
 

بربط  ٢٠٢٠لسنة  )٨٥رقم ( من القانون امسة عشرةكم المادة الخلح الً اعما
تعلن مصلحة الضرائب  ٢٠٢٠/٢٠٢١للسنة المالية  الموازنة العامة للدولة

) مأمور ضرائب ١٧٠٠المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (
ً للتوزيــمأمور ضرائ –" مأمور ضرائب فحص  جغرافى الع ب حصر " وفقا

  التالى:
  املطلوب العدد  احملافظة  م
  ٥٦٩ رةــــــــــــــــــــــــــالقاه )١
  ١٦٥ زةـــــــــــــــــــــــــــالجي )٢
  ٣٧ ةــــــــــــــــــــــــالمنوفي )٣
  ٤٤ ةــــــــــــــــــــــــــالغربي )٤
  ٦٦ ةــــــــــــــــــــــــالدقهلي )٥
  ٤٦ ةـــــــــــــــــــــــالقليوبي )٦
  ٦٩ رةـــــــــــــــــــــــــالبحي )٧
  ١٣٣ ةـــــــــــــــــــاإلسكندري )٨
  ٨٥ ةـــــــــــــــــــــــــالشرقي )٩

  ١٦ اءــــــــال سينــــــــــشم )١٠
  ١٠ اءــــــــوب سينـــــــــجن )١١
  ٤٤ رــــــــر األحمـــــــــالبح )١٢
  ١٥ اـــــــــــــــــــــــــــــــــقن )١٣
  ٤٥ اجـــــــــــــــــــــــــسوه )١٤
  ٥١ اـــــــــــــــــــــــــــــالمني )١٥
  ٣٧ وطــــــــــــــــــــــــــأسي )١٦
  ٢٨ رــــــــــــــــــــــــــاألقص )١٧
  ١١ روحـــــــى مطــــــمرس )١٨
  ٩ دــــــــوادى الجديـــــــال )١٩
  ٣٦ ةـــــــــــــــــــاإلسماعيلي )٢٠
  ١١ فــــــــــى سويــــــــــبن )٢١
  ٤٥ دــــــــــــــــــــــــبورسعي )٢٢
  ٣٧ اطـــــــــــــــــــــــــــــدمي )٢٣
  ١٥ ســـــــــــــــــــــــــالسوي )٢٤
  ١٤ ومـــــــــــــــــــــــــــــالفي )٢٥
  ٣٤ خــــــر الشيـــــــــــــــكف )٢٦
  ٢٨ وانــــــــــــــــــــــــــــأس )٢٧

  ١٧٠٠  اإلمجاىل

   النــإع
 ٢٠٢٠ة ــ) لسن ١م ( ــرق



 

  

  
  
  

، ومع ٢٠٢٠) لسنة ٨٥اعماالً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (
ادة ( م الم ة القمن  )١٤عدم االخالل بحك انون مانون الخدم ة الصادر بالق دني

  :يأتي ماهذا اإلعالن  فيقديم يشترط للت ٢٠١٦لسنة  )٨١رقم (
 .المصريةجنسية المتمتعاً بالمتقدم ن يكو نأ .١
ً قدم الئقاً المت يكونأن  .٢  .طبيا
ن .٣ دم م ون المتق ا أن يك دم اليه ة المتق ة بالمحافظ ة دائم ين إقام ن أو ،المقيم

 اإلعالن. هذا تاريخ فىقومى الرقم البطاقة ب قامة لهإمثبتة كمحل كون ت
دير عام محوريوس تجارة (شعبة حاصالً على بكالالمتقدم أن يكون  .٤ اسبة) بتق

 جداً على األقل. جيد
 اإلعالن.هذا تاريخ  فىعاماً ميالدياً  ٢٧يزيد سن المتقدم عن  أال .٥

  

  
   

تيفاء  .١ ات اس ب بيان اح  فيالتوظطل ع المت ى الموق ميعل ة الرس وزارة المالي  ل

 .للمستوفين لشروط التقدم فقط

 .لموقعا المتقدم على ل عليهل الدراسى الحاصــالمؤهمن  صورةتحميل  .٢

 .للمتقدم على الموقع ةمميكنالالد ميالن شهادة مصورة تحميل  .٣

ل  .٤ ورة متحمي ومن بطاقص رقم الق ى ى ة ال ع، عل ى الموق دم عل ون أللمتق ن تك

 .تاريخ هذا االعالن فيسارية 

ى الخدمة العسكرية  ءداألتبين الموقف من التجنيد تحميل صورة من شهادة  .٥ عل

 .من الذكورين مدقتوذلك بالنسبة إلى الم قعالمو

ى صحيفة من تحميل صورة  .٦ ع، عل ى الموق دم عل ة للمتق ون أالحالة الجنائي ن تك

 حديثة وصادرة باسم وزارة المالية.

 .للمتقدم على الموقع شخصيةتحميل صورة  .٧
  
  
  
  

 م:ـــروط التقديـــشأوًال: 

 :طلوبةدات املاملستنًا: ثاني

)٢( 



 

   
  

  

د  يح للتعاق ترط للترش ازيش دمين اجتي ديم المتق روط التق توفين لش  المس
ي والتي ستتم بشكل ت التقييم ختباراال ك بالكترون ل %٧٥نسبة وذل ى األق  عل

االت  ي مج بةال(ف ى محاس التركيز عل ة ب فة عام بة ال بص ريبية المحاس  –ض
يالحاســب  -القوانين الضريبية  ارات – اآلل ة  -االساسية الشخصية المه اللغ

ة)، د مقابلو االنجليزي يتم عق دمين س ع المتق ية م اة شخص ن اجت زوا مم
ارات ا ة االختب ط،اللكتروني ا فق ب أص كم يتم طل تندات ولس ابقة المس  الس

ررة تندات المق ن المس ا م ً  وغيره ا افة، قانون ى إ باإلض ف إل راء كش يج  طب
  ).تعاقدللمتقدمين المرشحين لل (وذلك بالنسبة

   
 
  
  
 

  
  

 

ا كافة يتم تحميل صور  - ات مع  سابقاالمستندات المطلوبة المشار إليه بيان
 .التوظيف طلب

ديم سيتم  - ل من استكمل مستندات التق ع ارسال رسالة تأكيد لك ى الموق عل
دم  اإللكتروني ك ان المتق ي ذل ك المستندات وال يعن (على ان يتم فحص تل

 مستوفى لشروط التقدم) 

يتم  - يم ومس ارات التقي د اختب د موع انتحدي ا  ك دمين انعقاده بة للمتق بالنس
ديم  روط التق توفين لش د االمس دبع اء م النته رابط ة اإلع ى ذات ال ن عل

 بالموقع الرسمي لوزارة المالية.

 ).اآلليصورة الكترونية (على الحاسب  فيم تعقد اختبارات التقيي -

ة أصول المستندات ال - د مراجع ة بع ول األعداد المطلوب تم قب ى ي ة ف مطلوب
ـاً لترتيب المتقدميــوطبقثانياً،  ى نتيجة ـ اراتن ف يم االلكت اختب ةالتقي  روني

   .المقابلة الشخصيةالى إلضافة با

 مالحظات هامة:

  Jobs.mof.gov.egshttp//:                       يتم التقديم لإلعالن على الرابط 

  وملدة شهر ٢٢/١١/٢٠٢٠ وذلك بداية من

)٣( 

 :شروط الرتشحًا: ثلثا



 

ات  - وت أن البيان ة ثب ى حال ب التوظيالمسجلة ف ى طل ة ف ف ة للحقيق مخالف
اره لو دم واعتب تبعاد المتق يتم اس ة س تندات المقدم وللمس ر مقب ع غي ، م

 .اتخاذ اإلجراءات القانونية ضده

 ةم الموضحالتقدي روطــلشاة ــالغير مستوفالتوظيف طلبات لن يلتفت إلى  -
دمي تــأو الته ــعالي د ق دة بالي د الم ل أو بع رد قب ي ت ى  أو الت المحددة لتلق

 .طلباتال

 

  

 المجاالت التالية: تغطىالتي االختبار على عدد من االسئلة  يحتوي

ين/ الضريبة المحاسبة الضريبية ( - الضريبة على دخول االشخاص الطبيعي
 ة).يمة المضافعلى الق على ارباح االشخاص االعتبارية/ الضريبة

 المحاسبة المالية.اساسيات  -

 مبادئ المراجعة. -

ريبم - ة ض ات قانوني دخل/ علوم ى ال ريبة عل وانين: الض لة بق ية ذات ص
ة  الضريبة على القيمة المضافة/ ضريبة الدمغة/ رسم تنمية الموارد المالي

 للدولة.

أثير - ا وت اق تطبيقه رائب ونط ة بالض ة المتعلق ات الدولي ور  االتفاقي التط
  على مجال الضرائب.    التكنولوجي

ارات  - ب  وأساسياتمه ياآلالحاس يات المبل ل / االساس ع ك ل م ة للتعام دئي
 - Internet Applications - Windows - Wordمن: 

Excel - PowerPoint. 

 والقدرة على التفكير المنطقى.عامة المعلومات ال -

اوض/ ا - ت/ التف ية (ادارة الوق ارات االساس ات)دارة االالمه  جتماع
يط و ة/ التخط ائف االدارة/ الرقاب ية (وظ ة االساس ات االداري المعلوم

 .)يراتيجتاالس

ارات  - تخدام مه ردات اس رينمف ع االخ ل م ى التعام ة ف ة االنجليزي ى  اللغ ف
 .محيط العمل

 حمتوى اختبارات التقييم:

)٤( 


