
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  تعليمات

  عالوة بدل المسؤولية



   ع�وة بدل المسؤولية

 

 

٣٣٩  

   

  تعليمات
  ع�وة بدل مسؤولية

  : تحية طيبة و بعد  

  

  -:أرجو التكرم بالمافقة على صرف ع�وة تعويض المسؤولية المالية للفئات المبينة تاليا 

   

  . تصرف الع�وة من تاريخ تحرير سند الكفالة  ):١(االمادة 

  قيمة مكأفأة تعويض المسؤولية  قيمة الكفالة  في الجامعةفئات الموظفين الماليين 

   دينار٢٥.٠٠   دينار٥٠٠٠  المدير والمساعد

   دينار٢٠.٠٠   دينار٣٠٠٠  )درجة رابعة فما فوق(المحاسبون 

   دينار١٥.٠٠   دينار٢٠٠٠  كتبة الحسابات

   دينار٢٠.٠٠   دينار٣٠٠٠  أمين الصندوق العام

  دينار ١٥.٠٠  دينار ٢٠٠٠  موظفو آلة تسجيل النقد 

   دينار١٥.٠٠   دينار٢٠٠٠  امناء الصناديق الفرعيين

مأمور مستودع درج4ة رابع4ة فم4ا ف4وق 
أو م44ن ھ44م ف44ي م44ستواھم م44ن الرات44ب 

  المقطوع أو العقد

   دينار٢٠.٠٠   دينار٣٠٠٠

م44أمور م44ستودع دون الدرج44ة الرابع44ة 
و م44ساعد م44أمور م44ستودع و م44ن ھ44م 

قط44وع أو ف44ي م44ستواھم م44ن الرات44ب الم
  . العقد 

  دينار ١٥.٠٠  دينار ٢٠٠٠

الت444444دقيق (موظف444444و دائ444444رة الل444444وازم 
) وال444سج�ت والم444ستريات والتخل444يص

  درجة رابعة فما فوق

   دينار٢٠.٠٠   دينار٣٠٠٠

موظف4444و الت4444دقيق الم4444الي والعط4444اءات 
الدرج444ة ) الجب444اه(والتح444صيل الم444الي 

الرابع444ة وم444ن ھ444م ف444ي م444ستواھم م444ن 
  قدالراتب المقطوع أو الع

   دينار٢٠.٠٠   دينار٣٠٠٠

موظف4444و الت4444دقيق الم4444الي والعط4444اءات 
اق444ل م444ن ) الجب444اه(والتح444صيل الم444الي 

الدرجة الرابع4ة وم4ن ھ4م ف4ي م4ستواھم 
  من الراتب المقطوع أو العقد

   دينار١٥.٠٠   دينار٢٠٠٠

 

ي44شترط ل44صرف ع�44وة تع44ويض م44سؤولية وج44ود كفال44ة مالي44ة عل44ى فئ44ات الم44وظفين أع�44ه  ):٢(االم44ادة 
،وتبق44ى س44ارية المفع44ول لم44دة س44نتين بع44د اس44تقالة الموظ44ف م44ن الخدم44ة ف44ي جامع44ة البلق44اء 

 . التطبيقية 

يتحمل كل موظف يتقاضى ع�وة تعويض مسؤولية مالية أية خ4سارة مادي4ة تلح4ق بالجامع4ة  ):٣(االمادة 
جراء أي خطأ أو إھمال ارتكبه، وعن قب4ول م4ستندات لل4صرف ، أو أي4ة وثيق4ة تابع4ة لھ4ا من 

 . غير مستوفية للشروط المقررة 
ًيتم تحصيل قيمة الخسارة المالية من الموظفين ،بقرار من رئيس الجامع4ة بن4اء عل4ى تن4سيب  ):٤(االمادة 

الموظ44ف المت44سبب بالخ44سارة م44ن م44دير ال44شؤون المالي44ة واNداري44ة ،وذل44ك بع44د التحقي44ق م44ع 
 . وتحديد مدى مسؤوليته عنھا 
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يوقف صرف الع�وة المالي4ة خ�4ل فت4رة إيف4اد الموظ4ف ف4ي دورة أو بعث4ه تزي4د عل4ى ث�ث4ة  ):٥(االمادة 
أشھر،وكذلك في حالة انتقال الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى P يترت4ب عليھ4ا م4سؤولية 

 . ئرة نفسھا أو إلى دائرة أخرىمالية سواء كان انتقاله داخل الدا
ًت4صرف ع�44وة تع4ويض م4سؤولية مالي44ة للم4وظفين م4ن ذوي الم44سؤولية المالي4ة وفق4ا لفئ44ات  ):٦(االم4ادة 

  -:الكفاPت على النحو التالي 
 . ًدينارا ، للموظف المكفول بمبلغ خمسة آPف دينار) ٢٥ (  .أ 
 . ارًدينارا ، للموظف المكفول بمبلغ ث�ثة آPف دين) ٢٠ (  .ب 
  .  دينار) ألفي(و) ألف(ًدينارا ،للموظف المكفول بمبلغ يتراوح بين ) ١٥ (  .ج 

  

  
  


