
 وظيفة قيادية شاغرة
 

، فعلى من تتوافر فيه  متللاهاإ غشه اذ  هلو الوظيفهة  دائرة الموازنة العامة تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مدير عام 
( على ان يرفق مع الللب  Empreq.csb2.gov.joالتقدم بللب من خالذ الرابط االلكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية  )  

يهههة و هههور عهههن المههه  الإ العلميهههة والوهههداداإ المد يهههة وشهههداداإ الخفهههرة والودهههائق المعههه زة للكفايهههاإ ال ياديهههة واالدار هههة السههه رة اللات
المللوبههة للوظيفههة، وسهه تع اسههتاعاد ير ملههب غ ههر مسههتوفي لههلوراو ال فوتيههة المللوبههة، و علههإ عههإ مههن تقههدم بللههب علههى غشههعار 

( www.pm.gov.joتع اإلعهالن عهن الوظيفهة علهى الموقهع اإللكترونهي لرئاسهة الهوزراء )الكتروني يف د باستالم ملا ، علمها  بننه  سه 
 .www( الموقهههههع االلكترونهههههي لهههههديوان الخدمهههههة المدنيهههههة )www.gbd.gov.jo)  لهههههدائرة الموازنهههههة العامهههههةوالموقهههههع اإللكترونهههههي 

csb.gov.joار خ .( والمواقع االلكترونية للسفاراإ االردنية ولمدة خمسة ايام عمإ من ت 

 الهدف العام
مواكاهة يفلهإ الممارسهاإ العالميهة المعا هرة فهي و  ب اء وضع مالي سليع ومستقر فهي المملكهةوالمسا مة في  االرتقاء باألداء الم سسي للدائرة،

 يقهه تلم توقعههاإيلفههي مهها باأل ههداو واألولو ههاإ الوم يههة و  وتعقههقموازنههة عامههة شههفافة تعهه ز يرعههان الت ميههة المسههتدامة  غلههىو ههوال   غدارة الموازنههة
 الخدمة. 

 
 
 
 
 
 

 :للوظيفةالمهام والمسؤوليات 

 عداد الموازنة العامة للدولة.آللياإ واإلجراءاإ الفعالة إلاعتماد ا .1

 عداد موازناإ الوحداإ العكومية.آللياإ واإلجراءاإ الفعالة إلاعتماد ا .2

اإ العكوم ههههة بالت سهه ق مههع ديههوان الخدمههة المدنيههة وال دههاإ الرسههمية اعههداد نمههام وجههداوذ توههك الإ الوظههائو للههدوائر والوحههد التنكههد مههن .3
 ال افلة. ا  للتور عاإوفق المع ية

لرقابة على ت ف ل الموازنة العامة وموازناإ الوحداإ العكومية وا دار تقهار ر دور هة تتعلهق بالمتابعهة والتعل هإ لوضع السياساإ والفرامج  .4
 .والتق يع

يههة لت ف ههل السياسههة العامههة للدولههة وفقهها  للولو ههاإ وبمهها يعقههق توز ههع م ههافع الت ميههة ومكاسههفدا علههى جميههع ضههمان ر ههد المخللههاإ المال .5
 .معافماإ المملكة

وغ متابعههة تق ههيع اداء الفههرامج والموههار ع واألنوههلة للههدوائر والوحههداإ العكوميههة والتنكههد مههن تع يقدهها لل تههائج الم تمههرة بكفههاءة وفاعليههة لفلهه  .6
 ا دافدا

الموورة للهدوائر والوحهداإ  ، وتقديعكاساإ مالية خالذ مراحإ غقرار اموار ع التور عاإ التي لدا انع على تقديع االستواراإ في االشراو .7
 العكومية في االمور المالية وار امور اخرى ذاإ عالقة بمدام الدائرة.

 وتعق ق ي دافدا.للدائرة  ة العامةالالزمة لتلف ق السياسالت ف لية الخلط اإلستراتي ية والفرامج  ت ف لو  تلو ر .8

االشههراو علههى وضههع الخلههة العامههة لفههرامج التن  ههإ والتههدر ب والتعلههيع لمههوظفي الههدائرة وتق يمدهها ومتابعههة ت ف ههل ا العالقههة وفههق القههوان ن  .9
 واالنممة ال افلة.

 .الموارعة في دراسة موروعاإ القوان ن واالنممة والتعليماإ المتعلقة بعمإ الدائرة .10

د مدههام المههدير اإ والوحهههداإ واالقسههام وو ههو الوظهههائو فههي الههدائرة وتعديهههد العالقههة واسههال ب االتلهههاذ والت سهه ق بهه ن المهههدير اإ تعديهه  .11
 والوحداإ واألقسام في الدائرة.

 تلو ر وتعديث األنممة والخلط والفرامج الخا ة بالدائرة بددو رفع مستوى األداء العام. .12

 .دائرة وجدوذ توك الإ الوظائو ف دااعداد موروع الموازنة الس و ة لل .13



 ير مدام يو مس ولياإ يخرى يكلف  بدا الوز ر يو ير  الحياإ يفوض  بدا. .14
 

 

 العالقات الوظيفية:
 العالقات الداخلية

 ومدير مكتب المدير العام. ومديرو المدير اإ والوحداإ والمستوارون مساعد المدير العام 

  العالقات الخارجية

 إ والدوائر العكومية ذاإ العالقة. جميع الم سسا -
 ديوان المعاساة   -
  .الف ك المرع ر  -
 . ديوان الخدمة المدنية -
 ير جداإ يخرى ذاإ عالقة.  -

 
 

 متطلبات إشغال الوظيفة
 المؤهالت العلمية -1

 األساسية  -أ
 . ير تخلص ذر عالقة يو  يو االقتلاد ماليةمعاساة يو اإلدارة البكالور وس 

 اإلضافية   -ب
 . ماليةالالمعاساة يو اإلدارة الدعتوراو في  الماجست ر يو -

 شداداإ مد ية متخللة في م اذ العمإ.  -
 

 الخبرات العملية  -2
 األساسية  -أ

 في م اذ العمإ.  س واإ( 10م دا )( س ة خفرة عملية 15) -

 . غشرافية ويقيادية  وظائوفي  ( س واإ خفرة7) -

 
 اإلضافية   -ب

 خبرة في:
 . إ العالقةم االإ العمإ ذافي الممارساإ الفللى  -
 غدارة الت   ر. -
 غدارة الموارد الاور ة.  -
 .غدارة الموار ع ومتابعتدا وتق يمدا -
 اإلدارة المالية بما ف دا غعداد الموازنة والمراقاة المالية الفاعلة.  -

 الكفايات الوظيفية : -3

  الكفايات الوظيفية العامة 



 مؤشرات تقييم الكفاية الكفايات الوظيفية

 تطوير رؤية الدائرة
 يلع رؤ ة واضعة لالرتقاء بالعمإ •
ا. •  يخلط للمستقفإ و علإ يك ر المسائإ تعق د 

 الدائرة تحقيق اهداف
 يلور خلة استراتي ية ب اء على تعل إ الف ئة الداخلية  والخارجية •
 يلع الخلة االستراتي ية بما يسدع في تعق ق رؤ ة الدائرة •
 واضعة لتعق ق  الخلة االستراتي يةيلع م شراإ ومستددفاإ  •

 بناء العالقات والشراكات
 

 يعدد الوهرعاء الرئيسه  ن للم ممة. •

 يقدم م سست  من خالذ العروض التقديمية بما يلمن ب اء عالقاإ فعالة.  •

 يمتلك مداراإ تفاوض وحإ ال  اعاإ •

 ادارة الموارد المالية، والبشرية 
 الاور ة  يلع خلط الدارة وتلو ر الموارد •
 الموارد المالية بكفاءة.يدير  •

 المساءلة
 يتعمإ عامإ المس ولية عن نتائج القراراإ المتخلة من قفل .  •
 يتابع وتق يع المرؤس ن الن از المدام المللوبة م دع. •

 

 

 : الكفايات الفنية

 الفدع العم ق للف ئة الخارجية للعمإ ومفيعت  وم ال . -  المعرفة في مجال العمل
 لمعرفة في ادارة وتق يع الموار ع .ا -
 المعرفة تعل إ واعداد الموازناإ . -
 المعرفة في دورة الموازنة العامة .  -
 الدائرة.اإللمام بالتوجداإ والسياساإ في م اذ عمإ  -
 المعرفة بالسياساإ المالية في الدولة .  -
 معرفة ج دة بالمست داإ والم د ياإ العدي ة في حقإ العمإ.  -

 االلمام بالتور عاإ ال اظمة للعمإ  - عات الناظمة للعملتطبيق التشري
 معال ة التعدياإ التي تواج  العمإ وفقا للتور عاإ -
 يقوم بمدام  ومس وليات  وفقا للتور عاإ المعتمدة -

   المالي .قلاع لالموارعة في وضع السياسة العامة ل - رسم السياسات العامة للقطاع
  ق والتعاون مع ال داإ ذاإ العالقة. اإلشراو على ت ف ل السياساإ بالت س -
 المالياقتراح الفرامج واآللياإ لت ميع القلاع  -

التنكد من حسن ودقة تلف ق الموا فاإ والمقاييس والمعاي ر المعتمدة وفقا  - تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير الدولية 
 للتور عاإ ال افلة.

 إ التي يتوجب توقيع اتفاقياإ معداتعديد ال دا - عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات
ال  ائية ب ن تفاقياإ االوالتنكد من حسن تلف ق  تف ي الم د ياإ الفّعالة لمتابعة -

 المملكة والدوذ األخرى وعللك االتفاقياإ الدولية التي تكون المملكة مرفا ف دا 
  الماليقلاع  الإ الالزمة لتلو ر اإلشراو على غعداد الاعوث والدراسا - اعداد البحوث والدراسات لتطوير القطاع



 .لدائرةاالشراو على غ دار ال وراإ والتقار ر الدور ة عن ينولة ا -
 االشراو على غنواء وتلو ر ب ك معلوماإ ال قإ وتفع ل  واستدامت .  -

الزمة  والفرامج الت ف لية الدائرة وت ف ل الخلط اإلستراتي ية لل تلو ر اإلشراو على - تطوير الخطط االستراتيجية
 لتلف ق السياسة العامة وتعق ق ي دافدا. 

 وت ميع الو ون اإلدار ة والمالية ف دا  دائرة غدارة ال داز الت ف لر لل - دائرةادارة الجهاز التنفيذي لل
مراقاة األداء الكلي للم سسة وتق يع مدى تعق ق الخلط والفرامج المقترحة  -

 لل داو المرجوة.
وعولة غلى المدير ن والمستوار ن ورؤساء الوحداإ  تعديد المدام والواجااإ الم -

ت س ق ب ن المدير اإ ورؤساء األقسام وتعديد العالقة ويسال ب االتلاذ وال
 .الدائرةيقسام في والوحداإ 

 مداراإ تق يع يداء المرؤوس ن بموضوعية وعدالة.   -
 ت مية م  الإ المرؤوس ن وتوف ر ب ئة تعلع. -
 ي العمإ. تع    االت ا اإ االي ابية ف -

وجدوذ توك الإ الوظائو ف دا  دائرةغعداد موروع الموازنة الس و ة العامة لل - دائرةاعداد مشروع الموازنة وجدول التشكيالت لل
 ورفعدما للوز ر إلقرار ما.

 ,Word ,Excel, Outlook, Internet)غتقان تلفيقاإ العاسوب  - استخدام تطبيقات الحاسوب

PowerPoint.) 

 لل ت ن العربية واإلن ل   ةاللااعة با -
 التخامب بكفاءة عالية بالل ت ن بواسلة الفر د اإللكتروني واستخدام  باستمرار.  -

 غتقان تام لل ة اإلن ل   ة معاددة وعتابة.  - إتقان اللغة االنجليزية
 القدرة على غجراء الاعوث والدراساإ بالل ة االن ل   ة. -
   ة. كتابة التقار ر والمخامااإ باالن ل  -

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

 السمات الشخصية

 قوة الوخلية.  -
 ال قة بال فس. -
 في التعامإ مع اآلخر ن. اللااقة والكياسة -
 القدرة على العمإ بروح الفر ق الواحد.  -

 تقفإ ال قد والمالحماإ من اآلخر ن. -

 
 
 


