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 ةمقدم
فر  يميةرة ديرعاع وتذ ةرم الموا ذرة  اليقابرة المالةرةلترعية  عوي الحكومة المصريةة  ىتسع
ن الشر افةة يير  من خرل  للةراع يعةرعل ليحرع مرن ال سراع المرال  وتروفةي م ةرع مر ، العامة ليعولة

ومررن أ رر  تيررا اسلةرراع سررن الاررواذةن الحاكمررة الترر  تررعي  اليقابررة ف ررل يررن  . أيمررا  الحكومررة
، وعي  ملا بمذظومة  التحسةن المستمي ليذظا  المحاسب  الحكوم  تطبةاا لمعاةةي اليقابة العولةة

 .ةة  من بيذامج دصلح اإلعايل المال GFMISدعايل المعيوماع المالةة الحكومةة 
البذررا بالتعرراون مرر  ووفرر  دطرراي تيررا السةاسرراع اإلصررلحةة الترر  اذتة تةررا الحكومررة المصرريةة 

ييرر  اومرروا  العامررة  اليقابررة المالةررةترر  ديررعاع  ررما الررعلة  لتوحةررع م ررا ة  و د رريا اع  ، الررعول 
 . بالاطاع الحكوم  المصيي

 

 اهلدف
المحررععل  ايسررة اختصاصرراتةادلرر  كة ةررة ممال ةرراع اإلعايةررة ةةررعا الررعلة  دلرر  ديشرراع 

واقترياح اسلةراع التر  قرع ، اليوائح الحاكمة لألعا  المال  ف   مةويةة مصي العيبةة بالاواذةن و
 .بةا اليقابة المالةةتسايع يي  تحسةن بةئة 

 

 املديريات املالية لقطاع احلسابات و التنظيمياهليكل 

يير  كافرة  مصي ف ظ  المحاسبة الحكومةة ذال ةة المسئولة ين تطبةق    و ايل المالةة       
والةةئرراع  االقتصرراعةة وحررعاع ال ةررا  اإلعايي ليعولررة ووحررعاع الحكرر  المحيرر  والةةئرراع العامررة

وةشرم  العامة الخعمةة والصذاعةق الخاصة والحساباع الخاصة والوحعاع ماع الطاب  الخرا،، 
 ، ذ ةم الموا ذة العامرة ليعولرة وتيشرةياتةا تحعةع الاوايع الت  تيت   بةا ال ةاع اإلعايةة ف  تملا 

وذظرر  ، وتسرر ة  وتبوةررع العميةرراع المالةررة الترر  ت يةةررا وقوايررع اليقابررة المالةررة قبرر  الصرريا 
ودظةاي وتحية  الذترائج التر  تعبري يذةرا المياكر  المالةرة والحسراباع الختامةرة  ، ال بط العاخي 

 .بحةث تعط  صويل حاةاةة لةا ال ةاعلةمه 
 

قررناذون   وحكررا  التطبةق السررية برر بررو ايل المالةررة قطرراع الحسرراباع والمررعةيةاع المالةررة ،ةخررت
إلعايل ال ةراع لرعاخي  وذظر  ال ربط ا ، المحاسبة الحكومةة لتحاةق اليقابة المالةة قبر  الصريا

شررةع اإلذ رراق العررا  ، ف ررل يررن تي(أصرروال أو الت امررا  أومصرريوفا  دةررياعا أو) اإلعايةرة وموالةررا
دظةراي ذترائج  دلرى باإل رافة ، اليقابة يي  الت اماع ال ةاع اإلعايةة ومتابعة الوفا  بةرا حكا ود

تذ ةم الموا ذة العامة ليعولة و توفةي البةاذاع والمعيوماع الل مة لتحعةع المياكر  المالةرة ويسر  
 .العامة واتخام الاياياعاع السةاس

 
اع لم تشرةن المرالةةن وياسرا  اإلعاياباع واووكرل  الحسر يمرعةي الحساباع مرن ومياقب ةخت،

واوحةرا   الخعمةرةالميك ةة بالاطاع وكافة المرياقبةن المرالةةن بكافرة الرو اياع والةةئراع العامرة 
لسرذة  721يق  الااذون  أحكا بتطبةق والمعن والمياك  ومعةيي المعةيةاع المالةة بالمحافظاع، 

لة   وأيطىاليقابة المالةة قب  الصيا  ديما بة   ذاطة الميالمحاسبة الحكومةة و نيبش 7897
.  سريةة طالمرا تتعيرق بطبةعرة يميةرر  المسرتذعاع ولررو كاذرعوحرق االطرلع يير   مةر  البةاذراع 

وليم تشةن المالةةن بو ايل المالةة حق الت تةش يي  المخا ن والخ ائن ووحعاع اإلعايل المحيةرة 
وملرا  ، واذةن أو لروائح أو قرياياع أو ذظر  أخرييةره قرأبالمحافظاع وأةه أيمرا  مالةرة تايي را 

ولي ةرراع  . ع فرر  اليقابررة طباررا لارراذون دذشررائهعون اإلخررل  بحررق ال ةررا  الميكرر ي ليمحاسرربا
اإلعايةة كملا الحق ف  الاةا  باليقابة العاخيةة بما ال ةخ  باختصاصاع و ايل المالةرة وممليةةرا 

 .والئحته التذ ةمةة ي دلةهالمشا 7897لسذة  721بالااذون يق  الوايعل 
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 اليةالرقابة املمفهوم 
اإلذ رراق العررا  م مويررة اإل رريا اع والوسررائ  الترر  تذتة ةررا ييرر   اليقابررة المالةررةتملرر  

العامرة ، والتيكرع مرن  اومروا ليمحافظرة يير  ( السريطة التذ ةمةرة)وحعاع ال ةا  اإلعايي ليعولة 
لتر  أقيتةرا ي وابط والاوايع الحاكمرة ااً لالذ اة العامة واذه ت  تحعةع ا ومتابعة دذ اقةا وفا فعالةة

 .شيةعةةالسيطة الت
 

وفقا ملا جااء بالئئةاة يف الوحدات اإلدارية احلكومية  الرقابة املالية أهداف
 بشأن احملاسبة احلكومية7897لسنة  721فيذية للقانون رقم التن

 .ي ضوء مجموعة من الضوابط الحاكمة ليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة فآالرقابة علي  –أ 

 .الموازنةالنفقات العامة في تحقيق أهداف  فعالةةعلي نحو يكفل  اإلنفاق ترشيد – ب

  .األصول المملوكة للدولة بكافة عناصرها ىالرقابة عل –ج

 .تحقيق االلتزامات المالية ومتابعة الوفاء بها   -د 

  .و االستثماريةإظهار ومتابعة تنفيذ الموازنة الجارية  – هـ

 . القرار تخاذاوية ورسم السياسات لومات الالزمة لتحديد المراكز المالتوفير البيانات والمع – و

 

 يف ضوء مفهوم رقابة االمتثال الرقابة املاليةتطور 
 

- : لتشمل األخيرةفي الفترة  الرقابة المالية أهدافتطورت 

الماليققة والتققي تعتمققد علققى فحققز مققدل االلتققزال بققالقوانين واللققوا    جوانققا الرقابققةتحقيققق  -أ 

 .الماليةتعليمات وال
 واألجهققز تتققولي تنفيققذها الو ققدات التققي  والخ ققط البققرام و نطقق ةاأل كافققة وتقيققيمفحققز  -ب 

فقي  القة  األهقدافقدرتها علقي تحقيقق  لمن مد التأكدو  أدا ها لالحكومية بهدف تقييم مستو

  .واألداءت بيق موازنة البرام  

ا   عملية الرقابة وتقيقيم األداء  بنت د االستفاوذلك من خالل  عملية اتخاذ القرار دعم وترشيد -ج 

فققي  الفنيققة االسترشققاد بقئرا هموفعليققا  بإشقراكهمالرقابققة دور الققا مين علققى  تفعيققلفضقال عققن 

 . عملية اتخاذ القرار
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 معايري وقواعد املمارسات السليمة
 علي األموال العامة يف مصر الرقابة املاليةجمال يف 

 
 

 ةعم  ف  دطاي ا، أن المال مياقع ال  اوساسةة الت  ة ع ييى الاة تمل  م موية
 .والوظة   م موية من المباعئ اوخلقةة الت  تحك  سيوكه المةذ و 

 ممارسة الرقابة املالية مفهوم السلوك املهني وأخئقيات

يةة واسرتاللةة، بيعا  وا باته الوظة ةة بيماذرة وذ ا رة ومو رو المال مياقع ال و قةا  
 اليقابرة المالةرة، وأن تكرون ممايسرته ويمرا  مةا  اليقابرةييى تحاةق أ عاا العم  باستمياي و

فرر  حررعوع الصررلحةاع المخولررة لرره، وأن ةرراعي يميرره مت رريعاً مررن سررو  الاصررع أو اإل مررا  أو 
 .لتحاةق مصيحة خاصة له أو ليغةي ااذون، أو ال يي بالمصيحة العامةمخال ة ال

 يف جمال الرقابة املالية ممارسات العمل املهني حتكم يالت األساسية املبادئ
 العع  والمساوال .1
 .اوماذة .2
 .االحتيا  .3
 .االذتما  و الوال  .4
 .والخصوصةة السيةة احتيا  .5
 .االستاللةة .6
 .اإللباعالمو ويةة ف   .7
 .الك ا ل والتي ة  العيم  والعمي  .8

 

 :املايلمعايري السلوك املهني ألداء املراقب 

 المرال   عاةةي الما لع والص اع المةذةة الوا رع توافي را فر  المياقرعتت من  مه الم
 :كما ةي  ةة العاخي المالةة العاخي  لتحك  أعا  مةمته ف  أيما  اليقابة

 :معيار الكفاءة المهنية الالزمة  –أ 
ةاكع  ما المعةاي يي   يويل توفي الك ا ل المةذةرة الل مرة فر  الميا ر  أو م مويرة  

وةت من تعيةا الك ا ل المةذةة التي ة  العيم   . سةتولون مةمة ميا عة معةذة نن المةالميا عة
و ما ةتحاق من خل  الممايسة ال عيةرة ليميا عرة والترعيةع  ، المذاسع والخبيل العميةة الل مة

والمةررايل والخبرريل واوسرريوع  ، المسررتمي ل ررمان ترروفي الماررعيل المعاولررة ييرر  تطبةررق المعيفررة
و  المذاسبة حيالعم  يي  دة اع الو ، يقابةاللع الت  قع تحعث ألذا  مةا  كالمشف  ت ة   المةذ 

 .ةا ل
 

 :ألساسية التي تكفل توفر الكفاءة المهنية المناسبة ومنهااويغطي هذا المعيار النقاط 
اوشخا، المةن ةمتيكون بص ة  مايةة المعيفة، المةايل  اختةاي وتكيةاة ع أن ةت    -1

المسئولةة تا  يي  ياتق  بشك  سية ، حةث أن يقابة ل الل مة لياةا  بتذ ةم مةا  الوالك ا
 .العاخي  ك يع ف  توفةي الك ا ل المةذةة الل مةمياقع ة العاخيةة كك  والوحعل اليقاب
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اإلعايةة من خل  العاخيةة تيكةعاً ليمسئو  اوو  ف  ال ةة  يقابةة ع أن توفي وحعل ال  -2
ن العاخيةةن ملئمة ياقبةبين المستوي التعيةم  والمةايل ال ذةة ليم قابةةالتاايةي الي
 .الت  ستذ م يقابةلعميةاع ال

ةن العاخيةةن معيفة يامة بال واذع اليقابةة والمخاطي ة ع أن ةكون لعي المياقب  -3
 .اوساسةة المتعياة بتكذولو ةا المعيوماع وأسالةع ميا عتةا

 :دمعيار االستقالل والحيا –ب 
ةن عاخر  ال ةرة، وأن ياقبة العاخيةرة والمرياقبرحرعل الموةاكع  ما المعةاي يي  اسرتاللةة  

وذتررائج  يا لي دعايل أو أن ةررت  الترريلةي ييرر  و ا حةرراعةةن ألذررا  ترريعةتة  لعميةرر  عون تحةرر وةكوذرر
لة وأن ةكون الحك  يي  الظيوا وفق معاةةي مةذةة مذطاةة ومعاو ، ة بيةة مالياع أخيىيقابال

 .أو الوحعل بمبعأ االستال  قعبعون أي قةوع تحو  عون الت ا  الميا
 

 :للمعياراألساسية وفيما يلي بعض النقاط 
 .ة ع أن تكون وحعل المياقبة العاخيةة مستاية تذظةمةاً حتى تاو  بمسئولةاتةا  -1
 ة ع أال تخ   أذشطة المياقبة العاخيةة وي تعخ  عاخي  أو خاي   يذع تحعةع ذطاق -2

 .الميا عة وتذ ةم العميةاع وتبيةغ الذتائج
ة ع أن ةكون ليمسئو  ين وحعل المياقبة العاخيةة اتصا  مباشي م  المسئو  اوو  ف   -3

 .ال ةة
ة ع أال تتعخ  دعاياع أو مسئول  ال ةة ف  تعةةن أو ي   معةي أو موظ   وحعل المياقبة  -4

 . ط مما ةع   مبعأ االستال  والحةاع العاخيةة ودذما ةذاط ملا بالمسئو  اوو  بال ةة فا
 
 :معيار العناية المهنية الالزمة  –ج 
يي  الميا   بم  العذاةة المةذةة الل مة فر  أعا  كافرة  ذه ة عأيي  ةاكع  ما المعةاي  

 كيرا بةراتذاسرع مر  المسرئولةة والمةرا  المةبحري، يميره  قرعةراعي الميا ة بحةثقابيال أذشطة
 قرعالميا ةوفطذر ةحكمكملا و عوي  ا    يتاعةي الشخصلكملا فإن العوي .  والعوي المتوق  مذه

بال ةراع  قرعومعي توقةع اإل يا اع الل مرة ليميا عرة وايتبراط تايةري الميا ةف  تحعةع طبةع
مرن   مما ة ةع من أ مةرة و ريويل العذاةرة المةذةرة الل مرة كمعةراي أساسر، اوخيى الخاي ةة 

 .يقابة العاخيةةمعاةةي ال
 

 :ويشمل هذا المعيار ما يلي 
 :العاخي  ببم  العذاةة المةذةة الل مة أخماً ف  االيتباي ما ةي  قعالتيكةع يي  الميا  -1

 .يقابةالعم  الل   لتحاةق أ عاا ال -
 .ةيقابعي ة الصعوبة واو مةة الذسبةة ليذواح  الت  سوا تطبق ييةةا د يا اع ال -
 .المخاطي واإل يا اع اليقابةة اوخيىك اةة وفاييةة د يا اع دعايل  ىمع -
 .االلت ا  بالسةاساع واإل يا اع المو ويةة  معى -

واوسالةع اوخيى لتحية  البةاذاع ف  اسل  ةا   المعةاي بإمكاذةة استخعا  الحاسع   -2
 . يقابةتذ ةم مةا  ال

 

 :معيار رقابة الجودة  –د 
حسرةن بيام ةرا ومتابعتةرا والتيكرع ةت من  ما المعةاي أ مةة تطوةي  وعل الميا عرة وت 

العاخيةررة الميا عررة  أذشررطةمررن الترر ا  المرريا عةن بمعةرراي ال رروعل فرر  تذ ةررم مةررا  وكافررة ذررواح  
 . ل عالةتةاوالمتابعة المستميل 
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 احلكومية يف مصر الرقابة املاليةبيئة 
 بشريةالوارد املو  تنظيمياليكل اهل -7

 التنظيميكل الهي 1/1 
 ما  ف و اإلعايةةبال ةاع  اليقابة المالةةئة الم ا ة  المستخعمة ف  بة   أفةما ةي  

- :العلة  
 

 هيكل القطاع الحكومي 
ةاصع بةةك  الاطاع الحكوم  م موية الوحعاع الماسسةة الت  تاو  بمباشيل وظائا 

وة    ةك   . ييى أساس غةي  اعا لييبح وتتولى مسئولةة توفةي الخعماع العامة ،الحكومة
والةةئاع ( المحافظاع)المحيةة  اإلعايلمه الوحعاع ك  من ال ةا  اإلعايي ليعولة، ووحعاع  

 .الخعمةة أو االقتصاعةة العامة
 

 :الوحدة المؤسسية
 أو الخعم  ةاصع بالوحعل الماسسةة العامية بةةك  الاطاع الحكوم  الكةان االقتصاعي

حعاع ماسسةة أخيى تعم  عاخ   ةك   ما م  و أو الخعماع ييى امتلا وتباع  السي الااعي 
ف ل ين قعيل  ما الكةان ييى اتخام  ،الاطاع أو تعم  م  وحعاع أخيى ف  قطاياع أخيى

الت  تسي  يذةا وتحاسع ييةةا  مه الوحعاع  والخعمةة الاياياع وممايسة اوذشطة االقتصاعةة
 .ال وابط اليقابةةأما  الااذون ف  ظ  م موية كامية من 

 
 :الموازنية هيئةال

مالةة  من الموا ذة العامة ليعولة،  يتماعاعامعيج له  ،اإلعايةة   كةان عاخ  ال ةة 
 من يتماعاعا من تخصةصه لةا ت  ما بتذ ةم تاو  الت  فيويةا عاخيةا ييى ةاةخت، بتو ةع

 .ةفيية حسابةة وحعاع خل 
 

 :الوحدة الحسابية
ةت  من خللةا دتما  د يا اع اليقابة المالةة  ،   وحعل دعايةة عاخ  الماسسة الحكومةة

المعي ة المالةة  يتماعاعاالواليقابة ييى الصيا من  العامة لموايعايي  تحصة  
 - الشطع - الميا عة)فييةة تشم  أقسا  من ك  وحعل حسابةة وتتكون  . لستخعاماع الماييلل

 دذشائةاتخت، و ايل المالةة بتايةي و،  ةاع اإلعايةةةا تابعةن ليالعاميةن ب ، وةكون(او ابةي
لسذة  721 يق  الااذون وحكا طباا  مملي  و ايل المالةة ودعايةاً  ةشيا ييةةا فذةاً و ةا،ئدلغا وأ

 .ماوالئحته التذ ةمةة و تععةلتةساباا المشاي دلةه  7897
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

 بشريةالموارد ال 1/2
 

 وزارة المالية وممثل - أ
 

و ر  المذروط بةر  تطبةرق  يمو  ومعةيو الحساباع ووكلا ر و ياقبمةتب  و ايل المالةة 
أيمرا  الحسراباع بال ةراع  ييرى ة فاشريمن خل  د ،اوموا  العامة ىيي اليقابة المالةة وابط 
وأمون الصريا وملرا وفرق  ييرى الشرةكاع التوقةر  اللراذ فر   لياراذون لة  الحق وفااً و ،اإلعايةة

 (.7897 لسرذة 721يقر  اراذون ال مرن 22يقر  مراعل  ) .ال ةاع الذظا  المحاسب  المتب  ف  تيا
 ، المشراي دلةره7897لسرذة  721 يقر  ياراذونلالتذ ةمةة  من اللئحة( 31 :32)وقع حععع المواع 

 .مذة  االختصاصاع الت صةيةة لك 
 

 (مراقب مالي المحافظة)مدير المديرية المالية 
ةتبر   حةث ،ع الحساباع و المعةيةاع المالةةباطا الممتا ل الوظائا الاةاعةة ىدحع عتبيت

تتعيق بييمرا  اإلعايل مسئولةاع ماع  وتخت،  مه الوظة ة بالاةا  بييما ،  دعايةا و ايل المالةة
 مررن الوا برراع والمسررئولةاع ةالاةررا  بم مويرر بشرراغيةاذرراط ةالحسرراباع حةررث  ييقابررة ييرر لالعيةررا 

    ،  المشرراي دلةرره7897لسررذة 721 ليارراذون يقرر ةررة مررن اللئحررة التذ ةم 33و33و32المررواع حررععتةا 
 .الوظة ة لةمهبطاقة الوصا الوظة   و

 

 (مراقب مالي وزارة )  المراقب المالي
ةتبر  حةث  ،باطاع الحساباع و المعةيةاع المالةة الممتا ل الوظائا الاةاعةة ىدحع تعتبي

اع صرعوبة ومسرئولةاع كبةريل فر  وتخت،  مه الوظة ة بالاةرا  بييمرا  م،  دعايةا و ايل المالةة
 المرواع حرععتةا الاةرا  بم مويره مرن الوا براع والمسرئولةاع شاغيةاذاط بةم ا  الحساباع حةث 

و بطاقرة الوصرا  ،المشراي دلةره7897لسرذة 721 ليااذون يق ة التذ ةمةة من اللئح 33و33و32
 .الوظة ة لةمهالوظة   
 

 (هيئة  نة،مديمجلس  حي،مراقب مالي )  المراقب المالي
ةتبر  حةرث  ،باطراع الحسراباع و المرعةيةاع المالةرة العيةرا الوظرائا الاةاعةرة ىدحع تعتبي 

وتخت،  مه الوظة ة بالاةرا  بييمرا  ماع صرعوبة ومسرئولةاع كبةريل فر   ، دعايةا و ايل المالةة
 مرواعال حرععتةا الاةرا  بم مويره مرن الوا براع والمسرئولةاع بشاغيةا ةذاطم ا  الحساباع حةث 

و بطاقرة الوصرا  ،المشراي دلةره7897لسرذة 721 ليااذون يق ة التذ ةمةة من اللئح 33و33و32
 .الوظة ة لةمهالوظة   
 

 مدير الحسابات
فةررو ةتبرر   ،المررعةيةاع المالةررةوحررعاع الحسررابةة باطرراع الحسرراباع وتارر   ررمه الوظة ررة بال

 مياقرع) مرن المرعةي العرا  المرال  ليتو ةره العرا وةخ ر  شراغ  الوظة رة  ، دعايةا و ايل المالةرة
ل فر  م را  الحسراباع حةرث محرععوتخت،  مه الوظة ة بالاةا  بييمرا  ماع مسرئولةاع ،  (مال 
مررن  33و33و32 مررواعال ةاحررععت ، مررن الوا برراع والمسررئولةاع ةالاةررا  بم مويرر شرراغيةاب ةذرراط

 لةررمهالوصررا الرروظة   و بطاقررة  ، المشرراي دلةرره7897لسررذة 721 ليارراذون يقرر اللئحررة التذ ةمةررة 
 .الوظة ة

 

 وكيل الحسابات
فةررو ةتبرر   ،المررعةيةاع المالةررةوحررعاع الحسررابةة باطرراع الحسرراباع وتارر   ررمه الوظة ررة بال

المرعةي العرا  و وةخ   شاغ  الوظة ة ليتو ةه العا  من مرعةي الحسراباع ،  دعايةا و ايل المالةة
فر  م را   مسرئولةاع محرععلبييمرا  ماع  وتخت،  رمه الوظة رة بالاةرا ،  (مال مياقع ) المال 
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من  31و33و32 مواعال ةا، وحععت الاةا  بم مويه من المسئولةاع شاغيةاب ةذاطالحساباع حةث 
 لةررمهو بطاقررة الوصررا الرروظة    ، المشرراي دلةرره7897لسررذة 721 ليارراذون يقرر ة التذ ةمةررة اللئحرر
 .الوظة ة

 

 المفتش المالي
المرعةيةاع باطراع الحسراباع و يل الميك ةرة ليت ترةش رمن  ةكر  اإلعاتا   مه الوظة رة 

و رو دعايةرا  ،المرعةيةاع المالةرةوأة ا  من الةةك  التذظةم  إلعاياع الت ترةش المرال  ب المالةة،
ف   مسئولةاتةا – الميك ةة والمحيةة –وتباشي أ ة ل الت تةش بو ايل المالةة  .ةتب  و ايل المالةة

 وألمذ  حعوث أي اذحيافاع أو مخال اع مالةة    ال ةاع اإلعايةةم ا  اليقابة المالةة ييى أموا
لسرذة  721 يقر  وةرذظ  الاراذون، الارياياع واليروائح والتعيةمراع المالةرة  د ما  فر  تذ ةرم أحكرا 

 .يميه مةا  التذ ةمةة والئحتهالمشاي دلةه  7897
 

 اإلدارية الجهة وموظف –ب 
 

 (الحسابات مراجع)المراجع الداخلي 
 شراغيةا وةارو  ،عايةا ال ةة اإلعايةة  من مروظ   الوحرعل الحسرابةةالوظة ة د  مه  تبت

ومرعى ة حسرابةذةا التيكرع مرن صرحة اسرتة ا  المسرتذعاع والميا عرة اليببعض المةا  التر  مرن شر
 ، صحتةا ف   و  الاواذةن و المذشوياع المالةرة  المذظمرة قبر  يي رةا ييرى المياقرع المرال 

 .المالةة مل  و ايل لم اإلعاييو ذ  وةخ   لإلشياا ال
 
  قسم الشطبموظفي 

 أذوايةرايير  اخرتلا  و التسروةاع بةر  تسر ة  بةاذراع اسرتماياع الصريا المذروط   
الصيا أو اى صويل مرن صرويالعف   أمون أوالت  تستخيج باةمتةا شةكاع  بالعفاتي المحاسبةة

ملر  لم اإلعاييو لإلشياا ال ذر   ون عوةخ، تالي يي  الحساباع و الماييل بالاوايع الحاكمة
 . المالةةو ايل 

 
 األضابيرموظفي قسم 

 سراةيه 727فر  االسرتمايل ( بعع الصريا )    المذوط بة  تس ة  استماياع الصيا 
تسريةمةا لمسرئو  الح رظ بال ةرة ع ح، و 13لشرةي باالسرتمايل يي  البذوع ومطاباتةرا فر  ذةاةرة ا

 .المالةةمل  و ايل لم اإلعاييو ذ  لإلشياا ال  ونوةخ ع، اإلعايةة
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 عئقة الرقابة املالية بوحدات األداء باجلهات اإلدارية
 

 إدارة الموازنة -1
االيتباط ييى استماياع الصيا ومتابعة بوتخت،     وحعل تتب  ال ةة اإلعايةة،

لسذة  33يق   ذونوةحكمةا ف  ملا قا، الموا ذة دن و عع م  و ايل المالةة ومذاقلع تع ة اع
 .وتيشةياع الموا ذة العامة ماوتععةلتة ة ليعولة والئحته التذ ةمةةالموا ذة العام بشين 7813

 
 إدارة شئون العاملين -2

    مرنا ةخر، العراميةن بال ةرة الحكومةرة بكر  مر    وحعل تتب  ال ةة اإلعايةة، وتخرت،
وتخ   تيا اإلعايل باا ل ئاتة  الوظة ةة وملا ط( الخ ......ومعاشاع -واستحااقاع  -تعةةذاع ) 

، وكملا الاوايع الصاعيل 7819لسذة  31الصاعي بالااذون يق   بالعولة المعذةةن العاميةن لااذون
،  عايةةيتذمةة اإلالعولة ل و ايل ،  اإلعايلال ةا  الميك ي ليتذظة  و ،من ك  من  و ايل المالةة 

لكترع العويةرة ا، وقرواذةن ال ريائع والمعاشراع ، وال ةرة يع المعتمعل عاخ  الاوا دل  إل افةبا
 .ال ةاع الحكومةة ماع الصيةوالمذشوياع الصاعيل من 

 
 المشترياتو العقود إدارة -3

  الخعماع وياروع وتيا بك  ما ةخ، المشتيةاع    وحعل تتب  ال ةة اإلعايةة، وتخت،       
الصراعي تذظرة  المذاقصراع والم اةرعاع  قراذونوةحكمةرا  ،عاخ  ال ةة التويةعاعتذ ةم اويما  و

العامة  ةةئةوالوكملا الكتع العويةة الصاعيل من و ايل المالةة  ، 7889لسذة  98يق  بالااذون 
 . يخعماع الحكومةةل
 
 إدارة المخازن -4

وةحكمةرا  ،وتخت، بك  ما ةخ، المخا ن عاخ  ال ةرة    وحعل تتب  ال ةة اإلعايةة،
وكررملا الكتررع العويةررة  المشرراي دلةرره، تذظررة  المذاقصرراع والم اةررعاع ذونوقرراالمخررا ن  الئحررة

 . يخعماع الحكومةةالعامة ل ةةئةوالالصاعيل من و ايل المالةة 
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 علي األموال العامة يف مصر الرقابة املاليةالقوانني احلازمة لبيئة  جمموعة-2
 

فرر   مةويةررة مصرري  اليقابررة المالةررةئررة تشررم  م مويررة الاوايررع والاررواذةن الحاكمررة لبة
ال ةرراع يترر   بةررا التعيةمرراع العاخيةررة الترر  ة ررع أن تالعيبةررة التشرريةعاع الااذوذةررة واليرروائح و

- :ومن أ مةا ما ةي  اليقابة المالةةف  تذ ةم يميةاع  اإلعايةة
 

 يالتهماوتعد بشأن المحاسبة الحكومية والئحته التنفيذية 1891لسنة  121القانون رقم  2/1
م  تو ةح أحكا  الصيا لمحاسبة الحكومةة وذطاق سيةاذةا ةحعع  ما الااذون أ عاا ا

 كما ،والتحصة  واليقابة المالةة وال بط العاخي  وتاايةي المتابعة العويةة والحساباع الحكومةة
ن مليةةررا مررمررن خررل  م ،و ايل المالةررة فرر  اليقابررة المالةررة قبرر  الصررياةحررعع  ررما الارراذون عوي 
المةن ةكون لة  حق االطلع ييى  مة  المستذعاع  الحساباع ووكلئة  يمياقب  العمو  ومعةي
السيطاع الممذوحة لة  وكملا المشاي دلةه  التذ ةمةة ليااذون وتحعع اللئحة ،حتى ولو كاذع سيةة

 استال  مملير  المالةرة يرن ال ةراع التر  ةاومرون بمياقبتةرا تذ، يي واختصاصاع كل مذة  
 .وأن و ايل المالةة    المسئولة ين مسائيتة  ت اه أي مخال ة صاعيل مذة 

 
 والئحتااااه التنفيذيااااة بشااااأن الموازنااااة العامااااة للدولااااة 1813لساااانة  33قااااانون رقاااام ال 2/2

 وتعديالتهما
والاراذون  7818 لسرذة 77يقر   عرع  بالاراذونوالم   7813لسرذة  33اراذون يقر  الةشرك  

، أسراس 2229لسرذة  728والااذون يقر   2223لسذة  91ون يق  والااذ 7892لسذة  723يق  
أبرواع  ايتمراعاعأسرس تارعةي وتذ ةم ا و كة ةة ديعاع احةث ةعالج  ، ةك  الموا ذة العامة ليعولة
اإلعايل بالعولررة و وملرا ييررى مسررتوى ال ةررا  اإلعايي اً أو مصرريوف اً الموا ذرة سرروا  كاذررع دةررياع

تشرم  موا ذراع الةةئراع االقتصراعةة وصرذاعةق  و ر  برملا ال ،ةالمحيةة والةةئاع العامة الخعمة
التموة  ماع الطاب  االقتصاعي والمي ةصعي بتحعةع ا قياي من يئةس م يس الو يا  وتاتصي 

تسرا   بره  ال رائض الرمي ةراو  ليعولرة أو مرا ييرىفارط  ليعولة العلقة بةذةا وبةن الموا ذة العامة
 .  ف  حالة الع العولة ف  موا ذتةا

  
 العامة للدولةالتأشيرات العامة للموازنة  2/3

تصرعي و ،تيتبط بطيةاة تذ ةم الموا ذةالاوايع المالةة الت     م موية من التعيةماع و
لتو ررح كة ةررة الصرريا مررن الموا ذررة العامررة ليعولررة و ررمه التعيةمرراع  فرر  بعاةررة كرر  سررذة مالةررة

، وتحتروي  المي ةصعي سذوةا  ذة العامة ليعولةال ةت  أ من قاذون يبط الموا والاوايع تعع    ً 
الموا ذة بيبوابةا المختي ة  المعاملع المحتمية ييى بذوعب التعيةماع الخاصة  مه التيشةياع ييى

" االسرتلماياع"واذتةا  بالباع السراعس شريا  اوصرو  غةري المالةرة " او وي"بالباع اوو   بع ً 
 افة دلرى بةران  البذروع التر  د ،عع من له السيطة ف  ملاسوا  بالصيا أو الذا  أو التع ة  وتح

 .ةكون ييةةا حظي ف  استخعا  وفوياتةا لتع ة  بذوع أخيى 
 

والئحتااه  1889لساانة  98 رقاام قااانونالقااانون تنظاايم المناقوااات والمزاياادات الوااادر ب 2/4
 وتعديالتهما التنفيذية

حرعاع ال ةرا  اإلعايي ليعولرة المذاقصاع والم اةعاع ييرى مسرتوى وةذظ  ملا الااذون 
 ،االقتصرراعةةالخعمةررة و واو ةرر ل ماع الموا ذرراع الخاصررة والةةئرراعووحررعاع الحكرر  المحيرر  

والتعاقررع سرروا  كرران يررن طيةررق المذاقصررة العامررة أو  والبةرر  طرريق الشرريا  وةحررعع  ررما الارراذون
مرن خرل   التعاقرعالسريطة المختصرة  من ملا وباياي مسبع مرن الممايسة العامة وةكون استلذا ً 

الطيق اوخيى ملر  المذاقصرة المحرعوعل أو المذاقصرة المحيةرة أو الممايسرة المحرعوعل أو  حعىد
 .أو الم اةعل ف  حالة البة   االت اق المباشي
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، والئحتاه التنفيذياةلعااملين المادنيين بالدولاة نظام ا نأبش 1819لسنه  41قانون رقم ال 2/3

  وتعديالتهما
اذون أحكررا  تعةررةن العرراميةن وتررعي ة  الرروظة   والمررال  عاخرر  وحررعاع ةتذرراو   ررما الارر

ال ةا  اإلعايي بالعولة والذار  ودذةرا  الخعمرة والترعيةع واإليرايل وتوظةرا الخبريا  الروطذةةن 
واو اذع وتعةةن العمالة الماقتة، وكملا تسيي أحكا   ما الااذون بالذسبة ليعراميةن فر  الةةئراع 

وال تسريي أحكرا   رما الاراذون  ،برالاواذةن واليروائح الخاصرة بةر  بشريذه ذر،ةريع العامة فةما لر  
 .ال فةما ل  تذظمه تيا الاواذةن واليوائح د،  ةاع الت  لةا قواذةن ولوائح خاصةبالذسبة لي 
 

 الالئحة المالية للموازنة والحسابات 2/6
اسب  الحكروم  وفارا لمرا تشم   مه اللئحة اإل يا اع المالةة المتعياة بتذ ةم الذظا  المح

تت ررمن تيررا اللئحررة و ،والئحترره التذ ةمةررةالمشرراي دلةرره،  7897لسررذة  721 ررا  بالارراذون يقرر  
وا برراع الموا ذرة العامررة بمررا تت ررمذه مررن ييررى ديتمرراعاع  والتحصررة  اوحكرا  العامررة ليصرريا

الحساباع اةع ووعفاتي ال التحصة  أو الميا    والمستذعاع الوا ع ديفاقةا م  استمايل الصيا
 . لوا ع تاعةمةا لو ايل المالةةا

  
  1839لسنة  41قرار رئيس الجمهورية رقم الوادرة بالئحة بدل السفر  2/1

وفاررا  ليعرراميةن بالحكومررة والاطرراع العررا  وبررعالع السرر ي مصررايةا االذتاررا  رر  تحررعع و
 .ن بةا ةي اتة  الوظة ةة و المةا  المكي لع

 

 ميةالئحة المخازن الحكو 2/9
، مرن و المعامر  و مرا فر  حكمةراو   تحعع ك  ما ةتعيرق بمخرا ن الحكومرة و الرويش 

و بةعةا  ودي ايةاتخ ةذةا وصيفةا و فحصةاو استلمةاو اةئشيات  ت  ال اوصذااحةث تعاو  
 .العفاتي الخاصة بةا دمسااو 

 

و  أحكامهاابتنفياذ  الماالي للحكوماة األداءمن القوانين التي يرتبط  مجموعة إلي باإلضافة 2/8
- :يليمنها ما 

 .ماوتععةلتةالئحته التذ ةمةة و2223 ةلسذ 87يق   الصاعي بالااذون قاذون ال يةبة ييى العخ 
 . ماوتععةلتةوالئحته التذ ةمةة  7892لسذة  777قاذون العمغة يق  

ه التذ ةمةرة و الئحتر 7887لسرذة  77يقر   ال يةبة العامة ييى المبةعاع الصاعي بالااذون قاذون
 .ماوتععةلتة

 .ماوتععةلتةوالئحته التذ ةمةة  7813لسذة  18 يق  التامةن اال تماي  قاذون
 .... (تعية   – ةئاع ق ائةة  – امعاع )  بعةذةاالت  تخاطع فئاع  اوخيىالاواذةن  دلى  اذع

 

 األموال العامة يف مصر على الرقابة املالية آلية تنفيذ -3
من الاةا  بييما  اليقابة المالةة فإذه من ال يويي أن تاو  بتحعةع  اإلعايةةع ال ةاحتى تتمكن 

 ةك  اإل يا اع الت  تك   لةا الاةا  باليقابة المالةة بك ا ل ومو ويةة وةمكن تيخة، أ   تيا 
- :اإل يا اع فةما ةي 

 

 اإلجراءات التنظيمية واإلدارية 3/1
 :لتالةةوتشم  تيا اإل يا اع الاةا  بالمةا  ا

التحعةع الوا ح للختصاصاع والمسئولةاع بةن وحعاع ال ةا  اإلعايي ليعولة  3/7/7
بما ةك   يع  التعاخ  بةن الخطط والبيامج  ،وكافة ال ةاع الخا عة لسةاعل العولة

 .الت  تاو  بةا تيا ال ةاع
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ةك    بما المالةة،اليقابة  تاو  بةا  ةاعاالختصاصاع والمةا  الت   تو ة  3/7/2
 .عا اوو تاةة  مععالع  نس محاسبة المسئولةتطبةق أس

بما  ،اليقابة المالةةديعاع علة  لإل يا اع وال وابط الحاكمة ليمكي ةن بييما   3/7/3
 تحعةثم   يويل  ،اليقابة المالةةةك   تو ةح شام  وموحع لمعاةةي مذظومة 

 وابط وقواذةن وقوايع  ف   و  ما ةست ع من مستابل تععة  قع ةت  بييالعلة  
 .حاكمة وبشك  مستمي

العاميةن المكي ةن بييما  اليقابة معاةةي موحعل ومعيذة تك   اختةاي توفةي  3/7/3
المالةة بما ةتةح لة  ممايسة المةا  المكي ةن بةا باستاللةة تامة وفق ال وابط 

 .المةذةة ليميا عة واليقابة يي  اوعا 
يي  المسئولةاع والمةا  المسذعل ليعاميةن المكي ةن ف  د يا  تععة  مستمي  3/7/3

بما ال ةتعايض م  سةي العم  وبما ةك   يف  مستوي  ،اليقابة المالةةمذظومة 
اليقابة أعاا   المةذ  الذاتج من تباع  خبياتة  ف  مستوةاع مختي ة من مذظومة 

 .المالةة
 
 اإلجراءات المحاسبية 3/2
 :ا  بالمةا  التالةةوتشم  تيا اإل يا اع الاة 

االلت ا  باإللباع المحاسب  وفاا لياوايع المةذةرة ليمحاسربة لكافرة العميةراع فروي   3/2/7
حعولةا بالم موية العفتيةة اليئةسةة والعفاتي المسايعل من واق  المستذعاع الت  ت  

ف رل يرن تروفةي  اليقابرة، أحكرا ايتماع ا كماةعاع لإلذ اق أو التحصة  مما ةك   
 .المعيوماع المبوبة بالعقة الملئمة دل  متخم الاياي

السرتماياع االلت ا  ب يويل ايتماع مياقب  الحسراباع الترابعةن لرو ايل المالةرة  3/2/2
 .حتى ةمكن ايتباي ا مستذعاع ماةعل لإلذ اق من الموا ذة العامة الصيا

ةي التر  تذرتج يرن التوس  فر  تطبةرق الرذظ  اسلةرة فر  يميةراع التسر ة  والتاراي 3/2/3
بما ةك   مواكبة الذظ  العالمةة ف  دعايل اويما  المالةة  ،الذظا  المحاسب  الحكوم 

 .وتوفةي العقة والسيية الل مة لخعمة متخم الاياي
اليقابررة )  تحاةررق التكامرر  بررةن د رريا اع اليقابررة الماذعررة واليقابررة التصررحةحةة 3/2/3

بما ةك   تحاةرق  ،اعةةا ال ةاع اليقابةة الخاي ةةالت  ت (اليقابة اللحاة  –الساباة 
 .ايي  مععالع اليقابة يي  اوموا  العامة

 
علي األموال العامة تعمل الحكومة علي توفير مجموعة من  الرقابة الماليةوفي سبيل تحقيق 

- :المقومات تكفل تحقيق أهدافها والتي تتمثل فيما يلي

 مقومات بيئة الرقابة الداخلية
 يل الحساباتدل -أ

 2227استعاذع  مةويةة مصي العيبةة بعلة  دحصرا اع مالةرة الحكومرة الصراعي يرا  
  تشم  الموا ذة العامة ليعولةفةما ت مذه من تبوةع ليموايع واالستخعاماع كتبوةع اقتصاعي، و

 ألوجـه نشاط الدولة التاي يقاـوم بهاـا كاـل ماـن الجهاـاز اإلدار  واالستخدامات المواردجميع "
 0"ووحـدات الحكـم المحلى والهيئات العامة ووناديق التمويل

 وتععةلته بشين الموا ذة العامة ليعولة  7813لسذة  33من الااذون ( 3)ذ، الماعل ل اً فاملا وو 
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 :د إعداد الموازنة العامة للدولةوفيما يلي عرض أهم التبويبات المستخدمة عن
 

 :تبويـب المـوارد :أوال

موايع بص ة يامة حسع مو ويةتةا ومصاعي ا، حةث تبوع الموايع دلى أبواع تبوع ال 
ل  دلى م موياع ل  دلى بذوع ل  دلى أذواع، وم  ملا فإن  ذاا أذواع أخيى من التبوةباع ةمكن 

 :ةي  أن تطبق بالذسبة لإلةياعاع مذةا ما

وحعاع الحك  المحيى تبوةع اإلةياعاع أفاةاً، أي ييى مستوى الو اياع ل  ييى مستوى -  7
 .والةةئاع الخعمةة

تبوةع اإلةياعاع اقتصاعةا، أي تاس  دلى دةياعاع لموا ةة االستخعاماع الخعمةة ال ايةة -  2
 .ودةياعاع لموا ةة االستخعاماع اإلستلمايةة

 .تبوةع اإلةياعاع وظة ةاً، أي وفااً ل ةاع تحصة  اإلةياعاع-  3

ودةياعاع  ايةة ومن  ع سةاعةة مل  ال يائع واليسو ،اعاتبوةع اإلةياعاع دلى دةي-  3
 .أمليتةا اإلةياعاع الذات ة من بة  المذت اع الحكومةة

 

 :تبويب االستخدامات :ثانيا

 :التبويب اإلدار -  1

 :ةي  ووفااً لةما الذوع من التبوةع ةت  تاسة  االستخعاماع كما 

 .ةوتتمل  ف  الو اياع والةةئاع الخعمة :أقسام - أ 

 .وتتمل  ف  المصالح التابعة ليو اياع والةةئاع الخعمةة :فروع - ع 

 .وتتمل  ف  اإلعاياع التابعة ليمصالح الحكومةة :فوول - ج 

 

 (:النوعي)التبويب الموضوعي -  2

ولةااً بالتبوةع اإلعايي، حةث ةت  تبوةع االستخعاماع ييى  ةيتبط التبوةع المو وي  ايتباطاً 
اإلعايةة الحكومةة وفااً لطبةعة الذ اة والغيض مذةا، وبملا ةت  تبوةع مستوى الوحعاع 

 .االستخعاماع دلى أبواع وك  باع دلى م موياع وك  م موية دلى بذوع وك  بذع دلى أذواع
 
 :التبويـب الوظيفي-  3

ةةعا التبوةع الوظة   دلى تاسة  الذشاط الحكوم  دلى م موياع وظة ةة يئةسةة، ووفاا لةما 
التبوةع ةمكن قةاس تكي ة خعماع التعية  وتكي ة خعماع اومن وتكي ة خعماع العفاع، وبالتال  

 .ةمكن تحية  سةاساع العولة وات ا اتةا ذحو تو ةه اإلذ اق العا 

 
 :التبويـب االقتواد -  4

ةاصع بالتبوةع اإلقتصاعى تاسة  استخعاماع الموا ذة العامة ليعولة وفااً لطبةعتةا االقتصاعةة،  
حةث ةت  ال ص  بةن المصيوفاع ال ايةة والمصيوفاع اليأسمالةة حتى ةمكن معيفة تكي ة 
الخعماع العامة والمشيوياع االستلمايةة ك  ييى حعه، وةيتبط  ما التبوةع أة اً بالتبوةع 

 .مو وي  حةث ةت  تبوةع االستخعاماع دلى استخعاماع  ايةة واستخعاماع دستلمايةةال
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 دولـة بحيث تحقق األهداف التاليةب الموازنـة العامـة لليتبـوتم  لهذا المفهومووفقـا 

 

توفةي البةاذاع والمعيوماع الملئمة الت  تسايع ف  ديعاع تاعةياع الموا ذة العامة ليعولة -  7
 .عة تذ ةم ا وفيض اليقابة ييةةاومتاب

تسةة  د يا اع العم  المحاسب  ييى مستوى الوحعاع اإلعايةة الحكومةة وأ ة ل -  2
 .اليقابة التذ ةمةة والتشيةعةة

دمكاذةة اليبط بةن بيامج الخطة الاومةة ييى المستوى الاوم  وبيامج الوحعاع اإلعايةة -  3
 .الحكومةة

م  ما  و ماعي لةا ف   و االستخعاماع ة لك  ذوع من الموايعتحاةق اليقابة ال عال-  3
 .الموا ذة

 .تسةة  ديعاع الحساباع والكشوا العويةة والختامةة وماايذتةا م  أيقا  الموا ذة العامة-  3
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 .للموازنة العامة للدولة  األساسي للهيكلوفيما يلي عرض 
 
الت  تيصع ف  واستخعاماع الحكومة موايع وليعولة اويقا  الماعيل ل عامةالموا ذة التشم   

المشاي  7813لسذة  33من الااذون  1 ،3وفاا لما  ا  بالمواع ، الموا ذة العامة وغياض معةذة
  .وتععةلتةما والئحته التذ ةمةة دلةه،
 
 
  :المــوارد ـ 1

 :دلى ما ةيت  العامة ليعولة وتاس  الموايع
 
 : اإلةياعاع وتشم  : والأ  

 .ال يائنع األولالباب  )*(     
 .المذنننح الباب الثاني )*(     
 .اإلةياعاع اوخيى الباب الثالث )*(     

 
 :وتشم  مصاعي التموة   لاذةا   

اوصررو  المتحصررلع مررن اإلقررياض ومبةعرراع  الباااب الرابااع )*(    
 .المالةة وغةي ا من اوصو 

 .اإلقننتياض الباب الخامس   )*(          
 
 
 :االستخدامات -2
 
 :المصيوفاع وتشم  : أوال  
 

 .او وي وتعوة اع العاميةن الباب األول)*(     
 .شيا  السي  والخعماع الباب الثاني)*(    
 .ال وائننع الباب الثالث)*(    
 .العي  والمذح والم اةا اإل تمايةة الباب الرابع)*(    
 .المصيوفناع اوخنيى ب الخامسالبا)*(    
 .(االستلماياع) شيا  اوصو  غةي المالةة الباب السادس)*(    
 
 :حةا ل اوصو  المالةة وتشم  لاذةا     
 .حةا ل اوصو  المالةة المحيةة واو ذبةة الباب السابع )*(     
 
 :سعاع الايوض وتشم  لاللا   

 .وض المحيةة واو ذبةةسعاع الاي الباب الثامن )*(           
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 المجموعة المستندية -ب
لمصعي اوساس  لمعخلع الذظا  المحاسب  الحكوم  المصيي وأحع تعتبي المستذعاع ا 

العميةاع واوحعاث ف  العفاتي والس لع،  ما باإل افة دلى  تولةقماوماته والت  ت سع 
و ى المتعياة ايتباي ا العلة  المو وي  المي ةعتمع ييةه إللباع صحة العفاتي والس لع، 

، الصيا والتسوةاع المالةة لطيباعالذشاط الحكوم  بالذسبة بتس ة  العميةاع المالةة المتعياة ب
لوا بة االستخعا  ف  الذظا  ا.وقع حععع اللئحة المالةة ليموا ذة والحساباع الم موية المستذعةة

 .اإلعايةةالمحاسب  الحكوم ، والت  تيت   بةا كافة الوحعاع 
 
 ( المرفقات)  

   المستذعاع الت  تيفق ) أي  ،ةاع التس ة  واإللباع العفتييالماةعل لعميتعي  المستذعاع  مستذعاع   
 .(و تاةعه م  المستذعاع اوصيةة لإل ابة ييى أسباع الصيا

 

 المجموعة الدفترية -جـ
الععةع من العفاتي  ليموا ذة والحساباعو حتةا اللئحة المالةة أكما  تت من الم موية العفتيةة

 :والس لع كما ةي 
 

 ة الدفترية الرئيسيةالمجموع 1/جـ
 
 (:ح.ع 224)دفاتر اليومية  ( 1/1/جـ)   
  تستخع  الوحعل اإلعايةة الحكومةة ذويةن من عفاتي الةومةة إللباع يميةاتةا المالةة   

 (ةومةة التسوةاع  – الصيفةاعةومةة )  الةومةة حسع تسيسيةا التايةخ 
 
 :دفاتر األستاذ ( 1/2/جـ)   
 7897لسذة  721من اللئحة التذ ةمةة لااذون المحاسبة الحكومةة يق  ( 73)يماعل ل طبااً   

ف  عفتي الةومةة لك  ذوع من أذواع الحساباع الم توحة  تخصة، عفتي أستام ةت المشاي دلةه 
ييى أن ةت  اإللباع ف  عفتي اوستام من واق  ذ س المستذعاع الت  ةت  التس ة  مذةا ف   العامة،
وملا إلحكا  اليقابة المحاسبةة، وةياي  مطاباة الم امة  الوايعل ( ح.ع 223) الةومةة عفتي

 (.الحسبة الةومةة ) م  الم امة  الت  تاابيةا ف  عفتي الةومةة العامة  اوستامبعفاتي 
 

 إلى مجموعتين وتنقسم دفاتر األستاذ المستخدمة في النظام المحاسبي الحكومي
 
 (دفاتر حسابات الموازنة)لمفردات مجموعة دفاتر ا :األولىالمجموعة   
 :تت من  مه الم موية ذويةن من العفاتي     
وةخصرر، عفترري لكرر  برراع طبارراً ليتاسررة  ( ح.ع 97اسررتمايل )االسررتخعاماع  اععفرراتي حسرراب ن أ

 .الذمطى
 .وةخص، عفتي لك  باع طبااً ليتاسة  الذمطى( ح.ع 97استمايل )الموايع  اععفاتي حساب  ن ع

الموا ذرررة حسرررع  ومررروايع ساسررر  مرررن  رررمه الرررعفاتي  رررو حصررري اسرررتخعاماعوالغررريض او
 .واوذواع موياع، البذوع الم
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 (الحسابات الوسيطة) دفاتر مجموعة: المجموعة الثانية 
ا مررةطيررق ييةة ذررويةنأبررواع الموا ذررة دلررى  بخررلا حسرراباعتاسرر  الحسرراباع الخاي ةررة  

ض مرن اليقابة والمتابعة وتذتةر  باذتةرا  الغريالت  تستخع  وغياض الحساباع الوسةطة، و   
- :مندمساكةا وتشم   مه الم موية ك  

 
 الحسابات الجاريةدفاتر  :أوالً 

تستخع  الوحعاع اإلعايةة الحكومةة الحساباع ال ايةة لتذظة  حيكة التعفااع الذاعةة العاخيرة  
ن صرريا أو اسررتل  لةررا والخاي ررة مذةررا سررواً  كاذررع فرر  صررويل يميةرراع سررحع شررةكاع أو دم

ماقتة فة  تذتة  بم يع االذتةا  من و مه الحساباع الخ ،  ...وديسالةا ليبذا ليتحصة   شةكاع
 .الغيض المحعع لةا

 
 الحسابات النظاميةدفاتر  :ثانيا

تستخع  الحساباع الذظامةة ف  أغياض اليقابة والمتابعرة، أي أذةرا حسراباع ليمياقبرة ولرةس  
، (مرروايع أو اسررتخعاماع، المتحصررلع أو المررعفوياع)اباع الموا ذررة لةررا يلقررة مباشرريل بحسرر

متابعرة تسروةتةا ةرت  فاط ليعميةاع التر  لر  تسرتكم  بعرع و واليقابة وتةعا  مه الحساباع ليتمكةي
ف  العفاتي، وييى سبة  الملا  متابعة العةون المستحاة ليحكومة والوا ع تحصرةيةا خرل  فتريل 

 .عة فتح ايتماع مستذعي أو تحوةلع ذاعةة بالخايج مذةة معةذة وكملا متاب
وقع وص ع  مه الحساباع بيذةا ذظامةة حةرث ةسرتخع  فر  تسر ة  العميةرة أو المو روع الواحرع 
حسابةن متاابيةن وبذ س الاةمة وةعذى و وع يصةع ليحسابةن أن العميةة ل  ةت  تسوةتةا بالكامر ، 

ا ةت  تذ ةمه دلى أن ةصربح اليصرةع صر ياً يذرع اكتمرا  وبالتال  ةستي   متابعته حةث ةت  تسوةة م
 .التذ ةم والتسوةة بالكام 

 
 (االلتزامات  – األوول)  حسابات التسويةدفاتر مجموعة  :الثالثةالمجموعة 

 :منك  حساباع التسوةة  تشم 
 .ال ايييصعل الع   اللابتة و المتعاولة وأ اوصو اع وتشم  حساب :اوصو حساباع  -أ 

 .بعضبع ةا و  أوقب  الغةي  اإلعايةةال ةاع  الت اماعوتمل   :الخصنو حساباع  -ع 
 .م  يي  تص ةة الحساباع ال ايةة العائذة والمعةذةوة ع يي  مياقب  الحساباع الع

 

 GFMISة يالحكوم المعلومات المالية إدارةمنظومة ميكنة   -د 
وسرط فر  تذ ةرم ذظر   عةرعل مرن برةن يواع مذطارة الشريق او كاذع  مةويةرة مصري العيبةرة 

 يرع و ايلمالةرة المعمرو  بةرا لرعةةا ، حةرث ظالشر افةة فر  يميةراع اإلعايل ال لتحاةق م ةًعا من
ع ف  تحعةث ةساي المالةة المصيةة ت خطط ييى معاي السذواع الساباة إلصلح الاطاع المال  بما

فةةرا باعياتةرا ال رخمة التر  سرعع تذ ةرم م فاع قييع و ايل المالةرة دعايل المالةة العامة، ومن ل 
، بالعولررةلررعي  اإلصررلح المررال   GFMIS الحكوميااةنظااام إدارة المعلومااات الماليااة لتطبةررق 
 .واقتصاعةة الخعماع العامة وال عالةةل الش افةة وتحسةن الك ا ل و ةاع

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

 GFMIS جهود وزارة المالية في ميكنة الوحدات الحسابية في تطبيق منظومة
الموا ذرة العامرة  ت عةر  تذ ةرم دلر  GFMISالحكومرة مالةرة دعايلمذظومرة مةكذرة  تةرعا

 الحكوم  بما ةحاق التو ةه الصحةح لياةوع المحاسربةة الذ اقا   ومياقبة ،ليعولة بطيةاة الكتيوذةة
 أوه ال ررويي لحرراالع يررع  االلترر ا  بحررعوع الصرريا الحسرراباع المعتمررعل، والتذبةررشرر يل ل اً وفارر

والمتابعرة يميةراع المذراقلع والتع ةر اع  ودعايل ،قطاياع العولة   مستوي كافةيي اعالت او 
الحساع الختام  وتروفةي  دصعايالسيية والعقة ف   دل  باإل افة ،الذاعةةالعقةاة لخطة التعفااع 
  م  الذظ ةتواكعالش افةة بما  لمبعأ ف  التوقةتاع المذاسبة،  تحاةااً بةة اسالمعيوماع المالةة والمح

 اإلذ اق ودعايلمةكذة  أذظمةيي  تطبةق  لحكوماعالمسايعل ليمعاةةي العولةة لييقابة  طبااً العالمةة 
 .مععالع الذمو االقتصاعيتة   لموايع العولة وقةاس التخطةط االستيا دعايلالحكوم  لعي  

 
 GFMISتنفيذ منظومة هداف أ

 . ايل المالةة مباشيل المختي ة بويبط الةةئاع الموا ذةة والوحعاع الحسابةة  -1
 .خ ض  من تيا  ذتائج اويما  والتاايةي -2
 .مةة الذمطةةلاوايع بةاذاع التطبةااع الحكو ايتماع تصمة  موحع -3
 .العولة وت صةيةة لمتابعة الذ ااع الحكومة من مة اذةة د مالةةتاايةي  دصعاي -4
تحعةرع  فر  الوقرع المذاسرع تسرايع يير  إلذ راقا الحصو  يي  ماشياع وا حة لح   -5

 .وتيشةعه  اإلذ اق أولوةة
ترروفةي البةاذرراع الل مررة ليتيكررع مررن و رروع الذاعةررة الل مررة فرر  الوقررع المذاسررع والاررعي  -6

 ال ائض مما أوبك ا ل ايي  وأق  تكي ة ممكذة وتحعةع الع    االلت اماعالمذاسع لماابية 
 .الايايةسايع متخمي 

تخ ةض يرع  فوائرع خعمرة الرعةن  دل اعي والذ ااع مما ة اإلةياعاعالماابية بةن  دظةاي -7
 أمون ايعإلصرال رائض  وو ر  خطرة  حالرةفر   االسرتلمايوكرما  ةراعل حالرة الع ر  ف  

 .وسذعاع الخ اذة 
الاةا  بكافرة العميةراع المالةرة الحكومةرة الخاصرة بالسرعاع والتحصرة  ميك ةرا مرن خرل   -8

 .االلكتيوذ استخعا  مذظومة العف  والتحصة  
 وأسرربابه االذحررياابررةن التررعفااع الذاعةررة المتوقعررة وال عيةررة لبةرران عي ررة  يمرر  الماايذررة -9

 .التوقعاع لي تيل الااعمة ديعاعيذع  االيتبايف   وخمه
 

وزارة الماليااة بتطااوير نظاام الرقابااة الماليااة والضاابط الااداخلي  باادأتوفااي ساابيل تلااا األهااداف  
الدوليااة ومعااايير الشاافافية والحياااد  واسااتخراج نتااائع األعمااال والتقااارير، بمااا يتوافااق والاانظم

بيقياة لتحقياق تلاا والتط اإلدارياةوالتشريعية  اإلجراءاتالعديد من ، وقد تم اتخاذ واالستقاللية
 :يلي كما األهداف
الصاعي بتععة   2223لسذة  738و ايل المالةة حساع الخ اذة الموحع بالااذون  أذشيع -1

ةررعا ت مةرر  اويصررعل الذاعةررة ل مةرر  ب،  7897لسررذة  721بعررض أحكررا  الارراذون يقرر  
 ةراعل ك را ل الترعفااع الذاعةرة  دلر اومي المي ةاعي  ،ال ةاع الحكومةة ف  حساع واحع

ع الوحرعاع الحسرابةة ه ةت  تذ ةم  مة  معفوياع ومتحصلف  الخ اذة العامة ومن خلل
 .الكتيوذةا 

 .قةاس تصمة  ش يل الحساباع وعلة  محاسب   -2
بالةةئراع الموا ذةرة والوحرعاع الحسرابةة التابعرة لةواكرع ذظرا   باطراعتااليتحعةث ذظا   -3

 .االلت اماعمحاسبة 
معيومررراع يرررن  تررروفةي وغرررياضقررروائ  الترررعفااع الذاعةرررة لكررر  وحرررعل حسرررابةة  ديرررعاع -4

 .المعفوياع الذاعةة ف  فتيل محععلالمتحصلع الذاعةة و
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يتمرراع خطررة التررعفااع الذاعةررة التررعفااع الذاعةررة باطرراع التموةرر  لميا عررة وا دعايل دذشررا  -5
 .ليوحعاع الحسابةة 

لسرذة  33الموحرع برالاياي يقر   الوحرعل الحسرابةة الميك ةرة لذظرا  حسراع الخ اذرة دذشا  -6
وتسوةة المعاملع الت   والتحصة  ومتابعةو   مذ م ميك ي لعميةاع الصيا 2228

 .الموحعتذ م من خل  ذظا  حساع الخ اذة 
السررتخعا  التوقةرر   2223لسررذة  73بالارراذون يقرر   لكتيوذرر االسرريطة التصررعةق  دذشررا  -7

 .اليقم   ليمعفوياع  االلكتيوذ 
 لت عةررر  ذظرررا  الكررريوع المكةرررة فررر  الرررعف  االلكتيوذررر وحرررعل الرررعف  والتحصرررة   دذشرررا  -8

 ATMوالتحصة  
بايتمرراع مخي رراع الحاسررع اسلرر   2223لسررذة  7132صررعي قررياي و ةرري المالةررة يقرر   -9

كمخي راع  السرتخعامهوالاوايع المذظمرة  االلكتيوذ اصة بالتوقة  باستخعا  اسلةاع الخ
وةعتررع بتررعاولةا بصرر ة  االلكتيوذر حسررع قرراذون التوقةرر   قاذوذةراً  يسرمةة معتمررعل ايتمرراعاً 

 .يسمةة
 ن تبرراع  وتيارر   مةرر  البةاذرراعيبشرر 2272لسررذة  337صررعي قررياي و ةرري المالةررة يقرر   -11

عف  و التحصرررة  االلةكتيوذررر  الحكررروم  والمي ررراع االلةكتيوذةرررة الخاصرررة بعميةررراع الررر
ليوحعاع الحسابةة من خل  اليبط المباشي بوحعل العف  والتحصة  االلةكتيوذ  برو ايل 

 .المالةة 
 

 البناء المؤسسي لشجرة الحسابات وفقا للتبويب االقتواد 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شجرة 
 احلسابات

التقسيم  الكود المؤسسي مصدر التمويل
 اإلقتصادى

 الموازنة ـ قروض ثنائية ـ 

قروض دولية ـ منح ـ 
 صناديق خاصة

 الدولة 
 الجهة الدولية

مجدول ـ غير 
 مجدول

 العملة

الخاص بمصدر  المكون
 التمويل

 اإلداري ـالجهاز 
 المحليات ـ 

الهيئات الخدمية 
 العامة

 وزارة محافظة 

 خدميةهيئة  

 هيئة مواز نية

الوحدة 
 الحسابية

موارد ـ ) التصنيف 
استخدامات ـ أصول 

 (ـ التزامات مالية

 الفئة 
 (مصروفات وإيرادات) 

 الباب

 المجموعة

 البنــد

 النـوع
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 أورازلحيمة طرق انتقال البيانات داخل تطبيقات 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 خاع  أوياك 
Oracle Server 

 إدخال البيانات

Data Entry 

 الذمامج
Forms 

 ال عاو 
Tables 

إلعايل المخ ون أوياك   
Oracle Inventory 

أوراكل إلدار  عالقات 

 العمالء
Oracle 
CRM 
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 علي املتةصئت واملدفوعات االلكرتونية الرقابة املالية
 الرقابة علي املتةصئت احلكومية -1

 التحويل اإللكتروني للضرائب1-1

المالةررة مررن خررل  ذظررا  الررعف  اإللكتيوذرر     خررعماع التحصررة  اإللكتيوذرر  لررو ايلاررع  ت  
والتررر  تشرررم  المتحصرررلع مرررن  ررريةبة الرررعخ  ع المصررريةة، لمتحصرررلع مصررريحة ال ررريائ

وةروفي ذظرا  الرعف  اإللكتيوذر  خرعماع المبةعاع و يةبة الخصر  مرن المذبر  ،وال يائع ييى 
 : مامختي تةن  التحصة  الممكويل من خل  قذاتةن

 الصيا ف  ال يوع واعقذ. 

 قذواع البذوا اإللكتيوذةة. 

 الجتماعيةالتحويل اإللكتروني للتأمينات ا 1-2

لتيمةذراع اال تمايةرة مرن خرل  ا وإلعايل المعاشراع خعماع التحصة  االلكتيوذر  تاع  
ِكن الشيكاع واوفياع من سعاع تيمةذاتة  اال تمايةة ف  يرعع مرن  ذظا  العف  اإللكتيوذ  المي ة م 

ِكرن  رمه الخعمرة دعايل المعاشراع مرن  ةراعل ذاراط ذااط ا وتارعة  تحصرةية التحصرة  المختي رة، وت م 
  .خعمة أف   وقذواع عف  بعةية ليعافعةن

تكمةيةررة ل ررمان اسررتكما  عويل عفرر  المعاشرراع الخررعماع م مويررة مررن ال  ةاررع  تتةرركمررا 
 حصلع التيمةذاع اال تمايةة من خل  قذواتةامتو( بالكام  ليمستحاةن يميةة الصيا) بالكام 

 .ي ةاإللكتيوذةة المذتشيل ف  ذااط العف  والتحصة  المخت

 نظام متابعة تحويل الشيكات 1-3

تحصرة   توفي ذظر  متابعرة تحصرة  الشرةكاع االلكتيوذةرة معيومراع كاميرة بشرين يميةرة
تمكرن و ايل التر   المختي رة وذاراط التحصرة  الحكومةرة ،اوموا  ودةعايةا فر  ال ةراع المختي رة

ي م مر  يميةراع التحصرة  ت ظةر ،المالةة واو ة ل التابعة لةا من االطلع ييى تارايةي مذتظمرة
التاايةي، كما تستطة  من خللةا قةاس  خعمة ديعاع دل  باإل افةليمصالح من خل   مه الخعمة 
 .أعا  المتحصلع الت  ت يةةا

 رقابة علي املدفوعات احلكومية -2

 الموردين مدفوعاتالمرتبات الحكومية و مدفوعات 2-1

الحسرابةة برو ايل  سرتخعامه فر  الوحرعاعةرت  اااللكتيوذةرة الرمي  المرعفوياعوفي ذظرا  ةر
والم اةا ليعاميةن بالحكومة، وملا من  الت  توا ه يميةة صيا الميتباع ليتعاةعاع حل ،المالةة

 .والعف  من الوحعاع الحسابةة لذظا  العف  اإللكتيوذ  خل  توفةي وظة ة تحمة  مي اع التس ة 

كومررة مررعفوياتة  مررن خررل  يررعع مررن ةرروفي ذظررا  الررعف  اإللكتيوذرر  ليعرراميةن بالحكمررا 
 :الاذواع المختي ة، كاست 

 الحساباع العاعةة من خل  الحساباع البذكةة العاعةة 
 الحساباع اإللكتيوذةة من خل  بطاقاع العف  الحكومةة 
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المالةررة والوحررعاع  ةعمرر  ذظررا  الررعف  اإللكتيوذرر  بملابررة ميكرر  الررعف  الررمي ةرريبط بررةن و ايل
ال ةراع مرن تحمةر  مي راع التسر ة   مسرتخعم   رمه نِكرذ ةم ومن لر  فةرو ة متالحسابةة ب ةاع ال

 .والعف  بما ة من تطابق البةاذاع

حسررابةة الحكومةررة لررعف  ال ررواتةي ع الالمررويعةن ليوحررعا مررعفوياعخررعماع بالذظررا  افي ةترروكمررا 
ظررا  بحةررث ليذ اً ذةررأن ت صررعي الوحررعل شررةًكا دلكتيو المسررتحاة لمويعةةررا برريمي عفرر  دلكتيوذرر  ييررى

  .الت  تسمح ليذظا  باستكما  عويل المعفوياع ةشتم  ييى بةاذاع المويعةن

 مدفوعات المعاشات 2-2

مما ةسايع ا ييى ح  التعاةعاع التر   صيا المعاشاع دلكتيوذةاً لذظا  تيا الذظ  توفي 
 مختي رةمن خل  يعع من قذواع العف  ال ةا،المعاشاع والم اةا ييى أصحاب توا ه يميةة تو ة 

ييررى  ومرن خررل  ترروفةي وظة رة تسررايع(  مكاتررع البيةررع -البذروا  -مكاترع صرريا المعاشرراع ) 
وةعمر  ذظرا  الرعف   ، تحمة  مي اع التس ة  والعف  من دعايل المعاشراع لذظرا  الرعف  اإللكتيوذر 

التذ ةرم مرن خرل  تمكرةن مسرتخعم   اإللكتيوذ  كميك  ليعف  ةيبط بةن دعايل المعاشاع و ةراع
 .والعف  مما ة من تطابق البةاذاع ةاع التذ ةم من تحمة  مي اع التس ة  

 GFMIS منظومة ضوء يفدورة الرقابة املالية   

ةرت  شرك  شاشراع يمر   ف م مويه من الوظائا و المسئولةاع  ك اأويتوفي تطبةااع 
المالةرة  مذظومرة اليقابرة فر من خل  صلحةاع معةذرة تمرذح طبارا لرعوي كر  فريع  دلةةاالعخو  
 .تخع  يميةة اتخام الاياي الت م مويه من التاايةي  دلىوصوال 

 :لية على أنها مجموعة من الوالحيات التي تمكنا من الدخول على ئوتعرف المس
  (،المشتيةاع ،  عالمابو ا،المعفوياع : ملا )تطبةق معةن...... 
 لةةئواشاع و تاايةي محععل خاصة بالمسوظائا بش. 

لةة، ئومةن أن ةشرتيكوا فر  ذ رس المسرةمكرن لعرعع مرن المسرتخعكمرا لةة أو أكلري، ئومسر ك  مستخع  لره
- :كالتال تخع  يميةة اليقابة المالةة  الت ك  م مويه من المسئولةاع اويأوتوفي تطبةااع 

 الموازنة بأعمالمسئولية خاوة  -أ 
مرن خرل   تيوذةراً مشريوع خطرة الموا ذرة ليعرا  المابر  الك فر  ال ةرة يأى دعخرا وفةةا ةرت  

مرن خرل  الذظرا    ةرةاية لك  الموا ذة العامة ليعولة ةت  تخصة، موا ذاع مست دقيايوبعع  الذظا  ،
االيتمراعاع ييرى الوحرعاع   رمهتخصرة،  بإيراعل دلةةرايذرع ويوع االيتمراعاع   ةة، وتاو  ك  أة اً 
فةمرا برةن  أخريىالتخصرة، مريل  لديراع أوالمذراقلع برةن البذروع  د ريا  أة راكما ةمكذةا  ،لةا التابعة

مرن  الكتيوذةاً  أة اً من طيع تع ة اع من و ايل المالةة  أة ا الذظا  ةمكذةا لةا، كما التابعةالوحعاع 
وموقا ايتماعاتةا مرن حةرث مرا  المال ةمكن لي ةاع يم  تاايةي لحظةة ين الو   وخل  الذظا  ، 

 . ديتماعاعلةا من  متبا وما  و  (و لمح مبالغ )ت  صيفه وما  و ميتبط ييةه من مبالغ 
 مسئولية خاوة باالرتباطات  -ب 

مرن المتوقر  صريفةا كرين ةرت  االيتبراط بمبيرغ  التر ييى المبالغ  م  الذظا  ةت  التعام وفةةا 
مرن االيتمراعاع لحرةن  واسرتذ الةا مبرعئةاً  اوموا   مهمعةن لموا ةة ذ ااع محععل سي ا وفةه ةت  ح   

وفرى حالرة يرع  تذ ةرم  رما الغريض ةرت   ،الذ ارة أ يةتذ ةم الغيض المخصصة من   يا اعد باق  دتما 
 .االيتماعاع المخصصةمن  أموا  ما االيتباط  وما تيتع ييةه من ح    دلغا 

 .من خل  الذظا   سبق شيحةا تت  الكتيوذةاً  الت ه المياح  م مة    
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 بالتدفقات النقديةمسئولية خاوة  -جـ 

لوحررعل الحسررابةة ديررعاع خطررة التررعفااع الذاعةررة و تشررم  التررعفااع العاخيررة و التررعفااع تتررولى ا
، و تتولى الوحعل الحسابةة تاعة  خطة التعفااع الذاعةة  االستخعاماعالخاي ة المتوقعة لكافة الموايع و 

  لر  ،ن كر  شرةيأسبوع م أخيالموافاة ف  و (دبعا  اليأي)لوحعل دعايل الذاع من أ   الميا عة الذةائةة 
بعع الموافاة ييى خطط الترعفااع الذاعةرة و،  التال تتولى وحعل دعايل الذاع و   حعوع الصيا ليشةي 

لك  الوحعاع الحسابةة ، تاو  وحرعل دعايل الذارع بإيرعاع خطرة ترعفااع ذاعةرة م معرة إلظةراي الع ر  أو 
قرع ةرت  وخرل  الشرةي  ،ةر  المطيروعلتموالرعةن فر  تحعةرع ااإل مرال  ، لمسرايعل دعايل  الذارعي ال ائض

سربق شريحةا ترت   التر  مةر   رمه المياحر  ،  ةاعل حع الصريا مرن أ ر  تغطةرة المرعفوياع الطايئرة
 .من خل  الذظا   الكتيوذةاً 

 ( العام األستاذدفتر  فيتسجيل العمليات المحاسبية ) باإلدخالمسئولية خاوة  -د 

 عفتيالذظا  تسمى خل  شاشاع معةذة ييى  منعيةة ال ةت  تس ة  الاةوع الةومةة و الحيكاع 
مرن  المتبار حترى ةرت  حسراع  ةروم و ةيايى تس ة  الاةوع أو  بيو  و تيحةيةا بشك   ،العا  اوستام

 .صحةحةالموا ذة و حع الصيا الخا، بك  بذع بصويل 
 إدخالهاحيل قيود اليومية السابق مسئولية خاوة بتر -هـ 

ةة مسرئولالةميرا  الرميلتيكع من صحة دعخا  البةاذاع ةترولى الشرخ، بعع ميا عة الاةوع و ا
 .بالصياة ع ميا عة الاةع و مطاباته بالمستذعاع المتعياة  والصلحةاع بتيحة  الاةع، كما اذه

عرة الاةرع مرن قبر  يئةسره لر  ةرت  ميا  ،بإعخرا  الاةرع عون تيحةيره لمرعخ  البةاذراعصلحةة  ديطا ةت  
بعع ميا عة الاةع ةاو  و ،باته بالمستذعاع المتعياة بالاةعو مطا بميا عة الاةع ةعوةاً  ةاو  الميوالمباشي 

 .و تيحة  م موية قةوع عفعة واحعل التيحة  دما ك  قةع يي  حعل أالمياقع المال  ب

 
 التقارير المالية - هـ
، لمشرراي دلةررها بشررين المحاسرربة الحكومةررة7897لسررذة  721ذظمررع اللئحررة التذ ةمةررة ليارراذون يقرر   

الكشوا العويةة والختامةة الت  ةذبغ  أن تاعمةا الوحعاع اإلعايةة الحكومةة دلرى و ايل المالةرة بايتبراي 
عررع مررن اوعواع اوساسررةة الترر  تمكررن و ايل المالةررة وال ةررا  الميكرر ي أن  ررمه الكشرروا والحسرراباع ت  

ما ةي  ذتذراو  أ ر  الكشروا والحسراباع ليمحاسباع واو ة ل المختصة من مباشيل ومتابعة يقابتةا، وفة
 :العويةة الختامةة وموايةع تاعةمةا وميفااتةا كما ةي 

 كشوف الحسابات الدورية ( 1/هـ ) 
تيت   الوحعاع اإلعايةة الحكومةرة بإيرعاع وتارعة  الحسراباع والكشروا العويةرة التالةرة دلرى و ايل   

- :(ةالختامة اعقطاع الحساب) المالةة

 .واإليراداتمتضمناً الموروفات  المتابعة المالية الشهرية التقريبي بيان ( أ ) 
 (ح.ع 13استمارة )الحساب المالي الشهر   ( ب  )

و المحصر  ييرى اسرتخعاماع الموا ذرة بمختيرا أبوابةرا،  الشرةيي ال عير و و بةان بالمذصيا 
باع التسروةة ال ايةرة و حسراموايع الموا ذة بيبوابةا المختي ة باإل رافة دلرى من  الشةيي ال عي 

 .الحساباع الذظامةة 

  و الحساب المالي الربع سن (  ج ) 
ذةاةررة عةسررمبي  ،(المررعل اوولررى)ةاررع  كرر  لللررة شررةوي فرر  ذةاةررة سرربتمبي،  ررو بةرران كالسررابق و
، وملرا يرن م مروع (المرعل اليابعرة)، ذةاةرة ةوذةرو (المرعل اللاللرة)ذةاةرة مرايس  ،(المعل اللاذةة)

 .اويبعة المععي المذتةةة ف  ك  من  مه حساع الشةو

 :الحساب الختامي ( 2/هـ)
ةملررر  الحسررراع الخترررام  ليوحرررعل اإلعايةرررة الحكومةرررة بةاذررراً ت مةعةررراً ليمذصررريا ييرررى أبرررواع   

االستخعاماع المختي ة والمحصر  مرن أبرواع المروايع المختي رة خرل  سرذة الموا ذرة وماايذتره بااليتمراع 
من تخ ة اع وتع ة اع وصروالً لإليتمراعاع المععلرة، واسرتخياج االذحيافراع  اوصي  وما ةطيأ ييةه

اإلعايل الميك ةرة )من فائض أو ت او ، وةارع  الحسراع الخترام  يرن السرذة المذتةةرة دلرى و ايل المالةرة 
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ذةررا يالعررا  الررمي ةصررعي تحررععه الررو ايل سررذوةاً بالمذشرروي  فرر  المةعرراع الررمي( لاطرراع الحسرراع الختررام 
 .بمات ا االتعيةماع الت  ةعع الحساع الممكوي  مت مذاً 

 ملالية بقطاعات الوزارة املختلفةعئقة الرقابة ا
مررن خررل   عايةررة الحكومةررةاإلتاررو  و ايل المالةررة بررعوي يقرراب  أساسرر  ييرر  الوحررعاع 

وةمكن الذظي دل  يقابة و ايل المالةة يي  أذةا يقابة م عو ة ت م  بةن  ممليةةا بتيا الوحعاع،
 .واليقابة الخاي ةة اليقابة المالةة

 اليقابة المالةرةقطاع الحساباع والمعةيةاع المالةة المذوط به تذ ةم أيما   ممليه ف  مالةة   يقابة  :أوال
وكةر   -مرعةي الحسراباع)ين طيةق مملير  و ايل المالةرة لرعي ال ةراع اإلعايةرة بذظرا  المياقرع المرال  

بال ةرة  و رو يير  يأس  ةرا  الميا عرة وال ربط الرعاخي   برة المالةرةاليقاالمي ةارو  برعوي ( الحساباع
 2بةا
برره قطايرراع الررو ايل المختي ررة وييرر  و رره  تاررو فرر  الررعوي الررمي  ممليرره  رر  يقابررة خاي ةررة: ثانيااا

 : الخصو،

 ذة العامة ليعولةقطاع الموا  

 قطاع الحساباع الختامةة 

  بالو ايل  ةباطاع الحساباع والمعةيةاع المالة الت تةش المال 
 

 نقاط االلتقاء بين المراقب المالي وقطاع الموازنة 
 .اإلعايةة   مشيوع موا ذة ال ةة شتياا ف  والاةاو  المياقع المال  ب -1
 لغ تخ، سذة أو سذواع مالةة ساباة ف  حالة يع  ك اةة االيتمراعاالتيخة، بصيا مب -2

 .المالةة ال ايةة مه السذواع يي  موا ذة السذة ف  
 .االيتباطاع ا س لعدمسا -3
 .اعيل بالموا ذة ومتابعة تحصةيةااليقابة يي  تحاةق الموايع الم -4
ل  ةكن  ذاا  التيكع ف  حالة الصيا اذه ل  ةت او  االيتماعاع المخصصة بالموا ذة أو -5

واذه ال ةرت  الخصر  يير  ايتمراع غةري مخصر، لةرما الغريض أو ةرت  ذار   ايتماع أصل
 .يباع لخ ايتماع من باع دل 

 .ايتماع المذاقلع بةن البذوع واوذواع ف  حعوع المبالغ الت  حعع ا الااذون -6
 

  الرقابة الماليةالموازنة مع  نقاط التقاء قطاع
 مةر  دصعاي مذشوي الموا ذرة الرمي ةت رمن اليكرائ  اوساسرةة التر  ة رع أن تيايةةرا  -1

 .ع العامة ليعولةف   و  السةاسا موا ذتةالمشيوع  يذع ديعاع ا اإلعايةة الوحعاع
مذاقشررة التاررعةياع الترر  أيررعتةا ال ةررة اإلعايةررة وتعررعةيةا فرر  حررعوع االت ا رراع العامررة  -2

  .ايتماع ا  حتىالسذوةة ليموا ذة 
 .ديعاع قاذون يبط الموا ذة تمةةعا إلصعايه بمعيفة السيطة المختصة  -3

 اإلدارية جميع الجهات يعتبر بمثابة سلطة حاكمة في تنفيذ الموازنة تلتزم بههذا القانون  

دصررعاي التيشررةياع العامررة والتيشررةياع الخاصررة لرربعض ال ةرراع والترر  تعتبرري مررن أ رر   -4
 .تذ ةم الموا ذة يميةة أعواع  بط

 

 المالي بقطاع الحسابات الختامية المراقب  لتقاءانقاط 
 فترريل فرر  شررك  تاررايةي مالةررةكرر   باسررتخياج ذتررائج أيمررا  يررن اليقابررة المالةررةةيترر   ذظررا  

- :اوت ت  تحعةع ا ف   وايتماع ا وديسالةا دل  قطاع الحساباع الختامةة وقع
  .واإلةياعاع مذا بةان بالمصيوفاع حساع المتابعة المالةة الشةيي التايةب  مت -1
الحسرراع المررال  الشررةيي الررمي ةعررع بعررع دق ررا  الشررةي شررامل المصرريوفاع واإلةررياعاع  -2

 .ائذةالمعةذة والع الحساباع وأيصعلال عيةة 
 .الحساع المال  اليب  سذوي وةاع  ك  لللة شةوي -3
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باإلشاراف علاي  ممثال في ممثلي وزارة المالية بالجهات اإلدارياة أن يقوماوا الرقابة الماليةيلتزم نظام 
 .بشأنهإعداد الحساب الختامي للجهة وان يتم فحوه بمعرفتهم والتوقيع عليه وإبداء مالحظاتهم 

 

  المالي بالمراقبسابات الختامية نقاط التقاء قطاع الح
 :ةصعي قطاع الحساباع الختامةة مذشويا سذوةا ةت من

  . يا اع الوا ع دتبايةا يذع ديعاع الحساع الختام  ليسذة المالةةاإل -1
 .مةعاع تاعة  الحساع الختام  -2
 .الت  تيت   ك   ةة بإيسالةا لو ايل المالةةو ال عاو  الت  تيافق الحساع الختام  -3

ماان خااالل دراسااة مااا جاااء بكشااوف الحساااب الختااامي علااي النحااو  بالرقابااة قطاااع الحسااابات الختاميااة ميقااو 
- :التالي

عياسة وفح، االيتماعاع المالةة المعي ة فر  موا ذرة ال ةرة والتعرعةلع التر  أعخيرع  -1
ييةةا بمات ر  الارياياع ال مةويةرة ل رتح ديتمراعاع د رافةة أو التع ةر اع التر  تمرع 

 .بذوعيي  بعض ال
عياسة وفح، االستخعاماع ال عيةرة يير  مسرتوي البذروع واوذرواع وفحر، ال ريق برةن  -2

االيتماعاع المخصصة لك  مصيوا وبةن المذصيا ال عي  وأسرباع حرعوث الت راو  
 .و ع أو الوفي دن

 .و ع ندالمال  بت او  االيتماع اوساس  فح، التيخة،  -3
م مروع المحصر  مرن كر  بذرع وال ريق عياسة وفح، اإلةياعاع طباا لريبط الموا ذرة و -4

 .بةن التاعةي والمحص 
 .عياسة أسباع ذا، المحص  من اإلةياعاع طباا ليبط الموا ذة -5
دقياي التسروةاع التععةيةرة يير  الخترام  بعرع عياسرتةا مر  المياقرع المرال  لر  ايتماع را  -6

 .ودياعل تس ةيةا بالعفاتي
  لرقابة الماليةامجال المركزية للتفتيش المالي في  دور اإلدارة

تيكع من حسرن اذتظرا  بةعا ال دلى ال ةاع اإلعايةة تاو  و ايل المالةة بإيسا  الم تشةن
ومعي امتلا  صيا  ومتابعة اويصعل العائذة واويصعل المعةذة تس ة  العميةاع المالةة بالعفاتي

    .المال  لألعا لياواذةن الحاكمة  اإلةياعاعوتحصة  الذ ااع 
 :ة التفتيش باألعمال اآلتيةوتختص أجهز

 .و   بيامج  مذةة ليت تةش العويي ل ح،  مة  اويما  المالةة بالوحعاع اإلعايةة -1
 . ملا الت تةش يي  بعض الوحعاع   ئةا كيما تطيع -2
و   أسيوع د يائ  ليت تةش بحةث ةمكرن معره اليقابرة يير  أمروا  الوحرعاع اإلعايةرة  -3

أو د ما  فر  تذ ةرم الارياياع والتعيةمراع المالةرة  لمذ  حعوث اذحيافاع ومخال اع مالةة
 .شاا المخال اع ف  الوقع المذاسعواكت

عاع والس لع والبةاذاع الت  تعتبري ال مرة ذةت  الت تةش ين طيةق االطلع يي  المست -4
 .م  طيع التح ظ يي  ما تياه من مستذعاع أو عفاتي

ل حررر، ذظررر  الحسررراباع  ةد رريا  الت ترررةش بذرررا  ييرر  طيرررع ياسرررا  الوحرررعاع اإلعايةرر -5
 .والمخا ن وتاعة  التاايةي بذتائج ال ح،

بحث الشكاوي الوايعل من ال مةوي أو مرن الوحرعاع اإلعايةرة وتيار  بلغراع الحرواعث  -6
 .الت  تا  بةا والتحاةق بشيذةا واالختلساع والسيقة واإل ما 

براليع يير   (عوكة  الحسرابا –معةي الحساباع )ومن  ةة أخيي ةيت   المياقع المال   -7
 .تاايةي الت تةش العويي يي  الوحعاع الحسابةة ف  الموايةع الماييل
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 ( اجلهاز املرزيي للمةاسبات  ) الرقابة اخلارجية األخرى بأجهية ئقة الرقابة املاليةع
  
وتةرعا  ،واإلعايي والمرال  ال ذر  واالسرتال يتبايةرة االشخصرةة بال  و  ةئة مستاية تتمت  

وال ةرراع العامررة  االيتبايةررة شررخا،وأمرروا  او ،لررى تحاةررق اليقابررة ييررى أمرروا  العولررةد أساسرراً 
  .صو  العامة ليعولةاوو ،ةحعع ا الااذون الت  خيىاو
 

 :اآلتيةالرقابة  أنواعيمارس الجهاز 
  .ومتابعة تذ ةم الخطة اوعا ييى  اليقابةو المحاسب ليقابة المالةة بشاةةا ا -1
وفى سبة  ملا ةباشي ال ةا   ،المالةة ن المخال اعشي ف اع الصاعيل ييى الاياي يقابةال -2

ليعولررة ووحررعاع الحكرر   اييعاإلةترريلا مذةررا ال ةررا   الترر وحررعاع الييررى  اختصاصرراته
 .المحيى

 الصريا وديرعاعبعرع الحساباع بطيةارة العةذرة يما  و  ال ةا  ب ح، وميا عة اوةاو -3
التارايةي ومتابعرة تذ ةرم خطرة العولرة  هم ر فر ع ومتابعة تذ ةم مرا ويال ةاع  ةمهتاايةي ل
 .أ عافةامن  اهةتحاوما ت  
سرروا  كاذررع عويةررة أو تخرر، الحسرراباع  ال ةررا  ملحظرراع برراليع ييررى المررال ةاررو  المياقررع 
بخصو، التسوةاع التععةيةة و اليع ييةةا  الميك ية ا بمذاقشة ي و ال ةا  الختامةة وةاو  أ

   .م يس الشعع ليمذاقشة دلى عبيا ين الواق  لتاعةمهم الختام حتى ةكون الحساع 
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 الفصل الثاني

 املاليةالرقابة إجراءات بطاقات 
  علي اإلنفاق العام
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 ىعل املاليةالرقابة  أحكام

 ستخدامات الباب األولا
 أجور وتعويضات العاملني
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 علي الباب األول اإلنفاقالقواعد العامة للرقابة علي 
 

   00022222                                تعويضات العاملينو راألجو  كود/اسم النفقة

     

ا البما  تكلفممة األجمور المد واممة والتعويضمات المم  ا ممت ف ذهمم يشمم   توصيف النفقة 
 -جهمممود  يمممر ااديمممة -بمممد ت -مكا ممم ت)أنوااهممما سممموا  كانمممت نقديمممة 

أو مزايما ( ام   - م بم  – أ ذيمة)أو اينيمة ( الم  -...... -ام وات
تقديمها للعاملين بالجهاز الحكموم  للدولمة باسمتءنا   تأمينية والت  يتم

 .تلك األجور المد واة والمرتبطة بالبا  الساد 

 م حظات 
يراعييييييييييييييييييييي  
التعليمييييييييييييييي   
الييييي ارما  يمييييي  
يخيييط تق يييي  

   األمنيي الحييم 
 األقصيييييييييييييييييي 

 .لألج ر

    

 :شم  يما بعد الضوابط القانونية العامة للرقابة ال  البا  األو  وت  السند القانون  
 8741لسنة ( 74)رقم  الع ملين الممنين   لم لةنظ م  ق ن ن -3

  لق انين  الل ائح  اإلخاللمع عمم  م ، تعميالته الئحته التنفيذية 
عل   ئ    أ    النظم ال ظيفية الخ صة المق قة    جه    عينه 

 . عينه 
لسنة ( 824) رقم  الص مر   لق ن ن المح س ة الحك مية ق ن ن -9

 .م ئحته التنفيذية  تعميالته ال 8718
 الئحته التنفيذية  8741لسنة ( 47)رقم  التأمين االجتم ع  ق ن ن -0

 .م  تعميالته
 8711لسنة ( 888)رقم  الص مر   لق ن ن ضري ة الممغة ق ن ن -4

 .م  الئحته التنفيذية  تعميالته
( 78)رقم  عل  المخل الص مر   لق ن نالع مة الضري ة  ق ن ن -5

 .م ئحته التنفيذية  تعميالته ال 2111لسنة 
 . 3226لسنة  39قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  -6
 .الالئحة الم لية للم ازنة  الحس     -7
 .الم  مئ المستقرا للجه ز المركزي للتنظيم  اإلمارا -8
الق انين  القرارا   التعليم    المنش را   الكتب الم رية  -2

 .لألج ر  األقص  األمن الخ صة   لحمين 
 .ا الشأنذالق انين  القرارا  المنظمة له -33

 

    

المسمممممممممممممممممتندات 
 المؤيدة للصرف  

 : يما بعد المستندات العامة المؤيدة للصرف ال  البا  األو  وتشم  
ح لمجم عة من الع ملين أ  االستم را رقم .ع( 832) استم را رقم -3

 .عما لع مل  احمح مكرر   الم  .ع( 832)
عل  الصرف ألي من المك  آ   ال مال  م ا قة السلقة المختصة  -9

 .الخ...  الح ا ز 

 

  
  

إجمرا ات الرقابمة 
 الى النفقة 

 يما بعد اإلجرا ات العامة للرقابة ال  البا  األو  حيث يج  التءبت  
 :مما يل 

 .الستم را الصرف اعتم م رئيس الجهة اإلمارية أ  من يني ه -8
 .)للم ازنة  الحس     من الالئحة الم لية 83م ما رقم (  
(. سم ح ال نم) ج م ارت  ق م ل  عل  ال نم المختط   لصرف  -2

المش ر  من الالئحة التنفيذية من ق ن ن المح س ة الحك مية 82م ما )
 (إليه

 ج م إقرار من رئيس الجهة اإلمارية أ  من يني ه  ممير شئ ن  -3
الع ملين     المك ن المخصط لكل منهم   نه الع ملين أ  كيل

ن حقيقة    خممة الجهة اإلمارية  لهم  الممرجة أسم ؤهم م ج م
الالئحة الم لية للم ازنة  84م ما . )الح     صرف قيمة أج رهم
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 ( الحس    
إر    قرارا  التعيين للمعينين الجمم مع التحق  من إمراجهم  -7

 .س يرا827 سجل المه ي  
ي م الفعلية المستحقة عن صحة احتس ب قيمة األجر عن عمم األ -1

 (الالئحة الم لية للم ازنة  الحس     81م ما رقم . )جزء من الشهر
 :تحمل الجهة اإلمارية أع  ء االنتماب   ق  لم  يل  -6

 يستح  كل منهم األجر األس س  : الع ملين المنتم ين منه  -
 . ال مال  المرت قة  هذا األجر

كل منهم الح ا ز  المك  آ   يستح  : الع ملين المنتم ين إليه  -
.  غيره  من نظم اإلث  ة إذا م  ت ا ر  شر ق استحق قهم 

 (الالئحة الم لية للم ازنة  الحس     31م ما )
ح  كش ف األج ر المح لة عل  ال ن ك .ع.ج 832استم را  إر    -4

 تخصط ح  ظة لكل  نك أ   رع ي ين  يه  أسم ء الع ملين  ص    
من الالئحة الم لية ( 81)م ما رقم . )لكل منهم القيمة المستحقة

 (.للم ازنة  الحس    
نه ء إ)إر    سنم التعميال  ال ارما  كش ف األج ر    ح ال   -1

 (.الخ... الجزاءا   –ال قف عن العمل  –الترقي    – الخممة
احتس ب االشتراك   الخ صة   لتأمين االجتم ع    ق  للنظم صحة  -7

 لالشتراك   أمين   االجتم عية مع مراع ا الحم األقص المختلفة للت
 .كل نظ م 
احتس ب استقق ع األقس ق المستحقة لص لح الشرك   صحة  -81

 ال ن ك  النق      الر ا ق مع مراع ا قيمة القسق  ميع م استحق قه 
 . العم ال  المستحقة للتحصيل إن  جم 

لق ن ن     ق   احتس ب الضرائب  الممغ   المستحقة صحة  -88
 .إليهم المش ر  عل  المخل  ضري ة الممغة ي ة الع مةالضر

سمه االستم را يك ن مست  ي  منم ب الصرف المستخرج  أ -82
 .الشتراق   صنم   التأمين الحك م  لضم ن   أر  ب العهم

األقص   األمن   ينالمنظمة للحمالح كمة   مراع ا الض ا ق  -83
 .لألج ر

 

   شائعةاألخطاء ال
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 نفاق علي األجورحاالت خاصة من اإل
 

 مراض مزمنةأيصابون ب نلذياجور العاملين أ  النفقة اسم

 

 يصدر  والتييتقاضاه العامل المريض بأحد األمراض المزمنة  الذى األجرتمثل تكلفة تعويض   توصيف النفقة

 .وافقة اإلدارة العامة للمجالس الطبية بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على م

 

 :تياآلعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع   القانونيالسند 

 الئحته المش ر إليه  8741لسنة ( 74)ين   لم لة رقم يالع ملين الممننظ م  ق ن ن -3
 .(مكرر  66المادة  )  م ،التنفيذية  تعميالته

 الئحته التنفيذية  إليهالمش ر  8741لسنة ( 47)التأمين االجتم ع  رقم  ق ن ن -9
 .م  تعميالته

 .حة المالية للموازنة و الحساباتالالئ -0

 (3225لسنة  952قرار وزير الصحة رقم .) القرار الخاص بشأن األمراض المزمنة  -4

 

المستتتتتتتتتتندا   

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :تياآلعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب  مؤيدةللمستندا  العامة البعد الرجوع  

 . الطبيتقرير القومسيون  -3

 

إجتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة 

يجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا بعد الرجوع  

 :تياآلعلي  التأكيد

 (.سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -3

 رئيس الجهة أو من يفوضه  إستمارة الصرف من اعتماد -9

يتم بيان  منه،جزء  أوإذا ما كان األجر يستحق عن الشهر  -0

 .األجريحتسب عنها  التيعدد األيام الفعلية 

 3288 لسنة 6منشور ) أن هذه المبالغ غير خاضعة للضريبة  -4

 .( 33وزير التأمينات بند 

 مالحظا  

 :يقصد باألجر

كلللللللل ملللللللا كلللللللان  

يتقاضاه العامل قبل 

 .المرض

ملللللللللللن األجلللللللللللر )

 (والمتغير األساسي

علللي النحللو الللوارد 

مللللللن  04بالمللللللادة 

الالئحلللللللة الماليلللللللة 

للموازنلللللللللللللللللللللة و 

 .الحسابات 

 

   األخطاء الشائعة
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 منحة الو اة  النفقة اسم

 

, ألساسياعن شهر الوفاة والشهرين التاليين من األجر , تمثل قيمة ما يمنح عند وفاة العامل  توصيف النفقة

 .المتغيرةواألجور 

 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع   القانونيالسند 

 الئحته التنفيذية  إليهالمش ر  8741لسنة ( 47)التأمين االجتم ع  رقم  ق ن ن -3
  393، 393، 332، 337المواد  م  تعميالته

 ( 335، 330المواد ) الية للموازنة والحسابات الالئحة الم -9

 

المستتتتتتتتتتندا   

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب  للمستندا  العامة المؤيدةبعد الرجوع  
 .صورة من شهادة الوفاة  -3

 (معاشات  335 رقم نموذج. ) إقرار العامل بمن يحدده لصرف المنحة بملف الخدمة -9

 

إجتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة 

يجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -3

 .إستمارة الصرف من رئيس الجهة أو من يفوضه  اعتماد -9

تيب الوارد المنحة حسب التر لمستحقيالمراجعة الحسابية  -0

( 47)التأمين االجتم ع  رقم  ق ن نمن  393بالمادة 
 .إليهالمش ر  8741لسنة 

صرف المنحة عن كل ما كان يحصل عليه العامل قبل  -4

 –بدالت ) واألجور المتغيرة  األساسيوفاته من األجر 

 فيبأنواعها وما  اجتماعيةعالوات  –مكافآت  –حوافز 

 (.حكمها 

 .للضريبةغير خاضعة هذه المبالغ  نإ -5

يتم استخراج المنحة دفعة واحدة علي ثالثة شيكات  -6

 .متساوية ومتتابعة موزعة علي ثالثة شهور

 مالحظا  
تصرف منحة الوفاة حسلب 

- :الترتيب التالى 

يحدده العامل بمللف  لمن -أ

 335) الخدمة النملوذج 

 (.معاشات 

 العامللللل لللللم يحللللدد إذا -ب

 .لألرملتستحق  ،أحدا

حالللة وجللود أبنللاء  فللي  -ج

ملللن غيلللر هلللذا األرملللل 

تلللوزل المنحلللة بحسلللب 

 .عدد الزوجات 

     حاللللة علللدم وجلللود فلللي -د

تسللللللتحق  ،(األرمللللللل ) 

لللللللللللللألوالد القصللللللللللللر 

العلللاجزين علللن الكسلللب 

والبنللللللللللللللات غيللللللللللللللر 

 .المتزوجات

لللم يوجللد أحللدا ممللا  إذا -هلل 

سللللبق تسللللتحق المنحللللة 

 .أحدهماللوالدين أو 

حالللللللللة عللللللللدم  فللللللللي  -و

ق وجودهملللللللللا تسلللللللللتح

المنحللة لمللن كللان يعوللله 

مللللللن أخوتلللللله القصللللللر 

والعللاجزين عللن الكسللب 

واألخلللللللللللوات غيلللللللللللر 

المتزوجلللللللات وت بللللللل  

اإلعاللللة بشلللهادة إداريلللة 

 .شئونه متوليمنه أو 

 

   األخطاء الشائعة
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 رصيد األجازا  اإلعتيادية التي لم يحصل عليها العامل  النفقة اسم

 

ق للعامل عند إنتهاء الخدمة مقابل رصيد األجازا  اإلعتيادية التي لم تمثل تكلفة ما يستح  توصيف النفقة

 .أشهربما ال يجاوز أربعة  ثناء مدة خدمتهأيحصل عليها 

 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع   القانونيالسند 

 (. 65المادة ) إليهالمش ر  8741لسنة ( 74)لة رقم ين   لم يالع ملين الممننظ م  ق ن ن -3

 

المستتتتتتتتتتندا   

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب  للمستندا  العامة المؤيدةبعد الرجوع  
التي لم يحصل عليها اإلعتيادية االجازات  أيامبيان معتمد من شئون العاملين يبين عدد  -3

 .العامل

 .حالة وفاة العامل في شرعياثة ورإعالم  -9

 .الطرف  إخالءالخدمة وصورة من  إنهاءقرار  -0

 

إجتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة 

يجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 المقابل النقدي لرصيدموافقة رئيس الجهة على صرف  -3

 . عليها العامل اإلعتيادية التي لم يحصل األجازات

 (.سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -9

 .إستمارة الصرف من رئيس الجهة أو من يفوضه  اعتماد -0

علي اإلعتيادية رصيد األجازات  المقابل النقدي عن يصرف -4

مضافا إليه العالوات  ثناء مدة خدمته أ األساسياألجر  أساس

بما ال إنتهاء خدمته  ندعكان يتقاضاها العامل  التيالخاصة 

 . يجاوز أربعة أشهر

 .رصيد األجازات حسب األحوال تحقيلمسالمراجعة الحسابية  -5

 .هذه المبالغ غير خاضعة للضريبة أن -6

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظا  

 

   األخطاء الشائعة
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 الحج أجازة  النفقة اسم

 

 .فريضة الحج  ألداء شهرخاصة لمدة  بأجازةتكلفة ما يستحقه العامل لقيامه   توصيف النفقة

 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع   القانونيالسند 

 الئحته المش ر إليه  8741لسنة ( 74)ين   لم لة رقم يالع ملين الممننظ م  ق ن ن -3
 .( 73المادة )م  التنفيذية  تعميالته

 

المستتتتتتتتتتندا   

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب العامة المؤيدة  ا للمستندبعد الرجوع  

 .فريضة الحج   داءأل سفره  صورة من التأشيرات بجواز السفر للتأكد من  -3

 .فريضة الحج  أداءإبالغ العامل الجهة اإلدارية على   -9

 

إجتتتتتتتتتتتتتراءا  

 الرقابتتتة علتتتى

 النفقة 

يجتتب  األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص   -3

 .إستمارة الصرف من رئيس الجهة أو من يفوضه  اعتماد  -9

وحساب الضرائب والدمغات  لألجرالمراجعة الحسابية   -0

التأمين والمعاشات مع مراعاة الحد  شتراكاتوا، المستحقة 

 .األقصى إلشتراكات األجر

 مالحظا  

تملللنم لملللرة واحلللدة 

للعاملل خلالل حياتلله 

 الوظيفية 

 

  األخطاء الشائعة
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 رعاية الطفل   الكود/النفقة اسم

  5551211                       الشهريمن المرتب % 52تكاليف تعويض العامال  بما يعادل 
  55551511  لرعاية أطفالهن  أجازة فيالتأمين على العامال   فيتكاليف مساهمة الحكومة 

 

التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة  اشتراكا تمثل تكلفة ما تتحمله الجهة اإلدارية من   توصيف النفقة

ا يمنح للعاملة تعويضا عن أجرها بما أو تكلفة م, لرعاية الطفل بأجازةحالة قيام العاملة  في

وذلك وفقا ,  األجازةتاريخ بدء مدة  فيكانت تستحقه  الذيمن المرتب % 52يعادل 

 . الختيارها

 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع   القانونيالسند 

 الئحته المش ر إليه  8741لسنة ( 74)لة رقم ن   لم يالع ملين الممنينظ م  ق ن ن -3
 (73مادة )م  التنفيذية  تعميالته

 79-73المواد من  ،إليهالمشار  3226لسنة  39قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  -9

 

المستتتتتتتتتتندا   

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :ياآلتعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  

 .رعاية الطفل  بأجازةإخطار الجهة اإلدارية   -3

 .المرتبمن %  95 بما يعادلما يفيد قبول العاملة تعويض األجر  -9

 

إجتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة 

يجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.ح البند سما) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -3

أن تتحمل الجهة اإلدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها  -9

 .وعلى العاملة 

 فيإستمارة الصرف من رئيس الجهة أو من يفوضه  اعتماد -0

 .من المرتب%  95عويض األجر بنسبة حالة ت

 في االستمارةأو ، المراجعة الحسابية لتسوية رعاية الطفل  -4

من %  95 بما يعادلجرها حالة قبول العاملة تعويضا عن أ

 .تاريخ بدء األجازة في  تستحقه كان الذيالمرتب 

 واشتراكات، حساب الضرائب والدمغات المستحقة صحة  -5

التأمين والمعاشات مع مراعاة الحد األقصى إلشتراكات 

 .األجر

 مالحظات 

رعاية الطفل  أجازة

بحللد أقصللى عللامين 

، المرة الواحلدة  في

ولللللللل ال  ملللللللرات 

دملللة طلللوال ملللدة خ

 العاملة

 

  األخطاء الشائعة
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 الوضع أجازة  النفقة اسم

 

 .الوضع  بأجازةحالة قيامها  فييمثل تكلفة ما يمنح من أجر للعاملة   توصيف النفقة

 

 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لضوابط القانونيةلبعد الرجوع   القانونيالسند 

 ماوالئحته التنفيذية وتعديالته بشأن العاملين المدنيين بالدولة 3278لسنة  47 رقم القانون -3

 (73مادة)

 79-73المواد  إليهالمشار  3226لسنة  39قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  -5

 

المستتتتتتتتتتندا   

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :اآلتيعلي  التأكيدب يج األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  

 .شهادة ميالد الطفل   -3

 .أجازة الوضع ب إخطار الجهة اإلدارية   -9

 

إجتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة 

يجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -3

 أشهر بعد الوضع بأجر كامل ل ال  دة ثالثةأجازة الوضع لم -9

 .مرات طوال مدة الخدمة للعاملة

 .لصرف من رئيس الجهة أو من يفوضهإستمارة ا اعتماد -0

حساب الضرائب والدمغات صحة والمراجعة الحسابية  -4

التأمين والمعاشات مع مراعاة الحد  واشتراكات المستحقة

 .األقصى إلشتراكات األجر

 مالحظا  

 

  ء الشائعةاألخطا
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 العمل بنظام جزء من الوقت  النفقة اسم

 

توصتتتتتتتيف 

 النفقة

المتعاقد مقابل العمل بنظام  أوالمؤقت  أوتكلفة ما يستحقه العامل المعين علي درجة مالية  

 .وفقا للبدائل المطروحة بالقرارا  المنظمة األجرجزء من الوقت مقابل جزء من 

 

الستتتتتتتتتتتتتتند 

 لقانونيا

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع  

 الئحته التنفيذية المش ر إليه  8741لسنة ( 74)ن   لم لة رقم يالع ملين الممنينظ م  ق ن ن -3
 .(73مادة) م  تعميالته

 ، ل جزء من الوق بشأن نظام العم 9335 لسنة 3507قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -9

 . 9336لسنة  827المعدل بالقرار رقم 

 جزءقواعد التنفيذية لنظام العمل بال 9335 لسنة 23قرار وزير الدولة للتنمية اإلدارية رقم  -0

 . 9336لسنة  58بالقرار رقم  ، معدالا  من الوق 

 

 

المستتتندا   

المؤيتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولعلي الباب للرقابة  للمستندا  العامة المؤيدةبعد الرجوع  
 .قرار السلطة المختصة بشأن الترخيص للعامل بالعمل جزء من الوق   -3

 

إجتتتتتتراءا  

الرقابتتتتتتتتتتتة 

 على النفقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا  عالرجو بعد  

 :اآلتيعلي 

 واعتماد، (سماح البند ) د المختص وجود ارتباط مالي علي البن -3

 .إستمارة الصرف من رئيس الجهة أو من يفوضه

رغبة العامل بتحديد عدد أيام العمل وفقا معتمداا يوضم  اا إقرار -9

 .القرارات المنظمة للخيارات والبدائل المطروحة في ضوء

   اسبوعيا  أيام  2تعمل  التيالجها : 

 حالة العمل  فياألجر  من%  63يستحق العامل  :األولىالحالة 

الشهر موزعة أو مجمعة أو  في أيام 2األسبول أو  فييومين )

 (.الشهر فيأيام  2لسنة بحد أدنى ا في اا يوم334

 حالة العمل  فيمن األجر %  75يستحق العامل :  الحالة الثانية

الشهر موزعة أو مجمعة أو  في اا يوم 30األسبول أو  فيأيام  0)

 (.الشهر في اا يوم 30ة بحد أدنى لسنا في اا يوم 356

   اسبوعيا  أيام  6تعمل  التيالجها : 

 حالة العمل  فيمن األجر %  53يستحق العامل  :األولىالحالة 

الشهر موزعة أو مجمعة أو  فيأيام  2األسبول أو  فييومين )

 (.الشهر فيأيام  2ى بحد أدن لسنةا في اا يوم 334

 حالة العمل  فيمن األجر %  65يستحق العامل : الحالة الثانية 

الشهر موزعة أو مجمعة أو  في اا يوم 30األسبول أو  فيأيام  0)

 (.الشهر في اا يوم 30لسنة بحد أدنى ا في اا يوم 356

 حسب األجرتستحق البدالت بنفس النسبة المقررة الستحقاق  -0

 .  االستحقاقالحالة متى توافرت شروط 

التشجيعية ومقابل الجهود تستحق الحوافز والمكافآت الجماعية و -4

الحالة  حسب األجربنفس النسبة المقررة الستحقاق  عاديةال غير

 .نوعيةلكل  االستحقاقمتى توافرت شروط وضوابط 

ضوابط أخرى أو تعديالت تكون قد وردت على  أيمراعاة  -5

 .المختصةقرار السلطة 

 مالحظا  

حظللللر اسللللتخدام  -3

الوفورات الماليلة 

الناتجة عن نظلام 

مللل جللزء مللن الع

 أي فللللليالوقللللل  

أغلللراض أخلللرى 

 .وتؤول للموازنة

يحلللللللق للعاملللللللل  -9

العللللللودة لنظللللللام 

العمل كلل الوقل  

 .وفقا لرغباته 

عللللللدم حرمللللللان  -0

العاملللللللللل ملللللللللن 

الترقيلللللللللللللللللللللات 

والعللللللللللللللللالوات 

الدوريلللللللللللللللللللللللة 

والتشللللللللجيعية أو 

 فلللليزيللللادات  أي

قللللللرر األجللللللور ت

 .بقوانين أخرى

 فلليحللق العامللل  -4

الحلللللللج  أجلللللللازة

 .وأجازة الوضع

 
   طاء الشائعةاألخ
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 خدمة العامل إنهاء  النفقة اسم

 

 :اآلتية األسباب ألحدتمثل تكلفة ما يصرف للعامل   توصيف النفقة

 .بلوغ السن القانونية لترك الخدمة -3

 .عدم اللياقة للخدمة صحيا -9

 .االستقالة -0

 .الخدمةالفصل من  أوالمعاش  إلي اإلحالة -4

 .ىخرٴ اال ل بالنسبة لرعايا الدول انتفاء شرط المعاملة بالم أوفقد الجنسية  -5

 .الفصل من الخدمة -6

 (بحكم نهائي ) الحكم علي العامل بعقوبة جنائية  -7

 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع   القانونيالسند 

 الئحته ش ر إليه الم 8741لسنة ( 74)ين   لم لة رقم يالع ملين الممننظ م  ق ن ن -3
 ( 333، 22، 24 ،83مواد )  م التنفيذية  تعميالته

 . اإلدارةالمبادئ المستقرة للجهاز المركزي للتنظيم و  -9

 
المسمممممممممممممتندات  
المؤيممممممممممممممممممممدة 

 للصرف

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  

 .الخدمة  إنهاء بابأس ألحدقرارات السلطة المختصة  -3

 

إجتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة 

 األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 (.سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -3

كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل يستحق  إذا -9

 أوستقالة حتى تاريخ صدور قرار قبول اال األجر

  .مقبولةبر االستقالة بعدها تتع التيانقضاء المدة 

الفصل  أوالمعاش  إلى باإلحالةحكم على العامل  إذا -0

انته  خدمته من تاريخ وقفه ويستحق المحكوم عليه 

لم يكن  يوم إبالغه الحكم إذا إلى أجرهتعويضا يعادل 

 .العملموقوفا عن 

وف عن العمل استرداد ما صرف للعامل الموق يجوز ال -4

 .الفصل أوالمعاش  إلى باإلحالةحكم  إذا

 مالحظا  

 أجلللرهيصلللرف للعاملللل  -3

فيه  تنتهي الذياليوم  إلى

 األسللللباب ألحللللد خدمتلللله

 .المبينة بعاليه 

 أوكلامال  األجلريستحق  -9

حالة الفصلل  فيمنقوصا 

لعلللللدم اللياقلللللة الصلللللحية 

حتللللى  األحللللوالحسللللب 

 المرضللية أجازتللهانتهللاء 

علللاش بنلللاء للم إحالتللله أو

 .على طلبه

كللان انتهلللاء الخدملللة  إذا -0

الوظيفلللللة  إلغلللللاءبسللللبب 

بقلللرار  مللللن  أو المؤقتلللة

رئللللللللليس الجمهوريلللللللللة 

يسللتحق العامللل تعويضللا 

يللتم  أن الللى اجللرهيعللادل 

إبالغلللللله بللللللالقرار مللللللع 

مراعللاة مللا جللاء بللالفقرة 

 ال انية

 

   األخطاء الشائعة
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   احتياطيالعامل المحبوس   اسم النفقة

     

 أويتتم صترفه للعامتل المحبتوس احتياطيتا  التذي األجترتمثل تكلفة   توصيف النفقة 

بقتتوة  حبستتهوالموقتتوف عتتن عملتتة متتدة  جنتتائيينفتتذ حكتتم  التتذي

 .القانون

 مالحظا  
 

عنلد علودة العامللل 

على  أمرهيعرض 

لمختصللة السلللطة ا

 يتبللللع مللللالتقريللللر 

لة ائن مسلللللللأبشللللللل

 فلذذا ديبيلاأتالعامل 

اتضلللللللللم علللللللللدم 

وليته يلللللللتم مسلللللللئ

صلللللرف نصلللللف 

 .الموقوف  هاجر

    

 األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 8741لسنة ( 74)ين   لم لة رقم يالع ملين الممننظ م  ق ن ن -3
 (84مادة ) .م  تعميالته الئحته التنفيذية المش ر إليه 

 اإلدارةالمستقرة للجهاز المركزي للتنظيم و  المبادئ -9

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

 األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 ( الشأنهذا  في )للسلطة المختصة  تنفيذيقرار  -3

 

    

الرقابة  إجراءا 

 على النفقة 

يجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  إلجراءا لبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -5

و الحكم  تياطياحكان الحبس  إذا أجرهيصرف نصف  -5

 .نهائيغير  الجنائي

 .حكم نهائياالكان  إذا هأجريحرم المحبوس من كامل  -3

 

 

   األخطاء الشائعة
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   العامل المعتقل  اسم النفقة

     

 مالحظا   .يصرف للعامل المعتقل  الذي األجرتمثل تكلفة   توصيف النفقة 

 

 
    

 األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 8741لسنة ( 74)ين   لم لة رقم يممنالع ملين النظ م  ق ن ن -3
 .(84مادة ) .م  تعميالته الئحته التنفيذية المش ر إليه 

 . اإلدارةالمبادئ المستقرة للجهاز المركزي للتنظيم و  -9

 990الفتوى والتشريع رقم  لقسميفتوى الجمعية العمومية  -0

 .3580/4/86ملف رقم  95/0/9337 في

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتتندا  

   المؤيدة للصرف

 األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 ( الشأنلك ذ في )للسلطة المختصة  يتنفيذ قرار   -3

 

    

الرقابة  إجراءا 

 على النفقة 

يجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند ) تباط مالي علي البند المختص وجود ار -5

تدور معه   التيوملحقاته اللصيقة  األساسي األجريصرف  -5

 . الخ. ......  واإلضافيةوجودا وعدما  كالعالوات االجتماعية 

 

 

   األخطاء الشائعة
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   الموقوف عن العمل  اسم النفقة 

     

للعامل الموقوف عن العمل   يصرف الذي األجرتمثل تكلفة   قة توصيف النف

من السلطة  يادارقرار  -قضائيحكم  -يا  المحبوسين احتياط)

 ( .المختصة 

 مالحظا  

 

    

 األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

لسنة ( 74)ن   لم لة رقم يلين الممنيالع منظ م  ق ن ن -3
مادة ). م   الئحته التنفيذية  تعميالتهالمش ر إليه  8741

80) . 

 . اإلدارةالمبادئ المستقرة للجهاز المركزي للتنظيم و  -9

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

 األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 (الشأنذلك  في )للسلطة المختصة  التنفيذي القرار -5

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

يجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -0

قف لحين اعتبارا من تاريخ الو األجريصرف نصف  -0

 أوالمختصة لتقرر صرف  التأديبيةعرضه على المحكمة 

 :التالي،  وذلك على النحو  أجرهمن  الباقيعدم صرف 

 إليهالم يتم العرض على المحكمة المشار  إذا 

 األجرتاريخ الوقف يصرف  أيام منخالل عشرة 

 .نهأما يتبع في شحتى تقرر المحكمة  كامالا 

  ن يخالل عشرتصدر قرارها  أنعلى المحكمة

يصدر  لم فذذايوما من تاريخ العرض عليها 

 .كامالا  األجرقرارها يصرف 

 ي  وزج   أوفظ التحقيق معه ح   أوالعامل  رئ  ب   إذا 

لمدة ال تزيد عن  األجرالخصم من  أو باإلنذار

 أماصرف له الجزء الموقوف صرفه  أيامخمسة 

التي وقع  ر السلطة دشد تقكان الجزاء ا إذا

 .الموقوف صرفه األجرشان  فييتبع  ما الجزاء

 خدمته من تاريخ  وانته صل لفكان الجزاء ا إذا

ما قد يكون سبق له وقفه عن العمل ال يسترد منه 

 .األجرصرفه من 

المراجعة الحسابية وحساب الضرائب والدمغات المستحقة   -3

التأمين والمعاشات مع مراعاة الحد األقصى  واشتراكات

 .إلشتراكات األجر

 

 

   األخطاء الشائعة

  

   

 

 

 



 

 44 

 نفاق علي األجوربنود اإلبعض 

 

 55551515 -نوع                                               التشجيعيةوأالدورية  -العالوا    الكود/النفقة اسم

 

الوظيفية التي التشجيعية الممنوحة للعامل حسب درجته  وأتمثل تكلفة العالوا  الدورية   توصيف النفقة

 .يشغلها بجدول األجور

 

 :تياآلعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع   السند القانوني

 الئحته المش ر إليه  8741لسنة ( 74)ن   لم لة رقم يالع ملين الممنينظ م  ق ن ن -3
 ض ا ق  12ال ا الم رية  الم ما  ض ا ق الع 78الم ما ) .م التنفيذية  تعميالته

، مع عمم اإلخالل   لق انين  الل ائح   النظم ال ظيفية الخ صة (ةالتشجيعيالعال ا  
 . عينه المق قة    جه    عينه  أ  عل   ئ   

 .قرار السلقة المختصة  منح العال ا -9

 

المستتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

 :تياآلعلي  التأكيديجب  األولابة علي الباب للرقللمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  

وذلك طبقا لألوضال التي  التشجيعية، أوالدورية  قرار السلطة المختصة بمنم العالوة -3

 .تقررها

 .استمارة اعتماد الصرف وبها أسماء العاملين المستحقين للعالوة -9

 

إجتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتة علتتى 

 النفقة 

يجتب  األولعلتي البتاب العامتة للرقابتة  لإلجتراءا بعد الرجوع  

 :تياآلعلي  التأكيد
أو التللرخيص المللالي مللن  (سللماح البنللد)وجللود ارتبللاط مللالي  -3

 .السلطة المختصة في غير سنة االستحقاق

أن جميللع األسللماء ضللمن قللرار السلللطة المختصللة الصللادر  -9

 .بمنم العالوة

حساب اشتراكات التأمين والمعاشات مع مراعلاة الحلد صحة  -0

 .األجر األساسياألقصى الشتراكات 

سلللاب الضلللرائب واللللدمغات حصلللحة المراجعلللة الحسلللابية و -0

 .المستحقة

مراعاة أي ضوابط أخرى أو تعديالت تكلون قلد وردت عللى  -4

 .السلطة المختصة قرار

 مالحظا  

 

 

   األخطاء الشائعة

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 45 

 

 55551513 -نوع                                                                 ن أجور موسمي  الكود/النفقة اسم

 

تمثل تكلفة ما يمنح في حالة التعاقد مع من يقوم بأعمال عارضة أو موسمية تحتاجها   توصيف النفقة

 .الجهة اإلدارية

 

 :تياآلعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع   القانونيالسند 

 الئحته المش ر إليه  8741لسنة ( 74)ن   لم لة رقم يالع ملين الممنينظ م   ن نق -3
مع عمم اإلخالل   لق انين  الل ائح   النظم ، (34 ،30المادة ) .م التنفيذية  تعميالته

 . عينه ال ظيفية الخ صة المق قة    جه    عينه  أ  عل   ئ   
 .بشأن العمالة المؤقتة  9339 لسنة 935قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -9

بالقواعد التنفيذية 9339 لسنة 72للتنظيم واإلدارة رقم  المركزيقرار رئيس الجهاز  -0

 .للعمالة المؤقتة

 

المستتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :تياآلعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  
 .العقد الخاص بالعامل  -3

 .للتنظيم واإلدارة المركزيموافقة الجهاز  -9

 

إجتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة 

العامتة للرقابتة علتي  لإلجتراءا بعد الرجوع  

 :تياآلعلي  التأكيديجب  األولالباب 

وجود ارتبلاط ملالي عللي البنلد المخلتص  -3

 (.سماح البند)بالصرف 

اعتملللاد اسلللتمارة الصلللرف ملللن رئللليس  -9

 .الجهة أو من يفوضه 

تسللاب قيمللة األجللر عللن عللدد صللحة اح -0

األيللام الفعليللة المسللتحقة عللن جللزء مللن 

 الشهر

الحسللابية السللتمارة الصللرف  المراجعللة -4

حسلللاب الضلللرائب واللللدمغات صلللحة و

المسللللللللللتحقة واشللللللللللتراكات التللللللللللأمين 

والمعاشللات مللع مراعللاة الحللد األقصللى 

 .الشتراكات األجر المتغير

مراعللاة أى ضللوابط أخللرى أو تعللديالت  -5

قلللرار السلللللطة تكلللون قلللد وردت علللللى 

 .المختصة

 :مالحظا  

 أجللوريحظللر التعاقللد الجديللد علللى نللول  -3

 9339لسلنة  32موسميين وفقا للقلانون 

قانون نظام العاملين  أحكامبتعديل بعض 

 47المللدنيين بالدولللة الصللادر بالقللانون 

والتجديد للتعاقدات القائملة ، 3278لسنة 

بعد مراجعة التنظيم واإلدارة وفى حدود 

تأشللليرات طبقلللا ل المتاحلللة  داتاالعتملللا

 (.09مادة العامة للدولة  الموازنة 

- :اآلتييستحق المتعاقد نظير عمله  -9

شللهرية تسللاوى بدايللة ربللط  مكافللأة -أ

درجللة المتعاقللد مللع نظيللره المعللين 

 .على درجة دائمة

العللللللالوات الخاصللللللة المضللللللافة  -ب

 .محسوبة على قدر المكافأة 

حللن لللم ي التلليالعللالوات الخاصللة  -ج

 .ضمهاموعد 

 .االجتماعيةالعالوات  -د

 .منحة عيد العمال -ه  

 والمكافللآتة الحللوافز والبللدالت بسللبالنو    

 فليتصلرف واألجور المتغيرة األخلرى 

ضوء ما تقرره السلطة المختصلة إذا ملا 

وفى ضوء ما  استحقاقهاتوافرت شروط 

المالية بموازنة كل  االعتماداتتسمم به 

 .جهة إدارية 

بنظام جلزء ملن  االستفادةكن للمتعاقد يم -0

 األجلرالوق  مقابلل اسلتقطال نسلبة ملن 

 .العمل الحتياجات وفقا

 

   األخطاء الشائعة
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 55551315 -نوع                                   تعويض العاملين عن جهود غير عادية    الكود/النفقة اسم

 

وما يمنح , للعامل مقابل الجهود غير العادية في أوقا  العمل الرسمية تمثل تكلفة ما يمنح  توصيف النفقة

للعامل مقابل األعمال اإلضافية في غير أوقا  العمل الرسمية والتي يكلف بها من الجهة 

 .المختصة كنسبة من أساسي المرتب أو كمبلغ مقطوع

 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األوللي الباب العامة للرقابة ع للضوابط القانونيةبعد الرجوع   القانونيالسند 

 الئحته التنفيذية المش ر إليه  8741لسنة ( 74)ين   لم لة رقم يالممن الع ملنظ م  ق ن ن -3
مع عمم اإلخالل   لق انين  الل ائح   النظم ال ظيفية الخ صة ، (46ة الماد) .م  تعميالته

 . عينه المق قة    جه    عينه  أ  عل   ئ   

 

ندا  المستتتتتتتتتت

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  
 .قرار السلطة المختصة بمنم المكافأة وضوابط الجهود غير العادية واألجر اإلضافي -3

 .استمارة الصرف وبها األسماء المقرر منحها الجهود غير العادية أو األجر اإلضافي -9

 

إجتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة 

يجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

سماح )وجود ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  -3

 (.البند

وبيان األعمال المكلف بها العامل ، موافقة السلطة المختصة  -9

 . مل اإلضافيةوساعات الع ،غير أوقات العمل الرسمية  في

أسماء العاملين المقرر لهم الجهود غير العادية أو األجر  -0

 .اإلضافي

 .إستمارة الصرف من رئيس الجهة أو من يفوضه  اعتماد -4

المراجعة الحسابية وفقا لقرار السلطة المختصة في هذا  -5

 .الشأن

التأمين  واشتراكات، حساب الضرائب والدمغاتصحة  -6

ة الحد األقصى إلشتراكات والمعاشات المستحقة مع مراعا

 .األجر المتغير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظا  

ال يجلللللوز تجلللللاوز 

جمللللللة اعتملللللادات 

تعللللويض العللللاملين 

عللللن جهللللود غيللللر 

بقرار من  إالعادية 

رئللليس الجمهوريلللة 

من يفوضه وفى  أو

حللللللللللدود وفللللللللللور 

اعتملللللادات البلللللاب 

تأشللللللليرات "األول 

 " 03الموازنة مادة 

 

  األخطاء الشائعة
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 55551315 -نوع                                                           المكافآ  التشجيعية   الكود/النفقة ماس

 

أو أعماال أو , من خدما  ممتازة ونهللعاملين نظير ما يقدم مكافآ تمثل تكلفة ما يمنح من   توصيف النفقة

 فيأو توفير  األداءرفع كفاءة ق العمل أو ى تحسين طرتساعد عل اقتراحا بحوثا  أو 

 .النفقا 

 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع   القانونيالسند 

 الئحته المش ر إليه  8741لسنة ( 74)ن   لم لة رقم يالع ملين الممنينظ م  ق ن ن -3 
النظم ال ظيفية   لق انين  الل ائح  ع عمم اإلخالل م،  (53المادة ) م التنفيذية  تعميالته

 . عينه الخ صة المق قة    جه    عينه  أ  عل   ئ   

 

المستتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  
 .موافقة السلطة المختصة بضوابط صرف المكافأة   -3

 .إستمارة الصرف وبها أسماء العاملين المستحقين للمكافأة   -9

 

إجتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

يجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  لإلجراءا بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

سماح )وجود ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  -3

 (.البند

 . و من يفوضه إستمارة الصرف من رئيس الجهة أ اعتماد -9

 .توقيع مدير شئون العاملين على اإلقرارات الالزمة  -0

جميع األسماء ضمن قرار السلطة المختصة الصادر  نأ -4

 .بمنم المكافأة

مع مراعاة ، التأمين والمعاشات  اشتراكاتحساب صحة  -5

 .الحد األقصى إلشتراكات األجر المتغير

حساب الضرائب صحة المراجعة الحسابية للمكافأة و -6

 . الدمغات المستحقة و

مراعاة أى ضوابط أخرى أو تعديالت تكون قد وردت على  -7

 .السلطة المختصة  قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظا  

ال يجللللللوز تجللللللاوز 

بنللد جمللة اعتمللادات 

تشلجيعية  المكافآت ال

بقرار من رئليس  إال

ملللن  أوالجمهوريلللة 

يفوضلله وفللى حللدود 

وفللللللور اعتمللللللادات 

البللللللللللللللللللللاب األول 

تأشيرات الموازنلة "

 "03ادة م

    

  األخطاء الشائعة
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 55551312 -نوع                                      (  ماجستير ودكتوراه ) حافز تميز   الكود/النفقة اسم

 

تمثل تكلفة ما يمنح كحافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة والحاصلين على درجة   توصيف النفقة

 .يعادلها و الدكتوراه وما يعادلهاالماجستير وما 

 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع   السند القانوني
 .بشأن منم الحافز 9335 لسنة 704قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -3

 .تحقاق الحافزبشأن ضوابط اس 9332لسنه  48قرار وزير الدولة للتنمية اإلدارية رقم  -9

 .الخاص بشروط منم الحافز 9332لسنه  60كتاب دوري وزارة المالية رقم  -0

 

المستتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  
 .قرار السلطة المختصة -3

 .رف الحافز إستمارة الصرف وبها أسماء العاملين المقرر لهم ص -9

 

إجتتتتتتتتتراءا  

الرقابة علتى 

 النفقة 

العامتة  لإلجتراءا بعد الرجوع  

يجتتب  األولللرقابتة علتتي البتتاب 

 :اآلتيعلي  التأكيد

وجللود ارتبللاط مللالي علللي  -3

البنلللد المخلللتص بالصلللرف 

 (.سماح البند)

( 933)الحللافز بفئلللة يمللنم  -9

جنيلللله شللللهريا للحاصلللللين 

 مللللللاعلللللللى الللللللدكتوراه أو 

 (333)بفئلللللللة ، ويعادلهلللللللا

جنيلللله شللللهريا للحاصلللللين 

أو ملللللا  عللللللى الماجسلللللتير

 .يعادلها

أسماء العاملين المقلرر لهلم  -0

 .صرف الحافز

المراجعلللللللللللة الحسلللللللللللابية  -4

صلحة الصلرف و الستمارة

حسللللللللللللاب الضللللللللللللرائب 

، واللللللللدمغات المسلللللللتحقة 

التللللللللللأمين  واشللللللللللتراكات

والمعاشللللات مللللع مراعللللاة 

الحللد األقصللى إلشللتراكات 

 .األجر المتغير

مراعاة أى ضلوابط أخلرى  -5

و تعللللللديالت تكللللللون قللللللد أ

وردت علللى قللرار السلللطة 

 .المختصة 

 :مالحظا  

يسلتحق العلاملين المصلرح لهللم بالعملل بعلض الوقلل   -3

، (ذات النسلللبة ملللن الحلللافز)مقابلللل نسلللبة ملللن األجلللر 

يجللوز الجمللع بللين هللذا الحللافز وأيللة أجللور متغيللرة و

 . بأنواعها المختلفة

 :األتيك اشروط منح الحافز المنصوص عليه -9

السلابقة  السلنة فليمن حصلل ل يستحق الحافز كامالا   -أ

تقللارير الكفايللة  فلليأعلللى مرتبللة  لمللنم الحللافز علللى

ع ق لليكللون قللد و   أالو، هللة للقواعللد المقللررة بالج فقللاا و

 أيلللةعليللله جلللزاءات تجلللاوز خصلللم خمسلللة أيلللام أو 

 .العام السابق على منم الحافز في عقوبة تأديبية أشد

صللل علللى المرتبللة يسللتحق نصللف الحللافز مللن ح  -ب

 أالو بشلرط ، تقرير الكفايلة  فيالتالية ألعلى مرتبة 

يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسة أيام 

العام السلابق عللى ملنم  فيأية عقوبة تأديبية أشد  أو

 .الحافز 

 الوظلللائف القياديلللة الحلللافز وفقلللاا  يسلللتحق شلللاغلو  -ج

ة ألحكللام هللذا القللرار و ذلللك لمللن لللم يوقللع عليلله أيلل

 .السابقة على منم الحافز  لسنةجزاءات خالل ا

لمسللتدعين لخدمللة اللعللاملين  هللذا الحللافز يصللرف -د

 إذاالخدملللة العسلللكرية  فللليالمسلللتبقين  أو االحتيلللاط

 .األخرى  استحقاقهتوافرت لديهم شروط 

نظم ال يترتلب عللى تطبيلق هلذا القلرار المسلاس بل -ه  

 .خرى العالوات األاإلثابة و الحوافز القائمة و

ال يصرف هذا الحافز إال علن درجلة علميلة واحلدة  -و

 (.المؤهل األعلى  )

 

  األخطاء الشائعة
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 النفقة اسم

 الكود/
 55551355                                                                       اإلضافي حافز اإلثابة  

 

توصيف 

 النفقة

ما يتقاضاه العامل فعال  من حوافز و مقابل جهود غير  )قيمة الفرق بين ل تكلفة الحافز مثت 

عادية و بدال  و مكافآ  دورية لها صفة العموم, أو التي تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة 

و نسبة ( ا الشهري عند الحساب على أن يتم حساب متوسطه,أو لعدة مرا  في العام الواحد 

 .المقررة%( 511)ـ ال
 

 الستتتتتتتتتتتتتتند

 القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع  

 .9333/9339ن ربط موازنة العام المالي أبش 9333 لسنة 53المرسوم بقانون رقم  -3

 .اإلضافيبشأن حافز اإلثابة  9333 لسنة 227قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -9

 .% 933بشان تعليمات صرف حافز ال   9333 لسنة 436قرار وزير المالية رقم  -0
 

 المستتتندا 

المؤيتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  

 .رف وبها أسماء المستحقين للحافزإستمارة الص -3

 .القواعد التنفيذية لصرف الحافز  -9
 

إجتتتتتتراءا  

الرقابتتتتتتتتتتتة 

 نفقة على ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العامتتة  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

يجتتب  األولللرقابتتة علتتي البتتاب 

 :اآلتيعلي  التأكيد

وجود ارتباط مالي عللي البنلد  -3

سلللماح )المخلللتص بالصلللرف 

 (.البند

أن جملللة مللا يتقاضللاه العامللل  -9

مللللللن حللللللوافز أو بللللللدالت أو 

مكافللآت يللتم الخصللم بلله علللى 

البنللللللد المخللللللتص بموازنللللللة 

 . الوحدة

جملة ملا يتقاضلاه  فيال يدخل  -0

العامللل مللن حللوافز أو بللدالت 

مكافلللأة )كلللل ملللن أو مكافلللآت 

بلدالت التفلرغ  -جذب العمالة 

ت بللللدالت اإلقامللللة بالجهللللا -

بللللدالت ظللللروف و  -النائيللللة 

 (.الوظيفة مخاطر

صللحة احتسللاب قيمللة األجللر  -4

علللللن علللللدد األيلللللام الفعليلللللة 

 المستحقة عن جزء من الشهر

صلللحة والمراجعلللة الحسلللابية  -5

حسللاب الضللرائب والللدمغات 

 واشللللللللتراكات، المسللللللللتحقة 

التللللللأمين والمعاشللللللات مللللللع 

مراعلللللللاة الحلللللللد األقصلللللللى 

 .إلشتراكات األجر المتغير 

مراعاة أى ضوابط أخلرى أو  -6

تعللللديالت تكللللون قلللللد وردت 

عللى قللرار السللطة المختصللة 

بخصوص الجمع بلين الحلافز 

 .واألجور المتغيرة األخرى 

 مالحظا  

بقلرار  إالمللة اعتملادات الحلوافز ال يجوز تجلاوز ج -3

وفلى حلدود ، ملن يفوضله  أومن رئليس الجمهوريلة 

تأشليرات الموازنلة )اعتمادات الباب األول  اتوفور

 .(03مادة 

البلدالت  اسلتبعاديتم صرف الفلرق المشلار إليله بعلد  -9

 .0/99 اإلضافيالمذكورة على بند حافز اإلثابة 

الوقل   يحق للعاملين اللذين يتقلرر لهلم العملل بعلض -0

المقللرر  األجللرمقابللل نسللبة مللن األجللر مللنحهم قيمللة 

 .وفقا لتلك النسبة إذا ما توافرت شروط استحقاقها

 كللل مللن العللاملين الللذين تفيد مللن هللذا القللرارال يسلل -4

 بشأنهم نظم إثابلة أفضلل أو يتقاضلون حلوافز ىتسر

مكافلآت دوريلة  بلدالت وو ةغير عاديلمقابل جهود و

مللن األجللر %( 933)تها علللى سللنوية تزيللد نسللب أو

  .األساسي

وكللللذا العللللاملين المعللللارين للعمللللل خللللارج الللللبالد  -5

العاملين الموجودين باللداخل أو بالخلارج فلي إجلازة 

خاصلة بللدون مرتلب أو إجللازات أو ملنم دراسللية أو 

ضللافي لهللم عنللد يصللرف حللافز اإلثابللة اإل، بع للات

عتبلاراا ملن تلاريخ تسللمهم العملل االعودة إلى العملل 

 . األساسيأساس األجر  بالداخل على

 3/7/9333عتبلاراا ملن ايملنم العلاملون المعينلون  -6

علللى الدرجللة السادسللة تعيينللاا مبتللدأ مكافللأة اسللت نائية 

لمواجهة األعباء المعيشلية ، عللى  جنيه 36مقدارها 

أن تدخل هذه المكافلأة فلي حسلاب جمللة ملا يتقاضلاه 

 .العامل من الحوافز والمكافأة و البدالت

 

   الشائعة األخطاء
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     55551115                         بدل التمثيل للوظائف العليا   كود/اسم النفقة

     

تفرضها الوظيفة فال  التيبدل يصرف لمواجهة االلتزاما    توصيف النفقة 

 التيهو شغل الوظيفة وق سببه وال يستحق إال بتحق أجرا  يعتبر 

 .بأعبائهام تقرر لها هذا البدل أو القيا

 مالحظا  

    

 األولالعامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

لسنة ( 74)ن   لم لة رقم يالع ملين الممنينظ م  ق ن ن -3
مادة )    .م  تعميالته الئحته التنفيذية المش ر إليه  8741

49 ) 

 3272 لسنة 864رقم الوزراء  مجلس قرار رئيس -9

 .ن منم بدل التم يلأبش 3289 لسنة 844  رقم قرارالو

 .اإلدارةالمبادئ المستقرة للجهاز المركزي للتنظيم و  -0

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

 األولللرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

ل 309استمارة المرتب (  األولىالصرفية  ) صرفبداية ال في

من قرار  األصلل ح مكرر مرفق معها صورة طبق 309أو ح 

 .السلطة المختصة بشغل الوظيفة  و إقرار استالم العمل

 

    

إجتتراءا  الرقابتتة 

 على النفقة 

يجتب  األولالعامتة للرقابتة علتي البتاب  لإلجتراءا بعتد الرجتوع  

 اآلتيعلي  التأكيد

 وجود االرتباط وتوقيع مسئول الموازنة على االستمارة  -3

أن اللللوزراء والتأكلللد ملللن  مجللللس صلللدور قلللرار ملللن رئللليس -9

 .للجهة التنظيميالوظيفة مدرجة ضمن الهيكل 

 -:يليصحة احتساب فئات البدل كما  -0

ج سللللللللنويا وكيللللللللل وزارة 3533وزارة  أولوكيللللللللل 

ج سللللنويا 533ج  سلللنويا مللللدير عللللام مصلللللحة 3953

هذا البدل ملع  مع جواز جمع( س الجمهورية رئي يعينه)

 .بدالت طبيعة العمل

قلانون التلأمين  فليالبدل من عناصلر اجلر االشلتراك المتغيلر   -4

  .إليهالمشار 3275لسنة  72رقم  الصادر بالقانون االجتماعي

المراجعة الحسلابية السلتمارة الصلرف و حسلاب الضلرائب و  -5

المعاشلللات ملللع المسلللتحقة واشلللتراكات التلللامين و  تواللللدمغا

 .األجرالشتراكات  ىاالقصمراعاة الحد 

 

    

 :الشائعالخطأ 

 صرف البدل للقائمين بالعمل بدون صدور قرار السلطة المختصة 
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     55551152                               بدل طبيعة العمل   كود/اسم النفقة

     

يتطلبه القيام بأعباء الوظيفة من صعوبة يتقرر نظير ما   توصيف النفقة 

ومشقة يتحملها العامل الشاغل لهذه الوظيفة وهو بصدد 

يشغلها العامل  التيبسبب كون الوظيفة  أوالقيام بمهامها 

ها لمخاطر معينة وبذلك وتعرض شاغلي التيمن الوظائف 

يتقرر بشأنها  التين بدل طبيعة العمل يلتصق بالوظيفة إف

ور معها وجودا وعدما وذلك بغض النظر ويالزمها ويد

استحقاق  من ثم فإنعن العامل الشاغل لهذه الوظيفة و

 . قرر لهامال الوظيفة بشغل  بدل طبيعة العمل مرهونا  

 مالحظا  
شللللمال وجنللللوب سلللليناء  -3

ضللللم   التلللليوالمنلللاطق 

لمحافظلللات القنلللاة  إداريلللا

  مللن سلليناء قللانون اللل ال

وقانون  3276 لسنة333

تقرير ب 3283 لسنة 344

طبيعللللللللة عمللللللللل  بللللللللدل

 المناطق المحررة بسيناءب

ملللن % 75ل قيملللة البلللد.

بدايلللة المربلللوط للدرجلللة 

 بجميع مناطق سيناءو

بللللدل طبيعللللة للعلللللاملين  -9

بالهيئللة العاملللة لألرصلللاد 

الجويللللللة قللللللرار رئلللللليس 

 3424الجمهوريلللة رقلللم 

وقللللللللرار  3274 لسللللللللنة

رئلللللليس الهيئللللللة العامللللللة 

 3287 لسللنة 9 لألرصللاد

 األجلللرة ملللن بدايللل 43%

 لشللاغليالمقللرر للوظيفللة 

الوظلللللللللللللائف العليلللللللللللللا 

والراصللللدون ومالحظللللو 

% 03عملللللال الرصلللللد و

 العاملين بالهيئة لباقي

بللللللدل طبيعللللللة العمللللللل  -0

المقرر للعاملين بمصللحة 

الميكانيكلللللللا والكهربلللللللاء 

القللائمين بتشللغيل وصلليانة 

والصلرف  اللريمحطات 

قللللللرار رئلللللليس مجلللللللس 

 لسللللللللنة 593الللللللللوزراء 

 من% 03، بنسبة 3277

 التليبداية الربط للوظيفلة 

 يشغلها العامل

قرار رئليس الجمهوريلة  -4

بللدل  3263 لسللنة 9953

طبيعللللللة عمللللللل لعمللللللال 

 مكافحة الجراد 

قرار رئليس الجمهوريلة  -5

لملللللنم  3263 لسلللللنة 76

 لخريجيبدل طبيعة عمل 

  الصحي الفنيالمعهد 

 

    

للرقابة علي الباب العامة  للضوابط القانونيةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول

طبيعة مجموعة القوانين والقرارات المنظمة لبدالت 

 .العمل

 

    

المستتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

للرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول
استالم  قرارإمن  األصلرفق صورة طبق يبداية الصرف 

 .المرتبصرف العمل واستمارة 

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة 

 األولالعامتة للرقابتة علتي البتاب  لإلجتراءا بعد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
( سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -3

 وتوقيع مسئول الموازنة على االستمارة

قلرارات  فيط المنظمة الواردة مراعاة إعمال الضواب -9

 ياالساسلويطبق علي البدل ما يطبلق عللى  منم البدل

 .عمل فعلية  أيامخصم الجزاء واستحقاقه عن  في

مللن % 333لمجمللول البلدالت  األقصلىمراعلاة الحللد  -0

 .ياالساس

قلانون  فليالبدل ملن عناصلر اجلر االشلتراك المتغيلر  -4

سللنة ل 72رقللم  الصللادر بالقللانون االجتمللاعيالتللأمين 

 .إليهالمشار 3275

المراجعلللة الحسلللابية والضلللريبية وسللللطات االعتملللاد  -5

واإلقللرارات لالسللتمارة علللى الوجلله المبللين بالالئحللة 

 00،  35للموازنة والحسابات  المواد  المالية

 

    

  :الشائعالخطأ 
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                 ووقاية من االشعة  بدل عدوى  كود/اسم النفقة

55551110  

  

      

تمتنح لمجابهتة  التتيبدل العدوى هو من البدال  الوظيفية   توصيف النفقة 

 .ظروف ومخاطر الوظيفة 

 م حظات 
 ييييمل عيييييم ة الصيييييي ملة   -8

 المهنمسييييييين الييييييزراعيين 
   اخصييييييي ئ الكيمييييييي ئيين 
الجهي ز   ي التغذية الع ملين 

قيييييييرار . )للم لييييييية ياالمار
رئييييييس مجليييييس الييييي زراء 

   8771 لسييييييييييييينة 2144
 قيمييييييه 8776لسيييييينة8426
سييييين ي   حيييييم  جنييييييه 361

ميييين  ماييييية % 71 أقصيييي 
 (المقرر لل ظيفة األجر

 ييييييمل عييييييم ة المقييييييررا  -2
لألق ييي ء ال شيييريين  أق ييي ء 

مجلس  قرار رئيس األسن ن
 لسيييييييينة 8627 اليييييييي زراء

 جنيييييه 361 قيميييية  8772
% 71 أقصيي سيين ي   حييم 
المقيييرر  األجيييرمييين  مايييية 

 .لل ظيفة
 لألق يييييي ء ييييييمل عييييييم ة  -3
 ل يقيييييريين قيييييرار رئييييييسا

لسينة  231ال زراء مجلس 
 جنيييييه 361قيميييية   8773

% 71 أقصيي سيين ي   حييم 
المقيييرر  األجيييرمييين  مايييية 

 .لل ظيفة
 يييمل عيييم ة للممرضييي    -7

 الق يعيي   ظيي ئف العييالج 
مجليييييييس قيييييييرار رئييييييييس 

لسيييييييييينة  866 اليييييييييي زراء
 2111 لسنة 861  2111
سيييين ي   جنيييييه 361 قيميييية 
ميييين % 71 أقصيييي  حييييم 
لمقيييييييرر ا األجييييييير مايييييييية 
 .لل ظيفة

 لل ظيييي ئف  ييييمل العييييم ة -1
 ييي زارا  لعييي ملينل األخيييرة

مجليس الصحة قرار رئيس 
 لسيينة 2144اليي زراء رقييم 

 جنيييييييه811 قيمييييية  8771
سيين ي  للمرجيية الث لثيية  ميي  

سيييين ي   جنيييييه821يعل هيييي  
 جنيييه 76للمرجيية الرا عيية  

مييين المرجييية  ألقيييلسييين ي  
ال  أنالرا عييييييية  مراعيييييييي ا 

مييين  مايييية % 71يتجييي  ز 
لل ظيفييية لل ظييي ئف  ألجيييرا

اليييييي ارما  قيييييييرار  زيييييييير 
 لسيييينة 266الصييييحة رقييييم 

8771 

    

العامة للرقابة علي الباب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول

لسنة ( 74)ين   لم لة رقم يالع ملين الممننظ م  ق ن ن -8
     .م  تعميالته  الئحته التنفيذيةالمش ر إليه  8741

مع عمم اإلخالل   لق انين  الل ائح    ،( 72م ما )
النظم ال ظيفية الخ صة المق قة    جه    عينه  أ  

 . عينه عل   ئ   
 لسنة 3694الوزراء ارقام   مجلس قرارات رئيس -9

 لسنة 9577و 3753و 3220 لسنة 905و 3229

3225 

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

للرقابة علي الباب للمستندا  العامة المؤيدة لرجوع بعد ا 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول
استالم العمل  إقرار(  األولىالصرفية  )بداية الصرف  في

  .المرتبصرف مرفق باستمارة 

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة 

 األولالعامتة للرقابتتة علتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  كيدالتأيجب 
سلماح البنلد ) وجود ارتباط مالي علي البنلد المخلتص  -3

 وتوقيع مسئول الموازنة على االستمارة ( 

العيي ملين المييمنين لقيي ن ن نظيي م أن الموظللف خاضللع  -9
 الئحتيه المشي ر إلييه  8741لسنة ( 74)  لم لة رقم 
 للوظيفة  وان يكون شاغالا  م ، تعميالتهالتنفيذية 

وفقللا للضللوابط المنظمللة لقللرارات  تحللدد قيمللة البللدل -0

 .الوزراء مجلس المنم الواردة بقرارات رئيس

قلرارات  فيمراعاة إعمال الضوابط المنظمة الواردة  -4

 ياالساسلويطبق علي البدل ما يطبلق عللى  منم البدل

 .عمل فعلية  أيامخصم الجزاء واستحقاقه عن  في

مللن % 333لمجملول البلدالت  األقصلىمراعلاة الحلد  -5

 .ياالساس

قلانون  فليالبدل ملن عناصلر اجلر االشلتراك المتغيلر  -6

لسللنة  72رقللم  الصللادر بالقللانون االجتمللاعيالتللأمين 

 .إليهالمشار 3275

المراجعلللة الحسلللابية والضلللريبية وسللللطات االعتملللاد  -7

واإلقللرارات لالسللتمارة علللى الوجلله المبللين بالالئحللة 

 00:  35ة للموازنة والحسابات  المواد المالي

 

    

  :الشائعطأ الخ

 



 

 50 

 اسم

 كود/النفقة

بدل حرمان للصيادلة والحكيما  والمولدا  والممرضا   

 55551116              والزائرا  الصحية والمفتشا 

 مالحظا  
الحكيمللللللللللللات  -3

ات والمولللللللللللد

ومسلللللللللاعدات 

المولللللللللللللللدات 

 نينطبللق عللليه

قلللللللرار رقلللللللم 

 سللللللللللنةل 345

 بذقرار 3269

 جنيلله 06بللدل 

 .سنويا

يطبلللللق عللللللي  -9

 خريجللللللللللللللللي

ارس ملللللللللللللللللد

 التمللللللللللللريض 

قللللرار رئلللليس 

الجمهوريلللللللللة 

 لسللنة 89رقللم 

3263 

بصلللرف بلللدل 

جنيلله  5تفللرغ 

شللللللللللللللللللللهريا 

عللللللللللللللللاملين لل

بالقللللللللللللللللاهرة 

جنيلللللللللللللللللللله 6

 .للمحافظات

 

    

توصيف 

 النفقة 

تقتضى مزاولة  التيبدل الحرمان من البدال  الوظيفية  

ترتبط بالدرجة العلمية للموظف وان  إنهاالعمل فعليا كما 

 5201لسنة10لوظائف طبقا للقانون يكون شاغال ألحد ا

 .بنظام العاملين المدنيين بالدولة 

 

    

العامة للرقابتة علتي البتاب  للضوابط القانونيةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول
 لسلنة 3328اللوزراء رقلم  مجللس قرار رئليس :التمريض

 لسلللنة 368اللللوزراء رقلللم  مجللللس وقلللرار رئللليس 3227

9335 

و  3257 لسللنة 760قللرار رئلليس الجمهوريللة  : الصتتيادلة

 3263 لسنة 3678قرار رئيس الجمهورية رقم 

 345قلرار رئليس الجمهوريلة رقلم  :والمولتدا الحكيما  

 3263 لسنة 89وقرار رئيس الجمهورية  3269 لسنة

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

للرقابة علتي البتاب ؤيدة للمستندا  العامة المبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول
اسلتمارة المرتلب (  األوللىالصلرفية  )بدايلة الصلرف  فلي

ل ح مكلللرر مرفلللق بهلللا صلللورة طبلللق 309ل ح أو 309

 استالم العمل  إقرارمن  األصل

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة 

 ولاألالعامتة للرقابتتة علتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

( سماح البنلد )وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -3

 وتوقيع مسئول الموازنة على االستمارة

الكليللات والمعاهللد العليللا  لخريجللييكللون الصللرف  أن -9

للتمريض وان يكون شاغال إلحدى وظائف التمريض 

 .و قيامهم بأعباء الوظيفة 

للدرجللللة  مللللن بدايللللة المربللللوط% 03قيمللللة البللللدل  -0

 . ج شهريا للصيادلة35للتمريض و 

قلرارات  فيمراعاة إعمال الضوابط المنظمة الواردة  -4

 ياالساسلويطبق علي البدل ما يطبلق عللى  منم البدل

عمللل فعليللة  أيللامخصللم الجللزاء واسللتحقاقه عللن  فللي

ملع مراعلاة  األخلرىمن البلدالت  يايجوز الجمع مع 

 يساساالمن % 333لمجمول البدالت  األقصىالحد 

قلانون  فليالبدل ملن عناصلر اجلر االشلتراك المتغيلر  -5

لسللنة  72رقللم  الصللادر بالقللانون االجتمللاعيالتللأمين 

 .إليهالمشار 3275

المراجعلللة الحسلللابية والضلللريبية وسللللطات االعتملللاد  -6

واإلقللرارات لالسللتمارة علللى الوجلله المبللين بالالئحللة 

 00: 35المالية للموازنة والحسابات  المواد 

 

    

 :الشائعالخطأ 

 ألنهلميتم صرف البدل ألعضاء هيئات التدريس بالمعاهد العليا للتملريض وذللك 

 فليويخضلعون لقلانون الجامعلات  3278لسلنة  47ليسوا معينلين عللى القلانون 

 .تحديد البدالت 
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اسم 

 كود/النفقة

 بدال  التفرغ 
x 93333438                           بدل تفرغ للمهندسين  

x  93333432                            بدل تفرغ للمحامين  

x  93333433             بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين  

x  93333439                  نالبيطريي لألطباءبدل تفرغ  

 م حظات 
 
 يييييييمل التفييييييير  للمهنمسيييييييين  -8

نق  يييية  أعضيييي ءالييييزراعيين  
 الييييييزراعيين قييييييرار رئيييييييس

الييييييييييييييييي زراء  سمجلييييييييييييييييي
 نسييييييي ة 8771لسييييييينة8667
ميييين المر يييي ق ق قيييي  % 31

 الييذيلقييرار  زييير الزراعيية 
يمييينح  التييي يحيييمم ال ظييي ئف 
 ش غل ه  ال مل

 مل التفر  المقيرر للمهنمسيين  -2
ال ظييي ئف الهنمسيييية  شييي غل 

هنمسيييية   أعمييي لالمشيييتغلين 
القييييي ئمين  ييييي لتعليم  أ  حتييييية 

الي زراء  مجليس قرار رئييس
% 31 8771لسييييييييينة8267
المر ييييي ق للمهنمسيييييين مييييين 

 شييييي غل المقييييييمين   لنق  ييييية 
ال ظييييي ئف الهنمسيييييية  عليييييي  

هنمسيييية   أعمييي لالمشيييتغلين 
القييييي ئمين  ييييي لتعليم  أ  حتييييية 
 الهنمس 

 يييمل التفييير  المقيييرر لألق ييي ء  -3
ال شييييريين  أق يييي ء األسيييين ن 
 األق يي ء ال يقييريين أعضيي ء 
 نق  ة ال يقيريين قيرار رئييس

الييييييييييييييييي زراء  مجليييييييييييييييييس
 جنيه811 8774لسنة8174

 شييييييي غل سييييييين ي  لألق ييييييي ء 
 ظييييييييييييييييي ئف المرجييييييييييييييييية 

سيييييين ي   جنيييييييه361الث لثيييييية
 ظيييي ئف  شيييي غل لألق يييي ء  

  جنيييييه711المرجيييية الث نييييية 
 شييييييي غل سييييييين ي  لألق ييييييي ء 
 األ ليييييي  ظيييييي ئف المرجيييييية 

 مييمير عيي م  شيي غل ل ظيفيية 
ق يييييييييب  مقيييييييييم   لنق  يييييييية 
 ال يقيييييريين لقيييييرار  زيييييير 
الزراعيييييييييييييييييييية رقييييييييييييييييييييم 

 8774لسنة621
مارا   مل التفر  ألعضي ء اإل -7

الق ن نييية   لمؤسسيي   الع ميية 
 الهيئييي   الع مييية  ال حيييما  
الت  عيييييييييية لهيييييييييي  القيييييييييي ن ن 

 شيييييييييييأن  8743لسيييييييييينة74
الق ن نيييية  القييي ن ن  اإلمارا 

% 31 نسييييي ة 8716لسيييينة8
مييين  مايييية مر ييي ق المرجييية 
 ظيفييية محييي م  ظيفييية محييي م 

  ممت ز ممير ع م

  

  

    

توصيف 

 النفقة 

  مهنيتتتة تمتتتنح للحاصتتتلين علتتتي بتتتدال هتتتيبتتتدال  التفتتترغ  

 مؤهال  معينة أو بسبب أداء مهنة محددة

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

  القانوني

العامتة للرقابتة علتي البتتاب  للضتوابط القانونيتةبعتد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول

لسيينة ( 74)ن   لم ليية رقييم يالعيي ملين المييمنينظيي م  قيي ن ن -8
 .م  تعميالتهة  الئحته التنفيذيالمش ر إليه  8741

الع مييية الصييي مر    لمؤسسييي  الق ن نيييية  اإلمارا قييي ن ن  -9
لسنة  8  المعمل   لق ن ن  8743لسنة  74  لق ن ن رقم 

8716 
 لسلللنة 3664 ارقلللام اللللوزراء مجللللس رئللليس اتقلللرار -0

 3227 لسنة 3327 ،3225 لسنة 3225،3964

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

للرقابتة علتي البتاب  عامتة المؤيتدةللمستتندا  البعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول
ترفللق صلورة طبللق  ( األوللىالصللرفية  )بدايللة الصلرف  فلي

 هكارنيللمللن قللرار السلللطة المختصللة و صللورة مللن  األصللل

اسللتالم العمللل  مللع  إقللرار -النقابللة المختصللة  فللياالشللتراك 

 .المرتبصرف استمارة 

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة 

 األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
( سلماح البنلد ) وجود ارتباط مالي علي البنلد المخلتص  -3

 وتوقيع مسئول الموازنة على االستمارة 

األسللماء موضللحا بلله دالت التفللرغ مللنم بللبقللرار وجللود  -9

حيل  بمن السلطة المختصة في بدايلة الصلرف ومعتمد 

 .النقابة المختصة  فيال يسبق االشتراك 

قلرارات  فليمراعاة إعملال الضلوابط المنظملة اللواردة  -0

 ياالساسلويطبلق عللي البلدل ملا يطبلق عللى  منم البدل

 .عمل فعلية  أيامخصم الجزاء واستحقاقه عن  في

مللن % 333لمجمللول البللدالت  األقصللىمراعللاة الحللد  -4

 األساسي
قلانون التلأمين  فليالمتغيلر  البدل من عناصر اجر االشلتراك -5

المشللار 3275لسللنة  72رقللم  الصللادر بالقللانون االجتمللاعي

 .إليه

المراجعللللللة الحسللللللابية والضللللللريبية وسلللللللطات االعتمللللللاد  -6

واإلقللرارات لالسللتمارة علللى الوجلله المبللين بالالئحللة الماليللة 

 00: 35للموازنة والحسابات  المواد 
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     55551151                    بالجها  النائية  ةإقامبدل   كود/اسم النفقة
     

منتاطق تتطلتب ظتروف  فتييتم صترفة للعتاملين  اإلقامةبدل   توصيف النفقة 

هتذه المنتاطق  فتي إقتامتهم أثناءالحياة فيها تقرير هذا البدل 

تعتتد المنطقتتة موطنتته  التتذي, وفتترق المشتترع بتتين الموظتتف 

 . ضافيا  إ إنفاقااجده يتطلب تو الذيوالغريب  ياالصل

 مالحظا  
المقللللرر  اإلقامللللةبللللدل  -3

قنللللللللا فللللللللي للعللللللللاملين 

وسلللوهاج قلللرار رئللليس 

اللللللللللللوزراء مجللللللللللللس 

 3223لسلللللللللللللللللللنة933

يعملللون العللاملين الللذين 

غيلللللللر ملللللللوطنهم  فلللللللي

مللللللللن %43 األصلللللللللي

المربلللللللوط والعلللللللاملين 

الللللللذين يعملللللللون فللللللي 

 %03 األصليموطنهم 

المقللللرر  اإلقامللللةبللللدل  -9

للعللللللاملين بمحافظللللللات 

سلللليناء وجنللللوب  شلللمال

 األحملللرسللليناء والبحلللر 

 وواديومطللللللللللللللللللروح 

النطللرون عيللون موسللى 

شللمال التحريللر ومدينللة 

جنلللللللللوب –السلللللللللادات 

التحريلللر قللللرار رئلللليس 

 لسنة56الوزراء مجلس 

و قلللللللللللللللللللللللللرار  3283

 لسللللنة3285لسللللنة970

 لسللنة3537رقلم  وقلرار

ر اوقلللللللللللللللللللللللللللر3229

 3224لسلللللللللللللللللللنة952

يعملللون العللاملين الللذين 

غيلللللللر ملللللللوطنهم  فلللللللي

مللللللللن %53 األصلللللللللي

مربلللللللوط والعلللللللاملين ال

الللللللذين يعملللللللون فللللللي 

 %43 األصليموطنهم 

المقللللرر  اإلقامللللة بللللدل -0

 أسلللللوان فلللللي للعلللللاملين

قلللرار رئلللليس  وأسللليوط

اللللللللللللوزراء مجللللللللللللس 

وقللللرار 3282لسللللنة49

 3220لسلللللللللللللللنة3796

يعملللون العللاملين الللذين 

غيلللللللر ملللللللوطنهم  فلللللللي

مللللللللن %43 األصلللللللللي

المربلللللللوط والعلللللللاملين 

الللللللذين يعملللللللون فللللللي 

 %03 األصليموطنهم 

    

العامتة للرقابتة علتي البتاب  للضتوابط القانونيتةبعد الرجتوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول

لسييينة ( 74)ن   لم لييية رقيييم يالعييي ملين الميييمنينظييي م  قييي ن ن
الفقللرة  م ، تعييميالته الئحتييه التنفيذييية المشيي ر إليييه  8741

  49ال انية من المادة 

 

    

المستتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

للرقابتة علتي البتاب للمستتندا  العامتة المؤيتدة بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول
اسلتالم  إقلرار ملن األصللبداية الصرف ترفق صورة طبلق 

ير المواطنين بالمنطقة النائية العامل بأنه من غ وإقرارالعمل 

 ل ح مكرر 309ل ح أو 309استمارة المرتب و

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

لرقابتتتتتة علتتتتتى ا

 النفقة 

 األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
( سلماح البنلد ) وجود ارتباط مالي علي البند المخلتص  -3

 .توقيع مسئول الموازنة على االستمارةو

مللع  اإلصللدارقيمللة البللدل طبقللا لقللرار  حسللابصللحة  -9

  ال أم أصلىمراعاة كون المنطقة موطن 

قلرارات  فليمراعاة إعمال الضلوابط المنظملة اللواردة  -0

 األساسليويطبلق عللي البلدل ملا يطبلق عللى  منم البدل

 .عمل فعلية  أيامخصم الجزاء واستحقاقه عن  في

ملع مراعلاة  األخلرىملن البلدالت  يايجوز الجملع ملع  -4

 األساسليملن % 333لمجملول البلدالت  األقصلىالحد 

 .ون الدمغاتذا البدل من الضرائب دويعفى ه

قللانون  فلليالبللدل مللن عناصللر اجللر االشللتراك المتغيللر  -5

لسلللنة  72رقلللم  الصلللادر بالقلللانون االجتملللاعيالتلللأمين 

 .إليهالمشار 3275

المراجعلللة الحسلللابية والضلللريبية وسللللطات االعتملللاد  -6

واإلقللرارات لالسلللتمارة عللللى الوجللله المبلللين بالالئحلللة 

 00: 35المالية للموازنة والحسابات  المواد 

 

 

   األخطاء الشائعة

  

   ارج تلك المنطقة صلي بذات الفئة المقررة للعاملين من خٴ عد موطنهم االلون في منطقة نائية ت  مصرف البدل للعاملين الذين يع
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 مالحظا   55551155             خطربدل   كود/اسم النفقة

بللللدل ظللللروف ومخللللاطر للعلللللاملين  -3

قلللللللللللانون  الصلللللللللللحيف بالصلللللللللللر

 مجلللس وقللرار رئلليس 3280لسللنة96

% 63 3280لسلنة255الوزراء رقلم 

للعلللللاملين بوظلللللائف  األساسللللليملللللن 

طات االغطللللللللس والتسللللللللليك والشللللللللف

والمجمعللللات اليدويللللة ونشللللر الحمللللاة 

مختلللف  شللاغليللعللاملين مللن % 53و

الوظلللائف بمحطللللات الرفللللع والتنقيللللة 

 وأعمالوالبداالت والشبكات والطرود 

لحمللللللللة الميكانيكيلللللللة الترميملللللللات وا

والمعاملللللللل والحلللللللدائق والتشلللللللجير 

 فللللللليللعلللللللاملين % 95بالمحطلللللللات 

والقانونيللة  واإلداريللةالخللدمات الماليللة 

المكتبية والخدمات المعاونلة  واألعمال

وحلدات المجلارى والصلرف  بدواوين

 .الصحي

بدل ظروف ومخلاطر للعلاملين بميلاه  -9

 3280 لسللللللنة 96الشللللللرب قللللللانون 

وقلللللرار 3285لسلللللنة  36والقلللللانون 

 733الللللوزراء رقللللم مجلللللس رئلللليس 

 األساسللللليملللللن % 53 3286لسلللللنة

تطهيللر السللرندات ونقللل  فللي للعللاملين

الكللللللور  أجهللللزةوتركيللللب وصلللليانة 

للعلللللاملين بمحطلللللات الرفلللللع % 43و

 واألحلللللواضوالشلللللبكات والمعاملللللل 

 واإلشللللراف دارةلللللإ% 03 واآلبللللار

 وأيلةصيانة العددات والمخازن و العام

 لبلاقي% 93وظائف داخلل المحطلات 

 لميلللللاهالعملللللوم  بلللللدواوينظلللللائف الو

 .الشرب

بلدل ظللروف ومخللاطر للعامللل بجمللع  -0

وقلرار 3222لسلنة   4القمامة القانون 

اللللللللوزراء رقلللللللم  مجللللللللس رئللللللليس

ملللن % 63بنسلللبة 3222لسلللنة3359

وظلللائف  شلللاغليللعلللاملين  األساسلللي

للعلاملين بتشلغيل % 53جمع القمامة و

معللدات جمللع القمامللة ويصللدر قللرار 

المشللتغلين مللن السلللطة  عللدادأبتحديللد 

 المختصة 

بللللدل ظللللروف ومخللللاطر للعللللاملين   -4

بالمنلللللللللللاجم والمحلللللللللللاجر قلللللللللللانون 

 مجللللس قلللرار رئللليس 3283لسلللنة97

بنسلللللبة 3289لسلللللنة3347اللللللوزراء 

 فليللعاملين بواجهات التشلغيل % 63

بلللللاطن األرض والتخلللللريم والتنقيلللللب 

جهللللات التشللللغيل اللعللللاملين بو% 53

بالمحلللللللاجر والمالحلللللللات والبحللللللل  

للعلللللاملين بلللللالورش % 43الصلللليانةو

الخدمات  فيللعاملين % 03والصيانة 

 اإلدارية والقانونية واإلشراف

    

بدل يصرف لمجابهة ظروف ومخاطر المهنة ومناط   توصيف النفقة 

استتتتحقاق هتتتذا البتتتدل هتتتو االشتتتتغال باألعمتتتال ذا  

الطبيعتتتتة الخاصتتتتة وبالتتتتتالي فإنتتتته لتتتتيس بشتتتترط 

البدل أن تكون الجهتة التتي  من أحكام هذا لالستفادة

يعملتتون بهتتا ذاتهتتا قائمتتة علتتى تلتتك األعمتتال علتتى 

والتخصتتتت  بتتتل يكفتتتي أن يكتتتتون  ستتتبيل االنفتتتراد

فالبتتتتدال  أو المزايتتتتا  –ن مشتتتتتغلين بهتتتتا يالعتتتتامل

الوظيفيتتة تتترتبط بالوظتتائف واألعمتتال التتتي تقتترر  

لها فال تستحق إال لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم 

 .المصالح الحكوميةبعملها فعال في 

 

    

العامة للرقابتة علتي  للضوابط القانونيةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالباب 

ين   لم لية رقيم يالع ملين الميمننظ م  ق ن ن -3
 الئحتييه المشيي ر إليييه  8741لسيينة ( 74)

 .72م ما  م ، تعميالتهالتنفيذية 
 . 3280لسنة  96رقم  قانون -9

والئحتللللله التنفيذيلللللة  3222لسلللللنة  4قلللللانون  -0

 .ماوتعديالته

ن المحاسلبة أبشل 3283لسلنة  397رقم  قانون -4

 .ماالحكومية والئحته التنفيذية وتعديالته

  هذا الشأن فيالوزراء  مجلس قرارات رئيس -2

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

للرقابتتة  للمستتتندا  العامتتة المؤيتتدةبعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولباب علي ال

ترفلق صلورة  ( األوللىالصرفية )بداية الصرف  في

 إقللرارقللرار السلللطة المختصللة و  مللن األصلللطبللق 

ل ح أو 309اسلللتالم العملللل ملللع اسلللتمارة المرتلللب 

 ل ح مكرر 309

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

العامتة للرقابتة علتي البتاب  لإلجتراءا بعد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  ألولا

سللماح )وجلود ارتبللاط مللالي عللي البنللد المخللتص  -3

 وتوقيع مسئول الموازنة على االستمارة ( البند 

قيمللة البللدل طبقللا لقللرار اإلصللدار  حسللابصللحة  -9

وتعديالته وان الوظيفة واالسم مدرجة من ضلمن 

قلللرار السللللطة المختصلللة باسلللتحقاق البلللدل وانللله 

ان جملللة األعللداد لللم مللازال مسللتمر بالوظيفللة و

مللن الجهللاز  اتتجللاوز جملللة األعللداد المصللرح بهلل

 .للتنظيم واإلدارة المركزي

 فلليمراعللاة إعمللال الضللوابط المنظمللة الللواردة  -0

قرارات ملنم البلدل ويطبلق عللي البلدل ملا يطبلق 

خصلم الجلزاء واسلتحقاقه علن  فلي األساسيعلى 

 عمل فعلية وال يجوز جمعه مع بدالت التفرغ   أيام

 فلليجللر االشللتراك المتغيللر أدل مللن عناصللر البلل -4

رقللم  الصللادر بالقللانون االجتمللاعيقللانون التللأمين 

 .إليهالمشار 3275لسنة  72
المراجعة الحسابية والضريبية وسلطات االعتماد  -2

واإلقللللرارات لالسللللتمارة علللللى الوجلللله المبللللين 

: 35بالالئحة المالية للموازنة والحسابات  المواد 

00 
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بدل انتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصي  سيارا  ركوب   كود/اسم النفقة

 55551111                                             حكومية 

  

     

قيمة بدل ثابت لمقابلة مصروفا  االنتقاال  الفعلية ألغرض   توصيف النفقة 

إال للموظفين الذين يشغلون وظيفة  البدلوال يمنح هذا  مصلحيه

وسائل النقل  إحدىلقيام بأعمالها المصلحية استعمال يستدعى ا

 .استعماال  متواصال  ومتكررا  

 مالحظا  

    

 األولالعامتة للرقابتة علتي البتاب  للضتوابط القانونيتةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

الصللادرة  اريف االنتقللالحللة بللدل السللفر ومصللمللن الئ 05مللادة  -3

 .3258 لسنة 43س الجمهورية رقم بقرار رئي

هيئلللة التعليمللات اسللتخدام السلليارات الحكوميللة الصللادرة عللن  -9

 .لخدمات الحكوميةالعامة ل

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

 األولللرقابتة علتي البتاب  للمستندا  العامة المؤيتدةبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
ل ح 309استمارة المرتلب ( ى الصرفية األول )بداية الصرف  في

  .به إقرار استالم العمل  مكرر مرفقل ح 309أو 

 

    

الرقابة  إجراءا 

 على النفقة 

يجتتب  األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد
 (.سم ح ال نم) ل نم المختط   لصرف  ج م ارت  ق م ل  عل  ا -3
   انتق ال  ماخل الميمن المقيرر لهي  ال يمل مصر   ياعمم صرف  -9

 .   النقمي
حظير الجمييع  ييين  ييمل االنتقيي ل الث  يي   اسييتخمام سييي را  الركيي ب  -0

 ه   الت ح لة االنتق ل خ رج المح  ظة     إالح ل من األح ال  ي  
 .مقر العمل

قرار  زير الم لية  منح ال مل مع مراع ا إعمي ل الضي ا ق المنظمية  -4
 . قرارا ال   ال ارما 

قللانون التللأمين  فلليالبللدل مللن عناصللر اجللر االشللتراك المتغيللر  -5

 .إليهالمشار 3275لسنة  72رقم  الصادر بالقانون االجتماعي

المراجعييية الحسييي  ية  الضيييري ية  سيييلق   االعتمييي م  اإلقيييرارا   -6
لالستم را عل  ال جه الم يين   لالئحية الم ليية للم ازنية  الحسي      

 33: 81الم ام 

 

    

 :الشائعالخطأ 

 الوظلائف القياديلة لشلاغليالجمع بلين بلدل االنتقلال ال ابل  وتخصليص سليارات للركلوب 

 . ه  مقر العمل الت  المحافظة للمقيمين داخل
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     55551152بدل صيارف و تحصيل   كود/اسم النفقة

     

وظيفة المرتبطة بوظيفة صراف بد  الصرا ة والتحصي  احد البد ت ال  توصيف النفقة 
ويستحق متى كان الموظف شا   للوظيفة بأحد الطرق القانونية 

ت لع انه  لم ماويستمر الصرف  (ال ..التعيين  –الند   –التكليف )
 (ال ........ ، النق )وظيفة صراف بأحد الطرق القانونية 

 مالحظا  

    

 األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  نونيتتةللضتتوابط القابعتتد الرجتتوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
اعتبارا من  3229لسنة3593قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -3

3/2/3229 

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

 األولللرقابتة علتي البتاب  للمستتندا  العامتة المؤيتدةبعد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
ل ح أو 309رة المرتللب اسللتما( األولللىرفية الصلل )بدايللة الصللرف 

مللن قللرار السلللطة  األصلللرفللق صللورة طبللق ، يل ح مكللرر309

 .العملاستالم  إقرار ، المختصة

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتتتة علتتتتتتى 

 النفقة 

يجتتب  األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

وتوقيلع ( سلماح البنلد ) نلد المخلتص وجود ارتباط مالي علي الب -3

 .مسئول الموازنة على االستمارة 

مللن بدايللة المربللوط للدرجللة  %35قيمللة البللدل صللحة احتسللاب  -9

لصلليارفة الخللزن العامللة والفرعيللة وصلليارفة الضللرائب ويمللنم 

 .العقارية

 .صدور قرار من السلطة المختصة باسم مندوب الصرف  -0

غيلر أوبات والصلناديق الخاصلة ال ينطبق عللى صليارفة الحسلا -4

 .وظيفيةمعينين على درجة ال

فعلية ويطبلق عليهلا ملا يطبلق  أياممراعاة استحقاق البدالت عن  -5

 . خصم الجزاء  في األساسيعلى 

 األساسلليمللن % 333لمجملول البللدالت  األقصللىمراعلاة الحللد  -6

 .(3278 لسنة 47 انونقالمن  49مادة )

قللانون التللأمين  فلليتراك المتغيللر البللدل مللن عناصللر اجللر االشلل -7

 .إليهالمشار 3275لسنة  72رقم  الصادر بالقانون االجتماعي

المراجعة الحسابية والضلريبية وسللطات االعتملاد واإلقلرارات  -8

 00: 35لالستمارة على الوجه المبين بالالئحة المالية المواد 

 

    

 :الخطأ الشائع 

 تصة عدم صدور قرار من السلطة المخ -3

 .رباب عهد بداية من استالمه العملمين أأعدم الت -9

 .صرف ال مل رغم عمم  ج م مرجة  ظيفية   لجهة االمارية -3
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    55551133                         الخارج الداخل و فيبدل سكن   كود/اسم النفقة
     

يفتهم التواجد الدائم بالقرب بدل يمنح للعاملين الذين تقتضى وظ  توصيف النفقة 

أو ال يتوافر لهم مسكن مناسب والذين لم  مل عملهامن مح

 .تخص  لهم مساكن أو استراحا  حكومية 

 مالحظا  
قلللرار رئللليس   -3

الجمهوريللللللللللة 

 لسللللللنة 9723

فيمللللللا   3260

يخلللللللللللللللللللللص 

العلللللللللللللللللاملين 

باإلصللللللللللللالح 

 الزراعي

بلللللدل السلللللكن  -9

المقلللللللللللللللللللرر 

ألعضلللللللللللللللاء 

السلللللللللللللللللللللللك 

 الدبلوماسلللللللللي

 50/3ملللللللللادة 

 45قللانون  مللن

 3289 لسللللللنة

بشللللأن السلللللك 

 الدبلوماسلللللللللي

 والقنصلللللللللللللي

قيمللللللة البللللللدل 

مللللللللللللن % 93

مجمللللللول مللللللا 

ملللللن  هيتقضلللللا

مرتبلللللللللللللللللات 

وبللللللللللللللللللدالت 

 أووعلللللللللللالوة 

الفعليللة  األجللرة

 أيهملللالمسلللكنه 

 قل أ

بلللللللدل سلللللللكن  -0

للعلللللللللللللللللاملين 

بالسللكة الحديللد 

مللللللن  3ملللللادة 

قلللللرار وزيلللللر 

   30النقللللللللللللللل 

3267 33 %

 األجللللللرمللللللن 

  الشهري

بلللللللدل سلللللللكن  -4

للعلللللللللللللللللاملين 

بالهيئللة العامللة 

 العلللللاليللسلللللد 

القلللللللللللللللللللللرار 

 45 الللللوزاري

  3266 لسنة

    

 األولالعامتة للرقابتة علتي البتاب  للضتوابط القانونيتةبعد الرجتوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
رات رئللليس مجللللس القلللوانين وقلللرارات رئللليس الجمهوريلللة وقلللرا

 .الشأنهذا ل الوزراء المنظمة

 

    

دا  المستتتتتتتتتتتتتتتن

 المؤيدة للصرف  

 األولللرقابتة علتي البتاب للمستتندا  العامتة المؤيتدة بعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
ترفلق صلورة طبلق األصلل  (الصرفية األولى  )بداية الصرف  في

إقلرار بعلدم تمتلع المسلتفيد بمسلكن  - قرار السللطة المختصلة) من 

ملع اسلتمارة ( لعملل إقلرار اسلتالم ا -أو استراحة حكومية  حكومي

 .ل ح مكرر 309ل ح أو 309المرتب 

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

يجتتب  األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

  :اآلتيعلي  التأكيد

وتوقيلع ( سلماح البنلد ) وجود ارتباط مالي عللي البنلد المخلتص -3

 .مسئول الموازنة على االستمارة 

قيمة البدل طبقا لقلرار اإلصلدار وتعديالتله وان احتساب صحة  -9

الموظف ال يتمتع بالمميزات اللواردة بقلرار رئليس الجمهوريلة 

بتنظيم شروط وقواعد انتفال العلاملين  3262 لسنة 9325رقم 

المللللدنيين بالدولللللة بالمسللللاكن الملحقللللة بللللالمرافق والمنشللللآت 

 .الحكومية

مللنم قللرارات  فلليدة مراعللاة إعمللال الضللوابط المنظمللة الللوار -0

خصللم  فللي األساسلليويطبللق علللي البللدل مللا يطبللق علللى  البللدل

 .عمل فعلية  أيامالجزاء واستحقاقه عن 

قللانون  فلليمللن عناصللر اجللر االشللتراك المتغيللر  لتتيس البللدل -4

لسللللللنة  72رقللللللم  الصللللللادر بالقللللللانون االجتمللللللاعيالتللللللأمين 

طبقللا لقللرار رئلليس مجلللس الللوزراء رقللم ، إليللهالمشللار 3275

 . 3284 لسنة 672

المراجعة الحسابية والضريبية وسللطات االعتملاد واإلقلرارات  -5

لالسللللتمارة علللللى الوجلللله المبللللين بالالئحللللة الماليللللة للموازنللللة 

 .393والمادة  00: 35 والحسابات المواد

 

    

 :الخطأ الشائع 
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     55551115                                                 بدل جامعة   كود/اسم النفقة

     

بتتدل يصتترف لوظتتائف هيدتتة التتتدريس والوظتتائف المعاونتتة لهتتتم   توصيف النفقة 

 .بالجامعا  

 مالحظا  

    

 األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  للضتتوابط القانونيتتةبعتتد الرجتتوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
الجامعلات قلانون  حكلامأن تعلديل بعلض أبش 9339 لسنة 84قانون 

 .3279لسنة  42 رقم

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

 األولللرقابتة علتي البتاب  للمستتندا  العامتة المؤيتدةبعد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
ل ح 309اسلتمارة المرتلب  ( األوللىالصلرفية  )بداية الصرف  في

قللرار مللن  األصلللل ح مكللرر مرفللق معهللا صللورة طبللق 309أو 

 .العملاستالم  إقرار الجامعة ومجلس 

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتتتة علتتتتتتى 

 النفقة 

يجتتب  األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد
يلع وتوق( سماح البنلد ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -3

 .مسئول الموازنة على االستمارة

 :اآلتيةدل طبقا للفئات قيمة الب حسابصحة  -9

 (جنيللله 0333)وشللهريا لألسلللتاذ ( جنيللله 0533)قيمللة البلللدل 

شلللهريا للملللدرس  (جنيللله 9533(المسلللاعد و  سلللتاذٴ لالشلللهريا 

 3333لملدرس المسلاعد وجنيله ل 3533)والوظائف المعاونلة 

 .(جنيه للمعيد

قللرارات مللنم  فلليمراعللاة إعمللال الضللوابط المنظمللة الللواردة  -0

 .البدل معفى من الضرائب أنالبدل مع مراعاة 

قللانون التللأمين  فلليالبللدل مللن عناصللر اجللر االشللتراك المتغيللر  -4

 .إليهالمشار 3275لسنة  72رقم  الصادر بالقانون االجتماعي

المراجعة الحسابية والضريبية وسلطات االعتملاد واإلقلرارات  -5

لالسلللتمارة عللللى الوجللله المبلللين بالالئحلللة الماليلللة للموازنلللة 

 .00: 35د والحسابات  الموا

 

    

  :الشائعالخطأ 
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     55551112                                                 بدل المعلم   كود/اسم النفقة

     

كبير معلمين (  واألزهري الحكومي )بدل يصرف لوظائف التعليم   توصيف النفقة 

 ومعلم مساعد  ,ومعلم ,لومعلم أو( أ ) أول ومعلم خبير ومعلم 

 مالحظا  

    

 األولمتة للرقابتتة علتتي البتتاب العا للضتتوابط القانونيتتةبعتد الرجتتوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
للالم  ،  9337 لسللنة 355 التعللليم رقللم قللانون -3  رقللم دل بالقللانونع 

 . 9339 لسنة 20

 إعلادةتعلديل قلانون ن أالصلادر بشل 9330 لسلنة 7 رقلم قانون -9

للالم   9337 لسللنة 356رقللم  األزهللرتنظلليم   330ل للقللانون د  ع 

 .3263 لسنة

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

 األولللرقابتة علتي البتاب للمستتندا  العامتة المؤيتدة بعد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
 األصللترفلق صلورة طبلق  ( األولىالصرفية  )بداية الصرف  في

استالم العمل واستمارة المرتب  إقرار المختصة وة السلط من قرار

 ل ح مكرر 309ل ح أو 309

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

يجتتب  األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد
يلع وتوق( سماح البنلد ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص  -3

 .ى االستمارةمسئول الموازنة عل

شللهريا  األساسلليمللن % 53 بفئللة قيمللة البللدلصللحة احتسللاب  -9

ومعلللم  ،ومعلللم خبيللر ،كبيللر معلمللين)وظللائف التعللليم  غليالشلل

 (.ومعلم مساعد ،ومعلم ،أولومعلم  ،أ أول

مللنم  قللرارات فلليمراعللاة إعمللال الضللوابط المنظمللة الللواردة  -0

 .البدل

التللأمين قللانون  فلليالبللدل مللن عناصللر اجللر االشللتراك المتغيللر  -4

 .إليهالمشار 3275لسنة  72رقم  الصادر بالقانون االجتماعي

المراجعة الحسابية والضريبية وسلطات االعتماد واإلقلرارات  -5

لالسلللتمارة عللللى الوجللله المبلللين بالالئحلللة الماليلللة للموازنلللة 

 00: 35والحسابات  المواد 

 

    

  :الشائعالخطأ 
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     55551116                              االعتماد  بدل  كود/اسم النفقة

     

(  واألزهري الحكومي)بدل يصرف لوظائف التعليم   توصيف النفقة 

( أ) أولالواردة كبير معلمين ومعلم خبير ومعلم 

 ومعلم  أولومعلم 

 مالحظا  

    

ة علتي العامتة للرقابت للضوابط القانونيتةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالباب 
تعلللديل ن أالصلللادر بشللل 9339 لسلللنة 20قلللانون  -3

 قانون التعليم 

تعلديل ن أالصلادر بشل 9330لسلنة  7  رقم قانون -9

 لسلللنة 356رقلللم  األزهلللرتنظللليم  إعلللادةقلللانون 

 .3263 لسنة 330ل للقانون د  ع  الم   9337

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

للرقابتة علتي للمستندا  العامة المؤيتدة  بعد الرجوع 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األولالباب 
ترفلق صلورة  ( األوللىالصرفية  )بداية الصرف  في

 إقللرارالسلللطة المختصللة  و  مللن قللرار األصلللطبللق 

ل 309ل ح أو 309استالم العمل واسلتمارة المرتلب 

 ح مكرر 

 

    

الرقابتة  إجراءا 

 على النفقة 

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا جتتوع بعتتد الر 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول
سلماح ) وجود ارتباط مالي عللي البنلد المخلتص -3

 وتوقيع مسئول الموازنة على االستمارة ( البند 

 األساسيمن % 933 بنسبة يمة البدلاحتساب ق -9

 األساسلليمللن % 375شللهريا لكبيللر معلمللين و

 األساسللليملللن % 353شلللهريا للمعللللم خبيلللر و

 األساسللليملللن % 395و( أ)أولشلللهريا لمعللللم 

 .شهريا للمعلم األساسيمن % 333و أولمعلم 

 فلليمراعللاة إعمللال الضللوابط المنظمللة الللواردة  -0

 .قرارات منم البدل 

 فلليالبللدل مللن عناصللر اجللر االشللتراك المتغيللر  -4

رقلم  الصلادر بالقلانون االجتماعيقانون التأمين 

 .إليهالمشار 3275لسنة  72

جعلللللة الحسلللللابية والضلللللريبية وسللللللطات المرا -5

االعتملللاد واإلقلللرارات لالسلللتمارة عللللى الوجللله 

المبلللين بالالئحلللة الماليلللة للموازنلللة والحسلللابات  

 00: 35المواد 

 

    

  :الخطأ الشائع 
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     55551131                                   أغذيةبدل   كود/اسم النفقة
     

مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين الذين تتطلب   صيف النفقة تو

الذين  أوموقع العمل  فيطبيعة عملهم التواجد 

 .طرة مقابال نقديا عن وجبة غذائيةيقومون بأعمال خ

 مالحظا  
بلللللدل ظلللللروف ومخلللللاطر  -3

 الصلللحيللعلللاملين بالصلللرف 

وقلرار  3280لسلنة96قلانون 

الللوزراء رقللم  مجلللس رئلليس

للعللللللاملين  3280لسلللللنة255

بوظلللائف الغطلللس والتسلللليك 

طات والمجمعلللللللات اوالشلللللللف

اليدويللللللللة ونشللللللللر الحمللللللللاة 

بللللدل وجبللللة  الللللي باإلضللللافة

ج شللللللللللللهريا  35غذائيللللللللللللة 

مختللف  شاغليوللعاملين من 

الوظللللائف بمحطللللات الرفللللع 

والتنقيلة والبللداالت والشللبكات 

الترميملات  وأعملالوالطرود 

والحملة الميكانيكية والمعاملل 

ير والحللللللللللللدائق والتشللللللللللللج

بالمحطات بلدل وجبلة غذائيلة 

 ج شهريا  33

بلللللدل ظلللللروف ومخلللللاطر  -9

للعللاملين بميللاه الشللرب قللانون 

 36والقللانون  3280لسللنة96

وقللللرار رئلللليس 3285لسللللنة 

الللللللللوزراء رقللللللللم مجلللللللللس 

فللي للعللاملين 3286لسللنة733

تطهيللللللر السللللللرندات ونقللللللل 

 أجهلللللزةوتركيلللللب وصللللليانة 

ج بلللللدل وجبلللللة  35الكللللللور 

شلللهريا و للعلللاملين بمحطلللات 

رفلللع والشلللبكات والمعاملللل ال

ج 33 واآلبلللللار واألحلللللواض

واإلشلراف العلام  للإدارةبدل 

 وأيةالمخازن صيانة العددات 

وظلللللائف داخلللللل المحطلللللات 

 ج وجبة شهرية 33

بلللللدل ظلللللروف ومخلللللاطر  -0

 ،القمامللللللةبجمللللللع  ينللعللللللامل

وقرار 3222لسنة   4 القانون

الللوزراء رقللم  مجلللس رئلليس

للعللللاملين 3222لسللللنة3359

ملع القماملة وظلائف ج شاغلي

ج بلللدل وجبلللة شلللهريا  و 35

للعاملين بتشغيل معدات جملع 

ج بلللللدل وجبلللللة 33القماملللللة 

ويصللدر قللرار بتحديللد أعللداد 

المشلللللللتغلين ملللللللن السللللللللطة 

 المختصة 

    

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول
هللذا  فلليلطة المختصللة قللرارات رئلليس الللوزراء والسلل

 الشأن 

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول
اسلللتمارة (  األوللللىالصلللرفية  )بدايلللة الصلللرف  فلللي

ل ح مكللرر مرفللق صللورة 309ل ح أو 309المرتللب 

 ارإقلللرطبلللق األصلللل ملللن قلللرار السللللطة المختصلللة و 

 استالم العمل 

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  األول

وجود ارتباط مالي علي البند المخلتص بالصلرف   -3

وتوقيلللع مسلللئول الموازنلللة عللللى ( سلللماح البنلللد ) 

 .االستمارة 

ر اإلصللدار قيمللة البللدل طبقللا لقللراصللحة احتسللاب  -9

ن الوظيفة واالسم مدرجة ملن ضلمن أوتعديالته و

قلللرار السللللطة المختصلللة باسلللتحقاق البلللدل وانللله 

 .بالوظيفةمازال مستمر 

 فللليمراعلللاة إعملللال الضلللوابط المنظملللة اللللواردة  -0

ويطبللق علللي البلدل مللا يطبللق  مللنم البلدلقلرارات 

خصلم الجلزاء واسلتحقاقه علن  فلي األساسليعلى 

 .فعليةعمل  أيام

% 333لمجمللول البللدالت  األقصللىالحللد  مراعللاة -4

 .األساسيمن 

 فليمن عناصر اجر االشتراك المتغيلر  ليس البدل -5

رقللم  الصللادر بالقللانون االجتمللاعيقللانون التللأمين 

 .إليهالمشار 3275لسنة  72

المراجعة الحسابية والضريبية وسللطات االعتملاد  -6

واإلقللللرارات لالسللللتمارة عللللللى الوجلللله المبلللللين 

: 35للموازنة والحسابات  الملواد بالالئحة المالية 

00 

 

    

 :الخطأ الشائع 

 أووظيفة أخرى ال تستحق البدل  إلىصرف البدل للعامل رغم ترك الوظيفة 

 .اقلتستحق بفئة 
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     55551132                                                بدل مالبس   كود/اسم النفقة

     

تطلب ت التيمقابل نقدي عن ميزة عينية يصرف للعاملين   ة توصيف النفق

 .وظيفتهم إقرار البدل 

 مالحظا  
بلللدل المالبلللس  -3

للعلللاملين بالسللللك 

 وماسلللللللللللللللىالدبل

قلللرار  يوالقنصلللل

رئللللللللللللللللللللللللللليس 

الجمهوريلللة رقلللم 

 3258لسللنة346

بدل مالبس قلدرة 

 أول اا جنيهللللل353

ملللرة وشلللهر ملللن 

مرتبلللللللله علللللللللى 

 دفعتين 

أعضلللللللللللللللللللاء  -9

البع للللللللللللللللللللللللات 

ت واألجلللللللللللللللازا

الدراسلللللللللللللللللللللية 

والطلللالب تحللل  

اإلشراف الالئحة 

 3269الماليللللللللة 

 يمللللللنم للعضللللللو

 إذا مرتلللب شلللهر

سللنة  المللدةانلل  ك

 .أك ر أو

مقللللليم شلللللعائر  -0

بللوزارة األوقللاف 

قلللللللرار رئللللللليس 

اللللوزراء مجللللس 

 لسلللنة 363رقلللم 

بقيملللللللللللة  3223

 جنيه شهريا 33

المسللللللللللللللللعف  -4

العاملللل بالجهلللاز 

االدارى للدوللللللللة 

قلللللللرار رئللللللليس 

اللللوزراء مجللللس 

 لسلنة 3532 رقم

 6مبللللللللغ  3229

 جنيه شهريا  

    

 األولالعامتة للرقابتة علتي البتاب  للضتوابط القانونيتةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
 هذا الشأن  فيالوزراء والسلطة المختصة مجلس قرارات رئيس 

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

 األولللرقابتة علتي البتاب  لعامتة المؤيتدةللمستندا  ابعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
ل ح 309اسلتمارة المرتلب (  األولىالصرفية  )بداية الصرف  في

ل ح مكرر مرفق صلورة طبلق األصلل ملن قلرار السللطة 309أو 

 .العملاستالم  إقرارالمختصة و 

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

يجتتب  األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد
( سماح البنلد)لبند المختص بالصرف وجود ارتباط مالي علي ا -3

 وتوقيع مسئول الموازنة على االستمارة 

قيمة البدل طبقا لقرار اإلصلدار وتعديالتله وان صحة احتساب  -9

الوظيفللة واالسللم مدرجللة مللن ضللمن قللرار السلللطة المختصللة 

 .بالوظيفةالبدل وانه مازال مستمر  باستحقاق

مللنم قللرارات  فلليمراعللاة إعمللال الضللوابط المنظمللة الللواردة  -0

خصللم  فللي األساسلليويطبللق علللي البللدل مللا يطبللق علللى  البللدل

 .فعليةعمل  أيامالجزاء واستحقاقه عن 

 .األساسيمن % 333لمجمول البدالت  األقصىمراعاة الحد  -4

قللانون  فلليتغيللر مللن عناصللر اجللر االشللتراك الم للليس البللدل -5

لسللللللنة  72رقللللللم  الصللللللادر بالقللللللانون االجتمللللللاعيالتللللللأمين 

 .إليهالمشار 3275

المراجعة الحسابية والضريبية وسلطات االعتملاد واإلقلرارات  -6

لالسلللتمارة علللللى الوجللله المبللللين بالالئحلللة الماليللللة للموازنللللة 

 00: 35والحسابات  المواد 

 

    

 :الخطأ الشائع 

تستحق بفئة  أووظيفة أخرى ال تستحق البدل  إلىرك الوظيفة صرف البدل للعامل رغم ت

 .اقل
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     55551153                        والالسلكيبدل سماعة للتليفون   كود/اسم النفقة

     

من البدال  الوظيفية  الالسلكيبدل سماعة التليفون وبدل   توصيف النفقة 

ال للوظيفة بأحد الطرق القانونية ويستحق متى كان الموظف شاغ

ويتم الصرف ما لم تخلع عنه  (الخ..التعيين –الندب –التكليف )

النقل  )بأحد الطرق القانونية  السلكيوظيفة مشغل تليفون أو 

 (الخ .الترقية 

 مالحظا  

    

 األولالعامتة للرقابتتة علتتي البتتاب  للضتتوابط القانونيتتةبعتد الرجتتوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيدجب ي
بملللنم بلللدل  3260 لسلللنة 830قلللرار رئللليس الجمهوريلللة رقلللم  -3

 .العامةوالهيئات  راتاالوز لموظفيسماعة 

بتقلدير راتلب  3263 لسلنة 092قرار رئليس الجمهوريلة رقلم   -9

 . الالسلكيالمشتغلين بأعمال حركة  الالسلكي لموظفي ياضاف

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

 األولللرقابتة علتي البتاب  للمستتندا  العامتة المؤيتدةرجتوع بعد ال 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
ل ح 309اسلتمارة المرتلب (  األوللىالصرفية  )بداية الصرف  في

ل ح مكرر مرفلق صلورة طبلق األصلل ملن قلرار السللطة 309أو 

 .العملاستالم  إقرارالمختصة و 

 

    

 إجتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا 

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

يجتتب  األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا لرجتتوع بعتتد ا 

  :اآلتيعلي  التأكيد
 ( سماح البند )ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  وجود -3

جنيلله شللهريا بللدل  0جنيلله شللهريا بللدل سللماعة و 3قيمللة البللدل  -9

  السلكي

 منم البدلقرارات  فيمراعاة إعمال الضوابط المنظمة الواردة  -0

خصلم الجلزاء  فلي األساسليبلدل ملا يطبلق عللى ويطبق عللي ال

 .عمل فعلية  أيامواستحقاقه عن 

 . األساسيمن % 333لمجمول البدالت  األقصىمراعاة الحد  -4

قللانون التللأمين  فلليالبللدل مللن عناصللر اجللر االشللتراك المتغيللر  -5

 .إليهالمشار 3275لسنة  72رقم  الصادر بالقانون االجتماعي

وسللطات االعتملاد واإلقلرارات المراجعة الحسابية والضلريبية  -6

لالسللللتمارة علللللى الوجلللله المبللللين بالالئحللللة الماليللللة للموازنللللة 

 00: 35والحسابات  المواد 

 

    

  :الخطأ الشائع 
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   55551113   دل يخ  العالقا  الثقافية و التعاون الخارجيب  كود/اسم النفقة

     

للدولتة والمنتتدبين  اإلدارية العتاملين بالجهتاز بدل يصرف للستاد  توصيف النفقة 

 .مصرللعمل بالمكاتب الثقافية خارج 

 مالحظا  

    

 األولالعامتة للرقابتة علتي البتاب  للضتوابط القانونيتةبعد الرجوع    القانونيالسند 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
 .الالئحة المالية لوزارة الخارجية  -3

 .نتقالاالالئحة بدل السفر ومصاريف  -9

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

 األولللرقابتة علتي البتاب  للمستندا  العامة المؤيتدةبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
ل ح 309استمارة المرتلب (  األولىالصرفية  )بداية الصرف  في

ل ح مكرر مرفق صورة طبلق األصلل ملن قلرار السللطة 309أو 

ملن قلرار  األصلللعمل و صلورة طبلق استالم ا إقرارالمختصة و 

 . السلطة المختصة بالندب للعمل بالمكاتب ال قافية

 

    

الرقابة  إجراءا 

 على النفقة 

يجتتب  األولالعامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  لإلجتتراءا بعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد
توقيلع و( سلماح البنلد ) وجود ارتباط مالي علي البند المخلتص  -3

 .وازنة على االستمارة مسئول الم

قيمللة البللدل عبللارة عللن ضللرب المرتللب المسللتحق للعامللل فللي  -9

 " فرق السعر"معامل ثاب  مقرر من وزارة الخارجية يسمي 

مللنم قللرارات  فلليمراعللاة إعمللال الضللوابط المنظمللة الللواردة  -0

 .البدل

المراجعة الحسابية والضريبية وسللطات االعتملاد واإلقلرارات  -4

المبللللين بالالئحللللة الماليللللة للموازنللللة لالسللللتمارة علللللى الوجلللله 

 .528، 526 تينو الماد 00: 35 والحسابات المواد

 

    

  :الشائعالخطأ 
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 علي املاليةالرقابة  أحكام

 استخدامات الباب الثاني
 شراء السلع واخلدمات
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 ثانيالقواعد العامة للرقابة علي االنفاق علي الباب ال
 الشراء وتلقى اخلدمات باملناقصة العامة: أوال

   55511111                                           ماالخدشراء السلع و  كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

لقيام الجهة بمزاولة تلزم  لتياتمثل تكلفة شراء السلع وتلقي الخدما   

 .ام الماليالجاري خالل العنشاطها األساسي 

 مــالحظا  

 

 

    

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايدات تنظيم قانون -3  القانونيالسند 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 .للموازنة مة و الخاصةوالتأشيرات العا وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية

والئحته حاسبة الحكومية من الأبش3283 لسنة 397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم  ، الصادر بالقانون قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ، الصادر بالقانون علي الدخل قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما فيذيةوالئحته التن

لسنة  33رقم  ، الصادر بالقانون علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات  -7

 .الئحة المخازن  -8

لخدمات ل العامة هيئةال الصارة عنالتعليمات الخاصة الكتب الدورية و -2

 الحكومية

 

    

مستتتتتتتتتتتندا  ال

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل ح معتمدة من رئيس الجهة أو من 53استمارة اعتماد الصرف  -3 

 .يفوضه

تأشيرة و،علية معتمدة من السلطة المختصةالف باالحتياجاتمذكرة  -9

وإقرار الموازنة بتوافر االعتمادات ، المخازن لألصناف المماثلة

 .الالزمة

ص الالزمة ذات الصلة بموضول التعاقد مع التراخيالموافقات و -0

 .الجهات المعنية

 .االبتدائيمبلغ التأمين مظروف القيمة التقديرية و -4

 .عن المناقصة و تحديد موعد فتم المظاريف الفنية اإلعالن -5

 



 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المالية معتمد من السلطة شكيل لجنة فتم المظاريف الفينة وقرار ت -6

 .المختصة

 .الشروطاإلدارية لكراسة مذكرة بال من الذي تحدده الجهة  -7

التامين المؤق  المطلوب ،وأية مستندات  المظروف الفني ويحتوي علي -8

 –كتالوجات  -العرض الفني )  ومن بينها أخرى تطلبها الجهة االدارية

و المستندات الدالة علي وجود مراكز صيانة معتمدة   األعمالسابقة 

لتسجيل بضرائب شهادة ا –البطاقة الضريبية  –السجل التجاري  –

صورة من السجالت  –صورة من عقد تأسيس الشركة  –المبيعات 

 (. األحوالالتي يكون القيد فيها واجبا قانونا بحسب 

 .محضر فتم المظاريف الفنية -2

توصيات لجنة الب  الفني محاضر الب  في العروض الفنية و -33

 .معتمدا من السلطة المختصة

 –طريقة السداد  – األسعار قوائم) المظروف المالي و يحتوي علي  -33

قيمة الصيانة و قطع الغيار و مستلزمات التشغيل و غيرها من 

العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضي به 

 (.شروط الطرح

 .محاضر فتم المظاريف المالية -39

 .محاضر الب  في العروض المالية المقدمة -30

 .التقرير المالي –كشف التفريغ  -34

 .وصيات لجنة الب  المالي واعتماده من السلطة المختصةمحضر ت -35

حالة زيادة  في ( الجهة اإلداريةوالمتعاقد ) ،العقد موقع من الطرفين -36

 .ألف جنيه 53قيمة التعاقد عن 

 .أمر التوريد أو التشغيل -37

 (.ضرائب مبيعات) م  .ل.ض  73نموذج حصر رقم  -38

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

- :بت مما يلييجب التث 

  : يليللمناقصة كما  سلطات االعتمادأن  -3

أو رئيس ، أو المحافظ  –الوزير ومن له سلطاته ) السلطة المختصة  .3

 .نطاق اختصاصه  فيكل  أو من يفوضه (مجلس إدارة الهيئة العامة 

أو ( سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  -9

 . الحالي الماليف على موازنة العام للصر الماليالترخيص 

علي التنازالت لموظف المسئول عن سجل الحجوزات ووجود تأشيرة ا -0

 .استمارة الصرف 
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 .وجود وصحة جميع المستندات المؤيدة للصرف -4

فتتولى فتم  ،جني هقيمته ا خمسين أل ف  تجاوز البالنسبة للمناقصات التي  -5

 .نة واحدة المظاريف والب  في المناقصة لج

مة مائتين إذا جاوزت القي في لجنة الب  مم ل ل وزارة المالية اشتراك -6 

إذا   ارة الفتوى المختصة بمجلس الدولةعضو م ن إدو، وخمسين ألف جنيه 

 . جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه 

أن العطاء المق دم ع ن توريدات من اإلنتاج المحلى أو عن أعمال أو  -7

%( 35)بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها خدمات تقوم 

 .من قيمة أقل عطاء أجنبي 

وضمان ، وغرامات التأخير إن وجدت  االستقطاعاتكافة  حسابصحة  -8

 .األعمال حسب األحوال 

 73بنموذج الحصر رقم  (مبيعات)مصلحة الضرائب المصرية إخطار -2

ل التعاقد وال يتم السداد لضريبة بالعملية مح( ضرائب مبيعات)ض ل م 

 .الحال بالمقاوالت هوالمبيعات كما 

من  67الم ما  أحك م  ذلك  مراع ا ج م خق ب ضم ن للم عة المقممة  -81
لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير الالئحة التنفيذية 

 . 8771لسنة  8364الم لية رقم 

من الالئحة  73،  73مراعاة ما تقضي به المادتين داء التامينات وذلك بأ -33

لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير الم لية التنفيذية 
 .8771لسنة  8364رقم 

إذن ، محضر الفحص ، كارت الصيانة،  فاتورة الشراء أو عقد الصيانة -39

، األحوال محضر التركيب حسب ، إذن االرتجال حسب األحوال ، اإلضافة 

 .لكراسات الشروط  هالمخزنياإلجراءات 

 فيوأنها بحالة مرضية حسب المواصفات ، األعمال  استالممحضر  -30

 . عمليات الصيانة

لكل بند بذات %( 95) يجب في جميع حاالت تعديل العقود حتى  -34

وموافقة المتعاقد ، الشروط واألسعار الحصول على موافقة السلطة المختصة 

وان يصدر التعديل خالل فترة ، %( 95)لة الزيادة عن النسبة المقررة في حا

وأال يؤثر ذلك على أولوية العطاء ، وسماح البند المختص ، سريان العقد 

 .تعاقدللم

يحسب على أساسه  الذيالوعاء  فيأن ضريبة المبيعات ال تدخل  -35

 .مع الجهة الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين 

 فيحالة عدم االشتراك  فيخصم ضريبة األرباح التجارية و الصناعية  -36

 ،الخدماتعلى % 9   جنيه 033تزيد عن  التي المقدمة للمبالغنظام الدفعات 

لسنة  505وطبقا لقرار وزير المالية رقم على التوريدات والمقاوالت % 3.5

 وتعديالته 9335
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 : يليوالضريبة النسبية كما 

  معفاة................ ......................... األولى جنيهالخمسون. 

  3. 339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين. % 

 330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهسين أزيد من مائتين وخم.. % 

 334... ..............يه جن ألف إلى يهأزيد من خمسمائة جن .. % 

  335. ............جنيه  فاالخمسة  لىإجنيه  ألفأزيد من .. % 

  336. ...جنيه آالفعشرة  إلىجنيه  فآالأزيد من خمسة .. % 

 جنيه تستحق عنه الضريبة آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و  

 .من الزيادة  األلف في ستةبواق ع       

 .وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية

 يليكما (مهن تطبيقية   –مهن هندسية ) ابات خصم دمغات النق : 

 33 ال تزيد  التيقروش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية

 .جنيه  333قيمتها على 

 53 تزيد  التيوالتقارير الهندسية  قرش للرسومات والعقود

 . نيهج 533جنيه وال تجاوز  333قيمتها على 

 333تزيد  التيية والتقارير الهندس قرش للرسومات والعقود

 .جنيه 3333جنيه وال تتجاوز  533قيمتها على 

 53 والتقارير الهندسية عن كل ألف  قرش للرسومات والعقود

 .جنيه زيادة عن األلف األولى  

  س في حالة الوكيل الوحيد أو حالة  34وجود االستمارة

 . االحتكار

النقص أنه يمكن قبول األصناف غير المطابقة بشرط أن تكون نسبة  -37

بالضوابط % 93منها وحتى  االستفادةالمواصفات ال تمنع الجهة من  في

 : االتية

يكون %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

%( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ب  

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 33)ة لغاي

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ج 

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 93)لغاية 

، من هذا المقدار%( 333)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 
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، المشار 3228لسنة  82للقانونمن الالئحة التنفيذية  339مادة )

 (.إليه

الميعاد المحدد بالعقد أو  فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -38

 : التاليين خالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين

  لمورد بتوريدها على حسابه بذات لم يقم ا التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

من حق الجهة اإلدارية كما  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

ذلك فروق  فيبما ، يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وذلك ( ا تحددها الجهة اإلدارية كم) والمصاريف اإلدارية ، األسعار

 .مبالغ مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى يأمن 

توريدها من  فيتأخر المورد  التيحالة شراء األصناف  فيأنه  -32

هذه  فيمورد أخر على حسابه بنفس الشروط والمواصفات 

أسند  التيالحالة ال يجوز تحميله بغرامة التأخير عن الكميات 

 .د الجديد  توريدها للمور

من الالئحة  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما -21

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82التنفيذية للقانون 
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 الشراء وتلقى اخلدمات باملناقصة احملدودة: ثانيا
 

   55511111                                           الخدما شراء السلع و  كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

تمثل تكلفة شراء السلع وتلقي الخدما  الالزمة لقيام الجهة بمزاولة  

 .نشاطها األساسي سواء كان هذا النشاط مرتبطا بسلعة أو خدمة

 مــالحظا  

 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  بالقانونالصادر  المناقصات والمزايدات تنظيم قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 .للموازنة والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية

والئحته  ن المحاسبة الحكوميةأبش 3283لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم  ، الصادر بالقانون قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ، الصادر بالقانون علي الدخل قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

لسنة  33رقم ، الصادر بالقانون علي المبيعات  العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223

 .والحسابات الالئحة المالية للموازنة -7

 .الئحة المخازن -8

لخدمات العامة لهيئة الصادرة عن ال التعليمات الخاصةتب الدورية والك -2

 .الحكومية

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :اآلتي مع التأكيد علىكم المناقصة العامة حت التيكافة القواعد واألحكام  

 .ح معتمما من رئيس الجهة أ  من يف ضه.ع 11استم را اعتم م الصرف  -8
و تأشلليرة ،الفعليللة معتمللدة مللن السلللطة المختصللة باالحتياجللاتمللذكرة  -2

إقلللرار الموازنلللة بتلللوافر االعتملللادات ، المخلللازن لألصلللناف المماثللللة

 .الالزمة
 قييم مييع الم ا قيي     التييراخيط الالزميية ذا  الصييلة  م ضيي ع التع -3

 .الجه   المعنية
السلقة المختصة للتع قم  قريي  المن قصية المحيم ما  ت جييه  م ا قة  -7

المع ا ألك ر عمم من الم رمين أ  الفنييين  يذ اتهم  المشيتغلين  ني ع 

 



 

 74 

 .النش ق الخ ط  م ض ع المن قصة المحم ما

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

- :يجب التثبت مما يلي 

 

 :  يلياالعتماد للمناقصة المحدودة كما أن سلطات  -3

أو رئلليس ، أو المحللافظ  –الللوزير ومللن للله سلللطاته ) السلللطة المختصللة 

 .نطاق اختصاصه  فيكل أو من يفوضه ( مجلس إدارة الهيئة العامة 

          أو ( سلللماح البنلللد ) وجلللود ارتبلللاط ملللالي عللللي البنلللد المخلللتص بالصلللرف  -9

 . الحالي الماليموازنة العام للصرف على  الماليالترخيص 

وجود تأشيرة الموظف المسلئول علن سلجل الحجلوزات و التنلازالت عللي  -0

 .استمارة الصرف 

 .وجود وصحة جميع المستندات المؤيدة للصرف -4

فتتولى فتم ، قيمته ا خمسين أل ف جني ه  تجاوز البالنسبة للمناقصات التي  -5

 .احدة المظاريف والب  في المناقصة لجنة و

مللة مللائتين إذا جللاوزت القيفللي لجنللة البلل   مم للل للل وزارة الماليللة اشللتراك -6 

عضو مل ن إدارة الفتلوى المختصلة بمجللس الدوللة  إذا و، وخمسين ألف جنيه 

 . جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه 

أن العطللاء المقلل دم علل ن توريللدات مللن اإلنتللاج المحلللى أو عللن أعمللال أو  -7

%( 35)جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيلادة فيهلا خدمات تقوم بها 

 .من قيمة أقل عطاء أجنبي 

وضلمان ، وغراملات التلأخير إن وجلدت  االستقطاعاتكافة  حسابصحة  -8

 .األعمال حسب األحوال 

 73بنملوذج الحصلر رقلم  (مبيعلات )مصلحة الضرائب المصلرية إخطار  -2

التعاقللد وال يللتم السللداد لضللريبة بالعمليللة محللل ( ضللرائب مبيعللات)ض ل م 

 . الحال بالمقاوالت هوالمبيعات كما 

مين  67الم ما  أحك م  ذلك  مراع ا ج م خق ب ضم ن للم عة المقممة  -81
لقي ن ن تنظييم المن قصي    المزاييما  الصي مر  قيرار  زيير الالئحة التنفيذية 

 .8771لسنة  8364الم لية رقم 

من الالئحلة  73،  73اعاة ما تقضي به المادتين داء التامينات وذلك بمرأ -33

 زييير الم لييية  لقيي ن ن تنظيييم المن قصيي    المزايييما  الصيي مر  قييرارالتنفيذيللة 
 . 8771لسنة  8364رقم 

إذن ، محضلر الفحلص ، كارت الصيانة،  فاتورة الشراء أو عقد الصيانة -39

، ألحلوال محضر التركيلب حسلب ا، إذن االرتجال حسب األحوال ، اإلضافة 

 .لكراسات الشروط  هالمخزنياإلجراءات 

 فلليوأنهللا بحالللة مرضللية حسللب المواصللفات  ،األعمللال اسللتالممحضللر  -30

 . عمليات الصيانة

 لكل بند بذات%( 95) يجب في جميع حاالت تعديل العقود حتى  -34
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وموافقة ، الشروط واألسعار الحصول على موافقة السلطة المختصة 

وان يصدر التعديل ، %( 95)الزيادة عن النسبة المقررة  المتعاقد في حالة

وأال يؤثر ذلك على ، وسماح البند المختص ، خالل فترة سريان العقد 

 .تعاقدللمأولوية العطاء 

يحسب على أساسه  الذيالوعاء  فيأن ضريبة المبيعات ال تدخل  -35

 .الجهة  الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين مع

حالة عدم االشتراك  فيخصم ضريبة األرباح التجارية و الصناعية  -36

على % 9جنيه    033تزيد عن  التي المقدمة للمبالغنظام الدفعات  في

وطبقا لقرار وزير المالية والمقاوالت  على التوريدات% 3.5 ،الخدمات

 وتعديالته 9335لسنة  505رقم 

 : يليوالضريبة النسبية كما 

 معفاة................ ...........................األولى جنيهخمسون ال. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  لىجنيه اأزيد من خمسين .. % 

 330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهسين أزيد من مائتين وخم .. % 

 334... ..............يه جن ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه .. % 

  335. ............جنيه  آالفخمسة  لىإنيه ج ألفأزيد من .. % 

  336. ...جنيه آالفعشرة  إلىجنيه  فآالأزيد من خمسة .. % 

 جنيه تستحق عنه الضريبة آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و  

 3من الزيادة  األلف في ستةبواق ع       

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية. 

 يليكما (مهن تطبيقية   –مهن هندسية ) بات خصم دمغات النقا : 

 33 ال تزيد  التيقروش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية

 .جنيه 333قيمتها على 

 53 تزيد  التيوالتقارير الهندسية  قرش للرسومات والعقود

 . نيهج 533جنيه وال تجاوز  333قيمتها على 

 333تزيد  التي والتقارير الهندسية قرش للرسومات والعقود

 .جنيه 3333جنيه وال تتجاوز  533قيمتها على 

 53 والتقارير الهندسية عن كل ألف  قرش للرسومات والعقود

 .جنيه زيادة عن األلف األولى  

  االحتكارس في حالة الوكيل الوحيد أو حالة  34وجود االستمارة . 

نقص أنه يمكن قبول األصناف غير المطابقة بشرط أن تكون نسبة ال -37

بالضوابط % 93منها وحتى  االستفادةالمواصفات ال تمنع الجهة من  في
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 : اآلتية

يكون %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

%( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ب  

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 33)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ج 

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 93)لغاية 

من هذا %( 333)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 

 (.3228لسنة  8من الالئحة التنفيذية للقانون  339مادة ) 3المقدار

الميعاد المحدد بالعقد أو  فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -38

 : التاليين خالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين

  على حسابه بذات لم يقم المورد بتوريدها  التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

من حق الجهة اإلدارية كما  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

ذلك فروق  فيبما ، يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وذلك ( اإلدارية كما تحددها الجهة ) والمصاريف اإلدارية ، األسعار

 .مبالغ مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى أيمن 

توريدها من  فيتأخر المورد  التيحالة شراء األصناف  فيأنه -32

هذه الحالة ال  فيمورد أخر على حسابه بنفس الشروط والمواصفات 

أسند توريدها للمورد  التييجوز تحميله بغرامة التأخير عن الكميات 

 .الجديد  

من الالئحة  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما  -93

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82التنفيذية للقانون 
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 الشراء وتلقى اخلدمات باملناقصة احمللية: ثالثا
   55511111                                           الخدما شراء السلع و  كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

تمثل تكلفة شراء السلع وتلقي الخدما  الالزمة لقيام الجهة بمزاولة  

 .بسلعة أو خدمة النشاط مرتبطانشاطها األساسي سواء كان هذا 

 مــالحظا  

 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايدات تنظيم قانون -3 

 .وتعديالتهما ته التنفيذيةوالئح ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية

 .للموازنة

والئحته  ن المحاسبة الحكوميةأبش3283لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم الصادر بالقانون  ،قانون ضريبة الدمغة  -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ، الصادر بالقانون علي الدخل قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 33رقم  ، الصادر بالقانون علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما  والئحته التنفيذية 3223لسنة 

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات -7

 .الئحة المخازن -8

العامة هيئة الصادرة عن الالتعليمات الخاصة الكتب الدورية و -2

 .لخدمات الحكوميةل

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 .ع ح معتمما من رئيس الجهة أ  من يف ضه11استم را اعتم م الصرف  -8 

تأشيرة و،تمدة من السلطة المختصةعلية معالف باالحتياجاتمذكرة  -2

إقرار الموازنة بتوافر االعتمادات ، المخازن لألصناف المماثلة

 .الالزمة
الم ا ق     التراخيط الالزمة ذا  الصلة  م ض ع التع قم مع  -3

 .الجه   المعنية
قرار السلقة المختصة للتع قم  قري  المن قصة المحلية  ت جيه  -7

المشتغلين  ن ع النش ق من  ين أصح ب المع ا ألك ر عمم من 
 .يتم  ه  تنفيذ التع قم الت نق   المح  ظة    المنشآ  الصغيرا 

تحكم  الت تسرة عل  المن قصة المحلية ك  ة الق اعم  األحك م  -1
 .المن قصة الع مة
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جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

- :يجب التثبت مما يلي 

التعاقممد بطريممق المناقصممة صتتا  فيراعتتي بالنستتبة لتلتتك النوعيتتة متتن المناق

 .المحلية  يما   تزيد قيمته الى أربعمائة ألف جنيه

تستترى علتتى المناقصتتة العامتتة  التتتيويراعتتي تطبيتتق كافتتة إجتتراءا  الرقابتتة 

- :وهي كما يلي

 :  يليأن سلطات االعتماد للمناقصة كما  -3

أو رئليس مجللس ، أو المحلافظ  –الوزير ومن لله سللطاته ) السلطة المختصة 

 .نطاق اختصاصه  فيكل او من يفوضه ( إدارة الهيئة العامة 

أو ( سلللماح البنلللد ) وجلللود ارتبلللاط ملللالي عللللي البنلللد المخلللتص بالصلللرف  -9

 . الحالي الماليللصرف على موازنة العام  الماليالترخيص 

وجود تأشيرة الموظف المسلئول علن سلجل الحجلوزات و التنلازالت عللي  -0

 .صرف استمارة ال

 .وجود وصحة جميع المستندات المؤيدة للصرف -4

فتتولى فتم ، قيمته ا خمسين أل ف جني ه  تجاوز البالنسبة للمناقصات التي  -5

 .المظاريف والب  في المناقصة لجنة واحدة 

إذا جللاوزت القيمللة مللائتين  فللي لجنللة البلل  مم للل للل وزارة الماليللة اشللتراك -6 

ن إدارة الفتلوى المختصلة بمجللس الدوللة  إذا وعضو مل  ، وخمسين ألف جنيه

 . جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه

أن العطللاء المقلل دم علل ن توريللدات مللن اإلنتللاج المحلللى أو عللن أعمللال أو  -7

%( 35)خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيلادة فيهلا 

 .من قيمة أقل عطاء أجنبي 

وضلمان ، وغراملات التلأخير إن وجلدت  اعاتاالستقطكافة  حسابصحة  -8

 .األعمال حسب األحوال 

 73بنملوذج الحصلر رقلم  (مبيعلات)مصللحة الضلرائب المصلرية إخطار  -2

بالعمليللة محللل التعاقللد وال يللتم السللداد لضللريبة ( ضللرائب مبيعللات)ض ل م 

 . الحال بالمقاوالت هوالمبيعات كما 

مين  67الم ما  أحك م  مراع ا  ذلك ج م خق ب ضم ن للم عة المقممة  -81
لقي ن ن تنظييم المن قصي    المزاييما  الصي مر  قيرار  زيير حة التنفيذية الالئ

 .8771لسنة  8364الم لية رقم 

من الالئحلة  73،  73داء التامينات وذلك بمراعاة ما تقضي به المادتين أ -33

ييير الم لييية لقيي ن ن تنظيييم المن قصيي    المزايييما  الصيي مر  قييرار  زالتنفيذيللة 

 . 8771لسنة  8364رقم 

إذن ، محضلر الفحلص ، كارت الصيانة،  فاتورة الشراء أو عقد الصيانة -39

، محضر التركيلب حسلب األحلوال ، إذن االرتجال حسب األحوال ، اإلضافة 

 .لكراسات الشروط  هالمخزنياإلجراءات 
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 فللي وأنهللا بحالللة مرضللية حسللب المواصللفات، األعمللال  اسللتالممحضللر  -30

 . عمليات الصيانة

لكل بند بذات %( 95) يجب في جميع حاالت تعديل العقود حتى  -34

وموافقة ، الشروط واألسعار الحصول على موافقة السلطة المختصة 

وان يصدر التعديل ، %( 95)المتعاقد في حالة الزيادة عن النسبة المقررة 

يؤثر ذلك على  وأال، وسماح البند المختص ، خالل فترة سريان العقد 

 .تعاقدللمأولوية العطاء 

يحسب على أساسه  الذيالوعاء  فيأن ضريبة المبيعات ال تدخل  -35

 .الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين مع الجهة 

حالة عدم االشتراك  فيخصم ضريبة األرباح التجارية و الصناعية  -36

على % 9جنيه    033د عن تزي التي لغالمقدمة للمبانظام الدفعات  في

وطبقا لقرار وزير المالية والمقاوالت  على التوريدات.% 3.5الخدمات 

 وتعديالته 9335لسنة  505رقم 

 : يليوالضريبة النسبية كما 

  معفاة................ ........................... األولى جنيهالخمسون. 

  339. .... جنيهمسين مائتين وخ إلى جنيهأزيد من خمسين .. % 

 330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهسين أزيد من مائتين وخم .. % 

 334... ..............يه جن ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه .. % 

  335. ............جنيه  آالفخمسة  لىإجنيه  ألفأزيد من .. % 

  336. ...جنيه  آالفعشرة  إلىجنيه  فآالأزيد من خمسة . %. 

 جنيه تستحق عنه الضريبة آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و  

 .يادة من الز األلف في ستةبواق ع      

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية. 

  يليكما (مهن تطبيقية   –مهن هندسية ) خصم دمغات النقابات : 

 33 ال تزيد  التيقروش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية

 .جنيه  333يمتها على ق

 53 تزيد  التيوالتقارير الهندسية  قرش للرسومات والعقود

 . جنيه 533جنيه وال تجاوز  333قيمتها على 

 333تزيد  التيوالتقارير الهندسية  قرش للرسومات والعقود

 .جنيه 3333جنيه وال تتجاوز  533قيمتها على 

 53 كل ألف والتقارير الهندسية عن  قرش للرسومات والعقود

 .جنيه زيادة عن األلف األولى  
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  االحتكارس في حالة الوكيل الوحيد أو حالة 34وجود االستمارة  

   أنه يمكن ق  ل األصن ف غير المق  قة  شرق أن تك ن نس ة النقط  -84

 : ةاألتي  لض ا ق % 21منه   حت   االستف ماالم اصف   ال تمنع الجهة من 

يكون %( 0)ة النقص في مواصفاتها لغاية األصناف التي تكون نسب -أ 

 .قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

%( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ب  

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 33)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ج 

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 93)لغاية 

من هذا %( 333)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 

 (.3228لسنة  82من الالئحة التنفيذية للقانون 339مادة ) 3المقدار

الميعاد المحدد بالعقد أو  فيمورد بالتوريد حالة عدم قيام ال فيأنه  -38

 : التاليين خالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين

  لم يقم المورد بتوريدها على حسابه بذات  التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

من حق الجهة اإلدارية كما  النهائيحالتين يصبم التامين ال هاتينوفى 

ذلك فروق  فيبما ، يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وذلك ( كما تحددها الجهة اإلدارية ) والمصاريف اإلدارية ، األسعار

 .مبالغ مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى أيمن 

توريدها من  فير المورد تأخ التيحالة شراء األصناف  فيأنه -32

هذه الحالة ال  فيمورد أخر على حسابه بنفس الشروط والمواصفات 

أسند توريدها للمورد  التييجوز تحميله بغرامة التأخير عن الكميات 

 .الجديد  

من  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما  -93

 ا يخصةفيم كال (.3228لسنة  82الالئحة التنفيذية للقانون 
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 الشراء وتلقى اخلدمات باملمارسة العامة: رابعا

   55511111                                           الخدما شراء السلع و  كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

تمثل تكلفة شراء السلع وتلقي الخدما  الالزمة لقيام الجهة بمزاولة  

 .ء كان هذا النشاط مرتبطا بسلعة أو خدمةنشاطها األساسي سوا

 مــالحظا  

 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 .للموازنة والتأشيرات العامة و الخاصة تعديالتهما ،و والئحته التنفيذية

والئحته  ن المحاسبة الحكوميةأبش 3283لسنة  397رقم  قانون -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم  ، الصادر بالقانون قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ، الصادر بالقانون علي الدخل قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

لسنة  33رقم  ، الصادر بالقانون علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات -7

 .الئحة المخازن -8

 العامةهيئة الصادرة عن الالتعليمات الخاصة  الكتب الدورية و -2

 .لخدمات الحكوميةل

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 : إلى باإلضافةكم المناقصة العامة حت التيكافة القواعد واألحكام  

 .ل ح معتمدة من رئيس الجهة أو من يفوضه53استمارة اعتماد الصرف  -3

و تأشيرة ،الفعلية معتمدة من السلطة المختصة باالحتياجاتمذكرة  -9

 .إقرار الموازنة بتوافر االعتمادات الالزمة، اف المماثلةالمخازن لألصن

التراخيص الالزمة ذات الصلة بموضول التعاقد مع الجهات الموافقات و -0

 .المعنية

السلطة المختصة للتعاقد بطريق الممارسة العامة وتشكيل واعتماد  موافقة -4

 .لجنة الممارسة العامة 

 .اإلعالن عن الممارسة العامة  -5

 .محضر فتم المظاريف الفنية  والدراسة الفنية للعروض  -6
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 .من العروض أيتقرير لجنة الممارسة مسبب من حي  قبول أو رفض  -7

 .اعتماد السلطة المختصة للدراسة الفنية للجنة الممارسة العامة  -8

 .محضر فتم المظاريف المالية وممارسة العروض المقبولة فنيا -2

 .وض من الناحية الفنية والماليةكشف تفريغ العر - 33

محضر توصيات لجنة الممارسة العامة موقع من جميع األعضاء  -33

 .للعرض على السلطة المختصة

على مقدم العرض األقل سعرا  هبالترسياعتماد السلطة المختصة  -39

 .واألفضل من حي  الشروط والمواصفات 

حالة زيادة  في ( اإلداريةالجهة المتعاقد و ) ،العقد موقع من الطرفين -30

 .ألف جنيه 53قيمة التعاقد عن 

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

 : اآلتييجب التثبت من  

 مة إذا جاوزت القي في لجنة الب  مم ل ل وزارة المالية اشتراك

ارة الفتوى المختصة عضو م ن إدو، مائتين وخمسين ألف جنيه 

حالة  فيخمسمائة ألف جنيه إذا جاوزت القيمة  بمجلس الدولة

 .الممارسة الداخلية

 وكذا عضو م ن إدارة الفتوى ، مم ل ل وزارة المالية اشتراك

لجنة الب  إذا جاوزت القيمة مليون  فيالمختصة بمجلس الدولة 

 . حالة الممارسة الخارجية فيجنيه 

تسرى على المناقصة  التيتطبيق كافة إجراءا  الرقابة  إلي باإلضافة

- :مة وهي كما يليالعا

  : يليللمناقصة كما  سلطات االعتمادأن  -3

أو رئيس ، أو المحافظ  –الوزير ومن له سلطاته ) السلطة المختصة 

 .نطاق اختصاصه  فيكل او من يفوضه  ( مجلس إدارة الهيئة العامة 

أو ( سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  -9

 . الحالي الماليللصرف على موازنة العام  الماليالترخيص 

التنازالت علي لموظف المسئول عن سجل الحجوزات ووجود تأشيرة ا -0

 .استمارة الصرف 

 . وجود وصحة جميع المستندات المؤيدة للصرف -4

العطاء المق دم ع ن توريدات من اإلنتاج المحلى أو عن أعمال أو  أن -5

سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها  خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل

 .من قيمة أقل عطاء أجنبي %( 35)

، وغرامات التأخير إن وجدت  االستقطاعاتكافة  حسابصحة  -6
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 .وضمان األعمال حسب األحوال 

 73بنموذج الحصر رقم  (مبيعات)مصلحة الضرائب المصرية إخطار  -7

السداد لضريبة  بالعملية محل التعاقد وال يتم( ضرائب مبيعات)ض ل م 

 .بالمقاوالت   لهو الحاالمبيعات كما 

من  67م ما ال أحك م  ذلك  مراع ا ج م خق ب ضم ن للم عة المقممة  -1
لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير  الالئحة التنفيذية 

 .8771لسنة  8364الم لية رقم 

من الالئحة  73،  73المادتين  داء التامينات وذلك بمراعاة ما تقضي بهأ -2

لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير الم لية التنفيذية 
 .8771لسنة  8364رقم 

إذن ، محضر الفحص ، كارت الصيانة،  فاتورة الشراء أو عقد الصيانة -33

، محضر التركيب حسب األحوال ، إذن االرتجال حسب األحوال ، اإلضافة 

 .لكراسات الشروط  المخزنيةات اإلجراء

    أنه   ح لة مرضية حسب الم اصف    ،األعم ل استالممحضر  -88
 .الصي نةعملي   

لكل  نم  ذا  %( 21) يجب    جميع ح ال  تعميل العق م حت   -82

 م ا قة ، الشر ق  األسع ر الحص ل عل  م ا قة السلقة المختصة 

 ان يصمر التعميل ، %( 21)ة المقررا المتع قم    ح لة الزي ما عن النس 

 أال يؤثر ذلك عل  ،  سم ح ال نم المختط ، خالل  ترا سري ن العقم 

 .تعاقدللمأ ل ية العق ء 

يحسب على أساسه  الذيالوعاء  فيأن ضريبة المبيعات ال تدخل  -30

 .الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين مع الجهة 

 فيحالة عدم االشتراك  فيضريبة األرباح التجارية و الصناعية خصم  -34

 ،الخدماتعلى % 9 ،جنيه 033تزيد عن  التي المقدمة للمبالغنظام الدفعات 

لسنة  505وطبقا لقرار وزير المالية رقم على التوريدات والمقاوالت % 3.5

 وتعديالته 9335

 : يليالضريبة النسبية كما كذلك خصم و

  معفاة................ ...........................االولى  هجنيالخمسون. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين. % . 

  330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهأزيد من مائتين وخمسين. % . 

 334...... ...........جنيه  ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه. % . 

 8 335...... .......جنيه  آالفخمسة  إلىجنيه  ألفأزيد من. % . 

  336. ...جنيه  آالفعشرة  إلىجنيه  آالفأزيد من خمسة. % . 

  جنيه تستحق عنه الضريبة  آالفوكل ما يزيد عل ى عش رة 

 من الزيادة األلف فيبواق ع ستة       

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية. 

 يليكما  (مهن تطبيقية  –ن هندسية مه) بات خصم دمغات النقا : 
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 33 ال تزيد  التيقروش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية

 .جنيه  333قيمتها على 

 53 تزيد  التيوالتقارير الهندسية  قرش للرسومات والعقود

 . جنيه 533جنيه وال تجاوز  333قيمتها على 

 333زيد ت التيوالتقارير الهندسية  قرش للرسومات والعقود

 .جنيه 3333جنيه وال تتجاوز  533قيمتها على 

 53 والتقارير الهندسية عن كل ألف  قرش للرسومات والعقود

 .جنيه زيادة عن األلف األولى  

  س في حالة الوكيل الوحيد أو حالة  34وجود االستمارة

 . االحتكار

أنه يمكن قبول األصناف غير المطابقة بشرط أن تكون نسبة النقص  -35

بالضوابط % 93منها وحتى  االستفادةالمواصفات ال تمنع الجهة من  في

 : االتية

يكون %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

%( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ب  

كون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي ي%( 33)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ج 

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 93)لغاية 

هذا  من%( 333)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 

 (.3228لسنة  82من الالئحة التنفيذية للقانون 339مادة ) 3المقدار

الميعاد المحدد بالعقد أو  فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -36

 : التاليين خالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين

  به بذات لم يقم المورد بتوريدها على حسا التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

من حق الجهة اإلدارية كما  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

ذلك فروق  فيبما ، يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وذلك ( ة كما تحددها الجهة اإلداري) والمصاريف اإلدارية ، األسعار

 .من أى مبالغ مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى

توريدها من مورد  فيتأخر المورد  التيحالة شراء األصناف  فيأنه  -37

هذه الحالة ال يجوز  فيأخر على حسابه بنفس الشروط والمواصفات 

 .أسند توريدها للمورد الجديد   التيتحميله بغرامة التأخير عن الكميات 

من الالئحة  77،13اع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما مر -38

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82التنفيذية للقانون 
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 الشراء وتلقى اخلدمات باملمارسة احملدودة: خامسا

   55511111                                           الخدما شراء السلع و  كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

تمثل تكلفة شراء السلع وتلقي الخدما  الالزمة لقيام الجهة بمزاولة  

 نشاطها األساسي سواء كان هذا النشاط مرتبطا بسلعة أو خدمة

 مــالحظا  

 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .تعديالتهماو والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية

 .للموازنة

والئحته  3283ن المحاسبة الحكومية أبش لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم انون ، الصادر بالققانون ضريبة الدمغة  -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ، الصادر بالقانون علي الدخل قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 33رقم  ، الصادر بالقانون علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223لسنة 

 .لية للموازنة والحساباتالالئحة الما -7

 .الئحة المخازن -8

العامة هيئة الصادرة عن ال التعليمات الخاصةالكتب الدورية و -2

 .لخدمات الحكوميةل

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 : إلى باإلضافةالعامة  الممارسةكم حت التيكافة القواعد واألحكام  

الجهللة أو مللن ل ح معتمللدة مللن رئلليس 53اسللتمارة اعتمللاد الصللرف  -3

 .يفوضه

و تأشلليرة ،الفعليللة معتمللدة مللن السلللطة المختصللة باالحتياجللاتمللذكرة  -9

 .إقرار الموازنة بتوافر االعتمادات الالزمة، المخازن لألصناف المماثلة

الموافقلللات و التلللراخيص الالزملللة ذات الصللللة بموضلللول التعاقلللد ملللع  -0

 .الجهات المعنية

بطريللق الممارسللة المحللدودة وتشللكيل  للتعاقللدقللرار السلللطة المختصللة  -4

 .واعتماد لجنة الممارسة
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جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

 :يجب التثبت من اآلتى  

الوزير ) للممارسة المحدودة من السلطة المختصة  سلطات االعتمادأن  -3

او  (أو رئليس مجللس إدارة الهيئلة العاملة ، أو المحلافظ  –ومن له سللطاته 

 .نطاق اختصاصه  يفكل  من يفوضه  

 :التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحاالت اآلتية أن -9

أو تسلللتورد أو توجلللد إال لللل دى جهلللات أو  تصلللنع الاألشلللياء التلللي  -أ

 .أشخاص بذواتهم

األشياء التي تقتضى طبيعتها أو الغرض مل ن الحصل ول عليهلا أن  -ب

 يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها 

األعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يق وم بها فنيلون أو   - ج 

 .أخصائيون أو خبراء بذواتهم 

التعاقللدات التللي تقتضللى اعتبللارات األمللن القللومي أن تللتم بطريقللة   -د

 .سرية

ة ملائتين إذا جلاوزت القيملفي لجنلة البل   مم ل ل وزارة المالية إشتراك -0

الفتللوى المختصللة بمجلللس  عضللو ملل ن إدارةو، وخمسللين ألللف جنيلله 

حالللة الممارسللة  فلليالدولللة إذا جللاوزت القيمللة خمسللمائة ألللف جنيلله 

 . الداخلية 

ارة الفتوى عضو م ن إدو ،في لجنة الب   الماليةمم ل ل وزارة  اشتراك -4

حالللة  فلليإذا جللاوزت القيمللة مليللون جنيلله  المختصللة بمجلللس الدولللة

  .الخارجيةالممارسة 

تسترى علتى المناقصتة  التتيكافتة إجتراءا  الرقابتة تطبيتق  إلي باإلضافة

- :العامة وهي كما يلي

أو ( سللماح البنللد ) وجللود ارتبللاط مللالي علللي البنللد المخللتص بالصللرف  -3

 . الحالي الماليللصرف على موازنة العام  الماليالترخيص 

وجللود تأشلليرة الموظللف المسللئول عللن سللجل الحجللوزات و التنللازالت  -9

 . علي استمارة الصرف

 . وجود وصحة جميع المستندات المؤيدة للصرف -0

العطاء المق دم ع ن توريلدات ملن اإلنتلاج المحللى أو علن أعملال أو  أن -4

خللدمات تقللوم بهللا جهللات مصللرية أقللل سللعرا إذا لللم تتجللاوز الزيللادة فيهللا 

 .من قيمة أقل عطاء أجنبي %( 35)

، دت كافلللة اإلسلللتقطاعات وغراملللات التلللأخير إن وجللل حسلللابصلللحة  -5

 .وضمان األعمال حسب األحوال 

رقم  نموذج الحصرب (مبيعات)مصرية لمصلحة الضرائب اإخطار  -6
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بالعملية محل التعاقد وال يتم السداد لضريبة ( ضرائب مبيعات)ض ل م  73

 . الحال بالمقاوالت هوالمبيعات كما 

 من 67الم ما  أحك م  ذلك  مراع ا ج م خق ب ضم ن للم عة المقممة  -4
لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير  حة التنفيذيةالالئ

 .8771لسنة  8364الم لية رقم 

من الالئحة  73،  73داء التامينات وذلك بمراعاة ما تقضي به المادتين أ -8

لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير الم لية التنفيذية 

 .8771لسنة  8364رقم 

إذن ، محضر الفحص ، كارت الصيانة،  فاتورة الشراء أو عقد الصيانة -2

، محضر التركيب حسب األحوال ، إذن االرتجال حسب األحوال ، اإلضافة 

 .اإلجراءات المخزنية لكراسات الشروط 

 فيوأنها بحالة مرضية حسب المواصفات  ،األعمال استالممحضر  -33

 .الصيانةعمليات 

لكل بند بذات %( 95) ميع حاالت تعديل العقود حتى يجب في ج -33

وموافقة المتعاقد ، الشروط واألسعار الحصول على موافقة السلطة المختصة 

وان يصدر التعديل خالل فترة ، %( 95)في حالة الزيادة عن النسبة المقررة 

وأال يؤثر ذلك على أولوية العطاء ، وسماح البند المختص ، سريان العقد 

 .اقدتعللم

يحسب على أساسه  الذيالوعاء  فيأن ضريبة المبيعات ال تدخل  -39

 .الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين مع الجهة 

 فيحالة عدم االشتراك  فيخصم ضريبة األرباح التجارية و الصناعية  -30

، الخدمات  على% 9جنيه    033تزيد عن  التي المقدمة للمبالغنظام الدفعات 

 .على التوريدات والمقاوالت % 3.5

 : يليوالضريبة النسبية كما 

  معفاة................ ...........................االولى  جنيهالخمسون. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين. % . 

  330 .....خمسمائة جنيه إلى جنيهأزيد من مائتين وخمسين. % . 

  334...... ........... جنيه ألف إلى جنيهأزيد من خمسمائة. % . 

  335...... ....... جنيه آالفخمسة  إلى جنيه ألفأزيد من. % . 

  336. ... جنيه آالفعشرة  إلى جنيه آالفأزيد من خمسة. % . 

  تستحق عنه الضريبة  جنيه آالفوكل ما يزيد عل ى عش رة 

 .الزيادة  من األلف فيبواق ع ستة       

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية. 

  يليكما (مهن تطبيقية   –مهن هندسية ) خصم دمغات النقابات : 

 33 ال تزيد  التيقروش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية

 .جنيه  333قيمتها على 
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 53 تزيد  التيوالتقارير الهندسية  قرش للرسومات والعقود

 . جنيه 533جنيه وال تجاوز  333على قيمتها 

 333تزيد  التيوالتقارير الهندسية  قرش للرسومات والعقود

 .جنيه 3333جنيه وال تتجاوز  533قيمتها على 

 53 والتقارير الهندسية عن كل ألف  قرش للرسومات والعقود

 .جنيه زيادة عن األلف األولى  

  حالة  س في حالة الوكيل الوحيد أو 34وجود االستمارة

 . االحتكار

أنه يمكن قبول األصناف غير المطابقة بشرط أن تكون نسبة النقص  -34

بالضوابط % 93منها وحتى  االستفادةالمواصفات ال تمنع الجهة من  في

 : االتية

يكون %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .ه اللجنةقبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرت

%( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ب  

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 33)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ج 

ولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي يكون قب%( 93)لغاية 

من هذا %( 333)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 

 (.3228لسنة  82من الالئحة التنفيذية للقانون 339مادة ) 3المقدار

الميعاد المحدد بالعقد أو  فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -35

 : التاليين رية اتخاذ أحد اإلجرائينخالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدا

  لم يقم المورد بتوريدها على حسابه بذات  التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

من حق الجهة اإلدارية كما يكون  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

، ذلك فروق األسعار فيبما ، من غرامات  لها أن تخصم ما تستحقه

وذلك من أى ( كما تحددها الجهة اإلدارية ) والمصاريف اإلدارية 

 .مبالغ مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى

توريدها من مورد أخر  فيتأخر المورد  التيحالة شراء األصناف  فيأنه  -36

ال يجوز تحميله بغرامة  هذه الحالة فيعلى حسابه بنفس الشروط والمواصفات 

 .أسند توريدها للمورد الجديد   التيالتأخير عن الكميات 

التنفيذية من الالئحة  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما -84

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82للقانون 
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 الشراء وتلقى اخلدمات باألمر املباشر: سادسا
   55511111                                           الخدما السلع و شراء  كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

تمثل تكلفة شراء السلع وتلقي الخدما  الالزمة لقيام الجهة بمزاولة  

نشاطها األساسي سواء كان هذا النشاط  مرتبطا بسلعة أو خدمة وذلك 

جراءا  المناقصة أو الممارسة إ إتباعال تحتمل  التيالحاال  العاجلة  في

 .بجميع أنواعها

 مــالحظا  

 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما ، يةوالئحته التنفيذ

 .للموازنة

والئحته ن المحاسبة الحكومية أبش 3283لسنة  397رقم  قانون -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم  در بالقانونا، الص قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  نون، الصادر بالقا علي الدخل قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 33رقم  ، الصادر بالقانون علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223لسنة 

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات -7

 .الئحة المخازن -8

امة العهيئة ال الصادرة عنالتعليمات الخاصة الكتب الدورية و -2

 .لخدمات الحكوميةل

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

ل ح معتمدة من رئيس الجهة أو من 53استمارة اعتماد الصرف  -3 

 .يفوضه

تأشيرة و،ةالفعلية معتمدة من السلطة المختص باالحتياجاتمذكرة  -9

عتمادات إقرار الموازنة بتوافر اإل،  المخازن لألصناف المماثلة

 .الالزمة

 .ايسة تقديرية لالحتياجات من اإلدارة المختصةمق -0

 .موافقة السلطة المختصة علي الشراء باألمر المباشر أو تلقي الخدمة -4
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 .قرار بتشكيل لجنة الشراء معتمد من السلطة المختصة -5

 .عروض األسعار -6

معتمد من السلطة ( التقرير الفني و المالي ) كشف تفريغ العروض  -7

 .المختصة

حالة زيادة  في ( الجهة اإلداريةالمتعاقد و) ، لعقد موقع من الطرفينا -8

 .ألف جنيه 53قيمة التعاقد عن 

 .أمر التوريد أو أمر اإلسناد  -2

، محضر الفحص ، كارت الصيانة،  فاتورة الشراء أو عقد الصيانة -33

محضر التركيب حسب ، األحوال إذن االرتجال حسب ، إذن اإلضافة 

 .األحوال

 فيوأنها بحالة مرضية حسب المواصفات ، األعمال  استالممحضر  -33

 .عمليات الصيانة

ورقم التسجيل بضرائب ، والبطاقة الضريبية، التجاريالسجل  -39

 .المبيعات

 (.ضرائب مبيعات) ض ل م  73نموذج حصر رقم  -30

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

 :يجب التثبت من اآلتى  

 : يلي كما المباشراالعتماد للشراء باألمر سلطات  -3

أو رئلليس المصلللحة ومللن للله سلللطاته فللي الجهللات ، رئلليس الهيئللة -أ

قيمتلله خمسللمائة ألللف جنيلله بالنسللبة  تجلل اوز الوذلللك فيمللا ، األخللرى

لشلل راء المنقلل والت أو تلقللى الخللدمات أو الدراسللات االستشللارية أو 

نيلله بالنسللبة لمقللاوالت مليللون ج، األعمللال الفنيللة أو مقللاوالت النقللل

 .األعمال

 تجللاوز الأو المحللافظ فيملل ا ، الوزيلل ر المخللتص وملل ن للله سلللطاته  -ب

قيمتللله خمسلللة ماليلللين جنيللله بالنسلللبة لشللل راء المنقللل والت أو تلقللل ى 

الخدم ات أو الدراسات االستشلارية أو األعمل ال الفنيل ة أو مقلاوالت 

 .ألعمالوعشرة ماليين جنيه بالنسبة لمقاوالت ا، النقل 

بله أن  طاين، في حال ة الضرورة القصوى، رئيس مجلس ال وزراء -ج 

المبلللل اشر فيمللللا يجللللاوز الحللللدود االتفللللاق  طريلللل قيللللأذن بالتعاقللللد ب

 .م ن الفقرة السابقة( ب)المنص وص عليها في البند 

أو ( سللماح البنللد ) وجللود ارتبللاط مللالي علللي البنللد المخللتص بالصللرف  -9

 . الحالي الماليلى موازنة العام للصرف ع الماليالترخيص 

وجود تأشيرة الموظف المسئول عن سجل الحجوزات و التنازالت  -0
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 .علي استمارة الصرف 

 .للصرفوجود وصحة جميع المستندات المؤيدة  -4

، كافة اإلستقطاعات وغرامات التأخير إن وجدت  حسابصحة  -5

 .وضمان األعمال حسب األحوال 

  ع توق التوريد إلتماممهلة إضافية  الموردأنه بعد إعطاء

عن % 3بواقع  المهلة وذلكعليه غرامة التأخير من بداية 

كل أسبول أو جزء منه بحي  ال يجاوز مجمول الغرامة 

  .توريدها فيتأخر  الذياألصناف من قيمة % 0

رقم بنموذج الحصر  (مبيعات)مصلحة الضرائب المصرية إخطار  -6

بالعملية محل التعاقد وال يتم السداد ( ضرائب مبيعات)ض ل م  73

 .بالمقاوالتلضريبة المبيعات كما هو 

يحسب على أساسه  الذيالوعاء  فيأن ضريبة المبيعات ال تدخل  -7

الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين مع 

 .الجهة

 .المباشراعتماد السلطة المختصة لنتيجة الشراء أو تلقى الخدمة باألمر  -8

حالة عدم االشتراك  فيخصم ضريبة األرباح التجارية و الصناعية  -2

% 9  بنسبة جنيه 033تزيد عن  التينظام الدفعات المقدمة  للمبالغ  في

وطبقا لقرار وزير  .والمقاوالت  على التوريدات %3.5، على الخدمات 

 وتعديالته 9335لسنة  505المالية رقم 

 : يليكما  النسبيةالدمغة ضريبة و

  معفاة................ ...........................االولى  جنيهالخمسون. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين .. % 

 330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهسين أزيد من مائتين وخم .. % 

 334... ..............يه جن ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه .. % 

  335. ............جنيه آالفخمسة  لىإجنيه  ألفأزيد من .. % 

  336. ...جنيه آالفعشرة  إلىجنيه  فآالأزيد من خمسة .. % 

 جنيه تستحق عنه الضريبة آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و  

 .من الزيادة  األلف في ستةبواق ع       

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية. 

 يليكما (مهن تطبيقية   –مهن هندسية ) م دمغات النقابات خص : 

 33 ال تزيد  التيقروش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية

 .جنيه  333قيمتها على 

 53 تزيد  التيوالتقارير الهندسية  قرش للرسومات والعقود

 . جنيه 533جنيه وال تجاوز  333قيمتها على 
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 333تزيد  التيقارير الهندسية والت قرش للرسومات والعقود

 .جنيه 3333جنيه وال تتجاوز  533قيمتها على 

 53 والتقارير الهندسية عن كل ألف  قرش للرسومات والعقود

 .جنيه زيادة عن األلف األولى  

 .االحتكارس في حالة الوكيل الوحيد أو حالة  34وجود االستمارة  -33

ط أن تكون نسبة النقص أنه يمكن قبول األصناف غير المطابقة بشر -33

بالضوابط % 93منها وحتى  االستفادةالمواصفات ال تمنع الجهة من  في

 : االتية

يكون %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

%( 0) ر من األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك -ب  

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 33)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ج 

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 93)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 333)غرامة مقدارها  قدرته اللجنة مضافا إليه

 (.3228لسنة  82من الالئحة التنفيذية للقانون  339مادة )

ت العملية بما اأنه ال يجوز تكرار التعاقد بطريق االتفاق المباشر لذ -39

 .قانوناا يجاوز الحد األقصى المقرر 

أمر لعقد أوالميعاد المحدد با فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -30

 :خالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين  التوريد

  لم يقم المورد بتوريدها على حسابه بذات  التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

الجهة اإلدارية كما يكون  من حق النهائيوفى كلتا الحالتين يصبم التامين 

، ذلك فروق األسعار فيبما ، لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وذلك من أى مبالغ ( كما تحددها الجهة اإلدارية ) والمصاريف اإلدارية 

 .مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى

توريدها من مورد  فيتأخر المورد  التيحالة شراء األصناف  فيأنه  -34

هذه الحالة ال يجوز تحميله  فيعلى حسابه بنفس الشروط والمواصفات أخر 

 .الجديدأسند توريدها للمورد  التيبغرامة التأخير عن الكميات 

من الالئحة  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما  -35

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82التنفيذية للقانون 
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 التأعمال املقاو: سابعا
   55511111                                           الخدما شراء السلع و  كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

تمثل تكلفة أعمال الصيانة واإلنشاءا  وغيرها والتي تقوم بها الجها   

األساسية وفقا للموازنة  أنشطتها ألداءوتلزم  األعمالمن خالل مقاولي 

 .الجارية

 مــالحظا  

 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 والتأشيرات العامة و الخاصة ،يالتهما وتعد والئحته التنفيذية

 .للموازنة

والئحته ن المحاسبة الحكومية أبش 3283 لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم  الصادر بالقانون ، قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ، الصادر بالقانون علي الدخل قانون الضريبة -5

 .ديالتهماوتع والئحته التنفيذية

 33رقم  ، الصادر بالقانون  علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223لسنة 

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات  -7

 .الئحة المخازن  -8

العامة هيئة ال الصادرة عن  التعليمات الخاصة ة والكتب الدوري -2

 .لخدمات الحكوميةل

 

    

دا  المستتتتتتتتتتتن

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 .محضر تسليم الموقع -3 

 . طريقة أخرى من طرق التعاقد ملف المناقصة أو أى -9

كتاب يوضم سماح البند المختص ومعتمد من الجهة اإلدارية  -0

 .وإدارة الحسابات

وتشكيل اللجان الفنية ولجان ، موافقة السلطة المختصة على الطرح -4

 .فتم المظاريف ولجان الب  

 .عن طرح العملية نسخة من اإلعالن -5

 .في حال طلبها  وجود سابقة األعمال -6
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في حال التشييد والبناء  لمقاولي المصريوجود بطاقة عضوية اإلتحاد  -7

 .طلبها 

 .في حال طلب ذلك وجود وثائق التأمين ضد الحريق والسرقة  -8

 .كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية محل التعاقد  -2

 .ي حال طلبه فصورة من عقد تأسيس الشركة  -33

في  والتسجيل بضرائب المبيعات، والبطاقة الضريبية، التجاريالسجل  -33

 .حال طلبها 

 .أسماء الشركات وكشوف تفريغ العطاءات -39

 .محاضر لجان الب  –محاضر لجنة فتم المظاريف  -30

 .تم  بخصوص العملية والتيللعروض المقدمة  ةالتقارير الفني -34

 .هبالترسيمحضر لجنة الب   -35

حالة زيادة  في (الجهة اإلداريةالمتعاقد و) ،قع من الطرفين والعقد م - -36

 .ألف جنيه 53قيمة التعاقد عن 

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

 :يجب التثبت من اآلتى  

أن سللللطات االعتملللاد للمناقصلللة العاملللة والمحلللدودة والممارسلللة العاملللة  -3

  :يلي والمحدودة كما

أو رئلليس ، أو المحللافظ  –ن للله سلللطاته الللوزير وملل) السلللطة المختصللة 

 .نطاق اختصاصه  فيكل  أو من يفوضه  (مجلس إدارة الهيئة العامة 

 أللفسلطات االعتماد للمناقصلة المحليلة فيملا ال تزيلد قيمتله علن أربعمائلة  -9

 .جنيه

 : يلي امكسلطات االعتماد لالتفاق المباشر  -0

، سللطاته فلي الجهلات األخلرى أو رئيس المصللحة وملن لله ، رئيس الهيئة  -أ

قيمته خمسمائة أللف جنيله بالنسلبة لشل راء المنقل والت أو  تج اوز الوذلك فيما 

، تلقى الخدمات أو الدراسات االستشارية أو األعمال الفنيلة أو مقلاوالت النقلل 

 .مليون جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال 

قيمتلله  تجللاوز الملل ا أو المحللافظ في ،سلللطاتهالوزيلل ر المخللتص وملل ن للله  -ب

خمسة ماليين جنيه بالنسبة لش راء المنق والت أو تلق ى الخدم ات أو الدراسات 

وعشرة ماليين جنيه بالنسبة  ،النقلاالستشارية أو األعم ال الفني ة أو مقاوالت 

 .األعماللمقاوالت 

أن يلأذن بالتعاقلد ، فلي حالل ة الضلرورة القصلوى ، ولرئيس مجللس الل وزراء 

مل ن ( ب)ي ق المب اشر فيما يجلاوز الحلدود المنصل وص عليهلا فلي البنلد بالطر

 .الفقرة السابقة 

 .محضر تسليم الم قع  -7
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 .إت  ع اإلجراءا  المخزنية لكراس   الشر ق  -1

 .(الجهة اإلمارية  المق  ل  )العقم م قع من القر ين -6

أ  ( م سم ح ال ن)  ج م ارت  ق م ل  عل  ال نم المختط   لصرف  -4

 . الح ل  الم ل للصرف عل  م ازنة الع م  الم ل الترخيط 

الم ا ق    التراخيط الالزمة ذا  الصلة  م ض ع التع قم من  -1

 .الجه   المعنية 

 ج م خق ب ضم ن عن العملية  سري نه   النه ئ سمام التأمين  -7

ة من من الالئحة التنفيذي 67للم عة المقممة مع مراع ا أحك م الم ما 

 .حسب األح ال 8771لسنة  17الق ن ن 

، تم تنفيذه    ق  للكمي    الت المراجعة الحس  ية لكش ف األعم ل  -81

 .  قيمة األعم ل من  اقع أسع ر العقم 

 .ستستخمم    األعم ل   الت  مستخلطالتش ين     ل نم مراجعة  -88

مته  ت قيع مهنمس العملية   لجهة عل  كش ف الكمي    قي -82

 . القي س    م  يفيم صحته   مق  قته  ألسع ر العقم 

الم اعيم المحمما    أن يتم صرف الم  لغ المستحقة   لمستخلط  -83

 .لتق ي  مع ملة  ر   األسع ر انتظ رم ن 

األسع ر كل ثالثة أشهر تع قمية عل  الم ام    تق ي  مع ملة التغير  -87

 م الت  تك ن مما تنفيذه  ستة  ذلك    العقحت  المستخلط األخير 

 .كثرأشهر  أ

تحصيل   سمام ك  ة مستحق   الخزانة الع مة من ضرائب  ممغ    -81

،  التأمين   اإلجتم عية ،  رس م جمركية  ضري ة الم يع   ، 

 . غرام   التأخير  غيره  ق ل صرف مستحق   المق  ل 

ل  أس سه يحسب ع الذيضري ة الم يع   ال تمخل    ال ع ء  -86

 .الضري ة النس ية  اإلض  ية  الممغ   

 شيك   أ ليتم سمام ضري ة الم يع      ح لة المق  ال  أ ال  -84

 .منفصل لضرائب الم يع   

 .للعملية  نق    ج م مهنمس  -81

لكل  نم  ذا  الشر ق  %(21) تعميل العق م حت   عنميجب  -87

 م ا قة المتع قم ، تصة الحص ل عل  م ا قة السلقة المخ  األسع ر

 ان يصمر التعميل %( 21)   ح لة الزي ما عن النس ة المقررا 

ذلك   أال يؤثر،  سم ح ال نم المختط ، خالل  ترا سري ن العقم 

 .تعاقدللمعل  أ ل ية العق ء 
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المق  ل  استالمأن ت مأ المما المحمما لتنفيذ عق م األعم ل من ت ريخ  -21

 . خرأ لم يحمم القر ين ت ريخ   م  للم قع م ن م انع

تعلي  صرف المستخلط حت  يتم تقميم المق  ل الشه ما المالة عل   -28

 .سمام التأمين   االجتم عية

 : يتم تخيير المق  ل     ماية العملية  ين أمرين 

  اإلقرار  سمام مستحق   هيئة التأمين   اإلجتم عية  معر ته

 .امقميم الشه ما المالة عل  السم ت

 أ 

  اإلقرار  ق  ل خصم قيمة التأمين   اإلجتم عية  استخراج شيك

 ه  خصم  من المستخلص   الج رية  تقميم الشه ما المالة عل  

 .السمام 

تم ت قيع غرامة التأخير يالتنفيذ  إلتم مأنه  عم إعق ء المق  ل مهلة إض  ية  -22

جزء منه  حيث ال  عن كل أس  ع أ % 8  اقع  المهلة  ذلكمن  ماية عليه 

 .من قيمة العقم % 81يج  ز مجم ع الغرامة 

 .ضم ن األعم ل % 1خصم  -23

 فيحالة عدم االشتراك  فيو الصناعية خصم ضريبة األرباح التجارية  -27

على % 9جنيه    033تزيد عن  التي المقدمة للمبالغنظام الدفعات 

 .على المشتريات والمقاوالت %  3.5،الخدمات 

 : يليالنسبية كما الدمغة  ة وضريب

  معفاة................ .........................االولى  جنيهالخمسون. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين. % . 

  330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهأزيد من مائتين وخمسين. % . 

 334.... ...............جنيه ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه. % . 

  335...... .......جنيه  آالفخمسة  إلىجنيه  ألفأزيد من. % . 

  336. ...جنيه آالفعشرة  إلىجنيه  آالفأزيد من خمسة. % . 

  جنيه تستحق عنه الضريبة  آالفوكل ما يزيد عل ى عش رة 

 من الزيادة  األلف في ستةبواق ع       

 النسبية الدمغه  م ال ضريبة وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أ -      

 خصم دمغات  -95

 : يليكما (  البناء والتشييد  مقاولياتحاد  –المهن الهندسية والتطبيقية ) 

ال تزيد قيمتها على  التيقروش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية 33

 .جنيه  333

جنيه  333 تزيد قيمتها على التيقرش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية  53



 

 27 

 . جنيه 533وال تجاوز 

جنيه وال  533تزيد قيمتها على  التيقرش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية 333

 .جنيه 3333تتجاوز 

قرش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية عن كل ألف جنيه زيادة عن األلف  53

 .األولى  

 5333ألف جنيه بحد أقصى  مائتيتزيد عن  التيقرش عن كل ألف جنيه للعقود  53

 ( .البناء والتشييد  مقاوليجنيه للعقد التحاد 

 . الكهر  ء من الجهة اإلمارية  للمي هخصم قيمة إستخمام المق  ل  -26

 :يراع  عنم صرف المستخلط األخير م  يل  -24

  منم   م قع من المق  ل ،  (ا تمائ )تحرير محضر التسليم المؤق  

 .ء مما الضم نالجهة اإلمارية   م

 ي مخلف    اجهزا  معما أ  قي م المق  ل  إخالء الم قع من األتر ة 

 . أن يمهمه  مجرم إتم م العمل

  من تم   عال  الت مراجعة الكش ف الخت مية  قيمة جميع األعم ل

 . اقع األسع ر المتع قم عليه 

  س   صر ه  أ  أية م  لغ أخرة مستحقة عليه  الت يتم خصم الم  لغ

 . صرف مستحق   المق  ل  م   يه  ضم ن األعم ل  ،

   يتم صرف جميع  ر   األسع ر أ  خصمه  نتيجة تق ي  مع ملة التغير  -21

 .األسع ر

تم التع قم معه  ييتم تنفيذ ال ن م المستجما  معر ة المق  ل الق ئم   لعمل  -27

ن س ة لسعر عل  تنفيذه    ألمر الم  شر  م ا قة السلقة المختصة  أنه  م

 .الس  

حالة زيادة األعمال وإضافة مدة إضافية لمدة العقد فذنها ال تعتبر  فيأنه  -03

 ولكن تعتبر تعديال لمدة العقد وال يحتسب عنها غرامة التأخير ، مهلة

شرق من شر ق العقم ك ن للسلقة المختصة إتخ ذ   أيإذا أخل المق  ل  -38

 : الت ليين أحم اإلجرائين

 قم سخ الع. 

  سحب العمل من المق  ل  تنفيذه عل  حس  ه  ذا  الشر ق

 . الم اصف   المتع قم عليه  

كما يكون لها ، من حق الجهة اإلدارية  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

ذلك فروق األسعار والمصاريف  فيبما ، أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

أرصدة الدفعات  ىالتأخير علومقابل ، ( رية كما تحددها الجهة اإلدا) اإلدارية 

وذلك من أى مبالغ مستحقة  المركزيالمقدمة حسب سعر الفائدة المعلن بالبنك 

 .للمقاول بالجهة والجهات األخرى 

من الالئحة  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما  -09

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82التنفيذية للقانون 
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/ اسم النفقة 
 كود

 00002022                                                     المواد ال ام  

 00002020                                                          األدوية  

 00002020                                                         األ ذية                  

 00002022                                                مواد  ام أ رى 

  

     

توصتتتتتتتتتيف  

 النفقة

الالزمة لقيام الخاما  الرئيسية و المساعدة تمثل تكلفة الحصول على  

الجهة اإلدارية بمزاولة نشاطها األساسي مع توزيع هذه الخاما  علي 

ويتحمل هذا البند بقيمة  جهة,ا لنشاط كل نوعيها الرئيسية و المساعدة وفق

 .للتشغيلالمواد والخاما  الالزمة 

 مــالحظا  

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  الضوابط القانونيتة إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

لسييينة   17  الصييي مر   لقييي ن ن المن قصييي    المزاييييما  تنظييييم قييي ن ن -8
 .م  الئحته التنفيذية  تعميالته 8771

  الئحتيييه التنفيذيييية  8743لسييينة  13قييي ن ن الم ازنييية الع مييية رقيييم  -2
  .م   تعميالته

 .المنظمةالقرارا  ذا  الصلة الخ صة  الع مة    التأشيرا  -3

 .الالئحة الم لية للم ازنة  الحس      -7

 .الئحة المخ زن  -5

 

    

المستتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

  .للرقابة علي الباب الثاني  المستندا  العامة المؤيدة إليالرجوع  

    

إجتتتتتتتتتراءا  

الرقابة علتى 

 النفقة

 التأكيتدالعامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي 

  لنسيي ة لألم ييية  المسييتلزم   الق ييية  يي  ح ليية الشييراء المركييزي يييتم  -8
إلييه لجنية الشيراء المركزيية مين أني اع األم يية عل  مي  انتهي   قالعاال

 ق ئمة األسع ر  الم اصف   لألم ية المختلفة  أسم ء الشرك   الم رما 
 .له 

 .المختصةالجهة معتمما من السلقة    حتي ج  مذكرا  -2

  لنس ة للتغذية يجب التث ي  مين ميذكرا االحتي جي   الي ميية مين التغذيية  -3
 .عتمم من السلقة المختصة جم ل ت زيع ال ج    الي م  م

  لنس ة للم ام األخرة يراع  ق يعة الم ما الخ م عنم الفحط  االستالم  -7
 . التخزين

حسيب العقيم )المراجعة الحس  ية للكمي     قييم الت رييم  في اتير الشيراء  -5
 ميين" 77"الميي ما   8771لسيينة  17 القيي ن ن رقييم"  23" الم ييرم الميي ما 
 .(ن ن لذا  الق  الالئحة التنفيذية

ك  ة االستقق ع    غرامي   التيأخير إن  جيم   ضيم ن  حس بصحة  -6
 .األعم ل

 

 

   األخطاء الشائعة
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   55551515                                                      فـحوما    كود/ اسم النفقة 

     

توصمممممممممممممميف  
 النفقة

من اجل   (حوما  ف )كلفة الحصول على مستلزما  سلعية تمثل ت 

 . للجهة   آلاال أو األفران تشغيل

 مــالحظا  

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامة للرقابة علي الباب الثاني  الضوابط القانونية إليبعد الرجوع  

 :اآلتيكيد علي أيجب الت

  17  الص مر   لق ن ن رقم المن قص    المزايما  تنظيم ق ن ن -3

 . م ة  تعميالته الئحته التنفيذي 8771لسنة 

 .الالئحة الم لية للم ازنة  الحس      -9

 . الئحة المخ زن  -0

الع مة  هيئة الالتعليم   الخ صة   لفح م    الص مرا عن  -4

 .لخمم   الحك مية ل

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابة علي البتاب الثتاني  المستندا  العامة المؤيدة إليبعد الرجوع  

 :اآلتيي عل التأكيديجب 

ن أبل لمخزنلياوجود إقرار على مذكرة الشلراء بموقلف الرصليد  -5

 .   المعتمدةاألصناف الموردة ورادة بالمقايسات السنوية 

 

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إلتيبعد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سم ح ال نم ) نم المختط   لصرف   ج م ارت  ق م ل  عل  ال -8

الم ظييييف المسييييئ ل عيييين سييييجل الحجيييي زا     تأشيييييرا جيييي م  -2

 التن زال  عل  استم را الصرف

ك  يية االسييتقق ع    غراميي   التييأخير إن  جييم   حسيي بصييحة  -3

 .األعم ل ضم ن 

ق قيي     الييممغ   التج رييية   الصيين عية األر يي حخصييم ضييري ة  -7

مهن  –مهن هنمسية )      النق، خصم للشرائح المحمما   لق انين

 .  ق  للق انين  التعليم   المحمما (تق يقية
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/ اسم النفقة 

 كود
 55551515                                مواد بترولية وغاز للتشغيل 

 55551315                    مواد بترولية وغاز لسيارا  الركوب

  

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

مواد بترولية  تم ل تكلفة الحصول على :مواد بترولية و از للتشغي  

مقابل  وهي ،وغاز للتشغيل...(  -مازوت  –سوالر  –بنزين )

وذلك لتشغيل اآلالت  المحروقات هذه من( مقدار)استهالك وحدات 

بالوزارات والهيئات  أعمالتؤدى  التيالمعدات ومركبات التشغيل و

 .الحكومية والوحدات

  تم ل تكلفة الحصول على :سيارات الركو مواد بترولية و از ل

لسيارات وغاز ...(  -مازوت  –سوالر  –بنزين )مواد بترولية 

 المحروقات هذه من( مقدار)مقابل استهالك وحدات  وهي الركوب،

 .بأنواعهالتسيير سيارات الركوب وذلك 

 مـتتتتتتتتتتتتتتتتـالحظا  

 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني  الضتوابط القانونيتة إلتيالرجتوع  بعد 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

  17  الصيي مر   لقيي ن ن رقييم المن قصيي    المزايييما  تنظيييم قيي ن ن -8
 .م  تعميالته الئحته التنفيذية  8771لسنة 

 .الالئحة الم لية للم ازنة  الحس      -2

 .الئحة المخ زن -0

 هيئلة التعمال سليارات الركلوب الصلادرة علن التعليمات الخاصلة باسل -4

 (بالنسبة لسيارات الركوب.)لخدمات الحكوميةالعامة ل

لخدمات الحكومية في هلذا العامة ل هيئةال عنالكتب الدورية الصادرة  -5

 .الشأن

 8717لسييينة  2،  8741لسييينة  3 رقمييي الم ليييية  ار زا منشييي ري -6
 .8771لسنة  17رقم  الم ري الكت ب 

 

    

تندات المسمممممممممممممممممم
 المؤيدة للصرف

  .للرقابة علي الباب الثاني المستندا  العامة المؤيدة إليالرجوع   

    

إجتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إلتيبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد
 .(سم ح ال نم)نم المختط   لصرف  ج م ارت  ق م ل  عل  ال  -8

التن زال  عل  لم ظف المسئ ل عن سجل الحج زا   شيرا اأ ج م ت -2
 استم را الصرف

ق قي  للشيرائح    اليممغ   التج رية   الصين عية األر  حخصم ضري ة  -3
 .المحمما   لق انين

 .الرصيم المخزن  مع مراع ا المخز ن االستراتيج  -7

 .تس ية م  س   صر ه مع مراع ا معمال  االستهالك -1

 .س  ية للكمي     قيم الت ريم  ف اتير الشراءالمراجعة الح -6

شيركة مصير لل تير ل من الجمعية التع  نية لل تر ل   الشراء قم تم إن -7
  (.للم ام ال تر لية  لنس ة )
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   5555513                                مواد تزييت وتشحيم للتشغيل  كود/ اسم النفقة 
     

يف توصتتتتتتتتتتتتتتت

 النفقة

 (مواد تزييت وتشحيم )تمثل تكلفة الحصول على مستلزما  سلعية  

المعدا  و اآلال تزييت وتشحيم  فيتستخدم  التي وهيللتشغيل 

بالوزارا  والهيدا  تؤدى األعمال  التيوالسيارا  والمركبا  

الحماية المدنية  –شرطة المرافق )الخ مثال ... والوحدا  الحكومية 

 (الكالركا   –األوناش  –

 مــالحظا  

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني  الضتوابط العامتة إلتيبعد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
لسينة   17  الصي مر   لقي ن ن رقيم المن قص    المزايما تنظيم ق ن ن  -8

 . م التنفيذية  تعميالته  الئحته 8771

 .ة  الحس     الالئحة الم لية للم ازن -2

 .الئحة المخ زن -0

 .8771لسنة  17رقم  زارا الم لية  م ريكت ب  -4

 

    

المستتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابة علي البتاب الثتاني  المستندا  العامة المؤيدة إليبعد الرجوع  

 : األتيعلي  التأكيديجب 

المخزني  التأكم من  ج م إقرار علي  ميذكرا الشيراء  م قيف الرصييم  -3
 .األصن ف الم رما  راما   لمق يس   السن ية المعتمما ن أ 

 

    

جتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إلتيبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

الت ب  من تأشير سجل الحجوزات المالية على اسلتمارة الصلرف  -3

 (نة والحساباتالالئحة المالية للمواز 37مادة )

 ببنلد يتعللق فيملا للدوللة العامة للموازنة العامة التأشيرات مراجعة -9

 .سنويا النفقة

 ضلريبة الدمغلة وفقلا للقلانون رقلم)التث   من قيمة االستقق ع    -0

الضللريبة علللي و تعديالتللهالئحتلله التنفيذيللة و 3283 لسللنة 333

والئحتللله التنفيذيلللة 9335 لسلللنة 23 اللللدخل وفقلللا للقلللانون رقلللم

 8778لسيينة  88 لقيي ن ن رقييم   ضييري ة الم يعيي    ،وتعديالتلله
 (. الخ.....  تعميالته

 المصلرية الضلرائب مصللحة إللى المخلتص القسم إخطار صورة -4

 .بقيمة التعاقد  (المبيعات –العامة )

 الشلراء وخصلم بفواتير التوريد قيم و للكميات الحسابية المراجعة -5

من "  90"  المادة ضوءفي  المبرم العقد حسب)التأخير غرامات

 82 رقلم ناقصلات والمزايلدات الصلادر بالقلانون مقانون تنظيم ال

 (تنفيذيةال تهالئحمن  24" والمادة 3228 لسنة

 

 

   األخطاء الشائعة
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/ اسم النفقة 

 كود

    55551511                                               كهرباء للتشغيل 

     

وصتتتتتتتتتتتتتتتيف ت

 النفقة

 مــالحظا   .تكلفة الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل اآلال  والمعدا   هي 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامة للرقابة علتي البتاب الثتاني  الضوابط القانونية إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

  17  الصي مر   لقي ن ن رقيم المن قصي    المزاييما  تنظييم ق ن ن -3
 . م  الئحته التنفيذية  تعميالته 8771نة لس

 .الالئحة الم لية للم ازنة  الحس      -9

 .الئحة المخ زن  -0

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابة علي البتاب الثتاني  المستندا  العامة المؤيدة إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

ة المختصة بالجهلة يراعي وجود إقرار من المسئول بذدارة الصيان -3

صرف قيمتها تم مراجعتهلا  الفاتورة المطلوباإلدارية بما يفيد أن 

 .من واقع قراءة العدادات وأنها ضمن معدالت االستهالك العادي

 

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إلتيبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 .(سم ح ال نم)نم المختط   لصرف م ارت  ق م ل  عل  ال  ج  -8
شيييييرا الم ظييييف المسييييئ ل عيييين سييييجل الحجيييي زا    أ جيييي م ت -5

 .التن زال  عل  استم را الصرف

 

 

   األخطاء الشائعة
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/ اسم النفقة 

 كود
    55551315                                      زيو  وشحوم سيارا  الركوب  

     

توصتتتتتتتيف  

 النفقة

زيو  وشحوم لسيارا  )تمثل تكلفة الحصول على مستلزما  سلعية  

وذلك لتشغيل  ,سيارا  الركوب المختلفة فيتستخدم  التي وهي (الركوب

 .بالوزارا  والهيدا  والوحدا  الحكومية السيارا  والمركبا  المختلفة 

 مــالحظا  

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب الثتتاني يجتتب  الضتتوابط القانونيتتة إلتتيبعتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

لسيينة   17 الصيي مر   لقيي ن ن رقييم المن قصيي    المزايييما  تنظيييم قيي ن ن -8
 . م  الئحته التنفيذية  تعميالته 8771

 .الالئحة الم لية للم ازنة  الحس      -2

 .الئحة المخ زن -0

 

    

  المستتتتندا

المؤيتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  المستتندا  العامتة المؤيتدة إلتيبعد الرجتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد
 . ي ن معمال  االستهالك -8

 .سجل حصر سي را  الرك ب -9

 

    

جتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتتتتتتتتة 

 على النفقة

علتي  التأكيدالعامة للرقابة علي الباب الثاني يجب  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتي

المي ما )التث   من تأشير سجل الحج زا  الم لية علي  اسيتم را الصيرف  -8
 (. الالئحة الم لية للم ازنة  الحس     1رقم 

مراجعة التأشييرا  الع مية للم ازنية الع مية للم لية  يمي  يتعلي    نيم النفقية  -2
 .سن ي 

 لسنة 333 ضريبة الدمغة وفقا للقانون رقم)التث   من قيمة االستقق ع    -0

 الضريبة علي الدخل وفقلا للقلانون رقلمو تعديالتهالئحته التنفيذية و 3283

 لقي ن ن   ضيري ة الم يعي    ،والئحته التنفيذيلة وتعديالتله9335 لسنة 23
 (. الخ.....  تعميالته 8778لسنة  88رقم 

           صيييي را إخقيييي ر القسييييم المخييييتط إليييي  مصييييلحة الضييييرائب المصييييرية -7
 ( ت  ع الم رم نظ م الم ع   ا رائب الع مة    ح لةالض –الم يع    )

رام   المراجعة الحس  ية للكمي     قيم الت ريم  ف اتير الشراء  خصم غ -1
قيي ن ن تنظيييم ميين "  23" الم ما  يي  ضيي ء ،حسييب العقييم الم ييرم)التييأخير

الميي ما   8771لسيينة  17رقييم  المن قصيي    المزايييما  الصيي مر   لقيي ن ن
 .(  لتنفيذيةا تهمن الئح"  77"

لخمم   الحك ميية  يمي  يتعلي   سيي را  ل الع مة هيئةالمراجعة منش را   -6
 .الرك ب

 

 

   األخطاء الشائعة
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    55551115                                   قطع غيار ومواد للصيانة  كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتيف  

 النفقة

قطع غيار ومواد )ا  سلعية تمثل تكلفة الحصول على مستلزم 

يتم توريدها  والتي اإلداريةمعدة من المعدا  بالجهة  ألي( للصيانة

ويتم استعمالها عند الحاجة والضرورة  األغراضللمخازن لكافة 

و   الوآالقطع غيار سيارا  ومركبا  : مثل)ألعمال الصيانة 

 . للوزارا  والهيدا  والوحدا  الحكومية( وبطاريا   إطارا 

 مـتتتتتتتتتتتتتتتتـالحظا  

 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامة للرقابة علتي البتاب الثتاني  الضوابط القانونية إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

  17 الصيي مر   لقيي ن ن رقييم المن قصيي    المزايييما  تنظيييم قيي ن ن -8
 . م  الئحته التنفيذية  تعميالته 8771لسنة 

 .  الالئحة الم لية للم ازنة  الحس    -2

 .الئحة المخ زن  -0

لخلدمات الحكوميلة فلي العاملة ل هيئةالالكتب الدورية الصادرة عن  -4

 .هذا الشأن

 

    

المسمممممممممممممتندات 
المؤيممممممممممممممممممممدة 

 للصرف

  .للرقابة ال  البا  الءان  المستندات العامة المؤيدة إل الرجوع  

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

لرقابمة الم  البما  الءمان  يجم  العاممة ل اإلجرا ات إل بعد الرجوع  
 :اآلتيال   التأكيد

  .(سم ح ال نم) ج م ارت  ق م ل  عل  ال نم المختط   لصرف  -8

شيييييرا الم ظييييف المسييييئ ل عيييين سييييجل الحجيييي زا    أ جيييي م ت -2
 .التن زال  عل  استم را الصرف

التأكللد مللن وجللود إقللرار علللى مللذكرة الشللراء بموقللف الرصلليد  -3

 .لمخزني لألصناف الموردةا

ك  ة االستقق ع    غرام   التيأخير إن  جيم   ضيم ن  بحس  -7
 .األعم ل

ق قييي   اليييممغ    الصييين عيةر ييي ح التج ريييية  خصيييم ضيييري ة األ -1
 –مهيين هنمسييية ) للشييرائح المحييمما  يي لق انين ، خصييم النق  يي   

 . جم إن  ق  للق انين  التعليم   المحمما  ( مهن تق يقية

 2112لسنة  88الم ري مراع ا معمال  االستهالك ق ق  للكت ب  -6
 .الحك ميةلخمم   الع مة لهيئة الص مر عن ال

 .قيم الت ريم  ف اتير الشراءالمراجعة الحس  ية للكمي     -4

 

 

   األخطاء الشائعة

  

 

 

 

 

 

   55551115                                       مواد ومهما  متنوعة  كود/ اسم النفقة 
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توصتتتتتتتتتتتتتيف  

 النفقة

يتم  والتي (المواد والمهما  المتنوعة)تمثل تكلفة الحصول علي  

 .ويتم استعمالها عند الحاجة  األغراضتوريدها للمخازن لكافة 

 مـتتتتتتتتتتتتتتتتـالحظا  

 

مقابل العدادات و 

منهللللللللللا قيمللللللللللة 

عدادات الكهربلاء 

علللدد  –الميلللاه  –

التليفونلللات وفلللي 

الحللللللاالت التللللللي 

مرة  ألولتشتري 

تحمل علي البلاب 

 .السلللللللللللللللللللللادس

 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامة للرقابة علتي البتاب الثتاني  الضوابط القانونية إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

  17  الصي مر   لقي ن ن رقيم المن قصي    المزاييما  تنظيم ق ن ن -8
 . م  تعميالته الئحته التنفيذية  8771لسنة 

 .الالئحة الم لية للم ازنة  الحس      -2

  .لمخ زن الئحة ا -3

 

    

المستتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

  .للرقابة علي الباب الثاني المستندا  العامة المؤيدة إليالرجوع  

    

جتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إلتيبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 ( سم ح ال نم)   لصرف   ج م ارت  ق م ل  عل  ال نم المختط -8

الم ظييييف المسيييئ ل عيييين سييييجل الحجيييي زا     تأشيييييرا جييي م  -2
 .التن زال  عل  استم را الصرف

التأكييم ميين  جيي م إقييرار عليي  مييذكرا الشييراء  م قييف الرصيييم  -3
 .  الم رما  المخزن  لألصن ف

ك  ة االستقق ع    غرام   التأخير إن  جيم   ضيم ن  حس ب -7
 .األعم ل

ق قيي    الييممغ   لتج رييية   الصيين عيةا األر يي حخصييم ضييري ة  -1
 –مهيين هنمسييية ) للشييرائح المحييمما  يي لق انين ، خصييم النق  يي   

 . جم إن  ق  للق انين  التعليم   المحمما  (مهن تق يقية 

 . األ ل شراء العماما  ليس  للمرا  إنالتث   من  -6

   المراجعة الحس  ية للكمي     قيم الت ريم  ف اتير الشراء -7

 

 

   طاء الشائعةاألخ

  

   .هذا البند شراء األحبار علي

 

 

 

 

 

 

 

 

   55551211                                           مواد تعبدة وتغليف  كود/ اسم النفقة 
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توصتتتتتتتتتتتتتيف  

 النفقة

مواد التعبئة والتغليف ـ المتداولة )تمء  تكلفة الحصو  الى  

   تست دم  والت  (00002220 المستهلكة/  00002220

 .التعبئة أ راض

 مـتتتتتتتتتتتتتتتتـالحظا  

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامة للرقابة ال  البا  الءمان   الضوابط القانونية إل بعد الرجوع  
 :اآلتيال   التأكيديج  

  17  الصي مر   لقي ن ن رقيم المن قصي    المزاييما  تنظييم ق ن ن -8
 . م  الئحته التنفيذية  تعميالته 8771لسنة 

 .لالئحة الم لية للم ازنة  الحس     ا -2

 .الئحة المخ زن  -3

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابممة المم  البمما   المسممتندات العامممة المؤيممدة إلمم بعممد الرجمموع  
 :اآلتيال   التأكيدالءان  يج  

التأكييم ميين  جيي م إقييرار عليي  مييذكرا الشييراء  م قييف الرصيييم  -8

   .الم رمالمخزن  لألصن ف ا

 

    

إجتتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

العاممة للرقابمة الم  البما  الءمان  يجم   اإلجرا ات إل بعد الرجوع  
 :اآلتيال   التأكيد

 (.سم ح ال نم) ج م ارت  ق م ل  عل  ال نم المختط   لصرف  -8

الم ظييييف المسييييئ ل عيييين سييييجل الحجيييي زا     تأشيييييرا جيييي م  -2
 .التن زال  عل  استم را الصرف

االسييتقق ع    غراميي   التييأخير إن  جييم  ك  يية  حسيي بصييحة  -3
 . ضم ن األعم ل

ق قيي     الييممغ   التج رييية   الصيين عية األر يي حخصييم ضييري ة  -7
 –مهيين هنمسييية ) للشييرائح المحييمما  يي لق انين ، خصييم النق  يي   

 . جم إن  ق  للق انين  التعليم   المحمما  (مهن تق يقية 

 .ف اتير الشراءالمراجعة الحس  ية للكمي     قيم الت ريم   -1

 

 

   األخطاء الشائعة

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

/ اسم النفقة 

 كود

    55551615                                       أدوا  كتابية ومكتبية  
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توصتتتتتتتتتتتتتيف  

 النفقة

الالزمة  (الكتابية والمكتبية األدوا )تمثل تكلفة الحصول على  

اطها األساسي والتي يتم توريدها لقيام الجهة اإلدارية بمزاولة نش

 .للمخازن واستخدامها عند الحاجة

 مـتتتتتتتتتتتتتتتتـالحظا  

 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامة للرقابة علتي البتاب الثتاني  الضوابط القانونية إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

  82  الصللادر بالقللانون رقللم المناقصللات والمزايللدات تنظلليم قللانون -8

 . ماوتعديالته ئحته التنفيذيةوال 3228 لسنة

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات  -2

 .الئحة المخازن  -3

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابة علي البتاب الثتاني  المستندا  العامة المؤيدة إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 الرصلليد بموقللف الشللراء مللذكرة علللى إقللرار وجللود مللن التأكللد -8

 .لمخزنيا

 

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إلتيبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 ( سم ح ال نم )  ج م ارت  ق م ل  عل  ال نم المختط   لصرف  -8

الم ظييييف المسييييئ ل عيييين سييييجل الحجيييي زا     تأشيييييرا جيييي م  -2
 رفالتن زال  عل  استم را الص

ك  يية االسييتقق ع    غراميي   التييأخير إن  جييم   حسيي بصييحة  -3
 .األعم ل ضم ن 

ق قيي     الييممغ   التج رييية   الصيين عية األر يي حخصييم ضييري ة  -7
 –مهيين هنمسييية ) للشييرائح المحييمما  يي لق انين ، خصييم النق  يي   

 . جم إن  ق  للق انين  التعليم   المحمما  (مهن تق يقية 

 .    قيم الت ريم  ف اتير الشراء  المراجعة الحس  ية للكمي  -1

ن أ شي 2114لسينة  71م ري اليال ارما   لكتي ب  األحك ممراع ا  -6
 .الشراء المركزي 

 

 

   األخطاء الشائعة

  

   

 

 

 

 

 

 

 

/ اسم النفقة 

 كود

   55551615                    كتب ومجال  ووثائق أخرى للمكتبا  
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توصتتتتتتتتتتتتتيف  

 النفقة

الكت  والمج ت والوءائق األ رى )ة الحصو  الى تمء  تكلف 

للجهة اإلدارية والت  قد تتعلق بمزاولة نشاطها  (للمكتبات

 .األساس 

  مــالحظا 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامة للرقابة ال  البا  الءمان   الضوابط القانونية إل بعد الرجوع  
 :اآلتيال   التأكيديج  

  82  الصللادر بالقللانون رقللم لمزايللداتالمناقصللات وا تنظلليم قللانون -8

 . ماوتعديالته والئحته التنفيذية 3228 لسنة

 .الالئحة الم لية للم ازنة  الحس      -2

 .الئحة المخ زن  -3

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابممة المم  البمما   المسممتندات العامممة المؤيممدة إلمم بعممد الرجمموع  
 : األت ال   التأكيدالءان  يج  

 .المخزنية اإلجراءا مراع ا يجب  -8

اليييم ري   للمجيييال    ةالسييين ي أ  ةالشيييهري يييي ن االشيييتراك    -2
 .العلمية

 

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إلتيبعد الرجوع  

 : األتيعلي  التأكيد

 .لشراءا بفواتير التوريد قيم و للكميات الحسابية المراجعة -8

 

 

   األخطاء الشائعة

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   00002222                                          كراسات ود اتر / اسم النفقة 
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 كود

     

توصممممممممممممميف  
 النفقة

للجهة اإلدارية والت  ( كراسات ود اتر)تمء  تكلفة الحصو  الى  

 .األساس قد تتعلق بمزاولة نشاطها 

  حظاتمـممممممممممممممممـ 
 

 

    

السممممممممممممممممممممممند 
 القانون 

العامة للرقابة ال  البا  الءان   الضوابط القانونية إل بعد الرجوع  
 :اآلتيال   التأكيديج  

  82  الصادر بالقلانون رقلم المناقصات والمزايدات تنظيم قانون -8

 . ماوتعديالته والئحته التنفيذية 3228 لسنة

 . 112م ما الالئحة الم لية للم ازنة  الحس       -2

 .الئحة المخ زن  -3

 

    

المسممممممممممتندات 
المؤيمممممممممممممممممدة 

 للصرف

للرقابممة المم  البمما   المسممتندات العامممة المؤيممدة إلمم بعممد الرجمموع  
 :اآلتيال   التأكيدالءان  يج  

 .المخزنية اإلجراءا يجب مراع ا  -8

 

    

جمممممممممممممرا ات إ
الرقابمممة المممى 

 النفقة

الم  البما  الءمان  يجم   العاممة للرقابمة اإلجرا ات إل بعد الرجوع  
 :اآلتيال   التأكيد

 .(سم ح ال نم)  ج م ارت  ق م ل  عل  ال نم المختط   لصرف  -8

الم ظييييف المسيييئ ل عيييين سييييجل الحجيييي زا     تأشيييييرا جييي م  -2

 التن زال  عل  استم را الصرف

ك  يية االسييتقق ع    غراميي   التييأخير إن  جييم   حسيي بصييحة  -3
 .األعم ل ضم ن 

ق قيي    الييممغ   التج رييية   الصيين عية األر يي حخصييم ضييري ة  -7
 –مهيين هنمسييية )   يي   للشييرائح المحييمما  يي لق انين ، خصييم النق

 . جم إن  ق  للق انين  التعليم   المحمما  (مهن تق يقية

 .المراجعة الحس  ية للكمي     قيم الت ريم  ف اتير الشراء -1

ن الالئحيية ميي 112حكيي م الميي ما أ يي  ح ليية الق ييع يجييب االلتييزام   -6
 .الحس    الم لية للم ازنة  

 

 

   األخطاء الشائعة

  

   

 

 

 

 

/ اسم النفقة 
 كود

   00002222                                         أ ريمطبواات  
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توصممممممممممممميف  
 النفقة

 يما ادا  بأنوااهاالمطبواات ال زمة )تمء  تكلفة الحصو  الى  
ارية والت  قد تتعلق بمزاولة للجهة اإلد (الد اتر ذات القيمة

 .األساس نشاطها 

 مـممممممممممممممممـ حظات 
 

 
    

السممممممممممممممممممممممند 
 القانون 

العامة للرقابة ال  البا  الءمان   الضوابط القانونية إل بعد الرجوع  
 :اآلتيال   التأكيديج  

  82  الصللادر بالقللانون رقللم المناقصللات والمزايللدات تنظلليم قللانون -8

 . ماعديالتهوت والئحته التنفيذية 3228 لسنة

 .الالئحة الم لية للم ازنة  الحس      -2

 .الئحة المخ زن  -3

 

    

المسممممممممممتندات 
المؤيمممممممممممممممممدة 

 للصرف

للرقابممة المم  البمما   المسممتندات العامممة المؤيممدة إلمم بعممد الرجمموع  
 : األت ال   التأكيدالءان  يج  

 .المخزنية اإلجراءا يجب مراع ا   -8

 

    

جممممممممممممممرا ات إ
الرقابمممة المممى 

 النفقة

العاممة للرقابمة الم  البما  الءمان  يجم   اإلجرا ات إل بعد الرجوع  
 :اآلتيال   التأكيد

 (سم ح ال نم )نم المختط   لصرف  ج م ارت  ق م ل  عل  ال  -8

الم ظيييف المسيييئ ل عييين سيييجل الحجييي زا     تأشييييرا جييي م  -2
 التن زال  عل  استم را الصرف

م  ك  ة االستقق ع    غرامي   التيأخير إن  جي حس بصحة  -3
 .األعم ل ضم ن 

ق قيي     اليممغ   التج ريية   الصين عية األر ي حخصيم ضيري ة  -7
 –مهين هنمسيية ) للشرائح المحيمما  ي لق انين ، خصيم النق  ي   

 . جم إن  ق  للق انين  التعليم   المحمما  (مهن تق يقية 

 .المراجعة الحس  ية للكمي     قيم الت ريم  ف اتير الشراء -1

مين الالئحية  112المي ما   أحكي مااللتيزام    ح لة الق يع يجيب  -6
 .الم لية للم ازنة   الحس     

 

 

   األخطاء الشائعة

  

   

 

 

 

 

 

 

  55551015                                               المياه ستهالكا  كود/ اسم النفقة 

 55551015                                                           إنارة
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توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

لسمام  أ تمثل تكلفة الحص ل عل  المي ه مق  ل االستهالك  :المياه 
أية مق ل    للحص ل عل  المي ه العكرا الخ صة   لحمائ ، 

 .المي ه تحلية مق ل    

من ق ل الجهة االمارية   ئ تي ر الكهر تمثل تكلفة استهالك ال :اإلنارة
 .لتم ئة  الته ية  الت ريم  غيره ا  أجهزا لإلن را

 مـتتتتتتتتتتتتتتتتتـالحظا  

 

  39مللادة  أشللارت

ملللللن التأشللللليرات  

يللللتم اسللللتخدام أن 

ملللن % 75نسلللبة 

االعتمللللللللللللللللادات 

المدرجللللة  للميللللاه 

والتليفون  واإلنارة

لسلللداد مسلللتحقات 

الماليلللللللة  لسلللللللنةا

الحاليللللللة ، ويللللللتم 

اسللللللتخدام نسللللللبة 

المتبقيللة % 95اللل 

لسلللداد مسلللتحقات 

 الخزانة العامة

    

لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند ا

 القانوني

العامة للرقابة علتي البتاب الثتاني  الضوابط القانونية إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
 الئحتييه التنفيذييية 8743لسيينة  13رقييم الم ازنيية الع ميية للم ليية قيي ن ن  -8

 .ق ن ن ر ق الم ازنةا قة ل التأشيرا  الع مة المر م ، تعميالته

 .س    الالئحة الم لية للم ازنة  الح -9

 

    

المستتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابة علي البتاب الثتاني  المستندا  العامة المؤيدة إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 
 حسيب  التسي يةكعيب الفي اتير لحيين السيمام )  اتير االسيتهالك  أصل -8

 (.األح ال

م خ صة ح ل  جي ) مذكرا الجهة للصرف    ه   كشف تفريع الف اتير -9

 التث يي  ميين صييحة االسييتهالك لألغييرا  ( ميين عييمام اسييتهالك  أكثيير

 . ةالمصلحي

 

    

جتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إلتيبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 ( سم ح ال نم )  ج م ارت  ق م ل  عل  ال نم المختط   لصرف  -8

ق قيي  للشييرائح   التج رييية   الصيين عية ر يي حاألخصييم ضييري ة  -2
 .المحمما   لق انين

مراجعة التأشيرا  الع مة للم ازنة الع مة للم لة  يم  يتعلي    نيم  -3
 .سن ي النفقة 

عن ذا  الع م الم ل   ان ك ن يخط ع م م ل  سي     أن الم  لغ -4
 يجب التث   من صم ر الترخيط الم ل  للصرف عل  م ازنة 

 .الح ل  الع م الم ل 

خصم قيملة الصلرف الصلحي اللواردة بالفلاتورة عللي بنلد خدميلة  -5

كتللاب دوري وزارة الماليللة رقللم . )نللول صللرف صللحيمتنوعللة 

 (.9330لسنة  339

 

 

   األخطاء الشائعة

  

   

 

    55551111                                  مستلزما  سلعية متنوعة / اسم النفقة 
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 كود

     

 توصتتتتتتتتتتتتتتتيف

 النفقة

للجهة  (المستلزما  السلعية المتنوعة)تمثل تكلفة الحصول علي  

 .اإلدارية والتي تتعلق بمزاولة نشاطها األساسي 
 مـتتتتتتتتتتتتتتتتـالحظا  

 

 
    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

العامة للرقابة علتي البتاب الثتاني  الضوابط القانونية إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

  82  الصللادر بالقللانون رقللم ات والمزايللداتالمناقصلل تنظلليم قللانون -3

 . ماوتعديالته والئحته التنفيذية 3228 لسنة

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات  -9

 .الئحة المخازن  -0

 

    

المستتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابة علي البتاب الثتاني  المستندا  العامة المؤيدة إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 ر علللى مللذكرة الشللراء بموقللف الرصلليدالتأكللد مللن وجللود إقللرا -3

 .الموردة لألصنافلمخزني  ا

 

    

جتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

العاممة للرقابمة الم  البما  الءمان  يجم   اإلجرا ات إل بعد الرجوع  
 :اآلتيال   التأكيد

 ( سم ح ال نم )  ج م ارت  ق م ل  عل  ال نم المختط   لصرف  -8

الم ظييييف المسيييئ ل عيييين سييييجل الحجيييي زا     تأشيييييرا جييي م  -2
 التن زال  عل  استم را الصرف

ك  يية االسييتقق ع    غراميي   التييأخير إن  جييم   حسيي بصييحة  -3
 .األعم ل ضم ن 

ق قيي     الييممغ   التج رييية   الصيين عية األر يي حخصييم ضييري ة  -7
 –مهيين هنمسييية )   يي   للشييرائح المحييمما  يي لق انين ، خصييم النق

 . جم إن ق  للق انين  التعليم   المحمما   (مهن تق يقية

 .المراجعة الحس  ية للكمي     قيم الت ريم  ف اتير الشراء -1

الشييراء  أن شيي 2114لسيينة  71الكتيي ب الييم ري  أحكيي ممراعيي ا  -6
 .المركزي لألح  ر

 

 

   األخطاء الشائعة

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 55551515             رة صيانة وترميم مباني إنشاءا  وأعمال صغي  كود/اسم النفقة
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تمثل تكلفة الصيانة للحفاظ على المباني واإلنشاءا  في حالة جيدة وتتم بصفة  توصيف النفقة

 .وهي ال تغير من طبيعة اإلنشاءا  أو تضيف إليها عاجلة,دورية أو 
 مالحظات

موافقللللللللللللللللللة  -3

طة المختصلة السل

علللى الزيللادة فللي 

بنللللللللود الكميللللللللة 

للمقايسلللللللة فلللللللي 

 أمللا% 95دود حلل

عللن ذلللك  زاد مللا

موافقللللة السلللللطة 

 .والمقاول

وجود محضر  -9

تحليللللللللل سللللللللعر 

لألعملللللللللللللللللللللللال 

 المستجدة

مراجعلللللللللللللللة  -0

أولوية العطاء مع 

المسلللللللللللللللتخلص 

النهللللائي وكللللذلك 

محضللر االسللتالم 

 االبتدائي

يحظلللللللللللللللللللر  -4

اسلللللللللللللللللللللللتخدام 

اعتمللللللللللللللللللللادات 

 أوالصللللللللللللللللليانة 

وفوراتهللللللللللا ألي  

-أغراض أخلرى 

التأشيرات العاملة 

 (33مادة )

 

  

العامة للرقابة علي الباب الثاني يجب  الضوابط القانونيةبعد الرجوع إلي  السند القانوني

  :التأكيد علي اآلتي
 3228لسلنة   82  الصادر بالقانون رقم المناقصات والمزايدات تنظيم قانون -3

  ماوالئحته التنفيذية وتعديالته

،  3270لسلللنة  50م رقللل الصلللادر بالقلللانون الموازنلللة العاملللة للدوللللة قلللانون -9

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 .للموازنة  التأشيرات العامة -0

 .للموازنة والحسابات  الالئحة المالية -4
  

المستتتتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف
للرقابمة الم  البما  الءمان   المسمتندات العاممة المؤيمدةبعد الرجوع إلم  

 :اآلتييج  التأكيد ال  

  .صي نته مقل ب مق يسة   ألعم ل ال -8

 يي ت را األعميي ل أ  مسييتخلط الصييرف معتمييم ميين المهنييمس المشييرف عليي   -2
 .العملية

 .االجتم عيةشه ما سمام مستحق   هيئة التأمين    -3

 (.إن  جم)محضر استالم الم قع خ ل  من الم انع  -7

  

جراءا  الرقابتة إ

 على النفقة

 التأكيدقابة علي الباب الثاني يجب العامة للر اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي 
 إنواالرتجللال  واإلضللافةمراجعللة فللواتير التوريللد محضللر الفحللص واذون  -3

  .وجد في حالة التوريدات 

 .مراجعة المستخلص وفقاا ألسعار العقد الذي تم الترسية عليه  -9

يم مراجعة ملدة تنفيلذ العمليلة بلدءا ملن تلاريخ اسلتالم الموقلع وحتلى تلاريخ تقلد -0

 ألحكلامطبقلا  تلأخيرواعتماد المستخلص وفي حالة التلأخير يلتم حسلاب فوائلد 

 .األحوالالقانون حسب 

 .ضمان أعمال تصرف مع المستخلص الختامي % 5خصم  -4

 التأمينللللاتالتحقللللق مللللن وجللللود التللللامين النهللللائي وسللللريانه وشللللهادة سللللداد  -5

  االجتماعية

األحوال تحل  حسب ( خدمات %  9توريدات ومقاوالت أو % 3.5) خصم  -6

 .جنيه 033زيد عن ي عن ما حساب ضريبة األرباح التجارية والصناعية 

 .حسب الشرائم المقررة واإلضافيةخصم الدمغة العادية  -7

جنيه األوللى،  3333جنيه عن  ال   3خصم الدمغة الهندسية والتطبيقية بواقع  -8

 .منها جزء أوتالية جنيه  3333جنيه عن كل  3.5

 .ح .ل 53على استمارة  االعتماداتالتوقيعات  التأكد من استكمال -2

 

 

 األ طا  الشائعة
 %.21عمم الحص ل عل  م ا قة السلقة المختصة عل  الزي ما     ن م كمي   المق يسة    حم م  -3

 % . 21 ـالالم رم  يم  زام عن  أ عمم الحص ل عل  م ا قة السلقة المختصة  المق  ل  -9

 .العق ءا  أ ل ية كذلك سم ح ال نم     إليه   ح لة الزي ما المش ر  العقم عمم التحق  من سري ن  -0

 .صرف المستخلط م ن الحص ل عل  شه ما سمام التأمين   االجتم عية -4

 .كذلك محضر االستالم اال تمائ  العق ء،صرف المستخلط النه ئ  م ن تحميم مراجعة أ ل ية  -5

 .الالئحة الم ليةمن ( 181)   ح لة عمم ت  ر الخ را  الفنية   لجهة م ما  اإلسك نعمم االستع نة  مهنمسين   نيين من مميرية  -6
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   55551516                         نتقاال اوصيانة وسائل نقل   كود/اسم النفقة

  

من سيارا   واالنتقالتمثل تكلفة الحفاظ على وسائل النقل  توصيف النفقة

بصفة دورية أو عاجلة للحفاظ على  وخالفه بحالة جيدة, و تتم

من طبيعة وسائل النقل , وهي ال تغير  و االنتقالأ وسيلة النقل

.كفاءتها أو تزيد من عمرها اإلنتاجي ال تزيد منواالنتقال و

  

 مالحظا 

أعمللال الصلليانة  -3

% 53التللي تتعللدى 

مللن القيمللة السللوقية 

للسلليارة يللتم تكهللين 

دليللللللل )  السلللللليارة

الخللللللللللللللللللللللللللدمات 

 (ةالحكومي

يحظللر اسللتخدام  -9

اعتمللادات الصلليانة 

وفوراتهلللللللا ألي   أو

 أغلللللراض أخلللللرى

الموازنة  تأشيرات)

  ( 33العامة مادة 

  

العامتة للرقابتة علتي البتاب  الضتوابط القانونيتة إلتيبعد الرجوع  السند القانوني

  :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

  .حكومية لوسائل النقل واالنتقالدليل الخدمات ال -3

  

المستتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتة علتي البتاب  المستتندا  العامتة المؤيتدة إليبعد الرجوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

   .مقايسة باألعمال المطلوب صيانتها -3

بللله سلللبب اإلصلللالح  محلللدداإلصلللالح تقريلللر فنلللي ملللا قبلللل  -9

 .اإلصالحتقرير فني ما بعد ووالمتسبب فيه إن وجد 

 . عند الحواد  شرطة محضر -0

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب الثتتاني  اإلجتتراءا  إلتتيبعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 (سماح البند)وجود االرتباط المالي على البند المختص -3

( خللللدمات%  9ومقللللاوالت أو  تتوريللللدا% 3.5) صللللم خ -9

بة األربلللاح التجاريلللة حسلللب األحلللوال تحللل  حسلللاب ضلللري

خصللم  -جنيلله  033والصلناعية عللن المبللالغ التللي تزيللد عللن 

 .والمهن الهندسية والتطبيقية ،  الدمغة العادية واإلضافية

مراجعة إذن ارتجلال لألصلناف التلي تلم تغييرهلا  ومحضلر  -0

  . التركيب واالستالم

 .ح.ل 53مال التوقيعات على استمارة استك  -4

حديلللد ملللا إذا كلللان اإلصلللالح رأي لجنلللة الفحلللص لتوجلللود  -5

 .المطلوب نتيجة االستخدام العادي أم سوء االستخدام

.س في حالة كون المورد الوكيلل الوحيلد 34وجود استمارة  -6

   

 

 

 األخطاء الشائعة

 عدم مراجعة معدل االستهالك وفق دليل الخدمات الحكومية
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اسم  

 كود/النفقة

                            55551515                                   نفقا  نشر وإعالن 

  

عتتتن وظتتتائف خاليتتتة بالجهتتتة أو دعتتتوة  اإلعتتتالنتمثتتتل تكلفتتتة  توصيف النفقة

للشتتركا  للتقتتدم بعتتروض لتغطيتتة احتياجتتا  الجهتتة أو اإلعتتالن 

    .التوجيهبغرض التنبيه أو 

 مالحظا 

 

مللللن  30مللللادة يراجللللع 

 :التأشيرات

خدام يحظلللللللللر اسلللللللللت*

االعتمادات المخصصلة 

للدعايلللللة والنشلللللر فلللللي 

إعالنللات غيللر مرتبطللة  

بتحقيق األهداف الداخلة 

فلللي اختصلللاص  الجهلللة 

المعنيلللللللة وبشلللللللرط أن 

تكللللون الزمللللة لتحقيللللق 

 .األهداف

كمللللا يحظللللر تجللللاوز *

االعتملللللادات المدرجلللللة 

للنشللللللر واإلعللللللالن إال 

بموافقة وزير الماليلة أو 

 .من يفوضه

  

العامتة للرقابتة علتي البتاب  الضتوابط القانونيتةبعد الرجوع إلتي  السند القانوني

 :اآلتيالثاني يجب التأكيد علي 

إللى  392الملواد ملن )  للموازنلة والحسلابات الالئحة الماليلة -3

300 ) 

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتة علتي البتاب  المستندا  العامتة المؤيتدةبعد الرجوع إلي 

 :اآلتيأكيد علي الثاني يجب الت

 .النشر موافقة السلطة المختصة على  -3

  .فاتورة النشر -9

 .صورة اإلعالن بالجريدة -0

  .مذكرة الصرف معتمدة من اإلدارة المختصة -4

  

إجتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

بعتتد الرجتتوع إلتتي اإلجتتراءا  العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب الثتتاني  

 :اآلتييجب التأكيد علي 

 (.سماح البند)المالي على البند المختص  اطوجود االرتب -3

كافلللة االسلللتقطاعات وغراملللات التلللأخير إن  حسلللابصلللحة  -9

 .األعمالوجدت وضمان 

.ن الهيئلة العاملة لالسلتعالماتعلمراعاة التعليمات الصادرة  -0

  

    .اإلضافيةخصم الدمغات النسبية و -4

 

 

 األخطاء الشائعة

 نشر تعازي وتهاني دون مراعاة الحظر
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   55551515                                           دعاية نفقا    كود/اسم النفقة

  

تمثل تكلفة ما تقوم به الجهة اإلدارية من أجل الدعاية لمشروع  توصيف النفقة

 .خدمة ما أو

 مالحظا 

من  30مادة يراجع 

 :التأشيرات

يحظللللر اسللللتخدام *

االعتمللللللللللللللللللللادات 

ة للدعاية المخصص

والنشللر والعالقللات 

 إعالنلاتالعامة في 

غيللللللللر مرتبطللللللللة  

بتحقيللللق األهللللداف 

الداخللللللللللللة فلللللللللللي 

اختصللاص  الجهللة 

 إنالمعنيللة وبشللرط 

تكلللللللللون الزملللللللللة 

.لتحقيلللق األهللللداف

  

كما يحظر تجاوز *

االعتمللللللللللللللللللللادات 

المدرجللللللة للنشللللللر 

والدعايلة  واإلعالن

واالسللللللللللللللتقبال إال 

بموافقلللللللة وزيلللللللر 

الماليللللللللة أو مللللللللن 

 .يفوضه

  

العامتة للرقابتة علتي البتاب  الضتوابط القانونيتة إلتيبعد الرجوع  السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 (396،397مادة ) لموازنة والحسابات الالئحة المالية -3

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتة علتي البتاب  المستتندا  العامتة المؤيتدة إليبعد الرجوع 

 :اآلتيعلي  التأكيد الثاني يجب
 .النشر موافقة السلطة المختصة على  -3

  .دعايةفاتورة ال -9

 مذكرة الصرف معتمدة من اإلدارة المختصة -0

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب الثتتاني  اإلجتتراءا  إلتتيبعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 (.سماح البند)على البند المختص المالي  وجود االرتباط -3

  .ح.ل 53استكمال التوقيعات على استمارة  -9

  .اإلضافيةخصم الدمغات النسبية و  -0

عن المبالغ %  9خصم ضريبة األرباح التجارية والصناعية  -4

   .جنيه 033التي تزيد عن 

 

 

 :األخطاء الشائعة
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 00002022                                             ستقبا نفقات الحف ت وا   كود/اسم النفقة
                  00002022             نفقات الزيارات الدولية وا شتراك    مؤتمرات دولية

 00002022                               نفقات ا شتراك    المؤتمرات المحلية
 00002022                                    نفقات الشئون و الع قات العامة  

  

  

تمء  تكلفة ما تقوم به الجهة اإلدارية  ستقبا  الو ود والمشتركين  توصيف النفقة
ية لا شتراك     مؤتمرات مح أو ،اجتماع ما أووالزائرين لمؤتمر 

 .ودولية، وتكلفة متطلبات الع قات العامة 

 مالحظا 

 30مادة يراجع 

 :من التأشيرات

  

يحظلللللللللللللللللر * 

الصلللرف عللللى 

نفقلللات الشلللئون 

والعالقللللللللللللللات 

العامللللة إال فللللي 

األغراض التلي 

تتعلللق بواجبللات 

الوظيفللللللللللللللللللللة 

ومقتضلللللللللللليات 

االسللللللللللللللللتقبال 

والضلللللللللللللللليافة 

للمللللللللللللؤتمرات 

العامللللللة وفللللللي 

حلللدود القواعلللد 

العامللللللة التللللللي 

يقررهللا الللوزير 

 المخلللللللتص وال

يجللللوز تجللللاوز 

االعتملللللللللللادات 

المدرجللللة لهللللذا 

النلللللللللللللللللول إال 

رئللليس  بموافقلللة

 مجلس الوزراء

  

 ب الثاني العامة للرقابة علي البا الضوابط القانونية إليالرجوع  السند القانوني

 

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابة علي الباب الثتاني  المستندا  العامة المؤيدة إليبعد الرجوع 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 والعالقات العامة ستقبالالفواتير بالنسبة للحفالت واال -3

  حسب القواعد أوبالنسبة للمؤتمرات  االشتراكيصاالت إ -9

        موافقة السلطة المختصة -0

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إلتيبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند)تص المالي على البند المخ وجود االرتباط -3

  .ح.ل 53استكمال التوقيعات على استمارة  -9

   .اإلضافيةخصم الدمغات النسبية و  -0

 . الضرائب المستحقةخصم الدمغات و -4

موافقللللة السلللللطة المختصللللة علللللى المصللللروفات الن ريللللة بللللدون  -5

      .مستندات

       

 

 

 األخطاء الشائعة

 عدم مراعاة الحظر المفروض
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  مالحظا  55551315                اشتراكا  في مجال  وجرائد ودوريا   كود/اسم النفقة

  

تمثل تكلفة االشتراك للحصول على نسخة من الجرائد أو المجال   توصيف النفقة

  .أو الدوريا 

  

بتتة علتتي البتتاب العامتتة للرقا الضتتوابط القانونيتتة إلتتيبعتتد الرجتتوع  السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 ( 396،  395مادة )للموازنة والحسابات الالئحة المالية  -3

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتتة علتتي البتتاب  المستتتندا  العامتتة المؤيتتدة إلتتيبعتتد الرجتتوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .فاتورة االشتراك -3

موافقلللة السللللطة  -إلدارة المختصلللة ملللذكرة االحتياجلللات ملللن ا -9

 .المختصة

 موافقة المراقب المالي في حالة االشتراك في أك ر من نسخة -0

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.البندسماح )المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

  .ح.ل 53استكمال التوقيعات على استمارة  -9

   .اإلضافيةالدمغات النسبية وخصم  -0

 .الضرائب المستحقةخصم الدمغات و -4

في حالة الدفع المقدم  يتم التسوية ملن خلالل ملذكرة ملن االدارة  -5

 .الل الفترة السابقةالمختصة بأداء الخدمة خ

 

 

 األخطاء الشائعة

 لمالي في حالة االشتراك للحصول على أك ر من نسخةعدم آخذ موافقة المراقب ا
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 00002220                                    نق  مهمات بالسكة الحديد  كود/اسم النفقة
     00002220  انتقا ت اامة للعاملين و ير العاملين بالسكك الحديدية

    00002222         سفر بالدا  نق  وانتقا ت اامة بوسائ  أ رى لل

  

  

تمثل تكلفة ما يصرف للعاملين نظير ما يتكلفوه عند االنتقال  توصيف النفقة

بسبب تغيير محل  أمتعتهم نقل أو مصلحيهوالسفر في مأمورية 

إقامتهم  بناء على قرار التعيين أو الندب أو النقل  أو انتهاء 

املين حال ارتباطهم مصلحي ا مع الخدمة وكذلك ما يسدد لغير الع

 .الجهة الحكومية

 مالحظا 

 07) الملللللواد

 ،08  ،02 )

ملللللن الئحلللللة 

بللللدل السللللفر 

تنظم درجات 

الركللللللللللللوب 

 وإمكانيللللللللللللة

 الحصللللللللللول

تلللذاكر  عللللي

اشلللللللتراك و أ

للعللللللللللللاملين 

الذين تتطللب 

طبيعة عملهم 

االنتقللللللللللللللال 

 المتكرر

 

( 53)مللللللللادة

بلللأن  تقضلللي

للموظلللللللللللف 

الحللللللق فللللللي 

 الحصللللللللللول

تذكرتي  علي

بالدرجة سفر 

ال ال للللللللللللللللللة 

 .لتابعين له

ملللن )الملللواد 

( 69إلى  57

تجيلللللللللللللللللللز 

االنتقللللللللللللللال 

بالسللللللليارات 

والطلللللائرات 

وفللق السلللطة 

 .المختصة

  

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  الضتتوابط القانونيتتة إلتتيبعتتد الرجتتوع  السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 (357، 356)د الالئحة المالية للموازنة و الحسابات الموا -3

إللى  32ملن )تقال وفلق الملواد الئحة بدل السفر ومصاريف االن -9

04.) 

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتتة علتتي البتتاب  المستتتندا  العامتتة المؤيتتدة إلتتيبعتتد الرجتتوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 . ح.ل 53استمارة  -3

قيللام وفتللرة ال تللاريخ كليللف العامللل بالمأموريللة محللدد بللهت أمللر -9

مللن  30مللادة  يكللون معتمللد مللن السلللطة المختصللةو المأموريللة 

  التأشيرات

 .إنهاء الخدمة أوقرار التعيين أو النقل أو الندب  -0

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند)الي على البند المختص الم وجود االرتباط -3

ح أو .ل 53عللللى اسلللتمارة  واالعتملللاداتاسلللتكمال التوقيعلللات  -9

 .ح.ل 53استمارة 

لسللنة ( 3396)مللن قللرار رئلليس مجلللس الللوزراء رقللم  التأكللد -0

بمراعللللاة  9330لسللللنة ( 26)والكتللللاب الللللدوري رقللللم  9330

 تضمين تذكرة السفر بتكلفة الوجبة وضريبة المبيعات

لطة المختصللة فللي حالللة دفللع قيمللة تللذاكر السللفر تللرخيص السلل -4

ا  كسلفه  (الالئحة المالية من 350مادة )مؤقتة مقدما

مراعاة اعتملاد السللطة المختصلة سلبب اسلتخدام وسليلة أخلرى  -5

 .(من الالئحة المالية 389مادة )غير الوسائل العامة 

 

 

 األخطاء الشائعة
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   55551111            بوسائل أخرى للخارجنقل وانتقاال  عامة   كود/اسم النفقة

  

تمثل تكلفة ما يصرف للعامل لمواجهة ما يتكلفه عند االنتقال  توصيف النفقة

بسبب تغيير محل  أمتعته نقل أو مصلحيهوالسفر في مأمورية 

 .الخدمةعلى قرار التعيين أو الندب أو النقل أو انتهاء  إقامته بناء

 مالحظا 

 

من  (53)مادة

الئحلللللة بلللللدل 

 تحللللدد السللللفر

بللأن للموظللف 

الحلللللللق فلللللللي 

 الحصللللللللللللول

تللذكرتي  علللي

سللفر بالدرجللة 

ال ال ة لتلابعين 

 .له

مللللن )المللللواد 

( 69إللللى  57

تجيز االنتقلال 

بالسللللللللليارات 

والطللللللللائرات 

وفلللق السللللطة 

 المختصة

 

 50)الملللللللواد 

( 56إللللللللللللللى 

 مللللللللاتللللللللنظم 

 تتحمللللللللللللللللللله

الحكومللة مللن 

وزن زائللللللللللد 

عللللن اللللللوزن 

المسلللموح بللله 

فللللللي حللللللدود 

بشللرط % 53

ال تزيلللللللللللللللد أ

الكميلللللة علللللن 

كجلللللللللم  333

بالطلللللللللائرة ، 

كجلللللللللم  533

 بالباخرة

  

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  الضتتوابط القانونيتتة إلتتيبعتتد الرجتتوع  السند القانوني

  :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 
 (357، 356)الحسابات المواد الالئحة المالية للموازنة و -3

إللى  32ملن )ل وفق الملواد قاالئحة بدل السفر ومصاريف االنت -9

04.)  

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتتة علتتي البتتاب  المستتتندا  العامتتة المؤيتتدة إلتتيبعتتد الرجتتوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 . ح.ل 53استمارة  -3

تكليللف العامللل بالمأموريللة محللدد بهللا تللاريخ القيللام وفتللرة  أمللر -9

 .المختصةالمأمورية يكون معتمد من السلطة 

 .إنهاء الخدمة أوقرار التعيين أو النقل أو الندب  -0

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند)المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

 .ح.ل 53على استمارة ت استكمال التوقيعات واالعتمادا -9

االنتقال يكون من خالل شركة مصر الطيران ، يمكن استخراج  -0

 ىتذاكر السلفر ملن مصلر للسلياحة عللى مصلر الطيلران ألقصل

نقطة تصل إليها خطوط مصر للطيلران دفلع قيملة تلذاكر السلفر 

ا لشللركة مصللر للطيللران أو  ومسللتندات الشللحن والتللأمين مقللدما

  (الئحة الماليةمن ال  363مادة )ة مصر للسياح

 

 

 األخطاء الشائعة
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   55551116                              بدل انتقال للسفر بالداخل  كود/اسم النفقة

  

تمثل التكلفة لمواجهة ما يتحمله العامل أثناء قيامه بمأمورية  توصيف النفقة

  .لصالح العمل 

 مالحظا 

 

 مللللللن 993مللللللادة 

 ةالالئحللللللة الماليلللللل

ملن  0مادة  وكذلك

 السللفرالئحللة بللدل 

 ومصللللللللللللللللللاريف

االنتقلللللللللال يللللللللللتم 

الخصللللللم بكامللللللل 

القيملللة عللللى البنلللد 

المخلللللللللتص ثلللللللللم 

يستقطع منه ال لل  

 اإلقاملللةفلللي حاللللة 

 أوفلللللللللي مكلللللللللان 

اسللتراحة حكوميللة 

ويضللللللللللللللللللللللللاف 

 لإيرادات

  

العامتة للرقابتة علتي البتاب  الضتوابط القانونيتة إلتيبعد الرجوع  السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيديجب  الثاني

  بدل السفر ومصاريف االنتقال الئحة -3

  

المستتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتة علتي البتاب  المستتندا  العامتة المؤيتدة إليبعد الرجوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .ح.ل 53استمارة  -3

تكليف العاملل بالمأموريلة محلدد بهلا تلاريخ القيلام وفتلرة  أمر -9

 .مورية يكون معتمد من السلطة المختصةالمأ

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب الثتتاني  اإلجتتراءا  إلتتيبعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 (.سماح البند)المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

  .ح.ل 53استكمال التوقيعات على استمارة  -9

دل السفر في حالة اإلقامة فلي اسلتراحة حكوميلة خصم ثل  ب -0

  .لإيراداتوتوجيه 

إذا زادت المأموريللة عللن % 93تخفلليض فئللات بللدل السللفر  -4

 .شهر

وفقللا لمللا تضللمنته الئحللة بللدل %  95تللزاد فئللات بللدل السللفر  -5

 .السفر للمناطق النائية

  (  3396)ملللن قلللرار رئللليس مجللللس اللللوزراء رقلللم  التأكلللد -6

بمراعللاة  9330لسللنة ( 26)قللم والكتللاب الللدوري ر 9330

 .الوجبة وضريبة المبيعاتتضمين تذكرة السفر بتكلفة 

 

 

 األخطاء الشائعة

 .وجود الئحة خاصة بالجهة غير معتمدة يتم الصرف وفقاا لها -3

 .حساب بدل السفر وفق األيام وليس الليالي -9

البللدل و توجيهلله  بذجمللاليم باسللتراحة حكوميللة مللن البنللد مباشللرة دون الخصلل اإلقامللةخصللم ال للل  فللي حالللة  -0

 .اإليراداتلحساب 
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   55551110                         بدل انتقال للسفر بالخارج  كود/اسم النفقة

  

تمثل تكلفة لمواجهة ما يتحمله العامل أثناء قيامه بمأمورية  توصيف النفقة

 العامل ية ما يتحملهلتغط , وهيخارج الدولة لصالح الجهة

   .اإلقامة واإلعاشة ومصروف للجيب من نفقا 

 مالحظا 

مللللللللن   993مللللللللادة 

  الالئحة المالية

ملللللن  0وفلللللق ملللللادة 

 السللللفرالئحللللة بللللدل 

االنتقللال  ومصللاريف

يلللتم الخصلللم بكاملللل 

القيملللللة عللللللى البنلللللد 

المختص ثلم يسلتقطع 

منلله ال للل  فللي حالللة 

 أوفللي مكللان  اإلقامللة

اسلللللتراحة حكوميلللللة 

  لإيراداتويضاف 

قللرار رئلليس مجلللس 

 3079الوزراء رقلم 

  3285لسنة 

  

العامة للرقابة علي البتاب  الضوابط القانونية إليبعد الرجوع  السند القانوني

  :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 
 .بدل السفر ومصاريف االنتقال الئحة -3

  

المستتتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف

للرقابة علي الباب  ا  العامة المؤيدةالمستند إليبعد الرجوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .الصرفاستمارة  -3

القللرار الللوزاري بالموافقللة علللى السللفر محللدد بلله تللاريخ  -9

 .القيام بالسفر وفترته

 . مذكرة معتمدة من السلطة المختصة بالصرف -0

موافقللة المراقللب المللالي علللى اسللتخراج سلللفة علللى ذمللة  -4

 .للدولة المعنية بدل السفر المقررئة فبدل سفر في حدود 

  

جراءا  الرقابة إ

 على النفقة

العامة للرقابتة علتي البتاب الثتاني  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 (.سماح البند)المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

   .الصرفاستكمال التوقيعات على استمارة  -9

السللفر المقللرر وفللق الئحللة بللدل السللفر خصللم ثللل  بللدل  -0

 اإلقامللةالسللفر إليهللا فللي حالللة تحمللل  التللي سلليتموالدولللة 

  .بمعرفة الدولة أو الهيئة الخارجية

وفللق الئحللة بللدل السللفر  السللفر المقللررخصللم ثل للي بللدل  -4

 اإلقامللةالسللفر إليهللا فللي حالللة تحمللل  التللي سلليتموالدولللة 

 .ةبمعرفة الدولة أو الهيئة الخارجي واإلعاشة

يحسب بدل السفر وفق عدد الليالي وليس األيام مع مراعاة  -5

 .أيام السفر والعودة وفق القرار الوزاري

يتم تسوية الدفع المقدم لبدل السفر بعد العلودة وفلق تأشليرة  -6

 .على جواز السفر أو تذكرة الطيرانالدخول والخروج 

 

 

 األخطاء الشائعة

 .الصرف وفقاا لها وجود الئحة خاصة بالجهة غير معتمدة يتم -3

 .ول على موافقة رئيس مجلس الوزراءصدور قرار وزراي بأن يكون السفر وفق التكلفة الفعلية دون الحص -9

 .حساب بدل السفر وفق األيام وليس الليالي -0
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   55551111              المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية   كود/اسم النفقة

  

تمثل تكلفة ما يصرف للعامل نقدا  لمواجهة ما قد يتكلفه نتيجة  وصيف النفقةت

وجوده للعمل بأحد المناطق البعيدة وتصرف له باإلضافة لعدد 

 .أسرتهفردين من 

 :مالحظا 

 

( 06)مللللللللادة

ملللللن الئحلللللة 

 السللللفربللللدل 

بأنلله ال  تحللدد

يجلللللوز لهلللللم 

اسلللللللللللللترداد 

مصللللللللاريف 

انتقللال داخللل 

المنطقلللللللللللللة 

المقلللرر لهلللم 

رف فيللله صللل

 ذلك البدل

  

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  الضتتوابط القانونيتتة إلتتيبعتتد الرجتتوع  السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .قانون الموازنة العامة  -3

 .التأشيرات العامة  -9

 (358)الالئحة المالية للموازنة و الحسابات المواد  -0

 (06:05)واد الئحة بدل السفر ومصاريف االنتقال وفق الم -4

ل دوالمعل 3276لسلنة ( 663)قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -5

 .3272لسنة ( 877)بالقرار رقم 

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتتة علتتي البتتاب  المستتتندا  العامتتة المؤيتتدة إلتتيبعتتد الرجتتوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .لةحسب الحا ح.ل 309أو استمارة  ح.ل 53استمارة  -3

تكليللف العامللل بالمأموريللة محللدد بهللا تللاريخ القيللام وفتللرة  أمللر -9

 .المأمورية يكون معتمد من السلطة المختصة

 .قرار التعيين أو النقل أو الندب -0

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند)المالي على البند المختص  رتباطوجود اال -3

ح أو .ل 53ت عللللى اسلللتمارة اسلللتكمال التوقيعلللات واالعتملللادا -9

 .ح.ل 309استمارة 

 

 

 

 األخطاء الشائعة
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   55551215                                                    بريد   كود/اسم النفقة

  

تمثل تكلفة ما تتحمله الجهة نظير رسوم تخلي  للمراسال   توصيف النفقة

الداخلية والخارجية وكافة الخدما  البريدية الصادرة عنها 

وكذلك عمولة البريد بمعدل , بموجب طوابع بريد حكومية

 .للخدما  المقدمة من المكاتب البريدية% 5

 مالحظا 

 

ملللن ( 422)مللادة

 الماليللللةالالئحللللة 

للموازنلللللللللللللللللللللة 

يللللتم والحسللللابات 

صلللللرف مبلللللالغ 

ا بصلللللللفة  مقلللللللدما

ويلللللللللتم أمانلللللللللة 

التسلللللللوية عنلللللللد 

المسللتندات  ورود

 المؤيدة

  

العامتة للرقابتة علتي البتاب  الضوابط القانونية إليبعد الرجوع  السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

إليي   131)الالئحيية الم لييية للم ازنيية   الحسيي     الميي ام  -3
171.) 

الحسي       الميميري    عن قق علص مرا الكتب الم رية ا -9
 .2183لسنة  71 منه  كت ب م ري رقمالم لية 

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتة علتي البتاب  المستندا  العامة المؤيدة إليبعد الرجوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

       ح.ل 53استمارة  -3

 .المطالبة الخاصة بالرسوم -9

 .ان عدد الطوابع وفئتهابي -0

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني  اإلجتراءا  إلتيبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 (.سماح البند)المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

 .ح.ل 53ت على استمارة استكمال التوقيعات واالعتمادا -9

ذات  بلللاألوراقالئحلللة المخلللازن الخاصلللة تنفيلللذ تعليملللات  -0

 .القيمة

عنلللد تقلللديم مسلللتندات (السلللابق)قيلللود اللللدفع المقلللدم  إجلللراء -4

 .الشراء

 

 

 األخطاء الشائعة
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   55551215                                                   تليفون  كود/اسم النفقة

  

تير التليفون الناتجة عن االتصاال  المصلحية تمثل تكلفة فوا توصيف النفقة

 .التي تقوم بها الجهة اإلدارية

 مالحظا 

مللللن   39مللللادة 

التأشللليرات  يلللتم 

اسللللتخدام نسللللبة 

ملللللللللللللللن % 75

العتمللللللللللللادات ا

المدرجللة  للميللاه 

 واإلنللللللللللللللللللللارة

والتليفللون لسللداد 

مستحقات السلنة 

المالية الحاليلة ، 

ويللللتم اسلللللتخدام 

% 95نسلللبة اللللل 

المتبقيللللة لسللللداد 

حقات مسللللللللللللللللت

 الخزانلللة العاملللة

مراعلللللللاة ملللللللع 

أحكللللام الالئحللللة 

 304من الملواد 

  342إلى 

 

من ( 428)مادة 

الالئحللللة تجيللللز 

ا  السلللللداد مقلللللدما

للشللللللللللللللللللللللركة 

المصلللللللللللللللللرية 

 .لالتصاالت

  

 ب الثاني العامة للرقابة علي البا الضوابط القانونية إليالرجوع  السند القانوني

 

  

المستتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتة علتي البتتاب  المستتندا  العامتة المؤيتتدة إلتتيعتد الرجتوع ب

 :1.اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .فاتورة التليفون -3

مللذكرة معتمللدة مللن السلللطة المختصللة بللأن المكالمللات تملل   -9

 .مصلحيهألغراض 

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

الثتتاني  العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب اإلجتتراءا  إلتتيبعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 (.سماح البند)المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

   .الصرفاستكمال التوقيعات على استمارة  -9

خلص التأكد من اعتماد أرقام الفواتير وكذلك بلأن المكالملات ت -0

  عنها المنصرفةعن الفترة  مصلحيه أعمال

شلتراك فلي الاعنلد  كتاب معتمد من مصلحة الضلرائبوجود  -4

، وفلي حاللة علدم االشلتراك يلتم خصلم المقدملةنظام اللدفعات 

فيمللا يزيللد عللن % 9تجاريللة وصللناعية بنسللبة  أربللاحضللريبة 

 .جنيه 033

بقلانون  ةالمحلددبالشرائم   اإلضافيةخصم الدمغات النسبية و  -5

 83و تعديالته مادة  3283لسنة  333الدمغة 

ان مللن شللئون البرقيللات الللواردة فللي الفللاتورة يرفللق بهللا بيلل -6

 .العاملين

 اآلللللي، المحملللول ، النلللداء  3233الخلللدمات االخلللري م لللل  -7

 .الحدود أضيقيكون بموافقة الوزير المختص وفي 

 .يتم تحميلها علي المتسبب مصلحيهالغير ت المكالما -8

      

 

 

 األخطاء الشائعة

 .أم ال مصلحيهكان  المكالمات  إذا ماعدم  مراجعة الفواتير وتحديد 
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   55551615                        أراضي ومباني ومخازن إيجار  كود/اسم النفقة

  

مباني  راضي وأتكلفة ما تتحمله الجهة نتيجة ما تستأجره من  توصيف النفقة

 .ومخازن وجراجا  لتغطية احتياجاتها

 مالحظا 

 

تحكلللللللللللللللللللللللم 

اجللللللللللللللراءات 

شللللللللللللللللللللللراء 

واسلللللللللللللتئجار 

العقللللللللللللللارات 

، 97)المللللللواد 

ملللن ( 92، 98

  82قللللللللللللانون 

مللللواد  كلوكللللذ

الالئحللللللللللللللللللة 

التنفيذيللللة مللللن 

 335)الملللللادة 

إلللللللى المللللللادة 

330) 

 

( 532)مللللللادة 

ملللللن الالئحلللللة 

الماليللة توجللب 

طلللللب الجهللللة 

ملللللن مديريلللللة 

 اإلسللللللللللللللللكان

معاينللة المكللان 

 قبل االستئجار

  

 الباب الثاني العامة للرقابة علي  الضوابط القانونية إليالرجوع  السند القانوني

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتتة علتي البتتاب المستتندا  العامتتة المؤيتدة  إلتتيبعتد الرجتوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .العقد مع مذكرة الصرف إرفاقمطالبة السداد أو  -3

 .مذكرة معتمدة من السلطة المختصة -9

 .المستندات المؤيدة للملكية -0

خللو العقلار ملن أي موانلع لالسلتئجار م للل  شلهادة سللبية تفيلد -4

 .الرهن أو الحجز

تقريلللر معتملللد يفيلللد سلللالمة العقلللار ونسلللخة ملللن الرسلللومات  -5

 .نقابي معتمدة من مهندس

 .شهادة من الحي تفيد عدم وجود أي مخالفات على العقار -6

  .بيان بمواصفات العقار -7

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب الثتتاني  اءا اإلجتتر إلتتيبعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 (.سماح البند)المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

   .الصرفاستكمال التوقيعات على استمارة  -9

التأكد من وجود جميع المستندات المؤيدة للصلرف ملن ملكيلة  -0

 .وعدم سلبية وعدم وجود مخالفات

 و الدمغات المستحقةكد من خصم الضرائب أالت -4

 

 

 األخطاء الشائعة

الالئحللة التنفيذيللة لقللانون تنظلليم مللن  335بالمللادة اء جللعللن عمليللة االسللتئجار فللي الصللحف كمللا  اإلعللالن عللدم -5

 .3228لسنة  82المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 

   ملن ( 98)للملادة  إعماال الدولة،لس المختصة لمج الفتوى وإدارة اإلسكاناشترك مم لين لوزارتي المالية وعدم  -9

 .في عضوية لجنة المقارنة والمفاضلة بين العروض ، إليهالمزايدات المشار قانون تنظيم المناقصات و
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وتنفيذ  األجنبيةتكاليف تبادل البعثا  والوفود مع الحكوما    اسم وكود النفقة

 55551115                                  المعاهدا  الثقافية

  مالحظا  

 

يعزز هلذا 

البنلللللللللللللللد 

بمعرفللللللللة 

وزارة 

الخارجيللة 

وبموافقللللة 

وزارة 

 المالية

    

الخاصة بتبادل البعثا  والوفود مع  اإلقامةتكلفة بدل السفر ونفقا    توصيف النفقة

 .األجنبيةالحكوما  

 

    

عامة للرقابة علتي البتاب الثتاني ال الضوابط القانونية إليبعد الرجوع   السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 قانون الموازنة العامة للدولة وتأشيراته -3

 الالئحة المالية للموازنة والحسابات  -9

 ئحة بدل السفر وتعديالتهاال -0

 الشأناتفاقيات دولية صادرة متعلقة بهذا  أية -1

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف

للرقابة علي البتاب الثتاني  العامة المؤيدة المستندا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 جامعلة،)لها المكللف بالمهملة  الجهة التابعخطاب موافقة  أوقرار  -3

 ( الخ................وزارة 

ملن قرار السلطة المختصة بالصرف موضحا به قيمة ما يصرف  -5

  البدل

 

    

جراءا  الرقابتة إ

 على النفقة

العامتة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجتراءا  إلتيوع بعد الرج 

 :اآلتيعلي  التأكيد

 الرقابة علي النفقة  إلجراءاتالعامة  حكاماال -3

 .الئحة بدل السفر أحكام -5

 

 

   األخطاء الشائعة

  

باعتبار المهمة الموفد لها الموظف من قبيل المؤتمرات الدولية  اإلضافيصرف البدل  -3

 .الخارجيةب وزارة بدون ورود خطا

 .الفعلية دون صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء اإلقامةصرف نفقات  -9
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  55551115         تكاليف المكاتب والمراكز الثقافية ومكاتب البعثا   اسم وكود النفقة
 

     

المستلزما  و  )ما تتحمله الجها  االدارية من تكاليف النشاط الجاري   توصيف النفقة

 .لهذه المكاتب خارج الجمهورية(  الخدما 

  مالحظا  
 

يعزز هذا 

البنلللللللللللللد 

بمعرفللللللة 

وزارة 

الخارجية 

وبموافقلللة 

وزارة 

 المالية

    

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب الثتتاني  الضتتوابط القانونيتتة إلتتيبعتتد الرجتتوع   السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 3270لسلنة  50رقلم  الصادر بالقانون للدولة الموازنة العامة قانون -3

 وقانون ربط الموازنلة للعلام الملاليوتعديالتهما ،  والئحته التنفيذية، 

 .قانون ربط الموازنة تأشيرات، و 

 لسلنة 82رقلم  الصادر بالقلانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -9

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

 .موازنة والحساباتالالئحة المالية لل -0

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف

للرقابتتة علتتي البتتاب الثتتاني  المستتتندا  العامتتة المؤيتتدة إلتتيبعتتد الرجتتوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

الصرف بالباب ال اني بحسب متطلبات كلل نفقلة سلواء  أحكامتسري عليه 

 .خدمي أمكان سلعي 

 

    

جراءا  الرقابة إ

 على النفقة

  .العامة للرقابة علي الباب الثاني اإلجراءا  إليالرجوع  

      

   األخطاء الشائعة
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 مالحظا   55551113                                                           أخرى  اسم وكود النفقة 

 

يعزز هذا 

البنلللللللللللللد 

بمعرفللللللة 

وزارة 

رجية الخا

وبموافقلللة 

وزارة 

 المالية

     

تكاليف طباعة النشرا  والكتب الدورية المتعلقة بالعالقا  الثقافية   توصيف النفقة 

متعلقة بمكاتب التمثيل  أخريمصروفا   وأيوالتعاون الخارجي 

 .الثقافي في الخارج 

 

     

ة للرقابة علتي البتاب الثتاني العام الضوابط القانونية إليبعد الرجوع   السند القانوني 

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

لسلللنة  50رقلللم  الصلللادر بالقلللانون الموازنلللة العاملللة للدوللللة قلللانون -3

وتعللديالتهما ، وقللانون ربللط الموازنللة  والئحتلله التنفيذيللة،  3270

 .قانون ربط الموازنة تأشيراتللعام المالي ، و 

 82رقللم  نونالصللادر بالقللا المناقصللات والمزايللداتتنظلليم  قللانون -9

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228 لسنة

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات -0

 

     

المستتتتتتتتتتتتتتتتندا   

 المؤيدة للصرف

  للرقابة علي الباب الثاني المستندا  العامة المؤيدة إليالرجوع  

     

جراءا  الرقابة إ 

 على النفقة

  .قابة علي الباب الثانيالعامة للر اإلجراءا  إليالرجوع  

      

 

   األخطاء الشائعة
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   55551215 وتجارب                                   خدما  أبحاث   كود/اسم النفقة

  

أبحاث تمثل تكلفة ما تسدده الجهة للغير مقابل ما تحصل عليه من  توصيف النفقة

 .اختبارا  معينة نتيجة إجراء أو

 مالحظا 

  

 العامة للرقابة علي الباب الثاني  الضوابط القانونية إليالرجوع   السند القانوني

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتتة علتتي البتتاب  المستتتندا  العامتتة المؤيتتدة إلتتيبعتتد الرجتتوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .ح.ل 53استمارة  -3

 . مذكرة معتمدة من السلطة المختصة -9

 .االتفاقالمطالبة الخاصة بتحديد قيمة البح  أو االختبار أو عقد  -0

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.اح البندسم)المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

 .ح.ل 53ت على استمارة استكمال التوقيعات واالعتمادا -9

 

 

 األخطاء الشائعة
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                              55551215                                تكاليف البرامج التدريبية    كود/اسم النفقة

  

تتحمله الجهة لمواجهة المصروفا  الجارية الالزمة  تمثل تكلفة ما توصيف النفقة

 لعملية التدريب بغرض تدريب العاملين أو العاملين بجها  أخرى

 مالحظا 

 

( 523)مللللللادة

مللللن الالئحللللة 

 الماليلللللللللللللللللللة

للموازنلللللللللللللة 

والحسلللللللابات 

يحظر صرف 

 مكافلللللللآتأي 

على ذلك البند 

ويللتم خصللمها 

علللللى البلللللاب 

 األول،

ومصللللروفات 

االنتقللال علللى 

 نقللللللل 6بنللللللد 

وانتقلللللللللللاالت 

 الباب ال اني

  

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  الضتتوابط القانونيتتة إلتتيبعتتد الرجتتوع  السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .(4مكرر  523)الالئحة المالية للموازنة و الحسابات المواد  -3

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتتة علتتي البتتاب  ة المؤيتتدةالمستتتندا  العامتت إلتتيبعتتد الرجتتوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 . ح.ل 53استمارة  -3

 .قرار الترشيم للتدريب -9

 .التدريب والبرنامج الزمني لها برنامج خطة -0

 .المطالبة الخاصة بتحديد قيمة التدريب -4

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

البتاب الثتاني يجتب العامة للرقابتة علتي  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند)المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

 .ح.ل 53ت على استمارة استكمال التوقيعات واالعتمادا -9

قللرار المتللدرب بتقللديم مسللتندات التسللوية فللور اجتيللاز الللدورة إ -0

 .راتب في حالة عدم اجتياز الدورةوالخصم من ال

 

 

 األخطاء الشائعة

 على ذلك البند مكافآتصرف 
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   55555115 وعمولة                                     مين أنفقا  ت  كود/اسم النفقة

  

تمثل تكلفة ما تتحمله الجهة من الرسوم المقررة لضمان أرباب  توصيف النفقة

عمولة  العهد وفق الئحة صندوق التأمين الحكومي , وكذلك

 .التحصيل المستحقة للبنك والتحويال  والمصروفا  البنكية

 م حظات
( 69)مللللللادة 

ملللللن قلللللانون 

 50الموازنة 

 3270لسنة 

بخصللللللللللللللللم 

نصللللللللللللللليب 

الجهلللللة فلللللي 

تأمين أربلاب 

 العهد

( 403)مللادة 

ملللن الالئحلللة 

الماليلللللللللللللللللة 

بوجلللللللللللللوب 

خصم عمولة 

التحصللللللللليل 

عللللللى ذللللللك 

 البند

  

العامتتة للرقابتتة علتي البتتاب الثتتاني  ط القانونيتةالضتتواب إلتتيالرجتوع  السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

لسللنة  50رقللم  الصللادر بالقللانون الموازنللة العامللة للدولللة قللانون -3

 .69وتعديالتهما ، مادة  والئحته التنفيذية،  3270

ومادة رقم ( 82)رقم مادة ،  للموازنة والحسابات الالئحة المالية -9

(403). 

 .9336لسنة 989رية رقم قرار رئيس الجمهو -0

 .9337لسنة 936قرار وزير االست مار رقم  -4

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

للرقابتتة علتتي البتتاب  المستتتندا  العامتتة المؤيتتدة إلتتيبعتتد الرجتتوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .ح أو كشف تسوية.ل 53استمارة  -3

 .مذكرة معتمدة من السلطة المختصة -9

كشلللف الحسلللاب ملللن البنلللك بللله البنلللك أو شلللعار خصلللم ملللن إ -0

 .الخصم

عهلد موضلم بله قيملة  أربلابمن سماء المؤمن عليهم أكشف ب -4

 شلئون العلاملين إدارةملن  ومعتملدونول العهدة ومبلغ التلأمين 

 الحكللوميطبقللا لتعليمللات صللندوق التللامين . )بالجهللة االداريللة

 (العهد أرباب ناتالضم

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (.سماح البند)المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

 .التسوية كشف وأ الصرفاستكمال التوقيعات على استمارة  -9

 

 

 األخطاء الشائعة

 كشف الحسابورود م والخص إشعارعدم الخصم بالتسوية على البند في حالة   -3
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   55555113                           القضائية نفقا  تنفيذ األحكام   كود/اسم النفقة

  

تمثل تكلفة ما تتحمله الجهة بناء على طلب هيدة قضايا الدولة  توصيف النفقة

رسوم القضايا )وحسب التعليما  الصادرة منه في هذا الشأن 

 (.ب المحاماة وأحكام قضائيةوأتعا

 م حظات

  

العامتتة للرقابتتة علتتي البتتاب  الضتتوابط القانونيتتة إلتتيبعتتد الرجتتوع  السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

 .مانعةعدم المبالدولة  كتاب هيئة قضايا -3

 .الالئحة المالية (  477 – 468) المواد من  -9

  

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 صرفلل

للرقابتتة علتتي البتتاب  المستتتندا  العامتتة المؤيتتدة إلتتيبعتتد الرجتتوع 

 :اآلتيعلي  التأكيدالثاني يجب 

االدارة  )الموافقللللة أو التللللرخيص الللللالزم مللللن وزارة الماليللللة  -3

  .( المركزية للحسابات المركزية

 .479الالئحة المالية للموازنة والحسابات مادة  -9

  .من السلطة المختصةمذكرة من الشئون القانونية معتمدة  -0

  .القضائي مزيل بالصيغة التنفيذية الحكم -4

  

جتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة

العامة للرقابتة علتي البتاب الثتاني يجتب  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 (. سماح البند )المالي على البند المختص  وجود االرتباط -3

ح أو .ل 53دات عللللى اسلللتمارة اسلللتكمال التوقيعلللات واالعتملللا -9

 .ح.ل 69استمارة 

مخالصة بمعرفة الشئون القانونيلة عللى الصليغة التنفيذيلة وجود  -0

 .للحكم 

 

 

 األخطاء الشائعة

 .الدولة هيئة قضاياالصرف دون الحصول على رأي  -3
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 علي املاليةاحكام الرقابة 
 استخدامات الباب الثالث

 الفوائد
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   55311111                                                  الفوائد  كود/اسم النفقة

     

تمثل تكلفة األعباء التي تتحملها الجهة عند حصولها علي   توصيف النفقة 

قروض محلية أو خارجية وكذلك االحتياطيا  العامة المجنبة 

الفوائد المستبعدة من والمتطلبا  اإلضافية للفوائد فضال عن 

 .شراء األصول غير المالية وغيرها من مصادر أخري

  مالحظا          
 إرفلللللاقيراعلللللي  -3

كشللللف تفصلللليلي 

يوضلللللم الفوائلللللد 

المسلللتحقة حسلللب 

نلللللللول الجهلللللللات 

المسللللللتحق لهللللللا 

الفوائللللللللد وفقللللللللا 

للنملللاذج المرفقلللة 

 إعلللللدادبمنشلللللور 

الموازنلللة العاملللة 

للدولللللللللللة مللللللللللع 

التركيللز علللي مللا 

يسلللتحق للخزانلللة 

عاملللللللللة وملللللللللا ال

يسلللللللتحق لبنلللللللك 

االسلللللللللللللللللللت مار 

 .القومي

يراعلللللللي سلللللللعر  -9

الصلللرف السلللائد 

في السلوق الحلرة 

عنلللد تقلللدير قيملللة 

الفوائللد المسللتحقة 

علللللن القللللللروض 

 .الخارجية

يراعي أن تخطلر  -0

الجهللللة اإلداريللللة 

–وزارة الماليلللللة 

قطللللال الموازنللللة 

ببيانللللات الفوائللللد 

محددا بها مواعيد 

السلللللداد وعمللللللة 

السللللللداد وسللللللعر 

الصلللللللللللرف أوال 

 .أولب

    

 50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -3  السند القانوني 

 . وتعديالتهما والئحته التنفيذية،  3270لسنة 

بشأن الالئحة  9335 لسنة( 745)قرار وزير المالية رقم   -9

التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة وتعديالتها المواد 

(65  ،66  ،340  ،344). 

منشور إعداد الموازنة العامة عن كل عام مالي علي حده،  -0

 .والنماذج المرفقة به

 .لهفقة اقانون ربط الموازنة والتأشيرات العامة المر -1

 

    

المستتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

االتفاقيات التي تجريها الجهات والمتعلقة بالقروض  -3 

 –باختالف مصادرها سواء من بنك االست مار القومي 

الخزانة العامة عن القروض المعاد إقراضها عن 

الجهات  –الجهاز المصرفي  –طريق الخزانة العامة 

 .الجهات األجنبية –االخري المحلية 

إشعارات الخصم الواردة من الجهات المصرفية في  -9

 .حالة الخصم من األرصدة البنكية

مذكرة بالموافقة علي الصرف معتمدة من رئيس الجهة  -0

 .داد بأي من وسائل الدفع االخريفي حالة الس

 

    

إجتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

 :التثبت من 

 .(متغيرة –ثابتة )أسعار الفائدة ونوعها  -3

وعملة السداد المقررة والمتبقي الفائدة  تواريخ استحقاق -9

 .منها 

عناوين الجهات المطلوب السداد باسمها وغيرها من  -0

اتفاقيات القروض التي البيانات الالزمة للصرف من واقع 

 .قد أجرتها الجهات اإلدارية

 .توافر االعتماد المالي الالزم والمخصص للنفقة -4

إمساك سجل بمعرفة الوحدة الحسابية بالجهة بقيمة الفوائد  -5

 ن الفوائد عن القروض المحليةالمستحقة مع تقسيمها ما بي

 .مع إيضاح ما يرتبط منها بفوائد الدين العام األجنبية،و

 

 
   األخطاء الشائعة
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 علي املاليةاحكام الرقابة 

 استخدامات الباب الرابع
 الدعم واملنح واملزايا االجتماعية
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   00222222                              نفقات  دمية لغير العاملين  كود/اسم النفقة

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة 

رياضي النشاط الالمواطنين المصريين ونفقا  هي تمثل تكلفة عالج  

 ,صحية لغير العاملينالخدما  الجتماعي لغير العاملين ونفقا  االو

ومكافآ  لغير العاملين عن خدما  مؤداه وجوائز وأوسمة, 

وتصرف لمواجهة ما تتحمله الموازنة العامة من نفقا  لدعم غير 

مة اجتماعية العاملين بالجهاز اإلداري للدولة عن أنشطة عا

 .ورياضية وخدما  أخري

 مالحظا  

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

  القانوني

رقم  ، الص مر   لق ن ن ن   لم لةيالع ملين الممنينظ م  ق ن ن -3 
 م  الئحته التنفيذية  تعميالته  8741لسنة ( 74)

و  3279لسنة  42قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم   -9

 .الئحته التنفيذية 

لسنة  50رقم  الصادر بالقانون وازنة العامة للدولةالم قانون -0

والتأشيرات  وتعديالتهما ، (62مادة ) والئحته التنفيذية،  3270

 .للموازنة العامة و الخاصة

 

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

  .قرار السلطة المختصة بأسماء المستفيدين علي سبيل الحصر -3 

    

إجتتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتة علتتتى 

 نفقة ال

الت ب  من اسم المستحق بالكامل وانه ضمن قرار السلطة  -3 

المختصة والمبالغ التي وردت باستمارة الصرف هي المبالغ 

 .المعتمدة لكل منهم

الت ب  من أن قرار السلطة المختصة عن ذات العام المالي وان  -5

كان يخص عام مالي سابق فيجب الت ب  من صدور الترخيص 

 .ازنة العام المالي الحاليالمالي للصرف علي مو

الت ب  من أن وجود إقرار من الشئون اإلدارية بالجهة ومحرر  -3

استمارة الصرف يفيد بأن األسماء الواردة بها من غير العاملين 

 .بالدولة 

الت ب  من أي ضوابط أخري إضافية تكون قد وردت في قرار  -1

 .السلطة المختصة

 

 

   األخطاء الشائعة
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   55131115                                                   نفقا  دفن  كود/اسم النفقة

     

تتحمله الحكومة لمواجهة نفقا  الجنازة عن  تكلفة ماتمثل   توصيف النفقة 

الخدمة بما يعادل اجر شهرين كاملين  أثناء ىالمتوفالموظف 

 .جنيه مائتييرة بحد ادني المتغ واألجور األساسي األجرشامال 

 مالحظا  
هللللذه  إنمراعللللاة 

مللن  معفللاةالمبللالغ 

الضللللللللللللللللللللرائب 

 والمعاشات
    

لسنة ( 47)رقم ، الص مر   لق ن ن التأمين االجتم ع  ق ن ن -3  السند القانوني 

رقم مادة ال م ، الئحته التنفيذية  تعميالتهالمش ر إليه  8741

399. 

 .(336)ابات مادة رقم الالئحة المالية للموازنة والحس -9

 

    

المستتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

 :توافر المرفقا  التاليةالتثبت من  

طبلللق هلللا معتملللدة كصلللورة صلللورة منأصلللل شلللهادة الوفلللاة أو  -3

 .األصل

 .الشخص القائم بصرف مصاريف الجنازةإقرار معتمد من  -9

ف يصورة بطاقة الرقم القلومي للشلخص القلائم بصلرف مصلار -0

 .الجنازة

 

    

جتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

ة دارالترخيص المالي من االتوافر سماح البند المختص أو  -3 

 .المختصة

 كافة المستندات المؤيدة للصرفاستيفاء الت ب  من  -9

الت ب  من استيفاء استمارة الصرف من الناحية الشكلية  -0

 .والمراجعة الحسابية وصحة التوجيه المحاسبي

من  336ب المستحقين الوارد بالمادة يتم الصرف طبقا لترتي -4

 .ساباتحالئحة المالية للموازنة واللا

 

 

   األخطاء الشائعة
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 ىعل املاليةاحكام الرقابة 

 ستخدامات الباب اخلامسا
 ىاملصروفات األخر
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                              55251511                                             ضرائب ورسوم  كود/اسم النفقة

     

تمثل تكلفة ما تتحمله الجهة االدارية من ضرائب ورسوم   توصيف النفقة 

 أخريمصروفا   وأيوعموال  

 مالحظا  
 

    

 القوانين واللوائم المنظمة لكل جهة -3  السند القانوني 

 إيصاالت السداد -9

 النماذج الخاصة بكل جهة -0

 المطالبة الخاصة لكل جهة -1

 

    

المستتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

 مطالبة الجهة -3 

 إيصال السداد -9

 الفاتورة -0

 النماذج ذات القيمة الخاصة بكل جهة -4

 .مذكرة صرف معتمدة من السلطة المختصة -5

 ح. ل  53استمارة  -6

 

    

جتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

من السلطة  سماح البند المختص أو الترخيص المالي -3 

 .المختصة

 .الت ب  من أن النفقة المستحقة الدفع تخص الجهة اإلدارية -9

 .الت ب  من وجود المطالبة أو الفاتورة أو نماذج ذات قيمة -0

 .الت ب  من وجود مذكرة صرف معتمدة من السلطة المختصة -4

ح من الناحية . ل  53الت ب  من استيفاء استمارة الصرف  -2

 .بية وصحة التوجيه المحاسبيالشكلية والمراجعة الحسا

 

 

   األخطاء الشائعة
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   55251511                                رسوم تراخي  السيارا   كود/اسم النفقة

     

تمء  تكلفة ك  ما يصرف مقاب  رسوم التجديد والترا يص   توصيف النفقة 

 .ةال زمة لكا ة المركبات الحكومي

 مالحظا  
 

    

  (383)الالئحة المالية للموازنة والحسابات  مادة  -3  السند القانوني 

    

المستتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

 .متكررةإذا كان  ( ح.مكرر ل  69استمارة )  -3 

 .متكررةإذا كان  غير ( ح.ل  53استمارة )  -9

 . ح.ل  00إيصال السداد  -0

 .المركبةرة أو مين اإلجباري علي السياأنموذج الت -4

شهادة إدارية معتمدة من السلطة المختصة بالمصروفات  -5

 . الن رية غير المؤيدة بمستندات

 . الجديدة أوصورة الرخصة المجددة  -6

 . في حالة استالم رقم جديد اإلضافة إذن -0

 

    

جتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

 .ةسماح البند المختص أو الترخيص المالي من السلطة المختص -3 

التحقق من وجود إيصاالت سداد الضريبة والضرائب  -9

 .المستحقة علي السيارة أو المركبة

 .مين اإلجباريأالت ب  من سداد قيمة الت -0

 من القائم بالترخيص للسيارة ومعتمد إقرارالت ب  من وجود  -4

عن قيمة المصروفات بالجهة االدارية من السلطة المختصة 

 .رفالن رية غير المؤيدة بمستندات ص

ح من  .ل 53ح أو استمارة  .لمكرر  69استيفاء استمارة  -5

 .والمراجعة الحسابية وصحة التوجيه المحاسبي الناحية الشكلية

 .الجديدة أوالت ب  من وجود صورة الرخصة المجددة  -6

في حالة استالم رقم جديد  اإلضافة إذنالت ب  من وجود  -0

 .المركبة أوللسيارة 

 

 

   األخطاء الشائعة
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   55251315                                      تعويضا  وغراما    كود/اسم النفقة

     

تمثل تكلفة كل ما يصرف للغير عن أية مبالغ مستحقة كتعويض   توصيف النفقة 

 .قضائية ضد الجهة االدارية  أحكامعن 

 مالحظا  
 

    

 . مصحوب بالصيغة التنفيذية للحكم حكم قضائي -3  السند القانوني 

 .الحكمموافقة وزارة المالية علي اخذ التمويل الالزم لتنفيذ  -9

 ( 7)الالئحة المالية للموازنة والحسابات مادة  -0

 .9339 لسنة(  47) كتاب دوري رقم  -4

 .بعدم الممانعة هيئة قضايا الدولة كتاب -5

 

    

المستتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

 . ب بالصيغة التنفيذية للحكمحكم قضائي مصحو -3 

 .موافقة وزارة المالية علي اخذ التمويل الالزم لتنفيذ الحكم -9

 . ح .ل 53 استمارة صرف -0

 

    

جتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

سماح البند المختص أو الترخيص المالي من السلطة  -3 

 .المختصة

الصيغة أصل الت ب  من وجود حكم قضائي مصحوب ب -9

 .حكمالتنفيذية لل

إخطار مصلحة الضرائب المصرية بقيمة التعويض إذا كان  -0

 .ج3333مبلغ التعويض يزيد عن 

ح من الناحية . ل  53الت ب  من استيفاء استمارة الصرف  -4

 . الشكلية والمراجعة الحسابية وصحة التوجيه المحاسبي

 

 

   األخطاء الشائعة
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   00202222                 أ ريت جارية وت صيصية تحوي   كود/اسم النفقة

     

لخاضعة تمثل تكلفة  التحويال  التي تتم بين الوحدا  الحسابية ا  توصيف النفقة 

الوحدة الحسابية المركزية بوزارة لقانون الموازنة العامة و

المالية عن قيمة النسبة التي تفرضها الدولة عن إيرادا  النشاط  

الختامية للحسابا  الخاصة والوحدا  ذا   واألرصدةالجاري 

 .الطابع الخاص بتلك الجها  لدعم الموازنة العامة للدولة

 مالحظا  

    

لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -3   القانونيالسند 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية،  3270

قرار الصادرة ب موازنة العامة للدولةالالئحة التنفيذية لقانون ال -9

 .9335 لسنة 745وزير المالية رقم 

 .التأشيرات العامة للموازنة المرفقة بقانون ربط الموازنة -0

 9330/9334العامة للدولة للعام المالي  ةالموازنقانون ربط  -4

 .9330لسنة  32الصادر بالقانون رقم 

 لسنة( 9)قم كتاب دوري قطال الحسابات والمديريات المالية ر -5

9334. 

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف  

ل ح في حالة السداد بمعرفة  53استمارة مذكرة الصرف و -3 

 .الوحدة الحسابية

إشعار خصم البنك المركزي بالقيمة علي الحساب المختص في  -9

 .حالة الخصم مباشرة عن طريق البنك المركزي

 

  
 

 

إجتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

 ب  من أن القيمة المخصومة من قبل البنك المركزي هي الت -3 

النسبة المستحقة التي أقرتها وزارة المالية عن اإليراد المستحق 

 .من واقع تقارير وسجالت الموارد الذاتية بالجهة حسابهويتم 

الت ب  من احتجاز قيمة النسبة المقررة من الموارد الذاتية  -9

 .المركزية بوزارة الماليةوالواجبة األداء للوحدة الحسابية 

 

    

 الخطأ الشائع

عدم الت ب  من وجود تسويات مدينة أو دائنة مع الوحدة الحسابية المركزية عن مبالغ  -3

 .سبق وان خصم  أو أضيف  بالخطأ ويلزم تسويتها أوال
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 ىية علالاحكام الرقابة امل
 ستخدامات الباب السادسا

 صول ي ر املاليةاألشراء 
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 القواعد العامة للرقابة علي االنفاق االستثماري علي التوريدات احلكومية
 الشراء باملناقصة العامة: أوال

   االستثماريةالتوريدا    كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

الجاري  ير المالية بالتعاقدات ا ستءمارية  األصو تمء  تكلفة شرا   

 ا ستءماريةتنفيذها و قا لل طة 

 مــالحظا  

 
تراع  ل ائح 

شيييييييتري   الم
الخ صيية  يي  
الجه   التي  

تسيييييييييييييري ال
 أحكيي معليهيي  

قيي ن ن تنظيييم 
المن قص     

لمزايييييييييما  ا
الصيييييييييييييي مر 
  لقيي ن ن رقييم 

لسييييييييييييينة 17

8771 . 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82 رقم الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 .للموازنة والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية

والئحته  المحاسبة الحكومية نأبش 3283لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم  ، الص مر   لق ن ن قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم   ، الص مر   لق ن ن علي الدخل قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

لسنة  33رقم  ، الص مر   لق ن نعلي المبيعات  العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما لتنفيذيةوالئحته ا 3223

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات  -7

 . الئحة المخازن -1

لخمم   الع مة لهيئة الص مرا عن الالكتب الم رية   التعليم   الخ صة   -2

 الحك مية

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هة أ  من ع ح معتمما من رئيس الج11استم را اعتم م الصرف  -8 

 .يف ضه

تأشيرا  ،علية معتمما من السلقة المختصةالف   الحتي ج  مذكرا  -2

 إقرار الم ازنة  ت ا ر االعتم ما  ،  المخ زن لألصن ف المم ثلة

 .الالزمة

التراخيط الالزمة ذا  الصلة  م ض ع التع قم مع الم ا ق     -3

 .الجه   المعنية

 . تمائ االم لغ التأمين مظر ف القيمة التقميرية   -7

 .عن المن قصة   تحميم م عم  تح المظ ريف الفنية اإلعالن -1
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قرار تشكيل لجنة  تح المظ ريف الفينة   الم لية معتمم من السلقة  -6

 .المختصة

 .الشر قمذكرا   لثمن الذي تحممه الجهة اإلمارية لكراسة  -4

الت مين المؤق  المقل ب ،  اية  المظر ف الفن   يحت ي عل  -1

 -العر  الفن  )   منه . الجهة االمارية  تقل همستنما  اخري 

  المستنما  المالة عل   ج م مراكز صي نة  األعم لس  قة  –كت ل ج   

شه ما التسجيل  ضرائب  –ال ق قة الضري ية  –السجل التج ري  –معتمما  

ص را من السجال  الت   –ص را من عقم تأسيس الشركة  –الم يع   

 (. األح الق ن ن   حسب  يك ن القيم  يه   اج    

 .محضر  تح المظ ريف الفنية -7

ت صي   لجنة ال   الفن  مح ضر ال      العر   الفنية   -81

 .من السلقة المختصة معتمما  

قريقة السمام  – األسع رق ائم ) المظر ف الم ل    يحت ي عل   -88

قيمة الصي نة   ققع الغي ر   مستلزم   التشغيل   غيره  من  –

ت  تؤثر    القيمة الم لية للعر    ق  لم  تقض   ه العن صر ال

 (.شر ق القرح

 .مح ضر  تح المظ ريف الم لية -82

 .مح ضر ال      العر   الم لية المقممة -83

 .التقرير الم ل  –كشف التفريغ  -87

 .محضر ت صي   لجنة ال   الم ل   اعتم مه من السلقة المختصة -81

ح لة     ( اإلماريةالجهة المتع قم  ) ، العقم م قع من القر ين -86

 .ألف جنيه 11زي ما قيمة التع قم عن 

 .أمر الت ريم أ  التشغيل -84

 (.ضرائب م يع  )   ع م  41نم ذج حصر رقم  -81

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

- :يجب التثبت مما يلي 
 :  يليأن سلطات االعتماد للمناقصة كما  -3

أو رئيس مجلس ، المحافظ  أو –الوزير ومن له سلطاته ) السلطة المختصة 

 .نطاق اختصاصه  فيكل او من يفوضه ( إدارة الهيئة العامة 

أو الترخيص ( سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  -9

 . الحالي الماليللصرف على موازنة العام  المالي

التنازالت علي لموظف المسئول عن سجل الحجوزات ووجود تأشيرة ا -0

 .استمارة الصرف 

 .جميع المستندات المؤيدة للصرف التاكد من صحة -4
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فتتولى ، قيمته ا خمسين أل ف جني ه  تجاوز الالتي  بالنسبة للمناقصات -5

 .فتم المظاريف والب  في المناقصة لجنة واحدة 

ة مائتين إذا جاوزت القيم في لجنة الب  مم ل ل وزارة المالية اشتراك -6 

عضو م ن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة  و، جنيه وخمسين ألف 

 . إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه 

العطاء المق دم ع ن توريدات من اإلنتاج المحلى أو عن أعمال أو  أن -7

إذا لم تتجاوز الزيادة فيها  خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراا 

 .من قيمة أقل عطاء أجنبي %( 35)

، كافة اإلستقطاعات وغرامات التأخير إن وجدت  سابحصحة  -8

 .وضمان األعمال حسب األحوال 

بنموذج الحصر رقم  (مبيعات)مصلحة الضرائب المصرية إخطار  -2

بالعملية محل التعاقد وال يتم السداد ( ضرائب مبيعات)ض ل م  73

 .الحال بالمقاوالت لضريبة المبيعات كما هو

من  67الم ما  أحك معة المقممة مع مراع ا  ج م خق ب ضم ن للم  -81
لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير  حة التنفيذيةالالئ

 .8771لسنة  8364الم لية رقم 

من الالئحة  73،  73داء التامينات وذلك بمراعاة ما تقضي به المادتين أ -33

 مر  قرار  زير الم لية لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الصالتنفيذية 
 .8771لسنة  8364رقم 

إذن االرتج ع حسب ، إذن اإلض  ة ، محضر الفحط ،   ت را الشراء -39

اإلجراءا  المخزنية لكراس   ، محضر التركيب حسب األح ال ، األح ال 

 .الشر ق 

لكل  نم  ذا  %( 21) يجب    جميع ح ال  تعميل العق م حت   -30

 م ا قة ، حص ل عل  م ا قة السلقة المختصة الشر ق  األسع ر ال

 ان يصمر التعميل ، %( 21)المتع قم    ح لة الزي ما عن النس ة المقررا 

 أال يؤثر ذلك عل  ،  سم ح ال نم المختط ، خالل  ترا سري ن العقم 

 .تع قمللمأ ل ية العق ء 

يحسب عل  أس سه  الذيال ع ء    أن ضري ة الم يع   ال تمخل  -34

 .الضري ة النس ية  اإلض  ية  الممغ   لمستحق   المتع قمين مع الجهة 

   ح لة عمم االشتراك    خصم ضري ة األر  ح التج رية   الصن عية  -81

عل  % 2   نس ةجنيه  311تزيم عن  الت نظ م الم ع   المقممة  للم  لغ 

 .عل  الت ريما   المق  ال  % نصف، الخمم   

 : يل كم    الضري ة النس ية

  معفاة................ ...........................االولى  جنيهالخمسون. 
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  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين .. % 

 330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهسين أزيد من مائتين وخم .. % 

 334... ..............يه جن ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه .. % 

  335. ............جنيه  آالفخمسة  لىإجنيه  ألفأزيد من .. % 

  336. ...جنيه  آالفعشرة  إلىجنيه  فآالأزيد من خمسة .. % 

 جنيه تستحق عنه الضريبة آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و  

 3من الزيادة  األلف في ستةبواق ع       

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية. 

  االحتكارس في حالة الوكيل الوحيد أو حالة  34وجود االستمارة. 

أنه يمكن ق  ل األصن ف غير المق  قة  شرق أن تك ن نس ة النقط  -36

  لض ا ق % 21منه   حت   االستف ماالم اصف   ال تمنع الجهة من    

 : االتية

 يكون%( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

%( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ب  

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 33)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)مواصفاتها أك ر من األصناف التي تكون نسبة النقص في  -ج 

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 93)لغاية 

من هذا %( 333)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 

لسنة  82ون من الالئحة التنفيذية للقان 339مادة ) 3المقدار

3228.) 

عقد أو الميعاد المحدد بال فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -37

 : التاليين خالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين

  لم يقم المورد بتوريدها على حسابه بذات  التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

لجهة اإلدارية كما من حق ا النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

ذلك فروق  فيبما ، يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وذلك ( كما تحددها الجهة اإلدارية ) والمصاريف اإلدارية ، األسعار

 .من أى مبالغ مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى

ت ريمه  من م رم    تأخر الم رم  الت ح لة شراء األصن ف    أنه -81

هذه الح لة ال يج ز تحميله    حس  ه  نفس الشر ق  الم اصف    أخر عل 

 .الجميمأسنم ت ريمه  للم رم  الت  غرامة التأخير عن الكمي   

من الالئحة  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما  -32

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82التنفيذية للقانون 
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 احملدودة الشراء باملناقصة: ثانيا
   االستثماريةالتوريدا    كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

 ير المالية بالتعاقدات ا ستءمارية الجاري  األصو تمء  تكلفة شرا   

 ا ستءماريةتنفيذها و قا لل طة 

 مــالحظا  

 
تراع  ل ائح 
المشيييييييتري   
الخ صيية  يي  
الجه   التي  
ال تسيييييييييييري 

 أحكيي معليهيي  
 قيي ن ن تنظيييم
المن قص     
المزايييييييييما  
الصيييييييييييييي مر 
  لقيي ن ن رقييم 

لسييييييييييينة  17
8771 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما ، يةوالئحته التنفيذ

 .للموازنة

المحاسبة الحكومية والئحته  نأبش 3283لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم   ، الص مر   لق ن نقانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ن ن، الص مر   لق  علي الدخل قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 33رقم   ، الص مر   لق ن نعلي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223لسنة 

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات -7

 .الئحة المخازن -8

امة العهيئة الصادرة عن الالتعليمات الخاصة الكتب الدورية و -2

 .لخدمات الحكوميةل

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 مع التأكيد علىكم المناقصة العامة حت التيكافة القواعد واألحكام تراعي  

 :ما يلي

 .ع ح معتمما من رئيس الجهة أ  من يف ضه11استم را اعتم م الصرف  -8

يرا المخ زن   تأش،الفعلية معتمما من السلقة المختصة   الحتي ج  مذكرا  -2

 .إقرار الم ازنة  ت ا ر االعتم ما  الالزمة،  لألصن ف المم ثلة

الم ا ق     التراخيط الالزمة ذا  الصلة  م ض ع التع قم مع الجه    -3

 .المعنية

قرار السلقة المختصة للتع قم  قري  المن قصة المحم ما  ت جيه المع ا  -7

هم  المشتغلين  ن ع النش ق الخ ط ألك ر عمم من الم رمين أ  الفنيين  ذ ات

 . م ض ع المن قصة المحم ما
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جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

- :يجب التثبت مما يلي 

  : يليللمناقصة المحدودة كما  سلطات االعتمادأن  -3

أو ، أو المحافظ  –الوزير ومن له سلطاته ) السلطة المختصة  .9

نطاق  فيكل من يفوضه  او( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

 .اختصاصه 

أو ( سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  -9

 . الحالي الماليللصرف على موازنة العام  الماليالترخيص 

التنازالت علي لموظف المسئول عن سجل الحجوزات ووجود تأشيرة ا -0

 .استمارة الصرف 

 .يدة للصرفوجود وصحة جميع المستندات المؤ -4

فتتولى  ، جني هقيمته ا خمسين أل ف  تجاوز الالتي  بالنسبة للمناقصات -5

 .واحدةفتم المظاريف والب  في المناقصة لجنة 

ة مائتين إذا جاوزت القيم في لجنة الب  مم ل ل وزارة المالية اشتراك -6 

عضو م ن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة  و، وخمسين ألف جنيه 

 . ا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه إذ

العطاء المق دم ع ن توريدات من اإلنتاج المحلى أو عن أعمال أو  أن -7

خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها 

 .من قيمة أقل عطاء أجنبي %( 35)

، كافة اإلستقطاعات وغرامات التأخير إن وجدت  حسابصحة  -8

 .ألعمال حسب األحوال وضمان ا

بنموذج الحصر رقم  (مبيعات)مصلحة الضرائب المصرية إخطار  -2

بالعملية محل التعاقد وال يتم السداد ( ضرائب مبيعات)ض ل م  73

 .الحال بالمقاوالت هولضريبة المبيعات كما 

من  67الم ما  أحك م ج م خق ب ضم ن للم عة المقممة مع مراع ا  -81
لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير  ذيةحة التنفيالالئ

 .8771لسنة  8364الم لية رقم 

من الالئحة  73،  73داء التامينات وذلك بمراعاة ما تقضي به المادتين أ -33

لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير الم لية التنفيذية 

 .8771لسنة  8364رقم 

إذن االرتجال ، إذن اإلضافة ، محضر الفحص ، الشراءفاتورة  -39

اإلجراءات المخزنية ، محضر التركيب حسب األحوال ، حسب األحوال 

 .لكراسات الشروط 

لكل بند بذات %( 95) يجب في جميع حاالت تعديل العقود حتى  -30

وموافقة ، الشروط واألسعار الحصول على موافقة السلطة المختصة 
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وان يصدر التعديل ، %( 95)الة الزيادة عن النسبة المقررة المتعاقد في ح

وأال يؤثر ذلك على ، وسماح البند المختص ، خالل فترة سريان العقد 

 .تعاقدللمأولوية العطاء 

يحسب على أساسه  الذيالوعاء  فيأن ضريبة المبيعات ال تدخل  -34

 .مع الجهة  الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين

حالة عدم االشتراك  فيالصناعية خصم ضريبة األرباح التجارية و -35

% 9 بنسبةجنيه   033تزيد عن  التينظام الدفعات المقدمة  للمبالغ  في

 .على التوريدات% نصف، على الخدمات 

 : يليوالضريبة النسبية كما 

  معفاة....... ....................................االولى  جنيهالخمسون. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين .. % 

 330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهسين أزيد من مائتين وخم .. % 

 334... ..............يه جن ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه .. % 

  335. ............جنيه  آالفخمسة  لىإجنيه  ألفأزيد من .. % 

 336. ...جنيه  آالفعشرة  إلىجنيه  فآالخمسة  أزيد من .. % 

 جنيه تستحق عنه الضريبة آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و  

 .دةالزيامن  األلف في ستةبواق ع       

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية. 

  س في حالة الوكيل الوحيد أو حالة  34وجود االستمارة

 .االحتكار

يمكن قبول األصناف غير المطابقة بشرط أن تكون نسبة النقص أنه  -36

بالضوابط % 93منها وحتى  االستفادةالمواصفات ال تمنع الجهة من  في

 : االتية

يكون %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

%( 0)تي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من األصناف ال -ب  

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 33)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ج 

ال من الذي يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في %( 93)لغاية 

من هذا %( 333)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 

 (.3228لسنة  82من الالئحة التنفيذية للقانون  339مادة )3المقدار



 

 359 

الميعاد المحدد بالعقد أو  فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -37

 : لتاليينا خالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين

  لم يقم المورد بتوريدها على حسابه بذات  التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

من حق الجهة اإلدارية كما  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

روق ذلك ف فيبما ، يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وذلك ( كما تحددها الجهة اإلدارية ) والمصاريف اإلدارية ، األسعار

 .من أى مبالغ مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى

توريدها من مورد  فيتأخر المورد  التيحالة شراء األصناف  فيأنه -38

هذه الحالة ال يجوز  فيأخر على حسابه بنفس الشروط والمواصفات 

 .أسند توريدها للمورد الجديد التيأخير عن الكميات تحميله بغرامة الت

من الالئحة  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما -87

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82التنفيذية للقانون 
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 الشراء باملناقصة احمللية: ثالثا
 

   االستثماريةالتوريدا    كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

 ير المالية بالتعاقدات ا ستءمارية الجاري  األصو تمء  تكلفة شرا   

  ا ستءماريةتنفيذها و قا لل طة 

 مــالحظا  

 
تراع  ل ائح 
المشيييييييتري   
الخ صيية  يي  
الجه   التي  
ال تسيييييييييييري 

 أحكيي معليهيي  
قيي ن ن تنظيييم 
المن قص     
المزايييييييييما  
الصيييييييييييييي مر 
  لقيي ن ن رقييم 

نة لسييييييييييي 17
8771 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 .ازنةللمو والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية

والئحته   المحاسبة الحكومية نأبش 3283لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم  ، الص مر   لق ن ن قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ، الص مر   لق ن ن علي الدخل قانون الضريبة -5

 .هماوتعديالت والئحته التنفيذية

لسنة  33رقم  ، الص مر   لق ن ن علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات -7

 .الئحة المخازن -8

لخدمات العامة لهيئة الصادرة عن الكتب الدورية والتعليمات الخاصة ال -2

 .الحكومية

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

 المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 للصرف

 .ع ح معتمما من رئيس الجهة أ  من يف ضه11استم را اعتم م الصرف  -8 
و تأشيرة المخازن ،الفعلية معتمدة من السلطة المختصة باالحتياجاتمذكرة  -2

 .إقرار الموازنة بتوافر االعتمادات الالزمة، لألصناف المماثلة
 قم مع الم ا ق     التراخيط الالزمة ذا  الصلة  م ض ع التع -3

 .الجه   المعنية
قرار السلقة المختصة للتع قم  قري  المن قصة المحلية  ت جيه  -7

المع ا ألك ر عمم من المشتغلين  ن ع النش ق من  ين أصح ب 
 .يتم  ه  تنفيذ التع قم الت نق   المح  ظة    المنشآ  الصغيرا 

تحكم  الت تسرة عل  المن قصة المحلية ك  ة الق اعم  األحك م  -1
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 .المن قصة الع مة

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

- :يجب التثبت مما يلي 

التعاقد بطريق المناقصة بالنسبة لتلك النوعية من المناقصا  فيراعي 

 .المحلية  يما   تزيد قيمته الى أربعمائة ألف جنيه

تسرى على المناقصة العامة  التيويراعي تطبيق كافة إجراءا  الرقابة 

- :كما يليوهي 

  : يليللمناقصة كما  سلطات االعتمادأن  -3

أو رئيس ، أو المحافظ  –الوزير ومن له سلطاته ) السلطة المختصة 

 .نطاق اختصاصه  فيكل أو من يفوضه ( مجلس إدارة الهيئة العامة 

أو ( سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  -9

 . الحالي الماليلى موازنة العام للصرف ع الماليالترخيص 

التنازالت علي لموظف المسئول عن سجل الحجوزات ووجود تأشيرة ا -0

 .استمارة الصرف 

 .صحة جميع المستندات المؤيدة للصرف التاكد من -4

فتتولى ، قيمته ا خمسين أل ف جني ه  تجاوز الالتي  بالنسبة للمناقصات -5

 .لجنة واحدة فتم المظاريف والب  في المناقصة 

إذا جاوزت القيمة مائتين  في لجنة الب  مم ل ل وزارة المالية اشتراك -6 

 . وخمسين ألف جنيه 

العطاء المق دم ع ن توريدات من اإلنتاج المحلى أو عن أعمال أو  أن -7

خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها 

 .ي من قيمة أقل عطاء أجنب%( 35)

، كافة اإلستقطاعات وغرامات التأخير إن وجدت  حسابصحة  -8

 .وضمان األعمال حسب األحوال 

بنموذج الحصر رقم  (مبيعات)مصلحة الضرائب المصرية إخطار  -2

بالعملية محل التعاقد وال يتم السداد ( ضرائب مبيعات)ض ل م  73

 .الحال بالمقاوالت هولضريبة المبيعات كما 

من  67الم ما  أحك م ب ضم ن للم عة المقممة مع مراع ا  ج م خق -81
لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير  حة التنفيذيةالالئ

 .8771لسنة  8364الم لية رقم 

من الالئحة  73،  73داء التامينات وذلك بمراعاة ما تقضي به المادتين أ -33

لمزايما  الص مر  قرار  زير الم لية لق ن ن تنظيم المن قص    االتنفيذية 
 .8771لسنة  8364رقم 

إذن االرتجال ، إذن اإلضافة ، محضر الفحص ، فاتورة الشراء -39

اإلجراءات المخزنية ، محضر التركيب حسب األحوال ، حسب األحوال 
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 .لكراسات الشروط 

لكل بند بذات %( 95) يجب في جميع حاالت تعديل العقود حتى  -30

وموافقة ، واألسعار الحصول على موافقة السلطة المختصة  الشروط

وان يصدر التعديل ، %( 95)المتعاقد في حالة الزيادة عن النسبة المقررة 

وأال يؤثر ذلك على ، وسماح البند المختص ، خالل فترة سريان العقد 

 .تعاقدللمأولوية العطاء 

ب على أساسه يحس الذيالوعاء  فيأن ضريبة المبيعات ال تدخل  -34

 .الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين مع الجهة 

حالة عدم االشتراك  فيالصناعية خصم ضريبة األرباح التجارية و -35

% 9  بنسبة جنيه  033تزيد عن  التي المقدمة للمبالغنظام الدفعات  في

 .والمقاوالت على التوريدات.% 5، على الخدمات 

 : يلية النسبية كما والضريب

  معفاة................ ...........................االولى  جنيهالخمسون. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين .. % 

 330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهسين أزيد من مائتين وخم .. % 

 334 .................يه جن ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه .. % 

  335. ............جنيه  آالفخمسة  لىإجنيه  ألفأزيد من .. % 

  336. ...جنيه  آالفعشرة  إلىجنيه  فآالأزيد من خمسة .. % 

 جنيه تستحق عنه الضريبة آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و  

 3من الزيادة  األلف في ستةبواق ع       

  النسبيةوتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة. 

  س في حالة الوكيل الوحيد أو حالة  34وجود االستمارة

 .االحتكار

أنه يمكن قبول األصناف غير المطابقة بشرط أن تكون نسبة النقص  -36

بالضوابط % 93منها وحتى  االستفادةالمواصفات ال تمنع الجهة من  في

 : االتية

يكون %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

%( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ب  

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 33)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)النقص في مواصفاتها أك ر من األصناف التي تكون نسبة  -ج 

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 93)لغاية 
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 من هذا المقدار%( 333)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 

 (.3228لسنة  82من الالئحة التنفيذية للقانون  339مادة )

محدد بالعقد أو الميعاد ال فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -37

 :التاليينخالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين 

  لم يقم المورد بتوريدها على حسابه بذات  التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

من حق الجهة اإلدارية كما  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

ذلك فروق  فيبما ، يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وذلك ( كما تحددها الجهة اإلدارية ) والمصاريف اإلدارية ، األسعار

 .من أى مبالغ مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى

توريدها من مورد  فيتأخر المورد  التيحالة شراء األصناف  فيأنه -38

هذه الحالة ال يجوز  فيأخر على حسابه بنفس الشروط والمواصفات 

 .الجديدأسند توريدها للمورد  التيتحميله بغرامة التأخير عن الكميات 

من  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما  -32

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82الالئحة التنفيذية للقانون 
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 الشراء باملمارسة العامة: عاراب

   االستثماريةالتوريدا    كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

 ير المالية بالتعاقدات ا ستءمارية الجاري  األصو تمء  تكلفة شرا   

 ا ستءماريةتنفيذها و قا لل طة 

 مــالحظا  

 
تراع  ل ائح 
المشيييييييتري   
الخ صيية  يي  
الجه   التي  
ال تسيييييييييييري 

 أحكيي م عليهيي 
قيي ن ن تنظيييم 
المن قص     
المزايييييييييما  
الصيييييييييييييي مر 
  لقيي ن ن رقييم 

لسييييييييييينة  17
8771 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية

 .للموازنة

والئحته  المحاسبة الحكومية نأبش 3283لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم  ، الص مر   لق ن ن قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم   ، الص مر   لق ن نلدخلعلي ا قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 33رقم  ، الص مر   لق ن ن علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223لسنة 

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات -7

 .الئحة المخازن -8

 العامة هيئةصادرة عن الاللتعليمات الخاصة االكتب الدورية و -2

 .لخدمات الحكوميةل

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :إلى باإلضافةكم المناقصة العامة حت التيكافة القواعد واألحكام  

ل ح معتمدة من رئيس الجهة أو من 53استمارة اعتماد الصرف  -3

 .يفوضه

تأشيرة و، الفعلية معتمدة من السلطة المختصة باالحتياجاتمذكرة  -9

إقرار الموازنة بتوافر االعتمادات ، المخازن لألصناف المماثلة

 .الالزمة

التراخيص الالزمة ذات الصلة بموضول التعاقد مع الموافقات و -0

 .الجهات المعنية
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للتعاقد بطريق الممارسة العامة وتشكيل قرار السلطة المختصة  -4

 .واعتماد لجنة الممارسة العامة 

 .الممارسة العامة اإلعالن عن  -5

 .محضر فتم المظاريف الفنية  والدراسة الفنية للعروض  -6

تقرير لجنة الممارسة مسبب من حي  قبول أو رفض أى من  -7

 .العروض

 .اعتماد السلطة المختصة للدراسة الفنية للجنة الممارسة العامة  -8

 .محضر فتم المظاريف المالية وممارسة العروض المقبولة فنيا -2

 .كشف تفريغ العروض من الناحية الفنية والمالية - 33

محضر توصيات لجنة الممارسة العامة موقع من جميع األعضاء  -33

 .للعرض على السلطة المختصة

اعتماد السلطة المختصة بالترسية على مقدم العرض األقل سعرا  -39

 .واألفضل من حي  الشروط والمواصفات 

حالة زيادة  في (الجهة اإلداريةالمتعاقد و) ،العقد موقع من الطرفين -30

 .ألف جنيه 53قيمة التعاقد عن 

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

 :يجب التثبت من اآلتى  

 إذا جاوزت القيمة  في لجنة الب  مم ل ل وزارة المالية اشتراك

ارة الفتوى المختصة عضو م ن إدو ، جنيهمائتين وخمسين ألف 

حالة  فيإذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه  بمجلس الدولة

 .الممارسة الداخلية

 ارة عضو م ن إدو، في لجنة الب   مم ل ل وزارة المالية اشتراك

إذا جاوزت القيمة مليون جنيه  الفتوى المختصة بمجلس الدولة

 . حالة الممارسة الخارجية في

عامة وهي تسرى على المناقصة ال التيتطبيق كافة إجراءا  الرقابة  

- :كما يلي

  : يليللمناقصة كما  سلطات االعتمادأن  -3

أو رئيس ، أو المحافظ  –الوزير ومن له سلطاته ) السلطة المختصة 

 .نطاق اختصاصه  فيكل  او من يفوضه (مجلس إدارة الهيئة العامة 

أو ( سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  -9

 . الحالي الماليللصرف على موازنة العام  يالمالالترخيص 

التنازالت علي لموظف المسئول عن سجل الحجوزات ووجود تأشيرة ا -0

 .استمارة الصرف 
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 . صحة جميع المستندات المؤيدة للصرفالتاكد من  -4

العطاء المق دم ع ن توريدات من اإلنتاج المحلى أو عن أعمال أو  أن -5

إذا لم تتجاوز الزيادة فيها  ة أقل سعراا خدمات تقوم بها جهات مصري

 .من قيمة أقل عطاء أجنبي %( 35)

، كافة اإلستقطاعات وغرامات التأخير إن وجدت  حسابصحة  -6

 .وضمان األعمال حسب األحوال 

بنموذج الحصر رقم  (مبيعات)مصلحة الضرائب المصرية إخطار  -7

ال يتم السداد بالعملية محل التعاقد و( ضرائب مبيعات)ض ل م  73

 .الحال بالمقاوالت هولضريبة المبيعات كما 

من  67الم ما  أحك م ج م خق ب ضم ن للم عة المقممة مع مراع ا  -1
لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير  حة التنفيذيةالالئ

 .8771لسنة  8364الم لية رقم 

من الالئحة  73،  73المادتين  داء التامينات وذلك بمراعاة ما تقضي بهأ -2

لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير الم لية التنفيذية 
 .8771لسنة  8364رقم 

إذن االرتجال ، إذن اإلضافة ، محضر الفحص ، فاتورة الشراء -33

اإلجراءات المخزنية ، محضر التركيب حسب األحوال ، حسب األحوال 

 .لكراسات الشروط 

لكل بند بذات %( 95) يجب في جميع حاالت تعديل العقود حتى  -33

وموافقة ، الشروط واألسعار الحصول على موافقة السلطة المختصة 

وان يصدر التعديل ، %( 95)المتعاقد في حالة الزيادة عن النسبة المقررة 

وأال يؤثر ذلك على ، وسماح البند المختص ، خالل فترة سريان العقد 

 .تعاقدللملعطاء أولوية ا

يحسب على أساسه  الذيالوعاء  فيأن ضريبة المبيعات ال تدخل  -39

 .الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين مع الجهة 

حالة عدم االشتراك  فيخصم ضريبة األرباح التجارية و الصناعية  -30

% 9  بنسبةنيه ج 033تزيد عن  التينظام الدفعات المقدمة  للمبالغ  في

 .والمقاوالت على التوريدات% نصف، على الخدمات 

 : يليوالضريبة النسبية كما 

  معفاة................ ...........................االولى  جنيهالخمسون. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين .. % 

 330 ...ه خمسمائة جني إلى جنيهسين أزيد من مائتين وخم .. % 

 334... ..............يه جن ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه .. % 
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  335. ............جنيه  آالفخمسة  لىإ جنيه ألفأزيد من .. % 

  336. ...جنيه  آالفعشرة  إلىجنيه  فآالأزيد من خمسة .. % 

 جنيه تستحق عنه الضريبة آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و  

 .من الزيادة  األلف في ستةبواق ع       

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية. 

  س في حالة الوكيل الوحيد أو حالة  34وجود االستمارة

 . االحتكار

أنه يمكن قبول األصناف غير المطابقة بشرط أن تكون نسبة النقص  -34

ضوابط بال% 93منها وحتى  االستفادةالمواصفات ال تمنع الجهة من  في

 : االتية

يكون قبولها %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

لغاية %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ب  

 يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة%( 33)

 .من هذا المقدار%( 53)مضافا إليه غرامة 

لغاية %( 33)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ج 

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة %( 93)

من  339مادة ) 3من هذا المقدار%( 333)مضافا إليه غرامة مقدارها 

 (.3228لسنة  82الالئحة التنفيذية للقانون

الميعاد المحدد بالعقد أو خالل  فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -35

 :التاليينالمهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين 

  لم يقم المورد بتوريدها على حسابه بذات  التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

 د فيما يختص بهذه األصناف إنهاء التعاق. 

من حق الجهة اإلدارية كما يكون  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

، ذلك فروق األسعار فيبما ، لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وذلك من أى مبالغ ( كما تحددها الجهة اإلدارية ) والمصاريف اإلدارية 

 .ىمستحقة للمورد بالجهة والجهات األخر

توريدها من مورد  فيتأخر المورد  التيحالة شراء األصناف  فيأنه  -37

هذه الحالة ال يجوز  فيأخر على حسابه بنفس الشروط والمواصفات 

 .الجديدأسند توريدها للمورد  التيتحميله بغرامة التأخير عن الكميات 

الالئحة من  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما  -38

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82ذية للقانون التنفي
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 الشراء باملمارسة احملدودة: خامسا
   االستثماريةالتوريدا    كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

 ير المالية بالتعاقدات ا ستءمارية الجاري  األصو تمء  تكلفة شرا   

 ا ستءماريةتنفيذها و قا لل طة 

 مــالحظا  

 
ل ائح  تراع 

المشيييييييتري   
الخ صيية  يي  
الجه   التي  
ال تسيييييييييييري 

 أحكيي معليهيي  
قيي ن ن تنظيييم 
المن قص     
المزايييييييييما  
الصيييييييييييييي مر 
  لقيي ن ن رقييم 

لسييييييييييينة  17
8771 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

 ،3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون موازنة العامة للدولةال قانون -9

 والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما، والئحته التنفيذية

 .للموازنة

والئحته  المحاسبة الحكوميةن أبش 3283لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم   ، الص مر   لق ن ن قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ، الص مر   لق ن ن علي الدخل قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 33رقم  ، الص مر   لق ن ن علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223لسنة 

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات -7

 .الئحة المخازن -8

العامة هيئة الصادرة عن الالكتب الدورية والتعليمات الخاصة  -2

 .لخدمات الحكوميةل

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 :إلى باإلضافةالعامة  الممارسةكم حت التيكافة القواعد واألحكام  

ل ح معتمدة من رئيس الجهة أو من 53استمارة اعتماد الصرف  -3

 .يفوضه

تأشيرة و، الفعلية معتمدة من السلطة المختصة باالحتياجاتذكرة م -9

 .إقرار الموازنة بتوافر االعتمادات الالزمة،  المخازن لألصناف المماثلة

التراخيص الالزمة ذات الصلة بموضول التعاقد مع و الموافقات -0

 .الجهات المعنية

ة وتشكيل للتعاقد بطريق الممارسة المحدودقرار السلطة المختصة  -4
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 .واعتماد لجنة الممارسة

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

 :يجب التثبت من اآلتى  

الوزير ) للممارسة المحدودة من السلطة المختصة  سلطات االعتمادأن  -3

او ( أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، أو المحافظ  –ومن له سلطاته 

 .نطاق اختصاصه  فيكل من يفوضه 

 :تعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحاالت اآلتيةال أن -9

أو تستورد أو توجد إال ل دى جهات أو  تصنع الاألشياء التي  -أ

 .أشخاص بذواتهم

األشياء التي تقتضى طبيعتها أو الغرض م ن الحص ول عليها أن  -ب

 يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها 

بحسب طبيعتها أن يق وم بها فنيون أو  األعمال الفنية التي تتطلب  - ج 

 .أخصائيون أو خبراء بذواتهم 

التعاقدات التي تقتضى اعتبارات األمن القومي أن تتم بطريقة   -د

 .سرية

إذا جاوزت القيمة مائتين  في لجنة الب  مم ل ل وزارة المالية اشتراك -0

صة بمجلس عضو م ن إدارة الفتوى المختو ،جنيهوخمسين ألف 

حالة الممارسة  فيإذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه  لةالدو

  .الداخلية

ارة الفتوى عضو م ن إدو ،ي لجنة الب   الماليةمم ل ل وزارة  اشتراك -4

حالة  فيإذا جاوزت القيمة مليون جنيه  المختصة بمجلس الدولة

  .الخارجيةالممارسة 

رى على المناقصة تس التيتطبيق كافة إجراءا  الرقابة  إلي باإلضافة

- :العامة وهي كما يلي

أو ( سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  -3

 .الحالي الماليللصرف على موازنة العام  الماليالترخيص 

التنازالت علي لموظف المسئول عن سجل الحجوزات ووجود تأشيرة ا -9

 .استمارة الصرف 

 . ندات المؤيدة للصرفصحة جميع المستالتاكد من  -0

العطاء المق دم ع ن توريدات من اإلنتاج المحلى أو عن أعمال أو  أن -4

خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها 

 .من قيمة أقل عطاء أجنبي %( 35)

، كافة اإلستقطاعات وغرامات التأخير إن وجدت  حسابصحة  -5
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 .حوال وضمان األعمال حسب األ

بنموذج الحصر رقم  (مبيعات)مصلحة الضرائب المصرية إخطار  -6

بالعملية محل التعاقد وال يتم السداد ( ضرائب مبيعات)ض ل م  73

 .الحال بالمقاوالت هولضريبة المبيعات كما 

من  67الم ما  أحك م ج م خق ب ضم ن للم عة المقممة مع مراع ا  -4
م المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير لق ن ن تنظي ةالالئحة التنفيذي

 .8771لسنة  8364الم لية رقم 

من الالئحة  73،  73داء التامينات وذلك بمراعاة ما تقضي به المادتين أ -8

لق ن ن تنظيم المن قص    المزايما  الص مر  قرار  زير الم لية التنفيذية 

 .8771لسنة  8364رقم 

إذن االرتجال حسب ، إذن اإلضافة ، ص محضر الفح، فاتورة الشراء -2

اإلجراءات المخزنية ، محضر التركيب حسب األحوال ، األحوال 

 .لكراسات الشروط 

لكل بند بذات %( 95) يجب في جميع حاالت تعديل العقود حتى  -33

وموافقة ، الشروط واألسعار الحصول على موافقة السلطة المختصة 

وان يصدر التعديل ، %( 95)نسبة المقررة المتعاقد في حالة الزيادة عن ال

وأال يؤثر ذلك على ، وسماح البند المختص ، خالل فترة سريان العقد 

 .تعاقدللمأولوية العطاء 

يحسب على أساسه  الذيالوعاء  فيأن ضريبة المبيعات ال تدخل  -33

 .الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين مع الجهة 

حالة عدم االشتراك  فيصم ضريبة األرباح التجارية و الصناعية خ -39

% 9  بنسبةجنيه  033تزيد عن  التينظام الدفعات المقدمة  للمبالغ  في

 .والمقاوالت على التوريدات%  3.5، على الخدمات 

 : يليوالضريبة النسبية كما 

  معفاة... ........................................االولى  جنيهالخمسون. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين .. % 

 330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهسين أزيد من مائتين وخم .. % 

 334... ..............يه جن ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه .. % 

  335. ............جنيه  آالفخمسة  لىإ جنيه ألفأزيد من .. % 

 336. ...جنيه  آالفعشرة  إلىجنيه  فآالة أزيد من خمس .. % 

 جنيه تستحق عنه الضريبة آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و  

 3من الزيادة  األلف في ستةبواق ع       

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية. 
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  االحتكارس في حالة الوكيل الوحيد أو حالة  34وجود االستمارة. 

 فين قبول األصناف غير المطابقة بشرط أن تكون نسبة النقص أنه يمك -30

 : االتيةبالضوابط % 93 منها وحتى االستفادةنع الجهة من المواصفات ال تم

يكون %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

%( 0)تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من األصناف التي  -ب  

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 33)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ج 

من الذي يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال %( 93)لغاية 

من هذا %( 333)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 

لسنة  82من الالئحة التنفيذية للقانون  339مادة ) 3المقدار

3228.) 

الميعاد المحدد بالعقد أو  فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -34

 : اليينالت خالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين

  لم يقم المورد بتوريدها على حسابه بذات  التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

من حق الجهة اإلدارية كما  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

ق ذلك فرو فيبما ، يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وذلك ( كما تحددها الجهة اإلدارية ) والمصاريف اإلدارية ، األسعار

 .من أى مبالغ مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى

توريدها من مورد  فيتأخر المورد  التيحالة شراء األصناف  فيأنه  -35

هذه الحالة ال يجوز  فيأخر على حسابه بنفس الشروط والمواصفات 

 .الجديدأسند توريدها للمورد  التيخير عن الكميات تحميله بغرامة التأ

من الالئحة  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما  -36

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82التنفيذية للقانون 
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 املباشر باالتفاقالشراء : سادسا
 

   االستثماريةالتوريدا    كود/ اسم النفقة 

     

صتتتتتتتتتتتتتتتيف تو

 النفقة

 ير المالية بالتعاقدات ا ستءمارية الجاري  األصو تمء  تكلفة شرا   

ال  التيالحاال  العاجلة  فيوذلك  ، ا ستءماريةتنفيذها و قا لل طة 

 إجراءا  المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها إتباعتحتمل 

 مــالحظا  

 
تراع  ل ائح 
المشيييييييتري   
الخ صيية  يي  
الجه   التي  

تسيييييييييييري ال 
 أحكيي معليهيي  

قيي ن ن تنظيييم 
المن قص     
المزايييييييييما  
الصيييييييييييييي مر 
  لقيي ن ن رقييم 

لسييييييييييينة  17
8771 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

 ،3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية

 .للموازنة

والئحته   المحاسبة الحكوميةن أبش 3283لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم  ، الص مر   لق ن ن قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ، الص مر   لق ن ن علي الدخل ريبةقانون الض -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 33رقم  ، الص مر   لق ن ن علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223لسنة 

 .الالئحة المالية للموازنة والحسابات -7

 .الئحة المخازن -8

العامة هيئة الصادرة عن الالخاصة  التعليماتالكتب الدورية و -2

 .لخدمات الحكوميةل

 

    

المستتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

ل ح معتمدة من رئيس الجهة أو من 53استمارة اعتماد الصرف  -3 

 .يفوضه

و تأشيرة المخازن ،الفعلية معتمدة من السلطة المختصة باالحتياجاتمذكرة  -9

 .افر االعتمادات الالزمةإقرار الموازنة بتو، لألصناف المماثلة

 .مقايسة تقديرية لالحتياجات من اإلدارة المختصة -0

 .موافقة السلطة المختصة علي الشراء باألمر المباشر أو تلقي الخدمة -4
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 .قرار بتشكيل لجنة الشراء معتمد من السلطة المختصة -5

 .األسعارعروض  -6

عتمد من السلطة م(  التقرير الفني والمالي )تفريغ العروض  كشف -7

 .المختصة

حالة زيادة  في (الجهة اإلداريةوالمتعاقد ) ،العقد موقع من الطرفين -8

 .ألف جنيه 53قيمة التعاقد عن 

 .أمر التوريد   -2

إذن االرتجال ، إذن اإلضافة ، محضر الفحص ،  فاتورة الشراء -33

 .محضر التركيب حسب األحوال، حسب  األحوال 

ورقم التسجيل بضرائب ، والبطاقة الضريبية، التجاريالسجل  -33

 .المبيعات

 (.ضرائب مبيعات) ض ل م  73نموذج حصر رقم  -39

    

جتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتة علتتتتى 

 النفقة

 :يجب التثبت من اآلتى  

 : يلي كما المباشرسلطات االعتماد للشراء باألمر  -3

هات أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الج، رئيس الهيئة -أ

قيمته خمسمائة ألف جنيه بالنسبة  تج اوز الوذلك فيما ، األخرى

لش راء المنق والت أو تلقى الخدمات أو الدراسات االستشارية أو 

مليون جنيه بالنسبة لمقاوالت ،  األعمال الفنية أو مقاوالت النقل

 .األعمال

 تجاوز الأو المحافظ فيم ا  ، سلطاتهالوزي ر المختص وم ن له  -ب

يمته خمسة ماليين جنيه بالنسبة لش راء المنق والت أو تلق ى ق

الخدم ات أو الدراسات االستشارية أو األعم ال الفني ة أو مقاوالت 

 .وعشرة ماليين جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال ،النقل

به أن  طاين، في حال ة الضرورة القصوى، رئيس مجلس ال وزراء -ج 

المب اشر فيما يجاوز الحدود  فاقاالت طري قيأذن بالتعاقد ب

 .م ن الفقرة السابقة( ب)المنص وص عليها في البند 

أو ( سماح البند ) وجود ارتباط مالي علي البند المختص بالصرف  -9

 .الحالي الماليللصرف على موازنة العام  الماليالترخيص 

التنازالت علي لموظف المسئول عن سجل الحجوزات ووجود تأشيرة ا -0

 .ستمارة الصرف ا

 .للصرفصحة جميع المستندات المؤيدة التاكد من  -4

، كافة اإلستقطاعات وغرامات التأخير إن وجدت  حسابصحة  -5

 



 

 367 

 .وضمان األعمال حسب األحوال 

  تم توقيع عليه  التوريدمهلة إضافية التمام  الموردأنه بعد إعطاء

ل أسبول عن ك% 3غرامة التأخير من بداية المهلة  وذلك بواقع 

من قيمة % 0أو جزء منه بحي  ال يجاوز مجمول الغرامة 

 توريدها   فيتأخر  الذياألصناف 

رقم بنموذج الحصر ( مبيعات)مصلحة الضرائب المصرية إخطار  -6

بالعملية محل التعاقد وال يتم السداد ( ضرائب مبيعات)ض ل م  73

 .بالمقاوالتلضريبة المبيعات كما هو 

يحسب على أساسه  الذيالوعاء  فيبيعات ال تدخل أن ضريبة الم -7

الضريبة النسبية واإلضافية والدمغات لمستحقات المتعاقدين مع 

 .الجهة

 .اعتماد السلطة المختصة لنتيجة الشراء أو تلقى الخدمة باألمر المباشر -8

حالة عدم االشتراك  فيخصم ضريبة األرباح التجارية و الصناعية  -2

% 9  بنسبةجنيه  033تزيد عن  التيالمقدمة  للمبالغ  نظام الدفعات في

 .والمقاوالت  على التوريدات%  3.5، على الخدمات 

 : يليوالضريبة النسبية كما 

  معفاة................ ...........................االولى  جنيهالخمسون. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين .. % 

 330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهسين من مائتين وخم أزيد .. % 

 334... ..............يه جن ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه .. % 

  335. ............جنيه  آالفخمسة  لىإجنيه  ألفأزيد من .. % 

  336. ...جنيه  آالفعشرة  إلىجنيه  فآالأزيد من خمسة .. % 

 جنيه تستحق عنه الضريبة آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و  

 3من الزيادة  األلف في ستةبواق ع       

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية. 

 .االحتكارس في حالة الوكيل الوحيد أو حالة  34وجود االستمارة  -33

أنه يمكن قبول األصناف غير المطابقة بشرط أن تكون نسبة النقص  -33

بالضوابط % 93منها وحتى  االستفادةتمنع الجهة من المواصفات ال  في

 : االتية

يكون %( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها لغاية  -أ 

 .قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي قدرته اللجنة

%( 0)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ب  
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صم مقدار الخفض في ال من الذي يكون قبولها بخ%( 33)لغاية 

 .من هذا المقدار%( 53)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة 

%( 33)األصناف التي تكون نسبة النقص في مواصفاتها أك ر من  -ج 

يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في ال من الذي %( 93)لغاية 

من هذا %( 333)قدرته اللجنة مضافا إليه غرامة مقدارها 

لسنة  82من الالئحة التنفيذية للقانون  339مادة ) 3المقدار

3228.) 

أنه ال يجوز تكرار التعاقد بطريق االتفاق المباشر لذت العملية بما  -39

 .قانونايجاوز الحد األقصى المقرر 

الميعاد المحدد بالعقد أو  فيحالة عدم قيام المورد بالتوريد  فيأنه  -30

 : التاليين اإلدارية اتخاذ أحد اإلجرائين خالل المهلة اإلضافية فعلى الجهة

  لم يقم المورد بتوريدها على حسابه بذات  التيشراء األصناف

 .الشروط والمواصفات المتعاقد عليها 

  إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه األصناف. 

من حق الجهة اإلدارية كما  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

ذلك فروق  فيبما ، تستحقه من غرامات يكون لها أن تخصم ما 

وذلك ( كما تحددها الجهة اإلدارية ) والمصاريف اإلدارية ، األسعار

 .من أى مبالغ مستحقة للمورد بالجهة والجهات األخرى

توريدها من  فيتأخر المورد  التيحالة شراء األصناف  فيأنه  -34

الحالة ال هذه  فيمورد أخر على حسابه بنفس الشروط والمواصفات 

أسند توريدها للمورد  التييجوز تحميله بغرامة التأخير عن الكميات 

 .الجديد

من  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما  -35

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82الالئحة التنفيذية للقانون 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 362 

 أعمال املقاوالت: سابعا
 

   األعمال مقاوال   كود/ اسم النفقة 

     

توصتتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة

 ير المالية بما  األصو ا ستءمارية المتعلقة بتو ير  األاما تمء  تكلفة  

   ذلك الفوائد السابقة ال  بد  التشغي  المرتبطة بالمشرواات 

المرتبطة و الدراسات  األبحاثا ستءمارية، كذلك الد عات المقدمة و 

 بالمشرواات ا ستءمارية

 ا مــالحظ 

 
تراعييييييييييييي  
لييييييييييييييييي ائح 
المشييييتري   
الخ صة  ي  
الجهييييييييييي   
التييييييييييييي  ال 
تسييييييييييييييري 

 أحكي معليه  
ق ن ن تنظيم 
المن قصييي   
  المزايما  
الصييييييييييي مر 
  لقييييييييييي ن ن 

 17رقييييييييييم 
لسييييييييييييييييييينة 

8771 

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

 القانوني

 لسنة 82رقم  الصادر بالقانون المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -3 

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -9

 .للموازنة والتأشيرات العامة و الخاصة وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية

 والئحته التنفيذية المحاسبة الحكوميةن أبش 3283لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما

والئحته  3283لسنة  333رقم  ، الص مر   لق ن ن قانون ضريبة الدمغة -4

 .وتعديالتهما التنفيذية

 9335لسنة  23رقم  ، الص مر   لق ن ن  علي الدخل قانون الضريبة -5

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

لسنة  33رقم  ، الص مر   لق ن ن علي المبيعات العامة قانون الضريبة -6

  وتعديالتهما والئحته التنفيذية 3223

 ة  الحس     الالئحة الم لية للم ازن -4

 .الئحة المخ زن  -1

لخمم   الع مة لهيئة الص مرا عن الالتعليم   الخ صة الكتب الم رية   -2

 .الحك مية

 

    

المستتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف

 .محضر تسليم الموقع -أ  

، ويشمل  ملف المناقصة أو أى طريقة أخرى من طرق التعاقد -ب 

- :الملف المرفقات االتية 

ح البند المختص ومعتمد من الجهة اإلدارية كتاب يوضم سما -3

 .وإدارة الحسابات

وتشكيل اللجان الفنية ولجان ،  موافقة السلطة المختصة على الطرح -9

 .فتم المظاريف ولجان الب  

 .نسخة من اإلعالن عن طرح العملية -0
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 .في حال طلبها وجود سابقة األعمال -4

في  والبناء التشييد لمقاولي المصريوجود بطاقة عضوية اإلتحاد  -5

 . حال طلبها

 . في حال طلب ذلك وجود وثائق التأمين ضد الحريق والسرقة -6

 .كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية محل التعاقد  -7

 . في حال طلبه صورة من عقد تأسيس الشركة -8

والتسجيل بضرائب ،  والبطاقة الضريبية،  التجاريالسجل  -2

 .في حال طلبها المبيعات

 .كات وكشوف تفريغ العطاءاتأسماء الشر -33

 .محاضر لجان الب  –محاضر لجنة فتم المظاريف  -33

 .تم  بخصوص العملية والتيللعروض المقدمة  الفنية التقارير -39

 .هبالترسيمحضر لجنة الب   -30

حالة زيادة  في (الجهة اإلداريةوالمتعاقد ) ،العقد موقع من الطرفين  -34

 .ألف جنيه 53 علىقيمة التعاقد 

    

راءا  جتتتتتتتتتتتتتإ

الرقابتتتة علتتتى 

 النفقة

 :يجب التثبت من اآلتى  

للمناقصة العامة والمحدودة والممارسة العامة  سلطات االعتمادأن  -3

  : يلي والمحدودة كما

أو رئيس ، أو المحافظ  –الوزير ومن له سلطاته ) السلطة المختصة 

 .نطاق اختصاصه  فيكل او من يفوضه ( مجلس إدارة الهيئة العامة 

 ألفسلطات االعتماد للمناقصة المحلية فيما ال تزيد قيمته عن أربعمائة  -9

 .جنيه

 : يلي امكسلطات االعتماد لالتفاق المباشر  -0

، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات األخرى ، رئيس الهيئة  -أ

قيمته خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لش راء المنق والت أو  تج اوز الوذلك فيما 

، تلقى الخدمات أو الدراسات االستشارية أو األعمال الفنية أو مقاوالت النقل 

 .مليون جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال 

قيمته  تجاوز الأو المحافظ فيم ا  ،سلطاتهالوزي ر المختص وم ن له  -ب

خمسة ماليين جنيه بالنسبة لش راء المنق والت أو تلق ى الخدم ات أو الدراسات 

وعشرة ماليين جنيه بالنسبة  ،النقلارية أو األعم ال الفني ة أو مقاوالت االستش

 .األعماللمقاوالت 

أن يأذن بالتعاقد ، في حال ة الضرورة القصوى ، ولرئيس مجلس ال وزراء 

م ن ( ب)بالطري ق المب اشر فيما يجاوز الحدود المنص وص عليها في البند 
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 .الفقرة السابقة 

 .قع محضر تسليم الم  -7

 .إت  ع اإلجراءا  المخزنية لكراس   الشر ق  -1

 .العقم م قع من القر ين من المق  ل  من الجهة اإلمارية  -6

أ  ( سم ح ال نم )  ج م ارت  ق م ل  عل  ال نم المختط   لصرف  -4

 .الح ل  الم ل للصرف عل  م ازنة الع م  الم ل الترخيط 

الصلة  م ض ع التع قم من الجه    الم ا ق    التراخيط الالزمة ذا  -1

 .المعنية 

 قيمة ، تم تنفيذه    ق  للكمي    الت المراجعة الحس  ية لكش ف األعم ل  -7

 . األعم ل من  اقع أسع ر العقم 

 .ستستخمم    األعم ل   الت مراجعة التش ين     لم قع  -81

 القي س    ت قيع مهنمس العملية   لجهة عل  كش ف الكمي    قيمته  -88

 . م  يفيم صحته   مق  قته  ألسع ر العقم 

الم اعيم المحمما م ن    أن يتم صرف الم  لغ المستحقة   لمستخلط  -82

 .لتق ي  مع ملة  ر   األسع ر انتظ ر

األسع ر كل ثالثة أشهر تع قمية عل  الم ام    تق ي  مع ملة التغير  -83

لت  تك ن مما تنفيذه  ستة  ذلك    العق م احت  المستخلط األخير 

 .كثرأشهر  أ

، تحصيل   سمام ك  ة مستحق   الخزانة الع مة من ضرائب  ممغ    -87

 غرام   ،  التأمين   اإلجتم عية ،  رس م جمركية  ضري ة الم يع   

 .التأخير  غيره  ق ل صرف مستحق   المق  ل 

س سه الضري ة يحسب عل  أ الذيضري ة الم يع   ال تمخل    ال ع ء  -81

 .النس ية  اإلض  ية  الممغ   

 شيك منفصل   أ ليتم سمام ضري ة الم يع      ح لة المق  ال  أ ال  -86

 .لضرائب الم يع   

 ج م خق ب ضم ن للم عة عن العملية  سري نه   النه ئ سمام التأمين  -84

 17ن ن من الالئحة التنفيذية من الق  67المقممة مع مراع ا أحك م الم ما 

 .األح الحسب 8771لسنة 

 .للعملية  نق    ج م مهنمس  -81

لكل  نم  ذا   %(21) يجب    جميع ح ال  تعميل العق م حت   -87

 م ا قة ، الحص ل عل  م ا قة السلقة المختصة  الشر ق  األسع ر

 ان يصمر التعميل %( 21)المتع قم    ح لة الزي ما عن النس ة المقررا 
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ذلك عل    أال يؤثر،  سم ح ال نم المختط ، ي ن العقم خالل  ترا سر

 .تعاقدللمأ ل ية العق ء 

المق  ل  استالمأن ت مأ المما المحمما لتنفيذ عق م األعم ل من ت ريخ  -21

 .خرأريخ  يحمم القر ين ت    ، م لم م انعللم قع م ن 

ل  تعلي  صرف المستخلط حت  يتم تقميم المق  ل الشه ما المالة ع -28

 .سمام التأمين   االجتم عية

 : يتم تخيير المق  ل     ماية العملية  ين أمرين 

 قميم اإلقرار  سمام مستحق   هيئة التأمين   اإلجتم عية  معر ته  ت

 .الشه ما المالة عل  السمام

   اإلقرار  ق  ل خصم قيمة التأمين   اإلجتم عية  استخراج شيك  ه

 تقميم الشه ما المالة عل  السمام خصم  من المستخلص   الج رية 

. 

أنه  عم إعق ء المق  ل مهلة إض  ية التم م التنفيذ تم ت قيع عليه غرامة  -22

عن كل أس  ع أ  جزء منه % 8التأخير من  ماية المهلة   ذلك   اقع 

 .من قيمة العقم % 81 حيث ال يج  ز مجم ع الغرامة 

 .ضم ن األعم ل % 1خصم  -23

 فيحالة عدم االشتراك  فية األرباح التجارية و الصناعية خصم ضريب -27

على  %9بنسبة جنيه  033تزيد عن  التي المقدمة للمبالغنظام الدفعات 

 .على المشتريات والمقاوالت %نصف  ،الخدمات

 : يليوالضريبة النسبية كما 

  معفاة................ ...........................االولى  جنيهالخمسون. 

  339. .... جنيهمائتين وخمسين  إلى جنيهأزيد من خمسين .. % 

 330 ...خمسمائة جنيه  إلى جنيهسين أزيد من مائتين وخم .. % 

 334... ..............يه جن ألف إلى أزيد من خمسمائة جنيه .. % 

  335. ............جنيه  آالفخمسة  لىإ جنيه ألفأزيد من .. % 

  336. ...جنيه  آالفعشرة  إلىه جني فآالأزيد من خمسة .. % 

 الضريبة تستحق جنيه آالفكل ما يزيد عل ى عش رة و                           

 3من الزيادة  األلف في ستةبواق ع       

 وتستحق ضريبة إضافية ثالثة أم ال الضريبة النسبية   -

البناء  مقاولياتحاد  –المهن الهندسية والتطبيقية ) خصم دمغات  -95

 : يليكما (  والتشييد 

ال تزيد قيمتها على  التيقروش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية 33
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 .جنيه  333

 333تزيد قيمتها على  التيقرش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية  53

 . جنيه 533جنيه وال تجاوز 

 533متها على تزيد قي التيقرش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية 333

 .جنيه 3333جنيه وال تتجاوز 

قرش للرسومات والعقود والتقارير الهندسية عن كل ألف جنيه زيادة عن  53

 .األلف األولى  

ألف جنيه بحد أقصى  مائتيتزيد عن  التيقرش عن كل ألف جنيه للعقود  53

 (.البناء والتشييد  مقاوليجنيه للعقد التحاد  5333

 . الكهر  ء من الجهة اإلمارية  للمي هام المق  ل خصم قيمة إستخم -26

 :يراع  عنم صرف المستخلط األخير م  يل  -24

   الجهة   منم   م قع من المق  ل ، تحرير محضر التسليم المؤق

 .اإلمارية   مء مما الضم ن

 جهزا  معما أي مخلف    أ  قي م المق  ل  إخالء الم قع من األتر ة 

 . مجرم إتم م العمل مهيمهقم ق م  ت ه أن

  تم   عال من  الت مراجعة الكش ف الخت مية  قيمة جميع األعم ل

 .عليه  اقع األسع ر المتع قم 

   يتم صرف جميع  ر   األسع ر أ  خصمه  نتيجة تق ي  مع ملة التغير  -21

 .األسع ر

عه عل  يتم تنفيذ ال ن م المستجما  معر ة المق  ل الق ئم   لعمل تم التع قم م -27

 .تنفيذه    ألمر الم  شر  م ا قة السلقة المختصة  أنه  من س ة لسعر الس  

، س   صر ه  أ  أية م  لغ أخرة مستحقة عليه  الت يتم خصم الم  لغ  -31

 . صرف مستحق   المق  ل  م   يه  ضم ن األعم ل 

 تعتبر حالة زيادة األعمال وإضافة مدة إضافية لمدة العقد فذنها ال فيأنه  -03

 ولكن تعتبر تعديال لمدة العقد وال يحتسب عنها غرامة التأخير ، مهلة

شرق من شر ق العقم ك ن للسلقة المختصة إتخ ذ   أيإذا أخل المق  ل  -32
 : الت ليين أحم اإلجرائين

 سخ العقم . 

  سحب العمل من المق  ل  تنفيذه عل  حس  ه  ذا  الشر ق
 . الم اصف   المتع قم عليه  

 
كما يكون لها ، من حق الجهة اإلدارية  النهائيالحالتين يصبم التامين  هاتينوفى 

ذلك فروق األسعار والمصاريف  فيبما ، أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

أرصدة الدفعات  ىالتأخير علومقابل ، ( كما تحددها الجهة اإلدارية ) اإلدارية 

وذلك من أى مبالغ مستحقة  كزيالمرالمقدمة حسب سعر الفائدة المعلن بالبنك 

 .للمقاول بالجهة والجهات األخرى 

من الالئحة  77،13مراع ا احتس ب غرامة التأخير ق ق  لنط الم ما -33

 فيما يخصة كال (.3228لسنة  82التنفيذية للقانون 
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اسم 

 كود/النفقة

 

 
  55631513دفعة مقدمة  -" استثمارا " شراء األصول غير المالية

 

 

توصتتتتتتتتتتتتتيف 

 النفقة 

تمثل تكلفة ما تدفعه الجهة االدارية كدفعة مقدمة وذلك فيما يتعلق  

سواء كانت ( غير مالية  أصولشراء ) بالمشروعا  االستثمارية 

 .مقاوال   أوتوريدا  

 مالحظا  

 

    

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتند 

  القانوني

ب السادس العامة للرقابة علي البا الضوابط القانونية إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 . المنشورات والكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية -3

 

    

المستتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

 .للرقابة علي الباب السادس  المستندا  العامة المؤيدة إليالرجوع  

 

 

    

جتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتة علتتى 

 النفقة 

للرقابة علي الباب السادس يجب  العامة اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

من قيمة التعاقد % 95 يجاوز الالترخيص بصرف مبالغ بما  إن -3

عن هذه النسبة يجب موافقة وزير  دوما يزيبموافقة السلطة المختصة 

 .المشرولتقتضيها ظروف تنفيذ  التيحالة الضرورة  فيالمالية 

معتمد بذات القيمة  صرفيمالدفع المقدم مقابل خطاب ضمان  إن -9

تلك المبالغ وغير مقيد بأية  استحقاقالمفعول حتى تاريخ  وساري

 .شروط 

يتم  الذيمعتمد التعاقد  مصرفييست نى من تقديم خطاب ضمان  ان -0

تنظيم المناقصات من الجهات الخاضعة ألحكام قانون بين جهتين 

 .3228لسنة  82والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

تزويد المشرول بالمعدات والمواد  فيدم الدفعة المقدمة أن تستخ -4

 .أقرتها جهة العمل  التيوالتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل 

أن يحدد المقاول بعطائه تلك المعدات والمواد والتجهيزات مقابل  -5

 .الدفعة المقدمة 

يتم صرف فروق األسعار لما يتم شراؤه أو تنفيذه من قيمة  ال انه -6

 .مقدمةالالدفعة 

المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة  التزامحالة عدم  فيانه  -7

 .يحق للجهة تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة 

 الخاص بصرف الدفعة المقدمة للمتابعة  النظاميإجراء القيد   -8
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 00202020                           استءمار مباشر          / مبان  سكنية   كود/اسم النفقة

 00202020                  مؤجلة             هايرادينفقات / مبان  سكنية 

 00202020                       استءمار مباشر        / مبان   ير سكنية 

 00202020                  مؤجلة       هايرادينفقات / ير سكنية  مبان  

 00202022                      باشر                   استءمار م/ تشييدات 

 00202022                    مؤجلة               هايرادينفقات / تشييدات 

 00202022                     استءمار مباشر                  / وسائ  نق  

 00202022                       نفقات ايرادية مؤجلة         / وسائ  نق  

 00202022                         استءمار مباشر           /  وسائ  انتقا 

 00202022                   نفقات ايرادية مؤجلة          / وسائ  انتقا  

 00202022                  استءمار مباشر                  / آ ت ومعدات 

 00202022                      دية مؤجلة        نفقات ايرا/ آ ت ومعدات 

 00202027                      استءمار مباشر               / ادد وأدوات 

 00202027                       نفقات ايرادية مؤجلة         / ادد وأدوات

 00202022                       استءمار مباشر                  / تجهيزات 

 00202022                      نفقات ايرادية مؤجلة            / تجهيزات 

  

     

تمثل تكلفة االستثم را  المتمثلة    الم  ن  :سكنية مبان   -  توصيف النفقة 

 اإلنش ءا   المرا    تشمل م  ن   مرا   سكنية   أتع ب 

 ل ال ن ء مهنمس  الم  ن   تك ليف حفر األس س    أعم

 . التركي    الصحية  الكهر  ئية  المص عم

تمثل تكلفة االستثم را  المتمثلة    الم  ن   :مبان   ير سكنية -

 اإلنش ءا   المرا    تشمل م  ن   مرا   غير سكنية   

أتع ب مهنمس  الم  ن   تك ليف حفر األس س    أعم ل ال ن ء 

 .م التركي    الصحية  الكهر  ئية  المص ع

تمثل تكلفة إعمام  رصف القر   كذلك تك ليف  :تشييدات -

القر  الم ئية كش  الترع  تك ليف إق مة الك  ري  تك ليف 

 .المق را 

تمثل تكلفة شراء  س ئل النقل المختلفة : وسائ  نق  وانتقا  -

 تك ليف اقتن ئه   تسجيله  مثل سي را  النقل  المقق را  

 م حظات 
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ع،  كذلك سي را  الرك ب  العر     أن اعه   الر ا 

 . المراج   ال خ رية  المراج    أن اعه 

تمثل تكلفة االستثم را  الالزمة لشراء أ  اقتن ء  :آ ت ومعدات -

اآلال   المعما   مص ريف تركي ه   تشمل آال  النش ق 

 .اإلنت ج    آال  الخمم    المرا  

عما  تمثل تكلفة شراء األم ا  الصغيرا  م: ادد وأدوات -

المصنع المتنقلة  الت  تؤمي خمم   لعملي   التصنيع أ  

عملي   الصي نة  تشمل أم ا  المعمل  أجهزا إقف ء الحري  

 أم ا   معما  العي ما الق ية  عمم العم را  ال ن ء 

 . االسقم   

  تمثل تكلفة األث ث  معما  المك تب  المق عم  :تجهيزات -

 الخزائن  الس ع    اآلال   المن ضم  السج جيم  الم اليب

الك ت ة  الح س ة  الح سب اآلل   المهم   المكت ية  منه  

أجهزا التكييف  س ع   تسجيل ال ق   المرا ح  الم  ي   

 آال  الق  عة  التركي    الماخلية مثل أر ف المخ زن 

 . الح اجز الخش ية  التليف ن  

    

  .العامة للرقابة ال  البا  الساد   الضوابط القانونية ل إالرجوع   السند القانون  

    

المستندات المؤيدة 

 للصرف  

  .للرقابة ال  البا  الساد  المستندات العامة المؤيدة  إل الرجوع  

    

إجرا ات الرقابة 

 الى النفقة 

أكيمد يجم  الت.لعاممة للرقابمة الم  البما  السماد ا اإلجمرا ات إلم بعمد الرجموع  

- :اآلتيال  

، منشمممور  0200لسممنة ( 222)تطبيممق قممرار رئممي  مجلممم  المموزرا  رقممم  

 ترشميد ا نفماق الحكموم  وتشمجيع بشمأن 0200لسنة ( 9)وزارة المالية رقم 

 .المحل  وكا ة المنشورات الصادرة    هذا الشأن اإلنتا 

 

 

   األ طا  الشائعة
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      55651111  جار العقارا  دشراء واست -شراء األصول غير المالية  ودك/اسم النفقة

     

تمثل تكلفة االستثمارا  المتعلقة  بما تقوم به الجهة االدارية من شتراء   توصيف النفقة 

  غير مالية كأصول  العقارااستدجار  أو

 مالحظا  

شلللللللللراء  * 

ر واسلللللللتئجا

العقللللللللارات 

مللن )المللواد 

 إللللللللللللي 97

ن قلللانو( 92

 لسلللللللللنة 82

3228  ،

مللن )المللواد 

 إللللللللي 335

330 )

الالئحللللللللللللة 

التنفيذيلللللللللللة 

 للقانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

لسنة  50رقم  الصادر بالقانون ، الموازنة العامة للدولة قانون -3   القانونيالسند 

 العامة و الخاصةالتأشيرات  وتعديالتهما ، والئحته التنفيذية،  3270

 .للموازنة

 82رقم  الصادر بالقانون،  المناقصات والمزايداتتنظيم  قانون -9

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية ،3228 لسنة

والئحته  المحاسبة الحكوميةن أبش 3283لسنة  397قانون رقم  -0

 .وتعديالتهما التنفيذية

 3283لسنة  333رقم  ، الص مر   لق ن ن قانون ضريبة الدمغة  -4

 .وتعديالتهما والئحته التنفيذية

 . الالئحة المالية للموازنة والحسابات  -5

 . المنشورات والكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية  -6

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

توافر االعتمادات المخصصة ، تحديد االحتياجات الفعلية باعتماد  -3 

 .دة من السلطة المختصة ومذكرة الصرف معتم،  السلطة المختصة

موافقة السلطة المختصة علي الطرح وتحديد طريقة الشراء  -9

عن المناقصة أو  اإلعالنالمناسبة وتشكيل اللجان وطريقة 

 .الممارسة

الموافقات والتراخيص الالزمة ذات الصلة بموضول التعاقد مع  -0

 . الجهات المعنية

 . يئاألبتدااعتماد القيمة التقديرية ومبلغ التامين  -4

اإلعالن عن المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما وتحديد موعد  -5

 .الفنيةفتم المظاريف 
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قرار تشكيل لجنة فتم المظاريف الفنية والمالية ولجان المفاضلة  -6

 .المختصةبين العروض الفنية والمالية معتمد من السلطة 

 . المباشر باألمر التعاقدفي حالة  األسعارعروض  -7

 . المباشر باألمر التعاقدنة الشراء في حالة قرار تشكيل لج -8

 . طبع كراسة الشروط والمواصفات -2

 .أذون إضافة كراسة الشروط والمواصفات، ثمن بيع الكراسات -33

يحتوي المظروف الفني علي  إنمحضر فتم المظاريف الفنية علي  -33

               -: البيانات والمستندات االتية إلي باإلضافةالتامين المؤق  

المستندات الدالة علي الملكية ، شهادة سلبية تفيد خلو العقار من  )

 أوغيرها من موانع نقل الملكية  أوحجوزات  أورهون  أية

االستئجار ، تقرير معتمد من مهندس استشاري يفيد سالمة العقار 

والمعمارية وصالحيته للغرض  اإلنشائيةمن كافة النواحي 

ادرة من الجهات المختصة المطلوب من اجله ، التراخيص الص

العقار ، نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس  بذنشاء

هذه الرسومات تطابق ما هو موجود علي الطبيعة  إناستشاري تفيد 

ومقدم عنه العرض ، شهادة من االدارة الهندسية بالحي الواقع 

مخالفات علي العقار ، بيان  أيةبدائرته العقار تفيد عدم وجود 

بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجهيزات ، المدة 

التي يتم خاللها تسليم العقار للجهة االدارية صالحا لالستخدام وفقا 

تنظيم المناقصات  قانونالالئحة التنفيذية ل 337مادة (  لمتطلباتها

 . 3228 لسنة 82 والمزايدات الصادر بالقانون رقم

 .سداد التامين االبتدائي -39

 . محضر المفاضلة بين العروض الفنية المقدمة -30

محضر توصيات لجنة المفاضلة بين العروض الفنية واعتماده من  -34

 . السلطة المختصة

 يحتوي المظروف المالي إنمحضر فتم المظاريف المالية علي  -35

 هيجاريي حالة االستئجار تحدد القيمة اإلالبيع ، ف أسعار)  :األتي  علي

شروط مالية  أية، طريقة السداد ،  المستأجرلها وملحقاتها التي يتحم

تنظيم المناقصات والمزايدات  لقانونالالئحة التنفيذية  337مادة (  أخري

 .3228 لسنة  82 الصادر بالقانون رقم

 .التفريغكشف  إعداد -36

 . التقرير المالي -37

اللجنة واتخاذ اجراءات التعاقد علي نقل  ألعمالاعتماد السلطة المختصة  -38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 372 

 .االستئجار وتشكيل لجنة الستالم العقار محل التعاقد  أوية الملك

نقدا أو بشيك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان ) سداد التامين النهائي  -32

 (.مصرفي غير مشروط أو خصماا من مستحقات صالحة للصرف 

 .محضر استالم العقار محل التعاقد  -93

 . ح .ل 53استمارة الصرف  -93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

جتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  إ

الرقابتتتتتتة علتتتتتتى 

 لنفقة ا

 التثبت من 

استئجار العقارات وسماح  أووجود التمويل الكافي الالزم لشراء  -3

 .المختصالبند 

وجود موافقة السلطة المختصة علي الطرح وتحديد طريقة الشراء  -9

المناسبة واعتماد القيمة التقديرية ومبلغ التامين االبتدائي وثمن 

مطلوب كراسة الشوط والمواصفات وموقع ومساحة العقار ال

 .استخدامهوالغرض من 

 الب وجود قرار تشكيل لجان فتم المظاريف الفنية والمالية ولجان  -0

 .والماليةبين العروض الفنية 

الت ب  من وجود أذون إضافة كراسة الشروط والمواصفات  -4

 . لإيراداتالقيمة  وإضافة

 .اإلعالن في الجريدة الرسمية وتحديد موعد فتم المظاريف الفنية  -5

جميع المستندات المطلوبة بالمظروف الفني المقدم من  وجود -6

 . أصحاب العطاءات

وجود كافة المستندات المطلوبة بالمظروف المالي المقدم من  -7

 . العطاءات أصحاب

 . وجود جميع محاضر المفاضلة بين العروض الفنية والمالية -8

 .سداد مبلغ التامين النهائي -2

خير إن وجدت وضمان احتساب كافة االستقطاعات وغرامات التأ -33

 .األعمال

مهن  –مهن هندسية ) خصم ضريبة المبيعات ، خصم النقابات  -33

 . (تطبيقية 

اللجنة للسلطة المختصة متضمن كافة ما  أعمالوجود تقرير بنتائج  -39

 .االستئجار  أوقام  به من اجراءات التعاقد علي نقل الملكية 

لعقار واللجنة ا مالكوجود محضر استالم العقار محل التعاقد بين  -30

 . المشكلة من الجهة االدارية

 .وجود مذكرة الصرف ومعتمدة من السلطة المختصة -34
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ح مستوفاة من الناحية الشكلية وقد .ل  53وجود استمارة الصرف  -35

 .االستقطاعاتتم خصم كافة 

 

   األخطاء الشائعة

  

 

 مالحظا   55631515 -البعثا    اسم وكود النفقة

    

  .تكلفة ما ينفق علي المبعوثين  لنفقةتوصيف ا

    

العامة للرقابة علي الباب السادس  الضوابط القانونية إليبعد الرجوع   السند القانوني

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 الالئحة المالية للبع ات -3

 

    

المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتندا  

 المؤيدة للصرف

لي الباب السادس للرقابة ع المستندا  العامة المؤيدة إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيديجب 

 قرار السلطة المختصة -3

 مستند الصرف حسب الحالة  -9

 .... (مرتب  – لألبناءمصاريف دراسية  - تذاكر الطيران)  -0

 

    

جتتراءا  الرقابتتة إ

 على النفقة

العامة للرقابة علي الباب السادس يجب  اإلجراءا  إليبعد الرجوع  

 :اآلتيعلي  التأكيد

 راءا  الرق  ة عل  الم  لغ المفت حة   لخ رج  مت  عة تس ي ته اج -8

 . األح اليتم مراجعة ملف الم ع ث مع استم را الصرف  حسب  -5

 

 

   األخطاء الشائعة
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 ىية علالاحكام الرقابة امل

 ستخدامات الباب السابعا
 واألجنبيةاملالية احمللية  األصولحيازة 
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 اسم

 كود/لنفقةا

   55011111                     حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية  

     

توصتتتتتتيف 

 النفقة 

قيمة ما تتحمله الجهة من استثمارا  مالية في أوراق مالية بخالف األسهم من  

مة سندا  وأذون وغيرها سواء من مصادر محلية أو أجنبية, باإلضافة إلي قي

 -الهيدا  االقتصادية -لبنك االستثمار)ما تتحمله نتيجة نشاط اإلقراض 

القروض الخارجية  -شركا  القطاع العام واألعمال العام -الشركا  القابضة

, فضال عن ما تتحمله نتيجة (المعاد إقراضها من الخزانة العامة وغيرها

ويل الهيكلة المساهما  وحقوق الملكية سواء في الجها  أو في صندوق تم

 ا  إضافية لحيازة األصول الماليةباإلضافة إلي ما تتحمله نتيجة وجود متطلب

 مالحظا  
يراعلللللللللللللللي  -3

إرفاق كشلف 

تفصلللللللللللليلي 

يوضلللللللللللللللم 

النفقللللللللللللللات 

المطلوبللللللللللة 

حسلللب نلللول 

الجهات وفقلا 

للنمللللللللللللللاذج 

المرفقلللللللللللللة 

بمنشلللللللللللللور 

إعللللللللللللللللللداد 

الموازنلللللللللللة 

العاملللللللللللللللللة 

 .للدولة

يراعي سلعر  -9

الصلللللللللللرف 

السللللائد فللللي 

السلللللللللللللللوق 

الحللللرة عنللللد 

ر قيمللللة تقللللدي

االلتزامللللللات 

 .الخارجية

    

الستتتتتتتتتتتتند 

 القانوني 

،  3270لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -3 

 . وتعديالتهما والئحته التنفيذية

قرار وزير الالئحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة الصادرة ب -9

 -358 -85 -84)المواد وتعديالتها ،  9335 لسنة( 745)المالية رقم 

352.) 

منشور إعداد الموازنة العامة عن كل عام مالي علي حده، والنماذج  -0

 .المرفقة به

 .قانون ربط الموازنة والتأشيرات العامة المرفقة به -1

 

    

المستندا  

المؤيتتتتتتتتدة 

 للصرف  

المحلية أو  المالية باختالف مصادرها سواء عقود شراء األصول -3 

 .األجنبية

اإلقراض التي تجريها الجهة االدارية للجهات المختلفة وسند  عقود -9

 .حقوق الملكية في أصول تلك الجهات

البرنامج الزمني التفصيلي اللتزامات الجهة في صندوق تمويل الهيكلة  -0

 .في إطار البرنامج الذي يتم االتفاق عليه سنويا مع وزارة االست مار

فية في حالة الخصم من إشعارات الخصم الواردة من الجهات المصر -4

 .األرصدة البنكية

مذكرة بالموافقة علي الصرف معتمدة من رئيس الجهة في حالة السداد  -5

 .ىاالخربأي من وسائل الدفع 

 

    

إجتتتتراءا  

الرقابتتتتتتتتتة 

علتتتتتتتتتتتتتتتى 

 النفقة 

 : التثبت من 

ربط ما يصرف للهيئات االقتصادية أو الشركات بموقف التنفيذ الفعلي   -3

 .والرأسماليةرية للموازنتين الجا

دراسة المراكز المالية لتلك الجهات لتحديد احتياجاتها من هذه المساهمات  -9

والقروض ودراسة سعر العائد علي القروض وطريقة جدولة سدادها وردها 

 .للخزانة العامة

 .الت ب  من توافر االعتماد المالي الالزم والمخصص للنفقة -0

جهة بقيمة مساهمات الجهة في إمساك سجل بمعرفة الوحدة الحسابية بال -4

المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية وربط ما يصرف لها بالتزامات 
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الدولة قبل تلك الجهات، وكذلك إثبات ما تقرضه الجهة االدارية لجهات 

محلية موضحا به الفوائد المستحقة مع تقسيمها وعملة السداد وتواريخ 

 .االستحقاق وغيرها

 

   األخطاء الشائعة

  

   

 
 
 
 
 

 ىلية علااحكام الرقابة امل
 ستخدامات الباب الثامنا

 سداد القروض احمللية واألجنبية
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   53111111                 سداد القروض المحلية واألجنبية   كود/اسم النفقة

     

صلت قيمة ما تتحمله الجهة لسداد أصول القروض التي ح  توصيف النفقة 

عليها سواء من مصادر محلية أو أجنبية باإلضافة إلي ما 

 جود متطلبا  إضافية لسداد القروضتتحمله نتيجة و

 مالحظا  
يراعللللي إرفللللاق  -3

كشف تفصيلي 

يوضللللللللللللللللللم 

النفقللللللللللللللللللات 

المطلوبللللللللللللللة 

حسلللللب نلللللول 

الجهلللات وفقلللا 

للنملللللللللللللللللاذج 

المرفقلللللللللللللللللة 

بمنشور إعلداد 

الموازنللللللللللللللة 

 .العامة للدولة

يراعللللللي سللللللعر  -9

الصللللللللللللللرف 

السللللللائد فللللللي 

لسللوق الحللرة ا

عنللللللد تقللللللدير 

قيمللللللللللللللللللللللللة 

االلتزاملللللللللات 

 .الخارجية

يراعلللي بالنسلللبة  -0

ألقسللللللللللللللللللاط 

القلللللللللللللروض 

األجنبيللللللللللللللللة 

االشلللللتراطات 

األصللللللللللللللللية 

 إذاللتعاقللللللللللللد 

كانلللل  تلقتهللللا 

الجهلللللللللللللللللات 

مباشللللرة مللللن 

الجهلللللللللللللللللات 

األجنبيللللة مللللن 

 .عدمه

    

لسنة  50رقم  الصادر بالقانون الموازنة العامة للدولة قانون -3  السند القانوني 

 . وتعديالته  ، 3270

قرار الالئحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة الصادرة ب -9

المواد وتعديالتها ،  9335 لسنة( 745)وزير المالية رقم 

(86-87-363- 363.) 

منشور إعداد الموازنة العامة عن كل عام مالي علي حده،  -0

 .والنماذج المرفقة به

 .المرفقة به قانون ربط الموازنة والتأشيرات العامة -1

 

    

المستتتتتتتتتتتتتندا  

المؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 للصرف  

االتفاقيلللات التلللي تجريهلللا الجهلللات والمتعلقلللة بلللالقروض  -3 

 .باختالف مصادرها سواء من مصادر محلية أو أجنبية

البرنللامج الزمنللي التفصلليلي اللتزامللات الجهللة فللي سللداد  -9

 .القروض المستحقة عليها

فلي حاللة  إشعارات الخصم الواردة من الجهات المصلرفية -0

 .الخصم من األرصدة البنكية

مذكرة بالموافقة علي الصرف معتمدة من رئيس الجهة في  -4

 .حالة السداد بأي من وسائل الدفع االخري

 

    

إجتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  

الرقابتتتتتة علتتتتتى 

 النفقة 

 :األتي التثبت من 

 .مواعيد استحقاق القروض -3

 .توافر االعتماد المالي الالزم والمخصص للنفقة -9

بمعرفلللة الوحلللدة الحسلللابية بالجهلللة بقيملللة  إمسلللاك سلللجل -0

القللروض التللي حصللل  عليهللا الجهللة مللن مصللادر محليللة 

وأجنبية والتفرقة بينهم موضلحا بله تللك الجهلات المقرضلة 

بالتفصلليل و الفوائللد المسللتحقة مللع تقسلليمها وعملللة السللداد 

 .وتواريخ االستحقاق وغيرها

 

 
   األخطاء الشائعة

  

   

 



 

 158 

 
 
 
 
 

 
 الفصل الثالث

 أهم القيود واملعاجلات احملاسبية املستخدمة
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 القيود احملاسبية اخلاصة باإلنفاق العام: أوال
 اإلنفاق اجلاري -أ
 :عند استخراج القيمة بإحدى وسائل الدفع -1

 اإلنفاق الجاري من الموازنة العامة للدولة: أوال

     االستخدامات/ من حـ ××

   -----باب رقم  ××  

   -----مجموعة    

   -----بنـــد    

   -----نــوع     

    إلى مذكورين ×× 

 (بقيمة االستقطاعات) الدائنة تحت التسوية /حـ ××  

  (بصافي القيمة) الشيكات /حـ  ××  

  (بصافي القيمة) الحواالت /حـ أو ××  

  (القيمةبصافي ) أوامر الدفع /حـ أو ××  

 اإلنفاق من الحسابات تحت التسوية: ثانيا

   جاري الحسابات الدائنة تحت التسوية /من حـ ×× 

   جاري الحسابات المدينة تحت التسوية /من حـ  أو

    إلى مذكورين ××  

  (بقيمة االستقطاعات) الدائنة تحت التسوية /حـ ××   

  (بصافي القيمة) الشيكات /حـ  ××   

  (بصافي القيمة) الحواالت /حـ أو ××   

  (بصافي القيمة) أوامر الدفع /حـ أو ××   

  (بصافي القيمة) أذون التسوية /حـ أو ××   

خصم من البنك بما يفيد صرف الشيك أو ورود إخطار ( إشعار)عند صرف المستفيد للشيك وورود حافظة  -2

مر الدفع أو إذن التسوية من واقع كشف الحساب تجري القيود من البريد بصرف قيمة الحوالة أو عند تسوية أ

 :التالية

 حالة الشيك المصرفي الصادر 2/1

   الشيكــات /من حـ ×× 

       

    جارى البنك المركزي /حـ إلى ××  

        

 (الحواالت البريدية)حالة أذون الصرف  2/2

   الحواالت /من حـ ×× 

    لبريدأمانة ا /حـ إلى ××  

 حالة إصدار أوامر الدفع أو أذون التسوية االلكترونية 2/3

   أوامر الدفع االلكترونية /من حـ ×× 

   أذون التسوية االلكترونية /من حـ ×× أو

  بوزارة الماليةجارى الوحدة الحسابية المركزية  /حـ إلى ××  
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 اإلنفاق االستثماري -ب
اة،اتيل العمميال االعمتمي لةامتةمالةاانمت ةل االعالل والعوتلام االعتل اتلل اتمثل العمميال االتثلتثم     

مشلل  اتملللا ا وتلل  اا5002عثللةةاا78تملللا العمم عاللةالعمو ثللماةالعمتمي للةامللل االل اقللانا وتلل  الع لل ةا ا

ق ةا العمالوةةالعم مةاعيلاعةاااىاقلانالقت لول اامةل التثلتثم  الع لام ،ااتتمثل العمم عالةالعمو ثلماةا

ا: اام ااي

(اندتمل للا)ن اةظ  العتماال العال بامتيل العمميال االتثلتثم  اةاامتمللاديلىانوللل اوللالاثلو ااـا1

عال االإلثة لاديىا  اات الدتم  اوا العمثوام االعااماةامشات اامة التثتثم  الع لام االعتل ا

ا: اتت اا اولالالتدتم لاممث مةانق لضاط فا الوةامالوةةالعاولةةالعم مة،اااا  ًاعذع

ا ا امة التثتثم  الع ام امإولل اولالاثلو اعتل االلةانلل الةا ةاثلاةا اااللةاا دالةاا-اا 

ديىالعةماذجالعماوباعذع ،اااوللاااهالعوللالققولىاعمل ااةملل اعتل االلةا"اولاثو "

نلل اللةا  اتثللومهاملل اشللات ااديللىامةلل التثللتثم  الع للام اتةفاللذلًاعمالوةتللل االل اولللالا

ا.اطتل التثتثم  اةلتدتم للاالعمل اةام

  اولللالالعثللو العتلل ااوللل ال امةلل التثللتثم  الع للام اتاتمثلل اتمللاا ًامت ولل ًاعيالللةااتاا-ا 

قالالامو ثلماةاال الال ت العاللةالإللل الةااتاالىث اديلـىاوثل م االعاوللةاا يات ت اديالها

ا.ممة التثتثم  ا ااوث م االعمة املا ت العاولة

ثلت مهاعيشلات االعول ل ةامل العالل ااالعمثلوامةاديالهامإت ولةاا ا امة التثتثم  االا ال-ااج

لعتماا اعلذهالعال اام امةاالذهالعشات اانق اةاعوث مل ،اااىاذلاالعاقلااا لا ام اللاممل ع ا

الللذهالعشللات ااولل ا ًاديللىاوثلل مل ،اديللىا  اا للا امةلل التثللتثم  الع للام امتواالللالعاللل اا

ا.يلثتثم  عت اشا اامتشفاوث  ااتقم او تةالعتم م انق اةاااوم ًا

ثللتولثهامةلل التثللتثم  الع للام المميالل االتثللتثم  اةاتةفاللذلًاعملل اااملل اايلل العمم عاللةالعمو ثللماةاعيااا

تم عالقث سالعة ليااام ااتميقام عول فاديلىالعمل  العثل لسامل التثلتاللم ااشل لنالقولا ا ال الا

قطلل عالعوثللل م ااا–ل ةالعم عالللةالعم عاللةاواللواتتلللا الع اللالالعمو ثللماةاتمللل ا اقللول اتتلل  الا يااو

 :اتملا تهاتم ااي ا5002عثةةاا25العملا ا االعم عاةا ق ا

 :عند ورود حد السحب من بنك االستثمار القومي  :أوالً 

ا الللاالل الاتلل انوولل ة امثللت  اااقللااااللهالعما ةلل ا،اولللالالعثللو اا  ق مللل العمثيثلليةاااا

لعشلات االعتل اتولل ال العاللةاثلوم ًاديلىامةل العمتت ممة،اممل ع اوللالالعثلو ،ااا اللااالهات الةا

اقاالعمم ع العمتم الةامل اممل ع اوللالعثلو العتل اا يلتثتثم  الع ام امواوااظل الع والاا ا

ا(.قاالامو ثماةام علا ت ا يتاات ت اديال ا:اميواظة)لدتملال العمة اعت االةا
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 :ل السنة جترى القيود التاليةعند صرف قيمة التوريدات أو األعمال التي أجنزت خال:  ثانيًا 

 ( شراء أصول غير مالية)استخدامات الباب السادس / من حـ ××× ( أ )

 (المجموعة المختصة ببنودها وأنواعها)  ---مجموعـة           

---       بنــــد           

---       نـــوع            

 نفقات إيراديه مؤجلة أو استثمار مباشر          

 إلى مذكورين×××       

 االستقطاعات/ حـ ×××        

 (بالصافي)الشيكات / حـ ×××        

ويتم سحح  الشحيكات بصحافي المسحتحقات وكحذا االسحتقطاعات علحى بنحك االسحتثمار القحومي  ( ب)

علححى أن يراعححى حصححر االسححتقطاعات مححن وااححع سححجا الححدائنين الخاصححة باالسححتخدامات 

 .االستثمارية

ى القيد التالي إلظهار أثر ما تم خصمه على المصروفات االستثمارية على حسحابات و يجر ( ج )

ويححتم توسححيا حسححاب المبححالد المسححتخدمة مححن حححدود ( مصححادر التمويححا)الموازنححة كححديرادات 

السح  ببنك االستثمار القومي إلثبات ايمة المستخدم من مبحالد ححدود السحح  التحي اعتمحدها 

 .(ضمن الحسابات الوسيطة)ب وسيا مستحدث البنك للجهة باعتباره حسا

 المبالد المستخدمة من حدود السح  ببنك االستثمار القومي/ من حـ ×××   

 (اقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم)موارد الباب الخامس / إلى حـ ×××      

 ( 1) مجموعـة            

 االاتراض ( 2) بنــــد                

 ............نوع                        
 

 (حس  التقسيم الوارد بالموازنة)األصــول المملوكة للحكومة / من حـ ××× ( د )

 المال العام المستثمر في األصول/ إلى حـ ×××      

 

عندما يرد كشف الحساب من بنك االستثمار القومي للجهحة بقيمحة الشحيكات المسححوبة عليحه  (هـ)

فة ايمتها وخصمها على حساب الوحدة الحسابية المفتوح لديه يتم إجراء القيود بما يؤيد إضا

 "من وااع حركة اإلضافة الواردة وكشف حساب البنك: "التالية

 جارى بنك االستثمار القومي/ من حـ ×××   

 القوميالمبالد المستخدمة من حدود السح  ببنك االستثمار / إلى حـ ×××      
 

 "من وااع حركة الخصم الواردة بكشف حساب البنك"الشيكــات / من حـ ××× ( ز )

 جارى بنك االستثمار القومي/ إلى حـ ×××      
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 :المبالد المستخدمة من حدود السح  يمثا/ وبنـاًءا علـى هذه القيود فدن رصيد حـ

بحححوااي )الشححيكات المسححححوبة ولححم يتقحححدم أربابهححا لصحححرفها مححن بنحححك االسححتثمار القحححومي ( 1)

 (.شيكاتال

 .المبالـد المعالة بسجـا الدائنين ولم يتسنى صرفها لعدم توافر شروط ذلك (2)

( 108)رام  بالنموذج ماليةال لسنةيتم إخطار بنك االستثمار القومي عند إافال حسابات ا (3)

، علحي أن يحتم مطابقحة رصحيد حسحاب  تينالسحابق( 2)و ( 1) تين متضمنا ما ورد بالفقر

المالية محع كشحف الحسحاب النهحائي  لسنةمة من حدود السح  في نهاية االمبالد المستخد

 .الوارد من بنك االستثمار القومي

الدفعات )أو إجناز أعمال حىت نهاية السنة املالية  تيف حالة إذا كان الصرف ال يقابله توريدا: ثالثًا 

 :(قدمة لالستثمارامل

عقحد ولحن يقابلهحا إنجحاز أعمحال أو توريحدات إذا كانت الدفعات المقدمة منصوص عليها في ال   

المقدمحة االسحتثمارية المالية تسجا العمليات المتعلقحة بالحدفعات  لسنةخاصة بالمشروع حتى نهاية ا

 :، وتكون المعالجة المحاسبية كما يليعتمادات المشروعاخصماً علـى 

 (شراء أصول غير مالية)استخدامات الباب السادس / من حـ ××× ( أ )

 دفعات مقدمة( 1)مجموعة       

 إلى مذكورين×××          

 االستقطاعات/ حـ ×××           

 الشيكـــات/ حـ ×××           
 

 المبالد المستخدمة من حدود السح  ببنك االستثمار القومي/ من حـ ××× (ب )

 موارد الباب الخامس/ إلى حـ ×××       

 (1)مجموعــة             

 االاتراض( 2)بنــد              

 ............نوع                        
    

 المبالد المدفوعة مقدماً من استخدامات استثمارية/ من حـ ××× ( ج )

 نها مبالد مقدماً ع االستخدامات االستثمارية المدفوع/ إلى حـ ×××      

 

بالد الشيكات إضافة وخصحماً يحتم عند ورود كشف حساب بنك االستثمار القومي مقيداً من م ( د )

 :إجراء القيود التالية

 جارى بنك االستثمار القومي/ من حـ ×××   

 القوميالمبالد المستخدمة من حدود السح  ببنك االستثمار / إلى حـ ×××      
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 الشيكــات/ من حـ ××× (هـ)

 جارى بنك االستثمار القومي/ إلى حـ ×××      
 

عنحدما يحتم تنفيحذ أعمحال أو اسحتالم توريحدات محدفوع عنهحا دفعحات مقحدماً يحتم  التالية لسنةوفى ا (و)

 :إجراء القيود التالية

 (شراء أصول غير مالية)استخدامات الباب السادس / من حـ ×××   

 --- مجموعـة         

  --- بنــــد         

 --- أو( استثمار مباشر)    ---نـــوع         

 (اإليرادات األخرى)موارد الباب الثالث  /إلى حـ ×××       

 اإليرادات المتنوعة( 8)مجموعة            

 اإليرادات الرأسمالية( 2)بنـــد                

 (مقدمةاللدفعات لنقص الرصيد المدين )           

 

 االستخدامات االستثمارية المدفوع عنها مبالد مقدماً / من حـ ××× ( ز )

 المبالد المدفوعة مقدماً عن االستخدامات االستثمارية/ حـإلى  ×××      
 

 األصــول المملوكة للحكومة/ من حـ ××× ( ح )

 المال العام المستثمر في األصول/ إلى حـ ×××      

 :اإلنفاق كدفعة مقدمة على احلساب منصوص عليها يف العقد :رابعًا 

نصوص عليها في العقد وأنه سوف يقابله توريحد إذا كان المبلد المقدم كدفعة على الحساب م ( أ )

مة الدفع المقدمة المالية فدنه يتم الخصم بقي لسنةأو إنجاز األعمال الخاصة بالمشروع خالل ا

 :عتمادات المشروع استثمار مباشر مع مراعاة إجراء القيود التاليةاعند الصرف على 

 (غير الماليةشراء األصول )استخدامات الباب السادس / من حـ ×××   

 --- مجموعة          

  --- بنـــد          

 استثمار مباشر أو نفقات إيراديه مؤجلــة          

 إلى مذكورين         

 االستقطاعات/ حـ ×××      

 الشيكــات/ حـ ×××      
 

 المبالد المستخدمة من حدود السح  ببنك االستثمار القومي/ من حـ ××× ( ب) 

 (إيرادات)الباب الخامس / إلى حـ ×××      

 االاتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم          

 (1) مجموعة

 االاتراض( 2) بنـــد

 ............نوع 
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 المبالد المدفوعة مقدماً عن استخدامات استثمارية/ من حـ ××× ( ج )

 مبالد مقدماً  االستخدامات االستثمارية المدفوع عنها/ إلى حـ ×××      
 

عند ورود كشف حساب بنك االستثمار القومي مقيداً به مبالد الشحيكات إضحافة وخصحماً يحتم  ( د )

 "من وااع حركة اإلضافة الواردة بكشف حساب البنك”: إجراء القيود التالية

 جارى بنك االستثمار القومي / من حـ ×××   

 القوميلسح  ببنك االستثمار المبالد المستخدمة من حدود ا/ إلى حـ ×××      

 "إقفال حساب الشيكات من واقع حركة الخصم بكشف حساب البنك"الشيكــات / من حـ ××× (هـ)

 جارى بنك االستثمار القومي/ إلى حـ ×××      

 :وعند تنفيذ أعمال أو استالم توريدات مدفوع عنها مبالد مقدماً خالل نفس العام الحالي تتم القيود اآلتية (و)

 االستخدامات االستثمارية المدفوع عنها مبالد مقدماً / من حـ ×××   

 المبالد المدفوعة مقدماً عند استخدامات استثمارية/ إلى حـ ×××      
 

إذا لم يتم تنفيذ األعمحال أو اسحتالم التوريحدات المحدفوع عنهحا مبحالد مقحدماً أو  لسنةفي نهاية ا ( ز )

سحتبعاد الخصحم بقيمحة الحدفع المقحدم محن االسحتثمار المباشحر يتم ا 30/1جزء منها حتى نهاية 

الدفعات المقدمحة علحى أن يحتم إخطحار وزارة التخطحيا ووزارة الماليحة / والخصم به على حـ

 ."اطاع الموازنة وبنك االستثمار القومي ابا إعداد الحساب الختامي للعام المالي"

 (صول غير الماليةشراء األ)استخدامات الباب السادس / من حـ ×××   

 دفعات مقدمة( 1) مجموعة      

 باالستبعاد( شراء األصول غير المالية)استخدامات الباب السادس / إلى حـ ×××      

 (استثمار مباشر) ...بنـــد ... ة مجموع           
 

يحة تاليحة وعندما يتم تنفيذ األعمال أو استالم التوريدات أو جزء منها فحي سحنة أو سحنوات مال ( ح )

 :تجرى القيود التالية

 (شراء أصول غير مالية)استخدامات الباب السادس / من حـ ××× (1)  

  (استثمار مباشر)...  نـــوع...  بنـــد... مجموعة )           

 (اإليرادات األخرى)الباب الثالث / إلى حـ ×××     

 اإليرادات المتنوعة (8)مجموعة           

 (نقص رصيد المدين للدفعات المقدمة)إيرادات رأسمالية ( 2)ــد بنـ          

 االستخدامات االستثمارية المدفوع عنها مبالد مقدماً / من حـ ××× ( 2)  

 المبالد المدفوعة مقدماً عن استخدامات استثمارية/ إلى حـ ×××      

 األصــول المملوكة للحكومة/ من حـ ××× ( 3)  

 مال العام المستثمر في األصولال/ إلى حـ ×××      
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 : االعتمادات املستندية: خامسًا 

تم االتفاق مع بنك االستثمار القومي على أنحه وفقحاً آلليحة التمويحا الجديحدة وفحى ضحوء ححدوده المعتمحدة  -1

الصححادر مححن بنححك ( تصححريم الخصححم)ايمححة التعهححد المصححرفي المسححتند  فدنححه عنححد فححتم االعتمححاد 

ي احد البنوك المشاركة في نظحام خصحم االعتمحادات المسحتندية يحتم إجحراء القيحد االستثمار القومي إل

 :النظامي كما يلي

 عتمادات مستنديه بالخارجاالمبالد المفتوح عنها / من حـ ×××    

 عتمادات مستنديهاشتريات أو األعمال المفتوح عنها الم/ إلى حـ ×××       

ركححز  المصححر  بتنفيححذ األعمححال أو اسححتالم أيححة توريححدات علححى أن ايححام البنححك التجححار  أو البنححك الم -2

دات وخصحمها علحى حسحاب تتم إضافة القيمة متضحمنة أ  تكحاليف علحي االعتمحا المستند االعتماد 

علي حافظة الخصم الوارد من بنحك االسحتثمار القحومي، ويحتم إجحراء القيحود المحاسحبية  الجهات بناء

 :التالية

 ى بنك االستثمار القوميجار/ من حـ ××× ( أ )   

 (االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم)موارد الباب الخامس / إلى حـ ×××      

 ............نوع  االاتراض( 2)بنـــد  (1)مجموعة           

 (شراء أصول غير مالية)استخدامات الباب السادس / من حـ ××× ( ب)   

 (استثمار مباشر...  نوع ... بنـــد ...  مجموعة)         

 جارى بنك االستثمار القومي/ إلى حـ ×××        

خححالل العححام يححتم إجححراء القيححد  المسححتند  عنححد تنفيححذ األعمححال أو اسححتالم أ  توريححدات علححي االعتمححاد -3

 :المحاسبي التالي

 األصــول / من حـ ×××  ( أ )   

 المال العام المستثمر في األصول/ إلى حـ ×××          

 :كما يلي  المستند ثم يعكس القيد النظامي بمقدار المنفذ من االعتماد  ( ب )  

 مات المفتوح عنها اعتماد مستند المشتريات واألعمال أو الخد/ من حـ ×××      

 المبالد المفتوح عنها إعتمادات مستنديه بالخارج/ إلى حـ ×××           

في نهاية السنة المالية في حالة إذا ما تم الخصم دون أن يقابله توريدات أو انجحاز أعمحال، يحتم اسحتبعاد  -4

علحي أن يحتم إخطحار كحا محن وزارة  الخصم من االستثمار المباشر والخصم به علي الحدفعات المقدمحة

التنمية االاتصادية ووزارة المالية وبنك االسحتثمار القحومي ابحا إعحداد الحسحاب الختحامي للعحام المحالي 

 :ويتم إجراء القيد المحاسبي التالي

 (شراء أصول غير مالية)استخدامات الباب السادس / من حـ ×××     

 دفعات مقدمة( 1)مجموعة            

 (شراء أصول غير مالية)استخدامات الباب السادس / إلى حـ ×××          

 (استثمار مباشر...  نوع ... بنـــد ...  مجموعة)            
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الحدفعات المقدمحة علحى أن يحتم إخطحار / في نهاية السنة المالية يتم خصم المتبقي من االعتمحاد علحى ححـ  -8

ة الماليححة وبنححك االسححتثمار القححومي ابححا إعححداد الحسححاب كححا مححن وزارة التنميححة االاتصححادية ووزار

 :الختامي للعام المالي ويتم إجراء القيد بناء على حافظة بنك االستثمار القومي كالتالي 

 مذكورين / من حـ ×××            

 جارى بنك االستثمار القومي/ حـ×××                      

 (شراء أصول غير مالية)ب السادس البا/ حـ ×××                        

 دفعات مقدمة( 1)مجموعة                                  

 مذكورين/ إلى حـ ×××               

 (االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم) الباب الخامس/ حـ ×××                               

 ............نوع  االاتراض( 2)بنـــد  (1)مجموعة            

 جارى بنك االستثمار القومي / حـ ×××                            

ريححدات أو جححزء منهححا فححي سححنة أو سححنوات ماليححة تاليححة يجححر  عنححدما يححتم تنفيححذ األعمححال أو اسححتالم التو  -1

 :القيود المحاسبية التالية

 (شراء أصول غير مالية)استخدامات الباب السادس / من حـ ××× (أ )   

 (استثمار مباشر...  نوع ... بنـــد ...  مجموعة)          

 (اإليرادات األخرى)الباب الثالث / إلى حـ ×××       

 اإليرادات المتنوعة (8)مجموعة           

 (نقص رصيد المدين للدفعات المقدمة)إيرادات رأسمالية  ( 2)بنـــد           

 .المملوكة للحكومةاألصــول / من حـ ××× ( ب )  

 المال العام المستثمر في األصول/ إلى حـ ×××       

 د المستندى في العام التاليثم يعكس القيد النظامي بمقدار المنفذ من االعتما ( ج )  

 المشتريات واألعمال أو الخدمات المفتوح عنها اعتماد مستند / من حـ ×××   

 المبالد المفتوح عنها إعتمادات مستنديه بالخارج/ إلى حـ ×××      

ا او علةاوال لةالت تمل طاديل اذملةالتدتمل للاالعمثلتةلاةادل العملل جاعلل ام عمالوةلةاممل ااثلتاا اا-8

ا: اقامةالتدتم للاالعت اتمااادي امثةاعاةالعال اااتا يالع االالعمو ثماةالعت عاةتثاا

ا(ش لنا وا ا ا ام عاة)لثتاللم االعم  العث لسا/ام اوـا×××(ا )ااا
الثتثم  امم ش ...اةـــاعا...امةـــلا...امامادةاااااااااااا
التثتثم  الع ام اا  ىامم ع اللةةةاتواالعتثااةاط فامة /انعىاوـا×××اااااااا

اا  ىامم ع اللةةةاتواالعتثااةاط فامة التثتثم  الع ام /ام اوـا×××(ا )ااا

ا(االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم)مال لالعم  العا مسا/انعىاوـا×××اااااا

التقت لضااانولل القا لقالعم عاة(ا1)مامادةا
التقت لض(5)مةلا

 ............نوع         
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يتم إضافة الفائض غير المسحتخدم علحي ذمحة االعتمحادات المسحتندية التحي انتهحي الاحرض منهحا  -5

 :بحسابات الجهات لد  البنك المركز  كديرادات رأسمالية وتجر  القيود المحاسبية التالية

 البنك المركز  المصر / من حـ ××× (أ )    

 (ألخرىاإليرادات ا)الباب الثالث / إلى حـ ×××       

 اإليرادات المتنوعة (8)مجموعة           

 (نقص رصيد المدين للدفعات المقدمة)إيرادات رأسمالية     ( 2) بنـــد           

 إذا كان االعتماد خاص بسنوات سابقة                              
 

 :لتالي كا المستند ثم يعكس القيد النظامي بمقدار المنفذ من االعتماد  ( ب)   

 المشتريات واألعمال أو الخدمات المفتوح عنها اعتماد مستند / من حـ ×××   

 المبالد المفتوح عنها إعتمادات مستنديه بالخارج/ إلى حـ ×××      

 املعاجلة احملاسبية اخلاصة باملنح والتربعات واملساعدات احمللية -جـ 
االوةةاالعوث م ام الع ةوةالعم عاةاعيم"(ا4"مت  ا010)م لةا ق ا)

 :املعاجلة احملاسبية للمنح: أوال
 :دةلاناللعاقامةالعمةوةام عمة العم تويااا يالع الالعمو ثم العت ع  -1
 البنك المركز  المصر / من حـ×××    

 (منم)جار  مبالد دائنة تحت التسوية / إلي حـ×××      

ةالعماتوةامت ام ااول ةالتثتثم  اةااتملا العمالوةةاممم اةالعثيطاهمملاتملا العاط -5
لعتاطللاطاااول ةالعم عاللةاادةلللانالل لنالعولل فااللت العاولل ام امللةالعمةولل فاديلل ا

 :،اتا يالع االالعمو ثماةالعت عاة(ش لنالقوا ا ا العم عاة)ندتم للاالعم  العث لسا
 

 ( شراء أصول غير مالية)استخدامات الباب السادس / من حـ ××× ( أ )    
ا(العمامادةالعماتوةاممةالال اا ةالدل )مامادـةا                             

الثتثم  امم ش ا ااةف  اانا للاهامىاية...اةـــاعا...امةــــلااااااااااااااااااااااااااااااااا
 إلى مذكورين×××       

 االستقطاعات/ حـ ×××        

 (بالصافي)الشيكات / حـ ×××        
 ج

 (منم)  مبالد دائنة تحت التسوية جار/ من حـ××× ( ب)   

 (المنم: الباب الثاني)الموارد / إلي حـ×××        

 منم من حكومات أجنبية( 1)مجموعة ×××          

 رأسمالية( 2)بند ×××          

 لتمويا االستثمارات( 1)نوع ×××          

 منم منظمات دولية( 2)مجموعة ×××  أو       

 رأسمالية( 2)بند ×××          

 لتمويا االستثمارات( 1)نوع ×××          

 منم جهات حكومية( 3)مجموعة ×××  أو       

 رأسمالية( 2)بند ×××          

 لتمويا االستثمارات( 1)نوع ×××          
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دةلللاا الاو اظللةالعمةلل العم تللويالعا وللةامولل فالعشللات االعمثللوامةاملل العالللةا -5

 :ثم العت ع لإللل اةااا يالع الالعمو 
 الشيكات/ من حـ×××      

االبنك المركز  المصر / إلي حـ×××        
ااا ام لد ةا  اات الثتالل اةاداةالعشات االعماتوةاممم اةالعالةالإللل اةااا ل اعتتااللا
لعوث م االعممتمللةاال العمةل العم تلويالعمول ي،ام إلقل اةانعل الةلهااال ات وال ا ولالا

 .م  العم ع العت ع اااتمعامش ةهاذلاالع الدلالعم عاةالعممما امل لعمةاا ا العمثتالمةاعي
 

 املعاجلة احملاسبية للتربعات واملساعدات احمللية: ثانيا
 :دةلاناللعاقامةالعتم د اا االعمث دللاالعموياةام عمة العم تويااا يالع الالعمو ثم العت ع  -1

 

 البنك المركز  المصر / من حـ××× 

 (مساعدات محلية –تبرعات )جار  مبالد دائنة تحت التسوية / إلي حـ×××      
مملاتملا العاطةالتثلتثم  اةاعياللةااتمللا العمالوةلةامل اقمل ااول تل العتاطلاطاالعم عالةاادةللا -5

 :لعو فاتا يالع االالعمو ثماةالعت عاة

 ( شراء أصول غير مالية)استخدامات الباب السادس / من حـ ××× ( أ )

 (المجموعة المختصة ببنودها وأنواعها) ... ـةمجموع           

 نفقات إيراديه مؤجلةأو  استثمار مباشر... نـــوع ...  بنــــد           

 إلى مذكورين×××       

 االستقطاعات/ حـ ×××        

 (بالصافي)الشيكات / حـ ×××        

 (دات محليةمساع -تبرعات )جار  مبالد دائنة تحت التسوية / من حـ××× ( ب)

 (األخرىاإليرادات : الباب الثالث) الموارد/ إلي حـ×××        

 التحويالت االختيارية( 4)مجموعة ×××          

 رأسمالية( 2)بند ×××          

 مساعدات وتبرعات محلية( 1)نوع ×××          
عمثللوامةادةلللاا الاو اظللةالعاولل املل العمةلل العم تللويالعمولل يامملل اافالللاولل فالعشللات اال -5

 :اا يالع الالعمو ثم العت ع 
 

 الشيكات/ من حـ×××      

االبنك المركز  المصر / إلي حـ×××          
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 املعاجلة احملاسبية للتمويل الذاتي -د
 .دةلاناللعاقامةالعتماا العذلت ام عمة العم تويااا يالع الالعمو ثم العت ع  -1

العمة العم تويالعمو ي/ام اوـ×××ا
ا(تماا اذلت )ا  يامم ع اللةةةاتواالعتثااةا/انع اوـ×××اااااا

ا
مملللاتملللا العاطللةالتثللتثم  اةاامالوةللةالعالللةالإللل اللةاممم اللةااول تلل العتاطللاطاالعم عاللةا -5

 :تا يالع االالعمو ثماةالعت عاة
ا(اش لنا وا ا ا ام عاة)لثتاللم االعم  العث لسا/ام اوـا×××ا(ا ا)اااا
---ااةـــاعا---امةــــلا(لعمامادةالعماتوةاممةالال اا ةالدل )ا---امامادـةاااااا

الثتثم  امم ش ا ااةف  اانا للاهامىايةاااااااااا
انعىامذتا ا ×××ااااااا

التثت ط د ا/اوـا×××اااااااا
ا(م عو ا )لعشات اا/اوـا×××اااااااا

ا(تماا اذلت )ا  يامم ع اللةةةاتواالعتثااةا/ام اوـ×××ا(ا )اااا
ا(لإلا لللاالقا ى:العم  العث عو)ل لالعما/انع اوـ×××اااااااا
الإلا لللاالعمتةادة(ا2)مامادةا×××اااااااااا
ا  ثم عاة(ا5)مةلا×××اااااااااا
امو ل ا  ثم عاةا ا يا–تماا التثتثم  لاا(ا1)ةاعا×××اااااااااا
لعمثلوامةادةلاا الاو اظلةالعاول امل العمةل العم تلويالعمول ياممل اافاللاول فالعشلات اا -5

ا:اا يالع الالعمو ثم العت ع 
العشات ا/ام اوـ×××اااا
العمة العم تويالعمو ي/انع اوـ×××اااااااااا

 

 معاجلات حماسبية أخري تتعلق باإلنفاق العام -هـ 
 السلف املستدمية : أوال
يعححد حسححاب جححارى السححلف المسححتديمة أحححد الحسححابات الجاريححة المدينححة تحححت التسححوية وهححى    

عن مبلد محدد يوضع في ذمة أحد العاملين لمواجهة متنوعات الصرف النثرية و تستعاض عبارة 

نفس القيمة كلما ااربحت علحى النفحاذ، ويصحدر بمقحدارها تحرخيص محن رئحيس الجهحة، يخصحم بتلحك 

 ، القيمة على حسابات جارية شخصية تفتم في الدفاتر بأسماء محن تكحون فحي عهحدتهم هحذه السحلف

لموازنة المختصة بقيمة المنصرف من السلف كلمحا ااربحت علحى النفحاذ وحتمحا ويخصم على بنود ا

في األسبوع األخير من كا شهر، وتحرد المبحالد المتبقيحة بحدون صحرف محن السحلف المسحتديمة فحي 

نهاية كا سنة مالية بحيث تقفا أرصدة الحسابات الشخصية فحي نهايتهحا، وبالتحالي يظهحر الحسحاب 

المالية تلقائياً  لسنةية خالياً منها، وعلى أن تجدد السلف المستديمة في أول االمال لسنةالختامي عن ا

 .دون الحاجة لترخيص جديد

وفيمحححا يلحححي إجحححراءات الراابحححة الداخليحححة علحححى السحححلف المسحححتديمة فحححي ضحححوء أحكحححام المحححواد 

 .من الالئحة المالية للموازنة والحسابات( 155:114)
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لعمم ع العت اتمي ام ةت ااةاهاا قل اممل اال اذعل املل العثلف ،ااتاتو فام العثيفالعمثتلامةااماعااـا1

االلاواملل ياولل  املل القوللال اولل فالقاللا ااملل االل اوتمللل املل العثلليفةالعمثللتلامةانذاا قللىا

ا.لعاو ام امتل اديىالعمةالالعماتوةام عمالوةة

ا: ةت ااةاهتو فام العثيفالعمثتلامةالعمو اا االآلتاةاملم ات ةااقامتل ااعااوللااديىاماـا5

ثم القوة فالعلذلةاةالعااماةالعت اتشت ىاا العو  ا االقلااةامثم ات اا العما لا اال اتا اللااا- ا

ا.لع و امةل اا العمام لالعموللا ااع اضالعُما لامةل اعما عفتهاعيمالوف ا

ا.نعىالعا  جاقامةالعم قا االعت ات ثيل العمو عااثالنانعىاللا العاملا اةا ا-ا اا

ا.لع ثا العام تاةالعمثتو ةاديىالعط الالعم الاةالعال لةاعيال اام العا  جاا-ااجا

ااااواع ةاسالعالةالإللل اةالعت اابامو فامم ع ام العثليفةالعمثلتلامةاتواللادل امل ةت ااةالةااـا5

ا.ا او عةالعق ا ةالع واىااا ا قاقالعولال

متللل  اا180)،ا(ح.متللل  اعا05)اااللل ىالعوللل فامللل العثللليفةالعمثلللتلامةامم تقلللىالتثلللتم  لاا-4

ا:وث العو عةاديىا  اا لدىاا اتثيا امثتةللاالعو فام ااي (اح.عا21)،(ح.ع

ا.تثي الثتم  لاالعو فامملالدتم لال ام ا  ًامل العمثتةللاانعىاو و العثيفةالعمثتلامةا- 

ىالعول فاديىاو و العثيفةالعتثماام اووةادللالعمثتةللاالعم ا ةام ثتم  ةالعو فاث ااال ا- ا

ا.عو و العوق

لتثللتم  لاالعتلل اتااللت اولل فامم علللل االل  ادشلل ةا الل  اتملل لامم ا  تللل اإللل ةالعوثلل م ااعوللا اااا-ج

ا.لعمط عمةام امتل 

ا.مما لاو فاقامتل "او ف"اات العو لفالثتم  لاالعو فاام ا  تل اما ت اا-ل

لعمم ع العت ااتثليمل اامل ااول اها(اح.عا05)ديىالعم م او و العثيفةالعمثتلامةا  اا الاا الات اا-الـ

 اتًامل ا ،ااامطلىا(اح. اعا05،اح.عا05لثلتم  لاا)مةل ،اادياها  اا الام ااو فام العثيفةا

 قملل ًامثيثلل ًاثللةاا ًالمتللللناملل ا ا العثللةةالعم عاللةاعمثللتةللاالعولل فالا اتف قللةامللا ا ةالدللل ،ا

عا وةامل ام عا ة االعماووةاعذع ام عللات ااتاوعالعمم ع العمةو اةاديىالعمةالاا ةالعالعمةالال

ا(.ح.ع. ا05)،ا(ح.عا05)ام تثتم  تا ا(اح.عا05نثتم  ةا)

ت الالعمم ع العمةو اةام العثيفةالعمثتلامةام ول اقامتلل اقمل الثلتةول العقل امةاوتلىاامتل العاول اا-ا

ا.دي امةالالعمالوةةام و العمم ع ااثلللالعق امةاعمويوةالعق لة 

ا:يمم عاةالعمو ثماةاعيثيفالعمثتلامةااإةل اتت اتم ااي ام عةثمةاع

 (:أمين السلفة بإسم)ة المستديمة صرف قيمة السلف ـ 1

ا:لثتا لجالعشا ا(ا ا)ااا

ا---ا/ط فاا  ىالعثيفةالعمثتلامة/ام اوـا×××اااااا

العشاتــ ا/انعىاوـا×××ااااااااا

ا:اوا انشم  العاو امو فالعشا ا(ا )ااا
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العشاتــ ا/اوـم اا×××اااااا

اا  ىالعمة العم توي/انعىاوـا×××ااااااااا

 :دالمستديمة كلما قاربت على النفا استعاضة المنصرف من السلفة ـ 2

الثتاللم االعمالوةة/ام اوـا×××ااا
ا(---اةــاع---اامةـــلاا---امامادة---اامــ  )ااااا

انعىامذتا ا ااااااااا

ا(م عف ق)لعشات اا/اوـا×××ااااااا

ا(مم لل العق امةالعمثت طمة)ا  ىامم ع اللةةةاتواالعتثااةا/اوـا×××ااااااا

 :حالة نقل السلفة المستديمة من عهدة شخص إلى آخر ـ 3

ا( ما العثيفةالعالال/اط فا)ا  ىالعثيفةالعمثتلامةا/ام اوـا×××ااا

ا( ما العثيفةالع لا /اط ف)ا  ىالعثيفةالعمثتلامةا/انعىاوـا×××اااااا

 :تغيير قيمة السلفة المستديمة حالة ـ 4

واوا  ات االةاتوللام لل العثيفةالعمثتلامةامملامقىاثتةاشلا امل اتل  اصاول ال ،اموالواتا

ن ا)ملعاتا اللالعوالل لةا%ا.2تواللادل امتاثلطالعمةول فامةللل اشلل ا ًاال االلذهالعمللةامقلل ا ًانعالها

عمةول فاشلل ا ًاملعانقل اةاانذلاوللامتاثلطال،اعياولةةااناط  ا ة ثلتل العماتولةاملذع (ااالا

ديىاقامةالعثيفةالعمثتلامةالعم ابامل ،اات  االة  او اةام ثلةاعوال لةاقامتلل ،ااإةلهااال ا%ا.2

العووا اديىات ااباآا ام عوا لةالعمطيامةام ا ةاسالعالة

 وبذلك توجد إحدى حالتين لتغيير قيمة السلفة المستديمة

 :حالة تخفيض قيمة السلفة المستديمة ( 1)
اقلللاتللت االللذهالعو عللةاقملل التثتم قللة،ااالةلل ااالل اديللىا مللا العثلليفةالعمثللتلامةاتا الللام لللل ا(ا اا)ا

ا:لعتافاضاا العاواةةالعف داةاعيمويوةام ع الالعت ع 

العة لاةالعموويةاتواالعتثااة/ام اوـا×××ااا
ا---ا/ا  ىالعثيفةالعمثتلامةاط ف/انعىاوـا×××اااااا

ا:ااىاالذهالعو عةاقلااولوا ولا م ا ا:لتثتم قةاقلاات العتافاضامعادمياةاا( )ا

ا:  ااتا اممي التثتم قةا تم ام اممي العتافاضاااال ااتا الع الالعمو ثم اتم ااي ا<1>

ا(مممي التثتم قةام عت م )الثتاللم االعمالوةة/ام اوـا×××ااا

انعىامذتا ا ااااااااا
ا(م عف ق)لعشاتـ اا/اوـا×××اااااا
ا(مممي العتافاض)ا---/ا ىالعثيفةالعمثتلامةاط فا /اوـا×××اااااا
ا(م امةالعق لة العمثت طمة)ا  ىامم ع اللةةةاتواالعتثااةا/اوـا×××اااااا

االةلل ااةمللل ا  االلا لالعفلل قاالل ااواةللةا:ا  ااتللا امميلل التثتم قللةا قلل املل امميلل العتافللاضا<5>

ا.لعمويوةااتااثتا جاشا 

ام امذتا ا اااااا
ام امةالتثتم قة)االعمالوةةالثتاللم /اوـا×××ااا
ا(م عف ق)لعة لاةالعموويةاتواالعتثااةا/اوـا×××ااا
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انعىامذتا ا ااااااااا
ا(م امةاممي العتافاض)ا---/اا  ىالعثيفةالعمثتلامةاط ف/اوـا×××اااااا
ا(م امةالعق لة العمثت طمة)ا  ىامم ع اللةةةاتواالعتثااةا/اوـا×××اااااا

وذللك لسلرعة تكلرار استعاضلتها وتجلرى القيلود : سللفة المسلتديمةحالة زيادة قيمة ال (2)اا

 :المحاسبية التالية

ا:  اتتا العوا لةاقم امام لالتثتم قةا(ا ا)ااا

ا(م امةالعوا لة)ا---/اا  ىالعثيفةالعمثتلامةاط ف/ام اوـا×××ااا
العشاتــ ا/انعىاوـا×××اااااا

ا:  اتت العوا لةادةلالثتم قةالعثيفةا(ا )ااا

ام امذتا ا اااااا
ا(م امةالتثتم قة(ا)لعمةالالعماتوة)لثتاللم االعمالوةةا/اوـا×××ااا
ا(م امةالعوا لة)ا---/اا  ىالعثيفةالعمثتلامةاط فا/اوـا×××ااا

انعىامذتا ا ااااااااا
ا(م امةالعممي العمطيا اوا لتهام إلق اةانعىالعمم ع العمةو اةام العثيفةالعمثتلامة)لعشات اا/اوـا×××اااا
ا(م امةالعق لة العمثت طمة)ا  ىامم ع اللةةةاتواالعتثااةا/اوـا×××اااااا

 :حالة إقفال السلفة المستديمة في نهاية العام و انتهاء الغرض منها ـ 5

 امةالعمم ع العمةول اةامل العثليفةالعمثلتلامةاواواات اتوما الثتاللم االعمالوةةاماااااا

ا:م ات  اصاآا الثتم قةاوتىاةل اةالعثةةالعم عاةااتتا الع االالعمو ثماةاتم ااي 

ام امذتا ا اااااا
ا(م امةالعمم ع العمةو اة)لثتاللم االعمالوةةا/اوـا×××ااا
ا(م امةالعمتم  ام العثيفة)لعة لاةالعمتوويةاتواالعتثااةا/اوـا×××ااا

انعىامذتا ا ااااااااا
ا(م امةالعثيفة)ا  ىالعثيفةالعمثتلامةا/اوـا×××اااااا
ا(م امةالعق لة العمثت طمة)ا  ىامم ع اللةةةاتواالعتثااةا/اوـا×××اااااا

ا

 :السلف املؤقتة: ثانيا
تمنم هذه السلف في الحاالت التي تتطل  السيولة النقدية لمواجهة احتياجات عاجلة ويتعحذر    

الصرف عن طريق الشيكات، ولذلك تخصم ايمة السلفة المؤاتة التحي يحرخص بصحرفها علحى فيها 

 .البند المختص مباشرة، على أن يجرى لها ايد نظامي لمراابة سدادها ورد ما تبقى منها

:  151)وفيما يلي إجراءات الراابة الداخلية على أعمال السلف المؤاتة كما أوضححتها المحواد   

 :ة المالية للموازنة والحسابات وهى كما يليمن الالئح( 111

يصدر الترخيص بالسلفة المؤاتحة محن رئحيس اإلدارة المركزيحة للشحلون الماليحة إذا كانحت ايمحة  ـ 1

السلفة ال تتجاوز أربعة أالف جنيه، ومن رئيس الجهة اإلدارية حتى ثمانية أالف جنيحه ومحا 
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مختص باسحتثناء المرااح  المحالي للمحدن زاد عن ذلك يكون الترخيص من المراا  المالي ال

والمراكز واألحياء فيكون التحرخيص المحالي فيمحا يزيحد عحن ثمانيحة أالف جنيحه حتحى عشحرة 

 .أالف جنيه وما زاد فيكون الترخيص من المراا  المالي بالمديرية المالية

ئهححم ومراابححي يجححوز بححأ  حححال مححن األحححوال التححرخيص بصححرف سححلف مؤاتححة للسححادة المححديرين ووكالال  ـ 2

 .ومدير  ورؤساء الحسابات والعاملين بددارة الحسابات

ال تمنم إال في الحاالت التي يتعذر فيهحا إجحراءات الصحرف بحالطرق المعتحادة وذلحك لمواجهحة  ـ 3

متطلبات عاجلة لذوى الحقوق، وال يجوز استخدامها لشراء نثريات كحان باإلمكحان شحراؤها 

 .من نقود السلف المستديمة

يشححترط أن يكححون العامححا الححذ  بعهدتححه سححلفه مؤاتححة مسححتوفياً لشححروط الضححمان التححي تضححمنتها  ـ 4

الئحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ويتم إبراء ذمحة محن بعهدتحه السحلفة 

 .المؤاتة بمجرد استالم المستندات المؤيدة للصرف ومراجعتها بمعرفة إدارة الحسابات

سلفة المؤاتة وفقاً لدراسة دايقة تجرى بمعرفة المختصين في األعمحال المطلوبحة يحدد مقدار ال ـ 8

 .من أجلها السلفة المؤاتة، ويتحما هؤالء المختصون المسلولية في أخطاء التقدير

ال تتجاوز المدة المحددة لتقديم كشف الحساب عن السلفة ومستندات الصرف عن شحهرين محن  ـ 1

 .المالية لسنةعدى هذه المدة اليوم األخير من اتاريخ صرفها، وبشرط أال تت

مؤاتة واحدة لشخص واحد فحي واحت واححد ويجح   سلفهال يجوز الترخيص بصرف أكثر من  ـ 1

 .تقديم مستنداتها فور انتهاء الارض منها

الماليححة إال فححي األحححوال التححي يكححون مححن  لسححنةمؤاتححة فححي الشححهر األخيححر مححن ا بسححلفهال يجححوز التححرخيص  ـ 5

 .المالية لسنةمؤكد إنجاز العما الصادر من أجله السلفة ابا نهاية اال

يتعهحد العامحا المسححتخرج باسحمه السحلفة المؤاتححة بأنحه سحوف يقححوم بتسحوية السحلفة المسححتخرجة   -1

باسمه وتقديم المستندات الدالة علي التسوية إلي الوحدة الحسابية كاملة ومستوفاة فور انتهاء 

مححدة المقححررة بمححا ال يتجححاوز المححدة القانونيححة ويتحمححا ايمححة غرامححة الاححرض منهححا وخححالل ال

المركحز  عححن كامحا ايمححة التحأخير المسحتحقة وفقححا لسحعر فائحدة اإلاححراض المعلنحة مححن البنحك 

 .تأخره عن المدة المحددة بدارار السلفة المؤاتة السلفة حال

 :وتكون المعالجة المحاسبية للسلف المؤقتة كما يلي

 :ريح بمنح السلفة المؤقتة تجرى القيود التاليةعند التص ـ 1

 .تخصم السلفة المؤاتة التي يرخص بصرفها على البند المختص مباشرة بكاما القيمة ( أ )  

 :ويكون القيد المحاسبي كاآلتي   
 ( ---نــوع  ---بنـــد  ---مجموعة   ---بــاب ) استخدامات الموازنة/ من حـ ×××   

 الشيكـات/ ى حـإل   ×××         
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 الحـواالت/ إلى حـ   ×××   أو      

 :لمتابعة تنفيذها والراابة عليها( بقيمة السلفة المؤاتة)يجرى القيد النظامي التالي  ( ب) 

------ / طرف  المبالد المنصرفة كسلف مؤاتة / من حـ ×××   

 .األعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤاتة/ إلى حـ ×××      

 :عند ورود إشعار من البنك المركز  بما يفيد صرف ايمة شيك السلفة المؤاتة  ( ج )

 الشيكــات/ من حـ ×××       

 جارى البنك المركز / إلى حـ ×××          

عند تنفيذ عمليات الصرف وأداء الخدمات واألعمال أو التوريدات في خالالل المالدا القانونيالة  ـ 2

 :، وفيما يلي الحاالت المختلفة لتسوية قيمة السلفة المؤقتةتقدم مستندات تسوية السلفة

 :استنفاذ قيمة السلفة المؤقتة بالكامل: الحالة األولى ( 1)

 وفى هذه الحالة تقتصر المعالجة المحاسبية على إلااء القيد النظامي   

 األعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤاتة/ من حـ ×××   

---- طرف  لمبالد المنصرفة كسلف مؤاتة ا/ إلى حـ ×××      

 :عدم صرف قيمة السلفة المؤقتة بالكامل وتوريد الباقي منها في الخزينة: الحالة الثانية ( 2)

 :ايد توريد النقدية المتبقية ( أ )   

 النقدية المتحصلة تحت التسوية/ من حـ ×××   

  استخدامات الموازنة باالستبعاد/ إلى حـ ×××      

 (... نــوع  ...بنـــد  ...مجموعة ...  بــاب)           

 :يلاى القيد النظامي بقيد عكسي ( ب)   

 األعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤاتة/ من حـ ×××     

--- طرف  المبالد المنصرفة كسلف مؤاتة/ إلى حـ ×××          
 

 انونيةتنفيذ العملية بعد المدا الق: الحالة الثالثة( 3)

وفى هذه الحالة يتحما من بعهدته السلفة المؤاتحة الحذ  يتحأخر فحي تقحديم مسحتندات الصحرف  

ورد البااي إن وجد عن ميعحاد انتهحاء الفتحرة المححددة بحالقرار مقابحا تحأخير علحى أسحاس سحعر 

اإلاراض المعلن بمعرفة البنك المركز  المصر ، وذلك عن المدة التي تبدأ محن اليحوم التحالي 

ميعاد الذ  تنتهي فيه الفترة المحددة للسحلفة المؤاتحة إلحى اليحوم الحذ  يحتم فيحه تقحديم مسحتندات لل

الصححرف، ورد البححااي بححدون صححرف، مححع إجححراء التحقيححق الححالزم السححتبيان أسححباب التححأخير 

 .ومسلولية من بعهدته السلفة المؤاتة
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 :توريد غرامة التأخير ( أ )   

 محصلة تحت التسويةالنقدية ال/ من حـ ×××      

 اإليرادات المتنوعة/ إلى حـ ×××          

 :توريد المتبقي من السلفة المؤاتة ( ب)   

 النقدية المحصلة تحت التسوية/ من حـ ×××     

 استخدامات الموازنة باالستبعاد/ إلى حـ ×××           

 ( --نــوع  --بنـــد  --مجموعة  ---بــاب )             

 :إلااء القيد النظامي ( ج )   

 األعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤاتة/ من حـ ×××   

 ....../طرف  المبالد المنصرفة كسلف مؤاتة / إلى حـ ×××      
 

 :عند تنفيذ األعمال ولكن بقيمة أكبر من المستخرج بها: الحالة الرابعة (4)

دة ايمحة السحلفة المؤاتحة ولكحن بموافقحة محن وفى هذه الحالة تقضحى اللحوائم بجحواز زيحا      

السلطة المختصة وفى الحدود التي أارها القانون لكا سلطة، مع بيان المصروفات الطارئحة 

وأن تكون منصرفة في نفس الارض المستخرجة من أجله وتكون القيود المحاسبية كما يلي 

 .حالة الحصول على موافقة بصرف بااي المبلد

 :لد الزائدصرف المب ( أ )   

 االستخدامات/ من حـ ×××      

 (...  نــوع ... بنـــد... مجموعة ...  بــاب)           

 الشيكـات/ إلى حـ ×××          

 (بالقيمة المستخرج بها السلفة عند تاريخ إصدارها األول)إلااء القيد النظامي  ( ب)   

 سلف مؤاتة األعمال والمشتريات المنصرف عنها/ من حـ ×××     

 .... /طرف المبالد المنصرفة كسلف مؤاتة/ إلى حـ ×××          

 عند وصول إشعار الخصم من البنك المركز  بما يفيد صرف المبلد ( ج )   

 الشيكــات/ من حـ ×××     

 جارى البنك المركز / إلى حـ ×××          
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 ضوابط رقابية جيب اإلشارة إليها
 :ب العهدتأمني ضمانات أربا

( 1)مححن النمححوذج راححم  بيانححا مححن نسححختين مححن العححام المححالي ترسححا كححا جهححة خححالل الشححهر األخيححر

المرفححق بالئحححة صححندوق التححأمين الحكححومي لضححمانات أربححاب العهححد وتتضححمن كححا مححن النسححختين 

 :البيانات التالية

 .أسماء العاملين الذين يتعين التأمين عليهم في العام المالي التالي  -1

 .العهدة التي تسند إلي كا منهم ايمة -2

 .ايمة اسا التأمين الواج  السداد لحساب الصندوق المشار إليه -3

ويتم التوايع علي النسختين من مدير إدارة شلون العاملين بالجهة اإلدارية بما يفيد صحة البيانحات 

 .ب الصندوقالواردة فيها ويؤشر عليهما من مدير الحسابات بما يفيد سداد أاساط التأمين لحسا

مع الشيك إلي الصحندوق فحي موعحد غايتحه اليحوم األول محن السحنة الماليحة المحراد  ينوترسا النسخت

 .التأمين عنها، ويعتمد الصندوق النسختين ويعيد إحداهما إلي الجهة اإلدارية لالحتفاظ بها

التأمينيحة  وفي حالة نقا العهدة من أمحين عهحدة إلحي  خحر محؤمن عليحه لحد  الصحندوق خحالل الفتحرة

يج  علي الجهة اإلدارية إخطحار الصحندوق فحورا بهحذا التاييحر محع ذكحر تحاريخ تسحليم العهحدة إلحي 

 .أمين العهدة الجديد وتاريخ ورام وايمة الشيك الذ  تم بموجبه سداد اسا التأمين عنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 204 

 احلساب اخلتامي: ثانيا
 

اإلدارة المركزيححة )لححي وزارة الماليححة يقححدم الحسححاب الختححامي عححن العححام المححالي المنتهححي إ

في الميعاد الذ  تحدده وزارة المالية سنويا بالمنشحور الصحادر ( الختامي بالمختصة بقطاع الحسا

 .بشأن تعليمات إعداد الحساب الختامي عن ذات العام

وعلي ممثلي وزارة المالية بالجهحات اإلداريحة أن يقومحوا بفححص الحسحاب الختحامي الحذ  

حدة الحسابية التي تقع تحت إشراف كا منهم عن العام المالي المنتهحي والتوايحع عليحه بمحا تعده الو

يفيد المراجعة ومطابقته للسجالت المحاسحبية بالجهحة اإلداريحة، وكحذلك إبحداء أ  مالحظحات بشحأن 

منشحور عحام وزارة  االحساب الختامي واإلشراف علي تسحليمه فحي المواعيحد المقحررة التحي يححدده

ية بشأن تعليمات إعداد الحساب الختامي، وترسا صورة من الحساب الختحامي ومرفقاتحه فحي المال

مكحرر محن  140حتحى  131المحواد محن راحم  . )نفس المواعيحد إلحي الجهحاز المركحز  للمحاسحبات

 (الالئحة المالية للموازنة والحسابات

 -:يرفق باحلساب اخلتامي ما يلي
وما طحرأ عليهحا محن تعحديالت خارجيحة وداخليحة وصحوال بيان االعتمادات المالية األصلية  -1

ويتم مقارنته بالمنصرف الفعلي منه خالل العام المالي المختص ، لالعتماد المالي المعدل 

 .مع إيضاح الوفر أو التجاوز مع توضيم أسباب وجود التجاوزات إن وجدت

تقرير انجاز يرفق ابات من الالئحة المالية للموازنة والحس 131وفقا لما ورد بالمادة رام  -2

 .انات عن االستخدامات االستثماريةسنو ، بي

بيان بالخسائر التي واعحت علحي أمحوال الحكومحة وممتلكاتهحا بسحب  اخحتالس أو إهمحال أو  -3

سراة أو غير ذلك من األسباب وما تم في أمر كا منهحا باإلضحافة إلحي بيحان بالتعويضحات 

محادة ). ااات أو غيرهحا وظحروف كحا ححادث منهحاالتي دفعتها الحكومة نتيجة أحكام أو اتف

 (من الالئحة المالية للموازنة والحسابات 451رام 

 .محضر جرد خزينة الجهة اإلدارية في أخر يوم عما في العام المالي -4

 .بيان الممتلكات والموجودات المعدة بواسطة إدارة المخازن بالجهة اإلدارية -8

 .بيان بالديون المستحقة للحكومة -1

 .عن شهر يونيو والمدة الرابعة عن العام المالي( ح.ع 18)رة استما -1

بيان باألرصدة الختامية للمبالد الدائنة تحت التسوية والبالد ايمتها ألحف جنيحه فحأكثر وكحذا  -5

 .المبالد األاا من ألف جنيه

التحي لحم ( الححواالت)بيان بوااي الشحيكات المصحرفية الصحادرة وأذون الصحرف الصحادرة  -1

 .صدة الجهة اإلدارية حتى نهاية العام المالي تخصم علي أر

بيان باألرصدة الختامية للمبحالد المدينحة تححت التسحوية والبحالد ايمتهحا ألحف جنيحه فحأكثر  -10

 .واألاا من ألف جنيه

الحساب الختامي لكا حساب خاص أو صندوق خاص أو وحدة ذات طحابع خحاص علحي  -11

نحك المركحز  المصحر  بعحد إجحراء حده مرفقا به محذكرة تسحوية الرصحيد لكحا حسحاب بالب

 .المطابقة الالزمة مع كشف الحساب في أخر يونيو من العام المالي

 .بيان بمفردات الكفاالت بأنواعها -12

بيان بمفردات الرصيد النهائي لحساب جحار  الشحيكات الماليحة تححت التحصحيا التحي لحم  -13

 .يتم إضافتها لحساب الجهة حتى نهاية العام المالي

ع واألوراق المالية التي في حيازة الجهة اإلدارية في نهايحة العحام المحالي محع بيان بالودائ -14

 .إرفاق شهادة من البنك المحفوظة لديه بما يؤيد ذلك
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بيححان برصحححيد ومفحححردات األصحححول المملوكحححة للجهححة اإلداريحححة موزعحححة حسححح  أنواعهحححا  -18

 .ومصادر تمويلها

للمخححازن وإرسححال المحضححر  إاححرار مححن إدارة المخححازن بمححا يفيححد إجححراء الجححرد السححنو  -11

 .للجهات المختصة

كشف الحساب في نهاية العام المالي عن كافحة األرصحدة المفتوححة باسحم الجهحة اإلداريحة  -11

لد  بنك االستثمار القحومي و البنحك المركحز  المصحر ، بمحا فيهحا االعتمحادات المفتوححة 

 .بالخارج كمصاداة

 .الحساب الختاميأ  مرفقات أخر  يتطلبها المنشور العام إلعداد  -15

 

 :ضوابط رقابية جيب مراعاتها يف نهاية العام املايل
يحظر إصدار شيك أو إذن صرف أو أمر دفع بعد أخر يوم من العام المالي المنتهي علحي  -1

 .موازنة هذا العام

تجرد خزينة الجهة اإلدارية علي النحو الحوارد بالالئححة الماليحة للموازنحة والحسحابات فحي  -2

، وذلحك فحي أخحر يحوم محن العحام المحالي المنتهحي (318)حتحى راحم ( 385) المواد من رام

 .ويعتبر محضر جرد الخزينة أحد المرفقات بالحساب الختامي

تبقي الدفاتر الحسابية المنتهية والخاصة بأخر عام مالي بالوحدة الحسابية لحين مراجعتها  -3

اإلدارية علحي ان تسحلم  بمعرفة الجهاز المركز  للمحاسبات علي الحساب الختامي للجهة

محن الالئحححة  132محادة راححم ). بعحد االنتهحاء مححن المراجعحة لارفححة الحفح  بالجهحة اإلداريححة

 (المالية للموازنة والحسابات

عتمادات الموازنحة بحأ  مبحالد وإيحداعها بالحسحابات الخاصحة وكحذا اال يجوز الخصم علي  -4

جهحححات أخحححر  فيمحححا عحححدا حسحححاب الحححدائنين بالبنحححك المركحححز  المصحححر  بحححذات الجهحححة أو 

الحسابات الدائنة التحي تمثحا االسحتقطاعات التحي يشحملها حسحاب جحار  مبحالد دائنحة تححت 

 (2013لسنة 44، 18كتاب دور  اطاع الحسابات والمديريات المالية رام . )التسوية

 

 معاجلات حماسبية تتم يف نهاية العام املايل وينعكس أثرها علي احلساب اخلتامي
بالغ املعالة حبساب جاري املبالغ الدائنة حتت التسوية ويبلغ قيمتها ألف جنيه فأكثر بالنسبة للم

مت تعليتها خالله باإلضافة إيل  ذيأعوام غري العام ال ةومضي علي تعليتها باحلساب أكثر من ثالث
باحلسـاب عـام  املبالغ املعالة بذات احلساب وتبلغ قيمتها اقل من ألف جنيه ومضي علي تعليتها

 :مت تعليتها خالله ذيمايل غري العام ال
يراعي أن يتم تسوية تلك المبالد في نهاية العام المالي بدضافتها إلي اإليرادات المتنوعحة، ويححرر 

، ويؤشر عنها في دفتر الحسحابات الجاريحة الدائنحة (ح.ع 11استمارة )عنها المراجع كشف تسوية 

وية، مع مالحظة أن اإلضافة لإليرادات ليست سو  تحت التسوية أمام كا مبلد برام وتاريخ التس

عملية حسابية الهدف منها تخفيض حجم المبالد المقيدة بالحساب وال تأثير لها علي صاح  الشأن 

راحم  ،112د راحم وامحال). في المطالبة بها في المدة المقررة اانونا لسحريان الححق فحي المطالبحة بهحا

 :ويجر  القيد المحاسبي التالي، (لحساباتمن الالئحة المالية للموازنة وا 813
 

 جار  مبالد دائنة تحت التسوية/ حـمن ×××  

 اإليرادات المتنوعة/ إلي حـ ×××   
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محن الالئححة الماليحة  814ويالح  انه ال يدخا في ايمحة تلحك التسحوية المبحالد الحواردة بالمحادة راحم 

اب ولم يمضحي عليهحا المحدة الموضححة ترححا للموازنة والحسابات، أما بااي المبالد المعالة بالحس

 .إلي حسابات العام المالي التالي كأرصدة افتتاحية

 

وجاري أذون الصـرف ( ح .ع65)بالنسبة للمبالغ املقيدة حبسابي جاري الشيكات املصرفية الصادرة 
لتـايل والتي ال تزيد قيمتها علي ألف جنيه ومل يطالب بها خـالل العـام املـايل ا( ح.ع65)الصادرة 

إليداعها وكذلك املبالغ وبواقي املبالغ التي تزيـد قيمتهـا علـي ألـف جنيـه ويكـون مضـي علـي 
 :أعوام عدا العام الذي مت إيداعها فيه ةإيداعها ثالث

يراعي أن يتم تسوية تلك المبالد في نهاية العام المالي بدضافتها إلي اإليرادات المتنوعحة، ويححرر 

، ويؤشر عنها في دفتر الحسحابات الجاريحة الدائنحة (ح.ع 11ستمارة ا)عنها المراجع كشف تسوية 

تحت التسوية أمام كا مبلد برام وتاريخ التسوية، مع مالحظة أن اإلضافة لإليرادات ليست سو  

عملية حسابية الهدف منها تخفيض حجم المبالد المقيدة بالحساب وال تأثير لها علي صاح  الشأن 

راحم  ،114د راحم وامحال). ة المقررة اانونا لسحريان الححق فحي المطالبحة بهحافي المطالبة بها في المد

 :ويجر  القيد المحاسبي التالي، (من الالئحة المالية للموازنة والحسابات 813
 

 جار  الشيكات المصرفية الصادرة/ حـمن ××× 

 جار  أذون الصرف الصادرة/ حـمن ×××  أو 

 اإليرادات المتنوعة/ إلي حـ ×××   

 

 :بالنسبة للسلف املستدمية
يراعي أن ترد المبالد المتبقية بدون صرف من السلف المسحتديمة فحي نهايحة كحا عحام محالي بحيحث 

حيححث يحتم تحميححا اسححتخدامات  يحتم إافححال أرصحدتها بالكامححا ويظهححر الحسحاب الختححامي خاليحا منهححا،

 عحاماستعاضحة حتحى نهايحة ال  خحرالمستديمة من تاريخ الموازنة بقيمة المبالد المنصرفة من السلفة 

 (من الالئحة المالية للموازنة والحسابات 100ورام  ،114رام  المواد). المالي

 :ويجر  القيد المحاسبي التالي إلافال حساب السلفة المستديمة
 

 من مذكورين      

 (حتى نهاية العام المالي بقيمة المبالد المنصرفة)استخدامات الموازنة / حـ ×××   

 (المستديمة بقيمة المتبقي من السلفة)تحت التسوية  ةالنقدية المتحصل/ حـ ×××   

 إلى مذكورين         

 (المستديمة ايمة السلفةكاما ب)جارى السلفة المستديمة / حـ ×××      

 (المستقطعة والدماات بقيمة الضرائ )جارى مبالد دائنة تحت التسوية / حـ ×××      

 

 :قتةبالنسبة للسلف املؤ
يراعححي أن يححتم إافححال الحسححابات النظاميححة الخاصححة بكافححة السححلف المؤاتححة ابححا نهايححة اليححوم 

األخير من العام المالي، وفي األحوال التي يتعحذر فيهحا القيحام باألعمحال المطلوبحة ابحا نهايحة العحام 

ا ااتضحت المالي يج  تسوية حساب السحلف المؤاتحة فحي نهايحة العحام المحالي ورد المتبقحي منهحا وإذ

الضححرورة الحصححول علححي سححلفة أخححر  فححي العححام المححالي التححالي السححتكمال تلححك األعمححال فيتعححين 

الحصول علي ترخيص أخر من السلطة التي سبق وان رخصت بصرف السلفة مع بيان األسباب 

من الالئححة  112مادة رام ) .التي تدعو لذلك وبشرط  وجود اعتماد مالي مخصص لتلك األعمال

 :ويراعي توريد بااي السلفة المؤاتة ويجر  القيد المحاسبي التالي، (للموازنة والحساباتالمالية 
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 :ايد توريد النقدية المتبقية ( أ )   

 النقدية المتحصلة تحت التسوية/ من حـ ×××   

  استخدامات الموازنة باالستبعاد/ إلى حـ ×××      

 (---نــوع  ---بنـــد  ---مجموعة   ---بــاب )           

 :بكاما القيمة المستخرج بها السلفة المؤاتة يلاى القيد النظامي بقيد عكسي ( ب)   

 األعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤاتة/ من حـ ×××     

--- طرف  المبالد المنصرفة كسلف مؤاتة/ إلى حـ ×××  

لجهحة اإلداريحة إلحالحة لحرئيس اسب  يحال األمر وفي حالة عدم تسوية تلك األرصدة أل  

عححن بححااي ) األمحر إلححي الشحلون القانونيححة ويتحمححا محن بعهدتححه السححلفة المؤاتحة ايمححة مقابححا التحأخير 

علحي أسحاس سحعر الخصحم المعلحن محن البنحك المركحز  المصحر  عحن ( السلفة المتأخر في توريده

ة للسحلفة المؤاتحة وحتحى اليحوم المدة التي تبدأ من اليوم التالي للميعاد الذ  تنتهي فيحه الفتحرة المححدد

محن  111محادة راحم )األخير للعام المالي المنتهي ويورد تلك القيمحة فحورا بخزينحة الجهحة اإلداريحة 

 :ويجر  القيد المحاسبي التالي،  (الالئحة المالية للموازنة والحسابات

 (بقيمة غرامة التأخير)جار  النقدية تحت التسوية / من حـ ×××

 اإليرادات المتنوعة/ إلى حـ ×××          

ويستثني من ذلك المبالد المدفوعة مقدما لسداد ايمة تكاليف السفر للمأموريات المصحلحية 

طبقا للتعريفة المقررة والتي تقع بين عاميين ماليين متحداخلين حيحث يحمحا بهحا العحام المحالي الحذ  

 (لموازنة والحساباتمن الالئحة المالية ل 188مادة رام ). صرفت فيه تلك المبالد 

 

 :بالنسبة للمبالغ احملصلة خبزينة اجلهة اإلدارية يف نهاية العام املايل
يراعي أن تورد كافة المبالد المحصلة إلي البنك المركز  المصر  أو فروعة أو مراسليه أو إلي 

افححال الخزينححة العامححة المختصححة فححي أخححر يححوم عمححا مححن العححام المححالي أيححا كححان ايمتهححا، بحيححث يححتم إ

محن  401محادة راحم ). المالي عامنهاية ال أرصدتها بالكاما ويظهر الحساب الختامي خاليا منها في

ويجر  القيد المحاسبي التالي إلافال حسحاب جحار  النقديحة ، (الالئحة المالية للموازنة والحسابات

 :تحت التسوية

 تحت التسوية ةالنقدية المتحصل/ من حـ ×××    

 ...(بند ... مجموعة ... باب )اإليرادات المتنوعة / حـ إلي ×××         

 ...(بند ... مجموعة ... باب )استخدامات الموازنة باالستبعاد / إلى حـ ×××أو           

 جارى مبالد دائنة تحت التسوية/ إلى حـ ×××أو           

 نة تحت التسويةمديجارى مبالد / إلى حـ ×××أو       

 

 :ات املفتوحة باسم اجلهة اإلدارية لدي البنك املركزي املصري يف نهاية العام املايلبالنسبة للحساب
 

يراعححي أن يححتم تصححفية أرصححدة الحسححابات المفتوحححة باسححم الجهححة اإلداريححة لححد  البنححك المركححز  

وفححي ( وزارات ومصححالم حكوميححة)المصححر  فححي كححا وحححدة مححن وحححدات الجهححاز اإلدار  للدولححة 

محادة ):  ما عحدا مجحالس المحدن والهيلحات العامحة الخدميحة علحي النححو التحالي وحدات الحكم المحلي

 (من الالئحة المالية للموازنة والحسابات (2)مكرر 110رام 

 .بالنسبة للجهاز اإلداري للدولة -أ 

تقوم اإلدارة العامة للحسابات المركزية لوزارة المالية بتصفية حسابات تلحك الوححدات التابعحة 

للدولة عن طريق إرسال حواف  الخصحم واإلضحافة عحن رصحيد الحسحاب فحي  للجهاز اإلدار 

 (من الالئحة المالية للموازنة والحسابات 883المادة . )نهاية شهر يونيو من كا عام مالي
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 .بالنسبة لوحدات الحكم المحلي -ب 

 :تتم تصفية الحسابات السنوية للوحدات التابعة لمجالس المحافظات كما يلي

، ... (حسابات المصروفات وتصحفية المصحروفات )ألرصدة المدينة بالبنك فيما يخص ا 1/ب

 :تكون المعالجة المحاسبية كما يلي

 

 :في دفاتر الوحدا الحسابية بمجلس المحافظة 1/1/ب

يححتم تصححفير الحسححابات السححنوية المدينححة الخاصححة بمجلححس المحافظححة فححي حسححاب البنححك  -1

 :يالمركز  العام بموج  القيد المحاسبي التال

 (من وااع حافظة الخصم)جار  البنك المركز  المصر  / من حـ ×××    

 .... استخدامات الباب  –جار  البنك المركز  / حـ×××          

 تصفية مصروفات  –جار  البنك المركز  / حـ×××          

 جار  البنك المركز  العام لمجلس المحافظة/ إلى حـ ×××          

بات السححنوية المدينححة الخاصحة بالوحححدات التابعححة لمجلحس المحافظححة فححي يحتم تصححفير الحسحا -2

 :حساب البنك المركز  العام لمجلس المحافظة بالقيد المحاسبي التالي

 (التابعة لمجلس المحافظة.....  )جار  وحدة / من حـ ×××    

 جار  البنك المركز  العام لمجلس المحافظة/ إلى حـ ×××          

الحسابية لمجلحس المحافظحة حافظحة خصحم لكحا وححدة محن الوححدات التابعحة  ترسا الوحدة -3

 (.ايمة الرصيد ونوع الحساب)مبينا طبيعة العملية 

 

 في دفاتر الوحدات الحسابية التابعة لمجلس المحافظة 1/2/ب

تقححوم الوحححدة الحسححابية التابعححة لححد  تلقححي حافظححة الخصححم المشححار إليهححا بتسححجيلها فححي دفاترهححا 

 :لقيد المحاسبي التاليبموج  ا

 (من وااع حافظة الخصم)جار  البنك المركز  المصر  / من حـ ×××   

 .... استخدامات الباب  –جار  البنك المركز  / حـ×××          

 تصفية مصروفات  –جار  البنك المركز  / حـ×××          

 جار  مجلس المحافظة/ إلى حـ ×××          

فحي دفحاتر ... ( حسابات المصروفات وتصفية المصروفات )ابات البنك وبذلك يتم تصفير حس

 .الوحدات الحسابية التابعة لمجلس المحافظة

 

، تكححون ... (حسححابات المححوارد وتصححفية اإليححرادات )فيمححا يخححص األرصححدة الدائنححة بالبنححك  2/ب

 :المعالجة المحاسبية كما يلي

 

 :ظةدفاتر الوحدا الحسابية بمجلس المحاف في 2/1/ب

يحححتم تصحححفير الحسحححابات السحححنوية الدائنحححة الخاصحححة بمجلحححس المحافظحححة فحححي حسحححاب البنحححك  -1

 :المركز  العام بموج  القيد المحاسبي التالي

 جار  البنك المركز  العام لمجلس المحافظة / من حـ ×××   

 (من وااع حافظة اإلضافة)جار  البنك المركز  المصر  / إلى حـ ×××      

 .... إيرادات الباب  –جار  البنك المركز  / ـح×××           

 تصفية إيرادات –جار  البنك المركز  / حـ×××    
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يححتم تصححفير الحسححابات الدائنححة السححنوية الخاصححة بالوحححدات التابعححة لمجلححس المحافظححة فححي  -2

 :حساب البنك المركز  العام لمجلس المحافظة بالقيد المحاسبي التالي

 المركز  العام لمجلس المحافظة جار  البنك / من حـ ×××   

 (التابعة لمجلس المحافظة.... )جار  وحدة / إلى حـ ×××      

ترسا الوحدة الحسابية لمجلس المحافظة حافظة إضافة لكا وحدة محن الوححدات التابعحة مبينحا 

 (.ايمة الرصيد ونوع الحساب)طبيعة العملية 

 

 س المحافظةفي دفاتر الوحدات الحسابية التابعة لمجل 2/2/ب
تقوم الوححدة الحسحابية التابعحة لحد  تلقحي حافظحة اإلضحافة المشحار إليهحا بتسحجيلها فحي دفاترهحا 

 :بموج  القيد المحاسبي التالي

 جار  مجلس المحافظة / من حـ ×××   

 (من وااع حافظة اإلضافة)جار  البنك المركز  المصر  / إلى حـ ×××      

 .... إيرادات الباب  –المركز  جار  البنك / حـ×××           

 تصفية إيرادات –جار  البنك المركز  / حـ×××    

فححي دفححاتر ... ( حسححابات المححوارد وتصححفية اإليححرادات )وبححذلك يححتم تصححفير حسححابات البنححك 

 .الوحدات الحسابية التابعة لمجلس المحافظة

 
 :حدات الحسابية التابعةفيما يخص الحسابات الجارية الممسوكة بين مجلس المحافظة والو 3/ب

لكححا وحححدة حسححابية بحيححث يتعححادل ( ح.ع 18)تظهححر أرصححدة تلححك الحسححابات فححي االسححتمارة 

الدائن لحساب مجلس المحافظة مع الجان  المحدين لحسحاب الوححدة التابعحة والعكحس )الجانبان 

لحس لكحا الوححدات الحسحابية التابعحة لمج( ح.ع 18)ويترت  علي تجميع االستمارة ، (بالعكس

الخاصحة بمجلحس المحافظحة تصحفير تلحك ( ح.ع 18)المحافظة وتضمينها االستمارة المركزية 

 .الحسابات في نهاية شهر يونيو من كا عام مالي

 

 .بالنسبة للهيئات العامة الخدمية -ج 

يتم تصفير حسابات العام المالي بالهيلحة عحن طريحق تسحوية داخليحة لتصحفيرها بموجح  القيحود 

 :المحاسبية التالية

 بالنسبة لألرصدا المدينة الواردا في حافظة الخصم -1

 (من وااع حافظة الخصم)جار  البنك المركز  المصر  / من حـ ××× 

 .... استخدامات الباب  –جار  البنك المركز  / حـ×××          

 تصفية مصروفات  –جار  البنك المركز  / حـ×××          

 لمركز  العام للهيلةجار  البنك ا/ إلى حـ ×××          

 بالنسبة لألرصدا الدائنة الواردا في حافظة اإلضافة -2

 جار  البنك المركز  العام للهيلة/ من حـ ×××   

 (من وااع حافظة اإلضافة)جار  البنك المركز  المصر  / إلى حـ ×××      

 .... إيرادات الباب  –جار  البنك المركز  / حـ×××           

 تصفية إيرادات –  البنك المركز  جار/ حـ×××    

فحي المحدة الرابعحة بقيمحة الفحرق ( ح.ع 18)وبذلك يظهر رصيد البنك المركز  في االسحتمارة 

 .المدينون-البنك المركز  المصر  الدائنون و-بين حسابي البنك المركز  المصر 
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يـة واإلدارة املركزيـة بالنسبة إلثبات تداول الطوابع والنمـاذج املدموغـة فيمـا بـني اجلهـات اإلدار
 :لشئون الدمغة ورسم التنمية مبصلحة الضرائب املصرية وإقفاهلا يف نهاية العام املايل

 
إدارية في ذمتها عهدة طوابع ونماذج مدموغة بدرسال كشف كا جهة في نهاية كا عام مالي تقوم 

ححده وذلحك حتحى نهايحة تفصيلي بالبااي لديها بدون بيع من هذه الطوابع والنماذج نوعا نوعحا علحي 

اإلدارة المركزيححة لشححلون الدماححة ورسححم التنميححة بمصححلحة شححهر يونيححو مححن كححا عححام ويرسححا إلححي 

ويجححر  القيححد ، (مححن الالئحححة الماليححة للموازنححة والحسححابات 310مححادة راححم ). الضححرائ  المصححرية

حتحى نهايحة العحام  المحاسبي التالي في دفاتر الجهة اإلدارية بقيمحة الطوابحع والنمحاذج غيحر المباعحة

 :المالي

 

 (مصلحة الضرائ )جار  مبالد مدينة تحت التسوية طرف / حـمن ××× 

 (صاح  العهدة)جار  مبالد مدينة تحت التسوية طرف / إلي حـ ×××  

 

 .ويرفق بتلك التسوية صورة من الكشف التفصيلي المرسا إلي مصلحة الضرائ  المصرية

فححاتر مصححلحة الضححرائ  المصححرية عنححد وصححول الكشححف ويجححر  القيححد المحاسححبي التححالي فححي د

 :التفصيلي الذ  يرفق بالتسوية

 

 اإليرادات باالستبعاد/ حـمن ××× 

 (الجهة اإلدارية)جار  مبالد دائنة تحت التسوية طرف / إلي حـ ×××  

 

ة بالنسبة إلثبات تداول جوازات السفر وتذاكر املرور فيما بني مديريات األمن باحملافظـات ومصـلح
 :اجلوازات واهلجرة واجلنسية وإقفاهلا يف نهاية العام املايل

 
محديريات األمحن بالمحافظحات المختلفحة بدرسحال كشحف تفصحيلي كحا في نهايحة كحا عحام محالي تقحوم 

بالبااي لديها من عهدة جوازات السفر وتذاكر المرور بدون بيع وذلك حتى نهاية شحهر يونيحو محن 

محن  318محادة راحم ). زات والهجرة والجنسية بوزارة الداخليحةالجوامصلحة كا عام ويرسا إلي 

، ويجحر  القيحد المحاسحبي التحالي فحي دفحاتر محديريات األمحن (الالئحة المالية للموازنحة والحسحابات

 :بقيمة جوازات السفر وتذاكر المرور غير المباعة حتى نهاية العام المالي

 

 (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) جار  مبالد مدينة تحت التسوية طرف/ حـمن ××× 

 (رئيس الخزينة)جار  مبالد مدينة تحت التسوية طرف / إلي حـ ×××  

 

ويرفححق بتلححك التسححوية صححورة مححن الكشححف التفصححيلي المرسححا إلححي مصححلحة الجححوازات والهجححرة 

 والجنسية، ويجر  القيحد المحاسحبي التحالي فحي دفحاتر مصحلحة الجحوازات والهجحرة والجنسحية عنحد

 :وصول الكشف التفصيلي الذ  يرفق بالتسوية

 (بقيمة الدماة ورسم التنمية عن جوازات السفر المتبقية)الدائنة تحت التسوية / حـمن ××× 

 (30/1بقيمة جوازات السفر المتبقية في ) اإليرادات باالستبعاد/ حـمن ××× 

 ... (..مديرية أمن )جار  مبالد دائنة تحت التسوية طرف / إلي حـ ×××  
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 (:إعانة سد العجز)بالنسبة لقيمة الفرق بني االستخدامات واملوارد يف نهاية العام املايل 
يراعي أن تتساو  ايمة الموارد واالستخدامات في الوححدات اإلداريحة غيحر اإليراديحة عحن طريحق 

داريحة فيمحا إافال ايمة الفرق بين الموارد واالسحتخدامات فحي نهايحة العحام المحالي لتلحك الوححدات اإل

 :يعرف باإلعانة السيادية وفقا للقيد المحاسبي التالي 

 (عجز اإلعانة)جار  الحسابات المدينة تحت التسوية طرف وزارة المالية / من حـ ×××     

 إيرادات الباب الخامس / إلى حـ ×××          

 (المحليةاالاتراض وإصدار األوراق المالية )مجموعة                            

 بند    إصدار أوراق مالية بخالف األسهم                           

 نوع     سندات على الخزانة العامة                           
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نظام الرقابة املالية علي  املتطلبات األساسية لتصميم وبناء وتقييم: ثالثا
 نفاق العام إلا

األجور لكافة الجهات يسمح باستقطاع مبالغ التأمينات والمعاشات  لحسابتصميم برنامج  -1
والضرائب وكافة االستقطاعات الواجبة الخصم طبقا للمنظم لذلك بما يساعد علي توحيد 

حاسبية والرقابية ووفقا لضوابط رقابة االمتثال مع مراعاة أن يقرر له اإلجراءات الم
تعليمات إلزامية لتطبيقها علي كافة الجهات مما يتيح تخفيض كاهل المراقب المالي من 

 .االلتزام المنوط به تطبيقها
 (GFMIS)االطالع علي تطبيق نظاام ميكناة اإلدارة المالياة بالسماح للمراقب المالي حق  -2

االلتزامات الممنوحة في بداية مرحلة اإلنفاق بما يتيح له التحذير للجهة اإلدارياة وفقاا علي 
لمااا اطلااع عليااهل ويسااتلزم ذلااك تعااديل التطبيااق الحااالي ليساامح لتلااك التوصااية دون الحاجااة 

 .لتعديل الضوابط القانونية الحاكمة
ساائولية داخاال كاال تحديااد الواضااح للمسااتويات اإلداريااة المختلفااة ولخطااوط الساالطة والمال -3

 .مستوى إداري
بماا يضامن  تحقيق االستقالل التنظيمي بين اإلدارات المختلفاة حتاي يمكان تقسايم الواجباات -4

عدم قيام موظف واحد باأداء عملياة مان بادايتها لنهايتهاال ويضامن عادم وجاود ازدوا  فاي 
 .أداء العمل بين اإلدارات المختلفة بعضها ببعض

يااة بماا يضاامن العادد الكااافي مان األفااراد الما هلين بالقاادر الااذي إعاادة توزيااع العمالاة الداخل -5
 .يتطلبه حجم العمل ومتطلبات نظام الرقابة المالية

العمل علي توافر أنظمة الضبط الداخلي ووظيفة المراجعة المالية علي اعتبار أنهم من أهم  -6
 .أدوات الرقابة األساسية والمطلوبة لزيادة فعالية نظام الرقابة المالية

إعداد برامج تدريب مهنية مساتمرة لتنمياة مهاارات العااملين فاي اإلدارة المالياة واإلدارات  -7
األخرى الساتيعاب مفهاوم الرقاباة المالياة ووضاع شاروط معيناة الختياار وتعياين وتادريب 

 .العاملين الجدد
المالزمة لكل ( المشكالت –الخصوصية  –المعوقات ) القدرة علي تحديد وتقدير المخاطر  -8

ظيفةل والمرتبطة بنظام الرقابة المالياةل وتلاك المخااطر التاي تواجاه عملياة إعاداد القاوائم و
 .والتقارير المالية وجمع المعلومات

وضع السياسات واألطر والعمليات الخاصة باألنشطة التي تتضمن تقدير و إدارة المخاطر  -9
 –قااة وسااالمة البيانااات د –اإلفصاااح  –الشاافافية ) التااي تحاايط باسااتخرا  التقااارير الماليااة 
 .المرتبطة بنظام الرقابة المالية( التعبير الحقيقي عن المركز المالي 

العمل علي توافر نظام معلومات مالئم يوفر المعلومات الالزمة للتخطايط والرقاباة واتخااذ  -11
هيكل التنظيمي تساعد علاي القرارات في الوقت المناسب وضرورة توافر قنوات اتصال بال

 .توصيل المعلومات لمستخدميهال لزيادة فاعلية أداء اإلدارة المالية الحكومية
ضرورة التعاون وتنسيق دور كل من المراجعة المالياةل و الرقاباة قبال الصارف و اإلدارة  -11

 .العليا والرقابة بعد الصرف حتي يمكن تقييم األداء عن نظام الرقابة المالية
( وكياال الحسااابات  –ماادير الحسااابات ) لنظاار فااي اختصاصااات المراقااب المااالي إعااادة ا -12

وصااوال إلااي تحديااد واضااح للساالطات و المساائوليات بمااا يمكاان ماان تطبيااق أساا  محاساابة 
 .المسئولية

اعتماد إعداد قوائم التدفق النقادي كارجراء اساتباقي للادورة المساتندية بماا يسااهم فاي إمكاان  -13
 .ند حدوثهل واالستخدام الدقيق للنفقة الرقابة المالية للنشاط ع
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 التقارير املالية للحسابات اخلتامية املتطلبات األساسية إلعداد: رابعا
 

يجب أن تكون دراسة البيانات دراسة تحليلياة الساتنتا  حقاائق منهاال وبماا يفياد فاي  -1

رسم السياسة العامة للدولة وفي تطوير الانظم المالياة وساد الثتارات والتعارف علاي 

 .اتجاهات الم شرات المالية ومدلوالتها

يجب أن تمد الحسابات الختامية المعدة عن السنوات السابقة كل من السلطة التنفيذية  -2

والساالطة التشااريعية بمااا يلاازم ماان معلومااات تفااي باتخاااذ القاارارات الخاصااة بضاابط 

 .تقديرات اإلنفاق ومتحصالت الموارد عن موازنة السنة المالية الجديدة

ن تعبر الحسابات الختامية وأن تفصاح عان الثتارات التاي اعترضات ناواحي يجب أ -3

التنفيذ خالل العام السابق والمخالفاات المالياة التاي ارتكبات والخلال المحاسابي حتاي 

 .يمكن في ضوءها وضع خطط وسياسات اإلصالح

يجاب أن يعبار الحسااب الختاامي عان المركااز الماالي للدولاة تعبيارا حقيقياا متضاامنا  -4

 .تنفيذ الموازنة العامة نتائج

يجااب أن تكااون بيانااات الحساااب الختااامي معباارة عاان اإلنفاااق الفعلااي علااي وظااائف  -5

 (....-العدالة–الدفاع  –األمن  –الصحة  –التعليم )الدولة 

يجااب أن تظهاار الحسااابات الختاميااة المااوارد الفعليااة وفقااا لتصاانيفاتهال ماان أوعيااة  -6

 .من الموارد علي الدخلل وغيرها وضرائب ضريبة نوعية

يجااب أن تظهاار الحسااابات الختاميااة مركااز الاادين العااام الااداخليل ليساااهم ذلااك فااي  -7

تطوير أساليب اإلنفاقل وتحصيل المواردل بما يخفاف العابء علاي الموازناة العاماة 

 .للدولة

 

                                                     

           

ِ َربِّ اْلَعاَلِمينَ َوآِخُر َدْعَواُهْم          َأِن اْلَحْمُد َلِِله
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