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 موظف 3364/ وحدة حسابية  1624بإجمالى عدد 



 محمد عبد الفتاح / كلمة السيد األستاذ 

 رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بجامعة القاهرة

 مدرج العيوطى - افتتاح ورشة التوعية بجامعة القاهرة
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 (الفيوم –القاهرة  –الجيزة )ورشة التوعية بجامعة القاهرة 

 موظف 1156/ وحدة حسابية  530بإجمالى عدد 



 ورشة التوعية بجامعة االسكندرية  
 (مرسى مطروح -البحيرة-اإلسكندرية -كفر الشيخ)

 موظف 456/ وحدة حسابية  274بإجمالى عدد 

 



 ورشة التوعية بجامعة الزقازيق 
 (الدقهلية –دمياط  –الشرقية )

 موظف 367/ وحدة حسابية  210بإجمالى عدد 



 ورشة التوعية بجامعة أسيوط
 (بنى سويف –أسيوط  –الوادى الجديد  –المنيا  –سوهاج )

 موظف 450/ وحدة حسابية  206بإجمالى عدد 



 ورشة التوعية بجامعة طنطا
 (القليوبية –المنوفية  –الغربية)

 موظف 530/ وحدة حسابية  260بإجمالى عدد 



 ورشة التوعية بجامعة قناة السويس
 (شمال وجنوب سيناء –السويس  –بورسعيد  –اإلسماعيلية )

 موظف 150/ وحدة  61بإجمالى عدد 



 ورشة التوعية بجامعة جنوب الوادى
 (البحر األحمر –قنا  –اسوان  –األقصر )

 موظف 255/ وحدة حسابية  110بإجمالى عدد 



 موقع جامعة جنوب الوادى  

 ينشر تفاصيل انعقاد ورشة التوعية بحضور رئيس الجامعة



 الرقابة على جميع مصادر التمويل 
  - الخزانة من الممول العجز ) التمويل مصادر وفق السليم التخصيص الموازنية الهيئات جميع على يجب *

  مع سيتم حيث صحيحة لمعايير وفقًا الحسابية الوحدات على ( الذاتية الموارد - الخاصة والحسابات الصناديق

 .  الذاتية والموارد الخاصة والحسابات الصناديق على الرقابة تفعيل 2019 /2018 المالية السنة بداية

   GFMISالرقابة على تنفيذ الموازنة بمنظومة 

 2018/  7/  1بدءًا من 

   GFMISالرقابة على تنفيذ الموازنة بمنظومة 

   2018/  6/  30قبل   

 .ال يوجد تفعيل للتأشيرات الخاصة  - .يوجد تفعيل على التأشيرات الخاصة  -

 يتم حيث ، الخاصة والحسابات الصناديق على رقابة يوجد -

 إلى باإلضافة التمويل مقطع فى اإلعتمادات توافر من التأكد

 الحسابية بالوحدة ذاته بالمقطع رصيد وجود من التأكد

 الخاص الحساب رصيد من المناقلة عن الناتج ) المركزية

 إصدار قبل ( المركزية الحسابية الوحدة إلى المركزي بالبنك

 . الدفع أمر

ال يوجد رقابة على الصناديق والحسابات  -

 .الخاصة 
 

 المياه بنود على % 25 الـ بنسبة باإللتزام العام التأشير تفعيل -

 . الصحى الصرف ونفقات واإلنارة والكهرباء
  25 الـ بنسبة باإللتزام العام التأشير تفعيل عدم -

  ونفقات واإلنارة والكهرباء المياه بنود على %

 . الصحى الصرف

التأشير العام بحظر الصرف على مكافآت غير العاملين   تفعيل -

 .عن خدمات مؤداه 
عدم تفعيل التأشير العام بحظر الصرف على  -

 .مكافآت غير العاملين عن خدمات مؤداه 



 إجراءات مطلوبة من الهيئات الموازنية
  

 المياه ببنود الخاصة اإلعتمادات من % 25 نسبة تخصيص -1
           الصحى الصرف خدمات ونفقات والتليفون والكهرباء واإلنارة

            الرئيسية الحسابية الوحدة إعتمادات ضمن ( بالتسويات الخاصة )
( 01 ) . 
 بإتاحة المالية بوزارة المختص الموازنة قطاع مخاطبة -2

 مؤداه خدمات عن العاملين غير لمكافآت المخصصة اإلعتمادات
 المبالغ إلتاحة المختصة السلطة على العرض نحو الالزم إلتخاذ

 . المطلوبة
 والموارد الخاصة والصناديق الحسابات إعتمادات تخصيص -3

 إلحتياجاتها وفقًا وإستخدامًا إيرادًا الحسابية الوحدات على الذاتية
  من إستخدامها المطلوب بالمبالغ المناقالت عمل يتم أن على ، الفعلية
 . المركزية الحسابية الوحدة إلى المركزى بالبنك حسابها

 



أهم األسئلة والطلبات والمقترحات التي تم طرحها                              

 -:خالل ورش التوعية 

  للوحدات يسمح GFMIS نظام على (خصم – إضافة) إشعار تصميم طلب❑

 . اعتماداتها من خصمهما او اضافتها تم التي المبالغ معرفة الحسابية

                         الصرف حد من المتبقي يظهر النقدية التدفقات لمسئول تقرير تصميم طلب❑

 . األبواب مستوى من بدال البنود مستوى على

  . المتاحة األرصدة لمعرفة الخطة تقرير طباعة إمكانية اتاحة طلب❑

  حسابات لديها التي الحسابية الوحدات من GFMIS منظومة موقف ما❑

 ؟ شيكات بصرف وتقوم تجارية بنوك في                صفرية

 األجنبية؟ بالعملة المصروفات مع التعامل من GFMIS منظومة موقف ما❑

 االتصال من بدال  WHATS APP الـ خالل من التواصل يكون ان طلب❑

 . تليفونيا

   الصرف استمارة ادخال مكان نفس في البند من المتبقي المبلغ اظهار طلب❑

 . بسهولة المتاح معرفة يمكن حتى

 



أهم األسئلة والطلبات والمقترحات التي تم طرحها                                          

 -:خالل ورش التوعية 

  المركزى البنك حافظة ورود تأخر حالة في النقدية التدفقات خطة تعديل يتم هل❑

 ؟ (مقدما المدفوعة المبالغ) الخارجية بالتحويالت

                                    المدرجة لالعتمادات وفقا يتم السادس الباب في االعتمادات توزيع هل❑

 االستثمار؟ بنك إلتاحة وفقا ام

  بين الدورية واللقاءات التدريبات اجراء في (كونفرانس الفيديو) استخدام اقتراح❑

  ، والتعليم التربية بوزارة يحدث ما غرار على الحسابية والوحدات المالية وزارة

 . استخدامها يمكن بالجامعات كونفرانس فيديو وحدات بالجامعات يوجد حيث

  المنظومة طريق عن) الخاصة التأشيرات بخصوص المالية وزارة مخاطبة كيفية❑

 ؟ (الوزارة مخاطبة ام التزامات

  الحسابية الوحدة حساب بكشف الخاصة التسويات إلجراء موعد اخر هو ما❑

 ؟ المركزية

 


