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دعوة لتقدمي طلبات لشغل وظائف شاغرة
مقدمة ومعلومات أساسية:
السوق املشرتكة للشرق واجلنوب األفريقي (كوميسا) هي مجاعة إقليمية تضم  19دولة أفريقية وافقت على تعزيز
التكامل اإلقليمي من خالل التنمية التجارية وتيسري النقل .وحمكمة عدل الكوميسا (احملكمة) هي اجلهاز القضائي
للسوق املشرتكة .وقد أنشئت يف عام  1994مبوجب املادة  7من معاهدة السوق املشرتكة للشرق واجلنوب األفريقي
(الكوميسا) ،وتتمثل واليتها الرئيسية يف احلفاظ على سيادة القانون وىف تفسري وتطبيق معاهدة السوق املشرتكة للشرق
واجلنوب األفريقي.
واملتقدمني بطلباهتم مدعوين لشغل الوظيفتني التاليتني يف حمكمة عدل السوق املشرتكة للشرق واجلنوب األفريقي
(الكوميسا):
عنوان الوظيفة:

مراجع حساابت داخلي

الدرجة:

الفئة الفنية ( 2ف)P2( )2

حتت إشراف:

الـ ُمسجل وكبري مراجعي احلساابت الداخليني

 1-1الغرض العام من الوظيفة

خيضع مراجع احلساابت الداخلي إدارايً إىل الـ ُمسجل ،ووظيفياً يعمل حتت اإلشراف املباشر لكبري مراجعي احلساابت
الداخليني للسوق املشرتكة للشرق واجلنوب األفريقي ،ويقدم تقاريره إىل رئيس احملكمة ،وسيكون مراجع احلساابت
الداخلي مسؤوالً بشكل أساسي عن مراجعة احلساابت اليت متوهلا الدول األعضاء والشركاء املتعاونني .وابإلضافة إىل
ذلك ،سيكون مراجع احلساابت الداخلي مسؤوالً عن االضطالع ولالمتثال لنظم إجراءات مراجعة حساابت حمكمة
شرتكة للشرق واجلنوب األفريقي (الكوميسا) .وستشمل املسؤوليات األخرى تعزيز الرقابة الداخلية،
عدل السوق الـ ُم َ
واحلوكمة ونظم إدارة املخاطر؛ وضمان التزام حمكمة العدل مبختلف اتفاقات الشركاء املتعاونني/مذكرات التفاهم املربمة
وضمان التقييد مبعايري اإلبالغ املعتمدة ذات الصلة.

 2-1الواجبات واملسؤوليات
(أ)

إعداد اجلداول الزمنية ألنشطة مراجعة احلساابت املتعلقة بربانمج العمل السنوي املعتمد
للمحكمة.

( ب)

االضطالع إبعداد برامج املراجعة للجداول الزمنية ألنشطة مراجعة احلساابت.

(ج)

تنفيذ أعمال مراجعة احلساابت على النحو املبني يف برامج املراجعة.

( د)

إعداد كتيبات دليل التنفيذ املايل للمحكمة.

(ه)

ضمان كفاءة وفعالية تنفيذ أعمال مراجعة احلساابت لكي يتسىن استكمال التقارير يف الوقت
املناسب لتقدميها اىل رئيس احملكمة ،وأجهزة تقرير السياسات والشركاء املتعاونني.

( و)

يوصي ابجملاالت اليت ميكن من خالهلا تعزيز ضوابط الرقابة يف مجيع أحناء املنظومة.

(ز)

التواصل مع مراجعي احلساابت اخلارجيني ومتابعة االستفسارات املتعلقة مبراجعة احلساابت.

(ح)

يرصد ويقدم تقرير بشأن مدى فعالية بيئة الرقابة الداخلية يف احملكمة ،مبا يف ذلك جودة
االمتثال بشأن إدارة موارد امليزانية واملوارد من خارج امليزانية.

( ط)

يقوم ابلرصد ،وإبجراء تقييمات للربامج اليت تضطلع هبا احملكمة.

(ي)

يضع مبادرات للتدريب والتوعية لتوعية احملكمة بشأن الضوابط الداخلية ،واحلوكمة ،وإدارة
املخاطر وبفوائد االمتثال.

( ك)

إجراء مراجعة احلساابت لألغراض اخلاصة من وقت ألخر ،حسب توجيهات رئيس احملكمة،
أو كبري مراجعي احلساابت الداخليني.

( ل)

تطوير العالقات مع مراكز التنسيق داخل الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين.

(م)

القيام بعمليات مراجعة حساابت األموال بشأن الربامج اليت تنفذها احملكمة.

(ن)

استعراض ،وتقييم ،واإلبالغ عن مدى اتباع النظام احملاسيب على األصول املؤسسية والنظر يف
محايتها من اخلسائر النامجة عن حاالت االحتيال أو اإلهدار واإلسراف واإلدارة غري الفعالة.

(س )

شرتكة للشرق واجلنوب األفريقي (الكوميسا) على تطبيق نظام إدارة
يساعد حمكمة السوق املُ َ
املخاطر املتبع يف املشروعات التجارية.

( ع)

شرتكة
يقوم إبجراء تقييم للنظم املالية ومراجعة احلساابت اليت تؤثر على حمكمة السوق املُ َ
للشرق واجلنوب األفريقي (الكوميسا).

(ف) يقوم إبجراء استعراضات دورية لنظام الرقابة الداخلية ،وإسداء املشورة بشأن الضوابط اليت
يتعني إدراجها يف النظم واإلجراءات التنظيمية.
(ص) يقوم بعرض االستشارات واخلدمات االستشارية بغية إضافة قيمة لعمليات حمكمة عدل السوق
شرتكة للشرق واجلنوب األفريقي (الكوميسا).
املُ َ
(ق) يقوم إبعداد التقارير املالية/اإلدارية املؤقتة.
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(ر)

يعرض التدابري اإلدارية ملراجعة احلساابت/تقارير احملكمة من وقت آلخر.

(ش)

يبدأ يف ،ويستعرض ،ويستكمل السياسات العامة ابنتظام لنظم مراجعة احلساابت يف احملكمة.

( ت)

مراجعة صرف املعامالت والتحقق من امتثاهلا للتشريعات والقرارات اإلدارية ذات الصلة.

(ث) مراجعة كشوف املرتبات عن طريق التحقق من دقة أجور املوظفني.
(خ)

أي مهام أخرى ذات صلة قد يتم إسنادها إليه من قبل رؤسائه من وقت آلخر.

 3-1احلد األدىن من املؤهالت العلمية
أوالً  -أن يكون حاصالً على بكالوريوس جتارة ،أو اقتصاد ،أو تكنولوجيا املعلومات من إحدى
اجلامعات املعرتف هبا.
اثنياً  -جيب أن يكون حاصالً على شهادة حماسب مهين مثل شهادة مجعية احملاسبني القانونيني
املعتمدين ) ،(ACCAأو معهد تشارترد للمحاسبني اإلداريني ) ،(CIMAأو معهد املالية
العامة واحملاسبة القانونية ) ،(CIPFAأو شهادة ( )ACAمن معهد احملاسبني القانونيني ،أو
شهادة املراجعني الداخليني (.)CIA
 4-1احلد األدىن من اخلربة ذات الصلة
 5سنوات من اخلربة يف بيئة مراجعة احلساابت.
 5-1املعارف ،واملهارات والكفاءات
أوالً -

أن يكون لديه مهارات جيدة يف جمال التحليل االسرتاتيجي.

اثنياً  -أن يكون لديه مهارات جيدة يف جمال القدرة على التحليل وحل املشكالت.
اثلثاً  -التمتع مبهارات جيدة يف القدرة على التعامل مع اآلخرين.

أن يكون لديه مهارات جيدة يف جماالت التخطيط ،والتنظيم ،واالتصاالت وإعداد التقارير.

رابعاً-
خامساً  -ثبت القدرة على العمل بشكل مستقل والعمل بشكل فعال كجزء من فريق عمل.
سادساً  -ملم ابحلزم الرئيسية للمحاسبة وتقنيات مراجعة احلساابت مبساعدة احلاسوب.

 6-1لغات العمل املستخدمة
جيب إجادة اللغتني االنكليزية والفرنسية و/أو العربية (حتداثً وكتابة) .وسيكون اجلمع بني لغتني من هذه
اللغات ميزة اضافية.
 7-1املتطلبات األخرى
جيب أن يكون على مستوى رفيع من النزاهة ومسات شخصية ممتازة.

3

-2

عنوان الوظيفة:

كاتب احملكمة

الدرجة:

الفئة الفنية ( 2ف)P2( )2

حتت إشراف:

ُمسجل احملكمة

 1-2الغرض العام من الوظيفة
سيقوم كاتب احملكمة ،حتت إشراف املـُسجل ،ابملساعدة يف األنشطة اليومية لقلم احملكمة.
2-2

املسؤوليات
(أ)

فحص ،واستالم ،وختم وتسجيل املرافعات؛

(ب) صيانة وحتديث سجالت ومذكرات احملكمة؛
(ج)

صيانة وحتديث نظام (نظم) إدارة القضااي؛

( د)

إعداد قوائم القضااي؛

(ه)

جتهيز إصدار سندات االستدعاء ،وأوامر التنفيذ وغريها من اإلجراءات القضائية ذات
الصلة؛

( و)

ضمان تنظيم ملفات احملكمة والتأشري عليها بدقة وبصورة منهجية؛

(ز)

ضمان تتطابق ملفات احملكمة ابللغات الرمسية األخرى للمحكمة مع امللف األصلي؛

(ح)

التحقق من سداد رسوم احملكمة (إن وجدت)؛

( ط)

استالم املستندات ،والتأشري عليها وإدراجها وأتمني عرضها؛

(ي)

جتهيز التسجيل والتوثيق الدقيق ألوامر احملكمة ،وأحكامها وقرارهتا الصادرة؛

( ك)

ترتيب التسجيل ،ونسخ وتصويب األخطاء املطبعية إلجراءات احملكمة؛

( ل)

اختاذ الرتتيبات لرتمجة اإلجراءات والواثئق حسب االقتضاء؛

(م)

االضطالع ابلبحوث القانونية وحتريرها للقضاة؛

(ن)

أتمني ملفات احملكمة؛

(س )

إعداد وجتهيز قاعات احملكمة؛

( ع)

ضمان أن تكون أرواب احملكمة للقضاة نظيفة وجاهزة لالستخدام قبل كل جلسة من
جلسات احملكمة؛

(ف) الرد على االستفسارات املقدمة من احملامني ،والوكالء ،واألطراف فيما يتعلق ابإلجراءات
القضائية ،واملثول أمام احملكمة ،وتواريخ احملاكمة ،وطلبات التأجيل ،والتفويضات وأوامر
االستدعاء؛
(ص) إعالم احملامني والوكالء بشأن توقيت املثول أمام احملكمة؛ و
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( ق)
3-2

احلد األدىن من املؤهالت العلمية
أوالً -

اثنياً -

اثلثاً -

رابعاً -
4-2

أن يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس يف القانون ،من إحدى اجلامعات املعرتف هبا.
احلصول على درجة الدراسات العليا يف القانون ستكون ميزة إضافية.

مقيد/مقيدة بقوائم احملامني يف الدولة العضو.
جيب أن يكون لديك شهادة ممارسة املهنة صاحلة إذا كنت ممارساً خاصاً.

اخلربة املهنية
أوالً -

اثنياً -
اثلثاً -

رابعاً -
5-2

أداء مجيع املهام األخرى اليت قد يصدرها إليك املـُسجل والقضاة.

حد أدىن  3سنوات من اخلربة بعد القيد يف جداول املشتغلني ابملهنة.
أن تتوافر لديك اخلربة يف أداء املهام اإلدارية.
املعرفة على استخدام نظم إدارة تدفق القضااي للمحاكم.
وسيكون اإلملام ببعض املعارف ابلقانون الدويل ميزة إضافية.

املعارف ،واملهارات والكفاءات
أوالً -

اثنياً -

اثلثاً -

رابعاً -

التمتع مبهارات جيدة يف جمال القدرة على التحليل وحل املشكالت
التمتع مبهارات جيدة يف القدرة على التعامل مع اآلخرين
التمتع مبهارات جيدة يف جماالت التخطيط ،والتنظيم ،واالتصاالت وإعداد التقارير
جيب أن يكون لديك معرفة بربامج

Microsoft Office

خامساً  -ثبت القدرة على العمل بشكل مستقل والعمل بشكل فعال كجزء من فريق عمل.
6-2

لغات العمل املستخدمة

جيب أن إجادة اللغتني االنكليزية والفرنسية و/أو العربية (حتداثً وكتابة) .وسيكون اجلمع بني لغتني من هذه
اللغات ميزة اضافية.
7-2

املتطلبات األخرى

جيب أن يكون على مستوى رفيع من النزاهة ومسات شخصية ممتازة.
-3

شروط التعيني للوظيفة
•

نوع العقد :تقع هاتني الوظيفتني ضمن إطار مالك املوظفني العادي حملكمة الكوميسا وستكون األجور
وفقاً لشروط خدمة موظفي الفئة الفنية الثابتني حملكمة الكوميسا.
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•

موقع تنفيذ العقد :اخلرطوم ،السودان :قد يطلب من مقدم الطلب الفائز ابلوظيفة السفر يف مهام
رمسية إىل الدول األعضاء ابلسوق املشرتكة للشرق واجلنوب األفريقي (كوميسا) وفق ما يرى مناسباً من
قبل سلطة التعيني.

•

مدة التعيني :سيتم منح مقدم الطلب الفائز ابلوظيفة بعقد مبدئي مدته ثالث ( )3سنوات .وسوف
تكون مدة العقود الالحقة لفرتات أربع ( )4سنوات اعتماداً على األداء املرضي.
ُ
املؤهلون لتقدمي طلبات شغل الوظائف :مواطين الدول األعضاء يف الكوميسا فقط هم املؤهلون للتقدم
بطلباهتم.

•

املوعد النهائي لتلقي الطلبات :جيب أن تقدم الطلبات من خالل الوزارات املعنية ابلتنسيق مع
الكوميسا يف الدول األعضاء على منوذج طلب الوظائف الذي ميكن احلصول عليها من العنوان التايل
على املوقع الشبكي للكوميسا ،http://www.comesa.int/opportunities :منوذج طلب وظيفة
ابلسوق املشرتكة للشرق واجلنوب األفريقي (كوميسا) .لن ينظر يف الطلبات املقدمة مباشرة اىل حمكمة
عدل الكوميسا وسيتم االتصال فقط ابملرشحني املختارين املدرجني على القائمة املختصرة.

•

وبناء عليه ،جيب أن ترسل طلبات التوظيف عن طريق الوزارات املعنية ابلتنسيق مع الكوميسا ،على أال يزيد عدد
طلبات املرشحني املختارين عن مخس ( )5مرشحني إىل العنوان التايل يف موعد ال يتجاوز واحد وثالثون
من ديسمرب .2018

ُمسجل احملكمة

The Registrar

حمكمة عدل السوق املشرتكة للشرق واجلنوب األفريقي (كوميسا)

COMESA Court of Justice

شارع التيجاين املهدي

AL Tijani Al Mahi Street

رقم 3-4-0-7

No. 3-4-0-7

صندوق بريد 12222

P.O. Box 12222

مدينة اخلرطوم

Khartoum Town

اخلرطوم ،السودان

Khartoum - Sudan

اهلاتف+249 18376 4/3/2/0591 :

Phone: +249 18376 0591/2/3/4

فاكس+249 18376 0595 :

Fax: +249 18376 0595

احملمول+249-993456056 :

Mobile: +249-993456056

املوقع على اإلنرتنتhttp://www.comesa.int:؛ http://www.comesacourt.org
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