
  

   والمشتريات والعطاءاتاللوازم نظام 

  جامعة الزرقاءفي 

   وتعديالته1994لسنة ) 6(رقم 

      



  جامعة الزرقاءفي  والمشتريات والعطاءاتاللوازم نظام 

  وتعديالته1994لسنة ) 6(رقم 
من تاريخ إقراره من ، ويعمل به اعتبارًا )نظام  اللوازم والمشتريات في جامعة الزرقاء(يسمى هذا النظام،   ):1(المادة 

  .مجلس األمناء
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة   ):2(المادة 

  .على غير ذلك
  . جامعة الزرقاء     : الجامعــــــة
  . رئيس الجامعة      : الرئيــــــس

  .دائرة اللوازم المركزية في الجامعة      : دائرة اللـــوازم
  .األموال األموال المنقولة في الجامعة، والمواد الخدمية المتعلقة بتلك  : اللــــــوازم

ـــــدوريات، والمخطوطـــــات، والخـــــرائط، والرســـــائل الجامعيـــــة،   : المواد المكتبيــة ـــــائق، وال ـــــب، والوث الكت
، واألشـرطة، والبـرامج الالزمـة ألغـراض واألفالم، والشرائح، والصور، واألسطوانات

  .المكتبة
إنشـــاء وصـــيانة المبـــاني، والطـــرق، والمنشـــآت الهندســـية العائـــدة للجامعـــة بأنواعهـــا   :األشغـــــال

المختلفة، وصيانتها، بما في ذلك إجراء الدراسات، ووضع التصاميم الخاصة بهذه 
يلـزم ذلـك مـن أجهـزة، ومـواد، األشغال، واإلشراف عل تنفيـذها، وتشـغيلها، وكـل مـا 

ولوازم، وفحوصات مخبرية وميدانيـة، وأعمـال مسـاحة، وخـدمات، واستشـارات فنيـة 
  .أو مهنية تتعلق باألشغال

أي شخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات اللوازم، أو المواد المكتبية، أو        : المشتــــرك
  .األشغال

ل عليــه عطــاء توريــد اللــوازم أو المــواد المكتبيــة للجامعــة، أو لتنفيــذ أي شــخص أحيــ     : المتعهد أو المقاول
  .األشغال فيها

  .أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باألشغال، والخدمات، واللوازم        :  المستشـــار
  .لجنة العطاءات المركزية في الجامعة        :  اللجنـــــة
  . للحال والمواد المكتبية، أو كلفة األشغال حسب مقتضىقيمة اللوازم         :  السعـــــر

  :تتولى دائرة اللوازم والمشتريات والعطاءات المسؤوليات والمهام التالية  ):3(المادة 
تــــــوفير اللــــــوازم للجامعــــــة، وفحصــــــها، وتســــــلمها، وتســــــجيلها، وترميزهــــــا، وتخزينهــــــا، وتنســــــيقها فــــــي   .أ 

مســـتودعاتها، والتـــأمين عليهـــا، وصـــيانتها، وجردهـــا، واإلشـــراف عليهـــا، وتوزيعهـــا، ومراقبـــة المخـــزون 



  .السلعي ومدى صالحيته، وفقًا ألحكام هذا النظام
ملكــة وخارجهــا، وتزويــد اللجنــة والجهــات األخــرى المختصــة االتصــال بمصــادر توريــد اللــوازم داخــل الم  .ب 

  .بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر
القيــام بشــراء اللــوازم المختلفــة للجامعــة، بنــاء علــى طلبــات الشــراء المقدمــة مــن الجهــات الطالبــة حســب   .ج 

  .الصالحيات المخولة لها
  - : األمور التالية عند طلب شراء اللوازم تراعى  ):4(المادة 

يقدم طلب شراء اللوازم من الجهة الطالبة، بعد حجز المخصصـات الماليـة مـن دائـرة الشـؤون الماليـة،   .أ 
إلى دائرة اللوازم مباشرة، قبل مدة تكفي للقيام بإجراءات الشراء، بما في ذلك استكمال إجراءات الشراء 

  . حتى التسلم
عــدم وجــود لــوازم فــي مســتودعات الجامعــة مماثلــة للــوازم المطلوبــة، وأن تكــون هــذه اللــوازم التأكــد مــن   .ب 

  .ضرورية لحسن سير العمل
  .التأكد من توافر المخصصات في ميزانية الجامعة  .ج 
  .التقيد بالحد األعلى لتوافر المخصصات لطلب الشراء  .د 
ــــي الحــــاالت جميعهــــا أخــــذ الموافقــــة المســــبقة عنــــد شــــ  .ه  ــــوازم، فــــي ضــــوء الصــــالحيات يشــــترط ف راء الل

  .المنصوص عليها في هذا النظام
مــدير الوحــدة اإلداريــة المبــالغ التــي يحــق للقســم أو الــدائرة التصــرف بهــا خــالل العــام، مــن / يحــدد عميــد الكليــة  ):5(المادة 

دائــرة الشــؤون الوحــدة اإلداريــة فــي ميزانيــة الجامعــة، ويــتم إعــالم /أصــل المخصصــات المرصــودة باســم الكليــة
  .المالية بتقديم المخصصات للوازم المنوي شراؤها، وٕابالغ دائرة اللوازم بذلك

من هـذا النظـام، يـتم طلـب اللـوازم وفقـًا للصـالحيات التاليـة، علـى أن ) 30(و) 21(مع مراعاة أحكام المادتين   ):6(المادة 
ة، والعمـل علـى اسـتدراج العـروض كلمـا يراعى الحصول على اللـوازم بأفضـل األسـعار والشـروط ودرجـة الجـود

    :أمكن ذلك
مئتـي ) 200(بطلب من رئيس القسم األكـاديمي أو مـدير الـدائرة، إذا كانـت قيمـة اللـوازم ال تزيـد علـى   .أ 

  .دينار
  .ألفي دينار) 2000( بطلب من العميد أو مدير الوحدة اإلدارية، إذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد على  .ب 
  .ثالثة آالف دينار) 3000(الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد على بطلب من   .ج 
ثالثــة آالف دينــار، فيــتم شــراؤها بواســطة اللجنــة، ) 3000(إذا زادت قيمــة اللــوازم المــراد شــراؤها علــى   .د 

  .وفقًا ألحكام هذا النظام



ام بــإجراءات الشــراء، بمــا فــي ذلــك احالــة الطلــب يقــدم طلــب شــراء اللــوازم إلــى دائــرة اللــوازم قبــل مــدة تكفــي للقيــ  ):7(المادة 
للجنة المختصة، على أن يتضمن طلب الشراء وصفًا وافيًا للوازم المطلوب شراؤها، ومواصفات كاملة لها، أو 

  .أن يرفق الطلب بتلك المواصفات
مراعاة أن يتم شراء  من هذا النظام، مع ) 6(يتم طلب اللوازم وفقًا للصالحيات المنصوص عليها في المادة   ):8(المادة 

اللوازم التي تحتاجها الجامعة في الحاالت الطارئة والمستعجلة، بعد بيان األسباب الموجبة لذلك، وبموافقة 
  الرئيس

  األشغــــــال

  :ى الطرق التاليةتنفذ أشغال الجامعة بإحد  ):9(المادة 
  .التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الخدمات العامة والصيانة    .أ 
  .طرح العطاءات وفقًا ألحكام هذا النظام    .ب 
  .التلزيم المباشر    .ج 

  :يلي تتولى دائرة الخدمات العامة والصيانة في الجامعة ما  ):10(المادة 
  .تنفيذ األشغال الخاصة بالجامعة    .أ 
األشغال التي ينفذها المتعهـدون، ومراقبـة تنفيـذها، إمـا مباشـرة بواسـطة الـدائرة أو اإلشراف على     .ب 

  .باالشتراك مع متعهدين آخرين أو مستشارين
  .فحص األشغال الخاصة بالجامعة، وتسلمها    .ج 
القيام بأعمال الصيانة لألشغال الخاصة بالجامعة إما مباشرة أو عن طريق المتعهدين، وفقًا     .د 

  .المنصوص عليها في هذا النظامللصالحيات 
  :يتم تنفيذ األشغال وفقًا للصالحيات التالية    .أ   ):11(المادة 

بطلــب مــن العميــد أو مــدير الوحــدة اإلداريــة، إذا كانــت كلفــة األشــغال ال تزيــد علــى    .1  
  .ألفي دينار) 2000(

ثالثــــة آالف ) 3000(بطلــــب مــــن الــــرئيس، إذا كانــــت كلفــــة األشــــغال ال تزيــــد علــــى    .2  
  .دينار

ثالثة آالف دينـار، فيـتم تنفيـذها ) 3000(إذا زادت كلفة األشغال المراد تنفيذها على    .3  
  .عن طريق اللجنة، وفقًا ألحكام هذا النظام

وفي األحوال جميعها ال يتم تنفيذ األشغال إال بقرار من رئيس الجامعة، بالتنسيب من مدير     .ب   
  .دائرة الخدمات العامة والصيانة



على دائرة الخدمات العامة والصيانة إصدار أمر المباشرة للمتعهد بتنفيذ األشغال المحالة عليه، بعد   ):12( المادة
  .تاريخ صدور الموافقة النهائية

  المــــواد المكتبيــــــة

  :تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية  ):13(المادة 
وفحصها، وتسلمها، وتسجيلها، وتخزينها، وحفظها، توفير المواد المكتبية الالزمة للجامعة،     .أ 

والمحافظة عليها، وتجليدها، وصيانتها، وجردها، وٕاعارتها، واالشراف عليها، ومراقبة 
  استعمالها، وٕاهداؤها، وتبادلها، وفقًا ألحكام هذا النظام

داخل المملكـة االتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين، وموزعين، ومكتبات تجارية     .ب 
وخارجهــا، وتزويــد اللجنــة والجهــات األخــرى المختصــة بــالمواد المكتبيــة بالمعلومــات التــي تتــوافر 

  .لديها عن تلك المصادر
  .تقدم طلبات شراء المواد المكتبية إلى مكتبة الجامعة، على أن يتضمن طلب شرائها وصفًا وافيًا لها  ):14(المادة 
المـواد المكتبيـة وفقـًا للصـالحيات التاليـة، علـى أن يراعـى فـي ذلـك شـراء المـواد المكتبيـة بأفضـل يتم شـراء   ):15(المادة 

  :الشروط واألسعار وبدالت االشتراك
      :لمدير المكتبة    .أ 
خمسمئة دينار في المرة الواحدة، وله شراء ) 500(شراء مواد مكتبية ال تزيد قيمتها على  .1  

دينـار،  5000خمسـمئة دينـار، وال تتجـاوز قيمتهـا ) 500(مواد مكتبيـة تزيـد قيمتهـا علـى 
بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثالثة من العاملين في الجامعة مدة 

  .  لتجديدسنة واحدة قابلة ل
االشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد االشتراك فيها بأفضل الشروط واألسـعار  .2  

  .وبدالت االشتراك
     ثالثة آالف دينار، ) 3000(إذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على     .ب   

  .النظامفيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفقًا ألحكام هذا 

تتولى لجنة، يؤلفها مدير المكتبة من ثالثة مـن موظفيهـا مسـؤولية، تسـلم المـواد المكتبيـة المـوردة للمكتبـة،   ):16(المادة 
ألـف دينـار يـتم التســلم ) 1000(ألـف دينـار، وٕاذا زادت القيمـة علــى  1000إذا كانـت قيمتهـا ال تزيـد علــى 

مــدير المكتبـة، وتقـوم كــل مـن اللجنتـين بتســلم تلـك المــواد مـن لجنـة يؤلفهــا الـرئيس، بنـاء علــى تنسـيب مـن 
وفقًا للشروط، والمواصفات، وسائر األمور الواردة في قرار إحالة عطاء توريدها، والعقود واالتفاقيات التي 

  .أبرمت بشأنها، والقرارات المتعلقة بها



  :للصالحيات التاليةيجوز إهداء الكتب من المكتبة في الجامعة، وفقًا     .أ   ):17(المادة 
خمسـة وعشـرين كتابـًا مـن عنـاوين مختلفـة ) 25(لمدير المكتبة إهـداء مـا ال يزيـد علـى  .1  

للجهــة الواحــدة، وبنســخة واحــدة مــن كــل عنــوان، علــى أّال تزيــد قيمــة مــا يــتم إهــداؤه فــي 
 مئـة دينـار، وأّال تتجـاوز قيمـة مـا يـتم إهـداؤه) 100(المرة الواحدة في هذه الحالـة علـى 

  .ألف دينار) 1000(في السنة على 
مئتين وخمسـين ) 250(للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة إهداء ما ال يزيد على  .2  

كتابــًا مــن عنــاوين مختلفــة للجهــة الواحــدة بواقــع نســخة واحــدة مــن كــل عنــوان، علــى أّال 
ألـف دينـار، ) 1000(تزيد قيمة ما يـتم إهـداؤه  فـي المـرة الواحـدة فـي هـذه الحالـة علـى 

  .خمسة آالف دينار) 5000(وأّال تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة على 
ـــًا مـــن عنـــاوين ) 250(إذا زاد عـــدد الكتـــب المـــراد إهـــداؤها علـــى  .3     ـــين وخمســـين كتاب مئت

  .مختلفة للجهة الواحدة، فيتم اإلهداء بقرار من مجلس الجامعة
  .للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العاميكون إهداء الكتب من مكتبة الجامعة     .ب   

يـــتم إتـــالف المـــواد المكتبيـــة غيـــر القابلـــة للتـــرميم، وتشـــطب قيودهـــا وقيـــود المـــواد المفقـــودة مـــن     .أ   ):18(المادة 
  :المكتبة، وفقًا لألحكام والصالحيات التالية

من ثالثة من بقرار من مدير المكتبة، بناء على توصية خطية منسبة من لجنة يؤلفها   .1    
موظفي المكتبة، إذا كانت القيمة األصلية للمواد المكتبية المراد إتالفها أو المفقودة ال 

  .مئتين وخمسين ديناراً ) 250(تزيد على 
بقـــرار مـــن الـــرئيس، بنـــاء علـــى توصـــية خطيـــة منســـبة مـــن لجنـــة يؤلفهـــا برئاســـة مـــدير    .2

إذا كانــت القيمــة األصــلية للمــواد المكتبــة، وعضــوية اثنــين مــن العــاملين فــي الجامعــة، 
  .خمسة آالف دينار) 5000(المكتبية المراد إتالفها أو المفقودة ال تزيد على 

بقــرار مــن مجلــس الجامعــة، بنــاء علــى توصــية خطيــة منســبة مــن لجنــة يؤلفهــا مجلــس    .3
الجامعــــة، إذا زادت القيمــــة األصــــلية للمــــواد المكتبيــــة المــــراد إتالفهــــا أو المفقــــودة علــــى 

  .خمسة آالف دينار) 5000(
تتم عملية اإلتالف بإشـراف لجنـة يؤلفهـا الـرئيس مـن ثالثـة مـن العـاملين فـي الجامعـة، ممـن لـم     .ب   

  .من هذه المادة) أ(يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة 
  العطاءات المركزية

  :يتيتم تشكيلها على الوجه اآلو  ،)المركزيةلجنة العطاءات (تؤلف في الجامعة لجنة تسمى   .أ   ):19(المادة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    نائبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأو رئ
   مـــــــــــــــــــــــــدير دائـــــــــــــــــــــــــرة الشـــــــــــــــــــــــــؤون الماليـــــــــــــــــــــــــة

  م والمشتريات والعطاءاتواز الل رةئدامدير 
ــــةاإلداريــــة  أو الوحــــدةممثــــل عــــن الكليــــة   المعني

  بالعطاء 
ــــة الزرقـــاء  إدارةمجلـــس عـــن  ثالثـــة ممثلـــين شركـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم واالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار   للتعل
  
   م
   

  مم م

  
  

  رئيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
  عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواً 
  عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواً 

  
  عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوًا 
      أعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون أي اجتماع تعقـده     .أ   
علــى أن  ،وأربعــة مــن أعضــائها علــى األقــل ،نائبــه فــي حالــة غيابــهأو قانونيــًا إذا حضــره رئيســها 

بأغلبية أو  باإلجماع،قراراتها اللجنة وتتخذ  ،بالعطاءالوحدة المعنية أو ممثل الكلية  هميكون أحد
   .أصوات أعضائها الحاضرين، وٕاذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس

ـــة المركزيـــة اً أمـــين ســـر متفرغـــأحـــد مـــوظفي الجامعـــة يعـــين الـــرئيس   .ب     ،يتـــولى حفـــظ القيـــود ،للجن
والمعـامالت المتعلقـة بهـا،  ،وبالعطـاءات ،والملفات الخاصة بأعمـال اللجنـة المركزيـة ،والسجالت

وتـدقيق  ،والتأكـد مـن مـددها ،العائـدة لهـا واإلعالنـاتويكون مسؤوًال عن تدقيق نمـاذج العطـاءات 
العطــاءات، ويعــين  فــتح  والتحقــق مــن نشــرها قبــل ،ومتابعتهــا اإلعالنــات،ونشــر تلــك  ،مرفقاتهــا
  .إذا اقتضت الحاجة ذلك ،لعدد الالزم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة المركزيةالرئيس ا

كلفتهــا أو  إذا كانـت قيمتهـا ،وتنفيــذ األشـغال ،تتـولى اللجنـة المركزيـة مسـؤولية شــراء اللـوازم والمـواد المكتبيـة  ):20(المادة 
وفقــًا لألحكــام  ،العطــاءات التــي تطرحهــاآالف دينــار، وذلــك عــن طريــق ثالثــة ) 3000(المقــدرة تزيــد علــى 

  :يأتوتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما ي ،المنصوص عليها في هذا النظام واإلجراءات
األشـــغال كافـــة فـــي قـــرار أو  ،المـــواد المكتبيـــةأو إذا كانـــت قيمـــة اللـــوازم مـــن رئـــيس الجامعـــة،     .أ 

  .خمسين ألف دينار) 50000(ال تزيد على  اإلحالة
كلفــة األشــغال فــي قــرار أو  ،المــواد المكتبيــةأو  ،إذا كانــت قيمــة اللــوازممــن مجلــس الجامعــة،     .ب 

  .دينار ألفمئة ) 100000(ال تزيد على  اإلحالة،
كلفـــة األشــغال فـــي قـــرار أو المــواد المكتبيـــة أو إذا تجــاوزت قيمـــة اللـــوازم مــن مجلـــس األمنـــاء،     .ج 

  .مئة ألف دينار) 100000(مبلغ  اإلحالة
تنفيـذ أو  ،مـواد مكتبيـةأو مـن هـذا النظـام، للجنـة المركزيـة شـراء لـوازم ) 20(الرغم مما ورد في المادة على   : )21(مادة ال

تنفيـذ األشـغال أو  ،المواد المكتبيـةأو وتلزيمهم توريد تلك اللوازم  ،بالتفاوض مع المتعهدين ،أشغال للجامعة



بعد استدراج عدد مناسب من العروض، و  ،يةتوذلك في أي من الحاالت اآل ،المطلوبة دون طرح عطاءات
على أن يتم عـرض قـرارات اللجنـة التـي تتخـذها بمقتضـى هـذه المـادة علـى الجهـة المخولـة بالتصـديق علـى 

  :وفقًا ألحكام هذا النظام ،كلفتهاأو حسب قيمتها  ،تلك القرارات
عاجلــة ال  إجــراءاتحالــة اســتثنائية عامــة وطارئــة يقــدرها الــرئيس، وتتطلــب مواجهتهــا  ةفــي أيــ    .أ   

  .تحتمل التأجيل
خبـــرات أو اســـتخدام خـــدمات مهنيـــة أو  ،هندســـية متخصصـــةأو للحصـــول علـــى خـــدمات فنيـــة     .ب   

  .المستوى المقررأو لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة  إالال تتوافر  ،علمية
والمكتبــات التجاريــة  ،والمـوزعين ،بـالمواد المكتبيــة بالتعاقــد الـدوري مــع الناشــرينلتزويـد المكتبــة     .ج   

  .في داخل المملكة وخارجها
تنفيـذ األشـغال يجـب أو  ،الحصـول علـى الخـدماتأو  ،المـواد المكتبيـةأو إذا كان شراء اللـوازم     .د   

  .تمويلو أبموجب عقد قرض أو  ،استنادا إلى نص قانوني ملزم ،أن يتم من مصدر معين
يجوز تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى عدة صـفقات خـالل السـنة   : )22(المادة 

المالية، على أن تحدد حاجتها من تلك اللوازم في مطلع كل فصل دراسي وذلك لتمكـين دائـرة اللـوازم مـن 
  .توفيرها في الوقت المالئم

بموجب شروط عامة تقررها اللجنة المركزية لهـذه  ،األشغال ذوتنفييجري توريد اللوازم المكتبية     .أ   : )23(المادة 
تســلمها  وٕاجــراءات ،وكلفــة األشــغال ،المــوادأو  ماللــواز تتضــمن كيفيــة تســديد أثمــان تلــك  ،الغايــة

 ،التنفيــذأو وتحديــد التعويضــات عــن التــأخير فــي التوريــد  ،مــدة التســلموتحديــد مــن المتعهــدين، 
وسـائر  ،منهـا واإلعفـاء، وأثمان نسخ العطـاءات وشروطها جزئياً أو منها كليًا  اإلعفاءوحاالت 

اللجـان األخـرى أو التنفيذية للعطاءات التـي تقـرر اللجنـة المركزيـة  باإلجراءاتاألمور المتعلقة 
  .إحالتها

جـزءًا مـن العقـد وتعد تلك الشروط  ،تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء    .ب   
  .الذي يبرم مع المتعهد

  وٕاحالتهاطرح العطاءات 

قبــل بعــد اســتيفاء دراســته مــن لجنــة العطــاءات المركزيــة،  ،يعلــن رئــيس اللجنــة المركزيــة عــن طــرح العطــاء  ):24(المادة 
فـي  مـرة واحـدة فقـط اإلعـالنمدة ال تقل عن خمسة عشر يومًا من الموعد المحدد لفتحه، على أن ينشر 

المتعلقــة بالعطــاء، بمــا فــي ذلــك أنــواع  واإلجــراءاتعلــى األقــل، متضــمنًا الشــروط  ةمحليــيــة يوم ةصــحيف
ومقـــدار  ،األشـــغال المطلوبـــة، والمـــدة التـــي يجـــب تقـــديم العـــروض خاللهـــاأو  ،المـــواد المكتبيـــةأو  ،اللـــوازم



  .التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها وثمن نسخة العطاء
ين الجهـــات ة بـــســـفمبـــدأ المنا وٕاجراءاتـــه، ،ومواصـــفاته ،يراعـــى عنـــد طـــرح أي عطـــاء أن تحقـــق شـــروطه  ):25(المادة 

مــدة كافيــة لتلــك الجهــات لدراســة  وٕاعطــاءالمؤهلــة القــادرة علــى القيــام بااللتزامــات المطلوبــة فــي العطــاء، 
  .وتقديم العروض له ،وثائق العطاء

وســـائر  ،واالتفاقيـــات التـــي تبـــرم بشـــأنها ،والعقـــود ،المتعلقـــة بالعطـــاءات هـــاالوثـــائق جميعيجـــب أن تكـــون   ):26(المادة 
ربيـة، علـى أنـه يجـوز للجنـة المركزيـة أن توافـق عوالمراسـالت المتعلقـة بهـا باللغـة ال ،والمعامالت ،الوثائق

  .اإلنجليزيةوالتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة  ،والمواصفات ،على المخططات
مــدير دائــرة يحفــظ لــدى  ،اللجنــة المركزيــة هوفقــًا للنمــوذج الــذي تقــرر  ،محَكــيخصــص صــندوق مُ     .أ   ):27(المادة 

يحـتفظ كـل مـن  ،بمفاتيح مختلفة أقفالعروض العطاءات فيه، ويكون له ثالثة  إليداع اللوازم،
فـتح الصـندوق ومـدير الشـؤون الماليـة بواحـد منهـا، وال ي ،ومـدير اللـوازم ،رئيس اللجنة المركزيـة

  .في الموعد المحدد لفتح العطاءات ،بحضور اللجنة المركزية بنصابها القانوني إال
في ظـروف  ،يودع المشتركون في أي عطاء ثالث نسخ من عروضهم في صندوق العطاءات    .ب   

ــًا علــى ظــاهر كــل منهــا رقــم الــدعوة للعطــاء ،مســتقلة ومختومــة  ،واســم صــاحب العــرض ،مبين
لغايــات التبليــغ ويجــوز ألي مشــترك ســحب عرضــه بمــذكرة موقعــة منــه يودعهــا فــي  ،وعنوانــه

  .قبل الموعد المحدد لفتح العطاء ،صندوق العطاءات
يترتــب علــى المشــترك فــي أي عطــاء أن يقــدم  ،مــن هــذه المــادة) ب(مــع مراعــاة أحكــام الفقــرة     .أ   ):28(المادة 

خمسة بالمئة من قيمة العرض الذي تقـدم  %)5(للجنة المركزية كفالة بنكية بمبلغ ال يقل عن 
أو أن يقدم تأمينًا نقديًا يعادل تلك النسبة، وال ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالـة أو به، 

  .التأمين
مـــن هـــذه ) أ(التـــأمين المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة أو للجنـــة المركزيـــة تخفـــيض نســـبة الكفالـــة     .ب   

تقـديم مبلـغ مقطـوع أو  ،التـأمين فـي أي عطـاءأو ولها كذلك عدم اشـتراط تقـديم الكفالـة  ،المادة
  .المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم كفالة إعفاءفيه، ولها 

وتفتح  ،بحضور النصاب القانوني للجنة المركزية ،يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد    .أ   ):29(المادة 
) ب(مـع مراعـاة الفقـرة  ،ظروف العطاء، وتقرأ األسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة المركزية

ويخـــتم كـــل عـــرض مـــع مرفقاتـــه بخـــاتم اللجنـــة  ،ن يكلفـــه مـــن أعضـــائهاّمـــأو مِ مـــن هـــذه المـــادة 
ومقدار قيمة الكلفـة  المركزية، وتنظم خالصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء،

معلومات أخرى تراها اللجنة المركزية  ةالتأمين المرفق به، وأيأو والكفالة  ،دمة بكل عرضالمق



  .الجنةتلك الخالصة من  ضرورية وتوقع
دون أن  ،العطــاءذلــك ي عطــاء إلــى جلســة فــتح مغلفــات أل المتقــدمينتــدعو اللجنــة المركزيــة     .ب 

التــدخل فيهــا بــأي صــورة مــن أو  ،يكــون ألي مــنهم حــق االشــتراك فــي أعمــال اللجنــة المركزيــة
  .تقديم المالحظات بشأنهأو  ،تتخذه إجراءالصور، بما في ذلك االعتراض على أي 

للجنــة المركزيــة تأجيــل فــتح صــندوق العطــاءات مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام بعــد الموعــد المحــدد     .ج 
  .على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها ،لفتحه

فيترتـب علـى اللجنـة المركزيـة فـي هـذه  ،ان عـدد العـروض المقدمـة لـه يقـل عـن ثالثـةوك ،إذا طرح عطاء  ):30(المادة 
وٕاذا كـــان عـــدد  ،مـــرة أخـــرى عـــن العطـــاء واإلعـــالن ،العـــروض إلـــى أصـــحابها دون فتحهـــا إعـــادةالحالـــة 

كانت تلك العروض غيـر مناسـبة ألي سـبب مـن أو الثاني يقل عن ثالثة،  اإلعالنالعروض الواردة بعد 
أو مقبولــة، أو الشــروط التــي وردت فــي العــروض المقدمــة غيــر معقولــة أو كانــت األســعار أو األســباب، 

 ،حالــة مــن هــذه الحــاالت ةفــي أيــ ،، فيترتــب علــى اللجنــة المركزيــةإكمالهــاكانــت العــروض ناقصــة وتعــذر 
جنـة بنـاء علـى تنسـيب مـن الل ،رفع األمر إلى الجهة المخولة بالتصديق على القـرار، ويجـوز لتلـك الجهـة

تنفيذ األشغال المقـررة أو  ،المواد المكتبيةأو وتكليفها بشراء اللوازم  ،العطاء إلغاءالموافقة على  ،المركزية
  .األسعار والشروط أفضلالتفاوض مع المتعهدين على  رعب ،عن طريق التلزيم المباشر

بأفضــل العــروض المســتوفية لشــروط دعــوة  اإلحالــة،عنــد  ،يترتــب علــى اللجنــة المركزيــة التقيــد    .أ   ):31(المادة 
التنفيــذ ضــمن المــدة  وٕامكانيــة ،مــع مراعــاة درجــة الجــودة المطلوبــة األســعار،نســب أو  ،العطــاء
حسـب  ،بالعمـل المطلـوب علـى القيـامالمستشـار أو  ،المقـاولأو  ،ومدى قدرة المتعهـد ،المحددة

  .الشروط والمواصفات
ال تتناســـب مـــع أو  ،األســـعار المقدمـــة فـــي أي عطـــاء مرتفعـــة أنإذا وجـــدت اللجنـــة المركزيـــة     .ب   

األشــغال المطلوبــة، فيترتــب عليهــا اتخــاذ أو  ،المــواد المكتبيــةأو  ،التقــديرات الموضــوعة للــوازم
  :يةتاآل اإلجراءاتأحد 

لتخفـيض  ،رة مع صاحب العرض األقـرب إلـى التقـديرات الموضـوعةشالتفاوض مبا    .1    
  .إلى المقدار الذي تراه مناسباً  أسعاره

للحصــول  ،مــع غيــرهمأو  ،والتفــاوض مباشــرة مــع الــذين اشــتركوا فيــه ،العطــاء إلغــاء   .2    
األشـــغال أو  ،المــواد المكتبيـــةأو  ،علــى األســـعار والشـــروط المناســبة، وتلـــزيم اللـــوازم

  .المطلوبة بموجب تلك األسعار والشروط
  .طرح العطاء إعادة   .3    



 ،غيـرهمأو  ،ذي اختصـاص مـن العـاملين فـي الجامعـةأو  ،فنـيأو  ،للجنة المركزية االسـتعانة بـأي خبيـر  ):32(المادة 
 ،أي موضــوع آخــر ممــا يــدخل ضــمن اختصاصــهمأو  ،العــروض المقدمــة فيــهأو  ،فــي دراســة أي عطــاء

المكافــأة التــي  صصــاحب االختصــاأو  ،الفنــي ، أوالخبيــر كبمقتضــى أحكــام هــذا النظــام، وتصــرف لــذل
أو  ،بناء على تنسيب اللجنة المركزية، على أنه ال يجوز االتصال بأي من ذوي العالقة ،يحددها الرئيس

أو  ،اللجنة المركزيـة ربحضو  إال ،مناقشته فيهأو الموضوع الذي كلف بدراسته أو  ،المصلحة في العطاء
  .ذلك من أعضائها إليهمن يفوض 

ال يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحـدد لتقـديم العـروض، ويشـترط فـي أي عـرض أن يكـون موقعـًا   ):33(المادة 
  .بموجب وكالة ترفق بالعطاء ،وكيله القانونيأو من مقدمه 

تلزيمــه توريــد أو ال يجــوز ألي مــن العــاملين فــي الجامعــة االشــتراك فــي أي عطــاء خــاص بهــا،   .أ   ):34(المادة 
  .تنفيذ أشغال للجامعةأو  ،بيةمواد مكتأو لوازم 

أي عطــــاء بدراســــة  ،اللجنــــة المركزيــــة أعضــــاءبمــــا فــــي ذلــــك  ،ال يجــــوز أن يشــــترك أي شــــخص  .ب 
إذا كــــان بينــــه وبــــين  ،تنفيــــذ أشــــغال لهــــاأو  ،مــــواد مكتبيــــةأو شــــراء لــــوازم وٕاحالتــــه، أو للجامعــــة 

  .قرابةأو صاهرة م المتقدمين للعطاء 
المكتبــات الخاصــة مــن العــاملين أو  ،الكتــبأو  ،الفنيــةأو يجــوز للجامعــة شــراء الملكيــة األدبيــة   .ج 

  .وفقًا ألحكام هذا النظام ،فيها
يبلـغ المتعهـد الـذي أحيـل عليـه العطـاء قـرار  ،مـن الجهـة المخولـة بـذلك اإلحالةبعد تصديق قرار   .أ   ):35(المادة 

توقيـــع وكيلـــه أو تـــاريخ التصـــديق، ويؤخـــذ توقيعـــه يومـــًا مـــن ) 21(خـــالل مـــدة أقصـــاها  اإلحالـــة
التبليـــغ  جـــراءإالتبليـــغ، وٕاذا تعـــذر تبليغـــه بهـــذه الطريقـــة فللجنـــة المركزيـــة  إليـــهالقـــانوني المفـــوض 

  .أو بواسطة التلكس أو الفاكس ،بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على األقل
 ،مــن قيمتــه أو كلفتــه%) 10(حســن تنفيــذ تعــادل يقــدم المتعهــد الــذي أحيــل عليــه العطــاء كفالــة   .ب 

لمـدة المقـررة اتكـون الكفالـة سـارية المفعـول  أنوذلك خـالل المـدة المحـددة فـي هـذا النظـام، علـى 
  .، مع دفع رسوم الطوابعاإلحالةفي قرار 

بالكفاالت والتأمينـات التـي قـدمها المتعهـد الـذي  دائرة اللوازم والمشتريات والعطاءاتيحتفظ مدير   .ج 
وكفالة الصيانة، وتعاد الكفـاالت والتأمينـات  ،بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ ،أحيل عليه العطاء

بالبريـــد المســـجل علـــى عنـــاوينهم  إّمـــااألخـــرى التـــي قـــدمها األشـــخاص الـــذين لـــم تقبـــل عروضـــهم 
مقابــل تــواقيعهم علــى  ،إلــى وكالئهــم القــانونيينأو  ،بالــذات إلــيهمتســلم أو  ،عروضــهم فــيالمبينــة 
  .تسلمها

 ،شخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة المركزيةلتحفظ العينات التي قدمت من ا  .د 



إذا لــم يطلبــوا اســتردادها خــالل  ،، وتصــبح ملكــًا للجامعــةأصــحابهاوتعــاد العينــات األخــرى إلــى 
وفقًا  ،في قيود الجامعة وسجالتها إدخالها، ويتم اإلحالةقرار عن  اإلعالنثالثة أشهر من تاريخ 

  .لألصول الرسمية المعمول بها
يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقـدًا لتنفيـذه وفقـًا للشـروط والمواصـفات المقـررة للـوازم   .أ   ):36(المادة 

 ،علـى أن تلـك الشـروطوالمواد المكتبية واألشغال المطلوبة في العطاء، على أن ينص في العقـد 
أو واألمــور األخــرى الــواردة فــي دعــوة العطــاء وفــي الوثــائق والمخططــات المرفقــة  ،والمواصــفات

  .تعد جزءًا من ذلك العقد ،المنصوص عليها في هذا النظام واإلجراءاتام كالملحقة به، واألح
إلـى  ،ن أي جزء منـهعأو  ،يتنازل عنه أنال يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة   .ب   

ووفقًا للشروط  ،دون موافقة خطية من اللجنة المركزية ،صورة من الصور ةبأي ،أي شخص آخر
 أنوالضــمانات التــي تقررهــا، علــى أن تصــدق موافقــة اللجنــة المركزيــة مــن الجهــة التــي ســبق لهــا 

  . اإلحالةصدقت على قرار 
 ،بتوقيــع عقــد تنفيــذ العطــاء ،عليــه إحالتــهبعــد تبليغــه قــرار  ،العطــاءإذا لــم يقــم المتعهــد الــذي أحيــل عليــه   ):37(المادة 

وتقديم الكفاالت والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خـالل خمسـة عشـر يومـًا مـن تـاريخ 
التــأمين الــذي قدمــه عنــد أو مســتنكفًا عــن تنفيــذ القــرار ويصــادر مبلــغ الكفالــة  دفيُعــ اإلحالــة،تبليغــه قــرار 

إحالـة العطـاء علـى مقـدم العـرض األفضـل بعـد  إمـااكه في العطاء، وللجنة المركزيـة فـي هـذه الحالـة اشتر 
أو مـن هـذا النظـام، ) أ/30(صوص عليها في المـادة نوفقًا لالعتبارات الم ،العرض الذي قدمه المستنكف

أو يـــة مبـــالغ وأ ،طرحـــه، وتضـــمين المتعهـــد المســـتنكف فـــي الحـــالتين فـــرق الســـعر وٕاعـــادة ،العطـــاء إلغـــاء
المتخلـف عـن االشـتراك فـي أو  ،تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه، ويغرم المتعهـد المسـتنكف أخرى أضرار

  .تقل عن ستة أشهر لمدة التي تقررها اللجنة المركزية على أالّ اللجامعة  أو أعمالأي عطاء 
 خــالف أي شــرط مــنأو  ،جزئيــاً أو إذا تخلــف المتعهــد عــن تنفيــذ العطــاء الــذي أحيــل عليــه كليــًا   .أ   ):38(المادة 

  :أيا منهاأو  ،يةتاآل اإلجراءاتفيحق للجنة المركزية أن تتخذ بحقه  ،العقدشروط 
ــةّ  ،بعضــهأو  ،مصــادرة المبلــغ الــذي قدمــه ذلــك المتعهــد   .1      ،تــأمين حســن التنفيــذأو  كفال

  .للجامعة إيراداً وقيده 
وتضـــمين  ،تنفيــذ العطــاء مباشــرة مـــن الجامعــة باألســعار والشـــروط والطريقــة المناســبة   .2

  .إداريةمن ذلك الفرق نفقات %) 15( إليهامضافًا  ،المتعهد أي فرق في األسعار
) 36(المنصـوص عليهـا فـي هـذه المـادة والمـادة  اإلجـراءاتمـن  إجـراءتقوم اللجنة المركزية بـأي   .ب   

أو إلــى المتعهــد المســتنكف  أو إنــذارخطــار إدون أن تكــون ملزمــة بتوجيــه أي  ،النظــاممــن هــذا 



  .اإلجراءاتالمتخلف قبل تنفيذ تلك 
  ):39(المادة 

  
سواء مـن حيـث  ،لعدم توافرها فيها ،إذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من األسواق المحلية  .أ 

وكانـت مصـلحة الجامعـة وماهيـة تلـك اللـوازم أو  ،أو تعـذر اسـتيرادها ،الكمية أو النوع أو الجـودة
فيجوز شراؤها من األسواق الخارجية  ،المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خالل مدة محددة

  :يةتوالصالحيات اآل لإلجراءاتوذلك وفقًا  ،اللجنة المركزية بقرار من ،مباشرة
المــواد المكتبيــة المــراد شــراؤها ال تزيــد علــى أو وازم لــإذا كانــت قيمــة ال ،بموافقــة الــرئيس   .1

  .دينار ألفخمسين ) 50000(
إذا كانـت قيمــة اللــوازم أو المــواد المكتبيـة المــراد شــراؤها تزيــد  ،مجلــس الجامعــةبموافقـة    .2

  .دينار ألفولكنها ال تتجاوز مئة  ،خمسين ألف دينار) 50000(على 
المــواد المكتبيــة المــراد شــراؤها أو إذا كانــت قيمــة اللــوازم  ،مجلــس األمنــاءبموافقــة مــن    .3

  .مئة ألف دينار) 100000(تزيد على 
يجوز للجنة العطـاءات المركزيـة االسـتعانة بأشـخاص خبـراء، أو اختصاصـيين مـن العـاملين، أو   .ب   

  .    غير العاملين في الجامعة، لمساعدتها في اتخاذ القرار المناسب
علـى  ،ت اللجان المنصوص عليها في هذه المادة في حـدود الصـالحيات المخولـة لهـااتكون قرار   .ج   

  . تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض أن
  ):40(المادة 

  

عقد الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط  ،بناء على تنسيب اللجنة المركزية ،للرئيس  .أ 
  :يأتتنفيذه ما ي

تقـرر توريـدها أو تنفيـذها  أشـغالأو  ،أو مواد مكتبية ،لوازم ةزيادة أو تخفيض كمية أي   .1
شريطة أو تخفيض الكمية،  ،للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام

أو  ،أو المـــواد المكتبيـــة ،أن تحســـب أســـعار الكميـــة الزائـــدة أو المخفضـــة لتلـــك اللـــوازم
يتجـاوز مجمـوع قيمـة الكميـة الزائـدة  الّ أو  ،باألسـعار المحـددة لهـا فـي العطـاء ،األشغال

  .في العطاء أصالً  ةمن قيمة الكمية المطلوبة كامل%) 25(أو المخفضة 
 إضـافيةللجامعة على القيام بأشغال  أشغالفيذ ناالتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه ت   .2

لـــم تكــــن ضــــمن البنــــود المدرجــــة فـــي العطــــاء، ولكنهــــا ذات عالقــــة مباشــــرة باألشــــغال 
مـن مجمـوع قيمـة العطـاء %) 25(تتجـاوز كلفتهـا  تنفيـذها بموجبـه، علـى أالّ  بالمطلو 

  .األصلي
) أ(مـن الفقـرة ) 2( و )1(إذا تجـاوز مجمـوع قيمـة الزيـادة المنصـوص عليهـا فـي أي مـن البنـدين   .ب   



إقــرار ذلــك مـــن فيشــترط أو كلفتـــه، مــن مجمـــوع قيمــة العطــاء األصــلي %) 25(مــن هــذه المــادة 
ن تكــون المخصصــات الماليــة متــوافرة أالعطـاء، و  إحالــةالجهـة التــي كانــت قــد صـدقت علــى قــرار 

  .لتغطية تلك الزيادة
  تســلم اللـــــوازم واألشغـــــال

  ):41(المادة 

  

لتســلم اللــوازم واألشــغال الخاصــة بالجامعــة والتــي يــتم توريــدها أو  ،أو أكثــر ،يشــكل الــرئيس لجنــة  .أ 
  .وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات ،تنفيذها بعطاء

مــن  ،وكــذلك األشــغال التــي تنفــذ بتلــك الصــورة ،يــتم تســلم اللــوازم التــي يــتم شــراؤها بصــورة مباشــرة  .ب   
  .ى الحالحسب مقتض ،لجنة أو أكثر يشكلها العميد أو مدير الوحدة المختص

  ):42(المادة 

  

بمقتضـــى  ،تتعلـــق بالجامعـــة أشـــغالأو  ،أو مـــواد مكتبيـــة ،لـــوازم ةعلـــى اللجنـــة المشـــكلة لتســـلم أيـــ  .أ 
تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك  تنظم محضرًا بذلك خالل مدة ال أن ،هذا النظام أحكام

إذا كانـــت مخالفـــة كليـــًا أو جزئيـــًا للمواصـــفات والشـــروط  ،اللـــوازم أو المـــواد المكتبيـــة أو األشـــغال
 ةوتضــمينهم التعــويض عــن أيــ ،وذلــك تحــت طائلــة المســؤولية التأديبيــة ألعضــاء اللجنــة ،المقــررة
  .أو ضرر تتحمله الجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة ،خسارة

 ،ها للمواصفات والشروط المقررةلمخالفت أشغال،أو  ،أو مواد مكتبية ،لوازم ةإذا تم رفض تسلم أي  .ب   
خــالل  ،ولــه حــق االعتــراض علــى القــرار ،فيترتــب علــى لجنــة التســلم تبليــغ قرارهــا بــذلك للمتعهــد

ـــدى الجهـــة التـــي كانـــت قـــد أصـــدرت قـــرار ، ســـبعة أيـــام مـــن تبليغـــه شـــراء أو تنفيـــذ التوريـــد أو الل
  .الجهة في االعتراض نهائياً ، ويكون قرار تلك أو تنفيذه أو تلزيم توريد أي منها ،األشغال

بحكـم األمانـة،  ،اللوازم أو المواد المكتبية الموردة للجامعـة قبـل تسـلمها مـن اللجنـة المختصـة دعتُ   .ج   
إذا وجــدت  ،لمخالفتهـا للمواصــفات والشـروط المقـررة ،اللـوازم والمــواد المكتبيـة المرفوضـة عـدكمـا تُ 

ـــ ،فـــي مســـتودع تـــابع للجامعـــة وال يجـــوز ألي مـــن العـــاملين فـــي  ،ة أيضـــاً أو لـــديها بحكـــم األمان
وذلك تحت طائلة المسؤولية  ،بأي صورة من الصور ،أو استعمال جزء منها ،الجامعة استعمالها

خســارة أو ضــرر يلحــق بالجامعــة جــراء مخالفــة  ةالتعــويض عــن أيــ المخــالف وتضــمين ،التأديبيــة
  .أحكام هذه الفقرة

مـن القيمـة %) 5(كفالة صيانة تعـادل  ،بموجب أي عطاء ،بتسليم لوازم أو أشغاليقدم المتعهد الذي قام   :)43(المادة 
لمــدة المقــررة فــي اإذا كانــت تلــك اللــوازم أو األشــغال تتطلــب ذلــك، علــى أن تكــون الكفالــة ســارية المفعــول 

  .العطاء إحالةقرار 
علـى أن تكـون معـززة بمحضـر التسـلم أو  ،اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشـرة إدخاليجري   ):44(المادة 



 ،النمــوذج المقــرر حســب إدخــالومســتند  ،أو بوليصــة الشــحن الخاصــة بهــا ،والفــاتورة ،بــأمر شــراء اللــوازم  
 .موقعًا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع

غيـر الصـالحة اللـوازم الفائضـة أو  وٕاعـادة ،مـن المسـتودعات وٕاخراجها ،يتم صرف اللوازم ):44(المادة 
  .وفقًا للتعليمات التي يصدرها الرئيس ،النماذج المقررة، حسب للمستودعات

ـــوازم وٕاخراجهـــا مـــن المســـتودعات وٕاعـــادة اللـــوازم الفائضـــة وغيـــر الصـــالحة للمســـتودعات   ):45(المادة  ـــتم صـــرف الل ي
  .بموجب كتب رسمية

وبواسـطة لجنـة يؤلفهـا لهـذا  ،بموافقـة الـرئيس، غيـر الصـالحةتباع اللوازم التي ال تحتاج اليها الجامعـة أو   ):46(المادة 
وتبــاع بالطريقــة التــي تراهــا تلــك اللجنــة مناســبة لمصــلحة  ،الغــرض مــن ثالثــة مــن العــاملين فــي الجامعــة

  .الجامعة
وفقـًا للصــالحيات  ،اللـوازم مـن الجامعــة إهــداءيـتم  ،مـن هــذه المـادة) ب(مـع مراعـاة أحكــام الفقـرة     .أ   ):47(المادة 

    :التالية
خمســمئة ) 500(ها ال تزيــد علــى ؤ هــداإإذا كانــت قيمــة اللــوازم المــراد  ،بقــرار مــن الــرئيس   .1

يزيـد مجمـوع قيمـة اللـوازم المهـداة بهـذه الطريقـة خـالل أّال دينـار فـي المـرة الواحـدة، علـى 
  .ألفي دينار) 2000(السنة الواحدة على 

خمسمئة دينار ولم تتجاوز ) 500(بقرار من مجلس الجامعة إذا زادت قيمة اللوازم على    .2
يزيـد مجمـوع قيمـة اللـوازم المهـداة بهـذه  لفي دينـار فـي المـرة الواحـدة، علـى أالّ أ) 2000(

  .الف دينارآخمسة ) 5000(الطريقة خالل السنة الواحدة على 
 ،وفقــًا ألحكــام هــذا النظــام ،المــادة اللــوازم التــي يــتم شــراؤهامــن هــذه ) أ(يســتثنى مــن أحكــام الفقــرة   .ب   

ليهــا، كمــا تســتثنى مــن تلــك األحكــام اللــوازم التــي يــتم إهــدائها لــزوار الجامعــة والوفــود القادمــة إل
 ،ليحملهـــا المســـؤولون فـــي الجامعـــة عنـــد ســـفرهم إلـــى الخـــارج ،وفقـــًا ألحكـــام هـــذا النظـــام ،شـــراؤها

  .ة للجهات التي يزورونهالتقديمها هدايا باسم الجامع
  ):48(المادة 

  

 ،وتشــطب قيودهــا كمــا تشــطب قيــود اللــوازم المفقــودة ،اللــوازم غيــر الصــالحة أو بيعهــا إتــالفيــتم     .أ 
  :لألحكام والصالحيات التالية وفقاً 
مــن لجنــة  منســبةعلــى أن يصــدر القــرار بنــاء علــى توصــية ، بقــرار مــن رئــيس الجامعــة   .1

وعضوية اثنين من  ،المعنية باللوازم اإلداريةأو مدير الوحدة  ،مؤلفة برئاسة عميد الكلية
وذلك إذا   ،حدهما من دائرة اللوازمأعلى أن يكون  ،العاملين يعينهما الرئيس في الجامعة
) 2000(ال تزيــد علــى  ،أو اللــوازم المفقــودة إتالفهــا،كانــت القيمــة األصــلية للــوازم المــراد 



  .دينارألفي 
مــن اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي  منســبةبقــرار مــن مجلــس الجامعــة بنــاء علــى توصــية    .2

أو اللـوازم  إتالفهـا،للـوازم المـراد  األصـليةمن هذه الفقـرة وذلـك إذا زادت القيمـة ) 2(البند 
  .خمسة آالف دينار) 5000(المفقودة على 

علـى أن تشـكل هـذه الـرئيس، من لجنة يؤلفهـا  ،أو بيعها ،اللوازم غير الصالحة إتالفتتم عملية   .ب   
والجهـة التـي  ،وعضوية ممثل عن كل من الشـؤون الماليـة ،اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم

  .إتالفهاتعود لها اللوازم المراد 
حكام هذا أبمقتضى  اإلتالف،أو  اإلهداء،أو  ،باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع إخراجتنظم مستندات   :)49(المادة 

النظــام، ويشــار فيهــا إلــى الطريقــة التــي تــم فيهــا التصــرف بــاللوازم، وتشــطب بعــد ذلــك مــن القيــود حســب 
  .المعمول بها واألصول اإلجراءات

  على اللوازم ومراقبتها اإلشراف

تصـنيف لوازمهـا والمسـتودعات  ،بالتنسيق والتعاون مع الجهـات األخـرى فـي الجامعـة ،تتولى دائرة اللوازم  ):50(المادة 
  .اللوازم وتنظيم المستودعات إدارةوفق األساليب الصحيحة في  ،الخاصة بها

  
بعميــد  إداريــاً علــى مســتودعات مختبــرات الكليــات العلميــة أمــين مســتودع يكــون مرتبطــًا  اإلشــرافيتــولى   ):51(المادة 

  .لمختص، وفنيًا بمدير اللوازمالكلية ا
بموجـب قـوائم جـرد  ،إذا نقل أي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه إلـى أمـين المسـتودع الجديـد    .أ   ):52(المادة 

ويصـادق  ،يتم توقيعها من الطـرفين معـاً  ،أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم ،مطابقة لقيود المستودع
  .الرئيس المباشر على توقيعهما

فيـــتم جـــرد  ،مـــن هــذه المـــادة) أ(التســليم المنصـــوص عليهـــا فــي الفقـــرة  بـــإجراءاتإذا تعــذر القيـــام   .ب   
ويســـلم المســـتودع مـــن اللجنـــة إلـــى  ،محتويـــات المســـتودع مـــن لجنـــة يعينهـــا الـــرئيس لهـــذه الغايـــة

  .وفقًا للقوائم التي نظمتها هذه اللجنة ،المسؤول الجديد
عمليــات التســليم أو الجــرد المنصــوص عليهــا فــي هــذه  فــي أي مــن ،إذا ظهــر أي زيــادة أو نقــص    .ج   

وتوقـع مـن األشـخاص الـذين اشـتركوا فـي  ،تنظم قوائم مسـتقلة لكـل مـن الزيـادة أو الـنقص ،المادة
  .جميعهم تلك العملية

 ،ومراقبتهـا اإلداريـة،مسؤوًال عن اللوازم المصروفة لكليته أو وحدتـه  اإلداريةيكون العميد أو مدير الوحدة   ):53(المادة 
  .وحسن االستفادة منها في األغراض المقررة لها ،ومتابعة كيفية استعمالها



 إلــيهم أو تعهــد ،أعمـال أمنــاء المســتودعات مالــذين تنــاط بهــ همعلـى أمنــاء المســتودعات والمــوظفين جمـيع  ):54(المادة 
علــى أن تتحمــل  ،الــرئيسن يقــدموا كفــاالت ماليــة مصــدقة مــن كاتــب العــدل بالقيمــة التــي يحــددها أ ،لــوازم

  .المترتبة على تلك الكفاالتكلها الجامعة الرسوم 
وفقـــًا  ،علــى العقـــود واالتفاقيـــات التــي تـــنظم ،نيابــة عـــن الجامعـــة ،يحــدد الـــرئيس الجهــة المخولـــة بـــالتوقيع  ):55(المادة 

  .للقرارات الصادرة عن اللجنة المركزية، واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام
أو كانـت  ،إذا كانـت فائضـة عـن حاجتهـا ،يتم تأجير أموال منقولة أو غير منقولـة تعـود ملكيتهـا للجامعـة  ):56(المادة 

معدة للتأجير أو االستثمار، كمـا يـتم اسـتئجار مثـل تلـك األمـوال لتغطيـة حاجـات الجامعـة ووفقـًا للشـروط 
  .والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية

  .التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق هذا النظام إصدارلرئيس الجامعة   ):57(ادة الم



 


