
 مجلس األعمال التجارية للسوق المشتركة للشرق والجنوب اإلفريقي

 
مشروع الشمول المالي الرقمي  –الدعوة إلى تقديم الطلبات لمناصب مجلس األعمال التجارية 

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

على  بهاللدول األعضاء المعترف  التجارية األعمالمجلس األعمال التجارية للكوميسا هو منظمة 

مثل مصالح قطاعات األعمال على المستوى اإلقليمي. وت .أنها مؤسسة قطاع خاص للكوميسا

تعزيز مشاركة األعمال التجارية في التكامل إلى  وتتجاوز الخدمات المقدمة نطاق المناصرة

التآذر أوجه نمو  تيسير. ويكون ذلك من خالل بشكل نشط والتجارة العالمية واالستثمار اإلقليمي

التشريعي  تعزيزها من الجانبينو وتنمية فرصها وتحالفاتهاألعمال التجاريةفي مجال ا القوية

التي لعمالء ل ا  مصممة خصيصالخدمات ال ويتولى مجلس األعمال التجارية توفيرواالستراتيجي. 

 الصناعات والشركات. تلبية اهتمامات ترمي إلى

خطة الشمول المالي الرقمي للمشروعات الصغيرة يقوم مجلس األعمال التجارية بتنفيذ و

والمتوسطة للكوميسا، وهو مشروع يهدف إلى دعم تصميم بنية تحتية للخدمات المالية الرقمية 

لغش ا ةالمتكاملة وتطويرها ونشرها، وهو أمر منخفض التكلفة وقابل للتشغيل المتبادل ومقاوم

 أدنىالعمالء الذين يتعاملون معهم في وومتناهية الصغر  والصغيرة خدم المشروعات المتوسطةوي

مخطط رقمي متكامل  بهدف إعدادألعمال التجارية لملف  إنشاء ويتم ذلك من خاللالهرم المالي. 

المدفوعات المحلية  يمكن من خاللها أداء المعامالت بتكلفة منخفضة لصالح موحدةوسياسة للسداد 

 عبر الحدود.التجارة  مما يعززواإلقليمية، 

نشاء السوق الرقمي اإلقليمي للمعامالت إلساس األوإطار السياسة  نموذج العملوسوف يشكل 

مشروعات المتوسطة للأقل حد من الرسوم وتوفيرها و تكلفة معقولة من خاللالمالية عبر الحدود 

الحتياجات هذا القطاع من السوق. مباشرة لالستجابة آلية تي ذلك كيأ، ووالصغيرة ومتناهية الصغر

 مكانةحجم المعامالت عبر الحدود ويزيد من نظام المثل هذا ، سوف يعزز ما تقدموعالوة على 

العجز التجاري داخل هذا بشكل مباشر  يعالجاألسواق اإلقليمية. وسوف  داخلالمنتجات األفريقية 

 اإلقليم.

 سياسة وإطار إقليميينل عمل نموذج إعداد( 1ز المشروع على مرحلتين، وهما: )يركت وينصب

المشروعات الصغيرة  مما يؤدى غلى إضفاء الطابع الرقمي علىيدعمان الحل العملي  للسداد

 اإلداريةجوانب التطوير نموذج األعمال التجارية وو( 2الخدمات المالية، ) من خاللوالمتوسطة 

 .هاالتي تتوافق مع السدادمخطط  متطلبات، وتوثيق السدادلمخطط  يةوالتشغيل

 المتوقعة في المرحلة األولى هي كما يلي: نتائجال .أ

 للكوميسا. نموذج العمل إعداد (1)



 بهدف المواءمةالخاص ين العام وللقطاع هاتنفيذوللسياسة اإلقليمية إطار وضع مسودة  (2)

إدارتها بالنسب للمشروعات و نظام السداد الموحدةلخدمات  التنظيميةالئحة المع 

 .الضغيرة والمتوسطة

 األطراف المعنيينوالسياسة المقترحة عبر الحوار بين  نموذج العملالتحقق من تقرير  (3)

 في القطاعين العام والخاص واعتمادهما.

لسياسة الخاص باالكوميسا بلتجارية لمجلس األعمال ا السداد الموحدمخطط اعتماد  (4)

أجهزة ى مستوى عل الصغرمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية لل التنظيمية

 .صنع السياسات بالكوميسا

 

 المتوقعة كما يلي: نتائجفي المرحلة الثانية، تطوير نموذج األعمال التجارية، تكون ال .ب

وهيكل  األطراف المعنيينالحوكمة وإشراك هو نموذج تشغيلي يعرض األدوات و (1)

التنظيمية المشاركة لجنة التوجيه واستخدام السياسة المعتمدة لتعزيز المسؤولية 

لألدوات المصممة. ويجب اعتماد األداة بواسطة لجنة التوجيه التي تضم الحكومة 

 في القطاع الخاص. األطراف المعنيينو

 المختارة للتنفيذ المبدئي. الرائدةالدول  (2)

 قدميمو، مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربرامج التدريب للتنفيذ  (3)

  الخدمات المالية الرقمية.

 

 النتائج اإلجمالية المتوقعة وتأثير المشروع: .ج

في  مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرسياسة مشتركة للدفع موحدة لل (1)

 على إقليم الكوميسا. تركيز خاصأفريقيا، مع 

 نموذج أعمال تجارية معتمد من أجل التنفيذ في إقليم الكوميسا. (2)

 

مزيد من المعلومات من الموقع اإللكتروني للكوميسا: الالحصول على  ميمكنكو

www.comesa.int ،الموقع اإللكتروني لمجلس األعمال بالكوميسا:و 

www.comesabusinesscouncil.int. 

  

http://www.comesa.int/


ا وذوي الخبرة  يرجى من  لمناصب التالية:ا لشغلتقديم الطلبات المهنيين المؤهلين تأهيال  مناسب 

 عدد المناصب اسم المنصب الشاغر م

 1 مدير مشروع 1

 1 مسؤول تطوير األعمال التجارية 2

 1 معلومات رقمية مسؤول 3

 1 تسويق وعالقات مسؤول 4

 

 الوصف الوظيفي للمنصب األول .1

 مدير مشروع المسمى الوظيفي:

ا )مع تمديد  12 مدة العقد:  لمدة عام واحد بناء  على األداء(شهر 

ا  60,000 الراتب:  راتب شامل–دوالر أمريكي سنوي 

 لوساكا، زامبيا مكان العمل:

 دول الكوميسا السفر:

 

 نطاق العمل (1)

، وبالتعاون مع مجلس للكوميسا تحت اإلدارة المباشرة للرئيس التنفيذي لمجلس األعمال التجارية

التجارية، يتولى مدير المشروع مسؤولية اإلدارة والتنفيذ اليوميين للمشروع إدارة مجلس األعمال 

بما في ذلك جميع األمور األساسية واإلدارية. وتكون المسؤولية األساسية لمدير المشروع هي 

ضمان أن ينتج المشروع النتائج المحددة في وثيقة المشروع وفق المعايير المطلوبة للجودة، 

حماية المشروع وتقديم االستشارة له فيما يخص زيادة قدرة دورة البرنامج  ويكون مسؤوال  عن

 والمشروع كما يلي:

 إدارة المشروع .أ

ا قصير األجل واإلشراف عليهم وفق المطلوب لتنفيذ  (1) تعيين الخبراء الفنيين تعيين 

 المشروع.

 تطوير الروابط الوثيقة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة القطاعية ذات الصلة (2)

ومؤسسات القطاع الخاص والوكاالت الحكومية والشركاء االستراتيجيين للمشروع 

 والمحافظة عليها.

التنسيق بين أفراد فريق المشروع في تنفيذ مهامهم على نحو أمثل عبر ضمان  (3)

 االستغالل الفعال والمؤثر للموارد.

ائج وأطر التنسيق بين مدخالت المشروع في خطط العمل السنوية القائمة على النت (4)

 العمل المنطقية وفق ما تصدق عليه اإلدارة.

إعداد بيانات تفصيلية سنوية لخطة العمل لجميع أهداف المشروع وإعداد خطط عمل  (5)

 ربع سنوية.

إعداد جميع تقارير المشروع وفق المطلوب )بما في ذلك التقارير السنوية للمشروع،  (6)

 رير النهائي(.وتقرير بدء المشروع والتقارير ربع السنوية والتق

 إعداد تقارير حالة وتقارير مالية ربع سنوية للتعليقات واالعتماد بواسطة اإلدارة. (7)

 مع لجنة التوجيه حيث ُينفذ المشروع. وكل سنتينتنسيق عقد اجتماعات سنوية  (8)



 توفير ضوابط الرقابة والتقدم. (9)

االحتفاظ بسجالت المشروع التي تشتمل على جمع المعلومات بشأن أنشطة  (10)

 المشروع وبياناته المالية وتحليلها وتلخيصها وتسجيلها والحفاظ عليها.

 ضمان إنشاء نظم إلكترونية وخاصة بملء األوراق مناسبة واالحتفاظ بها. (11)

 

 تنفيذ المشروع والرقابة عليه .ب

 إعداد ميزانيات المشروع: (1)

المساعدة في إعداد المراجعات المطلوبة للميزانية ووضع مسودات لطلبات  .أ

 األموال بموجب المشروع.صرف 

التخطيط والتنظيم والمشاركة في إجراء المناقصات الواضحة أو طلب عمليات  .ب

مقترحة الختيار الشركاء التنفيذيين للمشروعات من الباطن وضمان إعداد تقارير 

 تقييم واضحة للمناقصات.

 دعم المراجعات الخاصة بالمشروع: (2)

 جعة الخاصة بالمشروع.المساعدة في جمع الوثائق المطلوبة للمرا .أ

 دعم رئيس المشروع في تنفيذ توصيات المراجعة بصورة منهجية. .ب

 اإلشراف والتنسيق: (3)

قيادة أعمال االستشاريين الخارجيين، وضمان الحصول على تقارير أو  .أ

 دراسات الجودة من االستشاريين.

ستعراض السجالت من قيادة إعداد أنشطة المشروع والرقابة عليها بواسطة ا .ب

أجل االعتماد، ويشتمل هذا على الميزانيات وخطط الرقابة وتقارير التقدم 

 المرحلي ومدخالت المشروع والميزانيات والنفقات المالية.

 .األطراف المعنيينقيادة الزيارات الميدانية وعمليات التنفيذ مع العديد من  .ج

 إعداد خطة عمل سنوية مع مراحل األداء ربع سنوية للمشروع. .د

تنفيذ المشروع بالتعاون عن كثب مع الشركاء المنضمين )القطاعين مراقبة  .ه

 العام والخاص(.

إرشاد وتوجيه الجهود والمساهمات الخاصة باالستشاريين وطاقم العمل  .و

النظراء من الحكومة تجاه تحقيق أهداف المشروع، وكذلك تعبئة البضائع 

اصفات لبدء األنشطة شاملة وضع مسودات لالختصاصات ومووالخدمات 

 العمل.

إعداد تقرير ربع سنوي بالتنسيق مع أفراد فريق المشروع وضمان تقديم  .ز

 التقارير والقوائم المالية.

ضمان إعداد خطط العمل والتقارير األساسية والمالية المرحلية/ النهائية  .ح

السنوية/ ربع السنوية وجمعها وتقديمها إلى مجلس األعمال التجارية وفق 

 المناسب.

تقارير الشهرية من أجل الرئيس التنفيذي بشأن األنشطة الرئيسة إعداد ال .ط

للمشروع، والمسائل والنقاط اإلجرائية المطلوبة، وكذلك إعداد التقارير 

نصف السنوية الخاصة بالمشروع )التقدم المرحلي لألنشطة المرحلية 



المخططة، وتحديث المخاطر والمسائل، والنفقات(، وكذلك التقرير السنوي 

 ستعراض، والتقارير النهائية لالستعراض، وفق المناسب.لال

إدارة نقل منجزات المشروع ووثائقه وملفاته ومعداته ومواده وفق ا لمعايير  .ي

 المشروع/ مجلس األعمال التجارية وإجراءاته.

 

 بناء المعرفة ومشاركتها .ج

 االتصاالت (1)

مثل  المساعدة في إعداد مواد النشر للمشروع وتحديثها واالحتفاظ بها .أ

 الكتيبات.

 توزيع مستندات المشروع على جميع األطراف المعنيين. .ب

تسهيل االتصال الفعال والمنسق للمعلومات بين جميع المنظمات وأفراد طاقم  .ج

 العمل المشتركين في تنفيذ المشروع.

 والشراكات ناألطراف المعنيو (2)

من أجل  األطراف المعنيينتحديد الشراكات المفيدة وإشراكها، وإشراك  .أ

 التنفيذ الفعال للمشروع.

باالشتراك مع الرئيس التنفيذي، إعداد عروض التمويل وتصوراته من أجل  .ب

تعبئة الموارد الستدامة المشروع بما في ذلك المراسالت الرئيسة من أجل 

 )أ( تعبئة الموارد، و)ب( بناء الشراكة، و)ج( إعداد التقارير.

م المنظور الجنساني وضمان تعميمه المساعدة في تطوير استراتيجية تعمي .ج

 في جميع أنشطة المشروع.

 إدارة الحدث (3)

 قيادة فريق المشروع ودعمه لضمان اإلدارة الفعالة والمؤثرة للحدث عبر: .أ

األطراف تنظيم ورش العمل والندوات واجتماعات الحوارات مع  .1

 بما في ذلك إعداد الدفاتر للمواقع وأماكن اإلقامة والنقل. المعنيين

ون السفر لجميع أفراد طاقم عمل المشروع وفق ا لسياسة مجلس يك .2

 األعمال التجارية.

ضمان دفع البدالت اليومية والمدفوعات القانونية األخرى ذات الصلة  .3

 بالمشروع.

 توثيق جميع اجتماعات المشروع واألنشطة األخرى. .4

 

 ارية.المهام األخرى التي يكلفه بها الرئيس التنفيذي لمجلس األعمال التج .د

 

 فترة األداء والمخرجات (2)

 – اإلرشاديةالمدخالت  الوصف المخرجات

 األيامب

خطة المشروع وفترة بدء 

 المشروع

وضع خطة المشروع وتنفيذ 

 أنشطة بدء المشروع

 أسابيع 4



تقارير االجتماعات والتقارير 

المرحلية كل شهرين، 

وتقارير ودراسات 

االستشاريين، وتقارير 

 النشرالمراجعة، ومواد 

تسليم وضمان إدارة  •

خطة المشروع 

ووضع التقارير 

الخاصة باالختالفات 

وفق ا لجدول العمل 

 الموضوع.

وضع مسودة  •

لميزانيات المشروع 

والمراجعة ومواد 

المعرفة والنشر، 

وخطط إدارة 

 األحداث وتنفيذها.

إدارة االجتماعات  •

 والحوارات.

إدارة االستشاريين  •

وضمان إنجاز 

 والدراسات.التقارير 

 أشهر 9

وضع تقرير ربع سنوي مع  التقارير ربع السنوية

 فريق المشروع

 أشهر 3كل 

التقارير السنوية، وتقرير 

 إنجاز المشروع

وضع تقرير سنوي وتقرير 

إنجاز المشروع مع فريق 

 المشروع

 شهر واحد

 

 المؤهالت المهنية (3)

األعمال التجارية، أو اإلدارة العامة، أو إدارة درجة الماجستير في مجال التنمية الدولية، أو إدارة 

 المشروعات، أو مجاالت ذات صلة.

 

 الخبرة المهنية (4)

( أعوام خبرة عمل في مجال ذي صلة في القطاع الخاص مع تفضيل 6ستة ) .أ

 شركات التكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية وصناعات االتصاالت.

 ومهارات الحاسوب.خبرة في استخدام حزم برامج األوفيس  .ب

خبرة إدارة متوسطة في مجاالت التصميم والتنفيذ والرقابة والتقييم  .ج

لمشروعات التطوير، وخبرة عمل مع القطاع الخاص وهيئات الترويج 

 التجاري.

فهم كاٍف للتكنولوجيا والنقل الرقمي والحلول الرقمية للمشروعات الصغيرة  .د

 والمتوسطة.



الرئيسين في القطاعين  راف المعنييناألطمعرفة وخبرة عمل جيدتان ب .ه

 الخاص والعام ضمن الحد دون اإلقليمي للكوميسا فيما يتصل بالمشروع.

 

 القدرات (5)

 يجب أن يكون من العاملين في القطاع الخاص. .أ

سجل نموذجي من النجاح في إدارة فريق بمهارات متنوعة باإلضافة إلى القدرة  .ب

ها، وذلك في بيئة متعددة الثقافات على إنشاء عالقات عمل مؤثرة والحفاظ علي

 مع إبداء االهتمام واالحترام للتنوع.

 ، والتأثير على جمهور كبيرو متنوع.مهارات تحليلية وكتابية وشفوية ممتازة .ج

 الفهم القوي لحلول الدفع عبر الهاتف المحمول والتمويل الرقمي. .د

في المواعيد  القدرة على تخطيط عمله ووضع أولويات له، والعمل على نحو جيد .ه

 الزمنية الضيقة.

 

 الوصف الوظيفي للمنصب الثاني .2

 مسؤول تطوير األعمال التجارية المسمى الوظيفي:

ا )مع تمديد لمدة عام واحد بناء  على األداء( 12 مدة العقد:  شهر 

ا  60,000 الراتب:  راتب شامل–دوالر أمريكي سنوي 

 لوساكا، زامبيا مكان العمل:

 الكوميسادول  السفر:

 

 المهام الرئيسة (1)

تحت اإلدارة المباشرة للرئيس التنفيذي لمجلس األعمال التجارية، وبالتعاون مع مجلس إدارة 

تطوير األعمال مسؤولية اإلدارة والتنفيذ اليوميين  مسؤولمجلس األعمال التجارية، يتولى 

 للمشروع والقيام بالوظائف التالية:

 البحث السوقي .أ

 وإعداد استراتيجية المبيعات لمخططات الدفع الرقمي.تحليل المنتجات  (1)

 إعداد سياسة المبيعات والتسعير لمخططات الدفع الرقمي. (2)

 التوصل إلى طرق التوزيع وتنفيذ سياسات المبيعات. (3)

العمل عن كثب مع قسم العالقات العامة/ التسويق بشأن حمالت التطوير من أجل  (4)

 بشأن المشروع. األطراف المعنيين

 .األطراف المعنيينالمعرفة ومشاركتها مع تنظيم  (5)

إعداد سياسات الحوكمة واإلدارة وإجراءاتها من أجل ملف خدمات األعمال التجارية  (6)

 الخاص بمجلس األعمال التجارية.

مع قسم العالقات العامة/ التسويق على تطوير استراتيجية العمل عن كثب  (أ

 التسويق والمبيعات لتنفيذ المشروع.



وتمويل المصادر، من أجل )أ( تحديد الفرص المحتملة للمشروع إجراء البحث  (ب

و)ب( جمع المعلومات الخاصة بالدولة والمعلومات العامة والمعلومات الفنية 

 المطلوبة لتنفيذ المشروع.

تحديد الفرص الخاصة بتمويل المشروع أو نمو مجلس األعمال التجارية، وكذلك  (ج

لهذه الفرص. وهذا يضم تطوير مالحظات البحث والتحليل والتخطيط واالستجابة 

 تصور المشروع والتقديمات الخاصة به.

وضع مدى المعلومات وخدمات البحث السوقي الذي تهدف إلى تسهيل الوصول  (د

إلى المعلومات المحدثة المطلوبة من أجل إدراك أفضل لهياكل األسواق اإلقليمية 

 واألجنبية وفرصها وظروف دخولها.

ا بشأن األسواق  زيادة قدرة مجتمع (ه األعمال التجارية في اإلقليم للتفاعل حيوي 

 التجارية اإلقليمية والدولية.

ا وعلى مستوى األسواق الدولية. (و  تعزيز إمكانيات التصدير في الكوميسا إقليمي 

نظم المعلومات التجارية لتطوير قاعدة بيانات قابلة للتخزين عبر  مسؤولالعمل مع  (7)

ئل التسجيل والتخزين والتوفير لجميع المعلومات اإلنترنت كوسيلة من وسا

والمستندات ذات الصلة على نحو خاص بالتنمية اإلقليمية للقطاع الخاص، وهو ما 

سوف ُينشئ بوابة مركزية لجميع المعلومات ذات الصلة بشأن المسائل المتعددة 

 ي:المؤثرة على القطاع الخاص في الكوميسا. وسوف تضم قاعدة البيانات ما يل

 اللوائح واألدوات المتوفرة للقطاع الخاص. (أ

الدراسات وتقارير السوق، سواء المنفذة من قبل مجلس األعمال التجارية أو  (ب

 من مصدر خارجي مفيد.

 الروابط بمصادر المعلومات اإلقليمية والدولية ذات الصلة. (ج

 

 الترويج التجاري .ب

 إلى المعلومات.زيادة إدراك الشركات بفرص السوق عن طريق تحسين الوصول  (1)

 تطوير الفعالية الريادية وتنافسية الشركات عبر برامج التدريب. (2)

إنشاء برامج رئيسة للترويج التجاري فيما يخص المدفوعات والمعامالت عبر  (3)

 الحدود، وبذلك تسهل روابط األعمال التجارية.

 هيكلة تدريبات مخصصة بشأن ابتكار المنتجات وتحسين الجودة. (4)

عميق والحفاظ عليه، وهو ما يوفر معلومات ومات عبر اإلنترنت إنشاء منتج معل (5)

األعمال التجارية، ومعلومات السوق، وشروط المعلومات والدخول ضمن إقليم 

 الكوميسا.

 تحفيز الفهم لشروط الوصول إلى األسواق اإلقليمية والدولية ولوائحه. (6)

 تعزيز الممارسات الجيدة لألعمال التجارية. (7)

 

 لعمالءإدارة عالقات ا .ج

وتعزيزها مع عمالئنا )المشروعات المتوسطة  األطراف المعنيينإنشاء عالقات  (1)

والصغيرة ومتناهية الصغيرة، واالتحادات(، والمؤسسات التجارية، والمؤسسات 



والمؤثرون  األطراف المعنيونمتعددة الجنسيات، وشركاء التطوير. وسوف يكون 

 الرئيسون والثانويون في الدول هم المفتاح إلى فعالية المشروع.

تعزيز وضوح مشروع مجلس األعمال التجارية وصلته وملكيته في الشراكة القوية  (2)

 مع المستفيدين على األرض.

ضمان الحساب واالستدامة وتقديم الجودة إلى مستخدمي المشروع عبر حمالت  (3)

األطراف والزيارات الميدانية وتنسيق العالقة بين جميع  التوعية وإجراء التجارب

 .المعنيين

 التفاوض فيما يخص عقود المشتريات مع الموردين ومزودي الخدمات للمشروع. (4)

 

 إدارة دعم األعمال التجارية .د

مدير المشروع في إعداد تقارير الجودة وتقديمها إلى لجنة التوجيه الخاصة دعم  (1)

الرئيسة لمعلومات األعمال التجارية والمعلومات  بالمشروع فيما يخص النقاط

 التجارية وابتكار المنتج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للسوق الهدف.

العمل عن كثب مع جميع االستشارات لضمان التوافق مع الشروط بشكل مؤثر وفعال  (2)

 ضمن األطر الزمنية المطلوبة.

ي التسويق مسؤولكثب مع دعم مدير المشروع في تنفيذ المشروع، والعمل عن  (3)

 والمعلومات التجارية في المشروع.

ا مدير التسويق والعالقات. (4)  التعاون مع أفراد الفريق، وخصوص 

، وملف األطراف المعنيينتطوير قائمة شاملة إلدارة أفراد المشروع وعمالء  (أ

 لضمان إدارة العمالء على نحو فعال.

بما فيهم الشركاء  األطراف المعنيينتطوير الشراكات االستراتيجية مع جميع  (ب

 وإدارتها.

تحديد االتحادات والتحالفات االستراتيجية مع المنظمات أو المؤسسات  (ج

 األخرى فيما يتصل بالمشروع وإدارتها.

توفير الدعم اإلداري واللوجستي لمدير تطوير المشروع وفق المطلوب، وهو ما  (5)

 يشتمل على ما يلي:

ت السفر والموافقات واالستفسارات الروتينية توفير االستشاريين وحجوزا (أ

 واألعمال اللوجستية، حسب الضرورة للتنفيذ الفعال للمشروع.

توفير الدعم اإلداري في التعاقد مع االستشاريين، بما في ذلك على سبيل  (ب

 المثال ال الحصر إعداد العقود والميزانية والدعم اللوجستي والمتابعة.

في إعداد خطط العمل وخطط العمل الخاصة  الرصد والتقييم: المساعدة (ج

 بتطوير المشروع وتتبع إنجاز أهداف تطوير المشروع في مقابل خطة العمل.

 المساعدة في وضع التقارير بما يتماشى مع متطلبات المشروع. (د

 .خدمات تيسير األعمالالخاصة ب استراتيجية مجلس األعمال التجاريةتنفيذ  (ه

 

 ها الرئيس التنفيذي.ُيكلفه بأداء أي مهام أخرى  .ه

 



 فترة األداء والمخرجات (2)

 –المدخالت اإلرشادية  الوصف المخرجات

 األيامب

مخطط المشروع وفترة 

 االنطالق

تطوير مخطط تنفيذ خدمات 

 مشروعاتاألعمال لجميع ال

 أسابيع 4

، مشروعاتمقترحات ال

مذكرات المفاهيم، موجز 

اإلدارة والخطط الخاصة 

تقارير  بالعمالء والمساهمين،

االجتماعات، المواد 

اإلعالنية، األدلة، المشروع 

 الرئيس

 بحث السوق −

 الترويج التجاري −

 إدارة عالقات العمالء −

 إدارة دعم األعمال −

تنفيذ استراتيجية  −

 التسهيالت التجارية

 

 

 

 أشهر 9

دعم تطوير التقارير  التقارير ربع السنوية

 ربع السنوية

 أسبوعان

 التقرير السنوي، وتقرير

 إنجاز المشروع

دعم تطوير التقرير 

السنوي وتقرير إنجاز 

 المشروع

 أسبوعان

 

 

 المؤهالت المهنية (3)

درجة الماجستير في التسويق، أو إدارة األعمال، أو االقتصاد، أو التطوير الدولي، أو المجاالت 

 ذات الصلة.

 

 الخبرة المهنية (4)

على األقل في منصب تطوير األعمال داخل بيئة  أعوام( 5) ةخبرة كافية لمدة خمس .أ

األعمال، أو لدى إحدى منظمات عضويات  تفاعلية وسريعة النمو في القطاع الخاص/

 األعمال على مستوى محلي أو إقليمي.

مهارات تحليلية عالية، والخبرة الجيدة في إدارة سلسلة التوريد، والعمل في إطار  .ب

 م الخدمات في الوقت المحدد.النظم والعمليات التي تضمن تسلي

خبرة مثبتة في التوقع وتوليد العمالء المحتملين بما يؤدي إلى توليد إيرادات األعمال  .ج

التجارية وزيادة مستوى اإلنتاجية، فضال  عن اختبار إنشاء قواعد البيانات المتوقعة 

 وإداراتها، ونظم إدارة العمالء.

لعمالء والشركاء األساسيين على مستوى خبرة في االتصاالت وشبكات العالقات مع ا .د

 القطاعين العام والخاص.

أو العمليات أو أي منهما خبرة جيدة في اكتساب الجهات المانحة الحكومية والدولية  .ه

 واللوائح المتعلقة بالمنح.



الجمع بين المعرفة الواسعة والفهم الجيد لمجال تطوير األعمال، والتكامل اإلقليمي،  .و

 الخاص، والخبرة في المساعدة الفنية.وتطوير القطاع 

 

 القدرات (5)

، واألعمال مشروعاتكفاءة مثبتة في استراتيجيات التطوير واإلدارة الخاصة بال .أ

 التجارية، والنمو والتوسع المؤسسي.

مهارات تحليلية وتحريرية وشفهية ممتازة ألغراض التواصل والتأثير في قطاع  .ب

 عريض ومتنوع من الجمهور.

 ل السداد عبر الهاتف النقال، والتمويل الرقمي في أفريقيا.فهم عال لحلو .ج

 خبرة متشعبة في مجال الخدمات المالية والمساهمين في القطاع العام والخاص. .د

القدرة على التخطيط وتحديد أولويات العمل الشخصي، والقدرة على العمل خالل  .ه

 مواعيد التسليم الضاغطة.

عالية، والقدرة على خلق عالقات العمل  مهارات شخصية ممتازة، ومهارات تواصل .و

 الفعالة وتعزيزها ضمن بيئة العمل متعددة الثقافات، والقدرة على احترام التنوع.

 

 الوصف الوظيفي للمنصب الثالث .3

 مسؤول المعلومات الرقمية المسمى الوظيفي:

ا )مع تمديد لمدة عام واحد بناء  على األداء( 12 مدة العقد:  شهر 

ا  54,000 الراتب:  راتب شامل–دوالر أمريكي سنوي 

 لوساكا، زامبيا مكان العمل:

 دول الكوميسا السفر:

 

 المهام الرئيسة (1)

تحت اإلشراف المباشر للرئيس التنفيذي لمجلس األعمال التجارية للكوميسا، وبالتعاون مع مجلس 

الرقمية المهام اليومية إلدارة يتولى مسؤول المعلومات جلس األعمال التجارية للكوميسا، إدارة م

 المشروع وتنفيذه ومباشرة الوظائف التالية:

قاعدة بيانات على االنترنت بشأن معلومات السوق والتجارة الخاصة بمجلس  إنشاء .أ

المتوسطة والصغيرة ومتناهية األعمال التجارية للكوميسا فيما يتعلق بالمشروعات 

 :الصغر

وتطوير نظام إدارة المحتوى الخاص بقاعدة العمل مع مسؤول تطوير األعمال،  (1)

الوطيدة الصلة بتطوير القطاع  –البيانات لتسجيل جميع المعلومات والمستندات 

وسيساعد ذلك في وجود بوابة إلكترونية  ،وتخزينها وإتاحتها –الخاص اإلقليمي 

ع متخصصة لجميع المعلومات ذات الصلة في شأن القضايا المتنوعة المؤثرة في القطا

 الخاص بالكوميسا. وستعمل قاعدة البيانات على تكامل:

 اللوائح والمستندات المتاحة للقطاع الخاص. .أ

 تحليل تدفقات التجارة واإلنتاج. .ب



تقارير السوق والدراسات إما المنفذة من خالل مجلس األعمال التجارية للكوميسا  .ج

 أو المتحصل عليها من المصادر الخارجية المجدية.

 المتعلقة بمصادر المعلومات اإلقليمية والدولية ذات الصلة.الروابط  .د

يتعين أن تكون قاعدة البيانات موائمة للشبكة وتدعم تسجيل مستندات النصوص  .ه

 الكاملة بالصيغ اإللكترونية.

 

على الحلول الرقمية للعمليات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعاتتدريب ال .ب

 ة والمعامالت العابرة للحدود:ميالتجارية مما يدعم الحلول المالية الرق

العمل مع مسؤول تطوير األعمال على تدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  .أ

 الدول المختارة العتماد أدوات التشغيل الرقمي للمشروعات.

ا بشأن .ب  إدارة حضور األعمال التجارية على االنترنت. توفير الكفاءة المستمرة يومي 

 ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات الرقمية والشراكات في اإلقليم. .ج

 

 

 مشروعاتاالنترنت لل لىعرية االتجاألعمال استخبارات ومنصة الروابط اإلقليمية  إنشاء .ج

 :المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الصغيرة والمتوسطة يدعم  مشروعاتاالنترنت لل لىدليل ع إنشاء، العام األولفي  (1)

ا،  ا ودولي  الشراكات عبر االنترنت والقدرة على ربط شركاء التجارة وتواصلهم محلي 

ويتعين أن يوفر ذلك منصة ألغراض روابط المعامالت العابرة للحدود بين البائعين 

 مشروعاتاملين أو لوالتجار ومزودي الخدمات المالية، والمستخدمين أو المتع

 الصغيرة والمتوسطة.

يتعين إتاحة الوصول للدليل للشركاء األجانب المحتملين الراغبين في التواصل مع  (2)

بهدف إنشاء جهات اتصال  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالمشروعات 

 تجارية وشراكات في اإلقليم.

دعم استشاري المشروع في تطوير نموذج األعمال التجارية بشأن المخطط المالي  (3)

العام الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء  على المحتوى الحالي المجمع في 

المزود من خالل توفير نماذج األعمال الحالية الخاصة بمجلس  –للمشروع  األول

 اآلخرين للتكييف.األعمال التجارية للكوميسا والمساهمين 

 

دعم الموقع اإللكتروني لمجلس األعمال التجارية للكوميسا وجعله المنصة األمثل لنماذج  .د

 المنتجات والسوق، والوصول إلى األسواق الموجود في الكوميسا:

إدارة المحتوى الرقمي من مصادر المحتوى وفيما بينها على مستوى المنظمات  (1)

بهدف ضمان تسليم المحتوى العال الجودة  ،الوطنياالقتصادية اإلقليمية والمستوى 

ا دقيق ا المتوسطة والصغيرة وذلك فيما يتعلق بالمشروعات  ،ووفق ا للوقت المحدد تسليم 

 األخرى. مشروعاتوال ومتناهية الصغر

المحتوى األصلي وكتابته حسب المطلوب، وتوفير أسلوب كتابة مرن يالئم  إنشاء (2)

 الجماهير المتنوعة على الموقع اإللكتروني.



الجودة على  يمحتوى كتابي متناغم وعال إنشاءالعمليات وتنفيذها ألغراض  إعداد (3)

الموقع اإللكتروني بما يتماشى مع رسالة مجلس األعمال التجارية للكوميسا ومهمة 

 يتس، والمبادرات واألولويات االستراتيجية.جشروع مؤسسة بيل ومليندا م

 تنسيق دعم المحتوى والمراجعة والتحديثات. (4)

استراتيجي في شبكات التواصل االجتماعي بما في ذلك إدارة العمل بصفة خبير  (5)

 حمالت االرتباط والتوعية.

 حتوى المترجم.اإلشراف على إعداد المحتوى للترجمة وتوفير ضمان الجودة للم (6)

تقييم النطاق الترددي المتاح للمستخدمين في مختلف الدول األعضاء، والتوجيه بشأن  (7)

 التوظيف المناسب للمحتوى.

تعقب تقارير األداء وإعدادها فيما يتعلق بتوليد المحتوى واالستفادة، واقتراح  (8)

 استراتيجيات جديدة بناء  على األدلة التي تم التوصل إليها.

 

 .للكوميسا لمجلس األعمال التجارية يالرئيس التنفيذيكلفه بها مهام أخرى أي  أداء .و

 

 فترة األداء والمخرجات (2)

 –المدخالت اإلرشادية  الوصف المخرجات

 باأليام

مخطط المشروع وفترة 

 االنطالق

تطوير مخطط المشروع 

 وتنفيذ أنشطة االنطالق

 أسابيع 4

تقارير االستشاري، 

والدراسات، وتقارير 

االجتماعات، والمواد 

اإلعالنية، ونشرات 

المعلومات الخاصة بالسوق 

والتجارة، واألوضاع 

 السياسية

تطوير ودعم قاعدة بيانات 

عبر اإلنترنت بشأن تجارة 

مجلس األعمال التجارية 

للكوميسا وتحليل تدفق 

 مشروعاتالمنتجات لل

المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

 الصغر

 

طة المتوس مشروعاتتدريب ال

 والصغيرة ومتناهية الصغر

على الحلول الرقيمة للعمليات 

التجارية التي تدعم الحلول 

المالية الرقمية والمعامالت 

 العابرة للحدود

 

تطوير منصة الروابط 

اإلقليمية وذكاء األعمال 
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المتوسطة  مشروعاتلل

 والصغيرة ومتناهية الصغر

 

دعم الموقع اإللكتروني 

لمجلس األعمال التجارية 

للكوميسا وجعله المنصة 

األمثل لنماذج المنتجات 

واألسواق، وإتاحة الوصول 

لألسواق الموجودة في 

 الكوميسا.

دعم تطوير التقارير ربع  التقارير ربع السنوية

 السنوية

 أسبوعان

التقرير السنوي، وتقرير 

 إنجاز المشروع

دعم تطوير التقرير السنوي 

 وتقرير إنجاز المشروع

 أسبوعان

 

 المؤهالت المهنية (3)

في علوم الحاسب ونظم المعلومات، ونظم أو أي منهما درجة علمية متقدمة ودرجة البكالوريوس 

 إدارة المعلومات أو أحد المجاالت ذي الصلة.

 

 الخبرة (4)

على األقل من العمل في القطاع الخاص بمجاالت اإلبداع أعوام ( 7)سبعة  .أ

وتطوير المواقع اإللكترونية وإدارة المحتوى التكنولوجي والنظم الرقمية 

 والتسويق والتدريب الرقمي.

على األقل في مجال تطوير تطبيقات المنصات  خمسة أعواماالطالع الجيد وخبرة  .ب

 الرقمية بين الشركات.

الخبرة التكنولوجية أو الهندسية أو العمل في منصات المحتوى ذات الصلة لها  .ج

 األولوية.

لمنصات عبر اإلنترنت والتطوير على مدار دورة حياة خبرة في تصميم ا .د

المشروع بما في ذلك أعمال التصميم والقصص المصورة، وإعداد النماذج 

والتطوير واالختبار والتشغيل والتنفيذ المتعلقة بتطبيقات األعمال التجارية 

ا باستخدام أحدث األدوات والتقنيات.  المصممة خصيص 

انات التجارية واالقتصادية الكبيرة أو االستخبارات خبرة مثبتة في تحصيل البي .ه

 التسويقية ومراقبتها وإدارتها.

معرفة جيدة ببرمجيات اإلحصاء واالقتصاد اإلحصائي لتحليل البيانات الكبيرة  .و

، ستاتا، الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )إس بي إس إس()مثل: اكسيل، 

 وخالفه(.

 ف والتطبيقات السحابية.خبرة في تطوير تطبيقات الهات .ز



 نقاط إضافية للخبرة في مختلف اللغات البرمجية والتقنيات. .ح

الجمع بين المعرفة الواسعة والفهم الجيد لمجال نظم معلومات السوق والتجارة  .ط

فيما يتعلق بالشمول المالي الرقمي والتكامل اإلقليمي وتطوير القطاع الخاص، 

 والخبرة في المساعدة الفنية.

 

 اتالقدر (5)

اإلبداع واالعتماد على النتائج والقدرة على تصميم الحلول وتطويرها باستخدام  .أ

 أحدث األدوات والتقنيات لدفع نمو األعمال.

التركيز على المستهلك: فهم سلوك المتعاملين على اإلنترنت وتمكين المشروعات  .ب

 الصغيرة والمتوسطة حالل التقنيات الرقمية.

األدوات الرقمية ومنصات الوسائل الرقيمة في توجيه الكفاءة الرقمية: فهم  .ج

 قرارات التسويق والقرارات الهامة.

 خبرة العمل من خالل المنهجيات الخفيفة والسريعة. .د

 الخبرة في تطوير تطبيقات الهاتف والتطبيقات السحابية. .ه

التمتع بمهارات عالية لحل المشكالت والقدرة على التعلم وتطبيق األفكار الجديدة  .و

 بسرعة.

 مهارات تحليلية ومهارات تواصل جيدة. .ز

القدرة على العمل ضمن الفريق، والقدرة على إدارة فريق خبراء البرمجيات في  .ح

 المشروع.

 

 الوصف الوظيفي للمنصب الرابع .4

 مسؤول التسويق والعالقات المسمى الوظيفي:

ا إلى األداء( 12 مدة العقد: ا )مع تمديد عام واحد استناد   شهر 

 راتب شامل–ا دوالر أمريكي سنوي   54,000 الراتب:

 لوساكا، زامبيا مكان العمل:

 دول الكوميسا السفر:

 

 المهام الرئيسة (1)

، وبالتعاون للكوميسا التجارية األعمال مجلستحت اإلشراف المباشر من قبل الرئيس التنفيذي ل

والعالقات مسؤوال  عن اإلدارة ، يكون مسؤول التسويق للكوميسا التجارية األعمالمع مجلس 

 اليومية وتنفيذ للمشروع والقيام بالمهام التالية:

 العالقات العامة .أ

 تطوير قنوات اتصال واضحة للمشروع لجميع األطراف المعنيين. (1)

تطوير وتنفيذ استراتيجية وسائل التواصل االجتماعي لمشروع الشمول المالي الرقمي  (2)

 .للكوميسا التجارية األعمالوية مجلس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعض

ضمان اإلعالن عن جميع أنشطة المشروع في الوقت المناسب على الموقع اإللكتروني  (3)

 للمنظمة وعلى وسائل التواصل االجتماعي.



ضمان اإلبالغ عن جميع أنشطة المشروع على نحو كاف عبر قنوات االتصاالت لمجلس  (4)

 األعمال التجارية للكوميسا.

 د قوي وإيجابي للمنظمة على وسائل التواصل االجتماعي.ضمان وجو (5)

 وضع خطط االتصاالت والتسويق على أساس سنوي. (6)

 تنظيم التفاعل مع وسائل اإلعالم والجهات المعنية األخرى في جميع أنشطة المشروع. (7)

بناء شبكة من خبراء االتصاالت في الكوميسا والمحافظة عليها لضمان وصول الرسائل  (8)

 ية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.االستراتيج

إعداد وتنسيق إنتاج المنشورات والنشرات والمقاطع والمواد األخرى لتعزيز أنشطة  (9)

 والمشروع. وخدمات مجلس األعمال التجارية للكوميسا

في جعل أنشطتها  مساعدة جميع إدارات مجلس األعمال التجارية للكوميسا (10)

 ومحافظ الخدمات جذابة وواضحة.

ومبادرات مجلس  مشروعاتفي جميع  مشروعاتبشكل وثيق مع شركاء ال العمل (11)

 األعمال التجارية للكوميسا.

 

 التوعية والحمالت .ب

العمل مع مسؤول تطوير األعمال التجارية، ووضع قائمة شاملة إلدارة أعضاء المشروع  (1)

 وعمالء األطراف المعنيين وملف لضمان إدارة فعالة للعمالء. 

 ،االتصال بين مجلس األعمال التجارية للكوميسا واألطراف المعنيينالعمل كمسؤول عن  (2)

 خاصة بالنسبة للمشروع لتوفير معلومات كافية لجميع األطراف المعنيين.

توعية األطراف المعنيين بشأن المشروع وضمان التدفق المستمر للمعلومات بين  (3)

 األطراف المعنيين والشركاء من خالل:

األطراف المعنيين لالستجابة باستمرار لالحتياجات تطوير منصة الستفسارات  .أ

 واالستفسارات وطلبات الحصول على المعلومات.

تطوير وإدارة منتدى مناقشة تفاعلي على موقع مجلس األعمال التجارية للكوميسا  .ب

 اإللكتروني.

إنتاج مواد ترويجية لتسويق وزيادة الوعي ببرامج وخدمات مجلس األعمال التجارية  .ج

 ا.للكوميس

كتابة ونشر معلومات عن المشروع إلى كل من )أجهزة سياسة الكوميسا وأعضاء  .د

مجلس األعمال التجارية للكوميسا( في الداخل والجمهور الخارجي بالتنسيق مع فريق 

 المشروع.

صياغة رسالة إخبارية ربع سنوية الطالع جميع أعضاء وشركاء مجلس األعمال  .ه

اإلضافة إلى التطويرات األخرى ذات الصلة في التجارية للكوميسا على المشروع ب

 المنطقة التي تهم القطاع الخاص.

 

 نشر المحتوى وإدارته .ج

قيادة تطوير وتصميم ونشر منشورات معلومات التجارة والسوق المتعلقة بالمشروع   (1)

 ودعم تطوير مواد الدعاية للمشروع.



ناسب، والتحويل الرقمي دعم جمع وتوحيد وتحديث ورصد التجارة الرقمية في الوقت الم (2)

في المنطقة، مع دعم بيانات السوق التي تغطي الكرة األرضية، والتي لها صلة بتنفيذ 

 المشروع.

دعم جميع االستشارات في تنظيم الرحالت الميدانية وجمع وتحليل البيانات االقتصادية  (3)

المطلوبة  والتجارية الرئيسة إلعداد وتحسين منهجية البحث في الدراسات المطلوبة أو

 لتطوير جميع تقارير االستشارات.

إعداد ملخصات ورسائل إخبارية عن آخر المستجدات بشأن إدراج التمويل الرقمي  (4)

 واإلبالغ بالمشروع وأنشطة أخرى من أنشطة مجلس األعمال التجارية للكوميسا.

 توحيد ورصد البيانات االقتصادية والتجارية الرئيسة التي تغطي الكرة األرضية، (5)

والمناطق التجارية الرئيسة، والتجارة العالمية مع أفريقيا والتجارة فيما بين الدول 

 األفريقية.

 

 التسويق وإدارة العالمات التجارية: .د

في إطار أهداف المشروع، وضع وتنفيذ استراتيجية للتسويق وخطة تنفيذ لتعزيز وتقاسم  (1)

 داخليا وخارجيا. ،المعلومات عن المشروع وإشراك األطراف المعنيين

تصميم وتنفيذ الحمالت الترويجية والدعاية لتقديم معلومات عن المشروع وأنشطة مجلس  (2)

 األعمال التجارية للكوميسا.

تطوير وإنتاج مواد العالقات العامة، وتحرير وتصميم التقارير والمواد الترويجية  (3)

 ة.األخرى، والمساعدة في التخطيط والترويج وتنفيذ األحداث الخاص

العمل بالتعاون مع المسؤول عن العضوية واالتصاالت لتحديث استراتيجية اتصاالت  (4)

 مجلس األعمال التجارية للكوميسا ووضع عالمة تجارية للمشروع.

جمع المعلومات من منطقة الكوميسا من أجل التحسينات الممكنة على عمليات مجلس  (5)

 األعمال التجارية للكوميسا.

ا إلى جنب م (6) ع المسؤول عن العضوية واالتصاالت واالضطالع بالمسؤوليات العمل جنب 

التحريرية في موقع مجلس األعمال التجارية للكوميسا على اإلنترنت وقنوات التواصل 

 االجتماعي.

تقديم المشورة الفنية والدعم للموظفين في تخطيط وتطوير المعلومات والتقارير ذات  (7)

 الصلة وفق حاجة المشروع.

 

 المناسبات وتنسيقهااإلشراف على  .ه

والتي تشمل: التنظيم واالتصال  ،دعم مدير المشروع في جميع أنشطة إدارة األحداث  (1)

أو ورش  المناقشاتوالعالقات العامة في إطار أنشطة وأحداث المشروع )االجتماعات، 

 العمل(.

قع تطوير وإدارة تسويق فعاليات وأنشطة مجلس األعمال التجارية للكوميسا من خالل المو (2)

اإللكتروني، ووسائل التواصل االجتماعي، وإدارة الصحافة وغيرها من الوسائل. ويشمل 

 ذلك صياغة البيانات الصحفية والخطب وإدارة حاالت اإلحاطة الصحفية.

 



 الصغيرة والمتوسطة: مشروعاتإدارة المعرفة لخطة الدمج المالي الرقمي للكوميسا لل .و

استراتيجية االتصاالت الداخلية والخارجية دمج إدارة المعارف في المشروع في  (1)

ا  ،والمساعدة في إتاحة المعرفة والمعلومات للتعلم ودعوة جميع األطراف المعنيين داخلي 

ا.  وخارجي 

 جمع وتحليل ونشر وترجمة المعلومات المحدثة المتعلقة بالمشروع باستمرار لألعضاء. (2)

مشروع ومجلس األعمال التجارية دعم تطوير وتحرير التقارير والمنشورات الخاصة بال (3)

 للكوميسا. 

تطوير والحفاظ على مستودع لمعلومات المشروع: التقارير، والمذكرات المفاهيمية،  (4)

 والرسائل اإلخبارية وغيرها من الوثائق.

 

 الرئيس التنفيذي لمجلس األعمال التجارية للكوميسا.يكلفه بها أخرى مهام أداء أي  .ز

 

 فترة األداء والمخرجات (2)

–المدخالت اإلرشادية  الوصف المخرجات

 األيامب

 استراتيجية وخطة التسويق

 وخطة تطوير استراتيجية

 التسويق 

 تنفيذ أنشطة بدء المشروع

 أسابيع 4

تقارير مقابالت وسائل 

اإلعالم، واستراتيجية 

االتصاالت واستراتيجية 

التسويق المحدثة، 

والبيانات، والنشرات 

الصحفية، والنشرات 

الفصلية، والموقع 

اإللكتروني ومواد وسائل 

التواصل االجتماعي، ومواد 

 الدعاية

 العالقات العامة -

 التوعية والحمالت -

 نشر المحتوى وإدارته -

التسويق وإدارة  -

 العالمات التجارية

 إدارة األحداث والتنسيق -
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-التقارير الربع سنوية 

 تقارير التسويق واإلعالم

ربع السنوي دعم تطوير التقرير 

 تقارير التسويق واإلعالم-
 أسبوعان

التقرير السنوي، تقرير 

تقارير -إنجاز المشروع 

 التسويق واإلعالم

دعم تطوير التقرير السنوي 

تقارير -وتقرير إنجاز المشروع 

 التسويق واإلعالم

 أسبوعان

 

 المؤهالت المهنية (3)

 في التسويق أو االتصاالت أو العالقات العامة أو المؤهالت ذات الصلة. الماجستير /عاليةدرجة 

 



  الخبرة (4)

في تصميم وتنفيذ وإدارة خدمات المعلومات واستراتيجيات  سبعة أعوامخبرة ال تقل عن  .أ

 االتصاالت، ويفضل أن يكون ذلك مع مؤسسة أو منظمة إقليمية أو دولية.

المعلومات لجمع البيانات ومعالجتها ونشرها المعرفة السليمة ألساليب وأدوات إدارة  .ب

ا إلى أحدث تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ومبادئ التسويق واالتصاالت  استناد 

والمبادئ التوجيهية وأفضل ممارسات العمل. معرفة ومهارات ممتازة في تطبيقات 

 .مايكروسوفت أوفيس

 نترنت وبرامج النشر المكتبيفهم استخدام تطبيقات البرامج وتقنيات البحث على اإل .ج

 .واتقانها

الجمع بين المعرفة الممتازة والفهم العميق الستراتيجيات التسويق واالتصاالت للمنظمات  .د

 أو المؤسسات الكبيرة.

 يفضل المعرفة والخبرة اإلقليمية بالكوميسا. .ه

 

 القدرات (5)

خبرة مثبتة في تطوير استراتيجيات  ،في العالقات العامة ومهارات االتصالقدرة ممتازة  .أ

 التسويق وكتابة المقاالت والنصوص الخاصة بالمنشورات المهنية.

 مهارات تحليلية وكتابية وشفوية ممتازة للتواصل والتأثير على جمهور واسع ومتنوع. .ب

 عبر الهاتف المحمول والتمويل الرقمي في أفريقيا. السداد ألساليبالفهم القوي  .ج

تخطيط وتحديد أولويات العمل الخاص والعمل بشكل جيد في ظل المهل القدرة على ال .د

 الضيقة.

مهارات ممتازة في التواصل والعالقات بين األشخاص باإلضافة إلى القدرة على إقامة  .ه

عالقات عمل فعالة والحفاظ عليها في بيئة متعددة الثقافات تتسم بالحساسية واحترام 

 التنوع.

 

 لمناصب األربعةلشغل اطلبات بتقدم الفي  األحقية (6)

يجب أن يكون مقدمو الطلبات من مواطني الكوميسا والدول األعضاء في االتحاد  .أ

 األفريقي.

 متطلبات لغة العمل للمناصب .ب

( أو جميعهم. وسيكون  إجادة .1 ا وكتابة  اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو العربية )تحدث 

 الجمع بين أي لغتين أو كل هذه اللغات ميزة إضافية.

 

 الموعد النهائي الستالم الطلبات (7)

ا ي يمكن الوصول تال ةالكوميسا المحددب استمارة تقديم الطلباتعلى  يجب تقديم الطلبات إلكتروني 

application-job-http://www.comesa.int/comesa-موقع الكوميسا:  على اإليه

format ،يوضح فهمهم للمهمة  تقديمفي الكوميسا مع خطاب  اللتحاق بالمناصبطلب ا استمارة

 مماثلة.التجربة في أعمال وإبراز الخبرة و

 .2019مارس  1يوم الجمعة قبل  أدناهيجب إرسال جميع الطلبات إلى العنوان 

http://www.comesa.int/comesa-job-application-format
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 المدير التنفيذي

 بالكوميساالتجارية مجلس األعمال 

 السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي 

 مركز الكوميسا

 طريق بن بيال

 30051ص.ب: 

 لوساكا

 زامبيا

 ،Recruitment@comesa.intالبريد اإللكتروني: 

comesabusinesscouncil@comesa.int 
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