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دة  مسوَّ

 )UfM-PAإعالن عن وظیفة شاغرة، محاسب للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط (

 

 

ى الوظیفي:  محاسب (بدوام جزئي) المسمَّ
 ال یوجدمقر العمل: 

 ۲۰۲۱ سنة حزیران\من شھر یونیو ۲۲تاریخ إصدار اإلعالن عن الوظیفة الشاغرة: 
  عشرة ظھراً  الساعة الثانیة ۲۰۲۱تموز سنة \من شھر یولیو  ۲۲: للتقدم لشغل الوظیفةالموعد النھائي 

 

 

 معلومات أساسیة – (PA-UfMالجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط ( .1

جمیع شركاء االتحاد من أجل تتیح الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط منبًرا للحوار والتعاون بین الممثلین المنتخبین لكافة الجمعیات الوطنیة التابعة ل
امة واحدة على األقل سنویًا. وتعزز عضًوا، جلسة ع 280المتوسط والبرلمان األوروبي. یعقد أعضاء الجمعیة الموزعون توزیعًا متساویًا، والبالغ عددھم 

عیة الجمعیة وضوح الشراكة األورومتوسطیة وشفافیتھا، واتساق عمل االتحاد من أجل المتوسط مع المصلحة العامة والتطلعات المستقبلیة، والشر
لفلسطینیین المنتخبین، باإلضافة إلى الممثلین من البلدان الدیموقراطیة للتعاون داخل منطقة البحر األبیض المتوسط، والحوار ما بین الممثلین اإلسرائیلیین وا

 https://paufm.org/.( العربیة األخرى (للمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني الخاص بالجمعیة البرلمانیة لالتحاد األوروبي: 

https://paufm.org/
https://paufm.org/
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 األساس القانوني .2

) من النظام األساسي لألمانة العامة للجمعیة البرلمانیة 5) من النظام الداخلي للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط. المادة رقم (2( 15القاعدة رقم 
 لالتحاد من أجل المتوسط.

 مھام المحاسبة: .3

مع ضمان الجودة العالیة للعمل ودقتھ واتساقھ. ویلتزم المرشح الذي  یتولى الُمرشح الذي یقع علیھ االختیار مسؤولیة دعم تقدیم الخدمات المالیة والمحاسبیة،
 یقع علیھ االختیار بتولّي كافة المھام اإلداریة والمالیة المتعلقة بالمنصب الوظیفي.

في مسؤولیة االلتزام بالتعلیمات ویعزز المرشح نھًجا موجًھا لخدمة العمالء یتسق مع قواعد ولوائح الجمعیة البرلمانیة. تقع على عاتق شاغل المنصب الوظی
 اإلداریة والخطط واإلجراءات الخاصة بالجمعیة البرلمانیة، بما یتضمن ما یلي على وجھ الخصوص:

 إعداد القیود للحسابات، كحسابات دفتر األستاذ العام، والمعامالت التجاریة المستندیة. •

 راءات الداخلیة.إجراء طلب االلتزامات وطلب المدفوعات وفقًا للقواعد واإلج •

 إجراء العملیات المالیة واالحتفاظ بسجالت الحسابات المالیة. •

 جمع البیانات المالیة وتحلیلھا. •

 إدخال البیانات والتقاریر المالیة والتعامل معھا. •

 إعداد البیانات المحاسبیة. •

 التواصل مع مدققي الحسابات الخارجیین في إكمال عملیات التدقیق. •

 لمحفوظات حسب االقتضاء.توثیق الملفات وا •

 الحفاظ على اإلجراءات المحاسبیة وإجراءات المراقبة المحاسبیة. •

 تحلیل المیزانیات والنفقات الخاصة بالعقود ومراجعتھا. •

 تسویة التباینات المحاسبیة. •

 تعلیمات اإلبراء ومتطلبات التدقیق.المساعدة، في أثناء مدة المیزانیة، في جمع البیانات والتحقق منھا بما یتوافق مع إغالق المیزانیة و •

 

 وتوكل إلیھ مھام أخرى، بما في ذلك المھام اإلداریة، ومنھا ما یلي:

 .إعداد اإلجراءات وعملیات المتابعة الخاصة بالترتیبات اإلداریة والنماذج المتعلقة بإجراءات المشتریات وإدارة العقود وترتیبات السفر •

 التحقق من فواتیر المقاولین مقابل السلع والخدمات التي یقدمھا ھؤالء المقاولون.  •

 متابعة سداد فواتیر المقاولین وأدائھم للمدفوعات. •

 االحتفاظ بملفات القواعد واللوائح والتعلیمات اإلداریة والمستندات األخرى ذات الصلة. •

 

 لي:یساعد شاغل المنصب الوظیفي األمیَن العاَم فیما ی

 إعداد المیزانیة والدعوة لتقدیم المساھمات.  •
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 تطبیق اإلیرادات والنفقات.  •

 إعداد البیان المالي السنوي. •

 األھلیة للمنصب الوظیفي .4

 یتعین على المتقدم للمنصب الوظیفي في الموعد النھائي لتلقي الطلبات استیفاء الشروط التالیة:

 التحاد من أجل المتوسط.أن یكون مواطنًا في إحدى الدول الشركاء في ا •

أن یكون مسؤوًال في إحدى الدول الشركاء في الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط. یجوز أن یتقدم لشغل  •
) من أعضاء السلك الدبلوماسي EEASالمنصب الوظیفي كذلك موظفو ومسؤولو الدائرة األوروبیة للشؤون الخارجیة (

 تحاد من أجل المتوسط.لشركاء الجمعیة البرلمانیة لال

أن یتمتع بمستوى تعلیم مكافئ لمرحلة كاملة من الدراسة الجامعیة موثق بشھادة علمیة، بحیث تكون المدة االعتیادیة  •
للتعلیم الجامعي أربع سنوات أو أكثر، أو ما یكافئ ذلك من التدریب األكادیمي أو المھني، أو أن یتمتع بمستوى تعلیم 

كاملة من الدراسة الجامعیة الموثقة بشھادة علمیة وخبرة مھنیة مناسبة لمدة ال تقل عن عام، بحیث یماثل ویكافئ مرحلة 
 ال تقل المدة االعتیادیة للتعلیم عن ثالث سنوات وفًقا إلطار المؤھالت األوروبیة. 

 أن یحظى بخبرة ال تقل عن خمس سنوات مع ترقیھ في السلم الوظیفي بمؤسسات ذات صلة. •

 نھ أقل بمدة عامین من سن التقاعد الُمطبق في موطن نشأتھ.أن تكون س •

 معاییر االختیار .5

 سوف یجري تقییم الُمرشحین للمنصب الوظیفي وفًقا للمعاییر التالیة:

 معرفة وافیة باالتحاد من أجل المتوسط وجمعیتھ البرلمانیة، بما في ذلك عملھما ومجاالت األنشطة الخاصة بھما. •

 بالمحاسبة وإدارة الموازنة.معرفة ممتازة  •

خبرة في التعامل مع اإلجراءات اإلداریة وإجراءات الموازنة واإلطار القانوني الذي ینظم أنشطة إحدى المؤسسات  •
 الوطنیة أو األوروبیة.

 قدرة على التنسیق الفعال مع األطراف الفاعلة والشركاء الداخلیین والخارجیین. •

 واللغة الفرنسیة. یُفَضل المعرفة باللغة العربیة.طالقة مھنیة باللغة اإلنجلیزیة  •

 إجراءات االختیار .6

تحت معاییر األھلیة للمنصب لفحص اختباًرا أولیًا األمانة المؤقتة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط بعد إجراء 

یوجھ رئیس المكتب الدعوة للمرشحین للوظیفة إلجراء مقابلة شخصیة. سوف یجري االختیار رئاسة الجمعیة البرلمانیة، إشراف 

 ستعّیِن الُمرشح الذي وقع علیھ االختیار.وھي من مقابلة مع مكتب الجمعیة البرلمانیة، خالل إجراء النھائي من 
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 إجراءات تقدیم الطلبات .7

في إرسال ما یلي إلى مكتب األمناء المناوبین المؤقتین ینبغي لكافة المرشحین المھتمین بالتقدم للمنصب الوظی
)) rapporti.internazionali@ camera.it  وإلى أمانة رئاسة البرلمان األوروبي الحالیة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط
)) empa@europarl. europa. eu-xp  بحلول الموعد المحدد 

لة.رسالة ترشُّح وسیرة ذاتیة ُمف -  صَّ
إقرار خطي رسمي صادر من المؤسسة الحكومیة ببلد المنشأ التابع لھ المرشح للمنصب الوظیفي بأن مؤسسة بلد المنشأ  -

سوف تغطي الراتب وكافة التكالیف االخرى المتعلقة بتعیین المرشح الذي وقع علیھ االختیار في روما (بما في ذلك تكالیف 
 اإلقامة وما إلى ذلك). السفر من بلد المنشأ وإلیھ وتكالیف

 شروط اإلعارة .8

سوف تكون مدة اإلعارة سنتین، وتُجدد تلك المدة مرة واحدة. یجب أن یكون التولّي الرسمي لمھام المنصب الوظیفي في أقرب وقت 
، لكي یكون بوسع األمین العام الجدید تقدیم خطة عمل مفصلة في الجلسة العامة للجمعیة البرلمانیة المنعقدة 2021ممكن في عام 

 . 2021في نوفمبر 

 المؤسسة الحكومیة ببلد المنشأ التابع لھ المرشح الذي وقع علیھ االختیار الراتب وكافة النفقات األخرى. تتحمل 


