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مت استبدال الالئحة املنظمة للشؤون املالية للجامعات 
السابقة بالالئحة امُلعدلة الصادرة بقرار مجلس شؤون 
اجلامعات رقم )1442/4/1(، وتاريخ 1442/9/14هـ.

الطبعة اخلامسة
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

طبعة محدثة

المملكة العربية السعودية

مجلس شؤون الجامعات                       

األَمانة الَعاّمة
Council of Universities’ Affairs



هـ ١٤٤٣مجلس شؤون الجامعات ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

االمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات 
نظام مجلس التعليم العالي و الجامعات ولوائحه.  /   االمانة العامة 

هـ ١٤٤٣. .-  الرياض ، ٥لمجلس شؤون الجامعات - ط
 ص ؛ ..سم ٤٢٤

١-٩٥٨١-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- الجامعات ٢- التعليم العالي - قوانين و تشريعات - السعودية   ١
و الكليات - قوانين و تشريعات - السعودية  أ.العنوان 

١٤٤٣/٣٤١٦ ٣٤٤٫٥٣١٠٧ ديوي 

١٤٤٣/٣٤١٦ رقم اإليداع: 
١-٩٥٨١-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 



خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز

حفظه اهلل ورعاه





صاحب السمو امللكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهـــد
حفظه اهلل ورعاه
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وزير التعليم
رئيس مجلس شؤون اجلامعات

الدكتور / حمد بن محمد آل الشيخ





بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقدمي

احلمــدهلل رب العاملــن والصــالة والســالم علــى 
أشــرف األنبيــاء واملرســلن نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن.

أما بعد
مجلــس  نظــام  مــن  )اخلامســة(  الطبعــة  أقــدم  أن  يســرني  فإنــه 
التعليــم العالــي واجلامعــات ولوائحــه وذلــك بعــد مضــي )ســبع( 
عــام  صــدرت  التــي  )الرابعــة(  الطبعــة  صــدور  علــى  ســنوات 
شــؤون  ملجلــس  العامــة  األمانــة  مــن  وحرصــًا  )1436هـــ/2015م(، 
اعتمــاده  مت  مــا  اجلديــدة  الطبعــة  تضمــن  علــى  اجلامعــات 
اعتمــد  فقــد  مــن مجلــس شــؤون اجلامعــات،  لوائــح معدلــة  مــن 
املجلــس بقــراره رقــم )1442/4/1( املتخــذ يف اجتماعــه )الرابــع( 
املعقــود بتاريــخ 1442/9/14هـــ، الالئحــة املنظمــة للشــؤون املاليــة 
يف اجلامعــات وفقــًا للصيغــة املعدلــة، وقــد تضمنــت هــذه الصيغــة 
 ،)47،38،37،35،33،18،8،4،2( األرقــام  ذوات  هــي  مــواد   )9( تعديــل 
كمــا تضمنــت الالئحــة إضافــة مــواد جديــدة عددهــا )7( مــواد هــي 
املــواد ذوات األرقــام )52،51،50،49،40،29،28(، باإلضافــة إلــى حــذف 

.)19،17( همــا:  مادتــن 



وقــد مت إجــراء هــذه التعديــالت علــى صيغــة الالئحــة الســابقة بنــاًء 
على التوجيه الكرمي املبني على قرار مجلس الوزراء املبلغ ببرقية 
معالــي رئيــس الديــوان امللكــي رقــم )15288( وتاريــخ 1442/3/18هـــ، 
املتضمــن يف الفقــرة )2( مــن البنــد )ثالثــًا( توجيــه مجلــس شــؤون 
اجلامعــات بالقيــام مبراجعــة الالئحــة املنظمــة للشــؤون املاليــة يف 
اجلامعــات لتضمينهــا أحكامــًا تنظــم اإليــرادات الذاتيــة للجامعات 
لهــا،  التابعــة  االستشــارية  والدراســات  البحــوث  ومراكــز  ومعاهــد 
وأحــكام تنظــم نشــاط االســتثمار يف اجلامعــات وفــق مــا ورد مــن 
الالئحــة يف  تضمــن  وقــد مت  مــن مالحظــات  الرقابيــة  اجلهــات 
صيغتهــا املعدلــة جميــع هــذه األمــور ومت إدراج نســخة معدلــة منهــا 

يف هــذه الطبعــة وضعــت مــكان الالئحــة الســابقة.
التــي تضمنتهــا  والالئحيــة  النظاميــة  بالنســبة للمجموعــة  أمــا 
هــذه الطبعــة فهــي نفســها التــي تضمنتهــا الطبعــة الســابقة وهــي:

الدراســة  الئحــة  واجلامعــات،  العالــي  التعليــم  مجلــس  نظــام 
واالختبارات للمرحلة اجلامعية، الالئحة املنظمة للشؤون املالية 
يف اجلامعــات اجلديــدة املعدلــة، الئحــة توظيــف غيــر الســعودين 
اجلامعــات  ملنســوبي  والتدريــب  االبتعــاث  الئحــة  اجلامعــات،  يف 
الالئحــة  اجلامعــات،  يف  العليــا  للدراســات  املوحــدة  الالئحــة   ،
املنظمــة لشــؤون منســوبي اجلامعــات الســعودين مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس ومــن يف حكمهــم، الالئحــة املوحــدة للبحــث العلمــي يف 
الطلبــة  لصناديــق  املنظمــة  الالئحــة  إلــى  باإلضافــة  اجلامعــات، 
باملؤسســات التعليميــة والقواعــد املنظمــة للجمعيــات العلميــة يف 

الســعودية. اجلامعــات 



وســيتم تباعــًا إضافــة اللوائــح التــي يتــم اعتمادهــا مــن مجلــس 
شــؤون اجلامعــات ســواء املعدلــة أو اجلديــدة، حيــث يجــري العمــل 
علــى اعدادهــا، حاليــًا وســيتم تضمينهــا يف الطبعــة القادمــة حينما 

يكتمــل اعتمادهــا - مبشــيئة اهلل -.
ويف اخلتــام، أرجــو أن يكــون هــذا العمــل مفيــدًا جلميــع املهتمــن 
يف قطــاع التعليــم العالــي كمــا يســرني أن أعبــر عــن جزيــل شــكري 
ملعالــي رئيــس مجلــس شــؤون اجلامعــات معالــي الدكتــور/ حمــد 
ملجلــس  العامــة  األمانــة  تلقــاه  مــا  علــى  الشــيخ  آل  محمــد  بــن 
يف  وذلــك  مهامهــا  ألداء  ومســاندة  دعــم  مــن  اجلامعــات  شــؤون 
ظــل توجيهــات خــادم احلرمــن الشــريفن رئيــس مجلــس الــوزراء 
وولــي عهــده األمــن ســمو األميــر/ محمــد بــن ســلمان، حيــث شــهد 
التعليــم يف هــذا العهــد الزاهــر نقــالت ملحوظــة تتميــز بالتركيــز 
علــى التخصصــات العلميــة النوعيــة التــي يحتاجهــا ســوق العمــل.

راجيًا للجميع التوفيق والسداد.

                                          األمني العام ملجلس شؤون اجلامعات
                                              د. محمد بن عبدالعزيز الصالح  
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9

فهرس املحتويات
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11

قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ  

1442/9/14هـ 

تعميم برقي عاجل جدًا للجامعات  

الفصل األول: امليزانية 

الفصل الثاني: املشتريات والتكاليف باألعمال 

الفصل الثالث: املستودعات 

الفصل الرابع: التحصيل والصرف 

الفصل اخلامس: الرقابة املالية 

9٥

9٧

99

10٣

10٧

109

111
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• الرقابة املالية قبل الصرف 

• الرقابة املالية بعد الصرف 

الفصل السادس: احلسابات 

الفصل السابع: مكافآت وإعانات الطالب 

الفصل الثامن: أغراض وقواعد الصرف من عائدات قيام 

اجلامعة بالبحوث والدراسات واخلدمات العلمية 

الفصل التاسع: قواعد قبول التبرعات، واملنح، والوصايا، 

واألوقاف اخلاصة باجلامعة، والتصرف فيها 

الفصل العاشر: االستثمار 

الفصل احلادي عشر: حساب اإليرادات البديلة املوحد وأوجه 

اإلنفاق منه 

الفصل الثاني عشر: أحكام عامة 

ملحق بتعديل املادتني )42،41( 

112

11٥

121

12٣

12٧

1٣٣

1٣٥

1٣9

1٤٣

1٤٥



1٣



1٤



1٥
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1٧



18



19



نظام مجلس التعليم العالي20



21 نظام مجلس التعليم العالي

نظــــــــام
مجلس التعليم العالي والجامعات



نظام مجلس التعليم العالي22



2٣ نظام مجلس التعليم العالي



نظام مجلس التعليم العالي2٤



2٥ نظام مجلس التعليم العالي



نظام مجلس التعليم العالي26

يقرر ما يلي:



2٧ نظام مجلس التعليم العالي

أحكــــام عامـــة



نظام مجلس التعليم العالي28



29 نظام مجلس التعليم العالي



نظام مجلس التعليم العالي٣0



٣1 نظام مجلس التعليم العالي

مجلس التعليم العالي



نظام مجلس التعليم العالي٣2



٣٣ نظام مجلس التعليم العالي



نظام مجلس التعليم العالي٣٤

مجلس الجامعة



٣٥ نظام مجلس التعليم العالي



نظام مجلس التعليم العالي٣6



٣٧ نظام مجلس التعليم العالي



نظام مجلس التعليم العالي٣8

مديـر الجامعــة



٣9 نظام مجلس التعليم العالي

وكــــالء الجامعـة



نظام مجلس التعليم العالي٤0

املجلـس العلــمي



٤1 نظام مجلس التعليم العالي



نظام مجلس التعليم العالي٤2

إدارة الكليــة



٤٣ نظام مجلس التعليم العالي

مجالس الكليات واملعاهد



نظام مجلس التعليم العالي٤٤



٤٥ نظام مجلس التعليم العالي

العمداء ووكالؤهم



نظام مجلس التعليم العالي٤6

أقسام الكليات واملعاهد



٤٧ نظام مجلس التعليم العالي



نظام مجلس التعليم العالي٤8

أعضاء هيئة التدريس



٤9 نظام مجلس التعليم العالي

النظام املالي للجامعات



نظام مجلس التعليم العالي٥0



٥1 نظام مجلس التعليم العالي

أحكام ختامية وانتقالية



نظام مجلس التعليم العالي٥2



٥٣ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية

الئحة
الدراسة واالختبارات
للمـرحلــة الجـامعيـة

الطبعة الثانية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية٥٤



٥٥ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية٥6



٥٧ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية٥8



٥9 الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية60



61 الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية62



6٣ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية6٤



6٥ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية66



6٧ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية68



69 الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية٧0



٧1 الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية٧2



٧٣ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية٧٤



٧٥ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية٧6



٧٧ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية٧8



٧9 الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية80



81 الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية82



8٣ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية8٤



8٥ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية86



8٧ الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية88



89 الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية



الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية90
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الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم )2/6( املتوج مبوافقة 
خادم احلرمني الشريفني رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه 
البرقي الكرمي رقم )7/ب/9045( وتاريخ 1416/6/27هـ، وامُلعدلة 

بقرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1(، وتاريخ 
1442/9/14هـ.

الطبعة الثانية

١٤٤٣ هـ )٢٠٢١ م(

Council of Universities’ Affairs

الالئحة املنظمة
للشؤون املالية يف اجلامعات

المملكة العربية السعودية

مجلس شؤون الجامعات                       

األمانة العامة
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       مجلس شؤون اجلامعات ، 1442 هـ

        فهرست مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

مجلس شؤون اجلامعات
         الالئحة املنظمة للشؤون املالية فـي اجلامعات.  / مجلس شؤون 

    اجلامعات .- الرياض ، 1442 هـ
         19 ص ؛ 2٣*1٦٫٥ سم.- )قوانني وتشريعات وانظمة ؛ 1(

     
        ردمك: ٣-٨4٠1-٠٣-٦٠٣-9٧٨

         1- التعليم العالي - قوانني وتشريعات - السعودية   2- التعليم
    العالي - تنظيم وادارة - السعودية    ٣- السعودية - أنظمة ولوائح

    أ.العنوان  ب.السلسلة
        ديوي ٣٧٨٫٥٣1                               1442/114٠4

                رقم اإليداع: 1442/114٠4
                ردمك: ٣-٨4٠1-٠٣-٦٠٣-9٧٨

ح
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المملكة العربية السعودية

مجلس شؤون الجامعات                       

Council of Universities’ Affairsاألمانة العامة
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المملكة العربية السعودية

مجلس شؤون الجامعات                       

األمانة العامة
Council of Universities’ Affairs
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الفصل األول
الـميـزانـيــة
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املادة األولى:
يكــون لــكل جامعــة ميزانيــة مســتقلة خاصــة بهــا، يصــدر بإقرارهــا 
مرســوم ملكــي يحــدد إيراداتهــا، ونفقاتهــا، وتخضــع يف مراقبــة تنفيذهــا 
للديــوان العــام للمحاســبة، والســنة املاليــة للجامعــة هــي الســنة املاليــة 

ــة. للدول
املادة الثانية: 1*

تتكون إيرادات اجلامعة من:
1. االعتمادات التي تخصص لها يف ميزانية الدولة.

2. التبرعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف.
3. ريع أمالكها، وما ينتج عن التصرف فيها أو استثمارها.

4. اإليــرادات الناجتــة عــن بيــع أو اســتغالل أو اســتثمار أصولهــا أو 
منتجاتهــا.

الدراســات،  أو  البحــوث،  القيــام مبشــاريع  عــن  تنتــج  عوائــد  أي   .5
التدريبيــة  أو  الدراســية  أو  االستشــارية  أو  العلميــة  اخلدمــات  أو 
لآلخريــن، أو خدمــات إقامــة املؤمتــرات والنــدوات وورش العمــل 
وامللتقيــات ورعايتهــا، أو خدمــات توفير كوادرها البشــرية ومنســوبيها 

للجهــات األخــرى مقابــل مبالــغ ماليــة.
6. املقابــل املالــي نظيــر اخلدمــات التــي تقــدم للطلبــة أو غيرهــم كإعــادة 
إصــدار الوثائــق والســجالت األكادمييــة وفــق القواعــد والضوابــط التــي 

يقرهــا مجلــس شــؤون اجلامعــات.
7. املقابــل املالــي نظيــر تدريــس أو تدريــب الطــالب الســعوديني أو غيــر 
الســعوديني يف برامجهــا املخصصــة لذلــك وفــق القواعــد والضوابــط 

التــي يقرهــا مجلــس شــؤون اجلامعــات.

1*- ُعدلت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
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8. املوارد املالية األخرى التي يقرها مجلس شؤون اجلامعات.

املادة الثالثة:
تتولــى كل جامعــة حتضيــر مشــروع امليزانيــة اخلاصــة بهــا بالتنســيق 
مــع كليــات اجلامعــة، ومعاهدهــا، ومراكزهــا، وفروعهــا، وإداراتهــا علــى 
أســاس تقديــرات مصروفاتهــا، ويصحــب التقديــرات بيــان باملبــررات 

التــي بنــي عليهــا التقديــر.
املادة الرابعة: 2*

مــع مراعــاة التعليمــات الصــادرة بهــا امليزانيــة العامــة للدولــة، تكــون 
ــي  ــا يف املرســوم امللك ــررة له ــواب املق ــاً لألب ــة وفق ــات كل جامع مصروف

ــة. للميزاني

املادة اخلامسة:
مــع مراعــاة الفتــرات احملــددة مــن قبــل وزارة املاليــة لتقــدمي مشــروع 
امليزانيــة، يقــدم رئيــس اجلامعــة مشــروع امليزانيــة إلــى مجلــس اجلامعــة 

للموافقــة عليــه، ويرفعــه لوزيــر التعليــم.

املادة السادسة:
تتــم املناقــالت بــني البنــود، أو بــني أبــواب امليزانيــة، وفــق مــا يقضــي 

بــه مرســوم امليزانيــة.

املادة السابعة:
ال يجــوز الصــرف إال بنــاء علــى ارتبــاط ســابق، وال يجــوز االرتبــاط 
ــرار  ــد صــدور ق ــة، أو بع ــادات املدرجــة يف امليزاني إال يف حــدود االعتم

بتعديلهــا مــن الســلطة املختصــة.

2* ُعدلت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
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املادة الثامنة: 3*
الدولــة  ميزانيــة  يف  للجامعــة  تخصــص  التــي  االعتمــادات  تــودع 
باســمها يف البنــك املركــزي الســعودي، أو أحــد فروعــه يف اململكــة، 
ويجــوز مبوافقــة مجلــس اجلامعــة إيداعهــا يف مصــرف أو أكثــر إذا 

ذلــك. العمــل  اقتضــت مصلحــة 

3* ُعدلت هذه املادة التي كانت حتمل الرقم )18( وحلت محل املادة )17( التي مت حذفها مبوجب قرار 
مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
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الفصل الثاني
املشتريات والتكليف باألعمال
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املادة التاسعة: 
باألعمــال،  والتكليــف  باملشــتريات  يتعلــق  فيمــا  اجلامعــة  لرئيــس 

اآلتيــة: الصالحيــات 
أ. طــرح املنافســات العامــة للمشــتريات، واألعمــال، والبــت فيهــا، مبــا ال 
يتجــاوز خمســة عشــر مليــون ريــال، ومــا زاد عــن ذلــك يكــون البــت فيــه 

لرئيــس مجلــس اجلامعــة.
ب. التكليــف املباشــر لتنفيــذ األعمــال، والشــراء املباشــر، يف حــدود 

مليــون ريــال.
ت. قبــول العطــاء الوحيــد يف حــدود املبالــغ املوضحــة أعــاله ممــا هــو داخــل 
يف صالحيتــه، وكانــت حاجــة العمــل ال تســمح بإعــادة طــرح العمليــة يف 

منافســة أخــرى.

املادة العاشرة:
املتعلقــة  املاليــة  صالحياتــه  بعــض  يفــوض  أن  اجلامعــة  لرئيــس 
باملشــتريات، والتكليــف باألعمــال، لــوكالء اجلامعــة، والعمــداء، ومديــري 
املعاهــد، ورؤســاء األقســام، وغيرهــم باجلامعــة وفــق نظــام املنافســات 
حســب  متدرجــاً  التفويــض  يكــون  أن  علــى  احلكوميــة،  واملشــتريات 

مســؤولية الشــخص املفــوض إليــه.

املادة احلادية عشرة:
يتعلــق  فيمــا  الالئحــة  هــذه  خــاص يف  نــص  بــه  يــرد  لــم  مــا  كل 
باملشــتريات والتكليــف باألعمــال، تطبــق بشــأنه األحــكام الــواردة يف 
نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة والئحتــه التنفيذيــة، ومــا يطــرأ 

عليهمــا مــن تعديــالت.

الالئحة املنظمة للشؤون املالية في اجلامعات
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املادة الثانية عشرة:
مــع مراعــاة القواعــد املنظمــة لتأجيــر وإزالــة املبانــي احلكوميــة، 

واالســتئجار مــن الغيــر، لرئيــس اجلامعــة، أو مــن يفوضــه:
أ. تأجير ممتلكات اجلامعة، وجتديد عقود اإليجار، أو فسخها. 

 ب. إزالة املباني إذا كانت آيلة للسقوط، أو تشكل خطراً.
 ت. استئجار األعيان، أو العقارات من الغير.

الالئحة املنظمة للشؤون املالية في اجلامعات
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الفصل الثالث
املستودعات
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املادة الثالثة عشرة:
يتــم جــرد جميــع موجــودات اجلامعــة جــرداً فعليــاً مــرة كل ســنتني علــى 
األقــل بواســطة جلنــة يشــكلها رئيــس اجلامعــة، وذلــك ملطابقتهــا بســجل 
األصــول، ورفــع تقريــر بذلــك لرئيــس اجلامعــة، وفيمــا عــدا ذلــك يطبق يف 
تنظيــم مســتودعات اجلامعــة قواعــد وإجــراءات املســتودعات احلكوميــة 
الصــادرة بقــرار وزيــر املاليــة رقــم 4201/21 وتاريــخ 1403/8/11هـــ ومــا 

يطــرأ عليهــا مــن تعديــالت.

الالئحة املنظمة للشؤون املالية في اجلامعات
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الفصل الرابع
التحصيل والصرف

الالئحة املنظمة للشؤون املالية في اجلامعات
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املادة الرابعة عشرة:
عمــادة  أو  معهــد،  أو  كليــة،  لــكل  مســتدمية  ســلفة  صــرف  يجــوز 
مســاندة، أو مركــز، أو إدارة يف اجلامعــة، بقــرار مــن رئيــس اجلامعــة، أو 
مــن يفوضــه يحــدد البنــود التــي تصــرف عليهــا، وتكــون الســلفة يف عهــدة 
أمنــاء الصناديــق، أو مأمــوري الصــرف، أو مديــر اإلدارة، ويتــم ذلــك وفقــاً 

لقواعــد تنفيــذ امليزانيــة.

املادة اخلامسة عشرة:
يكلــف رئيــس اجلامعــة، أو مــن يفوضــه يف مواعيــد غيــر معينــة، مــن 
يقــوم بجــرد نقــود الســلفة املســتدمية، ويجــب تصفيــة هــذه الســلفة قبــل 

نهايــة كل ســنة ماليــة.

املادة السادسة عشرة:
رئيــس  مــن  بقــرار  مؤقتــة ألغــراض محــددة  يجــوز صــرف ســلفة 
اجلامعــة أو مــن يفوضــه، ويجــب تســوية هــذه الســلفة مبجــرد انتهــاء 

الغــرض الــذي صرفــت مــن أجلــه.
املادة السابعة عشرة: 4*

ّصــل اجلامعــة وتــودع  فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص يف هــذه الالئحــة، حُتَ
إيراداتهــا يف حســاب أو أكثــر باســمها يف أي مــن البنــوك واملؤسســات 
أو  مــن احلســاب  اململكــة، ويصــرف  بالعمــل يف  لهــا  املرخــص  املاليــة 

احلســابات وفــق أحــكام هــذه الالئحــة.

4* ُعدلت هذه املادة التي كانت حتمل الرقم )18( وحلت محل املادة )17( التي مت حذفها مبوجب قرار 
مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ. 
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الفصل اخلامس
الرقابة الـمالية

الرقابة املالية قبل الصرف
الرقابة املالية بعد الصرف
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الرقابة املالية قبل الصرف
املادة الثامنة عشرة:

يكــون للجامعــة مراقــب مالــي، ومســاعد لــه، أو أكثــر، وفقــاً حلاجــة 
العمــل، يختارهــم مجلــس اجلامعــة، بنــاء علــى ترشــيح رئيــس اجلامعــة، 
ــة للتجديــد، ويكونــون مســؤولني أمــام مجلــس  ملــدة ثــالث ســنوات، قابل

اجلامعــة.
ــام عــذر مينعــه مــن مباشــرة  ويف حــال غيــاب املراقــب املالــي، أو قي
أعمالــه، يكلــف رئيــس اجلامعــة مســاعده، أو أقــدم مســاعديه-يف حــال 

تعددهــم- للقيــام بعملــه، ويرفــع بذلــك ملجلــس اجلامعــة.

املادة التاسعة عشرة:
يراعــى فيمــن يختــار مراقبــاً ماليــاً، أو مســاعداً لــه، أن يكــون ســعودي 
اجلنســية، متصفــاً باألمانــة، ونقــاء الســيرة، وتتوافــر فيــه الكفــاءة املهنيــة 

مــن حيــث التأهيــل العلمــي، واخلبــرة العملية.

املادة العشرون:
الصــرف،  عمليــات  أن جميــع  مــن  التحقــق  املالــي  املراقــب  علــى 
والتحصيــل تســير طبقــاً لنظــام مجلــس التعليــم العالــي واجلامعــات، ومــا 

ورد يف هــذه الالئحــة.

املادة احلادية والعشرون:
ال يصــرف أي مبلــغ إال بإجــازة املراقــب املالــي ســواء كان الصــرف بأمــر 

دفــع، أو بشــيك، أو بحوالــة.
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املادة الثانية والعشرون:
ال يجــوز صــرف أي مبلــغ مــن أمــوال اجلامعــة إال مبوجــب املســتندات 
األصليــة، ويف حــال الصــرف مبوجــب صــور املســتندات، أو مبوجــب بــدل 

فاقــد، فيتــم ذلــك وفقــاً للقــرارات والتعليمــات الســارية.

املادة الثالثة والعشرون:
علــى املراقــب املالــي أن يتأكــد مــن وجــود اعتمــاد للصــرف يف ميزانية 
اجلامعــة، ومــن وجــود نظــام، أو أوامــر مــن اجلهــة املختصــة باجلامعــة 
بإقــرار الصــرف، وعليــه أن ميتنــع عــن التوقيــع علــى املســتندات إذا وجــد 
أنهــا مخالفــة لقواعــد امليزانيــة املعتمــدة للجامعــة، أو مخالفــة لألنظمــة، 
واللوائــح املطبقــة باجلامعــة، أو التعليمــات املاليــة للميزانيــة واحلســابات 
مــع بيــان أســباب االمتنــاع كتابــة. وإذا حــدث خــالف علــى الصــرف بــني 
املراقــب املالــي، ومديــر الشــؤون املاليــة، يرفــع األمــر لرئيــس اجلامعــة 
ــاً، وقــرار رئيــس اجلامعــة يف هــذا الشــأن واجــب  ــاً الرأيــني مع متضمن
ــه  ــة فعلي ــس اجلامع ــرار رئي ــي بق ــع املراقــب املال ــم يقتن ــإن ل ــذ، ف التنفي
ــة، وقــراره يف  ــس اجلامع ــى مجل ــع إل ــر يرف ــذ( إعــداد تقري ــد التنفي )بع

ذلــك نهائــي.

املادة الرابعة والعشرون:
ــة  ــي مراجعــة الســجالت احملاســبية مــرة كل ثالث ــى املراقــب املال عل
أشــهر علــى األقــل، والتأكــد مــن أن جميــع القيــود احملاســبية قــد متــت 

وفقــاً ألحــكام هــذه الالئحــة، ولقواعــد احملاســبة املتعــارف عليهــا.
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املادة اخلامسة والعشرون:
على املراقب املالي بصفة خاصة، الواجبات اآلتية:

التحقــق مــن أن كافــة أمــوال اجلامعــة املنقولــة، والثابتــة، تســتعمل أ. 
لــدى اإلدارات  التــي خصصــت مــن أجلهــا، وأن  يف األغــراض 
املعنيــة مــن اإلجــراءات مــا يكفــل ســالمة هــذه األمــوال، وحســن 

اســتعمالها، واســتغاللها.
بهــا، ب.  املعمــول  واحملاســبية  املاليــة،  واللوائــح  األنظمــة،  متابعــة 

للتحقــق مــن تطبيقهــا، وكفايتهــا، ومالءمتهــا، وتقــدمي مقترحاتــه 
لرئيــس اجلامعــة.

فحــص العهــد، واألمانــات بصفــة دوريــة كل ثالثــة أشــهر للتأكــد ت. 
مــن عــدم بقــاء مبالــغ يف هذيــن احلســابني دون مبــرر.

التأكــد مــن تطبيــق قواعــد املســتودعات، واإلشــراف علــى عمليــة 	. 
اجلــرد وســالمة إجراءاتــه.

املادة السادسة والعشرون:
يشترك املراقب املالي يف عضوية جلنة فحص العروض باجلامعة.

املادة السابعة والعشرون:
للمراقــب املالــي، ومــن يكلفــون بالرقابــة علــى املســتودعات واألعمــال 
البيانــات، واملعلومــات  املاليــة، حــق احلصــول، واالطــالع علــى كافــة 
الالزمــة ألداء مهمتهــم، وعلــى اجلهــات املختصــة باجلامعــة التعــاون 

ــم. معه
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الرقابة املالية بعد الصرف
املادة الثامنة والعشرون: 5*

تشــكل بقــرار مــن مجلــس اجلامعــة جلنــة للمراجعــة تكــون منبثقة منه . 1
وتابعــة لــه غرضهــا متابعــة أعمــال مراجعــي احلســابات اخلارجيــني 
واإلشــراف علــى أعمــال املراجعــة الداخليــة باجلامعــة وفــق أحــكام 

هــذه الالئحــة.
تتألــف جلنــة املراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقل مــن ذوي اخلبرة . 2

ويحــدد  اجلامعــة.  مجلــس  أعضــاء  مــن  أحدهــم  واالختصــاص، 
ــم بحــد أقصــى  ــا ومكافآته ــة وأعضائه قــرار التشــكيل رئيــس اللجن
ــة وتصــرف  ــم يف الســنة املالي ــكل منه ــال ل ــف ري )60000( ســتون أل
مــن اإليــرادات البديلــة للجامعــة، علــى أن ال تقــل اجتماعــات اللجنــة 

عــن أربعــة اجتماعــات يف الســنة املاليــة.
يقــوم مديــر إدارة املراجعــة الداخليــة يف اجلامعــة بأعمــال أمانــة ســر . 3

اللجنة.
تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.. 4
يلتــزم أعضــاء جلنــة املراجعــة يف ممارســة مهامهــم وصالحياتهــم . 5

ــى الســرية وعــدم  ــي واحملافظــة عل ــة وبقواعــد الســلوك املهن باملهني
تعــارض املصالــح.

يصــدر مجلــس اجلامعــة القواعــد التفصيليــة ألعمــال جلنــة املراجعــة . 6
اللجنــة وأهدافهــا وصالحياتهــا ومهــام أمانــة  التــي حتــدد مهــام 
ســرها وعالقتهــا مبراجعــي احلســابات اخلارجيــني، وإدارة املراجعــة 

5 * أضيفت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
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الداخليــة باجلامعــة علــى أن تشــتمل مهــام اللجنــة مــا يلــي:
أ. اإلشــراف الفنــي علــى إدارة املراجعــة الداخليــة باجلامعــة مــن 
يتعــارض  ال  ومبــا  تقاريرهــا،  ودراســة  أعمالهــا  متابعــة  خــالل 
مــع القــرارات واألوامــر والتعليمــات املنظمــة لوحــدات املراجعــة 

الداخليــة يف األجهــزة احلكوميــة واملؤسســات العامــة.
ب. تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة باجلامعــة وكتابــة تقاريــر عنــه 

اجلامعــة. ملجلــس  بشــأنه  والتوصيــة 
اجلامعــة  املتبعــة يف  واملاليــة  السياســات احملاســبية  اســتعراض  ج. 

الــرأي والتوصيــة ملجلــس اجلامعــة يف شــأنها. وإبــداء 
د. التوصيــة ملجلــس اجلامعــة بتعيــني مراجعــي احلســابات اخلارجيــني 

وحتديــد أتعابهــم بنــاء علــى ترشــيح رئيــس اجلامعــة.
ودراســة  اخلارجيــني  احلســابات  مراجعــي  أعمــال  متابعــة  هـــ. 
مالحظاتهــم ومرئياتهــم حــول احلســاب اخلتامــي للجامعــة والتقاريــر 

بالتوصيــات حيالهــا ملجلــس اجلامعــة. والرفــع  املاليــة 
و. التوصية بتعيني مدير إدارة املراجعة الداخلية.

ز. املراجعــة الدوريــة للحســابات البنكيــة للجامعــة، ورفــع تقاريــر عنهــا 
ملجلــس اجلامعــة.

املادة التاسعة والعشرون: 6*
 مــع عــدم اإلخــالل مبــا تقضــي بــه القــرارات واألوامــر والتعليمــات 1. 

احلكوميــة  األجهــزة  يف  الداخليــة  املراجعــة  لوحــدات  املنظمــة 
ــة إخطــار  ــر إدارة املراجعــة الداخلي ــى مدي واملؤسســات العامــة، يتول

6 * أضيفت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
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رئيــس جلنــة املراجعــة يف حينــه عــن أيــة مخالفــات لــم تتمكــن اإلدارة 
مــن معاجلتهــا مــع اإلدارات التنفيذيــة باجلامعــة التخــاذ التدابيــر 
اجلامعــة،  رئيــس  مــع  بالتعــاون  ملعاجلتهــا  الالزمــة  واإلجــراءات 
مــع قيــام رئيــس جلنــة املراجعــة بإحاطــة رئيــس مجلــس اجلامعــة 

بتفاصيــل ذلــك كتابيــاً.
الســجالت، 2.  جميــع  علــى  االطــالع  الداخليــة  املراجعــة  إلدارة   

ضــرورة  تــرى  التــي  واإليضاحــات،  البيانــات،  وطلــب  واملســتندات، 
احلصــول عليهــا ألداء مهامهــا، وعليهــا كذلــك التحقــق مــن فاعليــة 
ــق  ــزام بتطبي ــدى االلت ــة، وم ــة باجلامع ــة الداخلي ــاءة نظــام الرقاب وكف
أحــكام هــذه الالئحــة، والقواعــد املاليــة األخــرى املطبقــة باجلامعــة، 
وكتابــة تقاريــر عنهــا للجنــة املراجعــة، وعلــى اإلدارات املعنيــة التعــاون 

معهــا وتســهيل مهامهــا.

املادة الثالثون:
مــع عــدم اإلخــالل مبراقبــة الديــوان العــام للمحاســبة، يعــني مجلــس 
فيــه  تتوافــر  أكثــر، ممــن  أو  للحســابات،  خارجيــاً  اجلامعــة مراجعــاً 
الشــروط القانونيــة، وتكــون لهــم حقــوق مراجــع احلســابات يف الشــركات 
املســاهمة، وعليهــم واجباتــه، ويكــون التعيــني ملــدة ســنة ماليــة قابلــة 

للتجديــد، ويحــدد املجلــس أتعابــه.

املادة احلادية والثالثون:
ال يجــوز اجلمــع بــني عمــل املراجــع اخلارجــي للحســابات، وبــني 

عضويــة أي مجلــس مــن مجالــس اجلامعــة، أو إحــدى وظائفهــا.
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املادة الثانية والثالثون:
الســجالت،  جميــع  علــى  االطــالع  اخلارجــي  احلســابات  ملراجــع 
ضــرورة  يــرى  التــي  واإليضاحــات،  البيانــات،  وطلــب  واملســتندات، 
احلصــول عليهــا ألداء مهمتــه، وعليــه كذلــك أن يتحقــق مــن موجــودات 

والتزاماتهــا. اجلامعــة 
املادة الثالثة والثالثون: 7*

يف حــال عــدم متكــني مراجــع احلســابات اخلارجــي مــن أداء مهمتــه، 
فعليــه أن يثبــت ذلــك يف تقريــر يرفعــه إلــى رئيــس مجلــس اجلامعــة 
التخــاذ قــرار يف هــذا الشــأن علــى وجــه الســرعة، ويــزود رئيــس اجلامعة 

ورئيــس جلنــة املراجعــة بنســخة منــه. 

املادة الرابعة والثالثون:
علــى مراجــع احلســابات اخلارجــي مراجعــة حســابات اجلامعــة، 

وتقــدمي تقريــر عنهــا كل ثالثــة أشــهر إلــى رئيــس اجلامعــة.

املادة اخلامسة والثالثون: 8*
علــى مراجــع احلســابات اخلارجــي عنــد اكتشــاف أي اختــالس، 
أو تصــرف يعــرض أمــوال اجلامعــة للخطــر، أن يرفــع تقريــراً فوريــاً 
بذلــك إلــى رئيــس اجلامعــة التخــاذ اإلجــراءات املناســبة، ويــزود 

رئيــس مجلــس اجلامعــة ورئيــس جلنــة املراجعــة بنســخة منــه.

7 * ُعدلت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
8 *-  ُعدلت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.

الالئحة املنظمة للشؤون املالية في اجلامعات
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املادة السادسة والثالثون:
احلســاب  وتدقيــق  مراجعــة،  اخلارجــي  احلســابات  مراجــع  علــى 
اخلتامــي الســنوي للجامعــة املتضمــن املركــز املالــي، وتقــدمي تقريــر عــن 
ذلــك إلــى مجلــس اجلامعــة خــالل مــدة أقصاها شــهران من تاريــخ انتهاء 
الســنة املاليــة، وعليــه أن يقــدم مــع احلســاب اخلتامــي رأيــه يف املركــز 
املالــي للجامعــة، ومــدى اقتناعــه بــأي إيضاحــات أو معلومــات يكــون 
قــد طلبهــا مــن إدارة اجلامعــة، مرافقــاً لــه تقريــر يتضمــن مالحظاتــه، 

ــه للحســاب اخلتامــي. ــه، وحتليل ومقترحات

املادة السابعة والثالثون: 9*
للجامعــة  الســنوي  اخلتامــي  احلســاب  اجلامعــة  مجلــس  يناقــش 
ــداً  ــة متهي ــة املراجع ــة جلن ــى توصي ــاء عل ــر املراجــع اخلارجــي بن وتقري
لرفعــه لرئيــس مجلــس الــوزراء، وتــزود كل مــن وزارة املاليــة، والديــوان 

العــام للمحاســبة، بنســخة منــه.

9 * ُعدلت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.

الالئحة املنظمة للشؤون املالية في اجلامعات
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الفصل السادس
الـحـســــابـــات
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املادة الثامنة والثالثون: 10*
يكــون للجامعــة نظــام محاســبي يتفــق مــع التعليمات املاليــة للميزانية . 1

واحلســابات، وتتوافر فيه جميع عناصر الرقابة الداخلية، ويســاعد 
علــى إعطــاء التقاريــر الالزمــة لإلدارة، واجلهــات املختصة.

دليــل . 2 املراجعــة،  جلنــة  مــن  بتوصيــة  اجلامعــة،  مجلــس  يعتمــد 
السياســات واإلجــراءات املاليــة واحملاســبية املعــد مــن اجلامعــة مبــا 

يتفــق مــع أحــكام هــذه الالئحــة.

املادة التاسعة والثالثون: 11*
ال يجــوز ألمــني الصنــدوق أن يحتفــظ يف الصنــدوق بأمــوال غيــر . 1

أمــوال اجلامعــة، وكل أمــوال توجــد فيــه تعتبــر ملــكاً للجامعــة، ويف 
حــال وجــود عجــز فيــه يكــون أمــني الصنــدوق مســؤوالً عنــه.

مــع عــدم اإلخــالل مبراقبــة الديــوان العــام للمحاســبة، علــى مديــر . 2
اإلدارة املاليــة، واملراقــب املالــي، أن يقومــا بزيــارات دوريــة مفاجئــة 
للصنــدوق جلــرد موجوداتــه، وحتريــر محضــر بذلــك، وتســجيله يف 

يوميــة الصنــدوق، ورفــع صــورة مــن احملضــر لرئيــس اجلامعــة.
 املادة األربعون: 12*

علــى اإلدارة املاليــة إجــراء مطابقــة ربــع ســنوية علــى األقــل بــني 
أرصــدة حســابات البنــوك املســجلة باســم اجلامعــة واألرصــدة الدفتريــة 

لهــا، وإجــراء التســويات البنكيــة الالزمــة.

10* ُعدلت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.

11* أضيفت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
12 * انظر امللحق آخر الالئحة ص )19(.

الالئحة املنظمة للشؤون املالية في اجلامعات
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الفصل السابع
مكافآت وإعانات الطالب
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املادة احلادية واألربعون: 13*
يصــرف للطالــب الســعودي املنتظــم غيــر املوظــف يف املرحلــة اجلامعيــة، 

ومرحلــة الدراســات العليــا، املكافــآت، واإلعانــات اآلتيــة: 
أ.  املرحلة اجلامعية:

يف . 1 للطالــب  ريــال،  ألــف   )۱۰۰۰( مقدارهــا  شــهرية  مكافــأة 
ــب  ــاالً، للطال ــة وخمســون ري ــة، و)۸٥۰( ثمامنائ التخصصــات العلمي

النظريــة. التخصصــات  يف 
إعانــة ماليــة شــهرية للطالــب الكفيــف مســاوية ملرتــب الدرجــة . 2

األولــى مــن املرتبــة اخلامســة باســم بــدل قــارئ ووســائل معينــة.
مكافــأة امتيــاز مقدارهــا )۱۰۰۰( ألــف ريــال، للطالــب احلاصــل . 3

علــى تقديــر ممتــاز يف كل عــام دراســي.
ب. مرحلة الدراسات العليا:

مكافأة شهرية مقدارها )۹۰۰( تسعمائة ريال.. 1
مكافــأة شــهر واحــد ســنوياً، بــدل كتــب، ومراجــع علــى أن يقتصــر . 2

دون  الدراســة  إلنهــاء  احملــددة  النظاميــة  املــدة  علــى  صرفهــا 
التمديــدات.

لطالــب . 3 ريــال،  مكافــأة مقطوعــة مقدارهــا )۳۰۰۰( ثالثــة آالف 
املاجســتير، و )4۰۰۰( أربعــة آالف ريــال لطالــب الدكتــوراه، بــدل 

طباعــة الرســالة.
الدرجــة . 4 الكفيــف مســاوية ملرتــب  إعانــة ماليــة شــهرية للطالــب 

األولــى مــن املرتبــة اخلامســة باســم بــدل قــارئ ووســائل معينــة.

13* انظر امللحق آخر الالئحة ص )19(. 
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املادة الثانية واألربعون: 14*
يصــرف لطالــب املنحــة الرســمية مــن خــارج اململكــة يف املرحلــة 
اجلامعيــة، ويف مرحلــة الدراســات العليــا، املكافــآت، واإلعانــات اآلتيــة:

أ.  مكافأة شهرية وفق ما يصرف للطالب السعودي.
ــة  ــب يف املرحل ــال، للطال ــف ري ــاز مقدارهــا )۱۰۰۰( أل ــأة امتي ب. مكاف

ــاز يف كل عــام دراســي. ــر ممت ــى تقدي ــة احلاصــل عل اجلامعي
ــى أن يقتصــر  ــب، ومراجــع، عل ــدل كت ــأة شــهر واحــد ســنوياً، ب ه. مكاف
دون  الدراســـة  إلنهــاء  احملــددة  النظاميــة  الـــمدة  علــى  صرفهــا 

التمديــدات.
لطالــب  ريــال،  آالف  ثالثــة   )۳۰۰۰( مقدارهــا  مقطوعــة  مكافــأة  ح. 
املاجستـــير، و )4۰۰۰( أربعــة آالف ريــال، لطالــب الدكتــوراه، بــدل 

الرســالة. طباعــة 
ض. تذكــرة ســفر بدرجــة الضيافــة املخفضــة عنــد الســفر يف نهايــة 
كل عــام دراســي مــن أقــرب طريــق ملقــر اإلقامــة بشــرط أن ال يكــون 

ــى تذكــرة ســفر مــن جهــة أخــرى. الطالــب قــد حصــل عل

املادة الثالثة واألربعون:
املرحلــة  يف  املنتظــم  املوظــف  غيــر  الطالــب  إســكان  للجامعــة  يجــوز 
اجلامعيــة، أو مرحلــة الدراســات العليــا يف حــال توفر الســكن لــدى اجلامعة.

املادة الرابعة واألربعون:
إذا كان البرنامــج األكادميــي للطالــب يتطلــب ســفره خــارج مدينــة 
ــة مجلســي القســم،  ــى توصي ــاًء عل ــة بن ــه اجلامع الدراســة، فتصــرف ل
الضيافــة  بدرجــة  ســفر  تذكــرة  اجلامعــة،  رئيــس  وموافقــة  والكليــة، 

ذهابــاً، وإيابــاً، وملــرة واحــدة خــالل املرحلــة الدراســية الواحــدة.

14* انظر امللحق آخر الالئحة ص )19(. 
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املادة اخلامسة واألربعون:
يجــوز أن تقــدم اجلامعــة للطــالب، وجبــات غذائيــة بأســعار مخفضة، 
ويحــدد مجلــس اجلامعــة املبلــغ الــذي يدفعــه كل طالــب مقابــل كل وجبــة.

املادة السادسة واألربعون:
يجــوز بقــرار مــن رئيــس اجلامعــة تشــغيل الطــالب املنتظمــني يف 
كليــات اجلامعــة يف بعــض األعمــال املناســبة خــارج وقــت الدراســة وفــق 

ــة: ــط اآلتي الضواب
  1.  توفر اعتماد مالي.

  2.  أن يكون التعاقد على نظام الساعات، أو الوظائف املؤقتة.
  3.  أن ال تزيد املكافأة عن )1000( ألف ريال، يف الشهر.

الالئحة املنظمة للشؤون املالية في اجلامعات
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الفصل الثامن
أغراض وقواعـد الصرف مـن 
عائدات  قيام اجلامعة بالبحوث 
والدراسات واخلدمات العلمية

الالئحة املنظمة للشؤون املالية في اجلامعات



128

املادة السابعة واألربعون: 15*
والدراســات  البحــوث  مركــز  أو  املعهــد،  خــالل  مــن  للجامعــة   
أو خدمــات  بدراســات،  القيــام  لهــا،  التابــع  االستشــارية  واخلدمــات 
علميــة أو استشــارية، أو تقــدمي برامــج دراســية، أو تدريبيــة، أو خدمــات 
ــا، أو  ــات، ورعايته ــل، وامللتقي ــدوات، وورش العم ــة املؤمتــرات، والن إقام
توفيــر الكفــاءات األكادمييــة واإلداريــة والفنيــة جلهــات أخــرى ســعودية، 
أو غيــر ســعودية لهــا فــروع داخــل اململكــة مقابــل مبالــغ ماليــة، وتــدرج 
ــة يف حســاب رئيســي مســتقل يف أحــد  ــة باســم اجلامع ــا املالي عائداته
البنــوك أو املؤسســات املاليــة املرخــص لهــا، ويصــرف منــه يف األغــراض 

ــة: اآلتي
1.  تطويــر البحــث العلمــي، واخلدمــات العلميــة، والتدريبية يف اجلامعة، 

وفقــاً للقواعــد املنظمة لذلك. 
2. الصــرف علــى تكاليــف الدراســات والبحــوث واخلدمــات العلميــة 

املذكــورة آنفــاً وفــق اإلجــراءات والقواعــد اآلتيــة:
البحــوث، والدراســات، واخلدمــات  تقــوم اجلامعــة بإجــراء   أ. 
العلميــة، وخدمــات توفيــر الكفــاءات بأســلوب العمــل الكامــل 
أو اجلزئــي أو ألداء مهمــات محــددة، جلهــات أخــرى، مبوجــب 
عقــد، أو اتفــاق مكتــوب، يحــدد فيه العمل املطلــوب، وأطرافه، 
ومــدة إجنــازه، وشــروطه، وتكلفتــه، وطريقــة الدفــع، وأعــداد 
املشــاركني، واملشــرف علــى املشــروع، مــع مراعــاة جتانــس 

ــه. تخصــص املشــاركني مــع طبيعت
يحــدد مجلــس املعهــد أو املركــز ميزانية املشــروع مبا فيها كافة   ب. 
ــة املباشــرة، وغيــر املباشــرة، ســواء كانــت  التكاليــف التقديري
مــواداً، أو تكاليــف عمالــة. مبــا يف ذلــك أتعــاب املستشــارين، 

15 * ُعدلت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
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عــن طريــق  الالزمــة  األعمــال  تنفيــذ  وتكاليــف  ونفقاتهــم، 
التعاقــد مــن الباطــن، علــى أال يقــل العائــد للجامعــة عــن 

)10٪( )عشــرة باملئــة( مــن ميزانيــة املشــروع.
حتصــل التكاليــف حســب شــروط الدفــع احملــددة يف العقــود،   ت. 
ــودع يف احلســاب املســتقل لإلنفــاق  ــة، وت ــات املكتوب واالتفاقي

ــى أوجــه الصــرف لألغــراض احملــددة. ــه عل من
يتــم تدويــر مبالــغ العقــود املســتمرة ســنوياً حتــى االنتهــاء مــن   ث. 
تنفيــذ تلــك املشــاريع فنيــاً، وماليــاً، ويقــدم تقريــر بهــا نصــف 

ســنوي للجنــة املراجعــة.
ال يجــوز للمعهــد أو املركــز الدخــول يف عقــود بقصــد الصــرف   ج. 
ــم يكــن ذلــك  ــى موظفــي اجلهــة املتعاقــد معهــا مــا ل منهــا عل

ــاً مــع األنظمــة والتعليمــات. متفق
ال يجــوز لرئيــس اجلامعــة أو وكالء اجلامعــة، أو عميــد املعهــد   ح. 
أو وكالء عميــد املعهــد، أو مديــر املركــز أو منســوبي املعهــد أو 

املركــز الدائمــني االشــتراك يف مشــاريع املعهــد أو املركــز.
يتقاضــى عميــد املعهــد ووكالئــه أو مديــر املركــز مــن أعضــاء   خ. 
هيئــة التدريــس املكلفــني مكافــأة شــهرية حتــدد مــن مجلــس 
الشــهري  الراتــب  مــن   )٪300( يتجــاوز  ال  مبــا  اجلامعــة 

األساســي.
ملجلــس اجلامعــة بنــاء علــى توصيــة رئيــس اجلامعــة املوافقــة   د. 
علــى التعاقــد مــع باحثــني، وموظفــني مــن داخــل، أو خــارج 
اجلامعــة، للقيــام باملشــاريع املمولــة شــريطة أن يكــون التعيــني 
ــة. ــد أو الدراســة أو اخلدم ــذ العق ــرة تنفي ــى فت مقتصــراً عل

ملجلــس اجلامعــة بنــاًء علــى توصيــة رئيــس اجلامعــة املوافقــة   ذ. 
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علــى التعاقــد مــع مستشــارين للمشــاريع ســواء مــن داخــل 
لتقــدمي خدماتهــم االستشــارية  اململكــة أو خارجهــا وذلــك 
مبوجــب عقــد يحــدد فترة االستشــارة، ونوعيــة العمل، ومقدار 
التعويــض، مبــا يف ذلــك األتعــاب االستشــارية، ومصاريــف 
الســكن، والســفر، واإلعاشــة، حســب مــا ينــص عليــه عقــد 

اخلدمــة املقدمــة.
رئيــس  مبوافقــة  املســتقل  احلســاب  مــن  الصــرف  يكــون   ر. 
اجلامعــة، أو مــن يفوضــه بنــاء علــى توصيــة مــن رئيــس اجلهة، 
رســمية،  مســتندات  ومبوجــب  الدراســة،  علــى  واملشــرف 

اجلامعــة. املالــي يف  املراقــب  لرقابــة  الصــرف  ويخضــع 
ســلفة  صــرف  يفوضــه،  مــن  أو  اجلامعــة،  لرئيــس  يجــوز   ز. 
مــن  طلــب  علــى  بنــاًء  املشــروع  علــى  لإلنفــاق  مســتدمية 
املشــرف، وتوصيــة مــن العميــد، أو مديــر املركــز، وفــق قواعــد 
إجــراءات صــرف الســلف يف اجلامعــة علــى أن تســوى دوريــاً 

بعــد انتهــاء الغــرض منهــا.
مــع مراعــاة التكاليــف املقــدرة يف ميزانيــة املشــروع، تصــرف   س. 
مكافــأة املستشــارين والباحثــني وغيرهــم مــن املشــتركني يف 
أداء العمــل مــن منســوبي اجلامعــة أو غيرهــم وفقــاً للتكاليــف 
الــواردة يف االتفاقيــات التــي يبرمهــا املعهــد أو املركــز داخليــاً 
تكاليــف  نطــاق  وغيرهــم، ويف  والباحثــني  املستشــارين  مــع 

العقــود املبرمــة مــع اجلهــات املســتفيدة.
مــع مراعــاة التكاليــف اإلجماليــة لــكل برنامــج دراســي أو دورة   ش. 
تدريبيــة، تصــرف مكافــأة املشــاركني يف إلقــاء احملاضــرات 

ــات والعقــود. ــة وفــق االتفاقي ــدورات التدريبي الدراســية وال
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بعــد انتهــاء البحــث، والدراســة، تعــود ملكيــة األعيــان التــي يتــم   ص. 
تأمينهــا للجامعــة أو تنتقــل ملكيتهــا للجهــة املتعاقــد معهــا أو 
تكــون ملكيــة مشــتركة بــني الطرفــني، وذلــك حســب االتفــاق 

التعاقــدي بينهمــا.
 ض. علــى املراقــب املالــي يف اجلامعــة فحــص ومراجعــة الســجالت 
اخلاصــة باحلســاب املســتقل للبحــوث والدراســات واخلدمات 

دوريــاً ورفــع تقريــر بذلــك لرئيــس اجلامعــة.
 ط.  تراجــع املشــاريع واحلســابات املســتقلة للبحــوث، والدراســات، 
واخلدمات، نصف ســنوياً بواســطة مراجع حســابات اجلامعة 
اخلارجــي ويعــد عنهــا تقريــر للجنــة املراجعــة متهيــداً لرفعهــا 

ملجلــس اجلامعــة.
 3. يراعــى يف احتســاب تكاليــف، ومكافــآت، مــن يســتعان بهــم مــن 
كفــاءات مــن منســوبي اجلامعــة، مــا يصــرف لهــم مــن اجلامعــة ذاتهــا.

 4. يجــوز بقــرار مــن مجلــس اجلامعــة أن يعهد بتنفيذ أي من الدراســات، 
أو البحــوث، أو اخلدمــات املشــار إليهــا يف هــذه املــادة، ألي وحــدة مــن 

وحــدات اجلامعــة، وفقــاً ألحــكام هــذه الالئحــة.
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الفصل التاسع
قواعد قبول التبرعات، واملنح، 
والوصايا، واألوقاف، اخلاصة 
بالـجامـعــة، والتـصـرف فيــها
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املادة الثامنة واألربعون:
ــا، واألوقــاف، اخلاصــة  ــح، والوصاي ــول التبرعــات، واملن ملجلــس اجلامعــة، قب
باجلامعــة، كمــا يجــوز لــه قبــول التبرعــات املقترنــة بشــروط، أو املخصصــة 
ألغــراض معينــة، إذا كانــت الشــروط، أو األغــراض، تتفــق مــع رســالة اجلامعــة، 
وتــدرج هــذه التبرعــات يف حســاب مســتقل يصــرف منــه لألغــراض املخصصــة 

ــة: لهــا وفقــاً للقواعــد اآلتي
تــودع هــذه التبرعــات يف حســاب مســتقل باســم اجلامعــة يف البنــك املركــزي   .1 
الســعودي، أو أحــد البنــوك احملليــة علــى أن يــدّور رصيــد هــذا احلســاب 

ســنوياً.
يتم تقييم األصول واألعيان املتبرع بها حال استالمها.  .2 

تسجل جميع التبرعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف، يف سجل خاص.   .3 
 4. يكــون الصــرف مــن التبرعــات، واملنــح، والوصايــا، واألوقــاف، وفقــاً للقواعــد 

اآلتيــة:
إذا كان التبــرع، أو املنحــة، أو الوصيــة، أو الوقــف نقــداً، أو عينــاً، وحــدد  أ.   
ــل  ــن قب ــه فتصــرف يف األغــراض احملــددة م ــرع طــرق االســتفادة من املتب

املتبــرع.
إذا كان التبــرع، أو املنحــة، أو الوصيــة، أو الوقــف، نقــداً، أو عينــاً ولــم  ب.   
يحــدد املتبــرع طــرق االســتفادة منهــا، يحــدد مجلــس اجلامعــة طــرق 

منهــا. االســتفادة 
يتــم الصــرف مــن احلســاب املســتقل مبوجــب مســتندات رســمية، ويخضــع  ج.   

لرقابــة املراقــب املالــي.
ــة يف حــدود  ــة رئيــس اجلامع ــم الصــرف مــن احلســاب املســتقل مبوافق  5.  يت

مليــون ريــال، ومــا زاد عــن ذلــك يكــون ملجلــس اجلامعــة.
علــى املراقــب املالــي فحــص، ومراجعــة الســجالت اخلاصــة بالتبرعــات،   .6 
واملنــح، والوصايــا، واألوقــاف، واحلســاب املســتقل، دوريــاً، ورفــع تقريــر 

لرئيــس اجلامعــة. بذلــك 
علــى مراجــع احلســابات اخلارجــي يف نهايــة كل ســنة ماليــة، التأكــد مــن   .٧ 
تســجيل األصــول، واألعيــان، املتبــرع بهــا ضمــن موجــودات اجلامعــة حســب 
ــة. ــس اجلامع ــر ملجل ــا تقري ــع به ــا، ويرف ــارف عليه القواعــد احملاســبية املتع
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الفصل العاشر
االســــتــثـــمـــار
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املادة التاسعة واألربعون: 16*
أو  أموالهــا،  أو  املنقولــة،  أو  الثابتــة،  أصولهــا  اســتثمار  للجامعــة   .1
منتجاتهــا، أو مــا تقــرر اســتثماره مــن أمــوال، يف حســاب اإليــرادات 

البديلــة للجامعــة وذلــك وفقــاً للضوابــط اآلتيــة:
أ. أال يتعــارض االســتثمار مــع أهــداف اجلامعــة ورســالتها وخطتهــا 

االســتراتيجية.
ب. أن يتم االستثمار بناء على دراسة جدوى اقتصادية ممنهجة.

2. تشــكل بقــرار مــن مجلــس اجلامعــة جلنــة لالســتثمار، تكــون منبثقــة 
منــه وتابعــة لــه غرضهــا اإلشــراف على اســتثمارات اجلامعــة، وإعداد 
ــراح خططــه االســتثمارية الســنوية؛ العتمادهــا مــن  سياســاته، واقت

مجلــس اجلامعــة.
3. تتألــف جلنــة االســتثمار مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل مــن ذوي 
اخلبــرة واالختصــاص، يكــون رئيســها مــن أعضــاء مجلــس اجلامعــة، 
وعضويــن علــى األقــل مــن خــارج اجلامعــة، ويتــم حتديــد مكافأتهــم 
بقــرار التشــكيل بحــد أقصــى )60000( ســتون ألــف ريــال لــكل منهــم 
بالســنة املاليــة، وتصــرف مــن اإليــرادات البديلــة للجامعــة، علــى أال 

يقــل عــدد اجتماعــات اللجنــة عــن أربعــة اجتماعــات يف الســنة.
املادة اخلمسون: 17*

1. تــودع إيــرادات االســتثمار يف حســاب رئيســي مســتقل باســم اجلامعــة 
يف أحــد البنــوك، أو املؤسســات املاليــة املرخــص لهــا بالعمــل يف 

اململكــة.

16 *  17* أضيفت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
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ــس  ــرار مــن رئي ــم الصــرف مــن احلســاب املســتقل لالســتثمار بق 2. يت
اجلامعــة، بنــاء علــى موافقــه مــن جلنــة االســتثمار، يف األغــراض 

ــة: اآلتي
أ. االستثمار وفق اخلطة االستثمارية املعتمدة من مجلس اجلامعة.

املتعلقــة  الالزمــة  الدراســات  مــن  وغيرهــا  اجلــدوى  دراســات  ب. 
باالســتثمار.

واملستشــارين،  كاخلبــراء،  الكفــاءات  مــع  التعاقــد  تكاليــف  ج. 
واملتخصصــني مــن غيــر منســوبي اجلامعــة، املســتعان بهــم للعمــل 

باجلامعــة. االســتثمار  مجــال  يف 
د. تكاليــف منســوبي اجلامعــة مــن ذوي االختصــاص واخلبــرة الذيــن 
تتــم االســتعانة بخدماتهــم للقيــام بدراســات اجلــدوى وغيرهــا مــن 

الدراســات الالزمــة املتعلقــة باالســتثمار.
ــة، والقرطاســية، واملســتهلكات  ــزة املكتبي ــاث، واألجه ــر األث هـــ. توفي
ــه  األخــرى اخلاصــة بأنشــطة االســتثمار والوحــدات املشــرفة علي

باجلامعــة.
3. على املراقب املالي يف اجلامعة فحص ومراجعة الســجالت اخلاصة 
باحلســاب املســتقل الســتثمارات اجلامعــة دوريــاً، ورفــع تقريــر بذلــك 
للجنــة االســتثمار، ويــزود رئيــس اجلامعــة ورئيــس مجلــس اجلامعــة 

بنســخة منــه.
4. على مراجع احلســابات اخلارجي يف نهاية كل ســنة مالية التأكد من 
تســجيل االســتثمارات وعوائدهــا ومــا صــرف منهــا، حســب القواعــد 

احملاســبية املتعــارف عليهــا، ويرفــع بهــا تقريــر ملجلــس اجلامعة.
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٥. تكــون صالحيــة املوافقــة علــى الصرف من حســاب االســتثمار لرئيس 
اجلامعــة يف حــدود خمســة عشــر مليــون ريــال لــكل حالــة ومــا زاد عــن 

ذلــك يكــون لرئيــس مجلــس اجلامعــة أو مــن يفوضه.
ــا  ــآت أو مزاي ــا اســتالم أي مكاف ــة ووكالئه ــس اجلامع 6. ال يجــوز لرئي

ــرادات اســتثمارات اجلامعــة. ــة مــن إي مالي
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الفصل احلادي عشر
حساب اإليرادات البديلـة 
املوحد وأوجه اإلنفاق منه
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املادة احلادية واخلمسون: 18*
1. يتــم مــع نهايــة كل ســنة ماليــة حتويــل رصيــد احلســاب املســتقل الــوارد 
يف املــادة )الســابعة واألربعــون( مــن هــذه الالئحــة، بعــد اســتبعاد جميــع 
االلتزامــات )االرتباطــات( التعاقديــة والتشــغيلية علــى هــذا احلســاب، 
وكذلــك حتويــل مــا يتقــرر حتويلــه ســنوياً مــن حســاب االســتثمار الــوارد 
يف املــادة )اخلمســون( مــن هــذه الالئحــة، وفــق سياســة االســتثمار 
البديلــة  لإليــرادات  موحــد  بنكــي  حســاب  إلــى  املعتمــدة،  وخطتــه 

ــة للجامعــة.  ــرادات البديل للجامعــة مبســمى: حســاب اإلي
ــة،  ــرادات البديل 2. حتتفــظ اجلامعــة بإيراداتهــا املودعــة يف حســاب االي

ولهــا اســتثمارها وفقــاً ألحــكام هــذه الالئحــة.
3. يتــم الصــرف مــن حســاب اإليــرادات البديلــة مبوافقــه مــن مجلــس 

اجلامعــة، وذلــك يف األوجــه اآلتيــة:
لهــا مخصصــات تدعمهــا يف  التــي ال يوجــد  الطارئــة  املشــاريع  أ. 

املعتمــدة. اجلامعــة  ميزانيــة 
وكلياتهــا  للجامعــة  امللحــة  واالحتياجــات  املتطلبــات  توفيــر  ب. 

ومراكزهــا.
ــج  ــة والبرام ــة للجامع ــة والبحثي ــة واألكادميي ــج العلمي ــم البرام ج. دع

ــة. ــة اجلامع ــم تدعــم يف ميزاني ــي ل ــة الت واألنشــطة الطالبي
ــي  ــة والنظافــة واحلراســة الت د. النفقــات التشــغيلية كنفقــات الصيان
ال تكفــي االعتمــادات املخصصــة لهــا يف ميزانيــة اجلامعــة لتغطيــة 

نفقاتهــا.
ميزانيــة  يف  تعتمــد  أو  تدعــم  لــم  التــي  الرأســمالية  املشــاريع  هـــ. 

اجلامعــة.

18 * أضيفت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
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 و. أية أوجه صرف أخرى يحددها مجلس اجلامعة.
4. مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )التاســعة واألربعــون( مــن هــذه الالئحــة، 
ومــا ورد يف الفقــرة )3( مــن هــذه املــادة، تكــون صالحيــة املوافقــة علــى 
ــة يف حــدود  ــس اجلامع ــة لرئي ــرادات البديل الصــرف مــن حســاب اإلي
خمســة عشــر مليــون ريــال لــكل حالــة ومــا زاد عــن ذلــك يكــون لرئيــس 

مجلــس اجلامعــة أو مــن يفوضــه.
قــرارات  مــن  اجلامعــات  شــؤون  مجلــس  يصــدره  مــا  عــدا  فيمــا   .٥
تتعلــق مبكافــآت ومزايــا رئيــس اجلامعــة ووكالئهــا، ال يجــوز صــرف 
أي مكافــآت أو مزايــا ماليــة مــن حســاب اإليــرادات البديلــة لرئيــس 

ووكالئهــا. اجلامعــة 
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الفصل الثاني عشر
االســــتــثـــمـــار
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املادة الثانية واخلمسون: 19*
 علــى اجلامعــة التنســيق مــع وزارة املاليــة الطالعهــا علــى أرصدة وحركة 

جميــع حســابات اإليــرادات البديلة للجامعة.

املادة الثالثة واخلمسون:
كل مــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص يف هــذه الالئحــة، يطبــق بشــأنه نظام 
مجلــس التعليــم العالــي واجلامعــات، ولوائحــه التنفيذيــة، واألنظمــة، 

واألوامــر، والقــرارات الســارية.

املادة الرابعة واخلمسون:
تلغي هذه الالئحة، اللوائح املالية احلالية للجامعات.

املادة اخلامسة واخلمسون:
مــع مراعــاة أحــكام نظــام مجلــس التعليــم العالــي واجلامعــات، ومــا 
ورد يف هــذه الالئحــة، تضــع اجلامعــات اإلجــراءات التفصيليــة الالزمــة 

لتنفيــذ هــذه الالئحــة.

املادة السادسة واخلمسون: 
يبدأ العمل بأحكام هذه الالئحة بعد شهرين من تاريخ املوافقة عليها.

19 * أضيفت هذه املادة مبوجب قرار مجلس شؤون اجلامعات رقم )1442/4/1( وتاريخ 1442/9/14هـ.
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مـــلـــحـــق
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بتعديل املادتني )42،41(

ســبق ملجلــس التعليــم العالــي أن أتخــذ قــراره رقــم )1419/12/2( 
بتاريــخ 1419/2/29هـــ  املعقــودة  )الثانيــة عشــرة(  املتخــذ يف اجللســة 
القاضــي بتعديــل أحــكام املادتــني )41 - 42( مــن الالئحــة املنظمة للشــؤون 

املاليــة يف اجلامعــات.
ــس  ــه صــدر قــرار مجل ــدى رفــع القــرار للمقــام الســامي للموافقــة علي ول
ــوزراء املوقــر رقــم )216( وتاريــخ 1421/9/18هـــ القاضــي مبــا يأتــي: ال

إن مجلس الوزراء
بعــد االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن ديــوان رئاســة مجلــس الــوزراء 
برقــم 7/ب/11236 وتاريــخ 1421/9/8هـــ املشــتملة علــى قــرار املجلــس 
االقتصــادي األعلــى رقــم 21/9 وتاريــخ 1421/9/7هـــ اخلــاص بإعــادة 
تنظيــم مكافــآت الطــالب بقطاعــات التعليــم العالــي بهــدف ترشــيدها، 
وكذلــك املوافقــة علــى انشــاء صنــدوق التعليــم العالــي اجلامعــي وفــق 

التنظيــم املرفــق بالقــرار.
ــي رقــم 1419/12/2  ــم العال ــى قــرار مجلــس التعلي وبعــد االطــالع عل
وتاريــخ 1419/2/29هـــ بشــأن تعديــل أحكام املادتني )42،41( من الالئحة 
املنظمــة للشــؤون املاليــة يف اجلامعــات املتعلقتــني بتنظيــم مكافــآت الطالب 

يف اجلامعــات.
ــى رقــم )21/9(  ــى قــرار املجلــس االقتصــادي األعل وبعــد االطــالع عل

وتاريــخ 1421/9/7هـــ ســالف الذكــر.
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يقرر ما يلي:
1. إعــادة تنظيــم مكافــآت الطــالب بقطاعــات التعليــم العالــي بهــدف ترشــيدها بحيــث 

ال تصــرف يف احلــاالت التاليــة:

أ.  مكافآت الطالب الذين جتاوزوا املدة النظامية إلنهاء الدراسة.
ب.  مكافــآت الطــالب املعتذريــن عــن الدراســة أو الذيــن طلبــوا تأجيلها 

وفقــاً للوائــح املنظمــة لذلك.
ج. مكافــآت جميــع الطــالب خــالل العطلة الصيفية باســتثناء املســجلني 
لفصــل صيفــي، ويحــدد مجلــس التعليــم العالــي تاريــخ تطبيــق هــذه 

الفقرة. 
أ.   مكافــآت الطــالب املوجــه لهــم إنــذارات أكادمييــة وفقــاً للوائــح املنظمــة 

لذلك.
2. املوافقــة علــى إنشــاء صنــدوق للتعليــم العالــي اجلامعــي - حســب 

بالقــرار -. املرفــق  التنظيــم 
الطــالب يف ميزانيــات اجلامعــات  االســتمرار يف اعتمــاد مكافــآت   .3
للســنوات القادمــة حســب العــدد الفعلــي للطــالب يف آخــر ســنة دراســية 

عنــد صــدور هــذا القــرار.
4. ينشــر هــذا القــرار والتنظيــم املرفــق بــه يف اجلريــدة الرســمية ويعمــل 
بــه اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور امليزانيــة العامــة للدولــة التاليــة لتاريــخ 

صــدوره.
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1٤9 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الئــــــحة
توظيف غري السعوديني يف الجامعات

الطبـعــة األولـى



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات1٥0



1٥1 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

نص قرار مجلس التعليم العالي
رقم )١٤١٧/٤/٣هـ(



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات1٥2

املـــادة األوىل

املـــادة الثانية

األوىل: التعريفات:



1٥٣ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

املـــادة الثالثة



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات1٥٤

املـــادة الرابعة

املـــادة الخامسة

الثاني: التوظيف:



1٥٥ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

املـــادة السادسة

املـــادة السابعة



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات1٥6

املـــادة الثامنة

الثالث: الرواتب والعالوات:



1٥٧ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

املـــادة التاسعة



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات1٥8

املـــادة العاشرة



1٥9 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

املـــادة الحادية عشرة

املـــادة الثانية عشرة



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات160

الـمـادة الثالثة عشرة

الـمـادة الرابعة عشرة



161 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الخامسة عشرة

الرابع: ساعات العمل املطلوبة:



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات162

الخامس: البدالت والتعويضات:

الـمـادة السادسة عشرة



16٣ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة السابعة عشرة

الـمـادة الثامنة عشرة



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات16٤

الـمـادة التاسعة عشرة

الـمـادة العشرون



16٥ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الحادية والعشرون

الـمـادة الثانية والعشرون



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات166

الـمـادة الثالثة والعشرون

الـمـادة الرابعة والعشرون



16٧ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الخامسة والعشرون



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات168

الـمـادة السادسة والعشرون

الـمـادة السابعة والعشرون



169 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الثامنة والعشرون



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات1٧0

الـمـادة التاسعة والعشرون



1٧1 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الثالثــــون

الـمـادة الحادية والثالثون



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات1٧2

السادس: اإلجازات:

الـمـادة الثانية والثالثون

الـمـادة الثالثة والثالثون



1٧٣ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الرابعة والثالثون



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات1٧٤

الـمـادة الخامسة والثالثون

الـمـادة السادسة والثالثون

الـمـادة السابعة والثالثون



1٧٥ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الثامنة والثالثون

الـمـادة التاسعة والثالثون

الـمـادة األربعون

السابع: الندب واإلعارة والنقل:



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات1٧6

الـمـادة الحادية واألربعون

الـمـادة الثانية واألربعون



1٧٧ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الثالثة واألربعون

الـمـادة الرابعة واألربعون

الثامن: الواجبات واملسئوليات:



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات1٧8

الـمـادة الخامسة واألربعون

الـمـادة السادسة واألربعون

الـمـادة السابعة واألربعون

التاسع: اإللغاء والتجديد واإلنهاء:



1٧9 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الثامنة واألربعون



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات180

الـمـادة التاسعة واألربعون



181 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الخمسون

الـمـادة الحادية والخمسون

الـمـادة الثانية والخمسون



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات182

الـمـادة الثالثة والخمسون



18٣ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

الـمـادة الرابعة والخمسون

الـمـادة الخامسة والخمسون

الـمـادة السادسة والخمسون

العاشر: أحكام عامة:



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات18٤

الـمـادة السابعة والخمسون

الـمـادة الثامنة والخمسون

الـمـادة التاسعة والخمسون

الـمـادة الستــون



18٥ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

ملحق رقم )١(
جدول رقم )١(

أعضاء هيئة التدريس، واملحاضرون، ومدرسو اللغات، واملعيدون

األستاذ املساعد:

شروط  التعيـيـن:

األستاذ املشارك:



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات186

األستــــاذ:

املحاضــرون:

مدرسو اللغات:



18٧ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

املعيــــــدون:



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات188

جـــدول رقم )٢(
الباحثون، ومساعدوهم، والفنيون

ويتم التعيني وفق الشروط اآلتية:

الدرجة األوىل:

الدرجة الثانية:

الدرجة الثالثة:



189 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

جـــدول رقم )٣(
جدول رواتــــب األطباء

تعليمـات جـدول رواتب األطباء البشرييـن:



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات190



191 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

جـــدول رقم )٤(
جدول رواتــــب املهندسني

تعليـمـات جـدول رواتب املهندسيــن:



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات192

جـــدول رقم )٥(
العاملون يف املجاالت التخصصية



19٣ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات19٤

جـــدول رقم )٦(
العاملون يف املجاالت اإلدارية والكتابية



19٥ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

تابع جـدول رقم )٦(
العاملون يف املجاالت اإلدارية والكتابية

يشـتـرط:



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات196

جـــدول رقم )٧(
جدول رواتب املساعدين الفنيني والحرفيني



19٧ الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات198

جـــدول رقم )٨(
جــدول رواتـــب التعليــم العــام



199 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات

تعليـمـات جـدول رواتب التعليم العـام:



الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات200

ملحق رقم )٢(
عقد توظيف غري السعوديني



201 الئحة توظيف غير السعوديني في اجلامعات



202



20٣ الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

الئــــــحة
االبتعاث والتدريب لـمنسوبي الجامعات

الطبعة األوىل



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات20٤



20٥ الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

نص قرار مجلس التعليم العالي
رقم )١٤١٧/٤/٦هـ(



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات206

الـمـادة األوىل

الـمـادة الثانيـة

الـمـادة الثالثـة

لجنة االبتعاث والتدريب:



20٧ الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات208

الـمـادة الرابعــة

الـمـادة الخامسة

ابتعاث املحاضريني واملعيدين:

شروط االبتعاث:



209 الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

الـمـادة السادسة

الـمـادة السابعة

مدة االبتعاث:



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات210

الـمـادة الثامنــة

الـمـادة التاسعـة

الـمـادة العاشرة
التمـديـد:



211 الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

الـمــادة الحاديـة عشـرة

الـمــادة الثانية عشـرة

تغيري التخصص والتحويل:



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات212

الـمــادة الثالثــة عشـرة

الـمــادة الرابعة عشـرة

الـمــادة الخامسة عشـرة

املستحقات املالية:

الرحالت العلمية:



21٣ الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

الـمــادة السادسة عشـرة

تذاكر السفر:



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات21٤



21٥ الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

الـمــادة السابعة عشـرة

الـمــادة الثامنة عشـرة

االبتعاث للداخل:



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات216

الـمــادة التاسعة عشـرة

الـمــادة العشـــــرون

الـمــادة الحادية والعشرون



21٧ الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

الـمــادة الثانية والعشرون

الـمــادة الثالثة والعشرون



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات218

الـمــادة الرابعة والعشرون

الـمــادة الخامسة والعشرون

الـمــادة السادسة والعشرون

الـمــادة السابعة والعشرون

إيقاف املخصصات وإنهاء البعثة:



219 الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

الـمــادة الثامنة والعشرون

الـمــادة التاسعة والعشرون



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات220

الـمــادة الثــالثـون

الـمــادة الحادية الثالثـون



221 الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

الـمــادة الثانية الثالثـون

ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة
من غري أعضاء هيئة التدريس

واملحاضرين واملعيدين



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات222

الـمــادة الثالثة الثالثـون

الـمــادة الرابعة الثالثـون

الـمــادة الخامسة الثالثـون



22٣ الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

الـمــادة السادسة الثالثـون



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات22٤

الـمــادة السابعة الثالثـون

الـمــادة الثامنة الثالثـون

الـمــادة التاسعة الثالثـون

الـمــادة األربعون

األحكام العامة:



22٥ الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

الـمــادة الحادية األربعون



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات226



22٧ الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات

ملحق
شــروط وضوابــط صــرف بدل التفــرغ للعاملني يف املجــال الصحي
أثنــاء فــرة اإليفــاد للدراســة بالداخــل التــي أقرهــا فريــق العمــل
املشــكل لدراســة هذا املوضوع وشــاركت فيه وزارة التعليم العالي

وذلك بموجب املحضر املعتمد بتاريخ ١٤٣٤/١/١١هـ



الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات228



229 الئحة االبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعات



2٣0



2٣1 الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات

الالئـحة املوحــدة
للدراسات العليا يف الجامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٣2



2٣٣ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات

القرار رقم )١٤١٧/٦/٣(
فـي ١٤١٧/٨/٢٦هـ

»املوافقة على الالئحة املوحدة للدراسات العليا 
يف الجامعات وفًقا للصيغة املرفقة بالقرار«



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٣٤

الباب األول



2٣٥ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات

الباب الثاني



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٣6

الباب الثالث



2٣٧ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٣8



2٣9 الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٤0

الباب الرابع



2٤1 الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٤2



2٤٣ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات

الباب الخامس



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٤٤



2٤٥ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٤6



2٤٧ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٤8



2٤9 الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٥0



2٥1 الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٥2



2٥٣ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٥٤



2٥٥ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات

الباب السادس



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٥6



2٥٧ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٥8



2٥9 الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات

الباب السابع



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات260



261 الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات

الباب الثامن



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات262



26٣ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات26٤



26٥ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات266



26٧ الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات268



269 الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٧0



2٧1 الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات

الباب التاسع



الالئحة املوحدة للدراسات العليا في اجلامعات2٧2



2٧٣ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

الالئـحة املنظمة
لـشـؤون منسوبي الجامعـات السعودييـن
من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم

الطبعة األوىل



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات2٧٤



2٧٥ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات2٧6

التعيني والرقية



2٧٧ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات2٧8



2٧9 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات280



281 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات282



28٣ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات28٤



28٥ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات286



28٧ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات288



289 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات290



291 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات292



29٣ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات29٤



29٥ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات296

الواجبات



29٧ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات298



299 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

الرواتب واملكافآت والبدالت



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣00



٣01 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣02



٣0٣ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣0٤



٣0٥ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

اإلجــازات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣06

إجازة التفرغ العلمي



٣0٧ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣08



٣09 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

االستشارات العلمية



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣10



٣11 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

حضور املؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣12

الندب واإلعارة



٣1٣ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣1٤



٣1٥ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

االتصــال العلمي



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣16

الـنـقــــلالنقـــل



٣1٧ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣18

التــأديبالتأديب



٣19 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣20



٣21 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣22



٣2٣ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

إنهـاء الخدمـة



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣2٤



٣2٥ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

قواعد االستعانة باألساتذة غري املتفرغينيقواعد االستعانة باألساتذة غير املتفرغني



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣26



٣2٧ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

القواعد املنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية
املتوفرة خارج الجامعة للقيام بالتدريس

يف كليات الجامعة ومعاهدها



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣28



٣29 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

األحكام العامة



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣٣0



٣٣1 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

ضرين واملعيدين بالجامعة
س واملحا

ضاء هيئة التدري
ب اع

سلم روات
ب( وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥هـ، اعتبارًا من ١٤٣٢/٦/٢٥هـ

باألمر الكريم رقم )٤٠٩٧/م 



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣٣2

ملحق
االستثناء من الفقرة )٢(

من املادة )الرابعة( من الالئحـة املنظمـة لشـؤون
أعضاء هيئة التدريس السعوديني يف الجامعات



٣٣٣ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣٣٤



٣٣٥ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

ملحق رقم )٢(
نص قرار مجلس الوزراء رقم )٢٥٩( وتاريخ ١٤٢٩/٩/١هـ 
القاضي باملوافقة على صرف املكافآت والبدالت ألعضاء هيئة 

التدريس يف الجامعات السعودية



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣٣6



٣٣٧ الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات



الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات٣٣8



٣٣9 الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديني في اجلامعات

رئيس مجلس الوزراء



٣٤0



٣٤1 الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣٤2



٣٤٣ الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣٤٤



٣٤٥ الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣٤6



٣٤٧ الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣٤8



٣٤9 الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣٥0



٣٥1 الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣٥2



٣٥٣ الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣٥٤



٣٥٥ الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣٥6



٣٥٧ الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣٥8



٣٥9 الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣60



٣61 الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣62



٣6٣ الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات



الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات٣6٤



٣6٥ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

الالئـحة
املنظمة لصناديق الطلبة
باملؤسسات التعليمية

الطبعة األوىل



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣66



٣6٧ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣68



٣69 الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

الفصل األول:



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣٧0



٣٧1 الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

نشأة الصندوق ومقره



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣٧2

أهداف الصندوق

مجلس اإلدارة



٣٧٣ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣٧٤



٣٧٥ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣٧6



٣٧٧ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣٧8



٣٧9 الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

الفصل الثاني:



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣80



٣81 الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

الـميـزانـيـة



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣82



٣8٣ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣8٤



٣8٥ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

الفصل الثالث:



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣86



٣8٧ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

التحصيل والصرف



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣88



٣89 الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣90



٣91 الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣92



٣9٣ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

الفصل الرابع:



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣9٤



٣9٥ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

تأمني املشريات وتنفيذ األعمال



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣96



٣9٧ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

الفصل الخامس:



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٣98



٣99 الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

املستودعات والحفظ



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٤00



٤01 الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

الفصل السادس:



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٤02



٤0٣ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

الـحـسـابـات



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٤0٤



٤0٥ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

الفصل السابع:



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٤06



٤0٧ الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية

األحكام الختامية



الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة باملؤسسات التعليمية٤08



٤09 القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية

القواعد املنظمة
للجمعيات العلمية

يف الجامعات السعودية



القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية٤10



٤11 القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية

نص قرار مجلس التعليم العالي
رقم )١٤٢٠/١٥/١٠(



القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية٤12

القواعد املنظمة
للجمعيات العلمية يف الجامعات السعودية

املادة األوىل

املادة الثانية
أهداف الجمعيات العلمية



٤1٣ القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية

املادة الثالثة
نشاط الجمعيات العلمية



القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية٤1٤

املادة الرابعة
إجراءات إنشاء الجمعيات العلمية



٤1٥ القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية

املادة الخامسة
العضوية، وشروطها، وإجراءاتها



القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية٤16

املادة السادسة
إنهاء العضوية

املادة السابعة
إعادة العضوية



٤1٧ القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية

املادة الثامنة
الجمعية العمومية

تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها

املادة التاسعة
اختصاصات الجمعية العمومية



القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية٤18

املادة العاشرة
رئيس شرف الجمعية



٤19 القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية

املادة الحادية عشرة
موارد الجمعية وميزانيتها



القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية٤20

املادة الثانية عشرة
تكوين مجلس اإلدارة



٤21 القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية

املادة الثالثة عشرة
اجتماعات مجلس اإلدارة



القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية٤22

املادة الرابعة عشرة
اختصاصات مجلس اإلدارة



٤2٣ القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية

املادة الخامسة عشرة
أحكام عامة



القواعد املنظمة للجمعيات العلمية في اجلامعات السعودية٤2٤



الطبعة اخلامسة
١٤٤٣ هـ / ٢٠٢١ م

طبعة محدثة

نـــــظـــــــــــــــــــــــــــــــام
مجلس التعليم العالي
واجلامعات ولوائحه

المملكة العربية السعودية

مجلس شؤون الجامعات

األمانة العامة




