
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  تعليمات

  السلف المالية



  التعليمات
 

 

٣٢٤  

  تعليمـات السلـف الماليـة
 في جامعة ١٩٩٨لسنة ) ٣٧(من النظام المالي رقم ) ٣١(الصادرة بمقتضى المادة 

  البلقاء التطبيقية وتعدي'ته
   
  

   إعتب�ارا ويعمل بھ�ا  ) تعليمات السلف المالية لجامعة البلقاء التطبيقية(تسمى ھذه التعليمات  ):١(المادة 
�ادة ��تنادا للم��يس الجامع�ة إس��دكتور رئ��تاذ ال��ا م�ن ا)س��ة عليھ��اريخ الموافق��ام ) ٣١(م�ن ت��ن النظ�م

  .المالي المعمول به في جامعة البلقاء التطبيقية

�ادة ��ذه التع ):٢(الم��ي ھ��ا وردت ف��ة حيثم��ارات التالي��ات والعب��ون للكلم��ا يك��صة لھ��اني المخص��ات المع�ليم
  :نة على غير ذلك، ما لم تدل القريأدناه

  جامعة البلقاء التطبيقية : الجامعة
  رئيس الجامعة :  الرئيس
  عميد الكلية أو عميد شؤون الطلبة  :  العميد
  مدير الوحدة أو الدائرة المستقلة في الجامعة  :  المدير

  مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة : المدير المالي
�: الموظ--ف��ن المرج��رار م��ين بق��خص يع��ل ش��ي   ك��وظفين ف��ام الم��ام نظ��سب أحك��تص ح�ع المخ

  .جامعة البلقاء التطبيقية ، وB يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية
  .المبالغ المخصصة لمواجھة اBلتزامات المستحقة على الجامعة : النفقات
�ة   : ال--سلفة��ددة لمواجھ��ام مح��ام بمھ��ددة أو القي��غال مح��از أش��دما Fنج��صرف مق��ذي ي��غ ال�المبل

  .تزامات الجامعة الناجمة عن عقد إتفاقيات أو كفاBت أو لمواجھة نفقات نثرية طارئةال

�ادة ��ة، وB  ):٣(الم��ي الموازن��ا ف��ة لھ��صات الIزم��وفر المخص��ال ت��ي ح��لفة إB ف��رف أي س��وز ص�B يج
ي�تم ال�صرف منھ�ا للمھم�ة الت�ي ص�رفت م�ن أجلھ�ا (يجوز إستعمالھا في غير الغاية المحددة لھ�ا 

تكون قيمة السلفة في حدود اFلتزام المطلوب إنج�ازه، وي�تم تنظ�يم ك�شف تف�صيلي عن�د ، و) فقط
  .التسديد بقيمة السلفة من قبل الموظف الذي صرفت له

لمجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من ال�رئيس ص�رف س�لفة م�ن أم�وال الجامع�ة لتغطي�ة  ):٤(المادة 
���صات ف��ا مخص��د لھ��م يرص��ة ل��دمات عام��ات أو خ��سلف نفق��ك ال��سدد تل��ى أن ت��ة عل�ي الموازن

  .بموجب ملحق للموازنة أو من موازنة السنة التالية

  :يتم صرف السلف بموافقة الرئيس )ي من ا)غراض التالية ):٥(المادة 
سلفة سفر وإقامة للموفد في مھمة رسمية أو للمكلف بإجراء بح�ث علم�ي م�ن الع�املين ف�ي   .أ 

  . المھمة وعودة المكلف من السفرالجامعة ، على أن تسدد بعد إنتھاء
�ات      .ب ���ة ، أو نفق���ة أطروح���حي أو طباع���أمين ص���ة أو ت���ة أو دورة تدريبي���ة علمي���لفة بعث��س

، الق�رارات المعم�ول بھ�ا ف�ي الجامع�ةتذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة، وفقا لPنظم�ة و
  .فت لهعلى أن تسدد السلفة في ھذه الحالة من المبالغ التي يستحقھا الشخص الذي صر

�دريس    .ج ���ة الت���ضاء ھيئ���ن أع���ة م���ي الجامع���رة ف���نھم )ول م���تم تعيي���ذين ي���ب لل���لفة روات��س
�ث ����ساعدي البح����رغين وم����رين المتف����ود / والمحاض����ين بعق����ارين المعين����دريس والمع���الت

�ة ��اوز ثIث��ى أن B تتج��نھم ، عل��ن تعيي��ى م��ة ا)ول��ھر الثIث��Iل ا)ش��ك خ��وظفين، وذل�والم
أل�ف وخم�سمائة دين�ار ، ) ١٥٠٠( ، وعل�ى أن B تتج�اوز أمثال الراتب الشھري اFجم�الي

�ى ��ستلف عل��ب الم��ن رات��سدد م��ب ) ١٢(وت��ن رات��داءا م��ر إبت��ى ا)كث��سطا عل��شر ق��ي ع�إثن
  .الشھر الذي يلي الشھر الذي صرفت السلفة فيه

  صIحية صرف السلف ):٦(المادة 
 الح�ال ص�رف للمدير المالي بناءا على تن�سيب العمي�د أو الم�دير المخ�تص ح�سب مقت�ضى  .أ 

سلفة دائمة أو مؤقتة )ي من الع�املين ف�ي الجامع�ة ، ض�من المخص�صات المرص�ودة ف�ي 
  :الموازنة ، وذلك Fنفاقھا في ا)غراض الرسمية التالية



   السلف المالية
 

 

٣٢٥  

�اوز  .١���ة B تتج���ات دائم���لفة نفق���ار ، ل) ٣٠٠(س���ة دين���ن ثIثمائ��م
�سدد �تقت�ضي طبيع�ة أعم�الھم ص�رف نفق�ات نثري�ة م�ستمرة ، وت

  .دوريا بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق
�اوز  .٢���دمات B تتج���ة خ���شتريات أو تأدي���ة للم���ات مؤقت���لفة نفق��س

�ة ) ٥٠٠(��شراء أو تأدي��اء ال��د إنتھ��سدد بع��ار ، وت��سمائة دين�خم
����رة بموج���ا مباش���ل منھ���اء العم���دمات أو إنتھ���واتير أو الخ��ب ف

 .إيصاBت أو وثائق معززة
للمدير المالي بن�اءا عل�ى تن�سيب عمي�د البح�ث العلم�ي ص�رف س�لفة بح�ث علم�ي )ي م�ن   .ب 

�ي ��ا ف��ول بھ��ة والتعليم�ات المعم��ا لPنظم��اثھم وفق��م م�الي )بح��ى دع��لين عل�الب�احثين الحاص
  . ا)صولخمسمائة دينار ، وتسدد حسب) ٥٠٠(الجامعة على أن B تتجاوز السلفة مبلغ 

خم�سمائة دين�ار ) ٥٠٠(للرئيس في حاBت يقدرھا الموافقة عل�ى ص�رف س�لفة تزي�د عل�ى   .ج 
من المخص�صات المرص�ودة ، وذل�ك )ي م�ن ا)غ�راض المن�صوص عليھ�ا ف�ي الفق�رتين 

  .من ھذه المادة) أ،ب(

  إجراءات تسديد السلف ):٧(المادة 
 الIزمة لتصفية النفق�ة عل�ى ح�ساب إذا صرفت السلفة بالكامل فيتم التسديد معززا بالوثائق  .أ 

مخصصات الفصل والمادة التي صرفت السلفة من أجلھا وتح�سم بالكام�ل لح�ساب ال�سلف 
 .المستردة

إذا صرف جزء من السلفة وبقي الجزء ا)خر منھا فيتم دفع الرصيد النق�دي مقاب�ل إي�صال   .ب 
  .لمادةمن ھذه ا) أ(مقبوضات ، أما الجزء ا)خر فيعالج كما ورد في البند 

  .على حامل السلف أن B يتجاوز مقدار السلفة الممنوحة له عند إستخدامھا  .ج 

يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤوB بأمواله الخاصة عن قيم�ة ال�سلفة وتعتب�ر دين�ا  ):٨(المادة 
�ك ��ا وذل��ددة لھ��راض المح��ا لPغ��ق منھ��ا أنف��تخدام م��ت إس��ه أن يثب��دادھا ، وعلي��تم س��ى ي��ه حت�علي

 ومستندات تع�زز ذل�ك ، وتق�ديم م�ا يثب�ت رص�يدھا النق�دي ، وعل�ى الم�دير الم�الي أو م�ن بوثائق
يفوضه مراقبة حرك�ة ھ�ذه ال�سلفة والتحق�ق م�ن أنھ�ا اس�تعملت أو أنھ�ا ست�ستعمل ف�ي ا)غ�راض 

  .المحددة لھا

�ادة ���ة  ):٩(الم���وانين وا)نظم���ا للق���ي وفق���ف المعن���سلفة للموظ���رف ك���ذي ص���غ ال���رف المبل���ضع ص��يخ
  .يمات المتعلقة بصرف ومراقبة النفقات في الجامعةوالتعل

   ):١٠(المادة 
في جميع ا)حوال تسدد السلفة قبل نھاية السنة المالية ، وفي حالة عدم ت�سديدھا ي�تم بق�رار   .أ 

من الرئيس إقتطاعھا من راتب من صرفت له دفعة واح�دة ، وإذا ل�م يك�ن ذل�ك كافي�ا ت�سدد 
، أو تح�صيلھا ن إستحقاقات الموظف الذي صرفت ل�ه مالسلفة من راتب الشھر التالي ، أو

بموجب قانون تح�صيل ا)م�وال ا)ميري�ة ، وي�ستثنى م�ن ذل�ك الموظ�ف ال�ذي ص�رفت ل�ه 
  .السلفة وكان خارج المملكة عند حلول تسويتھا فيتم تسديدھا بعد عودته مباشرة

 أو رص�يدھا في حالة إنتھاء خدم�ة الموظ�ف ال�ذي ص�رفت ل�ه ال�سلفة ، ت�سترد من�ه ال�سلفة  .ب 
  . دفعة واحدة

تسترد السلفة أو رصيدھا مرة واحدة م�ن الموظ�ف ال�ذي ص�رفت ل�ه ف�ي حال�ة نق�ل مرك�ز   .ج 
  . عمله

تسترد السلفة أو رصيدھا م�رة واح�دة م�ن الموظ�ف ال�ذي ص�رفت ل�ه ف�ي حال�ة طل�ب من�ه   .د 
  . ذلك

  .للرئيس البت في الحاBت التي لم يرد بھا نص في ھذه التعليمات ):١١(المادة 


