
 
 

 

 اعالن توظيف 

  
، ضمن المهام  - يعلن مستشفى الهالل االحمر الفلسطينى ة عن شاغر لوظيفة مدير مال  فرع البير

 والمسؤوليات والمؤهالت التالية: 

المالية وتدقيق الحسابات وتحضير   ر : المدير المالي للمستشفى هو المسؤول عن مراجعة التقاري نبذة عن الوظيفة

اح اجراءات تصحيحية.  ي المستشفى واقير
، وتحليل نقاط الضعف المالية فى  التنبؤات والتوقعات المالية للمستشفى

ي المرجعية االدارية: 
ة.  -المدير العام للجمعية الهالل االحمر الفلسطينى فرع البير  

جيد جدا() : حسب الكادر الراتب  

 المسئوليات والمهام للوظيفة: 

 تقديم التقارير المالية وتفسير المعلومات المالية لإلدارة وتقديم التوصيات لتطوير المتواصل.  •

ي يجب عىل  •
اتيجيات النر  اتخاذها  المستشفى تقديم المشورة بشأن االنشطة االستثمارية وتقديم االسير

•  .  الحفاظ عىل الصحة المالية للمستشفى

 ولة المالية. تنظيم وضع السي •

امج والمشاري    ع  • اف عىل محاسبة الير  االشر

اف عىل حسابات االطباء والمرض  •   االشر

ة ونتائج المبيعات واالداء الفعىلي للمستشفى مقارنه بخطط   • تحليل التكاليف والتسعير والمساهمات المتغير

 العمل. 

 تطوير االتجاهات والتوقعات المالية للمستشفى  •

 رص خفض التكلفة. اجراء مراجعات وتقييمات لف •

 قيادة الطاقم المالي بعملية الحفاظ عىل أصول وموجودات المؤسسة وجرد المخازن.  •

اف عىل عمليات االدارة المالية، وتحديد األهداف والغايات، وتصمي •  إطار عمل لتحقيقها.  ماالشر

اتيجية.  • انية المستشفى التشغيلية واالسير ى  ادارة اعداد مير

كة.  • ى لضمان الحفاظ عىل المراقبة المناسبة ألموال الشر ى والخارجيير  االتصال بمراجعي الحسابات الداخليير

ي   •
التواصل مع مختلف االدارات االخرى، ومناقشة خطط المستشفى واالتفاق عىل المسارات المستقبلة النر

 يجب اتباعها. 

 



 
 

 

 المتطلبات: 

 المؤهل العلم  

ة ال تقل عن   - ي ادارة المستشفيات او االدارة الصحية او اي  10بكالوريوس )بخير
سنوات( فى

 تخصص اخر ذي عالقة. 

ة ال تقل عن  - سنوات(. 5ماجستير /المالية او المحاسبة او االقتصاد )بخير  

ة العملية: ا لخير  

ي المستشفيات والمؤسسات الصحية. 
ي مجال ادارة المالية فى

ة فى  خير

ي الوظيفة بعقد غير محدد المدة. التفرغ التام ل
لعمل فى  

 المهارات: 

ي اساليب المالية. والقدرة عىل كتابة التقاري  •
 المالية.  ر معرفة تامة فى

 االلمام بطرق ادارة دائرة المالية.  •

 التواصل والتعامل مع فريق العمل وتنظيم وادارة الوقت.  •

 ترتيب وتوزي    ع المهام والقدرة عىل اتخاذ القرارات.  •

 القدرة عىل تحليل البيانات واستيعاب المعلومات والبيانات.  •

ي استخدام برامج التمويل.  •
 معرفة تامه فى

يعات واللوائح القانونية.  •  معرفة العمل بجميع التشر

ي فهم لإلحصاءات المالية ومبادي المحاسبة.  •
 المعرفة تامة فى

 ول المناسبة. المرونة وتحمل ضغط العمل والتعامل مع مشكالت العمل وتقديم الحل •

ية قراءة، ،اجادة اللغة العربية  • ى  كتابة ومحادثة.  واالنجلير

 اجادة استخدام الحاسوب وااللمام بتكنولوجيا المعلومات.  •

ة اضافية CPA/CMA المهنية اعتبار المؤهالت  سيتم • ى  او ما شابه ذلك مير

علما بان آخر موعد لتقديم   نأوناليعلى الراغبين للعمل في الوظيفة ضمن الشروط المذكورة اعاله، تعبئة النموذج 

13/5/2022الطلبات لغاية   

https://prcs-bireh.org/careers/ 
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