أماىُ ميطكُ الرياض

أماىُ ميطكُ الرياض

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه
مقدمة

فً إطار رؼبة اإلدارة العامة للدراسات والتصامٌم فً تقدٌم خدماتها للمواطنٌن وإعداد
دراسات وتصامٌم المشارٌع على نحو متمٌز ،فقد سعت منذ فترة لتطوٌر البنٌة المإسسٌة
وتحدٌث نظم وآلٌات العمل بما ٌمكنها من تحقٌق أهدافها وفق المعاٌٌر الدولٌة .حٌث
اشتملت عملٌات التطوٌر على:
 إعـــــادة هٌكـــــلة البنــــاء التنظـٌمً لإلدارة
 الخدمات اإللكترونٌة واإلدارة اآللٌة للعـملٌات
 تطــبٌق معاٌٌر الجــودة العالمٌة لنظم العــمل
 التقوٌم المستمر ألداء منسوبً اإلدارة العـامة

وٌاتً دلٌل " المهام الوظيفية لمنسوبي اإلدارة العامة للدراسات والتصاميم " ضمن
إجــراءات ونظم الجــودة المعمول بها داخل اإلدارة بما ٌحقــق األداء األمثل لمنسـوبٌها.

وٌشتمل الدلٌل على المهام الوظٌفٌة لكل من:
مدير إدارة  ..رئيس قسم  ..رئيس وحدة  ..مشرف  ..مدير مشروع  ..مساح  ..سكرتير  ..طابع
عامل ضيافة  ..عامل نظافة.
حٌث ٌتم تقٌٌم أداء منسوبً اإلدارة العامة وفق االلتزام بتلك المهام باإلضافة إلى عناصر
التقٌٌم األخرى مثل اإللتزام بساعات العمل وإنهاء معامالت المراجعٌن وإنجاز المشارٌع.

وهللا الموفق...
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أماىُ ميطكُ الرياض

أماىُ ميطكُ الرياض

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

 -1مدٌر إدارة


اهلدف مً الىظًفُ
-



-

-

متابعـة أسبوعٌة لموقؾ المشارٌع تحت التنفٌذ مع المشرفٌن علٌها للتؤكد من إنجازها وفـق البرامج الزمنٌة المعـتمدة.
عرض موقؾ المشارٌع خالل اجتماع مدراء اإلدارات و التركٌز على المشارٌع المتؤخرة والمتعثرة وما تم اتخاذه من إجراءات.

-

التحقق من جـودة جمٌع مخرجات مشارٌع اإلدارة قبل اعتمادها وٌكون ذلك بالتنسٌق مع المشرؾ على
مشـروع "تطبٌق تؤكٌد الجودة لمخرجات الدراسات والتصامٌم".
حفظ نسـخة إلكترونٌة من جمٌع مخرجات المشارٌع بعد اعتمادها وتسلٌم نسخـة منها لرئٌـس وحـدة العقـود.
إنهـاء مراجـعة المستخلصات واعتمادها خالل فترة التزٌد على خمسة أٌام عمل من تارٌخ
استالمها باإلدارة.

-

تخطٌط وإدارة جمٌع المهام واألنشطة والمشاركة الفعالة لتحقٌق أهداؾ اإلدارة العامة للدراسات والتصامٌم.
-

ىظاو وبًئُ العنل
-

-

اقتراح تصور متكامل لعقود مشارٌع تطوٌرٌة فً ضوء نتائج ومخرجات ما ٌتم تنفٌذه من دراسات
وعرضها على المدٌر العام لتقرٌر الالزم بشؤنها.
متابعة طرح و ترسٌة المشارٌع مع رئٌس وحدة العقود من مرحلة"محضر الدعوات" وحتى مرحلة
"تسـلٌم الموقع".

إعداد واإلشـراؾ على برنامج استقبال وتوجٌه منسـوبً اإلدارة الجــدد.
توزٌع تكلٌفات كل من المدٌر العام والنائب على رإسـاء األقسـام بحســب االختصاص.
التنسٌق بٌن رإســـاء األقســـ ام إلنجـــاز المهـــام التً ٌشــارك فٌها أكثر من قســــم.
متـــابعة إنجــــاز المـــهام وفــــــق التوقــــٌتات المتفــــق علٌــها.
إعـداد واإلشـراؾ على برنامج الزٌارات المٌدانٌة لمنسـوبً اإلدارة.
إعـــــداد برنامــــج االحـــتٌاجات التدرٌبـٌـة لمنســوبً اإلدارة.
حــل األمور الخــالفٌة أو اإلشــكاالت التً قد تنشؤ بٌن األقسام.
إعداد قائمة بؤسمـاء منســوبً ا إلدارة وبدالئهم وتح ـ دٌثها دورٌا .
الموظؾ األساسً والبدٌل مسئوالن عن إنجاز المهام على الوجه األكـمل.
عدم الموافقة على طلب اإلجازة أو إذن مؽادرة ألحد منسوبً اإلدارة إال بعد توافر البدٌل ونقل جمٌع المهام إلٌه.
التنبٌه بعـدم ترك أي أوراق أو مخططات أو مطـبوعات بصورة مبعـثرة أعال المكاتب والطاوالت.
مراقبة األداء والتقٌٌم الٌومً/األسبوعً/الشهري لمنسـوبً اإلدارة وفق مهام ومسئولٌات كل منهم.
توجٌه منسوبً اإلدارة بحفظ الوثائق والمخططات فً األماكن المخصصة لها.
تؤصٌل روح العمل الجماعً داخل اإلدارة.
عـــدم الســـــماح باألحــادٌث الجـانبٌة فٌما لٌـس له صــلة بالعمـــل.

-



اخلــطابات واملعامالت
-

متابعة إنـهاء المعـــامالت الواردة إلى اإلدارة أو الصـــادرة عنها وفق التوقٌتات المحـــددة بنظـام االتصاالت اإلدارٌة اآللً.

-

التوقٌع المبدئً (التؤشٌرة) على الخطابات المرفوعة للمدٌر العام ونائبه بعد مراجعة الصٌاؼة والتدقٌق
اإلمالئً والتحقق من صحة المرفقات.
تكلٌؾ سكـرتٌر اإلدارة بمتابعة إصدار الخـطابات المـرفـوعة للمدٌر العام أو نائبه.
التؤكــد من إصـدار الخطابات بالرقـم الموحــد باعــتباره األســاس فً نظـــام االتصــاالت اإلدارٌة الحــكومـٌة.

-



االتصاالت اهلــاتفًُ والفاكشات
-



االجـــتناعـات
-



-

التقٌد بالحضور فً موعد االجتماع.
تكلٌؾ بدٌل لحضور االجتماع فً حال االعتذار ،مع إشعار سكرتٌر المدٌر العام.
ٌُسلم البدٌل نسخة من محضر االجتماع السابق.
اإلصؽــــاء و تجــــ ـنب األحــــادٌث البٌنــــٌة أثنــــــاء مناقشـــــات األعضــــاء.
التؤكد مـن ؼلق الجوال أو تشؽٌله على الوضع "صامت" وال ٌجوز الرد إال فً الحاالت الطارئة بعد
استئذان المسئول عن إدارة االجتماع.
عدم مقاطعة المتحدثٌن ،بل ٌتم طلب المداخلة عقب انتهاء المتحدث من كلمته.
طلب الكلـمة من المسئول عن إدارة االجـتماع عــند الرؼـبة فً طـرح الـرإى واألفكـار أو المداخـالت.
اتخاذ ما ٌلزم من إجراءات إلنفاذ قرارات وتوصٌات االجتماع.
عــقد اجتماعات نصؾ شهرٌة مع منسوبً اإلدارة لمتابعة تنفٌذ المهام واألنشطة وفق خطة عمل اإلدارة،
وتعرض أهــم النتــائج خـــالل اجتماعات مدراء اإلدارات األسـبوعـٌة.

املشـــــاريـع
-

إعــداد عقـود المشـــ ارٌع المســتمرة قبل انتهــاءها بثمــانٌة أشـ ــــ ـهر على األقـــل.
تحــدٌد أولوٌات المشـــارٌع للطرح وفق إستراتٌجٌة اإلدارة العامة للدراسات والتصامٌم.

-



استكبال املراجعني
-



البشاشة وطالقة الوجه والمبادرة بالترحٌب وعـرض المساعدة.
جعٌن والحرص على تلبٌة طلباتهم(نظامٌا) فً أقصر مدة ممكنة.
التجاوب مع المُرا ِ
جــع بدال من إرســـال المراجـــع إلٌــه.
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بالفاكـس حـسب رؼـبته.

املبادرات واملشاركات
-
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ســــرعة الــــرد علـى الهـــاتؾ (بعد  13ثوانً كحد أقصى).
تكلٌؾ السكرتٌر بالرد على الهاتؾ فً حــال عــــدم التواجـد.
التجاوب مع اتصاالت المراجعٌن وإفادتهم عن حالة معامالتهم من واقع نظام االتصاالت اإلدارٌة.
إرسال الخطابات الهامة والعاجلة بالفاكس بجانب نظام االتصاالت اإلدارٌة اآللً.
ال ٌجوز استخدام الجـوال الشــخصً فً اتصاالت المراجعٌن.
عدم الســماح باسـتخدام هــاتؾ األمانة فً اتصاالت شخــــصٌة.

طرح المبادرات التً من شؤنها تطوٌر العمل باإلدارة وإبراز دور اإلدارة العامة للدراسات والتصامٌم.
المشــاركة الفعـــالة بمـوقع اإلدارة اإللكــترونً.
عــرض لوحات ومخطـطات المشـارٌع باإلدارة.
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اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

 -2رئٌس قسم


اهلدف مً الىظًفُ
-





اإلشراؾ على تنفٌذ جمٌع المهام واألنشطة بالقسم والمشاركة الفعالة لتحقٌق أهداؾ اإلدارة.

ىظاو وبًئُ العنل
-

توزٌع تكلٌفات المدٌر على منسوبً القسـم بحســـب االختصاص.

-

االستخــدام األمـــثل للمـــوارد البشـــرٌة والمـــادٌة بالقســم.

-

التنسٌق بٌن مجموعات العمل إلنهاء األعمال على الوجه األكمل.

-

متـــابعة إنجــــاز المـــهام وفــــق التوقــــٌتات المتفــــق علٌــها.

-

اإلشــراؾ على برنامج العمـل المٌدانً للمهندسٌن والمساحٌن والمراقــبٌن وؼــٌرهم.

-

إعداد قائمة بؤسماء منسـوبً القسم وبدالئهم وتحــدٌثها دورٌا واعتمادها من مدٌر اإلدارة.

-

الموظؾ األساسً والبدٌل مسئوالن عن إنجاز المهام على الوجه األكمل.

-

تؤصٌل روح العمل الجماعً داخل القسم.





-

مراجــعة الصٌاؼة والتدقٌــق اإلمالئً والتحقــق من صحـة مرفقـات المعـامالت.

-

التؤكـد من إصـدار الخطابات بالرقـم الموحـد باعــتباره األسـاس فً نظـام االتصـاالت اإلدارٌة الحـكومـٌة.

االتصاالت اهلــاتفًُ
-

ســــرعة الــــرد علـى الهـــاتؾ (بعد  13ثوانً كحد أقصى).

-

تكلٌؾ بدٌــل بالــرد على الهــاتؾ فــً حــال عــــدم التواجـد.

-

التجاوب مع اتصاالت المراجعٌن وإفادتهم عن حالة معامالتهم من واقع نظام االتصاالت اإلدارٌة.

-

إرسال الخطابات الهامة والعاجلة بالفاكس بجانب نظام االتصاالت اإلدارٌة اآللً.

-

ال ٌجوز استخدام الجـوال الشــخصً فً اتصاالت المراجــعٌن.

-

ال ٌجــوز اســــــتخدام هــــاتؾ األمــانة فً اتصاالت شخــــصٌة.

استكبال املراجعني

-

توجٌه منسوبً القسم بحفظ الوثائق والمخططات فً األماكن المخصصة.

-

البشاشة وطالقة الوجه والمبادرة بالترحٌب وعـرض المساعدة.

-

عــدم السـماح باألحــادٌث الجـانبٌة فٌما لٌـــس له صـلة بالعمل.

-

جعٌن والحرص على تلبٌة طلباتهم(نظامٌا) فً أقصر مـدة ممكنة.
التجاوب مع المُرا ِ

-

التنبٌه بعـدم ترك أي أوراق أو مخططات أو مطـبوعات بصورة مبعـثرة أعال المكاتب والطاوالت.

-

-

مراقبة األداء والتقٌٌم الٌومً/األسبوعً/الشهري لمنسـوبً القسم وفق مهـام ومسـئولٌات كل منهم.

-

جــع بدال من إرســـال المراجـــع إلٌــه.
دعــــوة الموظـؾ المخــــتص لمقـــابلة المُرا ِ
جع بالتارٌخ ،أو إرسالها بالفاكـس حـسب رؼـبته.
ٌحدد موعد إلنهاء المعاملة بالتنسٌق مع الموظؾ المختص وإخطار المُرا ِ

االجـــتناعـات
-





اخلــطابات واملعامالت
متابعة إنهاء المعامالت الواردة إلى القسم أو الصادرة عنه وفق التوقٌتات المحددة بنظام االتصاالت اإلدارٌة اآللً.

التقـــٌد بالحــضور فـــً مـوعــد االجــــتماع.

-

تكلٌؾ بدٌل لحضور االجتماع فً حــــال االعــتذار.

-

ٌُسلم البدٌل نسخة من مح ـــ ضر االج ـــ تماع السابق.

-

اإلصؽاء و تجنب األحادٌث البٌنـٌة أثناء مناقشات األعضاء.

-

التؤكد مـن ؼلق الجوال أو تشؽٌله على الوضع "صامت" وال ٌجوز الرد إال فً الحاالت الطارئة بعد استئذان المسئول عن
إدارة االجتماع.

-

عدم مقاطعة المتحدثٌن ،بل ٌتم طلب المداخلة عقب انتهاء المتحدث من كلمته.

-

طلب الكلـمة من المســئول عن إدارة االجــتماع عــند الرؼــبة فً طـــرح الـرإى واألفكـــار أو المـداخـــالت.

-

اتخاذ ما ٌلزم من إجراءات إلنفاذ قرارات وتوصٌات االجتماع.

املشـــــاريـع
-

اإلشراؾ على المشارٌع وفق متطلبات العقد والبرنامج الزمنً المعتمد.

-

التحقـق من جـودة مخـرجات المشارٌع قبــل إعتمادها.

-

متابعـة أسبوعٌة لموقؾ المشارٌع تحت التنفٌذ ورفع تقرٌر عن المشارٌع المتؤخرة أو المتعثرة إلى مدٌر اإلدارة.

-

مراجعة وتدقٌق المستخـــلصات الجارٌة والخــتامٌة.

-

حــفظ نســخة إلكــترونٌة من جــمٌع المخــرجات المعـــتمدة وتســــلٌم نسخـــة منها لرئــٌس وحـــدة العقــــود.

-

إنهـاء مراجـــعة المســـتخلصات واعتمادها خالل فـترة التزٌد على ثالثة أٌــام عمل من تارٌخ اســتالمها.

إصدار 1433/33/1 - 1هـ

إصدار 1433/33/31 - 1هـ

أماىُ ميطكُ الرياض

أماىُ ميطكُ الرياض

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

 -3المشــــرؾ


اهلدف مً الىظًفُ
-







تخطٌط وتنفٌذ جمٌع المهام واألنشطة ذات العالقة بمعامالت االستشارٌٌن والمراجعٌن.

ىظـــاو العنـــل



اخلــطابات واملعامالت
-

متابعة إنهاء المعامالت وفق التوقٌتات المحددة بنظام االتصاالت اإلدارٌة اآللً.

-

مراجــعة الصٌاؼة والتدقٌــق اإلمالئً والتحقــق من صحـة مرفقـات المعـامالت.

-

التؤكـد من إصـدار الخطابات بالرقـم الموحــد باعــتباره األســاس فً نظـــام االتصــاالت اإلدارٌة الحــكومـٌة.

االتصاالت اهلــاتفًُ

-

مراجعة الوثائق ومخرجات المشارٌع المحالة من مدٌر اإلدارة /رئٌس القسم فً ضوء المواصفات
واالشتراطات الفنٌة ومتطلبات العقد.

-

التؤكد من جودة المخرجات بالتنسٌق مع المشرؾ على مشروع تؤكٌد جودة مخرجات اإلدارة العامة للدراسات
والتصامٌم.

-

-

إنهاء أعمال المراجعة والرد بموجب خطاب رسمً بالقبول/التعدٌل/الرفض فً مدة التتجاوز خمسة أٌام عمل.

-

ال ٌجوز استخدام الجـوال الشــخصً فً اتصاالت المراجعٌن.

-

الخروج للمواقع إذا تطلب األمر للتؤكد من جودة األعمال المٌدانٌة.

-

ال ٌجــوز اســـتخدام هــــاتؾ األمــانة فً اتصاالت شخـصٌة.

-

ٌحدد بالخطاب المدة الزمنٌة إلعادة تقدٌم الوثائق والمخرجات بما ٌضمن عــدم زٌادة المدة الكلٌة
للمشــروع.

-

الرفع إلى مدٌر اإلدارة/رئٌس القسم فً حال عدم تجاوب االستشاري أو تؤخره فً تقدٌم
الوثائق والمخرجات عن البرنامج الزمنً.

-

إقتراح ما ٌلزم اتخاذه من إجراءات الستدراك التؤخر فً إنجاز المراحل وفق البرنامج الزمنً
للمشروع والعرض على مدٌر اإلدارة/رئٌس القسم.



-

ســــ رعة الــــرد علـى الهـــاتؾ (بعد  13ثوانً كحد أقصى).

-

التجاوب مع اتصاالت المراجعٌن وإفادتهم عن حالة معامالتهم من واقع نظام االتصاالت اإلدارٌة.
إرسال الخطابات الهامة والعاجلة بالفاكس بجانب نظام االتصاالت اإلدارٌة اآللً.

استكبال املراجعني
-

البشاشة وطالقة الوجه والمبادرة بالترحٌب وعـرض المساعدة.

-

جعٌن والحرص على تلبٌة طلباتهم (نظامٌا) فً أقصر مدة ممكنة.
التجاوب مع المُرا ِ

-

جع بتارٌخ إنهاء المعاملة ،أو
ٌحدد موعد إلنهاء المعاملة بالتنسٌق مع مدٌر اإلدارة/رئٌس القسم وإخطار المُرا ِ
إرسالها بالفاكـس حـسب رؼـبته.

االجـــتناعـات
-

التقـــٌد بالحــــضور فـــً مـوعـــــد االجــــتماع.

-

تكلٌؾ بدٌل لحضور االجتماع فً حال االعـتذار.

-

ٌُسلم البدٌل نسخة من محضر االجتماع الســـابق.

-

اإلصؽاء و تجنب األحادٌث البٌنـٌة أثناء مناقشات األعضاء.

-

التؤكد مـن ؼلق الجوال أو تشؽٌله على الوضع "صامت" وال ٌجوز الرد إال فً الحاالت الطارئة بعد
استئذان المسئول عن إدارة االجتماع.

-

عدم مقاطعة المتحدثٌن ،بل ٌتم طلب المداخلة عقب انتهاء المتحدث من كلمته.

-

طلب الكلـمة من المســئول عن إدارة االجــتماع عــند الرؼــبة فً طـــرح الـرإى واألفكـــار أو
المـداخـــالت.

-

اتخاذ ما ٌلزم إلنفاذ قرارات وتوصٌات االجتماع.

إصدار 1433/33/1 - 1هـ

إصدار 1433/33/31 - 1هـ

أماىُ ميطكُ الرياض

أماىُ ميطكُ الرياض

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

 -4ســكرتٌر



استكبال املراجعني وتيظًه املكابالت
-



اهلدف مً الىظًفُ
-



تخطٌط وإدارة جمٌع األنشطة المساندة لمهام ومسئولٌات المدٌر الٌومٌة بما ٌحقق دقـة وسرعة وانضباط األداء.

-

التىاجد مبكاٌ العنل
-



-

ا لحضور قبـل موعـد الـدوام بخـمسـة عشر دقٌقة للتؤكد من جاهزٌة ببٌئة العمل قبل حضور المدٌر.
عــدم مؽــادرة مكــان العمل أثنــاء الـدوام (تحت أي ظرؾ) دون التؤكـد مـن تواجـد سـكرتٌر بدٌــل.
نقل جمٌع المهام إلى السكرتٌر البدٌل قبل التقدم بطلب إجازة أو استئذان.
بعد العودة من اإلجازةٌ ،جب التحقق من أداء السكرتٌر البدٌل لجمٌع المهام التً وكلت إلٌه على الوجه األكمل.
استئذان المدٌر قبل االنصراؾ إذا كان مستمرا فً العمل بعد انتهاء الدوام.
الدوام فً أٌام اإلجازات إذا ما دعت حاجة العمل لذلك.

جاٍزيُ بًئُ العنـل
-

-

تحــدٌث التقــوٌم فً بداٌة كـــل ٌــــوم.
التؤكـد من جودة نظافة وترتٌب المكتب.
متابعة أعمال النظافة والصٌانة بمكتب المدٌر لتؤمٌن محتوٌات المكتب وحماٌتها من العبث أو
التلؾ.
مراجــــعة األحـــــبار والــــورق بجــــــهاز الفـاكـــس.
تشؽٌل جهاز الحاسب اآللً والطابعة والماسح الضوئً.
التحـقق مـن تو افــر األوراق واألحـــبار بالطـ ـابعة.
التحقق من جـاهزٌة أجهزة الهاتؾ (الخـط الداخلً والخارجً).
التؤكد من توافر األدوات المكتبٌة (دباسة/أقالم كتابة/أقالم تحدٌد/مصحح).
تجنب الحدٌث والمناقشات بصوت مرتفع و بخاصة أثناء انعقاد االجتماعات.
التؤكــد م ـ ـن تواف ـ ـر مســتلزمات الضـٌافة بالبوفـــٌه (أســبوعٌا ).

-



االجتناعات
-





-

االتصاالت اهلاتفًُ والفاكشات
-

متابعة الرد على الخط الساخن (فً حال عدم تواجد المدٌر العام).
ســـرعة الـــرد على الهــاتؾ (بعد  13ثوانً كحد أقصى).
حُـــــسْ ن الـــرد والعــــمل على تلــبٌة حــاجة المتصـل.
تعــبئة نمـــوذج االتصاالت بســـجل المكالمـــات الواردة فً نهـاٌة كل اتصــال.
تحوٌل المتصل إلى الموظؾ المختص مباشرة أو رئٌس القسم أو مدٌر اإلدارة أو نائب المدٌر العام.
تحوٌل المكالمات الواردة للمدٌر -فً حال عدم وجوده أو انشؽاله  -إلى نائبه.
إرسـال الخـطابات الهامة والعاجلة بالفاكس بجانب نظام االتصاالت اإلدارٌة اآللً.
استقبال الفاكسات وتسلٌم العاجل منها إلى المدٌر(أو النائب) وإرسال األخرى إلى وحدة االتصاالت اإلدارٌة.
عند اتصال المواطنٌن لالستعالم عن معاملتهمٌ ،تم إفادتهم من واقع حالة المعاملة بنظـام االتصاالت اإلدارٌة اآللً.

إصدار 1433/33/1 - 1هـ

-



إرسال دعوات وجدول أعمال االجتماع للمدعوٌن من الخارج بالفاكس قبل أسبوع من الموعد المحدد ،بٌنما
تســـلم لمنسوبً اإلدارة عن طرٌق االتصاالت اإلدارٌة.
التؤكد من جاهزٌة مكان االجتماع ونظافة الطاولة والمقاعد(بالعدد الكافً)واصطفافها بالشكل الالئق
وتوافر عدد كاؾ من الدفاتر والمنادٌل الورقٌة وذلك قبل موعد االجتماع بساعة على األقل.
التنســٌق مع وحــدة الدعم التقنً لتجــهٌز أدوات العرض المرئً قبــل مــوعد االجــتماع بثالثٌن دقٌقة.
التؤكد من جاهزٌة مستلزمات الضٌافة واإلشراؾ على أعمال الضٌافة.
إرسال محضر االجتماع لمن حضر (أو اعتذر ) بالفاكس أو عن طرٌق االتصاالت اإلدارٌة
بالنسبة لمنسوبً اإلدارة.
تذكٌر المدعـوٌن باالجــتماع قـــبل المــوعد بســاعتٌن.

اخلطابات/الكرارات/التعامًه
-

التؤكـد من إطفاء اإلضاءة و إؼالق األجهزة فً نهاٌة الدوام (التكٌٌؾ/أجهزة الحاسب/الطابعات/الماسحات الضوئٌة).

البشاشة وطالقة الوجه والمبادرة بالترحٌب وعـرض المساعدة.
تنظــٌم المقـابالت وفـق أولٌة الحضور(عدا االستثناءات) وتســجٌل سـبب المقابلة بسجـل
المقابالت.
السماح مباشرة بدخول كبار السن/الوكالء ومساعدٌهم /رإساء البلدٌات/مدراء اإلدارات الحكومٌة
ومصاحبتهم لمكتب المدٌر وتقدٌمهم إلٌه.
السماح مباشرة بدخول من لدٌهم موعد مسبق أو من تم دعوتهم من منسوبً اإلدارة بعد االستئذان من المتواجدٌن.
تنظٌم مقابالت منسوبً اإلدارة هاتفٌا مع المدٌر.
دعوة الموظؾ المختص هاتفٌا(بالتنسٌق مع مدراء اإلدارات أو رإساء األقسام) لمقابلة المراجع
وتلبٌة طلبه أو مصاحبته (إذا لزم األمر) أثناء المقابلة مع المدٌر.
إخــطار المــدٌر هاتفٌا قبــل دخــول المراجع ومصاحبته وتقدٌمه للمدٌر مع اإلشارة إلى سبب المقابلة.
توجٌه المراجعٌن مباشرة إلى مكتب النائب فً حال انشؽال المدٌر أو عدم تواجده.
تقدٌم العـذر للمراجــعٌن أو منسـوبً اإلدارة فً حـال تؤجــٌل موعــد المقابلة.

متابعة نظــام االتصاالت اإلدارٌة لسرعة اآللً وسرعة إنهاء المعامالت المرســلة من المـدٌر.
االلتزام بمحــددات التنســٌق المشــار إلٌها بالتعمــٌم رقم ( )14لعــام 1432هـ.
طباعة الخطابات و التعامٌم والقرارات وتدقٌقها إمالئٌا قبل العرض على المدٌر.
تجنب الطباعة على الورق الرسمً حتى ٌتم إقرار الخطاب فً صورته النهائٌة.
إرســال الخطاب فـــور توقٌعــ ه مــن المــدٌر إلى االتصـاالت اإلدارٌة.

جدول األعنال األسبىعٌ
-

إعداد جدول األعمـــال قبــل بداٌة األســبوع بوقــت كاؾٍ.
إعداد الجدول من واقع األنشطة الٌومٌة وجدول المقابالت واالجتماعات(الداخلٌة والخارجٌة)المسجلة سلفا.
عــرض الجـدول على المــدٌر إلقــراره أو تعـــــدٌله.
تحدٌث جدول األعمال وفق ما ٌستجد وإخطار المدٌر بالتعدٌالت.
إرسال نسخة إلكترونٌة من جدول األعمال إلى الملؾ المخصص بالحاسب اآللً للمدٌر وتحدٌثه بصفة
مستمرة.

إصدار 1433/33/31 - 1هـ

أماىُ ميطكُ الرياض

أماىُ ميطكُ الرياض

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

 -4مســــاح


اهلدف مً الىظًفُ
-



التىاجد مبكاٌ العنل
-



-

ٌجب نقل جمٌع المهام إلى المساح البدٌل قبل التقدم بطلب إجازة أو استئذان.

-

التؤكد من قٌام المساح البدٌل بإنهاء المهام خالل فترة اإلذن أو اإلجازة على الوجه األكمل.

-

الدوام فً أٌام اإلجازات إذا ما دعت حاجة العمل لذلك.

-

متابعة نظــام االتصاالت اإلدارٌة لسرعة اآللً وسرعة إنهاء المعامالت.

-

االلتزام بمحــددات التنســٌق المشــار إلٌها بالتعمــٌم رقم ( )14لعــام 1432هـ عند طباعة الخطاب/التقرٌر.

-

طباعة الخطاب/التقرٌر وتدقٌقه إمالئٌا والتؤكد من صحة المرفقات قبل العرض على المهندس المختص.

-

تجـنب الطباعة على الورق الرسـمً حتى ٌتم إقرار الخـطاب/التقـرٌر فً صورته النهائٌة.

-

متابعة توقٌع الخطاب/التقرٌر وإعتماده ثم وإرساله إلى االتصاالت اإلدارٌة.

األعنـــال املًداىًُ

-

استالم نقاط الضبط األرضٌة والمخططات من المهندس المختص والتؤكد من اإللمام التام بجمٌع
األعمال المطلوبة.
توزٌع مهام العمل المٌدانً على القٌاسٌٌن قبل مؽادرة اإلدارة.
التؤكد من جاهزٌة جمٌع األجهزة المساحٌة قبل المؽادرة.
التؤكد من جاهزٌة كامــٌرا التصـوٌر الفـوتـوؼرافً.
مراجعة المواقع والنقاط المساحٌة على الطبٌعة مع المهندس المختص.
إعداد المخطط وتوقٌع القٌاسات المساحٌة علٌه وتدقٌها جٌدا.
التؤكد من إتمــام أعمـــال التصوٌر الفتوؼـرافً الالزمـــة.
حسن السلوك العام ومراعاة آداب اللٌاقة أثناء العمل بالمٌدان.
الترفــع عـن كل تصـرؾ ٌخـل بشـرؾ الوظــٌفة.

االتصاالت اهلاتفًُ
-



اإللتزام بساعات الخروج إلى العمل المٌدانً وفق الجدول المعـتمد من رئٌـس القسـم ومدٌـر اإلدارة.
عــدم مؽـادرة مكــان العمل أثنــاء الـدوام (تحت أي ظرؾ) إال بعد الحصول على إذن من رئٌس القسم.

-



تنفٌذ األعمال المساحٌة المٌدانٌة وإعداد تقارٌر الرفع المساحً.



اخلطابات/التكارير

ســــرعة الـــرد على الهـــاتؾ (بعد  13ثوانً كحد أقصى).
حُـــــسْ ن الـــرد والعــــمل على تلــبٌة حــاجة المتصـل.
عدم استخدام الجوال الشخصً فً التواصل مع المراجعٌن.

استكبال املراجعني
-

البشاشة وطالقة الوجه والمبادرة بالترحـٌب وعـرض المساعدة.
جعٌن والحرص على تلبٌة طلباتهم(نظامٌا) فً أقصر مدة ممكنة.
التجاوب مع المُرا ِ
جع بتارٌخ إنهاء المعاملة.
ٌحدد موعد إلنهاء المعاملة بالتنسٌق مع رئٌس القسم المختص وإخطار المُرا ِ

إصدار 1433/33/1 - 1هـ

إصدار 1433/33/31 - 1هـ

أماىُ ميطكُ الرياض

أماىُ ميطكُ الرياض

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

 -5رئٌس وحدة مكتب المدٌر العام


اهلدف مً الىظًفُ
-











تخطٌط وتنفٌذ واإلشراؾ على جمٌع األنشطة ذات العالقة بمكتب المدٌر العام.

التىاجد مبكاٌ العنل
-

الحضور قبـل موعـد الـدوام بخـمسـة عشــر دقٌقة للتؤكد من جـاهزٌة بٌئة العمل بمكتب المدٌر العــام.


االجتناعات
-

اإلشراؾ على جمٌع مهام السكرتٌر فٌما ٌخص االجتماعات وتنفٌذه لتلك المهام على الوجـه األكمــل.

-

إعداد محضر االجتماع االسبوعً لمدراء اإلدارات وعرضه على نائب المدٌر العام العتماده.

-

توزٌع نســخ من المحـــضر المعــتمد على األعضاء عن طــرٌق نظــام االتصاالت اإلدارٌة.

-

متابعة تنــفٌذ قرارات وتوصــٌات االجتماع وعرض تقرٌر بذلك أثناء االجتماعات الـدورٌة.

اخلطابات/الكرارات/التعامًه

-

عــدم مؽـادرة مكــان العمل أثنــاء الـدوام (تحت أي ظرؾ) دون اسئذان المدٌر العام والتؤكـد مـن
تواجد موظؾ بدٌل.

-

متابعة نظــام االتصاالت اإلدارٌة اآللً وسـرعة إنهاء المعـامالت وفق التوقٌتات المحددة.

-

نقل جمٌع المهام إلى الموظؾ البدٌل قبل التقدم بطلب إجازة أو استئذان.

-

اســتالم المعامالت (الورقٌة) وتصنٌفها تمهدٌا لعرضها على المدٌر العام.

-

بعد العودة من اإلجازةٌ ،جب التحقق من أداء الموظؾ البدٌل لجمٌع المهام التً وكلت إلٌه على الوجه األكمل.

-

إعداد الخطابات/القرارات/التعامٌم وتدقٌقها إمالئٌا قبل العرض على المدٌر العام.

-

استئذان المدٌر قبل االنصراؾ إذا كان مستمرا فً العمل بعد انتهاء الدوام.

-

االلتزام بمحــددات التنســٌق المشــار إلٌها بالتعمــٌم رقم ( )14لعــام 1432هـ.

-

الـدوام فً أٌـــام اإلجــــازات إذا مــا دعــت حــاجة العـــمل لـــذلك.

-

تجنب الطباعة على الورق الرسمً حتى ٌتم إقرار الخطاب فً صورته النهائٌة.

-

إرسـال الخطاب فــور توقٌعـه مــن المـدٌر إلى االتصـاالت اإلدارٌة.

جاٍزيُ بًئُ العنـل
-

توزٌع المهام الٌومٌة على سكرتارٌة المدٌر العام.

-

اإلشراؾ على جمٌع مهام السكرتٌر فٌما ٌتعلق بجاهزٌة بٌئة العمل وتنفٌذه لتلك المهام على الوجه األكمل.

-

تخطــٌط احــتٌاجات العمل من األدوات المكـتبٌة.

-

تخطــٌط احـــتٌاجات ومســــتلزمـات الضــــٌافة.

-

اإلشراؾ العام والمتابعة ألعمال النظافة والضٌافة بمكتب المدٌر العام وتقٌٌمها بشكل مســتمر.



جدول األعنال األسبىعٌ
-

اإلشراؾ على جمٌع مهام السكرتٌر فٌما ٌخص جدول األعمال األسبوعً للمدٌر العام وتنفٌذه لتلك المهام على
الوجه األكمل.

-

التؤكد من تحدٌث جدول األعمال بناء على توجٌه المدٌر العام.

استكبال املراجعني
-

اإلشراؾ على جمٌع مهام السكرتٌر فٌما ٌتعلق باستقبال المراجعٌن وتنفٌذه لتلك المهام على الوجه األكمل.

-

تقدٌم العون للراؼبٌن فً الحصول على دالئل ومطبوعات اإلدارة العامة للدراسات والتصامٌم.

االتصاالت اهلاتفًُ والفاكشات
-

ســــرعة الـــرد على الهـــاتؾ (بعد  13ثوانً كحد أقصى).
اإلشراؾ على جمٌع مهام السكرتٌر فٌما ٌتعلق باالتصاالت والفاكسات وتنفٌذه لتلك المهام على الوجه األكمل.
اســتقبال الفاكسات وتسلٌم العاجل منها إلى المدٌر(أو النائب) وإرسال األخرى إلى وحـدة االتصاالت اإلدارٌة.

إصدار 1433/33/1 - 1هـ

إصدار 1433/33/31 - 1هـ

أماىُ ميطكُ الرياض

أماىُ ميطكُ الرياض

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

 -6رئٌس وحدة خدمات المراجعٌن


اهلدف مً الىظًفُ
-





-

دعوة الموظؾ المختص هاتفٌا (بالتنسٌق مع مدراء اإلدارات أو رإساء األقسام) لمقابلة المراجع وتلبٌة طلبه.

-

توجـٌه المراجـعٌن مباشــرة إلى مكتب النائب (أو مدٌر اإلدارة المعنٌة( فً حال طلبه مقـابلة المسئول.

تخطٌط وتنفٌذ واإلشراؾ على جمٌع األنشطة المتعلقة بوحدة خدمات المراجعٌن.




-

تجنب إرسال المراجعٌن إلى مكاتب الموظفٌن.

التىاجد مبكاٌ العنل

االتصاالت اهلاتفًُ والفاكشات
-

ســــرعة الـــرد على الهـــاتؾ (بعد  13ثوانً كحد أقصى).

-

ا لحضور قبـل موعـد الـدوام بخـمسـة عشر دقٌقة للتؤكد من جاهزٌة الوحدة الستقبال المراجعٌن.

-

حُـــــسْ ن الـــرد والعــــمل على تلــبٌة حـــاجة المتصــل.

-

عــدم مؽـادرة مكــان العمل أثنــاء الـدوام (تحت أي ظرؾ) دون التؤكـد مـن تواجد موظؾ بدٌل.

-

تعــبئة نمـــوذج االتصاالت بســـجل المكالمـــات الـــواردة.

-

نقل جمٌع المهام إلى الموظؾ البدٌل قبل التقدم بطلب إجازة أو استئذان.

-

تسجٌل اسم وجوال المراجع ورقم المعاملة الموحد إلخطاره فور إنهاء معاملته أوإرسالها بالفاكس إذا رؼب.

-

بعد العودة من اإلجازةٌ ،جب التحقق من أداء الموظؾ البدٌل لجمٌع المهام التً وكلت إلٌه على الوجه األكمل.

-

عند اتصال المراجعٌن لالستعالم عن معاملتهمٌ ،تم إفادتهم من واقع حالة المعاملة بنظـام االتصاالت اإلدارٌة اآللــً.

-

الدوام فً أٌام اإلجازات إذا ما دعت حاجة العمل لذلك.

-

اســتقبال الفاكسات وتسلٌم العاجل منها إلى المدٌر(أو النائب) وإرسال األخرى إلى وحـدة االتصاالت اإلدارٌة.

جاٍزيُ بًئُ العنـل
-

تحــدٌث التقــوٌم فً بداٌة كـــل ٌــــوم.

-

التؤكد من جودة نظافة وترتٌب مكتب خدمات المراجـعٌن.

-

مراجــــعة األحـــــبار والــــورق بجــــــهاز الفـاكـــس.

-

تشؽٌل جــهاز الحاسب اآللً والطابعة والماسح الضوئً.

-

التحـقق مـن توافــر األوراق واألح ـ ـــبار بالطـــابعة.

-

التحـــقـق مـــن جـــاهزٌة الهــــاتؾ (الخـط الداخلً والخارجً).

-

توافر األدوات المكتبٌة (دباسة/أقالم كتابة/أقالم تحدٌد/مصحح).

-

التؤكـد من إطفاء اإلضاءة و إؼالق األجهزة فً نهاٌة الدوام (التكٌٌؾ/أجهزة الحاسب/الطابعات/الماسحات الضوئٌة).

استكبال املراجعني
-

البشاشة وطالقة الوجه و المبادرة بالترحٌب وعـرض المســاعدة.

-

تلـبٌة طلبات المراجعٌن وفـق أولٌة الحضور(عدا االستثناءات).

-

إعطاء األولوٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة وكبار السن بعد االستئذان من المتواجدٌن.

-

مساعدة المراجع فً صٌاؼة طلبه ثم تسلٌم الطلب إلى وحدة اإلتصاالت اإلدارٌة وإعطاء المراجع إٌصال استالم.

-

تسجٌل اسم وجوال المراجع ورقم المعاملة الموحــد إلخطاره فور إنهاء معاملته أوإرســالها بالفاكس إذا رؼب.

-

إفـــادة المراجـــع بموقـؾ المعــاملة بالدخـــول مبا شـــرة إلى نظـــام االتصــاالت اإلدارٌـة اآللً.

إصدار 1433/33/1 - 1هـ

إصدار 1433/33/31 - 1هـ

أماىُ ميطكُ الرياض

أماىُ ميطكُ الرياض

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

 -7رئٌس وحدة العقود

-

اهلدف مً الىظًفُ

-



-

-

تخطٌط وتنفٌذ واإلشراؾ على جمٌع األنشطة المتعلقة بطرح المنافسات/ترسٌة المشارٌع/الموارد
البشرٌة بالمشارٌع/المستخلصات/حفظ وثائق المشارٌع.

-



التىاجد مبكاٌ العنل
-



عــدم مؽـادرة مكــان العمل أثنــاء الـدوام (تحت أي ظرؾ) دون التؤكـد مـن تواجد موظؾ بدٌل.
نقل جمٌع المهام إلى موظؾ بدٌل قبل التقدم بطلب إجازة أو استئذان.
بعد العودة من اإلجازةٌ ،جب التحقق من أداء الموظؾ البدٌل لجمٌع المهام التً وكلت إلٌه على
الوجـه األكمـل.
الـــدوام فً أٌام اإلجـــازات إذا ما دعــت حـــاجة العمــل لذلك.

-

التؤكد من جودة نظافة وترتٌب مكتب وحدة العقود.
عدم ترك الوثائق والمستندات بصورة مبعثرة أعال المكتب أو الطاوالت.
االلـــتزام بآلٌـــة الحــفـظ الـــورقً واإللكــترونً لـوثائـــق المشـــارٌع.
التؤكـد من إطفاء اإلضاءة و إؼالق األجهزة فً نهاٌة الدوام (التكٌٌؾ/أجهزة
الحاسب/الطابعات/الماسحات الضوئٌة).

طرح امليافشات وترسًُ املشاريع
-

-

إعداد قائمة بالمكاتب االستشارٌة المحلٌة والعالمٌة تشمل العنوان البرٌدي وأرقام الهاتؾ والفاكس والبرٌد
اإللكترونً وتحدٌث البٌانات بصورة مستمرة..
إعداد برنامج زمنً بالتنسٌق مع مدراء اإلدارات لطرح منافسات المشارٌع قبل عام من نهاٌة المشارٌع
المستمرة وقبل ثمانٌة أشهر من العام المالً الجدٌد بالنسبة للمشارٌع المستجدة.
استالم شروط و مواصفات المشارٌع ) (TORمن اإلدارات وفق البرنامج الزمنً وتسجٌل تارٌخ االستالم.
استالم نسخة األسعار التقدٌرٌة السرٌة (معتمدة من مدٌر اإلدارة ومختومة بختم اإلدارة العامة) داخل
ظرؾ مؽلق موضح علٌه اسم المنافسة ومختومة بختم اإلدارة العامة.
إعداد م حضر الدعوات وفق آلٌة اختٌار المكاتب االستشارٌة وتوقٌعه من مدٌر اإلدارة المعـنٌة
والمدٌر العام ثم اعتماده من وكٌل أمانة منطقة الرٌاض للتعمٌر والمشارٌع.
متابعة إرســـال خــطاب الدعوات والشروط والمواصفــات واألسعار التقدٌرٌة إلى إدارة المشترٌات.
إستكمال متابعة المراحل الالحقة مع إدارة المشترٌات (دعوة المكتب االستشارٌة/فتح
المظارٌؾ/التحلٌل/الترسٌة/استدعاء االستشاري لتقدٌم الفرٌق الفنً والبرنامج الزمنً/العشر
نسخ/توقٌع العقد/تسلٌم الموقع) وفق نظام متابعة المشارٌع اآللً.
توزٌع مظارٌؾ عروض المكاتب بعد استالمها مباشرة من إدارة المشترٌات على مدراء اإلدارات لتحلٌلها.
إعــداد خــطاب التحــلٌل ومتابعة توقـــٌعه وإرســــاله إلى إدارة المشــترٌات.
متابعة إصدار خطاب الترسٌة مع إدارة المشترٌات و تحدٌث البٌانات الخاصة بآلٌة اختٌار المكاتب
االستشارٌة بناء على خطاب الترسٌة.

إصدار 1433/33/1 - 1هـ

وضع النسخ العشرة داخل ظرؾ كبٌر وٌكتب علٌه عدد عشر نسخ من مشروع ____ المزمع

إبرامه مع ____ عن المنافسة رقم ____ لعام ____ ثم إرسالها إلى إدارة المشـــترٌات.
-

بًـئـــُ العـنـــــل
-



-

إرسال خطاب للمكتب االستشاري  -بناء على خطاب الترسٌة -لحضور مدٌر المشروع لتقدٌم السٌرة
الذاتٌة وشهادات الخبرة للفرٌق الفنً والبرنامج الزمنً للمشروع.
إرسال خطابات إلحاقٌة إلى أن ٌستجٌب االستشاري.
متابعة ورود خطاب موافقة وزارة المالٌة على المشروع مع إدارة المشترٌات.
تجهٌز عشرة نسخ من عقد المشروع بعد التؤكد من كتابة بٌانات المكتب االستشاري وقٌمة العقد
والضمان النهائً و تعبئة جدول الكمٌات.
ختم جمٌع صفحات النسخ العشرة بالكامل ،ومن ثم تؤشٌرها من المشرؾ على المشروع.



االتصاالت اهلاتفًُ والفاكشات
-

ســــرعة الـــرد على الهـــاتؾ (بعد  13ثوانً كحد أقصى).
إعداد قائمة بؤسماء وأرقام الهاتؾ الثابت والجوال لمدراء المشارٌع وتحــدٌثها بصورة مسـتمرة.
إرسال جمٌع الخطابات الصادرة إلى المكاتب االستشارٌة بالفـاكس بجانب نظام االتصاالت اإلدارٌة اآللً.

-

اســتقبال الفاكسات وتسلٌم العاجل منها إلى المدٌر(أو النائب) وإرسال األخرى إلى وحـدة االتصاالت اإلدارٌة.

-



املشتخلصات
-



إرسال الظرؾ إلى إدارة المشترٌات ،ثم متابعة الحصول على نسخة اإلدارة العامة للدراسات والتصامٌم.
إرسال خطاب لالستشاري لحضور مندوبه المفوض بموجب خطاب مصدق من الؽرفة التجارٌة
للتوقٌع على محضر تسلٌم الموقع.
إدخال جمٌع بٌانات المشارٌع بنظام متابعة المشارٌع اآللً من وقت إعداد المستندات لطرح المنافسة
وحتى محضر تســلٌم الموقع ثم متابعة البرنامج الزمنً للمشروع بنظـام المتابعة اآللً.

مخاطبة االستشاري بتفوٌض مدٌر المشروع (بموجب خطاب مصدق من الؽرفة التجارٌة) للتوقٌع على
المستخلصات.
إرسال نموذج المستخلصات النظامٌة لمدراء المشارٌع بالبرٌد اإللكترونً لتقدٌم المستخلصات بموجبها.
استالم أصل المستخلص وأربع صور موقع علٌها توقٌع أصل من مدٌر المشروع ومختومة بختم االستشاري.
تدقٌق المستخلص ومراجعة استٌفاءه للمتطلبات النظامٌة وصالحٌة الشهادات المرفقة (فً نفس ٌوم االستالم).
إرسال المسـتخلصات بعد تدقٌقها ومراجعتها مباشــــرة إلى المشـرؾ على المشـــروع.
متابعة إنهاء المراجعة الفنٌة مع المشرؾ على المشروع إلنهائها خالل ثالثة أٌام عمل.
إرســــال خطـاب بالفاكـس للمكــ ــتب االســتشاري لتصـوٌب األخـطـ اء(إن وجــدت).
متابعة اعتــماد المســتخلصات بدء من توقٌع المشرؾ على المشروع وحتى إعتماده من المـــالٌة.
إرســال صورة من المسـتخلصات المعتمدة إلى المهندس المشــرؾ وحــفظ األخـرى بوحـدة العقـود.

املىارد البشريُ باملشاريع
-

إعداد خطابات مباشرة العمل بناء على طلب االستشاري بتؤهٌل الفرٌق الفنً.
إعداد خطابات التوقؾ ألعضاء الفرٌق الفنً.
إعداد الخرٌطة الزمنٌة للموارد البشرٌة بالمشارٌع ) (HR Calendarوتحدٌثها بصورة مستمرة.
حفظ نسخة من شهادات الخبرة والسٌرة الذاتٌة للفرٌق الفنً بملفات المشارٌع.

إصدار 1433/33/31 - 1هـ

أماىُ ميطكُ الرياض

أماىُ ميطكُ الرياض

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

 -8مدٌر المشروع


الربىامج الزمين للنشروع
-



فـريل العـــنل
-



اعتماد فرٌق العمل بالمشروع من خالل تقدٌم خطاب رسمً لالدارة باالسماء والسٌر الذاتٌة
وبالتؤهٌل المحدد بالعقد ،وضرورة الحصول على اعتماد االدارة.
عدم استقدام أي من أعضاء فرٌق المشروع بتؤشٌرات زٌارة.
عدم منح أحد منسوبً المشروع إجازة دون الحصول على موافقة خطٌة من االدارة .وال
تعنً الموافقة إعفاء االستشاري من أي التزامات بهذا الخصوص .
تزوٌد وحدة العقود برقم الجوال والهاتؾ الثابت والفاكس والبرٌد االلكترونً الخاص بمدٌر
المشروع.
مراجعة المشرؾ على المشروع ٌومٌا الساعة الثامنة ونصؾ.
إلزام الفرٌق الفنً للمشروع بالحضور لإلدارة متى ما طلب ذلك بسٌارة مناسبة لمرافقة
منسوبً االدارة للمواقع للتحقق من دقة العمل المٌدانً من المسوحات و جمع البٌانات
وؼٌرها.



املشتخلصات
-



تقدٌم المستخلصات من أصل وثالثة صور وفق النموذج المعتمد بوحدة العقود.
تقدٌم المستخلصات الجارٌة بحد أقصى كل ثالثة أشهر مٌالدٌة ،من خالل التنسٌق مع وحدة العقود
باالدارة.

احلشه علِ مدير املشروع
-

ٌتم الحسم التالً على مدٌر المشروع فً حال عدم التقٌد بما ورد:
 حسم ٌوم
 حسم ثالثة أٌام
 إنذار أول
 إنذار ثانً
 خطاب استبدال

تىفري متطلبات العكد
-



تقدٌم البرنامج الزمنً خالل أسبوع من تارٌخ تسلٌم الموقع( .تقسٌم كمٌات العقد على المدة ،مع حسم
شهرٌن للعقود ذات المدة سنة أو أقل ،وأربعة أشهر ألكثر من سنة)
االلتزام بالمدد الزمنٌة المحددة فً العقد إلنجاز مراحل المشروع.
ٌجب أن ٌشتمل البرنامج الزمنً على فترات مراجعة وإعتماد األمانة للمخرجات والمراحل.
التحدٌث األسبوعً للبرنامج  ،مع اإلبقاء على البرنامج االساسً.
التقٌد بالضوابط الفنٌة المعتمدة لدى األمانة ،والتً سٌتم تزوٌد االستشاري بنسخة منها.
تحمل المسئولٌة الكاملة فً حال وجود أخطاء من قبل فرٌق عمل المشروع ،وتعوٌض ذلك بزٌادة عدد
الفرٌق لتقدٌم المهام المطلوبة بالوقت المحدد.

-

تجهٌز اللوحات النهائٌة للمشروع بطباعة فاخرة وبالمقاس المحدد وبالبرواز المعتمد لتوثٌقه فً اإلدارة.

توفٌر متطلبات العقد خالل الثالثة أشهر االولى من مدة العقد.
توفٌر العدد الالزم من العمال فً حال طلب ذلك (ٌوم أو ساعات فقط).
توفٌر الملفات الالزمة للمشروع بمكتب رئٌس القسم ومدٌر االدارة ووحدة العقود.
تؤمٌن األوراق واألحبار والقرطاسٌة لمرة واحدة سنوٌا لتؤدٌة مخاطبات وتقارٌر أعمال العقد باالدارة.
(ؼٌر المحدد بالعقد)
التقٌد بإحضار ملفٌن محدثٌن بشكل ٌومً ،أحدهما لصور المخاطبات (كل صفحة تحتوي أربع صور
خطابات) والملؾ اآلخر للمراسالت االلكترونٌة.

خمـرجـــات املشــروع
-

ٌتم إرسال واستقبال األعمال التً سٌكلؾ فٌها االستشاري من خالل البرٌد االلكترونً ،على ان ٌتم
استقبال المسوحات والدراسات والمخططات بنفس االلٌة.
التنسٌق المستمر مع المشرؾ على موقع االدارة االلكترونً لتحدٌث بٌانات المشروع.
إعداد تقرٌر شهري باالعمال المنجزة بالعقد والجاري تنفٌذها ،على أن تقدم بحد أقصى الٌوم الثالث من
الشهر الهجري التالً وذلك إلدراجها ضمن أعمال االدارة الشهرٌة.
االلتزام الكامل والدقٌق بالتعدٌالت على مخرجات المشروع ،بما فً ذلك المدة المحددة إلجراءها.
توفٌر نسخة مخططات ورقٌة لما تم اعتماده من للمراحل النهائٌة بالمشروع لحفظه فً مكتبة اإلدارة.
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 -9طــابع/ناسخ


اهلدف مً الىظًفُ
-



-



-





حفظ األدوات المكتبٌة بشكل مرتب.
عدم ترك األوراق والمستندات بصورة مبعثرة أعال المكتب والطاوالت.
الحفاظ على جــ ودة نظافة وترتٌب المكـــتب.
تجــنب الحــدٌث والمناقشـــات بصــوت مرتفــع.
إطفاء اإلضاءة و إؼالق األجهزة فً نهاٌة الدوام(التكٌٌؾ/أجهزة الحاسب/الطابعات/الماسحات الضوئٌة).

االتصاالت اهلاتفًُ والفاكشات
-



عدم مؽادرة مكان العمل أثناء الدوام (تحت أي ظرؾ) دون استئذان الرئٌس المباشر.
نقل جمٌع المهام إلى الطابع البدٌل قبل التقدم بطلب إجازة أو استئذان.
بعد العودة من اإلجازةٌ ،جب التحقق من أداء البدٌل لجمٌع المهام التً وكلت إلٌه على الوجه األكمل.
استئذان الرئٌس المباشر قبل االنصراؾ إذا كان مستمرا فً العمل بعد انتهاء الدوام.
الدوام فً أٌام اإلجازات إذا ما دعت حاجة العمل لذلك.

ســـرعة الـــرد على الهــاتؾ (بعد  13ثوانً كحد أقصى).
حُـــــسْ ن الـــرد والعــــمل على تلــبٌة حــاجة المتصـل.
متابعة إرسـال الخـطابات الهامة والعاجلة بالفاكس ،بجانب نظام االتصاالت اإلدارٌة اآللً.

طباعُ الىثائل
-

االلتزام بمحددات التنسٌق المشار إلٌها بالتعمٌم رقم ( )14لعــام 1432هـ.
العناٌة التامة بعالمات الترقٌم (النقطة/النقطتان/الفاصلة/الفاصلة المنقوطة/القوسان.../وؼٌرها) طبقا لقواعد اللؽة.
تدقٌق النص إمالئٌا بواسطة الحاسب ومراجعته جٌدا على الشاشة قبل طباعته.
االلتزام بترقـٌم الصفحـات على الصـورة (رقم الصفحة/عدد الصفحات الكلً).
تجــنب طباعة الوثائق باأللوان حتى ٌتم إنهــاء جــمٌع التصوٌبات والتعدٌالت.
إدراج جداول المحتوٌات آلٌا باستخدام الخاصٌة المتوفرة ببرنامج معالجة النصوص مٌكروسوفت ورد.
تجنب الطباعة على الورق الرسمً حتى ٌتم إقرار النص فً صورته النهائٌة.
العناٌة التامة بلفظ الجاللة وحفظه من االمتهان حذفه من الوثٌقة قبل التخلص منها.
التخلص من الخطابات الملؽاة بواسطة ماكٌنة تقطٌع األوراق.
فهرسة وحفظ جمٌع الملفات حسب نوع المصنؾ (خطابات/تعامٌم/تقارٌر/عقود ) ...وسنة الحفظ
بحٌث ٌمكن الحصول على الوثٌقة المطلوبة بطرٌقة سلسة وسرٌعة.
حفظ نسخة احتٌاطٌة من جمٌع الملفات على وسائط حفظ آمنة وتحدٌثها ٌومٌا (قرص صلب
خارجً/أقراص مدمجة...وؼٌرها) و ذلك بالتنسٌق مع وحدة تقنٌة المعلومات؛ تحسبا لعدم فقد الملفات.

إصدار 1433/33/1 - 1هـ

اهلدف مً الىظًفُ
 إعداد وتقدٌم مستلزمات الضٌافة إلى جانب أعمال تنظٌؾ مقر المكتب الٌومٌة.تنبٌهٌ :جب أن ٌكون العامل حاصال على الشهادات الصحٌة التً تجٌز له العمل وفق المادة  14من الباب الرابع -الئحة مكائن
الخدمة الذاتٌة للمشروبات الساخنة الصادرة عن وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة سنة  1433هـ

ىظاو و بًـئُ العنـل
-





طباعة الخطابات/التعامٌم/التقارٌر/العقود/محاضر االجتماعات/جداول األعمال وؼٌرها باستخدام
تطبٌقات الحاسب اآللً.

التىاجد مبكاٌ العنل
-

 -13عـامـل الضٌافة



التىاجد مبكاٌ العنل
 الحضور قبـل موعــد الـدوام بثالثٌن دقٌقة. عـدم مؽادرة مكان العمل أثناء الدوام (تحت أي ظرؾ) دون وجود عامل بدٌل وإشعار السكرتٌر قبل المؽادرة. نقل جمٌع المهام إلى العامل البدٌل قبل التقدم بطلب إجازة أو استئذان. ال ــ دوام فً أٌ ــ ام اإلج ــ ازات إذا م ـ ا دعت ح ــ اجة العم ـــ ل ل ـذلك.أعنال ىظافُ املكاتب الًىمًُ
ٌكون العامل مسئوال عن أعمال نظافة المكاتب الٌومٌة متى طلب منه ذلك وفق اآلتً:
 إرتداء قفازات واقٌة لمنع تلوث األٌدي أثناء أعمال التنظٌؾ. تنظٌؾ وتلمٌع أسطح المكاتب مع العناٌة التامة باألوراق والمخططات فً أماكنها. تنظٌؾ الطاوالت وترتٌب المطبوعات بشـكل الئق. تنظٌؾ أسطح وقوائم المقاعد بالمنظفات المناسبة وتصفٌفها. تنظٌؾ خزائن حفظ الملفات. تفرٌػ ســالل المهمالت وتؽـٌٌر الكٌس الداخلً ووضعها فً أماكنها بشــكل الئق. تنظٌؾ أجهزة الهاتؾ/الحاسب/الطابعات/الماسحات الضوئٌة/الفاكس/ماكٌنة التصوٌر. تنظــٌؾ النوافــذ الزجاجٌة من الجهتٌن (بداٌة كل أسبوع) بالمنظفات الخــاصة. تنظٌؾ السجاجٌد بالمكانس الكهربٌة. مسح وتلمٌع أرضٌات الرخام والسٌرامٌك بالطرٌقة المناسبة. تنظٌؾ وتلمٌع الفتات مسمٌات اإلدارات واألقسام والوحدات وؼٌرها. تنظٌؾ األبواب وتعقٌم المقابض من الجهتٌن. تنظــٌؾ المصابٌح ومفــــــاتٌح التشــؽٌل الكهــــربٌة من الؽـــــبار. العناٌة بنباتات الزٌنة وفق التعلٌمات الخــاصة بها. تنظٌؾ وتلمٌع المزهرٌات بعناٌة. تنظٌؾ البــراوٌــز مــن الؽبــــار. تنظٌؾ األسطح الزجاجٌة بالمنظفات الخاصة.أعنال الضًافُ
 التقٌٌد بارتداء الزي الخاص بالضٌافة. تؤمـٌن احــتٌاجات الضـٌافة بالتنسـٌق مع السـكرتٌر. عرض تقدٌم المشروبات على الزائرٌن وفق رؼباتهم. تجفٌؾ قــواعد الفناجٌن واألكواب جــٌدا قـبل تقدٌمها. التنظٌؾ الجٌد للفناجٌن واألكواب بعد كل استخدام بالصابون. التنظٌؾ الجــٌد لألدوات المستخدمة فً إعداد المشـروبات. حفظ المواد المستخدمة (شاي/قهوة/سكر.../إلخ) بطرٌقة صحٌة تمنع تلوثها. -التؤكــد مــن ؼلــــق الموقــــد فً نهــــاٌة الــــــدوام.
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اإلدارَ العامُ للدراسات والتصامًه

 -11عـامــل نظافة


-

اهلدف مً الىظًفُ
-

تنفٌذ جمٌع أعمال النظافة الٌومٌة لمقرات المكاتب وؼرؾ االجتماعات وأماكن إعداد الشاي والقهوة ودورات المٌاه.




التىاجد مبكاٌ العنل
-



أماكً إعداد الشاٍ والكَىَ
-

الحضور قبـل موعــد الـدوام بخــمسة وأربعون دقــٌقة.
عـدم مؽادرة مكان العمل أثناء الدوام(تحت أي ظرؾ) دون وجود عامل بدٌل وإشعار السكرتٌر قبل
المؽادرة.
نقل جمٌع المهام إلى العامل البدٌل قبل التقدم بطلب إجازة أو استئذان.
الدوام فً أٌام اإلجازات إذا ما دعت حاجة العمل لذلك.

-

تنظٌؾ وتطهٌر األحواض.
تنظٌؾ وتلمـٌع الخــزائن.
مســح وتطــهٌر األرضـٌات وتجــفٌفها جــٌدا .
تنظٌؾ الطاوالت والمقاعد وصفها بالشكل الالئق.
تنظٌؾ البــاب وتعــقٌم المقـابض من الجـهتٌن.
تنظٌؾ المصابٌح ومفاتٌح التشؽٌل الكهربٌة من الؽبار.
تنظٌؾ وتلمــٌع المــوقــد.
اإلبالغ عن أعطال تسرب المٌاه.

مكرات املكاتب
-

تنظٌؾ وتلمٌع أسطح المكاتب مع العناٌة التامة باألوراق والمخططات فً أماكنها.
تنظٌؾ الطاوالت وترتٌب المطبوعات بشـكل الئق.
تنظٌؾ أسطح وقوائم المقاعد بالمنظفات المناسبة وتصفٌفها.
تنظٌؾ خزائن حفظ الملفات.
تفرٌػ ســالل المهمالت وتؽـٌٌر الكٌس الداخلً ووضعها فً أماكنها بشــكل الئق.
تنظٌؾ أجهزة الهاتؾ/الحاسب/الطابعات/الماسحات الضوئٌة/الفاكس/ماكٌنة التصوٌر.
تنظــٌؾ النوافــذ الزجاج ٌة من الجهتٌن (بداٌة كل أسبوع) بالمنظفات الخاصة.
تنظٌؾ السجاجٌد بالمكانس الكهربٌة.
مسح وتلمٌع أرضٌات الرخام والسٌرامٌك بالطرٌقة المناسبة.
تنظٌؾ وتلمٌع الفتات مسمٌات اإلدارات واألقسام والوحدات وؼٌرها.
تنظٌؾ األبواب وتعـقٌم المقابض من الجـهتٌن.
تنظٌؾ المصابٌح ومفاتٌح التشؽٌل الكهربٌة من الؽبار.
العناٌة بنباتات الزٌنة وفق التعلٌمات الخاصة بها.
تنظٌؾ وتلمٌع المزهرٌات بعناٌة.
تنظٌؾ البــراوٌــز مــن الؽبــــار.
تنظٌؾ األسطح الزجاجٌة بالمنظفات الخاصة.



دورات املًاه
-



قاعات االجتناعات
-

تنظٌؾ الطاوالت والمقاعد وتصفٌؾ القواعد بالشكل الالئق.
وضع معطرات الهواء.
تنظٌؾ وتلمٌع األرضٌات بالوســائل المناســبة.
تنظٌؾ األبـواب وتعــقٌم المقابض من الجهتٌن.
وضع المٌكرفــونات فً أماكنـها بشــكل الئــق.
تنظٌؾ المصابٌح ومفاتٌح التشــؽٌل الكهربٌة من الؽـــبار.
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تنظٌؾ وتطهٌر األحـواض وملحقاتها وصنابٌر المٌاه.
تنظٌؾ وتطهٌر المراحٌض باستخدام مبٌدات الجراثٌم.
تنظٌؾ وتلمــٌع المـراٌـا.
تنظٌؾ المصابٌح ومفاتٌح التشؽٌل الكهربٌة من الؽبار.
تنظـٌؾ الباب وتعــقٌم المقــابض مـن الجــهتٌن.
مسح وتطهٌر األرضٌات (خاصة خلؾ المراحٌض) وتجفٌفها جٌدا.
تنظٌؾ وتطهٌر الحوائط.
تفرٌػ سلة المهمالت وتؽٌٌر الكٌس الداخلً ووضعها فً مكانها بشكل الئق.
تنظٌؾ وإعادة ملء موزعات الصابون السائل.
تنظٌؾ وإعادة ملء أجهزة المناشؾ الورقـــٌة.
توفٌر مناشؾ ورقٌة كافٌة وفق معدالت االستهالك الٌومٌة.
تنظٌؾ جهاز سحب الهواء.
وضــع معطــرات الهـــواء.
اإلبالغ عن أعطال تسرب المٌاه.

اجملشنات ولىحات العرض
-



تنظٌؾ البراوٌز من الؽبار.
تفرٌػ سالل المهمالت وتؽٌٌر الكٌس الداخلً ووضعها فً أماكنها بشكل الئق.
ترتٌب وضع األوارق بشكل الئق أعال طاولة االجتماعات.
العـناٌة بنباتات الزٌنـة وفق التعلٌمات الخــاصة بها.

-

تنظـٌؾ المجسمات وملحقاتها من الؽبار بطرٌقة مناسبة مع الحرص عل عدم خدش أو إتالؾ األؼطٌة
الشفافة.
تنظٌؾ قوائم طاوالت المجسمات.
تنظٌؾ لوحات العرض وملحقاتها من الؽبار بالطرٌقة المناسبة.
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