
 1987لسنة  ) 45(مؤتة رقمفي جامعة  واألشغالنظام اللوازم 
 

ويعمل به من تاريخ ) 1987لسنة  مؤتةفي جامعة  واألشغالنظام اللوازم (هذا النظام  يسمى -1 المادة

 .نشره في الجريدة الرسمية

ما  أدناهها للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة ل يكون -2 المادة

  .لم تدل القرينة على غير ذلك

  .جامعة مؤتة:      الجامعة

  .مجلس الجامعة:      المجلس

  .رئيس الجامعة:      الرئيس

  .عميد في الجامعة أي:      العميد

  .اإلداريةمساعد رئيس الجامعة للشؤون :      المساعد

  .فنية في الجامعة أو إدارية آو أكاديميةدائرة  أيةمدير :      المدير

  . العسكرية أوالفنية  أو اإلدارية أو األكاديميةدائرة من دوائر الجامعة  أي:      ئرةالدا

  .المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات الالزمة لها األموال:      اللوازم

  الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخـرائط والرسـائل الجامعيـة   :    المكتبية المواد

  والبـرامج الالزمـة   واألشـرطة  االسطواناتوالشرائح والصور و واألفالم      

   .المكتبة ألغراض      

العائـدة   أنواعهاوصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف  إنشاء:       األشغال

، األشغالالتصاميم الخاصة بهذه  ووضع الدراسات إجراءللجامعة بما في ذلك       

ومواد ولوازم  أجهزةلك من على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذ واألشراف      

 أومساحة وخدمات واستشـارات فنيـة    وأعمالوميدانية  مخبرية وفحوصات      

  .باألشغالمهنية تتعلق       

  .المعنوي أوالشخص الطبيعي :    الشخص

 أوالمواد المكتبية  أوشخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات اللوازم  أي:    المشترك

  .األشغال      

 أوالمواد المكتبية للجامعـة   أوعليه عطاء بتوريد اللوازم  أحيلشخص  أي:   المقاول أو المتعهد

  .لها األشغاللتنفيذ       

  .اللوازم أوالخدمات  أو باألشغالشخص يقدم خدمات فنية تتعلق  أي:    المستشار

  .لجنة العطاءات المركزية في الجامعة:      اللجنة



  حسـب مقتضـى   األشـغال كلفة  أوة المواد المكتبي أوقيمة اللوازم  أوثمن :      السعر

  .الحال      

  األول الفصل

  اللوازم

  :دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية تتولى  -3 المادة

توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مسـتودعاتها،   -أ

ومراقبة المخزون  وزيعها ومراقبة التصرف بهعليها وت واألشراف وجردها والتأمين عليها وصيانتها

  .هذا النظام ألحكامالسلعي ومدى صالحيته وفقاً 

 األخـرى االتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنـة والجهـات    -ب

 .التي تتوافر لديها عن تلك المصادر بالمعلومات المختصة بشراء اللوازم في الجامعة

من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقاَ للصالحيات ) 28(و ) 19(المادتين  أحكاممراعاة  مع -4 المادة

والشروط ودرجة الجودة والعمل علـى   األسعاراللوازم بأفضل  على يراعى الحصول أنالتالية، على 

  .ذلك أمكناستدراج العروض كلما 

كانت قيمة اللوازم ال تزيـد علـى    إذا إلداريةامدير الدائرة  أو األكاديميةبقرار من رئيس الدائرة  -أ

  .مائة دينار) 100(

  .خمسمائة دينار) 500(كانت قيمة اللوازم ال تزيد على  إذابقرار من مدير دائرة اللوازم  -ب

  .دينار ألف) 1000(كانت قيمة اللوازم ال تزيد على  إذاالمدير المختص  أوبقرار من العميد  -ج

  .وخمسمائة دينار ألفين) 2500(كانت قيمة اللوازم ال تزيد على  اإذبقرار من المساعد  -د

  .دينار آالف خمسة)  5000(كانت قيمة اللوازم ال تزيد على  إذابقرار من الرئيس -هـ

 عشـرة )  10000(خمسة آالف دينار ولكنها لم تتجاوز ) 5000(زادت قيمة اللوازم على  إذا -1-و

المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثـل   أوالعميد  من آالف دينار فيتم شراؤها بقرار

من العاملين في  أي إضافة، ويجوز  باللوازم عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية والجهة المعنية

وتعقد اجتماعاتها  واحدة رئيساَ وتشكل لمدة سنة أعضائها أحدهذه اللجنة ويسمى الرئيس  إليالجامعة 

وللرئيس تشكيل اكثر من لجنـة   أعضائها آراءبأكثرية  أو بإجماعوتتخذ تنسيباتها  ضائهاأعبحضور 

  .هذه الفقرة أحكاملتنفيذ 

آالف دينار فيتم شراؤها بواسـطة   عشرة)  10000(زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على  إذا -2

 .النظام هذا ألحكاماللجنة وفقاَ 

الشراء بما في  بإجراءاتدائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام  إليزم يقدم طلب شراء اللوا -أ -5 المادة

  .الطلب للجهة المختصة إحالةذلك 



 أومائة دينار بموجب طلب صادر عن الـرئيس  ) 100(يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على  -ب

صـفاَ وافيـاَ   كل منهم بذلك خطياَ ، على ن يتضمن طلب الشـراء و  يفوضه ممن أوالمدير  أوالعميد 

الطلب بتلك المواصفات ، ويترتب علـى   يرفق نأللوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها ، و

اللوازم فـي   تلك تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر أنالجهة التي تطلب شراء أي لوازم 

  . مستودعاتها

االتصال بمصادر التوريـد   أولجامعة في الجامعة شراء لوازم تتعلق با أخرىجهة  أليال يجوز  -ج

اللجان الفرعية باستثناء اللـوازم التابعـة    أواللجنة  أوخالل دائرة اللوازم  منإال الداخلية والخارجية 

 .مائة دينار) 100(ال تزيد قيمتها على  والتي لالستهالك الفوري وذات الطبيعة الخاصة

  الثاني الفصل

  األشغال

  :لهندسي في لجامعة ما يليالمكتب ا يتولى -6 المادة

  .الخاصة بالجامعة األشغالتنفيذ  -أ

 أومباشرة بواسطة الـدائرة   إماالتي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها  األشغالعلى  اإلشراف -ب

  .مستشارين أو آخرين باالشتراك مع متعهدين

 .الخاصة بالجامعة وتسلمها األشغالفحص  -ج

مباشـرة   إماالخاصة بالجامعة  لألشغاليانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة دائرة الص تتولى -7 المادة

 .المنصوص عليها في هذا النظام للصالحيات عن طريق المتعهدين وفقاً أو

بأفضل  األشغاليراعى في ذلك تنفيذ  أنوفقاً للصالحيات التالية ، على  األشغاليتم تنفيذ  -أ -8 المادة

  :ذلك أمكنعدد مناسب من العروض كلما  باستدراج لجودةوالشروط ودرجة ا األسعار

 األشغالكانت كلفة  إذامدير دائرة الصيانة  أومدير المكتب الهندسي  أوالمدير  أوبقرار من العميد  -1

  .دينار ألف )1000(ال تزيد على 

  .روخمسمائة دينا ألفين) 2500(ال تزيد على  األشغالكانت كلفة  إذابقرار من المساعد  -2

  .دينار آالف خمسة)  5000(ال تزيد على  األشغالكانت كلفة  إذابقرار من الرئيس  -3

مـن  ) ب(اللجان المنصوص عليها في الفقرة  إحدىالمدير بناء على تنسيب  أوبقرار من العميد  -4

ناء دينار، وبقرار من الرئيس ب آالف خمسة)  5000(ال تزيد على  األشغال كانت كلفة إذاهذه المادة 

دينـار وال   آالفخمسـة  ) 5000(علـى   تزيد األشغالكانت كلفة  إنتلك اللجان  إحدىعلى تنسيب 

  .دينار آالفعشرة ) 10000(تتجاوز 

من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل ) أ(من الفقرة ) 4(حكام البند ألتنفيذاَ  -ب

المراد تنفيذها وذلـك   باألشغالالدائرة المعنية  أوكلية ودائرة الصيانة وال الهندسي عن كل من المكتب



كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلـة للتجديـد مـرة     وتعمل المدير المعني أوبتنسيب من العميد 

للجهـة المختصـة    بالتنسـيب  ، وتتخذ قراراتهـا أعضائهاواحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع 

  .باألكثرية أو باإلجماع األشغالبصالحية تنفيذ 

دينار فيتم تنفيذها عن طريـق   آالفعشرة ) 10000(المراد تنفيذها على  األشغالزادت كلفة  إذا -ج

 .النظام هذا ألحكاماللجنة وفقا 

التي تتجاوز كلفتها  األشغاليتم تنفيذ  أنالمكتب الهندسي على  إلي األشغالطلب تنفيذ  يقدم -9 المادة

 .ممن يفوضه أي منهم بذلك أوالمدير  أوالعميد  أومن الرئيس  بطلب ارخمسمائة دين) 500(المقدرة 

  :الطرق التالية بإحدىالجامعة  أشغال تنفذ -10 المادة

  .دائرة الصيانة أوالتنفيذ المباشر بواسطة المكتب الهندسي  -أ

  .هذا النظام ألحكامطرح العطاءات وفقاً  -ب

 .التلزيم المباشر بدون عطاء -ج

  لثالثا الفصل

  المكتبية المواد

  :المكتبة المسؤوليات والمهام التالية تتولى -11 المادة

توفير المواد المكتبية الالزمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظـة   -أ

قا وتبادلها وف وإهداؤهاعليها ومراقبة استعمالها  واألشراف وإعارتها وجردها عليها وتجليدها وصيانتها

  .هذا النظامألحكام 

االتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومحالت بيع الكتب داخل المملكة  -ب

المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتـوافر   األخرىوالجهات  واللجان وخارجها وتزويد اللجنة

 .لديها عن تلك المصادر

يتضمن طلب شرائها وصفا وافيـاً   أنالمكتبة على  إلىاد المكتبية طلبات شراء المو تقدم -12 المادة

 .لها

يراعى في ذلك شـراء المـواد    أنشراء المواد المكتبية وفقاَ للصالحيات التالية على  يتم -13 المادة

  :االشتراك وبدالتواألسعار المكتبية بأفضل الشروط 

  لمدير المكتبة بعد التنسيق مع الدوائر المعنية -أ

خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد ) 500(شراء مواد مكتبية ال تزيد قيمتها على  -1

خمسة آالف دينار بنـاء علـى   ) 5000(خمسمائة دينار وال تتجاوز ) 500( على مكتبية تزيد قيمتها

  .قابلة للتجديدالعاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة  من توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثالثة



وبدالت  واألسعاراالشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد االشتراك فيها بأفضل الشروط  -2

  .االشتراك

من العاملين في الجامعة وغيرهم شراء مواد مكتبية من  أيوله في حاالت خاصة يقدرها تفويض  -3

  .خمسمائة دينار) 500( على خارج المملكة ال تزيد قيمتها

يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي ال تزيد قيمتهـا   -ب

مـن   أومن داخل الجامعة  أشخاصمن لجنة يؤلفها الرئيس من ثالثة  بقرار دينار ألف)  1000(على 

هـذه   المراد شراؤها، وتخضع قرارات المواد يكونوا من المتخصصين والخبراء في أنخارجها على 

  .كام هذا النظامحاللجنة للتصديق وفقا أل

)  10000(خمسة آالف دينار وال تتجاوز ) 5000(يتم شراء المواد المكتبية التي تزيد قيمتها على  -ج

  . الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من العاملين في الجامعة من آالف دينار بقرار عشرة

دينار فيـتم   آالفعشرة ) 10000(مكتبية المطلوب شراؤها على زادت القيمة المقدرة للمواد ال إذا -د

 .هذا النظام ألحكام وفقا شراؤها عن طريق اللجنة

لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثالثة من موظفيها مسؤولية تسـلم المـواد المكتبيـة     تتولى -14 المادة

 ألف) 1000(زادت القيمة على  اوإذدينار  ألف) 1000(تزيد على  ال كانت قيمتها إذاالموردة للمكتبة 

تنسيب من مدير المكتبة ، وتقـوم كـل مـن     على دينار يتم التسليم من قبل اللجنة يؤلفها الرئيس بناء

عطـاء   إحالـة قـرار   في الواردة األموراللجنتين بتسلم تلك المواد وفقا للشروط والمواصفات وسائر 

 .القرارات المتعلقة بهابشأنها و أبرمتتوريدها والعقود واالتفاقيات التي 

  :الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصالحيات التالية إهداءيجوز  -أ -15 المادة

خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، ) 25(ما ال يزيد عن  إهداءلمدير المكتبة  -1

لمرة الواحدة في هـذه الحالـة   في ا إهداؤهال تزيد قيمة ما يتم  أنعلى  عنوان، وبنسخة واحدة من كل

  .دينار ألف) 1000(في السنة على  إهداؤهيتم  ما مائة دينار، وان ال تتجاوز قيمة) 100(على 

مائتين وخمسين كتابـا مـن   ) 250(ما ال يزيد على  إهداءللرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة  -2

فـي   إهـداؤه ال تزيد قيمة ما يتم  أن واحدة من كل عنوان على بنسخة عناوين مختلفة للجهة الواحدة

في السـنة   إهداؤهوان ال تتجاوز قيمة ما يتم  ،دينار ألف)  1000(المرة الواحدة في هذه الحالة على 

  .دينار آالفخمسة ) 5000(على 

مائتين وخمسين كتاباَ من عناوين مختلفـة للجهـة   ) 250(على  إهداؤهازاد عدد الكتب المراد  إذا -3

  .من المجلس بقراراإلهداء يتم الواحدة ، ف

ذات النفـع العـام وال يجـوز     الثقافيةالكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات  إهداءيكون  -ب

 .الكسب المادي أوالتي تعمل من اجل الربح  أوالنفع الخاص  ذات المؤسسات أو لألفراد إهداؤها



للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من  المواد المكتبية غير القابلة إتالفيتم  -أ -16 المادة

  :التالية كام والصالحياتحالمكتبة وفقاً لأل

بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسبب من لجنة يؤلفها من ثالثـة مـن مـوظفي     -1

مـائتين  ) 250(لى المفقودة ال تزيد ع أو إتالفهاالمكتبية المراد  للمواداألصلية كانت القيمة  إذاالمكتبة 

  .وخمسين ديناراً

بقرار من الرئيس بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضـوية   -2

المفقودة ال تزيـد   أو إتالفهاللمواد المكتبية المراد  األصليةكانت القيمة  إذا اثنين من موظفي الجامعة

  .دينار آالفخمسة )  5000(على 

زادت القيمـة   إذان المجلس بناء على توصية خطية مسببة من لجنـة يؤلفهـا المجلـس    بقرار م -3

  .دينار آالفخمسة ) 5000(المفقودة على  أو إتالفها للمواد المكتبية المراد األصلية

لجنة يؤلفها الرئيس من ثالثة من العاملين في الجامعـة الـذين لـم     بإشراف اإلتالفتتم عملية  -ب

 .من هذه المادة) أ(عليها في الفقرة  المنصوص اللجان من أييشتركوا في 

  الرابع الفصل

  المركزي العطاءات

يتم تشكليها علـى الوجـه   ) لجنة العطاءات المركزية ( تؤلف في الجامعة لجنة تسمى  -أ -17 المادة

  :التالي

  .رئيساَ:                  المساعد -

  .نائبا للرئيس:                   المدير المالي -

  .عضوا:                 تب الهندسيمدير المك -

  .عضوا:                   مدير اللوازم -

  .عضوا:  مدير الدائرة أو الكليةبالعطاء يسميه عميد  المعنيةالدائرة  أوممثل عن الكلية  -

   .عضوين:  سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة  يختارهما الرئيس الجامعةاثنين من العاملين في  -

ذلك ويكون أي اجتمـاع تعقـده    إلىعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة تعقد اللجنة اجتماعاتها بد -ب

يكون ممثل  أنعلى  األقلعلى  أعضائهامن  وأربعةنائبه في حالة غيابه  أو حضره رئيسها إذاقانونيا 

 أعضـائها  أصـوات  بأغلبية أو باإلجماعوتتخذ قراراتها  ، الدائرة المعنية بالعطاء من بينهم أوالكلية 

  .الرئيس أيدهيرجح الجانب الذي  األصواتتساوت  وإذاالحاضرين، 

سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة، يتولى حفظ القيود  أمينيعين الرئيس بتنسيب من المساعد  -ج

اللجنة وبالعطاءات والمعامالت المتعلقة بها، ويكون مسؤوال عن  بأعمال والسجالت والملفات الخاصة

من مددها وتـدقيق مرفقاتهـا ، ونشـر تلـك      والتأكد العائدة لها ناتواإلعالتدقيق نماذج العطاءات 



الالزم من الموظفين  العدد ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين الرئيس اإلعالنات

 .اقتضت الحاجة ذلك إذاسر اللجنة  أمينلمساعدة 

 أوكانت قيمتها  إذا األشغاللمكتبية وتنفيذ تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد ا -أ -18 المادة

دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التـي تطرحهـا    آالفعشرة ) 10000( كلفتها المقدرة تزيد على

وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كمـا   ، المنصوص عليها في هذا النظام واإلجراءات لألحكاموفقا 

  :يلي

) 50000(ال تزيد على  اإلحالةفي قرار  األشغالكلفة  أوكتبية المواد الم أوكانت قيمة اللوازم  إذا -1

  .تصديقها من قبل الرئيس فيتم دينار ألفخمسين 

) 50000(تزيد علـى   اإلحالةفي قرار  األشغالكلفة  أوالمواد المكتبية  أوكانت قيمة اللوازم  إذا -2

  .ا من قبل المجلسمليون دينار، فيتم تصديقه) 1000000( تتجاوز دينار وال ألفخمسين 

التي يطلب تنفيـذها فـي    األشغالكلفة  أوالمواد المكتبية المراد شراؤها  أوكانت قيمة اللوازم  إذا -3

  .مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي) 1000000( على تزيد اإلحالةقرار 

لمخولة بالتصديق عليه بمقتضـى  الجهة ا إلىعطاء  أي بإحالةترسل اللجنة القرار الذي تصدره  -ب

من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التـي   أسبوعين هذه المادة وذلك خالل أحكام

خالل ثالثين يوما من تاريخ ورود  قرارها لم تصدر تلك الجهة وإذاأجريت للعطاء في حال وجودها ، 

 .فيعتبر هذا القرار مصدقاً حكماَ إليها اإلحالةقرار 

 أومواد مكتبية  أومن هذا النظام للجنة شراء لوازم ) 18(الرغم مما ورد في المادة  على -19 المادة

تنفيـذ   أوالمواد المكتبية  أوالمتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم  مع للجامعة بالتفاوض أشغالتنفيذ 

عد استدراج عدد مناسب من من الحاالت التالية ب أي المطلوبة دون طرح عطاءات، وذلك في األشغال

هذه المادة على  بمقتضى تتخذها يتم عرض قرارات اللجنة التي أنالعروض كلما كان ذلك ممكنا على 

  :هذا النظام ألحكامكلفتها وفقا  أوالجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها 

مواجهتها إجراءات عاجلة ال تحتمـل  حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس، وتتطلب  أيفي  -أ

  .التأجيل

 أوالتقليل مـن التنويـع فيهـا،     أو األشغال أوالمواد المكتبية  أوتقرر توحيد الصنف للوازم  إذا -ب

مواد  أي أولتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم  أو التبديلية للتوفير في القطع

  .وتشغيلها أخرى أجهزة أو

 إالمنهـا   أيمهمات ال يتوافر  أولوازم  أو أدوات أو آالت أومكملة  أجزاء أولشراء قطع تبديلية  -ج

  .الجودة المطلوبة أو الكفاءة لدى مصدر واحد بدرجة



خبرات علميـة ال   أواستخدام خدمات مهنية  أوهندسية متخصصة  أوللحصول على خدمات فنية  -د

  .المستوى المقرر أو المطلوبة لدى جهة واحدة بالكفاءة إالتتوافر 

كان ذلـك يـتم بالتعاقـد مـع      إذاتقديم خدمات  أو أشغالتنفيذ  أومواد مكتبية  أولشراء لوازم  -هـ

 األشـغال كلفة  أوالمواد المكتبية  أوتلك اللوازم  أسعاركانت  أوثقافية  أو تربوية أومؤسسات حكومية 

  .الرسمية اتالخدمات المطلوبة محددة من قبل السلط أجور أو

الحصول  أوالمطلوبة ال يمكن شراؤها  األشغال أوالخدمات  أوالمواد المكتبية  أوكانت اللوازم  إذا -و

  .من مصدر واحد إال تنفيذها أوعليها 

  .لشراء المواشي والدواجن الحية -ز

يع الكتب فـي  لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين ومحالت ب -ح

  .داخل المملكة وخارجها

يـتم مـن    أنيجـب   األشغالتنفيذ  أوالحصول على الخدمات  أوكان شراء اللوازم المكتبية  إذا -ط

 .تمويل أوبموجب عقد فرض  أوملزم  قانوني نص إلىمصدر معين استنادا 

اؤها بمقتضى أحكـام  جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شر ألييجوز  ال -20 المادة

المالية، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم  السنة صفقات متعددة خالل إلىهذا النظام 

تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللـوازم   من من شهر نيسان األولخالل السنة في مدة ال تتجاوز اليوم 

 .من توفيرها لها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام

بموجب شروط عامة تقررهـا   األشغالالمواد المكتبية وتنفيذ  أويجري توريد اللوازم  -أ -21 لمادةا

تسـلمها   وإجراءات، األشغالالمواد وكلفة  أوتلك اللوازم  أثمان تسديد اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية

التنفيـذ، وحـاالت    أو التأخير في التوريد عن من المتعهدين، وتمديد مدة التسليم وتحديد التعويضات

المتعلقـة   األمـور وسائر  ،منها واإلعفاءثمان نسخ العطاءات أجزئيا، و أومنها كليا  اإلعفاءوشروط 

  .إحالتها األخرىاللجان  أوالتنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة  باإلجراءات

ها، وتعتبـر  تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء، وذلك تحت طائلة رفض -ب

 .العقد الذي يبرم مع المتعهد من تلك الشروط جزءاَ 

  وإحالتهاالعطاءات  طرح الخامس الفصل

رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة ال تقل عن خمسة عشر يوماَ مـن الموعـد    يعلن -22 المادة

متضمنا  األقل واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على يوم في اإلعالنينشر  أنالمحدد لفتحه، على 

 األشـغال  أوالمـواد المكتبيـة    أو اللـوازم  أنواعالمتعلقة بالعطاء، بما في ذلك  واإلجراءاتالشروط 

في  مشترك المطلوبة، والمدة التي يجب تقديم العروض خاللها ومقدار التأمينات التي يترتب على كل

 .العطاء تقديمها، وثمن نسخة العطاء



مبـدأ المنافسـة    وإجراءاتـه تحقق شروطه ومواصـفاته   أنعطاء  أيعند طرح  يراعى -23 المادة

مدة كافية لتك الجهـات   وإعطاءفي العطاء،  المطلوبة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بااللتزامات

 .لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له

اقيات التي تبـرم بشـأنها   جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود واالتف تكون أن يجب -24 المادة

توافـق   أنبها باللغة العربية، على انه يجوز للجنـة   المتعلقة وسائر الوثائق والمعامالت والمراسالت

 .اإلنجليزيةباللغة  بالعطاء تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة أنعلى 

 إليـداع للجنة يحفظ لـدى رئيسـها   يخصص صندوق محكم وفقاَ للنموذج الذي تقرره ا -أ-25 المادة

مختلفة يحتفظ كل من رئـيس اللجنـة ومـدير     بمفاتيحأقفال عروض العطاءات فيه، ويكون له ثالثة 

القانوني في الموعد  بنصابها بحضور اللجنة إالاللوازم والمدير المالي بواحد منها، وال يفتح الصندوق 

  .المحدد لفتح العطاءات

عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناَ على  أييودع المشتركون في  -ب

مشـترك   أليالعرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز  صاحب ظاهر كل منها رقم دعوة العطاء واسم

 .لفتح العطاء المحدد سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد

يقدم  أنعطاء  أيمن هذه المادة يترتب على المشترك في ) ب(ة الفقر أحكاممع مراعاة  -أ-26 المادة

يقـدم   أن أوخمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم بـه،  %) 5( عن للجنة كفالة بنكية بمبلغ ال يقل

  .التأمين أوغير معزز بالكفالة  عرضأيتأميناَ نقدياَ يعادل تلك النسبة، وال ينظر في 

من هذه المادة ولها كـذلك  ) أ(التأمين المنصوص عليها في الفقرة  أو للجنة تخفيض نسبة الكفالة -ب

المشـتركين   إعفـاء تقديم مبلغ مقطوع فيه، ولها  أوعطاء  أيالتأمين في  أو عدم اشتراط تقديم الكفالة

 .عطاء من تقديم الكفالة أيمن خارج المملكة في 

يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصـاب القـانوني للجنـة     -أ -27 المادة

من قبل من يكلفه مـن   أومن قبل رئيس اللجنة  فيها المقدمة األسعاروتفض ظروف العروض، وتقرأ 

 أسـماء  تتضـمن  أعضائها، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خالصـة للعـروض  

 وأيومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفـق بـه،   المشتركين في العطاء 

  .تراها اللجنة ضرورية، وتوقع تلك الخالصة من قبلها أخرى معلومات

مـنهم حـق    ألييكـون   أنجلسة فتح العروض دون  إلىعطاء  أيللجنة دعوة المشتركين في  -ب

 أيورة من الصور، بما في ذلك االعتراض علـى  بأي ص فيها التدخل أواللجنة  أعمالاالشتراك في 

  .تقديم المالحظات بشأنه أوتتخذه  إجراء

 أنبعد الموعد المحدد لفتحة علـى   أيامللجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة ال تتجاوز سبعة  -ج

 .قرارها التأجيل في أسبابتبين 



عن ثالثة فيترتب على اللجنة فـي   طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل إذا -أ -28 المادة

كان عـدد   وإذاعن العطاء،  أخرىمرة  واإلعالنفتحها  دونأصحابها  أليالعروض  إعادةهذه الحالة 

سبب من  أليالعروض غير مناسبة  تلك كانت أوالثاني يقل عن اثنين،  اإلعالنالعروض الواردة بعد 

 أو ، مقبولـة  أولعروض المقدمة غير معقولة الشروط التي وردت في ا أو األسعاركانت  أو األسباب

 إلى األمرحاله من هذه الحاالت رفع  أيفيترتب على اللجنة في  إكمالهاكانت العروض ناقصة وتعذر 

 إلغـاء القرار، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على  على الجهة المخولة بالتصديق

المقررة عن طريق التلزيم المباشـر   األشغالتنفيذ  أو المكتبية المواد أوالعطاء وتكليفها بشراء اللوازم 

  .والشروط األسعاربعد التفاوض مع المتعهدين على افضل 

كان عدد العروض المقدمة ال يزيد  إذاالقرار المناسب فيه  وإصداريجوز للجنة النظر في العطاء  -ب

 األشـغال  أوالمواد المكتبيـة   أواللوازم  أنرها تبينها في قرا ألسبابللجنة  ثبتإذا على اثنين وذلك 

 .المشتركان االثنان في العطاء إالبتنفيذها  يقومأو يقدمها  أوالمطلوبة ال يتاجر بها 

العروض المستوفية لشروط دعوة العطـاء   بأفضل اإلحالةيترتب على اللجنة التقيد عند  -أ-29 المادة

  مع مراعاة درجة الجودة األسعاروانسب 

المستشار للقيام بالعمل  أوالمقاول  أوالتنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد  وإمكانية طلوبةالم

  .والمواصفات الشروط المطلوب حسب

ال يتناسـب مـع التقـديرات     أوعطـاء مرتفعـة    أيالمقدمة في  األسعار أنوجدت اللجنة  إذا -ب

 اإلجـراءات  أحـد لمطلوبة ، فيترتب عليها اتخـاذ  ا األشغال أو المواد المكتبية أوالموضوعة للوازم 

  :التالية

 إلـى التقديرات الموضوعة لتخفيض أسـعاره   إلى األقربالتفاوض مباشرة مع صاحب العرض  -1

  .المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً

 األسـعار مع غيرهم للحصـول علـى    أوالعطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه  إلغاء -2

 األسـعار المطلوبة بموجـب تلـك    األشغال أوالمواد المكتبية  أو اللوازم ط المناسبة، وتلزيموالشرو

  .والشروط

  .طرح العطاء إعادة -3

من هذه ) ب(من الفقرة  1،2،3بند من البنود  أيتخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى  -ج

 .ا النظامهذ أحكامالمختصة بذلك بموجب  الجهة المادة للتصديق من قبل

غيـرهم   أوذي اختصاص من العاملين في الجامعة  أوفني  أواالستعانة بأي خبير  للجنة - 30 المادة

مما يـدخل ضـمن اختصاصـها     آخرموضوع  أي أو فيه العروض المقدمة أوعطاء  أيفي دراسة 

ي يحـدد  الت المكافأة صاحب االختصاص أوالفني  أوبمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير 



 أوالرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة، على انه ال يجوز له االتصال بـأي مـن ذوي العالقـة    

من يفوض  أوبحضور اللجنة  إالمناقشته فيه  أوالموضوع الذي كلف بدراسته  أوالعطاء  في المصلحة

 .أعضائهاذلك من  إليه

 أنعرض  أيد لتقديم العروض، ويشترط في يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحد ال -31 المادة

 .وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه بموجب وكيله القانوني أويكون موقعا من مقدمه 

تلزيمـه   أوعطاء خاص بها،  أيمن العاملين في الجامعة االشتراك في  أليال يجوز  -أ -32 المادة

  .عةالجام أشغال تنفيذ أومواد مكتبية  أوتوريد لوازم 

عطـاء   أي إحالـة قـرار   إصداراللجنة في  أعضاءشخص بما في ذلك  أييشترك  أنال يجوز  -ب

المتعهـدين المحـال    أحدكان بينه وبين  إذالها  أشغالتنفيذ  أو مواد مكتبية أوشراء لوازم  آوللجامعة 

  .مصاهرة حتى الدرجة الثالثة أوعليهم ذلك العطاء قرابة 

والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيهـا، وفقـا    األدبيةكية يجوز للجامعة شراء المل -ج

 .هذا النظام ألحكام

من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء  اإلحالةبعد تصديق قرار  -أ -33 المادة

يع وكيله القانوني توق أويوما من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه ) 21( خالل مدة أقصاها اإلحالةقرار 

التبليغ بواسطة النشر فـي صـحيفة    إجراء فللجنة تعذر تبليغه بهذه الطريقة وإذاالتبليغ،  إليهالمفوض 

  .بواسطة التلكس أو اآلفليومية محلية على 

كلفتـه وذلـك    أومن قيمته %) 10(عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل  أحيليقدم المتعهد الذي  -ب

تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقـررة فـي قـرار     أنالنظام، على  هذا ددة فيخالل المدة المح

  .اإلحالة

عليه العطاء بما في ذلك  أحيليحتفظ المدير المالي بالكفاالت والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي  -ج

الذين لـم   األشخاص التي قدمها األخرىالصيانة وتعاد الكفاالت والتأمينات  وكفالة كفالة حسن التنفيذ

بالذات مقابـل   إليهمتسلم  أوالمبينة على عروضهم  عناوينهم بالبريد المسجل على إماتقبل عروضهم 

  .تواقيعهم على تسلمها

عليه العطاء لدى أمين سر اللجنـة، وتعـاد    أحيلتحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي  -د

مـن   أشـهر  لم يطلبوا استردادها خالل ثالثة إذالجامعة وتصبح ملكا ل ،أصحابها إلى األخرىالعينات 

الرسمية المعمـول   لألصولالجامعة وفقا  وسجالت في قيود إدخالها، ويتم اإلحالةتاريخ صدور قرار 

 .بها

عطاء عقدا لتنفيذه وفقـا للشـروط والمواصـفات     أيعليه  أحيل الذييوقع الشخص   -أ -34 المادة

 أنينص في العقـد علـى    أنالمطلوبة في العطاء، على  أو األشغالمكتبية المواد ال أوالمقررة للوازم 



 المخططـات الوثـائق و  وفـي  الواردة في دعوة العطاء األخرى واألمورتلك الشروط والمواصفات 

 المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً مـن ذلـك   واإلجراءات واألحكامالملحقة به،  أوالمرفقة 

  .العقد

 أي إلـى جزء منه  أيعن  أويتنازل عنه  أنعطاء للجامعة  أيعليه  أحيللمتعهد الذي ال يجوز ل -ب

موافقة خطية من اللجنة ووفقا للشروط والضـمانات التـي    بدون شخص آخر بأي صورة من الصور

 .اإلحالةوصدقت على قرار  لها تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة لتي سبق أنتقررها ، على 

عليه بتوقيع عقـد تنفيـذ    إحالتهعليه العطاء بعد تبليغه قرار  أحيللم يقم المتعهد الذي  إذا -35 المادة

المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خالل خمسة عشر يومـا   والتأمينات العطاء، وتقديم الكفاالت

التأمين الـذي   أوتنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة  عن فيعتبر مستنكفا اإلحالةمن تاريخ تبليغه قرار 

بعد  األفضلعلى مقدم العرض  العطاءإحالة  إماقدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة 

 أو،  النظام من هذا) أ/29(العرض الذي قدمه المستنكف وفقا لالعتبارات المنصوص عليها في المادة 

 أضرار أوفرق السعر وأي مبالغ  طرحه وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين وإعادةالعطاء  إلغاء

 أيالمتخلف مـن االشـتراك فـي     أونتيجة استنكافه ويحرم المتعهد المستنكف  بالجامعة تلحق أخرى

 .ال تقل عن ستة اشهر أنعلى  اللجنة للجامعة للمدة التي تقررها أعمال أوعطاء 

شـرط   أيخالف  أوجزئيا  أو تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً إذا -أ-36 المادة

  :أيا منها أوالتالية  اإلجراءاتبحقه  تتخذأن من شروط العقد ، فيحق للجنة 

 إيـرادا تأمين حسن التنفيذ، وقيـده   أوكل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة  أومصادرة بعض  -1

  .للجامعة

 أييقة المناسبة، وتضمين المتعهد والشروط والطر باألسعارتنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة  -2

  .إداريةمن ذلك الفرق كنفقات %) 15( إليه مضافا األسعارفرق في 

مـن هـذا   ) 25(المنصوص عليها في هذه المادة والمادة  اإلجراءاتمن  إجراءتقوم اللجنة بأي  -ب

خلف قبل تنفيـذ  المت أوالمتعهد المستنكف  إلى إنذار أو إخطار أي بتوجيه تكون ملزمة آنالنظام دون 

 .اإلجراءاتتلك 

المحلية لعدم توافرها فيها سواء  األسواقالمواد المكتبية من  أوتعذر شراء اللوازم  إذا -أ -37 المادة

 أوتعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم  أو الجودةأو النوع  أومن حيث الكمية 

الخارجيـة   األسـواق محددة فيجوز شراؤها مـن   مدة ة خاللالمواد المكتبية مما يجب توفيره للجامع

  :والصالحيات التالية لإلجراءاتمباشرة بناء على تنسيب اللجنة وذلك وفقا 



بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامعة يعينهم  -1

 آالفعشـرة  ) 10000(كتبية المراد شراؤها ال تزيد على المواد الم أواللوازم  قيمة كانت إذاالرئيس 

  .دينار

 إذابموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثالثة من العاملين فـي الجامعـة    -2

دينار ولكنهـا ال تتجـاوز    آالفالمواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة  أو كانت قيمة اللوازم

  .دينار ألفمائة 

بموافقة من مجلس التعليم العالي ، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثالثة من العاملين  -3

  .دينار ألفالمواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على مائة  أوقيمة اللوازم  كانتإذا في الجامعة 

المنصوص عليهـا   لجنة من اللجان أي إلىمن غير العاملين في الجامعة  أشخاص إضافةيجوز  -ب

الجهة صاحبه الصالحية في الموافقة علـى شـراء    هوذلك بقرار تصدر ،من هذه المادة) أ(في الفقرة 

  .المواد المكتبية حسب قيمتها أواللوازم 

تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصالحيات المخولة لها ،  -ج

 .فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض نظامال هذا أحكامتراعى  أنعلى 

العطاء وشروط عقـد  يدرج في دعوة  أنللرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على  -أ-38 المادة

  :تنفيذه ما يلي

تنفيـذها للجامعـة    أوتقرر توريـدها   أشغال أومواد مكتبية  أولوازم  آيتخفيض كمية  أوزيادة  -1

المخفضـة   أوالكمية الزائدة  أسعارتحسب  أنهذا النظام شريطة  أحكام بمقتضى أحيلبموجب عطاء 

لها في العطاء ، وان ال تتجاوز مجمـوع   المحددةباألسعار  األشغالالمواد المكتبية آو  أولتلك اللوازم 

  .العطاء أصال في كامل الكمية المطلوبة أسعارمن %) 25(المخفضة  أوالكمية الزائدة  أسعار

لم تكن ضـمن   إضافيةللجامعة على القيام بأشغال  أشغالعليه تنفيذ  أحيلاالتفاق مع المتعهد الذي  -2

 أنالمطلوب تنفيذها بموجبه ، علـى   باألشغال، ولكنها ذات عالقة مباشرة  العطاء البنود المدرجة في

  .األصلي العطاء من مجموع قيمة%) 25(ال تتجاوز كلفتها 

من الفقرة ) 2(و ) 1(من البندين  أيكلفة الزيادة المنصوص عليها في  أويمة تجاوز مجموع ق إذا -ب

من قبل الجهـة   إقرارهافيشترط  األصليكلفة العطاء  أومجموع قيمة  من %)25(من هذه المادة ) أ(

المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلـك   تكون نأالعطاء ، و إحالةالتي كانت قد صدقت على قرار 

 .الزيادة

  

  السادس الفصل

  واألشغالاللوازم  تسلم



الخاصـة بالجامعـة والتـي يـتم      واألشغالاكثر لتسلم اللوازم  أويشكل الرئيس لجنة  -أ -39 المادة

  .الهبات آو المساعدات تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم أوتوريدها 

ك الصورة من قبل التي تنفذ بتل األشغاليتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك  -ب

 .المدير المختص حسب مقتضى الحال أو العميد اكثر يشكلها أولجنة 

تتعلق بالجامعة بمقتضى  أشغال أومواد مكتبية  أولوازم  أيعلى اللجنة المشكلة لتسلم  -أ -40 المادة

اللوازم من تاريخ تسلم تلك  أيامخالل مدة ال تزيد على سبعة  بذلك تنظم محضرا أنهذا النظام  أحكام

 أومن اللـوازم   أياللجنة رفض تسلم  وعلى وتعطى نسخة منه للمتعهد األشغال أوالمواد المكتبية  أو

وذلك تحـت   المقررة جزئياً للمواصفات والشروط أوكانت مخالفة كلياً  إذا األشغال أوالمواد المكتبية 

ضـرر تتحملهـا    أوخسـارة   أياللجنة وتضمينهم التعويض عن  ألعضاءطائلة المسؤولية التأديبية 

  .هذه الفقرة أحكاممخالفة  جراء الجامعة من

لمخالفتها للمواصفات والشـروط المقـررة    أشغال أومواد مكتبية  أولوازم  أيتم رفض تسلم  إذا -ب

 أيامقرارها بذلك للمتعهد وله حق االعتراض على القرار خالل سبعة  تبليغ ،فيترتب على لجنة التسلم

تلزيم توريد  أو األشغالتنفيذ  أوشراء  أوتوريد  قرارأصدرت لدى الجهة التي كانت قد  إليهمن تبليغه 

  .منها ويكون قرار تلك الجهة في االعتراض نهائيا أيتنفيذ  أو

، اإلماتـة المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم  أوتعتبر اللوازم  -ج

وجدت فـي   إذاالمكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة  وادوالم كما تعتبر اللوازم

 أومن العاملين في الجامعة استعمالها  أليوال يجوز  األمانة أيضالديها بحكم  أومستودع تابع للجامعة 

وتضمينه التعـويض   التأديبية استعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية

 .هذه الفقرة أحكامضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة  أوي خسارة عن أ

%) 5(عطاء كفالة صيانة تعادل  أيبموجب  أشغال أوالمتعهد الذي قام بتسليم لوازم  يقدم -41 المادة

تكون الكفالة سارية المفعـول للمـدة    أنتتطلب ذلك على  األشغال أو كانت تلك اللوازم إذامن القيمة 

 .العطاء إحالةقرار  المقررة في

  السابع الفصل

  وشطبها وجردها وإهداؤهاوبيعها  خراجها وصرفهاإاللوازم و إدخال

تكون معـززة   أناللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على  إدخاليجري  -أ- 42 المادة

علـى   إدخالتند بوليصة الشحن الخاصة بها، ومس أو والفاتورة بأمر شراء اللوازم أوبمحضر التسلم 

  .المستودع المسؤولين من موظفي أوالنموذج المقرر موقعاَ من المسؤول 



مائـة  ) 100(ال تسجل اللوازم القابلة لالستهالك الفوري عند استعمالها والتي ال تزيد قيمتها على  -ب

ا يوقعها تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعته أنعلى  ،دينار في سجالت المستودع

 .الشخص الذي أصدر قرار شرائها

غيـر الصـالحة    أوعادة اللوازم الفائضـة  إخراجها من المستودع وإصرف اللوازم و يتم -43 المادة

 .للتعليمات التي يصدرها الرئيس وفقاَ للمستودع على النماذج المقررة 

بموافقة الرئيس بواسطة لجنـة   غير الصالحة أوالجامعة  إليهااللوازم التي ال تحتاج  تباع -44 المادة

العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسـبة   منة يؤلفها لهذا الغرض من ثالثة

  :التالية لألحكاملمصلحة الجامعة ووفقاَ 

  .دينار ألف) 1000(كان ثمن بيع اللوازم ال يزيد على  إذابموافقة المساعد  -أ

  .دينار ألف) 1000(زاد ثمن بيع اللوازم على  إذابموافقة الرئيس  -ب

غيرها والتي يقرر الرئيس بيعها بموجـب   أوالمواد المنتجة في الجامعة من زراعية  تباع -45 المادة

 .تعليمات يصدرها لهذا الغرض

اللوازم من الجامعة للصالحيات  إهداءمن هذه المادة يتم ) ب(الفقرة  أحكاممع مراعاة  -أ -46 المادة

  :لتاليةا

دينـار فـي    ألف)  1000(ال تزيد على  إهداؤهاكانت قيمة اللوازم المراد  إذابقرار من الرئيس  -1

يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خالل السنة الواحـدة علـى    الأن المرة الواحدة، على 

  .دينار آالفخمسة ) 5000(

) 5000(دينـار ولـم تتجـاوز     ألف) 1000(زم على زادت قيمة تلك اللوا إذابقرار من المجلس  -2

  خمسة آالف دينار في المرة الواحدة

عشرة ) 10000(ال يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خالل السنة الواحدة على  أن على

  .آالف دينار

خمسـة آالف  ) 5000(على  إهداؤهازادت قيمة اللوازم المراد  إذابقرار من مجلس التعليم العالي  -3

  .دينار في المرة الواحدة

هـذا النظـام    ألحكـام من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقاً ) أ(الفقرة  أحكاميستثنى من  -ب

اللوازم التي يـتم شـراؤها    األحكام، كما تستثنى من تلك إليهاالقادمة  والوفود لزوار الجامعة إلهدائها

خارج المملكة لتقديمها كهـدايا   إليالجامعة عند سفرهم  في المسؤولونهذا النظام ليحملها  ألحكاموفقاَ 

 .يزورونها باسم الجامعة للجهات التي 

اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقـاَ   إتالفيتم  -أ-47 المادة

  :والصالحيات التالية لألحكام



مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنـين  بقرار من المساعد بناء على توصية  -1

اللوازم  أو إتالفهاللوازم المراد  األصليةكانت القيمة  إذاالرئيس وذلك  يعينهما من العاملين في الجامعة

  .دينار وخمسمائة ألف) 1500(المفقودة ال تزيد على 

 اإلتـالف كانت اللـوازم تقتضـي    اإذالمدير، حسب مقتضى الحال  أوبقرار من العميد المختص  -2

الـرئيس   إلـى  اإلتالفيقدم قرار  أنثالثمائة دينار على ) 300(على  تزيد السريع، وكانت قيمتها ال

  .اإلتالف وأسباب إتالفهامتضمناَ كشفاَ بالمواد التي تم 

ـ   -3  أوة بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميـد الكلي

 أحـدهما يكون  أنباللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على  المعنيةاإلدارية مدير الدائرة 

) 5000(المفقودة ال تزيـد علـى    أو إتالفهاالمراد  للوازماألصلية كانت القيمة  إذامن دائرة اللوازم 

  .خمسة آالف دينار

مـن هـذه   ) 2(جنة المنصوص عليها في البند بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من الل -4

خمسـة آالف  ) 5000(المفقودة علـى   آو إتالفهاللوازم المراد  األصلية زادت القيمة إذاالفقرة وذلك 

  .دينار

تشـكل هـذه اللجنـة     أناللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها المدير على  إتالفتتم عملية  -ب

ممثل عن كل من الدائرة المالية والجهة التـي تعـود لهـا     ويةوعض برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم

 .إتالفهااللوازم المراد 

 أو اإلتـالف  أو، اإلهـداء  أوباللوازم التي تم التصرف بها بـالبيع   إخراجمستندات  تنظم -48 المادة

تشـطب  الطريقة التي تم فيها التصرف بـاللوازم و  إلىفيها  ويشار هذا النظام أحكامالفقدان، بمقتضى 

 .المعمول بها واألصول اإلجراءاتبعد ذلك من القيود حسب 

  الثامن الفصل

  على اللوازم ومراقبتها اإلشراف

في الجامعة تصنيف لوازمهـا   األخرىدائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات  تتولى -49 المادة

 .ظيم المستودعاتاللوازم وتن إدارةفي  الحديثةاألساليب والمستودعات الخاصة بها وفق 

المستودع الجديـد بموجـب    نإثمي إلىمستودع فيتم تسليم اللوازم فيه  أميننقل أي  إذا -أ -50 المادة

للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعهـا مـن الطـرفين معـا      أو قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع

  .ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما

من هـذه المـادة فيـتم جـرد     ) أ(التسليم المنصوص عليها في الفقرة  راءاتبإجتعذر القيام  إذا -ب

 إلـى يعينها المساعد لهذه الغاية ويسلم المستودع من قبـل اللجنـة    لجنة محتويات المستودع من قبل

  .المسؤول الجديد وفقا للقوائم التي نظمتها



لمنصوص عليها في هذه المادة الجرد ا أومن عمليات التسليم  أينقص في  أوظهر أي زيادة  إذا -ج

 .الذين اشتركوا بتلك العملية األشخاصالنقص توقع من جميع  أوالزيادة  من تنظم قوائم مستقلة لكل

دائرتـه   أوعلى اللوازم المصروفة لكليتـه   اإلشرافالمدير مسؤوال عن  أوالعميد  يكون -51 المادة

 .المقررة لها األغراضمنها في االستفادة  وحسن ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها

تعهد  أوالمستودعات  أمناء أعمالالمستودعات والموظفين الذين تناط بهم  أمناءجميع  على -52 المادة

 أنمصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحـددها الـرئيس علـى     مالية يقدموا كفاالت أنلوازم  إليهم

 .كفاالتتتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك ال

الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المسـتودعات وجـرد لـوازم     يصدر -53 المادة

 .الجامعة وموجوداتها

  التاسع الفصل

  عامة أحكام

الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود واالتفاقيات التي تنظم  يحدد -54 المادة

 .واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام اللجنة عنتنفيذا للقرارات الصادرة 

 أوالطلبـات   أوالسـجالت   أوشطب فـي الـدفاتر    أوحك  أومحو  أي إجراءيجوز  ال -55 المادة

يتم  أنبين سطورها، ويجب  أو إليها إضافة بأيالقيام  أو المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية

توقيع الشـخص   إلى باإلضافة، به وان يوقع عليه الشخص الذي قام األحمر قيد بالحبر أليالتصويب 

 .المواد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدها أوالذي سلم اللوازم 

مـواد   أولوازم  أي إتالف إنمن سواهم في فقد  أومن العاملين في الجامعة  أيتسبب  إذا -56 المادة

 أوالمواد المكتبيـة   أووكانت قيمة هذه اللوازم  اإلهمال وأ الخطأ بسبب أوعن قصد  أشغال أومكتبية 

التخـاذ   إليهفي الموضوع تقدم نتائجه  للتحقيق تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس لجنة األشغالكلفة 

الكلفة أقل من مائة دينار  أو كانت تلك القيمة ذاا إمالقرار المناسب بشأنه حفاظا على أموال الجامعة و

 .المدير المختص أور المناسب في الموضوع من قبل العميد فيتخذ القرا

كانت فائضـة عـن    إذاغير منقولة تعود ملكيتها للجامعة  أوأموال منقولة  أيتأخير  يتم -57 المادة

كما يتم استئجار مثل تلك اآلمال لتغطية حاجات الجامعـة   االستثمار أوكانت معدة للتأجير  أوحاجتها 

 .الغاية ات التي يصدرها المجلس لهذهوفقا للشروط والتعليم

ال تتعـارض مـع    أنالتعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق هذا النظام على  إصدار للرئيس -58 المادة

 .تخالفها أو أحكامه
 


