
 وظيفة قيادية شاغرة
 

، فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة    امين عام وزارة االدارة المحليةتعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر   
( على ان يرفق مع الطلب   Empreq.csb2.gov.joالتقدم بطلب من خالل الرابط االلكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية )  

ات القيادية واالدارية المطلوبة السيرة الذاتية وصور عن المؤهالت العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفاي
للوظيفة، وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي لألوراق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني يفيد 

( الوزراء  لرئاسة  اإللكتروني  الموقع  على  الوظيفة  عن  اإلعالن  سيتم  بأنه  علمًا  طلبه،  والموقع  www.pm.gov.joباستالم   )
المدنية )www.moma.gov.jo)    لوزارة االدارة المحلية  إللكتروني  ا ( www. csb.gov.jo( الموقع االلكتروني لديوان الخدمة 

 والمواقع االلكترونية للسفارات االردنية ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه. 
 

 متطلبات وخصائص الوظيفة
 الهدف العام 

تعزيمممممز دور البلمممممديات ضممممممن مةتمعاتهممممما المحليمممممة وتو يمممممه  رامةهممممما و شمممممد الخطمممممط والبمممممرامع والمشممممماريع التمممممي ممممممن شمممممأنها ضممممممان إعمممممداد    
تحسمممممين مسممممممتوا الخممممممدمات والمسمممممماهمة الفاعلممممممة فممممممي و رفممممممع  بممممممما يسممممممهم فمممممميباسممممممتخدام ا مممممد  التقنيممممممات  أعمالهمممممماطاقاتهممممما ومواردهمممممما ومراقبممممممة 
 .تحقيق التنمية المحلية المتوازنة

 : للوظيفةالمهام والمسؤوليات 

 المهام الفنية 

تعزيز دور البلديات ضمن مةتمعاتهما المحليمة وتو يمه  رامةهما التي من شأنها  الخطط والبرامع وإعدادالمشاركة في وضع السياسات العامة  .1
 المقدمة.  تحسين مستوا الخدماتو رفع  بما يسهم في و شد طاقاتها ومواردها

  .دعم  ناء القدرات المؤسسية للقطاع بما يحقق الحاكمية الرشيدة وتعزيز الدور التنموي للبلدياتل الالزمةالبرامع  وضع  .2

 .ا المقدمةتحسين مستوا خدماتهو لتمكينها من القيام  دورها التنموي  لهاتوفير التسهيالت المختلفة و دعم البلديات ضمان  .3

وضمع مشمماريع المسماهمة فممي والتعليمممات الخاصمة بالبلمديات ومةممالم الخمدمات المشممتركة و  والرقابمة علممى تطبيمق القمموانين وا ن ممة اإلشمرا  .4
 .القوانين وا ن مة والتعليمات الخاصة بقطاع الشؤون البلدية

 .المؤسسية الفاعلة لعمليات البلدياتو  الماليةو االدارية والتن يمية تطوير وتطبيق االطر التشريعيه  المقتر ات لوضع  .5
نين التفتممميا والمتابعمممة والتمممدقيق علمممى أداء المةمممالم البلديمممة ماليمممًا وإداريمممًا وفنيمممًا وتو يههممما للقيمممام بمهامهممما لتقمممديم خمممدماتها وفقمممًا للقمممواضممممان  .6

 .وا ن مة

ال تسممتطيع والتممي التحممويالت الماليممة والتنسمميق مممع الةهممات  ات العالقممة لتمموفير التمويممل الاممروري لبممرامع ومشمماريع البلممديات  إدارة  ضمممان .7
 موازنات البلديات الخاصة تحمل تكاليفها.

 .االنتخابات البلدية في موعدها ومتابعة كافة اال راءات المتعلقة  ذلك التن يم ال راء .8

ة وإ ممراء المسممول والدراسممات الميدانيممة الالزممموالهيكليممة والتفصمميلية لكافممة  لممديات المملكممة  اإلقليميممةعمممار إعممداد مخططممات اإلاإلشممرا  علممى  .9
 .لتحقيق التنمية المتوازنة لذلك

ووضمع وثمائق التصماميم والمواصمفات الفنيمة مشماريع البنيمة التحتيمة للمةمالم البلديمة بتقديم المشورة الفنية للبلديات فيما يتعلمق اإلشرا  على  .10
 عليها. واإلنفاقعلى مرا ل تنفيذها  واإلشرا ووثائق العطاءات لهذه المشروعات  

والتنموية لها ومساعدة المةمالم فمي  اإلستراتيةيةتو يه موازنات المةالم البلدية ومةالم الخدمات المشتركة بما يحقق الترابط مع الخطط  .11
 .فيذها وتقييمهاإعدادها ومراقبة تن



 الوضع التن يمي والسكني والخدمي والتنموي المرغوب. إلىوصواًل  اإلقليميإعداد الدراسات الحارية في نطاق التخطيط على   اإلشرا  .12

 .لمساهمة في دعم وتنمية التةمعات السكانية التي ال يو د فيها مةالم  لديةلعلى الخطط والبرامع  اإلشرا  .13

 متابعة المشاريع والبرامع الدولية الخاصة  تطوير العمل البلدي في ا ردن.العمل على   .14

 المهام اإلدارية  

 وضمان تحسين  ودتها.  لوزارة االشرا  على تطوير الخدمات التي تقدمها ا -1

 الالزمة.اإلشرا  على تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيةية للدئرة والبرامع التنفيذية  -2

 بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية.متابعة وتقييم ا داء المؤسسي الوزارة  -3

 إلقرارها. للوزير ورفعها  الوزارة و دول تشكيالت الوظائف فيهاإعداد مشروع الموازنة السنوية العامة اإلشرا  على  -4

 .إدارة الةهاز التنفيذي الوزارة وتن يم الشؤون اإلدارية والمالية والموارد البشرية وتنميتها  -5

 أي مهام أو مسؤوليات أخرا يكلفه  ها الوزير أو أي صال يات يفوضه  ها -6

 

 العالقات الوظيفية: 
 العالقات الداخلية 

 موظفو الوزارة في المركز والمحاف ات -
   العالقات الخارجية

 الوزارات والدوائر الحكومية  ات العالقة.  -

  نك تنمية المدن والقرا.  -

 البلديات ومةالم الخدمات المشتركة بالمحاف ات وا لوية.  -

  ات العالقة. مؤسسات القطاع الخاص  -

 الةهات والهيئات والمن مات المحلية واإلقليمية والدولية  ات العالقة.  -

 قة. أي  هات أخرا  ات عال -
 

 

 متطلبات إشغال الوظيفة 
 المؤهالت العلمية  -1

 األساسية  -أ
 . الهندسية  ات العالقة من التخصصاتأي تخصص  أو مدنالتخطيط هندسة المدنية / الهندسة لهندسة المعمارية /ا فيبكالوريوس  -

 

 : المرغوب بها -ب
 . أي تخصص  و عالقةأو  تخطيط مدنهندسة المدنية / الهندسة لهندسة المعمارية /افي  الما ستير أو الدكتوراه  -

 . شهادات مهنية متخصصة بمةال العمل -
 

 

 الخبرات العملية  -2
 األساسية  -أ
 . عمل الوزارة التخصصيمةال  متخصصة في  وات( سن10( سنة خبرة عملية منها )(15 -

 ( سنوات وظائف قيادية .3منها ) و إشرافية.قيادية  وظائف( سنوات خبرة في 7)  - -

الهندسة  لهندسة المعمارية /غير ا منتخصصات الهندسية في  ال كان ال في مةال التن يم الهندسي ( سنوات خبرة  كحد أدنى في 7)  -
 تخطيط المدن. هندسة المدنية / 

 

 لمرغوب بها  ا -ب
 خبرة في:

-  



 في مةال التن يم الهندسي والعطاءات.  -

 البلدي. العمل في مةاالت  -

 في مةال تخطيط المدن.  -

 إدارة المشاريع اإلنشائية. -

 في مةال اإلدارة المحلية.  -

 
 

 الكفايات الوظيفية :  -3
 مؤشرات تقييم الكفاية  عامة الكفايات ال

 الوزارة  تطوير رؤية
 ياع رؤية واضحة لالرتقاء بالعمل -
 .داً يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل تعقي -

   هدافاالتحقيق 
 يوائم  ين ا هدا  اإلستراتيةية الخاصة بالوزارة وا هدا  القطاعية والوطنية. -
 .الخطة االستراتيةيةا هدا  الواردة في ياع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق  -

 بناء العالقات والشراكات   
 

 .الوزارةيحدد الشمركاء الرئيسميين  -
 المحتملين.التشييك مع الشركاء  -
 و ل النزاعات تفاوض المهارات يمتلك  -

 البشرية  و ادارة الموارد المالية، 
 الموارد البشرية ياع خطط الدارة وتطوير  -
 المالية بكفاءة.  الموارد يدير  -

 المساءلة  
 .تحمل كامل المسؤولية عن نتائع القرارات المتخذة من قبلهي -
 . وتقييم المرؤسين النةاز المهام المطلوبة منهم يتابع -

 

 : الكفايات الفنية

 . لبيئة الخار ية للعمل وطبيعته ومةالها المعرفة في -  المعرفة في مجال العمل
 المعرفة بمخططات االعمار.  -
 التمويل وادارة المعرفة في اسم  -
 . المعرفة في ا راءات االنتخابات البلدية -
 .النزاهة والحاكمية الرشيدةمفاهيم ب المعرفة -
 الخاص.  عتعزيز العالقة مع القطامعرفة متطلبات ووسائل  -
 .وزارةالبالتو هات والسياسات في مةال عمل  المعرفة -
 . العمل  قلالمستةدات والمنهةيات الحديثة في  بمعرفة  -

 بالتشريعات الناظمة للعمل لمعرفة ا - تطبيق التشريعات الناظمة للعمل 
 معالةة التحديات التي توا ه العمل وفقا للتشريعات  -

   قطاع لالعامة ل ة السياس  كة في وضعالمشار  - رسم السياسات العامة للقطاع 
 قطاع  الاقترال البرامع واآلليات لتن يم  -

تطبيق المواصفات والمقاييس  
 والمعايير الدولية  

 التأكد من  سن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييم والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة. -

والدول تفاقيات الثنائية  ين المملكة االتبني المنهةيات الفّعالة لمتابعة والتأكد من  سن تطبيق  - عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات 
 ا خرا وكذلك االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها

اعداد البحوث والدراسات لتطوير  
 القطاع 

 قطاع   الاإلشرا  على إعداد البحو  والدراسات الالزمة لتطوير  -
 االشرا  على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة الوزارة. -

وتنفيذ الخطط اإلستراتيةية للوزارة والبرامع التنفيذية الالزمة لتطبيق السياسة  تطوير  اإلشرا  على - االستراتيجية تطوير الخطط  
 العامة وتحقيق أهدافها.



 طرل الحلول البديلة ومعالةة المشاكل بأفال الطرق.  - اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت 
 التفكير السريع والمعالةة الفعالة تحت ضغط العمل.  -
 مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.  -
 المسائل المعقدة وتفسيرها للمرؤوسين المعنيين. تحليل -
 .اتخا  القرارات على أساس الرأي المتوازن والمحكم للموقف -

 إدارة الةهاز التنفيذي للوزارة وتن يم الشؤون اإلدارية والمالية فيها  - ادارة الجهاز التنفيذي للوزارة 
 وتقييم مدا تحقيق الخطط والبرامع المقتر ة لألهدا  المر وة. للمؤسسةمراقبة ا داء الكلي  -
 المرؤوسيين .  تحديد المهام والوا بات الموكولة إلى -
 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة.  -
 تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير  يئة تعلم. -
 تعزيز االتةاهات االيةا ية في العمل.   -

اعداد مشروع الموازنة وجدول 
 التشكيالت للوزارة 

هما إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للوزارة و دول تشكيالت الوظائف فيها ورفعالمعرفة في  -
 للوزير إلقرارهما.

 (.Word ,Excel, Outlook, Internet, PowerPoint)إتقان تطبيقات الحاسوب  - استخدام تطبيقات الحاسوب 

 الطباعة باللغتين العربية واإلنةليزية  -
 التخاطب بكفاءة عالية باللغتين  واسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار.   -

 للغة اإلنةليزية محادثة وكتابة.  إتقان  - إتقان اللغة االنجليزية
 القدرة على إ راء البحو  والدراسات باللغة االنةليزية.  -
 كتابة التقارير والمخاطبات باالنةليزية.  -

معرفة واسعة في الكفاية ولديه القدرة على معالجة طالب الوظيفة مستوى اتقان الكفاية المطلوب للوظيفة هو متقدم اي يمتلك مالحظة: 
 ومرجعا  في مجال الكفاية.   خبيرا  ، ويعد المتصلة بها  القضايا الصعبة

 السمات الشخصية 
 الثقة بالنفم. -

 القدرة على العمل  رول الفريق. -

 العمل .إدارة ضغوط  -
 


