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املــقـــدمـــة
باإلدارة  املوظفني  تعريف  إلى  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  أعمال  إجراءات  دليل  يهدف 
خارج  من  واملراجعني  بالدولة  الرقابية  وباجلهات  بالوزارة  العالقة  ذات  األخرى  وبالقطاعات 

الوزارة بأعمال اإلدارة واإلجراءات والنماذج املستخدمة لتنفيذ كل عمل من هذه األعمال.

ونأمل أن يحقق هذا الدليل الهدف املنشود في التعريف بدور إدارة شؤون التخزين العامة في 
العام واملساهمة في  املنقولة وترشيد اإلنفاق ومنع الهدر في املال  الدولة  احملافظة على موجودات 

تنمية اإليرادات غير النفطية.
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أعمال اإلدارة:-

الدولة املنقولة املتواجدة  أمالك  وبيع  واستغالل  إدارة  تنظم  التي  والتعليمات  التعاميم  اصدار   -  1
لدى كافة اجلهات احلكومية وامللحقة.

2 - متابعة تنفيذ كافة اجلهات احلكومية وامللحقة للتعاميم والتعليمات الصادرة عن اإلدارة كالتالي:

- متابعة تطبيق نظام املخزون اآللي.

- متابعة عمليات جرد املخازن والعهد.

- متابعة عمليات التصرف في املوجودات اخلارجة عن نطاق االستخدام.

- متابعة اعداد املقايسات املخزنية لتقدير اعتمادات ميزانيات اجلهات احلكومية واجراء املراجعات 
أثناء االعداد وبعد استالمها باإلدارة واعداد تقارير الدراسة الفنية بشأنها واقتراح االعتمادات 
املالية لألنواع احلسابية الداخلة ضمن نطاقها ومخاطبة إدارات شؤون امليزانية العامة إلدراج 

تلك االعتمادات في مشروع ميزانيات اجلهات احلكومية.

- متابعة اعداد مقايسات بنود املركبات احلكومية لتقدير اعتمادات امليزانية واجراء املراجعات أثناء 
االعداد وبعد االستالم باإلدارة واعداد تقارير الدراسة الفنية بشأنها واقتراح االعتمادات املالية 
لها ومخاطبة إدارات شؤون امليزانية العامة إلدراج تلك االعتمادات مبشروع ميزانيات اجلهات 

احلكومية.

- دراسة طلبات اجلهات احلكومية بشأن اجراء مناقصات وممارسات وجتديد عقود شراء واستئجار 
املركبات احلكومية وإبداء الرأي بشأنها.

3 - دراسة طلبات اجلهات احلكومية بشأن اجراء املناقالت املالية من أو إلى أنواع البنود احلسابية 
الداخلة ضمن نطاق املقايسات املخزنية وبنود املركبات احلكومية وإبداء الرأي بشأنها.

كافة  لدى  والعهد  املخازن  شؤون  أعمال  على  للقائمني  الفني  واالرشاد  والتدريب  التوجيه   -  4
اجلهات احلكومية وامللحقة.
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إجراء )1(: اعداد واصدار التعاميم والتعليمات

للقيام  اتباعها  احلكومية  اجلهات  على  ينبغي  التي  اإلجراءات  حتديد 
باألعمال املطلوبة منها في مجال أعمال شؤون التخزين املختلفة ووضع 

القواعد واألحكام التي تنظم ذلك.
األهـــداف

مراقبة املراجعة وضمان اجلودة
مدير إدارة شؤون التخزين العامة

الوكيل املساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء
أعضاء اللجنة / فريق العمل

مجاالت املسؤولية

مذكرة رسمية
كتب رسمية

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

مالحظات  وحفظ  بتجميع  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تقوم   -  1
واقترحات موظفي إدارة شؤون التخزين العامة واجلهات احلكومية 

والرقابية )أثناء عمليات املتابعة امليدانية( بشأن اآلتي :-

- إصـدار تعليمات أو تعميـم لتنظيـم إجــراءات عــمل معيــن من أعمال 
إدارة شـؤون التخزين العامة لم يسبق إصدار أي تعليمات بشأنه.

 - حتديث وإعادة صياغة تعليمات / تعميم من التعاميم اجلاري تطبيقها 
لدى كافة اجلهات احلكومية.

2 - تقــوم إدارة شؤون التخزين العامة بــإدراج التعليمات أو التعميـــــــم 
املقتـــرح إصـــدارة ألول مــرة أو حتديثـــه وإعادة صياغته باخلطة 

السنوية لإلدارة )عن سنة مالية قادمة(.

3 - يتم تشكيل جلنة / فريق عمل من املختصني بإدارة شؤون التخزين 
العامة ومكتب الوكيل املساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء وإصدار 

قرار إداري بذلك.

اإلجراء بالتفصيل
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رئيس  طلب  على  )بناء  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  4
والرقابية  احلكومية  اجلهات  كافــــة  مبخاطبة  العمل(  فريق   / اللجنة 
واإلدارات العامة بـــوزارة املاليــــة )إدارات املالية العامة( لتزويــد 
املقترح  التعميم   / التعليمات  بشأن  واقتراحاتهم  مبالحظاتهم  اإلدارة 

إصدارة ألول مــرة أو بشــأن التعليمات / التعميم املقترح حتديثه.

املالحظات  كافة  باالطالع على  العمل  / فريق  اللجنة  يقوم أعضاء   - 5
واالقتراحات الواردة )سواء من داخل وزارة املالية أو من خارجها( 
مبوضوع  الصلة  ذات  والقوانني  والنظم  والتعاميم  التعليمات  وعلى 

التعليمات / التعميم اجلديد أو املقترح حتديثه.

6 - يقوم أعضاء اللجنة / فريق العمل بإعادة صياغة التعليمات / التعميم 
بعد األخذ في االعتبار كافة املالحظات واالقتراحات املناسبة وإصدار 

مسودة للتعليمات / للتعميم.

اإلدارة  كافة موظفي  العامة مبخاطبة  التخزين  إدارة شؤون  تقوم   -  7
وكافة  العامة(  املالية  )إدارات  املالية  بوزارة  العامة  واإلدارات 
اجلهات احلكومية والرقابية ألخذ مالحظاتهم وآراءهم بشأن مسودة 

التعليمات/ التعميم املقترح.

8 - يقوم أعضاء اللجنة / فريق العمل بإعادة صياغة التعليمات /التعميم 
ومراجعته  اجلديدة  واالقتراحات  املالحظات  ضوء  في  أخرى  مرة 

قبل اقراره.

9 - َيرفــــع رئيس اللجنــــة / فريـــــق العمل الصياغة النهائية للتعليمات 
/ للتعميم بعد اقراره من كافة األعضاء )مبوجب مذكرة رسمية( إلى 

الوكيل املساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء لالعتماد.

العامة )مبوجب مذكرة رسمية( من  10 - تستلم إدارة شؤون التخزين 
من  نسخـــة  الشراء  ونظم  التخزين  لشؤون  املساعد  الوكيل  مكتب 
أو  املالية  وزير   / السيد  قبل  من  االعتماد  بعد  التعميـــم   / التعليمات 
الوكيل املساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء لتعميمــــه على كافــــة 
واجلهات  املالية  بوزارة  العامـــــة  واإلدارات  اإلدارة  موظفــــي 

احلكومية والرقابية للعمل مبقتضاه.

اإلجراء بالتفصيل
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رسمية(  مذكرات  )مبوجب  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تقوم   -  11
بتسليم نسخ التعليمات / التعميم إلى كافة موظفي اإلدارة للعلم والعمل 

مبوجبه ومتابعة تطبيقه لدى كافة اجلهات احلكومية وامللحقة.

12 - تـــقـــوم إدارة شــــــؤون التخزيــن العـامـــــة )مبوجب مذكرات 
من  بنسخ  بــالــــوزارة  العامـة  اإلدارات  كافـة  مبوافــاة  رسمية( 

التعليمات / التعميم للعلم.

اجلهـات  كافــة  مبخاطبـة  العامـة  التخزيــن  شـؤون  إدارة  تقــوم   -  13
 / التعليمات  بإصدار  إلخطارها  رسمية(  )بكتب  وامللحقـة  احلكوميـة 
التعميم وموافاتهم بنسخة التعليمات / التعميم لوضعه موضع التطبيـــق 

العملي والعمل مبوجب األحكام الواردة فيه.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
__ املستندات
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املخازن  قطاع  وموظفي  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  موظفي  تدريب   )2( إجراء 
باجلهات احلكومية:

تطوير أداء العاملني في مجاالت التخزين والتوزيع وقطاع النقل مبا 
يرفع من كفاءة العمل. األهـــداف

مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.

مراقب املراجعة وضمان اجلودة.
رئيس قسم ضمان اجلودة

موظفي قسم ضمان اجلودة
باحث املتابعة املختص.

مجاالت املسؤولية

التدريب  إدارة  من  املعتمد  املوظفني  بترشيح  اخلاص  النموذج  تعبئة   -
ويتم توقيعه من قبل رئيس القسم املباشر.

- منوذج إدارة التدريب.
- مذكرة رسمية.

- منوذج استبيان.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

إدارة  من  رسمية  مذكرة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تستلم   -  1
التدريب بالوزارة بشأن حتديد االحتياجات التدريبية ملوظفي اإلدارة 

واملوظفني العاملني في قطاع املخازن في اجلهات احلكومية.
املذكرة  على  بالتأشير  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  2

بالتحويل إلى مراقب املراجعة وضمان اجلودة.
3 - تقوم سكرتيرة مديــر إدارة شـــؤون التخزين العامة بتسليـم مذكـرة 

إدارة التدريـب إلى مراقـب املراجعـة وضمــان اجلـودة.
املذكـرة  على  بالتأشيـر  اجلودة  وضمان  املراجعة  مراقـب  يقوم   -  4
بالتحويــل إلى رئيس قسـم ضمان اجلودة التخاذ الالزم وتسليمها له.
مبخاطبة كافـة مراقبـي مراقبات  اجلودة  ضمان  قسم  رئيس  يقوم   -  5
املتابعة واملراجعة مبذكـرات رسميــة )مرفق بكل منها نسخة مذكرة 
اختيار  عنـد  اتباعهـا  الواجـب  الشروط  بها  التدريب( موضح  إدارة 

البرامج سواء اخلاصة مبوظفي اإلدارة أو اجلهات احلكومية.

اإلجراء بالتفصيل
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من  االقتراحات  كافة  بتجميع  اجلودة  ضمان  قسم  موظفو  يقوم   -  6
املراقبات املختلفة وإعداد خطة شاملة لكافة البرامج املطلوبة موضح 
املقترح  والتاريخ  املناسبة  األيام  وعدد  البرنامج  عقد  من  الهدف  بها 

وعدد املشاركني.

إدارة التدريـب  العامـة مبخاطبـة  التخزين  شــــؤون  إدارة  تــقوم   -  7
)مبذكـرة رسميـة( بالبرامج املطلوبة وبياناتهـا كما هو موضح أعاله 

واحملتوى العلمي لكل برنامج.

8 - يــقـوم رئيــس قسـم ضمان اجلـودة بالتنسيق مع املختصيـن بإدارة 
إذا  عليها  التعديالت  وإدخـال  املطلوبـة  البرامـج  بشــأن  التدريـب 

تطلب األمر ذلك واالتفاق عليها بشكل نهائي.

إدارة  من  رسمية(  )مبذكرة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تستلم   -  9
التي سيتم  التدريبية  الكتيب اخلاص بالبرامج  التدريب عدة نسخ من 

عقدها خالل السنة املالية )اخلطة التدريبية(.

بتسليـم  العامـة  التخزين  شـؤون  إدارة  مديـــر  سكرتيــرة  تقـوم   -  10
نســــخ الكتيب اخلـاص باخلطـة التـدريبيـة إلى مراقب املراجعة.

الكتيب إلى رئيس قسم مراقبة  11 - يقوم مراقب املراجعة بتسليم نسخ 
ضمان اجلودة.

كل  مع  الكتيب  نسخ  بتوزيع  اجلودة  ضمان  قسم  رئيس  يقوم   -  12
املراقبي باإلدارة لتوزيعها على رؤساء األقسام.

املراقب  مبخاطبـة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مديــر  يقـوم   -  13
املختص )املتابعة / املراجعة( مبذكرة رسمية إلخطار الباحث / الباحثني 
كمحاضرين  فيه  املشاركني  البرنامـج  عـقــد  بتاريخ  لديـه  املختصني 

للعلم واالستعداد النفسي واإلعداد للمحاضرة.

14 - تستلــم إدارة شــؤون التخزين العامة )مذكـرة رسميـة( من إدارة 
التدريــــب بشأن حتديــد أسمــاء احملاضرين من اإلدارة لكل برنامج 

وأسماء املوظفني املشاركني في البرنامج التدريبي كمتدربني.

اإلجراء بالتفصيل
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)مبذكرة  التدريب  إدارة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  توافي   -  15
رسمية( بعدد املوظفني املشاركني في كل برنامج وأسماء احملاضرين.

وإلقاء  التدريب  إدارة  إلى  باالنتقال  املختص  الباحث  يقوم   -  16
احملاضرات )يوم عقد البرنامج التدريبي(.

بتعبئة االستبيان املطلوب من قبل املشرف  املختص  الباحث  يقوم   -  17
حيث  من  البرنامج  تقييم  بشأن  التدريب(  إدارة  )من  البرنامج  على 

املساعدات التدريبية واملتدربني.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
__ املستندات
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إجراء )3( متابعة ومراجعة اعداد املقايسات املخزنية:
احلكومية  اجلهة  لدى  السلعي  املخزون  وقيمة  كمية  وضبط  تخطيط 
بحيث يكون ضمن حدود ال تؤدي الى جتميد األموال العامة او القصور 

في أداء نشاطات اجلهة.
األهـــداف

مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.

مراقب املراجعة وضمان اجلودة.
رئيس قسم املتابعة.

رئيس قسم املراجعة.
مراقب املتابعة.

باحث املتابعة املختص.
املدققة املختصة.

مجاالت املسؤولية

امليزانية  اعتمادات  لتقدير  املخزنية  املقايسات  اعداد  تشكيل جلنة  كتاب   -
للسنة املالية          / 

- الصيغة النمطية لقرار تشكيل جلنة اعداد املقايسات املخزنية
- قرار إداري بتشكيل جلنة اعداد املقايسات احلكومية للسنة املالية  /

- محضر اجتماع.
- تقرير مراجعة املقايسات املخزنية أثناء االعداد.

للسنة  امليزانية  اعتمادات  لتقدير  املخزنية  املقايسات  اعداد  جلنة  تقرير   -
املالية /

- كتـاب إلــحــاق.
- مذكرة تقرير فنــي.

- تقرير نتائج الدراسة الفنية.
- تقرير مراجعة الدراسة الفنية.

- مذكرة رسمية.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة
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تقوم إدارة شؤون التخزين العامة مبخاطبة كافة اجلهات احلكومية   - 1
وامللحقة بكتب رسمية بشأن اآلتي :-

الصيغـة  ضوء  فــي  املخزنية  املقايســات  اعــداد  جلنـة  تشكيل  طلــب   -
النمطيـة املعـــدة مـــن قـبل ادارة شؤون التخزين العامة.

بقرارات  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  الخطار  ثابته  مواعيد  حتديد   -
جلان  أعمال  نتائج  تقارير  و  املخزنية  املقايسات  اعداد  جلان  تشكيل 

اعداد املقايسات.
الصادرة  التعليمات  )وفق  املقايسات  إعداد  في  األساسية  التوجهات   -

بذلك(.
- األخطار بأية تعديالت على قواعد اعداد املقايسات.

جلنة  عضوية  في  باملشاركة  املختصني  القسم  ورئيس  الباحث  تسمية   -
اعداد املقايسات باجلهة احلكومية

احلكومية )بكتب رسمية( بشأن تشكيل جلان  اجلهات  استالم ردود   - 2
اعداد املقايسات املخزنية.

التخزين  شؤون  ادارة  توافي  لم  )التي  احلكومية  اجلهات  مخاطبة   -  3
احملدد  املوعد  في  املخزنية  املقايسات  اعداد  جلنة  تشكيل  بقرار  العامة 
رسمية  بكتب  النمطية(  للصيغة  مخالف  قرار  باصدار  قامت  التي  أو 

باملالحظات.
4 - يقوم الباحث املختص ورئيــس القســم بحضور االجتماع التمهيدي 
التوجهات األساسية إلعداد  املقايسات املخزنيـة لشـرح  للجنــة اعـداد 
في  ذلك  واثبات  اللجنة  أعضاء  استفسارات  على  والرد  املقايسات 

محضر اجتماع اللجنة واحضار نسخة منه.
اإلعــداد  أثنــاء  املخزنية  املقايسات  إعداد  مبراجعة  الباحث  يقوم   -  5
التقريــر  على  ذلك  وإثبات  العينــات  خـالل  من  احلكومية(  )باجلهة 

النمطي اخلاص بذلك.
جلنــــة  اجتماعات  بحضور  القسم  ورئيس  املختص  الباحث  يقوم   -  6
إعـــــداد املقايسات املخزنيـة  )الدوريــة( ملتابعة مراحل اإلعداد وإبداء 
مبحاضر  ذلك  واثبات  مراجعتها  مت  التي  العينات  بشأن  املالحظات 

االجتماعات.  

اإلجراء بالتفصيل
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تقرير  ومراجعة  املقايسات  إعداد  للجنة  النهائي  االجتماع  حضور   -  7
الشكلية  الناحية  من  التقرير  استيفاء  من  والتأكد  اللجنة  أعمال  نتائج 
وإرفاق كافة املستندات املطلوبة وإبداء املالحظات بشأنه واثبات ذلك 

مبحضر االجتماع.

8 - تستلـم إدارة شـؤون التخزيـن العامة تقاريـر جلان إعداد املقايسات 
املخزنية وكشـوف املقايسات الـواردة من اجلهات احلكومية.

العامة بتسليم تقاريـر  التخزين  شؤون  إدارة  مديـر  سكرتيرة  تقوم   -  9
جلان إعداد املقايسات املخزنية وكشوف املقايسات إلى مراقب املتابعة.

10 - يقــوم مراقـب املتابعة بتسليـــم تقريـر جلنة إعداد املقايسات وكشوف 
املقايسات إلى الباحـث املختص )من خالل رئيس القسم(.

يقوم الباحث املختص مبراجعة تقرير جلنة اعداد املقايسات للتأكد   -  11
من اآلتي :-

- استيفاء التقرير من الناحية الشكلية.

- إرفاق كافة املستندات املطلوب موافاة وزارة املالية بها.

12 - في حال عدم وجود مالحظات للباحث على تقرير اللجنة :  

وتسليمهــــا  بذلك   “ فنـي  تقريــر  مذكـرة   “ باعـداد  الباحــث  يقــوم   -
وكشوف  املقايسات  اعداد  جلنة  تقريـر  بها  مرفقــًا  القسـم  لرئيــس 

املقايسات.

- في حال وجود مالحظات للباحث على تقرير اللجنة  : 

- يقوم الباحث بإعداد مذكرة تقرير فني يثبت  فيها مالحظاته فيما يتعلق 
باستيفاء بيانات التقرير واملستندات املؤيدة وتسليمها إلى رئيس القسم 

للمراجعة وإبداء الرأي.

يقوم الباحث املختص باستيفاء بيانات التقرير واملستندات الناقصة   - 13
)بعد مراجعة اجلهة(.

)بعد  املقايسات  اعــــداد  جلنـــة  تقريـــــر  املختص  الباحث  يسلم   -  14
استيفاء النواقص( مرفقــــًا به كشـــــوف املقايسات إلى رئيس القسم.

اإلجراء بالتفصيل
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15 - يقـــوم رئيـــس قســـم املتابعـــة مبراجعــــة » مذكرة التقرير الفني 
للباحث » وتسليمهــــا إلى مراقـب املتابعـة لإلطــــالع وابداء الرأي.
16 - يقـوم مراقب املتابعة باالطالع على »مذكرة التقرير الفني للباحث« 
والتأشير عليهـا بالتحويـل إلـى مراقبـة املراجعة وإعادتها إلى رئيس 

قسم املتابعة املختص.
املختص  املراجعة  قسم  رئيس  بتسليم  املتابعة   قسم  رئيس  يقوم   -  17

املستندات التالية :-
- تقرير جلنة اعداد املقايسات ومرفقاته.

- كشوف املقايسات.
- مذكرة التقرير الفني للباحث املختص.

18 - يسلم رئيس قسم املراجعة املستندات املذكورة أعاله )فقرة 17( إلى 
املدققة املختصة للمراجعة. 

19 - تقوم املدققة مبراجعة تقرير جلنـة إعـداد املقايسات للتأكـد من صحـة 
بياناتـه ومراجعة كشــوف املقايسات من حيث : 

- املراجعة املستندية.

- املراجعة احلسابية.
- مراجعة التصنيف النوعي.

- مراجعة الربـــــط.
20 - في حال عدم وجود مالحظات للمدققة على كشوف املقايسات :

- تقوم املدققة باعداد تقرير بذلك وتسلمه إلى رئيس قسم املراجعة مرفقا 
به تقرير جلنــة اعـداد املقايسات وكشوف املقايسات.

في حال وجود مالحظات :
تقريـــر  الالزمة واعـــــداد  التصحيحات  باجــــراء  املدققــــة  تقــــوم   -
اعداد  جلنة  تقرير  به  مرفقًا  املراجعة  قسم  رئيس  إلى  وتسلمـــه  بذلك 

املقايسات وكشوف املقايسات.
إلى  وتسليمه  املدققة  تقرير  مبراجعة  املراجعة  قسم  رئيس  يقوم   -  21

مراقـب املراجعة لإلطالع وإبداء الرأي.

اإلجراء بالتفصيل
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22 - يقوم رئيس قسم املراجعة بتسليم تقرير املدققة وتقرير جلنة اعداد 
املقايسات باجلهة وكشوف املقايسات  إلى رئيس قسم املتابعة املختص.
يقوم رئيس قسم املتابعة بتسليم تقريـر املدققــة وتقرير جلنة اعـداد   - 23
املقايسات باجلهة وكشوف املقايسات إلى الباحث املختص وذلك إلجراء 

الدراسة الفنية لألنواع التي مت إعداد مقايسة لها وإعداد تقرير بذلك.
24 - 21 - يقوم الباحث املختص مبراجعة كل من تقرير املدققة وكشوف 
لكافة األنواع احلسابية  الفنـــــــية  الدراسة  املقايسات املخزنية وإعداد 

التي مت إعداد مقايسة لها ومن ثم إعداد تقرير نتائج الدراسة الفنية.  
25 - يسلم الباحث املختص تقرير نتائج الدراسة الفنية لألنواع احلسابية 
وابداء  للمراجعة  املتابعة  قسم  رئيس  إلى  لها  مقايسات  اعداد  مت  التي 

الرأي.
26 - يقوم رئيس قسم املتابعة مبراجعة تقرير نتائج الدراسة الفنية للباحث 

وتسليمه إلى مراقب املتابعة.
27 - يقوم مراقب املتابعة مبراجعة تقرير نتائج الدراسة الفنية للباحـــث 

وتسليمـه إلى سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
28 - تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة باعتماد التقرير 
لشؤون  املساعد  الوكــيل  مكتــب  إلــي  وإرسالــه  االدارة   مدير  من 

التخزين ونظم الشراء لتحديد موعد املناقشة.
العامة بإرسال نسخة  29 - تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين 
من تقرير نتائج الدراسة الفنية للمقايسات املخزنية إلى مراقب املراجعة 

ملراجعته وابداء املالحظات بشأنه في املوعد احملدد للمناقشة.
30 - يسلم مراقب املراجعة تقرير نتائج الدراسة الفنية للباحث إلى املدققة 

املختصة )من خالل رئيس القسم( للمراجعة.
للباحث  الفنية  الدراسة  نتائج  املدققة املختصة مبراجعة تقرير  31 - تقوم 
وابداء املالحظات بشأنه واعداد تقرير بذلك وتسليمه إلى رئيس القسم 

ملراجعته.
32 - يسلم رئيس قسم املراجعة تقرير املدققة )بعد مراجعته( إلى مراقب 

املراجعة.

اإلجراء بالتفصيل
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33 - يسلم مراقب املراجعة مالحظات املدققة )على تقرير نتائج الدراسة 
التخزين  لشؤون  املساعد  الوكيل  مكتب  سكرتيرة  إلى  للباحث(  الفنية 

ونظم الشراء.
34 - تقوم سكرتيرة الوكيل املساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء بتحديد 
موعد مناقشة الباحث املختص من قبل فريق املناقشة )برئاسة الوكيل 

املساعد( وإخطار مدير إدارة شؤون التخزين العامة بذلك )شفهيا(.
املتابعة  مراقب  بإخطار  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  35
عملية  وبحضوره  الباحث  مناقشة  مبوعد  رسمية(  )مبذكرة  املختص 

املناقشة هو رئيس القسم املختص.
ونظم  التخزين  لشؤون  املساعد  الوكيل  مكتب  سكرتيرة  تقوم   -  36
املدققة  وتقرير  للباحث  الفنية  الدراسة  نتائج  تقرير  بتصوير  الشراء 
وتسليم نسخة لكل عضو في فريق املناقشة قبل املوعد احملدد بيوم واحد 

على األقل.
37 - يقوم أعضاء فريق املناقشة مبناقشة الباحث املختص )بحضور كل 
من مراقب املتابعة ورئيس القسم املختص واملدققة املختصة( في املوعد 

احملدد وابداء املالحظات.
فــريــق  أبــداها  التـي  املالحظات  بتغطيـة  املختص  الباحـث  يقـوم   -  38

املناقشـة وتسليم التقريــر مــرة أخــرى إلى رئيس القسم. 
)بعد  الفنية  الدراسة  نتائج  تقرير  بتسليم  املتابعة  قسم  رئيس  يقوم   -  39

تغطية املالحظات( إلى رئيس قسم املراجعة.  
40 - يقوم رئيس قسم املراجعــة بتسليــم تقـريــر نتائـج الدراســة الفنيـــة 

إلى املدقـقـة املختصـة للتأكـد من تغطيـــة املالحظـات.
41 - تقوم املدققة املختصة مبراجعة تقرير الدراسة الفنية للباحث للتأكد 

من تغطية مالحظات فريق املناقشة وتسليمه لرئيس القسم.
42 - يسلم رئيس قسم املراجعة تقرير الدراسة الفنية إلى مراقب املراجعة 

لالطالع وإبداء الرأي.
إلى  للباحث  الفنية  الدراسة  نتائج  تقرير  املراجعة  مراقب  ُيسلم   -  43

سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.

اإلجراء بالتفصيل
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44 - تعد سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزيـن العامـة مذكرة صادرة 
الدراسة  تقرير  بها  املختصـة ترفق  امليزانية  إدارة شـؤون  إلى مديـر 

الفنية وتسلمها إلى مدير إدارة شؤون التخزين العامة لالعتماد.

45 - يقوم مديـر إدارة شـؤون التخزيـن العامة باعتماد التقريـر واملذكرة 
وتسليمهم إلى سكرتيــرة اإلدارة إلرسالهم إلى ادارة شؤون امليزانية 

املختصة )بوزارة املالية( إلعتماد املبالغ الالزمة.

بتسجيل  العامة  التخزيـن  شـؤون  إدارة  مديـر  سكرتيـرة  تقـوم   -  46
تقرير  بها  )مرفقًا  امليزانية  شؤون  إدارة  مدير  إلى  وإرسالها  املذكرة 

نتائج الدراسة الفنية للباحث(.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
__ املستندات
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إجراء )4( متابعة ومراجعة اعداد مقايسات املركبات احلكومية وأنواع بنود املصروفات 
املتعلقة بها:

القواعد  خالل  من  املركبات  استخدام  وتنظيم  وتخصيص  حتديد 
واإلجراءات التي وضعت خلدمة األهداف املرجوه من إصداره. األهـــداف

سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
مدير إدارة شؤون التخزين العامة

مراقب املتابعة
مراقب املراجعة وضمان اجلودة

رئيس قسم املراجعة
رئيس قسم املتابعة
املدققة املتخصصة

باحث املتابعة املختص
سكرتيرة الوكيل املساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء

أعضاء فريق املناقشة

مجاالت املسؤولية

- كتاب تقدير احتياجات اجلهات احلكومية من بنود وسائل النقل لتقدير 
اعتمادات امليزانية للسنة املالية  /.

لتقدير  احلكومية  املركبات  مقايسات  اعداد  لتقرير  النمطية  الصيغة   -
اعتمادات امليزانية للسنة املالية/ مبوجب كتاب رسمي صادر من اجلهه 

احلكومية.
- تقرير التدقيق.

- تقرير نتائج الدراسة الفنية.
- مذكرة رسمية.

- تقرير مراجعة الدراسة الفنية.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة
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1 - تقوم إدارة شؤون التخزين العامة مبخاطبة كافة اجلهات احلكومية 
بكتب رسمية بشأن اآلتي :-

العامة بقرار تشكيل  التخزين  - حتديد موعد محدد ملوافاة ادارة شؤون 
جلنة تخصيص املركبات احلكومية 

- حتديد موعد محدد ملوافاة إدارة شؤون التخزين العامة بالتقرير النهائي 
إلعداد املقايسات وكشوف اعداد املقايسات وأية مستندات تراها اجلهة 

لتعزيز احتياجاتها من املركبات.
- تعليمات اعداد مقايسات املركبات وانواع بنود املصروفات املتعلقة بها.
- الصيغة النمطية لتقرير اعداد مقايسات املركبات احلكومية لتقدير اعتماد 

امليزانية للسنة املالية  /.
القسم املختصني مبتابعة املوضوع مع  الباحث ورئيس  - تسمية كل من 

اجلهة احلكومية.
قرارات  بشأن  رسمية(  )بكتب  احلكومية  اجلهات  ردود  استالم   -  2

تشكيل جلان تخصيص املركبات احلكومية.
التخزين  شؤون  ادارة  توافي  لم  )التي  احلكومية  اجلهات  مخاطبة   -  3
املوعـد  في  احلكومية  املركبات  تخصيص  جلنة  تشكيل  بقرار  العامة 
التعميـم  لنصـوص  مخالـف  قـرار  باصدار  قامـت  التي  أو  احملدد 
رسمية  بكتب   ) احلكومية  املركبات  استخدام  تنظيم  بشأن   1/94 رقم 

باملالحظات.
االجتماع  بحضور  القسم  ورئيس  املختص  املتابعة  باحث  يقوم   -  4
التمهيدي للجنة تخصيص املركبات )أو اجلهة التي تقوم بعملها( لشرح 
استفسارات  على  والرد  احلكومية  املركبات  مقايسات  إعداد  تعليمات 
أعضاء اللجنة واثبات ذلك في محضر اجتماع اللجنة واحضار نسخة 

منه.
باجلهة  املركبات  مقايسات  إعداد  مبتابعة  املختص  الباحث  يقوم   -  5

احلكومية.
مقايسات  اعداد  نتائج  تقارير  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تستلم   -  6
املركبات احلكومية لتقدير اعتمادات امليزانية وكشوف اعداد املقايسات 

من اجلهات احلكومية. 

اإلجراء بالتفصيل
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7 - تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم تقاريــــر 
نتائج اعــــداد مقايسات املركبات احلكومية وكشوف اعداد املقايسات 

)املستلمة من اجلهات احلكومية( إلى مراقب املراجعة.
8 - يقـوم مراقــب املراجعـة بتسليـم تقريــــــر نتائج اعـــــداد مقايســــة 
اعداد  وكشوف  احلكوميـــــة  اجلهــــة  من  الـــــوارد  املركبــــات 

املقايسات إلى املدققة املختصة )من خالل رئيس القسم(.
املقايسات  وكشوف  التقرير  مبراجعة  املختصة   املدققــــة  تقـــــوم   -  9
واعداد تقرير بذلك وتسلمه إلى رئيس القسم مرفقًا به تقرير التدقيق 

وتقرير النتائج والكشوف.
إلى  وتسليمه  املدققة  تقرير  مبراجعة  املراجعة  قسم   رئيس  يقوم   -  10

مراقب املراجعة املختص لالطالع وإبداء الرأي.
يقـوم مراقب املراجعة باالطالع على تقريــر املدققـة والتأشيــــر   - 11
عليه بالتحويــل إلى مراقــب املتابعة وإعادته إلى مراقـب املراجعــــة 

مرة أخرى إلضافة أية تعديالت أو لتصحيح األخطاء.
نتائج  وتقريـــر  املدققة  تقريـر  بتسليم  املراجعة  قسم  رئيس  يقوم   -  12
اعـداد مقايسة املركبات )الوارد من اجلهة( وكشوف اعداد املقايسات 

إلى رئيس قسم املتابعة املختص. )من خالل املراقبني(
يقـوم رئيــس قسم املتابعة بتسليم املستندات املذكورة أعاله )فقرة   -  13
واجراء  النواقص  واستكمال  للمراجعة  املختص  الباحث  إلى   )12
الدراسة الفنية لألنواع التي مت اعداد مقايسة لها واعداد تقرير بذلك.

املالحظات  املدققة وتغطية  تقرير  املختص مبراجعة  الباحث  يقوم   -  14
واستكمال النواقص واعداد الدراسة الفنية لكافة األنواع احلسابية التي 

مت اعداد مقايسة لها ومن ثم اعداد تقرير نتائج الدراسة الفنية
لألنواع  الفنيـة  الدراســة  نتائج  تقريـر  املختص  الباحـث  ُيسلـم   -  15
احلسابيـة التي تـم اعداد مقايسة لها إلى رئيس قسم املتابعة للمراجعة 

وابداء الرأي.
16 - يقوم رئيس قسم املتابعة مبراجعة تقرير نتائج الدراسة الفنية للباحث 

وتسليمه إلى مراقب املتابعة لالطالع وإبداء الرأي.

اإلجراء بالتفصيل
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الفنية  املتابعة باالطالع على تقريـر نتائج الدراسـة  يقـوم مراقب   -  17
للباحث وتسليمه إلى سكرتيــرة مديـر إدارة شؤون التخزين العامة.

18 - تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة باعتماد التقرير 
لشؤون  املساعد  الوكــيل  مكتـب  إلــي  وإرساله  االدارة   مدير  من 

التخزين ونظم الشراء لتحديد موعد املناقشة.
تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بإرسال نسخة   -  19
من تقرير نتائج الدراسة الفنية ملقايسات املركبات إلى مراقب املراجعة 

ملراجعته وابداء املالحظات بشأنه في املوعد احملدد للمناقشة.
20 - يسلم مراقب املراجعة تقرير نتائج الدراسة الفنية للباحث إلى املدققة 

املختصة )من خالل رئيس القسم( للمراجعة.
تقوم املدققة املختصة مبراجعة تقرير نتائج الدراسة الفنية للباحث   -  21
رئيس  إلى  وتسليمه  بذلك  تقريــر  واعداد  بشأنه  املالحظات  وابداء 

القسم ملراجعته.
22 - يسلم رئيس قسم املراجعة تقرير املدققة )بعد مراجعته( إلى مراقب 

املراجعة.
23 - يسلم مراقب املراجعة مالحظات املدققة )على تقرير نتائج الدراسة 
يرسلها  بدوره  الذي  املدير  مكتب  سكرتيرة  إلى  للباحث(  الفنية 

لسكرتارية مكتب الوكيل املساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء.
ونظـم  التخزيــن  لشــؤون  املساعـــد  الوكيل  سكرتيرة  تقـوم   -  24
فريق  قبل  من  املختـص  الباحـث  مناقشــــة  موعـد  بتحديـد  الشــراء 
املناقشة )برئاسة الوكيل املساعد( وإخطار مدير إدارة شؤون التخزين 

العامة بذلك )شفهيا(.
املتابعة  بإخطار مراقب  العامة  التخزين  إدارة شؤون  يقوم مدير   -  25
عملية  وبحضوره  الباحث  مناقشة  مبوعد  رسمية(  )مبذكرة  املختص 

املناقشة هو رئيس قسم املتابعة املختص.
26 - تقوم سكرتيرة مكتب الوكيل املساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء 
بتصوير تقرير نتائج الدراسة الفنية للباحث وتقرير املدققة وتسليم نسخة 

لكل عضو في فريق املناقشة قبل املوعد احملدد بيوم واحد على األقل.

اإلجراء بالتفصيل
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27 - يقوم أعضاء فريق املناقشة مبناقشة الباحث املختص )بحضور كل 
من مراقب املتابعة ورئيس القسم املختص واملدققة املختصة( في املوعد 

احملدد وابداء املالحظات.
يقــوم الباحـث املختص بتغطيــة املالحظـات التــي أبداهــا فريـق   -  28

املناقشـة وتسليــم التقريــر مـرة أخـرى إلى رئيس القسم. 
)بعد  الفنية  الدراسة  نتائج  تقرير  بتسليم  املتابعة  قسم  رئيس  يقوم   -  29

تغطية املالحظات( إلى رئيس قسم املراجعة. )من خالل املراقبني( 
يقوم رئيس قسم املراجعــة بتسليـــم تقـــريـــــر نتائــج الدراســة   -  30

الفنيـــة إلى املدقـقــــة املختصـة للتأكـد من تغطيـــة املالحظـات.
تقوم املدققة املختصة مبراجعة تقرير الدراسة الفنية للباحث للتأكد   - 31
من تغطية مالحظات فريق املناقشة وتسليمه لرئيس القسم مرة أخرى.
32 - يسلم رئيس قسم املراجعة تقرير الدراسة الفنية إلى مراقب املراجعة 

لالطالع وإبداء الرأي.
إلى  للباحث  الفنية  الدراسة  نتائج  تقرير  املراجعة  مراقب  ُيسلم   -  33

سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
34 - تعـد سكرتيــرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة مذكرة صادرة 
الدراسة  تقرير  بها  ترفق  املختصة  امليزانية  شؤون  إدارة  مديـر  إلى 

الفنية وتسلمها إلى مدير إدارة شؤون التخزين العامة لالعتماد.
التقريــر  باعتمـاد  العامة  التخزيـن  شؤون  إدارة  مديـر  يقــوم   -  35
إدارة  إلى  إلرسالهم  اإلدارة  سكرتيــرة  إلى  وتسليمهم  واملذكـرة 

شؤون امليزانية املختصة )بوزارة املالية( إلعتماد املبالغ الالزمة.
36 - تقــوم سكرتيــرة مديــر إدارة شــؤون التخزيـــن العامة بتسجيل 
بها  )مرفقًا  امليزانية  شــؤون  إدارة  مديــر  إلى  وإرسالها  املذكــــرة 

تقرير نتائج الدراسة الفنية للباحث(.
37 - تسلم نسخة من تقرير نتائج الدراسة الفنية للباحث املختص املتضمنة 

رقم وتاريخ املذكرة املرسلة إلدارة شؤون امليزانية.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
__ املستندات
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إجراء )5( متابعة جـرد املوجودات املخزنية:

الفعلية  للموجودات  ومطابقتها  املخزنية  السجالت  صحة  من  التأكد 
إلظهار قيمتها في احلساب اخلتامي وللتأكد من أن املوجودات الفعلية في 

املستوى الذي يتوافق مع االحتياجات الفعلية ألداء األعمال.
األهـــداف

سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
مدير إدارة شؤون التخزين العامة

مراقب املتابعة
مراقب املراجعة وضمان اجلودة

رئيس قسم املراجعة
رئيس قسم املتابعة

مراقب املراجعة
املدققة املختصة

باحث املتابعة املختص

مجاالت املسؤولية

- كتاب تشكيل جلنة/جلان جرد املخازن للسنة املالية    /.
- الصيغة النمطية لقرار تشكيل جلنة / جلان جرد املخازن.

- مذكرة )تقرير فني(
- تقرير التدقيق

تقرير متابعة أعمال جرد املخازن لدى : 
- تقرير املشرف على جلان جرد املخازن عن الفترة :

    من ــــــــــــــــــــــــــــــ إلى ــــــــــــــــــــــــــــــ
- تقرير رئيس جلنة جرد املخازن عن الفترة :

    من ــــــــــــــــــــــــــــــ إلى ــــــــــــــــــــــــــــــ

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة
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1 - تقوم إدارة شؤون التخزين العامة مبخاطبة كافة اجلهات احلكومية 
وامللحقة بشأن اآلتي :-

ضـوء  في  املخزنية  املوجودات  جـرد  جلان   / جلنـة  تشكيــل  طلب   -
الصـيغـة الـنـمـطـيـة الــمـعـدة من قبل إدارة شؤون التخزين العامة.

- شروط تشكيل اللجنة / اللجان.
- تاريخ بدء اجلرد وانتهاء التسويات.

بقـــــرارات  املــالــيــة  وزارة  ملوافـاة  ثابتــــه  مواعيـــــد  حتديــــد   -
نتائج  وتقارير  اجلـــــرد  مواعيد  وبرنامج  اجلـــــرد  جلان  تشكيل 

اجلرد )تقرير املشرف وتقارير رؤساء اللجان(.
املوجودات  قيمة  باجمالي  املالية  وزارة  الخطار  ثابت  موعد  حتديد   -

املخزنية.
قــرارات  بشأن  رسمية(  )بكتب  احلكومية  اجلهات  ردود  استالم   -  2

تشكيل جلـان جـرد املوجودات املخزنية وبرنامج مواعيد اجلرد.
3 - يؤشــر مدير إدارة شؤون التخزين العامة على الكتــب الواردة من 
اجلرد  مواعيد  وبرنامج  اجلـــــرد  جلــــان  بشأن  احلكومية  اجلهات 

بالتحويل إلى مراقبي املتابعة واملراجعة املختصني.
4 - تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم نسخة من 

كتاب اجلهة إلى كل من مراقب املتابعة ومراقب املراجعة.
5 - يقوم مراقب املتابعة بتسليم نسخة الكتاب الوارد من اجلهة إلى باحث 
املتابعة املختص )من خالل رئيس القسم( للدراسة وإبداء الرأي الفني 

بشأنه.
إلى  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  نسخة  بتسليم  املراجعة  مراقب  يقوم   -  6
الراي  وإبداء  للمراجعة  القسم(  رئيس  خالل  )من  املختصة  املدققة 

بشأنه.
7 - يقوم باحث املتابعة املختص مبراجعة نسخة الكتاب الوارد من اجلهة 
بذلـــك  فـنــي(  )تـقـريـر  مذكرة  واعداد  بشأنه  املالحظات  وإبداء 
واعــداد مســـودة كتاب للجهـــة باملالحظات وتسليمهـم إلى رئيــس 

القســـم املختــص مـرفـقــًا بهم نسخة كتاب اجلهة.

اإلجراء بالتفصيل
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)تـقـريــــر  مذكـــــرة  مبراجعــة  املتابـعــــة  قســم  رئيس  يقوم   -  8
وإبداء  للجهة  إرسالـه  املـقــتـرح  الكتاب  ومســــودة  الباحـث  فـنــي( 

املالحظات بشأنهما )إن وجدت( وتسليمهم إلى مراقب املتابعة.
فـنــي(  )تـقـريــــر  مذكرة  على  باالطالع  املتابعة  مراقب  يقوم   -  9
)إن  بشأنهما  املالحظات  إبـــداء  و  املقترح  الكتاب  ومسودة  الباحث 
وجدت( وتسليمهم إلى سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.

10 - يؤشر مدير إدارة شؤون التخزين العامة على مذكرة )تـقـريــــر 
نسخة  بها  مرفقًا  املراجعة  مراقب  إلى  بالتحويــــل  الباحـــث  فـنــي( 

من مسودة الكتاب املقترح للجهة.
11 - تقوم سكرتيرة مديرة إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم مراقب 
من  ونسخة  الباحث  فـنــي(  )تـقـريــــر  مذكـــرة  من  نسخة  املراجعة 

مسودة الكتاب املقترح للجهة.
12 - يقــوم مراقــــب املراجعـــة بتسليـــم نسخــــة مذكـــــرة )تـقـريــر 
املدققة  إلى  للجهــــة  الـمـقـتـرح  الكـتـاب  ومـســودة  الباحـث  فـنــي( 

املختصة للمراجعة و إبداء الرأي )من خالل رئيس القسم(.
ومذكرة  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  من  كل  مبراجعة  املدققة  تقوم   -  13
)تـقـريــــر فـنــي( الباحث ومسودة الكتاب املقترح للجهة باملالحظات 
وتعد تقرير فني بذلك تثبت منه مالحظاتها )إن وجدت( وتقوم بتسليمه 

إلى رئيس القسم.
14 - يقوم رئيس القسم مبراجعة تقرير املدققــــة و إبداء املالحظات )إن 

وجدت( وتسليمه إلى مراقــب املراجعة لالطالع وإبداء الرأي.
15 - يقوم مراقب املراجعة باالطالع على تقرير املدققة و إبداء املالحظات 

)إن وجدت( وتسليمه لسكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
املدققة  تقرير  مبراجعة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  16
املقترح إرساله للجهة احلكومية مبالحظات اإلدارة  الكتاب  ومسودة 

والتأشير على الكتاب باملوافقة أو عدم املوافقة.

اإلجراء بالتفصيل
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17 - في حال موافقة مدير إدارة شؤون التخزين العامة على إرسال 
كتاب للجهة :

- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باعتماد الكتاب بالتنسيق مع 
باحث اجلهة احلكومية املختص.

الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -
وإرساله إلى اجلهة احلكومية بالبريد.

- تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم كل من مراقب 
املتابعة املختص ومراقب املراجعة نسخة من الكتاب.

- في حال عدم موافقة مدير إدارة شؤون التخزين العامة على إرسال 
كتاب للجهة :

تقريـر  بتسليــم  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مديـر  سكرتيرة  تقـوم   -
املختصة  املدققة  إلى  للجهة  إرساله  املقتـرح  الكتاب  ومسودة  املدققـة 

للحفظ.
18 - يقوم باحث املتابعة املختص مبتابعة اجراءات جرد املخازن باجلهة 
التعليمات   / التعميم  في  عليها  املنصوص  القواعد  في ضوء  احلكومية 
بهذا  العامة(  التخزين  شؤون  )إدارة  املالية  وزارة  عن  الصادرة 

الشأن.
الفعلي لبعض املواد )بالعينة( ومطابقة  19 - يقوم باحث املتابعة باجلرد 
)إن  الفروق  وإثبات  احلسابية  السجالت  بأرصدة  الفعلية  أرصدتها 

وجدت( وإثبات ذلك على التقرير اخلاص بذلك.
20 - ُيسلم باحث املتابعة املختص تقرير متابعة أعمال اجلرد إلى رئيس 

القسم للعلم واملناقشة.
اجلهات  من  اجلرد  تقارير  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تستلم   -  21
في  جلنة  من  أكثر  وجود  حال  في  للجان  مشرف  )يعني  احلكومية. 

اجلهه احلكومية(
22 - يـــؤشـر مـــدير إدارة شـــؤون التخـزيـن العامـة على تـــقـــــاريــر 
املتابعة  مراقبي  إلـــى  بالتحــويــل  اجلهـــات  من  الــواردة  الــجرد 

واملراجعة املختصني.

اإلجراء بالتفصيل
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نسخة  بتسليم  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مديـر  سكرتيرة  تقوم   -  23
الكتاب إلى كل من مراقب املتابعة ومراقب املراجعة.

إلى  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  نسخة  بتسليم  املتابعة  مراقب  يقوم   -  24
وإبداء  للدراسة  القسم(  رئيس  خالل  )من  املختص  املتابعة  باحث 

الرأي الفني بشأنه.
إلى  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  نسخة  بتسليم  املراجعة  مراقب  يقوم   -  25
املدققة املختصة )من خالل رئيس القسم( للمراجعة وإبداء الراي بشأنه.
من  الوارد  الكتاب  نسخة  مبراجعة  املختص  املتابعة  باحث  يقوم   -  26
بذلك  فني(  )تقرير  مذكرة  واعداد  بشأنه  املالحظات  وإبداء  اجلهة 
واعـــداد مسـودة كتـاب للجهــــة باملالحظـات وتسليمهم إلى رئيــس 

القسم املختص مرفقـــــــًا بهم نسخة كتاب اجلهة.
27 - يقـوم رئـيس قســـم املتابعـة مبراجعـة مذكرة )تقرير فني( الباحث 
املالحظات  وإبداء  للجهـة  إرسالـه  املقتـرح  الكتــــاب  ومســـودة 

بشأنهما )إن وجدت( وتسليمهم إلى مراقب املتابعة.
الباحث  فني(  )تقرير  مذكرة  باالطالع على  املتابعة  مراقب  يقوم   -  28
وجدت(  )إن  بشأنهما  املالحظات  إبداء  و  املقترح  الكتاب  ومسودة 

وتسليمهم إلى سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
29 - يؤشر مدير إدارة شؤون التخزين العامة على مذكرة )تقرير فني( 
الباحث بالتحويل إلى مراقب املراجعة مرفقـــــًا بها نسخة من مسودة 

الكتاب املقترح للجهة.
30 - تقوم سكرتيرة مديرة إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم مراقب 
مسودة  من  ونسخة  الباحث  فني(  )تقرير  مذكرة  من  نسخة  املراجعة 

الكتاب املقترح للجهة.
31 - يقوم مراقب املراجعة نسخة مذكرة )تقرير فني( الباحث ومسودة 
الرأي  إبداء  و  للمراجعة  املختصة  املدققة  إلى  للجهة  املقترح  الكتاب 

)من خالل رئيس القسم(.
ومذكرة  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  من  كل  مبراجعة  املدققة  تقوم   -  32
)تقرير فني( الباحث ومسودة الكتاب املقترح للجهة باملالحظات وتعد 
تقرير فني بذلك تثبت فيه مالحظاتها )إن وجدت( وتقوم بتسليمه إلى 

رئيس القسم.

اإلجراء بالتفصيل
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33 - يقوم رئيس القسم مبراجعة تقرير املدققة وإبداء املالحظات بشأنه 
)إن وجدت( وتسليمه إلى مراقب املراجعة لالطالع وإبداء الرأي.

وإبداء  املدققة  تقرير  على  باالطالع  املراجعة  مراقب  يقوم   -  34
املالحظات بشأنه )إن وجدت( وتسليمه لسكرتيرة مدير إدارة شؤون 

التخزين العامة.
املدققة  تقرير  مبراجعة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  35
املقترح إرساله للجهة احلكومية مبالحظات اإلدارة  الكتاب  ومسودة 

والتأشير على الكتاب باملوافقة أو عدم املوافقة.
36 - في حال موافقة مدير إدارة شؤون التخزين العامة على إرسال 

كتاب للجهة :
37 - يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باعتماد الكتاب, بالتنسيق 

مع باحث اجلهة احلكومية املختص.
الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -

وإرساله إلى اجلهة احلكومية بالبريد.
- تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم مراقب املتابعة 

املختص نسخة من الكتاب.
- في حال عدم موافقة مدير إدارة شؤون التخزين العامة على إرسال 

كتاب للجهة :
تقريـــر  بتسليم  العامة  التخزيـن  إدارة شـؤون  مديـر  تقـوم سكرتيرة   -
املختصة  املدققة  إلى  للجهة  إرساله  املقترح  الكتاب  ومسودة  املدققة 

للحفظ.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
__ املستندات
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إجراء )6( متابعة جرد عهد املواد الشخصية والتنظيمية:
إحكام الرقابة عليها وتسهيل احتساب قيمتها الفعلية في ضوء األعمار 

االفتراضية لها. األهـــداف

سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة
مدير إدارة شؤون التخزين العامة

مراقب املتابعة
رئيس قسم املراجعة

رئيس قسم املتابعة
مراقب املراجعة

املدققة املختصة
باحث املتابعة املختص

مدير اإلدارة سكرتيرة املدير

مجاالت املسؤولية

- كتاب تشكيل جلنة/جلان جــرد الــعـهــد للسنة املالية    /.
- الصيغة النمطية لقرار تشكيل جلنة / جلان جرد العهد.

- مذكرة )تقرير فني(.
تقرير التدقيق.

- تقرير املشرف على جلان جرد العهد عن الفترة :
من ــــــــــــــــــــــــــــــ إلى ــــــــــــــــــــــــــــــ

- تقرير رئيس جلنة جرد العهد عن الفترة :
من ــــــــــــــــــــــــــــــ إلى ــــــــــــــــــــــــــــــ

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة
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1 - تقوم إدارة شؤون التخزين العامة مبخاطبة كافة اجلهات احلكومية 
وامللحقة بشأن اآلتي :-

- طلب تشكيل جلنة / جلان جــرد العهد الشخصية والتنظيميـة في ضوء 
الصيغـة النمطيـــة امُلعــدة من قبل إدارة شؤون التخزين العامة.

- شروط تشكيل اللجنة / اللجان.
- تاريخ بدء اجلرد وانتهاء التسويات.

تشكيل جلان  بقـرارات  املاليـة  ملوافاة وزارة  ثابتــــه  مواعيـد  - حتديــد 
اجلرد وبرنامج مواعيـد اجلرد وتقارير نتائج اجلرد )تقرير املشرف 

وتقارير رؤساء اللجان(.
- حتديد موعد ثابت الخطار وزارة املالية باجمالي قيمة العهد الشخصية 

والتنظيمية.
2 - استالم ردود اجلهات احلكومية )بكتب رسمية( بشأن قرارات تشكيل 

جلان جرد العهد الشخصية والتنظيمية وبرنامج مواعيد اجلرد.
3 - يؤشر مدير إدارة شؤون التخزين العامة على الكتـــب الـــــواردة 
مواعيد  وبرنامج  اجلــــرد  جلـــــان  بشأن  احلكومية  اجلهـات  من 

اجلرد بالتحويل إلى مراقبي املتابعة واملراجعة املختصني.
4 - تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم نسخة من 

كتاب اجلهة إلى كل من مراقب املتابعة ومراقب املراجعة.
5 - يقـوم مراقــب املتابعـة بتسليــم نسخـــة الكتـاب الـوارد مـن اجلهـة 
إلى باحــث املتابعـة املختـص )من خالل رئيس القسم( للدراسة وإبداء 

الرأي الفني بشأنه.
إلى  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  نسخة  بتسليم  املراجعة  مراقب  يقوم   -  6
الراي  وإبداء  للمراجعة  القسم(  رئيس  خالل  )من  املختصة  املدققة 

بشأنه.
7 - يقوم باحث املتابعة املختص مبراجعة نسخة الكتاب الوارد من اجلهة 
واعداد  بذلك  فني(  )تقرير  مذكرة  واعداد  بشأنه  املالحظات  وإبداء 
القسم املختص  مسودة كتاب للجهة باملالحظات وتسليمهم إلى رئيس 

مرفقًا بهم نسخة كتاب اجلهة.

اإلجراء بالتفصيل
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فني(  )تقرير  مذكــرة  مبراجعـــة  املتابعـــة  قســـم  رئيـــس  يقـوم   -  8
الباحـث ومسـودة الكتــاب املقتــرح إرسالــه للجهـة وإبداء املالحظات 

بشأنهما )إن وجدت( وتسليمهم إلى مراقب املتابعة.
الباحث  فني(  )تقرير  مذكرة  على  باالطالع  املتابعة  مراقب  يقوم   -  9
وجدت(  )إن  بشأنهما  املالحظات  وإبداء  املقترح  الكتاب  ومسودة 

وتسليمهم إلى سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
)تقرير  مذكرة  على  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يؤشر   -  10
الفني( الباحث بالتحويل إلى مراقـــب املراجعــــة مرفقـــــًا بها نسخة 

من مسودة الكتاب املقترح للجهة.
11 - تقوم سكرتيرة مديرة إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم مراقب 
مسودة  من  ونسخة  الباحث  فني(  )تقرير  مذكرة  من  نسخة  املراجعة 

الكتاب املقترح للجهة.
فني(  )تقرير  مذكــرة  نسخــة  بتسليـم  املراجعـة  مراقــب  يقـــوم   -  12
املختصة  املدققة  إلى  للجهـــة  املقتــرح  الكتـــاب  ومســـودة  البــاحـث 

للمراجعة وإبداء الرأي )من خالل رئيس القسم(.
ومذكرة  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  من  كل  مبراجعة  املدققة  تقوم   -  13
)تقرير فني( الباحث ومسودة الكتاب املقترح للجهة باملالحظات وتعد 
تقرير فني بذلك تثبت منه مالحظاتها )إن وجدت( وتقوم بتسليمه إلى 

رئيس القسم.
)إن  املالحظات  وإبداء  املدققة  تقرير  مبراجعة  القسم  رئيس  يقوم   -  14

وجدت( وتسليمه إلى مراقب املراجعة لالطالع و إبـداء الـــرأي.
15 - يقــوم مراقـب املراجعـة باالطـالع علــى تقريـر املدققــــة وإبـداء 
إدارة شؤون  )إن وجدت( وتسليمــه لسكرتيـرة مدير  املالحظــــات 

التخزين العامة.
املدققة  تقرير  مبراجعة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  16
املقترح إرساله للجهة احلكومية مبالحظات اإلدارة  الكتاب  ومسودة 

والتأشير على الكتاب باملوافقة أو عدم املوافقة.

اإلجراء بالتفصيل
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17 - في حال موافقة مدير إدارة شؤون التخزين العامة على إرسال 
كتاب للجهة :

- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باعتماد الكتاب بالتنسيق مع 
باحث اجلهة احلكومية املختص.

الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -
وإرساله إلى اجلهة احلكومية بالبريد.

- تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم كل من مراقب 
املتابعة املختص ومراقب املراجعة نسخة من الكتاب.

- في حال عدم موافقة مدير إدارة شؤون التخزين العامة على إرسال 
كتاب للجهة :

تقريـر  بتسليــم  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مديـر  سكرتيرة  تقـوم   -
املختصة  املدققة  إلى  للجهة  إرساله  املقتـرح  الكتاب  ومسودة  املدققـة 

للحفظ.
18 - يقوم باحث املتابعة املختص مبتابعة اجراءات جرد املخازن باجلهة 
التعليمات   / التعميم  في  عليها  املنصوص  القواعد  في ضوء  احلكومية 
بهذا  العامة(  التخزين  شؤون  )إدارة  املالية  وزارة  عن  الصادرة 

الشأن.
الفعلي لبعض املواد )بالعينة( ومطابقة  19 - يقوم باحث املتابعة باجلرد 
)إن  الفروق  وإثبات  احلسابية  السجالت  بأرصدة  الفعلية  أرصدتها 

وجدت( وإثبات ذلك على التقرير اخلاص بذلك.
20 - ُيسلم باحث املتابعة املختص تقرير متابعة أعمال اجلرد إلى رئيس 

القسم للعلم واملناقشة.
اجلهات  من  اجلرد  تقارير  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تستلم   -  21
في  جلنة  من  أكثر  وجود  حال  في  للجان  مشرف  )يعني  احلكومية. 

اجلهه احلكومية(
22 - يـــؤشـر مـــدير إدارة شـؤون التخـزيـن العامـة على تـــقـاريــر 
اجلرد الـواردة من اجلهـات بالتحويـل إلـى مراقبي املتابعة واملراجعة 

املختصني.

اإلجراء بالتفصيل
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نسخة  بتسليم  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مديـر  سكرتيرة  تقوم   -  23
الكتاب إلى كل من مراقب املتابعة ومراقب املراجعة.

إلى  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  نسخة  بتسليم  املتابعة  مراقب  يقوم   -  24
وإبداء  للدراسة  القسم(  رئيس  خالل  )من  املختص  املتابعة  باحث 

الرأي الفني بشأنه.
إلى  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  نسخة  بتسليم  املراجعة  مراقب  يقوم   -  25
املدققة املختصة )من خالل رئيس القسم( للمراجعة وإبداء الراي بشأنه.
من  الوارد  الكتاب  نسخة  مبراجعة  املختص  املتابعة  باحث  يقوم   -  26
بذلك  فني(  )تقرير  مذكرة  واعداد  بشأنه  املالحظات  وإبداء  اجلهة 
رئيــس  إلى  وتسليمهم  باملالحظـات  للجهة  كتـاب  مسـودة  واعـداد 

القسم املختص مرفقـــًا بهم نسخة كتاب اجلهة.
27 - يقـوم رئـيس قســـم املتابعـة مبراجعـة مذكرة )تقرير فني( الباحث 
املالحظات  وإبداء  للجهـة  إرسالـه  املقتـرح  الكتــــاب  ومســـودة 

بشأنهما )إن وجدت( وتسليمهم إلى مراقب املتابعة.
الباحث  فني(  )تقرير  مذكرة  باالطالع على  املتابعة  مراقب  يقوم   -  28
وجدت(  )إن  بشأنهما  املالحظات  إبداء  و  املقترح  الكتاب  ومسودة 

وتسليمهم إلى سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
29 - يؤشر مدير إدارة شؤون التخزين العامة على مذكرة )تقرير فني( 
الباحث بالتحويل إلى مراقب املراجعة مرفقـــــًا بها نسخة من مسودة 

الكتاب املقترح للجهة.
30 - تقوم سكرتيرة مديرة إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم مراقب 
مسودة  من  ونسخة  الباحث  فني(  )تقرير  مذكرة  من  نسخة  املراجعة 

الكتاب املقترح للجهة.
31 - يقوم مراقب املراجعة نسخة مذكرة )تقرير فني( الباحث ومسودة 
الرأي  إبداء  و  للمراجعة  املختصة  املدققة  إلى  للجهة  املقترح  الكتاب 

)من خالل رئيس القسم(.
ومذكرة  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  من  كل  مبراجعة  املدققة  تقوم   -  32
)تقرير فني( الباحث ومسودة الكتاب املقترح للجهة باملالحظات وتعد 
تقرير فني بذلك تثبت فيه مالحظاتها )إن وجدت( وتقوم بتسليمه إلى 

رئيس القسم.

اإلجراء بالتفصيل
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33 - يقوم رئيس القسم مبراجعة تقرير املدققة وإبداء املالحظات بشأنه 
)إن وجدت( وتسليمه إلى مراقب املراجعة لالطالع وإبداء الرأي.

وإبداء  املدققة  تقرير  على  باالطالع  املراجعة  مراقب  يقوم   -  34
املالحظات بشأنه )إن وجدت( وتسليمه لسكرتيرة مدير إدارة شؤون 

التخزين العامة.
املدققة  تقرير  مبراجعة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  35
املقترح إرساله للجهة احلكومية مبالحظات اإلدارة  الكتاب  ومسودة 

والتأشير على الكتاب باملوافقة أو عدم املوافقة.
36 - في حال موافقة مدير إدارة شؤون التخزين العامة على إرسال 

كتاب للجهة :
- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باعتماد الكتاب, بالتنسيق مع 

باحث اجلهة احلكومية املختص.
الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -

وإرساله إلى اجلهة احلكومية بالبريد.
- تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم مراقب املتابعة 

املختص نسخة من الكتاب.
- في حال عدم موافقة مدير إدارة شؤون التخزين العامة على إرسال 

كتاب للجهة :
تقريـــر  بتسليم  العامة  التخزيـن  إدارة شـؤون  مديـر  تقـوم سكرتيرة   -
املختصة  املدققة  إلى  للجهة  إرساله  املقترح  الكتاب  ومسودة  املدققة 

للحفظ.

اإلجراء بالتفصيل
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إجراء )7(: دراسة طلبات اجلهات احلكومية الستئجار مخازن

عند  اتباعها  احلكومية  اجلهات  على  ينبغي  التي  اإلجراءات  حتديد 
الرغبة في استئجار مخزن / مخازن. األهـــداف

مدير إدارة شؤون التخزين العامة
باحث املتابعة املختص

رئيس قسم املتابعة
مجاالت املسؤولية

- كتاب رسمي صادر من اجلهه احلكومية.
- مذكرة صادرة من إدارة إسكان موظفي الدولة.

- منوذج خاص معبأ من اجلهه احلكومية صادر من إدارة إسكان موظفي 
الدولة.

- كتاب رسمي للجهه احلكومية.
- مذكرة إلدارة إسكان موظفي الدولة.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - في حالة ورود كتاب من اجلهه احلكومية :
من  وارد  رسمي  كتاب  باستالم  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تقوم  أ- 
إلى  الكتاب  اجلهه احلكومية بشأن حاجتها إلستئجار مخزن.)حتويل 

املراقبة املختصة(.
ب-في حالة ورود مذكرة من إدارة إسكان موظفي الدولة:

موظفي  إسكان  إدارة  من  مذكرة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تستلم 
لإلفادة  وذلك  مخزن  إستجار  بطلب  اجلهه  كتاب  بها  مرفقا  الدولة 

بالرأي الفني.
2 - يقوم الباحث املختص بدراسة املوضوع واستكمال املستندات املؤيدة 

واملطلوبة من قبل اجلهه احلكومية وإعداد تقرير فني.
3 - بعد دراسة املوضوع يقوم الباحث باآلتي:

إدارة  مع  بالتنسيق  إلبالغها  احلكومية  اجلهه  على  للرد  كتاب  إعداد   -
اجلهه  من  رسمي  كتاب  ورود  حال  الدولة.)في  موظفي  إسكان 

احلكومية( 

اإلجراء بالتفصيل
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- إعداد مذكرة إلدارة إسكان موظفي الدولة ويرفق بها املستندات املؤيدة 
موظفي  إسكان  إدارة  من  مذكرة  ورود  حال  اإلدارة.)في  ورأي 

الدولة(
اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
__ املستندات
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قبل  من  احلكومي  املخزون  إدارة  بشأن  احلكومية  اجلهات  طلبات  دراسة   )8( إجراء 
القطاع اخلاص :

عند  اتباعها  احلكومية  اجلهات  على  ينبغي  التي  اإلجراءات  حتديد 
الرغبة بتطبيق تعميم رقم )1( لسنة 2012 بشأن إدارة املخزون احلكومي 

عن طريق القطاع اخلاص.
األهـــداف

مدير إدارة شؤون التخزين العامة
باحث املتابعة املختص

رئيس قسم املتابعة
مجاالت املسؤولية

- كتاب رسمي صادر من اجلهه احلكومية.
- تقرير فني.

- كتاب رسمي يصدر للجهه احلكومية.
- وثيقة تأهيل الشركات.

- كتاب رسمي صادر من اجلهه احلكومية.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

املشروع رسميا مرفقا  بتنفيذ  الراغبة  استالم طلب اجلهة احلكومية   - 1
بالطلب دراسة شاملة عن املشروع واملستندات املؤيدة للدراسة.

2 - يقوم الباحث املختص بدراسة املوضوع واستكمال املستندات املؤيدة 
الفني بشأن  واملطلوبة من قبل اجلهه احلكومية واعداد تقرير بالرأي 
اجلهة  بطلب  املرفقة  بالدراسة  ورد  ما  حسب  املشروع  تنفيذ  جدوى 

ووفق نتائج الزيارة امليدانية واعتماده من رئيس القسم.

املخزون  إدارة  جدوى  جدوى/عدم  بشأن  اإلدارة  مدير  مناقشة   -  3
احلكومي من قبل القطاع اخلاص ومخاطبة اجلهه برأي اإلدارة :

أ - في حال املوافقة: مخاطبة اجلهه احلكومية بكتاب رسمي باملوافقة بالبدأ 
الطرح  بنتائج  املالية  املناقصة وضرورة تزويد وزارة  بعملية طرح 

وصورة من العقد. 

اإلجراء بالتفصيل
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ب - في حال عدم املوافقة : مخاطبة اجلهه احلكومية بكتاب رسمي بعدم 
املوافقة واألسباب التي دعت إلى ذلك.

الطرح  نتايج  به  مرفق  احلكومية  اجلهه  من  رسمي  كتاب  استالم   -  4
وصورة من العقد.

اإلجراء بالتفصيل
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إجراء )9( متابعة ومراجعة عمليات التصرف في املواد )اجلديدة( اخلارجة عن نطاق االستخدام:
تنظيم إجراءات التصرف في املواد اخلارجة عن نطاق االستخدام في 

اجلهات احلكومية. األهـــداف

مدير إدارة شؤون التخزين العامة
مدير اإلدارة

سكرتيرة مدير إدارة
املراجعة + املتابعة

مراقب املتابعة
رئيس قسم املتابعة

رئيس قسم املراجعة
مراقب املراجعة

باحث املتابعة املختص
املدققة املختصة

باحثة قـسـم البيع املركزي املختصة
مـقـرر جلنة البيع املركزي

مجاالت املسؤولية

منوذج )41( مخازن.
تقرير النظام اآللي.

كشف املواد اجلديدة املقترح التصرف فيها.
مذكرة )تقرير فني(.

تقرير الزيارة امليدانية

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - تستلم إدارة شؤون التخزين العامة كتاب رسمي من اجلهة احلكومية 
التي ترغب في التصرف في مواد جديدة خارجة عن نطاق االستخدام 

مرفقًا به مايلي :-
- منوذج )41( مخازن أو تقرير النظام اآللي )للمواد املخزنية اجلديدة( 

موضحًا به بيانات املواد وحالتها وكمياتها.

- كشف املواد اجلديدة املقترح التصرف فيها.
  وذلك للحصول على موافقتها على التصرف في هذه املواد.

اإلجراء بالتفصيل
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الكتاب  على  باالطالع  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقــوم   -  2
وجدت(  )إن  بشأنه  مالحظاته  وإبـداء  احلكومية  اجلهـة  من  الوارد 
والتأشير عليه بالتحويل إلى كل من مراقب املراجعة ومراقب املتابعة 

وحتديد فترة محددة لكل منهم لالفادة بشأنه.
نسخة  بتسليـم  العامة  التخزين  شؤون  إدارة   مدير  سكرتيرة  تقوم   -  3
من الكتاب الـوارد من اجلهة احلكومية إلى كل من مراقب املراجعة 

ومراقب املتابعة.
4 - يقوم كل من مراقب املراجعة ومراقـب املتابعة باالطالع على الكتاب 

الوارد من اجلهة احلكومية ومرفقاته وابداء أية مالحظات علية.
5 - يقوم مراقب املتابعة بتسليم نسخة الكتاب الوارد من اجلهة احلكومية 

ومرفقاته إلى رئيس قسم املتابعة املختص
6 - يقوم رئيس قسم املتابعة مبراجعة الكتاب الوارد من اجلهة احلكومية 
ومرفقاته وإبداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمهم إلى باحث املتابعة 

املختص.
7 - يقوم مراقب املراجعة بتسليم نسخة الكتاب الوارد من اجلهة احلكومية 

ومرفقاته إلى رئيس قسم املراجعة املختص.
اجلهة  من  الوارد  الكتاب  مبراجعة  املراجعة  قسم  رئيس  يقوم   -  8
إلى  وتسليمهم  وجدت(  )إن  املالحظات  وإبداء  ومرفقاته  احلكومية 

املدققة املختصة.
الوارد من اجلهة احلكومية  الكتاب  الباحث املختص مبراجعة  يقوم   - 9

ومرفقاته واثبات رأيه كالتالي :

في حال وجود مالحظات :
- يقوم الباحث بإعداد مذكرة )تقرير فني( مبالحظاته.

- يقوم الباحث بإعداد مسودة كتاب للجهة باملالحظات املطلوب تغطيتها 
قبل املوافقة على التصرف في هذه املواد.

- ُيسلـم الباحث مذكــرة التقريــر الفني اخلـــاص به مرفقــًا بها نسخــه 
الكتاب املقترح ارسالـــه للجهـة إلى رئيس القسم.

- يقوم رئيس القسم مبراجعة التقرير الفني للباحث وإبداء املالحظات )إن 
وجدت( وتسليمة إلى مراقب املتابعة.

اإلجراء بالتفصيل
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> في حال عدم وجود مالحظات :
- يقوم الباحث املختص بإعداد مذكرة )تقرير فني( بعدم وجود مالحظات.
باملوافقة  احلكومية  للجهة  كتاب  مسودة  بإعداد  املختص  الباحث  يقوم   -

على التصرف في املواد اجلديدة املطلوب التصرف فيها.
التقرير الفني اخلاص به مرفقًا بها نسخة الكتاب  - ُيسلم الباحث مذكرة 

املقترح إرساله للجهة باملوافقة إلى رئيس القسم.
ومسمودة  للباحث  الفني  التقرير  مذكرة  مبراجعة  القسم  رئيس  يقوم   -
الكتاب املقترح إرساله للجهة باملوافقة وإبداء املالحظات )إن وجدت( 

وتسليمهم إلى مراقب املتابعة.
- يقوم مراقب املتابعة باالطالع على كل من مذكـرة الباحـث ومسـودة 
الكتاب وإبـداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمهم إلى سكرتيرة مدير 

إدارة شؤون التخزين العامة.
10 - تقـوم املدققـة املختصة مبراجعة الكتاب الوارد من اجلهة احلكومية 
ومرفقاتـه واعـداد تقريـر بذلـك موضحًا فيه مالحظاتها )إن وجدت(.

11 - ُتسلم املدققة تقرير املراجعة إلى رئيس قسم املراجعة املختص.
وأبـداء  املدققـــة  تقرير  مبراجعة  املراجعة  قســم  رئيـس  يقـوم   -  12
املراجعة  مراقب  إلى  التقرير  وتسليــم  وجدت(  )إن  املالحظات 

املختص.
وأبداء  املدققة  تقرير  على  باالطالع  املراجعة  مراقب  يقوم   -  13
شئون  إدارة  مدير  سكرتيرة  إلى  وتسليمة  وجدت(  )إن  املالحظات 

التخزين العامة.
املدققة  تقرير  مبراجعة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  14
على  باملوافقة  سواء  احلكوميـة  للجهـة  إرساله  املقتـرح  والكتـاب 
واستكمال  املالحظات  تغطيــة  طلب  أو  املواد  هذه  في  التصـرف 

البيانـات الناقصة والتوقيــع على الكتاب.
15 - تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسجيل الكتاب 

وإرساله للجهة احلكومية بالبريد.
املواد  في  التصرف  على  باملوافقة  للجهة  كتاب  إرسال  حال  في   -  16

اجلديدة :
 - يقوم الباحث املختص بالتنسيق شفهيًا مع رئيس اللجنة الفنية بشأن حتديد 

موعد الجتماع اللجنة ومخاطبة إدارة شؤون التخزين العامة به.

اإلجراء بالتفصيل
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قبل  املالحظات  لتغطية  احلكومية  للجهة  كتاب  إرسال  حال  في   <
املوافقة على التصرف :

- يقوم الباحث املختص مبتابعة تغطية اجلهة للمالحظات املطلوب تغطيتها 
من خالل الزيارة امليدانية.

- تستلم إدارة شؤون التخزين العامة كتاب رسمي من اجلهة بالبيانات 
واملستندات املطلوب تغطيتها.

املختصة مبراجعة كتاب  املختص واملدققة  املتابعة  باحث  يقوم كل من   -
البيانات  بتوفير  املالحظات  بتغطية  اجلهة  قيام  من  والتأكد  اجلهة 

واملستندات املطلوبة.
عملية  على  باملوافقة  للجهة  كتاب  بإعداد  املختص  املتابعة  باحث  يقوم   -

التصرف في املواد اجلديدة املطلوب التصرف فيها.
- يعتمد مدير إدارة شؤون التخزين العامة الكتاب املقترح إرساله للجهة 

احلكومية باملوافقة.
الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -

وإرساله للجهة احلكومية بالبريد.
- يقوم الباحث املختص بالتنسيق مع رئيس اللجنة الفنية شفهيًا بشأن حتديد 

موعد الجتماع اللجنة ومخاطبة إدارة شؤون التخزين العامة به.
اجلهة  من  رسمي  كتاب  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تستلم   -  17

احلكومية ُتخطرها فيه مبوعد اجتماع اللجنة الفنية.
الكتاب  على  بالتأشير  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  18
الفنية  اللجنة  اجتماع  موعد  حتديد  بشأن  احلكومية  اجلهة  من  الوارد 

بالتحويل إلى كل من مراقب املراجعة ومراقب املتابعة املختص.
إلى  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  نسخة  بتسليم  املتابعة  مراقب  يقوم   -  19

باحث املتابعة املختص من خالل رئيس القسم.
إلى  الوارد من اجلهة  الكتاب  بتسليم نسخة  املراجعة  يقوم مراقب   - 20

املدققة املختصة للعلم من خالل رئيس القسم.
في  الفنيــــة  اللجنة  اجتماع  بحضور  املختص  املتابعة  باحث  يقوم   -  21
املوعــد احملدد باجلهة احلكوميـة ومشاركة أعضاء اللجنة في األعمال 

التالية:

اإلجراء بالتفصيل
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- معاينة وفحص املواد.
- اقرار حالة املواد.

- حتديد طريقة التصرف في املواد.
بيعها  اللجنة  تقرر  التي  )للمواد  باملزاد  املواد  لبيع  مقترحة  قيمة  حتديد   -

باملزاد(.
اللجنة  )41( مخازن واعتماد أعضاء  املواد اجلديدة في كشف  إدراج   -

الفنية وممثل وزارة املالية عليها.
- حتديد شروط املزاد.

- تقدير قيمة للمواد التي تقرر اللجنة التصرف فيها دون مقابل )تبرع( 
وحتديد أسباب التبرع.

احلكومية  للجهات  بيعهـا  اللجنة  تقـرر  التي  للمـواد  بيعيه   قيمة  تقدير   -
وحتديـد اجلهـات احلكوميـة التي تقترح بيع املواد لها.

التصرف  املقترح  املواد  بشأن  واقتراحاتها  بتوصياتها  محضر  اعداد   -
فيها.

الزيارة  تقرير  الفنية(  اللجنة  عمل  انتهاء  )بعد  املتابعة  باحث  ُيعد   -  22
امليدانية وُيرفق به محضر اجتماع اللجنة الفنية املعتمد من كافة أعضاء 

اللجنة ويسلمه إلى رئيس قسم املتابعة املختص.
امليدانيـة  الزيارة  تقريـر  مبراجعة  املتابعة  قســــم  رئيس  يقـوم   -  23
)إن  املالحظات  وأبداء  الفنيــة  اللجنـة  اجتمـاع  ومحضـر  للباحــــث 

وجدت( وتسليمهم إلى مراقب املتابعة.
امليدانية  الزيــارة  تقريــر  باالطالع على  املتابعة  يقــوم مراقـــب   - 24
)إن  املالحظات  وأبداء  الفنيـة  اللجنـة  اجتماع  ومحضـر  للباحث 

وجدت( وتسليمهم إلى سكرتيرة مدير اإلدارة.
25 - يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باالطالع على تقرير الزيارة 

امليدانية للباحث ومحضر اجتماع اللجنة الفنية ويؤشر عليهما بالتالي :
بالبيع  املواد  فــي  التصرف  الفنية  اللجنة  قـررت  مــا  إذا  حال  فــي   -

للجهات احلكومية أو االتالف.

- بالتحويل إلى مراقب املراجعة.
- فـي حـال إذا ما قــررت اجلنة الفنية التصرف فــي املواد بالبيع باملزاد 

بالظرف املختوم أو دون مقابل )التبرع(.

اإلجراء بالتفصيل
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- بالتحويل إلى كل من مراقب املتابعة املختص ومراقب املراجعة.
26 - يقــوم مراقــب املتابعة املختص بتسليم نسخة من تقريــر الزيـارة 
البيع  قســم  رئيس  إلى  الفنيــة  اللجنة  اجتماع  ومحضـر  امليدانيـة 
املركـزي )إذا أقــرت اللجنـة الفنية التصرف في املـواد بالبيــع باملـزاد 

بالظرف املختوم(.
للباحث  امليدانية  الزيارة  تقرير  بتسليم  املراجعة  مراقب  يقوم   -  27
الفنية إلى املدققة املختصة )من خالل رئيس  اللجنة  ومحضر اجتماع 

القسم(.
ومحضر  للباحث  امليدانية  الزيارة  تقرير  مبراجعة  املدققة  تقوم   -  28
باملالحظات إن وجدت  فني  تقرير  الفنية وُتعد مذكرة  اللجنة  اجتماع 

وتسلمها إلى رئيس قسم املراجعة املختص.
29 - يقوم رئيس قسم املراجعة مبراجعة التقرير الفني للمدققة وتسليمه 

إلى مراقب املراجعة.
30 - يقوم مراقب املراجعة باالطالع على التقريــر الفنـي للمدققـــة و إبـداء 

املالحظات بشأنه )إن وجدت( وتسليمه إلى مراقب املتابعة املختص.
املتابعة  باحث  إلى  املدققــة  تقريـر  بتسليـــم  املتابعة  مراقب  يقوم   -  31

املختـص )من خالل رئيس القسم( لتغطيـة املالحظــات.
32 - يقوم الباحث املختص بتغطية مالحظات املدققة.

33 - في حال التصرف في املواد بالبيع باملزاد بالظرف املختوم :-
وابداء  االجتماع  محضر  مبراجعة  املركزي  البيع  قسم  رئيس  يقوم   -

املالحظات )إن وجدت( والتنسيق مع الباحث املختص.
- يقوم رئيس قسم البيع املركزي بتحديد موعد عقد املزاد لبيع املواد.

- تقوم باحثة قسم البيع املركزي باآلتي :
- إعداد مذكرة إلدارة الشؤون اإلدارية حلجز قاعة عقد املزادات حسب 

التاريخ احملدد لعقد املزاد
- إعداد صيغة إعالن البيع.

- إعــداد مـذكـرة إلدارة الشــؤون اإلداريـة لـنـشـر اعــالن البيــع في 
الصحف اليــوميـة فـي حالـة طلب اجلهة.

- إعداد كتاب لوزارة اإلعالم لنشر اعالن البيع في جريدة كويت اليوم.

اإلجراء بالتفصيل
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> تقوم الباحثة املختصة بقسم البيع املركزي مبا يلي :
- إعداد صيغة بيان شروط املزاد ومواصفات املواد وعروض املشاركة 

باملزاد.

وعروض  املواد  ومواصفات  املزاد  شروط  بيــان  من  نسـخ  إعداد   -
في  ووضعها  املركزي  البيع  جلنة  بختــم  وختمها  باملزاد  املشاركة 

املظاريف اخلاصة باللجنة.

وعـروض  املــواد  ومواصفات  املــــزاد  شـــروط  بيان  نسخ  تسليــم   -
)الذين يرغبون في دخول  املزايدين  لتعبئة أسماء  املشاركة وكشوف 
املزاد( إلى باحــــث املتابعــــة املختــــص لتسليمهم إلى اجلهة احلكومية 

)صاحبة املواد( قبل نزول االعالن في اجلرائد.

- تقوم باحثة قسم البيع املركزي بالتدقيق على اعالن البيع الذي مت نشره 
من  نسخة  وتصوير  اليوم  كويت  وبجريدة  املالية  وزارة  صفحة  في 

األخير وتسليمه لباحث املتابعة املختص.

- تقوم باحثة قسم البيع املركزي بإعداد صيغة عقد البيع اخلاص باملزاد.

احلكوميـــة  اجلهـة  من   - املركــــزي  البيــــع  جلنـة  مقــرر  يستلـم   -
صاحبـــة املـواد- نسخــــة من كشـــف أسماء املزايدين املشاركني في 

املزاد عن طريق الفاكس قبل يوم واحد من انعقاد املزاد.

- تقــوم باحثة قســم البيـــع املركزي )يـــوم عــقــــد املـــزاد( باستـــالم 
على  واحلصول  بياناتهم  وتسجيل  املزايديـــــن  مـــن  العــروض 

توقيعهم في كشوف االستالم.
- إعداد مذكرة إلدارة مركز املعلومات اآللي لنشر اعالن البيع باملزاد 

بصفحة وزارة املالية باإلنترنــت.
- ُتسلم باحثة قسم البيع املركزي املذكرات والكتاب املوضحني أعاله إلى 

رئيس قسم البيع املركزي.
املوضحني  والكتاب  املذكرات  بتسليم  املركزي  البيع  قسم  يقوم رئيس   -

أعاله إلى سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
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- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة بالتوقيع على الكتب واملذكرات.
املذكرات  بتسجيل  العامة  التخزين  إدارة شؤون  تقوم سكرتيرة مدير   -

والكتاب وإرسالهم بالبريد.
احملـدد  املوعـد  في  املزاد  بعقد  املركـزي  البيع  جلنـة  أعضــاء  يقـوم   -
ويقومون  املواد-  صاحبة   - احلكومية  اجلهـة  ممثلــي  بحضـور 

باألعمال التالية :
- فض املظاريف.

- تفريغ العروض.
- الترسيه على صاحب أعلى سعر.

- اعداد محضر بيع / إلغاء.
- اعتماد احملضر من رئيس اللجنة واألعضاء واملزايد الفائز.

- االعالن عن نتائج الترسيه.
- تسليم الشيكات للمزايدين الذين لم َيرس عليهم املزاد.

- تسليم رئيس اللجنة الفنية باجلهة احلكومية صاحبة املواد )عضو اللجنة( 
وبيانات  البيع  املزاد ونسخة عقد  إلغاء مواد   / بيع  نسخة من محضر 

الراسي عليه املزاد والشيكات اخلاصة به.
اجلهـة  من  رسـمـي  بكتــاب  العامــــة  التخزين  شـؤون  إدارة  تستلـم   -
احلكوميـة صاحـبـة الــمواد نسخة من عــقد البيع بعد توقيعه مع املزايد 

الفائز.
- يقوم باحث املتابعة املختص مبتابعة رفع املواد املباعة.

- تستلم إدارة شؤون التخزين العامة بكتاب رسمي من اجلهة احلكومية 
صاحبة املواد تقرير رفع املواد.

املرفق  الكتب  بالتأشير على  العامة  التخزين  إدارة شؤون  مدير  يقوم   -
بها عقد البيع وتقرير رفع املواد بالتحويل إلى كل من مراقب املراجعة 

ومراقب املتابعة املختص.
املرفــق بها عــقــد  الكتب  يقـوم مراقـب املراجعة بتسليــم نسخــة من   -

البيـع وتقــريـر رفع املواد إلى املدققة.
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بها  املرفـــق  الكتب  من  نسخــة  بتسليـــم  املتابعــــة  مـــراقـب  يقـــوم   -
عــقد البيــع وتقــريــر رفـــع املــــواد إلى باحث املتابعة املختص )من 

خالل رئيس القسم( للعلم واحلفظ.
البيع  عقد  بها  املرفق  الكتب  من  نسخة  بتسليم  املتابعة  مراقب  يقــــوم   -
املختصة )من  املركـزي  البيـــع  باحثـة قســـم  إلى  املواد  وتقرير رفع 

خالل رئيس القسم( للعلم واحلفظ.
قسم  وباحثـــة  املختص  املتابعة  وباحث  املختصة  املدققة  من  كل  يقوم   -
البيع  بها عقد  املرفق  الكتب  املختصة بحفظ نسخ  املركـــــزي  البيــــع 

وتقرير رفع املواد لدى كل منهم.
سجــل  في  املــزاد  بيانات  بتسجيــــل  املركزي  البيع  قسم  باحثة  تقوم   -

خــاص إلعـــداد التقريــر النهائي في نهاية السنة املالية.
> في حال التصرف في املواد دون مقابل )بالتبرع( :-

- تستلم إدارة شؤون التخزين العامة كتاب رسمي من اجلهة احلكومية 
املستندات  كافة  بكتابها  وترفق  باملواد  التبرع  على  املوافقة  فيه  تطلب 
املتعلقة بعملية التبرع )كما هو موضح بتعميــــم وزارة املاليـــــة رقـــم 
نطاق  عن  اخلارجة  املوجودات  في  التصرف  بشأن   2004 لسنــة   3

االستخدام(.
باالطـــالع  العامــــة  التخزيــــن  شـــــؤون  إدارة  مديـــــر  يقــــوم   -
على الكتاب الوارد من اجلهة احلكومية وإبداء املالحظات والتوجيهات 
عليه والتأشير بالتحويل إلى كل من مراقب املتابعة ومراقب املراجعة.
نسخة من  بتسليم  العامة  التخزين  إدارة شؤون  مدير  تقـوم سكرتيرة   -

الكتاب الوارد لكل من مراقب املتابعة املختص ومراقب املراجعة.
- يقوم كل من مراقب املراجعة ومراقب املتابعة باالطالع على الكتـاب 

الـوارد من اجلهة احلكومية ومرفقاته و إبداء أية مالحظـات علية.
احلكومية  اجلهة  الوارد من  الكتاب  نسخة  بتسليم  املتابعة  يقوم مراقب   -

ومرفقاته إلى رئيس قسم املتابعة املختص.
اجلهـــة  من  الــــوارد  الكتاب  مبراجعــــة  املتابعة  قسم  رئيس  يقوم   -
احلكومية ومرفقاتـــه و إبداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمهم إلى 

باحث املتابعة املختص.
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- يقوم مراقب املراجعة بتسليم نسخة الكتاب الوارد من اجلهة احلكومية 
ومرفقاته إلى رئيس قسم املراجعة املختص.

اجلهــة  من  الــــوارد  الكتاب  مبراجعة  املراجعة  قسم  رئيس  يقوم   -
إبـــداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمهم إلى  احلكومية ومرفقاته و 

املدققة املختصة.
احلكومية  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  مبراجعة  املختص  الباحث  يقوم   -

ومرفقاته واثبات رأيه كالتالي :
> في حال وجود مالحظات :

- يقوم الباحث بإعداد مذكرة )تقرير فني( مبالحظاته.
باملالحظات  احلكومية  للجهة  كتاب  مســـودة  بإعــداد  الباحث  يقوم   -

املطلوب تغطيتهـا قبل املوافقة على عملية التبرع.
- ُيسلم الباحث مذكرة التقرير الفني اخلاص به مرفقًا بها نسخه الكتاب 

املقترح ارساله للجهة إلى رئيس القسم.
- يقوم رئيس القسم مبراجعة التقرير الفني للباحث وإبداء املالحظات )إن 

وجدت( وتسليمة إلى مراقب املتابعة.
ومرفقاته  للباحث  الفني  التقرير  على  باالطالع  املتابعة  مراقب  يقوم   -
وإبداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمـة إلى سكرتيرة مدير اإلدارة.
> في حال عدم وجود مالحظات وموافقة الباحث أو عدم موافقتة على التبرع :
وجود  بعدم  فني(  )تقرير  مذكرة  بإعداد  املختص  الباحث  يقــــوم   -

مالحظات وبرأيه سواء املوافقة أو عدم املوافقة على التبرع.
في  احلكومية  للجهة  كتـاب  مســـودة  بإعــداد  املختص  الباحث  يقــوم   -

حال عــــدم املوافقـــة على التبــرع. 
- يسلم الباحث املختص مذكرة التقرير الفني اخلاص به مرفقًا بها نسخة 

الكتاب املقترح إرساله للجهة برفض التبرع إلى رئيس القسم.
الفنـــي للباحث ومســودة  التقريـر  - يقوم رئيس قسم املتابعة مبراجعـة 
وجدت(  )إن  املالحظـات  وأبــداء  للجهة  ارساله  املقترح  الكتاب 

وتسليمهم إلى مراقب املتابعة.
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- يقـوم مراقب املتابعة باالطالع على التقريـر الفنــي للباحـــث ومســـودة 
الكتـاب وأبـداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمهم إلى سكرتيرة مدير 

إدارة شؤون التخزين العامة.
احلكومية  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  مبراجعة  املختصة  املدققة  تقوم   -

ومرفقاته وإعداد تقرير بذلك موضحًا فيه مالحظاتها )إن وجدت(.
- ُتسلم املدققة تقرير املراجعة إلى رئيس قسم املراجعة املختص.

- يقوم رئيس قسم املراجعة مبراجعة تقريــر املدققــــة وأبـــداء املالحظـات 
)إن وجدت( وتسليـــم التقريــر إلى مراقب املراجعة املختص.

- يقوم مراقب املراجعـة باالطالع على تقريـر املدققـة وأبــداء املالحظات 
التخزين  شئون  إدارة  مدير  سكرتيرة  إلى  وتسليمـة  وجدت(  )إن 

العامة.
- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة مبراجعة تقرير املدققة وتقرير 
بعدم  احلكومية سواء  للجهة  إرساله  املقترح  الكتاب  الباحث ومسودة 
البيانات  واستكمال  املالحظات  تغطية  طلب  أو  التبرع  على  املوافقة 

الناقصة والتوقيع على الكتاب.
> في حال اعتماد مدير إدارة شؤون التخزين العامة كتاب طلب تغطية 

املالحظات :
الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -

وإرساله للجهة احلكومية بالبريد.
- يقوم الباحث املختــــص مبتابعة تغطيـــة اجلهـة للمالحظات املطلـــــوب 

تغطيتهــا من خالل الزيـارة امليدانيـة.
- تستلم إدارة شؤون التخزين العامة كتاب رسمي من اجلهة بالبيانات 

واملستندات املطلوب تغطيتها.
- يقــوم كل من باحث املتابعة املختص واملدققــــة املختصة مبراجعة كتـاب 

اجلهة والتأكد تغطية املالحظات بتوفير البيانات واملستندات املطلوبة.
- يقــوم باحث املتابعة املختص بإعــــداد مذكـرة تقريـــــر فنــي برأيـــه 

ومسودة كتاب للجهة في حــال عـــــدم املوافقة على التبرع.
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والكتاب  الباحـث  مذكـرة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مديـر  َيعتمد   -
املقتـرح إرسالــه للجهة احلكومية في حال عدم املوافقة على التبرع.

الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -
وإرساله للجهة احلكومية بالبريد. 

عدم  كتاب  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  اعتماد  حال  في   <
املوافقة على التبرع :

الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -
وإرساله للجهة احلكومية بالبريد.

- تقــوم سكرتيـــــرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم نسخة من 
الكتاب لكل من مراقب املتابعة ومراقب املراجعة للحفظ.

- يقـوم كل من مراقــب املتابعة ومراقـب املراجعة بتحويـل نسخة الكتاب 
إلى كل من باحث املتابعة املختص واملدققة املختصة.

- يقــوم باحث املتابعة املختص بحضور اجتماعات اللجنة الفنية الستكمال 
أعمال التصرف في املواد التي لم توافق إدارة شؤون التخزين العامة 

على التبرع بها.
- تقوم املدققة املختصة بحفظ نسخة الكتاب لديها ومتابعة عملية التصرف 

في هذه املواد بطريقة أخرى حسب ما تقرره اللجنة الفنية.
> في حال اعتماد مدير إدارة شؤون التخزين العامة املوافقة على قيام 

اجلهة بالتبرع :
- ُتسلـم سكرتيـرة مديـر إدارة شــؤون التخزيـن العامـة مذكـرة التقريـر 
الفنـي للباحث )بعد اعتمادها باملوافقة على التبرع( إلى مراقب املتابعة.
للباحث  الفني  التقريـر  مذكرة  على  بالتأشير  املتابعة  مراقب  يقـوم   -
بإخطـار اجلهة باملوافقـة املبدئيــة إلدارة شؤون التخزين العامة على 
للمساعــدات  الدائمــــة  للجنـة  رسمــي  كتـاب  وإعداد  التبرع  عملية 
للحصـول على موافقتهــا بشــأن عمليـة التبـــرع وتسليمها إلى باحث 

املتابعة املختص )من خالل رئيس القسم(.
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شفهيــًا  الفنيـــة  اللجنـة  رئيــس  بإبـــالغ  املختــص  الباحـث  يقــوم   -
موافقة  بعد  باملواد  التبرع  اجراءات  امتام  على  املبدئيـة  باملوافــقـة 

مجلس الوزراء بذلك.
الدائمة  للجنة  رسمــي  كتـاب  بإعــداد  املختــص  الباحـث  يقـوم   -
للمساعدات اخلارجة لعرض موضوع التبرع عليها مع بيان األسباب 

الداعية لذلك وقيمة املواد.
- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باالطالع على مسودة الكتاب 

و إعتماده.
- تقــوم سكرتيـرة مــدير إدارة شــؤون التخــزيــن العـامــة بتسجيــل 

الكتــاب وإرسالـه اللجنة الدائمة للمساعدات.
الدائمة  اللجنة  من  رسمي  كتاب  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تستلم   -
للمساعدات اخلارجية سواء باملوافقة على امتام عملية التبرع أو بعدم 

املوافقة.
- يقوم مدير إدارة شؤون العامة بالتأشير على الكتاب الوارد بالتحويل 
إلى مراقب املتابعة إلعداد كتاب للجهة احلكومية إلخطار بقرار اللجنة 

الدائمة للمساعدات اخلارجية.
- ُتسلم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة نسخة الكتاب الوارد 

من اللجنة الدائمة إلى مراقب املتابعة.
كتاب  بإعــداد  والتأشير  الكتاب  على  باالطالع  املتابعة  مراقب  يقوم   -
وتسليــم  الـدائــمة  اللجنة  بــقـرار  املواد(  )صاحبة  احلكومية  للجهة 

الـكـــتــاب إلى الباحــث املختـص )من خالل رئيس القسم(.
- يقوم الباحث املختص بإعداد مسودة كتاب للجهة بقرار اللجنة الدائمة 
الوارد  الكتاب  به نسخة  القسم مرفقًا  إلى رئيس  للمساعدات وتسليمه 

من اجلهة.
الـمقترح  الكتاب  املختص مبراجعـة مسودة  املتابعة  قسـم  يقوم رئيس   -
إلى مراقبات  للجهة وإبداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمه  إرساله 

املتابعة.
- يقـوم مراقـب املتابعــة باالطالع علـى الكتـاب وتسليمــه إلى سكرتيرة 

مدير إدارة شؤون التخزين العامة.

اإلجراء بالتفصيل
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- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باالطالع على مسودة الكتاب 
وإعتماده.

- تقـوم سكرتيـرة مدير إدارة شــؤون التخزيــن العـامة بتسجـيـل الكتاب 
وإرساله إلى اجلهة احلكومية بالبريد.

من  نسخة  بتسليم  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -
املراجعة  املتابعة ومراقب  إلى كل من مراقب  الكتاب )بعد تصديره( 

للعلم واحلفظ.
- يقـوم كل من مراقب املتابعـة ومراقب املراجعة بتسليم نسخة الكتـاب 

إلى كل من باحث املتابعة املختص واملدققة املختصة.
نسخـة  بحفـظ  املختـصـة  واملدقــقـة  املختـص  الباحــث  من  كل  يقـــوم   -
الكتاب لديـه في ملف عمليات التصرف في املوجودات اخلارجة عن 

نطاق االستخدام.

> في حال التصرف في املواد بالبيع للجهات احلكومية :
متام  حتى  الفنية  اللجنة  اجتماعات  بحضور  املختص  الباحث  يقوم   -
لسنة   3( التعميم  لقواعد  وفقًا  احلكومية  للجهة  املواد  بيع  اجراءات 
2004( بشأن التصرف في املوجودات اخلارجة عن نطاق االستخدام 
أعضاء  كافة  توقيع  بعد  االجتماعـات  محاضر  من  نسخـة  واحضار 

اللجنة عليها.
- اعداد تقارير الزيارة امليدانية.

- تسليم تـقــاريـر الـــزيارة امليدانية مـــرفق بهــا محـاضـر اجتماعـــات 
اللجنـة الفنية إلى رئيس قسم املتابعة املختص.

> في حال التصرف في املواد باإلتالف :
متام  حتى  الفنية  اللجنة  اجتماعات  بحضور  املختص  الباحث  يقوم   -

اجراءات اتالف املواد.
املوجودات  في  التصرف  بشأن   )2004 لسنة   3( التعميم  لقواعد  وفقـًا   -
محاضر  من  نسخة  واحضار  االستخدام  نطاق  عن  اخلارجة 

االجتماعات بعد توقيع كافة أعضاء اللجنة عليهــا.

اإلجراء بالتفصيل
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- اعداد تقارير الزيارة امليدانية.
- تسليم تـقــاريــر الـزيـارة امليدانيـة مــرفــق بهــا محــاضـر اجتماعـات 

اللجنـة الفنيـة إلى رئيس قسم املتابعة املختص.
اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
__ املستندات
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إجراء )9( متابعة ومراجعة عمليات التصرف في املواد )املستعملة والتالفة( اخلارجة 
عن نطاق االستخدام:

تنظيم إجراءات التصرف في املواد اخلارجة عن نطاق االستخدام في 
اجلهات احلكومية. األهـــداف

مدير إدارة شؤون التخزين العامة
مدير اإلدارة

سكرتيرة مدير إدارة
املراجعة + املتابعة

سكرتيرة املدير
مراقب املتابعة

رئيس قسم املتابعة
رئيس قسم املراجعة

مراقب املراجعة
باحث املتابعة املختص

املدققة املختصة
باحثة قـسـم البيع املركزي املختصة

مـقـرر جلنة البيع املركزي
أعضاء جلنة البيع املركزي

مجاالت املسؤولية

- منوذج )41( مخازن.
- تقرير النظام اآللي.

- منوذج )1( للتصرف في املركبات.
تقرير املتابعة االسبوعي لنظام )أوراكل(

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة
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1 - تستلم إدارة شؤون التخزين العامة كتاب رسمي من اجلهة احلكومية 
التي ترغب في التصرف في موجودات مستعملة أو تالفة خارجة عن 

نطاق االستخدام لديها مرفقًا به مايلي:-
- منوذج )41( مخازن أو تقرير النظام اآللي )للمواد املخزنية( موضحًا 

به بيانات املواد وحالتها وكمياتها.
- أو كشف املركبات املقترح التصرف فيها.

- وذلك بشأن طلب حضور باحث إدارة شؤون التخزين العامة اجتماع 
اللجنة الفنية املشكلة باجلهة احلكومية للتصرف في املوجودات اخلارجة 
عن نطاق االستخدام لديها ملعاينة وفحص واقرار حالة املواد املقترح 

التصرف فيها وحتديد طريقة التصرف املناسبة بشأنها.
الكتاب  على  باالطالع  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقــوم   -  2
وجدت(  )إن  بشأنه  مالحظاته  إبـداء  و  احلكومية  اجلهـة  من  الوارد 
والتأشير عليه بالتحويل إلى كل من مراقب املتابعة ومراقب املراجعة 

وحتديد فترة محددة لكل منهم لالفادة بشأنه.
3 - تقوم سكرتيرة مدير إدارة  شـؤون التخزين العامـة بتسليــم نسخـة 
من الكتاب الـوارد من اجلهـة احلكومية إلى كل من مراقب املراجعة 

ومراقب املتابعة.
4 - يقوم كل من مراقــب املراجعة ومراقب املتابعة باالطالع على الكتاب 

الـوارد من اجلهة احلكومية ومرفقاته وابداء أية مالحظـات علية.
5 - يقوم مراقب املتابعة بتسليم نسخة الكتاب الوارد من اجلهة احلكومية 

ومرفقاته إلى رئيس قسم املتابعة املختص.
6 - يقوم رئيس قسم املتابعة مبراجعة الكتاب الوارد من اجلهة احلكومية 
ومرفقاته وإبداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمهم إلى باحث املتابعة 

املختص.
7 - يقوم مراقب املراجعة بتسليم نسخة الكتاب الوارد من اجلهة احلكومية 

ومرفقاته إلى رئيس قسم املراجعة املختص.
اجلهة  من  الوارد  الكتاب  مبراجعة  املراجعة  قسم  رئيس  يقوم   -  8
إلى  وتسليمهم  وجدت(  )إن  املالحظات  وإبداء  ومرفقاته  احلكومية 

املدققة املختصة.

اإلجراء بالتفصيل
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الوارد من اجلهة احلكومية  الكتاب  الباحث املختص مبراجعة  يقوم   - 9
ومرفقاته واثبات رأيه كالتالي :

> في حال وجود مالحظات :
- يقوم الباحث بإعداد مذكرة )تقرير فني( مبالحظاته.

- يـقـوم الباحـث بإعــداد مســودة كتاب للجهـة احلكوميــة باملـــالحظـات 
املطلـوب تــغــطــيـــتــهـا قبــل حضــور اجتمـاع اللجنـة الفنيــة.

- ُيسلم الباحث مذكرة التقرير الفني اخلاصة به ومسودة الكتاب املقترح 
ارساله للجهة إلى رئيس القسم.

- يقوم رئيس قســـم املتابعة مبراجعــة التقريـر الفني للباحـث ومســـودة 
الكتاب وإبداء املالحظـات )إن وجدت( وتسليمهم إلى مراقب املتابعة.
- يقوم مراقب املتابعة باالطالع على التقريـر الفنــي للباحـث ومسـودة 
الكتاب و إبداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمـهم إلى سكرتيرة مدير 

اإلدارة.
> في حال عدم وجود مالحظات :

وجود  بعدم  فني(  )تقرير  مذكرة  بإعداد  املختص  الباحث  يقوم   -  10
مالحظات.

- يسلم الباحث املختص مذكرة التقرير الفني اخلاص به إلى رئيس القسم.
- يقــوم رئيــس القسـم مبراجعــــة التقريــــر الفنـي للباحـــث وأبــــداء 

املالحظــــات )إن وجدت( وتسليمـــة إلى مراقب املتابعة.
أبداء  و  للباحث  الفني  التقرير  على  باالطالع  املتابعة  مراقــب  يقـوم   -
املالحظات )إن وجدت( وتسليمــة إلى سكرتيرة مدير إدارة شؤون 

التخزين العامة.
11 - ُتسلم املدققة تقرير املراجعة إلى رئيس قسم املراجعة املختص.

تــقــرير املدقــقـــة  املــراجــعـة مبراجعـة  12 - يـقـوم رئـيـــس قــســم 
املراجعة  مراقب  إلى  وتسليمـه  وجدت(  )إن  املالحظـات  وأبـداء 

املختص.
وأبداء  املدققة  تقرير  على  باالطالع  املراجعة  مراقب  يقوم   -  13
شئون  إدارة  مدير  سكرتيرة  إلى  وتسليمة  وجدت(  )إن  املالحظات 

التخزين العامة.

اإلجراء بالتفصيل
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املدققة  تقرير  مبراجعة  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  14
املقترح إرساله للجهة احلكومية مبالحظات اإلدارة  الكتاب  ومسودة 

والتأشير على الكتاب باملوافقة أو عدم املوافقة.
إرسال  على  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  موافقة  حال  في   <

الكتاب للجهة احلكومية :
- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باعتماد الكتاب.

الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -
وإرساله إلى اجلهة احلكومية بالبريد.

- تقوم سكرتيــــرة مديـر إدارة شـؤون التخزين العامـة بتسليـم نسخـة 
مــن الكتاب )بعد تصديــره( إلى مراقب املتابعة.

)بواسطة  املختص  للباحث  الكتاب  نسخة  بتسليم  املتابعة  مراقب  يقوم   -
رئيس القسم(.

15 - في حال عدم املوافقة :
بالتصريح  الباحث  فني(  )تقرير  مذكرة  على  اإلدارة  مدير  يؤشر   -
للباحث بحضور اجتماع اللجنة الفنية في املوعـد احملـــدد أو الترتيــب 
اجلهـة  وقيــام  الفنيـــة  اللجنــة  الجتماع  موعـد  لتحديــد  اجلهــة  مــع 

مبخاطبة إدارة شؤون التخزين العامة رسميًا بذلك.
16 - في حال حتديد موعد اجتماع اللجنة الفنية مسبقًا بالكتاب الوارد 

من اجلهة احلكومية :
املوعد احملدد  الفنية في  اللجنة  الباحث املختص بحضور اجتماع  يقوم   -

مسبقًا من قبل اجلهة.
> في حال عدم حتديد موعد اجتماع اللجنة الفنية بالكتاب الوارد من 

اجلهة احلكومية :
- يقوم الباحث بالتنسيق شفهيًا مع رئيس اللجنة الفنية بشأن حتديـــد موعـد 

الجتماع اللجنة الفنية ومخاطبة إدارة شؤون التخزين العامة به.
اجلهة  من  رسمي  كتاب  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تستلم   -  17

احلكومية ُتخطرها فيه مبوعد اجتماع اللجنة الفنية.
الكتاب  على  بالتأشير  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  18
الفنية  اللجنة  اجتماع  موعد  حتديد  بشأن  احلكومية  اجلهة  من  الوارد 

بالتحويل إلى كل من مراقب املراجعة ومراقب املتابعة املختص.

اإلجراء بالتفصيل
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العـامــة  التخزيــن  شـــؤون  إدارة  مــديـر  سكــرتيـرة  تــقـوم   -  19
إلــى كـل من  مـــن اجلهـة  الـوارد  الكتــاب  مـــن  نـسـخـة  بتسـلـيـــم 

مراقب املراجعة ومراقب املتابعة.
20 - يقــوم مراقــب املتــــابعــة بتسليـم نـــســخـة الكتـاب الــوارد مـن 

اجلهة إلـى باحث املتابعـة املختــص من )خالل رئيس القسم(.
21 - يقـوم مراقـب املـراجــعـة بتسليـم نـــســخــة الكتــاب الـوارد من 

اجلهـة إلـى املــدقـقــة املختصة للـعـلـم من )خالل رئيس القسم(.
22 - يقــوم باحث املتابعــة املختــــص بحضـور اجتمـاع اللجنة الفنية في 
اللجنة في األعمال  املوعـد احملدد باجلهة احلكومية ومشاركة أعضاء 

التالية :
- معاينة وفحص املواد.

- اقرار حالة املواد.
- حتديد طريقة التصرف في املواد.

بيعها  اللجنة  تقرر  التي  )للمواد  باملزاد  املواد  لبيع  مقترحة  قيمة  حتديد   -
باملزاد(.

- حتديد شروط املزاد.
- تقدير قيمة للمواد التي تقرر اللجنة التصرف فيها دون مقابل )تبرع( 

وحتديد أسباب التبرع.
- تقدير قيمة بيعيه  للمــواد التي تقــرر اللجنة بيعهـــا للجهـــات احلكومية 

وحتديـد اجلهـات احلكوميــــة التي تقترح بيع املواد لها.
التصرف  املقترح  املواد  بشأن  واقتراحاتها  بتوصياتها  محضر  اعداد   -

فيها.
تــقـــريـر  الفنية(  اللجنة  انتهاء عمل  املتابعـــــة )بعد  ُيعـد باحــــث   - 23
املعتمد  الفنية  اللجنة  اجتمــاع  محضــر  بـه  وُيرفـق  امليدانيـة  الزيارة 

من كافة أعضاء اللجنة ويسلمه إلى رئيس قسم املتابعة املختص.
24 - يقـوم رئـيــس قسـم املتابعـــــة مبراجعـة تقريــر الزيـارة امليدانيـة 
)إن  املالحظات  وأبـداء  الفنيـة  اللجنــة  اجتماع  ومحــرر  للباحــث 

وجدت( وتسليمهم إلى مراقب املتابعة.
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25 - يقوم مراقب املتابعة باالطالع على تقرير الزيارة امليدانية للباحث 
ومحضر اجتماع الفنية و أبداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمهم إلى 

سكرتيرة مدير اإلدارة.
تقرير  على  باالطالع  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  26
الزيارة امليدانية للباحث ومحضر اجتماع اللجنة الفنية ويؤشر عليهما 

بالتالي :
بالبيع  فــي املواد  التصرف  الفنية  إذا مــا قـررت اجلنة  فــي حـال   <

للجهات احلكومية أو االتـــالف.
- بالتحويل إلى مراقب املراجعة.

> فـي حال إذا ما قررت اللجنة الفنية التصرف في املواد بالبيع باملزاد 
بالظرف املختوم أو التبرع.

- بالتحويل إلى كل من مراقب املتابعة املختص ومراقب املراجعة.
الزيـارة  بتسليم نسخة من تقريـر  املتابعة املختص  يقــوم مراقــب   - 27
البيع  قسم  رئيس  إلى  الفنيــة  اللجنة  اجتماع  ومحضـر  امليدانيــة 
املركـزي )إذا أقــرت اللجنـة الفنية التصرف في املـواد بالبيــع باملـزاد 

بالظرف املختوم(.
للباحث  امليدانية  الزيارة  تقرير  بتسليم  املراجعة  مراقب  يقوم   -  28
الفنية إلى املدققة املختصة )من خالل رئيس  اللجنة  ومحضر اجتماع 

القسم(.
ومحضر  للباحث  امليدانية  الزيارة  تقرير  مبراجعة  املدققة  تقوم   -  29
اجتماع اللجنة الفنية وُتعد مذكرة تقرير فني باملالحظات )إن وجدت( 

وتسلمها إلى رئيس قسم املراجعة املختص.
الفنــــي  التقـــريــر  مبراجعـة  املراجعـة  قــســم  رئــيــس  يقوم   -  30
للمدقــقــة و إبــداء املالحظــات )إن وجدت( وتسليمــــه إلى مراقب 

املراجعة.
31 - يقــوم مراقب املـــراجعـة باالطالع على التقــرير الفنـي للمدقـقـة 
وأبـداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمـه إلى مراقب املتابعة املختص.
املتابعـة  باحث  إلى  املدققـة  تقريــر  بتسليــم  املتابعة  مراقب  يقوم   -  32

املختـص )من خالل رئيس القسم( لتغطيـة املالحظــات.
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33 - يقوم الباحث املختص بتغطية مالحظات املدقـقـــة.
34 - في حال التصرف في املواد بالبيع باملزاد بالظرف املختوم :-

ابداء  و  االجتماع  محضر  مبراجعة  املركزي  البيع  قسم  رئيس  يقوم   -
املالحظات )إن وجدت( والتنسيق مع الباحث املختص.

- يقوم رئيس قسم البيع املركزي بتحديد موعد عقد املزاد لبيع املواد.
- تقوم باحثة قسم البيع املركزي باآلتي :

- اعداد صيغة بيان شروط املزاد ومواصفات املواد وعروض املشاركة 
باملزاد.

- إعداد مذكرة إلدارة الشؤون اإلدارية حلجز قاعة عقد املزادات حسب 
التاريخ احملدد لعقد املزاد

- إعداد صيغة إعالن البيع.
- إعـداد مــــذكـرة إلدارة الشـؤون اإلداريــــة لـنـشـر اعالن البيــع في 

الصحـف اليــوميـة فـي حالـة طلب اجلهة.
- إعداد كتاب لوزارة اإلعالم لنشر اعالن البيع في جريدة كويت اليوم.
- إعداد مذكرة إلدارة مركز املعلومات اآللي لنشر اعالن البيع باملزاد 

بصفحة وزارة املالية باإلنترنــت.
- ُتسلم باحثة قسم البيع املركزي املذكرات والكتاب املوضحني أعاله إلى 

رئيس قسم البيع املركزي.
املوضحني  والكتاب  املذكرات  بتسليم  املركزي  البيع  قسم  يقوم رئيس   -

أعاله إلى سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة بالتوقيع على الكتب واملذكرات.
املذكرات  بتسجيل  العامة  التخزين  إدارة شؤون  تقوم سكرتيرة مدير   -

والكتاب وإرسالهم بالبريد.
- تقوم الباحثة املختصة بقسم البيع املركزي مبا يلي :

- إعـــداد نسخ من بيـــــان شروط املزاد ومواصفات املواد وعروض 
في  ووضعها  املركزي  البيع  جلنة  بختــم  وختمها  باملزاد  املشاركة 

املظاريف اخلاصة باللجنة.
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وعـروض  املـواد  ومواصفات  املــــزاد  شـروط  بيان  نسخ  تسليـــــم   -
)الذين يرغبون في دخول  املزايدين  لتعبئة أسماء  املشاركة وكشوف 
املزاد( إلى باحـث املتابعــــة املختــــص لتسليمهم إلى اجلهة احلكومية 

)صاحبة املواد( قبل نزول االعالن في اجلرائد.
- تقوم باحثة قسم البيع املركزي بالتدقيق على اعالن البيع الذي مت نشره 
من  نسخة  وتصوير  اليوم  كويت  وبجريدة  املالية  وزارة  صفحة  في 

األخير وتسليمه لباحث املتابعة املختص.
- تقوم باحثة قسم البيع املركزي بإعداد صيغة عقد البيع اخلاص باملزاد.
احلكوميـــة  اجلهــــة  من   - املركزي  البيــــع  جلنــــة  مقـرر  يستلـم   -
صاحبـــة املـواد- نسخــــة من كشـــف أسماء املزايدين املشاركني في 

املزاد عن طريق الفاكس قبل يوم واحد من انعقاد املزاد.
- تقـوم باحثة قســـم البيـــع املركـزي )يـــوم عــقــــد املـــزاد( باستـــالم 
العــروض مـــن املزايديــن وتسجيل بياناتهم واحلصول على توقيعهم 

في كشوف االستالم.
- يقـوم أعضــاء جلنـة البيع املركـزي بعقد املزاد في املوعــــد احملـــدد 
ويقومون  املواد-  صاحبة   - احلكومية  اجلهـــة  ممثلــي  بحضـــور 

باألعمال التالية :
- فض املظاريف.

- تفريغ العروض.
- الترسيه على صاحب أعلى سعر.

- اعداد محضر بيع / إلغاء.
- االعالن عن نتائج الترسيه.

- اعتماد احملضر من رئيس اللجنة واألعضاء واملزايد الفائز.
- تسليم الشيكات للمزايدين الذين لم يرسى عليهم املزاد.

- تسليم رئيس اللجنة الفنية باجلهة احلكومية صاحبة املواد )عضو اللجنة( 
البيع وبيانات  إلغاء مواد املزاد وصيغة عقد   / نسخة من محضر بيع 

الراسي عليه املزاد والشيكات اخلاصة به.
اجلهـة  من  رسـمـي  بكتاب  العامـة  التخزيـن  شــؤون  إدارة  تستـم   -
مع  توقيعه  بعد  البيع  عـقـد  من  نسخـــة  الــمــواد  صاحـبـة  احلكوميـة 

املزايد الفائز.
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- يقوم باحث املتابعة املختص مبتابعة رفع املواد املباعة.
- تستلم إدارة شؤون التخزين العامة بكتاب رسمي من اجلهة احلكومية 

صاحبة املواد تقرير رفع املواد.
املرفق  الكتب  بالتأشير على  العامة  التخزين  إدارة شؤون  مدير  يقوم   -
بها عقد البيع وتقرير رفع املواد بالتحويل إلى كل من مراقب املراجعة 

ومراقب املتابعة املختص.
- يقــوم مراقــب املراجعـة بتسليــم نسخـة من الكتــــــب املرفــــــق بها 
عــقـد البيـع وتقــريـر رفع املواد إلى املدققة املختصة )من خالل رئيس 

القسم( للعلم واحلفظ.
- يقــوم مـــراقـب املتابعــــة بتسليـم نسخـة من الكتــب املرفــــــــق بها 
عــقـد البيع وتقــريـــر رفـــع املــــواد إلى باحث املتابعة املختص )من 

خالل رئيس القسم( للعلم واحلفظ.
- يقـوم مراقب املتابعة بتسليم نسخة من الكتب املرفق بها عقد البيع وتقرير 
رفع املواد إلى موظفــة قســـم البيـــع املركـــــزي املختصة )من خالل 

رئيس القسم( للعلم واحلفظ.
قسم  وموظفة  املختص  املتابعة  وباحث  املختصة  املدققة  من  كل  يقوم   -
البيــع املركزي املختصة بحفظ نسخ الكتب املرفق بها عقد البيع وتقرير 

رفع املواد لدى كل منهم.
- تقوم باحثة قسم البيع املركزي بتسجيـل بيانات املــزاد في سجـل خاص 

إلعداد التقريــر النهائي في نهاية السنة املالية.
في حال التصرف في املواد دون مقابل )بالتبرع( :-

- تستلم إدارة شؤون التخزين العامة كتاب رسمي من اجلهة احلكومية 
املستندات  كافة  بكتابها  وترفق  باملواد  التبرع  على  املوافقة  فيه  تطلب 
املالية رقـــم  بتعميــــم وزارة  )كما هو موضح  التبرع  بعملية  املتعلقة 
نطاق  عن  اخلارجة  املوجودات  في  التصرف  بشأن   2004 لسنــة   3

االستخدام(.
- يقـوم مديـر إدارة شــؤون التخزيــــن العامـة باالطـالع على الكتاب 
عليه  والتوجيهات  املالحظات  وإبداء  احلكومية  اجلهة  من  الوارد 

والتأشير بالتحويل إلى كل من مراقب املتابعة ومراقب املراجعة.
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من  نسخة  بتسليم  العامة  التخزين  إدارة شؤون  مدير  تقـوم سكرتيرة   -
الكتاب الوارد لكل من مراقب املتابعة املختص ومراقب املراجعة.

- يقوم كل من مراقب املراجعة ومراقب املتابعة باالطالع على الكتـاب 
الـوارد من اجلهة احلكومية ومرفقاته و إبداء أية مالحظـات علية.

احلكومية  اجلهة  الوارد من  الكتاب  نسخة  بتسليم  املتابعة  يقوم مراقب   -
ومرفقاته إلى رئيس قسم املتابعة املختص.

- يقوم رئيس قسم املتابعة مبراجعــــة الكتاب الـوارد من اجلهــة احلكومية 
ومرفقاته وإبداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمهم إلى باحث املتابعة 

املختص.
- يقوم مراقب املراجعة بتسليم نسخة الكتاب الوارد من اجلهة احلكومية 

ومرفقاته إلى رئيس قسم املراجعة املختص.
اجلهــة  من  الـوارد  الكتاب  مبراجعة  املراجعة  قسم  رئيس  يقوم   -
إلى  وتسليمهم  وجدت(  )إن  املالحظات  وإبـاء  ومرفقاته  احلكومية 

املدققة املختصة.
احلكومية  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  مبراجعة  املختص  الباحث  يقوم   -

ومرفقاته واثبات رأيه كالتالي :
> في حال وجود مالحظات :

- يقوم الباحث بإعداد مذكرة )تقرير فني( مبالحظاته.
باملالحظات  احلكومية  للجهة  كتاب  مســـودة  بإعداد  الباحث  يقوم   -

املطلـوب تغطيتهــــا قبل املوافقة على عملية التبرع.
- ُيسلم الباحث مذكرة التقرير الفني اخلاص به مرفقًا بها نسخه الكتاب 

املقترح ارساله للجهة إلى رئيس القسم.
املالحظات  إبداء  للباحث و  الفني  التقرير  القسم مبراجعة  يقوم رئيس   -

)إن وجدت( وتسليمة إلى مراقب املتابعة.
ومرفقاته  للباحث  الفني  التقرير  على  باالطالع  املتابعة  مراقب  يقوم   -
وإبداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمة إلى سكرتيرة مدير اإلدارة.

> في حال عدم وجود مالحظات وموافقة الباحث أو عدم موافقتة على 
التبرع :

- يقـوم الباحث املختص بإعداد مذكرة )تقرير فني( بعدم وجود مالحظات 
وبرأيه سواء املوافقة أو عدم املوافقة على التبرع.
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- يقـوم الباحث املختص بإعـداد مســودة كتــاب للجهة احلكومية في حال 
عـدم املوافقـــة على التبـــرع. 

> في حال عدم وجود مالحظات وموافقة الباحث أو عدم موافقتة على 
التبرع :

- يقـوم الباحث املختص بإعداد مذكرة )تقرير فني( بعدم وجود مالحظات 
وبرأيه سواء املوافقة أو عدم املوافقة على التبرع.

- يقوم الباحث املختص بإعــــداد مســـودة كتــــاب للجهة احلكومية في 
حــــال عــــدم املوافقـــة على التبـــرع. 

- يسلم الباحث املختص مذكرة التقرير الفني اخلاص به مرفقًا بها نسخة 
الكتاب املقترح إرساله للجهة برفض التبرع إلى رئيس القسم.

- يقوم رئيس قسم املتابعة مبراجعـة التقريـــــر الفنـــي للباحث ومســــودة 
وجدت(  )إن  املالحظـات  وأبـداء  للجهة  ارساله  املقترح  الكتــاب 

وتسليمهم إلى مراقب املتابعة.
- يقـوم مراقب املتابعة باالطالع على التقريــر الفنــي للباحـث ومسودة 
سكرتيرة  إلى  وتسليمهم  وجدت(  )إن  املالحظات  وأبــداء  الكتــاب 

مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
احلكومية  اجلهة  من  الوارد  الكتاب  مبراجعة  املختصة  املدققة  تقوم   -

ومرفقاته وإعداد تقرير بذلك موضحًا فيه مالحظاتها )إن وجدت(.
- ُتسلم املدققة تقرير املراجعة إلى رئيس قسم املراجعة املختص.

- يقوم رئيس قسم املراجعة مبراجعة تقريـر املدققـة وأبـــداء املالحظـات 
)إن وجدت( وتسليـــم التقريــر إلى مراقب املراجعة املختص.

- يقوم مراقب املراجعـة باالطالع على تقريـر املدققـة وأبــداء املالحظات 
التخزين  شئون  إدارة  مدير  سكرتيرة  إلى  وتسليمـة  وجدت(  )إن 

العامة.
- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة مبراجعة تقرير املدققة وتقرير 
بعدم  احلكومية سواء  للجهة  إرساله  املقترح  الكتاب  الباحث ومسودة 
البيانات  واستكمال  املالحظات  تغطية  طلب  أو  التبرع  على  املوافقة 

الناقصة والتوقيع على الكتاب.

اإلجراء بالتفصيل
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> في حال اعتماد مدير إدارة شؤون التخزين العامة كتاب طلب تغطية 
املالحظات :

الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -
وإرساله للجهة احلكومية بالبريد.

للمالحظــات  اجلهـة  تغطيـــة  مبتابعـــــة  املختـص  الباحـث  يقـوم   -
املطلــوب تغطيتهـا من خالل الزيــــارة امليدانيــــة.

- تستلم إدارة شؤون التخزين العامة كتاب رسمي من اجلهة بالبيانات 
واملستندات املطلوب تغطيتها.

مبراجعة  املختصة  واملدققــــة  املختص  املتابعة  باحـث  من  كل  يقوم   -
كتــاب اجلهة والتأكد من تغطية املالحظات بتوفير البيانات واملستندات 

املطلوبة.
- يقوم باحث املتابعة املختص بإعداد مذكـرة تقرير فنــي برأيـــه ومسودة 

كتاب للجهة في حـال عـدم املوافقة على التبرع.
- َيعتمد مديــر إدارة شؤون التخزين العامة مذكــرة الباحـث والكتــاب 

املقتـرح إرساله للجهة احلكومية في حال عدم املوافقة على التبرع.
الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -

وإرساله للجهة احلكومية بالبريد.
في حال اعتماد مدير إدارة شؤون التخزين العامة كتاب عدم املوافقة 

على التبرع :
الكتاب  بتسجيل  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -

وإرساله للجهة احلكومية بالبريد.
- تقـــــوم سكرتيـــــرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسليم نسخة 

من الكتاب لكل من مراقب املتابعة ومراقب املراجعة للحفظ.
نسخــة  بتحويـل  املراجعة  ومراقــب  املتابعة  مراقــب  من  كل  يقـــوم   -

الكتاب إلى كل من باحث املتابعة املختص واملدققة املختصة.
- يقـوم باحث املتابعة املختص بحضور اجتماعات اللجنة الفنية الستكمال 
أعمال التصرف في املواد التي لم توافق إدارة شؤون التخزين العامة 

على التبرع بها.
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- تقوم املدققة املختصة بحفظ نسخة الكتاب لديها ومتابعة عملية التصرف 
في هذه املواد بطريقة أخرى حسب ما تقرره اللجنة الفنية.

في حال اعتماد مدير إدارة شؤون التخزين العامة املوافقة على قيام 
اجلهة بالتبرع :

مذكـرة  العامــة  التخزيــن  شــؤون  إدارة  مديـر  سكرتيـــرة  ُتسلـم   -
إلى  التبرع(  على  باملوافقة  اعتمادها  )بعد  للباحــث  الفنــــي  التقريــر 

مراقب املتابعة.
- يقــوم مراقــب املتابعــــة بالتأشير على مذكـرة التقريـر الفني للباحث 
العامة  التخزين  املبدئيــــة إلدارة شؤون  باملوافقـة  اجلهــة  بإخطـــار 
للمساعـدات  الدائمـة  للجنــة  رسمــي  كتـاب  وإعـداد  التبرع(  على 
للحصـول على موافقتهـا بشـــأن عمليــــة التبـرع وتسليمها إلى باحث 

املتابعة املختص )من خالل رئيس القسم(.
باملوافــقـة  الفنيـة شفهيـًا  اللجنة  بإبالغ رئيـس  املختص  الباحـث  يقـوم   -
املبدئيـة على امتام اجراءات التبرع باملواد بعد موافقة مجلس الوزراء 

بذلك.
- يقـوم الباحـث املختــص بإعـداد كتاب رسمــي للجنة الدائمة للمساعدات 
الداعية  األسباب  بيان  مع  عليها  التبرع  موضوع  لعرض  اخلارجة 

لذلك وقيمة املواد.
- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باالطالع على مسودة الكتاب 

و إعتماده.
بتسجيـل  العـامة  التخــزيــن  شــؤون  إدارة  مــديـر  سكرتيـرة  تقـوم   -

الكتـاب وإرسالـه اللجنة الدائمة للمساعدات.
الدائمة  اللجنة  من  رسمي  كتاب  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  تستلم   -
للمساعدات اخلارجية سواء باملوافقة على امتام عملية التبرع أو بعدم 

املوافقة.
- يقوم مدير إدارة شؤون العامة بالتأشير على الكتاب الوارد بالتحويل 
إلى مراقب املتابعة إلعداد كتاب للجهة احلكومية إلخطار بقرار اللجنة 

الدائمة للمساعدات اخلارجية.
- ُتسلم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة نسخة الكتاب الوارد 

من اللجنة الدائمة إلى مراقب املتابعة.
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كتاب  بإعــداد  والتأشير  الكتاب  على  باالطالع  املتابعة  مراقب  يقوم   -
وتسليــم  الـدائــمـة  اللجنة  بــقــرار  املواد(  )صاحبة  احلكومية  للجهة 

الـكـتـاب إلى الباحـث املختــــص )من خالل رئيس القسم(.
- يقوم الباحث املختص بإعداد مسودة كتاب للجهة بقرار اللجنة الدائمة 
الوارد  الكتاب  به نسخة  القسم مرفقًا  إلى رئيس  للمساعدات وتسليمه 

من اجلهة.
- يقوم رئيــس قسـم املتابعة املختص مبراجعة مسـودة الكتاب الـمقتـرح 
إرسالـه للجهـة وإبداء املالحظات )إن وجدت( وتسليمه إل مراقبات 

املتابعة.
- يقـوم مراقــب املتابعـة باالطـالع علـى الكتـاب وتسليمـه إلــى سكرتيرة 

مديـر إدارة شؤون التخزين العامة.
- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باالطالع على مسودة الكتاب 

و إعتماده.
بتسجـيـل  العــامـة  التخــزيـن  شــؤون  إدارة  مديـر  سكرتيـرة  تقــوم   -

الكتــاب وإرساله إلى اجلهة احلكومية بالبريد.
من  نسخة  بتسليم  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -
املراجعة  املتابعة ومراقب  إلى كل من مراقب  الكتاب )بعد تصديره( 

للعلم واحلفظ.
نسخة  بتسليم  املراجعـــة  ومراقـب  املتابعــة  مراقـب  من  كل  يقــوم   -

الكتـاب إلى كل من باحث املتابعة املختص واملدققة املختصة.
- يقـــوم كل من الباحـــث املختـص واملدقــقة املختـصـة بحـــفـظ نسخـة 
الكتـاب لديـه في ملف عمليات التصرف في املوجودات اخلارجة عن 

نطاق االستخدام.
> في حال التصرف في املواد بالبيع للجهات احلكومية :

متام  حتى  الفنية  اللجنة  اجتماعات  بحضور  املختص  الباحث  يقوم   -
لسنة   3( التعميم  لقواعد  وفقًا  احلكومية  للجهة  املواد  بيع  اجراءات 
2004( بشأن التصرف في املوجودات اخلارجة عن نطاق االستخدام 
أعضاء  كافة  توقيع  بعد  االجتماعـات  محاضر  من  نسخة  واحضار 

اللجنة عليها.
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- اعداد تقارير الزيارة امليدانية.
- تسليم تـقــاريــر الـزيـارة امليدانيــة مرفـق بهــا محـاضـر اجتماعـات 

اللجنــة الفنية إلى رئيس قسم املتابعة املختص.
اجتماعات  محاضر  بها  مرفق  امليدانية  الزيارة  تقارير  نسخة  تسلم   -
اللجنة الفنية إلى مراقب املراجعة وضمان اجلودة والذي بدوره يقوم 
التقارير  وإعداد  واحلفظ  للعلم  املختصة  املراجعة  أقسام  إلى  بتحويلها 

التي تطلبها اإلدارة.
> في حال التصرف في املواد باإلتالف :

متام  حتى  الفنية  اللجنة  اجتماعات  بحضور  املختص  الباحث  يقوم   -
2004( بشأن  اجراءات اتالف املواد وفقـــــًا لقواعد التعميم )3 لسنة 
واحضار  االستخدام  نطاق  عن  اخلارجة  املوجودات  في  التصرف 

نسخة من محاضر االجتماعات بعد توقيع كافة أعضاء اللجنة عليهـا.
- اعداد تقارير الزيارة امليدانية.

- تسليــم تـقــاريـــر الـزيارة امليدانيـة مـرفـــق بهــا محاضـر اجتماعات 
اللجنـة الفنيـة إلى رئيس قسم املتابعة املختص.

اجتماعات  محاضر  بها  مرفق  امليدانية  الزيارة  تقارير  نسخة  تسلم   -
اللجنة الفنية إلى مراقب املراجعة وضمان اجلودة والذي بدوره يقوم 
التقارير  وإعداد  واحلفظ  للعلم  املختصة  املراجعة  أقسام  إلى  بتحويلها 

التي تطلبها اإلدارة.
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إجراء )10( متابعة تطبيق نظام املخزون اآللي )أوراكل( :

ان تقوم اجلهات بتطبيق لشامل وكامل لتعاميم وزارة املالية )شوؤن 
نظام  يكون  وأن   )ERP( املؤسسية  املوارد  نظام  طريق  عن  التخزين( 
املخزون متكامل مع األنظمة ذات العالقة ) الشراء, امليزانية, احملاسبة(.

األهـــداف

مدير إدارة شؤون التخزين العامة
سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة

باحث املتابعة املختص
رئيس قسم املتابعة

مراقب املراجعة وضمان اجلودة
مراقب املتابعة

املختصني بإدارتي التخزين + املوارد

مجاالت املسؤولية

- تقرير املتابعة االسبوعي لنظام )أوراكل( النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

احلكوميـة  اجلهـة  تطبيـــق  مبتابعـة  املختـص  املتابعة  باحث  يقوم   -  1
لنظـام املخزون اآللــي )بناء على تكليف رسمي أو ورود كتاب من 

اجلهة احلكومية أو املتابعة امليدانية( كالتالي :-

- االنتقال إلى اجلهة احلكومية

- االجتمـــاع مع املوظفيـن القائميـن على تطبيق النظــام اآللي واالستماع 
من  والتأكد  النظام  شاشات  على  معهــم  والدخول  مالحظاتهم  إلى 

صحة املالحظات.

- اعداد تقرير منطي باملالحظات.

2 - يقوم الباحث املختص مبتابعة تطبيق اجلهة احلكومية لنظام املخزون 
اآللي )مكتبيًا( باستخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي اخلاص به وذلك 

من خالل التقارير التي تصدر عن النظام.
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- اعداد تقرير باملالحظات.
3 - ُيسلم الباحث املختص تقرير متابعة النظام اآللي )املتضمن مالحظاته( 

إلى رئيس قسم املتابعة املختص.
)إن  املالحظات  وإبداء  التقرير  مبراجعة  املتابعة  قسم  رئيس  يقوم   -  4

وجدت( وتسليمه إلى مراقب املتابعة.
وإبـداء  البـاحث  تقريـر  علـى  باالطـالع  املتـابعـة  مـراقــب  يقــوم   -  5
املـالحظات )إن وجدت( وتسليمـه إلى مراقب املراجعة وضمان اجلودة.
رئيس  إلى  التقرير  بتسليم  اجلودة  وضمان  املراجعة  مراقب  يقوم   -  6

قسم ضمان اجلودة إلعداد تقرير شامل باملالحظات.
7 - يقوم رئيس قسم ضمان اجلودة بتكليف احدى املدققات بحفـظ كافـة 
لديها وجتميع املالحظات وإعـداد تقرير شامل باملالحظات  التقاريـر 

لدى كافة اجلهات احلكومية.
8 - َتـسـتـلـم إدارة شؤون التخزين العامة مذكـرات رسميــة من الوكيل 
املســاعد لشؤون التخزين ونظـم الشراء بأيـه مالحظات واستفسارات 

على ما ورد بالتقرير الشامل.
9 - َتستلم إدارة شــؤون التخزيـن العامـة مـذكـرات رسميـة مـن إدارة 

نظم تـخـطـيــط املـوارد املؤسسيـة بشأن تغطية املالحظات.
احلكومية  للجهات  ميدانية  بزيارات  املختص  املتابعة  باحث  يقوم   -  10

للتأكد من تغطية املالحظات وإعداد تقارير بذلك.
11 - يقوم املختصون بإدارة شؤون التخزين العامة بعقد اجتماعات مع 
املختصني بإدارة نظم تخطيط املوارد املؤسسية بشأن املالحظات التي 
التي حتتاج اجتماع مع املسؤولني باجلهات  حتتاج توضيح مباشر أو 

احلكومية.
12 - يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة بالرد على أية استفسارات 
بشأن  الشراء  ونظم  التخزين  لشؤون  املساعد  الوكيل  من  ترد 

املالحظات.
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إجراء )11( دراسة طلبات اجلهات احلكومية إجراء مناقالت من أو إلى بنود املقايسات 
املخزنية وبنود مقايسات املركبات احلكومية:

ابداء الرأي الفني بشأن مدى حاجة اجلهات احلكومية للمناقلة. األهـــداف
مدير إدارة شؤون التخزين العامة

سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة
باحث املتابعة املختص

رئيس قسم املتابعة
رئيس قسم املراجعة

مراقب املراجعة
مراقب املتابعة
املدققة املختصة

مجاالت املسؤولية

- مذكرة )تقرير فني(.
- مذكرة رسمية.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - تستلم إدارة شــؤون التخزيــــن العامة مذكرات رسمية من إدارات 
احلكوميــــة  اجلهــات  طلبات  بها  مرفق  العامة  امليزانية  شؤون 
املخزنـيـة وبنـــود  املقايسـات  بنـود  إلى  أو  بإجـــراء مناقـــــالت من 

مقايســات املركبــات وذلــك للدراســة وإبداء الرأي.

املذكرة  على  بالتأشير  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  يقوم   -  2
من  كل  إلى  بالتحويل  املختصة  امليزانية  شؤون  إدارة  من  الواردة 

مراقب املتابعة املختص ومراقب املراجعة وضمان اجلودة.

من  كل  بتسليم  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -  3
املذكـرة  من  نسخـة  املراجعــة  ومراقــب  املختص  املتابعة  مراقب 
الـواردة من إدارة شـؤون امليزانية املختصة مرفـق بها كتـاب اجلهـة 

احلكوميــة بطلب املوافقة على إجراء املناقلة.

اإلجراء بالتفصيل
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امليزانية  شؤون  إدارة  مذكرة  نسخة  املختص  املتابعة  مراقب  يسلم   -  4
العامة ومرفقاتها إلى باحث املتابعة املختص )من خالل رئيس القسم( 

للدراسة وإبداء الرأي بشأن طلب اجلهة إجراء املناقلة.
امليزانيــــة  شـؤون  إدارة  مذكرة  نسخـة  املراجعــــة  مراقـب  يسلم   -  5
رئيس  خالل  )من  املختصة  املـدقـقــة  إلى  ومرفقاتهـــــا  العامــــــة 

القسم( للدراسة و إبداء الرأي.
6 - يقوم باحث املتابعة املختص بدراسـة طلــب اجلهة في ضـــوء الدراسة 
الفنية السابق إعــــــدادها وبعد التنسيــــق مع اجلهة احلكومية وإدارة 
شؤون امليزانية املختصة )إن تطلب األمر ذلك( ومن ثم إعداد مذكرة 
شؤون  إلدارة  مذكرة  وإعداد  املوافقة  عدم  أو  باملوافقة  الفني  برأيه 

امليزانية املختصة بذلك.
الـرأي  مذكـرة  املختص  املتابعة  قسم  رئيس  بتسليم  الباحث  يقوم   -  7
شؤون  إدارة  من  الــواردة  املذكـــرة  بها  مرفــق  به  اخلاصة  الفني 
امليزانية املختصة ومرفقاتها واملذكـرة املقتــرح إرسالها إلدارة شؤون 

امليزانيــة املختصة برأي إدارة شؤون التخزين العامة.
الــفــنـي  الـرأي  مــذكـرة  مبراجعـة  املتابعـة  قســـم  رئيـس  يقـوم   -  8
امليزانيـة  شـؤون  إلدارة  إرسالهـــا  املقتــرح  واملذكــرة  للبــاحــث 
املالحظات  وإبداء  العامـة  التخزيـن  شــؤون  إدارة  بـرأي  العامة 

بشأنهما )إن وجدت( وتسليمهما إلى مراقــب املتابعة.
للباحث  الفني  الرأي  مذكرة  على  باالطالع  املتابعة  مراقب  يقوم   -  9
إبداء  و  العامة  امليزانية  شؤون  إلدارة  إرسالها  املقترح  واملذكرة 
املالحظات )إن وجدت( وتسليمهما إلى سكرتيرة مدير إدارة شؤون 

التخزين العامة.
10 - تقوم املدققة املختصة بدراسة طلب اجلهة في ضوء الدراسة الفنية 
احلكومية  للجهة  املختص(  املتابعة  باحث  )بواسطة  إعدادها  السابق 

وإعداد مذكرة مبالحظاتها بشأن املوضوع.
11 - تقوم املدققة املختصـة بتسليـم رئيـس قسـم املراجعة املختص مذكرة 
الرأي الفني اخلاصة بها مرفـق بهــا املذكرة الواردة من إدارة شؤون 

امليزانية املختصة ومرفقاتها.

اإلجراء بالتفصيل
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املدققـــة املختصة  املراجعـة مبراجعة مذكـرة  12 - يقوم رئيـــس قســم 
وإبداء املالحظات بشأنهــــا )إن وجدت( وتسليمها إلى مراقب املراجعة 

مرفقًا بها املذكرة الواردة من إدارة شؤون امليزانية املختصة.
الـــرأي  مذكـرة  على  باالطـــالع  املراجعـــة  مراقـــب  يقوم   -  13
إلى  )إن وجدت( وتسليمها  بشأنهــــا  املالحظات  للمدققة وإبداء  الفني 

سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة.
14 - يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باالطالع على مذكرتي 
وإبداء  املختصة  واملدققة  املختص  املتابعة  باحث  لكل من  الفني  الرأي 
املالحظات )إن وجدت( والتأشير على املذكرة املقترح إرسالها إلدارة 

شؤون امليزانية العامة املختصة باعتماد رأي الباحث.
15 - تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بتسجيل بيانات 
اعتماد  )بعد  العامة  امليزانية  شؤون  إلدارة  إرسالها  املقترح  املذكرة 

مدير اإلدارة لها( وإرسالها إلى إدارة شؤون املزاينة العامة.
16 - تقوم سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة بإرسال نسخة 
إلى باحث  العامة  امليزانية  إدارة شؤون  إلى  التي مت إرسالها  املذكرة 

املتابعة املختص واملدققة املختصة للحفظ.
17 - تقـوم املدققـــة املختصــة بقســـم املراجعـة بتسجيـل بيـانـات املذكرة 

فـي جـدول خـاص خلدمـة أغـراض التقريـر السنـوي.

اإلجراء بالتفصيل
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 / / ممارسات  مناقصات  على  املوافقة  احلكومية  اجلهات  طلبات  دراسة   )12( إجراء 
جتديد عقود املركبات:

التأكد من أن املناقصة مستوفية جميع الشروط العامة واخلاصة حسب 
التعاميم والتعليمات والقوانني التي حتكم املناقصات واملمارسات وكذلك 
التأكد من أن الكميات واألنواع للمركبات املدرجة هي حسب مامت اعتماده 

في مشروع ميزانية اجلهة.

األهـــداف

مدير إدارة شؤون التخزين العامة
سكرتيرة مدير إدارة شؤون التخزين العامة

سكرتيرة املدير
باحث املتابعة املختص

رئيس قسم املتابعة
رئيس قسم املراجعة

مراقب املراجعة
مراقب املتابعة
املدققة املختصة

مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

اجلهة  من  رسمي  كتاب  العامة  التخزيــن  شؤون  إدارة  تستلم   -  1
احلكومية بشأن طلب املوافقة على أعداد السيارات التي ترغب اجلهة 

احلكومية في :

- طرح مناقصة / ممارسة لها )شراء / استئجار(.

- أو جتديد العقد اخلاص بها.

الكتـــاب  2 - يقــوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة بالتأشيــر على 
بالتحويل  )بعد االطالع وإبــداء املالحظات والتوجيه عليه(  الــوارد 

إلى كل من مراقب املتابعة ومراقب املراجعة.

اإلجراء بالتفصيل
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3 - تقـــوم سكرتيـرة مديـر إدارة شؤون التخزين العامة بتسليـم نسخــة 
املختص  املتابعة  مراقب  من  كل  إلى  ومرفقاتـه  اجلهـة  كتـاب  من 

ومراقب املراجعة.
4 - يــقــوم مراقـب املتابعـة بتسليــم نسخــة الكتــاب الـوارد من اجلهة 
القسم(  املختـص )من خالل رئيس  املتابعـــة  باحـث  إلى  ومرفقاتــــه 

للدراســة و إبداء الرأي خالل 5 أيام عمل.
5 - يـقـوم مراقـــب املراجعــــة بتسليــــم نسخـة الكتــاب الـــوارد مــن 
اجلهــة ومرفقــاتــه إلى املدقـــقـة املختصـــة )من خالل رئيس القسم( 

للمراجعـة و إبداء الرأي خالل 5 أيام عمل.
6 - يقوم الباحث املختص باآلتي :-

دراسة وثيقة املناقصة / املمارسة / العقد.
إعداد مذكرة )تقرير فني( برأيه في املوضوع من حيث عدم اختصاص 

إدارة شؤون التخزين العامة باملوضوع أو املوافقة وأسباب ذلك.
> في حال إبداء الرأي بعدم اختصاص إدارة شؤون التخزين العامة 

باملوضوع :
العامة  امليزانية  إدارة شؤون  إلى  بإعداد مذكرة رسمية  الباحث  يقوم   -

املختصة )بوزارة املالية(.
- يقوم الباحث بتسليـم رئيـــس قســم املتابعة املختص مذكــرة التقريــر 
الفنـي اخلـاصة بــه مرفقـًا بها املذكرة املقترح إرسالها إلدارة شؤون 

امليزانية العامة املختصة.
> في حال إبداء الرأي باملوافقة :

التقريـر  مذكـرة  املختص  املتابعـة  قســم  رئيـس  بتسليـم  الباحـث  يقوم   -
الفني اخلاصة به مرفقـًا بها كشف املركبات رقم 1 أو 2 وجدول رقم 

.)1(
املستندات  املراجعة  قسم  رئيس  بتسليـم  املتابعة  قسم  رئيــس  يقــوم   -  7

التالية :
في حال عدم اختصاص إدارة شؤون التخزين العامة :

املقترح  املذكرة  نسخة  بها  مرفقًا  املتابعة  لباحث  الفني  التقرير  مذكرة   -
إرسالها إلدارة شؤون امليزانية العامة املختصة.

اإلجراء بالتفصيل
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في حال املوافقة :
مذكرة التقرير الفني لباحث املتابعة.

التقريــــر  مذكـرة  بتسليم  املراجعة  قســــم  رئيــس  يقــــوم   -  8
إلدارة  إرسالها  املقترح  املذكرة  نسخـة  بها  مرفــقـًا  للباحـث  الفني 
للباحـث  الفنــي  التقريــر  مذكرة  أو  االختصاص  بعــــدم  امليزانيـة 

)بالـمـوافــقــــة( إلى املدققة املختصة.
9 - تقوم املدققــة املختصة مبراجعة وثيقـة املناقصة, املمارسة, العــقـد 
ارسالها  املقترح  املذكرة  ومسودة  للباحث  الفني  التقريـر  ومذكـرة 
إلدارة امليزانية العامة املختصة )في حال عدم االختصاص( وإعـداد 
مذكرة تقريــر فني بذلـك وتسليمها إلى رئيس قسم املراجعة املختص.
املدقــقـــــة  تقـريــر  مبراجعــة  املراجعة  قســـم  رئيــس  يقــوم   -  10

وإبـداء املالحظـات )إن وجــــدت( وتسليمه إلى رئيس قسم املتابعة.
إلى  للمدققة  الفني  التقرير  مذكرة  بتسليم  املتابعة  قسم  رئيس  يقوم   -  11

الباحث املختص لتغطية املالحظات.
إلى  وتسليمها  املطلوبة  املالحظات  بتغطية  املختص  الباحث  يقوم   -  12

املدققة املختصة.
الوكيـل  مكتــــب  من  العامة  التخزيـن  شــؤون  إدارة  تـسـتـلــم   -  13
املساعد لشـؤون الـتـخـزيــن ونـــظــم الشـراء نسخة من مذكـرة رد 

إدارة نظم الشراء بشأن املوضوع.
بالتــأشــيــر  العـامـة  الــتـخـزيــن  شــؤون  إدارة  مـديــر  يقوم   -  14
املراجعـــة  مراقـب  إلى  بالتحــويـل  الـــشـراء  نـظـم  مــذكــرة  على 

وضمان اجلـودة.
نسخة  بتسليم  العامة  التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  تقوم   -  15

مذكرة إدارة نظم الشراء إلى مراقب املراجعة.
16 - يقـوم مراقــب املراجعـة بتسليـــم مذكرة رد إدارة نــظـــم الــشراء 
إلى املدققة املختصة )من خالل رئيس القسم( إلعـــــداد كتــاب للجهة 

احلكومية يتضمن رد موحد إلدارتي شؤون التخزين ونظم الشراء.

اإلجراء بالتفصيل
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17 - في حال عدم اختصاص إدارة شؤون التخزين العامة :

عدم  يفيد  احلكومية  للجهة  موحد  كتاب  بإعداد  املختصة  املدققة  تقوم   -
شؤون  قطاع  مع  التنسيق  بضرورة  للجهة  وااليعاز  االختصاص 

امليزانية العامة بوزارة املالية.
- تسلم املدققة رئيس قسم املراجعة املختص املستندات التالية:

- مذكرة التقرير الفني اخلاصة بها.
- مذكرة التقرير الفني اخلاصة بالباحث.

- رد إدارة نظم الشراء.
)امُلعدة  العامة املختصة  امليزانية  املقترح ارسالها إلدارة  املذكرة  - نسخة 

من قبل الباحث(.
- نسخة الكتاب املقترح ارساله للجهة بعدم االختصاص.

- يقوم رئيس القسم مبراجعة كافة املستندات املسلمة إليه وإبـداء املالحظات 
)إن وجدت( ويسلمها إلى مراقب املراجعة.

- يقوم مراقب املراجعة باالطالع على كافــة املستندات وإبداء املالحظات 
التخزين  شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  إلى  وتسليمها  وجدت(  )إن 

العامة.
- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باالطالع على كافة املستندات 
واعتماد املذكرة املقترح ارسالها إلدارة امليزانية العامة املختصة وكذلك 
اعتمــاد الكتاب املقترح ارسالـه للجهــة احلكوميـة بعدم االختصاص.

> في حال موافقة إدارة شؤون التخزين العامة :
للجهة  ارساله  املقترح  الكتاب  مسودة  بإعــداد  املختصة  املدقـقـة  تقوم   -
احلكومية باملوافــقـة متضمنــًا رد كل من إدارة شؤون التخزين العامة 

وإدارة نظم الشراء.
- تقوم املدققة املختصة بتسليم مسـودة الكتـاب املقترح ارساله للجهة احلكومية 
مـراقــب  إلى  باملوضوع  املتعلقـة  املستـندات  وكـافـة  املوحـد  بالرد 

املراجعة )من خالل رئيس القسم( لالطالع وإبداء املالحظات.

اإلجراء بالتفصيل
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- يــقـوم مــراقـب املــراجــعـة باالطـالع على مسودة الكــتـاب وإبـداء 
املالحظــــات )إن وجدت( وتسليمه إلى سكرتيرة مدير إدارة شؤون 

التخزين العامة.
- يقوم مدير إدارة شؤون التخزين العامة باالطالع على الكتاب وإبـداء 
شؤون  إدارة  مدير  سكرتيرة  وتوجيه  وجدت(  )إن  املالحظـات 
لشؤون  املساعد  الوكيل  مكتب  إلى  مذكرة  إلعداد  العامة  التخزين 

التخزين ونظم الشراء لتسليم الكتاب مبوجبها لالعتماد.
18 - تقوم سكرتيرة مديـر إدارة شؤون التخزين العامة بتسجيل الكتـاب 

املعتمد من مدير إدارة شؤون التخزين العامة وارساله بالبريد.
19 - تقـــوم سكرتيـرة مديـر إدارة شؤون التخزين العامة بتسليـم نسخـة 

الكتاب إلى كـل مـن مراقب املتابعة ومراقب املراجعة للعلم واحلفظ.
20 - يقــــوم كل من مراقب املتابعة ومراقــب املراجعة بتسليـــــم نسخة 

الكتاب إلى كل من الباحـث املختـص واملدققة املختصة.
21 - يقوم كل من الباحث املختص واملدققة املختصة بحفظ نسخة الكتاب 

في امللف اخلاص بكل منهم.
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