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 امليزانية/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة هبا، يصدر بǚقرارها مرسوم ملكي Ʒدد إيراداهتا، ونفقاهتا، ) :١(مادة 
 . وختضع يف مراقبة تنفيذها لديوان املراقبة العامة، والسنة املالية للجامعة هي السنة املالية للدولة

 :يرادات كل جامعة من  تتكون إ) :٢(مادة 
 .االعتمادات اليت ختصص هلا يف ميزانية الدولة) أ(
)ǡ (عات ، واملنح ، والوصايا ، واألوقافƎالت. 
)ǯ (عن التصرف فيها ǰريع أمالكها، وما ينت. 
 .أي إيرادات تنتǰ عن القيام ƞشاريع البحوǫ، أو الدراسات، أو اخلدمات العلمية لɈخرين) د(

وىل كل جامعة حتضريمشروț امليزانية اخلاصة هبا بالتنسيق مع كليات اجلامعة، ومعاهدها،  تت) :٣(مادة 
 Ɨرات اليت بƎالتقديرات بيان بامل Ǣومراكزها، وفروعها، وإداراهتا على أساس تقديرات مصروفاهتا ويصح

 .عليها التقدير
ولة، تشتمل مصروفات كل جامعة على  مع مراعاة التعليمات الصادرة هبا امليزانية العامة للد) :٤(مادة 

 -:األبواǡ اɇتية
 .Ƹصص للمرتبات، واألجور، وا لبد الت: الباǡ األول
Ɔالثا ǡصص للمصروفات التشغيلية، وا ال ستهالكية، وا إلد ا رية: الباƸ. 
 .Ƹصص ملصروفات برامǰ الصيانة، والتشغيل: الباǡ الثالث
 .ص للمشاريع واالنشاءات ا جلديد ةƸص: الباǡ الرابع

 مع مراعاة الفترات اǂددة من قبل وزارة املالية واالقتصاد الوطƗ لتقدƇ مشروț امليزانية، يقدم ) :٥(مادة 
 .مدير اجلامعة مشروț امليزانية إىل جملس اجلامعة للموافقة عليه، ويرفعه لوزير التعليم العايل

 .البنود، أو بƙ أبواǡ امليزانية ، وفق ما يقضي به مرسوم امليزانية تتم املناقالت بƙ ) :٦(مادة 
 ال جيوز الصرف إال بناء على ارتباȓ سابق، وال جيوز االرتباȓ إال يف حدود االعتمادات املدرجة يف ) :٧(مادة 

 .امليزانية، أو بعد صدور قرار بتعديلها من السلطة املختصة
مسها يف مؤسسة النقد العرŸ السعودي، أو أحد فروعها يف اململكة، وجيوز  تودț أموال اجلامعة با) :٨(مادة 

 . ƞوافقة جملس اجلامعة إيداعها يف مصرف أو أكثر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
 



 املشتريات والتكليف باألعمال/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 : ملدير اجلامعة فيما يتعلق باملشتريات والتكليف باألعمال، الصالحيات اɇتية) :Ĕ(مادة 
طرح املنافسات العامة للمشتريات، واألعمال، والبت فيها، ƞا ال يتجاوز Ʀسة عشر مليون ريال، وما زاد ) أ(

 .بت فيه لرئيس جملس اجلامعةعن ذلك يكون ال
)ǡ (التكليف املباشر لتنفيذ األعمال، والشراء املباشر، يف حدود مليون ريال. 
)ǯ ( ا هوداخل يف صالحيته، وكانت حاجة العمل الư املوضحة أعاله Ƞقبول العطاء الوحيد يف حدود املبال

 .تسمح بǚعادة طرح العملية يف منافسة أخرى
امعة أن يفوض بعض صالحياته املالية املتعلقة باملشتريات، والتكليف باألعمال، لوكالء  ملدير اجل) :١ċ(مادة 

اجلامعة، وا لعمد اء، ومديري املعاهد، ورؤساء األقسام، وغريهم باجلامعة وفق نظام تأمƙ مشتريات احلكومة، 
 .ة الشخص املفوض إليهوتنفيذ مشروعاهتا، على أن يكون التفويض متدرجǔ حسǢ مسؤولي

 كل ما مل يرد به نص خاص يف هذه الالئحة فيما يتعلق باملشتريات والتكليف باألعمال، تطبق ) :١١(مادة 
/ ٤/ ٧وتاريǸ ) ١٤/ م(بشأنه األحكام الواردة يف نظام تأمƙ مشتريات احلكومة الصادر باملرسوم امللكي رقم 

١٣Ĕوالئحته التنفيذية، وما يطرأعليه٧ øما من تعديالت ه. 
 مع مراعاة القواعد املنظمة لتأجري، وإزالة املباƆ احلكومية، واالستǞجار من الغري، ملدير اجلامعة، أو ) :١٢(مادة 

 -:من يفوضه
 .تأجريưتلكات اجلامعة، وƟديد عقود اإلجيار، أوفسخها) أ(
)ǡ (Ǔأو تشكل خطر ،ȓيلة للسقوǓ إذا كانت Ɔإزالة املبا. 
)ǯ (جاǞر األعيان، أو العقارات من الغرياست . 



 املستøøودعøøøات/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 يتم جرد مجيع موجودات اجلامعة جردǓ فعليǔ مرة كل سنتƙ على األقل بواسطة جلنة يشكلها ) :١٣(مادة 
ذلك يطبق يف تنظيم مدير اجلامعة، وذلك ملطابقتها بسجل األصول، ورفع تقرير بذلك ملدير اجلامعة، وفيما عدا 

مستودعات اجلامعة قواعد وإجراءات املستودعات احلكومية الصادرة بقرار وزير املالية واالقتصاد الوطƗ رقم 
٢١/٤٢ċ١ Ǹ١٤/ ٨/ ١١ وتاريċومايطرأ عليها من تعديالت٣ øه  . 

 



 التحصيل والصرف/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 جيوز صرف سلفة مستدƹة لكل كلية، أو معهد، أو عمادة مساندة، أو مركز، أو إد ارة يف ) :١٤(مادة 
اجلامعة، بقرار من مدير اجلامعة، أو من يفوضه Ʒدد البنود اليت تصرف عليها، وتكون السلفة يف عهدة أمناء 

 .الصرف، أو مدير اإلدارة، ويتم ذلك وفقǔ لقواعد تنفيذ امليزانيةالصناديق، أو مأموري 
 يكلف مدير اجلامعة، أو من يفوضه يف مواعيد غري معينة، من يقوم ƛرد نقود السلفة املستدƹة، ) :١٥(مادة 

 .وجيǢ تصفية هذه السلفة قبل Œاية كل سنة مالية
ار من مدير اجلامعة أو من يفوضه، وجيǢ تسوية هذه  جيوز صرف سلفة مؤقتة ألغراض حمددة بقر) :١٦(مادة 

 .السلفة ƞجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله
من هذه الالئحة، يكون الصرف، والتحصيل، ) ٤٨(و ) ٤٧( مع مراعاة أحكام املادتƙ ) :١٧(مادة 

 .لتصرف فيها، طبقǔ للتعليمات املالية للميزانية واحلساباتواإلنفاق، بالنسبة لريع أمالȫ اجلامعة، وما ينتǰ عن ا
 فيما مل يرد به نص خاص يف هذه الالئحة، حتصل اجلامعة وتودț إيراداهتا يف مؤسسة النقد العرŸ ) :١٨(مادة 

السعودى، حلساǡ وزارة املالية واالقتصاد الوطƞ ƗوجǢ إذن حتصيل، أو إيداț، وتسجل تلك املبالȠ يف 
 .ت اǂاسبية حسǢ إشعار املؤسسةالسجال

 كل ما مل يرد به نص خاص فيما يتعلق بالصرف والتحصيل، تطبق بشأنه التعليمات املالية ) :١Ĕ(مادة 
 . للميزانية واحلسابات، والتعديالت اليت تطرأ عليها



 الرقابة املالية قبل الصرف/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 يكون للجامعة مراقǢ مايل، ومساعد له، أو أكثر، وفقǔ حلاجة العمل، Ƹتارهم جملس اجلامعة، ) :٢ċ(مادة 
ويف . بناء على ترشيح مدير اجلامعة، ملدة ثالǫ سنوات، قابلة للتجديد، ويكونون مسؤولƙ أمام جملس اجلامعة

غياǡ املراقǢ املايل، أو قيام عذر ƹنعه من مباشرة أعماله، يكلف مدير اجلامعة مساعده، أو أقدم حال 
 . للقيام بعمله، ويرفع بذلك جمللس اجلامعة- يف حال تعددهم-مساعديه

  يراعى فيمن Ƹتار مراقبǔ ماليǔ، أو مساعدǓ له، أن يكون سعودي اجلنسية، متصفǔ باألمانة، ونقاء) :٢١(مادة 
 .السرية، وتتوافر فيه الكفاءة املهنية من حيث التأهيل العلمي، واخلƎة العملية

الصرف، والتحصيل تسريطبقǔ لنظام جملس .  على املراقǢ املايل التحقق من أن مجيع عمليات ) :٢٢(مادة 
 .التعليم العايل واجلامعات، وما ورد يف هذه الالئحة

 .ازة املراقǢ املايل سواء كان الصرف بأمر دفع، أو بشيك، أو Ɯوالة ال يصرف أي مبلȠ إال بǚج) :٢٣(مادة 
 ال جيوز صرف أي مبلȠ من أموال اجلامعة إال ƞوجǢ املستندات األصلية، ويف حال الصرف ) :٢٤(مادة 

 .ƞوجǢ صور املستندات، أو ƞوجǢ بدل فاقد، فيتم ذلك وفقǔ للقرارات والتعليمات السارية
ملراقǢ املايل أن يتأكد من وجود اعتماد للصرف يف ميزانية اجلامعة، ومن وجود نظام، أو  على ا) :٢٥(مادة 

أوامر من اجلهة املختصة باجلامعة بǚقرار الصرف، وعليه أن ƹتنع عن التوقيع على املستندات إذا وجد أŒا Ưالفة 
قة باجلامعة، أو التعليمات املالية للميزانية لقواعد امليزانية املعتمدة للجامعة، أو Ưالفة لألنظمة، واللوائح املطب

وإذا حدǫ خالف على الصرف بƙ املراقǢ املايل، ومدير الشؤون . واحلسابات مع بيان أسباǡ االمتناț كتابة
، فǚن مل املالية، يرفع األمر ملدير اجلامعة متضمنǔ الرأيƙ معǔ، وقرار مدير اجلامعة يف هذا الشأن واجǢ التنفيذ

إعداد تقرير يرفع إىل جملس اجلامعة، وقراره يف ذلك ) بعد التنفيذ(يقتنع املراقǢ املايل بقرار مدير اجلامعة فعليه 
 .Œائي
 على املراقǢ املايل مراجعة السجالت اǂاسبية مرة كل ثالثة أشهر على األقل، والتأكد من أن ) :٢٦(مادة 

 .ǔ ألحكام هذه الالئحة، ولقواعد اǂاسبة املتعارف عليهامجيع القيود اǂاسبية قد Ƣت وفق
 : على املراقǢ املايل بصفة خاصة، الواجبات اɇتية) :٢٧(مادة 

التحقق من أن كافة أموال اجلامعة املنقولة، والثابتة، تستعمل يف األغراض اليت خصصت من أجلها، وأن ) أ(
 .مة هذه األموال، وحسن استعماهلا، واستغالهلالدى اإلدارات املعنية من اإلجراءات ما يكفل سال

)ǡ ( Ƈاسبية املعمول هبا، للتحقق من تطبيقها، وكفايتها، ومالءمتها، وتقدǂمتابعة األنظمة، واللوائح املالية، وا
 .مقترحاته ملدير اجلامعة

)ǯ ( يف Ƞدون فحص العهد، واألمانات بصفة دورية كل ثالثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبال ƙهذين احلساب
 .مƎر

 .التأكد من تطبيق قواعد املستودعات، واإلشراف على عملية اجلرد وسالمة إجراءاته) د(
 . يشترȫ املراقǢ املايل يف عضوية جلنة فحص العروض باجلامعة) :٢٨(مادة 



احلصول، واالطالț  للمراقǢ املايل، ومن يكلفون بالرقابة على املستودعات واألعمال املالية، حق ) :٢Ĕ(مادة 
 . على كافة البيانات، واملعلومات الالزمة ɇداء مهمتهم، وعلى اجلهات املختصة باجلامعة التعاون معهم

 



 الرقابة املالية بعد الصرف/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 مع عدم اإلخالل ƞراقبة ديوإن املراقبة العامة، يعƙ جملس اجلامعة مراجعǔ خارجيǔ للحسابات، أو ) :٣ċ(مادة 
أكثر، ưن تتوافر فيه الشروȓ القانونية، وتكون هلم حقوق مراجع احلسابات يف الشركات املساƵة، وعليهم 

 .اجباته، ويكون التعيƙ ملدة سنة مالية قابلة للتجديد، وƷدد اجمللس أتعابهو
 ال جيوز اجلمع بƙ عمل املراجع اخلارجي للحسابات، وبƙ عضوية أي جملس من جمالس اجلامعة، ) :٣١(مادة 

 .أو إحدى وșائفها
Ǣ البيانات، واإليضاحات،  ملراجع احلسابات االطالț على مجيع السجالت، واملستندات، وطل) :٣٢(مادة 

 .اليت يرى ضرورة احلصول عليها ألداء مهمته، وعليه كذلك أن يتحقق من موجودات اجلامعة والتزاماهتا
 يف حال عدم Ƣكƙ مراجع احلسابات اخلارجي من أداء مهمته، فعليه أن يثبت ذلك يف تقرير ) :٣٣(مادة 

 .ا الشأن على وجه السرعة، ويزود مدير اجلامعة بصورة منهيرفعه إىل رئيس جملس اجلامعة الختاذ قرار يف هذ
 على مراجع احلسابات اخلارجي مراجعة حسابات اجلامعة، وتقدƇ تقرير عنها كل ثالثة أشهر إىل ) :٣٤(مادة 

 .مدير اجلامعة
 على مراجع احلسابات عندد اكتشاف أي اختالس، أو تصرف يعرض أموال اجلامعة للخطر، أن ) :٣٥(مادة 

 .يرفع تقريرǓ فوريǔ بذلك إىل مدير اجلامعة الختاذ اإلجراءات املناسبة، ويزود رئيس جملس اجلامعة بصورة منه
ي للجامعة املتضمن  على مراجع احلسابات اخلارجي مراجعة، وتدقيق احلساǡ اخلتامي السنو) :٣٦(مادة 

املركز املايل، وتقدƇ تقرير عن ذلك إىل جملس اجلامعة خالل مدة أقصاها شهران من تاريǸ انتهøاء السنة 
املالية، وعليه أن يقدم مع احلساǡ اخلتامي رأيه يف املركز املايل للجامعة، ومدى اقتناعه بأي إيضاحات أو 

رافقǔ له تقرير يتضمن مالحظاته، ومقترحاته، وحتليله للحساǡ معلومات يكون قد طلبها من إدارة اجلامعة، م
 .اخلتامي

 يناقȈ جملس اجلامعة احلساǡ اخلتامي السنوي للجامعة ƢهيدǓ لرفعه لرئيس جملس الوزراء، ) :٣٧(مادة 
 .وتزود كل من وزارة املالية واالقتصاد الوطƗ، وديوان املراقبة العامة، بنسخة منه

 



 احلسøøابøøات/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 يكون للجامعة نظام حماسƑ يتفق مع التعليمات إملالية للميزانية واحلسابات، وتتوافر فيه مجيع ) :٣٨(مادة 
 .عناصر الرقابة الداخلية،ويساعد على إعطاء التقارير الالزمة لɌدارة، واجلهات املختصة

دوق أن ƷتفȘ يف الصندوق بأموال غريأموال اجلامعة، وكل أموال توجد فيه  ال جيوز ألمƙ الصن) :٣Ĕ(مادة 
 .تعتƎ ملكا للجامعة، ويف حال وجود عجز فيه يكون أمƙ الصندوق مسؤوأل عنه

العامة، على مدير اإلدارة املالية، واملراقǢ املايل، أن يقوما  مع عدم اإلخالل ƞراقبة ديوان املراقبة ) :٤ċ(مادة 
بزيارات دورية مفاجǞة للصندوق جلرد موجوداته، وحترير حمضر بذلك، وتسجيله يف يومية الصندوق، ورفع 

 . صورة من اǂضر ملدير اجلامعة



 مكافǔت وإعانات الطالǡ/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 يصرف للطالǢ السعودي املنتظم غري املوșف يف املرحلة اجلامعية، ومرحلة الدراسات العليا، ) :٤١(مادة 
 :املكافǔت، واإلعا نات اɇتية

 :املرحلة اجلامعية) أ(
ƣاƴائة وƦسون ) ٨٥ċ(ات العلمية، وألف ريال، للطالǢ يف التخصص) ١ċċċ( مكافأة شهرية مقدارها - ١

 .رياأل، للطالǢ يف التخصصات النظرية
 إعانة مالية شهرية للطالǢ الكفيف مساوية ملرتǢ الدرجة األوىل من املرتبة اخلامسة باسم بدل قاريء - ٢

 .ووسائل معينة
 . كل عام دراسيألف ريال، للطالǢ احلاصل على تقدير ưتاز يف) ١ċċ٥( مكافأة امتياز مقدارها - ٣
)ǡ (مرحلة الدراسات العليا: 
 .تسعمائة ريال) Ĕċċ( مكافأة شهرية مقدارها - ١
  مكافأة شهر واحد سنويǔ، بدل كتǢ، ومراجع،- ٢

 .على أن يقتصر صرفها على املدة النظامية اǂددة إلŒاء الدراسة دون التمديدات
أربعة Ǔالف ريال ) ٤ċċċ( لطالǢ املاجستري، و ثالثة Ǔالف ريال،) ٣ċċċ( مكافأة مقطوعة مقدارها - ٣

 .لطالǢ الدكتوراه، بدل طباعة الرسالة
 إعانة مالية شهرية للطالǢ الكفيف مساوية ملرتǢ الدرجة األوىل من املرتبة اخلامسة باسم بدل قارىء - ٤

 .ووسائل معينة
جلامعية، ويف مرحلة الدراسات العليا،  يصرف لطالǢ املنحة الرمسية من خارǯ اململكة يف املرحلة ا) :٤٢(مادة 

 -:املكافǔت، واإلعانات اɇتية
 .مكافأة شهرية وفق ما يصرف للطالǢ السعودي) أ(
)ǡ ( مكافأة امتياز مقدارها)١ċċċ ( تاز يف كلư يف املرحلة اجلامعية احلاصل على تقدير Ǣألف ريال، للطال

 .اسيعام در
)ǯ ( اءŒددة إلǂومراجع، على أن يقتصر صرفها على املدة النظامية ا ،Ǣمكافأة شهر واحد سنويا، بدل كت

 .الدراسة دون ا لتمديدات
أربعة Ǔالف ريال، ) ٤ċċċ(ثالثة Ǔالف ريال، لطالǢ املاجستري، و ) ٣ċċċ(مكافأة مقطوعة مقدارها ) د(

 .لطالǢ الدكتوراه، بدل طباعةالرسالة
تذكرة سفر بالدرجة السياحية املخفضة عند السفر يف Œاية كل عام دراسي من أقرǡ طريق ملقر اإلقامة ) øه(

 .بشرȓ أن ال يكون الطالǢ قد حصل على تذكرة سفرمن جهة أخرى
 جيوز للجامعة إسكان الطالǢ غري املوșف املنتظم يف املرحلة اجلامعية، أو مرحلة الدراسات العليا ) :٤٣(مادة 
 . حال توفر السكن لدى اجلامعةيف



 إذا كان الƎنامǰ األكادƹي للطالǢ يتطلǢ سفره خارǯ مدينة الدراسة، فتصرف له اجلامعة بناء ) :٤٤(مادة 
على توصية جملسي القسم، والكلية، وموافقة مدير اجلامعة، تذكرة سفر بالدرجة ا لسياحية ذهاباǄ، وإياباǄ، وملرة 

 .راسية الواحدةواحدة خالل املرحلة الد
 جيوز أن تقدم اجلامعة للطالǡ، وجبات غذائية بأسعار Ưفضة، وƷدد جملس اجلامعة املبلȠ الذي ) :٤٥(مادة 

 .يدفعه كل طالǢ مقابل كل وجبة
 جيوز بقرار من مدير اجلامعة تشغيل الطالǡ املنتظمƙ يف كليات اجلامعة يف بعض األعمال املناسبة ) :٤٦(مادة 

 -:لدراسة وفق الضوابط اɇتيةخارǯ وقت ا
 . توفر اعتماد مايل- ١
 . أن يكون التعاقد على نظام الساعات، أو الوșائف املؤقتة- ٢
 .ألف ريال، يف الشهر) ١ċċċ( أن ال تزيد املكافأة عن - ٣
 



 الصرف من عائدة البحوǫ/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 للجامعة القيام بدراسات، أو خدمات علمية، جلهات سعودية مقابل مبالȠ مالية، وتدرǯ عائدات ) :٤٧(مادة 
 هذه الدراسات، واخلدمات يف حساǡ مستقل،

ة، والتدريبية يف اجلامعة، وفقاǄ  تطوير البحث العلمي، واخلدمات العلمي- ١ -:ويصرف منها يف األغراض اɇتية
 .للقواعد املنظمة لذلك

 الصرف على تكاليف الدراسات، والبحوǫ، واخلدمات العلمية املذكورة ǓنفاǄ وفق اإلجراءات والقواعد - ٢
 -:اɇتية

تقوم اجلامعة بǚجراء البحوǫ، والدراسات، واخلدمات العلمية، جلهات سعودية ƞوجǢ عقد، أو اتفاق ) أ(
Ʒ ،ǡدد فيه العمل املطلوǡ، وأطرافه، ومدة إƱازه، وشروطه، وتكلفته، وطريقة الدفع، وأعداد مكتو

 .املشاركƙ، واملشرف على املشروț، مع مراعاة Ɵانس ختصص املشاركƙ مع طبيعته
)ǡ (اء كانت يوضع لكل عقد، أو اتفاق موازنة حتدد فيها كافة التكاليف التقديرية املباشرة، وغري املباشرة، سو

ƞا يف ذلك أتعاǡ املستشارين، ونفقاهتم، وتكاليف تنفيذ األعمال الالزمة عن طريق . مواداǄ، أو تكاليف عمالة
 .التعاقد من الباطن

)ǯ ( املستقل ǡيف احلسا țددة يف العقود، واالتفاقيات املكتوبة، وتودǂالدفع ا ȓشرو Ǣحتصل التكاليف حس
 .غراض اǂددةلɌنفاق منه على أوجه الصرف لأل

 .يتم تدويرمبالȠ العقود املستمرة سنوياǄ حƓ االنتهاءمن تنفيذتلك املشاريع فنياǄ، ومالياǄ) د(
)øمستقل ) ه ǡيف حسا ،Ǆوماليا ،Ǆوفورات إيرادات العقود املقابلة للخدمات، والدراسات املنتهية فنيا țتود

 .لɌنفاق منه بقرار من جملس اجلامعة
ة بناءă على توصية مدير اجلامعة، املوافقة على التعاقد مع باحثƙ، وموșفƙ من داخل، أو جمللس اجلامع) و(

خارǯ اجلامعة، للقيام باملشاريع املمولة شريطة أن يكون التعيƙ مقتصراǄ على فترة تنفيذ العقد، أو الدراسة، أو 
 .اخلدمة

لى التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء من داخل جمللس اجلامعة بناءă على توصية مدير اجلامعة، املوافقة ع) ز(
اململكة أو خارجها وذلك لتقدƇ خدماهتم االستشارية ƞوجǢ عقد Ʒدد فترة االستشارة، ونوعية العمل، 

ينص ومقدار التعويض، ƞا يف ذلك األتعاǡ االستشارية، ومصاريف السكن، والسفر، واإلعاشة، ƥسǢ ما 
 .عليه عقد اخلدمة املقدمة

تدرǯ عائدات هذه الدراسات، واخلدمات، يف حساǡ مستقل باسم اجلامعة يفتح يف مؤسسة النقد العرŸ ) ح(
 .السعودي، أو أحد فروعها، أو البنك الذي تتعامل معه

)ȓ (على توصية ăوافقة مدير اجلامعة، أو من يفوضه، بناءƞ املستقل ǡمن رئيس يكون الصرف من احلسا 
 .اجلهة، واملشرف على الدراسة، وƞوجǢ مستندات رمسية،وƸضع الصرف لرقابة املراقǢ املايل يف اجلامعة

جيوز ملدير اجلامعة، أو من يفوضه، صرف سلفة مستدƹة لɌنفاق على املشروț بناءă على طلǢ من ) ي(



ف السلف يف اجلامعة على أن تسوى املشرف، وتوصية من العميد، أو رئيس اجلهة، وفق قواعد إجراءات صر
 .دوريأ بعد انتهاء الغرض منها

)ȫ( يف أداء ƙوغريهم من املشترك ƙتصرف مكافأة الباحث ،țمع مراعاة التكاليف املقدرة يف ميزانية املشرو
źملا يأ Ǆالعمل وفقا:- 

 حدود قيمة العقد، على  منسوبو اجلامعة، على أساس ساعات العمل الفعلية لكل منهم، ومعدل الساعة يف- ١
 .أن ال يتجاوز ذلك راتǢ أربعة أشهر سنوياǄ لكل منهم

 . املستشارون، والبا حثون، واملوșفون من خارǯ اجلامعة، وفق التكاليف الواردة يف عقودهم- ٢
ية، مع مراعاة التكاليف اإلمجالية لكل دورة تدريبية، تصرف مكافأة املشاركƙ يف إلقاء اǂاضرات العلم) ل(

ƙة التدريس السعوديǞيف أعضاء هيșددة للمحاضرات الالمنهجية يف الئحة توǂت اǔللمكاف Ǆوالتدريبية، وفقا. 
 .بعد انتهاء البحث، والدراسة، تعود ملكية األعيان اليت يتم تأمينها للجامعة) م(
راجع حسابات اجلامعة تراجع احلسابات املستقلة للبحوǫ، وا لدراسات، وا خلدمات، سنوياǄ بواسطة م) ن(

 . ويعد عنها تقرير جمللس اجلامعة
 



 قبول التƎعات والتصرف فيها/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 جمللس اجلامعة، قبول التƎعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف، اخلاصة باجلامعة، كما جيوز له قبول ) :٤٨(مادة 
التƎعات املقترنة بشروȓ، أو املخصصة ألغراض معينة، إذا كانت الشروȓ، أو األغراض، تتفق مع رسالة 

 -.امعة، وتدرǯ هذه التƎعات يف حساǡ مستقل يصرف منه لألغراض املخصصة هلا وفقاǄ للقواعد اɇتيةاجل
١ - ȫالسعودي، أو أحد البنو Ÿمستقل باسم اجلامعة يف مؤسسة النقد العر ǡعات يف حساƎهذه الت țتود 

Ǆسنويا ǡلية، على أن يدور رصيد هذا احلساǂا. 
 .عيان املتțƎ هبا حال استالمها يتم تقييم األصول، واأل- ٢
 . تسجل مجيع التƎعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف، يف سجل خاص- ٣
 -: يكون الصرف من التƎعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف، وفقاǄ للقواعد اɇتية- ٤
، وحدد املتțƎ طرق االستفادة منه فتصرف إذا كان التțƎ، أو املنحة، أو الوصية، أو الوقف نقداǄ، أو عيناǄ) أ(

țƎددة من قبل املتǂيف األغراض ا . 
)ǡ ( ،طرق االستفادة منها țƎدد املتƷ ومل Ǆأو عينا ،Ǆأو املنحة، أو الوصية، أو الوقف، نقدا ،țƎإذا كان الت

 .Ʒدد جملس اجلامعة طرق االستفادة منها
)ǯ (Ǣوجƞ املستقل ǡاملايليتم الصرف من احلسا Ǣضع لرقابة املراقƷمستندات رمسية، و . 
 يتم الصرف من احلساǡ املستقل ƞوافقة مدير اجلامعة يف حدود مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون - ٥

 .جمللس اجلامعة
 على املراقǢ املايل فحص، ومراجعة السجالت اخلاصة بالتƎعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف، - ٦

 .قل، دورياǄ، ورفع تقرير بذلك ملدير اجلامعةواحلساǡ املست
 على مراجع احلسابات يف Œاية كل سنة مالية، التأكد من تسجيل األصول، واألعيان، املتțƎ هبا ضمن - ٧

 .موجودات اجلامعة حسǢ القواعد اǂاسبية املتعارف عليها، ويرفع هبا تقرير جمللس اجلامعة
 



 أحكøøام عامøøة/ الشؤون املالية يف اجلامعات 

 كل ما مل يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة، يطبق بشأنه نظام جملس التعليم العايل واجلامعات، ) :٤Ĕ(مادة 
 .ولوائحه التنفيذية ، واألنظمة ، واألوامر ، والقرارات السارية

 .تلغي هذه الالئحة، اللوائح املالية احلالية للجامعات ) :٥ċ(مادة 
 مع مراعاة أحكام نظام جملس التعليم العايل واجلامعات، وما ورد يف هذه الالئحة، تضع اجلامعات ) :٥١(مادة 

 .اإلجراءات التفصيلية الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة
 .تاريǸ املوافقة عليها يبدأ العمل بأحكام هذه الالئحة بعد شهرين من ) :٥٢(مادة 
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