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ولضمان واملواطنني عامة رغبة من وزارة الصحة يف تطوير وحتسني أداء العمل ورفع مستوى ونوعية اخلدمات املقدمة للمراجعني 

يسر  عملها يفملهام اختاذ القرار وحتقيق التنسيق والتكامل والتجانس بني أقسام املركز الصحي املختلفة يف أدائها إجراءات توحيد 
 .إدارة لكل مركز صحيفقد مت تشكيل جملس  وانضباط سهولةو

 
يتكون الس من الطبيب املسئول ويكون رئيسا للمجلس والطبيب النائب له نائبا له واملشرف اإلداري مقررا للمجلس وكل من 

 يف الس البلدي ا على أن يكون أحدهم عضوصحي من املواطنني التابعني للمركز الأعضاءرؤساء األقسام باملركز الصحي جبانب 
  .ةنياملنتخب يف احملافظة املع

 
 وكلما دعت احلاجة وذلك بطلب من رئيس الس أو نصف أعضائه،  على األقليعقد الس اجتماعا دوريا مرة كل شهرين •

  .حبيث ال يتعارض وقت االجتماع مع تقدمي اخلدمات األساسية باملركز
  .ال يكون االجتماع قانونيا إال حبضور الرئيس أو نائبه يف حالة غيابه ونصف عدد األعضاء على األقل •



 

٨ 

  .تصدر القرارات باألغلبية وإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي فيه من يرأس اجللسة •
 .مراعاة أثر القرار على جودة اخلدمات املقدمة والتكاليف املالية املترتبة عليه •
  .لمجلس دعوة من يراه من اخلرباء حلضور اجتماعاته لالستئناس برأيهم دون أن يتمتعوا حبق التصويتحيق ل •
 . واالختصاصاتعدم جتاوز الصالحيات املنصوص عليها يف بند املهمات •

 
 .رسم السياسة العامة للمجلس والعمل على خدمة أهدافه بأفضل السبل •
 . مع سياسة الوزارةى مبا يتمشهتطويرالعمل باملركز واإلشراف على  •
 .واإلدارية مع مسئويل اخلدمات بالرعاية الصحية األولية والصحة العامةوالوقائية تنسيق أعمال املركز املتعلقة باألمور العالجية  •
 .وإزالة أسبااالنظر فيها فحص الشكاوى واملخالفات و •
 . املراكز الصحيةدارة تقسيم اإلداري إلالعمل كوحدة مستقلة إدارياً ضمن ال •
 .شراف على مجيع العاملني باملركز الصحيإلاالرقابة والتوجيه و •
 :رفع  تقرير سنوي يبني فيه التايل •

o لس وأهم املنجزاتأنشطة ا.  
o املقترحات واخلطط املستقبلية. 
o التوصيات اهلامة.  



 

٩ 

 
ة املنطقة الصحية اليت خيدمها املركز يف نمن سكأعضاء ضرورة إشراك على م ٢٠٠٠ يوليو ٥  الصادر يف٨/٢٠٠٠نص األمر الوزاري رقم 

 : حسب التايلمتثيل اجلمهور مبجلس إدارة املركز، وهذا يعطي انطالقة إىل تفاعل املركز مع أفراد اتمع
مناسبات فرح أو لك الفعاليات سواء كانت فعاليات اتمع ومتثيل أعضاء جملس اإلدارة يف تمشاركة على إدارة املركز حتسس و •

 ).اخل، الوفاة واملرض ومثل الزواج( ترح
 .تلك الفعالياتحول حترير رسائل للمجتمع  •
 .املسامهة يف إرسال من ميثل املركز يف تلك الفعاليات •
 .األخذ بآراء اتمع يف نطاق سياسة الوزارة ومصلحة املترددين •
 .ئح اتمع املختلفة خارج نطاق املركز الصحيالتنسيق لألنشطة التثقيفية لشرا •

 
  .ات السإدارة اجتماعرئاسة و •
 .متابعة إجناز األعمال املتفق عليها •
 .متثيل املركز يف االجتماعات ذات العالقة •
 .رفع توصيات الس لإلدارة العليا •
 .لية واملستجدةإرشاد وتوجيه أعضاء الس يف أداء املهمات احلا •
 .وخماطبته إذا كان هناك أي قصور) عضو الس(متابعة أداء املوظفني من خالل مسئول القسم  •



 

١٠ 

 
  . م الرئيس يف حالة غيابهايتوىل مه •
  .يعاون الرئيس فيما يعهد إليه من مهام •

 
  .اع مع األعضاء باالتفاق مع رئيس السحتديد موعد االجتم •
 .جتماعاالإعداد جدول أعمال  •
 .تذكري األعضاء بيوم االجتماع •
 .تدوين حمضر االجتماع وطباعته •
 .توزيع احملضر على األعضاء •
 .رارات وتوصيات السقمتابعة  •

 
 .وضة يف االجتماعإبداء الرأي حول النقاط املعر •
 .لهاوضع اآلليات املناسبة حلوطرح املشاكل الرئيسة يف القسم ملناقشة  •
 .املساعدة يف تقدمي املقترحات اهلادفة إىل تطوير العمل وحل املشاكل •



 

١١ 

  .إطالع موظفي القسم على النقاط املتعلقة م •
 .تنفيذ القرارات املكلف ا يف الوقت احملدد •

  


  

رفع من مستوى تساعد على إمكانية تطبيقه وت ملشاركة يف اختاذ القرارتماعات الدورية اهلادفة يف تطوير اخلدمات حيث أن ااالجتفيد 
  .اخلدمات املقدمة للجمهور

  

   األقسامءدور رئيس جملس اإلدارة واإلداري ورؤسا
ومقترحام يف تطوير اخلدمة وحل  للتشاور معهم واإلطالع على آرائهم هقسمملوظفي اجتماع دوري كل منهم عقد على  •

 .املشاكل
  .موظفي القسم على قرارات اجتماعات جملس اإلدارة باملركزإطالع  •
 . باملنطقة الصحيةمتثيل املركز يف االجتماع الدوري لإلداريني •
 .متثيل املركز يف أي اجتماعات خارجية يف جمال اختصاصه •


ي احملور األساسي الذي تستند عليه مجيع مهمات العمل وبه تقوى العناصر الوظيفية األخرى، وهناك إن عملية االنضباط الوظيفي ه

  .مدى التزام موظفيها باالنضباط الوظيفيمدى قوا أو ضعفها على أساس مؤسسات وإدارات تبين 



 

١٢ 

 
  

الغربة ونزع حاجز التخوف من متطلبات جاوز مرحلة ركز الصحي لتمن مجيع العاملني باملوإرشاد ال شك أن املوظف اجلديد حيتاج إىل عون 
  .الوظيفة

  

  :دور مسئول القسم
  . بالقسم واملركز الصحيزمالئهتعريف املوظف على مجيع  •
 .شهرأتعدى فترة التجربة ستة تإعداد برنامج تدرييب للموظف حبيث ال  •
 .التقييم املرحلي لعملية التدريب •
 . الشهر اخلامس من تاريخ تعيني املوظف والذي يوصي بالتثبيت أو عدمهإعداد التقرير النهائي يف •

  

  :دور إداري املركز
  

  .التأكد من إرسال إشعار التعيني إىل إدارة شئون املوظفني •
إشعار التعيني وصورة من البطاقة السكانية وصورة من جواز السفر وصورة (فتح ملف للمعلومات األولية للموظف باملركز  •

 ).يفية االتصال وصلة القرابةشخصية وك
 ).نظام الرواتب(متابعة إدراجه يف احلاسب اآليل  •
  .على التعليمات اخلاصة بقوانني وأنظمة اخلدمة املدنية، وكيفية التصرف أثناء اخلدمةإطالعه  •



 

١٣ 

 
انتهاء الدوام واملسائية عند بدء والصباحية الفترتني  املركز الصحي حفظ سجل للحضور واالنصراف ومتابعته يفعلى إداري  •

  .الرمسي
  .التعرف على املوظفني الذين مل يقوموا بالتوقيع يف السجل •
  .املتأخرين والغياب مع املسئولني باألقسامأمور متابعة  •
  .التشاور مع مسئويل األقسام عن اإلجراء املتبع •
  .البيانات باحلاسب اآليلعن إدخال تدوين املالحظات  •

 
  :بعد متابعة سجل احلضور واالنصراف ومعرفة املتأخرين يقوم اإلداري بالتايل

 .إشعار رئيس جملس اإلدارة عن تأخر مسئول القسم والوقت الذي حضر فيه •
 .إشعار مسئول القسم عن تأخر املوظف والوقت الذي حضر فيه •
 .التأخر مع املسئولحبث سبب  •
 . ديوان اخلدمة املدنيةعنالتدرج حسب جدول املخالفات واجلزاءات الصادر و،  هذه احلالةه يفاملتفق علياإلداري اقتراح اإلجراء  •
 .متابعة اإلجراء •
 .املوظفى تطبيق اإلجراء علنتيجة تقييم  •



 

١٤ 

 
  .مع معرفة سبب الغياب لدى املوظفنفسها املشار إليها يف حاالت التأخر عن العمل اإلجراءات تتبع  •
  )اخل ..  والترملالوفاةالزواج واإلجازات اخلاصة مثل  واملرض،(الغياب حسب سبب ءات تطبيق اإلجرا •
  .خيصم من الراتب يف حالة الغياب بدون عذر •
  .توجيه رسالة تنبيه للموظف •
  .تطبيق جدول املخالفات يف حالة التكرار •

 
  . ومتابعتهوام الرمسيتسجيل املوظف يف سجل اخلروج أثناء الدالتأكد من  •
 .االتفاق مع مسئول القسم عن خصم اخلروج من إجازات املوظف السنوية •
  .عدم خصم فترة خروج املوظف من رصيد إجازاته إذا كان يف مهمة رمسية •
  .متابعة تكرار اخلروج لدى املوظف •
  .كثرة اخلروجتكرار وتنبيه املوظف يف حالة  •
  .خلروج بدون إذنتطبيق اإلجراءات التأديبية يف حالة ا •
  .العملموقع متابعة املوظفني أثناء تأدية األعمال والتأكد من وجودهم يف  •
 .لسمعة املركز بإضاعته للوقتحماسبة املوظف املسيء  •

  



 

١٥ 


  

  اإلجازة السنوية
  . عمل كشف لتنسيق اإلجازات للعام املقبل يف شهر أكتوبر من كل عام •
  .        على كمية أداء العملاملوظفنيإجازات مراعاة عدم تأثري  •
 .متابعة استمارات إجازات املوظفني من قبل املشرف اإلداري •
  .شئون املوظفني من قبل املشرف اإلداريمع تابعة امل •
  .تدوين املالحظات لدى مدخل املعلومات •
  . من إجازته السنويةاملوظفعودة متابعة  •

  

  اإلجازة املرضية
  .التأكد من استالم اإلجازة املرضية •
  .التأكد من عدد أيام اإلجازة •
  .جازة إىل شئون املوظفنيإرسال اإل •
  . التأكد من إدخال اإلجازة يف احلاسب اآليل •
  .تدوين اإلجازة لدى مدخل املعلومات •
  . من اإلجازةاملوظفعودة متابعة  •

  



 

١٦ 

  إجازة الوفاة
  .ويشترط فيها شهادة الوفاة وصلة القرابةنفسها اإلجراءات السابقة تتبع  •
  . العزاء من قبل ممثلني عن املركز الصحيتقدمي •
  .تعزيةرفع  •

  

  إجازة الترمل
 .تطبق فيها اإلجراءات السابقة مع إثبات وفاة الزوج •

  

  إجازة املهام الرمسية
  .تطبق فيها اإلجراءات السابقة شريطة موافقة الوزارة ألداء هذه املهمة •

  

  إجازة بدون مرتب
 .ل القسم بوزارة الصحةأخذ موافقة إدارة شئون املوظفني ومسئو •
  .تطبق فيها اإلجراءات السابقة •
  .بعد عودته إىل العملاملوظف شعار رجوع إرفع  •

  

  ) إجازة املرافقة، اخل– إجازة احلجر الصحي–إجازة األمومة (اإلجازات األخرى 
 . نفسهااإلجراءات السابقةفيها تطبق  •



 

١٧ 


  

  :ا البد من إتباع ما يليأي موظف يف املركز الصحي ملشكلة ميف حال تعرض 
  

  دور املوظف
  .بإبالغ مسئوله املباشر عن تلك املشكلةاملوظف أن يقوم  •
  .توثيق املشكلة كتابيا •
  .متابعة املسئول املباشر عن تطورات مشكلته •
  .إذا كانت املشكلة تتعلق باملسئول املباشر فيجب رفعها إىل رئيس جملس إدارة املركز الصحي •

  

  دور مسئول القسم
  .تأكد من صحة بيانات املشكلةال •
  .إبالغ رئيس الس عن املشكلة •
  .املشاركة يف التحقيق حول املشكلة •
  .البدء يف تنفيذ اإلجراءات املناسبة حلل املشكلة •
  .متابعة اإلجراءات املتعلقة باألقسام األخرى عن املشكلة •
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  دور إداري املركز
  .ة حدوث املشكلةبيان اإلجراءات اإلدارية الواجب إتباعها يف حال •
  .ملء االستمارات اخلاصة حبدوث املشكلة باملركز الصحي ورفعها إىل اإلدارة •
  .املشاركة يف التحقيق •
  .متابعة اإلجراءات للوصول إىل احللول النهائية للمشكلة •

  

  رئيس جملس اإلدارةدور 
  .املشكلةاملتعلقة حبدوث ستمارات االاعتماد  •
  .عالقة األفراد بإدارة شؤون املوظفنيقسم شكلة مع استشارة املسئولني يف اإلدارة جبانب تعيني فريق العمل للتحقيق يف امل •
  .ديوان اخلدمة املدنيةالصادر عن التأكد من تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها يف جدول املخالفات واجلزاءات  •

 


  

رفع فضال عن  املتميز حتقيق األداء املوظف على فيزحت يف ا كبريافز أثرللحواإن .  أهماالعمل فإن للثواب دورتقومي  يف اللعقاب دورأن كما 
الترقي ال تقل أمهيتها عن  و،العطاءالتشجيع على  فباحلوافز ميكن حتقيق نتائج إجيابية يف حتسني األداء و.وحتسني وضعه املاديته معنويا

  .الوظيفي
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  عالوة نوعية العمل )١
  مل اخلاصمكافأة الع )٢
  رسائل اإلطراء والتقدير )٣
 انتهاء اخلدمةمكافأة  )٤

  

  دور مسئول القسم
  :ضع إىل اإلجراءات التاليةخيمكافأة تشجيعية ال بد أن للحصول على ترشيح املوظف 

  .املسامهة يف تطوير العملوالدورات التدريبية وواحلضور واالنضباط السلوك الوظيفي ته ونوعيوكمية العمل  •
 . املقررة من قبل الوزارةشيح متناسبا مع نسبة احلوافزأن يكون التر •
 .أن يكون الترشيح مستوفيا لشروط استحقاق املكافأة املرشح إليها املوظف •
 .ترشيح املوظف يف الوقت املناسب مبا يتالءم مع طبيعة العمل املكافأة أو العالوة املقترحة •
 .مناقشة الترشيح مع رئيس جملس اإلدارة •
 .ح من خالل إداري املركز الصحيمتابعة الترشي •

  

   املراكزإداريدور 
  .باإلجراءات اليت يقوم ا مسئول القسم بالنسبة للموظفني العاملني حتت إشرافه املباشرااللتزام  •
 .التأكد من االلتزام بالنسبة املئوية املمنوحة ملوظفي املركز الصحي مبوجب أنظمة اخلدمة املدنية •
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 .املتعلقة باحلوافزمارات االستاملشاركة يف إعداد  •
 .إدارة شئون املوظفني بعد استكمال مجيع الشروط املعلقة ا/إدارة املراكز الصحيةإىل مترير االستمارات  •
 .متابعة إاء عملية منح احلوافز للموظفني •

  

  دور رئيس الس
 .إقرار مجيع احلوافز ملوظفي املركز الصحي مبوجب أنظمة اخلدمة املدنية •
  .استمارات احلوافزاعتماد  •
 .احلوافزعلى نئة املوظفني احلاصلني  •

  


  

اخلدمة املدنية وا ميكن تعديل األوضاع وتقومي سلوكيات وأنظمة تأثري واضح على املوظفني غري امللتزمني بقواعد التأديبية للجزاءات 
  .املوظف

  دور مسئول القسم
  .تناىف مع قواعد اخلدمة املدنيةاإلرشاد والتوجيه للسلوكيات اخلاطئة اليت ت •
 .موظفي القسممع التحقيق  •
 .التقاريرإعداد  •
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 .اجلزاء املقترحاعتماد  •
 .متابعة السلوكيات •

  
  إداري املركزدور 

  .تنطبق عليه مجيع النقاط اليت وردت ملسئول القسم بالنسبة للموظفني التابعني له •
وجعلها مبتناول   بالنسبة للجزاءات واملكاتبات الواردة منه    ن اخلدمة املدنية    ديواعن  الصادرة  كتب  الالقرارات  مجيع األنظمة و  أرشفة   •

  .عليها لالسترشاد ا عند احلاجةرؤساء األقسام لالطالع 
 .التقرير املعداملشاركة يف عملية التحقيق ومتابعة مترير  •
 . اإلدارةمن قبل رئيس جملساعتمادها رفع التقارير إىل إدارة شئون املوظفني بعد  •
 .متابعة إاء اإلجراءات باجلزاءات املطبقة على املوظف •

  

  رئيس جملس اإلدارةدور 
  .اخلدمة املدنيةديوان قبل املشاركة يف إقرار اجلزاءات مبوجب اجلدول املعد من  •
 .اجلزاءاتاعتماد  •
 .متابعة تقومي سلوكيات املوظفني مع رؤساء األقسام •
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  املهام اليت يقوم ا مدخل البيانات
  

، وكذلك استخراج عمل النوبات لألقسام العاملة بالفترة املسائية، ةيقوم مدخل البيانات باستخراج جداول العمل االعتيادي •
  .شهركل إعداد جدول العمل وذلك قبل بداية من أجل تسليمها ملسئويل األقسام و

دخاهلا يف احلاسب اآليل مث يستخرج اجلداول من احلاسب اآليل ويسلمها ملسئويل إل جداول العمل من مسئويل األقساماستالم  •
 .األقسام

 .الساعات اإلضافية وذلك بعد استالم بيان بالساعات اإلضافية من رؤساء األقسامإدخال  •
 .سب عمله يف املركزحبإدخال عالوة املناداة لألطباء واليت يقوم كل طبيب بإعدادها بنفسه  •
مجيع التقارير الالزمة من جداول العمل وتقرير الساعات اإلضافية وتقرير ساعات عمل عالوة املناداة لتسليمها لرؤساء  استخراج •

 .صديق على صحة البيانات الواردة فيهاراجعتها واعتمادها والتاألقسام مل
 .عدم جتاوز الساعات املقررة للوقت اإلضايف إال بعد الرجوع إىل إداري املركزمالحظة  •
 .املسئول املباشرقبل من استخراج تقرير أويل إلطالع رؤساء األقسام عليه للمراجعة والتوقيع عليه  •
 .إداري املركز الصحيعرض مجيع التقارير على  •
 .ةقسم على حدبكل حفظ مجيع االستمارات يف ملفات خاصة  •
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  مسئول القسمم مها
  

مث القيام مبلئها والتوقيع عليها مث إعادا إىل مدخل البيانات إلدخاهلا يف  استمارات نوبات العمل من مدخل البيانات ومن استالم •
  .احلاسب اآليل

 . إىل مدخل البياناتا وتسليمهاإعداد استمارات الوقت اإلضايف شريطة التوقيع عليه •
ظـف يف أي يـوم ونـوع    ووضع خمتصر اإلجازة يف استمارة النوبات وذلك ملعرفة خـروج املو      بأنواعها،  املوظفني  إجازات  متابعة   •

 .اإلجازة
 .مدخل البياناتاملتابعة والتدقيق والتصديق على عمل  •
 .بعد التصديق على الرواتب يقوم مسئول القسم بالتوقيع على مجيع االستمارات والتقارير النهائية •

  

  مهام إداري املركز
  

 .داريسئويل األقسام بالنسبة ملوظفي القسم اإلمباملناطة تنطبق عليه اإلجراءات  •
مسئويل األقسام عما إذا كان أحـد املـوظفني يف          االستفسار من   متابعة مجيع األقسام يف حالة خروج املوظفني قبل الدوام الرمسي و           •

 .حتساب قطع ساعات عمل أو احتساب إجازة للموظفإجازة وذلك ال
املاليـة  اص بـإدارة  قسم حسب الكشف اخل  إبالغ مدخل البيانات بكشف امليزانية الشهرية جلميع األقسام وتوزيع الساعات لكل             •

 .شريطة عدم جتاوز الساعات املقررة
العمل اإلضايف ونوبات العمل جلميع األقسام بعد التصديق عليها واعتمادهـا مـن قبـل مـسئويل                 استمارات  طالع على مجيع    اال •

 .األقسام
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 .ف اإلداريرحفظ مجيع االستمارات جلميع األقسام يف ملف خاص لدى املش •
 .Verification يق النهائي على مجيع األقسامالتصد •

 
  الساعات اإلضافية

  .للساعات اإلضافية أمهية بالغة يف تغطية األعمال املنجزة باملراكز الصحية وخاصة يف العطل الرمسية
  

  دور مسئول القسم
  .عمال املنجزةاأل تغطيةإعداد ميزانية الساعات اإلضافية السنوية، مع األخذ بعني االعتبار احتساب القوى العاملة ل •
 .إعداد جداول العمل للساعات اإلضافية الشهرية والتأكد من إدخاهلا من قبل مدخل الرواتب •
 .اعتماد التقرير النهائي للقسم بعد التأكد من مطابقة الساعات بامليزانية لكل موظف •

 

  :اليةيف حال احلاجة إىل زيادة عدد الساعات اإلضافية البد من اختاذ اخلطوات الت
  .ذكر املربرات حوهلا •
 .رفع تقرير إىل مسئول القسم باإلدارة عن طريق رئيس الس •
  .متابعة اخلطوات لتنفيذ الطلب مع رئيس القسم •

  دور رئيس الس 
  .مراجعة ميزانية الساعات اإلضافية جلميع األقسام باملركز الصحي •
 . اعتماد كشف امليزانية املطلوبة للسنة القادمة •
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  .للعنيالعمر االفتراضي زيادة وبالصيانة ميكن بكفاءة،  اخلدمة املقدمة للجمهور استمراريةبالصيانة ميكن احملافظة على العني وبالتايل ضمان 

 
  :دور مسئول القسم

 .اخل، صباغةهيكل البناء والوالتكييف والنجارة والكهرباء ومتابعة خمتلف أنواع الصيانة بالقسم مثل السباكة  •
  .حترير طلب الصيانة •
  .إرسال الطلب العتماده من قبل إداري املركز •
  .متابعة تنفيذ الطلب •
 . التوقيع على الطلب بعد التنفيذ بالشكل الصحيح •

  

  :دور إداري املركز
  .إعداد الطلبات لألقسام اليت تقع حتت إشرافه •
 .اعتماد الطلب بعد مراجعته •
 .يانةمتابعة تنفيذ الطلب مع قسم الص •
 .تدوين الطلب يف اجلدول الزمين ملتابعة التنفيذ •
 .اعتماد الطلب بعد التنفيذ •
 .تفقد عمليات الصيانة باملركز اليت تقع حتت إشرافه •
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مجيع ة لزيار ا زمنياوضعت برناجمبوزارة الصحة إدارة األجهزة الطبية ، فإن احلاالت املرضيةتشخيص نظرا ألمهية األجهزة الطبية يف 

  .قبل حدوث اخللل فيهااألجهزة صيانة لتفقد واملستشفيات واملراكز الصحية 
  

  : دور مسئول القسم
  

  .األجهزة الطبيةإدارة إىل رفعه واإلصالح إعداد طلب  •
 .األجهزة الطبيةإدارة مع اإلصالح متابعة أمور  •
 .األجهزةإصالح بعد االنتهاء من اإلصالح اعتماد طلبات  •
 . باإلدارة عن استبدال األجهزةإبالغ املسئول •
 .جدول زمين بالعمر االفتراضي لألجهزةإعداد  •

  

  :دور إداري املركز
  

  .مسئول القسمقبل اعتماد الطلب من  •
 .األجهزة مع مسئول القسمإصالح متابعة عمليات التأخري يف  •
 .اإلصالحزيارة إدارة األجهزة يف حالة تعثر عملية  •
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  :السدور رئيس 

  

  .أعضاء السقبل دراسة املشاريع املقدمة من  •
 .مع أعضاء الساألولويات حتديد  •
 .اعتماد املشاريع •

 

  دور مسئول القسم
  

  .تقدمي املقترح حلاجة القسم إىل التوسعة •
 . الالزمةاملشروع وإعداد االستماراتتقدمي بيان املربرات الكافية الداعية إىل  •
 .شروعمتابعة التصديق على امل •
 .متابعة تنفيذ املشروع بعد التصديق عليه •

 

  دور إداري املركز 
  

 .إعداد االستمارات اخلاصة باملشروع مع مسئول القسم •
 .التأكد من اعتماد تلك االستمارات من قبل مدير اإلدارة •
 .التأكد من املوافقة النهائية على املشروع •
 .حضور االجتماعات األولية لتنفيذ املشروع •
  . بالوزارةتنفيذ املشروع مع املهندس املسئول من قبل إدارة اهلندسة والصيانةمتابعة  •
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جملس يقوم  و،ملدة عامني قابلة لإلضافة مبوجب املشاريع املستقبلية املستجدة ضمن نطاق اإلدارة واملركز الصحيالصحة تعد امليزانية بوزارة 
  . وذلك إلاء متطلبات املشاريعاملراكز الصحيةاليت تتطلب اعتمادا ماليا إىل إدارة الربامج املقترحة برفع إدارة املركز الصحي 

  

 
تبني فيه مدى استخدام امليزانية ومراقبتها شهرياً لتسهيل عملية املتابعة وتفادي الصحة هو عبارة عن تقرير شهري تصدره إدارة املالية بوزارة 

 استخدام امليزانية، وعلى إداري املركز متابعة التقرير مع مسئويل األقسام  وطرح املستجدات اهلامة يف الثغرات والتجاوزات يف عملية
 : حسب التايلالتقرير املايل لس اإلدارة ملناقشتها

  .على إداري املركز إطالع مسئويل األقسام على التقرير املايل •
 .ر املايلعلى مسئويل األقسام متابعة عملية الصرف مبوجب التقري •
يف حال وجود جتاوزات يف صرف أي من بنود من مسئويل املركز مجع وحصر مربرات التجاوز يف الصرف على إداري املركز  •

  .نسخة منها إىل اإلدارة ورفع ورفعها إىل إدارة املالية،امليزانية 
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ومي، وللتغيري مستلزمات سواء كانت يف األجهزة اليت بواسطتها يقوم تطوير اخلدمات وارتقائها أو يف التغيري يف املستلزمات بشكل يحيدث 
  .دية تلك  اخلدمات،  وللمسئولني باملركز مهمات يستوجب تنفيذها لكي يكون العمل متكامالأاألثاث املطلوب لت

  

  :دور مسئول القسم
  

  .التأكد من حاجة القسم من األثاث واألجهزة •
  .فتراضي للجهازابعة اجلدول الزمين الستبدال األجهزة حسب العمر االمت •
  .العمل إعداد الطلب مع األخذ باملواصفات واألغراض اليت ترمي لتحقيق اجلودة يف •
  .متابعة احلصول على األثاث واألجهزة •

  

  :دور إداري املركز
  

  .جراءات الطلبإ مجيع ذالتأكد من تنفي •
  ).األجهزة الطبيةواهلندسة والصيانة والتجهيزات واملالية (املعنية بالوزارة دارات اإلمتابعة طلبات الشراء مع  •

  

  :دور رئيس الس
  

  .اعتماد الطلبات بعد التأكد من احلاجة إليها باملركز الصحي •
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 قسم املوجودات الثابتة على إجراء - ة حفاظا على ممتلكات الوزارة من املوجودات الثابتة، فقد حرصت وزارة الصحة متمثلة بإدارة املالي

  .جرد سنوي
  

  :دور مسئول القسم
  

  .االحتفاظ بسجل اجلرد •
 .واألثاث األجهزةمرجعة املوجودات املستدمية من  •
 :التبليغ عن النواحي الثالث التالية •

  .إلغاء األثاث أو اجلهاز  -
  .إضافة جهاز أو أثاث جديد  -
  .آخرحتويل اجلهاز أو األثاث إىل قسم   -

 . الكشف النهائي السنوي الصادر من قسم املوجودات الثابتةداعتما •
  

  :دور إداري املركز
  

  .االحتفاظ بالسجل الدائم جلميع أقسام املركز •
 .متابعة عمل إخطارات التبليغ يف حالة اإلضافة أو النقل أو اإللغاء •
 .خطارات يف ملف خاص احفظ اإل •
 .بتسهيل مهمة مندوب إدارة املاليةمتابعة تنفيذ عملية اجلرد اجلديدة  •
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 .مراجعة اجلرد اجلديد ومقارنته باجلرد السابق •
 .ويل إن وجدجراء التعديالت يف اجلرد األإ •
 .التوقيع النهائي على إمجايل األثاث باملركز •
 . باملركزاألقسامتوزيع نسخ من اجلرد النهائي على مسئويل  •

  

  :قسم املوجودات الثابتة
  

  . موجودات املركز عمل جرد سنوي على •
 .متابعة اإلضافات واملستبعدات من األثاث واألجهزة •
 .خطارات الصادرة من املركز الصحيإجراء التعديالت الالزمة حسب اإل •
 .إصدار تقرير أويل للجرد •
 . مع إداري املركزتمتابعة الفروقا •
 .إصدار التقرير النهائي •

 
  :اخلطوات التاليةواتباع ث أو األجهزة وجود االستمارة املذكورة يشترط يف تبديل األثا

  

 دور إداري املركز
  .إىل إدارة اهلندسة والصيانةاإلصالح إرسال طلب  •



 

٣٢ 

 .متابعة عدم صالحية اجلهاز أو األثاث •
 .مطالبة إدارة اهلندسة والصيانة بإصدار االستمارة •
 .اعتماد االستمارة مبوجب التوقيع املوجود فيها •
 .ألخذ األثاث واعتماد االستمارةواالقتصاد الوطين املالية بوزارة ابعة إدارة املخازن املركزية مت •

  

  دور مسئول القسم
 .التبليغ عن األثاث أو اجلهاز املراد استبعاده أو استبداله •
 .متابعة إداري املركز ذا اخلصوص •

  

  دور قسم املوجودات الثابتة
  .اعتماد االستمارة •
 .سلسلي عليهاوضع الرقم الت •
 .املالية واالقتصاد الوطينبوزارة إرساهلا إىل املخازن املركزية  •

 

  دور وزارة املالية واالقتصاد الوطين
  .األثاث أو األجهزةلغرض تسلم حتديد موعد مع إداري املركز  •
 .استالم األثاث مبوجب االستمارة •
 .اعتماد االستمارة وإرسال النسخة األصلية إىل املركز الصحي •



 

٣٣ 


  

ن عملية التخزين باملركز الصحي ختضع إىل معايري عديدة حيث أن بعض املواد املخزنة مثل األدوية واملواد اجلراحية ومواد التحميض إ
  .متطلبات خاصة مثل درجة احلرارةتستدعي توفر اخلاصة باألشعة 

  

  دور مسئول القسم
  .ة لبعض األفراد بالقسمتنظيم عملية ختزين املواد بسهولة ويسر حىت تكون معلوم •
 .مراعاة عدم ختزين مواد زائدة عن احلاجة •
 .وضع برنامج زمين ملراجعة صالحية املواد •
 .انتهاء صالحيتهالتفادي إرجاع املواد إىل املخازن يف حالة عدم استخدامها و •
 .يبني الصادر والوارد للمخزوندقيق سجل توفري  •

  

  دور إداري املركز
  . يقوم ا مسئول القسم للمواد املسئول عنهايقوم بنفس املهام اليت •
 .مراقبة املخازن باملركز الصحي مع مسئويل األقسام •
 .توجيه وإرشاد مسئول القسم عن املالحظات اخلاصة بالتخزين •
 .التأكد من عدم تشابه املواد باملخازن مثل املواد اجلراحية لألسنان واملواد اجلراحية للتمريض •
 .جهزة ال تستخدم منذ فترة طويلةالتأكد من عدم وجود أ •
 .مراعاة نظافة املخازن باملركز •



 

٣٤ 

 
إدارة املواد  نالتخزين يف املراكز الصحية له اعتبارات خاصة وطاقة حمددة مما يستلزم طلب بعض املواد والتجهيزات بصورة شهرية م

  .تلزماابوزارة الصحة، وهلذه العملية شروطها ومسوالتجهيزات 
  

  دور مسئول القسم
  . بصورة دوريةمراجعة املخزون •
 .طلب املواد حسب االحتياجات وامليزانية املخصصة مع مراعاة مبدأ األوليات •
 .متابعة اعتماد الطلب من املسئول باإلدارة •
 .إرسال الطلب إىل املخازن عن طريق سائق املركز •
 .همتابعة التجهيز وعمل الترتيبات الالزمة الستالم •

  

  دور إداري املركز
األواين والنظافة واملواد القرطاسية  بنفس املهام اليت يقوم به مسئول القسم للمواد املسئول عنها وهيإداري املركز يقوم  •

 . إضافة إىل املهام األخرىواملستلزمات األخرى
 .معرفة املصروف الشهري للقسم •
 .توفري املواد املطلوبة حسب استهالك القسم •
 .سليم عن طريق دفتر حيرر فيه مسئول قسم الطلباتيكون الت •
 .مراعاة الكمية املوجودة عند الصرف حبيث تشمل مجيع أقسام املركز •



 

٣٥ 

 .التأكد من استالم املواد لدى مسئويل األقسام •
 .مراقبة عملية استخدام املواد للتأكد من النقص الناتج عنها وإعداد املتطلبات السنوية من تلك املواد للمركز •
 . حالة طلب قسم معني كمية زائدة يراعي فيها مربرات ذلك القسميف •
 .إبالغ السائق ملراجعة املخازن املركزية عند جتهيز الطلبات •
 .تسهيل مهمة استالم املواد بتوفري العاملني لنقل تلك املواد إذا دعت الضرورة •
 .العاجلةعلى الطلبات املساعدة يف حل أي مشكلة قد تطرأ  •

  


  

 .يعترب األمن من املهام اليت ال غىن عنها حلماية املمتلكات العامة واخلاصة وهو ركيزة أساسية لسالمة العاملني باملركز الصحي
  

  دور احلراس
 .االلتزام بالزي الرمسي للعمل •
  .التأكد من خروج مجيع العاملني عند انتهاء الدوام الرمسي •
 .رئيسيةالبوابة المبا فيها غلق مجيع األبواب  •
إداري املركز رئيس جملس اإلدارة و( دخول املركز بعد انتهاء الدوام الرمسي إال املصرح هلم بذلكبعدم السماح ألي شخص  •

  ).مراقب اخلدماتوإداري املنطقة و
 .احملافظة على املمتلكات واملباين من العبث •



 

٣٦ 

 .احملافظة على مجيع مفاتيح املبىن أثناء التواجد يف العمل •
 .يف مجيع أحناء املركز ومراقبة األماكن اليت ال تستخدم يف الفترات املسائية والليليةالتجوال  •
 .الفحص الدوري لسالمة آالت إطفاء احلريق ومعدات السالمة •
 .الفحص الدوري ملخارج احلريق ومعدات السالمة باملركز الصحي •
 .أو أي طارئحريق املشاركة الفعالة النشطة يف حالة حدوث  •
 .اإلنذارانطالق جرس فاع املدين يف حالة احلريق أو عند إبالغ الد •
 .اإلطفاء جرس اإلنذار إال بعد وصول رجال إقفالعدم  •
  .االلتزام بالتسجيل يف سجل املالحظات اخلاصة باألمن •
 .إبالغ املسئولني عن حاالت اخللل والعطب يف مبىن املركز الصحي واملمتلكات •
 .احلاالت املنافية لآلداب العامةإبالغ املسئولني عن حاالت السرقة و •
 .حريق عليه إخراج مجيع املرضى واملوظفني من املركزنشوب يف حالة  •
 .إرشاد رجال اإلطفاء يف حالة احلريق عن املداخل واملخارج للمركز •
 .موح احادث مروري باملركز الصحي وخمالفات توقف السيارات يف األماكن غري املسوقوع التنسيق مع إدارة املرور عند  •
 . اليت قد حتدث يف املركز إذا دعت الضرورة لذلكتتبليغ األمن العام عن اخلالفا •
 .له من قبل إداري املركزوأي تعليمات تعطى عند تغيري النوبة عن ظروف العمل املناوب إخبار احلارس  •
 .االلتزام بالبقاء يف العمل يف حالة عدم حضور احلارس املناوب •

 



 

٣٧ 

  دور إداري املركز
  .داد جدول عمل النوبات للحراسإع •
 . بيسر وسهولةالرجوع إليهاحفظها بشكل ميكن التأكد من وجود مجيع مفاتيح أبواب املركز و •
 .متابعة الشركة املختصة بصيانة جهاز اإلنذار وآالت إطفاء احلريق •
 .راس ومتابعة تنفيذهمتابعة اجلدول الزمين املعد من قبل قسم السالمة واحلريق للربنامج السنوي التدرييب للح •
 .حماولة حل املشاكل األمنية باملركز الصحي •
 .إجياد سبل وطرق حديثة لالرتقاء بعملية األمن باملركز الصحي •
 .القيام بزيارات مفاجئة بعد انتهاء الدوام الرمسي ملتابعة عملية األمن •

 

  دور مسئول القسم
  .إبالغ إداري املركز عن فقدان أي شيء يف القسم يف حينه •
 .استدعاء حارس األمن يف حالة حدوث مشاجرة مع املراجعني •
 .قضايا ختص األمن يف قسمهأية املشاركة يف التحقيق يف  •
 .)كالتدخني أو استخدام البخور (على جهاز اإلنذار بالقسمما قد يؤثر تنبيه املوظفني بعدم استخدام  •
 .التأكد من خروج مجيع املوظفني أثناء عملية اإلخالء •

  



 

٣٨ 


  

  دور شركة النظافة
  .جبميع بنود االتفاقية املربمة بني الشركة والوزارةااللتزام  •
 .آلخرعلى مسئول الشركة مالحظة ومراقبة العاملني من حني  •
 .االستجابة ملالحظات إداري املركز حول عملية التنظيف •

  

  دور مسئويل األقسام
  .التأكد من نظافة القسم •
 . يف نظافة القسمتبليغ اإلداري عن أي خلل حيدث •
 .تدوين املالحظات يف استمارة النظافة •
 .متابعة النقاط يف استمارة النظافة ورفع التقارير الالزمة إذا مل حيدث ارتقاء يف عملية النظافة •
 .التأكد من استخدام األكياس اخلاصة باملخلفات كل حسب نوعها •

  

  دور إداري املركز
  .قدالشركة ملتزمة ببنود العمن أن التأكد  •
 .اعتماد استمارة النظافة •
 .النظافةومستوى املركز يومياً ملالحظة عملية مراقبة  •
 .حل املشاكل النامجة عن عملية النظافة •



 

٣٩ 


  

  .على املترددين والعاملني باملركز الصحيتأثريا طيبا هلا أن للزراعة دور هام يف إضفاء الصورة اجلمالية للمركز الصحي كما 
  

  دور املزارع
  .ث وتسميد وزراعة احلديقة باألشجار والنباتات والزهور واحملافظة عليهاحر •
 .تقليم وتشذيب املزروعات وإزالة األعشاب الضارة •
 .ري احلديقة وتنظيفها من األوراق واألعشاب •
 .معاجلة النباتات والشجريات واألشجار بالكيماويات املناسبة ملكافحة األمراض واألوبئة الزراعية •
 .يدة بالنخيل واألشجار والنباتات ذات الصفات املرغوبة واختيار األزهار والنباتات املناسبة حسب الفصول واملناخاملعرفة اجل •
 .مجع حبوب اللقاح من ذكور النخيل وإجراء عمليات التلقيح للنخيل املؤنثة يف املواعيد املناسبة •
 .املركز الصحيالقيام جبين الثمار الناضجة أوال بأول ووضعها حتت تصرف إدارة  •

  

  إداري املركز الصحيدور 
  .مراقبة حديقة املركز بصفة دورية •
 .القصورأوجه توجيه املزارع عن  •
 ). زهور مومسية– رمل –مساد (توفري املواد  •
 .مراقبة االستخدام األمثل للمياه •
 .رفع تقرير شهري عن مستوى احلديقة •



 

٤٠ 


  

 سائق الناقل والوسيط بني الصادر والوارد من وإىل املركز الصحي ومن مهامإذ أنه ملركز الصحي أمهية وجود السائق باعلى ال خيتلف اثنان 
  :املركز
للمحافظة على السيارة والتقيد بالوزارة استخدام سيارة الوزارة إلجناز مهام عمله وااللتزام بالتعليمات اليت تصدرها إدارة اخلدمات  •

 .بأنظمة املرور
 . الرمسيااللتزام بارتداء الزي •
 املبالغ صحةبعد التأكد من بالوزارة استالم اإليرادات املالية من إداري املركز الصحي وإيصاهلا إىل أمني الصندوق بإدارة املالية  •

كما يقوم بشراء االستمارات املالية مثل الوصفات الطبية واستمارة فحص العاملني من أمني الصندوق وتسليمها إلداري  املالية،
  .لصحياملركز ا

 .استالم العينات املخربية من خمترب املركز ونقلها إىل املختربات املركزية بالوزارة •
 .متابعة استالم النتائج املخربية من املختربات التخصصية مبجمع السلمانية الطيب ومركز النعيم الصحي وإعادا للمركز •
 .مانية الطيب ومركز النعيم الصحياستالم فحوصات األشعة ونقلها إىل األقسام املركزية مبجمع السل •
 .التطعيمات من وإىل املركز الصحيوتوصيل الطلبات املستعجلة لألدوية  •
نقل املعدات واللوازم الطبية إلدارة األجهزة الطبية للصيانة والتصليح ومتابعة إعادا للمركز الصحي، كما يقوم أيضا بإيصال  •

 .طلبات الصيانة املختلفة إلدارة اهلندسة
 .تالم الطلبات الشهرية والدورية املستهلكة ويتحمل مسئولية استالمها من املخازن املركزية ونقلها للمركز الصحياس •



 

٤١ 

نقل الربيد اليومي سواء الصادر أو الوارد منه، وكذلك نقل السجالت وامللفات الصحية واملوظفني أثناء الدوام الرمسي من مركز  •
 .ألخر

  
  

  دور إداري املركز
  .اليومية ألعمال السائق املنصوص عليها أعالهاملتابعة  •

  



 
 فالربامج اجلديدة هلا أسس ومعايري ،دوام احلال من احملال والبد من وجود تغيري يف منط تطبيق األنظمة وإجراءات وأساليب العمل

  .اتستدعي اإلحاطة 
 .دراسة احتياجات اعمل من الربامج املستجدة •
  .وضع خطة زمنية لتنفيذ الربنامج •
 .األشراف على تطبيق الربنامج •
 .متابعة الربامج واألنشطة وعمل الربامج املصاحبة الستكمال التنفيذ •
 .التنسيق مع اجلهات األخرى ذات العالقة لتنفيذ الربنامج •
 .الزمه لقياس نسبة جناح الربنامجمعايري إجياد آليات و •

  



 

٤٢ 

  :قسمنيتنقسم عملية التدريب إىل 
  )أثناء اخلدمة(التدريب الداخلي    

 . املباشرإشرافه عمل كشف باملهام الرئيسة للموظفني التابعني حتت  •
  .التعرف على القصور لدى املوظفني يف تأدية بعض املهمات •
  .فيه بداية واية لعملية التدريبحتدد عمل برنامج تدرييب داخلي للموظفني حبيث  •
  .دء يف التدريبحتديد الوقت املناسب للب •
 .متابعة املوظفني يف عملية التدريب •
  .التأكد من استكمال عملية التدريب جلميع العاملني •
  .إرشاد وتوجيه املوظفني للمهمات املستجدة يف نطاق عملهم •

  

  التدريب اخلارجي   
  .التعرف على قصور التدريب لدى املوظفني •
 .معرفة الربامج التدريبية اليت تقوم ا الوزارة •

  معرفة الربامج التدريبية اليت يقوم ا ديوان اخلدمة املدنية •
  .معرفة الربامج التدريبية اليت تقوم ا الوزارات املختلفة •
  .البحرين مملكة التعرف على الربامج التدريبية اليت تقوم ا املعاهد والكليات اخلاصة يف •
  . استمارة التدريب لترشيح املوظفنيءمل •



 

٤٣ 

  .متابعة الترشيح •
  .ابعة تطبيق املهارات التدريبية يف العمل بعد احلصول على التدريبمت •
 .إرشاد املوظف بتطبيق املهارات التدريبية يف عمله •


  

  :دور مسئول القسم
  .اإلحصائيات احليوية اليوميةكشف ملء  •
 .من كل شهرإعداد اإلحصائيات الشهرية وتسليمها ملدخل املعلومات يف موعد أقصاه اخلامس  •
 .مراجعة اإلحصائية بعد إدخال املعلومات يف احلاسب اآليل مث التصديق عليها •

  

  مدخل البيانات دور 
  

  .استالم البيانات اإلحصائية من مسئويل األقسام •
 .إدخال البيانات يف احلاسب اآليل •
 .استخراج التقرير النهائي لإلحصائية وتسليمها ملسئول القسم للمراجعة والتصديق •
 .عطاء نسخ من التقارير النهائية إلداري املركزإ •

  



 

٤٤ 

  دور إداري املركز
  

 .إعداد اإلحصائيات احليوية الشهرية ملكتب السجالت الصحية وتسليم اإلحصائيات ملدخل البيانات •
 .مراجعة مجيع البيانات اإلحصائية والتصديق عليها بعد إدخاهلا من قبل مدخل البيانات •
 . يف اإلحصائياتخطأت عن أي خلل أو االتصال بإدارة املعلوما •

 .إرسال نسخ من التقارير اإلحصائية لإلدارة
  

   اإلدارة دور رئيس جملس
  .مراجعة البيانات النهائية واعتمادها بعد التأكد من صحة مجيع البيانات

   


