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 )الالئحة المالية(
 61/6/3162تم اعتماد الالئحة مجلس الكلية بتاريخ  

 االول: البند
 -النظام المالي للوحدة:

يكووووووووة موزةنووووووووسنمية يعوووووووولمياويوووووووولماووووووووعةيلمييةيووووووووس امي زوووووووو مي سي نم مةةةةي وووووووو ميواووووووووعلميوياويوووووووولم .1
يووووونميواوووووعلميوياويووووولموز اييووووول مةيلوووووةحميوياووووومةيميويووووواو موزةنوووووسنمةنووووو م  ووووو ي ميويوووووسي موزةنوووووسنم

يوةعفيووووإعماد ووووسيسمي كوووو ميوةنووووسنميويوووواو مةيوناووووامميونةوووواي منوووو يم   وووولم وووو ة ميوووو ميعة ووووا م
يواووووووعلميوياويوووووولموي  وووووو ام زوووووو مي زوووووو مي سي نم مةةن وووووونم ييوووووونميوةلووووووا ي ميوياويوووووولموي ي يوووووولم

م  ا.يأل   نميوينةصلمي ميوكزيلمأةمنا م
يفووووووةدموزةنووووووسنمناوووووواممنوووووواجم وووووو ميواعوووووونميوووووووإعمينةووووووا  مي زوووووو مي سي نميوووووو ماووووووي ميواعووووووةنم .2

 يوييةيسنم مةالمي ة ميوص  ميعهم الم  ميوعةين ميوة مةةف مةأغ يضميوةنسنم.
 -وتتكون موارد الوحدة من :

ميويااوغميوة مةنصص اميو اييلمةيوكزيلموزةنسنموزلياحماةي ااة ا. .1
ميلاز امي ز مي سي نمةيةي  م زي امي ز ميوكزيلمةيو اييل.يوةا  ا مةيو اا ميوة م .2
  ةيمسميوةسيمنموسعميواعةنم  مة س . .3
 نصيزلميال ة ينم  ميوي ا ينميوينةزفلم. .4
 أعميةي سمأن عمعاة لم  مع اطميوةنسن. .5

 6-جدول-:يتشمل نفق ات الوحدة ما يل
وزيوووووايزي مااوةنوووووسنم ميأل وووووة مةيألةيووووواممةيويكا وووووف مةيونوووووةي  مةيوووووا  منكي ووووواميوةووووو مةصووووو  م .1

 ةيوإي ميؤسة منسيا مةةيز مكيماي ايم يزه.
 عفلا م يزيا ميويةاايلمةيوةلييحمة لاموةي اا ميوةنسن.م .2
عفلوووووووووا ميوعوووووووووسةي ميوييزيووووووووولمةنزلوووووووووا ميوةة يووووووووولمةة  ميوييووووووووويميوناصووووووووولما ووووووووويا ميو وووووووووةسنم .3

 ةيويؤةي ي مإي ميوصزل.
 يويص ة ا ميو ا يلميوينةزفل. .4
 ةعفيإميويييمااوةنسن.يأل   نمةيألسةي ميو  يلمو .5
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يكووووووة ميوصوووووو  ميوووووو مأيووووووةييميوةنووووووسنميويةس وووووولمااواعوووووونميوييةيووووووسماية وووووومم وووووويكا مية يووووووام .6
  زي امي م مي مي ز مي سي نموزةنسنمةة ينمأةيم مةيويامةيميوياو مةة ينم اع .

 ووووو مناووووواممنووووواجمااواعووووونمم–أ مة وووووس مم–ةنوووووةفحميوةنوووووسنمايةي س ووووواميووووو ميوعلوووووسميأل عاووووو م .7
 زلمألغ يضم ييميوةنسن.يوييةيسمةةنصجم إ ميونصي

 (:المنلميويكا ف ميويايزي ميويةيا سميي ح1 سةي)
أعضااااااااادارة وااااااااا ر     ر  ااااااااا  رضاااااااااةد ر.1

ر ل    .
 أل  ا   زاا  اسي ص   يةح

م.ةيولةيعي  وزةيمد طالا ي سي ن ي ز 
 

 م.%مي مأااا ميوي ةمم   يا111رة ي رتنفيذير    رضةد ر ل    ..2

  اااااا  رضااااااةد رناااااا  ير لةاااااا ي ر لتنفيااااااذير.3
 .%مي مأااا ميوي ةمم   يا01ر ل    .

 

  .%مي مأااا ميوي ةمم   يا61ر. ل     العتةد ر رةنسيقىرةعيد ر.4

م.%مي مأااا ميوي ةمم   يا41ر.ةنسيقىر ل    رفير ألقسدمر لعوةية.5

ر ئي ر رتق ي  رعوى بندا
ة و ر لقسمر لعوةير رة ي ر
    رضةد ر ل    ر رل نةر

 لة   عةر ل  خويةر لةتدبعةر ر
ر ر عتةد رة و ر إل    .

أعضااااادار لو اااااد ر لن عياااااةرل  ااااا  رضاااااةد ر.6
ر ل    .

عص ماعةيلماييسيمميكا أنيص  م
م.يوي ةممأااا %مي م51

 

 : ثانيالبند ال
 :المخازن والمشتريات

أةم ييوووووووونميأل  وووووووو نمةيوييووووووووسي مةيألسةي مةيوي يووووووووا ميوةوووووووو مة ووووووووة عميوووووووو مناووووووووامميوةنووووووووسنم .1
أةميوييووووووووا نمأةميوي ووووووووسينم ويوووووووولميوووووووو مي وووووووو ة ا ميوةطووووووووةي ميوياووووووووةي مةميوةأ يوووووووويمو  ةيوووووووواسم

أةميوي ووووو ة ا ميوةووووو ميوووووعجم ووووو ميوةيا وووووسي ميوناصووووولما وووووامي مميو اييووووولمأةمأعم  ووووولمأنووووو ع
يةاوووونم وووو مايووووسميع ا  ووووامملة وووو  مةنووووسنم وووويا ميو ووووةسنم زووووممنطووووطميوةطووووةي مةميالاووووةي ي ي

ميويل  نمة لامو منلميوينا  ميونكةييل.ممم أع اميولةي سمةي   ي ي ميوين عيل
ةفوووووودمس وووووواة مور ووووووا لمأةميوصوووووو  مةيووووووةحميوليووووووسمطالووووووامو منوووووولميوينووووووا  مةينصووووووجميكووووووا م .2

 كين  مياةليموي يا مةيةيزلا ميوةنسنماينا  مي سي نميويايلموزكزيل.
المي ووووووة مصوووووو  ميألصووووووعا ميوووووو ميوينووووووا  م الماا ةيوووووواسميويووووووسي ميوةعفيووووووإعموزةنووووووسنمأةميوووووو م .3

 يفة هم.
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ةاوووووةنسحمينوووووا  ميوةنوووووسنمعيووووواإ ميووووووس اة مةيالاوووووةيا ي ميونكةييووووولم مةةياووووونماووووودسي نميوةنوووووسنم .4
 ي ية لميوس اة ميوين عيل.

ةن وووووونمينووووووا  ميوةنووووووسنموزي ي يوووووولمةيو وووووو سميوووووووسة عمأةميويفووووووا  م مةيكووووووة ميو وووووو سم وووووواي م .5
وينةةياةووووهمة ييوووونميوياووووةعسي ماووووهم مةيووووةحميو وووو سميوووو  مة لووووامويووووامةل وووو ماووووهمالمنوووولميوينووووا  م

 يمدميوياويلميويييةيما ام  م إيميو أ .ةيوزةم
يوووووةحمنفوووووحميوياوووووةعسي ميوياويووووولمويوووووسنمنياووووولمأ وووووةيحمياويووووولمكايزووووولم مةةنفوووووحم ييووووونميووووووس اة م .6

 ةيوا   مويسنمنيالم   م ايام سيمس اة ميوي سنميوة ميةحمة سيس ا.
يوووووةحم نوووووجم ييووووونميوي وووووة يا ميووووووةي سنموزةنوووووسنماةياوووووطلمو وووووا مة وووووكيمو وووووإيميو ووووو ضمالووووو ي م .7

 ميوةعفيووووإعموزةنووووسنم مةي ووووة م عووووسميو وووو ة نم اووووةيميوي ووووة يا ميوةوووو مةلوووويم يية وووواميوووو ميويووووسي
 ووووووو منياوووووووياملم عيووووووولمسة مأ مةفنصووووووو امو عووووووولميوفنوووووووجما ووووووو طم  ووووووو ي ميوياووووووومةيميوفعووووووو م
ةيوياوووووووومةيم وووووووو ميوينووووووووا  ماأع وووووووواميطاالوووووووولموزيةيصووووووووفا ميويطزةاوووووووولمةيوييعووووووووا ميوييةيووووووووسنم م

 ةيطااللمي منيثميوعةعمةيو  ضميويطزةممأل زهم.
 : ثالثال البند

 الواعةعةعحيح يووةي سن يولةي وس يو منول ا وإ  نواج عوج  وأعه  و  يو س ووح  ييوا يطاو 
 .يوةعفيإيل ةالمنةه يو اييا 
 : رابعالبند ال

 وزلةي وس طًالوامةيويوايزي  يويياةعول ةيو يمول يوةوس ي   يمول أ  وا  و ييون يوياويول يوييايزول ةوةح
م.يوياو  يوةيزيح اة ي ن يوي  ة ا   سي ن ةنسن ةل  ا يوة 

 -:خامسالبند ال
مييييماأنكاحم إ ميو منلمي ةاا يمي مةا يخمي ةياس امي مي ز ميوكزيل.م

 


