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 الغوص واألنشطة البحرية سياحة لغرفة الالئحة املالية
 

 –مكوانت وحمتوايت الالئحة 
 

 . وقواعد عامةأحكام   -الباب األول :
 

 . النظام املاىل للغرفة  -الباب الثاىن :
 

 . النظام املاىل للفروع  -الباب الثالث :
 

 . االنتقالالبدالت ومصروفات   -الباب الرابع :
 

 . املشرتايت واملخازن  -خلامس :الباب ا
 

 ( . ملوازنة التقديريةا) املوازنة التخطيطية   -الباب السادس :
 

 . اجلرد السنوى وامليزانية العمومية واحلساب اخلتامى  -: الباب السابع
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 وقواعد عامةأحكام  -الباب األول : مكوانت
 . ( تعاريف 1مادة ) 
 . ( عام 2مادة ) 
  . من الالئحة ( الغرض 3مادة ) 
 .( نطاق تطبيق الالئحة  4مادة ) 
 . ( اتريخ سراين الالئحة 5مادة ) 
 . ( الالئحة متممة لعقد العضوية / التعيني 6مادة ) 
 . ( إعالن الالئحة 7مادة ) 
 . ( القرارات التفسريية 8مادة ) 
 . ( مسئولية تنفيذ الالئحة 9مادة ) 
 للغرفةاىل النظام امل -: الثاىنالباب  مكوانت
 . للغرفة( النظام املاىل  10مادة ) 
 . ( احلساابت ابلبنوك 11مادة ) 
 . ( سلطات توقيع الشيكات 12مادة ) 
 . ( أسلوب الصرف واإليداع 13مادة ) 
 . ( حدود وقيود صرف الشيكات 14مادة ) 
 . ( التحفظ على الشيكات 15مادة ) 
 .التأمني على ممتلكات الغرفة (  16مادة ) 
 ( التقرير الشهرى لإليرادات واملصروفات . 17مادة ) 
 . ( السلفة املستدمية 18مادة ) 

 . ( تسوية السلفة املستدمية 19ة ) ماد
 . ( السلفة املؤقتة  20مادة ) 
 . ( األجور واملرتبات 21مادة ) 
  . ( السجالت والدفاتر 22مادة ) 
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 وعالنظام املاىل للفر  -مكوانت الباب الثالث :
 ( النظام املاىل للفروع  23مادة ) 
 ( السجالت األساسية للفروع 24مادة ) 
 ( امللفات األساسية للفروع  25مادة ) 
 ( نظام التحصيل  26مادة ) 
 ( أسلوب التحصيل 27مادة ) 
 ( أسلوب التوريد 28مادة ) 
 ( التقارير املالية الدورية 29مادة ) 
 ( املصروفات 30مادة ) 

  نتقالاإلالبدالت و مصروفات  -: الرابعباب مكوانت ال
 ( بدل حضور اجللسات  31مادة ) 
  ( بدل السفر 32مادة ) 
  االنتقال( مصروفات  33مادة ) 

 املشرتايت واملخازن  -مكوانت الباب اخلامس :
 ( أسلوب الشراء وقيوده 34مادة ) 
 وصرف املشرتايت  استالم(  35مادة ) 
 ثابتة( األصول ال 36مادة ) 
 ( تعريف األصول الثابتة 37مادة ) 
 ( تسجيل األصول الثابتة 38مادة ) 
 ( اإلستهالكات 39مادة ) 

 ( ملوازنة التقديريةا )املوازنة التخطيطية  -مكوانت الباب السادس :
 ( إعداد املوازنة التقديرية 40مادة ) 
 ( مراجعة املوازنة التقديرية 41مادة ) 
 وازنة التقديرية( إقرار امل 42مادة ) 
 ( جتاوز اإلعتمادات 43مادة ) 
 ( املوازنة التقديرية للفروع  44مادة ) 
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 العمومية واحلساب اخلتامى وامليزانيةاجلرد السنوى  -: السابعالباب  مكوانت
 ( مراقب احلساابت  45مادة ) 
 ( السنة املالية 46مادة ) 
 ( اجلرد السنوى  47مادة ) 
 اخلتامى( احلساب  48مادة ) 
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 وقواعد عامةأحكام  -الباب األول :
 
 -:ف ــــــتعاري : ( 1ادة ) ـــــم
 

ونظم وقيود املعامالت                                     أصولساسى جملموع املواد املنظمة لكافة هى املرجع األ   -الالئحة املالية :
 والعاملني واملتعاملني مع الغرفة .املالية للغرفة  وامللزمة لكل من جملس اإلدارة 

 . ومقرها مدينة القاهرة ا يستجد عليها من أنشطة أخرى (غرفة الغوص واألنشطة البحرية ) وم   -الغرفة :
 هى فروع للغرفة الرئيسية مبناطق النشاط واحملددة طبقا لقرار جملس اإلدارة .  -الغرفة الفرعية :

 
 واألنشطة البحرية . غوصالىف املشرتك العضو  وه  -: العضو

 
 البحرية وطبقا لقرار إنشاء الغرفة . ابألنشطةكافة األنشطة الىت تتعلق هو    -النشاط :

 
 كافة البياانت املالية واحملاسبية اخلاصة بنشاط الغرفة .هو دفرت جملد حيتوى على    -السجل :

 
 .احملاسىب للغرفة و نشاط املاىل مسطرة أو أكثر تعد مللء بياانت تتعلق ابلهو ورقة    -النموذج :

 
 .لنظم احلفظ  اجلارية نشاط الغرفة طبقا  لللمستندات املالية واحملاسبية وسيلة حفظ هو   -امللف :

 
الى مـن املسـئولني ويتم تسـليمها  تتعلق أبنشطة الغرفةهو مبلغ حمدد خمصص ملصروفات حمددة  -السلفة املستدمية :

مســـتندات الصـــرف املعتمـــدة مـــن أمـــني ســـتمرة بعـــد تقـــد  بصـــفة م علـــى أن تســـتعوضابلغرفـــة 
 وذلك خالل العام املاىل اجلارى وقبل هنايته . هصندوق الغرفة أو من يفوض

 
تتعلـق أبنشـطة الغرفـة ويـتم تسـويته مبوجـب مسـتندات هو مبلغ حمدد خمصص ملصـروفات حمـددة   -السلفة املؤقتة :

 . قبل هنايته أوعام املاىل اجلارى صرف معتمدة من السلطة املختصة وذلك خالل ال
  -عـــــام :أحـــــكام  : ( 2مادة ) 
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  1968" لسـنة  85" ا ألحكـام القـانون وذلـك طبقـ تطبق هذه الالئحة وتسـرى أحكامهـا علـى كافـة املعـامالت املاليـة للغرفـة
القاضــى   2007" لســنة  266م " رقــالغــرف الســياحية واللــوائر والقــرارات املنظمــة وقــرار وزيــر الســياحة  إبنشــاءواخلــاص 
 . غرفة الغوص إبنشاء

 
  -تتكون أموال الغرفة من : -1/2

 وفقـا  ألحكـام هـذه الالئحـةتصـدر مـن جملـس اإلدارة الغرفة على أعضائها مبقتضـى قـرارات تفرضها اإلشرتكات الىت  •
 السيد وزير السياحة .وموافقة 

 إعاانت احلكومة . •
يئات الدولية أو احمللية الىت يقرها جملس اإلدارة بشرط قيام الغرفة إبخطار اجلهة اهلبات والوصااي واملنر من اهل •

 اإلدارية املختصة بقيمة التربع واجلهة املتربعة .
 اإليرادات الىت حتصل عليها الغرفة من أمالكها العقارية أو املنقولة أو أنشطتها . •
 .الغرفة  ئتمانية الىت تصدر لصاحلالقروض احمللية والتسهيالت األ •
 .  ومبا يتفق وأحكام القانون واللوائر املنظمة  املوارد األخرى الىت يوافق عليها جملس اإلدارة •

 
عن  اشرتاكاهتمالىت يقررها جملس اإلدارة ، ويلتزم األعضاء اجلدد بسداد كامل  شرتاكاتاإلاملنشأة العضو بسداد تلزم  -2/2

 ريخ بدء النشـاط أو قبـول العضـويةنشاطهم أو قبول عضويتهم أاي كان ات السنة اجلارية خالل شهر من اتريخ مزاولتهم
 وجمللس إدارة الغرفة أن ينذر املنشأة العضو الىت ختلفت عن السداد .

 
 خيتص جملس اإلدارة بوضع السياسة العامة املالية للغرفة ، وله ىف سبيل ذلك  : -3/2

وذلـك طبقـا ليـة واإلداريـة واملاليـة والفنيـة وشـئون العـاملني ىف الغرفـة إصدار القـرارات واللـوائر املتعلقـة ابلشـئون الداخ
 واجلمعية العمومية .     اإلدارةاملنظمة وقرارات جملس القوانني واللوائر  ألحكام

 
 -وعلى األخص : لس اإلدارة تصريف شئوهنا املاليةتوىل أمني الصندوق للغرفة حتت إشراف رئيس جمي -4/2

 ة الغرفة وحساهبا اخلتامي .حتضري مشروع موازن •
 أوامر الصرف اخلاصة ابلغرفة وذلك يف حدود املبالغ الىت يقرها جملس اإلدارة . اعتماد •
 على إعدام الدين . عرض مذكرة ابلديون املشكوك ىف حتصيلها على أمني الصندوق ألخذ موافقة اجمللس •
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مـن العـام التـاىل  فة يف أول يوليو من كل عام وتنتهى ىف آخر يونيـهيكون للغرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة املالية للغر  -5/2
بدايـة قبل  من اتريخ العمل هباوجيب عرض مشروع املوازنة التقديرية على جملس اإلدارة إلقرارها قبل شهر على األقل 

 .العام التاىل 
 
اجلمعيـة العموميـة  وتوافـق عليـه س اإلدارةجملـ يرشـحهراجع حساابت الغرفة وحالتها املالية مراجع حسـاابت أو أكثـر ي -6/2

علـى عرضـه علـى اجلمعيـة العموميـة واسـتثناء مـن  تفـاقلإل مـع احلسـاب اخلتـامىويقدم تقرير املراجع إىل جملـس اإلدارة 
ــــــــــــــــــس  ــــــــــــــــــك حيــــــــــــــــــق جملل ــــــــــــــــــت اإلدارةذل ــــــــــــــــــسعي ــــــــــــــــــدء تشــــــــــــــــــكيل اجملل ــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــب حســــــــــــــــــاابت عن                                                                                  ني مراق

يعـرض  أنعلـى  (عـن االسـتمرار ىف مراقبـة حسـاابت الغرفـة ت خـالل العـام املـاىل أو ىف حالة اعتذار مراقب احلسـااب )
إال بعـد ال جيوز عزل مراقـب احلسـاابت  ىف أول اجتماع مجعية عمومية للموافقة عليه كماني اسم مراقب احلساابت املع

 .عمومية مع أبداء أسباب طلب العزلة الالعرض على اجلمعي
 
 للنظر ىف التاىل : اجتماعا السنة املاليةهناية بعد يعقد جملس اإلدارة للغرفة  -7/2

ـــة • ـــة املنتهي ـــة عـــن الســـنة املالي ـــر مراقـــب احلســـاابت واحلســـاابت اخلتامي  –ومناقشـــتها مـــع مراجـــع احلســـاابت  تقري
 واعتمادها .

 ة .حتديد موعد عقد اجلمعية العمومي •
 
 -توزع إيرادات الغرفة على النحو التاىل : -8/2

 تكوين اإلحتياطى .من اإلشرتاكات املُحصله ل%   10 •
 حتاد املصري للغرف السياحية .اإلمن اإلشرتاكات احملصلة لسداد حصه %   30 •
 % من رسوم القيد احملصلة لسداد حصة االحتاد املصري للغرف السياحية10 •
 تحقيق أهدافها.الباقي لنفقات الغرفة ل •

 
 .الرئيسية  قرار من جملس إدارة الغرفةم املوافقة على موازانت الفروع مبوجب تي -9/2
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 -الغرض من الالئحة : : ( 3مادة ) 

 
تنظم هذه الالئحة كافة املعامالت املالية للغرفة وتنظم كل مـا مـن شـأنه احملافظـة علـى أمواهلـا وتنظـيم قواعـد التحصـيل  -1/3

 والرقابة .والصرف 
 جزءا  متمما  ال يتجزأ من هذه الالئحة . إليهاعترب اللوائر والنظم التكميلية الىت تشري هذه الالئحة ــتُ  -2/3
 

 -:نطاق تطبيق الالئحة  : ( 4مادة ) 
 
جاء ابلباب وتسرى أحكامها على الفروع ابملدن طبقا  ملا  للغرفةتطبق هذه الالئحة على كافة معامالت املقر الرئيسى  -1/4

 من هذه الالئحة .الثالث 
وعلى مجيع العاملني هبا سواء كان معينا  بعقد حمدد أو غري حمدد املدة أو  ابلغرفةتطبق هذه الالئحة على كل األعضاء  -2/4

 مستشارا  سواء مصراي  أو أجنبيا  .
 ألنشطة البحرية أعماال  عرضية مؤقتة.لغوص واا غرفةال تسرى أحكام هذه الالئحة على األشخاص الىت تسند اليهم  -3/4
 

 -:اتريخ سراين الالئحة  : ( 5مادة ) 
 
 . للغرفة نضمامهمإ اتريخمن  عتباراإ والعاملني ابلغرفة تسرى أحكام هذه الالئحة على األعضاء -1/5
 لــس إدارة الغرفــةجممــن اتريــخ التصــديق عليهــا مــن  للغرفــةتســرى أحكــام هــذه الالئحــة علــى كافــة املعــامالت املاليــة  -2/5

 . وإعتمادها من اجلمعية العمومية
 

 -: تممة لعقد العضوية / التعينيالالئحة مُ  : ( 6مادة ) 
 

مـن أنظمـة تكميليـة أو  لغـوص واألنشـطة البحريـةا غرفـةصـدره وكذلك ما تُ  ، تكون هذه الالئحة وما يطرأ عليها من تعديالت
 . للغرفة اإلداريمة العمل ىف النشاط وكذا العاملني ابجلهاز ة ألنظكمل  لزمة جلميع األعضاء ومُ تنفيذية مُ 
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 -:إعالن الالئحة  : ( 7مادة ) 

 
مبا جاء والفروع التابعة هلا هبذه الالئحة وال يعترب اجلهل هبا عذرا  لعدم التقيد  للغرفة اإلداريز اط األعضاء والعاملني ابجلهاحيُ 
 . اهب
 

 -: القرارات التفسريية : ( 8مادة ) 
 

عتـرب القـرارات أو هيئة املكتب أن يصدر قرارات تفسريية لنصوص هذه الالئحة إذا دعى التطبيق لـذلك وتُ  الغرفةجمللس إدارة 
 اختصــاصفتكــون مــن أو تعــديل نــص وارد هبــذه الالئحــة    أمــا القــرارات الــىت مــن شــأهنا إلغــاءلالئحــة  كمــال  التفسـريية جــزءا  مُ 
 . جتماع اتلأقرب إوموافقة اجلمعية العمومية ىف  جملس اإلدارة اعتمادبعد  نفذ إالجملس اإلدارة وال تُ 

 
 -:مسئولية تنفيذ الالئحة  : ( 9مادة ) 

 
وذلك مبا ال  ةكمل  ىف حالة غيابه مسئول عن تنفيذ أحكام الالئحة والقرارات املُ  اختصاصهأمني الصندوق أو من يتوىل  -1/9

 . لتزام مبا جاء هبا ابإلدارى للغرفة هاز املاىل واإلع العاملني ىف اجلخيل مبسئولية مجي
 
ئحة والتعليمات املنظمـة هلـا والعمـل الدارى ابلغرفة معرفة وتفهم أحكام هذه العاملني ىف اجلهاز املاىل واإلالجيب على  -2/9

وعلى جهة اإلدارة نشر  –ى حجية ىف عدم علمه هبا أ هبا وال جيوز ألى من العاملني ىف حالة املخالفة لألحكام الواردة
 دارى للعمل مبوجبها .على مجيع العاملني ىف اجلهاز اإل الألئحة
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 النظام املاىل للغرفة -الباب الثاىن :
 

  -ورسوم العضوية : شرتاكاتاإل : ( 01مادة ) 
 
 رسم القيد الذي يقرره جملس اإلدارةيلتزم كل عضو بدفع  -1/10
 السنوى ومقابل اخلدمات الذي يقرره جملس اإلدارة طبقا  للمواعيد املقررة لكل فئة. يلتزم كل عضو بدفع اإلشرتاك -2/10
لــس إدارة الغرفــة تعــديل قيمــة هــذه االشــرتاكات ابلــزايدة أو ابلــنقص أو أضــافة تكــاليف خــدمات جديــدة، طبقــا  جمل -3/10

 .للظروف االقتصادية  الىت متر هبا البالد
 العضو الذى ختلف عن السداد . جمللس إدارة الغرفة أن ينذر -4/10
وحيتــاج إلعــادة العضــوية و ســداد رســم جــاز جمللــس اإلدارة إصــدار قــرار إبلغــاء عضــويته إذا مل يقــوم العضــو ابلســداد  -5/10

 الىت مل يقوم بسدادها . االشرتاكاتالقيد + سداد 
 

  -احلساابت ابلبنوك : : ( 11مادة ) 
 
رفــة ىف واحــد أو أكثــر مــن البنــوك املعتمــدة مــن البنــك املركــزى ابلعملــة احملليــة يــتم فــتر حســاب جــارى أو أكثــر للغ -1/11

 ىف للغرفة الرئيسية أو الغرف الفرعية وذلك ت النقدية والشيكات املسلمةإليداع كافة املقبوضا وابلعمالت األجنبية
ذلـك إذا مل يتخلـل ذلـك و جـم  10,000 إذا مـا زادت قيمـة النقديـة عـن  م سـتالمـن اتريـخ اإل نيميعاد أقصـاه يـوم

 أجازة رمسية .
تمـــد مـــن أمـــني وتعأو ادارة احلســـاابت العـــام  األمـــنييـــتم الصـــرف مـــن احلســـاب اجلـــارى مبوجـــب مـــذكرة صـــرف مـــن  -2/11

 جملس اإلدارة . الصادر منر الصندوق وجيوز جمللس اإلدارة تفويض رؤساء الفروع ىف الصرف ىف حدود القرا
 
األمــوال الفائضــة لــديها ىف صــورة ودائــع بنكيــة وذلــك بعــد إعــداد مــذكرة توضــيحية مــن أمــني  تقــوم الغرفــة ابســتثمار -3/11

لزم عـرض هـذه الدراسـة علـى ـالغرفـة ىف املـدى القصـري ويـ  والتزامـاتالصندوق ابلغرفة توضر موقف املـوارد املتاحـة 
 جملس اإلدارة للتصديق .

 
 -: هكية و ما شابوالتحويالت البنسلطات توقيع الشيكات  : ( 21مادة ) 
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 -كاآلتى :  والتحويالت البنكية و ما شابهيكون توقيع الشيكات 

او من يفوضة جملس االدارة من االعضاء ىف حالة توقيع أول / رئيس جملس اإلدارة أو انئب رئيس جملس اإلدارة  •
 . غياهبم

 صندوق .من يفوضه جملس اإلدارة ىف حالة غياب أمني الأو  توقيع اثىن / أمني الصندوق •
 

  -أسلوب الصرف واإليداع : : ( 31مادة ) 
 
من  أو ُيشرف أمني الصندوق على النواحى املالية وي لزم توقيعه ابملوافقة أو عدم املوافقة على مذكرات الصرف -1/13

 . يفوض بذلك مبوجب قرار جملس اإلدارة 
  جنيه. نيلىت تزيد عن ألفللمبالغ اوالتحويالت البنكية وما شابة يتم الصرف ابلشيكات  -2/13
للبنـك ىف اليـوم التـاىل لورودهـا علـى األكثـر وكـذلك النقـود وحُتصـل احلـواالت  –يتم توريد الشيكات الواردة للغرفة  -3/13

 وإذا تعذر بسبب طارئ اإليداع ىف البنك فيخطر أمني صندوق الغرفة للتصرف . –وتودع ىف البنك 
 إيــداعهاالغ نقديــة يــتم حتصــيلها بواســطة الغرفــة الرئيســية أو الغــرف الفرعيــة ويــتم ى مبــأحيظــر الصــرف املباشــر مــن  -4/13

 وذلك حفاظا على ضبط أموال الغرفة .يداع ابلبنك مبوجب مستندات إ
 

  -حدود وقيود صرف الشيكات : : ( 41مادة ) 
 
 -مبا الخيالف نصا ىف هذة الالئحة تكون سلطات اعتماد الشيكات كالتاىل : -1/14

 مج 100,000  حيت    ة املكتب هيئ
 مج 60,000  حيت             رئيس جملس اإلدارة

 مج 20,000  حيت      أمني الصندوق
 
فاقيات ذات الصـلة ــــتمنفردا على العقود التجاريـة واإل يصدر جملس اإلدارة تفويضات حمددة لرئيس اجمللس للتوقيع -2/14

 ذه الالئحة .بنشاط الغرفة ىف نطاق احلدود الواردة هب
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 أنعلـى  وجمللس إدارة الغرفة تعديل هذه القيـود ابلـزايدة أو ابلنقصـان طبقـا  للظـروف اإلقتصـادية الـىت متـر هبـا الـبالد -3/14
 . اجتماع اتل أولختطر اجلمعية العمومية ىف 

هيئــة املكتــب ة او جملــس االدار جنيــه يــتم توقيعهــا بعــد العــرض علــى  100,000الشــيكات الــىت تزيــد مبالغهــا عــن  -4/14
 . والواردة ابملوازانت الدورية الثابتة لتزاماتواإلإلقرارها عدا األقساط 

 ( فيما خيص أسلوب الشراء. 34يراعي ما جاء ابملادة )  – 5/14
 

 -التحفظ على دفاتر الشيكات : : ( 15مادة ) 
 
 ما يلزم ختاذإو تر الشيكات اجلديدة وامللغاة العام أو من ينوب عنه مسئوال  عن احملافظة على دفا األمنييكون  -1/15

لضمان سالمة تداوهلا . كما جيب أن يتأكد من إجراء املطابقة الشهرية بني كشوف حساابت البنوك وبني هذه 
 احلساابت بدفاتر الشركة .

ن هلم حق عند فقد أى شيك جيب إخطار البنك املسحوب عليه الشيك فورا  على أن يكون اإلخطار موقعا  مم -2/15
التوقيع وحُيرر شيك بديل عنه عند ورود إخطار البنك بعدم سابقة صرف الشيك املفقود وتعهده بعدم صرفه عند 

 تقدميه .
 . او من يفوضه املستفيد كتابيا وبعد العرض على امني الصندوق يتم إصدار الشيكات لصاحل املستفيد -3/15
 

  -:التأمني على ممتلكات الغرفة  : ( 16مادة ) 
 

كـذا التـأمني   و والفقـد والتـدمري على مقار الغرف وخمازهنا وموجوداهتا من األصول ضد احلريق والكـوار   منيابلتأتقوم الغرفة 
 العهد وأمناء اخلزن واملخازن ضد خيانة األمانة . أراببعلى السيارات واملعدات والتأمني على 

 
 

 -وفات :التقرير الشهرى لإليرادات واملصر  : ( 17مادة ) 
 

العام للغرفة رصيد البنك كل شهر على أمني الصندوق الذى يعرضه على جملس اإلدارة ضمن تقرير شهرى  األمنييعرض 
 ابإليرادات واملصروفات .
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  -: السلفة املستدمية : ( 18مادة ) 

 
 .او رئيس جملس ادارة الفرعالعام  األمنيالسلفة املستدمية مسئولية  -1/18
  جنيــه 2,000عـن  ات النقديـة النثريـة فيمـا ال يزيـدفو صـر مجنيـه لل 10,000 يص سـلفة مسـتدمية قـدرها يـتم ختصـ -2/18

 . جنيه 2,000اقل من  بشيك حينما يصل رصيد السلفة إىل ستعاضتهاإويتم 
 وجمللس إدارة الغرفة زايدة هذه السلفة طبقا  ملا يراه اجمللس مناسبا  . -3/18
 

 -: ة املستدميةتسوية السلف : ( 19مادة ) 
 

ــــــع امل ــــــة مــــــن أمــــــني الصــــــندوق فو صــــــر تُعتمــــــد مجي ــــــذلك دارة بقــــــرار مــــــن جملــــــس اإلأو املفــــــوض ات النقدي ــــــل صــــــرفها ب                           قب
 ويتم تسوية السلفة املستدمية بكشف تفصيلى يُعتمد من أمني الصندوق .

 
 -السلفة املؤقتة : : ( 20مادة ) 

 
 – واالجتماعــاتمثــل ) املــؤمترات  فة مؤقتــة للصــرف النقــدى ىف املناســبات الــىت تســتلزم ذلــكألمــني الصــندوق ختصــيص ســل

 . قبل هناية العام املاىل وذلك  املناسبة وال تستعوض نتهاءإ... ( تسوى فور  االحتفاالت
 

  -( األجور واملرتبات : 12مادة ) 
 
وواجبــات الوظيفــة ويــتم حتديــد يــة ومســئوليات لواخلــربة العمللمؤهــل العلمــى  العــاملني اجلــدد طبقــا   أجــوريــتم حتديــد  -1/21

املعينني مبوجب  أجورويتم حتديد املعتمدة ول املرتبات ابداايت التعيني طبقا لرتتيب الوظيفة ىف اهليكل التنظيمى وجد
 .او من يفوضه اجمللس ىف ذلكقرار جملس إدارة الغرفة 

 وجب قرارات جملس اإلدارة.يتم حتديد العالوات السنوية للعاملني مب -2/21
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العــام بتقــد  بيــان أبرصــدة األجــازات للعــاملني ابلغرفــة وُتصــرف املرتبــات خــالل  األمــنيتصــرف املرتبــات بعــد قيــام  -3/21
بصــحة وســالمة  ( بقــرار مــن جملــس اإلدارة) اخلمســة أايم األخــرية مــن كــل شــهر بتوقيــع املســئول أو مــن ينــوب عنــه 

 .من أمني الصندوق وال جيوز صرفها ىف غري هذا املوعد إال مبوافقة من أمني الصندوق واعتمادهاالبياانت 
للعاملني ال يـتم صـرفها حـىت اليـوم  استحقاقاتترد للخزينة كأماانت املرتبات واألجور اإلضافية أو املكافآت أو أية  -4/21

 .جم " 10000زادت قيمتها عن "  وتودع ابلبنك إذ ما العاشر من الشهر التاىل بعد إخطار أمني الصندوق
 جيوز منر سلف للعاملني بناء على القواعد الىت يصدرها جملس اإلدارة . -5/21
  يلى:ملوظفى الُغرفة لُتصبر كما  2016يونيو  30تعديل ُمكافآة هناية اخلدمة املُستحقة حىت اتريخ  -6/21

حقة لكل عامل ُتصرف عند إهناء خدمته ، مع إلغاء % لُتصِبر قيمة ُمكافآة هناية اخلدمة املُست50ختفيض نسبة 
  .وإختاذ الالزم بتعديل الالئحة املالية والعقود 2016يوليو  1ُمكافآة هناية اخلدمة للعاملني إعتبارا  من  تطبيق بند

. 
 

 -: ( السجالت والدفاتر 22مادة ) 
 
يوميـة الدفرتية األساسية وهى الاجملموعة تتمثل ىف و  إبمساك جمموعة دفرتية وسجالت ومناذج املستنداتالغرفة تقوم  -1/22

وذلــك كحــد أدىن وبصــفة عامــة تعــد الســجالت  دفـرت بنــك  –دفــرت جــرد  –عــام  أســتاذ – قو صــنديوميــة  –عامـة ال
بتوجيهــات  سرتشــاداإلوالــدفاتر ومنــاذج املســتندات الــىت تــتالئم مــع حاجــة العمــل واألصــول احملاســبية الصــحيحة مــع 

 . النظام اآلىل ) كمبيوتر ىف القيد ( ستعمالإت وجيوز مراقب احلسااب
 
يتم إمساك سجالت لألجور وما ىف حكمها تقيد هبا مجيع املبالغ الـىت تصـرف للعـاملني سـواء كانـت ىف شـكل أجـور  -2/22

 مكافآت وكافة التعديالت الىت تطرأ على األجر ومن واقع القرارات الصادرة ىف ذلك . إضافية أوفعلية أو 
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 النظام املاىل للفروع -الباب الثالث :
 -( : النظام املاىل للفروع : 23مادة ) 

 
 -:يؤخذ ىف االعتبار عند اعداد املوازنة التقديرية للغرفة البنود االساسية التالية لكل فرع -1/23

 رسوم قيد ( . –اإليرادات املتوقعة خالل العام ) اشرتاكات  •
 ل العام .املصروفات اإلدارية الضرورية خال •
 املصروفات اإلدارية الشهرية الضرورية. •
 أخرى يراها الفرع . التزاماتأى  •

 تناقش هذه املوازنة ىف جملس إدارة الفرع إلقرارها . -2/23
 .على جملس اإلدارة للنظر واإلقرارلغرفة األم للعرض لترسل هذه املوازنة قبل بدء العام املاىل بشهرين على األقل  -3/23
 خمصصات الفرع ىف املوازنة التقديرية املصدق عليها . ال تتعدىب وضع خطة للصرف حبيث جي -4/23
 .من الالئحة 30وفقا للموازنة التقديرية للغرفة وابلقواعد احملددة ابملادة رقم يتم الصرف  -5/23
 .1بند رقم  11وفقا ملا جاء ابملادة رقم إيداع مجيع املتحصالت ىف البنك جيب  -6/23
 قبل إيداعها البنك . غري مسموح ألى سلطة أن أتمر بصرف أى مبالغ مالية من هذه املتحصالت ىف أى جمال -7/23
 . هذه التعليمات يفة كما هو وارد جيب أن يستكمل الفرع السجالت وامللفات األساسي -8/23
 

 -( : السجالت األساسية ابلفرع : 24مادة ) 
 ســجل قيــد اإلشــرتاكات . -1/24
 ســجل قيــد التحصــيل اليــومى . -2/24
 ســجل البنــك . -3/24
 ســجل قيــد دفاتــر اإليصــاالت . -4/24
 ســجل قيــد املصــروفات . -5/24
 ســجل األصــول الثابتــة . -6/24
 أى ســجالت أخــرى يــرى الفــرع إضــافتها . -7/24

 مج احلاسب االىل ( جيوز استخدام النظام االىل ىف التسجيل ) برا
 -( : امللفات األساسية ابلفرع : 25مادة ) 
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 ملف حوافظ التوريد للبنك مرفق به كشف املتحصالت . -1/25
 ملف أذون الصرف والفواتري ) لكل سلفة ( . -2/25
 أى ملفات أخرى يرى الفرع إضافتها .  -3/25
 

  -( : نظام التحصيل : 26مادة ) 
 
 إليصاالت حتت القفل .يتم حفظ دفاتر ا -1/26
 بعد ختمه خبامت الفرع . لالستعمالالدارة شئون العضوية  سلم دفرت واحد فقط -2/26
 االدارة املالية لدى حماسب الفرع  .حيتفظ خبتم  -3/26
 ستالماإليتم تسليم هذا الدفرت بواسطة سجل قيد دفاتر التحصيل وتدون بياانت الدفرت وعدد اإليصاالت واتريخ  -4/26

 .والتوقيع
 .بعد مراجعة الصور للحفظ ابلعدد نتهاء الدفرت يعاد تسليمه على السجل نفسه ويدون اتريخ التسليم والتوقيعإبعد  -5/26
 خر ويوقع ابلنظر .عة سجل تسليم اإليصاالت من وقت آليقوم األمني العام مبراج -6/26
 سليم لالستعمال مباشرة .ال يتم ختم دفاتر اإليصاالت خبتم الفرع إال قبل الت -7/26
 

 -( : أسلوب التحصيل : 27مادة ) 
 
 واحد مسلسل . "استالم نقدية"يتم حتصيل االشرتاكات داخل مقر الفرع فقط ومن دفرت إيصاالت -1/27
فــور وصــول منــدوب املنشــأة للتوريــد يــتم إحضــار ملــف املنشــأة ملراجعــة موقفهــا الســابق مــن واقــع صــور اإليصــاالت  -2/27

 . وسجل االشرتاكات ظة ابمللفاحملفو 
ويدو ن عليه أى متأخرات لدى املنشأة ىف حالة  ادارة شئون العضويةمبعرفة "استالم النقدية" يدو ن إيصال التحصيل  -3/27

 وجود متأخرات .
 أصل اإليصال للمنشأة العضو . يسلم -4/27
 انية ىف دفرت اإليصاالت .تنزع الصورة األوىل وحتفظ ىف ملف املنشأة وترتك الصورة الث -5/27
 -فور مغادرة املندوب يدو ن ما مت حتصيله ىف : -6/27

 سجل التحصيل . •
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 سجل قيد االشرتاكات . •
 يسجل على احلاسب اآلىل إن وجد . •

 للتعليمات . طبقا  و للبنك حتت القفل حلني توريدها الدارة احلساابت وحتفظ لديها املبالغ احملصلة تورد يوميا  -7/27
 

 -( : أسلوب التوريد : 28) مادة 
 لتحديد املبالغ احملصلة . يومياجيمع دفرت التحصيل  -1/28
 .ايصاالت صرف النقدية ابملبالغ الىت تودع ابلبنكتدون  -2/28
 .كافة املبالغ ااحملصلة للبنك ىف اتريخ انتهاء السنة املاليةيتم توريد   -3/28
 1/11تورد خالل يومني للبنك. طبقا ملا هو مذكور يف البند جنيه آالف ة عشر ىف حالة وجود مبالغ مالية تزيد عن  -4/28
 مبقر الغرفة . ابمللف اخلاص اذن صرف النقدية وايصال االيداع ابلبنك فظ صورة حت -5/28
 من السيد أمني الصندوق بصفة دورية .اذون صرف النقدية مراجعة واعتماد  -6/28
 

 -رية :( التقارير املالية الدو  29مادة ) 
 من كل أسبوع . األحديوم  –صورة حافظة التوريد وكشف املتحصالت  -1/29
 . يقدم ىف األسبوع األول من الشهر التاىل –كشف املتحصالت عن شهر   -2/29
 .يقدم ىف األسبوع األول من الشهر التاىل  –كشف املصروفات عن شهر   -3/29
 ... /30/6... إىل /1/7كشف املتحصالت واملصروفات عن عام من   -4/29
 من كل عام عن العام املاىل التاىل . مايواملوازنة التقديرية للغرفة شهر  -5/29
 

 -( املصروفات : 30مادة ) 
ال يتم الصرف أبى حال من األحوال ومهما كانت األسباب من املبالغ املالية احملصلة من األعضاء بل تورد ابلكامل  -1/30

 إىل البنك .
جنيـة للمصـروفات املخصصـة  نيابلشيكات والتحويالت البنكيـة او مـا شـابة للمبـالغ الـىت تزيـد عـن الفـرف يتم الص -2/30

 .للفرع ىف املوازنة التقديرية للغرفة حتت االشراف الكامل المني الصندوق
 -أسلوب الصرف من السلفة املستدمية للفرع : -3/30



 

Version (2018) 

 

19 

 2,000فيمــا ال يزيــد عــن  ةالنثريــ ةلنقديــا اتفو صــر مجنيــه لل 10,000ختصــص ســلفه مســتدمية وقــدرها  -أ
 جنيه مصري. 2,000اقل من جنيه مصري ويتم إستعاضتها بشيك حال وصول رصيد السلفه إيل 

او رئـيس جملـس ادارة  ابلتصـديق مـن السـيد أمـني الصـندوق ويوقـعالغرفـة  احتياجاتحُيرر إذن صرف عن  -ب
 قبل الصرف .الفرع 

 . لصرفتم الصرف ىف حدود ما ورد ىف إذن اي -ت
 ُتدون كافة املصروفات ىف سجل قيد املصروفات . - 
  حُيتفظ إبذن الصرف وفواتري الشراء ىف ملف إذن الصرف. -ج

 الغرفة األم . ل من كل شهر عن الشهر السابق إىلسل كشف املصروفات األسبوع األو ير  -4/30
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 البدالت و مصروفات االنتقال -الباب الرابع :
 

  -: اجللسات حضوربدل  : ( 13مادة ) 
جنية ) بدل حضور جلسات ( ألعضاء جملس اإلدارة حلضور اجتماعات جملس االدارة علي أن  300يتم صرف مبلغ 

 .تتحمل الغرفة  قيمة السفر واإلقامة ألعضاء جملس اإلدارة الغري مقيمني يف املدينة املنعقد فيها االجتماع
 

  -: بدل السفر : ( 32مادة ) 
ة بــدل الســفر ىف املــأمورايت اخلارجيــة والداخليــة الــىت تســتحق لألعضــاء أو العــاملني ابلغرفــة ىف حــال تــوافر اإلعتمــادات قيمــ

 -الالزمة لذلك كاآلتى :
 الئــــــحة بـــــــــدل الســــــــفر

 العمال املوظفون أعضاء جملس اإلدارة البيان
 املأمورايت اخلارجية

 وسيلة السفر -1
 
 ـــامةاإلقـــ -2

 
 بدل السفر -3

 ىف حالة اإلقامة مبعرفة املبعو  
 ىف حالة اإلقامة مع اإلفطار

 ىف حالة اإلقامة الكاملة

 
الطائرة درجة السياحية اال 

 إذا تعذر ذلك
 فنادق مخسة جنوم

 
 

 يورو أو ما يعادهلا . 300
 بدل سفر¾ 
 بدل سفر½ 

 
الطائرة درجة السياحية اال 

 إذا تعذر ذلك
ثة جنوم اال إذا فنادق ثال
 تعذر ذلك

 
 يوروأو ما يعادهلا200
 بدل سفر ¾ 
 بدل سفر½ 

 

 املأمورايت الداخلية
 وسيلة السفر -1
 
 اإلقامة الكاملة -2
 
 

 
الطائرة درجة السياحية اال 

 إذا تعذر ذلك
 فنادق مخسة جنوم 

 
 

 
سياحية اال الطائرة درجة ال
 إذا تعذر ذلك

يتم احلجز ىف نفس 
الفندق الذى مت احلجز  

فيه ألعضاء جملس اإلدارة 

 
أتوبيس  اال إذا تعذر 

 ذلك
 فنادق ثال  جنوم
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 مصروفات نثرية -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن كل يوم مج 400

ىف حالة إنعقاد جملس 
االدارة خارج املدينة الىت 

 يقيم فيها املوظف 
ويف حالة املأمورايت 

الداخلية يتم احلجز يف 
فنادق أربعة جنوم اال إذا 
تعذر ذلك او كان هناك 
عرض سعر أفضل يف 

 ندق مخس جنومف
 

 ج عن كل يوم200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج عن كل يوم50
 

 .أمني عام الغرفة معاملة أعضاء جملس اإلدارة يعاملو 
 

 -: مصروفات االنتقال ىف حالة توافر اإلعتمادات الالزمة لذلك : ( 33مادة ) 
  -طار :نتقال من وإىل املمصروفات اإل -1/33

 -للسفر داخل مصر :  –أ     
ج عند العودة ابلنسبة 150ج للذهاب و150تتحمل الغرفة مصروفات انتقال مجيع السادة املسافرين بواقع     

 ملطار الوصول عالوة على مطار املغادرة او تقد  فواتري )إيصاالت( لصرف املبالغ املستحقة .
 -للسفر خارج مصر : –ب 
 ة مبلغ مخسـون يورو من مطار الوصول بقصد السفر إىل مقر الفندق والعكس  تتحمل الغرف    

 حيسب بدل السفر بواقع أايم السفر الفعلية وليس بواقع لياىل السفر . -2/33
 ستخراج رسوم أتشريات البالد األجنبية حسب املأمورية .إتتحمل الغرفة تكاليف  -3/33
ــالغ ملواجهــة أى مصــروفات ضــروريةجيــوز موافقــة جملــس اإلدارة علــي تق -4/33 ــر صــرف مب أو الزمــة حســب طبيعــة كــل  ري

 مأمورية .
 وجمللس إدارة الغرفة تعديل هذه الفئات طبقا  ملا يراه مناسبا  حسب كل حالة على حدة .  -5/33
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 املشرتايت واملخازن -الباب اخلامس :
 

 -( أسلوب الشراء وقيوده : 34مادة ) 
 
شـراء مباشـر( بعـد حتريـر طلـب شـراء البنـد  –ممارسـة  –حمـدودة  –لشراء املعروفة )مناقصـة عامـة يتم الشراء بطرق ا -1/34

املطلوب ويوضر عليه املخصص للبند من واقع املوازنة التقديرية ومدى ما ي سمر به البند املخصص ىف امليزانيـة أو 
 بعد موافقة جملس اإلدارة.

ف جنيه بعد عرض السعر الذي مت احلصول عليـة مـن ِقبـل املـورد للبنـد املـراد يتم الشراء املباشر ىف حدود عشرة أال -2/34
 شرائه بعد اعتماده من هيئة املكتب.

جملس اإلدارة واجلمعية العمومية نة التقديرية املعتمدة من عتمد املشرتايت وبنود املدفوعات املختلفة واملدرجة ابملواز ت -3/34
 ذلك يلزم الرجوع جمللس اإلدارة للموافقة . دون الرجوع جمللس اإلدارة وفيما عدا

 
 -ستالم وصرف املشرتايت :إ(  35مادة ) 

 
 وعمل تقرير استالم .إذن التوريد  يتم استالم املشرتايت بعد مراجعتها ومطابقتها على -1/35
 

 -( األصول الثابتة : 36مادة ) 
 
وىف يمتها فال جيوز إال مبوافقة مسبقة من جملس إدارة الغرفـة األصول أاي  كان نوعها أو قاستبعاد و فيما خيتص بشراء  -1/36

 حدود سلطاته املالية .
      . جملس إدارة الغرفة لسلطة ختضع مشرتايت األصول الثابتة جبميع الفروع التابعة للغرفة -2/36

     
 -( تعريف األصول الثابتة : 37مادة ) 

  
ة الىت حتتفظ هبا املنشأة الستخدامها ىف إنتاج أو توفري السلع أو اخلدمات أو تعرف األصول الثابتة أبهنا األصول امللموس

 ستخدامها ملدة تزيد عن فرتة حماسبية واحدة .إلتأجريها للغري أو ألغراضها اإلدارية ويكون من املنتظر 
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 -( تسجيل األصول الثابتة : 38مادة ) 
 

ة األصل مـن حيـث النـوع واملواصـفات واتريـخ الشـراء وقيمتـه ونسـبة يتم تسجيل األصول ىف سجل خُيصص هلذا الغرض ملتابع
 اإلهالك وقيمة األصل بعد اإلهالك .

 
 -( اإلستهالكات : 39مادة ) 

 
وهــو عبــارة عمــا يقابــل تنــاقص قيمــة األصــل الناجتــة عــن التقــادم أو االســتهالك أو التلــف أو نتيجــة التطــورات التكنولوجيــة أو 

ــواع األصــول الثابتــة م طريقــة القســط الثابــت ىف حســاب اإلخدالتغــريات الســوقية ، وتســت املقتنــاة ســتهالك ابلنســبة جلميــع أن
 من الشهر التاىل لتاريخ االقتناء أو االستخدام . عتبارا  إواملستخدمة خالل السنة 

 
 -وتكون معدالت اإلهالك السارية حسب اجلدول التاىل :

 % 2     اىنـــــاملب •
 % 20     السيارات •
 % 25   مكاتبوجتهيزات اثت اثأ •
 % 30    اتدـــــمعأجهـــــزة و  •
 % 50   معدات احلاسب اآلىل •
 % 25             جتهــيزات وتركيبــات •
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 املوازنة التخطيطية للموازنة التقديرية -الباب السادس :
 

  -( : إعداد املوازنة التقديرية : 40مادة ) 
 

ل شهر مايو من كل عام مبراجعة املوازنة التقديرية للعام املايل اجلديد لغرفة سياحة الغوص يقوم أمني الصندوق للغرفة خال
واألنشطة البحرية  وإبشراف جملس اإلدارة  وذلك ىف ضوء تقديرات املوارد خالل العام التاىل واإلحتياجات الالزمة من 

 . األصول العينية والنقدية لكل من املركز الرئيسى والفروع التابعة
 

 -( : مراجعة املوازنة التقديرية : 41مادة ) 
 

 هيئة املكتب لدراستها خالل شهر مايو  من كل عام .او تعرض املوازنة التقديرية للغرفة على جلنة خاصة 
 

  -: ( : إقرار املوازنة التقديرية 42مادة ) 
 

كــل عــام وكــذا بــرانمج العمــل وتقــديرات كــل بنــد   مــن شــهر يونيــهتعــرض املوازنــة التقديريــة علــى جملــس اإلدارة إلقرارهــا خــالل 
 .جتماع اتىل للموافقة ول إىف أجلمعية العمومية بعد ذلك على ان تعرض وعلى أ ابإليرادات واملصروفات

 
 -جتاوز اإلعتمادات : : ( 43مادة ) 

 
دة إال ىف حـاالت الضـرورة وبقـرار املخصـص أو التحويـل مـن ابب إىل آخـر ىف املوازنـة التقديريـة املعتمـ االعتمـادال جيوز جتاوز 

 ُمسبب من جملس اإلدارة .
 

 -املوازنة التقديرية للفروع : : ( 44مادة ) 
 

 .االعتبار املوارد املتوقعة واالحتياجات العينية واملادية للفروع عند اعداد املوازنة التقديرية للغرفة يتم االخذ ىف
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 لعمومية واحلساب اخلتامىاجلرد السنوى وامليزانية ا -الباب السابع :
 

 -مراقب احلساابت : : ( 45مادة ) 
 
ــة العموميــة للغرفــة بتعيــني مراقــب حســاابت خــارجى -1/45 ــد أتعابــه ويكــون للمراجــع اخلــارجى احلــق ىف  تقــوم اجلمعي وحتدي

                          ومســـتندات الغرفـــة وعليـــه أن يطلـــع علـــى كافـــة البيـــاانت أو املســـتندات الالزمـــةإلطـــالع علـــى ســـجالت ودفـــاتر ا
 .مراقب حساابت أو تعيني بدال منه كما حيق للجمعية العمومية تعيني أكثر من  –ى قيد أو منع لتأدية عمله دون آ

ك حـىت يـتمكن مـن القيـام على األمني العام أن يقدم كافة التسـهيالت واملسـاعدات املطلوبـة للمراجـع اخلـارجى وذلـ -2/45
 .بواجباته

علــى مراقــب احلســاابت أن يقـدم إىل جملــس إدارة الغرفــة تقريــرا  داخليــا  بنتـائج أعمالــه ومالحظاتــه علــى أنشــطة جيـب  -3/45
كما جيب أن يقدم ىف هناية كل سنة مالية إىل جملس اإلدارة تقريرا  عن احلساابت اخلتامية وما إذا كانت لديه   –الغرفة 

 أية حتفظات عليها .
 

 -:( السنة املالية  46مادة ) 
 

 يونيه من العام التاىل . 30تبدأ السنة املالية للغرفة من أول يوليو وتنتهي يف 
 

  -( اجلرد السنوى : 47مادة ) 
 
 يتم اجلرد السنوى ىف شهر يونيه بعد إخطار مراقب احلساابت مبوعد إجرائه قبل البدء فيه أبسبوع على األقل . -1/47
نتهــاء مــن اجلــرد ويُبلبــغ صــاحب العهــدة فــور اإلرصــدة الدفرتيــة وتوقيــع النتــائج جتــرى مطابقــة اجلــرد الفعلــى علــى األ -2/47

 أى فروق . يتخذ اإلجراء الالزم ىف حال وجود و  –ابلنتيجة 
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 -( احلساب اخلتامى : 48مادة ) 
 
ر مراجـــع يُراجـــع أمـــني الصـــندوق احلســـاب اخلتـــامى للســـنة املاليـــة علـــى أن يعـــرض هـــذا احلســـاب اخلتـــامى مـــع تقريـــ -1/48

 عتماد .تهاء السنة املالية للمناقشة واإلاحلساابت على جملس اإلدارة خالل ثالثة شهور على األكثر من ان
جُترى كافة التسوايت احلسابية قبل إعداد احلساابت والقوائم اخلتامية حبيث تتحمل السنة املالية بكل ما خيصـها مـن  -2/48

ستحقاق حبيث تعرب القوائم املالية بوضوح عن املركز املاىل الصحير للجمعية اإليرادات واملصروفات طبقا  لقواعد اال
 . عداد احلساابت اخلتامية وفقا  لألنظمة احملاسبية السليمةإىف اتريخ 
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 ألعضاء الغرفة  االشرتاكاتسجل قيد 
 

 :  إسم عضو الغرفة
 :   العنـــــــــــوان

 :    رقـــم املـــلف
 

 مالحظات أخــــرى إشتـــراك قــيدرســم  الســنوات
     عــام
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 سجل التحصيل اليومى
 

 مالحظات التاريخ إمجاىل أخرى اشرتاك رسم قيد إســم عضـــو الغرفة
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 ســـــــــجل البنـك
 

 رقم حافظة  التاريخ
 التوريد

 املبلغ 
 املورد

 مالحظات
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 سجل قيد دفاتر اإليصاالت
 

رقم مسلسل 
 الدفرت

 التوقيع اتريخ التسليم التوقيع االستالماتريخ  أرقام اإليصاالت

     إىل من 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
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 سجل قيد املصروفات اليومى
 

 البيـــان املبلغ م إذن الصرفرق التاريخ
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 كشف املتحصالت
 

 التاريخ إمجاىل أخرى إشرتاك قيد إسم املنشآة العضو
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      اإلمجـــــاىل
 


