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 الشؤون المالية والتجهيزاتلجنة 
 

( وعضةةةةويا  ةةةة   و يلةةةةا ال ليةةةةا لاةةةة و  ال ال ةةةةا ) مةةةةبن  ببةةةةد يلةةةةد الةةةةداي   الةةةةد  و برئاسةةةةا سةةةة ا   

 من:

 بسقا م ع دالرحيم بن ع دالس م ال  دالس م  . 

 ضوا ع سيد قا  ي . 

 ضوا ع  ساميه  اشف  .

 ضوا ع  اهول  امش . 

 ضوا ع حممد بلجد علي . 

 ضوا ع س و  الب يم . 

 ضوا ع اب سام أمحد . 

 عضوا   . أمحد عو  

 ضوا ع أمحد حسن  مال . 

 ضوا ع أ. احلميدي بن عويضه القح اني

 ضوا ع أ. حممد ال و  

 ضوا ع أ. خالد بوعبقا

 ضوا ع أجنليد ما  و  يدلأ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ع. اهلويدي     

 مهام عمل اللجنة
 

   ذا  األغراض املارت ا.. ال بسيق ما بني األقسام ل وحيد مواصفا  األجلز1

ال أ د من عدم ت را  شراء األجلز  امل مليا امل وير  يف م ام  ال ليا، وال بسيق ييما بني األقسام باس ثما  األجلز  امل وير         .2

 مس وى ال ليا. على

  اسةةةا ال ا  شةةةراء األجلز  املقدما من أقسةةةام ال ليا وتقديم ال وصةةةيا املباسةةة ا عليلا ل ميد ال ليا، بباء على ما ي وير من   .3

 م احا يف م ام  ال ليا املخ لفا. إم انيا 

 " يف مجيع مرايق ال ليا.ما أوال لس ال م  على نار ثقايا "ا .4

 ل جليزا  ال لميا، وقياس مدى توايقلا مع م  ل ا  اخل ط الد اسيا لألقسام األ ا مييا،تقييم اإلم انيا  امل مليا، وا .5

 وااله ماما  ال حثيا لل ليا، وتوين ن ائج ال قييم للجبا ال  وير وضما  اجلو   عبد إعدا  الد اسيا الذاتيا لل ليا.

 ضحا يف م ام  القسم.م  وبا ووا الس ماال أ د من أ  أقسام ال ليا تل زم باشرتااا   .6

ييلا وموضةةحا   -على مسةة وى ال ليا–ال أ د من أ  مجيع اإلجراءا  ال حليليا، وال رائق امل مليا م  وبا يف مناذج موحد   .7

 ا يلي:م

 اسم ال حلي  أو ال ريقا. -

 موقع امل م  الذي سي م ييه إجراء ال حلي  أو ال ريقا و قمه. -

 ما يف ال حلي ، مع ذ ر نوعيا املوا  وخماارها.األجلز  واملوا  املس خد -

 على إجراء مث  هذا ال حلي . -إ  وجد –وصف لل حلي ، مع ذ ر املخاار املرتت ا  -

 زم اختاذها إلجراء مث  هذا ال حلي .االح يااا  ال  -

 بلا.اريقا تصريف املوا  ال يميائيا املس خدما واملوا  الباجتا عن ال حلي ، و يفيا ال خلص م -

 زما باأنلا.اليت حييللا عميد ال ليا إىل اللجبا وإبداء الرأي حوهلا، و يع ال وصيا  ال  امل ام    اسا  .8

  اسةةةةةا اح ياجا  أقسةةةةةام ال ليا املخ لفا وم امللا ويصةةةةةوهلا وال وييق بيبلا، وتقديم األولويا ر من أج  اسةةةةة ثما  أيضةةةةة       .9

 امل  مد  لل ليا. للميزانيا

اح آليا ل وزيع ميزانيا ال ليا وخمصةةةةصةةةةاتلا على األقسةةةةام املخ لفا يف ال ليا، مع مراعا  أعدا  ال ل ا يف    قسةةةةم،    اقرت .10

 امل وير  يف م ام  األقسام املخ لفا. وال جليزا 

ر ا  ال وصةةيا بزيا    عم خمصةةصةةا  ب ا األقسةةام، أو خفضةةلا بباء على ما ي وير للجبا من م  يا ، من حي  عد  املق     .11

 وعد    وسلا امل مليا واح ياجاتلا ال د ي يا. امل روحا

تقييم امليزانيا املقدما من إ ا   اجلام ا، وقياس مدى توايقلا مع م  ل ا  اخل ط الد اسةةةةةةةةةةةةةيا لألقسةةةةةةةةةةةةةام األ ا مييا،  .12

  اسيا الذاتيا لل ليا.ال حثيا لل ليا، وتوين ن ائج ال قييم للجبا ال  وير وضما  اجلو   عبد إعدا  الد وااله ماما 


