دائرة التنسيق والمتابعة
تتكون دائرة التنسيق والمتابعة من األقسام اآلتية :
 -1قسم التنسيــق 0
 -2قسم المتابعــــة 0
 -3قسم السجالت 0
اختصاصات الدائرة :
 التنسيق مع األمانة العامة للضرائب او صندوق االحتياطي العام للدولة او المديرياتالعامة المختصة بوزارة المالية او غيرها من الوزارات والوحدات الحكومة والمجالس
واللجان والجهات األخرى بشأن الموضوعات المعروضة على الوزير المسؤول عن الشئون
المالية  ،او المحالة إليه 0
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستيفاء ما يلزم لدراسة الموضوعات المشار إليها وفقاللتوجيهات التي تصدر في هذا الشأن 0
 متابعة تنفيذ ما يتم بالنسبة لموضوعات المكاتبات والمذكرات والتقارير المعروضة علىالوزير المسؤول عن الشئــــــون الماليـــــــة او المحالــــــة إليه 0
 إعداد تقرير دوري يتضمن نتائج المتابعة بالنسبة للموضوعات المشار إليها تسلم المكاتبات الواردة إلى مكتب الوزير المسؤول عن الشئون المالية  ،وقيد المكاتباتالواردة والصادرة في السجالت المعدة لذلك  ،وإخطار الجهات المعنية بوزارة المالية بنسخ
من تلك المكاتبات 0
 ترتيب المكاتبات والمستندات والوثائق في الملفات وحفظها 0 تنظيم أعمال حفظ الملفات والوثائق والمستندات والمكاتبات وغيرها وفقا للقواعد المقررةفي هذا الشأن 0
 تسلم وتصدير التلسكات والبرقيات الخاصة بالمكتب  ،وحفظ السجالت الخاصة بقيدها ،وتسجيلها 0
 القيام بأعمال الطباعة والتصوير والنسخ الخاصة بالمكتب 0 االحتفاظ بسجل تقيد فيه البيانات الخاصة بالقرارات الوزارية  ،والمنشورات  ،والتعاميمالتي يصدرها الوزير  ،واتخاذ إجراءات توزيعها 0
 االحتفاظ بسجل مستقل تقيد فيه القرارات التي يصدرها الوزير المسؤول عن الشئونالمالية بالموافقة على فتح الحسابات الحكومية لدى المصارف وفقا للقواعد المنظمة لذلك 0
 الرقابة على استخدام اآلالت والماكينات وغيرها من المهمات المخصصة للمكتبومتابعة تنفيذ برامج صيانتها  ،وبضفة خاصة الصيانة الدورية بالتنسيق مع الجهات المعنية
0

 اإلشراف على وسائل النقل الخاصة بالمكتب  ،والرقابة على استخدامها وصيانتهابالتنسيق مع المديرية العامة للشئون اإلدارية والمالية بالوزارة 0
 إعداد طلبات صرف المواد واألدوات الكتابية وتسلمها من المخزن  ،وحفظها  ،وتوزيعهافي ضوء احتياجات العمل 0
 إعداد طلبات الخدمة  ،ومتابعة أي معامالت إدارية تكون الزمة لمباشرة المكتبالختصاصه ومهامه 0
 مباشرة أية اختصاصات او مهام أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المكتب بناءعلى اقتراح مدير الدائرة 0
اختصاصات قسم التنسيق
تسلم المكاتبات الواردة إلى مكتب الوزير المسؤول عن الشئون المالية وقيدها
أ-
بالوسائل اآللية  ،وختمها  ،وترقيمها 0
إخطار الجهات المعنية سواء بوزارة المالية او غيرها بنسخ من المكاتبات المشار
ب-
إليها في ضوء التوجيهات التي تصدر في هذا الشأن 0
تسلم المكاتبات الموقعة الوزير المسؤول عن الشئون المالية والموجهة إلى الوزارات
ت-
والوحدات الحكومية وغيرها  ،وقيدها بالوسائل اآللية  ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسليمها
0
إعداد تقارير دورية بشان المكاتبات الواردة إلى مكتب الوزير ،او الصادرة منه
ث-
التنسيق بشان موضوعات المكاتبات المشار إليها مع قسمي المتابعة والسجالت
ج-
بالدائرة 0
التنسيق مع قسم التنسيق الداخلي بالمكتب بشأن ما يبديه األفراد واألشخاص في صدد
ح-
متابعة الموضوعات المتعلقة بهم والمعروضة على وزارة المالية .
قيد الطلبات المقدمة للوزير المسؤول عن الشئون المالية من الوزارات والوحدات
خ-
الحكومية لفتح الحسابات لدى المصارف 0
مباشرة أي اختصاصات يصدر بتحديدها قرار من رئيس المكتب بناء على اقتراح
د-
مدير الدائرة 0
اختصاصات قسم المتابعة
 متابعة موضوعات المكاتبات المحالة من مكتب الوزير المسؤول عن الشئون المالية إلىالجهات المعنية في الوزارة 0
 متابعة موضوعات المكاتبات الموقعة من الوزير او رئيس المكتب والموجهة للجهاتالمعنية في الوزارة 0

 قيد المكاتبات الموجهة لمتابعة الموضوعات بالوسائل اآللية أوال بأول 0 إعداد تقارير بشأن المتابعة ــ بصفة دورية ــ تمهيدا لعرضها على رئيس المكتب0 التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة الموضوعات ذات طابع االستعجال إعداد الملفات الخاصة بالمتابعة  ،وحفظها متابعة اإلجراءات بالنسبة للعقود المعدةللتوقيع بالتطبيق للمرسوم السلطاني رقم 0 67/84
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتابعة الموضوعات من واقع تقرير المتابعة الدوري 0 التنسيق مع قسم التنسيق الداخلي بالمكتب في شأن موضوعات المكاتبات التي لم يتم البتفيها خالل المدة المقررة 0
 القيام بأية أعمال أخرى تدخل ضمن اختصاصاته .قسم السجـــــــــــالت
إخطار الجهات المعنية ــ سواء بوزارة المالية او غيرها ــ بنسخ من المكاتبات
أ-
الواردة بعد قيدها  ،وختمها  ،وترقيمها  ،وذلك في ضوء التوجيهات التي تصدر في هذا
الشأن
حفظ نسخ من المكاتبات الواردة او الصادرة في الملفات الخاصة بها  ،واتخاذ
ب-
اإلجراءات الالزمة بالوسائل اآللية 0
قيد القرارات والمنشورات والتعاميم التي يصدرها الوزير المسؤول عن الشئون
ت-
المالية في السجالت المعدة لهذا الغرض 0
ث -االحتفاظ بالسجالت المناسبة لقيد حركة وسائل النقل المخصصة للمكتب ومتابعتها
والتنسيق بشأنها مع المختصين في الوزارة 0
ج -قيد األدوات والمعدات واآلالت المخصصة للمكتب في السجالت المعدة لذلك والرقابة
على استخدامها0
ح -إعداد الطلبات الخاصة بصيانة المعدات واألدوات المخصصة للمكتب بالتنسيق مع
الجهات المختصة بالوزارة 0
خ -إعداد طلبات صرف المواد واألدوات الكتابية الالزمة  ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة
للرقابة عليها 0
د -إعداد التقارير عن أعمال القسم ــ بصفة دورية ــ تمهيدا لعرضها على رئيس المكتب 0
ذ -مباشرة أي اختصاصات يصدر بتحديدها قرار من رئيس المكتب بناء على اقتراح مدير
الدائرة 0

