
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

   في جامعة مؤتةالتعليمات التنفيذية لنظام اللوازم واألشغال

  ١٩٨٧لسنة ) ٤٥(من نظام اللوازم واألشغال رقم ) ٥٨(صادرة بمقتضى المادة 

  

  :  ١ المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثمـا وردت فـي هـذه التعليمـات المعـاني               

  : ما لم تدل القرينة على غير ذلكأدناهالمخصصة لها 

  .جامعة مؤتة:     الجامعة

  .مجلس الجامعة:     المجلس

  .رئيس الجامعة:      الرئيس

  .أي عميد في الجامعة:       العميد

  .رئيس للشؤون اإلداريةالمساعد :     المساعد

  .مدير أية دائرة أكاديمية أو إدارية أو فنية في الجامعة:       المدير

أي دائرة من دوائر الجامعة األكاديمية واإلدارية أو الفنيـة          :      الدائرة

  .أو العسكرية      

  .الخدمات الالزمة لهاو األموال المنقولة الخاصة بالجامعة :      اللوازم

  الكتب والوثـائق والـدوريات والمطبوعـات والخـرائط         :    المواد المكتبية

ــشر والوسائل الجامعية واألفالم        ــصور والــ   ائح والــ

  .واالسطوانات واألشرطة والبرامج الالزمة ألغراض المكتبة      

أنشاء وصيانة المباني والطرق والمنشأت الهندسية بمختلف        :    األشغال

للجامعة، بما في ذلك أجراء الدراسات ووضع        أنواعها العائدة       

  واألشـراف علـى تنفيـذها      التصاميم الخاصة لهذه األشغال         

   وكل ما يلزم ذلك مـن أجهـزة ومـواد ولـوازم            وتشغيلها      

  وفحوصات مخبريه وميدانية وأعمـال مـساحة وخـدمات              

  .واستشارات فنية أو مهنية لألشغال      

  .الشخص الطبيعي او المعنوي:     الشخص
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أي شخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات اللوازم أو         :     المشترك

  .المواد المكتبية أو األشغال      

  أي شخص أحيل عليه عطاء بتوريـد اللـوازم أو المـواد          :   و المقاولالمتعهد أ

  .المكتبية للجامعة أو لتنفيذ األشغال لها      

أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باألشغال أو الخـدمات          :     المستشار

  .أو اللوازم      

  .لجنة العطاءات المركزية في الجامعة:       اللجنة

 المواد المكتبية أو كلفـة األشـغال        ثمن أو قيمة اللوازم أو    :       السعر

  .حسب مقتضى الحال      

  طلبات الشراء

  :  ٢ المادة 

  :تراعي دوائر الجامعة المختلفة القواعد التالية عند تقديم طلب اللوازم

التأكد من الحاجة الفعلية للوازم المطلوبة وتبرير هذه الحاجة خطيا وبيان الغاية            . أ

  .من استخدام هذه اللوازم

أكد من أن المواد المطلوبة قد أدرجت في موازنة الـدائرة ويتـوافر لهـا               الت. ب

  .المخصصات المالية

تقديم طلب اللوازم للمواد المراد شراؤها قبل مدة ال تقل عن أسـبوعين مـن               . ج

  .الحاجة الفعلية لتلك اللوازم إلتمام إجراءات الشراء

ات ووكاالت ومعامل   حضر االتصال بمصادر توريد اللوازم المختلفة من شرك       . د

  .وغيرها

مدير الدائرة الطالبة مبينا فيه مواصـفات       /تقديم طلب لوازم موقع من رئيس     . هـ

  .المواد المطلوبة والسعر التقريبي لهذه المواد

  :  ٣ المادة 

أ من نظام اللوازم يتم شراء المواد المستهلكة ذات الطبيعة الخاصة           /٤عمالً بالمادة   

  :رة وفقا لإلجراءات التاليةمدير الدائ/من قبل رئيس
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مدير الدائرة ويرسل إلى دائرة     /تنظم الدائرة المعنية طلب لوازم موقع من رئيس       . أ

  .اللوازم

تؤكد دائرة اللوازم الطبيعة الخاصة للمواد المطلوبـة وقابليتهـا لالسـتهالك            . ب

  .الفوري وعدم توافرها في مستودعات الجامعة

 فواتير اللوازم المذكورة في هذه المادة وترسـل         تؤشر دائرة اللوازم بختم على    . ج

مـن  ) ب/٤٢(ام المـادة    للدائرة المالية دون إدخالها في سجالت اللوازم وفقاً ألحك        

  .نظام اللوازم

يتم فتح سجل في الدائرة التي قامت بالشراء تفيد فيه جميع فواتير المـشتريات              . د

  .يالخاصة بها، ويكون هذا السجل خاضعا للتدقيق المال

  :  ٤ المادة 

  :صالحيات شراء اللوازم

خمسماية دينـار بواسـطة قـسم       ) ٥٠٠(يتم شراء اللوازم التي تقل قيمتها عن        . أ

المشتريات في دائرة اللوازم بحيث تراعى عند الشراء مبدأ المنافسة للحصول على            

  .أقل األسعار وأفضل النوعيات

مسماية دينـار وال تتجـاوز      خ) ٥٠٠(يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن        . ب

ألف دينار بواسطة لجنة تقوم بالشراء المباشر أو اسـتدراج العـروض            ) ١٠٠٠(

  .وفتحها ويتم المصادقة على قرارها من قبل مدير اللوازم

ألف دينار وال تتجـاوز     ) ١٠٠٠(يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على        . ١. ج

ها مدير اللوازم ويموجب مناقصات     خمسة آالف دينار بواسطة لجنة يشكل     ) ٥٠٠٠(

أو عطاءات فرعية حسب مقتضى الحال وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق من            

  .الجهة صاحبة االختصاص طبقا للنظام

من هذه المـادة إلـى      ) ١(يجوز لمدير اللوازم تحويل طلبات الشراء في البند         . ٢

  .لجنة اللوازم الفرعية

خمـسة آالف دينـار وال      ) ٥٠٠٠(د قيمتها على    يتم شراء اللوازم التي تزي    . ١.د

عشرة آالف دينار من قبل لجنة اللـوازم الفرعيـة بموجـب            ) ١٠٠٠٠(تتجاوز  
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مناقصات أو عطاءات فرعية حسب تقديرات اللجنة بحيث تراعـى عنـد طـرح              

  .العطاءات األحكام الواردة في الفصل الخامس من النظام

ا على طلبات الشراء المقدمة لها من العميد        ترفع لجنة اللوازم الفرعية تنسيباته    . ٢

 إجراءات  لماالى مدير اللوازم الك   من هذه التعليمات     )أ/ج/٤م(أو المدير بموجب    

  .لمعنيةامصادقتها من الجهة 

عشرة آالف دينار مـن     ) ١٠,٠٠٠(يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على        . هـ

  .قبل لجنة العطاءات المركزية

  :  ٥ المادة 

تعيين أمين سر متفرغ للجنة اللوازم الفرعية واللجان األخرى في دائرة اللوازم            يتم  

وذلك بتنسيب من مدير اللوازم ليتولى ضبط القيود والسجالت والملفات الخاصـة            

بإعمال كافة لجان الشراء ويكون مسؤوال عن توقيع نماذج العطـاءات الفرعيـة             

تدقيق مرفقاتها ونشر تلك اإلعالنـات      واإلعالنات العائدة لها والتأكد من مددها، و      

وتوزيع المناقصات في حالة قيام أي من اللجان بطلب ذلك ومتابعة إحالة قرارات             

اللجنة مع المتعهدين، وتأمين النسخ الالزمة من قرارات اإلحالة إلى كل من الجهة             

 من  الطالبة وقسم المتابعة في دائرة اللوازم والحصول على قرارات التبليغ الالزمة          

  .المتعهدين ويكون تابعا هو معاونوه الى مدير دائرة اللوازم

  :  ٦ المادة 

تتبع لجنة العطاءات المركزية في شأن عطاءات اللوازم والمواد المكتبية تعليمات           .أ

  .األشغال بالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة كل منها

  . العمل ذلكيعاون أمين سر اللجنة العدد الالزم من الموظفين أذا اقتضى. ب

  لجنة تسلم اللوازم واألشغال

  :  ٧ المادة 

يشكل الرئيس لجان لتسلم اللوازم واألشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او            

تنفيذها من قبل لجنة العطاءات المركزية او لجنة اللوازم الفرعية وكـذلك تـسلم              

  :المساعدات او الهبات على النحو التالي

  :ازم العلمية والطبية ولوازم المختبرات واآلالت والمعداتلجنة تسلم اللو. أ
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  .مندوب عن دائرة اللوازم. ١

مدير الدائرة من أعضاء    /مندوب أو أكثر عن الدائرة ذات العالقة يسميهم عميد        . ٢

  .هيئة التدريس والفنين

  .أمين المستودع المختص. ٣

  :دسيةلجنة تسلم مواد البناء ولوازم الصيانة والمشاغل الهن. ب

  .مندوب دائرة اللوازم. ١

  .مندوب الدائرة المالية. ٢

  .مندوب الدائرة ذات العالقة. ٣

  .أمين المستودع المختص. ٤

  :لجنة تسلم اللوازم األخرى. ج

  .مندوب دائرة اللوازم. ١

  .مندوب الدائرة ذات العالقة. ٢

  .مندوب المستودع المختص. ٣

  :  ٨ المادة 

خبراء أو مختصين أو فنيين من داخل الجامعة أو مـن           يحق لكل لجنة االستعانة ب    

  . من هذه التعليمات٤١خارجها مع مراعاة المادة 

  :  ٩ المادة 

تكون كل لجنة مسؤولية عن التسلم وفقا للمواصفات والعينات والشروط المحـددة            

في قرارات اإلحالة أو قرارات الشراء وبما ينسجم مع العروض التي تمت اإلحالة             

  .بموجبها

  :  ١٠ المادة 

يشترط ان يتوافر لدى لجان التسلم الخبرة والمعرفة الكـافيتين بـاللوازم المـراد              

  .تسلمها كلما امكن ذلك
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  :  ١١ المادة 

يشارك مندوب من قسم المتابعة في دائرة اللوازم في اعمال لجان تسلم اللوازم             . أ

مها من التوقيع علـى     لتقديم المواصفات والبيانات والوثائق الخاصة المتوقع استال      

  .ضبوطات االستالم

يتم عمل محضر ضبط تسلم داخلي يوقع من قبل أمين المستودع ومندوب عن             . ب

ألف دينار ومن خالل قسم     ) ١٠٠٠(الكلية او الدائرة الموردة التي تقل قيمتها عن         

  .المستودعات

 بالجامعـة   على اللجنة المؤلفة لتسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تتعلـق            .ج

بمقتضى أحكام النظام أن تنظم محضرا بذلك خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من               

تاريخ تسلم تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو تزيد على سبعة أيام من تاريخ تـسلم                

تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو األشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد مقابل توقيعه             

سلم أي من اللوازم أو المواد المكتبية أو األشغال أذا كانـت            وعلى اللجنة رفض ت   

مخالفة كليا أو جزئيا للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المـسؤولية            

التأديبية والجزائية ألعضاء لجان االستالم وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو           

  .ضرر تتحملها الجامعة

  :  ١٢ المادة 

وازم او مواد مكتبية أو أشـغال لمخالفتهـا للمواصـفات           أذا تم رفض تسلم أي ل     

المقررة فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد وله حق االعتـراض             

على القرار خالل سبعة أيام من تبليغه لدى الجهة التي كانت قـد أبرمـت عقـد                 

تلك الجهة فـي    األشغال أو قرار التلزيم بالتوريد أو بالتنفيذ ألي منها ويكون قرار            

  .االعتراض نهائيا

  :  ١٣ المادة 

تعتبر اللوازم أو المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختـصة             

بحكم األمانة كما تعتبر اللوازم والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصـفات           

حكم األمانة أيضا   والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للجامعة أو لديها ب          

وال يجوز بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتعويض            
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للمتسبب عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة أحكـام هـذه               

  .الفقرة

  :  ١٤ المادة 

في حالة استالم لوازم او مواد مكتبية مطابقة للشروط  والمواصـفات المطلوبـة              

خ تسلم هذه اللوازم كأمانة من قبل أمين المستودع هو تـاريخ التـسلم              يعتبر تاري 

  .الفعلي لهذه المواد

  :  ١٥ المادة 

في حالة توريد لوازم أو مواد مكتبية غير مطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة            

وتمت الموافقة على قبولها من قبل الجهة التي قررت الشراء يعتبر تاريخ التـسلم              

  . هذه اللوازم كأمانة من قبل أمين المستودعهو تاريخ تسلم

  :  ١٦ المادة 

عند استالم أجهزة يعتبر تاريخ تشغيل هذه األجهزة بعد قبولها من قبل لجنة التسلم              

هو تاريخ التسلم الفعلي لها، ما لم يكن هناك أسباب موجبة ومعززة بكتب رسمية              

  .تدل على أن الجامعة كانت هي السبب في تأخر التشغيل

  :  ١٧ لمادة ا

تاريخ التسلم الفعلي فـي ضـوء       ) األعمال واإلنشاءات (تحدد لجنة تسلم األشغال     

  .ظروف العمل

  :  ١٨ المادة 

تفرج الدائرة المالية عن كفالة حسن التنفيذ بعد أشعارها من قبل دائـرة اللـوازم               

  .باكتمال توريد جميع بنود العطاء مطابقا لما هو مطلوب

  تعليمات صرف اللوازم

  :  ١٩ لمادة ا

مـدير الـدائرة    /على طالب اللوازم تقديم طلب موقعاً عليه، ومعتمدا من رئـيس          

المختص وذلك على النموذج الرسمي المقرر لذلك من نسختين قبل مـدة كافيـة              

  .إلجراءات الصرف
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  :  ٢٠ المادة 

تنظم مستندات صرف رئيسية باللوازم التي يتم صرفها من المـستودع الرئيـسي             

  .ا المستلم، ويدون على المستند اسمه وتوقيعه على جميع النسخويوقع عليه

  :  ٢١ المادة 

في حالة وجود لوازم فائضة عن حاجة الدائرة وترغب بإعادتهـا تقـدم الـدائرة               

المذكورة أشعارا يفيد عدم حاجتها للمادة المرجعة أو لما يماثلها في العرض لفصل             

 رصيد المستودع الذي دخلته وتنزل      دراسي قادم ويتم إرجاعها وتضاف الكمية إلى      

  ،عن عهدة الدائرة التي قامت باإلرجاع

  :  ٢٢ المادة 

الدوائر إلى مـستودعات دائـرة      /تسلم اللوازم غير الصالحة الموجودة في الكليات      

اللوازم بموجب تقرير فني من الجهة المختصة يفيد عدم صالحية هـذه اللـوازم              

سجل المواد فـي مـستودع اللـوازم غيـر          وتعذر إصالحها أو االستفادة منها وت     

  .الصالحة

  شطب اللوازم

  :  ٢٣ المادة 

من النظام تشكل لجنة لـشطب اللـوازم التالفـة أو           ) ٢/أ/٤٧(مع مراعاة المادة    

المفقودة لمدة سنة قابلة للتجديد وتتولى اللجنة عمليات الـشطب وفقـا لألوضـاع              

  :التالية

 مقدم إلى دائرة اللوازم بأية مـواد مـن     طلب من العميد أو المدير متضمنا بيان      . أ

  .دائرته أصبحت غير صالحة لالستعمال

تنظر اللجنة المذكورة في القرار الصادر عن لجنة التحقيق المشار أليـه فـي              . ب

  .من النظام أذا كان إتالف أو الفقدان ناجما عن خطأ أو إهمال) ٥٦(المادة 

  :  ٢٤ المادة 

م ال تتبع اإلجراءات السابقة في حالة اإلتـالف           من النظا   ٤٧/٢مع مراعاة الماد    

  .للمواد التي يسبب إبقاؤها ضررا على الصحة العامة وخطرا على العاملين
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  :  ٢٥ المادة 

  :باعها في شأن الشطبتيحدد مدير اللوازم اإلجراءات والقيود الواجب ا

ادات تشفع المستندات المنظمة بشأن اللوازم المـشطوبة بقـوائم البيـع أو شـه        . أ

  .اإلتالف او وثيقة اإلهداء

يجري إتالف اللوازم وشطب قيودها أذا تبين ان نفقات بيعها تجاوز الثمن الذي             .ب

  .يمكن الحصول عليه

من النظام يتم بيـع اللـوازم المـشطوبة         ) ٤٤(مع مراعاة ما ورد في المادة       . ج

ة لدى الدائرة   بالمزاد العلني او الظرف المختوم ويودع المشتري ثمن المواد المباع         

  .المالية بموجب إيصاالت رسمية

تنظم مستندات شطب اللوازم المستهلكة ويتولى أمين المستودع تنزيلهـا مـع            . د

أصل ألعهده ومن رصيد المستودع وتتبع في شأنها إجراءات الـشطب المـذكورة             

  .فاًنأ

و تنظم مستندات شطب باللوازم التي تم التصرف فيها بـالبيع او االهـداء ا             . هـ

اإلتالف ويشار فيها الى الطريقة التي تم التصرف بموجبها وتشطب مـن القيـود              

  .حسب االجراءات واالصول المعمول بها

  تعليمات صرف وشطب المواد الرياضية المؤقتة

  :  ٢٦ المادة 

  :يراعى في شأن صرف وشطب المواد الرياضية المؤقتة ما يلي

  .مالبس المنتخبات الرياضية للجامعة. أ

  :تكون مالبس المنتخبات الرياضية من األصناف التاليةت. ١

  .حذاء مع جرابات) ١/١(

  .تشور) ١/٢(

  .قميص رياضة) ١/٣(

  .أية أدوات أضافية تدعو الحاجة الستعمالها) ١/٥(

  .تصرف هذه األدوات مرة واحدة كل سنة. ٢

  .ال يجوز استبدال أي من هذه األصناف قبل مضي المدة المقررة. ٣
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  .ريم المتسبب في إتالف أو فقدان أي من اللوازم المصروفة على عهدتهيتم تغ. ٤

تصرف ألعضاء هيئة التدريس في كلية علوم الرياضة المالبس التاليـة فـي             . ب

  /مطلع كل عام دراسي

  ٢  بذلة رياضية عدد) ١/١(

  ١  سروال قصير عدد) ١/٢(

  ١  قميص رياضة عدد) ١/٣(

  ٢  حذاء رياضة عدد) ١/٤(

  ٢     عددجرابات) ١/٥(

  .ومراقبي المالعب) المشرفين(مالبس المدربين . ج

يمنح المدرب أو المشرف أو مراقب المالعب األصناف المنصوص عليها في           . ١

  .من هذه التعليمات) ب/٢٦(المادة 

تصرف مرة واحدة فقط في بداية كل سنة دراسية، وتكون مستهلكة في نهايـة              . ٢

  .على أربعة أشهرالسنة وتسترد إذا لم تزد مدة خدمته 

  : األدوات الرياضية المستردة. د

تعتبر جميع األدوات الرياضة عهدة مستردة باسـتثناء المـواد الـواردة فـي              . ١

  ).أ،ب(الفقرتين 

  .يتم استبدال األدوات المستردة التالفة في بداية كل فصل دراسي فقط. ٢

  :الهدايا والكؤوس والميداليات. هـ

ليات التي تقدم إلى الالعبين أو المشرفين بصورة فرديـة          تعتبر الهدايا والميدا  . ١

  .عهدة غير مستردة

تعتبر الكؤوس التي تحصل عليها فرق الجامعة الرياضية عهدة مـستردة يـتم             . ٢

تسليمها إلى عميد شؤون الطلبة فيما عدا الكؤوس الصغيرة التي تعتبـر جـوائز              

  ).كؤوس أبطال العاب القوى(فردية مثل 

 عميد شؤون الطلبة، وعميد كلية علوم الرياضة باسـتالم الهـدايا            يتم تفويض . و

  .والكؤوس والميداليات من دائرة اللوازم وتوزيعها على المعنيين حسب التعليمات
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  :  ٢٧ المادة 

من النظام يتم بيع اللوازم التي ال تحتاج        ) ٤٤(مع مراعاة الفقرتين أـب من المادة       

  :ستعمال وفقا لإلجراءات التاليةاليها الجامعة أو غير الصالحة لال

تقوم الدائرة المعنية باللوازم المراد بيعها بمخاطبة دائرة اللوازم مبينـة نوعيـة             . أ

  .المواد وكمياتها

تنسيب دائرة اللوازم لرئيس الجامعة بتشكيل لجنة للبيع وتبـين فـي تنـسيبها      . ب

  .القيمة الدفترية للمواد المعروضة للبيع

مزاد او الظرف المختوم او التعاقد أو بما تراه اللجنة مناسباً وفقـا             يتم البيع بال  . ج

  .لمبدأ المفاضلة في األسعار

يعلن في الصحف المحلية عن الحاالت التي تستلزم ذلك على أن يتم اإلعـالن              . د

  .مرتين خالل خمسة عشر يوما على أن يفصل بينهما أسبوع

 المساعد إذا قل ثمن البيـع عـن         يتم التصديق على قرار لجنة البيع من قبل       . هـ

  .ألف دينار وإذا زاد على ذلك يتم تصديقه من قبل الرئيس) ١٠٠٠(

  .يقوم المشتري بتسديد ثمن البيع للدائرة المالية قبل استالمه للمواد المباعة. و

  .تنظم دائرة اللوازم المستندات الالزمة لتنزيل المواد المباعة من القيود. ز

  :  ٢٨ المادة 

من النظام الى االجـراءات     ) ٤٦(من المادة   ) ب( المواد الواردة في الفقرة      تخضع

  :التالية

  .يتم قيد المواد المهداة في سجل تحتفظ به الدائرة التي تقوم باإلهداء. أ

  .تعزز قيد اإلهداء بسند من النظام أو بموافقة الرئيس. ب

بين المـواد المهـداة     ترسل إلى دائرة اللوازم كشوفات دورية كل ثالثة أشهر ت         . ج

والجهة التي تسلمتها للعمل على شطبها من القيود وفقا لكشف مصدق من مـدير              

  .الدائرة المعنية
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  تعليمات األشغال

  :  ٢٩ المادة 

يجب على المكتب الهندسي في الجامعة قبل طلب طرح أي عطاء ان يعد الوثائق              

يمات الـصادرة بمقتـضاه     المطلوبة حسب األصول الفنية وفق أحكام النظام والتعل       

  .وبنسخ كافية للتوزيع على المناقصين

  :  ٣٠ المادة 

تشتمل وثائق عطاء الخدمات الفنية على المعلومات والبيانات التاليـة باإلضـافة            .أ

  :إلى أي متطلبات أخرى تحددها الجامعة في دعوة العطاء

وتحديد وصف عام للمشروع مع جدول متطلباته والغاية من تصميم المشروع           . ١

  .مراحل العمل المختلفة فيه

مخططات األراضي ومخططات التنظيم بالنسبة لمشاريع االبنية والمخططـات         . ٢

العامة بالنسبة للمشاريع األخرى وكذلك قرارات االستمالك واي متطلبات أخـرى           

  .بهذه الخصوص

حدود الكلفة التي يجب أن يعمل ضمنها المصمم بالنسبة لتكـاليف المـشروع             . ٣

  .منوي تصميمهال

  .الشروط التعاقدية ومسودة العقد، وطريقة تقديم العروض المطلوبة. ٤

  .طريقة تحديد مدة انجاز العمل وبدل األتعاب ومقدار الكفاالت المطلوبة. ٥

 باإلضافة  أدناهتشتمل وثائق عطاء األشغال على البيانات والمتطلبات المدرجة         . ب

  : في دعوة العطاءإلى أي متطلبات أخرى تحددها الجامعة

وصف المشروع، على أن يتضمن المعلومات األساسية عن طبيعة المـشروع           . ١

  .وعناصره وحجمه وموقعه

تعليمات المناقصة، وتتضمن الشروط التي يطلب من المناقصين التقيد بها حول           . ٢

كيفية تقديم العروض ومقدار كفالة المناقصة والمعلومات األساسية عـن المقـاول            

  .ه وما يجب أرفاقه بالعرض من معلومات ووثائق وأي بيانات أخرىومؤهالت

الشروط العامة لعقد المقاولة، وهي الشروط المبينة في دفتـر عقـد المقاولـة              . ٣

  .الصادر عن وزارة األشغال والتي يجب على الدوائر والمستشارين التقيد بها
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ط العامـة وأي    الشروط الخاصة لعقد المقاولة وهي الشروط المكملـة للـشرو         . ٤

تعديالت عليها من الجامعة وآي شروط أخرى يتطلبها العطاء، بمـا فـي ذلـك               

الشروط المتعلقة بالعروض التمويلية وكيفية تنفيذ المشروع ومراحله وحق الجامعة          

  .في تجزئته

المواصفات الفنية وجداول الكميات واألسعار وتتضمن المواصفات الفنية العامة         . ٦

 وجداول الكميات واألسعار مبوبة في أجزاء من بنية تحتيـة           والخاصة بالمشروع 

  .وأشغال موقع هيكل وأشغال تكملة

  .نماذج العقد والكفاالت. ٧

  .أي مالحق أخرى لوثائق العطاء. ٨

  :  ٣١ المادة 

من هذه التعليمات يجب على رئـيس اللجنـة قبـل    ) ٥٨(مع مراعاة أحكام المادة  

  : مما يلياإلعالن عن طرح أي عطاء أن يتحقق

توفير جميع متطلبات طرح العطاء المنصوص عليها في هذه التعليمات وفـي            . ١

حالة وجود نقص في الوثائق أو المعامالت يقوم رئيس اللجنة بطلـب اسـتكمالها،    

  .وعلى الجهة المعنية استكمال النواقص المطلوبة

  .توفر العدد الكافي من نسخ المناقصة. ٢

أذا كانـت هنالـك موافقـة       إالفاءات مالية أو ضريبية     التأكد من عدم وجود إع    . ٣

  .مسبقة من مجلس الوزراء على ذلك

  :  ٣٢ المادة 

  :تتولى اللجنة تحديد قيمة كفاالت عطاءات األشغال على النحو التالي

كفالة المناقصة، تحدد بمبلغ مقطوع، ويحتسب هذا المبلغ على أسـاس بنـسبة             . ١

  .يتم بيانه في ملحق نموذج عرض المناقصةمن القيمة المقدرة للعطاء و% ٣,٢

  .من قيمة العقد%) ١٠(كفالة حسن التنفيذ، تكون بنسبة . ٢

  .من فيمة المشروع الفعلية بعد االنجاز%) ٥(كفالة الصيانة، تكون بنسبة . ٣

من قيمة  %) ١٠(تحدد اللجنة لعطاءات الخدمات الفنية كفالة حسن أداء بنسبة          . ب

  .العقد
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ة في ملحق نموذج عرض المناقصة مدة تنفيذ العطاء وقيمة غرامة           تحدد اللجن . ج

التأخير عن كل يوم على أن تكون تلك الغرامة متناسبة مع قيمة العطـاء ومـدة                

  :تنفيذه وتحسب وفقا للمعادلة التالية

  قيمة العطاء المقدرة    ١٠

  مدة التنفيذ باأليام    ١٠٠

  : عطاءات األشغال بما يليتحدد اللجنة ثمن نسخة المناقصة وتسترشد في. د

  قيمة العطاء المقدرة

  ثمن النسخة الواحدة         دينار٢٥,٠٠٠أقل من 

   دينارا١٥ً      ٥٠,٠٠٠  -  ٢٥,٠٠٠  من

   دينارا٢٥ً      ١٠٠,٠٠٠  -  ٥١,٠٠٠

   دينارا٥٠ً      ٢٥٠,٠٠٠  -  ١٠١,٠٠٠

   دينار١٠٠      ٥٠٠,٠٠٠  -  ٢٥١,٠٠٠

   دينار١٢٥      ٧٥٠,٠٠٠  -  ٥٠١,٠٠٠

   دينار١٥٠      ١,٠٠٠,٠٠٠  -  ٧٥١,٠٠٠

   دينار٢٠٠-١٥٠ ما زاد على مليون دينار إلى خمسة ماليين

   دينار١٠٠٠      ما زد على عشرة ماليين دينار 

  قيمة الخدمات غير المقدرة لثمن نسخة المناقصة الواحدة

   ١٠             دينار٥٠٠٠أقل من

  ٢٥        ٢٠,٠٠٠ الى ٥٠٠٠ما زاد على 

  ٥٠        ١٠٠,٠٠٠-٢٠,٠٠٠ما زاد على 

   دينار١٠٠            ١٠٠,٠٠٠ زاد ما

  :  ٣٣ المادة 

  :يتضمن اإلعالن عن طرح العطاء األمور التالية

  .موضوع المناقصة وموقع المشروع مع بيان موجز لوصف المشروع. أ

  .ثمن النسخة المناقصة لألشغال أو الخدمات الفنية. ب
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ئـات  فئات المقاولين المسموح لهم باالشتراك فـي عطـاءات األشـغال أو ف            . ج

ومؤهالت المستشارين المسموح لهم باالشتراك في عطاءات الخدمات الفنية حسب          

  .مقتضى الحال

تاريخ آخر موعد يسمح فيه للمناقصين بشراء نسخ المناقصة وبيـان التـاريخ             . د

  .الساعة المحددين لموعد إيداع العروض ومكان إيداعهاو

  .قيمة التمويل ومصدره بالنسبة للمشاريع الممولة. هـ

  :  ٣٤ المادة 

يدعي المناقصون لتقديم عروضهم باإلعالن باللغة العربية مرة واحدة أو أكثـر            . أ

في صحيفتين يوميتين على األقل، غير انه يجوز أن يتم اإلعـالن بلغـة أجنبيـة                

إضافة للغة العربية عند دعوة المقاولين أو المستشارين األجانب لالشـتراك فـي             

  .المناقصة

هنالك فترة زمنية كافية بين اإلعالن عن المناقـصة وموعـد           يجب أن يكون    . ب

ايداع العروض تكفي لدراسة المناقصة وأعداد العروض على ان ال تقل هذه المدة             

  .يوما) ١٥(عن 

لرئيس اللجنة تمديد مدة إيداع العروض على أن يعلن عن ذلك في الصحف أو              . ج

  .يديتم أشعار المشتركين بالمناقصة بذلك عن هذا التمد

لرئيس اللجنة إصدار المالحق لدعوة العطاء ويجب تسليمها في هذه الحالة إلى            . د

  .المناقصين المشتركين قبل مدة ال تقل عن أسبوع من تاريخ إيداع العروض

تتضمن دعوة العطاء ضرورة ان يدون المناقص سعره المعـروض رقمـا            . هـ

  .وكتابة

  :  ٣٥ المادة 

  :لمناقصة التقيد ما يليعلى كل مناقص يتقدم بعرض ل. أ

أن يقدم عرضه موقعا وبالعدد المطلوب من النـسخ فـي ظـروف محكمـة               . ١

 فـي   صلية من بينها، وإذا وقـع أي تنـاقض        ومختومة على أن تكون النسخة األ     

  .عتمد النسخة األصليةتالمعلومات بين النسخ المقدمة ف
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فـي الـصندوق    أن يودع عرضه قبل انتهاء الموعد المحدد إليداع العروض          . ٢

  .المخصص لهذه الغاية، وال يجوز استالم أي عرض يقدم بعد الموعد المحدد

يجوز للمناقص الذي سبق أن أودع عرضا في صندوق العطاءات أن يـودع             . ب

 أو أن يقدم عرضا بديال باإلضافة إلى عرضه األصيل الذي           همذكرة تعديل لعرض  

عد إيداع العـروض وتقـوم      يجب أن يكون مستوف لشروط العطاء قبل انتهاء مو        

اللجنة بدراسة هذه المذكرة مع العرض وإذا لم يستوف العرض األصلي الـشروط            

  .القانونية للعطاء يهمل العرضان

إذا كانت ظروف العروض ذات حجم كبير بحيث يتعذر وضعها في الصندوق            . ج

فا بهـا   فتسلم في مثل هذه الحالة إلى أمين سر اللجنة الذي يتعين عليه أن ينظم كش              

  .ويسلمه إلى اللجنة قبل فتح العروض

إذا أرسل العرض بواسطة البريد فيجب أن يتم ذلك بواسطة البريد المسجل وأن             . د

يكون العرض عرضا متكامال ويوجه باسم رئيس اللجنة شريطة ان يـصل قبـل              

  .انتهاء الموعد المحدد إليداع العروض

كر في عرضـه اسـم شـريكه        أذا كان المناقص شركة أجنبية فيجب أن يذ       . هـ

  .األردني أو ممثله

  :  ٣٦ المادة 

ال تنظر اللجنة في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء وبخاصة الحاالت           

  :التالية

  .عدم أرفاق كفالة المناقصة المطلوبة في العطاء. ١

  .وجود تحفظات أو شروط مالية لشروط العطاء. ٢

  .ؤدي إلى الغموض وعدم الوضوحوجود أي شطب أو إضافة أو إلغاء ي. ٣

  :  ٣٧ المادة 

  :تتبع اإلجراءات التالية من قبل اللجنة عند دراسة العروض وتقييمها. أ

تسجيل محضر لكل جلسة من جلساتها، ويتم توقيع سائر القرارات الـصادرة            . ١

  .عن تلك الجلسة من قبل أعضاء اللجنة
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مناقص بشروط دعوة العطاء    دراسة العروض بصورة أولية للتحقق من تقيد ال       . ٢

من حيث تصنيعه واكتمال عرضه وعدم وجود شروط ماليـة لمتطلبـات دعـوة              

  .العطاء

تحويل العروض إلى لجنة فنية كلما دعت الحاجة لتقـوم بدراسـتها وتنظـيم              . ٣

  .تقريرها خالل المدة المحددة لها

ـ              . ب اقص يراعى عند تقديم العروض ان تقوم اللجنة بـالتحقق مـن أهليـة المن

المالية ومطابقة عرضه لشروط دعوة العطاء وإمكانيته في انجاز االلتزام          . وكفاءته

  .المترتب على العطاء الجديد إضافة لحجم التزامه السابق

يجوز للجنة أن تقرر استدعاء مناقص لالستفسار منه عـن أي معلومـات أو              . ج

وق المناقصين  تحليل ألسعار البنود في عرضه دون أن يلحق ذلك أي إجحاف بحق           

  .اآلخرين وتدون اللجنة نتيجة مناقشة هذا المناقص في محضر جلساتها

لرئيس اللجنة أن يقرر أعادة كفاالت المناقصين الذين تظهر الدراسـة بـأنهم             . د

  .ليسوا اهال الحالة العطاء عليهم

  :  ٣٨ المادة 

فقا ألحكـام   تقوم اللجنة بإحالة العطاء على المناقص المتقدم بأفضل العروض و         . أ

النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، ويتولى رئيس اللجنة رفعه إلى اللجنة صاحبة           

  .الصالحية بتصديق القرار

بعد تصديق قرار اإلحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيـل             . ١.ب

 يوما من تاريخ التصديق ويؤخذ    ) ٢١(عليه العطاء قرار اإلحالة خالل مدة أقصاها        

توقيعه أو توقيع وكيله القانوني وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة أجراء التبليغ             

  .بواسطة التلكس

من قيمته  %) ١٠(يقدم المتعهد لذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل           . ٢

او كلفته وذلك خالل المدة المحددة في هذا النظام على أن تكون الكفالـة سـارية                

  .دة المقررة في قرار اإلحالةالمفعول للم

يحتفظ المدير المالي بالكفاالت والتأمينات التي قدمها المتعهد المحـال عليـه            . ج

العطاء، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة وتعيـد اللجنـة الكفـاالت               
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والتأمينات األخرى التي قدمها المتعهدين الذين لم تقبل عروضـهم أمـا بالبريـد              

على عناوينهم المبينة على عروضهم او تسلم أليهم بالذات مقابل تواقيعهم           المسجل  

  . على تسلمها

تحفظ العينات المقدمة من قبل المتعهد الذي أحيل عليه لدى أمين سـر اللجنـة               . د

وتعاد العينات األخرى إلى أصحابها وفي حالـة عـدم تـسليمها أو اسـتردادها               

دور قرار اإلحالة تصبح ملكا للجامعـة       بمعرفتهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ ص      

  .ويتم إدخالها في قيود وسجالت اللوازم وفقا لألصول الرسمية المعمول بها

  :  ٣٩ المادة 

  .يقوم المكتب الهندسي بأعداد اتفاقية العقد تنفيذا لقرار اإلحالة الذي تم تصديقه. أ

طوابع على عقـد    على المتعهد المحال عليه العطاء ان يدفع رسوم اإلحالة وال         . ب

تنفيذ العطاء أذا أحيل عليه باإلضافة إلى الرسوم األخرى المترتبة عليه وان يقـدم              

كفالة حسن تنفيذ خالل أسبوعين من تاريخ تبليغه لتوقيع العقد، وإذا لـم يحـضر               

خالل تلك الفترة فيعتبر مستنكفا وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية المنصوص عليها           

ما فيها مصادرة كفالة المناقصة وتنفيذ األشغال علـى حـسابه           في وثائق العطاء ب   

  .بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة

  :  ٤٠ المادة 

إذا لم يحدد في دعوة المناقصة مدة االلتزام المناقص بعرضه تعتبر مدة االلتزام             . أ

  .يوماً من تاريخ العرض) ٩٠(

ضمن العمل نفسه مـن     يجب على اللجنة مراعاة عدم طرح عطاءات مجزأة تت        . ب

إذا كان المقصود منه توزيع     إالالمخصصات ذاتها وتتداخل األجزاء في مدة التنفيذ،        

العمل على أكثر من مقاول واحد ألغراض سرعة االنجاز ويتم ذلك اخذ موافقـة              

  .الجهة التي ستصادق على القرار خطيا

 مستشار للقيـام    تعفي الجامعة من توجيه أي أخطار أو إنذار الى أي مقاول أو           . ج

بأي من االلتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة عليه سواء كان ذلك األخطار            

  .إذا نص العقد بين الطرفين على غير ذلكإالأو اإلنذار عدليا 
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  :  ٤١ المادة 

 فقرة ج من نظام اللـوازم       ١٧يتولى أمين سر اللجنة باإلضافة اما ورد في المادة          

  :واإلشغال

ف خاص لكل عطاء على أن يحفظ في الملف جميع البيانـات المتعلقـة      فتح مل . ١

بالعطاء من دعوة العطاء وقرار اإلحالة وشهادة تـسلم األشـغال واي معلومـات              

  .أخرى عن كيفية انجاز المقاولة اللتزامه

  .تسجيل محاضر جلسات اللجنة. ٢

كمال إجـراءات   حفظ العينات والكفاالت وإرسالها إلى الجهات المعنية بعد است        . ٣

  .اإلحالة

  أحكام عامة متعلقة بطرح العطاءات وإحالتها

  :  ٤٢ المادة 

ال يتم اللجوء إلى خبراء فنيين او ذوي االختصاص من خـارج الجامعـة عنـد                

  .وجودهم فيها

  :  ٤٣ المادة 

أن ال يكون الخبراء أو ذو االختصاص قريبا من المحال عليه العطاء حتى الدرجة              

  .الثالثة

  :  ٤٤  المادة

يحظر على أي من العاملين في الجامعة تحت طائلة الجزاء التأديبي ال باسمه وال              

بواسطة أو االشتراك في أي عطاء خاص بها أو توريد لوازم أو مواد مكتبيـة أو                

  .تنفيذ أشغال للجامعة ويعتبر باطال كل تصرف ورد مخالفا للحظر السابق

  :  ٤٥ المادة 

ي أحيل عليه العطاء على قرار بمسؤوليته التـضامنية         يتم الحصول من المتعهد الذ    

  .مع من تم التنازل له عن كل األضرار الالزمة عن أخطائه هو وتابيعة
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  :  ٤٦ المادة 

يطلب من كل مشترك في العطاءات او التلزيمات او التوريـدات رخـصة مهـن               

 وشهادة غرف التجارة وصورة عن قيده في سجل الشركات او السجل التجـاري            

  .وحسب االصول وتحفظ لدى أمين سر اللجنة

  :  ٤٧ المادة 

من نظام الدخول في مناقصات أو تلزيمات او        ) ٣٥(يحرم من تنطبق عليه المادة      

  .توريدات لوزام الجامعة للمدة التي تحددها اللجنة على أن ال تزيد على سنيتن

  شراء المواد المكتبية

  :  ٤٨ المادة 

  : تنسيب مدير المكتبة لجنة للشراء مكونة من ما يلييشكل الرئيس سنويا بناء على

  . اثنان من أعضاء هيئة التدريس-

  . مندوب عن المكتبة-

  . مندوب عن الدائرة المالية-

  . رئيس قسم التزويد في المكتبة مقرراً-

  :  ٤٩ المادة 

تمارس اللجنة المذكورة االختصاصات التالية بطلب من مدير المكتبة وبتـصديق           

  . معامالتهامنه على

وال تتجـاوز   ) ٥٠٠(التنسيب بشراء المواد المكتبية التي تزيـد قيمتهـا عـن            . أ

  .دينار) ٥٠٠٠(

تشتري اللجنة ما نسب به بعد موافقة المدير عليه ما لم يكن ما نسبت به مخالً                . ب

  .لعقد توريد أبرمته الجامعة

  .تها عن ذلكللمدير تكليف اللجنة المذكورة بشراء مواد مكتبية تقل قيم. ج

 من نظام اللوازم    )ج/١٣(تمارس اللجنة المذكورة الصالحيات المبينة في المادة        . د

  .بقرار من الرئيس وتصديق منه على معامالت الشراء



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

يشكل الرئيس لجنة من ثالثة أشخاص مـن المختـصين لـشراء المكتبـات      . هـ

يد قيمتها عـن   الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة والتي ال تز       

   .دينار) ١٠٠٠(

  :  ٥٠ المادة 

يشكل الرئيس سنويا بناء على تنسيب مدير المكتبة لجنة استالم المواد المكتبية التي  

  :دينار على النحو التالي) ١٠٠٠(تزيد قيمتها عن 

  . مندوب عن المكتبة-

  . مندوب عن الدائرة المالية-

  . مندوب عن دائرة اللوازم-

  :  ٥١ المادة 

ل مدير المكتبة سنويا لجنة الستالم المواد المكتبية التي تقل قيمتها عن الـف              يشك

  :دينار على النحو التالي

  . رئيس قسم التزويد في المكتبة واثنين من العاملين فيها-

  :  ٥٢ المادة 

  .ال يجوز الجمع بين عضوية إحدى لجان الشراء ولجان االستالم

  :  ٥٣ المادة 

كتب الثقافية والمراجع العامة واالشتراك في دوريات خاصة        لمدير المكتبة شراء ال   

  .بهذه المواضيع

  :  ٥٤ المادة 

لمدير المكتبة أن يشتري عشرين نسخة من مؤلفات األردنيين وخمسين نسخة من            

مؤلفات أعضاء الهيئة التدريسية لغايات اإلهداء والتبادل، ما لم يوافق الرئيس على            

  .ما يجاوز األعداد المذكورة

  :  ٥٥ المادة 

تشترك المكتبة في الدوريات التي تطلبها الكليات والدوائر األكاديمية تثبـت مـن             

  .رئيس الدائرة آو العميد عند وجوده وموافقة الرئيس
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  :  ٥٦ المادة 

تقوم مكتبة الجامعة بمتابعة شراء وتسجيل كتب الطلبة في الجناح العسكري وفقا            . أ

  .لجنة يشكلها الرئيس بتنسيب من مدير المكتبةلالتفاقيات المبرمة أو من خالل 

يتم الحصول على كشف من الدائرة الطالبة تتضمن أسماء الطلبة المـستلمين            . ب

لهذه الكتب وتواقيعهم ويرسل هذا الكشف مع الفاتورة إلى الدائرة المالية للصرف            

  .بموجبه

جل خـاص بهـا     تعاد الكتب الزائدة عن أعداد الطلبة إلى المكتبة وتدون في س          . ج

  .ألخذها في الحسبان عند الحاجة إليها

  استعارة  المواد المكتبية

  :  ٥٧ المادة 

  :تتبع في شأن استعارة المواد المكتبية القواعد التالية

خمسة عشر كتابا كحد أقـصى لفـصل        ) ١٥(لعضو هيئة التدريس أن يستعير      . أ

  .دراسي قابل للتجديد

ثالثة كتب لمدة   ) ٣(هيئة التدريس استعارة    للطلبة والعاملين من غير أعضاء      . ب

  .أسبوعين

ال يجوز إعارة المراجع واعدا الـدوريات والمجموعـات والكتـب النـادرة             . ج

  .والمخطوطات والوثائق واألفالم والشرائح

بـصورة ليليـة    إالال يجوز تجديد إعارة الكتاب إذا كان مطلوبا لرفوف الحجز           . د

  .فقط

 الكتاب مطلوبا ألكثر من شخص مـن فئـة واحـدة            يراعى التناوب إذا كان   . هـ

  .وتراعى األولوية في حالة اختالف الفئة

  :  ٥٨ المادة 

توضع الكتب في رفوف الحجز باقتراح من أعضاء هيئة التدريس أو بمبادرة من             

  .المكتبة
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  :  ٥٩ المادة 

نتهـاء  يوجه مدير المكتبة أشعارا إلى المستعير يطالبه فيه برد ما بحوزته بعد ا            . أ

  .مدة اإلعارة

يخطر مدير المكتبة الجهة المسؤولة عن المستعير المخالف التخاذ اإلجراءات          . ب

  .المناسبة في حقه أذا لم يعيد الكتب المستعارة خالل اليوم المحدد لإلشعار

  :  ٦٠ المادة 

يخضع كل من يتسبب عمدا في إتالف أية مـادة مكتبيـة لالجـراءات التأديبيـة                

  . في النظام الخاضع له المتسبب عليهاصالمنصو

  :  ٦١ المادة 

يلتزم المستعير دفع ثالثة أمثال قيمة شراء المواد المكتبيـة المتلفـة أو المفقـودة               

  .باالضافة الى تكاليف التجليد ما لم يقدم الشخص نسخة مماثلة

  :  ٦٢ المادة 

  :يخضع مخالفو قواعد اإلعارة للغرامات التالية

عن إرجاع الكتاب المستعار في الموعد المحدد مـدة تزيـد           أذا تخلف المستعير    . أ

  .فلس عن كل يوم تأخير) ١٠٠(على ثالثة أيام فانه يغرم 

أذا تخلف مستعير مادة مكتبية استعاره ليلية عن أعادتها في الوقت المحدد فأنه             . ب

فلس عن كل ساعة تأخير على أن تبدأ اإلعارة قبل نصف ساعة من             ) ١٠٠(يغرم  

  .لدوام وتنتهي بعد نصف ساعة من بداية دوام اليوم التاليانتهاء ا

يحرم المستعير المتخلف عن إعادة الكتاب المستعار في الموعد المحـدد مـن             . ج

  .االستفادة من خدمات المكتبة حتى يعيد ما بحوزته من كتب مستعارة

  :  ٦٣ المادة 

  .ر بدل فاقديدفع الطالب الذي يفقد بطاقته المصروفة من المكتبة نصف دينا

  :  ٦٤ المادة 

مدير المكتبة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات ويخضع في ذلـك للتعليمـات             

  .جهاز الرقابة
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  :  ٦٥ المادة 

تعتبر الكتب المقررة والمصروفة لطالب الجناح العسكري مـواد مـستهلكة وال            

  .يطالب بها التلميذ بعد استالمه لها

  أحكام عامة

  :  ٦٦ المادة 

كل دائرة بتفويض احد موظفيها الستالم كافة المستلزمات المصروفة لها من           تقوم  

دائرة اللوازم على أن يقوم هذا الموظف بصرف العهدة المستلمة على المعنيين في             

  .دائرته بموجب سندات صرف فرعية مرقمة ترسل نسخة منها إلى دائرة اللوازم

  :  ٦٧ المادة 

د المستهلكة واالتفاق مع دائرة اللوازم وتـصرف        يتم تحديد احتياجات الدوائر للموا    

  .في مطلع كل شهر

  :  ٦٨ المادة 

يجرى جرداً سنويا لكافة مستودعات مرافق الجامعة، ويكتب تقرير فـي المـواد             

  .الراكدة والتي تستعمل لمساءلة الجهة التي قامت بطلبها

  :  ٦٩ المادة 

  .٦/٦/١٩٨٩تسرى هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


