
 

 

>العامة التخزين شئون إدارة واختصاصات مهام <

  

  : لتصبح آالتالي يعاد تنظيم إدارة شئون التخزين العامة 
< <

  : ويلحق بها األقسام التالية  - مراقبة متابعة شئون التخزين للهيئات الملحقة : أوًال 

  . متابعة شئون التخزين للهيئات الملحقة أولقسم  - ١ 
  . للهيئات الملحقة ثاني متابعة شئون التخزينقسم  - ٢ 
  .  البيع المرآزيقسم  - ٣ 

< <

  :  ويلحق بها األقسام التالية - متابعة شئون التخزين لوزارات وإدارات الخدمات العامة والدفاع مراقبة : ثانيًا 

   . متابعة شئون التخزين لوزارات وإدارات الخدمات العامة والدفاع أولقسم  -  ١  
  . ين لوزارات وإدارات الخدمات العامة والدفاع ثانيمتابعة شئون التخزقسم  - ٢ 
    . متابعة شئون التخزين لوزارات وإدارات الخدمات العامة والدفاع ثالثقسم  - ٣ 

  : ويلحق بها األقسام التالية  -متابعة شئون التخزين لوزارات وإدارات الخدمات االجتماعية واالقتصادية مراقبة :  ثالثًا
< <

    . شئون التخزين لوزارات وإدارات الخدمات االجتماعية واالقتصادية أولمتابعة قسم  -  ١  
  .  متابعة شئون التخزين لوزارات وإدارات الخدمات االجتماعية واالقتصادية ثانيقسم  - ٢ 
  .  متابعة شئون التخزين لوزارات وإدارات الخدمات االجتماعية واالقتصادية ثالثقسم  - ٣ 

< <

  :ويلحق بها األقسام التالية  -جعة وضمان الجودة المرامراقبة : رابعًا 
< <

  .  المراجعة األولقسم  -  ١  
  .  المراجعة الثانيقسم  - ٢ 
  .  ضمان الجودةقسم  - ٣ 

< <

  : بالتاليالتابعة لها التنظيمية تختص إدارة شئون التخزين العامة والوحدات 
< <

 - :  بالتاليوتختص  : العامة إدارة شئون التخزين: أوًال 

 . اد التعاميم والتعليمات المنظمة لشئون التخزين في الجهات الحكومية والملحقة ومتابعة تنفيذهاإعد .١
 . متابعة تطبيق النظم المالية المتعلقة بشئون التخزين في الجهات الحكومية والملحقة .٢
 . مقايسات المخزنية ووسائل النقلإعداد تقدير احتياجات الجهات الحكومية والملحقة من مواد البنود الحسابية الخاصة بنطاق ال .٣
 بحث ودراسة طلبات الجهات الحكومية والملحقة فيما يتعلق بتعزيز اعتمادات بعض أنواع البنود الحسابية سواء باعتمادات إضافية أو النقل .٤

 . بالتنسيق مع إدارات شئون الميزانية العامة بالوزارة
ز وتخزين وتداول واستخدام الموجودات المنقولة من المواد والمعدات واآلليات ووسائل تنظيم آافة العمليات المتعلقة بحفظ وتوصيف وترمي .٥

 . النقل وغيرها من األصول المنقولة
 . تنظيم عمليات الجرد المختلفة .٦
 . تنظيم عمليات التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق االستخدام في الجهات الحكومية والملحقة .٧
 . الرقابية من مالحظات على أداء الجهات الحكومية فيما يتعلق بشئون التخزين العامة دراسة ما تسفر عنه الجهات .٨
 . المشارآة في اللجان الحكومية والمتعلقة باختصاصات اإلدارة .٩
 . تنفيذ البرامج التدريبية للجهات الحكومية والتي تتعلق بشئون التخزين لرفع آفاءة العاملين بالجهات الحكومية .١٠

< <

  - :آل في حدود الجهات المكلف بمتابعتهابالتالي وتختص  :قبات المتابعة واألقسام التابعة لها مرا: ثانيًا 

التوجيه واإلرشاد الفني لموظفي الجهات الحكومية لوضع التعليمات الصادرة عن اإلدارة موضع التطبيق السليم ومتابعة التزامها بذلك  -١
 . طبيق النظم والتعاميم والتعليماتوإعداد تقارير متابعة أداء الجهات الحكومية عن ت

دراسة احتياجات الجهات الحكومية والملحقة من مواد البنود الحسابية الخاصة بنطاق المقايسات المخزنية ووسائل النقل وما يتصل بها  -٢
 . قطاع شئون الميزانية العامة بالوزارةوتحديد االعتمادات المالية المطلوبة لها، ودراسة طلبات التعزيز والمناقلة التي تطلب الحقا، بالتعاون مع 

 . إجراء عمليات الجرد المفاجئ ومتابعة عمليات الجرد األخرى لدى الجهات الحكومية -٣



 

 

 . تنفيذ  اإلجراءات الخاصة بعمليات التصرف في المواد الخارجة عن نطاق االستخدام -٤
 .اإلدارة على عضوية مندوبي وزارة المالية فيها المشارآة ضمن عضوية اللجان الحكومية التي تنص التعليمات الصادرة عن -٥
 .تلقي مخرجات النظم اآللية ذات الصلة واالستفادة منها في عمليات التوجيه الميداني في الجهات الحكومية -٦
 .متابعة معالجة مالحظات الجهات الرقابية في الدولة فيما يخص عمل اإلدارة بعد تلقي ودراسة التقارير التي تصدر عنها -٧
 .اقتراح تطوير التعليمات في ضوء ما تسفر عنه نتائج التنفيذ وإحالتها إلى مراقبة المراجعة وضمان الجودة -٨
 .اقتراح االحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في ضوء نتائج المتابعة والمساهمة في تنفيذ برامج التدريب لهذه الجهات -٩
 .الجهات الحكوميةمتابعة تطبيق وتنفيذ النظم اآللية المخزنية في  - ١٠

 

< <

  -: بالتاليويختص : قسم البيع المرآزي : ثالثًا 

 . المشارآة ضمن عضوية لجنة البيع المرآزي -١
 . التدقيق على مستندات عمليات البيع والقيام باإلجراءات الالزمة لتنفيذ عمليات البيع المرآزي -٢
 . ود البيع آل فيما يخصه بالتنسيق مع مراقبة المتابعة المختصةمتابعة تنفيذ األطراف المعنية لاللتزامات المترتبة على إبرام عق -٣
واد موضوع   -٤ ة من الم ع الحكومي ى إخالء المواق دايتها وحت ذ ب ع المرآزي من راءات البي ا من إج ة أي ة عن مخالف زاءات الناجم ع الج ة توقي ع متابع البي

 .  بالتنسيق مع مراقبة المتابعة المختصة

 . هزة الرقابية على عمليات البيع المرآزي لدى الجهات الحكومية بالتنسيق مع مراقبة المتابعة المختصةمتابعة معالجة مالحظات األج -٥
 . إعداد دراسات تقييم إجراءات البيع المرآزي ونتائجه وفقا للقواعد المنصوص عليها وذلك بقصد تطوير النظم القائمة -٦

< <

  :مراقبة المراجعة وضمان الجودة : رابعًا 
< <

  - :آل في حدود الجهات المكلف بها بالتالي ويختصان : لمراجعة قسمي ا - أ 
< <

دقيق   -١ ي   التدقيق والمراجعة الفنية لكافة البيانات الواردة من الجهات الحكومية ومخرجات النظم اآللية فيما يخص عمل مراقبات المتابعة وت اإلجراءات الت
 . تتم بشأنها

 . ك جمع وتحليل البيانات والمعلومات وإعداد اإلحصاءات الالزمةإعداد مقترحات تطوير أعمال المتابعة بما في ذل -٢
 . تلقي مخرجات النظم اآللية وتقارير الجهات الرقابية ودراستها وتقييم مدى استفادة اإلدارة منها -٣
 . إعداد الدراسات الخاصة بأعمال التدقيق واقتراح تطوير التعليمات في ضوء ما تسفر عنه نتائج التدقيق -٤
 . الحتياجات التدريبية لمراقبات المتابعة والجهات الحكومية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التدقيقاقتراح ا -٥
 . تقييم تطبيق النظم والتعاميم والتعليمات المتعلقة بمجال عمل اإلدارة وإعداد تقارير تقييم ومتابعة األداء -٦
 . ود الحسابية الخاصة بنطاق المقايسات المخزنية ووسائل النقلالتدقيق والمراجعة الفنية الحتياجات الجهات الحكومية من مواد البن -٧
 . إنشاء بنك معلومات يخدم اختصاصات المراجعة المختلفة -٨

< <

  - :بالتاليويختص : قسم ضمان الجودة  -ب 
< <

ا يخصه وإع  -١ ل فيم ات وأقسام اإلدارة آ ع مراقب غيلية والتنسيق م رامج التش ل والب ة لخطط العم د إعداد الصياغات النهائي ذها بع ة تنفي ارير متابع داد تق
 .اعتمادها

ا يراعي  ] دارة المخزون الحكومي   الالئحة الموحدة إل [ إعداد  -٢ د            بم ة وتحديثها في مواعي دة في وزارة المالي نظم القائمة والتوجهات المعتم ات ال متطلب
 .دورية بناء على المستجدات ومقترحات أقسام اإلدارة

 .ظفي اإلدارة بالتنسيق مع اإلدارات المختصة داخل الوزارةإعداد خطط البرامج التدريبية لمو -٣
ة بالتنسيق     -٤ ات   إعداد خطط البرامج التدريبية لموظفي الجهات الحكومية بناء على دراسة تحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الجهات الحكومي مع مراقب

 .ااإلدارة واإلدارات المختصة داخل وخارج وزارة المالية ومتابعة تنفيذه
 .مراقبات واألقسام المختصة وتحديثها تبعًا لما تسفر عنه نتائج التنفيذ وتقييم نتائج تطبيقهاالتصميم برامج المتابعة والتدقيق بالتنسيق مع  -٥
 .تقديم المشورة الفنية لوحدات اإلدارة بما في ذلك إعداد الدراسات التي تغطي جميع أنشطة اإلدارة حسب مقتضيات العمل -٦
 .ما يتعلق بتشغيل وتطوير النظم اآللية والمعتمدة من الوزارة لإلدارةمتابعة آل  -٧
 .تنظيم حلقات نقاشية الستعراض ومراجعة األداء بين وحدات اإلدارة -٨
 .إعداد التقارير العامة الدورية وغير الدورية المتعلقة بأنشطة وانجازات اإلدارة -٩

< <

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


