
 
 

 

ن توظيف الاع  

  
ة عن شاغر لوظيفة - يعلن مستشفى الهالل االحمر الفلسطينى ، ضمن المهام   مدقق داخل  فرع البير

 :والمسؤوليات والمؤهالت التالية

تب عليه اجراء البحوث والدراسات عل  فالموظ هو  داخلي للمستشف  مدقق : نبذة عن الوظيفة الذي يتر

احات   واالعمالاالموال   ثم يقوم المدقق الداخلي بكتابة تقارير توضح النتائج والحلول واالقتر
ي المستشف 

ف 

ي يتوصل 
   ويكون لديه القدرة حل المشكالت بطريقه مهنية.  اليها،المالية التر

ي المدير العام للجمعية  االدارية: المرجعية 
ة -الهالل االحمر الفلسطيت  . فرع البتر  

جيد جدا( ) الكادر  : حسبالراتب  
  المسئوليات والمهام للوظيفة: 

 السنوية.  التدقيق  وضع خطط •

ي تحتوي عل نتائج التدقيق الداخلي ورفعها اصحاب القرار.  •
 كتابة واعداد وتقديم التقارير التر

 مراجعه الحسابات المالية  •

تبة عليهاتقديم  • احات ذات الصلة بالمخاطر المالية واالدارية والتكاليف المتر  االقتر

 تنفيذ أفضل ممارسات التدقيق واالعمال بما يتماشى مع بيانات التدقيق الداخلي المعمول به.  •

 . الحساسةالحفاظ عل رسية المعلومات المالية واالدارية  •

الممارسات المحلية  ألفضلالتدقيق الداخلي وفقا سياسات واجراءات   وصيانةتطوير وتنفيذ  •

 والدولية. 

 تجميع وتنفيذ خطه التدقيق الداخلي السنوية.  •

ي المخاطرة اجراء  •
المسؤولية القانونية  بحدود او المبلغ عنها  ةالمحدد تحقيقات مخصصة ف 

 .  للمواجع الداخلي

ي تغطي  •
اف عل عمليات التدقيق القائمة عل المخاطر والتر  العمليات التشغيلية والمالية. االرسى

ي الوقت المناسب اىل الهيئة االدارية والمدير   ةتدقيقيضمان تقديم معلومات  •
كاملة ودقيق وف 

ي تنتدبه
 ا الهيئة االدارية. العام/او اللجان التر

اف العام عل  •  . السنوية المخطط لها  المراجعةاالرسى

ي العمليات ا الثغراتالعثور عل  •
وتقديم التوصيات المناسبة  الدارية والمالية واالخطاء والفجوات ف 

 لمواجهتها. 



 
 

 

 المتطلبات: 

 العلم   المؤهل

ة ال تقل  - الداخلية او المحاسبة المالية او االدارة المالية   المراجعة سنوات( ثالثة بكالوريوس )بختر

)  )اساشي

ي تدقيق االحتيال.  -
ة ف   سنتير  من الختر

  CIAاو    CFE شهادة   -

ة ا  العملية: لخير

ي مجال  -
ة ف  ي المهارات المحاسبية ختر

 المستشفيات والمؤسسات الصحية.  وتحليلية ف 

ي الرياضيات لا -
 تمتع بالكفاءة العالية ف 

ي مهارات تقنية المعلومات ومهارات لا -
 االتصال. تمتع ف 

ي الوظيفة بعقد غتر محدد المدة.  -
 التفرغ التام للعمل ف 

: المهارات  

 الدقة واالخالص واالمانة  -
ي مهارات  - اتيجر  التفكتر االستر
اعةالفدرة عل ادارة المخاطر  - ي التعامل معها   والتر

 ف 
 مهارات التحليل  -
 مهارات التواصل الفعال -
ه من برمجيات مايكروسوفت  - ي استخدام برنامج اكسل وغتر

 مهارات جيدة جدا ف 
 بالمواعيد القدرة عل العمل تحت الضغط والوفاء  -
 القدرة عل العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.  -
ي التوثيق واالتصال وتكنولوجيا  -

 المعلومات. مهارات ممتازة ف 
 المؤسسة. العمل بشكل يحقق اهداف  -
 استثنائية. مهارات محاسبية  -

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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