
1 
 

  1/2 االصدار : 10 -1:  الصفحة QPOوثيقة رقم : 
دليل االجراءات التي تقدمها مديرية  العنوان : نوع الوثيقة: إجراء جودة

 الشؤون االدارية 
 30/11/2020 التاريخ:

 

 

 الهدف-1

يهدف هذاء االجراء الى توضيح كافة االجراءات التي تقدمها مديرية الشؤون االدارية 1-1
 واالجراءات التي تتم فى مؤسسة االقراض الزراعي 

 

 نطاق العمل -2

 يطبق هذا االجراء على كافة الوثائق الخاصة بجميع ملفات الشؤون االدارية  2-1

 

 تعريفات -3

 للشؤون االداريةالمساعد: مساعد المدير العام 

 مدير مديرية: مدير الشؤون االدارية

 رئيس قسم: الديوان / اللوازم / الصيانة والحركة

 

 المسؤوليات -4

 5كما ورد بالبند رقم 

 

 مؤسسة االقراض الزراعي
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 العمليات -5

 الديوان المركزي  5-1
 البريد الوارد - أ

 
 استالم البريد الوارد للديوان من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية -1

 )خمسة دقائق(

من االقاليم والفروع من قبل مندوبي البريد الخاصين  واستالم البريد الوارد للديوان -2
بالشركة المحال عليها العطاء وتوزيع البريد اليومي لجميع المديريات العامة حسب 

 )ساعة و نصف( االصول

)ساعة  المعنيةحسب الموضوع وتحويله للمديرية  فرزه  فتح مغلفات البريد الوارد و -3
 الى ساعتين(

توريد البريد للكتب الواردة بعد ختمها بختم الخاص بالديوان ومن ثم وضعها على  -4
 )ساعة الى ساعتين(الملف المعني وتحويلها الى مدراء المديريات ورؤساء االقسام 

 و بشكل سريع وهام )رئاسة الوزراء هباالضافة الى بريد التراسل الذي يتم التعامل مع 
لمكتب عطوفة المدير  وتحويله مباشرة  هيتم ختم الدوائر الحكومية ( يع الوزارات وجم

 هالتوجيه او المديريات كل حسب اختصاص العام للتنسيب و
القيام بتوريد جميع البريد الوارد من الكتب الرسمية عن طريق الفاكس وختمها لضمان  -5

 ة() نصف ساععدم تأخير الكتب لحين وصول النسخة األصلية

متابعة البريد المنتظر )المخابرات التي لم يتم تحويلها على الملف المعني بسبب عدم  -6
 ) ساعة( وجود الملف

      وارد بحيث يتم فيه تسجيل بيانات الكتاب الوارد  عمل سجل الوقائع يدويًا لكل كتاب -7
 ) نصف ساعة(

 



3 
 

 البريد الصادر  - ب
 

)  المديرالعام وباقي المديريات واالقاليم والفروعاستالم البريد الصادر من مكتب عطوفة  -1
 نصف ساعة(

 التدقيق على الكتب الصادرة من حيث وجود المرفقات والتوقيع قبل البدء بالتصدير -2
 ) نصف ساعة( علمًا بأن التدقيق هو من مهام المديرية المعنية

   كتاب الصادرةعمل سجل الوقائع يدويًا لكل كتاب صادر بحيث يتم فيه تسجيل بيانات ال -3
 ) نصف ساعة(

تدقيق الملفات بعد االنتهاء االجراء من المديريات ليتم وضعها فى الخزائن الخاصة  -4
 )نصف ساعة( وتحويل الملفات التي تحتاج الى تحويل الى الجهة المعنية

 )نصف ساعة( المعنية لقيام بتغليفها وإرسالها للجهاتاو  فرز البريد الصادر -5

النسخ للجهات  وتغليف تصوير الكتب للمعنيين من خالل تصوير الكتب بعدد النسخ  -6
تسلم للموظف المعني بالبريد مندوب المؤسسة  الخارجية وتغليف النسخة األصلية و

                الى شركة البريد المحال عليها العطاء حسب أهمية الكتاب ليتم تسليمة باليد او
 )عشره دقائق(

 

 مهام االخر  اال  -ج

نشر التعاميم الداخلية الكترونيًا من خالل البريد االلكتروني حسب الموضوع المعني  -1
 ) عشرة دقائق( )االدارة واالقاليم والفروع(

االشتراك مع قسم اللوازم في وضع الشروط والمواصفات الخاصة بعطاء خدمة النظافة  -2
 والبريد والحراسة

التنظيف في المديرية العامة بشكل يومي وبالتنسيق مع ديمومة عمل شركة  متابعة و -3
 الموظف المشرف
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 متابعة عمل الشركة المحال عليها البريد وبالتنسيق مع االقاليم والفروع  -4

 الحماية في الموسسة متابعة اعمال االمن و -5

االشراف على حديقة المؤسسة والتنسيق مع الجهات العامة والخاصة المختصيين في  -6
 ئق واالشجارمجال الحدا

متابعة موظفي المقسم باالضافة الى متابعة المراسلين وتوزيعهم على المديريات فى  -7
 المؤسسة

 اللوازم  5-2

 المقدمة

 تحديد احتياجات المؤسسة

تحديد احتياجات المؤسسة من مواد القرطاسيية واالحبيار والمطبوعيات وغيرهيا والتنسييب   -
تقتضيي  و  من المواد )نقطية إعيادة الطليب( بشرائها مع مراعاة الحفاظ على الحد االدنى

المهمة الرئيسية لقسم اللوازم بتأمين احتياجات المؤسسة وادارات االقاليم والفروع التابعة 
ل حصر الكمييات الموجيوده فيي المسيتودعات مين لها من المواد والخدمات وذلك من خال 

كشيف للفيروع واالقياليم تامين المواد الناقصه في المستودعات وعمل  اثاث و قرطاسيه و
وإدارة  الشراف على تنفيذ االنشطة المتعلقة بيججرءات الشيراء التي تحتاج هذه المواد و  ا

المخزون والتأكد من تطبيقها وفقًا للقوانين واالنظمة والتعليميات وتوجيهيات االدارة العلييا  
الهيداف ومتابعية بالتوافق مع اهداف المؤسسة والخطط التنفيذية الزمنية لتحقيق تلك ا و

 تنفيذها.

المواد القرطاسيه يتم  يقوم كل قسم يحتاج المواد من مطبوعات يقوم بوضع مواصفات لها و -
 وضع مواصفات لها عن طريق قسم اللوازم واختيار االفضل جوده واالرخص سعراً 
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 الشراء المباشره -ا        

ماده معينه وهذه المياده تكيون يتم تقديم استدعاء من الموظف الذي يكون بحاجه الى 
متابعيية إجييراءات الشييراء المباشيير بالمواصييفات يييتم  غييير موجييوده فييي المسييتودعات و

والجودة المناسبة وبالتنسيق مع الجهة الطالبة وبأقل كلفة ممكنة مع إستدراج عروض 
 اسبوع( –)يوم من عدة جهات إن أمكن.

 الشراء عن طريق لجان  - ب
والمواصييفات الفنييية للمييواد المطلوبيية ميين الجهييات الطالبيية وتقييدير اسييتالم اتحتياجييات 

العطياءات المختلفية ميع طليب  كلفة الشراء والتنسيب بعرضها على لجيان المشيتريات و
 و حجز القيمة المقدرة من المخصيص الميالي المرصيود فيي الموازنية العامية للمؤسسية

 :هذه اللجنه هي 
 
 2019لسينة  28لمشيتريات الحكومييه رقيم حسب نظيام ا -لجنة الشراء المحليه : -1

المعمول به حاليًا يتم تشيكيل هيذه اللجنيه عين طرييق الميدير العيام )ثالثية اعضياء 
مين ميوظفي المؤسسيه ويكييون الميدير هيو رئيسيًا للجنييه باالضيافه اليى اميين السيير 

 اسبوعين( -)يوم( دينار 40000الشراء لوازم او خدمات ال تزيد عن )
من خمسة أعضاء يسمي  ةللوزير تشكيل لجنة شراء رئيسي -:لجنة شراء رئيسيه  -2

السير وتتييولى هيذه اللجنييه امييين  نائبييًا ليه باالضييافه اليى مين بيينهم رئيسييًا للجنيه و
( خمسييمائة الييف 500000شييراء اللييوازم او الخييدمات التييي ال تزيييد قيمتهييا علييى )

 اسبوعين(–) يوم دينار 
الخييدمات المطلوبييه شييراءؤها  اللييوازم و اذا كانييق قيميية  -لجييان الشييراء المركزيييه : -3

 ( خمسمائة الف دينار فيتم شراؤها من خالل.500000تزيد عن )
 
 طرح إعالنات العطاءات في الصحف المحلية وعلى الموقع االلكترونيي للمؤسسية. -

 )ساعة() يوم(
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االشراف عليى سيير إجيراءات العطياءات وإسيتالم العيروض وفتحهيا ومتابعية أعميال  -
إصييدار قييرارات االحاليية وكتييب التبلييي   الفنييية  المشييكلة لدراسيية العييروض واللجييان 

 للمتعهدين
 :استالم المشتريات واجراء القيود -ج

يتم استالم المشتريات التي تم شراء عن طريق الشراء المباشير ييتم تسيليمها اليى اميين 
يلهيا اليى ارفاقيه ميع الفياتوره تحو  عمل فيهيا مسيتند ادخيال عين المسيتند و المستودع و
ثم يقوم امين المستودع في صرف الماده المستلمه الى الجهات الطالبه عين  الصرف و

 )الوقق مفتوح(طريق مستند اخراج .

متابعة مواعيد االستالم للعطاءات من الموردين وفترات التيأخير وفيق نظيام المشيتريات  
           ائهم بشيكل مسيتمر .تقييم اد الحكوميه المعمول به حاليًا  مع عمل قائمة بالموردين و

 ) الزمن حسب قرار االحالة(

متابعييية العطييياءات المطروحييية عييين طرييييق دائيييرة الليييوازم العامييية ووزارة االشيييغال العامييية 
 ) الوقق مفتوح(واالسكان.

تنظييييم مسيييتندات االدخيييال واالخيييراج ومسيييك السيييجالت اللوازميييية وفقيييا لنظيييام المشيييتريات 
 .  )ساعة( الحكوميه المعمول به

 عمليات الصرف المالي -د
تحيييول فيييواتير المشيييتريات للصيييرف بعيييد اسيييتالم الليييوازم رسيييميا حسيييب نظيييام المشيييتريات 

 )نصف ساعة(بعد عمل مستند ادخال فيها  و الحكوميه المعمول به حالياً 
 عمليات التخزين -ه

ترتيب محتويات المستودعات بطريقة تضمن الوصيول إليهيا بسيهولة عنيد صيرفها وبشيكل 
 )ساعة(يحفظها من التعرض للتلف.

 السالمة العامة اتباع أنظمة الحماية للمستودعات وتطبيق تعليمات االمن و
 )ساعة(صرف اللوازم للمديريات واألقسام وإدارات االقاليم والفروع حسب الحاجة -و
 عمليات الصرف لالثاث -1
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ل عنيه وييتم يتم تقيديم اسيتدعاء مين قبيل الموظيف اليذي يحتياج اي مياده اليى المسيؤو
تحويييل هييذه االسييتدعاء الييى المييدير االداري وثييم تحويلهييا الييى قسييم اللييوازم  وثييم يقييوم 

التحقق من ان الموظف بحاجه الها اوال  رئيس قسم اللوازم باالطالع على االستدعاء و
ثيم ييتم التأكيد  واذا كانق هذه الماده بدل مكسور التأكد من مشروحات قسيم الصييانه و

المسييتودع اوال اذا وجييدت يييتم تحويلهييا الييى امييين المسييتودع للصييرف ميين وجودهييا فييي 
 .ويتم العمل بها مستند اخراج

 عمليات الصرف للقرطاسيه والمطبوعات -2
يتم يتم تقديم استدعاء من قبل الموظف الذي يحتاج اي مياده اليى المسيؤول عنيه 

الليوازم  وثيم  ثم تحويلها الى قسم ويتم تحويل هذه االستدعاء الى المدير االداري و
يقوم رئيس قسم اللوازم باالطالع على االستدعاء والتحقق من ان الموظيف بحاجيه 
الها وثم يتم التأكد من وجودها في المستودع اوال اذا وجدت يتم تحويلها الى اميين 

 )ساعة(المستودع للصرف ويتم العمل بها مستند اخراج
 القيود اللوازمية تحديث وتطوير قاعدة بيانات الكترونية لجميع * و
 ادارة المستودعات ومتابعة التخزين -ز
عمييييل مطابقيييية السييييجالت اللوازمييييية مييييع بطاقييييات الصيييينف وقاعييييدة البيانييييات  -1

االلكترونييييية مييييع إجييييراء الجييييرد الفعلييييي للمسييييتودعات مييييرة علييييى االقييييل فييييي 
 )ساعة ونصف(العام.

واقسييام الفييروع وميديريات  عميل مطابقية سييجالت ودفياتر العهييدة ميع االقياليم و -2
 )ساعة ونصف(المديرية العامة مع إجراء الجرد الفعلي .

 عمليات االثاث الغير صالح - ح

تتم عملية االثاث الغير صالح عن طريق قسم الصيانه حيث يفييد بيان هيذه المياده 
 )ساعة(غير صالحه تتم ارسالها الى مستودع االثاث الغير صالح .

يتم اعداد قوائم بيع األثاث غير الصالح ومتابعة إجراءات البييع  بيالمزاد العلنيي بالتنسييق  
 مع المعنيين.
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 عمليات الجرد السنوي  -ط
تتم عملية الجرد  من قبل اميين المسيتودع بعميل مطابقيه بيين السيجالت وبطاقيات الصينف 

 .والمواد الموجوده في المستودع كل ستة اشهر
 االخراجييات االدخيياالت و امييين السييجل و ل مطابقييه بييين امييين المسييتودع ويييتم الجييرد وعميي  

 االلكترونيه وعمل مطابقه كل سنه على االقل .
 
 الصيانة والحركة 5-3

 الصيانة 5-3-1

تفقد جميع محتويات  الفروع و عمل جوالت الميدانية لمبنى المديرية العامة و -1
الطاقة الشمسية وجميع ما يلزم  الصرف الصحي و االثات و البناء من الكهرباء و

 البناء من قبل رئيس قسم الصيانة والفنيين المختصين.
 

 *االجراءات:
 محتوياته حصر االعطال ان وجدت في البناء و -أ
 كلفتها المالية اعداد كشف في المواد المطلوبة و -ب
 اخذ الموافقات على الشراء من االدارة -ج
 ل فيها حسب الموافقات من االدارةعمل ادخا شراء المواد االزمة و -د
أجراء اعمال الصيانة من قبل فنيين المؤسسة أو االستعانة بفني خارجي حسب  -هي

 االختصاص عندما يتطلب االمر ذلك
أجراء اعمال الصيانة بشكل مباشر عند عدم الحاجه للقطع من خالل فنيين قسم  -و

 الصيانة
الجهات الخارجية وهي صاحبة متابعة جميع عقود الصيانة المرفقة من  -2

االختصاص وتكون من خالل قسم اللوازم بموجب عطاءات واجراءات موثقه من 
 تاريخ توقيع العقود ولغاية انتهاءه
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 *االجراءات:
 من العقد ضلة او الجهاز الذي يكون تحديد مكان اآل -أ
 عمل بطاقة خاصة بأعمال الصيانة مبينا فيها اليوم والتاريخ -ب
 يد وااللتزام بجميع بنود العقد المبرم من قبل الطرفينالتق -ج
 
 وجود نموذج خاص بقسم الصيانة. -3
وذلك ألجراء اعمال الصيانة بموجب تقديم طلب لقسم الصيانة, مرفقا طيه نسخة  -أ

 من النموذج
توفر سلفة مالية لد  القسم وذلك لغاية الشراء المباشر بموجب فواتير رسمة  -4

القيام  سند االدخال بها وذلك لتسهيل عملية الشراء و ات االدارة وموافق موثقة و
باالعمال الفنية وشراء القطع االزمة مما ينعكس ايجابا على توفير الوقق والجهد 

 وتكون السلفة بحوزة رئيس القسم 
توفر فنيين مختصين لالعمال الكهربائية والصحية والتدفئة والمكيفات باالضافة  -4

 نية العلمية واالدارية لرئيس القسم.الى الخبرة الف

 

 مهام مأمور الحركة:  5-3-2
 
توثيقها ورقيا وعلى نظام التتبع  تنظيم  وعمل أوامر الحركة وبيان الرحالت و -1

 ساعتين( )األلكتروني
 )ساعة( مراقبة حركة جميع السيارات من خالل نظام التتبع األلكتروني -2
بقيادة السيارات وعمل األجتماعات  أرشاد جميع السواقين بالتعليمات الخاصة -3

 )نصف ساعة( التوعوية لهم
متابعة صيانة السيارات واعطالها داخليا وخارجيا في أماكن صيانتها بالورش  -4

 )من ساعة الى يوم(بعد الدوام الخارجية أثناء الدوام الرسمي و
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لكل حادث ساعة فى شركة  متابعة عقود شركات التأمين الخاصة بالسيارات -5
 باالضافة متابعتها فى الكراج التامين

 وجود فنيين ميكانيك لصيانة االعطال المستعجله داخليا وخارجيا)على الطرق( -6
 حسب حاجة السيارة ومكان تعطلها

تنظيم معدل استهالك الوقود لكافة السيارات ) الخالصة الشهرية( ) ساعتين  -7
 شهريا(

 

 

 

 

 

 

 

 

االعداد : مديرية التخطيط 
وتطوير االداء المؤسسي 

 والمديرية المعنية باالجراء 
معتمد من لجنة االعتماد : 

 الختم : التخطيط والتنسيق والمتابعة


