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آلية استالم بالغات الصيانة الدورية

االلتزام بنموذج البالغات اخلاص بلجنة عقد الصيانة والذي مت توزيعه على جميع اإلدارات   -1
التابعة لقطاع القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية واحلج.

يتم توقيع بالغات الصيانة الدورية من قبل مشرف / مشرفة املركز وتوقيع مدير اإلدارة أو من   -2
ينوب عنه.

يتم استقبال بالغات الصيانة الدورية من خالل املراسلن ومندوب اإلدارة التابع لها املركز.  -3
لن يتم التعامل مع البالغات التالية:

عدم توفر العنوان الكامل للمركز وأرقام الهواتف.  ·
عدم وجود اختيار ألعمال الصيانة املطلوبة وفق النموذج املخصص.  ·

عدم التعامل بجدية مع النموذج والقيام بتعبئة االختيارات في النموذج دون احلاجة إليها.  ·
عدم السماح ملهندس إشراف الوزارة بدخول املركز من قبل العاملن في املركز.  ·

عدم استخدام النموذج املخصص )منوذج طلب صيانة(.  ·
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كشف بأسماء املواد املوجودة مبخزن القرطاسية رقم )1(
اسم املادةرقم املادةاسم املادةرقم املادة

دباسة حجم كبير122قلم جاف أزرق62

قاعدة تقومي 125قلم جاف أسود 63

دباسة حجم عادي126شالعة دبابيس65

ملف بوكس حجم صغير149ورق فلو سكاب مسطر67

طقم مكتب عادي150ملف بوكس حجم كبير + صغير68

محايات152قلم شيلي ألوان70

71A4 دفتر ريكورد مفهرس853ورق تصوير

دفتر عرض معامالت855دفتر ريكورد غير مفهرس73

سلة بالستيك856مسطرة بالستيك 50 سم77

ملف857حاملة أختام79

81B4 دبابيس دباسة858ورق تصوير

دفتر مذكرة988قلم رصاص 84

دباسة كهربائيةكليبس كبير86

حاملة ورق ستيكرصمغ ناشف87

فايالت توقيع جتليد فاخرقلم جاف أحمر88

حامل ورق كمبيوتردفتر صادر ووارد91

قلم فسفوريمقص كبير بقاعدة خشبية93

قلم كوريكتر عاديخرامة حجم صغير94

كأس أقالممساحات سبورة95

قلم سائل أزرق  برأس معدنيخرامة حجم صغير97

شباصة  22 ملم دفتر فهرس تلفون98

دباسة حجم 56 سعة 200 دبلوس 4215شريط الصق عريض 3/4أنش99

كرتون فارغ 4216قاطع ورق )مشرط(103

سبورة بيضاء ممغنض وجهني مع أساند 4282X 120 90شريط الصق 2 أنش105

1073X5 خرامة كبيرة 7 ملم4326ورق استكر ليبل كبير

ورق4327براية صغيرة116

قاعدة الصق 43323/4قلم جاف أخضر115

قلم حبر جاف للتوقيع4345مسطرة بالستيك 30سم116

طقم بالستيك 1174356

ورق ستيكرز ليبل صغير124قلم شيلي سبورة119

براية كبيرة مكتب120

121F4 ورق تصوير


