إعالن داخلي رقم2017/06 :
أوًال :يعلن ديأان المأظفين العام بالتعاأن مع أزارة المالية عن حاجته لشغل عدد من الأظائف اإلشرافية حسب اآلتي:

 .1ودٖس داٟس ٚادتباٖ:ٛ

-أُ ٖهُٕ املتكدً حاصالَ عم ٜدزج ٛالبهالٕزٖٕع

وّاً الٕظٗف:ٛ

يف  .1إعداد خط ٛلمداٟس ٚمبا ٖتٕافل وع خط ٛاإلداز ٚالعاو ٛلضسٖب ٛالكٗىٛ

(احملاضب ، ٛالعمًٕ املالٗٔ ٛاملصسفٗ)ٛ

املضافٔ ٛوتابع ٛتٍفٗرِا ٔالتأند وَ حتكٗل األِداف.

أُ ٖهُٕ املتكدً لدْٖ خرب ٚال تكن عَ (  )5ضٍٕات وٍّا (  .2 )3املػازن ٛيف ٔضع الطٗاض ٛالعاو ٛلإلداز.ٚضٍٕات يف زتاه العىن اإلغسايف.

 .3اإلغساف عم ٜضري عىن الداٟس ٚمبا ٖتٕافل وع األٌعىٔ ٛالكٕاٌني.

-وعسف ٛجٗد ٚبالكٕاٌني ٔالتػسٖعات ٔالمٕاٟح ذات العالق ٛمبجاه

 .4تٍعٗي وّاً األقطاً ٔتٕجْٗ املسؤٔضني لتحكٗل أِداف ارتط.ٛ

العىن.

 .5تطٕٖس أدا ٞاملٕظفني العاومني باألقطاً.

لدْٖ قدزات ٔوّازات قٗادٖ ٛعالٗ.ٛالكدز ٚعم ٜترلٗن ٔحن املػانن اليت تطسأ أثٍا ٞتأدٖ ٛالعىن.وّازات اضتدداً بساوج ٖٔ Microsoft Officeفضن وَلدْٖ غّاد.ICDL ٚ
اإلملاً بالمػ ٛاإلصتمٗصٖ (ٛقسا ، ٚٞنتاب ، ٛستادث.)ٛالكدز ٚعم ٜالعىن ادتىاع٘ ٔقٗاد ٚالفسٖل.ضمٕك إجياب٘ وع وتمك٘ ارتدؤ ٛشوال ٞالعىن ٔأُ ٖػهنالكدٔ ٚاذتطٍ.ٛ
قدز ٚعم ٜاالتصاه الفعاه ٔالعىن بسٔح الفسٖل.تكبن التٕجّٗات الصادز ٚلْ وَ السؤضا ٞبػهن إجياب٘.حتىن املطؤٔلٗٔ ٛحطَ التصسف يف املٕاقف الطاز.ٟٛحتىن ضػٕط العىن ٔاحملافع ٛعم ٜوطتٕٖات اإلصتاش املطمٕب.ٛالكدز ٚعم ٜإداز ٚالٕقت بفاعمٗ.ٛ-قٕ ٚالػدصٗٔ ٛالمباق ٛيف اذتدٖح.

 .6اإلغساف ٔاملتابع ٛعم ٜتدقٗل املعاوالت ٔالكضاٖا ذات العالق.ٛ
 .7وتابع ٛتكازٖس اإلصتاش الدٔزٖ ٛلألقطاً ٔإبدا ٞالسأ ٙفّٗا لعسضّا
عم ٜاملدٖس العاً.
 .8اإلغساف عم ٜحتصٗن اإلٖسادات.
 .9اختاذ الكسازات يف وٕضٕع اإلزجاعات ٔوتابعتّا.
 .10اإلغساف عم ٜنباز املهمفني بالداٟسٔ ٚوتابع ٛقضاٖاِي.
 .11وتابع ٛالكٕاٟي ارتاص ٛبهباز املهمفني ضٍٕٖاً ٔإعداد تكسٖس
باملهمفني الرَٖ خسجٕا وَ الكاٟى ٛبطبب خفض صفكاتّي.
 .12وتابع ٛالتصاً املؤضطات املالٗ ٛبالٍعاً املعىٕه بْ وَ تكدٖي ٔتطدٖد
الضساٟب عم ٜاألزباح يف ٌّاٖ ٛالعاً حطب األصٕه.
 .13وتابع ٛتٍفٗر وا ٖتي تكدميْ لإلداز ٚالعاو ٛوَ ضىاٌات ٔنفاالت
ٔحتصٗن جباٖتّا حطب وٕاعٗدِا.
 .14الكٗاً بأ ٙوّاً أخسٖ ٝهمف بّا يف زتاه العىن.

 .2ودٖس داٟس ٚالتبؼ ٔاإلٖسادات األخس:ٝ

-أُ ٖهُٕ املتكدً حاصالَ عم ٜدزج ٛالبهالٕزٖٕع

وّاً الٕظٗف:ٛ

يف  .1إعداد خط ٛلمداٟس ٚمبا ٖتٕافل وع خط ٛاإلداز ٚالعاو ٛلمجىازك

(احملاضب ، ٛالعمًٕ املالٗٔ ٛاملصسفٗ)ٛ

ٔاملهٕع ٔوتابع ٛتٍفٗرِا ٔالتأند وَ حتكٗل األِداف.

أُ ٖهُٕ املتكدً لدْٖ خرب ٚال تكن عَ (  )5ضٍٕات وٍّا (  .2 )3املػازن ٛيف ٔضع الطٗاض ٛالعاو ٛلإلداز.ٚضٍٕات يف زتاه العىن اإلغسايف.

 .3اإلغساف عم ٜضري عىن الداٟس ٚمبا ٖتٕافل وع األٌعىٔ ٛالكٕاٌني.

-وعسف ٛجٗد ٚبالكٕاٌني ٔالتػسٖعات ٔالمٕاٟح ذات العالق ٛمبجاه

 .4تٍعٗي وّاً األقطاً ٔتٕجْٗ املسؤٔضني لتحكٗل أِداف ارتط.ٛ

العىن.

 .5تطٕٖس أدا ٞاملٕظفني العاومني باألقطاً.

لدْٖ قدزات ٔوّازات قٗادٖ ٛعالٗ.ٛ-الكدز ٚعم ٜترلٗن ٔحن املػانن اليت تطسأ أثٍا ٞتأدٖ ٛالعىن.

 .6اإلغساف ٔاملتابع ٛعم ٜتدقٗل املعاوالت ٔالكضاٖا ذات العالق.ٛ
ٔ .7ضع آلٗ ٛعىمٗ ٛالضترياد التبؼ.

-وّازات اضتدداً بساوج ٖٔ Microsoft Officeفضن وَ

 .8اإلغساف عم ٜحتصٗن اإلٖسادات.

لدْٖ غّاد.ICDL ٚ

 .9احملافع ٛعم ٜإٖسادات التبؼ وَ خاله االضتعاٌ ٛبداٟس ٚالػسطٛ

اإلملاً بالمػ ٛاإلصتمٗصٖ (ٛقسا ، ٚٞنتاب ، ٛستادث.)ٛ-الكدز ٚعم ٜالعىن ادتىاع٘ ٔقٗاد ٚالفسٖل.

ادتىسنٗ.ٛ
 .10محاٖ ٛالٕنالٔ ٞاذتد وَ عىمٗات التّسٖب.

-ضمٕك إجياب٘ وع وتمك٘ ارتدؤ ٛشوال ٞالعىن ٔأُ ٖػهن

 .11اإلغساف ٔاملتابع ٛفٗىا ٖتعمل مبٍح زخص االضترياد لمىطتٕزدَٖ.

الكدٔ ٚاذتطٍ.ٛ

 .12وتابع ٛتكازٖس اإلصتاش الدٔزٖ ٛلألقطاً ٔإبدا ٞالسأ ٙفّٗا لعسضّا

قدز ٚعم ٜاالتصاه الفعاه ٔالعىن بسٔح الفسٖل.تكبن التٕجّٗات الصادز ٚلْ وَ السؤضا ٞبػهن إجياب٘.حتىن املطؤٔلٗٔ ٛحطَ التصسف يف املٕاقف الطاز.ٟٛحتىن ضػٕط العىن ٔاحملافع ٛعم ٜوطتٕٖات اإلصتاش املطمٕب.ٛالكدز ٚعم ٜإداز ٚالٕقت بفاعمٗ.ٛ-قٕ ٚالػدصٗٔ ٛالمباق ٛيف اذتدٖح.

عم ٜاملدٖس العاً.
 .13الكٗاً بأ ٙوّاً أخسٖ ٝهمف بّا يف زتاه العىن.

 .3ودٖس داٟس ٚاألوَ ٔاذتىاٖ:ٛ

وّاً الٕظٗف:ٛ

-أُ ٖهُٕ املتكدً حاصالَ عم ٜدزج ٛالبهالٕزٖٕع

يف  .1إعداد خط ٛلمداٟس ٚمبا ٖتٕافل وع خط ٛاإلداز ٚالعاو ٛلألوَ

(إداز ٚاألعىاه  ،العمًٕ املالٗٔ ٛاملصسفٗ ،ٛستاضب)ٛ

ادتىسن٘ ٔوتابع ٛتٍفٗرِا ٔالتأند وَ حتكٗل األِداف.

أُ ٖهُٕ املتكدً لدْٖ خرب ٚال تكن عَ (  )5ضٍٕات وٍّا (  .2 )3املػازن ٛيف ٔضع الطٗاض ٛالعاو ٛلإلداز.ٚضٍٕات يف زتاه العىن اإلغسايف.

ٔ .3ضع آلٗ ٛذتىاٖ ٛاملٍػآت ٔاملهاتب ٔاملٕظفني يف نن احملافعات.

-وعسف ٛجٗد ٚبالكٕاٌني ٔالتػسٖعات ٔالمٕاٟح ذات العالق ٛمبجاه

 .4اإلغساف عم ٜضري عىن الداٟس ٚمبا ٖتٕافل وع األٌعىٔ ٛالكٕاٌني.

العىن.

 .5تٍعٗي وّاً األقطاً ٔتٕجْٗ املسؤٔضني لتحكٗل أِداف ارتط.ٛ

لدْٖ قدزات ٔوّازات قٗادٖ ٛعالٗ.ٛالكدز ٚعم ٜترلٗن ٔحن املػانن اليت تطسأ أثٍا ٞتأدٖ ٛالعىن.وّازات اضتدداً بساوج ٖٔ Microsoft Officeفضن وَلدْٖ غّاد.ICDL ٚ
اإلملاً بالمػ ٛاإلصتمٗصٖٔ ٛالعربٖ.ٛالكدز ٚعم ٜالعىن ادتىاع٘ ٔقٗاد ٚالفسٖل.ضمٕك إجياب٘ وع وتمك٘ ارتدؤ ٛشوال ٞالعىن ٔأُ ٖػهنالكدٔ ٚاذتطٍ.ٛ
قدز ٚعم ٜاالتصاه الفعاه ٔالعىن بسٔح الفسٖل.تكبن التٕجّٗات الصادز ٚلْ وَ السؤضا ٞبػهن إجياب٘.حتىن املطؤٔلٗٔ ٛحطَ التصسف يف املٕاقف الطاز.ٟٛحتىن ضػٕط العىن ٔاحملافع ٛعم ٜوطتٕٖات اإلصتاش املطمٕب.ٛالكدز ٚعم ٜإداز ٚالٕقت بفاعمٗ.ٛ-قٕ ٚالػدصٗٔ ٛالمباق ٛيف اذتدٖح.

 .6تطٕٖس أدا ٞاملٕظفني العاومني باألقطاً.
 .7العىن عم ٜتٕفري املعمٕوات وَ وصادز شتتمف ٛاليت وَ غأٌّا أُ
تطاعد يف إصتاش عىن الداٟس.ٚ
 .8حتمٗن املعمٕوات املتٕفسٔ ٚالتأند وَ صحِ ٛرٓ املعمٕوات بّدف
محاٖ ٛأوَ املعابس ٔاملٕظفني.
 .9إٌػا ٞقاعد ٚبٗاٌات ٔاليت وَ غأٌّا أُ تطاعد يف إصتاش العىن.
 .10حتدٖد املداطس عم ٜاذتدٔد ٔاملعابس ٔوتابعٔ ٛتكٗٗي املداطس إلزغاد
الٍػاط التػػٗم٘.
 .11االتصاه الفٕز ٙوع ادتّات املعٍٗ ٛيف اإلداز ٚلتٍفٗر املّاً ٔالتحس.ٙ
 .12وتابع ٛتكازٖس االصتاش الدٔزٖ ٛلألقطاً ٔإبدا ٞالسأ ٙفّٗا لعسضّا
عم ٜاملدٖس العاً.
 .13الكٗاً بأ ٙوّاً أخسٖ ٝهمف بّا يف زتاه العىن.

 .4ودٖس داٟس ٚوهتب ضسٖب ( ٛخاُ ٌٖٕظ ،غص ،ٚالٕضط ):ٜوّاً الٕظٗف:ٛ
-أُ ٖهُٕ املتكدً حاصالَ عم ٜدزج ٛالبهالٕزٖٕع

يف  .1إعداد خط ٛلمداٟس ٚمبا ٖتٕافل وع خط ٛاإلداز ٚالعاو ٛلضسٖب ٛالكٗىٛ

(احملاضب ، ٛالعمًٕ املالٗٔ ٛاملصسفٗ)ٛ

املضافٔ ٛوتابع ٛتٍفٗرِا ٔالتأند وَ حتكٗل األِداف.

أُ ٖهُٕ املتكدً لدْٖ خرب ٚال تكن عَ (  )5ضٍٕات وٍّا (  .2 )3املػازن ٛيف ٔضع الطٗاض ٛالعاو ٛلإلداز.ٚضٍٕات يف زتاه العىن اإلغسايف.

ٔ .3ضع بساوج وَ غأٌّا املطاِى ٛيف تٍفٗر ارتط ٛاملسضٕو ٛلمداٟس.ٚ

-وعسف ٛجٗد ٚبالكٕاٌني ٔالتػسٖعات ٔالمٕاٟح ذات العالق ٛمبجاه

 .4اإلغساف عم ٜضري عىن الداٟس ٚمبا ٖتٕافل وع األٌعىٔ ٛالكٕاٌني.

العىن.

 .5تٍعٗي وّاً األقطاً ٔتٕجْٗ املسؤٔضني لتحكٗل أِداف ارتط.ٛ

لدْٖ قدزات ٔوّازات قٗادٖ ٛعالٗ.ٛالكدز ٚعم ٜترلٗن ٔحن املػانن اليت تطسأ أثٍا ٞتأدٖ ٛالعىن.وّازات اضتدداً بساوج ٖٔ Microsoft Officeفضن وَلدْٖ غّاد.ICDL ٚ
اإلملاً بالمػ ٛاإلصتمٗصٖ ( ٛقسا ، ٚٞنتاب ، ٛستادث.)ٛالكدز ٚعم ٜالعىن ادتىاع٘ ٔقٗاد ٚالفسٖل.ضمٕك إجياب٘ وع وتمك٘ ارتدؤ ٛشوال ٞالعىن ٔأُ ٖػهنالكدٔ ٚاذتطٍ.ٛ
قدز ٚعم ٜاالتصاه الفعاه ٔالعىن بسٔح الفسٖل.تكبن التٕجّٗات الصادز ٚلْ وَ السؤضا ٞبػهن إجياب٘.حتىن املطؤٔلٗٔ ٛحطَ التصسف يف املٕاقف الطاز.ٟٛحتىن ضػٕط العىن ٔاحملافع ٛعم ٜوطتٕٖات اإلصتاش املطمٕب.ٛالكدز ٚعم ٜإداز ٚالٕقت بفاعمٗ.ٛ-قٕ ٚالػدصٗٔ ٛالمباق ٛيف اذتدٖح.

 .6تطٕٖس أدا ٞاملٕظفني العاومني باألقطاً.
 .7اإلغساف ٔاملتابع ٛعم ٜتدقٗل املعاوالت ٔالكضاٖا ذات العالق.ٛ
 .8تطجٗن املهمفني ادتدد ضٕا ٞعَ طسٖل حضٕزِي لمداٟس ٚأٔ عَ
طسٖل التفتٗؼ املٗداٌ٘.
 .9تكدٖي ارتدوات االضتػازٖ ٛلمىهمفني بػسض التٕعٗ ٛالضسٖبٗٛ
حطب األٌعى ٛاملعىٕه بّا.
 .10وتابع ٛاملٍكطعني عَ دفع الضسٖبٔ ٛاختاذ اإلجساٞات الكإٌٌٗٛ
حبكّي.
 .11وتابعٔ ٛفحص حطابات املهمفني لمٕصٕه إىل ادتباٖ ٛاذتكٗكٗٛ
الٕاجب ٛعم ٜاملهمفني.
 .12حن الكضاٖا ارتاص ٛباملهمفني ضىَ املٍطك ٛادتػسافٗ ٛاليت ٖتبع
هلا لتطّٗن عىن املهمفني ٔترلٗن الصعٕبات هلي
 .13وتابع ٛوا ٖتي حتٕٖمْ لمىهتب وَ قضاٖا ٌتٗج ٛازتباط أ ٙوَ
املهمفني التابعني لمىهتب وع وهمفني آخسَٖ ضىَ وا ٖتبع
املهاتب األخس ٝأٔ ضىَ الدٔاٟس.
 .14وتابع ٛإداز ٚاملهمفني لمطجالت ٔالدفاتس اذتطابٗٔ ٛالتأند وَ
االلتصاً حطب األٌعى ٛاملعىٕه بّا.
 .15وتابع ٛتكازٖس االصتاش الدٔزٖ ٛلمداٟسٔ ٚإبدا ٞالسأ ٙفّٗا لعسضّا عمٜ
املدٖس العاً.
 .16الكٗاً بأ ٙوّاً أخسٖ ٝهمف بّا يف زتاه العىن.

والحع- ٛ
:
 التعدٖن الٕظٗف٘ لمفاٟصَٖ ضٗهُٕ عم ٜالف( ٛ٠األٔىل) ٔالدزجٔ )C) ٛعالٔ ٚطبٗع ٛعىن ( )%50بساتب أضاض٘ (2470
غٗهن)ٔ ،عالٔ ٚإغسافٗ 400( ٛغٗهن).
ٖ ػرتط يف املتكدوني لمٕظاٟف املرنٕز ٚعالْٗ أُ ٖهُٕ وَ وٕظف٘الف ٛ٠الجاٌٗ.ٛ

ثاٌٗاً ضٗبدأ التطجٗن ٔتطمٗي األٔزام الجبٕتٗ ٛلمىتكدوني ابتدا ًٞوَ ًٖٕاألزبعا ٞاملٕافل ٍٖٔ 2017/09/11تّ٘ ًٖٕ
:
األزبعا ٞاملٕافل  2017/09/24يف وكس دٖٕاُ املٕظفني العاً.
 ضٗتي اإلعالُ عَ الطمبات املطتٕفا ٚلمػسٔط.
 ضٗتي اضتبعاد املتكدً الػري وطابل لمػسٔط وَ قبن دتٍ ٛشتتص.ٛ
الحل
 ضٗتي اإلعالُ عَ وٕعد االوتحاٌات أٔ املكابالت يف ٔقت .
لاللاًال -:المستندات المطلأبة للتقدم للأظيفة.
 .1صورة عن الثانوية العامة.

 .2صورة عن الشهادات الجامعية وكشف الدرجات.

 .3صورة عن معادلة المؤهل لممؤهالت الصادرة عن الجامعات األجنبية.
 .4صورة عن الخبرات العممية المطموبة وفق شروط اإلعالن.
 .5صورة عن شهادات الدورات التدريبية.
 .6صورة عن بطاقة الهوية.
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