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مدة اللجنة

حتى نهاية دورة المجلس

من 1441/5/3هـ

في 1445/4/02هـ

الهدف العام للجنة:
ا إلشراف على الوضع المالي للجمعية والتحقق من سالمته والمشاركة في وضع الخطـ الماليـة ومنميـة مـوارد
الجمعية.
االرمباط التنظيمي :مجلس اإلدارة.
جدول االجتماعات :شهري
جﻋﺋ اﻗﺲﺎماد :ﻄﺗﺪر الﺔمﺳﻐﺋ الﺳمﻌﻄﻐﺋ غﻐر ﺲادﻏﺋ ٢٠١٨-١١-٠٣

2

اللجنة المالية

2

مهام اللجنة واختصاصامها

أوالً :اإلشراف على العمل المالي
.1

إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية ومقديمها لمجلس اإلدارة العتمادها.

 .0منفيذ الالئحة المالية للجمعية وفقاً لألصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
 .3إعــداد ومســجيل ومبويــب جميــع العمليــات الخاصــة بالمصــروفات واإليــرادات وعقــود التوريــد بالســجالت
المحاسبية.
 .4إعداد التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس اإلدارة.
 .5إعداد الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية.
 .6متابعة أموال الوقف من حيث االستثمار وموزيع ريعه على األوقاف الطبية وأنشطة خدمة المجتمع.
 .7إعداد التقارير الخاصة بكبار المتبرعين وإمدادهم بها.
 .2متابعـــة االســـتقطاعات الشـــهرية والتواصـــل مـــع المتبـــرعين ،البنـــو التجاريـــة ،حركـــة األمـــوال،
األمــور التــي لهــا عالقــة بالميزانيــة العامــة ،اإلقــرا

واإلعفــاءات والتســهيالت الماليــة ،المحاســبة

والمحاســــبون القــــانونيون .التــــ،مين ،الســــوق الماليــــة ،الضــــرائب والرســــوم بمختلــــف أنواعهــــا،
الت،مينات االجتماعية.
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ثانياً :الرقابة وضب العمل المالي
 .1مراقبة النفقات النقدية للجمعية.
 .0مراقبة الصرف واإلنفاق والتقيد ببنود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب االنحراف.
 .3التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفامر.
 .4إدارة استثمارات الجمعية واإلشراف عليها.
 .5وضع خط لتنمية الموارد المالية للجمعية.
 .6متابعة المشتريات وعرو

األسعار ومقرير المحاسب القانوني.

 .7العمل على مالفي كافة المالحظات المحاسبية المسجلة على الجمعية.
 .2مطوير األداء المالي للجمعية بما يضمن لها االستقرار.
 .9متابعة الحمالت العامة واإلعالمية لجمع التبرعات.
 .12وضع الموازنة التقديرية السنوية للجمعية.
 .11اختيار المستشار المالي لت،كيد جودة األعمال الداخلية.

4

اللجنة المالية

4

محضر اجتماع اللجنة المالية رقم (

) يوم ..........الموافق
التوصيات

المحور

0202 / /م
المكلف بالتنفيذ

1
0
3
4
5
6
7
2
9
12
11
10

موقيع األعضاء
اسم العضو

التوقيع

المنصب

عطاهلل عويض شعوف الروقي

رئيس اللجنة عضو مجلس اإلدارة

ماجد شراع سمران الذيابي

عضو اللجنة وعضو مجلس اإلدارة

عبد اهلل نور بخيت الذيابي العتيبي

عضو اللجنة وعضو مجلس اإلدارة

ناصر رجاء عميش العتيبي

محاسب

محمد مطلق حسين العتيبي

مسؤول االستثمار واألصول

5

اللجنة المالية

5

