
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  تعليمات

  تنظيم الكفـاالت المالية



   تنظيم الكفا	ت المالية
 

 

٣٣١  

  تعليمات تنظيم الكفا	ت المالية 
  ) ٤٢(إلى المادة بلقاء التطبيقية الصادرة إستنادا في جامعة ال

  .     من النظام المالي المعمول به في جامعة البلقاء التطبيقية
   
  

  :	ت مالية ومقاديرھا كما يليتكون الفئات التي يطلب من شاغليھا تقديم كفا ):١(المادة 

  : خمسة أ	ف دينار وھم) ٥٠٠٠(وتكون قيمة الكفالة المالية :الفئة ا�ولى : أو	 

مدير الوحدة ومساعدوه ومدراء الدوائر ورئيس قسم (موظفي وحدة الشؤون المالية  �
 ).ا,يرادات 

 .مدير دائرة اللوازم المركزية �

  .مدير دائرة العطاءات المركزية �

  .جھاز الرقابة الداخليةمدير  �

  :أربعة أ	ف دينار وھم) ٤٠٠٠(وتكون قيمة الكفالة المالية : الفئة الثانية : ثانيا

  ).مساعدو مدراء الدوائر ورؤساء ا�قسام(موظفي وحدة الشؤون المالية  �

  . مساعد مدير دائرة اللوازم المركزية �

  . مساعد مدير دائرة العطاءات المركزية �

  .الرقابة الداخليةمساعد مدير جھاز  �

  .رؤساء أقسام المحاسبة في الكليات والوحدات ا,دارية التابعة للجامعة �

  :ث9ثة أ	ف دينار وھم) ٣٠٠٠(وتكون قيمة الكفالة المالية : الفئة الثالثة: ثالثا 

رؤساء الشعب والفروع ، المدققون ، المحاسبون ، أمناء (وحدة الشؤون المالية  �
 ).صرفالصناديق ، معتمدي ال

رؤساء الشعب والفروع (ا�قسام المالية في الكليات والوحدات ا,دارية التابعة للجامعة  �
  ).، المدققون ، المحاسبون ، وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف

 ).رؤساء ا�قسام والشعب والفروع والمدققون(جھاز الرقابة الداخلية  �

 ).ء ا�قسام والشعب والفروع ، إداري عطاءاترؤسا(دائرة العطاءات المركزية  �

  ).رؤساء ا�قسام والشعب والفروع ، المدققون ، إداري لوازم(دائرة اللوازم المركزية  �

رؤساء ا�قسام والشعب (أقسام اللوازم في الكليات والوحدات ا,دارية التابعة للجامعة  �
  ).والفروع ، إداري لوازم

  :ألفي دينار وھم ) ٢٠٠٠( قيمة الكفالة المالية وتكون: الفئة الرابعة : رابعا 

  ).كتبة الحسابات والكتبة الماليين (وحدة الشؤون المالية  �

كتبة الحسابات والكتبة الماليين في ا�قسام المالية في الكليات والوحدات ا,دارية التابعة  �
 .للجامعة

ية و مساعدي أمناء أمناء ومآمير المستودعات وكتبة اللوازم وكتبة العطاءات المركز �
  .المستودعات

 



  التعليمات
 

 

٣٣٢  

ألف دينار، وھم الموظفون الذين ) ١٠٠٠(وتكون قيمة الكفالة المالية : الفئة الخامسة : خامسا 
يتطلب عملھم تقديم كفا	ت مالية و	 يترتب على الجامعة صرف تعويض المسؤولية المالية 

فني مختبر ، مساعد سائق ،أمين مكتبة ، مساعد أمين مكتبة ، مشرف مختبر ، (لھم 
  ).صيدلي 

  .١/٨/٢٠٠٦يتم تطبيق ھذه التعليمات إعتبارا من  ):٢(المادة 

  .  	غيا٣١/٧/٢٠٠٦ تاريخ ١٨/١/٦/١/٨٩٨٧يعتبر ما جاء في الكتاب رقم  ):٣(المادة 

  . مدير وحدة الشؤون المالية والمدراء المعنيون مسؤولون عن تطبيق ھذه التعليمات ):٤(المادة 

  
  


