للرتب من الصنفين الفرعين "أ "1و "أ"2
بطاقة وصف مهام ّ
إطار مكلف بإحدى المهام اإلدارية أو الفنية

.I

وصف المهام الرئيسيّة
 - 1أعمال المراقبة:

 -المساهمة في إعداد برنامج المراجعة الجبائية،

 القيام باألعمال التحضيرّية المتعمّقة بعممية المراجعة الجبائية (إعداد اإلعالم بالمراجعة المعمقة وتبميغه لممطالبباألداء واستقصاء المعمومات لدى المؤسسات المالية)،
 -القيام بعمميات المراجعة الجبائية،

 -إعداد التقارير الخاصة بعمميات المراجعة الجبائية وبالدراسات القطاعية،

 إدراج المعمومات الخاصة بعمميات المراجعة والمساندة بالمنظومات اإلعالمية، تبميغ المراسالت واإلعالمات وق اررات التوظيف اإلجباري لممطالبين باألداء، التصرف في مطالب استرجاع فائض األداء، القيام بأعمال المراقبة الميدانية. - 2متابعة النزاع الجبائي:

 -دراسة عرائض المطالبين باألداء،

 متابعة النزاع المتعمق بأساس األداء،الجبائي،
 متابعة النزاعّ

الجبائي،
 إعداد التقارير المتعمقة بالنزاعّ

الجبائي.
اإلحصائيات المتعمّقة بالنزاع
 إعدادّ
ّ
 - 3التصرف في الشؤون اإلدارية والمالية:
-إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها،

التصرف في الميزانية حسب األهداف،-متابعة مشاريع العنوان الثاني،

القيام باستشارات وابرام الصفقات العمومية،-القيام بعمميات الجرد.

 - 4إعداد تقارير ودراسات تتعلق بالتصرف حسب المخاطر

.II

العالقة الوظيفية
1
2
3
4

 الرئيس المباشر، أعوان واطارات المصمحة الجبائية (خمية المراجعة الجبائية وأعوان مكتب مراقبة األداءات وخمية النزاع الجبائيوخمية مراقبة معاليم التسجيل)،
المالية وأعوان مكاتب الضبط واألرشيف واإلعالمية
 األعوان واإلطارات المكمّفونبالتصرف في الشؤون اإلدارّية و ّ
ّ
الخارجية،
المباشرين بالمصالح المركزية و
ّ
 -المتعاممون مع اإلدارة.

 .IIIالمؤهالت التقنية والخبرات

المهنية المطلوبة

 - 1أن يكون له مهارات جيدة في مجال:
 نظم المعمومات، الجباية، الجباية القطاعية (جباية المحروقات واإلتصاالت والمؤسسات المالية)، المحاسبة والمالية، المالية العمومية، قانون الوظيفة العمومية، القانون (القانون الخاص أو العام أو التجاري أو قانون الشركات)، أعمال المراقبة والتدقيق ومراقبة الحسابات، اإلحصاء ومقاربة المعمومات وتحميل المعطيات، التصرف في المخاطر، التدقيق الداخمي والجودة، التصرف في الموارد (البشرية والمالية والموجستية والبنايات)، اإلعالمية والمكتبية.ئيسية.
الر ّ
 - 2خبرة ّ
مهنية ال تقل عن  3سنوات خاصة في المجاالت المتعمّقة بإحدى المهام ّ

 .IVالمهارات والمعارف الخاصة المطلوبة:
نسية،
 إتقان التحرير بالمّغة العر ّبية والمّغة الفر ّ القدرة عمى االتصال والتواصل مع المجموعة، القدرة عمى اإلنصات والتخاطب واإلقناع،الضغوطات،
 القدرة عمى مواجهة ّ -القدرة عمى التنسيق والمتابعة والتوجيه.

