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 وظيفة قيادية شاغرة
، فعمى مؼ تتؽافر فيو متطمبات إشغال ىذه  مدير عام صشدوق التشسية والتذغيلتعمؼ رئاسة الؽزراء عؼ تؽفر شاغر 

( عمى ان  Empreq.csb2.gov.joالؽظيفة التقدم بطمب مؼ خالل الرابط االلكتروني عمى مؽقع ديؽان الخدمة السدنية ) 
يرفق مع الطمب الديرة الذاتية وصؽر عؼ السؤىالت العمسية والذيادات السيشية وشيادات الخبرة والؽثائق السعززة لمكفايات القيادية 
واالدارية السطمؽبة لمؽظيفة، وسيتػ استبعاد أي طمب غير مدتؽفي لألوراق الثبؽتية السطمؽبة، ويحرل كل مؼ تقدم بطمب عمى 

وني يفيد باستالم طمبو، عمسًا بأنو سيتػ اإلعالن عؼ الؽظيفة عمى السؽقع اإللكتروني لرئاسة الؽزراء إشعار الكتر 
(www.pm.gov.jo والسؽقع اإللكتروني )لرشدوق التشسية والتذغيل   (www.def.gov.jo السؽقع االلكتروني )

 .ارات االردنية ولسدة خسدة ايام عسل مؼ تاريخو( والسؽاقع االلكترونية لمدفwww. csb.gov.joلديؽان الخدمة السدنية )

 

 متطلبات وخرائص الوظيفة
 الهدف العام

إقامدة مذداريع خاصدة  يدػ و مدؼ مسارسدة العسدل ذوي الدخل الستددني والعداطميؼ عدؼ العسدل مدؼ السدؤىميؼ بحرفدة أو ميشدة تسكيؼ األفراد واألسر 
مددؼ تشااج ا ملعماار ملز اا فك رمالماا ر ملمئتماازب ل  اا  ملشاائ   و ،للمجتمعاا ا ملميل اا  السدددتدامةالتشسيددة  السختمفددة تعزيددزًا ألىدددا  فددي السجدداالت

 .لي ك ل  ملمي لظ اتمو ر ملمش ر ا ملصغ زب رملمتوسط   خالل

 :للوظيفةالسهام والسدؤوليات 

   :السهام الفشية
والسؤسددات األىميدة التطؽةيدة رمله  ا ا ملوسا ط  مدداعدة األفدراد والجسايدات التي مدؼ شدأنيا  االقتراضية السختمفة الخطط والبرامج اعتساد .1

 .، ومتابعة تشفيذىا وتقييسياالسحمية عمى تطؽير قدرتيا لتحديد وتحزير السذاريع الرغيرة السؽجية لمفئات السشتفعة مؼ الرشدوق 

 مؼ الفئات السشتفعة بذروط ميدرة.التأكد مؼ تؽفير التسؽيل برؽرة مباشرة أو غير مباشرة لألفراد والجساعات  .2

 دوق.الرش أىدا  الجيات السشتفعة مؼ تحقيق البحؽث العمسية والدراسات السيدانية لمتعر  عمى السذاريع التي تسكؼاإلشرا  عمى إعداد  .3

 .االعسالوالريادة في  دعػ السذاريع الستؽسطة والسذاريع الستشاهية الرغرسياسات وبرامج عسمية دعػ اإلشرا  عمى  .4

 تأىيل وإعادة التأىيل لمفئات السشتفعة الحترا  ميؼ لػ يدبق اإلعداد ليا أو صقل مياراتيػ وتحديؼ أدائيػ فيو. التأكد مؼ .5

فدددي التسؽيدددل وإقامدددة  االزدواجيدددةمشدددع  إلدددىاإلنتددداجي بسدددا يدددؤدي  االجتسددداعيكافدددة الجيدددات العاممدددة فدددي ميددداديؼ العسدددل  مدددع تشدددديق الجيدددؽد .6
 السذاريع.

  .رتيق ق ملذما لدى مأللزمف شز ملتوع   بأهم   ملمش ر ا ملصغ زب رفرره  لي تول د ملدخرضم ن ن .7

 .تحريل الديؽن الستعثرةو تحريل استحقاقات القروض لمسذاريع االشرا  عمى  .8
 إلقرارىا. مجمس إدارة الرشدوق  إلىوضع التؽصيات حؽل السذاريع وبرامج العسل في الرشدوق ورفعيا  .9

 التي مؼ شانيا ضسان استسرارية السذاريع التي يتػ دعسيا. اعتساد االليات .11

 
 السهام اإلدارية

 وضسان تحديؼ جؽدتيا.  رشدوق الاإلشرا  عمى تطؽير الخدمات التي تقدميا  .1

 والبرامج التشفيذية الالزمة. رشدوق اإلشرا  عمى تطؽير وتشفيذ الخطط االستراتيجية لم .2

 بسا يحقق الكفاءة والفاعمية اإلدارية.  رشدوق متابعة وتقييػ األداء السؤسدي لم .3

 إلقرارىا. لمؽزيرورفعيا  وجدول تذكيالت الؽظائف فييا رشدوق لمإعداد مذروع السؽازنة الدشؽية العامة اإلشرا  عمى  .4

 .وتشعيػ الذؤون اإلدارية والسالية والسؽارد البذرية وتشسيتيا رشدوق إدارة الجياز التشفيذي لم  .5

 .أخرى يكمفو  يا الؽزير أو أي صالحيات يفؽضو  ياأي ميام أو مدؤوليات  .6
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 العالقات الوظيفية:
 العالقات الداخلية

 مجمس ادارة الرشدوق 

  العالقات الخارجية
 الؽزارات والدوائر الحكؽمية السختمفة ذات العالقة. -

 وصشدوق تشسية السحافعات ومؤسدة االقراض الزراعي. السعؽنة الؽطشية صشدوق  -
 اإلنتاجي والتسؽيمي.و األفراد والجسايات والسؤسدات األىمية والتطؽةية السحمية والسؤسدات العاممة في مياديؼ العسل االجتساعي  -

 السانحة. السشعسات -

 أي جيات أخرى ذات عالقة. -
 

 متطلبات إشغال الوظيفة
 السؤهالت العلسية -1
 األساسية - أ

 .أي تخرص ذي عالقةاليشدسة أو في العمؽم السالية أو العمؽم اإلدارية أو االقتراد أو بكالؽريؽس 

 
 السرغوب بها  - ب
 أو اليشدسة. في العمؽم السالية أو العمؽم اإلدارية أو االقتراد ة الدكتؽرا الساجدتير أو  -

 شيادات ميشية متخررة بسجال العسل -
 

 الخبرات العسلية -2
 األساسية - أ

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

 ( سشؽات وظائف قيادية.3. مشيا )وإشرافيةقيادية  وظائففي  ( سشؽات خبرة7) -
 السرغوب بها :  - ب

 خبرة في:
 عسال.ألوحاضشات ا ريادة األعسال -
 تسؽيل السذاريع الستؽسطة والستشاهية الرغر )السيكروي(. -
 وسياسات التذغيل.اإلقتراد االردني وسؽق العسل  -

 إدارة التشسية . -

 .ادارة السذاريع -

 .إدارة السحفعة االئتسانية وإدارة السخاطر االئتسانية -
 

 :الكفايات الوظيفية -3
 مؤشرات تقييػ الكفاية العامةالكفايات 

 رشدوق تطؽير رؤية ال
 يزع رؤية واضحة لالرتقاء بالعسل -
 .يخطط لمسدتقبل ويحمل أكثر السدائل تعقيًدا -

 واألىدا  القطاةية والؽطشية. رشدوق يؽائػ  يؼ األىدا  اإلستراتيجية الخاصة بال - تحقيق االىدا 
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 .الخطة االستراتيجيةاألىدا  الؽاردة في يزع مؤشرات ومدتيدفات واضحة لتحقيق   -

  شاء العالقات والذراكات  
 

 . رشدوق لميحدد الذدركاء الرئيددييؼ  -

 السحتسميؼ .التذبيغ مع الذركاء  -
 وحل الشزاعاتميارات تفاوض يستمغ  -

 البذرية و ادارة السؽارد السالية، 
 السؽارد البذريةيزع خطط الدارة وتطؽير  -
 السالية بكفاءة. السؽارد يدير -

 السداءلة 
 .تحسل كامل السدؤولية عؼ نتائج القرارات الستخذة مؼ قبموي -

 .وتقييػ السرؤسيؼ النجاز السيام السطمؽبة مشيػ يتابع -
 

 : ملم    ا مل ن  

 الرغيرة .والسذاريع لسعرفة بدياسات دعػ وتحزير السذاربع الستؽسطة ا -  السعرفة في مجال العسل
 .تطؽير الخدمات التسؽيمية وغير التسؽيميةالسعرفة في آليات  -

 .إدارة الشزاعات والتدؽية  يؼ الخرؽم -

 .برامج االقراض وفق أحكام الذريعة اإلسالمية السعرفة  -

 .اليات هيكمة القروض وإدارة الديؽن الستعثرةالسعرفة ب -

 الدراسات التقييسية لمسذاريع التسؽيميةالسعرفة ب -

 Credit Scoringتقييػ الؽضع االئتساني لمسقترض اإللسام بأليات  -

 دراسات الجدوى االقترادية واالجتساةيةالسعرفة بأساسيات  -

 االتفاقيات لمتسؽيل السيكروي وفق أحكام الذريعة اإلسالميةالسعرفة ب -

 .إعداد وتشفيذ خطط تدؽيقية لجذب التسؽيلالسعرفة بآليات  -

 بالتذريعات الشاظسة لمعسل  السعرفة - تطبيق التذريعات الشاظسة للعسل
 معالجة التحديات التي تؽاجو العسل وفقا لمتذريعات -

  .لمعسلالسذاركة في وضع الدياسة العامة  - رسػ الدياسات العامة 
 اإلشرا  عمى تشفيذ الدياسات بالتشديق والتعاون مع الجيات ذات العالقة. -

التأكد مؼ حدؼ ودقة تطبيق السؽاصفات والسقاييس والسعايير السعتسدة وفقا  - تطبيق السواصفات والسقاييس والسعايير الدولية 
 لمتذريعات الشافذة.

تفاقيات الثشائية  يؼ االتبشي السشيجيات الفّعالة لستابعة والتأكد مؼ حدؼ تطبيق  - ابعة االتفاقياتعقد وتشفيذ ومت
 السسمكة والدول األخرى وكذلغ االتفاقيات الدولية التي تكؽن السسمكة طرفا فييا

  ذات العالقة .اإلشرا  عمى إعداد البحؽث والدراسات  - عسلاعداد البحوث والدراسات لتطوير ال
 .الرشدوق االشرا  عمى إصدار الشذرات والتقارير الدورية عؼ أنذطة  -

والبرامج التشفيذية الالزمة سجمس وتشفيذ الخطط اإلستراتيجية لم تطؽير اإلشرا  عمى - تطوير الخطط االستراتيجية
 لتطبيق الدياسة العامة وتحقيق أىدافيا.

 وتشعيػ الذؤون اإلدارية والسالية فييا  سجمسلم إدارة الجياز التشفيذي - رشدوق ادارة الجهاز التشفيذي لل
 وتقييػ مدى تحقيق الخطط والبرامج السقترحة لألىدا . رشدوق لممراقبة األداء الكمي  -
 السرؤوسيؼ.تحديد السيام والؽاجبات السؽكؽلة إلى  -
 ميارات تقييػ أداء السرؤوسيؼ بسؽضؽةية وعدالة.  -
 تعمػ.تشسية مؤىالت السرؤوسيؼ وتؽفير  يئة  -
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 تعزيز االتجاىات االيجا ية في العسل.  -
 طرح الحمؽل البديمة ومعالجة السذاكل بأفزل الطرق. - اتخاذ القرار ومعالجة السذكالت 

 التفكير الدريع والسعالجة الفعالة تحت ضغط العسل.  -
 ميارات التفكير السشطقي والتحميمي.  -
 السدائل السعقدة وتفديرىا لمسرؤوسيؼ السعشييؼ. تحميل  -
 اتخاذ القرارات عمى أساس الرأي الستؽازن والسحكػ لمسؽقف -

اعداد مذروع السوازنة وجدول التذكيالت 
 رشدوق لل

وجدول تذكيالت الؽظائف سجمس إعداد مذروع السؽازنة الدشؽية العامة لمالسعرفة في  -
 إلقرارىسا.ادارة الرشدوق لرئيس مجمس فييا ورفعيسا 

 ,Word ,Excel, Outlook, Internet)إتقان تطبيقات الحاسؽب  - استخدام تطبيقات الحاسوب

PowerPoint.) 

 الطباعة بالمغتيؼ العربية واإلنجميزية -
 التخاطب بكفاءة عالية بالمغتيؼ  ؽاسطة البريد اإللكتروني واستخدامو باستسرار.  -

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

معرفة واسعة في الكفاية ولديه القدرة على معالجة طالب الوظيفة مدتوى اتقان الكفاية السطلوب للوظيفة هو متقدم اي يستلغ مالحعة: 
 .ومرجعا  في مجال الكفاية خبيرا  ، ويعد السترلة بها قزايا الرعبةال

 الدسات الذخرية
 الثقة بالشفس. -

 العسل  روح الفريق . -

 .إدارة ضغط العسل -
 


