
  23/ 2020خارجية  مناقصة 

 رقم المناقصة الرقمي-דיגיטלי-16

 

 تعلن بلدية ام افحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مفتش في قسم ترخيص المحالت التجارية . 

 % 50نسبة الوظيفة: 

   5-8التدريج:

 التبعية: مدير قسم ترخيص المحال التجارية 

 مجال المسؤولية: 

 للمحال التجارية الجديدة. فحص ومتابعة طلبات الترخيص  -

 مراقبة المحال التجارية لتطبيقها تعليمات وطلبات القانون واللوائح ذات الشأن. -

 المهام المطلوبة منه: 

المحل   - مكان  ذلك  في  بما  الترخيص  لطلب  المرفقة  والمخططات  الطلبات  فحص 

 التجاري. 

 التجاري. مقارنة المخططات المقدمة مع التنفيذ على أرض الواقع داخل المحل  -

 فحص البيئة الصحية والنظافة في محيط وداخل المحل التجاري.  -

تسليم طلبات قسم الترخيص بشكل يدوي لصاحب المحل التجاري وتوقيعه على استالم   -

 الطلبات.

 إعطاء التوصيات للقسم بمنح رخصة للمحل التجاري مقدم الطلب او عدم المنح.  -

 التجارية التي تقدم طلب تجديد الترخيص. زيارات بين الحين واآلخر للمحالت  -

 تحضير تقرير مراقبة دوري.  -

وفحص   - المدينة،  مسطح  داخل  تراخيص  بدون  تعمل  حديثة  تجارية  محالت  فحص 

 إمكانية منحها التراخيص او مخالفتها. 

إصدار التراخيص والتصاريح الالزمة للمحالت والتوقيع ألصحاب الشأن مثل صاحب   -

 البلدية. المحل او رئيس 

 تجديد التراخيص منتهية الصالحية او المؤقتة لفترة معينة.  -



 شروط القبول: 

 إنهاء صف ثاني عشر او شهادة بجروت كاملة.  -

المشاركة بدورات واستكماالت مهنية خاصة بترخيص المحال التجارية حتى سنتين   -

 من يوم تسلم الوظيفة. 

 معرفة تامة ببرامج االوفيس.  -

 تشمل:   ,نموذج التقدم الى وظيفة تعبئة النموذج الرقمي من خالل تقدم الطلبات

 

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع   .1

 . الوثائق والمستندات الخاصة  .2

 السيرة الذاتية + مصدقة وتوصية مشغل سابق .  .3

للذكور حسب ما يمليه  . )  تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية مصادقة من الشرطة على عدم وجود   .4

 ( . القانون

 . 29.10.2020الخميس التاريخ     أخر موعد لتقديم الطلبات يوم .5

 :  مالحظة   ❖

 .   ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد  •
مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات  استدعاء ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او/  •

 والمستندات المطلوبة  حسب المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله. 
 

 
 
 

 

 مع فائق االحترام 

 د. سمير صبحي  
 رئيس البلدية 
 

 

 

https://form.jotform.com/202304983855460

