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المهام الرئيسية لجهاز الشؤون المالية

المهام 

الرئيسية 

لجهاز 

الشؤون 

المالية

• امل�ساهم�������ة بفاعلية يف اتخاذ القرار م�������ن خالل توفري معلومات مالية 	

دقيقة وحمددة مبا ي�سمن درجة عالية من ال�سفافية.

• تقدمي اخلدمات املالية لقطاعات املوؤ�س�سة و�سركاتها التابعة .	

• اإدارة االأ�سول واملخاطر املالية للموؤ�س�سة و حتديد املعايري اال�ستثمارية 	

لفوائ�ض اأموال املوؤ�س�سة.

• امل�ساهم�������ة يف الدرا�س�������ات املتعلق�������ة بال�س�������ركات التابع�������ة م�������ن ناحية 	

االحتياج�������ات التمويلي�������ة ومتوي�������ل امل�سروع�������ات اجلدي�������دة والتو�س�������ع 

االإنتاج�������ي ودرا�س�������ة وتقيي�������م عرو��������ض التمويل التي تق�������دم من بيوت 

التمويل اخلارجية .

• اال�س�������راك يف و�سع اأ�س�ض متلك ال�سركات التابعة وامل�ساهمة يف اإعداد 	

درا�س�������ات اجلدوى وحتدي�������د م�سادر التمويل اخلا�س�������ة ب�سراء �سركات 

جدي�������دة اأو بيع �س�������ركات قائمة واإجراء الدرا�س�������ات اخلا�سة باالأو�ساع 

ال�سريبية لتلك ال�سركات.

• االإ�سراف على تطبيق اللوائح واالأحكام املالية التي ت�ساهم يف تر�سيخ 	

االأ�س�ض الرقابية .

• القي�������ام بالدرا�سات امل�ستمرة اخلا�س�������ة بو�سع وحتديث ا�سراتيجيات 	

و�سيا�س�������ات اال�ستثمار امل�������ايل واخلطط التنفيذي�������ة التف�سيلية لهذه 

اال�ستثم�������ارات ، وتقييم نتائ�������ج اأداء اال�ستثمار امل�������ايل واإدارة املخاطر 

النا�سئ�������ة ع�������ن املتغريات باالأ�س�������واق املالية ودرا�سة وتقيي�������م املوؤ�س�سات 

املالية واال�ستثمارية الداخلي�������ة واخلارجية واإبداء الراأي ب�ساأن توزيع 

اال�ستثمارات عليها والدرا�سة واملتابعة امل�ستمرة لالأ�سواق اال�ستثمارية 

والتعرف على اأ�ساليب اال�ستثمار احلديثة .

• اإع�������داد االأ�س��������ض والتوجيه�������ات الالزمة الإع�������داد املوازن�������ات الت�سغيلية 	

للموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة .

• اإدارة التدفق�������ات النقدية الأموال املوؤ�س�سة وتلبية احتياجات ال�سركات 	

التابعة يف متويل م�ساريعها الراأ�سمالية وراأ�سمالها العامل .

• اإعداد املوازنة الت�سغيلية واحل�سابات اخلتامية .	

• اإعداد تقارير االأداء املايل ومراقبة التكاليف للقطاع النفطي .	

• التن�سيق والتعامل مع اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية .	
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الهيكل  التنظيمي  لقطاع  الشؤون  المالية

الهيكل  

التنظيمي  

لقطاع  

الشؤون  

المالية

الهيكل  التنظيمي  لقطاع  الشؤون  المالية

العضو المنتدب للتخطيط والمالية

نائب العضو المنتدب للماليـــــة

الدائرة املالية – املكتب الرئي�سيدائرة املوازنة والتقارير املالية املجمعة

دائرة  تطوير االإدارة املاليةدائرة اال�ستثمار والتمويل

اإدارة املخاط������������ر

2
51

9

16

21

21

•إجمالي عدد الموظفين 120 جميع اأعداد املوظفني على الهيكل التنظيمي	
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الهيكل  التنظيمي  لقطاع  الشؤون  المالية

أواًل: دائرة 

الموازنة 

والتقارير 

المالية 

المجمعة

أواًل: دائرة الموازنة والتقارير المالية المجمعة

مدير الموازنة والتقارير المالية المجمعة

الموازنة والتقارير للشركات التابعة

الموازنة والتقارير المجمعة التقارير المالية المجمعة
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)أ(: الموازنــــات

• اإع�������داد االأ�س��������ض والتوجيه�������ات الالزمة الإع�������داد املوازن�������ات الت�سغيلية 	

للموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة.

• درا�سة و حتليل املوازنات الت�سغيلية اخلا�سة بال�سركات التابعة للتاأكد 	

م�������ن اإعدادها طبقًا لالأ�س�ض والتوجيهات املعتم�������دة. ثم اإعداد تقارير 

ا�ستعرا�ض ملجل�ض اإدارة املوؤ�س�سة عنها مع التو�سيات الالزمة العتماد 

املوازنة، مع متابعة تنفيذ قرارات جمل�ض االإدارة ب�ساأنها. 

• اإعداد املوازنة الت�سغيلية املجمعة للموؤ�س�سة و�سركاتها.	

• اإع�������داد تقري�������ر ملجل��������ض االإدارة عن املوازن�������ة الت�سغيلي�������ة املجمعة مع 	

التو�سيات الالزمة العتمادها.

)ب(:  تقارير المتابعة وتقييم األداء

• املتابعة امل�ستمرة لل�سركات للتاأكد من التزامهم من الناحية الفعلية 	

باملخ�س�سات املعتمدة يف املوازنة الت�سغيلية.

• اإع�������داد تقاري�������ر �سهري�������ة وربع �سنوي�������ة عن النتائ�������ج املالي�������ة ل�سركات 	

اال�ستك�ساف واالإنتاج و�سركات التكرير والت�سنيع.

• اإع�������داد تقرير �سهري وربع �سنوي جممع عن النتائج املالية للموؤ�س�سة 	

و�سركاتها التابعة.

• اإع�������داد وعر�ض النتائج املالية الفعلية املجمع�������ة للموؤ�س�سة و�سركاتها 	

التابعة.

• اإع�������داد احل�س�������اب اخلتامي ع�������ن النتائ�������ج املالية املجمع�������ة للموؤ�س�سة 	

و�سركاتها التابعة  يف نهاية كل �سنة مالية.

• اإجراء املقارنات املالية لالأداء الفعلي للموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة مع 	

االأهداف املحددة واملعايري ال�سائدة يف ال�سناعات املماثلة.

المهام الرئيسية لدائرة الموازنة والتقارير المالية المجمعة

المهام 
الرئيسية 
لدائرة
 الموازنة 
والتقارير 
المالية 
المجمعة
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المهام الرئيسية لدائرة الموازنة والتقارير المالية المجمعة

المهام 
الرئيسية 
لدائرة 
الموازنة 
والتقارير 
المالية 
المجمعة

)ج(: العالقات الداخلية والخارجية إلدارة الموازنة 
والتقارير الماليةالمجمعة:

• العالقة مع ال�سركات التابعة بهدف اإعداد املوازنات الت�سغيلية.	

• العالق�������ة مع ال�سركات التابعة بهدف اإعداد التقارير الدورية ال�سهرية 	

والربع �سنوية.

• التن�سيق مع قطاع الت�سويق العاملي باملوؤ�س�سة بهدف و�سع افرا�سات 	

الت�سغيل االأ�سا�سي�������ة لكل ن�ساط من اأن�سطة املوؤ�س�سة – وذلك الإعداد 

املوازنات الت�سغيلية .

• مناق�س�������ة امليزانيات املجمع�������ة واحل�سابات اخلتامية م�������ع وزارة املالية 	

ووزارة النفط .

• عر��������ض املوازنة املجمع�������ة واحل�ساب اخلتام�������ي للموؤ�س�س�������ة و�سركاتها 	

الت�سغيلية على املجل�ض االأعلى للبرول لالعتماد .

• مناق�سة وا�ستعرا�ض املوازنة الت�سغيلية واحل�ساب اخلتامي للموؤ�س�سة 	

و�سركاته�������ا التابعة مع جلن�������ة املوازنات واحل�س�������اب اخلتامي مبجل�ض 

االأمة .

• تق�������دمي تقارير ربع �سنوية عن النتائج املالية الفعلية مقارنة باملوازنة 	

اإىل وزارة املالية ووزارة النفط.

• تق�������دمي البيان�������ات املالي�������ة ملكاتب التدقي�������ق اخلارجية وذل�������ك الإعداد 	

البيانات املالية املجمعة من قبل املدقق اخلارجي .

• اإعداد البيانات املالية الالزمة للخطة اخلم�سية املجمعة  م�ساركة مع 	

جهاز التخطيط .
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ثانيًا:

 دائرة 

االستثمار 

والتمويل

ثانيًا: دائرة االستثمار والتمويل

مدير االستثمار والتمويل

قسم حسابات الخزينة

قسم محافظ
االستثمارات والمحافظ المالية

قسم  االحتياجات المالية 
وإدارة المخاطر 

قسم الخزينة الكويتية

ثانيا: دائرة االستثمار والتمويل
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المهام الرئيسية لدائرة االستثمار والتمويل

المهام 

الرئيسية 

لدائرة 

االستثمار 

والتمويل

• حتديد املعايري اال�ستثمارية لفوائ�ض اأموال املوؤ�س�سة للمدى املتو�سط 	

واحل�������دود االئتمانية املمنوحة للبنوك املحلي�������ة واالأجنبية والتقييم 

الدوري لعالقة املوؤ�س�سة و�سركاتها التابعة مع البنوك املحلية.

• جتميع واإدارة النقد )راأ�ض امل�������ال العامل للموؤ�س�سة( وحتديد املعايري  	

اال�ستثمارية ق�سرية االأجل.

• التاأك�������د من توفر العملة االأجنبي�������ة واإدارة خماطر ال�سرف للموؤ�س�سة 	

و�سركاته�������ا، وحتليل املخاط�������ر االئتمانية لعمالء قط�������اع الت�سويق يف 

املوؤ�س�سة.

• امل�ساهم�������ة يف الدرا�س�������ات املتعلقة بال�س�������ركات التابع�������ة للموؤ�س�سة من 	

ناحي�������ة االحتياجات التمويلية واإن�ساء ومتوي�������ل امل�سروعات اجلديدة 

والتو�س�������ع االإنتاجي ودرا�سة وتقييم عرو��������ض التمويل التي تقدم من 

بيوت التمويل اخلارجية .

• اال�س�������راك يف و�سع اأ�س�ض متلك ال�سركات التابعة وامل�ساهمة يف اعداد 	

درا�س�������ات اجلدوى وحتدي�������د م�سادر التمويل اخلا�س�������ة ب�سراء �سركات 

جدي�������دة اأو بي�������ع �سركات قائمة وعم�������ل الدرا�سات اخلا�س�������ة باالأو�ساع 

ال�سريبية لتلك ال�سركات.

• درا�سة وتقييم اخلطط النقدية والتمويلية للموؤ�س�سة والتن�سيق بني 	

االحتياج�������ات املالية للموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة وبني املوارد النقدية 

املتوف�������رة، واإب�������داء التو�سيات املتعلق�������ة مبقرحات وبدائ�������ل التمويل 

املتوف�������رة للموؤ�س�س�������ة و�سركاتها التابع�������ة، واإبداء ال�������راأي فيما  يخ�ض 

ال�سروط املالية للقرو�ض الداخلية واخلارجية التي تعقدها املوؤ�س�سة 

وال�س�������ركات التابع�������ة والدرا�س�������ة واملتابع�������ة امل�ستمرة لالأ�س�������واق املالية 

والتعرف على اأ�ساليب التمويل  احلديثة.

• القي�������ام بالدرا�سات امل�ستمرة اخلا�س�������ة بو�سع وحتديث ا�سراتيجيات 	

و�سيا�س�������ات اال�ستثمار امل�������ايل واخلطط التنفيذي�������ة التف�سيلية لهذه 

اال�ستثم�������ارات، وتقيي�������م نتائ�������ج اأداء اال�ستثمار امل�������ايل واإدارة املخاطر 

النا�سئ�������ة ع�������ن املتغريات باالأ�س�������واق املالية ودرا�سة وتقيي�������م املوؤ�س�سات 

املالية واال�ستثمارية الداخلي�������ة واخلارجية واإبداء الراأي ب�ساأن توزيع 

اال�ستثمارات عليها والدرا�سة واملتابعة امل�ستمرة لالأ�سواق اال�ستثمارية 

والتعرف على اأ�ساليب اال�ستثمار احلديثة.
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ثالثًا: 

دائرة 

تطوير 

اإلدارة

 المالية

ثالثًا: دائرة تطوير اإلدارة المالية

مدير تطوير اإلدارة المالية 

قسم األنظمة المالية والمعايير قسم تطوير االداء ومساندة القرار
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المهام الرئيسية لدائرة تطوير اإلدارة المالية

المهام 
الرئيسية 
لدائرة 
تطوير
 اإلدارة 
المالية

• امل�سارك�������ة يف حتدي�������د معاي�������ري االأداء الرئي�سي�������ة  )KPM’s( للموؤ�س�س�������ة 	

و�سركاته�������ا وحتدي�������د االأهداف املطلوب�������ة ومتابعة حتقيق ه�������ذه االأهداف 

ب�سفة ربع �سنوية وحتديد اأ�سباب االنحرافات .

• امل�سارك�������ة يف اإعداد وحتديث اخلط�������ة اال�سراتيجية جلهاز املالية، وتقدمي 	

تقارير ربع �سنوية عن تقدم �سري العمل يف تنفيذ اخلطة اال�سراتيجية.

• اج�������راء التحليالت املالي�������ة الالزمة لتقيي�������م االآثار املرتب�������ة على خيارات 	

ا�سراتيجية خمتلفة.

• اإعداد وتق�������دمي النماذج واالأدوات املالية املنا�سب�������ة والتي ت�ساهم يف تنفيذ 	

املبادرات اال�سراتيجية وتقدمي البيان�������ات املطلوبة لالإدارة العليا مل�ساندة 

اتخاذ القرارات املتعلقة باالأمور املالية

• درا�سة وتقييم االأداء املايل للموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة وتقدمي مقرحات 	

للتطوير.

• تق�������دمي الردود املنا�سبة على ا�ستف�سارات اجلهات اخلارجية ) وزارة املالية، 	

وزارة النف�������ط، جلنة امليزانيات واحل�ساب اخلتامي مبجل�ض االأمة، املجل�ض 

االأعلى للبرول...اإلخ( وذلك بالتن�سيق مع الدوائر املعنية.

• نق�������ل اأف�سل املمار�سات والتطبيق�������ات املتبعة بال�س�������ركات العاملية والقابلة 	

للتطبيق باملوؤ�س�سة.

• متابع�������ة واإعداد التقري�������ر ال�سنوي/ ن�سف �سنوي/ رب�������ع �سنوي للموؤ�س�سة 	

على مالحظات ديوان املحا�سبة.  

• درا�س�������ة االأنظمة املالي�������ة امل�ستخدم�������ة وتقييمها واقراح ال�سب�������ل الكفيلة 	

الجراء التح�سينات املطلوبة عليها تطويرها

• التن�سيق مع دائرة تكنولوجيا املعلومات باملوؤ�س�سة لتطوير اجراءات العمل 	

املتبع�������ة بالدوائر املالية وحتويلها ايل انظمة اآليه/الكرونية والعمل علي 

ربط االأنظمة ببع�سها البع�ض لتطبيق التكامل يف اأعمال جهاز املالية

• التن�سي�������ق ب�ساأن تدري�������ب م�ستخدمي االأنظمة االآلي�������ة يف جهاز املالية مبا 	

يحقق اال�ستخدام االأمثل. 

• مراجع�������ة الالئح�������ة املالية للموؤ�س�س�������ة ب�سكل دوري والتاأك�������د من تطبيقها 	

بال�سكل ال�سحيح وانعكا�ض ذلك التطبيق علي االأنظمة املالية امل�ستخدمة

• االإ�س�������راف على اإعداد ومراقبة ا�سراتيجي�������ات تنفيذ وت�سغيل التطبيقات 	

االآلية املقرحة للح�سول على اعتماد االإدارة العليا.

• اإن�س�������اء نظام م�������ايل اإداري مرابط وقادر على حتدي�������د اال�سباب اجلذرية 	

)Root Cause Analysis( للتحدي�������ات املتوقعة ب�سكل دقيق وبالوقت 

املنا�س�������ب  لتقدمي التو�سي�������ات الالزمة ملواجهة تل�������ك التحديات وحتديد 

مواطن حت�سني االأداء.

• التن�سي�������ق م�������ع جهاز التخطي�������ط والدوائ�������ر املالية لو�س�������ع معايري االداء 	

واالهداف املطل�������وب حتقيقها للربنام�������ج ال�سنوي لتقيي�������م حوافز االداء 

)MAIP & SMAIP( للقياديني
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ثانيًا:

 دائرة 

االستثمار 

والتمويل

مديـــر المالية للمكتب الرئيسي

قسم المدفوعات

قسم الموازنة والتكاليف – المكتب الرئيسي

قسم الحسابات العامةقسم التحصيالت

قسم الرواتب والنقد والبنوك

رابعًا:  دائرة المالية للمكتب الرئيسي
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المهام الرئيسية لدائرة المالية للمكتب الرئيسي

المهام 
الرئيسية 
لدائرة 
المالية 
للمكتب 
الرئيسي

• اإدارة واإع�������داد جمموعة احل�سابات لغر�ض ت�سجيل عمليات املوؤ�س�سة املالية 	

با�ستخدام اأحدث االأنظمة املالية.

• املتابع�������ة املالية للمتح�س�������الت واملدفوعات مع عم�������الء املوؤ�س�سة واجلهات 	

املختلفة )مبا فيها الدولة(.

• متابعة تنفيذ وحت�سيل االعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان البنكية 	

وفقا للوائح والعقود مع العمالء.

• اإدارة العمليات املحا�سبية للنفط اخلام والغاز بني املوؤ�س�سة ووزارة النفط 	

وفقا للمرا�سيم املنظمة لها.

• تنفي�������ذ اتفاقية التزويد للمنتجات البرولي�������ة والغاز بني املوؤ�س�سة و�سركة 	

البرول الوطنية الكويتية.

• اإعداد العمليات املحا�سبية للعالقة بني املوؤ�س�سة و�سركة نفط الكويت.	

• اإع�������داد وعر��������ض نتائ�������ج االأعمال وح�س�������اب االأرب�������اح واخل�سائ�������ر وامليزانية 	

العمومية )املكتب الرئي�سي(.

• اإع�������داد احل�ساب�������ات العامة مبا فيه�������ا االأ�سول الثابت�������ة واخلدمات العامة 	

وامل�ساريع الراأ�سمالية واالإن�سائية.

• تنظيم واإدارة العمليات املحا�سبية بني املوؤ�س�سة وال�سركات التابعة.	

• متابع�������ة وت�سجيل العمليات ملكات�������ب املوؤ�س�سة اخلارجي�������ة )�سركتي ن�سف 	

الكرة الغربي وال�سرق االأق�سى(.

• ت�سجي�������ل العملي�������ات املحا�سبي�������ة لال�ستثم�������ار يف ال�سنادي�������ق اال�ستثمارية 	

املحلية وحمافظ املوؤ�س�سة.

• اإع�������داد رواتب ومزاي�������ا العامل�������ني ومتابعة �س�������داد اال�س�������راكات التاأمينية 	

اخلا�سة بها.

• متابعة ح�سابات البنوك وعمل الت�سويات ال�سهرية اخلا�سة بها.	

• اإعداد املوازنة الت�سغيلية واخلطة اخلم�سية للمكتب الرئي�سي للموؤ�س�سة.	

• الرقاب�������ة على م�سروف�������ات الت�سغيل الفعلية باملقارنة م�������ع املبالغ املعتمدة 	

باملوازنة للدوائر.

• مراقبة تطبي�������ق اللوائح والنظم املالية، وتق�������دمي التو�سيات بالتعديالت 	

املطلوبة اإن لزم االأمر.

• التن�سيق مع اجلهات الرقابية للتاأكد من التزام املوؤ�س�سة بتطبيق القوانني 	

املنظمة يف الدولة.

• تزوي�������د اجله�������ات الرقابية بتقارير دورية ت�ساه�������م يف مراقبة االأداء وتنفيذ 	

خطط التنمية.

• امل�ساهم�������ة يف تعدي�������ل اللوائ�������ح املالية واالإداري�������ة وامل�سارك�������ة يف ا�ستحداث 	

اللوائح التنظيمية.
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خامسًا:  

إدارة 

المخاطر

خامسًا:  إدارة المخاطر

مديـــر إدارة المخاطر

قسم تمويل المخاطر

قسم إدارة المخاطر  قسم هندسة المخاطر 
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المهام الرئيسية لدائرة إدارة المخاطر

المهام 

الرئيسية 

لدائرة

 إدارة 

المخاطر

ا�ستح�������داث �سيا�س�������ات وطرق  فعالة  الإدارة املخاطر  على م�ستوى القطاع النفطي والتاأكد من اأن برنامج منع اخل�سائر  املعمول به يتفق 	•

مع توجهات  املوؤ�س�سة اال�سراتيجية  ونظامي التحمل  والقابلية  للمخاطر املو�سوع من جمل�ض االإدارة.

يت�������م تطبي�������ق هذا التوجه  باال�ستعانة  باالإطار  املو�س�������وع  الإدارة املخاطر ال�سامل�������ة )ERM Framework(،  وبالتعاون مع ال�سركات  	•

الزميل�������ة  التابعة  واإدارات املوؤ�س�سة املختلف�������ة  حيث يتم ا�سدار تقارير م�سركة و�ساملة لتحليل املخاطر الرئي�سية وو�سع طرق املعاجلة 

لتخفيف تاأثريها.

دع�������م وم�ساندة ال�سركات التابع�������ة واالإدارات الرئي�سية باملوؤ�س�سة للو�سول اإىل اأهدافها من خالل توف�������ري االآليات املنا�سبة لقيا�ض املخاطر  	•

املحتملة  لديها .

توحيد وثائق التاأمني لتكون وثائق جممعه على م�ستوى موؤ�س�سة البرول الكويتية ل�سمان اأف�سل تغطية  من حيث ال�سروط واالأحكام 	•

وال�سعر. واإدارتها  بفعالية  وحتديثها  دوريًا  . 

وقد �ساحبت تغطية التاأمني زيادة  يف اخلدمات التقنية - وهي هند�سة املخاطر. والتي توؤدي مهمه ا�ست�سارية لعملية االكتتاب للتاأمني، 	•

والتي ت�سمن ات�ساق النهج يف منع اخل�سائر، وتقييم املخاطر املادية املوؤدية النقطاع االإنتاج و تقدير اخل�سائر وح�ساب قيمتها. 
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قسم تمويل المخاطر

قسم

 تمويل 

المخاطر

أهداف القسم :-

»�سم�������ان اإيجاد الطرق املنا�سب�������ة لتقليل تكلفة االإجراءات املتبعة لتقليل املخاطر و الو�سول به�������ا اإىل اأف�سل م�ستوى ممكن مع املحاولة 	•

الإيجاد اأف�سل االأ�ساليب للموازنة بني مقدار احتفاظنا من املخاطر ومقدار ما يجب  حتويله  اإىل �سركات التاأمني .

وهذا يعنى:-

تخفي�ض تكاليف التاأمني.	•

تعزيز التخطيط املايل الفعال لالأحداث ملواجهة املخاطر احلالية واجلديدة.	•

درا�سة خمتلف خمططات وو�سائل االحتفاظ الذاتي للخطر.	•

توحيد جميع بوال�ض التاأمني لل�سركات التابعة.	•

م�ساعدة ال�سركات التابعة يف اإدارة مطالباتهم.	•

حت�سني التوازن بني املخاطر من االحتفاظ الذاتي للخطر ومتطلبات نقل املخاطر والتي يرتب عليها تبعات مالية للمخاطر التي مت 	•

حتديدها للمجموعة.
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 قسم هندسة المخاطر

 قسم 

هندسة 

المخاطر

مهام عمل القسم:

عم�������ل تقييم وت�سنيف ملخاطر ال�س�������ركات، باالإ�سافة اإىل زيارات ميدانية م�ستمرة لكل من 	•

ال�سركات التابعة للتح�سري لزيارة معيدي التاأمني. 

مراجعة  حتليل تقارير احلوادث الكربى ومتابعة التو�سيات املعدة �سلفا. 	•

درا�سة �سيناريو احلريق واالنفجار وزيارات ميدانية ملعاينة املخاطر يف املن�ساآت.	•
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قسم إدارة المخاطر الشاملة

قسم

 تمويل 

المخاطر

مهام عمل القسم:

تق�������وم اإدارة املخاطر ال�سامله بتوف�������ري العمليات املتكاملة لر�سد 	•

وقيا��������ض واإدارة وحتديد املخاطر الرئي�سية وكتابة التقارير عنها. 

وت�ساعد جمل�ض اإدارة املوؤ�س�سة على اتخاذ القرارات ال�سليمة بناًء 

على معرفة هذه االأخطار واملعلومات املدرو�سة لها.

اإعداد �سيا�سة الإدارة املخاطر ال�سامل�ة للموؤ�س�س���������ة	•

اإعداد ال�سجل العام للمخاطر و جدول مقي�ا�ض اخلطورة	•

طرق و اأ�ساليب عمل اإدارة املخاطر ال�ساملة للموؤ�س�سة	•

و�سع نظام تقنية معلومات الإدارة املخاطر.	•

 عمل درا�سات على خماطر رئي�سية يف ال�سجل	•

يقع الركيز االأ�سا�سي  لق�س�������م اإدارة املخاطر ال�ساملة على متابعة 

و تنفي�������ذ اخلط�������ة اال�سراتيجي�������ة ERM 2030 الإدارة املخاطر يف 

املوؤ�س�سة و ال�سركات التابعة والتي تت�سمن االآتي:

تطبيق املمار�سات املثلى الإدارة املخاطر ال�ساملة. 	•

رب�������ط اإ�سراتيجي�������ة اتخاذ الق�������رارات مع عملي�������ات اإدارة املخاطر 	•

ب�س�������ورة متكامل�������ة يف جمي�������ع جم�������االت االأعم�������ال اال�ستثمارية 

واالقت�سادية و التجارية والت�سغيلية.

 جتميع واإدارة املخاطر باعتبارها حمفظة.	•

تطبي�������ق نظام احلوكم�������ة و الذي ي�ساع�������د على اتخ�������اذ القرارات 	•

اال�سراتيجية و اال�ستثمارية 

حتدي�������د م�ست�������وى االخط�������ار اجل�سيم�������ة و و�سع االآلي�������ه املنا�سبة 	•

ملعاجلتها.

حتوي�������ل االخطار اىل فر�ض عن طريق التع�������رف املبكر لالأخطار 	•

املحتملة.


