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بربط الموازنة  ۲۰۲۱لسنة ) ۷٤(عشرة من القانون رقم  الرابعةعماالً لحكم المادة إ

بوزارة المصرية جمارك تعلن مصلحة ال ۲۰۲۱/۲۰۲۲العامة للدولة للسنة المالية 
بكالوريوس ( من حملة المؤهالت العليا) ۱۰۰۰(المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد 

) ليسانس شريعة وقانونوليسانس حقوق، و ،"ركجماشعبة / شعبة محاسبة "تجارة 
 :اآلتيوفقاً للتوزيع الجغرافى  للعمل بالمصلحة

 مكان العمل م
 العدد املطلوب

 )ب(الفئة  )أ(الفئة 
 
۱ 

اإلدارات الجمركية بنطاق 
 القاهرة الكبرى

 
۱٤۰ 

 
۱۰۰ 

 
۲ 

اإلدارات الجمركية بنطاق 
 االحمر البحر

 
۲۰ 

 
۲۰ 

 
۳ 

لجمارك األقصر  اإلدارة العامة
 واإلدارة العامة لجمارك أسوان

 
۲۰ 

 
۲۰ 

 
٤ 

اإلدارات الجمركية بنطاق 
 اإلسكندرية والمنطقة الغربية

 
۲۱۰ 

 
۱۱٥ 

 
٥ 

اإلدارة المركزية لجمارك 
 السويس

 
٥۰ 

 
۳٥ 
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اإلدارة المركزية لجمارك 
 دمياط

 
۲٥ 

 
۲٥ 

 
۷ 

اإلدارة المركزية لجمارك 
 بورسعيد

 
۱۱٥ 

 
٥٥ 
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ارة المركزية لجمارك اإلد
 سيناء

 
۳٥ 

 
۱٥ 

 ۳۸٥ ٦۱٥ اإلمجاىل

 
 
 

  النــإع
  ٢٠٢١ة ــلسن )١(م ــرق
 صلحة اجلمارك املصريةمب

 
 



 
 
 
 

۲ 
 

 
 
 

ع ع�دم ، وم�۲۰۲۱لس�نة ) ۷٤(عشرة م�ن الق�انون رق�م  الرابعةعماالً لحكم المادة إ
) ۸۱(انون الخدم�ة المدني�ة الص�ادر بالق�انون رق�م ق�م�ن ) ۱٤(خالل بحكم الم�ادة اإل

 :يأتي يشترط للتقديم في هذا اإلعالن ما ۲۰۱٦لسنة 
 .المصريةجنسية المتمتعاً بالمتقدم يكون  أن .۱
ً أن يكون المتقدم الئقاً  .۲  .طبيا
 .عاماً ميالدياً في تاريخ هذا اإلعالن ۲۹أال يزيد سن المتقدم عن  .۳
ش���عبة (يك���ون المتق���دم حاص���الً عل���ى بك���الوريوس تج���ارة أن  :)أ(بالنس���بة للفئ���ة  .٤

 .بتقدير عام جيد جداً على األقل )شعبة جمارك/ محاسبة
ليس��انس  أو يك��ون المتق��دم حاص��الً عل��ى ليس��انس حق��وق أن :)ب(س��بة للفئ��ة بالن .٥

 . بتقدير عام جيد جداً على األقل شريعة وقانون
ن يتم التق�دم عل�ى مك�ان عم�ل واح�د فق�ط او مك�انين عل�ى األكث�ر م�ن أم�اكن العم�ل أ .٦

 .المحددة بالجدول السابق
ي المك�ان المتق�دم علي�ه او أي ان يتم تقديم إقرار بالموافقة على االستمرار بالعمل ف .۷

وف�ى  ،موق�ع او إدارة جمركي�ة تراه�ا مص�لحة الجم�ارك مس�تقبال وفق�ا لحاج�ة العم�ل
 . رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها ذلك حالة عدم التقدم بهذا اإلقرار يعتبر

 
  

 ل���وزارة المالي���ة الرس���ميالموق���ع طل���ب التوظي���ف المت���اح عل���ى بيان���ات اس���تيفاء  .۱
 .والً أروط التقديم الواردة بالبند للمستوفين لش

للمتق�دم عل�ى الموق�ع، عل�ى  U)البطاقة وجهى(U القوميتحميل صورة من بطاقة الرقم  .۲
 .عالنتاريخ اإل فين تكون سارية أ

 .تحميل صورة من شهادة الميالد المميكنة للمتقدم على الموقع .۳
 .الموقعالحاصل عليه المتقدم على  الدراسيالمؤهــل  شهادة تحميل صورة من .٤
عل��ى الخدم��ة العس��كرية تب��ين الموق��ف م��ن التجني��د ألداء تحمي��ل ص��ورة م��ن ش��هادة  .٥

 .متقدمين من الذكوروذلك بالنسبة لل جند، ۱۱۰أو صورة من نموذج  ،الموقع
 ن تك��ونأعل��ى Uتحمي��ل ص��ورة م��ن ص��حيفة الحال��ة الجنائي��ة للمتق��دم عل��ى الموق��ع،  .٦

 .سارية

 
ً
 :مـــروط التقديـــش: أوال

 
ً
 :للتقديم املستندات املطلوبة: ثانيا
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على االستمرار بالعمل في المك�ان المتق�دم تحميل صورة موقعة من إقرار بالموافقة  .۷
علي��ه او أي موق��ع او إدارة جمركي��ة تراه��ا مص��لحة الجم��ارك مس��تقبال وفق��ا لحاج��ة 

 .العمل
 .للمتقدم على الموقع) فوتوغرافية( حديثة شخصيةتحميل صورة  .۸

 
 
 
 

يشترط للترشح للتعاق�د اجتي�از المتق�دمين المس�توفين لش�روط التق�ديم والمس�تكملين 
عل�ى األق�ل % ۷٥وذل�ك بنس�بة  ،ي�ةكترونلتندات المطلوبة الختبارات التقييم االللمس

 :في مجاالت
• U أ(بالنسبة للفئة(:U المالية التركيز على المحاسبة، مع بصفة عامة المحاسبة 

الحاســب مهارات استخدام  -قانون الجمارك  - والمراجعةوالمحاسبة الضريبية 
اللغة مهارات استخدام  -والمعلومات العامة  يةساساأل داريةاإلالمهارات  - اآللي

 .اإلنجليزية
• U ب(بالنسبة للفئة(U : المصري  العقوباتقانون  -أساسية بصفة قانون الجمارك- 

مهارات  - اإلداريقانون الحجز  - المدنيالقانون  - جراءات الجنائيةاإلقانون 
 -علومات العامة والم االساسية داريةاإلالمهارات  - اآلليالحاســب استخدام 

 .اإلنجليزيةاللغة مهارات استخدام 
•  ً مم�ن المش�ار إليهم�ا  م�ن الفئت�ين سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين بأنه علما

وعلى ان تكون المفاضلة ب�ين المتق�دمين U ،فقطااللكترونية  التقييم اجتازوا اختبارات
 .وفقاً للقواعد المقررة قانوناً فى هذا الشأن

ً (فى الواردة مطلوبة سيتم طلب أصول المستندات الكما  • وغيرها من أ ،)البند ثانيا
 طبيجراء كشف إنه سيتم ألى إ، باإلضافة مر ذلكإذا استدعى األالمستندات 

 .معهم تعاقدبالنسبة للمتقدمين المرشحين لل
 
  

 
 
      

  https://jobs.mof.gov.eg/ecajobs.aspx                     يتم التقديم لإلعالن على الرابط 
 وملدة شهر ٢٥/٧/٢٠٢١ وذلك بداية من

 
ً
 :شروط الرتشح: ثالثا
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ً ال(ف��ى  ال��واردةالمطلوب��ة  التق��ديم مس��تنداتكاف��ة تحمي��ل ص��ور  ج��بي • م��ع  )بن��د ثاني��ا
 .التوظيفاستيفاء طلب 

مطلوب��ة عل��ى الموق���ع مس��تندات الالرس��ال رس��الة تأكي��د لك��ل م���ن اس��تكمل إس��يتم  •
ن المتق�دم مس�توفى أوال يعن�ي ذل�ك (ن يتم فحص تلك المس�تندات أعلى اإللكتروني، 
  .)ميلشروط التقد

للمتق�دمين س�بة انعقاده�ا بالن ومق�ر االلكتروني�ة سيتم تحديد موع�د اختب�ارات التقي�يم •
م بع���د انته���اء م���دة اإلع���الن عل���ى ذات ال���رابط ب���الموقع يس���توفين لش���روط التق���دالمُ 

 .الرسمي لوزارة المالية
 .اآلليعلى الحاسب االلكترونية عقد اختبارات التقييم تُ  •
البن�د فى الواردة يتم قبول األعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة  •

باإلض�افة  ،لترتيب المتقدميــن فى نتيجة اختب�ارات التقي�يم االلكتروني�ةثانياً، وطبقــاً 
، وذل��ك عل��ى مك��ان العم��ل المتق��دم الي��ه لمقابل��ة الشخص��يةل��ى الدرج��ة المخصص��ة لإ
   U.تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً فى هذا الشأن بحيثUو

فق��اً التوظي��ف مخالف��ة للحقيق��ة و حال��ة ثب��وت أن البيان��ات المس��جلة ف��ى طل��ب ف��ي •
، م��ع اتخ��اذ غي��ر مقب��ولواعتب��اره  هس��يتم اس��تبعاد م��ن المتق��دم، لمس��تندات المقدم��ةل

 .اإلجراءات القانونية ضده
ف��ى  واردةـاة لشـ��ـروط التق��ديم ال��ـــ��مستوفـالى طلب��ات التوظي��ف غي��ر ــ��ـل��ن يلتف��ت إل •

 و بعد المدة المحددة لتلقى الطلب�اتأو التــي تقدم باليد أو التي ترد قبل أ )البند اوالً (
 .على الرابط آنف الذكر

 
 
 
 

 

 :مالحظات هامة
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Uتيةالمجاالت اآل تغطىالتي سئلة على عدد من األ التقييم االلكترونى اختبار يحتوي: 
U أ(بالنسبة للفئة:( 

 .ساسيات المحاسبة الماليةأ •
/ شخاص الطبيعيينالضريبة على دخول األ(ة الضريبية المحاسبساسيات أ •

الض���ريبة عل���ى القيم����ة / رب���اح االش����خاص االعتباري���ةأعل���ى  الض���ريبة
 ).المضافة

 .مبادئ المراجعة •
 .عن قانون الجماركمعلومات  •
ساس��يات المبدئي��ة للتعام��ل م��ع ك��ل األ/ اآلل��يمه��ارات وأساس��يات الحاس��ب  •

 - Internet Applications - Windows - Word: م�ن
Excel - PowerPoint. 

/ دارة االجتماع�اتإ/ التف�اوض/ دارة الوق�تإ( ساس�يةاألاإلدارية المهارات  •
 .والمعلومات العامة )االستراتيجيالتخطيط / الرقابة/ دارةوظائف اإل

 ف��يخ��رين ألالتعام��ل م��ع ا ف��ياس��تخدام مف��ردات اللغ��ة االنجليزي��ة مه��ارات  •
 .محيط العمل

U ب(بالنسبة للفئة:( 
 .بصفة أساسية عن قانون الجماركمعلومات  •
، وقانون ۱۹۳۷لسنة  ٥۸رقم  صادر بالقانونال قانون العقوبات •

/ الشروع( ۱۹٥۰لسنة  ۱٥۰ الصادر بالقانون رقم اإلجراءات الجنائية
جرائم التزوير / تصنيف الجرائم والعقوبات/ تفتيش األشخاص واألماكن

 ).االختالس واالستيالء –التربح  –الرشوة  –
عقد / عقد البيع( ۱۹٤۸لسنة  ۱۳۱رقم  الصادر بالقانون القانون المدني •

مدة التقادم المسقطة لحقوق الخزانة العامة من / الوكالة/ التنازل/ الهبة
 ).ضرائب ورسوم

الحجز  –الحجز اإلداري ( ۱۹٥٥لسنة  ۳۰۸قانون الحجز اإلداري رقم  •
 ).حجز ما للمدين لدى الغير/ القضائي

 :حمتوى اختبارات التقييم
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 االساس��يات المبدئي��ة للتعام��ل م��ع ك��ل/ اآلل��يمه��ارات وأساس��يات الحاس��ب  •
 - Internet Applications - Windows - Word: م�ن

Excel - PowerPoint. 
/ دارة االجتماع�اتإ/ التف�اوض/ دارة الوق�تإ(ساس�ية األاإلدارية المهارات  •

 .والمعلومات العامة )االستراتيجيالتخطيط / الرقابة/ دارةوظائف اإل
ين ف��ى خ��رلغ��ة االنجليزي��ة ف��ى التعام��ل م��ع األاس��تخدام مف��ردات المه��ارات  •

 .محيط العمل


