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 وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد :  لله الحمد  

   م، 2022/ 10 /3   : ( بتاريخ 18 رقم ) جمعية في اجتماع مجلس اإلدارة الفقد أقر مجلس إدارة  

 بطاقات الوصف الوظيفي و  هيكل اإلدارة املالية
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 مدير الشؤون املالية واالدارية 
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 مهام املشرف املالي 

  املالي املشرف يكون  ؛اإلدارة مجلس  ولرئيس العمومية والجمعية  اإلدارة ملجلس املقررة االختصاصات مراعاة  مع

 
 

  أبرز  ومن ،غرضها  يحقق بما  للجمعية املالية  بالشؤون  املتعلقة واالختصاصات   السلطات عن مسؤوال

 :اآلتي على اإلشراف اختصاصاته

 . املتبعة املالية واألصول  للنظام  طبقا املالية الجمعية شؤون جميع .1

 . واستالمها العمليات جميع عن  إيصاالت واستخراج  ومصروفاتها الجمعية موارد .2

 . لها املخصصة  البنكية الحسابات في الجمعية أموال  إيداع .3

 .بها الخاصة السجالت في تباعا واملصروفات  اإليرادات جميع قيد .4

 .اإلدارة  ملجلس  الجرد بنتيجة تقرير  وتقديم السنوي  الجرد .5

  ومراقبة الصرف  لصحة املثبتة باملستندات  االحتفاظ مع   نظاما صرفها تقرر  التي املبالغ عجمي صرف .6

 . وحفظها  املستندات

 .املالية  باملعامالت يتعلق فيما  اإلدارة مجلس قرارات تنفيذ .7

 . اإلدارة مجلس على وعرضها التالية  للسنة الجمعية ميزانية إعداد .8

 . نائبه أو اإلدارة مجلس  رئيس مع   املالية واألوراق  الصرف طلبات  على التوقيع .9

 .النظامية األصول  حسب  على عليها  والرد ،الخارجي املراجع  من  الواردة املالحظات بحث .10
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 مهام املدير املالي 

 املدير املباشر ) املدير العام / املدير التنفيذى ( 

 . يقع في املستوي الثانى بالهيكل االداري 

 :هدف الوظيفة

ملختلف الوحدات التنظيمية    في ذلك الخدمات املاليةلقة بالشئون املالية بما تقديم جميع الخدمات املتع

 . مهامها وزيادة كفاءتها وفعاليتها  ءآدا ، وذلك بما يساعد علي  للجمعيةالتابعة 

 -: املهام واملسؤوليات

 صول الثابتةحصائية ملراقبة حركة اال ومتابعتها وفتح السجالت اال  الجمعية املحافظة علي اصول وممتلكات  •

. . 

من الناحية املالية ومقارنتها مع الخطط واملوازنات   الجمعيةإعداد التقارير املالية لتحليل نتائج انشطة  •

   . باالقتراحات والتوصيات الالزمة التنفيذيةالتقديرية، وتزويد االدارة 

دات واملصروفات وتوجيه العمل  بما في ذلك الحسابات وااليرا القيام بكافة الشئون املالية والخدمات املالية •

ة االداء فيها وتحقيق االنسجام والتكامل بينها والنظر في جميع  بها والتنسيق بينها ، والتأكد من سالمة وفاعلي

 . املسائل التي ترد في هذا الشأن

مها  ظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالشئون املالية والعمل علي تعميالعمل علي تنفيذ االن •

بما يؤدي الى تعميم الشفافية في املمارسات املالية في  الجمعية وشرحها وتفسيرها لجميع االدارات األخرى في 

 . الجمعية 

الية علي سبيل املثال االجتماعات  املشاركة في اعمال اللجان واالجتماعات املتعلقة بمجاالت عمل االدارة امل •

بما يؤدي الي تسهيل عمل اللجان وتحقيقها لألغراض التي من   الدورية والتنسيقية وكذلك لجان املشتريات

   . اجلها شكلت

االتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية والغير حكومية ذات العالقة بنشاطات الشئون املالية، وتبادل   •

 .فقا للقواعد والتعليماتالبيانات واملعلومات و 
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االتصاالت الدورية ،لتحديد احتياجاتها من  جتماعات و من خالل اال الجمعية التنسيق مع االدارات األخرى في  •

التسهيالت والخدمات املالية ، والعمل علي توفيرها من اجل تسهيل عمل هذه الوحدات ومساعدتها في انجاز  

 . االعمال املنوطة بها 

جل الوصول  في تحديد االحتياجات من حزم البرامج املتعلقة بنشاط االدارة من ا التقنية ة املشاركة مع ادار  •

 . دة الكفاءة والفعالية في االدارةالي الصورة الكاملة لخطوات العمل في االدارة من اجل زيا 

املصروفات األخرى  االشتراك في اعداد امليزانية التقديرية ، والتنسيق إلحكام املراقبة على النفقات االساسية و  •

املنصرف الفعلي باملقدر ، ورفع التقارير الدورية  ، ودراسة االنحرافات السالبة واملوجبة الناتجة من مقارنة 

 .  لصالحيةعن تلك االنحرافات لصاحب ا

   . الكيفية املناسبة حيال السيولة النقدية ، في زيادة ايراداتها  الجمعية االقتراح علي ادارة  •

ع البنوك علي  الصرف الفعلي وتغذية الحسابات الجارية ملقابلة الشيكات الصادرة والتنسيق م متابعة حركة •

 . جدولة التحويالت والسحب علي املكشوف 

اصدار تعليمات اقفال الحسابات قبل نهاية العام املالي وتشكيل اللجان الالزمة واعداد املصادقات علي   •

الجارية وحسابات االستثمار والرفع بتلك التعليمات الي صاحب   االرصدة املدينة والدائنة وحسابات البنوك

 . ادهاالصالحية العتم

 . واعتمادها من صاحب الصالحية  للجمعية العمل علي اعداد الحسابات الختامية  •

في املسائل التي تتعلق بالشئون املالية ، ومعالجة    بالجمعية تقديم املشورة والرأي لجميع الوحدات االدارية  •

 . ما يرد من مشكالت بهذا الشأن

االدارة وحفظها واالستفادة من   تحديث وتنظيم السجالت والبيانات واالحصاءات املتعلقة بنشاطات •

ا للقواعد  االمكانات التقنية في معالجتها ، وتزويد الجهات املختصة بالتقارير واملعلومات والبيانات وفق

 . والتعليمات 

 . ومتابعة توفيرها تحديد احتياجات االدارة من القوى العاملة واالجهزة واالدوات •

 . اعداد التقارير الدورية عن انجازات االدارة واقتراحات تطوير االداء فيها وتقديمها الى املدير العام •

 . املالي الجمعية أي مهام اخرى يكلف بها في مجال عمل   ·
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 مهام املحاسب األول 

 .حسابق املعامالت املالية عن طريق إدخال معلومات اليوثت •

 .اإلجراءات املالية من خالل تحليل الخيارات املحاسبيةبيوص ي  •

•  ، والخسائر  األرباح  بيان   ، العمومية  امليزانية  إعداد  ؛  املعلومات  الحالي من خالل جمع  املالي  الوضع    يلخص 

 .وغيرها من التقارير

 .املعامالت املالية عن طريق مراجعة الوثائق يدعم •

 .ية عن طريق إعداد والتوصية بالسياسات واإلجراءاتيحافظ على الضوابط املحاسب •

 التناقضات املالية من خالل جمع وتحليل معلومات الحساب  اصالح •

 .قاعدة البياناتليؤمن املعلومات املالية عن طريق استكمال النسخ االحتياطي  •

 .األمن املالي عن طريق اتباع الضوابط الداخليةيحافظ على  •

 .ت املحاسبية من خالل البحث وتفسير السياسات واللوائح املحاسبيةيجيب على أسئلة اإلجراءا  •

وا  • القائمة  التشريعات  دراسة  خالل  من  املالية  القانونية  املتطلبات  مع  التقيد يتوافق  وفرض   ، لجديدة 

   باملتطلبات

 مة تقديم املشورة لإلدارة بشأن اإلجراءات الالز  •

 .حليل وتلخيص معلومات الحساب واالتجاهاتإعداد التقارير املالية الخاصة عن طريق جمع وت •

 يحافظ على ثقة العمالء ويحمي العمليات عن طريق الحفاظ على سرية املعلومات املالية •

 . رش العمل التعليمية ؛ مراجعة املنشورات املهنية يحافظ على املعرفة املهنية والتقنية من خالل حضور و  •

 

 مهام املحاسب العام 

 عام اسب  مح الوظيفي  املسمى

 تنفيذياملدير ال  - مدير الشؤون املالية واإلدارية  املباشر  الرئيس

 الوظيفة  مهام

 .  اإلدارةام املالي وما يقره مجلس االلتزام بتنفيذ سياسات وتعليمات الجمعية الواردة في النظ -1
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  اريةواإلدالى مدير الشؤون املالية   هاعفر و معية جمشروع موازنة ال إعداد -2
 
  إلىها لرفع تمهيدا

 . العتمادها  التنفيذي املدير 

 .وتقديم التوصيات بشأنها كواملناقالت بين البنو   اإلضافية االعتماد دراسة طلبات  -3

 حاسبي للجمعية . تطبيق النظام املالي وامل متابعة -4

سك حسابات الجمعية والتسجيل بالدفاتر والسجالت املالية واعداد ميزانية املراجع  م -5

 ة السنة املالية . في نهاي اإلقفالد وقيو 

 االعتماد واالستالم . وأوامرمتابعة حسابات املشتريات واملستودع   -6

فعها  ور تامية للجمعية التقارير املحاسبية واملالية الدورية والحسابات الخ إعدادمتابعة  -7

 . واملدير التنفيذي   واإلداريةملدير الشؤون املالية  

االجتماعية وتسهيل مهامه لتوفير كافة   التنميةالعمل و وزارة بالتعاون مع املحاسب القانوني  -8

 طرق املراجعة .  أفضلاملعلومات بما يضمن تطبيق 

تقييم الوضع املالي للجمعية وتقديم املشورة والنصح بما يضمن تطوير العمل ضمن حدود  -9

 املالية املتاحة .  اإلمكانيات

  لإليرادات فصيلي ت سنوي يتضمن املركز املالي للجمعية وحساب   تقرير مالي إعداد  -10

 .  واملصروفات الفعلية مقارنة باملوازنة املقدرة وتقديم أي مقترحات بهذا الخصوص

الشؤون   ر تحديد احتياجات الجمعية من املوارد البشرية واملالية واملادية ورفعها ملدي -11

 .  واملدير التنفيذي  املالية واالدارية

 فآت والحسومات.سيرات رواتب املوظفين وتضمين البدالت واملكاعمل م -12

 .   يتم إسنادها من قبل الرئيس املباشرالقيام باي مهام اخرى  -13
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 اعتماد  مراجعة وتدقيق  إعداد

 د. فاطمة يوسف الجعوان األسم /  هيفاء بكر البكر أ. األسم /  البندري عبدالرحمن ال الشيخأ. األسم / 

 الصفة / رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارةالصفة /  للجمعية المدير التنفيذيالصفة / 

 
 اعتماد جملس اإلدارة 

وتحل هذه م  2022 /10 /3  (  هذه السياسة في   2( في دورته )  18 ) اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع 

   الموضوعة سابقا. إدارة المتطوعينالسياسة محل جميع سياسات  
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