
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  تعليمات

  تعويض المسؤولية الماليةعالوة 

  في جامعة البلقـاء التطبيقية



  التعليمات

 

 

٣٤٢  

   

  الية في جامعة البلقاء التطبيقيةتعليمـات تعويض المسؤولية الم
  من النظام المالي المعمول به) ٤٦(من المادة ) و(صادرة بموجب الفقرة 

  في جامعة البلقاء التطبيقية   
   

ويعم�ل ) تعليمات تعويض المسؤولية المالي�ة لجامع�ة البلق�اء التطبيقي�ة(مى ھذه التعليمات تس ):١(االمادة  
  .بھا إعتبارا من تاريخ المصادقة عليھا من مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية

يك�ون للكلم�ات والعب�ارات التالي�ة حيثم�ا وردت ف�ي ھ�ذه التعليم�ات المع�اني المخص�صة لھ�ا  ):٢(االمادة 
  : ما لم تدل القرينة على غير ذلكأدناه ،

  جامعة البلقاء التطبيقية : الجامعة

  رئيس الجامعة :  الرئيس

ك��ل ش�خص يع��ين بق�رار م��ن المرج�ع المخ��تص ح�سب أحك��ام نظ�ام الم��وظفين ف��ي                                      : الموظ+ف
  .يوميةجامعة البلقاء التطبيقية ، و@ يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور 

م�ن ) و(تعويض المسؤولية المالية المنصوص عليھا في الفق�رة  : تعويض المسؤولية المالية
  .من النظام المالي المعمول به في الجامعة ) ٤٦(المادة 

تصرف تعويض المسؤولية المالية شھريا للموظفين م�ن ذوي الم�سؤولية المالي�ة وفق�ا لفئ�ات  ):٣(االمادة 
  :تاليكفا@تھم وعلى النحو ال

  .ستون دينارا للموظف المكفول بمبلغ خمسة أ@ف دينار) ٦٠( -

 .خمسون دينارا للموظف المكفول بمبلغ أربعة أ@ف دينار) ٥٠( -
 .أربعون دينارا للموظف المكفول بمبلغ ثJثة أ@ف دينار) ٤٠( -
  .ثJثون دينارا للموظف المكفول بمبلغ ألفي دينار) ٣٠( -

  :ؤولية المالية للموظفين العاملين في الجامعة وحسب الفئات التالية تصرف تعويض المس ):٤(االمادة 

م��دير الوح��دة وم��ساعدوه وم��دراء ال��دوائر وم��ساعدوھم (م��وظفي وح��دة ال��شؤون المالي��ة  -
ورؤس��اء اMق��سام وال��شعب والف��روع والم��دققون والمحاس��بون وأمن��اء ال��صناديق وكتب��ة 

 ).الحسابات والكتبة الماليين 
 .ة في الكليات التابعة للجامعة والموظفين الماليين في القسمرئيس قسم المحاسب -
م��دير ال��دائرة وم��ساعدوه ورؤس��اء اMق��سام وال��شعب والف��روع وأمن��اء (م��وظفي الل��وازم  -

 ).ومآمير المستودعات وكتبة اللوازم 
 ).المدير ومساعدوه ورؤساء ا@قسام والمدققون(جھاز الرقابة الداخلية  -
مدير ال�دائرة وم�ساعدوه ورؤس�اء اMق�سام وال�شعب والف�روع (دائرة العطاءات المركزية  -

 ).وكتبة العطاءات
يجوز للرئيس الموافقة على صرف تعويض المسؤولية المالية لغي�ر الفئ�ات المبين�ة أع�Jه  -

لمن تقتضي طبيعة عملھم صرفھا لھم وذلك بن�اءا عل�ى تن�سيب م�ن م�دير وح�دة ال�شؤون 
 .المالية 

ي��شترط ل��صرف تع��ويض الم��سؤولية المالي��ة وج��ود كف��ا@ت مالي��ة عل��ى للم��وظفين ال��ذين  ):٥(االم��ادة 
يتقاضونھا ، وتبقى س�ارية المفع�ول ولم�دة س�نتين بع�د اس�تقالة الموظ�ف م�ن الجامع�ة، أو نقل�ه 

  .إلى وظيفه أخرى @ تتطلب وجوب تقديم الكفالة المالية

م كفال��ة جدي��دة ب��نفس المبل��غ ف��ي ح��ال تغيي��ر كفيل��ه أو وفات��ه أو تق��دي عل��ى الموظ��ف المكف��ول ):٦(االم��ادة 
  .إنعدام مJءته المالية وتحت المسؤولية القانونية والمالية والتأديبية

  

يتحمل كل موظف يتقاضى تعويض المسؤولية المالية أية خسارة مادي�ة تلح�ق بالجامع�ة م�ن  ):٧(االمادة 
ستندات لل��صرف أو معززاتھ��ا غي��ر م��ستوفية ج��راء أي خط��أ أو إھم��ال أرتكب��ه ، أو قب��ول م��

  .الشروط



  تعويض المسؤولية المالية 

 

 

٣٤٣  

ي��تم تح��صيل الخ��سارة المالي��ة م��ن الم��وظفين بق��رار م��ن ال��رئيس بن��اءا عل��ى تن��سيب الم��دير  ):٨(االم��ادة 
  .المعني وذلك بعد التحقيق مع الموظف المتسبب بالخسارة وتحديد مدى مسؤوليته عنھا

ة خ�Jل فت��رة إيف��اد الموظ��ف ف��ي دورة تدريبي��ة أو يوق��ف ص��رف تع��ويض الم��سؤولية المالي�� ):٩(االم�ادة 
بعثة علمي�ة تزي�د عل�ى ثJث�ة أش�ھر ، وك�ذلك ف�ي ح�ال إنتق�ال الموظ�ف م�ن وظيف�ة Mخ�رى @ 

  .يترتب على شاغلھا مسؤولية مالية

  .رئيس الجامعة والمدراء المعنيون مسؤولون عن تنفيذ ھذه التعليمات ):١٠(االمادة 

  .تعليمات أية تعليمات أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامھاتلغي ھذه ال ):١١(االمادة 

  
  


