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التخطيط واالدارة الماليةخطة لجنة    

 هدف تأسيس اللجنة: - 1

في إطار رؤية الجامعة في التحسين المستمر لبرامجها التخطيط و اإلدارة المالية تأسست لجنة 
 ووحداتها األكاديمية واإلدارية والسعي للحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي.

من معايير الهيئة الوطنية  الثامنضطلع اللجنة بتقييم مدى استفاء الجامعة لمتطلبات المعيار ت
 وعليه ستعمل اللجنة على:المالية المتعلق بالتخطيط و اإلدارة  NCAAAللتقييم واالعتماد 

 .واقع المتطلبات الفرعية للمعايير بالجامعةتقييم  -

 .تقديم وثائق اإلثبات واألدلة  -

 .فاء المتطلبات غير المستوفاةيطة عمل استاقتراح خ -

 .تقديم تقرير تقييم متطلبات المعيار -

 للجنة:التفصيلية مهام  - 2

 تتمثل المهام األساسية للجنة في:

 تحديد طبيعة المعلومات ومصادرها والحصر الدقيق لجهات االتصال. -

 حصر عناصر وأدوات القياس والمعايير الفرعية المرتبطة بها. -

 التي تحقق األهداف المشار إليها سابقا. طة العملعداد خإ -

 تصميم نماذج جمع المعلومات من المصادر المختلفة. -

  :والمتمثلة في الثامنفحص الممارسات الميدانية ذات الصلة بالمتطلبات الفرعية للمعيار  -

o عداد الميزانية  .(1.8) التخطيط المالي وا 

o (1.8) اإلدارة المالية. 

o (1.8)ييم المخاطرالتدفق المالي وتق. 

 جمع المعلومات من الجهات ذات العالقة بمتطلبات المعيار وتحليلها. -

 المستوفاة. تقديم األدلة على المتطلبات -

 المتطلبات غير المستوفاة. حصر -

 .المستوفاةتقديم الخطة العملية التي تمكن الجامعة من استفاء المتطلبات غير  -

 .إعداد التقرير -

 .وجمع األدلة استيفاء المتطلبات غير المستوفاةمتابعة تنفيذ توصيات  -



 :ومصادر المعلومات جهات االتصال - 3

على اعتبار أن المعيار يتعلق بالتخطيط واإلدارة المالية فإن الجهات األساسية التي ستتصل 
 بها اللجنة وتعتمد عليها كمصادر للمعلومات هي:

 .إدارة تخطيط الميزانية  -

 .اإلدارة المالية  -

 .يات الكل -

 .جميع مراكز التكلفة )اإلدارات، المراكز والوحدات العلمية...( -

 جمعها:طرق و المعلومات طبيعة  - 4

ووثائق اإلثبات الضرورية لتقييم مدى استجابة الجامعة لمختلف  المعلوماتستجمع اللجنة جميع 
 ، حيث سيتعلق األمر خصوصا ب:الثامنمتطلبات المعيار 

 مات من الوحدات المختلفة.تصميم نماذج جمع المعلو  -

 .داريةاإلثبات اإلثائق و و اللوائح  -

 .المتعلقة بإعداد الميزانية وآليات صرفها على مختلف بنود اإلنفاقدلة والوثائق اإلرشادية األ -

 لمختلف عمليات التخطيط المالي واإلنفاق. توصيف اإلجراءات العملية  -

 في جمع المعلومات على:ستعتمد اللجنة 

 .المقابالت -

 .)خرائط بيانية( الفعلية توصيف اإلجراءات -

 .اإلجراءات الماليةولوائح دليل  -

 

 الجدول الزمني:  - 6

 تتابع أنشطة اللجنة على النحو التالي:

قرار اللجنة تشكيل .8  العمل خطة وا 

 التحضيري والعمل اإلعداد .8



 توصيات  دراسةNCAAA  .المتعلقة بهذا المعيار 

 اتخاذ إجراءات فورية الستيفاء شروط االعتماد المؤسسي. تحديد العناصر التي تحتاج إلى 
 جمع البيانات من الوحدات المختلفة ونماذج تصميم أدوات 

 التحديد الدقيق لمصادر المعلومات وترتيب برنامج المقابالت والزيارات األولية 

 والزيارات المقابالت برنامج ترتيب .8

 اإلثبات ووثائق المعلومات وتحليل جمع .4

  األولي تقريرال تقديم .5

 الستفاء المتطلبات غير المستوفاة المقترحة التوصيات تنفيذمتابعة  .6

 النهائي التقرير تقديم .7

 الخارجيين المحكمين تقييم بعد ئياالنه التقرير مراجعة .1

 NCAAA خبراء مالحظات ضوء على التقرير مراجعة .9

 النحو التالي:تنفذ هذه األعمال زمنيا على 

 الجدول الزمني لتنفيذ مهام لجنة إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة
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              والعمل التحضيري اإلعداد

            ترتيب برنامج المقابالت والزيارات
            اإلثباتجمع وتحليل المعلومات ووثائق 

             األوليتقديم التقرير 
            تنفيذ التوصيات المقترحة في التقرير األولي

            تقديم التقرير النهائي
            قييم المحكمين الخارجيينئي بعد تامراجعة التقرير النه

            NCAAAمراجعة التقرير على ضوء مالحظات خبراء 
 

 



 لمخرجات:ا - 7

 .تقرير أولي -
 المستوفاة.خطة عمل استفاء المتطلبات غير  -
 .التقرير النهائي -

 

 الممارسات المستهدفة لقياس متطلبات المعيار الثامن: جداول -8 

 لمستهدفة وأدوات قياسها حسب المعايير الفرعية في ما يلي:تتمثل الممارسات ا

عداد الميزانية 1.8الممارسة المستهدفة لقياس المتطلب   .() التخطيط المالي وا 

 أداة القياس  المعيار   العنصر
 :المطابقة بين الخطة المالية وأهداف المؤسسة 

 ة.التحقق من مدى توافق الميزانية مع رسالة وغايات الجامع -
 التحقق من توافق الميزانية مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة. -
 التحقق من إشراف جهات أكاديمية متخصصة في إعداد الميزانية. -
 التحقق من وجود خطة مالية لكل األنشطة والبرامج المستحدثة بالجامعة. -
ان التحقق من قيام الجامعة بالتقديرات المالية الالزمة لعداد الخطة وضم -

 مبدأ المشاركة في التخطيط.
 التحقق من وجود التوزيع النسبي لإلنفاق على مختلف فئات اإلنفاق.  -
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مقابلة مع إدارة  -8
 التخطيط والميزانية.

مقابلة مع اإلدارة  -8
 المالية.

مقابلة مع مدراء مراكز  -8
 التكلفة..

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( اإلدارة المالية) 2.8ت المستهدفة لقياس المتطلب الممارسا

 أداة القياس  المعيار   العنصر
  التحقق من وجود توازن بين المرونة وبين المساءلة المالية والمسؤوليات

 بالمؤسسة:
التحقق من وجود إدارة مختصة تشرف على وضع الميزانية تحت إشراف  -

 أحد القيادات اإلدارية.
 ح صالحيات اإلنفاق لمدراء الوحدات التنظيمية.التحقق من من -
 التحقق من وجود عمليات التدقيق المالي الداخلية والخارجية. -
 التحقق من مشاركة مسؤولي مراكز التكلفة في وضع الميزانية. - 
 التأكد من وجود إجراءات الرقابة على اإلنفاق. -
ات اإلنفاق واإلنفاق التحقق من وجود تفسيرات ألي اختالفات بين تقدير  - 

 الفعلي.
التأكد من مطابقة نظم المحاسبة المستخدمة في المؤسسة مع معايير  -

 المحاسبة المالية المتعارف عليها.
 التأكد من استخدام األموال لألغراض المخصصة لها فقط. -
 التحقق من وجود اإلبالغ عن حاالت تضارب المصالح. -
 د ترحيل الميزانية.التحقق من وجود مرونة في قواع -
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مقابلة مع إدارة  -8
 التخطيط والميزانية.

 مقابلة اإلدارة المالية. -8
مقابلة مدراء مراكز  -8

 التكلفة.
 

 

 (التدقيق المالي وتقييم المخاطر)  3.8الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب 

 أداة القياس  المعيار   العنصر
 من وجود  تقييم للمخاطر وعمليات التدقيق: التأكد 

 فحص وجود إجراءات لتقييم المخاطر. -
 فحص وجود استراتيجيات لتحليل المخاطر. -
التأكد من استقاللية عمليات التدقيق المالي الداخلية عن مدراء المحاسبة  -

 واألعمال.
 التأكد من إشراف جهة حكومية مستقلة على عمليات التدقيق المالي-

 الخارجية أو شركة مراجعة ال عالقة لها بالجامعة.
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مقابلة مع إدارة  -8
 التخطيط والميزانية.

 مقابلة اإلدارة المالية. -8
مقابلة مدراء مراكز  -8

 التكلفة.
 

 


