نظام رقم ( )150لسنة 2018
نظام معدل للنظام المالي لجامعة مؤتة
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( )35من

قانون الجامعات األردنية الرسمية رقم ( )18لسنة 2018
المادة(:)1
يسمى هذا النظام " نظام معدل للنظام المالي لجامعة مؤتة لسنة ،"2018ويق أر مع النظام رقم ( )35لسنة
 1987المشار إليه فيما يلي بالنظام األصللي وملا أل أر هليله ملن تعلديا نظاملاً واعلداً ويعملا بله ملن تلاري
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظاا المااا ي المصةةاة لأاا هد اال اا لال رانة ال ناة
على غي ذلك:
جا اة ؤرة.
الجا اة:
جلس الجا اة.
المجلس:
رئيس الجا اة.
ال ئيس:
هي عمين في الجا اة.
الامين:
ني وحنة الشؤون المالية في الجا اة.
المني المالي:
ملللدير أ مر للل هلملللي أو معألللد أو مستشلللفى أو وعلللدة إداريلللة أو دا لللرة فلللي
الملللدير:
الجامعة.
الموظف المالي :المحاسب وه ين الةننوق والمنقق وكاراب الحاااتات فاي الجا ااة وهي وظاف فيأاا
يناط ته قبض ه والأا وحفظ هذل األ واة وص فأا.
المادة ( :)3را ي هحكا هذا النظا على جميع الشؤون المالية الصاصة تالجا اة.

الواجبات واملسؤوليات

المااادة ( :)4ال ا ئيس اااؤوة عاان ه اواة الجا اااةا وهااو ه ا الة ا ز فيأااا رب ااا لموال تأااا ول ا ارات المجااالس
المصتةة فيأاا ولاه هن يفاو خطياا ّهياا ان صااحياره المنةاوي عليأاا فاي هاذا النظاا ألي ان الااا لين
في الجا اة الذي ر تضي ربياة عمله ثل هذا التفو ض وله إلغاء هذا التفو ض خطيا.
المادة ( :)5وحنة الشاؤون المالياة فاي الجا ااةا هاي الجأاة المااؤولة عان جمياع األعمااة المالياة فاي الجا ااة
ورتااولى قاابض ه اواة الجا اااة ورحةاايلأا ودفااع االت اة ااات الماليااة المت ربااة عليأاااا وذلااك رب ااا ل ااا ون الجا اااة
وه ظمتأا والتاليمات وال ارات الةادرة تم تضاها.
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المادة (:)6
ه -المااني المااالي اااؤوة ه ااا ال ا ئيس عاان حااااتات الجا اااة و اا ارأااا الماليااة والاااجات الصاصااة أااا
والمحافظة على ه واة الجا اة والتح ق ن رطبيق هحكا هذا النظا .
ب -الموظف ااون الم اااليون ا ااؤولون ع اان ال ي ااا تاألعم اااة المالي ااة المنور ااة أ االا ورنظ اايل ال ي ااود والحا اااتات
والاجات الماليةا وف ا لأل ظمة والتاليمات الماموة أا.
ج -كل وظف الي في الجا اةا اؤوة شصةيا عن هية خااارة ادياة رلحاق تالجا ااة ان جا اء ر ةاي ل
هو خطأل هو إهمالها ور و الجا اة تحةيلأا نه تالط ة التي ر اها ناسبة.

املـوازنـة
المادة ( :)7للجا اة وال ة ات لة خاصة أا.
المادة(:)8
ه -رتألف وال ة الجا اة الانو ة ن إي ادارأا و ف ارأا الم نرة عن سانة الياة ربانه فاي الياو األوة ان شاأ
كا ون الثا ي ورنتأي في اليو األخي ن شأ كا ون األوة.
ب-رنظل الموال ة في ه واب وفةوة و واد.
المادة (:)9
ه -يةاانر ال ا ئيس التاليمااات التااي ي اهااا ناساابة لتحنياان إج ا اءات إعااناد الموال ااة الااانو ة و اح أااا ورااار
ر نيمأا والبيا ات الم ف ة أا.
ب -يقلدم الللر يش مشلروم المواإنللة إللى مجلللش األمنللاإل رقرارهلا تمأًللداً لرفعألا إلللى مجللش التعللليم العللالي
للمصادقة هلًأا وذلك بعد دارستأا من الجأات المختصة في الجامعة.
ج -إذا ل اال ي ااتل إقا ا ار وال ااة الجا ا ااة قب اال ا ت ااناء الا اانة المالي ااة الت ااي را ااود إليأ ااا الموال ااة يا ااتم ا ف اااق
تاعتمادات شأ ة يةنر ال ئيس تشأ أا هوا ص ز نابة( )12:1ان وال اة الاانة المالياة الااات ة لتغطياة
النف ااات المتكا رة واالت اة ااات الماليااة الماانورة علااى هن راااند المبااال التااي ه ف اال علااى هااذا الوجااه اان الموال ااة
الجنينة تان إق ارها.
التاي حاندت لأاا

المادة ( :)10ا يجول استاماة هي صةةات في الموال ة هو اح أاا فاي غيا األغا ا
في رلك الموال ة هو الماحق.
الم ااادة ( :)11يج ااول خ اااة الا اانة المالي ااة رص اان صةة ااات إن ااا ية تملح ااق الموال ااة الا اانو ةا وذل ااك ف ااي
الحاات التي ي رها جلس التاليل الااليا على هن رتبع في ذلاك ا جا اءات والم احال ذارأاا التاي رطباق عنان
إعناد الموال ة الانو ة للجا اة ورنظيمأا ورةني أا تاستثناء األحكا المتال ة تمواعين ر نيمأا.

2

المادة ( :)12يجول ل المصةةات في الموال ة حاب الةاحيات التالية:
ه -ن تاب إلى هخ ت ار ن جلس التاليل الاالي ناء على رنايب ن المجلس.
ب -ن فةل إلى هخ نمن الباب الواحنا ت ار ن المجلس ناء على رنايب ن ال ئيس.
ج -اان ااادة إلااى هخ ا ناامن الفةاال الواحاان ت ا ار اان ال ا ئيسا ناااء علااى رنااايب اان الامياان هو المااني
المصتص.
د -يشت ط في جميع حاات ل المصةةات المنةوي عليأا في هذل الماادةا هخاذ رهي الماني الماالي ان
حيث عن راار الن ل ع ا لت اة اات المالياة المت رباة تموجاب الموال اة والتأكان ان وجاود الاوف الاذي ياام
تالن ل.
المااادة( :)13ياتب ا ال ااوف الااذي يتح ااق ف ااي الموال ااة فااي هي س اانةا اان ا ي ا ادات للا اانة التاليااةا و اانرج ف ااي
وال تأا على هذا األساس.
المادة ( :)14رنخل ا ي ادات التي رحةل لحااب هي سنة الية سات ة في حااب الانة المالياة الحالياةا ه اا
النف ات الملتة أا في هي سنة الية سات ة ولل رنفع لماتح يأا خاة رلك الانة في صن لأا في وال اة الاانة
الحالية صةةات رحل نن (الت اة ات سات ة).
الم ااادة ( :)15ي ااتل ا ف اااق اان المصةة ااات الم ص ااودة تالموال ااةا ن اااء عل ااى هوا اا صاا ز الي ااة ية اانرها
ال ئيس.

النفقـات

المادة (:)16
ه -يةنر ال ئيس التاليمات الصاصة تإج اءات الة ز ورنقيق الماا ات ور ايل النف اات ورحنيان ربياتأاا
وبيان الوثائق الماةلة للة ز وكيفية رنظيل سننات الة ز وإعنادها وقينها.
ب -يتل الة ز تموجب الماتننات الماليةا تان رنقي أا وإجالرأا تالتوقيع ن المني المالي.
المااادة ( :)17ا يجااول االتا اة تااأي بلا للنف ااات المتكا رة هو صا فه إا فااي حاانود المصةةااات الم صااودة
لأاا فاي الموال اةا ه اا النف اات الصاصاة تالمشاار ع ا مائيااة فياتل ا لتا اة أاا والةا ز علاى حااا أا فاي حاانود
المصةةاات الم صااودة لأااا كليااا هوجةئياااا ألي شا وت راال التااقان عليااه فااي وال ااات الااانوات الماليااة ال اد ااة
وفي حنود المبال الم نرة هو المطلوبة لأا ش طة هن يكون جلس التاليل الاالي قان وافاق ااب ا علاى االتا اة
صن المصةةات في وال ات رلك الانوات قبل ع ن هي ارفاقية.
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المادة (:)18
ه -رة ز ال وارب والااوات واألجور قبل ثاثة هيا ن أاية كل شأ ا و جول لل ئيس في حاات ي نرهاا
هن ي ر ص فأا قبل ذلك.
ب -رة ا ز روارااب و صةةااات الموفاانين فااي تاثااات علميااة هو دورات رنر بيااة فااي الصااارج وفااق التاليمااات
التي يةنرها ال ئيس لأذل الغاية.
ج -لل ئيس هن يوافاق علاى صا ز ارراب وعااوات هي ان الااا لين فاي الجا ااة لمانة ا رة ان علاى شاأ نا
وذلك خاة إجالره الانو ة هو الةيفية هو إجالة التف غ الالمي.
د -يجااول هن ية ا ز للمتااقاانين ااع الجا اااة للاماال فيأااا والماااار ن لأااا فااي طلااع الاطلااة الةاايفية هو فااي
خالأا جميع ال وارب والاااوات والمكافا ت والتاو ضاات وبانات ا جاالة التاي يااتح و أا حتاى أاياة الاطلاة
هو عن هي جةء نأاا إذا كا ل ع ودهل هو إعاررأل رنتأي نأاية رلك الاطلة وكا وا قن هوفوا تجمياع الت اة اارأل
للجا اةا كما يجول ص ز نات ا جالة لمن رنتأي خن ارأل فيأا.

المادة ( :)19لل ئيس ناء على رنايب ن لجنة الاطااءات الم كة اة هن يوافاق علاى صا ز سالفة ان ا علاى
حااااب هي عطاااء رماال إحالتااها ا رة اان علااى ( )%15اان قيمتااها وذلااك ا اال كفالااة نكيااة غي ا ش ا ورة
ي اان أا المتاأاان ت يمااة الااالفة .و اانرج فيأااا واف تااه علااى إعطاااء ال ا ئيس حااق ةااادرة الكفالااة دون إخطااار هو
إ ذار عنن إخاله تالت اة ارها و حاند الا ئيس كيفياة اسات داد هاذل الاالفةا و شات ط فاي رطبياق هحكاا هاذل الماادة
اعاة الونع المالي للجا اة.
الماااادة ( :)20يا ااتل دفا ااع قيماااة المشا اات ات الصارجيا ااة تاعتما ااادات اا ااتننية هو ح ا اواات الياااةا و جا ااول إج ا ا اء
التحو ات دفاة واحانة هو دفااات علاى الحاااب هو دفااات ان ا علاى هن رؤخاذ الضاما ات التاي ركفال رااليل
المشت ات نمن المواصفات الم رة واألوقات المحندة.
المااادة ( :)21إذا راااذر راة ااة الماانفوعات هو المةا وفات والتااي ا رة اان قيمتأااا فااي الحالااة الواحاانة علااى ائااة
دينارا تماتننات هو إيةاات ألي سبب ن األسبابا فالى ان قاا تا فااق هن ي ان شاأادة خطياة توقيااه
ربين نار هذا ا فاق وه ه ص ز لمةلحة الجا اة هو ألعماة رتالق أا على هن رةانق هاذل الشاأادة ان
ال ئيس.
المادة ( :)22يةنر ال ئيس راليمات يحند تموجبأا األشصاي المفوناين تاالتوقيع علاى الشايكات والحاواات
المالية وا عتمادات الماتننية الةادرة ن الجا اة وصاحيارأل وفئات رواقياأل.
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اإليرادات
المادة ( :)23يان ني الشؤون المالية ماذج إيةاات ال بض ال ئياية والف عية وال ااائل ذات ال يماة المالياة
المحندة.
المادة ( :)24يتل قبض األ اواة لحاااب الجا ااة تموجاب إيةااات رسامية ياطاى الانافع ااصة نأاا و جا ي
قياان جميااع الم بونااات اان رلااك األ اواة ف اي حااااب الفةاال والمااادة المتال ااين أااا فااي الموال ااة الاا ااة للااانة
المالية الجار ةا و ةنر ال ئيس التاليمات الصاصة تإج اءات قبض هذل األ اواة ورااجيلأا وحفظأاا وإياناعأاا
وا ج اءات الواجب ارباعأا في حالة ف نان هي شيك.
المادة ( :)25رودت ه واة الجا اة في البنوك التي ياتمنها ال ئيس و حند الحن األعلى لألرصنة الن نية التي
يجااول ااحتفاااا أاااا علااى ه ااه ا يجااول اسااتاماة ه اواة الجا اااة تااان قبضااأا وقباال إيااناعأا ألي ساابب اان
األسباب.
لاإل هلللى تنسللً مجلللش التعللليم العللالي الحصللول هلللى
المللادة ( :)26للجامعللة بموافقللة مجلللش الللوإراإل ىنل ً
تسأًالت مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجأة أ هج ناتج من هدم توافر السًولة.
المادة ( :)27ر د األ واة الم بونة لحااب الجا اة لمن دفاأا في الحاات التالية:
 -1إذا هجالت ذلك ه ظمة الجا اة والتاليمات وال ارات الةادرة تموجبأا.
 -2إذا كا ل األ واة قن استوفيل دون حق هو خطأا و تل ال د في هذل الحالة تمواف ة المني المااليا إذا
لاال رتجاااول( )1000هلااف دينااارا ه ااا إذا لاد المبل ا علااى ذلااك في اتل تمواف ااة ال ا ئيس ناااء علااى رنااايب
المني المالي.

السلف واألماانت

المااادة ( :)28لمجلااس التالاايل الااااليا ناااء علااى رنااايب اان الا ئيس صا ز ساالفة اان ه اواة الجا اااة لتغطيااة
ف ااات هو خاان ات عا ااة لاال ي صاان لأااا صةةااات فااي الموال ااةا علااى هن راااند رلااك الااالف تموجااب لحااق
للموال ة هو ن وال ة الانة التالية.
المادة ( :)29لل ئيسا المواف ة على إصنار سلفة الية ألي ن األغ ا التالية:
ه -سلفة سف وإقا ة للموفن في أمة رسمية هو للمكلف تإج اء تحث علمي ن الاا لين فاي الجا ااةا علاى
هن راند تان ا تأاء المأمة وعودة المكلف ن الاف .
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ب -سلفة تاثة علمية هو دورة رنر بياة هو راأ ين صاحي هو ركااليا رباعاة هر وحاةا هو ف اات راذاك ساف هو
رةا وف ا لأل ظمة وال ارات الماموة أا في الجا ااةا علاى هن رااند الاالفة فاي هاذل الحالاة
هي ف ة هخ
ن المبال التي ياتح أا الشصص الذي ص فل له.
ج -ساالفة روارااب للااذين يااتل رايياانأل ألوة ا ة فااي الجا اااة اان هعضاااء هيئااة التاانر س والمحانا ن المتف ا غين
و ااااعني البحااث والتاانر س والماااار ن والماينااين تا ااود والمااوظفينا وذلااك خاااة األشااأ الثاثااة األولااى اان
رايينألا على هن ا رتجاول الالفة ثاثة ه ثاة ال ارب الشأ ي ا جماليا وعلاى هن ا رتجااول هلفاا وخماامائة
دينارا وراند ن رارب الماتلف على اثني عش قاطا على األكث ا تناء ن ارراب الشاأ الاذي يلاي الشاأ
الذي ص فل الالفة يه.
المادة (:)30
ه -للامين هو المني حاب تضى الحاة ص ز سلفة دائمة هو ؤقتة ألي ن الاا لين في كليته هو وحنره
في الجا اةا نمن المصةةات الم صودة في الموال ة وذلك ا فاقأا في األغ ا ال سمية التالية:
 -1سا االفة ف ا ااات دائما ااة ا رتجا اااول ( )100ائا ااة دينا ااارا لما اان ر تضا ااي ربياا ااة هعما ااالأل ص ا ا ز ف ا ااات ث ا ااة
اتم ةا وراند دور ا تموجب الفواري هو المطالبات الماتمنة هو الوثائق.
 -2سلفة ف ات ؤقتة للمشت ات هو رأدية خن ات ا رتجاول ( )500خمامائة دينارا وراند تان
 -3إ تأاء الش اء هو رأدية الصن ات تموجب فواري هو إيةاات هو وثائق اةلة.
ب -لامياان البحااث الالمااي صا ز ساالفة تحااث علمااي ألي اان الباااحثين الحاصاالين علااى دعاال ااالي ألتحاااثأل
وف اا لأل ظماة والتاليماات الماماوة أاا فاي الجا اااة علاى هن ا رتجااول الاالفة بلا ( )500خماامائة دينااار.
وراند حاب األصوة.
ج -لل ا ئيسا ف ااي حاااات ي اانرها المواف ااة عل ااى ص ا ز س االفة رة اان عل ااى خمااامائة دين ااار اان المصةة ااات
الم صودةا وذلك ألي ن األغ ا المنةوي عليأا في الف رين (هاب) ن هذل المادة.
المادة ( :)31يكون الموظف الذي ص فل له الالفة اؤوا تأ واله الصاصة عان قيماة الاالفة وعلياه هن يثبال
استصنا ا ه فق نأاا لألغا ا المحاندة لأااا وذلاك وثاائق و ااتننات رااةل ذلاكا ور انيل اا يثبال رصاينها
الن نيا وعلى المني هو ن يفونه اقبة ح كة هذل الالفة والتح ق ن ه أا استاملل هو ه أا ستاتامل في
األغ ا المحند لأا.
المادة (:)32
ه -ع اعاة ا ص عليه تغي ذلك فاي هاذا النظاا رااند الاالفة قبال أاياة الاانة المالياةا وفاي حالاة عان
رااانينها يااتل اقتطاعأااا اان اررااب اان صا فل لااه دفاااة واحاانةا وإذا لاال يكاان ذلااك كا يااا راااند الااالفة اان اررااب
الشأ التالي.
ب -إذا ك ااان الموظ ااف ال ااذي صا ا فل ل ااه الا االفة خ ااارج المملك ااة عن اان حل ااوة را ااو تأاا في ااتل را اانينها تا اان
عودره باش ة.
ج -في حالة ا تأاء خن ة الموظف الذي ص فل له الالفةا رات د نه الالفة هو رصينها دفاة واحنة.
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المااادة ( :)33ي ياان فااي حااااب األ ا ااات هي بل ا دفااع للجا اااة لاال ي ا د يااه ااص فااي وال تأااا هو راال قبضااه
لحااااب هي جأااة هخا ا وراانون التفاصاايل الصاصااة أااذا المبلا فااي سااجل األ ا ااات و صضااع هااذا المبلا اان
حيث ر ة قبضه وقينل وصاحية ص فه ألحكا هذا النظا ا وه ا األ ا ات األخ التي ر د الجا اة نمن
ش وط خاصة فتصضع في ردها هو ص فأا وف ا لتلك الشا وط ساواء كاان ردهاا تاينأاا هو تط اة هخا رح اق
ةلحة الجا اة.
المادة ( )34كل ه ا ة ا يطالب أا تان ا ور خماس سانوات ان راار قبضاأا ر يان إيا ادا لحاااب الجا ااةا
على هن يتل ربلي صاحب األ ا ة تالم اجاة است دادها هو ا عان عن ذلك في كان تارل فاي الجا ااةا هو
تأية وسيلة هخ ي رها ال ئيس قبل ا تأاء رلك المنة.

احلساابت والسجالت والنماذج والبطاقات
المادة ()35
ه -يح ا ااند الم ا ااني الم ا ااالي ه ا ا اوات وهش ا ااكاة الا ا ااجات والنم ا اااذج والبطاق ا ااات الت ا ااي يج ا ااب ا ا ااكأا واس ا ااتامالأا
ورنظيمأا ثبات ونبط الشؤون المالية في الجا اة.
ب -ر اانظل حا اااتات الجا ا ااة ورح ااند هص ااوة ا ااكأا وف ااق خط ااة حاس اابية رنا ااجل ااع رة اانيا الموال ااة
ور قيمأا.
المااادة ( :)36رحفااظ الماااتننات والنماااذج والاااجات الماليااة الماااتاملة فااي الجا اااة لماانة ا ر اال عاان ساابع
سنوات تان ا تأاء الامل أا و جول إرافأا تان ذلك وف ا للتاليمات التي يةنرها ال ئيسا وله هن يوافق علاى
راليل هي ن هذل الاجات والوثائق إلى الجأات ال سمية المانية توثي أا.

الرقابة الداخلية والتقارير

المادة-37
أ .تنشأ في الجامعة وعدة رقابة وتلدقً دالللي تتلولى م ار الة األملور الماليلة وارداريلة فًألا وتحلدد
مأامأا وواجااتأا ىتعليمات يصدرها الر يش.
ب .تكون وعدة الرقابة والتدقً الداللي مسؤولة أمام مجلش األمناإل.
ج .يعًن مدير الرقابة بقرار من مجلش األمناإل ويتولى رفع تقاريرها الدورية الربعية ونصل السلنوية
ىناإل هلى أل ر يش مجلش األمناإل.
إلى مجلش األمناإل ما يتولى رفع أ تقرير لاص ً
د .يرفع ر يش مجلش األمناإل نسخة من التقرير السنو ونص السنو إللى مجللش التعلليم العلالي
للمصادقة هلًأما.

7

المادة (:)38
ه -ي اان المااني المااالي ر ا ا اليااا كاال ثاثااة هشااأ يبااين يااه الونااع المااالي للجا اااةا اان حيااث ا ي ا ادات
والنف ات.
ب -ي ن ال ئيس إلى جلس التالايل الااالي الت ا الاانوي الماالي والحاااب الصتاا ي فاي وعان هقةاال ثاثاة
هشأ ن إ تأاء الانة المالية.

أحكام عامــة
الماادة ( :)39يحااند الا ئيس تموجااب راليمااات يةاانرها نا ا
ااء علاى رنااايب المااني المااالي الوظااائف التااي يطلااب
ن شاغليأا ر نيل كفاات اليةا ورحند التاليمات ادي هذل الكفاات وش ورأا.
المااادة ( :)40يااةود المااني المااالي ناااصة عاان كاال ع اان هو ارفاااق ي رااب للجا اااة هي حااق هو ي رااب عليأااا هي
الت اة هو ح وق اليةا وذلك عنن رنفيذ ذلك الحق هو اارفاق.
المادة ( :)41يتل شطب النين المانو والن ص والصاارة في ه واة الجا اة الن نية وف ا للةاحيات التالية:
 ت ار ن ال ئيس إذا كان المبل ا ية ن على ( )1000هلف دينار. ت ا ار اان المجلااس إذا كااان المبلا ية اان علااى ( )1000هلااف دينااارا وا ية اان علااى ( )5000خماااة هازدينار.
 ت ار ن جلس التاليل الاالي إذا كان المبل ية ن على ( )5000خماة هاز دينار.و شت ط في جميع األحواة هن يكون الشطب ناء على رنايب لجنة يشكلأا ال ئيس لأذل الغاية.
المااادة ( :)42يحااند ال ا ئيس ت ا ار نااه الوظااائف التااي ر تضااي ربياتأااا ر كيااب هااارف فااي نااالة شاااغليأاا
ورتحماال الجا اااة فااي هااذل الحالااة رسااو ر كيااب الأااارف و لااه وااشاات اك تااها ه ااا هجااور المكالمااات الناخليااة
والصارجية فتحند الجأة التي رتحملأا تموجب راليمات يةنرها ال ئيس.
المادة ( :)43يةنر المجلس التاليمات الال ة لتنظيل األ ور المالية المتال ة تالجا اة وبةفة خاصة ا يلي:
ه -رحنين المبال التي رااهل أا الجا اة في رحات الطلبة وه شطتأل ال انية والث ا ية وغي ها.
ب -رحنين المصةةات المالية لكل كلية هو دائ ة ن ف ات الضيافة والحفات ور ة ص فأا.
ج -رحنين المصةةات المالية لكل كلية هو وحنةا ن ف ات المؤرم ات وبنات الاف .
د -رحنين نات اا تفات ن افق الجا اة و ااكن الاا لين و نالة الطلبة وشا وط راأجي البانات ورحنيان
لتة ات المت ربة على المنتفاين أا.
البنات وكيفية دفاأا واا ا
ها  -رحنين نة النورات التنر بية التي رنظمأا الجا اة.
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و -صا ز راااو ض اااؤولية اليااة لمااوظفي الجا اااة لماان ر تضااي ربياااة عملأاال ر اناايأا تمااا فيأااا رحنياان
قيمة ذلك التاو ض وش وط دفاه.
المادة ( :)44للمني المالي حق رفو ض تاض صاحياره المصواة له تم تضى هحكا هاذا النظاا إلاى هي ان
المااوظفين الماااليين فااي الجا اااة الااذين ر تضااي ربياااة عملأاال هااذا التفااو ضا و كااون التفااو ض خطيااا ولفت ا ة
حندة.
المادة ( :)45على كل وظف ركون تحيالره هوراق الية هو وثائق ذات قيمة الية رااود للجا ااة هن يحفظأاا
إ ا في البنك الماتمن هو في صننوق حنيني خاي في الجا اة.
المادة ( :)46عنن وقوت اختاس هو ص في ه واة الجا ااة هو رةو ا فاي ساجارأا ودفار هاا وقيودهاا يت راب
على الموظف الماؤوة عن رلك األ واة والاجات والنفار وال يودا هن يالل المني المالي ليتولى نورل ربلي
ال ئيس ارصاذ ا ج اءات المناسبة.
المااادة ( :)47يةاانر الا ئيس راليمااات يحااند تموجبأااا األسااس الصاصااة تنظاايل الااقااة وااررباااط ااين األجأاةة
المالية في الجا اة غي الم ربطة إدار ا وحنة الشؤون المالية.
المادة ( :)48يةنر ال ئيس التاليمات التنفيذية الال ة لتطبيق هذا النظا تما ا يصالف هحكا ه هو يتاار
اه.
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