نظام رقم ( )3لسنة 2010
النظام المالي في جامعة البترا
الفصل األول :اسم النظام واملصطلحات
املادة (:)1

يُسمُىُهذاُالنظامُ"النظامُاملايل ُيفُجامعةُالبرتاُلسنة ُُ،"2010ويعملُبهُابتداءُ ُمنُاتريخُإقراره ُمنُ
جملسُاألمناء.

املادة (:)2

يكونُللكلماتُ ،والعباراتُاآلتيةُحيثماُوردتُيفُهذاُالنظامُ ،املعاينُاملخصصةُهلاُأدانهُ،ماُملُتدلُ
القرينة علىُغريُذلك:
ُ:جامعةُالبرتاُ
اجلامعة
ُ:جملسُأمناءُجامعةُالبرتاُ
اجمللس
ُ:جملسُإدارةُالشركةُ
اهليئة
ُ:شركةُالبرتاءُللتعليمُ
الشركة
ُ:رئيسُاجلامعةُ
الرئيس
ئيسُاملفوضُابلتوقيعُ
ُ
الر
ُ:انئبُ ُ
انئب الرئيس
ُ:أيُعميدُيفُاجلامعةُ
العميد
ُ:أيُُكليةُيفُاجلامعةُ
الكلية
ُ:أيُدائرةُإداريةُ،أوُمركزُعلميُيفُاجلامعةُ
الوحدة
ُ:مديرُوحدةُيفُاجلامعةُ
املدير
ُ:مديرُالشؤونُاملاليةُيفُاجلامعةُ
مدير الشؤون املالية
ُ:احملاسبُ،أمنيُالصندوقُ،املدققُيفُاجلامعةُ،وأيُموظفُفيهاُ
املوظف املايل
يناط ُبه ُقبض ُأمواهلاُ ،وحفظهاُ ،وصرفهاُ ،ومراقبتهاُ ،وتنظيمُ
سجالهتاُيفُاجلامعةُ
ُ :كل ُمن ُيعمل ُيف ُاجلامعة ُمن ُأعضاء ُهيئة ُالتدريسُ ،أوُ
العامل ابجلامعة
املوظفنيُ،أوُاملستخدمنيُ
وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ُ:الوحدةُاليتُتتوىلُاإلشرافُعلىُتطبيقُبنودُاملوازنةُ

املادة (:)3

تُسريُأحكامُهذاُالنظامُابجلامعةُعلىُالشؤونُاملاليةُاخلاصةُمجيعها.
الفصل الثاين :الواجبات واملسؤوليات

املادة (:)4

الرئيسُمسؤولُعنُحتصيلُأموالُاجلامعةُ،وصرفهاُوفقا ُللموازنةُالسنويةُ،ولهُأنُيفوضُخطيا ُأاي ُمنُ
صالحياته ُألي ُعامل ُتقتضي ُطبيعة ُعمله ُيف ُاجلامعة ُمثل ُهذا ُالتفويضُ ،وله ُإلغاء ُهذا ُالتفويضُ
خطيا.
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املادة (:)5

الدائرةُاملاليةُيفُاجلامعةُهيُاجلهةُاملسؤولةُعنُاألعمالُاملالية ُمجيعها ُيفُاجلامعةُ،وتتوىلُقبضُأموالُ
اجلامعةُ،وحتصيلهاُ،ودفعُااللتزاماتُاملاليةُاملرتتبةُعليهاُ،وذلكُطبقاُلقانونُاجلامعاتُاألردنيةُاخلاصةُ
وأنظمةُاجلامعةُ،وتعليماهتاُ،والقراراتُالصادرةُمبقتضاها.

املادة (:)6

أ .مدير ُالشؤون ُاملالية ُمسؤول ُأمام ُالرئيس ُعن ُحساابت ُاجلامعةُ ،ومعامالهتا ُاملاليةُ ،والسجالتُ
اخلاصةُهباُ،واحملافظةُعليهاُمجيعهاُ،والتحققُمنُتطبيقُأحكامُهذاُالنظامُعليهاُ.
ب .املوظفونُاملاليونُمسؤولونُعنُالقيامُابألعمالُ،واإلجراءاتُاملتعلقةُابألمورُاملاليةُللجامعةُاملنوطةُ
هبمُ،مباُيفُذلكُااللتزاماتُ،والصرفُ،وقبضُاإليراداتُ،وتنظيمُالقيودُ،واحلساابتُ،والسجالتُ
املاليةُ،وفقاُلألنظمةُوالتعليماتُاملعمولُهبا.
ج .كلُُموظفُمايلُيفُاجلامعةُمسؤولُشخصياُعنُأيُخسارةُماديةُتلحقُابجلامعةُ،جراءُتقصريهُ،
أوُخطئهُ،أوُإمهالهُيفُأداءُالواجباتُاملنوطةُبهُ،وتقومُاجلامعةُبتحصيلهاُمنهُابلطريقةُاليتُتراهاُ
مناسبة.
الفصل الثالث :املوازنة

املادة (:)7

للجامعةُموازنةُسنويةُمستقلة.

املادة (:)8

تتألفُموازنةُاجلامعةُالسنويةُمنُإيراداهتاُ،ونفقاهتاُاملقدرةُعنُسنةُماليةُواحدةُ،تبدأُيفُُ،1/1وتنتهيُ
يفُُ12/31منُالعامُنفسهُ.وتنظمُاملوازنةُيفُأبوابُ،وفصولُ،وموادُ،وفقُمناذجُمعتمدة.

املادة (:)9

أ .يصدرُالرئيسُالتعليماتُاليتُيراهاُمناسبةُلتحديدُإجراءاتُإعدادُاملوازنةُالسنويةُ،ومالحقهاُ،
واتريخُتقدميهاُ،والبياانتُاملرفقةُهباُ،يفُموعدُأقصاهُاألولُمنُتشرينُالثاينُمنُكلُعامُ،حبيثُ
يتاحُللمجلسُاملصادقةُعليهاُقبلُشهرُمنُبدءُالسنةُاملاليةُللجامعةُ.
ارهاُقبلُهنايةُالشهرُاألولُمنُ
ُ
ب .يُقدمُالرئيسُمشروعُاملوازنةُبعدُمناقشتهاُمعُاهليئةُ،إىلُاجمللسُإلقر
كلُعامُ،مثُتُرفعُإىلُجملسُالتعليمُالعايلُللمصادقةُعليهاُُ.
ج .يتمُاإلنفاقُابعتماداتُشهريةُ،يُصدرُالرئيسُبشأهناُأوامرُصرفُبنسبةُ(ُ)12:1منُميزانيةُالسنةُ
املاليةُالسابقةُ،لتغطيةُالنفقاتُاملتكررةُ،وااللتزاماتُاملاليةُاملدورةُ،وملدةُأقصاهاُشهرانُ،علىُأنُ
تسددُاملبالغ اليتُأنفقتُعلىُهذاُالوجهُمنُامليزانيةُاجلديدةُبعدُإقرارها.

املادة (:)10

الُجيوزُاستعمالُأيُخمصصاتُيفُامليزانيةُ ،أوُمالحقهاُيفُغريُاألغراضُاليتُحددتُهلاُيفُتلكُ
املوازنةُأوُاملالحق.

املادة (:)11

جيوزُيفُأثناءُالسنةُاملاليةُرصدُخمصصاتُإضافيةُمبلحقُاملوازنةُالسنويةُ،وذلكُيفُاحلاالتُاليتُيقررهاُ
اجمللسُ،علىُأنُت تَّبعُيفُذلكُاإلجراءاتُ،واملراحلُذاهتاُاليتُتُطبُقُعندُإعدادُاملوازنةُالسنويةُللجامعةُ،
وتنظيمهاُ،وتصديقهاُ،ابستثناءُاألحكامُاملتعلقةُمبوعدُتقدميها.

املادة (:)12

جيوزُنقلُاملخصصاتُيفُامليزانيةُحسبُالصالحياتُاآلتية:
أُ .منُاببُإىلُآخرُبقرارُمنُاجمللسُ،بناءُعلىُتنسيبُمنُالرئيسُ.
ب .منُفصلُإىلُآخرُ،ضمنُالبابُالواحدُ،بقرارُمنُاجمللسُ،بناءُعلىُتنسيبُمنُالرئيسُ.
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ج .منُمادةُإىلُأخرىُ،ضمنُالفصلُالواحدُ،بقرارُمنُالرئيسُ،بناءُعلىُتنسيب ُمنُالعميدُ،أوُ
املديرُاملختصُ.
د .يشرتطُيفُمجيعُحاالتُنقلُاملخصصاتُاملنصوصُعليهاُيفُهذهُاملادةُأخذُرأيُمديرُالشؤونُ
املالية؛ُ لضمانُعدمُتعارضُالنقلُ،معُااللتزاماتُاملاليةُاملرتتبةُمبوجبُامليزانيةُ،والتأكدُمنُوجودُ
الوفرُالذيُيسمحُابلنقل.
املادة (:)13

يتمُاإلنفاق ُمنُاملخصصاتُاملرصودةُابمليزانيةُ،بناء ُعلىُأوامرُصرفُماليةُ،يصدرهاُالرئيسُ،أوُمنُ
يفوضه.
الفصل الرابع :النفقاتُ

املادة (:)14

أ .يُصدر ُالرئيس ُالتعليم ات ُاخلاص ة ُإبجراءات ُالصرفُ ،وتدقيق ُاملعامالتُ ،وتقسيم ُالنفقاتُ،
وحتديدُطبيعتهاُ،وبيانُالواثئقُاملعززةُللصرفُ،وكيفيةُتنظيمُسنداتُالصرفُ،وإعدادهاُ،وقيدهاُ.
ب .يتم ُالصرف ُمبوجب ُاملستندات ُاملاليةُ ،بعد ُتدقيقهاُ ،وتوقيعها ُمن ُمدير ُالشؤون ُاملاليةُ ،ومديرُ
الرقابةُالداخليةُ،واعتمادهاُمنُالرئيس.

املادة (:)15

تُصرفُالرواتبُ،والعالواتُ،واألجورُ،يفُاليومُ(ُ)25منُكلُشهرُ.
تُصرف ُرواتبُ ،وخمُصُصات ُاملوفدين ُيف ُبعثات ُعلميةُ ،أو ُدورات ُتدريبية ُيف ُاخلارجُ ،وفقُ
التعليماتُاليتُيصدرهاُاجمللسُهلذهُالغايةُ.
للرئيسُأن ُيوافق ُعلى ُصرف ُراتبُ ،وعالوات ُأي ُمن ُالعاملني ُيف ُاجلامعةُ ،ملدة ُال ُتزيد ُعلىُ
شهرينُ،وذلكُيفُأثناءُإجازتهُالسنويةُ،أوُالصيفيةُ.
جيوزُأنُيُصرفُللمتعاقدينُمعُاجلامعةُللعملُفيهاُ،واملعارينُهلاُ،يفُمطلعُالعطلةُالصيفيةُ،أوُيفُ
أثنائهاُ ،مجيع ُالرواتبُ ،والعالواتُ ،واملكافآتُ ،والتعويضاتُ ،وبدالت ُاإلجازة ُاليت ُيستحقوهناُ
حىت ُهناية ُالعطلةُ ،أو ُعن ُأي ُجزء ُمنهاُ ،إذا ُكانت ُعقودهمُ ،أو ُإعارهتمُ ،تنتهي ُبنهاية ُتلكُ
العطلةُ ،وكان وا ُقد ُأوفوا ُجبميع ُالتزاماهتم ُللجامعةُ .كما ُجيوز ُصرف ُبدالت ُاإلجازة ُملن ُتنتهيُ
خدماهتمُفيهاُ،ولهُأنُيقتطعُجزءا ُمنُتلكُاالستحقاقاتُأتمينا ُلتغطيةُأيُمنُااللتزامات ُغريُ
املنظورةُعلىُأيُعامل.
الُيُصرفُللعاملُاملنتهيةُخدماتهُأيُمبالغُمستحقةُلهُ ،إالُبعدُإبرازُمنوذج ُبراءةُالذمةُمصدقاُ
منُذويُاالختصاصُيفُاجلامعةُ،وبراءةُذمةُمنُضريبةُالدخل.

أ.
ب.
ج.
د.

ه.
املادة (:)16

يتمُدفعُقيمةُاملشرتايتُاخلارجيةُ(منُخارجُاجلامعة)ُابعتماداتُمستنديةُ،أوُحواالتُماليةُ،وجيوزُ
إجراءُالتحويالتُدفعةُواحدةُعلىُاحلسابُ،أوُدفعاتُمقدماُ،علىُأنُتؤخذُالضماانت ُاليتُتكفلُ
تسليمُاملشرتايتُضمنُاملواصفاتُاملقررةُ،واألوقاتُاحملددة.

املادة (:)17

أ .تسددُالنفقاتُمبوجبُمستنداتُصرفُ،حسبُالنموذجُاملقررُلذلكُ،ويصادقُمديرُالشؤونُ
املاليةُ،واملدققُالداخليُعلىُصحةُاإلنفاقُ،والبياانتُالواردةُيفُاملستندُ ،إشعاراُأبنُاإلنفاقُقدُ
ُتَُّوفقُالنظامُ،وأنُاملبالغُاملدفوعةُملُتتجاوزُاملبالغُاملخصصةُلذلكُالبندُ،وصادقُعليهاُالرئيسُ.
ب .جيبُأنُحتملُمستنداتُالصرفُ،والقيودُ،شرحا ُوافيا ُلطبيعةُالعمليةُ،وأنُتكونُمعززةُابلواثئقُ
الالزمةُ،كالعقودُ ،وأوامرُالشراءُ،ومستنداتُاالستالمُ،واإلدخاالتُ،وأي ُواثئقُ ،أو ُمستنداتُ
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أخرىُواردةُيفُالنظامُاحملاسيبُاملتبعُيفُاجلامعةُ،وأيُتعليماتُأخرىُتصدرُهبذاُاخلصوص.
املادة (:)18

عذ رُتعزيزُاملدفوعاتُ،أوُاملصروفاتُاليتُالُتزيدُقيمتهاُيفُاحلالةُالواحدةُعلىُ(ُ)50مخسنيُ
إذاُتُ َُّ
ديناراُ،مبستنداتُ،أوُإيصاالتُ،أليُسببُمنُاألسبابُ،فعلىُمنُقامُابإلنفاقُ،أنُيقدمُشهادةُ
خطيةُموقعةُ،تبنيُمقدارُهذاُاإلنفاقُ،وأنهُصُرفُملصلحةُاجلامعةُ،أوُألعمالُتتعلقُهباُ،علىُأنُ
تصدقُهذهُالشهادةُمنُالرئيس.

املادة (:)19

ت َُّبوبُالنفقاتُحسبُالتصنيفاتُاملعتمدةُيفُموازنةُاجلامعة.
الفصل اخلامس :اإليرادات

املادة (:)20

يُعُدُُمديرُالشؤونُاملاليةُمناذجُإيصاالتُالقبضُالرئيسيةُ،والفرعيةُ،والقسائمُذاتُالقيمةُاملاليةُاحملددة.

املادة (:)21

يتمُقبضُاألموالُحلساابتُاجلامعةُمبوجبُإيصاالتُرمسيةُ،ويعطىُمتلقيُاخلدمةُنسخةُمنهاُُ.وجيريُ
قيدُمجيعُاملقبوضاتُ،وفقُاحلسابُاملخصصُهلذاُالغرضُ،ويصدرُالرئيسُالتعليماتُاخلاصةُإبجراءُ
قبضُهذهُاألموالُ،وتسجيلهاُ،وحفظهاُ،وإيداعهاُ،واإلجراءاتُالواجبُاتباعهاُيفُحالةُفقدانُأيُ
منهاُ.ويتمُإيداعُهذهُاملقبوضاتُيفُحسابُالشركةُ،يفُموعدُأقصاهُيومُعملُمنُقبضه.

املادة (:)22

أ .يكونُللجامعةُحسابُخاصُيفُالبنوكُاليتُحيددهاُاجمللسُ،ويتمُالصرفُمنهُبتوقيعُمنُالرئيسُ،
أوُمُنُُيفوضهُ.
ب .حيدد ُالرئيس ُاحلد ُاألعلى ُللمبالغ ُالنقدية ُ(السلفة ُالنثرية) ُاليت ُجيوز ُاالحتفاظ ُهبا ُلدى ُالدائرةُ
املاليةُيفُاجلامعةُ،علىُأالُتزيدُعلىُ(ُ)5000مخسةُآالفُدينارُفقطُيفُأيُوقتُ.
نةُاملقرةُمنُاجمللس.
ج .يتمُتنفيذُصرفُاملخصصاتُتبعاُلبنودُاملواز َّ

املادة (:)23

أ .تتألفُمواردُاجلامعةُمماُأييتُ:
 .1الرسومُاليتُيدفعهاُالطلبةُ.
 .2ريعُأمواهلاُاملنقولةُ،وغريُاملنقولة.
 .3اهلباتُ ،والتربعاتُ ،واملنحُ ،واملساعداتُ ،وفقا ُألحكام ُهذا ُالنظامُ ،وقانون ُالتعليم ُالعايلُ،
والبحثُالعلميُ،علىُأنُتؤخذُموافقةُجملسُالوزراءُإذاُكانتُمنُمصدرُغريُأردين.
 .4ماُيتأتىُمنُأنشطةُتدريسيةُ،واستشاريةُ،وحبثيةُللكلياتُ،واملراكزُ،وماُيتأتىُمنُاملشاريعُ
اإلنتاجيةُ،واملرافقُاجلامعية.
ب .يفتُحُللجامعةُحسابُخاصُمستقلُعنُحساابتُالشركةُيفُأحدُبنوكُاململكةُ،تُ ُودعُفيهُاملبالغُ
اليتُتطلبهاُالدائرةُاملاليةُوفقُاملخصصاتُاملعتمدةُيفُاملوازنةُ،بتقريرُحيددُاملبالغُاملطلوبُصرفهاُ
يفُالعامُ،ويتمُاإلنفاقُمنهُبقرارُمنُالرئيس.

املادة (:)24

تُُردُُاألموالُاملقبوضةُحلسابُاجلامعةُملنُدفعهاُيفُاحلاالتُاآلتيةُُ:
أ .إذاُأجازتُذلكُأنظمةُاجلامعةُ،والتعليماتُ،والقراراتُالصادرةُمبوجبهاُ.
ب .إذاُكانتُاألموالُقدُاستوفيتُخطأُأوُدونُحقُ،ويتمُالردُيفُهذهُاحلالةُمبوافقةُالرئيسُ،بناءُ
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علىُتنسيبُمديرُالشؤونُاملالية.
املادة (:)25

ت بُ َُّوبُاإليراداتُحسبُالتصنيفاتُاملعتمدةُيفُموازنةُاجلامعة.
الفصل السادس :السلف ،واألماانت ،والكفاالت

املادة (:)26

للرئيسُبعدُأخذُموافقةُاجمللسُ،صرفُسُلفةُمنُأموالُاجلامعةُ،لتغطيةُنفقاتُ،أوُخدماتُعامةُ،ملُ
يرصدُهلا ُخمصصاتُيفُاملوازنةُ،على ُأنُتُسددُتلكُالسُلفُمبوجبُمُلحق ُللموازنةُ،أوُمن ُموازنةُ
السنةُالتالية.

املادة (:)27

للرئيسُاملوافقةُعلىُصرفُسُلفةُماليةُأليُمنُاألغراضُاآلتيةُ:
أ .يُصرفُللعاملُاملناطُبهُالقيامُمبهمةُمعينةُللجامعةُخارجُالبالدُُسلفةُحيددهاُالرئيسُ،طبقاُملاُ
سوىُهذهُالسلفةُحالُعودةُالعاملُ
وردُيفُتعليماتُاالنتقالُوالسفرُاملعمولُهبا ُيفُاجلامعةُ،وتُ ُ
إىلُالبالدُ،وذلكُبناءُعلىُمطالباتُاملياوماتُ،والنفقاتُاملستحقة.
ب .سُلفةُسفرُوإقامةُللموفدُيفُمهمةُرمسيةُ،أوُاملكلفُإبجراءُحبثُعلميُمنُالعاملنيُيفُاجلامعةُ،
علىُأنُتسددُبعدُانتهاءُاملهمةُ،وعودةُاملكلفُمنُالسفرُ.
ج .سُلفةُبعثةُعلميةُ،أوُدورةُتدريبيةُ،أوُأتمنيُصحيُ،أوُتكاليفُطباعةُأطروحةُ،أوُنفقاتُتذاكرُ
سددُ
سفرُ،أوُأيُنفقةُأخرىُمقررةُ،وفقا ُلألنظمةُوالقراراتُاملعمولُهباُيفُاجلامعةُ،علىُأنُتُ َُّ
السلفةُيفُهذهُاحلالةُمنُاملبالغُاليتُيستحقهاُالشخصُالذيُصُرفتُلهُ.
د .سُلفةُللذينُيتمُتعيينهمُألولُمرةُيفُاجلامعةُمنُأعضاءُهيئةُالتدريسُ،الذينُتُالتعاقدُمعهمُمنُ
خارجُاململكةُ،خاللُاألشهرُالثالثةُاألوىلُمنُتعيينهمُ ،علىُأال ُتتجاوزُ(ُ)1000ألفُدينارُ
للشخصُالواحدُ،وتُسددُمنُراتبُاملستلفُعلىُثالثةُأقساطُعلىُاألكثرُ،ابتداء ُمنُراتبُ
الشهرُالتايلُللشهرُالذيُصُرفتُفيهُالسلفةُ.
ه .يتابعُمديرُالشؤونُاملاليةُتسديدُالسُل فُيفُأوقاهتاُ،وجيبُأنُيتمُتسويتهاُابستمرارُ،علىُأنُ
تسددُقبلُهنايةُالسنةُاملاليةُمنُكلُعامُ.
و .الُجيوزُصرفُأيُمبالغُ،أليُعاملُقبلُتسويةُماُيفُذمتهُللجامعةُ.
ز .الُجيوزُاعتمادُبراءةُذمةُأبناءُ–خريجُ،أوُمنسحبُ ،أوُمؤجلُ-أو ُأزواجُ،أوُإخوةُالعاملنيُيفُ
اجلامعةُ،ماُملُيسددُالذممُاملرتتبةُعليهم.

املادة (:)28

أ .للرئيس ُصرف ُسُلفة ُدائمةُ ،أو ُمؤقتةُ ،ألي ُمن ُالعاملني ُيف ُكليات ُاجلامعة ُودوائرها ُضمنُ
املخصصاتُاملرصودةُيفُاملوازنةُ،وذلكُإلنفاقهاُيفُاألغراضُالرمسيةُاآلتيةُ:
 .1سُلفةُنفقاتُدائمةُالُتتجاوزُ(ُ)200مائيتُدينارُفقطُ،ملنُتقتضيُطبيعةُأعماهلمُصرفُ
نفقاتُنثريةُمستمرةُ،وتُسددُدوراي ُمبوجبُالفواتريُ،أوُاملطالباتُاملعتمدةُ،أوُالواثئقُاملوقعةُ
املروسةُمنُاجلهةُالطالبةُ.
واملختومةُو ُ
 .2سلفة ُنفقات ُال ُتتجاوز ُ(ُ )1000ألف ُدينار ُفقطُ ،وتُسدد ُبعد ُانتهاء ُالشراءُ ،وأتديةُ
اخلدماتُمبوجبُفواتريُ،أوُإيصاالتُ،أوُواثئقُمعززة.
 .3سلفة ُطارئة ُلتسديد ُالتزام ُنقدي ُذي ُطبيعة ُمؤقتة ُعاجلةُ ،يتم ُتسويتها ُفور ُانتهاء ُالغرضُ
منها.
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املادة (:)29

املادة (:)30

 .4سُلفةُنفقاتُمؤقتةُللمشرتايتُ،أوُأتديةُخدماتُالُتتجاوزُ(ُ)400أربعمايةُدينارُفقطُ
للعمداءُ ،أوُمديريُالدوائرُالرئيسيةُ،وتُسددُبعدُانتهاءُالشراءُ،أوُأتديةُاخلدماتُ،مبوجبُ
ومروسةُمنُاجلهةُاملستلمة.
فواتريُ،أوُإيصاالتُ،أوُواثئقُمعززةُموقعةُ،وخمتومةُ ُ،
ب .للرئيسُبناء ُعلىُتنسيبُمنُعميدُالبحثُالعلميُ،صرفُسُلفةُحبثُعلميُ،أليُمنُالباحثنيُ
احلاصلني ُعلى ُدعمُمايل ُألحباثهمُ ،وفقا ُلألنظمة ُوالتعليمات ُاملعمول ُهبا ُيف ُاجلامعةُ ،على ُأالُ
تتجاوزُالسُلفةُنصفُاملبلغُاملعتمدُ،وتُسوىُحسبُاألصولُ.
ج .للرئيسُ ،يفُحاالتُيقدرهاُ ،املوافقةُعلىُصرفُسُلفةُنثريةُتعادلُ(ُ)5000مخسةُآالفُدينارُ
فقطُ ،لتغطية ُالدفعات ُاليت ُتقل ُقيمتها ُعن ُُ 100دينار ُيف ُاملرة ُالواحدةُ ،للموظف ُاملناط ُبهُ
ُاملفوض ُابلتوقيع ُعنُ
مسكها ُيف ُالدائرة ُاملاليةُ ،ويتم ُالصرف ُحسب ُالنموذج ُاملعتمدُ ،ويكون ُ
الصرفُكالُمنُ :مديرُالشؤونُاملاليةُ،أوُمنُيفوضهُ،ومديرُالتدقيقُالداخليُ،أوُمنُيفوضهُ
جمتمعني.
يكون ُالعامل ُالذي ُصُرفت ُله ُالسُلفة ُمسؤوال ُأبمواله ُاخلاصة ُعن ُقيمة ُالسُلفةُ ،وعليه ُأن ُيثبتُ
استخدام ُما ُأنفق ُمنها ُلألغراض ُاحملددة ُهلاُ ،وذلك ُبواثئق ُومستندات ُتعزز ُذلكُ ،وتقدمي ُما ُيثبتُ
رصيدهاُالنقديُ،وعلىُمديرُالشؤونُاملاليةُ،أوُمنُيفوضهُ،مراقبةُحركةُهذهُالسُلفةُ،والتحققُمنُأهناُ
استُعملتُ،أوُأهناُستستعملُلألغراضُاحملددةُهلا.

أ.

ب.
ج.
د.

صُعليهُبغريُذلكُيفُهذاُالنظامُ،فتُسددُالسُلفةُقبلُهنايةُالسنةُاملاليةُُ.ويفُحالةُ
معُمراعاةُماُنُ َُّ
عدم ُتسديدهاُ ،يتم ُاقتطاعهاُمن ُراتبُمن ُصرفتُله ُدفعة ُواحدةُ ،وإذا ُمل ُيكن ُكافيا ُتسددُ
السُ لفةُمنُراتبُالشهرُالتايلُ،أوُمنُأيُمكافآتُأوُمستحقاتُلهُ،ابلطريقةُاليتُتراهاُدائرةُ
الشؤونُاملاليةُمناسبةُ.
إذاُكانُالعاملُالذيُصُرفتُلهُالسُ لفةُ،خارجُاململكةُعندُحلولُتسويتهاُفيتمُتسديدهاُبعدُ
عودتهُمباشرةُ.
يفُحالةُانتهاءُخدمةُالعاملُالذيُصُرفتُلهُالسُلفةُتُسرتدُمنهُالسُلفةُأوُرصيدهاُدفعةُواحدة.
يتمُتسديدُالسلفةُفورُانتهاءُالغايةُاليتُصرفتُمن ُأجلهاُ،ويفُمجيعُاألحوالُجيبُأالُتتجاوزُ
املدةُاليتُحيتفظُهباُشخصُابلسُلفةُأكثرُمنُثالثةُأشهرُمنُاتريخُصرفها.

املادة (:)31

يُقُُيَّدُيفُحسابُاألماانتُأيُمبلغُدُ فعُللجامعةُملُيردُفيهُنصُيفُموازنتهاُ،أوُتُقبضهُحلسابُأيُ
دون ُالتفاصيل ُاخلاصة ُهبذا ُاملبلغ ُيف ُسجل ُاألماانتُ ،وختضع ُعملية ُقبضهُ ،وقيدهُ
جهة ُأخرىُ ،وتُ ُ
وصالحية ُصرفه ُألحكام ُهذا ُالنظامُ .أما ُاألماانت ُاألخرى ُاليت ُتردُللجامعة ُضمن ُشروطُخاصةُ،
فتخضع ُيف ُردهاُ ،أو ُصرفهاُ ،وفقا ُلتلك ُالشروطُ ،سواء ُكان ُردها ُبعينهاُ ،أو ُبطريقة ُأخرى ُحتققُ
مصلحةُاجلامعة.

املادة (:)32

كلُأمانةُالُيُطالُبُهباُبعدُمرورُمخسُسنواتُمنُاتريخُقبضهاُ،تُقُُيَّدُإيراداُحلسابُاجلامعةُ،علىُأنُ
يتمُتبليغُصاحبُاألمانةُابملراجعةُالسرتدادهاُ،أوُاإلعالنُعنُذلكُيفُمكانُابرزُيفُاجلامعةُ،أوُأبيُ
وسيلةُأخرىُيقررهاُالرئيسُقبلُانتهاءُتلكُاملدة.

املادة (:)33

للجامعةُأنُتطلبُتقدميُالكفاالتُ،والضماانتُاليتُتراهاُضروريةُللحفاظُعلىُحقوقهاُومنهاُ:
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أ .الكفاالتُ،والضماانتُاملتعلقةُإبجنازُالتعهداتُابلقيمُالواردةُيفُالعقودُاملوقعةُ.
ب .الكفاالت ُالشخصية ُألمناء ُالصناديقُ ،واملستودعاتُ ،وغريهم ُمن ُاملوظفني ُالذين ُيقرر ُالرئيسُ
ضرورةُتقدميهمُكفاالتُ،حتُ َُّددُقيمتهاُلتتناسب ُمعُاملسؤوليةُاملاليةُللمكلفنيُهباُ،بتنسيبُمنُ
دائرةُالشؤونُاملالية.
املادة (:)34

أ .حيدد ُالرئيس ُبقرار ُمنهُ ،وبتنسيب ُمن ُمدير ُالشؤون ُاملاليةُ ،الوظائف ُاملالية ُاليت ُيرتتب ُعلىُ
شاغليهاُتقدميُكفالةُماليةُ،أوُعدليةُ،ومقدارُهذهُالكفالةُ.
ب .تُن ُظَّمُالكفالةُلدىُالكاتبُالعدلُ،وفقاُللنموذجُالذيُتعتمدهُاجلامعةُ.
ج .حتُفُظُمستنداتُالكفاالتُبعدُتسجيلهاُيفُسجلُخاصُلدىُمديرُالشؤونُاملالية.
الفصل السابع :احلساابت ،والسجالت ،والنماذج ،والبطاقاتُ

املادة (:)35

يُصدر ُالرئيس ُتعليمات ُاحملاسبةُ ،ومسك ُالدفاتر ُابجلامعةُ ،وأي ُتعديالت ُإضافية ُعليها ُتقتضيهاُ
املصلحة.

املادة (:)36

أ .حيُدد ُمدير ُالشؤون ُاملالية ُمبوافقة ُالرئيس ُأنواع ُالسجالت ُوأشكاهلاُ ،والنماذجُ ،والبطاقات ُاليتُ
جيبُمسكهاُ،واستعماهلاُ،وتنظيمهاُ،إلثباتُالشؤونُاملاليةُيفُاجلامعةُ،وضبطهاُحسبُاألصولُ
احملاسبيةُاملتعارفُعليهاُ.
ب .تُن ُظَّم ُحساابت ُاجلامعة ُوحتُ َُّدد ُأصول ُمسكها ُوفق ُنظام ُحماسيب ُينسجم ُمع ُتصنيف ُامليزانيةُ
واملوازنةُوترقيمهاُ،ضمنُالتعليماتُاملعمولُهباُيفُاجلامعة.

املادة (:)37

حتُفظُاملستنداتُ،والنماذجُ،والسجالتُاملاليةُاملستعملةُيفُاجلامعةُملدةُالُتقلُعنُ(ُ)15مخسُعشرةُ
سنةُبعدُانتهاءُالعملُهباُ،وجيوزُإتالفهاُبعدُذلكُوفقا ُللتعليماتُاليتُيصدرهاُالرئيسُ،ولهُأنُيوافقُ
علىُتسليمُأيُمنُهذهُالسجالتُ،والواثئقُإىلُاجلهاتُالرمسيةُاملعنيةُلتدقيقها.
الفصل الثامن :أحكام عامةُ

املادة (:)38

حيُددُاجمللسُاألشخاصُالذينُينطبقُعليهمُاستحقاقُعالوةُمسؤوليةُماليةُ،وحيددُالرئيس-مبوجبُ
ُتقدميُ
ُ
تعليمات ُيُصدرها ُبناء ُعلى ُتنسيب ُمدير ُالشؤون ُاملالية ُ-الوظائف ُاليت ُيُطلب ُمن ُشاغلها
كفاالتُماليةُ،وحتُددُالتعليماتُمقدارُهذهُالكفاالتُ،وشروطها.

املادة (:)39

تُنشأُيفُاجلامعةُوحدةُرقابةُوتدقيقُداخليُتكونُمسؤولةُأمامُالرئيس ُرئيسُجملسُاألمناء ُمباشرةُ،
تتوىلُاإلشرافُعلىُتطبيقُبنودُامليزانيةُمنُإيراداتُونفقاتُ،وعليهاُتقدميُتقاريرُدوريةُإىلُالرئيسُعنُ
شؤونُاجلامعةُاملالية.

املادة (:)40

أوُاتفاقُيرتبُللجامعةُ
ُ
زودُكلُمنُمديرُالرقابةُالداخليةُ،ومديرُالشؤونُاملاليةُبنسخةُعنُكلُعقدُ،
ي َُّ
أيُحقُأوُيرتبُعليهاُأيُالتزامُ،أوُحقوقُماليةُ،وذلكُعندُتنفيذُذلكُالعقدُ،أوُاالتفاق.

املادة (:)41

بُالد ينُاملعدومُ،والنقصُيفُأموالُاجلامعةُالنقديةُمهماُبلغتُقيمتهاُيفُهنايةُالسنةُاملاليةُ
يتمُشُطُ َُّ
بقرار ُمن ُاجمللسُ ،وبتنسيب ُمن ُجلنة ُيشكلها ُالرئيس ُهلذه ُالغايةُ ،وذلك ُوفق ُاألنظمة ُوالتعليماتُ
7

املعمولُهباُيفُاململكةُ،علىُأنُتكونُمقبولةُضريبيُاُ.
املادة (:)42

علىُكلُمُ نُتكونُحبيازتهُأوراقُماليةُ،أوُواثئقُذاتُقيمةُماليةُتعودُللجامعةُ،أنُحيفظهاُ،إماُيفُ
البنكُاملعتمدُ،أوُيفُصندوقُحديديُخاصُيفُاجلامعة.

املادة (:)43

عندُوقوعُاختالسُ،أوُنقصُيفُأموالُاجلامعةُ،أوُتزويرُيفُسجالهتاُ،ودفاترهاُ،وقيودهاُ،يرتتبُعلىُ
املوظفُاملسؤولُعنُتلكُاألموالُ،والسجالتُ،والدفاترُ،والقيودُ،أنُيعلِمُمديرُالشؤونُاملاليةُواملدققُ
الداخليُالذيُيتوىلُبدورهُتبليغُالرئيسُ،الختاذُاإلجراءاتُاملناسبةُ،اليتُمنُبينهاُأنُتكُفُُيدُاملوظفُ
املشتبهُبهُإىلُأنُيتمُالتحققُمنُاملوضوع.

املادة (:)44

ختُضُ ع ُمجيع ُالقيودُ ،واملستنداتُ ،والسجالت ُاملالية ُللتدقيق ُالداخليُ ،وعلى ُموظف ُالشؤون ُاملاليةُ
تقدمي ُتلك ُالقيودُ ،واملستنداتُ ،والسجالت ُإىل ُمدققي ُاحلساابت ُاخلارجيني ُاملعتمدين ُمن ُاهليئةُ،
وتقدميُأيُمعلوماتُ،أوُبياانتُتفصيليةُيطلبوهنا.

املادة (:)45

يُصدر ُالرئيس ُلوائح ُحيُدد ُمبوجبها ُاألسس ُاخلاصة ُبتنظيم ُالعالقةُ ،واالرتباطُ ،بني ُاألجهزة ُاملالية ُيفُ
اجلامعةُغريُاملرتبطةُإدارايُبدائرةُالشؤونُاملالية.

املادة (:)46

يُصدرُجملسُاجلامعةُالتعليماتُالتنفيذيةُالالزمةُلتطبيقُهذاُالنظامُ،مباُالُخيالفُأحكامهُأوُيتعارضُ
معها.

املادة (:)47

يُصدرُجملسُاجلامعة ُبناء ُعلىُتنسيبُالرئيسُ،التعليماتُاخلاصةُبتحديدُبدالتُالرسومُ ،واالنتفاعُ
منُمرافقُاجلامعةُ،ومنازلُالطالباتُ،وغريهاُمنُاألمورُاملالية.

8

