
البیــــــــــــــــــانالبندم
* تأسس قطاع الشئون المالیة بالبحیرة مع إعادة ھیكلة شركة غرب الدلتا إلنتاج الكھرباء بتاریخ 2001/7/1

* یختص القطاع المالى باإلشراف على تنفیذ السیاسة العامة المقررة لقطاعات الشئون المالیة بالشركة وإعداد الحسابات الختامیة والقوائم المالیة 
في الفترات المالیة القصیرة وكذلك في نھایة العام المالى في 06/30 من كل عام

* إستخراج البیانات المالیة التحلیلیة لكل جھات قطاع البحیرة لتكون متاحة أمام السادة متخذى القرار في أي وقت

* یخضع رئیس قطاع الشئون المالیة بالبحیرة لإلشراف المباشر من رئیس قطاعات الشئون المالیة واإلداریة والموارد البشریة

* یشرف رئیس قطاع الشئون المالیة بالبحیرة إشرافاً مباشراً على اإلدارات التابعة لھ وھى اإلدارة العامة للحسابات - اإلدارة العامة للمراجعة - 
اإلدارة العامة للتكالیف

* تولى رئاسة القطاع المالى بالبحیرة  نخبة من أكفأ الخبراء المالیین على مستوى الشركة القابضة لكھرباء مصر

* إنجاز األعمال وفقا للمعاییر والمواثیق المتعارف علیھا محلیاً ودولیاً من خالل اإللتزام بمعاییر المحاسبة المصریة والدولیة وذلك في أسرع 
وقت ممكن من خالل عمل مؤسسى یتبنى سیاسات الجودة واإلستخدام األمثل للموارد إعتماداً على قدرات بشریة وتكنولوجیة عالیة الكفاءة

* إنجاز األعمال بطریقة مسئولة أخالقیا بما یحقق مصلحة شركة غرب الدلتا إلنتاج الكھرباء والشركة القابضة لكھرباء مصر وكذلك العمالء

* وضع الخطط والبرامج الخاصة بتنمیة وتطویر نظم العمل المالى بما یحقق أھداف السیاسة المالیة للشركة

* یخضع القطاع المالى بالبحیرة لإلشراف المباشر من رئیس قطاعات الشئون المالیة

* یشرف رئیس قطاع الشئون المالیة بالبحیرة على اإلدارات العامة التابعة لھ

البیانات المطلوبة للقطاع المالى بالبحیرة

نبذة تاریخیة 
عن القطاع

رؤیة القطاع

رسالة القطاع
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* تطبیق نظم الدورة المستندیة لتحقیق الرقابة الداخلیة واقتراح مجموعة السجالت والمطبوعات الالزمة لتطبیق النظام المحاسبى الموحد

* التأكد من صحة وسالمة جمیع المدفوعات والمقبوضات واستیفائھا للمستندات المؤیدة لذلك

*  تطویر المركز المالى  وإعداد الموازین الشھریة والربع سنویة ووضع اإلحصاءات والتقاریر التي یتعین عرضھا على مجلس اإلدارة

* تنفیذ أعمال الفحص والتحلیل المحاسبى والمالى

* إعداد المیزانیة العمومیة للشركة والحسابات الختامیة في نھایة كل عام

* تنفیذ القوانین واللوائح المالیة الخاصة باألعمال الحسابیة والمحاسبیة واقتراح القرارات التنفیذیة الالزمة

* اإلشتراك في دراسة وإعداد الردود الخاصة بمالحظات الجھاز المركزى للمحاسبات ووضعھا موضع التنفیذ

* تنفیذ نظام التكالیف بما یحقق الرقابة على عناصر التكالیف الرئیسیة باألنشطة التابعة لھ واقتراح تعدیلھ وفقا لما یسفر عن التطبیق

* وضع األنظمة لتحلیل عناصر التكالیف لألنشطة التابعة لھ طبقا لألسس العملیة وفى إطار النظام التكالیفى العام للشركة

* إعداد قوائم التكالیف الخاصة باألنشطة التابعة لھ وتحدید اإلنحراف بھا

* إعداد التقاریر الدوریة للعرض على المستویات اإلداریة المختلفة بما یتكشف نتیجة لتحلیل بیانات التكالیف المختلفة للألنشطة التابعة لھ

* اإلشتراك في إعداد الموازنة التخطیطیة للشركة

* التحقق من جمیع عملیات المراجعة

* تحدید خطوات المراجعة الداخلیة ومسئولیة العاملین فیھا

* التوقیع على الشیكات والمعامالت المصرفیة بعد التأكد من قانونیة الصرف وارتباط المیزانیة بالقیمة والسماح للبند بالصرف

* مراجعة واستیفاء المستندات بعد الصرف والتاكید من قانونیة الصرف واإلرتباط على بنود الموازنة بالقیمة وسماح البند بالصرف

* مراجعة المصروفات الجاریة واإلستثماریة والتاكید من صحة المستندات التى تم من خاللھا الصرف

* تنفیذ الدورة المستندیة الخاصة بالنقدیة الموجودة بالخزیتة ومراجعة مستندات الصرف التي تمت من خاللھا

* التحقق من مراجعة قوائم استالم الشیكات الواردة للشركة وأوراق القبض وغیرھا من المقبوضات النقدیة وإضافتھا لحسابات الشركة بالبنك

* التحقق من مراجعة عملیات تسجیل المستندات األصلیة إلى السجالت المعدة لذلك

* التحقق من مراجعة وحفظ الوثائق والعقود والمستندات وتحدید المسئولین عنھا

* التحقق من مراجعة استمارات الصرف والتوقیع علیھا بما یفید المراجعة بعد الصرف

األعمال التي 
تقوم بھا 

اإلدارات التابعة 
للقطاع
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* العمل على تنظیم القطاع من خالل تحدید واضح للسلطة والمسئولیة واإلختصاص
* العمل على رفع كفاءة وآداء العاملین من خالل الفھم الجید للقوانین واللوائح ذات الصلة

* إحالل الحاسب اآللى في أعمال القطاع بدالً من العمل الیدوى لمواكبة التطور السریع والمستمر في تكنولوجیا المعلومات إلستخراج القوائم 
المالیة والحسابات والبیانات التحلیلیة الالزمة إلعداد المركز المالى فى نھایة السنة المالیة

* إنشاء قاعدة بیانات تساعد على سرعة إنجاز األعمال وتقییم اآلداء وإعداد الخطط المستقبلیة
* ربط إدارات القطاع المختلفة ببعضھا البعض وكذلك مع إدارات القطاع اإلدارى وقطاع محطات دمنھور من خالل شبكة داخلیة

* ربط القطاع المالى بالبحیرة بالقطاع المالى باإلسكندریة عن طریق شبكة االنترنت لسھولة إستخراج البیانات المطلوبة آلیا بدال من العمل 
الیدوى وذلك لتقلیل التكالیف واختصاراً للوقت والجھد

* إستخدام الحاسب اآللى في حفظ المستندات بالتوازى مع األرشیف المالى لسھولة الرجوع للمستندات المطلوبة من أى جھاز حاسب من خالل 
الشبكة الداخلیة لسھولة التسجیل والمراجعة

* إنشاء برنامج إلستخراج الشیكات آلیا
* التقییم المستمر آلداء العاملین بالقطاع وتقییم كافة خطوات سیر العمل وتصحیح األخطاء في الوقت المناسب

* اإلجتماع الدورى بالعاملین لشرح سیاسات واھداف الشركة والرد على االستتفسارات ووضع الحلول المناسبة
* التوسع في البرامج التدریبیة المتخصصة في مجال العمل والتي تنظمھا المراكز المتخصصة على سبیل المثال: (معاییر المحاسبة المصریة - 

النظام المحاسبى الموحد - القوائم المالیة - القیود المحاسبیة - الضرائب - التأمینات ...)
* التنسیق مع قطاع الحسابات المركزیة والقطاع المالى باإلسكندریة في تحصیل مستحقات الشركة لدى شركات التوزیع

* العمل على اإلستفادة القصوى من النقدیة والشیكات من خالل التفاوض مع البنوك المختلفة للحصول على أعلى عائد على أرصدة الشركة 
بالبنوك

* تأھیل العاملین في القطاع للعمل على الحاسب اآللى بما یتناسب مع سیاسات الشركة والشركة القابضة وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل 
التنافسیة الحرة وطبقا لمتطلبات قانون الكھرباء رقم 87 لسنة 2015

* التنسیق بین القطاعات المالیة بالشركة والشركة القابضة والشركات الشقیقة بصفة مستمرة

* نظراً لكفاءة وخبرات محاسبى القطاع المالى بالبحیرة یتم اإلستفادة بھم في عقد دورات تدریبیة في مجال المراجعة والقیود المحاسبیة والقوائم 
المالیة

* یتم نقل الخبرات بالقطاع المالى بالبحیرة الى القطاعات المالیة بالشركات الشقیقة في مجاالت متعددة مثل (حل النزاعات الضریبیة)

* إعداد برامج آلیھ متخصصة في الحسابات والتكالیف والمرافق لیتم اإلستعانة بھا في الشركات الشقیقة

خطة تطویر القطاع

المزید من 
البیانات 
الخاصة 

والمراد عرضھا
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البیــــــــــــــــــانالبندم
بعد ھیكلة شركة غرب الدلتا إلنتاج الكھرباء وإنشاء قطاع الشئون المالیة بالبحیرة في21/1/7 والذى یتكون من اإلدارات العامة (الحسابات - 

مراجعة - تكالیف) ومسئولیاتھا والسلطات والصالحیات

اإلدارة العامة للحسابات:-
* تقوم اإلدارة العامة للحسابات بقطاع البحیرة بإمساك الحسابات وإعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة بما یصور حقیقة المركز المالى 

للشركة
* یشرف على اإلدارة العامة للحسابات بقطاع البحیرة مدیر عام الحسابات ویخضع مباشرة إلشراف رئیس قطاع الشئون المالیة بالبحیرة

المسئولیات:-
* تقوم اإلدارة العامة للحسابات بتطبیق نظام الدورة المستندیة لتحقیق الرقابة الداخلیة واقتراح مجموعة السجالت والمطبوعات الالزمة لتطبیق 

النظام المحاسبى الموحد
* التأكد من صحة وسالمة جمیع المدفوعات والمقبوضات واستیفاء المستندات المؤیدة لذلك

* تصویر المركز المالى للحسابات الشھریة والربع سنویة ووضع اإلحصاءات والتقاریر التي یتعین عرضھا على مجلس اإلدارة

* تقوم اإلدارة العامة للحسابات بالفحص والتحلیل المحاسبى والمالى

* إعداد المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة في نھایة العام المالى

* اإلشتراك في إعداد الموازنة التخطیطیة للشركة

* تنفیذ القوانین واللوائح المالیة الخاصة باالعمال الحسابیة والمحاسبیة

* تم إحالل الحاسب اآللى بدالً من العمل الیدوى

* تم ربط اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للحسابات ببعضھا عن طریق شبكة داخلیة

 ً * تم إنشاء برنامج على الحاسب اآللى إلصدار الشیكات آلیا
* یتم إستخراج البیانات المالیة واإلحصائیة وعمل الموازنین الشھریة والمیزانیة الربع سنویة والقوائم المالیة والمیزانیة العمومیة في نھایة العام 

 ً آلیا
* تم إنشاء أرشیف إلكترونى بجانب األرشیف المالي لحفظ المستندات

نبذة عن 
اإلدارة 

وأھدافھا 
ومسئولیاتھا 
والسلطات 
والصالحیات
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اإلدارة العامة للتكالیف:-
  یشرف على اإلدارة العامة للتكالیف بقطاع البحیرة مدیر عام التكالیف ویخضع مباشرة إلشراف رئیس القطاع الشئون المالیة بالبحیرة، وتكون 

الواجبات والمسئولیات كما یلى:-

* تقوم بتنفیذ نظام التكالیف بما یحقق الرقابة على عناصر التكالیف الرئیسیة باألنشطة التابعة لھ واقتراح تعدیلھ وفقا لما یسفر عن التطبیق

* تقوم اإلدارة العامة للتكالیف بإعداد قوائم مقارنة للتكالیف الخاصة واألنشطة التابعة لھ وتحدید اإلنحراف لھا

* تقوم اإلدارة العامة للتكالیف بقطاع البحیرة باإلشراف على تنفیذ نظام التكالیف باألنشطة التابعة لھ وإعداد القوائم المالیة اإلجمالیة والتحلیلیة

* وضع األنظمة لتحلیل عناصر التكالیف التابعة لھ طبقا لالسس العلمیة وفى إطار النظام التكالیفى العام للشركة وذلك من خالل مراكز التكلفة

* إعداد التقاریر الدوریة شھریة وربع سنویة للعرض على المستویات اإلداریة المختلفة ومتخذى القرار

* تقوم اإلدارة بإعداد المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة

* اإلشتراك في إعداد الموازنة التخطیطیة للشركة

* فحص مالحظات وتقاریر الجھاز المركزى للمحاسبات وإعداد ما یلزم من ردود

* یقوم بالتنسیق بین األنشطة التابعة لھ والتوجیھ لحل المشاكل التي تعترض العمل

* الرقابة على أصول الشركة التي یتم إصالحھا بالداخل أو الخارج والعودة

* جرد األصول الثابتة على الطبیعة ومطابقتھا بما ھو في السجالت وإعداد محاضر مطابقة بذلك

* رقابة المنصرف على وسائل النقل وذلك من خالل برنامج المدد البینیة لكل ما یتم صرفھ على وسائل النقل

* توجیھ عناصر التكالیف الرئیسیة تحلیلیاً لكل محطة ومركز تكلفة من خالل برنامج توجیھ على الحاسب اآللى وربطھ باألوریكال الستخراج 
بیانات القوائم المالیة وعرضھا على متخذى القرار

* تسجیل األصول المكھنة على الحاسب االلى وعمل سجل لھذه األصول لتحدید ما ینتج من عملیة التكھین من خسائر رأسمالیة
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نبذة عن 
اإلدارة 

وأھدافھا 
ومسئولیاتھا 
والسلطات 
والصالحیات



اإلدارة العامة للمراجعة بقطاع الشئون المالیة بالبحیرة:-

 یخضع شاغل وظیفة المدیر العام للمراجعة لإلشراف المباشر من رئیس قطاع الشئون المالیة وتكون الواجبات والمشئولیات كما یلى:

* اإلشراف على جمیع عملیات المراجعة للمصروفات الجاریة واالستثماریة

* تحدید خطوات المراجعة الداخلیة ومسئولیة العاملین فیھ

* مراجعة كافة المستندات المعدة للصرف من خالل طرق الشراء المختلفة

* متابعة الرد على مناقصات أجھزة الرقابة الخارجیة

* التنسیق بین األنشطة التابعة لھ والتوجیھ لحل المشاكل التي تعترض العمل

* التوجیھ بإعداد دورات تدریبیة من خالل العاملین االقدم باإلدارة لنقل الخبرات للعاملین االحدث باالدارة

* وما یكلف بھ من أعمال أخرى مماثلة وطبقا لطبیعة ومقتضیات العمل

* مراجعة المرتبات طبقا للصرف االلیكترونى

* مراجعة المشروعات االستثماؤیة

* مراجعة كافة المطالبات الواردة من الجھات الخارجیة والتحقق من صحتھا

* قتح السجالت الالزمة الداء أعمال المراجعة
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نبذة عن 
اإلدارة 

وأھدافھا 
ومسئولیاتھا 
والسلطات 
والصالحیات



اإلدارة العامة للمراجعة بعد الصرف:-
تقوم اإلدارة العامة للمراجعة بعد الصرف بدور رقابة داخلیة تختص بتنفیذ اللوائح والقوانین والتعدیالت والتحقق من صحة المستندات بعد 

الصرف ، واإلدارة بقطاع البحیرة مكونة من مدیر عام وعدد 2 مرؤسین ، وھى تخضع لإلشراف المباشر من رئیس قطاعات الشئون المالیة 
واالداریة والموارد البشریة

المحافظة على أموال الشركة وضمان حسن استغاللھا، التأكد من صحة البیانات المحاسبیة التي تحتویھا الدفاتر، وذلك كمرحلة استباقیة للمراقبة 
الخارجیة من قبل الجھاز المركزى للمحاسبات

المسئولیات:-

* اإلشراف على العاملین باالدارة العامة للمراجعة بعد الصرف

* مراجعة واستیفاء المستندات بعد الصرف والتاكد من قانونیة الصرف واالرتباط على بنود الموازنة بالقیمة وسماح البند بالصرف

* مراجعة المصروفات الجاریة واالستثماریة والتاكد من صحة المستندات التي تم من خاللھا الصرف

* تنفیذ الدورة الممستندیة الخاصة بالنقدیة الموجودة بالحزینة ومراجعة مستندات الصرف التي تمت من خاللھا

* التحقق من مراجعة قوائم استالم الشیكات الواردة للشركة وأوراق القبض وغیرھا من المقبوضات التقدیة وإضافتھا لحساب الشركة بالبنك

* التحقق من مراجعة عملیات تسجیل المستندات األصلیة إلى السجالت المعدة لذلك

* التحقق من مراجعة وحفظ الوثائق والعقود والمستندات وتحدید المسئول عنھا

* التحقق من مراجعة جمیع استمارات الصرف والتوقیع علیھا بما یفید المراجعة بعد الصرف

* متابعة الرد على مناقصات أجھزة الرقابة الخارجیة والعمل على تالفیھا

نبذة عن 
اإلدارة 

وأھدافھا 
ومسئولیاتھا 
والسلطات 
والصالحیات
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