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 ة بطاقة وصف وظيف                      
 

    مدير عام اإلدارة العامة للشئون المالية :             سم الوظيـفــــــــة        ا
 مدير عام                                           :          المستوى الوظيفي

 التخصصية      :                                       المجموعة الوظيفية
 الوظائف القيادية        :                                النوعية        المجموعة 

 -الوصف العام :

 
 . تقع هذه الوظيفة علي قمة وظائف الشئون المالية التابعة اإلدارة المركزية للشئون المالية واإلدارية والهندسية بالمعهد 

 باإلشراف الفني واإلداري لنشاط الشئون المالية والمساعدة في رسم السياسة العامة وتخطيط برامج العمل  تختص هذه الوظيفة

 لتقسيمات التنظيمية التابعة له وهى إدارة الموازنة ، إدارة الحسابات ، إدارة المشتريات والمخازن  والتنسيق والتوجيه والرقابة ل

 . 

 

  -: توليائالواجبات والمس

 
  التوجيه العام لرئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية واإلدارية والهندسية الذي يراجع أعماله مراجعة يعمل شاغل الوظيفة تحت

 . اجمالية بغرض التأكد من تنفيذها وفقا للسياسة المرسومة 

 كبيرة  في مجال عمله عمال ذات صعوبة ومسئولية شاغل الوظيفة بأ يقوم. 

 داري على إدارات الموازنة / إدارة الحسابات / إدارة المشتريات والمخازن .يقوم شاغل الوظيفة باإلشراف الفني واإل 

 . يؤدى عملة طبقاً ألصول علمية وفنية وإدارية تستلزم خبره ومران كاف 

 . االشتراك في وضع السياسة العامة ووضع خطط وبرامج العمل التي تكفل سير وتدفق العمل وحل المشاكل وتذليل الصعاب 

  أخطاء شاغل الوظيفة في عمله اضرار اقتصادية كبيرة للدولة .ينتج عن 

  اجراء اتصاالت مع أجهزة وهيئات حكومية وغير حكومية بصورة دائمة بقصد جمع المعلومات وشرحها وكسب تتطلب أعمال الوظيفة

 التعاون . 

 . عضوية اللجان المتعلقة بأعمال الشئون المالية والمشتريات والمخازن 

 ن أعمال اإلدارات التابعة له وتنظيم عمليات التعاون فيما بينها وبين باقي إدارات ومراكز المعهد المختلفة .التنسيق بي 

 وبة وضع وتحديد الخطط التدريبية الالزمة لتدريب الموظفين التابعين له لتزويدهم بالمهارات العلمية والفنية الالزمة لتنفيذ المهام المطل

 منهم بنجاح .

 رير الدورية والسنوية عن نشاط اإلدارات التابعة له وعرضها بصفة دورية على رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية إعداد التقا

 واإلدارية والهندسية.

 . المحافظة على سرية العمل وتحرى الدقة واألمانة عند االدالء بأية معلومات خاصة به 

  اد التقارير السنوية عنهم وعرضها على رئيسه .التابعين له وإعد الموظفينجازات وااعتماد تصاريح 

   . القيام بما يسند اليه من أعمال اخري مماثلة 

 

 -شروط شغل الوظيفة :
 . مؤهل دراسي مناسب لنوع العمل 

 . قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عام في العمل بعد الحصول على المؤهل العالي 

  . قضاء مدة كلية قدرها ثالثة وعشرون عاماً في العمل بعد الحصول على المؤهل الدراسي المتوسط 

  األدنى مباشرة وال ينطبق هذا الشرط على العاملين من  المستوىقضاء مدة بينية قدرها سنتان علي األقل في وظيفة من

  .الحكوميخارج الجهاز 

  هذه الوظيفة بنجاح .اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل 

 . قدرة كبيرة علي القيادة والتوجيه وتخطيط رسم السياسات 

 


