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 (  1رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

     بحلبفرع املؤسسة العامة للتجارة الخارجية الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل:  الثانية الفئة الوظيفية:  كاتباملسمى الوظيفي:  

  دائرة التخطيط والتدريبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

معاون رئيس شعبة التخطيط  مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 واإلحصاء

 

 شروط شغل الوظيفة 

 املعهد التقاني للعلوم املالية واملصرفية  املؤهل العلمي:   

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يقوم باألعمال الكتابية واملكتبية وفق توجيهات الرئيس املباشر. -1

يقوم بأعمال التسجيل والقيد وتنظيم البيانات واستخراج املعلومات ومسك البطاقات والسجالت وحفظ الوثائق ومراقبة   -2

 وتدقيق املعامالت.   

 عن الوسائل واألدوات والتجهيزات املوضوعة تحت تصرفه واملحافظة على أسرار الوظيفة.    -3
ً
 يكون مسؤوال

 الرئيس املباشر في مجال العمل.   يقوم بتنفيذ أية مهام أخرى يكلفه بها -4

        

  . 



 (  2رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

     بحلبفرع املؤسسة العامة للتجارة الخارجية الجهة العامة: 

 2عدد مراكز العمل:  الثانية الفئة الوظيفية:  كاتباملسمى الوظيفي:  

  الدائرة املالية الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

معاون رئيس شعبة التدقيق مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 واملوازنة

 

 شروط شغل الوظيفة 

 املعهد التقاني للعلوم املالية واملصرفية  املؤهل العلمي:   

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 واملكتبية وفق توجيهات الرئيس املباشر.يقوم باألعمال الكتابية  -1

يقوم بأعمال التسجيل والقيد وتنظيم البيانات واستخراج املعلومات ومسك البطاقات والسجالت وحفظ الوثائق ومراقبة   -2

 وتدقيق املعامالت.   

 عن الوسائل واألدوات والتجهيزات املوضوعة تحت تصرفه واملحافظة على أسرار الوظيفة. -3
ً
    يكون مسؤوال

 يقوم بتنفيذ أية مهام أخرى يكلفه بها الرئيس املباشر في مجال العمل.  -4

          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

     بحلبفرع املؤسسة العامة للتجارة الخارجية الجهة العامة: 

 2عدد مراكز العمل:  الثانية الفئة الوظيفية:  كاتباملسمى الوظيفي:  

  دائرة الحسابات الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

  معاون رئيس شعبة الذمممسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شروط شغل الوظيفة 

 املعهد التقاني للعلوم املالية واملصرفية  املؤهل العلمي:   

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 الرئيس املباشر.يقوم باألعمال الكتابية واملكتبية وفق توجيهات  -1

يقوم بأعمال التسجيل والقيد وتنظيم البيانات واستخراج املعلومات ومسك البطاقات والسجالت وحفظ الوثائق ومراقبة   -2

 وتدقيق املعامالت.   

 عن الوسائل واألدوات والتجهيزات املوضوعة تحت تصرفه واملحافظة على أسرار الوظيفة.    -3
ً
 يكون مسؤوال

 م أخرى يكلفه بها الرئيس املباشر في مجال العمل. يقوم بتنفيذ أية مها -4

          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  4رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

     بحلبفرع املؤسسة العامة للتجارة الخارجية الجهة العامة: 

 2عدد مراكز العمل:  الثانية الفئة الوظيفية:  كاتباملسمى الوظيفي:  

  دائرة الحسابات الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

معاون رئيس شعبة محاسبة  مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 املواد 

 

 شروط شغل الوظيفة 

 املعهد التقاني للعلوم املالية واملصرفية  املؤهل العلمي:   

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 توجيهات الرئيس املباشر.يقوم باألعمال الكتابية واملكتبية وفق   -1

يقوم بأعمال التسجيل والقيد وتنظيم البيانات واستخراج املعلومات ومسك البطاقات والسجالت وحفظ الوثائق ومراقبة   -2

 وتدقيق املعامالت.   

 عن الوسائل واألدوات والتجهيزات املوضوعة تحت تصرفه واملحافظة على أسرار الوظيفة.    -3
ً
 يكون مسؤوال

 الرئيس املباشر في مجال العمل.   يقوم بتنفيذ أية مهام أخرى يكلفه بها -4

          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  5رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

    هيئة تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة فرع  الجهة العامة: 

 3عدد مراكز العمل:  الثانية الفئة الوظيفية:  مدخل بياناتاملسمى الوظيفي: 

  التنمية اإلدارية  مديريةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

  التنمية اإلدارية  مديرية  مديرمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شروط شغل الوظيفة 

 ثانوية عامة  املؤهل العلمي:   

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 إعداد املراسالت والكتب وفق توجيهات الرئيس املباشر. .1

 الكترونية من الكتب واملراسالت املعدة.إعداد نسخ  .2

 حفظ وأرشفة املراسالت الخاصة بمركز العمل. .3

     القيام بجميع األعمال املكتبية التي يكلف بها من قبل الرئيس املباشر.  .4

           

           

            

           . 

 

 

 


