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ﺭﻗــﻢ )  ( ٢ﻟﺴﻨــﺔ ٢٠٢٠

اعماﻻ ً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم ) (٨٥لسنة  ٢٠٢٠بربط
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  ٢٠٢١/٢٠٢٠تعلن مصلحة الضرائب
المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد ) " (٣٠٠مأمور ضرائب
حصر وفحص الكتروني " وفقا ً للتوزيع الجغرافي التالي:
ﻡ

(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦
(٧
(٨
(٩
(١٠
(١١
(١٢
(١٣
(١٤
(١٥
(١٦
(١٧
(١٨
(١٩
(٢٠
(٢١
(٢٢
(٢٣
(٢٤
(٢٥

ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ

القاهــــــــــــــــــــــــــرة
الجيـــــــــــــــــــــــــــزة
المنوفيــــــــــــــــــــــــة
الغربيــــــــــــــــــــــــــة
الدقهليــــــــــــــــــــــــة
القليوبيـــــــــــــــــــــــة
البحيـــــــــــــــــــــــــرة
اﻹسكندريـــــــــــــــــــة
الشرقيـــــــــــــــــــــــــة
جنـــــــــوب سينــــــــاء
البحـــــــــر اﻷحمــــــــر
قنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
سوهـــــــــــــــــــــــــاج
المنيـــــــــــــــــــــــــــــا
أسيــــــــــــــــــــــــــوط
اﻷقصــــــــــــــــــــــــــر
مرســــــى مطـــــــروح
اﻹسماعيليـــــــــــــــــــة
بنــــــــــى سويــــــــــف
بورسعيــــــــــــــــــــــــد
دميـــــــــــــــــــــــــــــاط
السويـــــــــــــــــــــــــس
الفيـــــــــــــــــــــــــــــوم
كفـــــــــــــــر الشيــــــخ
أســــــــــــــــــــــــــــوان
ﺍﻹﲨﺎﱄ
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ً
ﺃﻭﻻ :ﺷـــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳـــﻢ:
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اعماﻻ ً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم ) (٨٥لسنة  ،٢٠٢٠ومع
عدم اﻻخ ﻼل بحك م الم ادة ) (١٤م ن ق انون الخدم ة المدني ة الص ادر بالق انون
رقم ) (٨١لسنة  ٢٠١٦يشترط للتقديم في هذا اﻹعﻼن ما يأتي:
أن يكون المتقدم متمتعا ً بالجنسية المصرية.
أن يكون المتقدم ﻻئقا ً طبيا ً.
أن يك ون المتق دم م ن المقيم ين إقام ة دائم ة بالمحافظ ة المتق دم اليه ا ،وأن
تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومى فى تاريخ هذا اﻹعﻼن.
أﻻ يزيد سن المتقدم عن  ٢٧عاما ً ميﻼديا ً في تاريخ هذا اﻹعﻼن.
بالنس بة للفئ ة )أ( أن يك ون المتق دم حاص ﻼً عل ى بك الوريوس تج ارة )ش عبة
محاسبة( بتقدير عام جي د ج دا ً عل ى اﻷق ل .م ع ت وافر ش هادة ت دريب او خب رة
لمدة سنه على اﻷقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم اﻻلكترونية الحديث ة
ﻷنظمة تخطيط موارد المؤسسة ).(ERP
بالنس بة للفئ ة )ب( بك الوريوس ف ي عل وم الحاس ب اﻻل ي او تكنولوجي ا
المعلوم ات او اﻹحص اء وعل وم الحاس ب او نظ م المعلوم ات بتق دير ع ام جي د
على اﻷقل.

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ:

 .١اس تيفاء بيان ات طل ب التوظي ف المت اح عل ى الموق ع الرس مي ل وزارة المالي ة
للمستوفين لشروط التقدم فقط.
 .٢تحميل صورة من المؤهــل الدراسى الحاصل عليه المتقدم على الموقع.
 .٣تحميل صورة من شهادة الميﻼد المميكنة للمتقدم على الموقع.
 .٤تحمي ل ص ورة م ن بطاق ة ال رقم الق ومى للمتق دم عل ى الموق ع ،عل ى أن تك ون
سارية في تاريخ هذا اﻻعﻼن.
 .٥تحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد ﻷداء الخدمة العسكرية عل ى
الموقع وذلك بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور.

)( ٣

 .٦تحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتق دم عل ى الموق ع ،عل ى أن تك ون
صادرة بحد أقصى شهر واحد فقط سابق لﻺعﻼن باسم وزارة المالية.
 .٧تحميل صورة شخصية للمتقدم على الموقع.
 .٨تحميل صورة من شهادة الخبرة /التدريب على الموقع للمتقدمين للفئة أ فقط.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﱰﺷﺢ:

يش ترط للترش يح للتعاق د اجتي از المتق دمين المس توفين لش روط التق ديم
والمستكملين لمستندات التقديم ﻻختبارات التقييم والتي ستتم بش كل الكترون ي
وذلك بنسبة  %٧٥على اﻷقل في مجاﻻت:
بالنسبة للفئة )أ( المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة والمراجعة
لﻸنظمة اﻻلكترونية الحديثة ﻷنظمة تخطيط موارد المؤسسة ) ،(ERPتحليل
وفحص واعداد التقارير عن قواعد البيانات ،نظم تقارير اﻻعمال الذكية )(BI
)تكون اﻷسئلة في المجاﻻت السابقة باللغة اﻹنجليزية( باﻹضافة الى المهارات
الشخصية اﻷساسية.
بالنسبة للفئة )ب( تحليل البيانات ،نمذجة البيانات ،تصميم قواعد البيانات،
فحص وتحليل البيانات ،أنظمة التقارير وقواعد البيانات ،أنظمة البرمجة،
اساليب التحليل اﻻحصائي للبيانات وقواعد البيانات ،الذكاء اﻻصطناعي )تكون
اﻷسئلة في المجاﻻت السابقة باللغة اﻹنجليزية( باﻹضافة الى المهارات
الشخصية اﻷساسية.
علما بانه سيتم عق د مقابل ة شخص ية م ع المتق دمين م ن الفئت ين مم ن اجت ازوا
اﻻختبارات اﻻلكترونية فقط ،كما سيتم طلب أصول المس تندات الس ابقة وغيره ا
من المستندات المقررة قانونا ً ،باﻹضافة إلى إجراء كشف طب ي )وذل ك بالنس بة
للمتقدمين المرشحين للتعاقد(.
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ

ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ  ٢٠٢٠/١٢/٣٠ﻭﳌﺪﺓ ﺷﻬﺮ
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ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ:

-

يتم تحميل صور كافة المستندات المطلوبة المشار إليها س ابقا م ع بيان ات
طلب التوظيف.

-

سيتم ارسال رسالة تأكيد لك ل م ن اس تكمل مس تندات التق ديم عل ى الموق ع
اﻹلكتروني )على ان يتم فحص تل ك المس تندات وﻻ يعن ي ذل ك ان المتق دم
مستوفى لشروط التقدم(

-

س يتم تحدي د موع د اختب ارات التقي يم ومك ان انعقاده ا بالنس بة للمتق دمين
المس توفين لش روط التق ديم بع د انته اء م دة اﻹع ﻼن عل ى ذات ال رابط
بالموقع الرسمي لوزارة المالية.

-

تعقد اختبارات التقييم في صورة الكترونية )على الحاسب اﻵلي(.

-

يتم قب ول اﻷع داد المطلوب ة بع د مراجع ة أص ول المس تندات المطلوب ة ف ى
ثانياً ،وطبقــا ً لترتيب المتقدميــن ف ى نتيج ة اختب ارات التقي يم اﻻلكتروني ة
باﻹضافة الى المقابلة الشخصية.

-

في حالة ثب وت أن البيان ات المس جلة ف ى طل ب التوظي ف مخالف ة للحقيق ة
وللمس تندات المقدم ة س يتم اس تبعاد المتق دم واعتب اره غي ر مقب ول ،م ع
اتخاذ اﻹجراءات القانونية ضده.

-

لن يلتفت إلى طلبات التوظيف الغير مستوفــاة لشــروط التقديم الموض حة
عاليــه أو التــي تقدم بالي د أو الت ي ت رد قب ل أو بع د الم دة المح ددة لتلق ى
الطلبات.
ﳏﺘﻮﻯ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ:

يحتوي اﻻختبار على عدد من اﻻسئلة التي تغطى المجاﻻت التالية:
بالنسبة للفئة )أ( المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة والمراجعة
لﻸنظمة اﻻلكترونية الحديثة ﻷنظمة تخطيط موارد المؤسسة ) ،(ERPتحليل
وفحص واعداد التقارير عن قواعد البيانات ،نظم تقارير اﻻعمال الذكية )(BI
)تكون اﻷسئلة في المجاﻻت السابقة باللغة اﻹنجليزية( باﻹضافة الى المعلومات

)( ٥
العامة والقدرة على التفكير المنطقي والمهارات اﻻساسية )ادارة الوقت/
التفاوض /ادارة اﻻجتماعات( والمعلومات اﻻدارية اﻻساسية.
بالنس بة للفئ ة )ب( تحلي ل البيان ات ،نمذج ة البيان ات ،تص ميم قواع د البيان ات،
فح ص وتحلي ل البيان ات ،أنظم ة التق ارير وقواع د البيان ات ،أنظم ة البرمج ة،
اساليب التحليل اﻻحصائي للبيانات وقواعد البيانات ،الذكاء اﻻص طناعي )تك ون
اﻷسئلة في المجاﻻت السابقة باللغة اﻹنجليزية( باﻹضافة الى المعلومات العام ة
والق درة عل ى التفكي ر المنطق ي والمه ارات اﻻساس ية )ادارة الوق ت /التف اوض/
ادارة اﻻجتماعات( والمعلومات اﻻدارية اﻻساسية.

