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 إدارة املستودعات

 هـ1439-1438التقرير السنوي لعام 
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 إدارة املستودعات

 ـةمقدمــ

هي تقوم حبفظ وختزين وإدارة األصناف املختلفة فرتكز عليها الشؤون املالية واإلدارية باجلامعة تإن إدارة املستودعات هي من اإلدارات اهلامة يف جامعة أم القرى 

مداد كافة قطاعات اجلامعة من وتقوم بإ ة )موجودات ثابتة( أو أصنافا مستهلكةواالحتفاظ بها أكانت أصنافا مستدمياليت تقوم اجلامعة بشرائها وختزينها 

عات كنقطة حتكم رئيسية وتعمل إدارة املستودملتبعة يف عمليات الصرف ، االحتياجات املتعلقة باألثاث واألجهزة واألدوات القرطاسية واملكتبية حسب اآلليات ا

رفها عند طلبها، فاظ بها يف املستودعات بكميات خمتلفة حسب اللزوم ويتم صب األصناف املختلفة من املوردين إىل املستفيدين من هذه األصناف ويتم االحتالنسيا

وتعترب إدارة ودعات احلكومي ستا من اإلدارات املختلفة. وميثل نظام املوتقوم إدارة املستودعات مبراقبة ما لديها من خمزون ، وتلبية طلبات الصرف اليت ترده

ألخرى باجلامعة شراف على أعمال املستودعات والتنسيق مع اإلدارات ااملستودعات مسؤولة عن كل من تنفيذ أحكام وقواعد وإجراءات املستودعات احلكومية واإل

 لطبيعتها.للطرق املناسبة  فقًايف تقدير االحتياجات السنوية هلا من األصناف املختلفة وترتيب وحفظ وصيانة األصناف و

 هـ1400/1401 بدالعزيز حتت مسمى جامعة ام القرى، وكان ذلك يف عاموقد مت إنشاء إدارة املستودعات بعد أن مت فصل فرع مكة املكرمة عن جامعة امللك ع
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 إدارة املستودعات

 

 واألكادميية. تلبية احتياجات كافة جهات اجلامعة اإلدارية 

  ممكن. أقصى وقتاحلرص على توصيل الطلبات يف 

 اجلامعة.مما يتناسب مع تطلعات  االرتقاء بالعمل اإلداري إىل أعلى مستوى 

 املسرية. التعاون مع كافة إدارات اجلامعة مبا خيدم 
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 إدارة املستودعات

 اهليكل اإلداري
 

 

 

  
 مدير اإلدارة

 ادر والواردوالص سكرتاريا سبوحدة احلا

 نائب مدير اإلدارة

 مستودع املطبعة

 وكيل اجلامعة

مستودع املواد االستهالكية مستودع القاعات الدراسية   مستودع األجهزة مستودع القرطاسية مستودع االثاث الكيماؤياتمستودع 

مستودع قطع الغيار  

 مستودع الرجيع

 مدير اإلدارة مساعدة 
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 إدارة املستودعات

 األنظمة واللوائح

 هـ واليت تنظم كافة اإلجراءات املستودعية11/8/1403وتاريخ  21/4201الوطين رقم  االقتصادوقواعد وإجراءات املستودعات احلكومة الصادرة بقرار وزير املالية  (1

 .والتخزيناملباشر  لالستخداممن بعض األصناف اليت تؤ استالمهـ اخلاص بتنظيم 5/2/1405وتاريخ  291/21تعميم معالي وزير املالية واالقتصاد الوطين رقم  (2

وتاريخ  58م رقم م/هـ واملصادق عليه باملرسوم امللكي الكري2/9/1427وتاريخ  223املوقر رقم  نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر بقرار جملس الوزراء (3

 .( 60( إىل )55هـ واملنظم لبيع املنقوالت مبواده من )4/9/1427

 : يما يلهـ املتضمنة 20/2/1428وتاريخ  362الية رقم الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادرة بقرار معالي وزير امل (4

 ( اخلاصة 115-111الفصل السابع عشر مبواده من )املوردةاألصناف  استالم بتنظيم. 

 ( اخلاصة بتنظيم 122-116الفصل الثامن عشر مبواده من )املنقوالت بيع. 

 . هـ11/6/1416يف  6/2الالئحة املنظمة للشئون املالية يف اجلامعات الصادر بقرار جملس التعليم العالي رقم  (5

  هـ15/4/1421وتاريخ  98صادرة بقرار جملس الوزراء املوقر رقم القواعد اليت تنظم وحتكم الرقابة على تلقي اجلهات احلكومية تربعات عينية أو نقدية ال (6

 هـ تنفيذًا ألحكام املادة السابعة من22/8/1396وتاريخ  33447/4بة العامة رقم الئحة إجراءات جرد الصناديق واملستودعات والعهد العينية الصادرة بتعميم ديوان املراق (7

 .اءاتههـ فيما خيتص بتشكيل جلان اجلرد وتنظيم إجر23/10/1395وتاريخ  77نظام مباشرة األموال العامة الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم م/

 لي :الصالحيات كما يقرار تفويض الصالحيات الصادر من معالي مدير اجلامعة  (8

  املستودعاتصالحيات ومسئوليات مدير إدارة. 

  املستودعاتصالحيات املسئولني املرتبطة بهم إدارة. 

 النماذج املستودعية املختلفة تمادواعخيص بتوقيع  صالحيات مسئولي القطاعات املختلفة باجلامعة فيما . 
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 إدارة املستودعات

 

 هـ1439/1440اعداد القوي العاملة يف اجلهة للعام املايل 

 التصنيف الوظيفي 

 املتحقق

 سعودي غري سعودي اجملموع

 جمموع انثى ذكر جمموع أنثى ذكر

     6 1 5 أمني مستودع

     1  1 آمني صندوق

     1  1 سكرتري

     1  1 ناسخ الة 

     3 1 2 مساعد إداري

     1 1  مأمور صرف

     1 1  خدمات مراقب

     2  2 مسجل معلومات

     1  1 حماسب

     1  1 مدقق حسابات

     18 4 14 االمجالي
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 إدارة املستودعات

 هـ8143/3914اعداد املتدربني من منسوبي اجلهة خالل العام املايل

 عدد املتدربني راتعدد الدو مكان الدورة

 4 5 داخل اململكة

 - - خارج اململكة

 4 5 جمموع

 هـ3814/9143اجلهات املستفيدة من خدمات اإلدارة خالل العام املايل

 امالتاعداد املع اجلهة املستفيدة

 %100 عة هلاعة واحملافظات التابمجيع ادارات ومراكز ووحدات اجلام

 اقسام املستودعات:

 ثاألثا  االجهزة  القرطاسية  اتالكيميائي   ة للسياراتاملستهلكاملواد 

 عةاملطب  الرجيع   لدراسيةاالقاعات  ء وقطعمواد البنا  تقر الطالبانسوي مبالعنصر ال 

  كل قسم :نطاق عمل 

 استالم وحفظ وتسليم األعيان للجهات.
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 إدارة املستودعات

 كل قسممهام 

  استالم األعيان من املورد. (1

  حفظ األعيان بالشكل السليم. (2

  صرف األعيان للجهات الطالبة. (3

  إبالغ اجلهات املختصة عند اخنفاض األرصدة للحدود الدنيا. (4

  املتابعة اليومية حلركات الصرف على بطاقة الصنف. (5

 حتديد اجلهات الطالبة للمورد لرتكيب األعيان. (6

  عمليات املستودعية :لالعمليات التفصيلية ل

 : عملية تموين المستودعات باألصناف : أواًل 
 .لذلك ملرصودةتبدأ عملية التموين وفق ما يرد من أصحاب الصالحية حول حتديد املخصصات املالية ا (1

ورفعها للسادة املخصصة لذلك،  التقديرية يف حدود املبالغ وقيمتهاها وكمياتها عن األصناف املطلوب متوين املستودعات بها ومواصفات ةتفصيليإعداد بيانات  (2

 .إجراءات التأمني الستكمالاقصات أصحاب الصالحية ألخذ موافقتهم على التأمني وإحالتها إىل إدارة املشرتيات واملن

داد احملاضر املقدمة من اجلهات املوردة وإع توالكتالوجالعروض املناسبة منها مبوجب العينات ا واختيارحتليل العروض الواردة من إدارة املشرتيات واملناقصات  (3

 .أمني األعيان املطلوبةالالزمة لذلك، وإعادة كامل املعاملة إلدارة املشرتيات واملناقصات للوصول إىل ت
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 إدارة املستودعات

 جدول طرح املنافسة والتأمني املباشر لتمويل املستودعات

 املبالغ البيان

 899100 (6/2/2017رقم ) وتركيب االثاث املكتيبمنافسة تأمني وتوريد 

 646936 (6/2/2017تأمني وتوريد وتركيب االجهزة الكهربائية رقم )منافسة 

 354625 (6/2/2017منافسة تأمني وتوريد االدوات الكتابية والقرطاسية رقم )

 2764800 (10/3/1437الوقائية للمخازن املواد الكيميائية رقم ) منافسة مشروع تشغيل وصيانة أنظمة التخزين والتصريف واالمن والسالمة

 

  

القرطاسية
8%

االجهزة
14%

األثاث 
19%

الكيماويات
59%

المبالغ

القرطاسية االجهزة األثاث  الكيماويات
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 إدارة املستودعات

 :ثانياً : عملية استالم األعيان الواردة

 (1)رقم  مؤقت منوذج استالم، ويعد بذلك إشعار مبدئي ستالما استالمها يتمعند وصول األصناف املوردة لتموين املستودعات،  (1

حملاضر بقبول ملؤيدة لعملية التوريد، ومن ثم إعداد اعرض األعيان املوردة على جلنة الفحص ملطابقتها مع الوثائق ا (2

 .ان غري املطابقة أو التالفة إن وجدتاألعي استبدالاألصناف املطابقة للمواصفات بعد 

 ومطالبات وجب وثائق التوريد من فواتري( مب 2منوذج رقم )  ستالماالنهائي لألصناف بإعداد مذكرة  االستالمإجراء  (3

 .املالي وصور خطابات التعميد االستحقاقصرف 

م بتخزينها يف ( ألمناء املستودعات املختصة للقيا 2منوذج رقم )  الماالستتسليم األصناف الواردة مع صورة من مذكرة  (4

 .مواقعها املخصصة

 رف مستحقات اجلهات املوردة، مع توزيع( إىل إدارة املشرتيات واملناقصات إلنهاء إجراءات ص2م )كامل املعاملة مع أصول مذكرة االستالم منوذج رق أحاله (5

 .( حسب األنظمة والتعليمات2صور مذكرة االستالم منوذج رقم )

األعيان  تالمالساجلهات بإعداد تلك احملاضر  لتقوم تلك باجلامعة،( للجهات املختلفة 3تقوم إدارة املستودعات بصرف أبواك حماضر االستالم منوذج رقم ) (6

صور  واستالممطابقتها ة يقوم فريق الفحص واملعاينة بإدارة املستودعات بفحصها وتلك اجلهات ألعيان مستدمي استالم املباشر، وعند لالستخداماملخصصة 

رة املشرتيات مل املعاملة مع حماضر االستالم وحماضر الفحص إىل إداااخلاصة باملستودعات. وإعداد حمضر بذلك، ومن ثم حتال ك االستالمحمضر 

 .لتوريد مبوجب قرار صرف عهدة ماليةواملناقصات إذا كان التوريد مبوجب خطاب تعميد أو إىل االدارة املالية إذا كان ا
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 إدارة املستودعات

 :ثالثاً  : عملية صرف األعيان للجهات الطالبة

ة مبوافــقات الســادة أصحاب لطالبـــة لألثاث واألجهزة املكتبية املــؤيدطلبات اجلهات ا باستقبالتقــوم إدارة املستودعات  (1

 .الصالحية باجلامعة على الصرف

ة من األثاث واألجهزة هات الطالبة عن املتوفر من األصناف املطلوباخلطوة السابقة بإفادة اجل بعد املستودعاتتقوم إدارة  (2

فة باجلامعة وما ع حاجة اجلهة الطالبة وحاجة اجلهات املختلكن صرفها مبا يتوائم ماملكتبية وحتديد الكميات املم

 .يتوافق أيضًا مع االرصدة املتوفرة

 مجيع ( تقوم بإعداده اجلهة املستفيدة مستوفيًا7ف مــواد منوذج رقم )تقوم إدارة املستودعات بصرف األعيان من األثاث واألجهزة املكتبية مبوجب طلب صر (3

 .( يومًا من تاريخ اإلفادة مع إحضار وسيلة النقل15) زال تتجاوانات والتوقيعات برفقة مندوبهم يف مدة البي

( مستويف مجيع 7كتابية والقرطاسية مبوجب طلب صرف مواد منوذج رقم )تقوم إدارة املستودعات باستقبال طلبات اجلهات املختلفة باجلامعة من األدوات ال (4

حــدود الكميات املمكن  ة مندوب اجلهة فقـط وبعد تأمــني وسيلـــة النـــقل ويفت فقط، ويتم الصــرف مباشرة عند ورود الطلب برفقــالبيانات والتوقيعـــا

 (2)صرفها يف ضوء الضوابط املشار إليها يف الفقرة رقم 

عات يارات مستويف مجيع البيانات والتوقي( الوارد من جهة االختصاص يف صيانة املرافق والس 7طلب صرف املواد منوذج رقم )  باستقبال املستودعاتتقوم إدارة  (5

 .لنقل، ويتم الصرف مباشرة عند ورود الطلب برفقة مندوب اجلهة فقط وبعد تأمني وسيلة ا

 .نظمة والتعليماتباأل دورما ( على اجلهات املختصة حسب  7تقوم إدارة املستودعات بتوزيع صور طلب صرف املواد منوذج رقم )  (6
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 :رابعاً  : عملية إرجاع األعيان إلى المستودعات

 .ذلك الرجيع وكمياته وأسباب إرجاعه عن أصناف ةتفصيليملختلفة املشتملة على بيانات الرجيع من اجلهات ا استالمطلبات  باستقبالتقوم إدارة املستودعات  (1

ن عدمه حسب توفر املساحات م األعيان املراد إرجاعها ستالماتقوم إدارة املستودعات بإفادة اجلهات املرجعة عن إمكانية  (2

 .التخزينية املناسبة

(، وبالتالي يتم توزيع 9وتعد بذلك مستند إرجاع منوذج رقم ) (، 2 الرجيع حسب الفقرة ) باستالمتقوم إدارة املستودعات  (3

 . حسب األنظمة االختصاصصوره على جهات 

أمر األصناف املرجعة  ( على جلنة الفحص املختصة للبت يف9تقوم إدارة املستودعات بعرض مستند اإلرجاع منوذج رقم ) (4

و اإلتالف، نها بالبيع أأو إصالحها أو التخلص م لالستخدامو صاحلة حسب التوصيات من حيث إضافتها إىل خمزون املستودع إذا كانت تلك األصناف جديدة أ

 :لييذ التوصيات املشار إليها أعاله على النحو التاثم احلصول على مصادقة صاحب الصالحية على تنفيذ توصيات اللجنة، وتكون آليات تنف

 الرجيعة األعيان إصالح عملية : 

لى تكاليف اليت تكون الفائدة من إعادة استعماهلا تربو ع بعد ورود مصادقة صاحب الصالحية على توصيات جلنة فحص الرجيع بإصالح بعض األعيان -أ

ن قواعد ( م 19( يوزع أصله وصوره حسب املادة )  10يع منوذج رقم ) تقوم إدارة املستودعات بصرف تلك األعيان مبوجب مستند صرف أصناف رج اإلصالح،

 .وإجراءات املستودعات احلكومية

يع أصله ( إلدخاهلا إىل املستودع املختص، وتوز 3ن وإعداد حمضر استالم منوذج رقم ) تقوم إدارة املستودعات بفحص األعيا اإلصالح،بعد ورود إشعار بإمتام   -ب

 .( من قواعد وإجراءات املستودعات احلكومية 19وصوره حسب ما جاء يف املادة ) 
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 إدارة املستودعات

  الرجيعةعملية بيع األعيان : 

ة لالستخدام اليت سبق صرفها والكميات الصاحل إصالحها،الكميات اليت جرى  تنزالاسأرصدة األعيان الرجيع بعد  باستخراجتقوم إدارة املستودعات  -أ

 .للجهات الطالبة داخل اجلامعة

ية إلشعارهم بتوفر لتدريب املهين باملنطقة حتت توقيع السادة أصحاب الصالحاتقوم إدارة املستودعات بإعداد تعميم جلميع اجلهات احلكومية ومراكز   -ب

  .( من قواعد وإجراءات املستودعات احلكومية20األعيان الرجيع وطلب اإلفادة يف حال حاجتهم إىل شيء منها تنفيذًا للمادة رقم )

ن الرجيع بدون مقابل للجهات ية ملقام وزارة املالية ألخذ املوافقة على منح األعياحتقوم إدارة املستودعات بإعداد خماطبات حتت توقيع السادة أصحاب الصال  -ج

ب األنظمة ( بعد ورود املوافقة، وتوزيع صور النموذج حس7رف مواد منوذج رقم )ويتم صرف األعيان لتلك اجلهات مبوجب طلب ص باملنطقة،اليت حتتاج إليها 

 .توالتعليما

  .عداد احملاضر الالزمة لذلكتقديرية ألسعار بيع تلك األعيان وإ قيمةني لوضع تقوم إدارة املستودعات بعرض أرصدة األعيان الرجيع املقرر بيعها على جلنة التثم -د

لبيع عن طريق املزايدة ضر جلنة التثمني على رئيس جلنة البيع إلمتام عملية اتقوم إدارة املستودعات بعرض أرصدة األعيان الرجيع املعدة للبيع مع بيانات وحما -ه

 .لذلكثم إعداد احملاضر الالزمة  منلديه، والعلنية حبضور أعضاء اللجنة وشيخ الطائفة وأصحاب الشأن 

 وتوزيع صوره حسب األنظمة ملزايدة،ا( لتسليم األعيان املباعة إىل من رست عليه 10تودعات بإعداد مستند صرف أصناف رجيع منوذج رقم )تقوم إدارة املس -و

 .والتعليمات

ىل تأمني الوثائق إ اإلجراءات السابق ذكرها أعاله إضافة باستكمالات تقوم إدارة املستودعات يف حالة كون الرجيع املراد بيعه من نوع السيارات واملعد -ز

ضمن ر بطلب إستكمال إجراءات نقل امللكية، ويتتوجيه من رئيس جلنة البيع إىل مدير إدارة املرو بوخطا :املقــدسـةالتالية لتقدميها إىل إدارة مرور العاصمة 

 التالي : حسب املرورشرتي احلافالت حسب تعليمات التجاري مل اخلطاب إيضاحًا برقم السجل الـــمدني للمشرتي والسجل

 إقرار من اجلامعة بإزالة شعار اجلامعة من السيارة املباعة. 

  املباعة السيارات ملكيةأصل استمارة. 
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 ( 10صورة مصدقة طبق األصل من مستند صرف أصناف رجيع منوذج رقم. ) 

 السيارة املباعةات التفصيلية عن صورة مصدقة من حمضر البيع والبيان املرفق به املتضمن املعلوم.  

  املستخدمة عملية إتالف األعيان: 

ستفادة منها بأي اال إتالف بعض األعيان لعدمبعد ورود مصادقة صاحب الصالحية على توصيات جلنة فحص الرجيع ب (1

لصالحية ألخذ موافقة وبالتالي رفعها إىل صاحب ا األعيان،ن تلك ع بيانات املستودعاتتعد إدارة  سائل،ووسيلة من 

 .اإلتالفوزارة املالية على 

ملستودعات مستند وقيامها بإعداد حمضر بإمتام اإلتالف تعد أدارة ا وعقب قيام جلنة خمتصة باإلشراف على عملية اإلتالف مبوجب موافقة وزارة املالية (2

 . هات االختصاص حسب األنظمة املتبعة( باألعيان املتلفة ، وبالتالي توزيع صور املستند واحملضر جل 10صرف أصناف رجيع منوذج رقم ) 

 :خامسًا: عملية استالم وصرف أصناف كتبرعات
 يف حالة االستالم: 

  كامل وثائق  لتربعات، وإحالةاوبعد صدور قرار جملس اجلامعة بقبول تلك  لنقدية،اأو تأمني أعيان من التربعات  كتربعات،عنــــد ورود أصناف للجامعة

ستودع املختص أو حمضر ثم يقطع بها مذكرة استالم يف حال تسليمها ألمني امل لفحص،ااملعاملة، تقوم إدارة املستودعات بعرض تلك األعيان على جلنة 

 .التربعللجهة املستفيدة من  تسليمها حالاستالم يف 

  ( من قواعد  9صور وفقًا ملا ورد يف املادة ) وتوزيع باقي ال املخزون،ستالم اىل وحدة مراقبة أو حمضر اال االستالمتقوم إدارة املستودعات بإرسال أصل مذكرة

 . املستودعات احلكومية وإجراءات
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  الصرف يف حالة: 

                   ــوجب طلب صرف مواد منوذج ومب باجلامعة،ى موافقة السادة أصحاب الصالحية لتقوم إدارة املستودعات بصرف وتسليم األعيان املتربع بها بناء ع

 . املستودعات احلكومية وإجراءات( من قواعد  12( واملادة رقم )  11( يتم توزيعه وفقًا ملا ورد يف املادة رقم )  7رقم ) 

 :سادساً : عملية فقد أو تلف األصناف
 ذلك ألصحاب الصالحية الختاذ وبالتالي يتم الرفع ب مبستودعه،لفقد أو التلف يقوم أمني املستودع املختص بإبالغ مدير إدارة املستودعات أو من ينيبه عن حالة ا

 .ملناسبةاوعرض نتائجها على وزارة املالية إلقرار اإلجراءات  الالزمة،اإلجراءات 

  ع ببطاقات الصنف وبطاقات ت بإسقاط األصناف املفقودة أو التالفة من عهدة أمني املستودتقوم إدارة املستودعا واملناسبة،وعقب استيفاء اإلجراءات املقررة

 .ثبوتيةق مراقبة الصنف مبوجب األوراق اخلاصة بالفقد أو التلف املؤيدة لذلك وحفظها كأورا

 :سابعاً  : عملية حصر األصناف الراكدة أو المكدسة وصرفها
 ( املوجود بإدارة  4دسة من خالل مطابقة بطاقة الصنف منوذج رقم ) ن إدارة املستودعات إدارة مراقبة املخزون يف حصر األصناف الراكدة أو املكتعاو

ألصناف على بدورها بعرض البيانات والتوصيات اخلاصة بتلك ا تقوم واليت( املوجود بإدارة مراقبة املخزون  5)  منوذجاملستودعات مع بطاقة مراقبة الصنف 

 . السلطة املالية املختصة للبت بشأنها بالبيع أو اإلتالف

 ت الالزمة ألي من لك اإلعيان بالبيع أو اإلتالف، باستكمال اإلجراءاتقوم إدارة املستودعات عقب ورود موافقة السادة أصحاب الصالحية على التخلص من ت

 ( 7كدة أو املكدسة مبوجب طلب صرف مواد منوذج رقم )الرا األصنافلعمليتني كما هو موضح يف هذا الدليل، ويتم صرف ا
 :ثامناً : عملية الجرد بأنواعه المختلفة

 :تقوم إدارة املستودعات باألعمال التالية ملساعدة لجان الجرد

 (11رد منوذج رقم )اجل باستماراتات وحدات صرفها للقيام بتسجيلها وماهي  باملستودعاتاملتوفرة  األصنافتزويد جلان اجلرد بأمساء  (1

 .اجلرد استماراتالواقع لتسجيلها يف  مساعدة جلان اجلرد يف حصر كميات االعيان املتوفرة باملستودعات حصرًا فعليًا من (2

 .اجلرد استماراتيف  اتزويد جلان اجلرد باألرصدة القيدية املسجلة يف بطاقات الصنف لتسجيله (3
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 هـ1438/1439جدول اعداد العمليات اخلاصة باملستودع خالل العام املايل

 عدد العمليات نوع العمليات م
 1473 عمليات صرف االعيان من املستودع 1
 40 االعيان إستالمعمليات  2
 80 االعيان إرجاععمليات  3
 200 عمليات بيع االعيان 4
 - لألعيانعمليات اإلتالف  5
 - عمليات حصر االصناف الراكدة 6
 1 عمليات استالم االعيان كتربعات 7
 1 عمليات صرف االعيان كتربعات 8
 15 عمليات اجلرد 9
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 اإلجراءات واعمال اإلدارة 
 .و صرف أو إرجاع وخالفهاستالم أء الالزم حياهلا، من عمليات إحالة كافة املعامالت الواردة إلدارة املستودعات إىل املختصني إلجرا (1

 .التأكد من سالمة كل إجراءمتابعة كافة اإلجراءات التنفيذية اليت مت إجراؤها من قبل املختصني، و (2

 .كافة اخلطابات والنماذج اخلاصة بها املصادقة على إمتام كافة اإلجراءات املستودعية املنفذة بالتوقيع على (3

نف ومبا حيقق ىل األرصدة املتوفرة منها، املوضحة ببطاقات الصتلف األصناف بعد الرجوع إحتديد الكميات املراد صرفها من خم (4

 .مشولية وعدالة الصرف ملختلف قطاعات اجلامعة

 .صني لتنفيذهاتلقي مجيع طلبات إجراء الفحص واملعاينة من خمتلف قطاعات اجلامعة، وإحالتها إىل املخت (5

 .مستودعات اجلامعة بها العروض املناسبة لألصناف املطلوب متوين العروض واختيار كلجنة الفحص وجلنة اجلرد وجلنة حتليلاملشاركة يف أعمال اللجان املختلفة،  (6

ة كل صنف األصناف وترميزها، حسب طبيع وترتيباسبة اإلشراف على سالمة اإلجراءات التخزينية وصحتها، من حيث املساحات املن (7

 . التقادم والتلفولوية تاريخ التوريد لتاليفللصرف منها، حسب أ وتاريخ توريدها

 .صيانتهاالكهربائية والسالمل والرفوف ومتابعة سالمتها وحتديد الوسائل املناسبة ألعمال التحميل واملناولة، كالروافع اليدوية و (8

ذار، ومتابعة صالحيتها نظمة اإلنوأ كهربائية وطفايات احلريقحتديد الوسائل املناسبة لألمن والسالمة داخل املستودعات، كاألبواب ال (9

 .وصيانتها

 .أمناء املستودعات علية والقيدية أو لضمان سالمة إجراءات االستالم والتسليم بنيللتأكد من سالمة األرصدة الف عمليات جرد دورية أو مفاجئة القيام بإجراء (10

 .حلاسب اآللي، وبواسطة ملصقات حتمل أرقامًا تسلسليةا متابعة أعمال حصر األصول الثابتة اململوكة للجامعة عن طريق التسجيل بنظام (11

 .التوقيع على كافة اخلطابات الصادرة إىل السادة أصحاب الصالحية وإىل خمتلف اجلهات (12

واعتماد  ورات التدريبية،دمسي، وإجازاتهم املختلفة، وترشيحاتهم حلضور الاإلشراف على دوام منسوبي إدارة املستودعات وانتداباتهم وعملهم خارج أوقات الدوام الر (13

 .تقارير تقويم األداء الوظيفي عنهم دوريًا

 .اصإعداد التقارير املطلوبة عن أعمال إدارة املستودعات وإجنازاتها، ورفعها جلهات االختص (14
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 هـ1438/1439جدول احصائيات تفصيلية حول عدد املعامالت املنجزة مقارنة بأعداد املوظفني خالل العام املايل
 الكمية عدد املوظفني ابجلهة عدد املعامالت املنجزة م
 2900 5 معامالت الصرف  1
 1000 1 معامالت االستالم 2
 4 1 معامالت املنافسات 3
 80 12 معامالت اللجان 5

 3984 21 االمجايل

 
  

المعامالت المنجزة

معامالت الصرف معامالت االستالم معامالت المنافسات معامالت اللجان



  

 ـهـ 1439-1438السنوي إلدارة املستودعات لعام  التقرير                                        
19 
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 اعمال وإجراءات مأمور ساحة االستالم  
 (1بذلك منوذج رقم ) ، وإعداد إشعار استالم مؤقتمؤقتًا من املؤسسات املوردة لتموين املستودعاتاستالم األعيان استالمًا  (1

 .ر اخلاصة بقرارات اللجنةعرض األعيان والوثائق املؤيدة للتوريد واالستالم على جلنة الفحص، وإعداد احملاض (2

 .أعيان مطابقة للمواصفاتبتسليم األعيان املرفوضة من جلنة الفحص للمؤسسات املوردة لتبديلها  (3

 .(2استالم األعيان املقبولة استالمًا نهائيًا، وإعداد مذكرة استالم منوذج رقم ) (4

 .ختصصور من الوثائق املؤيدة لالستالم ألمني املستودع املمبوجب وثائق عملية التوريد كخطاب التعميد واملطالبة والفواتري، وتسليم األعيان و (5

   .( وذلك للتأكد من صحة عملية الصرف7لصرف منوذج رقم )املصروفة من املستودعات املختلفة مع صور طلبات ا مراجعة ومعاينة األعيان (6

 .للصرف واإلرجاع ك صور الوثائق املؤيدةاالحتفاظ بالوثائق املؤيدة لالستالم وتوزيع صورها حسب األنظمة والتعليمات، وكذل (7

 .اتاملساعدة يف جرد األعيان املوجودة باملستودع (8

 اعمال وإجراءات امني مستودع املواد املستهلكة للسيارات   
 .استالم األعيان من ساحة االستالم مع صورة من الوثائق املؤيدة (1

 .يف اللجان اليت تدخل ضمن اختصاصه كاالشرتا  (2

 .سبةاحملافظة على صالحية األعيان املخزنة وترتيبها وترفيفها، وحفظها باألوعية املنا (3

 .( مستكمل اإلجراءات والتوقيعات من اجلهة صاحبة االختصاص7مبوجب طلب صرف منوذج رقم ) صرف األعيان (4

 .تسجيل حركات االستالم والصرف ببطاقات الصنف، واستخراج الرصيد بعد كل حركة (5

 .إعداد اإلفادات اخلاصة بتوفر األصناف الداخلة ضمن اختصاص مستودعه من عدمه (6

 .صرف أو اإلرجاع، وتوزيع صورها حسب األنظمة والتعليماتة لالستالم، وأصــول الوثائق املؤيدة للاالحتـفاظ بصور الوثائق املؤيد  (7

 .املساعدة يف جرد األعيان املوجودة باملستودعات (8
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 اعمال وإجراءات أمني مستودع األثاث وامني مستودع األجهزة  
 .التقديرية وقيمتهاا إعداد البيانات اخلاصة باألصناف املطلوب متوين مستودعه بها وحتديد مواصفاتها وكمياته (1

 .استالم األعيان من ساحة االستالم مع صورة من الوثائق املؤيدة (2

 .االشرتاك يف اللجان اليت تدخل ضمن اختصاصه (3

 .ية املناسبةوترفيفها وحفظها باألوعاحملافظة على صالحية األعيان املخزنة وترتيبها  (4

 ( 7د منوذج رقم )صرف األعيان املوافق على صرفها من السادة أصحاب الصالحية باجلامعة مبوجب طلب صرف موا (5

 .تسجيل حركات االستالم والصرف واإلرجاع ببطاقات الصنف، واستخراج الرصيد بعد كل حركة (6

 .ن عدمهمستودعه م اختصاصة ضمن إعداد اإلفادات اخلاصة بتوفر األصناف الداخل (7

 .جاع، وتوزيع صورها حسب األنظمة والتعليماتلالستالم وأصول الوثائق املؤيدة للصرف واإلر املؤيدةبصور الوثائق  االحتفاظ (8

 .املساعدة يف جرد األعيان املوجودة باملستودعات (9

 اعمال وإجراءات أمني مستودع األدوات املكتبية والقرطاسية  
 .اتها وقيمها التقديريةالبيانات اخلاصة باألصناف املطلوب متوين مستودعه بها، وحتديد مواصفاتها وكميإعداد  (1

 .استالم األعيان من ساحة االستالم مع صورة من الوثائق املؤيدة (2

 .يف اللجان اليت تدخل ضمن اختصاصه كاالشرتا (3

  يصرف أّواًل( .وصرف األعيان مبوجب املبدأ )الوارد أّواًل األوعية املناسبة،ظها باحملافظة على صالحية األعيان املخزنة وترتيبها وترفيفها، وحف (4

 .طالبة( مستكمل اإلجراءات والتوقيعات من أصحاب الصالحية باجلهات ال7صرف األعيان مبوجب طلب صرف مواد منوذج رقم ) (5

 .حركة الرصيد بعد كل واستخراجتسجيل حركات االستالم والصرف ببطاقات الصنف،  (6

 .عدمه مستودعه من اختصاصضمن  الداخلة األصنافإعداد اإلفادات اخلاصة بتوفر  (7

 .رجاع، وتوزيع صورها حسب األنظمة والتعليماتلالستالم، وأصول الوثائق املؤيدة للصرف واإل املؤيدةاالحتفاظ بصور الوثائق  (8

 .املساعدة يف جرد األعيان املوجودة باملستودعات (9
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 مال وإجراءات أمني مستودع الرجيع اع
 .( بذلك9من اجلهة املرجعة، وإعداد مستندات إرجاع منوذج رقم ) استالم األعيان الرجيع من اجلهات املرجعة بعد مطابقة تلك األعيان مع البيانات املعدة -1

 .تصنيف الرجيع إىل ما ميكن إعادة صرفه وما ال ميكن إعادة صرفه -2

 ( .7للجهات الطالبة مبوجب طلب صرف مواد منوذج رقم ) لالستخدامصرف الرجيع الصاحل  -3

 .اآللي؛ لتسجيلها واستخراج أرصدة األعيان املعدة للبيع جتهيز الوثائق املؤيدة لإلرجاع واملؤيدة لصرف الرجيع الصاحل وتسليمها ملسؤولي احلاسب -4

 .إجراءات املنح أو البيع الالستكمإعـــــداد البيانات واحملاضــر واملخاطبات الالزمــــة  -5

 .( لتسليم األعيان املباعة ألصحابها10إعداد مستندات صرف أصناف رجيع منوذج رقم ) -6

 .لتعليماتاالحتفاظ بالوثائق املؤيدة لالستالم أو الصرف واإلرجاع، وتوزيع صورها حسب األنظمة وا -7

 .املساعدة يف جرد األعيان املوجودة باملستودعات -8

 أمني مستودع املواد الكيميائية  اعمال وإجراءات
 .التقديرية وقيمتهاا إعداد البيانات اخلاصة باألصناف املطلوب متوين مستودعه بها وحتديد مواصفاتها وكمياته -1

 .استالم األعيان من ساحة االستالم مع صورة من الوثائق املؤيدة -2

 .االشرتاك يف اللجان اليت تدخل ضمن اختصاصه -3

 .سبةاألعيان املخزنة وترتيبها وترفيفها وحفظها باألوعية املنا احملافظة على صالحية -4

 ( 7د منوذج رقم )صرف األعيان املوافق على صرفها من السادة أصحاب الصالحية باجلامعة مبوجب طلب صرف موا -5

 .تسجيل حركات االستالم والصرف واإلرجاع ببطاقات الصنف، واستخراج الرصيد بعد كل حركة -6

 .ن عدمهمستودعه م اختصاصخلاصة بتوفر األصناف الداخلة ضمن إعداد اإلفادات ا -7

 .جاع، وتوزيع صورها حسب األنظمة والتعليماتلالستالم وأصول الوثائق املؤيدة للصرف واإلر املؤيدةبصور الوثائق  االحتفاظ -8

 .املساعدة يف جرد األعيان املوجودة باملستودعات -9
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  مستودع املطبعةاعمال وإجراءات أمني 
 .ها وقيمها التقديريةإعداد البيانات اخلاصة باألصناف املطلوب متوين مستودعه بها، وحتديد مواصفاتها وكميات -1

  .استالم األعيان من ساحة االستالم مع صورة من الوثائق املؤيدة -2

 .يف اللجان اليت تدخل ضمن اختصاصه كاالشرتا -3

 صرف أّواًل( .وصرف األعيان مبوجب املبدأ )الوارد أّواًل ي عية املناسبة،وترفيفها، وحفظها باألواحملافظة على صالحية األعيان املخزنة وترتيبها  -4

 .طالبة( مستكمل اإلجراءات والتوقيعات من أصحاب الصالحية باجلهات ال7صرف األعيان مبوجب طلب صرف مواد منوذج رقم ) -5

 .حركة الرصيد بعد كل واستخراجتسجيل حركات االستالم والصرف ببطاقات الصنف،  -6

 .عدمه مستودعه من اختصاصضمن  الداخلة األصنافإعداد اإلفادات اخلاصة بتوفر  -7

 .رجاع، وتوزيع صورها حسب األنظمة والتعليماتلالستالم، وأصول الوثائق املؤيدة للصرف واإل املؤيدةاالحتفاظ بصور الوثائق  -8

 .املساعدة يف جرد األعيان املوجودة باملستودعات -9

 اعمال وإجراءات أمني مستودع  قطع الغيار ومواد البناء 
 .التقديرية وقيمتهاا إعداد البيانات اخلاصة باألصناف املطلوب متوين مستودعه بها وحتديد مواصفاتها وكمياته -1

 .استالم األعيان من ساحة االستالم مع صورة من الوثائق املؤيدة -2

 .االشرتاك يف اللجان اليت تدخل ضمن اختصاصه -3

 .احملافظة على صالحية األعيان املخزنة وترتيبها وترفيفها وحفظها باألوعية املناسبة -4

 ( 7د منوذج رقم )صرف األعيان املوافق على صرفها من السادة أصحاب الصالحية باجلامعة مبوجب طلب صرف موا -5

  .ركةحتسجيل حركات االستالم والصرف واإلرجاع ببطاقات الصنف، واستخراج الرصيد بعد كل  -6

 .ن عدمهمستودعه م اختصاصإعداد اإلفادات اخلاصة بتوفر األصناف الداخلة ضمن  -7

 .جاع، وتوزيع صورها حسب األنظمة والتعليماتلالستالم وأصول الوثائق املؤيدة للصرف واإلر املؤيدةبصور الوثائق  االحتفاظ -8

 .املساعدة يف جرد األعيان املوجودة باملستودعات -9
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 الدراسية  مستودع القاعاتاعمال وإجراءات أمني 
 .التقديرية وقيمتهاا إعداد البيانات اخلاصة باألصناف املطلوب متوين مستودعه بها وحتديد مواصفاتها وكمياته -1

 .استالم األعيان من ساحة االستالم مع صورة من الوثائق املؤيدة -2

 .االشرتاك يف اللجان اليت تدخل ضمن اختصاصه -3

 .احملافظة على صالحية األعيان املخزنة وترتيبها وترفيفها وحفظها باألوعية املناسبة -4

 ( 7د منوذج رقم )صرف األعيان املوافق على صرفها من السادة أصحاب الصالحية باجلامعة مبوجب طلب صرف موا -5

 .ةتسجيل حركات االستالم والصرف واإلرجاع ببطاقات الصنف، واستخراج الرصيد بعد كل حرك -6

 .ن عدمهمستودعه م اختصاصإعداد اإلفادات اخلاصة بتوفر األصناف الداخلة ضمن  -7

 .جاع، وتوزيع صورها حسب األنظمة والتعليماتلالستالم وأصول الوثائق املؤيدة للصرف واإلر املؤيدةبصور الوثائق  االحتفاظ -8

 .املساعدة يف جرد األعيان املوجودة باملستودعات -9

 اعمال وإجراءات التي يقوم بها مدخل البيانات يف احلاسب اآليل والفحص واملعاينة  
 .طباعة مجيع اخلطابات والتقارير واحملاضر الصادرة عن إدارة املستودعات -1

ضر فحص طلب منهم، لعمل حملالستخدام املباشر بعد ورود  الشخوص على الطبيعة إىل كافة وحدات اجلامعة املختلفة اليت لديها تأمني أعيان مستدمية -2
 :التاليةويقومون باخلطوات  ومعاينة،

 .( املعد من اجلهة املستفيدة3ج رقم )استالم الصورتني اخلاصتني باملستودعات من صور حمضر االستالم منوذ −

 .املطابقةوإعداد حمضر بنتائج  الستالمامطابقة مواصفات األصناف املوردة مع ما ورد يف حمضر  −

 .حتمل أرقام تسلسلية على األعيان املوردةوضع ملصقات  −

 .دعات( بنظام حصر األصول اآللي املوجود بإدارة املستو3تسجيل حماضر االستالم منوذج رقم ) −

 .املخزون حلفظها لديهم ( املستلمة من اجلهة املستفيدة إلدارة مراقبة3منوذج رقم ) االستالمتسليم صورتي حمضر  −

 .مة إلعداد حماضر التثمني وحماضر البيعيع وبالتالي استخراج املعلومات والبيانات الالزتسجيل البيانات اخلاصة بالرج -3

 . جة إليهاالبيانات والتقارير واحملاضر اليت سبق حفظها بنظام احلاسب اآللي عند احلا استعادة -4
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 العنصر النسوي مبقر الطالبات بالزاهراعمال وإجراءات 
 (  7وذج طلب صرف املواد رقم ) من املستودع الرئيسي مبوجب مناستالم األعيان  -1

 واردة للمستودعات .اللجنة الفنية لدراسة الطلبات الاالشرتاك يف  -2

 .رفيفها وحفظها باألوعية املناسبةاحملافظة على صالحية األعيان املخزنة وترتيبها وت -3

 .مستودعه من عدمه اختصاص إعداد اإلفادات اخلاصة بتوفر األصناف الداخلة ضمن -4

 .واإلرجاع، وتوزيع صورها حسب األنظمة والتعليمات لالستالم وأصول الوثائق املؤيدة للصرف املؤيدةبصور الوثائق  االحتفاظ -5

 .املساعدة يف جرد األعيان املوجودة باملستودعات -6

 

 بالكامرياتنظام املراقبة 
ناسب عند حدوث االخرتاق، و عمليات للتأكد من سري العمل طبيعيا واختاذ اإلجراء املأو أشياء أ هي جمموعة عمليات ختتص برصد سلوك أشخاص املراقبة أنظمة

لعمل ( كمرية للعمل على مدار الساعة وال يزال ا 40وقد مت يف املرحلة األوىل تركيب عدد )  ،لألحداثعلى التسجيل واألرشفة تها يف القدرة ومن هنا تظهر أهمي

 جارى لتطوير ها .
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 قسم الشحن والنقليات :
 خربة عالية يف هذا اجملال وايضًا ( من العمالة املتخصصون بالعمل على الرافعات ذوي6يعتمد هذا القسم بشكل رئيس على العمالة واملعدات حيث يوجد عدد )

 ( رافعات .3يوجد عدد )
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 هـ1439املستودعات لعام  توضيحي لعملياتجدول 

 الرصيد عدد عمليات الصرف للجهات كمية التأمني )اجلديد( الرصيد القدمي اسم املستودع م

 9800 500 300 10000 القرطاسية 1
 15250 250 500 15000 االاثث 2
 15050 200 250 15000 االجهزة 3
 1650 200 50 1800 القاعات الدراسية 5
 620 80 200 500 قطع الغيار واملواد البناء 6
 700 50 400 350 احملروقات السياراتمستودع  7
 465 85 50 500 مستودع الكيماوايت  8
 350 50 100 300 مستودع املطبعة  9

 43885 1415 1850 43450 اجملموع
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األثاث

القرطاسية

األجهزة
الكيمياويات

القاعات الدراسية

قطع الغيار ومواد
البناء

محروقات 
السيارات

الكيماؤيات المطبعة

اإلنجازات والمشاريع

 هـ1439للسنة املالية  املستودعاتاجنازات  توضيحي على جدول
 نسبة االجناز املستفيد االجناز )املشاريع /االنشطة/امللفات(

 %80 إدارة املستودعات القرطاسية

 %70 إدارة املستودعات االاثث

 %60 إدارة املستودعات االجهزة

 %90 إدارة املستودعات الكيماوايت

 %40 إدارة املستودعات القاعات الدراسية

 %90 إدارة املستودعات واملواد البناءقطع الغيار 

 %20 إدارة املستودعات مستودع احملروقات السيارات

 %50 إدارة املستودعات مستودع الكيماوايت 

 %50 إدارة املستودعات مستودع املطبعة 
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 توصيات 

مرتًا مربعًا ، علمًا بأن  (3266تطور والتوسع الذي تشهده اجلامعة حيث أصبحت ال تتجاوز )مع ال بال يتناس املخصصة لتخزين األعيان اجلديدة مبا املساحات : أواًل

حة تقريبًا من إمجالي مسا %30(مرتًا مربعًا  منها، أي ما يعادل 1399.6( مرتًا مربعًا مت استقطاع مساحة )4665.6املساحة اإلمجالية للمستودعات تقدر بـ )

ها إدارة املشاريع من وإدارة املستودعات يف حاجة ماسه للمساحة املستحوذة علي ،ين اخلرائط والكراريس اخلاصة بإدارة املشاريع املستودعات لشغلها بتخز

  ناحيتني :
  من ناحية املساحة 

 . من ناحية أمن املستودعات حيث أن ابواب املستودعات متداخلة مع بعضها 

نظمة الكرتونية بتفعيل غب يف حتويل األنظمة اإلجرائية واملتبعة فيها إىل أحتتاج إدارة املستودعات اىل برنامج مستودعات قوي لتسيري العمل بسرعة ودقة وتر :ثانيًا

 لرمسية واإلدارية.امع متطلبات إدارة املستودعات اإلجرائية والتنظيمية  بنظام الكرتوني للمستودعات نظرًا ألن الربنامج القائم ال يتناس

 عدم وجود عدد كاف من أمناء املستودعات يف إدارة املستودعات  . : ثالثًا

 لتنزيل والتحميل .قسم صيانة السيارات مستحوذ على مساحة كبرية من أرض املستودعات مما يعيق عملية ا :رابعًا

 ت.ف السيارات وسفلتة املساحات الرتابية داخل اسوار املستودعامواقمع   عدم إكمال أعمال البوابة الرئيسية ملدخل املستودعات: خامسًا

 عدم وجود إنارة كافية خارج وحول مبنى إدارة املستودعات . : سادسًا
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 يف اخلتام

 
 

 
 وينزل عليكم من بركاته ما يغنيكم ، أسال اهلل العظيم، أن يسوق إليكم من رزقة وفضله ما يغنيكم ،

ويدفع عنكم من نقمه ما يؤذيكم ، ويرزقكم من عافيته ما يشفيكم ، ويبارك لكم في اهلكم 

 واحبابكم وذويكم ........


