وظيفة قيادية شاغرة
تعمؼ رئاسة الؽزراء عؼ تؽفر شاغر اميؼ عام و ازرة االقتراد الرقسي والريادة  ،فعمى مؼ تتؽافر فيو متطمبات إشغال ىذه

الؽظيفة التقدم بطمب مؼ خالل الرابط االلكتروني عمى مؽقع ديؽان الخدمة السدنية (  ) Empreq.csb2.gov.joعمى ان يرفق مع
الطمب الديرة الذاتية وصؽر عؼ السؤىالت العمسية والذيادات السيشية وشيادات الخبرة والؽثائق السعززة لمكفايات الكيادية واالدارية

السطمؽبة لمؽظيفة ،وسيتػ استبعاد أي طمب غير مدتؽفي لألوراق الثبؽتية السطمؽبة ،ويحرل كل مؼ تقدم بطمب عمى إشعار

الكتروني يفيد باستالم طمبو ،عمساً بأنو سيتػ اإلعالن عؼ الؽظيفة عمى السؽقع اإللكتروني لرئاسة الؽزراء ()www.pm.gov.jo
والسؽقع اإللكتروني لؽ ازرة االقتراد الرقسي والريادة (  )www.modee.gov.joوالسؽقع االلكتروني لديؽان الخدمة السدنية
( )www. csb.gov.joوالسؽاقع االلكترونية لمدفارات االردنية ولسدة خسدة ايام عسل مؼ تاريخو.
متطمبات وخرائص الؽظيفة
الهدف العام
اإلش ر ر ر ار

عمر ر ررى إعر ر ررداد الخطر ر ررة االسر ر ررتراتيجية لر ر ررؽ ازرة االقترر ر رراد الرقسر ر رري والرير ر ررادة بسر ر ررا يتؽافر ر ررق مر ر ررع رؤير ر ررة الحألؽمر ر ررة ا ردنير ر ررة والتؽجير ر ررات

العالسي ر رة ،وقير ررادة وتؽجير ررو الجير رراز التشفير ررذي فر رري الر ررؽ ازرة لؽضر ررع الخطر ررط والب ر ررامي لتشفير ررذ الدياسر ررة العامر ررة واالسر ررتراتيجية لمر ررؽ ازرة والتأكر ررد مر ررؼ
االمتثال لألنعسة والقؽانيؼ السعسؽل بيا.
السهام والسدؤوليات لمؽظيفة
التخطيط:

 .1قيادة لجشة التخطيط العميا إلعداد الخطة االستراتيجية لمؽ ازرة والتأكد مؼ تشفيذىا وتطؽيرىا.
 .2اإلش ار

عمى إعداد الخطط التذغيمية والسؽزانات وصياغة مؤشرات ا داء ومدتيدفاتيا لإلدارات والسديريات والؽحد التشعيسية بسا

يتؽافق مع الخطة االستراتيجية لمؽ ازرة.

 .3الستابعة واإلش ار

عمى سير وتشفيذ الخطط التذغيمية وضسان تحقيق مؤشرات ا داء السعتسدة لإلدارات والسديريات والؽحد التشعيسية

وتقديػ الرأي الفشي والدعػ والسداندة والتأكد مؼ إعداد تقارير اإلنجاز الدورية.

 .4اإلش ار

عمى تشفيذ البرامي التي تشاط بؽ ازرة االقتراد الرقسي والريادة.

 .5إعداد وتقديػ االقتراحات فكار ومبادرات جديدة في القطاع واإلش ار

عمى إعداد دراسات الجدوى الخاصة بيا.

 .6إطالق ودعػ السبادرات التي تداىػ في تطؽير البشية التحتية والفشية لقطاع االقتراد الرقسي والريادة في السسمكة.
 .7اإلش ار

عمى البرامي والسبادرات لغايات تطؽير الرؽرة اإليجابية وتعزيز ىؽية الؽ ازرة والحرفاظ عمييا محمياً وإقميسياً ودولياً ،وتؽضيح

دور الؽ ازرة في التطؽر والتقدم االقترادي واالجتساعي في السسمكة.

الهيكل والتطؽير التشعيسي:

 .1اإلش ار

عمى إعداد الييألل التشعيسي لمؽ ازرة وإعتساده ورفعو إلى الؽزير الستكسال إجراءات إق ارره.

 .2متابعة تطؽير اإلجراءات وآليات العسل والتأكد مؼ فعاليتيا.
إدارة العسميات:

 .1قيادة ومتابعة العسميات في الؽ ازرة بذألل دوري وضسان تشفيذىا بفاعمية وكفاءة لتحقيق الشتائي السرجؽة ،وتحديد التحديات والعكبات
وإتخاذ تدابير إستباقية وإصدار التعميسات بسعالجة ىذه التحديات.

 .2إصدار التعميسات التشفيذية واإلدارية وفقاً لممؽائح وا نعسة السعتسدة لدى الحألؽمة ا ردنية.
 .3ضسان مطابقة وإمتثال عسميات الؽ ازرة لممؽائح وا نعسة السعتسدة لدى الحألؽمة ا ردنية.
 .4اإلش ار

عمى تطؽير الخدمات التي تقدميا الؽ ازرة وضسان تحديؼ جؽدتيا.

 .5التأكد مؼ أن ميام وواجبات الؽظائف السختمفة داخل الؽ ازرة تداىػ في الؽصؽل إلى ا ىدا
الدياسة العامة لمؽزراة.

االستراتيجية والتذغيمية وتحقيق

 .6ضسان تؽافق البيئة التذريعية والتشعيسية مع السدتجدات والتغيرات بسا يزسؼ دعػ وتشسية االقتراد الرقسي والريادة.
 .7اإلش ار

عمى دراسة ومراجعة واستحداث التذريعات التشعيسية لزسان تمبية أية متطمبات تشعيسية جديدة ومتابعة تشفيذ ا طر

التذريعية والتشعيسية لمقطاع.

 .8متابعة تشفيذ التزامات السسمكة السترتبة عمى االتفاقيات الدولية التي ترتبط بيا في مجال االقتراد الرقسي والريادة.
 .9اإلش ار

عمى اعداد التقارير الدشؽية والربعية التفريمية عؼ نذاطات وإنجازات الؽ ازرة ورفعيا لمؽزير ضسؼ السؽاعيد السحددة.

أنعسة التطؽير السؤسدي وتسيز األداء الحكؽمي:

 .1التؽجيو بؽضع أنعسة الجؽدة وتطؽير ا داء السؤسدي والتسيز الحألؽمي وتعزيز ثقافة التسيز في الؽ ازرة.
 .2التأكد مؼ التزام الجياز التشفيذي بأنعسة الجؽدة والتطؽير السؤسدي ومتطمبات جؽائز التسيز الحألؽمية.

 .3متابعة تقييػ ا داء السؤسدي لمؽ ازرة وضسان تطبيق تؽصيات التحديؼ والتطؽير الرادرة عؼ تقارير تقييػ أداء الؽ ازرة حدب
متطمبات جؽائز التسيز الحألؽمية بسا يحقق الكفاءة والفاعمية.
 .4تؽجيو عسمية تطؽير وتبشي اإلجراءات والسعايير السشاسبة التي تتعمق بإدارة السعرفة.

إدارة السؽارد والسخاطر:
 .1التخطيط الفعال لسؽارد الؽ ازرة ،واإلش ار
 .2اإلش ار

عمى اإلستخدام ا مثل والسدتدام لمسؽارد السختمفة في الؽ ازرة والسحافعة عمييا.

عمى إعداد خطة السخاطر الخاصة بالؽ ازرة ومتابعة تشفيذ الخطة والتأكد مؼ الديطرة عمى وتخفيف السخاطر التي تؽاجو

الؽ ازرة.
إدارة السؽارد السالية والسؽازنة:

اإلستراتيجية لمؽ ازرة لزسان اإلستدامة السالية.

 .1اإلش ار

عمى إعداد اإلستراتيجيات والخطط السالية والتي تتؽافق مع ا ىدا

 .2اإلش ار

عمى إعداد مذروع السؽازنة الدشؽية العامة لمؽ ازرة ورفعيا لمؽزير إلقرارىا.

إدارة األزمات:

 .1قيادة وتؽجيو ا زمات وقيادة الفرق والمجان الالزمة لزسان سير العسميات.
خدمة متمقي الخدمة:

 .1تييئة بيئة عسل إيجابية لتعزيز ثقافة خدمة متمقي الخدمة وتطؽير القدرة عمى استذعار إحتياجاتيػ ومجاالت إىتساميػ وتسأليؼ
السؽظفيؼ مؼ تقديػ خدمات عالية الجؽدة تمبي تؽقعات متمقي الخدمة عمى نحؽ فعال.

 .2إعتساد سياسات ومشيجيات خدمة متمقي الخدمة الداخمييؼ والخارجييؼ بسا يتساشى مع معايير جؽائز التسيز.
 .3اإلش ار

الستاحة.

عمى تقديػ الخدمات الالزمة لتمبية االحتياجات والتركيز عمى متمقي الخدمة بسشحيػ أعمى مدتؽيات الخدمة ضسؼ السؽارد

الكيادة وتطؽير وتسكيؼ األفراد:
 .1إدارة العالقات بألل كفاءة وفاعمية وتجديد نسؽذج لمكيادة يذجع العسل الجساعي ضسؼ مختمف الؽظائف واإلدارات والسديريات والؽحد
لرفع ا داء إلى أعمى السدتؽيات.

 .2تحفيز وتذجيع الكيادات التشفيذية ومشحيػ الرالحيات الالزمة لتديير ا عسال السشاطة بيػ وتؽفير الدعػ واإلرشاد والتطؽير.
 .3إيجاد وتؽفير بيئة عسل مذجعة ومحفزة تدعػ تطؽير التسيز وتخمق ثقافة تركز عمى استثسار رأس السال البذري لرفع مدتؽيات
ا داء الفردي وإعداد الرف الثاني لزسان إستدامة نجاح الؽ ازرة.

 .4خمق بيئة تعاونية تقؽم عمى الذفافية والثقة واإلحترام الستبادل وتحديد السدؤوليات وتحفيز الجسيع لتقديػ أفزل معايير ا داء ودعػ
الكيادات التشفيذية في الؽ ازرة بسا يسألشيػ مؼ إنجاز الخطط السعتسدة.

 .5خمق إندجام بيؼ الدمؽكيات الفردية وأىدا
وترسيخ مبدأ االلتزام با ىدا

الؽ ازرة وضسان االلتزام بإنجاحيا وتؽفير بيئة عسل تذجع تحسل ا فراد لمسدؤولية

والحفاظ عمى السرداقية والسبادىء ا خالقية.

 .6تؽجيو الكيادات التشفيذية والسؽظفيؼ فى الؽ ازرة عمى إحتزان وإطالق مبادرات التغيير والتطؽير اإلستراتيجي وترؽر حمؽل جديدة
لسؽاجية التحديات والسخاطر وإستثسار الفرص الستاحة.

 .7نقل أولؽيات وأىدا
 .8اإلش ار

الؽزراة إلى فريق اإلدارة التشفيذية لتدييل التعاون وتطؽير االستراتيجية.

عمى إعداد جدول تذأليالت الؽظائف ورفعيا لمؽزير إلقرارىا.

 .9عقد االجتساعات الدورية مع فريق اإلدارة التشفيذية في الؽ ازرة.

 .11إعداد التقارير الدورية الخاصة بتقييػ أداء فريق االدارة التشفيذية.
شراكات العسل:
 .1العسل والتشديق مع الييئات الحألؽمية السعشية بتشعيػ قطاع االقتراد الرقسي والريادة والجيات السعشية ،لزسان حدؼ تشعيػ القطاع
والتسألؼ مؼ متابعة تشفيذ الدياسات والقؽانيؼ الخاصة بالقطاع.

 .2بشاء الذراكات مع الجيات الخارجية ذات الرمة والسذاركة في السؤتسرات واالجتساعات في قطاع االقتراد الرقسي والريادة ومتابعة
تشفيذ الق اررات والتؽصيات الرادرة بذأنيا بفعالية وكفاءة تامة.

السدؤولية االجتساعية:
 .1السذاركة واإلش ار

عمى ترسيػ مبادرات السدؤولية االجتساعية لمؽ ازرة وتطؽيرىا ،وإعالم مؽظفي الؽ ازرة وإشراكيػ في تمغ الجيؽد.

 .2مراقبة أثر السبادرات ومتابعة تحميميا وتقييسيا في ضؽء ا ىدا

السحددة ،واإليعاز لمسعشييؼ باتخاذ اإلجراءات الترحيحية السشاسبة.

تسثيل وزارة االقتراد الرقسي والريادة:
 .1السذاركة واإلش ار

عمى تسثيل السسمكة في السحافل اإلقميسية والدولية والييئات السعشية بذؤون االقتراد الرقسي والريادة بالتعاون مع

ىيئة تشعيػ قطاع االتراالت والؽ ازرات والجيات السعشية.

واجبات أخرى:

 .1أداء واجبات أخرى متعمقة بالعسل يسألؼ أن يدشدىا وزير االقتراد الرقسي والريادة.

العالقات الؽظيفية
العالقات الداخمية:
 إدارات ومديريات ووحد الؽ ازرة السختمفة.العالقات الخارجية:

 السؤسدات والدوائر الحألؽمية. مؤسدات القطاع الخاص العاممة في مجال االقتراد الرقسي والريادة. الؽ ازرات السعشية بالقطاع عمى السدتؽييؼ اإلقميسي والدولي. و ازرة الرشاعة والتجارة. -مراقب الذركات.

 الييئات والسشعسات السحمية واإلقميسية والدولية ذات العالقة. أي جيات أخرى ذات عالقة.متطمبات إشغال الؽظيفة

 -1السؤهالت العمسية
أ -األساسية:

بألالؽريؽس في اليشدسة ،أو تكشؽلؽجيا السعمؽمات ،أو اإلدارة ،أو الحقؽق ،أو أي تخرص ذو عالقة.

ب -السرغؽب بها:
 ماجدتير أو دكتؽ ارة في التخررات السذكؽرة أعاله. شيادات ميشية متخررة في مجال العسل. -2الخبرات العسمية
أ -األساسية:

 ) )15سشة خبرة عسمية مشيا ( )11سشؽات متخررة في مجال العسل. )7( -سشؽات خبرة في وظائف قيادية وإشرافية  ،مشيا ( )3سشؽات في وظيفة قيادية.

 السرغؽب بها: -خبرات عسمية في السسارسات الفزمى في مجال االقتراد الرقسي والريادة.

 خبرات عسمية في مجاالت البشية التحتية الرقسية ،والسيارات الرقسية ،والريادة الرقسية ،والخدمات السالية الرقسية والسشرات الرقسية.التسيز اإلداري والحؽكسة.
 خبرات عسمية في ّ خبرات عسمية في اإلدارة السالية بسا فييا إعداد السؽازنة والسراقبة السالية الفاعمة. -خبرات عسمية في مجال تقييػ ا داء والسقاييس.

 خبرات عسمية في إعداد دراسات الجدوى االقترادية وتحميل التكاليف وا رباح. خبرات عسمية في مجال إعداد خطط السبادرات ومراجعتيا ومراقبة تشفيذىا.-

 -3الكفايات الؽظيفية
مؤشرات تقييػ الكفاية

الكفايات العامة

 -يزع رؤية واضحة لالرتقاء بالعسل.

تطؽير رؤية الوزارة

 يخطط لمسدتقبل ويحمل أكثر السدائل تعقيداً. -يؽائػ بيؼ ا ىدا

تحقيق األهداف

االستراتيجية الخاصة بالؽ ازرة وا ىدا

 -يزع مؤشرات ومدتيدفات واضحة لتحقيق ا ىدا

القطاعية والؽطشية.

الؽاردة في الخطة االستراتيجية.

 -يحدد الذرركاء الرئيدرييؼ لمؽ ازرة.

بشاء العالقات والذراكات

 التذبيغ مع الذركاء السحتسميؼ. يستمغ ميارات التفاوض وحل الشزاعات. -يزع خطط إلدارة وتطؽير السؽارد البذرية.

إدارة السؽارد السالية ،والبذرية

 يدير السؽارد السالية بألفاءة. -يتحسل كامل السدؤولية عؼ نتائي الق اررات الستخذة مؼ قبمو.

السداءلة

 -متابعة وتقييػ السرؤوسيؼ إلنجاز السيام السطمؽبة مشيػ.

الكفايات الفشية
السجاالت الستخررة
التذريعات

مجال الكفاية
تطبيق التذريعات الشاظسة
لمعسل

التفاصيل
 اإللسام بالتذريعات الشاظسة لمعسل. -معالجة التحديات التي تؽاجو العسل وفقاً لمتذريعات.

تطبيق السؽاصفات والسقاييس

 -التأكد مؼ حدؼ ودقة تطبيق السؽاصفات والسقاييس والسعايير السعتسدة وفقاً

ترسيػ السشهجيات /اإلجراءات

 -معرفة جيدة بالسدتجدات والسشيجيات الحديثة في مجال االقتراد الرقسي

والسعايير الدولية
السشهجيات  /اإلجراءات
الداخمية

الداخمية

تشفيذ ومتابعة اال تفاقيات

السهارات الفشية

 -الكيام بالسيام والسدؤوليات وفقاً لمتذريعات السعتسدة.

رسػ الدياسات العامة لمقطاع
تطؽير الخطط االستراتيجية

لمتذريعات الشافذة.

والريادة.

 السعرفة الكاممة بالتؽجيات والدياسات في مجال عسل الؽ ازرة. -تحديد الجيات التي يتؽجب تؽقيع اتفاقيات معيا.

الفعالة لستابعة والتأكد مؼ حدؼ تطبيق االتفاقيات الثشائية
 تبشي السشيجيات ّبيؼ السسمكة والدول ا خرى وكذلغ االتفاقيات الدولية التي تكؽن السسمكة
طرفاً فييا.

 السذاركة في وضع الدياسة العامة لمقطاع. اقتراح البرامي واآلليات لتشعيػ القطاع. -اإلش ار

عمى تطؽير وتشفيذ الخطط االستراتيجية والبرامي التشفيذية مؼ قبل

الجياز التشفيذي والالزمة لتطبيق استراتيجية الؽ ازرة والدياسة العامة
وتحقيق أىدافيا.

إعداد البحؽث والدراسات
لتطؽير القطاع

 -اإلش ار

عمى إعداد البحؽث والدراسات الالزمة لتطؽير القطاع.

 -اإلش ار

عمى إصدار الشذرات والتقارير الدورية عؼ أنذطة الؽ ازرة.

إدارة السؽارد بفاعمية

 -القدرة عمى التخطيط الفعال لسؽارد الؽ ازرة وتحديد ا ولؽيات.

التركيز عمى خدمة العسالء

 -القدرة عمى فيػ احتياجات العسالء الداخمييؼ والخارجييؼ.

إدارة الجهاز التشفيذي لمؽزارة

 -إدارة الجياز التشفيذي لمؽ ازرة وتشعيػ الذؤون اإلدارية والسالية فييا.

 -تقديػ الخدمات الالزمة لتمبية ىذه االحتياجات باحت ار

وميشية.

 مراقبة ا داء الكمي لمؽ ازرة وتقييػ مدى تحقيق الخطط والبرامي السقترحةلألىدا

السرجؽة.

 تحديد السيام والؽاجبات السؽكمة إلى السدراء والسدتذاريؼ ورؤساء الؽحداتورؤساء ا قدام وتحديد العالقة وأساليب االترال والتشديق بيؼ السديريات
والؽحدات وا قدام في الؽ ازرة.

 ميارات تقييػ أداء السرؤوسيؼ بسؽضؽعية وعدالة. تشسية مؤىالت السرؤوسيؼ وتؽفير بيئة تعمػ. تعزيز االتجاىات اإليجابية في العسل.اتخاذ القرار ومعالجة
السذكالت

بشاء عمى نتائي ا داء.
 اتخاذ القرار ً طرح الحمؽل البديمة ومعالجة السذاكل بأفزل الطرق. التفكير الدريع والسعالجة الفعالة تحت ضغط العسل. -ميارات التفكير السشطقي والتحميمي.

 -تحميل السدائل السعقدة وتفديرىا لمسرؤوسيؼ السعشييؼ.

 اتخاذ الق اررات عمى أساس الرأي الستؽازن والسحألػ لمسؽقف.السعارف الداخمية

والخارجية

السعرفة في مجال العسل

 -معرفة في البيئة الخارجية لمعسل وطبيعتو ومجالو.

 معرفة بطرق تعزيز التشافس واستقطاب االستثسار في قطاع االقترادالرقسي والريادة وتسأليؼ الذركات الشاشئة.
 -معرفة باآلليات والقدرة عمى دعػ ريادة ا عسال والريادة السجتسعية.

 معرفة بؽسائل االستفادة مؼ مؽارد تكشؽلؽجيا السعمؽمات وآليات االستفادةمؼ ا نذطة االقترادية التي تتػ عبر شبألة اإلنترنت.

 معرفة باالتفاقيات الدولية في مجال االقتراد الرقسي والريادة. اإللسام بطرق تعزيز القدرات العاممة وتسأليشيا لدى الؽ ازرة. -اإللسام بالتؽجيات والدياسات في مجال عسل الؽ ازرة.

 معرفة جيدة بالسدتجدات والسشيجيات الحديثة في حقل العسل.إعداد مذروع السؽازنة وجدول
التذكيالت لمؽزارة

التطبيقات السكتبية

استخدام تطبيقات الحاسؽب

والبرمجيات

 إعداد مذروع السؽازنة الدشؽية العامة لمؽ ازرة وجدول تذأليالت الؽظائف فيياورفعيسا لمؽزير إلقرارىسا.

 إتقان تطبيقات الحاسؽب (Excel, Outlook, Internet, Word.)PowerPoint

 -الطباعة بالمغتيؼ العربية واإلنجميزية.

الستخررة

 التخاطب بألفاءة عالية بالمغتيؼ بؽاسطة البريد اإللكتروني واستخداموباستسرار.

 -إتقان السحادثة بالمغة اإلنجميزية.

المغات

إتقان المغة االنجميزية

التعبير الكتابي

القدرة عمى الكتابة وإيرال

 -القدرة عمى قراءة البحؽث والدراسات بالمغة اإلنجميزية.

السعمؽمة كتابيا

 -إتقان الكتابة بالمغة العربية واإلنجميزية.

 القدرة عمى كتابة البحؽث والدراسات بالمغة العربية واإلنجميزية. -كتابة التقارير والسخاطبات العربية واإلنجميزية.

مالحعة :مدتؽى اتقان الكفاية السطمؽب لمؽظيفة هؽ متقدم ،أي يستمغ شاغل الؽظيفة معرفة واسعة في الكفاية ولديه القدرة عمى معالجة

القزايا الرعبة السترمة بها ،ويعد خبي ار ومرجعا في مجال الكفاية.
الدسات الذخرية
-

إتخاذ الق اررات وا حألام الدميسة.

-

التؽاصل الفعال.

-

التفكير االستراتيجي.

قؽة الذخرية و الثقة بالشفس.

-

التأثير باآلخريؼ.

-

قيادة التغيير.

-

تقبل الشقد والسالحعات مؼ اآلخريؼ.

-

السبادرة.

-

القدرة عمى العسل بروح الفريق الؽاحد.
اإلبتكار واإلبداع.

مؤشرات األداء
ندبة إنجاز الخطة االستراتيجية
ندبة اإللتزام بالسؽازنات

ندبة اإللتزام بخطة السخاطر
ندبة إنجاز مذاريع وخدمات
الؽ ازرة

ندبة اإللتزام بالدياسة العامة

عدد السبادرات وا فكار الجديدة

لمؽ ازرة

السطبقة

عدد السخالفات لمقؽانيؼ
والتعميسات السمزمة لمؽ ازرة
عدد التحديشات عمى العسميات
عدد شألاوى متمقي الخدمة

معدل رضى متمقي الخدمة
ندبة التحدؼ عمى أداء مؽظفي
الؽ ازرة

معدل الدوران الؽظيفي في الؽ ازرة
معدل رضى السؽظفيؼ

