محلل أول -التخطيط و التحليل المالي
الموقع :الرياض -المقر الرئيسي
يقدم تقاريره إلى :مدير إدارة المحاسبة
التقارير المباشرة :غير محدد
سيكون مشروع القدية وجهة الترفيه المميزة في المملكة العربية السعودية
بدعم من صندوق االستثمارات العامة السعودي ،سيوفر مشروع القدية مجموعة من المرافق الترفيهية والرياضية
والثقافية ،وسيتم بناؤه على بعد 40كم من وسط مدينة الرياض .وسيغطي مساحة إجمالية تبلغ  334كيلومتر مربع،
ومن المتوقع إطالق المرحلة األولى من المشروع عام .2022
يتكون مشروع القدية من ثالثة كيانات مختلفة:
شركة القدية لالستثمار :شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة السعودي ،وتعد هذه الشركة
القابضة مسؤولة عن التعامل مع جميع االستثمارات في مشروع القدية وإدارتها ،ومسؤولة عن التطوير والتوسع
الشامل لعالمة القدية التجارية.
شركة القدية للتطوير :توفر خدمات التطوير والتنفيذ الكاملة لشركات االستثمار في شركة القدية ومحافظها
االستثمارية.
شركة القدية التشغيلية :شركة مسؤولة عن الملكية والعمليات اليومية لجميع شركات المحفظة.

نبذة عن المنصب
يقدم شاغل هذا المنصب تقاريره إلى مدير المحاسبة ،وبهذا يكون جزءا أساسيا من الفريق المالي .يدعم التحضيرات
والتسليم في الوقت المحدد ،ودقة ميزانية الشركة ،والتوقعات والنتائج الشهرية والخطط الطويلة األجل.
ويساعدة في إعداد واستكمال مراجعات األداء في نهاية الشهر ،والتقارير ربع السنوية ،ومجموعة تقارير مجلس
اإلدارة وغيرها من مستلزمات التقارير الداخلية.
يدعم شركة القدية بالتحليل المالي لفهم دوافع األداء الشهري ،ويساعد في تحديد فرص النمو ومبادرات خفض
التكلفة.

محلل أول -التخطيط و التحليل المالي
المسؤوليات الرئيسية:
•

تحليل األداء المالي الحالي مقارنة مع الميزانية والتوقعات والسنة السابقة وغيرها من المقاييس المماثلة.

•

وضع خطط وتوقعات مالية واضحة طويلة األجل وقصيرة األجل للشركة.

•

دعم كل موظف قيادي والعمل معه لتطوير أهداف اإليرادات والمصروفات.

•

تنفيذ عمليات وضع الميزانية والخطط المالية وأنظمة إدارة األداء والتوقعات والعمليات.

•

التنسيق مع جميع وظائف الشركة لتحديد الميزانية العامة للتشغيل والنفقات الرأسمالية في الشركة.

•

جمع وتوليف وتحليل البيانات والتقارير لتقديم التوصيات حول الخيارات المتاحة والقرارات االستراتيجية األخرى.

•

وضع توقعات التدفقات النقدية قصيرة األجل وطويلة األجل.

•

تطوير النماذج المالية

•

توقع الفروق المحتملة في التدفقات النقدية واألرباح والخسائر لكبار أصحاب المصلحة.

•

التأكد من وجود تقارير شهرية /ربع سنوية دقيقة وفي الوقت المحدد.

•
•

إعداد وإدارة مجموعة التقارير المالية الدورية لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.
تقييم المعلومات المالية وغيرها من مؤشرات األداء الرئيسية والتقارير لتقديم التوصيات إلى الفريق اإلداري
في الوقت المناسب.

المهارات والخبرة المطلوبة
•

درجة البكالوريوس في اإلدارة المالية أو إدارة األعمال.

•

يفضل درجة الماجيستير

•

خبرة ال تقل عن  5سنوات في التخطيط والتحليل المالي (.)FP&A

•

تطوير األنظمة والعمليات.

المميزات الشخصية للنجاح
•

مهارات عالية في التواصل عن طريق الكتابة ،ومهارات عروض األعمال التقديمية والتواصل بين األفراد.

•

مهارات عالية في العمل الجماعي.

•

التزام درجة عالية من السرية في التفاعل بين األفراد.

•

التحلي بدرجة عالية من المنطق السليم في العمل مع الزمالء والفريق التنفيذي.

•

التزام التعلم المستمر.

•

خبرة في العمل في بيئة عمل مرنة تمكّن الموظفين .لن تفيد الخبرة في الشركات الكبيرة والهيكلية.

•

اإللمام وامتالك المهارة بأدوات التجارة في التخطيط والتحليل المالي ،بما في ذلك  ، Microsoft Excelأنظمة
تخطيط موارد المؤسسات وغيرها من األدوات المطلوبة (مثال :ذكاء األعمال التجارية)

الرجاء إرسال السيرة الذاتية باللغتين العربية واإلنجليزية.

