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 هام املشرف املايل:  م
ولرئيس   العمومية  والجمعية  اإلدارة  لمجلس  المقررة  االختصاصات  مراعاة  مع 

واالختصاصات   السلطات  عن   
ً
مسؤًوال المالي  ف 

المشر يكون  اإلدارة؛  مجلس 

لمالية للجمعية بما يحقق غرضها، وتقديم جميع الخدمات  المتعلقة بالشؤون ا 

المالية   بالشؤون  مهامها وزيادة   للجمعية،المتعلقة  إداء  بما يساعد عىل  وذلك 

ن الصندوق. والمشر  وفعاليتها كفاءتها    ف المالي للجمعية هو أمي 

  واملسؤوليات:املهام  
  ومتابعتها. المحافظة عىل أصول وممتلكات الجمعية   -1

اف عىل جميع شؤون الجمعية المال -2  للنظام واألصول المالية المتبعة. اإلشر
ً
 ية طبقا

اف عىل موارد الجمعية ومرصوفاتها واستخراج إيصاالت عن جميع  -3 االشر

 العمليات واستالمها. 

ي الحسابات البنكية المخصصة لها.   -4
 إيداع أموال الجمعية فن

ي السجالت الخاصة بها.   -5
 فن
ً
 قيد جميع اإليرادات والمرصوفات تباًعا

 رد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس اإلدارة.  الج -6

بالمستندات  -7 االحتفاظ  مع   
ً
نظاما تقرر رصفها  ي 

الت  المبالغ  جميع  رصف 

 المثبتة لصحة الرصف ومراقبة المستندات وحفظها. 

  المالية. تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت  -8

انية الجمعية للسنة التالية وعرضها عىل مجلس اإلدارة.   -9 ن  إعداد مي 

 التوقيع عىل طلبات الرصف واألوراق المالية مع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.   -10

، والرد عليها عىل حسب   -11 ي بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارج 

 األصول النظامية. 

 



  
 

 
 

  

 

  الصالحيات:
العمل   . 1 أساليب  تحديث  عىل  والعمل  به،  العالقة  ذات  اإلدارات  تنظيم  متابعة 

ي به األنظمة  
ي إطار ما تقضن

وإجراءاته، بما يكفل إنجاز المعامالت المالية بسهولة، فن

 واللوائح

أموال   . 2 يعرض  ترصف  أو  مخالفة،  أي  اكتشاف  عند  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ 

 الجمعية للخطر. 

المدير   . 3 اعتماد  بعد  واألقسام  واإلدارات  األفراد  ن  بي  العهد  مناقلة  عىل  الموافقة 

 التنفيذي، مت  كان هناك حاجة لذلك. 

ن عىل كافة السجالت المالية وكذلك سندات الرصف سواء  . 4 التوقيع مع المختصي 

 من صندوق الجمعية او شيكات ترصف من البنك الذي تتعامل معه 

ي تقر  . 5
ير مراقب الحسابات رب  ع السنوي وإحالته إل جهة االختصاص للرد عىل  تلق 

األخطاء   وتصحيح  وجدت    –الملحوظات  اإلدارة    –إن  مجلس  إل  األمر  ورفع 

 بالنسبة للمخالفات الظاهرة. 

أفضل   . 6 عىل  بالحصول  واالجهزة  المواد  من  الجمعية،  احتياجات  ن  تأمي  متابعة 

وش  والسعر  الجودة  ناحية  من  إدارة  العروض،  طريق  عن  والصيانة  التوريد  عة 

يات.   المشي 

رفع توصياته لمجلس اإلدارة لتأجي  أوقاف الجمعية وتجديد عقودها أو فسخها   . 7

 بعد توصية المدير التنفيذي. 

ي ترصف عليها.  . 8
 اعتماد رصف السلف المستديمة أو المؤقتة مع تحديد البنود الت 



  
 

 
 

  

 

واستخر  . 9 ومرصوفاتها  الجمعية  موارد  عىل  اف  جميع  اإلشر عن  اإليصاالت  اج 

 العمليات واستالمها. 

ي الحسابات البنكية المخصصة لها.  .10
اف عىل إيداع أموال الجمعية فن  اإلشر

ي السجالت الخاصة  .11
اف عىل قيد جميع اإليرادات والمرصوفات تباعا فن اإلشر

 بها

ي مواعيد غي  معينه ورفع  .12
تكليف من يقوم بجرد السلف وصناديق الجمعية فن

ي حالة اإلهمال أو التفريط  دارة تقرير لمجلس اإل 
ي حالة العجز وتوقيع الغرامات فن

فن

 لألنظمة. 
ً
 وفقا

 إعداد تقرير سنوي عن الشؤون المالية ورفعه لمجلس اإلدارة.  .13

ي إعداد الموازنة التقديرية السنوية للجمعية.  .14
 المشاركة فن

 

 

   اإلدارة: مجلس  اعتاد 

 


