
 

 الالئحة الداخلية لوحدة السباحة

 (1مادة)
تنظم أحكام ىذة البلئحة التصرفات المالية واالدارية كمركز لخدمة المجتمع 

  وتنمية البيئة باعتباره مركز ذات طابع خاص لة استقبللة الفني واالداري
 

(من 307ومقرة كمية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق،وفقا ألحكام المادة)
 م.1972(لسنة 49البلئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم )

 (ما
 -ييدف المركز إلي:

 . التدريب العممي لطالبات كمية التربية الرياضية لمبنات.1
. أستغبلل المركز أقتصاديا وأستثماريا لتحقيق عائد مادي لينفق منة عمي 2

 نشاط الكمية وتحقيق أغراض قومية محمية.
 
خدام المركز لفرق الكميات المختمفة بالجامعة ألنواع الرياضيات المائية . أست3

 لؤلناث.
 . إنشاء مدارس السباحة لمختمف المراحل السنية بنظام المجموعات.4
 
 . أستغبلل المركز في أقامة المؤتمرات واألجتماعات اليامة بعائد مادي.5
 
 (من األناثىيئة التدريس بالجامعة . ممارسة العاممين وأعضاء 6

 يشكل مجمس إدارة المركز بقرار من رئيس الجامعة لمدة ثبلث سنوات قابمة

 -لمتجديد عمي النحو التالي: 
  أ.د/ عميد الكمية. رئيسا· 
  أ.د/ وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. نائب لمرئيس· 
 أعضاءاثنان من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في عمل الوحدة. · 
 مدير الوحدة. عضوا وأمين لموحدة· 

  ( من البلئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات311مع االلتزام بأحكام المادة)
 مم.1973( لسنة 49رقم)



 اد
 أختصاصات مجمس اإلدارة:

 مجمس اإلدارة ىو السمطة المييمنة عمي كافة شئون المركز وتصريف أموره
تحقق أىداف المركز في ضوء القوانين والموائح  الفنية والمالية واإلدارية التي

 -والقررات المنظمة لذلك وبما ال يتعارض مع أىدافة ولة عمي األخص:
 
 . تحديد أنشطة المركز التي تحقق أىدافة واليات التنفيذ.1
  . وضع القواعد المنظمة لصرف األجور والحوافز والكافأت لمعاممين بالمركز2

ي ضوء مواردة واعتمادىا من رئيس الجامعة أو من ومن يتقدم خدمات خاصة ف
 يفوضة.

. تحديد قيمة األجر ومقابل الخدمات التي يقدميا المركز سواء لمجامعة أو 3
( من البلئحة التنفيذية لقانون 310لمغيرمن األفراد أو ىيئات في ضوء المادة)

 تنظيم الجامعات.
العمل بالمركز ومركزىا . النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير 4

 المالي.
 . النظر في التقرير السنوي عن نشاط المركز.5
  . اعداد مشروع الخطة المالية السنوية لممركز وحسابو الختامي قبل عرضة6

الجيات المتخصصة حسب القواعد والتعميمات الصادرة في ىذا الشأن المعمول 
 بيا.
ا لتنفيذ بعض أنشطة المركز، .اختيار الخبراء من داخل الجامعة أو خارجي7

 لمعمل المؤقت وتحديد األجر.
.وضع النظم البلزمة لحسن األداء والقواعد المنظمة لتحقيق برامج العمل 8

المركزووضع النظم التي تكفل حسن التعاون مع الجيات األخري سواء من 
 داخل الجامعة أو خارجيا.

اإلدارة التي  .تفويض رئيس مجمس اإلدارة في بعض اختصاصات مجمس9
 لياصفة االستعجال، عمي أن تعرض لمتصديق عمييا في أقرب جمسة.

.اقتراح قبول اليبات والتبرعات التي ترد لممركز وتحقق أىدافيا، مع مراعاة 10
ما تقضي بة القوانين والتعميمات والقواعد لذلك، ثم عرضيا عمي مجمس 

 ادة)الجامعة،مع مراعاة سمطات القبول.
 يس مجمس اإلدارةاختصاصات رئ

رئيس مجمس اإلدارة ىو المختص باألشراف عمي المركز بما يحقق أىدافيا في 
 -ضوء القوانين والقررات المنظمة لذلك،ولو عمي األخص:



 
 . دعوة مجمس اإلدارة لآلنعقاد ورئاسة جمساتة.1
 . متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعية لتحقيق أىداف المركز.2
كز أمام الغير،ومخاطبة الجيات الخارجية ومختمف وحدات . تمثيل المر 3

 الجامعة فيما يتعمق بشئون المركز.
.التوقيع عمي اإلتفاقيات مع الغير عن األعمال التي تقدميا الوحدة وفقا 4

 لمقواعد والسياسات التي يضعيا مجمس اإلدارة.
 .اعتماد مستندات الصرف.5
 (6)إلدارة..أي اختصاصات أخري يفوضة فييا مجمس ا6
 اختصاصات نائب رئيس مجمس اإلدارة 
 رئيس مجمس اإلدارة في حال غيابة.. يتولي سمطات 1
 .اإلشراف عمي تنفيذ سياسات وقررات مجمس اإلدارة بما يحقق كفاءة األداءبالمركز. 2
 (7مادة).أي اختصاصات يفوضة فييا مجمس اإلدارة3
 اختصاصات مدير المركز 
مدير لممركز من بين األساتذة المتخصصين والعاممين  .يعين رئيس الجامعة1

بالجامعة ممن يشغمون مناصب إدارية أخري وذلك لمدة ثبلث سنوات قابمة 
لمتجديد، وذلك بناء عمي اقتراح عميد الكمية وأخذ رأي نائب رئيس مجمس اإلدارة 

 وترشيح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
لرئيس الجامعة أن يعين نائبا أو أكثر لمدير المركز لمدة ثبلث سنوات .ويجوز 2

قابمة لمتجديد بناء عمي اقتراح عميد الكمية بعد أخذ رأي مدير المركز وموافقة 
 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 
داري لممركز من بين3  .ويعين رئيس الجامعة أو من يفوضة مسئول مالي وا 

العاممين الحاصمين عمي مؤىل عال مناسب وذلك بناء عمي ترشيح نائب رئيس 
الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمساعدة مدير المركزفي الشئون 

 اإلدارية والمالية، ويكون لو حق التوقيع الثاني عمي الشيكات وأذن الصرف.
 

 -لمدير المركز األختصاصات التالية:
مي إعداد الحسابات الختامية والمالي لموحدة قبل العرض عمي . اإلشراف ع1

 الجيات المختصة.
 . اقتراح وسائل تدبير األموال المركز وكيفية التصرف فييا.2



. اقتراح أسعار الخدمات واألستشارات التي يقدميا المركز لمغير ويجوز لو 3
 الستعانة بالخبراء المتخصصين.

  ور والحوافز لمعاممين وعرضيا عمي. اقتراح صرف المكافات واألج4
 مجمس اإلدارة.

.اإلشراف عمي تقديم التقارير المالية الدورية عن نشاط المركز إلي مجمس 5
 اإلدارة.

 .دراسة المشاريع المقدمة إلي المركز قبل عرضيا عمي مجمس اإلدارة.6
داريا وماليا بالمركز.7  .اإلشراف عمي سير العمل فنيا وا 
 خطة األنشطة ومشروع الموازنة التخطيطية لممركز..اإلشراف عمي 8
 .العمل عمي تنمية مجاالت جديدة لمنشاط بما يحقق أىداف المركز.9

 .اإلشراف عمي إنشاء وتحديث قواعد البيانات البلزمة لعمل المركز.10
.توفير عنصر الرقابة الداخمية عمي ما ينتجة المركز من منتجات أوخدمات 11

 لمعتمدة والتي تتفق مع مجاالت وظروف العمل بالمركز.وفقا لممواصفات ا
 .متابعة تنفيذ قررات مجمس اإلدارة بما يحقق كفاءة األداء.12
.اقتراح تشغيل العمالة المؤقتة وتحرير عقود العمل ليم بعد موافقةمجمس 13

 اإلدارة واقتراح مجازتيم عمي أن يصدر القرار من رئيس مجمس اإلدارة.
 وتحديد المسئوليات لجميع العاممين بالمركز. .توزيع العمل14
ثباتيا في سجل خاص واعتمادىا من.15  رئيس مجمس االدارة  تحرير محاضر الجمسات وا 
.متابعة تنفيذ ميام السكرتارية اإلدارية بما يكفل حسن سير العمل وانتظامة 16

لموحدة  بالمركز بما فييا استبلم الشيكات الواردة لممركز وتسجيمياوتسميميا
 الحسابية المختصة.

 .إعداد جدول أعمال اجتماعات مجمس اإلدارة.17
 .ما يفوض فية من اختصاصات أخري من مجمس اإلدارة.18

 (8مادة)
 اجتماع مجمس اإلدارة

يجتمع مجمس اإلدارة بدعوة من رئيسة مرة واحدة عمي األقل كل شير أو بناء 
صحيحة بحضور أغمبية عمي طمب أغمبية األعضاء،وتكون اجتماعاتة 

ذا تساوت األصوات يرجح  األعضاء،وتصدر قراراتة بأغمبية أصوات الحاضرين، وا 
الجانب الذي منة الرئيس،وتدون محاضر الجمسات في سجل خاص يوقع عمية 

 (دةمدير المركز ورئيس مجمس اإلدارة.
 مقابل حضور جمسات مجمس اإلدارة

مسات يحددىا مجمس اإلدارة بحد يتقاضي أعضاء مجمس اإلدارة مقابل حضور ج



أقصي مرة واحدة شيريا ميما تعددت الجمسات، وفقاألحكام القرار الجميوري 
م بتعديل بعض أحكام البلئحة التنفيذية لقانون تنظيم 1994( لسنة311رقم)

( 71م وكذلك ما ورد بالقرار الجميوري رقم)1972( لسنة49الجامعات رقم)
 دل حضور الجمسات والمجان.لسنةم في شأن مكافأة عضويةوب

 (10مادة)
 تدبير احتياجات المركز من العمالة المؤقتة

يمتزم المركز بتدبير احتياجاتة من العمالة المؤقتة بمراعاة قررات وزيرالدولة 
م أو عن طريق اإلعارة أو الندب أو 1997لسنة 25،24لمتنمية اإلدارية أرقام

 ما يقترحة مجمس اإلدارة.

 (11مادة)
 ازنةالمو  

يكون لممركز موازنة خاصة تعد عمي نمط موازنات الييئات العامة الخدمية،وتبدأ 
ببداية السنة المالية لمدولة وتنتيي بانتيائيا، وتشمل جميع اإليرادات المنتظر 

تحصيميا والنفقات المقدر صرفيا خبلل السنة المالية، والتي يقرىا مجمس 
ير خاص يتضمن اإليرادات المتوقعة االدارة وتتضمنيا موازنة الجامعة بتأش

% من  90الناتجة عن أعمال وخدمات المركز المؤداة لمغير ويدرج ما قيمتة
تمك اإليرادات كاعتمادات إجمالية بأبواب االستخدامات الجارية،ويتم توزيع 

االعتماد بين اإلجمالين عمي البنود المختمفة في حدود المحصل الفعمي ليذة 
، وذلك بعد الرجوع الي وزارة المالية لدراسة تمك المقترحات اإليرادات المخصصة

في ضوء األغراض التي حددتيا القرارات الجميوريةالصادرة في ىذا الشأن، 
وتعدل موازنة الجامعة تبعا لذلك، ولمجامعة ترحيل فائض الحصيمة من سنة 
بط مالية ألخري،مع مراعاة ما نصت عمية التأشيرات العامة والخاصة من ضوا
في ىذا الشأن، وكذلك الموائح المالية لتمك الصناديق والحسابات الخاصة 

 والوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص.

 (12مادة)
 الموارد

 -تتكون موارد المركز من:
 .مقابل الخدمات تؤدييا الوحدة لمغير.1
والييئات .التبرعات والمنح واليبات واليدايا التي ترد إلي المركز من الجيات 2

المحمية واألجنبية والتي يقبميا مجمس الجامعة بناء عمي اقتراح مجمس اإلدارة، 
 مع مراعاة القواعد الصادرة في ىذا الشأن وسمطات القبول.



.أي موارد أخري يقبميا مجمس اإلدارة وبموافقة مجمس الجامعة وال تتعارض 3
 (13ادة)مع أىداف المركز.

 االستخدامات
 -لسنوية الوحدة ما يمي:تشمل النفقات ا

 .األجور والكافات والحوافز.1
 .المصروفات الجارية.2
.المصروفات االستثمارية بشرط الحصول عمي موافقة وزارة التخطيط.ويكون 3

الصرف من الحساب طبقا لؤلىداف المحددة وطبقا لما يقرره مجمس اإلدارة وفي 
شيرات العامة بموازنة الدولة حدود المارد المحققة، مع مراعاة ما نصت عمية التأ

والتأشيرات الخاصة بموازنة الجامعة من ضوابط في ىذا الشأن، وكذلك قرارات 
 م.1972(لسنة25،24،23وزير الدولة لمتنمية اإلدارية أرقام)

 (14مادة)
 حساب البنك

يفتح المركز حسابان في إحدي البنوك الوطنية أحدىما بالنقد المحمي 
بعد موافقة وزارة المالية باسم مركز خدمة المجتمع  واألخربالنقد األجنبي

وتنميةالبيئة بكمية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، تودع فية المبالغ 
المحصمة من إيراداتيا المخصصة، ويتم الصرف منة بموجب شيكات مسحوبة 

يع عمي البنك وموقع عمية من رئيس مجمس اإلدارة أو نائبة أو مديرالمركز توق
 أول ومن المسئول المالي توقيع ثان.

 (15مادة)
  الدفاتر والنماذج

يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا لمنظام المحاسبي الحكومي،كما 
يجوز إمساك سجبلت إضافية مساعدة أو إحصائية ألحكام الرقابة والضبط عمي 

ظيار النت عداد المقايسات وا  ائج ونماذج التشغيل اإليرادات والمصروفات وا 
لمعرفة تكاليف المشروعات المختمفة لممركز، وتتولي الوحدة الحسابية المختصة 

القيام بأعمال حسابات وحدات العبلج بأجر واعدادالحسابات الشيرية والربع 
سنوية والحساب الختامي تمييدا لمعرض عمي الجيات المختصة وفقا لممواعيد 

 16مادة)ة المالية.والقواعد المحددة من قبل وزار 
 النقد األجنبي 

( من البلئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 313بمراعاة أحكام المادة رقم)
م تخصص موارد المركز من النقد األجنبي لخدمة 1972( لسنة49رقم)



أغراضيا باالستيراد المباشر من الخارج عن طريق البنك المودع فية حصيمتيا، 
ريق إدارة المشتريات بالجامعة، وطبقالموائح والتعميمات ويكون االستيراد عن ط

المنظمة لئلستراد من الخارج وكذالك القرارات المنظمةالستخدام النقد 
 (17ادة)األجنبي.

  قسائم التحصيل 
ع ح( أو النماذج التي توافق 33يقتصر استخدام قسائم التحصيل عمي النماذج)

دية الخاصة بيذا الحساب مع مراعاة عمييا وزارة المالية في المتحصبلت النق
 التعميمات المالية والمخزنية في ىذا الخصوص.

 

 (18مادة)  
 السمفة المستديمة  

يتم صرف السمفة المستديمة بموافقة رئيس مجمس اإلدارة عمي أن يعادالنظر 
% طبقا لمتعميمات 50في قيمتيا عمي أساس متوسط الصرف كل ستة أشير+

دة أمين خزينة المركز، ويكون الصرف منيا لمواجية المالية،وتكون في عي
المصروفات النثرية أو العاجمة التي تتطمبيا حاجة العمل بما ال 

)مائتي جنييات( 200)مائة جنييات( لمدير الوحدة، وما ال يتجاوز100يتجاوز
بموافقة رئيس مجمس اإلدارة أو من يفوضو في الصرفية الواحدة عمي أن يتم 

ا قربت عمي النفاذ، ويتم تسويتيا حتما في نيايةالسنة المالية، استعاضتيا كمم
 ويتم جرد السمفة عمي فترات غير محددة، وبما ال يقل عن ثبلث مرات شيريا.

 (19مادة)  
 السمفة المؤقتة

لمدير المركز، بعد موافقة رئيس مجمس اإلدارة، الترخيص بصرف سمفة مؤقتة 
جنيو(، ولممراقب المالي المختص فيما يزيد جنيو)ألفان 2000ال تزيد عن مبمغ

عن ذلك وفي الحاالت الضرورية، وفي األغراض التي تتطمب ذلك،عمي أن 
يكون الصرف ألحد العاممين من خارج إدارة الحسابات والخاضعين لنظام 

الضمان الحكومي، ويتم تسويتيا بمجرد االنتياء من الغرض الذي صرفت من 
تاريخ الصرف أو قبل نياية السنة المالية  أجمة وبحد أقصي شيرين من

  المنظمة لذلك والخاصة بالسمف المؤقتة والمستديمة الواردة في
 البلئحة المالية لمموازنة والحسابات.

 (20مادة)
 التأمين عمي أرباب العيد  



( 371يتم التأمين عمي أرباب العيد بالمركز طبقا ألحكام القرار الجميوري رقم)
ئحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب لعيد م ببل 1986لسنة

م،مع االلتزام 1986( لسنة 400وتعديبلتة، وكذلك قرار وزير االقتصاد رقم)
بأببلغ صندوق ضمانات أرباب العيد خبلل المدة المقررة،ويتحمل المسئولون 
بالجية البالغ تحمبل شخصيا في حالة عدم إببلغ صندوق أرباب العيد في 

 م.2003(لسنة9لمقررة طبقا لمكتاب الدوري رقم)المواعيد ا

 (21مادة)  
 تسعير الخدمات واألعمال وتوزيع العائد 

 -تؤدي الخدمات واألعمال لمجيات كاألتي:
الجية التابع ليا المركز مباشرة بسعر التكمفة الفعمية)قيمة ومستمزمات · 

 التشغيل وأجور العمال المؤقتين(.
  يتم محاسبتيا عمي أساس قيمة الخاماتالجيات التابعة لمجامعة · 

ومستمزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددىا مجمس اإلدارة 
 % من مجموع العناصر السابقة.15بحيث ال تزيد عن 

تؤدي األعمال المتعمقة بالغير من خارج الجامعة عمي أساس · 
 التكمفةاألقتصادية.

 -واألعمال المؤداة لمغير عمي النحو التالي:ويتم توزيع مقابل الخدمات · 
لي 5.تؤول نسبة1 % من اإليرادات المحققة لممركز من األعمال المؤداة لمغيرا 

% من 5اإليرادات بالموازنة العامة لمدولة، عمي أن تقوم الجامعة بتوريد نسبة
اإليراد الشيري وأن يكون السداد بشيك مسحوبا عمي الحساب الخاص باسم 

 المركزية لمحسابات بوزارة المالية. اإلدارة
% لحساب تكافل أعضاء ىيئة التدريس الذين بمغوا سن 1.تورد نسبة2

 السبعين.
% ألستخداميا في تمويل االستثمارات واإلحبلل والتجديد 15.تخصص نسبة3

وتدعيم اإلمكانيات البشرية والفنية لموحدة عمى أن تعتمد من رئيس مجمس 
 عمى أن يتم الحصول عمى موافقة وزارة التخطيط. اإلدارة أو من يفوضو،

 
% لمخامات ومستمزمات التشغيل والمكافآت لكل حالةعمي 79.تخصص نسبة4

%،ويجوز أن 30حدة، عمي أال تقل نسبة الخامات ومستمزمات التشغيل عن
تخصص ىذه النسبة بالكامل لممكافآت في حالة تقديم معارف أو استشارات أو 

 ة متعمقة بنشاط المركز عمي أن تعتمدمن السمطة المختصة.عقد دورات تدريبي
 



.تورد النسبة المخصصة لحساب صندوق خدمة المجتمع وتنمية البيئةبإدارة 5
 الجامعة.

 (22مادة) 
 الحساب الختامي والكشوف المرفقة بو

يعد مركز مالي لممركز شيريا أو كل ثبلثة أشير عمى األقل، ويعرض عمي 
بداء الرأي فيو ويضمن لممركز المالي لمجامعةعن ذات مجمس اإلدارة لمنا قشة وا 

الفترة، كما يعد الحساب الختامي في نياية كل سنة مالية ويعرض عمى مجمس 
اإلدارة تمييدا لمعرض عمي مجمس الجامعة إلقراره، عمى أن يتضمن الحساب 

اعد الختامي لمجامعة الحساب الختامي لموحدة، مع األلتزام بالمواعيد والقو 
المحددة من قبل وزارة المالية.ويتم موافاة قطاع الحسابات الختامية كل ثبلثة 

ع ح( موضحا بو موقف الحساب مصروفا 75أشير بكشف مرفق باالستمارة)
يرادا والرصيد في بداية ونياية كل فترة كل فترة مع إرفاق صورة من كشف  وا 

 حساب البنك
 الخاص بالمركز لذات الفترة.

 (23مادة)
  المناقصات والمزايدات 

م بشأن تنظيم المناقصات 1998( لسنة 89يتم تطبيق أحكام القانون رقم)
 والمزايدات والئحتو التنفيذية وتعديبلتة عمي كافة أعمال المركز.

 (24مادة) 
 المخازن  

تسري الئحة المخازن الحكومية عمي جميع األعمال المخزنية الخاصة 
 25دة)بالمركز.

  الوحدةأموال  
تعتبر أموال وممتمكات المركز الثابتة والمنقولة أمواال عامة، ويسري 

بشأنياأحكام كافة القوانين والقرارات المتعمقة باألموال العامة، وتؤول ممكيتيا 
 (26مادة)  لمجامعة في حالة انتياء الغرض من إنشاء المركز.

 التفتيش 
ارة المالية والجياز المركزي تخضع حسابات وأعمال المركز لتفتيش ورقابة وز 

لممحاسبات وكافة األجيزة الرقابية األخري، وعمي القائمين بالعمل بيا تقديم كافة 
 (27ادة)المستندات والبيانات التي تطمبيا ىذة األجيزة.

  القوانين الحاكمة



م بشأن تنظيم الجامعات والئحتو 1972( لسنة49تطبق أحكام القانون رقم)· 
 يبلتو،التنفيذية وتعد

 
  م بشأن الموازنة العامة لمدولة1973( لسنة53والقانون رقم)· 

 والئحتة التنفيذية وتعديبلتة،
  م بشأن إعداد الخطة العامة لمتنمية1973( لسنة70والقانون رقم)· 

 االقتصادية واالجتماعية ومتابعة تنفيذىا،
ئحتةالتنفيذية م بشأن نظام العاممين بالدولة وال 1978( لسنة47والقانون رقم)· 

 وتعديبلتة،
  م بشأن ضريبة الدمغة والئحتة1980( لسنة111والقانون رقم)· 

 التنفيذية وتعديبلتة،
م بشأن المحاسبة القانونية والئحتةالتنفيذية 1981( لسنة127والقانون رقم)· 

 وتعديبلتة،
م بشأن الضرائب عمي المبيعات 2005( لسنة91والقانون رقم)· 

 وتعديبلتة، والئحتةالتنفيذية
م بشأن المناقصات والمزايدات 1998( لسنة 89والقانون رقم)· 

والئحتةالتنفيذية وتعديبلتة،والبلئحة المالية لمموازنة والحاسبات، والئحة 
المخازن الحكومية وتعديبلتيا، والئحة بدل السفر ومصاريف األنتقل الصادرة 

،واأللتزام بأحكام م وتعديبلتة1985( لسنة41بقراررئيس الجميورية رقم)
م بشأن الدليل األسترشادي لمتدريب وقرارات 1987( لسنة15الكتابالدوري رقم)

م وتطبق أحكام 1997( لسنة 25،24وزير الدولة لمتنمية اإلدارية أرقام)
 (28دة)مالقوانين والموئح العامة فيما ال يرد بشأنة نص خاص في ىذة البلئحة.

 سريان البلئحة
بلئحة من تاريخ موافقة السمطة المختصة عمييا،واليجوز أي تسري أحكام ىذة ال

 تعديل عمييا إال بعد موافقة وزارة المالية.
 


