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 :-مقدمة  حول مفهوم الرقابة االدارٌة والمالٌة: -  اوال 

حٛشٓخرش ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛو٠ٰٜخص حٛالصٟش ٠ٛظخروش أه٠خٙ ط٤ِٰز حٛخـؾ ٩حٛغٰخعخص ح٠ٛ٪ػ٪هش 

ر٨ذٍ حٛظوشٍ ه٬ٜ حال٣لشحُخص ٩ح٠ٛخخِٛخص ٩ٟوخٛـظ٨خ ُٮ حٛ٪ٓض ح٤٠ٛخعذ، اػخُش ا٬ٛ 

 . ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ أٟ٪حٙ ح٠ٛئعغخص ٢ٟ ه٠ٰٜخص حالخظالط أ٩ حٛؼٰخم أ٩ ع٪ء حالعظو٠خٙ

ا١ حٛشٓخرش ح٠ٛخٰٛش ط٤زن ٢ٟ ٗ٪٨٣خ سٓخرش ٓخ٣٪٣ٰش ٩ٟخٰٛش طل٘ٞ حٛظظشُخص ح٠ٛخٰٛش ٩ح٠ٛلخعزٰش 

٩حإلدحسٯش رحص حٛـخرن ح٠ٛخٛٮ، ٩ح٠ٛ٪حَٓ ح٠ٛخٰٛش ٩حإلٯشحدحص ٩ح٠ٛظش٩ُخص ٩ٗزٖٛ حٛغـالص 

ح٠ٛلخعزٰش ر٨ذٍ حٛظؤٗذ ٢ٟ ٟـخرٔظ٨خ ٛأل٣ل٠ش ٩حٛظو٠ٰٜخص ٩حٰٛٔ٪د ٩ح٠ٛوخٯٰش ٩حٛظالكٰخص 

 . ح٠ٛخٰٛش

٩طغظ٠ذ حٛشٓخرش أ٠٧ٰظ٨خ ٩ش٠٪ٰٛظ٨خ ٢ٟ حأل٣ل٠ش ٩حٛظو٠ٰٜخص ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ ُٮ أ٭ ٟئعغش 

 .  ٩ح٠ٛزخدة ح٠ٛلخعزٰش ٩حإلدحسٯش حٛظٮ ط٨ذٍ ح٬ٛ ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ حألٟ٪حٙ رش٘ٚ هخٝ

٩ح٣ـالٓخ ٢ٟ ٨ِٟ٪ٝ حٛشٓخرش ٩أ٠٧ٰظ٨خ ُٔذ أ٣شؤص ُٮ حٛـخٟوش دحثشس حٛشٓخرش حالدحسٯش ٩ح٠ٛخٰٛش 

ٛظظ٪٬ٛ ٠٨ٟش حٛشٓخرش ه٬ٜ حٯشحدحص حٛـخٟوش ٣٩ِٔخط٨خ ٩ٟ٪ؿ٪دحط٨خ ٩ٓشحسحط٨خ حإلدحسٯش ٩حٛظؤٗذ ٢ٟ 

عالٟش عٰش حألٟ٪س ح٠ٛخٰٛش، ٩حخظزخس دٓش حٛو٠ٰٜخص ٩حٛزٰخ٣خص حٛخخطش ر٨خ ٩ػ٢٠ حالؿشحءحص 

٩حٛ٪عخثٚ ح٤ِٰٛش ح٠ٛظزوش ٛزٰخ١ ٟذ٫ ِٗخٯش حالكظٰخؿخص ح٠ٛظخزس ٛل٠خٯش أٟ٪حٙ حٛـخٟوش ٠ٟ٩ظٜ٘خط٨خ 

٢ٟ ؿ٨ش ، ٩حٛظؤٗذ ٢ٟ أ١ حأل٣ل٠ش ٩حٛظو٠ٰٜخص ط٤ِز رظ٪سس ع٠ٰٜش ٩أ١ حٛٔشحسحص حإلدحسٯش 

طظذس ٩ُْ أك٘خٝ حأل٣ل٠ش ٩حٛظو٠ٰٜخص ٢ٟ ؿ٨ش أخش٫ ، ٠ُٰ٩خ ٯٜٮ طو٠ٰٜخص دحثشس حٛشٓخرش 

  .حالدحسٯش ٩ح٠ٛخٰٛش ، ٨٤ٟ٩خؽ حٛو٠ٚ ٜٛذحثشس ُٮ ػ٪ء ٧ز٥ حٛظو٠ٰٜخص
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 تعلٌمات دائرة الرقابة االدارٌة والمالٌة فً جامعة الٌرموك 

 من النظام المالً لجامعة الٌرموك  (37)صادرة استنادا للمادة 

  وتعدٌالته  1987لسنة  (34)رقم 

 

 "   طو٠ٰٜخص دحثشس حٛشٓخرش حالدحسٯش ٩ح٠ٛخٰٛش ُٮ ؿخٟوش حٰٛشٟ٪ٕ"  ٯغ٬٠ ٧زح حٛظو٠ٰٜخص :1المادة 

 . 10/5/1992            ٩ٯو٠ٚ ر٨خ حهظزخسح ٢ٟ 

  ٯ٘٪١ ٠ٜٜ٘ٛخص ٩حٛوزخسحص حٛ٪حسدس ُٮ ٧ز٥ حٛظو٠ٰٜخص، ح٠ٛوخ٣ٮ ح٠ٛلذدس ٨ٛخ ٠ُٰخ ٯؤطٮ حال حرح دٛض:2المادة

 .            حٛٔشٯ٤ش ه٬ٜ خالٍ رٖٛ

 ؿخٟوش حٰٛشٟ٪ٕ :                   حٛـخٟوش

 ٟـٜظ حٛـخٟوش :                   ح٠ٛـٜظ

 سثٰظ حٛـخٟوش :                   حٛشثٰظ 

 دحثشس حٛشٓخرش حالدحسٯش ٩ح٠ٛخٰٛش :                    حٛذحثشس

 ٟذٯش حٛذحثشس:                     ح٠ٛذٯش

 ٩طشطزؾ رخٛشثٰظ ،  ٩طظؤَٛ ٢ٟ هذد"  دحثشس حٛشٓخرش حالدحسٯش ٩ ح٠ٛخٰٛش" ط٤شؤ ُٮ حٛـخٟوش دحثشس طغ٬٠ :3المادة 

 .           ٢ٟ ر٩٭ حالخظظخص ٩حٛخزشس، ٩ٯو٢ٰ ٨ٛخ ٟذٯش رٔشحس ٢ٟ حٛشثٰظ

 : - طظ٪٬ٛ حٛذحثشس ٠٨ٟش حٛشٓخرش ه٬ٜ حٯشحدحص حٛـخٟوش ٣٩ِٔخط٨خ ٩ٟ٪ؿ٪دحط٨خ ٩ٓشحسحط٨خ حالدحسٯش ر٪حعـش:4المادة

حٛشٓخرش ح٠ٛخٰٛش حٛظٮ ط٨ذٍ ح٬ٛ حٛظؤٗذ ٢ٟ عالٟش عٰش حألٟ٪س ح٠ٛخٰٛش، ٩حخظزخس دٓش حٛو٠ٰٜخص  .1

٩حٛزٰخ٣خص حٛخخطش ر٨خ، ٩ُلض حالؿشحءحص ٩حٛ٪عخثٚ ح٤ِٰٛش ح٠ٛظزوش ٛزٰخ١ ٟذ٫ ِٗخٯش حالكظٰخؿخص 

ح٠ٛظخزس ٛل٠خٯش أط٪ٙ حٛـخٟوش ٠ٟ٩ظٜ٘خط٨خ ، ٩ٟذ٫ ٟـخرٔش حألٟ٪س ح٠ٛخٰٛش  ٜٛٔ٪ح٢ٰ٣ ٩حأل٣ل٠ش 

 . ٩حٛظو٠ٰٜخص ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ ُٮ حٛـخٟوش 

حٛشٓخرش حالدحسٯش حٛظٮ ط٨ذٍ ح٬ٛ حٛظؤٗذ ٢ٟ ح١ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ ٩حأل٣ل٠ش ٩حٛظو٠ٰٜخص ط٤ِز رظ٪سس ع٠ٰٜش ،  .2

 . ٩ح١ حٛٔشحسحص حالدحسٯش طظذس ٩ط٤ِز ٩ُْ أك٘خٝ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ ٩حأل٣ل٠ش ٩حٛظو٠ٰٜخص

 : -  ط٠خسط حٛذحثشس ح٨٠ٛخٝ حٛظخٰٛش :5المادة

حٛظلْٔ ٢ٟ ح١ د٩حثش حٛـخٟوش ح٠ٛخظظش طلظِق رذُخطش ٩عـالص ٤ٟل٠ش كغذ حألط٪ٙ ح٠ٛخٰٛش  .1
 . ح٠ٛشهٰش

حٛظؼزض ٢ٟ ٓخ٣٪٣ٰش حال٣ِخّ، ٩حٛظلْٔ ٢ٟ ح١ ح٤ِٛٔخص ٓذ طشٍ رظ٪سس ع٠ٰٜش ٩ُْ حألط٪ٙ  .2
ح٠ٛلذدس ُٮ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ ٩حال٣ل٠ش ٩حٛظو٠ٰٜخص ٩حٛٔشحسحسص ح٤ٛخُزس ُٮ حٛـخٟوش، ٩ػ٢٠ كذ٩د 

 . ح٠ٛخظظخص ح٠ٛٔشسس ؿزٔخ ٠ٜٛ٪حص٣ش حٛغ٤٪ٯش، ٩ُٮ كذ٩د طالكٰش ح٠ٛشؿن ح٠ٛخظض
حٛظؤٗذ ٢ٟ دٓش ٩طلش حٰٛٔ٪د ٩ح٠ٛغظ٤ذحص ح٠ٛخٰٛش ٩حٛ٪ػخثْ ح٠ٛوضصس ٨ٛخ، ٢ٟ٩ ح١ ح٠ٛغظ٤ذحص طل٠ٚ  .3

 . ط٪حٰٓن ح٠ٛ٪ك٢ِٰ ح٠ٛغئ٢ٰٛ٩ ه٢ حٛو٠ٰٜخص ح٠ٛخٰٛش كغذ حألط٪ٙ
 . ٟشحٓزش حٛشٰ٘خص ٩حٛل٪الص حٛظخدسس، ٩عخثش حشوخسحص حٰٛٔذ ه٬ٜ كغخرخص حٛـخٟوش ٗخُش .4
ٟشحٓزش حٛو٠ٰٜخص ح٠ٛظؤٜش رخٛوـخءحص ٩ٓشحسحص حٛششحء ٩حٛظخٗذ ٢ٟ ط٪ُش ح٠ٛخظظخص، ٩ٟشحٓزش  .5

حٛو٠ٰٜخص ح٠ٛظؤٜش رخالهظ٠خدحص ح٠ٛغظ٤ذٯش، ٩حٛظلْٔ ٢ٟ ٟـخرٔش ح٠ٛغظ٤ذحص ٩ح٠ٛ٪حد ح٠ٛغظ٪سدس 
 .ٛشش٩ؽ طٜٖ حالهظ٠خدحص

ٟشحؿوش حٯشحدحص حٛـخٟوش ٩ٟٔز٪ػخط٨خ ٩حٛظلْٔ ٢ٟ طلظ٨ٰٜخ ُٮ ح٩ٓخط٨خ ح٠ٛلذدس، ٩حدخخ٨ٛخ ُٮ  .6
كغخرخط٨خ، ٩حٛظخٗذ ٢ٟ طلش حٛظغ٪ٯخص ح٠ٛظش٩ُش ر٠خ ٯؼ٢٠ كٔ٪ّ حٛـخٟوش ُٮ ػ٪ء حالطِخٰٓخص 

 . ح٠ٛؤ٪دس ٟن ح٠ٛظخسٍ ح٠ٛوظ٠ذس 
حٰٛٔخٝ رخٛـشد حٛذ٩س٭ ٩ح٠ِٛخؿ٬ء ه٬ٜ حٛظ٤ذ٩ّ حٛوخٝ ٩حٛظ٤خدٯْ حِٛشهٰش ٩حٛٔغخثٞ رحص ح٠ٰٔٛش  .7

 . ح٠ٛخٰٛش، ٩حٛظلْٔ ٢ٟ حعظخذحٝ حٯظخالص حٛٔزغ كغذ حألط٪ٙ ح٠ٛخٰٛش
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ٟشحٓزش كغخرخص حٛظ٤خدٯْ حٛخخطش ُٮ حٛـخٟوش، ٩كغخرخص حٛٔش٩ع ٩حألٟخ٣خص ٩حٛغَٜ ٩ًٰش٧خ  .8
 . ٢ٟ حٛلغخرخص حألخش٫

ٟشحٓزش ط٤ِٰز ٟ٪حص٣ش حٛـخٟوش ٩حٛظؤٗذ ٢ٟ ح١ ح٠ٛخظظخص حٛ٪حسدس ٨ُٰخ ٓذ طشُض ُٮ حألًشحع  .9
 . حٛظٮ حهظ٠ذص ٢ٟ أؿ٨ٜخ

ٟشحٓزش ٟغظ٪دهخص حٛـخٟوش ، ٩حٰٛٔخٝ رخٛـشد ح٠ِٛخؿت  ٛزوغ حالط٤خٍ ح٠ٛ٪ؿ٪دس  ٨ُٰخ،  . 10

٩دسحعش  أعزخد ٟخ ٯظ٘ذط ح٩ ٯظَٜ ٢ٟ ٟ٪حد، ٩حٛظلْٔ ٢ٟ ٓخ٣٪٣ٰش شـذ ٧ز٥ ح٠ٛ٪حد ح٩ ح٧ذحث٨خ 

 . ح٩ رٰو٨خ

ٟشحؿوش حٛٔشحسحص  حالدحسٯش حٛظخدسس ه٢ حٛـ٨خص ح٠ٛغئ٩ٛش  ُٮ حٛـخٟوش ، ٩حٛظؤٗذ ٢ٟ أ٨٣خ ط٠ض  . 11

 . ٩ُْ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ ٩حأل٣ل٠ش ٩حٛظو٠ٰٜخص ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ

 

 :-   طظ٪٬ٛ حٛذحثشس حٛظالكٰخص حٛظخٰٛش ٛظظ٢٘٠ ٢ٟ ط٤ِٰز رش٣خٟـ٨خ حٛشٓخرٮ: 6المادة 

حالؿالم ه٬ٜ دحُظش حٛلغخرخص ٩حٛغـالص ٩ح٠ٛغظ٤ذحص ح٠ٛخٰٛش، ٩ح٠ِٜٛخص حالخش٫ حٛظٮ ٨ٛخ طٜش  .1
 .ٯو٠ٚ حٛذحثشس

ؿٜذ حٛزٰخ٣خص ٩حإلٯؼخكخص حٛظٮ طشح٧خ ػش٩سٯش ٰٜٛٔخٝ رو٨ٜ٠خ ٢ٟ حٛـ٨خص ح٠ٛخظظش ُٮ حٛـخٟوش،  .2
 .  ٩ه٨ٰٜخ ح١ طؼن طلض طظشٍ حٛذحثشس ٗٚ ٟخ ٢ٟ شؤ٦٣ طغ٨ٰٚ ٠٨ٟظ٨خ

 
  ٯلذد حٛشثٰظ ر٤خء ه٬ٜ  ط٤غٰذ ٟذٯش حٛذحثشس ٨٤ٟخؽ حٛظذْٰٓ ٩رشحٟـ٦ حٛظٮ طلذد ٣غزش  حٛظذْٰٓ ُٮ  :7المادة 

 .            ٗٚ ٟـخٙ

 

  طظٞ ه٠ٰٜخص ح٠ٛشحٓزش ُٮ ٟٔش حٛـ٨ش حٛظٮ ط٪ؿذ  ٨ُٰخ حٛلغخرخص  ٩حٛغـالص ٩ح٠ٛغظ٤ذحص  ٩ح٠ِٜٛخص :8المادة 

           ح٩ ح٠ٛ٪حد ح ٛخخػوش  ٜٛظذْٰٓ  أ٩ حٛـشد ، ٩ٯـ٪ص ه٤ذ  حٛؼش٩سس  حٰٛٔخٝ  رو٠ٰٜخص ح٠ٛشحٓزش ُٮ ٟٔش 

 .           حٛذحثشس

 

  ٯ٪ؿ٦ حٛشثٰظ، ر٤خء ه٬ٜ ط٪طٰش ح٠ٛذٯش حالعظٰؼخكخص حٛظٮ ٯشح٧خ ػش٩سٯش أل٭  ٟغئ٩ٙ أ٩  :9المادة

 .            ؿ٨ش ُٮ حٛـخٟوش، ٩ه٬ٜ ح٠ٛغئ٩ٙ أ٩ حٛـ٨ش حالؿخرش ه٢ ٧ز٥ حالعظٰؼخكخص

 

  طوظزش ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩حٛظٔخسٯش حٛظٮ طوذ٧خ حٛذحثشس عشٯش، ٩ٯشُن ح٠ٛذٯش طٔشٯشح ش٨شٯخ ٩أخش ع٤٪ٯخ:10المادة 

 .           ه٢ ٣شخؿخص ح٠ٛ٘ظذ ا٬ٛ سثٰظ حٛـخٟوش 

 

 ٜٛشثٰظ ح١ ٯظخز ٟخ ٯشح٥ ٤ٟخعزخ ٢ٟ حؿشحءحص ٛؼ٠خ١ ٟظٜلش حٛـخٟوش، ٩حٛلِخف ه٬ٜ  أٟ٪ح٨ٛخ، : 11المادة 

 .              ُٮ ػ٪ء حٛظٔخسٯش حٛظٮ طٔذ٨ٟخ حٛذحثشس

 

 طو٠ٰٜخص ٩كذس ح٠ٛشحٓزش ٩حٛظذْٰٓ ُٮ ؿخٟوش 1983ٛغ٤ش  (1) طٌٜٮ ٧ز٥ حٛظو٠ٰٜخص طو٠ٰٜخص سٓٞ :12المادة 

 . حٰٛشٟ٪ٕ

 

 .حٛشثٰظ ٩ح٠ٛذٯش ٟغئ٩ال١ ه٢ ط٤ِٰز أك٘خٝ ٧ز٥ حٛظو٠ٰٜخص: 13المادة 
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  .2017منهاج العمل وبرامج التدقٌق لعام : ثالثا

ان دائرة الرقابة االدارٌة والمالٌة قامت بوضع منهاج عمل وبرامج تدقٌق تحدد سٌر عمل الدائرة كما 

 .هو مبٌن أدناه

 :- برامج التدقٌق السابق لعملٌة الصرؾ وتشمل  -1

 اسم البرنامج الرقم
 . دٌنار (500)المطالبات المالٌة لسندات الصرؾ التً تزٌد عن   -أ

 .مكافات نهاٌة الخدمة ومستحقات من تنتهً خدماتهم فً الجامعة   -ب

 .الدفعات النهائٌة للعطاءات  -خ
 

 : - برامج التدقٌق الالحق وٌشمل البرامج التالٌة  -2
 اسم البرنامج الرقم
 الرسوم الجامعٌةتدقٌق   -أ
  دٌنار500تدقٌق سندات الصرؾ والقٌد والتً قٌمتها أقل من   -ب
  وعالوات العاملٌن بالجامعةتدقٌق الرواتب  -خ

 صندوق االستثمارالختامٌة لحسابات التدقٌق   -ز
   الخدمةصندوق االدخار واإلسكان ومكافؤة نهاٌةل  الختامٌةحساباتالتدقٌق   -ج

 تدقٌق التسوٌات البنكٌة  -ذ

 تدقٌق السلؾ   -خ

 جرد مفاجئ للصندوق العام والصنادٌق الفرعٌة  -ز

 تدقٌق الكفاالت   -ش

  ونفقات األنشطة التً ٌنفذها تدقٌق حسابات نادي الجامعة  -ض

 تدقٌق المكافآت المالٌة التً تصرؾ للعاملٌن فً الجامعة  -ظ

 تدقٌق الذمم المستحقة للجامعة على المبعوثٌن الدارسٌن فٌها من جهات اخرى  -غ

 تدقٌق الذمم المستحقة للجامعة على المبعوثٌن على نفقتها داخل الجامعة أو خارجها  -ؾ

 تدقٌق وحصر االمانات المالٌة فً الجامعة   -ص

 تحلٌل الموقؾ المالً للجامعة  -ض
 

  - برامج التدقٌق اإلداري  -3

 اسم البرنامج الرقم

تدقٌق دوام الموظفٌن اإلدارٌٌن والفنٌٌن ومؽادراتهم وإجازاتهم السنوٌة والمرضٌة    -أ

 واالضطرارٌة والعرضٌة

تدقٌق القرارات اإلدارٌة الصادرة عن اللجان المختلفة فً الجامعة   -ب

 (اللجنة األولى والثانٌة والتؤمٌن الصحً  )

 تدقٌق إجازات التفرغ العلمً واإلجازات بدون راتب واالنتداب واإلعارة  -خ

  تدقٌق العبء التدرٌسً ألعضاء هٌئة التدرٌس  -ز

 تدقٌق ومتابعة الدارسٌن العاملٌن بالجامعة   -ج

تدقٌق العقود مع شركات االتصاالت الخلوٌة والتؤكد من مدى التزامها بدفع المستحقات    -ذ
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  : -برامج التدقٌق فً دائرة اللوازم  -4

 اسم البرنامج الرقم
 تدقٌق قرارات وطلبات الشراء   -أ

 مكتبة الجامعة/تدقٌق مشترٌات الكتب واإلعارة والؽرامات   -ب

 جرد مفاجئ على مستودعات الجامعة  -خ

 تدقٌق عقود الصٌانة  -ز
 

  : - برامج الدراسات  -5
 اسم البرنامج الرقم
  بما فٌها ومقارنتها مع السنوات السابقةلملكة رانٌا إٌرادات ونفقات مركز ادراسة  -أ

 العقود واالتفاقٌات الخاصة بالدراسات والتدرٌب 
  إٌرادات ونفقات مطاعم الجامعةدراسة  -ب

  إٌرادات ونفقات المدرسة النموذجٌةدراسة  -خ

  كفاٌة أنظمة السالمة العامة فً الجامعةدراسة مدى  -ز

  إٌرادات ونفقات مطبعة الجامعةدراسة  -ج

  نفقات التؤمٌن الصحً والتؤمٌن على الحٌاةدراسة إٌرادات و  -ذ

  إٌرادات ونفقات المإتمرات والندوات وورش العمل فً الجامعةدراسة  -خ

 واإلعالم وتدقٌق األعالم والدروع والشارات فً دائرة العالقات العامة دراسة  -ز

.  وضع النظافة فً الحرم الجامعً دراسة   -ش

إٌرادات ونفقات مركز اللؽات  دراسة    -ض

  (العالمٌة والوحدات) دراسة إٌرادات ونفقات إسكان العاملٌن  فً اربد وشقق العقبة   -ظ

  

 :- والمالً للطلبةاإلداري برامج التدقٌق  -6
 

 اسم البرنامج الرقم
 تدقٌق سندات الصرؾ والقٌد التحاد الطلبة والحسابات الختامٌة لالتحاد  -أ

 تدقٌق إٌرادات ونفقات سكن الطالبات   -ب

 .تدقٌق إٌرادات ونفقات صندوق الطالب المحتاج وصندوق المساعدات المالٌة الطارئة للطالبات   -خ

 تدقٌق قرارات منح قروض الطلبة   -ز
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برامج تدقٌق دائرة 

الرقابة اإلدارٌة 

والمالٌة التً تم 

 2016تنفٌذها عام 
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  التدقٌق المالً:القسم األول

 
  :-برامج  التدقٌق  السابق لسندات  الصرؾ:  اوالً   

 عـ٤ذحص حٛظشٍ ٩ع٤ذحص حٰٛٔذ ّ ٢ٟ دحثشس حٛشٓخرش حإلدحسٯش ٩ح٠ٛخٰٛش رظذٓٮٌقوم مدقق متفرغ

حٛظخدسس ه٢ حٛذحثشس  ح٠ٛخٰٛش ، كٰغ طٞ حٛظلْٔ ٢ٟ أ١ ح٤ِٛٔخص طظشٍ رظ٪سس ع٠ٰٜش ٩ُْ 

 . حألط٪ٙ ح٠ٛلخعزٰش ح٠ٛظزوش ٩٩ًُٔخ ٜٛٔ٪ح٢ٰ٣ ٩حأل٣ل٠ش ٩حٛظو٠ٰٜخص ٩حٛٔشحسحص ح٤ٛخُزس ُٮ حٛـخٟوش

 :-وقد اشتمل التدقٌق السابق لعملٌة الصرؾ البرامج التالٌة

 رٜي هذد ٧ز٥ حٛغ٤ذحص دٌنار حٌث (500)تزٌد قٌمتها عن عـ٤ذحص حٛظشٍ حٛظٮ -  أ 

 .  ع٤ذًح (3400)

 . ُٮ حٛـخٟوش ٩حالٓظـخهخص ح٠ٛظشطزش ه٨ٰٜٞ الحركات الشهرٌة لرواتب العاملٌن-  د 

  .بالدفعة األخٌرة للعطاءاتع٤ذحص حٛظشٍ حٛخخطش -  ص 

 .مستحقات العاملٌن الذٌن تنتهً خدماتهم فً الجامعةع٤ذحص طشٍ - ع 

 

 

 أسروش (34125)وتبٌن من خالل التدقٌق السابق لعملٌة الصرؾ وجود سند صرؾ بقٌمة 

٩ػالػ٢ٰ أًِٛخ ٩ٟخثش ٩خ٠غش ٩هششٯ٢ دٯ٤خسح خخص ر٪صحسس حٛظوٰٜٞ حٛوخٛٮ ، كٰغ طٞ اٯٔخٍ 

طشٍ ٧زح ح٠ٛغظ٤ذ رغزذ طشٍ ٧زح ح٠ٛزٜي عخرًٔخ ، ٩ط٠ض ٟخخؿزش ٟذٯش حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٛضٯخدس 

 .حال٧ظ٠خٝ ٢ٟ ٓزٚ حألٓغخٝ ح٠ٛو٤ٰش ُٮ حٛذحثشس ٩خخطش ٓغٞ حٛظذْٰٓ ٛوذٝ ط٘شحس رٖٛ ٟغظٔزال
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 :-برامج التدقٌق الالحق لسندات  الصرؾ والقٌد:    ثانٌاً 

قامت الدائرة بالتدقٌق على سندات الصرؾ والقٌد من حٌث تدقٌق المستندات حسابٌاً 

ومحاسبٌاً للتؤكد من صحتها وحسب بنود الموازنة العامة للجامعة والتؤكد من وجود 

مخصصات الذي صرفت على أساسه تلك المستندات ، وكذلك التؤكد من معززات الصرؾ 

القانونٌة وتوقٌع المستندات من قبل المفوضٌن بالتوقٌع، وقد اشتمل التدقٌق  البرامج 

 :-التالٌة

 -:برنامج تدقٌق السلؾ فً الجامعة- 1

طٞ ط٤ِٰز رش٣خٟؾ طذْٰٓ حٛغَٜ ر٘خُش أ٣٪حه٨خ ٩رٖٛ ٜٛظؤٗذ ٢ٟ ٓخ٣٪٣ٰظ٨خ ٩ح١ حٛظشٍ ٨٤ٟـخ           

 ٢ٟ أطلخد ح٩طغذٯذ٧خ   ٯظٞ كغذ حألط٪ٙ ٩ٗزٖٛ حٛظؤٗذ ٢ٟ طلش حِٛ٪حطٰش ٩حهظ٠خد٥

٩حٛظؤٗذ ٢ٟ أ١ حٛظشٍ ٛششحء أط٤خٍ أ٩ ٟ٪حد ًٰش ٟظ٪ُشس ُـــٮ ،  حٛوالٓش كغذ حألط٪ٙ 

 :- ٩ح١ حٛغِٜش حعظخذٟض ٌٜٛخٯش حٛظٮ طشُض ٢ٟ أؿ٨ٜخ ٧٩ز٥ حٛغَٜ ٧ٮ، ح٠ٛغظ٪دهخص 

 عَٜ حٛش٩حطذ * عَٜ ح٠ٰٛخ٩ٟخص   *  عَٜ ح٤ِٛٔخص ح٤ٛؼشٯش              * 

 عَٜ ح٤ِٛٔخص ح٠ٛئٓظش*  عَٜ ٟوظ٠ذ حٛظشٍ         *  عَٜ ح٠ٛشخسٯن               * 

 عَٜ ح٠ٛشخسٯن ٩حٛزلغ * عَٜ ح٠ٛزو٪ػ٢ٰ          * عَٜ حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ         * 

 .                                                                       حٛو٠ٜٮ ٩حٛلِشٯخص حألػشٯش

  ٟخ 28/11/2016طز٢ٰ روذ ٟشحؿوش ٩طذْٰٓ ٗش٪ُخص حٛغَٜ ح٠ٛظش٩ُش كظ٬ طخسٯخ  -أ

 :-ٯٜٮ

   دٯ٤خس955769                    28/11/2016تهغ رصٍض انسهف انًصرٔفح درى ذارٌز 

    دٯ٤خس769143 تهغ رصٍض سهف انًشارٌغ صاسم انجايؼح                             

   دٯ٤خس 818203 رٜي  سطٰذ حٛغَٜ ًٰش ح٠ٛغذد٥                                    

 :-   ٣٩ظٰـش  ٛظذْٰٓ عَٜ ح٠ٛشخسٯن  طز٢ٰ هذٝ طغذٯذ عَٜ ٢ٟ ع٤٪حص عخرٔش ه٬ٜ حٛـ٨خص أد٣خ٥  -ب

ٟشٗض حٛ٘ظذ 

 حالسد٣ٮ

ٯ٪ؿذ ٓؼٰش  ) 2000ٟظش٩ُش ٢ٟ هخٝ    دٯ٤خس 27017.655

 (ٟشُ٪هش ٛذ٫ ح٠ٛلخٗٞ ح٠ٛخظظش

٩ٗخالص هزذ حٛشكٰٞ  
 حٛظـخسٯش

ٛٞ ٯظٞ حٛظؤٗذ ٢ٟ سطٰذ حٛغِٜش ٗ٪١ َٟٜ    دٯ٤خس2083.00
حٛوـخء ٩ع٤ذحص حٛظشٍ ٩حٰٛٔذ ًٰـش  

 .ٟ٪ؿ٪دس ٛذ٫ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش
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 طز٢ٰ أ١ ٤٧خٕ عَٜ دحث٤ش طخض ح٠ٛزٗ٪سٯ٢ طخٰٛخ  رغزذ هذٝ حػزخص حٛزٟش ح٠ٛغظلٔش ه٨ٰٜٞ  -ت

ُٮ عـالص حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش كغذ ٟخ ؿخء ُٮ ٟزٗشس  سثٰظ  ٓغٞ ح٤ِٛٔخص ح٠ٛ٪ؿ٨ش ٛشثٰظ 

 :- ٓغٞ حٛش٩حطذ ٠٧٩خ

ُش٩ٓخص طغذٯذ عِٜش كغ٠ض ٢ٟ ٓغٞ  دٯ٤خس118.500 ع٠ٰق ٟل٠٪د ٗشحع٦٤. د.أ
 . حٛش٩حطذ ٩ك٨شص صٯخد٥ ه٢ حٛغِٜش

ُش٩ٓخص طغذٯذ عِٜش كغ٠ض ٢ٟ ٓغٞ  دٯ٤خس101.250 ح٣ظظخس ًخص٭ ٟظـ٬ِ. د
 حٛش٩حطذ ٩ك٨شص صٯخد٥ ه٢ حٛغِٜش

 

 ٟظش٩ُش ٜٛذٗظ٪س هذ٣خ١ حك٠ذ حٛزظ٪ٙ ٜٛوالؽ خخسؽ سلفة تؤمٌن صحً  طز٢ٰ أ١ ٤٧خٕ -ث

 .  ٛٞ طغذد روذ21/8/2016دٯ٤خس رظخسٯخ    (20000)حٛزالد ر٠ٰٔش 

 ٛٞ طغذد روذ ٟظش٩ُش ٠ٜٛلخعذ حك٠ذ هٜٮ حٛلغ٢ٰ سلفة نفقات مإقته طز٢ٰ أ١ ٤٧خٕ -ج

ٛششحء ٟ٪حد ط٠٪ٯ٤ٰش ٛٔغٞ حٛظٌزٯش ه٠ٜخ رخ٦٣ طٞ حكخٛش  دٯ٤خس (  2956.818)هزٰذحص ر٠ٰٔش 

 . 11/10/2016هـخء ششحء ٟخدس حٜٛل٪ٝ ٢ٟ ٓزٚ دحثشس حٛوـخءحص  رظخسٯخ 

 ٜٛغخثْ هزخط هؼخ٦٤ٟ ٛشكٜش ه٠شس ٜٛغو٪دٯ٦  رظخسٯخ سلفة مٌاوماتطز٢ٰ أ٦٣  طٞ طشٍ -  ح

 . ٩طٞ حٌٛخء حٛشكٜش ٩ٛٞ ٯظٞ طغذٯذ حٛغ٦ِٜ ٌٛخٯش حال١  (647.50)، ٠ٰٓ٩ظ٨خ 23/6/2016

 دٯ٤خس 1000 رخعٞ ح٠ٛشك٪ٝ ٟل٠ذ  ط٠ٰض رخؿ٪س٭ ر٠ٰٔش سلفة راتب  طز٢ٰ أ١ ٤٧خٕ -خ

 ٩ٛٞ ٯظٞ طغذٯذ٧خ روذ كٰغ ح١ َٟٜ ح٠ٛشك٪ٝ ًٰش ٟ٪ؿ٪د ُٮ ٓغٞ 2011طشُض هخٝ 

 . حٛش٩حطذ

 ٜٛذٗظ٪س ٟل٠ذ ٟل٠٪د ؿوخ٤ٟش ٤ٟز (مإتمر االتجاهات المعاصرة)سلفة   طز٢ٰ أ١ ٤٧خٕ -د

 .دٯ٤خس ٛٞ طغذد روذ  (1500)   ٠ٰٓ٩ظ٨خ 17/4/2016طخسٯخ 

 ٜٛذٗظ٪س طِ٪ح١ ٟل٠ذ ٣خؿٮ هزٰذحص ٤ٟز طخسٯخ (مإتمر الكٌمٌاء)هناك سلفة   طز٢ٰ أ١ -ذ

 .ٛٞ  طغذد روذ (1500) ٠ٰٓ٩ظ٨خ 13/4/2016

 . ٠ٜٛزٗ٪سٯ٢ أد٣خ٥ ك٨شص صٯخدس ُٮ حٛشطٰذسلؾ دائنة  طز٢ٰ أ١ ٤٧خٕ -ر

 حٰٜٛ٘ش/حٛذحثشس حالعٞ ح٠ٛزٜي رخٛذٯ٤خس سٓٞ حٛغِٜش ٣٩٪ه٨خ

 ٰٜٗش حالػخس ٩حطَ سصّ ك٪حس٭ 84.750  (ٝ.ط) 2103023830

 ٰٜٗش حالٓظظخد حعالٝ حك٠ذ خخٛذ  91.100 (ٝ.ط) 2103021636

 ٰٜٗش حٛغٰخكش  ُخشٯش ٟخؿذ دسحٯغش 77.00  (ٝ.ط)  2103026906

 دحثشس حٛخذٟخص ح٣ظظخس ٟل٠٪د ؿ٪ٯغخص 83.333 (س. ط) 2103043631
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دٯ٤خس ٤ٟز ع٤٪حص  (30) طز٢ٰ أ١ ٤٧خٕ عِٜش  طخ٢ٰٟ طلٮ رخعٞ ع٨خد هٜٮ حٛٔؼخ٥ ر٠ٰٔش -س

 .    عخرٔش ٩ٛٞ   طغذد روذ

دٯ٤خس  (929.170)  طز٢ٰ أ١ ٤٧خٕ عِٜش سحطذ رخعٞ ُٰظٚ هزذحهلل حٛظٔش دحث٤ش ٠ٰٓ٩ظ٨خ-ش

 .ك٨شص صٯخدس ُٮ  سطٰذ حٛغَٜ

 .ُٜظ  (50)عِٜش ٠ٰٓش ٗٚ ٨٤ٟخ طٔٚ ه٢  (12)  ٛ٪كق ٩ؿ٪د عَٜ رغٰـش هذد٧خ -ص

 طز٢ٰ أ ١ ٟغظ٪دم حالسشَٰ حٛز٭ طلِق ٦ُٰ حٛ٪ػخثْ ٩حٛغ٤ذحص ٩حٛغـالص ح٠ٛخٰٛش ًٰش -ض

 . ٟشطذ ٩ٯلظخؽ ا٬ٛ ٟضٯذ ٢ٟ حال٧ظ٠خٝ

 :- المتعلقة ببرنامج تدقٌق السلؾ بكافة أنواعهاالتوصٌات

 . ح١ طٔ٪ٝ دحثشس ح٠ٛخٰٛش ر٠ظخروش طغذٯذ حٛغَٜ ح٩اًل رؤ٩ٙ -أ

ح١ طٔ٪ٝ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٩دحثشس حٛشئ١٩ حٛٔخ٣٪٣ٰش ر٠ظخروش ٓؼٰش ٟشٗض حٛ٘ظذ حالسد٣ٮ  -ب

 . دٯ٤خس (27017.655)كٰغ ٯغظلْ ه٬ٜ ح٠ٛشٗض عِٜش  ٠ٰٓظ٨خ 

ح١ طٔ٪ٝ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش رخٛزلغ ه٢ َٟٜ ٩ٟغظ٤ذحص ٩ٗخالص هزذ حٛشكٰٞ حٛظـخسٯش  ٰٛظٞ  -خ

 . حٛظؤٗذ ٢ٟ  ٠ٰٓش حٛغِٜش كٰغ  طل٨ش ُٮ حٛغَٜ ٢ٟ هذس ع٤٪حص

عِٜش  ٣لشًح أل١ ٠ٰٓش ٗٚ ٨٤ٟخ ص٧ٰذس  (12)أ١ ٯظٞ  اًالّ حٛغَٜ حٛزغٰـش ٩هذد٧خ  -ز

 .ُٜظ (50)ؿذح ٩ طٔٚ ه٢ 

 (س) ٰٓخٝ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش رظغـٰٚ ٠ٰٓش حٛغَٜ ح٠ٛغظلٔش ه٬ٜ ح٠ٛزٗ٪سٯ٢  ُٮ  ر٤ذ سٓٞ  -ج

 . كظ٬ ٯظٞ حِٓخٙ حٛغَٜ حٛذحث٤ش

ٰٓخٝ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ر٠ـخٛزش حٛذٗظ٪س هذ٣خ١ أك٠ذ حٛزظ٪ٙ رظغذٯذ حٛغِٜش ح٠ٛغظلٔش ه٦ٰٜ  -ذ

 (.عِٜش طؤ٢ٰٟ طلٮ ٜٛوالؽ خخسؽ حٛزالد)دٯ٤خس  (20000)٠ٰٓ٩ظ٨خ 

  ٟـخٛزش حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٜٛغٰذ أك٠ذ هزٰذحص ح٠ٛ٪كَ ٛذ٫ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش رظغذٯذ حٛغِٜش -خ   

ح٠ٛغظلٔش ه٦ٰٜ ٣ٔذح ٗ٪١  حٌٛشع حٛز٭ طشُض ٢ٟ أؿ٦ٜ ح٣ظ٬٨ ٠ٰٓ٩ظ٨خ 

 .  دٯ٤خسح (2956.818)

  ٟـخٛزش حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٜٛغٰذ هزخط هؼخ٤ٟش عخثْ حٛلشٗش رظغذٯذ حٛغِٜش ح٠ٛغظلٔش ه٦ٰٜ -د  

 .   دٯ٤خسح ٗ٪١ ح٠٨٠ٛش حٛظٮ طشُض ٢ٟ أؿ٨ٜخ حٛغِٜش أٌٰٛض (647.5)٣ٔذح ٠ٰٓ٩ظ٨خ 

دٯ٤خس ٩حٛذٗظ٪س    (1500)  أ١ طٔ٪ٝ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ر٠ـخٛزش ٗٚ ٢ٟ حٛذٗظ٪س ٟل٠ذ ؿوخ٤ٟش -  ذ

 . دٯ٤خس رظغذٯذ حٛغَٜ ح٠ٛغظلٔش ه٨ٰٜٞ (1500)طِ٪ح١ هزٰذحص 
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 . (ص) ٰٓخٝ ٓغٞ حٛش٩حطذ ٩ ٓغٞ ح٤ِٛٔخص رخٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش رظظ٪ٯذ حٛغَٜ حٛ٪حسدس ُٮ ر٤ذ -ر  

 أ١ ٯٔ٪ٝ ٓغٞ ح٠ٛ٪حص٣ش ُٮ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش رخ٠ٛظخروش ٩حٛظ٤غْٰ ر٢ٰ حالٓغخٝ ٛظغذٯذ حٛغَٜ -ز  

 .  أ٩ٙ رؤ٩ٙ ٩هذٝ طش٨ٗخ ٨٤ٛخٯش حٛوخٝ

 أ١ طٔ٪ٝ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش رخٛزلغ ه٢ َٟٜ ح٠ٛشك٪ٝ ٟل٠ذ ط٠ٰض رخؿ٪س٭ ٩حٛشؿ٪م ح٬ٛ - س

ع٤ذ طشٍ ٟغظلٔخط٦ ٠ٛوشُش ٧ٚ طٞ كغٞ حٛغِٜش ح٤٠٠ٛ٪كش ٢ٟ ٟغظلٔخط٦ حٝ ال ، ٰٛظٞ 

 .  طغ٪ٯظ٨خ كغذ  حألط٪ٙ

 أ١ طٔ٪ٝ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش رظ٤لٰٞ ٩طشطٰذ ٨ُ٩شعش ح٠ِٜٛخص ح٠ٛ٪ؿ٪دس ُٮ ح٠ٛغظ٪دم كظ٬ ٯظٞ -ص

 .حٛشؿ٪م ا٨ٰٛخ رغ٨٪ٛش
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  :برنامج تدقٌق حسابات صندوق االدخار وصندوق نهاٌة الخدمة وصندوق اإلسكان-  2

قامت الدائرة بتدقٌق ومراجعة الحسابات الختامٌة لصنادٌق االدخار واإلسكان ونهاٌة        

 :- وقد خلصت الدراسة إلى ما ٌلً 2015الخدمة لعام 

 -:  صندوق االدخار 2/أ

  دٯ٤خسًح  (2131421 )31/12/2015رٜي سطٰذ ط٤ذ٩ّ حالدخخس ٛذ٫ حٛز٤ٖ ُٮ. 

  31/12/2015رٰخ١ ٠ٰٓش ٟ٪ؿ٪دحص ط٤ذ٩ّ حالدخخس ٠ٗخ ُٮ-:  

 البٌـــــــــــــــــــــــــــــان تسلسل
 القٌمة بالدٌنار

 مالحظات
 دٌنار فلس

  2131421 000 سطٰذ حٛظ٤ذ٩ّ ُٮ حٛز٤٪ٕ 1

  1543405 000 ٓش٩ع ح٠ٛشظش٢ٰٗ 2

  5193139 000 حالعظؼ٠خسحص 3

  327082 000 رٟٞ ٟذٯ٤ش 4

  1860550 000 عَٜ ٟذٯ٤ش 5

  76107 000 ُشّ طٰٰٔٞ حألسحػٮ 6

  11131704 000 المجموع 
 

  31/12/2015رٰخ١ ٠ٰٓش ٟـٜ٪رخص ط٤ذ٩ّ حالدخخس ٠ٗخ ُٮ-: 

 البٌـــــــــــــــــــــــــــــان تسلسل
 القٌمة بالدٌنار

 مالحظات
 دٌنار فلس

  2344438 000 %5ٟغخ٠٧ش ح٠ٛشظش٢ٰٗ  1

  4713932 000 %10ٟغخ٠٧ش حٛـخٟوش  2

  1236280 000 ُ٪حثذ ٟ٪صهش 3

  2491413 000 أسرخف ٟ٪صهش 4

  320899 000 حالكظٰخؿٰخص 5

  719 000 أٟخ٣خص ٌٰٜٛش 6

  24023 000 أسرخف ًٰش ٟ٪صهش 7

  11131704 000 المجموع

  دٯ٤خس ح  (320899)رٌٜض ٠ٰٓش حالكظٰخؿٮ ٛظ٤ذ٩ّ حالدخـــــخس. 
   ّدٯ٤خسًح  (24109)رٌٜض ح٠ٛظخسٯَ حإلدحسٯش ٜٛظ٤ذ٩. 

  ٝدٯ٤خسح  (26603 )2015رٌٜض خغخثش ٟلِلش حألع٨ٞ ٜٛظ٤ذ٩ّ ٛوخ. 
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 . 2015صندوق مكافؤة نهاٌة الخدمة لعام - 2/ب

  ٝدٯ٤خسح  ( 45771 ) 2015حٛشطٰذ ح٤ٛٔذ٭ ُٮ رذحٯش هخ. 

  ٝدٯ٤خسًح  ( 49511179 ) رٌٜض 2015ٟـ٠٪م ٰٟضح٣ٰش حٛظ٤ذ٩ّ ُٮ ٨٣خٯش هخ

 :-ٟ٪صهش ٠ٗخ ٯٜٮ

 .دٯ٤خسًح  (44545352)ٟذُ٪هش ٠ٜٛغظ٢ٰٰٜٔ    ٟ٘خُآص   -  

 .دٯ٤خسًح  (  5002602)عَٜ ٟظش٩ُش ٜٛوخ٢ٰٜٟ        -  

 .دٯ٤خسح  ( 52149 ) (ٟوخسٯ٢ ٤ٟ٩ظذر٢ٰ )رٟٞ ٟغظلٔش  -  

 .دٯ٤خسح  ( 49511179)ح٠ٛـ٠٪م    - 
 

  :-2015 اإلسكان لعام قصندو- 2/ت

  ٝدٯ٤خسًح ٟ٪صهش ٠ٗخ ٯٜٮ  (188010 )2015ٟـ٠٪م ٰٟضح٣ٰش حٛظ٤ذ٩ّ ٛوخ-: 

  31/12/2015رٰخ١ ٟ٪ؿ٪دحص ط٤ذ٩ّ حالع٘خ١ ٠ٗخ ُٮ-:  

 البٌـــــــــــــــــــــــــــــان تسلسل
 القٌمة بالدٌنار

 مالحظات
 دٌنار فلس

  23926 000 حٛٔش٩ع ح٤٠٠ٛ٪كش ٟن حِٛ٪حثذ 1

  164084 000 سطٰذ ٣ٔذ٭ ٛذ٫ حٛز٤٪ٕ         2

  188010  ح٠ٛـ٠٪م

 

  31/12/2015رٰخ١ ٟـٜ٪رخص ط٤ذ٩ّ حالع٘خ١ ٠ٗخ ُٮ -: 

 البٌـــــــــــــــــــــــــــــان تسلسل
 القٌمة بالدٌنار

 مالحظات
 دٌنار فلس

  108672 000 كٔ٪ّ ح٠ٛشظش٢ٰٗ               1

  46038 000 %10حكظٰخؿٮ كخالص ؿخسثش  2

  9226 000  ٟغظلٔش ًٰش ٟغذدسإٌراصاخ 3

  24074 000 ٩ُش ٢ٟ ع٤٪حص عخرٔش          4

  188010  المجموع

 

 :-برنامج تدقٌق صنادٌق االدخار واإلسكان ونهاٌة الخدمةالتوصٌات ب

  

  .األصٕل ٢ٟ ح٠ٛٔظشػ٢ٰ كغذ اإلسكاٌ ٟظخروش طلظٰٚ ٓش٩ع 
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 :-برنامج تدقٌق حصر األمانات المالٌة - 3

    قامت الدائرة بتدقٌق ومراجعة وحصر كافة األمانات المالٌة لدى الجامعة وقد تبٌن أن     

 :- هنالك أمانات موزعة كما ٌلً 

  .(.. …ط٤خدٯْ ، ٟئعغخص ، حٓظـخهخص ش٨شٯش ٟلخٗٞ  )أٟخ٣خص ش٨شٯش   3/أ

 .أٟخ٣خص ٟئط٠شحص ٩أرلخع ه٠ٰٜش ٣٩ذ٩حص ٩٩سػ ه٠ٚ  3/     ب

 .أٟخ٣خص ٟشخسٯن ه٠ٰٜش  3/     ت

 .أٟخ٣خص طلض حٛـٜذ  3/     ث

  .(. …ششٗخص ٩أشخخص  )أٟخ٣خص ٟظِشٓش  3/     ج

 

 :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج  حصر األمانات المالٌة 

ػش٩سس ٟشحؿوش ٩ٟظخروش اًالّ حألٟخ٣خص حٛٔذٯ٠ش ٢ٟ خالٙ ٓغٞ ح٠ٛ٪حص٣ش ٩ه٠ٚ  - أ

 .حٛظغ٪ٯخص  حٛالصٟش ، ٩طل٪ٯ٨ٜخ ٛلغخد حٛـخٟوش ر٠٪ؿذ أك٘خٝ ح٤ٛلخٝ ح٠ٛخٛٮ 

ٟل٠ذ ح٠ٛ٪٤ٟٮ  ٩ر٠ٰٔــــش /  حإلٯوخص ٜٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٠ٛوخٛـش أٟخ٣خص ُ٪حثذ حإلع٘خ١  - ب

( 6009)ر٠ٰٔش   (99)٩ (101)دٯ٤خسح ، ٩ أٟخ٣خص ٗظخد هشرٮ  ( 1845 س315)

 .دٯ٤خسح ٩رٖٛ رشد حألٟخ٣خص ا٬ٛ أطلخر٨خ كغذ حألط٪ٙ
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 :-  ومراجعة تسدٌدات قروض الطلبة برنامج تدقٌق-  4

 :- وتبٌن ما ٌلً 2015     قامت الدائرة بالتدقٌق على تسدٌدات قروض الطلبة لعام 

  ٝدٯ٤خسًح (1419825  = ) 2015رٜي سطٰذ ٓش٩ع حٛـٜزش كظ٬ ٨٣خٯش هخ. 

  ٝدٯ٤خسًح (266730 = )2015رٌٜض طغذٯذحص ٓش٩ع حٛـٜزش ح٠ٛلظٜش ٛوخ. 

  دٯ٤خسح (31488= ) 31/12/2015حٛشطٰذ حٛز٤٘ٮ ٜٛظ٤ذ٩ّ ُٮ. 

  طظٞ ه٠ٰٜش طلظٰٚ حٛٔش٩ع ح٠ٛغظلٔش ه٬ٜ حٛـٜزش ٢ٟ ٓزٚ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٢ٟ

خالٙ ٟخخؿزش ح٠ٛٔظشػ٢ٰ ٩ِٗالث٨ٞ ٩رخٛظ٤غْٰ ٟن حٛ٪صحسحص ٩حٛذ٩حثش 

 .حٛل٘٪ٰٟش

 :- تسدٌدات قروض الطلبة المتعلقة ببرنامج التوصٌات

ػش٩سس ح٠ٛظخروش ٩حٛظ٤غْٰ ر٢ٰ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٩ه٠خدس شئ١٩ حٛـٜزش ٜٛلٰٜ٪ٛش د١٩  - أ

حصد٩حؿٰش طشٍ حٛٔش٩ع أ٩ ح٠ٛغخهذحص ٜٛـالد ٩اؿشحء ٟـخرٔش ر٢ٰ أع٠خء 

 .حٛلخط٢ٰٜ ه٬ٜ ٓش٩ع ٢ٟ حٛـخٟوش  ٤ٟ٩ق حٛظوٰٜٞ  حٛوخٛٮ 

 حٛظؤٰٗذ ه٬ٜ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش رؼش٩سس ٟـخٛزش حٛـٜزش أ٩ ِٗالث٨ٞ ٛظغذٯذ حٛٔش٩ع  - ب

 .ح٠ٛغظلٔش ه٨ٰٜٞ أ٩اًل رؤ٩ٙ
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  ::-برنامج تدقٌق ومراجعة المكافآت المالٌة للعاملٌن فً الجامعة أثناء الدوام الرسمً - 5

  طٞ ٟشحؿوش ٩طذْٰٓ ٗظذ طَٰٜ٘ حٛوخ٢ٰٜٟ حٛزٯ٢ طظشٍ ٨ٛٞ ٟ٘خُؤس ٟخٰٛش ٠ٛوشُش ٟذ٫ 

  .2004ٛغ٤ش  (31)ح٣غـخ٨ٟخ ٩ط٪ح٨ُٔخ  ٟن ٣لخٝ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حالدحسٯ٢ٰ ٩ح٢ٰٰ٤ِٛ سٓٞ 

 : - ٩ُٮ ػ٪ء رٖٛ ُٔذ  طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ

 ٢ٟ ٣لخٝ (25)٣ض ح٠ٛخدس تنسجم أو تتوافق مع  مكافآت مالٌةح٠ٛ٪كِ٪١ حٛزٯ٢ ٯظٔخػ٪١  -أ

 :-  ُجخط٨ٞ ٠ٗخ ٯٜٮ2004ٛغ٤ش  (31)      ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حالدحسٯ٢ٰ ٩ح٢ٰٰ٤ِٛ سٓٞ 

 ٜٛو٠ٚ ر٠٘خُؤس ٟخٰٛش ش٨شٯش رذ٩حٝ س سع٠ٮدٟ٪كِ٪١ ٯظٞ طو٨٤ٰٰٞ ر٠٪ؿذ ٗض 

٢ٟ  (أ/25)ٗخٟٚ طظشٍ ٨ٛٞ ر٠٪ؿذ حشوخس ش٨ش٭ خـٮ، ع٤ذح ٤ٛض ح٠ٛخدس 

ٟ٪كًِخ، ٩ٟـ٠٪م ٟخ  (15) ٩هذد٧ٞ ٣لخٝ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حإلدحسٯ٢ٰ ٩حِٛظ٢ٰٰ

 . دٯ٤خسح (10674)ٯظشٍ ٨ٛٞ ٢ٟ ٟ٘خُآص ٟخٰٛش ش٨شٯش 

  كِ٪١ طٔظؼٮ ؿزٰوش ه٨ٜ٠ٞ رش٘ٚ دحثٞ رخٛو٠ٚ خخسؽ أ٩ٓخص حٛذ٩حٝ حٛشع٠ٮ٪ٟ

( 5)٩هذد٧ٞ  (د/25)ع٤ذح ٤ٛض ح٠ٛخدس  طظشٍ ٟ٘خُآص ٨ٛٞ ٩أٯخٝ حٛوـٚ

 . دٯ٤خسح (440)ٟ٪ك٢ِٰ،  ٩ٟـ٠٪م ٟخ ٯظشٍ ٨ٛٞ ٢ٟ ٟ٘خُآص ٟخٰٛش ش٨شٯش 

  كِ٪ ٟشٗض حٛلخعذ ٩ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛزٯ٢ ٯظٞ ط٨ِٰٜ٘ٞ رخٛو٠ٚ خخسؽ أ٩ٓخص٪ٟ

 ٩روذ ح٣ـخص حٛو٠ٚ، حٛذ٩حٝ حٛشع٠ٮ ر٠٪ؿذ ٗظخد طَٰٜ٘ ٢ٟ ٟذٯش ح٠ٛشٗض 

 طظٞ حٛ٘ظخرش ح٬ٛ حالعظخر حٛذٗظ٪س سثٰظ حٛـخٟوش ٠ٜٛ٪حُٔش ه٬ٜ طشٍ ح٠ٛـٜ٪د 

ح٠ٛ٘خُآص حٛش٨شٯش ٨ٛٞ   ٟ٪كًِخ ٩ٯزٜي ٟٔذحس (14)ح٠ٛ٘خُؤس ح٠ٛـٜ٪رش ٩هذد٧ٞ 

 ، ٗزٖٛ روغ ٟ٪كِٮ ٟشٗض حٌٜٛخص حٛزٯ٢ ٯشحٓز٪١ ه٬ٜ حدٯ٤خس (849.105)

  . حالٟظلخ١ حٛ٪ؿ٤ٮ حٯخٝ حٛغزض ه٤ذ ٩ؿ٪د حٟظلخ٣خص

  ٢ٟ ٣لخٝ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ(ب/25)مكافآت مالٌة تخالؾ نص المادة ح٠ٛ٪كِ٪١ حٛزٯ٢ ٯظٔخػ٪١  -ب

:-  ٠ٗخ ٯٜٮ ِٟظ٢ٰٜ  2004ٛغ٤ش  (31)     حالدحسٯ٢ٰ  ٩ح٢ٰٰ٤ِٛ سٓٞ 

  خالل أوقات الدوام ٟ٪كِ٪١ ٯظٞ ط٨ِٰٜ٘ٞ رخٛو٠ٚ رؤه٠خٙ اػخُٰش ٩ٯظٞ ا٣ـخص٧خ

 ٟ٪كًِخ  (19) ٩هذد٧ٞ   ٩ٯظٔخػ٪١ ٟ٘خُآص ٟخٰٛش ش٨شٯش ٟغظ٠شس الرسمً

 .دٯ٤خسح (1115)٩ٟـ٠٪م ٟخ ٯظشٍ ٨ٛٞ ٢ٟ ٟ٘خُآص ٟخٰٛش ش٨شٯش 
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 ه٢ ؿشٯْ حٛو٠ذحء بإعمال محددة لمرة واحدة أو أكثر خالل العامٟ٪كِ٪١ ٯظٞ ط٨ِٰٜ٘ٞ  -خ

أ٩ ح٠ٛذسحء  ٜٛو٠ٚ خالٙ حٛذ٩حٝ حٛشع٠ٮ ، ٩ٯظٞ روذ رٖٛ ه٠ٚ ٗشَ رؤع٠خث٨ٞ ٟن ٗظخد 

سع٠ٮ ٟ٪ؿ٦ ٛألعظخر حٛذٗظ٪س سثٰظ حٛـخٟوش  الهظ٠خد٥ ٩طشٍ ح٠ٛ٘خُؤس ح٠ٛـٜ٪رش ،  

٧٩زح حٛظَٰٜ٘ ٦ُٰ ٟخخِٛظخ١ ٤ٛلخٝ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حإلدحسٯ٢ٰ ٩ح٢ٰٰ٤ِٛ ح٠ٛو٠٪ٙ ر٦ ُٮ حٛـخٟوش ،  

حأل٬ٛ٩ هذٝ  أخز ٟ٪حُٔش حالعظخر سثٰظ حٛـخٟوش ح٠ٛغزٔش ه٬ٜ حٛظَٰٜ٘، ٩حألخش٫ أ١ 

حأله٠خٙ ح٢ِٰٜ٘٠ٛ ر٨خ ٯظٞ ح٣ـخص٧خ خالٙ أ٩ٓخص حٛذ٩حٝ حٛشع٠ٮ ،  ٩ٟؼخٙ ه٬ٜ رٖٛ ٰٓخٝ 

ٟذٯش حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش  رظَٰٜ٘ ُشٯْ ٢ٟ روغ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ  ٛٔزغ حٛشع٪ٝ حٛـخٟوٰش ُٮ ٗٚ 

ُظٚ دسحعٮ ٩ٯظٞ روذ ح٣ـخص حٛو٠ٚ حٛ٘ظخرش ٛألعظخر حٛشثٰظ ألخز ٟ٪حُٔظ٦ ه٬ٜ طشٍ 

 .ح٠ٛ٘خُؤس ح٠ٛخٰٛش ح٠ٛـٜ٪رش ٩ٟٔذحس٧ز٥ ح٠ٛ٘خُؤس ٟظِخ٩ص ٢ٟ شخض ا٬ٛ آخش

 ٟخظِٜش ٯظٞ ط٨ِٰٜ٘ٞ ٢ٟ حألعظخر حٛشثٰظ إل٣ـخص لجان من الموظفٌن من وحدات تنظٌمٌة  -ز

  ٢ٟ وبعد إنجاز المهمة ٌتم المطالبة بصرؾ مكافؤة مالٌة لهمه٠ٚ ٠ٛظٜلش حٛـخٟوش ، 

ٛـ٤ش رٰن ٗظذ  )ٟذٯش دحثشس حٛخذٟخص حٛوخٟش ، ٩ٟؼخٙ ه٬ٜ رٖٛ  ٓزٚ ٟذٯش دحثشس حٜٛ٪حصٝ  أ٩

 . (٩ٛـ٤ش ششحء ح٠ٛ٪حد حٛظ٠٪ٯ٤ٰش ، ح٠ٛذسعش ح٠٤ٛ٪رؿٰش 

  :-ومن الجدٌر ذكره ما ٌلً 

  روغ ٟذسحء حٛذ٩حثش ٯٔ٪ٟ٪١ رظَٰٜ٘ روغ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ ح٤٠ٛظذر٢ٰ ٛذٯ٨ٞ ربه٠خٙ حػخُٰش

 .٩طشٕ روغ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حٛزٯ٢ ٧ٞ حٗؼش حخظظخص ٨٤ٟٞ 

  ٝٯظٞ رٗش أع٠خء أهؼخء ح٨ٰٛجش حٛظذسٯغٰش حٛزٯ٢ ٯظشٍ ٨ٛٞ ٟ٘خُآص خالٙ أ٩ٓخص حٛذ٩ح ٞٛ

٢ٟ ٣لخٝ ح٨ٰٛجش حٛظذسٯغٰش طغ٠ق رظشٍ طٜٖ  (أ/49)حٛشع٠ٮ  ٩رٖٛ أل١ ٣ض ح٠ٛخدس 

ٟ٘خُؤس ٣خثذ حٛشثٰظ ٜٛشئ١٩ حإلدحسٯش ه٢ طشأع٦ حؿظ٠خهخص سثٰظ  )ح٠ٛ٘خُآص ، ٨٤ٟ٩خ 

، ٣خثذ ه٠ٰذ شئ١٩  (ٛـ٤ش حٛوـخءحص ح٠ٛشٗضٯش ، ٩حؿظ٠خهخص ٛـ٤ش ط٤ذ٩ّ حألدخخس

طشأع٦ ٛـ٤ش )، ٟذٯش دحثشس حٛشئ١٩ حٛٔخ٣٪٣ٰش  (أع٦ ٛـ٤ش طلْٰٔ ٓؼخٯخ حٛـٜزش|طش)حٛـٜزش 

 .   (طلْٰٔ ػخ٣ٰش  ٛٔؼخٯخ حٛـٜزش
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برنامج تدقٌق الذمم المستحقة على الطلبة المبعوثٌن للدراسة فً الجامعة لعام - 6

2015-: 

     قامت الدائرة بالتدقٌق على الذمم المستحقة على الطلبة المبعوثٌن للدراسة فٌها  لعام 

 :- وتبٌن ما ٌلً 2015

 رخٛذٯ٤خس 28/11/2016رٌٜض ٠ٰٓش حٛزٟٞ ح٠ٛظشطزش ه٬ٜ حٛـ٨خص حٛزخهؼش كظ٬ طخسٯخ  . أ

ُٔؾ طغوش ٟالٯ٢ٰ ٩عزو٠خثش ٩عزو٪١ حَِٛخ  (9770473)حالسد٣ٮ ٟزٜي ٩ٓذس٥ 

 .٩أسرو٠خثش ٩ػالػش ٩عزو٪١ دٯ٤خسح

ُٔؾ  (297792)رٌٜض ٠ٰٓش حٛزٟٞ ح٠ٛظشطزش ه٬ٜ حٛـ٨خص حٛزخهؼش رخٛذ٩الس ٟزٜي ٩ٓذس٥  . ب

 . ٟخثظخ١ ٩عزوش ٩طغو٪١ حًِٛخ ٩عزو٠خثش ٩حػ٤خ١ ٩طغو٪١ د٩السًح

 رٌٜض 2016/2017طز٢ٰ أ١ ٠ٰٓش ح٠ٛزخٛي حٛظٮ طل٠ٜظ٨خ حٛـخٟوش ألخش ُظٚ دسحعٮ  . خ

ُٔؾ ٰٟٜ٪٣خ١ ٩ٟخثظخ١ ٩عظش ٩عزو٪١ حًِٛخ ٩ٟخثش ٩عزوش د٣خ٣ٰش كغذ ٟخ  (2276107)

 :-٧٪ ٟز٢ٰ أد٣خ٥ 

 المبلػ الذي تحمتله الجامعة  عدد الطلبة اسم الجهة الرقم

 2009915 1885 (حٛوغ٘شٯ٪١)ؿٜزش حٛـغٰٞ  1

 178377 284 ٤ٟلش حٛذٯ٪ح١ ح٠ٜٛ٘ٮ حٛوخٟش 2

  87815 234 ح٠ٛـٜظ حاله٬ٜ ٜٛـٜزش ح٠ٛو٪٢ٰٓ 3

 ؟؟؟  %(90)أر٤خء حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ حٛـخٟوش  4

 2276107 2403 المجموع

 

 طز٢ٰ ح١ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش طٔ٪ٝ ر٠ـخٛزش حٛـ٨خص حٛزخهؼش رش٘ٚ ٟغظ٠ش ٛظغذٯذ حٛزٟٞ  . ز

 . ح٠ٛـٜ٪رش ٢٘ٛ٩ طز٢ٰ أ١ طؤخٰش حٛغذحد ٢ٟ حٛـ٨خص حٛزخهؼش

طز٢ٰ ح١ ٤٧خٕ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛـ٨خص حٛزخهؼش ٛٞ طٔٞ رظغذٯذ حٛزٟٞ ح٠ٛـٜ٪رش ٨٤ٟخ ٩رٖٛ  . ج

د٩الس ٩ٟزٜي  (249941)ه٢ هذس ُظ٪ٙ دسحعٰش  كٰغ رٌٜض ٠ٰٓش حٛزٟٞ 

 :- دٯ٤خسح ٟز٤ًٰخ أد٣خ٥  حٛـ٨خص حٛظٮ  ٛٞ طغذد حٛزٟٞ  ٧٩ٮ (399178)

 

 



19 
 

 المبلػ المطلوب بالدٌنار المبلػ المطلوب بالدوالر اسم الجهة الباعثة

 20288 195806.25 ٟ٘ظذ حالخ٪٥ حٰٜٛزٮ

 --- 8992.50 عٜـ٤ش ه٠خ١

 ---  4925 ٠ٟٜ٘ش حٛزلشٯ٢

 305426 20731.25 ٟخٰٛضٯخ

 33924 19486.43 ششٗش ٤ٟخؿٞ حِٛ٪عِخص

٩صحسس حال٩ٓخٍ ٩ح٠ٛٔذعخص 

 حالعالٰٟش

--- 39540 

  

  :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج تدقٌق ذمم المبعوثٌن للدراسة فً الجامعة

كِخكخ ه٬ٜ أٟ٪حٙ حٛـخٟوش ٣ٔظشف طشطٰذ ح٠ٛزخٛي ح٠ٛـٜ٪رش ٢ٟ حٛـٜزش ح٠ٛزو٪ػ٢ٰ ح٬ٛ حٛـخٟوش 

 . رٟٞ ه٨ٰٜٞ رلٰغ ال ٯظٞ ٤ٟل٨ٞ ش٨خدحط٨ٞ ه٤ذ حٛظخشؽ ااّل روذ دُن ح٠ٛغظلٔخص ح٠ٛـٜ٪رش ٨٤ٟٞ
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 :-برنامج تدقٌق حسابات صندوق االستثمار - 7

  2015   قامت الدائرة بتنفٌذ برنامج  تدقٌق حسابات صندوق االستثمار فً الجامعة لعام 

 :-وقد تبٌن ما ٌلً 

أسرو٢ٰ ٰٟٜ٪١ دٯ٤خس   ( 40000000 ) ك٪حٛٮ 2015ٟـ٠٪م ٟ٪ؿ٪دحص حٛظ٤ذ٩ّ ٛوخٝ  - أ

 :-ِٟظٜش   ٠ٗخ ٯٜٮ 

   ٕ٪٢ٟ ٟ٪ؿ٪دحص  (%30.4)دٯ٤خسًح ٩طش٘ٚ ٣غزش   (12191134)٣ٔذ ٛذ٫ حٛز٤

ع٤٪ٯخ ، ُٮ ك٢ٰ أ١  (%4.5)دٯ٤خسًح ر٤غزش   (554700)حٛظ٤ذ٩ّ، ٩كٔٔض ُ٪حثذ 

 -4.00)٣غزش حِٛخثذس حٛظٮ ٯظٔخػخ٧خ حٛظ٤ذ٩ّ ه٬ٜ أسطذس حٛز٤٪ٕ طظشح٩ف ر٢ٰ 

 .ع٤٪ٯخ (4.25%

  ٞ٢ٟ ٟ٪ؿ٪دحص  (%49.6)دٯ٤خسًح ٩طش٘ٚ ٣غزش  (19849869)ٟلِلش حألع٨

دٯ٤خس ٩طش٘ٚ  (22514)حٛظ٤ذ٩ّ ، ُٮ ك٢ٰ كٔٔض أسرخف ح٠ٛظخؿشس رخألع٨ٞ ٟزٜي 

 ٢ٟ2014 ٠ٰٓش ح٠ٛلِلش ، ٠ٗخ كٔٔض ح٠ٛلِلش ه٪حثذ أع٨ٞ  ٛوخٝ  (%0.11)٣غزش 

٢ٟ ٠ٰٓش ح٠ٛلِلش، ٩ٯ٠ظٜٖ  (%3.6) دٯ٤خسح ٩طش٘ٚ ٣غزش (708160)ٟٔذحس٧خ 

 .  دٯ٤خس(1775781)حٛظ٤ذ٩ّ أع٠٨ًخ ًٰش ٟظذح٩ٛش ُٮ ع٪ّ ه٠خ١ ح٠ٛخٛٮ ٠ٰٓظ٨خ 

  دٯ٤خسًح ٟ٪صهش ه٬ٜ أٗؼش ٢ٟ ٤ٟـٔش   (4057752)ٯ٠ظٜٖ حٛظ٤ذ٩ّ أسحػٮ ٠ٰٓظ٨خ

 .٢ٟ ٠ٰٓش ٟ٪ؿ٪دحص حٛظ٤ذ٩ّ  (%10)٩طش٘ٚ ٣غزش 

  ٕ٪ٟدٯ٤خسح(114904)دٯ٤خسًح، كْٔ ُخثذس ٟٔذحس٧خ  (2000000)ٓشع ٛـخٟوش حٰٛش . 

  دٯ٤خسح (203493)رٌٜض  (حٰٛشٟ٪ٕ ٟ٪ٙ)ه٪حثذ اٯـخسحص ح٠ٛـ٠ن حالعظؼ٠خس٭. 

 .دٯ٤خسح  (1605343 )2015رٌٜض أسرخف حٛظ٤ذ٩ّ ٛوخٝ  - ب

ٰٟٜ٪٣ٮ دٯ٤خسح ، ُٮ  ك٢ٰ رٌٜض  (2)  ٟٔذحس٧خ 2015ٓذٝ حٛظ٤ذ٩ّ ٤ٟلش ٜٛـخٟوش هخٝ  - خ

 .دٯ٤خسح  (1605343)أسرخف حٛظ٤ذ٩ّ 

 .دٯ٤خسح (102489)رٌٜض ح٠ٛظش٩ُخص حإلدحسٯش ٜٛظ٤ذ٩ّ ٟزٜي  - ز

( 60994)طز٢ٰ ٢ٟ خالٙ طٰٰٔٞ ٟلِلش حألع٨ٞ أ١ ٤٧خٕ خغخثش طٰٰٔٞ ح٠ٛلِلش رٌٜض  - ج

 .دٯ٤خسح

طز٢ٰ أ١ ٤٧خٕ ششٗخص ٓخٟض رظخِٰغ سأط ٟخ٨ٛخ ٩ٯ٠ظٜٖ حٛظ٤ذ٩ّ أع٠٨خ ٨ُٰخ ٠ٟخ طشطذ  - ح

 .دٯ٤خسح (108854)ه٬ٜ حٛظ٤ذ٩ّ خغخثش رٌٜض 
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طز٢ٰ أ١ ٤٧خٕ رٟٞ ٟغظلٔش ه٬ٜ روغ ح٠ٛغظؤؿشٯ٢ ُٮ حٰٛشٟ٪ٕ ٟ٪ٙ رٜي ٟٔذحس٧خ  -خ

 دٯ٤خسح ،  كٰغ طٞ سُن ٓؼخٯخ ه٨ٰٜٞ ٛذ٫ ح٠ٛلخٗٞ ح٠ٛخظظش ٛظلظٰٚ  ٧ز٥ حٛزٟٞ (68617)

ٞ٧٩ -: 

 

 :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج تدقٌق حسابات صندوق االستثمار 

ٟظخروش ط٤ِٰز ٓشحس ٟـٜظ ادحسس حٛظ٤ذ٩ّ رب٣شخء ٟز٬٤ حعظؼ٠خس٭ ُٮ حألسع حٛـ٤٪رٰش  - أ

 .ه٬ٜ حٛشخسم حٛشثٰغٮ ح٠ٛٔخرٚ ٜٛز٪حرش حٛـ٤٪رٰش حٛخخسؿٰش ٜٛـخٟوش

 ٟظخروش طلظٰٚ حٛزٟٞ ح٠ٛغظلٔش ه٬ٜ ح٠ٛغظؤؿشٯ٢ ٢ٟ ٓزٚ ٟلخٟٮ حٛـخٟوش ٩ادحسس  - ب

 .حٛظ٤ذ٩ّ

 رغزذ طوؼش أعوخس حألع٨ٞ ُٮ ع٪ّ ه٠خ١ ح٠ٛخٛٮ ، ٣٪طٮ رظ٪ؿ٦ٰ حعظؼ٠خسحص  - خ

 . حٛظ٤ذ٩ّ ا٬ٛ ٓـخم حألسحػٮ ٩ حٛؤخسحص

 أ١ طٔ٪ٝ ادحسس حٛظ٤ذ٩ّ رخٛزلغ ه٢ ر٤٪ٕ طوـٮ ٣غزش ُخثذس أٗؼش أل١ ٣غذ حِٛ٪حثذ  - ز

 .حٛلخٰٛش ٟظذ٣ٰش

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظاخانًثهؾضقىانًطفقاؼىانًؽرأخطانطقى

 صٌُار فهس

 قضٍح يُظٕرج فً انًذكًح  20608 500 (1ط ) 9+8 سقراط ذٍسٍر انطٕانثّ 1

 قضٍح يُظٕرج فً انًذكًح  15766 500 (1ط ) 12 كًال يذًٕص أتٕ دًٕصِ 2

 قضٍح يُظٕرج فً انًذكًح  9341 800 (أرضً ) 11 نؤي أدًض ػثضهللا 3

 قضٍح يُظٕرج فً انًذكًح  2854 800 (ذسٌٕح) 2 ػًر سؼٍض انؼًري 4

 قضٍح يُظٕرج فً انًذكًح  10430 000 (آريح إػالَاخ)انسطخ  سًٍر يذًض انرم 5

 اسطار ػضنً شى قاو تانرسضٌض  2908 500 (1ط) 21+20+19+18 سانض يذًض انًراشضج 6
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تدقٌق برنامج منح المساعدات المالٌة للطلبة المحتاجٌن ومنح المساعدات المالٌة - 8

 :الطارئة للطالبات المحتاجات 

روذ ٟشحؿوش ٩طذْٰٓ كغخرخص ط٤ذ٩ّ ٤ٟق ح٠ٛغخهذحص ح٠ٛخٰٛش ٜٛـٜزش ح٠ٛلظخؿ٢ٰ ٩ط٤ذ٩ّ 

 :-  طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ2016ح٠ٛغخهذحص ح٠ٛخٰٛش حٛـخسثش ٜٛـخٛزخص ح٠ٛلظخؿخص ٛوخٝ 

ط٤ذ٩ّ طزشهخص حٛـٜزش ح٠ٛلظخؿ٢ٰ ٩ٯش٠ٚ ٟغخهذحص ٟخٰٛش ؿٜزش حٛز٘خٛ٪سٯ٪ط ُٮ  - أ

 :-  حٛظ٤ذ٩ّ حالسد٣ٮ ح٨ٛخش٠ٮ  ٩ٯظؼ٢/حٛـخٟوش    ٤ٟ٩لش حالٰٟشس رغ٦٠ 

  دٯ٤خس  (786857)اؿ٠خٛٮ ٟ٪ؿ٪دحص ط٤ذ٩ّ طزشهخص حٛـخٛذ ح٠ٛلظخؽ

 :-ِٟظٜش ٠ٗخ ٯٜٮ

 .دٯ٤خسح (107143)سطٰذ ٛذ٫ ر٤ٖ حٛٔخ٧شس ه٠خ١  -

 .دٯ٤خسح (605000)عِٜش ٛظ٤ذ٩ّ طو٪ٯغ ٨٣خٯش حٛخذٟش ٜٛـخٟوش  -

 .دٯ٤خسح (13600)عِٜش ٟوظ٠ذ حٛظشٍ  -

 .د٣خ٣ٰش (21410)ٟغخهذحص + ٤ٟلش حألٰٟشس رغ٠ش  -

 .د٣خ٣ٰش (37106)ؿخثضس ح٠ٜٛ٘ش سح٣ٰخ +  حٛـٜزش ٤ٟٙق أ٩حة -

 .دٯ٤خسح (2598)ٓش٩ع ؿٜزش حٛذسحعخص حٛوٰٜخ  -

ط٤ذ٩ّ طزشهخص حٛـخٛذ ح٠ٛلظخؽ ٩ٯظؼ٢٠ ٟغخهذحص ؿٜزش حٛز٘خٛ٪سٯ٪ط ُٮ  - ب

 كٰغ 2016حٛظ٤ذ٩ّ حألسد٣ٮ ح٨ٛخش٠ٮ ٛوخٝ / حٛـخٟوش ٤ٟ٩لش حألٰٟشس رغ٠ش 

 :-دٯ٤خسح ِٟظٜش ٠ٗخ ٯٜٮ (253094)رٌٜض ٟ٪ؿ٪دحص حٛظ٤ذ٩ّ 

   دٯ٤خس236614   2016حٛـخٛذ ح٠ٛلظخؽ ُٮ رذحٯش هخٝ /سطٰذ ط٤ذ٩ّ حٛظزشهخص

    دٯ٤خس37890 ٠ٰٓ30/9/2016ش ح٠ٛزخٛي ح٠ٛٔز٪ػش ٠ٗخ ٧ٮ ُٮ 

    دٯ٤خس21410 ٠ٰٓ31/7/2016ش ح٠ٛزخٛي ح٠ٛظش٩ُش ٌٛخٯش 

  دٯ٤خس253094 حٛشطٰذ حِٛوٜٮ ٛظ٤ذ٩ّ حٛظزشهخص حٛـخٛذ ح٠ٛلظخؽ
  

كٰغ  (2016)ط٤ذ٩ّ ٤ٟق ح٠ٛغخهذحص ح٠ٛخٰٛش حٛـخسثش ٜٛـخٛزخص ح٠ٛلظخؿخص ٛوخٝ - ص

 :-دٯ٤خسح ِٟظٜش ٠ٗخ ٯٜٮ (26617)ٟ٪ؿ٪دحص حٛظ٤ذ٩ّ 

  دٯ٤خس42749   2016سطٰذ حٛظ٤ذ٩ّ ُٮ رذحٯش هخٝ 

  دٯ٤خس13418 ٠ٰٓ31/7/2016ش ح٠ٛزخٛي ح٠ٛٔز٪ػش ٠ٗخ ٧ٮ ُٮ 

  دٯ٤خس29550 ٠ٰٓ31/7/2016ش ح٠ٛزخٛي ح٠ٛظش٩ُش ٌٛخٯش 

  دٯ٤خس26617 سطٰذ حٛظ٤ذ٩ّ حِٛوٜٮ  
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دٯ٤خسح ع٤٪ٯًخ ٛظ٤ذ٩ّ ٤ٟق ح٠ٛغخهذحص ح٠ٛخٰٛش حٛـخسثش  (6000)طغخ٧ٞ حٛـخٟوش ر٠زٜي  -

 . ٜٛـخٛزخص ح٠ٛلظخؿخص

ٯظٞ طشٍ عِٜش ٠ٛوظ٠ذ حٛظشٍ ٛذ٫ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٛظشٍ ح٠ٛغخهذحص ح٠ٛخٰٛش  -

ٜٛـخٛزخص ح٠ٛلظخؿخص ٩طغذد كغذ حألط٪ٙ ٩ٯظشح٩ف هذد حٛـخٛزخص حٜٛ٪حطٮ كظ٢ٜ 

 . ؿخٛزش (66)دٯ٤خسح ش٨شٯًخ  ٟخ ٯٔخسد  (50)ه٬ٜ ٟغخهذحص ش٨شٯش ر٠ٰٔش 

ُٮ حِٛظٚ حٛؼخ٣ٮ  (2016)طٞ طشٍ ٟغخهذحص ٟخٰٛش ٛـٜزش حٛز٘خٛ٪سٯ٪ط ٛوخٝ  -

طغوش هشش حَٛ  (19776)ؿخٛزخ ٩ؿخٛزش ٟٔذحس٧خ  (80) ٩هذد٧ٞ 2015/2016

عخهخص ٟوظ٠ذس رٔشحس ٢ٟ حٜٛـ٤ش ر٠٪حُٔش  (9)٩عزو٠خثش ٩عظش ٩عزو٪١ دٯ٤خس ٩ر٪حٓن 

 .٢ٟ حالعظخر حٛشثٰظ

طٞ سرؾ ٩دٯوش ٢ٟ كغخد ط٤ذ٩ّ حٛـخٛذ ح٠ٛلظخؽ ٛذ٫ ر٤ٖ حٛٔخ٧شس ه٠خ١ ر٠ٰٔش  -

 %(.2.7)دٯ٤خس ٩رِخثذس ع٤٪ٯش ٟٔذحس٧خ  (75000)

 

 :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج تدقٌق منح المساعدات للطلبة 

حٛو٠ٚ ه٬ٜ طغذٯذ عِٜش طو٪ٯغ ٨٣خٯش حٛخذٟش حٛظٮ طٞ حٓظشحػ٨خ ٢ٟ ط٤ذ٩ّ طزشهخص  - أ

دٯ٤خسح، ه٠ًٜخ رؤ١ أخش دُوش حٓظشحع ٗخ٣ض  (605000)حٛـٜزش ح٠ٛلظخؿ٢ٰ ٩ٟٔذحس٧خ 

دٯ٤خسح ه٬ٜ أ١ طغذد ٢ٟ ٟخظظخص  (280000) ٩ٟٔذحس٧خ 22/9/2015رظخسٯخ 

 . ٩ٛٞ طغذد روذ  ٩ٛٞ ٯظٔخَع حٛظ٤ذ٩ّ أٯش ُ٪حثذ ه٬ٜ ٧ز٥ حٛغِٜش2016هخٝ 

 ػش٩سس حٛو٠ٚ ه٬ٜ اًالّ عِٜش ٟوظ٠ذ حٛظشٍ ُخس٩ّ أر٪ هٰٜٖ٘ ٩حٛزخٌٛش  - ب

 . دٯ٤خس (13600)
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 :- برنامج تدقٌق الذمم المستحقة على الطلبة المبعوثٌن للدراسة على نفقة الجامعة - 9

 

 على مبعوثٌها الذٌن ما زالوا على 2015تبٌن أن مجموع ما انفقته  الجامعة عام  - أ

ٰٟٜ٪٣خ١ ٩طغو٠خثش ٩أسرو٢ٰ  (2940788)ٟزو٪ػًخ ٟزٜي  (99)٩هذد٧ٞ مقاعد الدراسة 

سع٪ٝ ؿخٟوٰش ، س٩حطذ ش٨شٯش ، )أًِٛخ ٩عزو٠خثش ٩ػ٠خ٣ٰش ٩ػ٠خ٢ٰ٣ دٯ٤خسًح،  ٩ ط٠ؼٚ 

، ٩أ١ ٣غزش أهذحد ح٠ٛزو٪ػ٢ٰ ا٬ٛ أهذحد أهؼخء  (طؤ٢ٰٟ طلٮ ، طزحٗش عِش ، ٗظذ

 %(.9.6)٧ٰجش حٛظذسٯظ ُٮ حٛـخٟوش ك٪حٛٮ 

ٛذُن ٟخ طشطذ ه٨ٰٜٞ ثمانٌة مبعوثٌن أجروا تسوٌة مع الجامعة  (8) تبٌن أن هناك  - ب

٢ٟ ٟغظلٔخص ٟخٰٛش ٛٔخء حرظوخػ٨ٞ ٛذ٫ دحثشس حألٟ٪حٙ حٛوخٟش ٩أ١ ٟـ٠٪م ح٠ٛزخٛي ح٠ٛخٰٛش 

 .طغوش ٩أسرو٪١ أًِٛخ ٩ػ٠خ٠٣خثش ٩أسروش ٩طغو٪١ دٯ٤خسح (49894)ح٠ٛظشطزش ه٨ٰٜٞ 

ُٮ حِٛظشس ٢ٟ تبٌن أن ما استردته الجامعة من المبعوثٌن الذٌن أنهٌت بعثاتهم  - خ

ػ٠خ٣ٰش ٩ػ٠خ٢ٰ٣ أًِٛخ ٩ٟخثظ٢ٰ   (88251.435) ٟزٜي 26/10/2016 – 20/9/2015

ػالػش  حعظِخد٩ح ٢ٟ ٓشحس ٟـٜظ  (3) ــخ ، ٨٤ٟٞ ٩٩435حكذ ٩خ٠غ٢ٰ دٯ٤خسًح ٩ُٜغـ 

حٛ٪صسحء ربهِخث٨ٞ ٢ٟ حٌٛشحٟخص ح٠ٛخٰٛش ٩ٓخٟ٪ح رذُن  ٗخٟٚ ح٤ِٛٔخص ح٠ٛخٰٛش ح٠ٛظشطزش 

 .  ه٨ٰٜٞ

 26/10/2016تبٌن أن مجموع المبالػ المالٌة المتبقٌة بذمم المبعوثٌن لؽاٌة  - ز

ملٌون ومائتٌن وستة وثالثٌن ألفاً وأربعمائة وستة  (1236466.817)مقدارها 

هششس ٟزو٪ػ٢ٰ ٟخ صحٛض ٓؼخٯخ٧ٞ   (10)٩أ١ ٤٧خٕ  ــاً  ، 817وستٌن دٌناراًوفلـسـ 

ػالػش آخشٯ٢ ٓذ طذسص رل٨ٔٞ  أك٘خٝ ٢ٟ ح٠ٛلخٗٞ  (3)٤ٟل٪سس أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ ، ٩

رذُن ح٠ٛزخٛي ح٠ٛخٰٛش ح٠ٛظشطزش ه٨ٰٜٞ ٩رلخؿش ٠ٛظخروش ح٠ٛخظظش ٛظخٛق حٛـخٟوش 

 .حٛظلظٰٚ

٣ظٰـش هذٝ ٩ُخث٨ٞ ر٘خٟٚ تبٌن أن المبالػ المالٌة المتبقٌة بذمم أعضاء هٌئة التدرٌس  - ج

ػ٠خ٣ٰش ٩هششٯ٢ أًِٛخ ٩٩حكذ  (28061.286)ٟذس حالٛظضحٝ ح٠ٛظشطزش ه٨ٰٜٞ ٟٔذحس٧خ 

أسروش  أهؼخء ٧ٰجش طذسٯظ ٩ٛٞ ٯظٞ ٟـخٛزظ٨ٞ   (4)ــخ ٩هذد٧ٞ ٩286عظ٢ٰ دٯ٤خسًح ٩ُٜغـ

 .روذ
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ه٠ًٜخ رؤ١ سٓٞ حٛٔؼٰش  ،  (مفقود)تبٌن أن ملؾ قضٌة المبعوث سعٌد الحاج  - ح

 .٩ٟغـٜش ٛذ٫ دحثشس ط٤ِٰز ٟل٠٘ش ه٠خ١  ِٟٔ٪د  (266/2009)

  21/12/2015تارٌخ  (41/2015)تبٌن أن مجلس العمداء  قد أصدر فً جلسته رقم  - ر

٩حٛز٭  (188/2015)ٓشحس٥ حٛغخرْ حٛظخدس ُٮ حٛـٜغش سٓٞ   تجمٌدقراراً ٌتضمن 

ٯ٤ض ه٬ٜ ا٨٣خء روؼش ح٠ٛزو٪ػش حعشحء ٟل٠ذ ؿ٦ حٛل٠٪د  ٩ٟـخٛزظ٨خ ٨ِٰٜٗ٩خ ٟخًٰٛخ ، 

 . ٩طؤؿٰٚ حٛ٪ُخء رخالٛظضحٝ ارح طٔذٟض رـٜذ

 

 :- المتعلقة بالذمم المستحقة للجامعة على مبعوثٌهاالتوصٌات:- رابعاً 

٩صحسس / ُٮ حٛـخٟوش ر٠خخؿزش دحثشس حألٟ٪حٙ حٛوخٟش الطلب إلى مدٌر الدائرة المالٌة  - أ

رظلظٰٚ ح٠ٛزخٛي ح٠ٛخٰٛش ح٠ٛـٜ٪رش ٢ٟ ح٠ٛزو٪ػ٢ٰ حٛزٯ٢ أؿش٩ح طغ٪ٯش ٟن ح٠ٛخٰٛش ٠ٜٛـخٛزش 

 .حٛـخٟوش

حٛـخٟوش  حطخخر ٟخ ٯٜضٝ ٢ٟ اؿشحءحص رشـذ حٛزٟٞ ُٮ الطلب إلى مدٌر الدائرة المالٌة  - ب

٩طغخ٩٭ ٢ٟ ح٠ٛزو٪ػ٢ٰ ، ه٠ًٜخ رؤ١ ٟـ٠٪م  ٧ز٥ حٛزٟٞ ص٧ٰذ ؿذح   (4) ه٬ٜ ح٠ٛظشطزش

  .ـــًخ 267دٯ٤خسٯ٢ ٩ُٜـغـ (2.267)

 ُٮ حٛـخٟوش رخٛظ٤غْٰ ٟن ٟلخٟٮ حٛـخٟوش ر٠ظخروشأن تقوم دائرة الشإون القانونٌة  - خ

: حٛزٯ٢ طذس رل٨ٔٞ ك٘ٞ ٓؼخثٮ ٨٣خثٮ ٧٩ٞ طلظٰٚ أٟ٪حٙ حٛـخٟوش ٢ٟ ح٠ٛزو٪ػ٢ٰ 

 .(عوٰذ ٟل٠ذ حٛلخؽ ، ٩عٰٞ هـخ عوخدس ، ٤٨ٟذ ُخٯض خظخ٦٣٩)

أهؼخء ر٠ظخروش طلظٰٚ ح٠ٛزخٛي ح٠ٛغظلٔش ه٬ٜ الطلب إلى دائرة الشإون القانونٌة  - ز

٩رٖٛ رشُن  حٛزٯ٢ طشٗ٪ح حٛخذٟش ٩ٛٞ ٯٔ٪ٟ٪ح رخٛ٪ُخء ر٘خٟٚ ٟذس حٛظضح٨ٟٞ ٧ٰجش حٛظذسٯظ

 ٛذ٫ ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛخظظش  ٠ٛـخٛزظ٨ٞ رخ٠ٛزخٛي ح٠ٛخٰٛش ح٠ٛظزٰٔش ه٬ٜ ٟذس حٛظضح٨ٟٞ دهخ٫٩

 .ٜٛـخٟوش
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  :برنامج الجرد المفاجئ للصندوق  والصنادٌق الخاصة- 10

   2/10/2016    ٓخٟض دحثشس حٛشٓخرش حإلدحسٯش ٩ح٠ٛخٰٛش رو٠ٚ ؿشد ِٟخؿت ٜٛظ٤ذ٩ّ رظخسٯخ 

 :- كٰغ طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ

عزو٠خثش دٯ٤خس  (700.300) رٜي ٟـ٠٪م حألٟ٪حٙ ح٠ٛ٪ؿ٪دس ٣ٔذح ُٮ ط٤ذ٩ّ ٟوظ٠ذ حٛظشٍ  -أ

 . طو٠ٚ رخإلًالّ رخ٠ِٛظخف  (ٓخطش كذٯذٯش)ــخ ، ٩ٯلظِق ر٨خ ُٮ ٟ٘خ١ آ٢ٟ ٩300ُٜغـ

ٗخ٣ض ٛذ٫ ٟوظ٠ذ حٛظشٍ ٗش٪ُخص رؤع٠خء حٛـخٛزخص حٜٛ٪حطٮ طٔشس ٤ٟل٢٨ ٟغخهذحص ٟخٰٛش   -ب

٩رٜي هذد حٛـخٛزخص ح٠ٛظش٩ٍ ٢٨ٛ  ٟغخهذحص  (5،6،7،8،9/2016)ٛخ٠غش ش٨٪س ٧ٮ 

دٯ٤خسح ،  ٠ٰٓ٩ش ؿ٪حرن ه٬ٜ  (15400)ؿخٛزش ر٠زٜي حؿ٠خٛٮ  (308)خالٙ ٧ز٥ حٛش٨٪س ٧٪ 

 . دٯ٤خسح (154)٧ز٥ ح٠ٛوخٟالص ٟزٜي 

 = 154+ 16700= ٠ٰٓش ؿ٪حرو٨خ + طز٢ٰ أ١ ٟخ طشٍ ٠ٛوظ٠ذ حٛظشٍ ٢ٟ ٟـ٠٪هش عَٜ  -خ

 . دٯ٤خسح16854

 :- ٣ظٰـش حٛـشد ح٠ِٛخؿٮء ٗخ٣ض ٠ٗخ ٯٜٮ -ز

 .ــخ 300عزو٠خثش دٯ٤خس ٩ُٜغـ (700.300)ٟ٪ؿ٪دحص ح٤ٛٔذ ُٮ حٛظ٤ذ٩ّ  -

 .خ٠غش هشش أًِٛخ ٩أسرو٠خثش دٯ٤خس( 15400)ح٠ٛزخٛي ح٤ٛظٔذٯش حٛظٮ ع٠ٜض  ٜٛـخٛزخص  -

ٌطرح منها ما تم صرفه للطالبات ورصٌد ( 16854)  ٟـ٠٪م حٛغَٜ ٩حٛـ٪حرن :النتٌجة -

 .دٯ٤خس  (753.700) )ٟٔذحس٥  الصندوق فتكون النتٌجة عجز لدى معتمد الصرؾ 

 

  : -التوصٌات المتعلقة بجرد الصندوق المفاجئ 

أ١ ٯٔ٪ٝ ٟوظ٠ذ حٛظشٍ رظغذٯذ حٛغَٜ ح٠ٛظش٩ُش  ٦ٛ ح٩أل رؤ٩ٙ كٰغ ٛ٪كق أ١ عزذ حٛوـض ٧٪ طشحٗٞ  -أ

 . حٛغَٜ ح٤٠٠ٛ٪كش  ٦ٛ

٩هذٝ ٤ٟل٦ عَٜ ٗزٰشس ٠ٟخ ٯـوٚ ه٠ٰٜش  (ع)أ١ ٯٔ٪ٝ ٟوظ٠ذ حٛظشٍ رظغذٯذ حٛوـض حٛ٪حسد ُٮ حٛز٤ذ  -ب

 . ح٠ٛظخروش  ٛذٯ٦ ػوِٰش

 .أ١ ٯظٞ ٟظخروش ٟظو٠ذ ٢ٟ ٟغئ٦ٛ٩ ح٠ٛزخشش أ٩اًل رؤ٩ٙ - خ
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 : -برنامج تدقٌق الرسوم الجامعٌة والذمم المستحقة على الجهات الباعثة وقد تبٌن ماٌلً- 11

 :-   ِٟظٜش ٠ٗخ ٯٜٮ حدٯ٤خس (45224439 )2016رٌٜض ٟـ٠٪م حٛشع٪ٝ حٛـخٟوٰش ٛوخٝ  .أ

 دٯ٤خس      ٟٔز٪ػش  (19507317)ؽ حٛوخد٭              ــحٛزش٣خٝ/ سع٪ٝ ؿخٟوٰش  -

 دٯ٤خس      ٟٔز٪ػ٦  (14875662)حٛزش٣خٟؾ ح٠ٛ٪حص٭              /سع٪ٝ ؿخٟوٰش  -

 دٯ٤خس       ٟٔز٪ػ٦   (5068176  )  ح          ــــحٛذسحعخص حٛوٜٮ/سع٪ٝ ؿخٟوش  -

 رٟٞ     دٯ٤خس   ( 5773282 )رٟٞ حٛشع٪ٝ حٛـخٟوٰش ح٠ٛغظلٔش ه٬ٜ حٛـ٨خص حٛزخهؼش -

 دٯ٤خس ،  (46580000 )2016ُٮ ك٢ٰ ح١ حٛشع٪ٝ حٛـخٟوٰش ح٠ٛٔذس٥  ُٮ ٟ٪حص٣ش هخٝ     

ؿ٠خٛٮ ا٢ٟ  (%12)٣٩غزش حٛزٟٞ %( 85)٩ه٦ٰٜ ُب١ ٣غزش حٛشع٪ٝ حٛـخٟوٰش ح٠ٛلظٜش 

   . 2016حٛشع٪ٝ حٛـخٟوٰش ح٠ٛٔذسس ٛوخٝ 

 دٯ٤خس ٩ٟزٜي   (9770473)رٌٜض ٠ٰٓش حٛزٟٞ ح٠ٛغظلٔش ه٬ٜ حٛـ٨خص حٛزخهؼش ٟزٜي - د

  :-د٩السح كظ٬ طخسٯخ٦ ِٟظٜش ٠ٗخ ٯٜٮ  (297792)

 

 رٌٜض ١2016/2017 ٠ٰٓش ح٠ٛزخٛي حٛظٮ طل٠ٜظ٨خ حٛـخٟوش ألخش ُظٚ دسحعٮ أطز٢ٰ  - خ

٩رٖٛ ئتان وستة وسبعون الفا ومائة وسبعة دنانٌر ال ؼٌر ا ومانملٌونُٔؾ   (2276107)

 : - كغذ حٛظخٛٮ 

المبلػ عدد الطلبة اسم الجهة الرقم 

 2009915 1885ؿٜزش حٛـغٰٞ  1

 178377 ٤ٟ284لش حٛذٯ٪ح١ ح٠ٜٛ٘ٮ حٛوخٟش  2

  87815 234ح٠ٛـٜظ حاله٬ٜ ٜٛـٜزش ح٠ٛو٪٢ٰٓ  3

؟؟  1047أر٤خء حٛوخ٢ٰٜٟ  4

 2276107 3450ح٠ٛـ٠٪م  

 

 ٩ح دٯ٤خس (9770474)ٛ٪كق ٢ٟ خالٙ حٛظذْٰٓ ح١ رٟٞ حٛـ٨خص حٛزخهؼش ٠ٰٓ٩ظ٨خ  -ز

 ال ٯظٞ حػزخط٨خ ُٮ كغخرخص حٛـخٟوش ٩طز٬ٔ ٟلِ٪كش ٛذ٫ ٓغٞ حٛ٪حسدحص ح د٩الس (297792)

ٌٛخٯش طغذٯذ حٛزٟش ٩ٗزٖٛ ال  ط٤و٘ظ ه٬ٜ سطٰذ كغخد ٩حسدحص حٛشع٪ٝ حٛـخٟوٰش ُٮ ٓغٞ 

   .فح٠ٛ٪حص٣ش ٠ٟخ ٯـوٚ سطٰذ ٩حسدحص حٛشع٪ٝ  حٛـخٟوٰش ًٰش طلٮ

 

المجمــــــــــــوع  2016 2015 2014السنة 

د٩الس دٌنار دوالر دٌنار دوالر دٌنار دوالر دٌنار 

 9770474 65722 5726624 144903 4034474 87277 9376المبلػ 
 

297792 
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  : - لرسوم الجامعٌة والذمم المستحقة على الجهات الباعثةالمتعلقة باالتوصٌات 

حٛ٪حسدس ُٮ  (2016- 2015- 2014 )ٛأله٪حٝ ٰٓخٝ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ر٠ظخروش طلظٰٚ حٛزٟٞ   . أ

  .( ع)ر٤ذ سٓٞ 

أ١ ٯظٞ طشطٰذ ح٠ٛزخٛي ح٠ٛـٜ٪رش  ٢ٟ حٛـ٨خص حٛزخهؼش حسطذس ه٬ٜ حٛـٜزش ٩ال ٯظٞ طزشثش  . ب

رٟظ٨ٞ حال روذ دُن حٛزٟٞ ح٠ٛغظلٔش ه٨ٰٜٞ حٟخ ه٢ ؿشٯْ حٛـخٛذ ح٩ ه٢ ؿشٯْ حٛـ٨ــش 

 . حٛزخهؼش

ٟزذأ حالعظلٔخّ رلٰغ ٯظٞ طغـٰٚ حٛزٟٞ ح٠ٛغظلٔش كِخكًخ ه٬ٜ ٟ٪حٙ حٛـخٟوش ٯـذ طـزْٰ  . خ

 ٛذ٫ ٓغٞ  ٩حٛزٟٞه٬ٜ حٛـ٨خص حٛزخهؼش ٛظ٤و٘ظ ه٬ٜ كغخد ٩حسدحص حٛشع٪ٝ حٛـخٟوٰش

 .ح٠ٛ٪حص٣ش
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  :برنامج تدقٌق اٌرادات ونفقات نادي العاملٌن فً الجامعة- 11

  2016    طٞ طذْٰٓ اٯشحدحص ٣٩ِٔخص ٣خد٭ حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ حٛـخٟوش ٜٛشرو٢ٰ حأل٩ٙ حٛؼخ٣ٮ ٛوخٝ 

 :-٩طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ 

 . ُ٪ؿذص ٟـخرٔش كغذ حألط٪ٙ 2016طٞ طذْٰٓ ع٤ذحص حٛظشٍ ٩حٰٛٔذ ٛوخٝ  - أ

 . طٞ طغذٯذ حٛغَٜ ح٠ٛظش٩ُش ػ٢٠ ٰٓ٪د ح٤ٛخد٭ كغذ حألط٪ٙ  - ب

طٞ ٟشحؿوش ٗخُش حٛشكالص حٛظٮ عٰش٧خ ح٤ٛخد٭ ٩أهذحد ح٠ٛشخس٢ٰٗ ٨ُٰخ ٩طٞ ٟـخرٔظ٨خ  - خ

ٟن  ٗشَ حالٓظـخهخص ُٮ ٓغٞ حٛش٩حطذ كٰغ أ١ ٗخُش ح٠ٛزخٛي ح٠ٛـٜ٪رش ٢ٟ 

ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ حٛشكالص أدخٜض ه٬ٜ ٣لخٝ حالٓظـخم ٢ٟ س٩حطذ حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ 

 .حٛـخٟوش حٛش٨شٯش كغذ حألط٪ٙ 

 

   :-التوصٌات المتعلقة بإٌرادات ونفقات النادي

هذٝ طشٍ أٯش ٟوخٟٜش  ٟخٰٛش اال روذ حهظ٠خد٧خ ٢ٟ سثٰظ ح٤ٛخد٭ ارح ٗخ٣ض ٠ٰٓظ٨خ أٓٚ ٢ٟ 

٢ٟ    (ؽ،أ/27)دٯ٤خسًح ٟوضصس رخٛ٪ػخثْ ح٠ٛئٯذس ٠ٛشش٩هٰش حٛظشٍ كغذ ٣ض ح٠ٛخدس   (30)

 .طو٠ٰٜخص ح٤ٛخد٭ 
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العطاءاتتدقٌق برنامج  :الثانًالقسم   
 

برنامج تدقٌق جمٌع قرارات اللجان الفنٌة وقرارات لجنة العطاءات المركزٌة لعام  -1

2016-: 

ٓشحسحص حٜٛـخ١ ح٤ِٰٛش ٩ٓشحسحص ٛـ٤ش حٛوـخءحص ح٠ٛشٗضٯش ٓخٟض حٛذحثشس رظذْٰٓ حٛوـخءحص ٩

 رخٛ٘خٟٚ ٓزٚ حهظ٠خد٧خ ٢ٟ حألعظخر حٛشثٰظ ، ٩ٓذ ٛ٪كق أ١ ؿ٠ٰو٨خ ٟـخرٔش ألك٘خٝ 2016ٛوخٝ 

٣لخٝ حٜٛ٪حصٝ ٩حألشٌخٙ ح٠ٛو٠٪ٙ ر٦ ُٮ حٛـخٟوش ، ااّل  أ٦٣ ٛ٪كق أكٰخ٣َخ هذٝ حٛذٓش ُٮ طلذٯذ 

ٟ٪حطِخص ح٠ٛ٪حد أ٩ طلذٯذ ح٠ٰ٘ٛخص ح٠ٛـٜ٪رش ، ٠ٟخ ٯئد٭ ا٬ٛ حٛظوذٯٚ ُٮ ٓشحسحص اكخٛش 

 .حٛوـخءحص صٯخدس أ٩ ٣ٔظخ١

 ٩2016ٓذ رٜي هذد حٛوـخءحص ٩ٟالك٨ٔخ حٛظٮ طٞ طذ٨ٰٔٓخ ٩ه٠ٚ طٔخسٯش ادحسٯش ٩ٟخٰٛش ٨ُٰخ ٛوخٝ 

 . هـخًء أ٩ ٟٜلٔخ (200)
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برامج تدقٌق اللوازم :الثالثالقسم   
 

 :-برنامج  تدقٌق طلبات وقرارات الشراء فً دائرة اللوازم  -1

 ٩ٓذ طز٢ٰ ٢ٟ خالٙ 2015     طٞ طذْٰٓ ؿٜزخص ٩ٓشحسحص حٛششحء ُٮ دحثشس حٜٛ٪حصٝ ٛوخٝ 

 :- حٛظذْٰٓ ٟخ ٯٜٮ

ٟخثش ٩خ٠غش ٓشحسحص ٩ٗخ٣ض ح٠ٰٔٛش  (105 )2015 ٛوخٝ قرارات الشراءرٜي هذد  - أ

 .  حسرو٠خثش ٩ػ٠خ٣ٰش هشش حَٛ دٯ٤خس(418000)حٛظٔشٯزٰش ٨ٛز٥ حٛٔشحسحص  ٟزٜي ٩ٓذس٥ 

أَٛ ٩ػ٠خ٠٣خثش ٩طغوش ٩أسرو٪١ ؿٜزًخ  (1849 )2015 ٛوخٝ طلبات الشراء رٜي هذد  - ب

طغو٠خثش ٩٩حكذ  (921250)٩ٗخ٣ض ح٠ٰٔٛش حإلؿ٠خٰٛش ٨ٛز٥ حٛـٜزخص  ٟزٜي ٩ٓذس٥ 

 .  ٩هشش١٩ أًِٛخ ٩ٟخثظخ١ ٩خ٠غ٪١ دٯ٤خسًح

 طظٞ ه٠ٰٜش  حٛششحء كغذ حألط٪ٙ ٢ٟ خالٙ ه٠ٚ ؿٜذ ششحء ٩كـض ٟخظظخص  - خ

ه٢ ؿشٯْ ٓغٞ ح٠ٛ٪حص٣ش ، ػٞ طوشع ؿٜزخص حٛششحء ه٬ٜ ٛـ٤ش ح٠ٛشظشٯخص إلط٠خٝ 

ه٠ٰٜش حٛششحء ٩رٙ ر٤شش اهال١ ُٮ حٛظلَ ح٠ٛلٰٜش  حٰٛ٪ٰٟش  أ٩ حعظذسحؽ هش٩ع 

٢ٟ حٛغ٪ّ ح٠ٛلٰٜش ، ػٞ دسحعش ٧ز٥ حٛوش٩ع ٩حخظٰخس حألُؼٚ ٩ح٠ٛـخرْ ٠ٜٛ٪حطِخص 

 . ح٠ٛـٜ٪رش

 طٞ حٛظؤٰٗذ ه٬ٜ دحثشس حٜٛ٪حصٝ ٢ٟ هذٝ طـضثش ح٠ٛشظشٯخص ٩رٖٛ ع٤ذًح ٤ٛلخٝ حٜٛ٪حصٝ ُٮ ح  - ز

 .حٛـخٟوش

طٞ ٟشحٓزش ؿٜزخص حٜٛ٪حصٝ ٩حٛششحء ٩حٛظؤٗذ ٢ٟ هذٝ ط٪ُش ح٠ٛخدس ُٮ ٟغظ٪دهخص  - ج

 .حٛـخٟوش

 :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج تدقٌق طلبات وقرارات الشراء

ط٪طٮ حٛذحثشس رؼش٩سس حششح٨ٗخ ُٮ ؿ٠ٰن ُوخٰٛخص حٛششحء ٩حٜٛـخ١ حٛخخطش  - أ

 .رذسحعش ٩طذْٰٓ حإلؿشحءحص ح٠ٛخظِٜش ٛـٜزخص ٩ٓشحسحص حٛششحء ُٮ دحثشس حٜٛ٪حصٝ
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 : -برنامج الجرد المفاجئ على مستودعات الجامعة -2

 :قامت الدائرة بعمل جرد مفاجًء على المستودعات التالٌة

 ٟغظ٪دم حٛظٌزٯش * ٟغظ٪دم حالػخع         * ٟغظ٪دم ٓـن ًٰخس حٛغٰخسحص       * 

 ٟغظ٪دم ٟ٪حد حٛظ٤لَٰ* ٟغظ٪دم حٛٔشؿخعٰش  * ٟغظ٪دم حٛظٰخ٣ش    * 

 ٟغظ٪دم حٛضؿخؿٰخص ٩ح٠ٛ٪حد ح٠ٰ٘ٛخ٩ٯش* ٟغظ٪دم حالؿ٨ضس   * 

 :-٩روذ أخز ه٤ٰخص هش٪حثٰش ٢ٟ ٧ز٥ ح٠ٛغظ٪دهخص ٛظذ٨ٰٔٓخ طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ

ٟـش٩دح  (12)طز٢ٰ ٩ؿ٪د صٯخدس ُٮ ٟغظ٪دم ٟ٪حد حٛظ٤لَٰ كٰغ طز٢ٰ ٩ؿ٪د  -أ

 .رالعظًٰٰ٘خ  صٯخدس ٩ٓذ طٞ حدخخ٨ٛخ ٗشطٰذ ُٮ ح٠ٛغظ٪دم 

 طز٢ٰ ٩ؿ٪د روغ ح٠ٛ٪حد حٛشحٗذس ُٮ ح٠ٛغظ٪دهخص ٩ًٰش ٟغظخذٟش ٩ال ٯ٪ؿذ ه٨ٰٜخ  -ب

ؿٜذ ٢ٟ ٩كذحص حٛـخٟوش ٩طش٘ٚ هذء ه٬ٜ أ٤ٟخء ح٠ٛغظ٪دهخص ٢ٟ كٰغ ط٪ُش ح٠ٛ٘خ١ 

 .٩حٛظخضٯ٢

حٛوخ٠ٛٮ ٩رٖٛ  (UN)طز٢ٰ أ٦٣ ٓذ طٞ اهخدس طشٰٟض ح٠ٛغظ٪دهخص رؤسٓخٝ ؿذٯذس ه٬ٜ ٣لخٝ  -خ

 . ح٠ٛ٪حد ر٘ٚ ع٨٪ٛش ٩ٯغشٛظغ٨ٰٚ ٠٨ٟش ح٤ٟخء ح٠ٛغظ٪دهخص ُٮ حٛ٪ط٪ٙ ح٬ٛ 

 طز٢ٰ ح٦٣ ٓذ طٞ ُظٚ ٟغظ٪دم ٟ٪حد ٩حٛظ٤لَٰ ه٢ ٟغظ٪دم حٛٔشؿخعٰش ٩طخظٰض  -ز

 .أ٢ٰٟ ٟغظ٪دم خخص ر٦

طز٢ٰ أ٦٣ ٯ٪ؿذ أ٢ٰٟ ٟغظ٪دم ٩حكذ ٠ٛغظ٪دهخص دحثشس حال٣ظخؽ ٩حٛظٰخ٣ش ح٠ٛ٪ؿ٪دس ُٮ  -ج

 .دحثشس حٜٛ٪حصٝ ٩دحثشس حٛظٰخ٣ش

 .طز٢ٰ أ١ ؿ٠ٰن ح٠ٛ٪حد ُٮ ح٠ٛغظ٪دهخص ر٠غظ٪٫ ؿٰذ ٢ٟ ح٤ٛلخُش ٩حٛظشطٰذ -ذ

 

 : -التوصٌات المتعلقة بالجرد المفاجئ على مستودعات الجامعة

  أ١ ٯـٜذ ا٬ٛ ٟذٯش دحثشس  حٜٛ٪حصٝ طَٰٜ٘ أ٤ٟخء  ح٠ٛغظ٪دهخص رلظش ح٠ٛـــ٪حد حٛشحٗـــذس  -أ

 .         ٩ح٠ٛ٘ذعش ُٮ ح٠ٛغظ٪دهخص ٰٛظٞ رٰو٨خ ح٩ حالعظِخدس ٨٤ٟخ كغذ حألط٪ٙ

  ٣ٔٚ ٟغظ٪دم ح٠ٛ٪حد ح٠ٰ٘ٛخ٩ٯش ٢ٟ ٟ٘خ٦٣ حٛلخٛٮ ٠ٛخ ٦ٛ ٢ٟ ٟخخؿش ه٬ٜ ٟز٤ــ٬ دحثـــشس  -ب

 .ر٪ٯٜش حٛظذُجش ٢ٟ ح٠ٛغظ٪دم       حٜٛ٪حصٝ ٩خـش ه٬ٜ حٛزٰجش ٩خ٪ًُخ ٢ٟ كذ٩ع كشٯْ ٩رٖٛ ٛٔشد 

 . حهخدس طشطٰذ ح٠ٛ٪حد ح٠ٰ٘ٛخ٩ٯش ٩ح٠ٛوخدس ٢ٟ ٓغٞ ح٠ٰٰ٘ٛخء ُٮ ح٠ٛغظ٪دم كغذ حألط٪ٙ -خ

  طؤ٢ٰٟ ٟغخهذ أ٢ٰٟ ٟغظ٪دم خخص ٠ٛغظ٪دم دحثشس حٛظٰخ٣ش ٛ٪ؿ٪د ٟغظ٪دم ُٮ ٟز٤ــــــ٬ -ز

 .     دحثشس حٜٛ٪حصٝ ٩ٟز٬٤ دحثشس حٛظٰخ٣ش

  صٯخدس عوش طخضٯ٢  روغ ح٠ٛغظ٪دهخص ٛ٘ؼـــشس  ح٠ٛـــ٪حد  ح٠ٛخض٣ــش  ٟؼـــٚ  ٟغظـــ٪دم  -ج

 .         ح٠ٰ٘ٛخ٩ٯخص ٩ٟغظ٪دم حالؿ٨ضس

 



33 
 

  :- برنامج تدقٌق  مشترٌات الكتب واإلعارة فً المكتبة- 3

   تم تدقٌق مشترٌات الكتب واإلعارة واالهداءات فً مكتبة الجامعة  والمكتبات الفرعٌة 

 :-  وكانت كما ٌلً 2015لعام 

 :-رٌٜض ٠ٰٓش ح٠ٛشظشٯخص ٢ٟ حٛ٘ظذ  ه٬ٜ ح٤ٛل٪ حٛظخٛٮ - أ

 .د٣خ٣ٰش  (203)٠ٰٓش ٟشظشٯخص حٛ٘ظذ حٛوشرٰش  -

 .دٯ٤خسح  (364.650)٠ٰٓش ٟشظشٯخص حٛ٘ظذ حألؿ٤زٰش   -

 .دٯ٤خسًح  (52291.750 )2015 ٠ٰٓش حالشظشحٕ ُٮ ٓ٪حهذ حٛزٰخ٣خص ٩حٛذ٩سٯخص ٛوخٝ  - ب

 .د٩السح  (60 )2015 ٠ٰٓش حالشظشحٕ ُٮ حٛذ٩سٯخص حٛوشرٰش ٛوخٝ  - خ

 :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج تدقٌق مشترٌات الكتب واإلعارة فً المكتبة

صٯخدس هذد ٗخٰٟشحص ح٠ٛشحٓزش ُٮ ٓخهـــــــــــخص حٛ٘ظذ ٣لشح ٰٛٔخٝ روغ حٛـٜزش رظ٠ضٯْ  -أ

 .حأل٩سحّ حٛظٮ ٯلظخؿ٪٨٣خ ٢ٟ حٛ٘ظذ رذاًل ٢ٟ حٛظظ٪ٯش

 ػش٩سس حٛظ٤غْٰ ر٢ٰ ح٠ٛ٘ظزش ٩ٟشٗض حٛلخعــــــــــــذ ٛزشٟـش طٔشٯش ٯ٢٘٠ ٢ٟ ادخخٙ  -ب

حٛشٓٞ حٛ٪ؿ٤ٮ ا٬ٛ ؿخ٣ذ حٛشٓٞ حٛـخٟوٮ ٛظٌشٯٞ حٛـخٛذ ُٮ كخٙ طؤخش٥ ه٢ طغٰٜٞ حٛ٘ظذ 

 .ُٮ ٟ٪هذ٧خ 
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   :-2015برنامج تدقٌق اتفاقٌات الصٌانة واألجهزة والمعدات لعام -  4

 : - طٞ طذْٰٓ هٔ٪د حٛظٰخ٣ش ٩حألؿ٨ضس ٩ح٠ٛوذحص حٛغخسٯش  ٩طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ

طز٢ٰ أ١ حالؿشحءحص ح٠ٛظزوش ُٮ اهذحد حالطِخٰٓخص حٛالصٟش ع٠ٰٜش ٩ػ٢٠ حأل٣ل٠ش  - أ

 .٩حٛظو٠ٰٜخص ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ ُٮ حٛـخٟوش

ُٔؾ طغوش ٩ػالػ٪١ حطِخٰٓش ٨٤ٟخ ٟخ ٧٪ ٛغ٤ش ٩حكذس  (39)طز٢ٰ أ١ هذد حطِخٰٓخص حٛظٰخ٣ش  - ب

٨٤ٟ٩خ ٟخ ٧٪ ٛغ٤ظ٢ٰ ٨٤ٟ٩خ ٟخ ٧٪ ٛؼالع ع٤٪حص ، كٰغ رٌٜض ح٠ٰٔٛش حالؿ٠خٰٛش ٨ٛز٥ 

 ٩خ٠غش ٩أسرو٪١ حِٛخ ٩أسرو٠خثش ٩خ٠غش ١ُٔؾ ٟخثظخ (245495)حالطِخٰٓخص ٟزٜي ٟٔذحس٥ 

 . ٩طغو٪١ دٯ٤خسح ال ًٰش

 .  طز٢ٰ ح١ حالطِخٰٓخص طغٰش ٩ُْ حالؿشحءحص ح٠ٛظزوش ُٮ حٛـخٟوش ٩كغذ حألط٪ٙ - خ

 طز٢ٰ ح١ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش طٔ٪ٝ رظشٍ ح٠ٛغظلٔخص ح٠ٛخٰٛش ٜٛششٗخص ح٠ٛظوخٓذ ٟو٨خ ٩ُْ ر٤٪د  - ز

حالطِخٰٓخص ٩رٖٛ روذ ٟـخرٔش حٛ٘ش٪ُخص حألطٰٜش ٜٛظٰخ٣ش ٩ح٠ٛ٪ٓوش ٢ٟ ٤ٟذ٩د حٛششٗش 

 . ٩ح٠ٛ٪كَ ح٠ٛغئ٩ٙ ه٢ حألؿ٨ضس ٩حهظ٠خد٧خ ٢ٟ ح٠ٛذٯش ح٠ٛو٤ٮ

طٞ حٛظؤٗذ ٟٞ ح١ حٛششٗخص ح٤٠ِٛزس ٨ٛز٥ حالطِخٰٓخص طٔ٪ٝ رظٔذٯٞ ِٗخٛش كغ٢ ط٤ِٰز كغذ  - ج

 . حألط٪ٙ ط٪دم ٛذ٫ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش

 طز٢ٰ ح٦٣ ٯظٞ حعظزذحٙ حٛٔـن حٛظخِٛش ٛألؿ٨ضس حرح ٗخ٣ض ٢ٟ ػ٢٠ شش٩ؽ حالطِخٰٓش ٩كغذ  - ح

 . حألط٪ٙ

طز٢ٰ ح١ حالؿشحءحص ح٠ٛظزوش ُٮ ه٠ٰٜش حٛظٰخ٣ش طغٰش ػ٢٠ حٛشش٩ؽ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ  - ر

 . حالطِخٰٓخص ح٠ٛزشٟش
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برامج التدقٌق اإلداري :الرابعالقسم   
 

 :برنامج تدقٌق الدوام واإلجازات والمؽادرات للموظفٌن األدارٌٌن والفنٌٌن فً الجامعة -1

حٛغ٤٪ٯش ٩ح٠ٛشػٰش ٩حٛوشػٰش )طٔ٪ٝ حٛذحثشس رخٛظذْٰٓ ه٬ٜ حٛذ٩حٝ ٩حإلؿخصحص رؤ٣٪حه٨خ 

٩ح٠ٌٛخدسحص ٠ٜٛ٪ك٢ِٰ حإلدحسٯ٢ٰ ٩ح٢ٰٰ٤ِٛ ُٮ حٰٜٛ٘خص ٩حٛذ٩حثش  (٩حإلؿخصحص رذ١٩ سحطذ

٩ح٠ٛشحٗض رش٘ٚ د٩س٭ ٩ٟغظ٠ش حٛ٘ظش٣٩ًٰخ ٢ٟ خالٙ ؿ٨خص حٛزظ٠ش ٛ٘ٚ ٩كذحص حٛـخٟوش ٩ٯظٞ 

طظ٪ٯذ حٛغٜزٰخص أ٩ال رؤ٩ٙ ٢ٟ خالٙ حالطظخٙ رخ٠ٛو٢ٰٰ٤ ٩طظ٪ٯذ حألخـخء ح٠ٛظؤٜش ربدخخٙ 

٩ٓذ ؿ٪سص  حٛذحثشس رش٣خٟؾ حٛظذْٰٓ . حإلؿخصحص ه٬ٜ ح٤ٛلخٝ حإلٛ٘ظش٣٩ٮ ٛإلؿخصحص ا١ ٩ؿذص

٩ٓذ أػزض ٧زح  حٛزش٣خٟؾ ٣ـخكًخ ٗزٰشح ، حإلٛ٘ظش٣٩ٮ رلٰغ أطزق ش٨شٯًخ ٛ٘خُش ٩كذحص حٛـخٟوش 

٩طٔ٪ٝ حٛذحثشس  رظٔذٯٞ طٔشٯش ش٨ش٭ ٛألعظخر حٛشثٰظ  ر٪حٓن ، رلٰغ طٞ ػزؾ حألٟ٪س رش٘ٚ ٗزٰش

حٛلخٙ ، ٠ٜٗ٩خ حٓظؼ٬ حألٟش رٖٛ ، ٩ٓذ ٓذٟض حٛذحثشس حٛظ٪طٰخص حٛالصٟش ٠ٛوخٛـش روغ 

 :- حإلدحسٯش  ٩حإلؿخصس حٛوشػٰش رشحطذ ٨٤ٟخسحالخظالالص ح٠ٛظؤٜش ُٮ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ  حإلؿخس

حٛظ٪طٰش رظوذٯٚ طو٠ٰٜخص حٛل٪حُض رلٰغ ٯؼخٍ ٣ض ح٬ٛ ٧ز٥ حٛظو٠ٰٜخص ٯ٤٠ن ٤ٟق  - أ

حٛظٮ ٯلظٚ  (ال طضٯذ ه٬ٜ حعز٪م ع٤٪ٯًخ)حٛل٪حُض ه٢ أٯخٝ حإلؿخصس حٛوشػٰش رشحطذ 

ه٨ٰٜخ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حإلدحسٯ٢ٰ ٩ح٢ٰٰ٤ِٛ رغزذ ٣ِخد سطٰذ اؿخصحط٨ٞ حٛغ٤٪ٯش ٩ٜٛلذ ٢ٟ ٗؼشس 

ؿٜذ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٧ز٥ حإلؿخصحص ٛزوغ ُجخص ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حٛظٮ حهظخدص ؿٜز٨خ كظ٬ 

 .رخطض كًٔخ ع٤٪ٯًخ ٟ٘ظغزًخ ٨ٛٞ

 حٛظ٪طٰش رظوذٯٚ طو٠ٰٜخص حإلؿخصس حإلدحسٯش رلٰغ طشظ٠ٚ ه٬ٜ ٣ظ٪ص ط٤لٞ ه٠ٰٜش  - ب

طشطٰذ حإلؿخصحص حإلدحسٯش ٩ط٤لٞ ه٠ٰٜش حٛظ٠ظن ر٨ز٥ حإلؿخصس ، ٩هذٝ طش٨ٗخ الؿظ٨خدحص 

 .حٛو٠ذحء ٩ح٠ٛذسحء  ُٮ حٛـخٟوش

٩ٓذ حعظـخرض ادحسس حٛـخٟوش ٨ٛز٥ حٛظ٪طٰخص ٩ٓخٟض رظؤَٰٛ ٛـ٤ش ٢ٟ حٛـ٨خص ح٠ٛو٤ٰش 

 .ُٮ حٛـخٟوش ٛذسحعش ٧ز٥ حٛظ٪طٰخص
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 :-2015/2016تدقٌق اإلجازات ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة للعام الجامعً برنامج   -2

رذ١٩ سحطذ / حال٣ظذحد / حإلهخسس /     ٓخٟض حٛذحثشس رخٛظذْٰٓ ه٬ٜ اؿخصحص حٛظِشى حٛو٠ٜٮ 

٢ٟ  (25) ٩رٰخ١ ح٣ـزخّ ٣ض ح٠ٛخدس 2015/2016ح٤٠٠ٛ٪كش ألهؼخء حٛظذسٯظ ٜٛوخٝ حٛـخٟوٮ 

 :-٣لخٝ ح٨ٰٛجش ح ٛظذسٯغٰش ح٠ٛو٪ٙ ر٦ ُٮ حٛـخٟوش ه٨ٰٜٞ ٩ٓذ طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ 

 .ؿ٠ٰن حٛٔشحسحص ح٠ٛظؤٜش رخإلؿخصحص ٗخُش ٤ٟغـ٠ش ٟن اك٘خٝ ح٤ٛلخٝ - أ

 :-  هذد حٛزٯ٢ كظٜ٪ح ه٬ٜ أؿخصحص ٗخ١ ٠ٗخ ٯٜٮ - ب

انًدًٕعإػاضجاَرسابتسٌٔضاذةذفطؽػهًَٕٙعاإلخاظج

47551417133انؼسز
 

رخعظؼ٤خء  (%25) ٣غزش ٤ٟق حإلؿخصحص ُٮ ؿ٠ٰن حٰٜٛ٘خص طٔن ػ٢٠ ح٤ٛغزش ح٠ٛلذدس رـ  - خ

 %(.31)ٰٜٗش حٛٔخ٣٪١ كٰغ ٩طٜض ح٤ٛغزش ا٬ٛ 

٢ٟ حٛلخط٢ٰٜ ه٬ٜ اؿخصحص طِشم ه٠ٜٮ ٓذ حٛظضٟ٪ح رؤك٘خٝ ح٠ٛخدس  (%50) طز٢ٰ أ١  - ز

٢ٟ ح٤ٛلخٝ ٩أ٣ـض٩ح ٟشخسٯن حألرلخع حٛظٮ طٔذٟ٪ح ر٨خ سًٞ ٟش٩س ٟذس ؿ٪ٯٜش  (ؽ/25)

ه٬ٜ ح٣ظ٨خء حإلؿخصس ، ٩ٓذ ٟؼ٬ ه٬ٜ روؼ٨ٞ هذس ع٤٪حص ٩ٛٞ ٯ٤ـض٩ح ح٠ٛـٜ٪د ، ٠ٟخ 

 .ٯو٤ٮ ح٣ظِخء ح٨ٛذٍ ٢ٟ اؿخصس حٛظِشى حٛو٠ٜٮ 

  :-تدقٌق اإلجازات ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المتعلقة ببرنامج التوصٌات    

أ١ طظ٪٬ٛ أٟخ٣ش عش ح٠ٛـخٛظ ٩دحثشس ح٠ٛ٪حسد حٛزششٯش حٛظلْٔ ٢ٟ شش٩ؽ حٛخذٟش حِٛوٰٜش  - أ

٤٠ٛق حإلؿخصس ، رخإلػخُش ا٬ٛ ششؽ حهظ٠خد ٟشش٩م حٛزلغ حٛو٠ٜٮ ٜٛزٯ٢ ٯلظٜ٪١ ه٬ٜ 

 .اؿخصحص طِشى ه٠ٜٮ ه٤ذ طشٍ ح٠ٛغظلٔخص 

٢ٟ ٣لخٝ ح٨ٰٛجش ح ٛظذسٯغٰش  (ؽ/25)ه٤ذ ٟخخِٛش هؼ٪ ح٨ٰٛجش حٛظذسٯغٰش ألك٘خٝ ح٠ٛخدس  - ب

ح٠ٛو٠٪ٙ ر٦ ُٮ حٛـخٟوش حٛظٮ طٔظؼٮ أ١ ٯٔ٪ٝ ٨ُٰخ هؼ٪ ح٨ٰٛجش حٛظذسٯغٰش حٛز٭ كظٚ 

ه٬ٜ اؿخصس طِشى ه٠ٜٮ أ١ ٯٔذٝ ا٬ٛ ه٠ٰذ٥  طٔشٯشًح ٩حًُٰخ ه٢ حٛزلغ أ٩ حٛزل٪ع حٛظٮ 

أهذ٧خ خالٙ اؿخصس حٛظِشى حٛو٠ٜٮ حٛظٮ كظٚ ه٨ٰٜخ طشُن ٜٛشثٰظ الهظ٠خد٧خ كٰغ 

 .ٯظشطذ ه٬ٜ رٖٛ حعظشدحد ٟخ دُن ٦ٛ أػ٤خء حإلؿخصس ع٤ذًح ألك٘خٝ ح٠ٛخدس ح٠ٛزٗ٪سس أهال٥
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 :2015/2016برنامج تدقٌق العبء التدرٌسً للفصل الدراسً األول  -3

       ٓخٟض حٛذحثشس ر٠شحؿوش ٩طذْٰٓ ؿذح٩ٙ حٛوذء حٛظذسٯغٮ ٩ح٠ٛلخػشٯ٢ ًٰش ح٠ٛظِش٢ًٰ 

٠ٗخ ٩سدص ٢ٟ حٰٜٛ٘خص ٩ُْ طو٠ٰٜخص حٛوذء حإلػخُٮ  2015/2016 للفصل الدراسً الثانً

٩طو٠ٰٜخص أؿ٪س عخهخص طذسٯظ  ، 2005ٛغ٤ش  (4)ألهؼخء ح٨ٰٛجش حٛظذسٯغٰش سٓٞ 

 :-، ٩ٓذ طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ2005ٛغ٤ش   (9)ح٠ٛلخػشٯ٢ ًٰش ح٠ٛظِش٢ًٰ سٓٞ 

عخهش  (367) روغ أهؼخء ٧ٰجش حٛظذسٯظ رٜي ٟل٠٪ه٦ ط٩ك٪د ٣ٔض ُٮ أهزخء طذس٭ - أ

حٱػخس ، حٱدحد ، ط٤٘٪ٛ٪ؿٰخ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ، ح٤ِٛ٪١ حٛـ٠ٰٰٜش ، ، حٛوٜ٪ٝ )ٟوظ٠ذس ُٮ ٰٜٗخص 

 .(حٛظذٛش ، حٛـذ ، ٩ٟشٗض حٌٜٛخص

 .عخهش ٟوظ٠ذس  (1012)٩ؿ٪د هذء اػخُٮ ٟٔذحس٥  - ب

 .عخهش ٟوظ٠ذس ٠ٛلخػشٯ٢ ًٰش ٟظِش٢ًٰ (81)اع٤خد طذسٯظ  - خ

 .عخهخص ٟوظ٠ذس ٛ٘ٚ ُشد (3)هؼ٪ ٧ٰجش طذسٯظ خخسؽ حٛـخٟوش ر٠وذٙ  (15)دسَط  - ز

 . هؼ٪ ٧ٰجش طذسٯظ دحخٚ حٛـخٟوش ر٠وذٙ ٟغخّ ٩حكذ ٟـخ٣ًخ (18)دسط  - ج

 ح٠ٛلذد رٔشحس ٢ٟ ٟـٜظ حٛو٠ذحء وجود بعض المساقات التً عدد الطلبة فٌها أقل من الحد األدنى - ح

٩حٛظٮ ٗخ١ رخإلٟ٘خ١ اٌٛخء روؼ٨خ ٩دٟؾ روؼ٨خ ٟن ُشوذ أخش٫ ٟؼٚ ٰٜٗش حٛظشرٰش حٛشٯخػٰش ٩ٰٜٗش 

 .حالٓظظخد ٩حٛوٜ٪ٝ حإلدحسٯش 

 :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج تدقٌق العبء التدرٌسً

حٛظو٠ٰٞ ه٬ٜ سإعخء حألٓغخٝ حألٗخدٯ٠ٰش رظوزجش ح٠٤ٛخرؽ حٛخخطش رخٛوذء حٛظذسٯغٮ  ر٘خُش  -أ

ح٠ٛوٜ٪ٟخص ح٠ٛـٜ٪رش ٩حٛـٜذ ا٬ٛ أهؼخء ٧ٰجش حٛظذسٯظ رؼش٩سس ٓشحءس ح٠٤ٛ٪رؽ 

 .حٛخخص ر٘ٚ ٨٤ٟٞ  روذ طوزجظ٦ رخ٠ٛوٜ٪ٟخص ٓزٚ حٛظ٪ٰٓن ه٦ٰٜ ٛظالُٮ حألخـخء

ُٮ حٰٜٛ٘خص ٛظذسٯظ ٟغخٓخص  (حٛـشحٯخص حٛظذسٯغٰش)حالعظِخدس ٟخ أ٢ٟ٘ ٢ٟ ؿٜزش  -ب

 .ح٠ٛخظزشحص ه٪ػخ ه٢ طَٰٜ٘ ٟلخػشٯ٢ ًٰش ٟظِش٢ًٰ ٨ٛز٥ ح٠٨٠ٛش 

ا١ ح٠ٛغخٓخص حٛظٮ ٯظٞ طَٰٜ٘ ٟلخػشٯ٢ ًٰش ٟظِش٢ًٰ رظذسٯغ٨خ ٧ٮ ؿضء ٢ٟ حٛـذ٩ٙ  -خ

٩ح١ طشٍ أؿ٪س ح٠ٛلخػشٯ٢ ه٢ ٧ز٥ حألهزخء ال ، حٛذسحعٮ ٩حٛوذء حٛظذسٯغٮ 

٩ٛؼ٠خ١ طشٍ حألؿ٪س كغذ حألط٪ٙ ، ٯخؼن ٛظذْٰٓ دحثشس حٛظ٠٤ٰش ٩حٛظخـٰؾ

( 9)٢ٟ طو٠ٰٜخص أؿ٪س ح٠ٛلخػشٯ٢ ًٰش ح٠ٛظِش٢ًٰ سٓٞ  (د/3)٣٪طٮ  رظوذٯٚ حِٛٔش 

  .2005ٛغ٤ش 
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 :-من العاملٌن فٌهافً الجامعة  بٌانات الطلبة الدارسٌن برنامج تدقٌق - 4

  :-٢ٟ حٛوخ٢ٰٜٟ ٨ُٰخ  ٩طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮُٮ حٛـخٟوش ٓخٟض حٛذحثشس  رظذْٰٓ رٰخ٣خص حٛـٜزش حٛذحسع٢ٰ 

ٟ٪كًِخ ٩ٟٜظضٟ٪١ رخٛلذ حأله٬ٜ   (27)طز٢ٰ أ١ هذد حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ حٛـخٟوش حٛزٯ٢ ٯذسع٪١ ٨ُٰخ  - أ

 .عخهخص ٟوظ٠ذس ُٮ حِٛظٚ حٛذسحعٮ حٛ٪حكذ  ُٮ ػ٪ء ح٠ٛشحٓزش حٱٰٛش ٛظغـ٨ٰٜٞ (6)ٜٛظغـٰٚ ٧٩٪ 

 طز٢ٰ أ١ ؿ٠ٰن حٛوخ٢ٰٜٟ حٛزٯ٢ ٯذسع٪١ ُٮ حٛـخٟوش  ٟٜظضٟ٪١ ر٘ظخرش ٌٟخدسحص شخظٰش أ٩ اؿخصحص  - ب

 .ع٤٪ٯش  رش٘ٚ ٯٌـٮ أ٩ٓخص ٟلخػشحط٨ٞ حٛظٮ طٔن خالٙ حٛذ٩حٝ حٛشع٠ٮ كغذ ٩حٓن طغـ٨ٰٜٞ 

طز٢ٰ أ١ أهذحد حٛوخ٢ٰٜٟ حٛزٯ٢ ٯذسع٪١ كغذ حٛ٪كذس حٛظ٤ل٠ٰٰش ٩هذد ح٠ٛ٪ك٢ِٰ ح٠ٛؼزظ٢ٰ ُٮ حٛخذٟش  - خ

 :-حٛذحث٠ش  ُٮ حٛـخٟوش ٩حٛوذد ح٠ٛغ٠٪ف ر٦ كغذ ح٤ٛغزش  ح٠ٛج٪ٯش  ح٠ٛلذدس  ُٮ حألعظ ٧ٮ ٠ٗخ ٯٜٮ

انعٚازجانؼسزانفؼهٙنهساضؼٍٛ%5انؼسزحؽةَؽثحػسزانًثثرٍٛانٕحسجانرُظًٛٛح

 2 5 2.3 46 كهٍح انذجأي 

 1 3 2 40 يركس انذاسة

 1 9 7.45 149 انًضرسح انًُٕطجٍح

 

 من العاملٌن فً الجامعة بٌانات الطلبة الدارسٌن  تدقٌق التوصٌات المتعلقة ببرنامج

 :-فٌها 

 (سصح١ ٟل٠ذ ٟل٠٪د ٨ٰٟذحص)٩ح٠ٛو٠ٜش  (سشخ ٟل٠٪د حٛل٪سح٣ٮ)أ١ طٔ٪ٝ ٗٚ ٢ٟ ح٠ٛو٠ٜش  -1

رظوزجش ح٠٤ٛ٪رؽ حٛزٯ٢ ٯو٠ٜ٪١ ُٮ ح٠ٛذسعش ح٠٤ٛ٪رؿٰش  (ٟل٠٪د شخ٧ش ٟل٠٪د أر٪ ٣خطش)٩ح٠ٛوٜٞ 

 ه٬ٜ ح٠ٛوظ٠ذ ُٮ ه٠خدس حٛزلغ حٛو٠ٜٮ ٩حٛذسحعخص حٛوٰٜخ ألًشحع حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ح٠ٛ٪حُٔش

 .دسحعظ٨ٞ حٛوٰٜخ ُٮ حٛـخٟوش أل٨٣خ اكذ٫ شش٩ؽ أعظ حٛذسحعش ُٮ حٛـخٟوش ٜٛوخ٢ٰٜٟ ٨ُٰخ

 ٢ٟ رش٣خٟؾ ٟخؿغظٰش هٜ٪ٝ حٛلخع٪د  حال٣غلخد(٣زٰٚ هزذحهلل هٜٮ حألع٠ش)حٛـٜذ ا٬ٛ ح٠ٛوٜٞ  -2

٣لشًح ٠ٛخخِٛظ٦ ألعظ حٛذسحعش ٜٛوخ٢ٰٜٟ ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ ُٮ حٛـخٟوش أل٦٣ ًٰش ٟؼزض ُٮ حٛخذٟش 

 أل٦٣ أ٩ حعظظذحس ٓشحس ٢ٟ ٟـٜظ حٛو٠ذحء ٯغ٠ق ٦ٛ رخعظ٠٘خٙ دسحعظ٦حٛذحث٠ش ُٮ حٛـخٟوش  

 .ٟٜظلْ رخٛذسحعش ٓزٚ طو٦٤ٰٰ ُٮ حٛـخٟوش

حٜٛظخ١  (ًذٯش هٜٮ هزذحٛشك٢٠ ؿشحدحص)٩ (هزٰش هٜٮ هزذحٛشك٢٠)حٛـٜذ ا٬ٛ ح٠ٛ٪كِظ٢ٰ  -3

 ٢ٟ رش٣خٟؾ ٟخؿغظٰش ٤٧ذعش حال٣غلخدطو٠ال١ ُٮ ٰٜٗش حٛلـخ٩٭ ٤٨ٜٛذعش حٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٰش 

حٛلخع٪د ٣لشًح ٠ٛخخِٛظ٢٨ ألعظ حٛذسحعش ٜٛوخ٢ٰٜٟ ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ ُٮ حٛـخٟوش أل٢٨٣ ًٰش 

أ٩ حعظظذحس ٓشحس ٢ٟ ٟـٜظ حٛو٠ذحء ٯغ٠ق ٢٨ٛ . ٟؼزظظ٢ٰ ُٮ حٛخذٟش حٛذحث٠ش ُٮ حٛـخٟوش

 .  أل٢٨٣ ٟٜظلٔظخ١ رخٛذسحعش ٓزٚ طو٢٨٤ٰٰ ُٮ حٛـخٟوشرخعظ٠٘خٙ دسحعظ٢٨

 



39 
 

لجان ) القرارات اإلدارٌة الصادرة عن اللجان المختلفة فً الجامعة برنامج تدقٌق- 5

  :-2015لعام   (التعٌٌن األولى والثانٌة والتؤمٌن الصحً

ٓشحسًح ُٮ  (89)ػالع ؿٜغخص ٩حطخزص  (3 )2015هٔذص حٜٛـ٤ش هخٝ :- حٜٛـ٤ش حأل٬ٛ٩ - أ

 :-ح٠ٛ٪حػٰن حٛظخٰٛش

ٟ٪ػ٪م 
 حٛٔشحس

طٌٰٰش 
 ٟغ٬٠

صٯخدس ع٤٪ٯش ٜٛلظ٪ٙ 
 ه٬ٜ ٟئ٧ٚ ه٠ٜٮ

طوذٯٚ 
 سحطذ

طو٢ٰٰ ٩كخثَ 
 حششحُٰش

٣ٔٚ ٢ٟ ُجش 
 ا٬ٛ ُجش أه٬ٜ

 ح٠ٛـ٠٪م

هذد 
 حٛٔشحسحص

35 26 10 17 1 89 

ٓشحسًح ُٮ  (31)ؿٜغظ٢ٰ ٩حطخزص  (2 )2015هٔذص حٜٛـ٤ش هخٝ :- اللجنة الثانٌة -ب

 :-ح٠ٛ٪حػٰن حٛظخٰٛش

ٟ٪ػ٪م 
 حٛٔشحس

طٌٰٰش 
 ٟغ٬٠

صٯخدس ع٤٪ٯش ٜٛلظ٪ٙ 
 ه٬ٜ ٟئ٧ٚ ه٠ٜٮ

طوذٯٚ 
 سحطذ

طو٢ٰٰ ٩كخثَ 
 حششحُٰش

٣ٔٚ ٢ٟ ُجش 
 ا٬ٛ ُجش أه٬ٜ

 ح٠ٛـ٠٪م

هذد 
 حٛٔشحسحص

 31 ال ٯ٪ؿذ ال ٯ٪ؿذ 1 4 26

 

حػ٤ظٮ هششس  ؿٜغش ٩حطخزص  (12 )2015هٔذص حٜٛـ٤ش هخٝ :- لجنة التؤمٌن الصحً -أ

 :-ؿ٠ٜش ٓشحسحص ُٮ ح٠ٛ٪حػٰن حٛظخٰٛش

ٟ٪ػ٪م 
 حٛٔشحس

هالؽ 
 ٟ٘شس

حهظ٠خد أؿزخء ٩طٰذٰٛخص 
 ٩ٟخظزشحص ٩ٟغظشِٰخص

سُن عَٔ 
 هالؽ

حهظ٠خد 
 ٟوخٛـخص

ٓؼخٯخ 
 هخٟش

 ح٠ٛـ٠٪م

هذد 
 حٛٔشحسحص

1748 16 8 51 34 1857 

 

 :-التوصٌات المتعلقة بالقرارات اإلدارٌة الصادرة عن اللجان المختلفة فً الجامعة

طـزْٰ أك٘خٝ ٣لخٝ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حإلدحسٯ٢ٰ ٩ح٢ٰٰ٤ِٛ ح٠ٛظؤٜش رخ٤ٛٔٚ ٢ٟ ٩كِٰش أ٬ٛ  - أ

 .أخش٫ رذال ٢ٟ طٌٰٰش ح٠ٛغ٬٠

حٛو٠ٰذ أ٩ ح٠ٛذٯش ) ػش٩سس ط٪ٰٓن هؼ٪ حٜٛـ٤ظ٢ٰ حأل٬ٛ٩ ٩حٛؼخ٣ٰش حٛؼخٛغ ٧٩٪  - ب

ه٬ٜ ٟلخػش حٛـٜغخص ، ٩ػش٩سس أ١ طشظ٠ٚ ٟلخػش حالؿظ٠خهخص  (ح٠ٛو٤ٮ

 .  ٓؼخٯخ حٛظشُٰن أ٩ح٤ٛٔٚ ٢ٟ ُجش ا٬ٛ ُجش أخش٫
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   :-برنامج تدقٌق عقود شركات االتصاالت الخلوٌة المبرمة مع الجامعة- 6
 

 :-ٓخٟض حٛذحثشس  رظذْٰٓ هٔ٪د ششٗخص حالطظخالص حٛخٜ٪ٯش ح٠ٛزشٟش ٟن حٛـخٟوش  ٩طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ
طز٢ٰ أ١ هذد حالطِخٰٓخص  حٛخخطش رخألرشحؽ ٟن ششٗخص حالطظخالص حٛخٜ٪ٯش ٩أؿ٪س٧خ ٗخ٣ض  - أ

 :-٠ٗخ ٯٜٮ
ػضص األتراج  اسى انشركح انرقى

 ٔانًذطاخ
انًثهغ انًذصم  ػضص االذفاقٍاخ ٔانًالدق

 2015ػاو 
 شركح 1

(Zain) 
 10200 اذفاقٍح ٔادضج ( 2)ترجاٌ اشُاٌ 

شركح  2
(Orange) 

( 2+ )أتراج  (3)
 جٓاز ذقٌٕح تس

 14202 شالز اذفاقٍاخ
 5100  طيى  

شركح  3
(Umniah ) 

جٓاز + أتراج  (5)
 ٔادض ذقٌٕح تس

يهذق + أرتغ اذفاقٍاخ  (4)
 ٔادض

29847 

( 3+ )أتراج  (10)     انًجًـــــــــــٕع
 أجٓسج ذقٌٕح تس

 + اذفاقٍاخ  (8)
 يهذق ٔادض (1)

59349  

 

 ٢ٟ ٠ٰٓش ُ٪حطٰش حالطظخالص  طز٢ٰ أ١ هذد حالطِخٰٓخص حٛخخطش رلظش حٛـخٟوش ٩اٯشحدحط٨خ - ب

حٛخٜ٪ٯش ٩ه٠٪ٛش خـ٪ؽ ح٨ٛخطَ حٛخٜ٪٭ ٠ٜٛشظش٢ٰٗ رخذٟش ح٨ٛ٪حطَ حٛخٜ٪ٯش ر٤خًء ه٬ٜ  ٧ز٥ حالطِخٰٓخص 

 :- ٗخ٣ض ٠ٗخ ٯٜٮ

ػضص  دصح انجايؼح اسى انشركح انرقى
 االذفاقٍاخ

انًثهغ انًذصم 
  2015ػاو 

 شركح 1
(Zain) 

 يٍ قًٍح انفٕاذٍر انشٓرٌح قثم انضرٌثح  (5%)
 .صَاٍَر سٌُٕا ػٍ كم سظ  (3)

1 8305.994 

شركح  2
(Orange) 

 يٍ قًٍح انفٕاذٍر انشٓرٌح قثم انضرٌثح  (7%)
 . صَاٍَر سٌُٕا ػٍ كم سظ  (3)

1 11795.994 

شركح  3
(Umniah ) 

يٍ قًٍح انفٕاذٍر انشٓرٌح قثم انضرٌثح  (8%)
 .صَاٍَر سٌُٕا ػٍ كم سظ  (3)

1 7351.986 

 27453.534 3                                                انًجًـــــٕع
 

طز٢ٰ أ١ حٛزٟٞ ح٠ٛغظلٔش ه٬ٜ ششٗخص حالطظخالص حٛخٜ٪ٯش رذٙ حعظ٨الٕ ٨ٗشرخء ألرشحؽ طٔ٪ٯش حٛزغ  - خ

 .دٯ٤خس  (15379)

 :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج تدقٌق عقود شركات االتصاالت الخلوٌة المبرمة مع الجامعة

طلظٰٚ حٛزٝ ح٠ٛغظلٔش ٜٛـخٟوش ه٬ٜ ششٗخص حالطظخالص حٛخٜ٪ٯش رذٙ حعظ٨الٕ ٨ٗشرخء ٛألرشحؽ ٢ٟ  -أ

 .ع٤٪حص عخرٔش

 .٣لشًح أل١ ٟ٪كَ ٩حكذ ال ٯِ٘ٮ (2)صٯخدس هذد ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حٛزٯ٢ ٯظخرو٪١ طلظٰٚ حٛزٟٞ ح٠ٛغظلٔش ا٬ٛ  -ب

اهخدس ح٤ٛلش ُٮ اٟ٘خ٣ٰش ط٪كٰذ حالطِخٰٓخص ٟن ششٗخص حالطظخالص حٛخٜ٪ٯش ٩صٯخدس كظش حٛـخٟوش ه٤ذ  -خ

 .طوذٯٚ أ٩ طـذٯذ حالطِخٰٓخص حٛخخطش رخالشظشحٕ رخـ٪ؽ حألؿ٨ضس حٛخٜ٪ٯش

 .ه٠ٚ رش٣خٟؾ ٟل٪عذ خخص ر٠ظخروش حٛزٟٞ ح٠ٛغظلٔش ٜٛـخٟوش ٛظغ٨ٰٚ ه٠ٰٜش ٟظخروش حٛظلظٰٚ -ز
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الدراساتبرامج  :الخامسالقسم   

 - :2015تدقٌق إٌرادات ونفقات مركز الملكة رانٌا للدراسات األردنٌة لعام دراسة وبرنامج  -1

 :- تم عمل دراسة إلٌرادات ونفقات المركز وكانت النتائج كما ٌلً

 أن عدد الذٌن حضرواد٩سس ، ٩ (38 )2015هذد حٛذ٩سحص حٛظٮ هٔذ٧خ ح٠ٛشٗض خالٙ هخٝ تبٌن أن  - أ

 . ، ٠ٗخ هٔذ ح٠ٛشٗض ٟـ٠٪هش ٢ٟ رشحٟؾ حٛذرٜ٪ٟخص ح٠ٛخظِٜش(726)الدورات  هذه

 سبعة (17707) ردٌات رسوم الدورات وبرامج الدبلومات التً عقدها المركز بلؽت تبٌن أن - ب

٩ٗخ٣ض ٧ز٥ حٛشدٯخص كغذ حألط٪ٙ ٩ٟزشسس روذٝ هٔذ عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة دنانٌر 

 .حٛذ٩سحص ُٮ حٛ٪ٓض ح٠ٛلذد أ٩ ٛشًزش حألشخخص رخال٣غلخد ٓزٚ ٟ٪هذ رذء حٛذ٩سحص أ٩ حٛزشحٟؾ

،  2015خالل عام ُٮ حٛـخٟوش  لم ٌقدم المركز أٌة استشارات من خالل أعضاء هٌئة التدرٌس  - خ

٢٘ٛ٩ ٤٧خٕ حعظشخسطخ١ حػ٤ظخ١ ٓذٯ٠ظخ١ ، ٟئٗذح أ١ طخكزٮ ٧خط٢ٰ حالعظشخسط٢ٰ  ٛٞ ٯٔ٪ٟخ رذُن كظش 

 :-حٛـخٟوش سًٞ ٟـخٛزظ٠٨خ  خـًٰخ ٠٧٩خ

 ٟن حٛششٗخص ٩ح٠ٛئعغخص ٩ح٠ٛوخ٧ذ ٢ٟ حٛٔـخم حٛخخص اتفاقٌات (5)تبٌن أن المركز ٌقوم بتنفٌذ  - ز

ٯظٞ ٤ٟق ش٨خدحص ر٨ز٥ حٛذ٩سحص ٢ٟ ٟشٗض  (د٩سحص+ درٜ٪ٝ  )ر٨ذٍ حٛظوخ١٩ ٛظ٤ِٰز رشحٟؾ طذسٯزٰش 

ح٠ٜٛ٘ش سح٣ٰخ ٜٛذسحعخص حألسد٣ٰش ٩خذٟش ح٠ٛـظ٠ن ٟٔخرٚ ٣غزش ٢ٟ سع٪ٝ ٧ز٥ حٛذ٩سحص ٟ٪ػلش ُٮ 

 . حالطِخٰٓخص ح٠ٛزشٟش ر٢ٰ حٛـخٟوش ٧٩ز٥ حٛششٗخص ٩ح٠ٛئعغخص

 :- كانت كما ٌل31/12/2015ً - 1/1/2015تبٌن أن إٌرادات المركز من  - ج

انًثهؾانًحصمَٕعاإلٚطازانطقى

327046 انضتهٕياخ انًٍُٓح انرً ػقضْا انًركس  1

59445 صٔراخ ػقضْا انًركس 2

3032 يٍ صافً إٌراصاخ انرذانٍم تاسرشضاو يشرثراخ انجايؼح  (40%) 3

0000 اسرشاراخ أ صراساخ  4

217330 دصح انجايؼح يٍ انشركاخ انرً ذؼقض ترايج صتهٕياخ ٔ صٔراخ 5

8981 أجٕر يكاذة انشركاخ انرً ذؼقض ترايج صتهٕياخ  صٔراخ 6

1222 أشًاٌ كٓرتاء يكاذة انشركاخ انرً  ذؼقض ترايج صتهٕياخ  صٔراخ 7

ICDL 10478ايرذاَاخ انرسصح انضٔنٍح   8

00000 انرثرػاخ ٔانٓثاخ ٔانًساػضاخ 9

627533انًدًٕع

اخًانٙزذمطانةاالؼرشاضجانًؽرشاض

االؼرشاضج

حصح

انًؽرشاض

حصح

اندايؼح

ذاضٚداالؼرشاضج

ػثضانُاصر . ص.أ

 أتٕ انثصم

يؤسسح آل انثٍد 

 نهفكر االساليً

 %25 %75 غٍر يؼرٔف

 نى ذذصم تؼض

11/9/2013 

يذًٕص . ص.أ

 انقضاج

جايؼح انًهك سؼٕص 

 تٍ ػثضانؼسٌس

 %25 %75  لاير سؼٕصي66000

 نى ذذصم تؼض

12/3/2014 



42 
 

( 318021)تبٌن أن إجمالً نفقات مركز الملكة رانٌا للدراسات األردنٌة وخدمة المجتمع مقدارها  - ح

حٛش٩حطذ ، حٛل٪حُض، ٟ٘خُؤس )ػالػ٠خثش ٩ػ٠خ٣ٰش هشش أًِٛخ ٩٩حكذ ٩هششٯ٢ دٯ٤خسًح ٩ٓذ ش٠ٜض ح٤ِٛٔخص 

٨٣خٯش حٛخذٟش ٩حالدخخس ، ٣ِِخص حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ ٩حٛظؤ٢ٰٟ ه٬ٜ حٛلٰخس ،  أؿ٪س طذسٯظ  ، ٗخُش أ٣٪حم 

 (. ، ٩طِٜ٘ش ه٠خٙ ح٤ٛلخُش ٩حٛلشحعش ، ٩ًٰش٧خ (ICDL)حالعظ٨الٗخص ٩حٛظٰخ٣ش ، سع٪ٝ رش٣خٟؾ 

ٟن ع٤٪حص عخرٔش أؿشٯض ٨ُٰخ دسحعش  2015 فٌما ٌلً مقارنة بٌن اإلٌرادات والنفقات لسنة  - ر

 :-إلٯشحدحص ٣٩ِٔخص ح٠ٛشٗض ٧٩ٮ ٠ٗخ ٯٜٮ ٩٭ 

 

 

 

 

 

 

 

 :-تدقٌق إٌرادات ونفقات مركز الملكة رانٌا دراسة وبرنامج ب  المتعلقة التوصٌات

 ح٠ٛزشٟش ر٢ٰ حٛـخٟوش ٩حٛششٗخص حٛظٮ طؤذ رشحٟؾ حٛذرٜ٪ٟخص ٩حٛذ٩سحص إنهاء االتفاقٌات -أ

حٛظذسٯزٰش ُٮ ٟشٗض ح٠ٜٛ٘ش سح٣ٰخ ٜٛذسحعخص حألسد٣ٰش ٩خذٟش ح٠ٛـظ٠ن ، ٩أ١ ٯٔ٪ٝ ٟشٗض ح٠ٜٛ٘ش 

سح٣ٰخ رؤذ رشحٟؾ حٛذرٜ٪ٝ حٛظٮ طؤذ٧خ ٧ز٥ حٛششٗخص ٩حٛظ٪عن ٨ُٰخ ، ع٠ٰخ ٩أ١ حٛظـشرش حٛلخٰٛش 

رٰٔخٝ ٟشٗض ح٠ٜٛ٘ش سح٣ٰخ رؤذ رشحٟؾ حٛذرٜ٪ٝ ح٤٨٠ٛٮ ٣خؿلش ؿذًح خخطش ٩أ١ حٛـخٟوش ط٠ظٜٖ 

 .حألد٩حص ٩حإلٟ٘خ٣ٰخص ح٤٠ٛخعزش ٛؤذ ٧ز٥ حٛزشحٟؾ

 رذُن مطالبة كل من األستاذ الدكتور عبدالناصر أبو البصل واألستاذ الدكتور محمود القضاة -ب

 .2014 2013٩كظش حٛـخٟوش  ٢ٟ حالعظشخسس  ٩حٛذسحعش حٛظٮ ٓخٝ  ر٨خ  ٗٚ ٠٨٤ٟخ هخٟٮ 

 ُٮ حٛـخٟوش ٛوذٝ ط٪حُش حٛخزشس حٛالصٟش ٛذٯ٨ٞ أكٰخ٣ًخ عقد دورات خاصة بالموظفٌن الجدد -خ

ط٪ؿ٦ٰ  ): ر٨ذٍ اٗغخر٨ٞ ح٠ٛوشُش ٩ح٨٠ٛخسحص حٛالصٟش ُٮ ٟـخٙ ه٨ٜ٠ٞ ُٮ حٛـخٟوش ٟؼٚ د٩سحص

ح٠ٛ٪ك٢ِٰ حٛـذد ، ٨ٟخسحص حالطظخٙ ، حٛظوخٟٚ ٟن حٛـ٠٨٪س ، طزغٰؾ حإلؿشحءحص ، أط٪ٙ 

 .أ٩ ًٰش٧خ ٢ٟ حٛذ٩سحص (ح٠ٛخخؿزخص حٛشع٠ٰش ، ٗظخرش حٛظٔخسٯش ٩ٟلخػش حالؿظ٠خهخص حٛشع٠ٰش

 

 

 

 

 

انُرٛدحانًثهؾانصافٙانُفقاخ اإلٚطازاخانؼاو

ٔفط2015627533318021309512

ٔفط2014357564236492121072

ٔفط201319475814713847620

ٔفط201229911122485174260

ٔفط201022901518082948186
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 -: 2014تدقٌق ومراجعة نفقات التؤمٌن الصحً  والتؤمٌن على الحٌاة لعام  وبرنامج دراسة -2

:-ذىػًمزضاؼحٔذسقٛقنهرأيٍٛانصحٙٔانرأيٍٛػهٗانحٛاجٔذهصدانسضاؼحإنٗياٚهٙ

طز٢ٰ أ١ أهذحد حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ حٛـخٟوش ٤ٟ٩ظِو٨ٰٞ  ٩ح٠ٛظٔخهذٯ٢ ٤ٟ٩ظِو٨ٰٞ ٣٩ِٔخص حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ   - أ

حٛظٮ طل٠ٜظ٨خ حٛـخٟوش  ُٔؾ ٟلغ٪ًٟخ ٨٤ٟخ سع٪ٝ حالشظشحٕ حٛغ٤٪ٯش  ُٮ حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ 

 :-٠ٗخ ٯٜٮ (2014 – 2008)ٜٛغ٤٪حص 
انُفقاخ



انؽُـــح

أػساز

انؼايهٍٛ

فٙ

اندايؼح

ٔيُرفؼٛٓى

أػساز

انًرقاػسٍٚ

ٔيُرفؼٛٓى

انًدًٕع

انكهٙ

نهًشرطكٍٛ

ٔيُرفؼٛٓى

انُفقاخانرٙ

ذحًهرٓااندايؼحفقظ

ضؼٕواالشرطاكاخ

انؽُٕٚح



انُفقاخانفؼهٛح

زُٚاضفهػزُٚاضفهػزُٚاضفهػ

2008 10545 2304 12849 000 1247175 000 334376 000 912799 

2009 10367 2454 12821 920 1212060 000 332323 920 879737 

2010 11404 3975 15379 500 1806097 032 400000 468 1406097 

2011 10888 2589 13477 390 1819707 400 378971 990 1440735 

2012 10740 2493 13233 880 2187429 604 375767 276 1811662 

2013 10636 2479 13115 487 2044133 576 376668 911 1667446 

2014 10634 2597 13231 880 2093348 568 384293 312 1709055 
 

 :-تبٌن أن أعداد العاملٌن الذٌن ٌتلقون عالجاً مكرراً  والذٌن رفع لهم سقؾ العالج المكرر كما ٌلً -ب

انؽُح



انؼسز

يالحظاخ2008200920102011201220132014

ظٚازجيضططجفٙأػساز(5517026968749261الذرٕافطتٛاَاخانصٍٚذهقٕاػالجيكطض

انصٍٚٚرهقٌٕػالخاًيكطضا،

ٔظٚازجيضططزجفَٙفقاخ

.ػالخٓىؼُحتؼسأذطٖ

ذىضفغؼقفانؼالج(2

زُٚاض(2000)انًكطضإنٗ

 .نصنكقمػسزْى

13192832الذرٕافطتٛاَاخانصٍٚضفغنٓىانؽقف

564721724877928الذرٕافطتٛاَاخانًدًٕع

انًثانؾانرٙذحًهرٓا

اندايؼحػُٓى

190421260720284362310560323295الذرٕافطتٛاَاخ

 

%( 15)طز٢ٰ أ١ حٛخظٞ ح٠ٛٔذٝ ٢ٟ حٛـ٨خص حٛـزٰش ٜٛـخٟوش كغذ حالطِخٰٓخص ح٠ٛزشٟش ٟو٨خ أ٨ٜٓخ  - خ

 :-٠ٗخ ٯٜٮ  (2014 – 2008)ٜٛغ٤٪حص  (%20)٩أٗؼش٧خ 

انًثانؾ



انؽُح

انًثهؾانًصطٔفنهدٓحانقًٛحانفؼهٛحنهًطانثاخ

انطثٛح

يثهؾانرصىانص٘حصهد

ػهّٛاندايؼح

زُٚاضفهػزُٚاضفهػزُٚاضفهػ

الٚرٕفطتٛاَاخٔأضقاوػٍْصِانؽُحنسٖاندٓحانًؼُٛح2008

الٚرٕفطتٛاَاخٔأضقاوػٍْصِانؽُحنسٖاندٓحانًؼُٛح2009

201077324999199202232244363189975

2011 84125411790302227956611235550

2012 14830498969102567881608390764

201356531407583202469592695590288

201455732723110802492526810718659
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 :-٠ٗخ ٯٜٮ (2014 – 2008)طز٢ٰ أ١ ٠ٰٓش أٓغخؽ حٛظؤ٢ٰٟ ه٬ٜ حٛلٰخس ٜٛغ٤٪حص  - ز

 

 :-طز٢ٰ أ١ حألعزخد حٛظٮ أدص ح٬ٛ صٯخدس ٣ِٔخص حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ ٧ٮ ٠ٗخ ٯٜٮ - ج

  حسطِخم أعوخس حألد٩ٯش ٩حٛوالؿخص ٩حألؿ٪س حٛـزٰش. 
  َٰٛصٯخدس أه٠خس حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ حٛـخٟوش حٛظٮ طئد٭ ا٬ٛ طوشػ٨ٞ ا٬ٛ أٟشحع طضٯذ ُٮ ط٘خ

حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ رذٰٛٚ حٛضٯخدس ح٠ٛؼـشدس ُٮ أهذحد حٛوخ٢ٰٜٟ حٛزٯ٢ ٯظٜٔ٪١ حٛوالؽ ح٠ٛ٘شس ، 
٩صٯخدس ٟؼـشدس ع٤ش روذ أخش٫ ُٮ ح٤ِٛٔخص حٛظٮ طل٠ٜظ٨خ حٛـخٟوش ٛوالؿ٨ٞ ، رذٰٛٚ 

 .حٛضٯخدس ح٠ٛؼـشدس ُٮ أهذحد ح٠ٛظٔخهذٯ٢
  ( 10)حٛضٯخدس ه٬ٜ أعوخس ح٠ٛوخٛـش ُٮ ٟغظش٬ِ ح٠ٜٖٛ ح٠ٛئعظ هزذحهلل حٛـخٟوٮ ر٤غزش%

 .ر٤خًء ه٬ٜ حالطِخٰٓش ح٠ٛزشٟش ر٢ٰ حٛـخٟوش ٩ح٠ٛغظش٬ِ
  ٕطز٢ٰ أ١ أهذحد ح٠ٛشظش٢ٰٗ ُٮ حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ ٟظٔخسرش ا٬ٛ كذ ٟخ رلٰغ ٛٞ طل٨ش ٤٧خ

صٯخدس ٗزٰشس  طزٗش طئػش ه٬ٜ صٯخدس ٣ِٔخص حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ ، ٩ا٠٣خ طو٪د ٛألعزخد حٛ٪حسدس 
 .أهال٥

  طز٢ٰ أ١ ط٘خَٰٛ أٓغخؽ حٛظؤ٢ٰٟ ه٬ٜ حٛلٰخس حٛغ٤٪ٯش  ُٮ صٯخدس ٟؼـشدس رغزذ حٛضٯخدحص
حٛضٯخدحص حٛغ٤٪ٯش ٩حٛظشُٰوخص )حٛظٮ طـشأ ه٬ٜ س٩حطذ حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ حٛـخٟوش ع٤٪ٯًخ 

 .(٩حٛظشٰٓخص ٩حٛظوذٯالص حٛظٮ ؿشأص ه٬ٜ عٜٞ حٛش٩حطذ ٩حٛظو٤ٰٰخص حٛـذٯذس ٗٚ هخٝ
  طز٢ٰ هذٝ  ط٪ُش ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩حٛزٰخ٣خص ٩حإلكظخثٰخص حٛذٰٓٔش ه٢ حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ ه٢

ا٬ٛ  (Cobol)٠ُخ ٓزٚ ٣لشًح ال٣ظٔخٙ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٢ٟ ح٤ٛلخٝ ح٠ٛل٪عذ  (2009)حٛغ٤٪حص 

  (.Oracle)ح٤ٛلخٝ ح٠ٛل٪عذ 

 :-المتعلقة بدراسة نفقات وإٌرادات التؤمٌن الصحً والتؤمٌن على الحٌاة توصٌاتال

ال صحٛض سع٪ٝ حالشظشحٕ ٜٛوخ٢ٰٜٟ ٤ٟ٩ظِو٨ٰٞ  ٩ح٠ٛظٔخهذٯ٢ ٤ٟ٩ظِو٨ٰٞ ُٮ حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ ػخرظش ٤ٟز  - أ

ع٤٪حص ؿ٪ٯٜش ٩ٛٞ ٯـشأ ه٨ٰٜخ أ٭ طوذٯٚ ، رشًٞ طؼخٞ حٛش٩حطذ ٩حسطِخم حألعوخس ، ٠ٟخ ٯغظذهٮ 

٩ٓذ طٞ حألخز ر٨ز٥ حٛظ٪طٰش رظوذٯٚ سع٪ٝ . اهخدس ح٤ٛلش ُٮ سع٪ٝ حالشظشحٕ ُٮ عزٰٚ طخِٰغ ح٤ِٛٔخص

 .حالشظشحٕ حٛغ٤٪٭ ُٮ حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ

ه٤ذ ح٣ظ٨خء ٟذس حالطِخٰٓخص ٟن حٛـ٨خص حٛـزٰش ح٠ٛظوخٓذ ٟو٨خ ، ٯ٢٘٠ ٜٛـخٟوش ِٟخ٩ػش ٧ز٥ حٛـ٨خص   - ب

 .٩حٛؼٌؾ ه٨ٰٜخ ه٤ذ حٛظـذٯذ ر٨ذٍ صٯخدس ٣غزش حٛخظٞ ح٠ٛٔذٟش ٜٛـخٟوش ٠ٜٛغخ٠٧ش ُٮ طخِٰغ ح٤ِٛٔخص

ٛضٯخدس ؿ٪دس حٛو٠ٚ ٩طلغ٢ٰ حألدحء ٩حٛخذٟخص ٩حالعظٔالٰٛش ُٮ ادحسس حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ ُٮ حٛـخٟوش ،  - خ

ٯ٢٘٠ اهخدس ح٤ٛلش ُٮ ٧ٰٜ٘ش حٛظؤ٢ٰٟ ٛ٪ؿ٪د ٓغٞ ُٮ دحثشس ح٠ٛ٪حسد حٛزششٯش ٜٛوخ٢ٰٜٟ ٩ح٠ٛظٔخهذٯ٢ 

٤ٟ٩ظِو٨ٰٞ  ٩ٓغٞ آخش ُٮ ه٠خدس شئ١٩ حٛـٜزش ٛظؤ٢ٰٟ حٛـٜزش ، رلٰغ ٯ٘٪١ ٤٧خٕ ادحسس ٟظخظظش 

طظ٪٬ٛ ادحسس حٛظؤ٢ٰٟ ٜٛوخ٢ٰٜٟ ٩ح٠ٛظٔخهذٯ٢ ٩حٛـٜزش طشه٬ ٧زح حٛشؤ١ ٠ٛضٯذ ٢ٟ  ط٘ؼَٰ حٛـ٨٪د 

 .٩طلغ٢ٰ حٛخذٟخص رؤٓٚ حٛظ٘خَٰٛ ح٤٘٠٠ٛش
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 : السالمة العامةةأنظمبرنامج دراسة مدى كفاٌة  - 3

قامت الدائرة بتنفٌذ دراسة للوقوؾ على مدى كفاٌة أنظمة السالمة العامة فً الجامعة   

 :-وتبٌن ما ٌلً 

عظش ٟ٪ك٢ِٰ ٢ٟ ٟئعغش ح٠ٛظٔخهذٯ٢ اػخُش  (6)هذد حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ ٓغٞ حٛغالٟش حٛوخٟش  - أ

 .ا٬ٛ سثٰظ حٛٔغٞ ٩ٟ٪كَ ٢ٟ حٛـخٟوش

 :-ؿِخٯش كشٯْ ٟظ٤ِش ٠ٗخ ٯٜٮ (1055)رـخ٣ٰخص كشٯْ ٩ (20) ٯ٪ؿذ ُٮ حٛـخٟوش  - ب

  ْؿِخٯش كشٯB.C.F))  (.392)ٟخظَٜ حألكـخٝ هذد 

  (.45)ؿِخٯــــش ٟـــــخء ٟخظٜـــــَ حألكـــــــخٝ هذد 

  (.16)ؿخٛــــ٪١ ُــــــــ٪ٝ هذد  (2)ؿِخٯـــــــش 

  (.432)ؿِخٯــــش رــــ٪دسس ٟخظٜـــَ حألكـــــخٝ هذد 

  ؿِخٯـــــــــــــش(CO2)   (.164)هذد 

  ؿِخــــــــــــش(B.T.M)  (.6)هذد 

عظش أؿ٨ضس  (6)٨٤ٟخ ، ؿ٨خص ا٣زحس ُٮ ٟخظَٜ ح٠ٛشحُْ  (37)ٯ٪ؿذ ُٮ حٛـخٟوش  - خ

ٰٜٗش حٛلـخ٩٭ حٛـذٯذس ، ٩ٰٜٗش حالٓظظخد )ٟوـٜش ٟن ٗ٪٨٣خ ٓذٯ٠ش ٧٩ٮ ح٠ٛ٪ؿ٪دس ُٮ 

حٛـذٯذس ، ٩ح٠ٛذسعش ح٠٤ٛ٪رؿٰش ٜٛزٗ٪س،  ٩حٛش٩ػش ، ٩ٟز٬٤ حٰٛشٟ٪ٕ ٟ٪ٙ ، ٩ٟز٬٤ 

 .   (ح٠ٛغ٘٪ٗخص 

 طز٢ٰ أ١ ح٠ٛوذحص ٢ٟ ؿِخٯخص حٛلشٯْ ٩أؿ٨ضس ا٣زحس حٛغشٓش أ٩ حٛلشٯْ طٞ ط٪صٯو٨خ  - ز

 .ه٬ٜ ٗخُش ٟزخ٣ٮ حٛـخٟوش كغذ كخؿش ٗٚ ٟز٬٤

طز٢ٰ ٢ٟ حٛـ٪الص ح٠ٰٛذح٣ٰش ه٬ٜ ح٠ٛخظزشحص ٩دحثشس حإل٣ظخؽ ٩حٛظٰخ٣ش ٩حٛظذسٯذ  - ج

٩ح٠ٛغظ٪دهخص أ١ حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ ٧ز٥ حٛ٪كذحص حٛظ٤ل٠ٰٰش ٯغظخذٟ٪١ أد٩حص حٛغالٟش 

حٛوخٟش ح٠ٛظش٩ُش ٨ٛٞ ٢ٟ حٛـخٟوش ر٨ذٍ ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ عالٟظ٨ٞ ٢ٟ أ٭ كخدع ال 

 .ع٠ق حهلل

 :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج دراسة مدى كفاٌة أنظمة السالمة العامة   

حإلٯوخص ٛٔغٞ حٛغالٟش حٛوخٟش رخٛ٘شَ حٛذ٩س٭ ه٬ٜ أؿ٨ضس حإل٣زحس ٩حٛـِخٯخص ٩  - أ

 حأل٩ٰٛش ٩خال٦ُ ٩طض٩ٯذ حألٟخ٢ٗ حٛظٮ ال ٯ٪ؿذ ر٨خ ؿِخٯخص رـِخٯخص اإلسؼافاخط٤خدٯْ 

 .   كشٯْ ٩ط٪صٯو٨خ ه٬ٜ حألٟخ٢ٗ ح٤٠ٛخعزش

حٛظو٠ٰٞ ه٬ٜ ٗخُش حٛ٪كذحص حٛظ٤ل٠ٰٰش  ُٮ حٛـخٟوش روذٝ حعظخذحٝ ط٪رخص أ٩ عخخ٣خص  -ب

 ،  ٩حٛـٜذ ٢ٟ  ٟشحٓزٮ ح٠ٛزخ٣ٮ ح٠ٛظخروش ٩حٛلِخف ه٬ٜ أيُحح٨٘ٛشرخء ٗ٪٨٣خ ًٰش 

    .٠ٟظٜ٘خص حٛـخٟوش

حٛو٠ٚ ه٬ٜ طشٌٰٚ أؿ٨ضسحإل٣زحس ح٠ٛوـٜش ُٮ حألٟخ٢ٗ ح٠ٛز٤ٰش أهال٥ ٩رٖٛ كِخكًخ ه٬ٜ  -خ

                          . عالٟش ٩أ٢ٟ ٠ٟظٜ٘خص حٛـخٟوش



46 
 

برنامج دراسة وتدقٌق إٌرادات مركز اللؽات لدورات اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها - 4

  :-2015لعام 

 :- وتدقٌق إٌرادات مركز اللؽات وتبٌن ما ٌلًقامت الدائرة بتنفٌذ دراسة  

ٌوجد اتفاقٌات بٌن الجامعة وجامعات ومإسسات أكادٌمٌة أجنبٌة تتضمن قٌام مركز  -أ

 .اللؽات بعقد برامج لؽة عربٌة للناطقٌن بؽٌرها لهذه الجهات

  2015طز٢ٰ أ١ هذد حٛـٜزش ح٠ٛشخس٢ٰٗ ُٮ رشحٟؾ حٌٜٛش حٛوشرٰش ٤ٜٛخؿ٢ٰٔ رٌٰش٧خ ٛوخٝ  -ب

 .رشحٟؾ (8)ؿخٛزًخ ُٮ حٛزشحٟؾ ح٠ٛؤ٪دس ُٮ ٟشٗض حٌٜٛخص ٩هذد٧خ   (165)

 رٌٜض اٯشحدحص ٟشٗض حٌٜٛخص ٢ٟ رشحٟؾ  د٩سحص حٌٜٛش حٛوشرٰش ٌٰٛش ح٤ٛخؿ٢ٰٔ ر٨خ ٛوخٝ  -خ

 .دٯ٤خسًح  (63930) ٟزٜي  2015

٢ٟ اٯشحدحص حإلٟظلخ١ حٛ٪ؿ٤ٮ ٌٜٛش حإل٣ـٰٜضٯش   (حٛـخٟوش)رٌٜض كظش ٟشٗض حٌٜٛخص   -ز

 .دٯ٤خس (37275)ٟزٜي   (2015)ٛوخٝ 

ؿخٛذ ٟخٰٛض٭ ٟزظوغ ه٬ٜ ٣ِٔش ٩صحسس حٛظوٰٜٞ حٛوخٛٮ ح٠ٛخٰٛضٯش ، ٩ٯظشطذ  (40) ٯ٪ؿذ  -ج

د٩الس ، ٩ٓذ ط٠ض ٟـخٛزظ٨ٞ ٢ٟ ٓزٚ حٛذحثشس  (22856)ه٨ٰٜٞ رٟٞ ٟغظلٔش ر٠ٰٔش 

 . ح٠ٛخٰٛش

 -:التوصٌات المتعلقة ببرنامج دراسة وتدقٌق إٌرادات مركز اللؽات

ال ٯضحٙ حٛزش٣خٟؾ ح٠ٛل٪عذ ٩ح٠ٛغظخذٝ كخًٰٛخ ُٮ ٟشٗض حٌٜٛخص رلخؿش ا٬ٛ ٟضٯذ ٢ٟ  -أ

 .حٛظـ٪ٯش ٩حٛظلذٯغ رش٘ٚ أُؼٚ ٠ٛخ ٦ُٰ خذٟش ه٠ٚ ح٠ٛشٗض ُٮ ٧زح ح٠ٛـخٙ

ٰٓخٝ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ر٠ظخروش حٛزٟٞ ح٠ٛغظلٔش ه٬ٜ ٩صحسس حٛظوٰٜٞ حٛوخٛٮ ح٠ٛخٰٛضٯش ٠ٰٓ٩ظ٨خ   - ب

 .د٩الس (22856)
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برنامج دراسة و تدقٌق األعالم والدروع والشارات بدائرة العالقات العامة واإلعالم  - 5

 - :2015لعام 

٢ٟ  (9،10)طٞ حٛظذْٰٓ ه٬ٜ حألهالٝ ٩حٛذس٩م ٩حٛشخسحص ٩رٰخ١ ٟذ٫ طـزْٰ ٣ض ح٠ٛخدط٢ٰ 

:-  ٟخ ٯٜٮ٩ٓذ طز٢ٰ ، 1978 ٛغ٤ش 7طو٠ٰٜخص حألهالٝ ٩حٛذس٩م ٩حٛشخسحص سٓٞ 

ٯ٪ؿذ ٛذ٫ دحثشس حٛوالٓخص حٛوخٟش ٩حإلهالٝ دس٩م ٩أهالٝ خخطش رـخٟوش حٰٛشٟ٪ٕ ،  ٗزٖٛ  - أ

٩طل٠ٚ شوخس  (ؿ٠ٰو٨خ ٟوذ٣ٰش/ ٓالدس ، ٩سطٰوش ، ٩ٰٟذحٰٛش ، ٩در٪ط)ٯ٪ؿذ شخسحص ٧ٮ 

 .٢ٟ حٛظو٠ٰٜخص (5)ؿخٟوش حٰٛشٟ٪ٕ ع٤ذًح ٤ٛض ح٠ٛخدس 

طٞ حٛظذْٰٓ ه٬ٜ حٛذس٩م ٩حٛشخسحص ح٠ٛ٪ؿ٪دس ٟـخرٔظ٨خ ٟن ٗشَ حٛو٨ذ٥  ٩طز٢ٰ أ٨٣خ  - ب

 . ٟظـخرٔش كغذ حألط٪ٙ

ٓخٟض دحثشس حٛوالٓخص حٛوخٟش رخٛ٘ظخرش ح٬ٛ حألعظخر  حٛذٗظ٪س سثٰظ حٛـخٟوش  ر٠٪ؿذ حٛ٘ظخد  - خ

 ٛشـذ ح٠ٛ٪حد حٛظٮ طٞ ح٧ذحث٨خ ٢ٟ 24/7/2016 طخسٯخ 105/21/351/سٓـٞ م م

 :- حٛذس٩م ٩حألهالٝ ٩حٛشخسحص ٩ًٰش٧خ ٧٩ٮ 

 ( 44)دسم كـٞ طٌٰش        هذد  -

 ( 23)دسم كـٞ ٗزٰش       هذد  -

 (1 )هذد       ٓالدس ؿخٟوش حٰٛشٟ٪ٕ   -

 ( 4)عخهش ٯذ ٣غخثٮ                هذد  -

 ( 13)عخهش ٣٪م عٰظض١ ٗ٪حسطض    هذد  -

 طٞ حٛظذْٰٓ ه٬ٜ حألهالٝ ُ٘خ٣ض ٟظـخرٔش ٟن حٛغـالص حٛذُظشٯش ٩كغذ حألط٪ٙ ، ٩ٗزٖٛ  -ز

 . ٢ٟ حٛظو٠ٰٜخص (9،10)٣ض ح٠ٛخدط٢ٰ ٢ٟ أ١ اؿشحءحص حإل٧ذحء ٩حٛشـذ طظٞ كغذ طٞ حٛظؤٗذ 

 

  :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج دراسة وتدقٌق األعالم والدروع والشارات

ػش٩سس ٰٓخٝ دحثشس حٛوالٓخص حٛوخٟش ر٠خخؿزش ٟشٗض حٛلخعذ ٩ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٛو٠ٚ رش٣خٟؾ 

 .ٟل٪عذ ٨ٛز٥ حٌٛخٯش رذال ٢ٟ حٛغـالص حٰٛذ٩ٯش حٛلخٰٛش  ٠ٛخ ٦ُٰ ٟظٜلش حٛو٠ٚ
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   :2015 دراسة وتدقٌق إٌرادات ونفقات شقق الجامعة لعام جبرنام-  6

  :-وقد تبٌن ما ٌلً 2015إٌرادات ونفقات شقق الجامعة لعام  وتدقٌق قامت الدائرة بتنفٌذ دراسة
من تعلٌمات سكن  (9)تبٌن أن الجامعة قامت بتعدٌل أجور السكن بناًء على ما جاء فً المادة  -أ

وحددت نسبة الزٌادة . ٩1/1/2014ٯو٠ٚ ر٨خ حهظزخسًح ٢ٟ  2013ٛغ٤ش  (7)العاملٌن فً الجامعة رقم 

 :-قبل وبعد صدور هذه التعلٌمات كما ٌلً (الجدد والقدامى)على أجور السكن على القاطنٌن 
 فما 1/1/2014 صدور هذه التعلٌمات أي الذٌن خصص لهم سكن من بعد حٛٔخؿ٤٪١ :الفئة األولى

رذٙ  مضاعفة حسب التعلٌمات الجدٌدة ، وٌضاؾ إلٌها (جدٌدة)بعد ٌدفعون أجوراً فعلٌة 
  .   ٨ٗشرخء ٟشظشٗش ٩رذٙ ٰٟخ٥ ٟشظشٗش ٩أؿ٪س حٛظذُجش كغذ حٛظو٠ٰٜخص حٛـذٯذس

خمس  (5)سنة إلى  (1)من  ٩ٟذس اشٌخ٨ٛٞ ٜٛغ٢٘  صدور هذه التعلٌماتقبل حٛٔخؿ٤٪١ :الفئة الثانٌة

حألؿشس حِٛوٰٜش حٛٔذٯ٠ش ٠ٗخ ٧ٮ ٩ٯؼخٍ ح٨ٰٛخ رذٙ ٨ٗشرخء ٟشظشٗش ٩رذٙ ٰٟخ٥ تبقى  ، سنوات
 . ٟشظشٗش ٩أؿ٪س حٛظذُجش كغذ حٛظو٠ٰٜخص حٛـذٯذس

( 10)سنوات إلى  (6)من  ٩ٟذس اشٌخ٨ٛٞ ٜٛغ٢٘  صدور هذه التعلٌماتقبل حٛٔخؿ٤٪١ :الفئة الثالثة

 ، ٯؼخٍ ٛألؿشس حِٛوٰٜش حٛٔذٯ٠ش رذٙ ٨ٗشرخء ٟشظشٗش ٩رذٙ ٰٟخ٥ ٟشظشٗش عشر سنوات

ُٮ  (%6)٩أؿ٪س حٛظذُجش كغذ حٛظو٠ٰٜخص حٛـذٯذس ، ٠ٗخ طؼخٍ ح٤ٛغذ ح٠ٛج٪ٯش  رذءًح ٢ٟ 

ُٮ رذحٯش حٛغ٤ش حٛؼخ٤ٟش ،   (%8)ُٮ رذحٯش حٛغ٤ش حٛغخروش ، ٩ (%7)رذحٯش حٛغ٤ش حٛغخدعش ، ٩

 . ُٮ رذحٯش حٛغ٤ش حٛوخششس (%10)ُٮ رذحٯش حٛغ٤ش حٛظخعوش ،  ٩ (9%)٩
 عشر سنوات فؤكثر (10) ٩ٟذس اشٌخ٨ٛٞ ٜٛغ٢٘  صدور هذه التعلٌماتقبل حٛٔخؿ٤٪١ :الفئة الرابعة 

 حٛٔذٯ٠ش ٩ٯؼخٍ ح٨ٰٛخ رذٙ ٨ٗشرخء ٟشظشٗش ٩رذٙ ٰٟخ٥ ٟشظشٗش تضاعؾ األجرة الفعلٌة، 
، وبدءأ من بداٌة السنة الحادٌة عشرة ٌتم زٌادة ٩أؿ٪س حٛظذُجش كغذ حٛظو٠ٰٜخص حٛـذٯذس

 ، ٩ُٮ رذحٯش حٛغ٤ش %(6)األجرة الفعلٌة اعتباًر من بداٌة السنة الحادٌة عشرة بنسبة 

 . ٧٩٘زح طغظ٠ش ه٬ٜ ح٤٠ٛ٪حٙ ٣ِغ٦ ُٮ رذحٯش ٗٚ ع٤ش (%7)حٛؼخ٣ٰش هششس ر٤غزش 
 ٯذُو٪١ أؿ٪سح  ٟخظِٜش ه٢ بدون أثاثطز٢ٰ أ١ حٛٔخؿ٢ٰ٤ ٛلـٞ شٔش ٟو٤ٰش    وبتطبٌق هذه األجور 

٣ـذ أ١ ٤٧خٕ وبمقارنة بسٌطة بٌن أجور الشقق للفئات األربع المذكورة أعاله روؼ٨ٞ حٛزوغ ، 
ُشًٓخ ٗزٰشًح ُٮ حألؿ٪س ر٢ٰ حٛٔخؿ٢ٰ٤ حٛـذد ٩حٛٔخؿ٢ٰ٤ ٤ٟز أٓٚ ٢ٟ خ٠ظ ع٤٪حص  ر٤ِظ كـٞ حٛشٔش 

 ُٮ حٛـخٟوش ه٢ حعظجـخس  إلى عزوؾ العاملٌنيمما سٌإد٩ٯضدحد حِٛشّ ٠ٜٗخ صحد كـٞ حٛشٔش ، ، 
أل١ أؿشس حٛشٔش خخسؽ حٛـخٟوش حٛظٮ طؼخ٧ٮ ٟغخكش حٛشٔش ُٮ حٛـخٟوش روٌداً روٌدأ ، ٧ز٥ حٛشْٔ 

 .أطزلض أؿشط٨خ أٓٚ ٢ٟ أؿشس ٣لٰشط٨خ دحخٚ حٛـخٟوش 
شٔش  (245)٢ٟ أطٚ  (26) ٗخ١ 2015خالٙ هخٝ  (حٛشخًشس) تبٌن أن عدد الشقق ؼٌر المإجرة - ب

 .ؿ٠ٰو٨خ ُٮ حٛغ٢٘ حٛـ٤٪رٮ
رظخسٯخ   (2013/2014)طز٢ٰ أ١ ٟـٜظ حٛـخٟوش ٓذ ٓشس ُٮ ؿٜغظ٦ حٛغخروش ٜٛوخٝ حٛـخٟوٮ  - خ

 .  طوذٯٚ أؿ٪س شْٔ حٛؼٰخُش  ُٮ حٛغ٢٘ حٛـ٤٪رٮ 11/5/2014
٢ٟ ٛظو٠ٰٜخص ع٢٘  (٧ـ/9)طز٢ٰ أ١ أؿ٪س حٛظذُجش حٛش٨شٯش حٛظٮ طظٔخػخ٧خ حٛـخٟوش ٩ًُٔخ ٤ٛض ح٠ٛخدس  - ز

 :-  ٠ٗخ ٯٜٮ1/1/2014 ٩ٯو٠ٚ ر٨خ حهظزخسًح ٢ٟ 2013ٛغ٤ش  (7)حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ حٛـخٟوش سٓٞ 

حدىٔيؽاحح

انشقح

ؿطفحَٕو

2و60ٔاحسج

ؿطفرإَو

2و90يحٕل

ؿطفرإَو

2و142خسٚس

ثالزؿطفَٕو

2و120يسيح

ثالزؿطفَٕو

طاتق2ٍٛو198

45.00067.500106.50090.000148.500انًثهؾانشٓط٘

رخٛشًٞ ٢ٟ ح٣خِخع أعوخس ومن المالحظ أن أجور التدفئة الشهرٌة مرتفعة جداً 
ح٠ٛلش٩ٓخص ، ه٠ًٜخ رؤ١ حٛـخٟوش طٔ٪ٝ ربؿشحء طغ٪ٯش كٔ٪ّ ر٢ٰ حٛـخٟوش ٩حٛٔخؿ٢ٰ٤ رشد 

 .حِٛخثغ ٢ٟ حألؿ٪س حٛظٔذٯشٯش ٜٛٔخؿ٢ٰ٤ ُٮ ٨٣خٯش حِٛظشس حٛظشٌٰٰٜش

( 2012/2013)ٓذ ٓشس ُٮ ؿٜغظ٦ حٛشحروش ٜٛوخٝ حٛـخٟوٮ مجلس الجامعة  تبٌن أن - ج

 طوذٯٚ أؿ٪س شْٔ حٛـخٟوش ُٮ أع٘خ١ حٛوخ٠ٰٛش ُٮ ٟذٯ٤ش حٛؤزش ، 10/4/2013رظخسٯخ 
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 ٩6/6/2013ٗزٖٛ ٓشس ٟـٜظ حٛـخٟوش ُٮ ؿٜغظ٦ حٛخخٟغش ٢ٟ ٣ِظ حٛوخٝ حٛـخٟوٮ رظخسٯخ 

 .طوذٯٚ أؿ٪س شْٔ حٛـخٟوش ح٠ٛخظظش ٜٛشكالص حٛـالرٰش ُٮ أع٘خ١ حٛ٪كذحص
 ٟٔخس٣ش ٟن 2015ُٮ حٛـخٟوش  ٩شْٔ ٟذٯ٤ش حٛؤزش ٛوخٝ تبٌن أن إٌرادات  ونفقات سكن العاملٌن  - ح

 :ع٤٪حص عخرٔش ٗخ٣ض ٠ٗخ ٯٜٮ

 

  :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج دراسة وتدقٌق إٌرادات ونفقات أسكان الجامعة

 :- المتعلقة بما ٌلً 2013لسنة  (7)إعادة النظر فً تعلٌمات سكن العاملٌن فً الجامعة رقم  -أ

  رلٰغ ٯ٘٪١  (1/د/9)٩ح٠ٛخدس  (1/أ/9)طوذٯٚ أؿ٪س حٛغ٢٘ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس

ٛ٘ٚ كـٞ شٔش أؿشس ٟلذدس ٩حكذس د١٩ ط٠ٰض ر٢ٰ ٓخؿ٢ ؿذٯذ  ٩ٓخؿ٢ ٓذٯٞ أٓٚ ٢ٟ خ٠ظ 

 .ع٤٪حص ٩ٓخؿ٢ ٓذٯٞ أٓٚ ٢ٟ هشش ع٤٪حص ٩ٓخؿ٢ ٓذٯٞ ؿذًح أٗؼش ٢ٟ هشش ع٤٪حص

   ٩هذٝ ح٤ٛض ه٬ٜ طلذٯذ٧خ ُٮ  (٧ـ /9)طوذٯٚ أؿ٪س حٛظذُجش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس

حٛظو٠ٰٜخص رٚ ح٤ٛض ه٬ٜ طشٕ طٔذٯش ٧ز٥ حألؿ٪س ع٤٪ٯخ  ٜٛـ٤ش حإلع٘خ١ ٩أ١ ٯظٞ طٔغٰٞ ٧زح 

ح٠ٛزٜي ه٬ٜ ُظشس حٛظشٌٰٚ ٩حٓظـخه٦ ٢ٟ حٛشحطذ خالٙ طٜٖ حِٛظشس ٩ٰٛظ ه٬ٜ ٟذحس حٛوخٝ 

 .  ٠ٗخ ٧٪ ٟو٠٪ٙ ر٦ كخًٰٛخ

  ٩ط٪كٰذ٧خ  (2/د/9)طوذٯٚ أؿ٪س رذٙ خذٟخص ح٤ٛلخُش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخدس

 .ٜٛٔخؿ٢ٰ٤ ُٮ حٛغ٢٘ حٛـ٤٪رٮ ٠ٗخ ٧ٮ ٟ٪كذس ٜٛٔخؿ٢ٰ٤ ُٮ ع٢٘ ػخكٰش حٛلغ٢ٰ

 ا١ ُ٘شس طؤؿٰش شْٔ حٛـخٟوش ُٮ ٟذٯ٤ش حٛؤزش ح٬ٛ حٛٔـخم حٛخخص ًٰش ٟـذٯش ، أل١ حٛذخٚ  -ب

ح٠ٛظؤطٮ ح٠ٛظ٪ٓن ٢ٟ رٖٛ عٰز٧ذ رخٛ٘خٟٚ ٗؤؿ٪س آخٟش ُٮ ح٤ِٛخدّ ٛـٜزش حٛـخٟوش ٌٛخٯخص 

 .حٛشكالص حٛو٠ٰٜش ، ٩ٓذ طلظخؽ حٛـخٟوش ا٬ٛ أ١ طذُن ٟزخٛي ٟخٰٛش أٗؼش ٢ٟ ٧زح حٛوخثذ
 

 

 

اإلٚطازاخٔانُفقاخ

نشققانؽكٍاندُٕتٙٔضاحٛحانحؽٍٛ

حؽةانؽُح

اإلٚطازاخٔانُفقاخ

(انؼانًٛحٔانٕحساخ)نشققؼكٍانؼقثح

حؽةانؽُح

انثٛاٌ



انؽُح



اإلٚطازاخ



انُفقاخ

يدًٕع

/انٕفط)

(انؼدع

انثٛاٌ



انؽُح



اإلٚطازاخ



انُفقاخ

يدًٕع

(انؼدع/انٕفط)

ػدع2011146982679012092ػاؤفط324073 201135304928976ػاو

ػدع201282007677768577ػاؤفط344826 201240264757821ػاو

ػدع2013133653971126346ػاؤفط249297 201326689217595ػاو

ٔفط20141598596036382ػاؤفط281354 201430715725803ػاو

ػدع201513765177954030ػاؤفط201534547734679310798ػاو
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 :-برنامج دراسة وتدقٌق إٌرادات ونفقات مدرسة الجامعة النموذجٌة -7

 :-تبٌن نتٌجة دراسة وتدقٌق إٌرادات ونفقات مدرسة الجامعة النموذجٌة ما ٌلً

ألر٤خء حٛوخ٢ٰٜٟ  ٌتم تحصٌل الرسوم المدرسٌة عن طرٌق الحسم من الراتب على أربعة أقساط شهرٌة   -أ

ُٮ ؿخٟوش حٰٛشٟ٪ٕ ٩ؿخٟوش حٛوٜ٪ٝ ٩حٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٰخ ، أٟخ أر٤خء حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ شوزش حٛوٜ٪ٝ حٛوغ٘شٯش ٩أر٤خء 

ح٠ٛـظ٠ن ح٠ٛلٜٮ ُٰظٞ حٛذُن ٣ٔذح ٛذ٫ ٟلخعذ ح٠ٛذسعش حٛز٭ ٯٔ٪ٝ رذ٩س٥ ربٯذحم ح٠ٛزخٛي ح٠ٛلظٜش ُٮ حٛز٤ٖ 

 .٩طغٰٜٞ ُٰشش حٛز٤ٖ ح٬ٛ ٟلخعذ حٛظ٤ذ٩ّ حٛوخٝ ٰٛٔذ٧خ حٯشحدحص ٠ٜٛذسعش ح٠٤ٛ٪رؿٰش

 :-طالبا موزعٌن كما ٌلً  (2250)بلػ عدد طالب المدرسة  -ب

    ؿخٛزخ  (1243)ؿخٟوش حٰٛشٟ٪ٕ              / أر٤خء هخ٢ٰٜٟ 

  ؿخٛزخ  (631)ؿخٟوش حٛوٜ٪ٝ ٩حٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٰخ   /  أر٤خء هخ٢ٰٜٟ. 

  ؿخٛزخ  (22)شوزش حٛوٜ٪ٝ حٛوغ٘شٯش       /   أر٤خء هخ٢ٰٜٟ. 

  ؿخٛزخ (354)أر٤خء ح٠ٛـظ٠ن ح٠ٛلٜٮ             /   ح٠ٛ٪حص٭. 

 .دٯ٤خسح (1205345) ٟزٜي ٩ٓذس٥ 2015 ح٠ٛذسعش حإلؿ٠خٰٛش ٛوخٝ بلؽت إٌرادات  -خ

 :-دٯ٤خسح ٟ٪صهش ٠ٗخ ٯٜٮ  (2098691) ٟزٜي ٩ٓذس٥ 2015 ح٠ٛذسعش حإلؿ٠خٰٛش ٛوخٝ بلؽت نفقات  -ز

 .دٯ٤خسًح  (893346) رٌٜض 2015 ُٮ ٟ٪حص٣ش ح٠ٛذسعش ٛوخٝ قٌمة العجز -ج

 طز٢ٰ أ١ حإلٯشحدحص صحدص 2014 مع عام 2015بمقارنة إٌرادات ونفقات المدرسة النموذجٌة لعام  -ذ

ٟخثش ٩أسروش ٩طغو٢ٰ أًِٛخ ٩ٟخثش ٩عزوش د٣خ٣ٰش ، ٠ٗخ طٞ خِغ حٛوـض ر٠ٔذحس  (194107)ر٠ٔذحس 

 . ٩حكذ ٩خ٠غ٢ٰ أًِٛخ ٩خ٠غ٠خثش ٩حػ٢ٰ٤ ٩عظ٢ٰ دٯ٤خسح (51562)

 

   

 مالحظات المبلػ البٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  1253568 س٩حطذ حٛوخ٢ٰٜٟ  

  10080 س٩حطذ ٟ٪كِٮ حأل٢ٟ

    926 ٣ِٔخص ٟظ٤٪هش

  31542 ٟغخ٠٧ش حٛـخٟوش ُٮ ط٤ذ٩ّ حالدخخس

  137859 ٟغخ٠٧ش حٛـخٟوش ُٮ حٛؼ٠خ١ حالؿظ٠خهٮ

  205365 ٟ٘خُؤس ٨٣خٯش حٛخذٟش

  62439 ٟغخ٠٧ش حٛـخٟوش ُٮ حٛظؤ٢ٰٟ حٛظلٮ

  5006 ٟغخ٠٧ش حٛـخٟوش ُٮ حٛظؤ٢ٰٟ ه٬ٜ حٛلٰخس

  20264 أؿ٪س طذسٯظ / ٟ٘خُآص ح٠ٛذسع٢ٰ

    5968 ٣شخؿخص ؿالرٰش

  3000 أؿ٨ضس ٩ٟوذحص

  97 أؿ٨ضس ه٠ٰٜش

  106755 طذُجش+ٰٟخ٥ +حعظ٨الٕ ٨ٗشرخء 

  24945 طٰخ٣ش هخٟش

  923 ٗظذ ٠ٛ٘ظزش ح٠ٛذسعش

  7500 س٩حطذ هخٟالص ح٤ٛلخُش

  222457 ك٪حُض ٜٛوخ٢ٰٜٟ

  2098961 ح٠ٛـ٠٪م
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 :2015برنامج دراسة وتدقٌق المإتمرات والندوات وورش العمل  لعام  -8

ٓخٟض حٛذحثـشس ر٠شحؿوش ٩طذْٰٓ ح٠ٛئط٠شحص ٩ح٤ٛذ٩حص ٩حٛ٪سػ حٛظٮ هٔذط٨خ حٛـخٟوش هخٝ 

 :- ، ٩ٓذ طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ2015

( 11  )2015تبٌن أن المإتمرات والندوات وورش العمل التً عقدتها الجامعة عام  -أ

 :- مإتمراً أو ندوة أو ورشة عمل  مبٌنة كما ٌلً

مخصص  اسم المإتمر ت
من 

 الجامعة

 الرصٌد  المصروفات الدعم الخارجً
 المتبقً

 دٌنار فلس دٌنار فلس دٌنار فلس

 672 775 6327 225 6000 000 1000 ٟئط٠ش ح٤ٛٔذ حألدرٮ حٛخخٟظ هشش 1

 41 500 58 500 000 000 100 ٣ذ٩س كٔ٪ّ حٛـِٚ ر٢ٰ ح٠ٛ٪حػْٰ حٛذ٩ٰٛش 2

 40 000 60 000 000 000 100 حٛـخٛذ حٛـخٟوٮ/٣ذ٩س كٰخط٤خ حالؿظ٠خهٰش  3

 37 750 62 250 000 000 100 ٣ذ٩س حٛلشٯش حٛو٠ٰٜش ُٮ حٛظذسٯظ 4

 48 000 102 000 000 000 150 ٣ذ٩س حعظشحطٰـٰخص حٛو٠ٰٜخص حٛخؼشحء 5

 30 750 119 250 000 000 150 حٰٛ٪ٝ حٛو٠ٜٮ ٰٜٛ٘ش ط٤٘٪ٛ٪ؿٰخ ح٠ٛوٜ٪ٟخص 6

 20 000 130 000 000 000 150 ٩سشش ه٠ٚ ٟذ٫ طـزْٰ ٟوخٯٰش حٛـ٪دس 7

 56 000 94 000 000 000 150 ورشة عمل تنمٌة السٌاحة فً إقلٌم الشمال 8

 902 600 97 400 000 000 1000 المإتمر الوطنً األول حول اتجاهات األردنٌٌن 9

 1743 095 4334 250 5077 345 1000 المإتمر األردنً الدولً الثانً للسٌاحة والضٌافة 10

 272 657 4252 543 3525 200 1000 فرص وتحدٌات: مإتمر التحوالت الراهنة  11

 3865 127 15637 418 14602 545 4900               المجموع

 

 طٞ طل٪ٯٚ  ٗخُش  أسطذس  ح٤ٛذ٩حص  ٩ح٠ٛئط٠شحص  حٛظٮ  هٔذص ا٬ٛ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش تبٌن بؤنه  -ب

  .  كغذ حألط٪ٙ  

ح٠ٛئط٠شحص ٩ح٤ٛذ٩حص ٩حٛ٪سػ حٛظٮ كـض ٨ٛخ ٟخظظخص ٩ٛٞ طؤذ  خالٙ هخٝ  تبٌن بؤن  -خ

خ٠غش ٩هشش١٩ ٟئط٠شًح أ٩ ٣ذ٩س  أ٩ ٩سشش ه٠ٚ ٩رٌٜض ٟٔذحس ٟخظظخط٨خ  (25 )2015

 .دٯ٤خس (13900)

٠ٜٛئط٠شحص ٩ح٤ٛذ٩حص ٩حٛ٪سػ ُٮ رذحٯش  تبٌن أن قٌمة المخصصات المالٌة المحجوزة  -ز

 (.حٛظٮ هٔذص ٩حٛظٮ ٛٞ طؤذ) دٯ٤خس  (18800) ٗخ٣ض 2015هخٝ 
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  :2016برنامج دراسة وضع النظافة فً الحرم الجامعً لعام  -9

قامت دائرة الرقابة اإلدارٌة والمالٌة  بدراسـة وضع النظافة فً كافة مرافق الجامعة 

 :- ، وتبٌن من خالل الجوالت المٌدانٌة المختلفـــة ما ٌلً

 .ٛ٪كق أ١ ٟولٞ حٛل٠خٟخص ُٮ ؿ٠ٰن ٰٜٗخص حٛـخٟوش رلخؿش ح٬ٛ طٰخ٣ش ٟغظ٠شس   . أ

 ٛ٪كق حصدٯخد كخ٧شس حٛظذخ٢ٰ دحخٚ حٰٜٛ٘خص رش٘ٚ ٟضهؾ ٩ه٦ٰٜ ٯـذ هذٝ حٛغ٠خف  . ب

 .رزٖٛ ٩طـزْٰ حٛظو٠ٰٜخص ح٤ٛخُزس ر٨زح حٛخظ٪ص

 ٛ٪كق أ١  حٛـذسح١ ُٮ حٰٜٛ٘خص  رلخؿش ا٬ٛ حٛذ٧خ١ أ٩ال رؤ٩ٙ إلصحٛش ٟخ ٧٪ ه٨ٰٜخ  . خ

 .٢ٟ ٗظخرخص أ٩ سع٪ٟخص

 :التوصٌات المتعلقة ببرنامج دراسة وضع النظافة فً الحرم الجامعً 

حالٯوخص ح٬ٛ دحثشس حٛخذٟخص حٛوخٟش ٩دحثشس حال٣ظخؽ حٛظٰخ٣ش ٩حٛظذسٯذ ٠ٛظخروش ٣لخُش  . أ

٩طٰخ٣ش ك٠خٟخص حٛـخٟوش ُٮ ٟخظَٜ حٰٜٛ٘خص ، ٩ٗزٖٛ ه٠ٚ طٰخ٣ش ٩د٧خ١ ٛـذسح١ 

 .حٰٜٛ٘ـــخص أ٩ٙ رؤ٩ٙ

ػش٩سس ٰٓخٝ ٟشحٓزٮ ح٠ٛزخ٣ٮ  ُٮ حٰٜٛ٘خص رخٛ٘شَ ه٬ٜ ح٠ٛزخ٣ٮ ٩طٔذٯٞ طٔشٯش د٩س٭  . ب

 .ه٢ كخؿش ح٠ٛزخ٣ٮ ح٬ٛ حٛظٰخ٣ش ح٩ ح٤ٛلخُش ٩ٟظخروظ٨خ

٩ػن ٟٜظٔخص طلزٯشٯش ط٤٠ن حٛظذخ٢ٰ ُٮ ٟزخ٣ٮ حٛـخٟوش ، ٩طـزْٰ طو٠ٰٜخص ٤ٟن  . خ

 .حٛظذخ٢ٰ دحخٚ ٟزخ٣ٮ حٛلشٝ حٛـخٟوٮ
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   :-2016برنامج دراسة وتدقٌق إٌرادات ونفقات قسم المطبعة لعام  -10

 

تبٌن ان مخصصات المطبعة  و2016     تمت مراجعة إٌرادات ونفقات قسم المطبعة لعام 

 مخصصات  ودٌنار  (50000) مخصصات لوازم المطبعة ومقدارها   ه2016ًلعام 

 :- كما ٌل2016ًدٌنار، وكانت اإلٌرادات والنفقات لعام  (20000)معدات المطبعة  

 :- االٌرادات -أ

  ٩كغــذ ٰٓـــ٪د حٛذحثــشس 30/9/2016 ح٬ٛ 1/1/2016ٟـ٠٪م حٯشحدحص ٓغٞ ح٠ٛـزوش ٢ٟ  

 .دٯ٤خسح (29036.500)    ح٠ٛخٰٛش ٩ٓذس٥

  ٟـ٠٪م ٠ٰٓش حأله٠خٙ ح٠ٛٔذسس ٩ح٤٠ٛـضس ٛٔغٞ ح٠ٛـزوش ٢ٟ أه٠خٙ ٩سػ ٤ُٰش ٩طـٜــٰذ كغـــذ 

 . دٯ٤خسح (68484)   حٛ٘ش٪ُخص ح٠ٛشُٔش رٌٜض 

  - :النفقات-  ب   

  دٯ٤خسح ِٟظٜش ٠ٗخ  (66014) ٟزٜي 30/9/2016رٌٜض ٟـ٠٪م ح٤ِٛٔخص ٛٔغٞ ح٠ٛـزوش ٌٛخٯش 

 :-    ٯٜٮ

 .دٯ٤خس  (41378)ٛ٪حصٝ ٟـزوش  / ٣ِٔخص حٛظٰخ٣ش  -

 .دٯ٤خس  (8373)ٟوذحص          / ٣ِٔخص حٛظٰخ٣ش  -

 .دٯ٤خس  (16263)حعظ٨الٕ ٟ٪حد ٛٔغٞ ح٠ٛـزوش ٢ٟ دحثشس حٜٛ٪حصٝ    -

 طز٢ٰ روذ حالؿالم ٩حٛ٘شَ ه٬ٜ ٟغظ٪دم ٛــ٪حصٝ ح٠ٛـزوـــش رلؼــــ٪س أ٢ٰٟ ٟغظــــ٪دم حٜٛ٪حصٝ  -خ

   طٞ ؿــشد  روغ ح٠ٛــــ٪حد 1/11/2016حٛغٰذ سحُن حٛل٪س٭ ٩سثٰظ ٓغٞ ح٠ٛـزوــــش  رظخسٯــخ 

 رـشٯٔش هش٪حثٰش ُ٪ؿذص ٟـخرٔــــش ٠ٗخ ٧ٮ ُٮ حألسطــذس حٛذُظشٯــش ، ٩ٛ٪كــق ح١ ح٠ٛغظــ٪دم 

 .ٟشطذ ٣٩لَٰ

 طز٢ٰ ح٦٣  ٯظٞ طٔذٯٞ ؿٜذ ٛ٪حصٝ إلخشحؽ ح٭ ٟخدس طظوْٜ رو٠ٚ ح٠ٛـزوـش ٟوظ٠ـــذ ٟـ٢ ٓزــٚ سثٰظ  -ز

          ٓغٞ ح٠ٛـزوش ٩ٟذٯش دحثشس  حٛوالٓخص حٛوخٟش ،  ٩ٯظٞ حطخخر حالؿشحءحص حٛالصٟــش ٢ٟ ٓزـــٚ دحثشس 

 .          حٜٛ٪حصٝ
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   :-2015برنامج دراسة وتدقٌق إٌرادات ونفقات قسم التؽذٌة  لعام  -11

ٓخٟض حٛذحثشس  رذسحعش ٩طذْٰٓ ٩ٟشحؿوش حٛظٔخسٯش حٛش٨شٯش حٛظٮ ٯٔ٪ٝ ربهذحد٧خ ٓغٞ حٛظٌزٯش ٩حٛظٮ طز٢ٰ ٠ٰٓش 

 :-.ح٠ٛشظشٯخص ٩ح٠ٛزٰوخص ٜٛٔغٞ ه٢ ٗٚ ش٨ش ٩ٓذ طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ

 : - االٌرادات - أ

حسب سجل األستاذ المساعد فً  حالؿ٠خٰٛش ٛٔغٞ حٛظٌزٯش ه٢ حِٛظشس ح٠ٛزٗ٪سس تبٌن أن االٌرادات -
 ٩٩حكذ ٩أسرو٪١ حًِٛخ ٩أسرو٠خثش ٩ػالػش ١ُٔؾ ٟخثظخ (241403.397)  رٜي ٟٔذحس٧خ الدائرة المالٌة

 . عًخ ال ًٰش 397د٣خ٣ٰش ٩ُٜـــ
 ٩خ٠غش ١ُٔؾ ٟخثظخ (265247.021)تبٌن أن مجموع االٌرادات حسب سجالت قسم التؽذٌة  -

عًخ ال ًٰش، ه٠ًٜخ رؤ٦٣ ٩كغذ عـالص ٓغٞ 021 ٩عزوش ٩أسرو٪١ دٯ٤خسح ٩ُٜـ٩١عظ٪١ حًِٛخ ٩ٟخثظخ
ُٔؾ طغوش ٩طغو٪١ حًِٛخ ٩أسرو٠خثش ٩ػالػش ٩عظ٪١  (99463,263)حٛظٌزٯش ُخ١ ٠ٰٓش حٛذهٞ ٗخ٣ض 

عخ ال ًٰش ٧٩زح ال ٯ٠ؼٚ ح٠ٰٔٛش حٛلٰٰٔٔـش ٜٛذهــٞ كٰــغ أ١ ٤٧ــخٕ هــــض ٟٔـــذحس٥ 263دٯ٤خسًح ٩ُٜـ
 . حسرو٠خثش ٩خ٠غش ٩خ٠غ٪١ حِٛخ ٩ٟخثظخ١ ٩ػ٠خ٣ٰش ٩ػ٠خ٢ٰ٣ دٯ٤خسح ُٔؾ  (455288)

 : -  النفقات - ب
ُٔؾ عظ٠خثش ٩عظش  (696691) ح٠ٛزخششس ٩ًٰش ح٠ٛزخششس ٟزٜي ٩ٓذس٥ تبٌن أن مقدار النفقات االجمالٌة        

 : - ٩طغو٪١  حِٛخ ٩عظ٠خثش ٩حكذ ٩طغو٪١ دٯ٤خسح ٟز٤ٰش ٠ٗخ ٯٜٮ

المبلػ  البٌان رقم
 بالدٌنار

المبلػ  البٌان رقم
 بالدٌنار

 7860 ٟظخسٯَ طذُجش 9 253737 ٟ٪حد ط٠٪ٯ٤ٰش 1

 2938 حه٠خٙ طٰخ٣ش 10 7219 ٛ٪حصٝ ٟٔظَ 2

 4250 ٰٟخ٥ 11 270075 س٩حطذ حٛوخ٢ٰٜٟ ٩ح٠ٛلخعز٢ٰ ٩حٛغخثْ 3

 13000 ٨ٗشرخء 12 4686 ٟغخ٠٧ش حٛـخٟوش رخالدخخس 4

 600 ع٪الس حٛغٰخسس 13 26360 ٟغخ٠٧ش حٛـخٟوش رخٛؼ٠خ١ حالؿظ٠خهٮ 5

 7000 طٔذٯش / حعظ٨الٕ ٟزخ٣ٮ 14 18964 ٟغخ٠٧ش حٛـخٟوش رخٛظخ٢ٰٟ حٛظلٮ 6

  400 طٔذٯش/طٰخ٣ش عٰخسس 15 811 ٟغخ٠٧ش حٛـخٟوش رخٛظخ٢ٰٟ ه٬ٜ حٛلٰخس 7

 41244 ك٪حُض حٛوخ٢ٰٜٟ 16 37546 ٟغخ٠٧ش حٛـخٟوش رظو٪ٯغ ٨٣خٯش حٛخذٟش 8

 696691مجموع النفقات 

ُٔؾ حسرو٠خثش ٩خ٠غش ٩خ٠غ٪١   (455288) ٟٔذحس٥ تبٌن أن مبلػ العجز الكلً ألعمال قسم التؽذٌة - خ
 . ٩ػ٠خ٣ٰش ٩ػ٠خ٣٪١ دٯ٤خسح ال ًٰش ٩رٖٛ ٣ظٰـش ؿشف حالٯشحدحص ٢ٟ ح٤ِٛٔخص١حًِٛخ ٩ٟخثظخ

 30/9/2015-1/10/2014 ِٜٛظشس ٢ٟ تبٌن أن  مجموع االٌرادات حسب سجالت الدائرة المالٌة - ز
 ، ٩ٗزٖٛ 30/9/2014 – 1/10/2013دٯ٤خس ٟٔخس٣ش ٟن حِٛظشس ٢ٟ  (179328س -)حٓٚ رل٪حٛٮ 

حٛظشرٰش /دٯ٤خس ٩رٖٛ رغزذ حٌٛخء ٟٔظَ ٰٜٗش( 99412س - )ٗخ٣ض ح٤ِٛٔخص ٤ِٛظ حِٛظشس حٓٚ رل٪حٛٮ
 .٩حالٗظِخء رخ٠ٛٔظَ حٛشثٰغٮ ُٔؾ 

 ٧٩زح حٛظوذٯٚ 14/9/2014 ٓخٟض حٛـخٟوش رشُن حعوخس حٛ٪ؿزخص ح٠ٛٔذٟش ُٮ ٓغٞ حٛظٌزٯش حهظزخسح ٢ٟ  - ج
 .ٜٓٚ ٢ٟ ٠ٰٓش حٛوـض ِٛظشس ٟخ روذ حٛظوذٯٚ

 .طز٢ٰ ح١ عـالص ٓغٞ حٛظٌزٯش طخٜ٪ ٢ٟ ح٭ حطالٍ أل٭ ٟ٪حد - ح
 

 ، ٩رلغذ حٛغ٤٪حص حٛغخرٔش ُب١ حٛو٠ٚ ُٮ ٓغٞ حٛظٌزٯش ٯغٰش رش٘ٚ ٤ٟظلٞ ٢ٟ كٰغ ؿ٪دس وفً ضوء ما تقدم

ٟخ ٯٔذ٦ٟ ٢ٟ ٩ؿزخص ٜٛـٜزش ٩حٛوخ٢ٰٜٟ ٩خخطش ح٦٣ طٞ حٛظؤٗذ رخ١ حٛٔغٞ ٯٔ٪ٝ رِلض حٜٛل٪ٝ ٟخزشٯخ ٩طلًٰخ ، أٟخ 

رخ٤ٛغزش ٜٛوـض ح٠ٛخٛٮ حٛز٭ طظل٦ٜ٠ حٛـخٟوش ُخ١ رٖٛ ٯوذ ؿزٰوًٰخ خخطش ٩أ١ عٰخعش حٛـخٟوــش طٔ٪ٝ ه٬ٜ 

 .حٛـخٟوشح٠ٛغخ٠٧ش ُٮ دهٞ حٛ٪ؿزخص ح٠ٛٔذٟش ٜٛـزش ٩حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ 
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 :-2015 برنامج دراسة وتدقٌق إٌرادات ونفقات سكن الطالبات لعام  -12

  :- ٩طز٢ٰ ٟخ ٯٜٮ2015دسحعش ٩طذْٰٓ اٯشحدحص ٣٩ِٔخص ع٢٘ حٛـخٛزخص ٛوخٝ  صطٞ 

 كغذ عـٚ حالعظخر ح٠ٛغخهذ ُٮ حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٟٔذحس٧خ 2015طز٢ٰ أ١ اٯشحدحص حع٘خ١ حٛـخٛزخص ٛوخٝ  - أ

 . عزوش ٩ػ٠خ٣٪١ حِٛخ ٩طغو٠خثش حسروش ٩أسرو٪١ دٯ٤خسح (87944)

 ١ُٔؾ ٟخثش ٩عظش ٩أسرو٪١ حًِٛخ ٩ٟخثظخ (146253) ٟٔذحس٧خ 2015طز٢ٰ ح١ ٣ِٔخص ع٢٘ حٛـخٛزخص ٛوخٝ  - ب

 : - ٩ػالػش ٩خ٠غ٪١ دٯ٤خسًح ٟ٪صهش كغذ حٛظخٛٮ

 المبلػ  البٌان الرقم المبلػ  البٌان الرقم

 40000 اجرة السكن السنوٌة 9 3000 اثاث سكن 1

 6703 استهالك مٌاه 10 47228 رواتب العاملٌن 2

 4250 استهالك كهرباء 11 6520 الحوافز 3

 6346 بدل صٌانة 12 565 مساهمة الجامعة باالدخار 4

 23081 دٌزل للتدفئة 13 3125 مساهمة الجامعة بالضمان االجتماعً 5

   14 649 مساهمة الجامعة بالتامٌن الصحً 6

   15 159 مساهمة الجامعة بالتامٌن على الحٌاة 7

   16 4627 مساهمة الجامعة بتعوٌض نهاٌة الخدمة 8

  دٌنارا146253مجموع النفقات 

 

طز٢ٰ أ١ أؿشس حٌٛشُش حٛ٪حكذس طخظَٜ ٢ٟ كٰغ كـٞ حٌٛشُش ٩ٟ٪ٓو٨خ كٰغ طظشح٩ف حؿشس حٌٛشُش حٛ٪حكذس  - ج

ٜٛوخٝ حٛـخٟوٮ  (5)دٯ٤خس ِٜٛظٚ حٛ٪حكذ ٩رٖٛ كغذ ٓشحس ٟـٜظ حٛـخٟوش سٓٞ  (670)٩  (450)ر٢ٰ 

  . 13/8/2008 طخسٯخ 2007/2008

طٔشٯزًخ ،  ٩ِٜٛظٚ حٛظِٰٮ ٗخ٣ض  (%94)طز٢ٰ أ١ ٣غزش حشٌخٙ حٛغ٢٘ ِٜٛظ٢ٰٜ حال٩ٙ ٩حٛؼخ٣ٮ ٗخ٣ض  - ص

( 113)٢ٟ حطٚ  (102)٩حِٛظٚ حٛؼخ٣ٮ  (106)،  كٰغ ٗخ١ هذد حٛـخٛزخص ِٜٛظٚ حال٩ٙ (45%)

 .ؿخٛزش ُٔؾ (50)ؿخٛزش طٔشٯزًخ حٟخ حِٛظٚ حٛظِٰٮ ُ٘خ١ هذد حٛـخٛزخص 

٩ٯوظزش ٧زح حٛوـض ؿزٰوٮ . ػ٠خ٣ٰش ٩خ٠غ٢ٰ أًِٛخ ٩ػالػ٠خثش ٩طغوش د٣خ٣ٰش (58309)رٜي  ٟٔذحس حٛوـض - ٧ـ

ٟٔخس٣ش ٟن حسطِخم حٛش٩حطذ ٩حٛل٪حُض ٩ٟ٘خُؤس طو٪ٯغ ٨٣خٯش حٛخذٟش  ٜٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ ٓغٞ حع٘خ١ حٛـخٛزخص 

حػخُش ح٬ٛ حسطِخم ٠ٰٓش أه٠خٙ حٛظٰخ٣ش حٛظٮ طظٞ ه٢ ؿشٯْ حٛـخٟوش ٩حٛظٮ طلظغذ كغذ س٩حطذ  

 .حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ دحثشس حال٣ظخؽ ٩حٛظٰخ٣ش ُٮ حٛـخٟوش

حِٛخ١ ٩ػ٠خ٣ٰش  (2048)طز٢ٰ ح١ حٛزٟٞ ح٠ٛغظلٔش ه٬ٜ هذد ٢ٟ حٛـخٛزخص حٛٔخؿ٤خص ٜٛغ٢٘  ٟٔذحس٧خ -  ٩

٩أسرو٪١ دٯ٤ـخس ٩ٓذ حسعٜض ه٠خدس شئ١٩ حٛـٜزش ٓ٪حثٞ  رؤع٠خث٢٨ ٜٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٛظشطٰذ ٟخ طشطذ ه٢٨ٰٜ 

 . ٢ٟ  رٟش ٛذُو٨خ ٟن حٛشع٪ٝ  حٛـخٟوٰش

 

 :-التوصٌات المتعلقة ببرنامج دراسة وتدقٌق إٌرادات ونفقات سكن الطالبات

  حالٯوخص ح٬ٛ ٟذٯش حٛذحثشس ح٠ٛخٰٛش ٛظشطٰذ حٛزٟٞ ح٠ٛظشطزش ه٬ٜ حٛـخٛزخص حٜٛ٪حطٮ طٞ حسعخٙ ٓخث٠ش
 . رؤع٠خث٢٨ ا٦ٰٛ ٩طلظ٨ٰٜخ ٟن حٛشع٪ٝ حٛـخٟوٰش
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 :اللجان الدائمة التً شاركت فٌها دائرة الرقابة اإلدارٌة والمالٌة

 .المجلس التؤدٌبً أالستئنافً للموظفٌن اإلدارٌٌن والفنٌٌن فً الجامعة -1

 .لجان التحقٌق -2

 .لجان البٌع -3

 .لجان اإلتالؾ -4

 .لجنة طلبات قروض الطلبة -5

 .لجنة تعوٌض المسإولٌة المالٌة -6

 .اللجنة االستشارٌة -7

 .لجنة الوصؾ الوظٌفً -8
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 :-التطلعات المستقبلٌة لدائرة الرقابة اإلدارٌة والمالٌة

٩ُٮ ،  ه٬ٜ ح٤ٛل٪ ح٠ٛز٢ٰ أهال٥ ٩2016روذ هشع ٤ٟـضحص دحثشس حٛشٓخرش حإلدحسٯش ٩ح٠ٛخٰٛش ٛوخٝ        

ػ٪ء ح٠٤ٛ٪ ٩حٛظ٪عـن حٛز٭ طش٨ذ٥ حٛـخٟوش ٢ٟ حصدٯخد أهذحد حٛـٜزش رغزذ ا٣شخء ٰٜٗخص ٩طخظظخص أٗخدٯ٠ٰش 

٩ٛظلْٰٔ ح٨ٛـذٍ ٢ٟ ح٣شخء  دحثشس حٛشٓخرش حإلدحسٯش ٩ح٠ٛخٰٛش ٩ٛظ٨٤ٰ٘٠خ ٢ٟ حٰٛٔخٝ رخ٨٠ٛخٝ ح٤٠ٛخؿش ر٨خ ، ؿذٯذس 

ه٬ٜ أ٠ٗٚ  ٩ؿ٦ ، ٣٩لشح ال٣غلخد دٯ٪ح١ ح٠ٛلخعزش ٢ٟ حٛظذْٰٓ حٛغخرْ ٛو٠ٰٜش حٛظشٍ ٢ٟ رذحٯش هخٝ 

 ،  ُب١ هذء حٛظذْٰٓ عٰ٘٪١ أش٠ٚ ٠ٟخ ٧٪ه٦ٰٜ كخًٰٛخ ٩حٛز٭ ٯظـٜذ صٯخدس ُٮ أهذحد ح٠ٛذ٢ٰٔٓ 2017

٢ٟ ك٠ٜش  حٛذسؿش حٛـخٟوٰش  (3)ح٠ٛظخظظ٢ٰ ُٮ حٛذحثـشس ، ٩ه٦ٰٜ ُب١ حٛذحثشس رلخؿش ح٬ٛ ٟذْٓ ٟخٛٮ  هذد 

ح٠ٛخٰٛش ٩حٛظلٰٜٚ ح٠ٛخٛٮ حٛظٔخسٯش  ٗظخرش ٫حأل٬ٛ٩ ُٮ طخظض ح٠ٛلخعـزش ٩ٛذٯش حٛخزشس ح٤٠ٛخعـزش ٩حٛٔذسس هٚ

طظ٢٘٠ حٛذحثشس ٢ٟ حٰٛٔخٝ ر٪حؿزخط٨خ ر٤٨٠ٰش هخٰٛش ٩ر٘ٚ    ح٠ٛخٰٛش ح٠ٛظخظظش ، ٩رٖٛ كظ٬، ٩ٛظٌـٰش حٛزشحٟؾ

 .ع٨٪ٛش  ٩ٯغش

 .                       ٩طظـٜن حٛذحثشس ُٮ ح٠ٛغظٔزٚ ا٬ٛ ٟ٘خ١ ٤ٟخعذ ٠ٛ٘خطز٨خ أُؼٚ ٢ٟ ح٠ٛ٘خ١ حٛز٭ طش٦ٌٜ كخًٰٛخ

  

   

 


