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 (2013( لسنة )5نظام رقم )

 وتعديالته 2009( لسنة 20( من قانون الجامعات األردنية رقم )35المادة ) بموجبصادر 
 
 
 

( ويعمل به اعتبارًا من 2013العربية لسنة يسمى هذا النظام )النظام المالي لجامعة عمان  1
 تاريخ إقراره.

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه،  2
 ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

 .جامعة عمان العربية : الجامعة
 .رئيس الجامعة : الرئيس

 .العمداءمجلس  : المجلس
 .عميد الكلية أو أي عميد آخر في الجامعة : العميد
 .مدير أي دائرة أو مركز في الجامعة : المدير

 .في الجامعة مدير وحدة الشؤون المالية : الماليمدير ال
المحاسب، وأمين الصندوق، والمدقق، وكاتب الحسابات في  : الموظف المالي

المالية يناط به قبض  الجامعة، وأي موظف في وحدة الشؤون 
 .أموالها، وحفظ األموال وصرفها

 

 الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.تسري أحكام هذا النظام على جميع  3
 

الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة، وهو آمر الصرف فيها طبقًا لموازنتها ولقرارات  4
أيًا من صالحياته المنصوص عليها في هذا المجالس المختصة فيها، وله أن يفوض خطيًا 

يض وله النظام ألي من العاملين في الجامعة الذي تقتضي طبيعة عمله مثل هذا التفو 
 إلغاء هذا التفويض خطيًا.

 

وحدة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع األعمال المالية، قبض  5
ع االلتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقًا لقانون أموال الجامعة وتحصليها ودف

  الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
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مدير الشؤون المالية في الجامعة والموظفون الماليون اآلخرون مسؤولون عن حسابات  6
ة على أموالها والتحقق من الجامعة ومعامالتها المالية والسجالت الخاصة بها والمحافظ

تطبيق أحكام هذا النظام، وكل منهم مسؤول شخصيًا عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة 
جراء تقصيره أو خطأه أو إهماله، وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها 

 مناسبة.
 

 للجامعة موازنة سنوية مستقلة خاصة بها يتم تنظيمها. 7
 

تتألف موازنة الجامعة من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية تبدأ في اليوم االول من  8
 شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم األخير من شهر كانون االول.

 

 تتبع األحكام التالية في إعداد الموازنة: 9
تحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة ل .أ

 ومالحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها.
يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس األمناء إلقرارها وذلك بعد دراسته من قبل  .ب

 الجهات المختصة في الجامعة.
بشأنها أوامر صرف إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل ابتداء السنة المالية يصدر الرئيس  .ج

( من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة وااللتزامات 12:1بنسبة )
المالية المدورة، على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة 

 الجديدة بعد إقرارها.
 

لموازنة السنوية وذلك في يجوز خالل السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق ل 10
الحاالت التي يقررها مجلس األمناء على أن تتبع في ذلك اإلجراءات والمراحل ذاتها التي 
تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء األحكام المتعلقة 

 بمواعيد تقديمها.
 

 يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصالحيات التالية:  11
 من باب إلى آخر بقرار من مجلس األمناء بناًء على تنسيب من مجلس الجامعة. .أ

من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من المجلس بناًء على تنسيب من  .ب
 .الرئيس
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الرئيس بناًء على تنسيب من من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من  ج
 العميد أو المدير.

وفي جميع الحاالت السابقة يشترط االستئناس برأي المدير المالي للتأكد من عدم تعارض 
 النقل مع االلتزامات المالية المترتبة على الموازنة ومن وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

 

في أي سنة من إيرادات السنة التالية ويدرج في يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة  12
 موازنة الجامعة على هذا األساس.

 

تدخل اإليرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية  13
أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خالل تلك  الحالية،

 لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند )التزامات مالية(.السنة فيرصد 
 
 

 
 

يتم اإلنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بناًء على أوامر صرف مالية يصدرها  14
 الرئيس.

 

النفقات يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراء الصرف وتدقيق المعامالت، وتقسيم  15
وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف وإعدادها 
وقيدها على أن يراعى فيها أن يكون الصرف بموجب مستندات مالية بعد تدقيقها وإجازتها 

 بالتوقيع من المدير المالي.
 

ال يجوز االلتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إال في حدود المخصصات المرصودة  16
له في الموازنة، أما النفقات الخاصة بالمشاريع اإلنمائية فيتم االلتزام بها والصرف على 
حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليًا أو جزئيًا في الموازنة على أن يتم تامين 

في النفقات المقدرة أو المطلوبة ألي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات أي زيادة 
السنوات المالية القادمة، وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها شريطة أن يكون 
مجلس أمناء الجامعة قد وافق مسبقًا على االلتزام برصد المخصصات في موازنات تلك 

 السنوات قبل عقد أي اتفاقية. 
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تصرف الرواتب والعالوات وأي مستحقات مالية أخرى للعاملين في الجامعة وفق األحكام  17
 التالية:

للرئيس أن يوافق على صرف راتب وعالوات أي من العاملين في الجامعة لمدة ال  .أ
 تزيد على شهرين وذلك خالل إجازته السنوية أو الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي.

يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة  .ب
الصيفية أو خاللها جميع الرواتب والعالوات والمكافآت والتعويضات وبدالت اإلجازة 
التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها إذا كانت عقودهم أو 

نوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة، كما إعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكا
 يجوز صرف بدالت اإلجازة لمن انتهت خدماتهم في الجامعة.

 

للرئيس أن يوافق على صرف سلفة مقدمًا على حساب أي عطاء تمت إحالته على أال تزيد  18
قيمة %( من قيمته وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد ب15على )

السلفة ويدرج فيها موافقته على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون إخطار أو إنذار 
 عند إخالله بالتزاماته، ويكون للرئيس تحديد كيفية استرداد هذه السلفة.

 

يتم دفع المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حواالت مالية ويجوز إجراء التحويالت  19
احدة أو دفعات على الحساب أو دفعات مقدمًا على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل دفعة و 

 تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة واألوقات المحددة.
 

إذا تعذر تعزيز المدفوعات، والتي ال تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار  20
سباب فعلى من قام باإلنفاق أن يقدم شهادة خطية بمستندات أو إيصاالت ألي سبب من األ

بتوقيعه تبين مقدار هذا اإلنفاق وأنه صرف لمصلحة الجامعة أو ألعمال تتعلق بها على 
 أن تصدق هذه الشهادات من الرئيس.

 

يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها األشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات  21
المالية واالعتمادات المستندية الصادرة من الجامعة وصالحياتهم وفئات والحواالت 

 تواقيعهم.
 

يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصاالت القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة  22
 المالية المحددة.
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يعطى الدافع نسخة منها  يتم قبض األموال لحساب الجامعة بموجب إيصاالت رسمية، 23
ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك األموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في 
الموازنة العامة للسنة المالية الجارية، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراء قبض هذه 

فقدان أي  األموال، وتسجيلها، وحفظها، وإيداعها، واإلجراءات الواجب إتباعها في حالة
 شيك.

 

تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الحد األعلى لألرصدة النقدية  24
التي يجوز االحتفاظ بها. وال يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها ألي 

 سبب من األسباب.
 

تنسيب من مجلس العمداء الموافقة على حصول الجامعة لمجلس أمناء الجامعة بناًء على  25
على تسهيالت مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن توافر 

 السيولة.
 

 ترد األموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في أي من الحاالت التالية: 26
 ات والقرارات الصادرة بموجبها.إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليم .أ

إذا كانت األموال قد استوفيت دون حق أو خطأ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة  .ب
( دينار. أما إذا زاد المبلغ على ذلك، فيتم 1000المدير المالي إذا لم تتجاوز )

 بموافقة الرئيس وتنسيب من للمدير المالي.
 

بناًء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من أموال الجامعة  لمجلس أمناء الجامعة 27
لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على أن تسدد تلك 

 السلف بموجب ملحق الموازنة أو موازنة السنة التالية.
 

تقتضي طبيعة للرئيس في حاالت يقدرها الموافقة على صرف سلفة مالية لمن أ.28
( دينار تأدية خدمات لتسهيل العمل أو شراء مواد 1000أعمالهم ال تتجاوز )

 ضرورية.
( دينار وتسدد بعد 500سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات ال تتجاوز ) .ب

 انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير أو إيصاالت أو وثائق معززة.
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يجب على الموظف الذي صرفت له السلفة إنفاقها لألغراض المحددة لها وتقديم وثائق  29
ومستندات تعزز ذلك وعلى المدير المالي أو من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتحقق 

 من أنها استعملت أو أنها ستستعمل في األغراض المحددة لها.
 

دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها أو تم قبضه يقيد في حساب األمانات أي مبلغ  30
لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في حساب األمانات ويخضع 
هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصالحية صرفه ألحكام هذا النظام، أما األمانات 

ا أو صرفها وفقًا لتلك األخرى التي ترد الجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في رده
 الشروط سواء كان ردها بعينها أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.

 

كل أمانة ال يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيرادًا لحساب  31
الجامعة، على أن يكون قد تم تبليغ صاحب األمانة بالمراجعة الستردادها أو اإلعالن عن 

لك في مكان بارز في الجامعة، أو بأي وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك ذ
 المدة. 

 

تنظم حسابات الجامعة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف  32
الموازنة وترقيمها ولمدير الشؤون المالية تحديد أنواع وأشكال السجالت والنماذج 

يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها إلثبات وضبط الشؤون المالية في والبطاقات التي 
 الجامعة.

 

تحفظ المستندات والنماذج والسجالت المالية المستعملة في الجامعة لمدة ال تقل عن سبع  33
سنوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز إتالفها بعد ذلك وفقًا للتعليمات التي يصدرها الرئيس 

 الغاية.لهذه 
 

ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته  34
بموجب تعليمات يصدرها المجلس، على أن يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن 

 أعماله إلى الرئيس.
 

 تقدم التقارير المالية كما يلي: 35
المدير المالي للرئيس تقريرًا ماليًا شهريًا يبين فيه الوضع المالي للجامعة من يقدم  .أ

  حيث اإليرادات والنفقات.
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( أشهر والتقرير السنوي المالي 4يقدم الرئيس إلى مجلس األمناء تقارير مالية كل ) .ب
 والحساب الختامي في موعد أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

 

يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناًء على تنسيب من المدير المالي الوظائف التي  36
 يطلب من شاغليها تقديم كفاالت مالية، وتحدد التعليمات قيمة هذه الكفاالت وشروطها.

 

للصالحيات يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال الجامعة النقدية وفقًا  37
 التالية:

 ( ألف دينار.1000بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ ال يزيد على ) .أ
 ( ثالثة آالف دينار.3000بقرار من مجلس الجامعة إذا كان المبلغ ال يزيد على ) .ب
 ( ثالثة آالف دينار.3000بقرار من مجلس األمناء إذا زاد المبلغ عن ) .ج

يكون الشطب بناًء على تنسيب من لجنة يشكلها الرئيس ويشترط في جميع األحوال أن 
 لهذه الغاية.

 

 يصدر مجلس العمداء التعليمات الالزمة لتنظيم األمور المالية المتعلقة بالجامعة مما يلي: 38
تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحالت الطلبة وأنشطتهم الرياضية  .أ

 والثقافية وغيرها.
تحديد المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات الضيافة والحفالت وطريقة  .ب

 صرفها.
 تحديد المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات المؤتمرات وبدالت السفر. .ج
 تحديد بدالت الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة. .د

 

ض صالحياته الواردة في هذا النظام إلى أي من لمدير الشؤون المالية حق تفويض بع 39
الموظفين الماليين في الجامعة الذين تقضي طبيعة عملهم هذا التفويض خطيًا ولفترة 

 محددة.
 

على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود  40
 عتمد أو في صندوق حديد خاص في الجامعة.للجامعة أن يحفظها إما في البنك الم
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عند وقوع اختالس أو نقص في أموال الجامعة، أو تزوير في سجالتها ودفاترها وقيودها،  41
يترتب على الموظف المسؤول عن تلك األموال والسجالت والدفاتر والقيود أن يعلم مدير 

 الرئيس التخاذ اإلجراءات المناسبة.الشؤون المالية ليتولى بدوره تبليغ 
 

 يصدر الرئيس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 42
 

 الرئيس ونوابه والعمداء والمدير المالي مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام. 43
 


