اعمال ادارة الموازنة
 -1ان ادارة املوازهة ادارة حيوية مفصلية اذ ينقسم العمل بها الى شقين اوال شق مالى وثاهيا شق الوظائف
فخلىم ادازة املىاشهت بإهجاش العديد من الاعماٌ املسجبعت بمعظم الادازاث بالجامعت حيث ان ادازة املىاشهت
هى املنىط بها الخمىيل للجامعت ( من الباب الاوٌ الى الباب الخامس ) من خالٌ اعداد مشسوعين للمىاشهت
 مشسوع املىاشهت ويخعلم ( بالشم املالى )
 مشسوع اسخمازة  5وجخعلم ( بشم الىظائف )
 -2ان عمل ادارة املوازهة ثرثبط بجهات داخلية وجهات اخرى خارجية الداء مهامها :
 بالنسبت الجهاث التى يسجبغ عملها بإدازة املىاشهت هى واالحى  ( :اداز الحساباث – ادازة املشترياث-
ادازة الاسخحلاكاث – وجميع ولياث الجامعت – ادازة املدن الجامعيت ) عن الشم املالى ( ادازة
شئىن العاملين – ادازة الخنظيم والادازة – ادازة املؤجمساث – ادازة العالكاث العلميت – ادازة
العالكاث العامت – ادازة هيئت الخدزيس – ادازة النسخ – مندوبى املاليت فى اليلياث ) عن الشم
الىظائف واحياها يخعسق الامس الى السادة الاساجرة عمداء اليلياث لالسخفساز والسؤاٌ عن بعض
الامىز التى جحاوٌ ادازة املىاشهت جلبيتها لضمان سير العمل باليلياث
 بالنسبة للجهات الخارجية فهى كاالجى  :وشازة املاليت باللاهسة – الجهاش املسهصي للخنظيم والادازة
باللاهسة – وشازة الخعليم العالى باللاهسة – الجهاش املسهصي للخنظيم والادازة باالسىندزيت )
ً
اوال  :الشق املالى :
 مشروع موازهة الجامعة  :والري عن ظسيله يخم معسفت احخياجاث الجامعت والليام بعلب
جمىيلها من وشازة املاليت وجلىم الادازة بخجميع وافت البياهاث املعلىبت من ادازاث الجامعت السابم
ذهسها وهرلً جميع اليلياث واعداد املشسوع على اهمل وجه وججتهد ادازة املىاشهت فى مناكشت
املشسوع لصيادة الخمىيل ومحاولت جرليل اي علباث ومىاجهت اي مشاول خاصت بالخمىيل وحلها
 منظومة الـ ( :)GFMISوللد جم البدء بالعمل على النظام الجديد ( )GFMISمع اليلياث وهره
املنظىمت جبدء من ادازة املىاشهت حيث ان مسئىليت ( الخخصص واملناكالث ) على مسخىي الجامعت
ولها من اخخصاص ادازة املىاشهت فلغ ومنر البدء بالعمل بهرا النظام وادازة املىاشهت جبرٌ
كصازي جهدها للسد على اسخفسازاث لخحليم الخىاشن مع اليلياث حيث اهه يخم جخصيصها لليليت
بجميع املسدنداث وجلىم ادازة املىاشهت بمساجعت جلً املسدنداث لخحديد املبالغ التى يخم
جخصيصها لليليت بعد مساجعت اسخمازة ( )55من ادازة الحساباث وهرلً الخخامى الخاص باليليت
عن العام املاض ى عن البنىد املعلىب اعادة جخصيصها حتى ال ييىن هنان هدز باملاٌ العام وهرا
يخم لجميع اليلياث على مسخىي جميع الابىاب والبنىد املىاشهيت

 منظومة البرامج واألداء -:
التي من خاللها سوف يتم تحويل جميع بنود الموازنة علي األبواب من األول للخامس إلي برامج وذلك
لمعرفة أهداف الجامعة وإستراتيجياتها ومعرفة ما تم تحقيقه ومؤشرات ومعدالت األداء الخاصة بها .
ثانيا ً  :شق الوظائف -:
 تمويل الوظائف
أما بالنسبة للوظائف فتقوم إدارة الموازنة بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة للموافقة علي
(تثبيت العمالة – درجات األلقاب العلمية – رصيد األجازات – التنقالت من وإلي الجامعة – المكلفين
) وكذلك تسجيل كافة القرارات الصادرة من شئون العاملين وعمل إحصاء بأعداد العاملين علي
مستوي الجامعة وتعديله بإنتظام عند ورود أي قرار جديد .
 مشروع إستمارة ()5
تقوم إدارة الموازنة بعمل المشروع الثاني وهو إستمارة موازنة الوظائف رقم ( )5وذلك عن الثالث
موازنات بالجامعة ( التعليم – المستشفيات الجامعية – المستشفي التعليمي العالمي ) وهذا المشروع يتم
مراجعته مع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة حيث ال بد من مطابقة اإلستمارة مع قاعدة البيانات
وتقوم اإلدارة بدراسة ما جاء من وزارة المالية من موافقات لتطبيقها علي اإلستمارة وذلك للخروج
باإلستمارة الجديدة للعام القادم أي أن عمل اإلستمارة يتلخص في اآلتي -:
بيانات القاعدة من
دخول
دخول
شئون العاملين
قرارات وزارة المالية
إدارة الموازنة

يتم التجميع والمقارنة والمراجعة للخروج باالستمارة ()5
 المكلفين
تقوم إدارة الموازنة بمتابعة المكلفين وهم كثر حيث يبلغ عددهم بالمئات وتقوم اإلدارة بالمتابعة مع
إدارة شئون العاملين وإدارة الملفات إلعداد ملف لكل مكلف وبإصدار ورقة إفادة بالدرجة هل هي
ممولة من عدمه مع موافقة وزارة الصحة وقرار شئون العاملين وإقرار إستالم العمل وهو عمل شاق
جدا ويتم إرسال تلك الملفات وتسليمها في الجهاز باليد ومراجعتها لحين وصولها إلي وزارة المالية
الخذ الموافقة علي تلك الدرجات .
 األلقاب العلمية
تقوم إدارة الموازنة بإستالم موافقات جلسة مجلس الجامعة باأللقاب العلمية من إدارة شئون هيئة
التدريس وإرسالها إلي الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة باإلسكندرية ومتابعتها حتي تصل إلي وزارة
المالية ألخذ الموافقة علي تلك األلقاب العلمية .
 المؤقتين
قامت إدارة الموازنة بتثبيت عدد ال بأس به من المؤقتين وأيضا ً نسبة ال  %5ومتابعتها مع الجهاز
المركزي للتنظيم واإلدارة باإلسكندرية وصوالً الي وزارة المالية وأخذ الموافقات بها أي أن أي تثبيت
من المهام األولي إلدارة الموازنة .

رسم توضيحي يوضح عمل إدارة املوازنة
واإلدارا

واهجات

اتيي ييم اتياتلل لاات

( إدارة الموازنة )

شق مالي

شق وظائف

مشروع الموازنة السنوي

مشروع االستمارة ( )5السنوي

اإلدارات والوزارات المعنية بالشق المالي

خارجي

داخلي
-

اإلدارات والوزارات المعنية بشق الوظائف

إدارة الحسابات
إدارة المشتريات
إدارة االستحقاقات
إدارة الحسابات الخاصة
جميع الكليات
مندوبين المالية
إدارة المدن الجامعية

 وزارة المالية -وزارة التعليم العالي

-

داخلي
إدارة شئون العاملين
إدارة المؤتمرات
إدارة شئون هيئة التدريس
إدارة العالقات العلمية
إدارة النسخ

خارجي
 الجهاز المركزيللتنظيم واإلدارة
بالقاهرة
 الجهاز المركزيللتنظيم واإلدارة
باألسكندرية
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المنظومات التي تقوم عليها إدارة الموازنة

منظومة GFMIS

 يتم التعامل واإلتصال مع وزارة المالية -يتم اإلتصال مع جميع الكليات عن طريق تلك المنظومة

منظومة البرامج واألداء

 -يتم التعامل واالتصال بوزارة التعليم العالي

