
  الالئحة المالیة لوحدة اللیاقة البدنیة
  

  السند القانوني ) ١(  مادة 
- تنظم أحكام ھذه الالئحة التصرفات المالیة و اإلداریة لوحدة اللیاقة البدنیة للسیدات بكلیة التربیة الریاضیة للبنات

اري و المنشأة طبقا لقرار  باعتبارھا وحدة ذات طابع خاص لھا استقاللھا الفني و المالي و اإلد-جامعة الزقازیق
 من الالئحة ٣٠٧م ، ووفقا ألحكام الفقرة الثانیة من المادة رقم ٣١/١٠/٢٠٠٦ بتاریخ ١٧٦رئیس الجامعة رقم 

  .م ١٩٧٢ لسنة ٤٩التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات رقم 
  

  أھداف الوحدة ) ٢( مادة 
  :تھدف الوحدة إلي 

  
  یة الریاضیة للبنات التدریب العملي لطالبات كلیة الترب-١
   تمكین فرق الكلیات المختلفة من التدریب في مجال نشاط الوحدة ألغراض اللیاقة البدنیة للطالبات-٢
 عقد دورات تدریبیة في مجال نشاط الوحدة لمختلف المراحل السنیة بنظام المجموعات لخدمة أبناء المحافظة -٣

طة الكلیة لتحقیق أغراض قومیة محلیة مع االلتزام بالقوانین من اإلناث لتحقیق عائد مادي للصرف منھ علي أنش
  .و القرارات و اللوائح الصادرة في ھذا الشأن 

  
  تشكیل مجلس اإلدارة ) ٣( مادة 

  
  -:یشكل مجلس إدارة الوحدة بقرار من رئیس الجامعة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید و ذلك علي النحو التالي 

  یساعمید الكلیة رئ/ د.أ. ١
  وكیل الكلیة البیئة و خدمة المجتمع نائب الرئبي/ د.أ. ٢
  عضوا) مدیرا للوحدة(أستاذ بقسم التمرینات و التعبیر الحركي . ٣
  اثنان من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة المتخصصین في عمل الوحدة عضوین. ٤

  .م ١٩٧٢ لسنة ٤٩یم الجامعات رقم  من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظ٣١١مع االلتزام بأحكام المادة رقم ** 
  

  اختصاصات مجلس اإلدارة ) ٤( مادة 
مجلس إدارة الوحدة ھي السلطة المھیمنة علي كافة شئون و تصریف أمورھا الفنیة و المالیة و اإلداریة ووضع 

عامة السیاسات التي تحقق إغراضھا في ضوء القوانین و اللوائح و القرارات المنظمة لذلك و التأشیرات ال
  :المرافقة لقانون ربط الموازنة ، ولھ علي األخص 

   وضع السیاسة العامة ألعمال الوحدة الفنیة و المالیة و اإلداریة-١
  . الموافقة علي إبرام العقود الخاصة بتعامل الوحدة مع الغیر -٢
قاریر الدوریة التي تقدم  إقرار مشروع الموازنة السنویة و الحساب الختامي و المركز المالي و النظر في الت-٣

  عن نشاط الوحدة حسب القواعد المعمول بھا تمھیدا للعرض علي الجھات المختصة
 اقتراح قبول الھبات و التبرعات التي ترد للوحدة و تتفق مع أغراضھا، مع مراعاة سلطات القبول الصادرة -٤

  ا الشأن١في ه
 ٤٩لحوافز للعاملین بالوحدة ، مع االلتزام بأحكام القانون رقم  الموافقة علي القواعد المنظمة لمنح المكافآت و ا-٥

  .م بشان تنظیم الجامعات و الئحتھ التنفیذیة تعدیالتھ و كذلك جدول األجور المرافق للقانون ١٩٧٢لسنة 
داریة  الموافقة علي ترشیح الخبراء الوطنیین و العمالة المؤقتة ، مع االلتزام بقراري وزیر الدولة للتنمیة اإل-٦

  .م و الكتب الدوریة الصادرة من الجھاز المركزي للتنظیم و اإلدارة ١٩٩٧ لسنة ٢٤،٢٥رقمي 
 وضع القواعد المالیة لمحاسبة العمالء المتعاملین مع الوحدة وفق ما جاء بالالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم -٧

  نم و الكتب الدوریة الصادرة في ھذا الشأ١٩٧٢ لسنة ٤٩الجامعات رقم 
 تفویض رئیس مجلس اإلدارة في بعض اختصاصات مجلس اإلدارة ، مع االلتزام بإحكام القرار الجمھوري -٨

  .م بشأن التفویض في االختصاصات ١٩٦٧ لسنة ٤٢رقم 
  

  اختصاصات رئیس مجلس اإلدارة ) ٥( مادة 
  

ضوء القوانین و اللوائح و رئیس مجلس اإلدارة ھو المختص باإلشراف العام علي الوحدة بما یحقق أھدافھا في 
  :القرارات المنظمة لذلك ، و لھ علي األخص 

  . دعوة المجلس لالنعقاد و رئاسة جلساتھ-١



  . متابعة تنفیذ السیاسة العامة الموضوعة لتحقیق أھداف الوحدة -٢
  . اعتماد صرف المكافأة و الحوافز لمجلس اإلدارة و العاملین بالوحدة -  ٣
  .خاصة بتعامل الوحدة مع الغیر  اعتماد العقود ال-٤
   ترشیح الخبراء الوطنیین و العمالة المؤقتة للعمل بالوحدة و العرض علي مجلس اإلدارة-٥
   تمثیل الوحدة أمام الغیر-٦
  . االختصاصات االخري التي یفوضھ فیھا مجلس اإلدارة -٧
  

  اختصاصات مدیر الوحدة ) ٦( مادة 
  

  لتالیة في ضوء القوانین و اللوائح و القرارات المنظمة لذلكیكون لمدیر الوحدة االختصاصات ا
  .اإلشراف علي سیر العمل فنیا و إداریا و مالیا للوحدة . ١
  اإلشراف علي إعداد مشروع الموازنة السنویة و الحساب الختامي و المركز المالي للوحدة. ٢
  .متابعة تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة بما یحقق كفاءة األداء . ٣
  .اقتراح صرف المكافآت و الحوافز للعاملین بالوحدة . ٤
  .اقتراح تشغیل الخبراء الوطنیین و العمالة المؤقتة للعمل بالوحدة و العرض علي مجلس اإلدارة . ٥
  .اعتماد مستندات الصرف إداریا . ٦
  .اقتراح االشتراك في المؤتمرات العلمیة او أي نشاط علمي اخر . ٧
  .ر الدوریة التي تقدم عن سیر العمل بالوحدة أعداد التقاری. ٨
  .إبرام العقود المتعلقة بتعامل الوحدة مع الغیر . ٩
  

  اجتماع مجلس اإلدارة ) ٧( مادة 
  

یجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئیسھ مرة واحدة علي األقل كل شھر وبناء علي طلب أغلبیة األعضاء ، و 
عضاء و تكون و تصدر قراراتھ بأغلبیة أصوات الحاضرین ، و إذا تكون اجتماعاتھ صحیحة بحضور أغلبیة األ

تساوت األصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس و تدون محار الجلسات في سجل خاص یوقع علیھ مدیر 
  .الوحدة و رئیس مجلس اإلدارة 

كثر من تاریخ صدورھا رئیس الجامعة خالل ثمانیة أیام علي األ/ و تبلغ قرارات المجلس إلي األستاذ الدكتور 
و تعتبر قرارات المجلس نافذة إذا لم یعترض علیھا خالل أسبوعین من تاریخ وصولھا مستوفاة إلي . العتمادھا 

  .مكتبھ 
  

  مقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة ) ٨( مادة 
  

ا مھما یتقاضي أعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور جلسات یحدده مجلس اإلدارة بحد أقصي مرة واحدة شھری
 بتعدیل بعض أحكام الالئحة التنفیذیة ١٩٩٤ لسنة ٣١١تعددت الجلسات ووفقا ألحكام القرار الجمھوري رقم 

م بشأن ١٩٦٥ لسنة ٧١ ، و كذلك ما ورد بالقرار الجمھوري رقم ١٩٧٢ لسنة ٤٩لقانون تنظیم الجامعات رقم 
  .مكافأة عضویة و بدل حضور الجلسات و اللجان 

  
  یر احتیاجات الوحدة من العمالةتدب ) ٩( مادة 

  
تلتزم الوحدة بتدبیر احتیاجاتھا من الخبراء الوطنیین و العمالة المؤقتة ، مع مراعاة قراري وزیر الدولة للتنمیة 

 ، او عن طریق االنتداب أو اإلعارة ، وان تكون تكالیف ھذه العمالة من ١٩٩٧ لسنة ٢٤،٢٥اإلداریة رقمي 
 ، و یراعي عدم وجود ھیكل تنظیمي للوحدة أو وظائف دائمة ، و لن یتم تعزیز أي بند الموارد الخاصة بالوحدة

  .من بنود موازنة الوحدة من الموازنة العامة للدولة بأیة مبالغ تحت أي ظرف 
  

  الموازنة ) ١٠( مادة 
لسنة المالیة للدولة و یكون للمركز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الھیئات العامة الخدمیة ، و تبدأ ببدایة ا

تنتھي بانتھائھا ، و تشمل جمیع اإلیرادات المنتظر تحصیلھا و النفقات المقدر صرفھا خالل السنة المالیة ، و التي 
یقرھا مجلس اإلدارة و تتضمنھا موازنة الجامعة بتأشیر خاص یتضمن اإلیرادات المتوقعة الناتجة عن أعمال و 

 من ٢٠وفقا للتوزیع الوارد بالمادة رقم (  مدرج ذات المبلغ بأبواب المصروفات خدمات المركز ألمؤداه للغیر و
، ویتم توزیع االعتمادات اإلجمالیة علي أنواع البنود المختلفة في حدود المحصل الفعلي من ھذه ) ذات الالئحة 



من ٢٠مادة رقم بذات النسب الموضحة بال( اإلیرادات و یجوز زیادة المنصرف علي اعتمادات تلك البنود 
من الزیادة الفعلیة في اإلیرادات المحققة ، و ذلك بعد الرجوع إلي وزیر المالیة لدراسة تلك المقترحات ) الالئحة 

في ضوء األغراض التي حققتھا القرارات الصادرة في ھذا الشأن ن و تعدل موازنة الجامعة تبعا لذلك ، و یرحل 
ع مراعاة ما نصت علیھ التأشیرات العامة و الخاصة من ضوابط في فائض الحصیلة من سنة مالیة آلخري ، م

  ھذا الشأن
  

  الموارد ) ١١( مادة 
  

  :تتكون موارد الوحدة من 
  .مقابل الخدمات و األعمال التي تؤدیھا الوحدة للغیر . ١
األجنبیة و التي یقبلھا التبرعات و اإلعانات و المنح و الھدایا التي ترد للوحدة من الجھات و الھیئات المحلیة و . ٢

  مجلس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس اإلدارة ، مع مراعاة القواعد الصادرة في ھذا الشأن و سلطات القبول
  .أیة موارد خارجیة یقبلھا مجلس الجامعة و ال یتعارض مع أھداف الوحدة . ٣
  .ري ما یتقرر من عائد علي الحساب الجاري المفتوح بالبنك المركزي المص. ٤
  

  المصروفات ) ١٢( مادة 
  

  -:تشمل المصروفات السنویة للوحدة ما یلي 
  .األجور و المكافآت و الحوافز . ١
  .مصروفات ومستلزمات التشغیل . ٢
بشرط الحصول علي موافقة وزارة الدولة للتنمیة االقتصادیة و ) االستثمارات ( شراء األصول غیر المالیة . ٣

اف المحددة ، و طبقا لما یقره مجلس اإلدارة و في حدود الموارد المحققة مع مراعاة یكون الصرف تحقیقا لألھد
  .ما نصت علیھ التأشیرات العامة للدولة و الخاصة بموازنة الجامعة من ضوابط في ھذا الشأن 

  
  حساب البنك ) ١٣( مادة 

  
لخزانة الموحد بعد موافقة یكون للوحدة حساب خاص بالبنك المركزي المصري أو احد مراسلیھ ضمن حساب ا

 جامعة الزقازیق تودع فیھ –" للبنات "  بكلیة التربیة الریاضیة –وزارة المالیة باسم وحدة اللیاقة البدنیة للسیدات 
موجب شیكات مسحوبة علي البنك و موقعا علیھا من رئیس مجلس كافة موارد الوحدة ، و یتم الصرف منھ ب

اإلدارة أو من یفوضھ توقیعا أول ، ومن ممثل وزارة المالیة توقیعا ثان ، علیان تتخذ اإلجراءات الالزمة إللغاء 
نة  لس١٢٧م بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٦ لسنة ١٣٩ما یخالف ذلك ، مع االلتزام بأحكام القانون رقم 

  .م بشان المحاسبة الحكومیة ١٩٨١
  

  النقد األجنبي ) ١٤( مادة 
  

م تخصص موارد الوحدة ١٩٧٢ لسنة ٤٩ من الالئحة التنفیذیة لقانون الجامعات رقم ٣١٣بمراعاة أحكام المادة 
ون من النقد األجنبي لخدمة إغراضھ باالستیراد المباشر من الخارج عن طریق البنك المودع فیھ حصیلتھ ، ویك

االستیراد عن طریق إدارة المشتریات المركزیة بالجامعة و ذلك طبقا للوائح و التعلیمات المنظمة لالستیراد من 
م ٢٠٠٦ لسنة ١٣٩الخارج ، و كذلك القرارات المنظمة الستخدام النقد األجنبي ، مع االلتزام بأحكام القانون رقم 

  .لن المحاسبة الحكومیة م بش١٩٨١ لسنة ١٢٧بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 
  

  الدفاتر و النماذج ،، ) ١٥( مادة 
  

یتم استخدام كافة النماذج و الدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبي الحكومي و ما یطرأ علیھا من تعدیالت قانونیة 
روفات ، كما یجوز إمساك سجالت إضافیة مساعدة أو إحصائیة ألحكام الرقابة و الضبط علي اإلیرادات و المص

و إعداد المقایسات و إظھار النتائج و نماذج التشغیل لمعرفة تكالیف المشروعات المختلفة بالوحدة ،و تتولي 
الوحدة الحسابیة المختصة القیام بأعمال حسابات الوحدة و إعداد البیانات و الحسابات الشھریة و الربع سنویة و 

   وفقا للمواعید و القواعد المحددة من وزارة المالیةالحساب الختامي تمھیدا للعرض علي الجھات المختصة
  

  قسائم التحصیل ) ١٦( مادة 



  
ح أو النماذج التي توافق علیھا وزارة المالیة و ما یطرأ علیھ ٠ع٣٣یقتصر استخدام قسائم التحصیل علي النموذج 

  .من تعدیالت قانونیة ، مع مراعاة التعلیمات المالیة و المخزنیة في ھذا الخصوص 
  

  السلفة المستدیمة ) ١٧( مادة 
  

یتم صرف السلفة المستدیمة بموافقة رئیس مجلس اإلدارة علي أن یعاد النظر في قیمتھا علي أساس متوسط 
طبقا للتعلیمات المالیة ، و تكون في عھدة أمین خزنة الوحدة ، ویكون الصرف % ٥٠+ الصرف كل ستة أشھر 

لمدیر ) مائة جنیھ(ج ١٠٠لعاجلة التي تتطلبھا حاجة العمل بما الیتجاوز منھا لمواجھة المصروفات النثریة أو ا
بموافقة رئیس مجلس اإلدارة أو من یفوضھ في الصرفیة الواحدة ) مائتان جنیھ(ج ٢٠٠الوحدة ، و بما ال یتجاوز 

 ، و یتم جرد السلفة ، علي أن یتم استعاضتھا كلما قاربت علي النفاذ ، و یتم تسویتھا حتما في نھایة السنة المالیة
  .علي فترات غیر محددة ، و بما ال یقل عن مرة واحدة شھریا 

  
  السلفة المؤقتة ) ١٨( مادة 

  
  )ألف جنیھ( جنیھ ١٠٠٠لمدیر الوحدة الترخیص لصرف سلفھ مؤقتة ال تزید عن مبلغ 

تص فیما ال یزید عن ذلك و و للمراقب المالي المخ) ألفان جنیھ ( ج ٢٠٠٠و لرئیس مجلس اإلدارة فیما الیتجاوز 
في الحاالت الضروریة ، و في األغراض التي تتطلب ذلك ، علي أن یكون الصرف ألحد العاملین من خارج 
الحسابات و الخاضعین لنظام الضمان الحكومي ، و یتم تسویتھا بمجرد االنتھاء من الغرض الذي صرفت من 

ھایة السنة المالیة أیھما اقرب ، و ال یجوز صرف أكثر من اجلھ و بحد أقصي شھرین من تاریخ الصرف أو قبل ن
سلفھ لشخص واحد في وقت واحد ، مع مراعاة التعلیمات المالیة المنظمة لذلك و الخاصة بالسلف المؤقتة و 

  المستدیمة الواردة في الالئحة المالیة للموازنة و الحسابات
  

  التأمین علي أرباب العھد ) ١٩( مادة 
  

 بالئحة صندوق ٢٠٠٦ لسنة ٢٨٢ علي أرباب العھد بالمركز طبقا ألحكام القرار الجمھوري رقمیتم التأمین
التأمین الحكومي لضمانات أرباب العھد ، مع االلتزام بإبالغ صندوق ضمانات أرباب العھد خالل المدة المقررة ، 

باب العھد في المواعید المقررة ویتحمل المسئولون بالجھة بالمبلغ تحمال شخصیا في حالة عدم إبالغ صندوق أر
  .طبقا للكتب الدوریة الصادرة في ھذا الشأن 

  
  تسعیر الخدمات و األعمال و االستشارات و توزیع العائد ) ٢٠( مادة 

  
  -:تؤدي الخدمات و األعمال للجھات كاألتي 

الخامات و مستلزمات التشغیل و قیمة (  بسعر التكلفة الفعلیة – جامعة الزقازیق - كلیة التربیة الریاضیة للبنات. ١
  ) .أجور العمال المؤقتین 

  للجامعة و باقي الجھات التابعة لھا یقتصر محاسبتھا علي أساس قیمة الخامات. ٢
من % ١٥و مستلزمات التشغیل و أجور العمال المؤقتین و نسبة مئویة یحددھا مجلس اإلدارة بحیث ال تزید عن 

  .مجموع العناصر السابقة 
ي األعمال و الخدمات المتعلقة بالغیر علي أساس التكلفة االقتصادیة ، و یتم توزیع مقابل الخدمات و  تؤد٠٣

  -:األعمال ألمؤداه للغیر علي النحو التالي 
% ٧٩لحساب تكافل أعضاء ھیئة التدریس الذین بلغوا سن السبعین و تخصص نسبة % ١ تورد نسبة 

فز لكل حالة علي حدة ، علي أال تقل نسبة الخامات و مستلزمات التشغیل مستلزمات التشغیل و المكافآت و الحوا
، و یجوز أن تخصص ھذه النسبة بالكامل للمكافآت في حالة تقدیم أو نقل معارف أواستشارات أو عقد % ٣٠عن 

  .دورات تدریبیة متعلقة بنشاط الوحدة علي أن تعتمد من السلطة المختصة 
 في تمویل االستثمارات و اإلحالل و التجدید و تدعیم اإلمكانیات البشریة و الستخدامھا% ١٥ تخصص نسبة 

الفنیة للوحدة علي أن تعتمد من رئیس مجلس اإلدارة أو من یفوضھ ، و أن یتم الحصول علي موافقة وزارة 
  الدولة للتنمیة االقتصادیة

نة العامة للدولة علي أن تقوم الجامعة من اإلیرادات المحققة للوحدة إلي اإلیرادات بالمواز% ٥ تؤول نسبة 
من اإلیراد الشھري و أن یكون السداد بشیك مسحوبا علي الحساب الخاص باسم اإلدارة % ٥بتورید نسبة 

  .المركزیة للحسابات المركزیة بوزارة المالیة 



  
  الحساب الختامي و الكشوف المرفقة بھ ) ٢١( مادة 

ثة أشھر و یعرض علي مجلس اإلدارة لمناقشتھ و إبداء الرأي فیھ و یعد مركز مالي للوحدة شھریا و كل ثال
یضمن بالمركز المالي للجامعة عن ذات الفترة ، كما یعد الحساب الختامي في نھایة كل سنة مالیة و یعرض علي 

 المحددة مجلس الجامعة للموافقة علیھ ، علي أن یتضمن الحساب الختامي للوحدة مع االلتزام بالمواعید و القواعد
  .بمنشور إعداد الحسابات الختامیة 

ح الخاصة بالجامعة موضحا بھ ٠ع٧٥و یتم موافاة قطاع الحسابات الختامیة كل ثالث أشھر بكشف مرفق رقم 
موقف الحساب مصروفا و إیرادا و الرصید في بدایة و نھایة كل فترة مع إرفاق صورة من كشف حساب البنك 

  الخاص بالوحدة
  

   المناقصات و المزایدات )٢٢( مادة 
  

م بشان تنظیم المناقصات و المزایدات و الئحتھ التنفیذیة و ١٩٩٨ لسنة ٨٩یتم تطبیق أحكام القانون رقم 
  .تعدیالتھما علي كافة أعمال الوحدة 

  
  المخازن ) ٢٣(مادة 

  
   .تسري الئحة المخازن الحكومیة و تعدیالتھا علي جمیع األعمال المخزنیة الخاصة بالوحدة

  
  أموال الوحدة ) ٢٤(مادة 

  
تعتبر أموال و أمالك الوحدة الثابتة و المنقولة أمواال عامة و یسري بشأنھا أحكام كافة القوانین و القرارات 

  .المتعلقة باألموال العامة و تؤول ملكیتھا للجامعة في حالة انتھاء الغرض من إنشاء الوحدة 
  

  التفتیش ) ٢٥( مادة 
  

عمال الوحدة لتفتیش و رقابة وزارة المالیة و الجھاز المركزي للمحاسبات و كافة األجھزة تخضع حسابات و أ
  .الرقابیة االخري ، و علي القائمین بالعمل بھا تقدیم كافة المستندات و البیانات التي تطلبھا ھذه األجھزة 

  
  القوانین الحاكمة ) ٢٦( مادة 

  
  ان تنظیم الجامعات و الئحتھ التنفیذ تعدیالتھ بش١٩٧٢ لسنة ٤٩ تطبیق أحكام القانون رقم 

  . بشان الموازنة العامة للدولة و الئحتھ التنفیذیة و تعدیالتھ ١٩٧٣ لسنة ٥٣ القانون رقم 
  . بشان إعداد الخطة العامة للتنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و متابعة تنفیذھا١٩٧٣ لسنة ٧٠القانون رقم 
  ان نظام العاملین المدنیین بالدولة و الئحتھ التنفیذیة و تعدیالتھ بش١٩٧٨ لسنة ٤٧القانون رقم 
  .بشأن ضریبة الدمغة و الئحتھ التنفیذیة و تعدیالتھا ١٩٨٠ لسنة ١١١القانون رقم 
  . بشأن المحاسبة الحكومیة و الئحتھ التنفیذیة ١٩٨١لسنة ١٢٧ القانون رقم 
  .م ١٩٨١ لسنة ١٢٧انون  بتعدیل بعض أحكام الق٢٠٠٦ لسنة ١٣٩القانون رقم 
   بشأن الضرائب علي الدخل و الئحتھ التنفیذیة و تعدیالتھ٢٠٠٥ لسنة ٩١ا لقانون رقم 
   بشأن الضرائب علي المبیعات و الئحتھ التنفیذیة و تعدیالتھ١٩٩١ لسنة ١١القانون رقم 
  عدیالتھ بشأن المناقصات و المزایدات و الئحتھ التنفیذیة و ت١٩٩٨ لسنة ٨٩القانون رقم 

  . الالئحة المالیة للموازنة و الحسابات 
  . الئحة المخازن الحكومیة و تعدیالتھا 

  .تعدیالتھ ١٩٥٨ لسنة ٤١ الئحة بدل السفر و مصاریف االنتقال الصادرة بقرار رئیس الجمھوري رقم 
  . بشأن الدلیل االسترشادي للتدریب ١٩٨٧ لسنة ١٥االلتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم 

  
  تطبق أحكام القوانین و اللوائح العامة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذه الالئحة

  
  سریان الالئحة ) ٢٧( مادة 

  



تسري أحكام ھذه الالئحة من تاریخ موافقة وزارة المالیة علیھا و إصدارھا من السلطة المختصة ، وال یجوز 
  .إجراء أي تعدیل علیھا إال بموافقة وزارة المالیة 

  
 م٢٨/٧/٢٠٠٨د تم مراجعة و اعتماد ھذه الالئحة من لجنة اللوائح الخاصة بجلستھا بتاریخ و ق


