وظيفة قيادية شاغرة
تعمؼ رئاسة الؽزراء عؼ تؽفر شاغر مدير عام مؤسدة تشسية أمؽال االيتام  ،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.joوالسؽقع اإللكتروني لسؤسدة تشسية امؽال االيتام (  )www.ofdc.gov.joالسؽقع االلكتروني لديؽان الخدمة

السدنية ( )www. csb.gov.joوالسؽاقع االلكترونية لمدفارات االردنية ولسدة خسدة ايام عسل مؼ تاريخو.
متطمبات وخرائص الوظيفة
الهدف العام:
ضم ممسان السحافعم ممة عمم ممى أم م مؽال اتيتم ممام وهدارتيم مما وتشسيتيم مما واسم ممتثسارىا وفًقم مما تحكم ممام الذ م مريعة اإلسم ممالمية وبسم مما يعم ممؽد بم ممالشفع عمم ممييػ وبسم مما
يداعد عمى تحقيق التشسية االجتساعية واالقترادية في السسمكة.
السهام والسدؤوليات لموظيفة:
السهام الفشية
 .1اقتم ار البمرام اليادفممة إلممى السحافعممة عمممى أممؽال اتيتممام وهدارتيمما وتشسيتيمما واسممتثسارىا وفقماً تحكممام الذمريعة اإلسممالمية وبسمما يعممؽد بممالشفع
عمييػ وبسا يداعد عمى تحقيق التشسية االجتساعية واالقترادية في السسمكة.

 .2اقت ار التعديالت التذريعية الالزمة لتسكيؼ السؤسدة مؼ زيادة حجػ استثساراتيا وتشؽيعيا.
 .3اإلش مراع عمممى ضممسان تطبيممق وسممائل االسممتثسار اإلسممالمية كالسرابحممة والتممأجير التسممؽيمي واالسترممشاو والسزمماربة والسذمماركة الستشاقرممة
والسداقاة والسزارعة وغيرىا.

 .4اإلشم مراع عم ممى إقام ممة السذ ممروعات التشسؽي ممة أو السذ مماركة فيي مما أو م ممؼ خ ممالل تسؽي ممل السذ ممروعات االقتر ممادية واالجتساعي ممة الفردي ممة أو
الجساعية.

 .5اإلشراع عمى البرام والخطط إلنذاء اتبشية وشراء العقارات مؼ أراض وأبشية لبيعيا أو تأجيرىا.
 .6السذاركة في تحديد مقدار االحتياطي الذي يقتطع مؼ اتربا الدشؽية لمسؤسدة.
 .7اعتساد البشؽك التي تؽدو فييا أمؽال السؤسدمة فمي الحدمابات االسمتثسارية لمدب البشمؽك اإلسمالمية بسما يتفمق ممع أحكمام الذمريعة اإلسمالمية
ويحقق مرمحة اتيتام وبالتعاون مع مجمس إدارة السؤسدة.

 .8اإلعتساد السبدئي لمقؽائػ السالية في نياية الدشة السالية وعرضيا عمى لجان مجمس اإلدارة والسجمس القرارىا.
 .9إعتسمماد جسيممع العقممؽد التشفيذيممة التممي ترتممب التمزام عمممى السؤسدممؽ أو حقممؽق لرممالحيا ووفممق الرممالحيات السسشؽحممة لممو بسؽجممب التذمريعات
السعسؽل بيا.

 .11رفع التقارير الدورية وحدب الحاجة لسجمس االدارة لسشاقذتيا واتخاذ الق اررات السشاسبة بخرؽصيا.
 .11تسثيل السؤسدة امام الغير وفي السحافل السحمية والدولية الستعمقة بعسل السؤسدة وفق الرالحيات السسشؽحو لو.

السهام اإلدارية
 .1االشراع عمى تطؽير الخدمات التي تقدميا السؤسدة وضسان تحديؼ جؽدتيا.

 .2اإلشراع عمى تطؽير وتشفيذ الخطط االستراتيجية لمدئرة والبرام التشفيذية الالزمة.
 .3متابعة وتقييػ اتداء السؤسدي لمسؤسدة بسا يحقق الكفاءة والفاعمية اإلدارية.
 .4اإلشراع عمى إعداد مذروو السؽازنة الدشؽية العامة لمسؤسدة وجدول تذكيالت الؽظائف فييا ورفعيا لمؽزير إلقرارىا.
 .5إدارة الجياز التشفيذي لمسؤسدة وتشعيػ الذؤون اإلدارية والسالية والسؽارد البذرية وتشسيتيا.
 .6أي ميام أو مدؤوليات أخرب يكمفو بيا الؽزير أو أي صالحيات يفؽضو بيا.

العالقات الؽظيفية:
العالقات الداخمية
العالقات الخارجية
-

الؽ ازرات والدوائر والسؤسدات الحكؽمية ذات العالقة.
دائرة قاضي القزاة والسحاكػ الذرعية.
البشغ السركزي اتردني.
البشؽك اإلسالمية.
ديؽان الخدمة السدنية.
مؤسدات القطاو الخاص ذات العالقة.
أي جيات أخرب ذات عالقة.

متطمبات إشغال الوظيفة
 -1السؤهالت العمسية
أ -األساسية

بكممالؽريؽس فممي االقترمماد أو االقترمماد اإلسممالمي أو التسؽيممل أو السرممارع اإلسممالمية أو العمممؽم الساليممة والسرممرفية أو فممي العمممؽم

اإلدارية أو السحاسبة أو فقو وتذريع وهقتراد أو أي تخرص ذو عالقة.
ب -السرغوب بها :
 الساجدم ممتير أو الم ممدكتؽراه االقترم مماد أو االقترم مماد اإلسم ممالمي أو التسؽيم ممل أو السرم ممارع اإلسم ممالمية أو العمم ممؽم الساليم ممة والسرم ممرفية أوالسحاسبة أو أي تخرص ذو عالقة.

 شيادات ميشية متخررة بسجال العسل. -2الخبرات العسمية
أ -األساسية

 ) )15سشة خبرة عسمية مشيا ( )10سشؽات متخررة في مجال العسل.-

( )7سشؽات خبرة في وظائف قيادية و إشرافية .مشيا ( )3سشؽات وظائف قيادية.

ب -السرغوب بها :
خبرة في:
-

إدارة التسؽيل واالستثسار.
خبرات في السحاسبة اإلسالمية ،والرقابة والتدقيق السالي وخاصة في السعايير الذرعية في الرقابة السالية.
مجاالت العسل ذات العالقة بالسؤسدات السالية واالستثسارية االسالمية والتسؽيمية السذابية
إعداد دراسات الجدوب االقترادية وتحميل التكاليف واتربا .

الكفايات العامة
تطوير رؤية السؤسدة

تحقيق االهداف

بشاء العالقات والذراكات

مؤشرات تقييػ الكفاية
 يزع رؤية واضحة لالرتقاء بالعسل -يخطط لمسدتقبل ويحمل أكثر السدائل تعقيداً.

 يؽائػ بيؼ اتىداع اإلستراتيجية الخاصة بالسؤسدة واتىداع القطاعية والؽطشية. يزع مؤشرات ومدتيدفات واضحة لتحقيق اتىداع الؽاردة في الخطة االستراتيجية. يحدد الذمركاء الرئيدمييؼ لمسؤسدة. التذييغ مع الذركاء السحتسميؼ. -يستمغ ميارات التفاوض وحل الشزاعات

ادارة السوارد السالية ،والبذرية
السداءلة

 يزع خطط الدارة وتطؽير السؽارد البذرية يدير السؽارد السالية بكفاءة. يتحسل كامل السدؤولية عؼ نتائ الق اررات الستخذة مؼ قبمو. -يتابع وتقييػ السرؤسيؼ النجاز السيام السطمؽبة مشيػ.

-4الكفايات الفشية:
السعرفة في مجال العسل

 السعرفة في البيئة الخارجية لمعسل وطبيعتو ومجالو. السعرفة بطرق إدارة وتشسية وهستثسار أمؽال اتيتام. -السعرفة بؽسائل اإلستثسار اإلسالمية.

 السعرفة بالبشؽك السعتسدة والستفقة مع أحكام الذريعة اإلسالمية. -السعرفة بالسعيار الدولية لالستثسار االسالمي.

 السعرفة بأساسيات وتطبيقات السدؤولية السجتسعية. السعرفة بالتؽجيات والدياسات في مجال عسل السؤسدة. معرفة بالسدتجدات والسشيجيات الحديثة في حقل العسل.تطبيق التذريعات الشاظسة لمعسل

 السعرفة بالتذريعات الشاظسة لمعسل. -معالجة التحديات التي تؽاجو العسل وفقا لمتذريعات

رسػ الدياسات العامة

 -السذاركة في وضع الدياسة العامة السؤسدة.

تطبيق السواصفات والسقاييس والسعايير الدولية

 -التأكد مؼ حدؼ ودقة تطبيق السؽاصفات والسقاييس والسعايير السعتسدة وفقا

عقد وتشفيذ ومتابعة االتفاقيات

الفعالة لستابعة والتأكد مؼ حدؼ تطبيق االتفاقيات الثشائية بيؼ
 تبشي السشيجيات ّالسسمكة والدول اتخرب وكذلغ االتفاقيات الدولية التي تكؽن السسمكة طرفا فييا

اعداد البحوث والدراسات لتطوير العسل

 -اإلشراع عمى إعداد البحؽث والدراسات الالزمة لتطؽير العسل.

تطوير الخطط االستراتيجية

 -اإلشراع عمى تطؽير وتشفيذ الخطط اإلستراتيجية لمسؤسدة والبرام التشفيذية

ادارة الجهاز التشفيذي لمسؤسدة

 اقت ار البرام واآلليات لتشعيػ العسللمتذريعات الشافذة.

 االشراع عمى إصدار الشذرات والتقارير الدورية عؼ أنذطة السؤسدة.الالزمة لتطبيق الدياسة العامة وتحقيق أىدافيا.
 إدارة الجياز التشفيذي لمسؤسدة وتشعيػ الذؤون اإلدارية والسالية فييا . -مراقبة اتداء الكمي لمسؤسدة وتقييػ مدب تحقيق الخطط والبرام السقترحة

لألىداع السرجؽة.
 تحديد السيام والؽاجبات السؽكؽلة إلى السرؤوسيؼ . ميارات تقييػ أداء السرؤوسيؼ بسؽضؽعية وعدالة. تشسية مؤىالت السرؤوسيؼ وتؽفير بيئة تعمػ. تعزيز االتجاىات االيجابية في العسل.اتخاذ القرار ومعالجة السذكالت

 طر 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 والسحكػ لمسؽقفاعداد مذروع السوازنة وجدول التذكيالت السؤسدة
استخدام تطبيقات الحاسوب

 السعرفة في إعداد مذروو السؽازنة الدشؽية العامة لمسؤسدة وجدول تذكيالتالؽظائف فييا ورفعيسا لرئيس السجمس إلقرارىسا.

-

إتقان تطبيقات الحاسؽب (Excel, Outlook, Internet, ,Word
.)PowerPoint
الطباعة بالمغتيؼ العربية واإلنجميزية

 التخاطب بكفاءة عالية بالمغتيؼ بؽاسطة البريد اإللكتروني واستخدامو باستسرار.إتقان المغة االنجميزية

 إتقان لمغة اإلنجميزية محادثة وكتابة. القدرة عمى إجراء البحؽث والدراسات بالمغة االنجميزية. -كتابة التقارير والسخاطبات باالنجميزية.

مالحعة :مدتوى اتقان الكفاية السطموب لموظيفة هو متقدم اي يستمغ طالب الوظيفة معرفة واسعة في الكفاية ولديه القدرة عمى معالجة
القزايا الرعبة السترمة بها ،ويعد خبي ار ومرجعا في مجال الكفاية.
الدسات الذخرية
 الثقة بالشفس. القدرة عمى العسل برو الفريق. -إدارة ضغؽط العسل .

