
  النظام المالي في جامعة الزرقاء 

  وتعديالته 1994لسنة ) 1(رقم

 2010لسنة ) 16(صادر بموجب قانون الجامعات األردنية رقم 

  واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  النظام المالي في جامعة الزرقاء 

  وتعديالته 1994لسنة ) 1(رقم

 2010لسنة ) 16(األردنية رقم صادر بموجب قانون الجامعات 

  واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

  أسس النظام والمصطلحات

   ):1(المادة 

  
، ويعمل به من تـاريخ إقـراره "وتعديالته 1994النظام المالي لجامعة الزرقاء لسنة "يسمى هذا النظام 
  . من مجلس األمناء

  ):2(المادة 

  
المعاني المخصصة لها أدناه،  ما لم تـدل  -حيثما وردت في النظام -يكون للكلمات والعبارات التالية

  : القرينة على غير ذلك
  :المجلــــــس
  :الجامعــــــة
  :الشركــــــة

  :الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــاء   : مجلــــــــــــــس األمنـ
  :مجلــــــــــــس الجامعــــــــــــــة
ــــــــــــــداء   :مجلـــــــــــــس العمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس :  الرئيــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   :العميـــــ

  :يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالمد
ــــــــــــــــر المـــــــــــــــــالي   :المدي

  
  

  وحـدة الرقابــة

  مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
  جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء للتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم واالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار
ـــــــــــــــــــــــــــــيم واالســـــــــــــــــــــــــــــتثمار ـــــــــــــــــــــــــــــاء للتعل ـــــــــــــــــــــــــــــس إدارة شـــــــــــــــــــــــــــــركة الزرق   مجل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس أمن   مجل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرق   مجل
  مجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
  رئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ف   أي عمي
  مــــــــــــــــــــــــــدير أي دائــــــــــــــــــــــــــرة أو وحــــــــــــــــــــــــــدة إداريــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــي الجامعــــــــــــــــــــــــــة
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الموظف الذي يناط به قبض األموال، وحفظها، وصـرفها، ومراقبتهـا، وتنظـيم 
  .المعـــــــــــــــــــامالت الماليـــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــي تتعلـــــــــــــــــــق بالجامعـــــــــــــــــــة، وتســــــــــــــــــــجيلها

وتتــولى التــدقيق علــى أعمــال  ،والتــدقيق الوحــدة المشــكلة للقيــام بمهــام الرقابــة
ـــة ـــدائرة المالي ـــس تتبـــع مجلـــس و ، جميعهـــا ال ـــين مـــديرها مـــن مجل ـــاء، وُيَع األمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ال   .األمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عل
  

  .المحاسب القانوني من خارج الجامعة، وتعينه الهيئة  :المحاسب القانوني
  . موازنة الجامعة  :الموازنـــــة



اإليرادات المالية جميعها،  والرسوم الجامعية، وأية إيرادات تتحقـق للجامعة   :اإليــــرادات  
من أية خدمات أكاديمية، أو علمية، أو استشارية تقدمها للغير،يضاف إلى 
ذلك الهبات، والمنح، والوصايا،وريع األموال المنقولة، وغير المنقولة، 

ن مصدر غير وغيرها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت م
  .أردني

المبالغ المخصصة لمواجهة االلتزامات جميعها المتحققة بموجب القواعد   :النفقـــــات  
  . المعمول بها لدى الجامعة

المبلغ الذي يصرف مقدمًا إلنجاز أعمال محددة، أو القيام بمهام محددة،   :السلفــــــة  
عقود، أو اتفاقيات، أو أو لمواجهة التزامات على الجامعة، أو الناشئة عن 

  .كفاالت
  المدة التي تبدأ في اليوم األول من شهر كانون الثاني من كل سنة،  :السنة الماليــة  

  .كانون األول من السنة نفسها 31وتنتهي في نهاية  
بيان لحسابات الجامعة ونتيجة أعمالها عن السنة المالية المعنية، وفق   :الحساب الختامي  

  والمعايير المعتمدة في هذا النظام، أو القواعد المرعيةاألسس 
  .لدى الجامعة، والمعايير الدولية، والسياسات المحاسبية المتعارف عليها

المركــــــــــــــــــز المــــــــــــــــــالي   
  :والبيانات المالية

أن تظهر البيانات المالية بصورة عادلة من النواحي الجوهرية جميعها 
، وتدفقاتها النقدية، وفقا للمعايير الوضع المالي للجامعة، وأداءها المالي

  .الدولية للتقارير المالية
  الواجبات والمسؤوليات

 األمنـــاءولقــرارات مجلــس الــرئيس مســؤول عــن أمــوال الجامعــة، وهــو آمـــر الصــرف فيهــا، طبقــًا لموازنتهــا     ):3(المادة 
صـالحياته المنصـوص عليهـا فـي  أيًا مـنومحددًا وله أن يفوض خطيًا  ،والمجالس المختصة في الجامعة

هـــذا النظـــام، ألي مـــن نوابـــه، أو العمـــداء، أو المـــديرين فـــي الجامعـــة الـــذين تقتضـــي طبيعـــة عملهـــم هـــذا 
  . التفويض، وله إلغاء هذا التفويض خطياً 

ى قـبض الدائرة المالية في الجامعة هي الجهـة المسـؤولة عـن األعمـال الماليـة جميعهـا فـي الجامعـة، وتتـول  ):4(المادة 
ــــًا ألنظمــــة الجامعــــة،  ــــك طبق ــــة عليهــــا، وذل ــــع االلتزامــــات الماليــــة المترتب ِأموالهــــا ومتابعــــة تحصــــيلها، ودف

  . والتعليمات، والقرارات الصادرة بمقتضاها
ــــون مســـؤوًال أمـــام الـــرئيس عـــن   :)5(المادة  ـــدائرة الماليـــة،  ويكــ المـــدير المـــالي هـــو الـــرئيس المباشـــر للمـــوظفين فـــي ال

جامعة، ومعامالتها المالية، والسجالت الخاصة بهـا،  وهـو مسـؤول عـن المحافظـة علـى أمـوال حسابات ال
الجامعـــة، والتحقــــق مــــن تطبيــــق أحكــــام هــــذا النظــــام،  وتحقيقـــًا لــــذلك فإنــــه يتــــولى بصــــفة أساســــية المهــــام 



  :  والمسؤوليات التالية
ـــد أنـــواع الســـجالت، والنمـــاذج، والبطاقـــات، والمســـتندات،   .أ  والبـــرامج الضـــرورية  إلثبـــات الشـــؤون تحدي

ــًا للقواعــد  الماليــة المنظمــة لعملهــا وضــبطها، وتنظــيم حســابات الجامعــة، وتحديــد أصــول مســكها، وفق
  .المحاسبية السليمة، والمعايير الدولية المتعارف عليها

أكــد مــن اعتمــاد مســتندات الصــرف والقيــد، وخطابــات التحويــل، وطلبــات االعتمــاد المســتندية، بعــد الت.ب 
  . صحة تنظيمها، وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها

  .تدقيق الشيكات، والتأكد من أن قيمتها مطابقة لقيمة مستندات الصرف المتعلقة بها  .ج 
لـت علـى البنـود المخصصـة لهـا   .د  التحقق من صحة التوجيه المحاسـبي للقيـود، ومـن أن النفقـات قـد ُحم

  .في الموازنة
  . إعداد مشروع موازنة الجامعة، وٕاعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية.ه   

إعــداد الدراســات والتقــارير الشــهرية عــن إيــرادات الجامعــة، ومصــروفاتها، وأوضــاعها الماليــة، لتــتمكن   .و 
  .رئاسة الجامعة ومجلس األمناء من اتخاذ القرارات المناسبة

اتخــاذ االحتياطــات، واإلجــراءات، ووســائل الرقابــة الكافيــة، لحمايــة أمــوال الجامعــة وســجالتها، ولمنــع   .ز 
  . وقوع أي تالعب، أو اختالس، أو إهمال فيها

التعاون مع المحاسب القانوني، و موظفي الدائرة المالية في الشركة، ووحدة الرقابة والتدقيق الداخلي،   .ح   
  . يطلبونها جميعها ودراسة تقاريرهم، والرد على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات التي

    . القيام بأية أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس، مما له عالقة بطبيعة عمله وواجباته.ط   
الموظفـــون المـــاليون مســـؤولون أمـــام المـــدير المـــالي عـــن القيـــام باإلعمـــال الماليـــة وٕاجراءاتهـــا المناطـــة بهـــم   :)6(المادة 

وتنظـــيم القيـــود الماليـــة وحســـاباتها وســـجالتها طبقـــًا ألنظمـــة الجامعـــة والتعليمـــات والقـــرارات المعمـــول بهـــا،  
   : وعليهم التقيد بما يلي

 . ومصروفاتها في القيودإدخال جميع إيرادات الجامعة   .أ   

  . عدم إجازة أي معاملة لم تستوف شروطها القانونية والماليةب  .ب   

مراعـاة الدقــة الكاملــة قبــل قــبض أي مبلــغ أو صــرفه، والتأكــد مــن أن عمليــات القــبض أو الصــرف   .ج   
 .تتم وفقًا لألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها

     . ودفع االلتزامات المترتبة عليها ، الجامعةمتابعة تحصيل إيرادات   .د   

وأيــة أوراق ووثــائق ماليــة فــي أمــاكن  ، ومســتندات القيــد والصــرف والقــبض ، االحتفــاظ بالســجالت  .ه   
 . أمينة



  . من صحة المعامالت التي تم إنجازها ، التحقق في نهاية كل يوم  .و   

كل موظف مالـي في الجامعة مسـؤول شخصـيًا عـــن أيـة خســـارة ماديـة تلحــق بالجامعـة جـراء تقصـيره، أو   :)7(المادة 
  . خطئه، أو إهماله،  وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة

يودهــا األساســية، يترتــب عنــد وقــوع نقــص فــي أمــوال الجامعــة، أو أوراقهــــا الماليـــة،أو سجـــالتها ودفاتـــرها وق  :)8(المادة 
على الموظف المسؤول أن يعلم المدير المالي، الذي عليه إبالغ الـرئيس فـورًا التخـاذ اإلجـراءات القانونيـة 

  .  المناسبة
  الموازنـــــة

  . للجامعة موازنة سنوية مستقلة خاصة بها  :)9(المادة 
تتألــف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عـن سنة مالية، تبدأ في اليوم األول من شهر   ):10(المادة 

  .  كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر كانون األول من السنة نفسها
    .أ   ):11(المادة 

  
د الموازنــــة الســــنوية، ومالحقهــــا وتــــاريخ يصــــدر الــــرئيس التعليمــــات الالزمــــة لتحديــــد إجــــراءات إعــــدا

  . تقديمها، والبيانات الواجب أن ترفق بها
 لمناقشــتها وٕاقرارهــا مــن ،مجلــس الجامعـةليقـدم رئــيس الجامعــة مشـروع الموازنــة الســنوية التـي أعــدها   .ب 

  .األمناء، بعد موافقة الهيئة عليها، ثم رفعها للمجلس للمصادقة عليهامجلس 
يفــتح للجامعــة حســاب خــاص مســتقل عــن حســابات المالــك فــي أحــد البنــوك فــي المملكــة تــودع فيــه     .أ   ):12(المادة 

  .مخصصات الجامعة طبقًا لموازنتها
قبل أسبوعين  ،من إجمالي نفقاتها السنوية المقدرة) 1/12(يودع مجلس اإلدارة في حساب الجامعة   .ب 

  . النفقات في نهاية كل شهر من هذه) 1/12(، ثم يحول على األقل من بداية العام المالي
تستثمر أموال الجامعة بقرار من الرئيس، بناء على توصية يقـدمها المـدير المـالي للجامعـة والمـدقق     .ج 

  .الداخلي للشركة، تتضمن جدولة استثمار هذه األموال بما يحقق توفير السيولة للجامعة
يحـول إلـى حسـابها أي فـائض يتحقـق يحول ريـع اسـتثمار أمـوال الجامعـة إلـى حسـاب الشـركة، كمـا     .د 

  .في موازنة الجامعة في كل عام مالي
فيستمر اإلنفاق باعتمادات  ،لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل بدء السنة المالية التي تعود إليها الموازنةإذا   ):13(المادة 

لتغطيــة النفقــات المتكــررة وااللتزامــات الماليــة  ،مــن موازنــة الســنة الماليــة الســابقة) 12:1(بنســبة  ، شــهرية
وتسـدد المبـالغ  ، على أن يتم إيداع النفقات الشـهرية المقـررة فـي حسـاب الجامعـة بدايـة كـل شـهر، المدورة

  .الجديدة بعد إقرارها التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة
  .أ   ):14(المادة 

  
  .إّال بعد إقرارها حسب األصول ،الموازنةال يجوز صرف أي مبلغ من النفقات المدرجة في 



صـــرفها إّال فـــي حـــدود المخصصـــات المدرجـــة فـــي الموازنـــة لتلـــك أو  ،ال يجـــوز االلتـــزام بأيـــة نفقـــات  .ب 
  .كما ال يجوز استعمال أية مخصصات في غير األغراض التي حددت في تلك الموازنة ، النفقات

وذلـك فـي الحـاالت التـي يقررهـا مجلـس اإلدارة ، ملحـق للموازنـة السـنويةيجوز خالل السنة المالية إصدار   ):15(المادة 
  . ومجلس األمناء

  : يجوز نقل المخصصات في الموازنة السنوية حسب الصالحيات التالية  ):16(المادة 
  . من باب إلى آخر بقرار من رئيس الجامعة،بناء على توصية من المدير المالي  .أ   
  . من فصل إلى آخر بقرار من المدير المالي، بناء على تنسيب من رئيس الشعبة المختص.ب   

  السلف واألمانات والذمم والكفاالت السلـف

  : للرئيس، أو من يفوضه، أن يوافق على إصدار سلف مالية ألي من األغراض التالية  ):17(المادة 
 ،مـن قيمـة العقـد% 15علـى أال تزيـد علـى  ،اشـترط ذلـك فـي العقـد المبـرم معـهإذا سلفة لمتعهد     .أ 

ويحــدد كيفيــة  ،مقابــل كفالــة بنكيــة غيــر مشــروطة يقــدمها المتعهــد بقيمــة الســلفة لصــالح الجامعــة
  . استرداد هذه السلفة

  . سلفة لتغطية نفقات بحث علمي، على أن تسوى بعد انتهاء الغرض منها    .ب 
ســـلفة ســـفر وٕاقامـــة للموفـــد فـــي مهمـــة رســـمية، أو للمكلـــف بحضـــور مـــؤتمر مـــن العـــاملين فـــي     .ج 

  . الجامعة، على أن تسوى بعد انتهاء المهمة،وعودة المكلف من السفر
د على مقدار مخصصاته ثالثة ال تزي ،دورة تدريبية في الخارجأو  ،سلفة للموفد في بعثة علمية    .د 

  .على أن تسدد من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له أشهر،
لتأديـة خـدمات تسـوى أو  ،دينـار للمشـتريات ثالثـة آالف) 3000(سلفة نفقات مؤقتة ال تتجاوز     .ه 

وفـي حالـة  أو وثـائق معـززة،بموجـب فـواتير  ،بعد انتهاء الغرض الذي صرفت مـن أجلـه السـلفة
  . لصرف بناء على موافقة من مجلس الجامعةطلب سلفة مؤقتة تتجاوز ذلك فيتم ا

لمـــن تقتضـــي طبيعـــة أعمـــالهم صـــرف  ،دينـــارألفـــًا وخمســـمئة ) 1500(ســـلفة نثريـــة ال تتجـــاوز     .و 
 ، المـديرأو تعتمـد مـن العميـد  ،مطالبـاتأو  ،وتسدد دوريًا بموجـب فـواتير ، نفقات نثرية مستمرة

  : على أن يراعى بالنسبة لهذه السلفة ما يلي
دينــارًا،  إال فــي الحــاالت التــي تتطلــب تســديد ) 50(أّال تزيــد قيمــة الفــاتورة الواحــدة علــى    .1

  .فواتير نقدية من المورد
  .أّال يصرف منها أية مبالغ لشراء لوازم متوافرة في مستودعات الجامعة   .2
 عند استعادة ما صرف من السلفة، يعد كشف لتوزيع المصروف منها على بنود الموازنة   .3

  .المتعلقة بها، و يتم الصرف بعد التدقيق والتأكد من سالمة المستندات المؤيدة للصرف



  .ال تصرف السلفة إّال بعد الموافقة الخطية مــن الرئيس أو من يفوضه  ):18(المادة 
وفي حالة عـدم  ، وثائق معززة قبل نهاية السنة الماليةأو تسوى بموجب فواتير أو تسدد السلفة     .أ   ):19(المادة 

لـم يكـن ذلـك كافيـًا تسـدد مـن ٕاذا و  ، تسويتها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت لـه دفعـة واحـدة
  .راتب الشهر التالي

إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عنـد حلـول تسـويتها، فيـتم تسـويتها عنـد     .ب   
  .عودته مباشرة

، أو الموظــف الــذي صــرفت لــه ســلفة، تســترد منــه فــي حالــة انتهــاء خدمــة عضــو هيئــة التــدريس    .ج   
  . السلفة أو رصيدها دفعة واحدة

الذي يلخص األعمال المالية ) ميزان المراجعة(يتم في نهاية كل شهر إعداد التقرير المالي     .أ   ):20(المادة 
  .كلها التي تمت حتى نهاية ذلك الشهر

  .المالية الختامية المدققة من المحاسب القانونييتم في نهاية كل ربع من السنة إعداد البيانات     .ب 
  الكفــاالت

وأي مــن المــوظفين الــذين تقتضــي طبيعــة وظيفــتهم  ،والموظفــون المــاليون ،يقــدم المــدير المــالي    .أ   ):21(المادة 
 ،بنـاء علـى تنسـيب مـن المـدير المـالي ،على أن تحدد قيمتهـا بقـرار مـن الـرئيس ،كفاالت عدلية

  .وذلك بما يتناسب مع مسؤلياتهم المالية
  . تنظم الكفالة لدى كاتب العدل وفقًا للنموذج الذي يقرره المدير المالي    .ب   
تحفــظ أســناد الكفــاالت لــدى المــدير المــالي بعــد تســجيلها فــي ســجل خــاص، ويكــون مســؤوًال عــن     .ج   

  .لية للشركةمتابعة تنفيذ هذه الكفاالت،  كما تحفظ نسخة منها لدى الدائرة الما
  اإليـرادات

  . يعد المدير المالي نماذج إيصاالت القبض الرئيسة، والفرعية، والقسائم ذات القيمة المالية  ):22(المادة 
يعطــى الــدافع نســخة منهــا ويجــري قيــد  ،يــتم قــبض إيــرادات الجامعــة بموجــب إيصــاالت رســمية مرقمــة  ):23(المادة 

  .اتها الخاصة بهافي حساب جميعها المقبوضات من تلك األموال
  .تودع إيرادات الجامعة في حساب الشركة في البنك أو البنوك التي يعتمدها مجلس اإلدارة    .أ   ):24(المادة 

فــي الحســاب ألي ســبب مــن  ،بعــد قبضــها وقبــل إيــداعها ،ال يجــوز اســتخدام إيــرادات الجامعــة    .ب   
  . األسباب

  .البنك يوم تسلمهاتودع المبالغ المحصلة في حساب الشركة في     .ج   
تحفظ النقود، والشـيكات، والقسـائم ذات القيمـة فـي خزانـة حديديـة مأمونـة وال يجـوز أن يحفـظ فـي هـذه   ):25(المادة 

  . الخزانة أية أموال أو وثائق ال تعود ملكيتها للجامعة



  : ترد األموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحاالت التالية  ):26(المادة 
  .إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة أو التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها    .أ 
لـم إذا  ،دون حق، يتم الرد في هذه الحالة بموافقة الرئيسأو  ًأ،كانت األموال قد استوفيت خطإذا     .ب 

زاد المبلغ علـى ذلـك إذا بناء على تنسيب من المدير المالي، أما  ،دينار خمسمئة) 500(تتجاوز 
  .وحدة الرقابة والتدقيق الداخليو  ،بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من المدير الماليفيرد 

  النفقــات

يعـــد المـــدير المـــالي نمـــاذج مســـتندات صـــرف مرقمـــة،  ويـــتم الصـــرف بموجبهـــا، بعـــد تـــدقيقها وٕاجازتهـــا   ):27(المادة 
  . بالتوقيع من المدير المالي

تعــــذر تعزيـــــز ٕاذا و  ، الصــــرف معــــززًا بالوثــــائق المؤيــــدة لمشــــروعية الصــــرفيشــــترط أن يكــــون مســــتند   ):28(المادة 
فعلــى مــن قــام باإلنفــاق أن يقــدم شــهادة  ،ألي ســبب مــن األســباب ،إيصــاالتأو المصــروفات بمســتندات 

، ويـتم الصـرف أو ألعمـال تتعلـق بهـاوأنه صرف لمصلحة الجامعة  ،خطية بتوقيعه تبين مقدار اإلنفاق
تزيد قيمة مثل هذه المصروفات في الحالة الواحدة علـى  شريطة أالّ  ،دة من الرئيستم تصديق الشهاإذا 

  .خمسين ديناراً 
وذلــك بالنســبة للنفقــات غيــر المبــررة حكمــًا، أمــا النفقــات  ،يلــزم قبــل الصــرف أخــذ موافقــة الــرئيس المســبقة  ):29(المادة 

ويشمل هـذا النـوع مـن النفقـات مـا  ،ة مسبقةدائرة المالية إجازتها وصرفها من غير موافقلالمبررة حكمًا فل
  : يلي

كرواتــب  ،ومجلــس األمنــاء ،النفقــات الناشــئة عــن تنفيــذ أنظمــة الجامعــة وقــرارات مجلــس اإلدارة  .أ   
قـــــرارات تعييـــــنهم أو  ،العـــــاملين فـــــي الجامعـــــة وأيـــــة مســـــتحقات أخـــــرى تصـــــرف طبقـــــًا لعقـــــودهم

  .ومخصصات المبتعثين وغيرها
  . الضرائب والرسوم المستحقة بموجب التشريعات المعمول بها  .ب   
الخــــدمات والمــــواد ذات األســــعار الموحــــدة التــــي تقــــدمها مؤسســــات عامــــة أو خاصــــة، كفــــواتير   .ج   

  .الكهرباء، والماء، والهاتف، والمحروقات
الجهات النفقات الناتجة عن عقود مبرمة حسب األصول، أو بناء على أوامر شراء معتمدة من   .د   

  .المختصة في الجامعة
االشــتراكات فــي المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة أو المحليــة، إذا كانــت هنــاك موافقــة مســبقة علــى   .ه   

  .االشتراك بها
تصرف الرواتب، والعالوات، واألجور في نهاية كل شهر،  ويجوز للـرئيس فـي حـاالت يقـدرها أن يقـرر   ):30(المادة 



  . صرفها قبل ذلك
فـــي خاللهـــا جميـــع أو  ،يجـــوز أن يصـــرف للمتعاقـــدين للعمـــل مـــع الجامعـــة فـــي مطلـــع العطلـــة الصـــيفية  ):31(المادة 

عن أي جـزء منهـا أو  ،التي يستحقونها في نهاية العطلة ،والتعويضات ،والمكافآت ،والعالوات ،الرواتب
كمــا يجــوز  ،وكــانوا قــد أوفــوا بجميــع التزامــاتهم للجامعــة ،كانــت عقــودهم تنتهــي بنهايــة تلــك العطلــةإذا 

  . ، أو لمن يتم تكليفهم بالعمل خالل إجازاتهمصرف بدالت اإلجازة لمن تنتهي خدماتهم
ال يصــرف للعــاملين المنتهيــة خــدماتهم أيــة مبــالغ مســتحقة لهــم، إّال بعــد حصــولهم علــى بــراءة ذمــة مــن   ):32(المادة 

  . امعة، وبراءة ذمة من دائرة ضريبة الدخلالوحدات المختصة في الج
تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثـات علميـة، أو دورات تدريبيـة فـي الخـارج وفـق التعليمـات   ):33(المادة 

  . التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية
  . تدفع قيمة مستند الصرف لصاحب االستحقاق، أو لوكيله القانوني  ):34(المادة 
يــتم دفــع قيمــة المشــتريات الخارجيــة باعتمــادات مســتندية، أو حــواالت ماليــة،  ويجــوز إجــراء التحــويالت   ):35(المادة 

دفعــة واحــدة، أو دفعــات علــى الحســاب، أو دفعــات مقــدمًا، علــى أن تؤخــذ الضــمانات التــي تكفــل تســليم 
  . المشتريات ضمن المواصفات المقررة، وفي األوقات المحددة

والحـواالت  ،تعليمات يحدد بموجبها األشخاص المفوضين بـالتوقيع علـى الشـيكات اإلدارةر مجلس يصد    ):36(المادة 
   .وفئات تواقيعهم ،وصالحياتهم ،واالعتمادات المستندية الصادرة من الجامعة ،المالية

  الرقابة والتدقيق الداخلي

 ، وتـرتبط بـالرئيس والتـدقيق الـداخليينشأ في الجامعة وحدة للرقابة الماليـة واإلداريـة تسـمى وحـدة الرقابـة   ):37(المادة 
علـى  ،وتحدد مهام وواجبات هذه الوحدة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعـة بتنسـيب مـن الـرئيس

  . األمناءومجلس  ،الرئيسإلى والسنوية عن أعمالها  ،أن يقدم مديرها التقارير الشهرية
  . يقوم بتدقيق حسابات الجامعة مدقق حسابات قانوني خارجي مرخص تعينه الهيئة  ):38(المادة 
على جميع الجهات المعنية في الجامعة تقديم جميع التسهيالت الالزمة لوحدة الرقابـة والتـدقيق، ومـدقق   ):39(المادة 

  .الحسابات للقيام بمهامها على الوجه األفضل
  عامــةأحكــام 

تضـاف ،تعتبر السنة الماليـة وحـدة قائمـة بذاتهاتعّد حيث  ،تتبع الجامعة في حساباتها أساس االستحقاق  ):40(المادة 
  . التي تنشأ خاللها هاوتستحق عليها االلتزامات كل كلها، إليها الحقوق

يبين فيه الوضـع المـالي للجامعـة مـن حيـث  ،الرئيس تقريرًا ماليًا كل ثالثة أشهرإلى يقدم المدير المالي   ):41(المادة 
  . اإليرادات والنفقات



فــي  ،والميزانيــة العموميــة ،والحســابات الختاميــة ،مجلــس اإلدارة التقريــر المــالي الســنويإلــى يقــّدم الــرئيس   ):42(المادة 
رهـا ورفعهـا ا ثـم يقـدمها الـرئيس لمجلـس األمنـاء إلقرا،إلقـراره ،موعد أقصاه شهر من انتهاء السنة المالية

  . مجلس التعليم العالي للمصادقة عليهاإلى 
بناًء علـى تنسـيب   إلدارة،تستهلك الجامعة موجوداتها الثابتة بالطرق والنسب التي يوافق عليها مجلس ا  ):43(المادة 

  . من الرئيس
  وفقــــــًا للصــــــالحياتيــــــتم شــــــطب الــــــدين المعــــــدوم، والــــــنقص، والخســــــارة فــــــي أمــــــوال الجامعــــــة النقديــــــة،   ):44(المادة 

  : التالية 
  . خمسمئة دينار سنوياً )  500( بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ ال يزيد على     .أ 
خمســـمئة دينـــار، وال يزيـــد علـــى )  500( بقـــرار مـــن مجلـــس الجامعـــة إذا كـــان المبلـــغ يزيـــد علـــى     .ب 

  .ألف دينار سنوياً ) 1000(
  .ألف دينار)  1000( على  بقرار من مجلس اإلدارة إذا كان المبلغ يزيد    .ج 

ـــــــرئيس ـــــــة يشـــــــكلها ال ـــــــى تنســـــــيب لجن   ويشـــــــترط فـــــــي األحـــــــوال جميعهـــــــا أن يكـــــــون الشـــــــطب بنـــــــاًء عل
  . لهذه الغاية

  . يتم إتالف السجالت، والدفاتر، والوثائق، بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة  ):45(المادة 
  . يصدر الرئيس التعليمات الالزمة لتطبيق هذا النظام، بما ال يخالف أحكامه، أو يتعارض معها  ):46(المادة 
لمجلــس األمنــاء، بنــاء علــى حيثيــات يراهــا،  أو علــى توصــية مجلــس الجامعــة، وتنســيب الــرئيس، تغييــر   ):47(المادة 

  . أية مادة من هذا النظام، أو تعديلها، أو إضافتها، أو حذفها
  . يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من مجلس األمناء،  والمصادقه عليه من مجلس اإلدارة  ):48(المادة 

  



 


