تعليمات دائرة الرقابة والتدقيق الداخلية في جامعة مؤتة
صادرة عن مجلس الجامعة

بموجب المادة (/15ج) والمادة (/24ج) من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة 2018
والمادة (/4ب) من نظام الرقابة الداخلية وتعديالته رقم ( )3لسنة 2011
المااادة  :)1تسمممى هم ا التعليمممات تعليمممات دائممرة الرقابممة والتممدقي الداخليممة ممم جامعممة مؤتممة
ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
المااادة  :)2تنشممف ممم الجامعممة دائممرة تسمممى دائممرة الرقابممة والتممدقي الداخليممة وتممرتب بممرئي
المجل  ،وتتفلف من عدد مناسب من وي االختصاص والخبرة تحت إشراف مدير
معين بقرار من المجل .
المادة  :)3تكون للكلمات والعبارات المواردة ددنماا المعمانم المحمددة لهما يمما يلم م إال إ ا دلم ت
القرينة على خالف لك:
الجامعة :جامعة مؤتة.
المجلس :مجل دمناء الجامعة.
الرئيس :رئي مجل األمناء.
رئيس الجامعة :رئي جامعة مؤتة.
الدائرة :دائرة الرقابة والتدقي الداخلية.
المدير :مدير دائرة الرقابة والتدقي الداخلية.

أهداف الدائرة
المادة  :)4تتولى الدائرة مهمة الرقابة المالية علمى كمل ممن واردات الجامعمة ونهقاتهم ا وعلم ى
اآلثمار الماليممة لسممائر القممرارات ااداريممة المتصمملة بماايرادات والنهقممات و م خ ممة تممدقي معممدة
مسبقا و لك بواس ة:
أ .التدقي المالم ال ي يهدف إلى التفكد من سمالمة سمير األممور الماليمة واختيمار دقمة العمليمات
و البيانممات الخاصممة بهمما المثبتممة ممم د مماتر وسممجالت دوائممر الجامعممة المختلهممة لتقريممر مممد
م ابقتها للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها م الجامعة.
ب .التدقي ااداري ال ي يهدف إلى التفكد من دن القرارات ات اآلثار الماليم ة تنهم و م دحكمام
القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها م الجامعة.
ج .التدقي الهنم ال ي يهدف إلمى التفكمد ممن سمالمة سمير ااعممال التخصصمية الالتممة لتحقيم
دهداف الجامعة.
المادة  :)5للرئي دو رئي الجامعة دن يحيمل للمدائرة بصمورة مم سبقة ،دي مم شروا اتهم او دو
عق د يتعل بالمقاوالت والع اءات والتوريدات وااليجارات وغيرا للتحق من مد
مراع اة مصلحة الجامعة وحقوقها الماليمة مم مشمروعات التصمر ات الم سابقة ،وان
جميممم إل ااجمممراءات الواجمممب إتباعهممما قمممد روعيمممت و ممم دحكمممام قممم وانين الجامعممم ة
ودنظمته ا وتعليماتها.
المادة  :(6تمار الدائرة م مجال التدقي الالح االخت صاصات الت م ت ضمن ح سن
التصرف بفموال الجامعة دو تحصيلها وسالمة قيودها وحساباتها و ما يلم:
أ .التحق من دن كل دائرة من دوائر الجامعة المختلهة تمسك ب سجالت منظم ة بدون ش ب دو
كش دو محو.
ب .التحق من دن دي من الموظهين المعنيين لم يوقإل على مستند واحد بوص هين مختلهين.
ج .التفكد من صحة ودقة القيود والمستندات المالية الدورية وغير الدورية والوثائ المعتتة لها.
د .تدقي حسابات المستودعات والمخاتن وقيودها ود اترها وسجالتها .
ه .تدقي جميإل حسابات التسوية من دمانات وسلف للتحق من صحة العمليات يها والتفكد من
استيهاء األقسا م مواعيدها وتسوية السلف بعد انتهاء الغرض منها .
و .مراقبة تدقي السجالت المختلهة لمركبات الجامعة وآلياتها .
ز .مراقبة درقام الشيكات ودوامر الصرف والتحويالت وسائر إشعارات القيد على مختلف
حسابات الجامعة وقيمة كل منها وسالمة التوقيعات عليها .

األص ول المحددة م

ح .التثبت من قانونية اانهاو وصحة االستحقاو قبل ال صرف و
القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات النا ة م الجامعة.
ط .مراجعة االتهاقات والعقود والع اءات والتفكد من اختصاصات موقعيها وم ن سالمة تنهي ها
ومن عدم تعارضها مإل القوانين واألنظمة والتعليم ات ومراقب ة خ ابات الضمان والشيكات
المصدقة الصادرة مقابل ع اءات ت رحها الجامعة.
ي .التدقي م معامالت ش ب اللواتم وااعهاء منها للتثبت م ن ع دم إجراء الش ب دو ااعهاء
م غير الحاالت واألصول المنصوص عليه ا م األنظم ة والقوانين والتعليمات المعمول
بها م الجامعة .
ك .مراقبة سائر السجالت المثبتة لواردات الجامعة كالرسوم التم تقبض من ال لبة واشتراكات
النوادي ودجور السكن وغيرها من ال واردات المختله ة الم صادر والتحق من دن الدوائر
المختصة داخل الجامعة وخارجها ق د قام ت بتح صيل األموال المستحقة للجامعة م دوقاتها
المحددة ودن ه ا التح صيالت ق د د ع ت لصندوو الجامعة وقيدت م الهصول والمواد
المخصصة لها م ميتانية الجامعة .
ل .جرد النقود وال وابإل واألوراو المالية والموجودات األخر م م ستودعات الجامعة
المختلهة للتحق من مد م ابقتها للقيود وضمان سالمتها.
م .مراقبة تنهي مواتنة الجامعة و حص الحسابات الختامية والنظر م تق ارير مدققم الحسابات
الخارجيين والتفكد من صحتها.

إجراءات الرقابة
المادة  :)7تلتمتم كمل دائمرة مم الجامعمة تمنظم دي نموا ممن مسمتندات الم صرف دو الم ش ب دو
اارجاا دو التحصيل دو غير لك ،بتتويد الدائرة بنسخة من ه ا المستندات.
المااادة  :)8يممتم ربم الممدائرة بجميممإل االنظمممة المحوسممبة المعمممول بهمما داخممل الجامعممة بممما يكهممل
التمكن من ممارسمة التمدقي االلكترونمم ،تجمر عمليمات التمدقي مم مقمر الجهمات
التم توجد يه ا الحم سابات والم سجالت والمسمتندات دو الممواد الخاضمعة للتمدقي دو
الجرد ويجوت عند ال ضرورة القي ام بعمليات التدقي م مقر الدائرة .
المادة  :)9يلتتم جميإل المسؤولين والعاملين م الجامعة بالتعاون ممإل العماملين مم هم ا المدائرة
وعلى دولئك المسؤولين دن يضعوا تحت تصرف العاملين يها المعلوممات والوثمائ
والسجالت التم تتعل بتسهيل مهمتهم .
المادة :)10
أ .تكون المعلومات التم يحصل عليها موظهو الدائرة نتيج ة قي امهم بعملي ات المراقبة والتدقي
والجرد وك لك تقاريرهم التم ير عوها ألية جهة م الجامع ة سرية.
ب .ير إل مدير الدائرة للمجل خ ة التدقي السنوية لمصادقتها قبل نهاية شهر تشرين الثانم
من كل عام.
ج .ير إل مدير الدائرة للمجل تقارير شهرية وكلما دعت الحاجة عن دعمال الرقابة الداخلية
واالنجاتات والمالحظات التم لم يتم تصويبها ويقدم تقرير سنوي مماثل له خالل األربعة
دشهر األولى من السنة التالية.
المادة :)11
أ .للرئي دن يتخ مباشرة دو بواس ة رئي الجامعة مايراا مناسبا ً من إجراءات تضمن
مصلحة الجامعة ودموالها م ضوء التقارير التم تقدمها الدائرة.
ب .للرئي دن يوجه باتخا ااجراءات الجتائية دو التفديبية بح من تثب ت م مواجهته
المسؤولية دو االشتراك يها عن دي مخالهة و األنظم ة والتعليم ات والقرارات المعمول
بها م الجامعة.
المادة  :)12تلغم ه ا التعليمات دي تعليمات دو قرارات سابقة صادرة م موضوعه.
المادة  :)13الرئي ورئي الجامعة ومدير الدائرة مكلهون بتنهي دحكام ه ا التعليمات.
المادة  :)14لرئي الجامعة البت م معالجة دي دمر لم تتعرض له هم ا التعليممات دو مم دي
إشكال ينشف عن ت بيقها.

