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  -مجلس جامعة االسكندرية: -

 0والقوانين المعدلة لــه  1972( لسنة 49قانون تنظيم الجامعات رقم ) ىبعد االطالع عل    -

لقةانون تنظةيم التنفيذيةة  بالالئحة 1975( لسنة 809قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ) ىوعل     -

  0الجامعات السالف الذكر والقرارات المعدلة له 

 بالالئحةةة الماليةةة واالداريةةة ل ةةندو  2011نة ( لسةة23وعلةةى قةةرار مجلةةس الجامعةةة رقةةم )     -

ح ةةةيلة رسةةةوم ال ةةةيانة واانعةةةطة التةةةاب  لةةة دارا العامةةةة للمةةةدن الجامعيةةةة والت ذيةةةة بجامعةةةة 

 0 17/7/2011بجلسة مجلس الجامعة في ال ادر   -االسكندرية 

انعةطة وعلى معروع الالئحةة االداريةة والماليةة المعدلةة ل ةندو  ح ةيلة رسةوم ال ةيانة وا    -

  0العامة للمدن الجامعية والت ذية  التاب  ل دارا

على معروع الالئحة المعدلةة  28/4/2012وعلى موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدا في      -

  0السالفة الذكر 

 قـــــــرر

=== 

  السند القانونى:  (1مادة )
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  267 لت ذية حسبما ورد بالمةادا ندو  ال يانة المنعأ باالدارا العامة للمدن الجامعية وا 

ويجرى نظام العمل به وفقةا احكةام الالئحةه  الجامعات  الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم  فى

الموضحه بعةد وتمسةح حسةاباته بمعرفةة الوحةدا الحسةابية لةالدارا العامةة للمةدن الجامعيةة 

يضةعه مجلةس  ىالذوالت ذية وتخ ص ح يلة كل رسم للخدمة المؤدى عنها وفقا للنظام 

 0 الجامعة

 

 

 أهداف الصندوق:  (2مادة )

 يهدف الصندوق الى ما يلى:

 إ الح و يانة  ااجهزا و اادوات  و اإلثاث و المباني بالمدن الجامعية -1

 دعم و عراء اادوات و ااجهزا الخا ة بمطاعم المدن الجامعية الداخلية و الخارجية -2

 الجامعية دعم اانعطة الطالبية المختلفة بالمدن -3

 دعم عراء و تأجير و سائل النقل لخدمة طالب المدن الجامعية و أنعطتهم -4

 تحسين الخدمات المقدمة للطالب و الوفود الزائرا التى تقيم بالمدن الجامعية -5

 دعم تأجير الفناد  الخارجية لزيادا استيعاب  الطالب الم تربين  -6

د المنظمةةة لةةذلح و التةةي ت ةةدر ت للعةةاملين بالمةةدن الجامعيةةة طبقةةا للقواعةةآ ةةرف مكافةة -7

 ومةن يفوضةهأرئةيس الجامعةة  اعتمادامعية و بقرار من مجلس ااعراف علي المدن الج

0 

 

 الموارد :  (3مادة )

 تتكون موارد الصندوق من:

رقةم  الرسوم و مقابل الخدمات التى يؤديها الطالب وفقا احكام قانون تنظيم الجامعةات -1

 ية و هى:و الئحة التنفيذ  1972لسنة  49

 رسم ال يانة -

 رسم النعاط الرياضى -

 رسم استهالح أدوات المدن الجامعية -
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 مقابل ااقامة للوفود الزائرا -

المةةوارد التةةى اقرهةةا مجلةةس ااعةةراف علةةى المةةدن الجامعيةةة و المعتمةةد مةةن مجلةةس  -2

 الجامعة و هى:

 مقابل تحسين الخدمة  -

 لتحا  بالمدن الجامعيةلالقيمة مظروف الطالب  -

 خدمات الطالبيةمقابل ال -

 بناء على اقتراح مجلس ااعراف على المدن الجامعية همايرى مجلس الجامعة إضافت -

الهبات و التبرعات بعرط موافقة مجلس الجامعة على قبولها بناء على اقتةراح مجلةس  -

 ااعراف على المدن الجامعية

 من تأمينات الطالب نتيجة التلفيات التى تحدث منهم هما يتم استهالك -

   االستخدامات(4اده )م

لةةرئيس الجامعةةة و نائةةب رئةةيس الجامعةةة لعةةئون التعلةةيم و الطةةالب الت ةةرف فةةى  يكةةون -

 0 أنعىء من أجلها  التىاموال ال ندو  فى حدود ااغراض 

 :السنويةللصندوق ما يلىو تشمل النفقات   

 إ الح و  يانة المبانى و ااثاث و ااجهزا بالمدن الجامعية  -

 ( الى غير ذلح 00000 –همكوا –ة ت وير كينات لخدمة الطالب) معراء مستلزما -

 ال رف على متطلبات اانعطة  الطالبية بجمي   أنواعها -

 دعم و عراء وسائل النقل لخدمة طالب المدن الجامعية -

 الجامعية بالمدنعراء و طب  المظاريف و النماذج المخ  ة لقبول الطالب  -

تى يقررها مجلس ااعراف على المدن الجامعية ) ت و أوجة ال رف ااخرى الآالمكاف -

 (يهتأديب جزاءات  أيةت لمن ت در ضدهم آمكاف على أال ت رف

مةةن  رئةةيس الجامعةةة او نائةةب رئةةيس لجامعةةة لعةةئون ا لتعلةةيم و الطةةالب همةةا يوافةةي عليةة -

  0نفقات تتعلي باالنعطة الطالبية 

 0جامعية ا الح و يانة وتجديد االدوات الخا ة بمطاعم المدن ال -

 0عراء مستلزمات ت ليف بطاقة الطالب الخا ة بالمدن الجامعية  -
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 حساب البنك:  (5مادة ) 

يقةةوم نائةةب رئةةيس الجامعةةة لعةةئون التعلةةيم والطةةالب او مةةن يفوضةةه بمهةةام السةةلطات 

الئحةةة لالماليةةة المخ  ةةة لةةرئيس الجامعةةة والمن ةةوص عليهةةا بةةاللوائ  الماليةةة وبا

بالمزايةدات الخةاص  1998لسةنة  89الجامعةات والقةانون رقةم   التنفيذية لقانون تنظةيم

 0والئحته التنفيذية  والمناق ات

باسةةم  ةةندو  ال ةةيانة بةةاالدارا  المركةةزىيكةةون لل ةةندو  حسةةاب خةةاص بالبنةةح   -

ال ةةرف منةةه بموجةةب  ح ةةلة و ويةةتممةةوارده الم العامةةة للمةةدن الجامعيةةة تةةودع فيةةه 

ا مةةن نائةةب رئةةيس الجامعةةة لعةةئون التعلةةيم و عةةيكات مسةةحوبة علةةى البنةةح موقعةةا عليهةة

الطةالب  أو مةن يفوضةه ) توقيعةا أوال( و ومةن ممثةل وزارا الماليةة المخةتص )توقيعةةا 

 0ثانيا(

 

 تآالمكاف:  (6مادة ) 

 0ذية بالمدن الجامعية والت ونا العاملعادية التى يبذلها السادالطبقا للجهود غير تحدد  -

 الدفاتر والنماذج : )7مادة )

تم استخدام كافة النماذج و الدفاتر المقررا طبقا للنظام المحاسبي الحكومي كما يجةوز ي -

حكام الرقابة و الضةبط علةى االيةرادات إلإضافية مساعدا أو إح ائية  إمساح سجالت

والم ةةةروفاتإ وإعةةةداد المقايسةةةات وإظهارالنتةةةائش ونمةةةاذج التعةةة يل لمعرفةةةة اوجةةةة 

 القيةةامدارا العامةةة للمةةدن الجامعيةةة و الت ذيةةة  إلبةةا ال ةةرفإوتتولى الوحةةدا الحسةةابية

وإعةةداد البيانةةات والحسةةابات العةةهرية والربةة  سةةنوية و  بأعمةةال حسةةابات ال ةةندو 

المخت ةة وفقةا للمواعيةد المحةددا مةن  تالجهةا الحساب الختةامي تمهيةدا للعةرض علةى

 0 قبل وزارا المالية

 

 سائم التحصيلق:  (8مادة )

عإح( أو النمةةاذج التةةي توافةةي  33التح ةةيل علةةى النمةةاذج )يقت ةةر اسةةتخدام قسةةائم  -

عليهةةا وزارا الماليةةة فةةي  المتح ةةالت النقديةةة الخا ةةة بهةةذا الحسةةاب مةة  مراعةةاا 

 0 عليمات المالية والمخزنية في هذا الخ وصتال



 5 

 

 الرقابة على الصرف:  (9مادة ) 

 ذيةة إمسةاح الةدفاتر و تتولى الوحدا الحسةابية  بةاإلدارا العامةة للمةدن الجامعيةة و الت -

 0 السجالت الخا ة بال ندو  و ذلح لتحقيي الرقابة على ال رف

 

 العمالة المؤقتة:  (01مادة )

يجوز تع يل عمالة مؤقتة او يوميةة علةى حسةاب هةذا ال ةندو  وفقةا للضةرورا و  -

 0متطلبات العمل  

 

 الموازنة :  (11مادة )

نةات الهيئةةات العامةة الخدميةةة و يكةون لل ةندو  موازنةةة خا ةة تعةةد علةى نمةةط مواز -

  0 (6/ 30)  ا( وتنتهى بانتهائه 7/ 1وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة ) 

 

 

 

 

 السلف المؤقتة:  (21مادة )

التةرخيص ب ةرف  هلنائب رئةيس الجامعةة لعةئون التعلةيم و الطةالب  او مةن يفوضة -

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلفة مؤقتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ااغراض التي تتطلب ذلح علةى  )الفا جنية(و و تستخدم فى 2000ال تزيد عن مبلغ 

الضةمان  ن لنظةاميأن يكون ال ةرف احةد العةاملين مةن خةارج الحسةابات والخاضةع

هةاء مةن ال ةرض الةذف  ةرفت مةن أجلةه وبحةد تالحكوميو ويتم تسويتها بمجةرد االن

تةةاريا ال ةةرف أو قبةةل نهايةةة السةةنة الماليةةة أيهمةةا أقةةرب و وال  أق ةةى عةةهرين مةةن

واحةد و مة  مراعةاا التعليمةات  لعةخص واحةد فةى وقةت يجوز  رف أكثر من سلفة

والخا ةةةة بالسةةةلف المسةةةتديمة  الةةةواردا فةةةى الالئحةةةة الماليةةةة للموازنةةةة والحسةةةابات

  0والمؤقتة
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 السلف المستديمة: (13مادة ) 

يتم  رف السلفة المستديمة بموافقةة نائةب رئةيس الجامعةة لعةئون التعلةيم و الطةالب   -

متوسةط ال ةرف كةل سةتة  لنظر فى قيمتها علةى أسةاسعلى أن يعاد ا هاو من يفوض

 أعةةهر  طبقةةا للتعليمةةات الماليةةة و وتكةةون فةةي عهةةدا أمةةين خزينةةة ال ةةندو و ويكةةون

ال رف منها لمواجهة الم روفات النثريةة أو العاجلةة التةي تتطلبهةا حاجةة العمةل و 

 جنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه (  ا)مائتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة200وبمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ال يجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوز  

ئيس الجامعة لعةئون التعلةيم و الطةالب او مةن اد عن ذلح يتم بموافقة نائب رزو ما  

على أن يتم استعاضتها كلما قاربت على النفاذ و ويتم تسويتها حتما في نهاية  هيفوض

وبمةا ال يقةل عةن مةرا  و فتةرات غيةر محةددا  السنة الماليةة و ويةتم جةرد السةلفة علةى

  عهريا

 المخازن:  (14مادة )

 0   ااعمال المخزنية الخا ة بالوحداتسرى الئحة المخازن الحكومية  على جمي -

 

  الرقابة المالية: ( 15مادة ) 

 ا  الةةدكتور عميةةد كليةةة التجةةارا فةةى عةةهر يونيةةو مةةن كةةل عةةام بيانةة ااسةةتاذيقةةدم السةةيد  -

بأسماء السادا أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة المؤهلين للقيام بأعمال المراجعة 

مراجعةةة ميزانيةةات ال ةةناديي و يةةوزع  و الةةذين يرغبةةون فةةى المعةةاركة فةةى اعمةةال

الةدكتور رئةيس  ااسةتاذقرار مةن السةيد  هالمراج  المالى بمعرفة الجامعة و ي در ب

الجامعة و بحيث ال يقوم عضو هيئة التدريس بمراجعةة ميزانيةة ال ةندو  اكثةر مةن 

و يقةةوم السةةيد المراجةة  بفحةةص و مراجعةةة ميزانيةةة ال ةةندو  و   0عةةامين متتةةالين

و يقدم تقريةر المراجعةة مةن ثةالث نسةا ترسةل الةى الجهةة  هالمالية الختامية ل القوائم

 نائةب رئةيس الجامعةة لعةئون التعلةيم  0د0المكلفة ) الجامعة( و النسةخة الثانيةة الةى ا

و الطالب و النسخة الثالثة ترسل للسةيد المستعةار المةالى لةرئيس الجامعةة و تتحةدد  

عضةو وتحديةد  جنيةة ) الةف و خمسةمائة جنيةة( 1500للسيد المراجة  مكافةأا قةدرها 

 0من كلية التجارا لرئاسة لجنة تقوم بمهام الرقابة المالية  هيئة تدريس
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 النظام االدارى للصندوق:  (16مادة )

يتةةولى مجلةةس ااعةةراف علةةى المةةدن الجامعيةةة اإلعةةراف المةةالى و اإلدارى علةةى  - 

قةانون تنظةيم  هفقةا لمةا يقضةى بةو هال ندو  و إ ةدار التوجيهةات الالزمةة للعمةل بة

 التنفيذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هالجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات و الئحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 0الالئحة والقواعد العامة ووفقا لمقتضيات الم لحة العامة هو احكام هذ 

 

 أموال الصندوق : (17) مادة

 والقةرارات القةوانين كافةة أحكام بعأنها ويسرف عامة أمواال ال ندو  أموال تعتبر -

 العامة بااموال علقةتالم

مةةن مةةوارد ال ةةندو  الةةى ملكيةةة اإلدارا العامةةة للمةةدن  هملكيةةة مةةا يةةتم عةةراؤتةةؤول  -

 الجامعية

 

 التفتيش:  (18مادة )

للمسةئولين عةن  ملزما  الالئحة من قواعد و إجراءات و أحكام  هيعتبر كل ماجاء بهذ -

 ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةندو 

المالية و المحاسبية مة  االلتةزام بالةدورا المسةتندية و  عئونه ت ريفو هم ب دد  

لمالية المحةددا بالجامعةة مة  مراعةاا خضةوع حسةابات ال ةندو  لرقابةة ااجهةزا ا

 الرقابية بالجامعة و الجهاز المركزى للمحاسةبات و كافةة االجهةزا الرقابيةة بالدولةة

0 

 

 سريان الالئحة :  (19مادة )

 إجةراء يجةوز الو عليهةا  الجامعة مجلس موافقة تاريا من حةئالال هذه أحكام تسرف -

 بيةان مة  الجامعيةة المةدن على االعراف مجلس اقتراح على بناء إال عليها يلتعد أف

 الالئحةة اعتمةاد اجةراءات بةنفس التعةديل يعتمد ان على التعديل هذا  اقتراح مبررات

 إالحالية

يل ةةى كةةل مةةا يخالفةةه مةةن قواعةةد أو ويعمةةل بهةةذا القةةرار اعتبةةارا  مةةن تةةاريا  ةةدوره  :  (20مااادة )

  0 أحكام
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  0 28/4/2012 مجلس جامعة االسكندرية بجلسته المنعقدا في  در عن   -

 


