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 مؤتة جامعة تعويض المسؤولية المالية في تعليمات
 وتعديالته 1987( لسنة 35( من النظام المالي رقم )43،  39صادرة بموجب المادتين )

 :  ١ المادة
 .1/1/2013من اعتباًرا بها ويعمل"  مؤتة جامعةفي  تعويض المسؤولية المالية تعليمات " التعليمات هذه تسمى

 :  ٢ المادة
حيثما وردت في هذه التعليمات المعاايي المصصصاة لهاا اديااه ماا لاا تاين اللىي اة علاى  التالية والعبارات كلماتلل يكون 

 خالف ذلك.
 .مؤتة جامعة : الجامعة
 .الجامعة رئيس : الىئيس
 .العميي المعين في الجامعة : العميي

 المييى : اي مييى في الجامعة.
 العامل : عضو هيئة التيريس ، الموظف.

عااويض المسااؤولية الماليااة : التعااويض الااذي يسااتهلي الموظااف حااهىيًا ملاباال تهملااي مسااؤولية ماليااة وفلااًا لل  ااا  ت
 بي في الجامعة واحكا  هذه التعليمات. مونالمالي المع

 : ٣ مادةال
ظفي تصىف بلىار من الىئيس وت سيب من اللج ة المشكلة بموجب هذه التعليمات تعاويض مساؤولية مالياة حاهىية لماو 

 الجامعة من الفئات التالية :
 المستشار المالي لىئيس الجامعة .1
 رئيس لج ة العطاءات المىكزية .2
 مييى وحية الشؤون المالية .3
 مييى وحية الىقابة والتيقيق المالي .4
 مييى دائىة اللواز  .5
 مييى جهاز الىقابة الياخلية .6
 ميراء الص اديق المالية .7
 مييى دائىة تيقيق المشاريع .8
-51) تاااا تعاااييل ياااام الماااادة بموجاااب قاااىار مجلاااس الجامعاااة رقااااا لعطااااءات ماااييى دائاااىة ا .9
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 الفئة الثايية :
 مساعي مييى وحية الشؤون المالية، وميراء اليوائى فيها. .1
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 مساعي مييى وحية الىقابة والتيقيق الياخلي، وميراء اليوائى فيها. .2
 مساعي مييى دائىة اللواز . .3
 يى جهاز الىقابة الياخلية.مساعي مي .4
 ميراء الص اديق المالية. ومساعي .5
 مساعي مييى دائىة العطاءات. .6

 الفئة الثالثة :
رؤساااء الشاااعب والفاااىوة فااي وحاااية الشاااؤون المالياااة ووحااية الىقاباااة والتااايقيق الاااياخلي، ودائااىة اللاااواز  وجهااااز الىقاباااة 

  فاي الكلياات والعماادات والوحايات والايوائى فاي الجامعاة والص اديق والعطاءات ورؤساء حعب وفىوة المالية واللاواز 
 وحعبة الضمان االجتماعي في دائىة حؤون العاملين.

 الفئة الىابعة :
 المهاسبون  .10
 ام اء الص اديق .11
 كتبة الهسابات  .12
 موظفو قبض ال لي  .13
 ام اء المستودعات ومساعيوها .14
 ز  ودائىة تيقيق المشاريعموظفو التيقيق في وحية الشؤون المالية وجهاز الىقابة واللوا .15
 موظفو المشتىيات والتزويي وصىف المهىوقات. .16

 امين سى لج ة العطاءات المىكزية
  :  4المادة 

. تشااكل لج اااة تسااامى " لج ااة تعاااويض المساااؤولية المالياااة " بىئاسااة ماااييى وحاااية الشاااؤون الماليااة وعضاااوية ا  اااين مااان 1 
المااييى المصااتم ع ااي بهاا  الهاااالت التااي لهااا عالقااة بكليتااي او  العاااملين فااي الجامعااة يعي همااا الااىئيس والعميااي او

 وحيتي او دائىتي.
( مااان هاااذه 3. تتاااولى اللج اااة الت سااايب سلاااى الاااىئيس بصاااىف تعاااويض المساااؤولية المالياااة للفئاااات الاااواردة فاااي الماااادة )2

 التعليمات.
 :   5المادة 

 ( من هذه التعليمات وفلًا كما يلي :3تهيد قيمة الكفالة المالية للموظفين المشار سليها في المادة )
 ( خمسة آالف دي ار.5000ا. موظفي الفئة األولى والثايية والثالثة بموجب هذه التعليمات وامين الص يوق العا  )

يرجاة الىابعاة فماا فاوق ومان يماا لها فاي الىاتاب مان ب. موظفي الفئة الىابعة بموجب هاذه التعليماات المصا فون مان ال
 (  ال ة آالف  دي ار.3000الموظفين غيى المص فين والموظفين بعلود )

ج.موظفي الفئة الىابعة بموجب هذه التعليمات المص فون في اليرجاة الصامساة فماا دون او مان يماا لها مان الماوظفين 
  ار.( الفي دي2000غيى المص فين والموظفين بعلود )
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 :   6المادة 
 تصىف المبالغ المالية التالية كتعويض مسؤولية مالية للموظفين على ال هو التالي :

 
 ( خمسة آالف دي ار.5000( خمسون دي ارًا للموظفين المكفون بمبلغ )50ا. )

 (  ال ة آالف دي ار.3000( اربعون دي ارًا للموظفين المكفون بمبلغ )40ب. )
 ( الفي دي ار.2000ارًا للموظف المكفون بمبلغ )(  ال ون دي 30ج. )

 :   7المادة 
يشتىط لصىف تعويض المسؤولية المالية ان يىتبط الموظف الذي يتلاضاها بكفالة مالية علاى ان تبلاى الكفالاة ساارية 

 المفعون لمية س تين بعي ايتهاء خيمة الموظف من الجامعة او زوان سبب وجود الكفالة.
 :   8المادة 

 يتهمل كل موظف يتلاضى تعويض مسؤولية مالية اي خساارة مادياة تلهاق بالجامعاة بسابب الصطاإل او اأهماان او  
 مصالفتي ألي مة الجامعة وتعليماتها.

 :   9المادة 
يتا تهصيل قيمة الصسارة المالية مان العااملين بلاىار مان رئايس الجامعاة ب ااء علاى ت سايب مان الماييى المع اي و ذلاك 

 هليق مع الموظف المتسبب بالصسارة و تهييي ميى مسؤوليتي ع هابعي الت
 : 10المادة 

علااى الموظااف المكفااون تجييااي الكفالااة الماليااة فااي حااان وفاااة كفيلااي او فااي حااان ولااب الكفياال سااهب الكفالااة او س بااات 
المباالغ التاي تكاون قاي عي  المالءة، وللجامعة الهق في سيلاف صاىف التعاويض لهاين تلاييا الكفالاة الجيياية واساتىداد 

 صىفت لي من تاريخ الوفاة او عي  المالءة وحتى تاريخ تلييا الكفالة الجييية.
 : 11المادة 

ا. يوقف صىف تعويض المساؤولية المالياة خاالن فتاىة سيفااد الموظاف فاي دورة او بعثاة تزياي عان  ال اة احاهى، وتل اى 
عليهااا مسااؤولية ماليااة سااواء كااان ايتلالااي داخاال الكليااة او  فااي حالااة ايتلااان الموظااف ماان وظيفااة سلااى اخااىى ال يتىتااب

 الوحية او اليائىة او خارجها.
ب. على العميي او المييى المصتم مصاوبة الىئيس لوقف صىف تعويض المساؤولية المالياة فاي حاان يلال او ايتايب 

 او سجازة الموظف الذي يصىف لي تعويض المسؤولية.
 :  12المادة

 ات اي تعليمات او قىارات تتعلق بتعويض المسؤولية المالية في الجامعة تتعارض معها.تل ي هذه التعليم 
 


