
 

 
 

  :الوصف العام 
تقع هذه الوظیفة على رأس قسم المشتریات والمخازن بإدارة الشئون المالیة جامعة دمنهور  -

  . اوكلیاته
  .وتختص هذه الوظیفة باألعمال المتعلقة بالمشتریات والمخازن بتلك الجهات  -
 

 :الواجبات والمسئولیات 
 
الشؤون المالیة بإدارة الفرع وألمین یعمل شاغل الوظیفة تحت اإلشراف العام لمدیر إدارة  -

   .الكلیة
االشتراك فى رسم سیاسة الشراء والتخزین التى تكفل حصول إدارة الفرع أو الكلیة على ما  -

  .یلزمها من األدوات والمهمات والمعدات واألجهزة والمستلزمات المختلفة بصورة مستمرة 
الحتیاجات بأقل األسعار وأجود القیام بدراسة االسواق التى یمكن الحصول منها على ا -

 .األصناف وأفضل الشروط 

متابعة أعمال حصر احتیاجات الكلیة من األدوات والمهمات والمعدات واألجهزة والمستلزمات  -
عداد المقایسة السنویة ووضع الخطط والبرامج التى تؤدى إلى توفیر  ٕ المختلفة وتجمیعها وا

فة والجودة المناسبة سواء عن طریق الشراء هذه االحتیاجات فى الوقت المناسب وبالتكل
المحلى أو االستیراد وتحدید االحتیاجات من مختلف األصناف وتحدید توقعات توریدها وذلك 

على أساس االحتیاجات وعلى أساس المعدالت االستهالكیة للمخازن الموجود بها من مختلف 
 .األصناف 

ناقصات العامة أوالشراء المباشر أو الشراء متابعة كافة إجراءات تعاقد الشراء عن طریق الم -
 .بالممارسة 

 .متابعة إجراءات إبرام العقود واالتفاقیات الخاصة بالشراء ومتابعة تنفیذها  -

 .تنظیم عملیات الصرف فى المخازن  -

متابعة عملیات الجرد لألصناف المخزونة والتصرف فى األصناف المستهلكة منها باتباع  -
 .لمخزنیة التعلیمات المالیة وا



 .متابعة إمساك الدفاتر المخزنیة والقید بها بكافة األعمال المتعلقة بحسابات المخازن  -

متابعة إعداد أوامر تورید الفواتیر االبتدائیة لتنفیذ إجراءات الشراء سواء من السوق المحلى  -
 .أو األجنبى واستالم األصناف المشتراه أو المستوردة واتخاذ إجراءات تخزینها 

لقیام بالرقابة على تطبیق الئحة المخازن والمشتریات والالئحة المالیة فیما یتصل بأعمال ا  -
 .المخازن وضمان أرباب العهد 

 االشتراك فى لجان البت فى العطاءات المحلیة ولجان البت فى األجهزة واألصناف المستوردة  -

 .متابعة أرصدة الموردین ومدیونیاتهم وسداد مستحقاتهم  -

بإعداد التقاریر الدوریة والسنویة عن نشاط المشتریات والمخازن ورفعها إلى الرئاسة القیام  -
 .المباشرة التخاذ الالزم 

 .القیام بما یسند إلیه من أعمال أخرى مماثلة  -

 
 :شروط شغل الوظیفة  

 
  .مؤهل دراسى تجارى عال مناسب لمجال العمل  -
  .عة اجتیاز البرامج التدریبیة التى تتیحها له الجام -
قضاء مدة بینیة فى مجال العمل قدرها ثمان سنوات على  األقل فى وظیفة من الدرجة األدنى  -

 .مباشرة 
 


