
  
  همتعليمات خاصة بمهام أمناء المستودعات ومسؤوليات

  وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها في جامعة الزرقاء 

  وتعديالتها1994لسنة ) 17(رقم 

  والمشتريات والعطاءات من نظام اللوازم) 57(المادة  استنادًا لنصصادرة 

  وتعديالته1994لسنة ) 6(رقم 
    



   همالمستودعات ومسؤولياتتعليمات خاصة بمهام أمناء 
  موجوداتها في جامعة الزرقاء  وجرد لوازم الجامعة و

  وتعديالتها1994لسنة ) 17(رقم 
  2011لسنة ) 6(رقم  والمشتريات والعطاءاتمن نظام اللوازم ) 57(المادة  استنادًا لنصصادرة 

وجرد لوازم  ،ومسؤولياتتعليمات مهام أمناء المستودعات  "تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 
  .تاريخ إقرارها من مجلس األمناءويعمل بها من ، "موجوداتها جامعة الزرقاء و

  :يةتيتولى أمناء المستودعات في الجامعة المهام والمسؤوليات اآل  ):2(المادة 
 ،والتأكد من مطابقتها على محاضر ضبط التسلم ،ومراجعتها ،تسلم اللوازم  .أ 

  .من حيث الكمية والمواصفات اإلحالة،وقرارات  ،وأوامر الشراء
  .واالعتناء بها ،والمحافظة عليها ،وحفظها ،تخزين اللوازم  .ب 
مراقبة صالحية وسائل مكافحة الحريق باستمرار، والتأكد من قطع التيار   .ج 

للتأكد من عدم  إغالقهاالكهربائي بعد انتهاء العمل، وتفتيش المستودعات قبل 
  .الحريقوجود ما يسبب 

صرف المواد واللوازم حسب األصول، وتنزيل الكميات المصروفة على السجالت   .د   
  .مستندات التخزين ذات العالقة كافةو الخاصة بذلك، 

حيث تتضمن األثاث واللوازم  ،مسك السجالت الخاصة بالعهدة الشخصية  .ه   
  .الثابتة

 لىع اإلعارةتزيد مدة  أالعلى  إعارتها،للوازم التي تتم  اإلعارةاستخدام مستندات   .و   
  .شهر واحد

صرف من اللوازم عهدة شخصية من أرصدة هذه اللوازم الموجودة في تنزيل ما يُ   .ز   
  .ما يتم استرجاعه منها في السجالت نفسها وٕادخالسجالت اللوازم، 

تسجيل العهدة الشخصية على مستعمليها ومستخدميها من العاملين في الجامعة،   .ح   
يقوم المستعمل أو المستخدم بالتوقيع على المستندات الخاصة بهذه على أن 

  .وفقًا لألنظمة المعمول بها ،العهدة لضبطها
في أي مختبر جميعهم تسجيل العهدة الخاصة بالمختبرات العلمية على العاملين   .ط   

  .من المختبرات
المستودع في تبقى اللوازم الموجودة خارج مستودعات الجامعة بعهدة أمين   .ي   

، ما لم تسجل عهدة شخصية باسم إشرافهوتحت  اإلدارية،أو الوحدة  ،الكلية



  .شخص آخر
 ،عند استقالته اإلدارية،أو الوحدة  ،تحرير براءة ذمة ألي من العاملين في الكلية  .ك   

بعد أن يقوم هذا العامل بتسوية أمور عهدته من اللوازم  ،غير ذلكأو  ،أو نقله
  .المسجلة عليه

 ،وتوجيه مساعدي أمين المستودع ،على حركة العمل داخل المستودع اإلشراف  .ل   
  .والعمل على االحتفاظ بالمظهر الالئق من حيث الترتيب والتنظيم والنظافة

ها بفترة داللوازم قبل نفاإلى واالنتباه  ،مراقبة الحد األدنى والحد األعلى للمخزون  .م   
والتأكد باستمرار من مطابقة أرصدة  ،ستودعالمإلى تكفي لشراء غيرها، وتوريدها 

  .اللوازم الفعلية مع أرصدة السجالت الخاصة بها
 ،أو الحوافظ التي ترد فيها اللوازم ،وتجميع الصناديق الفارغة ،تسليم العبوات  .ن   

  .والمحافظة عليها، وتسليمها لمستودع اللوازم غير الصالحة وفقًا لألصول
أو  ،عميد الكليةإلى وتقديم تقرير دوري بشأنها  ،األجهزةمتابعة أعمال صيانة   .س   

  .مدير الوحدة اإلدارية المختص
أو  ،العميدإلى تقديم تقرير كل أربعة أشهر عن اللوازم واألجهزة التي في عهدته   .ع   

مدير دائرة اللوازم، على أن إلى ونسخة منه  ،المختص اإلداريةمدير الوحدة 
واللوازم  ،وبيان اللوازم غير الصالحة ،موجودات المستودعيتضمن التقرير رصيد 

  .واللوازم التي مضى على وجودها مدة طويلة دون استعمال ،المفقودة
مع الفاتورة المعتمدة التي  إالالمستودع إلى لوازم أو مواد أخرى  يةأ إدخالعدم   .ف   

 ء،وأمر الشرا ،مع مستند محضر التسلم ،البوالص الخاصة بهاأو  ،تمثلها
على النموذج المقرر  اإلدخال، ويحرر مستند لإلدخالواألوراق األخرى المعززة 

  .لذلك
أوًال  ،أو المواد األخرى ،حسب حركة اللوازم واإلخراج اإلدخالتحرير مستندات   .ص   

للوازم  إدخالبأول دون تأجيل، وتزويد المستودعات المعنية بنسخة من مستند 
  .دائرة اللوازمإلى سخة ن وٕارسال ،المستلمة

الوثائق واألوراق الخاصة باللوازم والمواد و متابعة تسلم الفواتير والمستندات   .ق   
  .هابالتنسيق مع وحدات الجامعة المعنية ودوائر كافة، وتسليمها األخرى 

بعد ترميز محتوياتها حسب  واإلخراج، اإلدخالنسخة من مستندات  إرسال  .ر   



  .الشؤون الماليةإلى دائرة  ،األصول
وتسجيل  ،مستودعالوالمستندات الخاصة ب ،السجالت ، ودفاترالالحفاظ على   .ش   

أو  ،أي حك إجراءالدفاتر وأرقامها في السجل الخاص بالمستندات، وعدم  أعداد
أو المستندات المتعلقة  ،أو الطلبات ،أو السجالت ،أو شطب في الدفاتر ،محو

بين سطورها، ويتم التصويب ألي أو  إليها إضافةية باللوازم، وكذلك عدم القيام بأ
توقيع إلى  باإلضافةمقترنا بتوقيع الشخص الذي قام به،  ،د بالحبر األحمريق

  الشخص الذي سلم أو تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها
استخدام النماذج المقررة، التي تعتمدها دائرة اللوازم من السجالت والدفاتر   .ت   

  .اتوالمستند
التي تقوم بأعمال  ،للجهات المعنية في الجامعةكافة تقديم التسهيالت الالزمة     

وتنفيذ  ،والتعاون معها) دائرة اللوازمو ، والتدقيق الداخليوحدة الرقابة (التدقيق مثل 
  .وفقًا لألصول ،وتوصياتها ،اقتراحاتها

  .وفنيًا بمدير اللوازم ،أو مدير الوحدة المختص ،بالعميد إداريايرتبط أمين المستودع   ):3(المادة 
بموجب قوائم جرد  ،أمين المستودع الجديدإلى نقل أي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم إذا   ):4(المادة 

ويصادق الرئيس المباشر  ،حيث توقع من الطرفين معاً  ،مطابقة لقيود المستودع الرسمية
فيتم جرد محتويات المستودع  ،التسليم بإجراءاتعلى هذا التوقيع، وفي حالة تعذر القيام 

المسؤول إلى ه الغاية، ويسلم المستودع من اللجنة ذمن لجنة يعينها رئيس الجامعة له
لتسليم أو وفقًا للقوائم التي نظمتها، وفي حالة وجود نقص أو زيادة في عمليات ا ،الجديد

 األشخاصالجرد المنصوص عليها، تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة والنقص توقع من 
  .جميعهم الذين اشتركوا في تلك العملية

األول من  الثلث األخير من شهر كانونيجري جرد مستودعات الجامعة وموجوداتها في   ):5(المادة 
  .عامكل 

  .السنوية قبل بداية أعمال الجرد بشهر واحد الجرد لجنةعين رئيس الجامعة يُ   ):6(المادة 
بقرار من  ،ونسب اللوازم المراد جردها أسلوب الجرد،وتحديد  ،يتم تشكيل لجان الجرد  ):7(المادة 

الرئيس، ويكون أعضاء هذه اللجان من العاملين في الجامعة ومن ذوي االختصاص في 
ن الجهة المشرفة على لجان الجرد اللوازم والمستودعات، ويجري تنسيبهم للرئيس م

  .السنوية



  .حسب الجدول المبين للجنة الجردتقوم لجان الجرد بأعمالها   ):8(المادة 
مع بيان  ،حسب األصول هعلى تقرير الجرد وكشوفات هميوقع أعضاء لجان الجرد جميع  ):9(المادة 

  .مالحظاتهم وآرائهم المتعلقة بجرد اللوازم والمستودعات
من الجهة المشرفة على  ،بين أعضاء لجان الجرد اآلراءيتم معالجة التحفظات واختالف   ):10( المادة

  .أعمال هذه اللجان
 ،أو مساعديه ،فيتم استكماله على حساب أمين المستودع ،ظهر نقص في جرد اللوازمإذا   ):11(المادة 

هم على أو المستخدمين الذين سجلت عليهم اللوازم عهدة شخصية بموجب توقيع
في قيود المستودع بعد التأكد من أسباب  إدخالهاالمستندات الرسمية، أما الزيادة فيتم 

  .حدوثها
رئيس الجامعة بواسطة الجهة المشرفة على أعمال الجرد، إلى ترفع لجان الجرد تقاريرها   ):12(المادة 

بنسخة من تقارير  ،ختصالم اإلداريةأو مدير الوحدة  ،ويتم تزويد دائرة اللوازم وعميد الكلية
  .وكشوفات لجان الجرد

  
  
 


