
 

بربط  2020( لسنة 85اعماالً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم )

تعلن مصلحة الضرائب  ؛2020/2021الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

( " مأمور ضرائب 416المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد )

مور ضرائب أ( " م37عدد ) الى باإلضافة، ب حصر "ــمأمور ضرائ –فحص 

 وفقاً للتوزيع الجغرافى التالى: ، وذلك" الكتروني وفحص حصر

 

 احملافظة م
 العدد املطلوب

مأمور ضرائب 
مأمور  –فحص 

 ضرائــب حصر

مور ضرائب أم
 حصر وفحص

 الكتروني

 27 260 القاهــــــــــــــــــــــــــرة  (1

 5 - يزةـــــــــــــــــــــــــــالج  (2

 - 26 ـــــــــــــــــــــــةالقليوبي  (3

 5 101 اإلسكندريـــــــــــــــــــة  (4

 - 10 جنـــــــــوب سينــــــــاء  (5

 - 8 البحـــــــــر األحمــــــــر  (6

 - 8 مرســــــى مطـــــــروح  (7

 - 3 الـــــــوادى الجديــــــــد  (8

 37 416 اإلمجاىل
 

 
 
 

، ومةع 2020( لسةنة 85شةرة مةن القةانون رقةم )اعماالً لحكم المادة الخامسةة ع

انون الخدمةة المدنيةة الصةادر بالقةانون رقةم ق( من 14عدم االخالل بحكم المادة )

 :يأتي يشترط للتقديم في هذا اإلعالن ما 2016( لسنة 81)

 .المصريةجنسية المتمتعاً بالمتقدم أن يكون  .1

ً المتقدم الئقاً  يكونأن  .2  .طبيا

كةون ن تأو ،المقيمةين ققامةة دائمةة بالمحافاةة المتقةدم اليهةا أن يكون المتقدم من .3

 اإلعالن. هذا تاريخ فىقومى الرقم البطاقة ب قامة لهقمثبتة كمحل 

 عاماً ميالدياً فى تاريخ هذا اإلعالن. 27أال يزيد سن المتقدم عن  .4

  النــإع
 2021ة ــ( لسن1م )ــرق

 

 م:ـــروط التقديـــشأوالً: 



 

أن يكةةون  :مةةأمور ضرائـةةـب حصةةر –مةةأمور ضةةرائب فحةةص بالنسةةبة لواي ةةة  .5

علةةى بكةالوريوج تجةةارة )شةةعبة محاسةةبة( بتقةدير عةةام جيةةد جةةداً حاصةةالً المتقةدم 

 على األقل.

ان يكةةون المتقةةدم  :مأأأمور ضأأرائب حصأأر وفحأأص الكترونأأيبالنسةةبة لواي ةةة  .6

معلومةةاا او ال احاصةةالً علةةى بكةةالوريوج فةةي علةةوم الحاسةةب االلةةي او تكنولوجيةة

 ل.بتقدير عام جيد على األق االحصاء وعلوم الحاسب او نام المعلوماا

 

 
 

 
 لةةةوزارة الماليةةةة الرسةةةميعلةةةى الموقةةةع المتةةةاح  فيةةةالتواطلةةةب بيانةةةاا اسةةةتي اء  .1

 .للمستوفين لشروط التقديم الواردة بالبند أوالً 

للمتقةدم علةى الموقةع، علةى  )وجهى البطاقة( القوميتحميل صورة من بطاقة الرقم  .2

 عالن.تاريخ اإل فين تكون سارية أ

 ميكنة للمتقدم على الموقع.تحميل صورة من شهادة الميالد الم .3

 الحاصل عليه المتقدم على الموقع. الدراسيشهادة المؤهــل  تحميل صورة من .4

علةةى الخدمةةة العسةةكرية تبةةين الموقةةف مةةن التجنيةةد ألداء تحميةةل صةةورة مةةن شةةهادة  .5

 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور. 110الموقع، أو صورة من نموذج 

 ن تكةةونأعلةةى لةةة الجنائيةةة للمتقةةدم علةةى الموقةةع، تحميةةل صةةورة مةةن صةةحي ة الحا .6

 .سارية

 .للمتقدم على الموقع)فوتوغرافية(  شخصية حديثةتحميل صورة  .7
 
 
 
  
 
 

  يشترط للترشح للتعاقةد اجتيةاز المتقةدمين المسةتوفين لشةروط التقةديم والمسةتكملين

ى األقةل علة %75وذلةك بنسةبة  يةة،كترونلللمستنداا المطلوبة الختباراا التقييم اال

  في مجاالا:

بصة ة  محاسةبةال) :مأمور ضرائــب حصـر –مأمور ضرائب فحص بالنسبة لوظيفة   .1

 - اآللةيالحاسـةـب  -القةوانين الضةريبية  -ضةريبية المحاسةبة ال عامة بةالتركيز علةى

 .االنجليزية(اللغة  -االساسية الشخصية المهاراا 

 :للتقديم املستندات املطلوبةثانيًا: 

(2) 

 :ثالثًا: شروط الرتشح



 

 
تحليةل البيانةاا، نمذجةة  :يمأمور ضـرائب حصـر وفحـص النرتونـبالنسبة لوظيفة   .2

البياناا، تصميم قواعد البيانةاا، فحةص وتحليةل البيانةاا، أنامةة التقةارير وقواعةد 

البيانةةاا، أنامةةة البرمجةةة، اسةةاليب التحليةةل االحصةةائي للبيانةةاا وقواعةةد البيانةةاا، 

 باإلضةةافةباللغةة اإلنجليزيةة( المجةاالا  فةةي هةذ تكةون االسةئلة الةذكاء االصةطناعي )

 مهاراا الشخصية األساسية.ال الى

 

  ً ممةن اجتةازوا اختبةاراا التقيةيم  سيتم عقد مقابلة شخصةية مةع المتقةدمينبأنه  علما

ً )مطلوبة الةواردة فةى سيتم طلب أصول المستنداا الو ،االلكترونية فقط  (،البنةد ثانيةا

جةةراء قأنةةه سةةيتم لةةى ق، باإلضةةافة قذا اسةةتدعى األمةةر ذلةةكغيرهةةا مةةن المسةةتنداا  وأ

 .معهم تعاقدبالنسبة للمتقدمين المرشحين لل طبيكشف 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 مةةع  فةةى )البنةةد ثانيةةاً( الةةواردةالمطلوبةةة  التقةةديم مسةةتندااكافةةة تحميةةل صةةور  جةةبي

 .التوايفاستي اء طلب 

  مطلوبةةة علةةى الموقةةةع مسةةتنداا الالرسةةال رسةةالة تأكيةةد لكةةل مةةةن اسةةتكمل قسةةيتم

ن المتقةدم مسةتوفى أوال يعنةي ذلةك )داا ن يتم فحص تلك المسةتنأعلى اإللكتروني، 

  .م(يلشروط التقد

 انعقادهةا بالنسةبة للمتقةدمين  ومقةر االلكترونيةة سيتم تحديد موعةد اختبةاراا التقيةيم

م بعةةةد انتهةةةاء مةةةدة اإلعةةةالن علةةةى ذاا الةةةرابط بةةةالموقع يسةةةتوفين لشةةةروط التقةةةدالم  

 الرسمي لوزارة المالية.

   اآلليعلى الحاسب ية االلكترونعقد اختباراا التقييم ت. 

 مالحظات هامة:

  https://Jobs.mof.gov.eg                       يتم التقديم لإلعالن على الرابط 

 وملدة شهر 2021/ 6  / 20وذلك بداية من

(3) 

https://jobs.mof.gov.eg/


 

  فةةى الةةواردة يةةتم قبةةول األعةةداد المطلوبةةة بعةةد مراجعةةة أصةةول المسةةتنداا المطلوبةةة

ً البند )  ،، وطبقـةـاً لترتيةب المتقدميـةـن فةى نتيجةة اختبةاراا التقيةيم االلكترونيةة(ثانيةا

  لمقابلة الشخصية.باإلضافة قلى الدرجة المخصصة ل

 فقةةاً فةةى طلةةب التوايةةف مخال ةةة للحقيقةةة و حالةةة ثبةةوا أن البيانةةاا المسةةجلة فةةي

، مةةع اتخةةاذ غيةةر مقبةةولواعتبةةار    سةةيتم اسةةتبعاد مةةن المتقةةدم، لمسةةتنداا المقدمةةةل

 اإلجراءاا القانونية ضد .

 البنةد )فةى  واردةاة لشــروط التقةديم الةمستوفالى طلباا التوايف غير ـــلن يلت ا قل

ة للمستنداا المطلوبة للتقديم الواردة فةى المستوفا غير أوأو التــي تقدم باليد  (اوالً 

علةةى  التةةي تةةرد قبةةل أو بعةةد المةةدة المحةةددة لتلقةةى الطلبةةاا او الطلبةةاا )البنةةد ثانيةةاً(

 .الرابط آنف الذكر

 

 

 المجاالا التالية: تغطىالتي االختبار على عدد من االسئلة  يحتوي

 :مأمور ضرائــب حصر –مأمور ضرائب فحص بالنسبة لوظيفة  .1

 الضةةريبة علةةى دخةةول االشةةخاص الطبيعيةةين/ الضةةريبة علةةى حاسةةبة الضةةريبية )الم

 ارباح االشخاص االعتبارية/ الضريبة على القيمة المضافة(.

  المحاسبة المالية.اساسياا 

 .مبادئ المراجعة 

  معلوماا قانونية ضريبية ذاا صلة بقوانين: الضةريبة علةى الةدخل/ الضةريبة علةى

 دمغة/ رسم تنمية الموارد المالية للدولة.القيمة المضافة/ ضريبة ال

  االت اقيةاا الدوليةة المتعلقةةة بالضةرائب ونطةاق تطبيقهةةا وتةأثير التطةور التكنولةةوجي

 على مجال الضرائب.   

 المبدئيةةةة للتعامةةةل مةةةع كةةةل مةةةن:  يةاالساسةةةوالمهةةةاراا / اآللةةةيالحاسةةةب  أساسةةةياا

Internet Applications - Windows - Word - Excel - 

PowerPoint. 

 )والمعلومةةةةاا  المهةةةةاراا االساسةةةةية )ادارة الوقةةةةا/ الت ةةةةاوا/ ادارة االجتماعةةةةاا

 .(االستراتيجياالدارية االساسية )واائف االدارة/ الرقابة/ التخطيط 

 عامة والقدرة على الت كير المنطقى.المعلوماا ال 

 حمتوى اختبارات التقييم:

(4) 



 

  محيط العملفى  اللغة االنجليزية فى التعامل مع االخرينم رداا استخدام مهاراا. 

 

 :مأمور ضرائب حصر وفحص النرتونيبالنسبة لوظيفة  .2
تحليل البياناا، تحليل البياناا، نمذجة البياناا، تصميم قواعد البياناا، فحص و

، أنامة البرمجة، اساليب التحليل االحصائي للبياناا وقواعد نام المعلوماا

 باإلضافة باللغة اإلنجليزية(المجاالا  هذ )تكون االسئلة فى  نام التشغيلالبياناا، 

االساسية  الشخصية المهارااو المنطقيعامة والقدرة على الت كير المعلوماا ال الى

 .ا()ادارة الوقا/ الت اوا/ ادارة االجتماعا

 

 

(5) 


