
 

 وظائف شاغرة

 

ترغب الهيئة العامة لإلحصاء في شغل وظائف شاغرة لديها وذلك عن طريق التوظيف أو نقل الخدمات من الوزارات 

والهيئات واملؤسسات الحكومية. فعلى  من تنطبق عليه شروط شغل أحد هذه الوظائف ولديه القدرة على القيام بمهامها 

  Fa@stats.gov.saيرة الذاتية على البريد اإللكتروني التالي : ويحمل مؤهل جامعي للتخصص املناسب للوظيفة، إرسال الس

 املرتبة مقرها مسمى الوظيفة م

(19) 

 مسؤول عقود
املقر الرئيس ي للهيئة، مدينة 

 الرياض
10 

هدف 

 الوظيفة
 العالقات التعاقدية.ضمان أداء جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام العقود وضمان االمتثال لشروطها وحماية مصالح الهيئة في 

املهام 

 اإلدارية 

 .دعم مدير إدارة املشتريات في وضع األهداف وإعداد مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارة 

 .دعم مدير إدارة املشتريات في تحديد احتياجات اإلدارة السنوية من القوى العاملة 

  لإلدارة.دعم مدير إدارة املشتريات في إعداد تقارير األداء الدورية 

املهام 

 التشغيلية

 .مساعدة مدير إدارة املشتريات في وضع خطة مشتريات سنوية، والتي تشمل تقديرات املشتريات والتوقيت والتكلفة 

 .دراسة األعمال املطلوب طرحها في منافسة وإعداد كراسة الشروط واملواصفات بمشاركة الجهة املستفيدة 

 .إعداد تعاميد الشراء املباشر 

 .اتخاذ اإلجراءات النظامية لإلعالن عن املنافسات في الصحف 

 .متابعة صدور اإلعالن عن املنافسات في الصحف 

 .إعداد قرارات ومحضر فتح املظاريف وصياغتها من الناحية النظامية 

  وحسابًيا وفق تدقيق العطاءات والعروض املقدمة من الناحية النظامية واملالية ملعرفة مدى اكتمال العطاءات نظامًيا

 األنظمة والتعليمات.

 .االشتراك في لجان املناقصات املشتريات وإعداد محضر لجنة البت واستكمال االجراءات النظامية للترسية 

 .إعداد وصياغة العقود والتأكد من اشتمالها على كافة الشروط النظامية وطبقا لألنظمة والتعليمات 

 حاالت عدم التزام املقاولين باملدة أو املخالفة في تنفيذ شروط العقد. إعداد اإلنذارات وخطابات االستعجال في 

 .مساعدة مدير املشتريات في وضع وتحديث معايير ومقاييس اختيار املوردين ومزودي الخدمات 

 ات قالتأكد من تقيد املوردين ومزودي الخدمات باملعايير والضوابط والسياسات واإلجراءات ومقاييس األداء، ومراقبة نف

 املوردين ومزودي الخدمات.

 .بناء وتحديث قاعدة بيانات تضم جميع طلبات العروض 

 .تنسيق عملية طلب العروض مع األطراف الداخلية / الخارجية ذات الصلة 

  / بناء وتحديث على قاعدة بيانات بكل العقود السارية / املعلقة / املنتهية، بما في ذلك معلومات عن نوع العقد، واملورد

 زود الخدمة، والكميات، إلى آخره.م

 .حصر مشكالت العقود وتنسيق األنشطة مع األشخاص املعنيين، لضمان إنجاز املهام في وقتها 

 .أية مهام ُيكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة 

 املؤهالت

 ،من مؤسسة تعليمية  دبلوم أو شهادة البكالوريوس في املحاسبة أو املالية أو إدارة األعمال، أو تخصص آخر ذو صلة

 معترف بها.

 .توفر مستوى الكفاءات الفنية واملهنية املعتمدة في الهيئة 



 

 الخبرات

  دبلوم أو شهادة البكالوريوس في املحاسبة أو املالية أو إدارة األعمال، أو تخصص آخر ذو صلة، من مؤسسة تعليمية

 معترف بها.

  في الهيئة.توفر مستوى الكفاءات الفنية واملهنية املعتمدة 

 


