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دليــل إجراءات أعامل إدارة نظم األصول

املــقـــدمـــة
إدارة نظم األصول هي إحدى إدارات املالية العامة التي تختص مبتابعة تنفيذ امليزانيات العامة
للجهات الحكومية وامللحقة بوزارة املالية ،تم إنشاؤها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ( /1067ثانيا)
بشأن املوافقة عىل اعتامد مبدأ االستحقاق يف تسجيل العمليات املحاسبية للدولة بدال من املبدأ النقدي
املعدل وإلزام الجهات بتطبيقه وإنشاء إدارة مركزية يف وزارة املالية تتوىل مهام الوصف والتصنيف
لألصول ووضع السياسات العامة وإجراءات تنفيذها.
تختص إدارة نظم األصول بوضع السياسات واإلجراءات وإصدار التعاميم املنظمة إلدارة األصول
الحكومية .
قام املختصون يف إدارة نظم األصول بإعداد هذا الدليل الذي يعترب وثيقة مرجعية شاملة لجميع
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أنشطة العمل املكلف بها موظفي إدارة نظم األصول ،وذلك لتسهيل وتبسيط
العمل وضامن تنفيذ إختصاصات اإلدارة بكفاءة عالية.
ويوضح هذا الدليل أيضاً الهيكل التنظيمي إلدارة نظم األصول واألنشطة الرئيسية لها ،وخطوات
وإجراءات تنفيذ جميع أنشطة اإلدارة الرئيسية بشكل تفصييل.
والله ويل التوفيق،،،،

الدعم واملساعدة 22487360 :
مدير اإلدارة  :هاتف 22487333
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الهيكل التنظيمي لإلدارة

إدارة نظم األصول
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دليــل إجراءات أعامل إدارة نظم األصول

األنشطة الرئيسية إلدارة نظم األصول-:
 - 1متابعة إنشاء وحدة تنظيمية ملحاسبة األصول بكل جهة حكومية.
 - 2إصدار وتحديث التعاميم والتعليامت الخاصة بنظم محاسبة وإدارة األصول الحكومية غري املتداولة
غري املالية وفق معايري املحاسبة الدولية للقطاع العام.
 - 3التوجيه الفني واملتابعة امليدانية لتنفيذ التعاميم والتعليامت والنظم الخاصة باألصول لدى كافة
الجهات الحكومية.
 - 4تدريب موظفي الجهات الحكومية عىل نظم محاسبة وإدارة األصول الحكومية.
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اجراء ( )1خطوات تنفيذ نشاط متابعة إنشاء وحدة تنظيمية ملحاسبة األصول بكل جهة حكومية-:
إنشاء وحدة تنظيمية بكل جهة حكومية ملحاسبة األصول الحكومية غري
األهـــداف
املتداولة غري املالية للقيام مبهام محاسبة األصول.
مجاالت املسؤولية مراقبة نظم األصول بأقسامها الثالث.
النامذج املستخدمة يف
__
تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
__
املستخدمة
 - 1إصدار كتب لجميع الجهات الحكومية بشأن إنشاء وحدة تنظيمية
ملتابعة األصول.
 - 2املتابعة امليدانية للجهات الحكومية بشأن اتخاذ اإلجراءات االزمة إلنشاء
وحدة تنظيمية ملحاسبة األصول غري املتداولة غري املالية.
- 3عمل دراسة فنية لتحديد حجم الوحدات التنظيمية يف الجهات الحكومية.
اإلجراء بالتفصيل
 - 4مخاطبة ديوان الخدمة املدنية بنتائج الدراسة الخاصة بتحديد حجم
الوحدة التنظيمية.
- 5إستالم إخطارات ديوان الخدمة املدنية الواردة للجهات الحكومية بإنشاء
وحدة محاسبة األصول غري املتداولة غري املالية بالجهة.
- 6التنسيق مع الجهات الحكومية ملتابعة إنشاء الوحدات املطلوبة.
قرار مجلس الوزراء رقم (/1067ثانيا) لسنة  2009بشأن إنشاء إدارة
مركزية يف وزارة املالية تتوىل الوصف والتصنيف لألصول ووضع السياسات
املراجع
العامة وإجراءات تنفيذها.
الدعم واملساندة مراقب نظم األصول ورؤساء أقسام املراقبة
__
املستندات
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اجراء ( )2خطوات تنفيذ نشاط إصدار وتحديث التعاميم والتعليامت الخاصة بنظم محاسبة
وإدارة األصول الحكومية غري املتداولة غري املالية وفق معايري املحاسبة الدولية-:
إصدار تعاميم و تعليامت تتضمن تصميم وتطوير وتحديد األسس والخطوات
التفصيلية لتنفيذ املهام الخاصة مبحاسبة وإدارة األصول الحكومية غري
األهـــداف
املتداولة غري املالية.
مراقبة تصنيف األصول بأقسامها الثالث (قسم تصنيف أصول املمتلكات
مجاالت املسؤولية
واملنشآت الصناعية ،قسم أصول البنية التحتية ،قسم النظم واملتابعة ).

النامذج املستخدمة يف
تنفيذ اإلجراء

____________________

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 - 1دراسة النظم الحديثة املتعلقة مبجاالت التعميم من خالل البحث
بشبكة اإلنرتنت.
 - 2تجميع البيانات واملعلومات املتوفرة عن موضوع التعميم أو التعليامت.
 - 3تصنيف وترتيب وتبويب البيانات واملعلومات التي تم جمعها.
 - 4تحليل وتحديد البيانات الالزمة إلنشاء هيكل التعميم.
 - 5إعداد الصيغة األولية للتعميم.
 - 6عرض الصيغة األولية للتعميم عىل املسؤولني داخل وخارج وزارة املالية.
 - 7تجميع ودراسة املالحظات عىل الصيغة األولية.
 - 8إعداد الصيغة النهائية بناء عىل املالحظات الخاصة بها.
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 9عرض الصيغة النهائية للتعميم عىل مسؤويل القطاع لإلعتامد.
 - 10عرض الصيغة النهائية عىل إدارة الشؤون القانونية بوزارة املالية إلبداء
الرأي القانوين بشأنها.
 - 11مراجعة ودراسة املالحظات القانونية وإجراء التعديالت الالزمة عىل
مسودة التعميم.
 - 12إعداد مذكرة للسيد وكيل وزارة املالية مبوضوع التعميم والهدف من
إصداره وملخص محتوياته.
 - 13إصدار التعميم للجهات الحكومية مبوجب كتب رسمية.
القرار اإلداري رقم ( )496لسنة  2012بشأن إنشاء إدارة نظم األصول.
مراقب تصنيف األصول ورؤساء أقسام املراقبة
__
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اجراء ( )3متابعة حرص وتقييم األصول غري املتداولة غري املالية لدى الجهات الحكومية.
األهـــداف
مجاالت املسؤولية

حرص وتصنيف وتقييم األصول غري املتداولة غري املالية.
مراقبة تصنيف األصول بأقسامها الثالث (قسم تصنيف أصول املمتلكات
واملنشآت الصناعية ،قسم أصول البنية التحتية ،قسم النظم واملتابعة ).

النامذج املستخدمة يف  -قالب بيانات األصول.
 كشف تصنيف األصول.تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

- 1إعداد كتب للجهات للقيام بحرص وتقييم األصول غري املتداولة غري املالية.
 - 2اإلجتامع مع الجهات الحكومية لرشح كيفية القيام بعمليات الحرص
والتقييم.
 - 3استالم عينات عمليات الحرص والتقييم من الجهات الحكومية.
 - 4تدقيق البيانات وتدوين املالحظات.
- 5إخطار الجهات بالتعديالت املطلوبة.
 - 6استالم نتائج الحرص والتقييم النهائية.
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 7التدقيق عىل البيانات الواردة.
- 8ارسال نسخة من عمليات الحرص والتقييم اىل إدارة نظم تخطيط املوارد
املؤسسية لتحميلها عىل نظام سجل األصول املركزي.

القرار اإلداري رقم ( )496لسنة  2012بشأن إنشاء إدارة نظم األصول.
مراقب تصنيف األصول ورؤساء أقسام املراقبة.
__
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اجراء ( )4تلبية احتياجات الجهات الحكومية بتعديل البيانات املالية املتعلقة باألصول الحكومية:
األهـــداف
مجاالت املسؤولية
النامذج املستخدمة يف
تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

تعديل بيانات األصول غري املتداولة غري املالية بالجهات الحكومية
مراقبة تصنيف األصول ومراقبة نظم األصول.
__
__
 - 1تلقي طلبات الجهات الحكومية مبوجب كتاب رسمي.
 - 2مراجعة ودراسة الطلب الوارد من الجهة الحكومية وإبداء الرأي الفني
به.
 - 3إعداد مذكرة من الباحث املختص إىل رئيس القسم املختص عن نتائج
الدراسة.
 - 4يقوم رئيس القسم مبراجعة املذكرة الخاصة بنتائج الدراسة الفنية وإبداء
الرأي الفني بها ورفعها إىل املراقب لإلعتامد.
 - 5يقوم املراقب باملراجعة واعتامد نتائج الدراسة ورفعها إىل مدير اإلدارة
لالعتامد النهايئ.
 - 6يتم رفع املذكرة إىل وكيل وزارة املالية املختص للموافقة عىل الطلب.
 - 7إعداد كتاب رسمي للرد عىل الجهة الحكومية املعنية باملوافقة أو عدم
املوافقة عىل الطلب.
 - 8متابعة الجهة الحكومية يف اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن تنفيذ قرار
وزارة املالية مبوجب الكتاب املرسل.

املراجع

القرار اإلداري رقم ( )496لسنة  2012بشأن إنشاء إدارة نظم األصول.

الدعم واملساندة

مراقب تصنيف األصول ومراقب نظم األصول ورؤساء أقسام املراقبني.
__

املستندات
االصدار الثاين 2017

11

دليــل إجراءات أعامل إدارة نظم األصول

اجراء ( )5إجراءات وخطوات تنفيذ نشاط التوجيه الفني واملتابعة امليدانية لتنفيذ التعاميم
والتعليامت والنظم الخاصة باألصول لدى كافة الجهات الحكومية-:
متابعة وتوجية الجهات الحكومية لتنفيذ التعاميم والتعليامت الخاصة
األهـــداف
باألصول غري املتداولة غري املالية.
مجاالت املسؤولية مراقبة نظم األصول بأقسامها الثالث
النامذج املستخدمة يف
__
تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل
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 دليل املصطلحات واملفاهيم الخاص بإدارة نظم األصول. -التعاميم والتعليامت الصادرة من إدارة نظم األصول.

 - 1فتح ملف للجهة الحكومية يحتوي عىل جميع القرارات والهياكل
التنظيمية الخاصة بأصول الجهة الحكومية املعنية.
 - 2تجميع كافة البيانات والقرارات الخاصة باألصول الحكومية.
 - 3تجميع ومراجعة مالحظات الجهات الرقابية «ديوان املحاسبة ،قطاع
الرقابة املالية» الخاصة باألصول الحكومية.
 - 4إعداد خطة سنوية للمتابعة امليدانية للجهات الحكومية بشأن تقييم
تطبيق نظم األصول الصادرة من وزارة املالية.
 - 5تحديد االحتياجات التدريبية لكل جهة حكومية يف مجال األصول.
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات
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 - 6املتابعة امليدانية للجهات الحكومية ملعالجة جميع املشاكل التي
تواجههم يف مجال تطبيق نظم األصول.
 - 7متابعة الكتب الصادرة من اإلدارة إىل الجهة الحكومية وتوضيح البيانات
املطلوبة من الجهة توفريها.
 - 8مراجعة ودراسة الكتب الواردة من الجهة الحكومية وإعداد مذكرة
بالرأي الفني للباحث ويتم رفعها لرئيس القسم ثم املراقب ثم املدير
لالعتامد.
 - 9إعداد كتب الرد عىل الكتب الواردة من الجهة الحكومية.
 - 10إعداد تقارير شهرية بشأن تقييم أداء الجهة الحكومية يف مجال تطبيق
نظم األصول ورفعها ملسؤويل اإلدارة.
القرار اإلداري رقم ( )496لسنة  2012بشأن إنشاء إدارة نظم األصول.
مراقب نظم األصول ورؤساء أقسام املراقبة.
__
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اجراء ( )6إجراءات وخطوات تنفيذ نشاط تدريب موظفي الجهات الحكومية عىل نظم محاسبة
وإدارة األصول -:
رفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية يف مجال تطبيق نظم األصول
األهـــداف
الحكومية.
مجاالت املسؤولية مراقبة نظم األصول بأقسامها الثالث.
النامذج املستخدمة يف
__
تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل
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 -دليل املصطلحات واملفاهيم الخاص بإدارة نظم األصول. -التعاميم والتعليامت الصادرة من إدارة نظم األصول.

 .1مراجعة التقارير الخاصة بالجهات الرقابية والتقارير الواردة من الجهات
الحكومية املنفذة لتعاميم وتعليامت وزارة املالية الخاصة بنظم األصول
لتحديد التوصيات املتعلقة بعقد برامج تدريبية.
 .2حرص التوصيات واملالحظات الخاصة بالتدريب وتحديد موضوع التدريب
والقطاع أو الوحدات التنظيمية املقرتح تدريبها وطبيعة عملها والعدد
املطلوب.
 .3مخاطبة املختصني يف الجهات الحكومية عن طريق ارسال كتب رسميه
قبل شهرين من نهاية السنة املالية ،ملعرفة الربامج التدريبية املطلوبة
من الجهة الحكومية ملوظفيها العاملني يف مجال األصول.
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة
املستندات

االصدار الثاين 2017

 .4وضع خطة لتدريب موظفي الجهات الحكومية ،يتم فيها تحديد موضوع
التدريب واملحتوى العلمي للربنامج التدريبي وعدد املشاركني املتوقع
والجهات املتوقع أن تقوم بتنفيذ الربامج.
 .5مخاطبة إدارة التدريب يف وزارة املالية بشأن خطة التدريب الخاصة
بإدارة نظم األصول.
 .6التنسيق واملتابعة مع املختصني يف إدارة التدريب بوزارة املالية بشأن
إدراج خطة التدريب الخاصة بإدارة نظم األصول ضمن خطة التدريب
للوزارة.
 .7متابعة تنفيذ الربامج التدريبية املدرجة ضمن الخطة التدريبية يف
املواعيد املقرره لها وطبقاً ملا هو مخطط له.
 .8متابعة تقييم املشاركني بالربامج التدريبية من خالل تجميع مالحظاتهم
عىل الربامج ومدى اإلستفادة من الربامج التي تم تنفيذها.
 .9إعداد وتصميم تقارير دورية لتقييم أداء املشاركني يف الربامج التدريبية
وتحديد االيجابيات والسلبيات الخاصة بتنفيذ الربنامج.
 .10وضع املقرتحات الخاصة مبعالجة السلبيات الخاصة بتنفيذ الربامج
التدريبية وإخطار املسؤولني فيها
القرار اإلداري رقم ( )496لسنة  2012بشأن إنشاء إدارة نظم األصول.
مراقب نظم األصول ورؤساء أقسام املراقبة.
__
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