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 قرار رئيس مجلس الوزراء
 رقم 1769 لسنة 2020

برفع كفاءة اإلنفاق الحكومى وتعظيم اإليرادات
رئيس مجلس الوزراء

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛

ــرض رســـم تنميـــة المـــوارد المالية  وعلـــى القانـــون رقـــم 147 لســـنة 1984 بـف

 للدولة وتعديالته ؛

وعلـــى القانون رقم 15 لســـنة 2004 بتنظيم التوقيع اإللكترونى وبإنشـــاء هيئة 

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود 

الحكومية وتعديالته ؛

2016 لسنة   81 رقــم  بــالــقــانــون  ــصــادر  ال المدنية  الــخــدمــة  قــانــون   وعــلــى 

والئحته التنفيذية ؛

 وعلـــى قانون تنظيـــم التعاقدات التى تبرمهـــا الجهات العامة الصـــادر بالقانون 

رقم 182 لسنة 2018 ، والئحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم اســـتخدام وســـائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 

لسنة 2019 ؛

ــرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 1209 لســـنة 2014 بتشـــكيل اللجنة  وعلـــى ـق

الهندسية الوزارية وتعديالته ؛
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وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق االنضباط المالى 

واإلدارى ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومى وتعديالته ؛

وبناًء على ما عرضه وزير المالية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر

)المادة األولى(

)نطاق السريان(

تســـرى أحـــكام هذا القرار على الجهـــات التى تتضمنها الموازنـــة العامة للدولة، 

ووحـــدات الجهـــاز اإلدارى للدولة مـــن وزارات ومصالح وأجهزة لهـــا موازنات خاصة ، 

ووحـــدات اإلدارة المحليـــة والهيئـــات العامة الخدميـــة واالقتصادية ، ومـــا يتبع هذه 

الجهـــات من وحـــدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيمـــا عدا صناديق الرعاية 

االجتماعية المنشـــأة بها والتى تعتمد فى تمويلها بصفة أساســـية على االشـــتراكات 

الماليـــة من أعضائها ، والمشـــروعات الممولة من الحســـابات الخاصة ، دون اإلخالل 

 بأحـــكام االتفاقيات الدولية ، وذلك كله فيما لم يرد فى شـــأنه نص خاص فى القوانين

ــرارات الصادرة بإنشـــائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصـــادرة بناًء على تلك   أو الـق

القوانين أو القرارات ، ويشار إليها فى باقى أحكام هذا القرار »بالجهات« .

)المادة الثانية(

)تحصيل وتعظيم اإليرادات العامة(

يتعيـــن علـــى الجهات اتخاذ إجـــراءات فوريـــة لتحصيل إيراداتها المســـتحقة ، 

ومديونياتها غير المحصلة والمتراكمة عن ســـنوات مالية ســـابقة ، والواجب تحصيلها 

سواء عن خدمات تم تأديتها أو أصول تم تأجيرها أو بيعها ، مع مراعاة معالجة الخلل 

فى تقديرات القيم اإليجارية لألصول المؤجرة مقارنة بالقيم السوقية .
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)المادة الثالثة(

)تخطيط االحتياجات السنوية(

يجب على إدارة التعاقدات بكل جهة مخاطبة كافة القطاعات واإلدارات والوحدات 

التابعـــة لها وكذا إدارة التخطيط بها فيما يخص االســـتخدامات االســـتثمارية لحصر 

احتياجاتهـــا المطلوبة للســـنة المالية التالية وفًقا للنماذج التـــى أعدتها الهيئة العامة 

للخدمـــات الحكومية لهذا الغرض وصدر بشـــأنها منشـــور عـــام وزارة المالية رقم 14 

 لسنة 2019 ، ويجب التأكد من أن االحتياجات المطلوبة فعلية وضرورية لسير العمل

 أو اإلنتاج بناًء على دراسات واقعية وموضوعية ، وذلك كله بعد اتخاذ واستيفاء ما يلزم 

من دراسات السوق وطلب المعلومات لتحديد احتياجاتها بكل دقة من حيث الكميات 

والمواصفـــات واالعتمـــادات الماليـــة المطلوبة لها ، وبعد مراجعة مســـتويات التخزين 

ومعدالت االســـتهالك ومقررات الصرف ، والقيام بتجميع االحتياجات وتقســـيمها إلى 

مجموعات متجانسة .

ويكـــون تقدير قيمة االحتياجات المدرجة بالخطة وفًقا لألســـس المنصوص عليها 

بالمـــواد )27( ،)28( و)154( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى 

تبرمهـــا الجهـــات العامـــة الصادرة بقرار وزيـــر المالية رقم 692 لســـنة 2019 ، وبما 

يتماشى مع طبيعة العملية .

ويجب على اإلدارة المختصة بكل جهة االنتهاء من إعداد خطة احيتاجات الجهة 

قبل تقديم مشروع موازنتها لوزارة المالية بوقت كاٍف ، وعرضها على السلطة المختصة 

العتمادهـــا، وتخطر وزارة الماليـــة بخطة االحتياجات المعتمدة لمناقشـــتها وإدراجها 

ضمـــن موازنة الجهة اإلداريـــة وتخطر وزارة التخطيط والتنميـــة االقتصادية بما يخص 

االستخدامات االستثمارية ، وذلك فى الموعد المحدد لتقديم مشروع الموازنة .
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وعلى اإلدارة المختصة تعديل خطة احتياجاتها فى ضوء ما يتم تخصيصه وإقراره 

لها من اعتمادات مالية ، وإعادة عرضها على السلطة المختصة العتمادها فى شكلها 

النهائى ونشـــرها على بوابة التعاقدات العامة فور بداية الســـنة المالية ، وتخطر الهيئة 

العامة للخدمات الحكومية بهذه الخطة إلعمال شئونها .

ويستثنى من النشر على بوابة التعاقدات العامة الحاالت التى تقتضى اعتبارات 

األمن القومى عدم النشر عنها وفًقا لما تقدره السلطة المختصة .

وعلـــى الجهات مراعاة عدم تجاوز االعتمادات المخصصة لها لتدبير احتياجاتها 

وفًقا لخطتها ، وااللتزام بالفترات الزمنية المحددة للطرح وطرق التعاقد الواردة بها.

)المادة الرابعة(

)كراسات الشروط والعقود النموذجية(

يتعيـــن على الجهات االلتزام بنماذج كراســـات الشـــروط والمواصفات ، وأنماط 

ــود النموذجية واألدلة اإلرشـــادية، وغيرها ، الصادرة عـــن الهيئة العامة للخدمات  العـق

الحكومية والتى تعدها الوزارات والجهات المعنية وفًقا الختصاصاتها وطبيعة عملها، 

على أن تتخذ الجهات ما يلزم بشـــأن تضمين کراســـة الشـــروط النموذجية المواصفات 

الفنية والتوصيف الفنى الكافى لموضوع التعاقد وأى اشتراطات إضافية ترى تضمينها 

بها، وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل الطرح .

)المادة الخامسة(

)تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة(

على الجهات االلتزام بما يأتى :

1 - عدم اللجوء إلى التعاقد باالتفاق المباشر إال فى الحاالت المنصوص عليها 

بالمادة )62( من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 

رقم 182 لسنة 2018 وبمراعاة الحدود المنصوص عليها بالمادة )63( منه .
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وفى حال التعاقد باالتفاق المباشـــر على شراء أو استئجار المنقوالت أو األعمال 

أو تلقى الخدمات منخفضة القيمة والتى ال تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه فى المرة 

الواحدة، وال تجاوز مائة ألف جنيه خالل السنة المالية، يجب أن تكون هذه التعاقدات 

لتلبية كافة المتطلبات الالزمة بصفة عاجلة .

2 - عدم التعامل مع المســـجلين لديها بســـجالتها أو غيرهم إال بعد تســـجيلهم 

لبياناتهم على بوابة التعاقدات العامة أو تحديثها حال تعديلها.

ويجب على الجهة مراعاة إمكانيات المشـــروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية 

الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين باألنشطة المختلفة وذلك من خالل تبسيط 

اإلجراءات الالزمة لتســـجيلها، ومراعاة تحديد أســـس ومعايير موضوعية مســـبقة عند 

اتخاذ إجراء التأهيل المسبق لهذه المشروعات وبما يتماشى مع طبيعة العملية.

3 - مراعاة سياسات الدولة االقتصادية واالجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس 

الوزراء فى تعاقداتها، ومراعاة اعتبارات الجودة والتكلفة، وتضمين متطلبات التعاقد 

المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقييم الفنى والمالى، ومؤشرات األداء وغيرها.

4 - تطبيق معايير العالنية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ 

الفرص، وتجنب تعارض المصالح فيما يتخذ من إجراءات التعاقد .

5 -  االلتـــزام بالنشـــر عـــن العمليـــات التى يتم طرحهـــا بجميع طـــرق التعاقد 

المنصوص عليها بالمادة )7( من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة 

الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 علی بوابة التعاقدات العامة، على أن يتضمن 

 النشـــر طريق التعاقد وشـــروطه واألســـباب المبررة التباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم

  الفنـــى والمالـــي، وغيرهـــا مـــن البيانات التـــى حددها القانـــون والئحتـــه التنفيذية،

 عـــدا العمليات التى تتطلب اعتبارات األمن القومى عدم النشـــر عنها وفقا لما تقدره 

السلطة المختصة.
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)المادة السادسة(

)شراء واستخدام المركبات(

أوال- يحظر على الجهات ما يلى :

1 -  شـــراء المركبـــات )الصالـــون، والصالـــون المجهـــزة بتجهيـــزات خاصـــة 

 الستخدامات معينة أيا كان الغرض منها، والجيب، واالستيشن، أو ذات الدفع الرباعى

ــردة أو مزدوجـــة وخالفـــه(، واألتوبيس،   )4 × 4(، والنقـــل )البيـــك أب کابينـــة مـف

 والمينى باص، والميكروباص والمينى ميكروباص( والموتوسيكالت .

وفـــى حالة الحاجة الملحة والضرورية لشـــراء مركبات جديـــدة، فيتعين على هذه 

الجهـــات االلتـــزام بـــأن يتم ذلك عـــن طريق االســـتبدال، وتعرض طلبات الشـــراء على 

وزارة التخطيـــط والتنميـــة االقتصادية للنظر فى الموافقة عليها، على أن يتم الشـــراء 

مركزًيا بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعد رجوع الجهات للهيئة الســـتيفاء 

اإلجراءات المطلوبة لبيع كافة المركبات المســـتبدلة، وعلى أن يكون الشـــراء فى حدود 

االعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وســـائل النقل واالنتقال بالموازنة 

االســـتثمارية أو من خـــالل التمويل الذاتى للجهة، وبمراعاة أحكام التأشـــيرات العامة 

للموازنة االستثمارية .

2 - اســـتخدام الســـيارات ذات الكابينـــة المفردة أو المزدوجـــة والجيب كخطوط 

مشـــترکين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها على األعمال المصلحية المخصصة من 

أجلها، وال يجوز الخروج على هذا الحظر إال فى الحاالت االســـتثنائية التى ال يتوافر 

فيها لدى الجهة ســـيارات الركوب العادية ويتعذر فيها توفير تلك السيارات وذلك بعد 

الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية فى كل حالة .

3 - طلـــب ترخيص الســـيارات الحكومية بلوحات مالكـــى إال فى أضيق الحدود 

وللضـــرورة الملحة والمبنية على أســـس موضوعية وطبقا لقواعد اســـتخدام الســـيارات 
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الحكومية، مع إعادة النظر فى اســـتمرار تخصيص سيارات النتقاالت الوفود األجنبية، 

وذلك على ضوء االســـتخدام الفعلى لألغراض المخصصة من أجلها وبيان الوفود التى 

قامت بزيارة الجهة خالل العام .

ثانًيا- على الجهات االلتزام باآلتى :

1 - اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خالل فترة تشغيلها، 

وترشـــيد اســـتخدامها ســـواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل 

الجماعـــي، والحد من التكاليف المنفقة ، وربط االشـــتراكات التـــى يدفعها العاملون 

الستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجًيا.

2 - عـــدم تضمين کراســـات الشـــروط والمواصفات الخاصة بأعمـــال المقاوالت 

ــزم المتعاقدين معها علـــى تنفيذ مقـــاوالت األعمال بتوفيـــر أية أصناف  نصوصـــا تـل

 أو تجهيزات غير ذات صلة بأعمال المقاولة وعلى األخص توريد أو استئجار سيارات 

ــوب، ويجوز لها فى حالة الضرورة القصوى تدبير احتياجاتها عن طريق االســـتئجار  رـك

لمدة عام وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.

3 - موافـــاة الهيئـــة العامة للخدمات الحكومية بكافـــة البيانات الخاصة بحصر 

ســـيارات الركوب الحكومية والمالكـــى والمحافظة .... إلخ بكافـــة أنواعها الموجودة 

حاليا بالجهة وفقا للنماذج التى تصدرها الهيئة والتى يمكن تحميل نســـخة إلكترونية 

منها من خالل الموقع اإللكترونى للهيئة، وعلى أن تراعی الجهات الدقة واستيفاء كافة 

بنود النماذج وإخطار الهيئة بها خالل الشهر األول من السنة المالية.

)المادة السابعة(

)إدارة المخزون(

أوالً - يحظر على الجهات تضمين خطة االحتياجات الســـنوية لها أصناًفا يوجد 
ــوب، أو التعاقد على  ــواع مماثلة لهـــا أو بديلة عنها تفى بالغرض المطـل بالمخـــازن أـن
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 هـــذه األصناف، ويتعين التحقـــق من عدم توافر الصنف محـــل التعاقد بمخازن الجهة

 أو الجهات التابعة لها عند التخطيط واإلعداد ألى عملية لتحقيق االستفادة الكاملة 

من المخزون السلعى والراكد .

وعلـــى جميع الجهات موافـــاة الهيئة العامة للخدمـــات الحكومية ببيان تفصيلى 

کمى وقيمى باألصناف الراكدة طبًقا للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة .

وعلى الجهات تضمين شـــروط طرح عمليات شراء المنقوالت نـًصا خـاًصـا يقضى 

بـــأن يكـــون توريد كميات األصناف المتعاقد عليها من خـــالل برنامج زمنى على مدار 

ســـنة التعاقد وطبقا لطبيعة األصناف والغرض من الحصول عليها ومعدالت استهالكها 

الفعلية، وذلك للحد من تراكم المخزون الحكومى وضمان صالحية وجودة ما يتم توريده.

ثانًيا - على الجهات اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف اآلتية :

1 - رفع كفاءة إدارات المخازن عن طريق اآلتى :

)أ( إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها.

)ب( االســـتمرار فى تعميم تجربة التبادل البينى ألصناف المخزون الســـلعى بين 

كافة الجهات اإلدارية.

)ج( استكمال تنفيذ مشروع ميکنة األعمال واألنشطة المخزنية بالجهات وخاصة 

الجهات التی تم ميكنتها وتدريب العاملين بها على النظام الخاص بالميكنة.

)د( إلزام كافة الجهات بإعداد المقاسات السنوية والجرد السنوى بكل دقة وطبًقا 

لالئحة المخازن الحكومية.

2 - سرعة التصرف فى األصناف الموجودة بالمخازن )الراكد - الكهنة - الخردة( 

 بأنواعهـــا، الزائـــدة عن حاجتها، أو المســـتغنى عنها، أو يخشـــى عليهـــا من التلف،

 أو غيـــر الصالحة لالســـتعمال، ويتم تحديد المســـئولية فى حالـــة بقاء األصناف التى 

يتقرر االستغناء عنها لمدة تزيد على سنة من تاريخ تقرير االستغناء عنها دون العرض 
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علـــى الســـلطة المختصة، طبقا ألحكام قانون تنظيم التعاقـــدات التى تبرمها الجهات 

العامة الصادر بالقانون رقم 182 لســـنة 2018 والئحته التنفيذية، ويتعين على إدارة 

التعاقدات التنســـيق مع إدارة المخازن إلعداد حصر باألصناف المســـتغنى عنها، يتم 

عرضه على الســـلطة المختصة متضمنا مقتـــرح التصرف ، ويجوز للجهات االتفاق مع 

الهيئة العامة للخدمات الحكومية لقيامها بتولى اإلجراءات نيابة عنها .

3 - تعظيم االســـتفادة من األصناف )الراكد - الكهنة - الخردة( بأنواعها وعدم 

إهدارهـــا، وأن تكون األولوية للتصرف فيها بالبيع بالســـعر العـــادل إلى الهيئة القومية 

لإلنتاج الحربى .

4 - الحد من شـــراء أية مســـتلزمات أو خامات أو قطع غيار وخالفه قبل التحقق 

من عدم وجود الصنف المطلوب شـــراؤه بالمخازن من خالل مســـئول المخازن، بتوقيعه 

على طلب الشراء.

)المادة الثامنة(

)االتفاقية اإلطارية(

تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنفيذ إجراءات االتفاقية اإلطارية لتدبير 

احتياجات جميع الجهات من األصناف شـــائعة االســـتخدام )أجهزة الحاســـبات اآللية، 

والطابعات، والفاكســـات، والماســـحات الضوئية وآالت التصويـــر، وأجهزة التكييف، 

والورق دارج االســـتخدام )تصوير »A3 A4« - مســـطر »مفرد، مجوز«(، واللمبات 

ــرة للطاقـــة »LED«( وفقا للطرق المنصوص عليهـــا بقانون تنظيم  الكهربائيـــة الموـف

التعاقـــدات التـــى تبرمها الجهـــات العامة الصـــادر بالقانون رقم 182 لســـنة 2018 

وبأسلوب االتفاقية اإلطارية الموضح قواعدها وإجراءاتها بالمادتين )137(، و)138( 

مـــن الالئحـــة التنفيذية لهـــذا القانون ، وعلى أســـاس الوحدة الواحدة، والترســـية على 

أصحاب العطاءات األفضل شروًطا واألقل سعًرا، وإخطار الجهات للقيام بإصدار أوامر 
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التوريد حسب االحتياجات المعتمدة ، من السلطة المختصة لكل جهة فى ضوء ما تم 

تخصيصه وإقراره لها من اعتمادات مالية لهذا الغرض، وإبرام العقود وتنفيذها.

وتتولى الجهات تنفيذ إجراءات الشـــراء على مستوى كل وزارة أو محافظة لتدبير 

احتياجاتها من األصناف شـــائعة االســـتخدام )األثاثات المكتبيـــة، األحبار بأنواعها، 

 بطاريـــات وإطارات الســـيارات وفقـــا لإلجراءات المنصـــوص عليها فـــى الفقرة األولى

 من هذه المادة.

 ويجـــوز للجهات فى حالة الحاالت الطارئة أو العاجلـــة وبموافقة الوزير المختص

 أو المحافظ شراء أى من األصناف المشار إليها بهذه المادة باالتفاق المباشر بالكمية 

أو العدد الالزم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل ولحين توريد تلك األصناف التى يتم 

شـــراؤها بأســـلوب االتفاقية اإلطارية ، على أن يتم الشراء بما ال يجاوز نسبة )٪20( 

من الكمية أو العدد المطلوب شراؤه بأسلوب االتفاقية اإلطارية، وبمراعاة الفقرة الثانية 

من البند )1( من المادة الخامسة من هذا القرار .

)المادة التاسعة(

يكون االســـتثناء من حكمى االســـتبدال واالتفاقية اإلطاريـــة الواردين بالمادتين 

ــرار بموافقة رئيس مجلس الـــوزراء، بناء على المبررات  السادســـة والثامنة من هذا الـق

الملحة والضرورية التى تعرضها الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار .

)المادة العاشرة(

)الشراء من المنتج المحلى(
1 - تشـــجيًعا للصناعـــة المحليـــة والمنتـــج المحلي، يكون الشـــراء من اإلنتاج 

المحلـــي، ودون النـــص فى المواصفة الفنية على ما يحول دون شـــراء المنتج المحلي، 

وفى حدود االعتمادات المخصصة، دون طلب أى زيادة فى اعتمادات الموازنة، ويسرى 

ذلك بصفة خاصة على األصناف اآلتية :

 المركبات والموتوسيكالت .
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األثاثات بما فى ذلك األثاث الالزم للمدارس والمعاهد والجامعات .

أجهزة الحاسب اآللى وأجهزة التكييف الالزمة لها.

أجهزة الوقاية من الحريق .

المعدات المكتبية الالزمة للعمل .

آالت ومعدات التصوير.

وال يســـمح بالشـــراء من اإلنتاج غيـــر المحلى إال بعد الرجوع إلـــى الهيئة العامة 

للتنمية الصناعية، ووزارة اإلنتاج الحربى للتأكد من عدم وجود المنتج المحلى أو منتج 

محلی بديل .

ويكون شـــراء األصناف المشـــار إليها، والشـــراء من غير اإلنتاج المحلى بموافقة 

الوزيـــر المختـــص، وفى كل الحاالت يتعين على الجهات تضمين شـــروط الطرح إلزام 

الشـــركات المنتجـــة بتقديم ما يفيد جـــودة األصناف وتوافر خدمات مـــا بعد البيع من 

ضمـــان ومراكز صيانة معتمـــدة وتدريب وقطع الغيار لألصنـــاف التى تتطلب طبيعتها 

ذلك، حفاظا على اســـتمرارية االســـتفادة من هذه األصناف طوال فترة التشغيل وحماية 

للمال العام.

2 - مع مراعاة حكم المادة )4( من القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل 

المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، تلتزم الجهات بإخطار أو موافاة لجنة تفضيل 

المنتج الصناعى المصرى بنسخة من شروط الطرح طبقا للقيم المالية المنصوص عليها 

بالمادة )11( من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 

رقم 182 لســـنة 2018، ويعد المنتج المقدم عن توريدات مســـتوفية لنســـبة المكون 

الصناعى المصرى أقل ســـعًرا إذا لم تتجاوز نســـبة الزيادة فيه )15٪( من قيمة أقل 

عطاء غير مستوٍف .
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ــوم وزارة التجارة والصناعة من خـــالل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والغرف  وتـق

الصناعيـــة المختصة بتوفير قاعدة معلومات عن األصناف التى تنتج محلية وبياناتها 

والشـــركات المنتجة لها على موقعها اإللكترونى والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات 

الحكومية لنشرها على الموقع اإللكترونى لبوابة التعاقدات العامة بما يسمح للجهات 

سرعة الوقوف على ما هو متاح من اإلنتاج المحلى عند إعداد المواصفات الفنية وقبل 

اتخاذ إجراءات الطرح.

كمـــا تقوم وزارة التجـــارة والصناعة من خالل الهيئة العامـــة للمواصفات والجودة 

بتوفير قاعدة معلومات عن المواصفات القياســـية لألصناف التى تنتج محلًيا على أن 

يتم نشـــرها على موقعها اإللكترونى والتنســـيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية 

إلتاحتها على الموقع اإللكترونى لبوابة التعاقدات العامة بما يســـمح للجهات ســـرعة 

الوقوف على المواصفات القياســـية لألصناف التى تنتـــج محلًيا، ألخذها فى االعتبار 

عند إعداد المواصفات الفنية قبل اتخاذ إجراءات الطرح.

وفى حالة تعذر الحصول على البيانات سالفة الذكر من خالل المواقع اإللكترونية 

يتعين على الجهات مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى هذا الشأن .

وفى جميع الحاالت يتعين على الجهات الطارحة تضمين ملف العملية صورة من 

البيانات المســـتخرجة من قاعدة المعلومات المتاحة على المواقع اإللكترونية أو التى 

يتم الحصول عليها.

)المادة الحادية عشرة(

)إدارة األصول العقارية وترشيد استهالك الكهرباء والمياه(
على الجهات اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق اآلتى :

1 - التصرف فى العقارات اإلدارية غير المستغلة استغالاًل فعلًيا نتيجة لتصفية 

النشاط أو نقله إلى مقار إدارية أخرى أو دمج الكيانات اإلدارية وفًقا لما يقرره مجلس 

الوزراء فى هذا الشأن .
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2 - المحافظـــة علـــى األصـــول المملوكة للدولة واالســـتفادة منهـــا فى األغراض 

المخصصة لها والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها اإلنتاجية.

3 -  حصـــر وتحديث قاعدة بيانات األصـــول العقارية المملوكة للجهة بكل دقة، 

وبشكل دورى وبما يستجد على هذه األصول من تطوير أو تحسين، وموافاة لجنة حصر 

األصول المملوكة للدولة بوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بحصر هذه األصول سواء 

كانـــت أراضـــى أو مبانى مملوكـــة أو مخصصة لها وما تم التصرف فيه منها وأســـلوب 

التصـــرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم، وعلى أن تخطر وزارة المالية 

) الهيئـــة العامـــة للخدمات الحكومية ( بصفة دورية بكافة مـــا يتم إثباته من بيانات 

بالجهات إلثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها.

4 -  التعـــاون مع اللجنـــة الدائمة المختصة بالتفتيش علـــى المبانى الحكومية 

للتأكد من تطبيق الجهات الحكومية الشـــتراطات أكواد الدفاع المدنى والحريق وتوافر 

المهمات الالزمة وتدريب األشخاص على أعمال اإلخالء واإلنقاذ واستخدام األدوات.

5 - ترشـــيد اســـتهالك الطاقة فى اإلنارة العامة وذلك من خالل استخدام اللمبات 

ــرة للطاقة LED فى جميع التركيبات مع مراعـــاة المعايير الموضوعة من جانب  الموـف

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى هذا الشـــأن، مع وجوب ترشـــيد استهالك الكهرباء 

داخل تلك الجهات.

6 - ترشـــيد اســـتهالك الكهرباء والمياه من خالل إجراء أعمال الصيانة والكشف 

الـــدورى على وصالت الكهرباء والمياه بالمنشـــآت الحكومية مع مراعاة أن يتم شـــراء 

األجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وأن تكون صديقة للبيئة.

7 - تعميـــم تنفيـــذ مشـــروع إقامـــة محطـــات تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية على 

 أســـطح المبانـــى الحكوميـــة وربطها بالشـــبكة القومية بالتعـــاون مـــع وزارة الكهرباء

 والطاقة المتجددة.
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8 -  قيـــام الجهات باتخـــاذ اإلجراءات الالزمة للتحول إلى اســـتخدام المركبات 

والمعدات واألجهزة الموفرة للطاقة .

)المادة الثانية عشرة(

)تنفيذ المشروعات االستثمارية(

أواًل - على الجهات اتخاذ اإلجراءات الالزمة لاللتزام باآلتى :

1- استيفاء موافقة اللجنة الهندسية الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 

 رقم 1209 لســـنة 2014 والخاصة بدراســـة المشـــروعات التى تزمع الحكومة طرحها 

فى مناقصة عامة أو إسناد أية مشروعات جديدة بطريق االتفاق المباشر أو زيادة قيمة 

األعمال.

2- إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية بالدقة المطلوبة 

وإزالة كافة العقبات واألسباب التى تواجه التنفيذ نظًرا ألن التأخير فى تنفيذ المشروعات 

ــؤدى إلـــى زيادة تكلفتها وتأخر االســـتفادة من األموال التى أنفقـــت عليها من خالل  ـي

الموازنة، والعمل على االســـتفادة القصوى من المشـــروعات المنفـــذة فور االنتهاء من 

تنفيذها لتحقيق المردود االقتصادى واالجتماعى المستهدف منها.

3- التحقق من أن نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات 

ــود المشـــروعات التى يتم إســـنادها للشـــركات المحلية  القياســـية المعتمـــدة فى عـق

  أو العالميـــة ال تقـــل عـــن )40٪( مـــن القيمة التقديريـــة لعقد المشـــروع أًيا كانت

 مصادر التمويل.

ويجـــوز االســـتثناء من ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـــاًء على اقتراح الوزير 

المختص بشئون الصناعة ووزيرى المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية، ولرئيس مجلس 

الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشـــئون الصناعة تخفيض أو رفع النسبة المشار 

إليها بما ال يجاوز )10٪(، وذلك كله بما ال يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.
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ــوم وزارة التخطيط والتنميـــة االقتصادية باإلعالن عن المشـــروعات  ثانًي���ا-  تـق
االستثمارية التى تتضمنها الخطط السنوية وكافة البيانات المتاحة عن هذه المشروعات 

على موقعها اإللكترونى، وعلى كل جهة مخصص لها أى من هذه المشروعات اإلعالن 

عن هذه المشروعات وبرامجها التنفيذية على مواقعها اإللكترونية إن وجدت.

)المادة الثالثة عشرة(

)الضوابط المالية(

أواًل- الصناديق والحسابات الخاصة :

 1 - يحظـــر علـــى كافـــة الجهـــات إنشـــاء أيـــة أجهـــزة أو هيئـــات أو صناديق

 أو حسابات خاصة .

2 - تلتزم كافة الجهات بعدم فتح حسابات تخص الصناديق والحسابات الخاصة 

خـــارج نطاق حســـاب الخزانة الموحد بالبنك المركـــزى المصرى ما لم يكن قد صدر لها 

تراخيص بذلك، كما تلتزم باتخاذ اإلجراءات الالزمة العتماد لوائحها المالية.

3 - تلتزم الجهات بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيرادات الصناديق 

والحســـابات الخاصة الشـــهرية طبًقا للنسب المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص 

على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة فى المواعيد المحددة قانوًنا وعلى السلطة 

المختصة بكل جهة اتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة حال اإلخالل بما تقدم .

4 - يجب اســـتخدام أموال الصناديق والحســـابات الخاصـــة فى تحقيق األهداف 

واألغراض المنشـــأة من أجلها والعمل على حســـن اســـتخدام أصولها وتعظيم إيراداتها 

حتى يتم الوفاء بالتزاماتها.

ثانًي���ا- يجـــب على الجهـــات إعمال أحـــكام القانـــون رقم 127 لســـنة 1981 
 بشـــأن المحاســـبة الحكوميـــة والئحتـــه التنفيذيـــة وتعديالتهمـــا والالئحـــة الماليـــة
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  للموازنـــة والحســـابات، ومـــا يصـــدر عـــن وزارة المالية من منشـــورات وكتـــب دورية

 وعليها على األخص :

1 - إبـــالغ وزارة الماليـــة والجهاز المركزى للمحاســـبات بما يقـــع فى الجهة من 

حـــوادث االختالس والســـرقة والحريق واإلهمال والتبديد، وما فـــى حكمها، ووضع نظم 

الرقابة الداخلية الالزمة لتجنب تلك الحوادث.

2 - وضع نظام للضبط الداخلى بكل جهة وفًقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

بما يكفل الحفاظ على أموالها وأصولها وحقوقها.

3 - تحديد المســـئولية عن عدم سالمة بعض التصرفات، والقرارات اإلدارية التى 

ــؤدى إلى صدور أحكام قضائية ضد الجهات وما يســـتتبعه مـــن تحملها لمصروفات  ـت

تنفيـــذ األحـــكام والغرامات والتعويضات، مع تحميل المســـئولين عـــن مراجعة أحقية 

المستفيدين قيمة المبالغ المنصرفة حال ثبوت عدم أحقية الصادر لصالحهم األحكام.

ثالًثا- يحظر على كافة الجهات ما يأتى :

1 - شـــراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز االعتمادات 

المدرجة فى الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة .

 2- ترکيـــب الخطـــوط التليفونيـــة المصحوبـــة بخاصيـــة االتصال بالنـــداء اآللى

 أو التليفون المحمول أو الدولى إال بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية 

بمقتضيات العمل الغير.

3 -  نشر التهانى أو التعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه اإلعالم 

 عـــن األشـــخاص المســـئولين بالجهات المخاطبة بهـــذا القرار أو الجهـــات التابعة لها 

أو التى تشرف عليها أو تساهم فيها، سواء كان ذلك فى شكل إعالنات مدفوعة األجر 

أو غيرها، وسواء كان ذلك فى الصحف أو المجالت أو وسائل اإلعالم األخرى .
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رابًعا - على الجهات قبل صرف مســـتحقات أى تعاقدات معها، ضرورة االلتزام 
بالتحقق من تحصيل أو ســـداد جميع مســـتحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات 

ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة والتأمينات االجتماعية وغرامات التأخير وغيرها 

من المستحقات الواجبة السداد.

خامًسا - على الجهات االلتزام بما يلى :
1 - تطبيـــق أحـــكام القانون رقم 147 لســـنة 1984 بفرض رســـم تنمية الموارد 

الماليـــة للدولـــة، وذلك من خالل قيام الجهات بســـرعة اتخاذ كافـــة اإلجراءات الالزمة 

لتحصيـــل الرســـوم المنصوص عليها فى هذا القانون وإضافـــة حصيلتها إلى اإليرادات 

العامة للدولة فور تحصيلها، مع موافاة المختصين بوزارة المالية ببيانها فى المواعيد 

التى تحددها الوزارة.

2 - إضافة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية الدائنة والتى لم يطالب بها خالل 

سنة ميالدية من تاريخ تعليتها وذلك لحساب اإليرادات العامة للدولة .

3 - أخذ رأى وزارة المالية أواًل فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها 

ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة.

4 - اتخـــاذ الالزم إلعداد الدفـــوع القانونية الالزمة، وتقديمها للجنة التوفيق فى 

 بعـــض المنازعات أو المحكمة المختصة، بحســـب األحوال، لـــدی نظر طلبات التوفيق

 أو الدعـــاوى المقامـــة ضد الجهة أو منهـــا، وذلك فى التوقيتات المناســـبة، وتحديد 

المسئولية حال صدور توصيات أو أحكام تُرتب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة 

دون سند، مع االلتزام بأحكام الكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن .

5 - الرجـــوع إلـــى وزارة المالية )قطـــاع الموازنة العامة - اللجنـــة المالية( قبل 

تنفيـــذ الفتـــاوى الصادرة عن مجلـــس الدولة ويكون لها صفة العموميـــة وتحمل الدولة 

ــرًدا بعينه أو  ــوى لها صفة العموميـــة إذا كانت ال تخص ـف أعبـــاء ماليـــة، وتعتبر الفـت
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أفراًدا بذواتهم نظًرا لظروف الفتوى أو مالبســـات خاصة بهم فقط، أو أن تكون الفتوى 

قـــد صدرت متعلقـــة بفرد واحد أو عدد محدود من األفراد إال أنها قد تكون من التجرد 

والشمول؛ بحيث تطبق على العديد من األفراد ذوى المراكز القانونية المتماثلة للحالة 

التى صدرت بشأنها الفتوى .

 6 - عدم التعاقد على أية توريدات ســـواء التجهيزات أو وســـائل النقل واالنتقال

 أو أية معدات مكتبية خالل المرحلة الرابعة من الخطة االســـتثمارية، على أن يستثنى 

من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية، وكذا دفع أية مبالغ على ذمة تنفيذ 

أعمال ال يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي، مع االلتزام بالتعليمات والكتب الدورية 

الصادرة فى هذا الشأن .

7 - مراعاة أحكام المنشورات العامة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بشأن 

قواعد تنفيذ الموازنة العامة .

8 -عدم تغيير الغرض المخصص من أجله االعتماد المالى بأى شكل من األشكال 

أثناء السنة المالية إال بعد الرجوع إلى وزارة المالية، على أن يكون فى أضيق الحدود 

وألسباب مبررة تبديها الجهة طالبة التغيير .

9 -اســـتيفاء الطلبات المالية التى تقدم إلى وزارة المالية بشـــكل متكامل قبل 

إرسالها إلى الوزارة، على أن تتضمن تلك الطلبات كافة البيانات والمبررات والمستندات 

 المرتبطـــة بطلبهـــا، وعلـــى أن يتـــم مراجعتهـــا بكل دقـــة واعتمادها من قبـــل ممثلى

 وزارة المالية والمســـئولين الماليين بالجهات اإلدارية، وذلك بغرض تبسيط اإلجراءات 

وسرعة البت واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

10 - عدم التعاقد بقصد اســـتنفاد االعتمـــادات المالية، كما يحظر التعاقد فى 

الشـــهر األخير من الســـنة المالية إال فى الحاالت االســـتثنائية التى تقتضيها ضرورة 

العمـــل وبموافقـــة الســـلطة المختصة المحددة بقانـــون تنظيم التعاقـــدات التى تبرمها 

الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
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11 -ربط صرف األغذية المدرســـية للطلبة بكشوف الحضور واالنصراف اليومية 

بما يضمن صرف التغذية المدرسية وفق أعداد الحضور الفعلية دون زيادة .

12 - الحـــد مـــن الصرف على األدوات الكتابية والمكتبية ونفقات الطبع وشـــراء 

الكتب والمجالت والجرائد وأن تقتصر الجرائد علی جريدة واحدة أو جريدتين.

13 - التحول لتبادل المكاتبات داخل الجهة اإلدارية الواحدة إلكترونًيا ما أمكن 

ا لألدوات الكتابية، وكذا الحد من استخدام نوعية الورق الفاخر. ذلك توفيَرً

14 - الحـــد مـــن الصرف على نفقـــات الضيافـــة والعالقات العامـــة والحفالت 

واالستقبال سواء فى المؤتمرات أو الندوات والدورات التدريبية .

15 - اســـتطالع رأى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بشأن المواصفات 

الفنية قبل التعاقد على شـــراء أجهزة حاســـب آلى يزيد عددها على )500( خمسمائة 

جهاز على أن تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الجهة بالرأى خالل 

أسبوع كحد أقصى.

)المادة الرابعة عشرة(

)منظومة الدفع والتحصيل اإللكترونى(

على الجهات االلتزام باتخاذ اإلجراءات اآلتية :

1 - تفعيـــل تحصيل المســـتحقات الحكوميـــة والضريبيـــة والجمركية من خالل 

منظومة الدفع والتحصيل اإللكترونى وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات .

2 - دفـــع المســـتحقات فيما بينها بإصدار » إذن تســـوية « مـــن منظومة الدفع 

 والتحصيـــل اإللكترونـــى، وكـــذا صـــرف كافة مســـتحقات المســـتفيدين عـــن طريق

 تلك المنظومة .

3 - عدم نقل أى من العاملين بالوحدة الحسابية، وبصفة خاصة الذين تم تدريبهم 

على منظومـــة الدفع والتحصيل اإللكترونى ومنظومة ميكنـــة إدارة المعلومات المالية 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

اجلريدة الرسمية - العدد 36 مكرر )ز( فى 7 سبتمبر سنة 2020 22 

الحكومية )GF MIS( إلى خارج الوحدة الحسابية إال بعد موافقة ممثل وزارة المالية 

بالجهة اإلدارية كتابة وتوفير البديل المناسب فى حالة الموافقة، وذلك ضماًنا الستمرارية 

العمل واكتمال المنظومة واتخاذ إجراءات التسليم والتسلم لألجهزة اإللكترونية ضماًنا 

لعدم اإلخالل بالمنظومة .

 4 - التوقيـــع اإللكترونى عهدة شـــخصية - لكل من صدر لـــه توقيعا إلكترونيا 

» أول أو ثـــان «- وينطبق عليه أحكام القانون رقم 15 لســـنة 2004 بتنظيم التوقيع 

 االلكترونـــى وبإنشـــاء هيئة تنمية صناعـــة تكنولوجيا المعلومات والئحتـــه التنفيذية، 

وال يجوز بأى حال من األحوال أو تحت أى ظرف من الظروف تسليم التوقيع اإللكترونى 

ألى شـــخص - حتى ولو كان مسئولو الدفع والتحصيل اإللكترونى أو مدخلو البيانات 

بالجهات – وال يســـمح بتداوله مطلقا هو والرقم الســـرى الشـــخصى الملحق به إال عن 

طريق سلطة التصديق الحكومى بوزارة المالية .

5 - االلتزام بمواعيد صرف مســـتحقات العامليـــن بها طبقا لما يصدر عن وزارة 

المالية من تعليمات.

6- سداد كافة المستحقات المالية لكافة العاملين بها ولرؤساء وأعضاء مجالس 

ا كان مصدر هذه المستحقات سواء من أبواب الموازنة  اإلدارات واللجان المشكلة بها أّيً

المختلفـــة أو من موارد الصناديق والحســـابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 

وذلك بوســـائل الدفع غير النقدى دون غيرها ويحظر حظًرا تاًما صرف أى مســـتحقات 

ألصحابها نقًدا.

ــوال الدولة أو من أموال الهيئات  7 - فـــى حـــال قيام أى جهة بصرف مبالغ من أـم

العامة والشركات المملوكة للدولة أو من أموال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات 

ذات الطابع الخاص ألى من الموظفين أو العاملين المذكورين فى البند الســـابق يجب 

إبـــالغ الجهة التابع لها الموظف أو العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أية 
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صـــورة وذلك خالل ثالثين يوًما مـــن تاريخ الصرف، وعلى ممثلى وزارة المالية ومراقبى 

الجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبالغ الجهة التابع لها الموظف أو العامل 

بذلك، وعلى أن تقوم تلك الجهات بااللتزام بالحد األقصى لألجور، وأيلولة ما زاد عن 

هـــذا الحد إلى إيرادات الدولـــة بالكود المخصص لهذا الغرض بالتقســـيم االقتصادى 

 للموازنـــة، ويتحمـــل المخالف لذلـــك العقوبات المنصـــوص عليها بالقانـــون رقم 18 

لسنة 2019 وغيره من القوانين والتعليمات المالية الصادرة فى هذا الشأن.

)المادة الخامسة عشرة(

)الموارد البشرية(

على الجهات االلتزام باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف اآلتية :

1- االســـتفادة الكاملـــة من العمالة المتاحـــة بأجهزة الموازنـــة العامة للدولة بما 

يتناســـب واألعباء المتزايدة التى تتحملها الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق رفع 

كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها.

2- إمكانية االســـتفادة من جميع الموارد البشرية الموجودة بها للعمل فى جهات 

أخرى تحتاجها وفًقآ لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

3- االقتصاد فى مأموريات السفر إلى الخارج سواء على مستوى السادة الوزراء 

والمحافظيـــن أو العاملين بالدولة، وقصر الســـفر فقط على حـــاالت الضرورة القصوى 

والحتميـــة وتقليـــل أعداد المرافقين مع ضرورة اإلشـــارة إلى أعـــداد المرافقين فى كل 

ــرة عرض بشـــأن طلب الســـفر للخارج، وكذلـــك اتخاذ اإلجراءات الالزمة لترشـــيد  مذـك

مكاتب التمثيل المصرى فى الخارج فى المجاالت المختلفة.

4 - حظر استخدام تکاليف تمويل الدرجات الشاغرة المدرجة على سبيل التذكار 

بجداول وظائفها والمعاد تمويلها أو التى تخلو أثناء العام إال فى األغراض التى تنتهى 

إليها دراسة الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة والتكاليف التى تتيحها وزارة المالية لها 
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وفقا لما تقضى به التأشـــيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتى 

ليس من بينها صرف أية مكافآت.

ــرارات والكتب الدورية الصادرة بشـــأن التنظيم القانونى  5- االلتـــزام بأحكام الـق

للحصول على اإلجازات وأحكام المقابل النقدى لرصيد اإلجازات المتبقية للعاملين.

6- عدم التعاقد على شـــراء ســـلع أو مهمات أو ســـيارات أو غيرها للعاملين بها 

مقابل تقســـيط أثمانها منهم ويترك هذا التعاقد لمســـئولية العاملين أنفسهم حتى ولو 

تم ذلك بضمان مرتباتهم لدى الجهة )بإقرار من إدارة الموارد البشرية فقط( ولكن دون 

أى التزام على الجهة ذاتها قبل الشركات والجهات البائعة .

)المادة السادسة عشرة(

)عقد المؤتمرات(
ال يصـــرح بعقد المؤتمرات المحلية  والمهرجانـــات إال بعد موافقة  رئيس مجلس 

الوزراء بناًء على عرض من السلطة المختصة وبشرط أن يكون ذلك فى حدود االعتمادات 

ــرادات هذه المهرجانات تكلفة  المخصصـــة لذلك بموازنة الجهة، وبمراعاة أن تغطى إـي

إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها.

وال يجوز عقد أو استضافة أى مؤتمر أو اجتماع دولى فى مصر إال بعد الحصول 

علـــى موافقـــة وزارة الخارجيـــة والتنســـيق معها فى كل مـــا يتعلق بالنواحـــى اإلدارية 

والتنظيمية، وســـداد االشـــتراكات فى المنظمات والمؤتمرات الدولية واإلقليمية. وذلك 

كله شـــريطة أن يقتصر ما تتحمله الدولة من مســـاهمة فى نفقات المؤتمرات على تلك 

التى يُرى أنها ذات صفة سيادية أو قومية حسبما تقترحه وزارة الخارجية، ويقره مجلس 

الوزراء بناًء على عرض وزير الخارجية.

ويكون لفضيلة اإلمام األكبر شـــيخ األزهر اختصاصات وزير شئون األزهر بالنسبة 

لألزهر الشـــريف ومعاهده وجامعة األزهر وكلياتها فى تطبيق أحكام هذا القرار، ويكون 

له اإلذن بعقد المؤتمرات المحلية، وذلك كله فى حدود اعتمادات الموازنة.
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ــوض وزير التعليم العالى والبحـــث العلمى فى اإلذن بعقد المؤتمرات المحلية  ويـف

فيما يتعلق بنشـــاط الوزارة والجامعات والجهات والمراكز التابعة للوزارة. كما يفوض 

وزير الثقافة فى اإلذن بعقد المؤتمرات والمهرجانات محلًيا فيما يتعلق بنشـــاط الوزارة 

والجهات التابعة لها، وذلك كله فى حدود اعتمادات الموازنة.

 ويحظـــر التوســـع فى فتح مكاتـــب خارجية تتبـــع وحدات الجهـــاز اإلدارى للدولة

 إال بعـــد موافقـــة رئيـــس مجلس الـــوزراء، مع االلتزام بســـداد )50٪( مـــن مرتبات 

ومستحقات العاملين بهذه المكاتب بالجنيه المصري.

)المادة السابعة عشرة(
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 وتعديالته المشار إليهم، 

ويســـتمر العمل بالقرارات والكتب الدورية الصادرة بشـــأن الحد من اإلنفاق الحكومى 

فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القرار .

كما ُيلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

)المادة الثامنة عشرة(
فى حالة ثبوت مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات الســـابق اإلشـــارة إليها، يتم 

مراجعة المخالف ومحاســـبته تأديبًيا بصفة مشددة ، وتقع المسئولية الجنائية إذا ثبت 

نية القصد فى إهدار المال العام أو التربح.

)المادة التاسعة عشرة(
على ممثلى وزارة المالية بالجهات وأجهزة التفتيش المالى بها ، كل فيما يخصه، 

التحقـــق مـــن االلتزام بكافة ما جاء بهذا القرار، ولهم إخطار الجهات المختصة إلعمال 

شئونها عما يتكشف لهم من مخالفات.

)المادة العشرون(
ُينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 المحرم سنة 1442 هـ

                            الموافق 7 سبتمبر سنة 2020 م

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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قرار رئيس مجلس الوزراء
 رقم 1771 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل األهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛

وبناًء على ما عرضته وزيرة التضامن االجتماعى ؛

قــــــــــــــرر :

)المادة األولى(

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسستين التالية :

جمعية واحة الفرقان للتنمية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن االجتماعى بالجيزة، 

تحت رقم 3564 لسنة 2010

مؤسسة نبع الحياة الخيرية بميت غمر - المقيدة بدائرة مديرية التضامن االجتماعى 

بالدقهلية، تحت رقم 2564 لسنة 2017

جمعية التنمية الشـــاملة بالحـــى القبلى بقرية الســـعادنة - المقيدة بدائرة مديرية 

التضامن االجتماعى ببنى سويف ، تحت رقم 812 لسنة 2006

جمعيـــة البر لتنميـــة المجتمع بالخطـــارة - مركز نقادة - المقيـــدة بدائرة مديرية 

التضامن االجتماعى بقنا تحت رقم 1558 لسنة 2014

مؤسسة يد العون لمرضى السكرى والضغط بالحجز بحرى - المقيدة بدائرة مديرية 

التضامن االجتماعى بأسوان ، تحت رقم 1661 لسنة 2019

ــرة مديرية التضامن  جمعيـــة نبـــض الحياة لتنمية المجتمـــع بإدفو - المقيدة بداـئ

االجتماعى بأسوان ، تحت رقم 1567 لسنة 2017

ــرة مديرية التضامن  الجمعية الخيرية اإلســـالمية بأرمنـــت الحيط - المقيدة بداـئ
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االجتماعى باألقصر ، تحت رقم 34 لسنة 1966

ــرة مديرية التضامن  جمعيـــة المنصورية الخيرية لتنميـــة المجتمع - المقيدة بداـئ

االجتماعى بالقاهرة ، تحت رقم 455 لسنة 1967 

جمعية ســـيدات دريم لتنمية المجتمع المحلـــى - المقيدة بدائرة مديرية التضامن 

االجتماعى بالجيزة ، تحت رقم 3448 لسنة 2009

ــرة مديرية التضامن  جمعيـــة البر والمواســـاة اإلســـالمية بدمنهـــور - المقيدة بداـئ

االجتماعى بالبحيرة ، تحت رقم 4 لسنة 1966

ــرة مديرية التضامن  جمعية بســـمة أمل لتنميـــة المجتمع بالعريش - المقيدة بداـئ

االجتماعى بشمال سيناء، تحت رقم 130 لسنة 1991

جمعيـــة تنمية المجتمع بالعريـــان - المقيدة بدائرة مديريـــة التضامن االجتماعى 

بالفيوم ، تحت رقم 251 لسنة 1985

ــرة مديرية التضامن االجتماعى  جمعيـــة تنمية المجتمع بالبارودية - المقيدة بداـئ

بالفيوم ، تحت رقم 262 لسنة 1986

جمعية ينابيع الخير اإلسالمية بجزيرة تل بنى عمران - مركز دير مواس - المقيدة 

بدائرة مديرية التضامن االجتماعى بالمنيا ، تحت رقم 1707 لسنة 2005

الجمعية الخيرية اإلسالمية بدير مواس - مركز دير مواس - المقيدة بدائرة مديرية 

التضامن االجتماعى بالمنيا ، تحت رقم 696 لسنة 1977

ــواس - المقيدة بدائرة  جمعية البر والتقوى اإلســـالمية بالحســـايبة - مركز دير ـم

مديرية التضامن االجتماعى بالمنيا تحت رقم 905 لسنة 1984

ــواس - المقيدة بدائرة مديرية  جمعيـــة المحبة القبطيـــة بدير مواس - مركز دير ـم

التضامن االجتماعى بالمنيا ، تحت رقم 976 لسنة 1987

جمعيـــة تحيا مصر للخدمات االجتماعية - المقيدة بمديرية التضامن االجتماعى 

بالقاهرة ، تحت رقم 9318 لسنة 2013

جمعية حبة الخردل االجتماعية - المقيدة بمديرية التضامن االجتماعى بالقاهرة ، 

تحت رقم 6533 لسنة 2006
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جمعيـــة الدال على الخير - المقيدة بمديرية التضامن االجتماعى بالجيزة ، تحت 

رقم 4120 لسنة 2011 

جمعيـــة الماهـــر بالقرآن الكريم بمدينة طور ســـيناء - المقيـــدة بمديرية التضامن 

االجتماعى بجنوب سيناء ، تحت رقم 80 لسنة 2006

جمعية مشورة للتوعية والتنمية المقيدة بمديرية التضامن االجتماعى بالقليوبية ، 

تحت رقم 2218 لسنة 2014

جمعية بيت المال للخدمات والتنمية المتكاملة قرية سدس - مركز ببا - المقيدة 

بمديرية التضامن االجتماعى ببنى سويف ، تحت رقم 740 لسنة 2005

جمعية سنابل الخير للتنمية واألعمال الخيرية بالداخلة - المقيدة بمديرية التضامن 

االجتماعى بالوادى الجديد ، تحت رقم 248 لسنة 2011

)المادة الثانية(
تتمتع كل من الجمعيات والمؤسســـتين المشـــار إليها بامتيازات السلطة العامة 

على النحو التالى :

1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .

2 - عدم جواز اكتساب تلك األموال بالتقادم .

 3 - إمكانيـــة نـــزع الملكيـــة للمنفعة العامـــة لصالحها تحقيًقـــا لألغراض التى

 تقوم عليها .

)المادة الثالثة(
ُينشـــر هذا القرار فى الجريدة الرســـمية، وتتحمل الجمعيات والمؤسستين المشار 

إليها نفقات النشر ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 المحرم سنة 1442 هـ

                            الموافق 7 سبتمبر سنة 2020 م

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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قرار رئيس مجلس الوزراء
 رقم 1776 لسنة 2020

بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع
غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛

وعلـــى قانـــون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقـــد الصادر بالقانون رقم 88 

لسنة 2003 ؛

وعلى قانون تنظيم اســـتخدام وســـائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 

لسنة 2019 ؛

ــرار رئيـــس الجمهوريـــة رقـــم 89 لســـنة 2017 بإنشـــاء المجلـــس  وعلـــى ـق

 القومى للمدفوعات ؛

ــزام جميع وحدات  ــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لســـنة 2017 بإـل وعلـــى ـق

الجهـــاز اإلدارى للدولة ووحـــدات اإلدارة المحلية والهيئات العامـــة الخدمية والهيئات 

االقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها من 

خالل نظام الدفع اإللكترونى ببطاقات )ATM( ؛

ــرار وزير المالية رقم 269 لســـنة 2018 بشـــأن تحصيل المســـتحقات  وعلـــى ـق

الحكومية والضريبية والجمركية من خالل منظومة الدفع والتحصيل اإللكترونى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 305 لســـنة 2019 بشـــأن اســـتثناء بعض الجهات 

والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 ، والمعدل 

بالقرار رقم 105 لسنة 2020 ؛
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وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛

وبناًء على ما عرضه وزير المالية ؛

وبعد موافقة محافظ البنك المركزى المصرى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناًء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قــــــــــــــرر :

)المادة األولى(

ُيعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اســـتخدام وسائل الدفع غير النقدى 

الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 المرافقة لهذا القرار .

)المادة الثانية(

يلغى كل حكم يخالف أحكام الالئحة التنفيذية المرافقة .

)المادة الثالثة(

ُينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 المحرم سنة 1442 هـ

                            الموافق 7 سبتمبر سنة 2020 م

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع

غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

مادة )1(

يقصد بوســـائل الدفع غير النقدى وســـائل الدفع التى ينتـــج عنها إضافة فى أحد 

الحســـابات المصرفية للمســـتفيد ، مثل أوامر اإليداع والتحويـــل والخصم، وبطاقات 

االئتمـــان والخصم، والدفع باســـتخدام الهاتف المحمول ، أو غيرها من الوســـائل التى 

يقرها محافظ البنك المركزى .

وتحدد وزارة المالية آليات ووسائل الدفع والتحصيل غير النقدى من بين الوسائل 

المشـــار إليهـــا بالفقرة األولى من هذه المـــادة أو التى يقرها محافـــظ البنك المركزي، 

بســـلطات الدولـــة وأجهزتها ووحدات الجهـــاز اإلدارى للدولة ووحـــدات اإلدارة المحلية 

والهيئـــات العامة الخدمية واالقتصادية واألجهـــزة التى لها موازنات خاصة والصناديق 

والحســـابات الخاصة والوحـــدات ذات الطابع الخاص وغيرها مـــن الجهات الحكومية 

المدرجة حساباتها فى حساب الخزانة الموحد.

مادة )2(

تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، واألشخاص االعتبارية العامة، والشركات التي 

تملك الدولة كل أو أغلبية رأســـمالها بســـداد المســـتحقات المالية المقررة ألعضائها 

والعامليـــن بهـــا والخبراء ورؤســـاء وأعضاء مجالـــس اإلدارات واللجان ، واشـــتراكات 

التأمينات االجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى ، وذلك باستثناء بدالت السفر للخارج.

كما تلتزم األشـــخاص االعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد كافة 

مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات واللجان، واشتراكات 

التأمينات االجتماعية بوســـائل الدفع غيـــر النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها 

خمسة وعشرين عاماًل أو جاوز إجمالى قيمة أجورهم الشهرية مائة ألف جنيه .
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مادة )3(

تلتزم جميع ســـلطات وأجهزة الدولة، واألشـــخاص االعتبارية والمنشـــآت بمختلف 

أنواعها المنصوص عليها فى المادة )2( من قانون تنظيم اســـتخدام وسائل الدفع غير 

النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بسداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع 

غير النقدی، متی جاوزت قيمتها الحدود المبينة قرين كل منها.

الحد األقصى للدفع النقدىالمدفوعات

مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات 

وغيرهـــم من المتعاقديـــن من غيـــر العاملين بها، 

التى تدفعها سلطات أو أجهزة الدولة أو األشخاص 

االعتبارية العامة أو الشركات التى تملك الدولة كل 

أو أغلبية رأسمالها

جنيه

مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات 

وغيرهـــم من المتعاقديـــن من غيـــر العاملين التى 

تدفعها األشـــخاص االعتبارية الخاصة والمنشـــآت 

بمختلف أنواعها .

خمسة آالف جنيه

ألفى جنيهالتمويل النقدى .

األربـــاح الناتجة عن المســـاهمة فـــى رؤوس أموال 

الشركات أو صناديق االستثمار .
ألفى جنيه

خمسمائة جنيهمستحقات أعضاء النقابات .

مستحقات المشـــتركين بصناديق التأمين الخاصة 

وتعويضات التأمين .
خمسة آالف جنيه

صـــرف اإلعانـــات والتبرعـــات بواســـطة الجمعيات 

والمؤسســـات العاملة فـــى مجال العمـــل األهلى ، 

أو غيرهـــا من األشـــخاص االعتبارية أو المنشـــآت 

بمختلف أنواعها .

خمسمائة جنيه
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الحد األقصى للدفع النقدىالمدفوعات

مقابل الشـــراء لألراضـــى أو العقـــارات أو مركبات 

النقل السريع .
عشرة آالف جنيه

مقابل اإليجار أو االســـتغالل أو االنتفاع باألراضى 

أو العقارات أو مركبات النقل السريع .
خمسة آالف جنيه شهرًيا

)مادة 4(
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة ، واألشخاص االعتبارية أو المنشآت العامة والخاصة، 

التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وســـائل قبول للدفع غير 

النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة ، دون تكلفة إضافية، 

وذلك فى الجهات والخدمات اآلتية :

)أ( الجامعات ومعاهد التعليم العالى والمدارس الخاصة .

)ب( الكهرباء .

)ج( مياه الشرب .

)د( الغاز الطبيعى .

)هـ( محطات الوقود .

)و( االتصاالت )مثل التليفون األرضى والمحمول ودوائر الربط واالنترنت( .

)ز( النقل الجوى والبحرى ومترو األنفاق وخدمات النقل البرى للركاب باســـتخدام 

تكنولوجيا المعلومات .

ويشـــمل ذلك منافذ التحصيـــل التى تديرها الجهة من خـــالل فروعها أو موقعها 

اإللكترونـــى أو مندوبـــى التحصيـــل من مقر العمـــالء أو غيرها مـــن المنافذ التى يتم 

إتاحتها مستقباًل .

وال يخـــل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشـــار إليها 

بالوسائل اإللكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها .
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 مادة )5(

يكـــون تحصيل المدفوعـــات التالية بوســـائل الدفع غير النقـــدى ، متى جاوزت 

قيمتها الحدود المبينة قرين كل منها .

الحد األقصى للتحصيل النقدىالمدفوعات

خمسمائة جنيهالضرائب والجمارك والرسوم والغرامات .

مقابل الخدمـــات والمبالغ والمطالبـــات الحكومية 

المســـتحقة للجهـــات المنصوص عليهـــا فى المادة 

)4( من قانون تنظيم اســـتخدام وســـائل الدفع غير 

النقدى .

خمسمائة جنيه

المصروفات الدراســـية التى تتقاضاهـــا الجامعات 

ومعاهد التعليم العالى والمدارس الخاصة .
خمسمائة جنيه

خمسة آالف جنيه شهرًيامقابل استهالك الكهرباء .

خمسة آالف جنيه شهرًيامقابل استهالك مياه الشرب .

ثالثة آالف جنيه شهرًيامقابل استهالك الغاز الطبيعى .

مقابل خدمـــات االتصاالت )مثل التليفون األرضى 

والمحمول ودوائر الربط واالنترنت( .
ألف جنيه شهرًيا

ألف جنيهمقابل استهالك الوقود .

عشرة آالف جنيهالنقل الجوى والبحرى .

خمسمائة جنيهاشتراكات مترو األنفاق .

خدمـــات النقل البرى للركاب باســـتخدام تكنولوجيا 

المعلومات .
خمسمائة جنيه

أقســـاط التمويل النقدى وأقســـاط وثائـــق التأمين 

واشتراكات النقابات واشـــتراكات صناديق التأمين 

الخاصة .

خمسمائة جنيه
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الحد األقصى للتحصيل النقدىالمدفوعات

تلقـــى اإلعانـــات والتبرعـــات بواســـطة الجمعيات 

 والمؤسســـات العاملـــة فـــى مجـــال العمـــل األهلى

 أو غيرها من األشـــخاص االعتبارية أو المنشـــآت 

بمختلف أنواعها.

عشرة آالف جنيه

ثمـــن بيع األراضـــى أو العقـــارات أو مركبات النقل 

الســـريع بواسطة ســـلطات وأجهزة الدولة واألشخاص 

االعتبارية والمنشآت بأنواعها المنصوص عليها فى 

المادة )2( من هذا القانون .

عشرة آالف جنيه

إيجار أو مقابل االنتفاع أو االســـتغالل لألراضى أو 

العقارات أو مركبات النقل الســـريع بواسطة سلطات 

وأجهـــزة الدولة واألشـــخاص االعتبارية والمنشـــآت 

بأنواعهـــا المنصوص عليها فى المادة )2( من هذا 

القانون .

خمسة آالف جنيه شهرًيا

مادة )6(

يجوز لســـلطات وأجهزة الدولة ، واألشـــخاص االعتبارية العامة، التى تتعامل مع 

الجمهور، بعد موافقة وزير المالية ، أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للســـداد 

بوسائل الدفع غير النقدى ، وعلى األخص ما يأتى :

 )أ( تقريـــر تخفيـــض علـــى قيمـــة المبالغ المســـتحقة بنســـبة ال تجـــاوز )٪5( 

من قيمتها .

 )ب( رد جـــزء من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوســـائل بنســـبة ال تجاوز )٪3( 

من قيمتها .

 )ج( وضـــع برامـــج النقاط أو المكافآت التى تتضمـــن تقرير مزايا مالية أو عينية

 بما ال يجاوز )5٪( من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل .
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مادة )7(

ينشـــأ حســـاب مخصص ضمن حســـاب الخزانة الموحد لوزارة المالية ، تؤول إليه 

حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبًقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير 

النقدى المشار إليه ، وذلك للصرف فى أغراض دعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل 

الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية ، ورفع وعى المواطنين بهذه الوســـائل ، ويرحل 

الفائض من أموال هذا الحساب من عام مالى إلى آخر .

ويتولـــى إدارة الحســـاب لجنة برئاســـة وزيـــر المالية وعضوية ممثليـــن عن البنك 

المركزى ، ووزارات المالية ، والتخطيط والتنمية االقتصادية ، واالتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات ، تنعقد كل ثالثة أشهر على األكثر، وترفع تقريًرا سنوًيا عن أعمالها للعرض 

على المجلس القومى للمدفوعات .

ويكون الصرف من هذا الحساب طبًقا لالئحة مالية ، تصدر بقرار من وزير المالية 

أو من يفوضه ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة .
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