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 الالئحة المالية

 لمجلس النشر العلمي في الجامعة
---------------- 

 (1) مادة
مووي  ووس النشوور الع مووي ميتانيوو محووتم يمترحروو مج ووس النشوور الع يكووول لمج

مع . مع حنوي وتدرج ضمل ميتاني الج س الج ير مج  ويواف ع

 (2مادة )

س  لي لمج معو وتنتروي تبدأ الحن الم ج ليو ل مي مع بدايو الحون الم النشر الع

ئر . نتر  ب

 (3مادة )
مووي ميتانيوو تمديريوو تتضوومل  ووس النشوور الع والمصووروف  اإليوورادايموود مج

وووس وتعتبووور الميتانيووو  دمووو مووول تبوووا المج تشوووتر واعتم س ويوووت من لمج صووو بووو الخ

ي س الذي يمكل بواحطته تحديد معو ير الصور  لكوا بنود مول بنوود التمديري مي األح

 المصروف .

 (4مادة )

وو  أي بنوود موول بنووود  وت فووي الصوور  ع مووي التجوو ووس النشوور الع ال يجوووت لمج

و   ذ البند يوت  الصور  ع ل ن المصروف الواردة في الميتاني التمديري وفي ح

وو موول بنوود الوو   خوور متوو  تحموو وفوور فووي بنوود  خوور ت                مووذا البنوود ويمكوول اجوورال المن

لميتاني التمديري . و المتوتع ب  أو الحصوا ع  ايرادا ت

 (5مادة )
مي مل : س النشر الع  تتكول ايرادا مج

مع . - أ  له في ميتاني الج د المخصص ألعم  االعتم

مع . -   مي في ميتاني الج مجال الع دا المخصص ل  االعتم

بت والمنمول . - ج   ريع أمواله الث
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بم .وفورا  - د   ميتاني الحنوا الح

يروو   -موو  ي والمعونوو والتبرعوو وأيوو ايوورادا أخوور  يوافوو ع الربوو والوصوو

مي . س النشر الع  مج

 (6مادة )
وس  رم مج ر  الكويتيو يختو مي بأحد المص س النشر الع ف أمواا مج تودع ك

وو  محووتندا صوور  تعتموود موول رئوويس مج ل ع مووي ويووت الصوور  بنوو ووس النشوور الع

معو  مع وبشيك يوتعر الرئيس أو أميل ع الج ج مي أو األميل الع ل النشر الع

وووس  ل  مووول أموووواا المج         وفووو مووو موووو وارد فوووي موووذم الالئحووو وال تصووور  أيووو مبووو

طه . ص بنش ا خ  اال ألعم

بووه  لوو  ي مووي فووي ح ووس النشوور الع معوو مموو رئوويس مج            ويمووو أموويل عوو الج

ته الواردة في مذم الالئح . ف صالحي  في ك

 (7) مادة
صوو تكووول تحوو  وو خ فوو محووتندا الصوور  واإليوورادا فووي م ووك ك تح

معوو ل طووالع  لج ليوو ب مووي واإلدارة الم ووس النشوور الع ب مج تصوور  مراتوو ححوو

ير في أي وت .  ع

 ( 8مادة )
ته . س ومصروف ص بيل ايرادا المج  ال يجوت عما مم

 (9مادة )

تل والمشوتري  يل والمخو لموك صو بو وائح الخ مي ال س النشر الع يضع مج

لووو جرووو أعم يذيووو التوووي تحت ا التن ألعمووو ميووو ب لي واإلداري ل ت المووو  هوتعيووويل الجرووو

ا المجال .  وأعم

 (10مادة )
تر والحووجال  ميوو بمحووج الوودف ووس والمجووال الع مج لي ل ت الموو تووت الجروو ي

نر :والحندا ال لي اآلتي بي  م
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موو  -1 ي  –دفتوور اليوميوو الع يووت الميوود فيووه موول واتووع الحووندا والمحووتندا األصوو

يم . لطريم الح ك ب  والتي تح

ذ الع  -2 م . –دفتر األحت  يت الترحيا اليه مل دفتر اليومي الع

بت  -3 معتمود  يت الميد في مذا الحجا مل واتع محضر جورد  –حجا األصوا الث

ل األصوا مل  و اتتنو ريخيو لتك لميمو الت موي ومميمو ب س النشور الع رئيس مج

و  أل يشوما موذا ال محوتندا المييودة لوذلج ع حوجا وصو دتيمو ل صوا طبم ل

س .وتحجيال لال  حترالك ونحبتر ويراعي اثب جميع أصوا المج

يوووا اإليووورادا والمصوووروف  -4 يوووا ايووورادا ومصوووروف  –دفتووور تح يوووت تح

ير . ر  ع حبي المتع س برذا الدفتر طبم ل صوا المح  المج

س ب المج لي التي يج احتخدامر في حح   : الحندا الم

 . حند صر  نمدا/ شيك  - أ 

ا   -    .حند تبض / ايص

 . حند تيد يومي  - ج 

ي  عما –أمر شرال   - د   . تك

ح ومطبوع ويج  ة ع  أل تكول جميع مذم الحندا ذا أرت مح مراع

س احتخدا أي حندا أخر   مج حا الرتمي بكا دت عند احتخدامر ويمكل ل التح

ي . لي الداخ ب الم في يرام التم لتحمي الرت  اض

تر الشويك فوي عرودة  ليو ودفو تر والحوجال والحوندا الم وتكول جميوع الودف

ته ويكوووول محوووئوال عووول ذلوووج أ صووو لي بعووود تحديووود اختص ت المووو ووو  الجرووو مووو مخت

 الجر    .

 (11مادة )
نوو  س اذا ك لمج صوو بوو ا الخ يوو  بووأدال خوودم أو األعموو يووت الشوورال أو التك

شرة  ( د.ج 5000) تيمتر ال تتيد ع  مي مب س النشر الع دم مل رئيس مج عتم ب

مع . ج دم محبم مل تبا األميل الع ل  واذا تاد تيمتر ع  ذلج فيج اعتم
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 ( 12مادة )

س  لمج صوو بوو ريوو الخ لي والمصووروف الج د المصووروف الرأحووم يووت اعتموو

ووس النشوور ا وو  )وشووئونه اإلداريوو موول رئوويس مج مووي فيموو ال يتيوود ع     د.ج( 5000لع

مع . دم مل أميل ع الج  وم تاد ع  ذلج فيكول اعتم

 ( 13مادة )

س ح محتديم تيمتر  مج صر  منر ع  النثريو ي د.ج( 100)يصر  ل

وت ج التي ال تتج في المورة الواحودة بو ذل مول رئويس  د.ج( 25) والمصروف الع

ي  ع م ب  المنصر  ال س ع  أل تجدد ح المصروف النثري ك  (%75)المج

فو محوتندا الصور   ل  المنصورف مييودة بك مل تيم الح ، ويج أل تكول المب

 صرفر . مرتب حح تواريخ

 (14مادة )
ي الصر  :  تنكي عم

ووس ويجوووت  -1 وو  البنووج المووودع بووه أمووواا المج يكووول الصوور  بموجوو شوويك ع

 . فمط( د.ج 25)  الصر  نمدا ع  أال يتيد في المرة الواحدة ع 

ي الصر  التي تجري حووال نمودا أو بشويك يجو أل توت بموجو  -2 جميع عم

يو الصور  حندا صر  ع  أل تحتكما المح صر  تبوا عم تندا المييدة ل

 ومذم المحتندا مي اآلتي :

وس أو أمويل    - أ  يو  بوأدال العموا موتعو مول رئويس المج صورة مل أمور التك

دة ) مع وف الصالحي الواردة في م  ( مل مذم الالئح .11ع الج

مواصو  -   بمو الموواد المووردة ل يود مط تورة الشرال معتمدة بم ي أصا ف

وب .ا  لمط

ميمو - ج  يود احوتالمه ل يود العموا ي يوذ العموا ي ئ بتن ا مل المورد أو المو      ايص

يد احتال المب  .  أو توتيعه ع  حند الصر  بم ي
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 (15مادة )
وووه  وووس لمووول ينتدبوووه أو يك لح المج ا لصووو فوووع نكيووور أعمووو يجووووت صووور  مك

مع و يرم وذلج بموافمو رئويس لج يل ب م س مل الع وس واألمويل العو  المج المج

مع . ج  ل

 (16مادة )
مي أو  س النشر الع ل مج ل الغ يتهفي ح ل  تص توه بعود الوفو ك فو ممت تويوا ك

. مع ته ال  الج لتتام  ب

 (17مادة )
مع فيم لو يورد فيوه  لي المعموا بر في الج وائح الم تطبي أحك الموانيل وال

 نص برذم الالئح .

 (18مادة )
مع .يعم س الج دم مل تبا مج ريخ اعتم  ا برذم الالئح مل ت

 


	لمجلس النشر العلمي في الجامعة

