وظيفة قيادية شاغرة

تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مدير عام مؤسسة االقراض الزراعي ،فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه
الوظيفة التقدم بطلب من خالل الرابط االلكتروني على موقع رئاسة الوزراء ( )https://empreq.pm.gov.joعلى ان يرفق مع
الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهالت العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية واالدارية
المطلوبة للوظيفة ،وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي لألوراق الثبوتية المطلوبة ،ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار

الكتروني يفيد باستالم طلبه ،علماً بأنه سيتم اإلعالن عن الوظيفة على الموقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء ()www.pm.gov.jo

ولمدة اسبوع من تاريخ .2021/8/29
المهام والمسؤوليات للوظيفة:
المهام الفنية:

 .1اإلش رراع علررى قبررول الودائررع واالقت رراض مررن مصررادر التمويررل الداخليررة أو الخارعيررة والقيررام بأيررة أعمررال أخررر تمارسررها مؤسسررات
اإلقراض المتخصصة أو البنوك التعارية وبما يتفق مع التشريعات المنصوص عليها بهذا الخصوص.

 .2اإلشر ر رراع عل ر ررى متابع ر ررة المش ر رراريع الموعه ر ررة ﻭتسﻭيﻕ ﺍلخﺩمة ﺍإلق ارض ر ررية بأنﻭﺍعها مﻥ خالل ﺍبتﻜاﺭ ﺃساليﺏ عﺩيﺩﺓ ﻭفتﺢ معاالﺕ
ﺍستثماﺭية في ﺍلتنمية ﺍلﺭيفية مع ﺍلتﺭﻜيﺯ واالهتمام بالنﻭﻉ االعتماعي ﻭﻭضع ﺍلخﻁﻁ ﺍلخاصة به.

 .3اإلشراع على وضرع اليرات مرنﺢ القرروض علرى اخرتالع أنواعهرا واعالهرا لألغرراض الزراعيرة المختلفرة ضرمن اإلطرار العرام لخطرط
التنمية في المملكة.

 .4وض ررع البر ررام واآللي ررات لتش ررعيع إقام ررة المش رراريع الزراعي ررة ومش رراريع تص ررنيع المنتوع ررات الزراعي ررة ومس ررتلزمات اإلنتر راج الز ارع رري
وتطويره ررا وتوس رريعها ع ررن طري ررق المس رراهمة ف رري رأت م ررال الش ررركات المس رراهمة الت رري تس ررتهدع إنش رراء مث ررل ه ررذه المش رراريع حس ررب
التشريعات واألصول.

 .5اإلشراع على تنفيذ عمليات اإلقراض المعتمدة وتحصيل حقوق المؤسسة وفقا لألست والقواعد المقررة.
 .6اإلشراع على عملية شراء إسناد القرض التي تصدرها الشركات الزراعية المسراهمة العامرة التري تمتلرك مشراريع زراعيرة أو مشراريع
لتصنيع المنتوعات الزراعية أو مستلزمات اإلنتاج الزراعي.

 .7اعتماد اآلليات المناسبة لتمويرل عمليرات تسرويق وتصردير المنتوعرات الزراعيرة األردنيرة التري تتوالهرا المؤسسرات الرسرمية العامرة أو
الشركات الزراعية المساهمة العامة.

 .8المشرراركة فرري وضررع األسررت والقواعررد الترري تتبعهررا المؤسسررة فرري عمليررات اإلق رراض وتحصرريل حقوقهررا ووضررع الشررروط الترري تررؤمن
إنفاق القروض في األغراض الزراعية المنتعة واستثمارها في األعمال الزراعية.

 .9اإلشراع على تقديم االستشارات الفنية والمعونة اإلدارية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة وتحتاج إلى مثل هذه الخدمات.
 .10تعزيرز قرردرات المؤسسررة علررى عرذب الهيئررات الدوليررة واإلقليميررة المانحرة لتمويررل ودعررم مشرراريعها بوابررام االتفاقيررات بمررا يحقررق أهررداع
المؤسسة.

 .11اإلش رراع علررى إعررداد د ارسررات العرردو االقتصررادية والد ارسررات الفنيررة الخاصررة بالمشرراريع الزراعيررة والمسرراهمة فرري إعررداد مثررل هررذه
الدراسات وتقييمها.

المهام اإلدارية :
 .1االشراع على تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة وضمان تحسين عودتها.
 .2اإلشراع على تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيعية للمؤسسة والبرام التنفيذية الالزمة.

 .3متابعة وتقييم األداء المؤسسي للمؤسسة بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية.
 .4اإلشراع على إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للمؤسسة وعدول تشكيالت الوظائع فيها ورفعها للوزير إلقرارها.
 .5إدارة العهاز التنفيذي للمؤسسة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والموارد البشرية وتنميتها.
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أي مهام أو مسؤوليات أخر يكلفه بها الوزير أو أي صالحيات يفوضه بها.

العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية
العالقات الخارجية
 -و ازرة المالية.

 -و ازرة التخطيط والتعاون الدولي.

 المؤسسات العاملة في معال الزراعة. اتحاد المزارعين. أي عهات أخر ذات عالقة.متطلبات إشغال الوظيفة
 -1المؤهالت العلمية
أ -األساسية

بكالوريوت في الهندسة زراعية أو المحاسبة أو العلوم المالية أو أي تخصص ذو عالقة.

ب -المرغوب بها

 -الماعستير أو الدكتوراه في الهندسة الز ارعية أو المحاسبة أو العلوم المالية أي تخصص ذو عالقة

 شهادات مهنية متخصصة بمعال العمل -2الخبرات العملية
أ -األساسية

 ( )15سنة خبرة عملية منها ( )10سنوات متخصصة على األقل في أي من معاالت: إدارة المشاريع الزراعية ومتابعتها وتقييمها. -التمويل الزراعي.

 )7( -سنوات خبرة في وظائع قيادية بواشرافية .منها ( )3سنوات وظائع قيادية

ب -المرغوب بها
خبرة في:

 -دراسات العدو المالية.

 اإلدارة المالية واالستثمار. -3الكفايات الوظيفية:
الكفايات العامة
تطوير رؤية المؤسسة

تحقيق االهدا

بناء العالقات والشراكات

مؤشرات تقييم الكفاية
 يضع رؤية واضحة لالرتقاء بالعمل -يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل تعقيداً.

 يوائم بين األهداع اإلستراتيعية الخاصة بالمؤسسة واألهداع القطاعية والوطنية. يضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق األهداع الواردة في الخطة االستراتيعية. يحدد الشرركاء الرئيسريين للمؤسسة. التشبيك مع الشركاء المحتملين. -يمتلك مهارات التفاوض وحل النزاعات

ادارة الموارد المالية ،والبشرية
المساءلة

 يضع خطط إلدارة وتطوير الموارد البشرية يدير الموارد المالية بكفاءة. يتحمل كامل المسؤولية عن نتائ الق اررات المتخذة من قبله. -يتابع وتقييم المرؤوسين إلنعاز المهام المطلوبة منهم.

 -4الكفايات الفنية:
المعرفة في مجال العمل

 -المعرفة في البيئة الخارعية للعمل وطبيعته ومعاله.

 المعرفة بطرق تطوير التنمية الزراعية والريفية الشاملة. المعرفة بوسائل رفع الكفاءه اإلنتاعية في القطاع الزراعي. المعرفة بأليات تشعيع إقامة المشاريع والمنتوعات الزراعية. المعرفة بطرق تسويق الخدمات اإلقراضية. المعرفة بطرق عمليات اإلقراض وأليات التمويل المتعلقة بأعمال المؤسسة. -المعرفة بالتوعهات والسياسات في معال عمل المؤسسة

 معرفة بالمستعدات والمنهعيات الحديثة في حقل العمل.تطبيق التشريعات الناظمة للعمل

 المعرفة بالتشريعات الناظمة للعمل -القدرة على معالعة التحديات التي تواعه العمل وفقا للتشريعات

رسم السياسات العامة للعمل

 -المشاركة في وضع السياسة العامة للعمل

تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير الدولية-

 -التأكد من حسن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييت والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات

عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات

 اقتراح البرام واآلليات لتنظيم العملالنافذة.

الفعالة لمتابعة والتأكد من حسن تطبيق االتفاقيات الثنائية بين المملكة
 تبني المنهعيات ّوالدول األخر وكذلك االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها

اعداد البحوث والدراسات لتطوير العمل
تطوير الخطط االستراتيجية
ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة

 اإلشراع على إعداد البحوث والدراسات الالزمة لتطوير العمل االشراع على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة المؤسسة. اإلشراع على تطوير وتنفيذ الخطط اإلستراتيعية للمؤسسة والبرام التنفيذية الالزمةلتطبيق السياسة العامة وتحقيق أهدافها.
 -إدارة العهاز التنفيذي للمؤسسة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية فيها

 مراقبة األداء الكلي للمؤسسة وتقييم مد تحقيق الخطط والبرام المقترحة لألهداعالمرعوة.
 تحديد المهام والواعبات الموكلة إلى المرؤوسين. مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة. تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعلم. -تعزيز االتعاهات االيعابية في العمل.

اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت

 طرح الحلول البديلة ومعالعة المشاكل بأفضل الطرق. التفكير السريع والمعالعة الفعالة تحت ضغط العمل. -مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.

 تحليل المسائل المعقدة وتفسيرها للمرؤوسين المعنيين. اتخاذ الق اررات على أسات الرأي المتوازن والمحكم للموقعاعداد مشروع الموازنة وجدول التشكيالت

للمؤسسة

 المعرفة في إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للمؤسسة وعدول تشكيالت الوظائعفيها ورفعهما للوزير إلقرارهما.

استخدام تطبيقات الحاسوب

 الطباعة باللغتين العربية واإلنعليزية -التخاطب بكفاءة عالية باللغتين بواسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار.

إتقان اللغة االنجليزية

 -إتقان للغة اإلنعليزية محادثة وكتابة.

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

 القدرة على إعراء البحوث والدراسات باللغة االنعليزية. كتابة التقارير والمخاطبات باإلنعليزية.مالحظة :مستوى اتقان الكفاية المطلوب للوظيفة هو متقدم اي يمتلك طالب الوظيفة معرفة واسعة في الكفاية ولديه القدرة على معالجة
القضايا الصعبة المتصلة بها ،ويعد خبي ار ومرجعا في مجال الكفاية.
السمات الشخصية
-

الثقة بالنفت.

-

القدرة على العمل بروح الفريق.

-

إدارة ضغوط العمل.

