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صادر بمقتضى المادة  63من قانون الجامعة األردنية رقم
 25لسنة 7815
الفصل األول
اسم النظام والمصطلحات
المادة (  -:) 7يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة األردنيةة لسةنة  )7891ويعمة هة مة
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (  -:) 5يكو للكلمات والعهارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة
لها أدناه ،ما لم تد القرينة على غير ذلك-:
الجامعـــــــــــــــــــة :

الجامعة األردنية.

المجلــــــــــــــــــس :

مجلس عمداء الجامعة.

الرئيـــــــــــــــــــس :

رئيس الجامعة.

العميـــــــــــــــــــــد :

أي عميد في الجامعة.

المديــــــــــــــــــــــر:

مدير أي وحدة إدارية أو مركز في الجامعة.

مدير الشؤو المالية  :مدير وحدة الشؤو المالية في الجامعة.
الموظف المالـــــــي  :المحا سب وأمي الصةندو والمةد وكاتةب الحسةاهات
فةةي الجامعةةة وأي موظةةف فةةي وحةةدة الشةةؤو الماليةةة،
يناط ه هض أموالها وحفظ هذه األموا وصرفها.
المادة (  -:) 6تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤو المالية الخاصة هالجامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفصل الثاني
الواجبات والمسؤوليات
المادة (  -:) 3الرئيس مسؤو عة أمةوا الجامعةة  ،وهةو امةر الصةرف فيهةا طهقةا ت لموازنتهةا
ولقةةرارات المجةةالس المختصةةة فيهةةا ،ول ة أ يفةةوض خطي ةا ت أي ةا ت م ة ص ة حيات
المنصوص عليهةا فةي هةذا النظةام ألي مة العةاملي فةي الجامعةة الةذي تقت ةي
طهيعة عملهم مث هذا التفويض ول إلغاء هذا التفويض خطيا ت .
المادة (  -:) 2وحةةدة الشةةؤو الماليةةة فةةي الجامعةةة ،هةةي الجهةةة المسةةؤولة عة جميةةع األعمةةا
المالية فةي الجامعةة وتتةولى ةهض أمةوا الجامعةة وتحصةيلها ودفةع ا لتزامةات
الماليةةةة المترتهةةةة عليهةةةا ،وذلةةةك طهقةةةا ت لقةةةانو الجامعةةةة وأنظمتهةةةا والتعليمةةةات
والقرارات الصادرة همقت اها.
المادة ( -: ) 3

أ  -مدير الشؤو المالية فةي الجامعةة ،مسةؤو أمةام الةرئيس عة حسةاهات
الجامعةةة ومعام تهةةا الماليةةة والسةةج ت الخاصةةة ههةةا والمحافظةةة علةةى
أموا الجامعة والتحق م تطهي أحكام هذا النظام.
ب-

الموظفو الماليو مسؤولو ع القيام هاإلعما الماليةة المنوطةة ههةم،
وتنظيم القيود والحساهات والسج ت المالية ،وفقا ت لألنظمةة والتعليمةات
المعمو هها.

ج-

ك موظف مالي في الجامعة ،مسةؤو شخصةيا ت عة أيةة خسةارة ماديةة
تلح هالجامعة مة جةراء تقصةيره أو خطةوه أو اهمالة  .وتقةوم الجامعةة
هتحصيلها من هالطريقة التي تراها مناسهة.
الفصل الثالـــــث
الموازنة

المادة (  -:) 1للجامعة موازنة مستقلة خاصة هها .
المادة ( -:) 9

أ  -تتولف موازنة الجامعة السنوية م إيراداتهةا ونفقاتهةا المقةدرة عة سةنة
ماليةة  ،تهةدأ فةي اليةوم األو مة شةةهر كةانو الثةاني وتنتهةي فةي اليةةوم
األخير م شهر كانو األو .
ب-

المادة ( -:) 8

تنظم الموازنة في أهواب وفصو ومواد.

أ  -يصةةدر الةةرئيس التعليمةةات التةةي يراهةةا مناسةةهة لتحديةةد إجةةراءات إعةةداد
الموازنة السنوية وم حقها وتاريخ تقديمها والهيانات المرفقة هها.
ب-

يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس ا مناء
دراست م ه الجهات المختصة في الجامعة.

رارها  ،وذلةك هعةد

ج-

إذا لم يتم إ رار موازنة الجامعة ه اهتداء السنة المالية التي تعةود إليهةا
الموازنة فيستمر اإلنفا هاعتمادات شهرية يصدر الرئيس هشونها أوامر
صرف هنسية ( )71 : 7م موازنة السنة المالية الساهقة لتغطية النفقات
المتكررة وا لتزامات المالية المدورة على أ تسدد المهةال التةي انفقةت
على هذا الوج م الموازنة الجديدة هعد إ رارها.

يجوز استعما أي مخصصات في الموازنة أو م حقها ،في غيةر األغةراض
المادة (-:)71
التي حددت لها في تلك الموازنة أو الم ح .
المادة ( -:)77يجوز خ السنة المالية رصد مخصصةات إ ةافية هملحة الموازنةة السةنوية،
وذلةك فةةي الحةا ت التةةي يقررهةا مجلةةس التعلةةيم العةالي ،علةةى أ تتهةع فةةي ذلةةك
اإلجةراءات والمراحة ذاتهةةا التةةي تطهة عنةد إعةةداد الموازنةةة السةةنوية للجامعةةة
وتنظيمها وتصديقها هإستثناء األحكام المتعلقة همواعيد تقديمها.
المادة ( -:)75يجوز نق المخصصات في الموازنة حسب الص حيات التالية-:
أ-

م هاب إلى اخر هقرار م مجلس ا مناء هناء على تنسيب مة مجلةس
الجامعة.
ةم الهةاب الواحةد ،هقةرار مة المجلةس هنةاء علةى

ب-

م فص إلى اخر
تنسيب م الرئيس.

ج-

م مادة إلى أخرى م الفص الواحد هقرار مة الةرئيس ،هنةاء علةى
تنسيب م العميد أو المدير.

د-

يشترط في جميع حا ت نقة المخصصةات المنصةوص عليهةا فةي هةذه
المادة ،أخذ رأي مدير الشؤو المالية ،م حيث عدم تعارض النق مةع
ا لتزامات المالية المترتهة هموجب الموازنةة ،والتوكةد مة وجةود الةوفر
الذي يسمح هالنق .

المادة ( -:)76يعتهر الوفر الذي يتحق في الموازنة في أي سنة ،مة ا يةرادات للسةنة التاليةة،
ويدرج في موازنتها على هذا األساس.
المادة ( -:)73تةدخ اإليةةرادات التةةي تحصة لحسةةاب أي سةنة ماليةةة سةةاهقة فةةي حسةةاب السةةنة
المالية الحالية أما النفقات الملتزم هها ف ي أي سنة مالية ساهقة ولم تدفع لمستحقيها
خة تلةك السةةنة فيرصةد لهةةا فةي موازنةة السةةنة الحاليةة مخصصةةات تحةت هنةةد
(التزامات ساهقة).
المادة ( -:)72يةةتم ا نفةةا مة المخصصةةات المرصةةودة هالموازنةةة ،هنةةاء علةةى أوامةةر صةةرف
مالية يصدرها الرئيس.

الفصل الرابـــــــع
النفقـــات

المادة (-:)73

أ -يصةةةةدر الةةةةرئيس التعليمةةةةات الخاصةةةةة هةةةةإجراءات الصةةةةرف وتةةةةد ي
المعةةام ت ،وتقسةةيم النفقةةات وتحديةةد طهيعتهةةا وهيةةا الوثةةائ المعةةززة
للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف وإعدادها و يدها.
ب-

يتم الصرف هموجب المستندات الماليةة ،هعةد تةد يقها وإجازتهةا هةالتو يع
م مدير الشؤو المالية.

يجةةةةوز ا لتةةةةزام هةةةةوي مهلةةةة للنفقةةةةات المتكةةةةررة أو صةةةةرف إ فةةةةي حةةةةدود
المادة (-:)71
المخصصةةات المرصةةودة لهةةا فةةي الموازنةةة ،أمةةا النفقةةات الخاصةةة هالمشةةاريع
ا نمائيةةة فيةةتم ا لتةةزام ههةةا والصةةرف علةةى حسةةاهها فةةي حةةدود المخصصةةات
المرصةةودة لهةةا كلي ةا ت أو جزئي ةا ت فةةي الموازنةةة علةةى أ يةةتم تةةومي أي زيةةادة فةةي
النفقات المقدرة أو المطلوهة ألي مشروع تم التعا د علي في موازنةات السةنوات
المالية القادمةة ،وفةي حةدود المهةال المقةدرة أو المطلوهةة لهةا ،شةريطة أ يكةو
مجلةةس التعلةةيم العةةالي ةةد واف ة مسةةهقا ت علةةى ا لتةةزام هرصةةد المخصصةةات فةةي
موازنات تلك السنوات ه عقد أي إتفا ية.
المادة (-:)79

أ  -تصرف الرواتب والع وات واألجور ه ث ثة أيام م نهاية ك شهر،
ويجوز للرئيس في حا ت يقدرها أ يقرر صرفها ه ذلك.
ب-

تصةةرف رواتةةب ومخ صصةةات الموفةةدي فةةي هعثةةات علميةةة أو دورات
تدريهية في الخارج وف التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

ج-

للةةرئيس أ يوافة علةةى صةةرف راتةةب وعة وات أي مة العةةاملي فةةي
الجامعةةة لمةةدة تزيةةد علةةى شةةهري  ،وذلةةك خ ة إجازت ة السةةنوية او
الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي.

د-

يجوز أ يصرف للمتعا دي مع الجامعة للعم فيها والمعةاري لهةا فةي
مطلةةةع العطلةةةة الصةةةيفية أو فةةةي خ لهةةةا جميةةةع الرواتةةةب والعةةة وات
والمكافةتت والتعوي ةةات وهةد ت اإلجةةازة التةةي يسةتحقونها حتةةى نهايةةة
العطلةةة أو ع ة أي جةةزء منهةةا ،إذا كانةةت عقةةودهم أو إعةةاراتهم تنتهةةي
هنهايةةة تلةةك العط لةةة ،وكةةانوا ةةد اوفةةوا هجميةةع التزامةةاتهم للجامعةةة ،كمةةا
يجوز صرف هد ت اإلجازة لم إنتهت خدماتهم فيها.

المادة ( -:)78للرئيس هناء على تنسيب م لجنة العطةاءات المركزيةة أ يوافة علةى صةرف
سلقة مقدما ت على حساب أي عطاء تمت إحالت  ،تزيد على ( )%70م يمت ،
وذلك مقاه كفالة هنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد هقيمة السلفة ،ويةدرج فيهةا

موافقتة علةةى اعطةةاء الةةرئيس ح ة مصةةادرة الكفالةةة دو إخطةةار أو إنةةذار عنةةد
اخ ل هالتزامات  ،ويحدد الرئيس كيفية استرداد هذه السلفة ،ويشترط في تطهي
أحكام هذه المادة مراعاة الو ع المالي للجامعة.
المادة ( -:)51أ  -يتم دفع المشتريات الخارجية هاعتمادات مستندية أو حوا ت ماليةة ،ويجةوز
إجراء التحوي ت دفعة واحدة أو دفعات على الحساب أو دفعةات مقةدما ت علةى أ
تؤخةةةذ ال ةةةمانات التةةةي تكفةةة تسةةةليم المشةةةتريات ةةةم المواصةةةفات المقةةةررة
واألو ات المحددة.
ب – ي جوز صةرف أي نفقةة ا هعةد اداء الخدمةة أو انجةاز المهمةة او توريةد
السلعة وتقديم الوثائ التي صرف النفقة  ،ويستثنى م ذلك الحا ت التالية -:
 -7النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معموا ه .
 -5الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا ألي عقد أو اتفا ية .
 -6السةةةةةةةلف المقةةةةةةةرر صةةةةةةةرفها ألغةةةةةةةراض طارئةةةةةةةة أو ألي مهةةةةةةةام او
مشاريع رسمية .
 -3رسوم التدريب وهد ا شتراك هالدوريات والمج ت والجمعيات المهنيـة
والمساهمات في المنظمات وا تحـادات المحليــة وا ليميــة والدوليــة
والتامينات المستردة والهرمجيات والمواد المكتهية .
 -0أي حالة أخرى يواف عليها المجلس .
المادة ( -:)57إذا تعةةذر تعزيةةز المةةدفوعات أو المصةةروفات والتةةي تزيةةد يمتهةةا فةةي الحالةةة
الواحدة على مائة دينار ،همستندات أو إيصا ت ألي سةهب مة األسةهاب ،فعلةى
مة ةةام ها نفةةا أ يقةةدم شةةهادة خطيةةة هتو يع ة تهةةي مقةةدار هةةذا ا نفةةا وأن ة
صرف لمصلحة الجامعة أو ألعما تتعل هها على أ تصد هذه الشهادات م
الرئيس.
المادة ( -:)55يصةةدر الةةرئيس تعليم ة ات يحةةدد هموجههةةا ا شةةخاص المفو ةةي هةةالتو يع علةةى
الشةةةيكات والحةةةوا ت الماليةةةة وا عتمةةةادات المسةةةتندية الصةةةادرة مةةة الجامعةةةة
وص حياتهم وفئات توا يعهم.

الفصل الخامــــــــس
اإليــــرادات

المادة ( -:)56يعد مدير الشؤو الماليةة نمةاذج إيصةا ت القةهض الرئيسةية والفرعيةة والقسةائم
ذات القيمة المالية المحددة.
المادة ( -:)53يتم هض األموا لحساب الجامعة هموجب إيصا ت رسمية يعطى الدافع نسخة
منها ويجري يد جميع المقهو ات م تلك األموا فةي حسةاب الفصة والمةادة
المتعلقةةي ههةةا فةةي الموازنةةة العامةةةة للسةةنة الماليةةة الجاريةةة ،ويصةةدر الةةةرئيس
التع ليمات الخاصة هاجراءات ةهض هةذه األمةوا وتسةجيلها وحفظهةا وإيةداعها،
واإلجراءات الواجب اتهاعها في حالة فقدا أي شيك.
المادة ( -:)52تةةودع أمةةوا الجامعةةة فةةي الهنةةوك التةةي يعتمةةدها الةةرئيس ،ويحةةدد الحةةد األعلةةى
ل رصدة النقديةة التةي يجةوز ا حتفةاظ ههةا ،علةى أنة يجةوز اسةتعما أمةوا
الجامعة هعد ه ها و ه إيداعها ألي سهب م األسهاب.
المادة ( -:)53لمجلس ا مناء هناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة علةى حصةو الجامعةة
على تسهي ت مالية م الهنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عة
عدم توفر السيولة.
المادة ( -:)51ترد األموا المقهو ة لحساب الجامعة لم دفعها في الحا ت التالية-:
-7
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إذا أجةةةازت ذلةةةك أنظمةةةة الجامعةةةة والتعليمةةةات والقةةةرارات الصةةةادرة
هموجهها.
إذا كانةت األمةةوا ةةد اسةةتوفيت دو حة أو خطةو ،ويةةتم الةةرد فةةي هةةذه
الحالةةة هموافقةةة مةةدير الشةةؤو الماليةةة ،إذا لةةم تتجةةاوز ( )7555الةةف
دينار ،أما إذا زاد المهل على ذلك  ،فيةتم هموافقةة الةرئيس وتنسةيب مة
مدير الشؤو المالية .
الفصل السادس
السلف واألمانــــات

المادة ( -:)59لمجلس ا مناء هناء على تنسةيب مة الةرئيس صةرف سةلفة مة أمةوا الجامعةة
لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنةة ،علةى أ
تسدد تلك السلف هموجب ملح الموازنة أو م موازنة السنة التالية.
المادة ( -:)58للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية ألي م األغراض التالية-:
أ-

سلفة سفر وإ امة للموفد في مهمة رسمية أو للمكلف هإجراء هحث علمي
م ة العةةاملي فةةي الجامعةةة ،علةةى أ تسةةدد هعةةد انتهةةاء المهمةةة وعةةودة
المكلف م السفر.

المادة (-:)61

ب-

سةلفة هعثةة علميةة أو دورة تدريهيةة أو تةومي صةحي أو تكةاليف طهاعةة
أطروحة ،أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة ،وفقةا ت لألنظمةة
والقةةرارات المعمةةو ههةةا فةةي الجامعةةة ،علةةى أ تسةةدد السةةلفة فةةي هةةذه
الحالة م المهال التي يستحقها الشخص الذي صرفت ل .

ج-

سلفة رواتب للذي يتم تعيينهم ألو مرة في الجامعةة مة أع ةاء هيئةة
التةةةةدريس والمحا ةةةةري المتفةةةةرغي ومسةةةةاعدي الهحةةةةث /التةةةةدريس
والمعةةاري المعينةةي هعقةةود والمةةوظفي  ،وذلةةك خةة األشةةهر الث ثةةة
تتجةةاوز السةةلقة ث ثةةة أمثةةا الراتةةب
األولةةى مةة تعييةةنهم ،علةةى أ
تتجةاوز ألفةا ت وخمسةمائة دينةار ،وتسةدد
الشهري ا جمةالي ،وعلةى أ
م راتب المستلف على أثني عشر سطا ت على األكثر اهتةداء مة راتةب
الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة في .

أ-

للعميد أو المدير حسب مقت ى الحا صرف سلفة دائمة أو مؤ تة ألي
م ة العةةاملي فةةي كليت ة أو وحدتةة فةةي الجامعةةة ،ةةم المخصصةةات
المرصةةةودة فةةةي الموازنةةةة ،وذلةةةك نفا هةةةا فةةةي األغةةةراض الرسةةةمية
التالية-:

ب-

ج-

 - 7سلفة نفقات دائمة تتجاوز ( )755مائةة دينةار ،لمة تقت ةي
طهيعةةة اعمةةالهم صةةرف نفقةةات نثريةةة مسةةتمرة ،وتسةةدد دوري ةا ت
هموجب الفواتير أو المطالهات المعتمدة أو الوثائ .
 - 1سةةلفة نفقةةةات مؤ تةةةة للمشةةتريات أو توديةةةة خةةةدمات تتجةةةاوز
( )055خمسةةمائة دينةةار ،وتسةةدد هعةةد انتهةةاء الشةةراء أو توديةةة
الخدمات هموجب فواتير أو إيصا ت أو وثائ معززة.
لعميةةد الهحةةث العلمةةةي صةةرف سةةةلفة هحةةث علمةةةي ألي مةة الهةةةاحثي
الحاصلي على دعم مةالي ألهحةاثهم وفقةا ت لألنظمةة والتعليمةات المعمةو
تتجاوز السلفة مهل ( )055خمسمائة دينار،
هها في الجامعة على أ
وتسدد حسب األصو .
للةةرئيس فةةي حةةا ت يقةةدرها الموافقةةة علةةى صةةرف سةةلفة تزيةةد علةةى
خمسمائة دينار ،م المخصصات المرصودة ،وذلك ألي م األغراض
المنصوص عليها في الفقرتي (أ،ب) م هذه المادة.

المادة ( -:)67يكو الموظف الذي صرفت ل السلفة مسؤو ت هوموال الخاصة ع يمة السلفة
وعلية أ يثهةةت اسةةتخدام مةةا انفة منهةةا لألغةةراض المحةةددة لهةةا ،وذلةةك هوثةةائ
ومستندات تعزز ذلةك ،وتقةديم مةا يثهةت رصةيدها النقةدي ،وعلةى مةدير الشةؤو
الماليةةة أو م ة يفو ة مرا هةةة هةةذه السةةلفة والتحقة م ة أنهةةا اسةةتعملت أو أنهةةا
ستستعم في األغراض المحددة لها.
المادة (-:)65

أ  -مع مراعاة م ا نص علي هغير ذلك في هذا النظام تسدد السلفة ه نهاية
السةةنة الماليةةة ،وفةةي حالةةة عةةدم تسةةديدها يةةتم ا تطاعهةةا م ة راتةةب م ة

صرفت ل دفعة واحدة ،وإذا لةم يكة ذلةك كافيةا ت تسةدد السةلفة مة راتةب
الشهر التالي.
ب-

إذا كةةا الموظةةف الةةذي صةةرفت ل ة السةةلفة خةةارج المملكةةة عنةةد حلةةو
تس ويتها ،فيتم تسديدها عند عودت مهاشرة.

ج-

فةةي حالةةة انتهةةاء خدمةةة الموظةةف الةةذي صةةرفت لة السةةلفة ،تسةةترد من ة
السلفة أو رصيدها دفعة واحدة.

المادة ( -:)66يقيد في حساهات األمانات أي مهل دفع للجامعة لم يرد علي نةص فةي موازنتهةا
لحساب أي جهة أخرى ،وتدو التفاصة ي الخاصةة ههةذا المهلة فةي
أو تم ه
سةج األمانةةات ويخ ةع هةةذا المهلة مة حيةةث طريقةةة ه ة و يةةده وصة حية
صةةرف ألحكةةام هةةذا النظةةام ،وأمةةا األمانةةات األخةةرى التةةي تةةرد الجامعةةة ةةم
شروط خاصة فتخ ع في ردها أو صرفها وفقا ت لتلك الشروط سةواء كةا ردهةا
هعينها أو هطريقة أخرى تحق مصلحة الجامعة.
المادة ( -:)63ك أمانة يطالب هها هعد مرور خمةس سةنوات مة تةاريخ ه ةها تقيةد ايةرادات
لحساب الجامعةة ،علةى أ يةتم تهلية صةاحب األمانةة هالمراجعةة سةتردادها أو
ا عة عة ذلةك فةةي مكةا هةارز فةي الجامعةةة ،أو هويةة وسةيلة أخةرى يقررهةةا
الرئيس ه انتهاء تلك المدة.

الفصل السابع
الحسابات والسجالت والنماذج والبطاقات

المادة (-:)62

أ-

يحدد مدير الشؤو المالية أنواع وأشكا السج ت والنماذج والهطا ات
التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمهةا ثهةات و ةهط الشةؤو الماليةة
في الجامعة.

ب-

تنظم حساهات الجامعة وتحدد أصو مسكها وف خطة محاسهية تنسجم
مع تصنيف الموازنة وتر يمها.

المادة ( -:)63تحفظ المستندات والنماذج والسج ت المالية المستعملة في الجامعةة لمةدة تقة
ع سهع سنوات هعد انتهةاء العمة ههةا ويجةوز ات فهةا هعةد ذلةك وفقةا ت للتعليمةات
التي يصدرها الرئيس ،ول أ يواف على تسليم أي م هذه السج ت والوثائ
الى الجهات الرسمية المعنية لتوثيقها.

الفصل الثامن
الرقابة الداخلية والتقارير

المادة ( -:)61ينشو في الجامعة جهاز للر اهة الداخلية ويرتهط هالرئيس ،وتحدد مهام وواجهةات
هةذا الجهةاز هموجةب تعليمةات يصةدرها المجلةس ،علةى أ يقةدم مةديره التقةارير
الشهرية والسنوية ع اعمال إلى الرئيس.
المادة (-:)69

أ-

يقدم مدير الشؤو المالية للرئيس تقريرات ماليا ت ك ث ثة أشهر ،يهي في
الو ع المالي للجامعة ،م حيث ا يرادات والنفقات.

ب-

يقةةةدم الةةةرئيس إلةةةى مجلةةةس التعلةةةيم العةةةالي التقريةةةر السةةةنوي المةةةالي
والحساب الختامي في موعد ا صاه ث ثة أشهر م انتهاء السنة المالية.

الفصل التاسع
أحكــــــام عامـــــــة

المادة ( -:)68يحدد الرئيس هموجب تعليمات يصدرها هناء على تنسيب مةدير الشةؤو الماليةة
الوظائف التي يطلب م شاغليها تقديم كفةا ت ماليةة ،وتحةدد التعليمةات مقةادير
هذه الكفا ت وشروطها.
المادة ( -:)31يةزود مةدير الشةؤو الماليةة فةي الجامعةة هنسةخة عة كة عقةد أو اتفةا يرتةةب
للجامعة أي ح أو يرتب عليها أي التزام أو حقو مالية ،وذلك ل عتماد عليهةا
عند تنفيذ ذلك العقد أو ا تفا .
المادة ( -:)37يةةتم شةةطب الةةدي المعةةدوم والةةنقص والخسةةارة فةةي أمةةوا الجامعةةة النقديةةة وفق ةا ت
للص حيات التالية-:
يزيد على ( )7555ألف دينار.
هقرار م الرئيس إذا كا المهل
هقرار م المجلس إذا كا المهلة يزيةد علةى ( )7555ألةف دينةار ،و
يزيد على ( )0555خمسة ا ف دينار.
هقةةرار م ة مجلةةس ا منةةاء إذا كةةا المهل ة يزيةةد علةةى ( )0555خمسةةة
ا ف دينار.
ويشترط فةي جميةع األحةوا أ يكةو الشةطب هنةاء علةى تنسةيب لجنةة يشةكلها
الرئيس لهذه الغاية.

المادة ( -:)35يحدد الرئيس هقرار من الوظائف التي تقت ي طهيعتها تركيب هاتف منزلي في
مناز شاغليها ،وتتحمة الجامعةة فةي هةذه الحالةة رسةوم تركيةب الهةاتف ونقلة
وا شةةتراك ه ة  ،أمةةا أجةةور المكالمةةات الداخليةةة والخارجيةةة فتحةةدد الجهةةة التةةي
تتحملها هموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة ( -:)36يصةةدر المجلةةس التعليمةةات ال زمةةة لتنظةةيم األمةةور الماليةةة المتعلقةةة هالجامعةةة
وهصفة خاصة ما يلي -:
أ-

تحديةد المهةةال التةةي تسةةاهم ههةةا الجامعةةة فةةي رحة ت الطلهةةة وانشةةطتهم
الريا ية ،والثقافية ،وغيرها.

ب-

تحديةةد المخصصةةات الماليةةة لكةة كليةةة أو وحةةدة مةة نفقةةات ال ةةةيافة
والحف ت وطريقة صرفها .

ج-

تحديد المخصصةات الماليةة لكة كليةة أو وحةدة ،مة نفقةات المةؤتمرات
وهد ت السفر.

د-

تحديةةد هةةد ت ا نتفةةاع م ة مرافة الجامعةةة ومسةةاك العةةاملي ومنةةاز
الطلهةةةة وشةةةروط تةةةوجير وتحديةةةد الهةةةد ت وكيفيةةةة دفعهةةةا وا لتزامةةةات
المترتهة على المنتفعي هها.

هـ -

تحديد هد الدورات التدريهية التي تنظمها الجامعة.

و-

صرف تعويض مسؤولية ماليةة لمةوظفي الجامعةة ،لمة تقت ةي طهيعةة
عملهم تقا يها هما فيها تحديد يمة ذلك التعويض وشروط دفع .

المادة ( -:) 33لمدير الشؤو المالية ح تفويض هعض ص حيات الواردة في هةذا النظةام إلةى
أ ي م الموظفي الماليي في الجامعة الذي تقت ي طهيعة عملهم هذا التفةويض
ويكو التفويض خطيا ت ولفترة محددة.
المادة ( -:)32علةةى كة موظةةف تكةةو هحيازتة أورا ماليةةة أو وثةةائ ذات يمةةة ماليةةة تعةةود
للجامعةةة أ يحفظهةةا إمةةا فةةي الهنةةك المعتمةةد أو فةةي صةةندو حديةةدي خةةاص فةةي
الجامعة.
المادة ( -:)33عند و وع اخت س أو نقص في أموا الجامعة أو تزوير في سج تها ودفاترهةا
و يودها يترتب على الموظةف المسةؤو عة تلةك األمةوا والسةج ت والةدفاتر
والقيةةود أ يعلةةةم مةةدير الشةةةؤو الماليةةةة ليتةةولى هةةةدوره تهليةة الةةةرئيس إلتخةةةاذ
اإلجراءات المناسهة.
المادة ( -:)31يصد ر الرئيس تعليمات يحدد هموجهها األسس الخاصة هتنظيم الع ة وا رتهاط
هي األجهزة المالية في الجامعة غير المرتهطة أداريا ت هوحدة الشؤو المالية.

المادة ( -:)39يصةةدر الةةرئيس التعليمةةات التنفيذيةةة ال زمةةة لتطهية هةةذا النظةةام همةةا
أحكام أو يتعارض مع .

يخةةالف

المادة ( -:)38يلغةةى النظةةام المةةالي للجامعةةة األردنيةةة ر ةةم  05لسةةنة  ،7818علةةى أ يسةةتمر
العم هالتعليمات والقرارات الصةادرة هموجهة إلةى أ تلغةى أو تسةتهد هغيرهةا
همقت ى أحكام هذا النظام.

