
 

 

 المشرف المالي 

  االختصاصات  –المؤهالت  –آلية االختيار 

  آلية االختيار :  -أوال :

( من الالئحة األساسية لجمعية بيوت النسائية ، يسند منصب المشرف المالي إلى أحد  41استنادا إلى المادة ) 

أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالتزكية أو االنتخاب وذلك في الجلسة األولى التي تلي انعقاد الجمعية العمومية 

د موافقة واعتماد وزارة التي تم فيها انتخاب مجلس اإلدارة الجديد ، ويصبح المجلس نافذا ويباشر أعماله بع

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على تشكيلته الجديدة ، وتسري على المشرف المالي ما يسري على بقية 

  الجلسات والتصويت وغيرها .  رأعضاء مجلس اإلدارة من حيث حضو

  مؤهالت المشرف المالي :  -ثانيا :

يشترط في المشرف المالي أن يكون عضوا من أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين من قبل 

الجمعية العمومية في جلسة استثنائية تحت إشراف مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية 

 أن يجوز على أحد المؤهالت األكاديمية والخبرات العملية اآلتية : االجتماعية ، على 

مل درجة البكالوريوس في المحاسبة أو أي من تخصصات العلوم اإلدارية والمالية يفضل ان يح  -1

 ( سنوات في مجال اختصاصه . 5وخبرة ال تقل )

 ( سنوات في مجال الشؤون المالية . 10شهادة الثانوية العامة بحد أدنى مع خبرة ال تقل عن )  -2

 اختصاصات المشرف المالي :  -ثالثا :

لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية ولرئيس  ةاالختصاصات المقررمع مراعاة 

مجلس اإلدارة يكون المشرف المالي مسؤوال عن السلطات واالختصاصات المتعلقة 

بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها ، ومن أبرز اختصاصاته اإلشراف 

 على اآلتي : 
 المالية المتبعة .  جميع شؤون الجمعية المالية طبقا للنظام واألصول  -1

 . موارد الجمعية ومصروفاتها اإلشراف على   -2

 بذلك . الحسابات البنكية المخصصة لها ولها حق تفويض الغير فيإيداع أموال الجمعية  -3

 قيد جميع اإليرادات والمصروفات تباعا في السجالت الخاصة بها . اإلشراف على   -4
  أعمال الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس اإلدارة . اإلشراف على   -5

صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاما ، مع االحتفاظ بالمستندات اإلشراف على   -6

 المثبتة لصحة الصرف ، ومراقبة المستندات وحفظها . 
 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية .   -7

 .إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس اإلدارة شراف على اإل  -8
  المتبعة بحث المالحظات الواردة من المراجع الخارجي ، والرد عليها حسب األصول النظامية  -9

 

 معتمد من قبل رئيس مجلس اإلدارة




