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توطئة

ً
َّ
إن شرف املكان الذي تتبوأه جامعة أم القرى ,وعمق املكانة التي تحتلها بين جامعات العالم اإلسالمي ,لم يكن ليتحقق لوال توفيق هللا ع َّزوجل أوال ,ثم دعم
َّ
ويعمق املسؤولية امللقاة على عاتق كل من ينتسب إلى هذه الجامعة.
والة أمرهذه البالد –حماها هللا– وإن هذا وغيره مما يزيد من ِعظم األمانة ِ

وما املهام املنوطة بوكالة الجامعة سوى تجسيد وتوضيح للمسؤوليات والخدمات التي نسعى جاهدين إلى إبرازها لكافة املستفيدين منها من جهة ,ومساهمة في
دفع عجلة التطويروالتنمية اإلدارية التي تشهدها الجامعة ,وذلك من خالل تقديم أرقى وأسرع الخدمات ,ورصد أبرزاإلنجازات من جهة أخرى.
ً
سائال املولى ـ عزوجل ـ أن يسدد الخطى ملا فيه الخيروالصالح لجامعتنا املباركة

الهيكل التنظيمي
التنظيمي
الهيكل

وكالة الجامعة

مكتب وكيل الجامعة

عمادة شؤون
أعضاء هيئة
التدريس
واملوظفين

املركزالطبي
الجامعي

مركز
الوثائق
واملخطوطات

مركز
االتصاالت
اإلدارية

إدارة
املستودعات

اإلدارة املالية

إدارة املشتريات
مطبعة الجامعة
واملناقصات

وحدة مر اقبة
املخزون

الرؤية

الرسالة
القيم

األهداف

منظومة إدارية ومالية متكاملة تعزز كفاءة األداء املؤسس ي وتسهم في تحقيق التميز و الريادة للجامعة

خلق بيئة عمل جاذبة ومتطورة ,مستخدمة أفضل السبل والتقنيات اإلدارية واملالية بما يضمن جودة تقديم الخدمات وبما يحقق رسالة وأهداف
الجامعة
•
•
•
•

النزاهة و الشفافية في التعامالت.
املهنية والجودة في تقديم الخدمات.
العدالة و املساواة في تطبيق األنظمة و اللوائح.
التعاون والعمل الجماعي.
•
•
•
•
•
•
•

تطويروتنمية املوارد البشرية باستخدام أفضل السبل التدريبية والتطويرية.
تقديم خدمات إدارية و مالية متكاملة وذات جودة مستخدمة أفضل األنظمة التقنية واملعلوماتية.
تنظيم الخدمات املالية بما يحقق التوازن املالي للجامعة.
تنظيم ومر اقبة العمل اإلجرائي للمشتريات واملناقصات وفق االنظمة واللوائح.
رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية املقدمة من قبل املركزالطبي.
الرقي بالخدمات املقدمة لجميع مستفيدين الجامعة وتلبية احتياجاتهم.
تعزيزالتواصل الداخلي والخارجي بما يساهم في رفع كفاءة العمل املؤسس ي.

تخطيط املوارد املالية وتحقيق
التوازن املالي ومبدأ كفاءة اإلنفاق

السرعة والجودة في تقديم الخدمات

بطاقة األداء املتوازن

تكامل البيانات و أتمتة اإلجراءات

تدريب املوظفين وتطويرمهاراتهم

التنظيمي
عواملالهيكل
الحاسمة
النجاح

برامج تدريبة
وتطويرية موجهة
لرفع مستوى األداء
الوظيفي.

رفع معدل الوالء
الوظيفي وتقليل
نسبة تسرب
املوظفين.

تكامل البيانات
و اتمتتها واالعتماد
على املعامالت
االلكترونية في كافة
اإلدارات واألقسام
والوحدات

وجود صف ثاني
مؤهل للقيام باملهام
في مختلف األقسام
والوحدات.

األداء
الهيكلقياس
مؤشرات
التنظيمي
نسبة تكامل
البيانات و أتمتة
اإلجراءات

نسبة رضا املستفيدين

نسبة وسرعة إنجاز
املعامالت خالل فترة
ثالث أيام عمل كحد
أقص ى

معدل رضا
املوظفين

تطويروتنمية املوارد
البشرية باستخدام
أفضل السبل
التدريبية والتطويرية

عمادة
شوؤون أعضاء هيئة
التدريس و املوظفين

تقديم خدمات إدارية
و مالية متكاملة وذات
جودة مستخدمة
أفضل األنظمة
التقنية واملعلوماتية

جميع الوحدات
اإلدارية التابعة

تنظيم الخدمات
املالية بما يحقق
التوازن املالي للجامعة

تنظيم ومر اقبة العمل
اإلجرائي للمشتريات
واملناقصات وفق
االنظمة واللوائح
وإداري أعمالها بعد
التوريدي.

رفع كفاءة وجودة
الخدمات الطبية
املقدمة للمستفيد

الرقي بالخدمات
املقدمة لجميع
مستفيدين الجامعة
وتلبية احتياجاتهم

تعزيزالتواصل
الداخلي والخارجي بما
يساهم في رفع كفاءة
العمل املؤسس ي.

املشتريات و املناقصات

اإلدارة املالية

إدارة املشتريات
واملناقصات

املركزالطبي
الجامعي

جميع الوحدات
اإلدارية التابعة

مكتب وكيل الجامعة

مركزاالتصاالت اإلدارية
مركزالوثائق و االتصاالت
اإلدارية

الرؤية

الرسالة

القيم

األهداف
االستراتيجية

اإلبداع والتميز في تقديم خدمات املوارد البشرية لجميع الجهات بالجامعة
تمكين الجامعة من تحقيق أهدافها عبرتوفيراملوارد البشرية ذات الكفاءة العالية ,وتأهيلها وتقديم الخدمات
املالئمة لها بجودة و إتقان
• التواصل – التعاون – الريادة – االستدامة  -االنتماء

•
•
•
•
•
•

استقطاب الكفاءات املؤهلة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين وغيرهم
تعيين الكفاءات اإلدارية والصحية والفنية ذات الكفاءة العالية
تقديم الخدمات اإلدارية و املالية ملنسوبي الجامعة وفق معاييرالجودة
توفيرالبيئة املناسبة ملنسوبي الجامعة لتمكينهم من أداء مهامهم بيسروسهولة
أتمتة الخدمات واإلجراءات التي يتم تقديمها ملنسوبي الجامعة
زيادة رضا املستفيدين عن الخدمات املقدمة من العمادة

الوظيفية
التشكيالتالتنظيمي
الهيكل
سعوديين

غير سعوديين

ذكر

انثى

ذكر

انثى

اعضاء هيئة التدريس

2147

2276

949

296

التعليمية

24

26

29

9

مستخدمين

140

84

0

0

االداريون

1724

978

0

0

الصحية

67

75

15

9

بند اجور عمال

89

26

0

0

محو األمية

0

6

0

0

االجمالي

7662

1307

احصائياتالتنظيمي
الهيكل
إحصائية التعيينات ألعضاء هيئة التدريس

152

إحصائية التعيينات للكادراإلداري

6

إحصائية التعيينات على الكادر الصحي

5

إحصائية التعيينات ألسرشهداء الواجب

6

الترقيات

351

ً
إحصائية الترقيات لإلداريين استثائيا

15

إحصائية نقل الخدمة

47

ملخص اعداد املتعاقدين املطوي قيدهم

197

املتقاعدين

86

تقييم االداء الوظيفي والتقدير العام

6579

القرارات املنجزة

12927

خدمة املوظفين (التذاكر االلكترونية)

11180

املسيرات االلكترونية

12507

الخدمات االلكترونية التي تم اتمتها
من سنة  2019و 2020

تعديل راتب مبتعث
تمديد تأشيرة عضو هيئة التدريس خارج اململكة
تجديد اإلقامة
طلب امراركاب
تحديث معلومات جوازالسفرللمتقاعدين
تأشيرتي
حجزموعد مع قسم السفر
طلب بطاقة منسوب
طلب بطاقة منسوبة للسيدات
تفويض داخلي
تعريف بالراتب
التقدير العام لإلداء املوظف
طلب تغييررقم الجوال
طلب صرف مكافاة الحاسب االلي
طلب صرف مكافاة بدل الندرة
طلب إجازة للسيدات
طلب إجازة استثنائية للسيدات
طلب إجازة مر افق مبتعث للسيدات
طلب إجازة بدل عمل للسيدات
طلب إجازة

طلب إجازة استثنائية
طلب إجازة مر افق مبتعث
اشعارعودة من إجازة
شهادة خبرة
طلب انهاء خدمة لإلداريين الصحيين
تجديد عقد بند محو االمية
طلب بدل التميز للممارسين الصحين
طلب صرف بدل ضرر – عدوى -خطر
اخالء الطرف
طلب بيان وظيفي
تجديد العقود
شهادات العقود
املباشرة االلكترونية
طلب مستندات من السجل العام
اللجان واملجالس
احتساب الساعات اإلضافية اليا
احتساب الصيفي اليا
تغييرالحساب البنكي
خدمة االستفسارعن الوظائف
إعادة هيكلة موقع العمادة

برنامج التحول للموارد البشرية
توطئة
 االستثمار في رأس املال البشري في املنظمات هو األكسجين الذي ُيحدث الحياة فيها ,ويضفي عليها روح التجديد واالبتكار واألداء الرفيع
 مؤسسات التعليم العالي والجامعات تعتبرأحد أهم األمثلة في قطاع الخدمات املبنية على املعرفة Knowledge-Based Servicesحيث تتميز بوفرة الكفاءات واملواهب

الحاصلة على تعليم نوعي
 التعامل مع األكاديميين  -الذين هم محترفي املعرفة Knowledge Workers -يتطلب إدارة محترفة لتقديم خدمات املوارد البشرية بشكل يرقى لتطلعاتهم ويعمل على تهيئة البيئة
املثلى لهم لتحفيزهم وإطالق العنان لهم لتجويد املخرجات التعليمية والبحثية والتطوعية
ً
 التحول من املفاهيم التقليدية في إدارة شؤون املوظفين إلى ممارسات املوارد البشرية ذات البعد االستراتيجي أصبح ضرورة ملحة وليس خيارا

 هنا في خارطة الطريق هذه بعض أهم مالمح التحول املنشود

تعريف بخطة التحول
 تحتوي الخطة على برامج مبتكرة للتحول من املفهوم التقليدي إلدارة شؤون املوظفين إلى مفهوم ديناميكي عصري هو إدارة املوارد البشرية
 بشكل أساس ي؛ تعتبرمواءمة مع برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية

برنامج التحول – خارطة الطريق

الهيكل التنظيمي املقترح لعمادة املوارد البشرية

مبادرات برنامج التحول للموارد البشرية

ً
أوال :ممارسات املوارد البشرية املعززة للقدرات
Ability-enhancing HR practices

ً
ثانيا :ممارسات املوارد البشرية املعززة للتحفيز
Motivation-enhancing HR practices

ً
ثالثا :ممارسات املوارد البشرية املعززة للتمكين
Empowerment-enhancing HR practices

العيادات الطبية
بفروع الجامعة
شطر الطالبات ()8

عدد العيادات ()16

العيادات الطبية في
مقار الطالبات مكة
()5

الخدمات الطبية
املساندة ()10

العيادات الطبية في
مقار الطالبات مكة
()5

الخدمات الطبية
املساندة ()10

العيادات
األسبوعية ألساتذة
الجامعة ()6

العيادات
األسبوعية ألساتذة
الجامعة ()6

عدد العيادات
()16

العيادات الطبية
بفروع الجامعة
شطر الطالبات ()8

منسوبي املركزالطبي في العزيزية

منسوبي مقرالطالبات

الفئات

السعوديين

الغير سعوديين

املجموع

طبيب استشاري

3

0

3

طبيب نائب

2

13

15

طبيب أسنان

3

0

3

صيدلي

3

0

3

أخصائي أول

1

0

1

أخصائي

15

0

15

فني

38

0

38

مساعد صحي

0

2

2

إداري

15

0

15

االجمالي

80

15

95

الفئة
طبيب استشارية طب النفس ي
طبيبة استشارية أسنان
طبيبة مقيم
صيدالنية
العيادات الطبية بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات
أخصائية أول
أخصائية
فنية
إدارية
الفئة
طبية مقيم
العيادة الطبية بوكالة عمادة الدراسات الجامعية بالعزيزية
فنية
الفئة
طبية مقيم
العيادة الطبية بوكالة عمادة الدراسات الجامعية بالعزيزية
فنية
الفئة
طبية نائب
العيادة الطبية بفرع عمادة الدراسات الجامعية بالششة.
فنية
الفئة
طبية مقيم
العيادة الطبية بالكليات الطبية بالعابدية.
أخصائية
فنية

العدد
1
1
2
1
1
2
4
5
العدد
1
1
العدد
1
1
العدد
1
1
العدد
1
1
1

املستفيدين من الخدمات
السنة

عدد املراجعين

2109م

100,998

2018م

91,548

2017م

92,588

2016م

94,755

2015م

87,686

2014م

88,386

الخدمات الطبية املساندة
فحوصات مخبرية

46843

أشعة

7238

وصفات طبية

143839
احصائيات أخرى
الحجز

26586

التقارير

150

فتح امللفات الطبية الكترونيا

458

ً
صدرقرارمعالي رئيس جامعة أم القرى في تاريخ في 1442-1-5هـ والذي ينص على إلغاء الدمج اإلداري بين مركزالوثائق و مركزاالتصاالت اإلدارية لتصبح كال منهما
جارإلنشاء املركزوتأسيسه وفق الخطة الزمنية التالية:
وحدة إدارية مستقلة عن األخرى ومنذ ذلك الحين والعمل ٍ

املهمة

1

2

3
4
5
6

اختيار املقر الذي يتناسب مع املواصفات واملقاييس الخاصة بمركز
الوثائق من حيث:
 موقع املبنى.
 مكوناته الداخلية من مخازن ومكاتب للعمل.
 ومتطلبات السالمة لحماية الوثائق.
توفير األثاث االزم للمقر من حيث:
 األثاث املكتبي ملكاتب العمل.
 األجهزة الحاسوبية واإللكترونية للقيام بمهام أدخال الوثائق
وأرشفتها إلكترونيا.
 تجهيز املخازن املناسبة للحفظ الورقي للوثائق.
اختيار وتعيين كادر املوظفين في املركز.
تدريب وتأهيل املوظفين حسب الدليل التنظيمي لوحدات املركز في
األجهزة الحكومية.
ادخال وأرشفة وثائق الجامعة.
مراجعة أعمال املركز حتى حينه واعداد خطة وبرنامج العمل للفترة
املقبلة.

شهر
1

شهر
2

شهر
3

شهر
4

شهر
5

شهر
6

مالحظات

الرؤية
الرسالة

تقديم مختلف أنواع الدعم اإلداري واملالي والوصول إلى درجة عالية من الجودة والتميز في تقديم الخدمات لكافة منسوبي الجامعة.

تحقيق رض ى هللا ثم رض ى الجهات الطالبة ,والوصول إلى درجة عالية من الجودة والتميز في تقديم الخدمات لكافة منسوبي الجامعة ,لتحقيق مكانة
مرموقة بين الجامعات اإلقليمية والعاملية.
•

أبرز املهام

أبرز اإلنجازات

•
•
•

توفيراألصناف الشائعة من األثاث املكتبي واألجهزة املكتبية واألدوات الكتابية والقرطاسية التي تحتاجها مختلف قطاعات الجامعة بالكميات
واملواصفات املناسبة وباستمراردون انقطاع.
توفيراألدوات وقطع الغيار التي تحتاجها مختلف املر افق واألجهزة ووسائل النقل بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص.
تصريف األعيان الرجيع الفائض عن حاجة الجامعة عن طريق البيع أو املنح أو إعادة تأهيل الصالح لالستفادة منه بصرفه للجهات الطالبة.
توفيرالكيفيات والظروف التخزينية املناسبة ملختلف األصناف بجميع املستودعات مثل أعمال التصنيف والترتيب والظروف البيئية املناسبة
ووسائل األمن والسالمة ووسائل النقل واملناولة.
•
•
•
•
•
•
•

العمل قائم على برنامج املستودعات (وافي) مع عمادة تقنية املعلومات والبرنامج في مراحله األخير.
تم تصنيف األصناف داخل مستودع األثاث ومستودع األجهزة مع وضع لوحة إرشادية لتسهيل عملية الصرف ألمناء املستودعات.
إنشاء قسم خاص باألمن والسالمة مدعوم بكاميرات مر اقبة على جميع املستودعات.
إنشاء وحدة أرشفة تقوم بأرشفة جميع املستندات وفرزها.
عمل جائزة تمنح للموظف املثالي كل ثالثة أشهرلتحفيزه على اإلنجازوالتحلي باألخالق الحميدة ورفع املعنويات.
تم إنشاء صفحة خاصة بموقع إدارة املستودعات موضح فيها اإلجراءات املستودعية و ابرز األحداث داخل املستودعات.
عمل كتيب (الدليل اإلجرائي) للمستودعات موضح به بالصورإجراءات سيرالعمل حسب قواعد وإجراءات املستودعات الحكومية.

نوع العمليات

عدد العمليات

عمليات صرف االعيان من املستودع

5000

عمليات استالم االعيان

150

عمليات إرجاع االعيان

660

املعامالت املنجزة

عدد املعامالت املنجزة

عدد املوظفين بالجهة

العدد

معامالت صرف االصناف

12

10000

عمليات بيع االعيان

2

معامالت االستالم األصناف

6

100

عمليات اإلتالف لألعيان

0

معامالت املنافسات

7

10

عمليات حصراالصناف الراكدة

3

معامالت اللجان

21

120

عمليات استالم االعيان كتبرعات

1

عمليات صرف االعيان كتبرعات

1

عمليات الجرد

50

معامالت الكترونية (مسار)

1

3500

اإلجمالي

47

13730

الرؤية

الرسالة

أبرزاملهام

ً
إيجاد بيئة عمل متطورة ومتميزة ذات ريادة ,تقدم عملها وفقا للمعاييراملهنية باالستخدام األمثل للموارد املالية ,بما يتناسب مع
األنظمة العامة.

العمل على تلبية احتياجات الجامعة الحالية واملستقبلية من االعتمادات املالية في كافة املناشط ,وتحقيق االستفادة القصوى
من امليزانية املعتمدة من خالل الرقابة على املصروفات واإليرادات ,والوصول إلى أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتنا من
خالل تبسيط إجراءات العمل وتطويرها ,والعمل على إنهاء اإلجراءات املالية بسرعة ودقة باستخدام أحدث األنظمة اإللكترونية
ً
وفقا للنظم املحاسبية العاملية.

•
•
•
•
•
•

صرف وتدقيق معامالت الرواتب واملستحقات ومكافئات الطلبة والطالبات ومستخلصات الشركات .
متابعة املستخلصات الشهرية والتعميدات وسداد الفواتير .
مطابقة األرصدة مع الجهات ذات العالقة ووزارة املالية .
ارسال جميع املعامالت لديوان العام للمحاسبة ومتابعة تسليم واستالم املعامالت معهم .
تسجيل جميع املستحقات على النظام البنكي (أي كورب)
ً
اعداد الحسابات الختامية السنوية للجامعة وفقا لألنظمة واللوائح.

البيان

املصروف الفعلي االعتماد بعد
التعديل 2019
2019

االعتماد األصلي املصروف الفعلي
2018
2019

االعتماد بعد االعتماد األصلي املصروف الفعلي االعتماد بعد االعتماد األصلي املصروف الفعلي االعتماد بعد االعتماد األصلي
2016
التعديل 2016
2016
2017
التعديل 2017
2017
2018
التعديل 2018

تعويضات العاملين 1,630,814,031.40

1,647,821,753.00

1,559,848,000.00

1,587,681,215.60

1,599,761,349.00

1,489,686,000.00

1,665,671,000.00 1,635,657,722.29 1,425,680,000.00 1,519,277,960.00 1,513,670,913.43

املنافع االجتماعية
ومصروفات أخرى

1,467,920,447.00

1,529,503,548.00

1,552,300,000.00

1,580,290,359.50

1,580,358,820.00

1,514,300,000.00

1,620,000,000.00 1,602,036,160.25

1,539,200,000.00 1,536,302,537.52

1,051,200,000.00

1,302,534,000.00

889,200,000.00

النفقات على البرامج
واملشاريع

281,248,709.84

300,265,777.00

116,000,000.00

250,834,979.58

322,919,083.00

218,812,000.00

201,844,509.12

389,886,274.00

409,666,000.00

431,637,428.18

561,955,000.00

361,243,000.00

السلع والخدمات

101,131,977.69

109,956,632.00

149,072,000.00

157,494,230.54

165,475,902.00

163,920,000.00

181,083,350.28

210,015,664.00

162,017,000.00

193,126,181.52

241,324,000.00

170,895,000.00

الرؤية

الرسالة

أبرز
املنجزات

الريادة والتميزفي املجال الطباعي.

تقديم املنتجات بكفاءة وجودة تسهم في تحقيق رؤية املطبعة.

• تجهيزواستقطاب أحدث املكائن والكوادر البشرية ملواكبة احتياج سوق العمل.
ً
ً
ً
• بناء وتطويرالكوادرالفنية { معرفيا  +فكريا  +عمليا } من خالل تقديم دورات نظرية وتطبيقات عملية للعاملين في
املطبعة.
• تطويراإلجراءات اإلدارية والفنية في املطبعة من خالل وضع آلية تنظيمية معتمدة.
• املساهمة في خدمة العاملين على خدمة الحجيج من خالل طباعة ما يسهل آداء مهامهم من قطاعات أمنية وصحية.

• توحيد الهوية البصرية للجامعة (اإلصدار الثاني).
• وضع تصوراستثماري ملواكبة رؤية اململكة  2030م.
• البدء في املرحلة األولى إلنشاء تطبيق خاص بمس ي (طابع) لتحويل جميع إجراءات طلب الطباعة إلكترونيا ًبالتعاون مع
الكلية التقنية بمكة املكرمة.

الرؤية
الرسالة

أبرز املهام

تسعى اإلدارة إلى أن تكون نموذجا ناجحا يحتذى به في مجال املشتريات واملناقصات من خالل توفيراالحتياجات الالزمة بما يضمن جودة سيرعمل املنظومة
الجامعية.
تعمل اإلدارة على توفيراالحتياجات الالزمة للجامعة في الوقت املناسب عن طريق اإلشراف واملتابعة على طلبات الشراء املباشرأو املناقصات بكل شفافية بما
يتو افق مع األنظمة والقوانين وبما يالئم ويرتبط مع املخصصات املالية املقدرة وذلك لضمان جودة سيرعمل املنظومة الجامعية مستخدمة أفضل السبل
التقنية واإلدارية.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فحص مستندات تقديم الطلبات والتأكد من اكتمالها ومطابقتها ألنظمة ولوائح املنافسات واملشتريات الحكومية.
التعامل مع األنظمة والبرامج الداخلية والخارجية مثل منصة اعتماد ورفع طلبات التامين املباشرو املناقصات على املنصة.
تحديد مواعيد اللجان و فتح املظاريف ومخاطبة الجهات ذات العالقة.
اعداد التقاريرو محاضراللجان ورفعها للجهات املختصة.
فحص مستندات الشركات التي تمت املو افقة على التعامل معها والتأكد من اكتمال ونظامية جميع مستنداتها.
استالم الضمانات البنكية االبتدائية و النهائية الخاصة بالشركات واملؤسسات.
مخاطبة وزارة املالية فيما يخص الترسيات التي تتطلب اخذ املو افقة من قبل وزارة املالية.
ارسال نسخ من العقود للجهات الحكومية ذات العالقة (مجلس الغرفة التجارية – الهيئة العامة للزكاة والدخل –املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية).
ارسال أصول املعاملة كاملة لديوان املحاسبة العامة.
اعداد العقود وفق لوائح و أنظمة املشتريات و املناقصات الحكومية .لوزارة املالية.

بيان باملنافسات وعمليات التأمين املباشرالتي تم طرحها عن طريق إدارة املشتريات واملناقصات على منصة اعتماد
منافسات
النفقات على
السلع
والخدمات

19

منافسات
النفقات على
البرامج

منافسات
النفقات على
املشاريع

15

5

عمليات الشراء
املباشر

االجمالي

6

45

بيان باملنافسات وعمليات التأمين واملباشرالتي تم طرحها عن طريق إدارة املشتريات واملناقصات التي يتم تمويلها من خارج امليزانية
منافسات
خارج امليزانية

عمليات
الشراء املباشر
خارج امليزانية

10

أجمالي ما تم
طرحه

االجمالي
2

12

57

بيان بالعقود والتعاميد التي أبرمت في  2020عن طريق إدارة املشتريات واملناقصات
عقود وتعاميد
السلع
والخدمات

30

عقود النفقات
على البرامج

2

عقود النفقات
على املشاريع

3

عمليات الشراء
املباشر

3

االجمالي
38

الرؤية
الرسالة
أبرز املهام

التميزاملنهي واملؤسس ي في الرقابة على املخزون ُ
والعهد وفق معاييرالرقابة العاملية.

تحقيق رقابة فعالة على املخزون ُ
والعهد في الجامعة ومر افقها وفروعها من خالل تطبيق اللوائح واألنظمة ,والعمل على االستخدام األمثل للموارد
املتاحة وفق برامج وتطبيقات ذكية.
•
•
•
•
•

ُ
ُمتابعة حركة املخزون لضمان استمرارالعمل املستودعي بشكل ُمنتظم.
ُ
تحديد ُمستويات املخزون لضمان استمرارالعمل املستودعي بشكل ُمنتظم.
ُ
ُ
ُممارسة أعمال الجرد لتسهيل مهام الرقابة الخارجية على املستودعات من األجهزة املختلفة.
ً
اكتشاف األخطاء في حينها ُ
ومحاولة تالفيها ُمستقبال.
ُ
املحافظة على ُممتلكات الدولة ,وذلك بالحد من فقد األصناف أو تلفها أو تقادمها.

•
•

أبرز اإلنجازات

•
•
•
•

استحداث عدد( )4نماذج لحصراألصول الثابتة في الجامعة والتي ال تتوفرعنها معلومات دقيقة لدى وحدة مر اقبة املخزون.
استحداث نموذجين لتنظيم دخول وخروج األصناف التي ال تعود ملكيتها للجامعة ودعت الضرورة إلدخالها إلى الجامعة كبعض املستلزمات
ً
التي تحضرها الشركات وبعض األفراد الستخدامها مؤقتا في بعض املناسبات.
إعداد دليل سياسات وحدة مر اقبة املخزون.
البدء في عمليات الحصرالشامل ملوجودات الجامعة في مكة املكرمة وفروعها من خالل سلسلة من الجوالت امليدانية (تم جرد 10مباني).
اإلشراف ومتابعة املزاد العلني لبيع األصناف الزائدة عن حاجة الجامعة واملعدة للبيع لعام 1440هـ.
تم استالم نسخة تجريبية من نظام إدارة املستودعات ومر اقبة املخزون والذي يعمل ضمن بيئة (أوراكل) ,وجاري إجراء بعض التعديالت
على النظام .

املستودع

عدد األصناف

األدوات الكتابية والقرطاسية

85

األثاث

40

القاعات الدراسية

10

مطبعة الجامعة

51

عمادة تقنية املعلومات

16

املركزالطبي

133

املواد الكيميائية

6520

سيارات قسم الحركة

65

املحروقات

28

