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هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم " 

."على اكفة األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي" 

انا ونحن نثق ونعرف أن هللا سبحانه حب. تبنى على ماكمن القوة

، وطناً مباراكً هو أثمن من البترول، ففيه الحرمين الشريفين

أطهر بقاع األرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا 

."العربي واإلسالمي وهو عامل نجاحنا األول

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء

ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
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:إعداد لجنة تطوير الهيلك التنظيمي وأدلة السياسات واإلجراءات التنظيمية

هاني بن سراج محمد وزان. مبن فتحي عبدالملك صبانأحمد.أ

اللقمانيحسام بن ضيف هللا محمد . أرزيزةمحمد بن عبد الملك صالح ابو . أ

باخدلقرؤى بنت فؤاد محمد . دعال بنت خليل علي السمك. أ

لينا بنت عبد العزيز محمد المنيع. أرانيا بنت عبدهللا  سليمان بن عبيد. أ

نازرةعليفدوى بنت علي . أ

:المشرف العام
فريد بن علي بن يحيى الغامدي. د. أ



مسؤولي الجهة

محمود بن عبدالحميد بوقس.أ

أحمد بن نعمان محبوب. أ

المعطانيعنيبرناصر بن . أ

أيمن بن أمين فادن. أ

محمد بن سعدي المسعودي. أ

هيفاء بنت محمد العنقري. أ
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شرح ترميز الوثائق



رمز الوثيقةالهيكل التنظيمي: عنوان الوثيقة 

WM –S-1هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

الهيلك التنظيمي

وكالة اجلامعة

ادارة املستودعات

مساعد مدير اإلدارة مساعدة مدير إدارة مراقبة املخزون

امني مستودع االجهزة (غرف االمداد) امني مستودع احلاسب االلي امني مستودع االثاث امني مستودع القرطاسية

رئيس قسم املواد الكيميائية

امني مستودع املواد الكيميائية امني مستودع مقر الطالبات بالزاهر

رئيس قسم الشؤون املعلوماتية واالرشفة رئيس قسم االمن والسالمة

امني مستودع الرجيع امني مستودع احملروقاتامني مستودع القاعات الدراسية امني مستودع مركز رعاية املستفيدين

امني مستودع املطبعة امني مستودع اخليامامني مستودع مواد البناء (طفايات احلريق ) امني مستودع السالمة 



السياسات



الوصف املنهي لإلدارة

 مس
ً
 مستديمة أو أصنافا

ً
اجات املتعلقة باألثاث واألجهزة كة، وتقوم بإمداد كافة قطاعات الجامعة من االحتيتهلتقوم بحفظ وتخزين وإدارة األصناف املختلفة التي تقوم الجامعة بشرائها وتخزينها واالحتفاظ بها سواًء أصنافا

.واألدوات القرطاسية واملكتبية حسب اآلليات املتبعة في عمليات الصرف
اقبة مويتوتعمل كنقطة تحكم رئيسية النسياب األصناف املختلفة من املوردين إلى املستفيدين من هذه األصناف، ويتم االحتفاظ بها في املستودعات،  ا لديها من مخزون، وتلبية طلبات م صرفها عند طلبها، وتقوم اإلدارة بمر
ي تقدير االحتياجات والتنسيق مع اإلدارات األخرى بالجامعة فل املستودعات،عماالصرف التي تردها من اإلدارات املختلفة، وتعتبر مسؤولة عن كل من تنفيذ أحكام وقواعد وإجراءات املستودعات الحكومية، واإلشراف على أ

 للطرق املناسبة
ً
.السنوية لها من األصناف املختلفة، وترتيب وحفظ وصيانة األصناف وفقا

الرسالة

.الوصول إلى درجة عالية من الجودة والتميز في تقديم الخدمات لكافة الجهات الطالبة بالجامعة بما يخدم املسيرة التعليمية واإلدارية

الرؤية

.تقديم وتطوير الخدمات املختلفة والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز لكافة الجهات الطالبة بالجامعة

القيم

.تطوير بيئة عمل إبداعية: اإلبداع.  * العمل بروح الفريق الواحد: العمل الجماعي*

االهداف

:االستراتيجية 
.اجلامعةتطلعاتمعيتناسبممامستوىأعلىإىلاإلداريبالعملاالرتقاء•

.واإلداريةالتعليميةاملسريةخيدممبااجلامعةإداراتكافةمعالتعاون•

:التنفيذية 
.واألكادمييةاإلداريةاجلامعةجهاتكافةاحتياجاتتلبية•

.ممكنوقتأقصريفالطلباتتوصيلعلىاحلرص•

تعريف أيام و ساعات العمل اليومية

.يعمل بنظام وزارة املوارد البشرية خمسة ايام عمل من االحد الى الخميس بإجمالي عدد الساعات املطبقة في نظام املوارد البشرية 

حصر املسميات الوظيفية في اإلدارة

رئيس قسم املواد الكيميائيةأمني مستودعمساعدة مدير اإلدارةاإلدارةمساعد مديرمدير اإلدارة

السياسات

رمز الوثيقةسياسة مركز االتصاالت االدارية: عنوان الوثيقة 

WM -Pهـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار  –1
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



العمالء

تعريف بقائمة العمالء الداخليينتعريف بقائمة العمالء الخارجيين

والجهات الداخلية منسوبي جامعة أم القرى (حكومي–خاص )جميع القطاعات 

العمليات باإلدارة

.كل ما يخص أدوات السالمة مثل طفايات الحريق بأنواعها: قسم األمن والسالمة•
.كل ما يخص الحاسب اآللي وعمليات الصادر والوارد واألرشفة وإدخال البيانات: قسم الشؤون املعلوماتية واألرشفة•
.كل ما يخص املواد الكيميائية من حيث أنواعها وتخزينها  وصرفها باملستودع: قسم املواد الكيميائية•

السياسات

WM-P-1

الوصوف الوظيفية

ACC-J-8 - ACC-J-7   - ACC-J-6 - ACC-J-5 - ACC-J-4 - ACC-J-3 - ACC-J-2 - ACC-J-1-ACC-J-9-ACC-J-10

خرائط التدفق

WM-Fc-1 - WM-Fc-2 - WM-Fc-3 - WM-Fc-4 - WM-Fc-5

النماذج

WM-F-1

توزيع املوظفين داخل اإلدارة

مدير اإلدارة
(1)

مدير اإلدارة مساعد
(1)

مساعدة مدير اإلدارة
(1)

مستودعأمين
(16)

رئيس قسم املواد الكيميائية
(1)

تابع السياسات

رمز الوثيقةسياسة مركز االتصاالت االدارية: عنوان الوثيقة 

WM -Pهـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار  –1
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



الوظيفيةالوصوف



مدير إدارة املستودعات املسمى الوظيفي

إدارة املستودعات الجهة

مدير إدارة املستودعات مسمى مدير الجهة

وكالة الجامعة االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

اصة القيام بجميع األعمال املستودعية داخل الجامعة وفق األنظمة واللوائح الخ

.باملستودعات الحكومية

.أال يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها املؤهالت

:فيدورة تدريبية
.استخدام الحاسب االلي

.(التوجيه-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة
.مهارات التواصل االجتماعي

.مهارة التفاوض و االقناع
.إدارة األزمات 

.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين 
.إدارة كفاءة االتفاق للجهة 

.مهارات بناء فريق العمل
.تحفيز املوظفين

.الصف الثانيتهيئة مهارات
.أساسيات في اللغة اإلنجليزية

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

.العربية و اإلنجليزية اللغة

.سنة خبرة في االعمال اإلدارية5ال تقل عن  الخبرات

املهام و املسئوليات

.وخالفهإرجاعأو صرفأو استالمعملياتمنحيالها،الالزمإلجراءاملختصينإلىاملستودعاتإلدارةالواردةاملعامالتكافةإحالة•

.إجراءكلسالمةمنوالتأكداملختصين،قبلمنإجراؤهاتمالتيالتنفيذيةاإلجراءاتكافةمتابعة•

.بهاالخاصةوالنماذجالخطاباتكافةعلىبالتوقيعاملنفذةاملستودعيةاإلجراءاتكافةإتمامعلىاملصادقة•

.امعةالجقطاعاتملختلفالصرفوعدالةشموليةيحققوبماالصنفببطاقاتاملوضحةمنها،املتوفرةاألرصدةإلىالرجوعبعداألصنافمختلفمنصرفهااملرادالكمياتتحديد•

.لتنفيذهااملختصينإلىوإحالتهاالجامعة،قطاعاتمختلفمنواملعاينةالفحصإجراءطلباتجميعتلقي•

.بهاالجامعةمستودعاتتمويناملطلوبلألصنافاملناسبةالعروضواختيارالعروضتحليلولجنةالجردولجنةالفحصكلجنةاملختلفة،اللجانأعمالفياملشاركة•

التوريدتاريخولويةأحسبمنها،للصرفتوريدهاوتاريخصنفكلطبيعةحسبوترميزها،األصنافوترتيباملناسبةاملساحاتحيثمنوصحتها،التخزينيةاإلجراءاتسالمةعلىاإلشراف•

.والتلفالتقادملتالفي

افعواملناولة،التحميلألعمالاملناسبةالوسائلتحديد• .وصيانتهاسالمتهاومتابعةوالرفوفوالساللموالكهربائيةاليدويةكالرو

.وصيانتهاصالحيتهاومتابعةاإلنذار،وأنظمةالحريقوطفاياتالكهربائيةكاألبواباملستودعات،داخلوالسالمةلألمناملناسبةالوسائلتحديد•

.املستودعاتأمناءبينوالتسليماالستالمإجراءاتسالمةلضمانأو والقيديةالفعليةاألرصدةسالمةمنللتأكدمفاجئةأو دوريةجردعملياتبإجراءالقيام•

 تحململصقاتوبواسطةاآللي،الحاسببنظامالتسجيلطريقعنللجامعةاململوكةالثابتةاألصول حصر أعمالمتابعة•
ً
.تسلسليةأرقاما

.الجهاتمختلفوإلىالصالحيةأصحابالسادةإلىالصادرةالخطاباتكافةعلىالتوقيع•

الوظيفياألداءتقويمر تقاريواعتمادالتدريبية،الدوراتلحضور وترشيحاتهماملختلفة،وإجازاتهمالرسمي،الدوامأوقاتخارجوعملهموانتداباتهماملستودعاتإدارةمنسوبيدوامعلىاإلشراف•

 عنهم
ً
.دوريا

.االختصاصلجهاتورفعهاوإنجازاتها،املستودعاتإدارةأعمالعناملطلوبةالتقارير إعداد•

.األعمالجميعفيواألنظمةاللوائحتطبيقمنالتأكد•

.التابعةلألقسامالتشغيليةالخططاعتماد•

.الجامعةوكالةمنواعتمادهاتطويريةاستراتيجيةخطةإعداد•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوظيفيوصف: عنوان الوثيقة 

WM-J-1هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



مساعد مدير إدارة املستودعات املسمى الوظيفي

إدارة املستودعات الجهة

مدير إدارة املستودعات مدير الجهة

مدير إدارة املستودعات االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

أمناء توجيهو املشاركة في تحليل العروض و ملواد اتوقيع طلبات صرف و تحرير 

.  ارةاإلدمتابعة دوام منسوبي و املستودعات

.أال يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها املؤهالت

:دورة تدريبية في
.املتابعة اإلدارية

.مهارات التواصل االجتماعي
.مهارات بناء فريق العمل

.إعداد خطط العمل
.املهــــارات املهنيــــة ألعمـــال املستودعات

.استخدام الحاسب االلي
.إدارة الوقت

.مهارات التعامل مع ضغوط العمل
.إعداد الخطط التشغيلية

.أساسيات في اللغة اإلنجليزية

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

.العربية و اإلنجليزية اللغة

.سنة خبرة في االعمال اإلدارية5ال تقل عن  الخبرات

املهام و املسئوليات

.بهاملناطةمهامهكافةفياملستودعاتإدارةمديرةمساعد•

.الجهاتملختلفالصادرةوالخطاباتاملعامالتمختلفبتحريرالقيام•

.املختصاملستودعألمينوإحالتهاللصرفاملناسبةالكمياتتحديدبعدملواداصرفطلباتعلىالتوقيع•

وفر األعيان التوقيع على خطابات اإلفادة بعد متوفر بعض األصناف املطلوبة من مختلف الجهات بالجامعة، وخطابات اإلفادة بت•

.املطلوبة بمستودعات الجامعة والطلب من الجهات املستفيدة استالمها

.بهااملستودعاتتمويناملرادلألصنافاملناسبةوإختيارالعروضالعروضتحليلفياملشاركة•

وأعمالةاملختلفالصيانةكأعمالاملستودعاتإدارةلصالحاألخرى الجهاتقبلمناملنجزةاألعمالإنجازمحاضرعلىاملصادقة•

.وخالفهوالتنزيلوالتحميلاملناولة

.املختلفةاألصنافةلطبيعاملناسبةبالكيفياتوالترميزوالترفيفالتخزينبأعمالبالقياماملختصيناملستودعاتأمناءتوجيه•

.أعمالهمسيرتعترضقدالتيواملعوقاتالصعوباتملواجهةاملناسبةبالحلول املستودعاتأمناءتوجيه•

.اإلدارةمديرمناعتمادهاثماملستودعاتإدارةملــنسوبيالوظيفـــياألداءتقويمتقاريرإعـــداد•

وإجازاتهمرسميالالدوامأوقاتخارجوعملهمإنتداباتهموتنظيمبينهمالعملتوزيعوتنظيماملستودعاتدارةإمنسوبيدواممتابعة•

.العملسيرحسنيكفلبماالتدريبيةالدوراتلحضور وترشيحهماملختلفة

.عملهونطاقاملديرصالحياتإطارفيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوظيفيوصف: عنوان الوثيقة 

WM-J-2هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



مساعدة مدير إدارة املستودعات املسمى الوظيفي

إدارة املستودعات الجهة

مدير إدارة املستودعات مدير الجهة

مدير إدارة املستودعات االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

أمناء توجيهو املشاركة في تحليل العروض و ملواد اتوقيع طلبات صرف و تحرير 

.  ارةاإلداتمتابعة دوام منسوبو املستودعات

.أال يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها املؤهالت

:دورة تدريبية في
.املتابعة اإلدارية

.مهارات التواصل االجتماعي
.مهارات بناء فريق العمل

.إعداد خطط العمل وتحويل االفكار الى برامج عمل وتقيم األداء
.املهــــارات املهنيــــة ألعمـــال املستودعات

.استخدام الحاسب االلي
.إدارة الوقت

.مهارات التعامل مع ضغوط العمل
.إعداد الخطط التشغيلية

.أساسيات في اللغة اإلنجليزية

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

.العربية و اإلنجليزية اللغة

.سنة خبرة في االعمال اإلدارية5ال تقل عن  الخبرات

املهام و املسئوليات

.بهاملناطةمهامهكافةفياملستودعاتإدارةمديرمساعدة•

.الجهاتملختلفالصادرةوالخطاباتاملعامالتمختلفبتحريرالقيام•

.املختصاملستودعألمينوإحالتهاللصرفاملناسبةالكمياتتحديدبعداملوادصرفطلباتعلىالتوقيع•

وفر األعيان التوقيع على خطابات اإلفادة بعد متوفر بعض األصناف املطلوبة من مختلف الجهات بالجامعة، وخطابات اإلفادة بت•

.املطلوبة بمستودعات الجامعة والطلب من الجهات املستفيدة استالمها

وأعمالةاملختلفالصيانةكأعمالاملستودعاتإدارةلصالحاألخرى الجهاتقبلمناملنجزةاألعمالإنجازمحاضرعلىاملصادقة•

.وخالفهوالتنزيلوالتحميلاملناولة

.املختلفةاألصنافةلطبيعاملناسبةبالكيفياتوالترميزوالترفيفالتخزينبأعمالبالقياماملختصيناملستودعاتأمناءتوجيه•

.أعمالهمسيرتعترضقدالتيواملعوقاتالصعوباتملواجهةاملناسبةبالحلول املستودعاتأمناءتوجيه•

.اإلدارةمديرمناعتمادهاثماملستودعاتإدارةملــنسوبيالوظيفـــياألداءتقويمتقاريرإعـــداد•

وإجازاتهملرسمياالدوامأوقاتخارجوعملهمإنتداباتهموتنظيمبينهمالعملتوزيعوتنظيماملستودعاتدارةإاتمنسوبدواممتابعة•

.العملسيرحسنيكفلبماالتدريبيةالدوراتلحضور وترشيحهماملختلفة

.عملهونطاقاملديرصالحياتإطارفيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوظيفيوصف: عنوان الوثيقة 

WM-J-3هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



رئيس قسم املواد الكيميائية املسمى الوظيفي

إدارة املستودعات الجهة

مدير إدارة املستودعات مدير الجهة

مدير إدارة املستودعات االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

الستالم االشتراك في اللجان وتسجيل حركات اإعداد البيانات الخاصة باألصناف و 

.  والصرف واملساعدة في جرد األعيان

هاأال يقل عن الشهادة الجامعية  في تخصص الكيمياء أو ما يعادل املؤهالت

:دورة تدريبية في
.إعداد خطط العمل وتحويل االفكار الى برامج عمل وتقيم األداء

.املهــــارات املهنيــــة ألعمـــال املستودعات
.استخدام الحاسب االلي

.إدارة الوقت
.مهارات التعامل مع ضغوط العمل

.الخطط التشغيليةإعداد
.كيفية تخزين املواد الكيميائية
.أساسيات في اللغة اإلنجليزية

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية و االنجليزية اللغة

خبر ال تقل عن ثالثة سنوات الخبرات

املهام و املسئوليات

.التقديريةوقيمهاوكمياتهامواصفاتهاوتحديدبها،مستودعهتمويناملطلوبباألصنافالخاصةالبياناتإعداد•

.املؤيدةالوثائقمنصورةمعاالستالمساحةمناألعياناستالم•

.اختصاصهضمنتدخلالتياللجانفياالشتراك•

 الوارد)املبدأبموجباألعيانوصرفاملناسبة،باألوعيةوحفظها،وترفيفهاوترتيبهااملخزنةاألعيانصالحيةعلىاملحافظة•
ا
 يصرفأّوال

ا
.(أّوال

.الطالبةبالجهاتالصالحيةأصحابمنوالتوقيعاتاإلجراءاتمستكمل(7)رقمنموذجموادصرفطلببموجباألعيانصرف•

.حركةكلبعدالرصيدواستخراجالصنف،ببطاقاتوالصرفاالستالمحركاتتسجيل•

.عدمهمنمستودعهاختصاصضمنالداخلةاألصنافبتوفرالخاصةاإلفاداتإعداد•

.عليماتوالتاألنظمةحسبصورهاوتوزيعواإلرجاع،للصرفاملؤيدةالوثائقوأصول لالستالم،املؤيدةالوثائقبصور االحتفاظ•

.باملستودعاتاملوجودةاألعيانجردفياملساعدة•

عملهونطاقاملديرصالحياتإطارفيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوظيفيوصف: عنوان الوثيقة 

WM-J-4هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



أمين مستودع القرطاسية املسمى الوظيفي

إدارة املستودعات الجهة

مدير إدارة املستودعات مدير الجهة

مدير إدارة املستودعات االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

.ستودعإعداد البيانات الخاصة باألصناف واستالم األعيان وصرف األعيان وجرد امل

أال يقل عن الشهادة الجامعية  أو ما يعادلها املؤهالت

:دورة تدريبية في
.املهــــارات املهنيــــة ألعمـــال املستودعات

.استخدام الحاسب االلي
.إدارة الوقت

.مهارات التعامل مع ضغوط العمل
.الخطط التشغيليةإعداد

.أساسيات في اللغة اإلنجليزية

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية و االنجليزية اللغة

خبر ال تقل عن ثالثة سنوات الخبرات

املهام و املسئوليات

.التقديريةوقيمهاوكمياتهامواصفاتهاوتحديدبها،مستودعهتمويناملطلوبباألصنافالخاصةالبياناتإعداد•

.املؤيدةالوثائقمنصورةمعاالستالمساحةمناألعياناستالم•

.اختصاصهضمنتدخلالتياللجانفياالشتراك•

 الوارد)دأاملببموجباألعيانوصرفاملناسبة،باألوعيةوحفظها،وترفيفهاوترتيبهااملخزنةاألعيانصالحيةعلىاملحافظة•
ا
 يصرفأّوال

ا
(أّوال

.

.الطالبةبالجهاتالصالحيةأصحابمنوالتوقيعاتاإلجراءاتمستكمل(7)رقمنموذجموادصرفطلببموجباألعيانصرف•

.حركةكلبعدالرصيدواستخراجالصنف،ببطاقاتوالصرفاالستالمحركاتتسجيل•

.عدمهمنمستودعهاختصاصضمنالداخلةاألصنافبتوفرالخاصةاإلفاداتإعداد•

.تعليماتوالاألنظمةحسبصورهاوتوزيعواإلرجاع،للصرفاملؤيدةالوثائقوأصول لالستالم،املؤيدةالوثائقبصور االحتفاظ•

.باملستودعاتاملوجودةاألعيانجردفياملساعدة•

.عملهونطاقاملديرصالحياتإطارفيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوظيفيوصف: عنوان الوثيقة 

WM-J-5هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



أمين مستودع املحروقات املسمى الوظيفي

إدارة املستودعات الجهة

مدير إدارة املستودعات مدير الجهة

مدير إدارة املستودعات االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

.ستودعإعداد البيانات الخاصة باألصناف واستالم األعيان وصرف األعيان وجرد امل

أال يقل عن الشهادة الجامعية  أو ما يعادلها املؤهالت

:دورة تدريبية في
.املهــــارات املهنيــــة ألعمـــال املستودعات

.استخدام الحاسب االلي
.إدارة الوقت

.مهارات التعامل مع ضغوط العمل
.الخطط التشغيليةإعداد

.األمن والسالمة
.أساسيات في اللغة اإلنجليزية

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية و االنجليزية اللغة

خبر ال تقل عن ثالثة سنوات الخبرات

املهام و املسئوليات

.التقديريةوقيمهاوكمياتهامواصفاتهاوتحديدبها،مستودعهتمويناملطلوبباألصنافالخاصةالبياناتإعداد•

.املؤيدةالوثائقمنصورةمعاالستالمساحةمناألعياناستالم•

.اختصاصهضمنتدخلالتياللجانفياالشتراك•

 الوارد)بدأاملبموجباألعيانوصرفاملناسبة،باألوعيةوحفظها،وترفيفهاوترتيبهااملخزنةاألعيانصالحيةعلىاملحافظة•
ً
أّوال

 يصرف
ً
.(أّوال

.الطالبةبالجهاتالصالحيةأصحابمنوالتوقيعاتاإلجراءاتمستكمل(7)رقمنموذجموادصرفطلببموجباألعيانصرف•

.حركةكلبعدالرصيدواستخراجالصنف،ببطاقاتوالصرفاالستالمحركاتتسجيل•

.عدمهمنمستودعهاختصاصضمنالداخلةاألصنافبتوفر الخاصةاإلفاداتإعداد•

.والتعليماتاألنظمةحسبصورهاوتوزيعواإلرجاع،للصرفاملؤيدةالوثائقوأصول لالستالم،املؤيدةالوثائقبصور االحتفاظ•

.باملستودعاتاملوجودةاألعيانجردفياملساعدة•

.عملهونطاقاملدير صالحياتإطار فيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوظيفيوصف: عنوان الوثيقة 

WM-J-6هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



أمين مستودع املواد الكيميائية املسمى الوظيفي

إدارة املستودعات الجهة

مدير إدارة املستودعات مدير الجهة

مدير إدارة املستودعات االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

.ستودعإعداد البيانات الخاصة باألصناف واستالم األعيان وصرف األعيان وجرد امل

أال يقل عن الشهادة الجامعية  أو ما يعادلها املؤهالت

:دورة تدريبية في
.املهــــارات املهنيــــة ألعمـــال املستودعات

.استخدام الحاسب االلي
.إدارة الوقت

.مهارات التعامل مع ضغوط العمل
.الخطط التشغيليةإعداد

كيفية تخزين املواد الكيميائية
.أساسيات في اللغة اإلنجليزية

بطاقة 

االحتياج

التدريبي

العربية و االنجليزية اللغة

خبر ال تقل عن ثالثة سنوات الخبرات

املهام و املسئوليات

.ةالتقديريوقيمهاوكمياتهامواصفاتهاوتحديدبها،مستودعهتمويناملطلوبباألصنافالخاصةالبياناتإعداد•

.املؤيدةالوثائقمنصورةمعاالستالمساحةمناألعياناستالم•

.اختصاصهضمنتدخلالتياللجانفياالشتراك•

 الوارد)املبدأبموجباألعيانوصرفاملناسبة،باألوعيةوحفظها،وترفيفهاوترتيبهااملخزنةاألعيانصالحيةعلىاملحافظة•
ً
أّوال

 يصرف
ً
.(أّوال

بالجهاتالصالحيةأصحابمنوالتوقيعاتاإلجراءاتمستكمل(7)رقمنموذجموادصرفطلببموجباألعيانصرف•

.الطالبة

.حركةكلبعدالرصيدواستخراجالصنف،ببطاقاتوالصرفاالستالمحركاتتسجيل•

.عدمهمنمستودعهاختصاصضمنالداخلةاألصنافبتوفر الخاصةاإلفاداتإعداد•

.والتعليماتمةاألنظحسبصورهاوتوزيعواإلرجاع،للصرفاملؤيدةالوثائقوأصول لالستالم،املؤيدةالوثائقبصور االحتفاظ•

.باملستودعاتاملوجودةاألعيانجردفياملساعدة•

.عملهونطاقاملدير صالحياتإطار فيلهمسندعملبأيالقيام•

الوظيفيةالوصوف

رمز الوثيقةوظيفيوصف: عنوان الوثيقة 

WM-J-7هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



التدفقخرائط 



الشروط
.موجهة إلى مدير إدارة املستودعات•

.توفر الصنف أو الطلب•

ساعات عمل( 5)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 

رمز الوثيقة(أعمالي)خريطة تدفق عملية تسجيل معامله وارده من نظام : عنوان الوثيقة 

WM-FC-1هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

خرائط التدفق

البداية

النهاية

نعم بدء العمل

ال

حفظ المعاملة والرد

مرحلة التدقيق االولية
هل املعاملة 

مستوفية الشروط 
في مسار

إرجاع املعاملة ألصل املصدر

القيام باإلجراء المطلوباستالم املعاملة في مسار 



رمز الوثيقة(مسار)مخطط سير إجرائي لعملية تسجيل معامله وارده من نظام ( خريطة تدفق):عنوان الوثيقة 

WM-FC-2هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

خرائط التدفق

الشروط
.مطابقة الصنف مع الورق•

.سالمة الصنف املورد•

ساعات عمل( 5)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 

البداية

النهاية

نعم بدء العمل

ال

الفحصلجنة

االستالم النهائي من مأمور 

الساحة 
االعتماد من مدير المستودع 

ثم تسليم أمين المستودع

مرحلة التدقيق األولية 
لألصناف املوردة

هل الصنف 
مستوفي الشروط

من املورد 

الصنف للموردإرجاع 

إعتماد لجنة الفحص
إحالة



خرائط التدفق

رمز الوثيقةمخطط سير إجرائي لعملية توريد أصناف للمستودع( خريطة تدفق):عنوان الوثيقة 

WM-FC-3هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

الشروط
.مطابقة الصنف مع النموذج•
.تم التوقيع من الجهة الطالبة•

أيام عمل( 3)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 

البداية

النهاية

نعم بدء العمل

ال

التوقيع على النموذج

ارسال صورة لمراقبة 

من نموذج رقم المخزون 

بعد االعتماد( 7)

صورة للمستفيد من 

بعد ( 7)نموذج رقم 

االعتماد

من ( 7)استالم نموذج رقم 
قبل الجهة الطالبة

هل النموذج 
مستوفي الشروط 

إرجاع للجهة الطالبة

يحال الى أمين املستودع

صرف الصنف



خرائط التدفق

رمز الوثيقةمخطط سير إجرائي لعملية األرشفة( خريطة تدفق):عنوان الوثيقة 

WM-FC-4هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

الشروط
.سالمة امللفات من التلف•

اقيع واالعتماد • ..وجود أرقام وتواريخ املستندات والتو

ساعات عمل( 5)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 

استالم امللفات-1
هل امللفات 

مستوفية الشروط 

إرجاع للتعديل-2

فرز وتصنيف-3

إدخال البيانات

البداية

النهاية

نعم بدء العمل

ال

المسح الضوئي للمستندات

حفظها وأرشفتها

استالم امللفات من 
أمين املستودع

هل امللفات 
مستوفية الشروط 

إرجاع للتعديل

فرز وتصنيف النماذج

إدخال البيانات األساسية



خرائط التدفق

رمز الوثيقةمخطط سير إجرائي لعملية الرجيع( خريطة تدفق):عنوان الوثيقة 
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أيام عمل( 5)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 

استالم امللفات-1
هل امللفات 

مستوفية الشروط 

إرجاع للتعديل-2

فرز وتصنيف-3

إدخال البيانات

البداية

النهاية

نعم بدء 
العمل

ال

تسليم الرجيع ألمين 
املستودع

(7)نموذج رقم 

يعتجهيز الوثائق لتسجيلها واستخراج األرصدة املعدة للب

خطاب إرجاع من 
الجهة الطالبة

هل الخطاب 
مستوفي الشروط 

اإلرجاع باملالحظات للجهة الطالبة

لجنة الفحص

لإلصالح أو البيع 
أو اإلتالف

(9)تعبئة واعتماد نموذج رقم 

فرز الرجيع حسب إمكانية 
صرفه مرة أخرى 

يمكن صرفه

ال يمكن صرفه

صالحية 
استخدام 
الصنف  

صالح

إتالف

غير صالح

من لجنة اإلتالف( 9)تعبئة واعتماد نموذج رقم 

استالم 

وإحالة

الشروط
.موجه إلى مدير إدارة املستودعات•
.وجود رقم وتاريخ الخطاب•

صالحية استخدام الصنف
.إمكانية استخدام الصنف مرة أخرى •
.غير قابل لإلصالح•

ى فرز الرجيع حسب  إمكانية صرفه مرة أخر 
.يمكن صرفه بعد اإلصالح•
.ال يمكن صرفه يعد للبيع•



النماذج



النماذج

رمز الوثيقةرمز الوصول السريع: عنوان الوثيقة 
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https://uq.sa/Egnug
e



نموذج االطالع



التوقيع المنسوبرقماسم الموظف م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

أقر أنا املوظف املوقع أدناه بأنني اطلعت على دليل نظام العمل الخاص باإلدارة

:توقيع مدير الجهة 

نموذج اطالع جميع الموظفين على دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بالعمل في االدارة



واكلة الجامعة

1443-2021


