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 وُيعمل به من تاريخ ،2019سنة ل" في جامعة عمان العربية المالينظام اليسمى هذا النظام " 1
 إقراره.

 

حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ، اآلتية يكون للكلمات والعبارات 2
 ر ذلك:يما لم تدل القرينة على غ

 

 .جامعة عمان العربية : الجامعة
 .الجامعة مناءأ مجلس : االمناء مجلس

 وخدمة العلمي والبحث للتعليم العربية المؤسسة مدیري  ھيئة : المدیرين ھيئة
 .المجتمع

 .الجامعة رئيس : الرئيس
 .الجامعة في نشاط أو كلية أي عميد : العميد

 .الجامعة عمداء مجلس : العمداء مجلس
 .الجامعة في مركز أو داريةإ وحدة أي مدیر : المدیر
 .المالية للشؤون  الرئيس مساعد – التنفيذي المدیر : التنفيذي المدیر
 .الجامعة في المالية الشؤون  دائرة مدیر : المالي المدیر
 .المالية الشؤون  دائرة : المالية الدائرة

 وأي الجامعة في الصندوق  وأمين ،المحاسب المالي، المدیر : المالي الموظف
 وصرفھا األموال ھذه وحفظ أموالھا قبض هب یناط فيھا موظف

 .المالية الدائرة في العاملين وكافة ومراقبتھا
 

 .بالجامعة الخاصة المالية الشؤون  جميع على النظام ھذا أحكام تسري  3
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 مصادر على الفّعالة الرقابة لتحقيق الممكنة الوسائل جميع اتخاذ مناءألا مجلس على 4
 ممكن مالي أداء أفضل تحقيق للجامعة یتيح بشكل األموال تلك واستخدامات الجامعة أموال
 ووضع األموال ھذه على المحافظة ضمان إلى باإلضافة المالي، مركزھا تدعيم إلى یؤدي

 المختلفة الجامعة موجودات على الرقابة تحقيق من هتمكن التي الالزمة والتعليمات األنظمة
 .وتنميتھا

 

 وأ خارجية جھة اي مع اتفاق او عقد اي في الشروع عند الجامعة مصلحة مراعاة يجب 5
 الداخلي التدقيق دائرة موافقة اخذ المالي األثر ذات العقود توقيع قبل يجب حيث داخلية

 بتوقيعواللجنة الشرعية  القانونية الدائرة من والمراجعة المالية للدائرة التنفيذي والمدیر
 .والموافقة المراجعة یثبت

 

 التي والقرارات المالية بالسياسات المتعلقة المالية األمور عن المسؤول ھو الرئيس أ. 6
 وللرئيس ،هل المخولة والمسؤوليات الصالحيات خالل مناألمناء  مجلس يصدرھا

 أو مساعدي الرئيس هنواب من أي إلى هإلي المخولة الصالحيات من أيا يفوض أن
 يكون  أن على هاختصاص نطاق في كل الجامعة في المدیرين أو العمداء أو

 .اخطي   التفويض ھذا إلغاءت ا وله وموقو  اومحدد   اخطي   التفويض
 من هل الممنوحة الماليةه صالحيات حدود في الجامعة في الصرف آمر ھو الرئيس .ب

 .لموازنتھا اوطبق   األمناء مجلس
 .للجامعة المالي الوضع عن األمناء مجلس لىإ سنوي  ربع اتقرير   الرئيس يقدم ج.

 

 المالية العمليات بجميع القيام عن الرئيس أمام مسؤولة الماليةالدائرة  تكون  أ. 7
 بما المحاسبية القيود وعمل االلتزامات وتسدید األموال وصرف بقبض المتعلقة

 .بالجامعة بھا المعمول والتعليمات واألنظمة الموازنة مع یتالءم
 تبّين التي الالزمة والقيود والمستندات بالسجالت تحتفظن أ المالية الدائرة على ب.

 ،هليإ الحاجة عند ايجادھا لسھولة واضح وتصنيف حفظ لنظام تبعا األموال حركة
 الحاسب جھزةأ على الموجودة للمعلومات احتياطية نسخ حفظ من التأكد ويجب كما

واألشخاص  الحاسوب والمعلومات مركز مع بالتنسيق المالية بالدائرة الخاصة
 .التقنية بھذه المعنيين
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 اليومية التسجيل لعمليات كداعم عادة يحفظ الذي المستند وأ الفاتورة نأ حال في ج.
 مع باألصل يحتفظ نأ يجب ذلك، الى ما وأ مينأت مستند او منتج كفالة كمستند

 توضح المستند عن صورة القيد في ويوضع الجامعة، تھم التي صيلةألا المستندات
 األصل. حفظ مكان

 

 المالية، الشؤون  إدارة عملية المالية للشؤون  الرئيس مساعد – التنفيذي المدیر یترأس 8
 المدیر ويرفع الجامعة، في الفنية المالية العمليات وإدارة التقارير بإعداد المالي المدیر يقوم

 والذي الرئيس إلى التقارير یرفع الذي المالية الدائرة – التنفيذي المدیر إلى تقاريره المالي
 .األمناء مجلس إلى التقارير برفع بدوره يقوم

 

 وضع الى باإلضافة المالي المدیر مسؤولية ھي النظام ھذا حكامأ تطبيق من التأكد أ. 9
 تتعلق اقتراحات واي وتطويرھا المالية باإلدارة المتعلقة والتعليمات األنظمة مشاريع

 الحسابات إدارة وكذلك الالزمة، والمستندات بالسجالت واالحتفاظ الشأن بھذا
 .المالية القوائم اعداد على واالشراف

 وتنظيم بھم، المنوطة المالية باألعمال القيام عن مسؤولون  الماليون  الموظفون  ب.
 .بھا المعمول والتعليمات لألنظمة اوفق   المالية والسجالت والحسابات القيود

 بالجامعة تلحق مادية خسارة أي عن اشخصي   مسؤول الجامعة في مالي موظف كل ج.
 تراھا التي بالطريقة بتحصيلھا الجامعة وتقوم ،هاھمال أو خطأه أو تقصيره جراء من

 .مناسبة
 والداخليين الخارجيين للمدققين المطلوبة المعلومات جميع تقديم المالي المدیر على د.

 .الجامعة تشريعات مع ینسجم بما
 

الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مدیرها بقرار من مجلس تنشأ في  أ. 10
 األمناء.

 تتولىتكون وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مسؤولة أمام مجلس األمناء مباشرة، و  ب.
مراقبة األمور اإلدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف 

 سنوية وسنوية إلى مجلس األمناء.
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 المالية والنظم واإلجراءات السياسات وإدارة اإلشراف مسؤولية المالية الدائرة تتولى 11
 ويمكن عنھا، واإلبالغ ومراقبتھا وقياسھا المالية بالمعامالت باالعتراف المتعلقة للجامعة،
 :يأتي بما المالية للدائرة الوظيفية المسؤوليات تلخيص

 ية.المال واإلجراءات السياسات تنفيذ أ.
 .لھا المعززة المستندات مع المالية والسجالت الحسابات مسك ب.
 .ومطابقتھا اليومية القيود ترحيل ج.
 .الملفات بكافة االحتفاظ د.

 .اإلدارية المعلومات نظم تھيئة ه.
 .للتدقيق وتھيئتھا المالية البيانات إعداد و.
 والتدقيق والمبيعات الدخل ضريبة دائرة مثل الرقابية للجھات المالية التقارير تقديم ز.

 .والتجارة الصناعة ووزارة الخارجي والتدقيق الداخلي
ل خال ) المالية بالبيانات الدورية بالتقارير األمناء مجلس أعضاء الرئيس، تزويد ح.

 (.ميالدية أشھر ثالثة كل نھاية من یوم( 60)
 .السنوية التجميعية التقدیرية الموازنة إعداد ط.
 مع دوري  بشكل باالنحرافات تقرير نتائج من هل المخطط مع تنفيذه تم ما مراقبة ي.

 .ميالدية شھور (6) كل نھاية
 

 
 

 ما وبموجب التاريخية التكلفة مبدأ أساس على للجامعة المالية البيانات إعداد یتم أ. 12
 :يأتي

 International Financial Reportingالمعایير الدولية إلعداد التقارير المالية  .1

Standards الصادرة عن مجلس معایير المحاسبة الدوليةInternational 
Accounting Standard Board. 

 .الشركات وقانون  االردني التجاري  القانون  متطلبات .2
 :المالية البيانات مكونات ب.

 .Statement of Financial Positionالمركز المالي  نبيا .1
 .Comprehensive Income Statement الشامل الدخل قائمة .2
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 .Statement of Changes in Equity الملكية حقوق  في التغير قائمة .3
 .Statement of Cash Flows النقدية التدفقات قائمة .4
 Disclosures for the Financial المالية للبيانات المتممة اإليضاحات .5

Statements. 
 مجلس لمصادقة السنوية المالية هبيانات تقديم الدائرة من األمر یتطلب .6

 .المالية السنة نھاية من أشھر ثالثة أقصاه موعد في األمناء
 

 مرفقة تكون  عملياتھا جميع لمعالجة الجامعة في المتبعة المحاسبية السياسات إن أ. 13
 .السنوية المالية البيانات في كإيضاحات

 المالية البيانات تحضير في المطبقة الدولية المحاسبية السياسات تعارض حال في ب.
 للقوانين تكون  الفصل كلمة فإن الدولة في المطبقة والمعایير القوانين مع للجامعة
 .الھاشمية ردنيةأل ا المملكة في المطبقة والتشريعات واألحكام

 

 

 .تنظيمھا یتم بھا خاصة مستقلة سنوية موازنة للجامعة أ. 14
 مالية سنة عن المتوقعة والنفقات اإلیرادات من السنوية الجامعة موازنة تتألف ب.

 من األخير اليوم في وتنتھي الثاني كانون  شھر من األول اليوم في تبدأ مستقبلية
 .األول كانون  شھر

 السنوية الموازنة إعداد إجراءات لتحدید مناسبة یراھا التي التعليمات الرئيس يصدر ج.
 .بھا المرفقة والبيانات تقديمھا وتاريخ وملحقاتھا

 

 إلى برفعھا يقوم والذي الرئيس إلى ورفعھا الموازنة بإعداد المالية الدائرة تقوم أ. 15
 عليھا للموافقة الجامعة مجلس إلى ترفع ثم ومن عليھا للموافقة العمداء مجلس
 .عليھا للموافقة األمناء مجلس إلى بعدھا وترفع

 العالي للتعليم رفعھا قبل معتمد خارجي تدقيق مكتب قبل من الموازنة مراجعة یتم ب.
 .عليھا والمصادقة إلقرارھا

 .ومواد فصول، بواب،أ لىإ الموازنة تنقسم ج.
 داراتإلا التزام مدى لمعرفة المالية الدائرة لدى رئيسة رقابة داةأ الموازنة دتع

 .المقدر یرادإلا لىإ نسبة التقرير لتاريخ المتحقق یرادإلا وقياس باإلنفاق
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 بمبالغ االنفاق يستمر المالية السنة بدء قبل الموازنة مشروع اقرار یتم لم إذا د.
 العاجلة للمصاريف السابقة السنة موازنة من شھر( لكل 1/12ة )بنسب شھرية

 تسوية تجري  نأ على علىأ كحد( شھرين) لفترتين المتكررة كالمصاريف والضرورية
 .قرارھاإ بعد الجدیدة الموازنة من المبالغ ھذه

 وذلك السنوية الموازنة بملحق إضافية المخصصات رصد المالية السنة خالل يجوز ه.
 والمراحل اإلجراءات ذلك في تتبع أن على األمناء مجلس يقررھا التي الحاالت في

 باستثناء وتطبيقھا وتنظيمھا للجامعة السنوية الموازنة إعداد عند تطبق التي ذاتھا
 .تقديمھا بمواعيد المتعلقة األحكام

 

 :اآلتية الصالحيات حسب الموازنة في المخصصات نقل يجوز 16
 .الجامعة مجلس من تنسيب على بناءا األمناء مجلس من بقرار آخر إلى باب من أ.

 تنسيب على بناءا العمداء المجلس من بقرار الواحد الباب ضمن آخر إلى فصل من ب.
 .الرئيس من

 المدیر تنسيب على بناءا الرئيس من بقرار الواحد الفصل ضمن أخرى  إلى مادة من ج.
 .التنفيذي

 المالي والمدیر التنفيذي المدیر برأي االستئناس يشترط السابقة الحاالت جميع وفي
 الموازنة على المترتبة المالية االلتزامات مع النقل تعارض عدم من للتأكد داخليا، بالتنسيق

 .بالنقل يسمح الذي الوفر وجود ومن
 

 

 الباب ويكون  الجارية للمصاريف ولأل ا الباب يخصص بابين في الموازنة مصاريف تنظم 17
 المطلوب نشطةأل ا تبين التي والبنود المواد باب كل ويتضمن الرأسمالية، للمصاريف الثاني

 المتوقع یراداتإلا حسب يفصل أكثر أو بابين في فتنظم الموازنة یراداتإ ماأ عليھا، االنفاق
 .عليھا الحصول

 

 :وااليفاد العلمي البحث نفقات تخصيص جراءاتإ 18
 المالية مواردھا من موازنتھا من%( 5عن ) تقل ال بنسبة العلمي البحث موازنة تحدد

 العلمي البحث دعم ألغراض وتكون  2018 لسنة ردنيةأل ا الجامعات قانون  نص لىإ بالرجوع
ن ع تقل ال بنسبة ولإليفاد%( 3عن ) تقل ال بنسبة العلمية والمؤتمرات والنشر واالبتكار

(1.)% 
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 وفق الخارج في تدريبية دورات أو علمية بعثات في الموفدین ومخصصات رواتب تصرف 19
 .الغاية لھذه األمناء مجلسأقرها  التي التعليمات

 

 إجراء ويجوز مالية، حواالت أو مستندية باعتمادات الخارجية المشتريات دفع یتم 20
 الضمانات تؤخذ أن على مقدما دفعات أو الحساب على دفعات أو واحدة دفعة التحويالت

 .المحددة واألوقات المقررة المواصفات ضمن المشتريات تسليم تكفل التي
 

 

 :اآلتية التشغيلية غاياتھا من الجامعة إیرادات تتمثل 21
 .الدراسية الرسوم أ.

 .التسجيل رسوم ب.

 .الخدمات رسوم ج.
 .المنقولة وغير المنقولة الجامعة ممتلكات ريع د.

 وما والمراكز والمعاھد للكليات وبحثية واستشارية تدريسية أنشطة من یتأتى ما ه.
 .الجامعية والمرافق اإلنتاجية المشاريع من یتأتى

 من كانت إذا الوزراء مجلس موافقة تؤخذ أن على) وغيرھا والوصايا والمنح الھبات و.
 ي(.أردن غير مصدر

 .أخرى  إیرادات أي ز.
 

 منھا نسخة الدافع يعطي رسمية إيصاالت بموجب الجامعة لحساب األموال قبض یتم 22
 العامة الموازنة في بھا المتعلق حساب في األموال تلك من المقبوضات جميع قيد ويجري 
 .الجارية المالية للسنة

 

  
 

 تصنيف مع تنسجم محاسبية خطة وفق مسكھا أصول وتحدد الجامعة حسابات تنظم 23
 .وترقيمھا الموازنة

 

 عشر عن تقل ال لمدة الجامعة في المستعملة المالية والسجالت والنماذج المستندات تحفظ 24
 الرئيس، يصدرھا التي للتعليمات وفقا ذلك بعد إتالفھا ويجوز بھا العمل انتھاء بعد سنوات

 .لتوثيقھا الرسمية الجھات لىإ والوثائق السجالت ھذه من أي تسليم على یوافق أن هول
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يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء  على تنسيب من المدیر المالي الوظائف التي  25
 يطلب من شاغليها تقديم كفاالت مالية، وتحدد التعليمات قيمة هذه الكفاالت وشروطها.

 
عند وقوع اختالس أو نقص في أموال الجامعة، أو تزوير في سجالتها ودفاترها وقيودها،  26

یترتب على الموظف المسؤول عن تلك األموال والسجالت والدفاتر والقيود أن يعلم مدیر 
 الشؤون المالية ليتولى بدوره تبليغ الرئيس التخاذ اإلجراءات المناسبة.

 
 التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.س األمناء لمجيصدر  27

 
والمدیر المالي مكلفون بتنفيذ ومساعد الرئيس للشؤون المالية الرئيس ونوابه والعمداء  28

 أحكام هذا النظام.


