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 مقدمة 1
لمشروعات ل املعتمدة املوازنةتوضيح القواعد املالية اليت جيب االلتزام هبا لدعم البنود الواردة يف الدليل إىل يهدف هذا 

ويضاف هذا الدليل كملحق للعقد الذي يتم  دورات برانمج دعم التعاون بني الشركات واجلهات البحثية. الفائزة يف
 توقيعه مع اهليئة قبل البدء يف تنفيذ املشروع.

 

 قواعد عامة 2
 يلتزم فريق عمل املشروع مببدأي الشفافية والتوثيق يف مجيع أعمال املشروع. •
أبي تغيريات تطرأ على اخلطة املعتمدة لتنفيذ املشروع سواء يف مدة كل اً مسبقاهليئة شفافية يف إخطار تتمثل ال •

 د إال ابإلخطارات الكتابية ألي من التغيريات السابقةأو فريق العمل ابملشروع. وال يعتمرحلة أو بنود املوازنة 
 .خالل مدة املرحلة املعنية ابلتغيري )منوذج طلب التغيري( واليت جيب أن يتم تقدميها

لهيئة طلب أي من الواثئق املرتبطة قة مهنية. وحيق ليلتزم فريق العمل ابملشروع بتوثيق مجيع أنشطة املشروع بطري •
 أبنشطة املشروع.

 

 املوازنة 3
إال يف شهور  5 ال تتعدىأشهر و  3ال تقل أي منها عن ابجلنيه املصري مقسمة على مراحل  املوازنةتقدم  •

 (.املوازنة)راجع منوذج  خاصة وبعد موافقة اهليئة حاالت
 ،األدوات املكتبية العامة،واملرافق  فواتري الكهرابء ،األاثث ال يوجه الدعم املايل للبنود اآلتية: إجيار املقار، •

 .مرتبات أو مكافآت الوظائف املساعدة )اإلدارية واملالية(
صرفة يف هناية كل مرحلة. وال يتم صرف دعم ناملبالغ امل يتم تسويةيصرف الدعم املايل طبقاً ملراحل املشروع، و  •

التقرير الفين، تقدمي تمثلة يف واملإجراءات إمتام املرحلة السابقة  استيفاءإال بعد )الدفعة التالية( املرحلة التالية 
صرف دعم لطلب الباحث الرئيسي للمشروع وتقدمي تسوية مبلغ الدفعة السابقة ومراجعة املراجع الفين، و 

 متويل املشروع استمراريةلضمان  خبمسة عشر يوماً املرحلة  انتهاءيقدم قبل  الفينعلماً أبن التقرير  التالية،املرحلة 
 طبقاً للخطة املعتمدة.

يف حاالت الصرف والشراء ابلعمالت األجنبية، فيجب تقدمي الفواتري املعتمدة موضحاً هبا سعر التحويل مؤيداً  •
 الذي يظهر قيمة العملية وسعر التحويل املنفذ يف اترخيه.   بكشف حساب كارت االئتمان البنكي

 .ومعدات، ال حيق للشركة شراء أجهزة أكادمييهبا شريك  واليت ليسيف مشروعات تطوير منتج  •
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 املكافآت 4
السري الذاتية ، يقدم الباحث الرئيسي للمشروع قائمة أبمساء أعضاء فريق العمل و املوازنةبعد املوافقة على بنود  •

رفض اعتماد املكافآت لعضو فريق  وللهيئة مكافآهتم ونسبة الوقت املخصص للعمل يف املشروع.خاصتهم و 
 العمل الذي ال تتناسب خرباته ومؤهالته لطبيعة الوظيفة املنوط هبا يف املشروع.

مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم  املشروع،التحويالت البنكية لفريق عمل  ما يفيديف هناية كل مرحلة، يتم تقدمي  •
 .القومي

امللحقة ابلعقد. وال جيوز إحلاق أي  املوازنةيتم صرف مكافآت فريق العمل طبقاً للمكافآت الشهرية الواردة يف  •
ىف و . بذلكواحلصول على موافقة كتابية  لهيئةالرجوع ل إال بعدزايدات ابملكافآت أو تغيري أبعضاء فريق العمل 

 يتم خصم املبلغ. ذلكخمالفة حالة 
عن مكافآت فريق العمل وتقدمي ما يفيد  املستحقة بدفع الضرائب )الشريك الصناعي ابملشروع(تلتزم الشركة  •

 اجلهات احلكومية املعنية.  إىلسدادها 
ألعضاء وحتدد القائمة التالية مستوايت املكافآت الشهرية اإلمجالية )ابجلنيه املصري( املناظرة لسنوات اخلربة  •

 الفريق:
 لمكافأة الشهريةاحلد االقصى ل  اجلامعات واملراكز البحثية الشركات الفئة

 18.000 أستاذ سنوات خربة أو أكثر 10 أ
 15.000 أستاذ مساعد سنوات خربة 9-7  ب
 12.000 مدرس سنوات خربة 6-5 ج
 9.000 مدرس مساعد-معيد سنوات خربة  4حىت  د

 
 يتم ضرب املكافأة الشهرية املوضحة ابجلدول اعاله ىف نسبة التكريس الزمىن لكل عضو ىف فريق العمل •
عتماد ابمن اجلهة البحثية )الكلية / اجلامعة(  يتقدمي خطاب رمسبوفريق العمل املشارك  يسيالباحث الرئيلتزم  •

 .وذلك يف حالة طلبه من إدارة الربانمج ابهليئة املشروع يفالزمين  التكريسنسبة 
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 املصروفات غري املباشرة 5
 للمشروع وذلكيتم تقدميها واملراكز البحثية مقابل خدمات املصروفات غري املباشرة فقط للجامعات  يتم توجيه •

 من إمجايل املكافآت املخصصة للباحثني من اجلامعات واملراكز البحثية. %20أقصى  حبد
اجلامعة خبامت  معتمدعتمادها، يتم تقدمي خطاب ال املوازنةبفوز املشروع وتقدمي الباحث الرئيسي خطار إعقب  •

مرافق أو خدمات أو املركز موضح فيه النسبة املطلوبة كمصروفات غري مباشرة وما سيتم توفريه أو ختصيصه من 
 .اخلمثل مستلزمات ومعامل وحاسبات... 

إلدارة هة للمصروفات غري املباشرة لتقدميها ابملبالغ املوج  ومعتمدة ر الكلية أو املركز فاتورة خمتومة صد  وابلتبعية، ت   •
 ابهليئة. ربانمجلا

 صرف الدعم املايل 6
ستالم ابعد املعتمدة و  املوازنةعقب توقيع العقد متضمناً  )الدفعة األويل( يصرف الدعم املخصص للمرحلة األوىل •

 لمرحلة.ل لغ املعتمدي بصرف املبطلب من الباحث الرئيس
 للبنود املعتمدة ويف احلدود املنصوص عليها. "فقط"املبالغ  يتم صرف •
جميات بدون احلصول م بر  ز  لشراء معدات أو ح  املعتمدة  املوازنةعن القيمة احملددة يف  %10يسمح بزايدة قدرها  •

. ويف حالة ختطي حد الـ املرحلة ذاهتا يف فقط املعداتحدود امليزانية املعتمدة لبند  يفوذلك  اهليئةعلى موافقة 
تلتزم الشركة أو اجلامعة/املركز بتحمل او ختطى ميزانية البند جيب احلصول على موافقة الربانمج واال  10%

 الزائدة. تكلفةال
بني البنود املختلفة يف حدود إمجايل  وازنة املعتمدةيف حالة احلاجة لتعديل أو إعادة توجيه املبالغ الواردة يف امل •

 واختاذإدارة الربانمج  علىطلوبة لعرضها به التعديالت امل اً موضح" طلب تغيريرحلة، يتم تقدمي "منوذج امل وازنةم
من ذلك بند  ويستثىن مدة املرحلة املعنية بطلب التغيري انتهاءأن يتم تقدمي طلب التغيري قبل  علىقرار بشأهنا 

 .املرتبات حيث ال يسمح بتوجيه مبالغ إليه من بنود امليزانية
اليسمح ابلتحويل من مرحلة ايل أخرى اال بعد احلصول على موافقة إدارة الربانمج وإلدارة الربانمج حق حجب  •

 الدفعة التالية على ان يتم صرفها عند التسوية املالية للمبلغ املرحل.
عة من الباحث الرئيسي ح هبا ساعات العمل موق  معتمدة وخمتومة وقوائم مكافآت موض  ال يعتد إال بفواتري  •

 للمشروع.
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أن  علىيف بداية املرحلة،  %20هلا بواقع ، فيصرف مبلغ الدعم املخصص ابلنسبة للمرحلة األخرية للمشروع •

االخذ يف  عم وملحقاته.التقرير اخلتامي للمشروع بكل واثئقه الداعمة  واعتمادبعد تقدمي  %80 يتم صرف
من  املتبقيسواء كان من يف بداية املرحلة حبوزة فريق عمل املشروع  الذياملبلغ إمجايل االعتبار ان ال يزيد 
( من ميزانية املرحلة األخرية كما %20اجلزء الذي سيتم صرفه يف بداية املرحلة عن نسبة )املراحل السابقة او 

 هو مشار اليه بعاليه.
 

  لدعم املايلل اجلزئيالرد  7
مدار سنة  علىمن قيمة الدعم املقدم للمشروع  %10تلتزم الشركة برد  :ابلنسبة ملشروعات البحث املتقدم •

 تبدأ بعد عام من انتهاء مراحل املشروع.
مدار  علىمن قيمة الدعم املقدم للمشروع  %30تلتزم الشركة برد  هنائي:تطوير منتج  تابلنسبة ملشروعا •

 .املشروع تنفيذ سنتني تبدأ بعد عام من انتهاء مراحل
متقدم لكل مشروع حبث  %5متويل سابق من الربانمج، تزيد النسب السابقة بــ  علىويف حالة حصول الشركة  •

مشروع تطوير منتج هنائي، وذلك للمشروعات اليت مل حتقق مؤشرات جناح مدعومة ابلواثئق اليت  لكل %10و
 يئة لكل مؤشر.تعتمدها اهل

 ال يقدم دعم جديد للشركة إال بعد أن تنتهي من سداد نسبة الدعم للمشروع السابق. •
 يف حاالت احليازة أو االندماج أو إشهار اإلفالس، تلتزم الشركة بسداد كامل املبلغ املستحق سداده. •
عم املايل ابلعقد املوقع وال تتأثر يتم سداد الدفعات وفقًا للمواعيد املذكورة يف امللحق اخلاص ابلرد اجلزئي للد •

حيدد العقد قيمة و  أبية تغيريات متت سواء يف مدة أي مرحلة من مراحل املشروع او اتريخ انتهاء املشروع
 الدفعات املستحقة وطريقة السداد يف مجيع احلاالت.

ئحة مشرتايت يف حالة أتخري الطرف الثالث عن سداد هذه الدفعات تطبق الغرامات املنصوص عليها بال •
 الطرف األول.

كما يتعهد الطرف الثالث برد كامل قيمة الدعم يف حالة عدم سداد دفعات الرد اجلزئي للدعم املايل وفقاً  •
وللطرف ، مناسبهإىل أي تعويضات مالية أخرى يراها الطرف األول إضافًة  للقواعد املتفق عليها أبعاله،

 ل على أي دعم أخر من قبل اهليئة، األول احلق يف منع الطرف الثالث من احلصو 
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 قواعد الشراء 8
تعريف: تتضمن عملية الشراء كل األنشطة الالزمة للحصول على منتجات أو خدمات للمشروع. وتطبق  .1

 القواعد العامة التالية يف عملية الشراء.
من حيث املواصفات  الغرض من شرائهاحتديد الشروط: حتدد شروط املنتجات أو اخلدمات املطلوبة لتحقيق  .2

 مة للربانمج.املقد   املوازنةالفنية والكمية والنوعية والزمن الالزم للتوريد والقيمة التقديرية يف 
 قائمة هبم. عملردين و ردون: يتعني على فريق املشروع عمل حصر سوقي للمو  املو   .3
يقدمون منتجات أو خدمات مطابقة ردون احملليون: تعطى األولوية للشراء من املوردين احملليني الذين املو   .4

 للمواصفات احملددة مسبقاً.
جيب : لضمان االستغالل األمثل للدعم املايل املقدم ولضمان العدالة والنزاهة والشفافية، موالالقيمة املثلى لأل .5

 إجراءات الشراء على أساس تنافسي بني املوردين املؤهلني املطابقني للمواصفات. أن تتم
قي عروض من ثالثة موردين التنافسية: تتحقق العملية التنافسية عن طريق طرح مناقصات وتل  عملية الشراء  .6

األقل سعراً. وتتحدد طريقة إخطار املوردين و من بني املطابقني للمواصفات فيها  االختيارعلى األقل، يتم 
 -التالية: للفئات  الشرائية وطبقابعملية شراء ما حسب القيمة 

 
 

أفضل نوعية وأقل سعر يطابق الشروط  اختياريتم  (:جنيه مصري 20,000أقل من لقيمة )عملية منخفضة ا .أ
 احملددة سلفاً من حيث املواصفات الفنية والكمية والنوعية وزمن التوريد.

ثالثة احلصول على يتم  جنيه مصري(: 200,000أقل من  :جنيه 20,000من عملية متوسطة القيمة ) .ب
 ، ويتم اختيار املورد الذي يطابق الشروط أبقل سعر.من ثالث موردين عروض أسعار

رسال طلب مكتوب لثالثة موردين مؤهلني إيتم  (:فأعلي جنيه مصري 000200.من )القيمة  مرتفعةعملية  .ج
على األقل حمدد فيه املوعد النهائي إلرسال مظاريف مغلقة متضمنة العروض. وتستبعد العروض اليت ترسل 

 كل جلنة كما هو موضح يف البند التايل.ش  بعد املوعد النهائي، وت  
ختيار العرض أس الباحث الرئيسي جلنة الشراء وتقوم بفتح املظاريف ويوقع عليها ويقوم ابرت  جلنة الشراء: ي .7

ستالمها بعد املوعد النهائي ويؤشر ااملطابق للشروط أبقل سعر. وتقوم اللجنة ابلتوقيع على املظاريف اليت مت 
 بعدة".عليها أهنا "مست
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يف السوق التنافسي  النعدامالتنافسية وذلك  شرطعفى بعض عمليات الشراء من الشراء ابألمر املباشر: ت   .8

 :احلاالت التالية
 ال يوجد إال مورد حملي أو وكيل حملي واحد. .أ

 ال يوجد إال مورد أجنيب أو وكيل أجنيب واحد. .ب
 اخرتاع.املنتج أو اخلدمة املطلوب شراؤها حممية مبوجب براءة  .ج
 بتة من قبل احلكومة.األسعار حمددة ومث   .د
بشرط ان  مت شراء منتج أو خدمة مطابقة يف فرتة تنفيذ املشروع عن طريق عروض بنفس األسعار .ه

 .تكون سارية حىت اتريخ الشراء
خطاابً يوضح فيه سبب الشراء ابألمر  لهيئةلم ويف هذه احلاالت، يقوم الباحث الرئيسي ابلتفاوض مع املورد الوحيد ويقد  

 املباشر.

وال جيوز أن  للمشروع. األخرية املرحلةيف مجيع احلاالت جيب االنتهاء من مجيع إجراءات الشراء قبل البدء يف  .9
األعمال املخطط إجنازها  لالنتهاء من لتاريخ احملددتتم عملية الشراء ألي أدوات أو معدات يف اتريخ الحق ل

 لك األدوات أو املعدات.ابستخدام ت
ووضعها يف املوازنة ضمن بنود  بدقة املعدات املطلوبةو ولذلك نوصي بتحديد نوعية ومواصفات األدوات 

حىت يتم االلتزام ابإلطار الزمين  وسرعة البدء يف إجراءات الشراء األكثر علىتكاليف املرحلة األويل أو الثانية 
   .املوضح بعاليه

 
الشراء: تقبل الفواتري الضريبية فقط سواء كانت ورقية او الكرتونيه وموقعة من الباحث  الفواتري ومستندات .10

الرئيسي للمشروع. وال يتم اعتماد فواتري متعددة بتواريخ خمتلفة من مورد واحد خالل فرتة املرحلة كعمليات شراء 
 اء التنافسية والفئات املذكورة عاليه .منفصلة وامنا ينظر اليها كعملية شراء واحدة ينطبق عليها شروط عملية الشر 

 تعارض املصلحة 9
ي أعلى درجات احلرص يف املعامالت املالية والشرائية، لضمان إنفاق املال فريق املشروع توخ   مجيع أعضاءيتعني على 
 مجيع وجتنبالشفافية  يف إطار من وفاعليةً  ه لدعم هذا املشروع على الوجه األمثل واألكثر توفريًا وكفاءةً العام املوج  
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تعارض املصلحة. ويرتتب على أي معامالت مالية أو شرائية مبنية على مصاحل عمل مشرتكة أو روابط عائلية أشكال 

 كل اإلجراءات القانونية الالزمة.  واختاذفسخ العقد 

 قواعد السفر 10
قابلة للتعديل طبقاً ملا قد يستجد  الدويل رعلماً أبن القواعد املنظمة للسف يغطي الدعم املقدم من اهليئة السفر الدويل.

 علي قواعد السفر اليت حتددها إدارة املعارض الدولية ابهليئة. 

 السفر الدويل 10.1
  يف مجيع احلاالت عند حجز تذاكر السفر جيب االلتزام ابختيار أقصر املسارات وأقلها تكلفة.

 

 :العلمية املؤمترات حلضور السفر  10.1.1

 فيشرتط حبثية جلهة منتمياً  العضو هذا كون  حالة ويف املشروع فريق من فقط واحد عضو سفر اهليئة تدعم •
 اجلزئي أو الكامل الدعم بتقدمي هبا يعمل اليت البحثية اجلهة قيام مينع ما يفيد خطاب تقدمي سفره علي للموافقة
 .املؤمتر ذلك حلضور

 ليلةحيسب البدل اليومي لكل والبدل اليومي( و من نفقات السفر الدويل )تذاكر الطريان  %80تغطي اهليئة  •
  .دوالر لكل ليلة 125مبعدل  ويوم قبله ويوم بعده متضمنة مدة املؤمتر أو االجتماع يف بلد الرحلة

 %15اخلاصة ابلوجبات و %20) %35ويف حالة عدم تقدمي مستندات مصروفات اإلقامة، يصرف فقط  •
ل هذه النفقات للجنيه املصري و  وحت   قيمة البدل اليومي لكل ليلة.دوالر  125من مبلغ  اخلاصة ابلنثرايت(

 ستندات الداعمة للسفر.املعند تقدمي ذلك بسعر الصرف السائد يف اتريخ السفر و 
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 :التسويقية لألغراض السفر 10.1.2

 قبل اهليئة من مسبقة موافقة علي احلصول بشرطكزائر أو عارض، من فريق املشروع   واحد فقط عضو بسفر يسمح
 التسويقية األنشطة مجيع عن مفصل بتقرير السفر من العودة عقب الربانمج موافاة يتم أن عليبشهر علي األقل  السفر

 .نتائج من عنه أسفرت وما الرحلة خالل متت اليت

 السفر كزائر : 10.1.2.1

 وذلك للبنود التالية فقط :من إمجايل تكاليف السفر  %80تغطي اهليئة 

 ).رحلة لكل ليلتني أقصي حبد) تذاكر السفر واالقامة  •
 مصروفات التسجيل. •

علي أن التزيد التكلفة النهائية اليت تتحملها اهليئة لكل رحلة عن احلدود القصوي احملددة لكل منطقة علي النحو التايل 
: 

 احلد األقصي )ابجلنيه املصري( املنطقة
 7000 أفريقيا

 7000 الشرق األوسط واخلليج
 9000 أورواب
 10000 وجنوب أمريكا مشال
 10000 آسيا

 :كعارض السفر 10.1.2.2

أن تكون نسبة تغطية اهليئة لتكلفة املشاركة  على، الدولية رضااملع يفمن إمجايل تكلفة املشاركة  %80 نسبة تغطي اهليئة
وتتضمن التكاليف املشار  الرتتيب، على %25و %60و %70هي يف نفس املعرض بعدها  الثانية والثالثة والرابعة وما
 التالية:إليها بعاليه فقط البنود 

 حجز املساحات وتركيبات اجلناح وأتثيثه. •
 .تذاكر السفر واإلقامة •
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 .)إن وجدت( مصروفات التسجيل •
 .بل مادي عن طريق منظمي املعارضمصروفات التنسيق حلضور مقابالت األعمال اليت قد تتم مبقا •

احملددة لكل منطقة علي النحو  القصوىالتكلفة النهائية اليت تتحملها اهليئة لكل مشاركة عن احلدود  دال تزيعلي أن 
 التايل :
 احلد األقصي )ابجلنيه املصري(  املنطقة
 35000 أفريقيا

 30000 الشرق األوسط واخلليج
 50000 أورواب

 40000 مشال وجنوب أمريكا
 40000 آسيا

 25000 مصر )حملي(

 المستندات الداعمة للسفر الدولي    

 تذاكر السفر وفواتير اإلقامة.  •

 تقديم نسخ من صفحات جواز السفر املوضح بها أختام السفر والوصول. •

النهائي للبحث  وخطاب القبول بالنسبة للمؤتمرات العلمية، يتم تقديم دعوة املؤتمر املوضح بها تاريخ أيام املؤتمر  •

املؤتمر البحث املقبول محتويا على الشكر للهيئة كجهة ممولة للمشروع وفواتير التسجيل لحضور  ونسخة من

 .10,1,1الجهة البحثية املشار إليه بعاليه بالبند رقم  وخطاب

 

 التقرير اخلتامي للمشروع 11
ختامي" موقع وخمتوم مايل فين/مع هناية األعمال الفنية للمشروع، يلتزم الباحث الرئيسي للمشروع بتقدمي "تقرير  •

 .ابإلضافة اىل مناذج االستقطاعات الضريبية اخلاصة بفريق عمل املشروع لهيئةلومدعم بكافة الواثئق وامللحقات 
كافة املبالغ اليت مت دعم املشروع هبا منذ بدايته وحىت هنايته، مع مالحظة   اخلتاميالتقرير اجلزء املايل من ويتضمن  •

. وعلى ذلك، أو فريق العمل ابلربانمج مراجعته بواسطة مكتب مراجعة مالية خارجي يتمقد  اخلتاميأن التقرير 
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يف سجالت املشروع حلني االنتهاء من عملية  اخلتامييتعني االحتفاظ جبميع املستندات الداعمة هلذا التقرير 

 املراجعة.
 املوازنةالالزمة واملتعلقة ابلعقد املربم و ، يقوم املراجع بكافة اإلجراءات واالختبارات املهنية ةوخالل املراجع •

واملصروفات اليت  ربانمجواملبالغ اليت مت صرفها من قبل ال ربانمجاملعتمدة وسجالت املشروع والتقارير املقدمة لل
مت إنفاقها يف صورة مكافآت أو مشرتايت وقوائم بنود املخازن )املوردة للكلية( ونفقات السفر والنفقات غري 
 املباشرة واملبالغ اليت شاركت الشركة هبا يف املشروع وأي مبالغ أخرى مت تداوهلا يف الفرتة اليت تشملها املراجعة.

موضحاً فيه ما إذا كانت مصروفات املشروع  لهيئةل تقرير يتم عملاملدققة، وبناء على كل من هذه املراجعات  •
 املعتمدة وقواعد ولوائح اهليئة. املوازنةوخطوات تنفيذه قد متت طبقاً ملا مت التعاقد عليه و 

 


