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اختصاصات المديرية العامة للمشاريع والصيانة
 القيام بجميع األعمال الخاصة بالمشاريع والصيانة بالمكتب . إنجاز جميع األعمال الفنية المتعلقة بتصميم وإعداد مواصفات وتنفيذالمشروعات الخاصة بالمكتب .
 إعداد مقترحات الموازنة السنوية للمديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة . اإلشراف على صيانة المباني والمنشآت التابعة للمكتب . إصدار الشهادات الفنية الخاصة بإنجاز المشاريع من قبل المقاولين وإحالتهاللجهات المختصة .
 القيام بأعمال تثمين الممتلكات وفقا لما تقره لجنة تثمين الممتلكات . التنسيق مع الجهة المختصة في تدريب وتأهيل موظفي المديرية بغرض زيادةكفاءتهم و قدراتهم الوظيفية .
 إعداد التقارير الدورية وغير الدورية للمشاريع في مراحلها المختلفة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.
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اختصاصات
قســـــم التنسيـــــــق والمتــابعـــــــة
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 استقبال جميع المراسالت الواردة لمكتب المدير العام وعرضها عليه للتوجيهوتسليم ما أحيل للدوائر المختلفة إلجراء الالزم نحوها .
 إعداد المراسالت الصادرة وتوقيعها من المدير العام وتصديرها لجهاتاالختصاص و متابعة ما يتم بشأنها .
 ترتيب وتنظيم اجتماعات المدير العام وإجراء االتصاالت الالزمة بشأنها . تنظيم حفظ الملفات بشكل يساعد على استرجاع المعلومات بسهولة ويسر . القيام بأعمال الطباعة والنسخ الالزمة بمكتب المدير العام . متابعة الموضوعات والمذكرات والتقارير والمحاضر وغيرها لدى دوائروأقسام المديرية .
 إعداد التقارير الدورية عن المتابعة و تقييم األداء واقتراح الحلول المناسبة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم البريد والوثائق (نمطي)
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 تسجيل البريد الصادر والبريد الوارد بالجهة المعنية وفقا للتسلسل العددي والزمنيمع األخذ بعين االعتبار لنظام تصنيف الوثائق المعتمد لدى الجهة.
 تسليم أصول البريد الوارد إلى التقسيمات المعنية بالجهة وحفظ نسخ منه. توجيه البريد الصادر إلى الجهات المعنية وحفظ نسخ منه وإرجاع نسخ للجهةالمنشئة.
 المساهمة في إعداد األدوات اإلجرائية المتعلقة بإدارة الوثائق وخاصة منها نظمتصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها ومساعدة الموظفين وتدريبهم على استخدام
هذه األدوات.
 إسداء المعونة الفنية إلى تقسيمات الجهة المعنية لتحويل وثائقها التي لم تعد جاريةاالستعمال إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة.
 إدارة الوثائق الوسيطة وحفظها وتنظيم اإلطالع عليها من قبل الجهة المعنية. فرز الوثائق الوسيطة التي استوفت مدة الحفظ ثم ترحيلها أو إتالفها وذلك بالتنسيقمع دائرة الوثائق .
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات دائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 العمل على توفير و تقديم الخدمات واالحتياجات اإلدارية لجميع دوائر المديريةوفقا للنظم و القواعد المقررة .
 القيام بجميع أعمال الشؤون المالية الخاصة بالمديرية  ،وفقا للقانون الماليوالئحته التنفيذية بالتنسيق مع الدوائر المالية بالمكتب.
 القيام بجميع أعمال شؤون الموظفين الخاصة بالمديرية  ،وفقا لقانون الخدمةالمدنية والئحته التنفيذية بالتنسيق مع دائرة شؤون الموظفين .
 التنسيق مع الجهة المختصة في تدريب وتأهيل موظفي المديرية بغرض زيادةكفاءتهم و قدراتهم الوظيفية .
 العمل على توفير المواد المطلوب تخزينها ألعمال الصيانة وصرفها وفقا ً للنظملدوائر الصيانة بالمديرية.
 القيام بجميع األعمال الخاصة بشراء احتياجات المديرية حسب القواعد المقررةلذلك .
 التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بتقنية المعلومات . التنسيق مع الدوائر األخرى في المديرية في كل ما يتعلق بسير األعمال اإلداريةوالمالية .
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.
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اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية
بدائرة الشــؤون اإلداريــة والماليـــة
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 القيام بجميع األعمال اإلدارية المتعلقة بالدائرة . القيام بتوفير االحتياجات المكتبية لدوائر المديرية . القيام بأعمال المخازن الخاصة بالمديرية . العمل على توفير خدمات النقل الخاصة بالمديرية . العمل على توفير خدمات االتصاالت بالمديرية . اإلشراف على السائقين و الفراشين و المراسلين و توزيع مهامهم . القيام بأعمال الطباعة و النسخ و التصوير الخاصة بدوائر المديرية . متابعة ومراقبة استعمال اآلالت واألجهزة الموجودة بالمديرية وعملية تنفيذ برامجصيانتها .
 القيام بإعداد القرارات و التعاميم و األوامر المكتبية الداخلية لدوائر المديرية وفقاللتوجيه .
 استالم الصحف و المجالت اليومية و توزيعها على دوائر المديرية . إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قســـــم الشــــؤون الماليـــــة
بدائرة الشــؤون اإلداريــة والماليــة
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية بالتنسيق مع دائرة الموازنة واإليراداتبالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
 متابعة تنفيذ موازنة المديرية بعد اعتمادها. فتح وإمساك السجالت والبطاقات واستخدام النماذج المالية المحددة وفقا للنظامالمالي.
 الصرف من السلفة المستديمة والسلف المؤقتة بالتنسيق مع دائرة الشؤون الماليةبالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
 صرف الرواتب واالستحقاقات وااللتزامات األخرى بعد اعتمادها من دائرةالشؤون المالية بالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
 استالم الشيكات الواردة من المديرية العامة للمالية واتخاذ الالزم بشأنها. القيام بعهد السجالت والكشوفات المالية المرتبطة بالموازنة. مراقبة الصرف من بنود الموازنة واالرتباط بالمبالغ المصروفة من هذه البنودواقتراح إجراء المناقالت من بند إلي آخر التنسيق مع دائرة الموازنة واإليرادات
بالمديرية العامة للشؤون اإلدارية والمالية.
 تنظيم وحفظ السجالت المالية.191

 إعداد مسودة للحساب الختامي لنهاية السنة المالية برفعه لدائرة الشؤون المالية. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم التدريب
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 المشاركة في وضع خطط التدريب و التأهيل لموظفي المديرية بالتنسيق معتنمية الموارد البشرية .
 تدريب الموظف المرشح في مجال العمل المختص بوظيفته بالمديرية. التنسيق مع األقسام األخرى بالمديرية فيما يتعلق بتدريب موظفي المديرية. تقديم التقارير المختلفة عن التدريب و الدورات و تحديد نوعية التدريب التيتحتاجها المديرية .
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم شؤون الموظفين
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 تطبيق قوانين و لوائح الخدمة المدنية في معالجة شؤون موظفي المديرية . القيام بالمعامالت الخاصة فيما يتعلق بشؤون الموظفين بالمديرية و متابعتها معدائرة شؤون الموظفين .
 إعداد التقارير الخاصة بسير أعمال شؤون الموظفين بالمديرية . القيام بأعمال التصنيفات المتعلقة بتقارير األداء الوظيفي للموظفين بالمديرية . اإلشراف على طلبات اإلجازات و إشعارات العودة لموظفي المديرية . المشاركة في االختبارات و القابالت الشخصية للمواطنين المتقدمين للعملبالمديرية .
 حفظ الملفات الشخصية لموظفي المديرية . القيام بإعداد تقارير عن سير العمل في القسم . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم المشتريات
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 استالم طلبات الشراء وأداء لخدمة من الدوائر بالمديرية . إعداد ووضع البيانات والمواصفات المطلوب شراؤها في استمارة طلب األسعاروتوزيعها على الشركات ذات االختصاص باألصناف المطلوبة .
 استالم طلبات األسعار من الشركات وفرزها وإحالتها إلى لجنة المشترياتالداخلية لالعتماد .
 إعداد أوامر الشراء وتسجيلها في السجالت الخاصة بالقيد . التنسيق مع الجهة المختصة حول استالم المواد المشتراة من الموردين والتأكد منصالحيتها .
 إعداد التقارير الدورية وغير الدورية الخاصة بالمشتريات . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قســــــــم تقنيــــــــة المعلومــــــــات
بدائـــرة الشــــؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 االهتمام والعناية بشبكة الحاسب اآللي في المديرية ومراقبتها واإلشراف عليهاوالتأكد من سالمتها وخلوها من أية أعطال قد تطرأ عليها.
 اإلشراف المباشر على أجهزة الحاسب اآللي وطابعات الرسائل ومنهاا الخاصاةبالخرائط من حيث اختيار المواصفات المطلوبة والتي تتناسب مع طبيعة العمل
عنااد عمليااة الشااراء باإلضااافة إلااى القيااام بعمليااة التركيااب والبرمجااة وتحمياال
البرامج المطلوب العمل عليها للمستفيدين منها.
 متابعة األعطال الواردة الحدوث في األجهزة والطابعات والبرامج بصفة يوميةوإصالحها وصيانتها لكي تعمل بصورة جيدة وسليمة.
 اإلشراف على البدالة والهواتف والفاكسات وجميع ما يتعلق بها. اإلشااراف علااى مكااائن تصااوير الرسااائل والخاارائط بشااتى أنواعهااا وأحجامهاااالمختلفة وصيانتها.
 توفير قطع الغيار واألحبار وتركيبها لكافة أنواع األجهزة المذكورة. رفع التقارير واإلحصاءات الدورية عن حالة األجهزة إلى مدير الدائرة. متابعة القرارات والتعاميم الصادرة من اإلدارة الرئيسية وااللتزام بها والمتعلقاةبأجهزة الحاسب اآللي وكل ما يخص القسم ويقع ضمن مسؤولياته.
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 يتم التنسيق المسبق والادائم ماع دائارة تقنياة المعلوماات والتعااون معهاا فاي هاذاالمجال.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم المخازن
بدائرة الشؤون اإلدارية والمالية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إعداد طلبات المواد المطلوب تخزينها ألعمال الصيانة . استالم المواد من الشركات المختلفة والمواد التي يتم شراؤها. تخزين المواد وحفظها وتنظيمها طبقا لنظام التخزين المعمول بها. صرف المواد لدوائر الصيانة بالمديرية. إعداد كشوفات بالمواد الواردة والصادرة . متابعة قسم المشتريات إلنجاز عملية شراء المواد . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات دائرة الشؤون الفنية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إعداد الدراسات الفنية للمشروعات و القيام بتصميم الخرائط الخاصة بها . إعداد وثائق المناقصات و تسليمها للجهات و الشركات المتعاقدة وفقا للقواعدالمقررة.
 إصدار أوامر الشغل و إعداد فواتير دفعيات تنفيذ األعمال . اإلشراف على تنفيذ اإلنشاءات و المباني و التأكد من مطابقتها للمواصفات . دراسة المشاكل التي تعترض تنفيذ المشروعات و اقتراح وسائل معالجتها . إعداد األوامر التغيرية عند اللزوم . التنسيق بين عمليات تنفيذ المشروعات ووضع خطط و برامج التشغيل والتنفيذبالتنسيق مع الجهة المختصة .
 متابعة تنفيذ أعمال المشروعات و تقديم التقارير الدورية عنها . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

199

اختصاصات
قسم الدراسات والتصاميم
بدائرة الشؤون الفنية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 جمع البيانات والمعلومات الفنية عن المواقع المخصصة لتنفيذ المشروعاتالمقترحة.
 إعداد الدراسات الفنية عن حاالت المنشآت الحكومية من حيث مكوناتها ،عمرهااالفتراضي ،احتياجاتها وكيفية الحفاظ عليها.
 دراسة المشاريع المقترحة فنيا وجمع البيانات الخاصة بها. االحتفاظ بالرسومات المساحية لجميع المنشآت الحكومية التابعة للمكتب والتنسيقمع الجهات الحكومية األخرى الستخراجها.
 إعداد المسوحات الخاصة بموقع المشروع. اإلشراف على إعداد وفحص وتصميم الخرائط بكافة أشكالها. التأكد من صحة كل الخرائط والتوقيع عليها بعد مراجعتها. حفظ كل الخرائط بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. تجميع المعلومات الحديثة عن مواد البناء والتصاميم لالستفادة منها في إعدادالخرائط بما ال يتعارض تعليمات البناء الصادرة من الجهات المختصة.
 إعداد التقارير الدورية وغير الدورية الخاصة بالقسم. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.

200

اختصاصات
قسم الكميات
بدائرة الشؤون الفنية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
-

تجميع النشرات و البيانات الفنية الحديثة المتعلقة بمواصفات و أسعار المواد
وإعداد قوائم األسعار .
المشاركة في إعداد الدراسات األولية للمشاريع .
إعداد التقديرات المالية لمكونات المشروع .
إعداد و تجهيز الوثائق الفنية للمناقصات و التي تشمل جداول الكميات و شروط
العقودات و المواصفات الفنية األخرى مع مراجعتها .
إعداد االتفاقيات االستشارية .
تنظيم الزيارات الميدانية للمقاولين للتعرف على مواقع المشاريع قبل تقديم
عروضهم بالتنسيق مع الجهات األخرى .
تقييم العطاءات و إعداد التقارير الفنية بالمناقصات حسب النظم و اإلجراءات
المتبعة .
إصدار أمر الشغل بعد المصادقة على العقد من كافة األطراف .
المشاركة في تقييم الجهاز الفني للشركات و المؤسسات بغرض تسجيلها لدى لجنة
المناقصات .
المشاركة في اللجان الفنية الخاصة بالمديرية .
القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاق
اختصاصاته.
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اختصاصات
قسم تنفيذ المشروعات
بدائـــرة الشؤون الفنية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 اإلشراف على تنفيذ المشاريع المسندة . التنسيق مع األقسام المعنية بتسليم الموقع للمقاولين . قياس و أخذ المستويات األولية ومستويات القواعد مع مراجعة تخطيط الموقع. اإلشراف الدقيق على العمل والتأكد من أن ما جاء بالخرائط و المواصفات يتمتنفيذه بصورة مطابقة لمستندات العقد.
 فحص واختبار كافة المواد المقترح استخدامها في المشروع و التأكد من أنهاحسب المواصفات و الرسومات.
 المراقبة اللصيقة لسير العمل للتأكد من تنفيذها وفق الجدول الزمني لسير العمل.
 إعداد تقارير شهرية عن سير العمل بالمشاريع . حث المقاولين واالستشاريين لإلسراع بمعدات التنفيذ وفقا للبرامج الزمنيةالمتضمنة بالعقود .
 جمع و تسجيل األعمال التي تم القيام بها كأوامر تغييرية و كذلك التأكد من أنمتطلبات األوامر التغييرية ليست جزءا من العمل األصلي .
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 االحتفاظ بسجالت باألمور الهامة و ذلك نحو : التعليمات التي يصدرها مهندس الموقع .
 االختبارات العملية التي تم القيام بها مثل االختبارات الخرسانية-
تحاليل
 عينات الرمل و الحصى  ،اختبار الكزازة لقياس مدى انقباض
األسمنت  -اختبار الضغط  ...الخ .
 المواد التي سلمت للموقع و المواد التي رفضت .
 إعداد األوامر التغييرية في صورها الختامية بغية التصديق عليها من الجهاتالعليا.
 تقييم و مراجعة الفواتير المرحلية و النهائية المقدمة من المقاولين . إعداد و تجهيز شهادات اكتمال األعمال  ،شهادة إكمال الصيانة الخاصةبالعقود بعد إجراء التمحيص الالزم .
 رفع جميع التقارير عن المشكالت التي تعيق تنفيذ العمل أو التي يحتاج لهاالمشروع للمدير التخاذ القرار .
 عدم االرتباط بأي أعمال أو حذفها من مستندات المشاريع إال بعد الرجوع إلىالمدير التخاذ المناسب .
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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إختصاصـــــات
قســم المتابعة الفنية
بدائرة الشؤون الفنية
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 القيام بمتابعة جميع األعمال اإلدارية والفنية المختلفة الخاصة بالدائرة. ترتيب وتنظيم اجتماعات المدير وإجراء االتصاالت الالزمة بشأنها. تنظيم حفظ الملفات بشكل يساعد على استرجاع المعلومات بسهولة ويسر. القيام بأعمال الطباعة والنسخ الالزمة بالدائرة. متابعة الموضوعات والمذكرات والتقارير والمحاضر وغيرها لدى الجهات المختلفة. إعداد التقارير الدورية عن المتابعة الفنية واقتراح الحلول المناسبة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات دائرة الصيانة
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إعداد برامج أعمال الصيانة الدورية للمنشات و المباني التابعة للمكتب بواليةصاللة والمنطقة الغربية (رخيوت وضلكوت).
 القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الدائمة للمنشات و المباني التابعة للمكتب بتلكالمناطق.
 إعداد مشروع الموازنة الالزمة ألعمال الصيانة للمناطق التابعة لها. القيام بتحديد االحتياجات الالزمة ألعمال الصيانة للمناطق التابعة لها. القيام بأعمال الصيانة الطارئة وفقا لمتطلباتها . العمل على إعداد الموظفين الفنيين الالزمين ألعمال الصيانة في مختلف المجاالتوتدريبهم بالتنسيق مع دائرة الشؤون اإلدارية و المالية .
 إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصيانة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.

205

اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية
بدائرة الصيانة
بالمديرية العامة للمشاريع و الصيانة
 القيام بجميع األعمال اإلدارية المتعلقة بالدائرة . القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا لما هو معتمد للدائرة . القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة . القيام بإعداد األوامر المكتبية الداخلية للدائرة وفقا للتوجيه . القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل فى القسم لمدير الدائرة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم الصيانة بصاللة
بدائرة الصيانة
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إعداد برامج الصيانة الدورية للمنشآت الحكومية التابعة للمكتب . القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الدائمة للمنشآت والمباني التابعة للمكتب بصاللة . القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الدائمة باالشتراك مع أقسام الصيانة بالمناطق . تحديد االحتياجات الالزمة ألعمال الصيانة . القيام بأعمال الصيانة الطارئة وفقا لمتطلباتها . القيام بإعداد تقارير عمل الصيانة . العمل على إعداد الموظفين الفنيين الالزمين ألعمال الصيانة فى مختلف المجاالتوتدريبهم .
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم الصيانة بالمنطقة الغربية
بدائرة الصيانة
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إعداد برامج الصيانة الدورية للمنشآت الحكومية التابعة للمكتب بالمنطقة الغربية . القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الدائمة للمنشآت والمباني التابعة للمكتب في المنطقةالغربية.
 القيام بتحديد االحتياجات الالزمة ألعمال الصيانة . القيام بأعمال الصيانة الطارئة وفقا لمتطلباتها . القيام بإعداد تقارير عمل الصيانة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم الكهرباء والتبريد
بدائــــرة الصيــانـــــــة
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إصالح وصيانة جميع األدوات والمعدات الكهربائية . عمل التوصيالت الكهربائية الجديدة للمنشآت التابعة للمكتب . تركيب إضاءات الزينة لألعياد الوطنية المجيدة لبعض المنشآت التابعة للمكتب . إصالح وتركيب الكابالت الكهربائية بأنواعها وأحجامها المختلفة داخل إحراماتالمراكز اإلدارية .
 تركيب مصابيح أعمدة اإلنارة الداخلية بالمراكز اإلدارية . القيام بصيانة وإصالح كافة أجهزة التبريد بأنواعها المختلفة لكافة المنشآت التابعةللمكتب وكذلك اإلشراف على تنفيذ مشروع صيانة التكييف المركزى بمبنى
المكتب.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم متابعة مشاريع الصيانة
بدائرة الصيانة
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
-

-

إجراء المسح الميداني لحصر جميع متطلبات الصيانة ألي مركز.
إعداد عروض طلبات األسعار لألعمال المطلوب تنفيذها.
إعداد المواصفات الالزمة مع المخططات التفصيلية لسهولة تنفيذ األعمال.
اإلعاااالن ماااع االساااتدعاء المباشااار لشاااركات والمؤسساااات المتخصصاااة بتلاااك
األعمال.
استالم العروض المقدمة مان الشاركات والمؤسساات وتحليلهاا واختياار األنساب
منها لتنفيذ العمل.
العمل على إعداد المخاطباات وتكملاة إجاراءات إساناد األعماال وأوامار الشاراء
وكذلك أوامر الشغل.
العمال علااى متابعااة سااير األعمااال وإعااداد التقااارير الالزمااة ماان نساابة اإلنجاااز
وكااذلك إعااداد جاادول الاادفعيات المرحليااة والختاميااة وإصاادار شااهادات إنجاااز
العمل.
العمل على إعداد متطلبات المراكز من أعمال الصيانة للخطط الخمسية.
إعداد التقارير السنوية لمعرفة األعمال المنجزة خالل العام.
التنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة الوسائل التاي مان شاأنها تساهيل وتطاوير
العمل.
القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاق
اختصاصاته.
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إختصاصـــــــات دائرة الصيانة بمرباط
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إعداد برامج الصيانة الدورية للمنشآت الحكومية التابعة للمكتب لواليات طاقة ومرباطوسدح والمناطق التابعة لها.
 القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الدائمة للمنشآت والمباني التابعة للمكتب في تلكالمناطق.
 القيام بتحديد االحتياجات الالزمة ألعمال الصيانة لتلك المناطق. القيام بأعمال الصيانة الطارئة وفقا لمتطلباتها . القيام بإعداد تقارير عمل الصيانة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.
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إختصاصــــــــات
قسم الشؤون اإلدارية والخدمات
بدائرة الصيانة بمرباط
بالمديرية العامة للمشاريع و الصيانة
 القيام بجميع األعمال اإلدارية والخدمات المتعلقة بالدائرة. القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة . القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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إختصاصــــــات
قسم الورش والصيانة
بدائرة الصيانة بمرباط
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إعداد برامج الصيانة الدورية للمنشآت الحكومية التابعة للمكتب لواليات طاقة ومرباطوسدح والمناطق التابعة لها.
 القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الدائمة للمنشآت والمباني التابعة للمكتب في تلكالمناطق.
 القيام بتحديد االحتياجات الالزمة ألعمال الصيانة لتلك المناطق. القيام بأعمال الصيانة الطارئة وفقا لمتطلباتها . القيام بإعداد تقارير عمل الصيانة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات دائرة الصيانة بثمريت
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إعداد برامج الصيانة الدورية للمنشآت الحكومية التابعة للمكتب بالنجد لوالياتثمريت وشليم وجزر الحالنيات والمزيونة ومقشن.
 القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الدائمة للمنشآت والمباني التابعة للمكتب في تلكالمناطق .
 القيام بتحديد االحتياجات الالزمة ألعمال الصيانة لتلك المناطق . القيام بأعمال الصيانة الطارئة وفقا لمتطلباتها . القيام بإعداد تقارير عمل الصيانة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاتها.
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إختصاصــــــــات
قسم الشؤون اإلدارية والخدمات
بدائرة الصيانة بثمريت
بالمديرية العامة للمشاريع و الصيانة
 القيام بجميع األعمال اإلدارية والخدمات المتعلقة بالدائرة . القيام بتوفير االحتياجات المكتبية وفقا لما هو معتمد للدائرة. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير الخاصة بالدائرة . القيام بتنظيم أعمال السائقين والفراشين والمستخدمين وفقا لمتطلبات العملبالدائرة.
 إعداد التقارير الالزمة عن سير العمل في القسم لمدير الدائرة. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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إختصاصــــــات
قسم الورش الصيانة
بدائرة الصيانة بثمريت
بالمديرية العامة للمشاريع والصيانة
 إعداد برامج الصيانة الدورية للمنشآت الحكومية التابعة للمكتب بالنجد لوالياتثمريت وشليم وجزر الحالنيات والمزيونة ومقشن .
 القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الدائمة للمنشآت والمباني التابعة للمكتب في تلكالمناطق.
 القيام بتحديد االحتياجات الالزمة ألعمال الصيانة لتلك المناطق . القيام بأعمال الصيانة الطارئة وفقا لمتطلباتها . القيام بإعداد تقارير عمل الصيانة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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