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دليل إجراءات العمل بإدارة إسكان موظفي الدولة

املــقـــدمـــة
تختص إدارة إسكان موظفي الدولة مبتابعة وتنفيذ طلبات اجلهات احلكومية من مباني مستأجرة
سواء إلستغاللها كسكن حكومي أو كمكاتب أو مخازن وفق ًا لقرارات جلنة إستئجار العقارات
بالوزارة طبق ًا إلختصاصاتها إضافة إلى مسؤليتها لتوفير بعض اخلدمات مثل خدمات املركبات
وخدمات إدارات الوزارة وصيانة املركبات احلكومية .
علم ًا بأن املستندات والنماذج املطلوبة تتوفر لدى اإلدارة إلستخدامها .
وسوف يحتوي هذا الدليل على العناصر التالية :
او ًال :إجراءات إستئجار وجتهيز املباني
ثاني ًا :إجراءات إسكان موظفي الدولة
ثالث ًا :إجراءات النقليات
ونامل أن يحقق هذا الدليل الهدف املطلوب لكل من موظفي الوزارة واملراجعني املستفيدين من
خدمات اإلدارة .
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الهٌكل التنظٌمً
إدارة إسكان موظفً الدولة
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مراقبة إسكان
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مراقبة إستئجار
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قسم السكن
الحكومً

قسم التخصٌص
والتجهٌز
والمتابعة

قسم مركبات
الخدمات

قسم متابعة
المكاتب الحكومٌة
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قسم الطلبات
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قسم متابعة صٌانة
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دليل إجراءات العمل بإدارة إسكان موظفي الدولة

اجراء ( )1إجراءات استئجار وجتهيز املباني-:
أ – الطلبات والعروض
األهـــداف

يهدف هذا احملور إلى متابعه تعاميم وتعليمات إدارة اسكان موظفي
الدولة لتلبية طلبات اجلهات احلكومية من مباني سكنية ومكاتب حكومية
ومخازن.
إدارة الشئون اإلدارية مخاطبة وزارة االعالم لإلعالن

مجاالت املسؤولية

 شئون امليزانية العامة. إدارة الشئون املالية. اجلهات الرقابية (ديوان احملاسبة) - 1اجراءات طلبات اجلهات احلكومية من استئجار مكاتب ومساكن
ومخازن اخلاصة باجلهة الطالبة-:

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 تعبئة منوذج طلب استئجار مبنى باإلضافة إلى مرفقات أخرى مطلوبة. - 2إجراءات عروض املالك لتأجير العقارات (أفراد  -شركات)- :
الشروط واملستندات املطلوبة- :
 تعبئة منوذج عرض تأجير عقار (فلل-مساحات مفتوحة-وحداتسكنية) مبكتب رئيس قسم الطلبات والعروض.

املصطلحات
املستخدمة

__
اإلجراءات الفرعية إلستئجار وجتهيز املباني
إجراءات طلبات اجلهات احلكومية من إستئجار مكاتب ومساكن
ومخازن

اإلجراء بالتفصيل

الشروط واملستندات املطلوبة-:
 - 1كتاب من اجلهة الطالبة يفيد باحتياجاتها من املساحات مدعم ًا بالهيكل
التنظيمي وإحتياجاتها من املساحات اخلدمية .
 - 2ما يفيد بتوفر باإلعتمادات املالية املخصصة لغرض اإلستئجار
باإلضافة إلى اعتمادات التأثيث .
 - 3تعبئة منوذج طلب إستئجار مبنى ( مرفق صورة ) .

االصدار الثاني 2018
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اإلجراء بالتفصيل

 - 4االفادة عن وجود أراضي مخصصة لبناء املقر الدائم أو مشروع
لبناء املقر .
 - 2إجراءات عروض املالك لتأجير العقارات ( أفراد – شركات ) -:
الشروط واملستندات املطلوبة-:
 - 1صورة من االعالن ( في اجلريدة الرسمية  /الكويت اليوم ) عن
حاجة الوزارة إلستئجار مبنى .
 - 2تعبئة منوذج عرض تأجير عقار ( فلل – مساحات مفتوحة – وحدات
سكنية ) مبكتب رئيس قسم الطلبات والعروض ( مرفق صورة ) .
 - 3صوة عن وثيقة العقار .
 - 4صورة عن رخصة البناء ( بلدية الكويت ) .
 - 5صورة عن مخطط البناء .
 - 6صورة عن إعتماد اإلدارة العامة لإلطفاء لشروط األمن و السالمة للعقار.
 - 7توكيل من املالك مبن ميثله لتعبئة بيانات النموذج وتوقيعه.
 - 8صورة من البطاقة املدنية ملالك العقار وملن ميثله بالوكالة.
 - 9كتاب أو وصل من وزارة الكهرباء واملاء يفيد بإيصال التيار
الكهربائي .
 - 10في حالة ملكية العقار يعود لشركات أو مؤسسات يطلب املستندات
التالية-:
أ  -صورة عقد تأسيس الشركة .
ب  -صورة للمفوض بالتوقيع عن الشركة .
ت  -صورة من البطاقة املدنية .
ج  -نسبة العمالة الوطنية .
حضور الرئيس التنفيذي للشركة أو من ميثله بالتوقيع رسمي ًا لتعبئة
منوذج تأجير املبنى إلى مكتب رئيس قسم الطلبات والعروض بإدارة
إسكان موظفي الدولة ( بلوك  ) 11الدور الثاني.

املراجع

__

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018
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اجراء ( )1إجراءات استئجار وجتهيز املباني-:
ب – العقود
األهـــداف

يهدف هذا احملور إلى متابعه تعاميم وتعليمات -إدارة اسكان موظفي
الدولة لتلبية طلبات اجلهات احلكومية من مباني سكنية ومكاتب حكومية
ومخازن.
 -إدارة الشئون القانونية .

مجاالت املسؤولية

 إدارة الشئون املالية. اجلهات الرقابية ( إدارة الفتوى والتشريع – ديوان احملاسبة – الرقابةاملالية)
أ – إبرام عقد جديد.
 - 1كتاب مالك املبنى باملوافقة على قرار اللجنة .
 - 2عقود لصيانة التكييف املركزي واملصاعد وعقود تركيب الكاميرات.
 - 3كتاب براءة ذمة من وزارة الكهرباء واملاء للمبنى املستأجر أو إيصال
سداد قيمة فواتير املاء والكهرباء املدفوعة عن املبنى .
ب -إبرام عقد بعد تعديل القيمة االيجارية.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 - 1كتاب من املالك بطلب زيادة األجرة.
 - 2تقرير من مراقبة إسكان موظفي الدولة عن حالة املبنى.
 - 3كتاب من اجلهة املستفيدة عن مدى تعاون املالك.
 - 4كتاب من مالك املبنى باملوافقة على القيمة اإليجارية املقترحة من
الوزارة.
ت – إبرام عقد بعد نقل ملكية العقار أو تعديل الطرف الثاني .
 - 1صورة عن البطاقة املدنية.
 - 2صورة حديثة عن عقود ( صيانة التكييف املركزي واملصاعد).
 - 4مخاطبة اجلهات الرقابية ( ديوان احملاسبة – إدارة الفتوى والتشريع).

املصطلحات
املستخدمة

االصدار الثاني 2018
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 - 1إجراءات إبرام عقد جديد:
 - 1التأكد من توفر املستندات املطلوبة إلبرام العقد املقدمة من املالك
والتأكد من أخذ املوافقات من اجلهات الرقابية (ديوان احملاسبة-
إدارة الفتوى والتشريع – الرقابة املالية).
 - 2يتم االتصال مع مالك العقار ملراجعة قسم العقود باإلدارة للتوقيع
على العقد والتوقيع علي منوذج حتويل القيمة اإليجارية .
 - 3بعد توقيع العقد من قبل الوزارة يستدعى مالك العقار أو من ينوب
عنه ويعطى نسخة أصلية من العقد.
 - 2إجراءات إبرام عقد بعد تعديل القيمة اإليجارية:
بناء على طلب املالك بزيادة األجرة بعد
 إبرام هذا النوع من العقود يتم ًمرور ( )5سنوات على التعاقد.

اإلجراء بالتفصيل

 - 3إجراءات إبرام عقد بعد نقل ملكية العقار أو تعديل الطرف الثاني:
يرد للوزارة كتاب من مالك العقار بأنه باع عقاره إلى مالك آخر أو
كتاب من املشتري للعقار مرفق به صورة عن سند ملكيته للعقار أو بتغيير
الشركة املديرة للعقار.
 – 4إجراءات إلغاء عقد:
هناك نوعان من إلغاء العقود:
بناء على طلب مالك العقار -:
 - 1إلغاء العقد ً

 هذه احلالة يكتب للجهة املستفيدة مبضمون كتاب املالك ثم في حال الردبعدم احلاجة تقوم الوزارة بإتخاذ إجراءات اإللغاء ومن ثم التنسيق
مع اجلهة واملالك عن طريق مراقبة اإلسكان لتسليم املبنى .وفي حال
طلبهم مبنى بديل يتم إبالغ قسم الطلبات والعروض باتخاذ إجراءات
البحث عن مبنى بديل وهذه ال تلزم الوزارة بفترة إنذار شهرين
مدفوعة األجر للمالك.

االصدار الثاني 2018
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بناء على كتاب يرد للوزارة من اجلهة املستغلة للعقار:
 - 2إلغاء العقد ً

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

 وفي هذه احلالة تخاطب الوزارة مالك املبنى بكتاب رسمي مسجل بعلمالوصول قبل املوعد احملدد لإللغاء بشهرين على األقل مدفوعة األجرة
ويرسل صورة من الكتاب بالفاكس للمالك ويتم مخاطبة اجلهة املستفيدة
مبوعد اإللغاء ويطلب منها التنسيق مع مراقبة إسكان موظفي الدولة
إلخالء املبنى وتسليمه للمراقبة قبل اسبوع على األقل من موعد اإللغاء
ليتم التسليم في نفس الوقت ملالك املبنى أو من ينوب عنه.
 وفي حالة عدم توفر مبنى بديل إذا كانت الوزارة تقوم بإجراءاتهاللبحث عن بديل ولم يتوفر بعد عندها يتم مخاطبة املالك مرة أخرى
بتمديد فترة إلغاء العقد وذلك حتى يتم توفر البديل.
 وفي حالة تقاعس مالك املبنى أو من ينوب عنه للحضور إلستالم املبنىفي املوعد احملدد لإللغاء ،يرسل مراقب إسكان موظفي الدولة مفاتيح
املبنى لإلدارة لتقوم بتحويلها لإلدارة القانونية إلتخاذ إجراءاتها في
ذلك .
__
22481413
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دليل إجراءات العمل بإدارة إسكان موظفي الدولة

اجراء ( )2إسكان موظفي الدولة:
األهـــداف

متابعة العقود مع مالك املباني املستأجرة طوال فترة التعاقد والتأكد من
إشغال هذه املباني املستأجرة إضافة إلى متابعتها مع املالك بالنسبة ألعمال
الصيانة أثناء إستغاللها واإلشراف على املجمعات اململوكة للوزارة وهي:
(مجمع الشامية ،مجمع خيطان ،مجمع الشعب ).
 -اجلهات احلكومية املختلفة املستغلة للمكاتب والوحدات السكنية.

مجاالت املسؤولية

 املالك أصحاب املباني املستأجرة. إدارة أمالك الدولة (وزارة املالية). -إدارة إسكان موظفي الدولة

إجراءات متابعة املكاتب احلكومية املستأجرة:
 - 1القيام مبتابعة تنفيذ (العقود املبدئية) املبرمة مع املالك بشأن تنفيذ
التعديالت الالزمة واملطلوبة من قبل اجلهة الطالبة و إستالم املباني
املستأجرة للجهات احلكومية كمكاتب لها أو لبعض إداراتها .
 - 2متابعة بنود عقود التأجير اخلاصة للمباني املستأجرة كمكاتب طيلة
فترة سريان العقد والتنسيق مع املالك واجلهات املستغلة ملعاجلة أية
أمور تطرأ على بنود العقد.
 - 3مخاطبة املالك بشأن أعمال الصيانة التي حتتاجها املباني أثناء سريان
العقد ومتابعتها.
النماذج املستخدمة  - 4متابعة إستغالل املباني املستأجرة كمقار لإلدارات احلكومية والتأكد
في تنفيذ اإلجراء
من مدى إستغاللها بالكامل من قبل اجلهة املستغلة لهذه املباني.
 - 1استالم و تسليم املباني:
أ  -ترد مذكرة من إدارة إسكان موظفي الدولة بطلب إستالم املبنى
املستأجر من املالك و تسليمه إلى ممثل اجلهة املستغلة ،حيث يتم التنسيق
بني الطرفني (املالك و اجلهة املستغلة ) و بعد التأكد من تنفيذ املالك
التعديالت املطلوبة في العقد املبدئي يتم االستالم و التسليم مبوجب
محضر يتم إعتماده من جميع األطراف ( ممثل املالك  ،ممثل اجلهة
املستغلة  ،ممثل وزارة املالية ) .
ب – يتم إعداد مذكرة باملوضوع مرفق بها محضر االستالم والتسليم
وإرسالها إلى إدارة إسكان موظفي الدولة.
االصدار الثاني 2018
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 - 2طلب زيادة القيمة اإليجارية:
أ – كتاب من مالك العقار بطلب زيادة القيمة اإليجارية.
ب -ترد مذكرة من إدارة إسكان موظفي الدولة بطلب مالك العقار
زيادة القيمة اإليجارية ملرور خمس سنوات على ابرام العقد ،حيث
يقوم موظف القسم بالكشف على العقار والتأكد من حالة املبنى ومن
مدى تعاون املالك مع اجلهة املستغلة في تنفيذ الصيانة املطلوبة.
ت – يتم إعداد مذكرة باملوضوع تفيد بحالة املبنى ومدى تعاون املالك
وإرسالها إلى إدارة إسكان موظفي الدولة.
ج – يقوم املوظف بإعداد مذكرة باملوضوع ومرفق بها محضر االستالم
و التسليم وتاريخه وإرسالها إلى إدارة إسكان موظفي الدولة.
 - 3طلب الصيانة:
أ -كتاب من اجلهة املستغلة بعمل صيانة للمبنى.
النماذج املستخدمة ب -ترد مذكرة من إدارة إسكان موظفي الدولة بطلب إحدى اجلهات
املستغلة للمباني املستأجرة عن حاجة العقار للصيانة.
في تنفيذ اإلجراء
ت -يقوم رئيس القسم املختص بتكليف أحد املوظفني بالكشف على العقار
وحتديد أنواع الصيانة املطلوبة.
ث -يقوم املوظف بإعداد كتاب للمالك لتنفيذ أعمال الصيانة املطلوبة.
ج  -يتم التنسيق مع اجلهة املستغلة وممثل املالك للتأكد من تنفيذ املالك
للصيانة املطلوبة.
ح -يقوم املوظف بإعداد مذكرة إلدارة إسكان موظفي الدولة تفيد مبا
مت حول هذا املوضوع (تنفيذ الصيانة املطلوبة ،عدم رغبة أو تعاون
املالك بتنفيذ الصيانة املطلوبة).
 - 4إلغاء العقود اإليجارية:
أ – كتاب من اجلهة املستغلة للمبنى بإلغاء املبنى املستأجر.
ب -ترد مذكرة من إدارة إسكان موظفي الدولة بطلب إلغاء أحد العقود
اإليجارية موضح ًا بها تاريخ اإللغاء.

االصدار الثاني 2018
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ت – يقوم رئيس القسم املختص بتكليف أحد املوظفني بالتنسيق مع اجلهة
املستغلة وممثل املالك للتأكد من إخالء العقار قبل التاريخ احملدد لإللغاء
بأسبوع على األقل.
ث – في املوعد احملدد بني اجلهة املستغلة وممثل املالك وبحضور ممثل
وزارة املالية و بعد التأكد من إخالء العقار يتم االستالم والتسليم وفق
محضر اإللغاء بعد إعتماده من جميع األطراف.
ج – يقوم املوظف بإعداد مذكرة باملوضوع ومرفق بها محضر االستالم
و التسليم وتاريخه وإرسالها إلى إدارة إسكان موظفي الدولة.
ح – في حال عدم متكن اجلهة املستغلة من اإلخالء في املوعد احملدد أو
عدم حضور املالك أو من ميثله يتم إبالغ اإلدارة باملوضوع مبذكرة
رسمية مع إرسال مفاتيح املبنى إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بذلك.
إجراءات السكن احلكومي:
 - 1طلب تخصيص وحدة سكنية
النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء  - 2كتاب من جهة عمل الساكن لتخصيص سكن.
 - 3يسجل طلب التخصيص بنموذج التخصيص املعد لذلك من قبل
املوظف املختص .
 - 4يعطى ملندوب الوزارة أو الساكن لتوقيعه من قبل املسئولني في جهة
عمل الساكن وإعادته للمراقبة .
 - 5تسلم الوحدة السكنية للساكن ويذكر بنموذج األشغال تاريخ السكن
وترسل نسخة للوزارة .
 - 6حتفظ في ملف الساكن نسخة عن جميع املراسالت والنماذج.
- 2عمل شهادات سكن للسكان القاطنني بالوحدات السكنية
بعد إسكان صاحب العالقة يتم تزويده بالشهادات اآلتية- :
 - 1شهادة للهيئة العامة للمعلومات املدنية .
 - 2شهادة لوزارة املواصالت .
 - 3شهادة لوزارة الكهرباء واملاء.
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 - 3عمل طلب صيانة لوحدات سكنية
 - 1كتاب من الساكن بأعمال الصيانة الطلوبة.
 - 2تسليم املعاملة إلى رئيس القسم .
 - 3توزيع املعاملة من قبل رئيس القسم إلى املوظف املختص.
 - 4يقوم املوظف املختص مبخاطبة مالك العقار بكتاب رسمي مسجل
بعلم الوصول لعمل الصيانة الالزمة.
 - 5يص َّدر الكتاب من قبل الصـادر و يؤخذ منه نسخة للمتابعة وحتفظ
نسخة مبلف املالك .
 - 4عمل صيانة لوحدة سكنية ملك دولة
 - 1كتاب من الساكن بأعمال الصيانة الطلوبة.
 - 2تسليم املعاملة إلى رئيس القسم.
 - 3توزيع املعاملة من قبل رئيس القسم إلى املوظف املختص.
النماذج املستخدمة  - 4إعداد مذكرة إلدارة أمالك الدولة لعمل الصيانة املطلوبة.
في تنفيذ اإلجراء  - 5تص َّدر املذكرة من قبل السجل.
 - 6إستالم نسخة من الطلب ومتابعته مع أمالك الدولة.
 - 7طلبات الصيانة التي تتم للمجمعات السكنية ملك الدولة وهي
(خيطان ،الشامية ،الشعب).
 - 5اإلجراءات املتبعة لتأثيث الوحدات السكنية املستأجرة-:
 - 1ورود مذكرة من إدارة إسكان موظفي الدولة للتنسيق مع املالك
لتأثيث منوذج لوحدة سكنية مستأجرة.
 - 2التنسيق مع مالك العقار بتأثيث منوذج لوحدة سكنية من األثاث
املعتمد حسب الكشف املعد من مراقبة إسكان موظفي الدولة.
 - 3الكشف من قبل جلنة مكونة من مراقبة إسكان موظفي الدولة واجلهة
املستغلة للعقار واعتماد النموذج.
 - 4يقوم املالك بتأثيث جميع الوحدات السكنية حسب النموذج املعتمد مع
مراعاة التوصيات من قبل اللجنة املعتمدة لألثاث.
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دليل إجراءات العمل بإدارة إسكان موظفي الدولة

 - 6اإلجراءات املتبعة لتأثيث الوحدات السكنية (ملك الدولة):
 - 1التنسيق مع مراقبة املخازن حلصر األثاث املتوفر.
 - 2إعداد طلب الصرف لألثاث املطلوب واعتماده من قبل مراقبة
إسكان موظفي الدولة.
 - 3يقوم املوظف املختص بصرف األثاث املطلوب من مراقبة املخازن.
يتم تأثيث الوحدة السكنية وتسليمها للساكن.
 - 7تبديل أثاث (مالك العقار):
 - 1كتاب من الساكن أو جهة العمل بتبديل األثاث.
 - 2تسليم املعاملة إلى رئيس القسم .
 - 3توزيع املعاملة من قبل رئيس القسم إلى املوظف املختص.
 - 4القيام من قبل املوظف املختص بعمل كتاب تبديل أثاث للمالك
وتصديره من قبل الصادر والوارد .
النماذج املستخدمة  - 5يص َّدر من قبل مكتب سجل الصادر والوارد وترسل نسخة للموظف
املختص.
في تنفيذ اإلجراء
 - 6املوظف املختص يرسل نسخة للمتابعة لكي يتمكن من متابعة
املوضوع مع املالك.
 - 8تبديل أثاث وزارة (ملك الدولة)
 - 1كتاب من الساكن أو جهة العمل بتبديل األثاث.
 - 2تسليم املعاملة إلى رئيس القسم.
 - 3توزيع املعاملة من قبل رئيس القسم إلى املوظف املختص.
 - 4يقوم املوظف املختص بعمل طلب صرف ويرسله إلى املوظف
املختص لعمل إستمارة صرف باألثاث املراد تبديله.
 - 5إستالم إستمارة الصرف من املوظف والتنسيق مع صاحب العهدة أو
الساكن للقيام بإستخراج األثاث من املستودعات للساكن.
 - 6إسترجاع األثاث املستبدل إلى املراقبة وعمل طلب إعادة وإسترجاعه
إلى قسم األثاث املستعمل.
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 - 7حتفظ نسخة من إستمارة الصرف ونسخة من إستمارة اإلعادة في
ملف الساكن وتسجيله في عهدة الساكن.
 - 9تغيير سكن:
 - 1كتاب من جهة العمل بتغيير السكن للموظف.
 - 2تسليم املعاملة إلى رئيس القسم.
 - 3توزيع املعاملة من قبل رئيس القسم إلى املوظف املختص.
 - 4تسجيل وإدراج إسم الساكن في جدول حلفظة األولوية لكل موظف
يرغب بتغير سكنه من مكان لي آخر.
 - 5تسجيله في الوحدة السكنية املراد االنتقال إليها.
 - 6عند إخالء أو إشغال الوحدة السكنية املراد االنتقال إليها يتم إستدعاء
الساكن وعمل طلب تخصيص له لتوقيعه من جهـة عمله وإعادتــه
للمراقبة.
النماذج املستخدمة
 - 7يتم توقيع الساكن على منوذج تسليم وحدة سكنية وعهدة أثاث وعمل
في تنفيذ اإلجراء
كتاب جلهة عمل الساكن ويرسل الكتاب مع طلب التخصيص.
 - 8يرسل الكتاب إلى جهة عمل الساكن.
 - 9ترسل النسخ األخرى إلى موظفة الكمبيوتر لتسجيلها.
 - 10يحفظ صورة من الكتاب والنموذج في ملف الساكن.
 - 11يتم إستالم الوحدة السكنية من الساكن ويرسل كتاب رسمي جلهة
عمله بذلك مع منوذج إخالء ومن ثم تسجل بالكمبيوتر وحتفظ نسخة
منهما في ملف الساكن.
 - 10اإلجراءات املتبعة بجرد وإخالء الوحدة السكنية (ملك دولة /
مستأجرة)
 - 1كتاب من جهة العمل برغبة الساكن بإخالء السكن.
 - 2تسليم املعاملة إلى رئيس القسم.
 - 3توزيع املعاملة من قبل رئيس القسم إلى املوظف املختص.

االصدار الثاني 2018

15
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 - 4حضور الساكن مع متعهد بتسليم السكن في التاريخ احملدد وتوقيعهما
على منوذج التعهد بذلك مع أخذ صورة البطاقة املدنية للمتعهد
والسكن.
 - 5مخاطبة اجلهة التابع لها الساكن بكتاب رسمي بجرد الوحدة السكنية
للموظف املغادر.
 - 6متابعة إخالء الوحدة مع املتعهد.
 - 7حفظ املستندات مبلف الساكن.
 - 11إلغاء وحدات سكنية :
 - 1كتاب من جهة العمل بإلغاء الوحدات السكنية.
 - 2يتم إستالم كتاب إلغاء الوحدة السكنية من اإلدارة.
النماذج املستخدمة
 - 3تعطى للموظف املختص.
في تنفيذ اإلجراء
 - 4يقوم املوظف املختص بالتنسيق مع جهة العمل التي يعمل بها ساكن
الوحدة السكنية و مع مالك العقار لتحديد موعد تسليم الوحدة السكنية.
 - 5يعمل محضر تسليم من قبل املوظف املختص يسجل به:
أ -إسم مالك الوحدة السكنية أو من ينوب عنه.
ب  -أسم مندوب اجلهة املستغلة للمبنى أو للوحدة السكنية.
ت -مندوب عن مراقبة إسكان موظفي الدولة
 - 6في املوعد احملدد للتسليم يوقع اجلميع على محضر إستالم وتسليم
الوحدة السكنية.
 - 7يرسل مذكرة إلى اإلدارة بذلك.
 - 8يتم إلغاء الوحدة السكنية من النظام اآللي لإلدارة.
حتفظ نسخة في ملف املالك والساكن.

املصطلحات
املستخدمة

االصدار الثاني 2018

__

16

دليل إجراءات العمل بإدارة إسكان موظفي الدولة

 - 1إجراءت متابعة املكاتب احلكومية املستأجرة :
 - 1القيام مبتابعة تنفيذ (العقود املبدئية ) املبرمة مع املالك بشأن تنفيذ
التعديالت الالزمة واملطلوبة من قبل اجلهة الطالبة و إستالم املباني
املستأجرة للجهات احلكومية كمكاتب لها أو لبعض إداراتها .
 - 2متابعة بنود عقود التأجير اخلاصة للمباني املستأجرة كمكاتب طيلة
فترة سريان العقد والتنسيق مع املالك واجلهات املستغلة ملعاجلة أية
أمور تطرأ على بنود العقد.
 - 3مخاطبة املالك بشأن أعمال الصيانة التي حتتاجها املباني أثناء سريان
العقد ومتابعتها.
 - 4متابعة إستغالل املباني املستأجرة كمقار لإلدارات احلكومية والتأكد
من مدى إستغاللها بالكامل من قبل اجلهة املستغلة لهذه املباني.

اإلجراء بالتفصيل

 - 2إجراءات السكن احلكومي:
اخلطوات املتبعة والدورة املستندية :
 - 1تسليم وإستالم الوحدات السكنية املستأجرة واململوكة للدولة ملوظفي
الدولة واجلهات احلكومية املعنية.
 - 2إستالم وتسليم الوحدات السكنية املستأجرة من وإلى املالك.
 - 3دراسة طلبات اجلهات احلكومية اخلاصة بالتجهيزات والتأثيث
وإعداد الدراسات واملواصفات وجتهيز الوثائق الالزمة بالتعاون مع
إدارة الشئون املالية بالوزارة متهيد ًا إلعداد املناقصات أو املمارسات
الالزمة لها ودراسة العطاءات وتقدمي التوصيات الالزمة بشأنها إلى
إدارة الشئون املالية.
 - 4مخاطبة مالك العقارات بتنفيذ أعمال الصيانة الالزمة للوحدات
السكنية املستأجرة واملجمعات السكنية اململوكة للدولة ومتابعة تنفيذها.
 - 5التدقيق على فواتير إستهالك الكهرباء واملاء للوحدات السكنية
املستأجرة واململوكة بالتنسيق مع إدارة الشئون املالية بالوزارة.
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

 - 6متابعة حصر األثاث املستهلك بصورة جزئية أو كلية وإعادته ملراقبة
املخازن بإدارة الشئون املالية متهيد ًا إلصالحه وكذلك إعادة األثاث
املستهلك اخلارج عن نطاق اإلستخدام إلى مراقبة املخازن بإدارة
الشئون املالية.
 - 7فحص األثاث للوحدات السكنية التي يتم توريدها إلى مخازن
الوزارة وبيان صالحيته ومطابقته للمواصفات بالتنسيق مع اللجنة
املختصة ومراقبة املخازن في إدارة الشئون املالية قبل اإلستالم
لألثاث النهائي.
__
24883900/ 24883600/ 24888124
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إجراء ( )3النقليات

األهـــداف

اإلشراف على العالقة التعاقدية بني الوزارة والشركات املتعهدة فيما
يتعلق بعقد إستئجار مركبات مختلفة خلدمات الوزارة ومتابعة أعمال
صيانة املركبات احلكومية.

وكذلك اإلشراف على العالقة التعاقدية بني الوزارة والشركات
املتعهدة فيما يتعلق بعقدي أعمال النظافة وأعمال احلراسة البشرية
واألمنية ملواقع متفرقة لوزارة اخلارجية.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 - 1تخصيص املركبات خلدمات الوزارة:
 مذكرة من اإلدارة الطالبة موجهة إلى رئيس جلنة تخصيص املركباتاحلكومية (الوكيل املساعد لشئون اخلدمات العامة)
 -دراسة الطلب من قبل مراقبة النقليات وتقدمي الدراسة للجنة التخصيص.

اإلجراء بالتفصيل

 في حال موافقة اللجنة على طلب واعتماد املوافقة من قبل السيد وكيلالوزارة يتم ابالغ اإلدارة الطالبة باملوافقة ،ويتم مخاطبة إدارة
الشئون املالية ألخذ املوافقات الالزمة (إدارة شئون التخزين  -إدارة
نظم الشراء) ومن ثم مخاطبة املتعهد لتوفير املطلوب.
 - 2حتويل تخصيص املركبة من موظف إلى موظف.
 مذكرة من اإلدارة الطالبة موجهة إلى رئيس جلنة تخصيص املركباتاحلكومية (الوكيل املساعد لشئون اخلدمات العامة)
 دراسة الطلب من قبل مراقبة النقليات وتقدمي الدراسة للجنة التخصيص. في حال موافقة اللجنة على طلب واعتماد املوافقة من قبل السيد وكيلالوزارة يتم ابالغ اإلدارة الطالبة باملوافقة ،ويتم مخاطبة إدارة
الشئون املالية ألخذ املوافقات الالزمة (إدارة شئون التخزين  -إدارة
نظم الشراء) ومن ثم مخاطبة املتعهد لتوفير املطلوب.
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 - 3متابعة صيانة املركبات املستأجرة:
 عند استالم املركبة يتم تسجيل البيانات اخلاصة باملركبة على منوذجالفحص املوجود في اآليباد وذلك من قبل الفاحص الفني.
 يقوم الفاحص الفني بفحص شامل للمركبة وتدوين املالحظاتواألعطال املوجودة باملركبة على منوذج الفحص املوجود في اآليباد
مع اإلعتماد.
 يتم إرسال منوذج الفحص لرئيس (قسم إصالح املركبات) العتماداملالحظات واألعطال.
 إعطاء نسخة ملندوب الشركة إلمتام املالحظات واإلصالحات املطلوبةبكراج الشركة.
 عند اإلنتهاء من اإلصالحات يتم تسليم املركبة إلى قسم إصالح املركباتملعاينة اإلصالحات التي مت إجنازها.

اإلجراء بالتفصيل

 وعند اإلنتهاء من فحص املركبة يتم اعتماد الفاحص الفني ورئيسالقسم واملراقب وتسليمها إلى اجلهة.
 إذا لم يلتزم املتعهد في بنود العقد يتم مخالفته من قبل املوظف املختصمع ذكر نوع املخالفة ورقم البند الذي مب يلتزم فيه ويتم تطبيق املخالفة
عليه.
 - 4اإلجراءات املطلوبة لعقدي النظافة واحلراسة
أ -في حال طلب زيادة أو نقصان في عدد عمال النظافة وحراس
األمن-:
 مذكرة من اجلهة املستفيدة موجهه إلى مراقبة النقليات. يتم دراسة الطلب من قبل قسم تدقيق خدمات النقليات ومدى احلاجةوذلك بعد الرجوع لبنود العقد بني وزارة املالية واملتعهد للتأكد من
إمكانية الزيادة.
 يتم مخاطبة إدارة الشئون املالية ألخذ املوافقات الالزمة في حال إمكانيةتوفير املطلوب من العقد.
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ب -في حال طلب زيادة املواد أو األدوات ،يتم إرسال مذكرة من
اجلهة املستفيدة إلى مراقبة النقليات.

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
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 يتم دراسة الطلب من قبل قسم تدقيق خدمات النقليات. بعد املوافقة على الزيادة يتم مخاطبة املتعهد بتوفير املواد واألدواتللجهة املستفيدة.
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