
< >نظم تخطيط الموارد المؤسسية إدارة واختصاصات مهام> <

< <
   -: حدات التنظيمية التاليةتتكون إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية من الو

< <

  - : األقسام التاليةمراقبة المتابعة واالتصال، وتتكون من : أوال 

  . قسم متابعة تنمية المهارات .١
  . قسم التغيير واالتصال .٢
  . ةقسم التنسيق والمتابع .٣

< <

  - : من األقسام التاليةمراقبة نظم تخطيط الموارد المؤسسية، وتتكون  :ثانيًا 

  . الخدمات العامة والدفاعوإدارات وزارات قسم نظم  .١
  . الخدمات االجتماعية واالقتصاديةوإدارات وزارات قسم نظم  .٢
  . الملحقة لهيئاتاقسم نظم  .٣

< <

  -: التالية األقساموتتكون من  مراقبة دعم نظم تخطيط الموارد المؤسسية، :ثالثًا 

  . قسم المعلومات واإلحصاءات المالية .١
  . قسم التفويضات لنظم تخطيط الموارد المؤسسية .٢
  . قسم الجودة وخدمة العمالء .٣
 . قسم تخطيط االحتياجات .٤

< <  
< <

   - : لها بما يلينظم تخطيط الموارد المؤسسية والوحدات التنظيمية التابعة  إدارةتختص 

  :  وارد المؤسسيةمنظم تخطيط الإدارة  : أوال
< << << <

  . تهيئة وظائف النظم المالية واللوجستية  بنظم تخطيط الموارد المؤسسية .١
  . متابعة تنمية مهارات العاملين في المالية العامة في الدولة في وظائف نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٢
  . اءات مالية الحكومة  لصندوق النقد الدولياستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتصنيفات إحص .٣
  : تحسين أداء العمل وإنتاجية العاملين في وزارة المالية والجهات الحكومية من خالل تنفيذ  .٤

 . إعادة هيكلة الميزانية الحكومية  -أ  
 . إعادة تصنيف دليل الحسابات الحكومي  -ب 
 . تصنيف المخزون  -ج 
 . تصنيف األصول  -د 
 . لمحاسبة االستحقاقالتحول   -هـ
 . التحول الستخدام حساب الخزينة الموحد  -و 
 .  التحول لميزانية البرامج واألداء  -ز 

   . تطبيق نظم تخطيط الموارد المؤسسية على وزارة المالية والتعميم على الجهات الحكومية .٥
 . تطبيق التحصيل المرآزي إليرادات ورسوم المالية العامة .٦
   . بين نظم تخطيط الموارد المؤسسية ونظم الجهات الحكومية ذات العالقة تحقيق أوجه التكامل .٧

 : متابعة تنمية مهارات الكوادر الوطنية في وزارة المالية والجهات الحكومية في استخدام .٨
 

 . نظم تخطيط الموارد المؤسسية  -أ  
 . IPSASمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   -ب 
 . GFS ت مالية الحكومةتصنيفات إحصاءا  -ج 

< <
< << << <

  :  مراقبة المتابعة واالتصال : ثانيًا
< <

  :قسم متابعة تنمية المهارات - أ 

 .  تحديد المهارات المطلوب اآتسابها لتنفيذ الوظائف المالية واللوجستية لنظم تخطيط الموارد المؤسسية .١



 .  تقييم مهارات العاملين على نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٢

 . حديث المواد العلمية الخاصة  بتنمية مهارات المستخدمين لنظم تخطيط الموارد المؤسسيةإعداد وت .٣
 . إعداد و متابعة تنفيذ الخطة السنوية لتنمية المهارات المطلوبة لمستخدمين نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٤
 . توثيق أعمال القسم .٥
 . رفع آفاءة ومهارات العاملين في القسم .٦

  
 :ر واالتصالقسم التغيي -ب 

 . دراسة تأثير التغييرات المطلوبة .١
 . إعداد وإدارة خطة التغيير للتحديثات على نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٢
 . تنفيذ التغييرات المطلوبة طبقا لألولويات وإعداد الكشوف الكاملة لتسجيل التغييرات والقرارات) تأجيل / رفض / قبول ( تسجيل ومتابعة قرارات  .٣
 . دارة خطة االتصال ألصحاب المصالح لنظم تخطيط الموارد المؤسسية في الجهات الحكوميةإعداد وإ .٤
 . نشر وتوزيع البيانات المالية واللوجستية بالوسائل المختلفة .٥
 .  نشر الوعي والمعرفة عن نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٦
 . توثيق أعمال القسم بشكل منتظم .٧
 .  سمرفع آفاءة ومهارات العاملين في الق .٨

  
M<I < << << <

 :قسم التنسيق والمتابعة - ج 

 . متابعة  تنفيذ خطة تهيئة  وتعميم وظائف نظم تخطيط الموارد المؤسسية في الجهات الحكومية .١
 . إدارة نطاق العمل والعاملين والوقت والمشاآل و المخاطر في مواقع الجهات الحكومية .٢
 . احتياجات تهيئة نظم تخطيط الموارد المؤسسية لديها ومتابعة توفيرهاالتنسيق مع الوحدات المعنية في الجهات الحكومية لتحديد  .٣
 . توثيق أعمال القسم .٤
 .  رفع آفاءة ومهارات العاملين في القسم .٥

  
  : مراقبة نظم تخطيط الموارد المؤسسية : ثالثًا

< << << <

  :الخدمات العامة والدفاعوإدارات وزارات قسم نظم  - أ 

 . التصميم  الوظيفي للمدخالت و المخرجات و طرق معالجتها في نظم تخطيط الموارد المؤسسية .١
 .  تهيئة وإعداد عمليات العمل و الوظائف المالية واللوجستية في نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٢
 . تعميم الوظائف المالية واللوجستية لنظم تخطيط الموارد المؤسسية على الجهات الحكومية .٣
 . راسة التحديثات على الوظائف المالية واللوجستية لنظم تخطيط الموارد المؤسسيةد .٤
 .  التعليم الميداني لمستخدمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٥
 . توثيق أعمال القسم بشكل منتظم .٦
 .  رفع آفاءة ومهارات العاملين في القسم .٧

 
M<I < <

 :تصاديةالخدمات االجتماعية واالقوإدارات وزارات قسم نظم   -ب 

 . التصميم  الوظيفي للمدخالت و المخرجات و طرق معالجتها في نظم تخطيط الموارد المؤسسية .١
 .  تهيئة وإعداد عمليات العمل و الوظائف المالية واللوجستية في نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٢
 . وميةتعميم الوظائف المالية واللوجستية لنظم تخطيط الموارد المؤسسية على الجهات الحك .٣
 . دراسة التحديثات على الوظائف المالية واللوجستية لنظم تخطيط الموارد المؤسسية .٤
 .  التعليم الميداني لمستخدمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٥
 . توثيق أعمال القسم بشكل منتظم .٦
 .  رفع آفاءة ومهارات العاملين في القسم .٧

 

  :الملحقة لهيئاتاقسم نظم  - ج 

  . للمدخالت و المخرجات و طرق معالجتها في نظم تخطيط الموارد المؤسسية التصميم  الوظيفي .١
 .  تهيئة وإعداد عمليات العمل و الوظائف المالية واللوجستية في نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٢

 . تعميم الوظائف المالية واللوجستية لنظم تخطيط الموارد المؤسسية على الجهات الحكومية .٣
 . على الوظائف المالية واللوجستية لنظم تخطيط الموارد المؤسسيةدراسة التحديثات  .٤
 .  التعليم الميداني لمستخدمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٥



 . رفع آفاءة ومهارات العاملين في القسم.توثيق أعمال القسم بشكل منتظم .٦
       

  : مراقبة دعم نظم  تخطيط الموارد المؤسسية : رابعًا
< <

  :واإلحصاءات المالية قسم المعلومات - أ 

 . إعداد وتعميم أطر هياآل القوائم والبيانات المالية لنظم تخطيط الموارد المؤسسية طبقا الحتياجات الجهات الحكومية .١
 .متابعة نقل البيانات إلى  نظم تخطيط الموارد المؤسسية طبقا الحتياجات التهيئة في الجهات الحكومية  .٢
 . لنظم تخطيط الموارد المؤسسيةإدارة محتوى القاعدة المعرفية  .٣
 . إعداد وتهيئة ربط عمليات نظم الجهات الحكومية مع نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٤
 . توثيق أعمال القسم بشكل منتظم .٥
 .   رفع آفاءة ومهارات العاملين في القسم .٦

  :قسم التفويضات لنظم تخطيط الموارد المؤسسية  -ب 

 . لألدوار والصالحيات لمستخدمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية في الجهات الحكوميةوضع وتحديث السياسات واإلجراءات  .١
 . التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد أو تحديث التفويضات المطلوبة لمستخدمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية لديهم .٢
 .  إدارة منح التفويضات لمستخدمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية آل حسب اختصاصه .٣

 . التدقيق لتأمين تنفيذ سياسة الفصل بين االختصاصات لمستخدمي نظم تخطيط الموارد المؤسسية في الجهات الحكومية .٤
 .  توثيق أعمال القسم .٥

 . رفع آفاءة ومهارات العاملين في القسم .٦
 

< <

  :قسم الجودة وخدمة العمالء - ج 

 . دراسة ووضع السياسات وإجراءات الجودة ألعمال اإلدارة .١
  . تنفيذ سياسات الجودةمتابعة  .٢
  .  تنفيذ أعمال المراجعة والتدقيق لتأمين الجودة .٣
 . إعداد و تحليل استبيانات قياس رضاء عمالء نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٤
 . معالجة االتصاالت لعمالء نظم تخطيط الموارد المؤسسية .٥
 .توثيق أعمال القسم بشكل منتظم  .٦
 .  مرفع آفاءة ومهارات العاملين في القس .٧

  
  :قسم تخطيط االحتياجات - د 

 . تخطيط االحتياجات وإعداد ميزانية اإلدارة ومتابعة الصرف منها .١
 .  إعداد الخطة التشغيلية ومتابعة تنفيذها .٢
 . متابعة توفير االحتياجات طبقا للخطط المعتمدة .٣
 .  إدارة العقود الخاصة باإلدارة .٤
 .  تسجيل وحفظ الوثائق في القاعدة المعرفية .٥
 .  ثيق أعمال القسمتو .٦
 . رفع آفاءة ومهارات العاملين في القسم .٧

  
  
  

  


