تعليمات عالوة تعويض وتحديد فئات المسؤولية المالية في جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية باالستناد الى المادة ( )93والمادة ( )39من النظام المالي رقم ( )99لسنة
()7391
المادة( :)7تسمى هذه التعليمات (تعليمات عالوة تعويض وتحديد فئاات المسالوليا المالياا فام ةامعاا العلاو
والتكنولوةيا األردنيا) ويعمل بها اعتباراً من .71 2/ /
تصرف هذه العالوة للفئات التاليا:
المادة (:)2
الفئا األولى ماادراو وحاادات الماليااا واللااواا والرجابااا بالةامعااا ونااوابه ومساااعديه وماادراو
الاادوائر التابعااا لهاا ولمااين الصااندود العااا وماادير وحاادة المااوارد الب ااريا وماادير دائاارة
الرواتب ومدير دائرة العطاوات.
الفئا الثانيا :المحاساابون ورلساااو ال ااعب بوحاادة ال االون الماليااا واللااواا المركايااا والرجابااا
الداخليا والعطاوات المركايا ودائرة الرواتب.
الفئا الثالثا :كتباااا الحساااابات وماااويفم التااادجيد الماااالم وماااويفم وظت تساااةيل الن اااد وماااويفم
التحصاايل المااالم بوحاادة ال االون الماليااال ومااويفم العطاااوات المركايااال ومااويفم وحاادة
الرجاباااا الداخلياااا ولمنااااو المساااتودعات ومسااااعديه وماااويفم الم اااتريات وماااويفم اااعبا
التدجيد ورلساو الفروع بوحدة اللواا المركايا ومويفو دائرة الرواتب.
المادة ( :)9يتحمل كل مويف يت اضى عالوة تعويض مسلوليا ماليا ايا خساارة مادياا تلحاد بالةامعاا مان
ةااراو اخ خطااا او اهمااال ارتكباابل وعاان جبااول مسااتندات للصاارفل او ايااا وثي ااا تابعااا لهااا ياار
مستوفيب لل روط الم ررة.
المادة ( :)3يت تحصيل جيما الخسارة الماليا من المويفين ب رار من رئيس الةامعاال بنااو علاى تنسايب مان
المدير المالمل وذلك بعد التح يد مع المويف المتسبب بالخسارة وتحديد مدى مسلوليتب عنها.
المااادة ( :)5يوجااف صاارف العااالوة الماليااال خااالل فتاارة ايفاااد المويااف فاام دورة او بعثااا تايااد علااى ثالثااا
ل هرل وكذلك فم حال انت ال المويف مان وييفاا الاى وييفاا اخارى ظ يترتاب عليهاا مسالوليا
ماليا سواو كان انت الب داخل الدائرة نفسها او الى دائرة اخرى.
المادة ( :)6فم حال ت اضى المويف مسلوليا التعويض المالم لمدة تايد عان ع ار سانواتل وفام حاال تا
ن لب ب رار من اإلدارة الى عمل ظ يتطلب حصاولب علاى المسالوليا المالياا فيناب يساتمر بصارف
هذه المسلوليا للمويف على راتبب.
المادة ( :)1تحدد جيما عالوة تعويض المسلوليا الماليا وبموةب كفاظت ماليا وعلى النحو اظتم:
الفئة
االولى
الثانية
الثالثة

قيمة العالوة بالدينار
01
01
01

قيمة الكفالة بالدينار
1111
2011
0111

المادة ( :)9اخ فئات اخرى ذات مسلوليا ماليا لا تارد فام الماادة ( )2لعااله ويوافاد عليهاا رئايس الةامعاا
بناو على تنسيب من مدير ال لون الماليا.
المااادة ( :)3يعماال بهااذه التعليمااات اعتبااارا ماان تاااريغ صاادورها وتللااى التعليمااات الساااب ا بهااذا الخصااو
ويستثنى منها من كان يت اضى هذه المسلوليا جبل صدور هذه التعليمات.
يطبق هذا القرار اعتباراً من .2171/7/7
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