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 الئحة صالحيات المشرف المالي

 : امحلد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نيب بعده أ ما بعد

 املهام املناطة ابملرشف املايل 

جناز املعامالت املالية  .1 جراءاته، مبا يكفل اإ متابعة تنظمي االإدارات ذات العالقة به، والعمل عىل حتديث أ ساليب العمل واإ

طار ما تقيض به ال نظمة واللواحئ  بسهوةل، يف اإ

 االإجراءات املناس بة عند اكتشاف أ ي خمالفة، أ و ترصف يعرض أ موال امجلعية للخطراختاذ  .2

 .املوافقة عىل مناقةل العهد بني ال فراد واالإدارات وال قسام بعد اعامتد املدير التنفيذي، مىت اكن هناك حاجة ذلكل .3

دوق امجلعية او ش ياكت ترصف التوقيع مع اخملتصني عىل اكفة السجالت املالية وكذكل س ندات الرصف سواء من صن .4

 من البنك اذلي تتعامل معه

ىل هجة الاختصاص للرد عىل امللحوظات وتصحيح ال خطاء  .5 حالته اإ اإن  –تلقي تقرير مراقب احلساابت ربع الس نوي واإ

ىل جملس االإدارة ابلنس بة للمخالفات الظاهرة–وجدت   .ورفع ال مر اإ

هجزة الطبية ابحلصول عىل أ فضل العروض، من انحية اجلودة والسعر متابعة تأ مني احتياجات امجلعية، من املواد والا .6

دارة املشرتايت  .ورسعة التوريد والصيانة عن طريق اإ

 .رفع توصياته جمللس االإدارة لتأ جري أ وقاف امجلعية وجتديد عقودها أ و فسخها بعد توصية املدير التنفيذي .7

 .بنود اليت ترصف علهيااعامتد رصف السلف املس تدمية أ و املؤقتة مع حتديد ال  .8

 .االإرشاف عىل موارد امجلعية ومرصوفاهتا واس تخراج االإيصاالت عن مجيع العمليات واس تالهما .9

يداع أ موال امجلعية يف احلساابت البنكية اخملصصة لها .10  .االإرشاف عىل اإ

 االإرشاف عىل قيد مجيع االإيرادات واملرصوفات تباعا يف السجالت اخلاصة هبا .11

رد السلف وصناديق امجلعية يف مواعيد غري معينه ورفع تقرير جمللس االإدارة يف حاةل العجز وتوقيع تلكيف من يقوم جب .12

 . الغرامات يف حاةل االإهامل أ و التفريط وفقًا لل نظمة

عداد املوازنة التقديرية .13 عداد تقرير س نوي عن الش ئون املالية ورفعه جمللس االإدارة واملشاركة ابإ  . اإ

 


