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 البيت آل جامعة

 Procurements                                                           الشراء  دائرة
Department                                

  للجامعة قانوني مدقق حسابات خارجي التعاقد مع  (48/2022مواصفات العطاء رقم )

   ولصندوق االستثمار

 قانوني :مكتب تدقيق حسابات  لتعيين الشروط الخاصة

وفقا للقواعد    ،2023للعام    ان تقوم شركة /مكتب التدقيق بتدقيق الحسابات الختامية لجامعة آل البيت    - 1

 واألصول المحاسبية المتعارف عليها.  

 موظفين اضافة الى رئيس الفريق. ( 3ان ال يقل فريق مهمة التدقيق عن ) -2

 البيانات التالية:  المختصة وان تقدمان تكون شركة التدقيق معروفة دوليا ومرخصة من الجهات  -3

 الخبرات السابقة لها والمؤهالت العلمية والمهنية لكادرها.  1.3

 مدى استقاللية الشركة وفيما اذا منعت من ممارسة التدقيق في الفترات السابقة.  2.3

 قائمة بعمالء الشركة الحاليين والذين يتم تقديم خدمات التدقيق لهم. 3.3

أن تمتلك الشركة )داخل االردن( طاقم مجازو مؤهل )على األقل خمسة أشخاص( ويحمل شهادات    - 4
( الدولية  التدقيق  بمعايير  كافية  معرفة  ويمتلك  وذو خبرة،  المالي  ISAمهنية  االبالغ  ومعايير  الدولية  (، 

(IFRSفي )    كافة االختصاصات متضمنة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر على أن يتم تزويدنا بكشف
 الضمان االجتماعي ليثبت تسجيل الطاقم لدى الشركة، وأن ال يقل عدد الشركاء في الشركة عن شريكين. 

(  20المناسبة، بحيث ال تقل عن )   ان يتمتع المكتب او الشركة التي يعتبر المكتب عضوا فيها بالخبرة  - 5
 ( سنوات منها في تدقيق حسابات الجامعات او المؤسسات الُمشابهة لعمل الجامعة. 7سنة، على األقل )
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 ( موظف مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. 50أن ال يقل عدد موظفي المكتب عن )   -6

 يجب تقديم  خطي بما يلي :   -7

 مي واداري وحاكمية مؤسسية سليمة لدى المكتب.أ. وجود هيكل تنظي

ب. وجود فرق عمل لدى المكتب مكلفة بأعمال خدمات التدقيق مفصولة عن أعمال فرق العمل المكلفة 
 بأعمال اخرى. 

ج. وجود سياسات وإجراءات وضوابط معتمدة ألعمال المكتب بحيث تتضمن دليل تدقيق يبين آلية وإجراءات 
الجامعة على  للتدقيق التدقيق  الجودة  تقييم  واجراءات  وسياسات  الجامعة،  بأعمال  الشبيهة  والمؤسسات   ،

الخارجي، وسياسة تدوير أعضاء فريق التدقيق، ومتطلبات االستقاللية والموضوعية وسياسة االلتزام بمعايير  
 السلوك المهني.

اعات التدريب المعتمدة  د. وجود سياسة للتدريب المستمر للمدققين في المكتب، على ان ال يقل عدد س
( الجامعة  تدقيق حسابات  سيتولون خدمات  الذين  الصلة 30للمدققين  ذات  المجاالت  في  ( ساعة سنويا 

 بالتدقيق واألعمال المصرفية ومخاطرها.

هـ. وجود الموارد البشرية ذات الخبرات المتنوعة لدى المكتب لتنفيذ أعمال التدقيق على الجامعةمثل الخبرة  
 رات المحاسبية. في التقدي

و.وجود مدقق تكنولوجيا معلومات او اكثر في المكتب لديه المعرفة والخبرة الكافية بالتدقيق على انظمة  
 تكنولوجيا المعلومات. 

ز.استيفاء المكتب ومدير فريق التدقيق وأعضاء فريق التدقيق لمتطلبات االستقاللية، مع مراعاة المعايير  
 دة والسلوك المهني، بحيث انه :الدولية للتدقيق ورقابة الجو 

ال يجوز أن يكون )مكتب التدقيق أو مدير فريق التدقيق أو أي من أعضاء فريق التدقيق( عضوا في    -
 مجلس الجامعة او عضوا في مجلس أمناء الجامعة. 
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أي ال يجوز أن يكون )مكتب التدقيق أو مدير فريق التدقيق أو أي من أعضاء فريق التدقيق( شريكا مع )  -
 من أعضاء مجلس الجامعة او أي من اعضاء مجلس أمناء الجامعة أو أي من العاملين في الجامعة(. 

ال يجوز أن يكون هناك عالقة قرابة حتى الدرجة الثانية بين )مكتب التدقيق أو مدير فريق التدقيق أو   -
ضاء مجلس أمناء  أي من أعضاء فريق التدقيق ( و )أي عضو من أعضاء مجلس الجامعة او أي من أع

 الجامعة أو أي من العاملين في الجامعة(.

 فريق التدقيق: -8

 أ. مدير الفريق المسؤول:

أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية األولى على األقل في تخصص المحاسبة او أي من التخصصات   -
 ذات العالقة بأعمال الجامعة.

المفعول لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات، وان يكون مسجال في  أن يكون حاصال على اجازة مزاولة سارية  -
 سجل المحاسبين القانونيين وفقا ألحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية. 

أن يكون حاصال على احدى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة والتدقيق من احدى الجمعيات المهنية   -
 لمعترف بها دوليا والمعترف بها من جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين. للمحاسبين القانونيين او المدققين ا

( سنوات على  7(سنوات، منها )10أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات لمدة ال تقل عن )  -
  األقل في مجال تدقيق حسابات الجامعات او حسابات المؤسسات الُمشابهة لعمل الجامعة، و أن يكون ملًما 
بأعمال الجامعة او أي من المؤسسات الُمشابهة لعمل الجامعة ومخاطرها، و أن يكون ملًما بالتشريعات  

 التي تحكم عمل الجامعة. 

أن يكون ملًما بمعايير التدقيق الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية، ومعايير السلوك المهني ومتابعة    -
 ما يستجد منها. 

 والسلوك ويتمتع بسمعة مهنية حسنة.  أن يكون حسن السيرة -
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 أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو ُجنحة ُمخلة بالشرف أو األمانة.  -

أن ال يكون قد ُحرم من مزاولة المهنة خالل الخمس سنوات األخيرة أو صدر بحقه حكم جزائي قطعي    -
نة، وأن ال يكون بحقه قضايا منظورة  نتيجة ارتكابه خطًا مهنيًا او مخالفة قانونية ذات عالقة بممارسة المه

 أمام المحاكم. 

 ب. أعضاء فريق التدقيق:

أن يكون كل منهم حاصال على الشهادة الجامعية األولى على األقل في تخصص المحاسبة او أي من    -
 التخصصات ذات العالقة بأعمال الجامعة. 

لة مهنة تدقيق الحسابات، وان يكون  أن يكون كل منهم حاصال على اجازة مزاولة سارية المفعول لمزاو   -
 مسجال في سجل المحاسبين القانونيين وفقا ألحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية. 

أن يكون كل منهم حاصال على احدى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة والتدقيق من احدى الجمعيات    -
ف بها دوليا والمعترف بها من جمعية المحاسبين القانونيين  المهنية للمحاسبين القانونيين او المدققين المعتر 

 االردنيين. 

 (سنوات 5أن يكون لدى أعضاء الفريق على األقل خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات لمدة ال تقل عن )  -
ملًما   يكون  أن  و  الجامعة،  لعمل  الُمشابهة  المؤسسات  او حسابات  الجامعات  تدقيق حسابات  في مجال 
بأعمال الجامعة او أي من المؤسسات الُمشابهة لعمل الجامعة ومخاطرها، و أن يكون ملًما بالتشريعات  

 التي تحكم عمل الجامعة. 

ا  - التدقيق  بمعايير  المام  الفريق  يكون لدى أعضاء  الدولية، ومعايير  أن  المالية  التقارير  لدولية ومعايير 
 السلوك المهني ومتابعة ما يستجد منها. 

 أن يكون كل عضو من أعضاء الفريق حسن السيرة والسلوك ويتمتع بسمعة مهنية حسنة.  -

 أن يكون كل عضو من أعضاء الفريق غير محكوم عليه بجناية أو ُجنحة ُمخلة بالشرف أو األمانة.  -
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ال يكون أي من أعضاء الفريق  قد ُحرم من مزاولة المهنة خالل الخمس سنوات األخيرة أو صدر    أن  -
بحقه حكم جزائي قطعي نتيجة ارتكابه خطًا مهنيًا او مخالفة قانونية ذات عالقة بممارسة المهنة، وأن ال  

 يكون بحق أي من أعضاء الفريق  قضايا منظورة أمام المحاكم. 

 تدقيق: ُمراجع جودة ال -9

أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية األولى على األقل في تخصص المحاسبة او أي من التخصصات   -
 ذات العالقة بأعمال الجامعة.

أن يكون حاصال على اجازة مزاولة سارية المفعول لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات، وان يكون مسجال في   -
 انون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية. سجل المحاسبين القانونيين وفقا ألحكام ق

أن يكون حاصال على احدى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة والتدقيق من احدى الجمعيات المهنية   -
 للمحاسبين القانونيين او المدققين المعترف بها دوليا والمعترف بها من جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين. 

( سنوات على  7، منها )ت ( سنوا13في مجال تدقيق الحسابات لمدة ال تقل عن )  أن يتمتع بخبرة عملية -
األقل في مجال تدقيق حسابات الجامعات او حسابات المؤسسات الُمشابهة لعمل الجامعة، و أن يكون ملًما  

ت  بأعمال الجامعة او أي من المؤسسات الُمشابهة لعمل الجامعة ومخاطرها، و أن يكون ملًما بالتشريعا
 التي تحكم عمل الجامعة. 

أن يكون ملًما بمعايير التدقيق الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية، ومعايير السلوك المهني ومتابعة    -
 ما يستجد منها. 

 أن يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بسمعة مهنية حسنة.  -

 ألمانة. أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو ُجنحة ُمخلة بالشرف أو ا -
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أن ال يكون قد ُحرم من مزاولة المهنة خالل الخمس سنوات األخيرة أو صدر بحقه حكم جزائي قطعي    -
نتيجة ارتكابه خطًا مهنيًا او مخالفة قانونية ذات عالقة بممارسة المهنة، وأن ال يكون بحقه قضايا منظورة  

 أمام المحاكم. 

تاريخ ( يوم من  60وتسليم التقارير المطلوبة منها خالل )أن ُتنهي الشركة او المكتب أعمال التدقيق    -10
 /آذار من كل سنة مالية. 31وذلك في مدة أقصاها   للجامعة(استالم الحسابات الختامية )

 الكافية لتقديم اي استشارات مالية عند طلب الجامعة.  برةان تكون لدى الشركة االستعداد والخ  - 11

القانونية التي تكفل حق الجامعة في حال حدوث اي نزاعات بين الجامعة وشركة  يتم وضع الشروط    -12
  التدقيق بعد االستئناس برأي المستشار القانوني في الجامعة.

( وتعليماته على هذا العطاء ولها 2022( لســــــنة )8تســــــري أحكام نظام المشــــــتريات الحكومية رقم )  -13
 صفة األولوية.

 صندوق االستثمار  – الصناديق  عمال دائرةألتدقيق   المهام المطلوبة  •
فاؤؤا حةا  تؤؤ   حةبا  ؤؤا   حة ا م ؤؤ  حةاؤؤر ق دائؤؤ  ف قؤؤا  ح ؤؤ    مؤؤق ا حةاسؤؤ     إن مسؤؤلية    (1

حةصؤؤد  قا  دصؤؤق إ ؤؤقحي حةؤؤ دا ةؤؤرك  قحةؤؤ  م لؤؤا حةصؤؤدقيأ حةبؤؤ ةر يتاؤؤ    د ب ةؤؤ  ة سؤؤد  

   حةقية  . حةب ة   حةبداد    ذةك حةا رقخ يفد ً ة بع ق   حةبا  ا 

ق اؤؤام مؤؤق ا حةاسؤؤ      باؤؤا حةا  تؤؤ   حةب ة ؤؤ  حة ا م ؤؤ  يفدؤؤ ً ةبعؤؤ ق   حةاؤؤق  ا حةقية ؤؤ  يق ؤؤب   (2

ذةؤؤك إ ؤؤدم إ حر   ح ؤؤ   حةصؤؤد  قاا سؤؤدقيأ حص ؤؤايب را مصؤؤدل م ؤؤ ت ب معؤؤ  حةا ؤؤ    اؤؤ   

ر ؤؤبر فؤؤر ة ةؤؤ  حلا ؤؤ ا دقؤؤ  م  ةبؤؤ   دي دابؤؤ ي فؤؤر حةاسؤؤ     يق اؤؤام  ادؤؤقق  حةبع ة ؤؤ   

ا  ؤؤا   حةدةمؤؤ  ةدؤؤذت حةب  ةبؤؤ   يما  عؤؤ  تاؤؤ    د بؤؤ ك حةاعؤؤقق  مؤؤم  اؤؤ  ح  حر  يحةدسؤؤ  حةب

 حةبا  ار. 

  - ق ر:ق اام مق ا حةاس      اايقق  ح    حةصد  قا    ف  حةاد رق  حة  س  ةرك م   (3

 تد ط ضعف تظ م حةضاط حةقحا ر. •

 ح ا حة   تاس م ح ب حيح  حةبا  ا  . •

 ما  ا   يض قا   ي رح    حة قيى حص اص  ق .دق  ح ا  رح   ▪

ق اؤؤام مؤؤق ا حةاسؤؤ      با  عؤؤ   ح ؤؤ   ضؤؤ قا  حةؤؤقا  يحةبا عؤؤ   يذةؤؤك ةادؤؤقق  إ ؤؤ حر ضؤؤ قا   (4

( يدا دمؤؤؤرر داؤؤؤ ى لدظؤؤؤ م 2023حةؤؤؤقا  يحص ؤؤؤ حرح  ةضؤؤؤ قا  حةبا عؤؤؤ   ة سؤؤؤد  حةب ة ؤؤؤ   

 . يغ  ئ  حةبرت  

 .لاق د تى، ح اا رحً مم ت رقخ تر  ل حصتب    تا   ب    حةاق  ا  رح ل ةق ر  شد ق  يحةق   (5

 تدقم حةع يض حةب ة   يفد  ة  قيك ح ت ت:  :حةب ة   حةع يض 
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السعر بالدينار لكافة االعمال 
والواجبات شاماًل كافة الضرائب  

   والرسوم

 قيمة العرض لالعمال المطلوبة 
 

 .......................رقمًا: 
 . ...................... كتابة: 

............................. .. 
 
 

 

.  

 دباا    د  حة  يط.تحةذقم  مل مدقي  مبرض ة بد  ص م    مع  إب حي مد     ة قاا •

 .( للعرض المالي والفنيFlash Memoryتقديم نسخة الكترونية ) •
 


