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ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
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 :  يف حمكم التنزيل قال تعاىل

   َْج ِنَّ َخْیَر َمِن اْسَتأ ْجْرهُ ۖ إ َبِت اْسَتأ َ ِْحَداُھَما َیا أ َْت إ ْرَت ـَقال
ِمینُ ـاْلقَ     )     )26ِويُّ اْألَ

  القصصسورة                                                                
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والتصميم سيق   ع. م. أ: الت

امعة ا وكيل سعادة   ـ1440/ 01  :ولصدار   لمة

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

  

  

وأدوات أصبح تطبیق معاییر ومفاھیم  2030رؤیة المملكة برامج في ظل      

مان  ة المشتركة  ولض ق األھداف الوطنی ة لتحقی اإلدارة الحدیثة ضرورة ملح

ة في  ة الخطة اإلستراتیجیة  إطارسرعة اإلنجاز لمشروعات الجامع الطموح

  .مبادرات تطویر منھجیات العمل في الجامعة  وللجامعة 

دف ة  ق ى تشغیل وصیانة المدین ات اإلشراف عل ى تحدیث آلی ة إل سعت الجامع

اییر  ق مع ات وف ف المحافظ ي مختل ة ف ق الجامع آت ومراف ة ومنش الجامعی

تحكمفي التخطیط الرقمي التحول التقني  تتبنىعالمیة  ة وال  والتنظیم والمراقب

وسرعة ة ھدف تحقیق اإلستدامة وخفض تكالیف التشغیل والصیانبوالمتابعة 

  .وتقدیم خدمات متمیزة لمنسوبي وزوار الجامعة وجودة األداء 

ر  ذا یعتب دلیل ل ذا ال ـھ وم ب اني " الموس زء الث ي الج دلیل المعرف ة " ال خارط

التشغیل والصیانة وفق إجراءات  موارد وأصول نحو إدارة فعالة إلدارة طریق

اذج  ة وسجالت قیاسیة ونم ات تلبي  مدروسةموحدة ومنھجی مشاریع متطلب

  .المحافظات وفي الجامعة العمالقة في المدینة الجامعیة 

 ً إن شاء  سنحققبالكوادر الوطنیة وبھذا العمل المتمیز  ثقتيبا تعالى و إیمانا

  .بكفاءة عالیة  األھداف اإلستراتیجیة للتشغیل والصیانة هللا

  ...وهللا ولي التوفیق   

                                           

 

                                                                                

  

 علي الحسون بن  حمدم/ د . أ

 جامعة الملك خالدوكیل 
 

 في ظل
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د م                 ذ تأسیسھا جامعة الملك خال ةتشیید ن ة  مرافق تعلیمی عمالق

ً  تتمثل ات جھزة في مشاریع المدینة الجامعیة بالفرعاء مُ أساسا بأنظمة وتقنی

ي  ة ف ة التنموی ي النھض اركة ف خاء للمش ة بس ا الجامع ت علیھ ة أنفق متقدم

ة تثمار المنطق ریة واالس ول البش ي العق ما،  ف تدامةن ولض آت  اس ذه المنش ھ

ة والبُ  اءة عالی دیم خدمات التشغیل والصیانة بكف ة وتق د. نى التحتی م یع في  ل

ة  ر التقنی لعص ة العم ى  الرقمی دة عل ة المعتم یانة التقلیدی ادئ الص ق مب وف

  .والصیانة الطارئة  الصیانة اإلسعافیة

ة ادرات تطویر منھجی ة للمشاریع ومب ة الجامع إدارة  ومن منطلق رؤیة وكال

ة باستكمال مشروع  المشاریع فقد تم مواصلة تطویر عملیات وخدمات الوكال

اني ھ الث ي بجزئ دلیل المعرف تص ب ال ذي یخ غیل ال ول التش وارد وأص إدارة م

  .والصیانة وفق رؤى عالمیة تحقق الشفافیة وسرعة وجودة األداء 

ذا  یتبع ھ دلیل إن وس اذج ال ات ونم ة عملی ى أتمت ل عل الى العم اء هللا تع ش

وسجالت التشغیل والصیانة بتطبیق تقنیات الحاسب اآللي ومفھوم نظام مكتب 

ة " MORMOS"إدارة موارد وأصول التشغیل والصیانة  ومعاییر منھجی

م  اءة أداء نظ تمراریة كف ى اس ة عل ة للمحافظ یانة بالوكال غیل والص التش

   .   بُنیة التحتیة في المدینة الجامعیةوتجھیزات المرافق وال

  ...وهللا ولي التوفیق  

                                           

 

                                                                                

  

 شھدت

 عبد هللا داھم بن  حمدم/ م . د

 الجامعة للمشاریعوكیل 
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يد   التم
  

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت

املؤلف   ـ1440/ 01  :ولصدار  لمة

  
 

                                   

  

ادي  الحمد  رب العالمین       م البشریة وھ اء والمرسلین معل ى أشرف األنبی والصالة والسالم عل

  .اإلنسانیة إلى الطریق المستقیم 

ر  الي وزی ً لقرار مع یأتي إعداد ھذا الدلیل بناًء على توجیھات سعادة وكیل الجامعة للمشاریع استجابة

م التعل اریخ  21970یم رق م 4/4/1438وت امي رق رار الس ى الق ي عل ـ المبن اریخ  59124ھ وت

ھـ القاضي بالموافقة على آلیة إعداد أدلة اإلجراءات الحكومیة وأن تقوم كل جھة بإعداد  8/12/1437

  . دلیل اإلجراءات الخاصة بھا 

راف على دراسة وتصمیم وتنفیذ واستكماالً لمشروع إعداد الدلیل المعرفي الجزء األول الخاص باإلش

ة الجامعة للمشاریع  د أولت وكال ة فق اممشاریع الجامع ي الجزء االھتم دلیل المعرف اني  بإعداد ال الث

لإلشراف على تشغیل وصیانة المدینة الجامعیة ومنشآت ومرافق الجامعة بالمحافظات لتكون قد أتمت 

  ) . التشغیل والصیانة ، التنفیذ ، د الدراسة واإلعدا" (PLC"إجراءات دورة حیاة المشروع 

ة  د منھجی ة ق ي الوكال یانة ف غیل والص تالتش یانة  ألغ ى الص دة عل ة المعتم یانة التقلیدی وم الص مفھ

ادة بتطبیق  ة وتحقق تطلعات القی ة لتواكب األھداف اإلستراتیجیة للجامع اإلسعافیة والصیانة الطارئ

یا غیل والص وارد التش اھیم إدارة م اییر ومف فمع اییر و نة وتوظی ات مع ة المعلوم وإدارة أدوات تقنی

  . قواعد البیانات

ى توضیح یھدف  اني إل اذج القیاسیة الواجب  تالسیاسات واإلجراءاالدلیل المعرفي الجزء الث والنم

یانة  غیل والص دمات التش ات وخ ى عملی راف عل ي اإلش ا ف د بھ ة التقی ة لكاف ق الجامع آت ومراف  منش

  .وفق روح فریق العمل الواحدإدارة المشروع أدوار حیات وإبراز مسؤولیات وصال
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املؤلف   ـ1440/ 01  :ولصدار  لمة

  
 

  
  

  :التالي المواضیع على  موزعة أبواب ثمانیةمل ھذا الدلیل على تیش

  .نبذة مختصرة عن وكالة الجامعة للمشاریع : الباب األول 

  . للتشغیل والصیانة العامة تعریف باإلدارة: الباب الثاني 

  .بوكالة الجامعة للمشاریع  التشغیل والصیانةمنھجیة : الباب الثالث 

ع  ام واألھداف والمسؤولیات والصالحیات ( التنظیم اإلداري : الباب الراب الوصف والمھ

  .)وبطاقات الوصف الوظیفي

  . والنماذج والسجالت إجراءات العمل: الباب الخامس 

  . ترمیز مكونات الصیانة وإدارة المستودعات: الباب السادس 

  .نظام قاعدة بیانات إدارة موارد التشغیل والصیانة اإللكترونیة : السابع  الباب

وتشتمل على الوصف الوظیفي لجھاز المقاول وتصنیف المشاریع المالحق :  الثامنالباب 
  .وبرنامج استكمال عملیات اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة قوالوثائ

  

  كیف تقرأ ھذا الدلیل ؟أخي المھندس 
ىوھو األفضل إذا لم یكن لدیك وقت كافي لقراءة كامل الدلیل   :أوالً  ع عل رح أن تتطل  فنقت

ث اب الثال اب و الب امسالب ي األول الخ تجد ف داف  وس ة وأھ وم وأھمی ف بمفھ تعری

  .وتسلیط الضوء على خطط وبرامج التشغیل والصیانة  منھجیة التشغیل والصیانة

م ستجد انھ قد في الباب الخامس : ثانیا  ات حصر وتصنیفت ذ وإعداد  العملی خطوات تنفی

  .والنماذج والسجالت المستخدمة  العملمھام 

ام  امج نظ ة التشغیل والصیانة وتصمیم برن ز تطبیق منھجی ي تعزی ونرجو أن یسھم ھذا العمل ف

نھ لن جھد بشري فإ حیث أن ھذا العملو ".MORMOS"مكتب إدارة موارد التشغیل والصیانة 

  الخطأ بالرغم من المراجعة والتدقیق والتحقق من صحة البیانات والمعلومات یسلم من النقص و

  .سائلین هللا تعالى أن یحقق األھداف المنشودة  

  ..وهللا الموفق والھادي إلى سواء السبیل 
  

  محمد الشبلبن سلیمان   
  مھندس مستشار  
  ھـ30/01/1440  
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خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
   

رس املعرف الدليل  

الصفحة  العنوان  رقم

يد
تم

ال
  

 3  ية

وكيللمة امعةسعادة  4  ا

سعاد عةلمة للمشار امعة ا  5  وكيل

يد  6  املؤلفتم

ول الةال: الباب   سطور و

ول   1 الباب ات  25  محتو

 26  املقدمة  1-1

الة  2-1 الو ة  27  رؤ

الة  3-1 الو  27  رسالة

الة  4-1 الو داف  27  أ

سية  5-1 الرئ ام  28  امل

لال  6-1 لي الةالتنظيمي   29  لو

ي الثا عن: الباب العامةنبذة والصيانة دارة شغيل  لل

ي  2 الثا الباب ات  31  محتو

 32  املقدمة  1-2

 32  دارات  2-2

دارة  3-2 ة  33  رؤ

دارة  4-2  33  رسالة

دارة  5-2  33  قيم

سية  6-2 الرئ  34  داف

الة  7-2 للو اتيجية س داف باأل لإلدارة سية الرئ داف  35  عالقة

والصيانة  8-2 شغيل لل العامة دارة ام  36  م

والصيانة  9-2 شغيل لل العامة لإلدارة التنظيمي ل ي  45  ال
  
  
  
  
  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
    

  
  
  
  

رس املعرف  الدليل

الصفحة  العنوان  رقم

ية: الثالثالباب والصيانةمن شغيل  ال

الثالث  3 الباب ات   50  محتو

 51  تقديم  1-3

الصيانة  2-3 وم  52  مف

للصيانة  3-3 العام دف  53  ال

الصيانة  4-3 مية   54  أ

والصيانة  5-3 شغيل لل ساسية   54  داف

الصيانة  6-3   55  أنواع

والصيانة  7-3 شغيل ال   59  عمليات

الصي  8-3   61  انةجودة

املستودعات  9-3 وإدارة الغيار قطع   63  ترم

والصيانة  10-3 شغيل ال عمليات   63  أتمتة

ع الرا داري : الباب  التنظيم

ع  4 الرا الباب ات  65  محتو

ام  1-4 وامل داف و  66  الوصف

والصالحياتئاملس  2-4  103  وليات

الوظيفي  3-4 الوصف  175 بطاقات

امس ا العمل: الباب   إجراءات
امس  5 ا الباب ات   230  محتو

والصيانةوصف  1-5 شغيل ال إدارة   232  عمليات

طة  2-5 عملياتخر والصيانةتدفق شغيل   238  ال

ساسية  3-5 والصيانة شغيل ال   240  عمليات

القياسية  4-5 والصيانة شغيل ال   380  عمليات

والصيانة  5-5 شغيل ال عمليات   304  نماذج

والصيانة 6-5 شغيل ال عمليات   676  الت



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  
 

رس املعرف  الدليل

الصفحة  العنوان  رقم

السادس املستودعات:الباب وإدارة الصيانة مكونات    ترم

السادس  6 الباب ات   698  محتو

  699  تقديم  1-6

الصيانة  2-6 نظام ف   699  .عر

املستودعات  3-6 شاء إ من دف   701  .ال

املستودعات  4-6 إدارة وم   701  .مف

باملستودعات  5-6 تمام عدم ع تبة امل السلبية   701  .ثار

املستودعات  6-6 إدارة داف أ لتحقيق ا توفر الواجب   702  .الشروط

للمستودعات  7-6 الداخ   702 .التخطيط

والصيانة  8-6 شغيل ال مواد   704  .ترم

شغيل  9-6 ال نظم مكونات   705  .والصيانةترم

الغيار  10-6 قطع   714  .توصيف

ن  11-6 التخز   715  .وظيفة

ن  12-6 التخز لوظيفة سية الرئ   715  .داف

ن  13-6 التخز ات مستو   716  .تحديد

املخزنة  14-6 املواد يف   718  .تص

رجاع  15-6 و والصرف ستالم املستخدمة   718  .النماذج

ر  16-6   719  .التقار

واختصاصاتھ  17-6 املستودعات ن أم   719  .دور

املستودعات  18-6 وسالمة   720  .أمن

ع السا والصيانة: الباب شغيل ال موارد إدارة مكتب   نظام
ع 7 السا الباب ات   724  محتو

والصيانة  1-7 شغيل ال لعمليات املعلومات تقنية مية   725  أ

وال  2-7 شغيل ال موارد إدارة مكتب نظام   726  صيانةمكونات

والصيانة  3-7 شغيل ال موارد إدارة مكتب نظام من املرجوة   728  الفوائد

النظام  4-7 من   729  املستفيدون

النظام  5-7 ات   729  مم

النظام  6-7 عمل   730  كيف

املشروع  7- 7 إدارة عمليات ف   731  عر

املدعومة  7- 8 ع املشار   731  معلومات

ع  7- 9   732  النظامشغيلشراف



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
    

  
  
  

رس املعرف  الدليل

الصفحة  العنوان  رقم

   املالحق: الثامنالباب

الثامن  8 الباب ات   734  محتو

ع  1-8 املشار ترقيم   736  نظام

ع  2-8 املشار ملفات يف   740  تص

واملسؤوليات  3-8 ام امل ع   743  توز

املقاول   4-8 از الوظيفي   747  الوصف

عملي  5-8 استكمال والصيانةبرنامج شغيل ال   765  ات
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

 

داول  ا رس  ف

دول  ا دول  رقم ا الصفحة  اسم  رقم

2- 1 والصيانة  شغيل لل العامة لإلدارة سية الرئ داف  34 

الة 2 -2 للو اتيجية س داف باأل لإلدارة سية الرئ داف  35 عالقة

والصيانة 1 -3 شغيل ال  59  عمليات

انيكية 1 -6 املي نظمة  707 مجموعة

ائيةمجم 2 -6 ر الك نظمة وعة  708 

ة 3 -6 املعمار نظمة  709 مجموعة

املدنية 4 -6 نظمة  711 مجموعة

املشروع 1 -8 وصيانة شغيل ع الصرف ة ج  737 رمز

املشروع 2 -8 موقع  737 رمز

املشروع 3 -8 ملفات يف  741 تص

واملسؤوليات 4 -8 ام امل ع  705 توز

ا  8-5 استكمال املطلوب .العمليات  766  
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  
 

ال ش رس  ف

ل الش ل رقم الش الصفحة  اسم  رقم

ة  1 -1 دار الوحدة حسب ع للمشار امعة ا الة لو التنظي ل ي  29 ال

الوحدة  1 -2 حسب والصيانة شغيل لل العامة دارة ل  46 ي

املسؤولية  2 -2 حسب والصيانة شغيل لل العامة دارة ل  47 ي

ال  3 -2 دارة ل ةي العضو حسب والصيانة شغيل لل  48 عامة

والصيانة  1 -3 شغيل ال ية من  53 مخطط

الصيانة  2 -3  55 أنواع

الصيانة  3 -3  58 مخطط

ن   4 -3 واملشغل ن واملشرف ن املصمم ن ب كة املش العالقة  62  مخطط

والصيانة   1 -5 شغيل ال  234  عمليات

والصيانة   2 -5 شغيل ال عمليات تدفق طة  238  خر

املستودعات   1 -6 ن التخز مناطق  703  ترم

الصيانة   2 -6 ونات م يف  706  تص

والصيانة   3 -6 شغيل ال مواد يف  712  تص

الصيانة   4 -6 ونات وم أنظمة مواقع  713  ترم

ن   5 -6 التخز سوب م تحديد  718  عوامل

نظا   1 -7 ونات والصيانةم شغيل ال موارد إدارة مكتب  727  م

والصيانة   1 -8 شغيل ال ع مشار  736  ترقيم

والصيانة   2 -8 شغيل ال ع مشار ملفات ترقيم يف  740  تص
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

رس والصيانةف شغيل ال  ساسية عمليات

الصفحة  العمليةاسم  العمليةرقم   رقم

4356TP01 جديد مشروع شغيل  242  طلب

4356TP02 اصةإعداد ا  244  املتطلبات

4356TP03 ة التقدير لفة  246 .الت

4356TP04 املشروع  248 إدراج

4356TP05 العقد  250 تج

4356TP06 الفنية  253 املراجعة

4356TP07 للمنافسة املشروع   255 طرح

4356TP08 للموقع ن املتنافس ارة  257 ز

4356TP09 ن املتنافس استفسارات ع  259 جابة

4356TP10 ن املتنافس عروض  261 تحليل

4356TP11 ملفات املشروعإحالة  263 ووثائق

4356TP12  املقاول مع يدي التم   265 جتماع

4356TP13 ي بتدا ي امليدا رد  268 ا

4356TP14 ل املوقع   272 مقاوللسليم

4356TP15 املشروعاعتماد   274 مدير

4356TP16  املقاول از ج  276 اعتماد

4356TP17 ض للتعو القابلة البنود قوائم  278 حصر

4356TP18 الغيار قطع  282 ترم

4356TP19 املقدمة الدفعة  284 صرفة

4356TP20 شغيلية ال انية امل  286 إعداد

4356TP21 عطل  288 إصالح

4356TP22 غيار قطع  290 صرف

4356TP23 شراء  292 أمر

4356TP24 واملعاينة  294 الفحص
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

رس والصيانةف شغيل ال  ساسية عمليات

الصفحة  العمليةاسم  العمليةرقم   رقم

4356TP25 ة الدور ر  296 التقار

4356TP26 والصيانة شغيل ال مرحلة  298  تخطيط

4356TP27 الوقائية الصيانة  304 تخطيط

4356TP28 العالجية الصيانة  306 جدولة

4356TP29 الطارئة  309 الصيانة

4356TP30 غي  314 أمر

4356TP31 سكنية وحدة تلفيات  316 تقدير

4356TP32 سكنية وحدة يل  334 تأ

4356TP33 ش امل ع  336  أةعديالت

4356TP34 اجتماع  339  طلب

4356TP35 داء مؤشرات  341 قياس

4356TP36  ري الش املستخلص  349 صرف

4356TP37 املقدمة الدفعة ضمان   353 تخفيض

4356TP38  املقاول  355 إنذار

4356TP39 املشروع  357  ب

4356TP40 ودة ا  359 مراقبة

4356TP41 العمل  361 إيقاف

4356TP42 العمل ناف   363 است

4356TP43 ي ا ال ي امليدا رد  365 ا

4356TP44 ائية ال الدفعة   367 صرف

4356TP45 العقد العقد"إنجاز  370 "إغالق

4356TP46  املقاول كفاءة  373 تقييم

4356TP47 وتقدير  375  شكر

4356TP48 ي ا ال الضمان عن  377  فراج
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

رس والصيانةف شغيل ال  القياسية عمليات

الصفحة  العمليةاسم  العمليةرقم   رقم

435SP01 النطاق إدارة  381 تخطيط

435SP02 النطاق  382 تحديد

435SP03 النطاق  382 ضبط

435SP04 شطة  383 تحديد

435SP05 شطة ب  383 ترت

435SP06 شاط ال موارد  383 تقدير

435SP07 الزم دول ا عة   383 متا

435SP08 لفة الت  384 تقدير

435SP09 املوازنة  384  تحديد

435SP10 لفة الت  385 ضبط

435SP11 ودة ا  387 ضمان

435SP12 ودة ا   387 ضبط

435SP13 ة شر ال املوارد  389 إدارة

435SP14  املقاول از ج ن   389  عي

435SP15 العمل ق فر ر   390 تطو

435SP16  املقاول از ج  390 إدارة

435SP17 تصاالت إدارة  391 تخطيط

435SP18 تصاالت  392 إدارة

435SP19 تصاالت  393 ضبط

435SP20 املخاطر  394 تحديد

435SP21 املخاطر  395 تحليل

435SP22 املخاطر ة ملواج  395 التخطيط

435SP23 باملخاطر  396 التحكم

435SP24 دات التور إدارة  397 تخطيط

435SP25 دات التور  397 إجراء

435SP26 دات بالتور  398  التحكم

435SP27 دات التور  398  إغالق

435SP28 ن املعني  399  تحديد

435SP29 ن املعني إدارة  400  تخطيط

435SP30 ن املعني  400  مشاركة

435SP31 ن املعني مشاركة عة  401  متا
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

رس والصيانةنماذجف شغيل ال   عمليات

النموذج النموذج  رقم الصفحة  اسم   رقم

4356TF001 املشروع ونات م عناصر  409  وصف
4356TF002 جديد مشروع شغيل  418 طلب
4356TF003 العامة دارة مع عمراسالت  419 للمشار
4356TF004 اصة ا  420 املتطلبات
4356TF005 وتدقيق  478 مراجعة
4356TF006  املقاول وعمالة از ج  479 م
4356TF007  املقاول وعمالة از الوظيفي  480 الوصف
4356TF008 تقديرات  481 طلب
4356TF009  املقاول از ج ألجور ة التقدير لفة  483 الت
4356TF010 النظافة ملواد ة التقدير لفة  484 الت
4356TF011 افحة امل ملواد ة التقدير لفة  485 الت
4356TF012 ال و الزراعة ملواد ة التقدير لفة  486 الت
4356TF013 جمالية اليف الت ص  487  م
4356TF014 املشروع إدراج  488 طلب
4356TF015 املستفيدة ة ا  489 إشعار
4356TF016 والصيانة شغيل لل املوحد العقد  490 .نموذج
4356TF017 عمل ق فر  491  شكيل
4356TF018 الفنية املراجعة ر  492  تقر
4356TF019 املا رتباط من   494 التحقق
4356TF020 العامة للمنافسة املشروع  495 طرح
4356TF021  املقاول مندوب أسماء  496 طلب
4356TF022 موقعطلب دخول ح  497  تصر
4356TF023 املوقع ارة لز شراف ق فر ليف  498 ت
4356TF024 املشروع موقع ارة ز ادة  499  ش
4356TF025 ن املتنافس استفسارات  500  إحالة
4356TF026 ن املتنافس استفسارات  501 إجابة
4356TF027 ن املتنافس استفسارات إجابة  502 إحالة
4356TF028 العروض تحليل نة  503 شكيل



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

النموذج النموذج  رقم الصفحة  اسم   رقم

4356TF029 ن املتنافس لعروض الف التحليل  504 محضر
4356TF030 ن املتنافس لعروض الف التحليل محضر  533 إحالة
4356TF031 املشروع عقد  534 طلب
4356TF032 ي ا ال الضمان من ة  535  طلب
4356TF033 باالجتماع املقاول  536 إشعار
4356TF034 جتماع أجندة بإعداد ليف  537 ت
4356TF035 جتماع  538 أجندة
4356TF036 جتماع  539 محضر
4356TF037 املوقع سليم و رد ا نة  541  شكيل
4356TF038 ي بتدا رد ا بحضور املقاول ليف  542 ت
4356TF039 رد ا يقوائم ي/ بتدا ا  543 ال
4356TF040 ي بتدا رد ا  546 محضر
4356TF041 املوقع سليم  550  محضر
4356TF042 املشروع مدير املقاول(اعتماد  552  )ممثل
4356TF043 املقاول از ج   553 اعتماد
4356TF044 ض للتعو القابلة البنود حصر  554 طلب
4356TF045 القابلة البنود ضحصر  555 للتعو
4356TF046 املوردين عروض تحليل عمل ق فر  559  شكيل
4356TF047 املوردين عروض تحليل  560 محضر
4356TF048 املوردين عروض تحليل محضر  561  إحالة
4356TF049 الغيار قطع ن تأم  562  طلب
4356TF050 استالم  563  إدخال/ مذكرة
4356TF051 أنظمة ونات م  564  الصيانةترم
4356TF052 البناء ومواد الغيار قطع  568  ترم
4356TF053 املقدمة الدفعة ضمان  572 طلب
4356TF054 املقدمة الدفعة ضمان  573 خطاب
4356TF055 املقدمة الدفعة صرف  574 طلب
4356TF056 شغيلية ال انية امل  575  طلب
4356TF057 شغيلية ال انية امل  576 مراجعة



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

النموذج النموذج  رقم الصفحة  اسم   رقم

4356TF058 صيانة خدمة  577 طلب
4356TF059 اليومي العالجية الصيانة  579  برنامج
4356TF060 للموقع مواد صرف  580 طلب
4356TF061 الوقائية الصيانة برنامج  581 تنفيذ
4356TF062 الغيار قطع حركة ر البناء/ تقر  582 مواد
4356TF063 للموقع مواد شراء  583 طلب
4356TF064 شراء  584  أمر
4356TF065 الشراء أوامر  585 تحليل
4356TF066 بالشراء  586 عميد
4356TF067 مواد استالم  587 مذكرة
4356TF068 ومعاينة  588  فحص
4356TF069 اليومي ر  589  التقر
4356TF070  ري الش ر  590 التقر
4356TF071 ر سبوتقر التكميلية  591 عمال
4356TF072  املقاول  592  تقديمات
4356TF073 جديد مشروع شغيل طلب  593  دراسة
4356TF074 والصيانة شغيل ال مرحلة  596  تخطيط
4356TF075  ري الش الوقائية الصيانة  598 برنامج
4356TF076 سبو الوقائية الصيانة  599  برنامج
4356TF077 وقائية صيانة  600  بطاقة
4356TF078 معدة  601  بطاقة
4356TF079  ملعدة شاملة معدة صيانة  602  " عمرة" طلب
4356TF080  شاملة معدة  603  "عمرة" صيانة
4356TF081  طارئة صيانة ر  604 تقر
4356TF082  غي  605 أمر
4356TF083  غي بأمر املقاول  606 عميد
4356TF084  607  العقدعديل 
4356TF085  سكنية وحدة تلفيات  608 حصر
4356TF086  تلفيات إصالح لفة ت  609 تقدير



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

النموذج النموذج  رقم الصفحة  اسم   رقم

4356TF087  سكنية لوحدة مؤقت  610  استالم
4356TF088  تلفيات صر عمل ق فر  611 شكيل
4356TF089  تلفيات  612 محضر
4356TF090  امعةإشعار ا ات  613 ممتل
4356TF091  سكنية وحدة يل  614 تأ
4356TF092  تكميلية أعمال إنجاز ادة  615 ش
4356TF093  تكميلية أعمال  616 عميد
4356TF094  التعديالت أعمال  617 برنامج
4356TF095   املقاول أداء مؤشر  618 قياس
4356TF096   املقاول أداء مؤشرات اعتماد  619  طلب
4356TF097  نجاز ادة  620  ش
4356TF098  العاملة القوى  621 مستحقات
4356TF099  العاملة القوى ع ة ر الش سومات ا ص  622 م
4356TF100  للعدد سومات  623 ا
4356TF101  للعدد سومات ا ص  624  م
4356TF102  السيارات  625  حسومات
4356TF103  ة ر الش املقاول مستحقات ص  626 م
4356TF104  الشراء أوامر ص  627  م
4356TF105  املستعاضة للبنود املقاول مستحقات ص  628  م
4356TF106  التكميلية عمال لبنود املقاول مستحقات ص  629  م
4356TF107  ندات مس املقاول  نواقص  630  مستخلص
4356TF108  اليومي ضور ا  631  كشف
4356TF109  ضور ا كشف ص ري م  632 الش
4356TF110  املنجزة التكميلية عمال  633 تفاصيل
4356TF111  املقدمة الدفعة ضمان قيمة تخفيض  634 طلب
4356TF112  املقدمة الدفعة ضمان قيمة  635  تخفيض
4356TF113  املقدمة الدفعة ضمان بتخفيض املقاول  636 إشعار
4356TF114  املقدمة الدفعة ضمان عن  637  فراج
4356TF115  املقاول  638 )1(إنذار
4356TF116  املقاول  639 )2(إنذار



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

النموذج النموذج  رقم الصفحة  اسم   رقم

4356TF117  املشروع ب  640 طلب
4356TF118  املشروع  641 ب
4356TF119  املطابقة عدم ر  642 تقر
4356TF120  ودة ا ضبط ر  643 تقر
4356TF121  شغيل ال دمات بانھ  644 اس
4356TF122  الصيانة دمات بانھ  645 اس
4356TF123  مشروع إيقاف  646  طلب
4356TF124  إيقاف أمر  647  طلب
4356TF125  رة قا لظروف العمل  648 إيقاف
4356TF126  فنية ألسباب العمل  649 إيقاف
4356TF127   املقاول لتقص العمل  650 إيقاف
4356TF128  املشروع أعمال إيقاف  651  إشعار
4356TF129  العمل ناف است  652  طلب
4356TF130  العمل ناف است ع  653 املوافقة
4356TF131  العمل ناف است  654  أمر
4356TF132  العقد عديل ق م  655  تج
4356TF133  املشروع أعمال ناف است  656  إشعار
4356TF134  رد با املقاول ليف يت ا  657  ال
4356TF135 واستالم معاينة  658  محضر
4356TF136 العقد إغالق متطلبات فحص  662  قائمة
4356TF137 طرف إخالء ادة  663 ش
4356TF138 والصيانة شغيل ال مقاول كفاءة  664 تقييم
4356TF139  للمقاول وتقدير  667 شكر
4356TF140 موظف وتقدير  668  شكر
4356TF141 ادة وتقديرش  669 شكر
4356TF142 ي ا ال الضمان عن فراج متطلبات فحص  670 قائمة
4356TF143 ي ا ال الضمان عن فراج  671  طلب
4356TF144 ي ا ال الضمان عن  672 فراج
4356TF145 ي ا ال الضمان عن فراج بطلب املقاول  673 إشعار
4356TF146 ي ا ال الضمان  674 خطاب

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

رس التف  ال

ل ال ل رقم ال الصفحة اسم  رقم

4356TR01 التنفيذ تحت ال ع املشار  677  ل

4356 TR 02 ا وصيان ا شغيل املطلوب ع املشار  678 ل

4356 AR 03 والصيانة شغيل ال عقود  679 ل

4356 AR 04 ن املتنافس  680 ل

4356 AR 05 ن املتنافس ف مظار وثائق  681 ل

4356 TR 06 نفذت كما املخططات  682 ل

4356 TR 07 املفاتيح ترم  683 ل

4356 TR 08 ات والتج املعدات  684 ل

4356 AR 09  املقاول از ج  685 ل

4356 TR 10 الغيار قطع  686 ل

4356 AR 11 املقدمة الدفعة  687 ل

4356 TR 12 دمة ا أوامر  688 ل

4356 TR 13 الغيار قطع صرف  689  ل

4356 TR 14  ري الش ر التقر  690 ل

4356 TR 15 الطارئة الصيانة  691 ل

4356 TR 16 السكنية الوحدات يل تأ  692 ل

4356 TR 17  املقاول تقديمات  693  ل

4356 TR 18  املقاول أداء قياس مؤشرات  694  ل

4356 TR 19 ة ر الش الدفعات  695 ل

4356 TR 20 املطابقة عدم ر تقار  696 ل
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ا خالدجامعة   مللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ :الت
26   

ول   الباب
سطور   ـ1440 / 01:  ول صدار الة   الو

 

  
  : المقدمة   1 - 1

              ً ة  جامعة الملك خالد تطورا ة والبحثی ً في شتى المجاالت من الناحیة التعلیمی ة  ,ملحوظا واألكادیمی

ً في مشاریع ، وخدمة المجتمع  وقد واكب ھذا التطور األكادیمي توسع متزاید في تنفیذ المشاریع اإلنشائیة متمثلة

كلومشاریع في مختلف المحافظات لمدینة الجامعیة عمالقة في ا ذا بش س ھ ة  مما انعك ویر وكال ي تط ابي ف إیج

ل الجامعة  ات سعادة وكی ة وطموح دیر الجامع الي م ات مع ً لتوجیھ ة ة تلبی ا المختلف اریع وإداراتھ الجامعة للمش

  .للمشاریع 

ي  وإداراتھاخرى تعمل وكالة الجامعة للمشاریع ضمن منظومة وكاالت الجامعة األ       لتحقق مكانة بارزة ف

يالمساندة وتقدیم ،  ومرافق الجامعة منشآتوتشغیل وصیانة مباني ومجال تخطیط وتصمیم وتنفیذ   والدعم الفن

ز  ومنشآتللمدینة الجامعیة للطالب والطالبات  ي التمی ة ف ة الجامع ق رؤی ات لتحقی الجامعة في مختلف المحافظ

  .والمنافسة العالمیة 

ا         ا الھندسیة ومعاییرھ ویر عملیاتھ ي تط اریع ف ة للمش ة الجامع عى وكال لذلك وفي إطار رؤیة الجامعة تس

اییر  ق مع ة وف ةالفنی ة عالمی ي إدارة  ومنھجی ة ف یانة احترافی غیل وص اریعوتش ة مش راءات  الجامع ع إج ووض

  . وخدمات التشغیل والصیانةلعملیات  قیاسیة

ذكالة كانت رحلة البدایة للو       ة  من ام تأسیس الجامع ـ 1419ع ة األم ھ ن الجامع ك سعود  -م ة المل  -جامع

ة حیث كانت إدارة المشاریع  امأول إدارة في الجامعة األم معنی ذ  بمھ ى التنفی راف عل الدراسة والتصمیم واإلش

ع  طردوبالتوس ام اإلدارة  المض ام لمھ اریع ع ة للمش ة الجامع یس وكال م تأس ت ال1433ت ث قام ـ حی ة ھ وكال

راء  ینوباستقطاب الخب ي  المھندس ة وتبن ل التنظیمی ویر الھیاك وظیفي وتط ف ال ات الوص ات األداء بطاق وبطاق

  .وفق رؤیة ورسالة الجامعة والخطة اإلستراتیجیة للوكالة "  BSC" المتوازن 

اءً و        ة  بن ة الحالی ام الوكال ى مھ اه عل ل تج ات مراح روععملی اة المش إن الوكا دورة حی ةف ت  ل ي الوق ف

  : )1-1( أدناه الموضحة بالشكل رقمالمذكورة  تضم اإلدارات الحاضر

  .اإلدارة العامة للمشاریع  - 1

 .اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة للمدینة الجامعیة بالفرعاء - 2

 .إدارة الشؤون الھندسیة - 3

 .إدارة المساندة  - 4

 .وحدة العالقات العامة  - 5

 .وحدة التطویر والمتابعة  - 6

 تشھد
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  .ة مخاطر المشاریع مكتب إدار - 7
  

  : رؤیة الوكالة 2 - 1

  

  

  
 

  : رسالة الوكالة 3 - 1
  
  

 
  
  
  
  
  :أھداف الوكالة   4  - 1
  

ي  -1 وبیة ف ات الحاس ة والبرمجی الیب الحدیث ارات واألدوات واألس ارف والمھ ف المع ة التوظی دراس

ة والریاتصمیم الو ة والطبی ة األكادیمی اریع الجامع ذ مش ى تنفی راف عل ار واإلش ي إط ة ف ضیة والخدمی

  .منظومة منھجیة إدارة المشاریع 

رةوصیانة تشغیل تحقیق ظروف  -2 آتل مبتك ق  منش ة لضمان اإلستفادة ومراف م الجامع زات ونظ وتجھی

  .القصوى وترشید الطاقة وسالمة العاملین والمستخدمین 

ة ال -3 اءة وفاعلی آترفع كف ة  منش ة والریاضیة والخدمی ة والطبی اییراألكادیمی ى مع ق أعل  التشغیل وتطبی

  .أدائھا بجودة وكفاءة عالیة  الستمرارالصیانة و

  .تطویر وتحدیث البنیة التحتیة لجمیع المنظومات المستخدمة في مباني ومرافق الجامعة  -4

ات و -5 الب والطالب ة للط ة الجامعی ة للمدین اندة الفنی دیم المس آتتق ات  منش ف المحافظ ي مختل ة ف الجامع

 .لتحقیق رؤیة الجامعة في التمیز والمنافسة العالمیة

  .دعم دور الجامعة للمساھمة في التنمیة المستدامة وخدمة المجتمع  -6

ھ  -7 ى لتوجی اریع االستثمار األمثل للموارد المالیة والبشریة لإلدارة المثل ات المش غیل عملی دمات التش وخ

 .ت المشروع الرئیسیةلمحدداوالصیانة 

ة  ةمدین" ة داعم اییر عالمی زة بمع ة متمی آت نموذجی ة ومنش جامعی
 .لمعرفةلمتطلبات ا

ذ  غیل وصیانة دراسة وتصمیم وتنفی ق وتش ة وف ق الجامع منشآت ومراف
ویر  ة لتط ة والتقنی اندة الفنی دیم المس المة وتق ودة والس اییر الج أعلى مع
ودة  ة الج ة عالی ة أكادیمی مان بیئ ة لض ة التحتی ق والبنی ین المراف وتحس

 .تمعتحقق متطلبات التنمیة المستدامة لخدمة منسوبي الجامعة والمج

 رؤیتنا
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  : الرئیسیةمھام ال  5 - 1
  

یلیة - 1 ط التفص ذ الخط ة تنفی ا ومتابع ا ومرافقھ ة ومبانیھ اریع الجامع ى مش راف عل غیلیة  اإلش  والتش

  .والتشغیل والصیانةللمشاریع التي تحت الدراسة والتصمیم والتنفیذ 

ة - 2 ة  المراقب ة والمتابع الب والطالالمیدانی ة للط ة الجامعی ف للمدین ي مختل ة ف آت الجامع ات و منش ب

ة زات للمحافظ دات والتجھی نظم والمع اني وال المة المب ن س ق م ات للتحق ى المحافظ ا  عل جودتھ

  .واستدامتھا

اریین ومختلف أصحاب المصلحة - 3 اولین واالستش ع المق داف  التواصل المنتظم م اح أھ ق نج لتحقی

  . المشروع

ر - 4 ذ واإلش دمات تباشر الوكالة أعمال التصمیم والتنفی وفیر الخ ىلبُ اواف وت ة  ن ة الطبی ة للمدین التحتی

  .والمستشفیات الجامعیة كجزء من رسالة الجامعة  لخدمة المجتمع 

5 -  ّ عتط ؤولیا ل ة بمس ام تالوكال ة و مھ ة الجامعی ى مستوى المدین تدامة عل اه االس آتتج ق  منش ومراف

  .)التشغیل والصیانةو اإلعداد والتنفیذ (احل المشروع مرلمختلف الجامعة في المحافظات 

  .تقدیم الدراسات واالستشارات الھندسیة والفینة لمعالي مدیر الجامعة ووكاالت وكلیات الجامعة  - 6

زم بالتنسیق الفنیة وتحدید احتیاجات الوكالة من الكوادر الھندسیة و - 7 ا یل راح م التقنیة واإلداریة واقت

اد الكمع  وظفین إلیج ؤون الم ة واستمرار عمادة أعضاء ھیئة التدریس وش ة والمؤھل وادر الالزم

  .تنمیة كفاءتھم 

تقرة  - 8 روف تشغیل مس ق ظ تطبیق مفھوم جودة عملیات التشغیل والصیانة والتطویر المستمر لتحقی

  .وأمنھ والمساھمة في ترشید استھالك الطاقة وتكالیف التشغیل والصیانة

ة - 9 ة تنفی إعداد متطلبات المیزانیة السنویة لمشاریع الجامع ةالذ ومتابع لمشاریع ل التشغیلیة میزانی

ائیة  ة واإلحص اریر الدوری دیم التق دعم  والمعتمدة في المیزانیة وتق اندةال ة  والمس إلدارة العام ل

  .للشؤون اإلداریة والمالیة

10 -  ُ ع ت د وجم ات وعطي الوكالة أھمیة بالغة لرص ل بیان اریع تحلی میم المش ي تحت الدراسة والتص الت

ذ امج ن والتنفی دیث برن ة وتح ات الجغرافی م المعلوم ة و (GIS)ظ ة والخاص اریر الدوری داد التق إع

  . واإلحصاءات والرسومات البیانیة

ق  منشآتمشاریع و أداءمنھجیة إدارة المشاریع لتحسین  السعي نحو تطویر آلیات وأسالیب - 11 ومراف

  . الكوادر الفنیة والتقنیةورفع كفاءة ومھارات  الجامعة
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  الھیكل التنظیمي لوكالة الجامعة للمشاریع )  1-  1(الشكل 

  وحدة اإلداریةحسب ال

  مكتب وكیل الجامعة للمشاریع

  

  إدارة المساندة 
اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

 بالمدینة الجامعیة بالفرعاء

  

 اإلدارة العامة للمشاریع

 اإلدارة المساعدة

 وكالة الجامعة للمشاریع

 وحدة التطویر والمتابعة
  وحدة العالقات العامة 

  

  إدارة الشؤون الھندسیة 

  مكتب إدارة مخاطر المشاریع



  

  

  
  

 
 



 

31 
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  : المقدمة   1 - 2
ة       ً لمواكب ھ نظرا ة للمشاریع إال أن ط اإلدارة العام اریع كانت تضم فق ة للمش ة الجامع عند بدایة تأسیس وكال

اء اإلدارة لتزاید المھام و ما تشھده الجامعة من مشاریع ضخمة في المدینة الجامعیة بالفرعاء أصبحت مھمة إنش

ة ولحة لتقدیم خدمات التشغیل والصیانة العامة للتشغیل والصیانة ضرورة م تنة(الزراعة والنظاف اءة  )البس بكف

ذه ال تدامة ھ زة وضمان اس آتعالیة متمی الیف التشغیل  منش ات تك ید نفق ة وترش ق العام ة والمراف ة التحتی والبنی

  .والصیانة 

ام 1439والصیانة عام بموافقة كریمة من معالي مدیر الجامعة تأسیس اإلدارة العامة للتشغیل فقد تم       ـ للقی ھ

آتونظافة مباني وتشغیل وصیانة  وخدمات وإدارات الوكالة باإلشراف على عملیات ومةمع منظ ق  منش ومراف

ة  المدینة الجامعي ادئ األساسیة لمنھجی ة وفق المب ة اإلستراتیجیة للجامع ق الرؤی ة لتحقی وم اإلدارة الحدیث بمفھ

  .شغیل والصیانةالت منھجیةإطار في إدارة المشاریع 

ة        ستقوم اإلدارة بالمشاركة الفعالة لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة للوكالة بالتعاون مع مختلف إدارات الوكال

  :وفق الرؤیة الطموحة لإلدارة وقد تم صیاغتھا على النحو التالي 

 الرؤیة                      )Vision Statement.( 

 الرسالة                   )Mission Statement.( 

 القیم                                      (Values). 

             األھداف الرئیسیة     )Main Goals.( 
  

  : اإلدارات   2 - 2
ة ت      ألف اإلدارة العام یانةت غیل والص ن اإلدارات للتش ام م دات واألقس حة  والوح اه الموض ذكورة أدن الم

  : )1-2(رقم بالھیكل التنظیمي 

  .إدارة المساندة الفنیة  - 5  .إدارة عملیات التشغیل والصیانة  - 1
  .وحدة التخطیط والجودة  - 6  . إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدمات  - 2
  .مكتب الطوارئ  - GIS .  7إدارة نظم المعلومات الجغرافیة  - 3
  .مركز البالغات الموحد  - 8  .إدارة الخدمات العامة  - 4
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  : اإلدارة رؤیة     3 - 2

  
  

 
  

  : إلدارةرسالة ا   4  - 2

  

  

  

  

  

  : دارةاإلقیم     5 - 2
ة  للتشغیل والصیانةإن من أبرز القیم التي یؤمن بھا منسوبي اإلدارة العامة  في أداء المھام الیومیة تحت منظوم

  :القیم التالیة وفقَ  النظم واللوائح والتعلیمات المنظمة لذلك

ودة والت .1 زالج ات لتحق :میّ ة المعلوم رامج تقنی تخدام ب توى واس ة المس اییس رفیع ق مق الل تطبی ن خ ق یم

 .الطموحات الكبیرة والسعي نحو التمیّز

ع  :القیادة والعمل بروح الفریق .2 وذلك بتعزیز األدوار القیادیة الفردیة والمؤسسیة التي تدفع عجلة التنمیة م

 .اإلبداع والعمل بروح الفریق الواحدحترافیة والمسؤولیة وإیماننا العمیق باإل

وبیھا  :العدالة والنزاھة .3 ع منس زم جمی تلتزم اإلدارة بمبادئ العدالة اإلداریة والتنظیمیة وتكافؤ الفرص ویلت

 .حترام واألخالقیات المھنیةبأعلى درجات األمانة واإل

اءلة .4 فافیة والمس ات والمعلو :الش ادل البیان ي تب فافیة ف زم اإلدارة بالش ات تلت ركائھا والجھ ع ش ات م م

 .المختصة، ویلتزم جمیع منسوبیھا باحترام قیمنا في جمیع أنشطة الوكالة

تلتزم اإلدارة بدعم التحسین المستمر لكافة األنشطة وفق معاییر ومفاھیم الجودة الشاملة  :التحسین المستمر .5

  .لجامعةوتعزیز اإلنجاز العملي وفق آلیات تضمن استدامة وتطویر وتنمیة موارد ا
  

  

 

  

 .دار باحترافیةمنشآت ومرافق جامعیة نموذجیة مستدامة تُ 
 رؤیتنا  

ة التشغیل وصیانة منشآت ومرافق  -1 اییر عالمی ة بمع ة بجامع ة احترافی تطبیق منھجی
 .الجامعة وزوار لتحقیق رضاء منسوبي في إدارة عملیات التشغیل والصیانة

ات الحاسب اآللي إلدارة و تبني تقنیات اإلدارة الحدیثة بمفھوم جودة الصیانة -2 تطبیق
 .التشغیل والصیانة وأصولموارد 

 .اإلداري وغرس قیم السلوك بناء الكوادر الھندسیة والفنیة المؤھلة بكفاءة عالیة  -3



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
34  

ي الثا  الباب

عن  ـ1440/ 01 :   ول صدار والصيانةنبذه شغيل لل العامة   دارة

 

  : األھداف الرئیسیة    6 - 2
ى و منھجیة التشغیلفي إطار       الصیانة وبناًء على األھداف اإلستراتیجیة للوكالة فإن اإلدارة تعمل جاھدة عل

  ) . 1-2( تحقیق األھداف الرئیسیة الموضحة بالجدول رقم 

  
  .یانة للتشغیل والصاألھداف الرئیسیة لإلدارة العامة ) 1- 2(جدول رقم 

  

  وصف الھدف  رقم الھدف

  ) موظفین ، أعضاء ھیئة تدریس ، طالبات/ طلبة (  منسوبي الجامعةتحقیق رضاء السعي نحو  1

2 
نظم  زات وال دات والتجھی ل أداء المحافظة الدائمة على كفاءة المع ى أفض ول عل وضمان الحص

  .ممكن 

ى األداء المستمر الصیانة والتطویر التشغیل وتطبیق مفھوم جودة عملیات  3 اظ عل المستمر للحف
  .المعداتوللنظم 

املین  4 ى سالمة الع اظ عل ل للحف ة العم تحقیق ظروف تشغیل مستقرة بإتباع تحسین ظروف بیئ
  .ومنسوبي الجامعة

  .المساھمة في ترشید تكالیف التشغیل والصیانة واستھالك الطاقة  5

للمحافظة على استدامة ) والمدنیة والكھرومیكانیكیة المعماریة(لألنظمة تنفیذ البرامج التأھلیة  6
  .ومرافق الجامعة منشآت

7 
تخطیط ومتابعة ومراقبة تنفیذ تنظیم وفي  حاسب اآللي ونظم قواعد البیاناتاستخدام تقنیة ال

  .الصیانة  التشغیل عملیات

 منشآتق ومرافومعدات وتجھیزات نظم والصیانة لكافة و التشغیل التخطیط لجمیع عملیات 8
  .الجامعة

  .بمعاییر عالمیة  التشغیل والصیانةتطبیق منھجیة   9
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  :عالقة األھداف الرئیسیة لإلدارة باألھداف اإلستراتیجیة للوكالة     7 - 2

ذھا  للتشغیل والصیانةاألھداف الرئیسیة لإلدارة العامة  صیاغةلقد تم       ة تنفی ي آلی وفق مبادئ أساسیة تسھم ف

ة و داف طریق اح األھ اریع وإنج ة للمش ل الجامع عادة وكی ات س ق تطلع ي تحقی ة ف اركة الفاعل ھا والمش قیاس

م  ن الجدول رق ح م ا یتض ق ) 2-2(اإلستراتیجیة للوكالة وكم ي تحقی ة ف ارك الوكال ان اإلدارة تش اه ف ین أدن المب

  .معظم أھدافھا اإلستراتیجیة

  
  لإلدارة باألھداف اإلستراتیجیة للوكالةاألھداف الرئیسیة عالقة  )2-2(رقم جدول 

  

  نةاتشغیل والصیاألھداف الرئیسیة لإلدارة العامة لل  األھداف اإلستراتیجیة للوكالة
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الوصف

ة  منشآت  1 دمات متكامل ومرافق وخ
                    .ومتمیزة 

                    .بیئة أكادیمیة مستدامة   2
                    .ار األمثل للموارد المالیةاالستثم  3
تطبیق معاییر ومفاھیم الجودة   4

                    .الشاملة لكافة أنشطة الوكالة 
اریع   5 ة إدارة المش ویر منھجی تط

                    .وفق معاییر عالمیة
ضمان تطبیق معاییر السالمة   6

                    .وصحة البیئة

7  
مال الوكالة باستخدام ة كافة أعتأتم

ات  ات وتطبیق ة المعلوم تقنی
  . الحاسب اآللي
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  :للتشغیل والصیانة مھام اإلدارة العامة     8 - 2

  وصف المھام  م
  .عملیات التشغیل والصیانة إدارة : أوالً 

  .على تنفیذھا وتحدیثھا ومتابعتھا  إعداد الخطط السنویة لتشغیل وصیانة مشاریع الجامعة واإلشراف  1

2  
اریع تشغیل وصیانة  ة مش اني وإعداد الخطة التشغیلیة السنویة لمیزانی آتمب ة منش  ومرافق الجامع

 .وتنفیذھا ومتابعة تحدیثھا 

 . وصحة وسالمة البیئة) البستنة ( اإلشراف على تنفیذ خطط وبرامج النظافة والزراعة   3

4  
ات مراحل المشاركة الفعالة مع  ذ عملی ة لتنفی اإلدارة العامة للمشاریع واإلدارات المعنیة ذات العالق

 .دورة حیاة المشروع لتحقیق نجاح أھداف المشروع 

5  
ة و ة الجامعی یانة المدین غیل وص ود تش ویر عق داد وتط آتإع ات  منش ة بالمحافظ ق الجامع ومراف

 . واإلشراف على تنفیذھا 

6  
ر استقبال وجدولة ومتابعة تن ة عب ى مستوى الجامع ات الصیانة عل یم طلب ذ وتقی ب فی دمات المكات خ

 .مركز البالغات الموحد و

7  
ي وفرة ف ة اإلشراف على تشغیل جمیع المعدات والتجھیزات والنظم المت ة  كاف ق المدین اني ومراف مب

 .الجامعة في المحافظات  منشآتالجامعیة و

8  
ذار والسیطرة مراقبة أداء أنظمة غرف التحكم والمراقبة  ة اإلن ة وأنظم ة بتشغیل نظم الطاق الخاص

  .والتحكم 

9  
ة الصیانة التشغیل والتخطیط والمتابعة واإلشراف على كافة أعمال  ة لألنظم ة والمیكانیكی الكھربائی

  .ومرافق المدینة الجامعیة  منشآتفي كافة 

10  
ق اني والمراف ل المب ال تأھی ى أعم راف عل ة واإلش یط والمتابع ة التخط ة العام ة  لألنظم المعماری

  .ومرافق المدینة الجامعیة  منشآتوالمدنیة في كافة 

11  
ق  ق من تطبی  االشتراطاتاإلشراف والمتابعة على خطط وبرامج التشغیل الیومیة والدوریة والتحق

 .الفنیة وصحة وسالمة البیئة واألفراد 

  .ة ومتابعة تنفیذھا جدولة وتنفیذ اإلجتماعات التمھیدیة مع مقاولي الصیان  12

13  
داني  رد المی دائيالتخطیط والتنظیم والمتابعة لعملیة الج نظم ل االبت زات وال دات والتجھی  منشآتللمع

 .ومرافق المدینة الجامعیة للمشاریع التي تحت الترسیة وتسلیم المواقع لمقاولي الصیانة 

14  
یانة المؤق غیل والص ات التش ھ عملی ط توجی اد خط ة واعتم اولي دراس ن مق ة م ة المقدم ة والنھائی ت

  .التشغیل والصیانة وجدولة ومتابعة تنفیذھا 
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  وصف المھام  م

15  
دال األسعار  ن اعت ق م ود التعویضیة والتحق ار والبن ع الغی راء قط ر ش دراسة واعتماد طلبات أوام

  .ومطابقتھا للمواصفات الفنیة 

16  
ق مراجعة قوائم قطع الغیار المطلوبة لبرامج التشغی ل والصیانة الوقائیة والدوریة والعالجیة والتحق

 .من توفرھا ووفائھا بخطط وبرامج الصیانة 

 .دراسة واعتماد السیر الذاتیة  لممثل ومھندسي مقاولي التشغیل والصیانة   17

18  
ات  ذ عملی تقدیم الدعم الفني لمدراء ومھندسي المشاریع لمختلف مراحل المشروع للمشاركة في تنفی

ة  دورة دمات العام ة للخ أمین الطاق ة بت روع الخاص اة المش اء ( حی حي ، م رف ص اء ، ص ، كھرب
 )اتصاالت 

19  
داد  ذ وإع میم والتنفی ة والتص ت الدراس ي تح دة الت اریع الجدی یانة المش غیل وص ات تش ة طلب دراس

  المیزانیة التشغیلیة لھا وإدراجھا في المیزانیة 

20  
ة والتص ع إدارة الدراس یق م میم التنس اییر التص ویر مع دیث وتط اء لتح ات اإلنش میم وإدارة عملی

یانة ل غیل والص دمات التش ات وخ ة لعملی ة الراجع ن التغذی تفادة م ة لالس فات الفنی آتوالمواص  منش
  . ومرافق الجامعة 

21  
ا للمنافسة  دة وطرحھ اریع الجدی ائق المش داد وث تم إع ة ی وفق خطط تشغیل وصیانة مشاریع الجامع

  .التنسیق مع اإلدارة العامة للمشاریع العامة ب

22  
ة  ل المتنافسین من الناحی ى أفض دراسة وتدقیق وتحلیل عروض المتنافسین والتوصیة بالترسیة عل

  .الفنیة والمالیة والرفع بھا الستكمال إجراءات الترسیة وتوقیع العقد 

23  
م مشاریع الجامعة التي تحت التنفیذ من المشاركة في اللجان الفنیة لالستالم االبتدائي والنھائي إلستال

  . المقاولین 

24  
اریع  ة للمش ي الجامع انوني ف ار الق ع المستش ة م ات القانونی ة والمراجع ات الخاص داد المتطلب إع

  .المقترح طرحھا للمنافسة العامة 

  .اإلجابة على استفسارات المتنافسین وتوثیقھا وحفظھا وإدراجھا ضمن ملحق العقد   25

  .دخال بیانات وثائق وسجالت المشاریع في قاعدة مشاریع الجامعة إلدارة موارد التشغیل والصیانةإ  26

  .المشاركة في برنامج تدریب طالب السنة األخیرة لكلیة الھندسة   27

  .المشاركة في تحدید احتیاجات التدریب لمنسوبي اإلدارة وتقییم مخرجات التدریب   28

  .لمقاولین بصفة شھریة إعداد تقاریر أداء ا   29

30  
تكمال  ا الس ع بھ اولین والرف تحقات المق ة لمس ھریة والختامی ات الش دقیق المستخلص ة وت مراجع

  .إجراءات الصرف 
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  وصف المھام  م

31  
ام  ي نظ ات التشغیل والصیانة ف ذت وكتیب ا نف ائق والسجالت والمخططات كم حفظ واسترجاع الوث

  . (MORMOS) والصیانة قاعدة بیانات إدارة موارد التشغیل

32  
ة  ات الخاص یانة واالجتماع غیل والص اولي التش ع مق ة م ة والخاص ات الدوری ور اإلجتماع حض

  .بإدارات الوكالة 

33  
مراجعة وتدقیق سجالت ترمیز قطع الغیار واإلشراف على حفظھا وإدارة المخزون في مستودعات 

  .قطع الغیار الرئیسیة والفرعیة 

34  
ع  ة ومراج ة دراس ة والمدنی ال المعماری ق لألعم اني والمراف ل المب رامج تأھی اولین لب دیمات المق تق

  .والكھربائیة والمیكانیكیة 

35  
اذج  والسجالت التعاون مع وحدة التطویر والمتابعة بشكل منتظم لتطویر وتحدیث اإلجراءات والنم

  .لثاني للعملیات المنجزة والتعدیالت المقترحة على الدلیل المعرفي الجزء ا

  .الطارئة ومعاینة وفحص األعمال المنجزة في برامج الصیانة الوقائیة والعالجیة   36

37  
یانة ل غیل والص ال التش ة ألعم ة والخاص ھریة والدوری اریر الش داد التق آتإع ة  منش ق المدین ومراف

  .الجامعیة 

  .ومتابعة تنفیذھا وإغالقھا )  NCR( إعداد تقاریر عدم المطابقة   38

39  
لیم  ة لتس ات الالزم ل الترتیب ل إدارة المشتریات لعم ن قب اولین المعمدین م ال بالمق التنسیق واالتص

  . مواقع المشاریع

40  
لعقد اإلجتماع التمھیدي األول وتقدیم كافة اإلیضاحات والنماذج  التحضیر عمل الترتیبات الالزمة و

  .المستخدمة في عملیات التشغیل والصیانة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
39  

ي الثا  الباب

عن  ـ1440/ 01 :   ول صدار والصيانةنبذه شغيل لل العامة   دارة

 

  وصف المھام  م 

 ً   .مھام إدارة صیانة مجمع الخدمات :  ثانیا

1  
اه ( أنظمة الخدمات العامة  وصیانة اإلشراف على تنفیذ خطط وبرامج تشغیل شبكات ، شبكات المی

  )شبكات الطاقة الكھربائیة ، التكییف ،  التدفئةشبكات ، الصرف الصحي 

  .لشبكات الخدمات العامة  والطارئةوقائیة والعالجیة اإلشراف على تنفیذ خطط وبرامج الصیانة ال  2

  .المراقبة المیدانیة الدوریة لشبكات وأنظمة نفق الخدمات العامة   3

  .المعاینة والفحص الدوري ألنظمة المراقبة والقیاس والتحكم في نفق الخدمات العامة   4

5  
داد  إجراء اإلختبارات والقیاسات الدوریة لشبكات الخدمات العامة بصفة منتظمة بشكل مستمر وإع

  .التقاریر الالزمة 

  .التحقق من استمرار تشغیل شبكات الخدمات العامة أثناء فترات دوام منسوبي الجامعة   6

  .المحافظة على أمن وسالمة أنظمة وشبكات الخدمات العامة في نفق الخدمات العامة   7

  .إعداد التقاریر الدوریة والخاصة  8

  .تشغیل وصیانة أنظمة وشبكات الخدمات العامة في نفق الخدمات العامة داء المقاول لتقییم أ  9

10  
دات  ى المع تحدیث بطاقات صیانة المعدات واألجھزة والنظم والتحقق من تثبیتھا بصفة مستمرة عل

  .داخل نفق الخدمات واألجھزة

11  
ظمة التكییف والتھویة والتدفئة وشبكات إعداد القراءات الدوریة لعددات أنظمة الطاقة الكھربائیة وأن

  .الخدمات العامة

  .المشاركة في برنامج تدریب طالب كلیة الھندسة السنة األخیرة   12

  .التنسیق مع مكتب الطوارئ في حاالت إصالح األعطال الطارئة أثناء أو خارج الدوام الرسمي   13

  .في حاالت الصیانة الوقائیة والدوریة المقاول لإلشراف والمراقبة  جھازالتحقق من تواجد   14

  .ضمان سالمة نفق الخدمات العامة في حاالت األحوال الجویة الغیر معتادة   15

  .(MORMOS)التشغیل والصیانة بصفة منتظمة ومستمرة  مواردإدارة تحدیث قاعدة بیانات   16

  .مراجعة وتدقیق مستندات مستحقات المقاول الشھریة والختامیة لألعمال المنجزة   17
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  وصف المھام  م

 ً   .  )GIS( مھام إدارة نظم المعلومات الجغرافیة:  ثالثا

1  
ي  ات لك ة البیان ل وفھرس ع وتحلی ام بجم ة والقی ق الجامع اني ومراف یة لمب دراسة المخططات الھندس

  .) GIS(المعلومات الجغرافیة  بیانات في نظامیسھل استرجاعھا وإدخال ال

2  
تحدیث وحفظ واسترجاع بیانات مباني ومرافق الجامعة والعمل على جاھـزیتھا لتنفیذ عملیات دورة 

  .والتشغیل والصیانة  واإلعداد والتنفیذحیاة المشروع في المشاریع التي تحت الدراسة 

  .كانیة وتوزیعھا على الجھات المعنیة في الوكالة إعداد التقاریر اإلحصائیة والمعلومات الم  3

4  
اریع  واإلعدادإعداد مخططات الرفع المساحي للمشاریع القائمة والمشاریع التي تحت الدراسة  ومش

  .التشغیل والصیانة 

  .المقترحة للمشاریع الجدیدةإعداد مخططات مسارات خطوط شبكات الخدمات العامة   5

6  
خطط لبنیة التحتیة وإعداد التحلیل اإلحصائي والمكاني لكل الخدمات ألغراض إعداد قراءة بیانات ا

  .الصیانة التشغیل وبرامج و

  .اإلجابة على استفسارات مدراء ومھندسي مشاریع الجامعة في اإلدارة العامة للمشاریع   7

8  
ة    Geographic Information Systemإعداد وتطویر قاعدة بیانات نظام المعلومات الجغرافی

 )GIS  ( الخاصة بمشاریع الجامعة.  

  .المسح الرقمي والضوئي للمخططات الھندسیة للمباني والمرافق العامة والخاصة بمشاریع الجامعة  9

10  
عملیات مراحل دورة حیاة العامة للمشاریع في مختلف اإلدارة  و تقدیم الدعم الفني لمھندسي اإلدارة

  .المشروع

  .اإلرشادیة والتنظیمیة لتوزیع وتنسیق المواقع العامة للمدینة الجامعیة إعداد المخططات   11

12  
ة وصیغھا  مساندة إدارات الجامعة من خالل توفیر البیانات والمعلومات الجغرافیة بأشكالھا المختلف

  .المتقدمة 

  .التنسیق مع إدارات الوكالة لتحدید احتیاجاتھا من المعلومات الوصفیة والمكانیة   13

14  
رض  ة لغ ة ذات العالق ة المعنی ع إدارات الجامع یق م اون والتنس دیالتع اتتق ن  ر االحتیاج م م نظ

  .والدعم الفنيالمعلومات الجغرافیة وتبادل الخبرات 

15  
ة لتساعد  ة وإدارات الجامع ات الوكال ة احتیاج د وتلبی ویر والتجدی بناء قاعدة بیانات قادرة على التط

  .والتصمیم والتنفیذ  صاحب القرار على التخطیط

  .تقدیم الدعم الفني لوحدة المخطط العام لتطویر تنسیق مخطط الموقع العام للمدینة الجامعیة   16

  .إعداد التقاریر الفنیة واإلحصائیة والبیانیة الدوریة والخاصة  17
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  وصف المھام  م

  .مھام إدارة الخدمات العامة :  رابعاً 

1  
ة و ات الخاص داد المتطلب ةإع ة والزراع دمات النظاف ال خ ة ألعم فات الفنی تنة ( المواص  )البس

  .المدینة الجامعیة  ومرافق منشآتلمباني ووالمكافحة الحشریة وسالمة البیئة 

  .ومرافق المدینة الجامعیة  منشآتدراسة خطط وبرامج أعمال النظافة لجمیع   2

3  
ة ل ال النظاف رامج أعم ة و منشآتاإلشراف على تنفیذ خطط وب ة بصفة یومی ة الجامعی ق المدین مراف

بشكل منتظم للمحافظة على نظافة جمیع مباني مرافق المدینة الجامعیة والعمل على إظھارھا بشكل 
  .یلیق بمكانة الجامعة 

4  
وارع  جار الش ازل وأش اإلشراف على تنفیذ خطط وبرامج البیئة لتنسیق الحدائق العامة وحدائق المن

  .لمحافظة على المظھر العام للبیئة الخارجیة والداخلیة لمرافق المدینة الجامعیةالرئیسیة والداخلیة وا

  .اإلشراف على برنامج تصنیف وتدویر النفایات   5

  .لنقل األثاث في الكلیات والمكاتب اإلداریة الحمالةتقدیم المساندة لمنسوبي الجامعة في تأمین عمال   6

  .لیومیة والدوریة داخل وخارج مباني ومرافق المدینة الجامعیة اإلشراف على تنفیذ برامج النظافة ا  7

  .اإلشراف على نظافة الطرق والحدائق والمساجد داخل المدینة الجامعیة   8

  .متابعة أعمال الري للمسطحات الخضراء داخل وخارج المدینة الجامعیة   9

  .عة والمكافحة تقییم أداء مقاولي التشغیل والصیانة ألعمال النظافة والزرا  10

  .اإلشراف على تنفیذ خطط وبرامج مكافحة الحشرات والحیوانات السائبة واآلفات الزراعیة   11

12  
ع  اب الریاضیة بوض رج واأللع دوات وحفالت التخ ؤتمرات والن داد للمناسبات والم ز واإلع التجھی

  .ھذه المناسبات وإزالتھاوتجھیز بقات الزھور واألشجار والشجیرات الداخلیة واللوحات اإلرشادیة ل

  . والبستنةإعداد التقاریر الشھریة والدوریة و الخاصة ألعمال النظافة والبیئة والمكافحة   13

  .تدقیق ومراجعة مستندات مستحقات المقاول الدوریة والنھائیة  14

  .المشاركة في إغالق عقد التشغیل والصیانة  15

  .خاصة داخل وخارج الوكالةالمشاركة في االجتماعات الدوریة وال  16
  .المشاركة في مناسبات فعالیات أسبوع الشجرة  17

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
42  

ي الثا  الباب

عن  ـ1440/ 01 :   ول صدار والصيانةنبذه شغيل لل العامة   دارة

 

  وصف المھام  م
  

 ً   . الفنیة إدارة المساندة مھام : خامسا
  

  :البنود المستعاضةمھام قسم 
 .والتحقق من اعتدال األسعار شراء قطع الغیار دراسة مستندات أوامر  1

 .یل والصیانة في تحلیل عروض شراء قطع الغیارعملیات التشغجھاز اإلشراف لمشاركة   2

3  
ع  اق جمی ن إرف ق م ار والتحق ع الغی ود قط اولین لبن رف مستحقات المق تدقیق ومراجعة مستندات ص

 .المستندات المطلوبة

4  
ین مستودع معالتنسیق  ن  أم ق م ار والتحق ع الغی رف وقط ال والص تندات اإلدخ وفر مستویات مس ت

 .لمواد االستھالكیةالمخزون لقطع الغیار وا

5  
القیام بالجرد السنوي لمستودعات قطع الغیار والجرد النھائي في نھایة عقد المشروع للمقاول السابق 

 .والجرد االبتدائي لعقد المقاول الجدید

  .حصر وضبط قطع الغیار التالفة والتخلص منھا وفق الطرق النظامیة  6
  .ي منتظمضبط بیانات سجالت قطع الغیار بشكل دور  7

  :مكتب الدعم الفنيمھام 

1  
ى تشغیل ام اإلشراف عل وارد التشغیل والصیانة  نظ ب إدارة م ن  (MORMOS) مكت ق م والتحق

 .كفاءتھ وجودة مخرجاتھ

 .تقدیم االستشارة والدعم الفني وحل المشاكل التي تعترض مستخدمي النظام  2

3  
ى استعمال من ة تدریب مدراء المشاریع والمھندسین عل ام  التشغیل والصیانةھجی ى استخدام نظ وعل

 .موارد التشغیل والصیانة إدارة

4  
ویر وتحدیث النظام بصفة مستمرة حسب  ى تط تلقي احتیاجات ومالحظات المستخدمین والعمل عل

 . الثانيالمستجدات التي تطرأ على منھجیة إدارة المشاریع والتعدیالت على الدلیل المعرفي الجزء 

5  
ى أداء التواصل  ي تحدث عل ات الت اكل والمعوق ول للمش ارة والحل ب االستش ام لطل دس النظ ع مھن م

 .أعمال التشغیل والصیانة

 .تقدیم التقاریر الدوریة والبیانات اإلحصائیة لإلدارة العلیا وإدارة المشروع  6

 .منح وتعدیل صالحیات المستخدمین حسب متطلبات العمل  7

 .اإلدارة العامة لتقنیة المعلوماتامن وحمایة المعلومات بالتنسیق مع التحدیث المستمر لبرنامج   8

 .لجمیع البیانات بصفة دوریة واالحتفاظ بھا بشكل امن ةإعداد النسخ االحتیاطی  9

 . للمحافظة على أداء تشغیل النظام بشكل جید اإلدارة العامة لتقنیة المعلوماتالتنسیق مع   10

  .ظام وصیانتھتقدیم الدعم الفني للن  11



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
43  

ي الثا  الباب

عن  ـ1440/ 01 :   ول صدار والصيانةنبذه شغيل لل العامة   دارة

 

  وصف المھام  م

  : )BMS( مھام قسم أنظمة المراقبة والتحكم

1  
دار  ى م ة عل ة المختلف ة األنظم ات التشغیل والصیانة لكاف ع عملی ي لجمی  24تقدیم الدعم الفني والتقن

  .ساعة

2  
ال ن والس ات األم ق متطلب زي یحق ة بشكل مرك ة الجامعی مة إدارة كافة فعالیات مباني ومرافق المدین

  .المدینة الجامعة منشآتوترشید الطاقة واستدامة 

3  
أنظمة ( المراقبة والتحكم والتشغیل لكافة األحمال اإللكترومیكانیكیة والربط مع أنظمة التیار الخفیف 

رقة  ن الس ة م ان والحمای ة ، األم رات المراقب ة ،  "CCTV"كمی روت الذكی مة والك ة البص ، أنظم
  .اني ومرافق المدینة الجامعیة لجمیع مب) أنظمة الصوتیات 

4  
د  ة ورص ة والرطوب إدارة البیئة الداخلیة لكافة مباني المدینة الجامعیة للتحكم بدرجة الحرارة والتھوی

  .والتحكم بنسب إدخال الھواء الخارجي ) co2(مستویات ثاني أكسید الكربون 

5  
ة  دمات العام بكات الخ تحكم بش ة وال غیل ومراقب بكات المی( تش نخفض  ،اهش غط الم بكات الض ش

  ).شبكات االتصاالت، والمتوسط 

6  
ة  د والتھوی ف والتبری دات التكیی ة وح تحكم بأنظم ة وال غیل ومراقب وم  ) HVAC(تش دار الی ى م عل

  .وساعات العمل

7  
دخول  ة ال ة وأنظم ة الحمای ة وأنظم ق الخاص اني والمراف یة للمب داخل الرئیس یطرة بالم تحكم والس ال

  .روت الذكیةبالبصمة والك

8  
ة  ة المغلق دوائر التلفزیونی ة ال تحكم بأنظم ة وال غیل ومراقب ة ) CCTV(تش ف الحرك زة كش وأجھ

  .والسرقة

9  
ع  ي ومن دور األرض ى ال اعد إل زال المص اء وإن الحریق واإلطف ذار ب ة اإلن یطرة بأنظم تحكم والس ال

  .استخدامھا

10  
مامات وفال بكات وص ة ش تحكم بأنظم ة وال غیل ومراقب ق تش ات بنف خات والمحرك ة المض ر وأنظم ت

  .الخدمات العامة وخزانات المیاه والوقود والمولدات واللوحات الرئیسیة

11  
اني  ة مب ي كاف واء ف ودة الھ ن ج ق م التحكم والسیطرة بوحدات معالجة الھواء والتبرید والتدفئة للتحق

  .المدینة الجامعیة 

12  
ارة و ادي وحاالت تشغیل ومراقبة والتحكم بأنظمة اإلن ي حاالت االستخدام الع اعد ف ة والمص التھوی

  .الطواري 

  .نقل الطاقة للمدینة الجامعیة منشآتمراقبة قراءات وقیاسات محوالت الضغط العالي في   13

14  
تحكم  ة وال ام المراقب زات نظ ة لتجھی یانة الدوری ط الص رامج وخط داد ب ة ) BMS(إع الداخلی

  .والخارجیة



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
44  

ي الثا  الباب

عن  ـ1440/ 01 :   ول صدار والصيانةنبذه شغيل لل العامة   دارة

 

  وصف المھام  م

15  
ة  ة والتدفئ تطبیق معاییر التشغیل األمثل للعمل على زیادة العمر التشغیلي لتجھیزات التكییف والتھوی

  .وأجھزة اإلنارة 

16  
غیلیة  ة والخطط التش ھریة والسنویة ( إعداد البرامج الزمنی ة واألسبوعیة والش ة ) الیومی ة أنظم لكاف

  .استخدامات المباني من قبل منسوبي الجامعة مباني ومرافق المدینة الجامعیة لتتوافق مع متطلبات 

  .تقاریر الفنیة لألعطال واإلنذارات بصورة منتظمة وبصفة دوریة مع التوصیات الضروریة الإعداد   17

18  
ارج اآلنیة لمقاول التشغیل والصیانة ومكتب الطواري وتقدیم البالغات  ل وخ ات المختصة داخ الجھ

  ).BMS(ة وفق اإلنذارات الصادرة من أنظمة المراقبة والتحكماإلدارة العامة للتشغیل والصیان

19  
ة  المتابع ام ذات االر األعم ة والمھ اطات الجامع ة لنش روري الخاص اط الض ؤتمرات ( تب الم

  .و المھام التي تقوم بھا الجامعة) واالحتفاالت والندوات وحفالت التخرج 

  :مھام قسم المستخلصات

 .الدوریة والختامیة الصیانة مقاولية وتدقیق مستخلصات مراجع  1

 .ضبط سجالت استرداد قیمة الدفعات المقدمة للمقاولین   2

 .ضبط سجالت صرف المستخلصات الشھریة  للمقاولین  3

 .إعداد مؤشرات صرف مستحقات المقاولین  4

 .في مرحلة التشغیل والصیانةإعداد التقاریر المالیة لمیزانیة مشاریع الجامعة التي   5

  ..إدارة موارد التشغیل والصیانةتحدیث بیانات إدارة التكلفة في قاعدة بیانات   6

  .إعداد التقاریر الشھریة لعملیات صرف المستحقات للمقاولین  7

  .تحلیل العروض المالیة للمتنافسین على تنفیذ مشاریع الجامعة  8

  .إعداد الدراسات المالیة واإلحصائیة ألسعار المتنافسین  9

10  
عار  ل أس داد دلی ار وإع ع الغی ة قط ات المالی ائج الدراس وء نت ى ض ة عل وى العامل اء والق واد البن م

  .واإلحصائیة ألسعار المتنافسین

  . تحدیث دلیل األسعار بصفة سنویة وإصدار وتوزیع الدلیل على الجھات ذات العالقة   11

12  
ع لرؤساء وحدات العملیاتتقدیم الدعم  دیر أس اریع لدراسة و تق غیل والصیانة للمش اریع التش ار مش

  .الجدید والمشاریع التي تحت الطرح

  .المشاركة في اإلجتماعات الدوریة والخاصة  13



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
45  

ي الثا  الباب

عن  ـ1440/ 01 :   ول صدار والصيانةنبذه شغيل لل العامة   دارة

 

  وصف المھام  م

  : االتصاالتمھام قسم 

 .للتشغیل والصیانةإلدارة العامة لاستالم وتسجیل الخطابات الواردة إلدارات   1

 .ق البرید الخاصة باإلداراتتوزیع الخطابات الواردة بصنادی  2

 .القیام بالمسح الضوئي للخطابات الواردة والصادرة وتسجیلھا في نظام األرشفة اإللكترونیة  3

 .حفظ الخطابات والوثائق والسجالت في الملفات والعنایة التامة بسالمة وامن الملفات  4

 .وحفظ الوثائق والمستنداتالسترجاع  التشغیل والصیانةتقدیم الدعم والمساندة لمھندسي   5

  .ضبط سجالت الخطابات الصادرة والواردة  6

 .إعداد تقاریر متابعة الخطابات الواردة بصفة دوریة   7

 

  : لتشغیل والصیانةالھیكل التنظیمي لإلدارة العامة ل    9 - 2

ي امع       و العمران االت والنم ف المج ي مختل ن تطور ف د م ك خال ة المل ھده جامع اریع ما تش ي المش ل ف لمتمث

ي ، العمالقة في المدینة الجامعیة المجھزة بأنظمة وتقنیات متقدمة  طرد ف ة  منشآتوالتوسع الكبیر المض الجامع

ع  ا وأقسامھا لتتواكب م ة إلداراتھ ل التنظیمی ویر الھیاك ة بدراسة وتط ت الوكال د قام ات فق في مختلف المحافظ

ق المستجدات الحدیثة في تطبیق تقنیات الحا ي تحقی ة ف اركة الفعال ي إدارة التشغیل والصیانة والمش سب اآللي ف

یة  اذج قیاس راءات ونم ق إج یانة ووف ودة الص اھیم ج اییر ومف ق مع ة وف تراتیجیة الوكال ل ، إس ز الھیاك وتتمی

م  كل رق حة بالش یانة الموض غیل والص ة للتش إلدارة العام ة ل توعب )  3-2،  2-2،  1-2( التنظیمی ة تس بمرون

  .غیرات والمستجدات المستقبلیة في منھجیة إدارة المشاریع ومنھجیة التشغیل والصیانةالمت

 



خالدجامعة   امللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

ي الثا  الباب
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والتصميم سيق ع. م. أ: الت  

العامة دارة ل حسبي والصيانة شغيل الوحدةلل   ـ1440/ 01 :  ول صدار 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   

 العامة للتشغیل والصیانة دارةاإل

 سكرتیر مكتب 

  المستعاضة البنودقسم 

          عملیات إدارة
 التشغیل والصیانة

                  تشغیلإدارة 
 مجمع الخدمات صیانةو

 

 لخدمات العامةا إدارة

 المساعدة اإلدارة

  ئمكتب الطوار

 

  الفنیةالمساندة  إدارة

  والجودة التخطیط وحدة

 MORMOS الدعم الفني

  االتصاالت قسم

  النظافةخدمات  قسم

  الزراعة خدمات قسم

     األكادیمیة المبانيعملیات وحدة 

  المكافحة خدمات قسم

  المدینة الطبیةعملیات وحدة 

  المرافق العامةعملیات وحدة 

 أعضاء سكنعملیات وحدة   
  ھیئة التدریس 

  عملیات التشغیلقسم 

  عملیات الصیانةقسم 

   األمن والسالمةقسم 

 قسم المستخلصات

  سكن الطلبة عملیات وحدة 

  مركز البالغات الموحد

إدارة نظم المعلومات 
 GISالجغرافیة 

  قسم الدعم الفني

  تحلیل البیاناتقسم 

  والمساحة قسم الرسم

  الزراعي قسم المشتل

 BMSقسم أنظمة المراقبة والتحكم 

  ھیكل اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة حسب الوحدة) 2-1(الشكل 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والتصميم سيق ع. م. أ: الت  

العامة دارة ل حسبي والصيانة شغيل املسؤوليةلل   ـ1440/ 01 :  ول صدار 

    

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   

 العامة للتشغیل والصیانة دارةاإلمدیر 

  سكرتیر المدیر

  المستعاضة البنودقسم رئیس 

                   إدارةمدیر 
 التشغیل والصیانة عملیات

                  تشغیلإدارة مدیر 
 مجمع الخدمات صیانةو

  

 لخدمات العامةا إدارةمدیر 

 مساعد مدیر اإلدارة

  ئمكتب الطواررئیس 

  
  الفنیةالمساندة  إدارةمدیر 

 

  رئیس وحدة التخطیط والجودة

 MORMOSالدعم الفني رئیس 

  قسم االتصاالترئیس 

  النظافةخدمات  قسمرئیس 

  الزراعة خدمات قسمرئیس 

   األكادیمیة المبانيوحدة رئیس 

  المكافحة خدمات قسمرئیس 

  المدینة الطبیةوحدة رئیس 

  العامة المرافقوحدة رئیس 

 أعضاء سكنوحدة  رئیس 
  ھیئة التدریس 

  التشغیل عملیاتقسم رئیس 

  عملیات الصیانةقسم رئیس 

   األمن والسالمةقسم رئیس 

 قسم المستخلصاترئیس 

  سكن الطلبة وحدة رئیس 

  مركز البالغات الموحدرئیس 

إدارة نظم مدیر 
 GISالمعلومات الجغرافیة 

  قسم الدعم الفنيرئیس 

  تحلیل البیاناتقسم رئیس 

  والمساحة قسم الرسمرئیس 

  الزراعي قسم المشتلرئیس 

قسم أنظمة المراقبة رئیس 
 BMSوالتحكم 

  ھیكل اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة حسب المسؤولیة) 2-2(الشكل 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

ي الثا  الباب
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والتصميم سيق ع. م. أ: الت  

العامة دارة ل حسبي والصيانة شغيل ةلل العضو   ـ1440/ 01  : ول صدار 
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   . تقدیم   1- 3
ً في مختلف المجاالت العلمیة  ھـ1419عام  تأسیسھامنذ  لقد شھدت جامعة الملك خالد        ةتطورا ة  واألكادیمی والبحثی

ً عمرانی ً ونموا دة بمشاریع عمالقة  متمثل ا ة بالفرعاء في المدینة الجامعیة الجدی ات متقدم ة وتقنی زة بأنظم وأنفقت ، مجھ

ة  ول بالجامع بیل الوص ي س خاء ف ا بس ة علیھ ىالجامع ة إل ات العریق اف الجامع ادة و مص ق الری ة لتحقی المنافسة العالمی

ة لمساھمة الفعالة لالمراكز المتقدمة في التصنیفات العالمیة وا تبوءوالسعي لوالتمیز  ى اقتصاد المعرف ول إل ى لتح وتحظ

  .في شتى المجاالت العلمیة والعالمیة والعربیة  السعودیةالجامعة بمكانة متقدمة بین الجامعات 

غیل  منشآتھذه ال واستدامةولضمان ھذه المكانة  دیم خدمات التش ى استمراریة تق د من المحافظة عل ة الب ة التحتی والبنی

ة واالتصاالت المتقدمة والصیانة بكفاءة عالیة متمیزة حیث لم یعد في عصر التقنیة  ة الصیانة التقلیدی ق منھجی ل وف العم

ى الصیانة  ً عل ا ة والصیانة الط اإلسعافیةالشائعة في معظم نظم الصیانة المعتمدة أساس ل ارئ دث ورد الفع وم الح ، بمفھ

الشاملة الصیانة تطبیق منھجیة على ترتكز الصیانة التشغیل ون فلسفة فإ اإلستراتیجیةھدافھا ة الوكالة وأمن منطلق رؤیو

  -:التالیة  ساسیةالمبادئ األعلى ھذه المنھجیة تعتمد ولترشید تكلفة التشغیل ومھا المتوازن في مفھ

 .في إدارة عملیات التشغیل والصیانة  متقدمةاستراتیجیات وتقنیات  إتباع -1

 الدراسة والتصمیم(عملیات دورة حیاة المشروع الصیانة الفاعلة الناجحة تعتمد على التغذیة الراجعة لمدخالت  -2

 . )والتشغیل والصیانة والتنفیذ

 نظام إدارة بصورة صحیحة وفق معاییر ومفاھیمإتباع إجراءات قیاسیة موثقة لتنفیذ عملیات التشغیل والصیانة  -3

 .الجودة الشاملة 

 .لكافة مكونات أنظمة المشروعبرامج الصیانة الوقائیة تطبیق  -4

 .الصیانة  جودةتطبیق معاییر ومفاھیم  -5

 .فضل مستوى للتشغیل الصیانة وضمان أالتشغیل وبرامج خفض تكلفة  تعظیم -6

 .یل والتدریب رفع مستوى كفاءة الموارد البشریة بالتأھ -7

باستخدام نظم قواعد البیانات إلدارة  "  CMMS" تقنیة الحاسب اآللي بتطبیق عملیات التشغیل والصیانة أتمتة -8

 .التشغیل والصیانة وأصولموارد 

 .البیئة متطلبات السالمة وصحة  تطبیقضمان  -9
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ة الصیانة تتبنى بشكل فعال التشغیل وبناًء على تلك األساسیات فإن منھجیة  تطبیق أسالیب ومفاھیم اإلدارة الحدیث

ل وات عم راءات وخط ق وضبط إج ع توثی ودة م ام إدارة الج ات نظ اد ومتطلب ات  ضمن أبع ذ عملی یة لتنفی قیاس

دیر  دیم التق اد نحو تق رام لمنسوبي الجامعةووخدمات التشغیل والصیانة والسعي الج ات طالب(  االحت ،  وطالب

 .إلى تقدیم الخدمة الفائقة المتمیزة بھم لوصول ل)  موظفین ، عضاء ھیئة تدریس أ

 . مفھوم الصیانة   2 - 3

آتإن استمراریة األداء في كافة  ات منش اءة عملی ة مرھون بكف اءة عالی التشغیل  وخدمات ومرافق الجامعة بكف

التقییم األساسیةوالصیانة لجمیع المعدات والتجھیزات والنظم  ع االلتزام ب ـة م المستمر  في كافة المواقــع الحیویـ

اني  ات المب ق لمكون ى والمراف ة عل ة التحتی سوالبنی ة وإ أس ة علمی ة دارة تكاملی ات المتداخل ى للعملی د عل تعتم

يسب باستخدام التقنیة الحدیثة لتطبیقات الحا والتقییم والتطویر المستمر والتحكم قبةاوالمرالتخطیط والتنظیم   اآلل

 "EDP "ق إ راءات وف یةج تقبلیة قیاس ة والمس ات الحالی ي االحتیاج ات  تلب ات عملی غیل لمتطلب دمات التش وخ

  .الصیانةو

ات التشغیل والصیانة وفق دورة  للمشاریع الجامعة وكالة في الصیانة مفھوم یرتكز اةعلى تكامل إدارة عملی  حی

ى  الخامساإلصدار  PMI BOOK GUIDEإلدارة المشاریع امعھد المشروع حسب متطلبات  باإلضافة إل

ة التشغیلعناصر  إدارة تكامل حةالصیانة و منھجی م بالشكل الموض ات مراحل مع )1-3( رق اة دورة عملی  حی

ة الصیانة عملیات وربط المشروع اییر تحسین في راجعة كتغذی ات مع ى التصمیم ومتطلب ترشید  للمحافظة عل

  .ومرافق المدینة الجامعیة منشآتاستدامة  استخدام الطاقة وخفض تكالیف التشغیل والصیانة والعمل على 
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  .العام للصیانة  الھدف   3 - 3
ة ال ي وكال ات الصیانة ف ات عملی ة للمشاریع تھدف مجموع ىجامع تدامة  إل آتاس ك  منش ة وذل ة الجامعی ق المدین ومراف

ةت والتجھیزات والنظم والمباني بإطالة العمر االفتراضي للمعدا افة  والمرافق العامة والبنیة التحتی ب باإلض ى تجن  أوإل

  .لطارئة عطال المخاطر واألاآلثار السلبیة ل تقلیل

  

  التشغیل والصیانة    منھجیة مخطط ) 1-3( رقم شكل 

  المتوازن بطاقات األداء

 المواصفات الفنیة

 المخططات الھندسیة

 تكلفة التشغیل والصیانة

 االستدامة

 المبادرات

 تقدیمات الموردین

  معاییر التصمیم

 المواد التكمیلیة

 قطع الغیار

 المعدات والتجھیزات

 التأھیل والتدریب

  المستودعات والورش

  السیاسات والتعلیمات

 األھداف

  الھدف العام

  األھداف األساسیة

  العملیات والخدمات

 النماذج القیاسیة

 المسؤولیات والصالحیات 

 الصیانة الوقائیة

 الصیانة العالجیة

 الصیانة التوقعیة

 الصیانة الطارئة

 أتمتة العملیات

  األھداف التفصیلیة

  الرؤیة

 الصیانةو منھجیة التشغیلعناصر 

 التخطیط التقییم   التحسین المستمر  المتابعة وإلغالق عة جالتدقیق والمرا

  إستراتیجیة الوكالة

  

جودة 
  الصیانة

خطط 
وبرامج 
 الصیانة

  

موارد 
 الصیانة

  

 أھداف
  الصیانة

  

الدلیل 
 المعرفي

  

التصمیم 
 واإلشراف
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  .الصیانةالتشغیل وعملیات أھمیة    4 - 3
  -:السیاسات التالیة  حتیة بتبنيالجامعة والبنیة الت منشآتلالتنمیة المستدامة  فيتكمن األھمیة الكبرى للتشغیل والصیانة 

 .ومرافق المدینة الجامعیة منشآتاالستثمار األمثل لتجھیزات ونظم و .1

 .التحتیة  البنیةداء تجھیزات المرافق والمحافظة على استمراریة كفاءة أ .2

 .المدینة الجامعیة  منشآتاستدامة مرافق و .3

 .وزوار الجامعةوأعضاء ھیئة التدریس والموظفین  وطالبات الجامعة طلبة تحقیق الرضاء لمنسوبي .4

 .الصیانة التشغیل وتخفیض تكالیف ترشید استھالك الطاقة و .5

 .داء التحلیلیة واإلحصائیة لمعدالت اإلنجاز ومؤشرات األكفایة البیانات  .6

  .مثل المخزون األقطع الغیار وإدارة و الموادنظم مكونات الصیانة و ترمیز .7

  .صیانةتشغیل واللاألساسیة لھداف األ    5 - 3
التشغیل أھمیة ساسیة والمبادئ األ لوكالة الجامعة للمشاریع ومن اإلستراتیجیة بعاداألالصیانة من و التشغیل تنبثق أھداف

  -: المدینة الجامعیة ویمكن حصرھا باألھداف التالیة منشآتالصیانة الستدامة و

 ) .تدریس وموظفین  ھیئة وأعضاءطالبات  طلبة(  الجھات المستفیدةتحقیق رضاء  -1

 .والصیانةفي عملیات التشغیل  ةالمتوقعخفض المخاطر  -2

 .داء ممكنأالحصول على أفضل المحافظة الدائمة على كفاءة المعدات والتجھیزات والنظم وضمان  -3

 .والتجھیزاتداء للنظم والمعدات األكفاءة وجود التطویر المستمر للحفاظ على  -4

 .العاملین ومنسوبي الجامعة  تحسین ظروف بیئة العمل للحفاظ على سالمة بإتباعتحقیق ظروف تشغیل مستقرة  -5

 .وخفض تكالیف التشغیل والصیانة المساھمة في ترشید استھالك الطاقة -6

رامج  -7 ذ الب ة تنفی ة التأھلی ة والمدن(لألنظم ى )ةكھرومیكانیكیالوة یالمعماری ة عل تدامة للمحافظ آت اس ق  منش ومراف

 .الجامعة

عملیات تنفیذ  بةومراقومتابعة تخطیط تنظیم وفي  "  CMMS" استخدام تقنیة الحاسب اآللي ونظم قواعد البیانات -8

 .الصیانة التشغیل و

 . بمعاییر عالمیة التشغیل والصیانة عملیات إدارةتطبیق منھجیة  -9

 .الجامعة معدات وتجھیزات ونظم مرافق ومنشآتالصیانة لكافة التشغیل والتخطیط لجمیع عملیات   -10
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 . نواع الصیانةأ  6 - 3
  

ة 4356TF016وفق النموذج رقم  الموحدعقد التشغیل والصیانة شروط  على بناءً  اریع الجامع ة و لمش غیل منھجی التش

نشطة لمختلف أاإلدارة التكاملیة على عتمد یالصیانة التشغیل ون تنفیذ عملیات ومفاھیم جودة الصیانة فإالشاملة لصیانة وا

خریطة التدقیق صالح األعطال الموضحة في وآلیات إ) 1-3(یانة المحددة في الشكل رقم الصو منھجیة التشغیلعناصر 

ف أ) 3-3( رقم بالشكل ي مختل ً وحیث أن الصیانة ف ا تلعب دورا ى  نواعھ ة عل ي المحافظ ا ف اءة أمھم داء استمراریة كف

ة نواع الموضحاأللى إتنقسم  وفق المنھجیة المحددة ن الصیانةفإالمعدات والتجھیزات واستدامة مرافق ومنشآت الجامعة 

  ).2-3(في الشكل رقم  أدناه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 الصیانة الغیر مخططة الصیانة المخططة

 الصیانة الوقائیة

 المتوقعة صیانةال

 الدوریة الصیانة الطارئة الصیانة العالجیة الصیانة

 صیانة خدمة المبرمجة صیانةال

 حسب الفحص صیانة حسب الحالة صیانة

 أنواع الصیانة

 نواع الصیانة أ) 2-3(شكل رقم 
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  .  Planed Maintenanceالصیانة المخططة   6-1- 3
  

ى ة عل ز الصیانة المخطط ذ  ترك ف تنفی یم مختل ة والتنظ یط والمراقب الل التخط ن خ یانة م طة الص ات أنش ع متطلب لجمی

تقنیة البیانات وتطبیقات  باستخدام)  4356TP27(رقم العملیة وفق الزمنیة  الجداولوعملیات الصیانة وإعداد  اتنشاط

ً  "CMMS" الحاسب اآللي ا ذا طارئ ان ھ واء ك ل س ن العم دة ع ً  أووعدم االنتظار لحین توقف المع ا دف  ،متوقع وتھ

روفمرافق الجامعة  نظموالتجھیزات ونشاء الظروف المثلى للمعدات إلى إ الصیانة المخططة  والمحافظة على ھذه الظ

 وطالبات ةعضاء ھیئة تدریس وطلبرضاء منسوبي الجامعة من أ ىلوالوصول إ كل مستمر من أجل تحقیق االستدامةبش

د اآل یجب الھدر في قطع الغیارعدم وألھمیة ترشید تكلفة التشغیل والصیانة و .وموظفین ىتحدی ة المثل ا لی ار م ي اختی  ف

اء على یعوالصیانة التوقبین الصیانة المبرمجة  ة بن ة الخدمی ى الصیانة الدوری ة عل ة الدائم دات والمحافظ ة المع ة لحال

  :المخططة على التالي الصیانةتشتمل و صیانة الصادرة من الشركة المصنعةلكتیبات التشغیل وا

  :  Preventive Maintenance  الصیانة الوقائیة 1ـ1ـ3-6
  

ً لشھادات وكتیبات التشغیل والصیانة الصادرة  صیانةھي  دوریة تتم وفق خطط وبرامج زمنیة محددة وفقا

ص  ى الفح اء عل دة ومن الشركة المصنعة وبن ة المع رة لحال ذ والخب ً تنف ا ةوفق م  للعملی ) 4356TP27(رق

رارات  وھذا النوع من الصیانة) 3-3(الموضحة بالشكل رقم وخریطة التدقیق  ع للق ر خاض وائیة غی العش

  :األھداف التالیة إلىعتمد على معاییر وقواعد محددة تحقق الوصول وردود األفعال بل ی
  

  .المحافظة على المعدات والتجھیزات ونظم التشغیل ضمن حدود المواصفات التصمیمیة والتشغیلیةـ 1

  .الحد األدنى إلىـ تقلیل األعطال الغیر متوقعة 2

  .التشغیلیة على درجات الكفاءة ـ تحقیق أ3

  .للمعدات والتجھیزات االفتراضيـ زیادة العمر 4

  .عمال الطوارئـ تقلیل أ5

  .ومرافق الجامعة ـ استدامة منشآت6

  .على درجات السالمةـ تحقیق أ7
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  : Routine Maintenance   الصیانة الدوریة 2ـ1ـ6- 3

  

ً  صیانة كتیبات التشغیل والصیانة الصادرة لدوریة خدمیة بسیطة تتم وفق خطط وبرامج زمنیة محددة وفقا

روالسوائل وفحص ت یتشمل التشحیم والتزیومن الشركة المصنعة  ف الفالت ً أ تنظی ا ذھا غالب تم تنفی اء وی ثن

م مخطط الصیان وفقتنفیذ برنامج الصیانة الوقائیة  حة بالشكل رق دف إ) 3-3(ة الموض ى المحافظة وتھ ل

  .الدائمة على كفاءة المعدات والتجھیزات
  

  :  Unplanned Maintenanceالصیانة غیر المخططة  2ـ3-6
  

  

ى فقط الصیانة الغیر مخططة محصورة  ذ عل الأتنفی زالصیانة  عم دات والتجھی ق والمع اني والمراف ور للمب د ظھ ات بع

ل أ ن العم دات ع ف المع اني أو توق ى المب وب عل ً العی ا تم غالب اءة التشغیل وی اض كف دون  اإلصالح و انخف ة أ ب و برمج

بق ب مس ق  ترتی ة وف م العملی ً )  4356TP28(رق دودا یكون مح وع س ذا الن یانة  وھ ة والص یانة العالجی ى الص ط عل فق

ات  ب الطارئة بناء على تلقي البالغ ن مكات دماتم رة من خالل  أو الخ ن المستفید المباش ز البالغات الموحدم  أو مرك

م  وذج رق تخدام النم یط) 4356TF058(اس تم التخط ة وی ة والطارئ یانة العالجی ذ الص بالغ  لتنفی ي ال ذ تلق تالم  أومن اس

ً المشار لھ الطلب باستخدام النموذج    : الصیانة الغیر مخططة على التاليوتشتمل  آنفا

  : Corrective Maintenance  الصیانة العالجیة 1ـ2ـ3-6

ل وتركز على إصالح التلف أ تلقي البالغو و التصحیحیة تتم بعد حدوث العطلالصیانة العالجیة أ  و العط

ي  لیھاحسب درجة أھمیة الحاجة إ إصالحھاوتتم جدولة حالتھا السابقة بشكل مقبول  إلىوإعادة  المعدة  وف

الحیة  احب الص ة ص ب موافق ة یتطل یانة تجدیدی ل ص ة عم م حال ة رق ق العملی ل آ. ) 4356TP28(وف م

  .)3-3(الموضحة بالشكل رقم  خریطة التدفقاإلطالع على 

  : Emergency Maintenance الصیانة الطارئة 2ـ2ـ3-6

اإلدارة  وارئ ب ة ھذا النوع من الصیانة مرتبط مباشرة بمكتب الط غیل واالعام یانة للتش الح لص تم اإلص وی

ق بعد  ) 4356TP29(رقم  مباشرة وفق العملیة بالغ وف ات فرتلقي ال قتعلیم وارئ س ی ذا الط ان ھ واء ك

  .و خارج فترة العمل الرسميأالعطل أثناء الدوام 
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العطل 
 متوقع

العطل 
 جسیم

خدمھ 
 دوریة

مطلوب 
 توقف فك

العمل 
 جسیم

 ال

 نعم

اعتماد صاحب  ال نعم
 استبدال تجدید الصالحیة

 خدمھ

 صیانة غیر مخططة صیانة مخططة

 صیانة عالجیة   

صیانة 
وقائیة 
 مجدولة

الحالة 
والمكان 
 معروف

صیانة 
وقائیة 
 توقعیھ

 فحص
صیانة 
إثناء 
 التشغیل

صیانة مع   إصالح

 نعم

 نعم ال

 نعم ال

 ال

 نعم

 ال

 نعم ال

 ال

 اختبار ال ال نعم

 نعم

العطل 
 مفاجئ

ھل 
الصیانة 
  مخططة

 طلب صیانة

 مخطط الصیانة ) 3-3(  رقم  شكل
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  :عملیات التشغیل والصیانة  7- 3
 

د و منھجیة التشغیل والصیانة وإعداد عملیات التشغیل والصیانة وفق حصرتم  ات عق  صیانةالتشغیل والشروط ومتطلب

ض  ویتم تنفیذ تلك العملیات بشكل متداخل، صیانة تشغیل واللاألساسیة لھداف األتحقیق  الموحد لضمان ع بع ومترابط م

ات وبرامج التشغیل ووفق متطلبات تنفیذ خطط  العملیات الصیانة مع مراعاة تكراریة تنفیذ بعض العملیات حسب متطلب

اتقد الصیانة والتشغیل و دد العملی غ ع یة بل ة ) 48( األساس اتعملی ات عملی ي جدول مجموع وارد ف ع ال ب التوزی  حس

  .) 1-3( رقم  الصیانةالتشغیل 

  عملیات التشغیل والصیانة)  1-3( جدول رقم 
  املجموعةاسم  العمليةاسم  العمليةرقم

4356TP01 جديد مشروع شغيل   طلب

  عمليات

  التج

4356TP02 اصةإعداد ا   .املتطلبات

4356TP03 ة التقدير لفة  . الت

4356TP04 املشروع  .إدراج

4356TP05 العقد  تج

4356TP06 الفنية  .املراجعة

4356TP07 للمنافسة املشروع  .طرح

4356TP08 للموقع ن املتنافس ارة  .ز

4356TP09 ن املتنافس استفسارات ع  .جابة

4356TP10 ن املتنافس عروض  .تحليل

4356TP11 املشروع ووثائق ملفات  .إحالة

4356TP12  املقاول مع يدي التم  .جتماع

4356TP26 والصيانة شغيل ال مرحلة  تخطيط
  عمليات

 التخطيط
4356TP27 الوقائية الصيانة  تخطيط

4356TP28 العالجية الصيانة  جدولة

4356TP13 ي بتدا ي امليدا رد  .ا

  عمليات

 التنفيذ

4356TP14 ملقاول املوقع  .سليم

4356TP15 املشروعاعتماد  .مدير

4356TP16  املقاول از ج  .اعتماد

4356TP17 ض للتعو القابلة البنود قوائم  .حصر
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  املجموعةاسم  العمليةاسم  العمليةرقم

4356TP18 الغيار قطع  ترم

  عمليات

 التنفيذ

4356TP19 املقدمة الدفعة  صرفة

4356TP20 شغيلية ال انية امل  إعداد

4356TP21 عطل  إصالح

4356TP22 غيار قطع  صرف

4356TP23 شراء  أمر

4356TP29 الطارئة  الصيانة

4356TP30 غي  أمر

4356TP31 سكنية وحدة تلفيات  تقدير

4356TP32 سكنية وحدة يل  تأ

4356TP33 ش امل ع  اهعديالت

4356TP36 ري صرف الش  املستخلص

4356TP37 املقدمة الدفعة ضمان  تخفيض

4356TP39 املشروع   ب

4356TP42 العمل ناف  است

4356TP41 العمل  إيقاف

4356TP24 واملعاينة  الفحص

  عمليات

  املراقبة

 والتحكم

4356TP25 ة الدور ر  التقار

4356TP34 اجتماع   طلب

4356TP38  املقاول  إنذار

4356TP40 ودة ا  مراقبة

4356TP35 داء مؤشرات  قياس

4356TP47 وتقدير   شكر

4356TP43 ي ا ال ي امليدا رد  ا

  عمليات

 غالق

4356TP44 ائية ال الدفعة   صرف

4356TP45 العقد العقد"إنجاز  "إغالق

4356TP46  املقاول كفاءة  تقييم

4356TP48 الضمان عن يفراج ا   ال
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  . جودة الصیانة   8 - 3
  

امل و التشغیل عملیات جودة وضمان,ضبط تخطیط وعلى  مبنیةستراتیجیة إ"  QM" جودة الصیانة  الصیانة بشكل ش

ر ذا ال یقتص ات وھ ى عملی ط عل غیل فق ب و التش یانة فحس ة الص مل كاف ل یش اتب روع  عملی اة المش ل دورة حی  (مراح

غیل وفالمشاكل في  )والتنفیذ واإلعداد الدراسة األولیة ةالتش ي الحقیق ود ف یانة تع ى الص ات  إل ات عملی دخالت ومخرج م

ولتوسیع منظور الصیانة الشاملة من خالل ، تنفیذ العملیات اإلشراف على  وآلیة "التصمیم " الدراسة واإلعداد مراحل 

موجھات ومعاییر  إعداد التشغیل والصیانة فيالتركیز على متطلبات األدوار في مختلف مراحل المشروع فیجب تكامل 

ة ة والكھرومیكانیكی ائیة والمعماری واد اإلنش ة للم فات الفنی میم والمواص دات  التص یف المع نظم وتوص ار ال واختی

ین محددة وقویة تكون ھناك عالقات مشتركة  أن یحتم ذاھو واالستالمات واالختباراتوالتجھیزات  ق التصمیمما ب  فری

ذ وفرق اإلشرا ة التنفی ة بالتوف على مرحل ات المعنی غالجھ روعخالل  والصیانة لیش اة المش ل دورة حی دَء من  مراح ب

ث عشرالجزء األول وحتى الجزء  ي أیضا أ) الثال ات وینبغ ادل بیان ات وتب د المعلوم تم تحدی ات ن ی مراحل دورة عملی

  .)4-3(التوضیح بالشكل رقم  وفق حسب متطلبات كل مرحلة المشروع 

  . جودة الصیانةھداف وأسیاسات  1ـ8- 3

  :نجاح والتركیز على السیاسات واألھداف التالیةالمرھون بتحقیق مفھوم جودة الصیانة إن 

  .ـ عملیات الصیانة تدعم توكید الجودة1

  .المشروع حیاة مراحل دورةعملیات ـ التركیز على الوقایة من األخطاء لجمیع 2

  .صالحھاـ منع حدوث العیوب والتحكم في إ3

  .والتقنیة الفنیةو الھندسیة داء الكوادرـ التركیز على رفع مستوى أ4

  .عملیات صیانة قیاسیةـ 5

  .یل اإلحصائي لألعطال والظروف البیئیةالتحلـ 6

  .المحافظة على الخدمة المتمیزةـ 7

  .ترشید تكلفة التشغیل والصیانةـ 8

  .رضاء وإسعاد منسوبي الجامعة وزوارھاإـ 9
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اإلدارة العامة لتقنیة 
 المعلومات

  

 الدراسة إدارة
 والتصمیم

  

إدارة عملیات 
 اإلنشاء

 دراسة ربط الخدمات. 
 تحدید نقاط ربط الخدمات. 
 إعداد مخططات الخدمات. 
  تحدید األحمال المتوفرة

 .واالحتیاجات المطلوبة
 تحدید آلیات ربط الخدمات. 

  تحدید متطلبات ربط
 .الخدمات العامة

 معاییر األنظمة األساسیة. 
  توصیف المعدات

 .والتجھیزات
 اعتماد التقدیمات. 
 تركیب المعدات. 
 اختبار المعدات. 
 االستالمات الجزئیة. 

 الضمانات. 

الدراسة 
  الفنیة

 مرحلة
التصمیم 

30%  

مرحلة 
التصمیم 

60%  

مرحلة 
التصمیم 

90%  

تقدیمات 
  الموردین

تركیب 
  المعدات

كتیبات 
  التشغیل

توصیل 
الخدمات 

  العامة

اإلدارة العامة 
  للتشغیل والصیانة

صمیم
الت

ف  
اإلشرا

  

 مخطط العالقة المشتركة بین المصممین والمشرفین والمشغلین  )4-3(شكل رقم 
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 .قطع الغیار وإدارة المستودعات  ترمیز   9 - 3
 

ة   ي الحقیق ىأن ف ة عل یانة والمحافظ ال التشغیل والص زة أداء أعم ة المتمی اس  الخدم رات األداء وقی ال " KPIs"مؤش

ً في األداء األمثل إلدارة مستودعات قطع التشغیل ویتوقف فقط على حسن التخطیط لعملیات  الصیانة ، بل مرھون أیضا

ع و التشغیل برامجلخطط والغیار المطلوبة  ع جمی وازن م زون بشكل مت ي المخ تحكم ف ا لل ف أنواعھ الصیانة على مختل

عة حركة المخزون تقنیات وتطبیقات الحاسب اآللي لمتاب باستخدامالعوامل المؤثرة على تنفیذ عملیات التشغیل والصیانة 

  .وفق متطلبات خطط الصیانة وخصائص وطبیعة المخزون  االحتیاجاتوتحدید مستوى 

  .   الباب السادسوإدارة المستودعات الوارد في  أنظمة التشغیل والصیانةولذا ینبغي التقید التام بنظام ترمیز مكونات 

 . أتمتة عملیات التشغیل والصیانة  10- 3
  

وتطبیقات الحاسب  (DBMS)أتمتة عملیات التشغیل والصیانة تھدف إلى استخدام نظم إدارة قواعد البیانات وبرمجیات 

وارد التشغیل والصیانة و التنظیم اآللي في عملیات االت إدارة م ة مج ودة لكاف ة الج تحكم ومراقب ة وال التخطیط والمتابع

وبناًء على منھجیة إدارة ، وترشید نفقات التشغیل والصیانة  الصیانةلإلرتقاء بمستوى عملیات وخدمات التشغیل ووذلك 

ات التشغیل والصیانة حسب  ع عملی ة جمی ى أتمت اریع تتبن ة للمش ة الجامع ف عملیات التشغیل والصیانة فان وكال الوص

والصیانة بما یحقق  التشغیل إدارة موارد باستخدام أفضل البرامج العالمیة المتخصصة في مجال السابعفي الباب  الوارد

  :األھداف التالیة

 .الیومیة إدارة ومتابعة عملیات التشغیل الصیانة - 1

 .ألصول  إدارة  - 2

 .إدارة مستودع المواد وقطع الغیار  - 3

 .إدارة المشتریات والمصروفات - 4

 .إدارة عقود الصیانة  - 5

 ).الدعم والمساندة(إدارة الخدمات   - 6

 .إدارة الصرف والمیزانیة التشغیلیة - 7

 .الموارد البشریةإدارة  - 8

 .مراقبة مؤشرات األداء - 9

  .متابعة ومراقبة وتقییم أداء مقاولي التشغیل والصیانة والموردین - 10
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ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

      

  
  

  

  :الوصف :أوالً 
  

اریع للتشغیل والصیانة اإلدارة العامة ة للمش ل الجامع ُ  و إدارة مرتبطة مباشرة بسعادة وكی ىت ات  عن بعملی

للتشغیل اإلدارة العامة وتعد ، وسالمة البیئة  وصحة )البستنة(الزراعة والنظافة التشغیل والصیانة وخدمات 

مع اإلدارة العامة للمشاریع لتنفیذ  تشكل منظومة متكاملةوبالوكالة والمھمة  الحیویةاإلدارات من  والصیانة

  .عملیات دورة حیاة المشروع 

 :األھداف: ثانیا
  

ة موثقةوواضحة  رسم منھجیة .1 ف  ةیالجامع لتشغیل وصیانة المدین ي مختل ة ف ق الجامع آت ومراف ومنش

ل  الیف الصیانة والعم ض تك ة وخف ید استھالك الطاق ق ترش ة تحق اییر عالمی المحافظات وذلك وفق مع

 .على استدامة منشآت ومرافق الجامعة

غیل والصیانة  .2 ات وخدمات التش ة عملی تطویر وتحدیث سیاسات وإستراتیجیة التشغیل والصیانة وأتمت

 .(CMMS)باستخدام نظم إدارة قواعد البیانات وتطبیقات الحاسب اآللي 

 .وتدریب الكوادر الھندسیة والفنیة والتقنیة وتأھیلھا للقیام بأعمال اإلشراف بمعاییر عالمیة  استقطاب .3

ات وخدمات التشغیل والصیانة ریب فریق عمل نسائي مؤھل یتولى مھام اإلشراف على بناء وتد .4 عملی

 .داخل مباني المدینة الجامعیة للطالبات أثناء فترات الدوام الرسمي 

ً ثا  :المھام :لثا
  

غیل  إعداد .1 روف تش ق ظ  مستقرةالسیاسات واإلجراءات وإعداد خطط وبرامج التشغیل والصیانة لتحقی
 .والمحافظة على استمراریة كفاءة أداء تجھیزات منشآت ومرافق الجامعة 

ات  .2 د البیان ة قواع م تقنی ق نظ ة وتطبی یة وأتمت ات األساس یة والعملی ات القیاس دیث العملی ویر وتح تط
 .التشغیل والصیانة وأصول بإستخدام تطبیقات الحاسب اآللي المتقدمة إلدارة موارد 

یانة  .3 غیل والص ات التش ات عملی ودة مخرج بط ج مان وض یانة لض ودة الص اییر ج اھیم ومع ق مف تطبی
 .خدمات متمیزة استمرار تقدیم والمحافظة على 

ل  .4 رامج التأھی ة وب ق الجامع آت ومراف زات منش دات وتجھی تطویر وتحدیث خطط وبرامج الصیانة لمع
 .ومرافق الجامعة منشأت استدامةلتحقیق 

یم السلوك العمل على  .5 رس ق ي وغ تدریب وتأھیل الكوادر الھندسیة واإلداریة لرفع مستوى األداء المھن
  .اإلداري 

  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانةــ 435
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
68  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  

  
  
  

 :الوصف: أوالً 
  

ل  ي واإلدارياإلدارة المساعدة تتمث دعم الفن دیم ال دیر ل بتق دیر م داعمین لم رز ال ن أب و م ة وھ اإلدارة العام

ة  دمات النظاف غیل والصیانة أو لخ ات التش واًء لعملی ة س یة والعام داف الرئیس ق األھ تنةاإلدارة لتحقی  والبس

  .وسالمة وصحة البیئة 

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
  . دارةاإللمدیر والفني  تقدیم الدعم اإلداري  .1

  .دارةاإلتنظیم بیئة العمل في ضبط و .2

  . تطویر وتدریب الكوادر البشریة .3

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
 . الموظفیناإلداریة و شؤون الاإلشراف على تنفیذ مھام  .1

  .اإلشراف على مكتب الطوارئ .2

  .والسجالت نظام حفظ الوثائق  اإلشراف على .3

  . واالنصرافمتابعة وضبط سجالت نظام الحضور  .4

 .اإلشراف على تطویر وضبط بیئة العمل  .5

  .اإلجتماعات الدوریة والخاصة داخل وخارج اإلدارة حضور .6

روض .7 دیم الع ةالتقد مشاركة مدیر اإلدارة في تق ي المعارض  )PPP( می ة وف از لضیوف الوكال واإلیج

  .المحلیة والدولیة

 .  القیام بمھام مدیر اإلدارة في حالة تمتع مدیر اإلدارة باإلجازة الرسمیة وفي المھام الخارجیة .8

 

 

  

  اإلدارة المساعدةــ 4351
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
69  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
 
  

  
  
 

 :الوصف: أوالً 
  

  .مكتب السكرتاریة معني بإدارة وتنظیم مكتب مدیر اإلدارة وداعم إداري لمنسوبي اإلدارة
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  
  ..تشغیل والصیانةلل اإلدارة العامةتقدیم الدعم اإلداري لمدیر  .1

  .اإلدارةتنظیم بیئة العمل في المساندة في  .2

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
  .تشغیل والصیانةللالعامة  دارةمدیر اإلتنظیم وترتیب مكتب  .1

  .تنظیم وإدارة مواعید مدیر اإلدارة .2

  .اإلدارة ضیوف استقبال وضیافة وتنظیم دخول  .3

  .ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

  .إلدارةا مكتب مدیرترتیب وتنسیق ملفات  .5

  .إدارة ملف التعمیم الیومي  .6

  .  تنظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات مكتب مدیر اإلدارة .7

 .والبرید اإللكتروني  (SMS)إدارة الرسائل القصیرة  .8

  .فتح وإغالق مكتب مدیر اإلدارة في بدایة ونھایة الدوام  .9
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  

  مكتب السكرتاریةــ 4352
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
70  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  
  
  
  
  

 :الوصف: أوالً 
  

ودة و  التخطیطوحدة  تعتبر رز الج ي اإلدارة من أب دات ف ةالوح ات  ضبطب المعنی ات عملی ة مخرج ومراقب

ل ة جودة الصیانة في مراح ات وخدمات التشغیل والصیانة و التھیئ ذ عملی ة التخطیط ومراحل تنفی ومرحل

  .اإلغالق 
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  

 .تنفیذ خطط وبرامج التشغیل والصیانة ل النوعیة جودةالضبط  .1

 .الصیانة التشغیل وضبط ومراقبة جودة عملیات  .2

 .مطابقة قطع الغیار للمواصفات الفنیة المطلوبة التحقق من  .3
  

 ً  :المھام: ثالثا
  

 .خطط وبرامج التشغیل والصیانة  اتاعتمادمشاركة فریق اإلشراف في  .1

 .والمخططات التنفیذیة وقطع الغیار ومراجعة تقدیمات مقاولي الصیانة للمواد دراسة  .2

 .عملیات التشغیل والصیانة الدوریة والروتینیة  والمتابعة والسیطرة على جودة مراقبةال .3

 . إغالقھاالكشف عن حاالت عدم المطابقة وإعداد تقاریر الجودة ومتابعة تصحیح الحیود والتحقق من  .4

  . المیاه والتحقق من جودة میاه الشرب ومطابقتھا للمعاییر المطلوبةمراقبة شبكات وخزانات  .5

 .ضبط سجالت وتقاریر الجودة  .6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجودة  التخطیط ووحدة ــ 4353
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
71  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  

 
 
  

  :الوصف: أوالً 

بعملیات الحاالت  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة للقیاممساعد وحدة مكتب الطوارئ مرتبط مباشرة ب

دار  وھي معنیة باإلشراف علىالطارئة  ى م المھام العاجلة والسریعة لمعالجة متطلبات الصیانة الطارئة عل

  .واستمرار تقدیم الخدمة لمنسوبي وزوار الجامعة  استقرارالیوم واللیلة لتحقیق 

 ً   :األھداف: ثانیا

مواجھة حاالت الطوارئ واألزمات بما یضمن الحفاظ على تقدیم واستمرار خدمات التشغیل والصیانة 

 .جامعة وزوارھا لمنسوبي ال

  :المھام: ثالثا
  

  .لمواجھة حاالت الطوارئ واألزمات ة تقدیم الحلول السریعة والناجح .1

 .لمواجھة حاالت الطوارئ  المعنیة اإلتصال والتنسیق السریع والفعال مع جمیع الجھات .2

  .ومتابعة وإغالق وإنجاز المھمة طارئة استقبال وتمریر ما یرد من معلومات وبالغات  .3

 .ق العمل للحاالت الطارئة یاإلشراف على تشكیل فر .4

 .نشر الوعي وثقافة المسؤولیة االجتماعیة نحو المحافظة على الممتلكات والموارد الخدمیة  .5

 .التقاریر اإلحصائیة والبیانیة إعداد  .6

  .المشاركة في إعداد إدارة خطة المخاطر  .7

  .اطات ومتطلبات السالمة مراقبة ورصد المباني والمرافق والنظم للتحقق من اشتر .8

  

  

  

  مكتب الطوارئــ 4354
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
72  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  

 

 :الوصف: أوالً 
  

رتبط  ز البالغات الموحد م ً مكتب مرك ا اة الرسمیة  فنی ر القن ات التشغیل والصیانة ویعتب دیر إدارة عملی بم

  .لتلقي بالغات وطلبات منسوبي الجامعة ألعمال الصیانة الروتینیة والطارئة 

  
 ً  :األھداف: ثانیا

 .ضبط وتنظیم طلبات الصیانة على مدار ساعات العمل  .1

  .یشكل حلقة وصل ما بین الجھات المستفیدة وإدارة عملیات التشغیل والصیانة  .2

 ً  :المھام: ثالثا
  
 .التشغیل والصیانة من منسوبي الجامعةاستقبال مكالمات طلبات خدمات  .1

  .ئارلمكتب الطو ئاستقبال وتسجیل وتمریر بالغات الطوار .2

 .تسجیل كامل بیانات طلب الخدمة  .3

 . إحالة طلبات الخدمة إلى مكاتب إدارة عملیات التشغیل والصیانة .4

 .طلبات الصیانة وتنظیم سجالت حفظ  .5

  .اإلجابة على استفسارات طلبات الصیانة  .6

  .اإلحصائیة البیانات إعداد التقاریر الدوریة و .7

  

  

  

  
  

  مركز البالغات الموحدــ  4355 
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
73  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  

 :الوصف: أوالً 
  

ا م اإدارة عملی ن أھ ات ت التشغیل والصیانة تعد م ى عملی رفة عل ة المش غیل وخدمات إلدارات الحیوی التش

  .عملیات التشغیل والصیانة لمنشآت ومرافق الجامعة  والصیانة حیث تقوم بإدارة وتوجیھ

 ً  :األھداف: ثانیا
  
 . متمیزة لعملیات التشغیل والصیانةتحقیق خدمات  .1

 . للمحافظة على استدامة منشآت ومرافق الجامعة تطبیق معاییر جودة الصیانةضمان  .2

 .إلشراف رفع مستوى كفاءة كوادر ا .3
 

 ً   :المھام :ثالثا

 .تطویر وتحدیث مھام عملیات التشغیل والصیانة وفق التغذیة الراجعة وتقاریر جودة عملیات الصیانة  .1

 .المشاكل التي قد تنشأ خالل عملیات التشغیل والصیانة  معالجة .2

 .والجھات المستفیدة  الصیانة مقاولما بین إدارة المشروع وخلق جو من الثقة وروح التعاون  .3

 .التواصل الفعال مع اإلدارة العامة للمشاریع خالل عملیات دورة حیاة المشروع  .4

 .اإلشراف  جھازمسؤولیات وتوزیع تحدید  .5

 .الخاصة بمبادرات اإلدارةإعداد الخطط التشغیلیة لمبادرات الخطة اإلستراتیجیة للوكالة  .6

ودة كافة على المتابعة والتحكم والسیطرة مراقبة وال .7 ن ج مخرجات عملیات التشغیل والصیانة للتحقق م

 .معة استدامة منشآت ومرافق الجلضمان امستقرة التشغیل العملیات وظروف ال

اریر رفع مستوى  .8 ودة وإعداد التق ة الج رامج ضبط ومراقب م وب ق نظ ن تطبی التحقق م ودة الصیانة ب ج

 .المطلوبة 

 .العمل على ترشید استھالك الطاقة واالستثمار األمثل لموارد التشغیل والصیانة  .9

 .العمل على خفض المخاطر المتوقعة في عملیات التشغیل والصیانة  .10

  .سوبي وزوار الجامعة رضاء من تحقیق السعي نحو الوصول إلى .11

  

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة ــ 4356
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
74  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  

  
  
  

 :الوصف: أوالً 
  

داعم إداري لمنسوبي و  التشغیل والصیانةعملیات مكتب السكرتاریة معني بإدارة وتنظیم مكتب مدیر إدارة 
  .اإلدارة

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
  .التشغیل والصیانةإدارة عملیات تقدیم الدعم اإلداري لمدیر  -1

  .التشغیل والصیانةعملیات  تنظیم بیئة العمل في إدارة -2

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
  .تنظیم وترتیب مكتب مدیر اإلدارة .1

  .تنظیم وإدارة مواعید مدیر اإلدارة .2

  .استقبال وضیافة وتنظیم دخول الضیوف  .3

  .ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

  .اإلدارة ترتیب وتنسیق ملفات مكتب مدیر .5

  .التعمیم الیومي إدارة ملف  .6

  .  تنظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات مكتب مدیر اإلدارة .7

 .والبرید اإللكتروني  (SMS)إدارة الرسائل القصیرة  .8

  .فتح وإغالق مكتب مدیر اإلدارة في بدایة ونھایة الدوام .9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكتب السكرتاریةــ 43561
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
75  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الوصف: أوالً 
   

ام اني األكادیمیة مرتبطة مباشرة بوحدة المب ذه الوحدة مھ ولى ھ ات التشغیل والصیانة وتت مدیر إدارة عملی

رامج  التشغیل اإلشراف على عملیات التشغیل والصیانة للمباني والمرافق األكادیمیة ومتابعة تنفیذ خطط وب

  .الصیانةو
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  

 .األكادیمیة  المنطقةالتشغیل والصیانة لمباني ومرافق ضمان تنفیذ ومتابعة خطط وبرامج   - 1

 .لمباني ومرافق المنطقة األكادیمیة التشغیل والصیانةالمراقبة والسیطرة والتحكم بكافة عملیات   - 2

 .ضبط جودة عملیات التشغیل والصیانة  - 3

 
 ً   :المھام: ثالثا

  
 .التنفیذیةوالمخططات  وقطع الغیار دراسة ومراجعة تقدیمات مقاول الصیانة للمواد - 1

 .المنطقة األكادیمیةدراسة ومراجعة خطط وبرامج التشغیل والصیانة لمباني ومرافق  - 2

 .المنطقة األكادیمیةدراسة ومراجعة تقدیمات المقاول ألعمال تأھیل مباني ومرافق  - 3

 .دراسة ومراجعة أوامر التغییر للبنود المستعاضة وبنود التأھیل  - 4

 .قطع الغیار و للمواد الشراءدراسة ومراجعة أوامر  - 5

 .المنطقة األكادیمیةلعملیات  ةأداء المقاول الشھریسجالت ضبط وتنظیم  - 6

 .تقییم أداء المقاول الشھري لعملیات المنطقة األكادیمیة  - 7

 .المنطقة األكادیمیةبعملیات مراجعة مستحقات المقاول الشھریة الخاصة  - 8

 .أي مشاكل قد تعوق عملیات التشغیل والصیانة  التواصل الفعال مع جھاز المقاول للتغلب على - 9

 .المشاركة في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة  - 10

  

   المباني األكادیمیةوحدة ــ 43562
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
76  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  

  

  :الوصف: أوالً 
   

ام  المدینة الطبیةوحدة  دة مھ ذه الوح ولى ھ ات التشغیل والصیانة وتت دیر إدارة عملی ع م مرتبطة مباشرة م

ق  اني ومراف یانة لمب غیل والص ات التش ى عملی راف عل ةاإلش ة الطبی رامج  المدین ط وب ذ خط ة تنفی ومتابع

  .الصیانة
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  

 .المدینة الطبیةعملیات التشغیل والصیانة لمباني ومرافق ومتابعة ضبط وتنظیم  - 1

 .ضبط جودة عملیات التشغیل والصیانة  - 2

 
 ً   :المھام: ثالثا

  
 . التنفیذیة دراسة ومراجعة تقدیمات مقاول الصیانة للمواد والمخططات - 1

 .المدینة الطبیةدراسة ومراجعة خطط وبرامج التشغیل والصیانة لمباني ومرافق  - 2

 .المدینة الطبیةدراسة ومراجعة تقدیمات المقاول ألعمال تأھیل مباني ومرافق  - 3

 .دراسة ومراجعة أوامر التغییر للبنود المستعاضة وبنود التأھیل  - 4

 .دراسة ومراجعة أوامر الشراء لقطع الغیار  - 5

 .المدینة الطبیةلعملیات  ةأداء المقاول الشھریسجالت ضبط وتنظیم  - 6

 .المدینة الطبیةتقییم أداء المقاول الشھري لعملیات  - 7

 .المدینة الطبیةبمنشآت ومرافق مراجعة مستحقات المقاول الشھریة الخاصة  - 8

 .التواصل الفعال مع جھاز المقاول للتغلب على أي مشاكل قد تعوق عملیات التشغیل والصیانة  - 9

 .المشاركة في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة  - 10

  

  

  
  
  
  

  وحدة المدینة الطبیة ــ  43563
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
77  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  
  
  

  :الوصف: أوالً 
   

ام  ذه الوحدة مھ ولى ھ ات التشغیل والصیانة وتت وحدة المرافق العامة مرتبطة مباشرة مع مدیر إدارة عملی

یانة  غیل وص ات تش ى عملی راف عل ةاإلش دمات العام بكات الخ رامج ش ط وب ذ خط ة تنفی غیل ومتابع  التش

  .الصیانةو
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  

 .لشبكات الخدمات العامةعملیات التشغیل والصیانة ومتابعة ضبط وتنظیم  - 1

 .ضبط جودة عملیات التشغیل والصیانة  - 2

 
 ً   :المھام: ثالثا

  
 . التنفیذیة والمخططاتوقطع الغیار دراسة ومراجعة تقدیمات مقاول الصیانة للمواد  - 1

 .الخدمات العامةلشبكات دراسة ومراجعة خطط وبرامج التشغیل والصیانة  - 2

 .شبكات الخدمات العامةدراسة ومراجعة تقدیمات المقاول ألعمال تأھیل مرافق  - 3

 .دراسة ومراجعة أوامر التغییر للبنود المستعاضة - 4

 .دراسة ومراجعة أوامر الشراء لقطع الغیار - 5

 .شبكات الخدمات العامةلعملیات  ةأداء المقاول الشھریسجالت ضبط وتنظیم  - 6

 .شبكات الخدمات العامةتقییم أداء المقاول الشھري لعملیات  - 7

 .بشبكات الخدمات العامةمراجعة مستحقات المقاول الشھریة الخاصة  - 8

 .التواصل الفعال مع جھاز المقاول للتغلب على أي مشاكل قد تعوق عملیات التشغیل والصیانة  - 9

 .المشاركة في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة  - 10
  

  

  

  
  
  
  
  

   وحدة المرافق العامةــ 43564
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
78  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  
 
  

  :الوصف: أوالً 
   

غیل والصیانة  ات التش دیر إدارة عملی ع م رة م وظفین مرتبطة مباش دریس والم وحدة سكن أعضاء ھیئة الت

غیل والصیانة  ات التش ى عملی راف عل ام اإلش دة مھ ذه الوح ولى ھ ة وتت اء ھیئ كن أعض ق س اني ومراف لمب

  .الصیانةو التشغیل ومتابعة تنفیذ خطط وبرامج التدریس والموظفین
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  

یم - 1 بط وتنظ ة ض دریس  ومتابع ة الت اء ھیئ كن أعض ق س اني ومراف یانة لمب غیل والص ات التش عملی

 .والموظفین

 .ضبط جودة عملیات التشغیل والصیانة  - 2

 
 ً   :المھام: ثالثا

  
 .التنفیذیةانة للمواد والمخططات دراسة ومراجعة تقدیمات مقاول الصی - 1

دریس  - 2 ة الت كن أعضاء ھیئ ق س اني ومراف رامج التشغیل والصیانة لمب ة خطط وب ة ومراجع دراس

 .والموظفین

دریس  - 3 ة الت اء ھیئ كن أعض ق س اني ومراف ل مب ال تأھی اول ألعم دیمات المق ة تق ة ومراجع دراس

 .والموظفین

 .وبنود التأھیل  دراسة ومراجعة أوامر التغییر للبنود المستعاضة - 4

 .دراسة ومراجعة أوامر الشراء لقطع الغیار  - 5

 .لعملیات سكن أعضاء ھیئة التدریس والموظفین ةأداء المقاول الشھریسجالت ضبط وتنظیم  - 6

 .تقییم أداء المقاول الشھري لعملیات سكن أعضاء ھیئة التدریس والموظفین - 7

 .ھیئة التدریس والموظفین مراجعة مستحقات المقاول الشھریة الخاصة سكن أعضاء  - 8

 .التواصل الفعال مع جھاز المقاول للتغلب على أي مشاكل قد تعوق عملیات التشغیل والصیانة  - 9

 .المشاركة في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة  - 10
  
 

  وحدة سكن أعضاء ھیئة التدریس والموظفینــ 43565
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
79  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  
  
  

  :الوصف: أوالً 
   

ةوحدة  ام  سكن الطلب ذه الوحدة مھ ولى ھ یانة وتت ات التشغیل والص دیر إدارة عملی ع م رة م مرتبطة مباش

التشغیل ومتابعة تنفیذ خطط وبرامج  سكن الطلبةاإلشراف على عملیات التشغیل والصیانة للمباني ومرافق 

  .الصیانةو
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  

 .سكن الطلبةعملیات التشغیل والصیانة لمباني ومرافق ومتابعة ضبط وتنظیم  - 4

 .ضبط جودة عملیات التشغیل والصیانة  - 5

 
 ً   :المھام: ثالثا

  
 .التنفیذیةدراسة ومراجعة تقدیمات مقاول الصیانة للمواد والمخططات  - 1

 .سكن الطلبةدراسة ومراجعة خطط وبرامج التشغیل والصیانة لمباني ومرافق  - 2

 .سكن الطلبةدراسة ومراجعة تقدیمات المقاول ألعمال تأھیل مباني ومرافق  - 3

 .دراسة ومراجعة أوامر التغییر للبنود المستعاضة وبنود التأھیل  - 4

 .دراسة ومراجعة أوامر الشراء لقطع الغیار  - 5

 .سكن الطلبةلعملیات  ةأداء المقاول الشھری سجالت ضبط وتنظیم - 6

 .سكن الطلبةتقییم أداء المقاول الشھري لعملیات  - 7

 .سكن الطلبةمراجعة مستحقات المقاول الشھریة الخاصة  - 8

 .التواصل الفعال مع جھاز المقاول للتغلب على أي مشاكل قد تعوق عملیات التشغیل والصیانة  - 9

 .المشاركة في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة  - 10

  
  
  
  
  
  
  
  

  وحدة سكن الطلبةــ 43566
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
80  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  
  

  

  

 :الوصف: أوالً 
  

ة  ُعنى في تشغیل وصیانة معدات وتجھیزات وشبكات الخدمات العام إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدمات ت

  . في نفق الخدمات العامة وترتبط ھذه اإلدارة مباشرة بمدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  
 .الخدمات العامة وتجھیزات عملیات تشغیل شبكات ومتابعة ضبط ومراقبة  .1

ة لتحق .2 دمات العام زات وشبكات الخ دات والتجھی اءة المع ى كف ة عل ة الدائم غیل یالمحافظ روف تش ق ظ

 .مستقرة 

  .الجامعة  لكافة منشآت ومرافقخفض المخاطر وضمان وصول واستمرار الخدمات العامة  .3

 ً   :المھام: ثالثا

 .الجودةتطویر وتحدیث مھام عملیات التشغیل والصیانة وفق التغذیة الراجعة وتقاریر  .1

 .معالجة المشاكل التي قد تنشأ خالل عملیات التشغیل والصیانة  .2

 .خلق جو من الثقة وروح التعاون بین إدارة المشروع والمقاول والجھات المستفیدة  .3

 .لتامین األحمال المطلوبة مرحلتي اإلعداد والتنفیذالل التواصل الفعال مع اإلدارة العامة للمشاریع خ .4

 .اإلشراف  جھازمسؤولیات وتوزیع تحدید  .5

 .الخاصة بمبادرات اإلدارةإعداد الخطط التشغیلیة لمبادرات الخطة اإلستراتیجیة للوكالة  .6

ودةعلى المراقبة والمتابعة والتحكم والسیطرة  .7 مخرجات  كافة عملیات التشغیل والصیانة للتحقق من ج

 . مجمع الخدمات معدات وتجھیزاتالعملیات وظروف التشغیل المستقرة لضمان استدامة 

داد التشغیل ورفع مستوى جودة  .8 ودة وإع ة الج رامج ضبط ومراقب ق نظم وب ن تطبی التحقق م الصیانة ب

 .التقاریر المطلوبة 

 .لصیانة العمل على ترشید استھالك الطاقة واالستثمار األمثل لموارد التشغیل وا .9

 .العمل على خفض المخاطر المتوقعة في عملیات التشغیل والصیانة  .10

  .رضاء منسوبي وزوار الجامعة  تحقیق السعي نحو الوصول إلى .11

  تشغیل وصیانة مجمع الخدماتإدارة ــ 4357 
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
81  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

 :الوصف: أوالً 
  

دیر إدارة  ب م إدارة وتنظیم مكت ي ب كرتاریة معن ب الس ع الخدماتمكت غیل وصیانة مجم م إداري  تش وداع
  .لمنسوبي اإلدارة

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
  .تشغیل وصیانة مجمع الخدماتإدارة تقدیم الدعم اإلداري لمدیر  -1

  .تنظیم بیئة العمل في إدارة -2

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
  .تنظیم وترتیب مكتب مدیر اإلدارة .1

  .تنظیم وإدارة مواعید مدیر اإلدارة .2

  .الضیوف استقبال وضیافة وتنظیم دخول  .3

  .ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

  .اإلدارة ترتیب وتنسیق ملفات مكتب مدیر .5

  .إدارة ملف التعمیم الیومي  .6

  .  تنظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات مكتب مدیر اإلدارة .7

 .والبرید اإللكتروني  (SMS)إدارة الرسائل القصیرة  .8

  .الدوامفتح وإغالق مكتب مدیر اإلدارة في بدایة ونھایة  .9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكتب السكرتاریةــ 43571
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
82  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  
  
  

  

 :الوصف: أوالً 
  

اه قسم عملیات التشغیل یعتبر من أھم الوحدات المطلعة على تشغیل  ة وشبكات المی شبكات الخدمات العام

غوطة ق المض ة الحری دات التكییف ومكافح یانة  لوح غیل وص دیر إدارة تش رة بم م مباش ذا القس رتبط ھ وی

  .مجمع الخدمات 
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  
 .الجامعة  لكافة منشآت ومرافقضمان وصول واستمرار الخدمات العامة  .1

 .عملیات التشغیل لترشید استھالك الطاقة وخفض تكالیف التشغیل ومتابعة ضبط ومراقبة  .2

 
 ً   :المھام: ثالثا

 .خطط وبرامج تشغیل شبكات الخدمات العامة في مجمع الخدمات  دراسة ومراجعة .1

 .اإلشراف على تنفیذ عملیات تشغیل أنظمة ومعدات وتجھیزات مجمع الخدمات  .2

 .التحقق من تطبیق معاییر وشروط التشغیل المستقر واآلمن لضمان خفض المخاطر  .3

 .توزیع وردیات العمل وتحدید المھام والواجبات الیومیة  .4

 .الخدمة  انقطاعكة في تحدید فترات الصیانة الوقائیة لتجنب المشار .5

 .التحقق من تنفیذ برامج وخطط الصیانة الوقائیة  .6

 .إعداد التقاریر الدوریة ولخاصة والبیانات اإلحصائیة  .7

 .المشاركة في اإلجتماعات الدوریة والطارئة  .8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم عملیات التشغیل ــ 43572 
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
83  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  
  
  
  
  

 :الوصف: أوالً 
  

زات وشبكات الخدمات قسم عملیات الصیانة یتولى مھام وبرامج وخطط  دات وتجھی عملیات الصیانة لمع

ویرتبط ھذا القسم مباشرة بمدیر إدارة  العامة وشبكات الماء المضغوطة لوحدات التكییف ومكافحة الحریق

  .تشغیل وصیانة مجمع الخدمات 
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  
 .الجامعة لكافة منشآت ومرافق ضمان وصول واستمرار الخدمات العامة  - 1

 .عملیات الصیانة للمحافظة على كفاءة األداء واستمراریة الخدمات المقدمة ومتابعة ضبط ومراقبة  - 2

 
 ً   :المھام: ثالثا

 .دراسة ومراجعة خطط وبرامج الصیانة لمعدات وتجھیزات مجمع الخدمات العامة  - 1

 .والمخططات التنفیذیة وقطع الغیر دراسة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد  - 2

 .دراسة ومراجعة أوامر الشراء للبنود التعویضیة - 3

 .عملیات الصیانة والتحقق من مستوى جودة التنفیذ ومتابعة ضبط ومراقبة القیام ب - 4

 .إعداد تقییم أداء المقاول الشھري ألعمال صیانة مجمع الخدمات العامة  - 5

 .مراجعة مستحقات المقاول الشھریة الخاصة بمجمع الخدمات العامة  - 6

 .المشاركة في اإلجتماعات الدوریة والخاصة  - 7

 .إعداد التقاریر الدوریة والخاصة والبیانات اإلحصائیة  - 8

 

  
  
  
  
  
  
  

     قسم عملیات الصیانة ــ 43573



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
84  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  

  
  
  
  
  
  

 :الوصف: أوالً 
  

ةمكونات الصیانة في مجمع الخدمات قسم األمن والسالمة مختص فقط بالمحافظة على أمن وسالمة   العام

ً بمدیر إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدمات    .وھو مرتبط مباشرة

  
 ً   :األھداف: ثانیا

 
 .الجامعة لكافة منشآت ومرافق ضمان وصول واستمراریة تقدیم الخدمات العامة  - 1

 .العاملین في مجمع الخدمات ضمان سالمة  - 2

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
 .مة لمجمع الخدمات العامة إعداد خطط وبرامج األمن والسال - 1

 .مھام على رجال األمن الوتوزیع  وردیات العملإعداد  - 2

 .ضبط دخول وخروج األفراد لمجمع الخدمات العامة  - 3

 .إعداد سجالت الدخول والخروج  - 4

 .األمن والسالمة داخل مجمع الخدمات التحقق من معاییر واشتراطات  - 5

  . العمل وردیاتبرنامج توزیع حسب  األمنتواجد رجال  التزاموالتحقق من اإلشراف  - 6

  .مباشرة الحوادث التي تقع داخل مجمعات الخدمات  - 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     قسم األمن والسالمةــ 43574



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
85  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الوصف: أوالً 
  

ي  )GIS(یُعد دور إدارة نظم المعلومات الجغرافیة  ً یخدم مشاریع الجامعة ف ً أساسیا في وكالة الجامعة دورا

ذه اإلدارة "  الصیانةو التشغیل ،التنفیذ ،  اإلعداد، الدراسة " مختلف عملیات مراحل المشروع  ث أن ھ حی

غیل سوف  ة للتش دیر اإلدارة تدعم اإلدارة العامة للمشاریع واإلدارة العام ذه اإلدارة بم رتبط ھ والصیانة وت

   .العامة للتشغیل والصیانة 

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  

ر ق اإلش ي إدارة الدراسة والتصمیم وفری ات اإلنشاء تقدیم الدعم الفني لفریق التصمیم ف اف في إدارة عملی

  .مجمع الخدمات إدارة عملیات التشغیل والصیانة وكذلك إدارة تشغیل وصیانة وجھاز اإلشراف في 
  

 ً   :المھام: ثالثا
 
  .إعداد المخططات الرقمیة لجمیع مشاریع الجامعة  - 1

ق  - 2 ة وف اریع الجامع ات مش راج بیان ل وإخ ع وتحلی یقاتجم غیل  تنس میم والتش ات التص اییر متطلب ومع

  .والصیانة 

 .لمشاریع الجامعة الجدیدة لمواقع إعداد مخططات الرفع المساحي  - 3

 .والصور الفضائیة للجھات المعنیة في الجامعة  إعداد وتوفیر المخططات - 4

 .إعداد التقاریر الفنیة واإلحصائیة والبیانیة - 5

  .حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة في وكالة الجامعة للمشاریع  - 6

  
  
  
  
  

  
  

 GISإدارة نظم المعلومات الجغرافیة ــ 4358
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
86  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  

  
  
  
  
  
  

 :الوصف: أوالً 
  

وبي  نظم المعلومات الجغرافیةمكتب السكرتاریة معني بإدارة وتنظیم مكتب مدیر إدارة  م إداري لمنس وداع
  .اإلدارة

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
  .نظم المعلومات الجغرافیةإدارة تقدیم الدعم اإلداري لمدیر  -1

  .تنظیم بیئة العمل في إدارة -2

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
  .اإلدارةتنظیم وترتیب مكتب مدیر  .1

  .تنظیم وإدارة مواعید مدیر اإلدارة .2

  .استقبال وضیافة وتنظیم دخول الضیوف  .3

  .ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

  .اإلدارة ترتیب وتنسیق ملفات مكتب مدیر .5

  .إدارة ملف التعمیم الیومي  .6

  .  تنظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات مكتب مدیر اإلدارة .7

 .والبرید اإللكتروني  (SMS)إدارة الرسائل القصیرة  .8

  .فتح وإغالق مكتب مدیر اإلدارة في بدایة ونھایة الدوام .9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  مكتب السكرتاریةــ 43581
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
87  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  
  
  

  قسم الدعم الفني   ــ43582
  

  

  :الوصف: أوالً 
  

ا ویعد قسم الدعم الفني الواجھة األمامیة لإلدارة  یتولى تقدیم كافة الخدمات لمھندسي ومدراء المشاریع فیم

  .الجامعة یخص منشآت ومرافق 
 

 ً  :األھداف: ثانیا
  

، اإلعداد ، الدراسة ( المشروع تقدیم الدعم الفني لمدراء ومھندسي مشاریع الجامعة في مراحل دورة حیاة 

 ) .التشغیل والصیانة ، التنفیذ 

 ً   :المھام: ثالثا
  
اریع إلعداد سجالت  - 1 ة للمش ي اإلدارة العام اریع ف اریع التواصل الفعال مع مدراء ومھندسي المش المش

 .التي تحت الدراسة والتصمیم والمشاریع التي تحت التنفیذ 
 .مشاریع الجامعة  دلیل بیاناتإعداد  - 2
 .اإلجابة على االستفسارات التي ترد من مدراء ومھندسي الوكالة وإدارات الجامعة  - 3

 .تقدیم الدعم الفني لعملیات التشغیل والصیانة  - 4
ة  ودراسةمشاركة مدراء ومھندسي المشاریع بزیارة  - 5 ل المواقع المقترحة لمشاریع الجامع ع وتحلی لجم

 . البیانات
 .التعاون الفعال مع وحدة المخطط العام في أعمال تطویر وتحدیث مخططات المدینة الجامعیة  - 6

  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
88  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  

   تحلیل البیاناتقسم   ــ43583
  

  
  :الوصف: أوالً 

  
ذه  مھ ة  القس ق الجامع آت ومراف ع منش ة وجمی ة الجامعی ق المدین اني ومراف ات لمب ك معلوم ة بن د بمثاب یع

  .الجامعة  احتیاجات إداراتعنى بنمذجة البیانات وفق تنسیقات متعددة حسب بالمحافظات ویُ 

  
 ً   :األھداف: ثانیا

  
 ) . GIS( توثیق بیانات مشاریع الجامعة في برنامج نظم المعلومات الجغرافیة  - 1

 . بسھول تسھیل حصول المختصین على تفاصیل بیانات مشاریع الجامعة - 2

  .تطویر برنامج نظم المعلومات الجغرافیة  - 3
  

 ً   :المھام: ثالثا
  
 .دراسة المخططات الھندسیة لمشاریع الجامعة المنفذة  .1

ي اإلعداد  .2 ي مرحلت دة ف اریع الجدی ر المش اریع لحص ة للمش ع اإلدارة العام ذ التنسیق والتعاون م والتنفی

 .وتحدیث دلیل مشاریع الجامعة

 .بیانات مشاریع الجامعة وتبویب جمع وتحلیل  .3

 .تحدیث قاعدة بیانات نظم المعلومات الجغرافیة بشكل دوري  .4

 

  

  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
89  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  

  

 

  

  :الوصف : أوالً 
  

  .المساحیة لمواقع المشاریع الجدیدة قسم الرسم والمساحة داعم رئیسي لمنسوبي اإلدارة بتوفیر المخططات 
  

 ً   :األھداف : ثانیا
  

 .مشاریع وأمالك الجامعة الیھدف القسم إلى تقدیم الدعم الفني ألعمال الرفع المساحي لمواقع 
  

 ً   :المھام : ثالثا
  

  .القیام بعملیات الرفع المساحي لمواقع المشاریع وأمالك الجامعة  .5

 .لمشاریع الجامعة المساحي الرقمي والضوئي الرفعمخططات إعداد  .6

 . شبكات الخدمات العامةلكافة )  As Built Drawing( مخططات كما نفذت  تحدیث .7

  . والدوریة واإلحصائیة إعداد التقاریر المساحیة .8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قسم الرسم والمساحة - 43584
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
90  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  

  

 
  

  :الوصف : أوالً 

ؤولیة  م مس ي تقاس یانة ف غیل والص ات التش م إلدارة عملی ریك مھ ة ش دمات العام ر إدارة الخ اءتعتب  االرتق

ا  ث أنھ ام  تختصبمستوى جودة منشآت ومرافق المدینة الجامعیة ومنشآت الجامعة في المحافظات حی  بمھ

  .خدمات النظافة والبستنة وصحة وسالمة البیئة 
  

 ً   :األھداف : ثانیا

 .ق صحة وسالمة منسوبي وزوار الجامعة یعلى نظافة البیئة لتحقالمحافظة  .1

ات  .2 ور والنبات دائق والزھ یق الح جیرات وتنس جار والش راء واألش طحات الخض املة بالمس ة الش العنای

 . والخارجیة الداخلیة
  

 ً   :المھام : ثالثا
  

 .رسم السیاسات العامة لبرامج النظافة والزراعة والمكافحة  .1

 .نظافة المدینة الجامعیة ومنشآت ومرافق الجامعة في مختلف المحافظات  إعداد خطط وبرامج .2

 .النوعیةمتابعة تنفیذ خدمات النظافة والتحقق من مستوى الجودة  .3

 .وتنسیق المواقع  والمكافحة خطط وبرامج البستنة إعداد .4

 .اإلشراف على برامج المكافحة الحشریة والزراعة  .5

اون  .6 ادلالتع ات  وتب یانة وإدارة عملی غیل والص ات التش ع إدارة عملی ات م ص االمعلوم ا یخ اء فیم إلنش

 .المحافظة على سالمة أساسات المباني وخزانات المیاه التي تحت مستوى األرض 

  .حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة في الوكالة  .7

  

  

  

  

  

  إدارة الخدمات العامة ــ4359
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
91  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  

 

  
 :الوصف: أوالً 

  
  .وداعم إداري لمنسوبي اإلدارة الخدمات العامةمكتب السكرتاریة معني بإدارة وتنظیم مكتب مدیر إدارة 

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
  .الخدمات العامةإدارة تقدیم الدعم اإلداري لمدیر  -1

  .تنظیم بیئة العمل في إدارة -2

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
  .تنظیم وترتیب مكتب مدیر اإلدارة .1

  .وإدارة مواعید مدیر اإلدارةتنظیم  .2

  .استقبال وضیافة وتنظیم دخول الضیوف  .3

  .ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

  .اإلدارة ترتیب وتنسیق ملفات مكتب مدیر .5

  .إدارة ملف التعمیم الیومي  .6

  .  تنظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات مكتب مدیر اإلدارة .7

 .والبرید اإللكتروني  (SMS)إدارة الرسائل القصیرة  .8

  .فتح وإغالق مكتب مدیر اإلدارة في بدایة ونھایة الدوام .9

  
  

  

  

  

  مكتب السكرتاریة ــ43591
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
92  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  
  

 

  
 :الوصف: أوالً 

  
ة المتعلقة في خدمات والمسؤولیات قسم خدمات النظافة یتولى جمیع المھام  ة الجامعی ة المدین ومنشآت نظاف

  .ومرتبط مباشرة بمدیر أدارة الخدمات العامةالمحافظات ومرافق الجامعة ب

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
ة  ق الجامع آت ومراف ة ومنش ة الجامعی یھدف القسم إلى المحافظة على نظام البیئة الداخلیة والخارجیة للمدین

  .في مختلف المحافظات 

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
ة إعداد المتطلبات الخاصة لمجال الخدمات المطلوبة لنظافة  .1 ق الجامع آت ومراف ة ومنش ة الجامعی المدین

 .في المحافظات 

 .اإلشراف على تنفیذ عقود النظافة والتحقق من جودة الخدمات المقدمة  .2

 .األمثل لتدویر مخلفات النظافة للمحافظة على صحة وسالمة البیئة وخفض درجة التلوث  االستثمار .3

  . الحمالةالجامعة في خدمات  تقدیم الدعم لمنسوبي .4

 .مراجعة مستحقات المقاول الشھریة والختامیة  .5

  . لخدمات النظافة المشاركة في تقییم أداء المقاول .6
  

  

  

  

  

  قسم خدمات النظافة  ــ43592
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
93  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  

  

 

  
 :الوصف: أوالً 

  
ام ع المھ ولى جمی ة یت ؤولیات قسم خدمات الزراع ة  والمس ة الجامعی ي المدین تنة ف ي خدمات البس ة ف المتعلق

  . ومرتبط مباشرة بمدیر أدارة الخدمات العامة ومواقع مشاریع الجامعة في المحافظات

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
ویر وت ى تط م إل دف القس یق وتیھ اریع نس ع مش ة ومواق ة الجامعی ي المدین راء ف طحات الخض ین المس حس

  .الجامعة في المحافظات 

  
ً ثا  :المھام: لثا
  
جار  .1 دائق واألش یق الح تنة وتنس ة وبس ي زراع ة ف دمات المطلوب ال الخ ة لمج ات الخاص داد المتطلب إع

 . والشجیرات والزھور والنباتات الداخلیة

 .اإلشراف على تنفیذ عقود الزراعة والتحقق من جودة الخدمات المطلوبة  .2

 .اإلشراف على عملیات وخدمات تنسیق المواقع والحدائق  .3

 .لمخلفات الزراعیة ااألمثل لتدویر  االستثمار .4

  .دراسة تقدیمات المقاول من مخططات ومواد زراعیة  .5

 . الرياألمثل للمیاه  االستثمار .6

 .المشاركة في تقییم أداء المقاول لخدمات الزراعة .7

 .اإلشراف على عملیات وخدمات تنسیق المواقع والحدائق  .8

  

  

  

  قسم خدمات الزراعة  ــ43593
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
94  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  

 

  
 :الوصف: أوالً 

  
ام ع المھ ولى جمی ؤولیات قسم خدمات المكافحة یت ة  والمس ة بالمكافحة الحشریة والمكافحة الزراعی المتعلق

  . صحة وسالمة البیئةلضمان 

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
  .منسوبي وزوار الجامعة البیئة والمحافظة على صحة وسالمة یھدف القسم إلى 

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
 .والبرامج الزمنیة لمكافحة الحشرات والقوارض والحیوانات السائبة والمخلفات الزراعیة الخططإعداد  .1

 .دراسة تقدیمات المقاول لآللیات والمواد الكیماویة لبرامج المكافحة الحشریة والزراعیة  .2

  .اإلشراف على تنفیذ برامج المكافحة الحشریة والزراعیة  .3

 .الحشریة والزراعیة تقییم تنفیذ برامج المكافحة  .4

 .المشاركة في تقییم أداء المقاول لخدمات المكافحة .5

 .رصد البؤر الوبائیة والمسطحات المائیة وتقییم درجة الخطورة وتحدید آلیات الوقائیة ومواد المكافحة  .6

 .نشآت الجامعة تحدید األماكن المخصصة للتدخین في م .7

  

  

  

  

  

 

  قسم خدمات المكافحة  ــ43594
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
95  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  

 

  
  

 :الوصف: أوالً 
  

د من  اثر العدی اج وتك ى بإنت ي یُعن ائلقسم المشتل الزراع ق الفس ة لتحقی ط  والشتالت النباتی ات الخط متطلب

  .الجامعة في المناسبات العامة والخاصة  منسوبيطلبات و البرامج الزراعة والموسمیةو

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
طحات الخضراء حسب  الفسائلالمشاركة الفعالة في إنتاج یھدف القسم إلى  والزھور وأشجار الزینة والمس

  .المواصفات الفنیة المطلوبة 

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
 .المزھرة  الموسمیةإنتاج األشجار والشجیرات والنباتات  .1

 .إنتاج النباتات الداخلیة  .2

 .إنتاج المسطحات الخضراء للحدائق  .3

 .والمناسبات الجامعیة وفي أسبوع الشجرة المشاركة في تجھیز األشجار والزھور للحفالت  .4

 .توزیع األشجار والشجیرات في مناسبة أسبوع الشجرة داخل مواقع الجامعة  .5

 . التنسیق مع قسم خدمات الزراعة لتحدید اإلحتیاجات الموسمیة  .6

 .اإلشراف على تنظیم وتنسیق المشتل .7

  

  

  

 

  قسم المشتل الزراعي  ــ43595
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
96  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

 
 

  
  

 :الوصف: أوالً 
  

ص  ا یخ یانة فیم غیل والص ة للتش وبي اإلدارة العام اندة لمنس دیم المس ي تق ة ف ة مختص اندة الفنی إدارة المس

غیل والصیانة  وارد التش امج إدارة م تحكم   "MORMOS"برن ة وال ة المراقب دقیق "   BMS"وأنظم وت

ة  ؤون اإلداری ریة والش الموارد البش ة ب ور المتعلق ع األم ة جمی اولي الصیانة ومتابع ومراجعة مستحقات مق

  .لجمیع موظفي اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
 .تقدیم الدعم الفني لمھندسي التشغیل والصیانة  .1

 .لرؤساء وحدات العملیات واإلداري تقدیم الدعم المالي .2

  .  تقدیم الدعم اإلداري للموظفین  .3

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
 .أتمتة عملیات وخدمات التشغیل والصیانة  .1

 .رفع مستوى الخدمات المقدمة لمنسوبي اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  .2

 .تطویر أنظمة وآلیات العمل بالشؤون اإلداریة  .3

 .تطویر سیاسات تحفیز الموظفین  .4

 .تقدیم الدعم الفني لبرامج تقنیة المعلومات في اإلدارة  .5

 .تطویر آلیات حفظ واسترجاع الوثائق والسجالت  .6

 .المشاركة في اإلجتماعات الدوریة والخاصة في اإلدارة .7

  

  

  إدارة المساندة الفنیة ــ43510
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
97  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

  

 

  
  

 :الوصف: أوالً 
  

  .وداعم إداري لمنسوبي اإلدارة المساندة الفنیةمكتب السكرتاریة معني بإدارة وتنظیم مكتب مدیر إدارة 
  

 ً  :األھداف: ثانیا
  
  .المساندة الفنیةإدارة تقدیم الدعم اإلداري لمدیر  -1

  .تنظیم بیئة العمل في إدارة -2

  
 ً  :المھام: ثالثا

  
  .تنظیم وترتیب مكتب مدیر اإلدارة .1

  .تنظیم وإدارة مواعید مدیر اإلدارة .2

  .الضیوف  استقبال وضیافة وتنظیم دخول .3

  .ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

  .اإلدارة ترتیب وتنسیق ملفات مكتب مدیر .5

  .إدارة ملف التعمیم الیومي  .6

  .  تنظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات مكتب مدیر اإلدارة .7

 .والبرید اإللكتروني  (SMS)إدارة الرسائل القصیرة  .8

  .الدوامفتح وإغالق مكتب مدیر اإلدارة في بدایة ونھایة  .9

  

  

  

  

  مكتب السكرتاریة  ــ435101
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
98  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

 

  
  
 

 :الوصف: أوالً 
  

ات التشغیل  ة لعملی ار المطلوب ع الغی رف قط راء وص ام دراسة أوامر ش ولى مھ ود المستعاضة یت فسم البن

  .ومرتبط مباشرة بمدیر اإلدارةوالصیانة 

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
 .خطط وبرامج التشغیل والصیانة  جاھزیة قطع الغیار ومواد الصیانة وفق متطلبات - 1

  .المالیة للبنود المستعاضة  السجالت وضبط متابعة - 2

 ً  :المھام: ثالثا
  
  .التنسیق المنتظم مع أمین المستودع لتحدید مستویات التخزین لقطع الغیار ومواد الصیانة  .1

 .دراسة قوائم اإلحتیاجات وتحدید األولویات  .2

 .دراسة أوامر الشراء وتحلیل األسعار  .3

 .التنسیق مع مھندسي عملیات التشغیل والصیانة للتحقق من مطابقة أوامر الشراء للمواصفات الفنیة  .4

  .مراجعة أوامر صرف قطع الغیار والتحقق من صحة البیانات وأوامر التعمید  .5

  

  

  

  

  

  

  

  

  قسم البنود المستعاضة  ــ435102
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
99  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

 

  
  
  

 :الوصف: أوالً 
  

راح تقدیم مكتب الدعم الفني یتولى  اعدة واقت دیم المس ص تق ا یخ الدعم الفني لمھندسي التشغیل والصیانة فیم

 "   ) MORMOS( موارد التشغیل والصیانة إدارةنظام مكتب " تعترض برنامجقد الحلول للمشاكل التي 

  . یرتبط القسم مباشرة بمدیر اإلدارة،  ھاوتوزیع مھام عملیات التشغیل والصیانة ومتابعة تنفیذ

  
 ً  :األھداف :ثانیا

  
 .) MORMOS(موارد التشغیل والصیانة نظام مكتب إدارة تطویر وتحدیث برنامج  - 1

  . تقدیم الحلول للمشاكل البرمجیة - 2

 ً  :المھام: ثالثا
  
  .اإلشراف على تشغیل النظام والتحقق من كفاءتھ وجودة مخرجات العملیات  .1

    .البرنامجتدریب مھندسي التشغیل والصیانة على استعمال منھجیة التشغیل والصیانة وعلى استخدام  .2

 .ومالحظات المستخدمین والعمل على تطویر وتحدیث البرنامج  احتیاجاتتلقي  .3

 .والدعم الفني وحل المشاكل التي تعترض مستخدمي البرنامج  االستشارةتقدیم  .4

 .والحلول للمشاكل والمعوقات التي تحدث على أداء العمل   االستشارةالتواصل مع مقدم الخدمة لطلب  .5

 .تقدیم التقاریر الدوریة والبیانات اإلحصائیة  .6

 .منح وتعدیل صالحیات المستخدمین حسب متطلبات العمل  .7

 . طلب التحدیث المستمر لبرنامج أمن وحمایة المعلومات .8

  .العامة لتقنیة المعلومات للمحافظة على أداء تشغیل البرنامج بشكل جید  التنسیق مع اإلدارة .9

  

  

 
 

  مكتب الدعم الفني  ــ435103
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
100  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

 

 

  
  

  :الوصف: أوالً 
 

زي أنظمة المراقبة والتحكم مختص بقسم  ة بشكل مرك ة الجامعی ق المدین اني ومراف ات مب ة فعالی إدارة كاف

رتبط ھذا القسم لي یحقق متطلبات األمن آو ة وی ة الجامع آت المدین تدامة منش ة واس ید الطاق والسالمة وترش

  بمدیر اإلدارة

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  
  .المدینة الجامعیة  ومرافق لكافة مبانيوالخارجیة إدارة البیئة الداخلیة  - 1

 .استدامة مباني ومرافق الجامعةتطبیق معاییر التشغیل األمثل للعمل على   - 2

 
 ً  :المھام: ثالثا

  
ة ) الیومیة واألسبوعیة والشھریة والسنویة ( إعداد الخطط التشغیلیة والبرامج الزمنیة  - 1 ة أنظم لكاف

  .ت المباني من قبل منسوبي الجامعةمباني ومرافق المدینة الجامعیة لتتوافق مع متطلبات استخداما

 .المباني والمرافق العامة نظمةأملیات التشغیل والصیانة لكافة تقدیم الدعم الفني والتقني لجمیع ع - 2

 .لكافة مباني ومرافق المدینة الجامعیة المراقبة والتحكم والتشغیل لكافة األحمال اإللكترومیكانیكیة - 3

 .وحدات التكییف والتبرید والتھویة تشغیل ومراقبة والتحكم بشبكات الخدمات العامة - 4

تحكم والسیطرة ب - 5 ة لال ة الحمای یة أنظم داخل الرئیس ةولم اء أنظم الحریق واإلطف ذار ب اني  اإلن للمب

 .العامة والخاصةوالمرافق 

  .الجامعة لمقاول التشغیل والصیانة والجھات المختصة داخل وخارج اآللیةتقدیم البالغات  - 6

  

   

  " BMS"قسم أنظمة المراقبة والتحكم  ــ435104
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
101  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

 
 

  
  

 :الوصف: أوالً 
  

م ن  قس ات م امالمستخلص ة األقس دراء اإلدارات الداعم ة یو لم ولى مھم ات وت دقیق الكمی تندات ت مس

  .وھو مرتبط مباشرة بمدیر اإلدارة الدوریة للمقاولین المستخلصات

  
 ً  :األھداف: ثانیا

  

 .والخدمات المنجزةضبط الكمیات  .1

  .على مجال العمل ضبط وتنظیم التعدیالت اإلضافیة .2
  

 ً   :المھام: ثالثا
 
دقیق  - 1 ة وت اتالمراجع ة مستخلص ھریة والختامی اولین ل الش دةلمق ل  المعتم ن قب ازم ى جھ راف عل  اإلش

  .األداءوالتأكد من نسب  مشاریع التشغیل والصیانة

   .تدقیق أوامر التغییر من الناحیة الفنیة ومراعاة ذلك عند تدقیق المستخلصاتمراجعة و - 2

ً فعلی الخدمات المنجزةة التحقق من مطابق - 3  .شروط العقدمع  ا

  . قیمة الدفعة المقدمةالمبالغ المستردة من ضبط وتنظیم سجالت  - 4

 .ضبط وتنظیم سجالت أوامر التغییر وحفظھا  - 5

 . الشھریة/ الدفعات الدوریة ضبط وتنظیم سجالت  - 6

 . الوضع المالي تحدید وحصر التعدیالت على جداول الكمیات  - 7

 .قسم التدقیق والمراجعة المالیة بالوكالةمتابعة المخصصات المالیة للمشاریع بالتنسیق مع  - 8

 

  
  

  

  قسم المستخلصات  ــ435105
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

  
 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
102  

ع الرا  الباب

ام   ـ1440/  01 :   ول صدار وامل داف و    الوصف

   

 
 

  
  

  :الوصف : أوالً 
  

المعامالت الصادرة والواردة قسم االتصاالت یھتم بالموارد البشریة وأرشفة الوثائق وإدارة الملفات و

  .وھو مرتبط بمدیر اإلدارةوكشوفات الدوام ومتابعة أداء الموظفین 
  

 ً   :األھداف : ثانیا
  
 .خدمة الموظفین وتلبیة متطلباتھم .1

ً  توفیر بیئة العمل المناسبة .2 ً ونفسیا  . صحیا

 . تحقیق الرضا الوظیفي الذي یؤثر إیجابا على إنتاج الموظف  .3
  

 ً   :المھام : ثالثا
  

  .والترقیات اإلجازات والتدریبمن حیث  اإلدارة ینموظفیُعني بكل ما یتعلق ب - 1

  .المخالفاتوكشوفات الحضور واالنصراف  مراقبة ومتابعة - 2

  .قاریر األداء الوظیفي للموظفینإعداد تالتنسیق بشأن  - 3

 .جمیع الوثائق والمراسالت الصادرة والواردةاسترجاع وسرعة حفظ  - 4

 .المحافظة على الوثائق والمحفوظات ذات القیمة اإلداریة والمالیة والتاریخیة - 5

ص  - 6 ا یخ غیل وصیانة مشاریعتوفیر خدمات المعلومات والبیانات اإلحصائیة للجھات المختصة فیم  تش

 . الجامعة

 . وسجالت من ووثائق فیھاوحمایة الملفات وما وتنظیم ترتیب  - 7

  .باإلدارة العامة للتشغیل والصیانة بحفظ المراسالت والمخاطبات الرسمیة  القیام - 8

 .أرشفة المعلومات التي تخص إجراءات التعاقد وتنفیذ العقود على نظام الحاسوب  - 9

 .القوانین واألنظمة النافذة إتالف ما یجب إتالفھ من معامالت وفق  - 10

  .ماذج التسلیم المعدة لھذا الغرض ن وفق مناولھتسلیم المعامالت للجھات المعنیة  - 11

  قسم االتصاالت  ــ435106
 



  

  

  
  

2-4 
 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  104  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  للتشغیل والصیانةمسؤولیات وصالحیات مدیر اإلدارة العامة 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة

 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  الوظیفة

  43 رقم العضویة وكیل الجامعة للمشاریع المرجعیة
  

  .لیاتوؤالمس: أوال 
  

الصیانة عملیات وخدمات التشغیل وأداء  مستوى لرفع التشغیل والصیانة منھجیةعامة لالسیاسات الرسم  .1

آلیات قیاس و ضبط توجیھ إدارة العملیاتفي المدینة الجامعیة ومنشآت ومرافق الجامعة بالمحافظات و

 . ء المقاولینداورفع كفاءة اداء األمؤشرات 

 .انة والتحقق من مستوى جودة الخدمات المقدمة اإلشراف والمتابعة على تنفیذ عقود التشغیل والصی .2

ة  .3 اریع التشغیل والصیانة والنظاف روض المتنافسین لمش ل ع ة لتحلی ان الفنی المشاركة في عضویة اللج

 .)البستنة ( والزراعة 

 .المشاركة في عضویة اللجان الفنیة لإلستالم اإلبتدائي لمشاریع الجامعة المنجزة  .4

ة أداء الخاصة مع مدراء إدارات عملیات وخدماعقد اإلجتماعات الدوریة و .5 ت التشغیل والصیانة لمتابع

 .التشغیل والصیانة لمنشآت ومرافق الجامعة تنفیذ خطط وبرامج 

ات  .6 ة وتطبیق الیب اإلدارة الحدیث ة وأس اییر العالمی ق المع ة التشغیل والصیانة وف تطویر وتحدیث منھجی

 .نظم إدارة قواعد البیانات 

ةدراسة ومراجع .7 دراء اإلدارات ة خطط وبرامج التشغیل والصیانة والخدمات العام ع م ن  م ق م والتحق

 .جودة ومستویات اإلنجاز الفعلي 

ویر  .8 بالعمل على أتمتة كافة عملیات وخدمات التشغیل والصیانة وتط غیل  نظام مكت وارد التش إدارة م

 .) MORMOS( والصیانة 

ي اإلدارة العامة لل مدیر التواصل الفعال مع .9 اریع الت روع للمش اة المش ات دورة حی مشاریع لضبط عملی

ذ  ي تحت التنفی اریع الت میم والمش ة والتص ت الدراس ل األدوار تح ق تكام للتحقی ن أج داف  م اح اھ نج

 .تقدیم خدمات متمیزة تلبي تطلعات منسوبي الجامعة وتشغیل وصیانة المشروع و المشروع

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  105  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  للتشغیل والصیانةمسؤولیات وصالحیات مدیر اإلدارة العامة 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة

 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  الوظیفة

  43 رقم العضویة وكیل الجامعة للمشاریع المرجعیة
 

والصیانة وتقاریر لخطط وبرامج التشغیل  لمناقشة تقریر المراجعة الداخلیةحضور اإلجتماع السنوي  .10

 .اإلنجاز ومستویات مؤشرات األداء وبرامج التحسین المستمر

 . متطلبات المقاولین التنسیق والتعاون مع اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي لتسھیل .11

غیل والصیانة  .12 اولي التش ة التحقق من مراجعة المستخلصات الشھریة لمستحقات مق ة والختامی الدوری

 .ھائیةوالتسویة الن

اتمراجعة  .13 ة  االحتیاج وادرلالخاص ل الك دریب وتأھی ة  ت ة واإلداری ازالھندسیة والفنی راف  لجھ اإلش

 .على عملیات وخدمات التشغیل والصیانة 

رات متابعة إنجاز الخطط التشغیلیة لمبادرات الخطة اإلستراتیجیة  .14 الخاصة باإلدارة والتحقق من مؤش
 .األداء قیاس 

 .حدیث معاییر األداء الانة واتخاذ الالزم حیأداء مقاولي التشغیل والصیمتابعة مؤشرات قیاس  .15

ق .16 ودة الصیانة ل التحقق من تطبی اھیم ج اییر ومف ط التشغیل والصیانة مع رامج وخط مان ب ودة لض ج

 .منشآة ومرافق الجامعة استدامةاألداء و

     . ع الجامعةلمشاریبتدائي والنھائي ستالم اإلإلل الفنیة لجانالأسماء أعضاء  ترشیح .17

 .والنھائي لتسلم واستالم المشاریع لمقاولي التشغیل والصیانة  االبتدائي الجردمراجعة تقاریر  .18

  .مراجعة تقاریر الجرد الدوري والسنوي لمستودعات قطع الغیار  .19

  .الصالحیات: ثانیاً 
  
 .المتطلبات الخاصة لعقود التشغیل والصیانةیعتمد  .1

 .لمشاریع لمقاولي الصیانةمواقع ا یعتمد محاضر تسلیم .2

 .قات المقاولین الدوریة والنھائیةیعتمد صرف مستح .3

 .ركین في عملیات التشغیل والصیانةیعتمد مقاولي الباطن المشا .4



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  106  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  

 

 .د برامج التدریب لمنسوبي اإلدارةیعتم .5

 .تمدید مدة عقود التشغیل والصیانةالمصادقة على توصیات  .6

 . تنافسینیعتمد محضر التحلیل الفني لعروض الم .7

 .المحددةالنسب  ضمنالمصادقة على توصیات أوامر التغییر بالزیادة أو النقص  .8

 .األداء الوظیفي لمدراء اإلدارات تقویم یعتمد .9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  107  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

 مسؤولیات وصالحیات مساعد مدیر اإلدارة 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 4351 رقم العضویة اإلدارةمساعد مدیر  الوظیفة
  435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  المرجعیة

  
  

  .ولیاتؤالمس: أوال
  
  

میة أو تمتعھ باإلجازة ةمعن العمل في مھمدیر اإلدارة في حالة غیابة  تنفیذ مسؤولیات .1 ة  رس االعتیادی

 .التفویضوذلك حسب 

 .الصادرة لھ تالتوجیھاالتعلیمات و اإلدارة حسبتقدیم الدعم اإلداري والفني لمدیر  .2

 .نفیذ مھام إدارة المساندة الفنیةاإلشراف على ت .3

 .تنفیذ مھام إدارة الخدمات العامةاإلشراف على  .4

 .اإلشراف على تنفیذ مھام مكتب الطوارئ .5

ً العمل على تطویر بیئة ال .6 ً ونفسیا  .عمل لتكون محفزة إداریا

ع .7 دیر التنسیق م اإدارة  م ة  ندةالمس ة الفنی رض ابصفة منتظم ات لغ یم لمخرج لمتابعة والمراجعة والتقی

ب إدارةوأداء  عملیات شؤون الموظفین وارد التشغیل والصیانة نظام مكت ة " MORMOS" م وأنظم

  ). BMS(المراقبة والتحكم 
  

 .الصالحیات: ثانیا 
  
نة وأنظمة المراقبة والتحكم التشغیل والصیانظام مكتب إدارة موارد تحدیث تطویر و یعتمد مقترحات  - 1

)BMS( . 

 .بي اإلدارةبرنامج إجازات منسویعتمد  - 2

 .االعتیادیة واالضطراریة حسب النظامطلبات اإلجازة  یعتمد - 3

 .مد كشوفات الدوام الیومي والشھريیعت - 4

 .نظافة والزراعةیعتمد برامج وخطط خدمات ال - 5

 .الصیانة التشغیل و العامة دارةاإلالصالحیات المفوض بھا من مدیر  - 6



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  108  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

 للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  مسؤولیات وصالحیات سكرتیر
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 4352 رقم العضویة سكرتیر الوظیفة
  435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  المرجعیة

  
  

  .ولیاتؤالمس: اوالً 
  
 .للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة تیب مكتب مدیر تنظیم وتر .1

 .اإلدارةتنظیم وإدارة مواعید مدیر  .2

 .تقبال وضیافة وتنظیم دخول الضیوفاس .3

 . ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

 .ترتیب وتنسیق ملفات المكتب .5

 .  خطابات المكتب نسختنظیم وحفظ واسترجاع  .6

 .الحائطیةواللوحات  بائن الدروعمكتب مدیر اإلدارة وكترتیب وتنظیم وتنسیق  .7

 .ب اآللي لمكتب مدیر اإلدارةفتح وإغالق جھاز الحاس .8

 .والبرید االلكتروني" OUTLOOK"تنسیق وتجھیز مكونات برنامج  .9

 .إدارة ملف التعمیم الیومي .10

 .عة االجتماعات األسبوعیة والخاصةمتاب .11

 .  باإلدارةتجھیز الطلبات الیومیة والخاصة  .12

 .الخاصة بالمكتبوالخطابات  طباعة التقاریر .13

 .والبرید اإللكتروني الخاصة بمدیر اإلدارة ومساعدیھ (SMS)إدارة الرسائل القصیرة .14
 

 :الصالحیات
  
 .اعتماد برنامج المواعید .1

 .مدیر اإلدارة مكتبالخاصة ب ملفاتالفتح وإغالق  .2

 .مدیر اإلدارة مكتب أبواب فتح وإغالق .3



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  109  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

 ة الجودةوصالحیات رئیس وحدة مراقبولیات ؤ مس
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 4353 رقم العضویة الجودةالتخطیط و رئیس وحدة  الوظیفة
  435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  المرجعیة

  

  

  .ولیاتؤالمس: اوالً 
  
یانة  .1 غیل والص رامج التش ط وب ة خط ة ومراجع ة الجدراس ة للمدین ق الجامع آت ومراف ة ومنش امعی

 .بالمحافظات

ة ط وبرامج خدمات النظافة والبستنة دراسة ومراجعة خط .2 ق الجامع آت ومراف ة ومنش للمدینة الجامعی

 .بالمحافظات

  .وقطع الغیار والمخططات التنفیذیةللمواد  یندراسة ومراجعة تقدیمات المقاولالمشاركة في  .3

 .دمات النظافة والبستنة والمكافحةبة عملیات التشغیل والصیانة وخلمراق المجدولةالزیارات المیدانیة  .4

اییر .5 ق مع ودة الصیانة القیام بالمراجعة الداخلیة للتحقق من تطبی ي الجزء وتعلی ج دلیل المعرف ات ال م

 .الثاني

 .اریر الجودة لحاالت عدم المطابقةإعداد تق .6

 .لمطابقةلجودة وإغالق حاالت عدم امتابعة تنفیذ مالحظات تقاریر ا .7

واد  .8 راء للم ر الش روض أوام ل ع ي تحلی ا للمواصفات المشاركة ف ن مطابقتھ ق م ار للتحق وقطع الغی

 .الفنیة

 .جزئیة واالبتدائیةال االستالماتاإلشراف في  جھازمشاركة  .9

 .الصلة بخطط وبرامج جودة الصیانة اإلشراف في حل المسائل ذات لجھازالفني تقدیم الدعم  .10

 .وریة مع مقاولي التشغیل والصیانة اذا لزم األمراعات الدالمشاركة في اإلجتم .11

  .الصالحیات: ثانیاً 
  

 .الموادو عیناتالاعتماد نتائج اختبارات  .1

 . ینفي اعتماد تقدیمات المقاولاإلشراف جھاز مشاركة  .2

 .تقاریر الجودةاعتماد  .3

 .اعتماد تقاریر صحة البیئة .4



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  110  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  

 مكتب الطوارئیات وصالحیات مسؤول
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةارة العامة اإلد الجهة
 4354 رقم العضویة مكتب الطوارئمدیر  الوظیفة
  435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: اوالً 
  

 .إعداد السیاسات العامة والتعلیمات التنظیمیة لمھام وآلیات تنفیذ عملیات الطوارئ  .1

  .اد الخطط والبرامج التطویریة لرفع مستوى الجاھزیة لحاالت الطوارئ إعد .2

 .إستقبال البالغات وتسجیل كافة البیانات المطلوبة في قاعدة البیانات  .3

 .سرعة تمریر كافة بیانات البالغات إلى فریق الطوارئ والجھات اإلشرافیة والرقابیة وذات الصلة  .4

 .ق من إنجازھا وإغالقھا متابعة تنفیذ بالغات الطوارئ والتحق .5

 .إعداد التقاریر الخاصة بحاالت الطوارئ للجھات المسؤولة  .6

  .إعداد التقاریر الدوریة واإلحصائیة والبیانیة  .7

ؤولیة  .8 ة المس ر ثقاف ة لنش ي الوكال ة ف ات المختص ع الجھ اھمة م ةالمس االت  االجتماعی ار ح درء أخط ل

 .واألزماتالطوارئ 

  .السالمة وشروط لمنشآت ومرافق الجامعة للتحقق من توفر متطلبات  القیام بالزیارات المیدانیة .9

 .ض حاالت الطوارئ فالحلول الناجحة لختقدیم  .10

 .التواصل الفعال مع جمیع الجھات المعنیة في عملیات التشغیل والصیانة والجھات المعنیة  .11

 ً   .الصالحیات: ثانیا
  

غیل ي حال فاعتماد أوامر صرف قطع الغیارات في حاالت الطوارئ و .1 ات التش دیر إدارة علمی غیاب م

 .والصیانة

 .اعتماد أوامر الشراء لقطع الغیار في حاالت الطوارئ وعدم توفرھا في المستودع أو لسبب آخر  .2

احب  .3 اب ص میة أو غی ازات الرس االت اإلج ي ح ة ف رة المھم یانة بمباش ق الص ف فری اد تكلی اعتم

 .الصالحیة

 .اعتماد تقاریر حاالت الطوارئ  .4

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  111  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

 مركز البالغات الموحدسؤولیات وصالحیات م
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانة اإلدارة العامة  الجهة
 4355 رقم العضویة البالغات الموحد رئیس مكتب الوظیفة
  435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  المرجعیة

  .ولیاتؤالمس: اوالً 
  

 .وخدمة العمالءالمكتب  وواجبات مھامإعداد التعلیمات المنظمة ل .1

التنسیق والتواصل مع اإلدارات المعنیة في تقدیم خدمات التشغیل والصیانة لغرض تقدیم خدمات متمیزة  .2

  .لطالب الخدمة 

 .فترات العمل على موظفي المكتب  وردیاتتوزیع  .3

 . متابعة استقبال جمیع المكالمات الھاتفیة والتحقق من تسجیل جمیع البیانات .4

ب  .5 ع طال ب موق یانة حس غیل والص ات التش ى إدارة عملی ا إل ة وإحالتھ ات الخدم جالت طلب ة س مراجع

 .الخدمة

 .متابعة وإغالق مھام طلبات الخدمة المسجلة والمنجزة  .6

  .إعداد التقاریر الدوریة لكافة طلبات الخدمة  .7

 .إعداد التقاریر اإلحصائیة والبیانیة  .8

  .بالغات الطارئة في حاالت الإبالغ مكتب الطوارئ  .9

 .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لموظفي المكتب  .10

 .إعداد برنامج إجازات منسوبي المكتب  .11

  .الصالحیات: ثانیاً 
  

 .اعتماد سجالت طلبات الخدمة  .1

 .اعتماد برنامج اإلجازات االعتیادیة لمنسوبي المكتب  .2

 .اعتماد تقریر األداء الوظیفي لمنسوبي المكتب  .3

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  112  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

 مأمور بالغاتحیات مسؤولیات وصال
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانة اإلدارة العامة  الجهة
 43551 رقم العضویة مأمور بالغات الوظیفة
  4355 رقم العضویة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  المرجعیة

  .ولیاتؤالمس: اوالً 
  

 .الرد على المكالمات الھاتفیة الستقبال طلبات الخدمة .1

 .وتسجیل طلب خدمة صیانة في قاعدة بیانات التشغیل والصیانة فتح  .2

 .مكاتب عملیات الصیانةوجھة تنظیم سجالت طلبات الخدمة حسب جھة الطلب و .3

 .اإلجابة على االستفسارات الھاتفیة لطلبات الخدمة  .4

 .طلبات الخدمة المسجلة والمنجزة  متابعة وإغالق .5

 .خدمة إعداد التقاریر الدوریة لكافة طلبات ال .6

 .حاالت البالغات الطارئة لإبالغ مكتب الطوارئ  .7

 .تنفیذ برنامج الدوام الصیفي .8

 .حضور االجتماعات الدوریة في اإلدارة   .9

 .تنظیم وترتیب سجالت وملفات المكتب .10

 

  .الصالحیات: ثانیاً 
  

 .سجالت طلبات الخدمة  المصادقة على .1

 .جدیدفتح طلب خدمة  .2

  

  

  

 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  113  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  دارة عملیات التشغیل والصیانة مدیر إمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة الوظیفة
  435 رقم العضویة مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة المرجعیة

 

 .ولیاتؤالمس: اوالً 
  
دیث منھج .1 ویر وتح ة وتط غیل مراجع ات التش تجدات عملی ات ومس ق متطلب یانة وف غیل والص ة التش ی

 .والتغذیة الراجعة وتقاریر المراجعة الداخلیة والصیانة 

داتتطویر وتحدیث عملیات وخدمات التشغیل والصیانة وفق تقاریر التغذیة الراجعة من  .2 ات  وح عملی

 .التشغیل والصیانة 

رامج التشغیل والصیانة .3 دات  تطویر وتحدیث خطط وب ات التشغیل والصیانة للمع ات كتیب ق متطلب وف

 .والتجھیزات 

رامج  .4 ط وب م خط ودةرس اییر ج اھیم ومع ق مف یانة وف روط  الص ة وش یة العالمی فة القیاس              المواص

: 2015 ISO:9001  بالوكالةومتطلبات منھجیة التشغیل والصیانة. 

ود التشغیل و .5 ات الخاصة لعق ة المتطلب اریعدراسة ومراجع دراء مش ع م غیل الصیانة بالتنسیق م  التش

 .الصیانةو

ویة .6 ي عض روض المتنافسین  المشاركة ف ل ع ان تحلی ان لج دة  االستالمولج اریع الجدی دائي للمش اإلبت

 .واللجان الفنیة 

اولي التشغیل والصیانة ) قبل التنفیذ  ما( التمھیدیة  االجتماعاتحضور  .7 اتمع مق ة  واالجتماع الدوری

 .ألمراذا لزم ا

 .مقاولي الباطن ألعمال التشغیل والصیانة اعتماد دراسة ومراجعة طلبات  .8

 .دراسة ومراجعة أوامر شراء مواد الصیانة وقطع الغیار حسب الصالحیات المحددة  .9

 .دراسة ومراجعة صرف مستحقات مقاولي التشغیل والصیانة الدوریة والختامیة  .10

ة  .11 ة ومراجع اد دراس ات التأھیاعتم ذ طلب ال ل تنفی ة لألعم ال الكھربائی ة واألعم ة والمعماری المدنی

 .والصحیة 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  114  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  یات التشغیل والصیانةلمدیر إدارة عممسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة الوظیفة
  435 رقم العضویة ة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العام المرجعیة

 

 .مراجعة شھادات أداء مقاولي التشغیل والصیانة  .12

 .مراجعة التقاریر الشھریة لعملیات التشغیل والصیانة  .13

 .دراسة ومراجعة أوامر التغییر وفق شروط العقد  .14

 .الباب الثالث وبرامج المشاركة في إعداد المیزانیة التشغیلیة لمشاریع  .15

 .ى تنفیذ مبادرات الخطة اإلستراتیجیة المرتبطة في مجال التشغیل والصیانة اإلشراف عل .16

 .دراسة ومراجعة تقاریر الجودة والتحقق من استكمال اإلجراءات المطلوبة إلنجازھا وإغالقھا  .17

 . إعداد تقاریر األداء الوظیفي لرؤساء وحدات عملیات التشغیل والصیانة  .18

 .لموظفي اإلدارة بما یتوافق مع خطط وبرامج التشغیل والصیانة  إعداد برنامج اإلجازة اإلعتیادیة .19

 .والفنیةإعداد برنامج إحتیاجات التدریب للكوادر الھندسیة  .20

 .الصالحیات:ثانیاً 
  
 ) . MORMOS( برنامج تطویر قاعدة بیانات إدارة موارد التشغیل والصیانة  اعتماد .1

 .خطط وبرامج التشغیل والصیانة  اعتماد .2

 .وامر الشراء لمواد الصیانة وقطع الغیار حسب الصالحیات المحددة أ اعتماد .3

 .المصادقة على صرف المستحقات الدوریة والختامیة للمقاولین  .4

 .شھادات أداء المقاولین الشھریة  اعتماد .5

 .لمنسوبي اإلدارةتقاریر األداء الوظیفي  اعتماد .6

 . االعتیادیةبرنامج اإلجازات  اعتماد .7

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  115  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  عملیات التشغیل والصیانةیات سكرتیر مدیر إدارة مسؤولیات وصالح
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43561 رقم العضویة سكرتیر الوظیفة
  4356 رقم العضویة عملیات التشغیل والصیانةإدارة  مدیر المرجعیة

  

 .ولیاتؤالمس: اوالً 
  
 .التشغیل والصیانة عملیات إدارة تنظیم وترتیب مكتب مدیر  .1

 .عملیات التشغیل والصیانةتنظیم وإدارة مواعید مدیر إدارة  .2

 .استقبال وضیافة وتنظیم دخول الضیوف  .3

 . ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

 .ترتیب وتنسیق ملفات المكتب .5

 .  تنظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات المكتب  .6

 .واللوحات  الدروع مكتب مدیر اإلدارة وكبائنترتیب وتنظیم وتنسیق  .7

 .فتح وإغالق جھاز الحاسب اآللي لمكتب مدیر اإلدارة  .8

 .والبرید االلكتروني" OUTLOOK"تنسیق وتجھیز مكونات برنامج  .9

 .إدارة ملف التعمیم الیومي  .10

 .متابعة االجتماعات األسبوعیة والخاصة  .11

 .  باإلدارةتجھیز الطلبات الیومیة والخاصة  .12

 .الخاصة بالمكتبت طباعة التقاریر والخطابا .13

  .والبرید اإللكتروني الخاصة بمدیر اإلدارة ومساعدیھ (SMS)إدارة الرسائل القصیرة .14
 

 .تالصالحیا:ثانیاً 
  
 برنامج المواعید یعتمد .1

 .دارة اإل فتح وإغالق ملفات مكتب مدیر .2

 .دارة اإلمكتب مدیر فتح وإغالق أبواب  .3



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  116  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  یةرئیس وحدة المباني األكادیممسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43562 رقم العضویة رئیس وحدة المباني األكادیمیة الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

  

   .ولیاتؤالمس: اوالً 
  
ة  .1 غیل والصیانةاإلشراف على تنفیذ كافة عملیات التشغیل والصیانة المجدول رامج التش  في خطط وب

 . للمباني األكادیمیة

 .جدولة طلبات الصیانة اإلصالحیة المسجلة من قبل مركز البالغات الموحد .2

 . على تنفیذ طلبات الصیانة المجدولة بصفة یومیة ومتابعة تقاریر إنجازھا اإلشراف  .3

 .الوكالة اول وتاحة من قبل المقالعمل على رفع كفاءة استثمار جمیع موارد التشغیل والصیانة الم .4

اریر  .5 ة تق اریر دراس ة وتق ة الداخلی دلیل المراجع ات ال دیث عملی ى تح ل عل ة والعم ة الراجع التغذی

 .المعرفي الجزء الثاني 

 .لمقاول والوكالة ا جھازالتعاون فیما بین والعمل على خلق جو من الثقة وروح العمل  .6

ى  .7 ام عل ع األدوار والمھ ازتوزی را جھ ام اإلش ة المھ ة أھمی ة ودرج ات المتاح ب التخصص ف حس

 .المحددة

 .مراجعة وتدقیق تقاریر أوامر الشراء و أوامر صرف قطع الغیار ومواد التأھیل  .8

 .مراجعة مستندات مستحقات المقاول الدوریة والدفعة المقدمة والدفعة الختامیة  .9

 . قطع الغیارودراسة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد والمخططات التنفیذیة  .10

 .النقل الرئیسیةدراسة ومراجعة تقاریر اختبار جودة المیاه في خزانات المیاه والشبكات  .11

 .التنسیق والتعاون الفعال مع مكتب الطوارئ  .12

 . التنسیق والتعاون الفعال مع مكتب مركز البالغات الموحد  .13

تخدام .14 ة اس یم عملی زات واألدوات وتنظ ات اإلدارة والتجھی د احتیاج ة تحدی ى المحافظ ل عل ھا والعم

 .علیھا

 .العمل على رفع مستوى جودة عملیات التشغیل والصیانة في مرحلة التخطیط ومرحلة التنفیذ  .15
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  117  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  مسؤولیات وصالحیات رئیس وحدة المباني األكادیمیة
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43562 م العضویةرق رئیس وحدة المباني األكادیمیة الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

 

 .اإلشراف  جھازیساھم في تذلیل الصعوبات التي تواجھ  .16

 .مشاركة في إعداد المیزانیة التشغیلیة لمشاریع الباب الثالث  .17

 .یل والصیانة اإلشراف على تنفیذ مبادرات الخطة اإلستراتیجیة المرتبطة في مجال التشغ .18

 .دراسة ومراجعة تقاریر الجودة والتحقق من استكمال اإلجراءات المطلوبة إلنجازھا وإغالقھا  .19

 . إعداد تقاریر األداء الوظیفي لرؤساء وحدات عملیات التشغیل والصیانة  .20

 . لموظفي اإلدارة بما یتوافق مع خطط وبرامج التشغیل والصیانة االعتیادیةإعداد برنامج اإلجازة  .21

 .التدریب للكوادر الھندسیة والفنیة احتیاجاتإعداد برنامج  .22

 

 .الصالحیات: ثانیاً 
  

  

 .یعتمد التقاریر الشھریة  .1

 .یصادق على شھادات أداء المقاول  .2

 .یصادق على خطط وبرامج التشغیل والصیانة  .3

 .یصادق على أوامر الشراء  .4

 .یعتمد أوامر صرف قطع الغیار  .5

 .لمقاول یصادق على صرف مستحقات ا .6

 .یصادق على تقاریر األداء الوظیفي  .7

  

 

 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  118  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  وحدة المباني األكادیمیةفي فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435621 رقم العضویة مشرف  مهندس  الوظیفة
  43562 رقم العضویة رئیس وحدة المباني األكادیمیة  المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: اوالً 
  
زم  .1 ازیلت تخدام  جھ الل اس ن خ یانة م غیل والص ات التش راف لعملی ام اإلش ع مھ ذ جمی راف بتنفی اإلش

راء تخداماإلج دة باس اذج الموح یة والنم یانة            ات القیاس غیل والص وارد التش ات إدارة م دة بیان قاع

 )MORMOS (. 

لتحقق من اكتمالھا ومطابقتھا لمنشآت ومرافق لق المشروع یقوم في وقت مبكر بدراسة ومراجعة وثائ .2

 .المشروع 

 .مع المقاول ) قبل التنفیذ ما(التمھیدي  االجتماعیقوم بالمشاركة في إعداد أجندة  .3

 .ومتابعة تنفیذهیقوم بالمشاركة في إعداد محضر اإلجتماع التمھیدي  .4

ات التشغیل والصیانة المجدولة لطلبات منسوبي عملییقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة الیومیة لكافة  .5

 .الجامعة والتحقق من تنفیذھا وإتمامھا وفق شروط العقد 

ات  .6 ة عملی ة لكاف ة الدوری ة المیدانی راف والمتابع وم باإلش غیل ویق یانة التش امج  ةلمخططاالص وبرن

 .الصیانة الوقائیة

 .والمخططات التنفیذیة یقوم بدراسة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد وقطع الغیار .7

اول  .8 دیمات المق ة تق ة ومراجع وم بدراس ات لیق ذت وكتیب ا نف ات كم ى المخطط ة عل دیثات المدخل لتح

 .التشغیل والصیانة

 .الطارئة بالتعاون مع مكتب الطوارئ الصیانة لعملیات م باإلشراف والمتابعة المیدانیة یقو .9

 .لألعمال المنجزةالجزئیة ) المعاینة (  اتلبرامج التأھیل والستالماإلشراف والمتابعة ب یقوم .10

ً حسب تخصصھ بإعداد التقریر الیومي قبل مغادرتھ مكتبھ  جھازیقوم  .11  .اإلشراف كال

 .یقوم بضبط وتوثیق تعلیمات المواقع في التقریر الیومي وإحالتھ إلى رئیس وحدة المباني األكادیمیة  .12

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  119  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  ي األكادیمیةوحدة المبانفریق اإلشراف في مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435621 رقم العضویة  مهندس مشرف  الوظیفة
  43562 رقم العضویة رئیس وحدة المباني األكادیمیة  المرجعیة

 

طابات تقدیم الدعم الفني واإلداري لرئیس الوحدة في اإلشراف والدراسة والمراجعة الفنیة وإعداد الخ .13

 .والتقاریر الدوریة والخاصة

 .تقدیم المساندة الفنیة لوحدة التخطیط والجودة في اإلشراف على برامج جودة الصیانة .14

 .إعداد التقاریر الخاصة بالحصر والجرد المیدانيبالمشاركة في یقوم  .15

  .یشارك رئیس الوحدة في اإلجتماعات الدوریة والطارئة والخاصة مع المقاول  .16

وم بدراس .17 ة یق ا للمواصفات الفنی ن مطابقتھ ق م ار والتحق ع الغی راء قط ر ش روض أوام ل ع ة وتحلی

 .واعتدال األسعار بالتنسیق مع أمین المستودع 

 .یقوم بتوثیق الحالة التشغیلیة لمعدات وتجھیزات ومنشآت ومرافق المشروع في مرحلة إغالق العقد  .18

 .لمقاول ومقاولیھ من الباطن دراسة ومراجعة وتدقیق المستحقات الشھریة الختامیة ل .19

 .المشاركة في إعداد التقریر الشھري  .20

 .المشاركة في إعداد شھادة أداء المقاول الشھریة  .21

 .المشاركة في االجتماعات الدوریة مع المقاول واالجتماعات الدوریة لإلدارة .22
  

  .الصالحیات: ثانیا 
  
  

 .اعتماد تقدیمات المقاول للمخططات التنفیذیة  .1

 .على أوامر شراء قطع الغیار المصادقة  .2

 . اعتماد تقدیمات المقاول للمواد وقطع الغیار .3

 .المصادقة على تعدیالت وتحدیث المخططات كما نفذت  .4

 المصادقة على تعدیالت وتحدیث كتیبات التشغیل والصیانة .5

  .طلبات المعاینةالمصادقة على  .6



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  120  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس وحدة المدینة الطبیةمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةرة العامة اإلدا الجهة
 43563 رقم العضویة رئیس وحدة المدینة الطبیة الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  
غیل .1 رامج التش ة في خطط وب والصیانة  اإلشراف على تنفیذ كافة عملیات التشغیل والصیانة المجدول

 .لمباني المدینة الطبیة 

 .جدولة طلبات الصیانة اإلصالحیة المسجلة من قبل مركز البالغات الموحد .2

 . اإلشراف على تنفیذ طلبات الصیانة المجدولة بصفة یومیة ومتابعة تقاریر إنجازھا  .3

 .ل والوكالة العمل على رفع كفاءة استثمار جمیع موارد التشغیل والصیانة المتاحة من قبل المقاو .4

دلیل  .5 ات ال دیث عملی ى تح ل عل ة والعم ة الراجع اریر التغذی ة وتق ة الداخلی اریر المراجع ة تق دراس

 .المعرفي الجزء الثاني 

 .لمقاول والوكالة ا جھازالعمل على خلق جو من الثقة وروح العمل والتعاون فیما بین  .6

ى  .7 ام عل ع األدوار والمھ ازتوزی ات الم جھ ب التخصص راف حس ام اإلش ة المھ ة أھمی ة ودرج تاح

 .المحددة

 .مراجعة وتدقیق تقاریر أوامر الشراء و أوامر صرف قطع الغیار ومواد التأھیل  .8

 .مراجعة مستندات مستحقات المقاول الدوریة والدفعة المقدمة والدفعة الختامیة  .9

 . دراسة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد والمخططات التنفیذیة وقطع الغیار .10

 .ومراجعة تقاریر اختبار جودة المیاه في خزانات المیاه والشبكات النقل الرئیسیة دراسة .11

 .التنسیق والتعاون الفعال مع مكتب الطوارئ  .12

 . التنسیق والتعاون الفعال مع مكتب مركز البالغات الموحد  .13

ى المح .14 ل عل تخدامھا والعم ة اس یم عملی زات واألدوات وتنظ ات اإلدارة والتجھی د احتیاج ة تحدی افظ

 .علیھا

 .العمل على رفع مستوى جودة عملیات التشغیل والصیانة في مرحلة التخطیط ومرحلة التنفیذ  .15
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  121  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس وحدة المدینة الطبیةمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43563 رقم العضویة رئیس وحدة المدینة الطبیة الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

 

 .اإلشراف  جھازیساھم في تذلیل الصعوبات التي تواجھ  .16

 .الباب الثالث  وبرامج مشاركة في إعداد المیزانیة التشغیلیة لمشاریع .17

 .اإلشراف على تنفیذ مبادرات الخطة اإلستراتیجیة المرتبطة في مجال التشغیل والصیانة  .18

 .ومراجعة تقاریر الجودة والتحقق من استكمال اإلجراءات المطلوبة إلنجازھا وإغالقھا  دراسة .19

 .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لرؤساء وحدات عملیات التشغیل والصیانة  .20

 .لموظفي اإلدارة بما یتوافق مع خطط وبرامج التشغیل والصیانة  االعتیادیةإعداد برنامج اإلجازة  .21

 .التدریب للكوادر الھندسیة والفنیة اجاتاحتیإعداد برنامج  .22

 

 .الصالحیات: ثانیاً 
  

  

 .یعتمد التقاریر الشھریة  .8

 .یصادق على شھادات أداء المقاول  .9

 .یصادق على خطط وبرامج التشغیل والصیانة  .10

 .یصادق على أوامر الشراء  .11

 .یعتمد أوامر صرف قطع الغیار  .12

 .یصادق على صرف مستحقات المقاول  .13

 .قاریر األداء الوظیفي یصادق على ت .14

  
  
  
  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  122  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435631 رقم العضویة مشرفمهندس  الوظیفة
  43563 رقم العضویة  المدینة الطبیةرئیس وحدة  المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  

زم ف .23 تخدام یلت الل اس ن خ یانة م غیل والص ات التش راف لعملی ام اإلش ع مھ ذ جمی راف بتنفی ق اإلش ری

تخدام  دة باس اذج الموح یة والنم راءات القیاس یانة           اإلج غیل والص وارد التش ات إدارة م دة بیان قاع

 )MORMOS (. 

بقتھا لمنشآت ومرافق یقوم في وقت مبكر بدراسة ومراجعة وثائق المشروع للتحقق من اكتمالھا ومطا .1

 .المشروع 

 .مع المقاول ) ما قبل التنفیذ(یقوم بالمشاركة في إعداد أجندة االجتماع التمھیدي  .2

 .یقوم بالمشاركة في إعداد محضر اإلجتماع التمھیدي ومتابعة تنفیذه .3

ة لطلب .4 وبي یقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة الیومیة لكافة عملیات التشغیل والصیانة المجدول ات منس

 .الجامعة والتحقق من تنفیذھا وإتمامھا وفق شروط العقد 

امج  .5 ة وبرن یانة المخطط غیل والص ات التش ة عملی ة لكاف ة الدوری ة المیدانی راف والمتابع وم باإلش یق

 .الصیانة الوقائیة

 .یقوم بدراسة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد وقطع الغیار والمخططات التنفیذیة .6

ة .7 وم بدراس ات  یق ذت وكتیب ا نف ات كم ى المخطط ة عل دیثات المدخل اول للتح دیمات المق ة تق ومراجع

 .التشغیل والصیانة

 .یقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة لعملیات الصیانة الطارئة بالتعاون مع مكتب الطوارئ  .8

 .لمنجزةالجزئیة لألعمال ا) المعاینة ( یقوم باإلشراف والمتابعة لبرامج التأھیل والستالمات  .9

ً حسب تخصصھ بإعداد التقریر الیومي قبل مغادرتھ مكتبھ  جھازیقوم  .10  .اإلشراف كال

  .وحدة المدینة الطبیةیقوم بضبط وتوثیق تعلیمات المواقع في التقریر الیومي وإحالتھ إلى رئیس  .11



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  123  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة صیانةللتشغیل والاإلدارة العامة  الجهة
 435631 رقم العضویة مشرفمهندس  الوظیفة
  43563 رقم العضویة  المدینة الطبیةرئیس وحدة  المرجعیة

  
تقدیم الدعم الفني واإلداري لرئیس الوحدة في اإلشراف والدراسة والمراجعة الفنیة وإعداد الخطابات  .12

 .والتقاریر الدوریة والخاصة

 .یة لوحدة التخطیط والجودة في اإلشراف على برامج جودة الصیانةتقدیم المساندة الفن .13

 .إعداد التقاریر الخاصة بالحصر والجرد المیدانيالمشاركة في بیقوم  .14

  .یشارك رئیس الوحدة في اإلجتماعات الدوریة والطارئة والخاصة مع المقاول  .15

ن مطابق .16 ق م ار والتحق ع الغی راء قط ر ش روض أوام ل ع ة وتحلی وم بدراس ة یق ا للمواصفات الفنی تھ

 .واعتدال األسعار بالتنسیق مع أمین المستودع 

 .یقوم بتوثیق الحالة التشغیلیة لمعدات وتجھیزات ومنشآت ومرافق المشروع في مرحلة إغالق العقد  .17

 .دراسة ومراجعة وتدقیق المستحقات الشھریة الختامیة للمقاول ومقاولیھ من الباطن  .18

 .ر الشھري المشاركة في إعداد التقری .19

 .المشاركة في إعداد شھادة أداء المقاول الشھریة  .20

 .المشاركة في االجتماعات الدوریة مع المقاول واالجتماعات الدوریة لإلدارة .21

  .الصالحیات: ثانیا 
  
  
  

 .اعتماد تقدیمات المقاول للمخططات التنفیذیة  .1

 .المصادقة على أوامر شراء قطع الغیار  .2

 .لمواد وقطع الغیار اعتماد تقدیمات المقاول ل .3

 .المصادقة على تعدیالت وتحدیث المخططات كما نفذت  .4

 المصادقة على تعدیالت وتحدیث كتیبات التشغیل والصیانة .5

  .المصادقة على طلبات المعاینة .6

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  124  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  المرافق العامةرئیس وحدة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43564 رقم العضویة المرافق العامةرئیس وحدة  الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  
غیل والصیانة  .1 رامج التش ة في خطط وب اإلشراف على تنفیذ كافة عملیات التشغیل والصیانة المجدول

 .لشبكات الخدمات العامة

 . طلبات الصیانة المجدولة بصفة یومیة ومتابعة تقاریر إنجازھا اإلشراف على تنفیذ  .2

 .اإلشراف الخاص بمقاول التشغیل والصیانة  لجھازدراسة ومراجعة السیر الذاتیة  .3

 .دراسة ومراجعة برنامج القوى العاملة  .4

 .اإلشراف الخاص بمقاول التشغیل والصیانة  لجھازإجراء المقابالت الشخصیة  .5

ة ت .6 ة ومراجع دیم دراس اول الق اول التشغیل والصیانة للمق ائي لمق ي والنھ داني األول رد المی اریر الج ق

 . لمعدات وتجھیزات شبكات الخدمات العامة والمقاول الجدید

 .مع المقاول ) ما قبل التنفیذ ( إعداد أجندة اإلجتماع التمھیدي  .7

 .بعة تنفیذه إعداد وتجھیز محضر اإلجتماع التمھیدي مع المقاول ومتاالمشاركة في  .8

 .العمل على رفع كفاءة استثمار جمیع موارد التشغیل والصیانة المتاحة من قبل المقاول أو الوكالة  .9

 .دراسة تقاریر التغذیة الراجعة والعمل على تحدیث عملیات الدلیل المعرفي الجزء الثاني  .10

 .الوكالة لمقاول وا جھازالعمل على خلق جو من الثقة وروح العمل التعاون فیما بین  .11

ى  .12 ام عل ع األدوار والمھ ازتوزی ام  جھ ة المھ ة أھمی ة ودرج ات المتاح ب التخصص راف حس اإلش

 .المحددة

 .مراجعة وتدقیق تقاریر أوامر الشراء و أوامر صرف قطع الغیار ومواد التأھیل  .13

 .مراجعة مستندات مستحقات المقاول الدوریة والدفعة المقدمة والدفعة الختامیة  .14

 . عة تقدیمات المقاول للمواد والمخططات التنفیذیة دراسة ومراج .15

 .دراسة ومراجعة تقاریر اختبار جودة المیاه في خزانات المیاه والشبكات  .16
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  125  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس وحدة المباني األكادیمیةمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43562 م العضویةرق رئیس وحدة المرافق العامة الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

 

 . التنسیق والتعاون الفعال مع مركز البالغات الموحد  .17

 .التنسیق والتعاون الفعال مع مكتب الطوارئ  .18

 .ھا تحدید اإلحتیاجات والتجھیزات واألدوات وتنظیم عملیة استخدامھا والعمل على المحافظة علی .19

 .الصیانة في مرحلة التخطیط ومرحلة التنفیذ التشغیل والعمل على رفع مستوى جودة عملیات  .20

 .اإلشراف  جھازیساھم في تذلیل الصعوبات التي تواجھ  .21

 . لشبكات الخدمات العامة اإلشراف في إعداد شھادات أداء مقاول التشغیل والصیانة جھازمشاركة  .22

ة إج .23 ي جدول دیر اإلدارة ف ارك م ازازات یش غیل  جھ رامج التش ط وب ع خط ق م ا یتواف راف بم اإلش

 .والصیانة 

غیل وصیانة  .24 ات تش ق بعملی ا یتعل دماتیعد خطط تنفیذ مبادرات الخطة اإلستراتیجیة فیم  شبكات الخ

 .العامة 

 .اإلشراف  لجھازإعداد تقاریر األداء الوظیفي  .25

 .إعداد التقاریر الدوریة والخاصة واإلحصائیة والبیانیة  .26

 .العامة  الخدمات شبكاتدراسة ومراجعة التعدیالت والتحدیثات على المخططات كما نفذت ل .27

زات  .28 دات وتجھی ات التشغیل ولصیانة لمع ى كتیب دیالت والتحدیثات عل ة التع  شبكاتدراسة ومراجع

 . العامة  الخدمات

 .العمل على ترشید استھالك الطاقة وخفض تكالیف التشغیل والصیانة  .29

ى ت .30 ل عل ق العم آت ومراف تدامة منش ات اس ق متطلب ا یحق غیل والصیانة بم رامج التش ط وب ویر خط ط

 . العامة شبكات الخدماتومعدات 

  
  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  126  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  المرافق العامة رئیس وحدة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43564 رقم العضویة المرافق العامةرئیس وحدة  الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

  
 .الصالحیات: ثانیا 

  

  

 .یعتمد التقاریر الشھریة  .1

 .یصادق على شھادات أداء المقاول  .2

 .یصادق على خطط وبرامج التشغیل والصیانة  .3

 .یصادق على أوامر الشراء  .4

 .یعتمد أوامر صرف قطع الغیار  .5

 .المقاول  یصادق على صرف مستحقات .6

 .یصادق على تقاریر األداء الوظیفي  .7
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  127  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435641 رقم العضویة مشرف مهندس  الوظیفة
  43564 رقم العضویة  المرافق العامةرئیس وحدة  المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  

تخدام  .24 الل اس ن خ یانة م غیل والص ات التش راف لعملی ام اإلش ع مھ ذ جمی راف بتنفی ق اإلش زم فری یلت

دة  تخدام قاع دة باس اذج الموح یة والنم راءات القیاس یانة           اإلج غیل والص وارد التش ات إدارة م بیان

 )MORMOS (. 

المشروع للتحقق من اكتمالھا ومطابقتھا لمنشآت ومرافق یقوم في وقت مبكر بدراسة ومراجعة وثائق  .1

 .المشروع 

 .مع المقاول ) ما قبل التنفیذ(یقوم بالمشاركة في إعداد أجندة االجتماع التمھیدي  .2

 .یقوم بالمشاركة في إعداد محضر اإلجتماع التمھیدي ومتابعة تنفیذه .3

 وبالغات التشغیل والصیانة المجدولة لطلبات یقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة الیومیة لكافة عملیات .4

 .منسوبي الجامعة والتحقق من تنفیذھا وإتمامھا وفق شروط العقد 

امج  .5 ة وبرن یانة المخطط غیل والص ات التش ة عملی ة لكاف ة الدوری ة المیدانی راف والمتابع وم باإلش یق

 .الصیانة الوقائیة

 .الغیار والمخططات التنفیذیةیقوم بدراسة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد وقطع  .6

ات  .7 ذت وكتیب ا نف ات كم ى المخطط ة عل دیثات المدخل اول للتح دیمات المق ة تق ة ومراجع وم بدراس یق

 .التشغیل والصیانة

 .یقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة لعملیات الصیانة الطارئة بالتعاون مع مكتب الطوارئ  .8

 .الجزئیة لألعمال المنجزة) المعاینة ( ستالمات یقوم باإلشراف والمتابعة لبرامج التأھیل وال .9

ً حسب تخصصھ بإعداد التقریر الیومي قبل مغادرتھ مكتبھ  جھازیقوم  .10  .اإلشراف كال

 .وحدة المرافق العامةیقوم بضبط وتوثیق تعلیمات المواقع في التقریر الیومي وإحالتھ إلى رئیس  .11

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  128  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )صصات لمختلف التخ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435641 رقم العضویة مشرف مهندس  الوظیفة
  43564 رقم العضویة  المرافق العامةرئیس وحدة  المرجعیة

  
تقدیم الدعم الفني واإلداري لرئیس الوحدة في اإلشراف والدراسة والمراجعة الفنیة وإعداد الخطابات  .12

 .اریر الدوریة والخاصةوالتق

 .تقدیم المساندة الفنیة لوحدة التخطیط والجودة في اإلشراف على برامج جودة الصیانة .13

 .إعداد التقاریر الخاصة بالحصر والجرد المیدانيالمشاركة في یقوم ب .14

 .یشارك رئیس الوحدة في اإلجتماعات الدوریة والطارئة والخاصة مع المقاول  .15

ر .16 ل ع ة وتحلی وم بدراس ة یق ا للمواصفات الفنی ن مطابقتھ ق م ار والتحق ع الغی راء قط ر ش وض أوام

 .واعتدال األسعار بالتنسیق مع أمین المستودع 

 .یقوم بتوثیق الحالة التشغیلیة لمعدات وتجھیزات ومنشآت ومرافق المشروع في مرحلة إغالق العقد  .17

 .ولیھ من الباطن دراسة ومراجعة وتدقیق المستحقات الشھریة الختامیة للمقاول ومقا .18

 .المشاركة في إعداد التقریر الشھري  .19

 .المشاركة في إعداد شھادة أداء المقاول الشھریة  .20

 .المشاركة في االجتماعات الدوریة مع المقاول واالجتماعات الدوریة لإلدارة .21

  
  .الصالحیات: ثانیا 

  
  

 .اعتماد تقدیمات المقاول للمخططات التنفیذیة  .1

 .راء قطع الغیار المصادقة على أوامر ش .2

 .اعتماد تقدیمات المقاول للمواد وقطع الغیار  .3

 .المصادقة على تعدیالت وتحدیث المخططات كما نفذت  .4

 المصادقة على تعدیالت وتحدیث كتیبات التشغیل والصیانة .5

  .المصادقة على طلبات المعاینة .6



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  129  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  سكن أعضاء هیئة التدریسرئیس وحدة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةالعامة اإلدارة  الجهة
 43565 رقم العضویة  سكن أعضاء هیئة التدریسوحدة رئیس  الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  
رامج ا .1 ة في خطط وب غیل والصیانةاإلشراف على تنفیذ كافة عملیات التشغیل والصیانة المجدول  لتش

 .أعضاء هیئة التدریس والموظفین للمباني ومرافق سكن

 . اإلشراف على تنفیذ طلبات الصیانة المجدولة بصفة یومیة ومتابعة تقاریر إنجازھا  .2

 .اإلشراف الخاص بمقاول التشغیل والصیانة  لجھازدراسة ومراجعة السیر الذاتیة  .3

 .دراسة ومراجعة برنامج القوى العاملة  .4

 .اإلشراف الخاص بمقاول التشغیل والصیانة  لجھازراء المقابالت الشخصیة إج .5

دیم  .6 اول الق اول التشغیل والصیانة للمق ائي لمق ي والنھ داني األول رد المی اریر الج ة تق ة ومراجع دراس

 .والمقاول الجدید 

 .مع المقاول ) ما قبل التنفیذ ( إعداد أجندة اإلجتماع التمھیدي المشاركة في  .7

 .وتجھیز محضر اإلجتماع التمھیدي مع المقاول ومتابعة تنفیذه  إعداد .8

 .العمل على رفع كفاءة استثمار جمیع موارد التشغیل والصیانة المتاحة من قبل المقاول أو الوكالة  .9

 .دراسة تقاریر التغذیة الراجعة والعمل على تحدیث عملیات الدلیل المعرفي الجزء الثاني  .10

 .ثقة وروح العمل التعاون فیما بین فریق المشروع للمقاول والوكالة العمل على خلق جو من ال .11

ى  .12 ام عل ع األدوار والمھ ازتوزی ام  جھ ة المھ ة أھمی ة ودرج ات المتاح ب التخصص راف حس اإلش

 .المحددة

 .مراجعة وتدقیق تقاریر أوامر الشراء و أوامر صرف قطع الغیار ومواد التأھیل  .13

 .الدوریة والدفعة المقدمة والدفعة الختامیة مراجعة مستندات مستحقات المقاول  .14

 . دراسة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد والمخططات التنفیذیة  .15

 .دراسة ومراجعة تقاریر اختبار جودة المیاه في خزانات المیاه .16



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  130  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  وحدة سكن أعضاء هیئة التدریسرئیس مسؤولیات وصالحیات 
 435 لعضویةرقم ا للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43565 رقم العضویة رئیس وحدة سكن أعضاء هیئة التدریس الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

 

 . التنسیق والتعاون الفعال مع مركز البالغات الموحد  .17

 .التنسیق والتعاون الفعال مع مكتب الطوارئ  .18

 .واألدوات وتنظیم عملیة استخدامھا والعمل على المحافظة علیھا تحدید اإلحتیاجات والتجھیزات  .19

 .العمل على رفع مستوى جودة عملیات الصیانة في مرحلة التخطیط ومرحلة التنفیذ  .20

 .اإلشراف  جھازیساھم في تذلیل الصعوبات التي تواجھ  .21

 .قة السكنیةفي المنطاإلشراف في إعداد شھادات أداء مقاول التشغیل والصیانة  جھازمشاركة  .22

ازات  .23 ة إج ي جدول دیر اإلدارة ف ارك م ازیش غیل  جھ رامج التش ط وب ع خط ق م ا یتواف راف بم اإلش

 .والصیانة 

ات التشغیل والصیانة  .24 ق بعملی ا یتعل كن أعضاء یعد خطط تنفیذ مبادرات الخطة اإلستراتیجیة فیم لس

 .ھیئة التدریس 

 .اإلشراف  لجھازإعداد تقاریر األداء الوظیفي  .25

 .التقاریر الدوریة والخاصة واإلحصائیة والبیانیة  إعداد .26

سكن أعضاء ھیئة دراسة ومراجعة التعدیالت والتحدیثات على المخططات كما نفذت لمباني ومرافق  .27

 . والموظفین التدریس

اني  .28 زات مب دات وتجھی غیل ولصیانة لمع ات التش ى كتیب دیثات عل دیالت والتح ة التع ة ومراجع دراس

 .والموظفین ھیئة التدریسسكن أعضاء ومرافق 

 .العمل على ترشید استھالك الطاقة وخفض تكالیف التشغیل والصیانة  .29

ق  .30 آت ومراف تدامة منش ات اس ق متطلب ا یحق غیل والصیانة بم رامج التش ط وب ویر خط ى تط ل عل العم

 .والموظفین سكن أعضاء ھیئة التدریسومعدات 

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  131  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  دریسسكن أعضاء هیئة الترئیس وحدة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43565 رقم العضویة رئیس وحدة سكن أعضاء هیئة التدریس الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

  
 .الصالحیات: ثانیا 

  

  

 .یعتمد التقاریر الشھریة  .1

 .اول یصادق على شھادات أداء المق .2

 .یصادق على خطط وبرامج التشغیل والصیانة  .3

 .یصادق على أوامر الشراء  .4

 .یعتمد أوامر صرف قطع الغیار  .5

 .یصادق على صرف مستحقات المقاول  .6

 .یصادق على تقاریر األداء الوظیفي  .7
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  132  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة غیل والصیانةللتشاإلدارة العامة  الجهة
 435651 رقم العضویة مشرفمهندس  الوظیفة
  43565 رقم العضویة  سكن أعضاء هیئة التدریسرئیس وحدة  المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  

زم  .1 ازیلت تخدام  جھ الل اس ن خ یانة م غیل والص ات التش راف لعملی ام اإلش ع مھ ذ جمی راف بتنفی اإلش

یة  راءات القیاس دة اإلج تخدام قاع دة باس اذج الموح یانة  والنم غیل والص وارد التش ات إدارة م            بیان

 )MORMOS (. 

یقوم في وقت مبكر بدراسة ومراجعة وثائق المشروع للتحقق من اكتمالھا ومطابقتھا لمنشآت ومرافق  .2

 .المشروع 

 .مع المقاول ) ما قبل التنفیذ(یقوم بالمشاركة في إعداد أجندة االجتماع التمھیدي  .3

 .یقوم بالمشاركة في إعداد محضر اإلجتماع التمھیدي ومتابعة تنفیذه .4

یقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة الیومیة لكافة عملیات التشغیل والصیانة المجدولة لطلبات وبالغات  .5

 .منسوبي الجامعة والتحقق من تنفیذھا وإتمامھا وفق شروط العقد 

ة  .6 راف والمتابع وم باإلش امج یق ة وبرن یانة المخطط غیل والص ات التش ة عملی ة لكاف ة الدوری المیدانی

 .الصیانة الوقائیة

 .یقوم بدراسة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد وقطع الغیار والمخططات التنفیذیة .7

ات  .8 ذت وكتیب ا نف ات كم ى المخطط ة عل دیثات المدخل اول للتح دیمات المق ة تق ة ومراجع وم بدراس یق

 .نةالتشغیل والصیا

 .یقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة لعملیات الصیانة الطارئة بالتعاون مع مكتب الطوارئ  .9

 .الجزئیة لألعمال المنجزة) المعاینة ( یقوم باإلشراف والمتابعة لبرامج التأھیل والستالمات  .10

 .اإلشراف كالً حسب تخصصھ بإعداد التقریر الیومي قبل مغادرتھ مكتبھ  جھازیقوم  .11

ة بضبط وتوثیق تعلیمات المواقع في التقریر الیومي وإحالتھ إلى رئیس وحدة  یقوم .12 سكن أعضاء ھیئ

  .التدریس والموظفین



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  133  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435651 رقم العضویة مشرفمهندس  الوظیفة
  43565 رقم العضویة رئیس وحدة سكن أعضاء هیئة التدریس  ةالمرجعی

  
تقدیم الدعم الفني واإلداري لرئیس الوحدة في اإلشراف والدراسة والمراجعة الفنیة وإعداد الخطابات  .13

 .والتقاریر الدوریة والخاصة

 .تقدیم المساندة الفنیة لوحدة التخطیط والجودة في اإلشراف على برامج جودة الصیانة .14

 .إعداد التقاریر الخاصة بالحصر والجرد المیدانيالمشاركة في قوم بی .15

 .یشارك رئیس الوحدة في اإلجتماعات الدوریة والطارئة والخاصة مع المقاول  .16

ة  .17 ا للمواصفات الفنی ن مطابقتھ ق م ار والتحق ع الغی راء قط ر ش روض أوام ل ع ة وتحلی وم بدراس یق

 .ع واعتدال األسعار بالتنسیق مع أمین المستود

 .یقوم بتوثیق الحالة التشغیلیة لمعدات وتجھیزات ومنشآت ومرافق المشروع في مرحلة إغالق العقد  .18

 .دراسة ومراجعة وتدقیق المستحقات الشھریة الختامیة للمقاول ومقاولیھ من الباطن  .19

 .المشاركة في إعداد التقریر الشھري  .20

 .المشاركة في إعداد شھادة أداء المقاول الشھریة  .21

 .شاركة في االجتماعات الدوریة مع المقاول واالجتماعات الدوریة لإلدارةالم .22
 

  .الصالحیات: ثانیا 
  

  

  

 .اعتماد تقدیمات المقاول للمخططات التنفیذیة  .1

 .المصادقة على أوامر شراء قطع الغیار  .2

 .اعتماد تقدیمات المقاول للمواد وقطع الغیار  .3

 .نفذت  المصادقة على تعدیالت وتحدیث المخططات كما .4

 المصادقة على تعدیالت وتحدیث كتیبات التشغیل والصیانة .5

  .المصادقة على طلبات المعاینة .6



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  134  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  سكن الطلبة وحدة رئیسمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43566 رقم العضویة سكن الطلبةرئیس وحدة  الوظیفة
 4356 رقم العضویة ات التشغیل والصیانةمدیر إدارة عملی المرجعیة

  

   .ولیاتؤالمس: أوال 
  

 .اإلشراف على تنفیذ كافة عملیات التشغیل والصیانة المجدولة في خطط وبرامج التشغیل والصیانة  .1

 . اإلشراف على تنفیذ طلبات الصیانة المجدولة بصفة یومیة ومتابعة تقاریر إنجازھا  .2

ة  .3 یر الذاتی ة الس ة ومراجع ازلدراس یانة جھ غیل والص اول التش اص بمق راف الخ كن  اإلش ة س لمنطق

 .الطلبة

 .دراسة ومراجعة برنامج القوى العاملة  .4

 .اإلشراف الخاص بمقاول التشغیل والصیانة  لجھازإجراء المقابالت الشخصیة  .5

اول الق .6 اول التشغیل والصیانة للمق ائي لمق ي والنھ داني األول رد المی اریر الج ة تق ة ومراجع دیم دراس

 . لسكن الطلبة والمقاول الجدید

 .مع المقاول ) ما قبل التنفیذ ( إعداد أجندة اإلجتماع التمھیدي  .7

 .إعداد وتجھیز محضر اإلجتماع التمھیدي مع المقاول ومتابعة تنفیذه  .8

 .العمل على رفع كفاءة استثمار جمیع موارد التشغیل والصیانة المتاحة من قبل المقاول أو الوكالة  .9

 .ة تقاریر التغذیة الراجعة والعمل على تحدیث عملیات الدلیل المعرفي الجزء الثاني دراس .10

 .التعاون فیما بین فریق المشروع للمقاول والوكالة والعمل على خلق جو من الثقة وروح العمل  .11

ام  .12 ة المھ ة أھمی ة ودرج ات المتاح ب التخصص راف حس ق اإلش ى فری ام عل ع األدوار والمھ توزی

 .المحددة

 .اجعة وتدقیق تقاریر أوامر الشراء و أوامر صرف قطع الغیار ومواد التأھیل مر .13

 .مراجعة مستندات مستحقات المقاول الدوریة والدفعة المقدمة والدفعة الختامیة  .14

 . دراسة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد والمخططات التنفیذیة  .15

 .في منطقة سكن الطلبة لمیاهدراسة ومراجعة تقاریر اختبار جودة المیاه في خزانات ا .16

 .التنسیق والتعاون الفعال مع مكتب الطوارئ  .17



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  135  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  سكن الطلبةرئیس وحدة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43566 رقم العضویة سكن الطلبةرئیس وحدة  الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

 

 . التنسیق والتعاون الفعال مع مركز البالغات الموحد  .18

 .تحدید اإلحتیاجات والتجھیزات واألدوات وتنظیم عملیة استخدامھا والعمل على المحافظة علیھا  .19

 .العمل على رفع مستوى جودة عملیات الصیانة في مرحلة التخطیط ومرحلة التنفیذ  .20

 .اإلشراف  جھازالتي تواجھ یساھم في تذلیل الصعوبات  .21

 .اإلشراف في إعداد شھادات أداء مقاول التشغیل والصیانة  جھازمشاركة  .22

ازات  .23 ة إج ي جدول دیر اإلدارة ف ارك م ازیش غیل  جھ رامج التش ط وب ع خط ق م ا یتواف راف بم اإلش

 .والصیانة 

 .لسكن الطلبة یانة یعد خطط تنفیذ مبادرات الخطة اإلستراتیجیة فیما یتعلق بعملیات التشغیل والص .24

 .اإلشراف  لجھازإعداد تقاریر األداء الوظیفي  .25

 .إعداد التقاریر الدوریة والخاصة واإلحصائیة والبیانیة  .26

 .سكن الطلبة دراسة ومراجعة التعدیالت والتحدیثات على المخططات كما نفذت لمباني ومرافق  .27

غیل و .28 ات التش ى كتیب دیثات عل دیالت والتح ة التع ة ومراجع اني دراس زات مب دات وتجھی لصیانة لمع

 . سكن الطلبةومرافق 

 .العمل على ترشید استھالك الطاقة وخفض تكالیف التشغیل والصیانة  .29

ق  .30 آت ومراف تدامة منش ات اس ق متطلب ا یحق غیل والصیانة بم رامج التش ط وب ویر خط ى تط ل عل العم

 . سكن الطلبةومعدات 

  
  
  
  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  136  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  سكن الطبةرئیس وحدة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43566 رقم العضویة سكن الطلبةرئیس وحدة  الوظیفة
 4356 رقم العضویة مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة المرجعیة

  
 .تالصالحیا: ثانیا 

  

  

 .یعتمد التقاریر الشھریة  .1

 .یصادق على شھادات أداء المقاول  .2

 .طط وبرامج التشغیل والصیانة یصادق على خ .3

 .یصادق على أوامر الشراء  .4

 .یعتمد أوامر صرف قطع الغیار  .5

 .یصادق على صرف مستحقات المقاول  .6

 .یصادق على تقاریر األداء الوظیفي  .7
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  137  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 العضویةرقم  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435661 رقم العضویة مشرفمهندس  الوظیفة
  43566 رقم العضویة  سكن الطلبةرئیس وحدة  المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  

زم  .1 ازیلت تخدام  جھ الل اس ن خ یانة م غیل والص ات التش راف لعملی ام اإلش ع مھ ذ جمی راف بتنفی اإلش

تخدام قاع دة باس اذج الموح یة والنم راءات القیاس یانة           دة اإلج غیل والص وارد التش ات إدارة م بیان

 )MORMOS (. 

یقوم في وقت مبكر بدراسة ومراجعة وثائق المشروع لتحقق من اكتمالھا ومطابقتھا لمنشآت ومرافق  .2

 .المشروع 

 .مع المقاول ) قبل التنفیذ ما(یقوم بالمشاركة في إعداد أجندة اإلجتماع التمھیدي  .3

 .عداد محضر اإلجتماع التمھیدي یقوم بالمشاركة في إ .4

ات  .5 ة لطلب ات التشغیل والصیانة المجدول ةیقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة الیومیة لكافة عملی  الطلب

 .والتحقق من تنفیذھا وإتمامھا وفق شروط العقد 

یانة  .6 ات الص ة عملی ة لكاف ة الدوری ة المیدانی راف والمتابع وم باإلش یانة ةمخططالیق امج الص  وبرن

 .الوقائیة

 .یقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة للعملیات الطارئة بالتعاون مع مكتب الطوارئ  .7

 .اإلشراف والمتابعة باإلستالمات الجزئیة ألعمال برامج التأھیل  جھازیقوم  .8

 .اإلشراف كالً حسب تخصصھ بإعداد التقریر الیومي قبل مغادرتھ مكتبھ  جھازیقوم  .9

 . سكن الطلبةئیس وحدة یقوم بضبط وتوثیق تعلیمات المواقع في التقریر الیومي وإحالتھ إلى ر .10

تقدیم الدعم الفني واإلداري لرئیس الوحدة في اإلشراف والدراسة والمراجعة الفنیة وإعداد الخطابات  .11

 .والتقاریر 

 .تقدیم المساندة الفنیة لوحدة التخطیط والجودة  .12

 .عداد التقاریر الخاصة بالحصر والجرد إالمشاركة في یقوم ب .13



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  138  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435661 رقم العضویة مشرفمهندس  الوظیفة
  43566 رقم العضویة  سكن الطلبةرئیس وحدة  المرجعیة

  
 .إلجتماعات الدوریة والطارئة والخاصة مع المقاول یشارك رئیس الوحدة في ا .14

ة  .15 ا للمواصفات الفنی ن مطابقتھ ق م ار والتحق ع الغی راء قط ر ش روض أوام ل ع ة وتحلی وم بدراس یق

 .واعتدال األسعار بالتنسیق مع أمین المستودع 

ي مبالمشاركة یقوم  .16 روع ف ق المش آت ومراف زات ومنش دات وتجھی غیلیة لمع ة بتوثیق الحالة التش رحل

 .إغالق العقد 

 .دراسة ومراجعة وتدقیق المستحقات الشھریة الختامیة للمقاول ومقاولیھ من الباطن  .17

 .المشاركة في إعداد التقریر الشھري  .18

  .المشاركة في إعداد شھادة أداء المقاول الشھریة  .19

  .الصالحیات: ثانیا 
  
  
  

 .اعتماد تقدیمات المقاول للمخططات التنفیذیة  .1

 .أوامر شراء قطع الغیار  المصادقة على .2

 .اعتماد تقدیمات المقاول للمواد وقطع الغیار  .3

 .المصادقة على تعدیالت وتحدیث المخططات كما نفذت  .4

 المصادقة على تعدیالت وتحدیث كتیبات التشغیل والصیانة .5

  .المصادقة على طلبات المعاینة .6

  

  

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  139  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

 تشغیل وصیانة مجمع الخدماتمسؤولیات وصالحیات إدارة 
  435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  هةالج

 4357 رقم العضویة  تشغیل وصیانة مجمع الخدماتمدیر إدارة  الوظیفة
  435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  المرجعیة

  
  
  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  
ة  .1 دمات وومراجع ع الخ یانة مجم غیل وص ات تش دیث عملی ویر وتح ة تط ودة والتغذی اریر الج ق تق ف

 .الراجعة 

ید استھالك  .2 غیل وترش ة التش رامج التشغیل والصیانة لضمان استقرار حال تطویر وتحدیث خطط وب

 .الطاقة 

  . ISO: 9001:2015رسم خطط وبرامج الجودة وفق مفاھیم ومعاییر المواصفة القیاسیة العالمیة  .3

  .ل والصیانة لمجمع الخدمات العامة دراسة ومراجعة المتطلبات الخاصة لعقود التشغی .4

  الدوریة  واالجتماعاتحضور اإلجتماع التمھیدي مع مقاول التشغیل والصیانة  .5

  .دراسة ومراجعة طلبات مقاولي الباطن للمشاركة بأعمال تشغیل وصیانة مجمع الخدمات  .6

 .دراسة ومراجعة أوامر شراء قطع الغیار حسب الصالحیات المحددة  .7

 .أوامر صرف قطع الغیار دراسة ومراجعة  .8

 .مراجعة مستندات صرف مستحقات المقاول الشھریة والختامیة  .9

 .مراجعة شھادة تقییم أداء المقاول الشھریة  .10

 .مراجعة التقاریر الشھریة لعملیات التشغیل والصیانة  .11

 .دراسة ومراجعة أوامر التغییر وفق شروط العقد  .12

 .شاریع الباب الثالث المشاركة في إعداد المیزانیة التشغیلیة لم .13

تراتیجیة  .14 ة اإلس ادرات الخط ذ مب ى تنفی راف عل ع اإلش یانة مجم غیل وص ال تش ي مج ة ف المرتبط

 .الخدمات

 .دراسة ومراجعة تقاریر وحدة التخطیط والجودة   .15

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  140  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

 تشغیل وصیانة مجمع الخدماتمسؤولیات وصالحیات إدارة 
  435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 4357 رقم العضویة  تشغیل وصیانة مجمع الخدماتمدیر إدارة  الوظیفة
  435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة  المرجعیة

 

 .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لرؤساء األقسام  .16

 .لمنسوبي اإلدارة  االعتیادیةإعداد برنامج اإلجازات  .17

 .یب إعداد برنامج احتیاجات التدر .18
  

  

  .الصالحیات: ثانیا 
  
  

 .اعتماد خطط وبرامج تشغیل وصیانة مجمع الخدمات  .1

 .اعتماد أوامر شراء قطع الغیار في حدود الصالحیات  .2

  .المصادقة على مستندات صرف مستحقات المقاول الشھریة  .3

 .اعتماد شھادة أداء مقاول التشغیل والصیانة  .4

 .اعتماد برنامج اإلجازات اإلعتیادیة  .5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  141  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

 تشغیل وصیانة مجمع الخدماتمسؤولیات وصالحیات سكرتیر مدیر إدارة 
  435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43571 رقم العضویة  سكرتیر الوظیفة
  4357 رقم العضویة تشغیل وصیانة مجمع الخدماتإدارة مدیر  المرجعیة

  

 .یاتولؤالمس: أوال 
  
 .تشغیل وصیانة مجمع الخدمات مكتب مدیر إدارة  تنظیم وترتیب .1

 .دارةاإلتنظیم وإدارة مواعید مدیر  .2

 .استقبال وضیافة وتنظیم دخول الضیوف  .3

 . ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

 .ترتیب وتنسیق ملفات المكتب .5

 .  تنظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات المكتب  .6

 .بائن الدروع  واللوحات ترتیب وتنظیم وتنسیق مكتب مدیر اإلدارة وك .7

 .فتح وإغالق جھاز الحاسب اآللي لمكتب مدیر اإلدارة  .8

 .والبرید االلكتروني" OUTLOOK"تنسیق وتجھیز مكونات برنامج  .9

 .إدارة ملف التعمیم الیومي  .10

 .متابعة االجتماعات األسبوعیة والخاصة  .11

 .  باإلدارةتجھیز الطلبات الیومیة والخاصة  .12

 .الخاصة بالمكتبخطابات طباعة التقاریر وال .13

 .والبرید اإللكتروني الخاصة بمدیر اإلدارة ومساعدیھ (SMS)إدارة الرسائل القصیرة .14

 .الصالحیات: ثانیا 
 .برنامج المواعید  یعتمد .1

 .حفظ ملف التعمیم الیومي  .2

 .الخاصة بمكتب مدیر اإلدارة    ملفاتالفتح وإغالق  .3

  .فتح وإغالق أبواب مدیر اإلدارة  .4

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  142  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  عملیات التشغیلرئیس قسم ات وصالحیات مسؤولی
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43572 رقم العضویة علمیات التشغیلرئیس قسم  الوظیفة
  4357 رقم العضویة تشغیل وصیانة مجمع الخدماتإدارة  مدیر المرجعیة

  

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  
 .غیل شبكات وتجھیزات الخدمات العامة دراسة ومراجعة خطط وبرامج تش .1

 .متابعة ومراقبة تنفیذ خطط وبرامج تشغیل شبكات وتجھیزات الخدمات العامة  .2

 مع المقاول) ما قبل النھائي ( المشاركة في إعداد اجندة اإلجتماع التمھیدي  .3

 .المشاركة في إعداد محضر اإلجتماع التمھیدي ومتابعة تنفیذه .4

تقرار أداء مدار  اإلشراف والمتابعة على .5 مان اس ة لض الیوم واللیلة على تنفیذ علمیات التشغیل الدوری

 .تشغیل الخدمات العامة 

دمات  .6 زات وشبكات الخ ة وتجھی ة التشغیلیة ألنظم تقرار الحال المراقبة والتحكم والسیطرة لضمان اس

 .عامة لضمان ترشید استھالك الطاقة واستدامة المعدات والتجھیزات ال

ق م  .7 االتحق زات ةیرن مع دات والتجھی دیث  المع ة وتح ة ومنتظم فة دوری راءات بص جیل الق وتس

 .السجالت بشكل مستمر 

اطر  .8 ض المخ المراقبة المیدانیة للتحقق من تطبیق معاییر وشروط التشغیل اآلمن المستقر لضمان خف

 .وتجنب حاالت الطوارئ واألزمات 

 .لصیانة الوقائیة التنسیق مع قسم الصیانة للتحقق من تنفیذ برامج ا .9

 .المقاول أداءإعداد شھادات تقییم المشاركة في  .10

 .دراسة ومراجعة مستندات صرف مستحقات المقاول الشھریة والختامیة .11

 .إعداد التقاریر الدوریة واإلحصائیة والبیانیة  .12

 .حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة مع مقاول التشغیل والصیانة  .13

 .المشرفین المختصین بالمقاول لمجمع الخدمات و المشغلینلفنیین التحقق من التواجد المنتظم  .14



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  143  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم عملیات التشغیلمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43572 رقم العضویة رئیس قسم علمیات التشغیل الوظیفة
  4357 قم العضویةر  تشغیل وصیانة مجمع الخدماتإدارة  مدیر المرجعیة

  
التنسیق مع مكتب الطوارئ في حاالت توقف أو تعطل األنظمة بشكل مفاجئ یؤثر على كفاءة تشغیل  .15

 .الخدمات 

 .المشاركة في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة مع المقاول أو اإلدارة .16

 .اإلشراف  لجھازالمشاركة في إعداد تقاریر األداء الوظیفي  .17

  
  .الصالحیات: ثانیا 

  

 .المصادقة على خطط وبرامج التشغیل  .1

 .اعتماد عملیات تشغیل الخدمات  .2

 .اعتماد معایرة أجھزة القیاس  .3

 .اعتماد تقاریر حاالت عدم المطابقة  .4

 .اعتماد التقاریر الیومیة  .5

  

  

  

  

  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  144  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 قم العضویةر  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435721 رقم العضویة مشرفمهندس  الوظیفة
  43572 رقم العضویة  التشغیلرئیس قسم  المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  
ازیلتزم  .1 راءات  جھ ن خالل استخدام اإلج ات التشغیل م راف لعملی ام اإلش ع مھ ذ جمی راف بتنفی اإلش

 .) MORMOS( إدارة موارد التشغیل والصیانة بیانات القیاسیة والنماذج الموحدة باستخدام قاعدة 

یقوم في وقت مبكر بدراسة ومراجعة وثائق المشروع لتحقق من اكتمالھا ومطابقتھا لمنشآت ومرافق  .2

 . مجمع الخدمات

 .مع المقاول ) قبل التنفیذ ما(یقوم بالمشاركة في إعداد أجندة اإلجتماع التمھیدي  .3

 .ماع التمھیدي یقوم بالمشاركة في إعداد محضر اإلجت .4

وبي الجامعة ویقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة الیومیة لكافة عملیات التشغیل المجدولة  .5 طلبات منس

 .والتحقق من تنفیذھا وإتمامھا وفق شروط العقد 

 .برنامج الصیانة الوقائیة  للتحقق من تنفیذالمتابعة المیدانیة الدوریة بیقوم  .6

 .بالتعاون مع مكتب الطوارئ  التشغیل الطارئ یدانیة لعملیاتیقوم باإلشراف والمتابعة الم .7

ً حسب تخصصھ بإعداد التقریر الیومي قبل مغادرتھ مكتبھ  جھازیقوم  .8  .اإلشراف كال

 . قسم التشغیلئیس یقوم بضبط وتوثیق تعلیمات المواقع في التقریر الیومي وإحالتھ إلى ر .9

ات في  القسمتقدیم الدعم الفني واإلداري لرئیس  .10 داد الخطاب ة وإع ة الفنی اإلشراف والدراسة والمراجع

 .والتقاریر 

 .تقدیم المساندة الفنیة لوحدة التخطیط والجودة  .11

 .إعداد التقاریر الخاصة بالحصر والجرد المشاركة في یقوم ب .12

 .في اإلجتماعات الدوریة والطارئة والخاصة مع المقاول  القسمیشارك رئیس  .13

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  145  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( ق اإلشراف فریمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435721 رقم العضویة مشرفمهندس  الوظیفة
  43572 رقم العضویة  قسم التشغیلرئیس  المرجعیة

  
 .عقد یقوم بتوثیق الحالة التشغیلیة لمعدات وتجھیزات ومنشآت ومرافق المشروع في مرحلة إغالق ال .14

 .دراسة ومراجعة وتدقیق المستحقات الشھریة الختامیة للمقاول ومقاولیھ من الباطن  .15

غیل  (BMS)المراقبة والتحكم  أنظمةالتنسیق والتعاون مع قسم  .16 تقرار تش ة واس ع مستوى جاھزی لرف

 .كافة الخدمات

 .التنسیق مع مكتب الطواري في حاالت الطواري .17

 .ي المشاركة في إعداد التقریر الشھر .18

 .أداء المقاول الشھریة  تقیم شھادةالمشاركة في إعداد  .19

  

  .الصالحیات: ثانیا 
  
  
  

 . ولبرامج التشغیل  لخطط اعتماد تقدیمات المقاول .1

 . سجالت معایرة األجھزة والمعداتالمصادقة على  .2

  

  

  

  

  

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  146  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم الصیانةمسؤولیات وصالحیات 
 435 العضویةرقم  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43573 رقم العضویة یات الصیانةلمرئیس قسم ع الوظیفة
  4357 رقم العضویة مدیر إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدمات المرجعیة

  

   .ولیاتؤالمس: أوال 
  
 .دراسة ومراجعة خطط وبرامج الصیانة لشبكات وتجھیزات مجمع الخدمات  .1

 .بكات وتجھیزات مجمع الخدمات مراقبة تنفیذ خطط وبرامج الصیانة لشومتابعة  .2

 .اإلشراف والمتابعة على كافة عملیات الصیانة المجدولة والطارئة  .3

 .مع المقاول) ما قبل التنفیذ (المشاركة في اإلجتماع التمھیدي  .4

 .المشاركة في إعداد محضر اإلجتماع ومتابعة تنفیذه فیما یخص مجمع الخدمات .5

 .االت تنفیذ برامج الصیانة الوقائیة والطارئة التواصل الفعال مع مكتب الطوارئ في ح .6

 .المشاركة في اإلجتماعات الدوریة والخاصة   .7

 .إعداد التقاریر الدوریة والخاصة واإلحصائیة والبیانیة  .8

 .المشاركة في عملیة الجرد االبتدائي والنھائي للمقاول القدیم والمقاول الجدید .9

 .حقق من مطابقتھا للمواصفات واعتدال األسعار مراجعة وتحلیل أوامر شراء قطع الغیار والت .10

 .مراجعة أوامر صرف قطع الغیار  .11

 .التنسیق مع أمین المستودع للتحقق من استقرار نسب التخزین لقطع الغیار المھمة  .12

 .المشاركة في تقییم أداء المقاول  .13

  .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لفریق اإلشراف  .14

 .الصالحیات: ثانیا 
  
  

 .على خطط وبرامج الصیانة  المصادقة .1

 .اعتماد عملیات الصیانة  .2

 .اعتماد تقاریر حاالت عدم المطابقة  .3

 .اعتماد التقاریر الیومیة  .4



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  147  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435731 رقم العضویة مشرفمهندس  الوظیفة
  43573 رقم العضویة رئیس قسم الصیانة  المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  
ازیلتزم  .1 راءات  جھ ن خالل استخدام اإلج ات التشغیل م راف لعملی ام اإلش ع مھ ذ جمی راف بتنفی اإلش

 .) MORMOS( بیانات إدارة موارد التشغیل والصیانة القیاسیة والنماذج الموحدة باستخدام قاعدة 

بكر بدراسة ومراجعة وثائق المشروع لتحقق من اكتمالھا ومطابقتھا لمنشآت ومرافق یقوم في وقت م .2

 .المشروع 

 .مع المقاول ) قبل التنفیذ ما(یقوم بالمشاركة في إعداد أجندة اإلجتماع التمھیدي  .3

 . تنفیذهومتابعة  یقوم بالمشاركة في إعداد محضر اإلجتماع التمھیدي .4

ة وانیة الیومیة لكافة عملیات الصیانة المجدولة یقوم باإلشراف والمتابعة المید .5 وبي الجامع طلبات منس

 .والتحقق من تنفیذھا وإتمامھا وفق شروط العقد 

یانة  .6 ات الص ة عملی ة لكاف ة الدوری ة المیدانی راف والمتابع وم باإلش یانة  ةلمخططایق امج الص وبرن

 .الوقائیة

 .ة بالتعاون مع مكتب الطوارئ یقوم باإلشراف والمتابعة المیدانیة للعملیات الطارئ .7

 .اإلشراف والمتابعة باإلستالمات الجزئیة ألعمال برامج التأھیل  جھازیقوم  .8

ً حسب تخصصھ بإعداد التقریر الیومي قبل مغادرتھ مكتبھ جھاز یقوم  .9  .اإلشراف كال

 . الصیانةئیس قسم یقوم بضبط وتوثیق تعلیمات المواقع في التقریر الیومي وإحالتھ إلى ر .10

ات  القسمتقدیم الدعم الفني واإلداري لرئیس  .11 داد الخطاب ة وإع ة الفنی في اإلشراف والدراسة والمراجع

 .والتقاریر 

 .تقدیم المساندة الفنیة لوحدة التخطیط والجودة  .12

 .یقوم بإعداد التقاریر الخاصة بالحصر والجرد  .13

 .مقاول في اإلجتماعات الدوریة والطارئة والخاصة مع ال القسمیشارك رئیس  .14



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  148  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  )لمختلف التخصصات ( فریق اإلشراف مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435731 رقم العضویة مشرفمهندس  الوظیفة
  43573 رقم العضویة  الصیانةرئیس قسم  المرجعیة

  
ق م .15 ار والتحق ع الغی راء قط ر ش روض أوام ل ع ة وتحلی وم بدراس ة یق ا للمواصفات الفنی ن مطابقتھ

 .واعتدال األسعار بالتنسیق مع أمین المستودع 

 .یقوم بتوثیق الحالة التشغیلیة لمعدات وتجھیزات ومنشآت ومرافق المشروع في مرحلة إغالق العقد  .16

 .دراسة ومراجعة وتدقیق المستحقات الشھریة الختامیة للمقاول ومقاولیھ من الباطن  .17

 .التقریر الشھري  المشاركة في إعداد .18

  .أداء المقاول الشھریة  تقیم شھادة بإعدادالمشاركة  .19

  
  .الصالحیات: ثانیا 

  
  
  

 .اعتماد تقدیمات المقاول للمخططات التنفیذیة  .1

 .المصادقة على أوامر شراء قطع الغیار  .2

 .اعتماد تقدیمات المقاول للصیانة  .3

 .المصادقة على تعدیالت وتحدیث المخططات كما نفذت  .4

 .صادقة على تعدیالت وتحدیث كتیبات التشغیل والصیانة الم .5

  

  

  

  

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  149  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم األمن والسالمةمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43574 رقم العضویة رئیس قسم األمن والسالمة الوظیفة
  4357 العضویةرقم  مدیر إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدمات المرجعیة

 

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  

ة .1 ارات المیدانی وم بالزی دمات یق ع الخ ن  لمجم راءات األم ق إج ن تطبی ق م ة للتحق ة منتظم فة یومی بص

 . والسالمة

ات  .2 ة لعملی ات المنظم ع الخدمات لضبطیقوم بإصدار التنظیمات والتعلیم روج لمجم دخول والخ ن  ال أم

 .ضمان واستقرار التشغیلل مجمع الخدماتمعدات وتجھیزات  وسالمة

 .إذا لزم األمر المختصةوالتنسیق مع الجھات  مجمع الخدماتالتي تحصل في  ثیقوم بمباشرة الحواد .3

 .لمجمع الخدمات یقوم بإعداد تقریر األمن والسالمة .4

 .المقاولیراجع تقاریر األمن الصادرة من  .5

 .خصیة معھمیدرس ملفات رجال األمن والحراسة الجدد وإجراء المقابالت الش .6

وتحدید التوصیات والتحسین المستمر لخدمات األمن  لمجمع الخدمات یراجع سجالت األمن والسالمة .7

 .والسالمة

 .الحلول الالزمة لھا حواقترا مجمع الخدماتیقوم بالكشف عن المخالفات األمنیة وسالمة  .8

ع الخدماتمعدات وتجھلمحافظة على ا لضمان رؤساء األقسامیقوم بالتعاون الفعال مع  .9 ن  یزات مجم م

 .السرقة أو التعدي أو التلف
  

  .الصالحیات: ثانیا 
 .ریر األمن والسالمة الصادرة من المقاولایعتمد تق .1

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  150  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  GISمدیر إدارة نظم المعلومات الجغرافیة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 4358 رقم العضویة المعلومات الجغرافیة مدیر إدارة نظم  الوظیفة
  435 رقم العضویة اإلدارة العامة للتشغیل والصیانةمدیر  المرجعیة

  

  . ولیاتؤالمس: أوال 
  

 .وفق متطلبات ومستجدات العمل )  GIS( تطویر وتحدیث قاعدة بیانات نظم المعلومات الجغرافیة  .1

 . ق بیانات وسجالت المشاریع المنفذةوف تحدیث عملیات إدارة نظم المعلومات الجغرافیة .2

 .المشاركة في عضویة اللجان الفنیة في الوكالة  .3

 .مخططات الرفع المساحي لمشاریع الجامعة وتحلیل بیانات دراسة ومراجعة  .4

غیل  .5 ة للتش اریع واإلدارة العام ة للمش ي اإلدارة العام اریع ف ي المش دراء ومھندس ي لم دعم الفن دیم ال تق

 .والصیانة 

ة وصیغھا مساند .6 ة بأشكالھا المختلف ات الجغرافی ات والمعلوم وفیر البیان ن خالل ت ة إدارات الجامعة م

 .المتقدمة 

 .التنسیق مع إدارات الوكالة لتحدید احتیاجاتھا من المعلومات الوصفیة والمكانیة  .7

ة و .8 ات الجغرافی م المعلوم دیم نظ رض تق ة لغ ة ذات العالق ة المعنی ع إدارات الجامع اون م ادل التع تب

 .الخبرات 

 .دراسة ومراجعة تحدیثات الدلیل اإلرشادي لبیانات منشآت ومرافق مشاریع الجامعة  .9

 .حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة بالوكالة  .10

 .والخاصة  الدوریةإعداد التقاریر  .11

 .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي اإلدارة  .12

 .إلدارة إعداد برنامج اإلجازات اإلعتیادیة لمنسوبي ا .13

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  151  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  مهندس المشروعمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة اإلدارة العامة للمشاریع الجهة
 4358 رقم العضویة مدیر إدارة نظم المعلومات الجغرافیة  الوظیفة
  435 رقم العضویة مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة المرجعیة

 

 .الصالحیات: ثانیا 
  
  
  

 .ویر قاعدة بیانات نظم المعلومات الجغرافیة اعتماد برنامج تط .1

 .اعتماد مخططات الرفع المساحي  .2

 .اعتماد تحدیث المخططات كما نفذت  .3

 .اعتماد تحدیث الدلیل اإلرشادي لبیانات مشاریع الجامعة .4

 .اعتماد تحدیث الدلیل اإلرشادي لمخططات المشاریع .5

 .اعتماد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي اإلدارة  .6

 .لمنسوبي اإلدارة  االعتیادیةماد برنامج اإلجازات اعت .7

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  152  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  سكرتیر مدیر إدارة نظم المعلومات الجغرافیة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43581 رقم العضویة مدیر إدارة نظم المعلومات الجغرافیة سكرتیر الوظیفة
  4358 رقم العضویة مدیر إدارة نظم المعلومات الجغرافیة  المرجعیة

 .ولیاتؤالمس:أوال 
  
 .نظم المعلومات الجغرافیة تنظیم وترتیب مكتب مدیر إدارة  .1

 .تنظیم وإدارة مواعید مدیر إدارة .2

 .استقبال وضیافة وتنظیم دخول الضیوف  .3

 . ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

 .ترتیب وتنسیق ملفات المكتب .5

 .  نظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات المكتب ت .6

 .ترتیب وتنظیم وتنسیق مكتب مدیر اإلدارة وكبائن الدروع  واللوحات  .7

 .فتح وإغالق جھاز الحاسب اآللي لمكتب مدیر اإلدارة  .8

 .والبرید االلكتروني" OUTLOOK"تنسیق وتجھیز مكونات برنامج  .9

 .إدارة ملف التعمیم الیومي  .10

 .األسبوعیة والخاصة  متابعة االجتماعات .11

 .  باإلدارةتجھیز الطلبات الیومیة والخاصة  .12

 .الخاصة بالمكتبطباعة التقاریر والخطابات  .13

 .والبرید اإللكتروني الخاصة بمدیر اإلدارة ومساعدیھ (SMS)إدارة الرسائل القصیرة .14

 .الصالحیات: ثانیا 
 .برنامج المواعید  یعتمد .1

 .حفظ ملف التعمیم الیومي  .2

 .الخاصة بمكتب مدیر اإلدارة    ملفاتالالق فتح وإغ .3

  .فتح وإغالق أبواب مدیر اإلدارة  .4
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  153  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم الدعم الفنيمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43582 رقم العضویة رئیس قسم الدعم الفني الوظیفة
  4358 رقم العضویة رافیةمدیر إدارة نظم المعلومات الجغ المرجعیة

 .ولیاتؤالمس: أوال 

ة  .1 ات الجغرافی م المعلوم ات نظ دة بیان ویر قاع داد وتط ة )  GIS( إع ات الخاص ة بیان إلدارة ومتابع

 .بالمحافظاتمشاریع الجامعة منشآت ومرافق المدینة الجامعیة و

ة .2 ة احتیاجات الوكال د وتلبی ویر والتجدی ى التط ادرة عل ات ق ة لتساعد  بناء قاعدة بیان وإدارات الجامع

 .والتشغیل والصیانةصاحب القرار على التخطیط والتصمیم والتنفیذ 

 . خالل عملیات دورة حیاة المشروعتقدیم الدعم الفني لمدراء ومھندسي المشاریع  .3

دات  .4 اني للمع ف المك د الوص ي تحدی یانة ف غیل والص ي التش دراء ومھندس ي لم دعم الفن دیم ال تق

 .والتجھیزات

 .لمنسوبي الجامعة والباحثینواإلجابة على االستفسارات  االستشاراتم تقدی .5

 .إعداد التقاریر الفنیة واإلحصائیة والبیانیة  .6

 .اإلجابة على استفسارات مدراء ومھندسي المشاریع  .7

 .حضور اإلجتماعات الدوریة في اإلدارة  .8

 .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  .9

 .الصالحیات: ثانیا 
  

 .المصادقة على تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  .1

 .قاعدة بیانات نظم المعلومات الجغرافیةالمصادقة على برامج تحدیث  .2

  

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  154  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم تحلیل البیاناتمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43583 ضویةرقم الع رئیس قسم تحلیل البیانات الوظیفة
  4358 رقم العضویة مدیر إدارة نظم المعلومات الجغرافیة المرجعیة

 .ولیاتؤالمس: أوال 

ي  .1 ات لك ة البیان ل وفھرس ع وتحلی ام بجم ة والقی ق الجامع اني ومراف یة لمب ات الھندس ة المخطط دراس

 . GISیسھل استرجاعھا وإدخال البیانات في نظام 

ذ  تحدیث وحفظ واسترجاع بیانات مباني .2 ـزیتھا لتنفی دعم ومرافق الجامعة والعمل على جاھ ات ل عملی

 .دورة حیاة المشروع في المشاریع التي تحت الدراسة والتصمیم واإلشراف و التشغیل والصیانة 

 .إعداد التقاریر اإلحصائیة والمعلومات المكانیة وتوزیعھا على الجھات المعنیة في الوكالة  .3

راض خطط إعداد قراءة بیانات البنیة ال .4 ل الخدمات ألغ تحتیة وإعداد التحلیل اإلحصائي والمكاني لك

 .وبرامج التشغیل والصیانة 

ات  .5 ي المحافظ ة ف ة ومشاریع الجامع ة الجامعی ق المدین إعداد الدلیل اإلرشادي لبیانات منشآت ومراف

 .والعمل على تحدیثھ بصفة دوریة

 .ة في اإلدارة العامة للمشاریع اإلجابة على استفسارات مدراء ومھندسي مشاریع الجامع .6

 .التنسیق مع إدارات الوكالة لتحدید احتیاجاتھا من المعلومات الوصفیة والمكانیة  .7

 .إعداد التقاریر الفنیة واإلحصائیة والبیانیة الدوریة والخاصة .8

 .حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة  .9

  .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  .10

 .صالحیاتال: ثانیا 
  

 . البیانات تحدیثتقاریر  المصادقة على .1

 .الدلیل اإلرشادي لبیانات مشاریع الجامعة تحدیث المصادقة على .2

 .المصادقة على تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  .3

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  155  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم الرسم والمساحة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43584 رقم العضویة رئیس قسم الرسم والمساحة الوظیفة
  4358 رقم العضویة مدیر إدارة نظم المعلومات الجغرافیة المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  
ة واإلعداد ومشاركة  .1 تقدیم الدعم الفني لمھندسي ومدراء المشاریع خاصة في مرحلتي الدراسة األولی

 .واقع المشروع زیارة واستطالع ملمھندس المشروع 

 .یقوم بإعداد المخططات الكنتوریة لوصف تفاصیل تضاریس مواقع المشاریع المقترحة  .2

د  .3 روع لتحدی دس المش ات مھن ة حسب متطلب اریع الجامع ع مش یقوم بإعداد المخططات المساحیة لمواق

 . الخ...  أبعاد ومكونات الموقع ونقاط ربط الخدمات العامة وتحدید منطقة الجوار

 .بإعداد مخططات الرفع المساحي ألمالك الجامعة  یقوم .4

دیالت والتحدیثات  .5 تحدیث مخططات المشاریع كما نفذت لكافة شبكات الخدمات العامة على ضوء التع

 .على مسارات الشبكات 

ً وحفظھا وتبویبھا وتنظیم آلیات استرجاعھا  .6  .رفع مخططات المشاریع رقمیا

 .یع الجامعة إعداد الدلیل اإلرشادي لمخططات مشار .7

 .إعداد التقاریر الدوریة والخاصة حسب متطلبات مدراء ومھندسي المشاریع  .8

ذي یحدد  .9 ف ال ق الوص ة وف إعداد المخططات التفصیلیة للمعدات والتجھیزات لمنشآت ومرافق الجامع

 . من قبل عملیات التشغیل والصیانة 

 .المشاركة في اإلجتماعات الدوریة لإلدارة  .10

 .ألداء الوظیفي لمنسوبي القسمإعداد تقاریر ا .11

  .الصالحیات: ثانیا 

 .اعتماد المخططات المساحیة  .1

 .تحدیثات الدلیل اإلرشادي للمخططات  المصادقة على .2

 .اعتماد تقاریر المساحة  .3



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  156  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  مدیر إدارة الخدمات العامة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 4359 رقم العضویة مدیر إدارة الخدمات العامة الوظیفة
  435 رقم العضویة مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  

رامج خدمات ال .1 ط وب ة لخط ة المنظم ات العام ة یقوم بإعداد السیاس ة والزراع تنة ( نظاف ة ) البس للمدین

 .حافظات الجامعیة ومنشآت ومرافق الجامعة في الم

ة  .2 ة والمكافح ة والزراع دمات النظاف دیث خ ویر وتح ى تط ل عل وبي وزوار العم اء منس ق رض لتحقی

 .الجامعة

ارج  .3 ل وخ ة داخ ات المختص ع الجھ اون م ة بالتع المة البیئ حة وس ات ص اییر ومتطلب داد مع وم بإع یق

 .الجامعة 

غیل اإلشراف والمتابعة على خطط وبرامج النظافة والزراعة والمكافحة للت .4 اول التش حقق من التزام مق

 .شروط العقد بوالصیانة 

ي  .5 راء ف طحات الخض امیم تنسیق المس داد تص ام إلع ع وحدة المخطط الع ال م ادین التواصل الفع المی

 .الرئیسیة والجاذبة في المدینة الجامعیة  والطرق

ادین والمراف .6 وارع والمی ال الش ة العنایة والمحافظة على المظھر العام لنظافة وجم ي المدین ة ف ق العام

ة وضمان  وبي وزوار الجامع ق رضاء منس ات لتحقی الجامعیة ومنشآت ومرافق الجامعة في المحافظ

 . البیئة سالمة وصحة

 .أداء المقاول الشھریة  تقیم مراجعة شھادة .7

 .والختامیة للمقاول  الشھریةمراجعة المستحقات  .8

 .وكالة حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة بالالمشاركة في  .9

 .مع إدارات الوكالة لتكامل األدوار التواصل الفعال  .10

 .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي اإلدارة  .11

 .إعداد برنامج اإلجازات اإلعتیادیة لمنسوبي اإلدارة  .12



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  157  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  مدیر إدارة الخدمات العامة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 4359 رقم العضویة مدیر إدارة الخدمات العامة الوظیفة
  435 رقم العضویة مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة المرجعیة

  .الصالحیات: ثانیا 
  
 .اعتماد خطط وبرامج النظافة والزراعة والمكافحة  .1

 .والختامیة  الشھریةالمصادقة على صرف مستحقات المقاول  .2

 .لحدائق والمیادین والطرقاعتماد مخططات تنسیق ا .3

 .السیر الذاتیة لمشرفي وفني النظافة  اعتماد .4

 .اعتماد شھادات األداء للمقاولین  .5

 .اعتماد تقدیمات المقاول للمواد الكیماویة لبرنامج المكافحة .6

 .اعتماد تقاریر األداء لمنسوبي اإلدارة  .7

 .لمنسوبي اإلدارة  االعتیادیةاعتماد برنامج اإلجازات  .8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  158  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  سكرتیر مدیر إدارة الخدمات العامة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43591 رقم العضویة سكرتیر مدیر إدارة الخدمات العامة الوظیفة
  4359 رقم العضویة مدیر إدارة الخدمات العامة المرجعیة

 .ولیاتؤالمس: أوال 
  
 .الخدمات العامة یب مكتب مدیر إدارة تنظیم وترت .1

 .تنظیم وإدارة مواعید مدیر إدارة  .2

 .استقبال وضیافة وتنظیم دخول الضیوف  .3

 . ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

 .ترتیب وتنسیق ملفات المكتب .5

 .  تنظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات المكتب  .6

 .ع  واللوحات ترتیب وتنظیم وتنسیق مكتب مدیر اإلدارة وكبائن الدرو .7

 .فتح وإغالق جھاز الحاسب اآللي لمكتب مدیر اإلدارة  .8

 .والبرید االلكتروني" OUTLOOK"تنسیق وتجھیز مكونات برنامج  .9

 .إدارة ملف التعمیم الیومي  .10

 .متابعة االجتماعات األسبوعیة والخاصة  .11

 .  باإلدارةتجھیز الطلبات الیومیة والخاصة  .12

 .اصة بالمكتبالخطباعة التقاریر والخطابات  .13

 .والبرید اإللكتروني الخاصة بمدیر اإلدارة ومساعدیھ (SMS)إدارة الرسائل القصیرة .14

 .الصالحیات: ثانیا 
 .برنامج المواعید  یعتمد .1

 .حفظ ملف التعمیم الیومي  .2

 .الخاصة بمكتب مدیر اإلدارة    ملفاتالفتح وإغالق  .3

 .فتح وإغالق أبواب مدیر اإلدارة  .4



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  159  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم خدمات النظافة  مسؤولیات وصالحیات
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43592 رقم العضویة رئیس قسم خدمات النظافة الوظیفة
  4359 رقم العضویة مدیر إدارة الخدمات العامة المرجعیة

 .ولیاتؤالمس:أوال 

اق  تعلقةبإعداد المتطلبات الخاصة بعقد التشغیل والصیانة المیقوم  .1 ق نط بخدمات النظافة المطلوبة وف

 .المشروع 

 .مع مقاول التشغیل والصیانة ) ما قبل التنفیذ ( المشاركة في اإلجتماع التمھیدي  .2

 .المشاركة في تسلیم الموقع للمقاول  .3

 .المشاركة في الجرد اإلبتدائي والنھائي للمقاول القدیم والمقاول الجدید  .4

 . یة لمشرفي وفني خدمات النظافة الخاصة بالمقاول دراسة ومراجعة السیر الذات .5

 .دراسة ومراجعة خطط وبرامج خدمات النظافة  .6

 . ومستلزمات النظافة دراسة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد ومعدات .7

 .دراسة ومراجعة آلیات تدویر مخلفات خدمات النظافة  .8

ات بال .9 الف المخلف ع وإت ة لجم ع المقترح ارة المواق ة وزی ة دراس ات المختص ع الجھ اون م ة بتع األمان

 .وبلدیات المحافظات 

 .اإلشراف والمتابعة لخدمات النظافة للمدینة الجامعیة ومنشآت ومرافق الجامعة بالمحافظات  .10

 .الة مً بعة لخدمات الحاإلشراف والمتا .11

 .والختامیة  الشھریةمراجعة مستحقات المقاول  .12

 .النظافة ھادات تقییم أداء المقاول لخدمات شإعداد  .13

 .إعداد التقاریر الدوریة والخاصة  .14

 .المشاركة في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة مع المقاول واإلدارة .15

 .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  .16

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  160  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم خدمات النظافة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43592 رقم العضویة رئیس قسم خدمات النظافة فةالوظی

  4359 رقم العضویة مدیر إدارة الخدمات العامة المرجعیة

  .الصالحیات:ثانیا 

 .اعتماد خطط وبرامج النظافة  .1

 .اعتماد موقع نقل وإتالف النفایات  .2

 .المصادقة على السیر الذاتیة لمشرفي وفني النظافة  .3

 .اول الدوریة والختامیة المصادقة على صرف مستحقات المق .4

 .المصادقة على شھادات تقییم أداء المقاول لخدمات النظافة  .5

 .المصادقة على تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  161  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم خدمات الزراعة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43593 رقم العضویة قسم خدمات الزراعةرئیس  الوظیفة
  4359 رقم العضویة مدیر إدارة الخدمات العامة المرجعیة

 .ولیاتؤالمس:أوال 

المطلوبة وفق نطاق  الزراعةیقوم بإعداد المتطلبات الخاصة بعقد التشغیل والصیانة المتعلقة بخدمات  .1

 . المشروع

 .مع مقاول التشغیل والصیانة ) یذ ما قبل التنف( المشاركة في اإلجتماع التمھیدي   .2

 .المشاركة في تسلیم الموقع للمقاول  .3

 .المشاركة في الجرد اإلبتدائي والنھائي للمقاول القدیم والمقاول الجدید  .4

 . دراسة ومراجعة السیر الذاتیة لمشرفي وفني خدمات الزراعة الخاصة بالمقاول  .5

 .دراسة ومراجعة خطط وبرامج خدمات الزراعة  .6

 . والمستلزمات الزراعیة ة ومراجعة تقدیمات المقاول للمواد والمعداتدراس .7

 .ة یخدمات الزراعالآلیات تدویر مخلفات دراسة ومراجعة  .8

ات  .9 الف المخلف ع وإت ة دراسة وزیارة المواقع المقترحة لجم ات المختصة الزراعی ع الجھ اون م بالتع

 .األمانة وبلدیات المحافظات ب

ى ت .10 ة عل راف والمتابع ور اإلش جیرات والزھ جار والش دائق واألش راء والح طحات الخض یق المس نس

 .الحولیة الموسمیة 

 .المشاركة الفعالة في أسابیع الشجرة على مستوى المنطقة و المحافظات  .11

 .التنسیق والتواصل الفعال مع قسم المشتل لتحدید اإلحتیاجات الحالیة والمستقبلیة  .12

خطط العام في تطویر وتنسیق المسطحات الخضراء والمیادین التعاون والتواصل الفعال مع وحدة الم .13

 .والطرق الرئیسیة والحدائق 

 .تقدیم الدعم الفني والمشورة لمنسوبي الجامعة لتنسیق الحدائق المنزلیة  .14

 .اإلشراف على خدمات الحدائق والنباتات الداخلیة في مباني ومنشآت الجامعة  .15

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  162  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  زراعة رئیس قسم خدمات المسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43593 رقم العضویة رئیس قسم خدمات الزراعة الوظیفة
  4359 رقم العضویة مدیر إدارة الخدمات العامة المرجعیة

 

 .تقدیم العنایة الدوریة المطلوبة لألشجار المثمرة  .16

ة الزرا .17 ي كلی ین ف ع المختص ال م اون الفع ة التع رات الزراعی ة للمختب دمات المطلوب دیم الخ ة لتق ع

 .الزراعیة  واالستشارات

 . العنایة بالنباتات والشجیرات والزھور الداخلیة في المكاتب والممرات وصاالت االنتظار .18

 .و الختامیة  الشھریةمراجعة مستحقات المقاول  .19

 .ة یلخدمات الزراعلإعداد شھادات تقییم أداء المقاول  .20

 .في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة مع المقاول واإلدارةالمشاركة  .21

 .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  .22

  .الصالحیات:ثانیا 

 .اعتماد خطط وبرامج الزراعة  .1

 .مخططات تنسیق المواقع  المصادقة على .2

 .اعتماد مواقع نقل وإلتالف المخلفات الزراعیة  .3

 .اول المصادقة على صرف مستحقات المق .4

 .المصادقة على شھادات تقییم أداء المقاول لخدمات الزراعة  .5

 .األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  رالمصادقة على تقاری .6

 

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  163  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

   المكافحةرئیس قسم خدمات مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43594 ضویةرقم الع المكافحةرئیس قسم خدمات  الوظیفة
  4359 رقم العضویة مدیر إدارة الخدمات العامة المرجعیة

  .ولیاتؤالمس:أوال 

المطلوبة وفق نطاق  المكافحةیقوم بإعداد المتطلبات الخاصة بعقد التشغیل والصیانة المتعلقة بخدمات  .1

 .المشروع 

 .صیانة مع مقاول التشغیل وال) ما قبل التنفیذ ( المشاركة في اإلجتماع التمھیدي  .2

 .المشاركة في تسلیم الموقع للمقاول  .3

 .المشاركة في الجرد اإلبتدائي والنھائي للمقاول القدیم والمقاول الجدید  .4

 . دراسة ومراجعة السیر الذاتیة للمشرف الصحي وفني خدمات المكافحة الخاصة بالمقاول  .5

 .دراسة ومراجعة خطط وبرامج خدمات المكافحة الحشریة والزراعیة  .6

اتدرا .7 دات وآلی واد والمع اول للم دیمات المق ة تق ة ومراجع تلزمات س ة  ومس ریة المكافح الحش

 .والزراعیة

ف  على اإلشراف والمراقبة والسیطرة والمتابعة .8 وارض والزواح رات والق رامج مكافحة الحش تنفیذ ب

 .والحیوانات السائبة واآلفات الزراعیة 

 .مة األفراد والعمالة وصحة وسالمة البیئة مراقبة مستودع حفظ المواد الكیماویة لضمان سال .9

ات  .10 د آلی ورة وتحدی ة الخط یم درج ة وتقی طحات المائی ة والمس ؤر الوبائی ة لرصد الب الزیارات المیدانی

 .الوقایة والمكافحة 

 .المطابقة لشروط العقد وتعلیمات الموقع  متقاریر عدإعداد  .11

 .مقاول واإلدارةالمشاركة في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة مع ال .12

 .والختامیة  الشھریةمراجعة مستحقات المقاول  .13

 .إعداد شھادات تقییم أداء المقاول لخدمات المكافحة  .14

  .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  .15



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  164  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم خدمات المكافحة مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة

 43594 رقم العضویة رئیس قسم خدمات المكافحة ظیفةالو 
  4359 رقم العضویة مدیر إدارة الخدمات العامة المرجعیة

  .الصالحیات:ثانیا 

 . المكافحةاعتماد خطط وبرامج  .1

 .المصادقة على المواد الكیماویة  .2

 .المصادقة على السیر الذاتیة للمشرفین الصحیین والفنیین  .3

 .قات المقاول المصادقة على صرف مستح .4

 . المكافحةالمصادقة على شھادات تقییم أداء المقاول لخدمات  .5

 .األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  رالمصادقة على تقاری .6

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  165  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

   المشتل الزراعيرئیس قسم مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43595 رقم العضویة ل الزراعيالمشترئیس قسم  الوظیفة
  4359 رقم العضویة مدیر إدارة الخدمات العامة المرجعیة

  .ولیاتؤالمس:أوال 

ة  .1 د التشغیل والصیانة المتعلق ات الخاصة بعق ق  بمستلزمات المشتلیقوم بإعداد المتطلب ة وف المطلوب

 .نطاق المشروع 

 .المشاركة في تسلیم الموقع للمقاول  .2

 .د اإلبتدائي والنھائي للمقاول القدیم والمقاول الجدید المشاركة في الجر .3

 .دراسة السیر الذاتیة للمھندس الزراعي والفنیین لخدمات المشتل الزراعي  .4

 .دراسة ومراجعة خطط وبرامج المشتل الزراعي  .5

 .دراسة تقدیمات المقاول للمواد الزراعیة واألشجار والفسائل  .6

 .برامج المشتل الزراعي اإلشراف والمتابعة على تنفیذ خطط و .7

 .تنفیذ طلبات منسوبي الجامعة اإلشراف والمتابعة على  .8

بات  .9 ي مناس ة ف ات الجامع ات وطلب ة احتیاج ى تلبی ة عل راف والمتابع االتاإلش ؤتمرات االحتف  والم

 .وأسبوع الشجرة 

 .اإلشراف على تنظیم وتنسیق المشتل الزراعي  .10

  .الصالحیات: ثانیا 

 .امج المشتل الزراعي المصادقة على خطط وبر .1

 .المصادقة على تقدیمات المقاول  .2

  

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  166  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

   مدیر إدارة المساندة الفنیةمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 43510 رقم العضویة مدیر إدارة المساندة الفنیة  الوظیفة
  435 رقم العضویة نةاإلدارة العامة للتشغیل والصیامدیر  المرجعیة

  .ولیاتؤالمس: أوال 
 .یعمل على متابعة تنفیذ عملیات الموارد البشریة .1

  .للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة في  یسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للموظفین .2

 .یقوم بتطویر إجراءات وآلیات العمل بالشؤون اإلداریة .3

 .ارد البشریةیعمل بشكل فعال على االستثمار األمثل للمو .4

 .حقق من كفاءة تشغیل النظامبشكل دوري للت موارد التشغیل والصیانةیقوم بمراقبة قاعدة بیانات  .5

اإلشراف الخاصة بقواعد  وجھاز التشغیل والصیانةیقوم بدراسة التغذیة الراجعة من مدراء ومھندسي  .6

ات  ویر قاعدة بیان غیل والصیانة  البیانات والعمل على  تط وارد التش ل ادوار م ق تكام ا یحق ازبم  جھ

 . واإلداراتاإلشراف 

 .یعمل على تطویر أنظمة المراقبة والتحكم بمنشآت المدینة الجامعیة وفق تقاریر التغذیة الراجعة .7

ظ  .8 ات الحف ات والی جالت والمخطط ائق والس ة للوث فة  اإللكترونی م األرش ق نظ ى تطبی ل عل یعم

 .واالسترجاع والمتابعة و التقاریر

ات الشھریة التشغیل والصیانة  دعم اإلداري لمھندسي ومدراء یقدم ال .9 دقیق المستخلص ة وت ي مراجع ف

 .للمقاولین وكذلك تدقیق العروض المالیة للمتنافسین

 .المشاركة في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة في الوكالة .10

 .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي اإلدارة  .11

  .الصالحیات:ثانیا 
  .برنامج اإلجازات االعتیادیةیعتمد  .1

  .یعتمد برنامج االحتیاجات التدریبیة لإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  .2

 .التشغیل والصیانة  برنامج تحدیات قاعدة بیانات مواردیعتمد  .3

 . .یعتمد برنامج تطویر أنظمة المراقبة والتحكم .4



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  167  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

   مدیر إدارة المساندة الفنیة سكرتیرمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  جهةال

 435101 رقم العضویة مدیر إدارة المساندة الفنیةسكرتیر  الوظیفة
  43510 رقم العضویة المساندة الفنیةمدیر إدارة  المرجعیة

  
 .ولیاتؤالمس: أوال 

  
 .الفنیة  إدارة المساندةتنظیم وترتیب مكتب مدیر  .1

 .د مدیر إدارةتنظیم وإدارة مواعی .2

 .استقبال وضیافة وتنظیم دخول الضیوف  .3

 . ترتیب وتنسیق ملف العرض الیومي .4

 .ترتیب وتنسیق ملفات المكتب .5

 .  تنظیم وحفظ واسترجاع نسخ خطابات المكتب  .6

 .ترتیب وتنظیم وتنسیق مكتب مدیر اإلدارة وكبائن الدروع  واللوحات  .7

 .إلدارة فتح وإغالق جھاز الحاسب اآللي لمكتب مدیر ا .8

 .والبرید االلكتروني" OUTLOOK"تنسیق وتجھیز مكونات برنامج  .9

 .إدارة ملف التعمیم الیومي  .10

 .متابعة االجتماعات األسبوعیة والخاصة  .11

 .  باإلدارةتجھیز الطلبات الیومیة والخاصة  .12

 .الخاصة بالمكتبطباعة التقاریر والخطابات  .13

 .وني الخاصة بمدیر اإلدارة ومساعدیھوالبرید اإللكتر (SMS)إدارة الرسائل القصیرة .14

 .الحیاتالص: ثانیا 
 
 .برنامج المواعید یعتمد  .1

 .حفظ ملف التعمیم الیومي  .2

 .الخاصة بمكتب مدیر اإلدارة    ملفاتالفتح وإغالق  .3

  .فتح وإغالق أبواب مدیر اإلدارة  .4



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  168  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

   البنود المستعاضةرئیس قسم مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة شغیل والصیانةللتاإلدارة العامة  الجهة
 435102 رقم العضویة البنود المستعاضةرئیس قسم  الوظیفة
  43510 رقم العضویة المساندة الفنیةمدیر إدارة  المرجعیة

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  

یانة  .1 غیل والص د التش ة عق رح(مراجع ل الط واد  )قب د الم اء بن ن وف ق م ات للتحق ة لمتطلب المستعاض

 .ل فترة المشروع المشروع خال

 .إذا لزم األمر مع المقاول) قبل التنفیذ  ما( المشاركة في اإلجتماع التمھیدي  .2

 .المشاركة في الجرد الدوري والسنوي لمستودع قطع الغیار  .3

 .المراجعة السنویة لنظام ترمیز مكونات التشغیل والصیانة وإدارة المستودعات لتحدیث ما یلزم  .4

 .یة لمستودعات المواد وقطع الغیار لإلطالع على تنظیم المخزون القیام بالزیارات الدور .5

تقرار  .6 مان  اس جالت ولض ات والس ادل المعلوم تودع لتب ین المس ع أم ال م اون الفع ل والتع التواص

 .المخزون اآلمن 

اكل والصعوبات  .7 ى المش رف عل وارئ للتع التنسیق مع مكاتب عملیات التشغیل والصیانة ومكتب الط

 .امر صرف قطع الغیار التي تواجھ أو

 .دراسة قوائم اإلحتیاجات لقطع الغیار وتحدید أولویات أوامر الشراء  .8

 . المشاركة في تحلیل عروض أوامر الشراء لتحقق من مطابقتھا للمواصفات الفنیة واعتدال األسعار .9

 .مراجعة أوامر صرف قطع الغیار والتحقق من صحة البیانات وأوامر التعمید  .10

نیة التشغیلیة لند المواد المستعاضة واتخاذ الالزم لتعزیز البند لضمان تنفیذ خطط وبرامج تحدید المیزا .11

 .التشغیل والصیانة 

 . إذا لزم األمر تقییم أداء المقاول إعداد شھادة المشاركة في .12

 .المشاركة في مراجعة صرف مستحقات المقاول الدوریة والختامیة  .13

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  169  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  ود المستعاضة رئیس قسم البنمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435102 رقم العضویة رئیس قسم البنود المستعاضة الوظیفة
  43510 رقم العضویة مدیر إدارة المساندة الفنیة المرجعیة

 .حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة مع المقاول  .14

 .في اإلدارة حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة  .15

  .إعداد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي القسم  .16

  .الصالحیات: ثانیا 

 .المصادقة على أوامر تعمید الشراء وأوامر صرف قطع الغیار .3

 . القسم لمنسوبي يالوظیفالمصادقة على تقاریر األداء  .4

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  170  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

   MAXIMOمكتب الدعم الفني مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةامة اإلدارة الع الجهة
 435103 رقم العضویة  مدیر مكتب الدعم الفني الوظیفة
  43510 رقم العضویة المساندة الفنیةمدیر إدارة  المرجعیة

  .ولیاتؤالمس:أوال 

غیل والصیانة اإلشراف على تشغیل یقوم ب .1 وارد التش ات م دة بیان ن "  MORMOS" قاع ق م والتحق

 .مخرجاتھكفاءتھ وجودة 
 .تقدیم االستشارة والدعم الفني وحل المشاكل التي تعترض مستخدمي النظامیقوم ب .2
وم ب .3 دراء یق دریب م يت یانة ومھندس غیل والص ة  التش تعمال منھجی ى اس یانةعل غیل والص ى  التش وعل

 .قاعدة بیانات موارد التشغیل والصیانةاستخدام 

ب المستجدات تلقي احتیاجات ومالحظات المستخدمین والعیقوم ب .4 ام حس دیث النظ مل على تطویر وتح

 . الثانيوالتعدیالت على الدلیل المعرفي الجزء  التشغیل والصیانةالتي تطرأ على منھجیة 
ى أداء  .5 دث عل ي تح ات الت اكل والمعوق ول للمش ارة والحل ب االستش ام لطل دس النظ ع مھن ل م التواص

 .العمل
 .للتشغیل والصیانةالعامة دارة اإلة لإلدارة العلیا وتقدیم التقاریر الدوریة والبیانات اإلحصائی .6

 .عدل صالحیات المستخدمین حسب متطلبات العملیمنح وی .7
 .تحدیث المستمر لبرنامج امن وحمایة المعلوماتیقوم بطلب ال .8
 .یقوم بإعداد النسخ االحتیاطیة لجمیع البیانات بصفة دوریة واالحتفاظ بھا بشكل امن .9

 . عامة لتقنیة المعلومات للمحافظة على أداء تشغیل النظام بشكل جیدمع اإلدارة ال التنسیق .10
 .المشاركة في حضور اإلجتماعات الدوریة والخاصة في اإلدارة  .11

  .الصالحیات:ثانیا 
  

  .إضافة مستخدم جدید .1

  .تعدیل الخلفیات .2

  .تعدیل اسم المستخدم وكلمة المرور .3



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  171  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

   BMSكم رئیس قسم أنظمة المراقبة والتحمسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435104 رقم العضویة  BMSأنظمة المراقبة والتحكم رئیس قسم  الوظیفة
  43510 رقم العضویة المساندة الفنیةمدیر إدارة  المرجعیة

 .ولیاتؤالمس: أوال 
  

صمیم مشاریع الجامعة في مرحلة اإلعداد ألعمال ت االستشاریینمراجعة تقدیمات بالمشاركة في یقوم  .1

ابع  زء الس تحكم ابتداًء من الجزء الخامس وحتى الج ة وال ة المراقب روط أنظم اییر وش ق من مع للتحق

 .الجامعةاإللكترونیة لمرافق الجامعة وذلك بالتعاون مع مھندسي مشاریع 

ة یقوم بمراجعة المتطلبات الخاصة لعقود تصمیم مشاریع الجامعة للتحقق  .2 ات أنظم ا بمتطلب ن وفائھ م

 .المراقبة و التحكم 

 وكذلك مع االستشاریین مع مقاول التشغیل والصیانة) قبل التنفیذ  ما( التمھیدي  باالجتماعالمشاركة  .3

 .لخدمات التصمیم

 .المشاركة في عملیة الجرد اإلبتدائي والنھائي من المقاول القدیم والمقاول الجدید  .4

ة اإلشراف على تشغیل أنظم .5 ن جاھزی ق م ة والتحق ة المراقبة والتحكم بمباني ومرافق المدینة الجامعی

 .األنظمة لضمان جودة الصیانة واستقرار التشغیل 

 .الرفع من مستوى تأھیل وتدریب المھندسین على تشغیل أنظمة المراقبة والتحكم  .6

ة المب .7 ي أنظم ظ ف ور یالح ال أو أي قص یانة باألعط غیل والص ات التش الغ عملی ق إب اني والمراف

 .ومصادر ونقل الطاقة 

ي  و إبالغ مكتب الطوارئ .8 ة ف ة الحیوی مكاتب عملیات التشغیل والصیانة للحاالت الطارئة في األنظم

 .مباني ومرافق الجامعة ومجمع الخدمات العامة 

 .في المدینة الجامعیة  ةمھمالوالمراقبة والتحكم في المناطق الحیویة  .9

 .إلدارات الجامعة في المناسبات الخاصة والمؤتمرات واحتفاالت التخرج تقدیم الخدمات المساندة  .10

 .تقدیم الدعم الفني لإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي  .11

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  172  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

   BMSرئیس قسم أنظمة المراقبة والتحكم مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435104 رقم العضویة  BMSظمة المراقبة والتحكم رئیس قسم أن الوظیفة
  43510 رقم العضویة مدیر إدارة المساندة الفنیة المرجعیة

 

ة  .12 ة ( إعداد الخطط التشغیلیة والبرامج الزمنی ة ) السنویة ، الشھریة ، األسبوعیة ، الیومی ة أنظم لكاف

 .مباني ومرافق المدینة الجامعیة 

ي لج .13 ي والتقن دعم الفن دیم ال ع تق ق می اني والمراف ة المب ة أنظم ات التشغیل والصیانة لكاف مكاتب عملی

 .ومجمع الخدمات 

 .اإلشراف على مراقبة األعمال اإللكترومیكانیكیة لكافة مباني ومرافق المدینة الجامعیة  .14

 ) . HVAC( اإلشراف على مراقبة شبكات الخدمات العامة ووحدات التكییف والتبرید والتدفئة  .15

 .ى مراقبة أنظمة الحمایة للمداخل الرئیسیة وأنظمة اإلنذار ومكافحة الحریق اإلشراف عل .16

 .إعداد التقاریر الدوریة والخاصة .17

 . الوكالةتقدیم البالغات اآللیة لمقاولي التشغیل والصیانة والجھات المختصة داخل وخارج  .18

 .تقییم أداء المقاول  إعداد شھادة المشاركة في .19

 .ظیفي لمنسوبي القسم إعداد تقاریر األداء الو .20

 .المشاركة في اإلجتماعات الدوریة داخل اإلدارة  .21

  .الصالحیات:ثانیا 

 

 .المصادقة على الخطط التشغیلیة والبرامج الزمنیة لكافة أنظمة مباني ومرافق المدینة الجامعیة .1

 المصادقة على شھادة تقییم أداء المقاول .2

 .المصادقة على تقاریر األداء الوظیفي  .3

 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  173  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

  رئیس قسم المستخلصات ولیات وصالحیات مسؤ 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435105 رقم العضویة  رئیس قسم المستخلصات  الوظیفة
  43510 رقم العضویة مدیر إدارة المساندة الفنیة المرجعیة

  
  .ولیاتؤالمس:أوال 

  
  

ال الشھریة والنھائیة للمقاولین یقوم بمراجعة وتدقیق مستندات المستخلصات  .1 والتأكد من نسب األعم

 .المنجزة والتوصیة بصرفھا

 .التشغیل والصیانةعقود  فيیقوم بمطابقة الكمیات المنفذة فعلیا مع الكمیات المذكورة  .2

 .الفنیة ومراعاة ذلك عند تدقیق المستخلصات المالیة و تدقیق أوامر التغییر من الناحیة .3

 .اءات صرف المستحقات الشھریة والنھائیة للمقاولینیقوم باستكمال إجر .4

 .یقوم بمتابعة صرف مستحقات المقاولین .5

 .المشروع إغالقنات الخاصة حتى مرحلة یقوم باإلشراف على عملیات الضما .6

 .یقوم بإعداد سجالت صرف المستحقات الشھریة للمقاولین .7

 .ة ومؤشرات الصرف واإلنجازتحلیل بیانات المستخلصات الشھریة وإعداد الرسومات البیانی .8

 . لجان التدقیق الخاصة بأعمال تنفیذ المشاریع  فيیشارك  .9

 .یشارك في اإلجتماعات الدوریة والخاصة باإلدارة .10

  .یقوم بإعداد تقاریر األداء الوظیفي لمنسوبي القسم .11

  .الصالحیات: ثانیا 
 .والنھائیةالمقاولین الشھریة مستخلصات مستندات مراجعة وتدقیق  یعتمد تقاریر .1

 .تقریر تدقیق أوامر التغییریعتمد  .2

 .إدارة موارد التشغیل والصیانة بیانات قاعدة الدخول على .3

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيا شغيل لل العامة  نةدارة
 

 حسن خیري  /المھندس مراجعة
  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبد هللا داھم/ الدكتور اعتماد
ع  174  ـ1440/  01 : ول صدار الرا والصالحيات-الباب   املسئوليات

 

   االتصاالترئیس قسم مسؤولیات وصالحیات 
 435 رقم العضویة للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  الجهة
 435106 رقم العضویة   االتصاالترئیس قسم  الوظیفة
  43510 رقم العضویة إدارة المساندة الفنیة مدیر المرجعیة

  

  .ولیاتؤالمس: أوال 
  

ص  .1 ا یخ ة فیم دمات اإلداری ع الخ دیم جمی وظفیقوم بتق ة للتشغیل والصیانة يم ث  اإلدارة العام من حی

  .واإلجازات والترقیات والتدریب التوظیف

 .للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة  لموظفيكشوفات الحضور واالنصراف  یقوم بمراقبة ومتابعة .2

  .یقوم بإعداد تقریر الدوام الشھري للموظفین وتقییم األداء .3

 .قاریر األداء الوظیفي للموظفینبشأن إعداد تمع مدراء اإلدارات التنسیق یقوم ب .4

 .یقوم بتحدید احتیاجات التدریب ومتابعة إجراءات المتدربین .5

 .السنة النھائیةیقوم بمراجعة تقاریر برنامج تدریب طلبة كلیة الھندسة  .6

 .یقوم بإعداد سجالت الموظفین وحصر المستحقین للترقیة  .7

  . یقوم بإعداد برامج اإلجازة االعتیادیة للموظفین بالتنسیق مع اإلدارات والرفع بھ لالعتماد .8

 .الموارد البشریةتوفیر خدمات المعلومات والبیانات اإلحصائیة للجھات المختصة فیما یخص یقوم ب .9

 .سجالت الوثائق وإعداد تقاریر المتابعة ضبط ة حركة تدفق المعامالت ویقوم بمتابع .10

 .یقوم بمتابعة تنظیم وسالمة حفظ الوثائق والسجالت وسھولة الوصل إلیھا من قبل المعنیین .11

ادرة  .12 امالت الص ة والمع وظفین والطباع ؤون الم ق بش ا یتعل اندة فیم دیر المس دعم اإلداري لم دم ال یق

 .تدفق المعامالتوالواردة واألرشفة و

 .یشارك في اإلجتماعات الدوریة والخاصة باإلدارة .13

  .الصالحیات: ثانیا 
 .یصادق على تقاریر المتابعة - 1

 .یصادق على تقاریر الدوام  - 2

 .یصادق على برنامج اإلجازة االعتیادیة - 3
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خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
176  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  
  

   
   

    
  : مقدمة  3-1- 4

  

ى ضوء  ة وشاغلھا عل ات األساسیة للوظیف بطاقات الوصف الوظیفي تركز بشكل عام على المعلوم

ائف نیف الوظ ل تص ي دلی واردة ف ات ال روط والتعلیم ة ، الش ل وظیف ون لك ب أن یك ل فیج ي الھیك ف

م  التنظیمي ي الشكل رق وارد ف غیل والصیانة حسب التوضیح ال ة للتش إلدارة العام ف )3-2(ل  وص

م اص  ورق ر خ اغرھا وتعتب ارات ش ؤھالت ومھ ة وم ات الوظیف ن متطلب ا تتضمنھ م ً م حا ا موض بھ

ل تصنیف الوظائف  ي دلی ة أساسیة ف وظیفي وثیق ا . بطاقة الوصف ال د رأین ة فق ذه األھمی ً لھ ونظرا

ة  راءات اإلدارة العام ل إج ي دلی ا ف رورة إدراجھ یانةض غیل والص ل   للتش ویر الھیاك ار تط ي إط ف

یم اإلدا اریع والتنظ ة للمش ة الجامع ي وكال ل ، ري ف دیث الھیك ع تح ة م فة متزامن دیثھا بص تم تح وی

  .مستوى آخر إلىالتنظیمي أو تعدیل مكانھا أو رفعھا 
 

  :  أھــداف التوصیف الوظیـفـي  3-2- 4
  

ة  ل وظیف ة لك ات الوظیفی ات والعالق ام والواجب ح للمھ د واض ى تحدی وظیفي إل یف ال عى التوص یس

داخل  ة والت د من االزدواجی حة، والح إلدارة بصورة واض ل التنظیمي ل ا مدرجة على الھیك ین فیم ب

ل التنظیمي  ي الھیك مھام منسوبي اإلدارة، وتوجیھ كل موظف على اختالف درجتھ وموقع وظیفتھ ف

  .اح لواجباتھ ومسؤولیاتھ وصالحیاتھ ومعرفتھ بتسلسلھ الوظیفي، ومن ھو رئیسھ المباشربإیض

  : مكونات بطاقة التوصیف الوظیفي  3-3- 4
  

ى العناصر با التشغیل والصیانةمنھجیة بناًء على  وظیفي تشتمل عل ة التوصیف ال إن بطاق ة ف لوكال

  :التالیة

  :العناصر التالیة وتشتمل على : ھـویة الوظیفة    1- 3-3- 4

حسب الموضح بالشكل  مسمى الوظیفة كما ھو وارد في الھیكل التنظیمي لإلدارة: اسم الوظیفة    - أ

 .) 2-2(  رقم

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
177  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  

ً لتقسیمات األرقام المرجعیة في : الرقم المرجعي للوظیفة   - ب الھیكل التنظیمي ھو رقم الوظیفة وفقا

ى مستوى إلیھ مضاف  ) 3-2( حسب الموضح بالشكل رقم  لإلدارة  ة عل م تسلسلي للوظیف رق

  .اإلدارة 

  .وصف كامل لمكان الوظیفة في الھیكل التنظیمي حسب مرجعیاتھا: جھة الوظیفة   -ج

  .وھي ارتباط الشعبة أو القسم أو الوحدة في التنظیم اإلداري وفق الھیكل التنظیمي: المرجعیة   - د 

ـ ة   -ھ ة لش: المرتب ة المطلوب ى للمرتب د األدن ي الح ة ھ نیف وزارة الخدم ب تص ة حس اغر الوظیف

  .المدنیة أو ما یعادلھا
  .توضیح مختصر لمكانة ودور الوظیفة من مھام اإلدارة: وصف الوظیفة    -و 

 : الھدف األساسي من الوظیفـة   2- 3-3- 4

  .ھو وصف مختصر لمھمة الوظیفة األساسیة

 :متطلبات الوظیفــة   3- 3-3- 4

 تتمثل في المؤھالت العلمیة والتخصص والخبرات العملیة والتدریب والمھارات والصفات 

  .التي یجب توافرھا في شاغل الوظیفة الشخصیة

  : مھام وواجبات شاغل الوظیفة   4-3-3-4

ات  د الواجب د تحدی ا عن د راعین ا ، وق ام بھ ة القی ى شاغل الوظیف ي یجب عل تم تحدید المسؤولیات الت

ؤول ى والمس ا عل ز فیھ تم التركی ة ی ائف القیادی ً الوظ ثال ة ، فم تویات الوظیفی تالف المس یات اخ

بة  ؤولیات بالنس ف المس ا تختل رامج ، بینم ط والب ات والخط اقتراح السیاس ق ب ي تتعل ؤولیات الت المس

رامج  ط والب ك السیاسات والخط ذ تل ى تنفی ز عل تم التركی ث ی ام حی عوبة . لرؤساء األقس ً لص را ونظ

ب تكلیف حصر ك د تتطل ل ق ث أن ظروف العم ل المھام والواجبات لكل وظیفة بشكل تفصیلي وحی

م إدراج  د ت ذلك فق ھم ، ل من اختصاص رة ض دخل مباش ا ال ت الھم لكنھ ة ألعم ال مماثل املین بأعم الع

  ) .والقیام بأیة أعمال أخرى یكلفھ بھا رئیسھ المباشر وتتعلق بطبیعة عملھ(عبارة 

ً أنھ    .راج المسؤولیات ضمن التنظیم اإلداري في نفس البابتم إدقد علما



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
178  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  

 :  صالحیات الوظیـفة   4-3-3-5

ً أنھ تم إدراج الصالحیات ضمن التنظیم .ھو بیان مختصر للصالحیات المخولة لشاغل الوظیفة  علما

  .اإلداري في نفس الباب

  :مجاالت استخدام التوصیف الوظیفي  3-4- 4

  :فعالة من أدوات اإلدارة الحدیثة واستخداماتھ مفیدة لكل من یعتبـر التوصیف الوظیفي أداة

  :المـوظـف   4-1 -3- 4

ة   - ة الوظیف ة طبیع ى معرف ف عل وظیفي الموظ یف ال ل التوص اعد دلی ة یس دم للوظیف د التق عن

  .میولھ وقدراتھ مجال تخصصھ و  وتقدیر ما إذا كانت تتناسب مع

ة    - یلة فعال وظیفي وس یف ال ر التوص ائھ یعتب ى رؤس ت عل ر وق ي أقص رف ف ف للتع للموظ

  . ومرؤوسیھ وزمالئھ وموقعھ على خریطة العمل

ة مسؤولیاتھ وصالحیاتھ بشكل تفصیلي   - یعتبر التوصیف الوظیفي أداة فعالة للموظف لمعرف

  .و إبراء ذمتھ بحیث یتمكن من تقییم مدى قیامھ بواجباتھ 

  :الـرئیس المباشر   2- 3-4- 4

لرئیس المباشر على تعریف الموظف الجدید بعملھ وتدریبھ على اف الوظیفي یساعد التوصی   -

ً في أقل وقت ممكن  ً فاعال   .أداء واجباتھ وجعلھ عضوا

ھ أو إعادة    - ى الموظفین لدی یساعد التوصیف الوظیفي الرئیس المباشر على توزیع العمل عل

ً لحجم العمل واألولویات وظروفھ وعدد الموظفین  ي توزیعھ وفقا ً ف المؤھلین والمتاحین فعال

  .اإلدارة

  .یعتبر التوصیف الوظیفي أحد المعاییر لتقویم أداء الموظفین بشكل سلیم    -

  .یعتبر التوصیف الوظیفي أداة لمتابعة ورقابة مدى تقدم العمل وتحقق األھداف    -

  .األمثل  االستثماریعتبر التوصیف الوظیفي عامل مساعد على إدارة واستثمار الوقت     -

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
179  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  

  :شـؤون الموظفـین    3- 3-4- 4

ذب    - ة بصورة تمكن من ج یعتبر التوصیف الوظیفي وسیلة لإلعالن عن الوظائف المطلوب

  .الكفاءات

ین   - ن ب ة م غل الوظیف لیم لش ار الس ة واالختی حین للوظیف یم المرش ة وتقی بة لمقابل  أداة مناس

ة الوصف المتقدمین وذلك باختیار األنسب لشغل الوظیفة  ي بطاق ددة ف حسب متطلباتھا المح

  .الوظیفي 

  .أداة مناسبة لمراجعة صحة قرارات الترقیة والنقل حسب استیفاء شروط شغل الوظیفة   -

  :التـدریــب    4- 3-4- 4

ة التوصیف الوظیفي وسیلة ھامة   - و  وفعال دریب، فھ د احتیاجات الموظفین للت لدراسة وتحدی

  .وأداء الموظفالشخصیة قدرات الیوضح الفروقات بین متطلبات الوظیفة وبین 

  .یمكن استخدام التوصیف الوظیفي لتصمیم البرامج والمواد التدریبیة وحقائب التدریب   -

ة   - ات الفعلی ة واالحتیاج ود التدریبی ین الجھ ربط ب ي ال دریب  یساعد ف دأ الت ً لمب ا إلدارة تحقیق ل

  .باألھداف

ا   - ي تخصص املین ف ن الع ة م ات المتجانس ار المجموع ي اختی اھم ف توى  ةالمھنی تھمیس ومس

  .األداء والمؤھل العلمي والخبرة لالشتراك في الدورات التدریبیة
  

  :تحدیث بطاقة التوصیف الوظیـفي   3-5- 4

طرأ جدید في بیانات وأھداف وعالقات وواجبات الوظیفة یتم تحدیث بطاقة التوصیف الوظیفي كلما 

ي ب ا یل إلدارة وفیم ل التنظیمي ل ى الھیك دیل عل م تع ا أو ت ین بموجبھ ي یتع االت الت ان بالح دیث ی تح

  .التوصیف الوظیفي

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
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  :حاالت تحدیث التوصیف الوظیفي  1- 3-5- 4

الوظیفة أو موقعھا أو الرمز وذلك عند حدوث تعدیل في مسمى : أـ  تحدیث بیانات الوظیفة 

  .المحدث بناًء على الھیكل  لھا المرجعي

وذلك عند تغیر الھدف من الوظیفة أو طبیعتھا نتیجة تغیر واجباتھا : ب ـ  تحدیث ھدف الوظیفة 

  .ومسؤولیاتھا

وذلك إذا تم نقل الوظیفة من إدارة إلى أخرى أو من قسم إلى قسم : تحدیث عالقة الوظیفـة  ج ـ 

أو من شعبة إلى أخرى حیث یتم ھنا اختالف مسمى الوظیفة المشرفة وكذلك مسمیات  آخر،

الوظائف المرؤوسة، وتختلف نتیجة لذلك العالقات الوظیفیة والجھات التي ینسق معھا 

  .الموظف 

ة  ات الوظیف فات أو متطلب دیث مواص ع : د ـ  تح یض أو رف ى تخف ك إذا اقتضت الحاجة إل وذل

دبلومدرجات المتطلبات  ً من ال ة . كأن یطلب للوظیفة المؤھل الجامعي بدال ب للوظیف أو یطل

س  ى خم افة إل ة إض ھادة الجامعی رة أو الش نوات خب ر س ى عش افة إل ة إض ھادة الجامعی الش

  .سنوات خبرة وھكذا في سبیل االرتقاء لألفضل

ام ومسؤو: ھـ ـ  تحدیث المسؤولیات والصالحیات  ي مھ رات ف د إدخال تغیی ك عن لیات أو وذل

  :صالحیات الوظیفة ویمكن تمییز التغیرات التي تتطلب التحدیث بالتالي 

رافیة أو  .1 ؤولیات اإلش ن المس د م نح المزی ي م ل ف ر تتمث ة أكب ة أھمی اء الوظیف إعط

  .التخطیطیة أو الرقابیة أو التنسیقیة

  .التقلیل من أھمیة الوظیفة بتخفیض مسؤولیاتھا .2

الحیات الوظ .3 ؤولیات أو ص ادة مس ل زی س بتقلی ا أو العك رى لھ ات أخ افة واجب ة بإض یف

ة  ى وظیف ا إل ا أو نقلھ ة إلیھ دم الحاج ات لع اء الواجب ا بإلغ ة إم ة للوظیف ات الحالی الواجب

  .أخـرى أو إلغاء بعض الصالحیات ونقلھا إلى وظیفة أخـرى
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  :مسؤولیة إجراءات التحدیــث   2- 5 -4-3

ة إن مسؤولیة تحدیث بطاقات التوصیف الوظیف ن إدارات الوكال ي مسؤولیة مزدوجة تقع على كل م

ب آخر ، فمسؤولیة  دریس و الموظفین من جان ة الت ادة شؤون أعضاء ھیئ ل عم من جانب ومن قب

دوث  د ح وظفین عن دریس والم ة الت اء ھیئ ؤون أعض ادة ش الغ عم عب إب ام والش اإلدارات واألقس

واجبات ومسؤولیات وصالحیات الوظیفة تغییرات أساسیة ذات طبیعة استمراریة ولیست مؤقتة في 

وتتمثل مسؤولیة عمادة أعضاء شؤون ھیئة التدریس والموظفین في القیام بتعدیل بطاقات التوصیف 

ً بأول على ضوء التعدیالت التي ترد من إدارات الوكالة   .الوظیفي أوال
  

  :تصمیم بطاقات الوصف الوظیفي   4-3-6

ات  فقد مما تقدم وصفة  ع المعلوم ي جمی تم تصمیم نموذج بطاقة الوصف الوظیفي بشكل مبسط تلب

وذج  ام للنم المذكورة أعاله مرتبة بحقول یمكن معھ تعدیلھا أو تحدیثھا بدون التأثیر على التنسیق الع

ولتوفیر الجھد والوقت وعدم التكرار تم اإلشارة في حقل المسؤولیات ، وبقیة المعلومات في البطاقة 

المرجع األساسي لمكان تلك البیانات في الدلیل المعرفي وتم إضافة حقل الشروط  إلىالحیات والص

ة  وع وطبیع ب ن اري حس ل اختی ذا الحق ة وھ اغرة الوظیف ة لش مات الخاص اة الس ة لمراع الخاص

  .الوظیفة

ل التنظیمي المووفیما یلي سوف  ي الھیك ضح نتناول تعبئة ھذا النموذج لجمیع الوظائف المطلوبة ف

  بالشكل رقم 

 )2-3.(  
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  بطاقة الوصف الوظیفي
 01-435  الرقم المرجعي  للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
      للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  12  )الحد األدنى(المرتبة   للمشاریعوكیل الجامعة   مرجعیةال
    وصف الوظیفة

ة مدیر اإلدارة مسؤول بشكل عام عن وضع السیاسات  دمات التشغیل والصیانة والنظاف ات وخ ات لعملی والتعلیم

ة  المة البیئ حة وس ة بوالبستنة وص ات الخاص ط والمیزانی ة الخط رار كاف یانة ، وإق ة تشغیل وص مشاریع الجامع

ثفي الباب  المالیة المقررةضمن الموازنات  ا یالثال ة ذات لعب دور رئیسي بالتواصل ب، كم ة إدارات الجامع كاف

ا یضمن والدراسة والتصمیم والتنفیذ العالقة بالبنیة التحتیة والخدمات العامة  دمات التشغیل بم ات وخ جودة عملی

رامج ضمن  والصیانة غیل والصیانة ب ط التش ع وخط یق م ً بالتنس وم أیضا رى ذات ، ویق ة األخ دات اإلداری الوح

  .العالقة بمھام اإلدارة، باإلضافة إلى مھام إدارة وتنظیم العمل في اإلدارة

    الھدف األساسي من الوظیفة
ذ المشاریع وسرعة اإلنجاز  إلىتھدف  ات إدارة تنفی ى أداء عملی ة عل ى المحافظ وم عل ة تق خلق بیئة عمل إیجابی

  .وجودة األداء
    وصالحیات الوظیفةمسؤولیات 

  . في الباب الرابع  )2-4( في الفقرة رقمالمسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح 
    المؤھل العلمي المطلوب

  كھربائي/  میكانیكي  التخصص  بكالوریوس ھندسة
    الخبرة العملیة

  .مشاریع التشغیل والصیانةإدارة المشاریع منھا ثمان سنوات على األقل في مجال في  ھعشر سن ثمانیةخبرة 
    المھارات المطلوبة

  .قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .قدرة عالیة في إدارة المھام  1
  .قدرة في مھارات التواصل  4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم) 270(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .في إدارة المشاریع احترافیة دورة  2  .دورة في مفاھیم نظم الجودة  1
  والتواصل فن اإلدارة والقیادةدورات في   4  .دورة في التخطیط الفعال  3

    الشروط الخاصة

على االعتماد المھني بدرجة مھندس حاصل   1
   .معتمد PMPحاصل على شھادة   2  .مستشار
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  الوظیفي الوصفبطاقة 
 02-4351  الرقم المرجعي  والصیانةللتشغیل مساعد مدیر اإلدارة العامة   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
      للتشغیل والصیانةالعامة اإلدارة 

  10  )الحد األدنى(المرتبة   للتشغیل والصیانةالعامة اإلدارة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

یعتبر الرجل الثاني في اإلدارة یقوم بالمھام الموكلة إلیھ وینوب ومساعد مدیر اإلدارة مطلع على أنشطة اإلدارة ، 

  .عن مدیر اإلدارة في غیابھ حسب التوجیھ الخطي والصالحیات الممنوحة لھ

    الھدف األساسي من الوظیفة
ة  إلىتھدف  ي حال ة ف اءة عالی ام اإلدارة بكف ى استمراریة أداء مھ دیر اإلدارة والعمل عل تقدیم الدعم والمساندة لم

  .تكلیف مدیر اإلدارة  بمھام خارجیة تمتع أو

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع   )2-4(المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رقم 

    العلمي المطلوبالمؤھل 
  .معماري/ مدنيمھندس   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .التشغیل والصیانة مجال في ثالثمنھا على األقل  إدارة المشاریع  سنوات في عشرخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .التعامل مع تطبیقات قواعد البیانات  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .عداد التقاریرإ  4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم) 150(جمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن إ  التأھیل والتدریب
  .فن االتصال والتواصل مع اآلخریندورة في   2  .دورة في التخطیط الفعال  1
  .مشاریع التشغیل والصیانةإدارة دورات في   4  .في نظم ومعاییر نظام إدارة الجودةدورة   3

    الشروط الخاصة

حاصل على االعتماد المھني بدرجة مھندس   1
    2  محترف
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  بطاقة الوصف الوظیفي
 03-4352  الرقم المرجعي  سكرتیر  اسم الوظیفة

  جھة الوظیفة
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة

      للتشغیل والصیانةدارة العامة اإل

  5  المرتبة  والصیانةالعامة اإلدارة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

 ُ ث ت دیر اإلدارة حی ب م ى أعمال السكرتاریة تعتبر عامل مھم في نجاح تنظیم سیر العمل وعنصر مساند لمكت عن

  .واألعمال الروتینیة د والطباعة واالستقبال والضیافة في عملیات التنظیم والمتابعة وجدولة وضبط المواعی

    األساسي من الوظیفةالھدف 
واردة  دارة متطلبات مكتب مدیر اإلدارة وتنظیم سیر العمل،إ إلىتھدف  تقبال االتصاالت ال د واس وتحدید المواعی

  .الخاصة بمكتب مدیر اإلدارة وحفظ الملفات والسجالت

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع  ) 2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة أعمال/ داریةتقنیات مكاتب إ  التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .في مجال السكرتاریة اإلداري منھا على األقل ثالث سنوات سنوات في تقنیات العمل أربعخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .التعامل مع تطبیقات قواعد البیانات  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .اآلخرینالقدرة على االتصال مع   4  .انجلیزي/ سرعة الطباعة عربي   3

  .یوم)  60(  عدد أیام التدریب ال تقل عن إجمالي   التأھیل والتدریب
  .إدارة الوقتدورة في   2  .انجلیزي/ دورات في الطباعة عربي   1
  .اإلداريدورات في مھارات السلوك   4  .دورات في تقنیة المكاتب  3

    الشروط الخاصة
.التقید بالمواعید المحددة  2  .یتمیز بالصدق واألمانة وحسن المظھر  1  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
185  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
 04-4353  الرقم المرجعي  التخطیط والجودةرئیس وحدة   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
      للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

   8  المرتبة  للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ةالجودة یعمل على ضبط وضمان جودة  التخطیط ورئیس وحدة  ات  كاف دمات تشغیل وصیانةعملی ة  وخ ونظاف

  .وتنظیم سجالت الجودة وإعداد التقاریرمشاریع الجامعة ومرافق  منشآت وبستنة

    الھدف األساسي من الوظیفة
دیم  ي دعمالیھدف إلى تق از الفن ة اإلشراف  لجھ ال المنجزة للمواصفات الفنی ة األعم ن مطابق ق م ات للتحق وكتیب

ط التشغیل والصیانة ، شروط العقد ووالمخططات الھندسیة التشغیل والصیانة   وضبطومدى التزام المقاول بخط

  . التقاریر الخاصة بمراقبة الجودة

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4(المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رقم 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة عامة/ ھندسة   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
ي مجال نوات ف رة ست س م إدارة الجودة خب ل و نظ واد وتأھی ص الم راتمعامل والفح ل المختب ى األق ا عل ، منھ

  .التدقیق الداخليو سنتین فیما یتعلق بالمراجعة

    المھارات المطلوبة
  .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  2 .التدقیق والمراجعةقدرة في   1

 ASTMلدیھ معرفة في الكود   4  .إعداد التقاریر  3
  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب

  .والمختبراتمعامل ال لدورة في أسس تأھی  2  .الشاملة إدارة الجودة نظامدورة في   1
  .موادالدورات في فحص   4  .دورة في االختبارات أال إتالفیة  3

    الخاصةالشروط 
    2  .أخصائي جودة معتمد  1
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  الوظیفيبطاقة الوصف 

  05-4354  الرقم المرجعي  مدیر مكتب الطوارئ  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
      للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  8  )الحد األدنى(المرتبة   للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ام الحاالت  مكتب الطوارئمدیر  ة بمباشرة مھ ات المسؤول والمعنی ین الجھ ا ب ة م ة األھمی ي غای ة وصل ف حلق

ة والعشرینمسؤول الطارئة ویعتبر ال دار األربع ى م ة عل  األول في متابعة تنفیذ عملیات الصیانة للحاالت الطارئ

  .وتقییم األضرار والخسائر الناجمة ساعة

    الوظیفةالھدف األساسي من 
ة  ع جاھزی ى رف دف إل یانةیھ ة للتشغیل والص وارئ وسرعة اإلستجابة ل اإلدارة العام ة حاالت الط ل لمواجھ تقلی

  .ھاالخسائر واألضرار الناجمة عن

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في)  2-4(الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في 

    العلمي المطلوبالمؤھل 
  .مدني/ میكانیكي  التخصص  .ھندسةبكالوریوس 

    الخبرة العملیة
  .مجال التشغیل والصیانة منھا سنتین في إدارة المخاطرخبرة عشر سنوات في 

    المھارات المطلوبة
  والمتابعة التخطیط والتنظیم علىقدرة   2 .قدرة في إدارة المھام  1
  .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس   4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم )150(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .التعامل مع الكوارث واألزماتدورة في   2  .التخطیط العملیات التشغیل والصیانةدورة في   1
  ..في الوقت ومھارات التواصل الفعالدورات   4  .إدارة المخاطردورة في   3

    الشروط الخاصة
    2  .العمل  ضغوطیتحمل   1

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
187  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  06-4355  الرقم المرجعي  مدیر مركز البالغات الموحد  اسم الوظیفة

  جھة الوظیفة
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .حسب الھیكل المعتمد
  الشعبة  القسم  اإلدارة

      للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 
  5  المرتبة  للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة   المرجعیة

    وصف الوظیفة
ن  ة م وبي الجامع ات منس ق طلب بط وتوثی ال لض دور فع وم ب ات یق ز البالغ دیر مرك اءم ة أعض دریس  ھیئ الت

  .لتقدیم خدمات الصیانة اإلصالحیة والطارئةوطالبات وطالب  موظفینو

    الھدف األساسي من الوظیفة
  .وضبط سجالت طلبات الخدمة الیومي خالل فترات الدوام الرسمي إعدادتھدف إلى 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع   )2-4(الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة أعمال/ تقنیات مكاتب إداریة  التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .إدخال البیاناتخبرة أربع سنوات في تقنیات العمل اإلداري منھا على األقل ثالث سنوات في مجال 

    المھارات المطلوبة
  .التعامل مع تطبیقات قواعد البیانات  2 ..اآلخرینواصل الفعال مع الت  1
  .القدرة على االتصال مع اآلخرین  4  .انجلیزي/ سرعة الطباعة عربي   3

  .یوم)  60(  إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   والتدریبالتأھیل 
  .دورة في برنامج إكسیل  2  .انجلیزي/ دورات في الطباعة عربي   1
  .دورات في مھارات السلوك اإلداري  4  .دورات في تقنیة المكاتب  3

    الشروط الخاصة
    2  .السمع بصفاءیتمیز   1

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
188  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  07-4356  الرقم المرجعي  مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة  اسم الوظیفة

  جھة الوظیفة
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .حسب الھیكل المعتمد
  الشعبة  القسم  اإلدارة

      للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 
  9  المرتبة  للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة   المرجعیة

    وصف الوظیفة
بعملیات التشغیل والصیانة  مراقبة والتحكمالفي التخطیط والتنظیم و عنىیمدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة 

  .ومرافق الجامعة وفق معاییر ومفاھیم منھجیة التشغیل والصیانة لمنشآت

    الھدف األساسي من الوظیفة
دمات  عملیات التشغیل والصیانةمخرجات بما یضمن جودة  التشغیل والصیانةتھدف إلى ضبط عملیات  وتقدیم خ

  . اإلشراف جھازورفع مستوى كفاءة  منسوبي الجامعة ورضاء كسب ثقةتحقیق االستدامة وومتمیزة 
    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة

  .الباب الرابع  في)  2-4(الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في 
    المؤھل العلمي المطلوب

  .كھربائي/ میكانیكي   التخصص  .ھندسة بكالوریوس
    الخبرة العملیة

  .في مجال التشغیل والصیانة على األقل منھا أربع سنواتلمشاریع إدارة سنوات في مجال  عشرخبرة 
    المھارات المطلوبة

  والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .وألولویات قدرة عالیة في إدارة المھام  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم) 150(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .دورة في الھندسة القیمیة  2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1

لبنیة والنظم و االستدامة للمنشآتدورة في تحقیق   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3
  . التحیة

    الشروط الخاصة

حاصل على درجة االعتماد المھني بدرجة   1
    2  محترفمھندس 

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
189  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  08-43561  الرقم المرجعي  سكرتیر  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    عملیات التشغیل والصیانة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  5  المرتبة  إدارة عملیات التشغیل والصیانةمدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ث عتبر عامل مھم في نجاح تنظیم سیر العمل وعنصی رتیر اإلدارةسك دیر اإلدارة حی ب م ي یُ ر مساند لمكت ى ف عن

  .والطباعة واالستقبال والضیافة واألعمال الروتینیة عملیات التنظیم والمتابعة وجدولة وضبط المواعید 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ى دف إل دیر  تھ دعم اإلداري لم دیم ال ة دارةاإلتق ة  بتلبی ب كاف ات مكت دیرالمتطلب تقبال ب م د واس د المواعی تحدی

ة بالملفات وتنظیم السجالت و الوثائق وحفظالھاتفیة االتصاالت والمراجعین الضیوف و بالالخاص  وتنظیم،  مكت

  .دارةاإلبیئة العمل في 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في)  2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة أعمال/ تقنیات مكاتب إداریة  التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .سنوات في تقنیات العمل اإلداري منھا على األقل ثالث سنوات في مجال السكرتاریةخبرة أربع 

    المھارات المطلوبة
  .التعامل مع تطبیقات قواعد البیانات  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .القدرة على االتصال مع اآلخرین  4  .انجلیزي/ سرعة الطباعة عربي   3

  .یوم)  60(  إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .دورة في إدارة الوقت  2  .انجلیزي/ دورات في الطباعة عربي   1
  .دورات في مھارات السلوك اإلداري  4  .دورات في تقنیة المكاتب  3

    الشروط الخاصة
  .والتقید بالمواعید المحددة  2  .یتمیز بالصدق واألمانة وحسن المظھر  1
3    4    



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
190  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  09-43562  الرقم المرجعي  المباني األكادیمیة عملیاترئیس وحدة   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    عملیات التشغیل والصیانة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  8  المرتبة  التشغیل والصیانة إدارة عملیاتمدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

 عني باإلشراف والمتابعة الیومیة لعملیات التشغیل والصیانة لمباني ومرافق یُ  وحدة المباني األكادیمیةرئیس 

الصیانة الدوریة والعالجیة والطارئة و التشغیل خطط وبرامجمنھجیات األكادیمیة وضبط  والمنشآتالكلیات 

  .مؤشرات قیاس األداء  وكفاءةلضمان تحقیق جودة جمیع العملیات 

    الھدف األساسي من الوظیفة
بط  ى ض دف إل ة تھ ة ومتابع ات ومراقب یانةعملی غیل والص ودة  التش من ج ا یض ات بم اتالمخرج ق و عملی تحقی

ة خاللاستقرار تشغیل امن ومستمر لكافة المباني والمر ق األكادیمی ة و اف ام الدراس ل أی ة  ساعات العم والمحافظ

  .على استدامتھا

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في  ) 2-4(الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .كھربائي/ ي میكانیك  التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    العملیةالخبرة 
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة سنوات في مجال  ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .واألولویات قدرة في إدارة المھام  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  . إدارة موارد التشغیل والصیانةدورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة

حاصل على درجة االعتماد المھني بدرجة مھندس   1
    2  .مشارك

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
191  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  10-435621  الرقم المرجعي  مھندس مشرف  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    وحدة المباني األكادیمیة  إدارة علمیات التشغیل والصیانة

  8  المرتبة  المباني األكادیمیة عملیاترئیس وحدة   المرجعیة
    وصف الوظیفة

اإلشراف على عملیات التشغیل والصیانة في وحدة المباني األكادیمیة  جھازالمھندس المشرف یعتبر احد أعضاء 

، وھو المسؤول المباشر عن متابعة تنفیذ كافة خطط وبرامج التشغیل والصیانة المعتمدة كالَ حسب تخصصھ 

  . ومراقبة وتحدیث مؤشر أداء انجاز المقاول 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ا یضمن جودة  التشغیل والصیانةعملیات ومراقبة ومتابعة تھدف إلى ضبط  ة مخرجات بم ات كاف التشغیل عملی

ة و ساعات ووالصیانة  ام الدراس ة خالل أی ق األكادیمی اني والمراف تحقیق استقرار تشغیل امن ومستمر لكافة المب

  .العمل والمحافظة على استدامتھا

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )   2-4(رقم  المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة

    المؤھل العلمي المطلوب
  .معماري/ مدني/ كھربائیة/ میكانیكیة   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة في مجال على األقل سنوات  ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .إدارة المشاریع اإلحترافیة  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .اآلخرینمع الفعال اإلتصال   3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة

حاصل على درجة االعتماد المھني بدرجة مھندس   1
    2  .مشارك

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
192  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  11-43563  الرقم المرجعي  المدینة الطبیة عملیات وحدةرئیس   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    عملیات التشغیل والصیانة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  8  المرتبة  إدارة عملیات التشغیل والصیانةمدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ق عني باإلشراف والمتابعة الیومیة لعملیاتیُ  المدینة الطبیةوحدة رئیس   ومنشآت التشغیل والصیانة لمباني ومراف

ة ق  المدینة الطبی ة لضمان تحقی ة والطارئ ة والعالجی رامج التشغیل والصیانة الدوری ط وب ات خط وضبط منھجی

  .جودة جمیع العملیات وكفاءة مؤشرات قیاس األداء 

    وظیفةالھدف األساسي من ال
بط  ى ض دف إل ة تھ ة ومتابع ات ومراقب یانةعملی غیل والص ودة  التش من ج ا یض ات بم ات العملی ق ومخرج تحقی

ة  استقرار تشغیل امن ومستمر لكافة مباني ومرافق المدینة الطبیة ة و ساعات العمل والمحافظ ام الدراس خالل أی

  .على استدامتھا

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع  ) 2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .كھربائي/ میكانیكي   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة سنوات في مجال  ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .واألولویات قدرة في إدارة المھام  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1

  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3
    الشروط الخاصة

حاصل على التصنیف المھني بدرجة مھندس   1
    2  .مشارك

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
193  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  12-435631  الرقم المرجعي  مھندس مشرف  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .المعتمدحسب الھیكل 

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    وحدة المدینة الطبیة  إدارة علمیات التشغیل والصیانة

  8  المرتبة  المدینة الطبیة عملیات رئیس وحدة  المرجعیة
    وصف الوظیفة

اإلشراف على عملیات التشغیل والصیانة في وحدة المدینة الطبیة  جھازالمھندس المشرف یعتبر احد أعضاء 

، وھو المسؤول المباشر عن متابعة تنفیذ كافة خطط وبرامج التشغیل والصیانة المعتمدة كالَ حسب تخصصھ 

  .ومراقبة وتحدیث مؤشر أداء انجاز المقاول  

    الھدف األساسي من الوظیفة
ا یضمن جودة  التشغیل والصیانةعملیات ومراقبة ومتابعة تھدف إلى ضبط  ات التشغیل بم ة عملی مخرجات كاف

ة و ساعات ووالصیانة  ام الدراس ة خالل أی ق األكادیمی اني والمراف تحقیق استقرار تشغیل امن ومستمر لكافة المب

  .العمل والمحافظة على استدامتھا

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع  )  2-4( ھو موضح في الفقرة رقمالمسؤولیات والصالحیات حسب ما 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .معماري/ مدني/ كھربائیة/ میكانیكیة   التخصص  .بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة في مجال على األقل سنوات  ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .المشاریع اإلحترافیة إدارة  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .اإلتصال الفعال مع اآلخرین  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة

حاصل على درجة االعتماد المھني بدرجة مھندس   1
    2  .مشارك

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
194  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  13-43564  الرقم المرجعي  المرافق العامة عملیاترئیس وحدة   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

الوظیفة یتم وصف مكان 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    عملیات التشغیل والصیانة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  8  المرتبة  إدارة عملیات التشغیل والصیانةمدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

یس  ق رئ یانة لمراف غیل والص ات التش ة لعملی ة الیومی راف والمتابع ي باإلش ة یعن ق العام دة المراف بكات وح وش

ة الجامعة  لمنشآت العامةالخدمات  ة والطارئ وضبط منھجیات خطط وبرامج التشغیل والصیانة الدوریة والعالجی

  .لضمان تحقیق جودة جمیع العملیات وكفاءة مؤشرات قیاس األداء 

    ألساسي من الوظیفةالھدف ا
بط  ى ض دف إل ة تھ ة ومتابع ات ومراقب یانةعملی غیل والص ودة  التش من ج ا یض ات بم ات العملی ق ومخرج تحقی

ة  تمر لكاف ن ومس غیل ام تقرار تش ةاس دمات العام بكات الخ ق وش آت لمراف ة  لمنش ة و الجامع ام الدراس الل أی خ

  .ساعات العمل والمحافظة على استدامتھا

    وصالحیات الوظیفةمسؤولیات 
  .الرابع  في الباب)  2-4(الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .كھربائي/ میكانیكیة  التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة

  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة سنوات في مجال  ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .واألولویات قدرة في إدارة المھام  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة

حاصل على التصنیف المھني بدرجة مھندس   1
    2  مشارك

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
195  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  14-435641  الرقم المرجعي  مھندس مشرف  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

الوظیفة یتم وصف مكان 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    وحدة المرافق العامة  إدارة علمیات التشغیل والصیانة

  8  المرتبة  المرافق العامة عملیات وحدةرئیس   المرجعیة
    وصف الوظیفة

اإلشراف على عملیات التشغیل والصیانة في وحدة المرافق العامة  جھازالمھندس المشرف یعتبر احد أعضاء 

، وھو المسؤول المباشر عن متابعة تنفیذ كافة خطط وبرامج التشغیل والصیانة المعتمدة كالَ حسب تخصصھ 

  .ومراقبة وتحدیث مؤشر أداء انجاز المقاول  

    الھدف األساسي من الوظیفة
ا یضمن جودة  التشغیل والصیانةعملیات ومراقبة ومتابعة تھدف إلى ضبط  ات التشغیل بم ة عملی مخرجات كاف

ل  الجامعةمرافق ستقرار تشغیل امن ومستمر لكافة مباني وتحقیق اووالصیانة  خالل أیام الدراسة و ساعات العم

  .والمحافظة على استدامتھا

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع    )2-4(م في الفقرة رقالمسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .معماري/ مدني/ كھربائیة/ میكانیكیة   التخصص  .بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة في مجال  على األقل سنوات ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .المشاریع اإلحترافیةإدارة   1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .اإلتصال الفعال مع اآلخرین  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة

حاصل على درجة االعتماد المھني بدرجة مھندس   1
    2  .مشارك

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
196  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي

سكن أعضاء ھیئة  عملیاترئیس وحدة   اسم الوظیفة
  15-43565  الرقم المرجعي  التدریس

  جھة الوظیفة
مكان الوظیفة یتم وصف 

  .حسب الھیكل المعتمد
  الشعبة  القسم  اإلدارة

    عملیات التشغیل والصیانة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 
  8  )الحد األدنى( المرتبة  إدارة عملیات التشغیل والصیانةمدیر   المرجعیة

    وصف الوظیفة
انة والمتابعة الیومیة لعملیات التشغیل والصیوحدة سكن أعضاء ھیئة التدریس والموظفین یعني باإلشراف رئیس 

اني و ق لمب یانة  مراف غیل والص رامج التش ط وب ات خط بط منھجی وظفین وض دریس والم ة الت اء ھیئ كن أعض س

  .الدوریة والعالجیة والطارئة لضمان تحقیق جودة جمیع العملیات وكفاءة مؤشرات قیاس األداء 

    الھدف األساسي من الوظیفة
بط  ى ض دف إل ة تھ ة ومتابع ات ومراقب یانةعملی غیل والص ودة  التش من ج ا یض ات بم ات العملی ق ومخرج تحقی

وظفین دریس والم ة الت اء ھیئ كن أعض ق س اني ومراف ة مب تمر لكاف ن ومس غیل ام تقرار تش ى و اس ة عل المحافظ

  .استدامتھا
    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة

  .الباب الرابع  في)  2-4(الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في 
    المؤھل العلمي المطلوب

  .كھربائي/ میكانیكي   التخصص  .ھندسة بكالوریوس
    الخبرة العملیة

  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة سنوات في مجال  ستخبرة 
    المھارات المطلوبة

  والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .واألولویات قدرة في إدارة المھام  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة
حاصل على التصنیف المھني بدرجة مھندس   1

    2  مشارك
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
197  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  16-435651  الرقم المرجعي  مھندس مشرف  اسم الوظیفة

  جھة الوظیفة
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .المعتمدحسب الھیكل 

  الشعبة  القسم  اإلدارة

وحدة سكن أعضاء   إدارة علمیات التشغیل والصیانة
  ھیئة التدریس

  

ھیئة  أعضاءسكن  عملیاترئیس وحدة   المرجعیة
  التدریس

  8  المرتبة

    وصف الوظیفة
سكن أعضاء اإلشراف على عملیات التشغیل والصیانة في وحدة  جھازالمھندس المشرف یعتبر احد أعضاء 

وھو المسؤول المباشر عن متابعة تنفیذ كافة خطط وبرامج التشغیل والصیانة المعتمدة والموظفین  ھیئة التدریس

  .ومراقبة وتحدیث مؤشر أداء انجاز المقاول  ، كالَ حسب تخصصھ 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ا یضمن جودة  التشغیل والصیانةعملیات ومراقبة ومتابعة تھدف إلى ضبط  ات التشغیل بم ة عملی مخرجات كاف

ق اووالصیانة  اني وتحقی ة مب ن ومستمر لكاف غیل ام ق ستقرار تش دریسمراف ة الت اء ھیئ وظفین  سكن أعض والم

  .خالل أیام الدراسة و ساعات العمل والمحافظة على استدامتھا

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع   ) 2-4( مالمسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رق

    المؤھل العلمي المطلوب
  .معماري/ مدني/ كھربائي/ میكانیكي   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة في مجال  على األقل سنوات ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .اإلحترافیةإدارة المشاریع   1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .اإلتصال الفعال مع اآلخرین  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .التشغیل والصیانةعملیات في  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة

حاصل على درجة االعتماد المھني بدرجة مھندس   1
    2  .مشارك



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
198  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  17-43566  الرقم المرجعي  وحدة سكن الطلبة عملیات رئیس  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .الھیكل المعتمدحسب 

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    عملیات التشغیل والصیانة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  8  المرتبة  إدارة عملیات التشغیل والصیانةمدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

یس  یانة رئ غیل والص ات التش ة لعملی ة الیومی راف والمتابع ي باإلش ة یعن كن الطلب دة س اني ووح قلمب كن  مراف س

الطلبة وضبط منھجیات خطط وبرامج التشغیل والصیانة الدوریة والعالجیة والطارئة لضمان تحقیق جودة جمیع 

  .العملیات وكفاءة مؤشرات قیاس األداء 
    الھدف األساسي من الوظیفة

بط  ى ض دف إل ة تھ ة ومتابع ات ومراقب یانةعملی غیل والص ودة  التش من ج ا یض ات بم ات العملی ق ومخرج تحقی

  .استقرار تشغیل امن ومستمر لكافة مباني ومرافق سكن الطلبة والمحافظة على استدامتھا

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4( المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رقم

    المؤھل العلمي المطلوب
  .كھربائیة/ میكانیكیة ھندسة   التخصص  .بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة سنوات في مجال  ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .واألولویات قدرة في إدارة المھام  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم)  90(  إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة
حاصل على التصنیف المھني بدرجة مھندس   1

    2  .مشارك
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
199  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  18-435661  الرقم المرجعي  مھندس مشرف  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    وحدة سكن الطلبة  إدارة علمیات التشغیل والصیانة

  8  المرتبة  سكن الطلبة عملیات رئیس وحدة  المرجعیة
    وصف الوظیفة

وھو  سكن الطلبةاإلشراف على عملیات التشغیل والصیانة في وحدة  جھازالمھندس المشرف یعتبر احد أعضاء 

ومراقبة ، المسؤول المباشر عن متابعة تنفیذ كافة خطط وبرامج التشغیل والصیانة المعتمدة كالَ حسب تخصصھ 

  .وتحدیث مؤشر أداء انجاز المقاول  

    من الوظیفة الھدف األساسي
ا یضمن جودة  التشغیل والصیانةعملیات ومراقبة ومتابعة تھدف إلى ضبط  ات التشغیل بم ة عملی مخرجات كاف

ة تحقیق اووالصیانة  استقرار تشغیل امن ومستمر لكاف ق ني ومب ةمراف ة و ساعات  سكن الطلب ام الدراس خالل أی

  .العمل والمحافظة على استدامتھا

    الوظیفةمسؤولیات وصالحیات 
  .في الباب الرابع )   2-4(م المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رق

    المؤھل العلمي المطلوب
  .معماري/ مدني/ كھربائي/ میكانیكي   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .التشغیل والصیانةمنھا سنتین في مجال لمشاریع إدارة في مجال  على األقل  سنوات ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .إدارة المشاریع اإلحترافیة  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .اإلتصال الفعال مع اآلخرین  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .الجودة دورات في نظم إدارة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة

حاصل على درجة االعتماد المھني بدرجة مھندس   1
    2  .مشارك

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
200  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
 19-4357  الرقم المرجعي  مدیر إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدمات  اسم الوظیفة

  جھة الوظیفة
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .حسب الھیكل المعتمد
  القسم  الوحدة  اإلدارة

تشغیل وصیانة مجمع   للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 
    الخدمات

  9  المرتبة  للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ةصیانة تشغیل ومسؤول عن متابعة كافة عملیات  مجمع الخدماتمدیر إدارة تشغیل وصیانة  دمات العام  شبكات الخ

ق ع ومراف ة مجم دمات العام ة الخ ة الجامعی ى  ،بالمدین یطرة عل ة والس ة والمراقب یة والفرعی ات الرئیس اللوح

ي ى ف تحكم ویعن اس وال ة والقی دات التخطیط  لمؤشرات المراقب غیل والصیانة لمع رامج التش ط وب ة لخط والمتابع

  .الخدمات لضمان تقدیم خدمات متمیزة  مجمعوتجھیزات 

    الھدف األساسي من الوظیفة
بط  ام بض ى القی دف إل دمات تھ ع الخ زات مجم دات وتجھی بكات ومع غیل ش ات تش ة عملی ة ومتابع ، ومراقب

زات دات والتجھی اءة المع ى كف ة عل ة الدائم تقرة  والمحافظ غیل مس روف تش ق ظ ة لتحقی دمات العام وشبكات الخ

  .لكافة مباني ومرافق المدینة الجامعیة

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع   )2-4(المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رقم 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .كھربائي/ میكانیكي   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة في مجال على األقل سنوات  عشرخبرة 

    المھارات المطلوبة
  والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .وألولویات قدرة عالیة في إدارة المھام  1
  .میكروسوفت أوفسمع تطبیقات التعامل   4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم) 150(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .ترشید الطاقة وموارد الصیانةدورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .االستدامة للنظم والبنیة التحیة دورة في تحقیق   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة
حاصل على التصنیف المھني بدرجة مھندس   1

    2  محترف



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
201  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  20-43571  الرقم المرجعي  سكرتیر  اسم الوظیفة

  جھة الوظیفة
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .حسب الھیكل المعتمد
  القسم  الوحدة  اإلدارة

تشغیل وصیانة مجمع   للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 
    الخدمات

  5  المرتبة  إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدماتمدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ث عتبر عامل مھم في نجاح تنظیم سیر العمل وعنصی رتیر اإلدارةسك دیر اإلدارة حی ب م ي یر مساند لمكت ى ف عن

یافة  تقبال والض ة واالس د والطباع بط المواعی ة وض ة وجدول یم والمتابع ات التنظ راجعین عملی ال للم واألعم

  .الیومیةالروتینیة 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ى دف إل دیر  تھ دعم اإلداري لم دیم ال ة دارةاإلتق ة  بتلبی ب كاف ات مكت دیر المتطلب تقبال بم د واس د المواعی تحدی

ة بوتنظیم السجالت و الوثائق وحفظالھاتفیة االتصاالت الضیوف والمراجعین و ب الالملفات الخاص  وتنظیم، مكت

  .دارةاإلبیئة العمل في 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4(رة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفق

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة أعمال/ تقنیات مكاتب إداریة  التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .اإلداري منھا على األقل ثالث سنوات في مجال السكرتاریةخبرة أربع سنوات في تقنیات العمل 

    المھارات المطلوبة
  .التعامل مع تطبیقات قواعد البیانات  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .القدرة على االتصال مع اآلخرین  4  .انجلیزي/ سرعة الطباعة عربي   3

  .یوم)  60(  ال تقل عن إجمالي عدد أیام التدریب   التأھیل والتدریب
  .دورة في إدارة الوقت  2  .انجلیزي/ دورات في الطباعة عربي   1
  .دورات في مھارات السلوك اإلداري  4  .دورات في تقنیة المكاتب  3

    الشروط الخاصة
.التقید بالمواعید المحددة  2  .یتمیز بالصدق واألمانة وحسن المظھر  1  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
202  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
 21-43572  الرقم المرجعي  رئیس قسم عملیات التشغیل  الوظیفةاسم 

  جھة الوظیفة
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .حسب الھیكل المعتمد
  الشعبة  القسم  اإلدارة

تشغیل وصیانة مجمع   للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 
    الخدمات

  8  المرتبة  إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدماتمدیر   المرجعیة
    الوظیفةوصف 

یس  غیلرئ ام تش ة مھ ع بكاف تص ومطل غیل مخ ات التش م عملی زات قس دات وتجھی ة  مع دمات العام بكات الخ ش

ق وشبكات المیاه المضغوطة ة الحری دمات لوحدات التكییف ومكافح ع الخ اءة  بمجم ى كف والمسؤول الرئیسي عل

  . وإعداد التقاریر الفنیة  التشغیلخطط وبرامج  على تنفیذ الشبكات واإلشراف أداء

    الھدف األساسي من الوظیفة
ى  دف إل غیلتھ ات تش ة عملی ة كاف ة ومتابع بط ومراقب مان ض دمات لض ع الخ زات مجم دات وتجھی ول  مع وص

ة ة الجامعی ق المدین آت ومراف ة منش ة لكاف دمات العام تمرار الخ الیف و واس ض تك ة وخف تھالك الطاق ید اس ترش

   .منسوبي الجامعةوكسب رضاء  التشغیل

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في)  2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .كھربائي/ میكانیكي   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .في مجال التشغیل والصیانةمنھا سنتین لمشاریع إدارة سنوات في مجال  ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .واألولویات قدرة في إدارة المھام  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .إدارة الجودةدورات في نظم   1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة
حاصل على التصنیف المھني بدرجة مھندس   1

    2  .مشارك
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
203  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  22-435721  الرقم المرجعي  مھندس مشرف  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    عملیات التشغیل   إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدمات

  8  المرتبة  رئیس قسم عملیات التشغیل  المرجعیة
    وصف الوظیفة

وھو المسؤول المباشر  مجمع الخدمات اإلشراف على عملیات تشغیل جھازالمھندس المشرف یعتبر احد أعضاء 

لوحات التحكم الرئیسیة ومراقبة ، عن متابعة تنفیذ كافة خطط وبرامج التشغیل المعتمدة كالَ حسب تخصصھ 

  .داءاأل قیاس وتحدیث مؤشروالفرعیة 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ة تھدف إلى ضبط  ة ومتابع ات ومراقب ا یضمن جودة التشغیل عملی ات التشغیل بم ة عملی ق ومخرجات كاف تحقی

ة ا تمر لكاف ن ومس غیل ام تقرار تش ةس ة الجامعی ق المدین آت ومراف ل  منش اعات العم ة و س ام الدراس الل أی خ

  .والمحافظة على استدامتھا

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع  )  2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .معماري/ مدني/ كھربائي/ میكانیكي   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة في مجال  على األقل سنوات ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .إدارة المشاریع اإلحترافیة  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .اإلتصال الفعال مع اآلخرین  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة

حاصل على درجة االعتماد المھني بدرجة مھندس   1
    2  .مشارك

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
204  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  23-43573  الرقم المرجعي  رئیس قسم عملیات الصیانة  اسم الوظیفة

  جھة الوظیفة
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .حسب الھیكل المعتمد
  الشعبة  القسم  اإلدارة

تشغیل وصیانة مجمع   للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 
    الخدمات

  8  المرتبة  إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدماتمدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

یس  یانة رئ ام ص ة مھ ع بكاف تص ومطل یانة مخ ات الص م عملی زات قس دات وتجھی ة مع دمات العام بكات الخ ش

اإلشراف  عنلوحدات التكییف ومكافحة الحریق بمجمع الخدمات والمسؤول الرئیسي  المضغوطةوشبكات المیاه 

ات الصیانة  دةعلى تنفیذ عملی رامج الصیانة المعتم ط وب ق خط اءة  وف ات وكف ع العملی ق جودة جمی لضمان تحقی

  ..مؤشرات قیاس األداء 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ى  دف إل ة تھ ة ومتابع بط ومراقب یانةض ات ص ة عملی مان كاف دمات لض ع الخ زات مجم دات وتجھی ول  مع وص

ة ة الجامعی ق المدین آت ومراف ة منش ة لكاف دمات العام تمرار الخ تمراریة  واس اءة األداء واس ى كف ة عل للمحافظ

   .وكسب رضاء منسوبي الجامعة واالستثمار األمثل لموارد التشغیل والصیانة الخدمات المقدمة

    ت الوظیفةمسؤولیات وصالحیا
  .الباب الرابع  في)  2-4(الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .كھربائي/ میكانیكي   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة سنوات في مجال  ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  والمتابعة قدرة في التخطیط والتنظیم  2 .واألولویات قدرة في إدارة المھام  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .قیادة فرق العمل  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة
حاصل على التصنیف المھني بدرجة مھندس   1

    2  مشارك



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
205  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  24-435731  الرقم المرجعي  مھندس مشرف  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

الوظیفة یتم وصف مكان 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    عملیات الصیانة  إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدمات

  8  المرتبة  رئیس قسم عملیات الصیانة  المرجعیة
    وصف الوظیفة

اإلشراف على عملیات صیانة مجمع الخدمات وھو المسؤول المباشر  جھازالمھندس المشرف یعتبر احد أعضاء 

ومراقبة وتحدیث مؤشر أداء انجاز ، عن متابعة تنفیذ كافة خطط وبرامج الصیانة المعتمدة كالَ حسب تخصصھ 

  .المقاول  

    الھدف األساسي من الوظیفة
ة تھدف إلى ضبط  ة ومتابع ات ومراقب ا یضمن جودة  الصیانةعملی ات الصیانة بم ة عملی ق ومخرجات كاف تحقی

تمر  ن ومس غیل ام تقرار تش ةاس ة الجامعی ق المدین آت ومراف ة منش ل  لكاف اعات العم ة و س ام الدراس الل أی خ

  .والمحافظة على استدامتھا

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع  )  2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .معماري/ مدني/ كھربائیة/ میكانیكیة   التخصص  .بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .منھا سنتین في مجال التشغیل والصیانةلمشاریع إدارة في مجال على األقل سنوات  ستخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .والمتابعة في التخطیط والتنظیمقدرة   2 .إدارة المشاریع اإلحترافیة  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .اإلتصال الفعال مع اآلخرین  3

  .یوم) 90(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .المخاطردورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .إدارة موارد التشغیل والصیانة دورة في   4  .عملیات التشغیل والصیانةفي  متقدمة دورة  3

    الشروط الخاصة

حاصل على درجة االعتماد المھني بدرجة مھندس   1
    2  .مشارك



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
206  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  25-43574  الرقم المرجعي  رئیس قسم األمن والسالمة  اسم الوظیفة

  جھة الوظیفة
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .حسب الھیكل المعتمد
  الشعبة  القسم  اإلدارة

تشغیل وصیانة مجمع   للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 
    الخدمات

  4  المرتبة  إدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدماتمدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

زات  دات وتجھی ة مع المة كاف ن وس ى أم ة عل تص بالمحافظ المة مخ ن والس م األم یس قس دمات رئ بكات الخ وش

ن والسالمة والتحقق من مدى التزام مقاول التشغیل والصیانة بضوابط مجمع الخدمات العامة ب واشتراطات األم

  . والعاملین في مجمع الخدمات للمنشآت

    الھدف األساسي من الوظیفة
ن والسالمة تھدف إلى  اییر األم املین بمع التحقق من متطلبات األمن والسالمة لمجمع الخدمات العامة والتزام الع

ي ضمان وصول ل املین ف ة وسالمة الع ة الجامعی ق المدین اني ومراف ة مب ة لكاف دمات العام دیم الخ واستمراریة تق

  .مجمع الخدمات

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في)  2-4(الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إداري/ فني   التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  . سنھ واحدة في مجال األمن والسالمةخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .جمع وتحلیل البیانات  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .البحث والتحري  4  .اعداد التقاریر  3

  .یوم) 15(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .األمن والسالمة دورة في  2  .الوقتة في إدارة دور  1
  .إدارة المخاطردورة في   4  .مھارات التعامل مع اآلخریندورة في   3

    الشروط الخاصة
    2  .بدون  1

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
207  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
 26-4358  الرقم المرجعي  مدیر إدارة نظم المعلومات الجغرافیة  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .الھیكل المعتمدحسب 

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    نظم المعلومات الجغرافیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  9  المرتبة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ات  ) GIS(یعتبر دور مدیر إدارة نظم المعلومات الجغرافیة  ي عملی ي أساسي ف م فن ھ داع ة لكون ة األھمی ي غای ف

ة " دورة حیاة المشروع فھو یساند مدراء ومھندسي مشاریع الجامعة في مختلف مراحل المشروع  الدراسة األولی

  . بالبیانات والتقاریر والرسومات الالزمة لخطط المشروع "الصیانة التشغیل و، التنفیذ ، اإلعداد ، 

    من الوظیفة الھدف األساسي
ل  ع وتحلی یق جم ق  وتنس ة وف اریع الجامع ات مش راج بیان يوإخ ددة تلب یغ متع ات  ص میم ومتطلب اییر التص مع

واإلعداد وفریق اإلشراف  األولیةتقدیم الدعم الفني لفریق التصمیم في مرحلتي إدارة الدراسة لالتشغیل والصیانة 

  .في مرحلة التنفیذ وفرق عملیات التشغیل والصیانة

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4(في الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .مدني/ معماري   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .إدارة المشاریع  مجال فيعلى األقل سنوات  عشرخبرة 

    المطلوبةالمھارات 
  .التحلیل اإلحصائيقدرة في   2 .ضبط الوثائق والسجالت  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .اإلتصال الفعال مع اآلخرین  3

  .یوم) 150(إجمالي عدد أیام التدریب ال تق عن   التأھیل والتدریب
   ”PMO”اإلحترافیةإدارة المشاریع دورة في   2  .إدارة الجودة نظامفي  ةدور  1

برمجیات نظم المعلومات دورات في   4  .جمع البیانات وتحلیل اإلحصائیة في دورة  3
  ’GIS‘   الجغرافیة

    الشروط الخاصة
حاصل على درجة االعتماد المھني بدرجة مھندس   1

    2  .مشارك



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
208  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  27-43581  الرقم المرجعي  سكرتیر  اسم الوظیفة

  الوظیفةجھة 
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .حسب الھیكل المعتمد
  الشعبة  القسم  اإلدارة

    نظم المعلومات الجغرافیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 
  5  المرتبة GISنظم المعلومات الجغرافیة إدارة مدیر   المرجعیة

    وصف الوظیفة
ث وعنص عتبر عامل مھم في نجاح تنظیم سیر العملی رتیر اإلدارةسك دیر اإلدارة حی ب م ي یر مساند لمكت ى ف عن

یافة  تقبال والض ة واالس د والطباع بط المواعی ة وض ة وجدول یم والمتابع ات التنظ راجعین عملی ال للم واألعم

  .الیومیةالروتینیة 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ى دف إل دیر  تھ دعم اإلداري لم دیم ال ة دارةاإلتق ة  بتلبی ب كاف ات مكت دیر المتطلب تقبال بم د واس د المواعی تحدی

ة بوتنظیم السجالت و الوثائق وحفظالھاتفیة االتصاالت الضیوف والمراجعین و ب الالملفات الخاص  وتنظیم، مكت

  .دارةاإلبیئة العمل في 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في)  2-4(المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رقم 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة أعمال/ تقنیات مكاتب إداریة  التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .خبرة أربع سنوات في تقنیات العمل اإلداري منھا على األقل ثالث سنوات في مجال السكرتاریة

    المھارات المطلوبة
  .قواعد البیانات التعامل مع تطبیقات  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .القدرة على االتصال مع اآلخرین  4  .انجلیزي/ سرعة الطباعة عربي   3

  .یوم)  60(  إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .انجلیزي/ دورات في الطباعة عربي   1  .انجلیزي/ دورات في الطباعة عربي   1
  .تقنیة المكاتبدورات في   3  .دورات في تقنیة المكاتب  3

    الشروط الخاصة
  .التقید بالمواعید المحددة  2  .یتمیز بالصدق واألمانة وحسن المظھر  1

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
209  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  28-43582  الرقم المرجعي  الدعم الفنيرئیس قسم   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    نظم المعلومات الجغرافیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  5  المرتبة GISنظم المعلومات الجغرافیة إدارة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ة الدعم الفني رئیس قسم  یعتبر حلقة وصل ما بین المشاریع المنجزة والمستخدمة وانجاز عملیات مشاریع الجامع

  . عملیات دورة حیاة المشروعبعض نھ داعم فني أساسي للكوالتي تحت التنفیذ والمشاریع المستقبلیة 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ى ل دف إل ي تھ دعم الفن دیم ال دراء ومھندسي المشاریع وتق قلم ة لفری ي إدارة الدراس ي مرحلت میم ف ة التص  األولی

  .واإلعداد وفریق اإلشراف في مرحلة التنفیذ وفرق عملیات التشغیل والصیانة

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في)  2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إداري/ فني   التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .المكتبیةوثالث سنوات في األعمال اإلداریة خبرة 

    المھارات المطلوبة
  .جمع وتحلیل البیانات  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس  1
  .التعامل مع أنظمة قواعد البیانات  4  .إعداد التقاریر  3

  .یوم) 45(ال تقل عن إجمالي عدد أیام التدریب   التأھیل والتدریب
برمجیات نظم المعلومات دورات في   PMOS"..  2"المشروع  إدارةدورة في نظام مكتب   1

  ’GIS‘   الجغرافیة

تطبیقات نظم المعلومات  دورة في  4  .دورة في مھارات التعامل مع اآلخرین  3
  ". GPS"الجغرافیة

    الشروط الخاصة
    2  .بدون  1

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
210  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  29-43583  الرقم المرجعي  رئیس قسم تحلیل البیانات  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    نظم المعلومات الجغرافیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  7  المرتبة GISنظم المعلومات الجغرافیة إدارة مدیر   المرجعیة
    الوظیفة وصف

دراء ومھندسي المشاریع رئیس قسم  ع م ي التواصل م ً ف ا ً مھم ات یلعب دورا ات لحصر وتحلیل البیان ع بیان جم

مرافق ومعدات لغرض تحلیل وتصنیف بیانات مباني والمشاریع الجدیدة في مختلف عملیات مرحلة التنفیذ یعتبر 

  .الجامعة وتجھیزات كافة منشآت

    الوظیفةالھدف األساسي من 

ى  دف إل ة تھ ات الجغرافی م المعلوم امج نظ ة برن ي " GIS"جاھزی ة ف اریع الجامع ي مش دراء ومھندس ة م لخدم
  .مختلف مراحل المشروع

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4(المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رقم 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .مدني/ معماري   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  . التصمیم واإلشرافخبرة أربع سنوات في 

    المھارات المطلوبة
  .التحلیل اإلحصائيقدرة في   2 .ضبط الوثائق والسجالت  1
  .مع تطبیقات میكروسوفت أوفسالتعامل   4  .اإلتصال الفعال مع اآلخرین  3

  .یوم) 60(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  ".GIS"في نظم المعلومات الجغرافیةدورة   2  .إدارة الجودة نظامفي  ةدور  1

نظام تحدید المواقع الجغرافیة دورة في   4  .جمع البیانات وتحلیل اإلحصائیة في دورة  3
‘GPS’.  

    الشروط الخاصة
    2  .بدون  1

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
211  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  30-43584  الرقم المرجعي  رئیس قسم الرسم والمساحة  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    نظم المعلومات الجغرافیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  7  المرتبة GISنظم المعلومات الجغرافیة إدارة مدیر   المرجعیة
    الوظیفة وصف

تقبلیة رئیس قسم  دة والمشاریع المس ة الجدی الرسم والمساحة یعنى بتجھیز المخططات المساحیة لمشاریع الجامع

اریع  ي المش دراء ومھندس ات م ب متطلب ات ، حس ات المخطط ة متطلب ة وتلبی ة التحتی ات البنی دیث مخطط وتح

  .عملیات التشغیل والصیانة  برامج وخططالتفصیلیة فق 
    األساسي من الوظیفة الھدف

ات دورة تھدف إلى  ف عملی ي مختل تقدیم الدعم الفني لمدراء ومھندسي المشاریع ومھندسي التشغیل والصیانة ف

  .حیاة المشروع

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في)  2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المطلوبالمؤھل العلمي 
  .مساحة   التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .أعمال الرفع المساحيسنوات في تقنیات العمل  أربعخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .أعمال المساحةالتعامل مع تطبیقات   2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .االتصال مع اآلخرین القدرة على  4  .الرسم الھندسيالتعامل مع تطبیقات   3

  .یوم)  60(  إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
 Total"أعمال المساحةتطبیقات دورات في   1

Station".  2  دورة في برنامج إكسیل.  

  ."PMOS"المشروع  إدارةدورة في نظام مكتب   4  .اآلخریندورة في مھارات التواصل مع   3
    الشروط الخاصة

    2  .بدون  1

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
212  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  31-4359  الرقم المرجعي  مدیر إدارة الخدمات العامة  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    الخدمات العامة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  9  المرتبة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ة دمات العام دیر إدارة الخ اء  م ؤولیة االرتق م مس ي تقاس یانة ف غیل والص ات التش م إلدارة عملی ریك مھ ر ش یعتب

بمھام  خدمات  ختصبمستوى جودة منشآت ومرافق المدینة الجامعیة ومنشآت الجامعة في المحافظات حیث أنھ ی

  . النظافة والبستنة وصحة وسالمة البیئة
    الھدف األساسي من الوظیفة

حة المحافظة على تھدف إلى  ة وص ة  منشآتنظاف ق الجامع ق ومراف ة ولتحقی ة جاذب حة وسالمة منسوبي صبیئ

ة و ور وزوار الجامع دائق والزھ یق الح جیرات وتنس جار والش راء واألش طحات الخض املة بالمس ة الش العنای

  .والخارجیةوالنباتات الداخلیة 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4(قم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة ر

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة عامة  التخصص  .بكالوریوس

    الخبرة العملیة
رة  رخب ي  عش نوات ف ب س ة المكات ة وتقنی ال اإلداری نھ فاألعم ل س ى األق ا عل غیل ، منھ ال التش ال أعم ي مج

  .والصیانة
    المھارات المطلوبة

  .إعداد التقاریر  2 .القدرة على إدارة المھام واألولویات  1
  .أوفس التعامل مع تطبیقات میكروسوفت  4  .إدارة الوقت  3

  .یوم) 60(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .السالمة وصحة البیئةدورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .تدویر مخلفات المنزلیة والزراعیةدورة في   4  .حیاة المشروعدورة دورة في مراحل   3

    الشروط الخاصة
    2  .بدون  1



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
213  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  الوصف الوظیفي بطاقة

  32-43591  الرقم المرجعي  سكرتیر  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    الخدمات العامة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  5  المرتبة إدارة الخدمات العامة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ث عتبر عامل مھم في نجاح تنظیم سیر العمل وعنصی اإلدارةرتیر سك دیر اإلدارة حی ي یر مساند لمكتب م ى ف عن

یافة  تقبال والض ة واالس د والطباع بط المواعی ة وض ة وجدول یم والمتابع ات التنظ راجعین عملی ال للم واألعم

  .الیومیةالروتینیة 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ى دف إل دیر  تھ دعم اإلداري لم دیم ال ة دارةاإلتق ة  بتلبی ب كاف ات مكت دیر المتطلب تقبال بم د واس د المواعی تحدی

ة بوتنظیم السجالت و الوثائق وحفظالھاتفیة االتصاالت الضیوف والمراجعین و ب الالملفات الخاص  وتنظیم، مكت

  .دارةاإلبیئة العمل في 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في)  2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة أعمال/ تقنیات مكاتب إداریة  التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .خبرة أربع سنوات في تقنیات العمل اإلداري منھا على األقل ثالث سنوات في مجال السكرتاریة

    المھارات المطلوبة
  .التعامل مع تطبیقات قواعد البیانات  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .القدرة على االتصال مع اآلخرین  4  .انجلیزي/ سرعة الطباعة عربي   3

  .یوم)  60(  إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب

  .دورة في إدارة الوقت  2  .انجلیزي/ دورات في الطباعة عربي   1

  .دورات في مھارات السلوك اإلداري  4  .دورات في تقنیة المكاتب  3
    الشروط الخاصة

  .التقید بالمواعید المحددة  1  .یتمیز بالصدق واألمانة وحسن المظھر  1
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
214  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  33-43592  الرقم المرجعي  رئیس قسم خدمات النظافة  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    الخدمات العامة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  5  المرتبة إدارة الخدمات العامة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

یس  ام ورئ ولى مھ ة یت دمات النظاف م خ ةقس دمات نظاف ؤولیات خ ق مس اني ومراف آت  مب ة ومنش ة الجامعی المدین

ة بشكل  الجامعة بالمحافظات ق رضاء وسالمة منسوبي وزوار الجامع ة العمل وتحقی حة بیئ ى ص ة عل للمحافظ

  .مستمر 

    الھدف األساسي من الوظیفة
تھدف إلى المحافظة على نظام واستقرار البیئة الداخلیة والخارجیة للمدینة الجامعیة ومنشآت الجامعة في مختلف 

  .المحافظات 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع   )2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إداري/ فني   التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .سنوات في األعمال اإلداریة والمكتبیة أربعخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .اآلخرینالتواصل الفعال مع   2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس  1
  .إعداد التقاریر  4  .إدارة المھام  3

  .یوم) 80(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .تدویر المخلفات الورقیة والمنزلیةدورة في   2  .دوره في نظام إدارة الجودة  1
  .دورة في إدارة الوقت  4  .وسالمة البیئةصحة دورة في   3

    الشروط الخاصة
    2  .بدون  1
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
215  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  34-43593  الرقم المرجعي  خدمات الزراعة قسمرئیس   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    الخدمات العامة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  5  المرتبة إدارة الخدمات العامة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ة  ي المدین تنة ف دمات البس دیم خ ي تق ة ف ؤولیات المتعلق ام والمس ع المھ ولى جمی ة یت دمات الزراع م خ یس قس رئ

  .مشاریع الجامعة في المحافظات والعنایة المستمرة بھا مرافقالجامعیة 

    من الوظیفةالھدف األساسي 
ة  ي المدین جیرات ف جار والش راء واألش طحات الخض ع والمس ین المواق ویر وتحس یق وتط ى تنس م إل دف القس یھ

  .الجامعیة ومرافق مشاریع الجامعة في المحافظات لتحقیق بیئة صحیة أمنة 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4(ة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقر

    المؤھل العلمي المطلوب
  . فني/ زراعي   التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .أربع سنوات في األعمال اإلداریة والمكتبیةخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .اآلخرینالتواصل الفعال مع   2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس  1
  .التقاریرإعداد   4  .إدارة المھام  3

  .یوم) 60(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  تدویر المخلفات الزراعیةدورة في   2  .دوره في نظام إدارة الجودة  1

دورة في إنتاج الزھور والنباتات   4  .صحة وسالمة البیئةدورة في   3
  .الداخلیة

    الشروط الخاصة
.بدون  1  2    
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
216  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  الوظیفيبطاقة الوصف 
  35-43594  الرقم المرجعي  خدمات المكافحةرئیس قسم   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    الخدمات العامة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  5  المرتبة إدارة الخدمات العامة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ائبة   ات الس ة الحشریة والحیوان ة بالمكافح ام والمسؤولیات المتعلق ع المھ رئیس قسم خدمات المكافحة یتولى جمی

  .ومكافحة اآلفات الزراعیة لضمان صحة وسالمة منسوبي وزوار الجامعة والبیئة العمل

    الھدف األساسي من الوظیفة

  . بیئة العملوسالمة منسوبي وزوار الجامعة و لضمان صحةتھدف إلى 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4( المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رقم

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إداري/ فني   التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .أربع سنوات في األعمال اإلداریة والمكتبیةخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .اآلخرینالتواصل الفعال مع   2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس  1
  .إعداد التقاریر  4  .إدارة المھام  3

  .یوم) 60(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
تدویر المخلفات الزراعیة دورة في   2  .دوره في نظام إدارة الجودة  1

  .والورقیةوالمنزلیة 

دورة في مكافحة اآلفات الزراعیة   4  .صحة وسالمة البیئةدورة في   3
  والحشریة

    الشروط الخاصة
    2  .بدون  1

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
217  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  36-43595  الرقم المرجعي  قسم المشتل الزراعيرئیس   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    الخدمات العامة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  5  المرتبة إدارة الخدمات العامة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ط  ات الخط ق متطلب ة لتحقی ن الفسائل والشتالت النباتی د م اثر العدی اج وتك رئیس قسم المشتل الزراعي یُعنى بإنت

  .الجامعة في المناسبات العامة والخاصة  منسوبيوالبرامج الزراعیة والموسمیة وطلبات 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ب  راء حس طحات الخض ة والمس جار الزین ور وأش ائل والزھ اج الفس ي إنت ة ف اركة الفعال ى المش م إل دف القس یھ

  .المواصفات الفنیة المطلوبة لتلبیة متطلبات خطط وبرامج الجامعة

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إداري/ فني   التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .الزراعیةسنوات في األعمال   أربعخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .التواصل الفعال مع األخرین  2 .مھارات العنایة بالنباتات الداخلیة والخارجیة  1
  .إعداد التقاریر  4  .إدارة المھام  3

  .یوم) 45(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .مكافحة اآلفات الزراعیةدورة في   2  .النباتات الفصلیةدوره في   1

دورة في إنتاج الزھور والنباتات   4  .صحة وسالمة البیئةدورة في   3
  .الداخلیة

    الشروط الخاصة
    2  .بدون  1

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
218  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  37-43510  الرقم المرجعي  مدیر إدارة المساندة الفنیة  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    المساندة الفنیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  9  المرتبة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ص  ا یخ نظام مدیر إدارة المساندة الفنیة مختص في تقدیم المساندة لمنسوبي اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة فیم

تحكم "  MORMOS"إدارة موارد التشغیل والصیانة مكتب  ة وال ة "   BMS"وأنظمة المراقب دقیق ومراجع وت

وظفي  ع م ة لجمی ریة والشؤون اإلداری الموارد البش ة ب ور المتعلق ع األم ة جمی اولي الصیانة ومتابع مستحقات مق

  .اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة 

    الھدف األساسي من الوظیفة
دعم اإلداري تھدف إلى تقدیم الدعم الفني لمھندسي التشغیل والصیانة  دیم ال دراء مشاریع التشغیل ووتق الي لم الم

  .  تقدیم الدعم اإلداري للموظفین الصیانة  وو

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4(المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رقم 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .تقنیات المكاتب  التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .في األعمال  اإلداریة عشر سنواتخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .إعداد التقاریر  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس  1
  .التعامل الفعال مع اآلخرین  4  .التعامل مع تطبیقات نظم وقواعد البیانات  3

  .یوم) 150(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
إدارة موارد التشغیل دورة في قاعدة بیانات   1

  ." .BMS"في نظم المراقبة والتحكمدورة   2  .والصیانة

  .إدارة مستودعات قطع الغیاردورة في   4  ..التعامل مع ضغوط بیئة العملدورة في   3
    الشروط الخاصة

    2  .بدون  1
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
219  

ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  الوصف الوظیفي بطاقة
  38-435101  الرقم المرجعي  سكرتیر  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    المساندة الفنیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  5  المرتبة  المساندة الفنیةإدارة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ث وعنصعتبر عامل مھم في نجاح تنظیم سیر العمل ی رتیر اإلدارةسك دیر اإلدارة حی ي یر مساند لمكتب م ى ف عن

یافة  تقبال والض ة واالس د والطباع بط المواعی ة وض ة وجدول یم والمتابع ات التنظ راجعین عملی ال للم واألعم

  .الیومیةالروتینیة 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ى دف إل دیر  تھ دعم اإلداري لم دیم ال ة دارةاإلتق ة  بتلبی ب كاف ات مكت دیر المتطلب تقبال بم د واس د المواعی تحدی

ة بوتنظیم السجالت و الوثائق وحفظالھاتفیة االتصاالت الضیوف والمراجعین و ب الالملفات الخاص  وتنظیم، مكت

  .دارةاإلبیئة العمل في 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في)  2-4(الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة أعمال/  تقنیات مكاتب إداریة  التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .خبرة أربع سنوات في تقنیات العمل اإلداري منھا على األقل ثالث سنوات في مجال السكرتاریة

    المھارات المطلوبة
  .تطبیقات قواعد البیاناتالتعامل مع   2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .القدرة على االتصال مع اآلخرین  4  .انجلیزي/ سرعة الطباعة عربي   3

  .یوم)  60(  إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .دورة في إدارة الوقت  2  .انجلیزي/ دورات في الطباعة عربي   1
  .مھارات السلوك اإلداريدورات في   4  .دورات في تقنیة المكاتب  3

    الشروط الخاصة
.التقید بالمواعید المحددة  2  .یتمیز بالصدق واألمانة وحسن المظھر  1  

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
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ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  39-435102  الرقم المرجعي  قسم البنود المستعاضةرئیس   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    المساندة الفنیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  7  المرتبة  المساندة الفنیةإدارة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ر  ة أوام ام دراس ولى مھ ة یت ود المستعاض ط الرئیس فسم البن ات خط ة لعملی ار المطلوب شراء وصرف قطع الغی

یانة غیل والص راج التش زین  وب تویات التخ ق مس واد للتحق ار والم ع الغی تودعات قط ة لمس ة الداخلی والمراجع

  .المتوازن لقطع الغیار یضمن من استقرار التشغیل بشكل مستمر

    الھدف األساسي من الوظیفة
رامج التشغیل  ط وب ات خط اء بمتطلب والصیانة تھدف إلى جاھزیة قطع الغیار ومواد الصیانة بالكمیة الكافیة للوف

  .المالیة للبنود المستعاضة  ومتابعة السجالت

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع  ) 2-4(قم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة ر

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة أعمال/  تقنیات مكاتب إداریة  التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .في األعمال اإلداریة أربع سنواتخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس  2 اإلحصائیة رسوماتالالتعامل مع الجداول اإللكترونیة و  1

  .إعداد التقاریر   3  .المراجعة الداخلیة للمستودعاتالتعامل مع برامج   3

  .یوم) 60(ال تقل عن إجمالي عدد أیام التدریب   التأھیل والتدریب
  ..نظام إدارة الجودةفي  ة دور  2  ..في برنامج إدارة موارد التشغیل والصیانةدورة   1

  .إدارة مستودعات قطع الغیاردورة في   Excel".  4"برنامج الجداول اإللكترونیة دورة في   3

    الشروط الخاصة
    2  .بدون  1

  
  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
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ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  بطاقة الوصف الوظیفي
  40-435103  الرقم المرجعي  رئیس قسم الدعم الفني  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    المساندة الفنیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  7  )الحد األدنى( المرتبة  المساندة الفنیةإدارة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ي   ) MORMOS( إدارة موارد التشغیل والصیانة  لنظام مكتبرئیس مكتب الدعم الفني  دعم الفن یتولى مھام ال

ع  امج وتوزی ي تعترض البرن لمھندسي التشغیل والصیانة فیما یخص تقدیم المساعدة واقتراح الحلول للمشاكل الت

  . ر وتحسین البرنامجمھام عملیات التشغیل والصیانة ومتابعة تنفیذھا والعمل على تطوی

    الھدف األساسي من الوظیفة
ب إدارة تطویر وتحدیث برنامج تھدف إلى متابعة و وارد التشغیل والصیانة نظام مكت دیم و ) MORMOS(م تق

  .الحلول للمشاكل البرمجیة 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع   )2-4(المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رقم 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .حاسب آليھندسة   التخصص  .بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .في مجال البرمجة وتطبیقات الحاسب اآلليسنوات  أربعخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس  2 .تصمیم قواعد البیانات  1
  .إعداد التقاریر  4  .امن المعلومات  3

  .یوم) 60(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .في برنامج إدارة موارد التشغیل والصیانةدورة   2  .دورات في نظام إدارة الجودة  1

ي   3 غیل  إدارةدورة ف ات التش یط عملی وتخط
  .في فن االتصال والتواصل مع اآلخرین ةدور  4  .والصیانة 

    الخاصةالشروط 
حاصل على التصنیف المھني بدرجة مھندس   1

    2  .شاركم
  

 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
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ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

 

 

 

  بطاقة الوصف الوظیفي
  41-435104  الرقم المرجعي BMSرئیس قسم أنظمة المراقبة والتحكم   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    المساندة الفنیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  7  )الحد األدنى( المرتبة  المساندة الفنیةإدارة مدیر   المرجعیة
    وصف الوظیفة

ة بشكل مركزي أنظمة المراقبة والتحكم مختص بقسم رئیس  ة الجامعی ق المدین اني ومراف ات مب ة فعالی إدارة كاف

ترشید الطاقة واستدامة منشآت ویعمل على  ویضمن استقرار التشغیل األمن والي یحقق متطلبات األمن والسالمة

  .المدینة الجامعة 

    الھدف األساسي من الوظیفة
ل  اییر التشغیل األمث ق مع تھدف إلى إدارة البیئة الداخلیة والخارجیة لكافة مباني ومرافق المدینة الجامعیة و تطبی

  .مباني ومرافق الجامعةاستدامة استقرار التشغیل وللعمل على 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع  ) 2-4(م المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رق

    المؤھل العلمي المطلوب
  .كھربائي  التخصص  .ھندسة بكالوریوس

    الخبرة العملیة
  .واإلشراففي مجال التصمیم سنوات  أربعخبرة 

    المطلوبةالمھارات 
  .التعامل مع تطبیقات قواعد البیانات  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .إعداد التقاریر  4  .التعامل مع نظم ولوحات المراقبة والتحكم  3

  .یوم) 60(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .ات في تقنیات وأنظمة المراقبة والتحكم دور  2  .دورات في نظام إدارة الجودة  1
  .في فن االتصال والتواصل مع اآلخرین ةدور  4  .المخاطردورة في   3

    الشروط الخاصة
حاصل على التصنیف المھني بدرجة مھندس   1

    2  .مشارك

  
 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
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ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

 

 

 

  بطاقة الوصف الوظیفي
  42-435105  الرقم المرجعي  رئیس قسم المستخلصات  اسم الوظیفة

  الوظیفةجھة 
یتم وصف مكان الوظیفة 

  .حسب الھیكل المعتمد
  الشعبة  القسم  اإلدارة

    المساندة الفنیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 
    )الحد األدنى( المرتبة  المساندة الفنیةإدارة مدیر   المرجعیة

    وصف الوظیفة
م  م مھ م المستخلصات داع یس قس ات التشغیل رئ دراء إدارات عملی كلم ة وذل دمات العام ضبط ب والصیانة والخ

دقیق  یم وت داول وتنظ ود ج زةبن ھریة المنج دمات الش حة الخ ن ص ق م ابیة للتحق ات الحس ات ل العملی لمستخلص

  .والموردینللمقاولین والختامیة  الدوریة

    الھدف األساسي من الوظیفة
ت لضمان  عملیات التشغیل والصیانة تھدف إلى تقدیم الدعم الفني لمھندسي وفیر الوق د وت لترشید الجھ

  . جودة عملیات التشغیل والصیانة

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .الباب الرابع  في)  2-4(الفقرة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في 

    المؤھل العلمي المطلوب
  .إدارة عامة/ محاسبة   التخصص  .بكالوریوس

    الخبرة العملیة
ة  أربع خبرة  ل ودراس ق بتحلی سنوات في حساب الكمیات ومراجعة المستخلصات، منھا على األقل سنھ فیما یتعل

  .األسعار
    المھارات المطلوبة

  .إعداد التقاریر  2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفس  1
  .تحلیل البنود وتكلفة األجور ومعدالت األسعار  4  .تحلیل األسعار  3

  .یوم) 60(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   والتدریبالتأھیل 
  ."Excel"برنامج الجداول اإللكترونیة دورة في   2  .دورات في نظم إدارة الجودة  1
  .دورة في تحقیق الجودة في إدارة المشاریع  4  .حیاة المشروعدورة دورة في مراحل   3

    الشروط الخاصة
    2  .بدون  1
  

 

 

 

 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
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ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

  الوظیفيبطاقة الوصف 
  43-435106  الرقم المرجعي  االتصاالترئیس قسم   اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
  .حسب الھیكل المعتمد

  الشعبة  القسم  اإلدارة
    المساندة الفنیة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة 

  7  )الحد األدنى( المرتبة  المساندة الفنیةإدارة مدیر   المرجعیة
    الوظیفة وصف

ة  اإلدارة العام وارد البشریة ب  للتشغیل والصیانةرئیس قسم االتصاالت اإلداریة یھتم باإلشراف ومتابعة مھام الم

وأرشفة الوثائق وإدارة الملفات والمعامالت الصادرة والواردة من والى إدارات الوكالة واإلدارات األخرى داخل 

  .الجامعة ومتابعة أداء الموظفین وكشوفات الدوام ومھام الطباعة

    الھدف األساسي من الوظیفة
زة  تھدف إلى ضبط التنظیم اإلداري باإلدارة باإلضافة إلى توفیر بیئة عمل مریحة محفزة للعمل وتقدیم خدمة ممی

  .للتشغیل والصیانةلمنسوبي اإلدارة العامة 

    مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
  .في الباب الرابع )  2-4(المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة رقم 

    العلمي المطلوبالمؤھل 
  .إدارة عامة  التخصص  .دبلوم

    الخبرة العملیة
  .سنوات في األعمال  اإلداریة منھا سنة في شؤون الموظفین ثمانخبرة 

    المھارات المطلوبة
  .إعداد التقاریر  2 .التعامل مع أنظمة ولوائح شؤون الموظفین  1
  .اآلخرینمھارات التواصل مع   4  .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس  3

  .یوم) 120(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن   التأھیل والتدریب
  .دورات في مجال السلوك اإلداري  2  .دورات في مجال الموارد البشریة  1
  .دوره في تنظیم الوثائق وإدارة الملفات  4  .الوقت إدارة دورة في  3

    الشروط الخاصة
    2  .بدون  1

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
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ع الرا  الباب

الوظيفي ـ1440/  01 :   ول صدار الوصف     بطاقات
  
  

    

 بطاقة الوصف الوظیفي
 44-4351061 الرقم المرجعي شؤون الموظفینرئیس شعبة  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
 .حسب الھیكل المعتمد

 الشعبة القسم اإلدارة
  االتصاالت  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة

 4 المرتبة رئیس قسم االتصاالت  المرجعیة
  وصف الوظیفة

وضبط   مطلوبة لمنسوبي اإلدارة العامة للتشغیل والصیانةرئیس شعبة الموظفین یختص بتقدیم جمیع الخدمات ال

 .وتنظیم الحضور واالنصراف وبرامج التدریب 

  الھدف األساسي من الوظیفة
زة وإیجاد توفیر الجھد والوقت لمنسوبي اإلدارةتھدف إلى  ة بیئة عمل محف زة ب وجاذب ة متمی ق رضاء خدم لتحقی

 .لمنسوبي اإلدارة

  مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
 .الباب الرابع  في)  2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

  المؤھل العلمي المطلوب
 .تقنیات المكاتب التخصص .دبلوم

  الخبرة العملیة
 .سنوات في األعمال  اإلداریة منھا سنة في شؤون الموظفینخبرة ثالث 

  المھارات المطلوبة
 .إعداد التقاریر 2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس 1
 .التعامل مع تطبیقات نظم وقواعد البیانات 4 اآلخرینمھارات التواصل مع  3

 .یوم) 45(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن  التأھیل والتدریب
 .دورات في مجال السلوك اإلداري 2 .برنامج شؤون الموظفیندوره في  1
 .دورات في إدارة برامج التدریب 4 .دورة في فن االتصال باآلخرین 3

  الشروط الخاصة

اإللمام بنظام ولوائح الخدمة المدنیة لشؤون  1
  2 .الموظفین

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
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 بطاقة الوصف الوظیفي
 45-4351062 الرقم المرجعي الصادر والواردرئیس شعبة  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
 .حسب الھیكل المعتمد

 الشعبة القسم اإلدارة
  االتصاالت  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة

 4 المرتبة رئیس قسم االتصاالت  المرجعیة
  وصف الوظیفة

ولى وارد یت ادر وال عبة الص یس ش الل  رئ ن خ إلدارة م وارد ل ادر وال امالت الص ع المع ة جمی ام إدارة حرك مھ

 .برنامج انجاز

  الھدف األساسي من الوظیفة
ان  ة وإتق واردة بدق امالت الصادرة وال ق المع ف المختص تھدف إلى ضبط وتنظیم وتوثی ا للموظ وسرعة إحالتھ

 .   االسترجاعوجاھزیتھا للحفظ و 

  الوظیفةمسؤولیات وصالحیات 
 .في الباب الرابع   )2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

  المؤھل العلمي المطلوب
 .تقنیات المكاتب التخصص .دبلوم

  الخبرة العملیة
 .في األعمال  اإلداریة منھا سنة في مھام الصادر والواردسنوات  ثالثخبرة 

  المھارات المطلوبة
 .إعداد التقاریر 2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس 1
 .التعامل مع تطبیقات نظم وقواعد البیانات 4 اآلخرینمھارات التواصل مع  3

 .یوم) 45(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن  التأھیل والتدریب
 .في مجال السلوك اإلداري دورة 2 .الصادر والوارد  نظم وتطبیقات في دورات 1

 دورة في تصنیف وإدارة الوثائق والسجالت 4 .دورة في مھارات األرشفة 3
 .والملفات

  الشروط الخاصة
  2 .بدون 1
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 بطاقة الوصف الوظیفي
 46-4351063 الرقم المرجعي األرشیفرئیس شعبة  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
 .المعتمدحسب الھیكل 

 الشعبة القسم اإلدارة
  االتصاالت  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة

 4 المرتبة رئیس قسم االتصاالت  المرجعیة
  وصف الوظیفة

عبة  یس ش ع السرئ ظ وإدارة جمی ام  حف ولى مھ یف یت ذتاألرش ا نف ات كم اق والمخطط ة  جالت والوث والعنای

 .والمخططات من استرجاع الوثائق والسجالتالمختصین بالملفات وتمكین منسوبي اإلدارة 

  الھدف األساسي من الوظیفة
ت المناسب تھدف إلى  ا بالوق ت والوصول لھ ي أي وق اق والمخططات ف نظم جاھزیة السجالت والوث بأسلوب م

 .بكفاءة عالیةتسھیل حركة العمل الیومي لضمان استثمار الوقت والجھد و وبشكل أمن

  وصالحیات الوظیفةمسؤولیات 
 .في الباب الرابع )  2-4(رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفقرة 

  المؤھل العلمي المطلوب
 .تقنیات المكاتب التخصص .دبلوم

  الخبرة العملیة
 .خبرة ثالث سنوات في األعمال  اإلداریة منھا سنة في األرشفة وحفظ السجالت والوثائق 

  المھارات المطلوبة
 .إعداد التقاریر 2 .التعامل مع تطبیقات میكروسوفت أوفیس 1
 .التعامل مع تطبیقات نظم وقواعد البیانات 4 اآلخرینمھارات التواصل مع  3

 .یوم) 45(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن  التأھیل والتدریب
 .في حفظ واسترجاع الوثائق  دوره 2 .الصادر والواردنظم وتطبیقات في  دورات 1
 في مجال السلوك اإلداري دورة 4 .دورة في الطباعة 3

  الشروط الخاصة
.بدون 1  2  
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 بطاقة الوصف الوظیفي
 47-4351064 الرقم المرجعي الطباعةرئیس شعبة  اسم الوظیفة
  جھة الوظیفة

یتم وصف مكان الوظیفة 
 .حسب الھیكل المعتمد

 الشعبة القسم اإلدارة
  االتصاالت  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة

 4 المرتبة رئیس قسم االتصاالت  المرجعیة
  وصف الوظیفة

ى  المھاموتوزیع  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة منسوبي رئیس شعبة الطباعة یتولى مھام الطباعة الخاصة ب عل

 .وإدارة الوقتالتحقق من الجودة تحدید األولویات والناسخین و

  الھدف األساسي من الوظیفة
ة  ال الطباع یم اإلداري ألعم ى التنظ دف إل ریة تھ ق س ة وتحقی الجودة العالی دد وب ت المح ا بالوق مان انجازھ وض

 .وأمان المعلومات حسب ما ینبغي

  مسؤولیات وصالحیات الوظیفة
 .في الباب الرابع )  2-4(رة رقم المسؤولیات والصالحیات حسب ما ھو موضح في الفق

  المؤھل العلمي المطلوب
 .تقنیات المكاتب التخصص .دبلوم

  الخبرة العملیة
 .في األعمال اإلداریة منھا سنة في أعمال الطباعة  ثالث سنواتخبرة 

  المھارات المطلوبة
 .میكروسوفت أوفیسالتعامل مع تطبیقات  2 التعامل مع الجداول اإللكترونیة والرسومات اإلحصائیة 1

 مھارات التواصل مع األخرین 3 .التعامل مع برامج التدقیق اللغوي 3

 .یوم) 30(إجمالي عدد أیام التدریب ال تقل عن  التأھیل والتدریب
 .دورات في مجال معالجة البیانات 2 .دورة متقدمة بالطباعة االحترافیة 1

 .برامج الرسم ومعالجة الصوردورات في  4 .دورة في إدارة سطح المكتب 3

  الشروط الخاصة
1  2  
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   . مقدمة   1-1- 5

ا تقوم خدمات التشغیل والصیانة  داخل ومترابطة فیم كل مت على تنفیذ مجموعة من العملیات الفنیة واإلداریة والمالیة بش

آتبینھا بصورة تكاملیة بمخرج  ة ویُ  نھائي یحقق متطلبات استدامة منش ق الجامع وبي وزوار ومراف ات منس ي احتیاج لب

  . معطیات منھجیة التشغیل والصیانة بالوكالة ضمن إطارالجامعة وفق اعتمادات محددة وأولویات مجدولة 

 . العملیاتمفھوم    1-2 - 5

ل و عبارة عن مجموعة من المھامالعملیة  وات عم ة خط ة متسلسلةومرتب ذ عملی ق مناسب لتنفی كل متناس  ومترابطة بش

ات  موصوفةومدخالت  مجدول محددة بوقت ات مبرمجة ومخرج دةوأدوات وتقنی ات السیاس مقی ً لمعطی ا ة وفق ات العام

ود  متطلباتتحقق  قیاسیة وھذه العملیات بمجموعھا تشكل إجراءات عمل، الوكالة  وإستراتیجیة روط ومواصفات عق ش

  .التشغیل والصیانة 

  . مبادئ تصمیم عملیات التشغیل والصیانة   1-3 - 5

ع العملیة وسیلة یُ  ي جم اطة ف ھولة البس ل حقق من خاللھا منجزات اإلدارة بصورة قیاسیة تتسم بس ذ وتحلی ات وتنفی البیان

  :تحقق المبادئ التالیة أن على ومن ھذا المنطلق فقد تم مراعاة تصمیم العملیات ، المھام 

اعدة  .1 ة واحدة مس اءة (یجب أن ال یتجاوز عدد المھام في العملیة الواحدة ثالث مھام أساسیة ومھم زم ) إض إذا ل

 .األمر

دود ضیقة  تجزئةالعملیة تحمل موضوع واحد فقط وعدم  .2 ي ح ین إال ف ً الموضوع الواحد على عملیت دا اج  تملیھ

 .شروط ومواصفات العقد 

 .ات العمل بشكل متسلسل مع متطلبات العمل وتوفر المدخالت إعداد خطو .3

 . والسجل مراعاة عدم التكرار في خطوات العمل باإلشارة إلى المرجعیة المطلوبة برقم العملیة ورقم النموذج .4

 .األمرإذا لزم عدم اإلطالة الزائدة في خطوات العمل وذلك باإلحالة إلى الوثیقة اإلرشادیة المرفقة بالعملیة  .5

جالت المستخدمة  یجب أن یتم .6 داد  ألن ھذاربط خطوات العمل بالنماذج والس ي إع اطة ف وح والبس أدعى للوض

 .خطوات العمل 

 .المسؤول عن التنفیذ وتحدید الصالحیات في النماذج الموحدة  الموظفتم ربط خطوات العمل ب .7
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تندات  .8 ظ مس ة حف ى أوعی ارة إل م اإلش د ت ل ق وات العم ام تصنیف في جمیع خط ق نظ ة وف ل عملی ات ك ومخرج

ي رة الملفات االوثائق وإد ا ف ظ نسخھ منھ تم حف وة وی ویتم حفظ أساس الموضوع في الملف المحدد في أخر خط

 .الملفات ذات العالقة

 .وفق برنامج نظام مكتب إدارة موارد التشغیل والصیانة أتمتة منھجیة التشغیل والصیانة  مبدأمراعاة  .9
 

  . الصیانة التشغیل و عملیات حصر   1-4 - 5

 بناًء على المھام الرئیسیة لإلدارة العامة للتشغیل والصیانة وفي إطار شروط ومواصفات عقد التشغیل والصیانة الموحد 

غیل وصیانة  4356TF016حسب النموذج رقم  ة تش ة لمرحل ات المطلوب ر العملی م حص آتفقد ت اني ومنش ق مب  ومراف

دمات ذتنفی الجامعة لإلشراف على ة  خ ودة عالی قالتشغیل والصیانة بج ة وترشید  تحق ق الجامع آت ومراف تدامة منش اس

غ عدد ) 1-3(وباإلطالع على الجدول رقم ،  التشغیل والصیانة استھالك الطاقة وخفض تكالیف د بل ث فق اب الثال ي الب ف

د ) 48(العملیات األساسیة إجمالي  م تحدی ة وت ق خریطة عملی ات وف ة للعملی ات التشغیل والصیانة االعتمادی دفق عملی ت

المشروعات  إدارةعملیة من عملیات معھد ) 31(معارف المشروع فقد تم اختیار  وإلدارة )1-5(الموضحة بالشكل رقم 

(PMI)  PMBOK Guide   یتناسب مع متطلبات مرحلة التشغیل والصیانة بما اإلصدار الخامس عشر .  

  .تصنیف وترمیز العملیات     1-5 - 5

 ً   .تصنیف العملیات من حیث متطلبات منھجیة التشغیل والصیانة بالوكالة  :أوال

  :عملیات التشغیل والصیانة تم تقسیمھا إلى نوعین 

 .Operation Basic  عملیات أساسیة .1

روط  ددة في ش ات وھذه العملیات تختص باإلشراف على خدمات التشغیل والصیانة المح غیل ومتطلب د التش عق

  .والصیانة 

 .Operation Standard   عملیات قیاسیة .2

د إدارة وھذه العملیات مستخدمة في منھجیة إدارة المشاریع  اھیم معھ اییر ومف بوكالة الجامعة للمشاریع وفق مع

  .إلدارة معارف المشروع " PMI"المشروعات 
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 ً م  اإلداري لإلدارة العامة للتشغیل والصیانةتصنیف العملیات من حیث التشكیل تم : ثانیا ي الشكل رق حسب الموضح ف

 :وذلك على النحو التالي ) 1-2(وفق الھیكل التنظیمي الموضح  بالشكل رقم  )5-2(

  

 .عملیات التشغیل والصیانة  .1

 .عملیات النظافة  .2

 ) .البستنة ( عملیات الزراعة  .3

 ) . الترمیم( عملیات التأھیل  .4

 . (GIS)نظم المعلومات الجغرافیة عملیات  .5
 

 ً ً ألھمیة الوقت وأولویات العمل فقد تم في ھذا اإلصدار إنجاز عملیات التشغیل والصیانة وسنتناول الحقا شاء  إنونظرا

  .الباب الثامن رنامج العمل الموضح في الملحق ــحسب بفي اإلصدار القادم بقیة العملیات هللا تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

عملیات التشغیل 
  والصیانة

  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة عملیات

  

 عملیات النظافة

عملیات 
النظم 

 الجغرافیة 

عملیات 
  عةالزرا

  عملیات 

 التأھیل

  عملیات 
إدارة 

 االتصاالت

  عملیات 
  إدارة الوقت

  العملیات القیاسیة
 

  عملیات 
إدارة 

 المخاطر

  عملیات 
  إدارة التكلفة

  عملیات 
إدارة 

 المشتریات

  عملیات 
  النطاقإدارة 

  عملیات 
إدارة 
 المعنیین

  عملیات
  إدارة الجودة 

الموارد عملیات 
  البشریة

 العملیات األساسیة

  عملیات اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة ) 5-1(الشكل 
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  . ترمیز العملیات والنماذج والسجالت  1-6 - 5

تصنیف وترمیز العملیات والنماذج والسجالت من المطالب المھمة في برنامج أتمتة منھجیة التشغیل والصیانة باإلضافة 

جالت إلى أھمیتھ في  ائق والس ظ واسترجاع الوث ات  ،إدارة ومتابعة العملیات بسھولة وسرعة حف ة العملی ز كاف م ترمی ت

  :على النحو التالي  باستخدام األحرف واألرقام والنماذج والسجالت

  .العملیات : أوالً 

XXX XX XXXX 

  

  

  

  .والسجالت النماذج : ثانیاً 

XXX XX XXXX 

  

  

  :حیث أن 

TP : یرمز للعملیات الفنیة.  
AP  : اإلداریة یرمز للعملیات.  
TF  :  یرمز للنماذج الفنیة.  
AF  :  یرمز للنماذج اإلداریة.  
TR  :  یرمز للسجالت الفنیة.  
AR  :  یرمز للسجالت اإلداریة.  

  .عملیات التشغیل والصیانة  یرمز إلدارة :  4356
  .یرمز إلدارة تشغیل وصیانة مجمع الخدمات  :  4357
  .یرمز إلدارة نظم المعلومات الجغرافیة  :  4358
  .الخدمات العامة یرمز إلدارة  :  4359

  .یرمز إلدارة المساندة الفنیة  :  43510
  

یرمز لرقم اإلدارة على 
 مستوى الھیكل التنظیمي

  العملیةیرمز لنوع 

رقم تسلسلي للعملیات على 
  مستوى اإلدارة

یرمز لرقم اإلدارة على 
 مستوى الھیكل التنظیمي

  .النموذج أو السجلیرمز لنوع 

لرقم النموذج أو رقم تسلسلي 
  .على مستوى اإلدارة السجل
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  .وصف خطوات العمل  1-7 - 5

األساسیة الموضحة في فھرس "  إدارة عملیات التشغیل والصیانة" سنتناول في ھذه الفقرة وصف كافة عملیات 

د  ع تحدی ذ المھمة م ة لتنفی ل المطلوب ى خطوات العم  الرئیسي الموظفعملیات التشغیل والصیانة وسنتطرق إل

 ً را ة ونظ ل مھم ات ك دخالت ومخرج ي م تخدمة ف جالت المس اذج والس ذھا والنم ن تنفی ؤول ع ات  المس لمتطلب

دیر إف ISO 9001:2015المواصفة القیاسیة  ات یجب أن تكون مصدقة من م ن خطوات العمل لكافة العملی

ات  ي وصف كامل لعملی ا یل اریع وفیم ل الجامعة للمش اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة ومعتمدة من سعادة وكی

   .التشغیل والصیانة األساسیة 

  

  



  

  

  
  

2-5 
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13إلى الجزء  10لمرحلة التشغیل والصیانة من الجزء  التشغیل والصیانة تخریطة تدفق عملیا  
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ة  التقدير

ع جابة
استفسارات
ن  املتنافس

مرحلة تخطيط
شغيل ال
 والصيانة

تخطيط
الصيانة
 الوقائية

 جدولة
الصيانة
 العالجية

        اعتماد
از         ج

 املقاول 

قوائم حصر

القابلة البنود

ض  للتعو

    صرفة
 الدفعة
 املقدمة

    إعداد
انية امل

شغيلية  ال

              أمر

 شراء

        إصالح

 عطل

الفحص

 واملعاينة

           ترم
         قطع

 الغيار

         صرف
            قطع
 غيار

         اعتماد
     مدير

 املشروع

    تحليل
عروض

ن  املتنافس

 قبل االستالم
شغيل طلب

جديد  االبتدائي مشروع

جتماع
مع يدي التم

 املقاول 

ر  التقار

ة  الدور

 

أمر       
 تغییر

 

الصيانة
 الطارئة

تلفيات تقدير

سكنية  وحدة

يل         تأ
      وحدة

 سكنية

          عديالت

شاة امل  ع

 

      طلب

 اجتماع

  قياس
    مؤشرات

داء  

صرف
املستخلص

ري   الش

ضمان تخفيض

املقدمة  الدفعة

       إنذار

 املقاول 

  ب

 املشروع

 

   مراقبة

ودة  ا
      إيقاف

 العمل

ناف   است

 العمل

رد      ا
ي    امليدا
ي ا  ال

    صرف
  الدفعة
ائية  ال

        إنجاز

 العقد

        تقييم
     كفاءة

 املقاول 

       شكر

 وتقدير
عن فراج

يالضمان ا ال  

.خریطة تدفق عملیات التشغیل والصیانة) 2-5(شكل رقم  عملیھ بدون اعتمادیة سابقة  عملیھ مكررة   



  

  

  
  

3-5 
 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 
 

  .من الدلیل المعرفي الجزء األول سجلنموذج أو    ـــ
240  

  األساسیةالعلمیات فھرس 
  435  رمز العضویة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة الجھة
  4356  رمز العضویة  للتشغیل والصیانة إدارة عملیات  اإلدارة

  النماذج والسجالت المستخدمة  العملیةاسم   العملیةرقم 
4356TP01 جديد مشروع شغيل     R01 R02 73 2 1  طلب

4356TP02 اصةإعداد ا       5 4 3  .املتطلبات

4356TP03 ة التقدير لفة  . الت
2 4 6 7 8 9 10 11 

12 13       

4356TP04 املشروع       15 14 13 .إدراج

4356TP05 العقد  تج
4 6 7 8 9 10 11 12 

13 16 R03      

4356TP06 الفنية       18 17 4 .املراجعة

4356TP07 للمنافسة املشروع        20 19 .طرح

4356TP08 للموقع ن املتنافس ارة     R04 24 23 22 21 .ز

4356TP09 ن املتنافس استفسارات ع       27 26 25 .جابة

4356TP10 ن املتنافس عروض      R05 30 29 28 .تحليل

4356TP11 املشروع ووثائق ملفات       R06 R07 3 .إحالة

4356TP12  املقاول مع يدي التم    36 35 34 33 32 31 .جتماع

4356TP13 ي بتدا ي امليدا رد   R08 40 39 38 37 33 22 .ا

4356TP14 ملقاول املوقع    41 39 33 32 31 3 .سليم

4356TP15 املشروعاعتماد        42 27 .مدير

4356TP16  املقاول از ج       R09 43 27 .اعتماد

4356TP17 ض للتعو القابلة البنود قوائم  49 48 47 46 45 44 39 35 .حصر

4356TP18 الغيار قطع       R10 52 51 ترم

4356TP19 املقدمة الدفعة     R11 55 54 53 41 صرفة

4356TP20 شغيلية ال انية امل       57 56 35 إعداد

4356TP21 عطل      R12 60 59 58 إصالح

4356TP22 غيار قطع       R13 62 60 صرف

4356TP23 شراء    67 66 65 64 63 60 أمر

4356TP24 واملعاينة         68 الفحص

4356TP25 ة الدور ر      R14 71 70 69 التقار

4356TP26 والصيانة شغيل ال مرحلة        3 74  تخطيط



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 
 

  .من الدلیل المعرفي الجزء األول سجلنموذج أو    ـــ
241  

  العلمیات األساسیةفھرس 
  435  رمز العضویة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة الجھة
  4356  رمز العضویة  إدارة عملیات للتشغیل والصیانة  اإلدارة

  النماذج والسجالت المستخدمة  العملیةاسم   العملیةرقم 
4356TP27 الوقائية الصيانة  78 77 76 75 66 51 40 39 تخطيط

4356TP28 العالجيةجدولة  الصيانة
40 51 52 58 59 75 76 79 

80                

4356TP29 الطارئة       R15 81 58 الصيانة

4356TP30 غي       84 83 82 أمر

4356TP31 سكنية وحدة تلفيات    90 89 88 87 86 85 تقدير

4356TP32 سكنية وحدة يل   R16 R17 92 91 87 72 71 تأ

4356TP33 ع شاةعديالت     94 93 71 68 58 امل

4356TP34 اجتماع      36 35 34 33  طلب

4356TP35 داء مؤشرات     R18 97 96 95 33 قياس

4356TP36  ري الش املستخلص  صرف
41 64 66 70 98 99 100 101 

103 104 105 106 108 110 R19  

4356TP37 املقدمة الدفعة ضمان    R16 114 112 111 103 54 تخفيض

4356TP38  املقاول     116 115 36 35 33 إنذار

4356TP39 املشروع         118 117  ب

4356TP40 ودة ا     R20 122 121 120 119 95 مراقبة

4356TP41 العمل    128 127 126 125 124 123 إيقاف

4356TP42 العمل ناف         133  132  131  130  129  است

4356TP43 ي امليدا رد يا ا      135 134 40 39 ال

4356TP44 ائية ال الدفعة  صرف
39 40 97 98 101 103 104 105 

106  135              

4356TP45 العقد العقد"إنجاز  R14 R11 R19 137 136 114 103 27 "إغالق

4356TP46  املقاول كفاءة         138 تقييم

4356TP47 وتقدير      141 140 139 138  شكر

4356TP48 ي ا ال الضمان عن     146 145 144 143 142  فراج
  
  

  



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 242  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP01  رقم العملیة  طلب تشغیل مشروع جدید  العملیةاسم 
 اعداد المتطلبات الخاصة  العملیة الالحقة  -  العملیة السابقة

  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

المقصــود بالمشــروع الجدیــد هــو الــذي یــتم طلــب ادرجــه ألول 
ــة الجامعــــة  بــــرامج التشــــغل " البــــاب الثالــــث  -مــــرة فــــي میزانیــ

بعــد اإلنتهــاء مــن مرحلــة التنفیــذ والتاثیــث واســتالمه " والصـیانة
  .ابتدائیاً 

  مدیر اإلدارة
العامة للتشغیل  

  والصیانة
 بدون

2  

للمشاریع بشكل دوري التنسیق مع المختصیین باالدارة العامة 
لمتابعــــة ســــجالت المشــــاریع التــــي تحــــت التنفیــــذ للتحقــــق مــــن 
ـــاریع  ـــمن ســــــــجالت المشـــــ ـــــا ضـــــ ــــة وادراجهـــ ـــــاریع المنتهیــــ المشـــ

  .المطلوب تشغیلها وصیانتها

  مدیر ادارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

4356TR01 
4356TR02  

3  

علــى ضــوء خطـــط وبــرامج مرحلــة تنفیـــذ المشــروع فـــي اإلدارة 
في الـدلیل ) 4345TP01(للمشاریع وفق العملیة رقم العامة 

المعرفي الجزء االول یـتم التنسـیق مـع مـدیر المشـروع العـداد 
ـــح  ــات المشــــروع یوضـ وتجهیــــز وصــــف كامــــل لعناصــــر مكونــ
طبیعة وحجم المشروع ویشرح بشكل مفصل المرافق واالنظمة 
ـــزات  ــــة والتجهیـــــ ـــــة والمدنیــــــــة والمعماریــــ ــــــة والكهربائیـــ المیكانیكیــ

  .دات واألثاثوالمع

  رئیس وحدة 
  4356TF001  ...........عملیات 

4  

یتعین استكمال دراسة طلـب تشـغیل مشـروع جدیـد بمـا یتوافـق 
مع خطط وبرامج المیزانیة التشغیلیة لمشاریع وبرامج الجامعة 
بشــكل یحقــق ادراج المشــروع فــي المیزانیــة العامــة للدولــة قبــل 

 .األقلصدور المیزانیة بثمانیة اشهر على 

  مدیر ادارة عملیات
 4356TF073  التشغیل والصیانة 

رفع طلب تشغیل مشروع جدید لمعالي مدیر الجامعة للموافقة   5
  . على استكمال اإلجراءات

  مدیر ادارة عملیات
 4356TF002  التشغیل والصیانة 

 43466AF001  موظف األرشیف  .3/1/ج/ب/ا: یتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف رقم  6



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 243  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
 4356TP01  رقم العملیة  طلب مشروع جدید  العملیةاسم 

  مدیر اإلدارة العامة للمشاریع
  مدیر إدارة عملیات

  التشغیل والصیانة 
  رئیس وحدة 

  موظف األرشیف  ............عملیات 

        
المقصود بالمشروع الجدید 
الذي تم طلب إدراجھ في 

 .المیزانیة ألول مرة 
التنسیق مع المختصین 

باإلدارة العامة للمشاریع 
للتحقق من المشاریع المنتھیة 

وإدراجھا ضمن سجالت 
 .المشاریع المطلوب تشغیلھا 

على ضوء خطط وبرامج 
مرحلة تنفیذ المشروع یتم 
التنسیق مع مدیر المشروع 

إلعداد وتجھیز وصف 
اصر مكونات كامل لعن

 .المشروع 

یتعین استكمال دراسة طلب 
تشغیل مشروع جدید بما 

یحقق إدراج المشروع في 
المیزانیة العامة للدولة قبل 
صدور المیزانیة بثمانیة 

 .أشھر على األقل 

رفع طلب تشغیل مشروع 
 جدید لمعالي مدیر الجامعة
للموافقة على استكمال 

 .اإلجراءات 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 244  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP02  رقم العملیة  اعداد المتطلبات الخاصة  العملیةاسم 
 التكلفة التقدیریة  الالحقة العملیة  مشروع جدیدتشغیل طلب   العملیة السابقة

  النموذج المستخدمرقم   المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

الثالث الباب یتم إعداد المتطلبات الخاصة وفق التنسیق الوارد في 

وفق النموذج  ةلموحد للتشغیل والصیانالعقد ا من الثالث الفصل -

م  اة )4356TF016(رق ع مرع روع  م ة المش حة طبیع الموض

  :ادناه

  .ھل المشروع جدید :أ 

  .ھل المشروع مستمر: ب

  .سحبھ من مقاول سابقھل المشروع تم : ج 

  مدیر ادارة عملیات

  التشغیل والصیانة
 بدون

2  

 تنفیـــذ الجهــة المشــرفة علــى( التنســیق مــع اإلدارة العامــة للمشــاریع 

ـــذ وزیـــــارة موقـــــعالخـــــالل مرحلـــــة ) المشـــــروع  المشـــــروع قـــــع امو / تنفیــ

 .جمع البیانات الالزمةإستیفاء لمتابعة 

  رئیس وحدة 
 4356TF003  ............عملیات

المشــروع وفریــق  مــدیریــتم إعــداد المتطلبــات الخاصــة بالتعــاون مــع   3
 .اإلشراف

  رئیس وحدة 
 4356TF004  ............عملیات

4  
ــداد المتطلبـــات الخاصـــة بالصـــیغة المحـــددة  یجـــب االلتـــزام عنـــد إعـ

وفق  العقد الموحد للتشغیل والصیانة فيبالنموذج القیاسي الموضح 
  .)4356TF016(النموذج رقم 

  مدیر ادارة عملیات

 4356TF004  التشغیل والصیانة

مراجعة المتطلبات الخاصة والتحقق من مدى وفاء الشروط بمجال   5
  .العمل المطلوب

 4356TF005    ادارة المساندةمدیر 

 43466AF001  موظف األرشیف  .3/2/ج/ب/ا: رقمفى الملف م حفظ مستندات هذه العملیة تی  6



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 245  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
 4356TP02  رقم العملیة  إعداد المتطلبات الخاصة  العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  مدیر إدارة المساندة
  رئیس وحدة

  ............عملیات  
  موظف األرشیف

        
إعداد المتطلبات الخاصة 

یتم وفق التنسیق القیاسي 

الوارد في عقد التشغیل 

 .والصیانة الموحد
التنسیق مع مدیر المشروع 

باإلدارة العامة للمشاریع 

 لزیارة موقع المشروع

 .لجمع البیانات 

مراجعة المتطلبات الخاصة 

والتحقق من مدى وفاء الشروط 

 .لمجال العمل المطلوب 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

 

إعداد المتطلبات الخاصة 

بالتعاون مع مدیر المشروع 

 .وجھاز اإلشراف

یجب االلتزام بالصیغة المحددة 

 فيالقیاسي الموضح بالنموذج 

 .العقد الموحد للتشغیل والصیانة



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 246  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP03  رقم العملیة  التكلفة التقدیریة  اسم العملیة

 .إدراج المشروع  العملیة الالحقة  اعداد المتطلبات الخاصة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

التحقــق مــن اســتیفاء بیانــات وصــف عناصــر مكونــات المشــروع   1
  ). 4356TP01( لعملیة رقم لوفقًا 

  رئیس وحدة 

 4356TF001 ...............عملیات

التحقق من وفاء المتطلبـات الخاصـة باحتیاجـات خطـط وبـرامج   2
 ).4356TP02( لعملیة رقم لتشغیل وصیانة المشروع وفقًا 

  رئیس وحدة 

 4356TF004 ...............عملیات

3  
تحدیــد حجــم القــوى العاملــة المطلوبــة لتشــغیل وصــیانة المشــروع 

امــل اإلطــالع (الوظــائف لجهــاز وعمــال المقــاولوتوصـیف كافــة 
  ).على الملحق في الباب الثامن

  رئیس وحدة 

  ...............عملیات
4356TF006 
4356TF007 

4  
بعد التحقق من اكتمال بیانـات المشـروع یـتم الرفـع بطلـب تقـدیر 
التكفة االولیة لتشـغیل وصـیانة المشـروع لمـدة سـنة واحـدة ولمـدة 

  . ثالث سنوات ولمدة خمس سنوات

  رئیس وحدة 

 4356TF008  ...............عملیات

ــــات   5 ـــر مكونــــــات المشــــــروع والمتطلبــ بنــــــاًء علــــــى وصــــــف عناصـــ
 .الموارد الالزمة لتشغیل وصیانة المشروعالخاصة یتم تقدیر 

 رئیس

  قسم التقدیرات 

4356TF009  
4356TF010  
4356TF011  
4356TF012 

6  

ً علـــى شـــروط العقـــد الموحـــد للتشـــغیل والصـــیانة فـــان  البنـــود بنــاء
كورة ادناه تعتبر محملة على التكلفة اإلجمالیة ألجور جهاز ذالم

ــــاول ـــة المقـــــــ ـــــ ـــــتهلكة:(وعمالـــ ـــواد المســــــ ـــــ ــــدات . المـــ ـــــ ــــــدد والمعــ العـــــ
  ).جهاز المقاولالزي الخاص ل.السیارات وااللیات.واالدوات

 رئیس

 بدون  قسم التقدیرات 

7  

تجهیـــز جـــداول الكمیـــات وتقــــدیر التكلفـــة لكافـــة مـــوارد التشــــغیل 
الزمــة للمشــروع حسـب اإلحتیاجــات الفعلیــة لعملیــات لولصـیانة ا

تــاخر وخــدمات التشــغیل والصــیانة وفــي حالــة ضــیق الوقــت او 
قسم التقدیرات عن خطط المشـروع یـتم تقـدیر التكـالیف مـن قبـل 

 .ثالث مهندسین محترفین في مجال التشغیل والصیانة 

 رئیس

  قسم التقدیرات

4356TF009  
4356TF010  
4356TF011  
4356TF012  
4356TF013 

دراســة ومراجعــة التكلفــة االولیــة وتعــدیل مــا یلــزم واعتمادهــا قبــل   8
 .المشروعطلب ادراج 

  عملیاتادارة مدیر 

  بدون  التشغیل والصیانة

 43466AF001  موظف األرشیف  .3/5/ج/ب/ا: رقمحفظ مستندات هذه العملیة فى الملف م تی  9



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 247  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
 4356TP03  رقم العملیة  التكلفة التقدیریة   العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة 
  ............عملیات 

  موظف األرشیف  رئیس قسم التقدیرات 

        
التحقق من استیفاء بیانات 
وصف عناصر مكونات 

 .المشروع 

المتطلبات التحقق من وفاء 
الخاصة باحتیاجات خطط 
 .وبرامج التشغیل والصیانة 

الرفع بطلب تقدیر التكلفة 
األولیة لتشغیل وصیانة 

 .المشروع 

بناًء على وصف عناصر 
مكونات المشروع یتم تقدیر 

كافة الموارد الالزمة لعملیات 
 .التشغیل والصیانة 

مراعاة تحمل البنود الغیر 
ظاھرة في جداول الكمیات 

 .تكالیف األساسیة ضمن ال

تجھیز جداول الكمیات 
وتقدیر التكلفة لكافة موارد 

الزمة لالتشغیل ولصیانة ا
 للمشروع

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

 

دراسة ومراجعة تكالیف 
المشروع وتعدیل ما یلزم 

 .واعتمادھا 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 248  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP04  رقم العملیة  إدراج المشروع  اسم العملیة

 تجھیز العقد  العملیة الالحقة  التقدیریةالتكلفة   العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

ً على مخرجات العملیة رقـم یـتم دراسـة )  4356TP03( بناء
تغطیهتــا كافــة الخـــدمات  مراجعــة التكلفــة األولیــة للتاكــد مــنو 

 بما یتفق مع األسـعار السـائدة المطلوبة والتحقق من اعتدالها
ــة لتنفیــــذ ،  مــــع مراعــــاة الفتــــرة الزمنیــــة لإلعتمــــاد والفتــــرة الزمنیــ

   .المشروع وتحدیثها اذا لزم األمر

مدیر ادارة عملیات 

  4356TF013  التشغیل والصیانة

2  

رفــع التكلفــة التقدیریــة إلدارة التخطــیط والمیزانیــة لطلــب ادراج 
بمدة كافیة  الجامعةوبرامج تكلفة المشروع في میزانیة مشاریع 

ال تقــــل عــــن ســــنة مــــن تــــاریخ اإلســــتالم اإلبتــــدائي للمشـــــاریع 
ـــة عقــــد التشـــــغیل  ـــاریخ نهایـ ـــن تـ الجدیــــدة وعــــن ســــتة اشــــهر مـ

  .والصیانة للمشاریع المستمرة 

عملیات مدیر ادارة 

  التشغیل والصیانة
4356TF013  
4356TF014 

ـــیانة قبـــــل   3 ـــغیل والصــ یجـــــب طلـــــب ادراج تكـــــالیف بـــــرامج التشــ
  .صدور میزانیة الدولة بثمانیة اشهر 

  مدیر ادارة عملیات 

  بدون   التشغیل الصیانة

همیة المشروع یتم متابعة الطلب بالتنسیق مع حسب خطط وأ  4
  .والجهات المعنیة ادارة المساندة بالوكلة

  مدیر ادارة 

  بدون  المساندة الفنیة

ـــروع ( اشــــعار الجهـــــة المســــتفیدة   5 ـــا تـــــم ) المســـــتخدمة للمشـ بمــ
 .اتخاذة لغرض اإلحاطة والمتابعة

مدیر ادارة عملیات 

 4356TF015  التشغیل والصیانة

 43466AF001  موظف األرشیف  .3/5/ج/ب/ا: رقمحفظ مستندات هذه العملیة فى الملف م تی  6
  



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 249  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

 4356TP04  رقم العملیة  إدراج المشروع  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  مدیر إدارة المساندة الفنیة  مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة

      
  

رفع التكلفة التقدیریة إلدارة التخطیط 
والمیزانیة لطلب إدراج تكلفة المشروع في 
میزانیة مشاریع الجامعة بمدة كافیة ال تقل 

عن سنة من تاریخ اإلستالم االبتدائي 
للمشاریع الجدیدة وعن ستة أشهر من 
تاریخ نهایة عقد التشغیل والصیانة 

 اریع المستمرةللمش

یجب طلب إدراج تكلفة المشروع  قبل 

 .صدور المیزانیة بثمانیة أشھر 

حسب خطط وأهمیة المشروع یتم متابعة 
 ةالطلب بالتنسیق مع إدارة المساندة بالوكال

 .والجهات المعنیة

إشعار الجھة المستفیدة بما تم اتخاذه 
 . لغرض اإلحاطة والمتابعة

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

دراسة ومراجعة التكلفة األولیة والتحقق 
من اعتدالھا بما یتفق مع األسعار السائدة 

 .والفترة الزمنیة لالعتماد والتنفیذ 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 250  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP05  رقم العملیة  تجھیز العقد  اسم العملیة

 المراجعة الفنیة  العملیة الالحقة  إدراج مشروع  العملیة السابقة
  النموذج المستخدمرقم   المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

                   المشـروع وفقـًا للوثیقـة اإلرشـادیة تشـغیل وصـیانة یتم إعـداد عقـد  1
   . )4356GD01( رقم

عملیات  إدارةمدیر 
 4356TF016  التشغیل والصیانة

2  
 الثالـــثیـــتم إســـتكمال البـــاب ) 4356TP02(رقـــم  للعملیـــةوفقـــا 

ـــة"الفصــــل الثالـــــث  ـــه مـــــن والتحقـــــق "المتطلبـــــات الخاصــ  مراجعتــ
 .قسم العقود - من قبل ادارة المساندة تدقیقه و 

مدیر إدارة عملیات 
 4356TF004  التشغیل والصیانة

3  
( والمتطلبـات العامـة ) الثـانيالبـاب ( شـروط العامـةال قراءة بنـود

وعلى ضوء ذلك یتم حصـر جمیـع ) الثانى الفصل الثالثالباب 
دراجها فى الفصل   .الثالثمن الباب  الرابعالنماذج المطلوبة وإ

  رئیس وحدة 
 بدون  ...........عملیات 

4  

مراجعــــة وتــــدقیق جــــداول الكمیــــات للتحقــــق مــــن وفائهــــا لجمیــــع 

عناصـــر نطـــاق المشـــروع المشـــار لهـــا فـــى المتطلبـــات الخاصـــة 

دراجها ضمن الباب   .الخامس من العقد الموحدوإ

  رئیس وحدة 
  ...........عملیات 

4356TF006 
4356TF007 
4356TF008 
4356TF009 
4356TF010 
4356TF011 
4356TF012 
4356TF013  

5  
تجهیــز المواصــفات الفنیـــة لألعمــال التكمیلیـــة وأعمــال التشـــغیل 

 حسـب نطـاق المشـروع(والصیانة والنظافة والتشـجیر والمكافحـة 
دراجه ضمن الباب )   .الرابعوإ

  رئیس وحدة 
  بدون  ...........عملیات 

6  
المطلوبة للنشغیل والصـیانة  كما نفذ المشروع مخططاتحصر 

دراجـــه فـــى  عـــداد فهـــرس لتلـــك المخططـــات وإ ــادسالبـــاب وإ  الســ
  .باإلضافة الى فهرس دلیل التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة 
  بدون  ...........عملیات 

یتم ضـبط  )4356TP06(الفنیة وفق العملیة رقم بعد المراجعة   7
  .بیانات العقد في سجل عقود التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة 
 4356AR03  ...........عملیات 

 43466AF001  موظف األرشیف  .3/9/ج/ب/ا: رقمیتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف   8



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 251  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

 4356TP05  رقم العملیة  تجھیز العقد  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  ............رئیس وحدة عملیات   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة

      
ً تشغیل وصیانة المشروع إعداد عقد    وفقا

 4356GD01: للوثیقة اإلرشادیة رقم 

استكمال بیانات المتطلبات الخاصة في 
والتحقق من مراجعتھا العقد الموحد 

  .وتدقیقھا 

بناًء على قراءة بنود العقد الموحد یتم 
تجھیز النماذج المطلوبة وإدراجھا في 

 .الفصل الرابع 

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

مراجعة وتدقیق جداول الكمیات 

  .وإدراجھا في الباب الخامس 

تجھیز المواصفات الفنیة وإعداد 

  .وإدراجھا في الباب الرابع الفھرس 

حصر المخططات كما نفذت وإعداد 

  .الفھرس وإدراجھ في الباب السادس 

ضبط بیانات العقد في سجل عقود 

  .التشغیل والصیانة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 252  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

الوثيقة الوثيقة تجهیز العقد اسم  4356GD01 رقم

العملية  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP05  رقم

ً لمتطلبات نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة فإن عقد التشغیل والصیانة یجب أن یشتمل على جمیع  وفقا
  :المستندات المشار لھا في المادة الثانیة من الوثیقة األساسیة للعقد وعلیھ یجب أن یشتمل العقد على ما یلي

  .الوثیقة األساسیة للعقد: األول الباب  □

  . الشروط العامة: الباب الثاني  □

  :الفصول التالیة الشروط الخاصة ویشمل :  الثالثالباب  □
  .تعلیمات المتنافسین : الفصل األول  - 1
  .المتطلبات العامة : الفصل الثاني  - 2
  .المتطلبات الخاصة: الفصل الثالث  - 3
  .المستخدمة في تقدیم العرض النماذج: الفصل الرابع  - 4

  . المواصفات: الباب الرابع  □

  . وفئات االسعار جدول الكمیات: الباب الخامس  □
  .المخططات وكتیبات التشغیل والصیانة: الباب السادس  □

  .خطاب الترسیة أو قبول العرض : الباب السابع  □

  . المالحق ان وجد: الباب الثامن  □
ا ویتم إدراج جمیع  ى م ر عل ي تشتمل وال تقتص روع والت المستندات المتعلقة بالمنافسة قبل وبعد طرح المش

  :یلي

  -) :1(الملحق رقم  □
  .استفسارات المتنافسین -1
  .االجابة على استفسارات المتنافسین -2
  .أي مستندات ترسل للمتنافسین للتوضیح لبعض شروط العقد -3

  .المستندات المطلوبة من المقاول قبل توقیع العقدیشتمل على جمیع  -) :2(الملحق رقم  □

  .یشتمل على جمیع التعدیالت التي قد تطرأ على العقد بعد التوقیع -) :3(الملحق رقم  □
  

یجب االنتباه إلى إضافة الفھارس والغالف والتنسیق والتحقق من عدم وجود أخطاء لغویة وإمالئیة وتذییل  -:مالحظة * 
  .لمشروعجمیع الصفحات برقم ا



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 253  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP06  رقم العملیة  المراجعة الفنیة  اسم العملیة

 طرح المشروع للمنافسة  العملیة الالحقة  تجھیز العقد  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

ین اتهدف الى ازالـت اإلخـتالف والتبـلشروط العقد المراجعة الفنیة 

ة او مالیـــة ممـــا قانونیـــ العقـــد ســـواء كانــت فنیـــة او فیمــا بـــین وثـــائق

ســـة وخفـــض نســـبة المخـــاطر فیضـــمن جـــودة مســـتندات وثـــائق المنا

  .اعتدال اسعار عروض المتنافسینوبالتالي 

ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

 بدون

2  

ــاب الثالـــث  " الشــــروط الخاصــــة " المراجعـــة الفنیــــة تركـــز علــــى البــ

من نموذج عقد " الكمیات وفئات االسعار جداول" والباب الخامس 

 التشغیل والصیانة الموحد

مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

 بدون

3  

یضم جمیع التخصصات الهندسیة على ان  االشراف جهازتكلیف 

هم من ذي الخبرة الطویلة فـي مجـال التشـغیل ویتم انتقاؤ المطلوب 

 .والصیانة

ادارة عملیات مدیر 
  والصیانةالتشغیل 

4356TF017 

4  

مخططـــات المشـــروع كمـــا نفـــذ وجـــداول الكمیـــات ومراجعـــة دراســـة 

وتوصــــیف المعــــدات والتجهیــــزات ومســــتندات اإلدخــــال للتجهیــــزات 

ـــر المشــــــروع  ـــاث لكافــــــة عناصـــ ــــى ضــــــوئهاواالثـــ ــتم  وعلــ ـــــدیقیق یــــ تـ

   .المتطلبات الخاصة واعداد التقریر الفني والتوصیات النهائیة

  رئیس وحدة 
 4356TF018  ...........عملیات 

عــرض تقریــر المراجعـــة الفنیــة علــى مـــدیر ادارة عملیــات التشـــغیل   5
  .والصیانة لإلعتماد

  رئیس وحدة 
  ...........عملیات 

4356TF018 

 تعلــى ضــوء توصــیات فریــق العمــل ودراســتها یــتم اجــراء التعــدیال  6
  .المطلوبة على وثیقة المتطلبات الخاصة

  رئیس وحدة 
 4356TF004  ...........عملیات 

 43466AF001  موظف األرشیف  .3/7/ج/ب/ا: رقمحفظ مستندات هذه العملیة فى الملف م تی  7



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 254  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

 4356TP06  رقم العملیة  المراجعة الفنیة  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  ............رئیس وحدة عملیات   التشغیل والصیانةمدیر إدارة عملیات 

      
  

المراجعة الفنیة تركز على الباب الثالث 
والباب الخامس " المتطلبات الخاصة " 

  " جداول الكمیات وفئات األسعار"

دراسة ومراجعة المتطلبات الخاصة 
وجداول الكمیات وفئات األسعار 

 .وإعداد التقریر والتوصیات 

العملیة في الملف  حفظ مستندات ھذه
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

عرض التقریر الفني على مدیر 

  .اإلدارة لطلب اإلعتماد

على ضوء التوصیات والدراسة یتم 
  .إجراء التعدیالت المطلوبة

  .تكلیف جھاز اإلشراف للمراجعة 

المراجعة الفنیة تھدف إلى إزالة 
فیما بین مختلف االختالف والتباین 

  .وثائق العقد 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 255  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP07  رقم العملیة  طرح المشروع للمنافسھ  اسم العملیة

  زیارة المتنافسین للموقع  العملیة الالحقة  المراجعة الفنیة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
  : یتم طرح المشروع حسب الترتیب التالي

  . مشروع مستمر - 1
  . مشروع جدید - 2

مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

  بدون

2  

  
ـــاط المــــالي للمشــــروع بالتنســــیق مــــع  اإلدارة التحقــــق مــــن االرتبـ

  .المالیةاإلداریة و  العامة للشؤون
مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

4356TF019  

3  
التحقــق مــن تجهیــز الشــروط والمواصــفات وعقــد المشــروع وفقــًا 

 ).4356TP06(  رقــمالعملیة ، و )4356TP02(رقم  للعملیة
مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

 بدون

4  

ً على موافقة ) 4356TP02(رقم  العملیةبعد إستكمال   و بناء

دارة ال المعتمدة وثائق المشروعرفع وكیل الجامعة للمشاریع یتم 

ـــدد ا ـــتریات بعــ الفة الـــــى نســـــخ مختومـــــة  10لمشــ ــ قـــــرص باالضـــ

لطـــرح المشــروع للمنافســة العامـــة لكــل نســخة "  CD "ضــوئي 

  . )1(مع مراعاة التوضیح في الفقرة 

مدیر االدارة العامة 
  التشغیل والصیانة

4356TF020 

 43466AF001  موظف األرشیف .3/8/ج/ب/ا: رقمفى الملف  العملیةهذه حفظ مستندات م تی  5



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 256  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

 4356TP07  رقم العملیة  طرح المشروع   العملیةاسم 
  موظف األرشیف  مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة  مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة

      
المشروع على أساس مشروع یتم طرح   

  .مستمر أو مشروع جدید 

التحقق من االرتباط المالي للمشروع 

بالتنسیق مع اإلدارة العامة للشؤون 

  .اإلداریة والمالیة

بناًء على موافقة وكیل الجامعة 

رفع وثائق المشروع المعتمدة للمشاریع 

 .إلدارة المشتریات لطلب اإلعالن 

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

التحقق من تجھیز  الشروط 

  .والمواصفات وعقد المشروع 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 257  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP08  رقم العملیة  زیارة المتنافسین للموقع  اسم العملیة

 االجابة على استفسارات المتنافسین  العملیة الالحقة  طرح المشروع للمنافسة  العملیة السابقة

رقم النموذج   المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م
  المستخدم

1  

یجـب إتاحـة الفرصــة  الخاصــةمـن الشـروط ) 9(بنـاًء علـى المـادة رقــم 

لجمیع المتنافسین لزیارة موقع المشروع للوقوف على الطبیعة وفهمهـم 

  . لمشتریاتادارة النطاق المشروع بالتنسیق مع 

ادارة عملیات مدیر 
  والصیانةالتشغیل 

 بدون

2  

منه تقدیم أسماء  یطلب المشروع بناًء على طلب المتنافس لزیارة موقع

مـن یـتم ترشـیحهم لزیـارة موقـع المشـروع مـع إقامـات  أو هویات وصور

 .اء وثائق المنافسةضرورة التحقق أنه قد تم شر 

 إدارةمدیر 
 4356TF021  المشتریات

3  
العامة للسالمة واألمن الجامعي إلصدار تصاریح إذن  إلدارةالكتابة ل

 .دخول لموقع المشروع

ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

4356TF022 

 .اإلشراف بمرافقة المتنافسین لزیارة الموقع جهازتكلیف   4
ادارة عملیات مدیر 

  التشغیل والصیانة
4356TF023 

5  
موقـــع البعـــد إتمـــام برنـــامج زیـــارة المتنافســـین یـــتم إصـــدار شـــهادة زیـــارة 

  .واستكمال بیانات سجل المتنافسین
ادارة عملیات مدیر 

  التشغیل والصیانة
4356TF024  
4356AR04 

ـــ  6 ــتندات م تیـــ ــــن مســـــ ــــخة مــ ـــظ نســـ ـــــةحفـــ ـــــذه العملیـ ــم فـــــــى الملــــــف هـ : رقـــــ
 43466AF001  موظف األرشیف  .3/8/ج/ب/ا



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 258  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

 4356TP08  رقم العملیة  زیارة المتنافس للموقع  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  مدیر إدارة المشتریات  مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة

      
یجب إتاحة الفرصة لجمیع المتنافسین   

لزیارة موقع المشروع للوقوف على 

المشروع الطبیعة وفھمھم لنطاق 

  .بالتنسیق مع إدارة المشتریات

تكلیف جھاز اإلشراف بمرافقة 

 .المتنافسین لزیارة الموقع 

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

طلب إصدار تصاریح دخول من 
اإلدارة العامة للسالمة واألمن 

  .ي الجامع

یتم  المتنافسین بعد إتمام برنامج زیارة

إصدار شھادة زیارة الموقع واستكمال 

 .بیانات سجل المتنافسین 

بناًء على طلب المتنافس یطلب منھ تقدیم 

إقامات من یتم / أسماء وصور ھویات 

ضرورة ترشیحھم لزیارة الموقع مع 

  .التحقق أنھ قد تم شراء وثائق المنافسة



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 259  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP09  رقم العملیة  اإلجابة على استفسارات المتنافسین  العملیةاسم 

  تحلیل عروض المتنافسین  العملیة الالحقة  زیارة المتنافسین للموقع  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
ــــل  یـــــتم إســـــتالم إستفســـــارات المتنافســـــین عبـــــر قنـــــوات التواصـ

  .فى العقد فى الفترة المحددة لذلكالمحددة 
 بدون  ادارة المشتریاتمدیر 

2  
إدارة عملیـات التشــغیل إلــى  المتنافسـین استفســاراتیـتم إحالـة 
 .في نفس الیوم والصیانة

 4356TF025  ادارة المشتریاتمدیر 

3  
اإلشراف المرتبط  جهازیتم إحالة استفسارات المتنافسین إلى 
لإلجابة علیها  المطلوب في موقع المشروع حسب التخصص

 .خالل أربعة وعشرون ساعة

  ادارة عملیاتمدیر 
  التشغیل والصیانة 

4356TF025 

ـــة استفســــــارات  4 ــــالمتناف دراســـ ــــا فــــــى مـــــــدة ســـ ین واالجابــــــة علیهـــ
 .التتجاوز أربعة وعشرین ساعة من تاریخ استالم الطلب

  رئیس وحدة 
 4356TF026  ............عملیات 

عتمادهـا مراجعـة االجابـات علـى ضـوء وثـائق المشـروع  5 فـي  وإ
  .نفس الیوم

  رئیس وحدة 
 4356TF026  ............عملیات 

خـالل إحالة االجابة على االستفسـارات إلـى إدارة المشـتریات   6
 .من تاریخ الطلب أربعة وعشرون ساعة

  ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

4356TF027 

7  

ـــتم حصـــــر جمیـــــع  ـــتقبال االستفســـــارات یـ بعــــد إغـــــالق فتــــرة إســ

ــالها  عــــادة إرســ جاباتهــــا وإ إلــــى إدارة إستفســــارات المتنافســــین وإ

لتعمیمها على المتنافسین وذلك للتحقق من كاملة  المشتریات

اإلجابات لجمیع المتنافسـین وتالفـى أى أخطـاء جمیع إرسال 

  .وارفاقها ضمن ملحق العقد في البالب الثامن غیر مقصودة

  رئیس وحدة 
  ............عملیات 

4356TF026 
4356TF027 

: رقــمفــي الملــف  هــذه العملیــةدات حفــظ نســخة مــن مســتنم تیــ  8
  43466AF001  موظف األرشیف  .3/8/ج/ب/ا



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 260  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  والصیانةإدارة عملیات التشغیل   الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
 4356TP09  رقم العملیة  اإلجابة على استفسارات المتنافسین   العملیةاسم 

  مدیر إدارة المشتریات 
  مدیر إدارة عملیات

  التشغیل والصیانة 
  رئیس وحدة

  ............عملیات  
  موظف األرشیف

        
إستالم استفسارات 

 المتنافسین عبر قنوات
 التواصل المحددة في

  . الفترة المحددة فيالعقد 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

 

إحالة اإلجابة إلى إدارة 

 .المشتریات في نفس الیوم 

إلى إحالة اإلستفسارات 
إدارة عملیات التشغیل 
  .والصیانة في نفس الیوم

دراسة اإلستفسارات 
 24 واإلجابة علیھا خالل

  .ساعة 

مراجعة اإلجابة على 
ضوء وثائق العقد 

  .واعتمادھا في نفس الیوم

إحالة االستفسارات إلى جھاز 
اإلشراف فیما یخص 

  .المواضیع الفنیة في نفس الیوم

إحالة جمیع اإلجابات 
على كافة استفسارات 
المتنافسین إلى إدارة 

  . المشتریات 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 261  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP10  العملیةرقم   تحلیل عروض المتنافسین  اسم العملیة

  حالة ملفات ووثائق المشروعإ  العملیة الالحقة  اإلجابة على استفسارات المتنافسین  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
لمشتریات وفقًا اإدارة إستالم مستندات عروض المتنافسین من 

وضـبط البیانـات فـي  فـتح المظـاریفلجنة لما ورد فى محضر 
  .سجل وثائق مظاریف المتنافسین

ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

4356AR05  

لجنــــة  یوجــــدتشــــكیل لجنــــة تحلیــــل عــــروض المتنافســــین إذا لــــم   2
 .دائمة

ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

4356TF028 

عــروض المتنافســـین إلـــى رئــیس لجنـــه تحلیـــل مســـتندات إحالــة   3
 . العروض لدراسة وتحلیل عروض المتنافسن

ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

  بدون

ـــة بدراســـــة وتحلیـــــل العـــــروض خـــــالل مـــــدة أســـــبوع   4 تلتـــــزم اللجنــ
 .للمشاریع الصغیرة وثالثة أسابیع للمشاریع الكبیرة

  بدون  رئیس اللجنة

ــاییر الفنیـــة والمالیــــة تلتـــزم اللجنـــة بتحلیــــل   5 ــًا للمعــ العـــروض وفقـ
 بدون  رئیس اللجنة  .المحددة 

دراســـة وتـــدقیق عـــروض المتنافســـین مـــن قبـــل أعضـــاء اللجنـــة   6
عداد محضر التحلیل لعروض المتنافسین  4356TF029  رئیس اللجنة  .وإ

7  
مراجعة محضر تحلیل العروض من قبل جمیع أعضاء اللجنة 

جراء التعـدیالت المطلوبـةوعرضه على مدیر اإلدارة  اذا لـزم  وإ
  .االمر

 4356TF029  رئیس اللجنة

توقیع أعضاء اللجنة على محضر التحلیل والتأشیر على بقیة   8
 4356TF029  أعضاء اللجنة  .الصفحات

 4356AR04  رئیس اللجنة  .استكمال بیانات سجل المتنافسین  9

مـــع  إحالــة اصــل محضــر التحلیـــل الفنــي لعــروض المتنافســین  10
  .مستندات العروض إلى إدارة المشتریات

مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

4356TF029 
4356TF030 

ــــروض فــــــى الملــــــف  11 ــــل العــ ــتم حفــــــظ نســــــخة مــــــن تحلیــ ــم یــــ : رقــــ
  43466AF001  موظف األرشیف  .3/8/ج/ب/ا



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 262  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  والصیانةإدارة عملیات التشغیل   الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
 4356MP10  رقم العملیة  تحلیل عروض المتنافسین  العملیةاسم 

مدیر إدارة عملیات التشغیل 
  والصیانة

رئیس لجنة تحلیل عروض 
  المتنافسین

  موظف األرشیف  أعضاء اللجنة

        
استالم مظاریف عروض  

  .المتنافسین 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
الملف المحدد في قائمة 

 .الملفات 

تشكیل لجنة لتحلیل عروض 

  .المتنافسین 

تلتزم اللجنة بتحلیل 
  العروض في المدة المحددة 

إحالة مظاریف عروض 

  .اللجنة المتنافسین لرئیس 

تلتزم اللجنة بتحلیل 
العروض وفق المعاییر 
  .الفنیة والمالیة المحددة 

دراسة العروض وإعداد 
  .محضر التحلیل الفني 

استكمال بیانات سجل 
  .المتنافسین 

إحالة أصل محضر التحلیل 
 إلى إدارة المشتریات الفني

توقیع المحضر من 
  .أعضاء اللجنة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 263  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP11  رقم العملیة  إحالة ملفات ووثائق المشروع  اسم العملیة

 اإلجتماع التمهیدي مع المقاول  العملیة الالحقة  تحلیل عروض المتنافسین  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

بنـاء علـى طلـب تشـغیل مشـروع جدیـد یـتم في وقت مبكـر و 
الجهـة المشــرفة فــي (  للمشــاریعالتنسـیق مــع اإلدارة العامـة 

ائق  لتجهیـــز وترتیـــب وتنظـــیم) مرحلـــة التنفیـــذ  ات ووث ملف
روع  ات المش ة بمتطلب غیل والالخاص داد التش یانة واع ص

  :المستندات التالیة
 .المتطلبات الخاصة - 1

 كتیبات التشغیل والصیانة - 2

 .المخططات كما نفذت - 3

 .والتجهیزاتبطاقات توصیف المعدات  - 4

 .نسخه من مستندات اإلدخال - 5

 .قوائم ترمیز المفاتیح والخزانات - 6

  .الوكیلشهادات الضمان وتعهدات  - 7

  ادارة عملیاتمدیر 
  التشغیل والصیانة 

4356TF003 

2  

 ین یــــتمســــفــــي حــــال االنتهــــاء مــــن تحلیــــل عــــروض المتناف 
التنسـیق مــع اإلدارة العامـة للمشــاریع لتزویـد اإلدارة بملفــات 
ـــة والمتعلقــــة بعملیــــات  ــائق وســــجالت المشــــروع الخاصـ ووثــ

المشار لها  التشغیل والصیانة والنظافة والزراعة والمكافحة
   . اعالهـ

 وحدةرئیس 
  ....... عملیات

4356TF003  
4356TR06  
4356TR07  

 

3  

ـــة   ومراجعـــــة وثـــــائق وســـــجالت ومخططـــــات المشـــــروعدراســ
وفرزهـا وتنظیمهــا وترتیبهــا وارشــفتها ضــمن وثــائق المشــروع 

االدارة المســــؤولة عــــن وحفظهــــا فــــي ملفــــات المشــــروع فــــي 
 . االشراف على عملیات التشغیل والصیانة

رئیس وحدة 
  .......عملیات 

 بدون

: رقـمملـف فـى ال مستندات هذه العملیـةحفظ نسخة من م تی  4
  .3/1/ج/ب/ا

  43466AF001  موظف األرشیف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 264  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
 4356TP11  رقم العملیة  إحالة ملفات ووثائق المشروع   العملیةاسم 

  موظف األرشیف  .........رئیس وحدة عملیات   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة
      

  

التنسیق مع اإلدارة العامة للمشاریع لطلب 

المشروع والملفات الخاصة  استالم وثائق

  .بعملیات مرحلة األعداد والتنفیذ 

دراسة ومراجعة وثائق وسجالت 

ومخططات المشروع وفرزھا وتنظیمھا 

وترتیبھا وأرشفتھا ضمن وثائق 

المشروع وحفظھا في ملفات المشروع 

في اإلدارة المسؤولة عن اإلشراف على 

 عملیات التشغیل والصیانة

ھذه العملیة في الملف  حفظ مستندات
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

بناء على طلب تشغیل مشروع جدید 

التنسیق مع اإلدارة العامة للمشاریع 

لتجھیز وترتیب وتنظیم ملفات 

  .ووثائق المشروع 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 265  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP12  رقم العملیة  اإلجتماع التمھیدي مع المقاول  اسم العملیة

 الجرد المیداني التمهیدي  العملیة الالحقة  إحالة ملفات ووثائق المشروع  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
ــــد  ـــتكمال إجــــــراءات توقیــــــع العقــ ــــن إســـ ــــق مــ ــــع ادارة التحقــ ـــــیق مــ بالتنسـ

  .وطلب نسخه منه المشتریات
  ادارة عملیاتمدیر 

  التشغیل والصیانة 
4356TF031 

التحقق من تقدیم المقاول للضمان النهائى بالتنسیق مع االدارة العامة   2
  .وطلب نسخه منه للشؤون االداریة والمالیة

  ادارة عملیاتمدیر 
  التشغیل والصیانة 

4356TF032 

3  
ـــــدي یـــــــتم إشـــــــعار المقـــــــاول رســـــــمیاً  ـــــان اإلجتمـــــــاع التمهیــ  بموعـــــــد ومكــ
  .المقاول جهازوالمشاركین في االجتماع من 

  رئیس وحدة 
  ......عملیات 

4356TF033 

4  

عـــداد أجنـــدة االجتمـــاع بحیـــث  تكلیـــف جهـــاز اإلشـــراف بقـــراءة العقـــد وإ
ــــط العاجلــــــة  ــــع االعمــــــال والخطــ ـــمل جمیــ ــــة تشــ ــــة حســــــب الوثیقــ والدائمــ

ـــــم ــادیة رقــ ـــب  )4356GD02(االرشـــــ ــــب أولویـــــــات النقـــــــاش حســــ وترتیـــ
 .األهمیة

  وحدة رئیس 
  ...... عملیات

4356TF034 
4356TF035 

 .تحدید أسماء المشاركین فى االجتماع وتكلیفهم بالحضور  5
  ادارة عملیاتمدیر 

  التشغیل والصیانة 
4356TF034 

 واعـــدادتوثیــق جمیـــع محــاور النقـــاش والنتـــائج التــي تـــم التوصــل إلیهـــا   6
  .وتوقیعه من جمیع المشاركین محضر االجتماع

  وحدة رئیس 
 4356TF036  ..... عملیات

7  

بعــــد إســــتكمال جمیــــع توقیعــــات المشــــاركین فــــى االجتمــــاع یــــتم توزیــــع 
  - :المحضر على النحو التالى 

 .وكیل الجامعة للمشاریعنسخه ل - 1

 .للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة العامة ل نسخه - 2

 .عملیات التشغیل والصیانة مدیر ادارةنسخه ل - 3

 ..............رئیس وحدة عملیاتنسخه ل - 4

 .رئیس وحدة التخطیط والجودةنسخه ل - 5

  .لمقاولنسخه ل - 6

  رئیس وحدة 
  .....عملیات 

4356TF036 

 43466AF001  األرشیفموظف   .2- 3/11/ج/ب/ا: رقمحفظ أصل المحضر فى الملف تم ی  8



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 266  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

 4356TP12  رقم العملیة  اإلجتماع التمھیدي مع المقاول  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  .........رئیس وحدة عملیات   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة

      
  

  .إشعار المقاول بموعد اإلجتماع 

بقراءة العقد تكلیف جھاز اإلشراف 

وإعداد أجندة االجتماع بحیث تشمل 

الوثیقة المشار لھا في جمیع األعمال 

 . اإلرشادیة

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

التحقق من استكمال إجراءات توقیع 

  .العقد وطلب نسخھ منھ 

تقدیم المقاول الضمان التحقق من 

 .النھائي وطلب نسخھ منھ

تحدید أسماء المشاركین في 

 .اإلجتماع وتكلیفھم بالحضور 

توثیق محاور النقاش وكافة النتائج 

 .وإعداد وتوقیع محضر اإلجتماع 

توزیع محضر اإلجتماع على جمیع 

 .الجھات المعنیة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 267  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

   إرشادیةوثیقة  

الوثيقة الوثيقة اجندة اإلجتماع التمهیدي اسم  4356GD02 رقم

العملية   ادارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  4356TP12  رقم
  

من الشروط الخاصة فإن ذلك یتطلب قراءة دقیقة لعقد ) 32(لكي یتم عقد االجتماع التمھیدي المشار لھ في المادة رقم 

ى المشروع وإعداد  اع عل دة اإلجتم رح أن تشتمل أجن ق نقت ذا المنطل المحاور الرئیسیة وعناصر المناقشة ، ومن ھ

  :العناصر التالیة

  .خطة تھیئة الموقع -1

ً  90خطة العمل لمدة  -2   .یوما

  .برنامج الجرد االبتدائي المیداني -3

  .برنامج الصیانة الوقائیة والصیانة العالجیة -4

  .الغیاربرنامج تورید قطع  -5

  .برنامج تقدیم مقاولي الباطن لألعمال التكمیلیة والتخصصیة -6

  .برنامج مراقبة الجودة -7

  .برنامج اعتماد القوى البشریة للمشروع -8

  .برنامج اعتماد النماذج المستخدمة -9

  .نظام الصیانة لمتابعة بالغات الصیانة وقطع الغیار -10

  .برنامج السالمة -11

  .یر سیر العملبرنامج تقار -12

  .برنامج حاالت الطواريء واإلخالء -13

  .برنامج ترمیز قطع الغیار وإدارة المستودع -14

  .برنامج صرف مستحقات المقاول والدفعة المقدمة -15

  .تجھیز العدد العامة والخاصة -16

  .برنامج المیزانیة التشغیلیة -17

  .شھادة تقییم األداء -18

  . شریةاعتماد الزي للقوى الب -19

  .الھیكل التنظیمي لمكتب الموقع  -20



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 268  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP13  رقم العملیة  الجرد المیداني اإلبتدائي  اسم العملیة

 تسلیم الموقع للمقاول  العملیة الالحقة  اإلجتماع التمھیدي مع المقاول  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

) 30(المــادة رقــم و مــن الشــروط العامــة ) 12(بنــاًء عــل المــادة رقــم 

بنـــاًء علـــى طلـــب المقـــاول للقیـــام بعملیـــات و مـــن الشـــروط الخاصـــة 

الجرد االبتدائى لجمیع عناصر المشروع یتم تحدید الوقت المناسب 

  واشعار المقاول بالتنسیق مع جمیع الجهات المختصة

  ادارة عملیاتمدیر 

  التشغیل والصیانة
4356TF033 

2  
 صـاحبالمقاول مـن قبـل المشروع على  خطاب ترسیةالتحقق من 

  . او توقیع العقد الصالحیة

  مدیر ادارة عملیات

  التشغیل والصیانة
 بدون

3  
لـم یقــم المقـاول بتقــدیم طلـب للجــرد المیـداني االبتــدائي  تـاخر او إذا

ــاذ اإلجـــراء  رقــــم وفــــق العملیـــة خـــالل الفتــــرة المحـــددة لــــه ، یـــتم اتخــ
)4356TP38(.  

  مدیر ادارة عملیات

  التشغیل والصیانة
 بدون

4  

الطلــــب مــــن المقــــاول بتزویــــد اإلدارة بأســــماء فریــــق العمــــل إلتمـــــام 

إجراءات إستخراج تصاربح إذن الـدخول للموقـع مـن اإلدارة العامـة 

 .للسالمة واألمن الجامعى

  رئیس وحدة

 4356TF022  .............عملیات  

5  
طالعــه علــى جمیــع األنظل عمــلتشــكیل فریــق  مــة مرافقــة المقــاول وإ

ـــر المشــــــ ــــع مرافــــــق وعناصـــ ــــحة ودخولــــــه جمیــ ـــن صــ ــــق مـــ روع للتحقــ
 . جرد وبیانات المقاولالومصداقیة 

  مدیر ادارة عملیات
  التشغیل والصیانة

4356TF037 

6  
ق عملیة الجرد المیدانى یتكلیف المقاول الحالى إن وجد بمرافقة فر 

  .االبتدائي
  رئیس وحدة

  .............عملیات  
4356TF038 

7  
الجـــرد النهـــائي عملیـــة تـــزامن یفضـــل أن تإلســـتثمار الوقـــت والجهـــد 

  .الجرد اإلبتدائي للمقاول الجدید مع عملیةللمقاول الحالي 
  رئیس وحدة

  .............عملیات  
  بدون



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 269  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP13  رقم العملیة  الجرد المیداني اإلبتدائي  اسم العملیة

 تسلیم الموقع للمقاول  العملیة الالحقة  اإلجتماع التمھیدي مع المقاول  السابقةالعملیة 
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

8  

یجــب أن یشــتمل الجــرد علــى جمیــع مكونــات المشــروع وفقــًا للوصــف 
  :التالي
ــــة - 1 ـــــة والمیكانیكیــــ ــــف التخصصــــــــات الكهربائیـــ ـــة لمختلــــ األنظمـــــ

  .وااللكترونیة
  .المعدات والتجهیزات المتحركة والثابتة - 2
  .المباني والمرافق العامة - 3
  ).الورش والمستودعات (المرافق المساندة  - 4

  رئیس وحدة

 بدون  .........عملیات  

9  
وضبط یع مكونات المشروع المطلوب یداني لجممإعداد قوائم الجرد ال

  .بیانات سجل المعدات والتجهیزات
  المقاول

4356TF039  
4356TR08 

10  

دراسة مالحظـات الجـرد االبتـدائي وتحدیـد مـن المسـؤول عـن إصـالح 
  :المالحظات حسب الحاالت التالیة 

 .اإلصالح من قبل المقاول الحالي إذا كان هو السبب - 1

ــــت  - 2 ـــالح إلـــــى المقـــــاول الجدیـــــد اذا كانـ نقـــــل مســـــؤولیة اإلصــ
 .الجامعة هي السبب

ــــن قبـــــــل الوكیــــــــل  - 3 ـــــالح مـــ ـــاري اإلصــ ــــــمان ســـــ ـــان الضـ اذا كــــ
  .الصالحیة

  رئیس وحدة

 بدون  ..........عملیات  

11 
على ضوء الجرد المیداني ونتـائج الدراسـة یـتم تحریـر محضـر لتوثیـق 

  .المالحظات والمسؤولیات والتوصیات المطلوبة
  رئیس وحدة

 4356TF040  ..........عملیات  

جوانــــب موقــــع وعلــــى هــــذا یكــــون المقــــاول الجدیــــد علــــى علــــم بكامــــل  12
ستالمه   .لعناصر مكونات المشروع  المشروع وبدء العمل وإ

  رئیس وحدة
  4356TF040  ..........عملیات  

  رئیس وحدة  .توزیع المحضر على جمیع الجهات المعنیة واعطاء نسخه للمقاول  13
 4356TF040  ..........عملیات  

ــــف  14 ــــى الملــ ــــة فــ ــــذه العملیــ ــــن مســــــتندات هــ ــــخة مــ ــــظ نســ ـــتم حفــ ـــــمیـــ  :رقـ
 43466AF001  موظف األرشیف  .3/6/ج/ب/ا



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 270  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
 4356TP13  رقم العملیة  الجرد المیداني اإلبتدائي   العملیةاسم 

مدیر إدارة عملیات التشغیل 
  والصیانة

رئیس وحدة عملیات 
.............  

  موظف األرشیف  المقاول

        
من ) 12(بناء على المادة 

الشروط العامة والمادة 
من الشروط الخاصة ) 30(

تحدید الوقت المناسب 
  .وإشعار المقاول 

التحقق من خطاب الترسیة 

  .أو توقیع العقد 

تلتزم اللجنة بتحلیل العروض 
  . في المدة المحددة

إذا تأخر أو لم یقم المقاول 
 بتقدیم طلب للجرد االبتدائي

یتم اتخاذ اإلجراء وفق 
 العملیة رقم

)4356TP38( .  

تكلیف المقاول الحالي 

بالمشاركة في عملیة الجرد 

  .اإلبتدائي 

استثمار الوقت والجھد 
تزامن الجرد النھائي 

الجرد للمقاول الحالي مع 
  .اإلبتدائي للمقاول الجدید 

تشكیل فریق عمل لمرافقة 

المقاول في عملیة الجرد 

  .اإلبتدائي 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 271  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
 4356TP13  رقم العملیة  الجرد المیداني اإلبتدائي   العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة 
  .............عملیات 

  موظف األرشیف  المقاول

        
یجب أن یشتمل الجرد 

 على جمیع مكونات
  .المشروع  وأنظمة 

  

إعداد قوائم الجرد 
المیداني لجمیع مكونات 
المشروع وضبط بیانات 

  .سجل المعدات 

دراسة مالحظات الجرد 
االبتدائي وتحدید المسؤول 

  .عن اإلصالح 

تحریر محضر الجرد 
االبتدائي لتوثیق المالحظات 

  . والتوصیات

تاریخ محضر الجرد 
اإلبتدائي یعتبر تاریخ 
االستالم وبدء عملیات 

  .التشغیل والصیانة 

توزیع المحضر على 
  .الجھات المعنیة 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 272  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP14  رقم العملیة  تسلیم الموقع للمقاول  اسم العملیة

  عتماد مدیر المشروع ا  العملیة الالحقة  الجرد المیداني اإلبتدائي   العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
على ضوء من الشروط العامة و ) 13(المادة رقم  ىبناء عل

یتم التحضـیر لتسـلیم اإلبتدائي الجرد المیداني  دراسة نتائج
   .للمقاولالموقع 

  ادارة عملیاتمدیر 
  التشغیل والصیانة

 بدون

2  
للمقــاول باإلضــافة إلــى  المشــروع موقــعتشـكیل لجنــة تســلیم 

 وفریـــق عمـــل یمثـــلالمقـــاول القـــدیم  یمثـــلمنـــدوب حضـــور 
 .المقاول الجدید 

  مدیر ادارة عملیات
  التشغیل والصیانة

4356TF037 

3  
تسلیم الموقع بموعد وأعضاء اللجنة  جهاز االشرافإشعار 
 .للمقاول

  مدیر ادارة عملیات
  التشغیل والصیانة

4356TF033  

4  

  - :التحقق من اآلتي 
 . او توقیع العقدتعمید المقاول بترسیة المشروع  - 1

 .تقدیم خطاب الضمان النهائي - 2

خلــو الموقــع مـــن العوائــق المانعـــة لتســلیم الموقـــع  - 3
 .الجدید للمقاول

 .جاهزیة دلیل التشغیل والصیانة  - 4

 .المخططات كما نفذتجاهزیة  - 5

المعـــدة  االبتـــدائي المیـــدانى الجـــردإعتمـــاد قـــوائم   - 6
  .من قبل المقاول الجدید

 

 وحدةرئیس 
  ...........عملیات 

4356TF003 
4356TF031 
4356TF032 
4356TF039 

عطـــاء  اصـــول ثـــالث إعـــداد محضـــر تســـلیم الموقـــع مـــن  5 وإ
  .من المحضر اصل المقاول نسخة

رئیس وحدة 

 4356TF041  ........... عملیات

 فى الملف العملیة صل المحضر ومستنداتحفظ أیتم   6
  43466AF001  موظف األرشیف  .3/27/ج/ب/ا: رقم



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 273  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

 4356TP14  رقم العملیة  تسلیم الموقع للمقاول   العملیةاسم 
  موظف األرشیف  .........رئیس وحدة عملیات   إدارة عملیات التشغیل والصیانة مدیر

      
  

 .التحقق من متطلبات تسلیم الموقع 

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

من الشروط ) 13(بناء على المادة رقم 
العامة وعلى ضوء نتائج دراسة الجرد 

االبتدائي یتم التحضیر لتسلیم المیداني 
  .الموقع للمقاول

تشكیل لجنة لتسلیم موقع المشروع 

 .للمقاول 

إعداد محضر تسلیم الموقع وإعطاء 

 .المقاول نسخة منھ 

إشعار جھاز اإلشراف وأعضاء 

 .اللجنة بموعد تسلیم الموقع 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 274  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP15  رقم العملیة   مدیر المشروعاعتماد   اسم العملیة

 اعتماد جهاز المقاول  العملیة الالحقة  تسلیم الموقع للمقاول  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

المتطلبــات  –الخاصــة مــن الشــروط ) 15(بنــاء علــى المــادة رقــم 

ســـیرة یم ضـــر اإلجتمــاع التمهیـــدي یــتم تقـــدوبنـــاء علــى مح العامــة

ممثــل المقــاول فــي موقــع المشــروع  (CV)الذاتیــة مـدیر المشــروع 

  .بصفة مستمرة

  بدون  المقاول

2  

ـــیة  ـــروع ومقابلتــــه الشخصـ ـــیرته الذاتیــــة لمــــدیر المشـ یــــتم دراســــة سـ

ـــات  للتحقــــق ممــــا لدیــــه مــــن معــــارف ومهــــارات قیادیــــة الدارةعملیـ

المشروع ومدى تحقـق المواصـفات والشـروط المحـددة فـي جـداول 

 .الباب الثامن - الوظیفي المرفقة في الملحق الوصف 

  مدیر ادارة عملیات
  التشغیل والصیانة

 بدون

3  

یتم اعتماد مـدیر المشـروع لفتـرة تجریبیـة ال تقـل عـن ثالثـة اشـهر 

قـــاول الرئیســـي ونســـخه مبموجـــب خطـــاب رســـمي موجـــه لمكتـــب ال

 .منه لرئیس وحدة العملیات المعنیة باالشراف على المشروع

  ادارة عملیاتمدیر 
  التشغیل والصیانة

4356TF042 

4  
ـــتم  ــاد اوراق مـــــدیر المشـــــروع ممثـــــل المقـــــاول یــ ـــوء اعتمـــ علـــــى ضــ

 .تحدیث وثیقة المشروع

  رئیس وحدة
  ........العملیات 

4344TF27 

: رقم یتم حفظ نسخه من مستندات هذه العملیة فى الملف  5
  .3/35/ج/ب/ا

  43466AF001  موظف األرشیف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 275  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP15  رقم العملیة  اعتماد مدیر المشروع   العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة 
  .............عملیات 

  موظف األرشیف  المقاول

        
من ) 15(بناء على المادة 

الشروط الخاصة وبناء على 
محضر اإلجتماع التمهیدي 

یتم تقدیم سیرة مدیر 
المشروع الذاتیة ممثل 
  .المقاول في موقع المشروع

دراسة السیرة الذاتیة 
  .وإجراء المقابلة الشخصیة 

على ضوء اعتماد أوراق مدیر 
المشروع ممثل المقاول یتم 

  .تحدیث وثیقة المشروع

اعتماد أوراق ممثل المقاول 
  .تجریبیةلفترة 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 276  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP16  رقم العملیة  اعتماد جھاز المقاول  اسم العملیة
 حصر قوائم ابنود القابلة للتعویض  العملیة الالحقة  عتماد مدیر المشروع   العملیة السابقة

  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

تشكیل جهاز افراد المقاول یعتمد في االساس على األعداد المحددة 
مسبقًا فـي جـداول والكمیـات فئـات األسـعار ویجـب ان یشـتمل علـى 
ــــذ  ــــیة والفنیــــــة والتقنیــــــة المطلوبــــــة لتنفیــ جمیــــــع التخصصــــــات الهندســ

لذا ینبغي ان تكون جداول الكمیات مدروسة بعنایة قبل ، المشروع 
  . عامةطرح المشروع للمنافسة ال

  مدیر ادارة عملیات
   التشغیل والصیانة

  بدون

2  

 –مـن الشــروط الخاصــة ) 15(ورقــم ) 14(بنـاء علــى المـادتین رقــم 
المتطلبات العامة وبناء الهیكل التنظیمي المعتمد للمشروع یتم تقدیم 

لكافـــة افــــراد الجهـــاز اإلداري والفنـــي والتقنــــي  (CV)الســـیر الذاتیـــة 
ـــعار والوصـــــف  ـــداول األســ ـــواردة فـــــي جـ والمهنــــي حســـــب األعــــداد الــ

  .التوضیحي في جداول الوصف الوظیفي

  بدون  المقاول

3  

ـــؤولیات والصـــــالحیات لجمیـــــع  ــتم ارفقـــــات بیانـــــات المســ ـــب ان یـــ یجــ
ام  الوظـــــائف الـــــواردة فـــــي الهیكـــــل التنظمـــــي یق مھ یم وتنس وتنظ

ؤولیات الحیات والمس ذا  فیمــا بــین مــدیر المشــروع  الص راد ھ وأف
ة  ن جھ الجھاز من جھة واإلدارة العامة بمكتب المقاول الرئیسي م

  .أخرى

  بدون  المقاول

4  
ین  ابالت الشخصیة للمھندس ة واجراء المق ة السیر الذاتی تم دراس ی

ر( زم االم ین اذا ل ا المھنی ا ) ام ق مم ارف للتحق ن مع دیھم م ل
داول  ي ج ددة ف ومھارات ومدى تحقق المواصفات والشروط المح

 .الباب الثامن -الوصف الوظیفي المرفقة في الملحق 

  رئیس وحدة
  ........العملیات 

 بدون

5  

یـــتم اعتمـــاد جهـــاز المقـــاول لفتـــرة تجریبیـــة ال تقـــل عـــن ثالثـــة اشـــهر 
المقــاول فــي بموجــب خطابــات رســمیة موجــه لمــدیر المشــروع ممثــل 

ـــة  ـــات المعنیـــ ـــدة العملیـــ ــــا لــــــرئیس وحـــ ــــخه منهــ ـــــروع ونســ ـــع المشـ موقـــ
اد النهــائي یــتم ضــبط بیانــات  باالشــراف علــى المشــروع وبعــد االعتمــ

 .سجل جهاز المقاول

  مدیر ادارة عملیات
  التشغیل والصیانة

4356TF043  
4356AR09 

ـــة   6 ـــدیث وثیقــ ـــتم تحــ ـــاز المقـــــاول یــ ـــراد جهــ ـــوء اعتمـــــادات افــ علـــــى ضــ
 .المشروع

  رئیس وحدة
  ........العملیات 

4344TF27 

: رقمیتم حفظ نسخه من مستندات هذه العملیة فى الملف   7
  .3/35/ج/ب/ا

  43466AF001  موظف األرشیف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 277  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP16  رقم العملیة  اعتماد جھاز المقاول   العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة
  .............عملیات  

  موظف األرشیف  المقاول

        

اعتماد جھاز المقاول لفترة 
ال تقل عن ثالثة  تجریبیة

أشھر بموجب خطابات 
  .رسمیة

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

 

بناء على المادتین رقم 
من ) 15( ، ) 14(

 یتم  الشروط الخاصة
تقدیم السیر الذاتیة لكافة 

  .أفراد جھاز المقاول 

تقدیم المسؤولیات 
والصالحیات لجمیع 
الوظائف المحددة في 

  .الھیكل التنظیمي 

دراسة السیر الذاتیة وإجراء 
المقابالت الشخصیة إذا لزم 

  .األمر 

على ضوء اعتمادات جھاز 
 المقاول یتم تحدیث وثیقة

  .المشروع

تشكیل جهاز المقاول یعتمد 
على األعداد المحددة في 

أن لذا ینبغي ، جداول والكمیات
تكون جداول الكمیات مدروسة 

بعنایة قبل طرح المشروع 
  .للمنافسة العامة



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 278  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP17  رقم العملیة  حصر قوائم البنود القابلة للتعویض  اسم العملیة

 ترمیز قطع الغیار  العملیة الالحقة  اعتماد جھاز المقاول  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
ــع أنظمــــة  عملیــــةالتحقــــق مــــن إتمــــام  الجــــرد المیــــداني االبتــــدائي لجمیــ

  .)4356TP13 (رقم  العملیةومكونات المشروع حسب 
  رئیس وحدة 

 4356TF039  ..........عملیات 

2  

ادة رقــم ) 28(بنــاء علــى المــادة رقــم   الخاصــةمــن الشــروط ) 53(والمــ

تكلیـف المقـاول بسـرعة تقـدیم قـوائم البنـود القابلـة للتعـویض حسـب یتم 

 .متطلبات عقد المشروع

  رئیس وحدة 

  ..........عملیات 

4356TF044 
4356TF045 

3  

ـــویض فـــــى أجنـــــدة  ــــة قـــــوائم البنـــــود القابلـــــة للتعــ ضـــــرورة إدراج ومناقشـ

ـــدى  ـــــــاع التمهیـــــــ ـــذ"االجتمـــ ــــــل التنفیـــــــ ــــــا قبــــ ـــــــب " مــــ ــــــةحســـ ـــــم  العملیــــ  رقـــــ

)4356TP12(. 

  رئیس وحدة 

  ..........عملیات 
4356TF035  

4  

ــدة محــــددة ال تتجــــاوز ثالثــــین یومــــاً  ــاء المقــــاول مــ م القــــوائم لتقــــدی إعطــ
علمــًا أن هــذه العملیــة ال وضــبط بیانــات ســجل قطــع الغیــار لالعتمــاد 

امج ر الالزمــة لتســییر بــر منــع مــن أن یقــوم المقــاول بتوریــد قطــع الغیــات
 .التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة 

  ..........عملیات 

4356TF045  
4356TR10 

  

5  
         العملیـــةالزم وفـــق لـــإذا لـــم یلتـــزم المقـــاول بالمـــدة المحـــددة یـــتم إتخـــاذ ا

  .) 4356TP38( رقم
  رئیس وحدة 

  ..........عملیات 
 بدون

6  

ــــب ــــــویض حســــ ـــة للتعـ ــــــود القابلــــ ـــــوائم البنـ ـــــنیف قـــ ـــــاة  تصــ  یجـــــــب مراعــ

بالتنسیق مع ) 4356TP18( رقم العملیةفق و التخصصات الهندسیة 

لإلشراف  الثانيجهاز اإلشراف واإلطالع على الدلیل المعرفى الجزء 

  .منشآت الجامعةلصیانة التشغیل و عملیات العلى 

  رئیس وحدة 

  ..........عملیات 
  بدون



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 279  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP17  رقم العملیة  حصر قوائم البنود القابلة للتعویض  اسم العملیة

 ترمیز قطع الغیار  العملیة الالحقة  اعتماد جھاز المقاول  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

7  

إعتمــاد قــوائم البنــود القابلــة للتعــویض یتعــین علــى المقــاول تقــدیم بعــد 

ثالثة عروض مـن ثالثـة مـوردین علـى االقـل حسـب متطلبـات شـروط 

  .العقد

 4356TF045  المقاول

8  

مـن الناحیـة المالیــة  المــوردین عـروضلدراسـة  عمــلفریـق  تشـكیلیـتم 

ـــة المشـــــروع  ـــودة ومالءمتهـــــا ألنظمـ ـــن مســــتوى الجـ والفنیــــة والتحقــــق مــ

ویجب مراعاة األسعار السائدة فى السوق وقاعدة بیانات األسعار فى 

  .العروض واعداد محضر بذلكالجامعة والتوصیة على أفضل 

مدیر ادارة عملیات 

  التشغیل والصیانة
4356TF046  
4356TF047 

9  
تعمیــــد  لطلـــب العــــروض لصـــاحب الصـــالحیة تحلیـــلإحالـــة محضـــر 

  .خالل الفترة المحددة المقاول بتأمین قطع الغیار

مدیر ادارة عملیات 

  التشغیل والصیانة
4356TF048  

 

10  
 30یطلب من المقاول تقدیم تـأمین قطـع الغیـار خـالل مـدة التتجـاوز 

  .یوماً 
مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

4356TF049  
 

11  
فــي كشــوفات اإلدخــال وتســلیمها ألمــین  وضــبطهاتوریــد قطــع الغیــار 

  .المستودع
مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

4356TF050  
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خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 280  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP17  رقم العملیة  حصر قوائم البنود القابلة للتعویض  العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة 
  .............عملیات 

  موظف األرشیف  المقاول

        

یجب مراعاة تصنیف قوائم 
لبنود وفق التخصصات ا

  .الھندسیة 

التحقق من إتمام عملیة 
الجرد االبتدائي لجمیع 

  .أنظمة ومكونات المشروع 

تكلیف المقاول بتقدیم قوائم 
  .البنود القابلة للتعویض 

ضرورة إدراج مناقشة 
قوائم البنود القابلة للتعویض 
في أجندة اإلجتماع التمھیدي 

.  

إعطاء المقاول مدة محددة 
لتقدیم قوائم البنود القابلة 

  .للتعویض 

إذا لم یلتزم المقاول بالمدة 
المحددة یتم اتخاذ الالزم 

وفق العملیة رقم 
)4356TP38(.  

تقدیم ثالث عروض 

  .من ثالث موردین 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 281  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP17  رقم العملیة  القابلة للتعویضحصر قوائم البنود   العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة 
  .............عملیات 

  موظف األرشیف  المقاول

        

فریق عمل لدراسة تشكیل 

عروض الموردین وإعداد 

  .محضر التحلیل الفني 

إحالة المحضر لصاحب 

  .الصالحیة لإلعتماد 

یطلب من المقاول تأمین 
قطع الغیار خالل مدة 

  .محددة 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

 

تورید قطع الغیار 
وضبطھا في كشوفات 

وتسلیمھا ألمین اإلدخال 
  . .المستودع



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 282  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP18  رقم العملیة  ترمیز قطع الغیار  اسم العملیة

 المقدمة الدفعة صرف  العملیة الالحقة  قوائم البنود القابلة للتعویضحصر   العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

قطــع الغیــار ومكونـات انظمــة الصــیانة ) تـرقیم ( تهـدف عملیــة ترمیــز
ســتعادت نهــاوتخزی طلبهــاتســهیل الــى حوســبتها وبالتــالي  ها وصــرف هاوإ

ـــبط  ـــرامج وضــــمان وضـ عملیــــات التشــــغیل والصــــیانة وفــــق خطــــط وبـ
یـتم ترمیـز  وبناء على منهجیـة التشـغیل والصـیانة .التشغیل والصیانة

بعــد االنتهــاء مــن عملیــة  جمیــع مكونــات الصــیانة محــل نطــاق العقــد
ــة رقــــم ـــًا لنظــــام و  )4356TP13( الجــــرد االبتــــدائي حســــب العملیــ وفقـ

دارة المستودعات   .الباب السادس في  ترمیز مكونات الصیانة وإ

ادارة عملیات مدیر 
  .التشغیل والصیانة

  بدون

2  
یتم تصنیف وترمیز من الشروط الخاصة ) 40(بناًء على المادة رقم 

 النظـام مـن) 1- 6(األنظمة الموجودة في المشروع وفقًا للجـدول رقـم 
  .عاله وتحدیثه بصفة مستمرة حسب الحاجة المشار الیه

  رئیس وحدة
لیات عم 
...........  

4356TF051  
 

3  
ـــوائم الجــــرد  ً علــــى قـ ــاء ـــتم تصــــنیف مكونــــات المیــــداني بنــ االبتــــدائي یـ

 مــن النظــام) 4- 6(والجــدول رقــم  )2- 6(األنظمــة وفقــًا للجــدول رقــم 
  .الصیانةو  التشغیل عملیات ادارةبالتنسیق مع 

  رئیس وحدة
  ..........عملیات  

4356TF051  
 

4  

 رقـــمالعملیــة بنــاًء علــى قــوائم البنــود القابلــة للتعــویض المعتمــدة وفــق 
)4356TP17(  وبنـــاًء علـــى كتالوجـــات وكتیبـــات التشـــغیل والصـــیانة

یـــتم ترمیـــز قطـــع الغیـــار وفقـــًا لألرقـــام الـــواردة مـــن الشـــركة المصـــنعة 
ـــع ) 3- 6(الموضــــــحة بالجــــــدول رقــــــم  ــام بالتعــــــاون مـــ ادارة مــــــن النظــــ
  . اتوأمین المستودععملیات التشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة
عملیات  

...........  

4356TF052  
 

5  
بمكونات مربوطًا بترمیز  ومواد البناء قطع الغیاریتم ترمیز یجب ان 

  .)4- 6(وفق الجدول رقم  هاموقعانظمة المشروع وترمیز 
 رئیس وحدة

 بدون  ...........عملیات 

رئیس وحدة    .من الترمیز یتم استكمال بیانات سجل قطع الغیاربعد التحقق   6
  4356TR10  ...........عملیات 
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خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 283  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
 4356TP18  رقم العملیة  ترمیز قطع الغیار  العملیةاسم 

  موظف األرشیف  .........رئیس وحدة عملیات   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة
      

  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

تھدف عملیة الترمیز إلى تسھیل 

عملیات التخزین واالستعادة 

والصرف وضمان ضبط عملیات 

  .التشغیل والصیانة 

من الشروط ) 40(بناًء على المادة رقم 

یتم تصنیف وترمیز األنظمة الخاصة 

 .الموجودة في المشروع 

ترمیز قطع الغیار یتم وفق تصنیف 

 الشركات المصنعة حسب النظام المعتمد 

تصنیف مكونات األنظمة یتم وفق 

 .النظام المعتمد 

ترمیز قطع الغیار ومواد البناء مربوط 

بترمیز مكونات أنظمة المشروع 

 .وترمیز مواقعھا 

استكمال بعد التحقق من الترمیز یتم 

 .بیانات سجل قطع الغیار 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 284  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP19  رقم العملیة  صرف الدفعة المقدمة  اسم العملیة

 اعداد المیزانیة التشغیلیة  الالحقةالعملیة   ترمیز قطع الغیار  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

) 38(لمادة رقـم نص ا بناًء علىیتم صرف الدفعة المقدمة للمقاول 
مــن ) 49(لمــادة رقــم وامــن نظــام المنافســات والمشــتریات الحكومیــة 

للتشــغیل وبنــاًء علــى موافقــة مــدیر اإلدارة العامــة  الخاصــةالشــروط 
  .والصیانة

عملیات مدیر ادارة 
  التشغیل والصیانة

  بدون

 . یتم صرف الدفعة المقدمة بناًء على طلب خطي من المقاول  2
مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

  بدون

3  
مـــدیر اإلدارة المبدئیــة مــن موافقـــة الیــتم دراســة طلـــب المقــاول وأخــذ 

 .على صرف الدفعة المقدمةالعامة للتشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة 

  بدون  ............عملیات

یجب التحقق من إستالم المقاول للموقع قبل اعتمـاد صـرف الدفعـة   4
 .المقدمة

  رئیس وحدة 

 4356TF041  ............عملیات

5  

مـن المقـاول  یطلـبمـن الشـروط العامـة ) 21(لمادة رقـم ا على بناًء 

تقدیم ضمان بنكي بنفس قیمة الدفعة المقدمـة سـاري المفعـول حتـى 

نهایة العقد أو حسب المدة المتفق علیها مع المقاول في حالة رغبة 

  .المقاول اإلفراج عن الضمان قبل نهایة العقد

  رئیس وحدة 

 4356TF053  ............عملیات

ــة للشــــؤون یــــتم الرفــــع بطلــــب صــــرف الدفعــــة المقدمــــة   6 لــــإلدارة العامــ
  .إلكمال الالزم االداریة والمالیة

  رئیس وحدة 
  ............عملیات

4356TF054 
4356TF055 

ـــرف   7 ـــات ســــجل اســــترداد قیمــــة الدفعــــة المقدمــــة عنــــد صـ ضــــبط بیانـ
  .مستحقات المقاول الشهریة بشكل منتظم

  رئیس وحدة 
 4356AR11  ............عملیات

8  
نســخة مــن التعمیــد ونســخة مــن محضــر إســتالم التحقــق مــن إرفــاق 

  .الموقع وخطاب ضمان الدفعة المقدمة
مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

4356TF041  
4356TF053 
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خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 285  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
 4356TP19  رقم العملیة  صرف الدفعة المقدمة  العملیةاسم 

  موظف األرشیف  .........رئیس وحدة عملیات   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة
      

  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

على یتم صرف الدفعة المقدمة بناًء 

 .طلب مقدم من المقاول 

یجب التحقق من استالم المقاول للموقع 

 .قبل اعتماد الدفعة 

دراسة الطلب والرفع بھ لمدیر اإلدارة 

العامة للتشغیل والصیانة لطلب الموافقة 

 .على الصرف

الرفع بطلب الصرف لإلدارة العامة 

 .والمالیة للشؤون اإلداریة 

یطلب من المقاول تقدیم ضمان بنكي 

 .ساري المفعول 

التحقق من إرفاق نسخة من التعمید 

 .ومحضر استالم الموقع 

یتم صرف الدفعة المقدمة بناًء على 

من نظام المنافسات ) 38(المادة رقم 

والمشتریات الحكومیة والمادة رقم 

  .من الشروط الخاصة ) 49(

ضبط سجالت استرداد قیمة الدفعة 

 .المقدمة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 286  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP20  رقم العملیة  إعداد المیزانیة التشغیلیة  اسم العملیة

  اصالح عطل  العملیة الالحقة  صرف الدفعة المقدمة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

تكلیف المقاول من الشروط الخاصة یتم ) 26(بناًء على المادة رقم 
بتقدیم میزانیة موضوعیة لتشغیل وصیانة المشروع خالل فترة العقـد 
على أساس كامل فترة العقد وعلى أساس شهري للسنة األولى وفق 

  . یوماً  30نطاق المشروع خالل فترة التتجاوز 

  رئیس وحدة 

 4356TF056  ............عملیات

2  
ـــــدة  ـــــى أجنـ ــــغیلیة فـ ـــــة التشــ ــــة برنــــــامج المیزانیـ ـــــرورة إدراج ومناقشــ ضـ

 .) 4356TP12(رقم  العملیةاالجتماع االبتدائى حسب 

  رئیس وحدة 

 4356TF035  ............عملیات

3  
یجب التحقق بأن المیزانیـة التشـغیلیة شـاملة لقطـع الغیـار واألعمـال 

وبرامج الصیانة الوقائیة التكمیلیة ورواتب العمالة واألعمال الطارئة 
 .والتصحیحیة

  رئیس وحدة 

 بدون  ............عملیات

4  
تكلیـــف جهـــاز اإلشـــراف مـــن مختلـــف التخصصـــات بدراســـة برنـــامج 

لمناقشـــة المالحظـــات  اإلدارةالمیزانیــة التشـــغیلیة وعقـــد إجتمــاع فـــى 
 .والتعدیالت المطلوب إضافتها

  رئیس وحدة 

 بدون  ............عملیات

5  
یتم إعتماد المیزانیة التشغیلیة للمشروع مع مراعـاة المبـالغ المعتمـدة 

  .للشؤون االداریة والمالیةوذلك بالتنسیق مع اإلدارة العامة 
مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

4356TF057 

6  
ــة الت ــع المیزانیــ ــدة علــــى أقســــام اإلداراتتوزیــ المعنیــــة  شــــغیلیة المعتمــ
  .بالشراء والصرف

ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

 بدون

7  
ـــ ــــــذا م تیــــــ ــــــتندات هـــ ــــــن مســـ ــــخة مـــ ــــــظ نســـــ ـــةحفـــ ـــــى الملـــــــــف              العملیــــــ فــــ
 43466AF001  موظف األرشیف  .3/5/ج/ب/ا: رقم



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 287  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP20  رقم العملیة  إعداد المیزانیة التشغیلیة  العملیةاسم 

  موظف األرشیف  .........رئیس وحدة عملیات   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة
      

  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

بتقدیم المیزانیة تكلیف المقاول 

 .التشغیلیة 

التحقق بأن المیزانیة شاملة الرواتب 

واألعمال التكمیلیة واألعمال 

الطارئة وبرامج الصیانة الوقائیة 

 .والتصحیحیة 

ضرورة إدراج مناقشة المیزانیة 

التشغیلیة في أجندة اإلجتماع 

 .اإلبتدائي 

توزیع المیزانیة التشغیلیة المعتمدة 

على اإلدارات المعنیة بالشراء 

 .والصرف 

 تكلیف جھاز اإلشراف بدراسة

المیزانیة وعقد اجتماع لمناقشة 

 .المالحظات والتعدیالت 

الرفع بالمیزانیة لإلعتماد من 

 .صاحب الصالحیة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 288  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP21  رقم العملیة  إصالح عطل  اسم العملیة

 صرف قطع الغیار  العملیة الالحقة  اعداد المیزانیة التشغیلیة  العملیة السابقة
  النموذج المستخدمرقم   المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

علـى طلبـات اإلصـالح الـواردة مـن قبـل مركـز  العملیـة تنحصر هذه

الموحــــد أو طلبــــات الخدمــــة مــــن العمیــــل مباشــــرة أو مــــن  البالغــــات

  .الجامعة االدارة ومباني فى الخدماتمكاتب 

   وحدةرئیس 
 4356TF058  ..........عملیات 

2  

ــازقــــوم الفنــــي المخــــتص مــــن قبــــل ی وصــــف و اإلشــــراف بتحدیــــد  جهــ

الخدمــة المطلوبــة وذلــك بزیــارة الموقــع بالتنســیق مــع العمیــل طالــب 

الخدمــة للكشــف عــن الخلــل وتحدیــد التخصــص وحجــم طــاقم فریــق 

 .االصالح وقطع الغیار والمواد المطلوبة للعملیة

 4356TF058  اإلشرافجھاز 

3  
أوامـــر طلبـــات الخدمـــة فـــى  تســـجیلعلـــى ضـــوء وصـــف العمـــل یـــتم 

 . اوامر الخدمة سجلبیانات وضبط  برنامج الصیانة الیومي
  رئیس وحدة 

  ...........عملیات 
4356TF059  
4356TR12 

4  
لمقــاول لتنفیــذ العملیــات المحــددة فــي حســاب اإحالــة طلــب الخدمــة ل

ــامج الصــــیانة المعتمــــد مــــن  ــاحب الصــــالحیةبرنــ وفــــق الوصــــف  صــ
 .المحدد من قبل الفنى المختص

  رئیس وحدة 
 4356TF058  ...........عملیات 

5  
توجیــه المقــاول بالتنســیق مــع أمــین المســتودع لصــرف قطــع الغیــار 

  .الالزمة إلصالح العطل
  رئیس وحدة 

 4356TF060  ...........عملیات 

6  
المیدانیة ومعاینة التحققق من تنفیذ الخدمة المطلوبة للعمیل بالزیارة 

  .وتقییم العمیل للخدمة االصالحات والتأكد من جودة العمل
 4356TF058  اإلشراف جھاز

7  
غــالق طلــب الخدمــة وتحــدیث قاعــدة البیانــات  تقیــیم تنفیــذ الخدمــة وإ

  .فى الحاسب اآللي
 4356TF058  اإلشرافجھاز 

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/26/ج/ب/ا: رقمفى الملف  هذه العملیةحفظ مستندات یتم   8



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 289  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP21  رقم العملیة  إصالح عطل  العملیةاسم 

  موظف األرشیف  جهاز اإلشراف  .........رئیس وحدة عملیات 
      

  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

زیارة الموقع للتحقق من تنفیذ الخدمة 

 .المطلوبة وجودة التنفیذ

إحالة طلب الخدمة لحساب المقاول لتنفیذ 

 .العملیات المحددة في برنامج الصیانة

 تنحصر ھذه العملیة على طلبات اإلصالح
المستلمة من العمیل مباشرة من خالل مركز 
البالغات الموحد ومن مكاتب الخدمات في 

 .اإلدارة ومباني الجامعة

 زیارة المواقع وتحدید ووصف الخدمة

 .المطلوبة وحجم ونوع فریق العمل

تسجیل أوامر طلبات الخدمة في برنامج 
 .نة الیومي وضبط سجل أوامر الخدمةالصیا

التنسیق مع أمین المستودع لصرف قطع 

 .إلصالح العطلالغیار الالزمة 

تقییم األداء وإغالق الطلب وتحدیث 

 .قاعدة البیانات 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 290  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP22  رقم العملیة  صرف قطع غیار  اسم العملیة

 امر شراء  العملیة الالحقة  إصالح عطل  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

ــاًء علــــى طلبـــات الخدمــــة  یــــتم ) 4356TP21(العملیـــة رقــــم  وفــــقبنـ
ـــرامج التشـــــغیل تحدیـــــد قطـــــع الغیـــــار المطلوبـــــة لعملیـــــات  خطـــــط وبــ

ومـن ثـم یـتم التحقـق مــن تـوفر قطـع الغیـار فـى المســتودع والصـیانة 
  .بالتنسیق مع أمین المستودع

  وحدة رئیس

 4356TF060  ..........عملیات  

2  
الوقائیــة والدوریــة والطارئــة االصــالحیة و بنــاًء علــى برنــامج الصــیانة 

یتم حصر قطع الغیار المطلوبة والتحقـق مـن توفرهـا فـى المسـتودع 
 .وفي حالة قطع الغیار للحاالت الطارئة تتم بشكل عاجل جداً 

 4356TF075  أمین المستودع

3  
التحقــق مــن علــى طلبــات االصــالحات المدنیــة والمعماریــة یــتم  بنــاًء 

 . توفر مواد البناء في المستودع
 4356TF060  أمین المستودع

4  

وفقــًا للحــاالت المشــار الیهــا أعــاله یــتم إعتمــاد صــرف قطــع الغیــار 
دارة  ـــــیانة وإ ــــــــات الصـــــ ــــــز مكونــ ـــــــام ترمیــــ ــــــب نظــ ـــــــاء حســــ ـــ ــــــــواد البن ومـ

،  أمـا فـي حالـة الصـیانة فـي البـاب السـادس الموضح المستودعات
مباشـــرة وبعـــد ذلـــك یـــتم اســـتكمال اإلجـــراءات الطارئـــة فیـــتم صـــرفها 

 .النظامیة

  رئیس وحدة

 4356TF060  ..........عملیات  

5  
یــتم صـــرف قطـــع الغیـــار حســـب بـــرامج وخطـــط الصـــیانة مـــع أهمیـــة 

  .تحدیث قاعدة بیانات قطع الغیار بصفة مستمرة
 4356TF060  أمین المستودع

6  
ــــداد  ــارالتقــــــاریر الإعــ ــــع الغیــــ ــــن حركــــــة قطــ ــــواد البنــــــاء دوریــــــة عــ  ومــ

ــــات مـــــــدیر اإلدارة العامـــــــة ـــتودعات حســـــــب توجیهـــ للتشـــــــغیل  بالمســــ
  .والصیانة 

 4356TF062  أمین المستودع

 4356TR13  أمین المستودع  .ضبط بیانات سجل صرف قطع الغیار بشكل منتظم  7

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/21/ج/ب/ا: رقمفى الملف  هذه العملیةحفظ مستندات یتم   8



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 291  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اإلدارةاسم 

  4356TP22  رقم العملیة  صرف قطع الغیار  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  أمین المستودع  .........رئیس وحدة عملیات 

      
  

مستندات ھذه العملیة في الملف المحدد حفظ 
 .في قائمة الملفات 

 

إعداد التقاریر الدوریة لحركة قطع الغیار 

 .ومواد البناء 

قطع الغیار المطلوبة لعملیات خطط  تحدید
تحقق من الوبرامج التشغیل والصیانة و

 .توفرھا في المستودع

حصر قطع الغیار المطلوبة لخطط وبرامج 

 .االتشغیل والصیانة والتحقق من توفرھ

حصر مواد البناء المطلوبة ألعمال التأھیل 

 . ت المعماریة والمدنیةوالتعدیال

صرف قطع الغیار ومواد البناء حسب نظام 

ترمیز مكونات الصیانة أما في حالة 

 الصیانة الطارئة فیتم صرفھا مباشرة وبعد
 .ذلك یتم استكمال اإلجراءات النظامیة

الغیار ضبط بیانات سجل صرف قطع 

 .ومواد البناء 

بعد التحقق من توفر قطع الغیار ومواد 

 .البناء  یتم اعتماد صرفھا 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 292  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP23  رقم العملیة  أمر شراء  اسم العملیة

  الفحص والمعاینة  العملیة الالحقة  صرف قطع غیار  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
ً علــى خطــط وبــرامج التشــغیل  والصــیانة وادارة المخــاطر یــتم بنــاء

حصـر وتحدیــد قــوائم قطــع الغیــار ومــواد البنــاء الكافیــة لمــدة عــام 
  .)4356TP17(وفقا للعملیة رقم 

  رئیس وحدة 

 4356TF045  ............عملیات 

2  

یجـــب التحقــــق قبــــل التعمیــــد بــــأمر الشـــراء مــــن عــــدم تــــوفر قطــــع 
والمستودعات الفرعیة مواد البناء فى المستودع الرئیسي / الغیار

ـــیق مـــــــع أمــــــین المســــــتودعات وفـــــــق العملیــــــة رقـــــــم  ـــك بالتنســـ وذلـــ
)4356TP22.(  

  رئیس وحدة 

 4356TF060  ............عملیات 

3  

تكلیف المقاول بشراء وتأمین قطـع الغیـار ومـواد البنـاء المطلوبـة 
بوقت كافي لتالفي اي تأخیر في برامج الصیانة مع أهمیة تقدیم 
ــــع الغیـــــار  ـــدة المناســـــبة لتـــــأمین قطـ ــــروض وتحدیـــــد المــ ثـــــالث عـ

 . والمواد

ادارة عملیات مدیر 

  التشغیل والصیانة

4356TF063 
4356TF064 

4  
ـــة أوامــــر  الشــــراء للتأكــــد مــــن إعتــــدال األســــعار ومــــدى یــــتم دراسـ

مالءمتها مع األسعار السائدة وتقدیرات الجامعة وتحدیث قاعـدة 
 .البیانات

 4356TF065  أمین المستودع

5  
مـواد البنـاء للتحقـق مــن / یـتم دراسـة عـروض أسـعار قطـع الغیـار

 .  مدى مطابقتها للمواصفات الفنیة
 4356TF065  جھاز اإلشراف

6  
مواد البناء خالل المدة / المقاول بعملیة شراء قطع الغیار تعمید 

المحـــددة فـــى أوامـــر الشـــراء حســـب الصـــالحیة وحصـــر األوامـــر 
  .المتأخرة

ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

4356TF065 
4356TF066 

7  
/ بعــد التعمیــد والشــراء مــن قبــل المقــاول یــتم تســلیم قطــع الغیــار 

بحضـور المهنـدس المشـرف مـن قبـل إدارة مواد البنـاء للمسـتودع 
  .وضبط بیانات سجل قطع الغیار عملیات التشغیل والصیانة

  أمین المستودع

4356TF066 
4356TF067  
4356TR10  

 43466AF001  موظف األرشیف  .3/30/ج/ب/ا: رقمیتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف   8



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 293  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP23  رقم العملیة  أمر شراء  العملیةاسم 

مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة 
  ............عملیات 

  موظف األرشیف  أمین المستودع  جهاز اإلشراف

      
  

  
  

  
  

حصر قطع الغیار ومواد 

البناء الكافیة لمدة عام 

 .حسب العملیة السابقة

التنسیق مع أمین 

المستودع للتحقق من 

عدم توفر قطع الغیار 

 .ومواد البناء 

تكلیف المقاول بالشراء 

ومواد  الغیاروتأمین قطع 

 .البناء
دراسة أوامر الشراء 

للتحقق من اعتدال 

 .األسعار 

دراسة عروض الشراء 

للتحقق من مدى مطابقتھا 

 .للمواصفات الفنیة 

حفظ مستندات ھذه العملیة 
في الملف المحدد في 

 .قائمة الملفات 
 

استالم قطع الغیار ومواد 

البناء وضبط بیانات سجل 

 .قطع الغیار

المقاول بعملیة تعمید 

خالل المدة  الشراء

 . المحددة



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 294  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP24  رقم العملیة  الفحص والمعاینة  اسم العملیة

 التقریر الشهري  العملیة الالحقة  شراءأمر   العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
الفحـص والمعاینـة تقتصــر علـى اإلسـتالم الجزئــي لألعمـال المنجــزة 
قبــل تغطیتهـــا والبـــدء بالنشـــاط التـــالي الـــذي یلیـــه مـــن قبـــل المهنـــدس 

  . من الشروط الخاصة) 44(وفقًا للمادة رقم  المشرف

  وحدةرئیس 

  بدون  ..........عملیات  

2  

طلـب معاینـة لألعمـال المطلـوب فحصـها واعتمادهـا ومقایســة  تقـدیم
األعمال المنفذة قبـل بـدء النشـاط الـذي یلیـه بثالثـة أیـام علـى األقـل 
لتالفـي أي تـأخیر قـد یحصـل علـى سـیر العمـل نتیجـة عـدم مطابقــة 

 . النشاط لمواصفات العمل

  رئیس وحدة

 4356TF068  ..........عملیات  

3  
ـــجیل الطلـــــب ویحـــــال ـــیس  لحســـــاب تســ المعنـــــي عملیـــــات ال وحـــــدةرئــ

 .مع تحدید درجة األهمیة بالطلب
 4356TF068  المقاول

4  

للدراسة ومعاینة النشـاط  جهاز االشراف اتحسابإحالة الطلب إلى 
ـــار  ـــــع الغیــــ ــــواد وقطــ ــــل والمـــ ــــة العمــ ـــــن مطابقـــ ـــــق مــ المطلــــــوب والتحقــ
للمواصـــفات وحصـــر الكمیـــات المنفـــذة علـــى الطبیعـــة والتحقـــق مـــن 

 ).إذا وجد(الكمیات اإلضافیة المعمد بها المقاول 

  رئیس وحدة

 4356TF068  ..........عملیات  

5  
حالتــــه إلــــى قســــم الســــجالت  إلســــتكمال التســــجیل إعتمــــاد الطلــــب وإ

  .لمقاولا لحساب وتسلیم نسخة
  رئیس وحدة

 4356TF068  ..........عملیات  

6  
یجـــب أن یـــتم تنفیـــذ هـــذا اإلجـــراء خـــالل یـــومین مـــن تـــاریخ إســـتالم 

 رئــیس وحــدة العملیــات المعنیــة بالطلــبالطلــب أو حســب توجیهــات 
  .أیهما أقل

  رئیس وحدة

 4356TF068  ..........عملیات  

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/27/ج/ب/ا: رقمفى الملف  هذه العملیةحفظ مستندات یتم   7



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 295  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP24  رقم العملیة  الفحص والمعاینة  العملیةاسم 

  موظف األرشیف  المقاول  .........رئیس وحدة عملیات 
      

  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف المحدد 
 .في قائمة الملفات 

 

الفحص والمعاینة تقتصر على اإلستالم 

الجزئي لألعمال المنجزة قبل تغطیتھا والبدء 

بالنشاط التالي الذي یلیھ من قبل المھندس 

ً  المشرف من الشروط ) 44(للمادة رقم  وفقا

 .الخاصة

تسجیل الطلب بحساب رئیس وحدة العملیات 

 .مع تحدید درجة األھمیة

معاینة قبل ثالثة أیام من بدء التقدیم الطلب 

النشاط الذي یلیھ لتالفي أي تأخیر قد یحصل 

 . مطابقةالعدم لنتیجة  على سیر العمل

إحالة الطلب إلى حسابات جھاز اإلشراف مع 

 .تحدید درجة األھمیة

 .اعتماد الطلب وتسلیم نسخة لحساب المقاول 

 یجب إنجاز طلب المعاینة خالل الفترة المحددة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 296  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP25  رقم العملیة   التقاریر الدوریة  اسم العملیة

 تخطیط مرحلة التشغیل والصیانة  العملیة الالحقة  أمر شراء  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

من الشروط الخاصة فان هـذه العملیـة ) 45(المادة رقم  بناًء على
  - :شمل إعداد التقاریر التالیة ت

  .التقریر الیومى 1- 1
 .التقریر الشهرى 2- 1

 .تقریر االعمال التكمیلیة 3- 1

 .التقریر السنوي 4- 1

  .تقاریر أداء العمالة 5- 1

  عملیاتادارة مدیر 

  التشغیل والصیانة

4356TF069  
4356TF070  
4356TF071 

حالتـــه إلـــى  التقـــاریر الیومیـــةیـــتم إعـــداد   2 فـــى نهایـــة دوام كـــل یـــوم وإ
 .المعنیة بالتقریرعملیات ال وحدةرئیس حساب 

  اإلشراف جھاز
4356TF069  

 

دراسـة ومراجعــة التقــاریر الیومیــة لجهــاز االشــراف والتقریــر الیــومي   3
 .لممثل المقاول وابداء المالحظات والتوجیه بما یلزم 

 وحدةرئیس 

 4356TF069  .........عملیات 

4  

یــتم إعــداد التقریــر الشــهرى قبــل رفــع المســتخلص الشــهري للمقــاول 
جهاز اإلشراف للتحقق من األعمال المنجزة على أال  معبالتنسیق 

ویشــمل التقریــر الشـــهرى  هجــريمــن كــل شــهر  25یتجــاوز تــاریخ 
مع ضبط بیانـات  المنجزةالتكمیلیة العمالة وقطع الغیار واألعمال 

 .سجل التقریر الشهري

  وحدةرئیس 

  ...........عملیات  
4356TF070  
4356TR14 

ــة   5 ــدیر اإلدارة العامــــة لإلحاطــ رفــــع نســــخة مــــن التقریــــر الشــــهرى لمــ
  .والتوجیه بما یرى

  عملیاتمدیر ادارة 
 4356TF070  التشغیل والصیانة

رفع نسخة من التقریر الشـهري لوكیـل الجامعـة للمشـاریع لالحاطـة   6
  .المقاول تدني مستوى اداءوالتوجیه بما یلزم فى حالة 

  مدیر ادارة عملیات
 4356TF070  التشغیل والصیانة

7  
ــیم أداء العمــــل حصـــائي یوضـــح تاإلیـــتم إعـــداد التقریـــر الســـنوى  قیـ

خـــالل المقـــاول ویـــتم الرفــع بـــه اداء وكفــاءة قیـــیم بصــورة تراكمیـــة وت
  .من إنتهاء السنة الهجریة ثالثة اشهر مدة ال تتجاوز

  مدیر ادارة عملیات
  بدون  التشغیل والصیانة

لإلطالع  الرفع نسخة من التقریر السنوي لوكیل الجامعة للمشاریع  8
   .واالحاطة

  مدیر ادارة عملیات
  بدون  التشغیل والصیانة

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/23/ج/ب/ا: رقمفى الملف  العملیةهذه حفظ مستندات یتم   9



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 297  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP25  رقم العملیة  التقاریر الدوریة   العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

رئیس وحدة عملیات 
.............  

  موظف األرشیف  جهاز اإلشراف

        
التقاریر الدوریة المطلوبة 

) 45(في المادة رقم  محددة

  .من الشروط الخاصة 

إعداد التقاریر الیومیة في 
نھایة دوام كل یوم وإحالتھا 

إلى حساب رئیس وحدة 
  .العملیات 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
الملف المحدد في قائمة 

 .الملفات 

تقاریر دراسة ومراجعة ال
لجھاز اإلشراف الیومیة 
  .والتوجیھ بما یلزم والمقاول 

إعداد التقاریر الشھریة 
بالتزامن مع الدفعة الشھریة 

  .للمقاول 
رفع التقریر الشھري لمدیر 

اإلدارة العامة للتشغیل 
والصیانة لإلحاطة والتوجیھ 

  . بما یرى

رفع نسخة من التقریر 
الشھري لوكیل الجامعة 
  .للمشاریع إذا لزم األمر

رفع التقریر السنوي لوكیل 
لإلطالع  الجامعة للمشاریع
  .واإلحاطة

إعداد التقریر السنوي 
اإلحصائي وارفع بھ  في 

  .المدة المحددة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 298  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP26  رقم العملیة  تخطیط مرحلة التشغیل والصیانة  اسم العملیة

 تخطیط الصیانة الوقائیة  العملیة الالحقة  التقاریر الدوریة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

وفقــًا لمنهجیــة التشــغیل والصــیانة فــي الوكالــة فــان التخطــیط لمرحلــة 

اإلســـــتراتیجیة التشـــــغیل والصـــــیانة ضـــــرورة ملحـــــة لتحقیـــــق االهـــــداف 

ــیانة وتقــــدیم خــــدمات متمیــــزة تلبــــي تطلعــــات منســــوبي  للتشــــغیل والصــ

  .وزوار الجامعة

مدیر ادارة عملیات 

  التشغیل والصیانة
 بدون

2  

یجـــب ان یكـــون علــــى التخطـــیط لتشـــغیل وصـــیانة مشـــاریع الجامعـــة 

ـــرحلتین متتــــــالیتین  ـــاریع، مـــ الجدیــــــدة  المرحلــــــة األولــــــى تخــــــص المشـــ

  .المستمرة الجدیدة والمشاریع المشاریع والمرحلة الثانیة تخص 

  مدیر ادارة عملیات

  التشغیل والصیانة 
 بدون

3  

التخطیط للمرحلة االولى للمشاریع الجدیـدة تبـدء مـع بدایـة دورة حیـاة 

ــا ینبغـــــي معـــــه ان ـــداد والتنفیـــــذ ممـــ یـــــتم  المشـــــروع فـــــي مرحلتـــــي اإلعــ

واالطــالع بشــكل دوري علــى فریــق التصــمیم واالشــراف التواصــل مــع 

تقـــاریر المشـــاریع التـــي تحـــت الدراســـة والتصـــمیم والتنفیـــذ مـــن خـــالل 

وبالمثل یجب على فریق التصمیم " PMOS"منصة مشاریع الوكالة 

فعال مع المختصین في اإلدارة العامة للتشغیل الواصل الت واالشراف

بیانــات لتكامـل  وتنفیــذ المشـروعوالصـیانة خـالل فتــرة دراسـة وتصـمیم 

وتهــدف هــذه المرحلــة الـــى المشـــروع  وبــرامج واعــداد خطــط المشــروع

ــالیف نجــــاح اهــــداف المشــــروع و  ــید اســــتهالك الطاقــــة وخفــــض تكــ ترشــ

 .  الجامعة واستدامت منشآت التشغیل والصیانة

  مدیر ادارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

 بدون



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 299  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP26  رقم العملیة  والصیانةتخطیط مرحلة التشغیل   اسم العملیة

 تخطیط الصیانة الوقائیة  العملیة الالحقة  التقاریر الدوریة  العملیة السابقة

رقم النموذج   المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م
  المستخدم

4  

فیما بین المختصین في التواصل المتبادل  االولى مرحلةیجب في ال
المـذكورة ادنــاه تنفیـذ االعمــال وجدولــة علــى تخطـیط للعمـل  االدارتـین

  :بوقت مبكر
 .%30مرحلة التصمیم ل المراجعة الفنیة - 1

 .وصف شامل ووافي لعناصر المشروععلى الحصول  - 2

ـــدماتوالنهائیـــــة  االبتدائیــــةاالحمــــال  تقــــدیر - 3 الـــــالزم  العامــــة للخـ
 .لتشغیل المشروع

توصــیف  للمشــاریع لدراســة ومراجعــةالتنســیق مــع االدارة العامــة  - 4
 .المواصفات الفنیةو المعدات والتجهیزات 

 .زیارة موقع المشروع في مرحلتي اإلعداد والتنفیذ - 5

 %.90مرحلة التصمیملوثائق  یةمراجعة الفنال - 6

ـــروعالنســـــخه ال مرجعـــــة - 7 ـــي اإلعـــــداد ل محدثـــــة لوثیقـــــة المشــ مرحلتــ
 .والتنفیذ

 .تقدیر تكلفة التشغیل والصیانة - 8

 .تشغیل وصیانة المشروعموافقة معالي مدیر الجامعة على  - 9

 .تجهیر وثائق المشروع للمنافسة العامة -10

 .طلب ادراج المشروع  -11

 .طرح المشروع للمنافسة العامة -12

 .تحلیل العروض والترسیة -13

  .الترسیة -14

  رئیس وحدة 

 4356TF074  ............العملیات



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 300  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP26  رقم العملیة  تخطیط مرحلة التشغیل والصیانة  اسم العملیة

 تخطیط الصیانة الوقائیة  العملیة الالحقة  التقاریر الدوریة  السابقةالعملیة 
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

5  

ــــم  ــــة رقــ ــــاًء علــــــى العملیــ یــــــتم التنســــــیق مباشــــــرة  ) 4356TP01(بنــ

اإلدارة العامـة للمشـاریع وطلـب المختصین بوالتواصل المنتظم مع 

أعمـــال المشـــروع تنفیـــذ تزویـــدنا بالبیانـــات الـــالزم لتخطـــیط وجدولـــة 

قبـل  التجهیـز وهـذا ینبغـي ان یكـون) 4(المشار لها في الفقـرة رقـم 

  .للمشروع من المقاولبتدائي المتوقع لإلستالم اال سنة من التاریخ

  رئیس وحدة 

 4356TF003  ............العملیات

6  

التحقـــق مـــن تنفیـــذ خطـــط المرحلـــة االولـــى المشـــار لهـــا اعـــاله فـــي 
وهــــذا یعتبـــــر مــــن اولویـــــات المختصــــین فـــــي ادارة ) 4(الفقــــرة رقـــــم 

عملیــات التشـــغیل والصــیانة لضـــمان تشــغیل المشـــروع فــي الوقـــت 
  .المحدد

  مدیر ادارة عملیات

 4356TF074  التشغیل والصیانة

7  
  

تخطـیط وجدولـة اعمـال المرحلـة الثانیـة لتشـغیل وصـیانة المشـاریع 
تبـدء مـع بدایـة طـرح وثـائق المشــروع  ان یجـبو الجدیـدة والمسـتمرة 

للمنافسة العامة وینبغي ان یتم طرح المشاریع المستمرة قبل نهایـة 
ــة اشــــهر علــــى االقــــل وقبــــل صــــدور  ــد الصــــیانة الســــابق بثمانیــ عقــ

تشـــغیل وصـــیانة هـــذه المرحلـــة الـــى وتهـــدف  المیزانیـــة بســـتة اشـــهر
المشــروع فــي الوقــت المحــدد بــدون تــاخیر وضــبط وضــمان جـــودة 

  .عملیات وخدمات التشغیل والصیانة
 .تكلیف فریق االشراف - 1

 .االجتماع اإلبتدائي مع المقاول - 2

  .الجرد المیداني اإلبتدائي - 3

  رئیس وحدة 

 4356TF074  ............العملیات



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 301  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP26  رقم العملیة  التشغیل والصیانة تخطیط مرحلة  اسم العملیة

 تخطیط الصیانة الوقائیة  العملیة الالحقة  التقاریر الدوریة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

7  

 .تسلیم الموقع للمقاول - 4

 .تهیئة الموقع - 5

 .االستقدام - 6

 .اعتماد جهاز المقاول - 7

 .المعداتو  انظمة الصیانة ترمیز - 8

 .برنامج المیزانیة التشغیلیة - 9

 .برامج الصیانة الوقائیة -10

 .برامج التشغیل -11

 .خطة ترشید الطاقة -12

 .خطة الطوارئ -13

 .خطة المخاطر -14

 .الجرد المیداني النهائي -15

 .التسویة واغالق العقد -16

  .تحدیث وثیقة المشروع -17

  رئیس وحدة

 4356TF074  ............العملیات

8  
المرحلـــة الثانیـــة  وبـــرامج اداء تنفیـــذ خطـــطبصـــفة دوریـــة یـــتم تقیـــیم 

  ).8(المشار لها اعاله في الفقرة رقم 
  رئیس وحدة 

 بدون  الجودة التخطیط

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/14/ج/ب/ا: رقمیتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف   9



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 302  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  التشغیل والصیانةإدارة عملیات   الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP26  رقم العملیة  تخطیط مرحلة التشغیل والصیانة   العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة 
  .............عملیات 

  رئیس وحدة
  التخطیط والجودة 

  موظف األرشیف

        

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
الملف المحدد في قائمة 

 .الملفات 

بصفة دوریة یتم تقییم أداء 
المرحلة تنفیذ خطط وبرامج 

  .الثانیة 

التخطیط لمرحلة التشغیل 
  .على مرحلتین یتم والصیانة 

 التخطیط للمرحلة األولى
للمشاریع الجدیدة تبدأ مع 

بدایة دورة حیاة المشروع في 
  .مرحلتي اإلعداد والتنفیذ 

في المرحلة األولى یجب 
التواصل المبكر فیما بین 
 المختصین في اإلدارتین
  .للتخطیط وجدولة األعمال 

التخطیط لمرحلة التشغیل 
والصیانة ضرورة ملحة 

  .لتقدیم خدمات متمیزة 

تھدف عملیة التخطیط 
للمرحلة الثانیة إلى ضمان 

جودة عملیات التشغیل 
  والصیانة 

بناًء على العملیة رقم 
)4356TP01 ( یجب

التنسیق مباشرة مع مدیر 
 .المشروع لجمع البیانات 

التحقق من تنفیذ خطط 

  .المرحلة األولى 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 303  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP27  رقم العملیة  تخطیط الصیانة الوقائیة  اسم العملیة

 جدولة الصیانة العالجیة  العملیة الالحقة  تخطیط مرحلة التشغیل والصیانة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  العملیةخطوات تنفیذ   م

1  

ـــــداني االبتـــــــدائي وفـــــــق العملیـــــــة رقـــــــم  ـــرد المیــ ــــى الجــــ ـــاًء علـــ بنــــ

)4356TP013 ( یـتم تكلیـف المقـاول بحصـر جمیـع المعـدات

ـــودة فـــــي منشــــــآت المشـــــروع ذات األولویــــــة  والتجهیـــــزات الموجـــ

ـــي  ـــیر العمـــــل فــ ــیانة المطلوبـــــة الســـــتمرار ســ ــــي الصـــ الهامـــــة فـ

  .الجامعة

  رئیس وحدة 

  ............العملیات
4356TF039  
4356TF040 

2  

ـــق  ـــروع وفـ تســــمیة وترمیــــز كافــــة األنظمــــة الموجــــودة فــــي المشـ

ــة ــع المعــــدات والتجهیــــزات  (4356TP018)رقــــم  العملیــ وجمیــ

حســـب التخصـــص والمكـــان وأولویاتهـــا فـــي التشـــغیل والصـــیانة 

دارة المســتودعات البــاب  وفــق نظــام ترمیــز مكونــات الصــیانة وإ

 .  السادس

  رئیس وحدة 

 4356TF051  ............العملیات

3  
ــا حســـــب  ـــزات وتوابعهـــ ـــدات والتجهیــ ــتم تحدیـــــد مكونـــــات المعــ یـــ

 .التشغیل والصیانةالكتالوجات وكتیبات 
 4356TF051  المقاول

ـــزات المطلــــــوب   4 ـــدات والتجهیـــ ـــوائم المعـــ ــتم اعتمــــــاد برنــــــامج قـــ یــــ
 .صیانتها

  رئیس وحدة 

 4356TF039  ............العملیات

5  

ـــدات  ــات المعـ ـــیانة وكتالوجــ ـــات التشــــغیل والصـ بنــــاًء علــــى كتیبـ
أسبوع ، شهر ، (والتجهیزات یتم تحدید فترات الفحص الدوري 

ویــتم ترتیــب أوقــات إنجازهــا علــى مخطــط أشــهر الســنة  )ســنة 
  .الكاملة

  رئیس وحدة 

 بدون  ............العملیات



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 304  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP27  رقم العملیة  تخطیط الصیانة الوقائیة  اسم العملیة

 جدولة الصیانة العالجیة  العملیة الالحقة  تخطیط مرحلة التشغیل والصیانة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

6  

علــى ضـــوء تحدیــد فتـــرات الفحــص الدوریـــة یــتم وضـــع برنـــامج 

باستخدام ) 5(الصیانة الوقائیة للمعدات المحددة في الفقرة رقم 

  . برامج قواعد البیانات في تطبیقات الحاسب اآللي

  رئیس وحدة 

  ............العملیات
4356TF075  
4356TF076 

7 

ـــا  ــــر المعــــــدات ومكوناتهـــ ــًا لحصــ ـــف المقــــــاولوفقــــ ـــداد ب تكلیـــ إعـــ

بطاقـــات الصـــیانة الوقائیـــه وبطاقـــات المعـــدة لجمیـــع المعـــدات 

  .والتجهیزات

  رئیس وحدة 

  ............العملیات
4356TF077  
4356TF078 

8 
دراسة برامج وخطط الصیانة الوقائیة واعتمادها من قبل مدیر 

  .ادارة عملیات التشغیل والصیانة
رئیس وحدة 

  ............العملیات
4356TF075 
4356TF076 

تكلیـــف المقـــاول بتنفیـــذ برنـــامج الصـــیانة الوقائیـــة وفقـــًا للفتـــرات   9
  .المحددة

ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

4356TF061 
4356TF075  
4356TF076 

10  
تكلیف رئیس وحدة العملیات المعنیة بالمتابعة واإلشراف علـى 

  .وتحدیثه بصفة مستمرة البرنامج
ادارة عملیات مدیر 

  التشغیل والصیانة
4356TF075  
4356TF076 

11  

تكلیــف المقــاول بتــأمین قطــع الغیــار الالزمــة لبرنــامج الصــیانة 
ــامج الزمنـــي للصــــیانة  الوقائیـــة علــــى فتـــرات تتناســــب مـــع البرنــ
ـــــــم  ـــة رقـــ ـــــ ـــــق العملیــ ـــــالحیة وفـــــ ـــــــب الصـــــ ــــــــك حســـ ــــة وذلــ الوقائیــــــ

(4356TP023).  

  رئیس وحدة 
 4356TF066  ............العملیات

: رقمیتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف   12
  .3/14/ج/ب/ا

  43466AF001  موظف األرشیف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 305  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP27  رقم العملیة  تخطیط الصیانة الوقائیة  العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة
  .............عملیات  

  موظف األرشیف  المقاول

        

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

والمعدات تصنیف كافة األنظمة 
  .والتجھیزات 

تكلیف المقاول بحصر جمیع 
  .المعدات والتجھیزات 

 تحدید فترات الفحص الدوري 

تحدید مكونات المعدات 
والتجھیزات وتوزیعھا حسب 
الكتالوجات وكتیبات التشغیل 

  .والصیانة 

اعتماد برنامج قوائم المعدات 
  .والتجھیزات 

إعداد برنامج الصیانة الوقائیة 
 .للمعدات 

تكلیف المقاول بإعداد بطاقات 
 الصیانة الوقائیة وبطاقات المعدات 

اعتماد برنامج وخطط الصیانة 
 .الوقائیة 

تكلیف المقاول بتنفیذ برنامج 
  .الصیانة الوقائیة 

تكلیف المقاول بتأمین قطع 
الغیار الالزمة لبرنامج 

 .الصیانة الوقائیة 
تكلیف رئیس وحدة العملیات 

 .بالمتابعة واإلشراف 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 306  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP28  رقم العملیة  العالجیةجدولة الصیانة   اسم العملیة

 ةئالطوار  الصیانة  العملیة الالحقة  تخطیط الصیانة الوقائیة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

  :على  الصیانة العالجیة تشمل
التي تـرد مـن مركـز البالغـات  الیومیةالبالغات إصالح  - 1

 . الموحد ومكاتب الصیانة

الصیانة التصحیحیة المجدولة ضمن الصیانة المخططة  - 2

  ).الصیانة المتوقعة ( 

مدیر ادارة عملیات 

  التشغیل والصیانة
 بدون

2  
ًا  رقــم  للعملیــةفیمـا یخــص صــیانة تنفیــذ البالغــات الیومیــة فتــتم وفقــ

(4356TP21) .  
  وحدةرئیس 

  ............عملیات  
4356TF058 
4356TF059 

3  
االتصـال الموحـد والبالغـات المباشـرة یـتم مركـز بناًء علـى طلبـات 

 .جدولتها ضمن برنامج الصیانة الیومیة

  رئیس وحدة

 4356TF059  ............عملیات  

4  

ـــرد ـــــــى الجــــــ ـــاء علــ ـــــ ــــــــداني بنـ ـــق  المیــ ـــــدائي وفــــــ ــــــةاالبتــــ ــــم  العملیـــ رقــــــ

)4356TP13 ( ـــــدات ـــوائم المعـــ ــــداد قـــــ ــــــاول بإعــــ ــــــف المقــ ــــتم تكلیــ یــــ

والتجهیزات المطلوب صیانتها وفقـًا للمراقبـة والفحـص للحالـة وفـق 

  ).4356TP21(رقم  العملیة

  رئیس وحدة

 4356TF040  ............عملیات  

5  

تســـمیة وتصـــنیف جمیـــع المعـــدات والتجهیـــزات حســـب التخصـــص 

 )4356TP18(العملیــة رقــم وفـق والمكـان وأولویاتهــا فـي الصــیانة 

دارة وحسـب التوضــیح الــوارد فــي , ام ترمیــز مكونــات الصــیانة وإ نظــ

 .  في الباب السادس المستودعات

  المقاول
4356TF051 
4356TF052 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 307  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP28  رقم العملیة  جدولة الصیانة العالجیة  اسم العملیة

 ةالطواری الصیانة  العملیة الالحقة  تخطیط الصیانة الوقائیة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

6  

ــــات   ـــا حســـــب كتیبـ تحدیـــــد مكونـــــات المعـــــدات والتجهیـــــزات وتوابعهــ

التشــغیل والصــیانة والكتالوجــات وبنــاًء علــى نظــام ترمیــز مكونــات 

دارة المستودعات  .  الصیانة وإ

  المقاول
4356TF051 
4356TF052 

 .برنامج قوائم المعدات والتجهیزات المطلوب صیانتهایتم اعتماد   7
  رئیس وحدة

  بدون  ..........عملیات  

8  
یــتم تكلیــف المقــاول بجدولــة تنفیــذ الصــیانة وفقــًا لبرنــامج الصـــیانة 

  .العالجیة أو بالتزامن مع برنامج الصیانة الوقائیة
  رئیس وحدة

  بدون  ..........عملیات  

9  

ــیانة ال اعتمــــاد برنــــامجر األعطــــال یــــتم بنــــاًء علــــى حجــــم وتكــــرا صــ

 منهجیــةللمعــدات المحــددة حســب الموضــح فــي ) عمــرة ( تجدیدیــة

  .الصیانة 

مدیر ادارة عملیات 

  التشغیل والصیانة
4356TF080 

10  
ـــة  ــیانة اإلصــــالحیة للمعـــــدات المجدولــ تعمیــــد المقـــــاول بتنفیــــذ الصـــ

  .الوقائیةضمن فترات الصیانة 
  رئیس وحدة

  ..........عملیات  

4356TF075 
4356TF076 
4356TF079 

لمتابعـــة واإلشـــراف علـــى با المعنیـــة عملیـــاتال رئـــیس وحـــدةتكلیـــف   11
  .اإلنجاز

مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

  بدون

12 
رقـم  للعملیـةتنفیذ برنـامج اإلصـالحات الیومیـة وفقـًا  اإلشراف على

)4356TP21.(  بدون  اإلشراف جھاز  

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/14/ج/ب/ا: رقمفى الملف  هذه العملیةحفظ مستندات یتم   13



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 308  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP28  رقم العملیة  جدولة الصیانة العالجیة  العملیةاسم 

عملیات مدیر إدارة 
  التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة 
  ............عملیات 

  موظف األرشیف  أمین المستودع  جهاز اإلشراف

      
  

  
  

  
  

الصیانة العالجیة تشتمل 
على إصالح البالغات 

الیومیة والصیانة 
  .التصحیحیة

البالغات الیومیة صیانة 
تم وفق العملیة رقم ت

)4356TP21. (  

تصنیف جمیع المعدات 
 .والتجھیزات

اعتماد برنامج قوائم 
 .المعدات والتجھیزات

حفظ مستندات ھذه 
العملیة في الملف المحدد 

 .في قائمة الملفات 

اعتماد برنامج الصیانة 
 .التجدیدیة 

تكلیف المقاول بإعداد 
قوائم المعدات المطلوب 

 .صیانتھا 

تحدید مكونات المعدات 
 .والتجھیزات

تكلیف المقاول بجدولة 
 .تنفیذ أعمال الصیانة 

تعمید المقاول بتنفیذ 
 .الصیانة العالجیة 

اإلشراف على برنامج 
 .اإلصالحات الیومیة 

تكلیف رئیس وحدة 
العملیات بالمتابعة 

 .واإلشراف 

جدولة طلبات الخدمة 
في برنامج الصیانة 

 .الیومیة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 309  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP29  رقم العملیة  الصیانة الطارئة  اسم العملیة

 امر تغییر  العملیة الالحقة  جدولة الصیانة العالجیة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

نحصـــر فـــي صـــیانة یمفهـــوم الصـــیانة الطارئـــه فـــي هـــذه العملیـــة 

خــارج اثنــاء و فــي تحــدث التــي و  متوقعــةالغیــر األعطــال المفاجئــة 

وتعتبـــر أعمـــال طارئـــه للحـــاالت  ةالرســـمی والعطـــل الـــدواماوقـــات 

  .وال یمكن تاجیلها الحرجة المؤثرة على سیر العمل في الجامعة

  مساعد مدیر 
  االدارة العامة 

  للتشغیل والصیانة
 بدون

2  
 فقـــط البالغـــات الطارئـــة إلســـتقبال خـــاص یـــتم تحدیـــد رقـــم هـــاتف

 . مكتب الطوارئمرتبط بمدیر 

  مساعد مدیر 
  االدارة العامة 

  للتشغیل والصیانة
 بدون

3  

لطــوارئ امكتــب بفریــق عمــل للطــوارئ مــرتبط مباشــرة یــتم تشــكیل 

وهذا المكتب یشـرف علـى ضمن الهیكل التنظیمي لإلدارة العامة 

ـــــــذ  ـــه تنفیــــ ـــــ ــــدیر اإلمهامـــ ـــــ ـــــــاعد مــ ـــالحیات دارة ویمســــ ـــــ ــــدد الصـــ ـــــ حــ

ـــى  ، والمســـــؤولیات المناطـــــة بـــــه ـــل اإلطـــــالع علــ ـــم امــ الوثیقـــــة رقــ

)4356GD03( ، تعمیــــد المقــــاول لصــــالحیة ورئــــیس الفریــــق لــــه

 .وتأمین قطع الغیار

  مساعد مدیر 
  االدارة العامة 

  للتشغیل والصیانة
 بدون

4  
ورشـة السـیارة و  الطـوارئ فریـقستمرار مـن جاهزیـة یجب التحقق ب

  .الالزمة للصیانة الطارئة والعاجلة العددوالمعدات و 
  مدیر 

 بدون  الطوارئمكتب 

5  

عــدم كفایــة فریــق الطــوارئ مـــن تخصصــیة و العمــال االفــي حالــة 

ـــة الفنیــــــة  ـــــزاتالناحیـــ ــــات  الفنیـــــــة والتجهیـ ـــتعانة بجهـــ فیجــــــب االســـ

  .تلك األعمال الطارئةلمتخصصة في 

  مدیر
 بدون  مكتب الطوارئ 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 310  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP29  رقم العملیة  الصیانة الطارئة  اسم العملیة

 امر تغییر  العملیة الالحقة  الصیانة العالجیةجدولة   العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

6  

یجب مباشرة إصالح األعطال الطارئه حال تلقي البالغ من أي 
مصدر كان ویجب أیضًا مواصلة العمل حتى إنجازه على أن ال 

للخــدمات ســاعة مــن تلقــي الــبالغ )  24(تتجــاوز فتــرة اإلصــالح 
الحیویة إال في الحاالت الخارجة عن مسؤولیة الجامعة والمقاول 
على أن یتم تعمید المقـاول فـور تلقـي الـبالغ سـواًء كـان ذلـك فـي 

  .األیام االعتیادیة أو أیام العطل الرسمیة

  مساعد 
 بدون  مدیر االدارة

7  
تكلیــف المقــاول بعملیــات االصــالحات الطارئــة فــور تلقــي الــبالغ 

شعار  .مساعد مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة وإ
  مدیر 

 4356TF058  مكتب الطواريء

8  
یجــب التنســـیق مـــع جمیـــع الجهـــات المعنیـــة وأصـــحاب المصـــلحة 
فور تلقي البالغ وأثناء عملیات اإلصـالح لتوزیـع األدوار وتحدیـد 

تخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب   . المسؤولیات وإ

  مدیر 
  بدون  الطواريءمكتب 

9  
یتطلــب متابعــة تنفیــذ عملیــة اإلصــالح حتــى اإلنتهــاء مــن العطــل 

عادة الخدمة بدون توقف   .واغالق البالغ وإ
  مدیر 

  مكتب الطواريء
4356TF058  
4356TF059 

10  
عطــــى فــــي حالــــة عــــدم تــــوفر قطــــع الغیــــار الالزمــــة بالمســــتودع تُ 

  .صالحیة الشراء المباشر لمدیر مكتب الطوارئ 
  مساعد 

  مدیر االدارة 
4356TF058  
4356TF064 

11  
إعداد تقریر إصالح الحالة والرفع لمدیر اإلدارة العامة وتضـمین 

  .الحالة في التقریر الیومي
  مدیر

 4356TF081  مكتب الطواريء 

  مدیر  .الصیانة الطارئة بعد انجاز المهمةضبط بیانات سجل  12
  4356TR15  مكتب الطواريء 

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/32/ج/ب/ا: رقمیتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف   13



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 311  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP29  رقم العملیة  الصیانة الطارئة  العملیةاسم 

  مساعد مدیر اإلدارة 
  العامة للتشغیل والصیانة

  موظف األرشیف  مدیر مكتب الطوارئ

      
  

في الملف المحدد حفظ مستندات ھذه العملیة 
 .في قائمة الملفات 

 

مفھوم الصیانة الطارئة ینحصر في 
 .الغیر متوقعةصیانة األعطال المفاجئة 

تحدید رقم ھاتف خاص إلستقبال 
 .البالغات الطارئة 

بإشراف مساعد تشكیل فریق عمل للطوارئ 

 .مدیر اإلدارة

االستعانة في حالة اإلعمال التخصصیة 
 .األمر بشركات متخصصة إذا لزم

وسیارة التحقق من جاھزیة فریق الطوارئ 
المعدات والعدد الالزمة للصیانة والورشة 

 .الطارئة والعاجلة

الحاالت إصالح تكلیف المقاول بعملیات 
 .الطارئة وإشعار مساعد مدیر اإلدارة 

یجب مباشرة األعطال الطارئة حال تلقي 
 .البالغ 

 .متابعة اإلصالح حتى إغالق البالغ

تعطى صالحیة الشراء المباشر لمدیر مكتب 
 .الطوارئ 

 .یجب التنسیق مع جمیع الجھات المعنیة 

صالح العطل الطارئ والرفع إإعداد تقریر 
 .بھ لمدیر اإلدارة العامة 

 ضبط بیانات سجل الصیانة الطارئة



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 312  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

الوثيقة الطوارئ  اسم الوثيقة خطة  4356GD03 رقم

العملية  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP29  رقم

  :ف خطة الطوارئ یتعر - 1

عطل طارئ في عنصر  لمجموعة من المھام التي تحدد اإلجراءات العاجلة التي یجب التقید بھا عندما یحص
  .الى حاالت استثنائیةحیوي غیر متوقع خالل أوقات الدوام والعطل الرسمیة یؤدي إلى نتائج غیر مرغوبة و

  :أسس وضع خطة الطوارئ  - 2

اطر  -1 ة إلدارة المخ ات العام ى المتطلب تعتمد خطة الطوارئ في اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة عل
 .في وكالة الجامعة للمشاریع 

ة  -2 ات الحیوی ع العملی د جمی یقوم مكتب الطوارئ بالتعاون مع إدارة عملیات التشغیل والصیانة بتحدی
 .المرتبطة بالخدمات العامة 

 .تحدید المخاطر المتوقعة لتلك العملیات  -3
 .وضع تحلیل شامل للمخاطر واآلثار المتوقعة  -4
 .تحدید أولویات المخاطر والحلول البدیلة في حاالت الطوارئ  -5

  :قواعد التعامل مع حاالت الطوارئ  - 3

 .التھیئة والتحضیر قبل وقوع الحدث  -1
 .إخالء المكان للسالمة وسرعة اإلستجابة  -2
 .اإلستجابة السریعة بعد وقوع الحادث  -3
 .الدعم الفني من مختلف فرق عملیات الصیانة  -4
 .خدمة لإصالح العطل وإعادة ا -5
 .تقییم الحالة وسرعة اإلستجابة  -6
 .اإلجراءات المتخذه وفق عملیات الصیانة في الدلیل المعرفي الجزء الثاني توثیق  -7

  :ارتباط برنامج خطة الطوارئ  - 4

  .یرتبط فریق الطوارئ مباشرة مع مدیر مكتب الطوارئ 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 313  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

الوثيقة الطوارئ  اسم الوثيقة خطة  4356GD03 رقم

العملية  التشغیل والصیانةإدارة عملیات   الوحدة 4356TP29  رقم

  :أھداف خطة الطوارئ  - 5

 .تشكیل وتطبیق مھام فریق الطوارئ في اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  -1
 .جاھزیة اإلدارة للتعامل مع الحاالت الطارئة  -2
 .ت ومرافق الجامعة االمحافظة على استمرار تشغیل شبكات الخدمات العامة داخل منش -3
 .متمیزة واإلرتقاء بمستوى الخدمات المطلوبة المحافظة على تقدیم خدمات  -4
 .سرعة اإلستجابة للحاالت الطارئة في عملیات التشغیل والصیانة  -5
 .تطبیق اسس السالمة في كافة عملیات الصیانة للحاالت الطارئة  -6
 .توعیة منسوبي الجامعة بالمحافظة على الممتلكات العامة والوقایة من حدوث األعطال  -7

  :عمل الطوارئ تشكیل فریق  - 6

  :یتألف فریف عمل الطوارئ من الكوادر الفنیة والتقنیة التالیة 

 .مھندس میكانیكي  -1
 .مھندس كھربائي  -2
 مھندس مدني -3
 .تقني میكانیكي  -4
 .تقني كھربائي  -5
 .عمال مھرة )  3( عدد  -6
 .إداري مندوب لمستودع قطع الغیار ومواد البناء  -7

  .الطویلة في إدارة الطوارئ باإلضافة إلى رئیس الفریق من ذوي الخبرة 

  :سیارة ورشة الطوارئ  - 6

یتم تجھیز سیارة خاصة لعملیات الطوارئ مجھزة بكافة المعدات والعدد الالزمة ألعمال األنظمة المیكانیكیة 

  .والمعماریةوأعمال األنظمة الكھربائیة واألعمال المدنیة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 314  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP30  رقم العملیة  أمر تغییر  اسم العملیة

 تقدیر تلفیات وحدة سكنیة  العملیة الالحقة  الصیانة الطارئة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
یجــب أن یــتم معالجــة التعــدیالت علــى نطــاق المشــروع وفقــًا لــنص 

 .من الشروط الخاصة)  58( المادة رقم 

  مدیر ادارة عملیات 

  بدون  التشغیل والصیانة

2  

ــواء بالزیــــادة أو  ــاق المشــــروع التعاقـــدي ســ عنـــد الحاجــــة لتغییـــر نطــ
النقصان فیجب على المقاول إشعار اإلدارة قبل تنفیذ العمـل بمـدة 

یومـــا فـــى حالـــة الزیـــادة وبمـــدة أســـبوع فـــى حالـــة  )30(التقـــل عـــن 
 .تخفیض نطاق المشروع

  مدیر ادارة عملیات 

  بدون  التشغیل والصیانة

3  
التعــدیالت المقترحــة مــن قبــل المقــاول وتحدیــد أثرهــا دراســة أوامــر 

 .المالي والزمني وأهمیتها على أداء العمل

  رئیس وحدة

  بدون  ............عملیات  

4  

إذا رغبـــت اإلدارة  بـــإجراء أي تعـــدیل علـــى نطـــاق المشـــروع یجـــب 
ــدیالت ودراســــة اآلثــــار المالیــــة والزمنیــــة المترتبــــة  حصــــر تلــــك التعــ

األســـباب الداعیــــة للزیـــادة أو الـــنقص والرفـــع بهــــا علیهـــا وتوضـــیح 
 .لصاحب الصالحیة ألخذ الموافقة علیها

  رئیس وحدة

 4356TF082  ..........عملیات  

  .رفع أوامر التعدیل لطلب الموافقة علیها من صاحب الصالحیة  5
  مدیر ادارة عملیات 

  بدون  التشغیل والصیانة

6  
ـــر التغییــــر مــــن صــــاحب  ــتم تعمیــــد بعــــد اعتمــــاد أوامـ الصــــالحیة یــ

دراجها ضمن خطط العمل   .المقاول بأوامر التغییر وإ
  مدیر ادارة عملیات 

 4356TF083  التشغیل والصیانة

7  
ـــد ــــه إذا لــــــزم االمــــــر إعـــ ـــع بــ ــــق لعقــــــد المشــــــروع والرفـــ إلدارة اد ملحــ

لمشــتریات إلســتكمال إجـــراءات توقیــع ملحــق تعـــدیل العقــد شـــامًال ا
  .تلك التعدیالت

  رئیس وحدة

  4356TF084  ..........عملیات  

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/22/ج/ب/ا: رقمحفظ مستندات اإلجراء فى الملف  8



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 315  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

  4356TP30  رقم العملیة  أمر تغییر   العملیةاسم 
  موظف األرشیف  ............رئیس وحدة عملیات   والصیانةمدیر إدارة عملیات التشغیل 

      
  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

معالجة التعدیالت وفق نص المادة رقم 
 .من الشروط الخاصة ) 58(

عند الحاجة لتغییر نطاق المشروع 
التعاقدي یجب على المقاول إشعار 

 .اإلدارة قبل التنفیذ 

دراسة أوامر التعدیالت المقترحة من 
قبل المقاول وتحدید أثرھا المالي 

 .وأھمیتھا على أداء العمل

رفع أوامر التعدیل لطلب موافقة 
 .صاحب الصالحیة 

إذا لزم األمر إعداد ملحق لعقد 
المشروع والرفع بھ إلدارة 

 .المشتریات

تعمید المقاول بعد موافقة صاحب 

 .الصالحیة وإدراجھا ضمن خطط العمل

بإجراء أي تعدیل على  إذا رغبت اإلدارة
نطاق المشروع یجب حصر تلك 

التعدیالت ودراسة اآلثار المالیة المترتبة 
سباب الداعیة للزیادة علیھا وتوضیح األ

أو النقص والرفع بھا لصاحب الصالحیة 
 .ألخذ الموافقة علیھا



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 316  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP31  رقم العملیة  تقدیر تلفیات وحدة سكنیة  اسم العملیة

 تاهیل وحدة سكنیة  العملیة الالحقة  أمر تغییر  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

  - :یتم حصر التلفیات فى الحاالت التالیة 
ــدة الســــكنیة وطُ  1 ــاكن للوحــ دارة اإللــــب ذلــــك مــــن عنــــد إخــــالء الســ

  .المعنیة باالسكان
  .عیوب إنشائیة في النظام األساسي للمبنى 2
  .أعطال متكررة في شبكة الصرف الصحي 3
  .تضرر الوحدة السكنیة من جراء تنفیذ برامج الصیانة 4
 .في حالة وقوع حوادث حریق أو خالفه داخل الوحدة 5

مدیر ادارة عملیات 

 بدون   التشغیل والصیانة

2  

ــة باالســـكان لعمــــل صـــیانة شــــاملة  ــاًء علــــى طلـــب اإلدارة المعنیــ بنـ

للوحدات السكنیة المخالة من الساكنین یتم تكیـف جهـاز االشـراف 

من مختلف التخصصـات الهندسـیة لحصـر التلفیـات وتقـدیر تكلفـة 

ـــؤولیات األطـــــراف  ـــالحها وتحدیـــــد مســ ــــة ( إصــ ) الســـــاكن والجامعــ

 . (4356GD004)قم بحضور الساكن وفق الوثیقة اإلرشادیة ر 

رئیس وحدة 

   ............ عملیات

4356TF085 
4356TF086 
4356TF087  

3  
ــة الوحــــدة  إشـــعار الســــاكن بموعــــد حضــــور جهـــاز االشــــراف لمعاینــ

 .السكنیة

رئیس وحدة 

 بدون  ............ عملیات

4  
حصـــر التلفیــــات وتحدیــــد المســــؤولیات والتكلفــــة التقدیریــــة للتلفیــــات 

 4356TF085  االشراف جهاز  .وتوقیع المحضر من قبل أعضاء الفریقالمطلوب إصالحها 
4356TF086  

5  
المخـالة " الوحـدات السـكنیة"یتم تقـدیر إصـالح تلفیـات النـوع األول 

ــــم  ـــــ ـــادیة رقــ ـــــ ـــة اإلرشـــ ــــــ ـــــــى الوثیقــ ـــــــاًء علــــ ـــــاكنین بنــــ ـــ ـــل الســـ ــــــ ـــن قبــ ـــــ مـــ
(4356GD04) .  

رئیس وحدة 
 بدون  ............عملیات 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 317  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP31  رقم العملیة  وحدة سكنیةتقدیر تلفیات   اسم العملیة

 تاهیل وحدة سكنیة  العملیة الالحقة  أمر تغییر  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

6  

ــتم دراســـة  فـــي حالـــة كـــون التلفیـــات مـــن النـــوع الثـــاني والثالـــث یـ

ــــاز اإلشـــــراف فـــــي إدارة  ـــن قبـــــل جهـ ـــات مــ الحالـــــة وتقـــــدیر التلفیــ

 .عملیات التشغیل الصیانة واعتماده من قبل مدیر اإلدارة

رئیس وحدة 

  بدون  ..............عملیات

7  
إعداد تقریر مفصل باألسباب والمقترحات والتوصیات والرفع به 

 .لمدیر اإلدارة العامة للموافقة على التوصیات واستكمال الالزم

رئیس وحدة 

  بدون  ..............عملیات

8  
ــة عـــن برنــــامج فـــى حالــــة  كـــون التلفیــــات مـــن النــــوع الرابـــع ناتجــ

  .الصیانة یتم تكلیف المقاول باإلصالح حسب شروط العقد
رئیس وحدة 

 4356TF085  ..............عملیات

9  

فـــى حالـــة كـــون التلفیـــات مـــن النـــوع الخـــامس یـــتم تشـــكیل لجنـــة 
للتشغیل ولصیانة وعضـویة كـل مـن  برئاسة مدیر اإلدارة العامة

:  
 .من اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي عضو - 1 

 .عضو من إدارة التشغیل والصیانة - 2 

 .عضو من اإلدارة أو الكلیة المعنیة بالمبنى - 3 

  .عضو من الدفاع المدني - 4 

مدیر ادارة عملیات 

 4356TF088  التشغیل والصیانة

10  
إعـــداد محضـــر وتوقیعـــه مـــن قبـــل اللجنـــة مشـــتمًال علـــى أســـباب 

  .الحدث وحصر التلفیات والتكلفة التقدیریة الحریق أو
مدیر ادارة عملیات 

  4356TF089  التشغیل والصیانة

11 
ــأمین یــــتم إشــــعار إدارة  ــة التــ فــــى حالــــة المبنــــى مشــــمول ببولیصــ
ــــراءت المطلوبـــــة إلصـــــالح  ـــتكمال االجـ ـــات الجامعـــــة بإســ ممتلكــ

  .التلفیات

مدیر االدارة العامة 

  4356TF090  للتشغیل والصیانة

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/33/ج/ب/ا: رقمفى الملف  هذه العملیةحفظ مستندات یتم  12



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 318  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP31  رقم العملیة  تقدیر تلفیات وحدة سكنیة   العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة
  .............عملیات  

  موظف األرشیف  جهاز اإلشراف

        

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات

التلفیات حسب حصر جمیع 
  .ة الحاالت المحدد

حصر التلفیات وتقدیر 
  .تكلفة اإلصالح 

إعداد تقریر شامل باألسباب 
 .والمقترحات والتوصیات 

تشكیل لجنة لدراسة تلفیات 
  .النوع الخامس 

إعداد وتوقیع محضر 
 .التلفیات 

تكلیف جھاز اإلشراف 
بحصر التلفیات وتقدیر تكلفة 

  .اإلصالح 

إشعار الساكن بموعد 
  .الحضور والمعاینة 

اإلصالح للنوع  تقدیر تكلفة
األول حسب الوثیقة رقم 

)4356GD04(  

دراسة وتقدیر تلفیات النوع 
 .الثاني والثالث 

تكلیف المقاول بإصالح 
تلفیات النوع الرابع حسب 

 .شروط العقد 

في حالة المبنى مشمول 
ببولیصة تأمین یتم إشعار 
إدارة ممتلكات الجامعة 

 .إلصالح التلفیات 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 319  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة
 4356GD04 الوثیقةرقم  تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

  رقم الشارع  رقم الفیال
   الرقم الوظیفي    اسم الساكن

   اجمالي التكلفة التقدیریة    تاریخ المعاینة
  .تقدیر تلفیات فیال - 1

  .أعمال الكھرباء: أوالً 

  المسؤولیة  عدد التلفیات  أعمال الكھرباء  م
  الجامعة  الساكن

       FLUORESCENT LATPS 40W R/S وات 40فلوریسنت   1
       FLUORESCENT LATPS 20W R/S وات 20فلوریسنت   2
       BULBS 60W 110V E-27 60فولت  110لمبات   3
       CANDLE LATPS 40W 110V E-14 وات 40 - 110لمبات   4
       CANDLE LATPS 40W 110V E-12 وات 40 - 110لمبات   5
       1WAY SINGLE GANGE SWITCHS خط 1مفتاح كھرباء   6
       2WAY SINGLE GANGE SWITCHS خط 2مفتاح كھرباء   7
       4WAY SINGLE GANGE SWITCHS خط 4مفتاح كھرباء   8
       DOUBLE SOCKET 15A USA خط 2فیش   9

       SINGLE SWITCH COVER غطاء مفتاح كھرباء مفرد  10
غطاء مفتاح كھرباء   11

       DOUBLE SWITCH COVER مزدوج

       SECKET COVER غطاء كھرباء فیش  12
       DOOR BELL 110V فولت 110جرس   13
       BELL PUSH مفتاح جرس  14
       TELEPHONE SOCKET فیش الھاتف  15
       TV SOCKET فیش تلفزیون  16
       FLUORESCENT LATPS FIXTURE 20W وات 20فلوریسنت كامل   17
       FLUORESCENT LATPS FIXTURE 40W وات 40فلوریسنت كامل   18
       FLUORESCENT FIXTURE COVER 1*20W وات 20غطاء فلوریسنت   19
       FLUORESCENT FIXTURE COVER 1*40W وات 40غطاء فلوریسنت   20
       FLUORESCENT FIXTURE COVER 2*40W 2*وات  40غطاء فلوریسنت   21
       FLUORESCENT FIXTURE COVER 4*40W 4*وات  40غطاء فلوریسنت   22
       WALL BREAKET LIGHT FIXTURE وحدة انارة جداریة كاملة  23



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 320  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة

 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال الكھرباء  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

 غطاء زجاجي للوحدة الجداریة  24
WALL BREAKET LIGHT FIXTURE 
GLOBE 

      

       GARRAGE LIGHT FIXTURE وحدة انارة للكراج  25
       COTPLETE SCHADLIERE ثریا  26
       SCHADLIERE GLASS غطاء زجاجي للثریا  27
       SCHADLIERE GOLD CUP ذھبي لحامل اللمبةغطاء   28
       MASTER BED ROOM FANOOS ثریا غرفة النوم  29
       SERVENT CALL BUTTON (BELL PUSH) مفتاح جرس نداء  30
       ROUND CEILING LIGHT FIXTURE وحدة انارة كاملة للسقف  31
       STUDY ROOM GLOBE غطاء زجاجي إلنارة المكتب  32
       BELL 24V فولت 24جرس   33
       HUDE FAN 220V فولت 220مروحة فرن   34
  .أعمال النجارة: ثانیاً 

عدد   أعمال النجارة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       WARDROBE HINGES مفصالت دوالب المالبس  1
       WOODEN DOOR LOCK UNION كالون أبواب الخشب  2
       WOODEN DOOR HANDLE ید كالون أبواب خشب  3
       ALUMINIUM DOOR HANDLE ید باب ألمونیوم  4
       YALE BLANK KEY FOR DRAWER مفتاح درج  5
       BLANK KEY UNION مفتاح باب  6
       SLIDING DOOR GLASS BROWN زجاج باب السحاب البني  7
       SLIDING DOOR GLASS PLAIN زجاج باب السحاب السادة  8
       ALUMINIUM DOOR GLASS PLAIN ملم6باب ألمنیوم سادة زجاج   9

       ALUMINIUM DOOR GLASS OPAQUE ملم6زجاج دبوس باب ألمنیوم   10
       WINDOW GLASS BROWN زجاج شباك بني  11
       WINDOW GLASS PLAIN زجاج شباك عادي  12
       ROOL FLYMEEH BLACK سلك شباك أسود  13
       SIDE GLASS BROWN زجاج مثلج بني 14



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 321  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة
 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة

 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال النجارة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       SIDE GLASS PLAIN زجاج مثلج عادي 15
       PLYWOOD 4mm WHITE ملم أبیض4بلیوت   16
       PLYWOOD 5mm MAHGONY ملم 5بلیوت   17
       PLYWOOD 18mm WHITE ملم أبیض 18بلیوت   18
       PLYWOOD 18mm MAHGONY ملم ماھجوني 18بلیوت   19
       LAUNDRY CABINET BIG دوالب غرفة الغسالة  20
       GARRAGE DOOR LOCK كالون باب الكراج  21
       DOOR STOPPER RUBBER ردادة الباب  22
       DRAWER KNOB-HANDLE ید درج  23
       HANGER PIPE عالقة دوالب المالبس  24
       WARDROBE DOOR HANDLE ید دوالب المالبس  25
       DOOR CLOSER MACHINE ALUM. BIG دفاش باب أرضي  26
       CYLINDER UNION قلب كالون  27
       KITCHEN CABINET DOOR المطبخباب دوالب   28
       SLIDING DOOR LOCK ALUMINIUM كالون باب سحاب  29

       FIBRE GLASS SHEET فایبر جالس  30

       TOWER BOLT ترباس كبیر 31

       WOODEN DOOR CLOSER DORMA دفاش الباب السفلي دورما 32

       KITCHEN DOOR HINGES مفصالت باب المطبخ  33

       WOODEN DOOR HINGES مفصالت باب الخشب  34

       WHEEL FOR ALUM. SLIDING DOOR مقبض باب السحاب  35

       DOOR LOCK FOR BATHROOM UNION كالون باب الحمام  36

       DRAWER RAILING SET مجموعة األدراج  37

       BATHROOM MIRROR BIG مرآة الحمام الكبیرة  38
       BATHROOM MIRROR SMALL مرآة الحمام الصغیرة  39
       MAIN DOOR VIEWER 120/  110شباك المطبخ   40

       DOOR LOCK ALUM. UNION كالون باب األلمنیوم  41

       FLYMESH FRAME إطار السلك الشبكي  42



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 322  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة
 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال النجارة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       BATHROOM MARBLE رخام المطبخ  43
       PLASTIC (L) ANGLE زاویة بالستیك  44
       MIRROR STAND رف المرایا  45
       CLOTH CABINET MIRROR مرآة دوالب المالبس  46
       CEILING SHEET مستعار سقف  47
       HANGER PIPE عالقة مالبس  48
       WOODEN SLIDING DOOR سحاب باب الخشب  49
       GYPSUM BOARD ألواح جبس  50
  .أعمال السباكة: ثالثاً 

العدد   أعمال السباكة  م
  الموجود

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

  .حمام الضیوف -1
       ENG. BOOWL + PAINT دھان+ كرسي افرنجي   1
       ENG. BOOWL (PAINT ONLY) )دھان فقط(كرسي افرنجي   2
       ENG.SEAT COVER + PAINT دھان+ غطاء كرسي افرنجي   3
              ENG.SEAT COVER (PAINT ONLY) )دھان فقط(غطاء كرسي افرنجي   4
       ENG. FLUSH TANK صندوق الطرد 5
       ENG. FLUSH TANK COVER + PAINT دھان+ غطاء صندوق الطرد  6
       ENG. FLUSH TANK COVER (PAINT ONLY) )دھان فقط(غطاء صندوق الطرد   7
       ENG. FLOOT VALVE 1/2 بوصة 2/1عوامة   8
       ENG. SYPHONE سیفون  9

       BUDET + PAINT دھان+ بیدیھ   10
       BUDET (PAINT ONLY) )دھان فقط(بیدیھ   11
       BUDET MIXER بیدیھخالط   12
       BUDET FILTER فلتر بیدیھ  13
       BUDET DRAIN WEST 1 1/4 بوصة 4/1 1رأس بیدیھ   14
       BUDET C P STOPPER 1 1/4 بوصة 4/1 1سدة كروم   15
         BUDET P DROP 1 1/4 بوصة 4/1 1ھراب بیدیھ   16



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 323  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة

 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال السباكة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       BUDET ANGLE VALVE 2/1*8/3محبس زاویة بیدیھ   17
       BUDET SPENDLE MIXER مفتاح خالط بیدیھ  18
       WASHBASIN SHELF رف مغسلة  19
       LARGE WASHBASIN 30-60 cm2 + PAINT دھان+  2سم60-30مغسلة كبیرة   20
       LARGE WASHBASIN 30-60cm2 (PAINT ONLY) )دھان فقط( 2سم60-30مغسلة كبیرة   21
       WASH BASIN MIXER خالط مغسلة 22
       WASH BASIN MIXER FILTER فلتر خالط مغسلة 23
       WASH BASIN DRAIN WASTE رأس مغسلة  24
       WASH BASIN SPENDLE بوصة 4/1 1مفتاح مغسلة   25
       WASH BASIN MIXER SPENDLE خالط مفتاح مغسلة  26
       WASH BASIN ANGLE VALVE بوصة 2/1محبس زاویة   27
       WASH BASIN FLEXIBLE سم40لي مغسلة   28
       CLOTH HOLDER عالقة قماش  29
       SOAP TRAY رف صابون  30
       WALL SHOWER SPENDLE قلب مفتاح للدش  31
       WALL SHOWER BIG KEY مفتاح كبیر للدش  32
       TELEPHONE SHOWER دش تلیفون  33
       SHOWER HEAD رأس دش  34
       LARGE BATH TUBE 1.65-3m + PAINT دھان+ م 3-1.65بانیو كبیر   35
       LARGE BATH TUBE 1.65-3m (PAINT ONLY) )دھان فقط(م 3-1.65بانیو كبیر   36
       BATH TRAPE MIXER خالط البانیو  37
       BATH TRAPE MIXER SPENDLE مفتاح صغیر لخالط البانیو  38
       BATH TRAPE DRAIN STOPPER سدة بانیو  39
       BATH TRAPE MIXER KNOEP مفتاح خالط البانیو  40
       BATH TRAPE HEAD رأس بانیو  41
       BATH TRAPE C P DRAIN WEST بوصة 4/1 1ھراب بانیو   42
       HOT/COL WATER SWITCH مفتاح حار بارد  43

  



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 324  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة
 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

 عدد  أعمال السباكة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

  .الحمام الرئیسي -2
       ENG. BOOWL + PAINT دھان+ كرسي افرنجي   44
       ENG. BOOWL (PAINT ONLY) )دھان فقط(كرسي افرنجي   45
       ENG.SEAT COVER + PAINT دھان+ غطاء كرسي افرنجي  46
              ENG.SEAT COVER (PAINT ONLY) )دھان فقط(غطاء كرسي افرنجي   47
       ENG. FLUSH TANK صندوق الطرد  48
       ENG. FLUSH TANK COVER + PAINT دھان+ غطاء صندوق الطرد   49
       ENG. FLUSH TANK COVER (PAINT ONLY) )دھان فقط(غطاء صندوق الطرد   50
       ENG. FLOOT VALVE 1/2 بوصة 2/1عوامة   51
       ENG. SYPHONE سیفون  52
       BUDET + PAINT دھان+ بیدیھ   53
       BUDET (PAINT ONLY) )دھان فقط(بیدیھ   54
       BUDET MIXER خالط بیدیھ  55
       BUDET FILTER فلتر بیدیھ  56
       BUDET DRAIN WEST 1 1/4 بوصة 4/1 1رأس بیدیھ   57
       BUDET C P STOPPER 1 1/4 2/1*8/3محبس زاویة بیدیھ   58
       BUDET P DROP 1 1/4 مفتاح خالط بیدیھ  59
       WASHBASIN SHELF رف مغسلة  60
       LARGE WASHBASIN 30-60 cm2 + PAINT دھان+  2سم60-30مغسلة كبیرة   61
       LARGE WASHBASIN 30-60cm2 (PAINT ONLY) )دھان فقط( 2سم60-30مغسلة كبیرة   62
       WASH BASIN MIXER خالط مغسلة  63
       WASH BASIN MIXER FILTER فلتر خالط مغسلة  64
       WASH BASIN DRAIN WASTE رأس مغسلة  65
       WASH BASIN SPENDLE بوصة 4/1 1مفتاح مغسلة   66

       WASH BASIN MIXER SPENDLE خالط مفتاح مغسلة  67

       WASH BASIN ANGLE VALVE بوصة 2/1محبس زاویة   68

       WASH BASIN FLEXIBLE سم40 لي مغسلة  69
       CLOTH HOLDER عالقة قماش  70



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 325  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة
 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

  أعمال السباكة  م
عدد 

  التلفیات
  المسؤولیة

  الجامعة  الساكن
       SOAP TRAY رف صابون  71
       WALL SHOWER SPENDLE قلب مفتاح للدش  72
       WALL SHOWER BIG KEY مفتاح كبیر للدش  73
       TELEPHONE SHOWER دش تلیفون 74
       SHOWER HEAD رأس دش  75
       LARGE BATH TUBE 1.65-3m + PAINT دھان+ م 3-1.65بانیو كبیر   76
       LARGE BATH TUBE 1.65-3m (PAINT ONLY) )دھان فقط(م 3-1.65بانیو كبیر   77
       BATH TRAPE MIXER خالط البانیو  78
       BATH TRAPE MIXER SPENDLE مفتاح صغیر لخالط البانیو  79
       BATH TRAPE DRAIN STOPPER سدة بانیو  80
       BATH TRAPE MIXER KNOEP مفتاح خالط البانیو  81
       BATH TRAPE HEAD رأس بانیو  82
       BATH TRAPE C P DRAIN WEST بوصة 4/1 1ھراب بانیو   83
       HOT/COL WATER SWITCH مفتاح حار بارد  84

  .الحمام العربي -3
       AWC FLUCH TANK COTPLETE صندوق طرد سیرامیك كامل  85
       AWC SYPHONE SET صندوق سیفون  86
       AWC FLOOT VALVE 1/2 بوصة 2/1عوامة   87
       AWC FLUSH TANK FLX HOSE 40CM 2/1سم 40لي صندوق الطرد   88
 AWC FLUSH TANK ANGLE VALVE 2/1محبس صندوق الطرد   89

1/2 
      

       WASHING FACILTY COTPLETE سم120شطاف   90
       NIPPLE 3/8 * 1/2 بوصة 2/1*8/3نقاص   91
       AWC CREAM COTPLETE (CHANGE) تعدیل) كریم(كرسي عربي لون   92
       AWC CREAM COTPLETE )كریم(كرسي عربي لون   93
       ANG. VALVE 1/2 بوصة 2/1محبس شطاف   94
       WASH BASIN FILTER فلتر مغسلة  95
       WASH BASIN MIXER خالط مغسلة  96
       WASH BASIN P TRAP ھراب مغسلة  97



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 326  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة
 4356GD04 رقم الوثیقة وحدة سكنیةتقدیر تلفیات  اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال السباكة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       WASH. BASIN CP. STOPPER سدة كروم  98
       WASH. BASIN FLIXBLE HOSE لي مغسلة  99
       WASH BASIN ANGLE VALVE بوصة 2/1محبس مغسلة   100
       WASH BASIN SPENDLE بوصة 2/1مفتاح مغسلة  101
       WASHBASIN SHELF رف مغسلة  102
       LARGE WASHBASIN 30-60 cm2 + PAINT دھان+  2سم60-30مغسلة كبیرة   103
       LARGE WASHBASIN 30-60cm2 (PAINT ONLY) )دھان فقط( 2سم60-30مغسلة كبیرة   104
       PAPER HOLDER عالقة ورق  105
       CLOTH HOLDER عالقة قماش  106

  .2&  1حمام األطفال  -4
       BATH TRAPE MIXER KNOEP مفتاح خالط البانیو  107
       TELEPHONE SHOWER لي دش تلیفون  108
       BATH TUB DRAIN WASTE رأس ھراب البانیو  109
       RUBBER STOPPER سدة البانیو  110
       ENG. BOOWL + PAINT دھان+ كرسي افرنجي   111
       ENG. BOOWL (PAINT ONLY) )دھان فقط(كرسي افرنجي   112
                  ENG.SEAT COVER + PAINT دھان+ غطاء كرسي افرنجي   113
       ENG.SEAT COVER (PAINT ONLY) )دھان فقط(غطاء كرسي افرنجي   114
                          ENG. FLUSH TANK صندوق الطرد  115
       ENG. FLUSH TANK COVER + PAINT دھان+ غطاء صندوق الطرد   116
       ENG. FLUSH TANK COVER (PAINT ONLY) )دھان فقط(غطاء صندوق الطرد   117
       FLUSH TANK SYPHONE سیفون  118
       FLOAT VALVE عوامة السیفون  119
                                   BUDET + PAINT دھان+ بیدیھ   120
       BUDET (PAINT ONLY) )دھان فقط(بیدیھ   121
       BUDET MIXER خالط البیدیھ  122
       BUDET DRAIN WEST رأس البیدیھ  123
       BUDET STOPPER سدة البیدیھ  124

  



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 327  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة
 4356GD04 الوثیقةرقم  تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال السباكة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       LARGE BATH TUBE 1.65-3m + PAINT دھان+ م 3-1.65بانیو كبیر   125
       LARGE BATH TUBE 1.65-3m (PAINT ONLY) )دھان فقط(م 3-1.65بانیو كبیر   126
       WASHBASIN SHELF رف مغسلة  127
       LARGE WASHBASIN 30-60 cm2 + PAINT دھان+  2سم60-30مغسلة كبیرة  128
       LARGE WASHBASIN 30-60cm2 (PAINT ONLY) )دھان فقط( 2سم60-30مغسلة كبیرة   129
       WASH BASIN MIXER خالط حوض الغسیل  130
       WASH BASIN DRAIN WASTE مغسلةرأس   131
       WASH BASIN P TRAP ھراب حوض الغسیل  132
       WASH. BASIN STOPPER سدة حوض الغسیل  133
       SOAP TRAY رف الصابون  134
       PAPER HOLDER عالقة الورق  135
       ANGLE VALVE محبس زاویة  136
       GATEVALVE محبس  137
       FLOOR STRAINER صفایة مجاري  138
       HANGER ROD عالقة المالبس  139
       SHOWER HEAD رأس دش  140

  .المطبخ -5
       KITCHEN SINK حوض المطبخ  141
       KITCHIN SINK MIXTURE خالط حوض المطبخ  142
       SINK MIXTURE FILTER فلتر خالط  143
       SINK BOTTLE DRAIN WEST بوصة 2/1 1رأس ھراب   144
       KITCHEN SINK BOTTLE TRAP ھراب حوض المطبخ  145

       ANGLE VALVE محبس زاویة  146

       SINK RUBBER STOPPER سدة الحوض  147

       FLEXIBLE HOSE PIPE سم40لي مغسلة   148
       NIPPLE 3/8 * 1/2 بوصة 2/1*8/3نقاص   149

  .غرفة الغسالة -6

       STELL SINK مغسلة استیل  150



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 328  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 إرشادیةوثیقة 
 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال السباكة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       ANGLE VALVE بوصة 2/1محبس   155
       SINK MIXER خالط مغسلة  151
       MIXER FILTER فلتر  152
        FLEXIBLE HOSE سم 40لي   153
       NIPPLE 3/8 * 1/2 بوصة 2/1*  8/3نیل  154
       P. TRAPE بوصة 4/1 1ھراب   156
       DRAIN STOPPER بوصة 4/1 1سدة   157
       G.T PLUG بوصة 2/1سدة حدید   158
       GARDEN VALVE حنفیة حدیقة الحوش  159

  .الخادمةغرفة  -7
       AWC WHITE كرسي الحمام  160
       AWC FLUSH TANK صندوق طرد  161
       SYPHONE سیفون  162
       FLOOR VALVE بوصة 2/1عوامة   163
       AWC FLUSH TANK FLX HOSE 40CM 2/1سم 40لي صندوق الطرد   164
       ANGLE VALVE بوصة 2/1محبس زاویة   165
       WASHING FACILTY COTPLETE شطاف  166
       WASHING FACILTY سم120لي شطاف   167
       NIPPLE 3/8 * 1/2 بوصة 2/1*8/3نقاص   168
       ANGLE VALVE بوصة 2/1محبس زاویة   169
       WALL SHAOWER MIXER خالط دش  170
       WALL SHAOWER BIG KEY مفتاح كبیر للدش  171
       SHAOWER HEAD رأس دش  172
       WASHBASIN SHELF رف مغسلة  173
       LARGE WASHBASIN 30-60 cm2 + PAINT دھان+  2سم60-30مغسلة كبیرة   174
       LARGE WASHBASIN 30-60cm2 (PAINT ONLY) )دھان فقط( 2سم60-30مغسلة كبیرة   175
       WASH BASIN MIXER خالط مغسلة  176
       WASH BASIN FILTER فلتر مغسلة  177

  



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 329  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 إرشادیةوثیقة 
 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

  أعمال السباكة  م
عدد 

  التلفیات
  المسؤولیة

  الجامعة  الساكن
       RUBBER STOPPER بوصة 4/1 1سدة   178

       WASH BASIN  DRAIN WASTE رأس مغسلة  179

       FLEXIBLE HOSE سم للمغسلة40لي   180

       ANGLE VALVE بوصة للمغسلة2/1محبس زاویة   181

  .تقدیر تلفیات شقة -2
  رقم الشارع  رقم الفیال

   الرقم الوظیفي    اسم الساكن
   التكلفة التقدیریة    تاریخ المعاینة

  .أعمال الكھرباء: أوالً 
عدد   أعمال الكھرباء  م

  التلفیات
  المسؤولیة

  الجامعة  الساكن
       BELL جرس  1
       BELL BUSH مفتاح جرس  2
       FL.LATP 20W واط 20نیون   3
       FL.LATP 40W واط 40نیون   4
       BLUB لمبة  5
       ABR.EX-FAN مروحة شفط للحمام  6
       KIT.EX-FAN مروحة شفط للمطبخ  7
       WALL LATP SHADE لمبة جدار  8
       CEILING LATP CORRIDOOR لمبة سقف  9
       FL.LATP20W FLXTURE نیون كامل  10
       SINGLE SWITSH 2WAY مفتاح مفرد  11
       DOUBLE SWITCH 2WAY مفتاح مجوز  12
       GANG3 SWITCH مفتاح ثالثي  13
       WATER HEATER SWITCH مفتاح سخان  14
       COOKER SWITCH مفتاح الفرن  15
       POWER OUTLET 15A فیش مع مفتاح  16
       RECEPTACLA فیش عادي  17



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 330  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة
 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال الكھرباء  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       FL.LATP HOLDER كامل لمبة  18
       STARTER فیوز  19
       JUNCTION BOX7*7 علبة  20
       TELEPHONE OUTLET فیش ھاتف  21
       CEILING RUOND LATP لمبة سقف مدورة  22
       GROUP CANDLIER ثریا  23
       Ceiling light (kitchen) لمبة سقف للمطبخ  24
       Hanging laTP shade (globe) غطاء زجاجى للثریا   25
       SUPPER GLUE غراء  26
       ANT.SOCKET فیش تلفزیون  27
       Remote air condition ریموت المكیف  28
  .أعمال النجارة: ثانیاً 

عدد   أعمال النجارة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       FLYMESH شبك نملي  1
       FLYMESH FRAME فریم ألمنیوم  2
       FLYMESH FRAME HANDLE ید ألمنیوم للشبك  3
       WINDOW HANDLE ید ألمنیوم للشباك  4
       WINDOW STOPPER رداد للنافذة  5
       DOOR STOPPER رداد للباب  6
       TOWER BOLT BIG ترباس كبیر  7
       TOWER BOLT SMALL ترباس صغیر  8
       MAIN DOOR LOCK (ALFA) كالون الباب الرئیسي  9
       MAIN DOOR KEY مفتاح ألفا  10
       BLANK KEY (POSH BUTTON TYPE) مفتاح كالون داخلي  11
       L.R BALECONY DOOR GLASS زجاج باب البلكونة  12
       BALECONY DOOR KEY مفتاح باب البلكونة  13
       BALECONY DOOR HANDEL ید باب البلكونة 14

  



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 331  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال النجارة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       VENTAILATION GLASS 86*29cm زجاج الثابت كبیر 15
       VENTAILATION GLASS 82*59cm زجاج الثابت وسط  16
       VENTAILATION GLASS 56*27cm زجاج الثابت صغیر  17
       KIT WINDOW GLASS 82*51cm(opaq) زجاج مظلل للمطبخ  18
       KIT WINDOW GLASS 90*74cm (opaq) زجاج باب البلكونة  19
       CLOTH CABINET RAIL سحاب دوالب المالبس  20
       CLOTH CABINET DOOR BIG المالبس كبیرباب دوالب   21
       CLOTH CABINET DOOR SMALL باب دوالب المالبس صغیر  22
       MIRRIOR مرایا المغاسل  23
       MIRRIOR STAND رف المرایا  24
       KIT CABINET DOOR 500mm باب دوالب المطبخ كبیر  25
       KIT CABINET DOOR 300mm باب دوالب المطبخ صغیر  26
       KIT CABINET HINGE مفصالت دوالب المطبخ  27
       DOOR HINGE مفصالت األبواب  28
       PUSH BUTTON LOCK كالون داخلي  29
       BALECONY DOOR LOCK كالون باب البلكونة  30
       WHITE PLYWOOD 18mm ملم18بلیوت  31
       WHITE PLYWOOD 4mm ملم4بلیوت  32
       CORRIDOOR GLASS BIG الكبیرزجاج باب الوسط   33
       CORRIDOOR GLASS SMALL زجاج باب الوسط الصغیر  34
       CURTAIN RAIL سحاب الستارة  35
       DOOR LENSE العین السحریة  36
       CEILING SHEET  120*60 سقف مستعار  37
  .أعمال السباكة: ثالثاً 

عدد   أعمال السباكة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

  .الحمام العربي -1
       BATH TRAY حوض مروش فقط  1
       BATH TRAY DRAIN WASTE رأس مروش  2



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 332  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال السباكة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

       CONCEALED STOPCOCK سدة مروش  3
       SHOWER HEAD رأس دش  4
       ARABIC WATER KLOSET كرسي عربي 5
       FLUSH TANK صندوق طرد 6
       FLUSH TANK SYPHON سیفون  7
       FLOAT VALVE عوامة السیفون  8
       WASH BASIN حوض غسیل  9
       WASH BASIN MIXTURE حوض غسیل خالط  10
       WASH BASIN DRALN WASTE رأس مغسلة  11
       WASH BASIN BOTTLE TRAP ھراب حوض غسیل  12
       WASH BASIN STOPPER سدة حوض المغسلة  13
       SOAP TRAY قاعدة صابون  14
       PAPER HOLDER عالقة الورق  15
       WASHING FACILTY MIXTURE خالط الشطاف  16
       WASHING FACILTY شطاف  17
       CRUME SUSH رأس جلبة نحاس  18
       ANGLE VALVE محبس زاویة  19
       FLOOR STRAINER صفایة مجاري  20
       WATER HEATER 50 L لتر 50سخان   21
       HANGER TOWEL عالقة المنشفة  22

  .المطبخ -2
       KITCHEN SINK الحوض  23
       KITCHEN SINK MIXTUR الحوضخالط   24
       KITCHEN SINK BOTTLE TRAP ھراب الحوض  25
       KITCHEN SINK RUBBER STOPPER سدة الحوض  26
       ANGLE VALVE محبس زاویة  27
       WATER HEATER 50 L لتر 50سخان   28
       BATH TUB بانیو  29
 BATH TRAY DRAIN MIXTURE مفتاح خالط البانیو  30

(KHOB) 
      



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 333  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

 4356GD04 رقم الوثیقة تقدیر تلفیات وحدة سكنیة اسم الوثیقة
 إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP31  رقم العملیة

عدد   أعمال السباكة  م
  التلفیات

  المسؤولیة
  الجامعة  الساكن

  .الحمام األفرنجي -3
       TELE SHOWER لي دش تلیفون  31
       BATH TUB DRAIN WASTE رأس ھراب البانیو  32
       RUBBER STOPPER سدة البانیو  33
       WATER CLOSET كرسي افرنجي  34
       FLUSH TANK SYPHON سیفون  35
       FLOAT VALVE عوامة السیفون 36
       SEAT COVER غطاء كرسي افرنجي  37
       BIDET البیدیھ  38
       BIDET MIXTURE خالط بیدیھ  39
       BIDET DRAINWASTE رأس بیدیھ  40
       BIDET STOPPER سدة البیدیھ  41
       WASH BASIN حوض الغسیل  42
       WASH BASIN MIXTURE خالط حوض غسیل  43
       WASH BASIN DRAIN WASTE رأس المغسلة  44
       WASH BASIN BOTTLE TRAP ھراب حوض غسیل  45
       WASH BASIN STOPPER سدة حوض المغسلة 46
       SOAP TRAY قاعدة صابون 47
       PAPER HOLDER عالقة الورق  48
       ANGLE VALVE محبس زاویة  49
       GATEVALVE محبس  50
       FLOOR STRAINER صفایة مجاري  51
       HANGER ROD عالقة مالبس  52
       HANGER TOWEL عالقة المنشفة  53
       BATH CURTAIN +ROD عامود+ستارة البانیو  54
       WATER HEATER 80 L لتر 80سخان   55

  
  
 
 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 334  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP32  رقم العملیة  تأھیل وحدة سكنیة  اسم العملیة

  اةتعدیالت على المنش  العملیة الالحقة  تقدیر تلفیات وحدة سكنیة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
ً علـــى حصـــر التلفیـــات وفـــق العملیـــة رقـــم  یـــتم  (4356TP31)بنـــاء

جدولة أعمـال التأهیـل فـي برنـامج الصـیانة الشـاملة وتحدیثـه بصـفة 
  .مستمرة بالتنسیق مع مقاول الصیانة واعتماده من قبل مدیر اإلدارة

 رئیس وحدة

 4356TF071  ............عملیات  

2  

الشاملة وتكلیفـه بتقـدیم برنـامج تعمید المقاول بتنفیذ برنامج الصیانة 
توریـــد المـــواد وقطـــع الغیـــار وتوزیـــع القـــوى العاملـــة للوفـــاء بالمواعیـــد 
المحــددة فــى البرنــامج الزمنــي ألعمــال الصــیانة الشــاملة وذلــك قبــل 

 .بدایة النشاط بثالثة أسابیع

 رئیس وحدة

 4356TF091  ............عملیات  

3  
ـــف  ـــازتكلیــ ــــیانة الشـــــاملة وفقـــــًا  جهــ ـــراف بمتابعـــــة أعمـــــال الصـ اإلشــ

 .للبرنامج الزمني المعتمد

 رئیس وحدة

 بدون  ............عملیات  

4  
عتمــاد تقـدیمات المقــاول خـالل مــدة كافیـة تتــزامن مـع تنفیــذ دراسـة و  إ

 ایام من تاریخ إستالم الطلب 3البرنامج الزمني على أن ال تتجاوز 

 .تقدیمات المقاولمع اهمیة ضبط بیانات سجل 

 4356TF072  االشراف جھاز
4356TR17  

 4356TF068  االشرافجھاز   .(4356TP24)رقم  العملیةالقیام باالستالمات الجزئیة حسب   5

6  
یتم معاینـة الوحـدات السـكنیة وفـق برنـامج الصـیانة الشـاملة أو بنـاًء 
على طلب المقاول أیهمـا أسـبق وحصـر المالحظـات وتحدیـد تـاریخ 

  .االستالم
 4356TF071  االشرافجھاز 

ً علـــى نتـــائج المعاینـــة یـــتم إســـتالم الوحـــدات الســـكنیة بحضـــور   7 بنـــاء
  .مندوب من إدارة اإلسكان

 رئیس وحدة

 4356TF092  ...........عملیات  

بعد استكمال استالم الوحدات السكنیة من المقاول یـتم إشـعار إدارة   8
عادة المفاتیحاإلسكان بإستالم الوحدات السكنیة    .وإ

 رئیس وحدة

 4356TF087  ............عملیات  

بط بیانـــات ســـجل تاهیـــل الوحـــدات الســـكنیة حـــال اســـتالمها مـــن ضـــ  9
  .المقاول

 رئیس وحدة

  ............عملیات  
4356TR16  

ـــذه العملیـــــة فـــــى الملـــــف نســـــخة مـــــن یـــــتم حفـــــظ  10 : رقـــــممســـــتندات هــ
  43466AF001  موظف األرشیف  .3/34/ج/ب/ا



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 335  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

  4356TP32  رقم العملیة  تأھیل وحدة سكنیة  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  جهاز اإلشراف  ............رئیس وحدة عملیات 

      
  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

جدولة أعمال التأھیل في برنامج 

 .الصیانة الشاملة 

تكلیف جھاز اإلشراف بمتابعة تنفیذ 
 . الشاملةبرنامج الصیانة 

تعمید المقاول بتنفیذ برنامج الصیانة 

 .الشاملة 

دراسة واعتماد تقدیمات المقاول وضبط 
 . بیانات سجل تقدیمات المقاول 

معاینة الوحدات السكنیة وفق برنامج 
الصیانة الشاملة أو بناًء على طلب 

المقاول أیھما أسبق وحصر 
 .المالحظات وتحدید تاریخ االستالم

استالم یتم بناًء على نتائج المعاینة 
الوحدات بحضور مندوب إدارة 

 .اإلسكان 

ضبط بیانات سجل تأھیل الوحدات 

 .السكنیة 

إشعار إدارة السكن باستالم الوحدات 

 .السكنیة 

القیام باإلستالمات الجزئیة حسب 
 .(4356TP24)العملیة رقم 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 336  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP33  رقم العملیة  تعدیالت على المنشأة  اسم العملیة
 طلب اجتماع  العملیة الالحقة  تأھیل وحدة سكنیة  العملیة السابقة

  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

من الشـروط الخاصـة فـان التعـدیالت ) 59(بناًء على المادة رقم 

فـي اطـار هـذه العملیـة تشـمل كافـة التعـدیالت علـى المبـاني وفـق 

  :التصنیف التالي

  .تعدیالت معماریة 1- 1

  .تعدیالت مدنیة 2- 1

  .تعدیالت كهربائیة 3- 1

 .میكانیكیة تعدیالت 4- 1

  مدیر ادارة عملیات

  بدون  التشغیل والصیانة

2  

یـــتم إجـــراء تلـــك التعـــدیالت بنـــاًء علـــى برنـــامج التأهیـــل للوحـــدات 

أو بنـــاًء علـــى طلــــب ) 4356TP32( الســـكنیة وفـــق العملیـــة رقــــم

 . المستخدم

  رئیس وحدة 

  4356TF071  ...........عملیات 

3  

بنـــاًء علـــى طلـــب المســـتخدم یـــتم إجـــراء التعـــدیالت لبقیـــة المبـــاني 

عــداد  حیــث یــتم معاینــة الموقــع ودراســة مجــال العمــل المطلــوب وإ

 .وصف كامل للتعدیالت المطلوبة والتكلفة التقدیریة

  رئیس وحدة 

 4356TF058  ...........عملیات 

4  
) المقـاول ، الجامعـة(على ضوء المعاینة یـتم تحدیـد المسـؤولیات 

  . وآلیات الصرف والرفع بها لصاحب الصالحیة للموافقة
  رئیس وحدة 

  بدون  ...........عملیات 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 337  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP33  رقم العملیة  تعدیالت على المنشأة  اسم العملیة
 اجتماعطلب   العملیة الالحقة  تأھیل وحدة سكنیة  العملیة السابقة

  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

5  

یـــتم تكلیـــف المقـــاول بجدولـــة أعمـــال التعـــدیالت المطلوبـــة ضـــمن 

ــواد وقطــــع  ــامل وتقــــدیم برنــــامج تقــــدیمات المــ بــــرامج الصــــیانة الشــ

  .الغیار

  رئیس وحدة 

  4356TF094  ...........عملیات 

6  
ـــذ أعمــــال التعــــدیالت یجــــب ان یــــتم تعمیــــد مقــــاول الصــــیانة  بتنفیـ

  .المطلوبة حسب الصالحیات المحددة
  مدیر ادارة عملیات

 4356TF092  التشغیل والصیانة

7  
اإلشــراف بمتابعــة أعمــال التعــدیالت المطلوبــة  جهــازیــتم تكلیــف 

  .على ضوء برنامج العمل المعتمد
  رئیس وحدة 

  بدون  ...........عملیات 

8  
خــالل مــدة كافیــة للوفــاء بالبرنـــامج یــتم اعتمــاد تقــدیمات المقــاول 

  .أیام من تقدیم الطلب 3الزمني على أن ال تتجاوز
 4356TR06  االشرافجهاز 

4345TF099 

 4356TF068  االشرافجهاز   .)4356TP24(القیام باالستالمات الجزئیة حسب العملیة رقم   9

10  

ـــاًء علــــى طلــــب  ـــق البرنــــامج الزمنــــي أوبنـ ـــى المعاینــــة وفـ بنــــاًء علـ

عـداد  المقاول أیهما أسبق یتم استالم أعمال التعدیالت المنجزة وإ

  .شهادة إنجاز وصرف مستحقاته

  4356TF092  االشرافجهاز 
4356TF093 

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/34/ج/ب/ا: رقمیتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف   11

 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 338  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP33  رقم العملیة  تعدیالت على المنشأة  العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة 
  .............عملیات 

  موظف األرشیف  جهاز اإلشراف

        

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

التعدیالت تكون في إطار 
من الشروط ) 58(المادة رقم 

  .الخاصة 
التعدیالت على الوحدات السكنیة 

أو وفق برنامج الصیانة الشاملة 
  .بناء على طلب المستخدم

إجراء التعدیالت لبقیة المباني 
بناًء على طلب المستخدم 
حیث یتم معاینة الموقع 
ودراسة مجال العمل 

المطلوب وإعداد وصف 
  .كامل للتعدیالت المطلوبة

تحدید على ضوء المعاینة یتم 
المسؤولیات وآلیات الصرف 

صحاب الصالحیة والرفع ل
 .للموافقة 

تكلیف المقاول بجدولة أعمال 
التعدیالت ضمن برنامج الصیانة 

 .الشاملة

تعمید المقاول لتنفیذ أعمال 
  .حسب الصالحیةالتعدیالت 

تكلیف جھاز اإلشراف بمتابعة 
 .أعمال التعدیالت

  .اعتماد تقدیمات المقاول 

 تتم االستالمات الجزئیة
وفق العملیة رقم 

)4356TP24(  

الفحص واالستالمات 
  .الجزئیة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 339  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP34  رقم العملیة  طلب اجتماع  اسم العملیة
  قیاس مؤشرات االداء  الالحقةالعملیة   تعدیالت على المنشأة  العملیة السابقة

  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
ـــم  ـــادة رقــ ـــى المـ ـــاًء علــ ـــة یـــــتم تنظـــــیم ) 33(بنـ مــــن الشـــــروط الخاصـ

تتنـاول هـذه العملیـة و مع المقـاول ومـع ادارة المشـروع اإلجتماعات 
  .االجتماعات الدوریة والخاصة والطارئة

  مدیر ادارة عملیات

  بدون  التشغیل والصیانة

2  

االجتماعـــات الدوریـــة یـــتم جـــدولتها حســـب متطلبـــات العمـــل وهـــذه 
ــــق  ـــى مســــــتوى فریــ ـــمل االجتمــــــاع األســـــبوعي علـــ االجتماعـــــات تشـــ

ـــدیر اإلدارة و  مــــدیر المشــــروع اإلشــــراف والشــــهري علــــى مســــتوى مـ
 .)المقاولمثل م(

   وحدةرئیس 

  بدون  ............عملیات 

3  
یجـب إشـعار المشـاركین فـى موعـد االجتمـاع االجتماعات الدوریـة 

واعــداد  قبــل عقــد االجتمــاع بمــدة كافیــة للتحضــیر وجمــع البیانــات
 . على أن یتم إشعار ممثل المقاول بخطاب موثق اجندة االجتماع

  رئیس وحدة 

  ............عملیات 

4356TF033 
4356TF034 
4356TF035 

4  

مـع جمیـع األطـراف االجتماعات الخاصة والطارئـة یجـب التنسـیق 
ذا لــــزم األمــــر الرفــــع  ــاع وإ لتحدیــــد الموعــــد والمكــــان وأجنــــدة االجتمــ
لســــعادة وكیــــل الجامعــــة للمشــــاریع لتشــــكیل فریــــق عمــــل لحضــــور 

 .االجتماع

  رئیس وحدة 

 4356TF033  ............عملیات 

5  
لخــص فیــه جمیــع النقــاط فــي نهایــة االجتمــاع یــتم إعــداد محضــر یُ 

ا التــــــي  ــ ـــــم بحثهــــ ــــيتـ ـــائج التــ ـــــا  ومناقشــــــتها والنتــــ ـــــل إلیهــ تــــــم التوصـ
  .والتوصیات إذا لزم األمر

  رئیس وحدة 

 4356TF036  ............عملیات 

 على األطراف الرئیسیة المشـاركة فـيیتم توزیع محضر االجتماع   6
  .االجتماع

  رئیس وحدة 

  ............عملیات 
4356TF036  

  43466AF001  موظف األرشیف  .3/11/ج/ب/ا: رقمیتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف   7



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 340  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

  4356TP34  رقم العملیة  طلب اجتماع  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  ..........عملیات رئیس وحدة   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة

      
  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

اإلجتماعات الدوریة یتم جدولتھا 
 .حسب متطلبات العمل 

تتناول ھذه العملیة االجتماعات 
 وتنظمالدوریة والخاصة والطارئة 

اإلجتماعات مع المقاول ومع ھذه 
إدارة المشروع وفق نص المادة رقم 

 .من الشروط الخاصة) 33(

تحدید موعد اإلجتماعات الخاصة 
والطارئة بالتنسیق مع جمیع 

 .األطراف 

في اإلجتماعات  إشعار المشاركین
 .قبل موعد اإلجتماع بوقت كافي 

لى یتم توزیع محضر االجتماع ع
األطراف الرئیسیة المشاركة في 

 االجتماع

في نھایة االجتماع یتم إعداد محضر 
یُلخص فیھ جمیع النقاط التي تم بحثھا 

ومناقشتھا والنتائج التي تم التوصل إلیھا 
 .والتوصیات إذا لزم األمر



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 341  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP35  رقم العملیة  المقاول أداءقیاس   اسم العملیة

 صرف المستخلص الشهري  العملیة الالحقة  طلب اجتماع  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

مــــن الشــــروط ) 52(والمــــادة رقــــم ) 42(بنــــاًء علــــى المــــادة رقــــم 

قیاس مؤشرات اداء المقاول بصفة شهریة قبل رفع  یتمالخاصة 

كـًال حسـب تخصصـة وتعـدد مواقـع المشـروع مستحقات المقـاول 

ــــم ـــــ ـــــــادیة رقـــ ــــــة اإلرشـــــ ــــي الوثیقــــــ ــــــ ـــوارد فــ ـــــ ـــــیح الــــ ـــ ــ ـــــب التوضــ  حســـــــ

)4356GD05 . ( 

 4356TF095  االشراف جھاز

2  
مراجعـة و مالحظـات الاالشـراف لمناقشـة  جهـازعقد اجتماع مع 

 .مؤشرات اداء المقاول وتعدیل ما یلزم 

  رئیس وحدة 
عملیات 

..........  

4356TF033 
4356TF095 

3  

ممثـل (ارسال نسخه مـن مؤشـرات قیـاس االداء لمـدیر المشـروع 

قبـــل لالطـــالع وابــداء مرئیاتــه ومالحظتــه ) المقــاول فــي الموقــع 

 .الرفع

  رئیس وحدة 
عملیات 

..........  
4356TF095 

4  
 ث بیانـــات ســـجلوتحـــدی لمؤشـــر قیـــاس االداء النهائیـــةالمراجعـــة 

 .مؤشر قیاس اداء المقاول 

  رئیس وحدة 
التخطیط 
  والجودة

4356TR18 

5  
الرفع بمؤشر قیاس األداء لمدیر اإلدارة  لطلب االعتماد واكمال 

 .الالزم

  رئیس وحدة 
عملیات 

..........  
4356TF096 

6  
بناء على مؤشر قیاس اداء المقاول یتم اصدارة شـهادة االنجـاز 

  .الدوریة لألعمال المنجزة
  رئیس وحدة 

عملیات 
..........  

4356TF097 

موظف   .3/41/ج/ب/ا: رقمفى الملف  هذه العملیةحفظ مستندات یتم   7
  43466AF001  األرشیف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 342  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP35  رقم العملیة  قیاس أداء المقاول  العملیةاسم 

  رئیس وحدة 
  .............عملیات 

  رئیس وحدة   اإلشرافجهاز 
  التخطیط والجودة

  موظف األرشیف

        

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
الملف المحدد في قائمة 

 .الملفات 

قیاس مؤشرات أداء المقاول 
من مختلف التخصصات 

الھندسیة ولكافة المواقع بناًء 
رقم و) 42(على المادة رقم 

  .من الشروط الخاصة) 52(

الرفع بمؤشر قیاس األداء 
لمدیر اإلدارة لطلب اإلعتماد 

 .وإكمال الالزم

بناء على مؤشر قیاس أداء 
المقاول یتم إصدارة شھادة 
االنجاز الدوریة لألعمال 

  .المنجزة

إعطاء مدیر المشروع نسخة 
من مؤشر قیاس األداء 
  .لإلطالع وإبداء المرئیات 

عقد اجتماع مع جھاز 
اإلشراف لمناقشة المالحظات 

أداء  ومراجعة مؤشرات
  .المقاول وتعدیل ما یلزم 

النھائیة لمؤشر  المراجعة
قیاس األداء وتحدیث بیانات 

سجل مؤشر قیاس أداء 
 .المقاول



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 343  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

الوثيقة املقاول  اسم اداء تقييم الوثيقة  معاي  4356GD05 رقم

العملية  التشغیل والصیانةإدارة عملیات   الوحدة 4356TP35  رقم

  .معاییر مؤشر قیاس األداء -1

ك  الل تل زة خ ال والخدمات المنج ورة مباشرة األعم س بص مؤشر قیاس اداء مقاول التشغیل والصیانة یعك
من الشروط ) 52(و) 42(وعلى ضوء المادتین رقم ، بصورة ایجابیة او بصورة سلبیة ھذا  نكاالفترة سواًء 

ادة فقد تم تحدید معاییر الخاصة  ص الم ق ن اة وف التقییم بشكل مفصل لجمیع المعاییر األساسیة الموضحة ادن
  .لتالفي اإلزدوایجة في رصد الدرجات وتجنب بخس حقوق الطرفین ) 52(رقم 

  وصف عناصر التقییم  م  وصف عناصر التقییم  م
  برنامج الصیانة الشاملة تنفیذ  7  .نظام مكتب إدارة المشروع   2

  الشراء أوامرتنفیذ برامج   8  .الجودة ضبط ومراقبة   3

  جاھزیة العدد والمعدات والسیارات  9  .تنفیذ أوامر التشغیل والصیانة  4

  .تأمین المواد المستھلكة    10  .تنفیذ برامج الصیانة الوقائیة   5

    1  برنامج األعمال التكمیلیة تنفیذ  6

  :معاییر التقییم تھدف الى تحقیق ما یلي -2

 .المقاول وجھازه في موقع المشروع بشروط العقدمدى التزام  -1

 .تنفیذ خطط وبرامج الصیانة وفق منھجیة التشغیل والصیانة في وكالة الجامعة للمشاریع -2

 .معاییر ومفاھیم جودة الصیانةمدى تقید جھاز المقاول ل -3

 .ومرافق الجامعة منشآتالسعى نحو تحقیق متطلبات استدامة معدات وتجھیزات و -4

 .المقاول بمبادئ ترشید الطاقةمدى تقید  -5

 .الجامعة وزوار ترضي منسوبي ةتقدیم خدمات متمیز ضمان -6

  .مدى تقید المقاول بمتطلبات السالمة -7



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 344  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

الوثيقة املقاول  اسم اداء تقييم الوثيقة  معاي  4356GD05 رقم

العملية  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP35  رقم

  :المعیاري لمؤشرات قیاس األداء تختلف حسب طبیعة المشروع الموضحة ادناهالوزن  -3

مشاریع   وصف عناصر التقییم  م
 ریاضیة

مشاریع 
 طبیة

مشاریع 
 أكادیمیة

مشاریع 
 اإلسكان

مشاریع 
 الطاقة

 20 20 20 20 20  .التزام المقاول بنتفیذ الجدول الزمني  1
 10 10 10 10 10 نظام مكتب ادارة المشروع  2
 5 5 5 5 5 ضبط ومراقبة الجودة  3
 20 20 20 20 20 تنفیذ بالغات اإلصالح  4
 28 20 20 20 25 تنفیذ برامج الصیانة الوقائیة  5
 2 5 5 10 5 تنفبذ برنامج األعمال التكمیلیة  6
 0 5 0 0 0 تنفبذ برنامج االصیانة الشاملة  7
 5 5 10 5 5 تنفیذ برامج اوامر الشراء  8
 5 5 5 5 5 العدد والمعدات والسیاراتجاھزیة   9

 5 5 5 5 5 تامین المستھلكات  10
 100 100 100 100 100  المجموع

 .مسؤلیة مؤشر قیاس اداء المقاول -4

م  ً للعملیة رق ة المحدد) 4356TP35(وفقا ي المنطق ات ف دة العملی یس وح ان رئ وم  ة للمشروعف یق
ة لداء االبالتنسیق المنتظم مع فریق اإلشراف لحساب مؤشرات قیاس  ي كاف دمات ف ع الخ ذ جمی تنفی

ً حسب تخصص   .مواقع المشروع كال

 .توقیت مؤشر قیاس اداء المقاول -5

رات األداء  اس مؤش ة قی دء عملی ب تب ھریة حس اول الش تحقات المق ع المس ة م ھریة متزامن فة ش بص
 .مؤشرات قیاس األداء المذكور ادناهالتفصیل الوارد في جدول 

  

   



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 345  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

الوثيقة املقاول  اسم اداء تقييم الوثيقة  معاي  4356GD05 رقم

العملية  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP35  رقم

 .مؤشرات قیاس األداء -6

  المؤشرات/ وصف المؤشر   م
املعياري    الوزن

ا اديمي  ط  ر   طاقة  سك  ا

املشروع -1 إدارة مكتب  10 10 10 10 10  .نظام

والتوظيف  1  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ستقدام

نصراف  2 و ضور  4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ا

داء  3  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 مستوى

الرس  4 الزي س  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 ل

الزي   5  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 نظافة

البطاقة  6  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 عليق

السالمة  7 ات  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 تج

ودة -2 ا ومراقبة  5 5 5 5 5 .ضبط
العمل  1 بنماذج ام  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 ل

العالجية  2 الصيانة جدولة  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 تقديم

برنامج  3 الوقائيةتقديم  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 الصيانة

التكميلية  4 عمال برنامج  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 تقديم

الصيانة  5 بطاقات  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 اعداد

ة  6 الدور ر التقار  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 تقديم

املستفيد  7 الرضاء درجة  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 مستوى

  

  
       

  



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 346  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

الوثيقة املقاول  اسم اداء تقييم الوثيقة  معاي  4356GD05 رقم

العملية  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP35  رقم

 

  المؤشرات/ وصف المؤشر   م
املعياري    الوزن

ا اديمي  ط  ر   طاقة  سك  ا

والصيانة -3 شغيل ال أوامر  30 25 35 30 30  .تنفيذ
انيكية  1 املي نظمة بالغات  9 7.5 10.5 9 9 تنفيذ

ائية  2 ر الك نظمة بالغات  12 10 14 12 12 تنفيذ

ة  3 واملعمار املدنية نظمة بالغات  3 7.5 3.5 3 3 تنفيذ

شغيل  4 ال برامج  4.50 3.75 5.25 4.50 4.50 تنفيذ

العملعاملحافظة  5 ان م وسالمة  1.50 1.25 1.75 1.50 1.50 نظافة

الوقائية -4 الصيانة برامج  33 20 25 25 30  .تنفيذ

الوقائية  1 الصيانة برنامج  8.25 5 6.25 6.25 7.50 تقديم

الوقائية  2 الصيانة بطاقات  2.75 1.67 2.08 2.08 2.50 تقديم

املعدات  3 صيانة بطاقات  2.75 1.67 2.08 2.08 2.50 تقديم

ام  4 الوقائيةل الصيانة برنامج  8.25 5 6.25 6.25 7.50 تنفيذ

الوقائية  5 الصيانة ر تقر  4.13 2.5 3.13 3.13 3.75 تقديم

العمل  6 ئة ب وسالمة    1.37 0.83 1.04 1.04 1.25 نظافة

  



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 347  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

الوثيقة املقاول  اسم اداء تقييم الوثيقة  معاي  4356GD05 رقم

العملية  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة 4356TP35  رقم

 

  المؤشرات/ وصف المؤشر   م
املعياري    الوزن

ا اديمي  ط  ر   طاقة  سك  ا

التكميليةتنفيذ -1 عمال  2 10 5 10 5  برنامج

سفلة  1   0.2  1 0.50  1 0.50 اعمال

خرسانة  2   0.4  2 1.00  2 1.00 اعمال

بناء  3   0.4  2 1.00  2 1.00 اعمال

انات  4 د   0.2  1 0.50  1 0.50 اعمال

نجارة  5   0.2  1 0.50  1 0.50 اعمال

عزل  6   0.2  1 0.50  1 0.50 اعمال

بالط  7   0.2  1 0.50  1 0.50 اعمال

والساحات  8 الطرق تخطيط   0.1  0.5 0.25  0.5 0.25 اعمال

حدادة  9   0.1  0.5 0.25  0.5 0.25 اعمال

الشاملةتنفيذ -2 الصيانة  0 10 0 0 0  برنامج

ة  1 واملعمار املدنية نظمة     2      .اعمال

انيكية  2 املي نظمة     4      اعمال

ائية  3 ر الك نظمة     4      اعمال

            

            

            
  



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 348  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 وثیقة إرشادیة

الوثيقة املقاول  اسم اداء تقييم الوثيقة  معاي  4356GD05 رقم

العملية  عملیات التشغیل والصیانةإدارة   الوحدة 4356TP35  رقم

 

  المؤشرات/ وصف المؤشر   م
املعياري    الوزن

ا اديمي  ط  ر   طاقة  سك  ا

الشراء -3 اوامر برامج  10 10 10 10 10 تنفيذ

الغيار  1 قطع صرف طلبات  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 تج

الشراء  2 عروض  4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 تج

قطع  3 ن واملوادتام  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 الغيار

املحددة  4 باملدة ام  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 ل

والسيارات -4 واملعدات العدد ة ز  5 5 5 5 5 جا

صية  1 ال العدد  0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 كتمال

صية  2 ال العدد ة ز  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 جا

العامة  3 املعدات  1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 كتمال

العامة  4 املعدات ة ز  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 جا

السيارة  5 الطوارئ اكتمال ورشة  1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 وسيارة

السيارات  6 ة ز الطوارئ جا ورشة  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 وسيارة

ات -5 ل املس ن  5 5 5 5 5 تام

لكة  1 املس املواد  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 جدولة

ة  2 املطلو املواد ن  3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 تام

املعتمدة  3 حتياجات صرف ة ز  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 جا

ن  4 التخز حدود  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 مستوى

ن  5 التخز وسالمة    1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 نظافة



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 349  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP36  رقم العملیة  المستخلص الشھريصرف   اسم العملیة

 الحسمیات والغرامات  العملیة الالحقة  قیاس مؤشرات األداء  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
یــتم صــرف المســـتحقات الشــهریة للمقـــاول وفقــا لـــنص المــادة رقـــم 

  .الخاصة من الشروط ) 51(والمادة رقم ) 47(
مدیر ادارة عملیات 

  بدون  التشغیل والصیانة

2  

  للمتطلبـات یقوم المقاول بإعـداد وتقـدیم المسـتخلص الشـهرى وفقـاً 

  - :التالى 

 .)جهاز المقاول(  المستحقات الشهریة ألجور القوى العاملة - 1

 .المستحقات الشهریة للبنود المستعاضة - 2

 .المستحقات الدوریة لقیمة البنود التكمیلیة - 3

  رئیس وحدة 

  ...........عملیات 

4356TF098 
4356TF099 
4356TF100 
4356TF101 
4356TF102 
4356TF104 
4356TF110 
4356TF92 
4356TF93 

3  

یــتم صــرف مســتحقات أجــور جهــاز المقــاول فــي نهایــة كــل شــهر 

هجـري بحیـث ال یتجـاوز الیـوم الخــامس والعشـرون مـن كـل شــهر 

 .في المستخلص الذي یلیهمع تسویة متطلبات المدة المتبقیة 

  رئیس وحدة 

  ............عملیات 
4356TF098 
4356TF099  

4  

مستعاضة والبنود التكمیلیة لیتم صرف مستحقات المقاول للبنود ا

ـــع المســـــــتندات واإلجـــــــراءات  ـــتكمال جمیــــ ـــــة بعـــــــد اســــ بصـــــــفة دوریــ

 .المطلوبة

  رئیس وحدة 

  ............عملیات 
4356TF105 
4356TF106 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 350  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP36  رقم العملیة  صرف المستخلص الشھري  العملیةاسم 

 الحسمیات والغرامات  العملیة الالحقة  قیاس مؤشرات األداء  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

5  

یـتم مراجعــة وتــدقیق المستخلصــات الشــهریة والدوریــة للتحقــق مــن 

علــــى الطبیعــــة والتحقــــق مــــن صــــحة صــــحة البیانــــات ومطابقتهــــا 

عتمادهـا وتسـویة األیـام  العملیات الحسابیة والمرفقـات المطلوبـة وإ

 .جهاز المقاولمن أجور  المتبقیة الخمسة

  ادارة المساندة الفنیة

4356TF098 
4356TF099  
4356TF099 
4356TF100 
4356TF103 
4356TF104 
4356TF105 
4356TF106 

نــواقص فـي مسـتندات الدفعــة یـتم طلــب فـي حالـة وجــود مالحظـات أو   6
  .ذلك من المقاول بموجب خطاب مقید

  رئیس وحدة 
 4356TF107  ............عملیات 

7  

  :یجب التحقق من إرفاق المستندات التالیة 
  .جهاز المقاولفیما یخص المستحقاتة الشهریة ألجور : أ

 .مسیرات صرف الرواتب الشهریة - 1

 .شهادة اإلنجاز - 2

 ).فقط للدفعة االولى(الموقع محضر تسلیم  - 3

 ).فقط للدفعة االولى( صورة من تعمید المقاول  - 4

 .كشوفات الحضور واالنصراف - 5
  

  .فیما یخص المستحقات الدوریة للبنود المستعاضة: ب
 .أوامر التعمید والشراء - 1

 ".أصل"فواتیر الشراء  - 2

 .كشف بفواتیر الشراء - 3

 .إیصاالت وقسائم الدفع - 4

  .تى تم إستبدالهابیان بالقطع القدیمة ال- 5
  .فیما یخص المستحقات الدوریة للبنود التكمیلیة:  ج
  ).فقط للدفعة األولى(أصل أوامر التعمید  - 1
  ).فقط للدفعة األخیرة(حصر الكمیات المنجزة  - 2
  .شهادات اإلنجاز - 3

  رئیس وحدة 
  ............عملیات 

  

4356TF041 

4356TF064 

4356TF066 

4356TF92 

4356TF97 

4356TF108  

4356TF110 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 351  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP36  رقم العملیة  صرف المستخلص الشھري  اسم العملیة

 الحسمیات والغرامات  العملیة الالحقة  قیاس مؤشرات األداء  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

8  
أیـــام مــــن ) 5(یجـــب إنجـــاز امــــر الصـــرف خـــالل مــــدة ال تتجـــاوز

 .تاریخ استالم التدقیق والمراجعة

مدیر إدارة 

عملیات التشغیل 

  والصیانة

4356TF103 

4356TF105 

4356TF106 

9  

یــتم اعتمادهــا مـــن عملیــات المراجعــة والتـــدقیق بعــد االنتهــاء مـــن 

للشـــؤون االداریـــة  لـــإلدارة العامـــة اوالرفـــع بهـــصـــاحب الصـــالحیة 

 .مع جمیع المرفقات المطلوبة والملیة

إدارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

4356TF103 

4356TF105 

4356TF106  

10  

ـــع الدفعــــة الشــــهریة  مزامنــــة تــــدقیق ومراجعــــة مســــتنداتیفضــــل  مـ

للتحقـــق مـــن  والتقریـــر الشـــهریة اداء القـــاول انجـــازهادة شـــعتمــاد إ

ــــا ورد فـــــىنســـــب اإل ـــا مـــــع مـ ــــاز الفعلیـــــة ومطابقتهـــ ـــتندات نجـ  مســـ

 .المستحقات الشهریة

  وحدةرئیس 
 4356TF070  ...........عملیات  

11 
دفعـــات المقـــاول الشـــهریة والدوریـــة لغـــرض ضـــبط بیانـــات ســـجل 

  .المتابعة وتحدید المسؤولیات وتقییم اداء المقاول
  رئیس وحدة

  ...........عملیات  
4356AR11 
4356AR19 

12 
حفظ نسخة كاملة من مستندات الدفعات الشـهریة فـى الملـف   یتم 

  .1- 3/16/ج/ب/ا: رقم
  43466AF001  موظف األرشیف

 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 352  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP36  رقم العملیة  صرف المستخلصات الشھریة  العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة 
  .............عملیات 

  موظف األرشیف  إدارة المساندة الفنیةمدیر 

        

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

یجب إنجاز أمر الصرف 
  .خالل المدة المحددة 

یقدم المقاول المستخلص 
الشھري وفق المتطلبات 

  .المحددة 

صرف المستخلصات 
وفق المادة رقم  یتم  الشھریة

من ) 51(والمادة ) 47(
  .الشروط الخاصة 

صرف مستحقات أجور 
جھاز المقاول في نھایة كل 

  .شھر ھجري 

صرف مستحقات المقاول 
للبنود المستعاضة والبنود 

  . التكمیلیة بصفة دوریة

مراجعة وتدقیق 
المستخلصات للتحقق من 

  .صحة البیانات 

في حالة وجود مالحظات یتم 
  .تصحیح األخطاء والنواقص

التحقق من إرفاق جمیع 
  .مستندات الصرف 

اعتماد أمر الصرف والرفع 
بھ لإلدارة العامة للشؤون 

  .اإلداریة والمالیة 

مستندات مزامنة مراجعة 
الدفعة مع اعتماد شھادة 

  .انجاز أداء المقاول 

ضبط بیانات سجل دفعات 
  .المقاول الشھریة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 353  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP37  رقم العملیة  االفراج عن ضمان الدفعة المقدمة/تخفیض  اسم العملیة

  انذار المقاول  العملیة الالحقة  صرف المستخلص الشھري  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
كـل أربعـة ( یتم تخفیض قیمة ضمان الدفعـة المقدمـة بشـكل دوري

  .المقاول بتقدیم طلب التخفیضإذا لم یقم ) أشهر 

مدیرإدارة عملیات 

  بدون  التشغیل والصیانة

2  
مــن ) 49(رقـم الشـروط العامــة والمـادة  مـن )21(للمـادة رقــم  وفقـاً 

یــتم اسـتیفاء قیمـة الدفعــة المقدمـة بخصـمها مــن  الخاصـةالشـروط 
  ).4356TP36(رقم  للعملیةمستحقات المقاول الشهریة وفقًا 

مدیرإدارة عملیات 

  4356TF103  التشغیل والصیانة

3  
یــتم الرفـــع ووفـــق ســجل الدفعــة المقدمـــة بنــاًء علــى طلـــب المقــاول 

للجهة التـي لـدیها الضـمان بطلـب تخفـیض قیمـة الضـمان بمقـدار 
  .المبالغ المستردة

  رئیس وحدة

  .............عملیات  
4356TF111  
4356AR11 

4  

ـــة المبــــالغ ــة بقیمـ ـــمان الدفعــــة المقدمــ المســــتردة  تخفــــیض قیمــــة ضـ
بمخاطبـــة بنـــك مقـــدم الضـــمان وبعـــد اســـترداد كامـــل قیمـــة الدفعـــة 
المقدمــة یــتم اإلفــراج عــن مــا تبقــى مــن قیمــة الضــمان مــع أهمیــه 

  .ضبط السجالت الخاصة بالدفعة المقدمة

  مدیر اإلدارة 
العامة للشؤون 
  االداریة والمالیة

4356TF054 
4356TF112 
4356TF114 
4356AR11  

5  

ـــة المبــــالغ المســــتردة تخفــــیض قیمــــة  ــة بقیمـ ـــمان الدفعــــة المقدمــ ضـ
النموذج م الضمان إذا كان أصل الضمان وفق بمخاطبة بنك مقد

محفوظ لدى وكالة الجامعة للمشاریع وبعد ) 4356TF054(رقم 
استرداد كامـل قیمـة الدفعـة المقدمـة یـتم اإلفـراج عـن مـا تبقـى مـن 

  .قیمة الضمان

وكیل الجامعة 

  للمشاریع

4356TF054 
4356TF112 
4356TF114 
4356AR11  

6  
ضــمان او االفــراج عــن إشـعار المقــاول بأنــه قــد تــم تخفـیض قیمــة 

  .الدفعة المقدمة
  رئیس وحدة

  4356TF113  .............عملیات  

7  
ــتم حفــــظ نســــخة مــــن  ـــتندات هــــذه العملیــــةیــ ـــمفــــي الملــــف  مسـ : رقـ

  .3/10/ج/ب/ا
  4346AF001  موظف األرشیف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 354  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  العامة للتشغیل والصیانةاإلدارة   اسم اإلدارة
  4356TP37  رقم العملیة  اإلفراج عن ضمان الدفعة المقدمة/ تخفیض   العملیةاسم 

مدیر اإلدارة العامة   وكیل الجامعة للمشاریع
  للشؤون اإلداریة والمالیة

مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة
  ..............عملیات  

  موظف األرشیف

      
  

  
  

  
  

تخفض قیمة ضمان 
الدفعة المقدمة بشكل 

دوري إذا لم یقم المقاول 
  .بطلب ذلك

یتم استیفاء قیمة ضمان 
الدفعة المقدمة وفق 

من ) 21(المادة 
الشروط العامة والمادة 

من الشروط ) 49(رقم 
 .الخاصة 

حفظ مستندات ھذه 
العملیة في الملف 

المحدد في قائمة الملفات 
. 

بناًء على طلب المقاول 
الدفعة المقدمة  توسجال
رفع للجھة التي یتم ال

 .لدیھا أصل الضمان

تخفیض ضمان 
الدفعة المقدمة بقیمة 

 .المبالغ المستردة 

تخفیض قیمة ضمان 
الدفعة المقدمة بنفس 
قیمة المبالغ المستردة 

. 

إشعار المقاول بأنھ قد 
تم تخفیض قیمة أو 
اإلفراج عن ضمان 

 .الدفعة المقدمة



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 355  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP38  رقم العملیة  إنذار المقاول  اسم العملیة

 سحب المشروع  العملیة الالحقة  االفراج عن ضمان الدفعة المقدمة/تخفیض  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
ًا لمــا ورد فــي شــروط العقــدیــتم  على اســاس ان إنــذار المقــاول وفقــ

 .اإلنذار وسیلة لتحسین الجودة واألداء ولیس غایة
مدیر إدارة عملیات 
 بدون  التشغیل والصیانة

2  
ـــي  ـــــره فــــ ـــــتم لفـــــــت نظــ ـــاول أن یــ ـــــذار للمقــــ ــــل توجیـــــــه إنــ یفضـــــــل قبـــ

 .االجتماعات األسبوعیة والشهریة والدوریة وفي تعلیمات الموقع
  وحدةرئیس 

  4356TF033  .............عملیات  

3  

إذا لــم یطــرأ أي تحســین یــذكر خـــالل الفتــرة المحــددة لــه یــتم رفـــع 

لتوضــیح القصــور  لمــدیر اإلدارة العامــة للتشــغیل والصــیانةتقریــر 

 .وعرض المقترحات وطلب التوجیة ةالحاصل واإلجراءات المتخذ

مدیر إدارة عملیات 
 بدون  التشغیل والصیانة

4  

ـــن یــــتم إذا لــــم یطــــرأ  ـــع المقـــــاول أي تحسـ ـــد إجتمــــاع مـ ترتیـــــب عقـ
لبحث آلیات  - اذا لزم االمر -  بحضور وكیل الجامعة للمشاریع

عطـــاء المقــاول نســـخة  عـــداد محضــر بــذلك وإ الحلــول المطلوبــة وإ
 .منه

مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

4356TF035 
4356TF036  

5  

إذا لـــم یســـتجب المقـــاول ولـــم یطـــرأ تحســـن علـــى ســـیر العمـــل یـــتم 
لـه  ةالمحدد ةسباب والمداألتوجیه خطاب إنذار للمقاول یحدد به 

ــــن اإلنـــــذارو  إلصـــــالح ذلـــــك ــــاء نســـــخة مـ عطـ إلدارة المشـــــتریات  إ
 .لإلطالع

مدیر إدارة عملیات 
 4356TF115  التشغیل والصیانة

6  
ـــي اداءتحســــــن أي لـــــم یطـــــرأ ا إذ ــــغیل  وخـــــدمات عملیــــــات فــ التشــ

لتصـحیح یتم توجیـه خطـاب إنـذار  والصیانة خالل المدة المحددة
 .خالل مدة محددةالوضع 

وكیل الجامعة 
 4356TF116   للمشاریع

ــذار إعطــــاء 7 كمــــال إلدارة المشــــتریات  نســــخة مــــن اإلنــ لإلطــــالع وإ
  .الالزم

مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

4356TF116  

8 
ــة فــــى الملــــف نســــخة مــــن یــــتم حفــــظ  ــممســــتندات هــــذه العملیــ : رقــ

  .3/42/ج/ب/ا
  4346AF001  موظف األرشیف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 356  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP38  رقم العملیة  إنذار المقاول  العملیةاسم 

  وكیل الجامعة للمشاریع
  مدیر إدارة عملیات

  التشغیل والصیانة 
  رئیس وحدة 

  .............عملیات 
  موظف األرشیف

        

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

إذا لم یطرأ تحسن یذكر یتم 
توجیھ إنذار لتصحیح الوضع 

  .خالل مدة محددة 

إنذار المقاول وسیلة لتحسین 

  .األداء ولیس غایة 

إذا لم یطرأ تحسن یتم رفع 
تقریر لمدیر اإلدارة العامة 

  .لإلیضاح وطلب التوجیھ 

إعطاء إدارة المشتریات 

  .نسخة من اإلنذار 

یفضل توجیھ اإلنذار للمقاول 
الدوریة في اإلجتماعات 

كلفت انتباه وفي تعلیمات 
  .الموقع

إذا لم یطرأ تحسن یتم عقد 
اجتماع بحضور وكیل 

الجامعة للمشاریع إذا لزم 
  .األمر 

المقاول یتم  بإذا لم یستجی
توجیھ خطاب إنذار إلصالح 

  .الوضع خالل مدة محددة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 357  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP39  رقم العملیة  سحب المشروع  اسم العملیة
 مراقبة الجودة  العملیة الالحقة  نذار المقاولإ  العملیة السابقة

  النموذج المستخدمرقم   المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
م  ادة رق ى الم اء عل ة ) 24(بن ان للجامع ة ف ن الشروط العام م

ا أخل بشروط  ى م اول مت ن المق الحق في سحب المشروع م
 .العقد

مدیر اإلدارة العامة 
 بدون  لتشغیل والصیانة

2  

االت  ي الح روع ف حب المش تم س د ی روط العق ى ش اًء عل بن
  -:التالیة

ً في التنفیذ ال یمكن معھ  .1 إذا تأخر عن بدء العمل أو بطئا
 .التعاقدیةالوفاء بالتزاماتھ 

 .إذا توقف المقاول عن العمل دون توجیھ من الجامعة  .2
 .إذا إنسحب المقاول من العمل  .3
إذا أخل بأي شرط من شروط العقد ولم یقم بإصالحھ  .4

ً ) 15(خالل   .یوما
 .أو ثبت إعسارهإذا تبین للجامعة إفالس المقاول  .5
إذا قدم رشوة ألحد موظفي الجامعة سواًء من قبلھ أو من  .6

 .قبل مقاول الباطن 
إذا تبین للجامعة تحایل أو تالعب أو غش من قبلھ أو من  .7

  .قبل جھازه الفني 

 مدیر اإلدارة العامة

 بدون  لتشغیل والصیانة

3  
ذار  ھ وإن ات التعاقدی تیفاء المتطلب د إس روع بع حب المش تم س ی

 ).4356TP38(رقم  العملیةالمقاول وفق 
مدیر إدارة عملیات 
 بدون  التشغیل والصیانة

4  
ة  ل الجامع یات لوكی ات والتوص ائي بالمالحظ ر نھ داد تقری إع

  .للمشاریع ألخذ الموافقة على سحب المشروع
مدیر إدارة عملیات 

 بدون  والصیانةالتشغیل 

5  
ھ بالتنسیق مع  إدارة یتم إتخاذ قرار سحب المشروع من عدم

 .لمشتریاتا
مدیر اإلدارة العامة 

 بدون  لتشغیل والصیانة

6  
ام بإستكمال اإلجراءات لمشتریات اإلدارة رفع الموضوع  للقی

  .من الشروط العامة) 24(النظامیة حسب المادة رقم 
مدیر اإلدارة العامة 

 4356TF117  والصیانةلتشغیل 

7  
م  ادة رق ) 24(استكمال اجراءات سحب المشروع  حسب الم

  .من الشروط العامة
 4356TF118  مدیر إدارة المشتریات

  4346AF001  موظف األرشیف  .3/9/ج/ب/ا: رقمیتم حفظ مستندات ھذه العملیة فى الملف   8



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 358  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  عملیات التشغیل والصیانة إدارة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP39  رقم العملیة  سحب المشروع  العملیةاسم 

  مدیر اإلدارة العامة 
  للتشغیل والصیانة

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  موظف األرشیف  مدیر إدارة المشتریات

        

یتم سحب المشروع في 

  .الحاالت المحددة فقط 

) 24(بناًء على المادة رقم 
من الشروط العامة فإن 
للجامعة الحق في سحب 

المشروع متى أخل بشروط 
  .العقد 

إعداد تقریر نھائي 

بالمالحظات والتوصیات 

  .لوكیل الجامعة للمشاریع 

یتم سحب المشروع بعد 
استیفاء المتطلبات التعاقدیة 

  .وإنذار المقاول 

إتخاذ سحب المشروع من 

عدمھ بالتنسیق مع إدارة 

  .المشتریات 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 
 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

رفع موضوع سحب 

  .المشروع إلدارة المشتریات 

استكمال سحب المشروع 
من ) 24(حسب المادة رقم 

  .الشروط العامة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 359  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP40  رقم العملیة  مراقبة الجودة  اسم العملیة

  ایقاف العمل  العملیة الالحقة  -  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

 التـزاممـدى هو التحقق من  العملیةیقصد بمراقبة الجودة في هذا 
ومعــــاییر الجــــودة الــــواردة فــــي مــــواد الشــــروط  بمتطلبــــات المقــــاول

تخطــیط ومراقبـــة (القســم الثالـــث  - الخاصــة ـــــ المتطلبــات العامـــة 
من عقد التشغیل والصیانة الموحدوكذلك متطلباتمنهجیـة ) الجودة

 .والصیانة  التشغیل

مدیر إدارة عملیات 

 بدون  التشغیل والصیانة 

2  
 للتشـغیل والصـیانةتضمین الهیكل التنظیمي لإلدارة العامة یجب 

الجــــودة وتحدیــــد صــــالحیاته ومســــؤولیاته لضــــبط  مهنــــدس مراقبــــة
 . على مستوى جمیع عقود التشغیل والصیانة ومراقبة الجودة

مدیر إدارة عملیات 

 بدون  التشغیل والصیانة

3  
ـــیم مســـــتوى التحقــــق مـــــن  ـــدمتقیـ حســـــب  ات التشـــــغیل والصــــیانةخـ

 التخطــیط وحــدةبالتعــاون مــع رئــیس ) 4356TP35(رقــم  العملیــة
 .وفرق اإلشراف الجودةو 

  رئیس وحدة 

 4356TF095  ...........عملیات 

4  
الصــــیانة الغیـــــر التشــــغیل و عملیــــات ب والســــیطرة الــــتحكمالمراقبــــة و 

ق من إغالقها فـي مطابقة ومتابعة اإلجراءات التصحیحیة والتحق
 .األوقات المحددة

  رئیس وحدة 

 4356TF119  ...........عملیات 

5  
إعداد تقاریر عدم المطابقة من اإلشراف  جهازالتزام التحقق من 

)NC (التشـغیل  الصیانة المخالفة إلشتراطاتو  التشغیل لعملیات
 .الصیانة ومتابعة إغالقهاو 

  رئیس وحدة 

  4356TF120  ...........عملیات 

6  
اعضـاء هیئـة التـدریس والمـوظفین ( قیاس مؤشر رضاء الجهات 

ــــفة دوریــــــة ) والطلبـــــة والطالبــــــات وزوار الجامعــــــة  ــتفیدة بصــ المســــ
 .الجودةللخدمات المقدمة للتحسین المستمر وضمان 

  رئیس وحدة 

  ...........عملیات 
4356TF121 
4356TF122 

ــبط بیانــــات  7 ــات تقــــاریر عــــدم المطابقــــة ســــجل ضــ  المطلوبــــة لعملیــ
 .الصیانةو  التشغیل

   وحدةرئیس 

 4356TR20  ...........عملیات 

  4346AF001  موظف األرشیف  .3/29/ج/ب/ا: رقمیتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف   8



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 360  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اإلدارةاسم 

  4356TP40  رقم العملیة  مراقبة الجودة  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  ..........رئیس وحدة عملیات   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة

      
  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

تھدف مراقبة الجودة إلى التحقق من 
مدى التزام المقاول بمتطلبات ومعاییر 

 .الجودة 

التحقق من التزام جھاز اإلشراف من 
 إعداد تقاریر عدم المطابقة 

المراقبة والتحكم والسیطرة بالعملیات 
إجراءات  الغیر مطابقة ومتابعة

 .التصحیح والتحقق من إغالقھا 

سجل تقاریر عدم  بیانات ضبط
 . المطابقة

قیاس مؤشر رضا الجھات المستفیدة 
 .بصفھ دوریة للخدمات المقدمة

التحقق من تقییم خدمات التشغیل 
والصیانة بالتعاون مع وحدة التخطیط 

 .والجودة 

تضمین الھیكل التنظیمي لإلدارة یجب 
 مھندس مراقبة والصیانةللتشغیل العامة 

الجودة وتحدید صالحیاتھ ومسؤولیاتھ 
على مستوى  لضبط ومراقبة الجودة

 .جمیع عقود التشغیل والصیانة



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 361  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP41  رقم العملیة  إیقاف العمل  اسم العملیة

  استئناف العمل  العملیة الالحقة  -  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
اًء  م بن ادة رق ى الم ة) 37(عل روط العام ن الش ان م للجامعــة  ف

مصــلحة إذا كــان ذلــك یحقــق الحــق فــي إیقــاف العمــل بالمشــروع 
 .العمل

العامة دارة إلمدیر 
 بدون  لتشغیل والصیانةل

2  

  :بناًء على شروط العقد یتم إیقاف المقاول في الحاالت التالیة
خــالل المقــاول بشــروط العقــد  1  المــادةحســب بســبب تقصــیر وإ

من الشروط ) 63(والمادة رقم  من الشروط العامة) 22( رقم
 .حسب التوضیح ادناه الخاصة

إذا تأخر عن بدأ العمل أو تباطأ في التنفیذ بحیـث ال   -  أ
 .یمكن معه الوفاء بالتزاماته في المدة التعاقدیة

إذا إنســـحب المقـــاول مـــن العمـــل أو أحالـــه لغیـــره دون   - ب
 .إذن مسبق من الجامعة 

خل المقاول بأي شرط من شـروط العقـد أو إمتنـع إذا أ  - ت
 .عن تنفیذ أي من إالتزاماته التعاقدیه 

مـن الشـروط )  65(في حالة القوة القاهرة حسب نص المـادة  2
 .الخاصة

فــي حالــة إنتفــاء الحاجــة لنطــاق المشــروع كــامًال أو جــزء منــه  3
  .من الشروط الخاصة) 62 (المادة حسب 

مدیر إلدارة العامة 
 بدون  والصیانةللتشغیل 

3  
في حالة اإلیقاف بسبب القوة القـاهرة یتطلـب مـن المقـاول إشـعار 
الجامعــة للموافقـــة علـــى اإلیقـــاف جزئیـــًا أو كلیـــًا واصـــفًا التـــأثیرات 

 .المباشرة والخدمات المتأثرة
 بدون  المقاول

الرفع لوكیل الجامعة للمشاریع لطلب الموافقة على إیقاف العمـل   4
  .او أي جزء منه

مدیر إدارة عملیات 
 4356TF123  التشغیل والصیانة

عرض الموضوع على معالي مدیر الجامعة لطلب الموافقة على   5
  .جزئي/ إیقاف العمل كلي

مدیر إدارة عملیات 
 4356TF124  التشغیل والصیانة

بناًء على موافقة معالي مدیر الجامعة یتم تعمید المقـاول بإیقـاف   6
ستكمال   .اإلجراءات القانونیة العمل وإ

مدیر إدارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

4356TF125  
4356TF126 
4356TF127 

مدیر إدارة عملیات   .جزئي/اشعار إدارة التخطیط والمیزانیة بایقاف العمل بالمشروع كلي   7
 4356TF128  التشغیل والصیانة

ــم  8 ــة فــــى الملــــف رقــ : یــــتم حفــــظ نســــخه مــــن مســــتندات هــــذه العملیــ
  4346AF001  موظف األرشیف  .3/9/ج/ب/ا



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 362  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP41  رقم العملیة  إیقاف العمل  العملیةاسم 

  مدیر اإلدارة العامة 
  للتشغیل والصیانة

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  األرشیفموظف   المقاول

        

إیقاف العمل حسب الحاالت یتم 

  . المحدد في شروط العقد

من ) 37(بناًء على المادة رقم 
الشروط العامة فإن للجامعة 

 إیقاف العمل بالمشروعالحق في 
 إذا كان ذلك یحقق مصلحة العمل

الرفع لوكیل الجامعة 
ة على للمشاریع لطلب الموافق

  .منھإیقاف العمل أو أي جزء 

في حالة اإلیقاف بسبب القوة 
إشعار بالمقاول  یقومالقاھرة 

الجامعة للموافقة على 
 ً ً واصفا ً أو كلیا اإلیقاف جزئیا
التأثیرات المباشرة والخدمات 

  .المتأثرة

عرض الموضوع على 
معالي مدیر الجامعة لطلب 

  .الموافقة 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 

 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

تعمید المقاول بإیقاف العمل 

واستكمال اإلجراءات 

  .القانونیة 

إشعار إدارة التخطیط 

  .والمیزانیة بإیقاف العمل 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 363  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP42  رقم العملیة  العمل استئناف  اسم العملیة

  -  العملیة الالحقة  ایقاف العمل  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

) 4356TP41(بنــاًء علـــى اإلجـــراءات المتخـــذة فـــي العملیـــة رقـــم 

زوال األسباب الداعیة إلیقاف العمل جزئیًا أو كلیًا یتم  وفي حالة

  .العمل فاستئنالطلب  لوكیل الجامعة للمشاریعرفع الموضوع 

مدیرإدارة عملیات 
  4356TF129  التشغیل والصیانة

2  

إصـدار أمـر اسـتئناف العمـل  الطلب لمعالي مدیر الجامعة الرفع

اليكلیـــًا أو جزئیـــًا مـــن قبـــل  حســـب مـــا یحقـــق  مـــدیر الجامعـــة معـــ

  .العملمصلحة 

مدیرإدارة عملیات 
  4356TF130  التشغیل والصیانة

3  
ــالي مـــــدیر الجامعــــة  َ علــــى موافقـــــة معــ ــاء المقـــــاول  تكلیــــفیـــــتم بنــ

  .باستئناف العمل
العامة مدیر االدارة 

  للتشغیل والصیانة
4356TF131 

 

4  

استئناف العمل وعلى ضوء تقریر إیقاف العمل وفق العملیـة  بعد

اإلشــراف وممثــل المقــاول  جهــازیــتم تكلیــف ) 4356TP41(رقــم 

في الموقع بدراسة اآلثار المترتبـة مـن جـراء اإلیقـاف علـى وثـائق 

عداد تقریر    . اذا لزم االمرالعقد وإ

رئیس وحدة 
  ........عملیات

  بدون

التنسیق مع ادارة المشتریات لطلب تجهیز ملحق تعدیل العقد إذا   5
  .لزم األمر

رئیس وحدة 
  ........عملیات

4356TF132 
  

6  
إشعار إدارة التخطیط والمیزانیة بأمر استئناف العمل ونسخة من 

  .التقریر
رئیس وحدة 

  ........عملیات
4356TF133  

7  
ــة فــــى الملــــف  ــمیــــتم حفــــظ نســــخه مــــن مســــتندات هــــذه العملیــ : رقــ

  .3/9/ج/ب/ا
  4346AF001  موظف األرشیف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 364  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP42  رقم العملیة  استئناف العمل   العملیةاسم 

  مدیر اإلدارة العامة
  للتشغیل والصیانة 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

رئیس وحدة 
  ........عملیات

  موظف األرشیف

        

امعة الرفع لمعالي مدیر الج
  .للموافقة على استئناف العمل

في حالة زوال األسباب 
الداعیة إلیقاف العمل یتم 
رفع الموضوع لوكیل 

لطلب الجامعة للمشاریع 
  .استئناف العمل 

تكلیف جھاز اإلشراف 
والمقاول بدراسة اآلثار 
  .المترتبة من جراء اإلیقاف

تكلیف المقاول باستئناف 

  .العمل 

 تالتنسیق مع إدارة المشتریا
لتجھیز ملحق العقد إذا لزم 

  .األمر 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 

 .في قائمة الملفات الملف المحدد 

إشعار إدارة التخطیط 

  .والمیزانیة بأمر االستئناف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 365  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

 4356TP43  رقم العملیة  الجرد المیداني النھائي  اسم العملیة
  صرف الدفعة النهائیة  العملیة الالحقة  -  العملیة السابقة

  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
 تكلیفیتم من الشروط الخاصة ) 70(بناًء على نص المادة رقم 

عملیـة الجــرد النهـائي قبــل مـدة ال تقــل عـن شــهر اجراء المقـاول بــ
  .تحت إشراف ممثل الجامعة من تاریخ إنتهاء العقد

مدیر إدارة عملیات 
 4356TF134  التشغیل والصیانة

2  
از تكلیـــف   مراقبـــةحضـــور عملیـــة الجـــرد النهـــائي و اإلشـــراف بجھ

صحة دقة و  للتحقق مناثناء عملیة الجرد المقاول ومتابعة جهاز 
 .ألنظمة ومكونات الصیانةجرد بیانات الومصداقیة 

  وحدةرئیس 

 بدون  .............عملیات  

3  

ـــب أن ت ـــات  قـــــوائم شــــــتملیجــ ــائي علــــــى جمیـــــع مكونـــ الجــــــرد النهـــ
  - :المشروع وفقًا لآلتي

األنظمـة لمختلــف التخصصــات الكهربائیــة والمیكانیكیــة  .1
 .وااللكترونیة والمدنیة والمعماریة

 .والتجهیزات المتحركة والثابتةالمعدات  .2
 .المباني والمرافق العامة وحالتها .3
 .المرافق المساندة وحالتها .4

  رئیس وحدة

 4356TF039  .............عملیات  

4  
مراجعـــة ودراســــة ومقارنــــة قـــوائم الجــــرد النهــــائي مـــع قــــوائم الجــــرد 

والرفــع بــه لإلعتمـــاد  والمســؤولیات تحدیــد المالحظــاتو االبتــدائي 
  . من صاحب الصالحیة

  اإلشرافجھاز 
4356TF039  

 

5  

ـــتم تحریــــر  ـــداني ونتــــائج الدراســــة یـ علــــى ضــــوء قــــوائم الجــــرد المیـ
محضــر لتوثیــق المالحظــات والمســؤولیات والتوصــیات المطلوبــة 

وتحدید مسؤولیة اإلصالح والرفع لجمیع مكونات المشروع وحالتها
  ..الصالحیةبه لإلعتماد من صاحب 

  رئیس وحدة

 .............عملیات  
4356TF039  
4356TF040 

6  

 وتحدیـد جهـاتالجـرد النهـائي محضـر مالحظـات اصالح دراسة 
  :وفق الحاالت اآلتیة تتم اإلصالح 

المسـؤول اإلصالح مـن قبـل المقـاول الحـالي إذا كـان هـو  .1
 .قبل اغالق العقد الحالي

ـــــى .2 ـــهادات اإلصـــــــالح علــ ـــــ الضـــــــمان شــــ ـــــاری تاذا كانــ  ةســ
 .الصالحیة

بتكلیــف المقــاول الجدیــد او مقــاول  مســؤولیة الجامعــةنقــل  .3
  .اخر

  رئیس وحدة

  .............عملیات  

4356TF039  
4356TF040 

 

: رقمیتم حفظ نسخة من مستندات هذه العملیة فى الملف   7
  .3/6/ج/ب/ا

  4346AF001  موظف األرشیف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 366  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  والصیانةاإلدارة العامة للتشغیل   اسم اإلدارة
  4356TP43  رقم العملیة  الجرد المیداني النھائي   العملیةاسم 

مدیر إدارة عملیات   
  التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة
  ................عملیات  

  موظف األرشیف  جهاز اإلشراف

        

تكلیف جھاز اإلشراف 

بحضور عملیة الجرد 

مشاركة لالمیداني النھائي 

  .جھاز المقاول 

ائي مقارنة قوائم الجرد النھ
مع قوائم الجرد اإلبتدائي 
وتحدید المالحظات و 
  .مسؤولیات اإلصالح 

تكلیف المقاول بإجراء الجرد 

  .المیداني النھائي 

على ضوء نتائج المقارنة یتم 
إعداد محضر لتوثیق 

المالحظات والمسؤولیات 
  .والتوصیات 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 

 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

دراسة إصالح مالحظات 
محضر الجرد النھائي 

وتحدید جھات اإلصالح 
  .حسب المحدد 

یجب أن تشتمل قوائم الجرد 
 أنظمة النھائي جمیع مكونات

  .المشروع 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 367  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP44  رقم العملیة  صرف الدفعة النھائیة  اسم العملیة

 )اغالق العقد(جاز العقد ان  العملیة الالحقة  الجرد المیداني النھائي  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
رقـم المـادة  فـي لمتطلبـات الـواردةا یتم صرف الدفعة النهائیة وفق

ــــــمو ) 47( ــــــادة رقــــ ـــــرف ) 51( المـــ ـــــة لصـــــ ــــــروط الخاصــــ ـــــن الشــــ مــــ
  .المقاول اتمستخلص

عملیات مدیر إدارة
  بدون  التشغیل والصیانة

2  
 )إذا تـأخر المقــاول( یــتم تكلیـف المقـاولقبـل عملیـة اغـالق العقـد 

بإعـــداد وتقـــدیم المســـتخلص النهـــائي مشـــفوعًا بجمیـــع المســـتندات 
 .قبل نهایة المیزانیة بأربعة اشهر على االقل المطلوبة

  رئیس وحدة

 بدون  .........عملیات  

3  

  : التالیةالمستندات لصرف الدفعة النهائیه یجب ارفاق 

 .محضر الجرد النهائي  .1

 .قوائم الجرد النهائي .2

 . مستندات صرف مستحقات المقاول .3

ستالم النظم والمرافق والخدمات وجمیع  .4 محضر معاینة وإ
 .مكونات الموقع

جمیـــع الشـــهادات التـــي تثبـــت قیـــام المقـــاول بتأدیـــة كافـــة  .5

باإلضـــافة إلـــى الشـــهادة النهائیـــة مـــن إالتزاماتـــه للجامعـــة 

مصــلحة الزكــاة والــدخل ســاریة المفعــول وشــهادة تســجیل 

الشــركة فــي المؤسســة العامــة للتأمینــات وبقیــة الشــهادات 

ــــغیل  ـــب تقـــــدیمها بموجــــــب نمـــــوذج عقــــــد التشــ التـــــي یتوجـــ

 .والصیانة

  رئیس وحدة

  .........عملیات  

4356TF039  

4356TF040  

4356TF097 

4356TF098  

4356TF101  

4356TF103  

4356TF104  

4356TF105  

4356TF106  

4356TF135  

4356AR11 

4356TR19 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 368  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP44  رقم العملیة  صرف الدفعة النھائیة  اسم العملیة

 )اغالق العقد(اجاز العقد   العملیة الالحقة  الجرد المیداني النھائي  العملیة السابقة
  المستخدمرقم النموذج   المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

4  

ــه قــــام بتســــلیم كافــــة األجــــور والرواتــــب   .6 إقــــرار كتــــابي بأنــ

ــــن الجهــــــات والمســــــتحقات للعمالــــــة ومقــــــاولي البــــــاطن  مــ

 .المختصة

ـــدم  .7 ــد عـ ــابي یؤكــ ـــى إقــــرار كتــ وجــــود أي مطالبــــات لــــه علـ

  .الجامعة

المحدثة والكتالوجات ) كما نفذ(إعادة جمیع المخططات  .8

ــیانة المنقحـــة  وكافـــة المســـتندات وكتیبـــات التشـــغیل والصـ

 .التي تطلبها الجامعة 

تقدیم تنازل رسمي للعمالة التي ترغب الجامعة االستعانة  .9

بهــم للعمــل فــي الموقــع مــع المقــاول الجدیــد وفقــًا لمــا ورد 

  .من الشروط الخاصة) 72(المادة رقم  نص في

  رئیس وحدة

 بدون  .........عملیات  

5  
ـــتندات یـــــــتم مراجعـــــــة وتـــــــدقیق  ـــــف  مســــ ــــائي وقــ المســـــــتخلص النهـــ

متطلبــات مســـتندات صـــرف الدفعـــة النهائیــة المشـــار إلیهـــا أعـــاله 
عتمادها من    . صاحب الصالحیةوإ

  مدیر إدارة
  المساندة الفنیة 

4356TF103  

6  
شـروط العقـد یـتم الرفـع لوكیــل  وفـقبعـد إسـتیفاء كافـة الحسـومات 

حالتهــا إلــى ا إلدارة العامــة الجامعــة للمشــاریع العتمــاد الصــرف وإ
  .الستكمال الالزم للشؤون االداریة والمالیة

عملیات مدیر إدارة
 4356TF103  التشغیل والصیانة

ـــــتندات یـــــــتم   7 ــــع مســ ــــةحفـــــــظ جمیـــ ــــذه العملیـــ ـــــف  هـــ ـــــى الملــ ــمفــ : رقـــــ
  4346AF001  موظف األرشیف  .1- 3/16/ج/ب/ا



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 369  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  التشغیل والصیانةإدارة عملیات   الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة
  4356TP44  رقم العملیة  صرف الدفعة النھائیة  العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  رئیس وحدة 
  ...................عملیات 

  موظف األرشیف  مدیر إدارة المساندة الفنیة 

        

تكلیف المقاول بإعداد 

  .مستندات الدفعة النھائیة 

یتم صرف الدفعة النھائیة 
وفق المتطلبات المحددة في 

) 51(والمادة ) 47(المادة 
  .من الشروط العامة 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 

 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

الرفع لوكیل الجامعة 
للمشاریع إلعتماد الصرف 

وإحالتھا لإلدارة العامة 
  .للشؤون اإلداریة والمالیة 

یجب إرفاق جمیع مستندات 
  .الدفعة النھائیة المحددة 

مستندات مراجعة وتدقیق 
الدفعة النھائیة وفق متطلبات 

  .مستندات الصرف 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 370  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP45  رقم العملیة  "إغالق العقد " إنجاز العقد   اسم العملیة

  تقییم كفاءة المقاول  العملیة الالحقة  صرف الدفعة النھائیة  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
عملیة إغالق عقد المشروع ال تقل أهمیة عـن عملیـات المشـروع 
ـــات التشـــــغیل  األخـــــرى لمـــــا تهـــــدف إلیـــــه مـــــن تتـــــویج نجـــــاح عملیــ

  .ضمان إغالقه بعنایة تامة وبشكل صحیح دائمب والصیانة

مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

 بدون

2  

یتطلـب  للمشـاریع الصیانة بوكالة الجامعةو  التشغیل وفق منهجیه
في ختام عملیـات المشـروع إغـالق عقـد المشـروع وفقـًا لمتطلبـات 

مــن الشــروط الخاصــة وهــذا یتطلــب العنایــة فــي ) 75(المــادة رقــم 
ـــظ الوثــــائق والســـــجالت لالتخطــــیط وا ـــات لتنظــــیم وحفــ جمیــــع عملیــ

  .المشروع

ادارة عملیات مدیر 
  والصیانةالتشغیل 

 بدون

3  

  :إغالق عقد المشروع یتم من خالل انجاز المهام التالیة

 .صرف جمیع مستحقات المقاول الدوریة -1

 .استعادة كامل قیمة الدفعة المقدمة -2

 .اإلفراج عن ما تبقى من قیمة ضمان الدفعة المقدمة -3

 .صرف مستحقات المقاول الختامیة -4

 .العمالةتقدیم شهادة من مكتب العمل بتسویة حقوق  -5

تعهد خطي من المقاول بأنه قد استلم جمیع مستحقاته  -6

مطالبات مالیة على الجامعة تخص هذا  أيولیس له 

 .المشروع 

 رئیس وحدة 

  ...........عملیات 

 
4356TF103 
4356TF114 
4356AR11 
4356TR19 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 371  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP45  رقم العملیة  "إغالق العقد " إنجاز العقد   اسم العملیة

  تقییم كفاءة المقاول  العملیة الالحقة  صرف الدفعة النھائیة  السابقةالعملیة 
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

3  

 .صرف مستحقات مقاولي الباطن  - 7

إخـــالء ونقـــل معـــدات وممتلكـــات المقـــاول وتنظیـــف الموقـــع  - 8
 .وتسلیمه للجامعة

ــــة علیـــــه - 9 ـــؤولیات الواجبـ ـــاذ  قیـــــام المقـــــاول بجمیـــــع المســ تخــ وإ
 .اإلجراءات القانونیة في حالة وجود أي تقصیر

التحقــق مــن قیــام المقــاول بتــدریب عمالــة المقــاول الجدیــد  -10
 .على معدات وأنظمة المشروع

التحقق من ان المقاول قد تنازل عن العمالـة التـي ترغـب  -11
 .الجامعة االستعانة بها للعمل مع المقاول الجدید

  .لتعاقدیةالتحقق من إنتهاء مدة المشروع ا -12

  رئیس وحدة 
  .......عملیات 

 بدون

4  
 انجـــازتـــدقیق قائمـــة فحـــص متطلبـــات إغـــالق العقـــد للتحقـــق مـــن 

  .لمهام المذكورة اعالها
  رئیس وحدة 

 4356TF136  .......عملیات 

مما تقدم أعاله یتم إعطاء المقاول شهادة إخالء طرف فـي حالـة   5
  .طلبه ذلك

ادارة عملیات مدیر 
  والصیانةالتشغیل 

4356TF137 

  رئیس وحدة   ).4356TP46(تقییم كفاءة المقاول وفق العملیة رقم   6
 بدون  .......عملیات 

فــــي نظـــام ادارة مــــوارد التشــــغیل  تحـــدیث نهــــائي لوثیقـــة المشــــروع  7
  .“MORMOS"والصیانة 

  رئیس وحدة 
  027TF4543  .......عملیات 

عداد قائمة   8 بجمیـع الملفـات ونقلهـا إغالق كافة ملفات المشروع وإ
  .إلى مستودع االدارة ما عدا الملفات المستمرة 

  رئیس وحدة 
  .......عملیات 

 بدون

تقــدیم خطــاب شــكر وتقــدیر للمقــاول بنــاًء علــى نتــائج تقیــیم كفــاءة   9
  ).4356TP47(المقاول وفق العملیة رقم 

  رئیس وحدة 
  .......عملیات 

 بدون

  4346AF001  موظف األرشیف  .3/9/ج/ب/ا: رقمحفظ مستندات هذه العملیة فى الملف یتم   10



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 372  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

  4356TP45  رقم العملیة  إنجاز العقد  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  ..........رئیس وحدة عملیات   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة

      
  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

تھدف عملیة اإلغالق إلى تتویج نجاح 
عملیات التشغیل والصیانة لضمان 

 .إغالقھ بشكل صحیح 

إغالق المشروع وفق منھجیة التشغیل 
والصیانة وبناًء على متطلبات المادة 

 .من الشروط الخاصة ) 75(رقم 

 .إعطاء المقاول شھادة إخالء طرف

تدقیق قائمة فحص متطلبات إغالق 

 .العقد 

تقییم كفاءة المقاول وفق العملیة رقم 
)4356TP46( 

المشروع یجب أن یتم وفق عقد إغالق 

 .المھام المحددة 

إعداد خطابات الشكر والتقدیر وفق 
  ) 4356TP47(رقم العملیة 

إغالق كافة ملفات المشروع وإعداد 
 .قائمة بجمیع الملفات 

 .تحدیث وثیقة المشروع 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 373  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP46  رقم العملیة  تقییم كفاءة المقاول  اسم العملیة

 شكر وتقدیر  العملیة الالحقة  "إغالق العقد " إنجاز العقد   العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  

المشروع وذلك تشغیل وصیانة عملیة تقییم المقاول تبدأ مع بدایة 
بتوثیق جمیع اإلجراءات المتخذة لتنفیذ العقد ویتطلب ذلك انتهاج 

إدارات واقســـام اإلدارة العامـــة  فیمـــا بـــین ةأســـلوب اإلدارة التكاملیـــ
  .الصیانةو  للتشغیل

مدیر ادارة عملیات 
  والصیانةالتشغیل 

 بدون

2  
یتم توثیق كافة إجراءات العمل المنصوص علیها بالعقد والخطط 

 .الصیانة المختلفةو  عملیات التشغیلالمعتمدة لكافة والبرامج 

 رئیس وحدة 

  .......عملیات 
 بدون

3  

بنـــاًء علــــى التعامــــل مـــع المقــــاول والمســــتندات الموثقـــة یــــتم تقیــــیم 
المقـاول فــي نهایــة كــل عــام هجــري والتقیــیم نهــائي فــي نهایــة مــدة 

بعد عملیة الجرد المیداني النهائي وفق العملیة رقم  المشروععقد 
)4356TP43( . 

 رئیس وحدة 

  .......عملیات 
4356TF138 

4  
مؤشــــرات قیــــاس األداء والتقــــاریر یــــتم تقیــــیم المقــــاول مــــع مراعــــاة 

  .خالل الفترة الماضیة من خالل العمل التكاملي داخل اإلدارة
 رئیس وحدة 

  .......عملیات 
4356TF138 

5  
یرفــع التقیــیم لمـــدیر اإلدارة العامــة لإلطـــالع وأخــذ التوجیهـــات إذا 

  .لزم األمر
مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

4356TF138 

  . یزود قسم التأهیل بالوكالة بنسخة من التقییم السنوي والنهائي  6
 رئیس وحدة 

  .......عملیات 
4356TF138 

7  
ـــائي  بالجامعــــة لمشــــتریات اإلدارة یعطــــى نســــخة مــــن التقیــــیم النهـ

  .لمشاریع المستقبلیة وكذلك نسخة للمقاولل كتغذیر راجعة
 رئیس وحدة 

  .......عملیات 
4356TF138 

 4346AF001  موظف األرشیف  .3/41/ج/ب/ا: رقمیتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف   8



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 374  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

  4356TP46  رقم العملیة  تقییم كفاءة المقاول  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  ..........وحدة عملیات رئیس   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة

      
  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

عملیة تقییم المقاول تبدأ مع بدایة تشغیل 
وصیانة المشروع بتوثیق جمیع 

 .اإلجراءات 

مراعاة مؤشرات في تقییم المقاول 

 .قیاس أداء المقاول وشھادات اإلنجاز 

كل عام ھجري نھایة تقییم المقاول في 
والتقییم النھائي في نھایة مدة عقد 
 .المشروع بعد عملیة الجرد النھائي 

تزوید قسم التأھیل بنسخة من تقییم 
 .كفاءة المقاول 

یتم توثیق كافة إجراءات العمل 

 . المشروعالمنصوص علیھا في عقد 

رفع تقییم كفاءة المقاول لمدیر اإلدارة 
 .العامة لإلطالع والتوجیھ 

خة من تقییم إعطاء إدارة المشتریات نس
كفاءة المقاول كتغذیة راجعة للمشاریع 

 .المستقبلیة 



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 375  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP47  رقم العملیة  شكر وتقدیر  اسم العملیة

 -  العملیة الالحقة  تقییم كفاءة المقاول  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
الشكر واجب شرعي قبل ان یكون سلوك اداري یجب تادیته لمن 

ونهـــدف مـــن ذلـــك خلـــق بیئـــة عمـــل ، یســـتحق نظیـــر جمیـــل عملـــه
  .محفزة على االبداع وتحسین الجودة واألداء

مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

 بدون

2  
حـد أعضـاء ألحد منسوبیه أو ألیكون الشكر والتقدیر للمقاول أو 

اإلشـــراف باإلشـــادة بـــه باالجتماعـــات الدوریـــة والمناســـبات  جهـــاز
  .شهادات الشكر واالخاصة وتقدیم خطابات 

مدیر ادارة عملیات 
  التشغیل والصیانة

 بدون

3  

على االقل  ) جید جداً (تقدیر  یتم شكر المقاول عند حصوله على
ـــق  ــــاءة األداء وفـــ أو  (4356TP46)رقــــــم  العملیــــــةفــــــي تقیــــــیم كفــ

حصـــول الموظـــف علـــى تقـــدیر ممتـــاز فـــي تقیـــیم األداء الـــوظیفي 
  .لمدة عامین متتالیین

  رئیس وحدة 
  .......عملیات 

4356TF138  
4356TF139 

4  

جهــاز المقــاول علــى أي ل اإلشــراف أو لجهــازیــتم تقــدیم الشــكر 
عمل ممیز أو تطویر فـي عملیـات التشـغیل والصـیانة یـؤدي إلـى 

ســیر العمــل أو رفــع جــودة األداء أو تحقیــق وفــر فــي تكلفــة تقــدم 
 .التشغیل والصیانة

  رئیس وحدة
  .......عملیات  

4356TF140 

5  
في نهایة مدة المشروع وبعد إغالق العقد یتم منح المقاول شهادة 
تقــدیر إذا كــان ملتــزم بجمیــع شــروط العقــد وحــافظ علــى نســبة ال 

  .خالل مدة العقدفي شهادات األداء % ) 90(تقل عن 

  رئیس وحدة
  .......عملیات  

4356TF141 

6  
ـــظ نســـــخة مـــــن خطابـــــات و شـــــهادات التقـــــدیر فـــــي  ــمیـــــتم حفــ : رقـــ

  .3/42/ج/ب/ا
 4346AF001  موظف األرشیف



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 376  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة  اسم اإلدارة

  4356TP47  رقم العملیة  شكر وتقدیر  العملیةاسم 
  موظف األرشیف  ..........رئیس وحدة عملیات   مدیر إدارة عملیات التشغیل والصیانة

      
  

حفظ مستندات ھذه العملیة في الملف 
 .المحدد في قائمة الملفات 

 

یكون الشكر للمقاول أو أحد منسوبیھ أو 
ألحد أعضاء جھاز اإلشراف باإلشادة 

الدوریة والمناسبات  تبھ  باالجتماعا
الخاصة وتقدیم خطابات وشھادات 

 .الشكر 

لجھاز اإلشراف أو جھاز  تقدیم الشكر
المقاول على أي عمل ممیز أو تطویر 

 .في عملیات التشغیل والصیانة 

في نھایة المشروع وبعد إغالق العقد 
یتم منح المقاول شھادة شكر وتقدیر إذا 

 .%90أداء ال تقل عن  حافظ على نسبة

الشكر واجب شرعي قبل أن یكون 
یجب تأدیتھ لمن یستحق  إداري سلوك 

نظیر جمیل عملھ والھدف من ذلك خلق 
 .ة عمل محفزة على اإلبداع والتحسنبیئ

یتم شكر المقاول عند حصولھ على 

ً (تقدیر  على األقل في تقییم ) جید جدا

كفاءة المقاول وفق العملیة رقم 

)4356TP46 ( أو حصول الموظف

على تقدیر ممتاز في تقییم األداء 

  .امین متتالین الوظیفي لمدة ع



خالد امللك  جامعة

 

 

ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 377  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  4356TP48  رقم العملیة  اإلفراج عن الضمان النھائي  اسم العملیة

 -  العملیة الالحقة  -  العملیة السابقة
  رقم النموذج المستخدم  المسؤولیة  خطوات تنفیذ العملیة  م

1  
) 33(یتم اإلفراج عن الضمان النهائي وفقًا لمتطلبات المادة رقم 

ــم  ومـــن نظـــام المنافســـات والمشـــتریات الحكومیـــة  ادة رقــ ــ إلـــى المـ
  .من الشروط العامة) 20(

ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

 بدون

2  

مســـتندات مــن قبــل االفــراج عــن الضــمان النهـــائي یجــب التحقــق 
  :انجاز المهام التالیة

للعملیـة محضر الجرد النهـائي وتنفیـذ المالحظـات وفقـًا  .1
 ) .4356TP43(رقم 

 .العمالة  مستحقات صرف .2

 .مقاولي الباطن مستحقات صرف  .3

 .الزكاة والدخل هیئةتسدید مستحقات  .4

 .إستیفاء الحسومات المترتبة على تقصیرات المقاول .5

خالء الموقع تنظیف و  .6  . إ

ــــادة .7 ــــــات  اعـــ ــــذ" المخططـ ــا نفـــ ـــــغیل " كمــــــ ــــــات التشـــ وكتیبـ
 .محدثة الي تعدیالت والصیانة والكتالوجات

 .المشروعالتنازل عن العمالة المستمرة في موقع  .8

 .تسلیم العهد التي في ذمته .9

ــــات الـــــدخول الـــــى االدارة العامـــــة لســـــالمة  .10 ــادة بطاقـ اعـــ
 .واالمن الجامعي

  رئیس وحدة 
  .......عملیات 

4356TF098 
4356TF099 
4356TF101 
4356TF135 
4356TF142 
4356TR06 

للشــؤون إلدارة العامــة یــتم إشــعار ابعـد التحقــق مــن انجــاز المهـام   3
 .إلفراج عن الضمان النهائيطلب ال االداریة والمالیة

ادارة عملیات مدیر 
  التشغیل والصیانة

4356TF142 
4356TF143 

  .الضمانمخاطبة البنك مصدر الضمان النهائي لإلرافراج عن   4
مدیر اإلدارة العامة 
للشؤون اإلداریة 

  .والمالیة

4356TF144 
4356TF146 

  .اإلفراج عن الضمان النهائيباشعار المقاول   5
  رئیس وحدة 

  .......عملیات 
4356TF145  

  4346AF001  موظف األرشیف  .3/10/ج/ب/ا: رقمیتم حفظ مستندات هذه العملیة فى الملف   6
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ع للمشار امعة ا الة  و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
 

 مراجعة
  العامة للتشغیل والصیانةمدیر اإلدارة   حسن بن علي خیري/ المھندس

 اعتماد
  وكیل الجامعة للمشاریع  محمد بن عبدهللا داھم/ الدكتور

امس 378  ـ 1440/  01:  ول صدار ا ساسية: الباب والصيانة شغيل ال   عمليات

  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  الوحدة  العامة للتشغیل والصیانة اإلدارة  اسم اإلدارة
  4356TP48  رقم العملیة  اإلفراج عن الضمان النھائي  العملیةاسم 

  مدیر إدارة عملیات
  التشغیل والصیانة 

  مدیر اإلدارة العامة
  للشؤون اإلداریة والمالیة  

  رئیس وحدة 
  .................عملیات 

  موظف األرشیف

        

 

یتم اإلفراج عن الضمان 
ً لمتطلبات المادة  النھائي وفقا

من نظام المنافسات ) 33(
والمشتریات الحكومیة 

من الشروط ) 20(والمادة 
  .العامة 

حفظ مستندات ھذه العملیة في 

 .الملف المحدد في قائمة الملفات 

إشعار اإلدارة العامة للشؤون 
بطلب  اإلداریة والمالیة

  .اإلفراج عن الضمان النھائي

التحقق من مستندات الصرف 
ً لقائمة الفحص رقم  وفقا

4356TF142   

إشعار المقاول باإلفراج عن 

  .الضمان النھائي 

صدر مخاطبة البنك مُ 

الضمان الضمان لإلفراج عن 

  .النھائي 
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  .من الدلیل المعرفي الجزء األول سجلنموذج أو    ـــ

 العلمیات القیاسیةفھرس 
  43  رمز العضویة  وكالة الجامعة للمشاریع الجھة
  435  رمز العضویة  للتشغیل والصیانةاإلدارة العامة   اإلدارة

  النماذج والسجالت المستخدمة  العملیةاسم   رقم العملیة
435SP01 النطاق إدارة      R01 4 1 تخطيط

435SP02 النطاق         تحديد

435SP03 النطاق             83  82 ضبط

435SP04 شطة         تحديد

435SP05 شطة ب         ترت

435SP06 شاط ال موارد         تقدير

435SP07 الزم دول ا عة         متا

435SP08 لفة الت    13 12 11 10 9 8 تقدير

435SP09 املوازنة       57 56 تحديد

435SP10 لفة الت  ضبط

41 44 45 53 54 55 56 
63 64 65 66 67 71 98 
99 100 102 103 104 105 106 

111 112 R11 R19    
435SP11 ودة ا      R20 120 119 ضمان

435SP12 ودة ا  R17 122 121 120 119 72 68 ضبط
R20       

435SP13 ة شر ال املوارد         إدارة

435SP14  املقاول از ج ن          عي

435SP15 العمل ق فر ر         تطو

435SP16  املقاول از ج         إدارة

435SP17 تصاالت إدارة         تخطيط

435SP18 تصاالت        إدارة

435SP19 تصاالت         ضبط

435SP20 املخاطر         تحديد

435SP21 املخاطر         تحليل

435SP22 املخاطر ة ملواج      R12 114 113 التخطيط

435SP23 باملخاطر         التحكم

435SP24 دات التور إدارة         تخطيط
435SP25 دات التور         إجراء
435SP26 دات بالتور          التحكم
435SP27 داتإغالق          التور
435SP28 ن املعني        27  تحديد
435SP29 ن املعني إدارة          تخطيط
435SP30 ن املعني          مشاركة
435SP31 ن املعني مشاركة عة          متا
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  : إدارة نطاق المشروع 4-1- 5
 

رقم النموذج املو حسب املوحد والصيانة شغيل ال عقد ع شتملنفا4356TF016بناءً املشروع نطاق

واملرافــق ي املبـا ونظافــة املشــروع ات ـ وتج ومعــدات أنظمــة وصـيانة شــغيل ل ــة املطلو ـدمات ا جميــع ـ العامــةع

نة(وزراعــــة ســــ شــــاة)  ال م ميــــع ئــــة الب وســــالمة ة ــــ ــــ ع واملحافظــــة ضــــراء ا واملســــطحات ــــدائق ا ســــيق وت

فــــــاناملشـــــروع املشــــــروعإدارةولــــــذا مبــــــادئنطـــــاق وتحقيــــــق ة ـــــ متم خــــــدمات تقــــــديم عوامـــــل ــــــم أ مــــــن مبكـــــر بوقــــــت

الصيانة عمليات وجودة رقمأملستدامة املادة ع رقم)5(طالع ا)6(واملادة البـابملمن ـ اصـة ا تطلبـات

الثالثالثالث املوحدالفصل والصيانة شغيل ال عقد     .من

ع النطاق إدارة عمليات) 3(شتمل مجموعة ع موزعة والتحكمعمليات املراقبة عمليات ومجموعة التخطيط

التاعوذلك    :النحو

التالية/ أوالً العمليات ع شمل و التخطيط عمليات   : مجموعة

 النطاق إدارة تخطيط    :435SP 01   عملية

العملية ـعـنـىذه شاءبتوثيقُ والتحكموإ منھ والتحقق فھ عر كيفية تو وال املشروع بنطاق اصة ا طة ا

العملية . فيھ ذه دف والصيانةنطاقتحديدإو شغيل ال ملرحلة وصف .املشروع تقديم يتطلب املرحلة ذه و

ونـــ رقـــمعناصـــراتمل املـــادة ـــ ورد مـــا حســـب تحديـــد) 4(املشـــروع ـــ العمـــل ـــ الشـــروع قبـــل اصـــة ا املتطلبـــات مـــن

التا النحو ع وذلك املشروع نطاق ف عر   :و

عــــداد ــــ -1 القبــــلو )التصــــميم( مرحلــــة أعمــــال يتصــــميماعتمــــاد ــــا ال قبــــل وحــــدة% 90 مــــا س رئــــ يقــــوم

مـع سـيق بالت نـدسالعمليـات ھام ـ عـل صـول وا البيانـات مـع ع للمشـار العامـة دارة ـ ملشـروع

التغذيـــة مالحظـــات مـــن لالســـتفادة للتنفيـــذ املشـــروع طـــرح قبـــل باملراجعـــة للقيـــام املشـــروع وثـــائق مـــن امـــل

والصيانة شغيل ال عمليات ع شراف از ج من  .الراجعة

ـ -2 ال التصـميم أعمـال اعتماد عد و عداد يمرحلة مـع% 100ا سـيق بالت العمليـات وحـدة س رئـ يقـوم

ندس إلعدادم ع للمشار العامة دارة لعناصروصفاملشروع املشروعامل ونات متطلباتم حسب

رقم التالية) 4(املادة البيانات ع شمل بحيث اصة ا املتطلبات  :من

o اني املي نظمة و ائية ر الك نظمة عناصر افة ل ةوصف واملعمار املدنية نظمة و  .كية
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o شــمل أن يجـب ــة واملعمار املدنيــة نظمــة ــ( بيانـات املب ــ،رقــم املب ــ، اسـم املب عــدد، مســاحة

ي الطوابق، املبا املب، عدد ونات ارجية، السعات، م ا  )غالقات

o  )املرفق املرفق، اسم ارجية،  وصف ا ا، عمال عمال  .) ارجيةوصف

التالنماذج العمليةوال ذه ل  ).4356TF001 ، 4356TF004، 4356TR01(املستخدمة
 

 النطاق تحديد  :   435SP 02عملية

املشـــروع نطـــاق تفاصـــيل جميـــع وصـــف ـــا ف يـــتم العمليـــة رقـــمـــذه املـــادة متطلبـــات رقـــم) 5(حســـب مـــن) 6(واملـــادة

اصة ا م.املتطلبات وقبل التنفيذ سمرحلة رئ يقوم قل رع أش بثمانية للمشروع ي بتدا ستالم وعد

ع للمشـــــار العامـــــة دارة ــــــ املشـــــروع مـــــدير مــــــع ســـــيق بالت العمليـــــات نطــــــاقوحـــــدة وصـــــف وإعـــــداد البيانــــــات مـــــع

ةاملشروع املطلو دمات نفذتل كما املشروع مخططات   .حسب

محــددات وصــف ـــ إ العمليــة ــذه نطلـــقاملشــر نطـــاقــدف ــ ضــمن تُ ســـوف ــ ال املتطلبــات ـــف عر خــالل مــن وع

شــــغيلبحســـاملشـــروع ال عقـــد مـــن ـــامس ا والبـــاب ـــع الرا والبـــاب الثالـــث والبــــاب ي الثـــا البـــاب ـــ وصـــفھ ورد مـــا

املوحد   .والصيانة
  

عمليات  /ثانيا والتحكممجموعة التاليةاملراقبة العمليات ع شمل   .و

 النطاق ضبط  :  SP 03 435عملية

والتعديالت ات التغي وإدارة املشروع نطاق مراقبة يتم العملية والصيانةذه شغيل ال مرحلة خالل تمت   .ال

العملية إذه املشروعدف نطاق ع ات والتغي التعديالت والصيانة مراقبة شغيل ال مرحلة يحققخالل بما

املشروع داف   .أ

الع ذه ل ة املطلو التاليةشطة العناصر ع شتمل   :مليات

البند(  البند، رقم البند،  اسم التعديل، وصف التعديل،  وصف ب التعميد، س التعميد، رقم خ   .) تار

العملية ذه ل املستخدمة   ).4356TF082 ،4356TF083(النماذج

العملية***     ***اية
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  :الوقت إدارة  4-2- 5
 

امـ أن املعلــوم ــدماتملن ا شــطة أ مــن مجموعــة بخصــائصشــروع مجدولــة ــاء ان ومواعيــد بــدء بمواعيــد ابطـة امل

ــ إ يــؤدي قــد املواعيــد ــذه اخــتالل أي وان يمحــددة ــتــد ع أيضــا ــؤثر و دمــة ا جــودة قيـــاسمســتوى مؤشــرات

الوق ، داء عت امعةتو ا ومرافق ي مبا العمل س ع مؤثر   .عامل

إدا عشتمل الوقت م) 4(رة والتحكمع ةوزععمليات املراقبة عمليات ومجموعة التخطيط عمليات مجموعة

التا النحو  : ع

التاليةالتخطيطعملياتمجموعة/ أوال العمليات ع شمل   . و
 

 شطة تحديد   :  434SP04 عملية

مباشرة ي تأ العملية خطعدذه اعتماد من اء ان رامج و الصيانةط وجدولة الوقائية   .العالجيةلصيانة

العمليـــة ـــذه ــــــدف والزراعـــةتقســـيمإ والنظافـــة والصـــيانة شـــغيل ال التقـــدبـــرامج يل ســـ لغـــرض شـــطة أ ـــ  يرإ

والتحكم والتنفيذ دولة ةوا املطلو دمات ا رامج و املشروعخاللبخطط وصيانة شغيل   .مرحلة

 ب ترت   :  435SP05شطةعملية

العملية ـعـنـىذه العملُ حزم من ثقة املن املشروع شطة أ ن ب العالقات وتوثيق   .تحديد

شطة سلسل تحديد إ العملية ذه اعو دف كفاءة تحقيق م املشروعس أعمال   .تنفيذ

 شاط ال موارد تقدير   :  435SP06عملية

مــوارد تقــدير العمليـة ــذا ــ شــتنفيـذيـتم املـوادال وكميــة نــوع حيـث مــن الغيــاراط واملاليــةوقطــع ة شــر ال واملـوارد

املجدول الوقت شاط ل لتنفيذ والعدد   .واملعدات

للتحكم افية بدقة شطة تقديرمدة ن تمك ا العملية ذه والصيانةدف شغيل ال امج   .ب

سوف ال الزمنية ات الف تحديد إ العملية ذه املشروعدف أعمال اكتمال ح شاط ل تنفيذ ا   .ستغرق
 

والتحكم/  ثانياُ  املراقبة عمليات التاليةمجموعة العمليات ع شمل   . و

 الزم دول ا عة متا   :  435SP07عملية

ـعـنـــــى العمليــــةُ شــــطةــــذه أ حالــــة والزراعــــةبمراقبـــــة والنظافـــــة والصــــيانة شــــغيل ال ــــرامج و وفـــــقخطـــــط ا لتحــــدي

وظـــــروف  العامـــــةحـــــداث ـــــدمات وا والصـــــيانة شـــــغيل ال بـــــرامج ـــــط،  تنفيـــــذ ا ـــــ ع تطـــــرأ ـــــ ال ات ـــــ املتغي وإدارة

للمشروع املعتمد الزم دول ل   . املرج

اـــد ـــ ع التعــــرف ـــ إ العمليـــة ـــذه والصــــيانةاتنحرافـــف شـــغيل ال ـــدبـــرامج ا الزمنيـــاعـــن الصــــيانةول امج ـــ ل ة

جر  ووضع ذلك يحوأسباب الت الوقائيةيةاءات جراءات و   . العاجلة

العمليةو مسؤ  ذه العملياتلية وحدة س از رئ   .شرافوج
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  :التكلفة إدارة  4-3- 5
 

ض مية أل لفةنظراً ت مر تقديراتبط عمليات خالل والصيانةحلاملشروع شغيل ال لفةالإدارةفان ة ميةت من

ان ابم ع وتحومراقبمتا اا عملياتدي عملياتلتخطيطامجموعة والتحكمومجموعة   .املراقبة

إدارةو  لفــــــةشـــــتمل ـــــالت املراقبــــــة) 3(ع عمليــــــات ومجموعـــــة التخطــــــيط عمليـــــات مجموعــــــة ــــــ ع موزعـــــة عمليــــــات

التا النحو ع   :والتحكم
  

عمليات /  أوالً    .التخطيطمجموعة

 لفة تقديرالت  :435SP08 عملية

العمل ـعـنـــــىيــــةــــذه الالزمــــةُ يــــة التقر لفـــــة الت ومرافــــقبوضــــع ي مبـــــا وصــــيانة شــــغيل ــــل ع مـــــدةأســــاساملشــــروع

العاملـــــــــة القـــــــــوى ـــــــــم و ـــــــــةاملشـــــــــروع نظمـــــــــةل املطلو و املشـــــــــروع ـــــــق ومرافــ ـــــــاة شــ م وطبيعـــــــــة اتلمشـــــــــروع ـــــــــ والتج

انيكية رومي لفة .الك الت تحديد ا العملية ذه دف للمشروعو ة والصيانةملالتقدير شغيل ال   .رحلة

تقدير  لفةيتم التات النحو ع   : املشروع

o ة التقدير لفة املقاول الت از ج  . لرواتب

o ة التقدير لفة املستعاضةالت  . للبنود

o ة التقدير لفة التكميليةالت  . لإلعمال

o ة التقدير لفة افحةالت وامل النظافة  .ملواد

o الزراعة ملواد ة التقدير لفة افحةالت  .وامل

التالنمـــاذج ـــ العمليـــةوال ــــذه ـــ  ،4356TF008، 4356TF009، 4356TF010، 4356TF011(املســـتخدمة

4356TF012، 4356TF013(  

 املوازنة تحديد  :  435SP09عملية

ســـاب عمليــــھ ـــ املوازنـــة لنطـــاقإجمـــاتحديـــد ـــة التقدير ــــاليف مســـتوىاملشـــروع الت ــــ ــــدماتع ا افـــة

لعم املشروعاملطلوب عدليات مباشرة ي تأ العملية ذه رقـماكتمالو العمليـة وفق اصة ا املتطلبات إعداد

4356MP02.  

ـ خالل مـن يمكـن الـذي لفـة للت ـ املرج ـط ا تحدد ا ا ا العملية ذه دف املشـروعاو مؤشـرات أداء عـة متا

سية   .الرئ

العمليـة ـذه تنفيـذ املقـاول يـتم قبـل العمليـمـن رقـموفـق متطلبـات4356MP20ة ـرامج إعـدادضـمن و خطـط

دمات ا املواردو تنفيذ ع ومرافقالالزمةتوز شاة م وزراعة ونظافة وصيانة شغيل     .املشروعل

العملية ذه املستخدمة   ).4356TF056، 4356TF057(النماذج
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عمليات/  ثانياً والتحكممجموعة   :املراقبة

 لفة عملية الت  :435SP10  ضبط

العملية ـعـنـىذه املرجُ ط ا ع تطرا ال ات التغي وإدارة لفة الت تحديث اجل من املشروع حالة بمراقبة

لفة   .للت

ات التغي إدارة إ دف العملية ختالفاتذه لفةو   . املشروعت

تتم لفة الت ةضبط دور التا بصفة النحو ع املشروع مدة خالل  :منتظمة

عمليات الأثناء وصـيانة بشغيل ـاليف الت ضـبط يـتم ـشـروع ع نطـاقنـاء ـرامج وفـق املشـروعضـبط و خطـط

املشـــــروع ضـــــافيةخـــــدمات عمـــــال املشـــــروعو نطـــــاق ـــــ وفقـــــاًع ـــــاليف الت مراقبـــــة ـــــتم شـــــغيليةو ال انيـــــة للم

الصرف الت و   . املعتمدة

املقاول العملية ذه عن املسؤولة ة التالية شراف ازوجا الصرف بيانات رصد يجب املرحلة ذه   : و

مستحقات -1 ةاملقاولصرف   : الدور

والصــــــــيانةــــــــ شــــــــغيل ال ــــــة للممرحلــ تاميــــــــة وا ــــــــة الدور الــــــــدفعات إعــــــــداد ـــــــتم العمليــــــــةقــــــــاوليـ ـــــــق رقـــــــــموفـ

)(4356MP36   

التالنمــاذج ــ العمليــةوال ــذه ل  ، 4356TF098، 4356TF099، 4356TF100، 4356TF101(املســتخدمة

4356TF100، 4356TF102، 4356TF103، 4356TF104، 4356TF105، 4356TF106، 4356 TR 19.(  .  

املقدمة -2 الدفعة   : صرف

إعداد يتم املرحلة للمقاولوصرفذه املقدمة رقمالدفعة العملية ل4356MP19)(وفق وضبط

ة الدور املقاول مستحقات من دة املس   . املبالغ

العمليةا ذه ل املستخدمة الت وال  ،4356TF41، 4356TF53 ، 4356TF54،4356TF55(لنماذج

4356 TR 11.( 
 

 ملستحقات شطة ة التاليةو املقاولاملطلو العناصر  :شمل

o ة املطلو املقاول شطة از ج الوظيفة،  الوظيفةرقم( ألجور ) جمـا،   الراتـب،  سم،  مس

عناصـــر لفـــة املقـــاول  ت ـــاز ج جـــدولأجـــور ـــ إ لفـــةتنقـــل لت العـــام ـــص ـــامل ع شـــتمال و املشـــروع

البند(  التاليةشطة البند، رقم جمالية، وصف لفة  ) الت

  ) 34356MF098  ،34356MF103( املستخدمةذجاالنم

العمليةمسؤولية العمليات ذه وحدة س   .رئ
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o املستعاضـــة للبنـــود ـــة املطلو الشـــراء(شـــطة أمـــر التعميـــد، رقـــم خ ـــد، تـــار التور إجمـــا، مـــدة

لفة  .الت

املســـتخدمة ،  4356TF063 ، 4356TF064  ،4356TF065    ،4356TF066   ،4356TF067(النمـــاذج

4356TF105 ،4356TF044 ، 4356TF045  ( 

العملية مسؤولية العملياتذه وحدة س   .رئ

o عمــــــال للبنــــــود ــــــة املطلو البنــــــد( التكميليــــــةشــــــطة البنــــــد، رقــــــم ، الكميــــــة، الوحــــــدة، وصــــــف

  .  4356TF071, 4356TF105 )  (املستخدمةذجاالنم).جما

العمليةمسؤولية العمليات ذه وحدة س   .رئ

o ة املطلو سمياتسابشطة ة( ا ا فرق الغياب، حسميات فرق حسميات، حسميات

الزي العد، فرق السيارات، دحسميات املقدمة، حسميات الدفعة  ).حسميات

  ) 4356TF099  ،4356TF100   , 4356TF100,   4356TF102(املستخدمةذجاالنم

العملية سؤوليةم العملياتذه وحدة س  رئ

o الصـــرف ألمـــر ـــة املطلو املنجـــزة(شـــطة عمـــال الدفعـــة% 5خصـــم، %10خصـــم، قيمـــة قيمـــة

الدفعا، املقدمة السابقةخصم  ) ستحقاقمجموع، ت

املستخدمة ذجاالنم الت  ).4356TF103 ،4356 TR 19(وال

العملية مسؤولية. والصيانةإدارةمدير ذه شغيل ال  .عمليات

o املقدمـــة الدفعـــة لصـــرف ـــة املطلو الدفعـــة(شـــطة الدفعـــة، رقـــم خ الدفعـــة، تـــار املبلـــغ، قيمـــة

ستقطاع، املستقطع اكا، سبة املقدمة، ل الدفعة من املتبقي  ) املبلغ

o ــ املســــتخدمة ذجاالنمــ الت ــــ ، 4356TF053  ،4356TF054 ،4356TF055 ،356TF103(وال

4356TF111 ، 4356TF112.(  

العمليةمسؤولية العمليات ذه وحدة س   .رئ

  

  

العملية***     ***اية
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  :الجودة إدارة  4-4- 5
 

والص شغيل ال ية املوحـدمن والصـيانة شـغيل ال عقـد شـروط متطلبـات حسب الصيانة جودة معاي ع تركز يانة

رقــم النمـــوذج تنفيــذـــ)4356TF016 ( وفــق جـــودة مطابقــةمراقبــة لضـــمان والصــيانة شـــغيل ال خــدمات تلـــكجميـــع

العقدا وشروط الفنية للمواصفات   .دمات

ـو  ع ـودة ا إدارة نشـتمل مــوزعت ن ـعمليتـ والــتحكمع املراقبـة عمليـات ومجموعـة التنفيــذ عمليـات مجموعـة

التا النحو   :ع

التنفيذ/  أوالً عمليات   :مجموعة

 ضمان   : 435SP11   ودةاعملية

تقديمات ا ل املخطط ودة ا يم ومفا معاي مراجعة يتم العملية   . املقاول ذه

العمليــــةــــدف تطبــــذه ضــــمان مــــن التحقــــق ــــ جــــراءاتإ عمساســــيةيــــق ــــ مرحلــــةع والصــــيانةليــــات شــــغيل ال

من اموالتحقق والصيانةال شغيل ال بات وكت الفنية باملواصفات               . املقاول

التالية العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   : شطة

خ،  اليوم(  ر،  التار التقر عمال، رقم املطل، وصف الة،وبجراء   ). ا

املستخدمة الت وال   ).4356TF119، 4356TF120، 4356 TR 20(النماذج

املسؤول ة التحققا جودةمن شراف التنفيذضمان از   .ج

والتحكم  / ثانياً املراقبة عمليات   :مجموعة

 435ودةا ضبطعمليةSP12 :  

ــودة ا ضــبط ـعـنـــىعمليــة املعايُ نتـــائج يل ــ و زئيــةنــاتبمراقبــة ا لإلســتالمات ختبــارات شـــطةو أ ملختلــف

مل والصيانةالعمل شغيل ال   .رحلة

املرحلة منيتمذه للتحكمالتحقق ودة ا عملياتالسيطرةو ضبط مخرجات خاللمنوذلك املشروعع

مــــن اممــــدىالتأكــــد ــــ واملخططــــاتاملقــــاولال الفنيــــة نفــــذباملواصــــفات و  كمــــا شــــغيل ال بــــات وضــــبطالصــــيانةوكت

زئيةوالقياسات ا سليمات وال يختبارات ا وال ي بتدا رد الت وا   .وال

املس ة منعنؤولةا ودةو ضمانالتحقق ا ودةضبط وا التخطيط وحدة س ورئ العمليات وحدة س   .رئ

من أنوضبطضمانولتحقق يجب ودة عة يتما ومتا التاليةمراقبة   :العناصر
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املطابقة .1 عدم ر  :تقار

التالية العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   :شطة

خ، اليـــوم( ـــر، تـــار التقر شـــاطوصـــف،رقـــم املنفـــذة، ال املنفـــذة، شـــطة ـــام ــــة ،امل املطلو ،  ختبـــارات

شراف از ج ات   .)توج

املستخدمة  الت وال   ).4356TF119، 4356TF120، 4356TF121، 4356TF122، 4356 TR 20(النماذج

 :اختباراملواد .2

التالية العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   :شطة

الطلـب(  الطلـب، رقـم خ املـواد، تـار العينـة، نــوع ختبــار، رقـم الـة، نتـائج ب،  ا الـ) السـ ، مطــابق=  ةا

مطابق   .غ

املقاول .3  :تقديمات

املطل التاليةشطة العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة   :و

ديـد(  ا التقديم القـديم، رقم التقـديم خ، رقـم التقـديم،  سـتالمتـار عـادة، التخصـص، نـوع خ ، تـار

الة،  عتمادرمز الة.)ا   A,B,C,D,E= ا

املستخدمة الت وال  ) 4356TF068،4356TF072، 4356 TR 17(النماذج

  

العملية   ****    ***      اية
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تواجـــھ ــ ال التحـــديات ابـــرز مــن ة شـــر ال املــوارد العمليـــاتإدارة وحـــدة س ذاتــ رئــ ة شـــر ال املـــوارد ــ ع صـــول ا

العالية والكفاءات افية املشروعال لطبيعة الحتياجات ، املناسبة التخطيط يلزم ب الس ذا العملول ق از(فر ج

شراف، املقاول از مبكر)ج بوقت املشروع خطط  .ضمن

ة شر ال املوارد إدارة عمليـات) 4(عشتمل مجموعـة ع موزعة عمليـاتالتخطـيطعمليات التنفيـذومجموعـة

التا النحو ع   :وذلك

عمليات/  أوالً   : التخطيطمجموعة

  شر ال املوارد إدارة تخطيط  : 435SP13  ةعملية

وتوثيق تحديد للمشروعدوار عملية الالزمة ارات وامل والصيانةمرحلةواملسؤوليات شغيل   .ال

العملية ذه دف دوارإو ع للمشروع توز املعتمد التنظي ل ي ال وفق والصالحيات   .واملسؤوليات

رقــمعنــد العمليــة وفــق جديــد مشــروع شــغيل طلــب والصــيانة)  4356MP01(تلقــي شــغيل ال عمليــات مــدير يقــوم

ةبتحديـــد شـــر ال وصـــيانةالالزمــــةالقــــوى شــــغيل حســـبل مــــعاملشــــروع الثــــامن البـــاب ــــ الـــوارد الــــوظيفي الوصــــف

املشـروع ـم و طبيعـة وفـق مراعـاة املشـروع تنفيـذ ـ ع لإلشـراف ـ الف ـادر ال تحديـد ــوكـذلك ـ املو الوصـف

اب الوظيفي الوصف عطاقات الرا الباب   .لواردة

التالية العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   :شطة

املقاول از الوظيفة(ج ةمدة، العدد، التخصص، الوظيفةمس، رقم ارات، ا   .) امل

شــراف ــاز الوظيفــة(ج الوظيفــة، رقــم ة، العــدد، التخصـــص، مســ ــ ا ــ، مــدة امل يف ب،التصــ ، التـــدر

ارات والصالحيات)امل واملسؤوليات ام امل ع طالع عالبابآمل   .الرا
  

عمليات/  ثانياً   : التنفيذمجموعة

 نعملية ازاملقاول عي  :435SP14  ج

انجاز  العمليةيتم رقمذه املادة نص رقم) 14( وفق وا) 15( واملادة شغيل ال عقد من العامة املتطلبات لصيانةمن

العملية .املوحد ذه دف اختيارإو وتوجيھ املحددتوضيح الوقت املقاول از املحددةج املسؤوليات   .وفق

التالية العناصر ع العملية ذه ل ة املطلو شطة شتمل   :و

ســية، ســم( الوظيفــة، ا الوظيفــة، رقــم ة، التخصـــص، مســ ــ ا ــارات، مــدة الــة،امل الــة)ا ة=  ا ـــ ف

ة العمل،  تجر رأس طي، ع   .قيدهتم
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 قعملية رفر  :SP15 435   العملتطو

ق فر ر نالعملتطو ب الكفاءات ن تحس ع كز از  أفرادي املقاول شرافج از ـقوج لفر املسـاندين ن دار و

مــــا ا العمــــل ن وتحســـــ ــــارات امل لكســــب بــــر والتواصـــــلالعمــــل م بيــــ الواحــــدفيمــــا العمــــل ـــــق فر بديناميكيـــــةوح

تح . وفاعلية ا العملية ذه دف وفقو ما ا العمل ن والصيانةس شغيل ال ية   .من

التالية العناصر ع العملية ذه ل ة املطلو شطة شتمل   :و

الوظيفة، سم( الية، الوظيفةرقم، مس ا ام السابقة، امل ام ب، امل افآت، يرالتقد، التدر   ) .امل

 

 ازاملقاول إدارةعملية  :   435SP16 ج

عــة ومتا مراقبــة يــتم العمليــة ــذه املقــاول  وتقيــيمــ ــاز خــاللج مــن منــتظم ل شــ و مســتمرة وحـــدةبصــفة س رئــ

داري العمليــات العمليــةواملســؤول ــذه ــدف عــديلو و نصــراف و ضــور ا وقــت داري ضــبط مــن الســلوك

ن تحس   . املقاول أداءأجل

شتمل  عو العملية التاليةذه   :شطة

الوظيفة،  سم(  الوظيفة، مس ة، رقم ر الشـ العمل بـإذنسـاعات، ساعات بـدونسـاعات، الغيـاب الغيـاب

داء،  أذن   .) مؤشر

  

  

العملية***      ***اية
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 :االتصاالت إدارة  4-6- 5

ــتصــاالتإدارة املباشــرة ســباب ــم أ أحــد إدارةإنجــاحمــن فــإن ولــذا املشــروع ــداف ــتُ تصــاالتأ ع ركــز

باملشروع ن املعني مع فعالة اتصال قنوات شاء قStakeholderإ فر مع أع بقدر و ة ج يديرهالعملمن الذي

العمليات وحدة س ع،  رئ ب ي العملياتولذا وحدة س يرئ إدارةدارةإل بالتخطيطبدأأن  تتصاال  عمليات

   .مبكربوقت

ــــا وتجميع املشــــروع معلومــــات تخطــــيط لضــــمان ـــة املطلو العمليــــات افــــة ــــ ع تصــــاالت إدارة شــــتمل أن يجـــب

ايـــة ال ـــ و ـــا وإدار ا جاع واســـ ـــا وتخز ـــا ع وتوز ا ـــاســـتغناءوإعـــداد م الـــتخلص النظـــامأو نقصـــد. حســـب

ــةبـإدار  ا ــ إ املناسـب الوقــت ــ ـ ب ي مــا حســب يحة ـ ال بالصــيغة يحة ــ ال املعلومـة إيصــال تصــاالت ة

  .املناسبة

خارجية ات ج و داخلية ات ج إ تنقسم تصال ات   : ج

ول الة: القسم الو خارج من باملشروع ن   .املعني

ات ا م باملشروع/ املؤسسات/و سيؤثرون الذين أوفراد   .سلبياً إيجابياً

ي الثا باملشروع: القسم العمل ق   .فر

ق بفر الذياملشروعالعمل املقاول از وج املوقع العمل صاحب يمثل الذي شراف از ج شمل

املوقع املقاول   .يمثل

تصـــاالت إدارة ـــشـــتمل ال) 3(ع عمليـــات ومجموعـــة التخطـــيط عمليـــات مجموعـــة ـــ ع موزعـــة تنفيـــذعمليـــات

والتحكم املراقبة عمليات   .ومجموعة

التخطيط /   أوال عمليات  :مجموعة

 اتصاالت إدارة تخطيط   :  435SP17عملية

العم ـــــذه املناســـــبةلـــــ الطــــــرق شـــــاء وإ وتوثيـــــق تحديـــــد يـــــتم مــــــنلالتصـــــاالتيـــــة باملشـــــروع ن املعنيـــــ حاجـــــات وفـــــق

دف ،معلومات العمليةو طرقإذه وتوثيق باملشـروعتصالتحديد ن املعني افة مع وفاعلية كفاءة ك

وخارج الةداخل ـ . الو يُ التحديـد ذا و معلومات من باملشروع مع ل احتياجات تحليل يتم العملية طذه ر

باملشروع املع ذا ا يحتاج ال املعلومات وصيغة   .بنوع

العناص ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو التاليةشطة   :ر

ة، الوظيفةمس،  سم(  ة، ا ج مية،  تصالنوع   ).درجة
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عمليات  /ثانيا  :التنفيذمجموعة

 إدارة   .   435SP18تصاالتعملية

العمليــــة ـعـنـــــىــــذه نُ وتخــــز ــــع وتوز وجمــــع شــــاء ف وبإ خطــــةتصــــر وفــــق ــــا م الــــتخلص أو تصــــاالتاملعلومــــات

  .املحددة

تــدفقو   ــ إ العمليــة ــذه عاليــةتصــاالتــدف وكفــاءة بفاعليــة باملشــروع ن املعنيــ ن يةوإيصــالبــ ــ معلومــة

املعطيـــات ـــذه ـــ خلـــل وأي املناســـبة ـــة ا ـــ إ املناســـب الوقـــت ـــ يحة ـــ فاعليـــةســـبصـــيغة فقـــدان ـــ إ يؤدي

سل استمرارو   تكرارانو تصالوكفاءة أثر لھ ون سي لل ا باملشروعبالغذا ن املعني عيجبولذا، ع

العمليات وحدة س ام رئ إدارةل إضافةتصالبخطة حالة ا بتحدي قوم و جديدةأياملعتمدة   .أطراف
  

o التاتصالقنوات النحو ع يد،مناولھ( تصنف اتف، الفاكس، ال   ) .ال

o املحتملةعدد التواصل املعادلةأنممكنقنوات ذه أساس ع ون أن] [n* (n-1)/2: ت ) n(حيث

باملشروع ن املعني عدد  .تمثل

o يف التاصيغةتص النحو ع رسمية: املعلومات ة، خطابات ودور ة ر ش ر ، مستخلصات، تقار

املشروع، مخططات، تقديمات   .مخاطر

o إ املعلومات طبيعة يف ون،  )ورقية( صلبھ: تص   .يةالك
  

o يف التاتصاالتتص النحو   :ع

 رسمية  . Formal Writtenكتابة

 رسمية ية شف  . Formal Verbalمخاطبة

 رسمية غ  .Informal Writtenكتابة

 رسمية غ ية شف  .Verbal Informalمخاطبة

التالية العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   : شطة

ة، ظيفةالو مس، سم(  ة، ا ج مية،  تصالنوع املعلومة، تصالقناة، درجة ، صيغة

املعلومة يف، طبيعة ة،  تصالتص   ).الف
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عمليات /ثالثا والتحكممجموعة  :املراقبة

 تصاالتعملية   :   SP 19 435 ضبط

خالل املشروع اتصاالت مراقبة يتم العملية الذه والصيانةمرحلة   .شغيل

ضـمان إ العملية ذه دف ـو ن للمعنيـ ـة املطلو املعلومـات قنـواتوصـول خـالل مـن املحـددة ات ـ الف

  .املحددةتتصاال 

النظــام مــن يتطلــب املعنيــة إعطــاءلــذا ــات وا العمليــات وحــدة س ر رئــ تصــاالت تقــار جميــع عــن ــة دور

ةو  قص املعلوماتتؤكد رسائل نوصول املعني املحددةإ ات النظامالف ر تقار أو إشعارات   .وفق

التالية العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   : شطة

ة، الوظيفةمس، سم(  تصال، ا ة ج تصال،نوع ة، تصالقناة، موضوع الة،  الف )ا

الة   .معلق، مغلق= ا

   

  ***العمليةاية***   
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 :المخاطر إدارة  4-7- 5

شـــــRiskاملخـــــاطر ع املشـــــار إدارة منظـــــور ـــــملتمـــــن ديـــــداتع وال التخطـــــيطُ و  ،الفـــــرص عمليـــــات افـــــة غطـــــي

ا والتحكم ا مع التعامل اتيجية وإس ا وتحليل ا   . وتحديد

من الرئ دف املخاطرعمليةال احتمـاـو إدارة ـادة احتمـاز وتقليـل يجابيـة حـداث وأثـر حـداثل وأثـر ل

ت قد ال االسلبية خاللمحدداتواج والصيانةاملشروع شغيل ال   . مرحلة

املخاطرو إ ننظر أن املشروعمكن ا يواج اال م أن ا ماع وأخذ ا حدو ومحتمل معروف  عتبارو

املخـــاطر ـــة مواج اتيجية إســـ طـــالعأ( ــ الســادسمــل البـــاب املخـــاطر إدارة ـــ ول ـــــ ع ـــزء ا ـــ املعر  )الـــدليل

مــا ــا ــ ــو وم ــغ املخــاطر إدارة مكتــب ضــمن باالعتبــار ا أخــذ يــتم ــذه و ا حــدو نــدر و امعــةمعــروف ا الــة و

ع شــغ. للمشــار مرحلــة خــالل املتوقعــة املخــاطر إلدارة التخطــيط ــام م الطــوارئ مكتــب تــو يو مبــا وصــيانة يل

املســـــتجدات وفـــــق املخـــــاطر ل ـــــ بتحــــديث منتظمـــــة بصـــــفة قـــــوم و املحافظــــات ـــــ و امعيـــــة ا املدينـــــة ومرافــــق

والصيانة شغيل ال عمليات من الراجعة   .والتغذية

إدارة شـــتمل ـــاملخـــاطر و املراقبـــة) 4(ع عمليـــات ومجموعـــة التخطـــيط عمليـــات مجموعـــة ـــ ع موزعـــة عمليـــات

  .والتحكم

عمليات /  أوال   :التخطيطمجموعة

 املخاطر تحديد  :     SP 20 435  عملية

ع تؤثر أن يمكن ال املخاطر وتوثيق تحديد يتم العملية   .املشروععملياتذه

ق فر دعم إ العملية ذه دف دثالعملو ا باق واس ا توقع يمكن ي ل املوثقة املخاطر   .بتلك

تــؤ  أن املتوقــع املشــروعاملخــاطر ــداف أ نجــاح تحقيــق ــ ع مباشــر ــ غ أو مباشــر ل شــ ــ ثر إ أخطــارتنقســم

وأخطارخارجية ورةالتوضيح حسبداخلية   .أدناهاملذ

  .       قتصاديةاملخاطر-1

املالية-2   .                 املخاطر

والتنظيمية -3 ة دار  .   املخاطر

ة -4 شر ال  .املخاطر

الفنية -5   .املخاطر
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املخاطرتم وترم يف التاتص النحو   :ع

ولية-1 الدراسة مرحلة املحتملة عداداملخاطر   ) DR(    ومرحلة

سية-2 وال الطرح مرحلة املحتملة   ) BR(   .املخاطر

التنفيذ-3 مرحلة املحتملة   ) CR(   .املخاطر

املحتملة-4 والصيااملخاطر شغيل ال   ) MR(   . نةمرحلة

قتصادية-5 الة ا املحتملة   ) ER(   .املخاطر

ة-6 شر ال املوارد املحتملة   ) HR(   .املخاطر

املالية-7 املوارد املحتملة   ) FR(   .املخاطر

التنظيمية-8 املوارد املحتملة   ) AR(   .املخاطر
 

 املخاطر تحليل  :     SP 21 435 عملية

احتماليـــةعمليـــة ن بـــ ـــط ر خـــالل مـــن والتقيـــيم للمفاضـــلة املخـــاطر تلـــك إخضـــاع ـــو النـــو أو ـــ الك التحليـــل

املشروعوقوع شطة أ ع ي يجا أو السل وأثره طر   .ا

تُ  ــا أ العمليــة ــذه ــدف العمليــاتمكــنو وحــدة س ــرئــ ع ــ ك وال مؤكــدة ــ الغ حــداث مســتوى تقليــل مــن

و  ذات العاليةاملخاطر ة   .لو

عت املخـــاطر تحليـــل طـــرعمليــة ا حــدوث احتماليـــة درجـــة ـــ ع املشـــروع  مـــد ـــداف أ ـــ ع ثـــر شـــدة ومســـتوى

مصفوفة ثرحتمالوفقاً   .و
  

 املخاطر ة ملواج التخطيط  :     SP 22 435  عملية

ا حـــداث و يــارات ا تحديـــد ــا ف يــتم العمليـــة ــذه ُ ــ ــ ــل ال الفــرص مـــن تعــزز أن ــايمكـــن محـــدداتواج

أيضاً يمكن ال ديدات ال من وتقلل ااملشروع يواج   .املشروعأن

لتؤخذ ة املطلو شطة و للموارد التخطيط مع ا أولو حسب املخاطر ناول ت ا أ إ العملية ذه دف و

ن انيةعتبار ع شغيليةامل رامجططوخ ال والصيانة و شغيل   . ال

اتيجية ةإس املحددةمواج وناملخاطر التاست النحو   :ع
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  AV ( Avoid( تجنب-1

  TR (  Transfer( نقل-2

ثر-3   MI (  Mitigate( تقليل

  AC (  Accept( القبول-4
  

التالية العناصر ع شتمل العمليات ذه ل ة املطلو   :شطة

طر( ا طر، رقم ا ا، رمز طر، طروصف ا طر،  حتمالية، نوع ا طـر، تأث ا ،  اللـون مؤشـر، درجـة

طر ا ة مواج اتيجية   ) . إس

املستخدمة الت وال   ) 4345TF113  ،4345 TF114  ، 4345 TR 12 (النماذج
 

عمليات  /ثانياً والتحكممجموعة   :املراقبة

 باملخاطر التحكم   :     SP 23 435  علمية

ا ـعـنـــــىلعمليـــــةــــذه املخــــاطرُ بـــــع وت املخــــاطر ـــــة مواج خطـــــط تنفيــــذ مـــــن الــــدوري التحقـــــق املخـــــاطر، ـــــ مراقبـــــة

املخاطر حل عن ديدة، الناتجة ا املخاطر املخاطر، تحديد عمليات فعالية   .تقييم

ر  تطـــو ـــ إ العمليـــة ـــذه ــدف والصـــيانةو شـــغيل ال مرحلـــة خـــالل املخـــاطر مـــع التعامـــل ـــدفاملشـــفعاليـــة روع

املخاطر ذه تجاه ا ل املخطط الفعل ردة ن   .تحس

العناصرالتالية ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   :شطة

طر(  ا طر، رقم ا طر، رمز ا طر، وصف ا طـر، نوع ا اللـون، درجة املتخـذ، مؤشـر ثـار،  ةجـراءات

الة، خطرجديد، الناجمة الة. )ا   مغلق، منجز، جدولم= ا

   

  
  ***    نھایة العملیة***    
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 :التوریدات إدارة   4-8- 5

املشـــــروع ـــــدات تور ـعـنــــــىإدارة ـــــأوامـــــرعمليـــــات ُ ع صـــــول وا البنـــــاءالشـــــراء الغيـــــارومـــــواد ـــــدماتقطـــــع وا

املــــمــــناملتخصصــــة البــــاطناملو وردينخــــالل مــــن ن كمــــالــــقــــاول ــــ الرئ للمقــــاول ن شــــملداعم تفاقيــــاتا

مع و والعقود ناملوردين املشارك الباطن وصيانةمقاو   .املشروعشغيل

ع دات التور إدارة شتمل املراقبـة) 4(و عمليـات ومجموعة التخطيط عمليات مجموعة ع موزعة عمليات

  :والتحكم
  

عمليات /  أوالً   : التخطيطمجموعة

 دات التور إدارة تخطيط  :     SP 24 435عملية

دات التور طرق وتوثيق وجدولة تحديد ا ف يتم العملية   .ذه

مــدى تحديــد ــ إ العمليــة ــذه ــدف ــو ــوم الرئ املقــاول تــدعم البــاطن مــن ومــوردين ن مقــاول ــ إ اجــة ا

ومو  الدعم ذا طبيعة   . ةاملجدولدهيعاوتحديد

العناص ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو التاليةشطة   :ر

املورد( الباطناملقاول /اسم سية،  ، من د، ا التور املتوقعة، مجال العقد سبة، قيمة التعاقد، ال ، مدة

خ   ) .التار

عمليات  / ثانياً   : التنفيذمجموعة

 د التور إجراء  :     SP 25 435  عملية

ـا ف يــتم العلميــة ــذه املــوردتفــاقـ البـاط/ مــع يلــھمقــاول وتأ ــلن التأ قسـم قبــل مــديرمــن مــن واعتمــاده

والصيانة شغيل ال عمليات حالعقدعتماداو  إدارة   .املق

إ العلمية ذه ومواءدف املورد الت مؤ من للمشروعالتحقق ملتطلبات   .مة

التالية العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   :شطة

املـــورد( البـــا/ اســـم مـــن ـــد، طناملقـــاول التور العقـــد، مجـــال العقـــد، نـــوع ســـبة، قيمـــة العقـــد، ال خ، مـــدة تـــار

التواصل، املسؤول، التعميد ي، رقم و لك يد   ). ال
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عمليات  / ثالثاً والتحكممجموعة   :املراقبة

 دات بالتور التحكم  :     SP 26 435عملية

العملية ـعـنـىذه نُ ب العالقات املـوردينبإدارة إدارة ومراقبـة ـدات التور وإجـراء/ تلك البـاطن مـن ن املقـاول

الالزمة يحات والت ات   .التغي

املوردين أداء ضمان إ العلمية ذه دف العقود/ و شروط مع الباطن من ن تفاقياتاملقاول   .املعتمدةو

التالية العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   :شطة

املـــورد( البـــاطن/ اســـم مـــن ـــد، مقـــاول التور اليـــة، مجـــال ا نجـــاز الســـابقة، ســـبة نجـــاز ســـبة، ســـبة

املجدولة، الصرف نجاز ح، سبة املق ستالم خ خ، تار الة، الفعستالمتار   ).ا

الة التنفيذ= ا التنفيذ، جاري العقد، متوقف، متأخر، تم إغالق   .تم

 

عاً عمليات  / را   :غالقمجموعة

 دات التور   :     SP 27 435 إغالق

رس ل ش ا وإغالق دات والتور العقود متطلبات افة إكمال يتم العملية   .ذه

عقود متعلقات توثيق إ العملية ذه دف دو و التور  . اتاتفاقيات

العناص ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو التاليةشطة   :ر

املوردا(  الباطن/ سم من التعميد، املقاول خ خ،تار الدفعات،ستالمتار الصرف، عدد التأخ،سبة مدة

ي،  ا ال الة، التقييم الة) .ا غال = ا غالق، قتم  .لقمع، جاري

 

 

العملية***     ***اية
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 :المعنیین بالمشروع إدارة  4-9- 5

املتعلقة العمليات افة شمل باملشروع ن املعني والصـيانةإدارة شـغيل ال عمليـات ـ ع املـؤثرة ـات ا بجميـع

ســـــل أو ي ايجـــــا التـــــأث ـــــذا ـــــان ســـــواء والزراعـــــة ســـــتؤثرـــــ والنظافـــــة ـــــ ال املجموعـــــات أو اص ـــــ تحديـــــد

املشروع ع م وتأث م توقعا وتحليل إدار ، باملشروع عتمد مو املستمرمع التواصل ع باملشروع ن املعني ة

املعرفة التواصل قنوات مع وتوقعا م احتياجا م وخاصـةخالللف املشـروع والصـيانة شغيل قبـلمرحلة

للمنافسة املشروع طرح   .عملية

إدارة شــتمل ــناملعنيــو امل) 4(ع عمليــات ومجموعــة التخطــيط عمليــات مجموعــة ــ ع موزعــة راقبــةعمليــات

  :والتحكم
  

عمليات  / أوالً   :التجمجموعة

 ن املعني تحديد  :   SP 28 435عملية

املشـــروع عمليــات ــ ع م وأثــر ــات ج أو مجموعــات أو أفــراداً ــانوا ســواءً ن املعنيــ حديــد ت العمليــة ــذه ــ يــتم

دا أ نجاح اوع ا املعلومات وتوثيق وتحليل مفھ   .صة

إ العملية ذه دف نو العملياتتمك وحدة س باملشروعرئ ن املعني من طرف ل ده ير ما ع ك ال   .من

o عـــــدين ـــــ ع عتمـــــد باملشـــــروع ن املعنيـــــ ميـــــة أ ندرجـــــة مـــــ الثقـــــل، م ي والثـــــا باملشـــــروع تمامـــــھ ا مـــــدى ول

للمشروع سبة بال  . الوظيفي

o  املشـــــرو ميثـــــاق إعـــــداد ســـــبق باملشـــــروع ن املعنيـــــ تحديـــــد مـــــنعميلـــــة يتطلـــــب ممـــــا العمليـــــاتع وحـــــدة س رئـــــ

من البياناتالتحقق رقمتحديث النموذج اء) 4344TF27(وفق ان أوعد اص أ إلضافة التنفيذ مرحلة

ميــــــة درجـــــــة وكــــــذلك أخـــــــرى والصـــــــيانةمجموعــــــات ـــــغيل شــ ال مقــــــاول يانـــــــات و املشــــــروع نطـــــــاق وتحـــــــديث

الباطن ومقاو  . واملوردين

ل ة املطلو التاليةشطة العناصر ع شتمل العملية   :ذه

ة، الوظيفةمس، سم( مة، ا مية، امل اتف، درجة ي، ال و لك يد   .)  ال

ن التالي البعدين من ن للمعني مية درجة قياس   :يتم

ول باملشروعدرجة: البعد تمامھ   .ا

ي الثا للمشر ھثقل: البعد سبة بال   .وعالوظيفي
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االت ا مراعاة يجب مية درجة واملصاولتحديد للنفوذ عة   :التاليةر

باملشروع .1 تمام ا لھ س ول وظيفي ثقل  .لھ

ث .2 لھ س باملشروعل تمام ا ولھ وظيفي  .قل

باملشروع .3 تمام ا لھ س ول وظيفي ثقل  .ذو

باملشروع .4 تمام ا ولھ وظيفي ثقل  .ذو

رقم الة ا فإن منخفضةد) 1(لذا مية رقم، رجة الة عالية) 4(وا مية   .درجة

من تبدأ بأرقام مثل تُ مية درجة فإن أن) . 10(إ) 1(وعليھ و) 1(حيث قيمة ى قيمة) 10(أد   .أع
  

عمليات/ ثانياً   : التخطيطمجموعة

 ن املعني إدارة تخطيط  :    SP 29 435عملية

ا بوضــــع تخــــتص العمليــــة فعالــــةــــذه ــــة إدار اتيجيات نمــــع لتعامــــللســــ وصــــيانةخــــاللاملعنيــــ شــــغيل مرحلــــة

تمامــال املشـروع وا م متطلبـا تحليـل ـ ع بنـاءً وذلــك املشـروع ـداف أ نجــاحمتحقيـق ـ ع املحتمـل م وتـأث

وتفاعل .املشروع بمشاركة للتنفيذ وقابلة ة وا بخطة املشروع إدارة دعم إ العملية ذه دف نو املعني

  .باملشروع

تصاالت خطة إتمام قبل ا ف البدء يمكن ال املشروع اتصاالت إدارة بخطة الصلة وثيقة العملية وأي، ذه

تأث نعكس س تصاالت خطة ضعف أو ناخلل املعني إدارة خطة ع   .مباشرة

التالية العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   :شطة

ة، الوظيفةمس، سم ( مية، ا العامة، درجة اصة، املتطلبات ا   ).املتطلبات
  

عمليات   / ثالثاً   : التنفيذمجموعة

 ن املعني مشاركة إدارة  :   SP 30 435  عملية

العمليــة ـعـنـــىــذه مُ وتوقعــا م احتياجــا لتحقيــق ــم مع والتعــاون باملشــروع ن املعنيــ مــع ــةبالتواصــل ومعا

خالل وذلك م املتعلقة حداث املشروعوتوثيق وصيانة شغيل ة   . ف

ـــــيح ت ـــــا أ ـــــ إ العمليـــــة ـــــذه ـــــدف العمليـــــاتلـــــو وحـــــدة س وتقليـــــلرئ باملشـــــروع ن املعنيـــــ دعـــــم ـــــ ع صـــــول ا

م املشروع لتغيلمقاوم نجاح تحقيق فرص ادة   .وز
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والتصميم سيق  ع. م. أ: الت
401 

امسالباب  ا
والصيانة ـ1440/  01 :  ول صدار شغيل ال  القياسيةعمليات

 

  

خالل ن املعني مشاركة شغتنطوي وصيانةمرحلة عيل ياملشروع   : ما

بتحقيـــق .1 املســـتمر م ام ـــ ال تأكيـــد ـــ ع صـــول ل املجدولـــة املشـــروع مراحـــل مختلـــف ـــ ن املعنيـــ مشـــاركة

املشروع داف أ  .نجاح

التقديميــة .2 والعــروض جتماعــات خــالل مــن ن املعنيــ توقعـات لضــمان) PPP(إدارة اتفيــة ال تصــاالت و

ةميتقد متم  . خدمات

كةالق .3 املش املسؤولية ذات العمليات لتنفيذ الوقت در ع  .ضاء

مـــــن .4 شـــــأ ت قــــد ـــــ ال املســـــتقبلية املشــــكالت وتفـــــادي ـــــا عل الوقــــوف تـــــم ـــــ ال ل املشــــا وحـــــل دراســـــة ســــرعة

نمتطلباتاختالف  .التنافسيةاملعني

التالية العناصر ع شتمل العملية ذه ل ة املطلو   :شطة

ة، ظيفةالو مس، سم( مية، ا املشاركة، درجة املشاركة، مستوى ب، وصف خ، الس   ).التار

من بأرقام تمثل املشاركة أن) . 10(إ) 1(مستوى و) 1(حيث قيمة ى قيمة) 10(أد   .أع
  

عاً والتحكم  / را املراقبة عمليات   :مجموعة

 ن املعني مشاركة عة متا  :  SP 31 435 عملية

ملشـــــاركةيـــــتم طـــــط وا اتيجيات ســـــ وضـــــبط باملشـــــروع ن املعنيـــــ لعالقـــــات الشـــــاملة املراقبـــــة العمليـــــة ـــــذه ــ ـــ

ن   .املعني

يحقـق بمـا املشـروع عمليـات تنفيـذ ـ باملشـروع ن املعنيـ مشـاركة وكفاءة فعالية ادة ز إ العملية ذه دف و

املعتمدة امج   .ال

شت العملية ذه ل ة املطلو التاليةشطة العناصر ع   :مل

ـــــة، الوظيفــــةمســـــ، ســــم( ميـــــة، ا املشــــاركة، درجــــة املشــــاركة، مســـــتوى ب، وصـــــف خ، الســـــ ، التـــــار

الة   ).ا

الة نجاز: ا ما، تم اًالعمل جار نجاز، زال يتم   .لقمع، لم

   

العملية***     ***اية
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403 

رس والصيانة عملياتنماذجف شغيل  ال

ة العامة ا والصيانةدارة شغيل ة  لل العضو  435  رمز

والصيانة  دارة شغيل ال عمليات ة  إدارة العضو  43356  رمز

النموذج النموذج  رقم   بالنموذجةاملرتبطالعمليةرقم  اسم

4356TF001 املشروع ونات م عناصر    TR1 TR2 3 1  وصف

4356TF002 جديد مشروع شغيل       1 طلب

4356TF003 ع للمشار العامة دارة مع    26 14 11 2 مراسالت

4356TF004 اصة ا    6 5 3 2 املتطلبات

4356TF005 وتدقيق       2 مراجعة

4356TF006  از ج املقاول م      5 3 وعمالة

4356TF007  املقاول وعمالة از الوظيفي      5 3 الوصف

4356TF008 تقديرات      5 3 طلب

4356TF009  املقاول از ج ألجور ة التقدير لفة      5 3 الت

4356TF010 النظافة ملواد ة التقدير لفة      5 3 الت

4356TF011 ملواد ة التقدير لفة افحةالت      5 3 امل

4356TF012 ال و الزراعة ملواد ة التقدير لفة      5 3 الت

4356TF013 جمالية اليف الت ص     5 4 3  م

4356TF014 املشروع إدراج       4 طلب

4356TF015 املستفيدة ة ا       4 إشعار

4356TF016 والصيانة شغيل لل املوحد العقد       5 .نموذج

4356TF017 عمل ق فر       6  شكيل

4356TF018 الفنية املراجعة ر             6  تقر

4356TF019 املا رتباط من        7 التحقق

4356TF020 العامة للمنافسة املشروع       7 طرح

4356TF021  املقاول مندوب أسماء       8 طلب

4356TF022 موقع دخول ح تصر      13 8  طلب

4356TF023 املوقع ارة لز شراف ق فر ليف       8 ت

4356TF024 املشروع موقع ارة ز ادة       8  ش
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النموذج النموذج  رقم   بالنموذجةاملرتبطالعمليةرقم  اسم

4356TF025 ن املتنافس استفسارات       9  إحالة

4356TF026 ن املتنافس استفسارات       9 إجابة

4356TF027 إجابة نإحالة املتنافس    16 15  9 استفسارات

4356TF028 العروض تحليل نة       10 شكيل

4356TF029 ن املتنافس لعروض الف التحليل       10 محضر

4356TF030 لعروض الف التحليل محضر إحالة

ن  املتنافس

10     
 

4356TF031 املشروع عقد      14 12 طلب

4356TF032 من ة يطلب ا ال      14 12  الضمان

4356TF033 باالجتماع املقاول   38 34 14 12 12 إشعار

4356TF034 جتماع أجندة بإعداد ليف      34 12 ت

4356TF035 جتماع   38 34 20 17 12 أجندة

4356TF036 جتماع     38 34 12 محضر

4356TF037 املوقع سليم و رد ا نة      14 13  شكيل

4356TF038 ي بتدا رد ا بحضور املقاول ليف       13 ت

4356TF039 ي بتدا رد ا ي/ قوائم ا  44 43 27 17 14 13 ال

4356TF040 ي بتدا رد ا   44 43 28 27 13 محضر

4356TF041 املوقع سليم     36 19 14  محضر

4356TF042 املشروع مدير املقاول(اعتماد         15  )ممثل

4356TF043 املقاول از ج       16 اعتماد

4356TF044 ض للتعو القابلة البنود حصر       17 طلب

4356TF045 ض للتعو القابلة البنود      23 17 حصر

4356TF046 املوردين عروض تحليل عمل ق فر       17  شكيل

4356TF047 املوردين عروض تحليل       17 محضر

4356TF048 املوردينإحالة عروض تحليل       17  محضر

4356TF049 الغيار قطع ن تأم       17  طلب

4356TF050 استالم       17  إدخال/ مذكرة

4356TF051 الصيانة أنظمة ونات م     28 27 18  ترم
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النموذج النموذج  رقم   بالنموذجةاملرتبطالعمليةرقم  اسم

4356TF052 ومواد الغيار قطع    33  29 18  البناءترم

4356TF053 املقدمة الدفعة ضمان       19 طلب

4356TF054 املقدمة الدفعة ضمان      37 19 خطاب

4356TF055 املقدمة الدفعة صرف       19 طلب

4356TF056 شغيلية ال انية امل       20  طلب

4356TF057 شغيلية ال انية امل       20 مراجعة

4356TF058 صيانةطلب        28 21 خدمة

4356TF059 اليومي العالجية الصيانة      28 21  برنامج

4356TF060 للموقع مواد صرف     23 22 21 طلب

4356TF061 الوقائية الصيانة برنامج       27 تنفيذ

4356TF062 الغيار قطع حركة ر البناء/ تقر       22 مواد

4356TF063 للموقع مواد شراء        23 طلب

4356TF064 شراء      36 29 23  أمر

4356TF065 الشراء أوامر       23 تحليل

4356TF066 بالشراء     36 27 23 عميد

4356TF067 مواد استالم       23 مذكرة

4356TF068 ومعاينة     33 32 24  فحص

4356TF069 اليومي ر             25  التقر

4356TF070  ري الش ر       36 25 التقر

4356TF071 سبو التكميلية عمال ر     33 32 25 تقر

4356TF072  املقاول        32  تقديمات

4356TF073 جديد مشروع شغيل طلب       2  دراسة

4356TF074 والصيانة شغيل ال مرحلة       26  تخطيط

4356TF075  ري الش الوقائية الصيانة     28 27 22 برنامج

4356TF076 سبوبرنامج الوقائية      28 26  الصيانة

4356TF077 وقائية صيانة       26  بطاقة

4356TF078 معدة       26  بطاقة
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النموذج النموذج  رقم   بالنموذجةاملرتبطالعمليةرقم  اسم

4356TF079  ملعدة شاملة معدة صيانة       28  " عمرة" طلب

4356TF080  شاملة معدة       28  "عمرة" صيانة

4356TF081  طارئة رصيانة       29 تقر

4356TF082  غي       30 أمر

4356TF083  غي بأمر املقاول       30 عميد

4356TF084  العقد         30  عديل

4356TF085  سكنية وحدة تلفيات       31 حصر

4356TF086  تلفيات إصالح لفة ت       31 تقدير

4356TF087  سكنية لوحدة مؤقت      32 31  استالم

4356TF088  تلفيات صر عمل ق فر       31 شكيل

4356TF089  تلفيات          31 محضر

4356TF090  امعة ا ات ممتل       31 إشعار

4356TF091  سكنية وحدة يل       32 تأ

4356TF092  تكميلية أعمال إنجاز ادة     36 33 32 ش

4356TF093  تكميليةعميد      36 33 أعمال

4356TF094  التعديالت أعمال       33 برنامج

4356TF095   املقاول أداء مؤشر      40 35 قياس

4356TF096   املقاول أداء مؤشرات اعتماد        35  طلب

4356TF097  نجاز ادة         44  35  ش

4356TF098  العاملة القوى       48 44 36 مستحقات

4356TF099  ص العاملةم القوى ع ة ر الش سومات      48 36 ا

4356TF100  للعدد سومات       36 ا

4356TF101  للعدد سومات ا ص     48 44 36  م

4356TF102  السيارات       36  حسومات

4356TF103  ة ر الش املقاول مستحقات ص    45 44 37 36 م

4356TF104  الشراء أوامر ص      44 36  م

4356TF105  املستعاضة للبنود املقاول مستحقات ص      44 36  م
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النموذج النموذج  رقم   بالنموذجةاملرتبطالعمليةرقم  اسم

4356TF106  التكميلية عمال لبنود املقاول مستحقات ص      44 36  م

4356TF107  ندات مس املقاول  نواقص       36  مستخلص

4356TF108  ضور ا       36  اليوميكشف

4356TF109   ري الش ضور ا كشف ص       36 م

4356TF110  املنجزة التكميلية عمال       36 تفاصيل

4356TF111  املقدمة الدفعة ضمان قيمة تخفيض       37 طلب

4356TF112  املقدمة الدفعة ضمان قيمة       37  تخفيض

4356TF113  الدفعة ضمان بتخفيض املقاول       37 املقدمةإشعار

4356TF114  املقدمة الدفعة ضمان عن      45 37  فراج

4356TF115  املقاول       38 )1(إنذار

4356TF116  املقاول       38 )2(إنذار

4356TF117  املشروع ب       39 طلب

4356TF118  املشروع       39 ب

4356TF119  املطابقة عد ر         40 تقر

4356TF120  ودة ا رضبط       40 تقر

4356TF121  شغيل ال دمات بانھ       40 اس

4356TF122  الصيانة دمات بانھ       40 اس

4356TF123  مشروع إيقاف       41  طلب

4356TF124  إيقاف أمر             41  طلب

4356TF125  رة قا لظروف العمل       41 إيقاف

4356TF126  العمل فنيةإيقاف       41 ألسباب

4356TF127   املقاول لتقص العمل       41 إيقاف

4356TF128  املشروع أعمال إيقاف       41  إشعار

4356TF129  العمل ناف است       42  طلب

4356TF130  العمل ناف است ع       42 املوافقة

4356TF131  العمل ناف است       42  أمر
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النموذج   بالنموذجةاملرتبطالعمليةرقم  النموذجاسم  رقم

4356TF132  العقد عديل ق م       42  تج

4356TF133  املشروع أعمال ناف است       42  إشعار

4356TF134  ي ا ال رد با املقاول ليف       43  ت

4356TF135 واستالم معاينة      48 44  محضر

4356TF136 العقد إغالق متطلبات فحص       45  قائمة

4356TF137 طرف إخالء ادة       45 ش

4356TF138 والصيانة شغيل ال مقاول كفاءة      47 46 تقييم

4356TF139  للمقاول وتقدير       47 شكر

4356TF140 موظف وتقدير       47  شكر

4356TF141 وتقدير شكر ادة       47 ش

4356TF142 الضمان عن فراج متطلبات فحص يقائمة ا       48 ال

4356TF143 ي ا ال الضمان عن فراج       48  طلب

4356TF144 ي ا ال الضمان عن       48 فراج

4356TF145 ي ا ال الضمان عن فراج بطلب املقاول       48 إشعار

4356TF146 ي ا ال الضمان       48 خطاب
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رقمة  :   /      /     /للملف
409 

الماذجن إدارة والصيانةعمليات  شغيل

امس ا رقم  الباب  4356TF001:  نموذج

  

املشروع  :الرقـم مكونات عناصر خ  وصف   ـ14       /       /        :  التار

املشروع املشروع    اسم   /  /   /       رقم

املشروع موقع   وصف

ع تتوزع املشروع التااملواقعمكونات الوصف   :حسب

املحافظة  م املرافق  )²م(املساحة  عاد  اسم   عدد

1          

2          

3          

عناصر مكونات

  املشروع

التا التوضيح حسب العناصر من املشروع   :يتكون

املرفق املرفق  رقم املرافق  اسم املوقع  عدد   رقم

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

املشروع مرافق   وصف

)1(  

املرفق املرفق    رقم املرفق    اسم   ²م  مساحة

املصاعدعد ي    د شا ل ي الوقود    ال     غاز

املرفق ارجية  )²م(املساحة  )م(عاد  ادوار ا التكييف  رضيات  غالقات   نظام

            القبو

ر             الدور

ول              الدور

ي الثا             الدور

الثالث             الدور

ع الرا             الدور

امس ا             الدور

السادسال             دور
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رقمة  :   /      /     /للملف
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املشروع مرافق   وصف

)1(  

املرفق املرفق    رقم املرفق    اسم   ²م  مساحة

املصاعد ي    عدد شا ل ي الوقود    ال     غاز

املرفق ارجية  )²م(املساحة  )م(عاد  ادوار ا التكييف  رضيات  غالقات   نظام

            القبو

ر             الدور

            ول الدور 

ي الثا             الدور

الثالث             الدور

ع الرا             الدور

امس ا             الدور

السادس             الدور

املشروع مرافق   وصف

)1(  

املرفق املرفق    رقم املرفق    اسم   ²م  مساحة

املصاعد ي    عدد شا ل ي الوقود    ال     غاز

املرفق ارجية  )²م(املساحة  )م(عاد  ادوار ا التكييف  رضيات  غالقات   نظام

            القبو

ر             الدور

ول              الدور

ي الثا             الدور

الثالث             الدور

ع الرا             الدور

امس ا             الدور

السادس             الدور

املشروع مرافق   وصف

)1(  

املرفق املرفق    رقم املرفق    اسم   ²م  مساحة

املصاعد ي    عدد شا ل ي الوقود    ال     غاز

املرفق ارجية  )²م(املساحة  )م(عاد  ادوار ا التكييف  رضيات  غالقات   نظام

            القبو

ر             الدور

ول              الدور

ي الثا             الدور

الثالث             الدور

ع الرا             الدور

امس ا             الدور

السادس             الدور
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املشروع مرافق   وصف

)1(  

املرفق املرفق    رقم املرفق    اسم   ²م  مساحة

املصاعد ي    عدد شا ل ي الوقود    ال     غاز

املرفق ارجية  )²م(املساحة  )م(عاد  ادوار ا التكييف  رضيات  غالقات   نظام

            القبو

ر             الدور

ول              الدور

ي الثا             الدور

الثالث             الدور

ع الرا             الدور

امس ا             الدور

السادس             الدور

املشروع مرافق   وصف

)1(  

املرفق املرفق    رقم املرفق    اسم   ²م  مساحة

املصاعد ي    عدد شا ل ي الوقود    ال     غاز

املرفق ارجية  )²م(املساحة  )م(عاد  ادوار ا التكييف  رضيات  غالقات   نظام

            القبو

ر             الدور

ول              الدور

ي الثا             الدور

الثالث             الدور

ع الرا             الدور

امس ا             الدور

السادس             الدور

املشروع مرافق   وصف

)1(  

املرفق املرفق    رقم املرفق    اسم   ²م  مساحة

املصاعد ي    عدد شا ل ي الوقود    ال     غاز

املرفق ارجية  )²م(املساحة  )م(عاد  ادوار ا التكييف  رضيات  غالقات   نظام

            القبو

ر             الدور

ول              الدور

ي الثا             الدور

الثالث             الدور

ع الرا             الدور

امسال ا             دور

ع السا             الدور
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املشروع مرافق   وصف

)1(  

املرفق املرفق    رقم املرفق    اسم   ²م  مساحة

املصاعد ي    عدد شا ل ي الوقود    ال     غاز

املرفق ارجية  )²م(املساحة  )م(عاد  ادوار ا التكييف  رضيات  غالقات   نظام

            القبو

            رالدور 

ول              الدور

ي الثا             الدور

الثالث             الدور

ع الرا             الدور

امس ا             الدور

السادس             الدور

املشروع مرافق   وصف

)1(  

املرفق املرفق    رقم املرفق    اسم   ²م  مساحة

املصاعد ي    عدد شا ل ي الوقود    ال     غاز

املرفق ارجية  )²م(املساحة  )م(عاد  ادوار ا التكييف  رضيات  غالقات   نظام

            القبو

ر             الدور

ول              الدور

ي الثا             الدور

الثالث             الدور

ع الرا             الدور

امس ا             الدور

السادس             الدور

املشروع مرافق   وصف

)1(  

املرفق املرفقاس    رقم املرفق    م   ²م  مساحة

املصاعد ي    عدد شا ل ي الوقود    ال     غاز

املرفق ارجية  )²م(املساحة  )م(عاد  ادوار ا التكييف  رضيات  غالقات   نظام

            القبو

ر             الدور

ول              الدور

ي الثا             الدور

الثالث             الدور

ع الرا             الدور

امس ا             الدور

ع السا             الدور
                            



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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العامة دمات ا أنظمة   وصف

مرفق(  ل ل تكرر الصفحة   )ذه

انيكية املي   نظمة

  

املوقع   ..............:رقم

املرفق   .............:رقم

التكييف   :أنظمة

ن ع شمل بحيث التكييف أنظمة ونات م جميع وصف التكييفيذكر نظام عدد، القدرة، وعية

التحكم وأنظمة ارجية وا الداخلية   .الوحدات

التدفئة   :أنظمة

التدفئة نظام نوعية ع شتمل بحيث التدفئة أنظمة ونات م جميع وصف الوحدات، القدرة، يذكر عدد

التحكم وأنظمة ارجية وا   .الداخلية

ة و وال الشفط   :أنظمة

ج وصف ةيذكر و وال الشفط نوعية ع شمل بحيث ة و وال الشفط أنظمة ونات م عدد، القدرة، ميع

التحكم وأنظمة ارجية وا الداخلية   .الوحدات

بالغاز التغذية   :أنظمة

بالغــاز التغذيـة نظــام نوعيـة ــ ع شـتمل بحيــث بالغـاز التغذيــة أنظمـة ونــات م جميـع وصــف ، الســعة، يـذكر

الوحدات والتحكم، وعدد املراقبة   .وأنظمة

ق ر ا من الوقاية   :نظام

وناتــــھ وم النظــــام نــــوع ــــ ع شــــمل بحيــــث ـــق ر ا مــــن الوقايــــة أنظمــــة ونــــات م جميــــع وصــــف أنظمــــة، يـــذكر

والتحكم ات، املراقبة ق، امل ر ا إطفاء   .كبائن

النقل   :أنظمة

ـ ع شـتمل بحيـث النقل أنظمة ونات م جميع وصف متحركـة، سـاللم، مصـاعد(النوعيـةيذكر ، ممـرات

واملســـتلزمات طعمــــة نقـــل وائيــــة، مصـــاعد ال يـــة نبو املتحركــــة، نظمــــة مولــــة، العـــدد) املنصـــات ، ا

الصنع، السعة كيب، سنة ال   .سنة
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العامة دمات ا أنظمة   وصف

مرفق(  ل ل تكرر الصفحة   )ذه

ائية ر الك   نظمة

  

ا   ..............:ملوقعرقم

املرفق   .............:رقم

  :نارة

ضــــاءة نوعيــــة ـــ ع شــــتمل بحيــــث نـــارة أنظمــــة ونــــات م جميـــع وصــــف ضــــاءة،يـــذكر و الطــــوارئ إضـــاءة

اصة رشادية، ا املفاتيح، ضاءة التحكم، نوعية   .أنظمة

سية الرئ التحكم   :لوحات

ل ونـــــات م جميـــــع وصـــــف ـــايــــذكر ــ ونوعي للوحـــــة عـــــام وصـــــف ـــــ ع شـــــتمل بحيـــــث ســـــية الرئ الـــــتحكم وحـــــات

ا وأماك ا اللوحات، وأرقام والفرعية، عدد سية سية، السعة، الرئ رومغناط الك الوقاية، القواطع زة أج

روضوئية، والتحكم الك اليا   .ا

ائية ر الك س   :املقا

وصف مخيذكر ونات م ـاجميع ونوعي الطاقـة ملخـارج عـام وصف ع شتمل بحيث الطاقة س ومقا ، ارج

شغيل، السعات ال د   .ج

  : تصاالتأنظمة

أنظمة ونات م جميع وصف شاملتصاالتيذكر وصف ع شتمل والفرعيةبحيث سة الرئ س ، للمقا

ات اتفيــــة(والشــــب ــــوم-ال ــــة) ن املركز ا،  الســــاعة ـــزة ــ ــــأج ات، لنــــداء ــــام وال ونيـــــةاملراقبــــة  التلفز

والراديــو، الداخليــة التعليميــة،ذاعــة والوســائل العــرض ــز وائيــات، أج ــزة، ال يســتقبالأج ــو ، التلفز

التعليم   .النوعية، السعات، عداد. معامل

إنذار قأنظمة ر   :ا

أنظمة ونات م جميع وصف قإنذار يذكر ر شـا النظـامبحيـث ونـات مل شـامل وصـف ـ ع اللوحـات( تمل

سـة ـزةالرئ شــعار  وأج والنـاراس ــرارة وا والفرعيـة، الـدخان ســة الرئ نـذار، القواطـع ، عــداد) أجــراس

ا، النوعية، السعات   . أماك

الصواعقأنظمة ضد ماية وا ض   : التأر

ونـــات م جميـــع وصـــف ومايـــذكر ض التـــأر ونـــاتنظـــام مل شـــامل وصـــف ـــ ع شـــتمل بحيـــث الصـــواعق عـــات

عداد ا، النوعية، السعات، النظام   .أماك
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املدنية   نظمة

ة املعمار   و

  

املوقع   ..............:رقم

املرفق   .............:رقم

  

للم ي شـــا النظـــام ـــ ع شـــتمل بحيـــث ـــة واملعمار املدنيـــة لألنظمـــة وصـــف ارجيـــةيـــذكر ا غالقـــات و ـــ ب

املعماري شطيب وال ة واملعمار شائية التمددات ودورات التكسيات ووفواصل ـو لل والداخليـة ارجيـة ا

والنوافـــــذ الفراغـــــات إغـــــالق وأنظمـــــة ـــــرارة وا ـــة ــ والرطو للصـــــوت العـــــزل وأنظمـــــة ات ـــــ واملخت واملعامـــــل امليـــــاه

ان والــد رضــيات و ا واكسســوارا بـواب املتحركــةو والقواطــع املســتعارة ســقف و ارجيــة وا الداخليــة ات

املشروع ونات م ميع والكميات املساحات وحصر والساللم   .واملداخل



خالد امللك   جامعة
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العامة دمات ا أنظمة   وصف

ل(  ل تكرر الصفحة   ) موقعذه

العام   املوقع

العامة   واملرافق

  

  

انيكية-1 املي   :نظمة

ا1-1 دات امل ةمحطة   .ملركز

ونــات م جميــع وصــف مـــنيــذكر املحطــة ونــات مل شــامل وصــف ــ ع شــتمل بحيـــث ــة املركز دات ــ امل محطــة

يــد الت وأبــراج ــب ناب و ات ــ وامل دات ــ ــواء، امل ال مناولــة ــا( ووحــدات ا، نوع ســية، قــدر الرئ اللوحــات

التحكم زة ا، النوعية، السعات، عداد) أج ا   .  أم

الص1-2 الصرف مياه ة معا   : محطة

ونــات م جميـــع وصـــف مـــنيــذكر املحطـــة ونـــات مل شــامل وصـــف ـــ ع شـــتمل بحيــث الصـــ الصـــرف محطـــة

التصـــــفية وأحــــواض ات ـــــ واملر ب ســــ ال وائيــــة، أحــــواض ال ة، املعــــدات ولعضـــــو الكيميائيــــة ـــــات ، املعا

ب ناب و ات ا( وامل سية، نوع الرئ التحكمأج، اللوحات ا، النوعية، السعات، عداد، زة   ).أماك

والتعقيم1-3 املياه تحلية   :محطة

جميع وصف مـنيذكر املحطـة ونـات مل شـامل وصـف ـ ع شـتمل بحيـث والتصـفية التحليـة محطـة ونـات م

امليـاه واخزانـات ـام ومعـداتا امليـاه عسـر إزالـة ومعـدات ــة و ال ـزة وأج ـا بأنواع الكيميائيــةلفالتـر التغذيـة

لور بال ة املعا املياه، ومعدات وخزانات ختبار و القياسات باملحالةومعدات ناب و ات ا(وامل أنواع

ا سية، قدر الرئ التحكم، اللوحات زة ا، النوعية، السعات، عداد، أج   ) .أماك

ائية-2 ر الك   .نظمة

الطاق2-1 توليد حتياطيةمحطات   :ة

ونـات م جميــع وصــف ايـذكر شــغيل ونظــام ــاء ر الك توليـد لوحــدات عــام وصــف ـ ع شــتمل بحيــث املحطــة

ـــا ـ وأماك ـــــا وأرقام ــــا ونوعي بالـــــديزل أو ا، بالغــــاز ليــــة، وقـــــدر التوصـــــيل ومفــــاتيح ـــع نقـــــل، القواطــ معـــــدات

نقل، الطاقة التيار، الطاقةمعدات مقاومة ز ، معدات والتحكمأج الوقاية   .ة

د2-2 ج املتوسط الضغط فولت13.8محطة   :كيلو

ونـــــات م جميـــــع وصـــــف ايـــــذكر شـــــغيل ونظـــــام للمحطـــــة عـــــام وصـــــف ـــــ ع شـــــتمل بحيـــــث ســـــية الرئ املحطـــــة

ا ا، ونوعي ا، أرقام ا، أماك والتحكم، قدر الوقاية زة لية، أج التوصيل ومفاتيح   . القواطع

املنخفضلوحا2-3 الضغط   :ت

ولوحات سية الرئ ع التوز مفاتيح للوحات عام وصف ع شتمل بحيث املحطة ونات م جميع وصف يذكر

ـــــا ونوعي ا شـــــغيل ونظـــــام ـــة الفرعيــ الـــــدوائر ومفـــــاتيح ليـــــة الـــــتحكم ومفـــــاتيح الفرعيـــــة ـــــا، الـــــدائرة ، وأرقام

ا ا، وأماك والتحكم، وقدر الوقاية زة   .وأج
      



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

رقمة  :   /      /     /للملف
417 

الماذجن إدارة والصيانةعمليات  شغيل

امس ا رقم  الباب  4356TF001:  نموذج

  

العامةو  دمات ا أنظمة ل(  صف ل تكرر الصفحة   ) موقعذه

العام   املوقع

العامة   واملرافق

  

  

د2-4 ا خفض   :محوالت

بحيـث املحـوالت ميع وصف ـايذكر نوعي للمحـوالت عـام وصـف ـ ع ـا، شـتمل ـا، أرقام ا، أماك ، قـدر

والتحكم الوقاية زة   .أج

امل2-5 الضغط ابالت ات   :نخفضشب

ات للشـــب عـــام وصـــف ـــ ع شـــتمل بحيـــث املـــنخفض الضـــغط ـــابالت و ات شـــب ونـــات م جميـــع وصـــف يـــذكر

والتحكم الوقاية زة وأج ا وقدر ا وأماك ا وأرقام ا ونوعي ا   .ومقاسا

نارة2-6 ات   :شب

ات شـــــب ونـــــات م جميـــــع وصـــــف وســـــعووحـــــداتيـــــذكر نـــــارة ــــة نوعيـ ـــــ ع شـــــتمل بحيـــــث ــــارة وأنظمـــــةنـ ا

  .التحكم

والتحكم7 -2 شغيل ال   :مراقبة

ــــا نوعي ــــ ع شــــتمل بحيــــث والــــتحكم شــــغيل وال املراقبــــة أنظمــــة ونــــات م جميــــع وصــــف ا، يــــذكر ، أعــــداد

ا   .أماك

املدنية-3   .نظمة

العامة3-1 دمات ا ات   :شب

شـ ــ ع شـتمل بحيــث العامـة ـدمات ا ات شــب ميـع امــل وصـف التغذيــةيـذكر ميـاه ات ميــاه، ب ات شـب

الص السيول، الصرف ف تصر ـق، شبكة ر ا إطفـاء ميـاه ـاء،  تصـاالتشـبكة،شـبكة ر الك ، شـبكة

الغاز ات، الصمامات، شبكة ش،امل التفت يل (غرف ا،  )املنا ا، قدر ا، أماك التحكم، سعا أنظمة

  .واملراقبة

املوقع3-2 سيق   :ت

الشــوارع ــ ع شــتمل بحيــث للموقــع امــل وصــف ضــراء،يــذكر ا نتظــار، رصــفة، املســطحات ، أمــاكن

واملخارج املرور، املداخل اضية، إشارات الر طفال، املالعب   .مالعب

رصفة3-3 و   :الطرق

ا أطوال ع شتمل بحيث رصفة و للطرق امل وصف التجمـع، السـياراتمواقـف، نـارة، يذكر أمـاكن

خالء العام، و النقل   .محطات

ضراء3-4 ا واملسطحات دائق   :ا

ار و دائق ا نوعيات ع شتمل بحيث ضراء ا واملسطحات دائق ل امل وصف ا، يذكر ، أعداد

ا ضراء،  ارتفاع ا املسطحات الري، مساحات ووسائل ا، أنظمة   .أماك

راسة 3-5 ا وغرف ارجية ا   :سوار

طــوال ـــ ع شــتمل بحيـــث لألســـوار امــل وصـــف رتفاعـــاتيــذكر راســـة، املخــارج، املـــداخل، و ا ، نقـــاط

ضاءة املداخل،  و التحكم املراقبة، نقاط ات ناتللطالب نتظاراالتص، ام   .والسائق

عمليات    املشروعمدير وحدة س      ........رئ

    التوقيع    التوقيع

خ خ  ه14/   /     التار   ه14/   /     التار
    



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

عة للمتا املساندة إلدارة  .ة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF002:  نموذج

  

جديدشغيل طلب  :الرقـم خ  مشروع   ـ14:   /    /    التار

خالد امللك جامعة مدير هللا                              معا   حفظھ

اتھ                      ر و هللا ورحمة عليكم   ،،،السالم

املشرو إشارة ................" ......................................................................................." .................... ومسماه:      /        /          رقمعإ

شركة   / .................................................................. .مقاولة

أعالهعاليكممنفيد ور املذ املشروع أعمال اليةمنتظمةبأن ا نجاز سبة و للمشروع املعتمد نامج ال %          حسب

املتوقع خ ي لالستالموالتار املقاول  بتدا املشروعـ14:     /      /       من داف أ   .ولتحقيق

معاليكمنأمل جراءاتموافقة استكمال شع ل املشروعالالزمة وصيانة   .غيل

ياوتفضلو  تحيا فائق   ..بقبول

ع                                                                                                              للمشار امعة ا   وكيل

  

ندس                                                                                                                                                         م هللا/دكتور عبد بن ممحمد   دا

  

عسعادة للمشار امعة ا   .وكيل

ا                              ر و هللا ورحمة عليكم   ،،،تھالسالم

رقم إ إشارة سعادتكم خ....................  خطاب الالزمة14/   /    وتار جراءات استكمال ع املوافقة طلب املتضمن ـ

رقم املشروع وصيانة شغيل   ................."........................................................................." .................... ومسماه:      /        /          ل

سعادتكم منبأنھنفيد ع ما املستفيدةال ة ل املشروع سليم حال املشروع وصيانة شغيل ل ة املطلو جراءات استكمال

مية درجة جداً   عاجل   عادي  :حسب بتدعاجل ستالم خ تار من سنة قبل املشروع ىوإدراج    .  ا

عاونكم                                                                                   حسن ن                                                                                                            ،،، شاكر

  
خالدجامعةمدير                                                                                                                             امللك

  

هللا                                                                                                                                                      رجاء بن   السلميفا

  
  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب   4356TF003:  نموذج

  

ع  :الرقـم للمشار العامة دارة مع خ  مراسالت   ـ14:   /    /    التار

املشروع    من   اسم

الوظيفة       مسمى

لة    دارة املشروع    التحو   رقم

إدارة مدير عسعادة للمشار العامة   دارة

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

أعاله ور املذ املشروع إ موافاتنا، إشارة أدناهنأمل املحددة   .باملعلومات

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

     /      /  

املشروع   موقع

  

ة ولو   درجة

عادي عاجل ًجدا   عاجل

ي بتدا لإلستالم املتوقع خ   التار

ة املطلو املعلومات   ـ14/        /           وصف

 املشروع املعدات  وثيقة املتو  توصيف خ املشروعالتار سليم ل قع

املستفيدة ة املشروع   ل ونات م عناصر املعدات  وصف  بطاقة

 انيكية املي نظمة أعمال دخال  وصف   ـ14/        /          سندات

 ائية ر الك نظمة أعمال التنفيذية  وصف   املرفقات املخططات

 نظمة أعمال ال  املدنيةوصف بات والصيانةكت رقم شغيل طاب  (                       )ا

 ة املعمار نظمة أعمال الغيار  وصف قطع ن لتام الوكيل دات فنية ع مراجعة ر  تقر

 العام املوقع أعمال ترم   وصف زاناتاملفاتيحقوائم اصة وا ا  املتطلبات

 الفنية ستالم  املواصفات نة ىمالحظات املا  بتدا  رتباط

 نفذت كما ادة  املخططات شأش العامة  امل دمات ا  مخطط

 ة التقدير الغيار   حمال قطع ن لتام الوكيل دات نفذت  .ع كما  املخططات

 ال ادات املشروع   .للمعداتضمانش الت و وثائق   .ملفات

شغيل ال بات  والصيانةكت
     

أخرى(                                       )    أخرى(                                  ) 

  التوقيع
  

خ  ه14/  /     التار

  



خالدجامعة   امللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

املشروع   :     /     /رقم
420  

اصة ا   املتطلبات

امس ا رقم  الباب  4356TF004: نموذج

  

ول  زء   ا

اصة ا املشروع - املتطلبات ونطاق   .وصف
  

  :املشروعورقماسم-1

املشروع  1-1   ".............................................................................. "اسم

املشروع  1-2   :   /   /      .رقم

املشروع-2 موقع   :        وصف

رقم املادة إ رقم) 13(إشارة واملادة العام الشروط اصة) 9(من ا الشروط ونمن يت املشروع موقع فإن

التالية املواقع   :من

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  

املشروع-3   :        مدة

رقم  3-1 املادة ع املشـروع) 3(بناءً مـدة فـان ساسـية الوثيقـة تبـدأسـنوات(              )ساسـيةمـن

املتوقعمن املشروع ملوقع املقاول استالم خ ونأنتار خي م20/     /    : املوافقـ14/     /   : تار

العمــللحــقو العــديلصــاحب خــذا ــاتــار ا الصــيانة وعقــد املشــروع وطبيعــة ظــروف حســب

امعة ل العامة ة املص يحق   .وما

العمل  3-2 لصاحب واحدةيحق مرحلة املشروع موقع عأو سليم مراحل عدة ايةأنع ون ت

سليم خ تار من اعتباراً املراحل ميع موحدة   .موقعأول العقد

ــ  3-3 ع املقــاول ــ ع املشــروع ترســية العمــل لصــاحب واحــدةأســاسيحــق ســنة املشــروع ثــالث أومــدة

املقــاولسـنوات ـ ع يجــب ولــذا امعــة ل العامــة ة املصـ يحقــق مــا عرضــةأنحســب ضــمن يرفــق

املشروعأسعار  وملدةتنفيذ واحدة سنھ سنواتملدة    .سنواتخمسملدةأسعاره إ إضافة ثالث

ي  3-4 ال العقد مدة عن النظر اغض العملحدد سنھصاحب انت أو أوسواء سنوات خمس ثالث

ــا ملكي تــؤول ــ ال البنــود افــة ــد وتور التكميليــة عمــال جميــع نفيــذ ب ملــزم املقــاول فــان  ســنوات

امعــــة تإليــــھ أول حالــــة ــــ و العقــــد ــــ ورة املــــذ الكميــــات عمــــالبــــنفس ــــذه تنفيــــذ عــــن ه قصــــ

د العملوتور لصاحب جاز البنود ماتنفيذتلك ـاليف بالت عليـھ والرجـوع عـدمباشـرة بلغـت مـا

وإإشعاره بذلك لةخطياً م يوماً ) 15(عطائھ عشر   .خمسة



خالدجامعة   امللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

املشروع   :     /     /رقم
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اصة ا   املتطلبات

امس ا رقم  الباب  4356TF004: نموذج

  

املشروع-4 مكونات   :        وصف
 

الطبيعة ع أدناه ور املذ للمشروع العام الوصف دقة من والتأكد التحقق املقاول ع ومخططاتيجب

ونــاتاملشــروع م أن يحيــث قبـــلاملبــا مــن والتحــديثات التعــديالت عــض ــا عل يطــرأ قـــد امعــة ا ومرافــق

ا ز أثنـــاء املقـــاول ـــ ع ـــ ب ي ممـــا والصـــيانة شـــغيل ال مقـــاو أو امعـــة ا ي ســـو ـــم ع الوقـــوف للموقـــع رتـــھ

ي املرفقةاملبا والرسومات املخططات مع ا مطابق مدى عن بنفسھ والتحري مـنواملرافق املشروع ون ت و

التالية   :العناصر

ي  4-1 العامةاملبا   .واملرافق

انيكية  4-1-1 املي   .نظمة

التكييف  4-1-1-1     .أنظمة

التكييـــف[ أنظمـــة ونـــات م جميـــع وصـــف ـــيـــذكر ع تقتصـــر وال شـــمل نوعيـــة: بحيـــث

التكييف ارجية-القدرة-نظام وا الداخلية الوحدات التحكم-عدد   .].....أنظمة

التدفئة  4-1-1-2    .أنظمة

ــــ[ ع تقتصــــر وال شــــمل بحيــــث التدفئــــة أنظمــــة ونــــات م جميــــع وصــــف نوعيــــة: يـــذكر

التدفئة ارجية-القدرة-نظام وا الداخلية الوحدات التحكم -عدد   . ].....أنظمة

ة  4-1-1-3   و وال الشفط  .أنظمة

ــ[ ع تقتصــر وال شــمل بحيــث ــة و وال الشــفط أنظمــة ونــات م جميــع وصــف : يــذكر

ـــــة و وال الشـــــفط ارجيـــــة-القـــــدرة-نوعيـــــة وا الداخليـــــة الوحـــــدات أنظمـــــة-عـــــدد

  . ].....التحكم

بالغاز  4-1-1-4   التغذية  .نظام

وصــــف[ ــــيــــذكر ع تقتصــــر وال شــــمل بحيــــث بالغــــاز التغذيــــة أنظمــــة ونــــات م : جميــــع

بالغاز التغذية نظام الوحدات-السعة–نوعية والوقاية-عدد التحكم   . ].....أنظمة

السباكة  4-1-1-5    .نظام

ــ[ ع تقتصــر وال شــمل بحيــث الســباكة أنظمــة ونــات م جميــع وصــف التغذيــة: يــذكر

بارد مطار–حار/ باملاء مياه صرف الص ات–الصرف   . ]... -الغسيل-امل



خالدجامعة   امللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

املشروع   :     /     /رقم
422  

اصة ا   املتطلبات

امس ا رقم  الباب  4356TF004: نموذج

  

ق  4-1-1-6   ر ا من الوقاية  .نظام

ع[ تقتصر وال شمل بحيث ق ر ا من الوقاية أنظمة ونات م جميع وصف يذكر

وناتھ:   وم النظام والتحكم-نوع املراقبة ات–أنظمة ـق–امل ر ا إطفـاء كبـائن

.....[ .  

النقل  4-1-1-7    .أنظمة

ــ[ ع تقتصــر وال شــمل بحيــث النقــل أنظمــة ونــات م جميــع وصــف ( النوعيــة: يــذكر

نظمــــة ، واملســـتلزمات طعمـــة نقـــل مصـــاعد ، متحركـــة وممـــرات ســـاللم ، مصـــاعد

املتحركة املنصات ، وائية ال ية مولة–العدد–) نبو الصنع-السعة–ا سنة

كيب- ال   . ].....  -سنة

ائية  4-1-2 ر الك   .نظمة

  .نارة  4-1-2-1  

ـــــ[ ع تقتصـــــر وال شـــــمل بحيـــــث نـــــارة أنظمـــــة ونـــــات م جميـــــع وصـــــف نوعيــــــة: يـــــذكر

الطوارئ–ضاءة اصة-إضاءة ا رشادية-ضاءة املفاتيح–ضاءات نوعية

التحكم-   . ].....  -أنظمة

سيـــة  4-1-2-2   الرئ التحكم  :لوحات

بح[ سـية الرئ التحكم لوحات ونات م جميع وصف ـيذكر ع تقتصـر وال شـمل : يـث

عــــام ـــاوصـــف وأماك ــــا وأرقام ــــا ونوعي والفرعيــــة-للوحـــة ســــية الرئ اللوحـــات –عــــدد

سية-السعة رومغناط الك والتحكم-القواطع الوقاية زة روضوئية–أج الك اليا ا

-  .....[ .  

س  4-1-2-3   ائيةاملقا ر   :الك

ـ[ ع تقتصـر وال شـمل بحيـث الطاقـة س ومقـا مخـارج ونـات م جميـع وصـف  :يـذكر

ا ونوعي الطاقة ملخارج عام شغيل–السعات-وصف ال د   . ].....  -ج



خالدجامعة   امللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

املشروع   :     /     /رقم
423  

اصة ا   املتطلبات

امس ا رقم  الباب  4356TF004: نموذج

  

تصاالت  4-1-2-4     :أنظمة

ـ[ ع تقتصـر وال شـمل بحيـث تصـاالت أنظمـة ونـات م جميع وصف وصـف: يذكر

ات والشب والفرعية سية الرئ للمقاسم ة(شامل املركز الساعة ، وم ن ، اتفية ال

، والراديـــو الداخليــة ذاعـــة ، ونيــة التلفز ات ـــام وال املراقبــة ، ـــ النــداء ــزة أج ،

الت والوســـــــائل العـــــــرض ـــــــزة ،أج ي ـــــــو التلفز ســـــــتقبال ـــــــزة أج ، وائيـــــــات ال ، عليميـــــــة

التعليم   . ].....   -النوعية–السعات-عداد-)  معامل

ق  4-1-2-5   ر ا إنذار   :أنظمة

تقتصرع[ وال شمل بحيث ق ر إنذارا أنظمة ونات م جميع وصف: يذكروصف

النظـــــــــام ونـــــــــات مل ـــــــــرارة( شــــــــامل وا الـــــــــدخان شــــــــعار اس ـــــــــزة وأج ســـــــــية الرئ اللوحــــــــات

نذار أجراس ، والفرعية سية الرئ -النوعيـة–السـعات-عـداد) والغاز،القواطع

ا   . ].....    -أماك

الصواعقنظام  4-1-2-6   ضد ماية وا ض   :التأر

وال[ شــــمل بحيــــث الصــــواعق عــــات وما ض التــــأر نظــــام ونــــات م جميــــع وصــــف يـــذكر

ع النظـام:تقتصر ونـات مل شـامل ـا-النوعيـة–السـعات-عـداد(وصف    -أماك

 .....[ .  

الدخول  4-1-2-7   بنقاط ائية ر الك التحكم  : أنظمة

شـمل[ بحيث الدخول بنقاط ائية ر الك التحكم أنظمة ونات م جميع وصف يذكر

ع تقتصر النظام: وال ونات مل شامل شعار( وصف س زة أج ، سية الرئ اللوحات

، الذكيــــــة البطاقــــــات ، ائيــــــة ر الك قفــــــال ، ونيــــــة لك بــــــواب نــــــذار أجــــــراس ،

يات املقت حماية زة ا-النوعية–السعات-عداد) أج   . ].....  -أماك

ة  4-1-3 واملعمار املدنية   .نظمة

ـــ[   للمب ي شـــا النظـــام ـــ ع يقتصـــر وال شـــمل بحيـــث ـــة واملعمار املدنيـــة لألنظمـــة وصـــف يـــذكر

والتكســـيات املعمـــاري شـــطيب وال ـــة واملعمار شـــائية التمـــددات وفواصـــل ارجيـــة ا غالقـــات و

واملختبــــ واملعامـــــل امليــــاه ودورات ــــو لل والداخليــــة ارجيــــة ـــــةـا والرطو للصــــوت العــــزل وأنظمــــة رات

الداخليــــــــــة انات والـــــــــد رضـــــــــيات و ا وإكسســـــــــوارا بـــــــــواب و ــــــذ ــ النوافـ الفراغـــــــــات إغـــــــــالق وأنظمـــــــــة

والكميات املساحات وحصر والساللم واملداخل املتحركة والقواطع املستعارة سقف و ارجية وا

أدناه ورة املذ العقد محل ي املبا   .]..... ميع
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رقم  4-1-3-1   املب) 1( مب املب.[:أسم اسم   ]يذكر

جمالية  -أ     ع: .............     املساحة مر   م

  م:    ....................        الطول  -ب    

  م:  ....................        العرض  -ج    

  - د    

  -ـ

  م:   ....................     رتفاع

دوار   : .............عدد

القبو  - وـ     ع:       ...........    مساحة مر   م

ول  -ز     الدور ع: ...........  مساحة مر   م

  -ح    

  -ط

ي الثا الدور ع:...........  مساحة مر   م

الدور ع: ..........   -----مساحة مر   م

ي     املبا ميع أعاله ورة املذ البيانات تلك ذكر مراعاة   .آمل

للموقع  4-1-3-2   ة التقدير املساحة ع: ............ إجما مر   م

العامة  4-2 واملرافق العام   .املوقع

انيكية  4-2-1 املي   .نظمة

ة  4-2-1-1   املركز دات امل   .محطة

ــ[     ع تقتصــر وال شــمل بحيــث ــة املركز دات ــ امل محطــة ونــات م جميــع وصــف : يــذكر

يـــــــد الت وأبـــــــراج ـــــــب ناب و ات ـــــــ وامل دات ـــــــ امل مـــــــن املحطـــــــة ونـــــــات مل شـــــــامل وصـــــــف

ـــــــواء ال مناولـــــــة ـــــــا( ووحـــــــدات يديـــــــة–نوع الت ا ـــــــزة-قـــــــدر أج ، ســـــــية الرئ اللوحـــــــات

اأم-النوعية–السعات-عداد) التحكم   . ]..... اك

ة  4-2-1-2   املركز املياه انات   .محطات

تقتصــر[     وال شــمل بحيــث ــة املركز امليــاه ن ــ محطــة ونــات م جميــع وصــف يــذكر

ــــــ واملواقـــــــد: ع ـــــــب ناب و ات ـــــــ وامل الغاليــــــات مـــــــن املحطـــــــة ونــــــات مل شـــــــامل وصـــــــف

واء بـــــــال شـــــــبع وال التخفيـــــــف ـــــــزة أج الـــــــتحكم ـــــــزة ـــــــا(  -وأج ـــــــة–نوع رار ا ا -قـــــــدر

التحكم زة أج ، سية الرئ ا-النوعية–السعات-عداد) اللوحات   . ]..... أماك
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الص  4-2-1-3   الصرف مياه ة معا   .محطة

تقتصـر[       وال شـمل بحيـث ـة املركز امليـاه ن ـ محطـة ونـات م جميع وصف يذكر

ــــــ وأحــــــواض: ع ات ــــــ واملر ب ســــــ ال أحــــــواض مــــــن املحطــــــة ونــــــات مل شــــــامل وصــــــف

وائية-التصفية ال ب-املعدات ناب و ات وامل ة والعضو الكيميائية ات واملعا

ـــــــا(  ـ الــــــــتحكم-نوع ـــــــــزة أج ، ســــــــية الرئ ـــــــعات-عــــــــداد)اللوحــــــــات -النوعيـــــــــة–السـ

ا   . ]..... أماك

والتعقيم  4-2-1-4   املياه تحلية   .محطة

تقتصــر[     وال شــمل بحيــث ــة املركز امليــاه ن ــ محطــة ونــات م جميــع وصــف يــذكر

ـ ــزة: ع وأج ـا بأنوع والفالتـر ـام ا امليـاه خزانـات مــن املحطـة ونـات مل شـامل وصـف

امليــــــاه عســــــر إزالــــــة معــــــدات ــــــة و ــــــة–ال املعا ومعــــــدات ــــــة الكيماو التغذيــــــة معــــــدات

لور و –بال ختبـار و القياسـات ـبومعـدات ناب و ات ـ وامل املحـالة امليـاه ( خزانـات

ا ا–أنواع التحكم-قدر زة أج ، سية الرئ النوعية–السعات-عداد) اللوحات

ا-   . ]..... أماك

ائية  4-2-2 ر الك   .نظمة

حتياطية  4-2-2-1   الطاقة توليد   .محطات

ع[     تقتصر وال شمل بحيث سية الرئ املحطة ونات م جميع وصف وصف: يذكر

ا وأرقام ا ونوعي بالديزل أو بالغاز ا شغيل ونظام اء ر الك توليد لوحدات عام

ا ا–وأماك لية–قدر التوصيل ومفاتيح الطاقة–القواطع نقل -معدات

التيار مقاومة والت-معدات الوقاية زة   . ]..... حكمأج

د  4-2-2-2   ج املتوسط الضغط فولت13.8محطة   .            كيلو

ـ[     ع تقتصـر وال شـمل بحيـث سـية الرئ املحطـة ونـات م جميـع وصف وصـف: يذكر

ـــا وأماك ـــا وأرقام ــــا ونوعي ا شـــغيل ونظــــام للمحطـــة ا–عـــام الوقايــــة–قــــدر ـــزة أج

لية-والتحكم التوصيل ومفاتيح   . ]..... القواطع

املنخفض  4-2-2-3   الضغط   .لوحات
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ــــ [     ع تقتصــــر وال شــــمل بحيــــث املحطــــة ونــــات م جميــــع وصــــف عــــام: يــــذكر وصــــف

ليـــة الـــتحكم ومفـــاتيح الفرعيـــة الـــدائرة ولوحـــات ســـية الرئ ـــع التوز مفـــاتيح للوحـــات

ا وأماك ا وأرقام ا ونوعي ا شغيل ونظام الفرعية الدوائر ا–ومفاتيح زة–قدر أج

والتحكم   . ]..... الوقاية

د  4-2-2-4   ا خفض   .محوالت

ــ[     ع تقتصــر وال شــمل بحيــث املحــوالت ميــع وصــف للمحــوالت: يــذكر عــام وصــف

ا وأماك ا وأرقام ا ا–نوعي والتحكم–قدرا الوقاية زة   . ]أج

املنخفض  4-2-2-5   الضغط ابالت ات   .شب

وال [     شــمل بحيــث املــنخفض الضــغط ــابالت و ات شــب ونــات م جميــع وصــف يــذكر

ــ ع ــا: تقتصــر وأماك ــا وأرقام ــا ونوعي ا ومقاســا ات للشــب عــام ا–وصــف –قــدر

والتحكم الوقاية زة   . ]..... أج

نارة  4-2-2-6   ات   .شب

ـ[     ع تقتصـر وال شـمل بحيـث نـارة ووحـدات ات شـب ونـات م وصف نوعيـة: يذكر

ا–نارة التحكم–سع   . ]..... أنظمة

والتحكم  4-2-2-7   شغيل ال   .مراقبة

وال[     شــــمل بحيــــث والــــتحكم شــــغيل وال املراقبــــة أنظمــــة ونــــات م جميــــع وصــــف يــــذكر

ع ا :تقتصر ا–نوعي ا–أعداد   . ].....      -أماك

املدنية  4-2-3   .نظمة

العامة  4-2-3-1   دمات ا ات   .شب

ع[     تقتصر وال شمل بحيث العامة دمات ا ات شب ميع امل وصف : يذكر

شبكة ، السيول ف تصر شبكة ، الص الصرف مياه شبكة ، التغذية مياه شبكة

الغاز شبكة ، اء ر الك شبكة ، تصاالت شبكة ، ق ر ا إطفاء الصمامات) مياه

ات– ش-امل التفت يل( غرف ام-)  املنا قدرا حيث ا–ن ا-أماك –سع

واملراقبة التحكم   . ]..... أنظمة
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املوقع  4-2-3-2   سيق   .ت

ــــ[     ع تقتصــــر وال شــــمل بحيــــث للموقــــع امــــل وصــــف املســــطحات–الشــــوارع: يــــذكر

ضــراء ــ–ا واملم نتظــار–املمــرات واملخــارج–أمــاكن املــرور–املــداخل إشــارات

اضية- الر طفال–املالعب   . ].... مالعب

راسة  4-2-3-3   ا وغرف ارجية ا   .سوار

ـــ[     ع تقتصـــر وال شــمل بحيـــث لألســـوار امـــل وصـــف رتفاعـــات: يــذكر و –طـــوال

واملخــــــارج راســــــة–املـــــداخل ا ضــــــاءة–نقــــــاط الــــــدخول–و ــــــ الــــــتحكم -نقــــــاط

املراقبة ات ن-ام والسائق للطالب نتظار   . ]....  -صاالت

رصفة  4-2-3-4   و   .الطرق

ــــــ[     ع تقتصــــــر وال شــــــمل بحيــــــث رصــــــفة و للطــــــرق امــــــل وصــــــف ــــــا: يــــــذكر –نوعيا

ية التقر ا السيارات-نارة- -العرض–أطوال خالء-مواقف و التجمع أماكن

العام– النقل   . ]...     -محطات

ضراء  4-2-3-5   ا واملسطحات دائق   .ا

ـــ[     ع تقتصـــر وال شـــمل بحيـــث ضـــراء ا واملســـطحات ـــدائق ل امـــل وصـــف : يـــذكر

دائق ا ا-ار-نوعيات ا–أعداد ضراء–ارتفاعا ا املسطحات مساحة

الري– ووسائل ا–أنظمة   . ]...  أماك
  

باملشروع-5 العمل  :        نطاق

رقم املادة ع ساسية )1(بناء الوثيقة امن مقدم ورد التاليةوما عمال شمل املشروع نطاق  :فإن

و الأعمال  5-1  .صيانةالشغيل

افحة  5-2 وامل النظافة  .أعمال

وال  5-3 الزراعة افحةأعمال  .وامل

ور املذ الوصف حسب رقموذلك الفقرة العمل ورة )6(مجال  .  أدناهاملذ
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ة  -6 املطلو دمات وا العمل   :مجال

العمـــــل مجـــــال شـــــ[شـــــمل وال والزراعـــــة افحـــــة وامل والنظافـــــة والصـــــيانة شـــــغيل افـــــة]جـال يل ومرافــــــقمبـــــا

رقـــم بـــالفقرة املحـــددة امعـــة ـــا) 4(ا قا وم املشـــروع ونـــات م وصـــف الشــــروط ـــذه وصــــيانةمـــن شـــغيل و

العامـة املرافق خدمات ن وتأم يـلوإصـالحوإصالح وتأ يوتـرميم رصـفةوالطـرقاملبـا رضـياتواو و ملمـرات

أخــر  ونــات م ــاى وأي ا ومحتو ــا عل واملحافظــة ــق ر ا مــن مايــة وا الوقايــة خــدمات وتــوف شــآت امل لتلــك

التامـــة الراحـــة شـــآتملســتخدميلتــوف امل يتلـــك مواملبــا ـــام وم م واجبـــا وإنجـــاز أداء مــن م لتمكيـــ واملرافـــق

التالية ساسية العناصر من العمل مجال ون ت و سر و ولة  :س

املشروع  6-1  .شغيل

املو   حسب شغيل ال بأعمال املقاول ييقوم الثا  . القسم

املشروع  6-2  .صيانة

املو   حسب الصيانة بأعمال املقاول الثالثيقوم  .القسم

افحة  6-3 امل و النظافة  .أعمال

املو   حسب افحة امل و النظافة بأعمال املقاول عيقوم الرا  . القسم

وال  6-4 الزراعة افحةأعمال  .امل

املو   حسب وال الزراعة بأعمال املقاول امسيقوم ا  .القسم
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ي الثا زء   ا

اصة ا املشروع -املتطلبات شغيل   .أعمال
  

شـــروط -1 ــ املحـــددة شــآت وامل العامــة ـــدمات ا ومرافــق ونظـــم ات ــ وتج معــدات شـــغيل يــتم أن يجــب

ــــات توج حســــب و والصــــيانة شــــغيل ال بــــات وكت عة الصــــا ات الشــــر وتوصــــيات لتعليمــــات وفقــــا العقــــد

العمــ عليمـات إعـداد املقــاول ـ وع العمــل صـاحب إذامنـدوب عة الصــا ات الشـر بتوصــيات ـا اق إل ل

العمـــــل صـــــاحب ملنـــــدوب التعليمـــــات ـــــذه تقـــــدم أن ـــــ ع افيـــــة ـــــ غ والصـــــيانة شـــــغيل ال بـــــات كت انـــــت

ملنـدوب تقـدم قياسـية شـغيل إجـراءات إعـداد املقـاول ـ وع شغيل ال برامج تنفيذ قبل ا عل للموافقة

خالل وذلك ا عل للموافقة العمل يجبثال) 30(صاحب لذلك إضافة املوقع إستالم خ تار من يوما ثون

التالية البيانات جراءات ذه تحدد   :أن

أســـــــاس  -أ ـــــــ ع شـــــــغيل ن) 24(ال املختصـــــــ ن العـــــــامل ـــــــون ي أن ـــــــ ع ســـــــبوع أيـــــــام ــــــة طيلـ ـــــا يوميــ ســـــــاعة

والعطــالت عيــاد أيــام ذلــك ــ بمــا املعتمــدة الورديــات حســب وقــات جميــع ــ الرســميةمتواجــدين

اليف ت أي امعة ا تتحمل أن   .دون

ات  -ب والتج املعدات وموازنة اختبار   .إجراءات

والسالمة  -ج ب التدر   .إجراءات

دولة  - د وا العمل سياب ا   .إجراءات

حمولة  -ـ بدون سبو مولة/ ختبار ا تحت ري   .والش

الطوارئ   -و   . إجراءات

ترشيد  -ز شغيلبرامج ال اليف   .ت

ة  -ح الدور ر التقار   .إعداد

ات  -ط والتج واملعدات نظمة ميع شغيل ال أعمال   .جداول

التالية نظمة ع تقتصر وال شمل شغيل ال   :وأعمال
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انيكية  -2 املي   .نظمة

يد  2-1 والت التكييف   .نظام

جميــــع   ومالحظــــة عــــة ومتا شــــغيل ب املقــــاول التكييــــفيقــــوم وكــــذلك ــــا أنواع شــــ التكييــــف وحــــدات

ـواء ال مناولـھ وحـدات ـ وتحكـم مراقبـھ ووحـدات ات ـ م مـن بعـھ ي ومـا ) A.H.U ،F.C.U(املركـزي

البــاردة امليــاه أنظمــة شــغيل عــن أيضــا مسـؤول واملقــاول الغــرف مختلــف ــ إ ــواء ال ــع توز وتوصـيالت

جميـع وكـذلك ات شـب مـن ـا بع ي ومـا وتقــعوالسـاخنة وخالفـھ يـد الت وغـرف امليـاه ـرادات و الثالجـات

ـــــ ع ومنتظمـــــة مســــتمرة بصـــــورة املحــــددة شـــــآت وامل ي املبـــــا ميــــع شـــــغيل ال مســــؤولية املقـــــاول ــــ ع

ملــدة24أسـاس بحيــث7سـاعة التكييـف وحــدات عمـل ة إســتمرار ـ ع وللمحافظــة سـبوع ــ أيـام

املناســب املنـاخ لتـوف عاليــة بكفـاءة جدولــةعمـل املقـاول ــ ع فيجـب التعليميـة امج ــ ال سـ سـن

فيجــب شــغيل ال ــاليف ت ترشـيد ميــة وأل التكييــف أنظمــة ونـات م ميــع واملراقبــة شــغيل ال أعمـال

مـــع ســـيق والت شـــراف ـــاز ج ـــات توج حســـب ي باملبـــا التكييـــف أنظمـــة شـــغيل و إغـــالق املقـــاول ـــ ع

و  ي للمبــــــا املســــــتخدمة ــــــة دار ـــــات شــــــامالا العقــــــد ســــــعر وضــــــمن حســـــابھ ــــــ ع املقــــــاول ــــــ ع لـــــزم

امليـــاه وخطــوط ــواء ال مجـــاري تنظيــف ــ املتخصصـــة ات الشــر مــن عـــدد ليــف بت والعمالــة امــات ا

قبـل مـن املحـددة املواعيـد حسـب أو العقـد مـدة خـالل واحـدة مـرة املركـزي للتكييـف نة ـ وامل دة امل

شراف از وج العمل صاحب   .مندوب

الطبية  2-2 الغازات محطة   .نظام

شمل   و واء ال ة معا ونظام الطبية الغازات وحدات جميع ومالحظة عة ومتا شغيل ب املقاول يقوم

ي وثــــا ن ــــ ك ــــ ع تقتصــــر وال شــــمل ــــ وال الطبيــــة والغــــازات ــــواء ال ــــع وتوز ن تخــــز ــــ ع النظــــام

تــــــ الن وأكســــــيد ــــــون الكر نـأكســــــيد وج ــــــ املضـــــــغوطروزوالني ــــــواء ال ــــــة معا وحــــــدات ــــــ إ باإلضــــــافة

املقــــاول يقـــوم وســــوف ـــذا واملراقبــــة الـــتحكم ـــزة وأج اصــــة ا ات والشـــب ــــل املخ ـــواء وال املجفـــف

يتعلــق ومـا ـواء ال ـة معا وأنظمــة ـا تخز وأمـاكن الغـازات ألنظمــة ـة الدور شـغيل ال أعمـال بجدولـة

وصـــمامات تحكـــم ـــزة وأج وخزانـــات ضـــواغط مـــن يتحقـــقـــا الـــذي ل بالشـــ وخالفـــھ ـــع توز ات وشـــب

وحســـــب ــــة املطلو ي املبــــا ميــــع الطبيــــة الغــــازات مــــن متقطعــــة ــــ وغ مســــتمرة إمــــدادات تــــوف معــــھ

لــزم و الصــمامات جميــع عمــل مــن التأكــد مــع الظــروف جميــع تحــت العمــل صــاحب منــدوب ــات توج

وال سـية الرئ زانـات با الغاز ات مستو مراقبة املقاول إبـالغع ـتم و ومنتظمـة ـة دور بصـفة فرعيـة

قبل العمل صاحب الكمية) 48(مندوب نفاذ وقبل الدنيا ات املستو إ الوصول من   .ساعة
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ــاه  2-3 ــ امليـ ع وتوز ن تأم   .نظم

عـــن  1-3-1   ـــا ع وتوز امليـــاه ة مصـــ ـــق طر عـــن بامليـــاه امعـــة ا ومرافـــق شـــآت وم ي مبـــا إمـــداد يـــتم

شـــبكة ـــق شـــغيلطر عـــن مســـؤوال املقـــاول ـــون و ، املوقـــع داخـــل والفرعيـــة ســـية الرئ امليـــاه

بجدولــــة يقـــوم ثـــم ومـــن والتنقيـــة ن التخـــز ونظـــم ات ـــ وتج ات ـــ م مـــن امليـــاه نظـــم جميـــع

امليـاه مـن متقطعـة ـ وغ مسـتمرة إمدادات توف معھ يتحقق الذي ل بالش شغيل ال أعمال

الظـــــ جميـــــع تحـــــت املشـــــروع مرافـــــق مـــــنميـــــع س املحـــــا جميـــــع عمـــــل مـــــن التأكـــــد مـــــع روف

والفرعيـــة ســـية الرئ زانـــات با امليـــاه ات مســـتو مراقبـــة املقـــاول ـــ ع لـــزم و ـــارج وا الـــداخل

وجود عدم حالة باملوقع شراف از ج إبالغ تم و اليوم مدار ع ومنتظمة ة دور بصفة

قبل والفرعية سية الرئ زانات با افية مسـؤوليةساعة) 48(مياه وتقـع الكميـة، نفاذ من

طــــــوط ا ــــــق طر عــــــن ذلــــــك ــــــان ســــــواء امعــــــة ا ــــــ ع ــــــا ع وتوز امليــــــاه ن تــــــأم ــــــاليف ت دفــــــع

ة املص مياه انقطاع حالة موردين ق طر عن املياه ن تأم أو ة املص ملياه سية   .الرئ

حسـب  2-3-2   امليـاه مصـادر مـن عينـات بأخـذ ـة دور بصـفة القيـام املقـاول ـ رقـمع بـالفقرة ـ املو

بنظافــة) 2-4( القيــام عليــھ يـة املخ النتــائج ــ ع نـاء و امليــاه ونقــاوة نظافـة مــن للتحقــق أدنـاه

الرواسب من والتمديدات والفرعية سية الرئ ة والعلو رضية املياه خزانات عقيم و وتط

مــــــــع بالتعاقـــــــــد وذلــــــــك امعــــــــة ا ي ســـــــــو م ة ـــــــ ـ و ـــــــالمة سـ لضـــــــــمان وخالفــــــــھ ــــــــة تر ـــــــاتو ــ ج

شرا از ج ات وتوج ة املعت الفنية صول وفق املياه تنقية مجال    .فمتخصصة

للمياه  2-4 املعم   .التحليل

ي     باملبــا املســتخدمة امليــاه أنــواع ميــع عينــات بأخــذ للميــاه ــ املعم بالتحليــل املقــاول يقــوم

ـــــ املوجـــــودة نظمـــــة ملختلـــــف واملراكـــــز لـــــدىواملجمعـــــات كيميائيـــــا ـــــا تحليل ثـــــم ومـــــن املوقـــــع

منـــدوبـاملختبــ قبـــل مــن واملعتمـــدة املختصـــة ــات ا قبـــل مـــن ــا ل املـــرخص املتخصصـــة رات

ــــة املطلو ختبــــارات جميــــع شــــاملة ر أشــــ ســــتة ــــل مــــرة وذلــــك دوري ل شــــ العمــــل صــــاحب

م رشامل تقر وتقديم والصنا امل لالستخدام املياه وسالمة جودة ومعتمدلتحديد وثق

ـــــــدروجي يــ ال س ـــــــــ وترك يـــــــــة املخ النتـــــــــائج جميـــــــــع ـــــــھ فيــ املعدنيـــــــــة) (PHيحـــــــــدد والعناصـــــــــر

قبل من ة املطلو والتوصيات وخالفھ يا والبكت ات والفطر ات وامليكرو لوان و والشوائب

ـــــ ع بنـــــاء ـــــة املطلو جـــــراءات جميـــــع باتخـــــاذ املقـــــاول قـــــوم و التوصـــــيات تقـــــديم مـــــع ـــــ املخت

العملتوص صاحب مندوب ات وتوج املخت   .يات

امليـاه عينـات مـــــيع اليـومي امليـاه لتحليـل الالزمـة ـزة ج بتـوف املقـاول يقـوم  TEST(كمـا

KIT  (حسابھ ع الالزمة دوات و املواد بتوف املقاول قوم   .و
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املصاعد  2-5   .أنظمة

املصـاعد   جميع شغيل ب املقاول عاليـةيقوم كفـاءة يحقـق ل شـ العامـة واملرافـق ي املبـا ـ املوجـودة

ـــة ز جا ـــ ع املحافظـــة املقـــاول يلـــزم وعليـــھ ي املبـــا تلـــك ـــ عمـــال أداء ـــة ز جا ة إســـتمرار وضـــمان

أسـاس ـ ع ومنتظمـة مستمرة بصورة املصاعد ملـدة24شغيل ام7سـاعة ـ ال مـع سـبوع ـ أيـام

مصـــا ـــ ف بتواجـــد شـــغياملقــاول ال داء ـــ ع املحافظـــة املقـــاول ـــ وع الطارئــة التوقـــف ـــاالت عد

ـ أق بحـد شـغيل ال لعمليـات يلـزم مـا وتـوف الطـوارئ ونـداءات ألعمـال سـتجابة و ا ل ) 24(املمتاز

باملوقع اصة ا للظروف نظرا العطل عن بالغ وقت من   .ساعة

العامة  2-6 دمات ا ات   .شب

شبكة   ، السيول ف تصر شبكة ، الص الصرف مياه شبكة ع العامة دمات ا ات شب شتمل

وفقـا بـاملوقع ات الشـب تلـك جميـع شغيل املقاول ع لزم و تصاالت شبكة ، ق ر ا إطفاء مياه

املقـاول ـ ع جـب و شـراف ـاز ج ـات وتوج شغيل ال عليمات حسب اصة وا الطبيعية للظروف

حوالال جميع ات الشب تلك ة ز جا من دائمة بصفة   . تأكد

مطار  2-6-1   مياه ف وتصر الص الصرف   .شبكة

قبـــــل     ـــــا ز مطــــاروجا و الصـــــ الصـــــرف ات شــــب نظافـــــة مـــــن التحقــــق املقـــــاول ـــــ ع يجــــب

الشبكة ونات م جميع شمل شغيل لل برنامج بإعداد وذلك يوما ن بثالث مطار منموسم

للصـيانة جـدول وإعـداد والـتحكم املراقبـة وأنظمـة الرفـع ات ـ وم ش تفت وغرف تمديدات

سنة ل مرة قل ع وذلك والتحكم املراقبة زة وأج والصمامات ات للم   .الوقائية

ق  2-6-2   ر ا إطفاء مياه   .شبكة

والفرعية     سية الرئ طوط ا ع ق ر ا إطفاء مياه شبكة اتشتمل وامل والصمامات

ل بالشـ النظـام ونـات م جميـع شـغيل املقـاول ـ وع والـتحكم املراقبة ونظم املياه وخزانات

ـ ع جـب و العمـل صـاحب منـدوب ات توج وحسب السالمة ومتطلبات معاي يحقق الذي

الصيانة أعمال بجدولة يقوم أن النظام ونات م ع واملستمرة الدائمة للمحافظة املقاول

عليمـات حسـب ـة دور بصـفة ـق ر ا إطفـاء ميـاه شـبكة ة ز جا اختبارات وإجراء الوقائية

العمل صاحب   .مندوب
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ائية  -3 ر الك   .نظمة

ائية  3-1 ر الك الطاقة ع وتوز ن تأم   .نظم

السـعودية   لشـركة العامـة الشـبكة من ائية ر الك بالطاقة امعة ا ومرافق شآت وم ي مبا د تزو يتم

ـــــع وتوز ن تـــــأم ومعـــــدات نظـــــم ـــــ ع تقتصـــــر أن دون شـــــغيل ال مســـــؤولية املقـــــاول ـــــ ع وتقـــــع ـــــاء ر للك

أساس ع ومنتظمة مستمرة بصورة املحددة شآت وامل ي املبا جميع ع ية ر الك ساعة24الطاقة

حتياطيـــ7ملـــدة يـــة ر الك الطاقـــة محطـــات ـــ ع املحافظـــة املقـــاول ـــ ع جـــب و ســـبوع ـــ ـــأيـــام ة

مـــــدار ـــــ ع شـــــغيل لل ـــــة ز جا أعمـــــال) 24(وضـــــع إلنجـــــاز ن املختصـــــ ن العـــــامل يتواجـــــد أن ـــــ ع ســـــاعة

شـــراف ــاز ج ـــات وتوج العمــل صـــاحب منــدوب طلـــب حســب شــغيل ـــ( ال املوقــع مخططـــات راجــع

الســــادس واملحـــــوالت) البــــاب املتوســــط الضـــــغط ــــاء ر ك مفـــــاتيح صــــيانة أعمــــال جدولـــــة املقــــاول ـــــ وع

يتحققوالقوا الذي ل بالش ية ر الك الطاقة ع بتوز اصة ا والنظم الت و ضاءة و ابالت وال طع

الظروف جميع تحت ائية ر الك الطاقة من متقطعة وغ مستمرة إمدادات توف   .معھ

ــة دار و اديميــة باملنــاطق اصــة ا ائيــة ر الك الطاقــة ــع وتوز ن تــأم ــاليف ت دفــع مســؤولية وتقــع

الفــواتوالط ــع توز عــة متا مســؤولية املقــاول ــ ع وتقــع امعــة ا ــ ع العامــة واملرافــق اضــية والر بيـة

ي ــــا ر الك التيـــار انقطـــاع ـــ لتال العمــــل صـــاحب منـــدوب مـــع ســــيق بالت الرســـوم ســـديد مـــن والتحقـــق

مفاجئة   .بصورة

تصاالت  3-2 ات   . شب

شــــــبكة   ونــــــات م ـــــع جميــ شــــــغيل ـــــاول املقــ ــــــ ع ديثـــــــةيجــــــب ا ات للمســــــتو طبقـــــــا تصــــــاالت أنظمـــــــة

جدولـة املقـاول ـ ع لزم و املعدات لتلك عة الصا الشركة لتعليمات وطبقا واقتصاديا فنيا واملقبولة

والصيانة شغيل ال ف ة ز جا ون وت دمة ا توقف لتال وذلك تصاالت معدات شغيل أعمال

خالل أيـام ) 24(للعمل وطيلة يوميا أعطـالساعة جميـع وإصـالح شـغيل ال إجـراءات وإعـداد سـبوع

ال الســن وكيـل مـع التعاقـد العقـد سـعر وضـمن حسـابھ ـ ع التعاقـد املقـاول لـزم و تصـاالت ـزة أج

ة الدور والصيانة عطال   .إلصالح
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املغلقة  3-3 ونية التلفز ات ام وال املراقبة   ) .CCTV( نظام

شغيل   ب املقاول انتيقوم سواء املغلقة ونية والدوائرالتليفز املراقبة أنظمة ونات م جميع عة ومتا

دوري ل شـ والتوصـيالت ات ـام ال نظافـة مالحظـة املقاول ع لزم و التعليمية أو منية للمراقبة

جدولـــــة املقــــاول ــــ ع يجــــب نظمــــة تلــــك أداء ة إســــتمرار ولضــــمان شــــراف ــــاز ج عليمــــات وحســــب

شــــــــركةأعمـــــــال مـــــــع التعاقـــــــد املقــــــــاول ـــــــ ع لـــــــزم و نظمــــــــة تلـــــــك ونـــــــات م ميــــــــع الوقائيـــــــة الصـــــــيانة

اصـــة ا لألعمـــال وذلـــك املغلقـــة ونيـــة التليفز الـــدوائر ات ـــام و املراقبـــة ات ـــام نظـــم ـــ متخصصـــة

العمل صاحب مندوب ات توج   .حسب

ق  3-4 ر ا ضد نذار   .أنظمة

ل   شـ لـزم و العامـة واملرافـق ي املبـا مختلـف ـ ـق ر ل نـذار أنظمـة ونـات م شغيل ب املقاول يقوم

نـــذار أنظمــة شــغيل ة واســـتمرار ــة ز جا لضــمان الالزمــة ختبـــارات و النظافــة أعمــال إجــراء دوري

شـعار س زة أج الغـاز( ومعايرة ، ـرارة ا ، بـرام) الـدخان إعـداد املقـاول ـ والصـيانةوع شـغيل ال ج

حالـــة أي وقـــوع حالـــة ـــ والعاجلـــة ـــة الدور ر التقــار إعـــداد وعليـــھ النظـــام ات ـــ وتج ملعـــدات الوقائيــة

مدار ع الطارئة االت ل ستجابة سرعة املقاول وع خالل) 24(إنذار   . سبوع) 7(ساعة

ائية  3-5 ر الك ذرع و بواب   .أنظمة

الرأسـية   بـواب و املروحيـة بـواب و لقـة امل بـواب ـ ع تقتصـر وال شـمل ائيـة ر الك بواب نظام

ذرع أيضـــــا شـــــمل و خارجـــــھ أو ـــــ املب داخـــــل ســـــواء الطرفيـــــة الوحـــــدات ـــــق طر عـــــن أو شـــــغيل ال آليـــــة

التحميـــل ونقـــاط واملســـتودعات املواقـــف ـــ ـــروج وا الـــدخول نقـــاط ـــ للـــتحكم ائيـــة ر يـــلالك والت

ـــــام النظــ ـــــات ونــ م معــــــدات ـــــــ إ املراقبـــــــة( باإلضــــــافة ـــــــزة شــــــعاروأج س ـــــــزة وأج ائيـــــــة ر الك ــــــات املحر

عــــد عــــن الــــتحكم ــــزة وأج الذكيــــة البطاقــــة ــــزة وأج البصــــمة ــــزة وأج القيــــام) والــــتحكم املقــــاول ــــ ع

ل الالزمـــــة ختبـــــارات وعمـــــل ائيـــــة ر الك ذرع و بـــــواب أنظمـــــة ونـــــات م شـــــغيل ـــــزةب أج أداء ضـــــمان

الوقائية والصيانة شغيل ال برنامج وتقديم واملراقبة   . التحكم
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الوقود  3-6 غاز ع وتوز ن تأم   .نظم

بصــفة   املواقــع احتياجــات لتــوف مــوردين قبــل مــن بالغــاز امعــة ا ومرافــق شــآت وم ي مبــا ــد تزو يــتم

وشــبكة وفرعيـــة ســـية رئ خزانــات مـــن النظــام ـــون ت و املقـــاولمســتمرة لـــزم و ــا ل مراقبـــة ونظــم ـــع توز

ومعـــــــدات شـــــــآت م شـــــــغيل ة إســـــــتمرار ـــــمان لضــ ـــــــة الدور الصـــــــيانة وجدولـــــــة النظـــــــام شـــــــغيل عـــــــة متا

إمـــــدادات تـــــوف معــــھ يتحقـــــق الــــذي ل بالشـــــ امعـــــة ا ــــات وممتل ن العـــــامل ســــالمة وضـــــمان امعــــة ا

أسابيع عة أر ملدة يكفى الذي الوقود غاز من متقطعة وغ الظروفمستمرة جميع تحت قل ع

تقـــع كمـــا املناســب الوقـــت ــ الوقـــود غــاز مـــن ة الضـــرور مــدادات واســـتالم بطلــب املقـــاول يقــوم وأن

قع و ، العمل صاحب مندوب مع سيق بالت ي املبا داخل آمن ل ش ا ع وتوز ا تخز مسئولية عليھ

ال غاز فوات لفة ت سديد عة متا العمل صاحب مندوب    .وقودع

  

4-      

  

فإن العمل صاحب مندوب من واملعتمدة املجدولة شغيل ال برامج تنفيذ عن املقاول تقاعس حالة

آخـر مقـاول ـ إ ا إسـناد أو ا تنفيذ ق ا العمل بال لصاحب عليـھ والرجـوع حسـابھ ـ ضـاتتع عو

رقم املادة وفق التقص ذا يجة العامة) 23(ن الشروط يمن الثا   .الباب
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الثالث زء  ا

اصة ا املشروع -املتطلبات صيانة   .أعمال
  

الصيانة  -1 أعمال   .عام

املـادة   ــ املحــددة املشـروع ونــات م صــيانة أعمــال نفيـذ ب القيــام املقــاول ـ الشــروط) 4(ع ــذه مــن

تقـــــــديم ة ــــــتمرار اسـ ـــــــ ع للمحافظـــــــة امعـــــــة ا ــــــ ـ الصـــــــيانة اتيجية إلســـــــ ـــــا شـــــــغيلووفقــ ال خـــــــدمات

املواقــــــــع افــــــة ــــــ ساســــــية والــــــنظم ات ــــــ والتج املعــــــدات ميــــــع ة ــــــ متم عاليــــــة بكفــــــاءة والصــــــيانة

التحتية ية والب ي املبا ونات مل املستمر بالتقييم ام ل مع ــة يو   .ا

العالجية والصيانة الوقائية الصيانة أعمال افة ب القيام الصيانة برامج شتمل الطارئةو والصيانة

وخارج داخل املشروع ونات م ا شمل ال ات والتج واملعدات نظمة و دمات وا املرافق ميع

ي الثا زء ا املعر الدليل ع طالع آمل الصيانة جودة ومعاي ملتطلبات وفقا ي   .املبا

ا مسـتو ـ ألع وفقـا الصـيانة أعمـال نفيـذ ب القيـام املقاول ع تطبـقكما أن يمكـن ـ ال الصـيانة ت

واملعـــدات لألنظمـــة ـــة وجذر شـــاملة الصـــيانة عمليـــات ـــون ت أن جـــب و املشـــروع عناصـــر مـــن أي ـــ ع

منــــھ ســـتفادة يـــتم بحيـــث املعـــدات أو للنظـــام امـــل تجديـــد إجـــراء ـــ إ ذلـــك تطلـــب ولـــو ات ـــ والتج

التجديدية الصيانة أعمال تتم أن جب و ، جيدة امجت) عمرة(بصورة لل طبقا املحددة ا وقيتا

وكتالوجـــات والصـــيانة شـــغيل ال بـــات كت ـــ ع نـــاء و العمـــل صـــاحب منـــدوب مـــن املعتمـــدة ـــداول وا

عة الصا ات الشر من الصادرة  .املعدات

ان إذا إال جديدة مجموعة أو غيار قطعة أي تركيب أو غي عدم املقاول ع الواجب من أنھ كما

إصـ املمكـن ـ غ خــارجمـن صـالح انيـة إم حالـة ـ و ، العمـل صـاحب موافقـة عـد تمامـا التالفـة الح

العمل صاحب فيتحمل املواد عدا اليف الت افة تحملھ مع املقاول حساب ع ذلك ون ي اململكة

يمكــن ال ـ ال واملعـدات ـزة ج مـن ـا م سـتفادة يمكــن ـ ال جـزاء بفـك املقـاول يقـوم كمـا ـا قيم

عليماتإصال  حسب الصيانة إدارة مستودع ن ألم ا سليم و ا غليف و ا وتنظيف ا بصيان قوم و ا ح

شراف از   .ج
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الصيانة  -2   .أنواع

ي ما ع ا القيام املقاول ع الواجب الصيانة أعمال   :شتمل

شغيل   ال بات كت ع ناء و امعة با والصيانة شغيل ال ية من ملتطلبات العمـلوفقا عليمـات و والصيانة

ي( الثــــا ـــزء ا ـــ املعر الـــدليل يــــة) انظـــر ملن وفقـــا يـــتم أن يجـــب املشـــروع ــــ الصـــيانة أعمـــال تنفيـــذ فـــإن

التالية الصيانة برامج تنفيذ ع تقتصر وال شمل أن ع افية ح   :الصيانة

املخططة  2-1   .الصيانة

مختلـف   تنفيذ ع املخططة الصيانة والتنظـيمتركز واملراقبـة التخطـيط خـالل مـن الصـيانة شـطة أ

وعمليـــات شـــاطات متطلبـــات ميـــع داء ومســـتوى الصـــيانة ـــدمات املســـتمر ن والتحســـ والتقيــيم

اسب ا باستخدام البيانات قواعد تقنية بتطبيق الزمنية داول ا وإعداد " CMMS"الصيانة

عــــن املعــــدة توقــــف ن ــــ نتظــــار متوقعــــاًوعــــدم أو طارئــــاً ــــذا ــــان ســــواء الصــــيانة، العمــــل ــــدف و

يــ والتج للمعــدات ــ املث الظــروف شــاء إ ــ إ واملحافظــةـاملخططــة امعــة ا ومرافــق ي ملبــا والــنظم زات

امعــة ا ي ســو م رضــاء ــ إ والوصــول ســتدامة تحقيــق أجــل مــن مســتمر ل شــ الظــروف ــذه ــ ع

وال شغيل ال لفة ت ترشيد مية اختيارماوأل املث لية تحديد يجب الغيار قطع در وال صيانة

ـــة الدور الصــيانة ـــ ع الدائمــة واملحافظـــة املعــدات الـــة التوقعيــة والصـــيانة مجــة امل الصـــيانة ن بــ

التا ع املخططة الصيانة شتمل و دمية   :ا

الوقائية  1- 2-1     .الصيانة

خطـــط     وفـــق تــــتم ـــة دور العمــــلصـــيانة صـــاحب منــــدوب مـــن ومعتمـــدة محــــددة زمنيـــة ــــرامج و

الفحص ع ناء و املصنعة الشركة من الصادرة والصيانة شغيل ال بات وكت ادات لش وفقاً

شــــغيلية ال للســـاعات طبقـــا الغيـــار لقطـــع مج ـــ وامل املنـــتظم بدال ســـ و املعـــدة الـــة ة ـــ وا

الصــي مـن النــوع ــذا و القطـع لتلــك الفنيــة الـة وردودوا العشــوائية للقــرارات خاضـع ــ غ انة

التالية داف إ الوصول تحقق محددة وقواعد معاي ع عتمد بل   :فعال

ي  -أ     والتج املعدات ع شغيليةـاملحافظة وال التصميمية املواصفات حدود ضمن شغيل ال ونظم   .زات

ى  -ب     د د ا ا متوقعة الغ عطال   .تقليل

شغيلية  -ج     ال الكفاءة درجات أع   .تحقيق

ات  -د     والتج للمعدات ا ف العمر ادة   .ز

الطوارئ   -ـ     أعمال   .تقليل

امعة  -و     ا ومرافق شآت م   .استدامة

السالمة  -ز     درجات أع   .تحقيق

ة  2-1-2   الدور   .الصيانة
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خطـط     وفـق تـتم سـيطة خدميـة ـة دور شـغيلصيانة ال بـات لكت وفقـاً محـددة زمنيـة ـرامج و

الســــــــوائل وفحـــــــص ــــــــت ي وال يم ـــــــ ال شــــــــمل و املصـــــــنعة الشــــــــركة مـــــــن الصــــــــادرة ــــــيانة والصـ

ـــــــ إ ــــــدف و الوقائيــــــة الصـــــــيانة برنــــــامج تنفيــــــذ أثنـــــــاء ــــــاً غالب ا تنفيــــــذ ـــــــتم الفالتــــــرو وتنظيــــــف

ات والتج املعدات كفاءة ع الدائمة   .املحافظة

غ   2-2   .املخططةالصيانة

ات   ــ والتج واملعــدات والــنظم واملرافــق ي للمبــا الصــيانة أعمــال تنفيــذ شــمل مخططــة ــ الغ الصـيانة

بـدون صالح غالباً تم و شغيل ال كفاءة إنخفاض أو العمل عن ا توقف أو ا عل العيوب ور ظ عد

الصــيانة ــ ع فقــط محــدودا ون ســي النــوع ــذا و مســبق ــب ترت أو الطارئــةبرمجــة والصــيانة العالجيــة

العالجيــة الصـيانة لتنفيــذ التخطـيط يــتم العمـل صــاحب منـدوب عليمــات و البالغـات تلقــي ـ ع نـاء و

العمــل صــاحب منــدوب مــن عطــال إصــالح جدولــة وإعتمــاد الــبالغ تلقــي منــذ الــدليل(والطارئــة أنظــر

التا ع املخططة الغ الصيانة شتمل و الثالث زء ا   :املعر

العالجية  1- 2-2     . الصيانة

إصــــالح     ــــ ع وتركــــز الــــبالغ وتلقــــي العطــــل حــــدوث عــــد تــــتم يحية ــــ الت أو العالجيــــة الصــــيانة

ا إصـــــالح جدولـــــة وتـــــتم مقبـــــول ل شـــــ الســـــابقة ـــــا حال ـــــ إ املعـــــدة وإعـــــادة العطـــــل أو التلـــــف

حالــــة ــــ و شــــراف ــــاز ج عليمــــات وحســــب ــــا إل اجــــة ا ميــــة أ درجــــة صــــيانةحســــب عمــــل

العمل صاحب مندوب موافقة املقاول يلزم فإنھ معدة ألي   .تجديدية

واملرافـــــق ي للمبـــــا والتعــــديل ن والتحســـــ ميم ــــ وال صـــــالح ـــــو العالجيــــة الصـــــيانة ــــوم مف وإن

واملدنيــــــــــة ــــــــة ونيـ لك و ائيـــــــــة ر والك ـــــــة انيكيــ املي نظمـــــــــة و ات ـــــــــ والتج وللمعـــــــــدات ـــــــة العامــ

نطــاق ضــمن عليمـــاتاملشــمولة حســب ليــا أو جزئيـــا ميم ــ ال أو صــالح ــون ي وأن املشـــروع

ــان مــا م ترميمــھ أو إصــالحھ يمكـن مــا ــل ميم ــ ال أو صـالح ــذا شــمل وأن شــراف ـاز ج

مـع التعاقـد مـر لـزم ولـو ـ ح بـھ القيـام املقـاول ع معقدا أو صعبا ميم ال أو صالح ذا

مـن ســواء ن متخصصـ ـدين ــامتع م جـزء أو املعــدة إرسـال أو ، ــا خارج مـن أو اململكـة داخــل

أو الســـعودية يـــة العر اململكـــة داخـــل ذلـــك ـــان ســواء للنقـــل قـــابال ـــان إذا أخـــرى ـــة ج أي ــ إ

ـــ ال الغيـــار قطـــع قيمـــة عـــدا مـــا ، إضـــافية ف مصـــار آيـــة العمـــل صـــاحب يتحمـــل ولـــن ـــا خارج

مســــب ــــا عل العمــــل صــــاحب منــــدوب موافقــــة أخــــذ أيضــــايلــــزم العالجيــــة الصــــيانة شــــمل و ، قا

ة املتغ امعة ا متطلبات مع لتتالءم شائية ضافات و التعديالت   .إجراء

ي     ع الصيانة من النوع ذا املقاول مسؤولية   :وتقع

ا  -أ     تدارك وسرعة رة الظا عن   .التبليغ
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وفق  -ب     ا با مس ومعرفة عطال أوالتحليل(تحليل شـغي نظام من جزء لفحص وامل املنطقي

ـل ك النظـام ونتــائج) فحـص بات مسـ ـ ع والتعـرف النظـام ذلـك خصـائص وتحديـد لتحليـل وذلـك

منــع ألجـل يحية ــ الت جـراءات تحديـد ثــم ومـن ــا وقوع املحتمـل عطـال ــ ع والتعـرف عطـال

تقليــل قــل ـــ ع أو املســتقبل ــ مـــا عطــل حــدوث املقـــاولتكــرار يقــوم أن جــب و حدوثـــھ احتمــاالت

إزالـة ـ ومرئياتـھ حدوثـھ ووقـت حالتـھ ر تقر مع عطل أي حدوث فور العمل صاحب مندوب بليغ ب

خالل العطل حدوثھ24ذا وقت من   .ساعة

  -ج    

  

مـع حينـھ ـ ـر تظ ـ ال الفنية االت وا الظروف افة مع ناسب لت الصيانة رامج و خطط تحديث

عطـــال تقليـــل أو منــع ـــو امج ـــ وال طــط ا ـــذه مــن والغـــرض ، ميـــة ودرجــة ـــات ولو مراعــاة

املتوقعة   .الفنية

مندوب     من املعتمدة امج وال طط ا ذه وفق املجدولة عمال إنجاز يتم أن الضروري ومن

صاحب مندوب موافقة عد إال ا عل غي أي إجراء وعدم العمل  .العملصاحب

صـاحب منـدوب مـن املعتمـدة املجدولـة العالجيـة الصـيانة بـرامج تنفيـذ عن املقاول تقاعس حالة

عليـھ والرجـوع حسـابھ ـ ع آخر مقاول إ ا إسناد أو ا تنفيذ ق ا العمل لصاحب فإن العمل

رقم املادة وفق التقص ذا يجة ن ضات ي) 23(بالتعو الثا الباب العامة الشروط  . من

شـراف ـاز ج حـق ومـن املقـاول ـ ع سـاس ـ يقـع ـا إل النظـر ولفت رة الظا ع يھ التن أن كما

ا مقـــدار زمنيـــة مـــدة املقـــاول إعطـــاء تم ســـ انـــھ كمـــا ا أضـــرار ومـــدي رة الظـــا عـــن والتحـــذير يـــھ التن

ضرار لتال زمنيا واملجدولة حة املق العمل خطة لتقديم واحد   .أسبوع

الطارئة  2- 2-2     . الصيانة

مـــــدار     ـــــ ع الطارئـــــة الصـــــيانة خـــــدمات بتقـــــديم املقـــــاول ـــــ24يقـــــوم أيـــــام ســـــبعة ملـــــدة يوميـــــا ســـــاعة

مباشـــرة مـــرتبط الصـــيانة مـــن النـــوع ـــذا و املوقـــع ومرافـــق ي املبـــا ات ـــ وتج معـــدات افـــة ل ســـبوع

رقم املادة حسب الطوارئ الثالث) 16(بمكتب الباب العامة املتطلبات سيقمن بالت ي الثا الفصل

الـبالغ تلقيـھ فـور مباشـرة صـالح بأعمـال املقـاول قـوم و بـاملوقع العمـل صـاحب منـدوب مـع املباشر

ة ف خارج أو الدوام أثناء العطل ذا ان سواء الطوارئ ق فر ام وم شراف از ج عليمات ووفق

ـــــــــ مج ـــــــة ورشــ ـــــيارة ســــ ــــــ ـــ بتج ـــــــام القيــ املقـــــــــاول ـــــــ ــ وع الرســـــــــ ــــــل ملختلـــــــــفالعمـــ املعـــــــــدات ـــــــع بجميــ زة

أعمـال افـة ل عة السـر سـتجابة بتـوف كفيـل ـو مـا يتخذ وان العقد شروط حسب التخصصات

العقد محل املرافق جميع الطارئة الصيانة شمل و ممكـــن وقت أقل الطارئة   .الصيانة

ن فنيــ أو ن تقنيــ أو ن ندســ م تواجــد تتطلــب طارئــة أعطــال حــدوث حالــة ــ ــامو امل ــ ن متخصصــ

وقات عطال اء إل م بتواجد ملزم فاملقاول الطوارئ ق فر ضمن املعتمدين خالف ة املطلو

إضافية أجور بآية املطالبة حقھ من س ول العمل صاحب مندوب قبل من   .املحددة
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الصيانة  -3 أعمال   .توقيتات

العالجية   3-1   الصيانة أعمال افة ب املقاول ملـدةيقوم اليـوم ـ سـاعات سـبع مـدار ـ ع والوقائية

امج ـــــــ وال ــــــداول ا حســــــب ـــــائية ومســ صــــــباحية ورديــــــات أســـــــاس ــــــ ع ســــــبوع ـــــــ أيــــــام ســــــتة

صـــاحب منـــدوب حـــق ومـــن شـــراف ـــاز ج مـــع بالتعـــاون العمـــل صـــاحب منـــدوب مـــن املعتمـــدة

يــــر  مــــا حســــب ا مواعيــــد وتحديــــد ــــ أك أو ن ت ــــ ف ــــ إ العمــــل ورديــــات ــــع توز صــــاحبالعمــــل اه

دون الصــــــيانة ــــــداف وأ امج ــــــ ب والوفــــــاء امعــــــة ا ملتطلبــــــات العامــــــة ة املصــــــ يحقــــــق العمــــــل

املقاول  من اض   .اع

ع   3-2  السا معـة(اليوم ا الطـوارئ) يـوم بأعمـال خاصـة الورديـة ـون ت الرسـمية عيـاد وأيـام

ــــ التنظي ــــل ي ال تقــــديم املقــــاول لــــزم و املعتمــــدة ــــداول وا امج ــــ ال عــــن املتــــأخرة والصــــيانة

الطــوارئ ــق لفر الــوظيفي املقــاولالعتمـادهوالوصـف ــون و العمــل صـاحب منــدوب قبــل مــن

تواجــــ عــــن أعمــــالمســــؤول بــــرامج ــــ تقصــــ وأي ــــة املطلو ــــام بامل م قيــــام مــــن والتحقــــق م د

ــا آخــر مقــاول بواســطة ا تنفيــذ أو مباشــرة ا تنفيــذ العمــل لصــاحب يحــق الطارئــة الصـيانة

التقص وغرامات صالح اليف بت عليھ   .والرجوع

بإعــــداد   3-3  املقــــاول يلــــزم الــــوط واليــــوم الرســــمية عيــــاد أيــــام أعمــــالــــ تنفيــــذ وجــــداول بــــرامج

العمـــل أيـــام أســلوب بـــنفس الـــوط واليــوم ضـــ وعيــد املبـــارك الفطـــر عيــد أليـــام الصــيانة

ض وعيد املبارك الفطر عيد إجازة من كالً بأن علما شراف از ج مع سيق بالت املعتادة

عل حســب الورديـــات ــع وتوز امج ــ ال إعـــداد ــتم و أيـــام ثالثــة تتجــاوز صـــاحبال منــدوب يمـــات

  .العمل

مــــع    3-4 ا أيــــام ذلــــك ــــ بمــــا العــــام أيــــام جميــــع مــــدار ــــ وع ودائمــــة مســــتمرة بصــــفة املقــــاول ــــ ع

الفقــرة ــ ورد مــا حســب الطــوارئ ــق فر بتواجــد ام ــ ل الرســمية عيــاد ورة) 2-2-2(و املــذ

العمل صاحب مندوب يحدده الذي ان امل و   .أعاله
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زةمعايرة  -4 ج   .وضبط

حسـب   وذلـك نظمـة و واملعـدات ـزة لألج وشـاملة املـة ومعـايرة ضـبط عمليـات بـإجراء املقاول يقوم

عـن املعـايرة ة ـ ف ـد تز أال ـ ع املصـنع مـن الصادرة املعدات وكتالوجات والصيانة شغيل ال بات ( كت

واملعــدات)  12 ــزة لألج شــغيلية ال الــة ا متطلبــات حســب أو ر العمــلشــ صــاحب منــدوب ــات وتوج

التالية زة ج ع واملعايرة الضبط عمليات تقتصر وال شتمل أن   :ع

واء  4-1 ال تكييف بنظام اصة ا التحكم   .غرف

باملصاعد  4-2 اصة ا والتحكم املراقبة زة   .أج

والقواطــع  4-3 واملــنخفض العــا الضــغط أنظمــة ــ والــتحكم املراقبــة ــزة ــعأج التوز ولوحــات ائيــة ر الك

والفرعية سية   .الرئ

ق  4-4 ر ا إنذار أنظمة التحكم   .لوحات

واملجمعات  4-5 واملرافق ي باملبا اللوحات جميع والتحكم الوقاية زة   .أج

تصـــــاالت  4-6 أنظمـــــة ميـــــع الـــــتحكم الـــــدخول( لوحـــــات ـــــ الـــــتحكم نقـــــاط ، املغلقـــــة والـــــدوائر النـــــداء

البصمات زة أج ، ة املركز الساعة ، روج   ) .وا

املياه  4-7 ات وشب ات وامل املياه خزانات والتحكم املراقبة زة   .أج

الوقود  4-8 وغازات الطبية الغازات ات شب والتحكم املراقبة زة   .أج

4-9  

4-10  

طرة ا املواد ات وحاو يد الت مخازن والتحكم املراقبة زة   .أج

والسالمة من غرف والتحكم املراقبة زة   .أج

الصيانة  -5   .مجاالت

انيكية  5-1 املي نظمة   .صيانة

التكييف  5-1-1     .نظام

ل امل صيانة  5-1-1-1   ب وناتھ النظام دات م ـ م ـ ع تقتصـر وال شـتمل ـ ال عھ املـث وتوا املـاء

ــواء ومجــاري  ال ــزة واملواســ ومخــارج والــتحكموأج ــواء دفــع ووحــدات املراقبــة  ال

انات والوحـدات ــ و الشـباك ووحــدات واملنفصـلة ــ التدفئــة املجمعـة  مــن ذلــك وغ

زة املعدات ج بالتكيف و اصة ة ا و   . والتدفئة وال
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دات من الوحدات افة فحص  5-1-1-2   وغ مناولة ووحدات م واء اً  فحصاً  ذلك ال  والتأكـد دور

وكـذلك حسـن مـن مستمرة بصفة ـا ـوت ومسـتوى  الفالتـر نظافـة أدا  صـالحيتھ ومـدة الز

يــد الت غـازات ات ـون-ومسـتو ـ الســيور  وســالمة-الفر وماصــات نقـل وكرا ركـة ا

ونظافـة التكثيـف الذبـذبات يـد ملفـات بدال وكـذلك والت لكة القطـع اسـ واملسـ  التالفـة

وتوصيات طبقاً  والصيانة شغيل ال بات عة اتالشر  لكت   .الصا

يــد ميــاه دائــرة غسـيل  5-1-1-3   ــاً  الت ــا دور غ ــا وإعــادة وتفر ــا بامليــاه عبئ ومعا  النقيــة

ات اصة بالكيماو ل بمنع ا شـركة والتعاقـد والتجمـد والرواسـب التآ  ـ متخصصـة مـع

ارات لعمل املجال ذا ة ز املياه وتحليل للموقع دور ة وتحديد عينات  الكيميائية املعا

ـــــــ فائقــــــة ـــــــارة م ذات ــــــة مدر فنيـــــــة لعمالــــــة امليـــــــاه دات ــــــ م الحتيـــــــاج نظــــــرا و ، املناســــــبة

شـــغيل ــ لف الســـابقة ة ــ ا تقــل ال أن يجـــب فإنــھ لــذلك والصـــيانة شــغيل ال عمليــات

حالــــة ـــ و شـــيللرات ال وحـــدات شـــغيل و صـــيانة ــــ ســـنوات عشـــر عـــن دات ـــ امل وصـــيانة

تــــو  مـــــن املقــــاول تمكــــن أوعــــدم املصـــــنعة بالشــــركة ســــتعانة فعليـــــھ ــــة املطلو ة ــــ ا ف

ـــذه ـــ املتخصصـــة ات الشـــر إحـــدى أو الســـعودية يـــة العر اململكـــة ـــ املعتمـــد الوكيـــل

  .عمال

ر  5-1-1-4   وتقار شراف از ج ات وتحر العالجية الصيانة ر وتقار الوقائية الصيانة امج ل وفقا

صــــيانة  بطاقــــات عــــة العمــــلمتا صــــاحب منــــدوب توصــــيات ــــ ع نــــاء و واملعــــدات ــــزة ج

تجديديــــــة صــــــيانة للصــــــيانة) عمــــــرة(لعمــــــل ــــــ زم برنــــــامج بإعــــــداد القيــــــام املقــــــاول ــــــ فع

شــغيلية ال والســاعات املعــدة حالــة مفصــل ل شــ ــ يو املحــددة للمعــدات التجديديــة

قطـــــــع وقـــــــوائم للتجديـــــــد حــــــــة املق ليـــــــات و املصـــــــنع بتوصـــــــيات ـــــــا ومــــــــدةومقارن الغيـــــــار

وكــــــذلك أخـــــرى مـــــرة للعمـــــل ـــــا ودخول املعـــــدة إيقـــــاف ومـــــدة املتوقعـــــة لفـــــة والت التجديـــــد

العمــــل صــــاحب وســــيقوم التجديــــد عمليــــة ــــ املتخصصــــة ات الشــــر أو ن الفنيــــ توضــــيح

املعدة لتجديد الالزمة القطع جميع ن   .بتأم

جميــــع  5-1-1-5   عــــن العمــــل صــــاحب أمــــام املســــئول ــــو عمــــالاملقــــاول إلنجــــاز أعــــاله ورة املــــذ عمــــال

حالـــة ـــ و شـــراف ـــاز ج أو العمـــل صـــاحب منـــدوب قبـــل مـــن املعتمـــدة امج ـــ لل وفقـــا املجدولـــة

ســـيقوم املناســب البــديل تــوف عــدم أو ــة املطلو ة بـــا العمالــة تــوفر عــدم أو تقصــ أو تــأخر

الوكيـــ ــق طر عـــن أو مباشـــرة عمــال تلـــك نفيــذ ب العمـــل مقـــاولصــاحب أو باململكـــة املعتمــد ل

املادة الواردة التقص غرامات إ باإلضافة صالح اليف بت عليھ والرجوع متخصص آخر

ي) 23(رقم الثا الباب العامة الشروط   .من
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الطبية  2- 5-1   الغازات   . محطة

ـــة     معا ونظـــام الطبيـــة الغـــازات نظـــام ونـــات م جميـــع بصـــيانة املقـــاول املضـــغوطيقــوم ـــواء ال

قـــوم و والفرعيـــة ســـية الرئ زانـــات وا ـــع التوز ات وشـــب وصـــمامات واملراقبـــة الـــتحكم ـــزة وأج

شــــــــغيل ال بــــــــات كت ـــــب حســ العالجيــــــــة والصـــــــيانة ـــــة الوقائيـــ الصــــــــيانة أعمـــــــال بجدولــــــــة املقـــــــاول

خـالل العمـل صـاحب منـدوب قبل من وإعتماده املوقـع) 90(والصيانة إسـتالم خ تـار مـن يومـا

ميـعبالش الطبيـة الغـازات مـن متقطعـة ـ وغ مسـتمرة إمـدادات تـوف معـھ يتحقـق الـذي ل

مـن التأكـد مـع الظـروف جميـع تحـت العمـل صاحب مندوب ات توج وحسب ة املطلو ي املبا

الصمامات جميع   .عمل

املصاعد  3- 5-1     .أنظمة

ات     الشـــــر أو املصـــــاعد وكـــــالء مـــــع البـــــاطن مـــــن بالتعاقـــــد املقـــــاول صـــــيانةيقـــــوم ـــــ املتخصصـــــة

رقم للنموذج وفقا بذلك د ع وتقديم ي املد الدفاع من ح تصر ع اصلة ا ) 15(املصاعد

صـاحب أمـام ول املسـئول ـو ـ الرئ املقـاول ـون ي أن ـ ع ـع الرا الفصـل الثالث الباب

و  املصـاعد أنظمـة ونـات مل الوقائية الصيانة برامج إعداد املقاول وع الصـيانةالعمل جدولـة

ــ وع لإلعتمـاد العمـل صـاحب ملنـدوب ا وتقـديم باملصـاعد اصـة ا البالغـات ميـع العالجيـة

الشـــــــركة مـــــــع ســـــــيق بالت الطارئــــــة عطـــــــال جميـــــــع إصـــــــالح لســــــرعة ســـــــتجابة ســـــــرعة املقــــــاول

عاجلــــة بصــــفة الغيــــار قطــــع لتــــوف الالزمــــة جــــراءات اتخــــاذ لزمــــھ و ــــا مع املتعامــــل املختصــــة

حالةلسر  و العمل عن ا عطل تكرار وتال صالح ة ولو ا وإعطا املصاعد إصالح عة

صـــــاحب ملنــــدوب فيحــــق املصــــاعد شـــــغيل و إصــــالح عــــن البــــاطن مـــــن مقاوليــــھ أو املقــــاول تــــأخر

عطال إلصالح مباشرة الوكيل استدعاء أو آخر مقاول ليف ت   .العمل

وصيانة شغيل ل أسعاره املقاول ـاليفيقدم بالت اصـة ا ـداول با ـ مو و كما املصاعد

ي الثا الفصل امس ا الباب ة املو للعقد   .جمالية

بالتعاقد د والتع املصاعد صيانة أسعار بتقديم امھ ال عدم حالة العمل لصاحب جوز و

عرضھ بعاد اس املتخصصة ات الشر أو للمصاعد الوكالء    .مع

العامةاملحطات  4- 5-1   دمات ا ات   .   وشب

داخـــــل     العامـــــة ــــدمات ا ات وشـــــب املحطـــــات قــــات وم ونـــــات م جميـــــع بصــــيانة املقـــــاول يقــــوم

والوقائيــــة الصــــيانة بــــرامج تقــــديم املقــــاول لــــزم و دمــــة ا مقــــدم مســــئوليات حــــدود ــــ إ املوقــــع

لتنفيـــذ ســـتجابة ســـرعة وعليــھ والطارئـــة العالجيـــة الصـــيانة جدولـــة الطارئـــةوكــذلك عمـــال

مدار تلك) 24(ع ة ز جا من دائمة بصفة التأكد املقاول ع جب و أيام سبعة ملدة ساعة

ـدمات ا قـات وم ات شب ع تقتصر وال ونات امل نلك شتمل و حوال جميع ات الشب

التالية   :العامة
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باملياه  5-1-4-1   مداد و التغذية   .شبكة

الصشبكة  5-1-4-2   الصرف   .مياه

السيول  5-1-4-3   ف تصر   .شبكة

ق  5-1-4-4   ر ا إطفاء مياه   .شبكة

الطبية  5-1-4-5   الغازات   .شبكة

الوقود  5-1-4-6     .شبكة

املياه  5-1-4-7   تحلية   .محطات

الص  5-1-4-8   الصرف مياه ة معا   .محطات

الرفع  5-1-4-9     .محطات

الطبيةمحطة  5-1-4-10   الغازات ع وتوز ة ومعا   .إنتاج

متخصصـة   ات شر مع التعاقد أو ات التج تلك وكالء مع بالتعاقد املعقدة ات التج صيانة املقاول لزم و

املصـنعة ات الشـر وكتالوجـات والصـيانة شـغيل ال بـات وكت العمـل عليمـات حسـب ة املطلو عمال لتنفيذ

از ج ات توج ع والببناء ذلـكـشراف بتعميـد املقـاول اسـتجابة عـدم حالـة ـ و املعتمـدة داول وا رامج

غرامـــات ــ إ باإلضـــافة صــالح ـــاليف ت افــة ب عليـــھ والرجــوع آخـــر مقــاول أو الـــوكالء مــع بالتعاقـــد أو مباشــرة

  .التقص

ائية  5-2 ر الك نظمة   .صيانة

اء  1- 5-2   ر الك ومحطات ع التوز ات     .حتياطيةشب

حتياطية     اء ر الك ومحطات املوقع ائية ر الك الطاقة ع توز ات شب بصيانة املقاول يقوم

والــــدوائر واملحــــوالت بتدائيــــة التغذيــــة ــــزة وأج الفرعيــــة واملحطــــات والوقــــود شــــغيل ال ونظــــام

العا الضغط ل تحو ومفاتيح رضية نظمة و ل التحو ومحطات ابالت ال وشبكة ة الثانو

ضوم التـــأر ونظـــام والفرعيـــة ســـية الرئ ـــع التوز مفـــاتيح ولوحـــات ي وتومـــاتي ـــل التحو فـــاتيح

إجــــراء وكــــذلك خــــرى املســـاندة وأنظمــــة والــــتحكم املراقبــــة ونظـــام ــــات البطار وحفــــظ ي للمبـــا

حتياطيـــــة ـــــاء ر الك ومحطـــــات الطاقـــــة ـــــع بتوز اصـــــة ا والـــــتحكم املراقبـــــة ألنظمـــــة الصـــــيانة

و  ي املبـــا ـــاءداخـــل ر للك الســـعودية الشـــركة مســـؤولية حـــدود ـــ إ ـــا وخارج واملجمعـــات املرافـــق

خـالل ا وتقـديم العالجيـة الصـيانة وجدولـة الوقائيـة الصـيانة بـرامج إعـداد املقاول ع جب و

تحقيـق) 90( أجـل مـن وذلـك العمل صاحب مندوب من لإلعتماد املوقع سليم خ تار من يوما

، ــــاه أدنـ ورة املـــــذ ــــــــــداف فع ب ســـــ ألي ـــــاء ر للك مفـــــا انقطـــــاع أو عطـــــل حـــــدوث وعنـــــد

ع التوز ات شب نظام العطل وإصالح حتياطية املحطة شغيل ل ستجابة سرعة املقاول
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صــــاحب يتحمـــل و العمــــل صـــاحب منــــدوب ـــات توج حســـب ميتــــھ أ ودرجـــة موقعــــھ ـــان مـــا م

املقــــاو  تركيــــب حالــــة ــــ و فقــــط الالزمــــة املــــواد قيمــــة فعليــــھالعمــــل جديــــدة وأنظمــــة مــــواد أي ل

جــب و عمـال ميــع شـراف ــاز ج ومعاينـة التغطيـة قبــل الالزمـة ختبــارات بـأجراء القيـام

التالية املتطلبات إ الوصول التأكد من دائمة بصفة ام ل املقاول   : ع

الك  5-2-1-1   لألنظمة شغي ال باألداء ومستمرة افية صورة و ائيةيفاء   .ر

العمل  5-2-1-2   لصاحب املمكنة اليف الت أقل و ة املطلو القصوى التحميل درجة   .إستخدام

الطارئة  5-2-1-3   االت ا العمل متطلبات بجميع لإليفاء افية ال القدرة ن   .تأم

واملواد  5-2-1-4   واملعدات واملرافق ي واملبا ن للعامل السالمة   .توف

ــا  5-2-1-5   اتل ـــ املم جميــع ـــا ول للنظــام ممكنـــة إخــالل درجــة اقـــل ــ عطـــال عــزل ـــ ع القــدرة

الفرعية املحطات متطلبات مع مة وم مستقلة بصورة للعمل   .الالزمة

صالح  5-2-1-6   و واملراقبة ش التفت إجراء ولة وس شغيل ال ولة   .س

ي  5-2-1-7   ا ر الك د ا تنظيم ع   .املحافظة

ائية  5-2-2   ر الك ات املحر التحكم) املوتورات(صيانة   .ولوحات

ي     املبــــــا وخــــــارج داخــــــل ائيــــــة ر الك ــــــات املحر جميــــــع لــــــف وإعــــــادة بصــــــيانة املقــــــاول يقــــــوم

ـــــــات املحر لــــــف إعــــــادة مــــــن تمكنــــــھ عــــــدم حالـــــــة ــــــ املقــــــاول قــــــوم و واملجمعــــــات واملرافــــــق

ملزم فانھ املوقع بورش املتوفرة انياتھ املتخصصـةبإم الـورش ـ ا وتج ا لف بإعادة

ــ و الالزمـة الضــمانات تقـديم مــع العمـل صــاحب منـدوب موافقــة ـ ع بنــاء املوقـع خـارج

الة ا املـواد-ذه يتحمـل وإنمـا صـالح ـاليف ت فوات يتحمل ال العمل صاحب فأن

صالح و اللف عمليات املستخدمة الغيار   .وقطع

ا املقاول أصـالحوع أي يجـرى وال صـالح عـد والـتحكم الوقايـة زة أج بمعايرة لقيام

ــــ ف ـــر تقر املقـــاول إعــــداد عـــد إال املوقـــع ورش خـــارج أو داخــــل ســـواء محـــرك ألي لـــف أو

إلعتماده العمل صاحب ملندوب قدم و املحرك اق اح أو العطل أسباب يو مفصل

نــــــاج املحــــــرك اق ــــــ اح أن ــــــت ث وإذا صــــــالح فانــــــھقبــــــل للمقــــــاول راجــــــع ب ســــــ أي عــــــن م

ــــ ع شــــتمل ــــ وال الســــابقة حالتــــھ ــــ إ وإعادتــــھ املحــــرك إصــــالح ــــاليف ت جميــــع يتحمــــل

العمالة أجور إ باإلضافة صالح املستخدمة الغيار وقطع املواد   .قيمة
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ضاءة  5-2-3     .أنظمة

أنظمـــــة     قــــات وم ونـــــات م جميـــــع بصـــــيانة املقـــــاول ارجيـــــةيقــــوم وا الداخليـــــة ضـــــاءة

ــــــــف ومواقـ ـــــــــدائق وا وامليـــــــــادين والشـــــــــوارع واملرافـــــــــق ي املبـــــــــا جميـــــــــع ـــــــــ ـــــــا ــ أنواع بجميـــــــــع

الوقائيـة الصـيانة بـرامج وإعـداد املشـروع ملوقع ارجية وا الداخلية سوار و السيارات

العمل صاحب مندوب من ا واعتماد العالجية الصيانة   .وجدولة

اصة  5-2-4   ا نظمة و     . تصاالت

داخـــــل     اصـــــة ا نظمـــــة و تصـــــاالت قــــات وم ونـــــات م جميـــــع بصـــــيانة املقـــــاول يقــــوم

الصــــــيانة بـــــرامج تقـــــديم املقـــــاول لـــــزم و ـــــدمات ا مقـــــدمي مســـــئوليات حـــــدود ـــــ إ املوقـــــع

لتنفيــــذ ســــتجابة ســــرعة وعليــــھ والطارئــــة العالجيــــة الصــــيانة جدولــــة وكــــذلك الوقائيــــة

مدار ع الطارئة بصفة) 24(عمال التأكد املقاول ع جب و أيام سبعة ملدة ساعة

ـ ع تقتصـر وال نظمـة نلـك شتمل و حوال جميع نظمة تلك ة ز جا من دائمة

التالية العامة دمات ا قات وم ات   :شب

نت  5-2-4-1   ن و اتفية ال تصاالت   . أنظمة

ة  5-2-4-2   املركز   .الساعة

وم  5-2-4-3   ن و النداء زة   .أج

والتحكم  5-2-4-4   املراقبة   .أنظمة

ونية  5-2-4-5   التليفز ات ام ال   .أنظمة

والراديو  5-2-4-6   الداخلية   .ذاعة

التعليمية  5-2-4-7   والوسائل العرض زة   .أج

ستقبال  5-2-4-8   وائياتأنظمة وال ي و   .التلفز

التعليم  5-2-4-9   معامل ات   .تج

والصواعق  5-2-4-10   ق ال من ماية ا   .أنظمة

ن  5-2-4-11   والتخز ات البطار   أنظمة

سية  5-2-4-12   ومغناط لك الوقاية   .أنظمة

ق  5-2-4-13   ر ا إنذار   .أنظمة

روج  5-2-4-14   وا الدخول   .أنظمة
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ة  5-3 واملعمار املدنية نظمة   .صيانة

الوقائية  5-3-1     . الصيانة

محــــل  5-3-1-1   امعــــة ا ي ومبــــا شــــآت م ــــ ع ــــة الدور واملراقبــــة ش بــــالتفت يقــــوم أن املقــــاول ــــ ع

كمـــا العمـــل صـــاحب منـــدوب عليمـــات حســـب أو ر أشـــ عـــة أر ـــل مـــرة قـــل ـــ ع العقـــد

واملراقبـــة ش التفتـــ إجـــراء عليـــھ ن العواصـــفيتعـــ أو مطـــار مواســـم عـــد و قبـــل ـــة الدور

ع للمحافظة الوقائية الصيانة برامج وتقديم إعداد وعليھ ي املبا أسطح ع الرملية

تنفيذ عة متا املقاول لزم و العمل صاحب مندوب من ا إلعتماد ا واستدام ي املبا أداء

أن جب و املعتمد حسب الوقائية الصيانة برامج أعمال الوقائيةجميع الصيانة شمل

التالية العناصر تقتصرع وال شتمل وال ي املبا ونات عناصروم   :جميع

ا  -أ     أنواع بجميع   .ساسات

  .عمدة  -ب    

ارجية  -ج     ا ي( غالقات   ) . مناور–نوافذ–مبا

الداخلية  -د     والتكسيات الداخلية والقواطع دران ارجيةا   .وا

والطوارئ  -ـ     دمي وا الرئ   .الدرج

رضيات  -و     وتكسية   .رضيات

مالونات  -ز     وا سطح و   .سقف

ارجية  -ح     وا الداخلية   .بواب

واملطابخ  -ط     املياه دورات ات   .تج

بصفة  5-3-1-2   امليدانية واملراقبة ش بالتفت يقوم أن املقاول اتع والتج املرافق ع ة دور

صــاحب منـدوب عليمـات حسـب رأو أشـ سـتة ـل قـل ـ ع مـرة املشـروع موقـع داخـل

مطــــار مواســــم عــــد و قبــــل امليدانيــــة واملراقبـــة ش التفتــــ إجــــراء عليــــھ ن يتعــــ كمــــا العمـــل

الوقائيــــــــــة الصـــــــــيانة بـــــــــرامج ــــــــداد إعـ ـــــــھ وعليــ املشـــــــــروع ــــــــق مرافـ ــــــــ ـ ع الرمليـــــــــة والعواصـــــــــف

أعمالللمحافظة جميع تنفيذ عة متا املقاول لزم و ا واستدام العامة املرافق أداء ع

جميـــــــع الوقائيــــــة الصــــــيانة شــــــمل أن جــــــب و املعتمــــــد حســــــب الوقائيــــــة الصــــــيانة بــــــرامج

ع تقتصر وال شتمل وال املرافق ونات وم   :عناصر
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رصفة  -أ     و واملواقف   .الطرق

العامة  -ب     دائق وا   . امليادين

املفتوحة  -ج     اضية الر   .املالعب

السيول  -د     ف تصر   .قنوات

ارجية  -ـ     وا الداخلية   .سوار

التنفيذيــة  5-3-1-3   املخططــات بإعــداد املعتمــدة الوقائيــة الصــيانة بــرامج ــ ع بنــاء املقــاول يقــوم

لإلعتمــاد العمـل صــاحب ملنـدوب ا وتقــديم ـة واملعمار املدنيــة ــلألعمـال لتال ــا بوقـت

قيمــة العمــل صــاحب تحمــل و املوقــع ــ املوجــودة عمالتــھ الصــيانة أعمــال تنفيــذ تــأخ

لكة مسـ كمـواد ورة املـذ عـدا فيمـا الصـيانة ألعمـال الالزمـة الغيـار وقطـع املـواد ـاليف ت

يلـز  ـة واملعمار املدنيـة نظمـة عديالت أو صيانة أعمال أى تنفيذ من اء ن عد مو

العمل صاحب من لھ املسلمة نفذ كما املخططات بتحديث   .املقاول

صـــالح  5-3-1-4   طلبـــات أو الوقائيـــة الصـــيانة أعمـــال تنفيـــذ ـــ املقـــاول تـــأخ أو تقصـــ حالـــة ـــ

والرجــــوع آخـــر مقــــاول ليـــف بت مباشــــرة بالتنفيـــذ ســــيقوم العمـــل صــــاحب فـــإن والتعـــديل

والتعديل صالح اليف بت والتأخعليھ التقص غرامة إ باإلضافة يل   .والتأ

قاتھ  5-4 وم ثاث   .   صيانة

خــــــالل     املقـــــاول ـــــ ع ي) 90(يجـــــب مبــــــا أثـــــاث جميـــــع بجـــــرد يقــــــوم أن املوقـــــع اســـــتالم مـــــن

والكميــــات ثـــاث نـــوع حــــدد و ـــ مب ـــل ل قــــوائم وإعـــداد العقـــد محــــل املشـــروع شـــآت وم

ـــــــاث ثــ صـــــــــيانة وأعمـــــــــال والتعـــــــــديالتاملوجـــــــــودة اصـــــــــة وا العامـــــــــة صـــــــــالحات شـــــــــمل

واملـــــــواد ي واملعـــــــد شـــــــ ا لألثـــــــاث والتنجيـــــــد ائيـــــــة ال ــــــطيبات شـ وال التـــــــالف بدال وإســـــــ

حتياجــات يع وتصــ شــراف ــاز ج ــات وتوج الفنيــة صــول حســب خــرى ندســية ال

ا يف تصـــــ يتطلـــــب العمـــــل بـــــرامج عـــــة ومتا صـــــيانة عمليـــــة يل ســـــ ول ، ة وإعـــــدادالضـــــرور

أعمال شمل و املواد وتج لإلعتماد العمل صاحب ملندوب ا وتقديم قطعھ ل ل بطاقة

التا ع تقتصر وال ثاث   :صيانة
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املكت  5-4-1   ثاث   .صيانة

ات  5-4-2   واملخت املعامل أثاث   .صيانة

واملدرجات  5-4-3   املسارح أثاث   .صيانة

الدراسية  5-4-4   والقاعات الفصول أثاث   . صيانة

السكنية  5-4-5   الوحدات أثاث   .صيانة

طفال  5-4-6   لعب أثاث   .صيانة

اضية  5-4-7   الر املالعب أثاث   .صيانة

الطبية  5-4-8   شآت امل أثاث   .صيانة

تحمل     و املوقع املوجودة عمالتھ الصيانة أعمال نفيذ ب املقاول العمليقوم صاحب

املواد عدا فيما قاتھ وم ثاث صيانة ألعمال الالزمة الغيار وقطع املواد اليف ت قيمة

لكة مس كمواد ورة   .املذ
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ع الرا زء   ا

اصة ا افحة -املتطلبات وامل النظافة   .أعمال

افحة -1 وامل النظافة   .أعمال

النفايــــــات مـــــن الـــــتخلص النظافـــــة خـــــدمات أعمـــــال يشـــــتمل املبــــــا وخـــــارج داخـــــل املشـــــروع ونـــــات م ميـــــع

معتمدة عالية كفاءة ذوى ة ومدر لة مؤ عمالة النظافة خدمات تنفيذ املقاول وع العقد محل واملرافق

ي املبــــا مســــتخدمي متطلبــــات ــــ إ ــــ تر ة ــــ ومتم عاليــــة خــــدمات لتحقيــــق وذلــــك العمــــل صــــاحب منــــدوب مــــن

املقــاول  ــ وع شــراف ــاز ج مــن واملرافــقومقبولــة ي املبــا ميــع زالــة و النظافــة شــطة أ بإعــداد يقــوم أن

ميـة أ درجـة مراعـاة ذلـك ـ يـتم أن ـ ع لإلعتمـاد العمل صاحب ملندوب ا لتنفيذ الزم نامج ال وتقديم

يئــــة وأعضــــاء ن املـــوظف وحضــــور واملســـائية الصــــباحية صــــص ا ـــرامج و شــــطة تنفيـــذ ــــات وأولو ـــ املب

و س والسالمةالتدر من راسة ا   .رامج

الزمنيــــــة ــــــداول وا امج ــــــ ال وفــــــق واملرافــــــق ي املبــــــا ميــــــع ــــــة املطلو النظافــــــة خــــــدمات تقــــــديم املقــــــاول ــــــ ع

وفقا شراف از ج من الصادرة والتعليمات اطات ش و واملواصفات العمل صاحب مندوب من املعتمدة

املشر  ومرافق ي مبا افة ل وذلك العقد التالشروط للوصف وفقا العقد محل   : وع

واملرافق  1-1 ي املبا داخل النفايات من والتخلص النظافة خدمات   .أعمال

ــ   والتط والتلميــع وســاخ و والغبــاروالبقــع ــة تر إزالــة ي املبــا لــداخل النظافــة بخــدمات املقصـود

الكيميائيـــة النظافــة بمـــواد ســطح تلميــع لـــزم و ــة واليدو ائيــة ر الك املعـــدات بإســتخدام ــ والتعط

ســــواء تنظيفـــھ املـــراد الســــطح لنوعيـــة واملناســـبة شــــيف الت وأوراق املبللـــة قمشـــة مــــنو ذلـــك ـــان

أو ان الـــــد أو الـــــورق أو القمـــــاش أو امللونـــــة ـــــة املعمار رســـــانة ا أو ـــــر ا أو اميك الســـــ أو الرخـــــام

النظافـــة خـــدمات أعمـــال شـــمل و ذلـــك ـــ غ أو النحـــاس أو ملنيـــوم أو شـــب ا أو س ـــ ا أو الرشـــة

ومسـ والـدرج سـقف و والنوافـذ بواب و دران وا وائط وا رضيات واملمـراتنظافة الـدرج اند

العناصرالسابقة أنواع وجميع ي املبا املوجودة شطيبات ال أنواع افة ل وذلك سطح و واملناور

ات ــــ التج جميــــع نظافــــة ــــ إ ثــــاث( باإلضــــافة و ــــواء ال ــــع توز وفتحــــات يــــات وال نــــارة مصــــابيح

والنـــــــوا ائطيـــــــة ا فـــــــر وا والزخـــــــارف ـــــة اثيــ وال الفنيـــــــة املائيـــــــةواللوحــــــات واملمـــــــرات واملطـــــــابخ) ف ،

ـة املعا وكـذلك واملعـدات ـدمات وا شـغيل ال وغرف واملصاعد واملغاسل واملوا املياه ودورات

دوري ل شـــ امليـــاه بدال وإســـ النـــواف أحـــواض وتنظيـــف املائيـــة واملمـــرات النـــواف مليـــاه الكيميائيـــة

و  واملعـــــدات املـــــواد باســـــتخدام املقـــــاول م ـــــ ل وذلـــــكو التنظيـــــف ألعمـــــال واملناســـــبة املعتمـــــدة دوات

ثـاث و ات ـ والتج ـارج وا الـداخل من ى للمبا العام ر املظ ع ـللمحافظة ع مسـتمرة بصـفة

العمل أيام التاليةمدار النظافة خدمات بأعمال يقوم أن املقاول ع جب و   :وذلك
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دوار  1-1-1   جميـــــــع شـــــــمل أن يجـــــــب ي ـــــا املبــ واملـــــــداخلنظافــــــة ســـــــطح و ـــــــة والعلو الســـــــفلية

إذا الرافعـات واسـتخدام شـراف ـاز ج ات توج حسب ية ان وا سية الرئ ات والواج

مر   .لزم

وقاعـــــات  1-1-2   والطـــــوارئ يـــــة ان ا و ســـــية الرئ املـــــداخل أرضـــــيات وتلميـــــع ـــــ وم س كـــــ يـــــتم

وجميع والساللم الدرج ومساند والدرج واملطابخ انتظار املرتبطة الرخامية دران ا

ايـة ـ رضـيات وتلميـع وتجفيـف غسـيل وأعمـال الرسـ الـدوام خالل يومية بصفة

رشــــــادية اللوحــــــات إســــــتخدام ضــــــرورة مــــــع منــــــتظم دوري ل شــــــ ســــــبوعية العطــــــالت

فراد   .لسالمة

بإســــــتخدام  1-1-3   ــــــة تر إزالــــــة يــــــتم أن يجــــــب ي املبــــــا أســــــطح وآالتنظافــــــة ــــــة اليدو س ــــــا امل

مــــن للتأكـــد مطــــار مواســـم عــــد و قبـــل ـــة دور بصــــفة الصـــلبة للمــــواد خـــرى التنظيـــف

سطح للمياه تجمعات وجود وعدم مطار مياه ف تصر قنوات   .نظافة

الـــــدوام  1-1-4   خـــــالل الســـــاعة مـــــدار ـــــ وع يوميـــــة بصـــــفة واملصـــــاعد والســـــاللم املمـــــرات نظافـــــة

  .الرس

ــــا  1-1-5   نظاف ــــ ع واملحافظــــة ــــا وتط واملطــــابخ ــــ واملوا مامــــات وا امليــــاه دورات نظافــــة

ـــ وع يوميـــة بصـــفة مـــاكن ـــذه ل ن واملخصصـــ النظافـــة عمـــال بتواجـــد وذلـــك الدائمـــة

ي كما الرس الدوام خالل الساعة   :مدار

ا  -أ     شـــــا ومـــــا واملطــــابخ ـــــ واملوا واملغاســــل اصـــــة وا العامــــة امليـــــاه دورات نظافــــة

ـــــــــــاجد باملســـ اصــــــــــــــة ا مامــــــــــــــات وا ــــــــ ــــــ للموا ســــــــــــــبة ال و ــــــــــــتظم منــ دوري ل ــــــــــ شــــ

أوقــــــــات ــــــع مــ ومســــــــتمرة متواصــــــــلة النظافــــــــة ــــــال أعمــ ــــــــون ت أن فيجــــــــب واملصــــــــليات

ا عــــد و ـــا قبل امل، الصـــلوات دورات افـــة تنظيــــف أعمـــال تتضــــمن أن جـــب يــــاهو

بـــاملواد والتلميــع ـــ والتط ــ وامل بامليـــاه بالغســل مامـــات وا ــ واملوا واملغاســل

املناســــبة وامللمعــــة ــــرة دورات، املط ونــــات م ميــــع شــــامالً تنظيفــــاً ــــون ي بحيــــث

ية ـــــــــــــ ــــ ال ــــــــــــات كيبــــ ال ـــــــع جميــــــــــ ـــــــــف التنظيـــــــ ــــــــــــال أعمــــ ــــــــمل شـــــــــ أن ـــــــــــب جـــــ و ـــــــــــاه امليـــــ

كسســــــوارات والصــــــناب(و واملغاســــــل واملــــــراحيض واملرايـــــــاحــــــواض والصــــــبانات

ا وغ والنواف ائية ر الك واملجففات املناديل وحوامل رفف   ) . و
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جافــة  -ب     واملطــابخ امليــاه ودورات مامــات با الرطبــة رضــيات جميــع ــ ع املحافظــة

أوقـات عنـد ـة تحذير وأشـرطة لوحـات واسـتخدام فراد لسالمة مستمرة بصفة

سرعة جب و االتنظيف وتنظيف صوص ا ذا بالغات أي ورود عند التجاوب

فوري ل   .ش

الكية  -ج     ســـ بـــاملواد اصـــة ا امليـــاه ودورات ـــ واملوا واملغاســـل مامـــات ا ـــد تزو

للروائح لة واملز املعطرة املواد وكذلك ومنتظم دوري ل ش   .الالزمة

اد  1-1-6   ـــــ ال نظافـــــة شـــــمل واملصـــــليات املســـــاجد وإزالـــــةنظافـــــة ائيـــــة ر الك س الكـــــ ـــــائن بم

اد ــــ ال ألـــوان ـــ ع التــــأث دون اصـــة ا الكيميائيـــة املــــواد باســـتعمال وســـاخ و البقـــع

الفتـ ـد يز أال ـ ع ـا ونظاف ـا موقع حسـب ة دور بصفة ه عط و اد ال عـنـوغسل رة

ـــــــاحف املصــ كبـــــــــائن تنظيـــــــــف وكـــــــــذلك ـــــــراف شــ ـــــــــاز ج عليمـــــــــات حســـــــــب أو ر أشـــــــــ ســــــــتة

حذيةواللوحات وكبائن واملن   .عالنية

والتلميـــــــع  1-1-7   س الكـــــــ ـــــــائن بم نتظــــــار وقاعـــــــات اتـــــــب امل وســــــتائر اد ـــــــ و أرضـــــــيات نظافــــــة

والــــدواليب جتمـــاع وطـــاوالت يـــة املكت والـــدواليب والطـــاوالت ثـــاث ـــ وم ائيـــة ر الك

وإزالــــة الدراســـية القاعــــات وطــــاوالت ومقاعــــد يــــة املكت ـــ ــــوالكرا ا ومخلفــــات البقــــع

يـــــ مـــــالتـوالتج امل ســـــالت ـــــغ وتفر لـــــذلك املخصصـــــة املـــــواد بواســـــطة ثـــــاث وتلميـــــع زات

يـــــة املكت ات ـــــ التج وتنظيـــــف املوظـــــف بتواجـــــد يوميـــــة ـــــ( بصـــــفة اســـــب ا ـــــزة أج

ه وغ ون روالتلفز التصو ائن وم والفاكس اتف ال زة أج ، قاتھ   .وم

بــــــواب  1-1-8   ــــــةنظافــــــة تر و وســــــاخ و والبقــــــع الغبــــــار مــــــن ارجيــــــة وا الداخليــــــة والنوافــــــذ

والنوافـــذ بـــواب وتلميــع ـــ وم ــارج وا الـــداخل مــن وذلـــك وخالفــھ الطيـــور ومخلفــات

حـــاالت ـــ مــرة مـــن ــ وأك دوري ل شـــ والضـــمنية ساســية كيبـــات وال كسســوارات و

بإستخ الرملية والعواصف املمطرة ة و ا املناسبةحوال رة واملط املنظفة املواد دام

أو ملنيـــوم مـــن أو نحاســـياً أو زجاجيـــاً أو ياً خشـــ ـــان ســـواء تنظيفـــھ املـــراد ـــطح الس ملـــادة

ية شـ ا يات املشـر نظافـة ذلـك ضـمن يـدخل كمـا ذلـك ـ غ أو مـادة مـن ـ أك مـن مركباً

والقواطــــع ســــية وا والنحاســــية والزجاجيــــة ية شــــ ا املشــــغوالت اتوكــــذلك ــــاون وال

مر، لزم إذا الرافعات واستخدام ومنتظم دوري ل   .ش
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بصــــفة  1-1-9   املخلفــــات وإزالــــة ارجيــــة وا الداخليـــة ضــــراء ا واملســــطحات املزروعــــات نظافـــة

الكيميائية باملواد ا وتلميع ي املبا داخل نة الز نباتات ميع الغبار إزالة وكذلك ة دور

ئــــــــة الب صــــــــديقة والنباتــــــــاتاملعتمــــــــدة ــــــــور الز أحــــــــواض وتلميــــــــع تنظيــــــــف ــــــــ إ ــــــافة باإلضــ

لألحواض ارجية ا شطيبات لل املالئمة الكيميائية باملواد   .الداخلية

ـا  1-1-10   تلميع و الغبـار من الطاقة ومخارج واملفاتيح يات وال نارة أغطية و مصابيح نظافة

ومنتظمة ة دور   .بصفة

وتلميع  1-1-11   املشـروعنظافة موقع ي املبا وخارج داخل ة دور بصفة املياه برادات عقيم و

أو الورقيـــة الشـــرب اســـات مـــن النـــاقص بدال وإســـ املســـتخدمة اســـات ال إزالـــة وكــذلك

يكية   .البالس

العرض  1-1-12   وكبائن ائطية ا ات فر وا والزخرفات واملجسمات اللوحات   .نظافة

ــات  1-1-13   حاو ن ــتــأم ع نــاء و املحــددة الفنيــة املواصــفات حســب ي املبــا ــ املخلفــات مــع

التا للوصف وفقا وذلك العمل صاحب مندوب ات   :توج

والكرتونية  -أ     الورقية للمواد مخصصة ون ت خضر باللون ات   .حاو

والزجاج  -ب     يكية البالس للمواد مخصصة ون ت حمر باللون ات   .حاو

املعدنية  -ج     للمواد مخصصة ون ت صفر باللون ات   .حاو

عـن     ا سـع تقـل ال ة الصـغ ـات او ومصـنعة) 50(ا املمـرات ـ ي املبـا داخـل ـون ت ـ ل

عـــــن ا ســـــع تقـــــل ال املتوســـــطة ـــــات او وا يك البالســـــ أو شـــــب ا ألـــــواح ـــــ) 200(مـــــن ل

الســـــــيارات ومواقـــــــف ارجيـــــــة ا املمـــــــرات ـــــــ ـــــــون مـــــــنوت ومصـــــــنعة ـــــــدائق وا وامليـــــــادين

وعينــــــــات مخططــــــــات تقــــــــديم املقــــــــاول لــــــــزم و املقــــــــوى يك البالســــــــ أو املعدنيــــــــة ــــــفائح الصــ

مــر لــزم إذا ــا ا ود ــا وتنظيف ا بصــيان املقــاول قــوم و لإلعتمــاد ــا تأمي قبــل ــات او ل

حســـب ــة دور بصـــفة املخلفــات تجميــع ـــتم و العقــد مـــدة أثنــاء ــا م يتلـــف مــا بدال وإســ

شراف از ج مع سيق بالت املعتمد نامج   .ال
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واملرافق  1-2 ي املبا خارج النفايات من والتخلص النظافة خدمات   .أعمال

للتحقــق   املشـروع مرافـق جميـع ـ ع ش والتفتـ للمراقبـة ـة دور بصـفة ميدانيـة ـارات ز عمـل املقـاول يقـوم

فـراد لسالمة الالزمة واملمرات رصفة و الطرق وسالمة النظافة شـآتمن وإجـراءوامل يوميـاً ـارج ا مـن

إلبقاء تنظيفھ املراد السطح تناسب وال لذلك الزمھ مواد أية أو املنظفة باملواد الالزم التنظيف عمليات

مـن شـآت وامل ي املبـا ل شـ ـ ع وللمحافظـة والظـروف ـاالت ا جميع و ن وح وقت ل نظيفة ي املبا

مــــ ذلـــــك ضــــمن يـــــدخل وممــــا صـــــورة أحســــن ـــــ ــــارج ـــــا املوزعـــــة واللوحــــات نـــــارة وأعمــــدة مصـــــابيح ن

مـــن شـــآت وامل ي باملبـــا متصـــل أو ع تـــا أو ـــق م أو ـــت مث ـــو مـــا وجميـــع ي املبـــا معـــالم ن تبـــ ـــ وال الشـــوارع

ع للمحافظة وذلك دران وا واللوح النوافذ ع من م بقايا إزالة و مام وا الطيور افحة وم ارج ا

ى للمبا العام ر وذلـكاملظ العمـل أيـام مـدار ع مستمرة بصفة ثاث و ات والتج ارج وا الداخل من

التالية النظافة خدمات بأعمال يقوم أن املقاول ع جب   :و

من  1-2-1   ا ق ي وما والفرعية سية الرئ والبوابات واملمرات ارجية ا العامة الساحات نظافة

ا أنوع بمختلف لوس ا بالرخامأماكن املكسية البيع وأكشاك مالية ا واملجسمات

ة الصغ لية س ا وامل املواد بإستخدام اً يدو ا س بك ا شا وما والبورسالن اميك والس

ات توج حسب سبوعية العطل ا وتلميع ا وتجفيف ا وغسل ، ة دور بصفة املناسبة

و  اللوحات إستخدام مراعاة مع شراف از مج ل و ، املشاة لسالمة ة التحذير شرطة

ومواقف الشوارع ونظافة ، اليوم مدار ع مستمرة بصفة النظافة ع باملحافظة املقاول

ذات سيارات س ا م بإستخدام ا س بك رصفة و وامليادين واملظللة املكشوفة السيارات

و ، سبوعية العطل و ومنتظمة ة دور بصفة مناسبة ام ةأ املغ جواء حاالت

أثناء ة فور بصفة ج ار والص ات امل بإستخدام املتجمعة مطار مياه وإزالة واملمطرة

أن ع فراد وسالمة ئة الب ة النظافة عمليات يرا أن ع ، مطار طول عد و

خ أعمال أثناء الغبار من للتخلص الالزمة حتياطات بأخذ املقاول م النظافةيل دمات

واملواقف واملمرات الساحات نظافة أعمال شملھ ومما ، لذلك املناسبة وقات واختيار

عالم وسوراي ضاءة ومصابيح ووحدات والكشافات نارة أعمدة نظافة وامليادين

الثابتة مالت امل وسالت النواف ملياه الكيميائية ة واملعا والنواف النباتات وأحواض

ات بالبوف املحيطة ماكن و وساخ و البقع وإزالة ة واملرور عالنية و رشادية واللوحات

إعداد املقاول ع النظافة خدمات أعمال جميع من وللتحقق ، دوري ل ش واملطاعم

ميع املستمرة النظافة ع للمحافظة ة الدور النظافة شطة أ ميع العمالة ع توز برامج

تم ةما و ا الظروف حاالت مراعاة مع العمل صاحب مندوب من وإعتماده أعاله   .وصفھ
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فتحات  1-2-2   من ة تر و والعوائق املخلفات يل(إزالة إزالة) منا وكذلك املياه ف تصر

املكشوفة مطار سيول ف تصر قنوات من وخالفھ ة تر و ات وال النباتات

ة سو و وأوساخ مخلفات من الساحات غسل عند السيول بمصائد علق ما وإزالة

السيول مياه ف تصر لضمان القنوات قبلأرضيات ة دور بصفة وذلك ولة س ل ب

الالزمة املعدات باستخدام وذلك الفنية صول حسب افية ة بف مطار مواسم

ات ا من املعتمدة العمومية املقالب إ ا ونقل القنوات داخل التحرك ا يمك ال

العمل صاحب مندوب ات توج حسب العمل اء وإ املختصة ومية   .  ا

مرةجمع  1-2-3   واملتوسطة ة الصغ حواض و والسالت ات او ا من والنفايات املخلفات

ذكية أو عادية سواء ة الكب ات او ا إ ا ونقل اجة ا حسب أك أو يوميا واحدة

النفايات( س ك قة بطر عمل ات) ال او ا غ تفر يتم أن ع املشروع موقع داخل

ا حسب أو أسبوعيا مرة ة اتالكب ا من املعتمدة العمومية املقالب إ اجة

إ ا بيع أو ا ر تدو للمقاول جوز و املخلفات اكم ت ال بحيث املختصة ومية ا

ا غسل تم و ، العمل صاحب مندوب توجيھ حسب ا غ تفر أو املتخصصة ات الشر

ا ام ذات النايلون أكياس ووضع ارج وا الداخل من ا وم ا ملناسبةوتنظيف

السالت من ة كر روائح صدور عدم ع املحافظة يتم بحيث مستمر ل ش و ا ل

ات او   .وا

والغسيل  1-2-4   س بالك ا بأنواع النفايات تجميع ات بحاو املحيطة املناطق بنظافة العناية

الالزمة ة شر ا املبيدات برش والتط مر لزم إذا   .باملاء

جميـــــع  1-2-5   معـــــداتإزالـــــة بواســـــطة ومســـــتمرة ـــــة دور بصـــــفة املوقـــــع أســـــوار داخـــــل املخلفـــــات

املخلفــــات إزالــــة ــــ قصــــر أو املقــــاول تــــأخر وإذا العاملــــة ات الشــــر مخلفــــات عــــدا املقــــاول

افة ب عليھ آخروالرجوع مقاول ليف ت أو مباشرة ا إزال سرعة العمل صاحب سيقوم

التقص غرامات إ باإلضافة اليف   .الت

ـــــة  1-2-6   دور بصـــــفة ـــــدائق وا ي املبـــــا ن بـــــ املخلفـــــات ـــــات وحاو ضـــــراء ا املســـــطحات نظافـــــة

مسـتمرة بصـفة لالسـتخدام زة جـا ـون ت بحيـث ـا ل الالئق العام ر املظ ع واملحافظة

شراف از ج ات وتوج النظافة برنامج حسب   .وذلك
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شــفيات  1-2-7   املس أن اعتبـــاره ــ يضــع أن املقــاول ــ ع ايجــب شـــا ومــا ية ــ ال ليــات وال

طبيعـــــة ذات ـــــا وأ ـــــا م والـــــتخلص الطبيـــــة للنفايـــــات نظافـــــة خـــــدمات أعمـــــال ـــــا يوجـــــد

مـــع للتعامـــل ن املخصصـــ ن العــامل ـــ ع جـــب و عتياديـــة النظافــة أعمـــال عـــن مختلفــة

تلـــك بخطـــورة ـــ و ـــ وع جيـــداً باً تـــدر ن مـــدر ونـــوا ي أن ـــا م والـــتخلص ـــات النفاي تلـــك

الالزمةالنفايا ات التج جميع ارتداء م عل يتطلب مما الكمامات( ت ، واقية قفازات

ـــا وغ الواقيــة يكية البالســـ ــس واملال ، الطبيـــة) املناســبة النفايــات مـــع التعامــل أثنــاء

التجميــع ـان م ـ وح املصـدر مــن النفايـات تجميـع أكيـاس ســالمة ـ ع املحافظـة م وعلـ

الوص حسب وذلك ة التاواملعا   :ف

الطبيــــة  -أ     النفايــــات جمــــع الطبيــــة-يــــتم املدينــــة ــــ املحــــددة يفات التصــــ -حســــب

وغـــرف ات ـــ واملخت واملعامـــل والصـــيدليات شـــعة وغـــرف العيـــادات مـــن الصـــادرة

ــــ ا ووضـــع الطــــب ليـــة ال أو شـــفى املس أقســــام قيـــة و ــــ املر وغـــرف العمليـــات

ـــــ ــ ع الســـــــوائل ـــــرب ســ ب ســـــــمح وال محكـــــــم غطـــــــاء ـــــــا ل خاصـــــــة ــــــات ـــــونحاو ــ ي أن

س الكــــ تبــــديل ــــتم و البيولــــو طــــر ا شـــعار عليــــھ ســــميك أحمــــر س كــــ ا بـــداخل

كياس وتبديل أع من ثھ تلو وعدم طھ ر ام إح من للتمكن ثلثيھ امتأل لما

شراف از ج توجيھ حسب أو عمل ة ف ل اية   . مع

كيــــــاس  -ب     ــــــ ع العــــــال البيولــــــو طــــــر ا شــــــعار يضــــــع أن أنـــــــواعيجــــــب وجميــــــع

الطبية النفايات تجميع ات   ). BIOHAZARD  SYMBOL(حاو

قوي  -ج     أحمر بلون كب أكياس ا ووضع ة الصغ ات او ا أكياس تجميع يجب

يــة العر باللغــة عليــھ كتــب و البيولــو طــر ا شــعار عليــھ وضــع و ســرب لل ع مــا

يـــة اإلنجل و طبيـــة أخـــذ) MEDICAL WASTE(نفايـــات عـــدممـــع ـــ حتياطـــات

سعة ل ع ة حاو س الك ذا وضع مع س الك من ار ا زء ا ث تلو

بتجميــــــــع50 اصــــــــة ا غــــــــالق ــــــة املحكمــ ة ــــــــ الكب ــــــــات او ا ــــــــ إ ـــــا ـــ ونقل ـــــــالون جـ

آمنــة بصــورة ــا نقل وضــرورة خــرى النفايــات مــع ــا خلط وعــدم الطبيــة النفايــات

م والتخلص واملجتمع ئة الب ماكنلسالمة املحددة الطبية املعاي حسب ا

العالقة ذات ات ا من   .املخصصة
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الـــتخلص  - د     املـــراد ـــادة ا دوات مــن ـــا وغ واملبـــارد واملشــارط بـــر تجميـــع يجــب

طـــــر ا شـــــعار ـــــا عل وضـــــع و اق ـــــ لالخ ومقاومـــــة محكمـــــة صـــــلبة ـــــات حاو ـــــ ـــــا م

يـــــة العر باللغـــــة ـــــا عل ومكتـــــوب حـــــادة(البيولــــو طبيـــــة باللغـــــة) نفايــــات وكـــــذلك

ئــــ الب لســــالمة آمنــــة بصــــورة ــــا نقل وضــــرورة يـــة ــــانجل م والــــتخلص واملجتمــــع ة

العالقة ذات ات ا من املخصصة ماكن املحددة الطبية املعاي   . حسب

وعــــــدم  -ـ     ـــــام بإح ومغلقــــــة آمنـــــة أمــــــاكن ـــــ النفايــــــات تجميـــــع ــــــات حاو وضـــــع يجـــــب

بــــــاب ــــــ ع وضـــــع و ــــــاح والر مطـــــار أو امليــــــاه أو شـــــرات ا أو يوانــــــات ل ا عرضـــــ

يــــة العر باللغـــة ــــا عل يكتــــب لوحــــة ن التخــــز ـــان طبيــــة(م نفايــــات وكــــذلك) خطــــر

البيولو طر ا شعار وعالمة ية نجل   . باللغة

  

والزواحف -2 والقوارض شرات ا افحة م   .أعمال

والزاحفــــــة  2-1 الطــــــائرة شــــــرات ا ـــــ ع للقضــــــاء الالزمــــــة عمــــــال جميـــــع تنفيــــــذ افحــــــة امل أعمــــــال شـــــمل

ع الضارة والكالب القطط السائبة يوانات وا ا بأنواع والزواحف راذي وا ان الف والقوارض

يلولـة ل ئـة الب ة ـ و ـا دون  سـالمة اثر كت بـال املشـروع مواقـع ـ ـ افحـة مبـدأ ع  الوقائيـة امل

ــوم ضـمن املــة مف املت صــاحب دارة منــدوب مــن املعتمــدة الزمنيــة امج ــ لل وفقـا وذلــك افحــة للم

التالية باألعمال القيام املقاول لزم و العلمية سس و لألصول وطبقاً   :العمل

ملواقــع  2-1-1   ميدانيــة ــارات ز عمــل بــرامجالقيــام تتطلــب ــ ال مــاكن وتحديــد وتقيــيم املشــروع

الســـــــائبة يوانـــــــات وا والزواحـــــــف والقـــــــوارض والزاحفـــــــة الطـــــــائرة شـــــــرات ا ضـــــــد وقائيـــــــة

العمل صاحب مندوب من ا إلعتماد الزمنية امج ال   .وإعداد

جميـــــــــ  2-1-2   ن ــــــأم وتـــ ــــــــد تحديـ يـــــــــتم ــــــــة الزمنيـ امج ـــــــــ وال والتقيـــــــــيم ــــــــة امليدانيـ ـــــــــارات الز ـــــــــ ع عبنـــــــــاء

افحة امل امج ل افية ال ات والتج واملعدات ة شر ا املبيدات من الالزمة   .حتياجات

وصـــــناديق  2-1-3   الصـــــ الصـــــرف غـــــرف وأغطيـــــة ي املبـــــا حـــــول ـــــار ا الـــــرش بأعمـــــال القيـــــام

املعتمــدة ة شــر ا باملبيــدات املكشــوفة الصــرف وقنــوات ــا أنواع بجميــع النفايــات تجميــع

ــــاز ج عليمـــات و املوســــمية والفصـــول الزمنيــــة امج ـــ ال حســــب العمـــل صــــاحب منـــدوب مـــن

  شراف
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الــتخلص  2-1-4   بأعمــال أفضـــلالقيــام بإســتخدام منــتظم ل شـــ الســائبة والكــالب القطــط مـــن

ا ضرار أو يذاء بدون ا عل للقضاء   .ساليب

أو  2-1-5   املصـــــائد بإســـــتخدام إمـــــا القـــــوارض ضـــــد والـــــداخ ـــــار ا ن التحصـــــ بأعمـــــال القيـــــام

ذلك إ اجة ا دعت إذا ان للف ومصائد للقطط مصائد ووضع السموم أو عالالصق

شراف از ج من القطط و ان الف مصائد إعتماد يتم   .أن

الطيور  2-1-6   عاد إل ة املطلو الوسائل جميع عمل والعصاف(القيام مام إستخدام) ا من

نظافة ع للمحافظة وذلك ت واملب خ للتفر كأعشاش ي املبا ومداخل وشرف فراغات

مستمر  ل ش ارج وا الداخل من ي بذلكاملبا اصة ا املصائد ن تأم مر لزم وإذا

ا م   .للتخلص

مواسم  2-1-7   البعوض افحة مل ة شر ا باملبيدات املائية املسطحات ة بمعا القيام

شراف از ج ات توج ع ناء   .مطارو

واملطـــــابخ  2-1-8   امليـــــاه لـــــدورات واملرافـــــق ي املبـــــا داخـــــل الـــــرش بأعمـــــال ونقـــــاطالقيـــــام ـــــ واملوا

أوقــات اختيــار مراعــاة مــع العمــل صــاحب منــدوب مــن املعتمــدة باملبيــدات النفايــات تجميــع

ان امل بنظافة ام ل ضرورة مع ي املبا ملستخدمي املناسبة   .الرش

افحة  2-2 وامل النظافة خدمات ألعمال العامة املقاول امات   .ال

بتعليمــــات  2-2-1   التقيــــد املقــــاول ــــ والغســــيلع التنظيــــف لعمليــــات مــــن و الســــالمة وإرشــــادات

واملواقـــــــف بـــــــالطرق ـــــــا خارج وكـــــــذلك ي املبـــــــا داخــــــل العمـــــــل ات ـــ ــــ ف ـــــاء أثنــ املخلفـــــــات وإزالــــــة

الالزمة رشادية واللوحات ة التحذير والوسائل رشادية اللوحات شرطة( بإستخدام

لـــــــأل  خاصـــــــة يـــــــھ التن ولوحـــــــات يـــــــھ التن أقمـــــــاع و ـــــــة املبتلـــــــةالتحذير ســـــــالمة)  رض لضـــــــمان

العمل أثناء امعة ا وزوار ي سو   .م

الت  2-2-2   و النظافــــــة مــــــواد ن وتــــــأم العمالــــــة وتوظيــــــف اســــــتقدام بــــــرامج تقــــــديم املقــــــاول ــــــ ع

العمل صاحب مندوب من لإلعتماد يوماً ن بثالث املوقع إستالم قبل   .واملعدات

الت  2-2-3   جميــــــع ن تــــــأم املقــــــاول ــــــ التع و واملعـــــــدات العــــــدد بجــــــداول املحــــــددة واملعـــــــدات

وفقـــــــا النظافـــــــة بأعمــــــال اصـــــــة وا ي الثـــــــا الفصــــــل ع ـــــا الســ البـــــــاب ــــــ النفايـــــــات ــــــات وحاو

ســـمح وال جيـــدة شــغيلية فنيـــة حالــة ـــ العقـــد مــدة طـــوال ــا وتوف الفنيـــة للمواصــفات

بإذن إال العقد ان سر أثناء املشروع خارج ا نقل أو ا صاحبباستخدام مندوب من خطي

ـــاء وإن التعاقديـــة اماتـــھ بال املقــاول وفـــاء عـــد للمقـــاول ــا ملكي ســـتعود ـــا بأ علمـــا العمــل

العقد ة   .ف
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سـتخدام  2-2-4   عليمـات و والكتالوجـات النظافـة ومستلزمات مواد عينات تقديم املقاول ع

صــاحب منــدوب مــن لإلعتمــاد ــة املطلو الفنيــة للمواصــفات بجــداولوفقــا املحــددة العمــل

يــوم ــ ـا وتأمي ي الثــا الفصـل الثــامن بالبــاب سـعار وفئــات ر)  25( الكميـات شــ ــل مـن

وإســـــــتكمال املســــــتودع ــــــ إ ا ـــــــد وتور يليــــــھ الــــــذي ر الشــــــ ـــــــ ا إســــــتخدام املطلــــــوب للمــــــواد

الالزمة املستودعية   .جراءات

املركـــز ـلتــ  2-2-5   خــارج النفايـــات بــإخراج ـــزام و النفايــات س كـــ ســيارة بواســـطة يوميــة بصــفة

التا لليوم املخلفات ك ت وال فوراً البديل إحضار يتم السيارة عطيل   .حالة

شــراف  2-2-6   ـاز ج ـات وتوج العقــد وشـروط بمواصـفات جــاء مـا ـل ب مــا ومل مسـئوال املقـاول

العــ أعـداد حيــث مـن سـواء النظافــة أعمـال خــدمات تنفيـذ عـة واملعــداتملتا العـدد و ن امل

وفعاليـات ـات ولو حسـب العمل شطة أ ع واملعدات والعدد العمالة ع وتوز دوات و

حـوال ظـروف مراعـاة مـع مسـتمرة بصـفة العمـل بـرامج بتحـديث ام ل وعليھ امعة ا

املختلفة ة و   .ا

مــن  2-2-7   املعتمــد والتوظيــف ســتقدام برنــامج ــ ع مــابنــاء ــ ع نــاء و العمــل صــاحب منــدوب

رقم الفقرة ول) 5-15(ورد القسم ي الثا الفصل الثالث الباب العامة املتطلبات من

ب بتــدر الوفــاء لــھ ســ لي املشــروع موقــع إســتالم قبــل العمالــة جميــع ــ تج املقــاول ــ فع

وا العالية الكفاءة توفر مية أ مراعاة مع العمل شطة أ ع يھ سو افيةم ال   .ة

العمل  2-2-8   مواقع ن التدخ باتا منعا   .يمنع

العمـــــــل  2-2-9   موقــــــع ـــــــ املتــــــوفرة ـــــــاء ر والك امليــــــاه بإســـــــتخدام للمقــــــاول العمـــــــل صــــــاحب ســــــمح

املقــاول ــ فع ـا توفر عــدم حالـة ــ و وخالفــھ املوكيـت وغســيل النظافـة ماكينــات شـغيل ل

بنفسھ ا   .توف

أن  2-2-10   خالقيجب و مانة من كب قدر ع العمال ون   .ي

الختيار  2-2-11   وطبقا م عمل طبيعة حسب العمال من فئة ل ل موحد زي ناك ون ي أن يجب

الحقا ى سيأ كما العينة واعتماد امعة ل املمثلة شراف ة   .ج

جميع  2-2-12   ن تأم عن مسؤوال فإنھ للموقع املقاول معاينة ع التبناء والتحو ات التج

وكذلك النظافة ملعدات واملناسبة باملوقع ائية ر الك لألفياش املالئمة ائية ر الك

العمل موقع ظروف حسب النظافة معدات شغيل ل الالزمة املتحركة   .التمديدات
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يقوم  2-2-13   وأن العقد مدة طيلة جيدة شغيليھ حالة معداتھ ع املحافظة املقاول ع

إذن فيتطلب متخصصة ورش ا صيان لزم وإذا املوقع داخل ا ل الالزمة الصيانة عمل

العمل صاحب مندوب من   .خطي

امعة  2-2-14   ل املمثلة شراف ة ج قبل من املحددة العمل بمواعيد التقيد املقاول ع

ا مع ن ت ف ع للتجزئة قابلة يومياً ساعات ثمان بواقع طبيعتھ حالةحسب انھ لعلم

ت ت ح للعمل العمال إحضار عليھ املسائية ة الف مناسبات أو حفالت وجود

القياس(املناسبة اختبارات ، الفصلية ختبارات املثال يل س ن.....) ع تأم وعلية

للعمال نقل   .وسيلة

أي  2-2-15   أو حوادث إ يؤدي النظافة عمال من يصدر تصرف أي عن مسئول املقاول

تبعيات املة مسئوليھ مسئوالً املقاول فإن الغ أو امعة ا ات ممتل أضرار أو تلفيات

اصة ا ضرار جميع عن ض بالتعو املقاول ع الرجوع امعة ل حق و التصرفات تلك

للغ أو   . ا

إ  2-2-16   ة ف من املشروع موقع املستخدمة النظافة مواد عض نوعية غي امعة ل يحق

إبــداء بــدون النظافــة أعمــال ــدمات املناسـبة الفعليــة امعــة ا احتياجــات حســب أخـرى

حدود وذلك بآخر بدالھ اس أو بند أي إلغاء ا ل يحق كما اض ع لھ يحق وال أسباب

امل جما العملالسعر صاحب مندوب ات توج وحسب   .حدد

ـــــة  2-2-17   النوعيــ بـــــــنفس واملعامـــــــل واملطـــــــابخ مامــــــات ا ـــــــ الســـــــائل الصـــــــابون ـــــــات حاو بدال اســــــ

يومي ل ش بالصابون ا عبئ مع باملوقع املركبة ل والش   . والسعة

ي  2-2-18   املبـــــا داخـــــل املخصصـــــة النظافـــــة أعمـــــال خـــــدمات عمالـــــة ـــــد تزو املقـــــاول ـــــ واملنـــــاطقع

م ـــــد تزو مراعـــــاة مـــــع موقـــــع ـــــل ـــــ العمـــــل لطبيعـــــة الالزمـــــة واملعـــــدات بالعـــــدد ارجيـــــة ا

الظروف جميع م لسالم الالزمة ات التج   .بجميع

لالحتفاالت  2-2-19   التج للعمل عمالتھ تجنيد املقاول ع ومناسبات حفالت وجود حالة

عد طبيعتھ إ الوضع خرىوإعادة واملناسبات التخرج حفالت مثل فل   .ا

مالة  2-2-20   ا لعمال سبة بال ي باآل ام ل املقاول   : ع

عاماً   -أ     عون وأر خمسة عمره يتجاوز ال ية الب قوي ون ي   . أن
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ه  -ب     غي املقاول وع الشروط عليھ تنطبق ال عامل أي رفض امعة ا حق   . من

ا  -ج     بدخول م ل املصرح غ ماكن إ الدخول املقاول ي سو مل سمح   . ال

خطيـة  - د     موافقـة أخـذ عـد إال املشـروع مـن عامـل او عاملـھ أي نقـل عـدم املقاول ع

العامة واملرافق دمات ا إدارة   . من

خالق  -ـ     و مانة من كب قدر ع العمال ون ي أن   . يجب

عع  -و     بارز ان م ف التعر بطاقات بوضع ن العامل جميع يلزم أن املقاول

ولة س م عل التعرف يمكن   .الصدرح

رقــم  -ز     املــادة ــ ع فإنــھ)  15(بنــاء ي الثــا الفصــل الثالــث البــاب العامــة املتطلبــات مــن

أعمال بأي م ليف ت خارجھ أو الدوام ة ف خالل املشروع عمال قيام باتاً منعاً يمنع

أي وكــذلك العمــل صــاحب مـن خطــي بــإذن إال ه ــ غ أو املقـاول تخــص أخــري ع مشـار

ومـــ الســـيارات غســـيل مثـــل فرديـــة بـــذلكأعمـــال التقيـــد عـــدم حالـــة ـــ و ذلـــك شـــابھ ا

مــــن بعاده وإســــ املخالفــــة ــــذه املعنيــــة ــــات ا بمخاطبــــة العمــــل صــــاحب فســــيقوم

  . املوقع

النظافــــــة  -ح     أعمــــــال ــــــدمات العمــــــل ســــــاعات فــــــإن العقــــــد شــــــروط ــــــ يــــــرد ملــــــا خالفــــــا

بواقــــع ــــ) ســــاعات8(واملحـــددة إ العمــــل ة ــــ ف تقســــيم امعــــة ا حــــق مــــن فــــأن يوميــــاً

حسـب العمـل صـاحب منـدوب يـراه ملـا طبقاً العمل مواعيد وتحديد أك أو ن ورديت

املوقـع طالبـات(ظـروف أو و ) طـالب الدراسـة ــرامج وحفــالتو واملـؤتمرات ختبـارات

ن تـــــأم مـــــع املســـــائية الصـــــباحية ة ـــــ الف ــــ ذلـــــك ـــــان ســـــواء مناســـــبات أي أو التخــــرج

العمل صاحب ع إضافية اليف ت أي دون الالزمة   . املواصالت

النظافــــــــة  -ط     مــــــــواد بإســـــــتخدام الطبيــــــــة ات ـــــــ والتج املعــــــــدات نظيـــــــف ب ــــــاول املقــ يقـــــــوم

ـــــــات وتوج عليمـــــــات حســـــــب اصـــــــة نا املشـــــــرف بحضـــــــور العمـــــــل صـــــــاحب منـــــــدوب

بتقــــديم املقـــاول ام ـــ ال عــــدم حالـــة ـــ و الطبيـــة ات ــــ واملخت املعامـــل عـــن ن واملختصـــ

املقـــاول فــإن ــات التوج حســب ات ــ والتج املعـــدات لتلــك النظافــة خــدمات أعمــال

غرامـــــــات تطبيـــــــق ـــــــ إ ـــــافة باإلضــ املعــــــدات ـــــــ تلفيـــــــات أو أضـــــــرار أي ـــــــاليف ت يتحمــــــل

أو   .مالالتقص

ات  -ي     الشــر ان وإســ ملقــرات النظافــة خــدمات أعمــال تقــديم عــن مســئول ــ غ املقــاول

آخر مقاول نفيذه ب يقوم آخر عمل موقع أي وعن امعة ا مع   .  املتعاملة
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افحة  2-3 امل ألعمال العامة   .الشروط

از  2-3-1   ج من ا تأمي قبل القطط و ان الف مصائد اعتماد   .شرافيتم

ومطابقـــــة  2-3-2   الســـــعودية يـــــة العر باململكـــــة لھ ـــــ م املســـــتخدمة املبيـــــدات ـــــون ت أن  يجـــــب

تحــت ملواصـفات مدرجــھ ــون وت فـات و املبيــدات تقيــيم ل ــ و العامليـة ة ــ ال منظمــة

داخـــل الرائحـــة وعديمـــة ئـــة والب ســـان ـــ ع ا لســـالم ا اســـتعمال املبـــاح املبيـــدات قائمـــة

ي   . املبا

املنـتج  2-3-3   جـودة مـن التحقق وعليھ صاحب مندوب من املعتمدة املبيدات باستخدام ام ل

لـط ل املحـددة سـب بال والتقيـد مقلـد منـتج إستخدام وعدم شأ امل ادة ش مع بمطابقتھ

تحمـل و ذلـك مـن التحقـق وعليـھ للـرش املحددة وقات و املصنعة ة ا لتوصيات وفقا

عدم حالة فراداملقاول و بالنباتات ق ت ال ضرار بجميع بذلك امھ   .ال

مــــن  2-3-4   ومتطلبـــات ملعـــاي وفقـــا مســـتمرة بصــــفة املســـتودعات وصـــيانة ـــ بتج املقـــاول م ـــ يل

ــــــ ع للمحافظــــــة وذلــــــك الســــــعودية يــــــة العر اململكــــــة ــــــ ــــــا املعمــــــول نظمــــــة و والســــــالمة

مــــع واملبيـــدات ات ــــ والتج جــــراءاتاملعـــدات واتخــــاذ املـــواد تلــــك يف تصـــ ميــــة أ مراعـــاة

فراد تناول عن عيدة ون وت ن العامل لسالمة ة   .الضرور

ن  2-3-5   التاليت ن قت الطر بإحدى افحة امل أعمال نفيذ ب املقاول م   :يل

بموقـــــع  -أ     فـــــات و والقـــــوارض شـــــرات ا افحـــــة م أســـــاليب ـــــ ع ـــــة مدر عمالـــــة ن تـــــأم

للمقـاولالعمل يجوز وال فقط افحة امل ألعمال متفرغة العمالة تلك ون ت أن ع

شـــراف ــاز ج يقـــوم وســوف العامـــة ة ــ ال ـــ ع آخـــرحفاظــاً عمــل أي ـــ ا شــغيل

أن ــ ع ــة املطلو دمــة ا ونوعيــة العمــل موقــع ــم طبقــاً العمالــة ــم بتحديــد

باملوقع العمال با عن م ز لون   .يختلف

شركة  -ب     مع املقاول ودرايـة/ عاقد ة ـ خ ا لـد افحـة امل مجال متخصصة مؤسسة

ر شـــ املشــروع ملوقـــع اســتالمھ قبــل وذلـــك ا اســتعمال وكيفيــة ة شـــر ا املبيــدات ــ

العمـل صـاحب ملنـدوب توقيعـھ ح ـ املق العقـد شـروط بتقـديم امـھ ال مع قل ع

الشركة إلعتماد ستقو / وذلك ال مدىاملؤسسة ودراسة افحة امل برنامج نفيذ ب م

املطلوب بالعمل للقيام ا وصالحي ا   .خ
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ي  2-3-6   نفيذ ب املقاول م   :يل

از  2-3-6-1   ج بواسطة ي املبا حول و خارج ون ي أن ع والبعوض بالذباب اصة ا املبيدات رش

(ULV) سعة راري ا يب التض موتور شراف200و از ج ات لتوج وطبقاً بالتبادل ل

سعة الصغ يب التض از ج استخدام ـاز10مع ج أو ـ الوقـت (ULV)ل نفـس ـ الصـغ

ي املبا   .داخل

لعمليـــــات  2-3-6-2   الالزمـــــة دوات و ات ـــــ والتج املعـــــدات جميــــع كتالوجـــــات بتقـــــديم املقـــــاول م ــــ يل

ــاا إلعتماد يومــاً عشــر بخمســة املشــروع موقــع اســتالم قبــل العقــد لشــروط طبقــا افحــة مل

العمل صاحب مندوب   . من

أخــــذ  2-3-6-3   عــــد إال املعتمــــدة املبيـــدات مــــن مبيــــد أي بدال اســــ أو إســـتخدام عــــدم املقــــاول م ـــ يل

العمل صاحب مندوب من كتابية   .موافقة

ن  2-3-6-4   تأم املقاول سمحع ولن املعتمدة الكميات حسب ومنتظمة مستمرة بصفھ املبيدات

عـــن تقـــل ال ملـــدة املجدولـــة العمـــل احتياجـــات عـــن باملســـتودعات املبيـــدات كميـــة تقـــل بـــأن

ر   .ش

املبيـدات  2-3-6-5   جميـع ـد تور يـتم أن ـا والسـموم والطعـوم يجـب عبـوات املـواد و ـ الكيمائيـة

ــــــ عل ا ـــــ ومو بــــــاأللوان الشــــــركةمصـــــنفة وأســــــم الصـــــالحية ة ــــــ وف ســـــتخدام عليمــــــات ا

عـن املبيدات صالحية مدة تقل ال أن ع خرى امة ال املعلومات ا و ر6املصنعة أشـ

عـــن العبـــوة ســـعة ـــد تز ال أن يجـــب كمـــا ـــد التور خ تـــار محكمـــة25مــن ـــون ت أن ـــ وع ـــ ل

وأن السـميك النـايلون مـن عازلـة أكيـاس ـ م الغلـق ـ شـرات بتقـديم ملقـاول ا يل  العلميـة ال

ل   . مادة ل

ــون  2-3-6-6   ت أن فيجــب الضــالة للكــالب كطعــام ن كن ســ ســلفات وق ــ م اســتخدام حالــة ــ

بمعدل سوالت ك معبأة رام65املادة من/ م أك ع تحتوي ان و سولة من% 98ك

عــــــــــن ســــــــــولة الك قطــــــــــر ـــــــد ـــ يز ال أن و ــــــــة الفعالــ ــــــادة عــــــــــن) مــــــــــم6( املــــ ــــــا ــــ يــــــــــتم) 18(وطول وان

إشـــراف تحـــت و شــــديد بحـــذر ا للمقــــاولاســـتخدام ع التـــا افحــــة امل ـــق فر س رئـــ مراقبــــة و

فراد و طفال متناول عن عيدة   . و
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  :املعدات  2-3-6-7  

اســــتالمھ  -أ     قبــــل ممتــــازة نوعيــــة مــــن ـــدول با ة ــــ املو املعــــدات ــــد بتور املقــــاول م ـــ يل

ل شـــ للعمـــل ا صـــالحي مـــن التأكـــد يـــتم ـــ ح قـــل ـــ ع يومـــاً عشـــر بخمســـة ـع املوقــ

عــــدمجيــــد أو العمــــل ــــ ــــا كفاء لعــــدم ــــا م معــــده أي رفــــض شــــراف ــــاز حــــق و

الفنية للمواصفات ا   .مطابق

قيمـة -ب     ـ ع محملـة العمليـة ـ ـا إل املشار افحة امل معدات أن للمقاول معلوما ون ي

جديـــدة معـــدات ن تـــأم املقـــاول ـــ وع عقـــده ايـــة ـــ للمقـــاول ـــا ملكي وتـــؤول العقـــد

سـمحألعمال وال جيـدة شـغيلية فنيـة حالة العقد مدة طوال ا وتوف افحة امل

باملشروع العمل أغراض لغ ا  .باستخدام

مــا -ج     بدال واســ العقـد ان ســر ة ـ ف خــالل ــة املطلو املعـدات جميــع بتـوف املقــاول م ـ يل

ا تلف لسرعة الرشاشات خاصة ا م  .يتلف

إحدى - د     عطل البديلحالة توف املقاول فع املوقع من ا أو  .املعدات

ـــون  -ـ     ي و نحـــوه و الـــديزل مثـــل العمـــل النجـــاز الالزمـــة املحروقـــات ـــد بتور املقـــاول م ـــ يل

ا بقيم املطالبة لھ يحق ال و املعدة ع   .محمل

العمــل صــاحب منـدوب مــن املعتمـدة املجدولــة افحــة وامل النظافـة بــرامج تنفيـذ عــن املقــاول تقـاعس حالــة ـ

ض بــــالتعو عليــــھ والرجـــوع حســــابھ ــــ ع آخـــر مقــــاول ــــ إ ا إســـناد أو ا تنفيــــذ ــــ ـــق ا العمــــل لصــــاحب فـــإن

رقم املادة وفق التقص ذا يجة ي) 23(ن الثا الباب العامة الشروط   . من
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امس ا زء   .ا

اصة ا افحة -املتطلبات وامل الزراعة   .أعمال

  

افحة -1 وامل الزراعة   .أعمال
  

وزراعـة صـيانة ـ ع العقـد محل املشروع ونات م ميع افحة وامل وال الزراعة خدمات أعمال شتمل

وزراعـــة ــور الز ـــع وتوز وإنتــاج والنخيــل ات ـــ وال ار ــ و ـــةالنباتــات تر زحــف لوقـــف ــاح الر مصــدات

والداخليـــــــة ارجيـــــــة ا والنباتـــــــات ار ـــــــ باأل ــــــة والعنايـ ســـــــيق والت والتقلـــــــيم شـــــــذيب وال اجـــــــة ا ـــــد عنــ والرمـــــــال

ارجيـــة وا الداخليـــة ضـــراء ا املســـطحات أعشـــاب وقـــص املشـــاتل وإدارة النجيـــل ار ـــ أ ـــب وتكر يف شـــ و

دور  بصفة الضارة والنباتات عشاب من املسطحاتوالتخلص ع للمحافظة املوسمية الفصول وحسب ة

ــة معا أو ســميد أو بدال إسـ أو إضــافة مـن ا وعناصــر ــا أماك بمختلـف الزراعيــة بـة بال والعنايــة ضـراء ا

الالزمة املياه مصادر عة ومتا ومراقبة ا اصة ا ات الشب وصيانة شغيل و والري بالسقي املقاول يقوم كما

خــــــدمات ات، الزراعــــــةألعمــــــال ــــــ وال والنخيــــــل ار ــــــ و ضــــــراء ا للمســــــطحات التامــــــة الرعايــــــة وكــــــذاك

ليات و دوات و ئة للب وصديقة منة ة شر ا املبيدات باستخدام وخالفة والقوارض شرات ا افحة مل

ديثة   .ا

ذوى  ة ومدر لة مؤ عمالة افحة وامل وال الزراعة خدمات تنفيذ املقاول منوع معتمدة عالية كفاءة

من ومقبولة امعة ا ي سو م متطلبات إ تر ة ومتم عالية خدمات لتحقيق وذلك العمل صاحب مندوب

نـــامج ال وتقـــديم باملشـــروع ـــ وال الزراعـــة خـــدمات شـــطة أ بإعـــداد يقـــوم أن املقـــاول ـــ وع شـــراف ـــاز ج

ــ ع لإلعتمــاد العمــل صــاحب ملنــدوب ا لتنفيــذ ــ الزراعيــةالزم املواقــع ميــة أ درجــة مراعــاة ذلــك ــ يــتم أن

س التـــدر يئــة وأعضــاء ن املـــوظف وحضــور واملســائية الصـــباحية صــص ا ــرامج و شـــطة تنفيــذ ــات وأولو

والسالمة من و راسة ا رامج   .و

امل الزمنيـة امج ـ ال وفـق ـة املطلو افحـة وامل ـ وال الزراعـة خدمات تقديم املقاول منـدوبع مـن عتمـدة

ومواصــفات لشــروط وفقــا شــراف ــاز ج مــن الصــادرة والتعليمــات اطات شــ و واملواصــفات العمــل صــاحب

التالية عمال ع تقتصر وال وال الزراعة خدمات أعمال شمل أن ع املشروع مواقع ميع   :العقد
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ضراء  1-1 ا   .املسطحات

ضراء   ا املسطحات وكذلكشمل الظل ونباتات الداخلية واملسطحات اصة وا العامة دائق ا

وجميع ات وال ارجية وا الداخلية واملمرات ي واملبا لألرصفة املحاذية ية ان ا املسطحات

خدمات بتقديم املقاول م ل و الرغبة حسب ند شكيل و شذيب و قص تتطلب ال النباتات

التالية وال   : الزراعة

بأنواعـــــــھ  1-1-1   الثيـــــــل ســـــــواء ي ـــــا املبــ وخـــــــارج داخـــــــل املزروعـــــــة ضـــــــراء ا املســـــــطحات ـــــة افــ قـــــــص

ل الشــ ضــراء ا ســطح قــص عطــي بحيــث وخالفــھ ســلقة وامل العاديــة نــة الز ات ـ و

ش شـــــا ا ــــ ع ــــ ق و ضــــراء ا املســــطحات نمــــو جــــودة ــــ ع ســــاعد و نيــــق مــــال وا

دوات بإســـــــتخدام وذلـــــــك بـــــــة امجالغر ـــــــ ال حســـــــب دوري ل شـــــــ ندســـــــية ال ات ـــــــ والتج

ــــ يرا أن ــــ ع ليــــات ال فعاليــــات حســــب أو العمــــل صــــاحب منــــدوب مــــن املعتمــــدة الزمنيـــة

التالية   :النقاط

يتعدى  -أ     ال الورقة½ إ1/3القص نصل   .من

ـــون  -ب     ت بحيـــث لـــھ املعـــد نـــامج ال حســـب ومنتظمـــة ـــة متقار ات ـــ ف ـــ ع القـــص يـــتم

ومستمرة   .خفيفة

ون  -جـ     الس ات ف تجنب و والنمو شاط ال ات ف أثناء القص   .يتم

رتفــاع  - د     يتفـاوت حيـث الصــيانة برنـامج ـ املطلـوب الغــرض حسـب القـص ارتفـاع

معينة برسومات السطح شكيل عند   .خصوصا

القص  -ـ     قبل جافا خضر السطح ون ي أن   .يلزم

شنةتمام  -و     ا والفرشاة بالكرك والتمشيط القص قبل السطح   .بتج

والنباتــــــــــات  1-1-2   ــــــارة الضــــ عشــــــــــاب مــــــــــن ضــــــــــراء ا املســــــــــطحات جميــــــــــع دوري ل شــــــــــ ـــــــف تنظيـــ

شذيب و قص ومخلفات الالزمة واملعدات ات التج بإستخدام ة مرغو الغ ات وال

ـــــ إ املوقـــــع خـــــارج ـــــا ونقل ضـــــراء ا املســـــطحات ســـــيق مـــــنوت املعتمـــــدة العموميـــــة املقالـــــب

اصة ا ات   .ا
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جميــــــع  1-1-3   وزراعــــــة ــــــد وتور ـــــة مرغو ــــــ والغ امليتــــــة ار ــــــ و النباتـــــات جميــــــع بدال واســــــ إزالـــــة

والنباتــــــــــات ، ضـــــــــراء ا واملســـــــــطحات ، ـــــــــور والز ، ات ــــــــــ وال ، ار ـــــــــ مـــــــــن النباتـــــــــات

ة والعصار عـض، الشوكية و للبعـوض الطـاردة يةوالنباتات العشـ والنباتـات ، شـرات ا

، ة والشتو الصيفية ولية ا ور الز اقات و الداخلية النباتات وكذلك واملعمرة املوسمية

للموافقـة عينـات تقـديم يـتم حيـث ، سـلقات وامل ، ،واملـراكن سيجة و ، بة ال ومغطيات

اســـ ـــ ـــق ا العمـــل ولصـــاحب ـــد التور قبـــل العمـــل صـــاحب منـــدوب قبـــل مـــن ـــا بدالعل

بالسعر ا ل ة مساو مناسب تراه ما حسب بأخرى صناف أو نواع أو النباتات   .أنواع

مـن  1-1-4   ـا وغ والكيميائيـة انيكيـة املي بـالطرق ـة الغاز والنباتات ش شا ا ومقاومة ب عش

املســــــــطحات ـــــــ ــــــة ــ الغاز والنباتـــــــات ش شـــــــا ا ــــــع جميــ مـــــــن للــــــــتخلص املســـــــتخدمة الطـــــــرق

ــ ألك ــا ارتفاع يصــل ــة الغاز والنباتــات ش شــا ل ضــري ا املجمــوع تــرك وعــدم ضــراء ا

ال ســــطح فـــوق ات يم ســــن ثالثـــة مــــنمـــن الفقـــد ض عــــو عـــن مســــئوالً املقـــاول ــــون و بـــة

ا ـــــ ومنافســ ــــــ وال الزراعـــــــة خــــــدمات أعمــــــال ـــــ ــ ــــ التقصــ أو مـــــــال يجــــــة ن النباتــــــات

ـ ع العمـل صـاحب منـدوب موافقـة عـد ا ـد تور ـتم و للنباتـات واملائيـة الغذائيـة للموارد

  .    العينات

الالزمـــ  1-1-5   الزراعـــة عمليـــات جميـــع مـــنصـــيانة ضـــراء ا املســـطحات ميـــع ار( ة ـــ وأ ثيـــل

املوسـمية ية العشـ والنباتـات ة والعصـار الشـوكية والنباتـات سـلقات وامل نة الز ات و

ندســــية ال والقوالـــــب ســــيجة و بــــة ال ومغطيــــات وإجـــــراء) واملعمــــرة النباتــــات مــــن ــــا وغ

مــــن ــــا ل الالزمــــة الزراعيــــة دمــــة ا عمليــــات ،( جميــــع ،ســــميد ســـــيق وت ، وتقلــــيم ، وري

ا عقيم و بة ال ة و و وتفكيك ، ات وال ار لأل شكيل و وقص ، وخف ، ) وترقيع

الزراعية دمة ا عمليات من ا   .وغ

والنخيل  1-2   .ار

بجميــع   النخيــل ار ــ وأ مثمــرة ــ والغ املثمــرة املعمــرة ار ــ جميــع ــ ع والنخيــل ار ــ شـتمل

العام ا ل وش ا إستقام مستمرة عناية إ تحتاج ال ار وجميع ية جن و املحلية ا أنواع

التالية وال الزراعة خدمات بتقديم املقاول م ل   :و
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وقطـــــع   1-2-1   ار ــــ بإســـــتقامة والعنايــــة الســــفلية غصـــــان وإزالــــة ار ـــــ شــــذيب و ــــذيب

ـــ ارال ـــ أفـــرع مـــنجميـــع ـــا موقع ـــ غي أو امـــل بال إزالـــة أو قطـــع أو تقلـــيم ـــ إ تحتـــاج

شراف ات توج حسب وذلك السليمة   .النباتات

ـات   1-2-2   توج آخـرحسـب نـوع أو النـوع نفـس مـن أخـري ار ـ بأ امليتـة ار ـ بدال واس إزالة

يجـــة ن النباتـــات مـــن الفاقـــد ض عـــو عـــن مســـئوالً املقـــاول ـــون و العمـــل صـــاحب منـــدوب

موافقـــــة عـــــد ا ـــــد تور ـــــتم و ـــــ وال الزراعـــــة خـــــدمات أعمـــــال ـــــ التقصـــــ أو مـــــال

العينات ع العمل صاحب  .    مندوب

ــــــ   1-2-3   وال املوقـــــع ـــــ املوجــــــودة والنخيـــــل ار ـــــ ميـــــع الالزمــــــة الزراعيـــــة ـــــدمات ا أعمـــــال

ـــ ع تقتصــر وال ـــة( شــتمل و و وتفكيــك ، ســيق وت ، وتقلـــيم ، وصــيانة ، وري ، ســميد

ا عقيم و بة للمشروع) لل الزم نامج ال حسب الزراعية دمة ا عمليات من ا   .وغ

ار   1-2-4   ـــ أحـــواض ـــ ـــ ال والنباتـــات ات ـــ وال عشـــاب بإزالـــة وذلـــك ب التعشـــ أعمـــال

للنباتات واملائية الغذائية للموارد ا ومنافس ة الغاز والنباتات ش شا ا وجميع والنخيل

عـدم ـ ع واملحافظـة منتظمـة ـة دور بصـفة الالزمة ات والتج املعدات باستخدام وذلك

املجموع والنخيلنمو ار أحواض ضري  .ا

مواقـــع   1-2-5   مختلـــف ــ صـــناف متعــددة النخيـــل ار ــ أ مـــن مثمــرة أعـــداد املشــروع ـــ يوجــد

مختلفـة ـا وأطوال متفاوتـة ا أعمار النخيل ذه و ور ذ نخيل ار أ ا بي وجد و املشروع

اروالثمار باأل للعناية برنامج إعداد املقاول من الزراعةيتطلب خدمات أعمال وتقديم

الزراعــــــة ألصــــــول طبقــــــاً املناســــــبة ــــــة والدور املوســــــمية املواعيــــــد ــــ ــ ــــــا ل الالزمــــــة والصــــــيانة

التا النحو ع وذلك شراف از ج ات  :وتوج

تقتصـر  -أ  1-2-6   وال شـمل بحيـث بـة بال للعناية الالزمة الزراعية دمات ا أعمال تقديم

ــــ ــــ(ع ا ســــميد وال ، ــــة و وال ، والتقليــــب ، بدال ،وإســــ ــــرث ــــ) ا إ باإلضــــافة

واملواعيد الزراعية لألصول طبقاً والري السقيا   . ةاملحددأعمال
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الالزمـــة  -ب     الزراعيـــة ـــدمات ا أعمـــال ـــتقـــديم والغ املثمـــرة النخيـــل ار ـــ بأ للعنايـــة

ع شتمل وال شذيب( مثمرة ال و كيب وال ، والتلقيح ، يف ش ال ، ب التكر

الصـــرام أو ـــراف مـــا) وا م اً ســـنو املناســـبة ا مواعيـــد ـــ النخيـــل ار ـــ أ ميـــع

بنظا ام ـ ل و املوقـع خـارج املخلفـات رفـع مـع ـا عمر أو ـا قطر أو ـا ارتفاع فـةان

ـــا املحيطــة املنطقــة وكـــذلك والتمــور ات ــ وال عشـــاب مــن النخيــل أحــواض

التا لليوم مخلفات ك ت ال أن   .ع

للنخيل  -جـ     الزراعية دمات ا أعمال برامج ع بناء نخلة ل ل عة متا بطاقة إعداد

ـ ع شـتمل العمـل صاحب مندوب عليمات و ات ـا( وتوج موقع ، الصـنف نـوع

ــــــة، الدور ــــــارات الز خ تــــــار ، الــــــة ا ، رتفــــــاع ، ــــــا بإزالــــــة) عمر املقــــــاول م ــــــ يل ،

آخـــــــرحســـــــب نـــــــوع أو النـــــــوع نفـــــــس مـــــــن بـــــــأخرى امليتـــــــة النخيـــــــل ار ــــــ ـ أ بدال وإســـــــ

مــن الفاقــد ض عــو عــن مســئوالً املقــاول ــون و العمــل صــاحب منــدوب ــات توج

ـــــدم خــ أعمـــــــال ـــــــ ــــــ التقصـ أو مـــــــال يجـــــــة ن النخيـــــــل ار ـــــــ ـــــــتمأ و الزراعـــــــة ات

الفسائل ع العمل صاحب مندوب موافقة عد ا د   .تور

أو  - د     ـــــــا موقع ـــــــ بتغي ـــــل العمــ صـــــــاحب يرغـــــــب ــــــ ـ ال والفســـــــائل النخيـــــــل وغـــــــرس نقـــــــل

املواعيــد مراعــاة مــع وذلــك اليوميــة الزراعيــة املخلفــات ضــمن ــا إزال أو ا بدال اســ

  .املوسمية

ار  -ـ     ـــــــ ـ أل ـــــــــة املطلو أوالعنايــــــــة الفســـــــــائل بإزالـــــــــة نيــــــــة امل صـــــــــول حســــــــب النخيـــــــــل

ركــة العــائق أو مرغــوب ــ الغ امليــت ــد ر ا إزالــة أو وتقلــيم ليــاف و الرواكيــب

ـــا ارتفاع ـــان مـــا م ھ وأشـــبا التمـــر نخيـــل ميـــع ـــة دور بصـــفة ـــب والتكر ، املـــارة

بذلك اصة ا ليات و املستلزمات ن تأم مع ا وقطر ا   .ووز

ـــــ  -و     الغ العـــــذوق وإزالـــــة املحـــــدد املوعـــــد ـــــ املحـــــددة لألصـــــناف التمـــــر عـــــذوق تركيـــــب

تمــــور بصــــرم املقــــاول قــــوم و العمــــل صــــاحب منــــدوب ــــات توج ــــ ع بنــــاء ــــة مرغو

ســـعة عبـــوات ـــ ـــا عبئ و التمـــر نضـــوج اكتمـــال عـــد املوســـم ايـــة ـــ ) 4(النخيـــل

مع التمور بتعبئة املتخصصة ع املصا قبل من جرام النخيـلكيلو منطقة نظافة

التمور   .من
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النخيـــل  -ز     خــدمات بأعمـــال اصــة ا عمــال جميـــع ــ ع ن مــدر نخيـــل عمــال تــوف

باســتعمال ول ــ وال النخيـل لطلــوع املــة ال القـدرة م لــد جميــع) الكـر(مـن إلنجــاز

النخيل ار بأ للعناية الالزمة   .شطة

وإعادة  -ح     م من الفسائل شراففصل از ج ا يحدد ال باملواقع ا زراع

املحددة   .املواعيد

خارج  -طـ     أو داخل والفسائل النخيل ار أ وغرس ونقل إلزالة الالزمة ليات ن تأم

إضافية اليف ت بدون   املوقع

الداخلية  1-3 والنباتات ور   .الز

ونباتــــات  1-3-1   ــــور الز ســــيق ت مخططــــات وتقــــديم ارجيــــةإعــــداد وا الداخليــــة ــــدائق ل نــــة الز

العمل صاحب مندوب قبل من لإلعتماد املزروعة   .وامليادين

ــور  1-3-2   الز فســائل وغــرس لنقــل املشــتل عمليــات مــع ســيق والت ــور الز وأحــواض بــة ال ــ تج

الزراعية الفصول حسب ة دور بصفة نة الز   .ونباتات

الزراعة  1-3-3   خدمات أعمال يحافظتقديم بحيث ارجية وا الداخلية نة الز باتات ب للعناية

مستمرة بصفة ا نمو   .ع

نــة  1-3-4   الز بــات ب الداخليــة( العنايــة والنباتــات ــور مــن) الز للــتخلص الالزمــة عمــال وجميــع

الداخليـة ـدائق ا ـ سواء املناسبة الطرق بإستخدام ة مرغو الغ والنباتات ش شا ا

ارجية ا ضراء ا   .واملسطحات

آخرحسب  1-3-5   نوع أو النوع نفس من بأخرى امليتة الداخلية والنباتات ور الز بدال وإس إزالة

يجـــة ن ـــا م الفاقـــد ض عـــو عـــن مســـئوالً املقـــاول ـــون و العمـــل صـــاحب منـــدوب ات ــ توج

بالنباتات العناية خدمات أعمال املقاول تقص أو مال عدإل ا د تور تم و الداخلية

العينات ع العمل صاحب مندوب   .موافقة

عليمــات  1-3-6   حسـب ـة دور بصــفة املحـددة اتـب وامل دارات ـ ع ــور الز سـالل ـع وتوز ـ تج

العمل صاحب مندوب ات   .وتوج
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  .املشتل  1-4

املوقع  1-4-1   ه تج تم الذي املوقع مشتل وصيانة ارشغيل أ من املتطلبات جميع لتوف

درجــــات ــــ والــــتحكم واملراقبــــة اصــــة ا والشــــتالت ارجيــــة وا الداخليــــة والنباتــــات نــــة الز

الحتياجــــات نتــــاج وكميــــة النوعيــــة ن تحســــ ــــ ع العمــــل املقــــاول ــــ وع ــــة والرطو ــــرارة ا

الداخليـة ــور والز والنباتـات ارجيــة وا الداخليــة ـدائق وا املواقــع سـيق نظــامت وإعــداد

سمدة و والبذور والنباتات الشتالت واستالم سليم ل   .ا.. مراقبة

بمتطلبــات  1-4-2   التامــة العنايـة مــن البـد ضــراء ا واملسـطحات النباتــات سـالمة ــ ع للمحافظـة

أعمــــــال خــــــدمات جميــــــع تقـــــديم املقــــــاول لــــــزم و مســــــتمرة بصـــــفة املحميــــــة البيــــــوت ونـــــات م

والصيانة شغيل حسبال املحمية البيوت أنظمة قية و واملعدات ات التج لتلك الالزمة

العمل صاحب مندوب   .عليمات

املشتل  1-4-3   وصيانة شغيل ل الالزمة أدناه ورة املذ الزراعية عمال متطلبات ن   :تأم

لفـــــائف  -أ      ضــــراء ا املســــطحات بـــــذور وزراعــــة للمواقـــــع) روالت(تــــوف بأنواعــــھ الثيــــل

شراف از ج ات وتوج اجة ا حسب ا زراع   . املراد

املوسـ  -ب      نــامج ال حسـب وليـات ا بــذور جميـع وزراعـة ة(تـوف والشــتو ) الصـيفية

املحددة املواعيد وحسب   .املشتل

جميع  -جـ      التالفتوف غي أو ا زراع املراد املواقع ا تحتاج ال ات اروال

ا   .م

ضراء  -د      ا واملسطحات نة الز نباتات لزراعة الالزمة سمدة جميع   .توف

لكة  -ـ      مس مواد عت و ارجية وا الداخلية ار ط ر أسالك   .توف

بة  -و      لل املخلوط الرمل   .الزراعيةتوف

الرش  -ز      زة وأج للنباتات ماالت وا ودعامات ات ي ش   .توف

ديدة  -ح      ا النباتات ومظالت واقيات وصيانة   .تركيب

والنوعيات  -طـ      املقاسات ملختلف الداخلية النباتات أحواض ن   .تأم

ــــاز  1-4-4   ج قبــــل مـــن املحــــددة عمـــاق ــــ إ ــــا وحفر ـــور ا ــــ وتج ــــإعـــداد إ للوصــــول شـــراف

حـواض ة سـو و ، رض فـروطبوغرافيـة ا نوعيـة انـت ما م للزراعة ة الصا بة ال

وغــرس ، املوسـ نــامج ال حسـب ــاف بوقـت الزراعــة قبـل ، ــ لل املحـددة املواقــع ـ

الزراعـــــة خـــــدمات أعمـــــال وتقـــــديم خـــــرى والنباتـــــات والشـــــتالت ھ وأشـــــبا النخيـــــل فســــائل

خرى للعناي الزراعية عمال من ا وغ الزراعة عد ا   .ة
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املوســـمية  1-4-5   امج ـــ ال وحســـب النباتـــات واســـتخدامات وطبيعـــة نوعيـــة حســـب املشـــتل ســـيق ت

شراف از ج من   .املحددة

الري   1-5 ات شب   .شغيل

ا شـغيل املقـاول يلـزم الري وأنظمة ات شب زة املج املشروع مواقع ـاتجميع لتوج وفقـا ـا ع ومتا ا وصـيان

وفقـا ات الشـب شـغيل ل الزمنيـة امج ـ ال وتنفيـذ وإعـداد ـة املطلو الفنيـة املواصـفات ضـوء ـ ع شـراف از ج

الزراعـــــة خــــدمات أعمــــال جميـــــع تقــــديم وكــــذلك ، الفعليـــــة حتياجــــات و الفصــــلية واملواســـــم النباتــــات ألنــــواع

م للري ات شب زة مج الغ الزراعةللمواقع مياه الك اس شيد ل الري وأصول بالتعليمات التقيد   .ع

بالعناصــــــر ـــــا وفا مــــــن للتحقـــــق الـــــري مليــــــاه الالزمـــــة ختبـــــارات بــــــإجراء مســـــتمرة بصـــــفة القيــــــام املقـــــاول لـــــزم و

ات مســتو مــن بــالتحقق وذلـك ضــراء ا واملســطحات النباتــات ميـع ا وصــالحي للنباتــات ــة املطلو الغذائيـة

مليـــاهمــ ـــة املطلو يـــة املخ الفحوصـــات جميـــع بـــإجراء بالقيـــام وذلـــك خـــرى املعدنيـــة والعناصـــر يـــت والك الح

بصفة ائية ال والتوصيات ية راملخ التقار وتقديم العمل صاحب مندوب من معتمد مخت بواسطة الزراعة

شراف از ج عليمات حسب ة   .دور

الصيانة  1-5-1   برامج ومصادروخزاناتتقديم الري وأنظمة ات لشب ة املطلو والعالجية ة الدور

ات شب شغيل ع املستمرة للمحافظة املشروع مواقع الشبكة ونات م وجميع املياه

املزروعات رى برامج متطلبات تحقق عالية بكفاءة   .الري

ائيــة  1-5-2   ر والك انيكيــة املي الصــيانة أعمــال جميــع بتقــديم وأنظمــةالقيــام ات شــب وصــيانة شــغيل ل

ات شـــب ات ــ وم ائيـــة ر الك واللوحــات الشـــبكة ونــات م وجميـــع امليــاه وخزانـــات ومصــادر الــري

ا م التالف بدال اس أو وإصالح والفالتر   . الري

الــــــري  1-5-3   ات شــــــب شــــــغيل أعمــــــال عــــــة متا و ــــذ ديثــــــة( تنفيــ وا ـــــة) التقليديــــــة الزمنيـ امج ــــــ لل ــــا وفقــ

املقاولاملوسمية يلزم وكذلك شراف از ج ات وتوج لتعليمات وفقا املحددة املواعيد وحسب

وإجـراء ـا ل والصـيانة شـغيل ال خـدمات جميـع وتقديم ات الشب ومراقبة التحكم بمراكز العناية

العمل صاحب مندوب ات توج حسب ة دور بصفة ا ل الالزمة املعايرة   .عمليات

خد  1-5-4   بتقديم الغاطسةالقيام ات لآلباروامل ائية ر والك انيكية املي الصيانة أعمال مات

أي وإصــالح ا ومسـتلزما ائيـة ر الك التغذيــة وكيابـل والتمديـدات الالزمــة ـا ونا وم ـا وغ

صـــــالح عمليــــات العمـــــل صــــاحب وســـــيقوم تــــأخ دون الـــــبالغ تلقيــــھ فـــــور تحــــدث أعطــــال

آخــروالرجــو  مقــاول ــق طر عــن أو غرامــاتمباشــرة ــ إ باإلضــافة صــالح ــاليف بت عليــھ ع

مالـھ إ عـن النـاتج واملزروعـات النباتـات ـ تلفيـات أي مسـئولية املقـاول تحمل و ، التأخ

العمل وإتمام صالح ه تأخ أو ه تقص   .أو



خالدجامعة   امللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

املشروع   :     /     /رقم
473  

اصة ا   املتطلبات

امس ا رقم  الباب  4356TF004: نموذج

  

الـــــــري  1-5-5   بأعمــــــال القيــــــام املقــــــاول ــــــ ع الــــــري ات وشــــــب ات ــــــ امل أعطــــــال إصــــــالح حــــــاالت ــــــ

ـــــالح إصــ اســـــــتكمال ن ــــــ ـــــــارج ا مــــــن امليـــــــاه ن بتــــــأم مؤقتـــــــة بصــــــورة التقليديـــــــة قــــــة بالطر

شراف از ج عليمات حسب منتظمة بصورة ات الشب شغيل و   .عطال

افحة  1-6 امل   .أعمال

املرضـــــية   فـــــات و شـــــرات ا ـــــ ع للقضـــــاء الالزمـــــة عمـــــال جميـــــع تنفيـــــذ افحـــــة امل أعمـــــال شـــــمل

ـــــاتللنباتــــــات املزروعــ ســــــالمة ــــــ ع للمحافظــــــة ــــــا بأنواع والزواحــــــف ــــــراذي وا ان ــــــالف والقــــــوارض

يلولة ل ئة الب ة ك دون  و بال املشروع مواقع املزروعات ن ب مراض و فات شار  ع ان

افحة مبدأ وم ضمن الوقائية امل املة مف املت الزمنية دارة امج لل وفقا وذلك افحة املعتمدةللم

التالية باألعمال القيام املقاول لزم و العلمية سس و لألصول وطبقاً العمل صاحب مندوب   :من

لتقييم  1-6-1    متخصصة ات ج قبل من املشروع ملواقع ميدانية وفحوصات ارات ز عمل القيام

املقــــاول ـــ وع ، ا تواجــــد وأمــــاكن العـــالج وأســــاليب ونوعيــــات فـــات نــــوع القيــــاموتحديـــد

والزواحــــــف والقــــــوارض الضــــــارة شــــــرات وا املتوقعــــــة فــــــات جميــــــع مــــــن الوقايــــــة بأعمـــــال

العمل صاحب مندوب من ا إلعتماد ة للمعا الزمنية امج ال   .وإعداد

حتياجات  1-6-2    جميع ن وتأم تحديد يتم الزمنية امج وال والتقييم امليدانية ارات الز ع بناء

من افحةالالزمة امل امج ل افية ال ات والتج واملعدات ة شر ا   .املبيدات

ــــــ   1-6-3    ع والقضــــــاء املرضــــــية فـــــات مــــــن للمزروعــــــات والعــــــالج الوقايـــــة أعمــــــال بجميــــــع القيـــــام

ئـــــــة للب الصـــــــديقة الســـــــليمة بـــــــالطرق املشـــــــروع موقـــــــع ـــــــ الضـــــــارة شـــــــرات الكيميائيـــــــة(ا

ــــة يو مــــن) وا املعتمــــدة الطــــرق مــــن ــــا دوريوغ ــــر تقر وإعــــداد العمــــل صــــاحب منــــدوب

ائية ال والتوصيات مراض تلك من املزروعات سالمة   .يحدد

يجة  1-6-4    ن النباتات من الفاقد ض عو عن العمل صاحب مندوب أمام مسئوالً املقاول ون ي

وا املرضــية فــات مــن النباتــات ــة ومعا وقايــة ــ التقصــ أو مــال أو ةالتــأخ شــر

صــــاحب منــــدوب مــــن ــــا عل للموافقــــة ا بدال اســــ املطلــــوب للنباتــــات عينــــات تقــــديم لزمـــھ و

ا تأمي قبل   .العمل

  

  



خالدجامعة   امللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

املشروع   :     /     /رقم
474  

اصة ا   املتطلبات

امس ا رقم  الباب  4356TF004: نموذج

  

الزراعة -2 ألعمال الفنية   .الشروط

العمـــل  2-1 صـــاحب منـــدوب مـــن معتمـــد ـــ مخت بواســـطة بـــة لل يـــة املخ الفحوصـــات بـــإجراء املقـــاول م ـــ يل

وحموضـــة وملوحـــة ة شـــر وا املرضــية فـــات و والكيميائيـــة يائيـــة الف ــواص ا جميـــع عـــن للكشــف

واملــوا املعدنيــة والعناصــر املــواد بقــوائم ائيــة ال والتوصــيات الفنيــة ر التقــار وتقــديم بــة ةال العضــو د

ملنــــــدوب الزراعيــــــة لألعمــــــال القياســــــية للمواصــــــفات وفقــــــا الزراعيــــــة بــــــة ال خــــــواص ن لتحســــــ الالزمــــــة

ا إلعتماد العمل   . صاحب

أعمـــال  2-2 بـــرامج ـــا يتطل ـــ ال ليـــة و ـــة اليدو دوات و ات ـــ والتج املعـــدات افـــة ـــد بتور املقـــاول م ــ يل

ممتــازة مصـــنعيھ ذات الزراعيــة ــدمات واملواعيـــدا واملوســمية الزمنيـــة امج ــ ال حســب عاليـــة وجــودة

تنفيــذ مـدة طـوال زة جـا الكميــات ـذه ـون ت أن جـب و املرفـق ــدول ا ـ نـة املب بالكميـات املحـددة

واملعدات دوات ذه من أي ن بتأم املقاول قيام عدم حالة و فوراً ا م التالف بدال اس و العقد

ب ــا تأمي يــتم ــة الرجـــوعاملطلو مــع امعــة ا لـــدى مســتحقاتھ مــن وتحســم حســـابھ ــ ع املباشــر الشـــراء

عقده اية للمقاول وترد العقد قيمة ع محملة ا بأ علما والتقص التأخ غرامات   .عليھ

الزراعية  2-3 املعدات جميع وخالفـھ(صيانة العاليـة فرع قص ورافعة لية واملناش القص ماكينات

. (  

والســــالمة  2-4 مــــن ومتطلبــــات ملعــــاي وفقــــا مســــتمرة بصــــفة املســــتودعات وصــــيانة ــــ بتج املقــــاول م ــــ يل

ات ــــــ والتج املعــــــدات ــــــ ع للمحافظــــــة وذلــــــك الســــــعودية يــــــة العر اململكــــــة ــــــ ــــــا املعمــــــول نظمــــــة و

واتخــــــاذ املــــــواد تلــــــك يف تصــــــ ميـــــة أ مراعــــــاة مــــــع ســــــمدة و واملبيــــــدات الزراعيـــــة دوات جــــــراءاتو

ن العامل لسالمة ة   .الضرور

ونقــل  2-5 وتحميــل وإزالــة تجميــع حــاالت ــ فــراد وســالمة ئــة الب ة ــ ومتطلبــات بمعــاي املقــاول م ــ يل

للتعليمـــــات وفقـــــا غـــــالق محكمـــــة بأكيـــــاس ـــــة مرغو ـــــ الغ الزراعيـــــة املخلفـــــات جميـــــع وإتـــــالف يـــــل وت

ال الفنيـة ر التقـار تقـديم ضرورة مع املختصة ومية ا ات ا من الصادرة ات بـذلكوالتوج الزمـة

املختصة ومية ا ات ا من املعتمدة امعة ا خارج العمومية املقالب إ ا وترحيل ، .  

الغذائيـــة  2-6 العناصـــر نقــص ض لتعـــو الزراعيـــة بــة ال نات تحســـ إضـــافات بأعمــال القيـــام املقـــاول م ــ يل

يــــة املخ الفحوصــــات ر تقــــار نتــــائج ـــــ ع بنــــاء واملرضــــية ة شــــر ا فــــات ائيـــــةوعــــالج ال والتوصــــيات

شراف از ج ات وتوج العمل صاحب مندوب من   .املعتمدة



خالدجامعة   امللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 

املشروع   :     /     /رقم
475  

اصة ا   املتطلبات

امس ا رقم  الباب  4356TF004: نموذج

  

بتوف  2-7 وذلك ن العامل سالمة ع للمحافظة العمل مواقع السالمة ومتطلبات بمعاي املقاول م يل

املشروع مواقع افة ل ولية لإلسعافات   .حقائب

شــطة  2-8 أ جميـع نفيــذ ب املقــاول م ـ ــرامجيل و الداخليــة والنباتـات ضــراء ا املســطحات ميـة بأ الرعايــة

منــدوب قبـل مــن املحـددة املواعيـد حســب لـذلك الالزمـة والعمالــة املـواد جميـع وتــوف رة ـ ال أسـبوع

العمل   .صاحب
  

افحة -3 امل ألعمال الفنية  .الشروط

يـة  3-1 العر باململكـة لھ ـ م املسـتخدمة املبيـدات ـون ت أن ومطابقـةيجـب منظمـة ملواصـفات السـعودية

ا استعمال املباح املبيدات قائمة تحت مدرجھ ون وت فات و املبيدات تقييم ل و العاملية ة ال

ي املبا داخل الرائحة وعديمة ئة والب سان ع ا   .لسالم

مـن  3-2 التحقـق وعليـھ صـاحب منـدوب مـن املعتمـدة املبيـدات باسـتخدام ام بمطابقتـھل املنـتج جـودة

ة ا لتوصيات وفقا لط ل املحددة سب بال والتقيد مقلد منتج إستخدام وعدم شأ امل ادة ش مع

بذلك امھ ال عدم حالة املقاول تحمل و ذلك من التحقق وعليھ للرش املحددة وقات و املصنعة

فراد و بالنباتات ق ت ال ضرار   .بجميع

والســــالمةزمـيلتـــ  3-3 مــــن ومتطلبــــات ملعــــاي وفقــــا مســــتمرة بصــــفة املســــتودعات وصــــيانة ــــ بتج املقــــاول

ات ــــــ والتج املعــــــدات ــــــ ع للمحافظــــــة وذلــــــك الســــــعودية يــــــة العر اململكــــــة ــــــ ــــــا املعمــــــول نظمــــــة و

ـ وت ن العـامل لسـالمة ة الضـرور جـراءات واتخـاذ املـواد تلـك يف تصـ مية أ مراعاة مع ونواملبيدات

فراد تناول عن   .عيدة

ن  3-4 التاليت ن قت الطر بإحدى افحة امل أعمال نفيذ ب املقاول م   :يل

ع  3-4-1    العمل بموقع فات و والقوارض شرات ا افحة م أساليب ع ة مدر عمالة ن تأم

ا شـــغيل للمقـــاول يجــوز وال فقـــط افحـــة امل ألعمـــال متفرغــة العمالـــة تلـــك ــون ت أيأن ـــ

العمالـة ـم بتحديـد شـراف ـاز ج يقـوم وسـوف العامـة ة ـ ال ـ ع حفاظـاً آخر عمل

بــــا عـــن ــــم ز لـــون يختلـــف أن ــــ ع ـــة املطلو دمــــة ا ونوعيـــة العمـــل موقــــع ـــم طبقـــاً

باملوقع   .العمال
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املبيــــدات  3-4-2    ــــ ودرايــــة ة ــــ خ ا لــــد افحــــة امل مجــــال ــــ متخصــــص ــــد متع مــــع املقــــاول عاقــــد

امھ ال مع قل رع ش املشروع ملوقع إستالمھ قبل وذلك ا استعمال وكيفية ة شر ا

الـذي ـد املتع العتمـاد وذلـك العمـل صـاحب ملندوب توقيعھ ح املق العقد شروط بتقديم

املطلوب بالعمل للقيام ا وصالحي ا خ مدى ودراسة افحة امل برنامج نفيذ ب   .سيقوم

م  3-5 ييل نفيذ ب   :املقاول

از  3-5-1    ج بواسطة ي املبا حول و خارج ون ي أن ع والبعوض بالذباب اصة ا املبيدات رش

(ULV)سعة راري ا يب التض موتور شـراف200و ـاز ج ـات لتوج وطبقاً بالتبادل ل

سعة الصغ يب التض از ج استخدام ـاز10مع ج أو ـ الوقـت (ULV)ل نفـس ـ الصـغ

ي املبا   .داخل

لعمليات  3-5-2    الالزمة دوات و ات والتج املعدات جميع كتالوجات بتقديم املقاول م يل

ا إلعتماد يوماً عشر بخمسة املشروع موقع استالم قبل العقد لشروط طبقا افحة امل

العمل صاحب مندوب   . من

إســـتخدام  3-5-3    عـــدم املقـــاول م ـــ أخــــذيل عـــد إال املعتمـــدة املبيـــدات مـــن مبيــــد أي بدال اســـ أو

العمل صاحب مندوب من كتابية   .موافقة

سمح  3-5-4    ولن املعتمدة الكميات حسب ومنتظمة مستمرة بصفھ املبيدات ن تأم املقاول ع

عـــن تقـــل ال ملـــدة املجدولـــة العمـــل احتياجـــات عـــن باملســـتودعات املبيـــدات كميـــة تقـــل بـــأن

ر   .ش

املبيـدات   3-5-5    جميـع ـد تور يـتم أن ـا والسـموم والطعـوم يجـب عبـوات املـواد و ـ الكيمائيـة

الشـــــركة وأســـــم الصـــــالحية ة ـــــ وف ســـــتخدام عليمـــــات ـــــا عل ا ـــــ ومو بـــــاأللوان مصـــــنفة

عن املبيدات صالحية مدة تقل ال أن ع خرى امة ال املعلومات ا و ر6املصنعة أش

خ تــار عـــنمــن العبــوة ســـعة ــد تز ال أن يجـــب كمــا ـــد محكمـــة25التور ــون ت أن ـــ وع ــ ل

وأن السـميك النـايلون مـن عازلـة أكيـاس ـ م الغلـق ـ شـرات بتقـديم املقـاول  يل  العلميـة ال

ل  . مادة ل
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ــون  3-5-6    ت أن فيجــب الضــالة للكــالب كطعــام ن كن ســ ســلفات وق ــ م اســتخدام حالــة ــ

بمعدل سوالت ك معبأة رام65املادة من/ م أك ع تحتوي ان و سولة من% 98ك

عــــــن ســــــولة الك قطــــــر ــــــد يز ال أن و الفعالــــــة عــــــن) مــــــم6( املــــــادة ــــــا يــــــتم) مــــــم18(وطول وأن

إشـــ تحـــت و شــــديد بحـــذر ا للمقــــاولاســـتخدام ع التـــا افحــــة امل ـــق فر س رئـــ مراقبــــة و راف

لألفــــــــراد الالزمــــــــة الســــــــالمة ــــــداب تــ جميــــــــع ــــــاذ واتخــ فــــــــراد و ــــــال طفــ متنــــــــاول ــــــن عــ عيــــــــدة و

وار ا منطقة   . املتواجدين

املوقـــع  3-5-7    اســـتالمھ قبــل ممتـــازة نوعيــة مـــن ـــدول با ة ــ املو املعـــدات ــد بتور املقـــاول م ــ يل

يومـــاً  عشـــر حـــقبخمســـة و جيـــد ل شـــ للعمـــل ا صـــالحي مـــن التأكـــد يـــتم ـــ ح قـــل ـــ ع

للمواصـفات ا مطابق عدم أو العمل ا كفاء لعدم ا م معدة أي رفض شراف از

  .الفنية

العقد  3-5-8    قيمة ع محملة العملية ا إل املشار افحة امل معدات أن للمقاول معلوما ون ي

ا ملكي افحةوتؤول امل ألعمال جديدة معدات ن تأم املقاول وع عقده اية للمقاول

ـــــ لغ ا باســـــتخدام ســــمح وال جيـــــدة شــــغيلية فنيـــــة حالـــــة ــــ العقـــــد مــــدة طـــــوال ــــا وتوف

باملشروع العمل   .أغراض

يتلف  3-5-9    ما بدال واس العقد ان سر ة ف خالل ة املطلو املعدات جميع بتوف املقاول م يل

ا تلف لسرعة الرشاشات خاصة ا   .م

البديل  3-5-10    توف املقاول فع املوقع من ا أو املعدات إحدى عطل   .حالة

محمــل  3-5-11    ــون ي و نحــوه و الــديزل مثــل العمــل إلنجــاز الالزمــة املحروقــات ــد بتور املقــاول م ـ يل

ا بقيم املطالبة لھ يحق ال و املعدة   .ع
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وتدقيق  :الرقـم خ  مراجعة   ـ14:   /    /    التار

 

إدارة مدير   .املساندةسعادة

اتھ                                 ر و هللا ورحمة عليكم   ،،،السالم

املشروع إ ................" ......................................................................................." .................... ومسماه:      /        /          رقمإشارة

شركة   / .................................................................. .مقاولة

أعاله ور املذ املشروع وصيانة شغيل وثائق طرح بصدد الة الو أن العامةوحيث   . للمنافسة

ا ليف ت نأمل املشروعلذا وصيانة شغيل ل ح املق بالعقد اصة ا املتطلبات وتدقيق بمراجعة   .ملختص

  

عاونكم حسن لكم ن   ،،، شاكر

  

والصيانة                                                                                   شغيل لل العامة دارة   مدير
  

                                                                                                                             ...............................................  
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املقاول   :الرقـم از ج خ  م   ـ14:   /    /    التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

ل  التخصص  م ة  املؤ ا سية  العدد  سنوات   مالحظة  ا

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24             

25             

      سم

الوظيفي وحدة  املسمى س والصيانة  ...................عملياترئ شغيل ال عمليات إدارة   مدير

      التوقيع

خ   ه14/   /     ه14/   /     التار
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املقاول   : الرقم وعمالة از الوظيفي خ  الوصف   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع   اسم /       / رقم املشروع    موقع

الوظيفة  م الدرا  رقم ل ة  التخصص  املؤ ا ة  سنوات ا ارات  وصف ب/ امل   التدر

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

      سم

الوظيفة و   مسمى س عرئ والصيانة  ............................................ملياتحدة شغيل ال عمليات إدارة   مدير

      التوقيع

خ   ه14/   /          ه14/   /          التار
1 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

عة للمتا املساندة إلدارة  .ة
481 

ش عملياتماذجن ال والصيانةإدارة  غيل

امس ا رقم  الباب  4356TF008:  نموذج

  

تقديرات  :الرقـم خ  طلب   ـ14:   /    /    التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

املشروع   نوع
اديمي   أ

   
  إداري 

   
  ص

   
  سك


ا   ر

   
  زرا


  نظافة

   
  أخرى 

موجز   وصف

املشروع   لعناصر

ي املبا جمالية      :                                     عدد   2م:                         املساحة

العامة املرافق جمالية  عدد   2م:                         املساحة

العامة دمات ا ات شب     :عدد

رضية زانات ا جمالية  :                                      عدد ا  3م:              سع

ة العلو زانات ا جمالية  :عدد ا  3م:           سع

حتياطية الطاقة توليد مخططات جمالية  :عدد ا وات  :قدر   ميقا

ائية ر الك الطاقة نقل محطات جمالية  :عدد ا وات:قدر   ميقا

مح الصعدد الصرف جمالية  :طات ا  3م:              سع

والتعقيم التنقية محطات جمالية  :عدد ا  3م:           سع

التكييف وحدات جمالية  :عدد ا يد:قدر ت   طن

ة املركز يد الت محطات جم  :عدد ا يد:اليةقدر ت   طن

شعدد التفت يل( غرف     : املنا

مح الرفععدد     :طات

للموقع جمالية   2م  :للمواقع/ املساحة

التقديرات التقديرات  نوع حة  ولية  مجال املق املشروع   مدة

انيةتقديرات وصيانة  م واحدة  عادي  شغيل   سنة

ائيةت افحة  قديرات وم سنوات  عاجل  نظافة   ثالث

افحة وم جداً   زراعة سنوات  عاجل   خمس



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

عة للمتا املساندة إلدارة  .ة
482 

ش عملياتماذجن ال والصيانةإدارة  غيل

امس ا رقم  الباب  4356TF008:  نموذج

  

؟ املشروع تنفيذ بداية رخالل   توقع أش سنة  .ستة   .عد

  املرفقات

املشروع مكونات لعناصر امل نفذت                       .وصف كما   .املخططات

 اصة ا الكميات  .املتطلبات املشروع  .جداول   (                        )أخرى .عقد

التقديرات قسم س رئ   .سعادة

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

أعاله ورقمھ اسمھ ور املذ املشروع إ   .إشارة

ة املطلو بالتقديرات دنا تزو   .آمل

عاونكم سن   ..وشكراً

  

  

  

والصيانةمدير شغيل ال عمليات   إدارة

..........................................................  

خ   ـ14:       /      /        التار

  

والصيانة شغيل ال عمليات مدير   سعادة
  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

رقم خطابكم إ خ..................  إشارة ةـ14/   /   وتار املطلو التقديرات أدناه   . تجدون
  

ي تحيا بقبول   وتفضلوا
  

  

التقديرات قسم س   رئ

..........................................................  

خ   ـ14:       /      /        التار
  

سنة ملدة والصيانة شغيل لل ة التقدير لفة ال              :الت   ر

سنوات ثالث ملدة والصيانة شغيل لل ة التقدير لفة ال                                :الت  ر

سنوات خمس ملدة والصيانة شغيل لل ة التقدير لفة ال                                :الت  ر

افحة وامل للنظافة ة التقدير لفة ال                                :الت  ر

افحةالت وامل للزراعة ة التقدير ال                  :لفة   ر
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

عة للمتا املساندة إلدارة  .ة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رق  الباب  4356TF009:  منموذج

  

املقاول   :الرقـم از ج ألجور ة التقدير لفة خ  الت   ـ14:   /    /    التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /     /      /  رقم     موقع

ل  التخصص  م ة  املؤ ا سية  العدد  سنوات الرواتب  الراتب  ا   إجما

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24              

25              

املكتب    املقدراسم اتف     رقم

خ    التوقيع   ـ14/   /      التار

جمالية اليف الت ص م إ جما   يرحل
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

عة للمتا املساندة إلدارة  .ة
484 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF010:  نموذج

  

ة  :الرقـم التقدير لفة النظافةالت خ  ملواد   ـ14:   /    /    التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /       /  رقم     موقع

الصنف  م الوحدة  الكمية  الوحدة  وصف   املجموع  سعر

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24           

25           

املقد املكتب    راسم اتف     رقم

خ    التوقيع   ـ14/   /     التار

جمالية اليف الت ص م إ جما   يرحل
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

عة للمتا املساندة إلدارة  .ة
485 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF011:  نموذج

  

ة  :الرقـم التقدير لفة افحةملوادالت خ  امل   ـ14:   /    /    التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /     /  رقم     موقع

الصنف  م الوحدة  الكمية  الوحدة  وصف   املجموع  سعر

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24           

52           

املقد املكتب    راسم اتف     رقم

خ    التوقيع   ه14/   /      التار

جمالية اليف الت ص م إ جما   يرحل
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

عة للمتا املساندة إلدارة  .ة
486 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF012:  نموذج

  

ة  :الرقـم التقدير لفة والملوادالت خ  الزراعة   ـ14:   /    /    التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /     /  رقم     موقع

الصنف  م الوحدة  الكمية  الوحدة  وصف   املجموع  سعر

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24           

25           

املقد املكتب    راسم اتف     رقم

خ    التوقيع   ه14/   /      التار

جمالية اليف الت ص م إ جما   يرحل
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

عة للمتا املساندة إلدارة  .ة
487 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

ا رقم  امسالباب  4356TF013:  نموذج

  

جمالية  :الرقـم اليف الت ص خ  م   ـ14:   /    /    التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /     /  رقم     موقع

سنة) 1( ملدة ساسية ة التقدير لفة   الت

البند البند  رقم ة  وصف التقدير البند   قيمة

العمالإجما  1 ال  ةأجور   ر

للتع  2 القابلة البنود اليف ت رقمإجما املادة حسب ض ال  )53( و  ر

النظافة  3 مواد لفة ت ال  إجما  ر

افحة  4 امل مواد لفة ت ال  إجما  ر

وال  5 الزراعة مواد لفة ت ال  إجما  ر

للصيانة  6 الباطن مقاو لفة ت ال  إجما  ر

جمالية  7 ال  ) 6+  5+  4+  3+  2+  1( القيمة  ر

التقدير ) 2( لفة سنواتالت ثالث ملدة ساسية   ة

البند البند  رقم ة  وصف التقدير البند   قيمة

العمالة  1 أجور ال  إجما   ر

رقم  2 املادة حسب ض للتعو القابلة البنود اليف ت ال  ) 53(إجما  ر

النظافة  3 مواد لفة ت ال  إجما  ر

افحة  4 امل مواد لفة ت ال  إجما  ر

ال  5 مواد لفة ت والإجما ال  زراعة  ر

للصيانة  6 الباطن مقاو لفة ت ال  إجما  ر

جمالية  7 ال  ) 6+  5+  4+  3+  2+  1( القيمة  ر

سنوات) 3( خمس ملدة ساسية ة التقدير لفة   الت

البند البند  رقم ة  وصف التقدير البند   قيمة

العمالة  1 أجور ال  إجما   ر

رقم  2 املادة حسب ض للتعو القابلة البنود اليف ت ال  ) 53(إجما  ر

النظافة  3 مواد لفة ت ال  إجما  ر

افحة  4 امل مواد لفة ت ال  إجما  ر

وال  5 الزراعة مواد لفة ت ال  إجما  ر

للصيانة  6 الباطن مقاو لفة ت ال  إجما  ر

جمالية  7 ال  ) 6+  5+  4+  3+  2+  1( القيمة  ر

املقد املكتب    راسم اتف     رقم

خ    التوقيع   ه14/  /     التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

عة للمتا املساندة إلدارة  .ة
488 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF014:  نموذج

  

مشروع  :الرقـم إدراج خ  طلب   ـ14:   /    /    التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

مكونات عناصر

  املشروع

  الوصف  م  الوصف  م

1    9    

2    10    

3    11    

4    12    

5    13    

6    14    

7    15    

8    16    

ة التقدير لفة ال  الت املشروع  ر سنواتسنھ   مدة سنواتثالث   خمس

املشروع مدة ع لفة الت ع   توز

و ي  السنة الثا الثالثة  السنة عة  السنة الرا امسة  السنة ا   السنة

ال ال  ر ال  ر ال  ر ال  ر   ر

انية وامل التخطيط إدارة مدير   .سعادة

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ورقم اسمھ ور املذ املشروع إ أعالهإشارة رقم، ھ امعة ا مدير معا موافقة ع ناءً خ....................... و وتار

ا(ـ14/        /        م ة املشروع) املرفق وصيانة شغيل   .ل

من نتمكن ي ل فادة و انية امل املشروع وإدراج دراسة نأمل لذا ة التقدير لفة الت ق م برفقھ تجدون عليھ

العامة للمنافسة املشروع طرح   .استكمال

والتقدير التحية فائق بقبول   ...وتفضلوا

  

  
والصيانة شغيل لل العامة دارة   مدير

....................................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
489 

شغي عملياتماذجن ال والصيانةإدارة  ل

امس ا رقم  الباب  4356TF015:  نموذج

  

املستفيدة  : الرقـم ة ا خ  إشعار   ـ14:   /    /    التار

  

م                                                      ...............................................عميد/ وكيل سعادة   املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ خ                  /        /           رقماملشروعإشارة شـركة14   /  /وتـار مقاولـة ..............................." ........................."..........ــ

للمشروع ي بتدا لإلستالم املتوقع خ التار أن   .ـ14/        /         وحيث

بـــــــ الرفــــــع تـــــــم قـــــــد ـــــھ بأنـ ســـــــعادتكم الســـــــنةنفيــــــد انيــــــة م ـــــــ أعـــــــاله ور املــــــذ ـــــروع املشــ ـــــااملاليـــــــةإدراج خطابنــ بموجـــــــب                 القادمــــــة

خ/................. رقم منھ( ـ14/         /        وتار ة   ) .املرفق

حاطة و طالع نأمل   .لذا

والتقديراوتفضلو  التحية فائق   بقبول

        

        

  مدیر ادارة عملیات التشغیل والصیانة    

    
    

    
    

    ....................................................................  

        

  



 

490 

خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

عة واملتا ر التطو   وحدة

  
  
  
  

  
  

  
  
  

 

  

رقم صدار4356TF016نموذج   39.10.1رقم

  
 

 
 

 
 

شار مس ندس م الشبل/ إعداد محمد بن   سليمان

ع للمشار امعة ا وكيل شار   مس



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

للم املساندة إلدارة عةة  .تا
491 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF017:  نموذج

  

ليف  : الرقـم قت خ  شراففر   ـ14:   /    /    التار

املشروع     اسم
املشروع املشروع  /   /   /  رقم     موقع

عملياتمدير سعادة والصيانةا إدارة شغيل م                                                                     ل املح

علي اتھ،،،السالم ر و هللا ورحمة   كم

إ رقمإشارة امعة ا مدير معا خ................................. موافقة ا( ـ14/         /         وتار م ھ املتضـمنة)املرفق

ابتدائياً استالمھ املتوقع من املشروع أن حيث أعاله ور املذ املشروع وصيانة ـ14/       /         املوافق  يومشغيل

نأمل ليفلذا قت وتدقيقملختلف شراففر ومراجعة لدراسة ندسية ال أعالهالتخصصات ور املذ املشروع عقد   .وثائق

عاونكم حسن لكم ن   ،،،شاكر

        

        

والصيانة     شغيل لل العامة دارة مدير

    
    

    ....................................................................  

      

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
492 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF018:  نموذج

  

الفنية  :الرقـم املراجعة ر خ  تقر   ـ14        /       /    :   التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

    املوضوع

ق فر   شرافأسماء

ندس-1   ......................................................  /امل

ندس-2   ......................................................  /امل

ندس-3   ......................................................  /امل

ندس-4   ......................................................  /امل

املراجعة بدء خ املراجعة  ـ14/              /           تار  يوم مدة

ولو  جداً   عاجل  عادي  ةدرجة   عاجل

  املرفقات

املشروع اصة  عقد ا   املتطلبات

الكميات نفذت  جداول كما   املخططات

الفنية املعدات  املواصفات   توصيف

ق فر   شرافمالحظات

رقم ع للمشار امعة ا وكيل سعادة خطاب إ خ...................... إشارة ـ14/          /  وتار

مشروع وصيانة شغيل عقد وثائق ومراجعة دراسة اجتمع..............................  . شأن فقد

ق14/      /       املوافق.................... يوم للفر ن وتب العقد وثائق جميع ع طالع و ـ

التالية   :املالحظات

املدنية/ أوال ةاملالحظات   :واملعمار

  

  

انيكية/ ثانيأ املي   :املالحظات

  

  

ائية/ ثالثاً ر الك   :املالحظات

  

  

  

عاً العامة/ را   :املالحظات

  
  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
493 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF018:  نموذج

  

  التوصيات

ق فر يو أعاله تقدم يشرافمما   :بما

1- ....................................................................  

2- ....................................................................  

3- ....................................................................  

4- ....................................................................  

لفة ت ع ما أثر يوجد ل

؟ والصيانة شغيل ال   أعمال

ال  ثار  عم تلك   :اذكر

1- ..................................................................  

2- ..................................................................  

3- ..................................................................  

4- ..................................................................  

  

ق فر   شرافتوقيع

  التوقيع  التخصص  سم

ندس         /امل

ندس         /امل

ندس         /امل

ندس         /امل

والصيانة شغيل لل العامة دارة مدير   اعتماد

    سم

خ    التوقيع   ـ14/          /                 التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
494 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF019:  نموذج

  

من  : الرقـم املاالتحقق خ  رتباط   ـ14:   /    /    التار

  

واملالية سعادة ة دار للشؤون العامة دارة م                                  مدير املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ـ إ خ........... .......قـمر خطابنـاإشـارة منـھ(ــ14   /   /وتـار ة ـ رقـم) املرفـق للمشـروع املـا رتبـاط طلـب /        / املتضـمن

  ."  ...................................................................................................." هومسما/       

أعـاله ور املـذ للمشـروع املـا باالعتمـاد فادة نأمل لذا العامة للمنافسة املشروع طرح بصدد دارة أن نـتمكن وحيث ـي ل

الالزم إكمال   .من

           

والتقدير التحية فائق بقبول   ...وتفضلوا

        

        

العامة     دارة والصيانةمدير شغيل   لل

    
    

    
    

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
495 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF020:  نموذج

  

مشروع  : الرقـم طرح خ  طلب   ـ14:   /    /    التار

  

ياتمدير سعادة املش م                                                          إدارة املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ سعادتكمإشارة خ.................. مقر خطاب منھ(ـ14  /  /وتار ة ومواصفات) املرفق شروط إعداد طلب املتضمن

رقم املشروع وصيانة   . (*)"  ...................................................................." هومسما/     /           شغيل

رقم املشروع إ شركة"..................................................." ومسماه/             / إشارة :................................................. مقاولھ

خ بتـار للمشــروع ي بتـدا سـتالم تم ســ انـھ رقــمــ14/      /     : وحيـث املـا رتبــاط خطـاب ـ ع نــاء ............. ...............و

خ   )1(* .ه14/   /     وتار

عدد لكم إ) 10(مرفق باإلضافة الكمياتCDمختومة   .بجداول

الالزم إكمال العامةآمل باملنافسة املشروع وثائق   .لطرح

           

والتقدير التحية فائق بقبول   ..وتفضلوا

        

        

العامة     دارة والصيانةمدير شغيل   لل

    
    

    
    

    ....................................................................  

املستمرة(*)  ع   .للمشار

ديدة) 1(* ا ع   .للمشار

      

  



خالد امللك   جامعة

ا الة عو للمشار   امعة

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
496 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF021:  نموذج

  

املقاول طلب  : الرقـم ي مندو خ  أسماء   ـ14:   /    /    التار

  

م                                     ......                .......................................... مؤسسة/  شركةمدير سعادة املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ـ إ خ.................. قــمر  طـابكمخإشـارة منـھ(ــ14   /  /وتـار ة ــ رقــمطلـباملتضـمن) املرفـق املشـروع موقـع ــارة /        /  /   ز

  ."  ..............................................................................................." هومسما

وصور بأسماء دنا تزو اتنأمل أعالهإقاماتأوو ور املذ املشروع موقع ارة لز ح املق ق   .الفر

  

عاونكم حسن لكم ن   ..شاكر

  

        

        

ياتإدارةمدير       املش

    
    

    
    

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
497 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF022:  نموذج

  

موقعطلب  : الرقـم دخول ح خ  تصر   ـ14:   /    /    التار

املشروع املشروع    اسم     رقم

ارة الز ي  منافسة  نوع ابتدا املشروع  جرد   جديد   مستمر   نوع

املتنافس     اسم

الطلب الطلب    رقم خ     تار

الوارد الوارد    رقم خ     تار

ارة الز أيام   عدد
ارة   الز بداية خ     تار

ارة الز اية خ     تار
ارة الز من     الغرض

ة  سماء  م و ال ض  قامة/ رقم التفو   رقم

1        

2        

3        

4        

5        

للسالمة العامة دارة مدير منسعادة امو م                         ا   املح

،،، اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ أعالهإشارة ور املذ   .املشروع

برفقھ اتتجدون املشروعقامات/  و ملوقع م ار ز ح   .املق

املحددة آمل ة الف خالل أعاله م أسماؤ ور املذ دخول ع مؤقتة دخول ح تصار   .إصدار

  

عاونكم حسن لكم ن   ،،شاكر
  

        

        

إدارة   والصيانةا عملياتمدير شغيل   ل
  

....................................................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
498 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF023:  نموذج

  

ليف  : الرقـم املوقعت ارة لز شراف ق خ  فر   ـ14:   /    /    التار

املشروع املشروع    اسم     رقم

املقاول      املتنافس/ اسم

ارة الز بداية خ ارة    تار الز اية خ     تار

وحدة/ سعادة س                                       ....................................                                       رئ

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

طلب إ رقم/املتنافسإشارة خ ............................ املقاول املوقع14/    /     وتار ملعاينة   .ـ

مندوب بمرافقة أدناه م أسماؤ ور املذ ليف ت عتمد   . املقاول /املتنافسلذا

ندس-1   / ......................................................... امل

ندس-2   / ........................................................امل

ندس-3   / ........................................................امل

رقم النموذج وفق املوقع ارة ز ادة ش   . (4356TF024)وإصدار

  

عاونكم حسن لكم ن   ..شاكر

  

        

        

إدارة     والصيانةا عملياتمدير شغيل  ل

  

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
499 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF024:  نموذج

  

املشروع  : الرقـم موقع ارة ز ادة خ  ش   ـ14:   /    /    التار

  

ــة ــــ ــ ــ ــــرمؤسسـ ــ ــ ــــركة/ تقـــ ــــ ــ ــــــروع................................................... شـ ــ ــ بمشـ ــــاص ــ ــ ـــ ا ــــع ــ ــ ــ املوقـ ــارة ــ ــــ ــ ـ بز ــــــت ــ ــ قامـ ــــــد ــ ــ قـ ــا ــ ــ ــ ــ ـ بأ

امللك-.................................................................    .ـ14/    /     املوافق................. يومدخالجامعة

ـدف وذلـك بـاملوقع اليـة ا والظـروف والصـيانة شـغيل ال بـات وكت واملواصـفات الرسومات ع اطلعت وقد

من ة للف أعاله ور املذ املشروع وصيانة شغيل عملية للقيام ا عرض ـ14/    /       إـ14/    /    إعداد

من إ20/   /    املوافق   .م20/   /    م

املوفق   ..وهللا
       

  توقيع الشخص المفوض    

      

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

امعة ا   مصادقة

  

    سم     سم

س  الوظيفة والصيانةمدير  الوظيفة  / ................................وحدةرئ شغيل لل العامة   دارة

    التوقيع    توقيعال

خ خ    التار     التار

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
500 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF025:  نموذج

  

املتنافس  : الرقـم استفسارات خ  إحالة   ـ14:   /    /    التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

والصيانة سعادة شغيل لل العامة دارة م                                                                           .       مدير املح

اتھ،،،السالم ر و هللا ورحمة   عليكم

إ أعالهإشارة ور املذ رقم، املشروع املتنافس خطاب إ اإلشارة خ: ............................. و املرفق(ـ14:       /         /        وتار

منھ ستفسارات) ة عض ع جابة طلب   .شأن

الالزمتجدون إكمال من نتمكن ي ل فادة وسرعة ا عل باإلجابة يلزم من ليف ت نأمل املتنافس استفسارات   .برفقھ

  

عاونكم حسن لكم ن   ..شاكر

  

        

        

ياتإدارةمدير       املش

    
    

    
    

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
501 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF026:  نموذج

  

املتنافس  : الرقـم استفسارات خ  إجابة   ـ14:   /    /    التار

السؤال   جابة  السؤال  رقم

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      سم

عمليات  الوظيفة وحدة س وا  ....................رئ شغيل ال عمليات إدارة   لصيانةمدير

      التوقيع

خ   ه14/  /      ه14/  /      التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
502 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF027:  نموذج

  

ن  : الرقـم املتنافس استفسارات إجابة خ  إحالة   ـ14       /          /           :التار

  

ياتا إدارةمدير/ سعادة م                                                                                                                         ملش   املح

عليك اتھ،،،السالم ر و هللا ورحمة   م

ـــــ إ خ.................. رقـــــمخطـــــابكمإشـــــارة منـــــھ(ــــــ14/    /     وتـــــار ة ـــــ استفســـــارات) املرفـــــق ـــــ ع جابـــــة طلـــــب واملتضـــــمن

رقم للمشروع ن   .................. " ." ....................................................................ومسماه/     /    املتنافس

خھ تار ح ن املتنافس استفسارات ع جابة برفقھ   .تجدون

،،، والتقدير التحية فائق بقبول   وتفضلوا

                               

        

        

والصيانةمدير     شغيل لل العامة   دارة

        

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
503 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

ا ا رقم  مسالباب  4356TF028:  نموذج

  

عروض  : الرقـم تحليل نة نشكيل خ  املتنافس   ـ14       /          /           :التار

  

والصيانةمديرسعادة شغيل لل العامة م                                دارة   املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ مديرابخطإشارة رقما إدارةسعادة يات خ.................. ملش منـھ(ــ14/   /   وتـار ة ـ عـروضطلـبواملتضـمن) املرفـق تحليـل

ن للمشروع)          (      املتنافس   ... " ." .................................................................ومسماه/     /      رقم املرفقة

برئاستكم أعاله ور املذ للمشروع ن املتنافس عروض لتحليل نة شكيل عتمد ترونلذا من منأو كالً ة   :وعضو

ندس -1 إد                    / ...................................امل شغيلمدير ال عمليات  عضواً                   ارة

ندس -2  عضواً                .............................................................                  / ....................امل

ندس -3  عضواً              ..............................................                     / ...................................   امل

  عضواً                  .............................................              / ...................................      املوظف -4

رقم للنموذج وفقاً ن املتنافس عروض تحليل بمحضر دنا   . (4356TF029)وتزو

  

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   والسالم

        

        

عوكيل     للمشار امعة   ا

        

    ....................................................................  

        

  



رقم للملف  /   / .   :   /ة
504 

والصيانة شغيل ال إدارة عمليات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF029: نموذج

 

  

  

  

  المملكة العربیة السعودیة

  خالدجامعة الملك 

  وكالة الجامعة للمشاریع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

      

 
 
 
 

 لعروض المتنافسین محضر التحلیل الفني
  

  /  /  /    قم     للمشروع ر
 (                                          )ومسماه 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
   

رقم للملف  :   /   /   / .ة
505 

والصيانة شغيل ال إدارة عمليات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF029: نموذج

  

  

  

ـــــــــــات ــ باملحتو رس   ف

  

رقم   /    /   مشروع

  

  

ـــــان  البند ــــــــــــــ الصفحة  بيـ   رقم

املشروع  أوال عن     .نبذة

املقدمة  ثانيا     .العروض

اتقد  ثالثا     .امعةيرات

عا العرض  را لقيمة التقييم     .معاي

العروض  خامسا وتحليل دراسة املستخدمة     .سس

العروض  سادسا وتحليل     .دراسة

من  1 املقدم     ."                              " شركةالعرض

من  2 املقدم     ."                              " شركةالعرض

ا  3 شركةالعرض من     ."                              "ملقدم

شركة  4 من املقدم    ."                              "العرض

شركة  5 من املقدم    ."                              "العرض

شركة  6 من املقدم    ."                              "العرض

عا نتوصيا  سا ال     .ـــةت

  

  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
   

رقم للملف  :   /   /   / .ة
506 

والصيانة شغيل ال إدارة عمليات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF029: نموذج

  

الف  :الرقم التحليل نمحضر املتنافس خ  لعروض   ـ14/     /           : التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /      /             رقم     موقع

ف املظار فتح خ العروض  ه14     /       /               تار     عدد

 

ع ع قراربناءا للمشار امعة ا وكيل خ  رقمسعادة شكيلوالقاـ14/     /      وتار ب

رقمنة املشروع لتنفيذ املقدمة العروض وتحليل ....................... "   ومسماه/          /   /لدراسة

من" .................................................    ونة   :وامل

  

ندس  -1 سا    م   رئ

ندس  -2   عضوا    م

ندس  -3   عضوا    م

ندس  -4   عضوا    م

ي  -5 القانو شار   عضوا    املس

  

رقمف املشروع لتنفيذ املقدمة العروض وتحليل دراسة نة ال بدأت   /       /           قد

د14/     /       املوافق         يوم"                                           " ومسماه اية وح يومـ وام

نة..ـ14/     /       املوافق ال ر تقر ي   :وفيما

  

املشروع:  أوالً  عن   :                                                                                  نبذة

  

املشروع  -1   :موقع

مدينة   املشروع                                                        يقع

املشروع  -2 تنفيذ     :مدة

للمقاول )      (        املوقع سليم من اعتبارا تبدأ   .يوما



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
   

رقم للملف  :   /   /   / .ة
507 

والصيانة شغيل ال إدارة عمليات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF029: نموذج

  

  

الصرف  -3     :بند

البند   من املشروع ع الصرف يتم   .)                         (   رقمسوف

املشروع  -4 ونات     :م

ـــــــف  م   العــدد  الوصــ

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

      

املقدمة: ثانياً    :                                                                                  العروض

  

لعـــدد الوثـــائق بيـــع وتــم املشـــروع عـــن عـــالن تــم املحـــدد املوعـــد توجيـــھ(مؤسســـة/ شــركة(       ) ــ تـــم

لعـــدد ات(    ) دعــوات املنافســة/ شـــر وثـــائق الســـتالم ا)مؤسســـات ـــ العـــروضو لتقـــديم املحـــدد ملوعـــد

اتتقدم الشر ف/ ت املظار فتح عند العروض قيمة حسب مرتبة و التالية   .املؤسسات

الشركة  م   املؤسسة/ اسم
العطاء ال/ قيمة     ر

ف املظار فتح   حسب

العطاء ال/ قيمة ر

يح الت   عد
  مالحظات

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          
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ا: ثالثاً    :                                                                                  امعةتقديرات

ا تقديرات املطامعةبلغت رقملألعمال للمشروع ة وقدره         /  /    /  لو باألحرف " . مبلغ  كتابة

باألرقام    (         " ............................................................ ال ) كتابة   .ر

عاً  العرض: را لقيمة التقييم   :                                                                                  معاي

مــــ املقارنــــة أســــاس ــــ ع العــــرض تقيــــيم ــــ نــــة ال ندت ااســــ تقــــديرات ــــامعــــةع الســــائدة ســــعار و

العروضالسوق    .ومتوسط

العروض: خامساً  وتحليل دراسة املستخدمة   :                                                                                  سس

ع العروض تحليل نة ال اعتمدت   :يلقد

من  -أ االتحقق ةالوثائق   :ملطلو

  

جميــــــع أن مــــــن وأالتأكـــــد اصــــــة ا للشــــــروط مســــــتوفية أرفقــــــواالعــــــروض ن املتقــــــدم جميــــــع ن

ــا إل املشـار ــة املطلو ـة) "1(رقــمباملـادةالوثـائق املطلو ندات الشــروط"املســ الثالــث البـاب ــ

ن املتنافس عليمات ول الفصل اصة   .ا

الف  -ب   :التقييم

  
الفنـــ التقيـــيم للـيـــتم ـــعـــروضي ع نبنـــاءً املتنافســـ عـــروض ضـــمن املقدمـــة املعلومـــات دراســـة

ش عتوال   :مل

ة  1-ب ا سابق   .بيان

يل  2-ب والتأ يف   .التص

ا  3-ب تنفيذ اري ا ع املشار   .بيان

داري  4-ب و الف املقاول از ح املق التنظي ل ي املشروعال لتنفيذ ح املق   .املوقع

املستخدمة  5-ب واملعدات ات والتج   .ليات

ة  6-ب املطلو ادات الش   .صالحية

والصيانة  7-ب شغيل ال   .خطة

ودة  8-ب ا مراقبة   .خطة
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املا  -ج   :التقييم

ع   بناءا املا التقييم املقدمةدراسةيتم شتملاملعلومات وال ن املتنافس عروض ضمن

التالية الوثائق   :ع

مقــدم  1-ج مقــدرة تحــدد الســعودي ــي العر النقــد مؤسســة لــدى ومقبــول معــروف بنــك مــن ادة شــ

التجاري  عاملھ و املالية وسمعتھ   .العرض

معروف  2-ج ي قانو محاسب مكتب من مصدق ن ت س آلخر انية امل   .بيان

سعار  3-ج   .جداول

واملجاميع  3-ج رقام   : ة

وامل   رقام ة من املقدمالتأكد العرض ع ذلك وأثر   .جاميع

امعة  4-ج ا تقديرات مع العرض قيمة   :مقارنة

وتقديرات   السائدة باألسعار ا بمقارن املشروع ذا ملثل ا ومناسب سعار اعتدال من التأكد

امعة   .ا

واملالحظات  - د   :التحفظات

نـــــة   ال ا تج ســــــت ـــــ ال املالحظــــــات أو وجـــــدت إن التحفظــــــات ثــــــمحصـــــر العــــــرض دراســـــة مــــــن

فنيا العرض ع ا آثار وإيضاح ا عاقدياومالياًدراس   .و

للعرض  -ه نة ال   :تقييم

الفنية   الناحية من وخاصة العرض حول نة ال   .واملاليةمرئيات

العروض: سادساً  وتحليل                 :                                                                    دراسة

العــــروض قيمــــة الرتفــــاع وتحليــــلرةـخيــــ (          )نظــــرا بدراســــة نــــة ال اكتفــــت  العــــروضفقــــد

  :التالية

منالعر -1 املقدم                                                                                  " ....................................................  "شركةض

من  -أ ةالتحقق املطلو   :الوثائق

يقــدم/ قــدم   ـــلـــم منـــھ ــة واملطلو الالزمـــة واملاليــة الفنيـــة الوثــائق جميـــع عرضـــھ مــع املتنـــافس

ة) "1(رقماملادة املطلو ندات عليمات"املس ول الفصل اصة ا الشروط الثالث الباب

ن   .املتنافس
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الف  -ب   :التقييم

ةبي  1-ب ا سابق   :ان

يقدم**  ةاملتنافسلم ا سابق إلنجازاملشروعبيان مقدرتھ تحديد نة ال ع يتعذر   .لذا

أن   ـ يت ة ـ ا سـابق بيـان مجـالاملتنـافسمـن ـ قـام)                  (          متخصـص وقـد

عــدد نفيــذ وذ)         (  ب ــاص ا والقطـــاع وميــة ا ــات ل لفــةمشــروع بت إجماليـــةلــك

ا ـــــــــــــــدر ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــن(          ) وقـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ومــــ ـــــــــــال ــــــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ـــــــــرز ر ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ عأبــ ــــــــــــار ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــةاملشــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ   :التاليــــــ
 

املشروع  م   ة  اسم لفة  ا خ  الت   التار

1          

2          

3          

4          

5          

أن نة ال ترى عامة صفة لديھ/ لديھو س املشروعل لتنفيذ افية ال ة   .ا

يل  2-ب والتأ يف   :التص

امل**    يقـــم منـــھلـــم ـــة املطلو يف التصـــ ادة شـــ بتقـــديم مـــن. تنـــافس التحقـــق نـــة ال ـــ ع يتعـــذر لـــذا

لھ املصرح يف التص ودرجة   .مجال

رقــم يف التصــ ادة شــ خ............................... مــن خ14/       /     وتــار تــار حتـــى املفعــول ة ســار ـــ

ال14/      /        ألعضـــــاء ـــــ يت مجـــــالــــــ ـــــ مصـــــنف املتنـــــافس بـــــأن ـــــ............................... نـــــة ع

الدرجة(           ) الدرجة ع ع للمشار امعة ا الة و لدى ل مؤ و   .و

ا  3-ب تنفيذ اري ا ع باملشار   :بيان

تحديـــد**    نـــة ال أعضـــاء ــ ع يتعـــذر لـــذا ا تنفيـــذ ـــاري ا ع باملشــار بيـــان املتنـــافس يقـــدم مـــالءة لــم

ا عل املتقدم ع املشار تنفيذ ع   .املتنافس

ـــــدد عـــــــ ـــــــــــا ا الوقـــــــــــت ــــــ ـــــ ـــــافس املتنــــــ ـــــــــام قيــ ــــــــــــ يت ا ــــــــــذ تنفيـ ـــــــــاري ــ ا ع املشـــــــــــار بيـــــــــــان )      ( مـــــــــــن

ع امشـروع/مشـار قــدر إجماليـة لفــة بت وذلـك ـاص ا والقطــاع وميـة ا ــات ومــن(        ) ل ـال ر

التالية ع املشار ا   :أبرز

امل  م   ة  شروعاسم لفة  ا التنفيذ  الت املتوقع  مدة سليم ال خ   تار

1            

2            

3            

4            

5              
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ح  4-ب املق التنظيمي ل ي حال املق املوقع داري و الف املشروعازاملقاول   : لتنفيذ

مختصر    بأسلوب املشروع إلدارة تنظيمياً يكالً املتنافس مقدم وادرالفنيةم ال بيان مع

ــة دار ـــوادر،و ال معظـــم ـــ ع شــتمل و للمشـــروع ـــ الف ــاز ا عـــدد قائمـــة بتقــديم قـــام كمـــا

ح املق التنظي ل ي ال أن بدو و ة مناسب/ مناسباملطلو املطلوبغ العمل   .م
  

املشـــروع**    لتنفيـــذ ح ـــ املق ـــ التنظي ـــل ي ال يقـــدم اللـــم ـــ ع يتعـــذر مقـــدرةلـــذا تحديـــد نـــة

املشروع تنفيذ ع   .املتنافس

املشروع  5-ب تنفيذ ا استخدام ح املق   :املعدات

قائمة   املتنافس و قدم املشروعباآلليات تنفيذ ا استخدام ح املق يحدد(املعدات لم أنھ إال

املعــــدات ومواصــــفات املقدمــــة) ســــعة عــــداد أن نــــة ال تــــرى عــــام ل شــــ افيــــة/ افيــــةو ــــ غ

املحددة املدة ضمن منھ املطلوب العمل   .لتنفيذ

قائمــــةيلـــم**  املتنـــافس وقـــدم املشـــروعباآلليـــات تنفيـــذ ـــ ا اســــتخدام ح ـــ املق لــــذا.املعـــدات

املشروع تنفيذ ع املتنافس مقدرة تحديد نة ال ع   .يتعذر

ة  6-ب املطلو ادات الش   :صالحية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ادة  م الش صدارت  اسم خ الصالحية  ار خ   مالحظات  تار

ادة  1 التجاري ش ل         ال

ادة  2 ةش التجار بالغرفة اك         ش

ادة  3 اةش         والدخلالز

ادة  4 يفش         التص

التأمينات  5 مكتب ادة         ش
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والصيانة  7-ب شغيل ال   :خطة

والصــــيانة**    شــــغيل ال خطــــة بتقــــديم املتنــــافس يقــــم تحديــــدلــــم نــــة ال ــــ ع يتعــــذر فإنــــھ لــــذا

املشروع تنفيذ ع املتنافس   .مقدرة

رقـم املـادة حسـب والصـيانة شـغيل ال خطـة بتقديم املتنافس اصـة) 1(قام ا الشـروط -مـن

الثالث ن-الباب املتنافس ول-عليمات االفصل دراس يو ما نة ل ن   :تب

    

طة  م ا مناسب  مناسب  وصف يقدمل  غ   م

املرحلة  1          نتقاليةخطة

والتنظيم  2 دارة         خطة

التحكم  3         النوخطة

الغيار  4 قطع ن تأم         خطة

ة  5 الدور الوقائية الصيانة         برامج

والتحكم  6 واملراقبة شغيل ال         خطة

الباطن  7 من موردي أو مقاو         برنامج

املساندةبرن  8 دمات ا         امج

واملعدات  9           العدد
ودة  8-ب ا مراقبة   :خطة

نــة**    ال ـ ع يتعــذر لـذا والصــيانة شـغيل ال عمليــات جـودة مراقبــة خطـة املتنــافس يقـدم لـم

املشروع تنفيذ ع املتنافس مقدرة   .تحديد

والصــــيانة شــــغيل ال عمليــــات جــــودة مراقبــــة خطــــة املتنــــافس ـــــاقــــدم أ نــــة ل ن تبــــ ا دراســــ و

مناسبة/ مناسبة والصيانةغ شغيل ال عمليات وضمان   .لضبط

املا  -ج   : التقييم

البنك  1-ج من الصادرة البنكية ادة الش ع املـا....................... بناء مركـزه املتنـافس نفان مطمـ

ن/  مطم املشروعغ تنفيذ ع شغيللصرف يحقق ل املشروعش وصيانة   .ل

مركزهيتعذر**   البنكيةاامل تقييم ادة للش تقديمھ   .لعدم

عامي  2-ج انية م بيان مكتب) م،           م     (          من من يت(                             ) واملصدقة

حقـــق قـــد املتنـــافس احـــاًأن نخســـارةً / أر املنصـــرم ن العـــام مـــ، ـــ بـــدو املوجـــوداتو عناصـــر ن

املا الوضع أن واملتداولة نالثابتة ن/ مطم مطم   .غ
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سعار   3-ج   : جدول

تجــد   لــم ا وتــدقيق ــا مراجع و يحة ــ قــة بطر ســعار جــدول بتعبئــة املتنــافس  /اخطــأقــام

بــــالفقرة ــــ مو ــــو كمــــا ا يح ــــ ت تــــم وقــــد ســــابية ا خطــــاء عــــض نــــة ال ) 4-ج(وجـــدت

عل رقمحسب الفقرة ن املتنافس اص)  1(يمات ا العقدةالشروط   .من

واملجاميع  4-ج رقام   : ة

رقـــــــــام   أن نـــــــــة ال وجـــــــــدت رقـــــــــام و بـــــــــاألحرف ـــــــابية ســ ا رقـــــــــام جميـــــــــع وتـــــــــدقيق ـــــــة بمراجعــ

يحة سابية ا دول. والعمليات با ن مب و كما سابية ا خطاء عض نة ال وجدت

رقــم العــرض، )   2(   املرفــق قيمــة إجمــا ــ ع مــا اثــر ــا ل س ولــ ا يح ــ ت تــم اثــر/ وقــد ــا ول

قيمــــــة إجمـــــا ــــــ ع املتنــــــافسمـــــا عـــــرض إجمــــــا ليصــــــبح مــــــن(               )  العـــــرض بــــــدال ـــــال               ر

ــــال(               )  مقــــدراه( ر ــــ سا العــــرض خطــــاب ــــ خــــاص خصــــم قــــدم أنــــھ ) (    %وحيــــث

التخفيض عد العرض قيمة ون ت   (                 ).لذلك

امعة  5-ج ا بتقديرات العرض قيمة   :مقارنة

ـــــــ   أع املشـــــــروع لتنفيـــــــذ املقـــــــدم العـــــــرض أســـــــعار ـــــــ ســـــــبة/ عت ب امعـــــــة ا تقـــــــديرات مـــــــن اقـــــــل

سبة/ وأع(        %)  ب العروض متوسط من   (       %)أقل

واملالحظاتالتح  -د   :فظات

  1-د

  

   

مالحظات أو تحفظات أي للمتنافس يرد لم العرض وثائق   .بمراجعة

التالية واملالحظات التحفظات لديھ املتنافس أن نة ل ن ب ي العرض وثائق   : بمراجعة

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

ــــ وماليــــاو فنيــــا مــــؤثرة ســــت فنيــــ/ ل وماليــــامــــؤثرة املتنــــافسا مــــن جــــب و العقــــد شــــروط ــــ ع

  .ا

للعرض  -ز نة ال   :تقييم

شركة   من املقدم العرض أن يت خرى واملعطيات ة ا سابق بيان   " ......................من

املشر / مناسب   " .......................................... لتنفيذ وماليا فنيا مناسب عليھغ املتقدم   .وع
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شركة-2 من املقدم   "                                                                                ....................................................  "العرض

من  -أ ةالتحقق املطلو   :الوثائق

يقــدم/ قــدم   الوثــلـــم جميـــع عرضـــھ مــع ـــاملتنـــافس منـــھ ــة واملطلو الالزمـــة واملاليــة الفنيـــة ائق

ة) "1(رقماملادة املطلو ندات عليمات"املس ول الفصل اصة ا الشروط الثالث الباب

ن   .املتنافس

الف  -ب   :التقييم

ة  1-ب ا سابق   :بيان

يقدم**  مقدرتھاملتنافسلم تحديد نة ال ع يتعذر لذا ة ا سابق   .إلنجازاملشروعبيان

مجـال   ـ متخصـص املتنـافس أن ـ يت ة ـ ا سـابق بيـان قـام)                  (          مـن وقـد

عــدد نفيــذ إجماليـــة)         (  ب لفــة بت وذلــك ــاص ا والقطـــاع وميــة ا ــات ل مشــروع

ا ـــــــــــــــدر ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــن(          ) وقـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ومــــ ـــــــــــال ــــــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ـــــــــرز ر ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ عأبــ ــــــــــــار ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــةاملشــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ   :التاليــــــ
 

املشروع  م   ة  اسم لفة  ا خ  الت   التار

1          

2          

3          

4          

5          

أن نة ال ترى عامة صفة لديھ/ لديھو س املشروعل لتنفيذ افية ال ة   .ا

يل  2-ب والتأ يف   :التص

منـــھ**    ـــة املطلو يف التصـــ ادة شـــ بتقـــديم املتنـــافس يقـــم مـــن. لـــم التحقـــق نـــة ال ـــ ع يتعـــذر لـــذا

ا ودرجة لھمجال املصرح يف   .لتص

رقــم يف التصــ ادة شــ خ............................... مــن خ14/       /     وتــار تــار حتـــى املفعــول ة ســار ـــ

مجـــــال14/      /        ـــــ مصـــــنف املتنـــــافس بـــــأن نـــــة ال ألعضـــــاء ـــــ يت ـــــ............................... ــــــ ع

الدرجة(           ) الدرجة ع ع للمشار امعة ا الة و لدى ل مؤ و   .و

ا  3-ب تنفيذ اري ا ع باملشار   :بيان

تحديــد**    نـــة ال أعضــاء ـــ ع يتعــذر لــذا ا تنفيـــذ ــاري ا ع باملشـــار بيــان املتنـــافس يقــدم مـــالءةلــم

ا عل املتقدم ع املشار تنفيذ ع   .املتنافس

ــــــــــــ يت ا ـــــــــذ تنفيــ ـــــــــاري ــ ا ع املشـــــــــــار بيـــــــــــان ـــــددـمــــــــــن عـــــــ ـــــــــــا ا الوقـــــــــــت ــــــ ـــــ ـــــافس املتنــــــ ـــــــــام )      ( قيــ

ع امشـروع/مشـار قــدر إجماليـة لفــة بت وذلـك ـاص ا والقطــاع وميـة ا ــات ومــن(        ) ل ـال ر
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التالية ع املشار ا   :أبرز

املشروع  م   ة  اسم لفة  ا التنفيذ  الت املتوقع  مدة سليم ال خ   تار

1            

2            

3            

4            

5              
    

ح  4-ب املق التنظيمي ل ي حال املق املوقع داري و الف املشروعازاملقاول   : لتنفيذ

مختصر    بأسلوب املشروع إلدارة تنظيمياً يكالً املتنافس وادرالفنيةقدم ال بيان مع م م

ــة دار شــت،و و للمشـــروع ـــ الف ــاز ا عـــدد قائمـــة بتقــديم قـــام ـــوادركمـــا ال معظـــم ـــ ع مل

ح املق التنظي ل ي ال أن بدو و ة مناسب/ مناسباملطلو املطلوبغ العمل   .م
  

املشـــروع**    لتنفيـــذ ح ـــ املق ـــ التنظي ـــل ي ال يقـــدم مقـــدرةلـــم تحديـــد نـــة ال ـــ ع يتعـــذر لـــذا

املشروع تنفيذ ع   .املتنافس

تنفيذ  5-ب ا استخدام ح املق   :املشروعاملعدات

قائمة   املتنافس و قدم املشروعباآلليات تنفيذ ا استخدام ح املق يحدد(املعدات لم أنھ إال

املعــــدات ومواصــــفات املقدمــــة) ســــعة عــــداد أن نــــة ال تــــرى عــــام ل شــــ افيــــة/ افيــــةو ــــ غ

املحددة املدة ضمن منھ املطلوب العمل   .لتنفيذ

قائمــــةيلـــم**  املتنـــافس وباآلليـــقـــدم املشـــروعات تنفيـــذ ـــ ا اســــتخدام ح ـــ املق لــــذا.املعـــدات

املشروع تنفيذ ع املتنافس مقدرة تحديد نة ال ع   .يتعذر

ة  6-ب املطلو ادات الش   :صالحية

  
  

ادة  م الش صدار  اسم خ الصالحية  تار خ   مالحظات  تار

ادة  1 التجاري ش ل         ال

ادة  2 ةش التجار بالغرفة اك         ش

ادة  3 اةش         والدخلالز

ادة  4 يفش         التص

التأمينات  5 مكتب ادة         ش
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والصيانة  7-ب شغيل ال   :خطة

تحديــــد**    نــــة ال ــــ ع يتعــــذر فإنــــھ لــــذا والصــــيانة شــــغيل ال خطــــة بتقــــديم املتنــــافس يقــــم لــــم

املشروع تنفيذ ع املتنافس   .مقدرة

و  شـغيل ال خطـة بتقديم املتنافس رقـمقام املـادة حسـب اصـة) 1(الصـيانة ا الشـروط -مـن

الثالث ن-الباب املتنافس ي-عليمات ما نة ل ن تب ا دراس و ول   :الفصل

    

طة  م ا مناسب  مناسب  وصف يقدم  غ   لم

نتقالية  1 املرحلة         خطة

والتنظيم  2 دارة         خطة

التحكم  3         النوخطة

الغيار  4 قطع ن تأم         خطة

ة  5 الدور الوقائية الصيانة         برامج

والتحكم  6 واملراقبة شغيل ال         خطة

الباطن  7 من موردي أو مقاو         برنامج

املساندة  8 دمات ا         برنامج

واملعدات  9           العدد
ودة  8-ب ا مراقبة   :خطة

املتنــافس**    يقـدم نــةلـم ال ـ ع يتعــذر لـذا والصــيانة شـغيل ال عمليــات جـودة مراقبــة خطـة

املشروع تنفيذ ع املتنافس مقدرة   .تحديد

ـــــا أ نــــة ل ن تبــــ ا دراســــ و والصــــيانة شــــغيل ال عمليــــات جــــودة مراقبــــة خطــــة املتنــــافس قــــدم

مناسبة/ مناسبة والصيانةغ شغيل ال عمليات وضمان   .لضبط

املا  -ج   : التقييم

البنك  1-ج من الصادرة البنكية ادة الش ع املـا....................... بناء مركـزه املتنـافس نفان مطمـ

ن/  مطم املشروعغ تنفيذ ع املشروعللصرف وصيانة شغيل يحقق ل   .ش

مركزهيتعذر**   البنكيةامل تقييم ادة للش تقديمھ لعدم   .ا

عا  2-ج انية م بيان مكتب) م،           م     (          ميمن من يت(                             ) واملصدقة

حقـــق قـــد املتنـــافس احـــاًأن نخســـارةً / أر املنصـــرم ن العـــام املوجـــودات، ـــ عناصـــر مـــن بـــدو و

املا الوضع أن واملتداولة نالثابتة ن/ مطم مطم   .غ



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
   

رقم للملف  :   /   /   / .ة
517 

والصيانة شغيل ال إدارة عمليات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF029: نموذج

  

سعار   3-ج   :جدول

ا   تجــدقــام لــم ا وتــدقيق ــا مراجع و يحة ــ قــة بطر ســعار جــدول بتعبئــة  /اخطــأملتنــافس

بــــالفقرة ــــ مو ــــو كمــــا ا يح ــــ ت تــــم وقــــد ســــابية ا خطــــاء عــــض نــــة ال ) 4-ج(وجـــدت

رقم الفقرة ن املتنافس عليمات اص)  1(حسب ا العقدةالشروط   .من

واملجاميع  4-ج رقام   : ة

وتـــــــــ   ـــــــة رقـــــــــامبمراجعــ أن نـــــــــة ال وجـــــــــدت رقـــــــــام و بـــــــــاألحرف ـــــــابية ســ ا رقـــــــــام جميـــــــــع دقيق

يحة سابية ا دول. والعمليات با ن مب و كما سابية ا خطاء عض نة ال وجدت

رقــم العـرض، )   2(  املرفـق قيمــة إجمــا ـ ع مــا اثــر ـا ل س ولــ ا يح ــ ت تـم اثــر/ وقــد ــا ول

قيمــــــة إجمـــــا ــــــ ع املتنــــــافسالمـــــا عـــــرض إجمــــــا ليصــــــبح مــــــن(               )  عـــــرض بــــــدال ـــــال               ر

ــــال(               )  مقــــدراه( ر ــــ سا العــــرض خطــــاب ــــ خــــاص خصــــم قــــدم أنــــھ (    %) وحيــــث

التخفيض عد العرض قيمة ون ت   (                 ).لذلك

امعة  5-ج ا بتقديرات العرض قيمة   :مقارنة

ـــــــ   أع املشـــــــروع لتنفيـــــــذ املقـــــــدم العـــــــرض أســـــــعار ـــــــ ســـــــبة/ عت ب امعـــــــة ا تقـــــــديرات مـــــــن اقـــــــل

سبة/ وأع(        %)  ب العروض متوسط من   (       %)أقل

واملالحظات  -د   :التحفظات

  1-د

  

   

مالحظات أو تحفظات أي للمتنافس يرد لم العرض وثائق   .بمراجعة

الع وثائق التاليةبمراجعة واملالحظات التحفظات لديھ املتنافس أن نة ل ن ب ي   : رض

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

ــــ وماليــــاو فنيــــا مــــؤثرة ســــت وماليــــا/ ل فنيــــا املتنــــافسمــــؤثرة مــــن جــــب و العقــــد شــــروط ــــ ع

  .ا

للعرض  -ز نة ال   :تقييم

واملعط   ة ا سابق بيان شركةمن من املقدم العرض أن يت خرى   " ......................يات

عليھ/ مناسب   " .......................................... املتقدم املشروع لتنفيذ وماليا فنيا مناسب   .غ
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شركة-3 من املقدم                                                                                  " ....................................................  "العرض

من  -أ ةالتحقق املطلو   :الوثائق

يقــدم/ قــدم   ـــلـــم منـــھ ــة واملطلو الالزمـــة واملاليــة الفنيـــة الوثــائق جميـــع عرضـــھ مــع املتنـــافس

ة) "1(رقماملادة املطلو ندات الشروط"املس الثالث عليماتالباب ول الفصل اصة ا

ن   .املتنافس

الف  -ب   :التقييم

ة  1-ب ا سابق   :بيان

يقدم**  إلنجازاملشروعاملتنافسلم مقدرتھ تحديد نة ال ع يتعذر لذا ة ا سابق   .بيان

مجـال   ـ متخصـص املتنـافس أن ـ يت ة ـ ا سـابق بيـان قـاموقـد)                  (          مـن

عــدد نفيــذ إجماليـــة)         (  ب لفــة بت وذلــك ــاص ا والقطـــاع وميــة ا ــات ل مشــروع

ا ـــــــــــــــدر ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــن(          ) وقـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ومــــ ـــــــــــال ــــــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ـــــــــرز ر ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ عأبــ ــــــــــــار ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــةاملشــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ   :التاليــــــ
 

املشروع  م   ة  اسم لفة  ا خ  الت   التار

1          

2          

3          

4          

5          

أن نة ال ترى عامة صفة لديھ/ لديھو س املشروعال لتنفيذ افية ال   .ة

يل  2-ب والتأ يف   :التص

منـــھ**    ـــة املطلو يف التصـــ ادة شـــ بتقـــديم املتنـــافس يقـــم مـــن. لـــم التحقـــق نـــة ال ـــ ع يتعـــذر لـــذا

لھ املصرح يف التص ودرجة   .مجال

رقــم يف التصــ ادة شــ خ............................... مــن خـــ14/       /     وتــار تــار حتـــى املفعــول ة ســار

مجـــــال14/      /        ـــــ مصـــــنف املتنـــــافس بـــــأن نـــــة ال ألعضـــــاء ـــــ يت ـــــ............................... ــــــ ع

الدرجة(           ) الدرجة ع ع للمشار امعة ا الة و لدى ل مؤ و   .و

ا  3-ب تنفيذ اري ا ع باملشار   :بيان

املت**    يقــدم تحديــدلــم نـــة ال أعضــاء ـــ ع يتعــذر لــذا ا تنفيـــذ ــاري ا ع باملشـــار بيــان مـــالءةنـــافس

ا عل املتقدم ع املشار تنفيذ ع   .املتنافس

ـــــدد عـــــــ ـــــــــــا ا الوقـــــــــــت ــــــ ـــــ ـــــافس املتنــــــ ـــــــــام قيــ ــــــــــــ يت ا ــــــــــذ تنفيـ ـــــــــاري ــ ا ع املشـــــــــــار بيـــــــــــان )      ( مـــــــــــن

ع إجمشـروع/مشـار لفــة بت وذلـك ـاص ا والقطــاع وميـة ا ــات ال قــدر ومــن(        ) ماليـة ـال ر

التالية ع املشار ا   :أبرز
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املشروع  م   ة  اسم لفة  ا التنفيذ  الت املتوقع  مدة سليم ال خ   تار

1            

2            

3            

4            

5              
    

ح  4-ب املق التنظيمي ل ي حال املق املوقع داري و الف املشازاملقاول   : روعلتنفيذ

مختصر    بأسلوب املشروع إلدارة تنظيمياً يكالً املتنافس وادرالفنيةقدم ال بيان مع م م

ــة دار ـــوادر،و ال معظـــم ـــ ع شــتمل و للمشـــروع ـــ الف ــاز ا عـــدد قائمـــة بتقــديم قـــام كمـــا

ح املق التنظي ل ي ال أن بدو و ة مناسب/ مناسباملطلو املطلوبغ العمل   .م
  

املشـــروع**    لتنفيـــذ ح ـــ املق ـــ التنظي ـــل ي ال يقـــدم مقـــدرةلـــم تحديـــد نـــة ال ـــ ع يتعـــذر لـــذا

املشروع تنفيذ ع   .املتنافس

املشروع  5-ب تنفيذ ا استخدام ح املق   :املعدات

قائمة   املتنافس و قدم املشروعباآلليات تنفيذ ا استخدام ح املق يحدد(املعدات لم أنھ إال

املعــــدات ومواصــــفات املقدمــــة) ســــعة عــــداد أن نــــة ال تــــرى عــــام ل شــــ افيــــة/ افيــــةو ــــ غ

املحددة املدة ضمن منھ املطلوب العمل   .لتنفيذ

قائمــــةيلـــم**  املتنـــافس وقـــدم املشـــروعباآلليـــات تنفيـــذ ـــ ا اســــتخدام ح ـــ املق لــــذا.املعـــدات

تنفيذ ع املتنافس مقدرة تحديد نة ال ع   .املشروعيتعذر

ة  6-ب املطلو ادات الش   :صالحية

  
  

ادة  م الش صدار  اسم خ الصالحية  تار خ   مالحظات  تار

ادة  1 التجاري ش ل         ال

ادة  2 ةش التجار بالغرفة اك         ش

ادة  3 اةش         والدخلالز

ادة  4 يفش         التص

التأمينات  5 مكتب ادة         ش
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والص  7-ب شغيل ال   :يانةخطة

تحديــــد**    نــــة ال ــــ ع يتعــــذر فإنــــھ لــــذا والصــــيانة شــــغيل ال خطــــة بتقــــديم املتنــــافس يقــــم لــــم

املشروع تنفيذ ع املتنافس   .مقدرة

رقـم املـادة حسـب والصـيانة شـغيل ال خطـة بتقديم املتنافس اصـة) 1(قام ا الشـروط -مـن

الثالث ن-الباب املتنافس دراس-عليمات و ول يالفصل ما نة ل ن تب   :ا

    

طة  م ا مناسب  مناسب  وصف يقدم  غ   لم

نتقالية  1 املرحلة         خطة

والتنظيم  2 دارة         خطة

التحكم  3         النوخطة

الغيار  4 قطع ن تأم         خطة

ة  5 الدور الوقائية الصيانة         برامج

والتحكم  6 واملراقبة شغيل ال          خطة

الباطن  7 من موردي أو مقاو         برنامج

املساندة  8 دمات ا         برنامج

واملعدات  9           العدد
ودة  8-ب ا مراقبة   :خطة

نــة**    ال ـ ع يتعــذر لـذا والصــيانة شـغيل ال عمليــات جـودة مراقبــة خطـة املتنــافس يقـدم لـم

املشروع تنفيذ ع املتنافس مقدرة   . تحديد

ـــــا أ نــــة ل ن تبــــ ا دراســــ و والصــــيانة شــــغيل ال عمليــــات جــــودة مراقبــــة خطــــة املتنــــافس قــــدم

مناسبة/ مناسبة والصيانةغ شغيل ال عمليات وضمان   .لضبط

املا  -ج   : التقييم

البنك  1-ج من الصادرة البنكية ادة الش ع املـا....................... بناء مركـزه املتنـافس نفان مطمـ

ن/  مطم املشروعغ تنفيذ ع املشروعللصرف وصيانة شغيل يحقق ل   .ش

مركزهيتعذر**   البنكيةامل تقييم ادة للش تقديمھ لعدم   .ا

عامي  2-ج انية م بيان مكتب) م،           م     (          من من يت(                             ) واملصدقة

املتنـــا حقـــقأن قـــد احـــاًفس نخســـارةً / أر املنصـــرم ن العـــام املوجـــودات، ـــ عناصـــر مـــن بـــدو و

املا الوضع أن واملتداولة نالثابتة ن/ مطم مطم   .غ
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سعار   3-ج   :جدول

تجــد   لــم ا وتــدقيق ــا مراجع و يحة ــ قــة بطر ســعار جــدول بتعبئــة املتنــافس  /اخطــأقــام

ا خطــــاء عــــض نــــة ال بــــالفقرةوجـــدت ــــ مو ــــو كمــــا ا يح ــــ ت تــــم وقــــد ) 4-ج(ســــابية

رقم الفقرة ن املتنافس عليمات اص)  1(حسب ا العقدةالشروط   .من

واملجاميع  4-ج رقام   : ة

رقـــــــــام   أن نـــــــــة ال وجـــــــــدت رقـــــــــام و بـــــــــاألحرف ـــــــابية ســ ا رقـــــــــام جميـــــــــع وتـــــــــدقيق ـــــــة بمراجعــ

يحة سابية ا ال. والعمليات دولوجدت با ن مب و كما سابية ا خطاء عض نة

رقــم العـرض، )   2(  املرفـق قيمــة إجمــا ـ ع مــا اثــر ـا ل س ولــ ا يح ــ ت تـم اثــر/ وقــد ــا ول

قيمــــــة إجمـــــا ــــــ ع املتنــــــافسمـــــا عـــــرض إجمــــــا ليصــــــبح مــــــن(               )  العـــــرض بــــــدال ـــــال               ر

ــــال(               )  مقــــدراه( ر ــــ سا العــــرض خطــــاب ــــ خــــاص خصــــم قــــدم أنــــھ (    %) وحيــــث

التخفيض عد العرض قيمة ون ت   (                 ).لذلك

امعة  5-ج ا بتقديرات العرض قيمة   :مقارنة

ـــــــ   أع املشـــــــروع لتنفيـــــــذ املقـــــــدم العـــــــرض أســـــــعار ـــــــ ســـــــبة/ عت ب امعـــــــة ا تقـــــــديرات مـــــــن اقـــــــل

سبة/ وأع%) (         ب العروض متوسط من   (       %)أقل

واملالحظات  -د   :التحفظات

  1-د

  

   

مالحظات أو تحفظات أي للمتنافس يرد لم العرض وثائق   .بمراجعة

التالية واملالحظات التحفظات لديھ املتنافس أن نة ل ن ب ي العرض وثائق   : بمراجعة

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

ــــ وماليــــاو فنيــــا مــــؤثرة ســــت وماليــــا/ ل فنيــــا املتنــــافسمــــؤثرة مــــن جــــب و العقــــد شــــروط ــــ ع

  .ا

للعرض  -ز نة ال   :تقييم

شركة   من املقدم العرض أن يت خرى واملعطيات ة ا سابق بيان   " ......................من

عليھ/ مناسب   " .......................................... املتقدم املشروع لتنفيذ وماليا فنيا مناسب   .غ
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شركة-4 من املقدم   "                                                                                ....................................................  "العرض

من  -أ ةالوثائالتحقق املطلو   :ق

يقــدم/ قــدم   ـــلـــم منـــھ ــة واملطلو الالزمـــة واملاليــة الفنيـــة الوثــائق جميـــع عرضـــھ مــع املتنـــافس

ة) "1(رقماملادة املطلو ندات عليمات"املس ول الفصل اصة ا الشروط الثالث الباب

ن   .املتنافس

الف  -ب   :التقييم

ة  1-ب ا سابق   :بيان

يقدم**  إلنجازاملشروعافساملتنلم مقدرتھ تحديد نة ال ع يتعذر لذا ة ا سابق   .بيان

مجـال   ـ متخصـص املتنـافس أن ـ يت ة ـ ا سـابق بيـان قـام)                  (          مـن وقـد

عــدد نفيــذ إجماليـــة)         (  ب لفــة بت وذلــك ــاص ا والقطـــاع وميــة ا ــات ل مشــروع

ا ـــــــــــــــدر ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــن)     (      وقـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ومــــ ـــــــــــال ــــــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ـــــــــرز ر ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ عأبــ ــــــــــــار ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــةاملشــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ   :التاليــــــ
 

املشروع  م   ة  اسم لفة  ا خ  الت   التار

1          

2          

3          

4          

5          

أن نة ال ترى عامة صفة لديھ/ لديھو س املشروعل لتنفيذ افية ال ة   .ا

يل  2-ب والتأ يف   :التص

املط**    يف التصـــ ادة شـــ بتقـــديم املتنـــافس يقـــم منـــھلـــم ـــة مـــن. لو التحقـــق نـــة ال ـــ ع يتعـــذر لـــذا

لھ املصرح يف التص ودرجة   .مجال

رقــم يف التصــ ادة شــ خ............................... مــن خ14/       /     وتــار تــار حتـــى املفعــول ة ســار ـــ

مجـــــال14/      /        ـــــ مصـــــنف املتنـــــافس بـــــأن نـــــة ال ألعضـــــاء ـــــ يت ـــــ............................ ...ــــــ ع

الدرجة(           ) الدرجة ع ع للمشار امعة ا الة و لدى ل مؤ و   .و

ا  3-ب تنفيذ اري ا ع باملشار   :بيان

تحديــد**    نـــة ال أعضــاء ـــ ع يتعــذر لــذا ا تنفيـــذ ــاري ا ع باملشـــار بيــان املتنـــافس يقــدم مـــالءةلــم

املشار  تنفيذ ع ااملتنافس عل املتقدم   .ع

ـــــدد عـــــــ ـــــــــــا ا الوقـــــــــــت ــــــ ـــــ ـــــافس املتنــــــ ـــــــــام قيــ ــــــــــــ يت ا ــــــــــذ تنفيـ ـــــــــاري ــ ا ع املشـــــــــــار بيـــــــــــان )      ( مـــــــــــن

ع امشـروع/مشـار قــدر إجماليـة لفــة بت وذلـك ـاص ا والقطــاع وميـة ا ــات ومــن(        ) ل ـال ر

التالية ع املشار ا   :أبرز
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املشروع  م   ة  اسم لفة  ا التنفيذ  الت املتوقع  مدة سليم ال خ   تار

1            

2            

3            

4            

5              
    

ح  4-ب املق التنظيمي ل ي حال املق املوقع داري و الف املشروعازاملقاول   : لتنفيذ

مختصر    بأسلوب املشروع إلدارة تنظيمياً يكالً املتنافس وادرالفنيةقدم ال بيان مع م م

ــ دار ـــوادر،ةو ال معظـــم ـــ ع شــتمل و للمشـــروع ـــ الف ــاز ا عـــدد قائمـــة بتقــديم قـــام كمـــا

ح املق التنظي ل ي ال أن بدو و ة مناسب/ مناسباملطلو املطلوبغ العمل   .م
  

املشـــروع**    لتنفيـــذ ح ـــ املق ـــ التنظي ـــل ي ال يقـــدم مقـــدرةلـــم تحديـــد نـــة ال ـــ ع يتعـــذر لـــذا

تن ع املشروعاملتنافس   .فيذ

املشروع  5-ب تنفيذ ا استخدام ح املق   :املعدات

قائمة   املتنافس و قدم املشروعباآلليات تنفيذ ا استخدام ح املق يحدد(املعدات لم أنھ إال

املعــــدات ومواصــــفات املقدمــــة) ســــعة عــــداد أن نــــة ال تــــرى عــــام ل شــــ افيــــة/ افيــــةو ــــ غ

م املطلوب العمل املحددةلتنفيذ املدة ضمن   .نھ

قائمــــةيلـــم**  املتنـــافس وقـــدم املشـــروعباآلليـــات تنفيـــذ ـــ ا اســــتخدام ح ـــ املق لــــذا.املعـــدات

املشروع تنفيذ ع املتنافس مقدرة تحديد نة ال ع   .يتعذر

ة  6-ب املطلو ادات الش   :صالحية

  
  

ادة  م الش صدار  اسم خ الصالحية  تار خ   مالحظات  تار

ا  1 التجاري دةش ل         ال

ادة  2 ةش التجار بالغرفة اك         ش

ادة  3 اةش         والدخلالز

ادة  4 يفش         التص

التأمينات  5 مكتب ادة         ش
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والصيانة  7-ب شغيل ال   :خطة

تحديــــد**    نــــة ال ــــ ع يتعــــذر فإنــــھ لــــذا والصــــيانة شــــغيل ال خطــــة بتقــــديم املتنــــافس يقــــم لــــم

املتنافس املشروعمقدرة تنفيذ   .ع

رقـم املـادة حسـب والصـيانة شـغيل ال خطـة بتقديم املتنافس اصـة) 1(قام ا الشـروط -مـن

الثالث ن-الباب املتنافس ي-عليمات ما نة ل ن تب ا دراس و ول   :الفصل

    

طة  م ا مناسب  مناسب  وصف يقدم  غ   لم

نتقالية  1 املرحلة         خطة

والتنظيمخطة  2         دارة

التحكم  3         النوخطة

الغيار  4 قطع ن تأم         خطة

ة  5 الدور الوقائية الصيانة         برامج

والتحكم  6 واملراقبة شغيل ال         خطة

الباطن  7 من موردي أو مقاو         برنامج

املساندة  8 دمات ا         برنامج

واملعدات  9           العدد
ودة  8-ب ا مراقبة   :خطة

نــة**    ال ـ ع يتعــذر لـذا والصــيانة شـغيل ال عمليــات جـودة مراقبــة خطـة املتنــافس يقـدم لـم

املشروع تنفيذ ع املتنافس مقدرة   .تحديد

ـــــا أ نــــة ل ن تبــــ ا دراســــ و والصــــيانة شــــغيل ال عمليــــات جــــودة مراقبــــة خطــــة املتنــــافس قــــدم

مناسبة/ مناسبة والصيانة غ شغيل ال عمليات وضمان   .لضبط

املا  -ج   : التقييم

البنك  1-ج من الصادرة البنكية ادة الش ع املـا....................... بناء مركـزه املتنـافس نفان مطمـ

ن/  مطم املشروعغ تنفيذ ع املشروعللصرف وصيانة شغيل يحقق ل   .ش

مركزهيتعذر**   البنكيةاامل تقييم ادة للش تقديمھ   .لعدم

عامي  2-ج انية م بيان مكتب) م،           م     (          من من يت(                             ) واملصدقة

حقـــق قـــد املتنـــافس احـــاًأن نخســـارةً / أر املنصـــرم ن العـــام املوجـــودات، ـــ عناصـــر مـــن بـــدو و

الوضع أن واملتداولة ناملاالثابتة ن/ مطم مطم   .غ
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سعار   3-ج   :جدول

تجــد   لــم ا وتــدقيق ــا مراجع و يحة ــ قــة بطر ســعار جــدول بتعبئــة املتنــافس  /اخطــأقــام

بــــالفقرة ــــ مو ــــو كمــــا ا يح ــــ ت تــــم وقــــد ســــابية ا خطــــاء عــــض نــــة ال ) 4-ج(وجـــدت

رقم الفقرة ن املتنافس عليمات ا)  1(حسب ا العقدةصالشروط   .من

واملجاميع  4-ج رقام   : ة

رقـــــــــام   أن نـــــــــة ال وجـــــــــدت رقـــــــــام و بـــــــــاألحرف ـــــــابية ســ ا رقـــــــــام جميـــــــــع وتـــــــــدقيق ـــــــة بمراجعــ

يحة سابية ا دول. والعمليات با ن مب و كما سابية ا خطاء عض نة ال وجدت

رقــم ـ، )   2(  املرفـق ع مــا اثــر ـا ل س ولــ ا يح ــ ت تـم العـرضوقــد قيمــة اثــر/ إجمــا ــا ول

قيمــــــة إجمـــــا ــــــ ع املتنــــــافسمـــــا عـــــرض إجمــــــا ليصــــــبح مــــــن(               )  العـــــرض بــــــدال ـــــال               ر

ــــال(               )  مقــــدراه( ر ــــ سا العــــرض خطــــاب ــــ خــــاص خصــــم قــــدم أنــــھ (    %) وحيــــث

التخفيض عد العرض قيمة ون ت   ).       (          لذلك

امعة  5-ج ا بتقديرات العرض قيمة   :مقارنة

ـــــــ   أع املشـــــــروع لتنفيـــــــذ املقـــــــدم العـــــــرض أســـــــعار ـــــــ ســـــــبة/ عت ب امعـــــــة ا تقـــــــديرات مـــــــن اقـــــــل

سبة/ وأع(        %)  ب العروض متوسط من   (       %)أقل

واملالحظات  -د   :التحفظات

  1-د

  

   

ل العرض وثائق مالحظاتبمراجعة أو تحفظات أي للمتنافس يرد   .م

التالية واملالحظات التحفظات لديھ املتنافس أن نة ل ن ب ي العرض وثائق   : بمراجعة

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

ــــ وماليــــاو فنيــــا مــــؤثرة ســــت وماليــــا/ ل فنيــــا املتنــــافسمــــؤثرة مــــن جــــب و العقــــد شــــروط ــــ ع

  .ا

للعرض  -ز نة ال   :تقييم

شركة   من املقدم العرض أن يت خرى واملعطيات ة ا سابق بيان   " ......................من

عليھ/ مناسب   " .......................................... املتقدم املشروع لتنفيذ وماليا فنيا مناسب   .غ
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شركة-5 من املقدم   "                                                                                ....................................................  "العرض

من  -أ ةالتحقق املطلو   :الوثائق

يقــدم/ قــدم   ـــلـــم منـــھ ــة واملطلو الالزمـــة واملاليــة الفنيـــة الوثــائق جميـــع عرضـــھ مــع املتنـــافس

ة) "1(رقمدةاملا املطلو ندات عليمات"املس ول الفصل اصة ا الشروط الثالث الباب

ن   .املتنافس

الف  -ب   :التقييم

ة  1-ب ا سابق   :بيان

يقدم**  إلنجازاملشروعاملتنافسلم مقدرتھ تحديد نة ال ع يتعذر لذا ة ا سابق   .بيان

امل   أن ـ يت ة ـ ا سـابق بيـان مجـالمـن ـ متخصـص قـام)                  (          تنـافس وقـد

عــدد نفيــذ إجماليـــة)         (  ب لفــة بت وذلــك ــاص ا والقطـــاع وميــة ا ــات ل مشــروع

ا ـــــــــــــــدر ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــن(          ) وقـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ومــــ ـــــــــــال ــــــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ـــــــــرز ر ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ عأبــ ــــــــــــار ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــةاملشــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ   :التاليــــــ
 

املشروع  م   ة  اسم لفة  ا خ  الت   التار

1          

2          

3          

4          

5          

أن نة ال ترى عامة صفة لديھ/ لديھو س املشروعل لتنفيذ افية ال ة   .ا

يل  2-ب والتأ يف   :التص

منـــھ**    ـــة املطلو يف التصـــ ادة شـــ بتقـــديم املتنـــافس يقـــم مـــن. لـــم التحقـــق نـــة ال ـــ ع يتعـــذر لـــذا

لھ املصرح يف التص ودرجة   .مجال

رقــم يف التصــ ادة شــ خ...................... .........مــن خ14/       /     وتــار تــار حتـــى املفعــول ة ســار ـــ

مجـــــال14/      /        ـــــ مصـــــنف املتنـــــافس بـــــأن نـــــة ال ألعضـــــاء ـــــ يت ـــــ............................... ــــــ ع

الدرجة(           ) الدرجة ع ع للمشار امعة ا الة و لدى ل مؤ و   .و

ا  3-ب تنفيذ اري ا ع باملشار   :بيان

تحديــد**    نـــة ال أعضــاء ـــ ع يتعــذر لــذا ا تنفيـــذ ــاري ا ع باملشـــار بيــان املتنـــافس يقــدم مـــالءةلــم

ا عل املتقدم ع املشار تنفيذ ع   .املتنافس

ـــــدد عـــــــ ـــــــــــا ا الوقـــــــــــت ــــــ ـــــ ـــــافس املتنــــــ ـــــــــام قيــ ــــــــــــ يت ا ــــــــــذ تنفيـ ـــــــــاري ــ ا ع املشـــــــــــار بيـــــــــــان )      ( مـــــــــــن

عمشـا امشـروع/ر قــدر إجماليـة لفــة بت وذلـك ـاص ا والقطــاع وميـة ا ــات ومــن(        ) ل ـال ر

التالية ع املشار ا   :أبرز
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املشروع  م   ة  اسم لفة  ا التنفيذ  الت املتوقع  مدة سليم ال خ   تار

1            

2            

3            

4            

5              
    

ح  4-ب املق التنظيمي ل ي حازاال املق املوقع داري و الف املشروعملقاول   : لتنفيذ

مختصر    بأسلوب املشروع إلدارة تنظيمياً يكالً املتنافس وادرالفنيةقدم ال بيان مع م م

ــة دار ـــوادر،و ال معظـــم ـــ ع شــتمل و للمشـــروع ـــ الف ــاز ا عـــدد قائمـــة بتقــديم قـــام كمـــا

التن ل ي ال أن بدو و ة حاملطلو املق مناسب/ مناسبظي املطلوبغ العمل   .م
  

املشـــروع**    لتنفيـــذ ح ـــ املق ـــ التنظي ـــل ي ال يقـــدم مقـــدرةلـــم تحديـــد نـــة ال ـــ ع يتعـــذر لـــذا

املشروع تنفيذ ع   .املتنافس

املشروع  5-ب تنفيذ ا استخدام ح املق   :املعدات

قائمة   املتنافس و قدم اباآلليات املشروعاملعدات تنفيذ ا استخدام ح يحدد(ملق لم أنھ إال

املعــــدات ومواصــــفات املقدمــــة) ســــعة عــــداد أن نــــة ال تــــرى عــــام ل شــــ افيــــة/ افيــــةو ــــ غ

املحددة املدة ضمن منھ املطلوب العمل   .لتنفيذ

قائمــــةيلـــم**  املتنـــافس وقــــدم املشـــروعباآلليـــات تنفيــــذ ـــ ا اســــتخدام ح ـــ املق لــــذا .املعــــدات

املشروع تنفيذ ع املتنافس مقدرة تحديد نة ال ع   .يتعذر

ة  6-ب املطلو ادات الش   :صالحية

  
  

ادة  م الش صدار  اسم خ الصالحية  تار خ   مالحظات  تار

ادة  1 التجاري ش ل         ال

ادة  2 ةش التجار بالغرفة اك         ش

ادة  3 اةش         والدخلالز

ادة  4 يفش         التص

التأمينات  5 مكتب ادة         ش
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والصيانة  7-ب شغيل ال   :خطة

تحديــــد**    نــــة ال ــــ ع يتعــــذر فإنــــھ لــــذا والصــــيانة شــــغيل ال خطــــة بتقــــديم املتنــــافس يقــــم لــــم

املشروع تنفيذ ع املتنافس   .مقدرة

رقـم املـادة حسـب والصـيانة شـغيل ال خطـة بتقديم املتنافس اصـة) 1(قام ا الشـروط -مـن

الثالثال ن-باب املتنافس ي-عليمات ما نة ل ن تب ا دراس و ول   :الفصل

    

طة  م ا مناسب  مناسب  وصف يقدم  غ   لم

نتقالية  1 املرحلة         خطة

والتنظيم  2 دارة         خطة

التحكم  3         النوخطة

الغيار  4 قطع ن تأم         خطة

الوق  5 الصيانة ةبرامج الدور         ائية

والتحكم  6 واملراقبة شغيل ال         خطة

الباطن  7 من موردي أو مقاو         برنامج

املساندة  8 دمات ا         برنامج

واملعدات  9           العدد
ودة  8-ب ا مراقبة   :خطة

يتعــ**    لـذا والصــيانة شـغيل ال عمليــات جـودة مراقبــة خطـة املتنــافس يقـدم نــةلـم ال ـ ع ذر

املشروع تنفيذ ع املتنافس مقدرة   .تحديد

ـــــا أ نــــة ل ن تبــــ ا دراســــ و والصــــيانة شــــغيل ال عمليــــات جــــودة مراقبــــة خطــــة املتنــــافس قــــدم

مناسبة/ مناسبة والصيانةغ شغيل ال عمليات وضمان   .لضبط

املا  -ج   : التقييم

الب  1-ج من الصادرة البنكية ادة الش ع املـا....................... نكبناء مركـزه املتنـافس نفان مطمـ

ن/  مطم املشروعغ تنفيذ ع املشروعللصرف وصيانة شغيل يحقق ل   .ش

مركزهيتعذر**   البنكيةامل تقييم ادة للش تقديمھ لعدم   .ا

عامي  2-ج انية م بيان من) م،           م     (          من يت(                             ) مكتبواملصدقة

حقـــق قـــد املتنـــافس احـــاًأن نخســـارةً / أر املنصـــرم ن العـــام املوجـــودات، ـــ عناصـــر مـــن بـــدو و

املا الوضع أن واملتداولة نالثابتة ن/ مطم مطم   .غ
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سعار   3-ج   :جدول

مراجع   و يحة ــ قــة بطر ســعار جــدول بتعبئــة املتنــافس تجــدقــام لــم ا وتــدقيق  /اخطــأــا

بــــالفقرة ــــ مو ــــو كمــــا ا يح ــــ ت تــــم وقــــد ســــابية ا خطــــاء عــــض نــــة ال ) 4-ج(وجـــدت

رقم الفقرة ن املتنافس عليمات اص)  1(حسب ا العقدةالشروط   .من

واملجاميع  4-ج رقام   : ة

وجـــــــــدت   رقـــــــــام و بـــــــــاألحرف ـــــــابية ســ ا رقـــــــــام جميـــــــــع وتـــــــــدقيق ـــــــة رقـــــــــامبمراجعــ أن نـــــــــة ال

يحة سابية ا دول. والعمليات با ن مب و كما سابية ا خطاء عض نة ال وجدت

رقــم العـرض، )   2(  املرفـق قيمــة إجمــا ـ ع مــا اثــر ـا ل س ولــ ا يح ــ ت تـم اثــر/ وقــد ــا ول

قيمــــــة إجمـــــا ــــــ ع املتنــــــافسمـــــا عـــــرض إجمــــــا ليصــــــبح مــــــن(               )  العـــــرض بــــــدال ـــــال               ر

ــــال(               )  مقــــدراه( ر ــــ سا العــــرض خطــــاب ــــ خــــاص خصــــم قــــدم أنــــھ (    %) وحيــــث

التخفيض عد العرض قيمة ون ت   (                 ).لذلك

امعة  5-ج ا بتقديرات العرض قيمة   :مقارنة

ـــــــ   أع املشـــــــروع لتنفيـــــــذ املقـــــــدم العـــــــرض أســـــــعار ـــــــ ســـــــبةاقـــــــ/ عت ب امعـــــــة ا تقـــــــديرات مـــــــن ل

سبة/ وأع(        %)  ب العروض متوسط من   (       %)أقل

واملالحظات  -د   :التحفظات

  1-د

  

   

مالحظات أو تحفظات أي للمتنافس يرد لم العرض وثائق   .بمراجعة

واملالح التحفظات لديھ املتنافس أن نة ل ن ب ي العرض وثائق التاليةبمراجعة   : ظات

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

ــــ وماليــــاو فنيــــا مــــؤثرة ســــت وماليــــا/ ل فنيــــا املتنــــافسمــــؤثرة مــــن جــــب و العقــــد شــــروط ــــ ع

  .ا

للعرض  -ز نة ال   :تقييم

شركة   من املقدم العرض أن يت خرى واملعطيات ة ا سابق بيان   .................." ....من

عليھ/ مناسب   " .......................................... املتقدم املشروع لتنفيذ وماليا فنيا مناسب   .غ
  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
   

رقم للملف  :   /   /   / .ة
530 

والصيانة شغيل ال إدارة عمليات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF029: نموذج

  

  

عاً  نة: سا ال   :                                                                                  توصيات
  

نة ال ترى تقدم مننأمما املقدم أ"                           "           شركةالعرض العروضو سب

وماليـــا عليـــھفنيـــا املتقـــدم املشـــروع نـــة. .لتنفيـــذ ال ـــ تو شــــركةلــــذا ـــ ع املشـــروع ســـية "                                 ب

وقدره"  ال(                     )  بمبلغ املبلغ(  ر   .)كتابة

  

التوفيق  و   ،،،وهللا

  

  

  

ي شارقانو ندس  مس   م

  

  

  

...............................  ......................................  

  عضوا  عضوا

    

    

  

  

  

ندس ندس  م ندس/ د  م   م

  

  

    

..........................  ............................  ...........................  

سا  عضوا  عضوا   رئ

  

  

ت عروض المتنافسین یتم معالجة جمیع العبارات التي  أمامھما احسب بیان  
 أو  تحتھا خط لتتوافق مع معطیات عروض المتنافسین** 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
   

رقم للملف  :   /   /   / .ة
531 

والصيانة شغيل ال إدارة عمليات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF029: نموذج

  

  

رقم   )1(جدول

ن   املتنافس عروض غ تفر     جدول

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /              /  رقم     موقع

ن املتنافس املظار     عدد فتح خ   ه14/   /     فتار

امعة ا ال  تقديرات العروض  ر ال  متوسط   ر

امل  م   تنافساسم

العرض   قيمة
ب ترت

  العرض
فتح  مالحظات حسب

ف   املظار
يح الت   عد

    ول         1

ي        2     الثا

    الثالث        3

ع        4     الرا

امس        5     ا

    السادس        6

ع        7     السا

    الثامن        8

    التاسع        9

    العاشر        10

التدقيق   اعتماد  مراجعة

          سم

الامل         يفيظو سمى

          التوقيع

خ   ه14       /   /    ه14     /  /     التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
   

رقم للملف  :   /   /   / .ة
532 

والصيانة شغيل ال إدارة عمليات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF029: نموذج

  

  

رقم   )2(جدول

سابيةبيان ا خطاء يح   ت

ـــــــــروع املشــــــ ــم ــــــ     :اســـــــ

ــــروع ـــــ ـــ ـ املشــ ـــــــم ـــ ـ     :رقــــ

ف املظار فتح حسب العطاء     :قيمة

ال عــد العطــاء يحقيمــة     :ت

ــــاء العطــــ مقـــــدم ـــــم     :اســ

البند  الصفحة البند  رقم البند  وصف   قيمة
عد البند قيمة

يح   الت
  مالحظات

              

              

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
533 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF030:  نموذج

  

ن  : الرقـم املتنافس عروض تحليل محضر خ  إحالة   ـ14       /          /           :التار

  

ياتمديرسعادة املش مإدارة   املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ــ ــ إ خ................ ..رقــــمخطــــابكمإشــــارة منــــھ(ـــــ14/  /     وتــــار ة ــــ ن) املرفــــق املتنافســــ عــــروض تحليــــل طلــــب واملتضــــمن

رقم   " ..................................................... ".ومسماه/     /       للمشروع

لل ن املتنافس عروض تحليل من اء ن تم قد أنھ أعالهوحيث ور املذ   .مشروع

العروض تحليل محضر أصل برفقھ تجدون الذا وعدد العروض   .عروض(  ) ووثائق

الالزم إكمال   .نأمل

  

والتقدير التحية فائق بقبول   .وتفضلوا

        

        

ع     للمشار امعة ا   وكيل

        

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
534 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF031:  نموذج

  

املشروع  : الرقـم عقد خ  طلب   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /   /   /  رقم     موقع

  

ياتمديرسعادة املش م                                                                                           إدارة   املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ شركة............................. "" ........................ومسماه/     /            رقم  املشروعإشارة   ..................................................مقاولھ

أن ـــ وحيــث و خطـــط إعـــداد بصـــدد ـــقدارة وفر املقـــاول مـــع يـــدي التم جتمـــاع ألعمـــال والتحضــ والصـــيانة شـــغيل ال رامج

  .العمل

أعاله ور املذ املشروع مقاول مع م امل املشروع عقد من ة ب دنا تزو نأمل   .لذا

  

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

  

        

        

والصيانة     شغيل لل العامة دارة   مدير

        

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
535 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF032:  نموذج

  

يطلب  : الرقـم ا ال الضمان من خ  ة   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

املقاول      اسم

  

واملاليةمديرسعادة ة دار للشؤون العامة   ماملح                                         دارة

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ شركة............................. "" ........................ومسماه/     /            رقم  املشروعإشارة   ..................................................مقاولھ

أن والصيانة وحيث شغيل ال رامج و خطط إعداد بصدد للمقاولدارة املوقع سليم   .و

ة ب دنا تزو نأمل أعاله منلذا ور املذ املقاول من املقدم ي ا ال   . الضمان

  

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

  

        

        

والصيانة     شغيل لل العامة دارة   مدير

        

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
536 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF033:  نموذج

  

اجتماع  : الرقـم خ  طلب   ـ14       /          /           :التار

  ................................................................: من

ندس   .................... ........................................../ امل

املشروع املشروع  اسم   رقم

  /   /   /  

  ..... ................................................................. :إ

  عناية
جتماع من   الغرض

يدي التم دوريا        جتماع           طارئ اجتماع        جتماع
ان جتماع  امل   نوع

املشروع   باملوقعمكتب

 ع للمشار امعة ا الة   و
أسبوري   )                        (          بخاص  نويسش

جتماع   ...................................................  سم  وقت

عمليات  الوظيفة    اليوم وحدة س   ......................رئ

خ     التوقيع  ـ14/   /   التار

خ    الوقت   ـ14/   /    التار
  
  

 
536 

إدماذجن والصيانةعمليات شغيل ال  ارة

امس ا رقم  الباب  4356MF033:  نموذج

  
اجتماع  : الرقـم خ  طلب   ـ14       /          /           :التار

  ................................................................: من

ندس   .......... ..................................................../ امل

املشروع املشروع  اسم   رقم

  /   /   /  

  ..................................................... :إ

  عناية
جتماع من   الغرض

يدي التم دوريا        جتماع طارئ         جتماع           اجتماع
ان جتماع  امل   نوع

باملوقعاملشروعمكتب  

ا الة عو للمشار   امعة
أسبوري   (                                 )بخاص  سنويش

جتماع   ...................................................  سم  وقت

عمليات  الوظيفة    اليوم وحدة س   ......................رئ

خ     التوقيع  ـ14/   /   التار

خا    الوقت   ـ14/   /    لتار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
537 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF034:  نموذج

  

إعداد  : الرقـم خ  اجتماعأجندةطلب   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع   اسم  /   /   / رقم

املقاول      اسم

جتماع يدي  نوع ر  أسبو   تم   (                        )     خاص  سنوي          ش

جتماع خ........... :.................اليوم  موعد الوقت14:       /           /            التار   مص : .......................ـ

جتماع جتماع    مدة ان     م

جتماع   املشاركون

  سم  م  سم  م

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    

    :الوظيفةمسمى    :سم  من

  إ

  ع ندس  :سم  املدنيةنظمةأعمالاملشرف   /امل

  ع نظمةاملشرف ةأعمال ندس  :سم  املعمار   /امل

  ع نظمةاملشرف انيكيةأعمال ندس  :سم  املي   /امل

  ع نظمةاملشرف ائيةأعمال ر ندس  :سم  الك   /امل

  املوضوع
  جتماع أجندة جتماع    إعداد   حضور

  جتماع محضر   (                                       )أخرى    إعداد

املطلوب العمل   وصف

  

  

  

  

خ    التوقيع   ـ14/          /          التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
538 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF035:  نموذج

  

خ  اجتماعأجندة  : الرقـم   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /     /    /    رقم

املقاول      اسم

جتماع   نوع
أسبو  

 ري   ش

خاص  

يدي   تم

 سنوي  
  

جتماع     بداية

جتماع مية    بداية   عاجلعادي  درجة

جتما أعمال   عجدول

رقم رشادية والوثيقة املشروع عقد ع التالية(4345GD02)بناءً العناصر مناقشة يتم   :سوف

1-   

2-   

3-   

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

  

      سم

س    الوظيفة   .................. العملياتوحدةرئ

      التوقيع

خ       التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
539 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF036:  نموذج

  

خ  اجتماعمحضر   : الرقـم   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع   اسم  /   /   / رقم

خ    اليوم   ـ14/     /       التار

جتماعوقت    جتماعوقت     إغالق

  املشاركون 

  جتماع

  سم  م  سم  م

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    

جتماع:  أوالً    .نتائج

التنفيذاملسؤول  الوصف  م   عن

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
540 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF036:  نموذج

  

  .املالحظات: ثانياً 

  

  .التوصيات: ثالثاً 

  

  توقيع

ن   املشارك

خ  التوقيع  سم  م   التار

  ه14/   /         1

  ه14/   /         2

  ه14/   /         3

  ه14/   /         4

  ه14/   /         5

  ه14/   /         6

  ه14/   /         7

  ه14/   /         8

  ه14/   /         9

  ه14/   /         10
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
541 

والصيانة عملياتجماذن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF037:  نموذج

  

سليم  : الرقـم و رد نة خ  وقعاملشكيل   ـ14       /          /           :التار

املشروع العقد   اسم /      /      رقم  

املقاول  العقد    اسم خ   ـ14     /     /            تار

املوقع استالم خ املشروع    تار     مدة
  

العامة/ سعادة دارة والصيانةمدير شغيل م                                                                                          لل املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ امعـة خطابإشارة ا مـدير خ.................. رقـممعـا منـھ(ــ14       /      /      وتـار ة ـ شـغيل) املرفـق ب املقـاول عميـد واملتضـمن

رقم املادة وإ أعاله ور املذ املشروع الشروط) 12(وصيانة أعالهالعامةمن ور املذ   .للعقد

نة شكيل وعتمد برئاستكمجرد للمقاول املشروع موقع ترونسليم من منأو كالً ة   :وعضو

  مالحظات  الوظيفة  سم  م

ندس  1 صيانة  / م إدارة والصيانةمدير شغيل ال   عضواً   عمليات

ندس  2 س  / م   عضواً   ................................... عملياتوحدةرئ

ندس  3 ي  / م اني مي ندس   عضواً   م

ندس  4 ي  / م ا ر ك ندس   عضواً   م
  

بحضور املقاول وذلك عمل ق املطلفر باملحاضر دنا ةوتزو   .و

،،، والتقدير التحية فائق بقبول   وتفضلوا

  

  

  

  

  

  دكتور   

  

  ...................................................  

ع   للمشار امعة ا   وكيل

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
542 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF038:  نموذج

  

ي  : الرقـم بتدا رد ا بحضور املقاول ليف خ  ت   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

  

شركة   .................................................................مؤسسة/ السادة

ندسسعادة امل املشروع   ..........:............................................ مدير

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ أعاله  املشروعإشارة ور لشركةو املذ املوقع سليم ل استعداداً للمشروع ي بتدا رد ا إجراء بصدد دارة أن / حيث

  .................................. ..........................................مؤسسة

يــوم تقــرر قــد ي بتــدا ــرد ا موعــد بــأن عمــل. ـــ14:       /        /         املوافــق.................. نفيــدكم ــق فر شــكيل نأمــل لــذا

ديد ا املقاول الالزململشاركة الف الدعم وتقديم ي بتدا رد ا   .عملية

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

  

        

        

والصيانةمدير     شغيل ال عمليات   إدارة

        

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
543 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF039:  نموذج

  

ي  : الرقـم بتدا رد ا ي/ قوائم ا خ  ال   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

املقاول      اسم

انيكية: أوالً املي   نظمة

البند البند/ املب  رقم   وصف
عدد

  الوحدات

رقم

  الدور 
النظام الوحدة  وصف   رقم

            

            

            

            

            

ونيةنظمة:  ثانياً  لك و ائية ر   الك

البند البند/ املب  رقم   وصف
عدد

  الوحدات

رقم

  الدور 
النظام الوحدة  وصف   رقم

            

            

            

            

            

  املدنيةنظمة:  ثالثاً 

املب  م املب  رقم   وصف
عدد

  دوار

مساحة

  ملبا
ي شا النظام   وصف

            

            

            

            

            
                            



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
544 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF039:  نموذج

  

  

عاً  ةنظمة:  را   املعمار

املب  م املب  رقم   وصف
عدد

  دوار

مساحة

  املب
املب وخارج داخل ة املعمار شطيبات ال   وصف

            

            

            

            

            

العام:  خامساً    املوقع

البند  م   مالحظة  السعة/ املساحة  العدد  الوحدة  وصف

            

            

            

            

            

املساندة:  سادساً    )الورش( املرافق

املعدة  م از/ اسم الصنع  الطراز  ا الصنع  سنة   العدد  دولة

            

            

            

            

            

عاً  املساندة:  سا   ) املستودعات( املرافق

يف  م التص الرف  الكمية  الوحدة  اسم املب  رقم   مالحظة  رقم

              

              

              

              

              
            



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
545 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF039:  نموذج

  

    

  توقيع

ق فر

املقاول

  ) القديم(

الوظيفة  سم  م خ  التوقيع  مسمى   التار

          

          

          

          

          

  توقيع

ق فر

املقاول

ديد(   ) ا

الوظيفة  سم  م خ  التوقيع  مسمى   التار

          

          

          

          

          

توقيع

  ممث

إدارة

عمليات

شغيل ال

  والصيانة

الوظيفة  سم  م خ  التوقيع  مس   التار

          

          

          

          

          

    



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
546 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF040:  نموذج

  

رد  : الرقـم ا يمحضر خ   بتدا   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

املقاول      اسم

رد ا ي  نوع ي  ابتدا   ا

ســـعادة خطـــاب ـــ إ رقـــمإشـــارة ع للمشـــار امعـــة ا خ..................... وكيـــل شـــكيل14/         /         وتـــار املتضـــمن ــــ

للمقاول املوقع سليم و رد   .نة

ع للمشار امعة ا الة   :و

ندس) 1(   / .............................................امل
شغيلمدير ال عمليات إدارة

  والصيانة
  

ندس) 2( س  / .............................................امل   عضواً   العملياتوحدةرئ

ندس) 3( ي  / .............................................امل اني مي ندس   عضواً   م

ندس) 4( ي  / .............................................امل ا ر ك ندس   عضواً   م

  املقاول عن

ندس) 1(       / .............................................امل

ندس) 2(       / .............................................امل

ندس) 3(       / .............................................امل

ــرد ا عمليــة إلجــراء أعــاله م أســماؤ ن ور املــذ اجتمــع يوعليـھ امليــدا ــرد ا لقــوائم طبقــاً وذلــك املشــروع حالــة ــ ع للوقـوف ي امليــدا

  .املرفقة

املشروع   . مكونات

املادة ع التالية)      (بناءً العناصر من ون يت املشروع نطاق فإن ول الباب من الثالث الفصل اصة ا املتطلبات   :من

البند البند  رقم نةمالحظات  العدد  وصف   ال

دور–مب–عمارة  1 محاضرات–ور       قاعة

      معمل–غرفة–فيال  2

      مدرسة  3

      مساجد  4

اء  5 ر ك       محطات

الص  6       النادي

الصفح: مالحظة ر تصو اجةاتيتم ا   .حسب



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
547 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF040:  نموذج

  

انيكية: أوالً املي   .نظمة

  رقم

  البند
البند/ املب   وصف

  عدد

  الوحدات

  رقم

  الدور 

  وصف

  النظام

رقم

  الوحدة
الة   ا

مالحظات

نة   ال

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ائية: ثانياً ر الك   .نظمة

  رقم

  البند
البند/ املب   وصف

  عدد

  الوحدات

  رقم

  الدور 

  وصف

  النظام

رقم

  الوحدة
الة   ا

مالحظات

نة   ال

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

املدنية: ثالثاً   .نظمة

املب  م الة    رقم       ا

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
548 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF040:  نموذج

  

عاً ةنظمة: را   .املعمار

املب  م الة    رقم       ا

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

  .املوقع: خامساً

البند  م الة  وصف صالح  مالحظة/ ا   مسؤولية

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
549 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF040:  نموذج

  

مالحظات

ق فر

  املقاول 

  

مالحظات

نة   ال

  

توصيات

نة   ال

  

توقيع

أعضاء

نة   ال

الوظيفة  سم خ  التوقيع  مس   التار

  ه14/    /         

  ه14/    /         

  ه14/    /         

  ه14/    /         

  توقيع

ق فر

  املقاول 

الوظيفة  سم خ  التوقيع  مس   التار

  ه14/    /         

  ه14 /    /        

  ه14/    /         

  ه14/    /         

  ه14/    /         

    



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
550 

شغيل عملياتماذجن ال  والصيانةإدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF041:  نموذج

  

خ  وقعاملسليممحضر  : الرقـم   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

املقاول      اسم

ــءًبنــا رقــمخطــابع ع للمشـــار امعــة ا وكيــل خ.................. ســعادة منــھ(ـــ14   /   /وتــار ة ــ ـــ) املرفــق والقا

من ونة وامل للمقاول املوقع سليم نة شكيل   :ب

  مالحظات  الوظيفة  سم  م

ندس  1 العامة  / م دارة والصيانةمدير شغيل ساً   لل   رئ

ندس  2 إدارة  / م والصيانةمدير شغيل ال   عضواً   عمليات

ندس  3 س  / م   عضواً   ...................... العملياتوحدةرئ

ندس  4 ي  / م اني مي ندس  عضواً   م
ندس  5 ي  / م ا ر ك ندس  عضواً   م

حضـــــور  نـــــدس و املقـــــاول/ .............................. امل القـــــديممنـــــدوب املقـــــاول ومنـــــدوب ديـــــد يـــــوما ـــــ نـــــة ال قامـــــت ،

مــــن14/    /    املوافــــق.................  تمنــــع عوائــــق وجــــود عــــدم ــــ ات حيــــث الطبيعــــة ــــ ع املشــــروع موقــــع بمعاينــــة ـــــ

العمل مال (مباشرة وجود تمنعحات ال املرفق حسب املوقعمنظات    . ) استالم

ي امليدا رد ا محضر ع ناء يفقدو ما   : تقرر

ديد:  اوالً  ا املقاول   .مسؤولية
 

املقـــــــاول ـــــــ يـــــــوم....................) .........................(............عت مـــــــن ـــــدأ املوافـــــــق144   / .    /   ............. بــ م201    /   /    ــــــــ

املشروع ومواصفات شروط واملعروف املحدد التوقيت جميعفوحسب استلم امواقع/ موقعقد ف بما املشروع

أنظمـــة خ مـــن تـــار منـــذ مســـئوال وأصـــبح وخالفـــھ ومعـــدات وورش أساســـية وخـــدمات عـــنتوقيـــعشـــغيلية املحضـــر ـــذا

بالشــــــــروط املحــــــــددة املشــــــــروع ومرافــــــــق شــــــــأة بم ــــــــدمات وا ات ــــــــ والتج واملعــــــــدات ــــــنظم الــ جميــــــــع صــــــــيانة و شــــــــغيل

ط ـا عل املنصوص عمال جميع تنفيذ مع عمـالواملواصفات موقـف ـر تقر ـ عت و ، قاتـھ وم العقـد لشـروط بقـا

املنت للعقد التعاقدية امات ل و عطال املحضر144/    /   و ذا ل وأسا مكمل توقيعھ تم الذي   .ـ
          



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
551 

شغيل عملياتماذجن ال  والصيانةإدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF041:  نموذج

  

                

  

القديم املقاول مسؤولية   :ثانياً

السـابق املقـاول ـ عت املحضـر ذا أعطـال.................................) ............................(.............بتوقيع أي عـن مسـئول ـ غ

خ التار ذا عد تحدث ل مشا   .  ـ144/   /  أو

التوقيع                                                                              جرى ذلك ع ناء   ،،و

                                                   ،،، ا إحدا املقاول استلم خمس من املحضر ذا   حرر

  

  .................................  .................................  .................................  سم

املقاول   الوظيفة ديدمندوب ي  ا اني مي ندس ي  م ا ر ك ندس   م

        التوقيع

خ   ـ14/      /         ـ14/      /         ـ14/      /         التار

 ................................. .................................  سم

العمليات  الوظيفة وحدة س والصيانة  .........رئ شغيل ال عمليات إدارة   مدير

      التوقيع

خ   ـ14/      /         ـ14/      /         التار
  

  

  

  

  
  

العامة دارة والصيانةمدير شغيل   لل
  

  

ندس   ..  امل .......... .......................................................................... .......... .  

  

  

  

  

  

  

  

  

امعة ا وكيل لسعادة التحية مع عة حاطةللمشار   .نأمل

  

        .................................................................  

  

  

  

    



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
552 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF042:  نموذج

  

مديراملشروع  : الرقـم املقاول( اعتماد خ  )ممثل   ـ14      /         /          :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /   /   /  رقم     موقع

املقاول      اسم

شركة مدير   ........................................................................مؤسسة/ سعادة

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

مقاولھ أعاله ورقمھ اسمھ ور املذ املشروع إ رقممؤسستكم/ شركتكمإشارة خطابكم إ اإلشارة ............. و

خ شأن14/        /       وتار رقمطلبـ املادة ع ناءً و املشروع مدير أوراق العامة) 15(اعتماد الشروط   .من

ندس امل بأن ر/ ................................. نفيدكم أش ثالثة ملدة ية تجر ة لف اعتماده وتم صية ال املقابلة اجتاز قد

يوم من   .ـ14/      /     املوافق.......... اعتباراً

ندسنف امل بأن املطلوب/ ....................................... يدكم املستوى من أقل تقييمھ ودرجة صية ال املقابلة يج   .لم

الوظيفي الوصف جداول املو حسب ل مؤ ندس مل الذاتية ة الس تقديم سرعة نأمل   .لذا

عاونكم حسن لكم ن   شاكر
  

  

  

  
  

عملياتمدير   والصيانةإدارة شغيل   ال

  

  

  ...................................................  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
553 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF043:  نموذج

  

املقاولاعتماد  : الرقـم از ج خ  أفراد   ـ14      /         /          :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /   /   /  رقم     موقع

املقاول      اسم

  ....................................................................مؤسسة/شركةالسادة

املشروع مدير   ........................................................................ سعادة

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

شركتكم مقاولھ أعاله ورقمھ اسمھ ور املذ املشروع إ إ/ إشارة اإلشارة و رقممؤسستكم ............. خطابكم

خ املقاول14/        /             وتار از ج أفراد اعتماد طلب املتضمن   .ـ

يوم من اعتباراً ر أش ثالثة ملدة ية تجر ة لف م اعتماد تم قد املرفق دول ا م أسما ورة املذ بأن يدكم نف

حسب14 /        /       املوافق...................  ن ل ملؤ الذاتية الس تقديم سرعة فنأمل م اعتماد يتم لم الذين أما ـ

الوظيفي الوصف جداول   .التوضيح

  

عاونكم حسن لكم ن   شاكر
  

  
  

والصيانةمدير   شغيل ال عمليات   إدارة

  

  

  ...................................................  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
554 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF044:  نموذج

  

ض  : الرقـم للتعو القابلة البنود حصر خ  طلب   ـ14      /         /          :التار

املشروع املشروع    اسم   /     /  رقم

املقاول  العقد    اسم     رقم

املوقع سليم خ خ  ـ14/      /       تار   ـ14/      /       العقدتار

        

  .......................................                                                          مؤسسة/ شركة السادة

  .......................................                                                             املشروعمدير/ سعادة

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

وصيانة شغيل ل معكم م امل أعاله ور املذ املشروع عقد إ ع........................................ إشارة ناءً يديو التم جتماع محضر

الةللمشروع بالو والصيانة شغيل ال ية من ع ناءً   .و

بأن للمشروعنفيدكم والصيانة شغيل ال عمليات رامج و خطط دراسة بصدد   .دارة

وفقاً سنة عن تقل ال ملدة افية ال واملعدات نظمة وجميع ض للتعو القابلة البنود حصر تقديم سرعة نأمل رقملذا للنموذج

4356TF045  .  

عاونكم حسن لكم ن   ..شاكر

  

      

      

      

عمليات     وحدة س   ............. رئ

      

      

    ..............................................................  

      

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانةدارة شغيل لل   العامة
  

رقم للملف   .    16-1:    /    /    /  ة
555  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF045: نموذج

  

 
ض  : الرقم للتعو القابلة البنود خ  حصر   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع   اسم /         /       / رقم املقاول     اسم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً     :األنظمة المیكانیكیة  قوائم/ أوال
  

النظام  م الصنف  فئة الصنف  اسم الصنف  رقم   مالحظات  املاركة  وصف

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              

  
  
  

املقاول  امعة  مراجعة ا   اعتماد

      سم    سم

س  الوظيفة    الوظيفة والصيانةمدير  .............عملياتوحدةرئ شغيل ال عمليات    إدارة

      التوقيع    التوقيع

خ خ  ـ14/      /          التار   ـ14/     /           ـ14/     /           التار
   

. 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانةدارة شغيل لل   العامة
  

رقم للملف   .    16-1:    /    /    /  ة
556  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF045: نموذج

  

 

 

 

  
 ً   : الكھربائیةاألنظمة  قوائم/  ثانیا

    
  

النظام  م الصنف  فئة الصنف  اسم الصنف  رقم   مالحظات  املاركة  وصف

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              

  
  
  

املقاول  امعة  مراجعة ا   اعتماد

      سم    سم

س  الوظيفة    الوظيفة والصيانةمدير  .............عملياتوحدةرئ شغيل ال عمليات    إدارة

      التوقيع    التوقيع

خ خ  ـ14/     /           التار   ـ14/     /           ـ14/     /           التار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانةدارة شغيل لل   العامة
  

رقم للملف   .    16-1:    /    /    /  ة
557  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF045: نموذج

  

 

 

 
 

  
 ً     : المعماریةاألنظمة  قوائم/  ثالثا

  
  

النظام  م الصنف  فئة الصنف  اسم الصنف  رقم   مالحظات  املاركة  وصف

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              

  
  
  

املقاول  امعة  مراجعة ا   اعتماد

      سم    سم

س  الوظيفة    الوظيفة والصيانةمدير  .............عملياتوحدةرئ شغيل ال عمليات    إدارة

      التوقيع    التوقيع

خ خ  ـ14/     /           التار   ـ14/     /           ـ14/     /           التار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانةدارة شغيل لل   العامة
  

رقم للملف   .    16-1:    /    /    /  ة
558  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF045: نموذج

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً     : المدنیةاألنظمة  قوائم/  رابعا
  

  

النظام  م الصنف  فئة الصنف  اسم الصنف  رقم   مالحظات  املاركة  وصف

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              

  
  
  

املقاول  امعة  مراجعة ا   اعتماد

      مس    سم

س  الوظيفة    الوظيفة والصيانةمدير  .............عملياتوحدةرئ شغيل ال عمليات    إدارة

      التوقيع    التوقيع

خ خ  ـ14/     /           التار   ـ14/     /           ـ14/     /           التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
559 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF046:  نموذج

  

املوردين  : الرقـم عروض تحليل عمل ق فر خ   شكيل   ـ14      /         /          :التار

        

عمليات سعادة وحدة س م....................................                                                                      رئ                                                          املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

البنود قوائم اعتماد إ ض(املستعاضةإشارة للتعو املقاول ) القابلة من املقدمة سعار عروض ع ناءً   .و

عتمـــــــد مختلـــــــفشـــــــكيللـــــــذا مـــــــن ن ندســـــــ م ثـــــــالث ة وعضـــــــو برئاســـــــتكم للمـــــــوردين ســـــــعار عـــــــروض لتحليـــــــل عمـــــــل ـــــــق فر

  .التخصصات

عاونكم حسن لكم ن   ..شاكر

      

      

      

والصيانة إدارةمدير      شغيل ال عمليات

      

      

    ..............................................................  

      

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
560 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF047:  نموذج

  

املوردين  : الرقـم عروض تحليل خ   محضر   ـ14      /         /          :التار

  

ــــإ إ مــــديرشــــارة ســــعادة والصــــيانةا عمليــــاتخطــــاب شــــغيل خ................... رقــــمل عمــــلشــــكيلاملتضــــمنـــــ14/    /   وتــــار ــــق فر

عروض املوردينلدراسة ون أسعار   :منم

عمليات -1 وحدة س ساً       .............................................رئ   رئ

ندس-2 يم اني   عضواً   ................................................  مي

ندس-3 يم ا ر   عضواً  ................................................    ك

ي-4 مد ندس   عضواً ......................................       معماري / م

  

عـــدد العمليـــة ـــذه ل تقـــدم ــــب(     ) حيـــث ترت وتـــم يح ـــ والت املراجعـــة عـــد التـــا ـــدول ا ـــ م مـــ ـــل عـــرض ـــغ تفر وتـــم ن متنافســـ

التاالعروض وجاءت سعراً قل   :حسب

العرض  املؤسسة/ الشركة  م التنفيذ  قيمة العرض  مدة   صالحية

          

          

          
  

الف: أوالً مقبولة: التقييم العروض الفنية/ جميع الناحية من مقبولة   .غ

املا: ثانياً مقبولة: التقييم العروض الناحية/ جميع من مقبولة   .املاليةغ

مؤسسة: التوصيات: ثالثاً بتعميد نة ال وقدره............................................ شركة/ تو ال(              ) بمبلغ كتابة( ر فقط) املبلغ

تنفيذ ال مدة و ،   .يوماً (          ) غ

،،، التوقيع جرى   وعليھ

ساً  عضواً  عضواً   عضواً      رئ

  .............................  .............................  .......................  .......................  سم

ي  الوظيفة مد ندس ندس  معماري / م يم ا ر ندس  ك يم اني   مي
عمليات وحدة س   رئ

  

          التوقيع

خ  ـ14/      /        ـ14/      /        ـ14/      /        ـ14/      /         التار
      



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
561 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب   4356TF048:  نموذج

  

املوردين  : الرقـم عروض تحليل محضر خ  إحالة   ـ14      /         /          :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

امدير/ سعادة ياتإدارة م                                                                  ملش   املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

املشروع إ شركةإشارة مقاولة أعاله ورقمھ اسمھ ور   . .............................................................. مؤسسة/ املذ

تم قد أنھ اءوحيث ضن للتعو القابلة البنود لقائمة سعار عروض تحليل   .من

املقاول عميد نأمل الغيارلذا قطع ن شروط )28( رقمللمادةطبقاًبتام اصةمن العامة --ا الباب– املتطلبات

  .الثالث

،،، والتقدير التحية فائق بقبول   وتفضلوا

  

العامة دارة والصيانةمدير شغيل   لل

    

    

....................................................................  

    

  



خالد امللك   جامعة

عو للمشار امعة ا   الة

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
562 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF049:  نموذج

  

الغيار  : الرقـم قطع ن تأم خ  طلب   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

شركة   ......................................................مؤسسة/ السادة

املشروع مدير   . سعادة

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ا إ رقمإشارة خطابكم إ اإلشارة و أعاله ورقمھ اسمھ ور املذ خ..................... ملشروع ـ14/        /       وتار

الغيار قطع د وتور ن تأم عروض   .شأن

شركة من املقدم العرض بأن ن....................................... مؤسسة/ نفيدكم تأم سرعة نأمل لذا العروض أفضل عت

خھ تار من يوماً ن ثالث تتجاوز ال مدة الغيارخالل قطع د   .وتور

 

عاونكم حسن لكم ن   .شاكر

  

عمليات   وحدة س   ..................رئ

.....................................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .    16-1:    /    /    /  ة
563  

والصيانةن شغيل ال إدارة علميات   ماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF050: نموذج

  

 
استالم  : الرقم خ  إدخال/ مذكرة   ه14     /      /       : التار

املورد شراء  اسم الشراء  أمر مؤقت  املعاينة  عميد استالم   إشعار

  
خ  الرقم خ  الرقم  التار املحضر  التار خ  رقم خ  الرقم  التار   التار

                

الصنف  م ووصفھ  رقم الصنف   الكمية  الوحدة  اسم
الوحدة القيمةمج  سعر   موع

  مالحظات
ال  ـ ال  ـ  ر   ر

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    
جمالية         القيمة

ستالم ساحة دة ع ن  )املسلم(مأمور املستودع/ أم إدارة  )املستلم(مأمور الفنيةمدير   املساندة

    سم    سم    سم

    التوقيع    التوقيع    التوقيع

خ خ    التار خ    التار     التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
564 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF051:  نموذج

  

الصيانة  : الرقـم أنظمة مكونات خ  ترم   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

انيكية: أوالً املي   )  MS( نظمة

  الوصف  م
املعدات املوقع  ترم   ترم

5  4  3  2  1  6  5  4  3  2  1  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
    



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
565 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF051:  نموذج

  

الصيانة  : الرقـم أنظمة مكونات خ  ترم   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

ائيةنظمة:  ثانياً  ر   )  ES(  الك

  الوصف  م
املعدات املوقع  ترم   ترم

5  4  3  2  1  6  5  4  3  2  1  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
    



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
566 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF051:  نموذج

  

الصيانة  : الرقـم أنظمة مكونات خ  ترم   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

  )  CS(  املدنيةنظمة:  ثالثاً 

  الوصف  م
املعدات املوقع  ترم   ترم

5  4  3  2  1  6  5  4  3  2  1  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
    



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
567 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF051:  نموذج

  

الصيانة  : الرقـم أنظمة مكونات خ  ترم   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

عاً  ةنظمة:  را   )  AS(  املعمار

  الوصف  م
املعدات املوقع  ترم   ترم

5  4  3  2  1  6  5  4  3  2  1  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
568 

والصيانة عمليات ماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF052:  نموذج

  

البناءترم  : الرقـم ومواد الغيار خ  قطع   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /   /   /  رقم     موقع

انيكية: أوالً املي   )  MS( نظمة

القطعة  م   وصف
الغيار قطع ن  ترم التخز كبائن   ترم

7  6  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
      



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
569 

والصيانة عمليات ماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF052:  نموذج

  

  

البناء  : الرقـم ومواد الغيار قطع خ  ترم   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

ائيةنظمة:  ثانياً  ر   )  ES(  الك

القطعة  م   وصف
الغيار قطع ن  ترم التخز كبائن   ترم

7  6  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
570 

والصيانة عمليات ماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF052:  نموذج

  

  

البناء  : الرقـم ومواد الغيار قطع خ  ترم   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

  )  CS(  املدنيةنظمة:  ثالثاً 

القطعة  م   وصف
الغيار قطع ن  ترم التخز كبائن   ترم

7  6  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
571 

والصيانة عمليات ماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF052:  نموذج

  

  

البناء  : الرقـم ومواد الغيار قطع خ  ترم   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

عاً  ةنظمة:  را   )  AS(  املعمار

القطعة  م   وصف
الغيار قطع نترم   ترم التخز   كبائن

7  6  5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانةدارة شغيل لل   العامة

 

  

 
572 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF053:  نموذج

  

املقدمة  : الرقـم الدفعة ضمان خ  طلب   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

شركة   ...................................................مؤسسة/ السادة

املشروع مدير        سعادة

  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

  

رقــمإشــارة خطــابكم ــ خ................... إ منــھ( ـــ14/         /       وتــار ة ــ دفعـــة) املرفـــق صــرف طلــب بخصــوص

أعاله ور املذ للمشروع رقمومقدمة املادة إ العامة) 21(إشارة الشروط    .من

املشروع عقد اية ح املفعول ساري املقدمة الدفعة قيمة بنفس ي بن ضمان تقديم نأمل   .لذا

  

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

  

عمليات   وحدة س   ..............رئ

  .........................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
573 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF054:  نموذج

  

املقدمةخطاب  : الرقـم الدفعة خ  ضمان   ـ14       /          /           :التار

    املكـان    الســـــادة
رقم ضمان خ    خطاب   هـ14/      /        التار

السادة عمالئنا منحتم قد أنكم   .عقداً ) املقاول (   ................................................................................شركة: حيث

مشروع لتنفيذ   .....................................................................................................وذلك

قـدره) البنك(………………:نحن مبلغـاً لكـم نـدفع بـأن للـنقض قابـل ـ وغ مشـروط ـ غ ـداً ع ذا بموجب د )   …….…………:( نتع

سعودي ال وقدره(ر سعودي……………….………………… :فقط ال ي%) 10(يمثل) ر ملا وفقاً ، العقد قيمة   :من

أي  )أ( عــن النظــر صــرف و ي الكتــا طلــبكم مجــرد و فــوراً لكــم نــدفع اضأن ــ أخــرىاع ــة ج أيــة مــن أو املقــاول مــن

ـا مجموع ـ تتجـاوز أال ـ ع ـا دفع تطلبـون مبـالغ أيـة أو املبلغ ـوذا و أعـاله ور املـذ ـال) …………………(املبلـغ ر

وقدره( سعودي سعودي……………………………………………: فقط ال بنك) ر أي لدى حسابكم إ ل بالتحو وذلك

لديكم مقبولة أخرى قة طر بأية أو السعودية ية العر   .اململكة

خ  )ب( أي ــدون و مـن وخاليــة صــافية ون سـت طلــبكم ــ ع بنـاءً تــتم مــدفوعات يلأيـة ســ ــ ع مســتقب أو حـا صــم

أو ــا طبيع انــت مـا م ــوزات أو إسـتقطاعات أو عــاب أ أو نفقــات أو رسـوم أو تنفيــذات أو ضـرائب بأيــة الوفـاء

ا فرض ال ة   .ا

الضــمان  )ج( ــذا ــ الــواردة ــدات التع ل امــاتشــ قابلــةال ــ وغ شــرط بــأي مشــروطة ــ غ علينــا مباشــرة أساســية

ــذهوســ. للـنقض عــض أو ــل مــن عفــى لــُن امــاتوف مصــدرهل أو طبيعتــھ انــت أيــاً ســباب مــن ب ســ ألي

أو التقصــــ أو ، إنجــــازه املطلــــوب العمـــل طبيعــــة أو مــــدى ـــ ــــ التغي أو تمديــــده أو العقــــد شـــروط ــــ ــ ــ التغي مثـــل

مـــــن طرفنـــــا ـــــ يخ أو عفـــــي أن شـــــأنھ مـــــن ـــــ الغ جانـــــب مـــــن أو جـــــانبكم مــــــن إجـــــراء أو فعـــــل بـــــأي اماتـــــھالقيـــــام ال

املن الضمانومسئولياتھ ذا ا عل   .صوص

يوم  )د( اية ح ونافذاً املفعول ساري الضمان ذا ر.. …………يظل ش شروط. ـ14سنة. ……………من ووفـق

الضمان ـذا اء إلن ور املذ خ التار قبل أو وموقعاً كتابياً إخطاراً لنا قدمتم إذا أنھ الضمان ألي(ذا أو

الحقة ل) تمديدات نقوم-لشرطووفقاً سوف فإننا ، الضمان نمدد   :بأن

ة  )أ(  املطلو للمدة تلقائياً الضمان ذا ال(بتمديد أن أو) يوماً 365تتعدى ع الضمان اء إلن ص خ التار من

تلك توضيح حسب الالحقة التمديدات اء إن خ تار أواملدةمن ، التمديد   :طلب

الض  )ب( قيمة لكم ندفع   .مانبأن

ال  )ج( الضــــمان ــــذا قيمــــة بــــأن ونؤكــــد املائــــة%) 20(تتجــــاوز نقــــر ــــ ن املــــدفوع) عشــــر البنــــك مــــال رأس إجمــــا مــــن

  .واحتياطياتھ

من  )د( فيھ الفصل ون ي الضمان ذا شأن نزاع السعوديةاختصاصأي ية العر اململكة املختصة ات ا

واللوائح والقرارات لألنظمة ووفقاً ا السعوديةوحد   .والتعليمات

  البنك    

      

بالتوقيع       املفوضون
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF055:  نموذج

  

املقدمةصرفطلب  : الرقـم خ  الدفعة   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

م املح واملالية ة دار للشؤون العامة دارة مدير    سعادة

  

ر  و هللا ورحمة عليكم   اتھالسالم

  

املقـــاول  خطــاب ــ إ اإلشــارة و أعـــاله ور املــذ املشــروع ــ إ خ................... رقــمإشــارة املرفـــق(  ـــ14/         /       وتــار

منھ طلبھ)ھ املقدمةصرفشأن   .الدفعة

التالية ندات املس برفقھ   :تجدون

املوقع .1 سليم  .محضر

ضمان .2 املشروعخطاب عقد اية ح املفعول ساري املقدمة  .الدفعة

سية .3 ال خطاب من  .ة

وقدره بمبلغ املقدمة الدفعة صرف نأمل ال) رقماً(  لذا ال) كتابةً( ر بذلكر   .وإشعارنا

  

ي تحيا فائق بقبول   وتفضلوا

  

والصيانة   شغيل لل العامة دارة   مدير

  .........................................  

  



خالد امللك   جامعة

الة عو للمشار امعة   ا

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF056:  نموذج

  

شغيلية  : الرقـم ال انية امل خ  طلب   ـ14       /          /           :التار

  

شركة   ..............................................                                            مؤسسة/  السادة

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ــــــــم رقــ ـــــد العقـــــ ـــ ـــــــ إ ـــارة خ............ ............إشـــــــ ـــــــم14/   /    وتــــــــــار رقـــ ــــــــروع املشــ ـــيانة وصـــــــ شــــــــــغيل ل ـــــــاولتكم مقـــ ـــ                           ومســــــــــماه/     /       ــــــــ

املادة............................... " ................................................" ...................... ع ناءً اصة ) 26 (  و ا الشروط   .من

ور  املـذ للمشـروع شـغيلية ال انيـة امل إعـداد عتمـد ة لـذا ر الشـ شـغيلية ال انيـة امل ـ إ باإلضـافة العقـد ة ـ ف امـل أسـاس ـ ع أعـاله

العقد شروط بجميع للوفاء و أنللسنة العمالةع وأجور والصيانة شغيل ال عمليات افة متطلبات جميع   .شمل

           

عاونكم حسن لكم ن   ،،،شاكر

                               

        

        

عمليات     وحدة س   ...................... رئ

  

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF057:  نموذج

  

شغيلية  : الرقـم ال انية امل خ  مراجعة   ـ14       /          /           :التار

  

لل/ سعادة العامة دارة عام واملاليةمدير ة دار مشؤون   املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

الع ـــــ إ رقـــــمإشـــــارة خ........................ قـــــد ـــار شـــــركة14/   /    وتــ ـــة مقاولــ ..................................... " ................................."................ــــــ

رقم املشروع وصيانة شغيل   .................................. "....................................................." ...................ومسماه/   /     /     ل

و السنة أساس ع وكذلك املشروع مدة امل أساس ع أعاله ور املذ للمشروع شغيلية ال انية امل برفقھ   .تجدون

الالزم إكمال من نتمكن ي ل املالية املخصصات ع ومالحظاتكم مرئياتكم إبداء   .نأمل

،،، والتقدير التحية فائق بقبول   وتفضلوا

  

        

        

العامة     دارة والصيانةمدير شغيل   لل

        

        

    ....................................................................  

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

للمقاول املختص–صل للقسم للملفات–صورة للساكنص–صورة  .ورة
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والصيانةماذجن شغيل ال إدارة  عمليات

امس ا رقم  الباب  4356TF058:  نموذج

  

خدمة  : الرقـم خ  طلب   ـ14       /          /           :التار

املشـــروع املشروع    اســم     رقم

املقاول  املشروع    اسم     موقع

الطلب الطلب    رقم خ     تار

مية   طارئ عاجلعادي  درجة

املطلوب العمل ا  نوع اني اءمي ر ي ك   (                      )أخرمعماريمد

املوقع   وصف
املب املب............   .....: .........اسم الشارع....... .....: ...رقم املنطقة: ............................  اسم   ...........: ...رمز

املنطقة املكتب: .....................  اسم الشقةر .......  ...... :رقم ل/ قم الطابق......     .......: ...امل   : ...........رقم

ب
طل

مة  
د

ا
  

املطلوب العمل   .................................................................: .....................................................................................................وصف

..............................................................................................................................................................................................................  

دمة ا الوظيفي..............................    : ..........طالب   : ........................................الوظيفة: .....................            الرقم

اتـف ال   ـ144:   /   /   خالتـار: ......................................   التوقيع: ...................................              رقم

ص
خا

عة
ام

با
  

املقاول  من الطلب استالم خ سم144:   /   /   تار   : .............................التوقيع: ......................................    ـ

الصيانة مشرف   العم:      اعتماد

خ: ...........................   التوقيع: ........................... الوظيفة.....................  : .............سم   ـ144:   /   /   التار

ول 
قا

امل
ثل

مم
صب

خا
  

دمة ا طلب ب   .............................................................: ........................................................................................س

ة املطلو دمة ا لتنفيذ الالزمة غيار: حتياجات بناءقطع اتمواد ل   (                )أخرىمس

الرسمية العطل أيام التنفيذ متطلبات   .....................................................: ................................................وصف

....................................................................................................................................................................................  

دمة ا تنفيذ عن الرئ: املسؤول الباطناملقاول   (                            )أخرمقاول

الطلب للتنفيذ املتوقع خ للتنفيذ144:     /   /   التار املتوقعة املدة   ساعة: ............   ـ

املقاول امعةممثل ا ممثل   اعتماد

  : ..........................................................ســم: ..............................................                               ســم

املشروع:    الوظيفة عمليات: .الوظيفةمدير وحدة س   ......................رئ

  : .........................................................التوقيع: ............................................                                التوقيع

خ خ144:     /   /   التار التار   ـ144:     /   /   ـ

خذ
ملت

ءا
را

ج
  

الطلب التنفيذ: حالة خ تار التنفيذ الفعلية144:     /   /   تم التنفيذ مدة   ساعة: ...........    ـ

                 س التنفيذ يتم التنفيذلم عدم أو تأخر ................................................................ ......: ...............ب

...............................................................................................................................................................................................  

املشرف ندس خ: .................................    التوقيع: ...........................................    امل   ـ144:     /   /   التار

املقدمة دمة ا الطت  مقبولةغ مقبولةجيدة: تقييم مقدم   .....................................: لبوقيع

املقاول خ: ................................   التوقيع...................................... مندوب   ـ144    /          /          :  التار

ودة ا ندس خ........    .: .......................التوقيع. .....................................م   ـ144    /        /            :  التار
  



  King Khalid University 
Vice Rectorate for Projects 

General Department for Operation 
and Maintenance 

  

للمقاول املختص–صل للقسم للملفات–صورة للساكن–صورة  .صورة
578 

والصيانةماذجن شغيل ال إدارة  عمليات

امس ا رقم  الباب  4356MF058:  نموذج

  

Number :  Service Request  Date:           /         /        

  Project No.    Project Name 
  Project Site   Contractor Name 
  Date of Request    Request  No. 

 Normal                Urgent                    Emergency Degree of importance 

Mechanical    Electrical     Civilian    Architectural    Other (                    ) Type of required 
work 

Building Name. : ............... Building No.: …..... Street No.: ………….…. Area No.: ……. 
Area Name: ………...…..Office No.:……... Apartment / /Flat No.:…..…   Floor No.:…….. Site Description 

  
Description of required work required : ……………………………………………….………………………. 
…………………………………………………………………………………….…………………….. 

  

Service Applicant: …………….……………    Job number : …………. Job Name : ……………..……..... 
 
phone number: ………………………    signature: ……………………     date :         /   / . 

Se
rv

ic
e 

R
eq

ue
st

  

Date of Receipt of The Request from the contractor :   /   /      name:………………Signature:…..……… 
Maintenance supervisor approval :      Yes       No 
Name : …………………….   Job Name : …………………             date :    /   /        signature :……................ 

Fo
r 

un
iv

er
si

ty
 

U
se

  

 
Service request Reason: ………………………………………………………………………………..…….. 
Requirements needed for implementing the service:  Spare parts    Construction Materials               

 Consumables     Other (                            ). 
Description of Implementation Requirements on official holidays :…………………………….……………. 
Responsible for implementation:The Main Contractor Sub Contractor Other (                           ) 
Expected Date of Implementation:   /   /      Expected duration for implementation: ….. hour 
 
           Contractor Delegate                                                               University Delegate Approval  
Name : …………….……..…………….                            Name :………………………..……………… 
Job Name : Project Manager                                           Job Name : Head Of Operation Unit Of ………. 
Signature :………………………………                           Signature : ………………………….……………. 
Date : ……………………                                                       Date :……………….. 

  

 F
or

 
 C

on
tr

ac
to

r U
se

  

Request Status:  Implemented . Implementation date:   /   /    . Real duration of implementation:    hour 
 Not Implemented. Reason for not or delay of implementation : ………………………. 
…………………………………..……………………………………………………………... 

Supervisor Engineer: ……………………………  signature: ………………….. Date : ………..……………                                                       
 

Evaluation of provided service:   good   Acceptable   Unsatisfactory.        

Applicant Signature:  …………………….. 
 

Contractor Delegate:……………………….…… signature :  ……………...….… Date :…………….. 

Quality Engineer: ………………………..……...  signature :  ……………...….… Date :…………….. 

Pr
oc

ed
ur

e 
do

ne
  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانةدار  شغيل لل العامة   ة
  

رقم للملف   .    16-1:    /    /    /  ة
579  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF059: نموذج

  

 
العالجية  : الرقم الصيانة خ  برنامج   ه14     /      /       : التار

  م
طلب رقم

دمة   ا

خ تار

  الطلب

  وصف

  الطلب

  درجة

  *مية

  طالب

دمة   ا

املوقع العمل  وصف إنجاز خ     تار

  رقم

  املب

رقم

 الشقة
املوقع  الشارع  الغرفة  الدور    الفع  املجدول   اسم

الة   ا

*  

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              

  

املقاول  امعة    مراجعة ا   اعتماد

    سم      سم

س  الوظيفة  )املقاول (املشروعمدير  الوظيفة   ..........عملياتوحدةرئ

    التوقيع    التوقيع

خ خ    التار     التار
 

 

 

مية*  درجة الة* طارئ) 3(عاجل) 2(عادي) 1: (رمز ا رقمانظر: رمز  4356TF040النموذج
 



خالد امللك   جامعة

ا الة عو للمشار   امعة

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

  
580  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF060: نموذج

  

 
للموقع  : الرقم مواد صرف خ  طلب   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع    اسم املقاول     رقم     اسم

خھ وتار دمة ا طلب من    رقم ة    تصرف املب  طوارئ عاجلعادي  ولو   رقم
رقم

  الشقة

رقم

  الشارع

رقم

  الفيال

خھ وتار الصرف طلب إ    رقم العمل    تصرف أمر          GM       WO   نوع

دمة ا د    طالب التور خ العمل    تار أمر خ     تار
د  املدرسة  النادي   أخرى   امل

        

  الوحدة  املواصفات  البند
الرصيد

  املتبقي

الرصيد

  املتوفر
للصرف   املطلوب

القطع املوديل–رقم

ع   الصا
املخزون   رقم

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

امعة  املقاول إعداد ا   اعتماد

            سم

القسم/ مشرف  الوظيفة ندس املشروع  م املستودع  مدير ن املشرف  أم ندس س  امل   ...........عملياتوحدةرئ

            التوقيع

خ             التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

علميات وحدة س رئ لسعادة التحية مع عة...... ة  للمتا
581 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF061:  نموذج

  

الوقائية  : الرقـم الصيانة برنامج خ  تنفيذ   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

  

شركة   ............................................مؤسسة/ السادة

  
اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

  

أعال  املذكور املشروع إ مقاولتكمإشارة عه للمشار امعة ا الة بو والصيانة شغيل ال ية من إ اإلشارة   .و

الوقائية الصيانة برنامج برفقھ وأي. تجدون بموجبھ والعمل العمليات وحدة س رئ مع سيق الت نأمل عليھ لذا

العمل برنامج ع تطرأ تحديثات أو ادارة إشعاريجبعديالت   . العتماد

  

والصيانة شغيل ال عمليات إدارة  مدير

.................................................................... 

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .    :    /    /    /ة
582  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF062: نموذج

  

 
الغيار  : الرقم قطع حركة ر البناء/ تقر خ  مواد   ه14     /      /       : التار

املستودع املستودع    رقم ان     املشروع رقم    م

النظام انيكية  نوع املي ائيةنظمة ر الك املدنيةنظمة ة                  نظمة املعمار    أخرى                                     نظمة

الصنف  م البند  رقم   الوحدة  وصف
رد   سعار  ا

املخزون الة  املتبقي  املنصرف  كمية   إجما  إفرادي  *ا

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    

  
  

الة:  ةمالحظ ا معتدلة) 1(رمز زائدة) 2(الكمية   . راكدةالكمية) 4( منخفضةالكمية) 3(الكمية
  

املستودع ن س  أم إدارة  .............عملياتوحدةرئ والصيانةمدير شغيل ال   عمليات

    سم    سم    سم

    التوقيع    التوقيع    التوقيع

خ خ    التار خ    التار     التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .    16-1:    /    /    /  ة
583  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF063: نموذج

  

 
للموقع  : الرقم مواد شراء مستعاضة( طلب خ  )مواد   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع    اسم املقاول   /     /    /  رقم     اسم

الشراء طلب من    رقم ة    تصرف   ولو
عاديعاجل  

  طوارئ  
املب   رقم

رقم

  الشقة

رقم

  الشارع

رقم

  الفيال

الشراء طلب خ الصرفر     تار طلب الصرف    قم طلب خ            تار

دمة ا طلب إ    رقم العمل    تصرف أمر          GM     WO   نوع

دمة ا د    طالب التور خ العمل    تار أمر خ     تار
د  املدرسة  النادي   آخرى   امل

        

املتبقي  الوحدة  املواصفات  البند املتوفر  الرصيد للصرف  الرصيد القطع  املطلوب ع–رقم الصا املخزون  املوديل   رقم

                
                
                
                
                
                
                
                

امعة  املقاول إعداد ا   اعتماد

            سم

القسم/ مشرف  الوظيفة ندس املشروع  م املستودع  مدير ن املشرف  أم ندس س  امل   .............عملياتوحدةرئ

            توقيعال

خ             التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
584 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF064:  نموذج

  

شراء  : الرقـم خ  أمر   ـ14       /          /           :التار

الشراء طلب خھ    رقم     املوقع    تار

الصرف طلب خھ    رقم     القسم    تار

  جما  السعر  الكمية  البيان  م

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  اعتماد  إعداد

شركة بواسطة   : ..............................................تورد
سعار ع   .موافقة

لألسباب سعار ع موافقة   :عدم

املشروع س  مدير   ............عملياتوحدةرئ

  

للمقاول: ةمالحظ عةة.صل للمتا املستعاضة البنود   .لقسم
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
585 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF065:  نموذج

  

شراءواأتحليل  : الرقـم خ  مر   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /    /    /  رقم

املقاول  العقد    اسم     رقم

الشراء أمر الطلب    رقم خ     تار

النظام اني  نوع ي   يمي ا ر يك   (             )أخرىمعماريمد

الط أعطال  لبنوع شاملةبالغ وقائيةصيانة املخزونصيانة ض   عو

مية   عاديعاجلطارئ  درجة

الشراء أمر   : ...................................................................................................وصف

السابق التعميد خھ...............................    : .رقم   .ـ1435:     /    /      تار

الغيار م قطع الف  الكمية  رمز املا  العرض   العرض

      للمواصفات مطابق  مطابق   مرتفع  مقبول   غ

      للمواصفات مطابق  مطابق   مرتفع  مقبول   غ

      للمواصفات مطابق  مطابق   مرتفع  بول مق  غ

      للمواصفات مطابق  مطابق   مرتفع  مقبول   غ

  

                  ---------------------                                                                                                                                ----------------------  

املستعاضة البنود قسم س شغيلعملياتإدارة مديررئ  الصيانةال

رقم الشراء طلب ع خ................... بناءً الالزم1435/   /    وتار إكمال آمل   .ـ

الشراء الطلبعتمد الطلبيعاد   (                            )آخرىل

والصيانةمدير                                                                                                                                         شغيل لل العامة   دارة

                                                                                                                            .............................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
586 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF066:  نموذج

  

الشراء  : الرقـم خ  عميد   ـ14       /          /           :التار

  

شركة مدير م.................................................       مؤسسة/ سعادة   املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

رقم املشروع وصيانة شغيل عقد إ رقم..................................." "....ومسماه/     /    إشارة ناءً) 28(املادة و اصة ا الشروط من

خ.................. رقمخطابكمع   .ـ14/     /    وتار

خالل للمستودع ا سليم يتم أن ع العقد ومواصفات لشروط طبقاً املواد ن تأم باعتماد ت................ نفيدكم من خھيوماً   .ار

إتخاذ يتم فسوف أعاله املحددة املدة د التور عدم حالة رقممالالز و املادة العقد) 57(وفق ومواصفات شروط   .من

،،، ي تحيا فائق بقبول   وتفضلوا

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   والسالم

  

      

      

  

  

  

        

  

العامة                         دارة والصيانةمدير شغيل   لل

        

        

      ............................................................  

      

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
587 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF067:  نموذج

  

مواد  : الرقـم استالم خ  مذكرة   ـ14       /          /           :التار

ستالم سند ستالم    رقم خ     تار

الشراء أمر الفاتورة    رقم     رقم

الصرف سند املورد    رقم وعنوان     اسم

املخزون  البيان  م   الوحدة  رقم
  الكمية

ة   املستعملة  املطلو

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

املقاول    عمليات  مندوب وحدة س املستودع  ...........رئ ن   أم

        سم

        التوقيع

خ         التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
588 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF068:  نموذج

  

ومعاينة  : الرقـم خ  فحص   ـ14       /          /           :التار

املشروع الطلب    اسم     رقم

املشروع التقديم  /     //       رقم خ   هـ 14/     /      تار
املقاول      املوقع    اسم

رقم

  الشارع

  رقم

  املب

رقم

  الدور 

  رقم

  الغرفة

  املوقع

  العام
للمعاينة املطلوب   التخصص

          ي ا ر ي     ك اني ي      معماري       مي   مساح      مد

 مرةمعاينة   أول

ب
لـو

طـ
امل

ل
عم

ال
  

آخر شاط بدء لغرض ا واعتماد ا معاين املطلوب العناصر   وصف

السابق الطلب رقم معاينة   : ............إعادة

اختبار    

السابق الطلب رقم اختبار     ..........: ..إعادة

املواصفات     :رقم

املخطط     :رقم

خ    :       الوقت  :     اليوم  /          /   :  التار

املشروع املقاول( مدير خ.................   ...................:التوقيع  ..............................................: ) ممثل   ـ14/       ..……/……: التار

قبل من أعاله املذكورة العناصر معاينة   :تم

ي املد ندس خ  .....................  التوقيع  ....................................  امل   ـ14/    /       التار

ي شا ندس خ  .....................  التوقيع  ....................................  امل   ـ14/    /       التار

املعماري  ندس خ  .....................  التوقيع  ....................................  امل   ـ14/    /       التار

ي ا ر الك ندس خ  .....................  التوقيع  ....................................  امل   ـ14/    /       التار

ندس يامل اني خ  .....................  التوقيع  ....................................  املي   ـ14/    /       التار

املساحة خ  .....................  التوقيع  ....................................  ف   ـ14/    /       التار

شراف از ج عمليات  :مالحظات وحدة س   .............رئ

  أ  

ب  

ج  

  ...............................: ........ســـم

  ........................: ............التوقيع

خ   ه14:       /    /     التار

  

  

  

  

العمل) أ(   بإكمال املذكورة) ب( ستمرار املالحظات وفق العمل بإكمال أعاله) ج(  ستمرار املذكورة املالحظات يح ت عد الطلب   إعادة
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
589 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

ا رقم  امسالباب  4356TF069:  نموذج

  

اليومي  : الرقـم ر خ  التقر   ـ14       /          /           :التار

املشروع     املوقع    اسم

املشروع     اليوم  /     /     /  رقم

املقاول  خ    اسم     التار

ر التقر اني   مجال ي       يمي ا ر ي      ك   (           )أخرى    معماري       مد

التقديم ة املقاول   ج از ق ج   شراففر

العاملة القوى املعتمدة حصر العاملة  القوى

  العدد وصف م العدد وصف م

ندس  1 ن  4    م      إدار

ن  2 ن  5    فني      سائق

ن  3      عمال  6    تقني

  

عمال وصف

  املنجزة

  

 

شاط ال الة العدد وصف  مالحظات ا

        البالغات

الغيار         قطع

ال         وقائيةالصيانة

        الطوارئ 

الشاملة         الصيانة

شراف از ج قبل من الصادرة املقاول  التعليمات قبل من املتخذة   جراءات

  

  
  

  مالحظات

عمليات قسم س   رئ

  الصيانة

  

    سم

مشرف  الوظيفة ندس س  م   ..............عملياتوحدةرئ

      التوقيع

خ   ـ14/     /       ـ14/     /       التار
  

الة ا نجاز) 1: (رمز نجاز) 2(تم يتم   متأخر) 4(معلق) 3(لم



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
590 

وا عملياتماذجن شغيل ال  لصيانةإدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF070:  نموذج

  

ر  : الرقـم ري التقر خ  الش   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /     /     /  رقم

العقد     السابقةداءسبة    رقم

العقد خ اليةداءسبة    تار     ا

املقاول  املشروع    اسم     موقع

شاط  م ال   وصف
  الوزن

  املعياري 
%  

سبة

  نجاز
مخت إنجازهنبذة تم ملا   صرة

البالغات  1       33  إنجاز

  

الغيار  2 قطع ن       16  تأم

املشروع  3       12  إدارة

الوقائية  4 الصيانة برنامج       10  تنفيذ

الطارئة  5       7  الصيانة

التكميلية  6       3  عمال

الشاملة  7       5  الصيانة

املقاول   8 امات       14  ال

      سم

س  الوظيفة عملياترئ إدارة  ..............وحدة والصيانةمدير شغيل ال   علميات

      التوقيع

خ   ـ14/    /       ـ14/    /       التار

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .    16-1/    /      :    /ة
591  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF071: نموذج

  

 
التكميلية  : الرقم عمال ر خ  سبوتقر   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع   اسم     املوقع /    /    /  رقم

املقاول     اليوم   سبوعرقم   اسم

  م
رقم

  املب
املب   نوع

خ تار

  ستالم

خ تار

سليم   ال

العمل شطة   أ

CER PAIN  CAR  ALU  PL  EL  A/C  MS  PL other 

ان  حمامات  أرضيات اء  سباكة  أملونيوم  نجارة  د ر س  بناء  تكييف  ك   أخرى   تلي

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                
  

ا:  مالحظة أنظمة   )..................  6).................. (5).................. (4).................. (3)..................(2) ................. (1(لعملوفق

املقاول إعداد ومراجعة  ومراجعة امعة  تدقيق ا   اعتماد

        سم

املشروع  الوظيفة عمليات  )املقاول( مدير وحدة س والصيانة  ................رئ شغيل ال عمليات إدارة   مدير

        التوقيع

خ   ه14/   /       ه14/   /       ه14/   /       التار
 



امل خالدجامعة   لك
ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

املقاول   :اسم

 

رقم للملف .      :    /    /    /ة  
592 

والصيانة شغيل ال إدارة عمليات  نماذج

امس ا 4356TF072 الباب رقم : نموذج  

 

 شعار املقاول

 

 

تقديم خ املقاول   ـ14:    /   /    عادةتار خال تقديمات   ـ14 /     /     :   السابقتار

املشروع املشروع   اسم املب /     /  رقم البند   رقم   رقم

التا اعتماد لطلب تنفيذية ❒  التقديم اختبارات❒عينات❒مواد❒     مخططات ادة❒نتائج للمواصفاتش املطابقة ن تب شأ  )            (      أخرى❒امل

ي❒معماري❒  التخصص شا ي❒إ ي❒      مد ا ر ي❒ك اني  (                      )أخرى❒   مي

املبكر خ التقديم /      /              شاطاللتنفيذ التار ديدقديم❒   جديد ❒ نوع ا التقديم السابق  رقم التقديم   رقم

لتنفيذ خ خ شاطالتار التقديم /      /              ال تكرار ة    عدد ولو          جداً عاجل ❒عاجل❒                                           عادي ❒  تحديد

رقم
  الصنف

املقدم للصنف   وصف
م، النوع(  )ا، الطراز، ا

العينة   رقم
املخطط   أو

  عدد
 ال

  رقم
  املواصفات

بند   رقم
  الكميات

ندس م   الستعمال
 )رمز(املشروع

 و❒ـ❒د❒ج❒ب❒أ❒          

 و❒ ـ❒د❒ج❒ب❒أ❒          

 و❒ـ❒د❒ج❒ب❒أ❒          

 و❒ـ❒د❒ج❒ب❒أ❒          

 مالحظات
يح أعاله قدم ما بأن د بدقة، نتع مراجعتھ   وتمت

العقد لوثائق كميات– مخططات، مواصفات(ومطابق  ) .جداول

املراجعة نتائج

 الفنية

و كما أعاله التقديمات وفحص مراجعة   جرى

املرفقة ن ندس امل مالحظات أو بالرموز  .مو

املقاول  ندس  م
  : ........................................................................سم

خ: ..............................      التوقيع  ـ143:    /    /   التار
املشروع ندس  م

  .....................................................: ...................سم

خ: ..............................      التوقيع  ـ143:    /    /   التار

عتماد   رموز

قدم-أ كما آخر-ب.        معتمد تقديم يلزم وال إليھ املشار عدا ما املشار-ج.            معتمد عدا ما معتمد

آخرإلي تقديم لزم و   .ھ

املالحظات-د حسب ثانية مرة التقديم مو-ـ.  عاد و كما معتمد املالحظات-و.                   غ  .انظر

  :مالحظة

باملوقع لذلك عينة عمل املقاول فع ميدانية ألعمال تنفيذية مخططات أو عينات تقديم عدم  .حالة

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
593 

والصي عملياتماذجن شغيل ال  انةإدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF073:  نموذج

  

جديد  : الرقـم مشروع شغيل طلب خ  دراسة   ـ14       /          /           :التار

    املشروعاسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

املشروع ا  سك  ص  إداري   علي  نوع   أخرى   زرا  ر

املوقع املواقع  وصف جمالية:                                                عدد   : املساحة

للمشروع املستخدمة ة اتف    ا ال     رقم

املشروع ونات   م

املب ي  املرفق/ املباسم  رقم املبا جما  املرافق/عدد   املساحة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

دمات ا أنظمة   وصف

انيكية املي   نظمة

  

  

  

  

  

  

  

  

حسب*  نظمة وصف يتم

عقد نموذج مو و ما

والصيانة شغيل   . ال

  

  
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
594 

والصي عملياتماذجن شغيل ال  انةإدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF073:  نموذج

  

 

ائية ر الك   نظمة

  

  

  

  

  

  

  

حسب*  نظمة وصف يتم

عقد نموذج مو و ما

والصيانة شغيل   . ال

  

  

  

ة واملعمار املدنية   نظمة

  

  

  

  

  

  

  

ح*  نظمة وصف سبيتم

عقد نموذج مو و ما

والصيانة شغيل   . ال

  

  

  

العامأنظمة   املوقع

والصيانة   شغيل لل حة املق   املدة

  سنة  

  سنوات   ثالث

  سنوات   خمس

ة التقدير لفة   الت

سنة ملدة والصيانة شغيل ال لفة ال.................................... : .......................................................ت   ر

سنوات ثالث ملدة والصيانة شغيل ال لفة ال: .............................................................................. ت   ر

سنوات خمس ملدة والصيانة شغيل ال لفة ال................................ : ...........................................ت   ر
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
595 

والصي عملياتماذجن شغيل ال  انةإدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF073:  نموذج

  

 

املشروع ام م   جدولة

مة امل مةوصف  رقم مة  امل امل لبدء املتوقع خ   التار

اصة   ا املتطلبات النموذجإعداد   ـ4356TF001           /        /14وفق

واملعداتيوصت   نظمة   ـ14/        /            ف

ةالالقوىمتحديد     ـ14/        /            شر

الـ   التقديرات   ـ14/        /            ائيةإعداد

العقد   النموذجإعداد   ـ4356TF016           /        /14وفق

للمنافسة   املشروع   ـ14/        /            طرح

نعروضتحليل     ـ14/        /            املتنافس

سي     ـ14/        /            ةال

املوقع     ـ14/        /            للمقاول سليم

ح املنجزة جراءات

خھ   تار

الطلب استالم منذ املتخذة لإلجراءات موجز وصف ذكر   .آمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عمليات   س والصيانة  ................رئ شغيل ال عمليات إدارة   مدير

      سم 

الوحدة       مسمى

      التوقيع

خ   ـ14/        /            ـ14/        /            التار
 



المدة

النعم١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤
المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول

جامعة الملك خالد

اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة
تخطیط مرحلة التشغیل والصیانة

4

النسبة 
المنجزة

وكالة الجامعة للمشاریع

ربیع ٢الحالة

المرحلةرقم المشروعاسم المشروع

(یوم)
ربیع ١صفرمحرم

عام   ---- ١٤ھـ   
() الثانیة         األولى

ھل تم التنفیذ ؟

1

تقدیر األحمال االبتدائیة 
والنھائیة

المراجعة الفنیة لمرحلة 
التصمیم ٣٠%

وصف عناصر المشروع

جماد١ الوزن 
المعیاري

جماد ٢ تاریخ بدایة اسم النشاطم
النشاط

2

دراسة توصیف المعدات 
والمواصفات الفنیة

3

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

9

10

طلب إدراج المشروع 11

تحلیل العروض و الترسیة 13

6

7

موافقة معالي المدیر

8

تجھیز وثائق المشروع 
للمنافسة العامة

المراجعة الفنیة لمرحلة 
التصمیم ٩٠%

5

مراجعة وثیقة المشروع

تقدیر تكلفة التشغیل 
والصیانة

زیارة موقع المشروع

نموذج رقم : 596٤٣٥٦TF074الباب الخامس
نماذج عملیات إدارة التشغیل والصیانة

طرح المشروع للمنافسة 
العامة 12



المدة

النعم١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤
المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول

1
االجتماع االبتدائي مع 

المقاول
2

تسلیم الموقع للمقاول

النسبة عام   ---- ١٤ھـ   
المنجز

ة جماد ٢جماد١ربیع ٢ربیع ١صفرمحرم(یوم) تاریخ بدایة اسم النشاطم
النشاط

الوزن 
الحالةالمعیاري

تكلیف فریق اإلشراف

4
5

الجرد المیداني االبتدائي3

تھیئة الموقع

المرحلةرقم المشروعاسم المشروع

جامعة الملك خالد
وكالة الجامعة للمشاریع

اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة
تخطیط مرحلة التشغیل والصیانة

(  ) الثانیة    () األولى

ھل تم التنفیذ ؟

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

المجدول
الفعلي

الباب الخامس

12

برنامج التشغیل 

17

خطة ترشید الطاقة

خطة المخاطر 14

597
نماذج عملیات إدارة التشغیل والصیانة

٤٣٥٦TF074 : نموذج رقم

خطة الطوارئ13

تحدیث وثیقة المشروع

االستقدام

برنامج الصیانة الوقائیة10

8
برنامج المیزانیة التشغیلیة 9

6
اعتماد جھاز المقاول 7

ترمیز المعدات

11

الجرد المیداني النھائي15

التسویة وإغالق العقد16



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .    16-1:    /    /    /  ة
598  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF075: نموذج

  

 
ري   : الرقم الش الوقائية الصيانة خ  برنامج   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع    اسم املشروع  /     /     /  رقم     موقع

املقاول  املب    اسم ي/رقم الصفحات    املبا     عدد

املعدة از/ وصف املعدة  ا   رمز
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    

  

ال: مالحظة ات الوقائيةالزمةالف ري: ش: للصيانة سنوي: ش3ش ع س: ش6ر سنوي   سنوي : نصف
 

املقاول  ومراجعة امعة  إعداد ا   اعتماد

الوظيفة املشروع  مسمى املشرف  مدير ندس املشرف  امل ندس س  امل إدارة  ..............عملياتوحدةرئ والصيانةمدير شغيل ال   عمليات

            سم

            التوقيع

خ  ه14/    /       ه14/    /       ه14/    /       ه14/    /        ه14/    /        التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .    16-1:    /    /    /  ة
599  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF076: نموذج

  

 
سبو  : الرقم ي الوقا الصيانة خ  برنامج   ه14     /      /       : التار

املشروع املقاول     اسم البدء    اسم خ   ـ14/     /         تار

املشروع املب  /     /     /  رقم ي/رقم اء    املبا ن خ   ـ14/     /         تار

املعدة از/ وصف املعدة  ا   رمز
/  /  /  /  /  /  /  

ت ن  حد  الس عاء  الثالثاء  ثن س  ر م معة  ا   ا

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
  

املقاول  ومراجعة امعة  إعداد ا   اعتماد

الوظيفة املشروع  مسمى املشرف  مدير ندس املشرف  امل ندس س  امل إدارة  ............عملياتوحدةرئ والصيانةمدير شغيل ال   عمليات

            سم

            التوقيع

خ             التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .       :    /    /    /  ة
600  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF077: نموذج

  

 
وقائية  : الرقم صيانة خ  بطاقة   ه14     /      /       : التار

املعدة البطاقة    رمز     صداررقم    رقم

الكتالوج الرسومات    رقم خ    رقم     صدارتار

  م
الكتالوج حسب العمل وصف

باملعدة اص   ا

خ تار

  الصيانة

ة الف

  الزمنية

الزمنية املدة

  ساعة
الصيانة  التخصص يجة صالح  ن دوات  أعمال و القياس زة   أج

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  
الزمنية:مالحظة ة ،: ش:الف ،: ش3ري سنوي ع س6ر ، سنوي نصف   سنوي: ش

ك:التخصص م ، ي اني مي ندس م م ندس: م تم ، ي ا ر س: ك ، تكييف ع: ف ، سباكة خ: ف ، عا ضغط اء ر ك منخفض: ف ضغط اء ر ك   ف
  
  

امعة  مراجعةتدقيق  املقاول إعداد ا   اعتماد

        سم

املشروع  الوظيفة س  )املقاول (مدير والصيانةمدير  .....................عملياتوحدةرئ شغيل ال عمليات   إدارة

        التوقيع

خ         التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

شغيل لل العامة   والصيانةدارة

 

  

 
601 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF078:  نموذج

  

معدة  : الرقـم خ  بطاقة   ـ14       /          /           :التار

دارة دارة    اسم     رمز

    صدار    القسم

البطاقة خ    رقم     التار

املعــدة املعدة------------ -------------------------------------------: اسـم   ------------------- -----------------------------------: رقم

املعدة ع التوا البطاقة  ------------------------------------------------ : عدد   ----------------------------------------: البطاقات/رقم

املعدة ـــام-------------------------------------------------------: موقع   --------------------------------------------------------: النظـــ

املعدة                                       :ترم

الفنية   ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------: املواصفات

                        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

سلس------------------------------------------------------------: الطراز ال   -----------------------------------------------: الرقم

ي التص د-----------------------------------------------------: عسنة دد----------- ----------- : ا   ---------------------------: ال

املصنعة الشركة وعنوان   ------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ : اسم

اململكة املورد وعنوان   -------------------------------------------------------------------------------------------------------: اسم

كيب ال خ الشاملة14:      /   /    تار املراجعة خ تار   ـ14:     /     /    ـ

  

الدور الصيانة والوقائيةبرنامج   :ة
  

  السنة
ر   ش

الصيانة   شركة
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

                            ـ1440

                          ـ1441

                          ـ1442

  

ة املعا للمعدة سية الرئ   :عمال

  

  

  

  
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
602 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF079:  نموذج

  

ملعدة  : الرقـم شاملة معدة صيانة خ  "عمرة" طلب   ـ14       /          /           :التار

  

هللا/ سعادة حفظھ ع للمشار امعة ا   وكيل

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ يةإشارة عمن ناءً و والصيانة شغيل الوقائيةال الصيانة   . برنامج

املعدة بأن سعادتكم وذلك............. رقم............................  املب......... رقم............................ نفيد شاملة صيانة إ ماسة بحاجة

التوقف املولتكرر الشاحسب الصيانة ةبطاقة التقدير لفة الت وتقدر املرفقة للمعدة ال)       (         بحدود ملة   .ر

أعاله ورة املذ للمعدة الشاملة الصيانة برنامج تنفيذ ع املوافقة نأمل   .لذا

،،، والتقدير التحية فائق بقبول   وتفضلوا

  

        

        

العامة     دارة والصيانةمدير شغيل    لل

        

        

    ....................................................................  

        

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .   :    /    /    /  ة
603  

شغيل ال إدارة علميات   والصيانةنماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF080: نموذج

  

 
شاملة  : الرقم معدة خ  " عمرة" صيانة   ه14     /      /       : التار

املعدة البطاقة    رمز الصيانة    رقم طلب خ     تار

الكتالوج الرسومات    رقم اء    رقم ن خ     تار

  م
ة املطلو الصيانة أعمال وصف

باملعدة اص ا الكتالوج   حسب

الزمنية املدة

  ساعة
الصي  التخصص يجة صالح  انةن دوات  أعمال و القياس زة   أج

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              
  
  
  

امعة  مراجعة  املقاول  إعداد ا   اعتماد

    سم      سم

املشروع  الوظيفة س  )املقاول (مدير والصيانةمدير  الوظيفة  .....................عملياتوحدةرئ شغيل ال عمليات   إدارة

    التوقيع      التوقيع

خ خ      التار     التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
604 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF081:  نموذج

  

طارئة  : الرقـم صيانة ر خ  تقر   ـ14       /          /           :التار

البالغ البالغ    رقم ة     ج

البالغ خ     سم    تار

اتف    اليوم     ال

البالغ     املوقع    وقت

  وصف

  العطل

  

  أسباب

  العطل

  

  جراءات

  املتخذة

العطل   إلصالح

  

لإلصالح الالزمة الغيار   قطع
 

   ضرار

تبة   امل

العطل   ع

 

بدء خ اء ه14/    /         صالحتار ن خ  ه14/    /        تار

      سم

س  الوظيفة الطوارئ رئ ق الطوارئ   فر مكتب   مدير

      التوقيع

خ   ه14/    /          ه14/    /          التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
605 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امسال ا رقم  باب  4356TF082:  نموذج

  

غي  : الرقـم خ  أمر   ـ14       /          /           :التار

املشروع العقد    اسم     رقم

املقاول      املوقع    اسم

البند البند    رقم لفة     ت

  وصف

  التعديل

  املطلوب

  

  أذكر

  أسباب

  الراغبة

  للتعديل

1-  

2-  

3-  

4-  

التعديل لفة  نوع الت ادة ز لفةبدون الت ادة لفةخف ز الت   ض

العقد  سعار بنود مثيل ا العقدل بنود مثيل ا ل س  ل

لفة الت فرق   سبة
من أقل ادة من                   % 10ز أع ادة   %   10ز

من أع من%                20خفض أقل   %20خفض

فرق    وصف

لفة   الت

بحدود-1 لفة الت ادة ز ال--------- تم   ر

بحدود-2 لفة الت خفض ال---------تم   ر

  التوصية
ي بما نو أعاله إليھ املشار للتعديل املرفقة الدراسة ع   :بناءً

التعديل إجراء ع التعديلاملوافقة إجراء ع املوافقة   عدم

      سم

إدارة  الوظيفة والصيانةعمدير شغيل ال والصيانة  مليات شغيل لل العامة دارة   مدير

    التوقيع
  

خ   ه14/   /       ه14/   /       التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

شغيل لل العامة   والصيانةدارة

 

  

 
606 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF083:  نموذج

  

غي  : الرقـم بأمر املقاول خ  عميد   ـ14       /          /           :التار

  

شركة مدير م....................................................................مؤسسة/ سعادة   املح

،،، اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ـــــ ــ إ ـــــمإشـــــــارة رقــ ـــــد ـــيانة14           /        /     خوتـــــــار                /العقــ وصــــ شـــــــغيل ل ــــم معكـــ م ــــــ ـ امل ـــــ ومســـــــماه:       /       /      رقـــــــمشـــــــروعاملـــ

.........."............................................................"..................................  

رقم املادة ع بناءً أنھ الشروط) 58(نفيدكم التاليةمن عمال إ املشروع اجة ونظراً أعاله ور املذ العقد من اصة   -:ا

1- . ...........................................................................................................  

2- ......................................................................... ...................................  

3- . ...........................................................................................................  

  

وقــــــدره بمبلــــــغ أعــــــاله ورة املــــــذ ــــال عمــ نفيــــــذ ب البــــــدء عتمــــــد ـــــذا لـ عمــــــال تلــــــك لتنفيــــــذ املعتمــــــدة ســــــعار ــــــ ع نــــــاءً ــــــال              (و ) ر

ال……………………………………………………………………………   .ر

عاونكم حسن لكم ن   ،،،شاكر

  

  

  

دكتور      أستاذ

    

  ........................................  

خالد   امللك جامعة   مدير

  

  

  

  

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة تعملياماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF084:  نموذج

  

العقد  : الرقـم خ  عديل   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /     /    /  رقم     موقع

املقاول      اسم

  

ياتمدير/ سعادة املش م                           إدارة   املح

ور  عليكم اتھ،،،السالم ر و هللا   حمة

ـــ إ خ.........................   رقـــم   العقـــدإشـــارة مـــع "وتــــار م ـــ ......................................................................... مؤسســــة/  شـــركةامل

أعاله ور املذ املشروع وصيانة شغيل   .ل

مد معا موافقة ع بناءً أنھ سعادتكم رقـمنفيد امعـة ا خ ........................... ير ة(ــ14/       /         وتـار ـ املرفـق

ا التالية) م التعديالت إجراء تم   :قد

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. ................................................... 

4. .................................................. 

5. ................................................... 

6. ..................................................  

نأمل إضالذا ق م التعديالتإعداد بتلك   .  للعقد

تحي فائق بقبول يوتفضلوا   ،،،ا

        

        

      

والصيانة شغيل لل العامة دارة   مدير

        

    ....................................................................  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانةد شغيل لل العامة   ارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF085:  نموذج

  

سكنية  :الرقـم وحدة تلفيات خ  حصر   ـ14:          /         /         التار

املشروع املشروع    اسم   /   /   /  رقم

املقاول      اسم

الوحدة   (               )أخرى  شقة  فيال  نوع

الوحدة الفيال  موقع الشارع: .......     رقم العمارة: ........     رقم الشقة.....     : ..رقم  : ......رقم

  تلفيات

  نظمة

ائية ر   الك

ائية م ر الك عمال  الكمية وصف
  املسئولية

امعة الساكن   املقاول  ا

1          

2          

3          

4          

5          

6          

  تلفيات

  نظمة

انيكي   ةاملي

انيكية م املي عمال  ةالكمي وصف
  املسئولية

امعة الساكن   املقاول  ا

1          

2          

3          

4          

5          

6          

  تلفيات

  نظمة

ة   املعمار

  واملدنية

واملدنية م ة املعمار عمال  الكمية وصف
  املسئولية

امعة الساكن   املقاول  ا

1          

2          

3          

4          

5          

6          

        سم

املقاول   الوظيفة املشرف  مندوب ندس عمليات  امل وحدة س   ............. رئ

        التوقيع

خ   ـ14/   /         ـ14/   /         ـ14/   /         التار
 



خالد امللك   جامعة

ال عو للمشار امعة ا   ة

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF086:  نموذج

  

التلفيات  :الرقـم إصالح لف ت خ  تقدير   ـ14:          /         /         التار

املشروع     اسم

املشروع حصر    رقم     التلفيات رقم

الوحدة   (               )أخرى  شقة  فيال  نوع

الوحدة الفيال  موقع الشارع: .......    رقم العمارة: ........    رقم الشقة: .......رقم  : ......رقم

الساكن الوظيفي    اسم     الرقم

  تقدير

لفة   ت

  إصالح

  التلفيات

ائية-1 ر الك عمال لفة ت ال----------------: تقدير   ر

انيكية-2 املي عمال لفة ت ال----------------: تقدير   ر

واملعما-3 املدنية عمال لفة ت ةتقدير ال---------------     -: ر   ر

رقم رشادية والوثيقة التلفيات حصر بيان وفق  4356GD006  وذلك

جميع إلصالح ة التقدير لفة الت ال  بحدودالتلفياتإجما   ر

الدفع قة الراتب  نقداً   طر من   إصالح  حسم

املقدر   التوقيع   اسم

خ   الوظيفة  ه14/   /     التار

  استالم

  مبلغ

  صالحات

وقدره املبلغ استالم تم فقد التلفيات إصالح لفة ت تقدير إ ال)      (         إشارة   ر

  

  :    مــــس

  :الوظيفة

  :   التوقيع

خ  ـ14/     /            :      التار

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF087:  نموذج

  

سكنية  :الرقـم لوحدة مؤقت خ  استالم   ـ14:          /         /         التار

السكن و  موقع الثانيةاملرحلة   (               )أخرىاملرحلة

الوحدة   (               )أخرى  شقة  فيال  نوع

الفيال الشارع   رقم   رقم

العمارة الشقة   رقم ال   رقم   دور رقم

الساكن وال   اسم ا    رقم

صيانة إدارة مدير والصيانةسعادة شغيل ال   علميات

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

وتجدون الشاملة الصيانة وإجراء الساكن مع سيق بالت التلفيات حصر نأمل أعاله ورة املذ السكنية الوحدة الساكن إخالء إ إشارة

ار  ا الباب مفتاح عاونكم.برفقھ حسن لكم ن   ،،،شاكر

                                                                                                                               ............................................................  

ان                                                                                                                                 س إدارة  مدير

املفتاح استالم خ القيد                                                                                                      تار خھ               ..........    :رقم   ه14/   /      :تار

ان س إدارة مدير                                    سعادة

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ أعالهخطابكمإشارة ور   .املذ

أعاله ورة املذ السكنية للوحدة الشاملة الصيانة إجراء تم قد بأنھ   .نفيدكم

نأمل للذا بت يلزم من السكنيةيف الوحدة مفتاح   .استالم

والتقدير التحية فائق بقبول   .وتفضلوا

.......................................................  

  

إدارة والصيانةمدير شغيل ال    عمليات

  ـ14/    /    

إلعادة املتوقع خ التار

  املفتاح

  ـ14/      /  

  املفتاحإعادةتم

  :......................سم

  : .....................التوقيع

خ   ـ1435:   /    /التار

ان س إدارة   مندوب

الشاملة: مالحظة الصيانة أعمال من اء ن عد إال ديد ا للساكن السكنية الوحدة مفتاح سليم   . عدم



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

ام ا رقم  سالباب  4356TF088:  نموذج

  

التلفيات  :الرقـم صر عمل ق فر خ  شكيل   ـ14:          /         /         التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

املقاول  املب    اسم     موقع

الوحدة سكنية  نوع ادي  وحدة أ إداري   مب ا  مب ر ص  مب   (      )أخرى   مب

املب الشارع    رقم     رقم

الشقة الدور     رقم     رقم

أعاله إليھ املشار املب حدثت ال التلفيات إ   .إشارة

مدير برئاسة نة شكيل منا عملياتإدارةعتمد كالً ة وعضو والصيانة شغيل   :ل

ام .1 ا من و للسالمة العامة  .دارة

وحدة .2 س  . ........................عملياترئ

يا .3 املد  .لدفاع

ادث .4 با املعنية ة  .ا

والتوصيات واملالحظات باألسباب شامل ر تقر وإعداد املب التلفيات   .صر

التوفيقهللاو                                                                                                                ..و

  

  

والصيانة   شغيل لل العامة دارة   مدير

  ........................................................  

    

 



خالدجامعة   امللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF089:  نموذج

  

تلفيات  :الرقـم خ  محضر   ـ14:          /         /         التار

الوحدة     نوع

املب الشارع    رقم     رقم

الشقة الدور     رقم     رقم

سعادة خطاب ع والصيانةبناءً شغيل لل العامة دارة خمدير وتار املرفق(ـ14:       /        /        رقم

منھ سباب) ة و التلفيات وحصر أعاله إليھ املشار املب املعاينة نة شكيل   .املتضمن

يوماجتمعفقد املشروع موقع نة ال ان14:         /        /        املوافق............... ت نة ال ألعضاء ن تب وقد ـ

ادث ا ت................................... أسباب التاوقد النحو ع املب التلفيات حصر   :م

  الوصف  م  الوصف  م

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    

  

ي بما نة ال   :وتو

1. ........................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................................................... 

  

            سم

الوظيفي             املس

            التوقيع

خ             التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF090:  نموذج

  

امعة  :الرقـم ا ات ممتل خ  إشعار   ـ14:          /         /         التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

امعة ا ات ممتل إدارة مدير   سعادة

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

أعاله ور املذ املشروع وقع الذي ادث ا إ   .إشارة

ق بأنھ سعادتكم املرفقنفيد املحضر حسب ادث ا أسباب وتحديد التلفيات وحصر املب ملعاينة نة شكيل تم املب، د أن وحيث

رقم ن تأم بوليصة وفق عليھ مؤمن ور   :.................................... .املذ

الالزم                                               وإكمال طالع نأمل   .لذا

  

عاونكم حسن لكم ن   ....شاكر

  

والصيانة   شغيل لل العامة دارة   مدير

  
  

........................................................  

    

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF091:  نموذج

  

سكنية  :الرقـم وحدة يل خ  تأ   ـ14:          /         /         التار

السكن و  موقع الثانية  املرحلة   (               )أخرى  املرحلة

الوحدة   (               )أخرى  شقة  فيال  نوع

الفيال الشارع   رقم   رقم

العمارة الشقة   رقم الدور    رقم   رقم

مشروعس مدير م...............                                                       ...............................................................شركة/ عادة املح

و هللا ورحمة عليكم اتھ،،،السالم   ر

أعاله ا إل املشار السكنية للوحدة املرفق التلفيات حصر إ التالية. إشارة الشاملة الصيانة عمل   :عتمد

انات   النوافذ       بوابالد

مامات   طبخامل          رضيات         ا

الص   الدرج            ضاءة      الصرف

املــــذ عمــــال جميــــع مــــن ـــاء ـ لالن املتوقــــع خ بالتــــار فــــادة و الشــــاملة الصــــيانة برنــــامج ضــــمن ــــا مــــعوإدراج ســــيق بالت أعــــاله ــــقورة فر

  .شراف

ندس                                                                                                                                                                                  امل
  

                                                                                                                                                                      .........................................  

عمليات                                                                                                                                                                        وحدة س  .........................رئ

عملياتسعادة وحدة س    ......................رئ

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ـــ رقـــمخطـــابكمإشـــارة أعـــاله ور خ----------املـــذ ـــ14/    /      وتـــار ـــة املطلو عمـــال جميـــع عـــن ـــاء ن تـــم قـــد بأنـــھ نفيـــدكم ــــ

ستالمب و باملعاينة يلزم ليف ت نأمل لذا السكنية للوحدة الشاملة الصيانة   . رنامج

               

القيد خھ: ...........   رقم املشروع       ه14/              /         : تار  )املقاول ممثل(  مدير

السكنية الوحدة ت.................... بمعاينة شراف ق فر قبل مامن ن   : يب

ستالم وتم ة املطلو عمال جميع   .تنفيذ

إ ستالم إرجاء وتم مالحظات وجد و املطلوب عمال   .ـ14/   /   املوافق.................يومتنفيذ

        سم

املشروع  الوظيفة س  مدير إدارة  .........عملياتوحدةرئ و مدير شغيل ال   الصيانةعمليات

        التوقيع

خ  ه14/   /     ه14/   /      ه14/   /      التار
 ذ  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF092:  نموذج

  

تكميلية  :الرقـم أعمال خ  عميد   ـ14:          /         /         التار

املشروع املشروع    اسم   /   /   /  رقم

املقاول  املشروع    اسم     موقع

دمة ا طلب دمة    رقم ا طلب خ     تار

دمة ا طالب اتف    اسم ال     رقم

العمل املب  موقع املب-----------------: اسم الغرفة--------------: رقم   ----------: رقم

  وصف

  التعديالت

ة   املطلو

1- .................................................................................................... ..............................................  

2- ................................................................................................................................................ ..  

3- .................................................................................................... ..............................................  

4- .......................................................................................................... ........................................  

5- .................................................................................................... ..............................................  

التعديالت ة  نوع معمار ائية  عديالت ر ك مدنيةعديالت انيكيةعديالت مي   عديالت

مية   طارئ عاجلعادي  درجة

  

املشروع مدير   سعادة

،،، اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

برنامجعتم ا وجدول أعاله ورة املذ عمال تنفيذ التنفيذعمالد مدة بأن علماً خھ(         )  التكميلية تار من   .يوم

  

....................................................  

عمليات وحدة س   ................. رئ
 

ول 
قا

بم
ص

خا
 

نة
صيا

ال
  

عمال  م   الكمية  الوحدة  وصف
عرس

  الوحدة
لفة الت   إجما

1            

2            

3            

4            

معتمدة للعمل ة املطلو   الكميات

التكميلية عمال بند نفاذ اس   تم

إدارة مدير مع سيق و الت شغيل ال للتوجيھعمليات   الصيانة

يوم أعاله ورة املذ عمال إلنجاز املتوقع خ   ـ14/    /   املوافق..................التار
 ذ  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF093:  نموذج

  

تكميلية  :الرقـم أعمال إنجاز ادة خ  ش   ـ14:          /         /         التار

املشروع املشروع    اسم   /   /   /  رقم

املقاول  املشروع    اسم     موقع

العقد التعميد    رقم خ   ه14/   /     تار

العمل املب  موقع املب------------: اسم الدور-------------: رقم الغرفة..............   :رقم   --------------: رقم

التعديالت   نوع

ائية ر ك ةعديالت معمار   .مدنيةعديالتعديالت

انيكية مي   (                     )أخرى عديالت

  

  وصف

  عمال

ة   املطلو

1-  

2-  

3-  

4-  

  معاينة

قف   ر

  شراف

العقد وشروط املواصفات حسب أعاله ة املطلو عمال تنفيذ   .تم

املرفقة املالحظات وجود مع أعاله ة املطلو عمال تنفيذ   .تم

التعميد ة ف خالل املطلوب عمال نفيذ ب املقاول يقم   .لم

  توصيات

ق   فر

  شراف

املنفذة عمال املقاول  استالم مستحقات   .وصرف

بقيمة املالحظات قيمة علية مع املنفذة عمال ال(               ) استالم ليفھ.                            ر وت

ة ف خالل املالحظات   . يوم(            ) بإنجاز

املنفذة عمال استالم من تمنع  .املالحظات

          سم

  الوصف
مشرف ندس مشرف  م ندس   م

س عملياتوحدةرئ

.............  

إدارة   عملياتمدير

والصيانة شغيل   ال

          التوقيع

خ  ه14/   /    ه14/   /    ه14/   /     ه14/   /     التار
 ذ  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .      :    /    /    /  ة
617  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF094: نموذج

  

 
التعديالت  : الرقم أعمال خ  برنامج   ه14     /      /       : التار

الطلب  طلبالرقم  م خ الطلب  تار   وصف
درجة

  *مية
دمة ا   طالب

املوقع العمل  وصف إنجاز خ     تار

املب   رقم
رقم

 الشقة
املوقع  الشارع  الغرفة  الدور    الفع  املجدول   اسم

الة   ا

*  

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              
  

املقاول  امعة    مراجعة ا   اعتماد

    سم      سم

املشروع  الوظيفة س  الوظيفة  )املقاول (مدير   ................عملياتوحدةرئ

    التوقيع    التوقيع

خ خ    التار     التار
 

مية*  درجة جداً ) 3(عاجل) 2(عادي) 1: (رمز الة*                       عاجل ا نجاز) 1(: رمز التنفيذ) 2(تم  مل) 5(قمعل) 4(متأخر) 3( تحت
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

ل العامة والصيانةدارة شغيل   ل
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF095:  نموذج

  

من  :الرقـم ة للف املقاول مؤشرأداء خ  ..........إ.......... قياس   ـ14/          :       /     التار

املشروع املشروع    اسم   /   /   /  رقم

املقاول      املوقع    اسم

املجموعة ورقم املجموعة    اسم ان     م

الرواتب قيمة     إجما
الرواتب قيمة

  املحسومة
الروات       بصا

املحملة البنود     قيمة
البنود قيمة

  املستعاضة
التكميلية   البنود     قيمة

العقد قيمة     إجما
داء سبة

  السابقة
الية   ا داء     سبة

التقييم عناصر املعياري   وصف السابقة  الوزن داء الية  سبة ا داء   سبة

املقاول  وعمال موظفي وانضباط ام         ال

ب التكميليةتنفيذ عمال         رنامج

الشراء أوامر لتنفيذ ستجابة         سرعة

والصيانة شغيل ال أوامر         تنفيذ

الشاملة الصيانة برنامج         تنفيذ

الوقائية الصيانة برنامج         تنفيذ

التنفيذ         جودة

املستودع ة ز         جا

والسيارات املعدات ة ز         جا

ية املكت ات         التج

  

  اعتماد  إعداد

      سم

عمليات  الوظيفة وحدة س والصيانة  ........................رئ شغيل ال عمليات إدارة   مدير

      التوقيع

خ   ـ14/           /         ـ14/           /         التار
 ذ  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF096:  نموذج

  

املقاول   : الرقـم أداء مؤشرات اعتماد خ  طلب   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

املقاول      اسم

  

مدير والصيانةسعادة شغيل ال عمليات م                                                                                           إدارة   املح

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ــ إ شــركةإشــارة مقاولــة أعــاله ور املــذ برفقــھ.................................. ............................................مؤسســة/ املشــروع تجــدون

من ة للف املقاول أداء إ14/         /      مؤشر   .ـ14/       /       ـ

من ة للف املقاول بمستحقات الرفع من نتمكن ي ل عتماد و طالع إ14/        /       نأمل   .ـ14/       /       ـ

ي تحيا فائق بقبول   ،،،وتفضلوا

        

        

      

عمليات وحدة س   ...............رئ

        

    ....................................................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF097:  نموذج

  

نجاز  : الرقـم ادة خ  ش   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /      رقم     موقع

املقاول  ة    اسم     الف

الية ا داء السابقة    سبة داء     سبة

شراف ق فر

ن املشارك

  التقييم

خ  التوقيع  التخصص  سم  م   التار

1  
  

ي اني مي ندس       م

ي    2 ا ر ك ندس       م

ي    3 مد ندس       م

معماري     4 ندس       م

5          

رقم املادة املحددة املعاي وفق والصيانة شغيل ال دمات املقاول أداء تقييم تم ا)  42( لقد بأ ونقر اصة ا الشروط من

املحددة ة الف خالل املنجزة عمال   .عكس

  عتماد  املراجعة

الفع داء عكس أعاله ة املو املنجزة عمال سبة

املحددة ة الف خالل   .للمقاول

  

ندس ندس  امل   امل

...............................................  .........................................  

عمليات وحدة س عمل  ...........رئ إدارة والصيانةمدير شغيل ال   يات

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .      :    /    /    /  ة
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والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF098: نموذج

  

 
ازاملقاول مستحقات  : الرقم ي ج ر خ  الش   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع    اسم املشروع  /    /    /  رقم     موقع

املقاول  العقد    اسم املجموعة    رقم     رقم

ر ن    الش املوظف الصفحات    عدد     عدد

الوظيفة  م الوظيفة  مس ل  رقم الة  املؤ   ا

ة سية  ا   ا

  الراتب
ة ا فرق

  %)      (للمستخدم

سم ا   فرق

 )     (%  
حسب

  العقد
  الفع

حسب

  العقد
  املعتمد

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

الراتباملحسومةالفروقاتإجما رقمإتنقل( من   4356MF099النموذج

املقاول  ومراجعة امعة  إعداد ا   اعتماد

       سم

املشروع  الوظيفة سابات  مدير ا س  مدقق   .................عملياتوحدةرئ

        التوقيع

خ         التار

الةرمز: مالحظة مشغول) 1: ( ا معتم) 2(معتمد شاغرةغ   .دة
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .      :    /    /    /  ة
622  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF099: نموذج

  

 
ع  : الرقم ة ر الش سومات ا ص ازاملقاول م خ  ج   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع    اسم املشروع  /     /       /  رقم     موقع

املقاول  العقد    اسم املجموعة    رقم     رقم

ر ن    الش املوظف الصفحات    عدد     عدد

الوظيفي  م املوظف  املس املوظف  رقم العقدال  اسم حسب الغياب  راتب أيام اليوم  عدد لفة الغياب  ت الزي   فرق البطاقة  فرق   فرق

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

الراتباملحسومةالفروقاتإجما رقمإتنقل( من   4356MF103 النموذج

املقاول  ومراجعة امعة  إعداد ا   اعتماد

       سم

املشروع  الوظيفة سابات  مدير ا س  مدقق   ........................عملياتوحدةرئ

        التوقيع

خ         التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

الع والصيانةدارة شغيل لل   امة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF100:  نموذج

  

للعدد  : الرقـم سومات خ  ا   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /     /     /  رقم

املقاول  العقد    اسم     رقم

املشروع سم    موقع ا     إجما

العدد صية  نوع عامةعدد املجموعة  عدد     رقم

 الوصف  م
حسب العدد

  العقد

الة سعر  ا

  الوحدة

إجما

سم موجود  موجود  ا   غ

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

سومات ا   :إجما
 

18  
املقاول  امعة  مندوب ا   اعتماد

      سم

املشروع  الوظيفة عمليات  مدير وحدة س   ..........................رئ

      التوقيع

خ   ـ14/   /         ـ14/   /         التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF101:  نموذج

  

ص  : الرقـم للعددم سومات خ  ا   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /     /    /  رقم

املقاول  العقد    اسم     رقم

املشروع سم    موقع ا     إجما

العدد صية  نوع عامةعدد املجموعة  عدد     رقم

املجموعة  م سم رقم ا ال( قيمة   مالحظة  )ر

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

سومات ا   : إجما
18  

املقاول  امعة  مندوب ا   اعتماد

      سم

املشروع  الوظيفة س  مدير   ...........................عملياتوحدةرئ

      التوقيع

خ   ـ14/   /         ـ14/   /         التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانةدا شغيل لل العامة   رة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF102:  نموذج

  

السيارات  : الرقـم خ  حسومات   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /     /      /  رقم

املقاول  العقد    اسم     رقم

املشروع سم    موقع ا     إجما

العدد صية  نوع عامةعدد املجموعة  عدد     رقم

السيارة  م املطلوب نوع   العدد
ال سم  ةا ا قيمة

  باليوم

أيام عدد

  التأخ
سم ا   إجما

  النقص  املوجود

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

سومات ا   : إجما
18  

املقاول  امعة  مندوب ا   اعتماد

      سم

املشروع  الوظيفة س  مدير   ...........عملياتوحدةرئ

      التوقيع

خ   ـ14/   /         ـ14/   /         التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF103:  نموذج

  

ة  : الرقـم ر الش املقاول مستحقات ص خ  م   ـ14       /          /           :التار

املشـروع    املـشروعاسم   /    /     /  رقم

املشروع    املـقـاولاسم     موقع

العقد العقـــد    رقم     قيمة

العقـــد العقـد    بداية     اية

العمالة  ) 1 ( أجور سعودي                   قيمة ال     ر

املقدمة) 1(من% )     10(  خصـم  ) 2(  الدفعة ال  .قيمة     سعودير

العمال(      ) خصم  ) 3(  ال  .نقص     سعودير

سم)         (خصـم  ) 4(  ا فرق ال  .قيمة     سعودير

ة(         ) خصـم  ) 5(  ا فرق ال  .قيمة     سعودير

الغياب)      (   خصم  )6( قيمة ال .ر ال      يسعودر

والنظافة(        ) خصم  )7( الزي قيمة ال .ر ال      سعودير

والسيارات(        ) خصم  )8( العدد قيمة ال .ر ال      سعودير

) .8( –) 7( –) 6( –) 5( –) 4( –) 3( –) 2( –) 1(مجموع  )9( ال      سعودير

  .....................................  :سم   

  .....................................  :التوقيع   

إدارة  :الوظيفة    والصيانةمدير شغيل ال   عمليات

خ      ـ14/     /        :التار

ل/ سعادة العامة دارة واملاليةمدير ة دار م                                                                 لشؤون املح
  

،،، اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم
  

ـــــغ مبلـــــ بصـــــــــرف ـــــــزم يلــ ـــــن مـــــ ـــ ــــــ ع مـــــــــر نأمــــــــــل ، أعـــــــــاله ــــــھ إليــــ ــــــار املشـــ ــــاول املقـــــ ــــــــد عقــ ـــــــــ إ ــــــال(      إشـــــــــارة ـــ ــــــــدره)   ر  وقــ

ا. …………………….........................…………………………… السعوديلر ح غ فقط املنجزة لألعمال املقاول استحقاق و خ و   :تار

  .  ـ 14      /   /      
والتقدير التحية فائق بقبول   ،،،وتفضلوا

    
  

ندس   م

      
..................................................  

العامة     دارة ومدير شغيل   لصيانةا لل
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .      :    /    /    /  ة
627  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب  4356TF104: نموذج

  

 
ص  : الرقم خ  أوامرالشراءم   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع    اسم املشروع  /     /       /  رقم     موقع

املقاول  العقد    اسم     رقم
عدد

  الصفحات
  

ة الدفعة  ....................ا.....................    من  الف ال  جما    رقم   ر

الشراءرق  م أمر التعميد  م خ   تار
د التور   مدة

  )اليوم( 

د التور خ الشراء  تار   قيمة
  جما

تأخ  الفع  املجدول    متأخر  بدون

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

املقاول  امعة  مراجعة ا   اعتماد

         سم

املشروع  الوظيفة املشرف  مدير ندس سابات  امل ا علميات  مدقق وحدة س   ..................رئ

          التوقيع

خ  ه14/   /     ه14/   /     ه14/   /      ه14/   /      التار
الةرمز: مالحظة تأخ) 1: ( ا متأخر) 2(بدون د   .التور

 



خالد امللك   جامعة

للمشار  امعة ا الة   عو

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF105:  نموذج

  

املستعاضة  : الرقـم للبنود املقاول مستحقات ص خ  م   ـ14       /          /           :التار

املـشروع املشـروع    اسم   /    /     /  رقم

املـقـاول  املشروع    اسم     موقع

العقـــد العقد    قيمة     رقم

العقـــد العقـد  ه14/    /      بداية   ه14/    /      اية

منقيم  ) 1 ( الغيار قطع سعودي  ة ال   ر

من  ) 2(  املتأخرة الشراء أوامر للمادة )1(خصـم اصة)       (وفقاً ا ال  .الشروط   سعودير

الدفعة  ) 3(  ذه ل ستحقاق ال  ).2( –) 1(مجموع   سعودير

  .....................................  :    مــس   

  .....................................  :  التوقيع   

إدارة  :الوظيفة    والصيانةمدير شغيل ال    عمليات

خ      ـ14/     /        :   التار

العامة/ سعادة دارة واملاليةمدير ة دار مللشؤون املح

،،، اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ــــــغ مبلــــــ ــــــــــرف بصــ يلــــــــــــزم ــــــــن مــــ ـــ ـــــــــ ع ــــــر مــــــ ــــــل نأمــــــ ، أعــــــــــــاله ــــھ إليــــــــ ــــــــــار املشــ ـــــاول املقـــــــ ـــــــد ـــ عقــ ـــــ ـــــــ إ ـــارة ــــال(   إشـــــــــ ــــــــ ــــــــدره)   ر  وقــــ

ال. ………………………………………......................………… اليسعودر ح فقط املستعاضة للبنود املقاول استحقاق و و خھ غ   .تار

والتقدير  التحية فائق بقبول   ،،،وتفضلوا

ندس       م

    ...........................................  

    
العامة دارة والصيانةمدير شغيل   لل

  

    

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF106:  نموذج

  

املقاول  : الرقـم مستحقات ص التكميليةم عمال خ  لبنود   ـ14       /          /           :التار

املـشروع املشـروع    اسم   /     /    /  رقم

املـقـاول  املشروع    اسم     موقع

العقـــد العقد    قيمة     رقم

العقـــد العقـد    بداية     اية

من  )1( الغيار قطع سعودي                                  قيمة ال   ر

التأخخصـم  ) 2(  ال  .% ) 10(غرامة   سعودير

الدفعة  ) 3(  ذه ل ستحقاق ال  ).2( –) 1(مجموع   سعودير

  .....................................  :     مـــــس   

  .....................................  :  التوقيع   

إدارة  :الوظيفة    والصيانةمدير شغيل ال    عمليات

خ      ـ14/     /        :  التار

العامة/ سعادة دارة واملاليةمدير ة دار مللشؤون املح

،،، اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ـــــــغ مبلـــــ بصــــــــــــرف ــــزم يلــــــــ ــــــــن مــــ ــــ ــــــــ ع ـــــــر مـــــ ــــــل نأمــــــ ، أعــــــــــــاله ــــھ إليــــــــ ــــــــــار املشــ ــــــاول املقــــــ ـــــــد ـــ عقــ ــــــ ــــــ إ ـــارة ــــــــال                (     إشـــــــــ ــــ ــــــــدره)  ر  وقــــ

ال.  ………………...................………………………………… السعودير للبنود فقط املقاول استحقاق و و خھ حالتكميليةغ   .تار

والتقد التحية فائق بقبول   ،،،،،،ير وتفضلوا

ندس       م

    ............................  

    
العامة دارة والصيانةمدير شغيل   لل

  

    

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

شغي لل العامة والصيانةدارة   ل
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF107:  نموذج

  

مقاول   : الرقـم مستخلص ندات مس خ  نواقص   ـ14       /          /           :التار

املـشروع     اسم

املشروع املشروع  /     /     /  رقم     موقع

املقاول      اسم

  

شركة   ..........................................................مؤسسة/ السادة

املشروع مدير   ................................................................سعادة

  
اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

رقم خطابكم إ خ.................. إشارة رقم14/        /        وتار الدفعة صرف طلب املتضمن إ(        )  ـ من ة   .للف

نتائو  ع التاليةناءً النواقص يفاء اس سرعة نأمل واملراجعة التدقيق   :ج

1- . ........................................................................  

2- . .......................................................................  

3- ........................................... .............................  

عاونكم حسن لكم ن   ..شاكر

  

  

  

ندس   امل

..................................................  

عمليات وحدة س   .................................رئ

  

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF108:  نموذج

  

اليومي  : الرقـم ضور ا خ  كشف   ـ14       /          /           :التار

املـشروع     اسم

املشروع املشروع  /       /      /  رقم     موقع

املقاول      اسم

املجموعة املجموعة    رقم     وصف

خ    اليوم     التار

روج  الدخول   سم  م   مالحظة  التوقيع  ا

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

املقاول  امعة  مندوب ا   اعتماد

      سم

املشروع  الوظيفة س  مدير عملياترئ   ....................وحدة

      التوقيع

خ   ـ14           /                /  ـ14          /               /   التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF109:  نموذج

  

ضور  : الرقـم ا ري كشف خ  الش   ـ14       /          /           :التار

املـشروع     اسم

املشروع     املوقع  /     /     /  رقم

املقاول  ر    اسم     الش

املجموعة     السنة    رقم

الوظيفة  سم  م ضور   مسمى   مالحظة  الغياب  ا

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

املقاول  امعة  مندوب ا   اعتماد

      سم

املشروع  الوظيفة س  مدير عملياترئ   ....................وحدة

      التوقيع

خ   ـ14           /                /  ـ14          /               /   التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .      /    /    :    /  ة
633  

والصيانة شغيل ال إدارة علميات   نماذج

امس ا رقم  الباب   4356TF110: نموذج

  

 
رقم  : الرقم لدفعة املنجزة التكميلية عمال خ  (        )تفاصيل   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع    اسم املشروع  /      /   رقم           موقع

املقاول  الصفحة    اسم بنود الصفحةإ    عدد     جما

ةمدنية  عمالعةيطب ائيةمعمار ر انيكيةك رقمج  مي نجاز  ……......……………مب)          (    دول خ   ـ14      /   /             تار

البند البند  رقم الوحدة  الكمية  الوحدة  وصف املنجزة  سعر املنجزة  الكمية الكمية قيمة   مالحظات  إجما

                

                

                

                

                

                

                

                

                
  

أعاله املنفذة الكميات عن ة املطلو املنجزبأقر    الدفعة الفع العمل عكس أعاله ة املو املنجزة عمال   أن

أو ذلك   بالصرفوع

  

املشروع          املقـاول (مدير   )مندوب

    

املشرف ندس التخصص( امل   )حسب

  .......................................................................           : سم    .....................................................  : سم

    :التوقيـع      :التوقيـع
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  

عة للمتا املساندة إلدارة  .ة
634 

والصيانةماذجن شغيل ال إدارة  عمليات

امس ا رقم  الباب  4356TF111 : نموذج

  

 
املقدمة  : الرقم الدفعة ضمان قيمة تخفيض خ  طلب   ه14:    /   /    التار

املشروع    اسم

املشـروع املشروع  /         / /           رقم     موقع

املشروع لفة ال   ت ضمان  ر املقدمةقيمة ال  الدفعة   ر

دة املس املبالغ ال  قيمة دة  ر املس املبالغ   %  سبة

 

مدير واملالية سعادة ة دار للشؤون العامة   دارة
  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

  

املشروع إ أعالهإشارة ورقمھ اسمھ ور شركةاملذ ناءً ( . ............................................ مؤسسة/ مقاولة املقاولو خطاب ع

خ:..........رقم منھاملرفق(ه14/   /   وتار ياملتضمن)ھ البن الضمان تخفيض املقدمةطلب مناللدفعة لصادر

منھ.............. (.......................:...........البنك ة   ) .املرفق

مبلغ داد اس تم قد بأنھ سعادتكم ال(                   نفيد قيم................... .......) ...............ر من ال املقدمةر الدفعة حة

رقم سبة(      ) الدفعة يمثل ذا املقدمة% ..........و الدفعة قيمة   .من

تخفيض سعادتكم من نأمل سبةلذا ب املقدمة الدفعة الضمان(         %) قيمة قيمة ال(                لتصبح بذلك) ر   .وإفادتنا

  
 

عاونكم حسن لكم ن   ،،شاكر

  

  

  
  

   

 

ندس                                                                                                                                                                  امل
 

                                                                                                                                                                                             .....................................................  

العامةمدير                                                                                                                           والصيانة دارة شغيل   لل

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF112:  نموذج

  

املقدمة  : الرقـم الدفعة ضمان قيمة خ  تخفيض   ـ14       /          /           :التار
  

  

بنك مدير   /........................فرع/ .......................................        سعادة

  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم     السالم

  
رقم املشروع إ " ....................................................................................................." ...............ومسماه          /:       /     إشارة

شركة   ................................................................................................مؤسسة/ مقاولة

رقــموإشــا ـــي البن الضــمان ــ إ خ....... ............:......رةً منــھ(  ـــ14   /         /       : وتــار ة ــ تــم) املرفـــق قــد أنـــھ يفاءوحيــث اســـ

ال                   (       ال................................................................ ) ر الر قيمة املقدمةمن ةدفعة ر الش املقاول مستحقات   . من

تخ نأمل سبةضيفلذا ب املقدمة الدفعة ضمان بذلك%)     (      قيمة   .وإفادتنا

  

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  

واملاليةمدير                                                                                                ة دار للشؤون العامة   دارة

                       

                                                                                                                                                          ......................................................  

   

ع للمشار امعة ا   وكيل
طو  رقمل  )5(ة



امللك   خالدجامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF113:  نموذج

  

املقدمة  : الرقـم الدفعة ضمان قيمة خ  تخفيض   ـ14       /          /           :التار

املشروع    اسم

املشـروع املشروع  /       /              /  رقم     موقع

ضمان املقدمة قيمة ال  الدفعة التخفيض  ر   %  سبة
     
شركة    ..................................................مؤسسة/  السادة

  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم
  

رقم املشروع إ ع"................................................................................." ومسماه:         /         /           إشارة ناءً و مقاولتكم

رقم اصة)49(املادة ا الشروط   . من

رقمإشارةً  خطابكم خ/.................  إ املقدمة14:    /    /    وتار الدفعة ضمان تخفيض طلب شأن منھ(ـ ة   )املرفق

بأنھ فادة تخفيضنود تم سبةقيمةقد ب املقدمة الدفعة املرفق% )     (      ضمان الضمان( /  حسب عن فراج تم

املقدمة للدفعة ي   )البن

  

عاونكم حسن لكم ن   ،،،شاكر

  
  

 

 

  

والصيانة                                                                                                                                       شغيل ال عمليات إدارة   مدير

  

                                                                                                                              ..............................  
                                                                                                                

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

امعة ا مدير ملعا والتقدير التحية مع  .ة
637 

والصيانةإدارة عملياتماذجن شغيل  ال

امس ا رقم  الباب  4356TF114:  نموذج

  

عن  : الرقـم املقدمةفراج الدفعة خ  ضمان   ـ14       /          /           :التار
  

  

بنك مدير   / .......................................        سعادة

  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم     السالم

  
إ رقمإشارة خ/      العقد م14/      /     وتار م امل شركةـ ........................................................................................ /ع

مشروع ومسماهلتنفيذ   . " ...................................................................................................... " رقم

ب قام قد املقاول أن ةوحيث ر الش مستحقاتھ من املقدمة الدفعة مبلغ امل املقدمة، سديد الدفعة ضمان عن فراج نأمل لذا

منھاملرفق(         ) رقم   .     ة

  

  

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  

واملاليةمدير                                                                                                ة دار للشؤون العامة   دارة

                       

                                                                                                                                                          ......................................................  

  

  

  

  

  
   

ع للمشار امعة ا   وكيل
طو  رقمل  )5(ة



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

و  شغيل لل العامة   الصيانةدارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF115:  نموذج

  

خ  إنذاراملقاول   : الرقـم   ـ14       /          /           :التار

املشروع    اسم

املشـروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

املقاول سبة املشروع  %                               أداء     حالة

نذار ول   نوع ي  نذار الثا ي  نذار ا ال   نذار

  

م شركةسعادة   .......................................مؤسسة/دير

  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

شركتكم مقاولة أعاله ورقمھ اسمھ ور املذ املشروع إ   .إشارة

منخفض داء مؤشر بأن باه، نفيدكم ان لفت من بالرغم يذكر تحسن أي عليھ يطرأ املوقمدير ولم ممثلكم عاملشروع

سبو املوقعباالجتماع عليمات خو   .ـ14:      /      /      بتار

تبــاطؤ أن الفتــ وحيــث خــالل ـــداء إ أدى املاضــية والصــيانةرة شــغيل ال خــدمات ي خــالل. تــد الوضــع يح ــ ت يجــب لــذا

خــــالل) 15( مـــن خــــھ تار مـــن يومــــاً عشـــر الغيـــارخمســـة قطــــع لتـــأخر عاجلـــة حلــــول املـــوادوضـــع ــــد موقــــعالتكميليــــةوتور ـــ إ

ةاملشروع املطلو والصيانةباألوقات شغيل ال وخطط تقييم. لبـرامج تم س أنھ   :............. يومداءعلماً

رقم14:     /     /     املوافق املادة لنص وفقاً الالزم واتخاذ العامةمن)       (ـ   .الشروط

  

هللا ورحمة عليكم اتھوالسالم ر   و

                                                                                     

  

 

  

  

والصيانة شغيل ال عمليات   مديرإدارة

 

 

...................................  

  

    



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانةدارة شغيل لل   العامة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF116:  نموذج

  

ي  : الرقـم ا ال خ  نذار   ـ14       /          /           :التار

  

لشركة التنفيذي املدير   ........................................................مؤسسة/سعادة

  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم  السالم

  

رقم املشروع إ   .مقاولتكم.............................. " .........................................................."....ومسماه /       /   :     /   إشارة

العامة دارة مدير سعادة خطاب ع ناءً والصيانةو شغيل خ)                (رقملل وخطاب14:      /     /     وتار وحدةـ س رئ

خ)                (رقم.......  .......................عمليات ـا( ـ14:       /       /       وتار م ـ فـق أسـباب) املر ـة معا يبخصـوص تـد

والصيانة شغيل ال خدمات   .أداء

املعطاة الفرص من بالرغم أنھ أسـبابنفيدكم ة ملعا مره من أك يلكم والصـيانةتـد شـغيل ال نالحـظخـدمات لـم أنـھ إال

ــــ يــــذكر تقــــدم داءأي ــــلــــذا.  مؤشــــر خ و ي ــــا ال نــــذار ــــو بــــرامج ـــــذا ــــ اصــــل ا التـــــأخ ــــة عمليـــــاتملعا وخطــــط

شغي رقـم،  والصيانةلال للمـادة وفقـاً عاجلـة بصـفة والالزمـة ة الضـرور جـراءات امعة ا تخذ )24(رقـمواملـادة) 23( وس

الشروط لمالمن إذا باملشروعنعامة اصل ا القصور عديل و التأخ أسباب ة ملعا ة نا مبادرة أي   .رى

  
التوفيق و   وهللا

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

ندس م   دكتور

  

........................................ 

ع للمشار امعة ا  وكيل

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة  شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF117:  نموذج

  

املشروع  : الرقـم ب خ  طلب   ـ14       /          /           :التار

املشروع    اسم

املشـروع املشروع  /           /         /             رقم     موقع

العقد ي  يوم  مدة بتدا ستالم خ   ه14/      /           تار

خھ وتار العقد اليةداء سبة  ه14     /     /       رقم   %  ا
    

  

إدارة مدير ياتسعادة   . املش
  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

  

ا إ أعالهإشارة واسمھ رقمھ ور املذ شركةملشروع ، ................................................................................مؤسسة/ مقاولة

و  نذارات خطابات إ إشارة للمقاول و الصادرة ا(   التعليمات م ھ   .)املرفق

قـد أنـھ بـالرغم املشـروع بمرافـق والصيانة شغيل ال خدمات ي تد ب س و ي متد مازال املقاول أداء بأن سعادتكم نفيد

املرفــق حســب الصــادرة نــذارات و املوقــع عليمــات و ومــذكرات ــة الدور باالجتماعــات ــھ ب ت جميــع، جــرى نفاذ اســ تــم وقــد

املمكنة والبدائل لول   .ا

اتخاذ نأمل حياللذا عالالزم بذلكاملشروعب العمل الالزمةوإشعارنا جراءات اتخاذ من نتمكن ي   . ل

  

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

  

  

  

 

  

  
    

  

  
  

والصيانة شغيل لل العامة دارة   مدير

 

..................................  
  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

الالزم إكمال نأمل للمشارع امعة ا وكيل لسعادة  .ھ
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF118:  نموذج

  

املشروع  : الرقـم خ  ب   ـ14       /          /           :التار

  

شركة   ..... ........................................ مؤسسة/  مدير

  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   ،،،السالم

  

رقـــــم العقـــــد ـــــ إ خ(             ) إشـــــارة معكـــــم14/     /   وتـــــار م ـــــ امل وصـــــيانةــــــ شـــــغيل رقـــــمل "   ومســـــماه/    /     املشـــــروع

   /........................................ .بمحافظة........" .................................................................

املادة ع ناءً   .العامةالشروطمن) 24(رقمو

أن و وحيــث املــذ باملشــروع والصــيانة شــغيل ال متدنيــةخــدمات أعــاله ـــر املو حســب التعاقديــة امــاتكم بال وفــاؤكم لعــدم

يمكنأدناه املشروعال مرافق وصيانة رقمأبالرغمشغيل لكم الصادرة نذارات و املوقع عليمات حسب كم ب ت تم قد نھ

خ رقــم14   /     /   : وتـار ي الثــا نـذار و خ)             (ـــ رقـم ه14    /    /    : وتـار الثالــث نــذار خ)             (  و         ـــ14     /   /       :وتــار

ا(  م   ). املرفق

1- ............................................................ 

2- ............................................................ 

3- ............................................................  

أعاله ا إل املشار لألسباب املشروع ب بصدد امعة ا بأن نفيدكم مقر. عليھ املنعقد جتماع حضور نأمل دارةلذا

املوافق رقم14/    /     يوم القاعة   ).           (ـ

  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم                                   ،،،والسالم

        

  

يات املش إدارة   مدير

  

..................................  

  
  



خالد امللك   جامعة

عو  للمشار امعة ا   الة

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF119:  نموذج

  

املطابقة  : الرقـم عدم ر خ  تقر   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اليوم    اسم

املشروع خ  /     /      /        رقم     التار

املقاول  ر    اسم التقر     رقم

البند أو املواصفة     التخصص    رقم

ة جداً    عاجل   عادي   ولو   عاجل

  

املنفذة عمال العقدبمعاينة لوثائق مطابقة غ ا أ لنا ن تب اليوم ذا التنفيذ تحت ال عمال ورو املذ التوضيح   .أدناهحسب

  :الوصف

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................  

ودة ا ندس   م

                             

املقاول  قبل من املطلوب الةعدد  العمل ا   تكرار

مطابقة الغ عمال تلك ة ملعا ح املق ل ا املقاول   .وللمرة  .يقدم

الثانية   .للمرة

الثالثة   .للمرة

نفذاملخططاتتقديم املعدلةتكما   .لألعمال

عمال يح ت   ………………………………………………………………يتم

حضور املوافقجتماعأمل يوم الساعة املوقع   ـ14/   /        مكتب

 أخرى……………………………………………  

املشروع ندس خ: ............................... التوقيع: ........................................ م   ـ14:    /    /    التار

املقاول       املرفقات/ إجابة

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

ت تم قد أعاله ا إل املشار مطابقة الغ مستقبالعمال ذلك تكرار عدم عدكم و ا   . يح
  

ندس: املقاول ممثل خ              .........................................     . :التوقيع.............................................................  .امل   ه14/   /         :التار

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF120:  نموذج

  

ودة  : الرقـم ا ضبط ر خ  تقر   ـ14       /          /           :التار

املشـروع     اسـم

املشـروع املشروع  /      /          /  رقـم     مـــوقع

ـخ    اليـــــوم   ـ14/       /        التار

انھ وم شاط ال :  وصف

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

و ا   حالة
  

رطب  جـاف  رارة  ممطر ا   درجة

غيوم مشمـس الصغرى     العظ غبار    

الراح   صـا اح    اتجاه الر   ساعة/كم           سرعة

املنفذة   شطة

 ماليـو تم  :........................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  
 اليـوم التنفيذ   ..........................................................................................................................:  تحت

..................................................................................................................................................................  

املنفذة ام   امل

ش   ..................................................................................................................................... :التفت

..................................................................................................................................................................  

ختبارات :.....................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
املواصفات حسب ة املطلو   : ختبارات

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ات قتوج   : شراففر
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

........................................................................................................................................................................................................................................…………………………..... 

ر التقــر ودة    معد ا ضبط ندس     م

    ــــعالتوقيــ    التوقيــــع
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF121:  نموذج

  

بانھ  : الرقـم شغيلاس ال خ  دمات   ـ14       /          /           :التار

    املشروعرقم    املشروعاسم

املقاول      اسم

التقييم ة ة  ه14/   /       :إه14/     /       :من  ف الف     رقم

س التدر يئة عضو املوظف،،، أ الطالب،،، أ الساكن،،، أ   .أ

عملياتمنارأيكم أداء ن وتحس ر شغيلتطو عبئةلذا ال و قراءة منكم بانةنرجوا لكمس وتقديرنا شكرنا محل بالتأكيد ذا .و

دمة: أوالً   :ا

  الوصف  م

لرغبتك املناسبة الدائرة اطمس

ك الرقم أن حيث سود باللون

ع الرضا سبة   .يمثل

اختيارك ان   )2(أو) 1(إذا

ب الس ذكر   آمل

1  2  3  4  5  

والتكييف  1 ة و ال أنظمة ة ز          .جا

ارجية  2 وا الداخلية ضاءة ة ز          .جا

العامة  3 دمات ا ات شب ة ز          .جا

واملواقف 4 الطرق ة ز          .جا

الشربنقاوة  5 دمةمياه ا          .واستمرار

اء  6 ر الك شبكة ة ز          .جا

منتظم  7 ل ش والناموس شرات ا افحة          .م

الص  8 الصرف شبكة ة ز          .جا

السيول   9 شبكة ة ز          .جا

واملعدات: ثانياً واملواد   :العمالة

  الوصف  م

لرغبتك املناسبة الدائرة اطمس

ك الرقم أن حيث سود باللون

ع الرضا سبة   .يمثل

اختيارك ان   )2(أو) 1(إذا

ب الس ذكر    آمل

1  2  3  4  5  

مناسبة  1 الفنية العمالة ة          .خ

ا  2 دمة ا شغيل ل ن الفني          .عدد

مت  3 دائماً الغيار دمةقطع ا طلب عند          .وفرة

ومناسبة 4 افية املستخدمة واملعدات          .دوات

والسالمة  5 من ومعدات ات بتج ام          .ل

فية  6 التعر والبطاقة املوحد الزي بلباس ام          .ل

ةاملشرف معاينة  7 ف دمةخالل          .ا
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF122:  نموذج

  

بانھ  : الرقـم خ  الصيانةدماتاس   ـ14       /          /           :التار

  /    /    /  املشروعرقم    املشروعاسم

املقاول      اسم

التقييم ة ة  ه14:       /   /    إ      ه14:    /   /    من  ف الف     رقم

س التدر يئة عضو املوظف،،، أ الط،،، أ الساكن،،، البأ   .أ

عمليات أداء ن وتحس ر تطو منا لكملذا الصيانةرأيكم وتقديرنا شكرنا محل بالتأكيد ذا و بانة س عبئة و قراءة منكم   .نرجوا

دمة: أوالً   :ا

  الوصف  م

باللون لرغبتك املناسبة الدائرة اطمس

سبة يمثل ك الرقم أن حيث سود

ع   .الرضا

اختيارك ان   )2(أو) 1(إذا

ب الس ذكر    آمل
1  2  3  4  5  

البالغات  1 استقبال موظف          .تجاوب

املوحد  2 تصال مركز ة ز          .جا

مناسبإصالح  3 وقت          .العطل

مع  4 ناسب ت صالح          .العملممدة

بإتقانإصالح 5          .العطل

بدونإصالح  6          .أخرى ألنظمةإتالفالعطل

ة  7 الف نفس العطل تكرار          .عدم

السك  8 وسالمة نظافة ع          .ناملحافظة

ع  9 الداخليةعمالاملحافظة ورات والدي ة          .املعمار

عام  10 ل ش لكم املقدمة دمة با          .رضاك

واملعدات: ثانياً واملواد   :العمالة

  الوصف  م

سود باللون لرغبتك املناسبة الدائرة اطمس

ع الرضا سبة يمثل ك الرقم أن   .حيث
اختيارك ان   )2(أو) 1(إذا

ب الس ذكر   5  4  3  2  1   آمل

الغ  1 قطع ن تأم املناسبيتم الوقت          .يار

مناسبة  2 الصيانة مجال الفنية العمالة ة          .خ

ا  3 دمة ا لتنفيذ ن الفني          .عدد

دمة 4 ا طلب عند متوفرة دائماً الغيار          .قطع

افية  5 املستخدمة واملعدات          .دوات

ب  6 ام والسالمةل من ومعدات ات          .تج

ف  7 التعر طاقة و املوحد الزي بلباس ام          .ل

دمة  8 ا اء إن عد قبل املشرف          .معاينة
  



خالدجامعة   امللك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF123:  نموذج

  

ي  : الرقـم جز إيقاف خ  ك/ طلب   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /    /    /  رقم

املقاول  املشروع    اسم     موقع

املوقع سليم خ املشروع    تار     مدة

  

ع/ سعادة للمشار امعة ا   وكيل

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ أعالهاملشإشارة ور املذ   .روع

ب لسـ نظــراً بأنــھ ســعادتكم أدنــاه( نفيـد ة ــ املو العقــد شـروط املقــاول وإخــالل ــا) / (تقصــ تمــر ــ ال الصــعبة للظـروف

طبيعيــــــــة ـــــــوارث مـــــــن ـــــة اماتـــــــھ/ املنطقــ بال بالوفـــــــاء ــــــاول املقـ ــــــــا مع ســـــــتطيع ال ـــــإنت)/ (حـــــــروب ـــــةفـــ اجــ ا املشــــــــروعلنطـــــــاقاء

الو /امالً  حسب أدناهجزئياً ور املذ   ).صف

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. ................................................... 

سباباملوافقةلذا زوال ن للمقاول إيقاف أمر إلصدار الصالحية صاحب ع املوضوع   .عرض

ي تحيا فائق بقبول   ،،،وتفضلوا

        

        

      

والصيانة شغيل لل العامة دارة   مدير

        

    ....................................................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF124:  نموذج

  

ي  : الرقـم جز العمل إيقاف ع خ  ك/ املوافقة   ـ14:   /    /    التار

  

خالد امللك مديرجامعة هللا                                                                           معا   ..حفظة
            

 

اتھ                                                      ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

 

ا إ رقمملشر إشارةً ..............................................." ...................................................."......................ومسماه   /      /    :   / وع

شركة العامة...... . .............................................................../...........مقاولة دارة مدير سعادة خطاب إ اإلشارة شغيلو لل

خ....  ...............رقموالصيانة منھ(ـ14:    /    /    وتار ة إيقاف) املرفق أمر إصدار طلب ياملتضمن للمشروعك/ جز

أ ور   .عالهاملذ

معاليكم التعاقدية(  نفيد اماتھ بال يفي ولم شراف ق فر من لھ الصادرة والتعليمات العقد شروط م يل لم املقاول بأن

أعمال أداء ه بتقص املشروع.................................................. وذلك مدير خطاب بموجب ھ با ان لفت تم قد أنھ من بالرغم

خ/............... رقم منھ(ـ14/       :      /  وتار ة   ).املرفق

الطبيعية( وارث ال ظل التعاقدية/ أنھ اماتھ بال للوفاء ستمرار املقاول ستطيع ال روب   )ا

اجة(  ا انتفاء امالًلنطاقتم املو/ املشروع الوصف حسب   جزئياً

1-........................................................  

2- .......................................................  

3- ( .......................................................  

إيقاف ع معاليكم موافقة نأمل يلذا نصك/ جز وفق املشروع رقمألعمال العامةمن) 37(املادة نالشروط

سباب( تلك وزوال الظروف املشروع(  )تحسن ووثائق شروط امھ وال املقاول تقص أسباب ة استكمال( )معا

النظامية   )جراءات
  

ي تحيا فائق بقبول   وتفضلوا
                                                                                    

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ندسدكتور   م

 

..................................  

ع للمشار امعة ا  وكيل

 

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
648 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF125:  نموذج

  

رة  : الرقـم قا لظروف العمل خ  إيقاف   ـ14       /          /           :التار

  

مدير    ....................................................مؤسسة/شركةسعادة
 

اتھ                                                     ر و هللا ورحمة عليكم  السالم

  

املشــ ــ إ رقــمإشــارة ــ، مقــاولتكم" ................................................................."    ومســماه:     /     /      روع إ إشــارة الظــروف(و

نـــة ـــةالرا و ا حـــوال ب الطبيعيـــة/ ســـ ـــوارث ـــة/ ال و الفتـــ) ا ـــذه املـــادة.رةـخـــالل ـــ ع نـــاءً الشـــروطمـــن) 37(رقـــمو

  .العامة

التنفيذ وجودة املشروع شأة م لسالمة نة الرا الظروف ذه ظل العمل استمرار يتعذر بأنھ ننفيدكم العامل   . وسالمة

ـــ املشـــروع ـــ العمـــل إيقـــاف يلـــزم الحقـــاً لـــذا العمـــل ناف باســـت إشـــعاركم ســـالمةن ـــ ع املحافظـــة نأمـــل ة ـــ الف ـــذه وخـــالل

ات والتج واملعدات املشروع شأة   .  م

  

    

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

                                                                                     

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  دكتور  أستاذ

 

............................  

خالدمديرجامعة   امللك

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
649 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF126:  نموذج

  

فنية  : الرقـم ألسباب العمل خ  إيقاف   ـ14      /      /      :  التار

  

مدير    ..................................... . مؤسسة/شركةسعادة
 

اتھ                                                         ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

 

ــــــــم رقــ العقــــــــــد ــــــ ــــ إ ــــارة خ.......... ...................../ .....إشــــــ ـــــــار ــــــم14:     /     /    وتـــ رقــــ املشــــــــــروع ــــــذ لتنفيــــ ـــــم معكـــــ م ـــــــ ـــ امل ــــــــــ /    /      /  : ـ

رقـم............" ..................................................................................".....................ومسماه خطـابكم إ اإلشارة )                      (و

خ التالية14:    /    /    وتار سباب وجود واملتضمن   :.ـ

1-  . ........................................................................................ 

2-  ................................................................................ ......... 

3- . ........................................................................................  

التالية شطة بالعمل استمراركم تمنع   :.وال

1- . ........................................................................................ 

2-  ............ ............................................................................. 

3- . ........................................................................................  

إرادتكم عن خارجة ألسباب   .وذلك

شطة بتلك العمل إيقاف من لدينا ع ما ال بأنھ بذلكنفيدكم وإشعارنا سباب تلك زوال   .ن

خ تار من اعتباراً أعاله ا ل املشار شطة لتلك العمل إيقاف نأمل العمل14:     /     /     لذا ناف باست إشعاركم ن ـ

شطة   .بتلك

  

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

 

  

  

  

  

  

  

   

 

دكتور     أستاذ

 

..................................  

خالد امللك جامعة   مدير

  
  



خالدجامع امللك   ة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF127:  نموذج

  

العمل  : الرقـم املقاول إيقاف خ  لتقص   ـ14:   /    /    التار

  

مدير    ................ .................................مؤسسة/ شركةسعادة
 

اتھ                                                         ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

 

رقــــــــــم العقــــــــــد ـــــــ ـــ إ ــــارة خ....... ................./ ....إشــــــ ـــــــار ـــــــم14:     /     /    وتـــ رقـــ املشــــــــــروع ــــــذ لتنفيــــ ــــــم معكــــ م ـــــــ ـــ امل ــــــــــ .      /  :    /    /   ـ

  ............................................................." ...................................."..............ومسماه

الونظــــراً خــــدمات أداء ي ولعــــدملتــــد والصــــيانة املتمثلـــــةـالتـــــشــــغيل أعــــاله ور املــــذ املشــــروع ووثــــائق شــــروط ووفــــائكم زامكم

أعمــال تنفيــذ كم بــاه.............. ..................................................بتقصــ ان لفــت مــن مــنمــدير بــالرغم بــاملوقع ممــثلكم املشــروع

مــــدير خطــــاب موجــــب و ســــبو جتمــــاع و املوقــــع عليمــــات والصــــيانةعمليــــاتإدارةخــــالل شــــغيل (                         ) رقــــمال

خ قبلكم. ـ14/    /        :وتار من مبكرة استجابة أي يحصل لم أنھ   .وحيث

شــطة أ ـ العمـل إيقــاف عليـھ ــة.............. . .........................................لـذا معا ن العقــدـ شـروط وفــق اصـل ا التقصـ

شطة بتلك العمل ناف باست   .وإشعاركم

  

التوفيق و   وهللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دكتور  أستاذ

 

..................................  

خالد امللك جامعة   مدير

  
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

يات املش إدارة ملدير التحية مع  ة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TF128:  رقمنموذج  الباب

  

املشروع  : الرقـم أعمال إيقاف خ  إشعار   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم     رقم

املقاول  املشروع    اسم     موقع

املوقع سليم خ املشروع    تار     مدة

  

انية/ سعادة وامل التخطيط   مديرإدارة

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ ور املإشارة املذ رقمشروع امعة ا مدير معا موافقة إ اإلشارة و خ.................... أعاله   .ـ14/      /      وتار

بأنھ سعادتكم باملشروعنفيد العمل إيقاف تم ي/ك( قد التالية)  جز شطة   :لأل

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. ................................................... 

خ تار من آخر14/      /       اعتباراً إشعار ن   . ـ

ي تحيا فائق بقبول   ،،،وتفضلوا

        

        

      

والصيانة شغيل لل العامة دارة   مدير

        

  

  

  

  

  

  ....................................................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقمنمو   الباب  4356TF129:  ذج

  

العمل  : الرقـم ناف است خ  طلب   ـ14         /        /        :  التار

املشروع    اسم

املشـروع املشروع  /  /        /                رقم     موقع

املقاول      اسم

  

عسعادة للمشار امعة ا   وكيل
 

ورحمة                                                    عليكم اتھالسالم ر و  هللا
  

خطاب إ امعةإشارة ا مدير خ/ ...................... رقممعا منھ(ـ14:    /     /     وتار ة يقاف) املرفق شأن

ي ز أعالهالك/ا ورقمھ اسمھ ور املذ   .للمشروع

العمل معاودة املقاول استطاعة و املشروع العمل إيقاف إ املؤدية سباب زوال تم قد بأنھ سعادتكم   .نفيد

نأمل علذا العملاملوافقة ناف باست املقاول ليف   .ت

 

ي تحيا فائق بقبول   ..وتفضلوا

  

                                                                                

 
  

  

  

  

  

  

والصيانة شغيل لل العامة دارة   مدير

 

................................  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF130:  نموذج

  

ع  : الرقـم ناف املوافقة ياست خ  ك/ جز   ـ14       /          /           :التار

  

خالد امللك جامعة مدير                             معا

هللا   .حفظھ

  

اتھ،،،                                                        ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ــ إ ..................................... " ................................................"...........................ومســماه/            //     رقــماملشــروعإشــارة

شــرك رقــم............................. . ...............................................مؤسســة/ةمقاولـھ معــاليكم خطــاب ــ إ اإلشــارة ..................... و

خو  املشروع14    /        /     تار العمل بإيقاف املقاول ليف ت املتضمن ي/كـ   . جز

يوممعاليكمنفيد من اعتباراً العمل إيقاف أسباب  .ـ14  /       /     املوافق.. .............بزوال

العمللذا ناف است ع معاليكم موافقة ي/ كنأمل التالية  جز شطة   . (                                           )باأل

ي تحيا فائق بقبول   ،،،وتفضلوا

        

        

      

عو  للمشار امعة ا   كيل

        

    ....................................................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
654 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF131:  نموذج

  

العمل  : الرقـم ناف است خ  أمر   ـ14:   /    /    التار

  

شركة مدير   ............................................... مؤسسة/  سعادة

  

اتھ                                                       ر و هللا ورحمة عليكم   السالم
  

ـــــ     إ امخطـــــابإشــــارة ا مــــدير خعـــــةمعـــــا وتـــــار منـــــھ(ـــــ14/      /      رقـــــم ة ـــــ املتضـــــمن) املرفـــــق و

العمل عن ي/ ك إيقافكم رقمجز "   ............................................................"سماهوم   /     /         /    : املشروع

التالية شطة   :لأل

1-………………………………………………………………………….  

2-………………………………………………………………………….  

3-…………………………………………………………………………  

         

ةلألسباب التوقـفمعاليھخطاباملو ـذا ـ إ أدت ـ ال سباب ذه لزوال ونظراً أعاله إليھ املشار لكم

نأمل ناف لذا ورةاست املذ شطة باأل خھالعمل تار من   .اعتباراً

 
لكم ن عاونكمشاكر   ،،، حسن

  

  

  

  
 

 

  

ندسدكتور                                                                                                                         م

  
  

                                                                                                                                                                  ..........................

ع                                                                                                                               للمشار امعة ا وكيل
  
  

امعة ا مدير ملعا والتقدير التحية مع   .ة
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF132:  نموذج

  

العقد  : الرقـم عديل ق م خ  تج   ـ14       /          /           :التار

  

يات املش إدارة مدير   .سعادة

اتھ،،،                                                 ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ــ إ امعــةإشــارة ا مــدير معــا خوتــ..................... رقــمخطــاب لشــركةـــ14  /          /            ار ................... مؤسســة/املوجــھ

رقم املشروع العمل ناف است   ......................................................... " ...............".................ومسماه/            //   واملتضمن

ثار ر تقر ع ناءً عو تبة منامل ة الف خالل املشروع منھ(ه14:      /   /     إه14:      /   /     إيقاف ة   ) .املرفق

املشروع عقد لتعديل ق م لتج الالزم إكمال   .نأمل

عاونكم حسن لكم ن   ،،، شاكر

        

        

والصيانة     شغيل لل العامة دارة   مدير

        

    ....................................................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

شغيل لل العامة   والصيانةدارة

 

  

 
656 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF133:  نموذج

  

املشروع  : الرقـم أعمال ناف است خ  إشعار   ـ14       /          /           :التار

  

إدارة مدير انيةسعادة وامل   .التخطيط

اتھ،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

ـــ إ خ..................... رقـــم نـــاخطابإشــارة ـــي/ــكإيقـــافاملتضـــمنــــ14/          /             وتــار رقـــمجز املشـــروع /      /         ـــ

شركة............. ".................".............................................................ومسماه   . .................................................. مؤسسة/ مقاولة

العم ناف است تم قد بأنھ سعادتكم ي/كلنفيد التاليةجز شطة يوم( ............................................ ) لأل من .......... اعتباراً

رقــم14/         /        املوافــق امعــة ا وكيــل ســعادة خطــاب بموجــب خ ................ ـــ املرفـــق(ـــ14/        /       وتــار

منھ   ) .ة

الالزمآمل واتخاذ   .طالع

عاونكم حسن لكم ن   ،،، شاكر

        

        

والصيانة     شغيل لل العامة دارة   مدير

        

    ....................................................................  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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ا عملياتماذجن والصيانةإدارة شغيل  ل

امس ا رقم  الباب  4356TMF134:  نموذج

  

ي  : الرقـم ا ال رد با املقاول ليف خ  ت   ـ14       /          /           :التار

املـشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

العقد العقد    رقم خ     تار

املوقع استالم خ ديد  ه14/   /       تار ا للمقاول املوقع سليم خ   ه14/   /       تار

  

شرك   ..........................................................مؤسسة/ ةالسادة

املشروع مدير  .سعادة

  

اتھ                                                 ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

إ شركةإشارة مع م امل أعاله إليھ املشار املشروع وصيانة........................ ..................................................مؤسسة/عقد شغيل ل

أعاله.......... ................................................................................مشروع ور املذ العقد اء ان لقرب   . ونظراً

يوم املشروع ومرافق ي مبا ات تج و ومعدات ألنظمة ي ا ال رد ا موعد تحديد تقرر قد بأنھ ـ14:    /   /    املوافق............ نفيدكم

الساعة العملية8من وفق متتالية أيام خمسة ملدة راً ظ عشر الثانية الساعة وح زء)  4356MP43( صباحاً ا املعر الدليل

يالث   .ا

عاونكم حسن لكم ن   .شاكر

  

  

  

  

والصيانة شغيل ال علميات إدارة   مدير

  

..................................................  

  

  

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
658 

والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF135:  نموذج

  

واستالممحضر  : الرقـم خ   معاينة   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع املشروع    رقم     موقع

املقاول      اسم

رد ا ي  نوع ي  ابتدا   ا

وكيـــل ســـعادة خطـــاب ـــ إ رقـــمإشـــارة ع للمشـــار امعـــة خ..................... ا شـــكيل14/         /         وتـــار املتضـــمن ــــ

للمقاول املوقع سليم و رد   .نة

ع للمشار امعة ا الة   :و

ندس) 1(   / .............................................امل
شغيلمدير ال عمليات إدارة

  والصيانة
  

ندس) 2( س  / .............................................امل   عضواً   العملياتوحدةرئ

ندس) 3( ي  / .............................................امل اني مي ندس   عضواً   م

ندس) 4( ي  / .............................................امل ا ر ك ندس   عضواً   م

  املقاول عن

ندس) 1(       / .............................................امل

ندس) 2(       / .............................................امل

ندس) 3(       / .............................................امل

ــرد ا عمليــة إلجــراء أعــاله م أســماؤ ن ور املــذ اجتمــع يوعليـھ امليــدا ــرد ا لقــوائم طبقــاً وذلــك املشــروع حالــة ــ ع للوقـوف ي امليــدا

  .املرفقة

املشروع   . مكونات

املادة ع التالية)      (بناءً العناصر من ون يت املشروع نطاق فإن ول الباب من الثالث الفصل اصة ا املتطلبات   :من

البند البند  رقم نةمالحظات  العدد  وصف   ال

دور–مب–عمارة  1 محاضرات–ور       قاعة

      معمل–غرفة–فيال  2

      مدرسة  3

      مساجد  4

اء  5 ر ك       محطات

الص  6       النادي

الصفح: مالحظة ر تصو اجةاتيتم ا   .حسب



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF135:  نموذج

  

انيكية: أوالً املي   .نظمة

  رقم

  البند
البند/ املب   وصف

  عدد

  الوحدات

  رقم

  الدور 

  وصف

  النظام

رقم

  الوحدة
الة   ا

مالحظات

نة   ال

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ائية: ثانياً ر الك   .نظمة

  رقم

  البند
البند/ املب   وصف

  عدد

  الوحدات

  رقم

  الدور 

  وصف

  النظام

رقم

  الوحدة
الة   ا

مالحظات

نة   ال

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

املدنية: ثالثاً   .نظمة

املب  م الة    رقم       ا

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF135:  نموذج

  

عاً ةنظمة: را   .املعمار

املب  م الة    رقم       ا

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

  .املوقع: خامساً

البند  م الة  وصف صالح  مالحظة/ ا   مسؤولية

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF135:  نموذج

  

مالحظات

ق فر

  املقاول 

  

مالحظات

نة   ال

  

توصيات

نة   ال

  

توقيع

أعضاء

نة   ال

الوظيفة  سم خ  التوقيع  مس   التار

  ه14/    /         

  ه14/    /         

  ه14/    /         

  ه14/    /         

  توقيع

ق فر

  املقاول 

الوظيفة  سم خ  التوقيع  مس   التار

  ه14/    /         

  ه14 /    /        

  ه14/    /         

  ه14/    /         

  ه14/    /         

    



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF136:  نموذج

  

العقد  : الرقـم إغالق متطلبات فحص خ  قائمة   ـ14:   /    /    التار

املشروع    اسم

املشـروع املشروع  /        /        رقم     موقع

خ املوقعتار ي  ه14/       /               استالم ا ال ستالم خ   ه14/       /               تار

تنفيذيجب من إغال التحقق املتخذمتطلبات ند املس رقم توضيح خالل من املشروع عقد   .ق

  املشروع قال غإمتطلبات  م
التنفيذ تم   ل

للتحقق املطلوب ند   املس
  ال  عم

املقاولجميعصرف  1 ةمستحقات         .الدور

املقدمة  2 الدفعة قيمة امل         .استعادة

املقدمة  3 الدفعة ضمان من تبقى ما عن         .فراج

املقاول صرف  4 تاميةمستحقات         .ا

العمال  5 حقوق ة سو ب العمل مكتب من ادة ش         .تقديم

6  
أي لھ س ول حقوقھ جميع استلم قد بأنھ املقاول من خطي د ع

امعة ا ع ماليھ         .مطالبات

الباطنمستحقاتجميعصرف  7         .مقاو

8  
سليمھ و املوقع وتنظيف املقاول ات وممتل معدات ونقل إخالء

امعة         .ل

املقاول  9 تقص تجاه الغرامات ة         .سو

ديد  10 ا املقاول عمالھ ب         .تدر

ديد  11 ا للمقاول املختارة العمال عن املقاول         .تنازل

املشروع  12 مدة اء ان من         .التحقق

س عملياترئ والصيانة  ...........وحدة شغيل ال عمليات إدارة   مدير
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصي شغيل لل العامة   انةدارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF137:  نموذج

  

طرف  : الرقـم إخالء ادة خ  ش   ـ14       /      /           :  التار

والصيانة شغيل ال عمليات إدارة ع تقر رقمتنفيذاملشرفة   ......"...................." ...................ومسماه/           :     /   / املشروع

شركة من................................" ............"......................مؤسسة/مقاولة ة الف   .ـ14/    /         إ 14/    /     خالل

ب أو قد املقاول الجميعبأن وأنجز التعاقدية اماتھ وأنھال ومواصفاتھ لشروطھ وفقاً يقدعقد بما   :قام

و) 1( بـــاملوقع ــ ال نظمـــة و ـــدمات وا املرافـــق جميـــع خــرىســلم ـــات املمتل بنـــود لـــھ–افـــة امعـــة ا ا قـــدم ـــ بحالـــة–ال

ديد ا للمقاول   .جيدة

يح) 2( و امل ل ش تم قد عمال افة تنفيذ أن وقررت باملوقع دمات وا واملرافق للنظم معاينة أجرت قد دارة أن

بد للمقاول ا سليم عند عليھ انت ملا مماثل ووضع حالة ا العقدوأ   .اية

ا) 3( يفرضــــ ــــ ال الرســــوم افــــة و اماتــــھ ال افــــة بتأديــــة قــــام أنــــھ ــــت تث ــــ ال ادات الشــــ افــــة املقــــاول مــــن تلقــــت قــــد دارة أن

العقد ألعمال املقاول نفيذ ب يختص فيما ا دفع يجب وال صور (النظام   ).مرفق

بــأن) 4( فيـھ يقــر كتابيـاً إقـراراً دارة ســلم قـد املقـاول ،جـور افـةأن املــوردة أو املقدمـة بــاملواد اصـة ا والفـوات والرواتــب

تنفيذه املقاول ا تكبد ال خرى املالية دات والتع الديون افة و واملوردين الباطن من ن باملقاول اصة ا والدفعات

ا دفع تم قد العقد محل   .لألعمال

يؤك) 5( كتابياً إقراراً لإلدارة قدم املقاول وجودأن عدم فيھ لھد مطالبات امعةتجاهأية   .ا

بمدينة) 6( العمل مكتب من ادة ش تلقت قد دارة خ............. برقم..............أن والذي) منھ ةمرفق(ـ14/   /    وتار

ح العمل مكتب لدى توجد ال بأنھ شركةيفيد ع عمالية مطالبات أو قضايا أي خھ   .... ............................تار

جميـــع) 7( لـــإلدارة أعـــاد قـــد املقـــاول واملحدثـــةأن املـــة وال املنقحـــة ـــ والصـــيانةال شـــغيل ال بـــات وكت نفـــذ كمـــا للمخططـــات

ي وأنـــــھ ، امعـــــة ا ـــــا تطل ـــــ ال أو بالعقـــــد اصـــــة ا خـــــرى ندات املســـــ افـــــة نداتو املســـــ افـــــة أن امعـــــة ل ضـــــمن و ؤكـــــد

امعة ا بحوزة ا ل ة النظ ندات املس تلك مع تماماً تتوافق ورة   .املذ

ديد) 8( ا املقاول مع للعمل ا باالستعانة امعة ا ترغب ال العمالة عن رسمية بصورة تنازل قد املقاول   .أن

منح تم املقاول طلب ع ناءً أھو دون ادة الش امعةذه ا ع مسؤولية ى   .د

  

      سم

إدارة  الوظيفة والصيانةمدير شغيل ال العامة  عمليات دارة والصيانةمدير شغيل   لل

      التوقيع

خ   ـ14/   /         ـ14/   /         التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF138:  نموذج

  

وصيانةكفاءةتقييم  : الرقـم شغيل خ  مقاول   ـ14       /      /           :  التار

روع
ش

امل
ن

ع
مة

عا
ت

ما
لو

مع
  

املشروع     اسم

املشروع املشروع  /    /    /  رقم     موقع

العقـد ــھ    رقم خـ   ـ14        /         /  تار

ساسية العقد التعديل    قيمة عد العقد     قيمة

املوقع سليم خ املشروع  ـ14        /         /  تار   يوم  مدة

املقاول متوسط تقييم    أداء املقاول متوسط      كفاءة

ية املن املشروع ي  ـ14        /         /  مدة ا ال ستالم خ     تار

ول 
قا

امل
ن

ع
مة

عا
ت

ما
لو

مع
  

املقاول      اسم

املقاول  رئ  دور الباطن  متضامنمقاول   مقاول من مشارك  مقاول   مقاول

ا ا يفھ الرئ    تص     املركز

يد..............................            املدينة  عنـوانـھ ال يدي              ..................... صندوق ال   .........................الرمز

لالتصال اتــف  أرقام ال اتــف..................              .....رقم ال الفاكـس.......................               رقم   ...........................رقم

ي و لك يد     ال

  أسماء اذكر
واملوردين ن املقاول

وصيانة شغيل ن املشارك
  املشروع

  العقد قيمة  العمل نوع  دوره  املقاول اسم

        

        

        

املشروع   نطاق

  الوصف  م  الوصف  م

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    

املشروع مكونات   وصف

  الوصف  م  الوصف  م

1    6    

2    7    

3    8    

4    9    

5    10    
          



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF138:  نموذج

  

   نذارات

للمقاول    الصادرة

املقاول  إنذار تم أدناهعمال  ل ا اذكر ؟ ا عدد   كم

ب  م خھ  نذارس ب  م  تار خھ  نذارس   تار

1      4      

2      5      

3      6      

؟ نذارات تلك مع املقاول تجاوب أدناه عم ل املالحظات املتخذ جراء اذكر   .ال

  الشكر خطابات

  للمقاول  الصادرة

منح تم شكر املقاول  ل ؟  الخطابات ا عدد كم أدناه........      عم ا   اذكر

الشكر  م ب خھ س الشكر  م تار ب خھ  س   تار

1      4      

2      5      

3      6      

املقاول تقييم   كفاءة

التقييم  م   ضعيف  مر  جيد  ممتاز  عناصر

مناسبة  1 الفنية العمالة ة           .خ

ا  2 دمة ا شغيل ل ن الفني           .عدد

دمة  3 ا طلب عند متوفرة دائماً الغيار           .قطع

ومناسبة  4 افية املستخدمة واملعدات           .دوات

والسالمة  5 من ومعدات ات بتج ام           .ل

فية  6 التعر والبطاقة املوحد الزي بلباس ام           .ل

دمة معاينة  7 ا اء إن عد           .املشرف

العام  8           .التقدير

؟ املشروع إيقاف تم ؟  عم  ال  ل يقاف ذا عن مسؤول املقاول   عم  الل

؟ املشروع ب تم ؟  عم  ال  ل ب ال عن مسؤول املقاول   عم  الل
  

  

  

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF138:  نموذج

  

    

عن املسؤول و املقاول كون حالة التقص أسباب املشروع/ يقافاذكر   .ب

  

  

  

  

  

  

حالة ا اتخاذ تم ال جراءات املشروعإيقافاذكر ب   .أو

  

  

  

  

  

  

التقييم ذا ا شمل لم ال املقاول حيال املرئيات أو املالحظات التقييم  .اذكر   نوع

   سنوي       ي   خاص       ا

التقييم   ة   ف

عام     ه14عامإ    ه14      من

  %  السابقداءتقييم  

اداءتقييم     %  ا

    سم

  اعتماد

  

      التوقيع

س  الوظيفة والصيانةمدير  .......................عملياتوحدةرئ شغيل ال عمليات   إدارة
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF139:  نموذج

  

للمقاول   : الرقـم وتقدير خ  شكر   ـ14:   /    /    التار

املشروع   اسم

املشـروع املشروع /    /    / رقم   موقع

املقاول تقييم جداً   كفاءة  ممتاز جيد

الشكر تقديم ب س

 والتقدير

 الكفاءةتقييم داء املحددة  التم املدة املشروع  إنجاز

لفة ت شغيل خفض الصيانة  ال لفة ت  (                               )   اخرى    خفض

  

شركة   /.......................................السادة

ندسعناية   /..............................................امل
  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم  السالم
 

ور  املذ املشروع إ أعالهإشارة ورقمھ الدوري. اسمھ التقييم إ اإلشارة ةللكفاءةو الف ـ(              ) خالل ع وحصولكم

أداء معظم  (            ) /بتقدير(       %) سبة داء التم إ والصيانةباإلشارة شغيل ال إنجاز /  عمليات إ باإلشارة

املحــد املــدة ــ املشــروع تــأخأعمــال بــدون املشــروع  /دة ــاليف ت خفــض ــ إ أدت ــ ال ومبــادراتكم حــاتكم مق ــ إ باإلشــارة

سبة   (        %) .ب

لســعادتكم نرفــع أن لنــا والتقــديريطيــب الشــكر عمليــاتخــالص ســ تقــدم ــ امللموســة ــودكم ج ــ والصــيانةع شــغيل ال

شراف ق فر مع ي يجا عاونكم   .و

  

النجاحتمن ستمرار و بالتوفيق لكم   ياتنا

  

                                                                                           
 

  

 

امعة ا وكيل لسعادة والتقدير التحية مع  .ة

العامة دارة مدير لسعادة والصيانةة شغيل  .لل

ندسامل  

...................................  

إدارة والصيانةعملياتمدير شغيل ال  

 
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيان عملياتماذجن شغيل ال  ةإدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF140:  نموذج

  

موظف  : الرقـم وتقدير خ  شكر   ـ14      /        /       : التار

املشروع    اسم

املشـروع املشروع    رقم     موقع

داء جداً   تقييم   ممتاز  جيد

الشكر تقديم ب س

  والتقدير

داء داء  تقييم املحددة  التم املدة املشروع   إنجاز

لفة ت شغخفض ال والصيانةعمليات  )                              (        أخرى    يل

  

ندس   /.......................................امل
 

اتھ                                                           ر و هللا ورحمة عليكم  السالم
  

أعاله ورقمھ اسمھ ور املذ املشروع إ اإلشارة. إشارة ةو الف خالل ممتاز تقدير ع حصولكم إ /)    (     إ باإلشارة

داء كم إ    /تم امكمإباإلشارة املشروعس لفة ت   .خفض

لكم نقدم أن لنا والتقديريطيب الشكر عاونكمعظيم وحسن وانضباطكم املشروع الفعالة مشاركتكم مةع واملسا

أتحقيق   .املشروعفدانجاح

  

والنجاح العطاء واستمرار التوفيق لكم هللا   سأل

  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم   والسالم

  

                                                                                     

  

 

ل العامةسعادةة دارة والصيانةمدير شغيل   ..لل

ل عممديرسعادةة والصيانة لياتإدارة شغيل   .ال

 

  ندسامل

 

....................................  

عمليات وحدة س   ........................رئ

  



 

 

 
  جامعة الملك خالد

 وكالة الجامعة للمشاریع
  اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة

 
       /   /    .    /  : نتھاء من تنفیذ المشروع رقم وبمناسبة اإل للتشغیل والصیانةبناء على توصیة سعادة مدیر اإلدارة العامة 

.  " ................................................................." ............ومسماه            
. مدیر المشروع  ممثل المقاول في الموقع ةتقدیر لسعادالفانھ یطیب لنا أن نرفع عظیم الشكر و  

 
  الصیانةالتشغیل وعلى ما لمسناه من جھود متمیزة في حسن توجیھ إدارة عملیات المشروع وتقیدكم بمنھجیة 

 وحرصكم على التنظیم والتخطیط والمتابعة الجیدة للمراقبة والسیطرة المحكمة لجمیع قیود المشروع مما أسھم في تحقیق 

.خدمات متمیزة   

.التوفیق والنجاح والعطاء المستمرنھنئكم بھذا النجاح متمنین لكم   

 وكیل الجامعة للمشاریع

 

 
 

 
 

ھـ14:   /   /   بتاریخ حررت  
 4356TF141 669: نموذج رقم 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

لل العامة والصيانةدارة   شغيل
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF142:  نموذج

  

ي  : الرقـم ا ال الضمان عن فراج متطلبات فحص خ  قائمة   ـ14       /          /           :التار

املشروع    اسم

املشـروع املشروع  /         /        /                رقم     موقع

خ املوقعتار ي  ه14/       /                        استالم ا ال ستالم خ   ه14/       /                  تار

ي ا ال الضمان عن لإلفراج املنجزة ندات املس من التحقق   يجب

  م
يمتطلبات ا ال الضمان عن   فراج

ا( تنفيذ من التحقق   )آمل

التنفيذ تم   ل
للتحقق املطلوب ند   املس

  ال  عم

ي  1 ا ال رد ا         .محضر

ي  2 ا ال رد ا مالحظات         .تنفيذ

العمالة  3 مستحقات         .صرف

الباطن  4 مقاو مستحقات         .صرف

والدخل  5 اة الز يئة مستحقات         .سديد

كما  6 املخططات محدثة إعادة         .نفذت

العمالة  7 عن ديداملعتمدةالتنازل ا         .للمقاول

ال  8 د الع املقاول سليم         .ذمة

9  
مـــن و للســـالمة العامـــة دارة ـــ إ الـــدخول بطاقـــات إعـــادة

ام         ا

يفاء  10 املقاول اس ات تقص ع تبة امل سومات         .ا

املوقع  11 وإخالء          .تنظيف

املشروع ندس املشروع  م   مدير
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF143:  نموذج

  

ي  : الرقـم ا ال الضمان عن فراج خ  طلب   ـ14       /      /           :  التار

  

واملاليةمديرسعادة ة دار للشؤون العامة م                    دارة املح

اتھ،،،                                                                      ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

  

رقم العقد إ خ    /          /     إشارة شركة14       /       /  وتار مع م امل   . .....................................................................مؤسسة/ـ

املشرو  وصيانة شغيل رقمل   ........................................................... " ..........................." ................ومسماه      /     /          / ع

سـعادتكم املشـروعنفيـد تجـاه منـھ ـة املطلو اماتـھ ال امـل ب بالوفـاء قـام قـد املقـاول منـھأن املشـروع مرافـق اسـتالم نأمـلوتـم لـذا ،

رقم ي ا ال الضمان عن خ (             )فراج منھ( ـ14   /     /   وتار ة   ).املرفق

  

،،، والتقدير التحية فائق بقبول   وتفضلوا

  

ع     للمشار امعة ا   وكيل

      

    ......................................  

      

        

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصي عملياتماذجن شغيل ال  انةإدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF144:  نموذج

  

ي  : الرقـم ا ال الضمان عن خ  فراج   ـ14       /          /           :التار

  

لبنك التنفيذي املدير .............................................صرفمل/ سعادة

م   .املح
    

اتھ                                                   ر و هللا ورحمة عليكم   .السالم

  
  

رقـم املشروع إ .............." ...............................................................................:".......................ومسـماه/       /  :     /    إشارة

رقمو  خطابكم إ خوت .............:...إشارة منھ(ـ14:      /      /      ار ة تنفيذ) املرفق سن ي ا ال الضمان بخصوص

شركةاملش مقاولھ أعاله ور املذ   ................. .....................................مؤسسة/روع

املقــاول مــن املشــروع باســتالم قامــت قــد ع للمشــار امعــة ا الــة و بــأن ســعادتكم ــةنفيــد املطلو امــات ل بجميــع ــ أو وقــد

املشروع تجاه مالحظاتمنھ بدون ور   . املذ

أعاله لھ املشار ي ا ال الضمان عن فراج نأمل فادةلذا   ..و

  

  

عاونكم حسن لكم ن   .. شاكر

  

                                                                                                             

  

 

  

  

 

واملالية ة دار للشؤون العامة دارة   مدير

 

........................................... 

  

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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وا عملياتماذجن شغيل ال  لصيانةإدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF145:  نموذج

  

ب  : الرقـم املقاول يإشعار ا ال الضمان عن خ  اإلفراج   ـ14       /          /           :التار

  

  ..........................................مؤسسة/شركةمدير 

  

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم  السالم

  

إ رقمإشارة مقاولتكم.............................................." ...................................................." ..........ومسماه/          /     :   /  املشروع

إ/  رقمإشارة خ/:.................. خطابكم منھ(ـ14:      /      /      وتار ة يطلبشأن) املرفق ا ال الضمان عن فراج

رقم   ...........".......................................".....................:ومسماه................. /....للمشروع

بموجب ي ا ال الضمان عن فراج تم قد بأنھ رقمانفيدكم خ  .... ..........طاب منھ(ـ14:   /   /  وتار ة   .)املرفق

البنك مع سيق والت طالع نأمل   .لذا

  

  

عاونكم حسن لكم ن   شاكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ندسامل

 

......................................  

والصيانةمدير شغيل ال عمليات   إدارة

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عملياتماذجن شغيل ال  إدارة

امس ا رقم  الباب  4356TF146:  نموذج

  

ي  : الرقـم ا ال الضمان خ  خطاب   ـ14       /          /           :التار

خالد  الســــادة امللك     املكـــان  جامعة

رقم ضمان ــخ    خطاب   ـ14/      /           التار
  

السادة عمالئنا منحتم قد أنكم   .عقداً) املقاول ( ..…………………………………………………………………:حيث

لتنفي مشروعوذلك   .................................................................... ذ

لكـــم) البنـــك(……………..……………..................……………:نحـــن نـــدفع بـــأن للـــنقض قابـــل ـــ وغ مشـــروط ـــ غ ـــداً ع ـــذا بموجـــب ـــد نتع

قدره ال)  .……........….…: (مبلغاً وقدره(ر ال…………..………………………فقط ي%) 5(يمثل) ر ملا وفقاً ، العقد قيمة   :من

أو  )أ( املبلــغ ـذا أخـرى ـة ج أيــة مـن أو املقـاول مـن اض ـ إع أي عــن النظـر صـرف و ي الكتـا طلــبكم مجـرد و فـوراً لكـم نـدفع أن

ـــــو و أعـــــاله املـــــذكور املبلـــــغ ـــــا مجموع ـــــ تتجـــــاوز أال ـــــ ع ـــــا دفع تطلبـــــون مبـــــالغ ـــــال) …………………(أيـــــة وقـــــدر ( ر : هفقـــــط

ال. ……………………………………………………………………… يـة) ر العر اململكـة ـ بنك أي لدى حسابكم إ ل بالتحو وذلك

لديكم مقبولة أخرى قة طر بأية أو   .السعودية

ب(

(  

بأيــة الوفــاء يل ســ ــ ع مســتقب أو حــا خصــم أي ــدون و مـن وخاليــة صــافية ســتكون طلــبكم ــ ع بنــاءً تــتم مــدفوعات أيـة

ت أو اضرائب فرض ال ة ا أو ا طبيع انت ما م وزات أو إستقطاعات أو عاب أ أو نفقات أو رسوم أو   .نفيذات

ج(

(  

الضـــمان ـــذا ـــ الـــواردة ـــدات التع ل امـــاتشــ للـــنقضال قابلـــة ـــ وغ شـــرط بـــأي مشـــروطة ـــ غ علينـــا مباشـــرة . أساســـية

ذه عض أو ل من عفى لُن اماتوسوف مل ب س شـروطألي ـ ـ التغي مثـل مصـدره أو طبيعتـھ انـت أيـاً سباب ن

جـانبكم مــن إجـراء أو فعـل بـأي القيـام أو التقصـ أو ، إنجـازه املطلـوب العمـل طبيعـة أو مدى التغي أو تمديده أو العقد

من طرفنا يخ أو عفي أن شأنھ من الغ جانب من اماتھأو الضمانومسئولياال ذا ا عل املنصوص   .تھ

يـوم  )د( ايــة ـ ح ونافـذاً املفعـول ســاري الضـمان ـذا ر.. …………يظـل شـ ــذا. ــ14ســنة. ……………مـن شـروط ووفــق

الضــمان ــذا ــاء إلن املــذكور خ التـار قبــل أو ــ وموقعـاً كتابيــاً إخطــاراً لنـا قــدمتم ا إذ أنــھ الحقــ(الضـمان تمديــدات ألي ) ةأو

للشرط نقوم-ووفقاً سوف فإننا ، الضمان نمدد   :بأن

ة  )أ(    املطلو للمدة تلقائياً الضمان ذا ال(بتمديد أن من) يوماً 365تتعدى ع أو الضمان اء إلن ص خ التار   من

أو ، التمديد طلب املدة تلك توضيح حسب الالحقة التمديدات اء إن خ   :تار

ندف  )ب(   الضمانبأن قيمة لكم   .ع

ال  )ج(   الضمان ذا قيمة بأن ونؤكد املدفوع%) 20(تتجاوز نقر البنك مال رأس إجما من املائة ن   . واحتياطياتھعشر

من  )د(   فيھ الفصل يكون الضمان ذا شأن نزاع ااختصاصأي وحد السعودية ية العر اململكة املختصة ات   ا

وا لألنظمة السعوديةووفقاً والتعليمات واللوائح   .لقرارات

  البنك    
      

    

بالتوقيع   املفوضون

  
   



  

  

  
  

6-5 
 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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رس والصيانةالتف شغيل ال  عمليات

ة والصيانة ا شغيل لل العامة ة  دارة العضو  435  رمز

والصيانة  دارة شغيل ال عمليات ة  إدارة العضو  4356  رمز

لرقم لاسم  ال ل ةاملرتبطالعمليةرقم  ال   بال

4356TR01 التنفيذ تحت ال ع املشار       1  ل

4356 TR 02 ا وصيان ا شغيل املطلوب ع املشار       1 ل

4356 AR 03 والصيانة شغيل ال عقود       5 ل

4356 AR 04 ن املتنافس      10 8 ل

4356 AR 05 ن املتنافس ف مظار وثائق       10 ل

4356 TR 06 نفذت كما املخططات     48 33 11 ل

4356 TR 07 املفاتيح ترم       11 ل

4356 TR 08 ات والتج املعدات       13 ل

4356 AR 09  املقاول از ج       16 ل

4356 TR 10 الغيار قطع     23 18 17 ل

4356 AR 11 املقدمة الدفعة   45 44 37 36 19 ل

4356 TR 12 دمة ا أوامر       21 ل

4356 TR 13 الغيار قطع صرف       22  ل

4356 TR 14  ري الش ر التقر       25 ل

4356 TR 15 الطارئة الصيانة       29 ل

4356 TR 16 السكنية الوحدات يل تأ       32 ل

4356 TR 17  املقاول تقديمات       32  ل

4356 TR 18  املقاول أداء قياس مؤشرات             35  ل

4356 TR 19 ة ر الش الدفعات      45 44 36 ل

4356 TR 20 املطابقة عدم ر تقار       40 ل
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  TR01 4356:  رقمل  الباب

  

التنفيذل  : الرقـم تحت ال ع خ   املشار   ـ14       /          /           :التار

املشروع  م املشروع  رقم املشروع  اسم نجاز  حالة ي  سبة بتدا لإلستالم املتوقع خ   التار

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
678 

والصيانة عمليات تال  شغيل ال  إدارة

امس ا  TR02 4356:  رقمل  الباب

  

عل  : الرقـم ااملشار وصيان ا شغيل خ   املطلوب   ـ14       /          /           :التار

املشروع  م املشروع  رقم   اسم
شغيل ال مدة

  والصيانة

لفة الت

ة   التقدير

ة ولو   درجة

  عاجل  عادي
عاجل

  جداً 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                

   : سم

والصيانة :الوظيفة شغيل ال عمليات إدارة والصيانة مدير شغيل لل العامة دارة  مدير

   :التوقيع

خ   ه14/   /      ه14/   /     :التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
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والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356A R03:  رقمل  الباب

  

والصيانةل  : الرقـم شغيل ال خ   عقود   ـ14       /          /           :التار

خھ  العقدرقم  م املشروع  تار العقد  اسم املشروع  مجال   موقع

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .      :    /    /    /  ة
680  

والصيانةالت شغيل ال إدارة   علميات

امس ا   4356AR04: رقمل  الباب

  

 
نل  : الرقم خ  املتنافس   ه14     /      /       : التار

املتنافس  م اتف  الفاكس  اسم ي  ال و لك يد املشروع  ال املشروع  رقم   اسم
؟ عرضھ قدم   ل

  ال  عم

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .      :    /    /    /  ة
681  

والصيانةالت شغيل ال إدارة   علميات

امس ا   4356AR05: رقمل  الباب

  

 
ن  : الرقم املتنافس ف مظار وثائق خ  ل   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع   اسم  /    /   / رقم

املشروع ن   موقع املتنافس   عدد

العطاءات قيمة حسب ن مرتب ن املتنافس  أسماء

  ...........................  -6  ...........................  -5  ...........................  -4  ...........................  -3  ...........................  -2  ...........................  -1  م
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

            سم

الوظيفة             مسمى

            التوقيع

خ             التار
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
682 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR06:  رقمل  الباب

  

نفذت  : الرقـم كما املخططات خ  ل   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /       /   /      رقم

املشروع املخططات    موقع     عدد

املخطط  م املخطط/ اسم  رقم عداد  التخصص  وصف خ التحديث  تار خ   تار

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
683 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR07:  رقمل  الباب

  

املفاتيحل  : الرقـم خ  ترم   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /          /      رقم

املشروع     املفاتيحعدد    موقع

املفتاح  م املفتاح/ اسم  رقم املفتاح  وصف زنة  العدد  *نوع ا الرف  رقم ن  رقم التخز   رقم

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                

املفتاح/ مالحظة*  ماس) 3(ماس) 2(عادي) 1: (نوع   .قراند
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
684 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR08:  رقمل  الباب

  

اتل  : الرقـم والتج خ  املعدات   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /           /          /      رقم

املشروع املجموعة    موقع     رقم

املب املب    اسم     رقم

  م
رقم

  البطاقة
ازوصف/ اسم ا أو   املعدة

عدد

  املكونات
الصن  الطراز   عدولة

رقم

  الدور 
الة   ا

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
685 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356AR09:  رقمل  الباب

  

املقاول ل  : الرقـم از خ  ج   ـ14       /          /           :التار

املشروع املشروع    اسم   /          /    /             رقم

املشروع املقاول     موقع     اسم

الوظيفة  سم  م الوظيفي  مسمى الة  املوقع  التخصص  الرقم   ا

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

      سم

الوظيفة املشروع  مسمى عمليات  مدير وحدة س   ....................رئ

      التوقيع

خ   ه14/    /       ه14/    /       التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
686 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR10 : رقمل  الباب

  

الغيارل  : الرقـم خ  قطع   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع  /        //                            املشروعرقم     موقع

املقاول      اسم

الغيار  م قطع الغيار  رمز قطع النظام  وصف ن  رمز التخز الة  رمز   ا

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

      سم

الوظيفة املشروع  مسمى عمليات  مدير وحدة س   ....................رئ

      التوقيع

خ   ه14/    /      ه14/    /      التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .      :    /    /    /  ة
687  

والصيانةالت شغيل ال إدارة   علميات

امس ا   4356AR11: رقمل  الباب

  

 
املقدمة  : الرقم الدفعة خ  ل   ه14     /      /       : التار

املشروع املشروع   اسم /          /       / رقم املقاول     اسم

  م
رقم

  الدفعة
الدفعة خ الدفعة  تار املستقطع  قيمة   املبلغ

سبة

  ستقطاع
اكمي   ال

من املتبقي املبلغ

املقدمة   الدفعة
  مالحظة

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
688 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR12:  رقمل  الباب

  

دمةل  : الرقـم ا خ   أوامر   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع     املشروعموقع  /          //          رقم

املقاول      اسم

  م
العمل وصف

  املطلوب

خ تار

  الطلب

طالب اسم

دمة   ا

إحالة خ تار

الطلب

  للمقاول 

املعاينة خ ستالم  تار خ   الةا  تار

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
689 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR13:  رقمل  الباب

  

الغيارل  : الرقـم قطع خ   صرف   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع     املشروعموقع  /          //         رقم

املقاول      اسم

القطعة  م القطعة  رمز الطلب  وصف خ الصرف  تار خ الة  تار الصرف  ا عدم ب   س

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

      سم

الوظيفة املستودع  مسمى ن س  أم عملياترئ   ..................وحدة

      التوقيع

خ   ه14/   /      ه14/   /      التار
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
690 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR14:  رقمل  الباب

  

ري ل  : الرقـم الش ر خ   التقر   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع     املشروعموقع  /          //         رقم

املقاول      اسم

  م
رقم

ر   التقر

ة داء  الف   سبة
  مالحظة

الية  السابقة  إ  من   ا

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
691 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR15:  رقمل  الباب

  

الطارئةل  : الرقـم خ   الصيانة   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع     املشروعموقع  /          //         رقم

املقاول      اسم

  م
رقم

  البالغ
البالغ ة البالغ  ج خ العطل  تار العطل  وصف صالح  موقع خ   مالحظة  تار

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
692 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR16:  رقمل  الباب

  

السكنيةل  : الرقـم الوحدات يل خ   تأ   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع     املشروعموقع  /          //         رقم

املقاول      اسم

  م
وصف/ اسم

  الوحدة

رقم

  الوحدة

ليف ت خ تار

  املقاول 
اء ن خ يل  تار التأ الة  مدة   مالحظة  ا

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

 

 
693 

والصيانة شغيل ال إدارة عمليات الت  

امس ا رقم 4356TR17 الباب : ل  

 

 

 

  :الرقم
املقاول    تقديمات     ل

خ   ـ14:       /      /      التار

املشروع املشروع    اسم املشروع  /        /   /         رقم     موقع

املقاول  ة    اسم التقديمات    الف     عدد

  م
رقم

  التقديم
التقديم   وصف

خ   تار

  ستالم
  املرفقات

نوع

  *التقديم

عتماد خ  رمز   تار

سل   يمال
الة   ا

  و  ه  د  ج  ب  أ

1                             

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

التقديم/ مالحظة   . قديم) 2(جديد) 1: (نوع
 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
694 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR18:  رقمل  الباب

  

املقاول  : الرقـم أداء قياس مؤشرات خ  ل   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع     املشروعموقع  /             /            /  رقم

املقاول      اسم

ررقم  م خھ  التقر ة  تار   الف
داء قياس   مؤشر

الية   السابقة  ا

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

  

 
695 

والصيانة عمليات الت شغيل ال  إدارة

امس ا  4356TR19:  رقمل  الباب

  

ةل  : الرقـم ر الش خ  الدفعات   ـ14       /          /           :التار

املشروع     اسم

املشروع     املشروعموقع  /    /    /  رقم

املقاول      اسم

  م
رقم

  الدفعة
الدفعة خ الدفعة  تار   قيمة

أمر رقم

  الصرف

أمر خ تار

  الصرف

صرف خ تار

  الدفعة
الة   ا

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

  :مالحظة

الة ا الصرف) 2( صرفتم) 1: (رمز يتم الصرف)3( لم للمقاول) 4( متأخرتم   . معادة
  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة
  

رقم للملف   .      :    /    /    /  ة
696  

والصيانةالت شغيل ال إدارة   علميات

امس ا   4356TR20: رقمل  الباب

  

 
املطابقةل  :الرقم عدم ر خ  تقار   ه14:       /      /      التار

املشروع املشروع   اسم /       /       / رقم املقاول      اسم   

املطابقة  م عدم ر  وصف التقر خھ  رقم   تار
تكرار

الة   ا
املقاول  من املقاول   املطلوب قبل من املتخذ غالق  جراء خ   تار

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                
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6-1   
6-2   
6-3   
6-4   
6-5   
6-6   
6-7   

6-8   
6-9   
6-10   
6-11   
6-12   
6-13   
6-14   
6-15   
6-16   
6-17   
6-18   

 



امل خالدجامعة   لك

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة

 

والتصميم سيق  ع. م. أ :الت
699   

السادس  الباب
املستودعات  ـ1440 / 01 :  ولصدار وإدارة الصيانة ونات م   ترم

 

     
 

  :تقدیم 1- 6

د  ة فق ة والبحثی ة واألكادیمی االت العلمی ة المج ي كاف دم ف ور وتق د من تط ك خال ة المل ا تشھده جامع ً لم استمرارا

 جراءات العمل وبذلت كل اإلمكاناتاھتمت الوكالة منذ إطالق منھجیة إدارة المشاریع بتطویر وتحسین وأتمتة إ

ادر رامج ومب ة لب ات الالزم ل المقوم وفیر ك ویرلت التھا ، ات التط ا ورس ق رؤیتھ ي تحقی دورھا ف ا ب ً منھ ا وإیمان

وأھدافھا اإلستراتیجیة فقد عززت الوكالة االرتقاء بالعمل المؤسسي كجزء من خطتھا التطویریة الشاملة بھدف 

ة  وبي الجامع ة منس ة لكاف ف خدمات التشغیل والصیانة المقدم ي مختل الب ( تحقیق أعلى مستویات الجودة ف ط

ة ومنشآت  من خالل تطویر منھجیة تشغیل) موظفین، أعضاء ھیئة تدریس ، باتوطال ة الجامعی وصیانة المدین

  .ومرافق الجامعة في مختلف المحافظات

االت  ة بالفرعاء في شتى المج ة الجامعی ي المدین ي ف ور عمران ن تط ً لما تشھده الجامعة م ة (ونظرا ، األكادیمی

فقد سعت وكالة الجامعة للمشاریع ممثلة بوحدة ) والسكنیة ، والبنیة التحتیة ،  والترفیھیة، والریاضیة ، والطبیة 

اءة  ة والكف ق الكفای یانة لتحقی ات وخدمات التشغیل والص ة لعملی رامج التطویری دیم الب ي تق ة ف ویر والمتابع التط

ً ومن ثم بالت ات العالیة المتمیزة لعملیات وبرامج التشغیل والصیانة مستعینة با أوال د البیان ة لقواع ات الحدیث قنی

والنظم المتقدمة في تطبیق إستراتیجیة الصیانة الشاملة وذلك بإعداد نظام ترمیز لمكونات أنظمة الصیانة وإدارة 

ً مستودعات قطع الغیار    .المشار لھا أدناهلمبادئ األساسیة ل وفقا
 

  : تعریف نظام الصیانة  2- 6
  : المعنى الصحیح للصیانة 6-2-1

اءً  غی بن ة التش ى منھجی یانة  لعل ث( والص اب الثال ى الب الع عل ل االط ان ) أم ن ف ر ع مون یعب یانة مض الص

ي  نظم ف دات وال زة والمع ع األجھ دف وض ا بھ مجموعات المھام وسلسلة العملیات المستمرة التي یجب القیام بھ

حیث تتعطل بعض األجزاء وضع االستعداد للعمل وتكمن أھمیة الصیانة في االستمراریة في حالة حدوث عطل 

ي  غیل والصیانة ف ات التش ي عملی م ف دور المھ رز ال قبل التآكل والتلف والصدأ خالل فترة عمرھا التشغیلي ویب

  :تحقیق العدید من األھداف ومن أبرزھا

المحافظة الدائمة لألجھزة والمعدات والنظم وبالتالي ضمان حسن األداء واستدامت منشآت ومرافق  )1(

 .الجامعة

 .قالل من حدوث األعطال وما تسببھ من تعطل أو تأخر للعملاإل )2(
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 .زیادة العمر االفتراضي وبالتالي ترشید تكلفة التشغیل والصیانة )3(

 .تحقیق ظروف تشغیل مستقرة )4(

  :أنواع الصیانة 6-2-2

  :صیانة وقائیة -أ
عة لمعالجة وھي عبارة عن مجموعة الفحوصات والخدمات التي تقدم بصفة دوریة وحسب خطة زمنیة موضو

 ً ً وشھریا ً وأسبوعیا القصور إن وجد قبل حدوث العطل أو التوقف عن العمل وتتم عملیات الصیانة الوقائیة یومیا

  .حیث الفحص الدوري الظاھري من عملیات تنظیف وتشحیم وتزییت لبعض األجزاء إذا لزم األمر

  :صیانة تصحیحیة أو عالجیة -ب
ي وھي عبارة عن العملیات التي تتم ل ة أو الت زاء التالف ر األج إلصالح حسب خطة زمنیة مجدولة ویتم فیھا تغیی

  .انتھى عمرھا االفتراضي ویمكن إدخالھا ضمن برامج وخطط الصیانة الوقائیة الستثمار الوقت وترشید التكلفة

  :طارئة صیانة -ج
وھذا النوع من الصیانة من وھي العملیات التي تتم نتیجة لحدوث تلف مفاجئ یؤدي إلى توقف عملیات التشغیل 

  .اختصاص مكتب الطوارئ
  

  :الخطوات التصحیحیة للصیانة 6-2-3
 .لصیانةالتشغیل وا ط وبرامجخط إعداد وتجھیز .1

 .توفیر قطع الغیار .2

 .واألدواتوالمعدات توفیر العدد  .3

 .(MORMOS)توفیر نظام تسجیل المعلومات .4

 .أعمال الصیانةومتابعة تنظیم  .5

 .الصیانةالتشغیل وامج خطط وبرمراقبة تنفیذ  .6

 .تدریب العمالة الفنیة .7
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  :الھدف من إنشاء المستودعات 6-3

دف  ةتھ یانة وا للتشغیل اإلدارة العام نلص ھیل  م زین لتس م التخ دث نظ ى أح وم عل ة تق تودعات حدیث اء مس إنش

لما لذلك من امج المتزامنة مع خطط وبرتوفیر وانسیاب المواد المطلوبة للتشغیل والصیانة بالسرعة المطلوبة و

از  الي إنج ي وبالت ل المخزن اتآثار ملموسة في تكلفة مناولة المواد وثم كفاءة أداء العم الصیانة التشغیل و عملی

  .الصیانةالتشغیل والمحدد في برامج وخطط وقت الفي  )والطارئة  العالجیة، الوقائیة ( بكافة أنواعھا
  

  :مفھوم إدارة المستودعات 4- 6

ائف إ م وظ ن أھ یانة م غیل والص واد التش تالم م ات اس یط عملی ي تخط زین وھ ة التخ تودعات وظیف دارة المس

عملیات التشغیل والصیانة باحتیاجاتھا الیومیة في الوقت المناسب  إداراتوالمستلزمات والمحافظة علیھا وإمداد 

ب الك المخزون حس ة ب اظ والعنای ة باالحتف ة المختص ي الجھ تودعات ھ ا وأن إدارة المس ات كم ات والنوعی می

  .المطلوبة من جھاز اإلشراف

  :ویتضح من التعریف السابق أن إدارة المستودعات تؤدي مھمتین رئیسیتین ھما

ً أ ین : وال ى ح تودعات إل ا للمس ث دخولھ ن حی وردة م تلزمات الم ار والمس ع الغی واد وقط ب الم زین وترتی تخ

 .إلدارات عملیات التشغیل والصیانةصرفھا 

 ً ا المح: ثانیا افظة على المواد وھي عملیة العنایة بالمواد المخزونة من التلف والضیاع وضمان سالمتھا وبقاؤھ

 .صالحة لالستخدام لحین الحاجة إلیھا

  :اآلثار السلبیة المترتبة على عدم االھتمام بالمستودعات 5- 6

كلة إلیھا بشكل مناسب یمكن ولمإن عدم االھتمام بالمستودعات وتوفیر الوسائل التي تمكنھا من ممارسة المھام ا

  :أن تنتج عنھ بعض المشكالت، ومنھا

أمین  ااستثمارھ نباإلمكاتلف أو فقدان المواد المخزنة مما یكلف الجامعة مبالغ كبیرة كان  -أ  في تنفیذ أو ت

 .أصناف أخرى

 .نتھاء المخزون وعدم تأمین األصناف في الوقت المناسبتوقف العمل نتیجة إل -ب 

واد ا - ج  ادة الم واد زی ناف الم زین وأص تویات التخ اس مس تمرة لقی ات مس ود دراس دم وج ة لع دة نتیج لراك

 .وھذا یشكل ھدر للموارد المخزنة
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  :دارة المستودعاتإالشروط الواجب توافرھا لتحقیق أھداف   6 - 6

زین  .1 الیف التخ ل تك ك لتقلی ة وذل یانة المخزن غیل والص واد التش ن م دروس م توى م اظ بمس االحتف

 .األمثل لمخصصات البنود المستعاضة واالستثمار

 .تمییز المخزون عن طریق تعریف األصناف ووضع التصنیف والترمیز المناسب لكل منھا .2

ة  فحص المواد المستلمة قبل إدخالھا المستودعات .3 ا  الرئیسیة والفرعی ة بم ا للمواصفات الفنی ومطابقتھ

 .ودة وصالحیتھا لالستخدامیضمن سالمة المواد المخزنة من حیث الكمیة والنوعیة والج

المة  .4 ا وس ول علیھ ھولة الحص من س ا یض ا بم ة لھ اكن المخصص ي األم ة ف ناف المخزن ع األص وض

 .تخزینھا

واد  .5 ل الم ا نق ا فیھ دة بم وابط المعتم ً للض ا یانة وفق غیل والص ات التش رف لعملی إجراءات الص ام ب القی

 .المطلوب صرفھا بشكل سلیم ودقیق

نة والمستلمة والمصروفة والراجعة وتحدید أرصدة المخازن والقیمة المالیة تسجیل حركة المواد المخز .6

 .لھا

وارئ  .7 االت الط ة ح واد لمواجھ ن الم بة م ات المناس اظ بالكمی ن االحتف د م زون للتأك ة المخ مراقب

ى  زین إل الیف التخ ل تك غیل والصیانة وتقلی رامج التش ط وب من خط ة ض ة المجدول ات الفعلی واالحتیاج

 .ن أقصى حد ممك

 .االحتفاظ بسجالت التخزین المتعلقة بعملیات االستالم والصرف واألرصدة المتوفرة  .8

 .تطبیق إجراءات األمن والسالمة في المستودعات  .9

ة للتشغیل  .10 دیر اإلدارة العام ال لم ن أعم ھ م ام ب م القی ا ت رفع تقاریر دوریة عن حالة المستودعات وم
 .والصیانة 

  :اتالتخطیط الداخلي للمستودع 7- 6

رف   .1 ة والص توزیع مناطق مساحات التخزین بما یعكس العالقة بین االستالم والتخزین والنقل والمناول

 .وطبیعة وتصنیف المواد المخزنة

 .وجود مساحات كافیة للممرات لسھولة تحرك معدات النقل وسرعة تحرك األفراد .2

 .م إلى آخر موقع للتخزینأن یكون الممر الرئیسي بطول المستودع كلھ بدایة من نقطة االستال .3

یش  .4 رز والتفت وجود مساحة خالیة في مقدمة المستودعات ألغراض المواد الموردة تسمح باالستالم والف

 .المؤقت لحین تخزینھا بعد االستالم النھائي
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ات  .5 ات والتقاطع ن المنحنی ادة ع ون ح تقیمة وصالحة دون أن تك ة مس مراعاة أن تكون الممرات الفرعی

 .لة مرور المعدة وأدوات النقل الیدويواألركان لسھو

 .توفر مساحات النتظار العربات للتنزیل والتحمیل .6

 .توفیر المرونة الالزمة لتحقیق إجراءات األمن الداخلي لمواجھة الحوادث الطارئة .7

 ).إذا لزم األمر ( سھولة استخدام وسائل المحافظة على المخزون من تھویة وتكییف وتبرید  .8

 .ل للفراغات العلویة لألرفف حسب المتبع في ترمیز الخزائناالستخدام األمث .9

 .تحدید وتخصیص حاویات للمواد الخطرة والقابلة لالشتعال .10

ول  .11 نف والوص د الص ھلتسھیل عملیة تحدی ى  إلی احات المستودع إل یم مس تم تقس ة فی رعة الممكن بالس

ن  ة م فمناطق تشمل كل منھا على صفوف خزائن تتألف كل خزن ل ر،  أرف ل صنادیق وك ف یحم

 .تخزین لقطع الغیار الصغیرة یراعى فیھا عوامل تصنیف المواد المراد تخزینھا

ة  .12 ة الالتینی الحروف الھجائی ف والصنادیق ب زائن واألرف یتم ترمیز مناطق التخزین والصفوف والخ

 :على النحو التالي) 1-6(واألرقام العربیة حسب الموضح بالشكل رقم 

  ).……,A,B,C,D,E,F(بحرف واحد مثال  یرمز لكل منطقة   12-1

  )..……1,2,3,4,5,6(یرمز لكل صف بأرقام متسلسلة مثال    12-2

ى أن    12-3 ب حجم المستودع عل ر حس ین أو أكث یتم ترقیم الخزائن بأرقام حسابیة تتألف من رقم

ة  م الخزن ار رق ى یس ف عل م الص زائن رق ى الخ ب عل یكت

ال ف ) ....,101,102,103,104,105,106(مث م الص ث أن رق ة ) 1(حی م الخزن و رق

)01.(  

  ).……,A,B,C,D,E,F(بحروف ھجائیة مثال  األرففیتم ترقیم    12-4

 )..……1,2,3,4,5,6(یتم ترقیم كل صف بأرقام متسلسلة مثال    12-5

         
  .ترمیز مناطق التخزین في المستودعات )1-6(شكل رقم 

  التخزین كبائن ترمیز
 1  2  3  4  5  حقول الترمیز

  A  04 1  D  4  مثال
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  :حیث أن

 .رمز منطقة التخزین) 1(

  .رمز صفوف الخزائن )2(

 

 .رمز الخزائن) 3(

 .رفارمز  )4(

 .رمز الصندوق )5(

  :مواد التشغیل والصیانةترمیز  8- 6

ھ یخصص  زون أي ان تعتمد وظیفة التخزین على استخدام رموز وأرقام معینة للداللة على كل صنف من المخ

رقام وحروف لكل صنف حیث یكتفى باإلشارة إلى الرمز للداللة على الصنف ومواصفاتھ وخصائصھ وسماتھ أ

  .في التقاریر والسجالت وخطط وبرامج التشغیل والصیانة وأوامر الصرف والشراء

اعد  یانة یس واد الص ز م تخدام ترمی ىإن اس راف عل از اإلش ائي  جھ ذلك أخص یانة وك غیل والص ات التش عملی

  :ستودعات واإلداریین على ما یليالم

 .إمكانیة تمییز المواد بدقة متناھیة والتعرف على كل صنف بسھولة -1

 .وإلدخال والصرف واالعتمادتسھیل إنجاز عملیات الشراء  -2

اءیحقق الكفاءة في مراقبة حركة األصناف وكفاءة صرف أصناف  -3 دون أخط واد أو أدوات  ب راء م أو ش

 ً  .لمستودعاتفي امتوفرة أصال

 .بالحاسب اآللي ضبط ومراقبة المخزونتسھیل  -4

 .تجنب استخدام أوصاف مطولة لكل صنف -5

 .عداد التقاریر الدوریة لحركة الصرفإ -6

ز  ز أو ترمی ي تمیی ي تستخدم ف الیب الت ن األس دد م اك ع یانةھن غیل والص واد التش روف  م واء باستخدام الح س

ام وال يالھجائیة والتي لھا مدى محدود أو باألرق ام یت ت رف وأرق ل أح داھا أو باألسلوب المركب أي یحم ع م س

  : راعى أن تتوفر المواصفات التالیةولكي یتم الترمیز ویسھل استخدامھ یُ 

ال  ة : مث ي منطق ودة ف ة موج ادة المطلوب ي ) D(الم ف
م  ف رق ة) 1(الص ي الخزن م  ف رف ) 04(رق ى ال عل

  ).4(دوق رقم في الصن) A(رقم
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 .إعطاء رموز لكافة المواد المخزنة - 1

 .ثبات الرموز وعدم تغیرھا إال عند الضرورة القصوى - 2

ا  أن تتسم بالبساطة وعدم التعقید وذلك باستخدام أقل عدد ممكن من - 3 ن حفظھ ى یمك الحروف واألرقام حت

 .ویسھل تداولھا

 .إعطاء رموز متشابھة للمواد التي تكمل بعضھا اآلخر - 4

ً لاللتباس - 5  .أن تكون الرموز واضحة منعا

 .التسلسل ویقصد بھ أن تكون رموز كل مجموعة ومحتویاتھا مسلسلة في ترتیبھا للتعرف علیھا - 6

ات ومكونات - 7 من المجموع ل یتض داد دلی ب إع ا یتوج ة علیھ وز الدال یفاتھا والرم یالتھا وتوص ا وتفص ھ

ة ویجب  ة بالوكال ات المعنی ى الجھ ھ عل واألسعار التقدیریة وتحدیثھ بصفة منتظمة بشكل دوري وتوزیع

 أن یُصمم بشكل مدروس یُسھل عملیة الرجوع إلى أي صنف مطلوب وأن یسمح بإضافة أصناف جدیدة 

  :یق األھداف التالیةیتم تصنف مواد التشغیل والصیانة لتحق - 8

 .سھل مھام اإلدخال والصرف والجرد الدوريیُ  -أ 

 .الصیانةو التشغیل برامجخطط وتنفیذ  تأخرالمحافظة على المخزون المثالي لتجنب  -ب 

واد الثمی -ج  زین الم ى تخ ة عل ات نالمحافظ رج لعملی ار الح ي المس روریة ف كل ض ي تش ة الت ة والمھم

 .التشغیل والصیانة

ق المحافظة على سالمة  -د  ھ تحق ات امن ي حاوی ة لالشتعال ف رة والقابل واد الخط تخزین المواد بفرز الم

 .متطلبات السالمة 

  .األمثل لمساحات التخزین وخفض تكالیف تخزین المواد االستثمار - ه 

  :التشغیل والصیانة نظمترمیز مكونات  9- 6

دث ال ى أح ذھا عل میمھا وتنفی م تص ة ت ق الجامع آت ومراف ة ومنش ة والمواصفات المدینة الجامعی اییر العالمی مع

غیل  اءة التش تمرار كف توى اس ى مس ة عل ب للمحافظ دة یتطل ورة ومعق ة متط ى أنظم مل عل یة وتش ة القیاس الفنی

ات وأساسیات  من متطلب ال یض كل فع ة بش ة والعالجی ات الصیانة الوقائی ى تخطیط عملی ةواالستدامة إل  منھجی

بشكل یحقق رضاء منسوبي الجامعة نفیذ عملیات التشغیل والصیانة ت وتنظیم ومتابعة بالوكالةالتشغیل والصیانة 

  :وعلیھ فان ترمیز مكونات نظام التشغیل والصیانة یشتمل على التصنیفات التالیة 
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  .تصنیف أنظمة مكونات التشغیل والصیانة:  أوالً 

 ً   .التشغیل والصیانة )قطع الغیار ومواد البناء ( ترمیز مواد: ثانیا

 ً   .یز مواقع أنظمة مكونات الصیانةترم: ثالثا
  

  .تصنیف أنظمة مكونات التشغیل والصیانة: أوًال 
  

  :تشمل مكونات التشغیل والصیانة في الجامعة على األنظمة التالیة

 . ( Mechanical Systems)مجموعة األنظمة المیكانیكیة  )1(

 . (Electrical Systems )مجموعة األنظمة الكھربائیة )2(

 . (Civilian Systems)مدنیةمجموعة األنظمة ال )3(

  . (Architectural Systems) مجموعة األنظمة المعماریة )4(

حة أعاله  امق الموض اللون الغ ویرمز لھذه المجموعات بحرفین اختصارا ألسم المجموعة بالحرفین المعلمین ب

رفین والت ات بح ذه المكون ز لھ ة ویرم ة وخارجی ع داخلی ات وتواب ى مكون تمل عل ة تش ذه األنظم رقم وھ ع ب واب

متسلسل یتكون من خانتین أو أكثر على أن یخذ التابع الداخلي األرقام األولى الموضحة في جداول المجموعات 

  :على النحو التالي) 2-6(المرفقة وذلك حسب الشكل رقم 

  .تصنیف مكونات الصیانة )2-6(شكل رقم                
  
  
  

  :حیث أن 

 .یرمز لنوع المجموعة )1(

 .یرمز لنوع مكونات المجموعة )2(

 .یرمز لنوع توابع مكونات المجموعة )3(

ا  )4( ة ویلیھ دات الداخلی ص الوح ى تخ ام األول ون األرق ى أن تك ة عل ات المجموع ع مكون ز ألحد تواب یرم

 .الوحدات الخارجیة حسب نوع مكونات النظام

 .مبنى ورقم الدوررقم مسلسل على مستوى ال )5(

  

  ترمیز المعدات
 1  2  3  4  5  حقول الترمیز

 AC  MS  02  1  20  مثال

واء ، مجموعة األنظمة المیكانیكیة: مثال  ة الھ ف اسبلیت وحدة مناول وع التكی یخص التھویة والتبرید ن
  .20الداخلیة الرقم المسلسل 
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  .مجموعة األنظمة المیكانیكیة) 1- 6(جدول رقم 
النظام يف صدار MS  تص   40.0130  رقم

النظام مكونات صدار 4   عدد خ   ـ30/1/1440  تار

ع  الرمز  الوصف  م التوا   عدد

يد  1 والت ة و ال   AC 3  نظام

شباك  1-1   1  01  مكيف

إسبلت  1-2   2  02  مكيف

مرك  1-3   2  03  زي مكيف

العامة  2 دمات ا ات   SN 5  شب

الشرب  2-1 مياه ات    01  شب

الص  2-2 الصرف مياه ات     02  شب

السيول    2-3 مياه ات     03  شب

ق  2-4 ر ا من الوقاية مياه ات     04  شب

الطاقة  2-5 نقل أنظمة ات     05  شب

  PS 7  السباكةأعمال  3

ارة  3-1 ا    01  املياه

البارد  3-2     02  ةاملياه

الص  3-3 الصرف     03  مياه

املضغوط  3-4 واء     04  ال

الصناعية  3-5   3  05  الغازات

املعامل  3-6     06  غازات

سطح  3-7 مياه ف     07  "مطار"تصر

ة  4 معا   TP 3  محطات

الص  4-1 الصرف   4 01  محطات

املياه  4-2 ة معا   3  02  محطات
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  .لكهربائیةااألنظمة مجموعة ) 2- 6(جدول رقم 
  

النظام يف   40.0130  صداررمز ES  تص

النظام ونات م خ  6  عدد   ـ30/1/1440  صدارتار

ع  الرمز  الوصف  م التوا   عدد

ضاءة  1   LS 2  نظام

  01  الداخليةضاءة  1-1

ارجية  1-2 ا     02 ضاءة

تصاالت  2   CS  7  أنظمة

ق  2-1 ر ا     01  إنذار

اتف  2-2     02  ال

نت  2-3     03  ن

    04  الراديو  2-4

ة  2-5 املركز    05  الساعة

ما  2-6 ا    06  النداء

والدخول   2-7 املراقبة ات    07  ام

اصة  3 ا   SC 5  نظمة

املتواصل  3-1 الطاقة     01  إمداد

ض  3-2     02  التأر

ق   3-3 ال من ماية     03  ا

بالطوارئ   3-4 اصة ا والطاقة     04  ضاءة

مغناط  3-5 لك     05  الوقاية

الطاقة  4   PG 2  مولدات

الديزل   4-1     01  مولدات

نات  4-2     02  التور

املنخفض  5   LV  5  الضغط

ائية  5-1 ر الك     01  الدوائر

ع  5-2 التوز     02 لوحات

الطاقة  5-3     03 مقاس

اء  5-4 ر الك     04 عداد

التيار  5-5 فصل    05 مفاتيح

املت  6   MV 9 وسطالضغط
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  .الكهربائیةاألنظمة مجموعة ) 2-6(جدول رقم  تابع
  

النظام يف   40.0130  صداررمز ES  تص

النظام ونات م خ  6  عدد   ـ30/1/1440  صدارتار

ع  الرمز  الوصف  م التوا   عدد

املتوسط  6-1 د ا     01 لوحات

ل  6-2 التحو     02 محطات

    03 املحوالت  6-3

د  6-4 ا     04 املتوسطابالت

حمال  6-5 فصل    05 مفاتيح

الطاقة  6-6 ع توز    06 لوحات

املنخفض  6-7 د ل ماية ا زة    07 أج

شغيل  6-8 ال    08 بادئات

املنخفض  6-9 الضغط نظام    09 مراقبھ

  
  األنظمة المعماریةمجموعة ) 3- 6(جدول رقم 

  

النظام يف   40.0130  صداررمز AS  تص

ونات م خ  5  النظامعدد   ـ30/1/1440  صدارتار

ع  الرمز  الوصف  م التوا   عدد

ة  1 املعمار شطيبات   AF 10  ال

ارجية  1-1 وا الداخلية    01  اللياسة

سألواحانظمھ  1-2     02  ا

سية  1-3 ا     03  الزخرفة

املعلقة  1-4     04  سقف

    05  رضياتبالط  1-5

الداخلية  1-6 دران ا     06  أغطية

ارجية  1-7 وا الداخلية سات     08  التل

انات  1-8     09  الد

دران  1-9 ا     10  ةيالداخلغطية

الداخلية  1-10     11  القواطع
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  األنظمة المعماریةمجموعة ) 3-6(جدول رقم  تابع
  

النظام يف   40.0130  صداررمز AS  تص

النظام ونات م خ  5  عدد   ـ30/1/1440  صدارتار

ع  لرمزا  الوصف  م التوا   عدد

غالقات  2   CS  4  أنظمة

    01  بواب  2-1

    02  النوافذ  2-2

الطبيعية  2-3 ضاءة     03  مناور

الزجاجية  2-4 ات     04  الواج

للسباكة  3 ة املعمار   PF 6  تركيبات

    01  املراحيض  3-1

ستحمام  3-2     02  أحواض

الغسيل  3-3     03  أحواض

دمة  3-4 ا     04  أحواض

املباول   3-5     05  أحواض

املطبخ  3-6     06  أحواض

املعدنية  4   M 4  املشغوالت

نة  4-1 الز     01  ساللم

ن  4-2     02  الدرابز

منية  4-3 واجز     03  ا

ور   4-4 للدي املعدنية شكيالت     04  ال

رضيات  5   FS  4  أنظمة

املعدنية  5-1     01  رضيات

ية  5-2 ش ا     02 رضيات

املرنة   5-3     03 رضيات

ة  5-5 املعا     04 رضيات
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  مجموعة األنظمة المدنیة )4- 6(جدول رقم 
  

صدار  40.0130 النظام CS رمز يف  تص

صدار  ـ30/1/1440 خ النظام 5 تار ونات م  عدد

ع التوا  م الوصــف الرمز عدد

5 SW املوقع  1 أعمال

بة 01  ال ة   1-1 معا

و  02  دم  2-1 زالةال

ي 03  شا فر  3-1 ا

املوقع 04   4-1 محسنات

وال 05   5-1 الزراعة

6 CW رسـانة ا  2 أعمال

رسانة 03  ا  3-2 سليح

والشــد 04  التمدد  4-2 فواصل

املياه 05   5-2 مصرف

محسنة 06   6-2 إضافة

3 MW البناء   3 أعمال

البناء 01   1-3 مواد

 2-3 سليحشبك 02 

ملونة 03   3-3 مواد

7 MF املعادن   4 شكيل

ي 01  شا ديد   1-4 ا

ي 02  شا  2-4 ملونيوم

املعدنية 03   3-4 العوارض

املعدنية 04   4-4 سطح

املعدنية 05   5-4 الساللم

ي 06  املعد ن  6-4 الدرابز

املعدنية 07  ل يا  7-4 ال

3 PW الوقاية  5 أعمال

راري  01  ا العزل   1-5  مواد

ة 02  الرطو عزل  2-5 مواد

الصوت 03  عزل  3-5 مواد
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  . ترمیز مواد التشغیل والصیانة: ثانیاً 

وارد التشغیل  إجراءاتلتمییز قطع الغیار وتسھیل  ي نظام إدارة م الصرف والشراء واعتماد المواد وإدخالھا ف

إجراء عملیات المراقبة والجرد الدوري والسنوي والنھائي وحفظھا في المستودع و" MORMOS"والصیانة 

م  كل رق ح بالش ات الصیانة حسب الموض ز مكون اة ) 3-6(فانھ یلزم ترمیزھا بشكل متكامل مع ترمی ع مراع م

  . أدناهتصنیف وطبیعة وخصائص مواد التشغیل والصیانة الموضحة 
  

ات  -أ  غیل أو عملی ات التش ل عملی ى تعط ا إل دم توفرھ ؤدي ع ي ی ة والت ة والحرج واد المھم نیف الم تم تص ی

 ). CSP(الصیانة ویرمز لھا بثالثة حروف ھجائیة 

 ).HCS(یتم تصنیف المواد غالیة الثمن ویرمز لھا بثالثة حروف ھجائیة   -ب 

ة یتم تصنیف المواد مدة تأمینھا وتوریدھا وتسلیمھا لفریق اإلش -ج  ا بثالث ز لھ راف یستغرق وقت طویل ویرم

 ).LDS(حروف ھجائیة 

 ).DSP(ویرمز لھا بثالثة أحرف ھجائیة  ، یتم تصنیف المواد الخطرة والقابلة لالشتعال  -د 

 ).ODM(ویرمز لھا بثالثة أحرف ھجائیة ، یتم تصنیف المواد التي یمكن تخزینھا خارج المستودع  - ه 

 ).CSS(یرمز لھا بثالثة أحرف ھجائیة ، مخازن مكیفة أو مبرده یتم تصنیف المواد التي تحتاج إلى  - و 

رفھا  -ز  تم ص دات الطوارئ وی اس ومع زة القی ل األدوات وأجھ ة لالستھالك مث ر قابل واد الغی یتم تصنیف الم

 ). NCM(یرمز لھا بثالثة أحرف ھجائیة ، كعھدة یلزم إعادتھا إلى المستودع 

  .تصنیف مواد التشغیل والصیانة )3- 6(رقم شكل                                  

  ترمیز قطع الغیار
 1  2  3  4  5 6 7  حقول الترمیز

 7546P5424  CSS CSP  1  02  AC  MS  مثال
 

  :حیث أن 
 .یرمز لنوع المجموعة )1(
 .یرمز لنوع مكونات المجموعة )2(
 .یرمز لنوع توابع مكونات المجموعة )3(
  .جموعةیرمز ألحد التوابع الداخلیة حسب عدد مكونات الم )4(
 .تصنیف مواد التشغیل والصیانة )5(
 )الخ... تكییف أو تبرید ، خارج المستودع ( متطلبات التخزین  )6(
 .ترمیز قطع الغیار حسب كتالوج المصنع او الموضح على البطاقة المواد )7(

ال  ام  :مث ة النظ من مجموع بلیت ض ف اس مكی
واء  ة الھ دة مناول انیكي وح ار ، المیك ة الغی قطع

ا ع عل) 7546P5424(رقمھ ة تق ار مھم ى المس
ي  ا ف زم تخزینھ یانة یل رامج الص ط وب رج لخط الح

 .المستودع في مكان مكیف
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  .ومكونات الصیانة أنظمةترمیز مواقع : ثالثًا 

ة الستثمار الوقت خاصة في حاالت الطوارئ فانھ البد من تحد نظم الكھربائی زات وال ید مواقع المعدات والتجھی

  :إلى والمیكانیكیة بدقة وترمیز جمیع أماكن تلك المعدات بشكل واضح ودقیق ویھدف ترمیز المواقع 

 .المحددة األوقاتضمان تنفیذ خطط وبرامج الصیانة الوقائیة والعالجیة في  - 1

 .اليتحدید اإلحتیاجات المتوقعة لقطع الغیار والمخزون المث - 2

 أوالجامعة سواء في سجالت الصیانة  منشآتربط تصنیف قطع الغیار مع المعدات المستخدمة في مختلف  - 3

 .سجالت المستودعات

 .إلیھاالصیانة وسرعة الوصل  أعمالتحدید مواقع   - 4

 .ضبط ومراقبة الصرف الفعلي لقطع الغیار  - 5

 . تحلیل معدالت االستھالك وإعداد التقاریر اإلحصائیة  - 6

 .من سالمة وصحة عملیات الصرف التحقق - 7

 . التشغیل والصیانة إستراتیجیةتكامل البیانات مع عناصر   - 8

 .وضوح بطاقات الصیانة الوقائیة والعالجیة وبطاقات المعدات  - 9

ات  ف المحافظ یتم ترمیز المواقع على مستوى المدینة الجامعیة للطالب والطالبات والمراكز والكلیات في مختل

  :وذلك على النحو التالي) 4-6(امعیة حسب الموضح بالشكل رقم خارج المدینة الج

  .ترمیز مواقع أنظمة ومكونات الصیانة) 4- 6(الشكل رقم 

  ترمیز الموقع
 1  2  3  4  5  6  حقول الترمیز

 AA4 A  4 11 31  1 مثال
  

  :حیث أن 
االطالع على  من نظام ترقیم المشاریع أمل) 11-7( یرمز لموقع المعدة حسب الموضح بالجدول رقم   )1(

 .الدلیل المعرفي الجزء األول الباب السابع

 .یرمز لرقم المبنى حسب الموضح على المبنى على الطبیعة  )2(

من نظام تصنیف المخططات أمل االطالع ) 22-7(یرمز لتصنیف المبنى حسب الموضح بالجدول رقم  )3(

 .على الدلیل المعرفي الجزء األول الباب السابع
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قام مسلسلة حسب ترقیم طوابق المبنى والموضحة داخل المبنى بجوار المصاعد یرمز لرقم الطابق بأر )4(

 .أو الدرج

 )..……A,B,C( یرمز لمربعات تقسیم مساحات الطوابق بحرف ھجائي   )5(

 .یرمز لرقم الغرفة بأرقام وأحرف حسب المعلن على باب الغرفة  )6(

  .عأما بالنسبة للمواقع المفتوحة یتم االعتماد على إحداثیات الموق
  
  
 

  

  :توصیف قطع الغیار  10- 6

ا  ة مم إن عملیة التوصیف والترقیم لقطع الغیار عملیة تحتاج إلى دقة متناھیة من حیث الوصف الصحیح للقطع

غیل  ال التش ي مج ة ف ره طویل دیھم خب ین ل ین وتقنی یلزم أن یقوم بھذا العمل أشخاص ذو كفاءة من مھندسین وفن

لمشروع ویقوم بھذه المھمة جھاز اإلشراف بالتعاون مع المقاول المنفذ وتكون والصیانة وذلك في مرحلة تنفیذ ا

  .ھذه السجالت من متطلبات اإلستالم االبتدائي للمشروع 

ع ( تقوم اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة بمراجعة واعتماد سجالت توصیف جمیع مواد التشغیل والصیانة  قط

ار ة، الغی ائیة والمعماری واد اإلنش م )  الم كل رق ح بالش ب الموض ا حس م ) 4-6(وترمیزھ جل رق ق الس وف

)4356TR08  (السجل رقم  وإعداد سجالت مخزون المستودع وفق)4356TR10 ( زون وإصدار دلیل المخ

  .االطالع على الباب الخامس للحصول على تلك السجالت آمل .لجمیع قطع الغیار

ى التشغیل والصیانة یتم توزیع ا أنظمةحسب مجموعات  اعدة اإلدارات  إداراتلدلیل عل التشغیل والصیانة لمس

راء الم أوامرعلى اعتماد  دة الصرف والش ع المقل راء القط رة وتجنب ش حة ، باش ن ص ق م تم التحق ب أن ی ویج

د  ي مخزون للبن تسجیل قطعة الغیار في بند واحد أي رقم كود واحد حیث إن عدم الدقة في التسجیل قد یتسبب ف

ك بعدة أرقام كود یة مختلفة وبالتالي ینتج عن ذلك طلب البند أكثر من مرة على أساس أنھ بند مختلف ولعالج ذل

ة  ب استخدام أنظم ذا یتطل ا وھ م یسبق ترقیمھ ة ل ادة المطلوب أن الم رقیم ب یجب أن یتم التأكد قبل التوصیف والت

  .نلحفظ بیانات قطع الغیار ومتابعة المخزو" EDP"قواعد البیانات اإللكترونیة

  

ارة ، ) 31(مبنى رقم ، المدینة الجامعیة : ب خدمة إصالح عطل فيمثال طل مبنى تعلیمي خاص بكلیة العم
  ) . AA4(رقم الغرفة ،)  A(تقسیم ، الطابق الرابع ، والتخطیط 
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  :وظائف التخزین 11- 6

  :من أساسیات وظیفة التخزین االحتفاظ بكمیات مناسبة من المواد لحین طلبھا من وحدات العملیات

  .یتم االحتفاظ بكمیات مناسبة من األصناف - 1

ا یجب  - 2 ر مم إن كانت الكمیات أقل مما یجب تعرض المستخدم للتوقف وتعطل العمل وإن كانت الكمیات أكث

  .خزون وزادت التكلفة وارتفعت الكمیات الراكدة والتالفةأرتفع معدل الم

ر  - 3 ف أو تغی زون للتل رض المخ دم تع دة وع ة جی ا بحال اظ علیھ واد للحف زین الم ب لتخ ان المناس وفیر المك ت

  .خصائص المواصفات

  .التخزین یتم لفترة زمنیة تطول أو تقصر حسب الحاجة - 4

  .ارة ووسائل المناولة وعاملینتوفر شروط التخزین المناسبة من إضاءة وتھویة وإن - 5

  .یتم التخزین بأسلوب مناسب من استالم وفحص وترمیز ـوصرف ـومناولة ورقابة - 6

  .بناء األسلوب المخزني على نظم معلومات سلیمة ودقیقة لكل صنف - 7

  :األھداف الرئیسیة لوظیفة التخزین 12 - 6

دات من األھداف الرئیسیة للتخزین ھي التخطیط والتنظیم لعملیات الت داد الوح خزین والمحافظة على المواد وإم

  .واألقسام باحتیاجاتھا في الوقت المناسب بما یضمن استمرار عملھا بكفاءة ودون انقطاع

بة  ودة مناس لیمة وج ة س توفیر االحتیاجات من المواد والعدد والمعدات الالزمة لعملیات التشغیل والصیانة بحال

تمراریة ق اس ا وتحقی دم نفاذھ مان ع ي  لض زین ف ة التخ یض تكلف ى تخف ل عل یانة والعم ات التشغیل والص عملی

ضمان عدم ضیاع أو تلف أو سرقة ن الحد المناسب الموجودات المخزنیة مع مراعاة عدم انخفاض المخزون ع

  . وصارم لحفظ وصرف المواد المخزنة  األصناف المختلفة من خالل وضع نظام دقیق

ع استالم المواد والعدد والقطع الم دد والقط واد والع ول الم المتھا وضمان وص ة تضمن س ا بدق طلوبة وتخزینھ

داول  یابیة ت ا یضمن انس ي المستودعات بم للجھات المستفیدة في الوقت المناسب واستخدام المساحات المتاحة ف

  .المواد والقطع المخزنة بكفاءة

وب تشم لیمة بالحاس ة وس ات دقیق یلي یُبنى األسلوب المخزني على نظم معلوم ف التفص ود الصنف والوص ل ك

ى واألقصى وحد  وفر والحد األدن الحیة والرصید المت لمسمى الصنف والسعر اإلفرادي والمورد وتاریخ الص

   . إعادة الطلب
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واد  تأمینھااألخذ في االعتبار المواد التي نحتاج تأمینھا من األسواق الخارجیة والتي یتطلب  وقت أطول عن الم

  .المحليالمؤمنة من السوق 

  :تحدید مستویات التخزین  13 - 6

اظ  إحدىتعد عملیة تحدید مستویات التخزین  ي یجب االحتف العملیات الھامة في مجال تحدید كمیة األصناف الت

زین  توى التخ د مس أثر تحدی زون ویت اذ المخ اع ونف ات الصیانة والتشغیل دون انقط مان استمرار عملی ا لض بھ

تم ) 5-6(قم بالعوامل الموضحة بالشكل ر ن ی ى حد ممك ى أدن زون إل ي المخ تثمر ف ولتخفیض رأس المال المس

  :تحدید مستویات التخزین على النحو التالي

 .مستوى التخزین األدنى -أ 

 .مستوى إعادة طلب التخزین -ب 

 .مستوى التخزین األعلى -ج 

  .مستوى التخزین األدنى: وًال أ

ھ یعد مستوى التخزین األدنى لطلب تأمین المواد ھو حد  زون إلی ول الصنف المخ د وص ذي یمكن عن ان ال األم

وب  وفر المطل ة لعدم ت ل نتیج ف العم ي توق ك لتالف ر الشراء وذل ب للصنف بإصدار أم نقوم بسرعة إعداد طل

  :بالمستودع ویتوقف تحدید مستوى الحد األدنى أو حد األمان لعدة عوامل منھا

 .أھمیة المواد .1

  .تكلفة المواد .2

 .سرعة تلفھ أو انتھاء صالحیتھطبیعة المواد من حیث  .3

 .معدالت استھالك المواد .4

 .الفترة الزمنیة الالزمة للشراء .5

 .توفره بالسوق المحلي من عدمھ .6

 :والحتساب مستوى التخزین األدنى یمكن تطبیق المعادلة التالیة

  
  
  

  .عدد األیام الالزمة لالحتفاظ بھ× معدل االستھالك الیومي للصنف = مستوى التخزین األدنى 
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  :مستوى إعادة طلب التخزین: ثانیاً 

ى ھو المستوى الذي یجب عنده البدء في طلب الصنف أو إ ً لوصول الصنف للحد األدن صدار أمر الشراء تالفیا

  :والعمل على إعادة مستوى التخزین للحد األعلى ویتوقف تحدید إعادة الطلب إلى عدة عوامل منھا

  .معدل االستخدام الیومي .1

 .طول فترة التورید .2

 .درجة االستقرار في معدالت االستخدام وفترة التورید .3

 .درجة المخاطرة .4
 

  :إعادة الطلب یمكن تطبیق ھذه المعادلة والحتساب نقطة

  
  

  :مستوى التخزین األعلى: ثالثاً 

ي . ھو أقصى كمیة یمكن االحتفاظ بھا بالمستودعات من الصنف الواحد ادة ف ر زی د یعتب وأي زیادة عن ھذا الح

واد المستعا، المخزون  ود الم اطق والھدف من تحدید الحد األعلى ھو ضمان االستثمار األمثل لقیمة بن ضة ومن

د  التخزین في تخزین أصناف قد ال ف تحدی ى ویتوق تم احتساب الحد األعل یتم استخدامھا في الوقت المناسب وی

  :مستوى الحد األعلى لعدة عوامل منھا

 .عمر قطع الغیار .1

 .تاریخ الصالحیة .2

 .توفر قطع الغیار في السوق .3

 .مدة التورید .4

 .أھمیة المعدات والتجھیزات المطلوب صیانتھا .5

  :والحتساب مستوى التخزین األعلى یمكن تطبیق ھذه المعادلة 

  
  

  .فترة االنتظار× معدل االستهالك الیومي + الحد األدنى للمخزون =  مستوى إعادة الطلب

  .حد إعادة الطلب + الحد األدنى للمخزون =  مستوى التخزین األعلى
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  :تصنیف المواد المخزونة   14 - 6

اس : أصناف مستدیمة  )1( غیر مستھلكة ویجب إعادتھا بعد انتھاء الغرض الذي صرفت من أجلھ كأجھزة القی

 .والعدد واآلالت

 .واد الخام والزیوت ـ واألسالكوھي التي تفنى باالستخدام ، كالم:  أصناف مستھلكة )2(

 .وھي التي تستخدم بصفة شبھ یومیة:  قطع غیار سریعة الحركة )3(

 .وھي التي تستخدم من بین فترة إلى أخرى:  قطع غیار بطیئة الحركة )4(

 .وھي المواد القابلة لالشتعال أو التفاعل الكیمیائي واإلشعاعي: مواد خطرة  )5(

 .استخدامھا نتیجة لقدمھا أو انتفاء الغرض الذي أنشئت من أجلھوھي األصناف التي یندر :  أصناف راكدة )6(

  :النماذج المستخدمة في عملیات االستالم والصف 15- 6

  م وذج رق غیل  4356TF060نم تص بالتش دس المخ ل المھن ن قب داده م تم إع ع وی واد للموق رف م ب ص طل

  .ثم الصرفوالصیانة ویتم توجیھ إلى إدارة المستودعات للتأكد من توفر رصید ومن 

  م وذج رق ع  4356TF063نم واد للموق راء م ب ش ة"طل واد مستعاض دس " م ل المھن ن قب دادھا م تم إع وی

  .المختص ویختص ھذا النموذج بالمواد الغیر متوفرة بالمستودعات

 .عوامل تحدید منسوب التخزین)5-6(شكل رقم 

  

 حدود صالحیة الشراء
ید العوامل المؤثرة في تحد

 النسب المخزنیة

 معدل االستخدام

ظروف التخزین 
 المالئمة

 خطط وبرامج الصیانة

  

 مدى انتظام التورید

  

 معدالت التلف
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  4356نموذج رقمTF064 أمر شراء.  

  4356نموذج رقمTF065 تحلیل أمر الشراء.  

  4356نموذج رقمTF066   تعمید الشراء.  

  4356نموذج رقم نموذج رقمTF062تقریر حركة قطع الغیار یتم إعداده من قبل أمین المستودعات.  

  م وذج رق م  4356TF050نم وذج رق ین  4356TF067نم ل أم ن قب داده م تم إع واد ی تالم م ذكرة اس م

 .المستودعات

 .مل االطالع على الباب الخامس للحصول على النماذج المذكورة أعالهآ

 :ر التقاری 16- 6

ق البحث  امي وف رد الخت یتطلب من أمین المستودعات العمل على تجھیز التقاریر الدوریة والسنویة وتقریر الج

 : التالي

ً  - .تقریر بالمواد حسب مكان التخزین -  .تقریر بالمواد أكثر استھالكا

ً  - .تقریر بالمواد حسب مجموعات أنظمة الصیانة -  .تقریر بالمواد اقل استھالكا

 .تقریر بأرصدة المواد لجمیع المستودعات - .قریر بالمواد مرتبة حسب رقم القطعةت -

 .تقریر بأرصدة المواد حتى تاریخ معین - .تقریر میزان مراجعة قوائم المواد -

 .تقریر بطاقة المواد - .تقریر بالمواد التي في المستودعات -

  .المواد النافذة تقریر - .تقریر بحركات االستالم حسب نوع المواد -

  .تقریر المواد الراكدة - .تقریر بحركات االستالم حسب التاریخ -

  .تقریر حسب تصنیفات المواد - .تقریر بالمنصرف حسب الجھة والتاریخ -

تقریر بالمواد الراجعة بعد عملیات الصیانة حسب  -

  .التاریخ وحسب تصنیف المواد

  .تقریر بحركات الصرف حسب نوع المواد -

  

  :دور أمین المستودعات واختصاصاتھ  17 - 6

 ً أمین المستودعات ھو الموظف المسؤول عن األصناف التي في عھدتھ و حفظھا والعنایة بھا وھو مسؤول أیضا

  : عن أي نقص أو زیادة في األرصدة یظھر عند الجرد الدوري والنھائي
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ت )1( داعھا المس تراة وإی ناف المش ة األص تالم ومطابق ام باس ة القی دة المخزنی من األرص جیلھا ض ودعات وتس

 .وإحاطة المسؤولین عن المخالفات أو أي تجاوزات في المواصفات أو الكمیات

ث  )2( ا من حی ة مكوناتھ تخصیص المساحات واألماكن التخزینیة التي تتوافق مع خصائص األصناف وطبیع

 .التھویة ـ الرطوبة ـ الحرارة ـ أشعة الشمس

 .صدة المخزون حسب المعدالت التشغیلیة المعتادة والمتعارف علیھاتسھیل عملیة السحب من أر )3(

ع  )4( ا م دى توافقھ رف وم دالت الص اح مع متابعة أرصدة األصناف المخزنة ومراجعتھا بصفة دوریة وإیض

ادة  مستوى التخزین المسموح بھ والرفع لمدیر اإلدارة بالشراء عند وصول الرصید للحد األدنى أو حد إع

 .الطلب

 .بالوفاء باحتیاجات األقسام من األصناف المطلوبة وصرفھا حسب المواصفات المطلوبةاإلسراع  )5(

 .الحفاظ على نظافة المواد المخزنة ورقابتھا بما یحقق فرص االحتفاظ بخصائصھا ومكوناتھا )6(

دیر  )7( ار م ا وأخط ا ونوعیتھ میاتھا وكمیاتھ وائم بمس داد ق ة وإع ة والمتقادم دة والتالف ناف الراك زل األص ع

 .دارة للتصرف بھا حسب األنظمةاإل

ة  )8( زة الكھربائی اء كل األجھ ن إطف د م ف والتأك ق والتل اتخاذ احتیاطات األمن المخزني ضد السرقة والحری

 .واإلضاءة بالمستودعات مع نھایة الدوام والتحقق من إقفال أبواب المستودعات بصورة محكمة

  :أمن وسالمة المستودعات  18 - 6

  :لسالمة في المستودعات على ثالث عناصر أساسیة وھيترتكز عملیة األمن وا

 .مباني وتجھیزات المستودعات )1(

 .العاملون داخل المستودعات )2(

 .طرق النقل اآلمن للمستودعات )3(

واء  وادث س وع الح ؤدي لوق ي ت ن األسباب الت ن الحد م د م ابقة الب ر الس المة العناص وللمحافظة على أمن وس

  .زونة أو العاملین بھاللمباني وتجھیزاتھا أو المواد المخ

  : قواعد أساسیة للمحافظة على سالمة وأمن المستودعات
  : التنظیم الداخلي -1

ك من  واد وذل رف الم زین أو ص یجب أن یحقق التنظیم الداخلي للمستودعات األمن والسالمة عند استالم أو تخ

  .ت النقل والمناولة الداخلیةخالل مساحات مناسبة لالستالم والصرف وممرات تسمح بحركة العاملین ومعدا
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  :وھناك عدة عوامل یجب العمل بھا

  دم استخدامھا ع ع ام المستودعات م ع أقس ى جمی املین إل رور الع ث تسمح بم ترك مساحة بین الممرات بحی

  .للتخزین

  وكیة، وال 3إلى  2.5یجب أال یقل عرض الممر عن ات الش ة والرافع دات المیكانیكی د استخدام المع ر عن  مت

ھولة دون  1.5عن یقل  املین بس ائل والع ك الوس ة تل ث تسمح بحرك ة بحی دات الیدوی د استخدام المع ر عن مت

ً لوقوع حوادث ال   .قدر هللا إعاقة تجنبنا

  ة احات المخصص ع المس داخل م حة ال تت ألوان واض زة ب ات ممی وط وعالم رات بخط ز المم ب أن تمی یج

 .تودعللتخزین وتحدید اتجاھات السیر والحركة داخل المس

 یجب أن تكون الممرات مع اتجاه فتحات النوافذ. 

 یجب تامین مخرجین للطوارئ على األقل حسب مساحة المستودع. 

  :اإلضاءة المناسبة -2

تركیب اإلضاءة في المستودعات في المواقع السلیمة مع استخدام قنوات تمدید مقاوم للحریق بما یضمن سالمة 

ً عن المخزونوالعاملین ویجب أن تكون ا منشآتال   .لمصابیح ساطعة وأن یكون وضعھا فوق الممرات بعیدا

  :التھویة المناسبة -3

ة  ة طبیعی ت تھوی واء كان ذ"توفیر وسائل التھویة المناسبة س ة صناعیة " نواف ات"أو تھوی راوح شفط ـ مكیف " م

ك بشكل یضمن دخول ھواء نقي وطرد الھواء الفاسد والروائح الكریھة خاصة في حالة توفر  مواد كیماویة وذل

  .للمحافظة على صحة العاملین

  :النظافة -4

لعاملین واألصناف داخل المستودع وھناك عدة عوامل یجب العمل التنظیف الیومي وھو مطلب أساسي لسالمة ا

  :بھا 

  ا عدم رمي المخلفات واألوراق على أرضیة المستودع وتخصیص أماكن لرمي تلك المخلفات والتخلص منھ

  .ممكن بأسرع وقت
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  ن ة م یات والناتج ة باألرض وت العالق حوم والزی ة الش بة إلزال ة المناس واد النظاف تخدام م ى اس رص عل الح

 .المعدات المساعدة للنقل داخل المستودع لمنع انزالق العاملین وإصابتھم بأضرار

 الحرص على استخدام المبیدات للقضاء على الحشرات والقوارض التي قد تسبب تلف بعض المواد. 

 توفر أجھزة امتصاص الرطوبة والغبار. 

  ة بأسرع الطرق النظامی ا ب تخلص منھ ً عن موقع تخزین األصناف السلیمة أو ال عزل األصناف التالفة بعیدا

 .وقت

  :أوعیة التخزین -5

أكثر من  ف ب ل األرف ث أن تحمی وزن أو الحجم حی ث ال توفر أوعیة التخزین المناسبة لطبیعة كل صنف من حی

ك  طاقتھا من ف تل ؤدي لتل ا ی رار كم املین وإصابتھم بأض ى الع واد عل ى تقوسھا وسقوط الم ؤدي إل أنھ أن ی ش

  .المواد

  :وسائل النقل المتداولة- 6

  .المحافظة على نظافة معدات النقل والمناولة وتدریب العاملین على كیفیة استخدامھا للوقایة من اإلصابات

تخ ي تس ة الت ائل الیدوی ن الوس اللم م ر الس ب تعتب ذا یج ف، ل ن األرف واد م ة الم د مناول تودعات عن ي المس دم ف

ل  ھ قب ل وقفل اح الكام ى االنفت ال عل لم النق ع الس ن وض د م ى أرضیة صلبة والتأك الحرص على وضع السلم عل

وضع أي جسم علیھ مع الحرص على عدم استخدام الساللم ذات درجات مكسورة أو غیر سلیمة أو جوانب غیر 

  .آمنة

امیر أو للرفع والتح الك ومس ود أس ن عدم وج د م د الحاجة والتأك ازات عن بس القف اة ل دوي یجب مراع ل الی می

  .حواف حادة عند الرفع أو التحمیل عدم رفع األصناف ذات الوزن الزائد عن طاقة الجسم

  :معدات اإلطفاء - 7
وب ح ار نش ن أخط تودع م املین بالمس واد والع ة الم بة لوقای اء المناس زة اإلطف وفیر أجھ زة ت مل أجھ ق وتش ری

  :یلي ومعدات اإلطفاء ما

 .أجھزة اإلنذار الصوتیة والنصیة وكواشف الدخان والحرارة واللھب  )1(

 .ةرشاشات اإلطفاء األوتوماتیكی )2(

 .المضخات وخراطیم المیاه )3(

 .طفایات الحریق بأنواعھا مع وجوب تدریب العاملین لمعرفة طرق استخدام أجھزة اإلطفاء )4(
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 MORMOS 
 

  

 

  :  أھمیة تقنیة المعلومات لعملیات التشغیل والصیانة  1- 7

ي شتى       ات ف ل البیان االت ومعالجة وتحلی ات االتص ي تقنی دم متسارع ف وم تق یش الی في واقعنا المعاصر نع

ة فقد أصبحت تقنی، مناحي الحیاة سواًء كان في المجاالت اإلداریة والصناعیة والتعلیمیة والصحیة واالجتماعیة 

ً في إدارة الملفات والبیانات بكافة أشكالھا "  Information Technology"ونظم المعلومات  ً ھاما تلعب دورا

ائق نصیة ( وأنواعھا  ة ، وث ومات ھندسیة وبیانی ة ، رس ور رقمی وتیة ، ص اطع الص خ ... ،مق ف ) ال ي مختل ف

سال واسترجاع البیانات بشكل أمن فیما بیئات العمل وأصبح من السھولة بمكان من تحویل وتخزین وحمایة وإر

ات  تخدام تطبیق ا باس ا وزمانھ ان مكانھ ً ك ا ا أی اتھا ومھامھ ي تخصص ة ف ل المختلف رق العم ات وف ین مجموع ب

ورفع  االداءاآللي وشبكات االنترنت مما أدى إلى توفیر الجھد والوقت وزیادة المرونة وبالتالي تحسن  الحاسب

  .مستوى جودة الخدمات  

آتغیتش یانة منش وائیة  ل وص رارات العش ق الق د وف م یع ة والمحافظات ل ة الجامعی ي المدین ة ف ق الجامع ومراف

م  ي معظ ائدة ف ة الس یانة الطارئ عافیة والص یانة اإلس اھیم الص س ومف ى أس دة عل ة المعتم یانة التقلیدی والص

یم ،  المؤسسات والمباني البسیطة  ات التعل يفمع تطور أسالیب وأدوات وتقنی آت ف م تصمیم منش د ت ة فق  الجامع

ا  ة مم ة المتقدم ا باألنظم ة وتجھیزھ میم العالمی اییر التص ة ومع فات الفنی دث المواص ى اح ة عل ق الجامع ومراف

اییر الوفق على أسس علمیة مدروسة و  (MOM)تطلب معھ إلى تحدیث وتطویر منھجیة التشغیل والصیانة مع

دفاع والممارسات المثلى في بعض  (PMI) عالمیةال ل وزارة ال ة مث ات الحكومی اإلدارة (MOD) الجھ ة ب ممثل

دیم  (GDMW)العسكریة  العامة لإلشغال ة وتق تلبي إستراتیجیة الجامعة لتحقیق استدامة مباني ومرافق الجامع

  . خدمات متمیزة والمحافظة على ترشید استھالك الطاقة وخفض تكالیف التشغیل والصیانة

ق   ذا المنطل ن ھ ةالو تحرصوم ي كال ى تبن ب إدارة  عل ام مكت غیل والصیانةنظ وارد التش  (MORMOS) م

ة  التقنیات المستخدمة في إدارةأفضل  وتطبیق عملیات التشغیل والصیانة في التنظیم والتخطیط والتنفیذ والمراقب

تحكم تخدام  وال ك باس اتوذل د البیان ات إدارة قواع م تطبیق دث نظ دیم  اح ةلتق اندة اإللكترونی ل ارة وإد المس تكام

ة  السرعة وتحقیق األدوار ة والموثوقی لوالمرون وبیة  والعم ات حاس اء قاعدة بیان ى تصمیم وبن  (DBMS)عل

ة  اییر عالمی ة بمع ة لتقنی ي اإلدارة العام ات ف د البیان میم قواع ول تص اییر وبروتوك ات ومع ع سیاس ق م تتواف

  .المعلومات في الجامعة 
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ب إدارة  ام مكت زم نظ غییلت وارد التش یانةم ات  ل والص اع السیاس اتإتب اذج والعملی دة والنم ي  الموح دة ف المعتم

من خالل بوابھ الكترونیة توفر االتصال  التشغیل والصیانةلإلشراف على عملیات  الثانيالدلیل المعرفي الجزء 

اریع المباشر  ة بمش ھ عالق ل من ل غیل والصیانة بالنظام لك رامج التش ة ویوب ارج الجامع اعد من داخل أو خ س

ي حسب إالنظام في  ات بشكل آل ع العملی از جمی ؤولیات وصالحیات أنج ازدوار ومس ة  جھ ي وكال اإلشراف ف

  .التشغیل والصیانة الجامعة للمشاریع وإدارة المشتریات وإدارة التخطیط والمیزانیة ومقاولي

  : مكتب إدارة موارد وأصول التشغیل والصیانة نظاممكونات    2 - 7

م ف وضحةنظام یتألف من المكونات األساسیة ـ المیة التشغیل والصیانة فان البناًء على منھج ) 1-7(ي الشكل رق

  :الالزمة لتشغیل وتطویر النظام 

  .التشغیل والصیانة مشاریع (DBMS) قاعدة بیانات - 1

 ).الثانيالدلیل المعرفي الجزء ( التشغیل والصیانة معاییر ومنھجیة - 2

  ). المعلومات   اإلدارة العامة لتقنیة بروتوكول ( یانة موارد التشغیل والصبوابة إدارة  - 3

 .محللي ومدققي العملیات - 4

 .التشغیل والصیانة الخاصة بمشاریع والسجالت وحدة برمجیة لتخزین الوثائق - 5
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DBMS  Project 

منھجیة التشغیل 
  والصیانة

Business Process 
Management 

والنماذج  تعریف ومتابعة وتطویر العملیات
 والسجالت

الدلیل 
المعرفي 
الجزء 
 الثاني

(PMI) 

(MOD) 

Web 
Services

كة
شب

ال
  

 

MOR
MOS 

 مكتب الدعم الفني

 إدارة المشروع

 جھاز المقاول

  موارد التشغیل والصیانةمكونات نظام مكتب إدارة   )1 -7(شكل رقم 
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 : موارد التشغیل والصیانةالفوائد المرجوة من نظام مكتب إدارة   3 - 7

ا  ولوأص االستثمار األمثل لموارد - 1 رعة تبادلھ ات وس ى المعلوم ول إل ھولة الوص التشغیل والصیانة بس

 .في أي وقت على مستوى إدارة المشروع

أداء خدمات التشغیل والصیانة وسھولة  على سرعة وتحسن عكسنالوصول الفوري للمعلومات سوف ی - 2

 .المتابعة من أي مكان

ى  - 3 درة عل ین الق ات وتحس یم العملی یم وتنظ یط التنظ ة والمالتخط ذ ووتابع ى التنفی تحكم عل ة وال المراقب

 .وصحة وسالمة البیئة) البستنة ( التشغیل والصیانة والنظافة والزراعة عملیات  مستوى

تمكین جھاز اإلشراف وإدارة المشروع على العمل الجماعي بشكل تكاملي من مختلف مواقع المشروع  - 4

 .وإدارات الجامعة

 .ائیة ومتابعة تنفیذھا وتحدیثھالعملیات الصیانة الوقالتخطیط السلیم  - 5

ة - 6 ات جدول دیم أدوات وتقنی ة تق ات  ومتابع ة مكون ف أنظم ة لمختل ة والطارئ یانة العالجی ات الص عملی

 .الصیانة

ریة، المشتریات، المواد (موارد التشغیل والصیانة یسمح بالمراقبة والتحكم الدقیق إلدارة  - 7 وى البش  ،الق

ت التشغیل والصیانة وكشف األعطال عملیا اتخالل فتر) دعات المستو، األصول ،  العقود،الخدمات 

 .إعداد التقاریر الالزمةو

 .للتخطیط األمثل لمعالجة المخاطر المتوقعة  المتاحة یعطي رؤیة مستقبلیة الستثمار اإلمكانات - 8

 .الموردینالمقاول وو العملیوضح المسؤولیات واألدوار لجمیع منسوبي الوكالة وفرق  - 9

ین  فیما  ون والتواصلتعزیز التعا - 10 رافب از اإلش ا  جھ وم روح )  Stakeholders( واإلدارة العلی بمفھ

 .فریق العمل الواحد

 .إغالقھایعمل على متابعة ومراقبة تنفیذ العملیات والتحقق من  - 11

 .یحدد أماكن العطل للمعدات والتجھیزات وأنظمة الصیانة األساسیة  - 12

 .وقعة یساعد جھاز اإلشراف في حل المشاكل المت - 13

 .یساعد على تطبیق مفھوم التغذیة الراجعة والتحسن المستمر - 14

 .بشكل موحد وبصفھ دوریة الجامعةالتقاریر الدوریة لمشاریع  سھول الحصول على  - 15

 .الجزئیة والنھائیة ومقاولیھ من الباطن متابعة وإدارة تقدیمات وتسلیمات المقاول - 16

 .وتكلفة اقل ىعلأبكفاءة  الصیانةو التشغیل رفع مستوى جودة  - 17
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 .واضح ودقیق بشكلالشھري لمقاول التشغیل والصیانة قیاس األداء  اتتقدیم مؤشر - 18

 .إدارة أكثر فاعلیة للموارد البشریة والمالیة والتقنیة - 19

 .ثھا وتطویرھا وفق أفضل الممارساتیؤسس مجموعات من اإلجراءات القیاسیة یتم تحدی  - 20

رات   - 21 ة والخب مح للمعرف ات یس روالبیان ي أن تت ا ف تفاد منھ ة یس اریع الجامع ة لمش ات موثق اكم كمعلوم

 .المشاریع المستقبلیة والدراسات األكادیمیة والبحثیةتشغیل وصیانة 

 .حفزة وأكثر فاعلیة وجاذبیةیجعل بیئة العمل منظمة ومُ   - 22

اریع والتوا جھاز اإلشرافتعزیز المھارات الفردیة لدى   - 23 ذ المش ة المستمرة لتنفی صل من خالل المتابع

  .المتبادل مع إدارة المشروع

 :نظام المن  ونالمستفید  4 - 7

 ).سعادة وكیل الجامعة للمشاریع، وسعادة وكیل الجامعة ، معالي مدیر الجامعة ( : اإلدارة العلیا  - 1

اریع وكالةإدارة المشروع ب - 2 ل (  :الجامعة للمش ب الوكی ة للتشغیل والصیانة ، مكت دیر اإلدارة العام ، م

ات،  التشغیل والصیانة مدیر عملیات اء وحدة العملی دیر ،  رؤس اندة م ة  إدارة المس دیر إدارة ، الفنی م

، رئیس مكتب الطوارئ . رئیس وحدة التخطیط والجودة ، جھاز اإلشراف ، )  GIS ( النظم الجغرافیة

 . )مدیر مكتب مركز البالغات الموحد

ة اإلدارة العامة للشمدیر (: لمشروع ل المساندة الجھات - 3 ةوؤون اإلداری دیر إدارة المشتریات ، المالی ، م

  ).لمشروعلالجھة المستخدمة ، مدیر إدارة التخطیط والمیزانیة 

 .)مقاولي الباطن ، مقاولي التشغیل والصیانة ( : الموردین - 4

   : نظامالممیزات   5- 7

 .من أي مكان وفي أي وقت )Web Services ( دعم المستخدمین من خالل شبكة الویب  - 1

ل  - 2 ة عم روعات أو طبیع ازمرونة وقدرة على استیعاب متطلبات الوكالة المتغیرة بحكم طبیعة المش  جھ

 .اإلشراف

 .ومعارف المشروع التشغیل والصیانةعملیات ومكونات منھجیة  جمیعتغطیة  - 3

 . إمكانیة التكامل مع نظام إدارة الوثائق ومع النظم األخرى في الجامعة - 4

ة ال برامجالتكامل مع  - 5 اریع جدول ام  (MS Project & Project Primavera)مش ة إدارة المھ وأنظم

 .نجازبرنامج إمثل 

 .توفیر واجھات عمل إنجلیزیة وعربیة - 6
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 .یدعم بطریقة كاملة اللغة العربیة والتاریخ الھجري - 7

 .داخل أو خارج الجامعةمن  مشاریع التشغیل والصیانةإدارة في التعامل مع جمیع الجھات المعنیة  - 8

 .والمرونة الشفافیةزیادة  - 9

 .الجھات المعنیةتحسن االتصال بین  - 10

 .الحد من البیروقراطیة - 11

  . (SMS)تقدیم تطبیقات الرسائل القصیرة  - 12

 كیف یعمل النظام ؟  6 - 7

ع  التشغیل والصیانة یدعم النظام عملیات إدارة مشاریع ات لجمی ي مرحلعملی حة ف ة التشغیل والصیانة الموض

اب الخامس  ً الب دءا ن اس ب غیل تالم طلبم د  تش روع جدی ط ومش ع خط داني وض رد المی یانة والج رامج الص وب

ً إنتھاء و الخدماتتنفیذ المشروع والتحكم في  متابعة وعملیاتلمكونات الصیانة  روع ویعمل عقد بإغالق  ا المش

  :النظام على النحو التالي

ھذه  تنفیذ ألدوار المشاركة فيوعلى كل ا التشغیل والصیانةیعمل النظام من خالل تطبیق إدارة عملیات  - 1

 .تنفیذ المھام في أي عملیة ما ةتابعملیات والمھام الموكولة لكل دور والعم

ل دور  - 2 ؤولین لك خاص المس د األش ام بتحدی دیر النظ وم م ن (یق أكثر م وم ب د أن یق خص الواح ن للش یمك

 ).دور

اءً   - 3 ى  بن ع عل ةتوزی ام عملی دء مھ دور بب احب ال وم ص الحیات األدوار یق ا  ص ال(م ة : مث ع خط وض

خص أو األشخاص ) مشروع ة الش ى قائم ة ووضعھا عل دء المھم ة لب ویقوم النظام بتحدید المھمة التالی

 .الموكل لھم تنفیذ ھذه المھمة لتظھر لھم عند دخولھم على النظام

رامج   - 4 اریع والب ات المش ات معلوم ن شاش ى شاشة م دخول عل ا بال ام إم وم النظ حسب طبیعة المھمة یق

احب إل دخال بیانات أو فحص معلومات أو طباعة تقاریر أو تعبئة نماذج معلوماتیة أو ینتظر النظام ص

 .المھمة لعمل آخر

األشخاص  یقوم النظام بتحدید المھمة التالیة ووضعھا على قائمة د انتھاء صاحب المھمة من أداءھابع  - 5

     .وإغالق المھمة السابقة المعنیین بالمھمة

من عدد من المشاركین في نفس الوقت  تابعة أعمال أي عدد من المشاریع والبرامج وأليیتیح النظام م - 6

 .متواجد فیھ خالل الشبكة ومن أي مكان

اریر  - 7 داد تق ا إع ن خاللھ یحتفظ النظام بمعلومات المشاریع في قاعدة بیانات على خادم حاسوبي یمكن م

 .عن حالة أداء المشاریع والبرامج والمقارنة بینھا 
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والصيانة  ـ1440/ 01 :ولصدار شغيل ال موارد إدارة مكتب   MORMOS  نظام

 

 

  :المشروع تعریف عملیات إدارة   7- 7

ل  یقوم مھندس النظام بتحویل التعریفات الجدیدة إلى مھام تدخل للنظام ویمكنھ تعریف الشاشات المطلوب التعام

رف المعھا في المھام أو التطبیقات الخارجیة المطلوب التعامل معھا أو النماذج  ا یع الل م مطلوب تعبئتھا من خ

   . )Web Services (   بخدمات الویب

ة یمكن لمحللي العملیات ومسؤولي إدارة  ب ومتابع ات ومدیر مكت يالعملی دعم الفن ام  ال ات والمھ ف العملی تعری

   .عملیات التشغیل والصیانةتب انفذ حسب حاجة مكواألدوار المطلوبة أو تعدیل المُ 

  : معلومات المشاریع المدعومة  8- 7

یة  - 1 روع األساس ات المش ات الم(معلوم روع مكون روع ، ش اق المش روع، نط واریخ  - إدارة المش الت

 ).مھام المشروعتنفیذ تواریخ  -تواریخ التسلیم  -مراحل تنفیذه  -ھ ئالمرتبطة ببدء المشروع وانتھا

تراتیجیة  - 2 روع اإلس ات المش ھ (معلوم ده  –أھداف دوى  –فوائ ة الج تفیدون  –دراس ات  –المس المتطلب

 )المدعومة

ات إدارة التكل  - 3 ة معلوم روع (ف ة المش ر تكلف روع  –عناص تریات المش اولین  –مش ات المق  –معلوم

 ).مدفوعات المشروع

تقدیر مدد األنشطة  -تقدیر موارد األنشطة  -تاریخ األنشطة  -تعریف األنشطة (معلومات إدارة الوقت   - 4

 ).الجدولة و تحدیث الخطط، الخطط والجدولة  –

 ).التواریخ الفعلیة للتسلیم -تواریخ التسلیم  -مخرجات ال(المشروع  خدماتمعلومات إدارة نطاق   - 5

 .األداء قیاس معلومات مؤشرات - 6

 –الجودة  –المخاطر  –االتصاالت  –نطاق العمل  – ةجدول الزمنیال(معلومات خطط إدارة المشروع   - 7

 ).فرق العمل والتدریب

حداث و المسؤول عنھا وحالة مھام التعامل مع األ –أحداث المشروع (معلومات متابعة تنفیذ المشروع   - 8

 ).تنفیذھا

  ).تخطیط االستجابة -تحلیل المخاطر  -تحدید المخاطر  -التخطیط (معلومات إدارة المخاطر  - 9

تنفیذ المشروع  –التخطیط للمشروع  –بدء المشروع (یدعم النظام كل عملیات إدارة المشاریع العالمیة  - 10

  ).إغالق المشروع –التحكم في أعمال المشروع  –

ة   - 11 ل الوكال ة عم ى طبیع د عل اریع تعتم ي إدارة المش رى ف ات أخ ف عملی ام تعری دعم النظ ار (ی اختی

 ....) -عملیات المراقبة والتسلم الخاصة  –عملیات التعاقد  –المشروع للتنفیذ 

  ).والمعدات . مواد البناء ، قطع الغیار ( ترمیز مكونات الصیانة وإدارة المخزون   - 12
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 : نظامال تشغیل ىاإلشراف عل   9 - 7

 ً ین وألھمیة تقدیم الدعم الفني وتطویر النظام وصیانتھ وتدریب  نظرا م تأسیس المھندسین والفنی د ت الموظفین فق

اندة للتشغیل والصیانةفي اإلدارة العامة  للدعم الفنيمكتب  ة مرتبط مباشرة بمدیر إدارة المس ام  الفنی ولى المھ یت

  :التالیةوالواجبات 

 .تشغیل النظام والتحقق من كفاءتھ وجودة مخرجاتھاإلشراف على  - 1

 .تقدیم االستشارة والدعم الفني وحل المشاكل التي تعترض مستخدمي النظام - 2

دریب  - 3 رافت از اإلش ات وجھ دات العملی اء وح ة إدارة  رؤس تعمال منھجی ى اس غیل عل ات التش عملی

 .موارد التشغیل والصیانةوعلى استخدام نظام مكتب إدارة  والصیانة

ب  - 4 ام بصفة مستمرة حس دیث النظ ویر وتح ى تط ل عل تخدمین والعم ات المس ات ومالحظ ي احتیاج تلق

 . الثانيوالتعدیالت على الدلیل المعرفي الجزء  التشغیل والصیانةالمستجدات التي تطرأ على منھجیة 

 .اء العملالتواصل مع مھندس النظام لطلب االستشارة والحلول للمشاكل والمعوقات التي تحدث على أد - 5

 .تقدیم التقاریر الدوریة والبیانات اإلحصائیة لإلدارة العلیا وإدارة المشروع - 6

 .منح وتعدیل صالحیات المستخدمین حسب متطلبات العمل - 7

 .من وحمایة المعلوماتأالتحدیث المستمر لبرنامج  - 8

 .منآإعداد النسخ االحتیاطیة لجمیع البیانات بصفة دوریة واالحتفاظ بھا بشكل  - 9

 . للمحافظة على أداء تشغیل النظام بشكل جید اإلدارة العامة لتقنیة المعلوماتسیق مع التن - 10
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  :عام  8-1-1
  

عی التشغیل والصیانة مشاریع وبرامجنظام ترقیم  افع م ات  ھدف إلى تبادل المن ة للتشغیل ملف اإلدارة العام

یانة داخل  والص دون ت ن ب كل آم ي بش فة ف ام األرش دعم نظ جالت وی ائق والس ات والوث دة البیان ق ع وف

ة  ي حاج ائص تلب ةاإلدارة وخص اریع  وكال ة للمش ة ومتطلالجامع یة الدولی فة القیاس ات المواص ب

ISO9001:2015 ات المشاریع بیسر وسھولة لجمیع  وسجالت ئقللتعامل مع وثا اریععملی رامج مش  وب

یانة غیل والص ُ  التش ذلك ت ظ وك ھل حف ترجاعس ت واس رع وق ات بأس ن المعلوم ع ،  ممك ل م ام ویتكام نظ

اریعخاص الجامعة للمشاریع بوكالةالملفات إدارة الوثائق وتصنیف  د ،  ة ملفات اإلدارة العامة للمش ویعتم

  .ترقیم المشاریع اإلنشائیة أمل اإلطالع على الدلیل المعرفي الجزء األول  نظام على ترقیم المشاریع نظام

ن  ون م روع یتك رقیم المش یةت زاء رئیس ة أج ة  أربع ولة بعالم م  ( / ) مفص كل رق ب الش )  1-8( حس

ة اإلعدادحیث أن الجزء األ، الموضح أدناه  ي مرحل  )التصمیم( ول والثاني والثالث تمثل رقم المشروع ف

  :ومرحلة التنفیذ أما الجزء الرابع فھو یمثل المشروع في مرحلة التشغیل والصیانة
    

  4  رقم المشروع اإلنشائي
1  2  3  
  ت  /  ج  /  ب  /  أ

  

  التشغیل والصیانة مشاریعترقیم  ) 1-8( شكل رقم 

                                         :حیث أن   
یُمثل رمز طریقة الصرف أو جھة الصرف على تشغیل وصیانة المشروع حسب الموضح   )أ ( 

  ) .1-8(بالجدول رقم 

  ) . 2-8(یمثل رمز موقع منشاة ومرافق المشروع حسب الموضح بالجدول رقم   )ب(

  .التنفیذمرحلة و) میم التص( یُمثل رقم المشروع التسلسلي في مرحلة اإلعداد   )ج(

ویمكن التعبیر عنھ  التي تحت التنفیذ میز مشاریع التشغیل والصیانة عن المشاریع اإلنشائیةیُ   ) ت(

  . وھو ترتیب الحرف ضمن الحروف الھجائیة) 3(برقم  األمرلزم  إذا
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  المشروعتشغیل وصیانة  رمز جھة الصرف على ) 1- 8(جدول رقم 

  
  

  الوصف  أ

  مد في المیزانیة العامة للدولةبند معت  1

  )تبرعات، وقف الجامعة، وفورات(  بند خاص  2

  استثماري من طرف آخر 3
  
  

 

 .  موقع المشروع رمز  )2- 8(  جدول رقم 

  
  

  مالحظة  المكان  ب

    للطالب المدینة الجامعیة  01

    المدینة الجامعیة للطالبات  02

    المدینة الطبیة  03

    أبھا  04

    خمیس مشیط  05

    محائل عسیر  06

    رجال المع  07

    ةسراة عبید  08

    حد رفیدةأ  09

    المحالة  10

    ظھران الجنوب  11

    هالمجارد  12

    تنومھ  13

    بارق  14
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  : ترقیم المشاریع ھدف 1-2- 8
  

  :إلى ما یلي  التشغیل والصیانة وبرامج مشاریعیھدف نظام ترقیم 

ي إدار - 1 ل  اتتنظیم العمل ف اریع لمختلف مراح ة للمش ة الجامع رة وكال روع خالل فت اة المش  دورة حی

  ).والصیانة التشغیل، التنفیذ ، اإلعداد ، األولیةالدراسة  (المشروع 

 .مع بعض ل مع وثائق المشاریع وعدم تداخل الوثائق والسجالت والملفاتتنظیم التعام - 2

 .لوكالة بابإدارات  الخاصة وثائقالعن بقیة  التشغیل والصیانة مشاریعتمییز وثائق  - 3

 .ملفات المشروع  فقد تجنب - 4

آمل اإلطالع على تصنیف ملفات  بصورة نظامیةالوثائق  وإتالفوالتخلص  واسترجاعسھولة حفظ  - 5

 .الثامن في ھذا البابالمشروع 

 . دل المعلومات بسریة بین المختصینسھولة تبا - 6

 .مشروعالوسجالت إیجاد حاضنات مرجعیة لحفظ وثائق  - 7

 . والسجالت والوثائقوخدمات التشغیل والصیانة أتمتة عملیات  مھمةسھل یُ  - 8

  

   :مثال
  

غیلھ مشروع ى تش ة عل ب الموافق م طل ذه وت ة تم االنتھاء من تصمیمھ وتنفی دیر الجامع الي م ل مع ن قب ،  م

ة ة للدول ة العام ي المیزانی د ف د معتم ھ من بن ة یصرف علی ات الجامع ن مخصص ع،  م ي المش موق روع ف

ً ھـ 1439لعام  35 التنفیذ  ةرقم تسلسل المشروع في مرحل، محائل عسیر   .مثال

م   دول رق ى الج اء عل م ) 1-8(بن دول رق ع ) 2-8(والج زء الراب نیف الج ذا وتص رح لھ رقم المقت إن ال ف

  : على النحو التالي سوف یكونالمشروع 

  

  )ت/06/35/ 1(

  أو

)1 /06/35/3(  
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  :مقدمة 8-2-1
ب من الوسجالت إدارة وثائق  ة یتطل ة  إدارةمشروع بفاعلی ي مرحل روع ف تح  التشغیل والصیانةالمش ف

ة  ة التشغیل والصیانة ومنھملفات المشروع حسب متطلبات المرحل تم  ةبالوكالجی ف وی تح مل إغالق وف

ع ا ر م آتأخ تمراریة تشغیل منش والي  س كل مت یانة بش اولي الص دد مق روع وتج ق المش ات ، ومراف ملف

  . المشروع تكون في الغالب في مكتب موقع المشروع 

ام تصنیف  تصنیف ائق وإدارة ملفات مشاریع وبرامج التشغیل والصیانة یعتمد في األساس على نظ الوث

   .األولالملفات بالوكالة أمل االطالع على الدلیل المعرفي الجزء 

  :الھدف 8-2-2
وعدم الخلط وثائق المشروع  وسرعة استرجاع یھدف إلى خلق آلیة تسھل حفظ روعملفات المش تصنیف

ً وھو األخرى  المشاریع وسجالت فیما بین وثائق ذا ما تم تطبیقھ االلكتروني إ ةمساند لنظام األرشف أیضا

  . " MORMOS"  مكتب إدارة الموارد البشریةنظام في 

  :تصنیف الملفات 8-2-3
في مرحلة التشغیل والصیانة رقم المشروع یمثل الجزء األول ،  رئیسیین نرقم الملف من جزئیی یتألف 

زء و، في نفس الباب التشغیل والصیانةمشاریع  ترقیمنظام حسب الموضح في  انيالج ل یم الث تصنیف ث

 ،المذكور أدناه  )3-8(الموضح بالجدول رقم حسب وھو رقم تسلسلي لجمیع ملفات المشروع  الموضوع

 حسب( / ) مفصولة بعالمة )  د، ت  ،ج ، ب ، أ ( حروف  بخمسلرقم الملف رمز یُ األساس  ھذاوعلى 

ح  م  الموض كل رق اه  )  2-8 (الش ذكور أدن ن. الم ام تص تمم لنظ نیف م ذا التص ائق وإدارة وھ یف الوث

  . الملفات
  التشغیل والصیانة مشاریعملفات  م یتصنیف ترق ) 2- 8( شكل رقم                                      

  
  

  الجزء الثاني  الجزء األول

  رمز الموضوع  رقم المشروع

  د  /  ت  /  ج  /  ب  /  أ
  د/ ت/ ج / ب / أ 

  

  :حیث أن
  .المذكور أدناه ) 3-8(جدول رقم یمثل رقم الموضوع الموضح بال)  د (
 .إذا لزم األمر) 3(یمكن استبدال الحرف رقم ) ت(

  



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  
 

سيق   ع. م. أ:  التصميم والت
741 

  الثامنالباب

ع: املالحق  ـ1440/  01 :ولصدار املشار ملفات يف تص   نظام

 

 .المشروعتصنیف ملفات  )3-8( جدول رقم 

  اسم الملف  د  اسم الملف  د
  .أوامر التغییروالتعدیالت   22  .مراسالت عامة  1
  .التقاریر  23  .مكونات المشروع  2
  .التقاریر الیومیة  1- 23  .طلبات الخدمة والبالغات  3
  .تقاریر األسبوعیةال  2- 23  .شبكات الخدمات العامة  4
  .التقاریر الشھریة  3- 23  .االرتباط المالي  5
  .الجودةتقاریر   4- 23  .االبتدائي والنھائي الجرد  6
  التقریر السنوي  5- 23  .الفنیة المراجعات  7
  .مقاولین الباطن  24  .وثائق المناقصة  8
  .إدارة المخاطر   25  .العقـود  9

  .إصالح األعطال  26  .الضمانات  10
  .الفحص والمعاینة واالستالم الجزئي  27  .االجتماعات  11
  .استالم األعمال المدنیة واإلنشائیة  1- 27  .االجتماعات مع المقاول  1- 11
  .استالم األعمال المعماریة  2- 27  .اإلشرافجھاز االجتماعات مع   2- 11
  .ةاستالم األعمال المیكانیكیة والكھربائی  3- 27  .جھات أخرىاالجتماعات مع   3- 11

  .والسالمة األمن  28  .مراسالت مع المقاول  12
  مراقبة الجودة  29  .مراسالت مع اإلدارة العامة للمشاریع  13
  .أوامر الشراء  30  .برامج وخطط التشغیل والصیانة  14
  .عدم المطابقة  31  .الموردین والمصنعین  15
  .الصیانة الطارئة  32  .الدفعات  16
  .التلفیات تقدیر  33  .دفعات المقاول  1- 16
  .تأھیل المباني  34  .مقاولي الباطندفعات   2- 16

  .جھاز اإلشراف دوام  35  .كتیبات التشغیل والصیانة  17
  .التأشیرات والجوازات   36  .المخططات كما نفذت  18
  .مع إدارة المشتریاتمراسالت   37  .تقدیمات المقاول  19
  .ھات أخرىمراسالت مع ج  38  .تقدیمات المخططات التنفیذیة  1- 19
  .والبرید االلكتروني الفاكس  39  .والعدد والمعدات موادالتقدیمات   2- 19

  .الصادر والوارد  40  .ختباراتاال  20
  األداء وتقییم الكفاءة  41  .اختبارات المیاه  1- 20
  شكر وتقدیر/ اإلنذار   42  .الشبكات والتجھیزاتاختبارات   2- 20

  التغذیة الراجعة  43  .قطع الغیار  21
  

  : مالحظة
  .وال یجوز حفظ مستندات مشروع آخر فیھا  فقطفات تخص مشروع واحد ھذه المل
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4356TP01 جديد مشروع شغيل                               طلب

4356TP02 اصةإعداد ا                               .املتطلبات

4356TP03 ة التقدير لفة                             . الت

4356TP04 املشروع                             .إدراج

4356TP05 العقد                              تج

4356TP06 الفنية                              .املراجعة

4356TP07 للمنافسة املشروع                             .طرح

4356TP08 ل ن املتنافس ارة                             .لموقعز

4356TP09 ن املتنافس استفسارات ع                              .جابة

4356TP10 ن املتنافس عروض                              .تحليل

4356TP11 املشروع ووثائق ملفات                             .إحالة

4356TP12  املقاول مع يدي التم                             .جتماع

4356TP13 يا بتدا ي امليدا                              .رد

4356TP14 ملقاول املوقع                              .سليم

4356TP15 املشروعاعتماد                             .مدير

4356TP16  املقاول از ج                             .اعتماد

ات  املسؤولةا
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لل العامة والصيانةدارة  شغيل
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4356TP17 ض للتعو القابلة البنود قوائم                              .حصر

4356TP18 الغيار قطع                              ترم

4356TP19 املقدمة الدفعة                             صرفة

4356TP20 شغيلية ال انية امل                             إعداد

4356TP21 عطل                              إصالح

4356TP22 غيار قطع                              صرف

4356TP23 شراء                           أمر

4356TP24 واملعاينة                             الفحص

4356TP25 ة الدور ر                              التقار

4356TP26 والصيانة شغيل ال مرحلة                               تخطيط

4356TP27 الوقائية الصيانة                             تخطيط

4356TP28 العالجية الصيانة                             جدولة

4356TP29 الطارئة                              الصيانة

4356TP30 غي                            أمر

4356TP31 تلف سكنيةتقدير وحدة                             يات

4356TP32 سكنية وحدة يل                             تأ

ات  املسؤولةا
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4356TP33 شاة امل ع                              عديالت

4356TP34 اجتماع                               طلب

4356TP35 داء مؤشرات                             قياس

4356TP36  ري الش املستخلص                             صرف

4356TP37 املقدمة الدفعة ضمان                             تخفيض

4356TP38  املقاول                             إنذار

4356TP39 امل                             شروعب

4356TP40 ودة ا                              مراقبة

4356TP41 العمل                            إيقاف

4356TP42 العمل ناف                              است

4356TP43 ي ا ال ي امليدا رد                              ا

4356TP44 ائية ال الدفعة                              صرف

4356TP45 العقد العقد"إنجاز                              "إغالق

4356TP46  املقاول كفاءة                              تقييم

4356TP47 وتقدير                               شكر

4356TP48 ي ا ال الضمان عن                               فراج
  

ات  املسؤولةا
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خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
747  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

    الوصف الوظیفي لجھاز المقاول  
    

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مدیر   101
  المشروع

بكالوریوس 
  ھندسة

 میكانیكي
  15 - 10  كھربائي

  

 سنوات ثمانالمشاریع منھا  إدارةخبرة في  -

  .الصیانةو في مجال التشغیل األقلعلى 

وبرامج التشغیل خطط  إعدادخبرة في  -

  .والصیانة

  .واألعطالكل المعدات تحلیل مشـاخبرة في  -

المیكانیكیة  األعمال أنظمة خبرة في -

  .والكھربائیة

خبرة في تشغیل قواعد بیانات إدارة موارد  -

  .االلكترونیة التشغیل والصیانة

خبرة في العقود ونظام المشتریات والئحتھ  -

  .التنفیذیة

  .خبرة في إدارة الموارد البشریة -

  .خبرة في إدارة فرق التشغیل والصیانة -

منھجیة إدارة المشاریع العالمیة  معرفة جیدة في -

حاصل على دورات تدریبیة في منھجیات إدارة و

  .0الصیانةاریع اإلنشائیة وبرامج التشغیل والمش

دارة إل ليالحاسب اآل تطبیقات حاصل على دورات في -

  .الصیانةالتشغیل و موارد

 لضبطالقدرة على إدارة عملیات التشغیل والصیانة   -

  .وترشید الطاقة وخفض تكلفة التشغیل والصیانة

  .اإللمام في نظام إدارة الجودة الشاملة -

  .وقیادة فرق العمل اآلخرینمع  مھارة التواصل -

  .MS Officeالتعامل مع برامج القدرة على  -

  .الموارد البشریةإدارة  القدرة على -

القیمة  بمفاھیم القدرة على إدارة مؤشرات األداء -

  ".EVM "المكتسبة 

مھندس مصنف من الھیئة السعودیة للمھندسین درجة  -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
748  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

  .خبرة في األنظمة المدنیة والمعماریة -

التشغیل ترمیز نظم تصنیف و خبرة في -

  .المستودعات وإدارةقطع الغیار و الصیانةو

   .الطوارئ عملیاتخبرة في إدارة  -

  .خبرة في مجال الترمیم وتأھیل المباني -

  .محترف

  .یتحمل ضغوط العمل -

  .رؤیة واسعة في جودة الصیانة -

  . وواسع المعرفة حسن المظھر -

  .سنة 45ال یتجاوز  العمر  -

مھندس   102
  عملیاتال

 بكالوریوس
  ھندسة

  میكانیكي
  كھربائي/ 
  الكتروني/ 

5 - 10   

الصیانة التشغیل وخبرة في أعمال أنظمة  -
  .وتحلیل األعطال

في  الحاسب اآلليتطبیقات  استخدامخبرة في  -
  .التشغیل والصیانةإدارة ومتابعة مجال 

إعداد قوائم قطع و حصر المعدات خبرة في -
  . الغیار وتحلیل األسعار

برامج وخطط متابعة وتقییم خبرة في  -
  .التشغیل والصیانة

الصیانة وبرامج إعداد خطط خبرة في  -
  .الوقائیة

  .تحلیل مشـاكل المعدات واألعطالخبرة في  -
  .خبرة في التخطیط والتنظیم والمتابعة -

 أعمال في الخاصةالفنیة  بالمواصفات جیدة معرفة -
  .صیانةالتشغیل وال

  .إعداد التقاریر الفنیة وتقاریر ضبط وضمان الجودة -
إلدارة  الحاسب اآللي تطبیقات حاصل على دورات في -

  .الصیانةالتشغیل و موارد
  .حترافیةمنھجیة ابإدارة عملیات التشغیل والصیانة   -
  .نظام إدارة الجودة الشاملة مھارات في معاییر ومفاھیم -
  .التواصل مع اآلخرین وقیادة فرق العملھارات م -
مھندس مصنف من الھیئة السعودیة للمھندسین درجة  -

  .مشارك
  .MS Officeبرامج مع التعامل القدرة على  -
  .وإدارة الوقت بفاعلیة االجتماعاتإدارة في مھارات  -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
749  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مھندس   103
  يمیكانیك

 بكالوریوس
   5  میكانیكي  ھندسة

  

نظمة األ تشغیل وفحص وصیانة خبرة في -

التكییف والتھویة والتبرید ( ةالمیكانیكی

معالجة وشبكات  والسباكة واألعمال الصحیة

  .)قریوأنظمة مكافحة الح المیاه

في  الحاسب اآلليتطبیقات  استخدامخبرة في  -

  .مجال التشغیل والصیانة

دراسة وتحلیل عروض تامین قطع  خبرة في -

  . الغیار

خطط وبرامج التشغیل تنفیذ متابعة  خبرة في -

  .والصیانة

  .الصیانة الوقائیة مھام خبرة في إعداد خطط -

  .ذیةالمخططات التنفیخبرة في مراجعة  -

  .القیاسیةوالمعرفة الجیدة بالمواصفات المیكانیكیة  -

إعداد دراسة تقدیمات المقاول ومعرفة جیدة في  -

  .الجودةالتقاریر الفنیة وتقاریر ضبط وضمان 

إلدارة  الحاسب اآللي تطبیقات حاصل على دورات في -

  .الصیانةالتشغیل و موارد

  .مراقبة وتقییم عملیات التشغیل والصیانةمھارة في   -

 .تطبیق معاییر ومفاھیم نظام إدارة الجودة الشاملة -

  . (SBC)المعرفة بكود البناء السعودي  -

مھندس مصنف من الھیئة السعودیة للمھندسین درجة  -

  .مشارك

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -

  .MS Officeالتعامل برامج  مھارة -

  .وإدارة الوقت بفاعلیة االجتماعاتمھارات إدارة  -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
750  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مھندس   104
  كھربائي

بكالوریوس 
  5  كھربائي  ھندسة

تشغیل وفحص األنظمة  خبرة في -

شبكات النقل والمحوالت (الكھربائیة

  ).والمفاتیح 

  .خبرة في تشغیل وفحص نظم االتصاالت -

في  الحاسب اآلليتطبیقات  استخدامخبرة في  -

  .مجال التشغیل والصیانة

دراسة وتحلیل عروض تامین قطع  خبرة في -

  . الغیار

خطط وبرامج التشغیل تنفیذ خبرة في متابعة  -

  .والصیانة

  .الصیانة الوقائیة مھام خبرة في إعداد خطط -

  .خبرة في مراجعة المخططات التنفیذیة -

  .القیاسیةوالمعرفة الجیدة بالمواصفات الكھربائیة  -

دراسة تقدیمات المقاول وإعداد معرفة جیدة في  -

  .التقاریر الفنیة وتقاریر ضبط وضمان الجودة

إلدارة  الحاسب اآللي تطبیقات حاصل على دورات في -

  .الصیانةغیل والتش موارد

  .مراقبة وتقییم عملیات التشغیل والصیانةمعرفة في   -

  .تطبیق معاییر ومفاھیم نظام إدارة الجودة الشاملة -

  . (SBC)المعرفة بكود البناء السعودي  -

مھندس مصنف من الھیئة السعودیة للمھندسین درجة  -

  .مشارك

  .MS Officeبرامج مع التعامل  مھارة -

  .وإدارة الوقت بفاعلیة االجتماعاتمھارات إدارة  -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
751  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مھندس   105
  مدني

بكالوریوس 
  5  مدني  ھندسة

خبرة في صیانة وترمیم المباني والطرق  -

أعمال العزل المائي ووأعمال الدھانات 

فحص وتقییم وإصالح  أعمالووالحراري 

  .المسلحةالخرسانیة 

تأھیل  أعمالعلى تنفیذ  اإلشرافخبرة في  -

  .الكمیات وحصر المباني ترمیمو

 والتنفیذیة الھندسیة المخططاتإعداد  -

  .ةوالتقاریر الفنی

، نجارةالأعمال فحص ومعاینة  فيخبرة  -

 وكذلكدیكور ، الدھان، التلییس، البناءال

  .التشطیبات النھائیة الداخلیة والخارجیة

التربة (المواد خبرة في اختبارات  -

  .)والخرسانة

المدنیة دراسة ومراجعة تقدیمات المقاول معرفة في  -

  .واإلنشائیة وإعداد تقاریر المراجعة الفنیة 

والمخططات  ةاإلنشائی میماالتص إعدادمعرفة جیدة في  -

  . تنفیذال عملیات واألشراف على التنفیذیة

والمواصفات  (SBC)المعرفة بكود البناء السعودي  -

  .العالمیة

المعرفة بتطبیقات الحاسب الھندسیة في التصمیم  -

  ). PMOS,STAAD,MSPROJECT(واإلشراف 

حاصل على دورات تدریبیة في الفحص والمعاینة  -

  .واالختبارات المیدانیة وإدارة المشاریع

 مھندس مصنف من الھیئة السعودیة للمھندسین درجة -

  .مشارك

  .MS Officeالتعامل مع برامج  مھارة -

  .وإدارة الوقت بفاعلیة االجتماعاتمھارات إدارة  -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
752  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مھندس   106
  معماري

بكالوریوس 
  5  معماري  ھندسة

خبرة في صیانة وترمیم المباني وأعمال  -

أعمال العزل المائي والحراري والدھانات 

الخرسانة فحص وتقییم وإصالح  أعمالو

  .المسلحة

تأھیل  أعمالعلى تنفیذ  اإلشرافخبرة في  -

  .الكمیات وحصر المباني ترمیمو

 الھندسیة المخططاتإعداد  خیرة في -

  .ة والتقاریر الفنی والتنفیذیة

، نجارةالأعمال فحص ومعاینة خبرة في  -

 وكذلكدیكور ، الدھان، التلییس، البناءال

  .التشطیبات النھائیة الداخلیة والخارجیة

  .تصمیم الدیكور الداخلي  خبرة في -

دراسة ومراجعة تقدیمات المقاول  معرفة جیدة في -

  .وإعداد تقاریر المراجعة الفنیة  المعماریة

والمخططات  ةالمعماری میماالتص إعدادفي  معرفة -

  . تنفیذال عملیات واألشراف على والتنفیذیةالھندسیة 

والمواصفات  (SBC)المعرفة بكود البناء السعودي  -

  .العالمیة

المعرفة بتطبیقات الحاسب الھندسیة في التصمیم  -

  .)PMOS,AUTCAD,MSPROJECT(واإلشراف 

حاصل على دورات تدریبیة في الفحص والمعاینة  -

  .واالختبارات المیدانیة وإدارة المشاریع

مھندس مصنف من الھیئة السعودیة للمھندسین درجة  -

  .مشارك

  .MS Officeالتعامل مع برامج  مھارة -

  .وإدارة الوقت بفاعلیة االجتماعاتھارات إدارة م -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
753  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مھندس   107
  بكالوریوس  نظم

علوم 
الحاسب  

  اآللي
5  

تطبیقات خبرة في إدارة خوادم الشبكات و -

  ..الحاسب اآللي

  .قواعد البیانات وإصالح ةارإدخبرة في  -

خبرة في أعطال النظم البرمجیة  -

"Software"و" Hardwar".  

  .وتشغیل أنظمة التشغیلصیب تنخبرة في  -

إعداد خطط الطوارئ واإلشراف خبرة في  -

  .على إعادة تنصیب وتشغیل نظم التشغیل

راقبة وضبط أعمال أنظمة مخبرة في  -

  .التشغیل والبرمجیات

  .السالمة المھنیةتامین إجراءات خبرة في  -

  .المعرفة الجیدة بالمواصفات الفنیة للحاسب والشبكات -

  .قیاس فاعلیة األجھزة وكیفیة تحسین أدائھا القدرة على -

  .مخططات شبكات نظم المعلوماتإعداد  القدرة على -

لصیانة الحاسب  تطبیقات حاصل على دورات في -

  .ونظم قواعد البیانات اآللي الشبكات وعتاد الحاسب

  .MS Officeالتعامل مع برامج  مھارة -

مھندس مصنف من الھیئة السعودیة للمھندسین درجة  -

  .مشارك

  .إعداد التقاریر الفنیةمھارات  -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -

  .یجید التحدث باللغة العربیة -

    . یلتزم بأدبیات أخالقیات المھنة -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
754  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مبرمج   108
  بكالوریوس  نظم

علوم 
الحاسب  

  اآللي
5  

وبرمجة وتوثیق  تحلیل وتصمیمخبرة في  -

  .البرمجیةاألنظمة 

ة المشھورة في البرمجلغات خبرة في  -

  .التطبیقات الفنیة والمالیة واإلداریة

 وإعادة ةالقدیمبرامج ال تحدیثخبرة في  -

  .تحلیلھا وتوثیقھا

والمواقع خبرة في إدارة خوادم التطبیقات  -

  .االلكترونیة

صیانة برامج وفحص اختبار وخبرة في  -

واكتشاف قواعد البیانات إدارة و األنظمة

  .والثغرات األمنیة وإصالحھااألخطاء 

المعرفة الجیدة بالمصطلحات الفنیة في البرمجة  -

  .   والحاسب اآللي والشبكات والخوادم

لصیانة الحاسب  تطبیقات حاصل على دورات في -

  .ونظم قواعد البیانات اآللي الشبكات وعتاد الحاسب

  .توثیق خطوات حل مشاكل البرامج القدرة على -

 . القدرة على فحص وإصالح الثغرات األمنیة -

  .  امة بلغات البرمجةالمعرفة الت -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -

  .وحسن المظھراللباقة وحسن التعامل مھارات  -

  .الفنیةقدرة على كتابة التقاریر  -

  .یجید التحدث باللغة العربیة -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
755  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

201  
مشرف 
 أعمال 

  ئیةكھربا
  8  ئيكھربا  عاليدبلوم 

 عطالاأل وإصالحفحص خبرة في  -

الشبكات والمحوالت في  الكھربائیة

والمولدات  مفاتیحالواللوحات والمقاطع و

  .االحتیاطیة

االختبارات الالزمة لعزل  إجراءخبرة في  -

الزیوت وعزل المحوالت وإصالح وتوصیل 

  .والمتوسطكابالت الضغط العالي 

 اتلوحات التحكم والموتورخبرة في إصالح  -

وخالیا االستشعار  اإلنارةوحدات وودوائر 

  .الطاقةمآخذ وإصالح تنفیذ و

 معدات وأجھزةومعایرة خبرة في تشغیل  -

  .الفحص الكھربائیة وااللكترونیةو االختبار

  .والتقاریر الفنیة الرسوماتإعداد  خبرة في -

  .المصطلحات الفنیة في مجالھالمعرفة الجیدة ب -

مختلف التركیبات الكھربائیة علي صیانة  القدرة -

  .ولوحات التحكم والمضخات ودوائر التحكم المختلفة

حاصل على دورات في فحص وتحلیل وإصالح  -

  .األعطال الكھربائیة

  حاصل على دورات في صیانة أعطال الشبكات -

مواصفات ال ادعدوإ قطع الغیارالقدرة على حصر  -

  .لكةوكمیات قطع الغیار والمستھ

  .على حساب األحمال الكھربائیة المتوقعةالقدرة  -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -

  .MS Officeمھارة التعامل مع برامج  -

  .الفنیةكتابة التقاریر قراءة الرسومات وقدرة على  -

  .العربیة واإلنجلیزیة إجادة اللغة -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
756  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

202  
مشرف 
 اتصاالت
  وتحكم 

  8 ئيكھربا  عاليدبلوم 

أعمال الصیانة و األعطالخبرة في تحدید  -

  .لمختلف أنواع مقاسم السنتراالت واإلصالح

خبرة في تشغیل ومعایرة معدات وأجھزة  -

  .االختبار والفحص االلكترونیة

  .والتقاریر الفنیة الرسوماتإعداد  خبرة في -

التعدیالت واقتراح الحلول  تنفیذخبرة في  -

المناسبة لطبیعة عمل المقاسم والشبكة 

  .ةالھاتفی

أعمال الصیانة و األعطالخبرة في تحدید  -

  .للدوائر المغلقة ألنظمة النداء واإلصالح

لوحات إصالح و األعطالتحدید خبرة في  -

  .التوزیع 

  .المعرفة الجیدة بالمصطلحات الفنیة في مجالھ -

 سم السنتراالتصیانة مختلف مقاتشغیل و القدرة علي -

  .االلكترونیة

فحص وتحلیل وإصالح حاصل على دورات في  -

  .السنتراالت أعطال 

  .حاصل على دورات في صیانة أعطال شبكات الھاتف -

مواصفات اد العدوإ قطع الغیارالقدرة على حصر  -

  .لكةوكمیات قطع الغیار والمستھ

  .MS Officeمھارة التعامل مع برامج  -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -

  .الفنیةقدرة على كتابة التقاریر  -

  .إجادة اللغة العربیة واإلنجلیزیة -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
757  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

203  
  مشرف 
كھرومیكا

  نیك
/ ئيكھربا  عاليدبلوم 

  8  میكانیكي

فحص وتحدید وإصالح أعطال خبرة في  -

أعمال التكییف المركزي ودوائر  أنظمة

  .التحكم الخاصة بھا 

جمیع  وإصالح األعطالتحدید  خبرة في -

  .الكھرومیكانیكیة األنظمة

أجھزة فحص وتحدید وإصالح خبرة في  -

  . التحكمالمرقیة و

دوائر فحص وتحدید وإصالح خبرة في  -

 التحكم لمختلف أنواع المصاعد والسیور

  .المتحركة والساللم واألبواب

المعرفة الجیدة بالمصطلحات الفنیة في مجال األنظمة  -

  .الكھربائیة و میكانیكیة

  .أنظمة التكییفصیانة تشغیل و القدرة علي -

حاصل على دورات في فحص وتحلیل وإصالح  -

  .أعطال أنظمة التكییف

 حاصل على دورات في صیانة أعطال المصاعد -

  .المتحركة والساللم والسیور

مواصفات اد العدوإ قطع الغیارالقدرة على حصر  -

  .لكةوكمیات قطع الغیار والمستھ

  .MS Officeمھارة التعامل مع برامج  -

  .اآلخرین مھارات التواصل مع -

  .وقراءة الرسوماتالفنیة قدرة على كتابة التقاریر  -

  إجادة اللغة العربیة واإلنجلیزیة -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
758  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

204  
 شرف م

 مدني
  ومعماري

/ مدني   عاليدبلوم 
  8  معماري

وترمیم  اإلشراف على تأھیلخبرة في  -

  .المرافق العامةالمباني و

  .المنجزةكمیات الخبرة في حصر  -

ومعاینة وستالم األعمال خبرة في فحص  -

  .المنجزة

  .خبرة في أعمال العزل الحراري والمائي -

خبرة في تقدیمات المقاول وإعداد التقاریر  -

  .الفنیة

والمواصفات  (SBC)المعرفة بكود البناء السعودي  -
  .العالمیة

 عداد التقاریرإوالمخططات كما نفذ قراءة القدرة على  -
  .الفنیة 

في إدارة المشاریع وتأھیل حاصل على دورات  -
  . وترمیم المباني

  . MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات  -
  .العربیة واالنجلیزیة ةالتحدث باللغ إجادة -
  .مھارات التواصل مع اآلخرین -

مشرف   205
  8  میكانیكي  عاليدبلوم   سباكة

تمدیدات أعمال  اإلشراف على خبرة في -
الخدمات العامة وتمدیدات المیاه شبكات 
  .الداخلیة 

شبكات  تحدید أعطال وإصالح خبرة في -
  . الخدمات العامة والتمدیدات الداخلیة

خبرة في فحص ومعاینة وستالم أعمال  -
  .السباكة المنجزة

  .المنجزة خبرة في حصر الكمیات -
خبرة في تقدیمات المقاول وإعداد التقاریر  -

  .الفنیة

والمواصفات  (SBC)بكود البناء السعودي  المعرفة -
  .العالمیة

 عداد التقاریرإوالمخططات كما نفذ قراءة القدرة على  -
  .الفنیة 

حاصل على دورات في إدارة المشاریع وتأھیل  -
  . وترمیم المباني

  . MS Office المعرفة الجیدة في تطبیقات -
  .العربیة واالنجلیزیة ةالتحدث باللغ إجادة -
  .مھارات التواصل مع اآلخرین -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
759  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

 مشرف  206
  8  معماري  عاليدبلوم   نجارة

اإلشراف على أعمال النجارة في  خبرة في -

  .إغالقات المبني واألثاث

صیانة واصطالح اإلعمال الخشبیة خبرة في  -

خشبیة  أبواب ، شبابیك ، قواطع(واأللمنیوم 

، وأعمال تكسیة األلواح الخشبیة ) جبسیة أو 

والفورمیكا والقشرة واأللمنیوم والجبسیة 

  .واألثاث

خبرة في فحص ومعاینة وستالم أعمال  -

  .السباكة المنجزة

  .المنجزة خبرة في حصر الكمیات -

خبرة في تقدیمات المقاول وإعداد التقاریر  -

  .الفنیة

والمواصفات  (SBC)المعرفة بكود البناء السعودي  -

  .العالمیة

 عداد التقاریرإوالمخططات كما نفذ قراءة القدرة على  -

  .الفنیة 

  . حاصل على دورات في وتأھیل وترمیم المباني -

  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات  -

  . MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات  -

  .العربیة واالنجلیزیة ةالتحدث باللغ إجادة -

  .التواصل مع اآلخرین مھارات -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
760  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

207  
مشرف 
أعمال 
  مكافحة

  8  زراعي  عاليدبلوم 

  .خبرة في جدولة مھام عملیات المكافحة -

خبرة في مجال التعامل مع محالیل المبیدات  -

  .الحشریة والزراعیة

خبرة في التدریب على استخدام معدات  -

  .ووسائل المكافحة والمواد الكیماویة 

األوبئة وانتشار  خبرة ومعرفة في مواسم -

  .اإلمراض المعدیة

خبرة في وسائل أمن وسالمة وصحة البیئة  -

  .والعاملین

  .القدرة على تحدید احتیاجات العمل للمواد الكیماویة  -

  .القدرة على إدارة فرق العمل  -

  .مھارة إدارة واستثمار الوقت -

  .القدرة على التحدث باللغة العربیة -

  .MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات  -

  .إعداد التقاریر الفنیة والدوریة -

    .مھارات التواصل مع اآلخرین -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
761  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

208  
مشرف 
أعمال 
  زراعیة 

  8  زراعي  عاليدبلوم 

  .خبرة في جدولة مھام عملیات الزراعة -

خبرة في مجال زراعة األشجار والشجیرات  -

  .والمسطحات الخضراء

في الزراعة والعنایة بأشجار خبرة ودرایة  -

  .النخیل

خبرة في مجال زراعة الشجیرات والنباتات  -

  .الداخلیة

  .خبرة في مجال تنسیق الحدائق الداخلیة -

  .خبرة في أنظمة ووسائل الري الحدیثة -

خبرة في التدریب على استخدام المعدات  -

  .الزراعیة 

التشویك والتلقیح و التشذیب خبرة بأعمال -

النخیل أنواع جمیع والصرام لیب والتكر

  .واألشجار المثمرة والغیر مثمرة

  .خبرة في تشغیل المشاتل الزراعیة -

  .المعرفة التامة في المواسم الزراعیة -

المعرفة التامة في تصنیف البذور والفسائل والشتالت  -

  .الحولیة والموسمیة 

  .المعرفة التامة في الري والمواسم الزراعیة -

  .ة باألوبئة الزراعیة ومواسمھاالمعرف -

  .القدرة على تحدید احتیاجات العمل لمواد الزراعیة  -

التشویك والتلقیح والتكریب و التشذیب بأعمال المعرفة -

واألشجار المثمرة النخیل أنواع جمیع والصرام ل

  .والغیر مثمرة

  .القدرة على إدارة فرق العمل  -

  .مھارة إدارة واستثمار الوقت -

  .القدرة على التحدث باللغة العربیة -

  .MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات -

  .إعداد التقاریر الفنیة والدوریة -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
762  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

فني   210
  كھرباء

دبلوم 
  5 كھربائي  متوسط

أعطال الشبكات  وإصالحخبرة في صیانة  -

  .الكھربائیة للضغط المنخفض

الكھربائیة  األعطال وإصالحخبرة في تحدید  -

  وأجھزة القیاس واالختبارات 

  .خبرة في تركیب شبكات الضغط المنخفض -

خبرة في تحدید وإصالح التسربات  -

  .الكھربائیة

مختلف ل األعطال وإصالح فحصالقدرة على  -

التركیبات الكھربائیة ولوحات التحكم والموتورات 

  .لمختلفةومآخذ الكھرباء ا اإلنارةودوائر وحدات 

 .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

  .القدرة على حساب األحمال الكھربائیة المتوقعة -

  .التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

  . العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة  على التحدث باللغ -

211  
فني 

كھرباء 
  مولدات

دبلوم 
  5 كھربائي  متوسط

وإصالح المولدات خبرة في صیانة  -

التشغیل  ذاتات التحكم الكھربائیة ولوح

  .وماتیكیةوتاألوقواطع النقل  االلكتروني

الشبكات  وإصالحخبرة في صیانة  -

  .الكھربائیة

خبرة في تشغیل وإصالح المولدات  -

  .الكھربائیة

  .خبرة في تحدید قطع الغیار لبرامج الصیانة -

المولدات  أعطال وإصالح فحصالقدرة على  -

  .ةمختلفالالكھربائیة 

ات التحكم في لوح أعطال وإصالح فحصالقدرة على  -

  .وماتیكیةوتاأل وقواطع النقل التشغیل االلكتروني

  .المولدات الكھربائیة تشغیلالقدرة على  -

  .مةتطبیق أنظمة وقواعد السالبمعرفة ال -

  . التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

  .العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة  على التحدث باللغ -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
763  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

فنیة   212
  كھرباء

دبلوم 
  5  ئيكھربا  متوسط

أعطال الشبكات  وإصالحخبرة في صیانة  -

  .الكھربائیة الضغط المنخفض

الكھربائیة  األعطال وإصالحخبرة في تحدید  -

  .وأجھزة القیاس واالختبارات

ومأخذ  وحدات اإلنارة إصالحخبرة في  -

  .التالفة الفیوزاتالقواطع ووتغییر الطاقة 

خبرة في تحدید وإصالح التسربات  -

  .الكھربائیة

مختلف ل األعطال وإصالح فحصالقدرة على  -

التركیبات الكھربائیة ولوحات التحكم والموتورات 

  .ومآخذ الكھرباء المختلفة اإلنارةودوائر وحدات 

  .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

  .القدرة على حساب األحمال الكھربائیة المتوقعة -

  .التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

  .العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة على التحدث باللغ -

  .الحاسب اآللي في العمل  استخدامالقدرة على  -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
764  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

213  
مساعد 
فني 

  كھرباء

دبلوم 
  5 ئيكھربا  متوسط

لشبكات أعطال ا وإصالحخبرة في صیانة  -

  .الكھربائیة للضغط المنخفض

لوحات التوزیع  حواصطالخبرة في صیانة  -

  والقواطع الكھربائیة 

  .وإصالحھا األعطالخبرة في تحدید  -

تركیب التمدیدات الداخلیة خبرة في  -

  .والخارجیة

برامج الصیانة خطط وخبرة في تنفیذ  -

  .الوقائیة

الغیار الالزمة لبرامج خبرة في تحدید قطع  -

  .الصیانة

  .واالختبارأجھزة القیاس  استخدامالقدرة على  -

القدرة على استخدام أجھزة كشف تحدید مسارات  -

  .شبكات الخدمات

مختلف ل األعطال وإصالح فحصالقدرة على  -

ودوائر وحدات  التوزیعالتركیبات الكھربائیة ولوحات 

  .ومآخذ الكھرباء المختلفة اإلنارة

  .القدرة على عمل التمدیدات الداخلیة والخارجیة -

  .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

  .القدرة على حساب األحمال الكھربائیة المتوقعة -

  .التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

  . العربیة واالنجلیزیة ةعلى التحدث باللغ القدرة -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
765  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

فني   214
  تصاالتا

دبلوم 
  5 ئيكھربا  متوسط

  .الھاتفیة األعطال وإصالحخبرة في تحدید  -

  .خبرة في تركیب شبكات الھاتف -

  .خبرة في تحدید وإصالح تداخل المكالمات -

أنواع المقاسم  مختلف خبرة في تشغیل -

  .)السنتراالت(

أعطال المقاسم صالح إوخبرة في تحدید  -

  والشبكة الھاتفیة ) السنتراالت(

أجھزة الھواتف باختالف  إصالح خبرة في -

  .أنواعھا 

مختلف ل األعطال وإصالح فحصالقدرة على  -

  .التمدیدات والمقاسم الھاتفیة

 .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

  .لدیھ القدرة على حساب السعات المتوقعة والمستقبلیة -

لدیة القدرة على كشف وتتبع أجھزة التصنت على  -

  .یة والخارجیةالمكالمات الداخل

  .مةتطبیق أنظمة وقواعد السالبمعرفة ال -

  .التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

  . العربیة واالنجلیزیة ةعلى التحدث باللغالقدرة  -

215  
 نظم فني

  إنذار
  قحریــ

دبلوم 
  5  ئيكھربا  متوسط

اإلنذار  أنظمةصیانة تشغیل وخبرة في  -
والبودرة والمواد الماء  رشاشاتب طفاءاإلو

الكربون  أكسیدوغاز ثاني الرغویة 
  .والھالون

 أجھزةومعایرة وضبط اختبار  خبرة في -
  .لحریقدوائر اإلنذار ل

صیانة نظم إرشادات و تشغیل خبرة في -
  .الطوارئ والمخارج 

تجھیزات  وإصالح فحص واختبارالقدرة على  -
  .وتمدیدات أنظمة اإلنذار بالحریق

  .مةأنظمة وقواعد السالوتطبیق بمعرفة ال -

  .القدرة على تشغل ومعایرة أجھزة القیاس واالختبار -

 القدرة على تحدید قطع الغیار المطلوبة لبرامج الصیانة -

  .التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

  . العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة  على التحدث باللغ -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
766  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

216  
 ة نظمفنی

  إنذار
  قحریــ

دبلوم 
  5  ئيكھربا  متوسط

اإلنذار  أنظمةصیانة تشغیل وخبرة في  -
والبودرة والمواد الماء  رشاشاتب طفاءواإل

الكربون  أكسیدوغاز ثاني الرغویة 
  .والھالون

اختبار وضبط ومعایرة أجھزة  خبرة في -
  .للحریقدوائر اإلنذار 

صیانة نظم إرشادات و تشغیل خبرة في -
  .والمخارج الطوارئ 

تجھیزات  وإصالح فحص واختبارالقدرة على  -

  .وتمدیدات أنظمة اإلنذار بالحریق

  .مةأنظمة وقواعد السالوتطبیق بمعرفة ال -

 .القدرة على تشغل ومعایرة أجھزة القیاس واالختبار -

  التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

 . العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة  على التحدث باللغ -

217  
فني 

الكترونیا
  ت 

دبلوم 
  5  ئيكھربا  متوسط

 االلكترونیة األجھزة تحدید أعطالخبرة في  -
 ،العلمیة والطبیة األجھزة( ھاوإصالح
 االتصاالت، وشاشات العرض ، الصوتیة
  .)الالسلكیة

الكروت و تاللوحا وإصالحخبرة في صیانة  -

الحریق  إنذار بأجھزةااللكترونیة الخاصة 

  .والحاسب اآللي ومكائن التصویر والمصاعد

  .أجھزة القیاس واالختبارخبرة في استخدام  -

خبرة في صیانة وإصالح الدوائر التلفزیونیة  -

  .المغلقة

األجھزة مختلف ل األعطال وإصالح فحصالقدرة على  -

  .الكھرواكترونیة

تجھیزات ال وإصالح فحص واختبارالقدرة على  -

  .نظمة اإلنذار بالحریقأل یةكترونلاال

  .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

  . التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

  القدرة على تحدید قطع الغیار المطلوبة لبرامج الصیانة -

 . العربیة واالنجلیزیة ةباللغالقدرة  على التحدث  -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
767  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

218  
فني 

كھرومیكا
  كین

دبلوم 
  متوسط

/  ئيكھربا
  5  میكانیكي

مختلف أنواع أعطال صالح إخبرة في  -

  .األنظمة الكھرومیكانیكیة

أجھزة التحكم أعطال صالح إخبرة في  -

  . واألبواب المتحركة األتوماتیكیة

 واالختباراتأجھزة القیاس  تشغیلخبرة في  -

  .الفنیة

الرسومات الھندسیة ودوائر  خبرة في إعداد -

  .التحكم

األنظمة  أعطال وإصالح فحصالقدرة على  -

  .الكھرومیكانیكیة

  .األنظمة الكھرومیكانیكیة تشغیلالقدرة على  -

حاصل على دورات في فحص وتحلیل وإصالح  -

  .األنظمة الكھرومیكانیكیةأعطال 

 .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

  . التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

  . العربیة واالنجلیزیة ةباللغعلى التحدث  القدرة -

فني   219
  5  میكانیكي  عاليدبلوم   مصاعد

مختلف أعطال صالح إتحدید وفي خبرة  -

أنواع المصاعد ذات دوائر التحكم العادیة 

  .وااللكترونیة 

المصاعد ذات دوائر التحكم  برمجةفي  خبرة -

  .االلكترونیة 

السیور أعطال صالح تحدید وإ خبرة في -

  .المتحركةوالساللم 

  .المصاعد أعطال وإصالح فحصالقدرة على  -

  .األنظمة الكھرومیكانیكیة تشغیلالقدرة على  -

حاصل على دورات في فحص وتحلیل وإصالح  -

  ..المتحركةوالساللم السیور أعطال المصاعد 

 .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

  . التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

  العربیة واالنجلیزیة ةباللغعلى التحدث  القدرة -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
768  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

فنیة   220
  5  میكانیكي  عالي دبلوم  مصاعد

مختلف أعطال صالح تحدید وإفي خبرة  -
أنواع المصاعد ذات دوائر التحكم العادیة 

  .وااللكترونیة 
المصاعد ذات دوائر التحكم  برمجةفي  خبرة -

  .االلكترونیة 
السیور أعطال صالح تحدید وإ خبرة في -

  .المتحركةوالساللم 

  .المصاعد أعطال وإصالح فحصالقدرة على  -
  .األنظمة الكھرومیكانیكیة تشغیلالقدرة على  -
على دورات في فحص وتحلیل وإصالح   ةحاصل -

  ..المتحركةوالساللم السیور أعطال المصاعد 
 .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -
  . التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -
  العربیة واالنجلیزیة ةباللغعلى التحدث القدرة  -

فني   221
  تكییف 

دبلوم 
  5  میكانیكي  متوسط

وحدات  وإصالحخبرة في تشغیل وصیانة  -

 المبردالتكییف المركزي التي تعمل بالماء 

  . )تشیللرات(

جمیع أنظمة  وإصالحخبرة في مجال صیانة  -
التكییف المركزي وقادر على اكتشاف 

  .وإصالحھا  األعطالأسباب 
جمیع تحدید وإصالح أعطال خبرة في  -

  .التحكم الخاصة بالتكییف المركزي أجھزة
كمیات الھواء  تدفقتوازن وفي ضبط  خبرة -

مستوى على مستوى ادوار المبنى وعلى 

  . الغرف لكل دور

ییف بوحدات التك الخاصة األعمالتامة بجمیع  معرفة -

  .المركزیة والمدمجة والمنفصلة

 جراء العمرات للكمبرسوراتإالقدرة على  -

  .والمضخات

حاصل على دورات متخصصة في فحص وتحلیل  -

  .وإصالح أعطال كافة أنظمة التكییف

  .وإصالحھا األعطالفي اكتشاف مھارة  -

 .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

  . التقاریر الفنیة وقراءة الرسومات إعدادالقدرة على  -

  .العربیة واالنجلیزیة ةعلى التحدث باللغ القدرة -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
769  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

222  
مساعد 
فني 
  تكییف

دبلوم 
  5  میكانیكي  متوسط

خبرة في أعمال تشغیل وصیانة أجھزة  -
  . التكییف المركزي

 أعطال أجھزة وإصالح ي تحدیدخبرة ف -
  .التكییف الشباك واالسبلیت

  .خبرة في تنفیذ برامج الصیانة الوقائیة -
خبرة في استخدام أجھزة الكشف والقیاس  -

  .الكھربائیة وااللكترونیة

  .المعرفة العامة عن أنظمة وأجھزة التكیف -

قراءة وفھم الرسومات وكتالوجات القدرة على  -

  ،وكتیبات التشغیل والصیانة

  . العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة على التحدث باللغ -

  .واإلحصائیة البیانات الفنیة وتحلیل القدرة على تسجیل -

223  
مشغل 
تكییف 
  مركزي

دبلوم 
  5  میكانیكي  متوسط

خبرة في مجال تشغیل جمیع أنظمة التكییف  
وقادر على اكتشاف أسباب  ةالمركزی
  .وإصالحھا الطارئة  األعطال

جمیع أجھزة التحكم الخاصة  خبرة في 
  . بالتكییف المركزي

  .خبرة في برنامج الصیانة الروتینیة 

  .المعرفة العامة عن مكونات أنظمة وأجھزة التكیف -
القدرة على قراءة وفھم الرسومات وكتالوجات  -

  ،وكتیبات التشغیل والصیانة
  . العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة على التحدث باللغ -
لى تسجیل البیانات التشغیلیة والقراءات القدرة ع -

  .التقاریر عدادإو ودوائر التحكمألجھزة القیاس  

فنیة   224
  تكییف

دبلوم 
  5  میكانیكي  متوسط

خبرة في مجال تشغیل جمیع أنظمة التكییف  

المركزي وقادر على اكتشاف أسباب 

  .وإصالحھا الطارئة  األعطال

خبرة في جمیع أجھزة التحكم الخاصة  
  . بالتكییف المركزي

  .خبرة في برنامج الصیانة الروتینیة 

  .المعرفة العامة عن مكونات أنظمة وأجھزة التكیف -

القدرة على قراءة وفھم الرسومات وكتالوجات  -
  .ةوكتیبات التشغیل والصیان

  . العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة على التحدث باللغ -

ة والقراءات القدرة على تسجیل البیانات التشغیلی -

  .التقاریر عدادإودوائر التحكم و جھزة القیاسأل



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
770  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

225  
غاز  يفن

ومضخا
  ت

دبلوم 
  5  میكانیكي  متوسط

شبكات و محطات خبرة في تشغیل وصیانة -
  .والمختبرات لمعامللالغاز 

أعطال شبكات صالح وإ في تحدید خبرة -
  .وضبط الضغوط التشغیلیة الغاز

مختلف أعطال صالح تحدید وإخبرة في  -
  .المضخات العادیة والغاطسة أنواع 

  .شبكات الغازالمعرفة العامة عن مكونات  -
القدرة على قراءة وفھم الرسومات وكتالوجات  -

  ،وكتیبات التشغیل والصیانة
  . العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة على التحدث باللغ -
القدرة على تسجیل البیانات التشغیلیة والقراءات  -

  .التقاریر عدادإاس  ودوائر التحكم وألجھزة القی

 يفن  226
  مضخات

دبلوم 
  5  میكانیكي  متوسط

مختلف خبرة في تشغیل وصیانة المضخات ب -

وضبط الضغوط التشغیلیة  أنواعھا

  .للمضخات االتوماتیكیة

مضخات تحدید أعطال وإصالح خبرة في  -

  .اآلبار االرتوازیة

  .للمضخاتجراء العمرات خبرة في إ -

  .المعرفة الجیدة لكافة أنواع المضخات  -

القدرة على قراءة وفھم الرسومات وكتالوجات  -

  . وكتیبات التشغیل والصیانة

 عدادإوالفعلیة  القدرة على تسجیل البیانات التشغیلیة -

  .التقاریر الفنیة

  .العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة على التحدث باللغ -

دبلوم   فني لحام   227
  5  میكانیكي  متوسط

والقطع المعادن خبرة في مجال أعمال لحام  -
  .والمعادن لمختلف السماكات

قطع و وثقب ثني وتشكیل أعمال خبرة في -
  .المعادن 

خبرة في إعداد وتجھیز وتشغیل جمیع  -

  .ماكینات القطع واللحام 

المختلفة في استخدام معدات اللحام  احترافیة مھارة -
  .المعادن تشكیلثني وتشغیل ماكینات و

القدرة على قراءة وفھم الرسومات وكتالوجات  -
  .وكتیبات التشغیل والصیانة

  .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

  . العربیة واالنجلیزیة ةباللغ قدرة على التحدثال -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
771  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

فني   228
  مولدات

دبلوم 
  5  كھربائي  متوسط

تشغیل مختلف مولدات الكھرباء  خبرة في -

  .وتوزیع األحمال الكھربائیةوضبط 

لمولدات تحدید أعطال وإصالح اخبرة في  -

  . وقائیةلكھربائیة وأعمال الصیانة الا

خبرة في عمل العمرات العمومیة لماكینات  -

  .الدیزل بأنواعھا

  .المعرفة الجیدة لكافة أنواع مولدات الدیزل -

ً قدرة على ال -   . ضبط شدة التیار وربط المولدات تزامنیا

  ..مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

عداد التقاریر إقدرة على قراءة الرسومات الھندسیة و -

  .الفنیة 

  .العربیة واالنجلیزیة ةباللغالقدرة على التحدث  -

دبلوم   فني دیزل  229
  5  يمیكانیك  متوسط

المیكانیكیة  األعمالخبرة في صیانة جمیع  -

  .للمحركات التي تدار بالدیزل

 أنواع إصالح جمیعو تحدید أعطال خبرة في -

  .الدیزل  ائنمك

خبرة في عمل العمرات العمومیة لماكینات  -

  .الدیزل بأنواعھا 

  .خبرة في تشغیل مكائن الدیزل -

  .الدیزل مكائنكافة أنواع الجیدة بالمعرفة  -

  .القدرة على تحدید ووصف قطع الغیار -

  ..مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

عداد التقاریر إقدرة على قراءة الرسومات الھندسیة وال -

  .الفنیة 

  .العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة على التحدث باللغ -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
772  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

230  

فني 
تشغیل 
 محطات

 ةجلمعا
  میاهال

دبلوم 
  5  يمیكانیك  متوسط

محطات تحلیة  أنظمة تشغیل خبرة في -

كمیات المواد ضبط وجة المیاه لومعا

  .للمعالجة بالمحطاتالكیمائیة الالزمة 

أنظمة  إصالحو أعطالتحدید  خبرة في -

  .جة المیاهلمحطات تحلیة ومعاومعدات 

في  لمیاهاشبكات تجھیزات صیانة  خبرة في -

  .المحطة

جة لتحلیة ومعا المعرفة الجیدة بكافة مكونات محطات -

  . المیاه

  .الفالتركافة  استبدالالقدرة على  -

للمیاه  الالزمة  الدوریة االختباراتإجراء ب المعرفة -

  .لضمان جودتھابالمحطات 

  .القدرة على إعداد التقاریر الفنیة   -

  . العربیة واالنجلیزیة ةالتحدث باللغ إجادة -

 فني  231
  ألمنیوم

  دبلوم 
  5  معماري  متوسط

تصنیع وتركیب أبواب خبرة في مجال  -

  .والزجاج األلمنیومقواطع و ونوافذ

أعطال أبواب ونوافذ  في إصالح خبرة -

  .والزجاج  األلمنیوم والقواطع

 تصنیع وتركیب أعمالخبرة في مجال  -

  .والزجاج  األلمنیومقواطع 

طبیعة وتحدید من الخبرة في رفع المقاسات  -

  .المقاسات التنفیذیة

المختلفة مھارة احترافیة في استخدام معدات اللحام  -

  .لمعادنا تشغیل ماكینات ثني وتشكیلو

القدرة على قراءة وفھم الرسومات وكتالوجات  -

  .وكتیبات التشغیل والصیانة

  .مةمعرفة وتطبیق أنظمة وقواعد السال -

  .قدرة على قراءة الرسوماتال -

  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال -

  . العربیة واالنجلیزیة ةباللغ قدرة على التحدثال -
  .والزجاج األلمنیوم الكمیات ألعمالحصر قدرة على ال -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
773  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

فني   232
  سباكة

  دبلوم 
  5  میكانیكي  متوسط

  .خبرة في تركیب شبكات الخدمات العامة -

خبرة في تركیب تمدید السباكة الداخلیة  -

  . والتركیبات الصحیة

الخدمات  شبكات أعطال إصالح خبرة في -

العامة والتمدیدات الداخلیة والتركیبات 

  .الصحیة

في أعمال تمدید الشبكات والتركیبات  مھارة احترافیة -

  .الصحیة

القدرة على قراءة وفھم الرسومات وكتالوجات  -

  .وكتیبات التشغیل والصیانة

  .قدرة على قراءة الرسوماتال -

  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال -

  .العربیة  ةباللغ قدرة على التحدثال -

  .المنجزة ألعمالحصر كمیات قدرة على ال -

  .والحركة البصرقدرة جسمانیة خالي من عیوب ال -

دبلوم   فني حدادة   233
    میكانیكي  متوسط

5  

  .خبرة في مجال أعمال الحدادة واللحام -

خبرة في مجال تصنیع وتشكیل المصنوعات  -

  . المعدنیة المختلفة

 األعمال المعدنیة إصالح أعطالخبرة في  -
  .في مباني ومرافق الجامعة

خبرة على استخدام مختلف مكائن القص  -

  .واللحام والزخرفة

المختلفة  مھارة احترافیة في استخدام معدات اللحام -
  .المعادن تشغیل ماكینات ثني وتشكیلو

  قدرة على استخدام جمیع ماكینات القطع واللحامال -
  .القدرة على قراءة وفھم الرسومات وكتالوجات -
  .قدرة على قراءة الرسوماتال -
  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال -
  .العربیة  ةباللغ قدرة على التحدثال -
  .والحركة البصرجسمانیة خالي من عیوب القدرة ال -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
774  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

  دبلوم   دھان يفن  234
  5  معماري  متوسط

الداخلیة والخارجیة دھانات الخبرة في أعمال  -

المعتقة والدیكور للجدران واألبواب 

  .والخاصة

واستخدام  األلوانتشكیل و تصمیمخبرة في  -

  .المختلفة من البویات األنواع

  .الت المعدنیةاخبرة في تركیب وشد السق -

  .قدرة على تصمیم وضبط وتركیب األلوانال -
في تصمیم الدیكورات  لدیة حس في تذوق األلوان -

  .الداخلیة
  .التعتیق والخاصةقدرة على تنفیذ دھانات ال -
  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال -
  .العربیة  ةباللغ قدرة على التحدثال -
 البصر السمع و جسمانیة خالي من عیوبالقدرة ال -

  .والحركة

235  
فني 
 دیكور
  داخلي

  دبلوم 
  5  معماري  متوسط

والموبیلیا  الفنیة تنفیذ أشغال النجارةخبرة في  -

أنواع األثاث المكتبي  لمختلف والدیكور

  .والمنزلي

ائط والبراویز وتركیب ورق الحخبرة في  -

  .المستعارة واألسقفالخشبیة 

  . الداخلي أعمال الدیكورصیانة خبرة في  -

أعمال التنجید  وإصالحصیانة خبرة في  -

  .المختلفة 

الداخلیة الدیكور والزخرفة  قدرة على تصمیم أعمالال -
  .وإعداد القوالب

قدرة على فھم واستخدام التصامیم وإصدارھا للورشة ال -
  .والفنیین 

إستخدام جمیع أجھزة وماكینات التشكیل مھارة في  -
  .والدیكور الحدیثة

  .قدرة على قراءة الرسوماتال -

  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال -

  .العربیة  ةباللغ قدرة على التحدثال -

 البصرو السمع  عیوب جسمانیة خالي منالقدرة ال -

  .والحركة



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
775  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

  دبلوم   فني بالط  236
  5  معماري  متوسط

 نبالط الرخام والبورسالخبرة في تركیب  -
والموزایك  العادي والمیكانیكي  كوالسیرامی

والدیكور لألرضیات والجدران الداخلیة 
  .ة لكافة المقاساتیوالخارج

خبرة في تسویة المناسیب ومیول  -
  .  األرضیات

خلطات لصق البالط تجھیز خبرة في  -
بالقص الخاصة  تواستخدام المعدا

  .والتركیب

الرسم والزخرفة  مھارات فنیة في تركیب بالط -

  .والتحف األرضیة

  .مھارات عالیة في قص وتركیب البالط -

  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال -

  .والحركة البصرجسمانیة خالي من عیوب القدرة ال -

  .قدرة على قراءة الرسوماتال -

  .العربیة ةباللغ قدرة على التحدثال -

  فني بناء  237
  دبلوم 
  متوسط

  5  معماري

الداخلیة خبرة في أعمال بناء الحوائط  -

باستخدام كافة أنواع الطوب والخارجیة 

  .اإلسمنتي والحجري والمعزول

خبرة في تركیب وفك الشدات الخشبیة  -

  .والمعدنة

  .والبیاض تكسیة الخبرة في أعمال  -

  .معدات البناء  استخدامخبرة في  -

مھارات عالیة في أعمال بناء القطاعات الھندسیة  -

  .والزخرفیة والقبب

  .مھارة في أعمال القص وتركیب الطوب -

  . مھارة في استخدام معدات وأجھزة البناء والقیاس -

  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال-

  .والحركة البصرجسمانیة خالي من عیوب القدرة ال -

  .قدرة على قراءة الرسوماتال-

  .العربیة ةباللغ قدرة على التحدثال-



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
776  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

  فني لیاسة  238
  دبلوم 
  .متوسط

  5  معماري

الداخلیة  للجدرانالبیاض خبرة في أعمال  -
باستخدام كافة أنواع والخارجیة واألسقف 

  .والرغویةاإلسمنتیة والجبسیة  الخلطات
خبرة في تجھیزات الخلطات الملونة  -

  .والقوالب
خبرة في أعمال الدیكورات األسمنتیة  -

  .الداخلیة والخارجیة
خبرة في تركیب وفك الشدات الخشبیة  -

  .والمعدنة
  .والبیاض تكسیة الخبرة في أعمال  -
  .معدات البیاض استخدامخبرة في  -

ر والزخرفي مھارات عالیة في أعمال بیاض الدیكو -

  .والھندسي

  .مھارة في أعمال القص وتركیب الطوب -

  . مھارة في استخدام معدات وأجھزة البیاض -

  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال-

  .والحركة البصرجسمانیة خالي من عیوب القدرة ال -

  .قدرة على قراءة الرسوماتال-

  .العربیة ةباللغ قدرة على التحدثال-

 فني  239
  نجارة

دبلوم 
  5  معماري  متوسط

النجارة والموبیلیا  أعمالخبرة في جمیع  -

  .األثاث مختلف أنواعو والدیكور

  .خبرة في أعمال صیانة أبواب الخشب -

أجھزة وماكینات النجارة  استخدام خبرة في -
  .الحدیثة 

الدیكور  (أعمال النجارة الفنیة خبرة في  -

  .)باألخشاب والتشكیل

  ).الدیكور والزخرفة(أعمال النجارة مھارات عالیة في  -

  .مھارة في أعمال تصنیع وتركیب األبواب -

  . مھارة في استخدام معدات وأجھزة النجارة -

  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال -
  .والحركة البصرجسمانیة خالي من عیوب القدرة ال -
  .قدرة على قراءة الرسوماتال -
  .العربیة ةباللغ قدرة على التحدثال -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
777  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

رسام   240
  8  معماري  عاليدبلوم   معماري

المخططات الھندسیة  إعدادخبرة في  -

  .والمخططات كما نفذتالتنفیذیة و

جزة لألعمال خبرة في حساب الكمیات المن -

  .المعماریة والمدنیة

  .خبرة في عداد التقاریر الفنیة -

األبعاد خبرة في إعداد مخططات ثالثیة  -

  .والمخططات الملونة

الجیدة في التعامل من برامج الحاسب اآللي القدرة  -

  .AUTO CAD لرسم الھندسيا ألعمال

 .Office MS مھارة التعامل مع تطبیقات -

العربیة  ةدرة على التحدث والكتابة باللغالق -

  .واالنجلیزیة

  .دورات في أعمال الرسم الھندسي حاصل على -

  .التواصل مع اآلخرینمھارة  -

241  
فني 

شبكات 
  میاه

  دبلوم 
  5  میكانیكي  متوسط

 أعطالوصیانة  فحص وإصالح في خبرة -

الصرف ،لمیاها(الخدمات العامة شبكات 

المحابس ،شبكات مكافحة الحریق ،الصحي 

  ).والمضخات

خبرة في تركیب تمدیدات شبكات الخدمات  -
  .العامة

  .العامةخبرة في تشغیل شبكات الخدمات  -

خبرة في الكشف عن تسربات المیاه في  -

  .مكونات شبكات الخدمات العامة

  .مھارة في تحدید أعطال شبكات الخدمات العامة -

  .مھارة في تفریع الھواء من شبكات میاه الشرب -

  . القدرة على قراءة وفھم الرسومات -

  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال -

  .والحركة البصرجسمانیة خالي من عیوب القدرة ال -

  .العربیة ةباللغ قدرة على التحدثال-



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
778  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

فني   242
  تسربات 

دبلوم 
  5  كھربائي  متوسط

تسربات شبكات عن  الكشف في خبرة -

الخدمات العامة المضغوطة ولغیر 

  .مضغوطة

  .خبرة في تحدید األعطال وإصالحھا -

خبرة عالیة في استخدام أجھزة الكشف  -

  .االلكترونیة

مھارة عالیة في الكشف على التسربات في شبكات  -

  .الخدمات العامة

مھارة في اختبار وفحص مكونات شبكات الخدمات  -

  .العامة

  . القدرة على قراءة وفھم الرسومات -

  .قدرة على حصر الكمیات ورفع المقاسات ال -

  .ر والحركةالجسمانیة خالي من عیوب البصقدرة ال -

  .العربیة ةباللغ قدرة على التحدثال -

243  
فني 

شبكات 
  الري

دبلوم 
  متوسط

  5  زراعي

  .خبرة في تصمیم شبكات الري  -

 - . خبرة في تركیب أنظمة شبكات الري  -

  .خبرة في اختبار أداء شبكات الري

ي تحدید وإصالح أعطال شبكات خبر ف -
  .الري

  .بأنواعھ الريتشغیل شبكات خبرة في  -

بأنظمة المراقبة والتحكم والتشغیل من خبرة  -

  .بعد

  .المعرفة التامة في المواسم الزراعیة -

  .المعرفة التامة في مواعید الري الموسمي والحولي -

  .القدرة على تحدید احتیاجات العمل القطع الغیار -

  .مھارة إدارة واستثمار الوقت -

  .القدرة على التحدث باللغة العربیة -

  .MS Office الجیدة في تطبیقاتالمعرفة  -
  .إعداد التقاریر الفنیة والدوریة -
  .مھارات التواصل مع اآلخرین -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
779  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

244  
فني 

مالعب 
  ریاضیة

دبلوم 
  5  ریاضي  متوسط

ب  - یات المالع ة أرض غیل كاف ي تش رة ف خب
ف  ة لمختل ة والخارجی یة الداخلی الریاض

اب ناعي ( األلع ل ص ي ، النجی ل طبیع نجی
ان  ب الترت ة ومالع ك المطاطی واإلكریلی

كواش ب اإلس ا مالع نس  وأیض ، والت
  )واألرضیات الخشبیة

وصیانة األرضیات وتأھیل خبرة في فحص  -
یة  ب الریاض ة للمالع ناعیة والطبیعی الص

  .الداخلیة والخارجیة
تخطیط أرضیات المالعب تركیب وخبرة في  -

اب الریاضیة الصناعیة والطبیعیة لكافة  األلع
  .الریاضیة

ي  - رة ف درجات خب د الم یانة مقاع ص وص فح
  . الریاضیة

زات  - دات والتجھی تخدام المع ي اس رة ف خب
یانة  یط وص ب وتخط ي تركی تخدمة ف المس

  .المالعب الریاضیة الطبیعیة والصناعیة
رمیم  - ي صیانة وت رة ف یاتخب االت  أرض ص

  . والعاب اللیاقةالجري اللیاقة ومضامیر 
بكا - الح ش د وإص ي تحدی رة ف ت ري خب

اب  ف األلع ة لمختل یات الطبیعی األرض
  .الریاضیة

  .المعرفة التامة بالموصفات الفنیة للمالعب الریاضیة -
یة  - اب الریاض ة األلع ة الكاف یة العالمی ة بالمقاس المعرف

  .الداخلیة والخارجیة
یات  - ة أرض فات كاف أنواع ومواص دة ب ة جی معرف

  .المالعب الریاضیة
ة أري  - ة بأنظم یاتالمعرف ة  لألرض اب الطبیعی لأللع

  .الریاضیة
معرفة في تركیب مختلف كراسي المدرجات الریاضیة  -

  .الداخلیة والخارجیة الدائمة والمؤقتة
یة  - ب الریاض تلزمات المالع ب مس ي تركی ة ف معرف

  .الداخلیة والخارجیة لمختلف األلعاب الریاضیة
  .القدرة على تحدید احتیاجات العمل لقطع الغیار -
  .القدرة على قراءة الرسومات الفنیة والھندسیة -
  .القدرة على التحدث باللغة العربیة -
  .إعداد التقاریر الفنیة والدوریة -
  .مھارات التواصل مع اآلخرین -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
780  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

301  
مشرف 
 أعمال

  طوارئ 
  5  إداري  إدارة أعمال

  .الطوارئ والزماتخبرة في أعمال  -

إعداد خطط اإلستجابة لعملیات  خبرة في -

  . الطوارئ

خبرة في إدارة مھام عملیات الطوارئ  -

إلصالح أعطال األنظمة الكھربائیة 

  .والمیكانیكیة 

  .الصیانة ومكتب الطوارئ ق یفر مھارة التواصل مع -

  .المعرفة التامة بخطة وإجراءات مكتب الطوارئ -

 وإعدادلیزیة العربیة واالنج ةالقدرة على التحدث باللغ -

  .التقاریر الفنیة

  .MS Office المعرفة الجیدة في تطبیقات -

  

مشرف  302
  5  إداري  ثانویة عامة  سكن

ي  - رة ف الح خب د وإص ص وتحدی ة وفح معاین
ة  ة والمیكانیكی ة الكھربائی ال األنظم أعط

  .واألنظمة المعماریة والمدنیة
ال  - ات أعم اب كمی ر وحس ي حص رة ف خب

  .الترمیم والتأھیل
رامج التشغیل  - ار لب ع الغی خبرة في تحدید قط

  .والصیانة
  .خبرة في أعمال الصیانة العامة ولطارئة -
التقاریر طلبات الصیانة وداد خبرة في إع -

  .الفنیة
تقدیمات األعمال المنجزة واستالم في خبرة  -

  .المقاول

المعرفة في اإلجراءات اإلداریة إلدارة ومتابعة طلبات  -

  .السكن خدمات صیانة

للكشف والفحص  ةمھارة استخدام األجھزة  االلكترونی -

  . والقیاس ومعایرتھا

ات  - ي تطبیق دة ف ة الجی امج  MS Officeالمعرف وبرن

  .إدارة موارد التشغیل والصیانة

  . حاصل على دورة في إدخال البیات -

  .العربیة ةالتحدث باللغ إجادة -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
781  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مشرفة  303
  5  إداري  ثانویة عامة  سكن

ي  - رة ف الح خب د وإص ص وتحدی ة وفح معاین

ة  ة والمیكانیكی ة الكھربائی ال األنظم أعط

  .واألنظمة المعماریة والمدنیة

ال  - ات أعم اب كمی ر وحس ي حص رة ف خب

  .الترمیم والتأھیل

رامج التشغیل  - ار لب ع الغی خبرة في تحدید قط

  .والصیانة

  .الصیانة العامة ولطارئةخبرة في أعمال  -

التقاریر طلبات الصیانة وداد خبرة في إع -

  .الفنیة

استالم األعمال المنجزة وتقدیمات في خبرة  -

  .المقاول

المعرفة في اإلجراءات اإلداریة إلدارة ومتابعة طلبات  -

  .السكن خدمات صیانة

للكشف والفحص  ةمھارة استخدام األجھزة االلكترونی -

  . یرتھاوالقیاس ومعا

ات  - ي تطبیق دة ف ة الجی امج  MS Officeالمعرف وبرن

  .إدارة موارد التشغیل والصیانة

  . على دورة في إدخال البیات ةحاصل -

  .العربیة ةالتحدث باللغ إجادة -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
782  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

304 
  منسق

أوامر  
  تشغیل

  3  إداري  ثانویة عامة

وتنظیم خبرة في استقبال وتسجیل وتصنیف  -

  .طلبات الخدمة

وسجالت  في إعداد وتجھیز أوامرخبرة  -

  .والصیانةالتشغیل  طلبات

  .داد التقاریر والرسومات البیانیةخبرة في إع -

في أرشفة وحفظ واسترجاع طلبات خبرة  -

  .الخدمة  

المعرفة في اإلجراءات اإلداریة إلدارة ومتابعة طلبات  -

  .خدمات الصیانة

  . MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات  -

  . حاصل على دورة في إدخال البیات -

  .العربیة ةالتحدث باللغ إجادة -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -

مستقبل   305
  3  إداري  ثانویة عامة  بالغات

خبرة في تطبیقات برامج إدارة موارد  -

  . MORMOSالتشغیل والصیانة 

وتسجیل وتصنیف وتنظیم خبرة في استقبال  -

  .طلبات الخدمة

  .داد التقاریر والرسومات البیانیةخبرة في إع -

وسجالت  في إعداد وتجھیز أوامرخبرة  -
  .والصیانةالتشغیل  طلبات

في أرشفة وحفظ واسترجاع طلبات خبرة  -
  .الخدمة  

المعرفة في اإلجراءات اإلداریة إلدارة ومتابعة طلبات  -

  .خدمات الصیانة

  . MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات  -

  . حاصل على دورة في إدخال البیات -

  .العربیة ةالتحدث باللغ إجادة -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
783  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مدخل   306
  3  إداري  دبلوم عالي  بیانات 

  .بتقنیات المكاتبخبرة ودرایة تامة  -
ي  - رة ف الخب تخدام مج ات اس ب  تطبیق الحاس

  .المكتبیةاآللي 
ره  - ع أجھزةي فخب ل م ي  التعام ب اآلل الحاس

رامج   ومارس العمل على نسخ متقدمة من ب
) EXCEL،WINDOWS,WORD (.  

ي  - رة ف ترجاعھا خب ات واس ال المعلوم إدخ
ر تنسیق إعداد التقاریر والمراسالت وو تقری

  . التشغیل والصیانة
خبرة في أرشفة وثائق وسجالت التشغیل  -

  .والصیانة

 واستخدامأعمال استخدام الحاسب اآللي القدرة على  -

  . لبرامج التشغیل والصیانةالبرامج الحدیثة 

  .االنجلیزیةباللغة القدرة على التحدث والكتابة  -

  .دخال المعلومات واسترجاعھاالقدرة في إ -

تنسیق برامج القدرة على إعداد التقاریر والمراسالت و -
  . طلبات الخدمةالصیانة وأوامر التشغیل و

  .الحاسب اآللي  أجھزةخبرة في النسخ والطباعة علي  -

  .حاصل على دورات في البرمجة وإدخال البیانات -

  3  إداري  ثانویة عامة  مبرمج  307

خبرة ودرایة تامة بأعمال البرمجة واستخدام  -
  .الحاسب اآلليأجھزة 

خبرة في أعمال استخدام الحاسب اآللي  -
  .عمال الصیانة البرامج الحدیثة أل واستخدام

الكمبیوتر  التعامل مع أجھزةي فخبره  -
ومارس العمل على نسخ متقدمة من البرامج 

  .(EXCEL,WINDOWS,WORD)المختلفة 
إدخال المعلومات واسترجاعھا خبرة في  -

تنسیق برامج إعداد التقاریر والمراسالت وو
  .فھ وخال العملالصیانة وأوامر 

 واستخدامأعمال استخدام الحاسب اآللي على القدرة  -
  .الصیانة ألعمال التشغیل والبرامج الحدیثة 

  العربیة واالنجلیزیة ةالقدرة على التحدث والكتابة باللغ -

  .دخال المعلومات واسترجاعھاالقدرة في إ -

تنسیق برامج القدرة على إعداد التقاریر والمراسالت و -
  .فھ وخال العملالصیانة وأوامر 

  .معرفة تامة في لغات البرمجة -

  .حاصل على دورات في البرمجة وإدخال البیانات -
  .MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات  -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
784  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مندوب   308
  5  إداري  ثانویة عامة  مشتریات

مجال مشتریات إدارات التشغیل خبرة في  -

  .والصیانة لقطع الغیار ومواد البناء

الفنیة لقطع الغیار عامة بالمواصفات برة خ -

  .ومواد البناء 

السوق المحلي ووكالء بأسعار ودرایة خبرة  -

  . ومواد البناء قطع الغیار

خبرة ودرایة تامة بقطع الغیار المطلوبة  -

  .لكافة قطاعات المشروع 

  .خبرة بجدولة مھام المشتریات -

المعرفة بنظام مشتریات الحكومة والالئحة التنفیذیة  -

  .شراء المباشرفیما یخص ال

  .MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات  -

المشتریات  وإجراءاتالمستندیة  باألعمالدرایة تامة  -

  . وتجھیز المطالبات

  .العربیة ةالقدرة على التحدث والكتابة باللغ -

  .الحاسب اآللي  أجھزةخبرة في النسخ والطباعة علي  -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -

309  
مأمور 
مستودعا

  ت
  5  إداري  ثانویة عامة

أعمال بأنظمة وخبرة ودرایة تامة  -
  .المستودعات

برامج الحاسب اآللي إلدارة استخدام خبر في  -

  .موارد التشغیل والصیانة

خبرة في ترمیز وتصنیف قطع الغیار ومواد  - 

  . .البناء

  .خبرة بأعمال الدورة التخزینیة لقطع الغیار -

  .التامة بأنظمة ولوائح إدارة المستودعاتالمعرفة  -

  .حاصل على دورات في مجال إدارة المستودعات

  .MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات  -

العربیة  ةالقدرة على التحدث والكتابة باللغ -

  .واالنجلیزیة

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
785  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

310  
مشرف 
عمال 
  نظافة

  5  إداري  ثانویة عامة

  .جدولة مھام عملیات النظافةخبرة في  -

خبرة في إدارة وتدویر النفایات والیات  -

  .التخلص منھا 

خبرة في توزیع وردیات أعمال النظافة  - 

  .وقیادة فرق العمل داخل وخارج المباني

  .خبرة في معاینة وفحص عملیات النظافة -

خبرة في وسائل ألمن وسالمة وصحة البیئة  -

  .والعاملین

  .تحدید احتیاجات العمل لمواد النظافة  القدرة على -

  .القدرة على إدارة فرق العمل  -

  .مھارة إدارة واستثمار الوقت -

  .القدرة على التحدث باللغة العربیة -

  .MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات  -

  .إعداد التقاریر الفنیة والدوریة -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -

311  
مشرفة 
عامالت 
  نظافة 

  5  إداري  ثانویة عامة

  .خبرة في جدولة مھام عملیات النظافة -

خبرة في إدارة وتدویر النفایات والیات  -
  .التخلص منھا 

خبرة في توزیع وردیات أعمال النظافة  - 

  .وقیادة فرق العمل داخل وخارج المباني

  .خبرة في معاینة وفحص عملیات النظافة -

وسائل األمن وسالمة وصحة البیئة خبرة في  -

  .والعاملین

  .القدرة على تحدید احتیاجات العمل لمواد النظافة  -

  .القدرة على إدارة فرق العمل  -

  .مھارة إدارة واستثمار الوقت -

  .القدرة على التحدث باللغة العربیة -

  .MS Officeالمعرفة الجیدة في تطبیقات  -

  .ة والدوریةمھارة إعداد التقاریر الفنی -

  .مھارات التواصل مع اآلخرین -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
786  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مشغل   312
  8  حاسب آلي  دبلوم عالي   كمبیوتر

خبرة ودرایة تامة بتشغیل نظام ویند  -

(WINDOW)  أخر إصدار .  

خبرة ودرایة تامة في استخدام وتشغیل  -

  .MS Officeتطبیقات 

وتنزیل  أجھزة الحاسب اآلليتھیئة خبرة في  -
  .علیھاالبرمجیات وتشغیل 

خبرة في صیانة عتاد الحاسب اآللي وحل  -

  .مشاكل البرمجیات

معالجة بیانات ومراقبة ومتابعة خبرة في  -
النظام والرد علیھا  رسائل تشغیلوتعلیمات و

  . والتحكم باألجھزة
  .خبرة في إدخال ومعالجة وتنسیق البیانات -

األوامر وتفعیل الضوابط  خبرة في إدخال -

والمعدات الطرفیة لدمج  ليالحاسب اآلعلى 

  .والتجھیزات وتشغیل المعدات

خبرة في معالجة الصورة والرسومات  -

  .البیانیة

جھزة األتشغیل معرفة في مجال علوم الحاسب اآللي و -

  .الطرفیةو المعدات 

  .تطبیقات الحاسب اآلليمراقبة تشغیل مھارة في  -

  .(HW,SW)اآللي القدرة على صیانة عتاد الحاسب  -

مھارات استخدام أجھزة القیاس والمعایرة واللحام  -

  .الكھربائي

  .مھارة التواصل مع اآلخرین -

  .تطبیق متطلبات السالمة -

  .مھارة إعداد التقاریر الفنیة والدوریة -

  .القدرة على التحدث باللغة العربیة -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
787  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

مشغلة   313
  8  حاسب آلي  دبلوم عالي   كمبیوتر

خبرة ودرایة تامة بتشغیل نظام ویند  -

(WINDOW) أخر إصدار .  

خبرة ودرایة تامة في استخدام وتشغیل  -

  .MS Officeتطبیقات 

وتنزیل  أجھزة الحاسب اآلليتھیئة خبرة في  -

  .علیھاالبرمجیات وتشغیل 

معالجة بیانات ومراقبة ومتابعة خبرة في  -

یھا النظام والرد عل رسائل تشغیلوتعلیمات و

  . والتحكم باألجھزة

  .خبرة في إدخال ومعالجة وتنسیق البیانات -

األوامر وتفعیل الضوابط  خبرة في إدخال -

والمعدات الطرفیة لدمج  الحاسب اآلليعلى 

  .والتجھیزات وتشغیل المعدات

خبرة في معالجة الصورة والرسومات  -

  .البیانیة

جھزة األتشغیل معرفة في مجال علوم الحاسب اآللي و -

  .الطرفیةو المعدات 

  .تطبیقات الحاسب اآلليمراقبة تشغیل مھارة  -

  .(HW,SW)القدرة على صیانة عتاد الحاسب اآللي  -

مھارات استخدام أجھزة القیاس والمعایرة واللحام  -

  .الكھربائي

  .مھارة التواصل مع اآلخرین -

  .تطبیق متطلبات السالمة -

  .والدوریةمھارة إعداد التقاریر الفنیة  -

  .القدرة على التحدث باللغة العربیة -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
788  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

  3  بناء  بدون  عامل   401

حرفیة مساعدة للفنیین لكافة خبرة  -

  . تخصصات أعمال البناء والصیانة

خبرة بأعمال الردم والقطع والتحمیل  -

  .والتنزیل

خبرة في تجھیز الخلطات األسمنتیة ألعمال  - 

  .البناء والبیاض

المساعدة ألعمال الكھرباء خبرة في العمال  -

  .والسباكة

القدرة الجسمانیة القویة خالي من عیوب الحركة  -

  .والسمع والبصر

  .العربیة ةالقدرة على التحدث باللغ -

  .سنة 45ال یتجاوز العمر  -

  

عامل   402
  3  بدون  بدون  نظافة

خبرة في أعمال نظافة األرضیات والجدران  -

للمباني  واإلغالقات الداخلیة والخارجیة

  .والمرافق العامة

خبرة في النظافة المتقدمة للواجھات  -

  .الزجاجیة للمباني

  .خبرة في استخدام معدات وأدوات النظافة -

  .خبرة في نظافة الطرق والمرافق العامة -

  .مھارة في استخدام معدات وأدوات النظافة  -

  .مھارة التواصل مع اآلخرین -

  .تطبیق متطلبات السالمة -

  .القدرة علي أعمال الرفع والتحمیل  -

القدرة الجسمانیة القویة خالي من عیوب الحركة  -

  .والسمع والبصر

  .سنة 45ال یتجاوز العمر  -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
789  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

عامل   403
  3  بدون  بدون  مكافحة

خبرة في عملیة تحضیر محالیل المبیدات  -

  . ةالكیماوی

خبرة في استخدام معدات وسائل المكافحة  -

  . والمواد الكیماویة

خبرة  معرفة في مواسم األوبئة وانتشار  -

  .اإلمراض المعدیة

  .مھارة في استخدام معدات وأدوات المكافحة الكیماویة -

  .مھارة تطبیق متطلبات السالمة -

  .القدرة علي أعمال الرفع والتحمیل  -

القدرة الجسمانیة القویة خالي من عیوب الحركة  -

  .والسمع والبصر

  .سنة 45عن  ال یتجاوز العمر -

عامل   404
  3  بدون  بدون  زراعة 

خبرة في أعمال زراعة وغرس فسائل  -
األشجار والشجیرات والمسطحات 

  .الخضراء
خبرة في أعمال زراعة الشجیرات والنباتات  -

  .الداخلیة

خبرة في أعمال تنسیق الحدائق الداخلیة  -
  .والخارجیة

  .خبرة في أعمال ري المحاصیل الزراعیة -

والقص  التشذیب(تشكیل  بأعمال خبرة -

أشجار الزینة الداخلیة ) والتھذیب والتنسیق

  .والخارجیة

  .المعرفة التامة في المواسم الزراعیة -

  .المعرفة التامة في مواعید الري الموسمي والحولي -

سس أعمال التشكیل الھندسي ألشجار بأ المعرفة -

  .الزینة

عیوب الحركة القدرة الجسمانیة القویة خالي من  -

  .والسمع والبصر

  .القدرة على التحدث باللغة العربیة -

  .سنة 45ال یتجاوز العمر عن  -



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة   دارة

 

 

 

والتصميم سيق   ع. م. أ: الت
790  

  املالحق: الثامنالبـــاب

ول ازاملقاول   ـ01/1440: صدار الوظيفي   الوصف

  

رقم 
  الوظیفة

مسمى 
  الوظیفة

المؤھل 
مدة   التخصص  الدراسي

  والسمات الشخصیة/ المھارات   وصف الخبرة  الخبرة

عامل   405
  3  بدون  بدون  نخال

الزراعة والعنایة أعمال ودرایة ب خبرة -

  .بأشجار النخیل 

 والتشذیبح التشویك والتلقیخبرة بإعمال  -

 والخراف والصرام لكافة أنواعریب ـوالتك

  .الموسمیة والحولیةالنخیل في مواعیدھا 

  .خبرة في وسائل وأعمال الري الحدیثة -

  .خبرة في خلع ونقل وغرس فسائل النخیل -

  .خبرة في تعقب ومكافحة أمراض النخیل -

المعرفة والدرایة التامة في الزراعة والعنایة بأشجار  -

  .النخیل

  .المعرفة التامة في المواسم الزراعیة -

  .رفة التامة في مواعید الري الموسمي والحوليالمع -

القدرة الجسمانیة القویة خالي من عیوب الحركة  -

  .والسمع والبصر

  .القدرة على التحدث باللغة العربیة -

  .سنة 45ال یتجاوز العمر عن  -

عاملة   406
  3  بدون  بدون  نظافة

خبرة في أعمال نظافة األرضیات والجدران  -

الداخلیة والخارجیة للمباني واإلغالقات 

  .والمرافق العامة

  .خبرة في تلمیع الزجاج والمرایا والرخام -

  .خبرة في استخدام معدات وأدوات النظافة -

  .خبرة في نظافة الطرق والمرافق العامة -

  .مھارة في استخدام معدات وأدوات النظافة  -

  .مھارة التواصل مع اآلخرین -

  .ةتطبیق متطلبات السالم -

  .قدرة علي أعمال الرفع والتحمیل  -

القدرة الجسمانیة خالیة من عیوب الحركة والسمع  -

  .والبصر

  .سنة 45ال یتجاوز العمر  -
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خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  
 

سيق   ع. م. أ:  التصميم والت
٧٩٢ 

  الثامنالباب

والصيانة: املالحق  ـ١٤٤٠/  ٠١ :  ول صدار شغيل ال عمليات استكمال   برنامج

 

 

  

  .مقدمة ١-٥-٨

م إشارة إلى برنامج  ادرة رق ى المب دلیل "ومسماھا ) ٢٠-٢(التطویر في وكالة الجامعة للمشاریع وال داد ال إع

دفإن  ونظرا لضیق الوقت" الجزء الثاني  المعرفي دار األول ق اني  اإلص  العمل في الدلیل المعرفي الجزء الث

داد  ى إع ط عل رت فق ز اقتص ات الخاوتجھی یانة ةصالعملی غیل والص ات التش إدارة عملی یح  ب ب التوض  حس

م  وبناًء على تصنیف العملیات الموضحةعملیة ) ٤٨(ھا الباب الخامس وعددالوارد في  ) ٢-٥(في الشكل رق

  :العملیات التالیة وتجھیز ینبغي استكمال إعداد انھ ف

 .)خاصة بإدارة الخدمات العامة ( عملیات النظافة  .١

 .)خاصة بإدارة الخدمات العامة ( ) ستنةالب(عملیات الزراعة  .٢

 .)خاصة بإدارة الخدمات العامة ( ) صحة البیئة(عملیات المكافحة  .٣

 .)خاصة بإدارة عملیات التشغیل والصیانة ( ) الترمیم(عملیات التأھیل  .٤

  .)خاصة بإدارة نظم المعلومات الجغرافیة ( ) GIS(عملیات نظم المعلومات الجغرافیة .٥

  . لعملبرنامج ا ٢-٥-٨

  :على ما یلي  برنامج العمل أن یشتمل لوصف عملیات اإلدارات المشار لھا أعاله نقترح

ً لشروط العقد الموحد للتشغیل والصیانة  .١  .حصر العملیات وفقا

ً للمھام الرئیسیة لإلدارات الموضحة في الباب الثاني .٢  . حصر العملیات وفقا

داد .٣ ف إع یة  وص ام الرئیس ً لوالمھ ا اعدة وفق امس المس اب الخ ي الب ددة ف اییر المح اة لمع ع مراع م

 .المسؤولیات والصالحیات المحددة في الباب الرابع

 .المھام  لتنفیذالمستخدمة والسجالت حصر النماذج  .٤

 .یتم إعداد خرائط التدفق من صاحب الصالحیة بعد المراجعة واعتماد العملیات  .٥

اعملیة ) ٦٥(عدد العملیات المتوقع بحدود  .٦ دد النم ع ) ١٥٣( والسجالت ذجوع ً حسب التوزی ا تقریب

 . المذكور أدناه )٥-٨(رقم  الوارد في الجدول

 

 
 

 



خالد امللك   جامعة

ع للمشار امعة ا الة   و

والصيانة شغيل لل العامة  دارة
  
 

سيق   ع. م. أ:  التصميم والت
٧٩٣ 

  الثامنالباب

والصيانة: املالحق  ـ١٤٤٠/  ٠١ :  ول صدار شغيل ال عمليات استكمال   برنامج

 

 .العملیات المطلوب استكمالھا)  ٥ -٨(جدول رقم 

عدد   اسم اإلدارة المعنیة  م
  العملیات

عدد 
  مجال العمل  النماذج

عملیات النظافة والزراعة   ٤٥  ٢٠  إدارة الخدمات العامة  ١
  والمكافحة

عملیات نظم المعلومات   ٣٥  ١٥  GISإدارة نظم المعلومات الجغرافیة   ٢
  الجغرافیة

  )الترمیم ( عملیات التأھیل   ٧٣  ٣٠  إدارة عملیات التشغیل والصیانة  ٣

اني  .٧ ي الجزء الث دلیل المعرف ي ال ا ف تم إلحاقھ امج ی ذا البرن ال ھ اني جمیع أعم دار الث ضمن ـ  اإلص

 .الباب الخامس 

  .ملآلیة الع ٣-٥-٨

ال التشغیل والصیانة  -١ إدارة المشاریع وأعم ة ب ر طویل دیھم خب ذین ل تشكیل فریق عمل من المھندسین ال

 .برئاسة مدیر اإلدارة العامة للتشغیل والصیانة

ل   -٢ تحدید برنامج زمني مفصل إلنجاز جمیع مھام الفریق لھ بدایة ولھ نھایة والمدة المقترحة إلنجاز كام

 .  العمل ثمانیة أشھر

ً ن -٣ ـظرا اریع  ـ ة للمش ة الجامع تراتجیة وكال ة إلس ات المرجعی ن الجامع د م ُع عود ت ك س ة المل ون جامع لك

ة  رات المتراكم ن الخب تفادة م ة لإلس اإلدارات المعنی ع المختصین ب ل التنسیق م ق العم فنقترح على فری

 .لدیھم وتجربة السنیین

ع البی -٤ ة لجم دراء اإلدارات المعنی ع م ة م ات دوری د اجتماع ال عق ات لألعم رض المقترح ات وع ان

 .التطویریة

ب أن  -٥ اتیج تم مراجع ي   ت راف ف از اإلش ل جھ ن قب ل م ق العم ال فری ة ألعم غیل  إداراتالفنی التش

 .ووحدات العملیات ومن رئیس وحدة التخطیط والجودة الصیانةو

ة العملی -٦ ات أتمت زام بمتطلب دار األول لاللت ي االص ة ف ة المتبع س المنھجی ى نف ل عل اذج العم ات والنم

 . والسجالت

  .ُمخصص ألعمال التشغیل والصیانة  مراعاة تصنیف األلوان في األدلة مع العلم أن اللون األخضر -٧


