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 وزارة التجارة والصناعة
 الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية

  ٢٠١٨ لسنة ١رقم  قرار
  الموارد البشرية والئحة بإصدار الالئحة المالية

  والئحة الشراء وتنفيذ األعمال
 جملس إدارة اهليئة العامة ملركز تنمية الصادرات املصرية

  ؛١٩٦٣ لسنة ٦١مة الصادر بالقانون رقم بعد االطالع على قانون الهيئات العا
  وتعديالتـه  ١٩٧٣ لـسنة  ٥٣وعلـى قـانون الموازنـة العامـة للدولـة رقـم       

  ؛والئحته التنفيذية
  ؛ بشأن المحاسبة الحكومية ، والئحته التنفيذية١٩٨١ لسنة ١٢٧وعلى القانون رقم 

ـ       ١٩٩٢ لسنة   ٢٢وعلى القانون رقم       ة فـى شـأن الهيئـة العامـة لمركـز تنمي
  ؛الصادرات المصرية

  وتعديالتـه  ١٩٩٨ لـسنة    ٨٩وعى قانون تنظيم المناقصات والمزايـدات رقـم         
  ؛والئحته التنفيذية

  ٢٠١٦ لــسنة ٨١وعلــى قــانون الخدمــة المدنيــة الــصادر بالقــانون رقــم 
  ؛والئحته التنفيذية

  ؛ بتشكيل الوزارة ٢٠١٥ لسنة ٣٧٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 بإعادة تشكيل مجلس إدارة     ٢٠١٧ لسنة   ٧ئيس مجلس الوزراء رقم     وعلى قرار ر  

 ؛ الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية
  ؛ بشأن اعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة٢٠١٧ لسنة ٢٧٣وعلى القرار الوزارى رقم 

   بـضم قطـاع نقطـة التجـارة        ٢٠١٧ لـسنة    ٢٧٦رقم   وعلى القرار الوزارى  
ريب اإلقليمى للتجارة الخارجية إلى الهيئة العامـة لمركـز تنميـة            الدولية ومركز التد  

  ؛الصادرات المصرية
  ؛١٠/٨/٢٠١٧وعلى ما تم اعتماده فى اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 
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  :ررـــق

  )املادة األوىل( 

  يعمل بأحكام الالئحـة الماليـة والئحـة المـوارد البـشرية والئحـة الـشراء               
 .عامة لمركز تنمية الصادرات المصرية المرفقة وتنفيذ األعمال للهيئة ال

  )املادة الثانية( 

 ،  ١١/٨/٢٠١٧ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبـارا مـن             
  .اليوم التالى الجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية 

 ٢٨/٢/٢٠١٨صدر فى 

 رئيس مجلس إدارة

 لمركز تنمية الصادرات المصريةالهيئة العامة 

 وزير التجارة والصناعة

 طارق قابيل/ مهندس
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 هيئة تنمية الصادرات

 الالئحة الداخلية

 اإلصدار األول

 ٢٠١٧أغسطس 
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 قائمة احملتويات

  ٧ ................................................  اهليكل املؤسسى للهيئة- الفصل األول 
  ٧ ............................................................................................. مقدمة -أوالً 
  ٧ .................................................................................. مبادئ الهيئة -ثانيا 

  ٧ ................................  اإلطار القانونى لهيئة تنمية الصادرات- ١مادة 
  ٧ ......................................................................  أهداف الهيئة- ٢مادة 
  ٨ ..........................................................  الموارد المالية للهيئة- ٣مادة 
  ٨ ...................................................................  الهوية الرسمية- ٤مادة 
  ٨ .........................................................................  مهام الهيئة- ٥مادة 
  ٨ .........................................................  العالقات العامة للهيئة- ٦مادة 
  ٩ .......................................................  الهيكل التنظيمى للهيئة- ٧مادة 

  ١٠ ..............................  الالئحة اإلدارية واملالية واملشرتيات- الفصل الثانى 

  ١٠ ........................................................  الئحة املوارد البشرية-الباب األول 

  ١٠ ........................................................................  أحكام عامة- ٨مادة 
  ١٠ ...............................................................................  التعيين- ٩مادة 
  ١١ ..........................................  سياسة ساعات العمل الرسمية- ١٠مادة 
  ١١ ............................................................  اإلجازات السنوية- ١١مادة 
  ١٢ .......................................  مرتبات وبدالت العاملين بالهيئة- ١٢مادة 
  ١٢ ..... كافآت واإلثابة للعاملين بالهيئة القواعد المنظمة لمنح الم- ١٣مادة 
  ١٢ ......................................  بدالت السفر ومصاريف االنتقال- ١٤مادة 
  ١٣ ..............................................  الرعاية الطبية واالجتماعية- ١٥مادة 
  ١٣ .... الجزئى/ جز الكلى  التأمين على الحياة والتأمين ضد الع- ١٦مادة 
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  ١٣ ........................... المعايير األخالقية والمواصفات القياسية - ١٧مادة 
  ١٤ ............................................ التحقيق مع العاملين وتأديبهم - ١٨مادة 
  ١٤ .................................................................. انتهاء الخدمة - ١٩مادة 

  ١٥ .................................................................  الالئحة املالية-الباب الثانى 
  ١٦ .....................................................................................  أحكام عامة-أوالً 
  ١٦ ......................................................................... مجموعة الدفترية ال-ثانيا 
  ١٧ ..........................................................................  التقديريةالموازنة -ثالثًا 
  ١٧ ...............................................................................  الرقابة المالية-رابعا 

  ١٨ .........................................................  السلف المؤقتة والمستديمة-خامسا 

  ١٩ ........................................  الئحة الشراء وتنفيذ األعمال- الباب الثالث 

  ١٩ .....................................................................................  أحكام عامة-أوالً 
  ١٩ ...................................................................................  طرق التعاقد-ثانيا 
  ٢٠ ..................................................................  المناقصات والممارسات-ثالثًا 
  ٢٢ .............................................................................  التعاقد والتوريد-رابعا 

  ٢٢ ...................................................................................  المزايدات-خامسا 
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  الفصل األول
 الهيكل المؤسسى للهيئة

ًأوال 
  :مقدمة -

يبين هذا الفصل الهيكل العام لهيئة تنمية الصادرات، بياناتهـا األساسـية وكـذلك       
 .المهام الرئيسية للهيئة وإجراءات العمل بها 

ثانيا 
ً

  :مبادئ الهيئة -
  : الصادرات تنمية لهيئةنىاإلطار القانو - ١مادة 

  ٢٢هيئة العامـة لمركـز تنميـة الـصادرات المـصرية بالقـانون رقـم                تم تأسيس ال  
  كهيئة عامة تتبع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية فى حينه وحاليا تتبـع وزارة             ١٩٩٢لعام  

التجارة والصناعة تحت مسمى هيئة تنمية الصادرات، يكون مقرها الرئيـسى مدينـة القـاهرة      
 .ز للهيئة أن تنشئ فروعا لها داخل الجمهورية وتكون لها الشخصية االعتبارية ويجو

ويكون للهيئة رئيسا للجهاز التنفيذى يصدر بتعيينه قـرار مـن رئـيس مجلـس               
الوزراء ويتولى الرئيس التنفيذى إدارتها وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء وفـى            

اض التـى   صالتها بالغير، وعليه أن يتخذ ما يراه الزما من قرارات لتحقيـق األغـر             
 .أنشأت من أجلها الهيئة 

للرئيس التنفيذى السلطة فى توقيع االتفاقيات الملزمة قانونًا للهيئة وله الحـق فـى        
تفويض أى عضو آخر من العاملين بالهيئة فى التوقيع نيابة عنه ألغـراض محـددة،                

 .على أن يحتفظ بسجل لكافة التفويضات التى منحها بالتوقيع نيابة عنه 
  :رؤية وأهداف الهيئة - ٢مادة 

تعتمد رؤية الهيئة على أن تكون الجهة الرئيسية التى تعمل على تنمية الصادرات             
  :المصرية والنهوض بالقطاع التصديرى وذلك لتحقيق األهداف اآلتية

 .زيادة معدالت نمو الصادرات المصرية 
 .تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية 

 .اعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة توسيع ق
 .تبسيط اإلجراءات وتهيئة بيئة األعمال لخدمة المصدرين 
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  :الموارد المالية للهيئة - ٣مادة 

 تكون للهيئة موازنة مستقلة يتم وضـعها طبقًـا   ١٩٩٢ لسنة ٢٢طبقًا للقانون رقم  
 دون التقيـد باألحكـام الخاصـة        للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك      
 :بموازنات الهيئات العامة وتتكون مواردها مما يلى 

 .االعتمادات المخصصة للهيئة فى الموازنة العامة للدولة 

التبرعات والمنح الدولية التى تقبلها الهيئة والمقدمة من الهيئات المنظمات الدوليـة    
 .واإلقليمية والثنائية 

 .هيئة من القطاعين العام والخاص المساهمات التى تقدم لل

 ) .التكلفة المعيارية(حصيلة مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة 

  :الهوية الرسمية للهيئة - ٤مادة 

  . هيئة تنمية الصادرات:م ـاالس

 . مصر - القاهرة - شارع القصر العينى ١٠٩ :العنوان 

 :التليفون 

 :الفاكس 

  :مهام الهيئة - ٥مادة 

 .يجيات وسياسات تنمية الصادرات استرات

 .الترويج للصادرات المصرية 

 .بناء وتنمية قدرات المصدرين 

  :العالقات العامة للهيئة - ٦مادة 

يجب أن تتم جميع االتصاالت مع الجهات الخارجية بما فى ذلك الـصحافة مـن               
 أو أن  لها بأن تتـصل حخالل مكتب الرئيس التنفيذى بحسبانه السلطة المختصة المصر    

تتصل به وسائل اإلعالم مع التنسيق المسبق مع اإلدارة المركزيـة للعالقـات العامـة               
 . واإلعالم بالوزارة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة مارس ٧ فى )تابع (٥٥ العدد – الوقائع المصریة

  

٩

 

مادة 
٧ -

 
الهيكل التنظيمى للهيئة

:  

وحدة تخطیط الدعم 
الفن

 ى
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 الفصل الثانى
  الالئحة اإلدارية والمالية والمشتريات

  الباب األول
 الئحة الموارد البشرية

  :أحكام عامة - ٨مادة 
الرئيس التنفيذى جدول الوظائف طبقًـا      يعتمد مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح        

للهيكل التنظيمى يتضمن كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها واالشتراطات الـالزم           
توافرها فيمن يشغلها وكذا فئات األجور ويجوز للرئيس التنفيذى إعادة النظر فى الهيكل             

 .تماده  وإعادة عرضه على مجلس اإلدارة العتقييمهالتنظيمى للهيئة وإعادة 
د للرئيس التنفيذى سلطة إصدار دليل اإلجراءات والعمليـات الخاصـة بـالموار           

 .حة عقب إصداره ئالبشرية كجزء ال يتجزأ من الال
 جنيـه شـامل   ١٥٠٠يتم صرف بدل حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة بواقـع   

 .الضريبة لكل عضو عن كل جلسة 
  :التعيين - ٩مادة 

 .اردة بالهيكل التنظيمى بموجب عقود عمل مؤقتة  الوبعض الوظائفيكون شغل 
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف فضالً عـن تـوافر االشـتراطات الفنيـة               

  :الالزمة لشغل الوظيفة ما يلى
 . أن يكون مصرى الجنسية - ١
 . أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة - ٢
قوبة مقيـدة للحريـة فـى        أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بع          - ٣

  .اعتبارهلم يكن قد رد إليه  جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما
 . أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى - ٤

للرئيس التنفيذى أو من يفوضه التعاقد مع شركات أو أفراد لعمل معين أو مهمـة               
ن بـين ذوى الخبـرات أو التخصـصات      محددة حسبما تقتضيه حاجة العامل بالهيئة م      

  النادرة التى يتعذر وجودها فى الهيئة فى حدود االعتمـادات الماليـة ويكـون العقـد               
  للمدة المناسبة إلتمام العمل أو المهمة المسندة إليه ويجوز عند الحاجـة تجديـد العقـد               

 .لمدد مناسبة 
لحاجة لـذلك بعـد     للرئيس التنفيذى الحق فى تعيين نائب له أو أكثر إذا اقتضت ا           

 .العرض على مجلس اإلدارة 
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  :سياسة ساعات العمل الرسمية - ١٠مادة 
 الرسـمية أيام العمل الرسمية للهيئة هى خمسة أيام أسبوعيا من األحد إلى الخميس والعطلـة                

 سـاعات  ٨األسبوعية هى يومى الجمعة والسبت على أن تكون ساعات العمل الرسمية    
بدء العمل وإنهـاؤه    "ظام ساعات العمل المرنة الذى يعرف بأنه        يوميا، ويسمح بتطبيق ن   

لذا يجوز للموظف الحضور إلى العمل      "فى ساعات تختلف عن ساعات العمل الرسمية        
 صباحا ويتم االتفاق على تلك المواعيد بين الموظـف      ٩ إلى   ٨خالل الفترة من الساعة     

م بمواعيد الحـضور واالنـصراف   ومديره المباشر وال يسمح له بتغييرها وعليه االلتزا 
 .المتفق عليها

 أوقات العمل الرسمية عالوة علـى الوقـت     غير يجوز تكليف العاملين بالعمل فى    
المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفى هذه الحالة يستحق العامل أجـرا إضـافيا                

 .طبقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى
  :ت السنويةاإلجازا - ١١مادة 

ال يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إال إلجازة ممنوحة له فى حـدود اإلجـازات        
 :المقررة له بالنقاط التالية 

 لمن أمضى فى الخدمة سـنة       ا يوم ٢١يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل لمدة        
كاملة تزاد إلى ثالثين يوما متى أمضى العامل عشر سنوات لـدى صـاحب عمـل أو      

حـة  ا وال يدخل فى حساب اإلجازة أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية والر           أكثر
 .األسبوعية 

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قـضاها فـى                
 .العلم بالخدمة بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على األقل فى العمل بالهيئة 

سنوية مدتها خمسة عشر يوما منهـا خمـسة         يجب أن يحصل العامل على إجازة       
أيام متصلة على األقل حتى يتم ترحيل اإلجازات على أال يتجاوز مجموع اإلجـازات              
المرحلة شهر واحد ، وإذا حال ضغط العمل دون قيام الموظف بباقى إجازتـه خـالل                

ق فى تعـويض  المدة المتبقية من العام أو تأجيلها للعام التالى ، فإن للرئيس التنفيذى الح         
 .الموظف عن ذلك بمبلغ مجمع فى نهاية السنة 
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١٢

  :مرتبات وبدالت العاملين بالهيئة - ١٢مادة 
يجب اإللتزام عند تحديد مرتبات العاملين بالهيئة وعالوتهم ومكافـآتهم أن تكـون          

 .فى حدود الموارد المالية للهيئة
 شـهر طبقًـا     صرف األجور وما فى حكمها فى اليوم الخامس والعشرين من كل          

 .للكشوف المعدة من الموارد البشرية ومراجعتها من الشئون المالية
  :القواعد المنظمة لمنح المكافآت واإلثابة للعاملين بالهيئة - ١٣مادة 

تصرف الحوافز والجهود غير العادية للعـاملين بالهيئـة وذلـك وفقًـا للنـسب               
 .ز التنفيذى للهيئة والضوابط الصادر بها قرارات تنفيذية من رئيس الجها

 مـن   ٪١٢ إلـى    ٪٧ بالهيئة على عالوة سنوية تتراوح ما بـين          العاملونيحصل  
 .إجمالى المرتب طبقًا للتقرير السنوى لكفاءة أداء العمل وسماح البند المالى 

ة تشجيعية للعاملين بالهيئة بواقع شهرين من الراتب اإلجمالى سنويا          أتصرف مكاف 
 . من أيام العمل الفعلية خالل مدة استحقاقها ٪٥٠قضوا ويحرم منها الذين لم ي

   أجر إضافى للعاملين فى حالة تنفيذ مهـام فـى العطـالت األسـبوعية              يصرف
 .أو الرسمية فى حدود مثلى األجر مالم تمنحه الهيئة يوما آخر عوضا عنه 

  :بدالت السفر ومصاريف االنتقال - ١٤مادة 
ر العربية، يمنح العامل بدل سفر وإقامة طبقًا        فى حالة السفر خارج جمهورية مص     

،  وتصدر الموافقة على سفر الرئيس التنفيذى من رئيس مجلس اإلدارة         . للنظام المرفق 
 .ويقوم الرئيس التنفيذى بإصدار قرارات السفر للعاملين 

 .بالنسبة للرئيس التنفيذى تحدد درجة السفر بدرجة رجال األعمال 
مهورية مصر العربية ، فيتم الـسفر بموافقـة الـرئيس           وفى حالة السفر داخل ج    

مائتان وخمـسون     (يا مصر ا جنيه ٢٥٠التنفيذى ويحصل العامل على بدل سفر بواقع        
 .عن اليوم الواحد باإلضافة إلى اإلقامة وتكلفة السفر ذهاب وعودة )  جنيها مصريا

 دفعة مقدمة   يجوز للعامل المسافر خاصة فى المهمات الخارجية أن يطلب صرف         
تحت حساب بدل  السفر على أال يتجاوز المبلغ المطلوب إجمالى بدل السفر المـستحق         

 .الذى يصرف بعد انتهاء المهمة 
 للعـاملين للقيـام بمهـام    انتقـال يجوز بتصديق من الرئيس التنفيذى صرف بدل        

 . الهيئة رسمية داخل المحافظة التابع لها مقر عملهم إذا تعذر توفير وسيلة انتقال من
فى حالة وفاة العامل أثناء تواجده بالمأمورية تتحمل الهيئة كافة نفقات النقل إلـى              

 .مقر إقامة أسرته 
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  :الرعاية الطبية واالجتماعية - ١٥مادة 
تشكل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذى والمدير المـالى واإلدارى وأحـد المـديرين             

  لطبية ونظام منح اإلجازات المرضـية علـى       الفنيين لوضع القواعد التنفيذية للرعاية ا     
 .أن تعتمد من الرئيس التنفيذى 

  للرئيس التنفيذى أن يعطى العامل منحة فى ظروف اسـتثنائية بحيـث ال تزيـد              
 . جنيه ٥٠٠٠عن 

تعاقد عن طريق المناقـصة أو الممارسـة مـع          الللرئيس التنفيذى أو من يفوضه      
جل تطبيق نظام الرعايـة الطبيـة علـى         شركات الرعاية الطبية بالقطاع الخاص من أ      

 .العاملين بالهيئة 
  :الجزئى/  التأمين ضد العجز الكلى -التأمين على الحياة  - ١٦مادة 

للرئيس التنفيذى أو من يفوضه التعاقد عن طريق المناقـصة أو الممارسـة مـع               
جزئـى  شركات التأمين إلصدار وثيقة تأمين على الحياة وتأمين ضد العجز الكلى أو ال            

 . للعاملين بالهيئة
  :المعايير األخالقية والمواصفات القياسية - ١٧مادة 

الوظائف تكليف للقائمين بها هدفها خدمة أعمال الهيئة تحقيقًا للمـصلحة العامـة             
 .طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها لخدمة أغراض الهيئة 

ر المهنية وتنمية روح الثقـة واألمانـة        اللتزام بالمعايي اعلى كافة العاملين بالهيئة     
  :وعليه فعلى جميع العاملين االلتزام بالمبادئ التالية

  :مسئوليات هيئة تنمية الصادرات - ١
 .االلتزام بسياسات وقرارات اإلدارة بالهيئة على جميع العاملين 

  :النزاهة ومصالح هيئة تنمية الصادرات - ٢
اهة الهيئة والمحافظة على سـمعة الهيئـة وعـدم          على العاملين تنمية الثقة فى نز     

االشتراك فى أية أنشطة أو أعمال سواء داخل العمل أو خارجه تؤدى إلى تشويه سمعة               
 .هيئة تنمية الصادرات 

  :تعارض المصالح - ٣
ينشأ التعارض فى المصالح عندما يرجح أن أحد موظفى الهيئة يمكن أن يتـأثر ،               

ة شخصية فى أدائه لمهام وظيفتـه ، وتعـارض المـصالح    أو يعتقد أنه سيتأثر بمصلح   
 .شكل سلوكًا فاسدا يالذى يؤدى التخاذ قرار منحاز قد 
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  :حماية المعلومات السرية - ٤
يجب استخدام المعلومات الرسمية ألغراض خاصة بالعمل والتأكـد مـن عـدم              

 المصرح به   استخدام أية معلومات سرية دون موافقة رسمية، ويعد الكشف غير         / إفشاء
ية معلومات مخالفة جسيمة للتعليمات، وعلى جميـع المـوظفين التأكـد مـن أن              أعن  

ال يمكـن  ) إلخ.... أجهزة الكمبيوتر، الملفات، الوثائق (المعلومات السرية فى أى شكل      
 .الوصول إليها من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك 

  :استخدام التسهيالت والمعدات الرسمية - ٥
 .فى الهيئة استخدام وإدارة مواردها بكفاءة واقتصاد على موظ

  :التعاون بين اإلدارات - ٦
 مـن   عند الحاجة العاجلة وضغط العمل ، يجوز لمديرى اإلدارات طلب المساعدة          

وافقة مديرهم المباشر وعلى أولئـك المـوظفين تنفيـذ    موظفى اإلدارات األخرى بعد م    
 .ى العالى المهام المطلوبة بنفس الكفاءة والمستو

  :ل الهدايا والمنافعوقب - ٧
ال يجوز لموظفى الهيئة قبول هدية أو منفعة يقصد بها حملهم على مخالفة قواعـد         

 .وتوجيهات الهيئة 
  :التحقيق مع العاملين وتأديبهم - ١٨مادة 

كل عامل يخالف الواجبات التى وردت فى المعـايير األخالقيـة والمواصـفات             
أو يظهـر   عاله أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفتـه           القياسية المذكورة أ  

 من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا ، وذلك مع عدم اإلخالل بإقامة               بمظهر
الدعوى المدنية أو العمومية وفسخ العقد عند االقتضاء وال يعفى العامل من المـسئولية              

ا ألمر مكتوب صادر إليه مـن رئيـسه، وال          إال إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذً       
 .يجوز توقيع جزاء على العامل إال بعد التحقيق معه ومواجهته بالمخالفة 

  :انتهاء الخدمة - ١٩مادة 
 :تنتهى خدمة العامل ألحد األسباب اآلتية 
 .بلوغ السن المقرر قانونًا النتهاء الخدمة 

 .انتهاء التعاقد وعدم تجديده 
 .االستقالة 

 .لفصل بالطريق التأديبى ا
 .الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف واألمانة 

 .الوفاة 
 .يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته حسب األسباب المبينة بهذه الالئحة
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  الباب الثانى
 الالئحة المالية

ًأوال 
  :أحكام عامة -

هذه الالئحة على كافة المعامالت المالية لهيئـة تنميـة           تسرى أحكام    - ٢٠مـادة 
الصادرات والتى من شأنها وضع النظام المالى األمثل للنظم المحاسبية بالهيئة وقواعـد      
الصرف والتحصيل وسلطات االعتماد وقواعد المراقبـة الماليـة والـضبط الـداخلى             

رسمية المختلفة وكـذلك  للحسابات وطرق التعامل مع البنوك والجهات الرسمية وغير ال        
 .الجهات األجنبية وفقًا للقوانين المصرية 

 للرئيس التنفيذى أو من يفوضه السلطة الكاملة فى إصدار القـرارات      - ٢١مـادة 
  .الالئحةلم يرد بشأنه نص فى هذه  اإلدارية والمالية لتنظيم العمل المحاسبى فى كل ما

كل فيما يختص به مـسئوالً  بالهيئة  يكون جميع المستويات اإلشرافية      - ٢٢مـادة 
عن تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات الواجب تطبيقها بحيث يتم اسـتيفاء المـستندات             
وتحديد االستمارات الالزمة لها والتوقيع عليها من المختصين بما يفيد صحة وسـالمة             

 .هذه المستندات وتحقيق الرقابة السليمة 
 من يفوضه حق التوقيـع عـن الهيئـة واعتمـاد       للرئيس التنفيذى أو   - ٢٣مادة 

  :صرف المصروفات الدورية وكافة الموضوعات المالية فى حدود الصالحيات اآلتية
 ) .عشرة آالف جنيه (١٠٠٠٠للمدير المالى حتى 

 .للرئيس التنفيذى فيما يزيد عن ذلك 
كترونيـة   للرئيس التنفيذى أو من يفوضه التوقيع على أوامر الدفع اإلل - ٢٤مـادة 

 .التى يتم استخراجها من الهيئة 
 على المدير المالى واإلدارى للهيئة وضع نظام تأمين شامل على مقر        - ٢٥مـادة 

الهيئة وعلى ممتلكاتها ضد أخطار السطو والحريق والسرقة وخيانة األمانة والحـوادث         
 .التنفيذى وما شابه ذلك بما يحافظ على أموال الهيئة ويعتمد هذا النظام من الرئيس 

 نظام الصرف فى دفع أى مـستحقات للغيـر يكـون بـأوامر دفـع                - ٢٦مادة 
 .إلكترونى على بنوك الهيئة بموافقة الرئيس التنفيذى أو من يفوضه 

 يعتمد الرئيس التنفيذى أو من يفوضه الصرف ألعمال متعاقد عليهـا         - ٢٧مـادة 
 .أو ترتبط بها الهيئة حسب الفواتير أو المطالبات 
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 ال يتم صرف أى مبالغ إال بعد استيفاء أركان الصرف والمـستندات             - ٢٨ة مـاد
الدالة على استحقاق الصرف ومراجعتها حسابيا واعتمادها من المدير المالى واإلدارى           

 .أو من يحل محله وتعتمد من الرئيس التنفيذى أو من يفوضه 
لمبالغ بمستندات   للمدير المالى واإلدارى الترخيص بصرف أو تسوية ا        - ٢٩ة ماد

 .وللرئيس التنفيذى فيما زاد على ذلك ) ألف جنيه (١٠٠٠بدل فاقد إذا لم تتجاوز القيمة 
وفى جميع األحوال يشترط التحقق من فقد المستندات األصلية والتأكد مـن عـدم              
سابقة الصرف أو التسوية وأن مستندات بدل الفاقد هى صـورة طبـق األصـل مـن               

 وإرفـاق التحقيـق بمـستندات        األمـر  إجراء التحقيق إذا لزم   المستندات األصلية مع    
 .الصرف أو  التسوية مع اتخاذ الالزم لعدم تكرار الصرف أو التسوية 

 يجوز صرف مبالغ مدفوعة مقدما للغير على أسـاس وجـود عقـد            - ٣٠مـادة 
 أو شيك بنكى لسرعة إنهاء العمل بعد اعتماد الـرئيس   ضمان معتمد من الهيئة وخطاب   

 .تنفيذى أو من يفوضه بذلك على أن تحدد مدة ثابتة للتسوية ال
 يتعين على المدير المالى واإلدارى للهيئة متابعة مستحقات الهيئة لدى   - ٣١مـادة 

الغير أو المتعاملين مع الهيئة كما يلتزم بمتابعة تجديد خطابات الضمان أو التـسهيالت              
 .ى مصلحة الهيئة الممنوحة للغير فى المواعيد المحددة حرصا عل

  يلتزم المدير المالى واإلدارى للهيئة بتعليمات مـصلحة الـضرائب            - ٣٢مادة  
بأنواعها وكذا تعليمات مراقبة النقد بالنسبة الختصاصات كل مسئول بالقـسم المـالى ،      
كما يلتزم بخصم حصة التأمينات وكسب العمل على العـاملين وتوريـدها لمـصلحة              

 .صة بذلك فى األوقات المحددة قانونًا الضرائب والجهات المخت
ثانيا 
ً

  :المجموعة الدفترية -
 يتم إمساك المجوعة الدفترية طبقًا للنظام المحاسبى المطبق على أنـه  - ٣٣مـادة 

 .يجوز إمساك دفاترمساعدة أو إحصائية تفتضيها حاجة العمل بالهيئة 
ز المـالى فـى المواعيـد     تعد اإلدارة المالية القوائم التى تظهر المرك      - ٣٤مادة 

  وفقًـا  شهور وموضـحا بهـا الفـائض والعجـز           ٣المحددة للنظام المالى للهيئة كل      
للقواعد المحسابية المتعارف عليها لجميع أنشطة الهيئة وتعتمد هذه المراكز المالية مـن       

 .الرئيس التنفيذى 
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ثالثا 
ً

  :الموازنة التقديرية -
را بتشكيل لجنة برئاسته أو مـن يفوضـه      يصدر الرئيس التنفيذى قرا    - ٣٥مادة 

إلعداد مشروع الموازنة التقديرية التى تـشمل اإليـرادات والمـصروفات ومـصادر             
األموال وأوجه اإلنفاق المختلفة خالل السنة المالية المحددة بالموازنة باعتبـار الـسنة             

وية رئـيس   بعض٣٠/٦ وتنتهى فى ١/٧ شهرا على أن تبدأ السنة المالية فى ١٢المالية  
 .قطاع األمانة العامة بالوزارة 

 يضع الرئيس التنفيذى خطة تتضمن أهداف الهيئة المطلوب تنفيـذها           - ٣٦مـادة 
للسنة المالية القادمة وتعرض على مجلس اإلدارة لالعتماد مع التنـسيق المـسبق مـع           

 .ستراتيجى بالوزارة إلاإلدارة المركزية للتخطيط ا
 .وازنة التقديرية على مجلس اإلدارة لمناقشته واعتماده  يعرض مشروع الم- ٣٧مادة 
 تعتبر الموازنة التقديرية أداة استرشادية على نـشاط الهيئـة وعلـى             - ٣٨مادة 

 شهور إلى مجلس اإلدارة موضحا به حجـم         ٣الرئيس التنفيذى تقديم تقرير دورى كل       
ق بالزيادة أو النقص وأسباب     العمل المنفذ مقارنًا بالموازنة المعتمدة مع بيان نسبة المحق        

 .الزيادة والنقص وطرق معالجة النقص أو تالفى القصور الموجود فى كل فترة 
رابعا 
ً

  :الرقابة المالية -
مل نظام الرقابة الداخلية على قواعـد المراجعـة قبـل           ت يجب أن يش   - ٣٩مـادة 

  اء صـرف  الصرف على أن يخضع لذلك كافة المستندات المحاسبية بكافة أنواعها سو          
 .أو توريد واستيفاء أركان الصرف 

 يجب أن تكون الرقابة الداخلية ملمة بكافة اإلدارات واألنـشطة مـن     - ٤٠مـادة 
إيرادات ومصروفات ومخازن وعهد مستديمة أو شهرية ومتابعة أعمال المتعاملين مـع     

 .الهيئة والضمانات الالزمة لذلك 
ية تقريرا للـرئيس التنفيـذى وذلـك     يجب أن يقدم قسم الرقابة الداخل- ٤١مـادة 

لمعالجة المالحظات أو األخطاء أو المخالفات الموجودة فى تقريـر المراجـع خـالل              
 .أسبوع على األكثر وإخطار الرئيس التنفيذى بزوال المخالفة 

أو مخالفة جسيمة فى التقرير المقدم من جوهرى  فى حالة وجود خطأ  - ٤٢مـادة 
 القـرارات   اتخـاذ  الرئيس التنفيذى أو رئيس مجلس اإلدارة        الرقابة الداخلية يجب على   

 . المناسبة لمعالجة ذلك
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 يتم مراجعة أرصدة المخزن وبيان حساب البنـك شـهريا وكـشف             - ٤٣مـادة 
 .حساب البنك والحساب الجارى طرف البنوك

 يتم إيداع كافة اإليرادات أوالً بأول سواء نقدا أو شيكات فى حـساب          - ٤٤مـادة 
 .ة بالبنك فى نفس اليوم أو اليوم التالى على األكثر الهيئ

 يكون تحرير أوامر الدفع اإللكترونى بناء على طلب اإلدارة الماليـة            - ٤٥مـادة 
ويراجع من المدير المالى بعد استيفاء كافة المستندات المؤيدة للصرف لتقديمها إلى من             

 .له حق التوقيع على أوامر الدفع اإللكترونى 
 . يجب التأشير على مستندات الصرف بما يفيد الصرف من المدير المالى - ٤٦مادة 

 .يجب أن تكون جميع المستندات المحاسبية بأرقام مسلسلة 
 تحفظ جميع المستندات المحاسبية فى مكان أمين سواء المستعمل منها    - ٤٧مـادة 

 ويوضـح بـه     أو المحفوظ تحت مسئولية المدير المالى بالهيئة ويعد دفتر للمطبوعات         
 .كافة أنواع المستندات وأرقامها المسلسلة والمستعمل منها وغير المستعمل 

  : ما يلى الختاميةيراعى فى إعداد القوائم والحسابات - ٤٨مادة 
 .أساس تحميل السنة المالية من اإليرادات والمصروفات )  أ (
 .ة المتعارف عليهاسالمة الجرد السنوى وصحة التقويم طبقًا للقواعد المحاسبي) ب(
 .حسابات اإلهالكات السنوية فى حدود النسب المحددة ) ج(
 .تحديد المخصصات الالزمة ألى التزامات طارئة ) د(

 يتم الجرد السنوى لموجودات الهيئة وفقًا للقوائم المعدة لذلك فى نهاية           - ٤٩مـادة 
المتعارف عليهـا تحـت     كل سنة مالية وتحديد العجز والزيادة وفقًا للقواعد المحاسبية          

 .إشراف المدير المالى 
خامسا 
ً

  :السلف المؤقتة والمستديمة -
 يجوز للرئيس التنفيذى أو من يفوضه اعتماد وصرف سلف أو عهـد             - ٥٠مادة 

مستديمة لبعض العاملين بالهيئة بناء على طبيعة عملهم وتحدد قيمة الـسلفة أو العهـدة             
 .وتسوى فور انتهاء العملية بالمستندات ) هخمسة آالف جني (٥٠٠٠بما ال يتجاوز 

 يجوز للرئيس التنفيذى أو من يفوضه اعتماد صرف سلفة أو عهـدة             - ٥١مـادة 
  ألحد العاملين إلنجـاز األعمـال الـسريعة       ) عشرة آالف جنيه   (١٠٠٠٠مؤقتة قيمتها   

أو ذات الطابع الخاص التى تستلزم إنفاق مصروفات عاجلة وما شـابه ذلـك داخـل                
إذا كانت المهمة خـارج     ) ثالثة آالف دوالر أمريكى    (٣٠٠٠ية مصر العربية و   جمهور

 .جمهورية مصر العربية على أن تسوى فور انتهاء العملية 
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  الثالثالباب 
 الئحة الشراء وتنفيذ األعمال

ًأوال 
  :أحكام عامة -

 يختص الرئيس التنفيذى فى الحدود التى يقرها مجلـس اإلدارة طبقًـا   - ٥٢مادة 
حكام هذه الالئحة بجميع السلطات الالزمة للشراء والبيع والتكليف باألعمـال التـى             أل

  .تتطلبها حاجة العمل بالهيئة 
وللرئيس التنفيذى تفويض من ينوب عنه فى سلطاته أو جزء منها فى حـدود أحكـام                

 .هذه الالئحة وقرار السلطات المالية المعمول بها فى الهيئة 
اء مجلس اإلدارة أو العاملين بالهيئـة أو أقـارب أى       ال يجوز ألعض   - ٥٣مـادة 

  منهم حتى الدرجة األولى التقدم بعـروض أو عطـاءات أو الـدخول فـى مزايـدات              
 .أو تكليفهم بتنفيذ أعمال سواء بطريق مباشر أو غير مباشر 

 جنيـه  ٥٠٠٠٠ تحرر عقود عن التوريدات واألعمال التى تزيد على    - ٥٤مـادة 
 أما إذا كانت القيمة أقل من ذلك فيجب أن يتضمن أمـر التوريـد    ،" خمسين ألف جنيه  "

 .من الشروط ما يكفل حق الهيئة قبل الغير 
ثانيا 
ً

  :طرق التعاقد -
 يكون التعاقد على شراء المنقـوالت أو علـى مقـاوالت األعمـال              - ٥٥مـادة 

ـ           ة عـن   ومقاوالت النقل أو على تلقى الخدمات والدراسات االستشارية واألعمال الفني
طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة يعلن عنها، كما يمكن التعاقد عـن طريـق               
المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو االتفاق المباشر وفقًا للـشروط             

 .ت المبينة بهذه الالئحة اوالقواعد واإلجراء
 العامـة لـضمان      يكون التعاقد بطريق المناقصة العامة أو الممارسة       - ٥٦مـادة 

  العالنية والشفافية والمساواة ويسمح لجميع المـوردين أو المقـاولين أو االستـشاريين            
  أو الفنيين أو الخبراء االشتراك بها وهى إما داخلية يتم اإلعالن عنها فى مـصر فقـط            

 .أو خارجية يتم اإلعالن عنها فى مصر وفى الخارج 
لمحدودة فى الحاالت التـى تتطلـب        يكون التعاقد بطريق المناقصة ا     - ٥٧مـادة 

بحسب طبيعتها قصر االشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيـين              
  أو خبراء بذواتهم سواء فى داخل مصر أو خارجها على أن تكون قد ثبتـت كفـايتهم                

 .فى النواحى الفنية والمالية وأن تتوافر بشأنهم حسن السمعة 
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  :د عن طريق الممارسة المحدودة فى الحاالت التاليةيكون التعاق - ٥٨مادة 
 .تصنع أو تستورد أو توجد إال لدى جهات أو أشخاص بذواتهم ال األصناف التى )  أ (
األصناف التى تقتضى بطبيعتها أو الغرض من الحصول عليهـا أن يكـون             ) ب(

 .نتاجها إها من أماكن ؤاختيارها أو شرا
لفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها إجرائهـا بمعرفـة         األعمال االستشارية أو ا   ) ج(

 .بذواتهم معنيين فنيين أو خبراء 
 . التعاقدات التى تقتضى اعتبارات األمن القومى أن تتم بطريقة سرية) د(

  يجوز التعاقد باالتفاق المباشر بـشأن الـشراء أو التكليـف بأعمـال          - ٥٩مادة 
التى تتطلبها حاجة العمل بالهيئة وبـالفروع     أو بالخدمات وذلك بالنسبة للحاالت العاجلة       

  :التابعة لها طبقًا للقيم المالية لسلطات االعتماد اآلتية
 ) .عشرين ألف جنيه( جنيه ٢٠٠٠٠المدير المالى حتى 

الرئيس التنفيذى طبقًا للقيم المالية الواردة لرئيس الهيئة العامة فى المادة الـسابعة             
 ١٩٩٨ لـسنة    ٨٩مزايـدات الـصادر بقـانون رقـم         من قانون تنظيم المناقصات وال    

 المـشار إليـه   ١٩٩٢ لـسنة  ٢٢ أن المادة الخامسة من القانون رقم         بحسبان وتعديالته
 .منحت لرئيس الجهاز التنفيذى سلطات رئيس الهيئة العامة 

ثالثا 
ً

  :المناقصات والممارسات -
ـ         - ٦٠مـادة  داهما فـى  يعلن عن المناقصة فى الوقت المناسب على مـرتين إح

صحيفة يومية واسعة االنتشار واألخرى على الموقـع اإللكترونـى لـوزارة التجـارة        
  :والصناعة وهيئة تنمية الصادرات ويجب أن يبين فى اإلعالن ما يأتى

 .مواصفات محددة للصنف المطلوب شراؤه أو العمل المطلوب تنفيذه )  أ (
 .لتقديمها الجهة التى يقدم إليها العطاءات وآخر موعد ) ب(
 .موعد انعقاد جلسة االستفسارات ) ج(
 .ثمن نسخة كراسة الشروط وملحقاتها) د(
 .قيمة التأمين المؤقت ونسبة التأمين النهائى ) ه(
 .أية بيانات أخرى تراها الهيئة فى صالح العمل ) و(
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يعلن عن الممارسة العامة فى الوقت المناسـب طبقًـا إلجـراءات النـشر عـن              
عامة المبينة بهذه الالئحة ويسرى عليها جميـع اإلجـراءات المتبعـة فـى              المناقصة ال 

المناقصة العامة وتتولى لجنة الممارسة إجراء ممارسة مقدمى العروض أو منـدوبيهم            
للحصول على أفضل الشروط وأقل األسعار وترفع اللجنة تقريرها للـسلطة المختـصة    

 .لتقرير ما تراه 
لممارسة قبل البت فيها بقرر من السلطة المختصة تلغى المناقصة أو ا   - ٦١مـادة 

 المصلحة العامة ذلـك     اقتضتوبناء على توصية لجنة البت إذا استغنى عنها نهائيا أو           
  :وكما يجوز إلغاء المناقصة فى الحاالت التالية

 .حد اإذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء و) أ(
 . العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات ولم يبق إال عطاء واحد إذا اقترنت) ب(
  .التقديريةإذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد على القيمة ) ج(

 تشكل لجان فتح المظاريف ولجان البت بقرار من الرئيس التنفيـذى،      - ٦٢مـادة 
 .عاقد ويجب أن تضم تلك اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة الت

 من القيمة ٪٢ يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت بما ال يجاوز  - ٦٣مـادة  
 كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ، كما يجب على صـاحب             التقديرية ويستبعد 

العطاء المقبول أن يؤدى فى خالل عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليـوم التـالى إلخطـاره            
ه ما يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى        ئول عطا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقب     

 . من قيمة العقد ٪٥
  وتقدم التأمينات نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطـاب ضـمان مـصرفى غيـر               
مقيد بأى شىء وبالنسبة للعقود الخارجية فيقدم عنها خطاب ضمان محـرر مـن أحـد     

 .البنوك المصرية 
اب العطـاءات غيـر المقبولـة دون     ترد التأمينات المؤقتة إلى أصح- ٦٤مـادة 

توقف على طلب منهم وذلك فور انتهاء المدة المحـددة لـسريان العطـاء، وال تـرد                 
التأمينات النهائية إال بعد تنفيذ كافة االلتزامات المتعاقد عليها وانقضاء فتـرة الـضمان              

 .مع مراعاة ما يرد بالشروط العامة للمناقصة أو الممارسة فى هذا الشأن 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة مارس ٧ فى )تابع (٥٥ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٢

رابع
ً

  :التعاقد والتوريد -ا 

تسرى مدة التوريد من تاريخ اليوم التالى إلخطـار المتعاقـد بقبـول           - ٦٥مادة 
ه أو بتوقيع المورد على صورة أمر التوريد أيهما أقرب أما مدة تنفيذ األعمال فتبدأ   ئعطا

ـ من تاريخ تسليم الموقع للمتعاقد معه ويجب أن يتم تسليم الموقع بموجب محضر مو      ع ق
هما للمقاول وتحتفظ الهيئة بالنسخة األخرى      احدإ الطرفين ومحرر من نسختين تسلم       من

 الموقع فى التاريخ الذى تكون الهيئة قد حددته         لتسليموإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه       
 .له فى أمر اإلسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل 

لمتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جـاز للـرئيس    إذا تأخر ا  - ٦٦مادة 
التنفيذى إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية إلتمام التنفيذ على أن             
توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقًا لألسس وفى الحدود التـى تتـضمنها               

 من قيمـة    ٪١٠اوز مجموع الغرامة    شروط التعاقد وينص عليها فى العقد بحيث ال يج        
 من قيمـة العقـد بالنـسبة لـشراء          ٪٣العقد بالنسبة لعقود مقاوالت األعمال والنقل و      

المنقوالت وتلقى الخدمات والدراسات االستشارية واألعمال الفنيـة، وتوقـع الغرامـة            
بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر ويعفـى                
المتعاقد من الغرامة إذا ثبت أن التأخير فى التنفيذ كان ألسباب خارجـة عـن إرادتـه              

 .ويجوز إعفاؤه من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير أية أضرار 

 يجوز عند الضرورة وبموافقة الرئيس التنفيذى الترخيص بدفع مبـالغ     - ٦٧مادة 
 وغير مشروط من أحد البنـوك    مقدما من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد        

 . من قيمة التعاقد ٪٤٠المصرية وذلك حتى 

خامسا 
ً

  :المزايدات -

 تشكل لجان تحديد األصناف المستغنى عنها ولجان  التصنيف ولجان           - ٦٨مـادة 
التثمين ولجان البيع بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة ويجب أن تـضم تلـك اللجـان                 

  .عناصر فنية ومالية وقانونية
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 تعاين اللجنة المشكلة لتثمين األصناف المطلوبة بيعها ثم تقوم بتثمينها           - ٦٩مـادة 
مسترشدة فى ذلك بأثمان البيع السابقة إن وجدت وحالة السوق ويعتبر هذا التقدير ثمنًـا         

 .أساسيا للبيع بعد اعتماده ويراعى السرية بالنسبة للثمن األساسى 

  فى المزايدة إلـى الـثمن األساسـى الـذى          إذا لم يصل أعلى سعر       - ٧٠مـادة 
  حددته لجنة التثمين تلغى المزايدة بقـرار مـن الـرئيس التنفيـذى ، ويعـاد النظـر                 

 .فى إجراءات العملية 

 اعتماد الئحة هيئة تنمية الصادرات

 تنميـة الـصادرات     هيئة مادة من مجلس إدارة      ٧٠تم اعتماد الالئحة المكونة من      
 ٢٠١٧لخميس الموافق العاشر من أغسطس بجلسته المنعقدة فى يوم ا

 رئيس مجلس اإلدارة

 طارق قابيل/ املهندس

  وزير التجارة والصناعة
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   )١( ق ـمرف
  بدل السفر للعاملين بالهيئة

  البدل بالدوالر  ةـالدول  البدل بالدوالر  ةـالدول
  ٢٢٤  الصومال  ةـة العربيـا واملنطقـريقيـإف

  ١٩٦  جنوب أفريقيا  ٢١٤  الرأس األخضر
  ٣٥٠  نجوالأ  ٢٣٦  أثيوبيا

  ٣٠٨  بتسوانا  ٣٢٥  السنغال
  ١٤٨  بنين  ٢٥٨  الكاميرون

  ٢٢٣  مدغشقر  ٢٦٦  جنوب السودان
  ٢٠٥  سورينام  ١٩٢  أفريقيا الوسطى

  ٢٤٩  تانزانيا  ٢٥١  النيجر
  ٢٩٠  الكنجو  ٢٤١  أوغندا

  ٢٣٠  جامبيا  ٢٧٦  بورندى
  ٢٩١  غينيا  ٢٣٦  تشاد

  ١٢٢  ليسوتو  ٢٤٩  تنزانيا
  ٢٠٨  جيبوتى  ١٩١  توجو

  ٢٦٨  نيجيريا  ٣٧٣  جابون
  ٣٤١  األردن  ٢٣١  رواندا

  ٣٩٢  الجزائر  ٢٣٥  زيمبابوى
  ٣٥٠  السعودية  ٢٣١  زامبيا

  ٢٤٤  السودان  ٢٦٤  ساحل العاج
  ٢١٨  سوريا  ٢٧٠  بوركينا فاسو

  ٣٠٧  العراق  ٤٠٠  غانا
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٢٥

  البدل بالدوالر  ةـالدول  البدل بالدوالر  ةـالدول
  ٤٠٠  الكويت  ٣٣٢  كينيا
  ١٦٨  اليمن  ٢٦٨  مالى

  ٤٠٠  لعربيةاإلمارات ا  ٢٤٠  موريشيوس
  ٣٥٠  قطر  ٣٢٧  ليبريا

  ٣٠٠  لبنان  ٢٠٨  ماالوى
  ١٦٦  تونس  ١٤٨  غينيا بيساو

  ٢٤١  ليبيا  ٢٦٨  اريتريا
  ٢٤٠  المغرب  ٢٦٧  موزمبيق
  ١٧١  موريتانيا  ٢٧٠  سيراليون

  ٣٥٠  عمان  ١٥١  ناميبيا
  ٢٣٧  غزة والضفة  ٣٥٢  البحرين

      ١٨٦  سوازيالند
 ناريكتــاألم اــآسي

  ٢١٥  البرازيل  ٢٥٤  أفغانستان
  ٣٨٠  المكسيك  ٢٦٧  باكستان

  ٤٠٠  الواليات المتحدة  ١٦٥  بنجالديش
  ٤٠٠  باربادوس  ٢٥٦  الصين
 ٢٦٧ أورجواى ٣٠٦ الفلبين

 ٢٧٧ باراجوى ٢٢١ ماليزيا

 ٢٠٨ بوليفيا ٢٣٤ جورجيا

 ٢٨٠ فيجى ٢٧٠ الهند

 ٢٦٨ بيرو ٣٤١ اليابان
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٢٦

  البدل بالدوالر  ةـالدول  البدل بالدوالر  ةـالدول
 ٢٠٧ جواتيماال ٢٩٦ ندونيسياأ

 ٣٥٠ بورتوريكو ٢٤٧ تايالند

 ١٦٣ فنزويال ٤٠٠ سنغافورة

 ٣٥٠ كندا ٢٣٦ وزباكستانأ

 ٣٠٠ كوبا ١٨٨ فيتنام

 ٢٠١ كمبوديا ٢١١ طاجاكيستان

 ٢٧١ بنما ٤٧٤ كوريا الشمالية

 ٢٨٧ األرجنتين ١٨٩ نيبال

 ٢٧١ إكوادور ٤١٨ هونج كونج

 ٢٣٢ كولومبيا ٣٨٨ استراليا

 ٢٨٦ شيلى ٣٧٣ نيوزيلندا

 ٢٣٦ كوستاريكا ٤٢٦ إسرائيل

 ٢٢٩ نيكاراجوا ١٩٥ كوريا الجنوبية

 ٢٤٥ هايتى ٢٤٩ إيران

 ٢٣٠ س هندورا ٢١٤ منغوليا

 ٢٨٩ دومينكان ٢٨٠ جزر فيجى

 ٢٥٦ السلفادور ٣٤٧ ربيجانأذ

 ٣٥٠ جزر الباهاما ٢٤٥ بيال روسيا

 ٣٠٠ جاميكا ١٩٦ بروناى

 ٣٠٠ جزر فيرجن ٣٠٤ كازاخستان

 اـأورب ٣٧٩ جزر المالديف

 ٢١٢ ألبانيا ٢٤٩ سيريالنكا
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٢٧

  البدل بالدوالر  ةـالدول  البدل بالدوالر  ةـالدول
 ٢١٤ استونيا  ٢٤٥ المانيا

 ٣٤٢ اوكرانيا ٢٦٢ المجر

 ١٨٨  والهرسكالبوسنة ٢٦٨ بلغاريا

 ٢٧١ جمهورية التشيك ٢١٢ سلوفانيا

 ١٨٦ صربيا ٢٤٢ سلوفاكيا

   ٢٥٦ بولندا

   ٢٥٠ سبانياأ

   ٢٤١ البرتغال

   ٣٠٣ السويد

   ٣٢٥ النرويج

    ٣١٩ كنماراالد
    ٢٦٦ النمسا
    ٢٦٢ اليونان

    ٣٢٦ نجلتراإ
    ٣٠٠ يرلنداإ
    ٢٨٢ يطالياإ

    ٢٨٢ الفاتيكان
    ٢٧٤ بلجيكا
    ٢٦٢ تركيا

    ٣٥٠ سويسرا
    ٢٨٩ فرنسا
    ٢٨٨ فنلندا
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٢٨

  البدل بالدوالر  ةـالدول  البدل بالدوالر  ةـالدول
    ٣١٠ هولندا
    ٢٨١ قبرص

    ٢٩٦ االتحاد السوفيتى
    ٢٤٢ مالطة

    ٢٦٢ رومانيا
    ٣٥٠ يسلندا إ

    ٢٨٠ لكسمبورج
    ٢١٦ ليتوانيا
    ٢٤٩ التفيا

    ٢١٢ كرواتيا
  

  طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية
   اإلدارة رئيس مجلس

  عماد فوزى فرج حممد/ مهندس
  ٢٠١٨ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
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