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 مهام املشرف املالي

والعمل على حتديث أساليب العمل وإجراءاته،  متابعة تنظيم اإلدارات ذات العالقة به، .1

 مبا يكفل إجناز املعامالت املالية بسهولة، يف إطار ما تقضي به األنظمة واللوائح

اختاذ اإلجراءات املناسبة عند اكتشاف أي خمالفة، أو تصرف يعرض أموال اجلمعية  .2

 .للخطر

بعد اعتماد املدير التنفيذي،  املوافقة على مناقلة العهد بني األفراد واإلدارات واألقسام .7

 .متى كان هناك حاجة لذلك

التوقيع مع املختصني على كافة السجالت املالية وكذلك سندات الصرف سواء من  .0

 صندوق اجلمعية او شيكات تصرف من البنك الذي تتعامل معه

تلقي تقرير مراقب احلسابات ربع السنوي وإحالته إىل جهة االختصاص للرد على  .5

ورفع األمر إىل جملس اإلدارة بالنسبة  –إن وجدت  –ت وتصحيح األخطاء امللحوظا

 .للمخالفات الظاهرة

متابعة تأمني احتياجات اجلمعية، من املواد واالجهزة باحلصول على أفضل العروض،  .6

 .من ناحية اجلودة والسعر وسرعة التوريد والصيانة عن طريق إدارة املشرتيات



 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 االجتماعية بالباحة حتت اشراف مركز التنمية

 _______________________________________________________________________________________ 

 

3 
 

 

لتأجري أوقاف اجلمعية وجتديد عقودها أو فسخها بعد رفع توصياته جمللس اإلدارة  .3

 .توصية املدير التنفيذي

 .اعتماد صرف السلف املستدمية أو املؤقتة مع حتديد البنود اليت تصرف عليها .8

اإلشراف على موارد اجلمعية ومصروفاتها واستخراج اإليصاالت عن مجيع العمليات  .9

 .واستالمها

 .ة يف احلسابات البنكية املخصصة هلااإلشراف على إيداع أموال اجلمعي .14

 اإلشراف على قيد مجيع اإليرادات واملصروفات تباعا يف السجالت اخلاصة بها .11

تكليف من يقوم جبرد السلف وصناديق اجلمعية يف مواعيد غري معينه ورفع تقرير جمللس  .12

 .نظمةيف حالة العجز وتوقيع الغرامات يف حالة اإلهمال أو التفريط وفقًا لأل اإلدارة

 .إعداد تقرير سنوي عن الشؤون املالية ورفعه جمللس اإلدارة .17

 .املشاركة يف إعداد املوازنة التقديرية السنوية للجمعية .10

 :اعتماد جملس اإلدارة

يف اجتماع جملس االدارة  الئحة مهام املشرف املالي اعتمد جملس إدارة اجلمعية

 (م 3/5/2424) املوافق  (هـ 10/9/1001) جبلسته   املنعقدة بتاريخ 

 


