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٢٧٠  

  تعليمات جھاز الرقابة الداخلية في جامعة البلقاء التطبيقية 
  ًصادر عن مجلس عمداء الجامعة استنادا الى

  ١٩٩٨لسنة ) ٣٧(من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية رقم ) ٤٠(المادة 
  

  
  

  ز الرقابة الداخلية مفھوم جھا

  

ويعم!ل  )تعليمات جھ!از الرقاب!ة الداخلي!ة ف!ي جامع!ة البلق!اء التطبيقي!ة ( تسمى ھذه التعليمات  ):١(المادة 
  .ًبھا اعتبارا من تاريخ صدورھا

القرين!ة عل!ى دل!ت يكون للكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المحددة لھا فيما يلي ا/ اذا  ):٢(المادة 
  :ذلك خ4ف 

  جامعة البلقاء التطبيقية  : الجامعة           

  رئيس الجامعة  : الرئيس           

  جھاز الرقابة الداخلية  : الجھاز            

  .مدير جھاز الرقابة الداخلية  : المدير            

ويت!ألف م!ن ، س مباشرةيرتبط بالرئي) جھاز الرقابة الداخلية ( عة جھاز يسمى ينشأ في الجام ):٣(المادة 
  .عدد من ذوي ا/ختصاص تحت اشراف مدير يعين بقرار من الرئيس 

ت!!!صرف بام!!!ـوال الجامع!!!ة يقــ!!!ـوم الجھـ!!!ـاز بمھمـ!!!ـة الت!!!دقيق والرقاب!!!ـة الماليـ!!!ـة عل!!!ى ال ):٤(الم!!!ادة 
  .وتكون الرقابة مسبقة او /حقه او اختبارية حسب مقتضى الحال ، وموجوداتھا

  

  اھداف الرقابة 

  

 تھ!!دف الرقاب!!ة الداخلي!!ة إل!!ى التأك!!د م!!ن أن اFھ!!داف المح!!ددة ق!!د ت!!م إنجازھ!!ا وفق!!ا للخط!!ط  ):٥(الم!!ادة 
والتي تزود اHدارة العليا في الجامع!ة بالمعلوم!ات والبيان!ات عم!ا يج!ري ، والسياسات المرسومة

ع!ام يت!ولى الجھ!از ًوتحقيق!ا لھ!ذا الھ!دف ال، على الواقع لغاي!ات إحك!ام الرقاب!ة والتقي!يم والم!ساءلة
    -:مھمة الرقابة المالية على النحو التالي

وتھ!!دف ال!!ى التاك!!د م!!ن ص!!حة وس!!4مة س!!ير ا/م!!ور المالي!!ة ف!!ي : الت!!دقيق والرقاب!!ة المالي!!ة  .أ 
الجامع!!ة واختب!!ار دق!!ة العملي!!ات والبيان!!ات المالي!!ة كم!!ا تھ!!دف ال!!ى التاك!!د م!!ن ان الق!!رارات 

 .ة ووفقا للقوانين وا/نظمة النافذةا/دارية ذات ا/ثار المالية تنفذ بدق
ويھ!!دف ال!!ى ت!!دقيق ومتابع!!ة ا/ج!!راءات الھادف!!ة ال!!ى حماي!!ة موج!!ودات : ال!!ضبط ال!!داخلي  .ب 

  .الجامعة من سوء ا/ستعمال او التلف او الضياع

  

  المھام والمسؤوليات

  

  :يتولى الجھاز المھام والمسؤوليات التالية  ):٦(المادة 
 الق!وانين واFنظم!ة والتعليم!ات وال!سياسات المالي!ة الناف!ذة التأكد م!ن ص!حة وس!4مة تطبي!ق .١

  .في الجامعة 

الفحص والتحق!ق م!ن ال!صحة الح!سابية للمع!ام4ت والم!ستندات المالي!ة والوث!ائق المع!ززة \ .٢
 .لھا والمتعلقة باHيرادات والنفقات وفق اFنظمة والتعليمات المعمول بھا

 البيان!!ات ال!!واردة فيھ!!ا نوا، يبھ!!ا ح!!سب اFص!!ولالتأك!!د م!!ن أن الق!!وائم المالي!!ة ق!!د ت!!م تبو .٣
 .صحيحة

، التأكد من أن الموارد وأوجه استخدامھا قد تمت وفق اFھ!داف والخط!ط المالي!ة المرس!ومة .٤
 . قد تم إبرازھا وتبريرھا أو تصويبھا- أن وجدت–وان ا/نحرافات 
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 .التأكد من حسن استخدام وحفظ السج4ت والوثائق المالية حسب اFصول .٥
الفحص والتحقق من مطابقة بيانات س!ج4ت الموج!ودات عل!ى الواق!ع الفعل!ي خ!4ل الج!رد  .٦

 .المفاجىء للجوانب المتعلقة بھا
الفحص والتحقق من س4مة أساليب اFداء وإجراءات العمل والتوصية بإلغاء أو تع!ديل ك!ل  .٧

 .ما يعيق اFداء الفعال أو الرقابة الفعالة
 .يم التوصيات باHجراءات التصحيحية والحلول المقترحةتشخيص المشك4ت القائمة وتقد .٨
 .ابداء الرأي في أي موضوع ذي طبيعة مالية أو إدارية أو فنية بناء على طلب الرئيس .٩

 عق!د يتعل!ق بالمق!او/ت للرئيس أن يحيل إلى الجھاز بصورة مسبقة أي مشروع أو اتفاق أو .١٠
والعط!!اءات والتوري!!دات وا/يج!!ارات وغيرھ!!ا للتحق!!ق م!!ن م!!دى مراع!!اة م!!صلحة الجامع!!ة 

وان يبدي رأيه فيھا وفق!ا لXحك!ام والقواع!د المن!صوص عليھ!ا ف!ي ق!وانين ، وحقوقھا المالية
 .الجامعة وانظمتھا وتعليماتھا

ا/ختصاصات التي تضمن ح!سن الت!صرف ب!أموال يمارس الجھاز في مجال الرقابة ال4حقة  ):٧(المادة 
  :الجامعة وس4مة قيودھا وحساباتھا وبصورة خاصة ما يلي

  .التحقق من صحة وس4مة تقديرات اHيرادات والنفقات الواردة في الموازنة  .أ 

التحق!ق م!ن أن اFجھ!زة المخت!صة داخ!ل الجامع!ة وخارجھ!ا ق!د قام!ت بتح!صيل اHي!رادات   .ب 
 . مواعيدھا المحددةوفي، المستحقة للجامعة

التحق!!ق م!!ن أن النفق!!ات ق!!د ص!!رفت س!!ليمة وض!!من ح!!دود ا/عتم!!ادات المق!!ررة لھ!!ا ف!!ي   .ج 
  .الموازنة السنوية والنظام المالي

مراقب!!ة تنفي!!!ذ موازن!!ة الجامع!!!ة وفح!!ص الح!!!سابات الختامي!!ة والنظ!!!ر ف!!ي تق!!!ارير م!!!دققي   .د 
  .الحسابات الخارجيين

  .سابات جارية للتحقق من صحة القيودمراقبة حسابات التسوية من أمانات وسلف وح  .ه 

  .مراقبة استثمار أموال الجامعة ومدى م4ءمة العائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك  .و 

مراقب!!ة الم!!ستودعات والمخ!!ازن وقيودھ!!ا وت!!دقيق الم!!ستندات وال!!دفاتر وال!!سج4ت الخاص!!ة   .ز 
 والتحق!!!ق م!!!ن مطابق!!!ة الموج!!!ودات الفعلي!!!ة م!!!ع القي!!!ود وال!!!سج4ت ف!!!ي، بھ!!!ا وتنظيمھ!!!ا

  . المستودعات المختلفة في الجامعة وضمان س4متھا

فح!!ص وتقي!!يم التعليم!!ات المالي!!ة وال!!سج4ت المحاس!!بية واHج!!راءات المالي!!ة الم!!!ستخدمة   .ح 
  .لتطويرھا بحيث تزيد من فعالية اFداء

دراس!!ة وفح!!ص مختل!!ف الق!!وانين واFنظم!!ة والتعليم!!ات والق!!رارات واHج!!راءات المالي!!ة   .ط 
واقت!راح اFس!اليب الكفيل!ة ، وتحدي!د أوج!ه ال!نقص والق!صور فيھ!ا، معةالمعمول بھا في الجا
  .  وتطوير اHجراءات وتبسيطھا، Hص4حھا وتحسينھا

  

  إجراءات التدقيق والمراقبة

    

وتك!ون .يمارس الجھاز مھامه على الجھات الخاض!عة لرقابت!ه بن!اءا عل!ى طل!ب م!ن ال!رئيس  ):٨(المادة 
  .يارية وفقا للقواعد التي تقررھا طبيعة ومنھاج التدقيق المقررالرقابة كاملة تفصيلية أو اخت

  .عمالهي مستند أو أوراق /زمة لقيامة با للجھاز التدقيق في أ ):٩(المادة 

تج!!ري عملي!!ات الت!!دقيق ف!!ي مق!!ر الجھ!!از أو ف!!ي مق!!ر الجھ!!ة الت!!ي توج!!د فيھ!!ا الح!!سابات  ):١٠(الم!!ادة 
  . الجردوالسج4ت والمستندات الخاضعة التدقيق أو

   ):١١(المادة 

تكون المعلومات التي يحصل عليھا م!وظفي الجھ!از نتيج!ة قي!امھم بأعم!الھم وك!ذلك التق!ارير   . أ
  . المدير سريهإلىالتي يرفعونھا 

  .يرفع المدير تقاريره إلى الرئيس مباشرة  . ب

ھ!ا خ!4ل م!دة تلتزم الجھات التي يوجه إليھا الجھاز تقاريره عن طريق الرئيس باHجابة عن ):١٢(المادة 
  .أربعة عشرة يوما من تاريخ وصول ھذه التقارير إليھا
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لل!رئيس أن يتخ!ذ مباش!رة أو بواس!طة م!دير الجھ!از م!ا ي!راه م!ن إج!راءات مناس!ب للحف!اظ  ):١٣(المادة 
  .على أموال الجامعة وموجوداتھا في ضوء التقارير التي يرفعھا الجھاز

ع!!ة تق!!ديم جمي!!ع الت!!سھي4ت ال4زم!!ة ل!!ضمان قي!!ام الجھ!!از عل!!ى الجھ!!ات المعني!!ة ف!!ي الجام ):١٤(الم!!ادة 
  .بمھامه على أكمل وجه

 تلغ!!ي ھ!!ذه التعليم!!ات جمي!!ع اFحك!!ام المتعارض!!ة وال!!واردة ف!!ي أي!!ة تعليم!!ات أو ق!!رارات  ):١٥(الم!!ادة 
  .سابقة

 .الرئيس والمدير مسؤو/ن عن تنفيذ احكام ھذه التعليمات ):١٦(المادة 
 

  


