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  الجودة ضمانلوحدة  الالئحة الداخلية

(عععععععععععععععععع2011-9-25(عبيااءل )ع عع2بناء علياقعاا جملع يااعة جملععجم الااعجملااءدعليلناتانعلجمليانبلبيااءعبااداءرعجم ا ااععلاا ع ع
عجم ب ععبء الا.علبحاععضمءننعليقعجملالئحنعجملاجمخيانعلجمخلءصعبء بجمفق

ضامءنع،عهباا عيااء نعحئحانع جمخياانعلبحااععلحااععضامءنعجم اب ععبء الاادشا ل عةششاء ععليا فقاعاءدتع مبلنعجملاما عجملقءئمانع
ضاامءنعجم ااب عععجم الاااعداالع ياا علجمتااتجمفاةانجم ااب ععبء الاااعفيبجمفاا عدالااءعلضقاا عجمل اا اعجم نشااب عدنلااء،علمااءع يبجمفاا ع   ااء عداا علتااءلنع

ع.جمحليمء جملبيبلعةدعلع

عجمليءلان:لفي ملعجملالئحنعجملاجمخيانعليبحاععجملبنب ع

 :البند األول

،عل ابنعدق هءعجملاللعجملثءينعمبىنعجمإل جملععععجم ب علحاععضمءنع نشأعبء الاعجملاءدعليلناتنعلجمليانبلبياءعباداءرعجم ا اعع
 جم ب ع.ضمءنعضتعدسم علحاعع

 الثاني: البند

 الوحدة: رؤية  

لجمحملءفظاانعلياا عجمإلاااءقعجمل جماااقعهبااا عجمليأهاا عليحماابلعلياا عجمحليمااء ععفطماااعجملبحاااععةيعضقااا عدساايبنعلفااا عداالعجم  جم 
ع.علكسبعثقنعجم سيفاا لعللضءه 

 البند الثالث:

 رسالة الوحدة: 

ختااااعجملااااجمدرعجملالجمتاااان،ععجملااايجم نظبدااانعجمإل جمل اانععيفد حياانعجملبااااءلبل بجل،علجم ااب عععيفدنظبدااانعجملاميااانعجملياياماااانععيفجم ااب عع
لذلكعب  اعخت  رعدلناتنيعاء ل لعلي عممءلتنعجم لننعلفقاميعخاادء عهناتاانعليمةيما عمسايبنعدلاءلنععات عدا ع

لءدينيعد جملءععداء ريعجم لننعجم خالاان،علفنمانعجم بجمل عجملبش  ن،عدلعااء جم ع كء ميانعل ل ء عهائنعفال اعلة جمل نيعلفنانيعلع
عليحقا علتءلنعجم الا.ع
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  البند الرابع:

 :االستراتيجيةاألهداف 

 ثقنعجمجمليم عجم م يعلجمإلايامقعيفعخم يء عجملاميانعجمليايامانعبء الا.ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجمكيسءب 
 عبءليايا عليمشءلكنعيفعجمل اءبنعل ل عدنءخعجم ب ع.ةقكء عدبا عجم شءلكنعجمجمليماانع ؤتسء عجمجمليم عجم اينعلجم مااء عجم ليمنع
 .شش عثقءفنعجم ب ع،علجملبلقعبأمهانعفطبا عب جمدرعجمليقبميعبنيعكءفنعجملاءدينيعبء الاعل اسءدهعجم خييفن 
 ةلال عاا عجمليمازعلجملقالععجملينءفسانعيفعكءفنعجمليخممء عجمليءبانعليمالا.عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 
 . ع ل علميانعضمءنعجم ب ععجملشءدينعلجمإلليمء ،علفشةا عكءفنعجم اسءاعجملايمانعيفعجم شءلكنعيفعمجا عديطيبء عجمإلليمء
 جمحلماااابلعليااااقععلجمإلايامااااقعهبااااا عجم ساااايبنعجمحمليااااقظمااااء عضاااامءنعجم ااااب ععلياااا عةاءداااانعلالاااااء عفبء لااااانعداااا عهائااااء علدن

 جمإلليمء .
 .لض عشظءاعل مءنعةتيم جمل نعجملبحاع 
 . فاب لعف قعلم علييقاا عجملذجميتعلجمليحسنيعجم سيم 

 البند الخامس:

ع شا ع ياعة جملععجملبحاععبق جملعدلعلمااعجم الا،عل ا اعليقع ياعة جملععجم الاعإلا جمله.

 :السادسالبند 

جم ب ععبء الاعع اععثاال عتانبجم عاءبيانعلييةا اا،علذلاكععضمءن مالعلمااعجم الاععا جملجم عبياانيعدا  عفنفاذيعلبحاعع
ع.3/3/2012(عبيءل )ع2036لا ع عجملبقجمليلفقءعليالئحنعجملاجمخيانعليمالاعجم ايماععلجملمء لعهبءعجملق جملع

 البند السابع:

 بالمعهد:                                                واالعتمادضمان الجودة إختصاصات وحدة 

 . ةلاجم عجملالجمتنعجملذجمفانعطبقءع اء ريعجمهلائنعجملقبدانعل مءنعيب ععجمليايا علجمإلليمء 
 .جم شءلكنعيفعةلاجم ععفبيافعليبظءئفعجمإل جمل نعبء الا 
 بء الااعدالع يا عفقابميعجم  جم علة جملععجم اب عععلجمإلليماء لحااععضامءنعجم اب ععةتيخاجماعلفطباا عجملااجمدرعجم ماممنعدالعابا ع

 جملقبدانعل مءنعجم ب ععلجمإلليمء .عبشقالءعجم كء ميقعلجم ؤتسقعبء الاعيفعضب عجملفيسفنعجمليعحا هتءعجمليةنن



                       

                                                                                                                      

                                        

        اجلودة اندة ضموحـ                                                                                                                                                                                                         وزارة التعليم العالي

                                                                            املعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط اجلديدة             

 

3 

 

 فطبااا عةتااتجمفاةانعجم الاااعفامااءعداايلعبااء ب ععليااقعدساايبنعجم الاااعلجملاايعفشاام عجمل تااءلنعلجمل   اانعلجمل ء ااء علجم هاااجم ،ع
 .علحاععضمءنعجم ب ععبء الالكذلكعجمليبيالء عجملمء لععللع

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع.ةششء عشظءاعدايبدء عدياءد عليقبميعجم  جم علة جملععجم ب ععبء الا 
 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع.ديءبانع ششطنعفقبميعجم  جم علة جملععجم ب ععبء اسءاعجملايمانعلجمإل جمل نعجم خييفنعبء الا 
 .ضيا عشيءئرع ششطنعفقبميعجم  جم علة جملععجم ب ععبء الا 
 فامااااءع ياياااا عب اااامءنعجم ااااب عع جملجم عجم خييفاااانعبء الاااااعفقاااااميع  لاااانعةلدااااء  نعلخااااادء عةتيشااااءل نعل اسااااءاعجملايمااااانعلجمإل

 لجمإلليمء .
 ضااامءنععجم اااب عععع  حيااانععجم الاااا،ععلةلااااجم هععجملامااا عدااا عكءفااانعجم اساااءاعجملايماااانعلجمإل جملجم عجم خيمااانعبء الااااعلياااقعهتائااان

 لجمإلليمء .
 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع.لعلمااعجم الاةلاجم عجمليق   عجملسنبيعليقبميعجم  جم علة جملععجم ب ععبء الاعللفاهعةدعجم تيءذعجملاكيبع 
 دالعخااللعلحااععضامءنعجم اب ععةاءدنعلالاء عدبءدا ععلاب انعدا عكءفانعجم لاء عجم اناانعبق اء ءعفقابميعجم  جم علة جملععجم اب عع

 .بء الا
 لة جملععجم ب ع.جملقاءاعبنشءرعةلالدقعلجمت ع جمخ عجم الاعلجمجمليم علتتا)عدفلباعفقبميعجم  جم ع 

 البند الثامن:
 إختصاصات مجلس إدارة الوحدة:

،عبء الاعيفعضب عةتتجمفاةانعجم ب ععجملبحاعةا جملعجملساءتء ،علب جمدرعلشظ عجملام عجمليعضق ع   جماععجملبحاعع يبيع ياعة جملع
 :ليفعةطءلعجملقبجمشنيعلجمليبجمئاعجم نظمنع،علذلكعلي عجملنحبعجمليءد

 خياءلع ل ء عهائنعجمليال اعبء الاعدلعذليعجمخلاععيفع اءلعضامءنعجم اب ععةلجملينظامقعليبحاععلعفشاا عجمهلاا عجمإل جمليع
 لجمليطب  علضا اعجم لءاعجملبظافانع ما ع ل ء عجملبحاع.

 علضا اعجمإلخيمءيء علجمليبيافعجملاءاعلبجميبء عجملاءدينيعبه.ععجملبحاعلض عجملنظءاعجملاجمخيقعليام عيفع
 جملبحاااععداالعخاااللععءتاابعجملبحاااععلمااءع يفاا عداا عجملياابجمئاعجملاجمخيااانعيفعهااذجمعجملقبجملااااعجم ءلااانعجم نظماانعلاماا ععجمإلداا جم عليااق

 .جملشأن
 ةا جملعشظ عجمليفءل عجملىتعفااف عحسلعجملياءلنعد عجم لء عذجم عجملاالانعبأششطنعفطب  عجمليايا عجملاءي،علشظ عضمءنعجم ب عع

 لجمإلليمء .
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 جمخلءيانعبء اساءاعجم خييفانعيقاءل  عجملحابلعتاريعجملاما ،ععلكاذلكععليبحااعجملينفاذيععجم ا  جملنظ عيفعجمليقءل  عجم قادنعببجمتطنع
عليمالا.عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 ةختءذعجمإليا جم جم عجم نءتابنعليمبجمفقنعلي عجم الاععة جملععلل ضلءعلي ع ياععليبحاعةا جملعاببلعجمهلبء علجمليالء عجمليعفقااع
 .يالءليمبجمفقنعل

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع.لفطب  عشظءاعجملام عمءعحيق علتءلنعجم الالفقء علييطبلجم عجمليعفسييزاعذلك،علتءلنعجم الاع لجمتنعلد جميانع 
 جمحييماء عياحاحء عع،عل اابنليبحااعجم اا  عجملينفااذيعجييما ع يااعجمإل جملععدا ععليا عجم اا عكا عدال عبناء عليا ع لابععدالع

ل ااي عةثبااء علاااءئ عكاا عييساانعبيح  اا عع اا عجم يساانعلجمليمااء هعداالعع(،قجمئاااعلجمحاااع جملنماافحب اابلع  يبااانع ل ااء عجمجملياااع
 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع.جم الاة جملععل  ف عع  عجم يسنعليا اعلي ع ياععخءص.لجمححيفءظعبهعيفعتة عع،جمإل جملعلئااع ياع

 عمتلاااجم عليمبجمفقانع الاجم ب ععبءعجمتتجمفاةانلجم نبثقنعدلععليبحاعجملينفاذيععجم ا   لجمتنعخططعجملام عجملينفاذ نعجم قادنعدلع،
 ليالءعلفبفريعجمإلداءشاء عجملالقدنعليينفااذ.

  عءتابع(ع،ععلفابنعيفعللاعع2000جيبقعجملياعجمإل جملععختمالعتيفنعدسيامينعحعفز اعللعدبيغع لفنيعينالءعدم  ءع
،عل م  عدنلءعلي عجملنفقء عجملنث  نعجم خييفن،عدا عد جملاءعع حعفسايخااع دابجملعجملسايفنعجم سايامينعيفع  ا جماعيا  عجملبحاع

هذهعجملسيفنعا بعشفءذهء،عليقع نعف  عجم بءلغعجم يبقانعبالنعيا  ععجمتياءضنجم اءفآ ع لعجم يبلعلعدءعيفعحاملء،عل ي ع
 يفعهنء نعجملسننعجم ءلان.ع

 ع.ل ل ء عيسء جم جملياعجمإل جملععضا اعاامنعبالعح بلع
 ءلجملاءدينيعجمإل جمل نيعهبعليبحاعجملينفاذيععليما  جملياعجمإل جملععضا اعاامنعجم اءفأععجملشل  نع. 
 شظااريعجم لااب ععبءلبحااعفبق اا عداءفااأععفشاةااانعلياااءدينيعجمإل جمل اانيععليبحااعجملينفاااذيععجم ااا  جمليااعجمإل جملععبنااء علياا عةااتجم ع

ع.جملبحاععجملاء  نعجمليعفال علتءلنع ري
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 البند التاسع: 
 للوحدة: التنفيذيومهام المدير  اختصاصات

 علجملبحاجم عجملاجمخيانعهبءعلةلاجم عخططعجملام عجملالقدن.ععلبحاعبءعلفبياهعجملاءدينيااء عع
 علجملينسا عجملبحاع،علديءبانعةاءقعجم لمءلعجملابدان،علجمليأكاعدلعدطءبقيلءعخلطنع لمءلعبءلبحاععلفقبميعشظ عجملام ديءبانع،

 .بءلبحاعبنيعجملاءدينيع
 جمليعفبجميهعااءدهعملءدهععلل اعجم شءك لف عفقءل  ع لل نعجملياعجمإل جملععللعفطبلعجملام عبءلبحاععلفقء عليملءاعجم نبطنعبه،ع

 لجماتجم عجمحليبلعهلء.ع
  عليبحاععلل ضلءعلي ع ياعة جملععجملبحاع ع ريعفقياا نعدمء لعمتب عجماتجم. 
 يلء ع خ نعذجم عجملمين.عل يل اعلدنءاشنعا ء ءعجم ب ععبء الاعلي ع ياعة جملععجملبحاععلجم الاع 
 .فشاا عجمليةءنعلف قعجملام عجم يخممنعجم الئمنعلينفاذع ششطنعدلءاعجملبحاععلضقا علتءليلء 
 جم الا.ة جملععةلاجم عفق   عتنبيعللعجم  جم عبءلبحاععللفانعليا اعلي ع ياعجمإل جملععمتلااجمعلا ضهعلي ع ياع 
 ماااءعيفعذلااكعجمحفماااءلعبء اسااءاعجملايماااانعلااهعكءفااانعجملمااالحاء عجملالقدااانعليساااريعجملامااا عجملينفاااذيعليبحااااععجم ااا  عجملينفاااذيع

 ةلاهعدلع ياعة جملععجملبحاع.علذلكعيفعةطءلعجملمالحاء عجم خبلنلجمإل جمل نعبء الا،ع
 جمإلدا جم عليا عتاال عجمليبلااانعبثقءفانعجم اب ععليا عدساايبنعجملطيبانعلمجاا عجملااءدينيع  ل ااء عهائانعجملياال اعلجمهلائانعجم اءلشاانع

ععبء الا.لجم بظفنيعجمإل جمل ني(ع
 عع ششطنعلةاءقجم علفبياء علحاععضمءنعجم ب ع.ععجم الاعلا اة جملععح بلعييسء ع ياع
 ععععلجم شءلكنعيفعجم ؤمت جم علجملنالجم علللشعجملام علجملاللجم عجمليال بانعيفع ءلعجمليطب  علة جملععجم ب ع.عمتثا عجملبحا
 جمخ عجم الا.علجمحليمء دسئبلعللعتريعجملام عيفعمجا عجم ش للء عجمخلءينعبنظ عجم ب عع  
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 البند العاشر:

 الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة هي: 

ع:خارج المعهدجهات  -أ

 . جمهلائنعجملقبدانعل مءنعجم ب ععلجمإلليمء 
 .جملنقءبء علجمإلضء جم عجم لنانععذجم عجملاالانعبيخممء عجمخل جيني 
 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجمليايا عبء الاجم لء عجم سيفااععدلعخم يء ع. 
 . عدؤتسء عجمجمليم عجم اينعجم ليمنعبءليايا
 :المعهدداخل  جهات -ب

 ع.ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمالا.جم اسءاعجملايمانعلجمإل جمل نعجمليءبانعلي
 بعجملطال. 
 .ل ء عهائنعجمليال اع،علداءلشال ع  

 البند الحادي عشر:
ةمبلاانعداالعجم ششااطنعجم يمااينعبطباااانع لمااءلعكاا علحاااععلذلااكعمكاا عدنلااءعععلئاسااانع،عفقااباجم علحااا اا عجملبحاااعع اااعف

عبءإلضءفنعةيعف قعجملام .
 ما يلي: الوحدات الخمسة بالمعهد هي

: وحدة   .ععاألداء تقويمأواًل

،علدالعفيشا عجملبحاععدلعدنس ع لمءلعجملبحاععلف قعلم عخمييفنعفيابنعدلعباضع ل ء عهائنعجمليال اعلجملاءدينيعبء الاا
  ششطيلء:

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمالا.جم اسءاعجملايمانعلجملبحاجم عجمليءبانعليعلجم ؤتسقع ما جم كء ميقعبميعاجمليق
 ع.لفقاء عليماء ريعلجمإللدء جم جملينفاذع
 ع.جم يايقنعبطباانعلم عجملبحاععةي جم عجم سب عجم ااجمشان
 ع.دلعجم ايبدء عجم يحم عليالءعلجمحتيفء عدلعمجا علمياء عجمليقاا علجم يءبان،ععجملي ذ نعجم  فاع
 ما عجم اسءاعجملايمانعلجمإل جمل نعمءعحيق عدسيب ء عجم ب ععجم طيببن. جم  جم  ل ع  
 عجم يايقنعب مءنعجم ب ععجم ؤتسانعلجم كء ميان. شش عجم ا فنعلب جمدرعجملبلقعلجمليال ب
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يًا : وحدة اإلعداد   . لالعتمادثان

لدالعفيشا عجملبحاععدلعدنس ع لمءلعجملبحاععلف قعلم عخمييفنعفيابنعدالعبااضع ل اء عهائانعجملياال اعلجملااءدينيعبء الااع
  ششطيلء:

 ع.جملبجمل ععدلعجم اسءاعجملايمانعلجمإل جملععجتما عشيءئرعجملالجمتء عجملذجمفان
 ع.نفااذ انجمليفمما عياجمللعلشظ علخططعجم لمءلع
 ع.جمحليبلعهلءعلجماتجم فيققعجم قتحء علجملشاءلنعلفحملءع

: وحدة البيانات والمعلومات.   ثالثًا

لدالعفيشا عجملبحاععدلعدنس ع لمءلعجملبحاععلف قعلم عخمييفنعفيابنعدالعبااضع ل اء عهائانعجملياال اعلجملااءدينيعبء الااع
ع ششطيلء:

  ع.لجمإلحمء جم عفمما علبنء عشظ عجم ايبدء
 ع.جم  يبعجمليعضق عجم هاجم ععابجملاعجملباءشء علجمخياءلفمما ع
  بءلط قعجملايمانعجم نءتبنعلا عحءلن ضيا عجم ايبدء. 
  ع.لجم سيناجم علجملبثءئ عحفظعجم يفاء
 . جملنش علجمإللالنعلفقء عليخططعجم بضبلنعلمءعحيق عجمهلا 
 عةششء علضا ثعجم با عجمإللااتلينعلبحاععضمءنعجم ب ععبمفنعدسيم عع.ع
 جم الاة جملععكيءبنعلفقاميعفق   عجملالجمتنعجملذجمفانعلالليمء عدلع ياع. 

: وحدة التدريب:   رابعًا

عل ابنعهلءعدنس عدلعبنيع ل ء عهائنعجمليال اعجمخلاجم عيفع ءلعجم ب عع قباعبء ششطنعجمليءلان:

 .ضا اعجمححياءيء عجمليال بانعيفع ءلعيب ععجمليايا علجم بضبلء عجم  فبطن 
 جمليال بعجملسنب نعليبحاععفامءعدلعيب ععجمليايا .ةلاجم عخطنع 
 جمليال بان.عجمححياءيء لي عشيءئرع لجمتنععجمليمء جمفمما عجملاجمدرعجمليال بانعيفع ءح عيب ععجمليايا ع 
 .فنفاذعجملاللجم عجمليال بانعجم ااع 
 .ااءجلعجمث عجمليال بعلفقبميعشبجمجتهعلفاءلايه،علعةلاجم عجمليقءل  عجم قدن 
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 دياءدياانعبءلبحاااععلاالعمجااا عجملاااجمدرعجمليال بااانعجملاايعفاقاااعبء الااا،عدااءدينع لاااجم عل  ااء عةششااء عاءلاااععباءشااء ع
 جم يالبنيعيفعك ع للع،علفقءل  عجم يءبانعلجمليقبميعلا عدنلء.

 عجم الا.عة جملعل ياعةلاجم عفق   عتنبيعللعششءرعجملبحاععللفانعةيع ياعة جملععجملبحاعع
 .الشئون المالية واإلداريةخامسا: وحدة 

فيشا عجملبحاععدلعدنس ع لمءلعجملبحاععلف قعلم عخمييفنعفياابنعدالعبااضع ل اء عهائانعجملياال اعلجملااءدينيعبء الااع
ع ششطيلء:لدلع

 جمإل جمل ن.دئبنعجم لمءلع 
 ع.جملسا فءل ندئبنع
 ع.جم ءلانجملشئبنع
 لجم خءقنجم شت ء ع. 

: فرق العمل. سادس  ًا

ع:عا ععفشم فسءلاعيفعةاءقعدلءاععفيشا عبءلبحاععف عقعلم 

 ع ب ع.عاجمدرعجمجمإللاجم علجمليخطاطعل
 عاااءجلعلضياااا عجم ب ع.ع
 ضسنيعلفطب  عجم ب ع.ع 
 ضبطعلد جمابنعجم ااب ع 
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 البند الثاني عشر :
عععيشا عجمليبضاحقعجمليءدلفقء علجم ب عععضمءنعلبحاعجمهلاا عجملينظامقعع يشا 

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

 عميد املعهد

 رئيس جملس االدارة

ضمان اجلودةمدير وحدة   

 نائب مدير وحدة ضمان اجلودة

 منسقى املعايري

 جلان فنية بالوحدة

 ممثلى االقسام العلمية

جلنة وحدة 

 تقويم األداء

جلنة 

االعداد 

 لالعتماد

 

جلنة 

البيانات 

 واملعلومات

 

 جلنة 

 التدريب

 

 

الشئون 

املالية 

 واإلدارية

 السكرتارية
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 البند الثالث عشر :
ويـم  :المجاالت العامة للتقـ

 .عفقبميعجملاجمدرعجم كء ميان
 .جمليقبميعجم ؤتااااسق 
 علإلليمء .لجم ؤتسانعلازعجملاجمدرعجم كء ميانعجت

 البند الرابع عشر:
 للوحدة. الماليالنظام 

داالعجم ااا  عجملينفاااذيعليبحاااععبااااعجملااا اعلياا ع ياااعجمإل جملععلضا اااعجمخيمءيااهعكمااءععجملبحاااع(عبقاا جملع عءتااب ااانيعجم ساائبلعجم ااءدع
ع يق:ع

 عجم ااا  عجملينفاااذيضااتعةداا جم ععبحاااعدبجمقشاانعدءلااانعتاانب نع ايماااهءع ياااعجمإل جملع،عل قااباعجم ساائبلعجم ااءدعليبحاااعع ااابنعلي
عجمإل جملع،جملبحاااععجم ااءدعلجمحلسااءبعجمخليااءدقعخاااللعثالثاانعداالبلعداالعةشيلااء عجملسااننعجم ءلااانعلا ضاالءعلياا ع ياااعد كاازعبإلاااجم ع
ع لعخءليلء.ععجم الاجمليقءل  عجم ءلانع  جميانعجم يلزععجم خيمنعدلععمجا لخت  ع

 يفععحسءبعخءصعيفعجملبنكعجملاذيعدياءلهع يااعجمإل جملععدالعبانيعجملبنابمعجم ايمااع،علحعجيابقعجملما  عدناهعةحاععبحاع فياعلي
 جملنبجمحقعجمليعفيفا عل   جماعجملبحاع.

 جم الا.ة جملععبق جملعدلع ياعة جملععجملبحاععلدبجمفقنع ياععلجمإل جمليعليبحاع شا عجمهلاا عجم ءدع 
 وتتكون موارد الوحدة من:

ع.ة جملععجم الاعليبحاععليقاءاعببجميبءهتءختمملءععجم بءلغعجمليع

 عجم الا.عجمليالء علجمهلبء عجمليع قبيلءع ياعجمإل جملععل بجمف عليالءع ياعة جملعع
 عنعليا .ةفبجمئاعجملب جمئ علانعجملبنبمع
 .عحماينعبا عجم طببلء عل ريهءعدلعجم بجم عجملايمان
 ع يعدبجمل ع خ نعشءجتنعللعششءرعجملبحاع.ع
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 ما يلي: تشمل نفقات الوحدة
بءلبحاع،علجملذ لع ؤ لنعخاادء عفيااياا عكا عمةاءلعفم  علياءدينيععجملييفعحاملءععجم يبلعلجم فاءبعلجم اءفآ علجمحلبجمفزعلدءعع-

علميهع.

 ععجملبحاع.لمياء عجم يءبانعلجمليقاا علفاقاء علبجميبء عشفقء ع
 ع.جملمينذجم علجم ؤمت جم ععع،جم ب يبلانعلللشعجملام عجمخلءينعب مءنعشفقء عجملنالجم عجملايمانعلحيقء عجمل
 عجم خييفان.جم م لفء عجم ءل نع
 عبءلبحاع.جم يلزععلجم  لجم عجملالقدنعلينفاذعجملام ع 
 علئااااع ياااعجمإل جملعليالااءعداالعع ااابنعجملماا  عداالع داابجملعجملبحاااععجم ب لاانعبءلبنااكعجم ايماااعمبياابعدااااء عدبااااء ع

 لجم سئبلعجم ءدعفباا عثءنع.،ععفباا ع للعليبحاع
 حساااءبعخاااءصعبءلبناااكعجم ايمااااعلختمااالعهاااذهععيفع-نعلياااا عةع-يفظعجملبحااااععمبجمل هاااءعدااالعجملنقااااعجم ينااا عضااا

ع.عجملبحاعلم عجمحلماينع   جماع
 البند الخامس عشر :

 المخازن والمشتريات.

 لعجم اءلعع لعجم لاجمععةلاه.عجملبحاع،مجا عجم يلزععلجم ااجم علجم  لجم علجم لمء عجمليعفشتنعدلعحسءبع  
 لسااننعع89خت اا علمياااء عجملشاا جم علجملفحاالعلعجمإلضااءفنعلجملساايفعجم ؤاياانعلجم ساايامينعبءلبحاااعع حاااءاعجملقااءشبنعلااا ع

عجمخلءصعبء نءامء علعجم زجم اجم علعحئحيهعجملينفاذ ن،علدءع اخيهع ياعجملاللنعليانعدلعفاا ال .عع1998
 دساايق ع لمااء علدماالعداااءنعكمخاازنعلالئحاانعجم خااءقنععففااياع فااءف علإلضااءفنع لعجملماا  عل ااي عجملقااااعفالااءعطبقااء ع

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععجملاءدنعليمالا.عجمإل جملعمخءقنععلديايقء عجملبحاع
 عيبحاعع لعدلع فبضه.عجم ا  عجملينفاذيعلليمء عإبعحعجيبقعي  عجم ينء عدلعجم خءقنعةحاع
 ل اي ععباه،حمليب ءفاهعلمجاا عجم سايناجم ععل ابنعجم اا  عداءدال ععئ،جم فءيخت  عخمءقنعجملبحاععليم جميانعلجم   عجملالليع لع

ع.عجملشأنهذجمععيف ءعفق  عبهعحئحنعجم خءقنعلجمليبجمئاعجم ءلانعجم امبلعهبءععجم   عد ععلفقء ع
 علضفاظعمجاا عجملافءفاا علجملساةال ع ااعع سانعلشا علءداء ععكءدين، ي عحفظعجم سيناجم عجم ءلانع اعع سنع لبجماعدءلانعع

ع ي عجتا اهء.عجمليع عجملالاععلاجمع فءف
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 عيبحاااع،لاااذيعفجم ااا  عجملينببجمتااطنع ااءنعفشااا عهلااذجمعجمل ااا اعبقاا جملعداالععبحااااع ااي عفحاالعمجااا عجم شاات ء عجملاابجمل ععلي
لجياابقعلناااعجمل اا للععاباابلعجم شاات ء عجملاايعفقاا عااميلااءعلاالع ساامءئنعيناااهع لنع نعففحماالءع ناانعجملفحاالعبشاا رع

لدطءبقانعدالعحااثععجم ايماااع،ةا جملعجم سئبلعجملفينعلجم سئبلعللعجم خءقنعبأهنءعدطءبقنعليمبجميفء عجم طيببنعلجملااانء ع
عيياه.جملنب علجمل ا اعجم طيببع 

 البند السادس عشر:
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععع.جم الاعة جملععدلع ياعليمء هءةدلعفءل )ععجمليبءلجم ام عبأحاءاعهذهعجملالئحنع

 


