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الصفحة

فهرس الالئخة املالية

ملركز التعليم الصيدلي املشتمر
كلية الصيدلة
وحدة ذات طابع خاص – جامعة سوهاج
مادة ()١
السند المانونى
تنظم أحكام هذه الالئحة التصرفات المالٌة و اإلدارٌة لمركز التعلٌم الصٌدلً المستمر – كلٌة الصٌدلة
جامعة سوهاج باعتباره وحدة ذات طابع خاص له استمالله المالى والفنى واإلداري وفما ً ألحكام المادة
 703الفمرة الثانٌة من الالئحة التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجامعات رلم ( )94لسنة ١431م.
مادة ()2
أهذاف انمركس

 الرؤيــة:
مركز التعلٌم الصٌدلى المستمر بجامعة سوهاج ٌسعى لٌكون الكٌان األول فى األللٌم المسئول عن تؤكٌد
المدرات المهنٌة للصٌادلة على مدى الحٌاة.

 الرسالة:
ٌهدؾ برنامج التعلٌم الصٌدلى إلى إرساء مفاهٌم التعلٌم الصٌدلى المستمر مدى الحٌاة .حٌث ٌتٌح
لخرٌجى كلٌة الصٌدلة وؼٌرهم من المهتمٌن فى مجاالت الخدمة الدوائٌة والرعاٌة الصحٌة اكتساب
المهارات المستحدثة من خالل خطة محددة ٌموم علٌها متخصصون ذوى خبرة عملٌة.

 جماالت برنامج التعليم الصيدىل املشتمر تشمل:
التصنٌع الدوائى ،الرلابة الدوائٌة ،تصمٌم األدوٌة ،األعشاب الطبٌة والممارسة الصٌدلٌة ،التصادٌات
الدواء والرعاٌة الصحٌة.
ٌبؽى البرنامج تؤهٌل الصٌادلة بخبرات عالٌة تمكنهم من المنافسة على المستوى الوطنً واالللٌمً
والعالمً.

 أهداف برنامج التعليم الصيدىل املشتمر:
 -١تنظٌم دورات تدرٌبٌة واستمطاب المتخصصٌن ذوي الخبرات فً المجال التطبٌمً إللماء
المحاضرات.
 -1توظٌؾ اإلمكانات المتاحة بالكلٌة وكذلن بمراكز التصنٌع الدوائى وتوفٌر مصادر معلوماتٌة
شاملة والتدرٌب علً استخدام الوسائل االلكترونٌة لجمع المعلومات.
 -7تلبٌة احتٌاجات الممارسٌن فى المجال ممن ٌرؼبون فى اكتساب معلومات متخصصة إضافٌة
تساعدهم فى حل بعض المشكالت التً تواجههم.
 -9التدرٌب على التطبٌك النظري من خالل دراسة الحالة . case study
 -5تنمٌة مهارات التواصل كتابة وشفاهة ورفع المدرة على كتابة التمارٌر العلمٌة والمشارٌع
وكذلن التعرٌؾ بمبادئ الممارسة الجٌدة فً موالع العمل ولٌاسات األمن والسالمة.
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مادة ()3
تشكيم مجهس اإلدارة
ٌشكل مجلس إدارة المركز بمرار من السٌد األستاذ الدكتور /رئٌس الجامعة لمدة ثالث سنوات على النحو
التالى:
-١
-1
-7
-9
-5
-6

أ.د /عمٌد الكلٌة
أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون المجتمع والبٌئة
أحد أعضاء هٌئة التدرٌس المتخصصٌن فى مجال عمل المركز
عدد ( )7من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس من كلٌة الصٌدلة
(مممن لهم الخبر فً مجال عمل المركز)
السٌد /أمٌن كلٌة الصٌدلة
عدد ( )1من اإلدارٌٌن من داخل أو خارج كلٌة الصٌدلة
(ممن لهم الخبرة فى مجال عمل المركز)

رئٌسا
نائبا للرئٌس
مدٌرا ً للمركز
أعضاء
عضوا ً
أعضاء

مع مراعاة االلتزام بؤحكام المادة رلم ( )7١١من الالئحة التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجامعات رلم ( )94لسنة
١431م.
مادة ()4
اختصاصاث مجهس اإلدارة
مجلس اإلدارة هو السلطة المهٌمنة على كافة شئون المركز وتصرٌؾ أموره الفنٌة واإلدارٌة والمالٌة
ووضع السٌاسة التً تحمك أؼراضه فً حدود الموانٌن واللوائح والمرارات المنظمة لذلن ،وله على
األخص-:
 -١وضع النظام الداخلً للعمل بالمركز وتحدٌد اختصاصات وواجبات العاملٌن به.
 -1وضع المواعد المنظمة لمنح األجور والمكافآت وحوافز العاملٌن بالمركز واعتمادها من رئٌس الجامعة
مع اإللتزام بؤحكام المانون رلم  94لسنة ١431م بشؤن تنظٌم الجامعات وتعدٌالته وذلن بالنسبة ألعضاء
هٌئة التدرٌس ،أما بالنسبة لؽٌر أعضاء هٌئة التدرٌس ٌراعً االلتزام بؤحكام مواد المانون رلم ( )1١لسنة
 10١6وتعدٌالته بشؤن نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة  ،وكذلن جدول األجور المرافك للمانون.
 -7النظر فى التمارٌر الدورٌة التً تمدم عن سٌر العمل بالمركز ومركزها المالى.
 -9إلرار مشروع الموازنة السنوٌة والحساب الختامى للمركز حسب المواعد المعمول بها تمهٌدا ً للعرض
على الجهات المختصة.
 -5الموافمة على ترشٌح الخبراء الوطنٌٌن والعمالة المإلتة لتنفٌذ بعض أنشطة المركز .مع االلتزام
بمراري وزٌر الدولة للتنمٌة اإلدارٌة رلمى ( )19لسنة  ١443م )3(،لسنة  ، 10١0الكتاب الدوري رلم
( )7لسنة 10١0م.
 -6التراح لبول الهداٌا والمنح والهبات والتبرعات التى تتفك وأؼراض المركز ،مع مراعاة سلطات المبول.
 -3وضع المواعد المالٌة لمحاسبة العمالء من داخل وخارج الجامعة وفما ً لما جاء فى الالئحة التنفٌذٌة
لمانون تنظٌم الجامعات رلم  94لسنه .١431
 -1وضع لواعد إبرام العمود واالتفالٌات الخاصة بتعامل المركز مع الؽٌر.
 -4تفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة فى بعض اختصاصات المجلس مع االلتزام بؤحكام المرار الجمهوري رلم
( )91لسنة ١463م بشؤن التفوٌض فً االختصاصات.
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مادة ()5
اختصاصاث رئيس مجهس اإلدارة
رئٌس مجلس اإلدارة هو المختص باإلشراؾ على المركز بما ٌحمك أهدافها فى ضوء الموانٌن واللوائح
والمرارات المنظمة لذلن ،وله على األخص-:
 -١دعوة المجلس لالنعماد ورئاسة جلساته.
 -1متابعة تنفٌذ السٌاسة العامة الموضوعة لتحمٌك أهداؾ المركز.
 -7تمثٌل المركز أمام الؽٌر.
 -9مخاطبة الجهات الخارجٌة ومختلؾ الوحدات بالجامعة فٌما ٌتعلك بشئون المركز.
 -5اعتماد العمود التً تبرم مع الؽٌر وفما للمواعد والسٌاسات التى ٌضعها مجلس اإلدارة.
 -6اعتماد صرؾ المكافآت والحوافز لمجلس اإلدارة والعاملٌن بالمركز.
 -3ترشٌح العمالة المإلتة والخبراء الوطنٌٌن لتنفٌذ بعض أنشطة المركز.
 -1منالشة التمارٌر الدورٌة التً تمدم عن خدمات المركز ونتائجها وعرضها علً مجلس اإلدارة.
 -4أى اختصاصات أخرى ٌفوضه فٌها مجلس اإلدارة ،مع مراعاة أحكام المانون رلم  91لسنة ١463
بشؤن التفوٌض فى االختصاصات.
مادة ()6
اختصاصاث مذير انمركس
ٌتم اختٌار مدٌرا ً للمركز من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس بحٌث تتوافر فٌه الكفاء الفنٌة واالدارٌة علً أن
ٌصدر باختٌاره لرار من رئٌس الجامعة – لمدة عامٌن ،وٌكون له االختصاصات التالٌة فً ضوء الموانٌن
واللوائح والمرارات المنظمة لذلن-:
 -١اإلشراؾ علً سٌر العمل بالمركز فنٌا ً ومالٌا ً وإدارٌاً.
 -1متابعة تنفٌذ لرارات مجلس اإلدارة بما ٌحمك كفائة األداء.
 -7إعداد خطة أنشطة المركز عن العام المالً.
 -9إعداد التمارٌر الدورٌة التً تمدم عن سٌر العمل بالمركز وعرضه على مجلس اإلدارة.
 -5اإلشراؾ علً إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامٌة والمركز المالً تمهٌدا ً للعرض علً الجهات
المختصة.
 -6التراح صرؾ المكافآت واألجور والحوافز للعاملٌن بالمركز وعرضها علً رئٌس مجلس اإلدارة.
 -3اعتماد مستندات الصرؾ إدارٌا ً.
 -1إبرام العمود المتعلمة بتعامل المركز مع الؽٌر.
 -4التراح االستعانة بالعمالة المإلتة والخبراء الوطنٌٌن بالمركز والعرض علً رئٌس مجلس اإلدارة.
 -١0التراح االشتران فً المإتمرات العلمٌة أو أي نشاط علمً آخر.
 -١١ما ٌفوض فٌه من اختصاصات أخري من مجلس اإلدارة.
 -١1متابعة تنفٌذ لرارات مجلس اإلدارة بما ٌحمك كفاءة األداء.
5

مادة ()7
اجتماع مجهس اإلدارة
ٌجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة كل ثالثة أشهر علً األلل بدعوة من رئٌسه أو بناء علً طلب أؼلبٌة
األعضاء وال ٌكون انعماد المجلس صحٌحا ً إال بحضور األؼلبٌة المطلمة لعدد األعضاء.
وتصدر المرارات بؤؼلبٌة أصوات األعضاء الحاضرٌن ،فإذا تساوت ٌرجح الجانب الذي منه الرئٌس وتدون
محاضر الجلسات فً سجل خاصٌ ،ولع علٌه من مدٌر المركز ورئٌس مجلس اإلدارة.
وتبلػ لرارات المجلس إلً السٌد األستاذ الدكتور /رئٌس الجامعة خالل ثمانٌة أٌام من تارٌخ صدورها
إلعتمادها ،وتعتبر لرارات المجلس نافذة إذا لم ٌعترض علٌها خالل أسبوعٌن من تارٌخ وصولها مستوفاه
إلً مكتبه.
مادة ()8
مقابم حضىر جهساث مجهس اإلدارة
ٌتماضً أعضاء مجلس اإلدارة ممابل حضور جلسات ٌحدده مجلس اإلدارة بحد ألصً مرة واحدة شهرٌا ً
مهما تعددت الجلسات ووفما ً ألحكام المرار الجمهوري رلم  7١١لسنة  49بتعدٌل بعض أحكام الالئحة
التنفٌذٌة لمانون تنظٌم الجامعات رلم ( )94لسنة  ،١431وكذلن ما ورد بالمرار الجمهوري رلم ()3١
لسنة  ١465بشؤن مكافؤة عضوٌة وبدل حضور الجلسات واللجان.
مادة ()9
تذبير احتياجاث انمركس مه انعمانت
ٌلتزم المركز بتدبٌر احتٌاجاته من العمالة المإلتة بمراعاة لراري وزٌر الدولة للتنمٌة اإلدارٌة رلم ()19
لسنة  )3(، ١443لسنة،10١0الكتاب الدوري رلم ( )7لسنة  10١0والكتب الدورٌة الصادرة فً هذا
الشؤن من الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة أو عن طرٌك اإلعارة أو الندب وأن تكون تكالٌؾ هذه العمالة
من الموارد الخاص بالمركز وٌراعً عدم وجود هٌكل تنظٌمً أو وظائؾ دائمة للمركز ولن ٌتم تعزٌز أي
بند من بنود موازنة المركز بآي مبالػ من الموازنة العامة للدولة تحت أي ظرؾ.
مادة ()01
انمىازوت
ٌكون للمركز موازنة خاصة تعد وفما ً للتمسٌم االلتصادي وعلً مبدأ األساس النمدي ،وتبدأ ببداٌة السنة
المالٌة للدولة وتنتهً بإنتهائها ،وتشمل جمٌع االٌرادات المنتظر تحصٌلها والنفمات الممدر صرفها خالل
السنة المالٌة ،والتً ٌمرها مجلس اإلدارة وتتضمنها موازنة الجامعة بتؤشٌر خاص ٌتضمن االٌرادات
المتولعة الناتجة عن أعمال وخدمات المركز المإداة للؽٌر ومدرج ذات المبلػ بؤبواب المصروفات وٌتم
الصرؾ علً أنواع البنود المختلفة فً حدود المحصل الفعلً من هذه اإلٌرادات،وٌجوز زٌادة المنصرؾ
علً اعتمادات تلن البنود من الزٌادة الفعلٌة فً االٌرادات المحممة وذلن بعد الرجوع إلً وزٌر المالٌة
لدراسة تلن الممترحات فً ضوء األؼراض التً حددتها المرارات الجمهورٌة الصادرة فً هذا الشؤن
،وتعدل موازنة الجامعة تبعا لذلن ،وٌرحل فائض الحصٌلة من سنة مالٌة ألخري مع مراعاة مانصت علٌه
التؤشٌرات العامة والخاصة من ضوابط فً هذا الشؤن.
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مادة ()00
انمىارد
تتكون موارد المركز من-:
 -١ممابل الخدمات التً ٌإدٌها المركز للؽٌر.
 -1التبرعات والمنح والهبات والوصاٌا والمعونات والهداٌا التً ترد للمركز من الجهات والهٌئات المحلٌة
واألجنبٌة التً ٌمبلها مجلس الجامعة بناء علً التراح مجلس اإلدارة ،مع مراعاة المواعد الصادرة فً هذا
الشؤن وسلطات المبول.
 -7أي موارد خارجٌة ٌمبلها مجلس اإلدارة وبموافمة مجلس الجامعة وال تتعارض مع أهداؾ المركز.
مادة ()02
انمصروفاث
تشمل المصروفات السنوٌة للمركز ماٌلً-:
 -١األجور والمكافآت والحوافز.
 -1المصروفات ومستلزمات التشؽٌل.
 -7شراء األصول ؼٌر المالٌة (االستثمارات) بعد موافمة وزارة الدولة للتنمٌة اإللتصادٌة ،وٌكون الصرؾ
تحمٌما ً لألهداؾ المحددة وطبما ً لما ٌمره مجلس اإلدارة وفً حدود الموارد المحممة مع مراعاة ما نصت
علٌه التؤشٌرات العامة والخاصة بالموازنة فً هذا الشؤن.
مادة ()03
حساب انبىك
ٌكون للمركز حساب خاص بالبنن المركزي المصري أو أحد مراسلٌه بعد موافمة وزارة المالٌة بإسم
"مركز التدرٌب الصٌدلً المستمر بكلٌة الصٌدلة – جامعة سوهاج" تودع فٌه كافة موارد المركز  ،وٌتم
الصرؾ منه بموجب شٌكات مسحوبة علً البنن مولعا ً علٌها من رئٌس مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه
تولٌعا ً أول ومن ممثل وزارة المالٌة المختص تولٌعا ً ثان  ،علً أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إللؽاء ما
ٌخالؾ ذلن.

مادة ()04
انذفاتر وانىمارج
ٌتم استخدام كافة النماذج والدفاتر الممررة طبما ً للنظام المحاسبً الحكومً  ،كما ٌجوز إمسان سجالت
إضافٌة مساعدة أو إحصائٌة إلحكام الرلابة والضبط علً اإلٌرادات والمصروفات وإعداد المماٌسات وإظهار
النتائج ونماذج التشؽٌل لمعرفة تكالٌؾ المشروعات المختلفة بالمركز.
وتتولً الوحدة الحسابٌة المختصة المٌام بؤعمال حسابات المركز وإعداد البٌانات والحسابات الشهرٌة
والربع سنوٌة والحساب الختامً تمهٌدا ُ للعرض علً الجهات المختصة وفما ً للمواعٌد المحددة بمنشور
الحسابات الختامٌة.
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مادة ()05
انىقذ األجىبي
بمراعاة أحكام المادة رلم  7١7من الالئحة التنفٌذٌة لمانون رلم ( )94لسنة  ١431تخصص موارد
المركز من النمد األجنبً لخدمة أؼراضه باالستٌراد المباشر من الخارج عن طرٌك البنن المودع فٌه
حصٌلتها وٌكون اإلستٌراد عن طرٌك إدارة المشترٌات المركزٌة بالجامعة طبما ً للوائح والتعلٌمات المنظمة
لالستٌراد من الخارج وكذا المرارات المنظمة إلستخدام النمد األجنبً مع االلتزام بؤحكام المانون رلم ١74
لسنة  1006بتعدٌل بعض أحكام المانون رلم  ١13لسنة  ١41١بشؤن المحاسبة الحكومٌة.
مادة()06
قسائم انتحصيم
ٌمتصر استخدام لسائم التحصٌل علً النماذح "" 7ع ح والنماذج التً توافك علٌها وزارة المالٌة فً
المتحصالت النمدٌة بهذا الحساب مع مراعاة التعلٌمات المالٌة والمخزنٌة فً هذا الخصوص.
مادة ()07
انسهف انمستذيمت
ٌتم صرؾ السلؾ المستدٌمة بموافمة رئٌس مجلس اإلدارة علً أن ٌعاد النظر فً لٌمتها علً أساس
متوسط الصرؾ كل ستة أشهر  %50 +طبما ً للتعلٌمات المالٌة ،وتكون فً عهدة أمٌن الخزٌنة ،وٌكون
الصرؾ منها لمواجهة المصروفات النثرٌة أو العاجلة التً تتطلبها حاجة العمل بما ال ٌجاوز 700جنٌه
(ثالثمائة جنٌه) لمدٌر المركز  ،ومازاد عن ذلن بموافمة رئٌس مجلس اإلدارة ومن ٌفوضه فً الصرفٌة
الواحدة وذلن فً حالة الضرورة المصوي وفً أضٌك الحدود ،علً أن ٌتم استعاضتها كلما لاربت علً
النفاذ ،وٌتم تسوٌتها حتما ً فً نهاٌة السنة المالٌة ،وٌتم جرد السلفة علً فترات ؼٌر محددة ،وبما ال ٌمل
عن مرة واحدة شهرٌاً.
مادة ()08
انسهف انمؤقتت
لمدٌر المركز الترخٌص بصرؾ سلفة مإلتة ال تزٌد عن مبلػ 1000جنٌه (ألفى جنٌه)ولرئٌس مجلس
اإلدارة بما ال ٌزٌد عم 6000جنٌه (ستة أالؾ جنٌه) وللمرالب المالً المختص ما زاد عن ذلن وفً
الحاالت الضرورٌة  ،وفً األؼراض التً تتطلب ذلن ،علً أن ٌكون الصرؾ ألحد العاملٌن من خارج
الحسابات والخاضعٌن لنظام الضمان الحكومً  ،وٌتم تسوٌتها بمجرد االنتهاء من الؽرض الذي صرفت من
أجله وبحد ألصً شهرٌن من تارٌج الصرؾ أو لبل نهاٌة السنة المالٌة أٌهما ألرب .وال ٌجوز صرؾ أكثر
من سلفة لشخص واحد فً ولت واحد  ،مع مراعاة التعلٌمات الواردة فً الالئحة المالٌة للموازنة
والحسابات والخاصة بالسلؾ المستدٌمة والمإلتة.
مادة ()09
انتأميه عهي أرباب انعهذ
ٌتم التؤمٌن علً أرباب العهد بالمركز طبما ً ألحكام المرار الجمهوري رلم ( )111لسنة  1006بالئحة
صندوق التؤمٌن الحكومً لضمانات أرباب العهد وكذلن لرار وزٌر االستثمار رلم ( )1١6لسنة 1003
بشؤن شروط وأسعار التؤمٌن بصندوق التؤمٌن الحكومً لضمانات أرباب العهد ،مع االلتزام بإبالغ صندوق
ضمانات أرباب العهد خالل المدة الممررة وٌتحمل المسئولون بالجهة بالمبلػ تحمالً شخصٌا ً فً حالة عدم
إبالغ صندوق أرباب العهد فً المواعٌد الممررة طبما ً للكتب الدورٌة الصادرة فً هذا الشؤن.
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مادة ()21
تسعير انخذماث واألعمال واإلستشاراث وتىزيع انعائذ
تإدي الخدمات واألعمال للجهات كاآلتً:
 -١كلٌة الصٌدلة – بسعر التكلفة الفعلٌة (لٌمة الخامات ومستلزمات التشؽٌل وأجور العمال المإلتٌن).
 -1للجامعة وبالً الجهات ٌتم محاسبتها علً أساس لٌمة الخامات ومستلزمات التشؽٌل وأجور العمال
المإلتٌن ونسبة مئوٌة لها ٌحددها مجلس اإلدارة بحٌث ال تزٌد عن  %١5من مجموع العناصر السابمة.
 -7تإدي األعمال والخدمات المتعلمة بالؽٌر علً أساس التكلفة االلتصادٌة ،وٌتم توزٌع ممابل الخدمات
واألعمال المإداة للؽٌر علً النحو التالً:





تخصٌص نسبة  %10لمستلزمات التشؽٌل والمكافآت  ،علً أال تمل نسبة مستلزمات التشؽٌل عن
 %70وٌجوز أن تخصص هذه النسبة بالكامل للمكافآت فً حالة تمدٌم أو نمل معارؾ أو
استشارات أو عمد دورات تدرٌبٌة متعلمة بنشاط المركز علً أن تعتمد من السلطة المختصة.
تخصص نسبة  %١5إلستخدامها فً تموٌل االستثمارات واإلحالل والتجدٌد.
تإإل نسبة  %5من االٌرادات المحممة للمركز إلً اإلٌرادات بالموازنة العامة للدولة علً أن ٌموم
المركز بتورٌد نسبة  %5من إجمالً اإلٌراد شهرٌا ً وأن ٌكون السداد بشٌن مسحوب علً الحساب
الخاص بالمركز بإسم اإلدارة المركزٌة للحسابات المركزٌة بوزارة المالٌة بحساب رلم
.4/950/11١١7/١

مادة ()22
انحساب انختامي وانكشىف انمرفقت به
ٌعد مركز مالً للمركز شهرٌا ً وكل ثالثة أشهر وفما ً للتمسٌم االلتصادي وطبما ً لألساس النمدي لجمٌع أبواب
الموازنة ،وٌضمن للمركز المالً للجامعة عن ذات الفترة ،كما ٌعد الحساب الختامً فً نهاٌة كل سنة مالٌة
وٌعرض علً مجلس اإلدارة تمهٌدا ً للعرض مجلس الجامعة للموافمة علٌه ،علً أن ٌتضمن الحساب
الختامً للجامعة بٌان األصول والمال العام للمركز وٌدمج ضمن أصول الجامعة األم مع االلتزام بالمواعٌد
والمواعد المحددة من لبل وزارة المالٌة .
وٌتم موافاة لطاع الحسابات الختامً ببٌان متابعة شهري وكل ثالثة أشهر والحسابات الختامٌة فً نهاٌة
كل سنة مالٌة بكشؾ مرفك باالستمارة رلم " "35ع ح الخاصة بالجامعة موضحا ُ به مولؾ الحساب
مصروفا ُ وإٌرادا والرصٌد فً بداٌة ونهاٌة كل فترة مع إرفاق صورة من كشؾ حساب البنن الخاص
بالمركز.

مادة ()22
انمىاقصاث وانمسايذاث
ٌتم تطبٌك أحكام المانون رلم ( )14لسنة  41بشؤن تنظٌم المنالصات والمزاٌدات والئحته التنفٌذٌة
وتعدٌالته علً كافة أعمال المركز.
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مادة ()23
انمخازن
تسري أحكام المخازن الحكومٌة وتعدٌالتها علً جمٌع األعمال المخزنٌة الخاصة بالمركز.
مادة ()24
أمىال انمركس
تعتبر أموال وأمالن المركز الثابتة والمنمولة أمواال ً عامة وٌسري بشؤنها أحكام كافة الموانٌن والمرارات
المتعلمة باألموال العامة وتإول ملكٌتها للجامعة فً حالة انتهاء الؽرض من إنشاء المركز.
مادة ()25
انتفتيش
تخضع حسابات وأعمال المركز لتفتٌش ورلابة وزارة المالٌة والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة األجهزة
الرلابٌة األخري  ،وعلً المائمٌن بالعمل بها تمدٌم كافة المستندات والبٌانات التً تطلبها هذه األجهزة.
مادة ()26
انقىاويه انحاكمت
تطبك أحكام المانون رلم ( )94لسنة  ١431بشؤن تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة وتعدٌالته والمانون
رلم ( )57لسنة  ١437بشؤن الموازنة العامة للدولة والئحته التنفٌذٌة وتعدٌالتها  ،والمانون رلم ()30
لسنة ١437بشؤن إعداد الخطة العامة للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة ومتابعة تنفٌذها  ،والمانون رلم
( )1١لسنة  10١6بشؤن نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة والئحته التنفٌذٌة وتعدٌالته  ،والمانون رلم
( )١١١لسنة  ١410بشؤن ضرٌبة الدمؽة والئحته التنفٌذٌة وتعدٌالته  ،والمانون رلم ( )١13لسنة
 ١41١بشؤن المحاسبة الحكومٌة والئحته التنفٌذٌة ،والمانون رلم ( )4١لسنة 1005م بشؤن الضرائب
علٌى الدخل والئحته التنفٌذٌة  ،والمانون رلم ( )١١لسنة  ١44١بشؤن الضرائب على الضرائب علً
المبٌعات والئحته التنفٌذٌة وتعدٌالته ،والمانون رلم ( )١74لسنة  1006بتعدٌل بعض أحكام المانون
( )١13لسنة  ، ١41١والمانون رلم ( )14لسنة  ١441بشان المنالصات والمزاٌدات والئحته التنفٌذٌة
وتعدٌالته  ،والالئحة المالٌة للموازنة والحسابات  ،والمانون رلم ( )14لسنة  ١441بشؤن المنالصات
والمزاٌدات والئحته التنفٌذٌة والئحة المخازن الحكومٌة وتعدٌالته  ،والئحة بدل السفر ومصارٌؾ اإلنتمال
الصادرة بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم ( )9١لسنة  ١451وتعدٌالته  ،واإللتزام بؤحكام الكتاب الدوري رلم
( )١5لسنة  ١413بشؤن الدلٌل االسترشادي للتدرٌب ،ولراري وزٌر الدولة للتنمٌة اإلدارٌة رلمً 19
 15،لسنة  ،١443وتطبك أحكام الموانٌن واللوائح العامة فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص فً هذه الالئحة.
مادة ()27
سريان انالئحت
تسري أحكام هذه الالئحة من تارٌخ موافمة وزارة المالٌة علٌها وإصدارها من السلطة المختصة  ،وال
ٌجوز إجراء أي تعدٌل علٌها إال بعد موافمة وزارة المالٌة ،وتم عرض هذه الالئحة علً لجنة اللوائح
الخاصة لمراجعتها بجلستها بتارٌخ 10١3/ /م.
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