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 حماسب:
 

 لىصف الىظيفيا

 زلاسب الىظيفت
 اإلدارة ادلالية اإلدارة / القسم
 مدير اإلدارة ادلالية التبعيت اإلداريت

 ال يوجد املرؤوسني
 طبيعت العمل

وحتضري احلسابات اخلتامية  ،سري دورة ادلستندات ادلالية فيو يقوم شاغل ىذه الوظيفة بتطبيق النظام احملاسيب، والتأكد من دقة وصحة
   والتقارير ادلالية الدورية، وإصدار التقارير ادلالية ومراقبة وضبط ادلوارد وادلصاريف والتأكد من استخدامها االستخدام الصحيح.

 ونشاطاث الىظيفتمهام 

 يقوم بإعداد التقارير ادلالية وحتليل البيانات ادلالية. -1
 يقدم تقارير مالية دورية عن وضع اجلمعية جمللس اإلدارة. -2
 .االحتفاظ بالنسخ االحتياطية للسجالت ادلالية -3
 العتماده.وعرضو على رللس اإلدارة إعداد ميزان ادلراجعة كل ثالثة أشهر  -4
 .يقوم بإعداد الدفاتر احملاسبية واالشراف عليها -5
 .االجراءات ادلالية االزم اختادىا اقرتاح -6
 جلمعية.ادلعلومات ادلالية اخلاصة بااحملافظة على سرية وخصوصية  -7
 اإلشراف على ادلستندات والوثائق ادلالية. -8
والقيود، وادلستندات ادلالية، وأوامر الصرف، ومجيع احلسابات  إدخال البيانات وادلعلومات يف برنامج األمني، مثل )الفواتري، -9

  ادلختلفة(.
 املإهالث واخلرباث

   بكالوريوس زلاسبة 
 زلاسبة.بلوم د 
  سنوات  يف مهام وأنشطة الوظيفة 3خربة  

 اراثاملهاراث واجلد
  .استخدام برامج الحاسب اآللي الخاصة بالمحاسبة  
 .مهارات الدقة والمتابعة   
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 املايل:املشرف 
 

 الىصف الىظيفي
 أمني الصندوق الىظيفت

 اإلدارة ادلالية اإلدارة / القسم
 مدير اإلدارة ادلالية التبعيت اإلداريت

 ال يوجد املرؤوسني
 طبيعت العمل

يقوم شاغل الوظيفة بضمان احلفاظ على أموال اجلمعية ادلودعة بشكلها النقدي أو ادلستندي، وذلك من خالل قيد ومراقبة ادلنصرف منها 
 واحملصل، وإثبات ذلك دفرتياً لتسهيل إظهار حركة الصندوق فيما بعد.  

 مهام ونشاطاث الىظيفت

 مجيع شؤون اجلمعية ادلالية طبقاً للنظام واألصول ادلالية ادلتبعة.  -1
 موارد اجلمعية ومصروفاهتا واستخراج إيصاالت عن مجيع العمليات واستالمها. -2
 خصصة ذلا.إيداع أموال اجلمعية يف احلسابات البنكية ادل -3
 قيد مجيع اإليرادات وادلصروفات تباعاً يف السجالت اخلاصة هبا. -4
 اجلرد السنوي وتقدمي تقرير بنتيجة اجلرد جمللس اإلدارة. -5
 ومراقبة ادلستندات وحفظها. صرف مجيع ادلبالغ اليت تقرر صرفها نظاماً مع االحتفاظ بادلستندات ادلثبتة لصحة الصرف -6
 تنفيذ قرارات رللس اإلدارة فيما يتعلق بادلعامالت ادلالية. -7
 إعداد ميزانية اجلمعية للسنة التالية وعرضها على رللس اإلدارة. -8
 التوقيع على طلبات الصرف واألوراق ادلالية مع رئيس رللس اإلدارة أو نائبو. -9

 دلراجع اخلارجي، والرد عليها على حسب األصول النظامية.حبث ادلالحظات الواردة من ا -11
 املإهالث واخلرباث

  بكالوريوس زلاسبة 
 زلاسبة  دبلوم 
  يف مهام وأنشطة الوظيفة سنوات 3خربة  

 املهاراث واجلداراث

  .ادلهارة يف الضبط وحفظ وسالمة األموال والسندات  
   .مهارات الدقة وادلتابعة 
 اإلدلام اجليد باحلاسب اآليل 

 


