الالئحة الداخلية
لمركز الخدمة العامة للدراسات اإلنسانية
وخدمات البيئة -بكلية اآلداب
جامعة الزقازيق
وحدة ذات طابع خاص
مادة ()1
السند القانوني
تنظم أحكام هذه الالئحة التصرفات المالية واإلدارية لمركز الخدمة العامة للدراسات
اإلنس ااانية وخدم ااة ال يئ ااة – كلي ااة ا داب – جامع ااة الزق ااازي – اعت اااره وح اادط ذات ااا
خاص  ،له اساتالالله النناو والماالو واإلدارا والمنطاق

الاا لموافالاة مجلاع الجامعاة جلساته

رقم  423تاريخ 2004/6/23م ووفالا ألحكام المادط رقم 403فالرط أولاو ناد 8ما الالئحاة
التننيذية لالانو تنظيم الجامعات رقم34لسنة .2432

مادة ()2
أهداف المركز
الغرض من إنشاء المركز هو:
 -2إع ا ااداد ال ا اادورات التدري ي ا ااة ف ا ااو مختلا ا ا

مج ا ااادت الد ارس ا ااات اإلنس ا ااانية والل وي ا ااة

والكم يوتر لل احثي وال الب.
 -2عالد ندوات وحلالات ومؤتمرات علمية علو المستوا الالومو والدولو.
 -4اإلطتراك فو المؤتمرات والندوات العلمية الداخل والخارج.
 -3إصدار مجلة المركز.
 -5الاليام مطروعات خدمة ال يئة مختل

صورها و طتو ر التحديث.

مادة ()3
تشكيل مجلس اإلدارة
يتااولو إدارط المركااز إدارط يطااكل ال ارار م ا الساايد األسااتاذ الاادكتور /رئاايع ا لجامعااة
ناء علو توصية مجلع الكلية ،وذلك علو النحو التالو:

 -2أ.د /عميد الكلية

رئيسا

 -2أ.د /نائب رئيع مجلع اإلدارط

نائ ا للرئيع

 -4أ.د /وكيل الكلية للدراسات العليا

عضوا

 -3أ.د /وكيل ا لكلية لطئو ال الب

عضوا

 -5أ .المراقب المالو للجامعة

عضوا

 -6أ .رئيع قسم الل ة العر ية أو م يمثل الالسم

عضوا

 -3أ .رئيع قسم الل ة اإلنجليزية أو م يمثل الالسم

عضوا

 -8أ .رئيع قسم الل ة النرنسية أو م يمثل الالسم

عضوا

 -4أ .رئيع قسم علم الننع أو م يمثل الالسم

عضوا

 -20أ .رئيع قسم ادجتماع أو م يمثل الالسم

عضوا

ولمجلااع اإلدارط أ يضاام إلااو عضااويته م ا ياارا م ا المتخصصااي  ،م ا اإللت ازام
قحكام المادط رقم  422م الالئحة التننيذية لالانو تنظيم الجامعات رقم  34لسنة 32م.

مادة ()4
اختصاصات مجلس اإلدارة
مجلع اإلدارط هو السل ة المهيمنة علو كافة المركز وتصري

أموره الننية والمالية

واإلداريااة الماليااة ،ووضا السياسااة التااو تحالا أهدافااه فااو ضااوء الالاواني واللاوائ والالا اررات
المنظمة لذلك ،و ما د يعارض م أهدافه ،وله علو األخص-:
 -2تحديد أنط ة المركز التو تحال أهدافه وآليات التننيذ.
 -2وض ا الالواعااد المنظمااة لصاار األجااور والح اوافز والمكافاافت للعاااملي والمط ارفي
المركز وم يالدم خدمات خاصة فو ضوء موارده م ادلتازام قحكاام الالاانو رقام
 34لس ا انة  2432طا ااق تنظا اايم الجامعا ااات ودئحتا ااه التننيذيا ااة وتعديالتا ااه النس ا ا ة
للعاااملي ما أعضاااء هيئااة التاادريع ،أمااا النسا ة للعاااملي ما

ياار أعضاااء هيئااة

التاادريع ي ارعااو ادلت ازام ااالمواد  52 ،50 ،32م ا الالااانو رقاام  33لساانة 2438
طااق نظااام العاااملي الماادنيي

الدولااة ودئحتااه التننيذيااة وتعديالتااه وكااذلك جاادول

األجااور الم ارف ا لااه وكااذلك ق ا اررات وزياار الدولااة للتنميااة اإلداريااة أرقااام ،23 ،24
 )25لسنة .2443
 -4النظر فو التالارير الدورية التو تالدم ع سير العمل المركز ومركزه المالو.
 -3النظر فو التالرير السنوا ع نطا المركز.
 -5إعااداد مطااروع الخ ااة الماليااة الساانوية للمركااز وحسااا ه الختااامو ق اال عرضااه علااو
الجهات المختصة.
 -6وضا الاانظم الالزمااة لحس ا األداء والالواعااد المنظمااة لتحالي ا

اراج العماال ااالمركز

ووضا ا ال اانظم الت ااو تكن اال حسا ا التع اااو ما ا الجه ااات األخ اار سا اواء ما ا داخ اال
الجامعة أو م خارجها واختيار الخ راء م داخل الجامعة أو خارجها.
 -3اقتراح ق ول المن واله ات والت رعات التو ترد للمركاز وتتنا وأ ارضاه ما م ارعااط
ما تالضو ه الالواني والتعليمات والالواعد المنظماة لاذلك ،ثام عرضاها علاو مجلاع
الجامعة م مراعاط سل ات الال ول.
 -8إقرار ادتناقيات التو ت رم م األطخاص والمنطفت والطركات والهيئات والمنظمات
المحلية واألجن ية فو مجال نطا المركز.
 -4الموافالة علو م يمثل المركز فو المؤتمرات والندوات وادجتماعات العلمية والاليام
الزيارات العلمية الخارج.
 -20الدعوط إلو عالد ادجتماعات والندوات أو المؤتمرات العلمياة علاو المساتو الالاومو
أو الدولو التعاو م الجهات األخر

الا لمالتضيات األمور.

مادة ()5
اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة
رئاايع مجلااع اإلدارط هااو المخااتص اإلطا ار

العااام علااو المركااز مااا يحالا أهدافااه

فو ضوء الالواني واللوائ والال اررات المنظمة لذلك ،وله علو األخص:
 -2دعوط المجلع لالنعالاد ورئاسة جلساته.
 -2متا عة تننيذ السياسة العامة الموضوعة لتحالي أهدا

المركز.

 -4تمثياال المركااز قانونااا أمااام ال ياار ومخا ااة الجهااات الخارجيااة ومختل ا
داخل الجامعة فيما يتعل

الوحاادات

طئو المركز.

 -3اعتماااد ص اار المكاف اافت والح اوافز للع اااملي

ال ااا لمااا يض ااعه مجل ااع اإلدارط ما ا

قواعد وأحكام.
 -5إ ارام العالااود المتعلالااة تعاماال المركااز ما ا ال ياار فااو حاادود الالواعااد التااو يض ااعها
مجلع اإلدارط.
 -6مناقطة التالارير الدورية ع خدمات المركز ونتائجها وعرضها علو مجلاع اإلدارط
ومتا عة تننيذها وما يصدر ع المجلع م ق اررات وتوصيات فو طقنها.
 -3أا اختصاصا ااات أخا اار ينوضا ااه فيها ااا مجلا ااع اإلدارط م ا ا م ارعا اااط أحكا ااام الال ا ارار
الجمهورا رقم  32لسنة  63طق التنويض فو ادختصاصات.

مادة ()6
اختصاصات مدير المركز
يااتم اختيااار ماادي ار للمركااز ،ناااء علااو ترطااي م ا رئاايع مجلااع اإلدارط وق ارار م ا
السيد األستاذ الدكتور /رئيع الجامعة ،ويكو لاه ادختصاصاات التالياة فاو ضاوء الالاواني
واللوائ والال ار ارت المنظمة لذلك:
 -2اإلط ار

علو إعداد الحسا ات الختامية والمركز المالو ق ل العرض علو الجهات

المختصة.
 -2اقتراح أسعار المنتجات والخدمات وادستطارات التو يالدمها المركز لل ير.
 -4اقتراح صر المكاففت واألجور والحوافز للعاملي
 -3اإلط ار

المركز.

علو تالديم التالارير المالية الدورية علو نطا المركز إلو مجلع اإلدارط.

 -5دراسة المطاري المالدمة للمركز ق ل عرضها علو مجلع اإلدارط.
 -6اإلط ار

علو سير العمل فنيا وادارية وماليا المركز.

 -3العمل علو تنمية مجادت جديدط للنطا

ما يحال أهدا

المركز.

 -8ادتصااال الهيئااات ذات العالقااة نطااا المركااز و حااث مجااادت التعاااو المطااترك
وتسوي النطا وتنمية مجادته.
 -4متا عة ق اررات مجلع اإلدارط ما يحال كناءط األداء.
 -20اقتراح تط يل العمالة المؤقتة وتحرير عالود العمل لهم عد موافالة مجلع اإلدارط.
 -22اعتماد مستندات الصر .
 -22اإلط ار

علو تننيذ األنط ة التو يالررها أو يعتمدها مجلع اإلدارط.

 -24اقت اراح ادط ااتراك ف ااو الم ااؤتمرات العلمي ااة أو أا نطااا علم ااو آخ اار للع اارض عل ااو
مجلع اإلدارط.
 -23إعداد جدول أعمال دجتماعات مجلع اإلدارط.

مادة ()7
اجتماع مجلس اإلدارة
يجتم مجلع اإلدارط دعوط م رئيسه مرط واحدط علو األقل كل طهر أو ناء علو
لااب أ ل يااة األعضاااء ،وتكااو اجتماعاتااه صااحيحة حضااور أ ل يااة األعضاااء ،وتصاادر
ق ار ارتااه ق ل يااة أصاوات الحاض اري فاااذا تساااوت األصاوات ياارج الجانااب الااذا منااه رئاايع
المجلع ،ويعت ر العضو الذا يتخل

عا حضاور ثاالث جلساات متتالياة يار عاذر يال لاه

المجلع مساتاليال ،وتادوي محاضار الجلساات فاو ساجل يوقا علياه ما مادير المركاز وما
رئيع مجلع اإلدارط.
وت لغ ق اررات المجلع إلو السيد األستاذ الادكتور /رئايع الجامعاة خاالل ثمانياة أياام
عل ااو األكث اار ما ا ت اااريخ ص اادورها دعتماده ااا ،وتعت اار ناف ااذط إذا ل اام يعت اارض عليه ااا خ ااالل
أس وعي م تاريخ وصولها مستوفاط إلو مكت ة.

مادة ()8
مقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة
يتالاضو أعضاء مجلع اإلدارط مالا ل حضور جلسات حد أقصو مرط واحدط طهريا
مهما تعددت الجلسات ووفالا ألحكام الالرار الجمهورا رقم  422لسنة  2443تعديل عض

أحك ااام الالئح ااة التننيذي ااة لال ااانو تنظ اايم الجامع ااات رق اام  34لس اانة  ،2432وك ااذلك م ااا ورد
ااالالرار الجمهااورا رقاام  32لساانة 2465م طااق مكافااقط عضااوية و اادل حضااور الجلسااات
واللجا .

مادة ()9
تدبير احتياجات المركز من العمالة المؤقتة
يلتزم المركز كوحدط ذات ا

خاص تد ير احتياجاته م العمالة المؤقتة م ارعااط

قا ا اررات وزي اار الدول ااة التنمي ااة اإلداري ااة أرق ااام  25 ،23 ،24لس اانة  ،2443أو عا ا
اد نتداب أو اإلعارط ،وأ تكو تكالي

ريا ا

هاذه العمالاة ما الماوارد الخاصاة االمركز ،وي ارعاو

عدم وجود هيكل تنظيمو للمركز أو وظائ

دائمة ،ول يتم تعزيز أا ند م

نود المركاز

قية م الغ تحت أا ظر .

مادة ()11

الموازنـــــــة
يكااو للمركااز موازنااة خاصااة علااو نم ا موازنااات الهيئااات العامااة الخدميااة ،وت اادأ
دايااة الساانة الماليااة للدولااة تنتهااو انتهائهااا ،وتطاامل جمي ا اإلي ارادات المنتظاار تحصاايلها
والننالاات المالارر صارفها خاالل السانة المالياة ،والتاو يالرهاا مجلاع اإلدارط وتتضامنها موازنااة
الجامعااة تقطااير خاااص يتضاام اإلي ارادات المتوقعااة الناتجااة ع ا أعمااال وخاادمات المركااز
الما ااؤداط لل يا اار ويا اادرج ما ااا قيمتا ااه  %45م ا ا تلا ااك اإلي ا ارادات كاعتما ااادات إجماليا ااة ا ااق واب
ادسااتخدامات الجاريااة ،ويااتم توزيا ادعتماااديي اإلجماااليي علااو ال نااود المختلنااة فااو حاادود
المحصاال النعلااو م ا هااذه اإلي ارادات ،ويجااوز زيااادط المنصاار علااو اعتمااادات تلااك ال نااود
نس ا ة  %45م ا الزيااادط النعليااة فااو اإلي ارادات المخصصااة ،وذلااك عااد الرجااوع إلااو و ازرط
المالية لدراسة تلك المالترحات فو ضوء األ راض التو حددتها الال اررات الجمهورية الصادرط
فااو هااذا الطااق  ،وتعاادل موازنااة الجامعااة ت عااا لااذلك .وللجامعااة ترحياال فااائض الحصاايلة م ا
سنة مالية ألخر  ،ما م ارعااط ماا نصات علياه التقطايرات العاماة والخاصاة ما ضاوا

فاو

هذا الطق وكذلك اللوائ المالية لتلك الصنادي والحسا ات الخاصة والوحدات ذات ال ا
الخاص.

مادة ()11

المـــــــوارد
تتكون موارد المركز من:
 -2مالا ل الخدمات واألعمال وادستطارات التو يؤديها المركز لل ير.
 -2الت رعات والمن واله ات والوصايا والمعونات والهدايا التو ترد للمركز م الجهات
والهيئااات المحليااة واألجن يااة والتااو يال لهااا مجلااع الجامعااة ناااء علااو اقتاراح مجلااع
اإلدارط ،م مراعاط الالواعد الصادرط فو هذا الطق وسل ات الال ول.
 -4أا ما اواد أخ اار يال له ااا اإلدارط و موافال ااة مجل ااع الجامع ااة ود تتع ااارض ما ا أه اادا
المركز.

مادة ()12

االستخدامات
تشمل النفقات السنوية للمركز ما يلي:
 -2األجور والمكاففت والحوافز.
 -2المصروفات الجارية.
 -4المصروفات ادستثمارية طر الحصول علو موافالة و ازرط التخ ي .
ويكو الصر م الحساب وفالا للالاواني والالا اررات الساارية فاو هاذا الطاق  ،ما م ارعااط ماا
نص اات علي ااه التقط اايرات العام ااة موازن ااة الدول ااة والتقط اايرات الخاص ااة موازن ااة الجامع ااة ما ا
ضوا

وما ورد ال اررات وزير الدولة للتنمية اإلدارية أرقام  25 ،23 ،24لسنة 2443م.

مادة ()13
حساب البنك
يكو للمركز حساب خاص ال ناك المركازا المصارا عاد موافالاة و ازرط المالياة اسام رمركاز
الخدمااة العامااة للد ارسااات اإلنسااانية وخاادمات ال يئااة – كليااة ا داب – فاارع نهااا – جامعااة
الزقازي رتاودع فياه الم االغ المحصالة ما إيراداتاه المخصصاة ،وياتم الصار مناه طايكات

مسحو ة علو ال نك وموقعا عليها م رئيع مجلع اإلدارط أو م ينوضاه توقيعاا أول وما
ممثل و ازرط المالية المختص توقيعا ثا .

مادة ()14
الدفاتر والنماذج
يااتم اسااتخدام كافااة النماااذج والاادفاتر المالااررط

الااا للنظااام المحاسا و الحكااومو ،كمااا

يجوز إمساك سجالت إضافية مساعدط أو إحصائية إلحكام الرقا ة والض

علو اإليارادات

والمصا ا ااروفات واعا ا ااداد المالايس ا ا اات واظها ا ااار النتا ا ااائش ونما ا اااذج التط ا ا ا يل لمعرفا ا ااة تكا ا ااالي
المطروعات المختلنة المركز.
وتتاولو الوحاادط الحسااا ية المختصاة الاليااام قعمااال حساا ات المركااز واعااداد ال يانااات
والحسا ات الطهرية الر سنوية والحساب الختامو تمهيدا للعرض علاو الجهاات المختصاة
وفالا للمواعيد والالواعد المحددط م ق ل و ازرط المالية.

مادة ()15
موارد المركز من النقد األجنبي
م ارعاااط أحكااام المااادط  424م ا الالئحااة التننيذيااة لالااانو الجامعااات رقاام  34لساانة
 32تخص ااص ما اوارد المرك ااز ما ا النال ااد األجن ااو لخدم ااة أ ارض ااه ادس ااتيراد الم اط اار ما ا
الخارج ع

ري ال نك المودع فيه حصيلته ،ويكو ادستيراد عا

المركزيااة الجامع ااة وذل ااك

ريا إدارط المطاتريات

ال ااا للا اوائ التعليمااات المنظم ااة لالس ااتيراد ما ا الخ ااارج ،وك ااذلك

الال اررات المنظمة دستخدام النالد األجن و.

مادة ()16
قسائم التحصيل
يالتصاار اسااتخدام قسااائم التحصاايل علااو النماااذج  44ع.ح أو النماااذج التااو تواف ا
علي هااا و ازرط الماليااة فااو المحتصااالت النالديااة الخاصااة هااذا الحساااب م ا م ارعاااط التعليمااات
المالية والمخزنية فو هذا الخصوص.

مادة ()17
السلفة المستديمة

ياتم صاار السالنة المسااتديمة موافالاة رئاايع مجلااع اإلدارط علاو أ يعاااد النظار فااو قيمتهااا
%50

علااو أساااع توسا الصاار كاال سااتة أطااهر

الااا للتعليمااات الماليااة ،وتكااو فااو

عهااده أمااي خزينااة المركااز ،ويكااو أصاار منهااا لمواجهااة المصااروفات النثريااة أو العاجلااة
التو تت ل ها حاجة العمل ما د يجاوز 200ج مائة جنيه) لمدير المركز ،و ما د يجااوز
200ج مااائتو جنيااه) موافالااة رئاايع مجلااع اإلدارط أو م ا ينوضااه فااو الص ارفية الواحاادط،
عل ااو أ ي ااتم استعاض ااتها كلم ااا قار اات عل ااو النن اااذ ،وي ااتم تس ااويتها حتم ااا ف ااو نهاي ااة الس اانة
المالية ،ويتم جرد السلنة علو فترات ير محددط ،و ما د يالل ع ثالث مرات طهريا.

مادة ()18
السلفة المؤقتة
لماادير المركااز التاارخيص صاار ساالنة مؤقتااة د تزيااد عا م لااغ 500ج خمساامائة
جني ااه) ولا ارئيع مجل ااع ال إدارط م ااا د يج اااوز  2000ج ألن ااو جني ااه) وللم ارق ااب الم ااالو
المخاتص فيمااا يزيااد عا ذلاك وفااو الحااادت الضاارورية ،وفاو األ اراض التااو تت لااب ذلااك،
علااو أ يكااو الصاار ألحااد العاااملي م ا خااارج الحسااا ات الخاضااعي لنظااام الضااما
الحكاومو ،وياتم تساويالها مجاارد ادنتهااء ما ال اارض الاذا صارفت ما أجلاه و حاد أقصااو
طااهري ما تاااريخ الصاار أو ق اال نهايااة الساانة الماليااة أيهمااا أقاارب ود يجااوز صاار أكثاار
ما ا س االنة لط ااخص واح ااد ف ااو وق اات واح ااد ،ما ا م ارع اااط التعليم ااات المالي ااة المنظم ااة ل ااذلك
والخاصة السل

المؤقتة والمستديمة واردط فو الالئحة المالية للموازنة والحسا ات.

مادة ()19
التأمين علي أرباب العهد
يااتم التااقمي علااو أر اااب العهااد ااالمركز

الااا ألحكااام الال ارار الجمهااورا رقاام 432

لس انة  2486الئحااة صااندو التااقمي الحكااومو لضاامانات أر اااب العهااد وتعديالتااه ،وكااذا
قرار وزير ادقتصاد رقم  300لسنة  2486ادلتازام اا الص صاندو ضامانات أر ااب العهاد
خاالل المادط المالاررط ،ويتحماال المسائولو
صندو أر اب العهد فو المواعيد المالررط

الجهاة ااالم لغ اال طخصايا فااو حالاة عادم إ ااالص
الا للكتاب الدورا رقم  4لسنة 2000م.

مادة ()21

تسعير الخدمات واألعمال واالستشارات وتوزيع
العائد
تؤدي الخدمات واألعمال للجهات كاآلتي-:
 -2رئاسااة الجامعااة وكليااة ا داب -سااعر التكلنااة النعليااة قيمااة الخامااات ومسااتلزمات
التط يل وأجور العمال المؤقتي ).
 -2ول اقو الجهات التا عة للجامعاة محاسا تها علاو أسااع قيماة الخادمات ومساتلزمات
التط يل وأجور العمال المؤقتي ونس ة مئوية يحددها مجلاع اإلدارط حياث د تزياد
ع  %25م مجموع العناصر السا الة.
 -4تااؤدا األعمااال والخاادمات المتعلالااة ااال ير علااو أساااع التكلنااة ادقتصااادية ،ويااتم
توزي مالا ل الخدمات واألعمال المؤداط لل ير علو النحو التالو-:
أ-

تخصص نس ة  %80للخامات ومسلتزمات التط يل والمكاففت لكل حالاة علاو
حدط ،علو إد تالل نس ة الخامات ومساتلزمات التطا يل عا  ،%40ويجاوز أ
تخص ااص ه ااذه النسا ا ة الكام اال للمكاف اافت ف ااو حال ااة تال ااديم أو نال اال مع ااار أو
استط ااارات أو عال ااد دورات تدري ي ااة متعلال ااة نط ااا المرك ااز عل ااو أ تعتال ااد ما ا
السل ة المختصة.

ب -تخصااص نس ا ة  %25دسااتخدامها فااو تموياال ادسااتثمارات واإلحااالل والتجديااد
وتاادعيم اإلمكانيااات ال ط ارية والننيااة للمركااز علااو أ تعتمااد م ا رئاايع مجلااع
اإلدارط أوم ينوضه ،وأ يتم الحصول علو موافالة و ازرط التخ ي .
ج -تؤول نسا ة  %5ما اإليارادات المحالالاة للمركاز إلاو اإليارادات الموازناة العاماة
للدولااة علااو أ تالااوم الجامعااة توريااد نسا ة  %5ما اإلياراد الطااهرا وأ يكااو
السااداد طاايك مسااحو ا علااو الحساااب الخاااص اساام اإلدارط المركزيااة للحسااا ات
المركزية و ازرط المالية.

مادة ()21
الحساب الختامي والكشوف المرفقة به

يع ااد مرك ااز م ااالو للمرك ااز ط ااهريا وك اال ثالث ااة أط ااهر ويع اارض عل ااو مجل ااع اإلدارط
لمناقط ااته وا ااداء الا ارأا في ااه ،ويض اام للمرك ااز الم ااالو للجامع ااة عا ا ذات النتا ارط ،كم ااا يع ااد
الحساب الختامو فو نهاية كل سنة مالية ويعرض علو مجلع اإلدارط تمهيدا للعرض علو
مجل ااع الجامع ااة للموافال ااة علي ااه ،عل ااو أ يتض اام الحس اااب الخت ااامو للجامع ااة الحسا اااب
الختامو للمركز م ادلتزام المواعيد والالواعد المحددط م ق ل وزار المالية.
ويا ااتم موافا اااط ق ا اااع ق ا اااع الحسا ااا ات الختاميا ااة كا اال ثالثا ااة أطا ااهر كط ا ا

مورف ا ا

ادسااتمارط رقاام  35ع .ح موضااحا ااه وف ا الحساااب مصااروفا واي ارادا والرصاايد فااو دايااة
ونهاية كل فترط م إرفا صورط م كط حساب ال نك الخاص المركز لذات النترط.
مادة ()22
المناقصات والمزايدات
يااتم ت ي ا أحكااام الالااانو رقاام  84لساانة  48طااق تنظاايم المناقصااات والم ازياادات
ودئحته التننيذية وتعديالته علو كافة أعمال المركز.
مادة ()23
المخازن
تسرا دئحة المخاز الحكومية علو جمي األعمال المخزنية الخاصة المركز.
مادة ()24
أموال المركز
تعت ر أموال وأمالك المركز الثا تة والمنالولة أمود عاماة ويسارا طاقنها أحكاام كافاة
الالواني والال اررات المتعلالة األموال العامة وتؤول ملكيتهاا للجامعاة فاو حالاة انتهااء ال ارض
م إنطاء المركز.
مادة ()25
التفتيش
تخضا حساا ات وأعماال المركاز لتنتايا ورقا اة و ازرط المالياة والجهااز المركازا للمحاسا ات
واألجهزط الرقا ية األخر  ،وعلو الالاائمي العمال هاا تالاديم كافاة المساتندات وال ياناات التاو
ت ل ها هذه األجهزط.
مادة ()26
القوانين الحاكمة
ت ا ا أحكا ااام الالا ااانو رقا اام  34لسا اانة  2432طا ااق تنظا اايم الجامعا ااات ودئحتا ااه التننيذيا ااة
وتعديالتااه ،والالااانو رقاام  54لساانة  2434طااق الموازن اة العامااة للدولااة ودئحتااه التننيذيااة
وتعديالتااه ،والالااانو رقاام  30لساانة  2434طااق إعااداد الخ ااة العامااة للتنميااة ادقتصااادية

وادجتماعياة متا عااة تننيااذها ،والالااانو رقاام  33لساانة  2438طااق نظااام العاااملي الماادنيي
الدولاة ودئحتااه التننيذياة وتعديالتااه ،والالاانو رقاام  222لسانة  2480طااق ضاري ة الدم ااة
ودئحتااه التننيذي ااة وتعديالت ااه ،والال ااانو رقاام  223لس اانة  2482ط ااق المحاسا ا ة الحكومي ااة
ودئحتا ااه التننيذيا ااة وتعديالتا ااه والالا ااانو رقا اام  253لسا اانة  2482طا ااق الض ا ارائب ودئحتا ااه
التننيذية وتعديالته ،والالانو رقام  22لسانة  2442طاق الضارائب علاو الم يعاات ودئحتاه
التننيذيااة وتعديالتااه ،والالااانو رقاام  84لساانة  2448طااق المناقصااات والم ازياادات ودئحتااه
التننيذية وتعديالته ،وقانو العمل الموحد رقم  22لسانة 2004م ،والالئحاة المالياة للموازناة
والحسااا ات ،ودئحااة المخاااز الحكوميااة وتعااديالتها ،ودئحااة اادل الساانر ومصاااري

ادنتالااال

الصااادرط الارار رئاايع الجمهوريااة رقاام  32لساانة  2458وتعديالتااه ،وادلتازام قحكااام الكتاااب
الدورا رقم  25لسنة  2483طق الدليل ادسترطادا للتدريب وق اررات وزير الدولة للتنمية
اإلدارية أرقام  25 ،23 ،24لسنة  ،2443وت يا أحكاام الالاواني واللاوائ العاماة فيماا د
يرد طقنه نص خاص فو هذه الالئحة.
مادة ()27
سريان الالئحة
تساارا أحكااام هااذه الالئحااة ما تاااريخ موافالااة الساال ة المختصااة عليهااا ،ود يجااوز إجاراء أا
تعديل عليها إد عد موافالة و ازرط المالية.
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