Egyptian Authority for Maritime Safety
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إعـــــــــــــالن

تعلن الهيئة المرصية لسالمة المالحة البحرية عن حاجتها" لندب "عدد من المحاسبني والمحامني (ذكور /

إناث ) من الجهات الحكومية الخاضعه الحكام القانون رقم ( )18لسنه  6182والئحته التنفيذية للعمل بنظام

الندب بفروع الهيئة المرصية لسالمة المالحة البحرية فى محافظات ( دمياط – بورسعيد– السويس – البحر

األحرم – جنوب سيناء ) بنظام الندب وذلك لشغل الوظائف التخصصية التالية -:
العدد
5

5

الوظيفـــــــــــــــة

المؤهل المطلوب

محـــاسب ( ذكور /

بكالوريوس تجارة

محام ( ذكور  /إناث )

ليسانس حقوق

إناث)

تخصص محاسبــة

الدرجة الوظيفية
( الثالثه  /الثانية) التخصصيه بمجموعة
وظائف التمويل والمحاسبة

( الثالثه  /الثانية) التخصصيه بمجموعة

وظائف القانون  ،أو ما يعادها حال الخضوع

لقانون اإلدارات القانونية رقم  74لسنة 8741

وذلك وفقاً للرشوط التالية -:
 -1أن يكون المتقدم ضمن العاملني بالجهاز اإلدارى بالدولة والجهات المخاطبة بأحكام القانون
رقم  18لسنه  6182والئحته التنفيذية 1

 -3أن يكون المتقدم من أبناء محافظات (دمياط – بورسعيد – السويس – البحر األحرم – جنوب

سيناء ) وذلك للعمل بمكاتب التفتيش البحرى التابعه للهيئة بواقع عدد ( )8محاسب ( ذكور /

إناث ) وكذا عدد ( )8محام ( ذكور  /إناث ) لكل فرع من تلك المحافظات الىت تمثل فروع الهيئة.

 -2تقديم ما يفيد موافقه جهة عمله معتمده ومختومه على الندب بالهيئة المرصية لسالمة
المالحة البحرية 1

 -6تقديم بيان حالة معتمد من جهة العمل االصلية مستوفى كافة البيانات التاليه -:
 المؤهل العلمى والمؤهالت اإلضافية 1

 طبيعه العمل بالجهه الىت يعمل بها والدرجه الوظيفية الىت يشغلها 1

 تقاير أو بيانات كفاية األداء عن أخر ثالث سنوات سابقة التقل عن ممتاز 1
 العالوات التشجعيه  /خطابات الشكر والتقدير إن وجدت 1
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 الجزاءات بحيث ال يكون قد وقع عليه أى جزاءات طوال مدة خدمته  ،أو ال يكون سبق إحالته
للمحاكمه التأديبية أو الجنائية 1

 عدد سنوات الخدمة الفعلية  ،وكذا بيان باألجازات الحاصل عليها .

 -5أال يزيد سن المتقدم عن  71سنه  ،وفى حالة حصول المتقدم على درجة الدكتوراه اليزيد السن
عن  75سنه .

 -4إجادة للغة اإلنجلزيية  ،أو الفرنسية – مع تقديم صور الشهادات الدالة على ذلك .

 -7إجادة التعامل مع الحاسب اآللى (يفضل الحاصل على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلى ) –
مع تقديم صور الشهادات الدالة على ذلك1

 -5إجتياز المقابلة الشخصية الىت تجريها الهيئة 1

تقدم الطلبات مستوفاه بالمستندات وفقا للرشوط عاليه بإسم السيد اللواء بحرى أ.ح  /رئيس

الهيئة المرصية لسالمة المالحة البحرية  ،وتسلم باليد بإدارات التفتيش البحرى ( فروع

الهيئة ) بالمحافظات عاليه فى موعد غايته ( شهر) .

إبتداءاً من  6161 / 1 / 5وينتهى فى . 6161 / 7 / 5
ولن تقبل الطلبات الىت تقدم بعد هذا التاريخ 1
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