
 

 

 2102فبراير  22: تاريخ اإلصدار

 2112 مارس 1 :الموعد النهائى للتقديم

 يحدد حسب المؤهالت والخبرة: المرتب الشهري

 ohosny@popcouncil.org; :ترسل السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني

 dkamal@popcouncil.org   

 25255252: او من خالل الفاكس رقم

 

 الوظيفة المطروحة

 

 محاسب مالي 

 "اإلنتقال إلى سوق العمل في المناطق الريفية بصعيد مصر"

 :الوظيفيالمسمى 

 :إسم المشروع 

 :منيكون مسئوالً  جمعيةالمدير المالي بال: أولا 

 المسئول المالي واإلداري للمشروع داخل المجلس: ثانياا  

 مؤسسة التنوير للتنمية، محافظة الفيوم 

  ، محافظة قنا"فدا"سرة جمعية تنمية البيئة واأل

 ، محافظة سوهاج"هدايه" الجمعية المصرية للتنمية اإلنسانية

في كالً    مكان التوظيف

 :من 

 :مدة التعاقد (2100سبتمبر  01وحتى  2102مارس  منتصفمن بدءاا ) اا شهر 02

 

نتقال اإل"بعنوان  ه الجديدمشروعتوظيف محاسب مالي لعلى  الجمعيات المذكورة أعاله حالياا  عكفت

 ."المنىىىىىىىىىىىىىىىاطق الريفيىىىىىىىىىىىىىىىة بصىىىىىىىىىىىىىىىعيد مصىىىىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىىىوق العمىىىىىىىىىىىىىىىلإلىىىىىىىىىىىىىىىى 

 

 22-08 بينما الالتي تتراوح اعمارهن  فتياتلل قتصاديتمكين اإلللنهج متكامل ميعد هذا المشروع 

مىا ل يقىل عىن  هىذا البرنىامج سيسىتهدفو .العمىلسىوق إلىى  اإلنتقىاليهىدف إلىى دعىم عمليىة و سنه،

و سيتم تنفيذ المشروع . فتاه داخل كالا من محافظات الفيوم، قنا و سوهاج 0511فتاه، بواقع  0511
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بىين تنميىة ع هىذا المشىرو يجمىعو. قرى بكل محافظىة 01من خالل الجمعيات المذكورة أعاله داخل 

الحصىول أو فىي اقامىة مشىروع خىا  فىي  بىدءلل، كلمىا أمكىن، الدعم الفعلي باإلضافة اليالمهارات 

المهىىارات  مهىىارات امعمىال، التركيى  علىى مىىع، مىةالقائالمشىىروعات عمىىل فىي إحىدى فرصىة علىى 

رات و باإلضىىافة الىىى ذلىىم، سىىيتمخ  عىىن هىىذا المشىىروع بنىىاء قىىد. لحياتيىىة والمشىىاركة المجتمعيىىةا

في ضوء التحولت القتصادية  خصوصأ، واجتماعياا  اقتصادياا قدراتهن وتمكينهن للمساعدة فى رفع 

 . طرأت على الساحة امنالتي 

 

 :الوصف التوظيفي

إدارة ومتابعة وتدوين وحفظ كل ما يتعلق  ينطوي على بالجمعية امممحاسب الدور الرئيسي لل

بنود متثال لاإلوفقاا للدليل المرفق لهذه المنحة مع  السكان الدوليمجلس بالمي انية المخصصة بمنحة 

بنود  بما يتفق معتدوين جميع المصاريف الخاصة بالمشروع امساسية  مهامه منو .تفاقإلا

ومراجعة وإرفاق جميع  (الخ...دفتر أستاذ، دفتر يومية أمريكية،)المطلوبة المي انية وإعداد الدفاتر 

لمي انية  وفقاا  هاوتحليلالمالية  التقاريرإعداد كما تتضمن مهامه . الخاصة بتلم المصاريفالمستندات 

تقرير ورفع المي انية يضمن المتابعة عن قرب لكل بنود  فعال نظام محاسبيإتباع و مشروع،لا

ربع سنوي، نصف سنوي وسنوي للمجلس يضم المصاريف المثبته، المصاريف العالقة  شهري،

مع التأكد من ان التقارير تضم بصورة دقيقة كل المعامالت المالية التي  وأية مشاكل تم مواجهتها

 .تمت أثناء مدة التقرير

 

 :المسئوليات

  عدد واحد محاسب داخل كأل من العشر جمعيات الخاصة بالمجتمع تدريب المشاركة في

فيما يتعلق باإلدارة  همتنمية قدراتالعمل على والمحلي التي سوف ينفذ من خاللها المشروع 

  .وإعداد التقاريرمراجعة النفقات تحديث الدفاتر، المالية، 

 بالمجتمع المحلي عدد واحد محاسب داخل كأل من العشر جمعيات الخاصة  اإلشراف على

ورفع  الخاصه بالجمعيهدفاترشهريه للمراجعة عمل التي سوف ينفذ من خاللها المشروع و

 . التقارير الال مة للمجلس

  كل ما يل م مع المراجعين الداخليين والخارجيين خالل عمليات المراجعة وإعداد التنسيق

 . طوال مدة المشروع لمراجعة الماليةل

 شهرياا  يهعداد تسوية بنكإ  



 فاتردحصر وتسجيل دفاتر الشيكات الجديدة طبقا لتسلسلها الرقمي في سجل ال.  

  المستندات المؤيدة للصرف ا جميعرفق بهإلستخراج شيكات م هن صرف معتمدوإذإعداد ،

 .وحفظ صورة من الشيم والمستندات بدفاتر المشروع

 بالخ ينة بالشيكاتواإلحتفاظ  كتابة بيانات الشيم علي كعوب الشيكات 

  صورة من البطاقة الشخصية والتي يجب ان ترفق بموجب  ينلمستفيدلتسليم الشيكات

 .تفوي  أو توكيل رسمي من المستفيدبالشيم داخل دفاتر المشروع أو بموجب 

  ختم جميع المستندات المؤيدة للصرف بختم صرف 

 يتضمن كل مبلغ دفع سلفة علي أن كل عداد كشف تسويه لوإ مستديمةال سلفإدارة عملية ال

يجب أن . المشروعمدير وموافقة  المخت  المسئولالغر  من الصرف واسم ، من السلفة

 .يرفق بكشف التسوية جميع المستندات المؤيدة للصرف وختم جميع المستندات بختم صرف

 أعضاء فريق المشروعكل الخا  ب اجراء جرد مفاجيء لرصيد السلف.  

 لثبات وتوثيق كافة المقبوضات سواء النقدية  "سندات القب ”ية استخدام نماذج استالم النقد

 أو بالشيكات

 ر سند قب  من أصل وصورتين علي أن يسلم امصل للطرف المورد ويحتفظ يحرت

 .بصورة في الدفتر والصورة امخري ترفق ضمن سندات القيد

 والسجالتفي الدفاتر ها تسجيل، وولأايداع جميع المقبوضات في البنم اول ب 

  العملة  –المبلغ  –تاريخه  –يبين رقم الشيم لاثبات كافة الشيكات الواردة بدفتر الشيكات– 

 "،،، -دفعة مقدمة  –ايراد "طبيعة المبلغ الوارد  -جهة الصدار –بنم المسحوب عليه ال

 رسل الشيكات والمبالغ المحصلة لاليداع بالبنم والحصول علي ايصال ايداع من البنم   إ 

 خطارات الج اءاتإوعداد كشوف الجور من واقع عقد العمل، سجل متابعة الجور، إ. 

 علي مرتبات العاملينضرائب وتأمينات وج اءات  نستقطاعات محساب كافة اإل ،

  .بعد اتمام المراجعةاستخراج شيم بصافي المرتبات و

 عليها بما يفيد والحصول علي توقيع العاملين لفريق عمل المشروع عداد اليصالت إ

 .استالمهم المرتبات

 ر شيكات بالمبالغ المستقطعة من العاملين للجهات الحكومية المختلفةيحرت. 



  دفتر يوميه خا  بالمشروع موضوع المنحهإعداد، حفظ وتدوين جميع المصاريف في ،

 الخا ظهر فى خاناته البنود المتفق عليها فى الموا نة التخطيطية الخاصة بالمشروع ت

 .المنحهب

 تسجيل المتفق عليها مع المجلس في الفرعية الدفاتر إعداد، تحرير وإستخدام جميع ال

سجل الحضور ، سجل لالصول الثابتة: مثل) .موا نة المشروع لبنود يتفصيلال

ذن ، إاذن صرف نقدية، لب صرف نقدية، ط"عام" نموذج القيد المحاسبى، والنصراف

طلب ، طلب ايداع مبالغ بحساب البنم، حساب البنمطلب اصدار شيم على ، قب  نقدية

كشف اجور ومرتبات ، شف حركة الخ ينة، كتقرير استالم بضاعة، امر شراء، شراء

يقدم "طلب استعاضة ، مرفقة مع كشف حساب البنم مذكرة تسوية البنم، "شهر" الفترة

  .(كشف العهدو، "للبرنامج لطلب القسط التالى

 المعلومات المالية التى تعبر عن  المتفق عليها والتى تحوىالتقارير تقديم نماذج إعداد و

 القيام وعلى الدارة المالية للبرنامج التالى ايام من الشهر 5فى اول احداث الفترة المالية 

 :ومن ضمن هذه التقارير .بمراجعتها

o  يعبر عن المصروف الفعلى للفترة مقارن بالمخطط لكل بند منشهري تقرير إعداد 

ويظهر به ايضا المصروف الفعلى  ،ة المالية التفصيلية لنفس الفترةبنود الموا ن

ما يوا يه المجمع حتى تاريخه مقارن بالموا نة التفصيلية بالجنيه المصرى و

 .بالدولر المريكي

o  مدة التقرير بالمصروفات النقدية خالل الفترة بيان منفصلإعداد. 

o  مدة التقرير اثناء الفترةبيان بالصول المشتراه إعداد.  

o  مدة التقرير وحه اثناء الفترةفتبيان بالعقود المبرمة والمإعداد.  

 الخا  بالمشروع موضوع  حساب البنم يرفق مع النماذج الدورية والمتفق عليها كشف

مذكرة عن نفس الفترة و كذلم وما يوا يه بالدولر اممريكي الجنيه المصرى بالمنحه 

والتى تعد عند استالم كشف الحساب بصورة شهرية بمعرفة محاسب تسوية حساب البنم 

 . المشروع

 

 :المؤهالت المطلوبة

 (كلية التجارة)عالي على مؤهل تعليمى  (ة)حاصل 

  سنوات 0ل تقل عن  في المجال الماليخبرة فى العمل 



  العمل مع الجمعيات الهليةخبرة فى 

 تنظيمية عاليهإمكانيات ( ا)لدية 

 قدرة على متابعة جميع التفاصيل المحاسبية الدقيقة 
 


