أهداف المركز:
 تقديم أعمال االستشارات المالية والضريبية لجميع كليات ومعاهد ووحدات الجامعة.
 القيام بعمليات المراجعة وتقييم األداء المالي للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

 القيام بعمل بيت خبرة متخصصصص في كافة أعمال االسصصتشصصارات المالية والض صريبية وم ارقبة الحسصصابات لكافة الجهات
والهيئات التي تطلبها.

 االشتراك فى عمليات دراسات الجدوى والتقييم المالي داخل الجامعة وخارجها.
 تقييم نظم التكاليف للوحدات داخل وخارج الجامعة.

 عقد دورات تدريبية للعاملين داخل الجامعة أو خارجها فى كافة األمور المالية.
 التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية من أجل زيادة كفاءة العاملين واإلداريين فى النواحي المالية وذلك بعد
أخذ الموافقات الالزمة من السلطة المختصة.

 اإلش صصتراك فى اجراء الد ارس صصات الالزمة لحس صصال التكاليف وعمليات التش صصايل وكافة أنوام الخدمات الضص صريبية داخل
الجامعة وخارجها.

إنجازات المركز:
دورات تدريبية
 دورة تدريبية لشرح وتحليل الجوانل المالية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وكيفية اعداد الحسابات الختامية
والقوائم المالية فى ضوء التعديالت الجديدة من
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 يتم تدريل محاسبي المراكز والوحدات علي كيفية اعداد الحسابات الختامية واعداد القوائم الربع سنوية .

 كيفية الرد علي لجان الطعن الض ص صريبي وتجهيز المسص صصتندات الالزمة لتلااء احتسص صصال فروا ض ص صريبة كسص صصل العمل
التي سبا احتسابها من مصلحة الضرائل علي تلك المراكز والوحدات.

 كيفية اعداد الحسابات الختامية ومراعاة النقاط والمالحظات الفنية في ذلك.
 اعداد القوائم المالية الربع س ص ص صصنوية علي النماذج المعدة لذلك وحل المش ص ص صصكالت المالية التي تواجة المراكز .اجمالي
عدد المستفيدين  92مركز ووحدة .
استشارات ودراسات:
 مراجعة القوائم المالية للوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص الربع س ص ص ص صصنوية التابعة لقطام ش ص ص ص صصلون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة وبعض القطاعات اإلخرى الجهة المستفيدة  85مركز ووحدة.

 المساعدة فى اعداد الحسابات الختامية ومراجعتها الجهات المستفيدة هي :
مركز الخدمة العامة والتنمية اإلجتماعية  -مركز التميز لد ارسص ص صصات وبحوا اللاات اإللمانية والعربية لاير الناطقين
بهما بكلية التربية  -قس ص صصم تقنية المعلومات الحيوية كلية حاس ص صصبات  -دار الض ص صصيافة  -مركز تعليم الكبار  -مركز

االس صصتش صصارات والبحوا البيئية  -معهد الحاس صصبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفض صصاء  -عدد  14مركز ووحدة
بكلية الطل  -عدد  23مركز ووحدة بكلية الهندس ص ص ص ص صصة عدد  2مركز لكلية الحاس ص ص ص ص صصبات والمعلومات  -مركز تنمية
قدرات اعضص ص صصاء هيئة التدري

مركز الد ارسصصات البردية والنقو

مركز الد ارسص ص صصات والبحوا المتكاملة بكلية البنات  -مركز بحوا الشص ص صصرا اإلوسص ص صصط
 -نادى أون للرياضصصات المائية والمصصصايف  -مركز تسصصويا الخدمات الجامعية -

عدد  2مركز بكلية األدال  -مركز األبحاا والدراسات والتدريل لناقالت األمراض.
إصدارات ونشرات

كتيبات :عدد النسخ 1100
 أحكام الرقابة المالية قبل الصرف على اإلنفاا العام بالتعاون مع و ازرة المالية.
 حسال الضريبة على المرتبات وضريبة كسل العمل.
 أساسيات المحاسبة الحكومية فى الوحدات ذات الطابع الخاص.
 الرقابة على المال العام فى الوحدات ذات الطابع الخاص.

النشرات -:عدد النسخ 2000

 الحاالت العملية – التطبيقية على النظام المالي والنسل الجديدة للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.
 السلف الملقتة والمستديمة.

 ش ص ص ص ص صصرح وتحليل الجوانل المالية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وكيفية اعداد الحس ص ص ص ص صصابات الختامية والقوائم
المالية.

 شرح التعديالت الجديدة للنظام المالي وكيفية توزيع النسل المقررة.
أعمال أخرى
 تدعيم الوحدات ذات الطابع الخاص بإرسصصال مسصصتشصصارين لفحص الدفاتر والمسصصتندات المالية وتقديم العون والمشصصورة
في ا عداد القوائم المالية والحس صصابات الختامية لوحدة التجارل والبحوا الص صصيدلية المتقدمة بكلية الص صصيدلة  ،ومركز
ضمان الجودة واإلعتماد بالجامعة وغيرها من المراكز والوحدات التابعة للجامعة وكلياتها.

 تدريل واسصصتقبال محاسصصبي الوحدات والمراكز بصصصفة مسصصتمرة إلسصصتع ارض اهم النقاط وكيفية اعداد القوائم والحسصابات
الختامية على الوجه األمثل ورفع المهارة المحاسبية لهم.

 ابداء الرأي نحو تحديد نس صصل الخص صصم على المبالح المس صصحوبة من البنك ألى طلبات اس صصترداد لها لمركز الد ارس صصات
البردية وغيره من مراكز ووحدات الجامعة .

 مراجعة تسصصديد النسصصل المالية المقررة المسصصتحقة للجهات المختلفة ومتابعة تسصصديدها من قبل المراكز والوحدات ذات
الطابع الخاص لو ازرة المالية – الجامعة – الخ.

 تقديم المش ص ص ص ص ص صصورة الفنية والمالية للوحدات والمراكز التابعة للجامعة وكيفية ا عداد القوائم المالية والتجهيز للفحص
والرقابة من الجهات المختصة في و ازرة المالية – الجهاز المركزي للمحاسبات – مصلحة الضرائل.

 تطوير وتعديل النماذج المالية الموحدة والحس صصابات الختامية لوحدات ومراكز الجامعة ذات الطابع الخاص وتطوير
اسلول العمل بإستمرار لتحقيا أفضل النتائج فى ضوء التعديالت التي تصدرها و ازرة المالية .

 المشاركة فى حل المشكالت المالية التى تواجهها المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.
 الوقوف على المركز المالي لجميع المراكز والوحدات وتقديم المقترحات الفنية الالزمة لتحس ص ص ص ص ص صصين مس ص ص ص ص ص صصتوى األداء
المحاسبي للمراكز والوحدات.

 مسص ص ص صصاعدة المراكز والوحدات الجديدة فى فتر الدفاتر المالية والمحاسص ص ص صصبية ومتابعتها على الدوام من وحدة التجارل
والبحوا الصيدلية المتقدمة – نشاط ادارة الشهادات المهنية بكلية التجارة رعاية الشبال بكلية طل األسنان.

 تجهيز واعداد القوائم الربع سنوية للمركز واعداد الحسال الختامي سنويا .
 الرد على اسصصتفسصصارات الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص التابعة لكليات الجامعة وقطام شصصلون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة بش صصكن كيفية توزيع المكاففت في ض صصوء تعديالت النس صصل الواردة حديثا بكلية اآلدال وبش صصكن توريد 25

 %من أرصدة الحسابات الخاصة بالبنوك لصالر و ازرة المالية لمركز الدراسات البردية والنقو .

 متابعة الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص لس ص ص ص صصرعة موافاتنا بالقوائم المالية والحس ص ص ص صصابات الختامية واس ص ص ص صصتكمالها
وكذلك سدادهم لألتعال المقررة.
بالري والمشصصورة وكيفية ابرام وصصصياغة العقود بشصصكل يحقا ايرادات
 مسصصاعدة الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص أ
ويقلل من الخسائر.

 تقديم الرأي والمش صصورة للمراكز والوحدات ذات األنش صصطة المختلفة ولها طبيعة خاص صصة مثل :دار الضصصيافة –
المس ص ص صصتش ص ص صصفيات كقطام خدمي – المزارم الحيوانية والداجنة بكلية الزراعة وتطوير األفكار المحاس ص ص صصبية لتنمية موارد
المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص .

