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الفصل األول: امليزانية 

املادة األولى

يكـــون لـــكل جامعـــة ميزانية مســـتقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرســـوم ملكي يحـــدد إيراداتهـــا، ونفقاتها، وتخضع 
يف مراقبـــة تنفيذهـــا للديوان العام للمحاســـبة، والســـنة املاليـــة للجامعة هي الســـنة املالية للدولة.

املادة الثانية

تتكون إيرادات اجلامعة من:

االعتمادات التي تخصص لها يف ميزانية الدولة.. 1
التبرعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف.. 2
ريع أمالكها، وما ينتج عن التصرف فيها أو استثمارها.. 3
اإليرادات الناجتة عن بيع أو استغالل أو استثمار أصولها أو منتجاتها.. 4
أي عوائـــد تنتـــج عـــن القيام مبشـــاريع البحـــوث، أو الدراســـات، أو اخلدمـــات العلمية، أو االستشـــارية أو . 5

الدراســـية أو التدريبيـــة لآلخرين، أو خدمات إقامة املؤمترات والنـــدوات وورش العمل وامللتقيات ورعايتها، 
أو خدمـــات توفير كوادر البشـــرية ومنســـوبيها للجهـــات األخرى مقابـــل مبالغ مالية.

املقابـــل املالـــي نظيـــر اخلدمات التي تقدم للطلبـــة أو غيرهم كإعادة إصدار الوثائق والســـجالت األكادميية . 6
وفق القواعـــد والضوابط التي يقرها مجلس شـــؤون اجلامعات.

املقابـــل املالـــي نظيـــر تدريـــس أو تدريـــب الطالب الســـعوديني أو غير الســـعوديني يف برامجهـــا املخصصة . 7
لذلـــك وفـــق القواعـــد والضوابـــط التي يقرهـــا مجلس شـــؤون اجلامعات.

املوارد املالية األخرى التي يقرها مجلس شؤون اجلامعات.. 	

املادة الثالثة

تتولـــى كل جامعـــة حتضيـــر مشـــروع امليزانيـــة اخلاصـــة بها بالتنســـيق مع كليـــات اجلامعـــة، ومعاهدهـــا، ومراكزها، 
وفروعهـــا، وإداراتها على أســـاس تقديرات مصروفاتهـــا، ويصحب التقديرات بيان باملبررات التـــي بني علها التقدير.

القاعدة التنفيذية:

تتولـــى اإلدارة املختصـــة قبـــل نهايـــة كل ســـنة مالية بثالثة أشـــهر على األقـــل، إعداد مشـــروع امليزانيـــة التقديرية 
لإليـــرادات البديلـــة عن الســـنة املاليـــة التالية، وعرضـــه على رئيس اجلامعـــة ملراجعته، والرفع بـــه ملجلس اجلامعة 

العتماده.
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املادة الرابعة

مـــع مراعـــاة التعليمـــات الصادرة بهـــا امليزانية العامة للدولـــة، تكون مصروفـــات كل جامعة وفقاً لألبـــواب املقررة لها 
يف املرســـوم امللكي للميزانية.

القاعدة التنفيذية:

تتولـــى اإلدارة املختصـــة قبـــل نهايـــة كل ســـنة مالية بثالثة أشـــهر على األقـــل، إعداد مشـــروع امليزانيـــة التقديرية 
لإليـــرادات البديلـــة عن الســـنة املاليـــة التالية، وعرضـــه على رئيس اجلامعـــة ملراجعته، والرفع بـــه ملجلس اجلامعة 

العتماده.

املادة الخامسة

مـــع مراعـــاة الفتـــرات احملددة مـــن قبـــل وزارة املالية لتقـــدمي امليزانية، يقـــدم رئيس اجلامعـــة مشـــروع امليزانية إلى 
مجلـــس اجلامعـــة للموافقة عليـــه، ويرفعه لوزيـــر التعليم. 

املادة السادسة

تتم املناقالت بني البنود، أو بني أبواب امليزانية، وفق ما يقضي به مرسوم امليزانية.

القاعدة التنفيذية:

تتـــم املناقلـــة بـــني البنـــود يف ميزانية اإليـــرادات البديلة مبـــا ال يتجـــاوز )50%( خمســـني باملائة من البنـــد مبوافقة 
رئيـــس اجلامعـــة، وأما مـــا زاد عن ذلـــك؛ فيكـــون مبوافقة مجلـــس اجلامعة. 

املادة السابعة

ال يجـــوز الصـــرف إال بنـــاء على ارتباط ســـابق، وال يجوز االرتبـــاط إال يف حدود االعتمادات املدرجـــة يف امليزانية، أو 
بعـــد صدور قـــرار بتعديلها من الســـلطة املختصة.

املادة الثامنة 

تـــودع االعتمـــادات التي تخصص للجامعة يف ميزانية الدولة باســـمها يف البنك املركزي الســـعودي، أو أحد فروعه يف 
اململكـــة، ويجـــوز مبوافقة مجلس اجلامعـــة إيداعها يف مصرف أو أكثر إذا اقتضـــت مصلحة العمل ذلك.
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الفصل الثاني: املشتريات والتكليف باألعمال

املادة التاسعة

لرئيس اجلامعة فيما يتعلق باملشتريات والتكليف باألعمال، الصالحيات اآلتية:

طرح املنافســـات العامة للمشـــتريات، واألعمال، والبت فيها، مبا ال يتجاوز خمســـة عشـــر مليون ريال، أ. 
ومـــا زاد عن ذلك يكـــون البت فيه لرئيـــس مجلس اجلامعة.

التكليف املباشر لتنفيذ األعمال، والشراء املباشر، يف حدود مليون ريال.ب. 

قبـــول العطـــاء الوحيـــد يف حدود املبالـــغ املوضحة أعـــاله مما هو داخـــل يف صالحيتـــه. وكانت حاجة 	. 
العمـــل ال تســـمح بإعادة طـــرح العملية يف منافســـة أخرى.

القاعدة التنفيذية:

لرئيس اجلامعة -فيما يتعلق باملشتريات والتكليف باألعمال املمولة من حساب اإليرادات البديلة- الصالحيات اآلتية:

طـــرح املنافســـات العامـــة للمشـــتريات، واألعمـــال، والبت فيها، مبا ال يتجاوز خمســـة عشـــر مليون ريال، . 1
وأمـــا ما زاد عـــن ذلك؛ فيكـــون البت فيه ملجلـــس اجلامعة.

التكليف املباشر لتنفيذ األعمال، والشراء املباشر، يف حدود مليون ريال.. 2
قبـــول العطـــاء الوحيـــد يف حـــدود املبالغ املوضحـــة أعاله مما هو داخـــل يف صالحيته، شـــريطة أن تكون . 3

حاجـــة العمل متنـــع من إعادة طـــرح العملية يف منافســـة أخرى.

املادة العاشرة

لرئيـــس اجلامعـــة أن يفـــوض بعـــض صالحياتـــه املالية املتعلقـــة باملشـــتريات، والتكليـــف باألعمال، لـــوكالء اجلامعة، 
والعمداء، ومديري املعاهد، ورؤســـاء األقســـام، وغيرهم باجلامعة وفق نظام املنافســـات واملشـــتريات احلكومية، على 

أن يكـــون التفويض مدرجاً حســـب مســـؤولية الشـــخص املفوض إليه.

القاعدة التنفيذية:

يُراعى يف التفويض املنصوص عليه باملادة العاشرة من هذه الالئحة، الضوابط اآلتية:

ال يجوز ملن فوضت إليه الصالحيات أن يفوض غيره إال مبوافقة رئيس اجلامعة.. 1
ال يكـــون املوظـــف املكلـــف مفوًضـــا بالصالحيـــات إال إذا نص قـــرار التكليف الصادر مـــن رئيس اجلامعة . 2

بتفويضـــه بالصالحيات املتعلقة باملشـــتريات أو التكليف باألعمال، علـــى أن يتضمن القرار مدة التفويض 
بدايتهـا ونهـايتها.

ال يكون املوظف املكلف مفوًضا بالصالحيات، إال إذا نص قرار التكليف على ذلك.. 3
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املادة الحادية عشرة

كل مـــا لـــم يـــرد به نص خاص يف هـــذه الالئحة فيمـــا يتعلق باملشـــتريات والتكليـــف باألعمال. تطبق بشـــأنه األحكام 
الـــواردة يف نظام املنافســـات واملشـــتريات احلكوميـــة والئحته التنفيذيـــة، وما يطرأ عليهمـــا من تعديالت.

املادة الثانية عشرة

مع مراعاة القواعد املنظمة لتأجير وإزالة املباني احلكومية، واالستئجار من الغير. لرئيس اجلامعة أو من يفوضه:

تأجير ممتلكات اجلامعة، وجتديد عقود اإليجار، أو فسخها.أ. 

إزالة املباني إذا كانت آيلة للسقوط، أو تشكل خطراً.ب. 

استئجار األعيان، أو العقارات من الغير.	. 

الفصل الثالث: املستودعات

املادة الثالثة عشرة

يتـــم جـــرد جميـــع موجودات اجلامعة جـــرداً فعلياً مرة كل ســـنتني على األقل بواســـطة جلنة يشـــكلها رئيس اجلامعة، 
وذلـــك ملطابقتهـــا بســـجل األصول، ورفـــع تقرير بذلك لرئيس اجلامعـــة، وفيما عدا ذلك يطبق يف تنظيم مســـتودعات 
اجلامعـــة قواعد وإجراءات املســـتودعات احلكومية الصادرة بقرار وزيـــر املالية رقم 4201/21 وتاريخ 11/	/1403هـ 

وما يطرأ عليهـــا من تعديالت.

الفصل الرابع: التحصيل والصرف

املادة الرابعة عشرة

يجـــوز صـــرف ســـلفة مســـتدمية لكل كليـــة، أو معهد، أو عمـــادة مســـاندة، أو مركـــز، أو إدارة يف اجلامعـــة، بقرار من 
رئيـــس اجلامعـــة، أو مـــن يفوضـــه يحـــدد البنود التـــي تصرف عليهـــا، وتكون الســـلفة يف عهـــدة أمنـــاء الصناديق، أو 

مأمـــوري الصـــرف، أو مديـــر اإلدارة، ويتـــم ذلك وفقـــاً لقواعد تنفيـــذ امليزانية.
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القاعدة التنفيذية:

تصـــرف الســـلفة املســـتدمية مـــن ميزانية اجلامعة أو من حســـاب اإليـــرادات البديلة، وفقـــا لتعليمـــات امليزانية، مع 
مراعـــاة الضوابط اآلتية:

أن يكون االرتباط بها على االعتمادات املالية.. 1
أال يتجاوز مقدارها ثالثمائة ألف ريال للمرة الواحدة.. 2
يتم الصرف من السلفة بعد استيفاء كافة مستندات الصرف.. 3
يجوز تعويض املنصِرف من السلفة كلما قاربت على االنتهاء.. 4

املادة الخامسة عشرة 

يكلـــف رئيـــس اجلامعـــة، أو مـــن يفوضـــه يف مواعيد غيـــر معينة، مـــن يقوم بجـــرد نقود الســـلفة املســـتدمية، ويجب 
تصفيـــة هذه الســـلفة قبـــل نهاية كل ســـنة مالية.

القاعدة التنفيذية:

بعـــد تصفيـــة وإقفـــال الســـلفة؛ يعاد مـــا تبقى منها إلى حســـاب اجلامعة أو حســـاب اإليـــرادات البديلة - بحســـب 
األحوال-، وال يجوز تدويرها للســـنة املالية التالية لســـنة صرفها، وال تصرف ســـلفة جديدة إال بعد تســـوية الســـلفة 

املنصرفة.

املادة السادسة عشرة

يجـــوز صـــرف ســـلفة مؤقتـــة ألغراض محددة بقـــرار من رئيـــس اجلامعة أو من يفوضه، ويجب تســـوية هذه الســـلفة 
مبجـــرد انتهاء الغـــرض الذي صرفـــت من أجله.

املادة السابعة عشرة

فيمـــا لـــم يـــرد به نص خـــاص يف هذه الالئحـــة، حُتصل اجلامعة وتـــودع إيراداتها يف حســـاب أو أكثر باســـمها يف أي 
مـــن البنـــوك واملؤسســـات املاليـــة املرخص لهـــا بالعمل يف اململكـــة، ويصرف من احلســـاب أو احلســـابات وفق أحكام 

الالئحة. هذه 
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الفصل الخامس: الرقابة املالية - الرقابة املالية قبل الصرف

املادة الثامنة عشرة

يكـــون للجامعـــة مراقـــب مالي، ومســـاعد لـــه، أو أكثـــر، وفقاً حلاجـــة العمـــل، يختارهم مجلـــس اجلامعـــة، بناء على 
ترشـــيح رئيـــس اجلامعـــة، ملدة ثـــالث ســـنوات، قابلـــة للتجديد، ويكونـــون مســـؤولني أمام مجلـــس اجلامعة.

ويف حـــال غيـــاب املراقـــب املالي، أو قيـــام عذر مينعه من مباشـــرة أعماله، يكلـــف رئيس اجلامعة مســـاعده، أو أقدم 
مســـاعديه -يف حـــال تعددهم- للقيام بعملـــه، ويرفع بذلـــك ملجلس اجلامعة.

املادة التاسعة عشرة

يراعـــى فيمـــن يختـــار مراقبـــاً ماليـــاً، أو مســـاعداً له، أن يكون ســـعودي اجلنســـية، متصفـــاً باألمانة، ونقاء الســـيرة، 
وتتوافـــر فيـــه الكفـــاءة املهنية من حيـــث التأهيـــل العلمي، واخلبـــرة العملية.

القاعدة التنفيذية:

يشترط فيمن يَختار مراقباً مالياً للجامعة، أو مساعداً له توافر الشروط اآلتية:

أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي يف أحد التخصصات املالية أو احملاسبية.. 1
أن يكون سبق له العمل يف إحدى الوظائف النظيرة ملدة ال تقل عن سنتني.. 2
أال يكون مرتبطاً مع اجلامعة بأي عالقة خار	 نطاق العمل.. 3
ملجلس اجلامعة االستثناء من هذه الشروط.. 4

املادة العشرون

علـــى املراقـــب املالـــي التحقق من أن جميـــع عمليات الصرف، والتحصيل تســـير طبقـــاً لنظام مجلـــس التعليم العالي 
واجلامعـــات، ومـــا ورد يف هذه الالئحة.

املادة الحادية والعشرون

ال يصرف أي مبلغ إال بإجازة املراقب املالي سواء كان الصرف بأمر دفع، أو بشيك، أو بحوالة.

املادة الثانية والعشرون

ال يجـــوز صـــرف أي مبلـــغ مـــن أمـــوال اجلامعـــة إال مبوجـــب املســـتندات األصلية، ويف حـــال الصـــرف مبوجب صور 
املســـتندات، أو مبوجـــب بـــدل فاقـــد، فيتم ذلك وفقـــاً للقـــرارات والتعليمات الســـارية.
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املادة الثالثة والعشرون

علـــى املراقـــب املالـــي أن يتأكـــد مـــن وجـــود اعتمـــاد للصـــرف يف ميزانية اجلامعـــة، ومن وجـــود نظـــام، أو أوامر من 
اجلهـــة املختصـــة باجلامعـــة بإقـــرار الصرف، وعليـــه أن ميتنع عـــن التوقيع علـــى املســـتندات إذا وجد أنهـــا مخالفة 
لقواعـــد امليزانيـــة املعتمدة للجامعـــة، أو مخالفة لألنظمة، واللوائـــح املطبقة باجلامعة، أو التعليمـــات املالية للميزانية 
واحلســـابات مـــع بيـــان أســـباب االمتناع كتابـــة. وإذا حدث خـــالف على الصرف بـــني املراقب املالي، ومدير الشـــؤون 
املاليـــة، يرفـــع األمـــر لرئيس اجلامعـــة متضمناً الرأيـــني معاً، وقـــرار رئيس اجلامعة يف هذا الشـــأن واجـــب التنفيذ، 
فـــإن لـــم يقتنـــع املراقب املالـــي بقرار رئيـــس اجلامعة فعليه )بعـــد التنفيذ( إعـــداد تقرير يرفع إلى مجلـــس اجلامعة، 

وقراره يف ذلـــك نهائي.

املادة الرابعة والعشرون

علـــى املراقـــب املالي مراجعة الســـجالت احملاســـبية مـــرة كل ثالثة أشـــهر على األقـــل، والتأكد من أن جميـــع القيود 
احملاســـبية قـــد متت وفقـــاً ألحكام هـــذه الالئحة، ولقواعد احملاســـبة املتعـــارف عليها.

املادة الخامسة والعشرون

على املراقب املالي بصفة خاصة، الواجبات اآلتية:

التحقـــق مـــن أن كافـــة أمـــوال اجلامعة املنقولـــة، والثابتـــة، تســـتعمل يف األغراض التـــي خصصت من أ. 
أجلهـــا، وأن لـــدى اإلدارات املعنيـــة مـــن اإلجراءات ما يكفل ســـالمة هذه األموال، وحســـن اســـتعمالها، 

واستغاللها.

متابعـــة األنظمـــة، واللوائح املالية، واحملاســـبية املعمول بها، للتحقق من تطبيقهـــا، وكفايتها، ومالءمتها، ب. 
وتقـــدمي مقترحاته لرئيس اجلامعة.

فحـــص العهـــد، واألمانات بصفة دورية كل ثالثة أشـــهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ يف هذين احلســـابني 	. 
دون مبرر.

التأكد من تطبيق قواعد املستودعات، واإلشراف على عملية اجلرد وسالمة إجراءاته.د. 

املادة السادسة والعشرون

يشترك املراقب املالي يف عضوية جلنة فحص العروض باجلامعة.

املادة السابعة والعشرون

للمراقـــب املالـــي، ومـــن يكلفـــون بالرقابـــة علـــى املســـتودعات واألعمال املاليـــة، حق احلصـــول، واالطـــالع على كافة 
البيانـــات، واملعلومـــات الالزمـــة ألداء مهمتهـــم، وعلـــى اجلهـــات املختصـــة باجلامعة التعـــاون معهم.
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الرقابة املالية بعد الصرف

املادة الثامنة والعشرون 
تشكل بقرار من مجلس اجلامعة جلنة للمراجعة تكون منبثقة منه وتابعة له غرضها متابعة أعمال مراجعي . 1

احلسابات اخلارجيني واإلشراف على أعمال املراجعة الداخلية باجلامعة وفق أحكام هذه الالئحة.
تتألـــف جلنـــة املراجعـــة من ثالثـــة أعضاء على األقـــل من ذوي اخلبـــرة واالختصاص، أحدهـــم من أعضاء . 2

مجلـــس اجلامعة. ويحدد قرار التشـــكيل رئيـــس اللجنة وأعضائها ومكافآتهم بحد أقصى )60000( ســـتون 
ألـــف ريـــال لكل منهم يف الســـنة املالية وتصرف من اإليـــرادات البديلة للجامعة، علـــى أن ال تقل اجتماعات 

اللجنـــة عن أربعة اجتماعات يف الســـنة املالية.
يقوم مدير إدارة املراجعة الداخلية يف اجلامعة بأعمال أمانة سر اللجنة.. 3
تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.. 4
يلتزم أعضاء جلنة املراجعة يف ممارســـة مهامهم وصالحياتهم باملهنية وبقواعد الســـلوك املهني واحملافظة . 5

على الســـرية وعدم تعارض املصالح.
يصـــدر مجلـــس اجلامعـــة القواعد التفصيليـــة ألعمال جلنـــة املراجعة التي حتـــدد مهام اللجنـــة وأهدافها . 6

وصالحياتهـــا ومهـــام أمانة ســـرها وعالقتها مبراجعي احلســـابات اخلارجيـــني، وإدارة املراجعـــة الداخلية 
باجلامعـــة علـــى أن تشـــتمل مهام اللجنـــة ما يلي:

اإلشـــراف الفني علـــى إدارة املراجعة الداخليـــة باجلامعة من خالل متابعة أعمالها ودراســـة تقاريرها، أ. 
ومبـــا ال يتعارض مـــع القرارات واألوامـــر والتعليمات املنظمـــة لوحدات املراجعـــة الداخلية يف األجهزة 

احلكومية واملؤسســـات العامة.
تقييم نظام الرقابة الداخلية باجلامعة وكتابة تقارير عنه والتوصية بشأنه ملجلس اجلامعة.ب. 
استعراض السياسات احملاسبية واملالية املتبعة يف اجلامعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اجلامعة يف شأنها.	. 
التوصية ملجلس اجلامعة بتعيني مراجعي احلسابات اخلارجيني وحتديد أتعابهم بناء على ترشيح رئيس اجلامعة.د. 
متابعة أعمال مراجعي احلســـابات اخلارجيني ودراســـة مالحظاتهم ومرئياتهم حول احلساب اخلتامي هـ. 

للجامعـــة والتقارير املالية والرفـــع بالتوصيات حيالها ملجلس اجلامعة.
التوصية بتعيني مدير إدارة املراجعة الداخلية.و. 
املراجعة الدورية للحسابات البنكية للجامعة، ورفع تقارير عنها ملجلس اجلامعة.ز. 

القاعدة التنفيذية:

تقـــوم اجلامعـــة بإعـــداد القواعد التفصيلية ألعمـــال جلنة املراجعة، متضمنـــة مهام وصالحيات اللجنـــة وأهدافها، 
ومهـــام أمانة ســـر اللجنة، وعالقتها مبراجعي احلســـابات اخلارجيـــني، وإدارة املراجعة الداخليـــة باجلامعة، والرفع 

بهـــا إلى مجلس اجلامعـــة العتمادها.
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املادة التاسعة والعشرون 
مـــع عدم اإلخـــالل مبا تقضي بـــه القرارات واألوامـــر والتعليمات املنظمـــة لوحدات املراجعـــة الداخلية يف . 1

األجهـــزة احلكومية واملؤسســـات العامة، يتولى مديـــر إدارة املراجعة الداخلية إخطـــار رئيس جلنة املراجعة 
يف حينـــه عـــن أيـــة مخالفـــات لـــم تتمكـــن اإلدارة مـــن معاجلتهـــا مـــع اإلدارات التنفيذية باجلامعـــة التخاذ 
التدابيـــر واإلجـــراءات الالزمـــة ملعاجلتهـــا بالتعـــاون مـــع رئيس اجلامعـــة، مع قيـــام رئيس جلنـــة املراجعة 

بإحاطـــة رئيـــس مجلس اجلامعـــة بتفصيل ذلـــك كتابياً.
إلدارة املراجعـــة الداخليـــة االطـــالع على جميع الســـجالت، واملســـتندات، وطلـــب البيانـــات، واإليضاحات، . 2

التـــي تـــرى ضرورة احلصـــول عليها ألداء مهامهـــا، وعليها كذلك التحقـــق من فاعلية وكفـــاءة نظام الرقابة 
الداخليـــة باجلامعـــة، ومـــدى االلتـــزام بتطبيـــق أحـــكام هـــذه الالئحـــة، والقواعـــد املالية األخـــرى املطبقة 
باجلامعـــة، وكتابـــة تقاريـــر عنهـــا للجنة املراجعـــة، وعلـــى اإلدارات املعنية التعـــاون معها وتســـهيل مهامها.

املادة الثالثون

مـــع عـــدم اإلخـــالل مبراقبة الديـــوان العام للمحاســـبة، يعني مجلـــس اجلامعة مراجعـــاً خارجياً للحســـابات، أو أكثر، 
ممن تتوافر فيه الشـــروط القانونية، وتكون لهم حقوق مراجع احلســـابات يف الشـــركات املســـاهمة، وعليهم واجباته، 

ويكـــون التعيني ملدة ســـنة مالية قابلـــة للتجديد، ويحـــدد املجلس أتعابه.

املادة الحادية والثالثون

ال يجوز اجلمع بني عمل املراجع اخلارجي للحسابات، وبني عضوية أي مجلس من مجالس اجلامعة، أو إحدى وظائفها.

املادة الثانية والثالثون

ملراجـــع احلســـابات اخلارجي االطالع على جميع الســـجالت، واملســـتندات، وطلب البيانـــات، واإليضاحات، التي يرى 
ضـــرورة احلصـــول عليها ألداء مهمته، وعليه كذلـــك أن يتحقق من موجودات اجلامعـــة والتزاماتها.

املادة الثالثة والثالثون 

يف حـال عـدم متكـني مراجـع احلسـابات اخلارجـي مـن أداء مهمتـه، فعليـه أن يثبت ذلك يف تقرير يرفعه إلى رئيس مجلس 
اجلامعة التخاذ قرار يف هذا الشـأن على وجه السـرعة، ويزود رئيس اجلامعة ورئيس جلنة املراجعة بنسـخه منه.

املادة الرابعة والثالثون

علـــى مراجـــع احلســـابات اخلارجـــي مراجعـــة حســـابات اجلامعـــة، وتقدمي تقريـــر عنها كل ثالثة أشـــهر إلـــى رئيس 
اجلامعة.
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املادة الخامسة والثالثون

علـــى مراجـــع احلســـابات اخلارجي عند اكتشـــاف أي اختـــالس، أو تصرف يعـــرض أموال اجلامعة للخطـــر، أن يرفع 
تقريـــراً فوريـــاً بذلـــك إلـــى رئيس اجلامعة التخـــاذ اإلجراءات املناســـبة، ويـــزود رئيس مجلس اجلامعـــة ورئيس جلنة 

املراجعة بنســـخة منه.

املادة السادسة والثالثون

علـــى مراجـــع احلســـابات اخلارجـــي مراجعة، وتدقيق احلســـاب اخلتامي الســـنوي للجامعـــة املتضمن املركـــز املالي، 
وتقـــدمي تقريـــر عـــن ذلك إلى مجلـــس اجلامعة خالل مدة أقصاها شـــهران من تاريخ انتهاء الســـنة املاليـــة، وعليه أن 
يقـــدم مـــع احلســـاب اخلتامي رأيـــه يف املركز املالـــي للجامعة، ومـــدى اقتناعه بـــأي إيضاحات أو معلومـــات يكون قد 

طلبهـــا مـــن إدارة اجلامعـــة، مرافقاً له تقريـــر يتضمن مالحظاتـــه، ومقترحاته، وحتليله للحســـاب اخلتامي.

املادة السابعة والثالثون 

يناقـــش مجلـــس اجلامعـــة احلســـاب اخلتامي الســـنوي للجامعـــة وتقريـــر املراجع اخلارجـــي بناء علـــى توصية جلنة 
املراجعـــة متهيـــداً لرفعه لرئيس مجلـــس الوزراء، وتزود كل من وزارة املالية، والديوان العام للمحاســـبة، بنســـخة منه.

الفصل السادس: الحسابات

املادة الثامنة والثالثون 
يكـــون للجامعـــة نظـــام محاســـبي يتفق مـــع التعليمـــات املالية للميزانيـــة واحلســـابات، وتتوافـــر فيه جميع . 1

عناصـــر الرقابـــة الداخليـــة، ويســـاعد على إعطـــاء التقاريـــر الالزمة لـــإلدارة، واجلهـــات املختصة.
يعتمـــد مجلـــس اجلامعـــة، بتوصية مـــن جلنة املراجعـــة، دليل السياســـات واإلجـــراءات املالية واحملاســـبية . 2

املعـــد مـــن اجلامعة مبـــا يتفق مع أحـــكام هـــذه الالئحة.

املادة التاسعة والثالثون 
ال يجـــوز ألمـــني الصنـــدوق أن يحتفـــظ يف الصنـــدوق بأموال غيـــر أموال اجلامعـــة، وكل أمـــوال توجد فيه . 1

تعتبـــر ملـــكاً للجامعـــة، ويف حـــال وجود عجز فيـــه يكون أمـــني الصندوق مســـؤوالً عنه.
مـــع عـــدم اإلخالل مبراقبة الديوان العام للمحاســـبة، على مديـــر اإلدارة املالية، واملراقـــب املالي، أن يقوما . 2

بزيـــارات دوريـــة مفاجئة للصندوق جلرد موجوداتـــه وحترير محضر بذلك، وتســـجيله يف يومية الصندوق، 
ورفـــع صورة من احملضـــر لرئيس اجلامعة.

املادة األربعون 

علـــى اإلدارة املاليـــة إجـــراء مطابقـــة ربع ســـنوية على األقـــل بني أرصدة حســـابات البنوك املســـجلة باســـم اجلامعة 
واألرصـــدة الدفتريـــة لها، وإجراء التســـويات البنكيـــة الالزمة.
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الفصل السابع: مكافآت وإعانات الطالب

املادة الحادية واألربعون 

يصرف للطالب السعودي املنتظم غير املوظف يف املرحلة اجلامعية، ومرحلة الدراسات العليا، املكافآت، واإلعانات اآلتية:
أ- املرحلة اجلامعية:

مكافأة شـــهرية مقدارها )1000( ألف ريال، للطالب يف التخصصات العلمية، و)50	( ثمامنائة وخمســـون . 1
ريـــاالً، للطالب يف التخصصات النظرية.

إعانة مالية شـــهرية للطالب الكفيف مســـاوية ملرتب الدرجة األولى من املرتبة اخلامســـة باســـم بدل قارئ . 2
معينة. ووسائل 

مكافأة امتياز مقدارها )1000( ألف ريال، للطالب احلاصل على تقدير ممتاز يف كل عام دراسي.. 3

ب- مرحلة الدراسة العليا:
مكافأة شهرية مقدارها )900( تسعمائة ريال.. 1
مكافـــأة شـــهر واحـــد ســـنوياً، بدل كتـــب، ومراجع علـــى أن يقتصـــر صرفها على املـــدة النظاميـــة احملددة . 2

إلنهـــاء الدراســـة دون التمديدات.
مكافـــأة مقطوعـــة مقدارهـــا )3000( ثالثـــة آالف ريـــال، لطالـــب املاجســـتير، و)4000( أربعـــة أالف ريال . 3

لطالـــب الدكتوراه، بـــدل طباعة الرســـالة.
إعانة مالية شـــهرية للطالب الكفيف مســـاوية ملرتب الدرجة األولى من املرتبة اخلامســـة باســـم بدل قارئ . 4

معينة. ووسائل 

املادة الثانية واألربعون 

يصـــرف لطالـــب املنحـــة الرســـمية من خار	 اململكـــة يف املرحلـــة اجلامعية، ويف مرحلة الدراســـات العليـــا، املكافآت، 
واإلعانـــات اآلتية:

مكافأة شهرية وفق ما يصرف للطالب السعودي.أ. 
مكافـــأة امتيـــاز مقدارهـــا )1000( ألـــف ريال، للطالـــب يف املرحلة اجلامعيـــة احلاصل علـــى تقدير ممتاز يف ب. 

كل عام دراســـي.
مكافـــأة شـــهر واحد ســـنوياً، بدل كتـــب، ومراجع، على أن يقتصـــر صرفها على املدة النظاميـــة احملددة إلنهاء 	. 

التمديدات. الدراسة دون 
مكافـــأة مقطوعة مقدارهـــا )3000( ثالثة آالف ريال، لطالب املاجســـتير، و )4000( أربعة آالف ريال، لطالب د. 

الدكتوراه، بدل طباعة الرســـالة.
تذكـــرة ســـفر بدرجـــة الضيافـــة املخفضة عند الســـفر يف نهاية كل عام دراســـي من أقرب طريـــق ملقر اإلقامة هـ. 

بشـــرط أن ال يكـــون الطالـــب قد حصل على تذكرة ســـفر مـــن جهة أخرى.
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املادة الثالثة واألربعون

يجـــوز للجامعـــة إســـكان الطالب غير املوظف املنتظم يف املرحلـــة اجلامعية، أو مرحلة الدراســـات العليا يف حال توفر 
الســـكن لدى اجلامعة.

املادة الرابعة واألربعون

إذا كان البرنامـــج األكادميـــي للطالـــب يتطلـــب ســـفره خار	 مدينة الدراســـة، فتصـــرف له اجلامعة بنـــاًء على توصية 
مجلســـي القســـم، والكليـــة، وموافقة رئيس اجلامعة، تذكرة ســـفر بدرجة الضيافـــة ذهاباً، وإياباً، وملـــرة واحدة خالل 

املرحلة الدراســـية الواحدة.

املادة الخامسة واألربعون

يجـــوز أن تقـــدم اجلامعـــة للطالب، وجبات غذائية بأســـعار مخفضة، ويحـــدد مجلس اجلامعة املبلـــغ الذي يدفعه كل 
طالـــب مقابل كل وجبة.

املادة السادسة واألربعون

يجـــوز بقـــرار مـــن رئيـــس اجلامعة تشـــغيل الطـــالب املنتظمني يف كليـــات اجلامعة يف بعـــض األعمال املناســـبة خار	 
وقت الدراســـة وفق الضوابـــط اآلتية:

توفر اعتماد مالي.. 1
أن يكون التعاقد على نظام الساعات، أو الوظائف املؤقتة.. 2
أن ال تزيد املكافأة عن )1000( ألف ريال، يف الشهر.. 3
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الفصل الثامن: أغراض وقواعد الصرف من عائدات قيام الجامعة بالبحوث والدراسات والخدمات العلمية

املادة السابعة واألربعون

للجامعـــة مـــن خالل املعهـــد، أو مركز البحوث والدراســـات واخلدمـــات االستشـــارية التابع لها، القيام بدراســـات، أو 
خدمـــات علمية أو استشـــارية، أو تقدمي برامج دراســـية، أو تدريبيـــة، أو خدمات إقامة املؤمتـــرات، والندوات، وورش 
العمـــل، وامللتقيـــات، ورعايتهـــا، أو توفيـــر الكفـــاءات األكادمييـــة واإلداريـــة والفنيـــة جلهـــات أخرى ســـعودية، أو غير 
ســـعودية، لهـــا فـــروع داخل اململكـــة مقابل مبالـــغ مالية، وتـــدر	 عائداتها املالية باســـم اجلامعة يف حســـاب رئيســـي 

مســـتقل يف أحـــد البنوك أو املؤسســـات املاليـــة املرخص لها.

ويصرف منه يف األغراض اآلتية:

تطوير البحث العلمي، واخلدمات العلمية، والتدريبية يف اجلامعة، وفقاً للقواعد املنظمة لذلك.. 1
الصرف على تكاليف الدراسات والبحوث واخلدمات العلمية املذكورة آنفاً وفق اإلجراءات والقواعد اآلتية:. 2

تقـــوم اجلامعـــة بإجراء البحوث، والدراســـات، واخلدمات العلميـــة، وخدمات توفير الكفاءات بأســـلوب العمل أ. 
الكامـــل أو اجلزئـــي أو ألداء مهمـــات محددة، جلهات أخرى، مبوجب عقد، أو اتفـــاق مكتوب، يحدد فيه العمل 
املطلـــوب، وأطرافـــه، ومدة إجنـــازه، وشـــروطه، وتكلفته، وطريقـــة الدفع، وأعداد املشـــاركني، واملشـــرف على 

املشـــروع، مع مراعـــاة جتانس تخصص املشـــاركني مع طبيعته.

القاعدة التنفيذية:

مـــع مراعـــاة أحـــكام هذه الالئحة؛ يجـــوز ملجلس اجلامعـــة أن يعهد ألي من اجلهـــات أو الوحـــدات التابعة للجامعة 
بتنفيـــذ املشـــاريع واخلدمـــات الـــواردة يف املادة )47( مـــن الالئحة، على أن يتم إيـــداع كافة العوائـــد املالية من هذه 

املشـــاريع باســـم اجلامعة يف حســـاب رئيســـي مســـتقل يف أحد البنوك أو املؤسســـات املالية املرخص لها.

يحـــدد مجلـــس املعهـــد أو املركـــز ميزانية املشـــروع مبا فيهـــا كافة التكاليـــف التقديرية املباشـــرة، وغير املباشـــرة، ب. 
ســـواء كانـــت مواداً، أو تكاليف عمالة، مبا يف ذلك أتعاب املستشـــارين، ونفقاتهم، وتكاليـــف تنفيذ األعمال الالزمة 

عـــن طريـــق التعاقـــد من الباطن، علـــى أال يقل العائـــد للجامعة عن )10%( )عشـــرة باملئة( من ميزانية املشـــروع.

القاعدة التنفيذية:

يضـــع مجلـــس املعهـــد أو اجلهة املكلفة بتنفيـــذ املشـــاريع أو األعمال أو اخلدمـــات الواردة يف الالئحة، السياســـات 
واإلجـــراءات املتعلقـــة مبيزانية املشـــاريع املتعاقد علـــى تنفيذها.

حصل التكاليف حســـب شـــروط الدفع احملددة يف العقود، واالتفاقيات املكتوبة، وتودع يف احلســـاب املســـتقل 	. 
لإلنفاق منـــه على أوجه الصـــرف لألغراض احملددة.

يتـــم تدويـــر مبالغ العقود املســـتمرة ســـنوياً حتى االنتهاء مـــن تنفيذ تلك املشـــاريع فنياً، وماليـــاً، ويقدم تقرير د. 
بها نصف ســـنوي للجنـــة املراجعة.
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ال يجـــوز للمعهـــد أو املركـــز الدخـــول يف عقود بقصـــد الصرف منها علـــى موظفي اجلهة املتعاقـــد معها ما لم هـ. 
يكن ذلـــك متفقاً مع األنظمـــة والتعليمات.

ال يجـــوز لرئيـــس اجلامعـــة أو وكالء اجلامعـــة، أو عميـــد املعهـــد أو وكالء عميـــد املعهـــد، أو مديـــر املركـــز أو و. 
منســـوبي املعهـــد أو املركـــز الدائمـــني االشـــتراك يف مشـــاريع املعهـــد أو املركز.

يتقاضـــى عميـــد املعهـــد ووكالئه أو مدير املركز من أعضـــاء هيئة التدريس املكلفني مكافأة شـــهرية حتدد من ز. 
مجلس اجلامعة مبا ال يتجاوز )300%( من الراتب الشـــهري األساســـي.

ملجلـــس اجلامعـــة بنـــاء على توصية رئيـــس اجلامعة املوافقـــة على التعاقد مـــع باحثني، وموظفـــني من داخل، ح. 
أو خـــار	 اجلامعـــة، للقيـــام باملشـــاريع املمولة شـــريطة أن يكـــون التعيني مقتصـــراً على فترة تنفيـــذ العقد أو 

الدراســـة أو اخلدمة.
ملجلـــس اجلامعـــة بنـــاء على توصية رئيس اجلامعة املوافقة على التعاقد مع مستشـــارين للمشـــاريع ســـواء من ط. 

داخـــل اململكـــة أو خارجها وذلـــك لتقدمي خدماتهم االستشـــارية مبوجب عقد يحدد فترة االستشـــارة، ونوعية 
العمل، ومقدار التعويض. مبا يف ذلك األتعاب االستشـــارية، ومصاريف الســـكن، والســـفر، واإلعاشـــة، حســـب 

مـــا ينص عليه عقد اخلدمـــة املقدمة.

القاعدة التنفيذية:

ملجلـــس اجلامعـــة تشـــكيل جلنـــة منبثقة منـــه، وتابعة لـــه، برئاســـة رئيس اجلامعـــة، تتولى مهـــام حتديد . 1
مكافـــأة عميـــد املعهـــد ووكالئه مـــن أعضاء هيئـــة التدريـــس املكلفني.

ملجلـــس اجلامعـــة تفويـــض رئيـــس اجلامعـــة بتوقيـــع عقـــود الباحثـــني واملوظفـــني واإلداريـــني والعاملني . 2
واملستشـــارين يف املشـــاريع مـــن داخـــل اململكـــة أو خارجهـــا، واتخـــاذ مـــا يلزم إلمتـــام التعاقـــد، ولرئيس 

اجلامعـــة التفويـــض يف ذلك.

يكـــون الصرف من احلســـاب املســـتقل مبوافقة رئيس اجلامعة، أو من يفوضه بناء علـــى توصية من رئيس اجلهة، ي. 
واملشـــرف على الدراســـة. ومبوجب مستندات رســـيمة، ويخضع الصرف لرقابة املراقب املالي يف اجلامعة.

يجـــوز لرئيـــس اجلامعـــة، أو مـــن يفوضه، صرف ســـلفة مســـتدمية لإلنفاق على املشـــروع بناًء علـــى طلب من ك. 
املشـــرف، وتوصيـــة مـــن املعهـــد، أو مدير املركـــز، وفق قواعـــد إجراءات صرف الســـلف يف اجلامعـــة على أن 

تســـوى دورياً بعـــد انتهاء الغـــرض منها.
مع مراعاة التكاليف املقدرة يف ميزانية املشـــروع، تصرف مكافأة املستشـــارين والباحثني وغيرهم من املشـــتركني ل. 

يف أداء العمـــل مـــن منســـوبي اجلامعـــة أو غيرهم وفقـــاً للتكاليف الـــواردة يف االتفاقيات التي يبرمهـــا املعهد أو 
املركـــز داخليـــاً مع املستشـــارين والباحثني وغيرهم، ويف نطـــاق تكاليف العقود املبرمة مع اجلهات املســـتفيدة.

القاعدة التنفيذية:

مـــع مراعـــاة أحـــكام الفقـــرة )ي( من هذه املـــادة؛ لرئيـــس اجلامعة أو من يفوضـــه صالحية الصرف على املشـــاريع 
الفرديـــة أو اجلماعيـــة، وأجور ومكافآت املشـــاركني يف املشـــاريع املمولـــة وفقاً لعقودهم أو قـــرارات تكليفهم.
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مـــع مراعـــاة التكاليـــف اإلجمالية لـــكل برنامج دراســـي أو دورة تدريبية، تصـــرف مكافأة املشـــاركني يف إلقاء م. 
احملاضـــرات الدراســـية والـــدورات التدريبية وفق االتفاقيـــات والعقود.

القاعدة التنفيذية:

لرئيـــس اجلامعـــة تفويـــض عميد املعهد للتعاقد مع أعضـــاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم علـــى تنفيذ احملاضرات 
الدراســـية أو الـــدورات التدريبية للبرامـــج التي تُقدم من خالل املعهد، على أن تُصرف مســـتحقاتهم مبوافقة رئيس 

اجلامعـــة، أو من يفوضه.

بعـــد انتهـــاء البحـــث، والدراســـة، تعـــود ملكية األعيـــان التي يتـــم تأمينهـــا للجامعـــة أو تنتقل ملكيتهـــا للجهة ن. 
املتعاقـــد معهـــا أو تكـــون ملكيـــة مشـــتركة بني الطرفـــني، وذلك حســـب االتفـــاق التعاقـــدي بينهما.

على املراقب املالي يف اجلامعة فحص ومراجعة الســـجالت اخلاصة باحلســـاب املستقل للبحوث والدراسات س. 
واخلدمـــات دورياً ورفع تقريـــر بذلك لرئيس اجلامعة.

تراجـــع املشـــاريع واحلســـابات املســـتقلة للبحـــوث، والدراســـات، واخلدمات، نصف ســـنوياً بواســـطة مراجع ع. 
حســـابات اجلامعـــة اخلارجـــي ويعـــد عنهـــا تقرير للجنـــة املراجعـــة متهيـــداً لرفعها ملجلـــس اجلامعة.

يراعـــى يف احتســـاب تكاليـــف، ومكافـــآت، من يســـتعان بهم من كفـــاءات من منســـوبي اجلامعة، مـــا يصرف لهم . 3
من اجلامعـــة ذاتها.

يجـــوز بقـــرار من مجلـــس اجلامعة أن يعهـــد بتنفيذ أي من الدراســـات، أو البحوث، أو اخلدمات املشـــار إليها يف . 4
هـــذه املادة، ألي وحـــدة من وحدات اجلامعـــة، وفقاً ألحكام هـــذه الالئحة.

القاعدة التنفيذية:

ملجلـــس اجلامعـــة أو مـــن يفوضـــه تكليف أٍي مـــن منســـوبي اجلامعة، أو تشـــكيل فرق عمل مـــن داخل أو . 1
خار	 اجلامعة؛ إلجراء بحوث، أو استشـــارات، أو دراســـات تطويرية، أو تخصصية، أو مشـــروعات نوعية 

تخـــدم أهـــداف اجلامعـــة، أو للقيام بإعداد وتصميـــم برامج تدريبية للجهات املســـتفيدة.
ألغـــراض تطبيـــق هـــذه القاعدة؛ يتـــم الصرف من احلســـاب املوحد لإليـــرادات البديلـــة، مبوافقة رئيس . 2

اجلامعـــة أو من يفوضه.
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الفصل التاسع: قواعد قبول التبرعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف الخاصة بالجامعة، والتصرف فيها

املادة الثامنة واألربعون

ملجلـــس اجلامعـــة، قبـــول التبرعات، واملنـــح، والوصايا، واألوقـــاف، اخلاصة باجلامعـــة، كما يجوز له قبـــول التبرعات 
املقترنـــة بشـــروط، أو املخصصة ألغـــراض معينة، إذا كانت الشـــروط، أو األغراض تتفق مع رســـالة اجلامعة، وتدر	 

هذه التبرعات يف حســـاب مســـتقل يصـــرف منه لألغـــراض املخصصة لها وفقـــاً للقواعد اآلتية:

تـــودع هـــذه التبرعات يف حســـاب مســـتقل باســـم اجلامعـــة يف البنـــك املركزي الســـعودي، أو أحـــد البنوك . 1
احملليـــة علـــى أن يـــدّور رصيد هذا احلســـاب ســـنوياً.

يتم تقييم األصول واألعيان املتبرع بها حال استالمها.. 2
تسجل جميع التبرعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف، يف سجل خاص.. 3
يكون الصرف من التبرعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف، وفقاً للقواعد اآلتية:. 4

إذا كان التبـــرع، أو املنحـــة، أو الوصيـــة أو الوقـــف نقـــداً، أو عينـــاً، وحـــدد املتبرع طرق االســـتفادة منه أ. 
فتصـــرف يف األغراض احملـــددة من قبـــل املتبرع.

إذا كان التبـــرع، أو املنحـــة، أو الوصيـــة، أو الوقـــف، نقـــداً، أو عيناً ولـــم يحدد املتبرع طرق االســـتفادة ب. 
منهـــا، يحـــدد مجلس اجلامعـــة طرق االســـتفادة منها.

يتم الصرف من احلساب املستقل مبوجب مستندات رسمية، ويخضع لرقابة املراقب املالي.	. 

يتـــم الصـــرف مـــن احلســـاب املســـتقل مبوافقة رئيـــس اجلامعة يف حـــدود مليون ريـــال، ومـــا زاد عن ذلك     . 5
اجلامعة. ملجلـــس  يكون 

علـــى املراقـــب املالـــي فحـــص، ومراجعـــة الســـجالت اخلاصـــة بالتبرعـــات، واملنـــح، والوصايـــا، واألوقاف . 6
واحلســـاب املســـتقل، دوريـــاً، ورفـــع تقرير بذلـــك لرئيـــس اجلامعة.

علـــى مراجـــع احلســـابات اخلارجي يف نهاية كل ســـنة مالية، التأكد من تســـجيل األصـــول، واألعيان، املتبرع . 7
بهـــا ضمـــن موجودات اجلامعة حســـب القواعد احملاســـبية املتعارف عليهـــا، ويرفع بها تقريـــر ملجلس اجلامعة. 

القاعدة التنفيذية:

تتولـــى اإلدارة العامة لإليرادات البديلة مســـؤولية اإلشـــراف املالـــي واإلداري على التبرعـــات، واملنح، والوصايا، . 1
واألوقـــاف واســـتالمها، وإعداد محاضر اســـتالم لها؛ متهيـــداً للرفع بها إلـــى مجلس اجلامعة.

دون اإلخالل بأحكام املادة )	4( من الالئحة؛ يراعى يف قبول التبرعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف ما يلي:. 2
عدم تعارضها مع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.أ. 

أال يترتب للمتبرع مزايا مالية منها، وأال تكون مشروطة بتحقيق مصلحة خاصة.ب. 
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الفصل العاشر: االستثمار

املادة التاسعة واألربعون 
للجامعـــة اســـتثمار أصولهـــا الثابتـــة، أو املنقولـــة، أو أموالهـــا، أو منتجاتها، أو ما تقرر اســـتثماره مـــن أموال، يف . 1

حســـاب اإليـــرادات البديلـــة للجامعة وذلـــك وفقاً للضوابـــط اآلتية:

القاعدة التنفيذية:

تتولـــى إدارة االســـتثمار مهـــام اإلدارة واإلشـــراف على األنشـــطة االســـتثمارية للجامعة، وفق خطط وسياســـات . 1
االســـتثمار املعتمدة. 

مـــع مراعـــاة األحـــكام املنظمة لذلـــك؛ للجامعة بناًء علـــى موافقة جلنة االســـتثمار تنمية عوائد اســـتثماراتها يف . 2
تأســـيس الشـــركات، والدخول يف شـــركات قائمة، وإجراء عمليات الشـــراء، واالندما	، واالســـتحواذ.

أال يتعارض االستثمار مع أهداف اجلامعة ورسالتها وخطتها االستراتيجية.أ. 

أن يتم االستثمار بناًء على دراسة جدوى اقتصادية ممنهجة.ب. 

تشـــكل بقـــرار مـــن مجلـــس اجلامعـــة جلنـــة لالســـتثمار، تكـــون منبثقـــة منـــه وتابعة لـــه غرضها اإلشـــراف على . 3
اســـتثمارات اجلامعـــة، وإعـــداد سياســـاته واقتـــراح خططه االســـتثمارية الســـنوية؛ العتمادها من مجلـــس اجلامعة.

تتألـــف جلنة االســـتثمار مـــن ثالثة أعضاء علـــى األقل من ذوي اخلبـــرة واالختصاص، يكون رئيســـها من أعضاء . 4
مجلـــس اجلامعـــة، وعضويـــن على األقل من خـــار	 اجلامعة، ويتم حتديـــد مكافأتهم بقرار التشـــكيل بحد أقصى 
)60000( ســـتون ألـــف ريـــال لكل منهـــم بالســـنة املالية، وتصرف مـــن اإليـــرادات البديلة للجامعة، علـــى أال يقل 

عـــدد اجتماعـــات اللجنة عن أربعة اجتماعات يف الســـنة.

املادة الخمسون 
تـــودع إيـــرادات االســـتثمار يف حســـاب رئيســـي مســـتقل باســـم اجلامعة يف أحـــد البنـــوك، أو املؤسســـات املالية . 1

املرخـــص لهـــا بالعمـــل يف اململكة.
يتم الصرف من احلســـاب املســـتقل لالســـتثمار بقرار من رئيس اجلامعة، بناء على موافقة من جلنة االســـتثمار، . 2

يف األغراض اآلتية:
االستثمار وفق اخلطة االستثمارية املعتمدة من مجلس اجلامعة.أ. 
دراسات اجلدوى وغيرها من الدراسات الالزمة املتعلقة باالستثمار.ب. 
تكاليـــف التعاقد مـــع الكفاءات كاخلبراء، واملستشـــارين، واملتخصصني من غير منســـوبي اجلامعة، املســـتعان 	. 

بهـــم للعمل يف مجال االســـتثمار باجلامعة. 
تكاليـــف منســـوبي اجلامعـــة مـــن ذوي االختصاص واخلبـــرة الذين مت االســـتعانة بخدماتهم للقيام بدراســـات د. 

اجلـــدوى وغيرهـــا من الدراســـات الالزمة املتعلقة باالســـتثمار.
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توفير األثاث، واألجهزة املكتبية، والقرطاســـية، واملســـتهلكات األخرى اخلاصة بأنشـــطة االستثمار والوحدات هـ. 
باجلامعة. عليه  املشرفة 

القاعدة التنفيذية:

تضع جلنة االســـتثمار باجلامعة خطة اســـتثمارية تُعتمد من مجلس اجلامعة، تتضمن مجاالت االســـتثمار وعوائده، 
واملشاريع املســـتهدفة، وامليزانية التقديرية لها، واإليرادات املتوقعة.

علـــى املراقب املالي يف اجلامعة فحص ومراجعة الســـجالت اخلاصة باحلســـاب املســـتقل الســـتثمارات اجلامعة . 3
دوريـــاً، ورفـــع تقرير بذلـــك للجنة االســـتثمار، ويزود رئيس اجلامعـــة ورئيس مجلس اجلامعة بنســـخة منه.

علـــى مراجـــع احلســـابات اخلارجـــي يف نهاية كل ســـنة ماليـــة التأكد مـــن تســـجيل االســـتثمارات وعوائدها وما . 4
صـــرف منهـــا، حســـب القواعد احملاســـبية املتعـــارف عليهـــا، ويرفع بهـــا تقرير ملجلـــس اجلامعة.

تكـــون صالحيـــة املوافقـــة علـــى الصرف من حســـاب االســـتثمار لرئيس اجلامعة يف حدود خمســـة عشـــر مليون . 5
ريـــال لـــكل حالـــة ومـــا زاد عن ذلك يكـــون لرئيس مجلـــس اجلامعة أو مـــن يفوضه.

ال يجوز لرئيس اجلامعة ووكالئها استالم أي مكافآت أو مزايا مالية من إيرادات استثمارات اجلامعة.. 6

الفصل الحادي عشر: حساب اإليرادات البديلة املوحد وأوجه اإلنفاق منه

املادة الحادية والخمسون 
يتم مع نهاية كل سـنة مالية حتويل رصيد احلسـاب املسـتقل الوارد يف املادة )السـابعة واألربعون( من هذه الالئحة، . 1

بعـد اسـتبعاد جميـع االلتزامـات )االرتباطـات( التعاقديـة والتشـغيلية علـى هـذا احلسـاب، وكذلـك حتويـل مـا يتقـرر 
حتويله سـنوياً من حسـاب االسـتثمار الوارد يف املادة )اخلمسـون( من هذه الالئحة، وفق سياسـة االسـتثمار وخطته 

املعتمـدة، إلـى حسـاب بنكـي موحـد لإليـرادات البديلة للجامعة مبسـمى: حسـاب اإليـرادات البديلة للجامعة.
حتتفظ اجلامعة بإيراداتها املودعة يف حساب اإليرادات البديلة، ولها استثمارها وفقاً ألحكام هذه الالئحة.. 2
يتم الصرف من حساب اإليرادات البديلة مبوافقة من مجلس اجلامعة، وذلك يف األوجه اآلتية:. 3

املشاريع الطارئة التي ال يوجد لها مخصصات تدعمها يف ميزانية اجلامعة املعتمدة.أ. 
توفير املتطلبات واالحتياجات امللحة للجامعة وكلياتها ومراكزها.ب. 
دعم البرامج العلمية واألكادميية والبحثية للجامعة والبرامج واألنشطة الطالبية التي لم تدعم يف ميزانية اجلامعة.	. 
النفقـــات التشـــغيلية كنفقـــات الصيانـــة والنظافـــة واحلراســـة التـــي ال تكفي االعتمـــادات املخصصـــة لها يف د. 

ميزانيـــة اجلامعـــة لتغطيـــة نفقاتها.
املشاريع الرأسمالية التي لم تدعم أو تعتمد يف ميزانية اجلامعة.هـ. 
أية أوجه صرف أخرى يحددها مجلس اجلامعة.و. 
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القاعدة التنفيذية:

مـــع مراعـــاة مـــا ورد يف الفقـــرة )5( مـــن هذه املـــادة، لرئيس اجلامعة؛ تشـــكيل جلـــان تنفيذية أو إشـــرافية، ممولة 
مـــن حســـاب اإليـــرادات البديلـــة، تختص بــــتأدية مهام معينة تُســـند إليها، ويتضمـــن قرار التشـــكيل اختصاصاتها، 
وصالحياتها ومددها، على أال تتجاوز مكافأة أعضائها )5000( خمســـة أالف ريال لكل منهم يف الفصل الدراســـي 

الواحد.

 مـــع مراعـــاة مـــا ورد يف املـــادة )التاســـعة واألربعـــون( من هذه الالئحـــة، ومـــا ورد يف الفقرة )3( من هـــذه املادة، . 4
تكـــون صالحيـــة املوافقـــة على الصرف من حســـاب اإليـــرادات البديلة لرئيس اجلامعة يف حدود خمســـة عشـــر 

مليـــون ريـــال لـــكل حالة ومـــا زاد عن ذلك يكـــون لرئيس مجلـــس اجلامعة أو مـــن يفوضه.
فيمـــا عـــدا ما يصدره مجلس شـــؤون اجلامعات من قرارات تتعلـــق مبكافآت ومزايا رئيـــس اجلامعة ووكالئها، ال . 5

يجـــوز صـــرف أي مكافآت أو مزايا مالية من حســـاب اإليرادات البديلة لرئيـــس اجلامعة ووكالئها.

الفصل الثاني عشر: أحكام عامة

املادة الثانية والخمسون 

على اجلامعة التنسيق مع وزارة املالية الطالعها على أرصدة وحركة جميع حسابات اإليرادات البديلة للجامعة.

املادة الثالثة والخمسون 

كل مـــا لـــم يـــرد فيـــه نص خاص يف هـــذه الالئحة، يطبق بشـــأنه نظام مجلـــس التعليـــم العالي واجلامعـــات، ولوائحه 
التنفيذيـــة، واألنظمة، واألوامر، والقرارات الســـارية.

املادة الرابعة والخمسون 

تلغي هذه الالئحة، اللوائح املالية احلالية للجامعات.

املادة الخامسة والخمسون 

مـــع مراعـــاة أحكام نظـــام مجلس التعليم العالـــي واجلامعات، وما ورد يف هـــذه الالئحة، تضع اجلامعـــات اإلجراءات 
التفصيليـــة الالزمة لتنفيـــذ هذه الالئحة.

املادة السادسة والخمسون 

يبدأ العمل بأحكام هذه الالئحة بعد شهرين من تاريخ املوافقة عليها.
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