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 الالئحة المالیة  
                  للجنة المركزیة لدعم جامعة الكویت

 مقدمة 
تحقیق  شأنھا  من  متطورة  فكرة  ھي  الكویت  جامعة  لدعم  المركزیة  اللجنة 

، وذلك   للجامعة  العلیا  لإلدارة  المباشر  المالیة واإلداریة تحت اإلشراف  االستقاللیة 

االحتیاجات األكادیمیة للجامعة ولتحقیق طموحاتھا لدعم بعض المجاالت  بھدف تغطیة  

المرونة عاملي  من خالل  وذلك   ، الروتین  والس  العلمیة  عن  وبعیداً  التنفیذ  في  رعة 

موعة دفتریة مستقلة خاصة بنشاط ومج   لي محكم في قواعده وبدوره مستندیھوبنظام ما

 عمال اللجنة .وأ

 ةــالقواعد المالی

یكون للجنة المركزیة لدعم جامعة الكویت میزانیة سنویة مستقلة ، ویتم    ) 1مادة (

تمویلھا من المساھمات والتبرعات واإلعانات والھبات التي ال تتعارض مع  

الغرض األساسي الذي أنشئت من أجلھ الجامعة ، ویتم الصرف منھا لتلبیة 

   .  لبحثیة والعلمیةاحتیاجات الجامعة لتحقیق طموحاتھا األكادیمیة وا

على   ) 2مادة ( فیھ  التصرف  ویتم  المحلیة  الكویتیة  البنوك  بأحد  حساب  للجنة  یفرد 

 النحو الذي سیرد ذكره فیما بعد . 

یتم اعتماد قبول المساھمات والتبرعات واإلعانات والھبات لحساب اللجنة  ) 3مادة (

ھا بالحساب البنكي المركزیة من مدیر الجامعة ، على أن یتم إیداع النقدي من

 للجنة .
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تتولى اللجنة المركزیة لدعم الجامعة الصرف من حصیلة ما تتلقاه من دعم   )4مادة (
على أوجھ النشاط في ضوء االحتیاجات التي تراھا مناسبة خالل كل سنة 

 مالیة .

في   ) 5مادة ( للجامعة  المالیة  السنة  بدایة  مع  للجنة  المالیة  السنة  وتنتھي    1/4تبدأ 
 .  31/3نتھائھا في با

عتمد من رئیس  یتم الصرف من حساب اللجنة بموجب مستندات أصلیة ، تُ   ) 6مادة (
لھذه  باالعتماد  الغیاب  حالة  في  مقامھ  الجامعة  عام  أمین  ویقوم  اللجنة 

 المستندات . 

تمارسھ  ) 7مادة ( بما  المتصلة  األغراض  على  اللجنة  حساب  من  الصرف  یقتصر 
 .لجنة الدعم من نشاط  

اللجنة  ) 8مادة ( باسم  بموجب سندات صرف  تتم  أن  الصرف یجب  جمیع عملیات 
 على أن یرفق بھا المستندات المؤیدة للصرف :

 صورة من اعتماد الصرف المسبق .  •
 أصل المطالبة معتمدة .  •
سند قبض أو إیصال من الغیر یفید استالم الشیك أو توقیعھ على سند   •

 الصرف بما یفید االستالم . 

تراعى كافة القواعد واألصول المحاسبیة بمسك الدفاتر والسجالت وتحلیل   ) 9ماده (
بالصرف  الخاصة  المستندات  جمیع  وتحفظ   ، واإلیرادات  المصروفات 

 واإلیرادات في ملفات خاصة ..... ویراعى اآلتي : 

 :بالنسبة للدفاتر المالیة  - أ

من   • فیھ  القید  ویتم  العامة  الیومیة  دفتر  إمساك  السندات  یتم  واقع 
 والمستندات األصلیة والتي تحفظ بالطریقة السلیمة . 

 دفتر األستاذ العام ویتم الترحیل إلیھ من دفتر الیومیة العامة . •
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إیرادات  • تحلیل  ویتم   ، والمصروفات  اإلیرادات  تحلیل  دفتر 
ومصروفات اللجنة بھذا الدفتر طبقاً لألصول المحاسبیة المتعارف 

 علیھا . 
 

 : لسندات المالیةبالنسبة ل  -ب
 سند صرف شیك .  •
 سند قبض .  •
 سند قید یومیة .  •

 لسندات ذات أرقام مسلسلة ومطبوعة . اعلى ان تكون جمیع ھذه 

وتكون جمیع الدفاتر والسجالت والسندات المالیة ودفاتر الشیكات في 

 إدارة الشئون المالیة بالجامعة . لدى عھدة 

) تتم عملیة الشراء وتقدیم كافة الخدمات واألعمال التي تعتمد كنشاط للجنة 10مادة (

الدعم وذلك بعد الحصول على عدة عروض أسعار لما یزید عن األلف  

 واختیار األفضل من ھذه العروض .  –ثالث كحد أدنى  –دینار 

 :   تنظیم عملیات الصرف) 11مادة (

 نك المودع بھ أموال اللجنة.لى البیكون الصرف بموجب شیكات ع   -أ

جمیع عملیات الصرف یجب أن تتم بموجب سندات صرف یتم التوقیع   -ب
استكمال  یفید  بما  علیھا  التدقیق  بعد  المالیة  الشئون  مدیر  من  علیھا 

 المستندات المؤیدة قبل عملیة الصرف . 
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الصرف  تصدر    –ج لحدود  طبقاً  مشترك  بتوقیع  الصرف  شیكات  جمیع 
 )1المذكورة أدناه : ( 

بحد اقصى حتى         
 د.ك            5000.000

بتوقیع مشترك من األمین العام المساعد للشئون  
 المالیة ومدیر إدارة الشئون المالیة . 

 
بحد اقصى حتى         

 د.ك            10000.000
الجامعة  أمین عام  الدكتور  بتوقیع مشترك من 

 المساعد للشئون المالیة . واألمین العام 
         أكثر من

 د.ك            10000.000
مدیر   الدكتور  األستاذ  من  مشترك  بتوقیع 

 الجامعة  والدكتور أمین عام الجامعة .
 

العاملین  12مادة ( اللجنة من  التكلیف بأعمال لصالح  ) یجوز صرف مكافآت نظیر 

 الجامعة ورئیس اللجنة .  بالجامعة أو من خارجھا وذلك بموافقة أمین عام 

دم مدیر الشئون المالیة بالجامعة الحساب الختامي لنشاط اللجنة وذلك  ) یق13مادة (

ً بعد شھ المالیة موضحا السنة  انقضاء  بھ اإلیرادات والمصروفات   ر من 

السنة   نھایة  بھ في  المتوفرة  والسیولة  البنكي  بالحساب  الخاص  والوضع 

تمھیداً   اللجنة  رئیس  إلى  ورفعھ  العتماده  الجامعة  عام  ألمین   ، المالیة 

 العتماده من مجلس الجامعة . 

) الرصید 14مادة  یؤول  الجامعة  لدعم  المركزیة  اللجنة  تصفیة  أو  إلغاء  حالة  في   (  

النقدي بحسابھا البنكي بعد الوفاء بجمیع االلتزامات إلى إیرادات جامعة  

 الكویت . 

 
   2012) لسنة 40قرار وزاري رقم ()  1(  



 المكتب الفني -جامعة الكویت   ]   3[                   الالئحة المالیة للجنة المركزیة لدعم جامعة الكویت
 

5 
 

) یقوم مجلس الجامعة بتعیین مكتب تدقیق حسابات للجنة المركزیة وتحدید 15مادة (

 ) 2أتعابھ (

( تاریخ اعتمادھا من قبل مجلس    4/2004/ 4) یعمل بھذه الالئحة اعتباراً من  16مادة (

 الجامعة ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2012) لسنة 40) قرار وزاري رقم ( 2( 


