
Health & counseling 

 الالئحة المالية واالدارية لوحدة عالج اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واسرهم بجامعة اسيوط )وحدات ذات طابع

 -خاص( :

  -السند القانوني :-( :1مادة )

تنظم احكام هذه الالئحة التصرفات المالية واالدارسية لوحدة عالج اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واسرهم باعتباره 

فقا والمنشأ و –وحدة ذات طابع خاص لها استقاللها الفني والمالي واالداري ومقرها المستشفى الجامعي بجامعة اسيوط 

 م .2431( لسنة 94( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم )703كام المادة )ألح

  -( : اهداف الوحدة تهدف الوحدة ذات الطابع الخاص الى :2مادة )

تقديم الخدمات الطبية والعالجية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم سواء كانوا بالخدمة او بالمعاش ويقصد  .2

 سين المساعدين والمعيدين .بالمعاونين المدر

االشتراك في العالج اجباري لجميع اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واسرهم اما االشتراك بالنسبة للوالدين  .1

اختياريا وفي حالة اشتراك اليا من الوالدين او كالهما يتبع في ذلك ما ورد في قرار محلس االدارة بخصوص 

 االجراءات الالزمة لذلك .هذا الشأن وعلى مجلس االدارة اتخاذ 

  -الخدمات التى ال تلتزم بها الوحدة :

ال تلتزم الوحدة بتقديم األجهزة التعويضية واألحزمة والنضارات واألطراف الصناعية واألجهزة السمعية واطقم األسنان 

 وحشوها وعالج العجز الجنسي والعقم .

 تشكيل مجلس االدارة  -( :3مادة )

ك على وذل –بقرار من السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد يشكل مجلس االدارة 

  -النحو التالي :

 السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث )رئيساً( .2

 ئب الرئيس(اذ الدكتور / عميد كلية الطب ) ناالسيد األست .1

 الدكتور / مدير عام المستشفيات الجامعية )عضواً(السيد األستاذ  .7

 السيد األستاذ / مدير الوحدة )عضواً(  .9

 ممثل للسادة اعضاء هيئة التدريس بدرجة استاذ يختاره رئيس الجامعة .  .5

ولمجلس االدارة ان يضم الى عضويته من يرى من الخارج من المختصين  –ويختار المجلس من بين اعضائه امينا له  

 94( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 722مع االلتزام بأحكام المادة ) –من ذوى الخبرة في هذا المجال 

 م .  2431لسنة 



 اختصاصات مجلس االداره -( :4مادة )

اص في تصريف شئون الوحده و له ان يتخذ في سبيل تحقيق أهداف الوحده مجلس ادارة الوحده هو صاحب االختص

 -:القرارات واالجراءات المناسبه و في حدود أحكام اللوائح ما يلي

  وضع السياسه العامه للوحده واتخاذ القرارات التي تحقق أهدافها .2

 وضع القواعد والنظم الداخليه للعمل بالوحده .1

واسعار الخدمات العالجية التي تقدمها الوحدة لألعضاء واسرهم ولها ان  وضع القواعد التي تحدد نوعية .7

 تشكل لجنة فنية او اكثر لتقديم الدراسات المتعلقة بهذا الشأن .

 وضع نظام المكافآت والحوافز للعاملين والمشرفين للوحدة وكذلك العاملين من اعضاء هيئة التدريس . .9

 سنة المالية المنقضية .اقرار الحسابات الختامية للوحدة من ال .5

 اقتراح قبول الهبات والتبرعات والمنح واالعانات . .6

 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوحدة ومركزهم المالي . .3

يجوز االستعانة بالخبراء والعمالة المؤقتة والمستشارين ومراجع الحسابات من داخل الجامعة او خارجها التي  .8

رة االستعانة بخدماتهم وتحديد اختصاصاتهم واتعابهم مع االلتزام بقراري وزير الدولة للتنمية تقتضي الضرو

 م.  2443( لسنة 15، 19االدارية رقمي )

وضع القواعد المالية المتعلقة باالشتراكات ومقابل الخدمات التي تقدمها الوحدة ألعضاء هيئة التدريس  .4

 ومعاونيهم واسرهم .

م العقود مع األشخاص والمنشآت والشركات والهيئات والمنظمات المحلية في مجال نشاط الموافقة على ابرا .20

 الوحدة .

الموافقة علي من يمثل الوحدة في المؤتمرات والنداوت واالجتماعات العلمية و القيام بالزيارات العلمية  .22

 بالخارج .

مستوى القومي او الدولي بالتعاون مع الدعوة الى عقد االجتماعات والندوات او المؤتمرات العلمية على ال .21

 الجهات األخرى طبقا لمقتضيات األمور .

يتم دعوة المجلس لالنعقاد بناء على دعوة من رئيس المجلس يحدد فيها تاريخ ومكان االنعقاد وجدول األعمال  .27

. 

لتي لها ايجوز لمجلس االدارة ان يفوض باغلبية ثلثي اعضائه رئيس مجلس االدارة في بعض االختصاصات  .29

 صفة االستعجال .

تبلغ قرارات مجلس االدارة الى رئيس الجامعة خالل خمسة عشر ايام على األكثر من تاريخ صدورها  .25

 العتمادها وتصبح نافذة اذا لم يعترض عليها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها الى مكتبه مستوفاة .

دارة مع االلتزام بأحكام القرار الجمهوري رقم تفويض رئيس مجلس االدارة في بعض اختصاصات مجلس اال .26

 بشأن التفويض في االختصاصات . 2463لسنة  91



يقدم مجلس االدارة الى مجلس الجامعة خالل الثالثة شهور التالية من انتهاء السنة المالية تقريرا مفصال لما  .23

هتها والمقترحات الالزمة قامت به الوحدة من خدمات لألعضاء واسرهم والمشكالت والمعوقات التي واج

لحلها ومايراه مجلس االدارة نحو تحسين الخدمات القائمة او اضافة خدمات جديدة في ضوء المركز المالي 

 للوحدة .

 اقتراح تعديل هذه الالئحة عند الضرورة مع اتباع مايلزم في هذا الشأن .  .28

 اختصاصات رئيس مجلس االدارة  -( :5مادة )

  -دارة االشراف على تنفيذ كافة ما يصدره المجلس من قرارات وله بصفة خاصة :يتولى رئيس مجلس اال

 دعوة مجلس االدارة لالنعقاد ورئاسة جلساته . .2

 متابعة تنفيذ السياسة العامة للوحدة بما يكفل تحقيق اهدافها . .1

 ابرام العقود الخاصة بتعامل الوحدة مع الغير .  .7

 تمثيل مجلس االدارة امام الغير . .9

 الحساب الختامي وكافة التقارير الفنية التي تقضي الالئحة بعرضها على مجلس االدارة . عرض .5

 اعتماد المكافآت واألجور والحوافز . .6

 مناقشة التقارير الدورية التي تقدم عن خدمات الوحدة ونتائجها وعرضها على مجلس االدارة . .3

 س االدارة .اختيار الخبراء والعمالة المؤقتة بالوحدة وعرضها على مجل .8

 2463لسنة  91اي اختصاصات اخرى يفوضه فيها مجلس االدارة مع مراعاة احكام القرار الجمهوري رقم  .4

 بشأن التفويض في االختصاصات .

يحدد بقرار من رئيس مجلس االدارة المستندات المطلوبة لحسن سير العمل بها وتحقيق اهدافها وتحديد  .20

 لغير في حدود احكام هذه الالئحة .التزاماتها وحقوقها قبل األعضاء وا

 .ولرئيس مجلس االدارة ان يفوض من يراه من اعضاء المجلس في بعض اختصاصاته األصلية 

 تعيين واختصاصات مدير الوحدة  -( :6مادة )

ر ديعين للوحدة مدير من ذوي الخبرة والكفاءة االدارية في مجاالت نشاظ الوحدة بناء على اقتراح مجلس االدارة ويص

 بذلك قرار من رئيس الجامعة .

 -يختص مدير الوحدة باآلتي :

ورئيس المجلس وتنسيق اعمالها وتصريف األمور الفنية تنفيذ قرارات مجلس االدارة ادارة شئون الوحدة و .2

 والمالية واالدارية للوحدة طبقا ألحكام القوانين واللوائح المنظمة للوحدة .

 اح ما يلزم من اجراءات لتطويرها .تقديم تقارير سنوية عن ذلك واقتراالشراف على سير العمل بالوحدة و .1

 التقدم الى مجلس االدارة بالمقترحات التي من شأنها تحقيق اهداف الوحدة وتحسين خدماتها . .7



 مايفوض فيه من مجلس االدارة ومن رئيس المجلس . .9

 اقتراح المكافآت والحوافز واألجور للعاملين بالوحدة . .5

 اد الحساب الختامي والمراكز المالية للوحدة .متابعة اعد .6

االشراف االداري على العاملين الماليين واالداريين بالوحدة ومجازاتهم واالحالة للتحقيق ووضع تقارير  .3

 الكفاية السنوية لهم وكل مايلزم .

ية والمالية الفنية واالداراعتماد المستندات والبيانات المتعلقة بنشاط الوحدة بعد التأكد من مراجعتها من النواحي  .8

. 

االتصال بالهيئات ذات العالقة بنشاط الوحدة وبحث مجاالت التعاون المشترك وتسويق النشاط وتنمية مجاالت  .4

. 

 متابعة تنفيذ قرارات مجلس االدارة بما يحقق كفاءة االداء . .20

 ارة .اقتراح تشغيل العمالة المؤقتة وتحرير عقود العمل لهم بعد موافقة مجلس االد .22

 اعتماد مستندات الصرف . .21

 اجتماع مجلس االدراة  -( :7مادة )

 مرة واحدة كل شهر على األقل ويجوز انعقاده اذا رأت ضرورة لذلك .ينعقد مجلس ادارة الوحدة 

 تدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقع عليه امين المجلس ورئيس المجلس .

تساوت األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس وتدون محاضر  تصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين فإذا

 الجلسات في سجل خاص يوقع عليه من مدير الوحدة و من رئيس مجلس االدارة .

 مقابل حضور جلسات مجلس االدارة  -( :8مادة )

يا مهما تعددت يتقاضى اعضاء مجلس االدارة مقابل حضور جلسات يحدده مجلس االدارة بحد اقصي مرة واحدة شهر

م بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم  2449لسنة  722الجلسات ووفقا ألحكام القرار الجمهوري 

بشأن مكافأة عضوية وبدل  2465لسنة  32وكذلك ماورد بالقرار الجمهوري رقم  2431سنة ل 94الجامعات رقم 

 .حضور الجلسات واللجان 

 

 جات الوحدة من العمالة المؤقتة تدبير احتيا -( :9مادة )

تلتزم الوحدة كوحدة ذات طابع خاص بتدبير احتياجاتها من العمالة المؤقتة بمراعاة قراري وزير الدولة والتنمية االدارية 

او عن طريق االنتداب او اإلعارة وان تكون هذه العمالة من الموارد الخاصة بالوحدة  2443لسنة  15،  19رقمي 

وجود هيكل تنظيمي للوحدة او وظائف دائمة ولن يتم تعزيز اي بند من بنود الموازنة العامة للدولة بأية ويراعى عدم 

 مبالغ تحت اي ظرف .



 الموازنة   -( :11مادة )

المالية للدولة وتنتهي  تكون للوحدة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ ببداية السنة 

خالل السنة المالية والتي يقرها مجلس   صرفها ا وتشمل جميع اإليرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقرربانتهائه

اإلدارة وتتضمنها موازنة الجامعة بتأشير خاص يتضمن اإليرادات المتوقعة الناتجة عن أعمال وخدمات الوحدة المؤداة 

من تلك اإليرادات كإعتمادات إجمالية بأبواب المصروفات ويتم توزيع اإلعتمادين  ٪ ۰۹للغير ويدرج ما قيمته 

اإلجماليين على فروع البنود المختلفة في حدود المحصل الفعلي من هذه اإليرادات ويجوز زيادة المنصرف على 

الرجوع إلى وزارة المالية الدراسة من الزيادة الفعلية في اإليرادات المحققة وذلك بعد  % 45إعتمادات تلك البنود بنسبة 

تلك المقترحات في ضوء األغراض التي حددتها القرارات الجمهورية الصادرة في هذا الشأن وتعدل موازنة الجامعة 

ما نصت عليه التأشيرات العامة والخاصة  تبعا لذلك وللمركز ترحيل فائض الحصيلة من سنة مالية ألخرى مع مراعاة

 شأن . من ضوابط في هذا ال

 * تبدأ السنة المالية للوحدة في أول يوليو من كل عام وتنتهي آخريونيو من العام التالي .

بالخصم على  * ترحل وفورات الموازنة إلى موازنة العام التالى ولرئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه الترخيص 

 اعتماد سنة مالية بمصروفات خاصة بالسنة المالية السابقة. 

 الوحدة مخصصة لمقابلة إلتزاماتهاوتحقيق أهدافها وال يجوز إنفاقها في غير ذلك .* أموال 

 الموارد  (۱۱مادة )

 تتكون موارد الوحدة مما يلي :

 الشأن . اشتراكات األعضاء ومعاونيهم وأسرهم طبقا للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس اإلدارة في هذا .2

المنظمة  عالج سواء داخلي أو خارجي ويتم في هذا الشأن القراراتالنسب التي يتحملها العضو من تكاليف ال .1

 :  الصادرة في الالئحة الداخلية ومجلس اإلدارة

 طبقا للقيمة  المصاريف اإلدارية التي يدفعها العضو عند استالم البطاقات العالجية في كل عام عالجي وذلك

  لشأنلالئحة الداخلية في هذا االتي يحددها مجلس اإلدارة أو ا

 للمرة الثانية  وكذلك ما يدفعه العضو عند نفاذ أو فقد أو تلف البطاقة العالجية األولى وحصوله على بطاقة

 وذلك طبقا للقيمة التي يحددها مجلس اإلدارة أو الالئحة الداخلية في هذا الشأن .

  سعر  المعالجين وذلك يكون حسبالقيمة المالية التي يدفعها العضو في حالة إصدار الوحدة لدليل األطباء

 التكلفة .

 الدعم المالي الذي تخصصه الجامعة من موازنتها السنوية . .7

 اإلعانات والتبرعات والمنح والهبات التي يوافق على قبولها مجلس اإلدارة ويقرها مجلس الجامعة .  .9

 مقابل الخدمات واألعمال واالستشارات التي تؤديها الوحدة للغير. .5

  فاتالمصرو -: (۱۱مادة )

  -:الوحدة مما يلي  تتكون نفقات



 األجور والمكافآت واألتعاب والحوافز.  .2

المستلزمات السلعية والخدمية وسائر المصروفات الجارية التي من شأنها تحقيق أهداف الوحدة واإلقامة  .1

  ت واألشعة والتحاليل .... إلخ . بالمستشفيا

العالج الشهري : تصرف أدوية شهرية لذوى األمراض المزمنة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  .7

 سواء بالخدمة أو بالمعاش ويتبع في هذا الشأن القرارات المنظمة الصادرة من مجلس اإلدارة . 

 صول على موافقة وزارة التخطيط . المصروفات االستثمارية بشرط الح .9

 ية ) أثاث ........... إلخ(. ئالمصروفات اإلنشا .5

التكاليف التي تتحملها الوحدة نظير الكشف الطبي والفحوص والعمليات البسيطة التي تجرى بعيادات  .6

السادة األطباء المعالجين ويتبع في هذا الشأن القرارات المنظمة في الالئحة الداخلية وقرارات مجلس 

 اإلدارة . 

دة وطبقا لما يقره مجلس اإلدارة في حدود الموارد المحققة ووفقا للقوانين ويكون الصرف تحقيقا لألهداف المحد

والقرارات السارية في هذا الشأن مع مراعاة ما نصت عليه التأشيرات العامة بموازنة الدولة والتأشيرات الخاصة 

 م. ۷۰۰۱نة لس 15،  19بموازنة الجامعة من ضوابط وما ورد بقرار وزير الدولة للتنمية اإلدارية رقمی 

 ضوابط العالج خارج مستشفيات جامعة أسيوط -:( ۱۱مادة )

على الجامعة أن تتعاقد مع المستشفيات بنظام الصفقة الشاملة بمبلغ محدد وإذا رغب العضوفي العالج في مكان أخر 

 رق بالكامل على النحو التالي :فعليه أن يدفع الف

ال يجوز بأي حال من األحوال للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم إجراء أي نوع من الجراحات  .2

أو العالج الباطني أو الفحوصات بمختلف أنواعها طالما يتم إجراؤها داخل مستشفيات جامعة أسيوط 

 التخصصی. 

سمح بإجرائها خارج جامعة أسيوط مع بالنسبة للحاالت التي يتعذر عملها أو عالجها بالمستشفى الجامعى ي .1

مراعاة حصول العضوفي هذه الحالة على إذن مسبق لذلك من السيد األستاذ الدكتور / المستشار الطبي لجامعة 

اإلدارة من إجمالى  أسيوط على أن يتحمل العضو النسبة المقررة في الالئحة الداخلية أوقرارات مجلس

 التكاليف. 

ة التي يتعذر معها نقل العضو لمستشفى جامعة أسيوط التخصصى يسمح لها على أن بالنسبة للحاالت الطارئ .7

 يكون التعويض المالي من وحدة العالج في هذه الحالة طبقا لألسعار المتبعة في مستشفيات جامعة أسيوط.

 حساب البنك -: (14مادة )

وزارة المالية باسم صندوق التامين العالجي  تودع أموال الوحدة في البنك المركزي المصري أو أحد فروعه بعد موافقة

للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط ويتم الصرف واإليداع من والى حساب الصندوق بموجب شيكات موقع 

عليها من المدير المالي واإلداري للوحدة توقيع أول والمراقب المالي ) ممثل وزارة المالية ( توقيع ثاني ويجوز لرئيس 

 إلدارة إبالغ توقيعات أخرى على أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إللغاء ما يخالف ذلك .مجلس ا



 تعيين المراقب المالي للوحدة  -: ( 15مادة ) 

يعين رئيس الجامعة مراقبا ماليا للوحدة يكون مسئوال عن السجالت والدفاتر الالزمة لتحقيق الرقابة على التحصيل 

 والحسابات الختامية وكذلك السجالت المالية والمخزنية التي تتطلبها طبيعة العمل. والصرف وإظهار المراكز المالية

 الدفاتر والنماذج  -: (16مادة ) 

يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبي الحكومي كما يجوز إمساك سجالت إضافية مساعدة 

يرادات والمصروفات وإعداد المقايسات وإظهار النتائج ونماذج التشغيل أو إحصائية إلحكام الرقابة والضبط على اإل

لمعرفة تكاليف المشروعات المختلفة بالمركز. وتتولى الوحدة الحسابية المختصة القيام بأعمال حسابات المركز وإعداد 

اعيد ختصة وفقا للموالبيانات والحسابات الشهرية والربع سنوية والحساب الختامي تمهيدا للعرض على الجهات الم

 والقواعد المحددة من قبل وزارة المالية .

  موارد الوحدة من النقد األجنبي -:(  ۱۱مادة ) 

تخصص موارد الوحدة من النقد  ۱۷لسنة  94من الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم  ۳۷۳بمراعاة أحكام المادة 

رج عن طريق البنك المودع فيه حصيلته ويكون االستيراد عن األجنبي لخدمة أغراضة باالستيراد المباشر من الخا

طريق إدارة المشتريات المركزية بالجامعة وذلك طبقا للوائح والتعليمات المنظمة لإلستيراد من الخارج وكذلك القرارات 

 المنظمة إلستخدام النقد األجنبي .

 قسائم التحصيل -:(  ۱۱مادة ) 

ح أو النماذج التي توافق عليها وزارة المالية في المتحصالت .  ع ۳۳يقتصر استخدام قسائم التحصيل على النماذج 

مبالغ ويلتزم الصراف بتوريد الالية والمخزنية في هذا الخصوص .النقدية الخاصة بهذا الحساب مع مراعاة التعليمات الم

جامعة أسيوط وذلك بصفة يومية إذا وصل المبلغ إلى القيمة التي  فرع -المحصلة إلى حساب الوحدة بالبنك األهلي 

 حددها مجلس إدارة الوحدة ويتبع بالنسبة لباقي اإلجراءات القواعد العامة الخاصة باللوائح المالية.

 السلفة المستديمة  -( :۱۱مادة ) 

ة ي قيمتها على أساس الصرف كل ستيتم صرف السلفة المستديمة بموافقة رئيس مجلس اإلدارة على أن يعاد النظر ف

طبقا للتعليمات المالية وتكون في عهدة أمين خزينة الوحدة ويكون الصرف منها لمواجهة المصروفات  ٪ ۰۹أشهر + 

جنيه  ۷۹۹جنيه ) مائة جنيه( لمدير الوحدة وبما ال يجاوز ۷۹۹النثرية أو العاجلة التي تتطلبها حاجة العمل بما اليجاوز 

ه ( بموافقة رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه في الصرفية الواحدة على أن يتم استعاضتها كلما قاربت ) مائتي جني

على النفاذ ويتم تسويتها حتما في نهاية السنة المالية ويتم جرد السلفة على فترات غير محددة وبما اليقل عن مرة واحدة 

 شهريا .

 السلفة المؤقتة -:( ۱۲مادة )



جنيه )ألف جنيه ( ولرئيس مجلس اإلدارة بما ال  ۷۹۹۹ترخيص بصرف سلفة مؤقتة التزيد عن مبلغ لمدير الوحدة ال

جنيه ) ألفي جنيه ( وللمراقب المالي المختص فيما يزيد عن ذلك وفي الحاالت الضرورية وفي األغراض  ۷۹۹۹يجاوز 

والخاضعين لنظام الضمان الحكومي ويتم  التي تتطلب ذلك على أن يكون الصرف ألحد العاملين من خارج الحسابات

تسويتها بمجرد اإلنتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله وبحد أقصى شهرين من تاريخ الصرف أو قبل نهاية السنة 

المالية أيهما أقرب . وال يجوز صرف أكثر من سلفة لشخص واحد في وقت واحد مع مراعاة التعليمات المالية المنظمة 

 لسلف المؤقتة والمستديمة الواردة في الالئحة المالية للموازنة والحسابات.لذلك والخاصة با

 التأمين على أرباب العهد -:( ۱۱مادة )

بالئحة صندوق التأمين  ۷۰۹۰لسنة  ۳۱۷يتم التأمين على أرباب العهد بالوحدة طبقا ألحكام القرار الجمهوري رقم 

 م  2486 لسنة 900ار وزير اإلقتصاد رقم الحكومي لضمانات أرباب العهد وتعديالته وكذا قر

مع االلتزام بإبالغ صندوق ضمانات أرباب العهد خالل المدة المقررة ويتحمل المسئولون بالجهة بالمبلغ تحمال شخصيا 

 م. ۷۹۹۳السنة  ۰في حالة عدم إبالغ صندوق أرباب العهد في المواعيد المقررة طبقا للكتاب الدوري رقم 

 تسعير الخدمات واألعمال واالستشارات وتوزيع العائد -:(  ۱۱مادة ) 

  دمات واألعمال للجهات كاآلتي :تؤدي الخ

 بسعر التكلفة الفعلية .  -رئاسة الجامعة  .2

لباقي الجهات التابعة لجامعة يتم محاسبتها على أساس قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال  .1

 من مجموع العناصر السابقة. % 25اإلدارة بحيث ال تزيد عن المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس 

تؤدي األعمال والخدمات المتعلقة بالغير على أساس التكلفة اإلقتصادية ويتم توزيع مقابل الخدمات واألعمال  .7

 المؤداة للغير على النحو التالي :

  على أال تقل نسبة الخامات للخامات ومستلزمات التشغيل والمكافآت لكل حالة على حدة  ٪ ۹۹تخصص نسبة

 .٪ ۳۹ومستلزمات التشغيل عن 

 الستخدامها في تمويل االستثمارات واإلحالل والتجديد وتدعيم اإلمكانيات البشرية  % 20خصص نسبة ت

 فقة وزارةوالفنية للوحدة على أن تعتمد من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه وأن يتم الحصول على موا

 التخطيط . 

 التدريس. الستخدامها لصندوق الخدمات الصحية واالجتماعية للسادة أعضاء هيئة %2 تخصص نسبة 

  من اإليرادات المحققة للوحدة إلى اإليرادات بالموازنة العامة للدولة على أن تقوم الجامعة  % 5تؤول نسبة

اسم اإلدارة من اإليراد الشهري وأن يكون السداد بشيك مسحوبا على الحساب الخاص ب % 5بتوريد نسبة 

 المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية .

 

 



 الحساب الختامي والكشوف المرفقة به  -: (۱۱مادة )

يعد مركز مالي للوحدة شهريا وكل ثالثة أشهر ويعرض على مجلس اإلدارة لمناقشته وإبداء الرأي فيه ويضمن المركز 

امي في نهاية كل سنة مالية ويعرض على مجلس اإلدارة تمهيدا المالي للجامعة عن ذات الفترة كما يعد الحساب الخت

للعرض على مجلس الجامعة للموافقة عليه على أن يتضمن الحساب الختامي للجامعة الحساب الختامي للوحدة مع 

هر بکشف ة أشاإللتزام بالمواعيد والقواعد المحددة من قبل وزارة المالية. | ويتم موافاة قطاع الحسابات الختامية كل ثالث

ع.ح موضحا به موقف الحساب مصروفا وإيرادا والرصيد في بداية ونهاية كل فترة مع  ۱۰مرفق باإلستمارة رقم 

 إرفاق صورة من كشف حساب البنك الخاص بالمركز لذات الفترة .

 (24مادة )

ت والمزايدات والئحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصا ۰۹لسنة  84المناقصات والمزايدات يتم تطبيق أحكام القانون رقم 

 وتعديالته على كافة أعمال المركز .

 المخازن -:( 25مادة ) 

 تسري الئحة المخازن الحكومية على جميع األعمال المخزنية الخاصة بالوحدة.

 أموال الوحدة  -: ( 26مادة ) 

ل أحكام كافة القوانين والقرارات المتعلقة باألمواتعتبر أموال وأمالك الوحدة الثابتة والمنقولة أمواال عامة ويسرى بشأنها 

 العامة وتؤول ملكيتها للجامعة في حالة انتهاء الغرض من إنشاء الوحدة.

 التفتيش  -: ( ۱۱مادة ) 

تخضع حسابات وأعمال الوحدة لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات واألجهزة الرقابية األخرى 

 ن بالعمل بها تقديم كافة المستندات والبيانات التي تطلبها هذه األجهزة .وعلى القائمي

 

 القوانين الحاكمة -:( ۱۱مادة ) 

لسنة  47بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وتعديالته والقانون رقم  ۷۰۱۷لسنة  94تطبق أحكام القانون رقم 

بشأن إعداد الخطة العامة  ۷۰۱۳السنة  ۱۹وتعديالته والقانون رقم  بشأن الموازنة العامة للدولة والئحته التنفيذية ۷۰۱۳

بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة  ۷۰۱۹السنة  ۰۱للتنمية اإلقتصادية واالجتماعية ومتابعة تنفيذها والقانون رقم 

نفيذية وتعديالته والقانون بشأن ضريبة الدمغة والئحته الت ۷۰۹۹لسنة  ۷۷۷والئحته التنفيذية وتعديالته والقانون رقم 

بشأن  2482لسنة  253بشأن المحاسبة الحكومية والئحته التنفيذية وتعديالته والقانون رقم  ۷۰۹۷لسنة  ۷۷۱رقم 

بشأن الضرائب على المبيعات والئحته  2442لسنة  22الضرائب على الدخل والئحته التنفيذية وتعديالته والقانون رقم 

بشأن المناقصات والمزايدات والئحته التنفيذية وتعديالته والالئحة  2448لسنة  84قانون رقم التنفيذية وتعديالته وال



المالية للموازنة والحسابات والئحة المخازن الحكومية وتعديالتها والئحة بدل السفر ومصاريف االنتقال الصادرة بقرار 

 رئيس

بشأن الدليل  ۷۰۹۱لسنة  25وتعديالته وااللتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم  2458لسنة  92الجمهورية رقم 

وتطبق أحكام القوانين واللوائح  ۷۰۰۱لسنة  15،  19اإلسترشادي للتدريب وقراري وزير الدولة للتنمية اإلدارية رقمي 

 العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة .

 سريان الالئحة -: ( ۱۱مادة ) 

تسري أحكام هذه الالئحة من تاريخ موافقة السلطة المختصة عليها وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال بعد موافقة 

 وزارة المالية.

 


