
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  بيع الكتب والقرطاسية في جامعة مؤتةتعليمات 

لسنة ) ٤٥(من نظام اللوازم واإلشغال في جامعة مؤتة رقم ) ٥٨(صادرة بموجب المادة 

  م١٩٨٧

  

  :  ١ لمادة ا

 ١٩٩٢تعليمات بيع الكتب والقرطاسية في جامعة مؤتة لسنة         "تسمى هذه التعليمات    

  ".٥/٩/١٩٩٢ويعمل بها اعتبارا من 

  :  ٢ المادة 

تتـولى تحديـد مـا      ) لجنة بيع الكتب والقرطاسبة   (تشكل في الجامعة لجنة تسمى      

  :تحتاجه وتشرف على حسن سير العمل من

  .رئيسا      ن ينيبهعميد شؤون الطلبة أو م. ١

  .عضوا        ممثل عن دائرة اللوازم. ٢

  .عضوا      دة الشؤون الماليةحممثل عن و. ٣

  .عضوا        ممثل عن حدة المكتبة. ٤

  .عضوا    الموظف المسؤول عن بيع الكتب. ٥

  ممثل للطلبة يعينه رئيس الجامعة. ٦

  أو تنتخبه (    بتنسيب من عميد شؤون الطلبة 

  .عضوا    )ة لالندية الطالبية    الهيئات االداري

  :  ٤ المادة 

تتولى اللجنة شراء وبيع الكتب المقررة والقرطاسية وغيرها من اللوازم التي ترى            

  .اللجنة ضرورة توفرها

  :  ٥ المادة 

المـالي  النظـام   يتم شراء الكتب والمواد االخرى الالزمة وفق نظـام اللـوازم و           

  .ا في الجامعةمالمعمول به

  :  ٦ المادة 

  . تباع الكتب للطلبة بسعر التكلفة.أ



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

مـن سـعر    %) ١٥(تحدد اللجنة اسعار بيع المواد مضافا اليها ما ال يقل عن            . ب

  .التكلفة

  :  ٧ المادة 

يتولى عميد الكلية تزويد لجنة البيع باسماء الكتب المطلوبة من االقسام األكاديميـة             

  .في الكلية

  :  ٨ المادة 

ميد الكلية بوصـول الكتـب المطلوبـة فـور          يقوم المسؤول عن البيع باشعار ع     

  .استالمها

  :  ٩ المادة 

الية بالتعاون مع عميد شؤون الطلبـة موازنـة البيـع حـسب             متنظم الدائرة ال  . أ

األصول الرسمية في الجامعة وتودع عوائد مبيعاته لدى الدائرة المالية في حساب            

  .خاص

 الرقابة والتدقيق المالي    تخضع عمليات المحاسبة والجرد الفصلي لرقابة جهاز      . ب

  .في الجامعة

من الجامعة كما تـودع     ) أو البيع (يغطى أي عجز قد يظهر في موازنة اللجنة         . ج

  .ارباحه اليها

  :  ١٠ المادة 

يقوم المسؤول عن البيع تحت اشراف اللجنة بجرد محتويات ما لديه في نهاية كل              

  .المتوفرة لديهفصل دراسي وعليه اعالم عمداء الكليات بارصدة الكتب 

  :  ١١ المادة 

يتولى مجلس العمداء البت في االمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمـات               

  .بما ينسجم مع نظام اللوازم  والنظام المالي في جامعة مؤتة

  

  

  

  


