
 

 

 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی

Expire Date: 08 Dec, 2019  Announced Date: 27 Nov, 2019  
    

 عــــنوان بسـت :)                                                                                (     

 (                                             رتـــــبه /بسـت: )                                        

 (                بخش مربوطه : )    

 (        اداره مربوطه : )

 (        موقـــــــعــيت : )

 ( کـــــــــــــــود : )              

 (        گزارشـــدهی : ) 

 (        گزارش گيری :) 

  ) 
.............................................................................................................................................................................................................. 

پولی درکشور. تحليل ابراز نظر درمورد روشها ، حرکت وتحوالت بانکی ، پولی وحجم عرضه   هدف وظيفه :

    وارزیابی بيالنس های نفع وضرر بانکها.، اشتراک درجلسات هيئت مدیره بانکها.
.............................................................................................................................................................................................................. 

 

 الیحه وظایف:
 

 طرح و ترتیب پالن کاری ربع وار ، ساالنه در مطابقت به پالن آمریت و ریاست مربوطه .  .1

 .ریظرفیت کای زم درزمینه جهت ارتقأ ال میتودیکی  نظارت وکنترول از اجراات کاری کارمندان ورهنمائی .2

کی ، پولی وحجم عرضه پولی درکشور و ارایه آن به امریت مالی و سیستم ا ، حرکت وتحوالت بانابراز نظر درمورد روشه .3

 پولی.  

 جریان رویداد ها وفیصله های بین الملی درمورد امور مالی  واسعاری. آگاهی از  .4

  جهت عرضه خدمات مالی بهتر. تی وکسوی بانکها  ابراز نظر درمورد طرح وترتیب پالن های کرید .5

 راک درجلسات کاری ومشورتی ریاست بمنظور تطبیق پالن های اقتصادی . تاش .6

 تحلیل و ارزیابی بیالنس های نفع ضرربانک ها . .7

 ایجاد هماهنگی سیاست پولی با سایر بخش های اقتصادی وقیمت ها. .8

 ریاست. کاری تطبیق اهداف وپروگرام های .9

 امریت مربوط. وظایفاتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف  .10

 م وظایف ورهبری کارکنان مسلکی واجرائیوی مدیریت عمومی.تنظی .11

 به مراجع مربوطه.و عندالضرورت  ساالنه  ،تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار  .12

 درمطابقت با قانون. ریاست اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف  .13

 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 تحصيالت، تجارب و مهارت های الزم: 

 
 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است. ( 34( و )8(، )7مقتضيات حد اقل برای  احراز این بست در مواد )

 
 حد اقل درجه تحصيل: -1

ليسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، مدیرت مالی و حسابی و به درجه تحصيلی بااالتر در سند تحصيلی حداقل  دارای

 .رشته های فوق الذکر ارجحيت داده ميشود

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه(: -2
 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد. یک قلحدا 
 .قابلیت تطبیق خط ومشی )پالیسی( اداره مربوط را دارا باشد 
 مهارت هاي ديگر)كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...( -3
 .)برنامه هاي كمپیوتر) ورد ، اكسل( ، لسان انگلیسي ) بلدیت 
 اري.برنامه هاي اداره، رهبري وپالنگذ 

 

 مدیر عمومی بانک ها 

          (4     ) 

 ی     مالی تجارت وانکشاف سکتورخصوصریاست 

 وزارت اقتصاد

 غازی وات شاه محمود خان 

35-90-16-08 

  امریت ما لی وسيستم  پو لی

 بانک هامدیر 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی را  ای  وندد    دد   نسدد   

  واوردن.

https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form 

 
 ا ا ن فورم تحترم تقاضا توگردد تا  و همچنام ای عموم کادن نام

تجارب کاری تا ون شنه و کاپی تذکرۀ خو ش را ضمومه  اسناد تحصولی

اسناد تحصولی  ا ن تا ون شنه ویارت تحصالت عا ی  اشن.  دما ن.

که دو تی  اشن، فورم خلص سوادح تا ون شنه که تجارب کاری در صورتی

که تجارب کاری در سکتور  وشتر ای شش تاه دگذشته  اشن و در صورتی

ضمومه  کار  و فورم تا وه دهی خصوصی/توسسات  اشن، کاپی قرارداد

شود. ای ارسال تصن ق داته ها، تقن رداته ها و سا ر اسناد اضافی 

 .جنًا خودداری دما ن

فورم را  عن ای خاده پری و ضمومه دمودم اسناد تحصولی و تجر ه کاری  ه 

    :ا مو  آدرس ها 

 jobs@moec.gov.afTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.af CC: 
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