وظيفة قيادية شاغرة

تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مدير عام الهيئة البحرية األردنية  ،فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة
التقدم بطلب من خالل الرابط االلكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية (  ) Empreq.csb2.gov.joعلى ان يرفق مع الطلب
السيرة الذا تية 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.joوالموقع
اإللكتروني للهيئة البحرية األردنية (  )www.jma.gov.joالموقع االلكتروني لديوان الخدمة المدنية ()www.csb.gov.jo
والمواقع االلكترونية للسفارات االردنية ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه.
متطلبات وخصائص الوظيفة
الهدف العام
االرتقاااء باااألداء المؤسسااي للهيئااة وإدارة شااؤونها وضاامان كفاااءة تنظاايم ومراقبااة وتطااوير قطاااا النقاال البحااري فااي المملكااة ،وتعزيااز دور القطاااا

الخاص وتشجيع المنافسة واالستثمار ومنع االحتكار في قطاا النقال البحاري فاي المملكاة ،ورفاع مساتويات الساالمة واألمان البحاري والمسااهمة
في حماية البيئة البحرية على السفن األردنية و المياه اإلقليمية األردنية.
المهام والمسؤوليات للوظيفة:
 .1تنفيذ السياسة العامة لتنظيم قطاا النقل البحري في المملكة والرقابة عليه.

 .2التأكااد ماان وضااع وتنفيااذ افليااات الفعالااة لم انح رخاام ممارسااة العماال فااي ميااع أنشااطة قطاااا النقاال البحااري وإصاادار الوثااائق بالتنساايق
والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.

 .3تشجيع المنافسة ومنع االحتكار في قطاا النقل البحري من خالل اعتماد افليات والبرامج المناسابة لتشاجيع القطااا الخااص وتعزياز دوره
ومساهمته في تنمية وتطوير القطاا.
 .4التأكد من اتخاذ اإل راءات الالزمة للتأكد من استيفاء السفن لمتطلبات األمن البحري واألمن الصاحي وحماياة البيئاة البحرياة واالتصااالت
البحريااة الالساالكية اااين الساافن والهيئااة وموا هااة أثااار الح اواد

والكاوار البحريااة وحجااز الساافن المخالفااة مااع م ارعاااة أحكااام قااانون منطقااة

العقبة االقتصادية الخاصة.
 .5المساهمة في وضع افليات والبرامج لتنظيم ومراقبة أنشطة المالحة البحرية والتفتيش البحاري علاى السافن والمعادات البحرياة داخال مينااء
العقبة وضمن المياه اإلقليمية األردنية وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية ذات العالقة.
 .6متابعة عملية مراقبة أعمال القطر واإلرشاد البحري والمالحة الساحلية ضمن المياه اإلقليمية األردنية.
 .7التأكااد ماان دقااة وكفاااءة إصاادار الوثااائق الرساامية للعاااملين فااي قطاااا النقاال البحااري بمااا فااي ذلااك وثااائق المصااادقة علااى شااهادات األهليااة
للمهندسين البحريين وضباط المالحة البحرية.
 .8ضمان إ راء التحقيق فاي الحاواد

والكاوار البحرياة ضامن الميااه اإلقليمياة األردنياة وعلاى السافن األردنياة أينماا و ادت ،ومتابعاة أعماال

البحث واإلنقاذ البحري ضمن المياه اإلقليمية األردنية وخار ها.

 .9التعاااون والتنس ايق مااع الجهااات المحليااة واإلقليميااة والدوليااة ذات العالقااة بعماال الهيئااة وتمثياال المملكااة فااي الهيئااات والمنظمااات والمجااال
واالتحادات واللجان البحرية اإلقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها.
 .10اإلشراف على إعداد الدراسات و مع المعلومات والبيانات ذات العالقة بالقطاا وتبويبها وتحليلهاا وإصادار النشارات والتقاارير الدورياة عان
نشاط القطاا.

 .11ضمان توفير االتصااالت الالسالكية الخاصاة بالشابكة العالمياة لالساتغاثة والساالمة البحرياة فيماا ااين السافن والشاواطت وتنظيمهاا وتوثيقهاا
والرقابة عليها

القررات التي يصدرها مجل
 .12تطبيق السياسة العامة للهيئة وبرامجها وتنفيذ التعليمات و ا

إدارة الهيئة.

 .13إدارة الجهاااز التنفيااذي للهيئااة وتنظاايم الشااؤون اإلداريااة والماليااة ومراقبااة األداء الكلااي لمااوظفي الهيئااة وتقياايم ماادت تحقيااق الخطااط والب ارامج
المقترحة لألهداف المر وة.
 .14اقتراح الهيكل التنظيمي للجهااز التنفياذي للهيئاة بماا فاي ذلاك أناواا الوظاائ

ووصافها الاوظيفي وتاوفير اإلمكاناات البشارية والفنياة الالزماة

لقيام الهيئة اوا باتها.
 .15إعداد مشروا الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن أعمالها وأنشطتها وعرضاها علاى
مجل

إدارة الهيئة.

 .16أي مهام أو مسؤوليات أخرت يكلفه اها رئي

مجل

إدارة االهيئة (الوزير) أو أي صالحيات يفوضه اها.

العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية

مدراء المديريات ورؤساء الوحدات التنظيمية في الهيئة.

العالقات الخارجية

 و ازرة النقل. -الو ازرات والدوائر الحكومية ذات العالقة.

 النقابات والشركات العاملة في قطاا النقل البحري في القطاا الخاص. مالكي البواخر والقوارب. -القوة البحرية الملكية.

 مؤسسات التعليم والتدريب البحري المحلية والدولية. -المنظمة البحرية الدولية.

 اإلدارات البحرية في الدول األخرت.-

أي هات أخرت ذات عالقة.

متطلبات إشغال الوظيفة
 -1المؤهالت العلمية
أ -األساسية

بكالوريوس إدارة بحرية أو هندسة بحرية أو مالحة أو أي تخصم ذي عالقة

ب -اإلضافية

 -الما ستير أو الدكتوراه في المجاالت البحرية.

 شهادات مهنية متخصصة بمجال العمل. -2الخبرات العملية
أ -األساسية

 ( )15سنة خبرة عملية منها ( )10سنوات في مجال العمل.-

( )7سنوات خبرة في وظائ

قيادية أو إشرافية.

ب -اإلضافية

خبرة في:

 في مجاالت العمل بقطاا النقل البحري. -إدارة التغيير.

 إدارة الموارد البشرية. اإلدارة المالية بما فيها إعداد الموازنة والمراقبة المالية الفاعلة. -3الكفايات الوظيفية :
الكفايات العامة
تطوير رؤية الهيئة

مؤشرات تقييم الكفاية
 يضع رؤية واضحة لالرتقاء بالعملتعقيدا.
 يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل ً -يطور خطة استراتيجية اناء على تحليل البيئة الداخلية والخار ية

تحقيق االهداف

 يضع الخطة االستراتيجية بما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة -يضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق الخطة االستراتيجية

بناء العالقات والشراكات

 يحدد الشاركاء الرئيسايين للهيئة. يقدم مؤسسته من خالل العروض التقديمية بما يضمن اناء عالقات فعالة. -يمتلك مهارات تفاوض وحل النزاعات

ادارة الموارد المالية ،والبشرية
المساءلة

 يضع خطط الدارة وتطوير الموارد البشرية يدير الموارد المالية بكفاءة. يتحمل كامل المسؤولية عن نتائج الق اررات المتخذة من قبله. -يتابع وتقييم المرؤسين النجاز المهام المطلوبة منهم.

الكفايات الفنية:
المعرفة في مجال العمل

 -الفهم العميق للبيئة الخار ية للعمل وطبيعته ومجاله.

 المعرفة بأحكام قانون منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة. -المعرفة بأليات منح رخم ممارسة العمل في ميع أنشطة النقل البحري.

 المعرفة بأليات وبرامج تشجيع المنافسة واإلستثمار ومنع اإلحكتار في قطاا النقلالبحري.

 المعرفة بمتطلبات السالمة واألمن البحري والصحي في حماية البيئة البحرية علىالسفن االردنية والمياه اإلقليمية

 المعرفة بأليات وبرامج مراقبة المالحة البحرية والتفتيش البحري على السفنوالمعدات البحرية.

-

المعرفة بالتشريعات الوطنية واإلتفاقيات الدولية ذات العالقة بأعمال الهيئة.

 اإللمام بالوثائق الرسمية المتعلقة بالعاملين في قطاا النقل البحري. المعرفة بالشبكة العالمية لإلستغاثة والسالمة البحرية (النظام الدولي لإلستغاثةوالسالمة الدولية).

 -اإللمام بالتو هات والسياسات في مجال عمل الهيئة.

 معرفة يدة بالمستجدات والمنهجيات الحديثة في حقل العمل.تطبيق التشريعات الناظمة للعمل

 االلمام بالتشريعات الناظمة للعمل معالجة التحديات التي توا ه العمل وفقا للتشريعات -يقوم بمهامه ومسؤولياته وفقا للتشريعات المعتمدة

رسم السياسات العامة

 -المشاركة في وضع السياسة العامة .

 اإلشراف على تنفيذ السياسات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة. -اقتراح البرامج وافليات لتنظيم العمل

تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير الدولية

والمعايير المعتمدة وفقا

 التأكد من حسن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييللتشريعات النافذة.
 -المساهمة في وضع إ راءات الوقاية من حواد

النقل وتطويرها حسب المتطلبات

العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية األخرت.

عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات

اعداد البحوث والدراسات لتطوير العمل

 تحديد الجهات التي يتو ب توقيع اتفاقيات معهاالفعالة لمتابعة والتأكد من حسن تطبيق االتفاقيات الثنائية اين
 تبني المنهجيات ّالمملكة والدول األخرت وكذلك االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها
 اإلشراف على إعداد البحو والدراسات الالزمة لتطوير العمل. -االشراف على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة الهيئة.

تطوير الخطط االستراتيجية

 -اإلشراف على تطوير وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية للهيئة والبرامج التنفيذية الالزمة

ادارة الجهاز التنفيذي للهيئة

 -إدارة الجهاز التنفيذي لهيئة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية فيها

لتطبيق السياسة العامة وتحقيق أهدافها.

 مراقبة األداء الكلي للهيئة وتقييم مدت تحقيق الخطط والبرامج المقترحة لألهدافالمر وة.
 تحديد المهام والوا بات الموكولة إلى المديرين والمستشارين ورؤساء الوحداتورؤساء األقسام وتحديد العالقة وأساليب االتصال والتنسيق اين المديريات

والوحدات واألقسام في الهيئة.
 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة. تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير ايئة تعلم. تعزيز االتجاهات االيجااية في العمل.اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت

 طرح الحلول البديلة ومعالجة المشاكل بأفضل الطرق. التفكير السريع والمعالجة الفعالة تحت ضغط العمل. مهارات التفكير المنطقي والتحليلي. -فهم المسائل المعقدة وتفسيرها للمرؤوسين المعنيين.

 اتخاذ الق اررات على أساس الرأي المتوازن والمحكم للموق .اعداد مشروع الموازنة وجدول التشكيالت للهيئة

 -إعداد مشروا الموازنة السنوية العامة للهيئة و دول تشكيالت الوظائ

فيها

ورفعهما للوزير إلقرارهما.

استخدام تطبيقات الحاسوب

 إتقان تطبيقات الحاسوب (Excel, Outlook, Internet, ,Word.)PowerPoint
 -الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية

إتقان اللغة االنجليزية

 -إتقان تام للغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.

 -التخاطب بكفاءة عالية باللغتين اواسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار.

 القدرة على إ راء البحو والدراسات باللغة االنجليزية. -كتابة التقارير والمخاطبات باالنجليزية.

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 بيت خبرة ومرجعاً في مجال الكفاية.

السمات الشخصية
-

قوة الشخصية.

-

الثقة بالنف .

-

اللباقة والكياسة في التعامل مع افخرين.

-

تقبل النقد والمالحظات من افخرين.

-

القدرة على العمل اروح الفريق الواحد.

