
 

 3من  1الصفحة 

 

 إدارة املوارد املاديت واملمتلكاثسياست 
 414 السياسةرقم 

 املوارد والشراكاتإدارة  املعيار
 سياسة اإلدارة املالية اسم السياسة

 مجيع اإلدارات ابإلدارة الرئيسة املسؤولية عن التطبيق
 .إحكام واثئق األصول واملمتلكات -1 املتوقعة املخرجات

 هـ1443 - 1 النسخة
 

 الغرض: -1
 حصر وتصنيف وصيانة األصول وادلمتلكات. .1
 تطبيق اشرتاطات معايري األمن والسالمة. .2
 تطبيق االستخدام األمثل دلوارد اجلمعية. .3
 
 :السياست -2

 .صول الثابتةمثل لألالستخدام األتقوم اجلمعية اب .1
 .دارة وصيانة االصول الثابتةاجلمعية إبتقوم  .2
 .صولمن وسالمة األأدارة تقوم اجلمعية إب .3
 .و ادلنتجاتأضف  االرار السلبية للممتلكات تقوم اجلمعية خب .4
 .دارة وختزين ادلوادتقوم اجلمعية إب .5
 .عادة تدويرهإمثل للمنافع العامة وخضف  التالف و لرتشيد واالستخدام األتقوم اجلمعية اب .6

 
 املسؤولياث: -3

 ادلالية.الشؤون إدارة  .1
 .ادلوارد البشريةإدارة  .2
 الضفروع.قسم  .3
 .والصيانة إدارة اخلدمات .4
 التقنية. وحدة .5

 
افرها: -4  املستنداث الواجب جو

 .ألصول ادلوجودة )صكوك األراضي ، استمارات السيارات ، العقود ، والعهد ، الضفواتري(حصر اإثبااتت  .1
 .تالفحمضر إالئحة الصرف والعهد و  .2
 الئحة األمن والسالمة. .3
 دات وتقارير الصيانة.سنالئحة آلية التخزين،  .4
 برانمج إلكرتوين. .5
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 :ن من السياستياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5
   اإلدارة الرئيسة جلمعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي وفروعها ومشاريعها. .1
 األسر ادلستضفيدة من اجلمعية. .2
 الشركاء. .3
 
 :طبيقتال -6

 قياس الضفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت

للموارد ادلادية وادلمتلكات وتصنيضفها  حصر األصول الثابتة 1
 لتمكني الوصول السهل إليها عند احلاجة.

 ادلالية الشؤون
 ادلوارد البشرية 

 والصيانة اخلدمات
 التقنية وحدة
 الضفروع قسم

 سنوي
مؤشرات 
 ادلتابعة

والتقرير ادلايل 
 السنوي

إحكام صيانة األصول ابستخدام األدوات والربامج ادلتوفرة جلدولة  2
 .شاملة

 والصيانة اخلدمات
 التقنية وحدة
 الضفروع قسم

نصف 
 سنوي

 
تقارير اخلدمة 
 ادلقدمة

وتتبع ادلؤمتنني ، كعهد للموظضفني وادلشاريع إحكام صرف األصول 3
 .احلاليني والسابقني ذلا

 ادلالية الشؤون
 البشريةادلوارد 
 والصيانة اخلدمات
 التقنية وحدة
 الضفروع قسم

عند 
 احلاجة

 
تقارير اخلدمة 
 ادلقدمة

يف مكان واحد من خالل  إحكام ورائق األصول وادلمتلكات 4
 مؤشرات اخلطة سنوي ون ادلاليةؤ الش .األرشيف الورقي واإللكرتوين

5 
طباعة استكر الباركود  ،أمتتة األصول وادلوارد ادلادية وادلمتلكات
وتتبع انتهاء الضمان على  ،لكل أصل من خالل برانمج األصول

 .األصول والورائق األخرى من خالل النظام

 ون ادلاليةؤ الش
  ادلوارد البشرية

 والصيانة اخلدمات
 التقنية وحدة
 الضفروع قسم

 شهري
ربع 
 سنوي
 سنوي

التقارير 
 الشهرية

6 

األمن والسالمة إلدارة الدفاع ادلدين تطبيق االشرتاطات ومعايري 
)كمرات ادلراقبة، طضفاايت احلريق، مضخات احلريق، وحساسات 

والتعاقد مع شركة أمن وسالمة حلضفظ ، احلريق، وصناديق اإلطضفاء(
وتدريب للكوادر ، األصول الثابتة وادلوارد ادلادية وادلمتلكات

المة بينهم، الوظيضفي على عمليات اإلطضفاء ونشر ثقافة األمن والس
 والرتشيد بقليل االستهالك الكهرابئي.

 ون ادلاليةؤ الش
 ادلوارد البشرية

 والصيانة اخلدمات
تقارير اخلدمة  سنوي

 ادلقدمة
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 قياس الضفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
ترتيب وتصنيف ادلخزون مع ختصيص وحدات ختزين لألصناف  7

 .وتركيب األرفف الذكية ،بتطبيق الدورة ادلستندية للمخزون
 إدارة اخلدمات

 مؤشرات اخلطة شهري الضفروعإدارة 

صناف وضوابط وتقنني إبعادة تدوير األ االستخدام األمثل للموارد 8
 .و البيعأما صرف إوآلية فرتة التخزين 

 إدارة اخلدمات
 إدارة الضفروع
 إدارة الرعاية

 مؤشرات اخلطة شهري

 
 القياس: -7

 كيضفية القياس االستضفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
 خمرجات التقرير وادلؤشر التأكد من خطوات اإلجناز %111 تصنيف األصول حصر و 1
 عدد تقارير اخلدمة التأكد من خطوات اإلجناز %111 إحكام صيانة األصول 2
 عدد تقارير اخلدمة التأكد من خطوات اإلجناز %111 إحكام صرف األصول 3
 نتائج ادلؤشر اإلجنازالتأكد من خطوات  %111 ورائق األصول وادلمتلكاتإحكام  4
 نتائج التقارير التأكد من خطوات اإلجناز %111 ول وادلوارد ادلادية وادلمتلكاتأمتتة األص 5
 عدد تقارير اخلدمة التأكد من خطوات اإلجناز %111 تطبيق االشرتاطات ومعايري األمن والسالمة 6
ن مع ختصيص ترتيب وتصنيف ادلخزو  7

 اتئج ادلؤشر التأكد من خطوات اإلجناز %111 وحدات ختزين لألصناف
 اتئج ادلؤشر التأكد من خطوات اإلجناز %111 االستخدام األمثل للموارد 8
 
 التطوير: -8

 .األصول وادلمتلكات سنوايً متابعة  .1
 .)معيار السالمة ادلالية( متابعة معايري احلوكمة .2
 تضفعيل التطبيقات اإللكرتونية دلتاعبة العهد واألصول. .3
 .سنوايً مراجعة السياسة  .4
 
 :املراجع -9

 .هـ1443عام  -النسخة الرابعة  – الالئحة األساسية للجمعية .1
 هـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .2
 م.2121إصدار عام  –معيار السالمة ادلالية الصادر من وزارة ادلوارد البشرية والتنمية االجتماعية  .3
 

 
 


