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مهام املشرف املالي:
 .1متابعة تنظيم اإلدارات ذات العالقة به ،والعمل على تحديث أساليب العمل وإجراءاته ،بما يكفل إنجاز املعامالت
املالية بسهولة ،في إطار ما تقض ي به األنظمة واللوائح
 .2اتخاذ اإلجراءات املناسبة عند اكتشاف أي مخالفة ،أو تصرف يعرض أموال الجمعية للخطر.
 .3املوافقة على مناقلة العهد بين األفراد واإلدارات واألقسام بعد اعتماد املدير التنفيذي ،متى كان هناك حاجة لذلك.
 .4التوقيع مع املختصين على كافة السجالت املالية وكذلك سندات الصرف سواء من صندوق الجمعية او شيكات
تصرف من البنك الذي تتعامل معه
 .5تلقي تقرير مراقب الحسابات ربع السنوي وإحالته إلى جهة االختصاص للرد على امللحوظات وتصحيح األخطاء –
إن وجدت – ورفع األمر إلى مجلس اإلدارة بالنسبة للمخالفات الظاهرة.
 .6متابعة تأمين احتياجات الجمعية ،من املواد واالجهزة بالحصول على أفضل العروض ،من ناحية الجودة والسعر
وسرعة التوريد والصيانة عن طريق إدارة املشتريات.
 .7رفع توصياته ملجلس اإلدارة لتأجير أوقاف الجمعية وتجديد عقودها أو فسخها بعد توصية املدير التنفيذي.
 .8اعتماد صرف السلف املستديمة أو املؤقتة مع تحديد البنود التي تصرف عليها.
 .9اإلشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج اإليصاالت عن جميع العمليات واستالمها.
 .10اإلشراف على إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية املخصصة لها.
 .11اإلشراف على قيد جميع اإليرادات واملصروفات تباعا في السجالت الخاصة بها
 .12تكليف من يقوم بجرد السلف وصناديق الجمعية في مواعيد غير معينه ورفع تقرير ملجلس اإلدارة في حالة العجز
ً
وتوقيع الغرامات في حالة اإلهمال أو التفريط وفقا لألنظمة.
 .13إعداد تقرير سنوي عن الشؤون املالية ورفعه ملجلس اإلدارة.
 .14املشاركة في إعداد املوازنة التقديرية السنوية للجمعية.
اعتماد مجلس اإلدارة:
اعتم ددد مجلس إدارة جمعي ددة آم ددال للتنمي ددة األس د د د ددري ددة بخم س مش د د د دديط ه ددذ الالئح ددة في االجتم دداع رقم ( ) 4بت دداري
ً
1441/06/17هد رقم القرار ( )41/4/1وتحل هذ الالئحة محل جميع اللوائح املوضوعة سابقا بهذا الخصوص.
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