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 جابي وقارئ عدادات :   الوصف الوظ�في

   رئ�س قسم الج�ا�ة والفوترةالمسؤول الم�اشر:    جابي وقارئ عداداتالمسمى الوظ�في  : 

  دائرة خدمات الجمهور  الوحدة / البرنامج :

 : الوظائف المسؤول عنها          : التنفیذ�ة المجموعة الوظ�ف�ة 

ة عدادات المشتر�ین وتصو�رها وتوثیق ا�ة مالحظات �خصوصها �شكل شهري واصدار الفاتورة قراء  الوظ�فة :ملخص  

القراءة الحق�ق�ة للعداد مع ضمان وصول  الفاتورة  لضافة  لمشترك �االل  الفاتورة  الشهر�ة بناء على  الشهر�ة تحصیل ق�مة 

 والتحصیل من الذمم السا�قة على المشتر�ین �ما �ضمن الحد االدنى من هدف الج�ا�ة النقد�ة.  

 معاییر ق�اس األداء المهام والمسؤول�ات الرئ�سة:   

المشتر�ین   1 بب�انات  المحمول  القارئ  أجهزة  وتحمیل  ترحیل 

 ، یوم�اً 

الب�انات  بتحمیل وترحیل    االلتزام  عدمعدد مرات  

 �شكل یومي. 

الیوم�ة حسب منطقة التغط�ة � 2 الكشف على الق�ام �المهام 

 ،القراءاتتوثیق عدادات المشتر�ین و 

خالل �القراءات الحق�قة    عدد مرات عدم االلتزام

 . دورة الفوترة الشهر�ة

دورة عدد مرات الفشل في تصو�ر العدادات خالل   ،یوميتصو�ر عدادات المشتر�ین �شكل  3

 الفوترة الشهر�ة.

الشهر�ة  ، مشترك �شكل شهري للوصولها صدار الفواتیر وضمان إ 4 الفاتورة  توصیل  في  الفشل  مرات  عدد 

 لمشترك.ل

من   سا�قةدیون    �أيالمطال�ة  و الشهر�ة  الفواتیر  تحصیل   5

 ، المشتر�ین

دنى لمستوى  تحقیق الحد األ في  فشلالمرات  عدد

 .  الشهر�ة الج�ا�ة النقد�ة

 متوقف ،( تلقائي�شكل  عداداتالتسجیل اي مالحظة على  6

على  )  ..الخ   سرقة،تعدیل مكان العداد،غیر واضح  ،مكسور  

 ،و�بالغ المسؤول الم�اشر فوراً  المشترك  عداد

عدد مرات الفشل في التبل�غ عن حالة العداد خالل  

 دورة الفوترة الشهر�ة. 

الم�الغ المحصلة   ، إیداع الم�الغ المحصلة یوم�ًا لدى الصندوق  7 عدد مرات عدم االلتزام بتسل�م 

 �شكل یومي. 
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معلومات  الم  �قدتو   و�شكل ا�جابي  شتر�ینعلى أسئلة الم  الرد 8

 ،الس�اساتأو /و عن اإلجراءات

المشاكل   حل  في  الفشل  مرات  �الوقت  و  عدد 

 .المناسب

 مهام ثانو�ة :

الم�اشر لتحقیق أهداف    مسؤوله  أي مهام أخرى تطلب من 1

 ،العمل

مرات   لتعل�ماتعدد  االنص�اع  المسؤول   عدم 
 الم�اشر.

و  2 المظهر  وحسن  الرسمي  �الل�اس  الناس االلتزام  تح�ة 

 . وااللتزام �التعل�مات االدار�ة ،بوجه �شوش مومواجهته

 االدار�ة.  عدم االنص�اع للتعل�ماتعدد مرات 

 الكفاءات : 

المناطق جغراف�ًا وسكان�ًا ، القوانین والتشر�عات الناظمة لعمل سلطة الم�اه والمجاري ، خدمة الز�ائن    :  المعرفة  •

 . القدرة على العملیات الحسابیةو، التنظ�م واإلدارة ، 

  .خدماتيالتوجه ال، المثابرة ، اإلدراك االجتماعي،  التواصل الفعال ، الل�اقة في التعاملقراءة ، ال  مهارات : •

 ، الفهم الشفهي ، التحدث بوضوح ، الكتا�ة ، تمییز الكالم  تنظ�م الوقت قدرات : •

 مؤشرات األداء:  

 میداني مع التعرض لكافة انواع الملوثات البیئ�ة    بیئة العمل / ظروف 

 جهاز الفوترة و�طاقة تعر�ف ول�اس خاص   أدوات العمل  

 وقات الدوام الرسمي أ      : طب�عة الدوام

   التعل�م والخبرات المطلو�ة :

 ثانو�ة صناعي أو دبلوم صناعي ثانو�ة عامة /   : المؤهل األكاد�مي

 سنة واحدة  : الخبره الزمن�ة 

  شهادات مهن�ة :  

   برامج التدر�ب :
 

 العضو�ة في اللجان الدائمة:  
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 االعتمادات  .1

 المدیر العام  الموارد البشریة جابي وقارئ عدادات

   

  التاریخ:  التاریخ:  التاریخ: 


	الوصف الوظيفي : جابي وقارئ عدادات

