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 :دفــــاهل

 يطاعد مبا وذلك ، مجعية التابعة التٍعيىية الوحدات ملدتمف املالية ارتدوات ذلك يف مبا املالية بالػئوُ املتعمكة ارتدوات مجيع تكديي

  .وفعاليتّا كفاءتّا وشيادة وّاوّا آداء عمي

  :  اًـــــاملّ

 الثابتة االصوه حسكة ملساقبة االحصائية الطجالت وفتح ووتابعتّا ادتىعية وممتمكات اصوه عمي احملافعة.  

 عمياال اإلدازة وتصويد ، التكديسية واملواشٌات ارتطط وع ووكازٌتّا املالية الٍاحية وَ ادتىعية أٌػطة ٌتائج لتخمين املالية التكازيس إعداد 

  .الالشوة والتوصيات باالقرتاحات

 ًبّا العىن وتوجيْ واملصسوفات واإليسادات اذتطابات ذلك يف مبا يةاملال وارتدوات املالية الػئوُ عمى اإلغساف عىميات بكافة الكيا 

 ِرا يف تسد اليت املطائن مجيع يف والٍعس بيٍّا والتكاون االٌطجاً وحتكيل فيّا األداء وفاعمية ضالوة وَ والتأكد ، بيٍّا والتٍطيل

  .الػأُ

 دتىيع وتفطريِا وغسحّا تعىيىّا عمي والعىن املالية بالػئوُ ارتاصة والتعميىات والكسازات والموائح األٌعىة تٍفير عمي العىن 

 ادتىعية يف املالية املىازضات يف الػفافية تعىيي إىل يؤدي مبا  احملاضبة بكطي املوظفني

 وكرلك والتٍطيكية الدوزية االجتىاعات املثاه ضبين عمي املالية اإلدازة عىن مبجاالت املتعمكة الجتىاعاتوا المجاُ أعىاه يف املػازكة 

  .غكمت اجمّا وَ اليت لألغساض وحتكيكّا المجاُ عىن تطّين إلي يؤدي مبا املػرتيات دتاُ

 الكاومة الصوزة إلي الوصوه اجن وَ اإلدازة بٍػاط مكةاملتع الرباوج حصً وَ االحتياجات حتديد يف اآللي اذتاضب ادازة وع املػازكة 

  .اإلدازة يف والفعالية الكفاءة شيادة اجن وَ اإلدازة يف العىن رتطوات

 الطالبة االحنسافات ودزاضة ، األخسى واملصسوفات األضاضية الٍفكات عمى املساقبة إلحكاً والتٍطيل ، التكديسية امليصاٌية إعداد يف االغرتاك 

   .الصالحية لصاحب االحنسافات تمك عَ الدوزية التكازيس وزفع ، باملكدز الفعمي املٍصسف وكازٌة وَ الٍاجتة ملوجبةوا

 وحطابات والدائٍة املديٍة األزصدة عمي املصادقات واعداد الالشوة المجاُ وتػكين املالي العاً ٌّاية قبن اذتطابات إقفاه تعميىات اصداز 

  .العتىادِا الصالحية صاحب إلي التعميىات بتمك والسفع االضتثىاز اباتوحط ادتازية البٍوك

 لمجىعية ارتتاوية اذتطابات إعداد عمي  اإلغساف .  

 الػأُ بّرا التوػك وَ يسد وا ووعادتة ، املالية بالػئوُ تتعمل اليت املطائن يف بادتىعية اإلدازية الوحدات دتىيع والسأي املػوزة تكديي.  

 يف التكٍية اإلوكاٌات وَ واالضتفادة وحفعّا اإلدازة  بٍػاطات املتعمكة واإلحصاءات والبياٌات الطجالت وتٍعيي حتديث عمى اإلغساف 

  .والتعميىات لمكواعد وفكا والبياٌات واملعمووات بالتكازيس املدتصة ادتّات وتصويد ، وعادتتّا

  توفريِا ووتابعة واألدوات واألجّصة لعاومةا الكوى وَ اإلدازة احتياجات حتديد.  

  االدازة زتمظ اىل وتكدميّا فيّا األداء تطويس واقرتاحات اإلدازة اجناشات عَ الدوزية التكازيس إعداد.  

  : املطؤوليات

 إجناشاتْ ختطع يطتجد، مبا و العىن ضري عمى اإلدازة زتمظ إحاطة املعتىدة، وارتطط الطياضات عمى املبٍية العاوة لمتوجيّات وفكًا العىن

 يف يعىن وَ كن عمى وباغسة يػسفو املعتىدة املالية ارتطة عمى بٍاء  املصازيف اعتىاد يف الصالحية ولْ اإلدازة. زتمظ قبن وَ لمىساجعة

 .  التٍعيىي اهليكن ضىَ إلدازتْ ارتاضعة  االقطاً
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  :والعىمية العمىية املؤِالت وَ األدٌى اذتد

 املٍصب اِر يتطمب كىا وٍاضبة. طويمة ىميةع خربة وع عالقة ذو ختصص او املالية الدزاضات حكن يف جاوعية غّادة :  والتدزيب الدزاضة

 زتاه يف العىمية ارتربة كرلك أُ يكوُ لْ , بالعىن عالقة ذو زتاه وأي واملساجعة واإلدازية املالية اجملاالت يف وتكدوة تدزيبية زاتدو

  .املالي اإلغساف

 : ـــ  ازفــــــــاملع 

 املالي بالٍعاً املتعمكة والٍعسيات واملفاِيي باألضظ وعسفة. 

 املالية بالػئوُ املتعمكة وادتواٌب عاً بػكن بادتىعية ارتاصة واإلجساءات والتعميىات ئحوالموا واألٌعىة بالطياضات وتعىكة وعسفة 

 .  خاص بػكن

 املػسفة وادتّة اإلدازة زتمظ وَ تصدز اليت املالية بالتعميىات وتعىكة وعسفة .  

 االضتثىازي بالٍػاط املتعمكة اذتكووية وغري اذتكووية باألٌعىة وتعىكة وعسفة. 

 التٍفيرية والئختْ الكاٌوٌيني احملاضبني بٍعاً وعسفة. 

 ادتىعية يف العىن لتٍعيي الداخمية بالالئخة وعسفة. 

 لمجىعية اإلدازي بالتٍعيي وعسفة. 

 املالية بالػئوُ القةالع ذات األخسى واألدلة املالية والػئوُ البػسية باملوازد املتعمكة ادتىعية يف املطبكة باألدلة وعسفة. 

 ْاملالية بالػئوُ املتعمكة الرباوج حبصً وعسفت. 

  :ازاتـــــــاملّ

 :وٍّا فائكة وقيادية إدازية مبّازات التخمي

 املالية بالػئوُ املتعمكة الطٍوية ارتطط وضع وّازة.  

 هلا املطتكبمية التوجّات إعداد عمى والكدزة . املالية و اإلدازية  باجملاالت املتعمكة الطياضات وضع وّازة. 

 اذتطابية والعىميات األزقاً وع التعاون وّازة. 

 واالحنسافات األخطاء اكتػاف وّازة. 

 ىعيةادت يف العالقة ذات األخسى األدلة وكافة املالي  بالٍعاً املتعمكة األدلة إعداد خطوات غسح وّازة. 

 املدتمفة اذتطابية العىميات وع والتعاون واالضتٍتاج التخمين وّازة.  

 املالية  بالػؤوُ املتعمكة واألولويات األِداف حتديد وّازة.  

 اآلخسيَ وع التعاون عمى والكدزة  واإلقٍاع واالتصاه العسض وّازة. 

 لمعىن ستفصة إبداعية بيئة تعصيص وّازة. 

 اآللي اذتاضب اضتدداً إتكاُ وّازة. 
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 ـــ : بادتىعية املالي املػسف بياٌات

 

 

 

 االضي السباعي

 مخيظ اهلىاوي بَ  عمي بَ صاحل                                        

 

 

 بياٌات اهلوية

 تازيذ االٌتّاء ٌوع اهلوية زقي اهلوية

 ِـ04/07/1442 ِوية وطٍية  1121834269

 وكاُ وتازيذ امليالد ادتٍظ ادتٍطية

 ِـ01/07/1401جنساُ  ذكس  ضعودي 
 

 

 املؤِالت العمىية

 املطىى الوظيفي جّة العىن التدصص املؤِن العمىي

 باحث ويصاٌية  إدازة التػػين والصياٌة بػسوزة   عاوةإدازة  بكالوزيوع

 
 

 العٍواُ

 املٍطكة املديٍة  زقي ادتواه زقي اهلاتف

 جنساُ  غسوزة  0555799559 ال يوجد

 زقي الػكة زقي املبٍى الػازع اذتي

 ال يوجد ال يوجد املمك عبداهلل  املمك عبداهلل 

  s.a.alhammami@gmail.com الربيد اإللكرتوٌي 
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