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رقم الصفحة

نظام رقم ( )11لسنة 2014
نظام اللوازم واألشغال في جامعة البترا
الفصل األول :التعاريف
املــادة (:)1

يسمممه امملا الن ممام" ،ن ممام اللموازم واألشممغال يف جامعممة البمرتا لسممنة  ،"2014ويُعمممل بم ابتممداء مممات يريم
إقراره مات جملس األمناء.

املــادة (:)2

يكممون للكلمممات ،والعبممارات اآلتيممة حيثممما وردت يف امملا الن ممام ،املعمماا املصةةممة هلمما أد ه ،ممما ت تممدل
القرينة خالف ذلك:
 :جامعة البرتا.
اجلامعــة
 :جملس التعليم العايل.
اجمللس
 :جملس أمناء اجلامعة.
جملس األمناء
 :جملس عمداء اجلامعة.
جملس العمداء
 :رئيس اجلامعة.
الرئي ــس
 :جملس إدارة شركة البرتاء للتعليم.
اهليئة
 :تُش ممكل م ممات أع مماء اهلي ممة وف م امل ممادة (/4د) ،وامل ممادة (/29أ) م ممات
جلنة اإلنشاءات ،واملباين
القممانون املعممدل لقممانون اجلامعممات األردنيممة رقممم ( )20لعممام 2009
وتعديالتم  ،وذلممك لتنفيممد املشممروعات املعتمممدة مممات جملممس األمنمماء يف
موازنة اجلامعة.
 :اللجنة املكلفة بتسلّم مجيع املشرتايت واألشغال يف اجلامعة.
جلنة التسلُّم
 :اللجنة املسؤولة عات عطاءات اللوازم.
جلنة عطاءات اللوازم
جلنة عطاءات أشغال اجلامعة  :اللجنة املسؤولة عات تنفيل عطاءات األشغال.
 :اللجنة اليت تُشكل مات ذوي االختةما  ،لالطمالع علمه العطماءات
اللجنة الفنية
املقدمة ،وتقييمها ،وإعطماء المرأي الفمد مد مطابقمة العمر املقمدم
ملواصفات العطاء.
 :اللجن ممة الم م يش ممكلها رئم ميس اجلامع ممة إلت ممالف ،أو ش ممطب اللم موازم،
جلنة اإلتالف والشطب
استنادا للتقرير الفد حوهلا ،والواجب اعتماداا مات الرئيس.
 :أي عميد يف اجلامعة.
العميد
 :الدائرة املسؤولة عات املشرتايت ،والعُهدة ،واملستودعات يف اجلامعة.
دائرة اللوازم
 :مدير دائرة اللوازم.
املدير
 :أي شممص أحيممل عليم عطمماء توريممد اللموازم ،أو تنفيممل األشممغال ،أو
املتعهد
تقدمي اخلدمة.

 أقرت يف جلست رقم ( ،)2014-3يري 2014/04/29

2

الشخص
السعر
الل ــوازم

األوعية املعلوماتية
األشغال

املراقب املايل
دائرة اخلدمات والصيانة
مدير دائرة املشاريع

 :الشص الطبيعي ،أو املعنوي.
 :مثات ،أو قيمة اللوازم ،أو تكلفة األشغال ،أو اخلدمات.
 :األمم موال املنقول ممة اخلاص ممة ججلامع ممة م ممات أجهم م ة ،مما يف ذل ممك أجهم م ة
احلاسممو  ،واألجه م ة الكهرجئيممة ،وامليكانيكيممة املتعلقممة هبمما ،وال مربام
البحثية ،والتدريسية ،واملكاتب ،واألفالم ،والشرائح ،والةور ،وقطمع
الغيار ،وخدمات الةيانة التابعة هلا واملتعلقة هبا...اخل).
 :مة م ممدر املعلوم م ممات م م ممات كت م ممب ،ودورايت ،وتس م ممجيالت ،وبم م مرام ،
وقواعد البيا ت وغرياا.
 :وتشمل ما أييت:
 .1تشييد األبنية اخلاصمة ججلامعمة ،أو التابعمة هلما ،وصميانتها ،والقيمام
جبميع األعمال واخلدمات األخر الالزمة هلا.
 .2أي أعمال عمرانية ،أو إنشمائية ،أو خمدمات أخمر  ،حتتما إليهما
اجلامعة لتنفيل مسؤوليتها ،وحتقي أادافها.
 .3البني م ممة التحتي م ممة وتش م مممل :متدي م ممدات كهروميكانيكي م ممة ،وص م ممحية،
وكه م م ممرجء ،وميم م م مماه ،وغ م م ممري ذلم م م ممك ،جإل م م ممافة إ االستشم م م ممارات
اهلندسية.
 :املراقب املايل يف اجلامعة ،ويتبع رئيس اجلامعة مباشرة.
 :الممدائرة املسممؤولة عممات تقممدمي اخلممدمات مممات أمممات ،وحراسممة ،ون افممة،
وزراعممة ،والكهممرجء ،وامليمماه ،وحمطممة التقنيممة ،والغمماز ،واحلركممة ،وأعمممال
الةيانة يف اجلامعة.
 :إدارة املشاريع اليت تنفلاا اجلامعة.

الفصل الثاين :تشكيل اللجان
املادة (:)3

تُشكل يف اجلامعة اللجان اآلتية:
أ .جلنة عطاءات األشغال احمللية ،وتتشكل من:
رئيسا
 الرئيس ،أو مات يفوع وا
 مدير دائرة الشؤون املاليةع وا
 مدير دائرة اللوازمع وا
 مدير دائرة املشاريعع وا
 مدير دائرة اخلدمات والةيانة ممثل عات الكلية أو الدائرة ،يسمي العميد ،أو مدير الدائرة ،أو املرك ذو العالقة. ويُش ّكل رئيس اللجنة جلنة فنية ممات ذوي االختةما  ،ال تقمل عمات ثالثمة أشمصا ؛ لالطمالععله العطاءات املقدمة ،وتقييمها ،وإعطاء الرأي الفد فيها.
 وتتممو اممله اللجنممة مس ممؤولية عطمماءات األشممغال يف اجلامعممة ،مممات الة ممالحيات املنة مموعليها وف الا الن ام.
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ب .جلنة عطاءات اللوازم واخلدمات ،وتتشكل من:
رئيسا
 الرئيس أو مات يفوع وا
 مدير دائرة الشؤون املاليةع وا
 مدير دائرة اللوازمع وا
 املدير االداريع وا
 مدير دائرة اخلدمات والةيانة ممث ممل ع ممات الكلي ممة أو ال ممدائرة ،يس م ّممي العمي ممد ،أو م ممدير ال ممدائرة ،أو املركم م املص ممت م ممات ذويالعالقة.
 ويُش ّكل رئيس اللجنة جلنة فنية ممات ذوي االختةما  ،ال تقمل عمات ثالثمة أشمصا ؛ لالطمالععله العطاءات املقدمة ،وتقييمها ،وإعطاء الرأي الفد فيها.
 وتتمو اممله اللجنمة مسممؤولية عطماءات املشممرتايت ،واخلمدمات يف اجلامعممة ،ممات الةممالحياتاملنةو عليها وف الا الن ام.
ج .جلنة تسلُّم اللوازم واخلدمات وتتشكل من:
 مدير دائرة الشؤون املالية مدير دائرة اللوازم مدير دائرة اخلدمات العامة والةيانة ممثل الكلية أو الدائرة ذات العالقة ممثل عات اللجنة الفنيةد .جلنة تسلًم األشغال وتتشكل من:
 مدير دائرة الشؤون املالية مدير دائرة اللوازم مدير دائرة اخلدمات العامة والةيانة مدير دائرة املشاريع ممثل الكلية أو الدائرة ذات العالقة -ممثل عات اللجنة الفنية

رئيسا
ع وا
ع وا
ع وا
ع وا
رئيسا
ع وا
ع وا
ع وا
ع وا
ع وا

ه .جلنة اإلتالف والشطب وتتشكل من:
رئيسا
 مدير دائرة اللوازمع وا
 مدير دائرة الشؤون املاليةع وا
 مدير دائرة اخلدمات والةيانةع وا
 مدير دائرة املشاريع ممثممل عممات الكليممة ،أو الممدائرة ذات العالقممة جللموازم ،يسم ّممي العميممد ،أو مممدير الممدائرة ،أو املركماملصت .
 ويشكل رئيس اللجنة جلنة فنية مات ذوي االختةا  ،ال تقل عات ثالثة أشمصا ؛ لالطمالععلممه امل مواد امل مراد اتالفهمما ،وتق مدمي تقريممر تفةمميلي عممات اممله امل مواد إ رئمميس اللجنممة؛ الختمماذ
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القرار الالزم بشأهنا بعد اطالع مجيع أع اء اللجنة عله التقرير ،وتوقيعهم علي .
 وتتو جلنة اإلتالف والشطب مسمؤولية إتمالف املمواد واللموازم التالفمة وشمطبها ،بعمد االطمالععلممه تقريممر اللجنممة الفنيممة ،حسممب مقت ممه احلممال ،والةممالحية املنة ممو عليهمما وف م امملا
الن ام ،وبقرار مات الرئيس وف الا الن ام أي ا.
الفصل الثالث :مهام الدوائر
املــادة (:)4

تتو دائرة اللوازم:
أ .ت مموفري اللم موازم للجامع ممة ،واإلشم مراف عليه مما ،وفحة ممها ،وتس مملمها ،وتس ممجيل إدخاهل مما وإخراجه مما،
وترمي اا ،وخت ينها يف مستودعاهتا ،والتمأم عليهما ،وصميانتها ،وجرداما حسمب التعليممات املقمررة،
وتوزيعهمما ،ومراقبممة املص م ون منهمما .وام م املشممرتايت املطلوبممة إبج مراءات س مريعة وفعالممة ،ويراعممه
اتباع أسلو التعاقد السنوي يف مشرتايت اجلامعة املتكررة.
 .التأكد مات دقّة إجراءات الشراء ،وتنفيلاا حسب ما او مب يف الفةل الرابع.

املادة (:)5

يتممو املراقممب املممايل الرقابممة ،واإلش مراف ،واملتابعممة علممه أعمممال اللجممان املشممكلة مممات ال مرئيس ،مممع توقيممع
املراقممب املممايل عل ممه أعمممال اللج ممان ،للتأكيممد عل ممه إامماز املطل ممو حسممب األص ممول ،أو إبممداء ال مرأي
خالف ذلك.

املادة (:)6

نس م
تت ممو دائ ممرة اخل ممدمات والة مميانة مس ممؤولية القي ممام اعم ممال الة مميانة اخلاص ممة ججلامع ممة ،وتُق م ّدم أو تُ ّ
اخلدمات الالزمة مباشرة ،أو عات طري املتعهديات ،وفقا للةالحيات املنةو عليها يف الا الن ام.

املادة (:)7

تتو
أ.
.
.

املكتبة املسؤوليات اآلتية:
ت مموفري األوعي ممة املعلوماتي ممة الالزم ممة للجامع ممة مممات موازنته مما ،وفحة ممها ،وتسم ملّمها ،وتس ممجيلها،
وخت ينهمما ،وحف همما ،واحملاف ممة عليهمما ،ووليممداا ،وصمميانتها ،وجردامما ،وإعارهتمما واإلش مراف عليهمما،
ومراقبة استعماهلا ،وتبادهلا وفقا ألحكام الا الن ام.
موزع  ،ومكتبمات واريمة داخمل اململكمة
االتةال ةادر توريد األوعية املعلوماتية ممات شمريات ،وم ّ
وخارجهمما ،وت ويممد اللجممان واجلهممات املصتةممة جألوعيممة املعلوماتيممة ،وجملعلومممات المميت تتموافر لممديها
عات تلك املةادر.
يتم الشراء وف تعليمات تة ُدر اله الغاية.
الفصل الرابع :إجراءات الشراء وصالحياته

املــادة (:)8

تك ممون املش ممرتايت مرك ي ممة ،ومدعوم ممة بطلب ممات ،وأوام ممر الشم مراء ،حس ممب الش ممرو األنس ممب للجامع ممة،
وخاصة ما يتعل منها جلسعر ،والنوع ،ومدة التسليم ،وجدارة ِّّ
املورد.

املــادة (:)9

فو م أي مممنهم
يممتم ش مراء الل موازم وجممب طلممب صممادر عممات ال مرئيس ،أو العميممد ،أو املممدير ،أو ممممات يُ ّ
بللك خطيا ،وذلك طبقا للةالحيات املمنوحة ل وف املمادة ( )13ممات املا الن مام ،وجيمب أن تكمون
طلبات الشراء كاملة ودقيقة ،ومواصفات املشرتايت املطلو توفرياا وا حة ،ومرفقة مع الطلب.
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املــادة (:)10

يقدم طلب الشراء إ اجلهة املصتةة جلشراء قبل وقت ٍ
كاف إلمتام عملية الشمراء ،ويُن مر يف الطلبمات
ُ
الناش م ة ع ممات حاج ممة طارئ ممة ،وتكتس ممب ص ممفة االس ممتعجال جعتم مماد الم مرئيس ،حس ممب موافق ممات الشم مراء
امللكورة يف الا الن ام.

املــادة (:)11

يممتم تنفيممل مجيممع املشممرتايت وجممب أوامممر ش مراء ،تمُمدقّ قبممل إصممداراا مممات املراقممب املممايل ،وتكممون اممله
األوام ممر ُموافق مما عليه مما م ممات ذوي الة ممالحيات ،وجي ممب أن تمُعم م ّد قب ممل عملي ممة الشم مراء ،إال يف املش ممرتايت
الطارئة ،فيمكات إصدار أمر الشراء بعد عملية الشراء ،مع مراعاة أحكام الا الن ام.

املــادة (:)12

جيب أن تكمون مواصمفات املشمرتايت املطلوبمة وا محة ودقيقمة ،وال ختم مواصمفات قمد تكمون ُموجهمة
إ جهة ،أو شركة معيّنة ،ويف حالة ال رورة ،يف غري ذلك ،تقرتن بعبارة " أو ما يعادهلا ".

املــادة (:)13

يتم شراء اللوازم ،واخلدمات وف الةالحيات اآلتية:
أ .بق مرار مممات مممدير دائممرة املشمماريع ،أو مممدير دائممرة اخلممدمات والة مميانة ،إذا كان ممت قيم ممة الل موازم ،أو
األشغال ،أو اخلدمات ذات العالقة هبم ال ت يد عله ( )400أربعمائة دينار أرداّ.
 .بق مرار مممات مممدير دائممرة الشممؤون املاليممة ،إذا كانممت قيمممة الل موازم ،أو األشممغال ،أو اخلممدمات ال ت يممد
عله ( )500مخسمائة دينار أرداّ.
 .بق مرار مممات مممدير دائممرة الل موازم ،إذا كانممت قيمممة الش مراء ،أو األشممغال ،أو اخلممدمات ال ت يممد علممه
( )1000ألف دينار أرداّ.
د .بق مرار مممات ال مرئيس ،إذا كانممت قيمممة الش مراء ،أو األشممغال ،أو اخلممدمات ال ت يممد علممه ()5,000
مخسة آالف دينار ارداّ.
ه .بقمرار مممات المرئيس بنمماء علممه تنسمميب جلنممة عطمماءات اللموازم ،إذا كانممت قيمممة الل موازم ،أو اخلممدمات
ت يد عله ( )5,000مخسة آالف دينار أرداّ.
و .جيب احلةول عله اللوازم ،واخلدمات اف ل األسعار مع مراعاة اجلودة ،واستدرا ثالثة عمرو
علممه األقممل يف حممال زادت املشممرتايت علممه ( )1000ألممف دينممار أرداّ ،وأال ت يممد عممات مخسممة
آالف دينار أردا.

املادة (:)14

يتم تنفيل األشغال وف الةالحيات اآلتية:
أ .بقرار مات الرئيس عله أن ال ت يد عله ( )10,000عشرة آالف دينار أرداّ.
 .بقرار مات جلنة عطماءات أشمغال اجلامعمة علمه أن ال ت يمد القيممة علمه ( )50,000مخسم ألمف
دينار أرداّ ،وجب مناقةة  -يف كل حالة  -وينطب عليها مبدأ املنافسة واملفا لة.
 .يف احلمماالت المميت ت يممد قيمممة األشممغال فيهمما علممه ( )50,000مخس م ألممف دينممار أرداّ ،تتممو
جلنة اإلنشاءات واملباا (يف شركة البرتاء للتعليم ) التةرف فيها.

املادة (:)15

يُق ّدم طلب األشغال إ دائرة اخلدمات والةيانة ،أو مدير دائرة املشماريع ،علمه أن يمتم تنفيمل األشمغال
بقمرار مممات المرئيس ،أو العميممد ،أو املممدير ،أو ممممات يفو م أي مممنهم بممللك ،و مممات صممالحيات اجلهممات
املنةو عليها يف الا الن ام.
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الفصل اخلامس :مهام جلنة عطاءات اللوازم
املادة (:)16

وتمع اللجنة بدعوة مات رئيسها ،وتكون اجتماعاهتا قانونية حب ور ثلثي عدد أع ائها.

املادة (:)17

ُيةم صممندوم ُحمكممم إليممداع عمرو العطمماءات اخلاصممة جللموازم واألشمغال ،وُ فمميف يف مكتممب آمممات،
م ّدده المرئيس ،وتكممون لم ثالثممة مفمماتيح تلفممة ،تُموزع علممه رئمميس اللجنممة ،ومممدير دائممرة اللموازم ،ومممدير
دائرة الشؤون املالية.

املادة (:)18

تُعلات اللجنة عات طرح عطاءات اللوازم واألشغال قبل مدة ال تقل عات مخسمة عشمر يومما ممات موعمد فمتح
العطمماء ،وجي مموز تقةممري ا ممله املممدة إ سممبعة أايم يف ح مماالت ال ممرورة ،وتك ممون لغ ممة العطمماء اممي اللغ ممة
العربيممة ،مممع وجممود بعم االسمتثناءات علممه ذلممك ،ويكممون اإلعممالن عممرب صممحيفة يوميممة ،واي وسممائل
أخر لإلعالن داخلية أو خارجيمة ،إذا وجمد رئميس اللجنمة مرورة لمللك ،علمه أن يبم يف اإلعمال ت
طبيعة اللوازم واألشغال ،أو اخلدممة املطلوبمة ،وموعمد تقمدمي العمرو  ،ويريم فتحهما ،وقيممة التأمينمات،
ومثممات نسممصة العطمماء ،وأي شممرو أو معلومممات أخممر تراامما اللجنممة ،ويكممون فممتح العممرو مت امنمما مممع
موعممد إغممالم اسممتقبال العممرو  ،وال يُفممتح الةممندوم إال حب ممور اللجنممة بنةمماهبا القممانوا .ويُطلممب مممات
املناقة تقدمي عرو هم يف ثالثة ظروف :ظرف قانوا ،وظرف فد ،وظرف مايل ،وتو ع مجيعهما يف
ظممرف واحممد تمموم يب م علي م رقممم دعمموة العطمماء واسممم املنمماق وعنوان م  .ويكممون يف ال ممرف الق ممانوا
السممجل التجمماري ،وممما اممو ُمب م ّ يف املممادة (/20أ) ويكممون يف ال ممرف الفممد املواصممفات الفنيممة للم مواد
و/أو اللوازم املطلوبة ،ويكون يف ال رف املايل األسعار.
عند فتح ال روف يُفتح ال رف القانوا جلميمع املناقةم أوال .فممات كمان مسمتويف الشمرو املطلوبمة يمتم
للمنمماق ال ممرف الفممد ،وال ممرف املممايل دون  -فتحهممما .مث
فممتح ال ممرف الفممد ،وإّال يُسممتبعد ،ويُعمماد ُ
يُفتح ال رف الفد جلميع املناقة املستوف للشرو القانونيمة ،وممات مث يمتم دراسمة العمر الفمد لكمل
ُمنمماق مممات جلنممة فنيممة يف مممدة أقةممااا أسممبوع واحممد .ويممتم اسممتبعاد العممر غممري املطمماب  ،ويُعمماد مممع
ال رف املايل دون فتح إ املناق  .بعد ذلك تفتح ال روف املاليمة جلميمع املناقةم املطمابق  ،ويمتم
الرتسية عله أنسب األسعار.

املادة (:)19

يمُودع املناقةمون عرو مهم يف صمندوم العطماءات ممات ظمروف توممةُ ،مبيّنما عليهما رقمم دعموة العطمماء،
واس ممم املن مماق وعنوانم م  ،وجي مموز ألي مش ممرتر يف العط مماء س ممحب عر م م مملكرة موقّع ممة منم م  ،ت ممودع يف
صندوم العطاءات قبل املوعد احملدد لفتح العطاء.

املادة ()20

يُرفم م املش ممرتر يف العط مماء داخ ممل ال ممرف الق ممانوا كفال ممة مة ممرفية ،أو شيكم مما ُمةدقم مما (كفال ممة دخ ممول
العطاء) مممات أحممد املةمارف احملليمة ،أو امينما نقمداي ال يقمل عمات ( )%5مخسمة جملائمة ممات قيممة العطماء،
أو حسب القيمة املنةو عليها يف العطاء ،وال يُن ر يف العرو غري املع زة بتلك التأمينات.

املادة ()21

عند انق اء املدة احملددة لتقدمي العرو :
أ .يُف ممتح ص ممندوم العط مماءات يف املوع ممد احمل ممدد لم مللك ،حب ممور النة مما الق ممانوا للجن ممة املش ممرتايت
وعطمماءات اللموازم ،وتمُفم ّ ظممروف العممرو حسممب الرتتيممب الموارد يف املممادة ( ،)18وتُقمرأ األسممعار
ويمتم كممل عممر مممع ملحقات م ممتم
املقدمممة فيهمما مممات رئمميس اللجنممة ،أو ممّمات يكلفم مممات أع ممائهاُ ،
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اللجنمة ،ويمُن م كشمف أو خالصمة لتلمك العمرو  ،يبم فيهما أ ماء املناقةم  ،ومقمدار التمأم  ،أو
قيم ممة الكفال ممة املقدم ممة ،وأي معلوم ممات أخ ممر تراا مما اللجن ممة ممرورية م ممات ك ممل مش ممرتر يف العط مماء.
وحتم ّول العمرو إ جلنمة فنيممة ممات المداخل أو اخلممار لدراسمتها ،وتقمدمي حتليممل الدراسمة ممدة ال ت يممد
ُ
عله سبعة أايم عمل.
 .للّجن ممة دع مموة املش ممرتك يف العط مماء حل ممور اجللس ممة دون أن يك ممون ألي م ممنهم حم م االشم مرتار ،أو
التدخل يف أعماهلا.
 .للّجنممة اجيممل فممتح صممندوم العطمماءات ملممدة ال تتجمماوز سممبعة أايم بعممد املوعممد احملممدد لفتح م  ،علممه
أن تب أسبا التأجيل يف قراراا.
املادة (:)22

أ .ال جيمموز للجنممة املشممرتايت وعطمماءات الل موازم الن ممر يف أي عطمماء ،إذا كممان عممدد العممرو املقدمممة
إليه مما في م يقممل عممات ثالثممة ،ويف اممله احلالممة ،تُعمماد العممرو إ أصممحاهبا دون ف ّ ممها ،ويُعلممات عممات
العطمماء مممرة أخممر  ،وجيمموز للّجنممة الن ممر يف العطمماء ،واختمماذ القمرار املناسممب بشممأن  ،مهممما كممان عممدد
العرو املقدمة إليها بعد اإلعالن الثاا.
 .عل ممه ال ممرغم مم مما ورد يف الفق ممرة (أ) م ممات ا ممله امل ممادة ،جي مموز للّجن ممة الن ممر يف العط مماء ،إذا ك ممان ع ممدد
العممرو املقدمممة إليهمما اثنم  ،وذلممك يف احلالممة المميت ال تُقممدم فيهمما اللموازم املطلوبممة ،أو يتّجممر هبمما ،أو
يقوم جألشغال املطلوبة سو املناقة اللليات اشرتكا يف العطاء.

املادة (:)23

أ .يرتتممب علممه اللجنممة التقيّمد عنممد اإلحالممة اف ممل العممرو املسممتوفية لشممرو دعمموة العطمماء ،وأنسممب
األسممعار ،مممع مراعمماة درجممة اجلممودة املطلوبممة ،وإمكانيممة التنفيممل مممات املممدة احملممددة ،ومممد قممدرة
املتعهد للقيام جلعمل املطلو حسب الشرو واملواصفات.
 .للّجنة أن ال حتيل العطاء عله مقدم أرخ األسعار ،شريطة أن تمُدون يف القمرار األسمبا الداعيمة
لللك.
 .إذا وجدت اللجنة أن األسعار املقدمة يف أي عطاء ال تتناسب مع املوازنة ،فلها أن تقوم ا أييت:
ِّ
نسب اللجنة إبحالة العطاء علي لتقدمي سعر
 .1التفاو مع ُمقدم أرخ األسعار ،أو اليت تُ ّ
أقل.
 .2إلغاء العطاء.
 .3إعادة طرح العطاء.

املادة (:)24

ال تُقبممل العممرو
عات املوعد احملدد.

الم تُقممدم مت مأخرة

املادة (:)25

ألي م ممات الع ممامل يف اجلامع ممة االشم مرتار يف أي عط مماء هل مما ،كمم مما ال جي مموز شم مراء أي لم موازم
أ .ال جي مموز ّ
للجامعممة مممنهم ،أو تلم مهم أي أشممغال للجامعممة ،جسممتثناء شمراء مؤلفمماهتم ،أو مكتبمماهتم اخلاصممة ،أو
أعماهلم الفنية ،كالرسم ،والنحت ،والتةوير ،وما شاب ذلك.
 .إذا كان العامل يف اجلامعة شريكا يف شركة (جسمتثناء املسما ة العاممة) ،وتقم ّدمت الشمركة للعطماء يف
اجلامعم ممة ،وكم ممان العامم ممل ج م م ءا مم ممات اختم مماذ الق م مرار يف العطم مماء ،فعلي م م اإلعم ممالن ر يم مما عم ممات شم ممركت ،
واإلنس ممحا م ممات أي جلن ممة أو جمموع ممة هل مما عالق ممة إبع ممداد املعلوم ممات ،أو اخت مماذ القم مرار و مماه ذل ممك
العطاء.

غممري املوقعممة مممات مقممدميها ،أو مممات وكالئهممم ،كممما ال تُقبممل العممرو
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 .جي ممب اإلع ممالن ع ممات ص مملة القراب ممة إن ُوِّجم مدت (ألي موظ ممف يعم ممل يف اجلامع ممة) يف ح ممال التق ممدم
لعطاء.
املادة (:)26

وختتم ،وتُسجل العينات والكتالوجات املقدمة مات أصحا العمرو  ،بعد التوقيمع عليهما ممات
أ .تُرقّمُ ،
اللجنة بسمجل خما  ،وعنمد إحالمة العطماء حتمتفيف اللجنمة جلعينمات اخلاصمة جلعطماء احملمال للرجموع
إليها عند التنفيل والتسلّم ،أما العينات األخر ُ ،فرتّد إ أصحاهبا ما ت يشرت غري ذلمك ،وتةمبح
ملكمما للجامعممة بعممد شممهريات مممات يري م اإلعممالن عممات ق مرار اإلحالممة ،ويممتم إدخاهلمما يف قيممود اجلامعممة،
وسجالهتا وفقا لألصول الر ية املعمول هبا.
 .ممتفيف مممدير دائممرة الشممؤون املاليممة جلتممأم المملي قدمم املنمماقِّ  ،المملي أحيممل عليم العطمماء ،وتُعمماد
التأمين ممات األخ ممر إ أص ممحاهبا مقاب ممل تم مواقيعهم ،أو جلربي ممد املس ممجل عل ممه عن مماوينهم املبين ممة يف
عرو هم ،وذلك بعد تةدي قرار اإلحالة.
 .بعد تةدي قرار اإلحالة ،يُبلّغ الشمص الملي أحيمل عليم العطماء جلقمرار مقابمل توقيعم  ،أو توقيمع
وكيل عله منوذ التبليغ املع ّد لللك يف أثناء مخسة أايم عمل مات يري التةدي .
املتعه مد المملي أحيممل علي م العطمماء جسممتبدال كفالممة دخممول العطمماء بكفالممة بنكيممة أو نقديممة،
د .يقمموم ِّّ
وتسممه بكفالمة حسمات التنفيممل ،وتُعمادل  %10ممات قيممة العطمماء أو تكلفتم  ،علمه أن تكمون سممارية
املفعممول للمممدة املقممررة يف ق مرار اإلحالممة ،وقابلممة للتجديممد تلقائيمما ،وحتفمميف مجيممع الكفمماالت يف دائممرة
الشؤون املالية لتتم مراقبتها.
ه .ال جيمموز للمتعهممد المملي أحيممل علي م أي عطمماء للجامعممة أن يتنممازل عن م  ،أو عممات أي ج م ء من م  ،إ
أي ش م ممص آخ م ممر اي ص م ممورة م م ممات الة م ممور ،دون موافق م ممة خطي م ممة م م ممات اللجن م ممة ،ووفق م مما للش م ممرو ،
وال ما ت اليت تُقرراا.

املادة (:)27

أ .إذا ت يم ُقم املتعهد اللي أحيل علي العطاء بعمد تبليغم قمرار إحالت م علي م بتوقيمع عقمد تنفيمل العطماء،
وتقممدمي الكفمماالت والتأمينممات املطلوبممة من م قت ممه أحكممام امملا الن ممام يف مخسممة عشممر يوممما مممات
يري تبليغ قرار اإلحالة ،يمُع ّد مستنكفا عات تنفيل العطاء ،ويُةادر مبلمغ الكفالمة أو التمأم الملي
قدمم عنممد اشمرتاك يف العطمماء ،وللّجنممة يف اممله احلالممة ،إحالممة العطمماء علممه ُمقم ّدم العممر األف ممل
بعممد العممر المملي ق ّدمم املسم ِّ
متنكف ،وفقمما لالعتبممارات املنةممو عليهمما يف املممادة (/23أ) مممات امملا
الن ام ،أو إلغاء العطاء وإعادة طرح  ،وت م املتعهد املس ِّ
متنكف يف احلمالت فمرم السمعر ،أو أي
مبالغ ،أو أ رار أخر تلح ججلامعة نتيجمة اسمتنكاف  ،وُ مرم املتعهمد املس ِّ
متنكف أو املتصلمف ممات
االش مرتار يف أي عطمماء ،أو أعمممال للجامعممة للمممدة المميت تقررامما اللجنممة ،علممه أن ال تقممل عممات سممتة
أشهر.
 .إذا ختلّ مف املتعهممد عممات تنفيممل العطمماء المملي أُحيممل علي م كليمما أو ج ئيمما ،أو خممالف أي ش ممر مممات
شرو العقد ،فيح للجنة أن تتصل حبق اإلجراءات اآلتية ،أو أي منها:
 .1مةممادرة املبلممغ – أو ج م ء من م – المملي ق ّدم م ذلممك املتعهممد كفالممة ،أو ام م حسممات التنفيممل،
وقيده حبساجت اجلامعة.
 .2تنفيل العطاء مباشرة مات اجلامعة جألسعار ،والشمرو  ،والطريقمة املناسمبة ،وت مم املتعهمد أي
فرم يف األسعار ،م افا إلي ( )%15مات ذلك الفرم نفقات إدارية.
 .تقمموم اللجنممة اي إج مراء مممات اإلج مراءات املنةممو عليهمما يف اممله املممادة مممات امملا الن ممام ،دون أن
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تكممون مل مممة بتوجي م أي إخطممار ،أو إنمملار عممديل إ املتعهممد املسم ِّ
متنكف ،أو املتصلممف قبممل تنفيممل
ُ
تلك اإلجراءات.
املادة (:)28

حممال تنفيممل املتعهممد كامممل العطمماء حسممب األصممول ،يمُفمر  -إذا لم م األمممر  -عممات كفالممة ُحسممات التنفيممل
بعد إح ار كفالة صيانة بنكية جلقيمة نفسها ،و دة تقرراا جلنة املشرتايت ،وعطاءات اللوازم.

املادة (:)29

للّجنة ح طرح عطاءات للت ويد الدوري للّوازم ،أو لتنفيل أشغال يف مدة حمددة ،وتنطب عله تلك
العطاءات أحكام الا الن ام.

املــادة (:)30

مورديات احمللي م م
جيم ممب علم ممه جلنم ممة املشم ممرتايت وعطم مماءات الل م موازم االحتفم مما بسم ممجالت تب م م ّ أ م مماء املم م ّ
واخلمارجي  ،الممليات تتعامممل معهممم اجلامعممة ،وتمموفري معلوممات كافيممة عممنهم لغمماايت التعاقممد معهممم ،ومعرفممة
تطورات السوم احمللية واألسوام العاملية.

املــادة (:)31

تقوم جلنة املشرتايت وعطاءات اللوازم حمال تسملمها تقريمر اايمل املناقةم  -املت ممات القائممة املموج ة
جملناقة املؤال  ،اليت أعدت مات اللجنمة املصتةمة  -إبعمداد مما يلم م إلعمالم املناقةم  ،ويمتم إعمالم
املناقة جلنتائ بوساطة مدير دائرة اللوازم.

املــادة (:)32

تقمموم جلنممة املشممرتايت وعطمماءات اللموازم إبعممداد دعمموة العطمماء ،المميت تت مممات شممرو العطمماء واملواصممفات
الفني ممة لم م  ،وتُس مملم نسم م منه مما إ الم مراغب امل ممؤال للمش مماركة يف العط مماء ،وعن ممد التق ممدم لل ممدخول يف
العطاء ،عله املشارر االلت ام تطلبات املشاركة ا يف ذلك تقدمي كفالة ام دخول عطاء.

املــادة (:)33

تمُو ّج جلنة املشمرتايت وعطماءات اللموازم أواممر الشمراء للجهمات احملمال عليهما العطماءات ،وتالحميف تنفيمل
ما ورد فيها مات شرو  ،ح يتم تسليم املشرتايت ملستودعات اجلامعة.

املــادة (:)34

عله املشرتايت الواردة ،وتوقيع بوال

الشحات ،وأي معمامالت أخمر

أ .تقوم دائرة اللوازم جلتصلي
ذات الةلة.
 .إذا ثبت وجود عطب ،أو نقم يف املشرتايت الواردة ،عله دائرة اللوازم القيام ا أييت:
 .1تقييم دقي حملتوايت تلك املشرتايت ،حب ور وكالء كمل ممات واسمطيت النقمل والتمأم  ،وذلمك
قبل إرساهلا إ مكان التسلُّم.
 .2احلةول عله شهادة تُفيد جكتشاف العطب ،أو المنق ممات وكمالء كمل ممات واسمطيت النقمل
والتأم .
 .3رفممع تقريممر بواقممع احلممال ،مشممفوع بشممهادة وكممالء كممل مممات واسممطيت النقممل والتممام  ،إ مممدير
دائرة الشؤون املالية ،لتقدمي طلب التعوي مات اجلهة املسؤولة.
الفصل السادس :تسلُّم املشرتايت وإدخاهلا يف املستودعات

املــادة (:)35

أ .جيري إدخال املشرتايت يف قيود مسمتودع اجلامعمة بعمد تسملُّمها ممات جلنمة التسملُّم مباشمرة ،علمه أن
تكون ُمعّزة جلواثئ اآلتية بعد التأكد مات صحة الكمية:
 .1مستندات اإلدخال.
 .2بط جلنة التسلُّم.
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 .3الفاتورة أو واثئ الشحات.
 .4أمر الشراء.
 .5املوافقة عله الشراء.
 .تمُعمّز مسممتندات إخمرا املمواد مممات مسممتودع آلخممر سممتندات إدخممال مممات املسممتودع ،المملي انتقلممت
إلي تلك اللوازم.
 .ال تممؤد قيمممة املشممرتايت إال بعممد تن مميم مسممتندات إدخممال هبمما ،وجيمموز صمرف دفعممات ال تتجمماوز
نسبتها  %50مات قيمة املشرتايت الواردة إ املوقع ،أو مات قيمة املنج حسب األصول.
د .يُستثىن مات أحكام الفقرة ( ) السابقة األمور اآلتية-:
 .1العطاءات ،واالعتمادات.
 .2حاالت الشراء مات خار اململكة.
 .3املشرتايت النثرية.
املــادة (:)36

يف حالة ال رورة ،ووفقا لرتتيب مسب مع ِّّ
املورد ،جيري الفح

املــادة (:)37

أ.
.

.
د.

يف مقر ِّّ
املورد عرفة اجلامعة.
ّ

مورد االعمرتا
إذا تقرر رف تسلُّم املشرتايت ملصالفة الشرو واملواصفات املقررة ،فللمتعهمد أو امل ّ
عله القرار إ اجلهة اليت أصدرت قرار الشراء ،ويكون قمرار تلمك اجلهمة مرامو بقبمول التسملُّم ،أو
رف قطعيا.
تُعم م ّد املش ممرتايت قب ممل قبوهل مما هنائي مما حبك ممم األمان ممة ،كم مما يُعم م ّد بق مماء املش ممرتايت املرفو ممة ملصالفته مما
للمواصمفات والشممرو يف حموزة اجلامعممة حبكممم األمانمة أي مما ،وال جيمموز اسمتعمال أي جم ء منهمما يف
احل ممالت  ،أو ص ممرفها ،أو التة م ّمرف فيه مما اي ص ممورة م ممات الة ممور .ويق ممع حت ممت طائل ممة املس ممؤولية
التأديبية واملالية مات ُيالف أحكام اله الفقرة.
عل ممه املتعه ممد القي ممام بس ممحب اللم موازم املرفو ممة م ممات جلن ممة التسم ملُّم عل ممه نفقتم م يف م ممدة ال تتج مماوز
)(15مخسة عشر يوما مات يري تسلُّم اللجنة هلا.
إذا اخممر املتعهممد عممات سممحب اللمموازم املرفو ممة مممات املممدة املشممار إليهمما يف الفقممرة ( ) مممات اممله
املممادة ،يمُع م ّد ذلممك تنممازال من م عنهمما ملةمملحة اجلامعممة ،وهلممله األخممرية مطالبت م بنفقممات سممحبها أو
إتالفها ،إذا اقت ه األمر ذلك.

املــادة (:)38

ِّ
القطع أو األج اء القابلة لالستعمال ،املستصرجة مات مواد مت شطبها ،تُقيد عهدة يف سجل
املستودعات حسب األصول.

املــادة (:)39

مت ِّسك اجلهمة املصتةمة يف اجلامعمة المدفاتر ،والسمجالت ،والبطاقمات الالزممة ،وفم أحمدا األسماليب يف
حماسبة املستودعات وإدارهتا.
الفصل السابع :صرف املواد ،وبيعها ،وإتالفها ،وشطبها

املــادة (:)40

تُةمرف املمواد وجمب طلممب الت ويمد املعتمممد هلمله الغايممة ،وحسمب الةممالحيات املعممول هبمما ،والمواردة يف
الا الن ام.
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املــادة (:)41

متم إخ مرا امل مواد م ممات املس ممتودع وج ممب ُمس متمند إخ مرا  ،مع م زا بطل ممب الت وي ممد ،عل ممه أن يُوق مع ُمس متمند
يم ّ
اإلخمرا مممات نسممصت مممات منممدو اجلهممة الطالبممة ،وأمم املسممتودع ،ويُسملّم إحممد النسممصت إ اجلهممة
الطالبة.

املــادة (:)42

إذا تمب م م أ ّن امل م مواد أصم ممبحت غم ممري صم مماحلة ،وأ ّن مجيم ممع الط ممرم قم ممد اسم ممتنفدت لالسم ممتفادة منهم مما بةم ممورة
اقتةممادية ،فعلممه مممدير دائممرة الل موازم بنمماء علممه تنسمميب اجلهممة الفنيممة املصتةممة ،رفممع قائمممة جمل مواد امل مراد
بيعها ،أو شطبها ،والتوصية بللك للرئيس.

املادة (:)43

أ .جيمموز بيممع الل موازم الفائ ممة عممات حاجممة اجلامعممة ،أو غممري الةمماحلة ،أو امل مواد املنتجممة يف اجلامعممة ،أو
إتالفها ،أو شطبها مات جلنة تُشكل هلله الغاية ،وفقا لألحكام والةالحيات اآلتية:
 .1بقمرار مممات ال مرئيس ،إذا كانممت قيمتهمما األصمملية ال ت يممد علممه ( )5,000مخسممة آالف دينممار
أرداّ يف احلالة الواحدة ،وبناء عله توصية مسبقة مات مدير دائرة اللوازم.
الشمطب ،إذا كانمت قيمتهما
 .2بقرار مات الرئيس ،وبناء علمه توصمية مسمبقة ممات جلنمة اإلتمالف و ّ
األصمملية أكثممر مممات ( )5000مخسممة االف دينممار أرداّ ،ويُشممرت يف ذلممك أن جيممري البيممع
جملم اد العلمد ،إال إذا وجمدت اللجنمة أن مةملحة اجلامعمة تقت مي اسمتعمال طريقمة أخمر يف
بيع تلك اللوازم واملواد ،ويمُقيد الثمات يف حساجت اجلامعة يف ج الواردات املتفرقة.

 .3بقرار مات المرئيس ،وبنماء علمه توصمية مسمبقة ممات جلنمة اإلتمالف والشمطب ،اذا كانمت القيممة
االصلية ت يد عله ( )10,000عشرة آالف دينمار أرداّ ،ويُشمرت يف ذلمك أن جيمر البيمع
جمل م اد العلممد ،ويُقي مد الممثمات يف حسمماجت اجلامعممة يف ج ال مواردات املتفرقممة ،وإعممالم جملممس
األمن مماء ب ممللك .مث ي ممتم قي ممد اللم موازم غ ممري الة مماحلة أو املفق ممودة وش ممطبها ،وفم م الة ممالحيات
امللكورة يف اله املادة.

 .علممه العميممد ،أو املممدير المملي تلفممت املممادة ،أو فقممدت يف كليت م  ،أو دائرتم أن يُبلّمغ ال مرئيس ومممدير
دائممرة اللموازم خطيمما بممللك يف فممرتة ال تتجمماوز مخسممة أايم عمممل ،مبيّنمما توصمميت المميت يراامما مناسممبة يف
الا اجملال.
 .تتم عملية إتالف اللوازم حسب الرتتيبات الواردة يف الفقرة (ه) ،مات املادة (.)3
د .ال جيوز إتالف اللوازم إال يف حالة ُّ
تعلر بيعها ،أو إصمالحها بتكلفمة مقبولمة ،أو وجمود مةملحة يف
إتالفها.
املادة (:)44

تُمن م مسممتندات إخ مرا جلل موازم المميت مت التةممرف هبمما جلبيممع ،أو اإلتممالف ،أو اإلاممداء قت ممه أحك مام
امملا الن ممام ،ويُشممار فيهمما إ الطريقممة المميت مت هبمما التةممرف جلل موازم ،وتُشممطب بعممد ذلممك مممات القيممود
حسب األصول.

املادة (:)45

تقمموم جلنممة اإلتممالف والشممطب جلكشممف علممه املمواد املمراد بيعهمما ،أو شممطبها ،والتأكممد مممات وجممود تقريممر
موقمع مممات الفممد املصممت مممات داخممل اجلامعممة ،أو مممات خارجهمما ،يفيممد بسممبب التنسمميب جلشممطب ،وف م
النموذ املع ّد هللا الغر .
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املادة (:)46

يتم استدرا عرو م ايدة للبنود املراد بيعها:
 .1تباع املواد الةاحلة والفائ ة عات حاجة اجلامعة ،جلسعر األعله بعد أخل موافقة الرئيس.
 .2يطلممب مممات املم ِّّ
مورد المملي رسممت عليم م ايممدة بيممع امل مواد التالفممة ،أو الفائ ممة عممات احلاجممة دفممع أمانممة
مسممرتدة قيمتهمما ( )200مممائيت دينممار أرداّ حم يممتم تن يممف املكممان ،المملي توجممد فيم املمواد املمراد
بيعهمما ،وتعمماد إلي م األمانممة بعممد تس ملّم كتمما موج م مممات جلنممة اإلتممالف والشممطب لممدائرة الشممؤون
املالية ،يفيد الت ام جحملاف ة عله ن افة املكان.
تع يم

املــادة (:)47

ال جيموز تسممليم املمواد املبيعممة إال بعممد أن يممدفع املشممرتي مثنهما كممامال ،وعلممه أمم املسممتودع املصممت
مستند اإلخرا برقم إيةال قب الثمات ،ويري  ،وقيمت .

املــادة (:)48

أي م مواد غممري صمماحلة لالسممتعمال ،أو فائ ممة عممات احلاجممة ،جيممب أن يؤي مد مسممتند
عنممد إتممالف أو بيممع ّ
اإلخمرا املممن م بشمأهنا بشممهادة ،تبم ّ الطريقممة المميت جممر التةممرف جملمواد وجبهمما ،وتشمطب بعممد ذلممك
مات القيود ،وف النموذ املع ّد هلله الغاية.

املادة (:)49

ال جيوز ملوظفي اجلامعة االشرتار يف عطاء بيع املواد التالفة ،أو املراد بيعها.

املادة (:)50

جيمموز للجنممة اإلتممالف والشممطب التوصممية ببيممع امل مواد الفائ ممة عممات احلاجممة بعممد حتديممد أسممعاراا مممات جلنممة
اإلتالف ،ملوظفي اجلامعة ،وذلك بعد أخل موافقة الرئيس.

املادة (:)51

ال جيمموز ش مراء امل مواد امل مراد بيعهمما مممات أع مماء جلنممة اإلتممالف والشممطب ،أو اللجنممة الفنيممة المميت شمماركت يف
التوصية جلبيع.
الفصل الثامن :املستودعات

املــادة (:)52

جيب االحتفا بسجالت من مة للمستودعات ،يُدون فيها ما أُدخل ا املستودع ،وما أخر من ،
وذلك وجب املستندات املعمول هبا يف اجلامعة هلله الغاية.

املــادة (:)53

يتم إدخال مجيع اللوازم يف املستودعات وجب مستندات إدخال ،يوقّعها أم املستودع ،وتقيّد يف
سجل اللوازم أوال اول ،ويتم إخراجها وجب مستندات إخرا موقّعة حسب األصول مات أصحا
العالقة هبا ،وأم املستودع.

املادة (:)54

ُ ر الكشط ،أو احملو ،أو الطمس يف الدفاتر والسجالت ،أو الطلبات ،أو املستندات املتعلقة
جللوازم ،وجيري التةحيح جحلرب األمحر ،ويوقّع علي الشص اللي قام جلتةحيح ،جإل افة إ
أم املستودع.

املــادة (:)55

عله دائرة الشؤون املالية انتدا أحد موظفيها ملطابقة حمتوايت سجالت اللوازم ،مع ما او وارد يف
السجالت احملاسبية ،وتكون املطابقة شهرية.
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املــادة (:)56

يُش ّك ل الرئيس جلنة جرد ملستودعات اجلامعة مرت يف العام ،عله أن يكون هبا ممثل لكل مات :دائرة
الشؤون املالية ،ودائرة اللوازم ،وللجنة االستعانة ات تراه مناسبا.

املــادة (:)57

تمُتبع يف املستودعات سياسة احل ّد األدىن واألقةه لكمية املص ون مات مواد اللوازم ،وعله أم
املستودع التنبي للتعوي عات مةروفات املواد املتكررة ،اليت حتتاجها اجلامعة جستمرار ،وقبل بلوغ احلد
األدىن بقليل

املــادة (:)58

يقدم مدير دائرة اللوازم تقارير عات حالة اللوازم ،واملواد املصّنة يف عهدت مرت يف السنة عله األقل،
ُمعّزة بقوائم املواد غري الةاحلة لالستعمال ،والراكدة ،والفائ ة عات احلاجة.

املــادة (:)59

أ .جيري التسلُّم والتسليم بم أمنماء املسمتودعات وجمب قموائم جمرد مطابقمة لقيمود املسمتودع ،موقعمة
مات الطرف  ،ويةادم عليها رئيسهما املباشر.
 .إذا ت يتمكات أم املستودع الساب مات التسليم لغريه وألي سبب ،يتم التسليم عرفة جلنة يُعيّنهما
الرئيس هلله الغاية.
 .يف حممال ظهممور أي زايدة أو نق م يف موجممودات املسممتودع عنممد التس ملُّم والتسممليم ،جيممب تن مميم
قوائم منفردة لكل ممات الم ايدة أو المنق  ،والتوقيمع عليهما ممات مجيمع األطمراف املشمرتكة ممات اللجنمة
املشكلة هلله الغاية.
د .تقمموم دائممرة الشممؤون املاليممة بتحةمميل قيمممة املوجممودات الناقةممة ،أو أي خسممارة تلح م وجممودات
اجلامعة مات املوظف ،أو املوظف املتسبب بللك ،بناء عله توصية اللجنمة املشمكلة هلمله الغايمة،
وموافقة الرئيس عليها.

املادة (:)60

إذا نقل أي أم مستودع ويف حالة اسمتقالت  ،فيمتم تعيم جلنمة ممات المرئيس للقيمام بعمليمة اجلمرد واملطابقمة
اسمتنادا لقيمود املسمتودع ،أو القيمود الر يمة لتلمك اللموازم ،ويمتم توقيعهما ممات الطمرف معما ،ويةمادم عليهمما
مات الرئيس املباشر ،ويسلّم املستودع مات اللجنة إ املسؤول اجلديد ،وفقا لنتائ اجلرد املةادم عليها.

املادة (: )61

علممه مممدير دائممرة اللموازم إشممعار دائممرة الشممؤون املاليممة فممورا اي تعمديالت حتممدا بم أمنمماء املسممتودعات؛
ليتم إجراء التعديالت الالزمة يف البوليةة اخلاصة مع شركة التأم .
الفصل التاسع :املمتلكات واملعدات

املــادة (:)62

تقوم دائرة اللوازم برتقيم ُممتلكات اجلامعة ومع ّداهتا كلّها ،وتسجيلها عهدة عله مات يستصدمها.

املــادة (:)63

جيري التأم عله ممتلكات اجلامعة ومعداهتا كلّها.

املــادة (:)64

جيري جرد ممتلكات اجلامعة ومع ّداهتا مرة يف العام ،ويمُقدم تقرير بللك إ رئيس اجلامعة.
الفصل العاشر :املواد املمتّبع هبا أو املهداة

املادة (:)65

التربع جملواد املوجودة يف مستودعات اجلامعة ،وف الةالحيات اآلتية:
جيوز اإلاداء أو ّ
أ .بق ممرار م ممات ال مرئيس ،إذا كان ممت قيم ممة أص ممل املم مواد ال ت ي ممد عل ممه ( )5,000مخس ممة آالف دين ممار
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أرداّ.
 .بتنسيب مات الرئيس ،وقرار مات جملمس اجلامعمة ،إذا كانمت قيممة أصمل املمواد أكثمر ممات ()5000
مخسة االف دينار أرداّ ،وال ت يد عله ( )10,000عشرة آالف دينار أردا.
 .بقمرار مممات المرئيس ،إذا كانممت القيمممة األصمملية ت يممد علممه ( )10,000عشممرة آالف دينممار أردا،
وإعالم جملس األمناء بللك.
الفصل احلادي عشر :مهام جلنة التسلُّم
املادة (:)66

ي ممتم تس ملُّم الل موازم ،واألش ممغال ،واألجه م ة ،واملع ممدات ،واملصت مربات ،ال مميت ت ي ممد قيمته مما عل ممه ()5,000
مخسممة آالف دينممار ارداّ ،مممات جلنممة التسملُّمّ ،أممما المميت تقممل عممات ذلممك ،فيعم المرئيس جلنممة تسملّم خاصممة،
ويتم تن يم بط حم ر تسلّم هلا ،وتسليمها – مات مثّ  -للكلية ،أو الدائرة املعنية.

املادة (:)67

علممه جلنممة التسملُّم قت ممه أحكممام امملا الن ممام أن تُمن ّم حم مرا بممللك يف مممدة ال ت يممد علممه ( )5مخسممة
أايم عمل مات يري تسلّم تلك اللوازم ،وعله اللجنمة رفم تسملم أي منهما ،إذا تبم أهنما الفمة بشمكل
ج ئممي أو كلممي للمواصممفات والشممرو املقممررة ،وذلممك حتممت طائلممة املسممؤولية ألع مماء اللجنممة ،وت مممينهم
جراء الفة أحكام اله الفقرة.
التعوي عات أي خسارة أو رر ،يقع عله اجلامعة ّ

املادة (:)68

إذا رف ممت اللجنممة التسملُّم ملصالفممة املمواد للمواصممفات والشممرو املقممررة ،يرتتممب علممه اللجنممة تبليممغ قرارامما
للمتعهممد خطيمما يف أثنمماء ( )7سممبعة أايم عمممل ،مممع توقيعم جلتس ملّم ،ولم حم االع مرتا علممه الق مرار يف
أثن مماء (س ممبعة) أايم عم ممل م ممات توقيع م  ،وذل ممك إبب ممالغ اجله ممة ال م كان ممت ق ممد أص ممدرت ق مرار التوري ممد ،أو
الشراء ،أو تل مي توريد ،أو تنفيل أي منها ،ويكون قرار تلك اجلهة عله االعرتا هنائيا.
الفصل الثاين عشر :مشرتايت اللوازم واألشغال النثرية

املــادة (:)69

تتم مشرتايت اللوازم واألشغال النثرية بةرف ُسلفة نثرية لكمل ممات العميمد ،وممدير دائمرة اللموازم ،وممدير
دائرة املشاريع ،ومدير دائرة اخلدمات والةيانة ،أو أي مسؤول آخر تقت ي طبيعة عملم ذلمك ،وذلمك
بقيمة ( )400أربعمائة دينار أرداّ لتغطية اللوازم النثرية املتفرقة.

املادة (:)70

السملفة ،ويمتم يف
أ .ال جيوز أن تُةمرف فماتورة ت يمد قيمتهما علمه ( )100مائمة دينمار أرداّ نقمدا ممات ُّ
للمورد.
اله احلالة ما أييت :شراؤاا عله شكل ذمم ،وتس ّدد بشيك ّ
 .صممرف شمميك جسممم موظممف املشممرتايت لسممداد قيمممة املشممرتايت ،عنممدما يكممون تسملّمها مممات حمممل
البائع.

املادة (:)71

يراعممي يف البنممد (أ) و ( ) يف املممادة ( )70احلةممول علممه فمماتورة ُم ّروسممة ،أو مطالبممة ماليممة ،إممما نقديممة،
أو فاتورة ذمم وسند قب معّز للةرف ،وذلك ألغرا تعوي السلفة النثرية.

املادة (:)72

السلف النثرية يف هناية كل عام مايل.
يتم إقفال ُّ

املادة (:)73

السلفة النثرية ،وت يد قيمتها عله ( )100مائة دينمار أرداّ ،حسمبما
للرئيس اعتماد الفواتري ال ت ِّرد يف ُّ
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يراه مناسبا.
الفصل الثالث عشر :عطاءات أشغال اجلامعة
املادة (:)74

تتو

أ.

.
.
د.

دائرة املشاريع يف اجلامعة تنفيل عطاءات األشغال اجلامعة ،مراعية يف ذلك ما أييت:
تنفيل عطاءات األشغال احمللية اخلاصة ججلامعة ،واألشغال اليت تقل قيمتها عات ()50,000
مخس ألف دينار أرداّ.
اإلشراف عله األشغال اليت يُن ّفلاا املتعهدون ،ومراقبة تنفيلاا ،إما مباشرة بوساطة دائرة
املشاريع ،أو جالشرتار مع مستشاريات آخريات حسب حاجة العمل.
تسلّم األشغال ال مت إاازاا يف اجلامعة حسب األصول.
خت ع عطاءات األشغال لشرو كفاالت عطاءات التوريد نفسها.
الفصل الرابع عشر :أحكام عامة

املادة (:)75

يك ممون العمي ممد ،أو املممدير مس ممؤوال عممات اإلش مراف علممه الل موازم املةممروفة لكليّت م  ،أو دائرت م  ،ومراقبته مما،
وحسات االستفادة منها يف األغرا املقررة هلا.
ومتابعة كيفية استعماهلاُ ،

املــادة (:)76

ُ مر الكش ممط ،أو املس ممح ،أو الش ممطب ،أو الطم ممس يف القي ممود ،أو الطلب ممات ،أو املس ممتندات اخلاصم مة
وج ممودات اجلامع ممة ،عل ممه أن ي ممتم أي تة ممحيح جحل ممرب األمح ممر ،وأن يوقّم مع م ممات املوظ ممف ال مملي أج ممر
التةحيح.

املادة (:)77

ال جيوز صرف أي مبالغ ال تكون معتمدة يف موازنة اجلامعمة ،وذلمك قبمل املباشمرة بعمليمة الشمراء .ويمتم
احلةممول علممه الل موازم اف ممل األسممعار ،والشممرو  ،ودرجممة اجل مودة ،ويممتم العمممل عل ممه اسممتدرا ثالثممة
عرو عله األقل مروسة بطريقة أصولية ،إال يف احلاالت اخلاصة اليت يتعلر فيها ذلك.

املادة (:)78

ال جيوز و ئة املشرتايت املتشاهبة ،سواء أكانت مات الةالحيات ،أو خارجها.

املادة (:)79

علممه أمنمماء املسممتودعات واملمموظف الممليات تُنمما هبممم أعمممال أمنمماء املسممتودعات ،أو يُعهممد إلمميهم حفمميف
اللوازم ،أن يق ّدموا كفاالت مالية مةدقة مات كاتب العدل جملبالغ اليت دداا الرئيس.

املادة (:)80

أ .إذا تسممبب أي مممات العممامل يف اجلامعممة ،أو ِّس مواام يف فقممد ،أو إتممالف أي مممات الل موازم املكتبيممة،
أو أي أشمغال ،أو مشمرتايت ،ومما يف حكمهما ،عمات قةمد ،أو بسمبب اإل مال أو اخلطمأ ،وكانممت
قيمتها ت يد علمه ( )100مائمة دينمار أرداّ ،يشمكل المرئيس جلنمة للتحقيم يف املو موع ،علمه أن
تقموم اللجنممة يف ممدة أقةممااا أسمبوع ( 5أايم عمممل) ممات تشممكيلها ،بتقمدمي نتممائ لمللك التحقيم
للرئيس ،ول اختاذ القرار املناسب يف وء نتائ التحقي  ،حفاظا عله أموال اجلامعة.
 .م ممع مراع مماة م مما ورد ِّذك ممره يف الفق ممرة (أ) م ممات ا ممله امل ممادة ،إذا فق ممدت أو أُتلفم مت أي م ممات اللم موازم
املكتبية ،أو أي أشغال ،أو مشرتايت ،وما يف حكمها ،ال ت يد قيمتهما علمه ( )100مائمة دينمار
أرداّ ،يتصممل العميممد ،أو املممدير املصممت  ،الق مرار املناسممب حفاظمما علممه أم موال اجلامعممة ،علممه أن
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يتم إبالغ الرئيس ا مت عمل هبلا اخلةو  ،وذلك يف أثناء ثالثة أايم عمل مات يري حدوث .
املادة (:)81

جيوز اجري أي أموال منقولة أو عقارات ،تعود ُملكيتها للجامعة ،وذلك بقرار مات الرئيس.

املادة (:)82

تكون اهلي ة مسؤولة مباشرة عات املشاريع الرأ الية اإلنشمائية ،واملبماا ،واملرافم الالزممة للجامعمة ،وتمدبري
م موارد متويلهمما حسممب اخلطممة املعتمممدة مممات جملممس األمنمماء ،وف م ممما ورد يف املممادة ( /29أ) مممات القممانون
املعدل لقانون اجلامعات األردنية رقم ( ،)20لعام  ،2009وتعديالت .

املادة (:)83

إذا تعلر شراء اللوازم مات األسوام احمللية ،أو تب أن مةلحة اجلامعة تتطلب شراءاا مات غري تلك
األسوام ،فيجوز شراؤاا مات األسوام اخلارجية ،حسب ما ورد يف الا الن ام.

املادة (:)84

خت ع املطالبات ،واإلحاالت املتعلقة جللوازم ،واألشغال ،مجيعها للتدقي الداخلي.

املادة (:)85

للرئيس صرف مكافأة ألع اء اللجان ،وف طبيعة عملها وحسب ما يراه مناسبا.

املادة (:)86

يعتمد جملس اجلامعة التعليممات ال مرورية (ال يوجمد تعليممات) لتنفيمل أحكمام املا الن مام ،وفم مما ورد
يف املادة (/16د) مات القانون املعدل لقانون اجلامعات األردنية رقم ( ،)20لعام  ،2009وتعديالت .
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