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  مقدمة

  وظيفة الشؤون املالية:  -1
ي املدير مسؤولية تحت املندرجة الوظائف جميع من تتألف سلطان بن فهد بجامعة املالية الشؤون وظيفة إن  املا

 ملناسبةا واملحاسبية املالية الخدمات وتقديم للجامعة املالية املوارد إدارة ي رئيسياً  دوراً  املالية الشؤون وتلعب للجامعة،
ي بما القيام هو بالجامعة املالية للشؤون الرئيس الدور  ان حيث ـ للجامعة   :ي
ر محاسبية مالئمة و   )أ   .دقيقة لجميع املعامالت املاليةوضع معاي

  .إعداد البيانات املالية الدورية  )ب
ات بشأن املعامالت املالية  )ج   .إعطاء التوج
ي الجامعة لتلبية األهداف والغايات  )د   .تخطيط وتطوير وتوجيه السياسات واملمراسات املالية 
ي النفقات التشغيلية   )ه انية وال توفر التحكم    والرأسمالية ذات الصلة بأنشطة الجامعة.إدارة نظم امل
انية.  )و   تقديم املشورة إلدارة الجامعة بشأن مسائل مختلفة مثل االستخدام الفعال للموارد وتوقعات امل

  اهداف دليل السياسة املالية للجامعة: -2
ي   :إن اهداف الئحة السياسات املالية للجامعة هو كما ي

ي الجامعة.تحديد السياسات ال تحكم جميع   )أ   جوانب العمليات املالية واملحاسبية 
ا من خالل وضع قواعد واضحة يجب اتباعها عند تنفيذ   )ب حماية مصالح الجامعة وحماية أصولها وعمليا

  .العمليات املالية
ي لتقييم مدى التقيد بالسياسات واالجراءات املالية  )ج ى التدقيق الداخ ر األسس الالزمة للحصول ع   .توف
ر م  )د اية السنةتيس ي    .راجعة وإصدار البيانات املالية 
رة واملعرفة   )ه ي الشؤون املالية بما يسمح لهم باكتساب الخ ن  ن العامل ى مسؤوليات العمل ب ر التناوب ع تيس

  .بالجوانب املختلفة من العمليات املالية للجامعة

  الباب األول: التعريفات
ر هو ما او هنا، عليه النص يتم لم ما عدا فيما رات الكلمات فإن باملحتوى، متعلق غ رت التالية والتعب  ش
ى   :الوصف ا

  :)1(املادة

   دارة الجامعة:إ  .الجامعة وكيل أو الجامعة مدير
  :كيل الجامعةو   .الجامعة وكيل

ي العمليات الرئيسية  للجامعة و ال يكون ي األصول امللموسة ال تستخدم 
ر من سنة، ولها مستوى محاس يتجاوز حد الرسملة (  ) ريال.500عمرها املتوقع أك

األصول الرأسمالية: 

  :اإليداعات  وتشمل النقود والشيكات وأية صكوك قابلة للتداول.
  /اإلدارة:الكلية  أي كلية او إدارة أو وحدة داخل الجامعة.

 دافاأله وتلبية واملحاسبية املالية املعلومات سالمة لضمان املوضوعة األساليب
  .الجامعة مرافق جميع ي اإلدارة سياسة ونشر التشغيلية

ي التدقيق    :الداخ
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 واإلنشائية(املتكررة)  العادية واملصروفات تحصيلها املتوقع اإليرادات تقدير
رة خالل سنة كل ي إنفاقها املقدر والرأسمالية انية ف   .امل

  :التقديرية املوازنة

لكة ثابتة موجودات ر أو الجامعة حاجة عن فائضة وتكون  تالفة أو مس  صالحة غ
  .لالستخدام

  :املستبعدة األصول 

ي كشفًا باملوارد املتاحة لدى الجامعة (األصول)، ومصادر   تشكل قائمة املركز املا
ي نقطة زمنية معينة.  امات وحقوق امللكية)     تمويل هذه املوارد (االل

ي املركز قائمة  املا
انية):   (امل

ا الجامعة إيرادات مقارنة خالل من الجامعة خسائر او ألرباح ملخص  ومصروفا
رة خالل   .واحدة مالية ف

  :الدخل قائمة

ا وإنجاز وودائعها األموال لحفظ الجامعة قبل من املعتمد البنك   :البنك  .املالية معامال
ر او مالية سنة رة  .الجامعة مجلس يقره ملا وفقًا أك انية ف   :امل

ي أخر  ي األول من يناير وتنته  ر منتبدأ السنة املالية    ):2املادة (  كل عام. ديسم

  التقديرية املوازنة: الثانيالباب 

  عامة أحكام: ول الفصل األ 
التقديرية من تقديرات اإليرادات املتوقع تحصيلها واملصروفات العادية (املتكررة) املوازنة تتكون 

رة  ي كل سنة خالل ف   .املوازنةواإلنشائية والرأسمالية املقدر إنفاقها 
  ):3املادة (

ن  للجامعةتقسم املوازنة التقديرية  ى موازنات فرعية ملختلف الكليات واألقسام والدوائر والوحدات، تب إ
ا التعليمية والبحثية واإلدارية. ا و أوجه نشاط الجامعة ووحدا   االعتمادات املخصصة لكل م

  ):4املادة (

    والنفقات اإليرادات: لثانيالفصل ا
 ن:تتكون إيرادات الجامعة م

  ورسوم الخدمات التعليمية والبحوث. الجامعيةالرسوم  )و
ي حدود  )ز رعات واملنح والوصايا ال يقرر مجلس األمناء او مجلس الجامعة قبولها كل  الهبات والت

  .اختصاصه
ن واللوائح. )ح ا القوان   أي إيرادات أخرى تنص عل

  ):5املادة (

  تتكون نفقات الجامعة من:
ن. )أ   رواتب ومزايا املوظف

  الخدمات والصيانة. )ب
الكات. )ج   مصاريف االس
الكيةاملواد  )د   .االس
ن واللوائح. )ه ا القوان   أي مصاريف أخرى تنص عل

  ):6املادة (
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  إعداد وإقرار املوازنة: لثالثالفصل ا
 ،الجامعة أو من ينوب عنه إلعداد مشروع املوازنة التقديرية للجامعةوكيل برئاسة املوازنة تشكل لجنة 

رة  ن بأهل الخ   ي الشؤون املالية واإلدارية والفنية والقانونية. واالختصاصوللجنة ان تستع
  ):7املادة (

ى السياسات ال يرسمها مجلس أمناء  التقديرية بناًءتقوم لجنة املوازنة بإعداد مشروع املوازنة  ع
م ى ضوء املعلومات األساسية عن عدد الطلبة واحتياجا الدراسية ومشاريع التطوير  الجامعة، وع

ي املقرة من قبل مجلس األمناء وفق اإلجراءات التالية:   املستقب

ي الجامعة ببيان االحتياجات الفعلية مدعمة بالوثائق واملستندات )أ  .تقوم كل كلية ودائرة 
ا مع الجهات الطالبة.االحتياجاتتقوم اللجنة بدراسة وتحليل  )ب  ، ومناقش
تقوم اللجنة بإعداد مشروع املوازنة التقديرية حسب أصولها مع تقرير مفصل يتضمن توصيات   )ج

رحة لرفعها    للوكيل الجامعة.اللجنة بشأن تقديرات املوازنة املق
ى مجلس األمناء  )د ي حالة إقراره يتم تقديمه إ يقوم مجلس الجامعة بدراسة ومناقشة املشروع و

  .للتصديق عليه مع بيان اإليضاحات والتحفظات
انية مشروع إقرار عدم حال ي )ه  عدم حالة ي او الجامعة، مجلس قبل من التقديرية امل

ى املشروع يعاد األمناء مجلس قبل من عليه التصديق انية مشروع إعداد لجنة ا  ةالتقديري امل
 مع صياغته وإعادة االستفسارات كافة عن واإلجابة الغموض وإزالة النواقص وتكملة لدراسته

ررات، بيان ى تقديمها وإعادة امل   .الجامعة مجلس إ

  ):8املادة (

ا. ر ي بداية ف   ):9املادة (  يبدأ تنفيذ املوازنة التقديرية  بعد إقرارها من مجلس األمناء 

ا يستمر اإلنفاق بموجب اعتمادات شهرية ر انية التقديرية الجديدة قبل بداية ف  ي حال عدم إقرار امل
ا أوامر صرف بنسبة (  ى ان يغطى ذلك 12/1يصدرها وكيل الجامعة بشأ رة السابقة، ع انية الف ) من م

انية الجديدة بعد إقرارها.   من امل

  ):10املادة (

  ):11املادة (  بعد إقرار املوازنة التقديرية يتم إشعار الكليات والدوائر  ال لها موازنات فرعية.

  الصالحيات واملهام املالية: الثالثالباب 
ي اإلطار الذي تحدده اللوائح  وكيل الجامعة هو املسؤول التنفيذي عن تصريف الشؤون املالية للجامعة 

  واألنظمة وقرارات مجلس األمناء.
  ):12املادة (

ي مراكز  ر العمل وكفاءة األداء وسالمة التصرفات املالية  تكون إدارة الجامعة مسؤولة عن حسن س
ي مواعيدها  انية  ا  وتحصيلالتكلفة لجميع وحدات الجامعة التنظيمية، وإعداد مشروع امل إيرادا

ا وفقًا ألحكام هذه  ي  ةالالئحومتابعة الصرف م واللوائح االخرى والقواعد املكملة لها. ويقوم املدير املا
ى  ا، وترفع هذه التقارير ا ي والتوقعات املستقبلية بشأ بإعداد تقارير مالية ربع سنوية تتضمن الوضع الحا

  إدارة  الجامعة.

  ):13املادة (

ى أقسام الدائرة املالية، ويكون مسؤواًل أم ر يشرف رئيس قسم الحسابات ع ي عن حسن س ام املدير املا
ا  ا املالية، وحفظ سجال ي الدائرة، وعن تنظيم حسابات الجامعة ومعامال العمل وسالمة اإلجراءات 

  ):14املادة (
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ى إعداد البيانات والتقارير املالية الشهرية وربع السنوية ال ترفع للمدير  ى اإلشراف ع ووثائقها املالية ويتو
ي، وإنجاز الحساب الختام اية السنة املالية.املا ي    ي 

ي مسؤواًل أمام إدارة الجامعة عن التحقق من سالمة اإلجراءات املالية واملحاسبية  يكون املدقق الداخ
ي عمليات  ا  ر  واألساليب املتعارف عل وصحة تطبيقها بصورة منضبطة متفقة مع الوقائع املالية واملعاي

ن واال  ام بالقوان ا، والتأكد من االل نظمة والتعليمات والخطط واإلجراءات التدقيق، وتقديم التقارير ع
ى أصول وممتلكات الجامعة  موارها بكفاءة وفاعلية  واستخداموالعقود املالية، والتحقق من املحافظة ع

  واقتصاد.

  ):15املادة (

م  املوظفون املاليون مسئولون أمام رئيس قسم الحسابات عن انجاز جميع املهام املالية بالجامعة وعل
  بصفة خاصة:

ي املتبع )أ  .قيد جميع األموال الواردة لحساب الجامعة وفقًا للنظام املا
امات الجامعية.قيد  )ب ر االل  ومتابعة املبالغ املصروفة نظ
ي )ج ي كل مستند ما  .مراعاة توافر جميع الشروط املالية والقانونية املحاسبية 
م، ويكون املوظف/ــــــــــة إعداد البيانات والتقارير الشهرية وربع السنوية والسنوية ال ت )د طلب م

رتب عليه إلحاق الضرر بأموال الجامعة ر أو اهمال ي   .مسؤول عن أي خطأ نتيجة تقص

  ):16املادة (

ن الصندوق استالم املبالغ املالية النقدية، والتحقق من سالمة معامالت القبض والصرف وإبالغ  ى أم ع
ي املباشر عن أي خطأ أو ن قص أو اهمال ليتخذ االجراء املناسب بشأنه، وتدقيق ورصد املسؤول املا

ي البنك.    ، وإيداع الرصيد  اء الدوام الرسم   حساب الصندوق يوميًا  قبل ان

  ):17املادة (

ر املحاسبية والقانونية ي الجامعة السجالت املحاسبية التالية وفق املعاي   :تمسك إدارة الشؤون املالية 

 سجل اليومية. )أ
 األستاذ العام.سجل  )ب
 سجل األستاذ املساعد. )ج
انية التقديرية شاملة اإليرادات واملصروفات )د ى امل  .سجالت الرقابة ع
اجالت ضرورية اخرى أية س )ه   الرقابة الداخلية. تطل

  ):18املادة (

  واالنفاق االيراد ضوابطالرابع: الباب 
ي  ي  ام بأية اعمال ليس لها اعتماد ما انية التقديرية املقررة للسنة املالية، وال يجوز ال يجوز االل امل

ر األبواب والفصول والبنود املخصصة لها  ر  الغرض املخصص له أو الصرف من غ الصرف من اعتماد غ
  إال بالشروط التالية:

ا.بقرار من مجلس  )أ ى اي من ابوا ى أخر  أو من موارد اخرى إ  األمناء، بالنقل من باب ا
ى فصل من بالنقل امعةالج لوكي من بقرار )ب ى بند من و الواحد الباب ي  اخر ا  ذات ي  اخر ا

  .الفصل

  ):19املادة (
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رة املوازنة التقديرية املقررة إال بالنسبة  امات مالية مستقبلية تتجاوز اعتمادات ف ي االل ال يجوز الدخول 
ا ملخصصات الوظائف املقررة، وعقود إيجار املباني، وعقود  ام  الصيانة والخدمات ال ال يتعدى االل

  مدة سنة إال بقرار من وكيل الجامعة.

 ):20املادة (

ي البنوك املحلية ال يحددها مجلس الجامعة.  ):21املادة (  تودع أموال الجامعة 
ا حسب صالحيات الصرف املعتمدة.  ):22املادة (  يتم الصرف من حسابات الجامعة بموجب أوامر صرف يوقع عل

ي البنك.  ):23املادة (  ال يجوز بأي حال من األحوال الصرف من إيرادات الجامعة ال يتم تحصيلها قبل إيداعها 
ال يقبض أي مبلغ لحساب الجامعة إال بموجب  مستند قبض يعده املحاسب متضمنًا اإليضاحات 

ي سجل النقديةوالبيانات الكافية، وترقم مستندات القبض بالتسلسل بحسب تر    .تيب القبض وتقيد 
 ):24املادة (

ى النموذج املقرر معتمد من قبل رئيس  ال يدفع أي مبلغ من أموال الجامعة إال بموجب مستند صرف ع
ي ذلك الباب والفصل والبند،  ى أن يتضمن املستند التفاصيل والبيانات الكافية بما  قسم الحسابات، ع

رها.ويكون معززًا بالوثائق املؤ    يدة ملشروعية الصرف كاملطالبات والقوائم وأوامر الشراء والعقود وغ

  ):25املادة (

ن املبلغ املقبوض فعليًا،  ي مستند القبض وب ن املبلغ املدون  ن الصندوق مسؤواًل عن الفرق ب ر أم يعت
ي   خصمه من راتبه او وتقوم الجامعة بتحصيل هذا الفرق منه بالطريقة ال تراها مناسبة، ولها الحق 

ا. ن املعمول  ي حدود القوان   عالوته او مكافأته أو من اي مبلغ اخر يستحقه من الجامعة 

  ):26املادة (

ن الصندوق أن يعطي ايصااًل رسميا مكونا من أصل ونسخة ذو  أرقام  متسلسلة بكل دفعة  ى أم ع
ا او تدقيقها إذا اقت األمر ذلك.يستلمها أو تقيد لحساب الجامعة، وتحفظ تلك النسخ للرجوع ا   ل

  ):27املادة (

ى رئيس قسم  /ــــــــــةاملوظفيرفع  املسؤول عن إبطال أي ايصال أو مستند او سجل، تقريرًا بذلك ا
ن فيه أسباب اإلبطال، وللمدير ان يقرر ما اذا كانت تلك االسباب موجبة لإلبطال أم ال.   الحسابات، يب

  ):28املادة (

ى جانب  إذا ي) إ ي سجل الصندوق، وتكتب كلمة (مل ابطل اي إيصال، يتم تقييد رقمه بحسب تسلسله 
ي ذلك التسويات املحاسبية الخاصة. ى ان تتبع    رقم اإليصال، ع

  ):29املادة (

يقوم املحاسبون بإشراف رئيس قسم الحسابات، باإلمساك بسجل خاص لكل سنة مالية يسم سجل 
ي األبواب اإليرادات والنف انية، وذلك بالنسبة لجميع اإليرادات والنفقات  ن فيه مراحل تنفيذ امل قات، يب

ى ان يتم تنظيم ذلك السجل بحيث يمكن التأكد من وضع املوازنة من  ا، ع والفصول والبنود الخاصة 
ي أي وقت.   خالله 

  ):30املادة (

فيه النماذج واملستندات املالية واملحاسبية ال تحت املختص سجاًل خاصًا يدرج /ــــــــــةاملوظفيمسك 
ا.   عهدته، ويكون مسؤواًل  عن حفظها وسالم

  ):31املادة (

ى ي بياناته، /ــــــــــة املوظف يحظر ع ي استعمال او قبول نموذج او مستند وقع  فيه أي خطأ أو نقص  املا
ى رئيس قسم الحس ي هذه الحالة إعادته إ   ابات مرفقًا معه تقرير عن النقص أو الخطأ.ويكون عليه 

  ):32املادة (

ي اسقاط الديون املعدومة أو فروقات بيع األصول املستبعدة  إلدارة الجامعة بالتشاور مع املدقق الخار
  خالل السنة املالية، حسب األسس ال يقرها مجلس األمناء.

  ):33املادة (
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ر ونظم يقرها مجلسيجوز إلدارة الجامعة إعفاء بعض الطلبة  ا وفق معاي من الرسوم الدراسية أو جزء م
  الجامعة.

  ):34املادة (

ي التخلص من األصول املستبعدة بالوسائل  ا النظر  تشكل لجنة بقرار من إدارة الجامعة تكون مهم
  املقررة قانونيًا.

  ):35املادة (

ي اي قيود محاسبية أو ال سجالت، ويجري التصحيح الالزم بموجب ال يجوز إجراء الكشط أو املسح 
ر األحمر، ويوقع  ي حالة تصحيح األرقام تصحح بالح  ــــــــــة/املوظفتسويات حسابية أو قيود عكسية، و

املسؤول بجانب التصحيح , وتكون التسويات الحسابية والقيود العكسية من صالحية رئيس قسم 
  الحسابات.

  ):36املادة (

ا ودفاترها وقيودها  عند وقوع اختالس أو  ي اموال الجامعة أو أوراقها املالية او سجال اكتشاف نقص 
ى ن ع ر  إبالغ /ــــــــــة املوظف األساسية يتع ى هذا األخ املسؤول ان يعلم رئيس قسم الحسابات التابع لها وع

ي فورًا إلجراء التحقيق الالزم.   إدارة الجامعة واملدير املا

  ):37املادة (

ررةنفقات ال ي امل ى صرفها وتشمل  حكمًا  ى موافقة مسبقة ع   :االتيال ال تحتاج إ

ى تنفيذ القانون ولوائح الجامعة وقرارات مجلس األمناء. )أ رتبة ع امات امل   االل
ا. )ب   الضرائب والرسوم والتكاليف املالية املستحقة بموجب التشريعات املعمول 
  املوحدة ال تقدمها مؤسسات عامة أو خاصة تم التعاقد معها.الخدمات واملواد ذات األسعار  )ج
امات النقدية مستمرة األقساط واجبة الدفع ال يحل موعد سدادها. )د   االيفاء باالل

  ):38املادة (

الذين يتعاملون بالنقد عالوة مسؤولية مالية تصرف شهريًا للفئات ال يحددها  يمنح املوظفون املاليون 
  .مجلس الجامعة

  ):39املادة (

ن صندوق الجامعة يتم الصرف منه للمصروفات  ن لدى أم ي إيداع مبلغ مع يجوز بقرار من املدير املا
رية بحيث ال يزيد عن (   ) ريال.30,000الن

  ):40املادة (

اء السنة   يبمدة اقصاها ثالثة شهور ترفع دائرة الشؤون املالية تقريرها بالحساب الختام املاليةبعد ان
ى أصول وخصوم  ي الذي يشتمل ع السنوي إلدارة الجامعة، مبينًا فيه اإليرادات والنفقات، واملركز املا

ي، والتدفقات النقدية، وأي بيانات اخرى مكملة ومرتبطة  االحتياطيالجامعة، واملال  اية العام املا ي 
ى مجلس األمناء مد ى مجلس الجامعة ومن ثم ا ي.ذا الحساب لرفعه إ   عومًا بتقرير املدقق الخار

  ):41املادة (

  الرقابة املالية: الخامسالباب 
ي متابعة  ى املدير املا ى رئيس قسم الحسابات ومدققي الحسابات، وع تقع مسئولية الرقابة الداخلية ع

ي حال وجود  ى إدارة الجامعة  ا إ أية مخالفات اإلجراءات اإلدارية االزمة، ورفع التقارير املتعلقة بشأ
  مالية التخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة.

  ):42املادة (

ي من  ي الداخ ن املدقق املا م دوائر الجامعة ذات الصلة باألمور املالية بتمك ى ما لد االطالعتل ا من ع
ى و كيل  الجامعة ا ا ىسجالت ومعلومات ملراجعة حسابات الجامعة تباعا وتقديم تقارير شهرية ع  ، وع

ا ملدير الجامعة. ي حالة اكتشاف أية مخالفة أن يتقدم بتقرير ع ي  ي الداخ   املدقق املا

  ):43املادة (
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ى  ي الذي يعينه مجلس األمناء، ويقدم تقريره ا ى عملية تدقيق حسابات الجامعة املدقق الخار يتو
  املكافأة املستحقة له. ه مقدار ويكون تعيينه ملدة سنة قابلة للتجديد، ويحدد قرار تعييناملجلس، 

  ):44املادة (

ن مدققًا ماليًا خارجيًا للحسابات الشروط التالية: رط فيمن يع   يش

  أن يكون من املؤسسات املحاسبية املؤهلة. )أ
ي أي مجلس من  )ب ى هذه املؤسسة طالبًا او موظفًا بالجامعة أو عضوًا  ن إ أن ال يكون أحد املنتسب

  مجالسها.

  ):45(املادة 

ي أو من ينيب عنه من معاونيه حق  ى جميع السجالت والدفاتر واملستندات،  االطالعللمدقق الخار ع
ا، وله أن يتحقق بنفسه من ممتلكات  وطلب جميع البيانات واإليضاحات ال يرى ضرورة الحصول عل

  وموجودات الجامعة الثابتة واملنقولة.

  ):46املادة (

  الدراسية : الرسومالسادسالباب 

  ورسوم الخدمات التعليمية األخرى الرسوم الدراسية: ول األ الفصل 
ى توصية من مجلس الجامعة، ورسوم الخدمات التعليمية  الرسوم الدراسية يبت مجلس األمناء، بنًا ع

ا    . الجامعةاألخرى ال تقوم 
  ):47املادة (

رجاع الرسوم: الثانيالفصل    إس
ي:  رجاع الرسوم الدراسية للطالب املنسحب من الفصل الدراس وفقًا ملا ي  يتم اس

رجاع الرسوم الدراسية عن الفصل قبل بداية الدراسة.   يحق  )أ   للطالب إس
م الطالب بدفع  )ب ي حالة االنسحاب باالسبوع  %25يل ي الرسوم الدراسية للفصل  من قيمة إجما

    األول من بداية الفصل.        
م الطالب بدفع  )ج ي حالة االنسحاب باالسبوع  %50يل ي الرسوم الدراسية للفصل  من قيمة إجما

  الثاني من بداية الفصل.
م الطالب بدفع  )د ي حالة االنسحاب باالسبوع  %75يل ي الرسوم الدراسية للفصل  من قيمة إجما

  الثالث من بداية الفصل.
م )ه ي %100دفع بالطالب  يل بعد  ي حالة االنسحاب للفصل الرسوم الدراسية من قيمة إجما

رة السحب واإلضافة اء ف   .إن

  ):48املادة (

ردة. ر مس   ):49املادة (  الرسوم التعليمية األخرى غ

  : خصومات الرسوم الدراسيةالسابعالباب 

  الدفع املقدمخصومات : ول الفصل األ 
 للعام الدراسية الساعات رسوم كامل الطالب دفع اذا دراس فصل كل عن ريال) 500( خصم يتم )أ

رة من االول  األسبوع اية قبل الدراس   .الدفع به تم الذي للفصل املعتمدة التسجيل ف
  ):50املادة (
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اية 250يتم خصم ( )ب ) ريال اذا دفع الطالب كامل رسوم الساعات الدراسية للفصل الدراس قبل 
رة التسجيل املعتمدة لذلك الفصل.   األسبوع االول من ف

ي املادة  ا  رية. )50(ال تنطبق الخصومات املشار ال ى طلبة السنة التحض   ):51املادة (  ع

 العائلةخصومات : لثانيالفصل ا
ى  أفراد العائلةمن رسوم الساعات الدراسية للفصل الدراس لكل من  %10يتم خصم  الذين هم ع

اية الفصل.  مقعد الدراسة لذلك الفصل شريطة أن يقوم الطالب بتسديد كامل الرسوم الدراسية قبل 
  ):52املادة (

ن: الثالثالفصل   خصومات املوظف
ى رأس  %30 خصميتم  )أ من رسوم الساعات الدراسية املعتمدة ألفراد عائلة املوظف/ــــــــــة ممن هم ع

رة ال تقل عن سنة.لزوجة/االبناء/البنات(الزوج/ا عملهم   ) شريطة ان يكون قد ام من خدمته ف
ي الجامعة شريطة اخذ موافقة %50يتم خصم ( )ب ن  ) من رسوم الساعات الدراسية املعتمدة للموظف

  مسبقة من إدارة الجامعة.

  ):53املادة (

ى برامج الدراسات العليا.53تنطبق احكام املادة ( ال   )أ  ) ع
اية الفصليستكملون تسديد  م) للذين ل53( ال تطبق أحكام املادة )ب   .كامل الرسوم الدراسية قبل 

  ):54املادة (

رة الدراسة/ــــــــــة املوظفي حالة استقالة  رداد كافة الخصومات من عمله خالل ف ي اس ، للجامعة الحق 
ي مدة الدراسة. /ــــــــــةاملوظفلسابقة ويخضع ا   وافراد عائلته لكامل الرسوم الدراسية لبا

  ):55املادة (

 شروط تطبيق الخصوماترابع: الفصل ال
  للشروط التالية: )53و  52و  50( تخضع الخصومات الواردة باملواد

ى رسوم التسجيل  )أ   أخرى.أي رسوم أو ضرائب أو ال تنطبق الخصومات ع
  يجب أن يكون الطالب مسددا لجميع رسوم الفصول السابقة. )ب
ي مثل هذه الحالة يستفيد الطالب من الخصم  )ج ن هذه الخصومات، و ال يجوز للطالب الجمع ب

ى.    االع

  ):56املادة (

  : أحكام عامةالثامنالباب 
ا نص واضح  ي الحاالت ال لم يرد ف ق واإلشكاليات ال قد تنتج عن تطبييبت مدير الجامعة أو الوكيل 

  مواد هذه الالئحة.
  ):57املادة (

ي مسؤولون عن تنفيذ هذه الالئح   ):58املادة (  .ةمدير الجامعة والوكيل ومساعد الوكيل للشؤون املالية واملدير املا

ي مجلس الجامعةذه الالئحة اعتبارا من تاريخ إ يعمل   ):59املادة (  .عتمادها 

ى   ):60املادة (  تاريخ إعتمادها.من إعتبارًا  الشأن ذا سابقة قراراتأو  تعليماتلوائح أو  أي الالئحة هذه تل

  
 


