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 البشريةاإلدارة العامة للموارد 

 

 
 الوصف الوظيفي لمفتش جمركي؟ وما ه

وكل ما يخصهم من أمتعة أو مركبات سواء كان تفتيشاً وقائياً أو شخصياً في حالة االشتباه وإعداد  والركاب البضائع تفتيش
محاضر الضبط في حال وجود ضبطيات وذلك لمنع دخول أو خروج كل ما هو ممنوع أو محظور أو مقيد طبقاً للوائح 

 عربية السعودية.واإلجراءات الجمركية التي تجيزها القوانين والتشريعات في المملكة ال
 
 

 الوظائف المؤقتة؟ مما مفهو

هي الوظائف العامة التي تحدثها وزارات وأجهزة الدولة للقيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد، وتجدد بشكل سنوي إذا 

 استمر الغرض منها.

 
 

 ماهي المراحل المحددة لعملية التوظيف؟

 المعدل التراكمي واجتياز اختبار اللغة االنجليزية واجتيازتمر مراحل التوظيف بعدة اجراءات تعتمد على 

 المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

 

 هل يتم التدريب على الوظيفة قبل المباشرة؟

 نعم، يتم تدريب جميع المرشحين قبل مباشرة العمل.

 

 هل يوجد نقل خدمات من جهة حكومية الى الهيئة العامة للجمارك؟

 نقل خدمات الى الجمارك. دال يوج

 

 

 آلية اختبار اللغة االنجليزية؟

 عن طريق المركز الوطني للقياس، ويتم تحديد مستوى اللغة االنجليزية.
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 الراتب المحدد للوظيفة مفتش جمركي؟

 لاير سعودي تحت بند الرواتب المقطوعة الخاضع لنظام التأمينات االجتماعية 6065

 

 

 برقم الطلب السابق؟هل يتم االخذ 

 لذلك.طلبات التوظيف إالّ من خالل نظام التوظيف المعد خصيصاً  استقبال وال يتمرقم طلب سابق  دال يوج

 
 

 ماهي طبيعة العمل، وكم عدد ساعات الدوام؟

 النهار والليل ساعات خالل مختلفةمناوبة على فترات  العملطبيعة عمل المفتش الجمركي تقتضي 

 ساعات عمل في اليوم الواحد حسب نظام العمل. 8بإجمالي  باستمرار تتغيروالتي 

 
 
 

 هل يمكن ارسال السيرة الذاتية عن طريق البريد االلكتروني الخاص بالتوظيف؟

 مباشرة وال نستقبل طلبات التوظيف إالّ من خالل نظام التوظيف المعد خصيصاً لذلك. عليه  ةاستقبال السير الذاتي نال يمك

 على  واالطالعنأمل منكم الدخول على نظام التوظيف بالجمارك السعودية )من خالل موقع الجمارك السعودية / التوظيف( 

 .المطروحة واشتراطاتها والتقديم على ما ترون مناسبته لكم من حيث االشتراطات يفةالوظ

 

 

 هل يوجد رقم طلب للوظيفة؟

 النظام ال يقدم رقم طلب للوظيفة.

 

 

 

 اخر فصل دراسي في الجامعة هل يتم قبوله؟

 البكالوريوس.من شروط القبول في الهيئة العامة للجمارك على وظيفة مفتش جمركي وجود شهادة 
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 طريقة كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور؟

يجب تسجيل اسم المستخدم باللغة اإلنجليزية كتابة بدون نسخ/لصق وبدون فراغات أو رموز، كما نأمل إدخال كلمة المرور 

باللغة االنجليزية واتباع التعليمات الخاصة بها )ثمانية خانات على األقل وتتكون من أحرف صغيرة وأحرف كبيرة وأرقام 

 التوظيف.نها ألي كان حتى فريق ورموز( والمحافظة عليها وعدم اإلفصاح ع

 

 

 في حال نسيان كلمة المرور او اسم المستخدم ماذا يفعل المتقدم؟

او           وسوف يقوم النظام بإرسال كلمة المرور’’ اسم المستخدم تنسي’’ او ’’ نسيت كلمة المرور’’ يستطيع المتقدم الضغط على كلمة 
 االلكتروني للمتقدم.المستخدم الى البريد  اسم

 
 

 هل يتم قبول شهادات الثانوية العامة؟

 من شروط القبول في الهيئة العامة للجمارك على وظيفة مفتش جمركي وجود شهادة البكالوريوس

 

 

 هل يوجد وظائف لطالب الجامعات )موسمية(؟

 حالياً وظائف موسمية دال يوج

 

 

 جمركي؟كم العمر المطلوب للتقديم على وظيفة مفتش 

 سنة ميالدية 25 ال يزيدالعمر المطلوب كما هو محدد في االعالن 

 

 

 ماهي التخصصات المطلوبة للتقديم؟

-احصاء-هندسة-محاسبة-حاسب الي –لغات وترجمة )ان يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية 

 ادارة اعمال(-ونقان-فيزياء-كمياء-بحوث العمليات-اساليب كمية-رياضيات
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 متى يتم االعالن عن نتائج القبول؟

 يتم اعالن قبول المرشحين بعد اجتياز جميع مراحل التوظيف خالل مدة زمنية محددة.

 

 

 اين سيتم التعيين بعد القبول؟

 الجمركية البرية والبحرية والجوية. ذيتم توزيع المرشحين حسب احتياج المناف

 

 

 هل تحسب خدمة الموظف خالل الفترة المؤقتة؟

 تحسب خدمته في نظام التأمينات االجتماعية.

 

 

 كيف تتم مفاضلة المتقدمين على وظيفة مفتش جمركي؟

االنجليزية واجتياز المقابلة الشخصية تتم المفاضلة بناء على المعدل التراكمي للشهادة الجامعية ونتيجة اختبار اللغة 

 والفحص الطبي.

 

 

 ماهي شروط القبول؟

    -احصاء-هندسة-محاسبة-حاسب الي –في التخصصات التالية)لغات وترجمة  يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس -1

 ادارة اعمال(-قانون-فيزياء-كمياء-بحوث العمليات-اساليب كمية-رياضيات

 سعودي الجنسية.ان يكون  -2

 سنة ميالدية. 25ال يتجاوز عمر المتقدم عن  -3

 االنجليزية.اجتياز اختبار اللغة  -4

 اجتياز المقابلة الشخصية. -5

 اجتياز الفحص الطبي. -6
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 هل يوجد وظائف غير التفتيش الجمركي؟

 وظيفي.جمركي فقط، وسيتم االعالن عن وظائف اخرى في حال توفر شاغر  وظيفة مفتشاال يوجد حاليا ال 

 

 الموانئ البحرية؟ اوهل التوظيف في المطارات 

 في مختلف منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

 الدبلوم؟التقديم متاح لخريجي هل 

 .الوظائف الحالية متاحة لحملة شهادة البكالوريوس

 
 


