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 إدارة الممتلكات والبنى التحتيةسياسة  -  023 

 

_____________________________________________________________ 

 سياسة جديدة              الحالة :            

   سياسة تمت مراجعتها                                   

 تكملة لسياسية قائمة                                             

 جميع كليات العلوم التطبيقية           النطاق :             

 .(بعض الكليات ) .............................................                                  

 كلية واحدة     ) ..........................................(                                  

                                 غير األكاديميين                األكاديميون    جميع الموظفين                 ن:والموظف           الجهة المستهدفة : 

 طالب الدراسات العليا  طالب البكالوريوس          جميع الطالب           الطالب :        

 )..................( جميع التخصصات                     بعض التخصصات                                                   

 

 األسس واألهداف .1

يعرض "دليل إدارة الممتلكات والبنى التحتية " السياسة التي تنظم إدارة الممتلكات الحقيقية الملموسة واالعتبارية لكليات 

العلوم التطبيقية وضمان تقيد األشخاص المكلفين باقتناء وتسجيل وجرد وصيانة وإتالف الممتلكات بهذه اللوائح. كما 

 التحتية تستجيب لمعايير الصحة والسالمة والبيئة وغيرها.  التأكد من أن البنىيهدف الدليل إلى 

 

 التعريفات .2

 ألغراض هذه السياسة تنطبق التعريفات التالية إال في حالة التصريح بغير ذلك :

هي الممتلكات المركبة أو المشيدة على فترة زمنية محددة. وألن تقادم هذه الممتلكات ال الممتلكات القائمة )المشيدة(: 

يحتسب إال بعد إدماجها في رأسمال المؤسسة فإن تعتبر خارج االستخدام إلى أن تنقضي الفترة المخصصة 

 لتشييدها.

الممتلكات المهداة: تخدم الهدايا العينية أهداف الكليات وتدعم جودة التعليم فيها. وتشمل الهدايا العينية العطاءات 

إلخ( واالعتبارية )مثل النظم والبرمجيات وبراءات  المحسوسة )مثل التجهيزات والتحف ووسائل النقل

 االختراع وحقوق النشر إلخ(.
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المقتنيات: أحيانا يشتري موظف بعض األمتعة بموارده الخاصة ثم يسترد مدفوعاته إذا وافق مدير الشئون المالية على 

 عملية الشراء.

المقترضة من مؤسسات أخرى(: كل ملكية يتم نقلها الممتلكات المحولة )من خارج الكليات( )وتشمل األنشطة الممولة و

 من خلرج الكليات تستوجب عقدا رسميا يعتمد من جميع الجهات المعنية بما في ذلك مجلس الكلية.

 يتضمن التخطيط واإلدارة المسئولة للموارد.الرعاية: هو واجب أخالقي 

ية نى التحتية والتجهيزات المتحركة والموارد المكتبالرئيسية: تشمل األراضي والمباني واألصول الثابتة والب صولاأل

 )المتقادمة وغير المتقادمة(. )المتقادمة وغير المتقادمة( وبرامج الحاسوب واألعمال الفنية

معادلة الخط الثابت: معادلة تقضي بتقسيم تقادم األصل الثابت على سنوات عمره االفتراضي بشكل متساو. ويحتسب 

 :كاالتي التناقصمعدل 

 القيمة المتبقية( : العمر االفتراضي    حيث –السنوي= )الكلفة  التناقص .1

 تشمل الكلفة المصاريف األولية وأي مصاريف إضافية .2

القيمة عادة  لألصل. وألن هذه القيمة المتبقية: القيمة التقديرية لما يتبقى بعد اتقضاء العمر االفتراضي .3

 ما يتم استرجاعها مع نهاية العمر االفتراضي ال تحتسب ضمن الكلفة.

العمر االفتراضي: الفترة الزمنية التي يفترض أن يكون األصل فيها في حيز الخدمة وهي تمتد من  .4

 تاريخ توفره إلى تاريخ إنهاء خدمته أو إتالفه.

 

محتوى ومبادئ السياسة : -3  

يتم استخدام هذه التشريعات واإلجراءات على نطاق الكليات ، ولكن إن وجدت األقسام الحاجة لسن تشريع  :  3.1

   ، تاطلبمثل هذه الأكثر صرامة ألغراض التحكم في الميزانية ، فإن األقسام اإلدارية والمالية ستنظر في 

 اءات .على جميع الموظفين في الكليات االمتثال لهذه التشريعات واإلجرو

 هذه السياسة المجاالت التالية : شملت :  3.2

  األصولحسابات  .1

  األصولتدقيق  .2

 حفظ السجالت واإلبقاء عليها . .3

 الحفظ المركزي . .4

 المواد المرجعية . .5

 : تعتبر حسابات المرافق ضرورية من أجل متابعة المرافق والحفاظ عليها ضمن النظام . 3.3

 التالية :تغير وضع أي من األصول اإلدارية والمالية عند  غ قسم الشئونالوحدة إبال أو قسمال: يجب على  3.4

 . المباني )المنشأة( .1

 المرافق الُمتبرع بها أو عن طريق الهبة  ) للكليات ( . .2

 المرافق التي تم شراؤها ) طلب الدفع ( . .3
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 ) من خارج الكليات ( . المنقولةالمرافق  .4

، حيث أنه إذا كان المرفق عرضة  ة الخط الثابت في احتساب تناقص قيمة أصولهاتعتمد الكليات معادل :  3.5

منذ اليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ الفاتورة أو تاريخ استالم  التناقص يبدأ للتناقص فإن احتساب

 .هما يأتي أوالإيصال البضائع ، أي

 أي إخراجاإلدارية والمالية قبل  الشئونبقة من موافقة مس الحصول علىيجب على الوحدات في المؤسسة  :  3.6

 : اإلخراج أحد األشكال التاليةعملية  ويجب أن تأخذ،  من الخدمة مرفق

 المرفق لالستخدام المجاني لألقسام األخرى في المؤسسة . يتاحأن  .1

 أن يكون متاحا للعامة عن طريق المزاد . .2

 .المحتاجةلمؤسسات المجتمع ه كهبة ؤالتبرع به او إعطا .3

بشكل عام سيكون لجميع المرافق المتحركة في نظام الكليات رقم مخصص عند الجرد ، إال أن المرافق التي  :  3.7

وضع رقم محسوس عليها فإنه سيكون لها رقم تعريفي محدد ، حيث يمكن  و تتحملتعتبر حساسة وصغيرة 

م المخصصة للمرافق عند الجرد وذلك ضمن للوحدات في المؤسسة االحتفاظ بملف في الوحدة لجميع األرقا

 ، ويجب أن يحتوي الملف على ما يلي : االنطاق المتعلق به

 رقم مخصص للمرفق عند الجرد . .1

 وصف كامل للمرفق . .2

 رقم تسلسلي ) إن امكن ( . .3

 الُمصنع . .4

 رقم طلب الشراء ) إن أمكن ( . .5

 موقع المرفق ) البناء أو الغرفة ( . .6

ن جدول لتدقيق المرافق الكبيرة والقيام بهذا التدقيق كل سنتيإعداد وتنفيذ ب ةوالمالي ةاإلداريقسم الشئون يقوم  :  3.8

 على األقل ، كما يقوم بعمل تدقيق غير مجدول وذلك بشكل دوري .

 أن أرقام، والتأكد من  المسجلة على عهدة قسم أو وحدةيركز نطاق التدقيق على القيام بجرد لكل المرافق  :  3.9 

الجرد تم وضعها بشكل مناسب ، باإلضافة إلى التأكد من ان المرفق قد تم وضعه في المكان المخصص له 

وذلك وفق سجل الجرد ، وكذلك التأكد من ان سجل المرافق يتضمن الرقم التسلسلي للُمصنع وانه تم االلتزام 

 .األساسيةبسياسات الكليات التي تتعلق بالمرافق المتحركة 

راف ها ، ويتضمن اإلشإدارتتكون الوحدات المؤسسية مسؤولة عن اإلشراف على مرافق الكليات التي تقع تحت  :  3.10

 على المرافق ما يلي :

 حماية أساسية و أمنية محسوسة . .1

 .سجالت الكلياتمعايير الوزارة وأي معايير أخرى ملزمة في حفظ التوافق مع  .2

 جيد واستخدامها بشكل آمن ومناسب .الحفاظ على المرافق في وضع تشغيلي  .3
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لمعدات التي تم شراؤها عن طريق التعاقد أو المعدات رية والمالية مسؤولية حفظ سجالت اتتحمل األقسام اإلدا :  3.11

عند استالم توثيق إدارة المرافق الذي يحوي على  هوتعديل  الحكومية ، حيث يتم تحديث سجل الممتلكات

 ة وكذلك المعدات الحكومية .المعدات المدفوعة القيم

لجميع الوحدات  أمنة ومهيأة مناخيا ة داخل الكليات مخازن طويلة المدىوالمالي ةاإلداري أقسام الشئونوفر ت :  3.12

خارجة في المؤسسات وذلك من أجل الحفاظ على المواد التي تم شراؤها مؤخرا و المواد القديمة والمواد ال

 . من الخدمة

 

 :موائمة التشريعات ال .4

 

  2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

 

  :دليل إدارة األصول جامعة فلوريدا 

 :دليل سياسات وإجراءات إدارة األصول جامعة شينشيناتا 

 

 ال يـــــوجد  المالحق : -6

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية  : جهة االعتماد -7

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة : -8

 

 .................................   تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 ................................. تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ 

 .................................     السياسة في تاريخبدأ العمل بهذه النسخة من 

 ................................       سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية.  الجهة الداعمة لهذه السياسة :  -9

 

 

 التطبيقية.مكتب المدير العام لكليات العلوم     جهة التواصل : -10
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