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 الالئحة المالية
عداد الحسابات الختامية   مقدمة : تنظم هذه الالئحة الجانب المالي ابتداء من إعداد الموازنة وتنفيذها وا 

 ومسك الدفاتر بما اليتعارض والنظام و قانون الجامعة  .
 :  أواًل تعريفات

 الجامعة: جامعة النيل األبيض. -1
 المختصة.القانون : قانون الجامعة المجاز من الجهات  -2
 المجلس : يقصد به مجلس إدارة الجامعة القائم بناء على القانون. -3
 اللجنة التنفيذية : يقصد به اللجنة المكونة بناءً على قانون الجامعة . -4
 المدير : يقصد به مدير الجامعة . -5
 الوكيل : يقصد به وكيل الجامعة . -6
 المدير المالي : المدير المالي للجامعة. -7
 يقصد به المحاسبون . وحدة الحسابات : -8
تبدأ من األول ’ الموازنة : يقصد بها المقترح والمخطط تنفيذه للعام الجديد من إيرادات و مصروفات  -9

 من يناير من كل عام وتنتهي عند الحادى والثالثون من ديسمبر منه.
 الميزانية : الحسابات الختامية المنتهية للفترة السابقة. -10

 . إدارة الجامعةالقانوني المحدد من قبل مجلس  المراجع : يقصد به المراجع -11

 :  ثانيا المهام والواجبات
 الموازنة : يتم اعتماد النظام النقدي في تقدير المصروفات واإليرادات  -1

جانب اإليرادات : يتم احتساب االيرادات المتوقعة للعام الجديد بناًء على المعلومات الفعلية للطالب 
الموجودين بالجامعة حسب كشوفات مكتب المسجل والشؤون العلمية وحسب المصدق به مسبقا من 

الخري غير وكذلك احتساب االيرادات ا’ عبر اللجنة المالية للدفعة الجديدة  إدارة الجامعةمجلس 
 الرسوم الدراسية .

جانب المصروفات : يتم احتساب المصروفات الفصل األول والتسيير والفصل الثالث التنمية 
وتقديرها حسب الفعلي للفصل األول باإلضافة للمشروعات المتوقعة وما يترتب عليها من 

 مصروفات.
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الجازتها إدارة الجامعة يذية لمجلسيتم تقديم الموازنة المقترحة بعد إجازتها من قبل اللجنة التنف
 والمصادقة النهائية عليها .

 تنفيذ الموازنة : -2
االيرادات تحصيل اإليرادات : يتم تحصيل اإليرادات المقترحة خالل العام المحدد ، بحيث يتم 

 تحصيل نصف الرسوم الدراسية للعام قبل نهاية الدراسة في الفصل المحدد على األقل 
ممثلة في رسوم استخراج الشهادات وبرامج الكورسات القصيرة والدراسات المستمرة   اإليرادات األخرى

 يتم تحصيلها عند تقديم الخدمة وكذلك الهبات والتبرعات .
 المصروفات : يتم إتباع اآلتي عند الصرف على بنود الموازنة المصدقة .

 أن يكون البند المراد الصرف عليه مضمن بالموازنة المصدقة. -1
 تم الصرف على أي بند بالتجاوز لما هو مصدق , إال بعد موافقة اللجنة التنفيذية .ال ي -2
 عند نفاذ البند قبل نهاية العام تخاطب اللجنة التنفيذية للموافقة بزيادة االعتماد أو عدمه . -3
يصادق الوكيل على المطالبات المالية واالحتياجات المختلفة المصدقة في الموازنة للعام المعني  -4

. 
 مسك الدفاتر الحسابية يتم بواسطة وحدة الحسابات ، وبإشراف تام من المدير المالي والوكيل. -5
 تقديم التقارير الشهرية والدورية حسب مخرجات برنامج الحسابات المحوسب . -6
إدارة يتم تقديم الحسابات الختامية لكل عام للمراجع القانوني الذي يتم تعيينه بواسطة مجلس   -7

 المراجعة . بقصد الجامعة
 تحددالئحة اللجنة التنفيذية الحوافز االضافية الخاصة بوحدة الحسابات .  -8

 


