
 مجمع الوزارات  إدارة واختصاصات مهام
  

  - :  إدارة مجمع الوزارات وذلك آالتالييعاد تنظيم 
< <

  -:  مراقبة التشغيل والصيانة، وتتكون من األقسام التالية: أوال 

  . قسم الكهرباء   -١
  . قسم اإلنشاءات  - ٢
  . قسم التكييف وأعمال الميكانيك  - ٣

< <

  -:  ن األقسام التاليةمراقبة الخدمات، وتتكون م :ثانيًا 

  . قسم التنسيق وإصدار البطاقات   -١
  . قسم األمن والسالمة  - ٢
  . قسم الرقابة على الخدمات  - ٣

< <

  -:  التصميم الداخلي، وتتكون من األقسام التاليةاالثاث ومراقبة  :ثالثًا 

  . قسم األثاث   -١
  . قسم التصميم الداخلي  - ٢

< <
   - :  بما يلي مجمع الوزارات دارةالوحدات التنظيمية إلتص تخ

    :  مراقبة التشغيل والصيانة:  اوًال

    -: ص باإلشراف على تشغيل وصيانة جميع أعمال الخدمات الكهربائية بالمجمع ، والتي من ضمنها ما يلي تويخ : قسم الكهرباء - أ 

ات     ]  ١ ا     ، أعمال الضغط المنخفض االلكتروني داالت وملحقاته اتف والب أجهزة اله رآم  اال -آ ديو    -نت ون والفي دخول واالنتظار    إذن -التلفزي  -ال
 . وأجهزة السيطرة على حرآة السيارات ومواقفها  -الموسيقي  -االلكترونية الخاصة باألمن والسيطرة  واألجهزة

المحوالت   -بائية وملحقاتها والمكابس ومآخذ الطاقة الكهر -ارة الداخلية والخارجية ومتابعتها وتشمل اإلن :أعمال الضغط المتوسط والعالي ]  ٢
ة             ة الرئيسية والثانوي وة الكهربائي ع الق واح توزي دات وصناديق وأل ة للمجمع والمول وة الكهربائي ة   ، الداخلية التي تجهز الق ز الطاق وتجهي

 . الكهربائية لمختلف الخدمات األخرى 
   : يانتها، ومن ضمنها ما يلي ويختص هذا القسم باإلشراف على أعمال اإلنشاءات وص : قسم اإلنشاءات -ب 

 . الخرسانة للمباني الداخلية واألعمال الخارجية  أعمال ]  ١
 . والطابوق  أعمال المساح ]  ٢
 . والجدران  لألرضياتالتشطيبات النهائية  أعمال ]  ٣
 . الصناعية  واألسقف،  األسقف أعمال ]  ٤
 . والزجاج ، النجارة  أعمال ]  ٥
 . االلمنيوم والحديد  أعمال ]  ٦
 . الصباغة  أعمال ]  ٧
 ) . عازل حراري ومائي(والعوازل ، القواطع  أعمال ]  ٨
 . دراسة واختيار المواد  ]  ٩

 
    :  قسم التكييف وأعمال الميكانيك - ج 

ع        أجهزةعلى تشغيل  اإلشرافيختص بعملية  ]  ١ ذ جمي ى تنفي ال التكييف داخل المجمع وعل ى  إضافة الصيانة للمرافق ،    أعم ى   إشرافه  إل عل
 . مكافحة الحريق  وأجهزةالبرادات والنوافير  الصحية وتشغيل األعمالتشغيل 

  :  مراقبة الخدمات:  ثانيًا

  :  قسم التنسيق وإصدار البطاقات - أ 

 .  إصدار هويات مجمع الوزارات لجميع موظفي الجهات الشاغلة للمبني وإصدار بدل الفاقد والتالف منها بعد تطبيق اإلجراءات الخاصة بها ]  ١
د تطبيق                إصدار البطاقات األمنية وا ]  ٢ ا بع الف منه د والت دل الفاق ا وإصدار ب اذج الخاصة به ات الخاصة بمواقف السيارات وإعداد النم لبطاق

 .  اإلجراءات الخاصة بها والتنسيق مع األقسام المختصة
 .  دارةاإلشراف على جميع أعمال الطباعة الخاصة بأقسام إدارة مجمع الوزارات وآذلك توفير حاجة اإلدارة من القرطاسية لإل ]  ٣
 .  مع احتياجات اإلدارة الفنية واإلدارية يتالءمحصر االحتياجات التدريبية لموظفي إدارة مجمع الوزارات بالتنسيق مع إدارة التدريب بما  ]  ٤



  . استالم العهدة النقدية والصرف منها على أقسام اإلدارة وفقا لالحتياجات ]  ٥
  :  قسم األمن والسالمة -ب 

    . سة البشرية واألمنية لمبني مجمع الوزاراتاإلشراف على أعمال الحرا ]  ١
اني وسراديب وساحات          ]  ٢ ة داخل مب ة ومستوياتها المختلف إدارة وتشغيل غرفة التحكم األمنية الرئيسية التي تتحكم في جميع األجهزة األمني

  . مبني مجمع الوزارات
 ي مجمع الوزارات بالتعاون والتنسيق مع حرس مجمع الوزاراتتطبيق قواعد السالمة والوقاية والمحافظة على الممتلكات العامة داخل مبن ]  ٣

 . 
ا          ]  ٤ ذه التوصيات وتطبيقه ذ ه متابعة تنفيذ توصيات لجنة الدفاع المدني واإلخالء بمجمع الوزارات والتنسيق مع الجهات الشاغلة بشأن تنفي

 .  والمشارآة في عمليات اإلخالء عند الحوادث والطوارئ
  .  ألعمال الحراسة البشرية وإعداد الوثائق الالزمة ودراسة العروض وإعداد التوصيات الفنية الالزمة بشأنها إعداد المناقصات الالزمة ]  ٥
ة           والمراجعينتنظيم إجراءات دخول وخروج الموظفين  ]  ٦ ة دخول وخروج العمال ذلك ومتابع ده وإصدار التصاريح الالزمة ل أثناء الدوام وبع

 .  التابعة للشرآات والتفتيش عليهم داخل مبني مجمع الوزارات
اني أو  بالمبني بعد الدوام الرسمي للوزارة وإثناء العطل الرسمية سواء آان داخل ال  العاملةاألعمال التي تقوم بها الشرآات  متابعة تنفيذ ]  ٧ مب

 .  خارجها
داخل السيارات    ]  ٨ اإلشراف الكامل على مواقف السيارات بالسراديب والمواقف األرضية وتنظيم عمليات الدخول وتشغيل البوابات الرئيسية لم

 .  وإصدار البطاقات الدائمة والمؤقتة الستخدام المواقف في سراديب مجمع الوزارات
 .  للموظفين والمراجعين من وإلى المواقف الخارجية لمبني مجمع الوزاراتاإلشراف على عمليات تشغيل وسائل النقل  ]  ٩
  

  :  قسم الرقابة على الخدمات - ج 

ات     ]  ١ ل الكافتري وزارات مث ع ال ل مجم ودة داخ اغلة والموج ات الش ة الجه وزارات لخدم ع ال دمها إدارة مجم ي تق دمات الت ى الخ اإلشراف عل
 . لخإ ....خدمات االستثمارية والبنوك وأآشاك ال

ارير العمل الشهرية الصادرة         ]  ٢ ة تق اإلشراف على أعمال التنظيف داخل مبني مجمع الوزارات والتنسيق مع الجهات الشاغلة بشأنها ومتابع
 . من هذه الجهات

ى القطاع الخاص وإعداد الدراسات           ]  ٣ ا عل ي المجمع وطرحه الخاصة  إعداد المناقصات العامة والمزايدات الخاصة بالخدمات الموجودة بمبن
 . والتوصيات بشأنها بالتنسيق مع جهات االختصاص بالوزارة

ن     ]  ٤ ي يمك ع الت تثمار األفضل للمواق ق االس الوزارة وتحقي ات االختصاص ب ع جه وزارات بالتنسيق م ع ال ي مجم ل مبن رادات داخ ة اإلي تنمي
 . استغاللها بهذا الخصوص

و       ]  ٥ ي مجمع ال ذه         تنظيم استغالل قاعات االجتماعات الرئيسية لمبن ا له د استخدامها بالتنسيق مع الجهات الشاغلة وتجهيزه زارات ومواعي
  . الخدمة

  :  االثاث والتصميم الداخليمراقبة :  ثالثًا

   : االثاثقسم  - أ 

ا                  ]  ١ ة به ة وإخطار إدارة الشئون المالي اث النمطي ووحدات العمل المكتبي وزارات من األث ي مجمع ال تحديد احتياجات الجهات الشاغلة لمبن
  . تمهيدا إلدراجها ضمن المقايسات المخزنية

فحص األثاث النمطي ووحدات العمل المكتبية التي يتم توريدها إلى مستودعات الوزارة وبيان صالحيته ومطابقته للمواصفات بالتنسيق مع  ]  ٢
 . إدارة الشئون المالية واللجنة المختصة قبل التسليم النهائي

ي مجمع   تحديد وتنظيم تداول األثاث النمطي  ]  ٣ ووحدات العمل المكتبية من نقل واستبدال من مكان إلى آخر طبقا لطلبات الجهات الشاغلة لمبن
 . الوزارات والقرارات المنظمة لذلك

 . تنفيذ أعمال الصيانة اليومية لألثاث النمطي ووحدات العمل المكتبية لدى الجهات الشاغلة لمبني مجمع الوزارات ]  ٤
ود                متابعة تنفيذ العقود الخاص  ]  ٥ د وعق ود توري وزارة مع المتعهدين من خالل عق ا ال ي تبرمه ة الت اث النمطي ووحدات العمل المكتبي ة باألث

  .الصيانة بالتنسيق مع جهات االختصاص بالوزارة
  :  قسم التصميم الداخلي - ب

لة لمبني مجمع الوزارات وذلك طبقا للحاجة إعداد التصاميم والدراسات الفنية ألعمال التأثيث الخاصة التي يتم طلبها من قبل الجهات الشاغ ]  ١
 . الفعلية لهذه االحتياجات وأسلوب تجهيزها

ة ودراسة   ]  ٢ ائق الفني ز الوث ة وتجهي اث النمطي ووحدات العمل المكتبي ي المناقصات والممارسات الخاصة باألث ة ف داد المواصفات الفني إع
 . العطاءات وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها

 . ت والمخططات الخاصة باألدوار وتوزيع األثاث بأنواعه طبقا للمسميات الوظيفيةإعداد الرسوما ]  ٣
 . وتوزيعه باألثاثتقديم االستشارات الفنية المختصة للجهات الحكومية عند طلبها والمشارآة في إعداد التصاميم الخاصة  ]  ٤
 . الكتيبات الخاصة بالوزارةإعداد تصاميم  ]  ٥



 . ادية وتنفيذ أعمال التصاميم الخاصة باللوحات اإلرشادية طبقا لمتطلبات الجهات الطالبةاإلشراف على ورشة اللوحات اإلرش ]  ٦
 . اإلرشادية وترآيبها لدى الجهات الطالبة اللوحاتمتابعة تصنيع  ]  ٧
  .ليةتحديد قيمة التكلفة المالية للمشاريع ومتابعة تحصيلها آإيرادات للورشة والمطالبة بها بالتنسيق مع إدارة الشئون الما ]  ٨

< <


