
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

   الموازنة السنوية في جامعة مؤتةإعدادتعليمات 

  من النظام المالي في جامعة مؤتة) ٩(صادرة بمقتضى المادة 

  ٢٠٠٣لسنة ) ١٤١( والمعدل بالنظام رقم ١٩٨٧لسنة ) ٣٥(رقم 

  

  :  ١ المادة 

لـسنة  " تعليمات إعداد الموازنة السنوية في جامعـة مؤتـة        "تسمى هذه التعليمات    

  .١/١/٢٠٠٥ ويعمل بها اعتبارا من ٢٠٠٤

  :  ٢ المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثمـا وردت فـي هـذه التعليمـات المعـاني               

  : ما لم تدل القرينة على خالف ذلكأدناهالمخصصة لها 

  .جامعة مؤتة:     الجامعة

  .رئيس الجامعة:      الرئيس

  .الكلية أو العمادة أو المركز في الجامعة:       الكلية

  .لجامعةالوحدة في ا:      الوحدة

  .الدائرة المستقلة في الجامعة:      الدائرة

  :  ٣ المادة 

تقوم وحدة الشؤون المالية في األول من شهر آب من كل عـام بالطلـب مـن                 . أ

الكليات و الوحدات والدوائر المختلفة في الجامعة تزويدها باحتياجاتها للسنة المالية           

  .التالية

لفة في الجامعة تزويد وحـدة الـشؤون        على الكليات والوحدات والدوائر المخت    . ب

  :المالية في مطلع شهر ايلول من كل عام بما يلي

احتياجات الكلية أو الوحدة أو الدائرة للسنة المالية التالية مقدرة مالياً ومعـززة             . ١

  .بكشوفات تفصيلية وبدراسة وافية لبيان مبررات هذه االحتياجات

  .سنة المالية التالية معززة بالتفاصيل الكاملةإيرادات الكلية والوحدة المتوقعة لل. ٢
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ال تدرج أية احتياجات في مشروع موازنة الجامعة للسنة المالية إذا لم ترد إلى              . ج

وحدة الشؤون المالية خالل المدة المحددة في الفقرة السابقة، أو كانت غير معززة             

  .بالمبررات والبيانات التفصيلية

  :  ٤ المادة 

لدراسة االحتياجات المقدمة من الوحدات     " لجنة الموازنة "ة تسمى   يشكل الرئيس لجن  

  .المختلفة في الجامعة وتقديم التوصيات الالزمة

  :  ٥ المادة 

يعد مدير وحدة الشؤون المالية مشروع الموازنة السنوية للجامعة بموجب البيانات           

  :التالية

  . اليها مشروع الموازنةبيان تفصيلي بالنفقات المقدرة للسنة المالية التي يعود. أ

بيان تفصيلي باإليرادات المقدرة للسنة المالية التـي يعـود اليهـا مـشروع              . ب

  .الموازنة

  .بيان تفصيلي يتضمن النفقات الفعلية للجامعة للسنة السابقة. ج

  .بيان تفصيلي يتضمن اإليرادات الفعلية للجامعة للسنة السابقة. د

النفقات لسنتين متتـاليتين مباشـرة لمـشروع        جدول مقارنة بين اإليرادات و    . هـ

  .الموازنة

  .جدول تشكيالت الوظائف في الجامعة. و

  .أية بيانات توضيحية أخرى. ز

  :  ٦ المادة 

يتولى مدير وحدة الشؤون المالية مناقشة مشروع الموازنة مع لجنة الموازنـة            . أ

ضه على رئـيس    وعمداء الكليات ومديري الوحدات والدوائر اإلدارية ومن ثم يعر        

الجامعة خالل النصف األول من شهر تشرين األول من كل عـام أو أي تـاريخ                

  .يحدده الرئيس

يرفع المشروع إلى رئيس الجامعة خالل النصف األول من شهر تشرين الثاني  . ب

ليقوم بعرضه على المجالس المختصة في الجامعة، أو أي تـاريخ آخـر تتطلبـه               

  .الظروف ومصلحة الجامعة
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  :  ٧ دة الما

يرفع الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس أمناء الجامعة خالل النصف الثاني من            

  .شهر تشرين الثاني

  :  ٨ المادة 

يرفع الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس التعليم العالي بعد إقراره مـن مجلـس              

  .أمناء الجامعة

  :  ٩ المادة 

ء الموازنة المقـررة    على وحدة الشؤون المالية إعادة توزيع المخصصات في ضو        

  .وتزويد الكليات والعمادات والوحدات والدوائر المعنية بنسخ منها

  :  ١٠ المادة 

تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعلق بإعـداد الموازنـة فـي               

  .جامعة مؤتة صادرة قبل سريان هذه التعليمات

  :  ١١ المادة 

  .ية مسؤوالن عن تطبيق هذه التعليماترئيس الجامعة ومدير وحدة الشؤون المال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


