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 1999لسنة ( 59)نظام رقم 
نظام الموازم واألشغال في الجامعة الهاشمية  

 والمادة 1987لسنة ( 29)من قانون الجامعات األردنية رقم ( 27)صادر بمقتضى المادة 
 1992لسنة ( 18)من قانون الجامعة الهاشمية رقم ( 7)

 
ويعمل بو من ( 1999معة الياشمية لسنة في الجا واألشغالنظام الموازم ) يسمى ىذا النظام (:1 )المادة

 .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

    أدناهيكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا (:2)المادة 
- :ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك

. الجامعة الياشمية:    الجامعة
  .الجامعة أمناءمجمس :    المجمس
. رئيس الجامعة :    الرئيس

. مجمس العمداء في الجامعة:   مجمس العمداء
. عميد في الجامعة أي:     العميد
. وحدة من وحدات الجامعة أي:    الوحدة
. مركز في الجامعة أو إداريةوحدة  أيمدير :    المدير

. مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة:   مدير الشؤون المالية
. دائرة الموازم في الجامعة:    لموازمدائرة ا
. لجنة العطاءات المركزية في الجامعة:    المجنة

.  مدير دائرة الموازم:    مدير الموازم
والالزمة ليا، والخدمات المنقولة الخاصة بالجامعة  األموال:    الموازم

. بيا من صيانة وتامين وغيرىا المتعمقة
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 ،ئط والرسائل الجامعيةكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخراال:   المواد المكتبية
 واألقراصوالبرامج  رطةواألشلشرائح والصور واالسطوانات، او واألفالم

. المكتبة ألغراضالمدمجة الالزمة 
ت اليندسية بمختمف آوصيانة وتعديل المباني والطرق والمنش إنشاء :األشغال 

الدراسات ،ووضع  إجراءا في ذلك العائدة لمجامعة، بم أنواعيا
عمى تنفيذىا وتشغيميا،  واإلشراف، األشغالالتصاميم الخاصة بيذه 
 مخبريوومواد ولوازم وفحوصات  أجيزةوكل ما يمزم ذلك من 

مينية تتعمق  أومساحة وخدمات واستشارات فنية  وأعمالوميدانية، 
. باألشغال

. المعنوي أوالشخص الطبيعي :   الشخص
المواد  أوشخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات الموازم،  أي:  شتركالم

. األشغال أوالمكتبية 
المواد المكتبية  أوعميو عطاء لتوريد الموازم،  أحيلشخص  أي:  المقاول أوالمتعيد 

.  ليا األشغاللتنفيذ  أولمجامعة، 
. لوازمال أوالخدمات  أو باألشغالشخص يقدم خدمات فنية تتعمق  أي:  المستشار
حسب ، األشغالكمفة  أوالمواد المكتبية  أوقيمة الموازم  أوثمن :                 السعر

 .مقتضى الحال
 
 

 الموازم
 

- :وازم الميام والصالحيات التاليةتتولى دائرة الل (:3)المادة 
االتصال بمصادر توريد الموازم داخل المممكة وخارجيا، وتزويد المجنة والجيات - أ

المختصة بشراء الموازم في الجامعة بالمعمومات التي تتوافر لدييا عن تمك  األخرى
. المصادر
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وتنسيقيا  توفير الموازم لمجامعة وفحصيا وتسمميا وتسجيميا وترميزىا وتخزينيا - ب

عمييا     اإلشراف وصيانتيا وجردىا و في مستودعاتيا، والتامين عمييا
. ىذا النظام ألحكامومدى صالحيتو، وفقا  وتوزيعيا، ومراقبة المخزون السمعي

 إدارة    الحديثة في  األساليبتصنيف الموازم والمستودعات الخاصة بيا وفق - ج
في  األخرىوذلك بالتنسيق والتعاون مع الجيات  ،الموازم وتنظيم المستودعات

 .الجامعة 
 

 ى الموازميراعى الحصول عل أنيتم شراء الموازم وفقا لمصالحيات التالية، عمى - أ (4)المادة 
اء باستدراج عروض ن يتم ىذا الشرأو ،والشروط ودرجة الجودة األسعار بأفضل
- :ذلك أمكنكمما 

كانت قيمة الموازم ال تزيد  إذامدير الدائرة  أو األكاديميبقرار من رئيس القسم  (1
.  عمى مائتي دينار

. عمى خمسمائة ديناركانت قيمة الموازم ال تزيد  إذابقرار من مدير الموازم  (2
. دينار ألفكانت قيمة الموازم ال تزيد عمى  إذاالمدير  أوبقرار من العميد  (3
وخمسمائة  ألفينكانت قيمة الموازم ال تزيد عمى  إذابقرار من نائب الرئيس  (4

. دينار
. دينار آالفكانت قيمة الموازم ال تزيد عمى خمسة  إذابقرار من الرئيس  (5
دينار،  آالفعشرة  الف دينار ولم تتجاوزآوازم عمى خمسة زادت قيمة الل إذا( 1-ب

عطاءات "ء عمى تنسيب لجنة بنا، المدير أوفيتم شراؤىا بقرار من العميد 
الموازم ووحدة  ، يشكميا الرئيس من ممثل عن كل من دائرة "لوازم/فرعية

ة، جنة لمدة سنة واحدلوتعمل ىذه ال. المالية والجية المعنية بالموازمالشؤون 
 أو باإلجماعتنسيباتيا  وتتخذ  ،عضائياأوتعقد اجتماعاتيا بحضور جميع 

.  باألكثرية
الف دينار فيتم شراؤىا آزادت قيمة الموازم المراد شراؤىا عمى عشرة  إذا (2

 .ىذا النظام ألحكامبواسطة المجنة عن طريق عطاء، وفقا 
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وازم، قبل مدة كافية لتمكينيا من القيام دائرة الل إلىيقدم طمب شراء الموازم - أ (5)المادة 
. المختصةالطمب لمجنة  إحالةالشراء، بما في ذلك  بإجراءات

يتم شراء الموازم التي تزيد قيمتيا عمى مائتي دينار بموجب طمب صادر عن  - ب
 نأو ممن يفوضو كل منيم بذلك خطيا، عمى أالمدير،  أوو العميد أالرئيس 

و ألموازم المطموب شراؤىا، ومواصفات كاممة ليا  يتضمن طمب الشراء وصفا وافيًا
 .يرفق بالطمب تمك المواصفات أن

 
 

 المواد المكتبية
 
 

- :تتولى المكتبة الميام والصالحيات التالية(: 6)المادة
المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية  -االتصال بمصادر توريد المواد- أ

 األخرىجنة والمجان الفرعية والجيات داخل المممكة وخارجيا، وتزويد الل
.  المختصة بالمواد المكتبية بالمعمومات التي تتوافر لدييا عن تمك المصادر

توفير المواد المكتبية الالزمة لمجامعة، وفحصيا وتسمميا وتسجيميا وتخزينيا - ب
عارتياوحفظيا، والمحافظة عمييا وتجميدىا وصيانتيا وجردىا  ىداؤىا وا   وا 

  .ىذا النظام ألحكامعمييا ومراقبة استعماليا، وفقا  واإلشراف، وتبادليا
 

 ًاىا وصفئيتضمن طمب شرا أنالمكتبة عمى  إلىتقدم طمبات شراء المواد المكتبية (:7)المادة 
  .ليا ًاوافي

 
يراعى في ذلك  أنيتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض، عمى (:8)المادة 

 -:وبدل االشتراك وفقا لمصالحيات التالية واألسعارالشروط  أفضلى الحصول عل



 5 

 
- :لمدير المكتبة -أ 

ولو       شراء مواد مكتبية ال تزيد قيمتيا عمى خمسمائة دينار في المرة الواحدة، ( 1
الف آ   شراء مواد مكتبية تزيد قيمتيا عمى خمسمائة دينار وال تتجاوز خمسة 

ة مسبقة من لجنة يؤلفيا الرئيس من ثالثة من العاممين في دينار، بناء عمى توصي
. الجامعة لمدة سنة واحدة

الشروط     بأفضلاالشتراك في الدوريات المحمية والعالمية وتجديد االشتراك فييا، ( 2
.  واألسعار

غيرىم      أومن العاممين في الجامعة  أيولو، في حاالت خاصة يقدرىا، تفويض ( 3
. دينار   تبية من خارج المممكة ال تزيد قيمتيا عمى خمسمائة شراء مواد مك

تتجاوز           دينار ولم  آالفزادت قيمة المواد المكتبية المراد شراؤىا عمى خمسة  إذا- ب
" لجنة          دينار، فيتم شراؤىا بقرار من الرئيس، بناء عمى تنسيب  آالفعشرة 

. امعةالج  ىا الرئيس من ثالثة من العاممين في ، يشكل"مواد مكتبية/ عطاءات فرعية 
التي            يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة - ج

من  أشخاص         لف دينار بقرار من لجنة يؤلفيا الرئيس من ثالثة أتزيد قيمتيا عمى 
خارجيا،  أوالجامعة            داخل المتخصصين والخبراء في المواد المراد شراؤىا من 

. النظام      ىذا  ألحكاموتخضع قرارات ىذه المجنة لممصادقة، وفقا 
 ،دينار           الف آزادت القيمة المقدرة لممواد المكتبية المطموب شراؤىا عمى عشرة  إذا -د

 .ىذا النظام ألحكامفيتم شراؤىا عن طريق المجنة، وفقا 
 

  لى لجنة يؤلفيا مدير المكتبة من ثالثة من موظفييا مسؤولية تسمم المواد تتو(:9)المادة 
ذالف دينار، أكانت قيمتيا ال تزيد عمى  إذاالمكتبية الموردة لممكتبة  القيمة   زادت  وا 

لف دينار يتم التسمم من قبل لجنة يؤلفيا الرئيس، بناء عمى تنسيب مدير أعمى 
بتسمم تمك المواد وفقا لمشروط والمواصفات وجميع المكتبة ، وتقوم كل من المجنتين 

، بشأنيابرمت أحالة عطاء توريدىا، والعقود واالتفاقيات التي إالواردة في قرار  األمور
. والقرارات المتعمقة بيا
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ىداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقا لمصالحيات إيجوز - أ (: 10)المادة
: التالية

من عناوين مختمفة  ًاما ال يزيد عمى خمسة وعشرين كتاب إىداءتبة لمدير المك .1
ال تزيد قيمة ما يتم  أنلمجية الواحدة، وبنسخة واحدة من كل عنوان، عمى 

ن ال تتجاوز قيمة أىداؤه في المرة الواحدة في ىذه الحالة عمى مائة دينار، وإ
. لف دينارأفي السنة  إىداؤهما يتم 

ىداء ما ال يزيد عمى مائتين إيب مدير المكتبة، لمرئيس، بناء عمى تنس .2
من عناوين مختمفة لمجية الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان،  ًاوخمسين كتاب

لف أن ال تزيد قيمة ما يتم اىداؤه في المرة الواحدة في ىذه الحالة عمى أعمى 
. الف دينارآىداؤه في السنة خمسة إن ال تتجاوز قيمة ما يتم أدينار، و

من عناوين  ىداؤىا عمى مائتين وخمسين كتابًاإزاد عدد الكتب المراد  اإذ .3
. ىداء بقرار من مجمس العمداءم اإلمختمفة لمجية الواحدة، فيت

لنفع الكتب من مكتبة الجامعة لممؤسسات والييئات الثقافية ذات ا إىداءيكون -ب
و التي تعمل أص، و المؤسسات ذات النفع الخاأفراد ىداؤىا لألإالعام، وال يجوز 

 .الكسب المادي أوجل الربح أمن 
 

المواد المكتبية غير القابمة لمترميم، وتشطب قيودىا كما تشطب قيود  إتالفيتم - أ (: 11)المادة
- :والصالحيات التالية لألحكام ًاالمواد المفقودة من المكتبة، وفق

يؤلفيا من  بقرار من مدير المكتبة، بناء عمى توصية خطية مسببة من لجنة .1
لممواد المكتبية المراد  األصميةذا كانت القيمة إثالثة من موظفي المكتبة، 

. المفقودة ال تزيد عمى مائتين وخمسين دينارًا أوتالفيا إ
برئاسة  بقرار من الرئيس، بناء عمى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفيا  .2

القيمة  كانت  إذامدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة، 
الف آو المفقودة ال تزيد عمى خمسة أتالفيا إلممواد المكتبية المراد  األصمية
. دينار
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بقرار من مجمس العمداء، بناء عمى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفيا  .3

و أتالفيا إصمية لممواد المكتبية المراد ذا زادت القيمة األإمجمس العمداء، 
. الف دينارآخمسة عمى المفقودة 

في   لجنة يؤلفيا الرئيس من ثالثة من العاممين بإشرافتالف تتم عممية اإل -ب
المنصوص عمييا في  ي من المجانأالجامعة، الذين لم يشتركوا في 

 .من ىذه المادة( أ)الفقرة
 
 

 األشغال
 

- :تتولى دائرة اليندسة والصيانة في الجامعة الميام والصالحيات التالية(:12)المادة
. الخاصة بالجامعة األشغالتنفيذ  -أ 
ما مباشرة إالتي ينفذىا المتعيدون، ومراقبة تنفيذىا  األشغالعمى  اإلشراف-ب

. مستشارين أو، آخرينو باالشتراك مع متعيدين أبواسطة الدائرة، 
و أما مباشرة بواسطة الدائرة، إشغال الخاصة بالجامعة، وتسمميا فحص األ -ج

. باالشتراك مع مستشارين
و عن طريق أما مباشرة إالخاصة بالجامعة،  لألشغالالصيانة  بأعماليام الق -د

. لمصالحيات المنصوص عمييا في ىذا النظام المتعيدين، وفقًا
 .شغال الجامعةأراضي ومباني ومرافق وأىـ حفظ وثائق ومخططات وخرائط 

 
- :ق التاليةحدى الطرائإىذا النظام، ب ألحكام الجامعة، وفقًا أشغالتنفذ (: 13)المادة

. التنفيذ المباشر بواسطة دائرة اليندسة والصيانة -أ 
. التمزيم المباشر بدون عطاء -ب
 .طرح العطاءات -ج

 
شغال ن يتم تنفيذ األأدائرة اليندسة والصيانة، عمى  إلىشغال يقدم طمب تنفيذ األ (:14)المادة

المدير،   وأو العميد أالتي تتجاوز كمفتيا المقدرة خمسمائة دينار بطمب من الرئيس 
. ي منيم بذلكأو ممن يفوضو أ
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ن يراعى عند أشغال باستدراج عدد مناسب من العروض، عمى أليتم تنفيذ ا -أ(:15)المادة
لمصالحيات   والشروط ودرجة الجودة وفقًا األسعارفضل أحالة الحصول عمى اإل

- :التالية
كانت كمفة ذا إندسة والصيانة و مدير دائرة الوأو المدير أبقرار من العميد . 1

. لف دينارأشغال ال تزيد عمى ألا
شغال ال تزيد عمى ذا كانت كمفة األإبقرار من نائب الرئيس المفوض بذلك . 2

. لفين وخمسمائة دينارأ
. الف دينارآشغال ال تزيد عمى خمسة ذا كانت كمفة األإبقرار من الرئيس . 3
حدى المجان المنصوص إعمى تنسيب من و المدير، بناء أبقرار من العميد . 4

ال تزيد عمى  األشغالذا كانت كمفة إمن ىذه المادة، ( ب)عمييا في الفقرة 
حدى تمك المجان، إالف دينار وبقرار من الرئيس، بناء عمى تنسيب آخمسة 

الف آالف دينار، وال تتجاوز عشرة آتزيد عمى خمسة  األشغالذا كانت كمفة إ
. دينار

"         من ىذه المادة، يشكل الرئيس لجنة( أ)من الفقرة ( 4)البند حكامأل تنفيذًا -ب
يشترك في كل منيا ممثل عن كل من وحدة الشؤون " شغالأ/عطاءات فرعية

 باألشغالدارية المعنية و الوحدة اإلأالمالية، ودائرة اليندسة والصيانة، والكمية 
وتعمل ىذه المجنة لمدة . ير المعنيو المدأالمراد تنفيذىا، وذلك بتنسيب من العميد 

، أعضائياسنة واحدة قابمة لمتجديد مرة واحدة، وتعقد اجتماعاتيا بحضور جميع 
 أو باإلجماع األشغالوتتخذ قراراتيا بالتنسيب لمجية المختصة بصالحية تنفيذ 

. باألكثرية
يذىا عن الف دينار فيتم تنفآشغال المراد تنفيذىا عمى عشرة زادت كمفة األ إذا -ج

 .ىذا النظام ألحكام طريق عطاء بواسطة المجنة، وفقًا
 
 

 العطاءات المركزية
 

برئاسة نائب ، "لجنة العطاءات المركزية" تسمى  تؤلف في الجامعة لجنة -أ(: 16)المادة 
- :الرئيس الذي يسميو الرئيس، وعضوية كل من

. نائبا لمرئيس-مدير الشؤون المالية في الجامعة. 1
. دائرة اليندسة والصيانة في الجامعة مدير. 2
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. مدير دائرة الموازم في الجامعة. 3
. ي منيماأو من ينيبو أمدير الوحدة المعنية بالعطاء، / العميد. 4
.  اثنين من العاممين في الجامعة يختارىما الرئيس لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد. 5
ويكون   ذلك،  إلىدعت الحاجة  تعقد المجنة اجتماعاتيا بدعوة من رئيسيا كمما-ب

 وأربعةغيابو،     و نائبو في حال أحضره رئيسيا  إذا اجتماع تعقده قانونيًا أي
الوحدة المعنية       مدير/يكون العميد أن، عمى األقلعمى  أعضائيامن 

 أوجماع ما من بينيم، وتتخذ قراراتيا باإلمنو أيو من ينيبو أبالعطاء، 
ذا، باألكثرية معو رئيس  يرجح الجانب الذي صوت  األصواتوت تسا وا 
. االجتماع

القيود   لمجنة من موظفي الجامعة، يتولى حفظ  مين سر متفرغًاأيعين الرئيس  -ج
وبالعطاءات والمعامالت المتعمقة  عمال المجنةأوالسجالت والممفات الخاصة ب

ائدة ليا، الع   عالنات عن تدقيق نماذج العطاءات واإل بيا، ويكون مسؤواًل
عالنات ومتابعتيا، والتحقق ىا وتدقيق مرفقاتيا، ونشر تمك اإلمن مدد والتأكد

موظفين ال الالزم من من نشرىا قبل فتح العطاءات، ويعين الرئيس العدد 
 .ذا اقتضت الحاجة ذلكإسر المجنة،  أمينلمساعدة 

 
كانت   إذاشغال بية وتنفيذ األمكتتتولى المجنة مسؤولية شراء الموازم والمواد ال   -أ(: 17)المادة

طريق  دينار، وذلك عن  آالفكمفتيا المقدرة تزيد عمى عشرة  أوقيمتيا 
المنصوص عمييا في ىذا  واإلجراءات لألحكام ًاالعطاءات التي تطرحيا، وفق

- :، وتكون قراراتيا خاضعة لممصادقة عمى النحو التاليالنظام
و المواد المكتبية أكانت قيمة الموازم  إذاحالة يصادق الرئيس عمى قرار اإل -1

 .لف دينارأال تزيد عمى خمسين  األشغالو تكمفة أ

 
- :لما يمي حالة وفقًايصادق مجمس العمداء عمى قرار اإل -2

لف أالتي يطمب تنفيذىا تزيد عمى خمسين  األشغالكانت قيمة  إذا- أ
. لف دينارأدينار وال تتجاوز مائتي 

دينار    لفأو المواد المكتبية تزيد عمى خمسين أزم كانت قيمة الموا إذا-ب
. وال تتجاوز مميون دينار
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- :لما يمي حالة وفقًايصادق المجمس عمى قرار اإل -3
لف دينار  أشغال التي يطمب تنفيذىا تزيد عمى مائتي كانت قيمة األ إذا- أ

. ارالمواد المكتبية تزيد عمى مميون دين وأكانت قيمة الموازم  إذا-ب
الجية المخولة  إلىعطاء  أيحالة إالمجنة القرار الذي تصدره بترسل - ب

 عشر يومًا أربعةوذلك خالل  ،حكام ىذه المادةأبالمصادقة عميو، بمقتضى 
لمعطاء في  جريتأمن صدوره، وترفق بو التقارير التي تتضمن الدراسات التي 

ريخ من تا ثين يومًاذا لم تصدر تمك الجية قرارىا خالل ثالإحال وجودىا، و
 .عميو حكمًا فيعتبر ىذا القرار مصادقًا إليياحالة ورود قرار اإل

 
و مواد أمن ىذا النظام، لمجنة شراء لوازم ( 17)عمى الرغم مما ورد في المادة (:18)المادة

لمجامعة بالتفاوض مع المتعيدين وتمزيميم توريد تمك الموازم  أشغالو تنفيذ أمكتبية 
ي من أالمطموبة دون طرح عطاء، وذلك في  األشغالو تنفيذ ألمكتبية و المواد اأ

ن يتم عرض قرارات أالحاالت التالية، بعد استدراج عدد مناسب من العروض، عمى 
المجنة التي تتخذىا بمقتضى ىذه المادة عمى الجية المخولة بالمصادقة عمى تمك 

  -:لنظامىذا ا ألحكام و كمفتيا، وفقًاأالقرارات حسب قيمتيا 
 

. و طارئة يقدرىا الرئيسأحالة استثنائية  أيفي - أ
التقميل من  أو األشغالو أو المواد المكتبية أتقرر توحيد الصنف لموازم  إذا- ب

و لتوافر الخبرة لدى العاممين في ألمتوفير في القطع التبديمية،  أوالتنويع فييا، 
. وتشغيميا أخرى ةأجيز أومواد  أيو أالجامعة في استعمال الموازم 

ميمات ال يتوافر  أولوازم  أو أدوات أو آالت أومكممة  أجزاء أولشراء قطع - ج
. و الجودة المطموبةألدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة  إالي منيا أ

مينية  و استخدام خدمات أو ىندسية متخصصة ألمحصول عمى خدمات فنية - د
و أ   دة بالكفاءة المطموبة ال لدى جية واحإخبرات عممية ال تتوافر  أو

. المستوى المقرر
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ذا كان ذلك يتم إتقديم خدمات  أو أشغالو تنفيذ أمواد مكتبية  أولشراء لوازم - ـه

سعار تمك الموازم أو كانت أو ثقافية، أو تربوية أبالتعاقد مع مؤسسات حكومية 
حددة من الخدمات المطموبة م أجور أوشغال و كمفة األأو المواد المكتبية أ

. قبل السمطات الرسمية
و أو الخدمات أو المواد المكتبية أكان من غير الممكن شراء الموازم  إذا- و

. من مصدر واحد إالو تنفيذىا أالحصول عمييا  أوالمطموبة  األشغال
.  لشراء المواشي والدواجن الحية- ز
ين والموردين لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشر- ح

. والمكتبات التجارية في داخل المممكة وخارجيا
و تنفيذ أو الحصول عمى الخدمات أو المواد المكتبية أتوجب شراء الموازم  إذا- ط

و بموجب عقد أنص قانوني ممزم،  إلى من مصدر معين استنادًا األشغال
 .و تمويلأقرض 

 
شغال بموجب شروط عامة تقررىا بية وتنفيذ األوازم والمواد المكتيجري توريد الل -أ(:19)المادة

كمفة  أوو المواد أتمك الموازم  أثمانالمجنة ليذه الغاية تتضمن كيفية تسديد 
جراءات، األشغال تسمميا من المتعيدين، وتمديد مدة التسمم وتحديد التعويضات  وا 

، جزئيًا وأ عفاء منيا كميًاوحاالت وشروط اإل ،و التنفيذأفي التوريد  التأخير عن
التنفيذية  باإلجراءاتالمتعمقة  األمورعفاء منيا، وسائر واإلنسخ العطاءات  وأثمان

. حالتياإ األخرىو المجان ألمعطاءات التي تقرر المجنة 
ي عطاء، وذلك تحت طائمة أمرفقة بالشروط العامة والخاصة ب تقدم العروض-ب

 .م مع المتعيدمن العقد الذي يبر رفضيا، وتعتبر تمك الشروط جزءًا
 

حالتها طرح العطاءات  وا 
 

من  يعمن رئيس المجنة عن طرح العطاء قبل مدة ال تقل عن خمسة عشر يومًا(: 20)المادة 
الموعد المحدد لفتحو، ويجوز في حاالت خاصة تقميص المدة بقرار من الرئيس، 

، قلصحيفتين يوميتين محميتين عمى األ في يوم واحد في اإلعالنن ينشر أعمى 
المواد  أونواع الموازم أجراءات المتعمقة بالعطاء، بما في ذلك متضمنا الشروط واإل

تقديم العروض خالليا، ومقدار المطموبة، والمدة التي يجب  األشغالو أالمكتبية 
 .مينات التي يترتب عمى كل مشترك في العطاء تقديميا، وثمن نسخة العطاءأالت
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 أجراءاتو مبدإتحقق شروطو ومواصفاتو و أنعطاء  يأيراعى عند طرح - أ(: 21)المادة

العطاء،   المنافسة لمجيات المؤىمة والقادرة عمى القيام بااللتزامات المطموبة في 
عطاء  .العروض لو  مدة كافية لتمك الجيات لدراسة وثائق العطاء وتقديم  وا 

 
شراؤىا بمقتضى  ي جية في الجامعة تجزئة الموازم المتماثمة المطموبألال يجوز -ب

عمى تمك  صفقات متعددة خالل السنة المالية، ويترتب  إلىحكام ىذا النظام أ
من  األولاليوم  الجيات تحديد حاجتيا من الموازم خالل السنة في مدة ال تتجاوز 

مينيا ليا في صفقة أت شير نيسان من تمك السنة وذلك لتمكين دائرة الموازم من 
 .ظامحكام ىذا النأواحدة وفق 

 
تكون جميع الوثائق المتعمقة بالعطاءات والعقود واالتفاقيات التي تبرم  أنيجب (: 22)المادة 

نو أعمى ت المتعمقة بيا بالمغة العربية،نيا، وسائر الوثائق والمعامالت والمراسالأبش
فنية المتعمقة مخططات والمواصفات والتقارير الالن توافق عمى أيجوز لمجنة 
 .نجميزيةة اإلبالعطاء بالمغ

 
تقرره المجنة، يحفظ لدى رئيسيا لمنموذج الذي  يخصص صندوق محكم وفقًا- أ(:23)المادة 

كل   بمفاتيح مختمفة، يحتفظ أقفالويكون لو ثالثة  ،يداع عروض العطاءات فيوإل
يفتح  من رئيس المجنة ومدير الموازم ومدير الشؤون المالية بواحد منيا، وال 

 .ر المجنة بنصابيا القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءاتبحضو إالالصندوق 
 

ظروف     ي عطاء عروضيم في صندوق العطاءات في أيودع المشتركون في -ب
صاحب العرض     عمى ظاىر كل منيا رقم الدعوة لمعطاء، واسم  مختومة مبينًا

منو ي مشترك سحب عرضو بمذكرة موقعة وعنوانو لغايات التبميغ، ويجوز أل
 .يودعيا في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء
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عطاء   ي أمن ىذه المادة، يترتب عمى المشترك في ( ب)الفقرة أحكاممع مراعاة -أ(: 24)المادة
تقل عن  يقدم لمجنة كفالة بنكية مقطوعة تحددىا المجنة في دعوة العطاء ال  أن
 نقديًا تأمينًا  يقدم  أنو أذي تقدم بو، خمسة بالمائة من قيمة العرض ال%( 5)

 .مينأو التأي عرض غير معزز بالكفالة أيعادل تمك النسبة، وال ينظر في 
 

من ىذه ( أ)مين المنصوص عمييا في الفقرة أو التألمجنة تخفيض نسبة الكفالة -ب
تقديم مبمغ  أوعطاء  أيمين في أو التأالمادة، وليا عدم اشتراط تقديم الكفالة 

ي عطاء من أعفاء المشتركين من خارج المممكة في إقطوع فيو، وليا كذلك م
 .حالةيتم تقديميا عند اإل أنعمى  تقديم كفالة،

 
يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني - أ(25)المادة 

لجنة من قبل رئيس الفييا المقدمة  األسعار ألمجنة، وتفض ظروف العروض، وتقر
العروض   عضاء المجنة عمى أعضائيا، ويوقع أو من قبل من يكمفو من أ

ومرفقاتيا، وتختم ىذه العروض والمرفقات بخاتم المجنة، وتنظم خالصة لمعروض 
سماء المشتركين في العطاء، ومقدار قيمة التكمفة المقدمة بكل عرض، أتتضمن 
تراىا المجنة ضرورية، وتوقع   أخرىي معمومات أه، وبمين المرفق أو التأوالكفالة 

 .تمك الخالصة من قبميا
 

 ألين يكون أجمسة فتح العروض دون  إلىي عطاء أتدعو المجنة المشتركين في -ب
شكال األ     شكل من  بأيفييا التدخل  أو عمال المجنة،أمنيم حق االشتراك في 

 .نوأشتقديم المالحظات ب أوتتخذه،  إجراءي أبما في ذلك االعتراض عمى 
 
تتجاوز    جيل فتح عروض العطاءات لمدة ال أبقرار من الرئيس، ت ،يجوز لمجنة- ج

وتحصى    يفتح الصندوق  أنبعد الموعد المحدد لفتحيا، عمى  أيامسبعة 
 .جيلالتأسباب أن يتم بيان أمحضر، والعروض وتثبت في 
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عن ثالثة فيترتب عمى المجنة  طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة لو يقل إذا- أ(:26)المادة
عن  أخرىعالن مرة دون فتحيا واإل أصحابيا إلىعادة العروض إفي ىذه الحالة 

ذا ،العطاء  إذا أو، عن اثنين عالن الثاني يقل كان عدد العروض الواردة بعد اإل وا 
 أو األسعاركانت  أو ،سبابي سبب من األكانت تمك العروض غير مناسبة أل

كانت  أو ،مقبولة أوغير معقولة  الشروط التي وردت في العروض المقدمة
ي حالة من ىذه الحاالت أكماليا فيترتب عمى المجنة في إالعروض ناقصة وتعذر 

بناء  ،ويجوز لتمك الجية. الجية المخولة بالمصادقة عمى القرار  إلى األمررفع 
و المواد أوتكميفيا بشراء الموازم  لغاء العطاء إ، الموافقة عمى عمى تنسيب المجنة

المقررة عن طريق التمزيم المباشر، بعد التفاوض مع  األشغالو تنفيذ أالمكتبية 
 .والشروط األسعار أفضلالمتعيدين عمى 

 
 بشأنو  صدار القرار المناسب إيجوز لمجنة، بموافقة الرئيس، النظر في العطاء و-ب

سباب ذا ثبت لمجنة ألإلى اثنين، وذلك كان عدد العروض المقدمة ال يزيد ع إذا
ال يتاجر بيا   المطموبة  األشغالو أو المواد المكتبية أن الموازم أتبينيا في قرارىا 

 .ال المشتركان االثنان في العطاءإيقوم بتنفيذىا  أوو يقدميا أ
 

دعوة   ط فضل العروض المستوفية لشروأحالة بيترتب عمى المجنة التقيد عند اإل- أ(:27)المادة
مكانية ،العطاء، مع مراعاة درجة الجودة المطموبة التنفيذ ضمن المدة المحددة،  وا 

و المستشار عمى القيام بالعمل المطموب حسب أو المقاول أومدى قدرة المتعيد 
 .الشروط والمواصفات

 
ال تتناسب مع  أو، ي عطاء مرتفعةأالمقدمة في  األسعارن أوجدت المجنة  إذا-ب

فيترتب عمييا  ،المطموبة األشغال أوو المواد المكتبية أت الموضوعة لموازم التقديرا
- :ي منياأخذ موافقة الرئيس عمى أالتالية، بعد  اإلجراءاتحد أاتخاذ 

التقديرات الموضوعة ومن  إلىقرب التفاوض مباشرة مع صاحب العرض األ. 1
. مناسبًا المقدار الذي تراه المجنة إلىسعارىم أيميو تدرجا لتخفيض 

و مع غيرىم، لمحصول ألغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيو إ. 2
 األشغال أوالمكتبية  المواد  أوسعار والشروط المناسبة، وتمزيم الموازم عمى األ

. سعار والشروطالمطموبة بموجب تمك األ
 .عادة طرح العطاءإ. 3
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( 3)و( 2)و( 1)ي بند من البنودأتضى تخضع القرارات التي تصدرىا المجنة بمق- ج

من ىذه المادة لممصادقة من الجية المختصة بذلك، بموجب ( ب) من الفقرة
 .حكام ىذا النظامأ

 
 أوي اختصاص، من العاممين في الجامعة ذ أوفني  أوخبير  بأيلمجنة االستعانة (: 28)المادة 

مما  آخرموضوع  أيو أالعروض المقدمة فيو،  أوي عطاء أغيرىم، في دراسة 
و أوتصرف لذلك الخبير . حكام ىذا النظامأيدخل ضمن اختصاصيا بمقتضى 

ة التي يحدد الرئيس مقدارىا، بناء عمى أصاحب االختصاص المكاف أوالفني 
و المصمحة أي من ذوي العالقة أنو ال يجوز لو االتصال بأتنسيب المجنة، عمى 

ال بحضور المجنة إو مناقشتو فيو، أو الموضوع الذي كمف بدراستو أفي العطاء 
 .عضائياأليو ذلك من إو من يفوض أ

 
ال يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض، ويشترط (: 29)المادة 

و وكيمو القانوني بموجب وكالة أمن مقدمو،  يكون موقعًا أني عرض ألقبول 
 .ترفق بالعطاء

 
    المجالس فييا االشتراك  أعضاءو أمن العاممين في الجامعة  أليز ال يجو-1-أ(:30)المادة

 أشغال  و تنفيذ أمواد مكتبية  أوو تمزيمو توريد لوازم أعطاء خاص بيا،  أي في
 .لمجامعة

 
    و المناقصة التيأيشرك في العطاء  أنمقاول  أومتعيد  أييحظر عمى - 2

مباشرة   المجالس فييا، سواء بطريقة  أعضاءو أمن العاممين  اًيأيقدميا لمجامعة 
 .غير مباشرة وذلك تحت طائمة المسؤولية أو

 
صدار قرار إعضاء المجنة، في أشخص، بما في ذلك  أييشترك  أنال يجوز -ب

 إذا ليا،  أشغالتنفيذ  أوو مواد مكتبية أو شراء لوازم أعطاء لمجامعة،  أي إحالة
مصاىرة    و ألييم ذلك العطاء قرابة حد المتعيدين المحال عأكان بينو وبين 

 .حتى الدرجة الثالثة
 
دبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاممين يجوز لمجامعة شراء الممكية األ- ج

 .ىذا النظام ألحكام فييا، وفقًا



 16 

 
 

حالة من الجية المخولة بذلك، يبمغ المتعيد الذي بعد المصادقة عمى قرار اإل- أ(:31)المادة
عشر يوما من تاريخ  أربعةحالة خالل مدة ال تتجاوز حيل عميو العطاء قرار اإلأ

ذاليو التبميغ، إو توقيع وكيمو القانوني المفوض أالمصادقة، ويؤخذ توقيعو  تعذر  وا 
جراء التبميغ بالبريد المسجل عمى العنوان الذي ثبتو إتبميغو بيذه الطريقة، فممجنة 

 .ئل االتصال الحديثة التي يمكن توثيقياوسيمة من وسا بأي أو ،بعرضو
 

عشرة %( 10)حيل عميو العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل أيقدم المتعيد الذي -ب
ن أو تكمفتو، وذلك خالل المدة المحددة في ىذا النظام، عمى أبالمائة من قيمتو 

لغ مب  حالة، ويمكن قبول لمفعول لممدة المقررة في قرار اإلتكون الكفالة سارية ا
 .يصال رسمي بذلكإتدفع لمشؤون المالية لقاء  الكفالة نقدًا

 
 أحيل  مينات التي قدميا المتعيد الذي أر الشؤون المالية بالكفاالت والتيحتفظ مدي- ج

لة الصيانة، وتعاد الكفاالت عميو العطاء، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفا
ما بالبريد إ لم تقبل عروضيم،  شخاص الذينالتي قدميا األ األخرىمينات أوالت

بالذات مقابل    إلييمو تسمم أالمسجل عمى عناوينيم المبينة عمى عروضيم، 
 .تواقيعيم عمى تسمميا

 
مين أحيل عميو العطاء لدى أتحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي - د

وتصبح ما لم يشترط غير ذلك،  أصحابيا إلىخرى ألاسر المجنة، وتعاد العينات 
عالن عن شير من تاريخ اإلألم يطمبوا استردادىا خالل ثالثة  إذالمجامعة  ممكًا
الرسمية  لألصول في قيود وسجالت الجامعة وفقًا إدخاليا، ويتم اإلحالةقرار 

 .المعمول بيا
 

والمواصفات  لمشروط  لتنفيذه وفقًا عطاء عقدًا أيعميو  حيلأيوقع الشخص الذي - أ(:32)المادة
ن ينص في أالمطموبة في العطاء، عمى  واألشغالررة لموازم والمواد المكتبية المق
الواردة في دعوة العطاء  األخرىمور ن تمك الشروط والمواصفات واألعمى أالعقد 

المنصوص  واإلجراءاتحكام و الممحقة بو، واألأوفي الوثائق والمخططات المرفقة 
 .العقدمن ذلك  عمييا في ىذا النظام تعتبر جزءًا
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 أي   و عن أن يتنازل عنو أعطاء لمجامعة  أيحيل عميو أال يجوز لممتعيد الذي -ب
خطية من   صورة من الصور، بدون موافقة  بأي آخرشخص  أيلى إجزء منو 

عمى موافقة   ن يصادق ألمشروط والضمانات التي تقررىا، عمى  المجنة، وفقًا
 .حالةعمى قرار اإل التي سبق ليا وصادقتقبل الجية  المجنة من

 
حالتو عميو بتوقيع عقد إحيل عميو العطاء بعد تبميغو قرار ألم يقم المتعيد الذي  إذا( 33)المادة 

حكام ىذا أمينات المطموبة منو، بمقتضى أيذ العطاء، وتقديم الكفاالت والتتنف
 حالة، فيعتبر مستنكفًامن تاريخ تبميغو قرار اإل النظام، خالل خمسة عشر يومًا

مين الذي قدمو عند اشتراكو في أو التأعن تنفيذ العطاء، ويصادر مبمغ الكفالة 
- :منيا أي أوالتالية  اإلجراءاتن تتخذ أالعطاء، ولمجنة في ىذه الحالة 

 
 ،فضل بعد العرض الذي قدمو المستنكفاء عمى مقدم العرض األالعط إحالة -أ 

من ىذا ( 27) من المادة( أ) لالعتبارات المنصوص عمييا في الفقرة وفقًا
. النظام

عادةالعطاء  إلغاء -ب . طرحو وا 
 أضرار أوي مبالغ أتضمين المتعيد المستنكف في الحالتين فرق السعر، و -ج

. تمحق بالجامعة، نتيجة استنكافو أخرى
حرمان المتعيد المستنكف من االشتراك في عطاءات الجامعة لمدة ال تقل عن  -د

 .سنة
 

 أيخالف  أو،  جزئيًا أو حيل عميو كميًاأتخمف المتعيد عن تنفيذ العطاء الذي  إذا- أ(:34)المادة
- :منيا أيًا أوالتالية  اإلجراءاتن تتخذ بحقو أشرط من شروط العقد، فيحق لمجنة 

 
التنفيذ،  لحسن  و بعضو ضمانًاأمصادرة مبمغ الكفالة التي قدميا ذلك المتعيد . 1

 مين الذي قدمو المتعيد نقدًاأطبق ذلك عمى مبمغ التلجامعة، وينل إيرادًاوقيده 
 .عند اشتراكو في العطاء

 
المناسبة،  سعار والشروط والطريقة لعطاء مباشرة من قبل الجامعة باألتنفيذ ا. 2

خمسة عشر   %( 15)إليو مضافًا األسعاري فرق في أوتضمين المتعيد 
و غير أنفقات مباشرة  أي إلى باإلضافةدارية، إبالمائة من ذلك الفرق نفقات 

سعار فيضمن ذا لم تكن ىناك فروق في األإو. مباشرة تحممتيا الجامعة
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تخمف عن توريدىا،  بالمائة من قيمة الموازم التي  ةعشر%( 10)المتعيد 
 .تحممتيا الجامعة و غير مباشرة أي نفقات مباشرة ألييا إيضاف 

 
 .فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات. 3
 
لمدة  ن المتعيد المتخمف عن التنفيذ من االشتراك في عطاءات الجامعة حرما. 4

 .ال تقل عن سنة
 
 المنصوص عمييا في ىذه المادة والمادة اإلجراءاتمن  إجراء بأيتقوم المجنة -ب

 إلى إنذار أو خطارإ أين تكون ممزمة بتوجيو أمن ىذا النظام، دون ( 33)
 .جراءاتفيذ تمك اإلو المتخمف قبل تنأالمتعيد المستنكف 

 
سواق المحمية، لعدم توافرىا فييا و المواد المكتبية من األأتعذر شراء الموازم  إذا- أ(:35)المادة

تعذر استيرادىا وكانت مصمحة  أوالجودة  أوو النوع أسواء من حيث الكمية 
ل و المواد المكتبية، مما يجب توفيره لمجامعة خالأوماىية تمك الموازم،  ،الجامعة

بناء عمى تنسيب   سواق الخارجية مباشرة، مدة محددة، فيجوز شراؤىا من األ
- :والصالحيات التالية لإلجراءات المجنة وذلك وفقًا

 
بموافقة الرئيس، ويتم الشراء في ىذه الحالة من قبل لجنة من اثنين من . 1

 وأ  وازم كانت قيمة الل إذاالعاممين في الجامعة، يعينيما الرئيس ليذه الغاية، 
 .الف دينارآالمواد المكتبية المراد شراؤىا ال تزيد عمى عشرة 

 
ثالثة    بموافقة مجمس العمداء، ويتم الشراء في ىذه الحالة من قبل لجنة من . 2

و المواد أكانت قيمة الموازم  إذا من العاممين في الجامعة يعينيم الرئيس،
 ألفمائة  دينار وال تتجاوز  الفآالمكتبية المراد شراؤىا تزيد عمى عشرة 

 .دينار
 
بموافقة من المجمس، ويتم الشراء في ىذه الحالة من قبل لجنة من ثالثة . 3

و أ كانت قيمة الموازم  إذاشخاص من العاممين في الجامعة، يعينيم الرئيس، أ
 .لف دينارأالمواد المكتبية المراد شراؤىا تزيد عمى مائة 
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العاممين   من ذوي الخبرة واالختصاص من غير  صأشخا إضافةيجوز لمرئيس -ب
من ىذه ( أ) لجنة من المجان المنصوص عمييا في الفقرة أيلى إفي الجامعة 

 .المادة
 
تكون قرارات المجان المنصوص عمييا في ىذه المادة نيائية في حدود - ج

 ىذا النظام فيما يتعمق بتطبيق أحكامن تراعى أالصالحيات المخولة ليا، عمى 
 .المنافسة، واستدراج العروض أمبد

 
ن يدرج في دعوة العطاء وشروط ألمرئيس، بناء عمى تنسيب المجنة، الموافقة عمى - أ(:36)المادة

- :عقد تنفيذه ما يمي
و أتقرر توريدىا  أشغالو أمواد مكتبية  أوي لوازم أتخفيض كمية  أوزيادة  .1

ن أىذا النظام، شريطة  امأحكحيل بمقتضى أبموجب عطاء  ،تنفيذىا لمجامعة
و أو المواد المكتبية أو المخفضة لتمك الموازم أالكمية الزائدة  أسعارتحسب 
سعار أن ال يتجاوز مجموع أالمحددة ليا في العطاء، و باألسعار األشغال

كامل  سعار أخمسة وعشرين بالمائة من %( 25)و المخفضة أالكمية الزائدة 
. الكمية المطموبة في العطاء

شغال أشغال لمجامعة عمى القيام بأحيل عميو تنفيذ أاالتفاق مع المتعيد الذي  .2
مباشرة  لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء، ولكنيا ذات عالقة  إضافية

%( 25)ن ال تتجاوز تكمفتيا أالمطموب تنفيذىا بموجبو، عمى  باألشغال
 .األصميخمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة العطاء 

 
الموافقة   من ىذه المادة، يجب الحصول عمى ( أ) عمى الرغم مما ورد في الفقرة-ب

حالة، من الجية التي صادقت عمى قرار اإلو النقص أعمى الزيادة  األصولية
في حال   وذلك قبل قيام المتعيد بتنفيذىا، ويجب توافر المخصصات الالزمة 

 .الزيادة
 
 (1)ي من البندين أالزيادة المنصوص عمييا في  و تكمفةأتجاوز مجموع قيمة  إذا- ج

خمسة وعشرين بالمائة من مجموع %( 25)من ىذه المادة ( أ) من الفقرة( 2) و
من قبل الجية التي كانت قد  إقرارىاصمي، فيشترط و تكمفة العطاء األأقيمة 

ن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية أحالة العطاء، وإصادقت عمى قرار 
 .الزيادة تمك
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واألشغال تسمم الموازم 
 

يتم   شغال الخاصة بالجامعة، والتيلتسمم الموازم واأل أكثرو أيشكل الرئيس لجنة - أ(:37)المادة
 .اليبات أوو تنفيذىا بعطاء، وكذلك تسمم المساعدات أتوريدىا 

 
بتمك التي تنفذ  األشغاليتم تسمم الموازم التي يتم شراؤىا بصورة مباشرة، وكذلك -ب

المدير المختص حسب مقتضى  أويشكميا العميد  أكثرو أالصورة، من قبل لجنة 
 .الحال

 
من ذوي االختصاص والخبرة  أكثر أوشخص  إلىن تعيد أيجوز لمجان العطاءات -ج

المكتبية قبل   المواد  أوو غيرىم، فحص الموازم أمن العاممين في الجامعة، 
 .فات العطاءتوريدىا، لبيان مدى مطابقتيا لمواص

 

تتعمق بالجامعة  أشغالو أمواد مكتبية  أوي لوازم أعمى المجنة المشكمة لتسمم - أ(:38)المادة
سبعة  بذلك خالل مدة ال تزيد عمى  تنظم محضرًا أن ،حكام ىذا النظامأبمقتضى 

، وتعطى نسخة منو األشغالو أو المواد المكتبية أيام من تاريخ تسمم تمك الموازم أ
و المواد المكتبية أي من الموازم أمقابل توقيعو، وعمى المجنة رفض تسمم  لممتعيد

ة، وذلك لممواصفات والشروط المقرر جزئيًاأو  كانت مخالفة كميًا إذا، األشغالو أ
ي أالمجنة، وتضمينيم التعويض عن  ألعضاءديبية أتحت طائمة المسؤولية الت

 .ىذه الفقرة أحكامفة مخال ا الجامعة من جراء مضرر تتحممو أوخسارة 
 

لمخالفتيا لممواصفات  أشغالو أو مواد مكتبية أي لوازم أتم رفض تسمم  إذا-ب
حق   ولو ،والشروط المقررة فيترتب عمى لجنة التسمم تبميغ قرارىا بذلك لممتعيد

ليو، لدى الجية التي كانت قد إمن تبميغو  يامأ، خالل سبعة عمى القرار االعتراض
منيا،  أيو تنفيذ أتمزيم توريد  أو، األشغالو تنفيذ أو شراء أيد قرار تور أصدرت

و المواد أبقبول الموازم   لجنة العطاءات، توصي فيو إلىوترفع تمك الجية تقريرىا 
الرئيس ويكون قراره  إلىرفضيا، وترفع المجنة تنسيبيا  أو األشغالو أالمكتبية 

 .نيائيًا
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سمميا من المجنة المختصة بية الموردة لمجامعة قبل تالمواد المكت أوتعتبر الموازم - ج
لمخالفتيا لممواصفات   مانة، كما تعتبر الموازم والمواد المكتبية المرفوضة بحكم األ

مانة و لدييا بحكم األأ ذا وجدت في مستودع تابع لمجامعة إوالشروط المقررة 
مال جزء منيا استع وأاستعماليا    ي من العاممين في الجامعة ، وال يجوز ألأيضا

، وتضمينو التأديبيةسباب، وذلك تحت طائمة المسؤولية ي سبب من األأل
حكام ىذه أبالجامعة جراء مخالفة  ضرر يمحق  أوي خسارة أالتعويض عن 

 .الفقرة
 

المرفوضة  بموجب العقد الذي يوقعو مع الجامعة، بسحب الموازم  ،يمتزم المتعيد- د
من تاريخ   عشر يومًا أربعةخالل مدة ال تتجاوز  من لجنة التسمم عمى نفقتو

. ذلك الموعد اقتضت الضرورة سحبيا قبل  إذاال إتوقيعو عمى محضر التسمم، 
ذا عنيا  المتعيد عن القيام بذلك في الموعد المقرر، فيعتبر متنازاًل تأخر وا 

 .ذلك األمراقتضى  إذا إتالفياو أولمجامعة مطالبتو بنفقات سحبيا . لمجامعة
 

و أعطاء كفالة صيانة،  أيبموجب  أشغالو أيقدم المتعيد الذي قام بتسميم لوازم (: 39)المادة
خمسة بالمائة من %( 5)، تعادلاكفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالو

ن تكون الكفالة أتتطمب ذلك، عمى  األشغالو أذا كانت تمك الموازم إمقدارىا، 
 .حالة العطاءإقرار سارية المفعول لممدة المقررة في 

 

خراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها  إدخال الموازم وا 
هداؤها وشطبها وجردها  وا 

 

وذلك بموجب مستند  ،الموازم في قيود المستودعات بعد تسمميا مباشرة إدخاليتم - أ(: 40)ةالماد
مر شراء أبمحضر التسمم و ، ومعززًااألصولحسب  دخال المقرر موقعًااإل

. ىداءو قرار اإلأو بوليصة الشحن الخاصة بيا أاتورة الموازم والف
ال تسجل الموازم القابمة لالستيالك الفوري عند استعماليا، والتي ال تزيد قيمتيا -ب

تدرج عمى الفاتورة الخاصة  أنعمى مائة دينار في سجالت المستودع، عمى 
 .ابتمك الموازم شيادة بطبيعتيا يوقعيا الشخص الذي اصدر قرار شرائو

 

و غير الصالحة أعادة الموازم الفائضة إخراجيا من المستودع، وإيتم صرف الموازم و(:41)ادة الم
 .لمتعميمات التي يصدرىا الرئيس لممستودع عمى النماذج المقررة، وفقًا
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غير الصالحة، بموافقة الرئيس، بواسطة  أولييا الجامعة إتباع الموازم التي ال تحتاج (: 42)ةالماد
يؤلفيا ليذا الغرض من ثالثة من العاممين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي  لجنة

- :التالية لألحكام تراىا تمك المجنة مناسبة لمصمحة الجامعة، وفقًا
. لف دينارأكان ثمن بيع الموازم ال يزيد عمى  إذابموافقة نائب الرئيس . أ 
 .دينار لفأذا زاد ثمن بيع الموازم عمى إبموافقة الرئيس . ب

 
تعميمات    تباع المنتجات الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يحددىا الرئيس بموجب(: 43)المادة

 .يصدرىا ليذا الغرض
 

من ىذا النظام، يجوز لمجامعة القيام بمبادلة ( 8)و( 4)المادتين  أحكاممع مراعاة (: 44)المادة
تتطمبيا طبيعة االستعمال،  خرىأمواد  أوي لوازم أالموازم والمواد المتوافرة لدييا ب

 .وتقتضييا مصمحة الجامعة
 

- :لمصالحيات التالية الموازم من الجامعة وفقًا إىداءيتم (: 45)المادة
لف دينار أىداؤىا ال تزيد عمى إذا كانت قيمة الموازم المراد إبقرار من الرئيس . أ 

داة بيذه الطريقة ن ال يزيد مجموع قيمة الموازم الموأفي المرة الواحدة، عمى 
. الف دينارآخالل السنة الواحدة عمى خمسة 

لف دينار ولم تتجاوز أزادت قيمة الموازم عمى  إذابقرار من مجمس العمداء . ب
ال يزيد مجموع قيمة الموازم  أنالف دينار في المرة الواحدة، عمى آخمسة 

. الف دينارآالميداة بيذه الطريقة خالل السنة الواحدة عمى عشرة 
الف دينار آىداؤىا عمى خمسة إزادت قيمة الموازم المراد  إذابقرار من المجمس . ج

 .في المرة الواحدة
 

، كما تشطب قيود الموازم المفقودة لموازم غير الصالحة وتشطب قيودىاا إتالفيتم  -أ(:46)المادة
- :والصالحيات التالية لألحكام وفقًا

 
الموازم  ذا كانتإحسب مقتضى الحال،  ،و المديرأبقرار من العميد المختص  .1

دينار، عمى   تالف السريع، وكانت قيمتيا ال تزيد عمى ثالثمائة تقتضي اإل
 إتالفياتم  بالمواد التي  كشفًا الرئيس متضمنًا إلىتالف يقدم قرار اإل أن

 .تالفاإل وأسباب
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اسة مدير بقرار من نائب الرئيس، بناء عمى توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئ. 2

ذا إالموازم وعضوية اثنين من العاممين في الجامعة يعينيما الرئيس، وذلك 
لف أالموازم المفقودة ال تزيد عمى  أوتالفيا إصمية لموازم المراد كانت القيمة األ
. وخمسمائة دينار

الغرض،     بقرار من الرئيس، بناء عمى توصية مسببة من لجنة يؤلفيا ليذا . 3
دارية المعنية بالموازم وعضوية اثنين و مدير الوحدة اإلأالكمية برئاسة عميد 

 إذادائرة الموازم،    حدىما من ان يكون أمن العاممين في الجامعة، عمى 
ال تزيد عمى خمسة    المفقودة  أوتالفيا إلموازم المراد  األصميةكانت القيمة 

. الف دينارآ
مسببة من المجنة المنصوص بقرار من مجمس العمداء، بناء عمى توصية . 4

لموازم  األصميةذا زادت القيمة إمن ىذه الفقرة، وذلك ( 3) عمييا في البند
 .الف دينارآالمفقودة عمى خمسة  أوتالفيا إالمراد 

 
ن أالموازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفيا الرئيس، عمى  إتالفتتم عممية -ب

ازم، وعضوية ممثل عن كل من تشكل ىذه المجنة برئاسة ممثل عن دائرة المو
 .تالفياإلييا الموازم المراد إالشؤون المالية، والجية التي تعود 

 
 اإلتالف أو، اإلىداءو أبالموازم التي تم التصرف بيا بالبيع  إخراجتنظم مستندات (: 47)المادة 

 ،يقة التي تم بيا التصرف بالموازملى الطرفييا إىذا النظام، ويشار  أحكامبمقتضى 
 .المعمول بيا واألصولجراءات وتشطب بعد ذلك من القيود حسب اإل

 
 عمى الموازم ومراقبتها اإلشراف

 
 أمينلى إمستودع، فيتم تسميم الموازم التي في مستودعو  أمين أينقل  إذا -أ(:48)المادة

الرسمية   لمقيود  أوبموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع  ،المستودع الجديد
، ويصادق الرئيس المباشر عمى لوازم، يتم توقيعيا من الطرفين معًالتمك ال
. توقيعيما
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المادة   من ىذه ( أ)جراءات التسميم المنصوص عمييا في الفقرة إذر القيام بتع إذا-ب

ويسمم  ،فيتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينيا الرئيس ليذه الغاية
. لمقوائم التي نظمتيا ول الجديد وفقًالى المسؤإالمستودع من قبل المجنة 

و الجرد، المنصوص أي من عمميات التسميم أنقص في  أوزيادة  أيظير  إذا -ج
 و النقص، توقع منأعمييا في ىذه المادة، تنظم قوائم مستقمة لكل من الزيادة 

. ي من ىذه العممياتأالذين اشتركوا في  األشخاصجميع 
 .بشأنوجراءات الالزمة و المدير المختص التخاذ اإلأيقدم تقرير الجرد لمعميد  -د

 
و وحدتو، ومراقبتيا أالمدير مسؤوال عن الموازم المصروفة لكميتو  أويكون العميد (: 49)المادة 

مين أغراض المقررة ليا، وتاليا، وحسن االستفادة منيا في األومتابعة طريقة استعم
 .لوحدةو اأالوسائل الالزمة لحماية موجودات الكمية 

 
 أمناءعمال أالمستودعات والموظفين الذين تناط بيم  أمناءعمى جميع (: 50)المادة 

 كاتبيقدموا كفاالت مالية مصدقة من  أنلييم لوازم، إتعيد  أوالمستودعات، 
تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة  أنعمى  العدل بالقيمة التي يحددىا الرئيس،

 .عمى تمك الكفاالت
 

مناء المستودعات، وجرد أيصدر الرئيس التعميمات الخاصة بميام ومسؤوليات (: 51)المادة 
 .لوازم الجامعة وموجوداتيا

 
 عامة أحكام
 

يحدد الرئيس الجية المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة عمى العقود واالتفاقيات (: 52)المادة 
لفرعية المنصوص عمييا لمقرارات الصادرة عن المجنة، والمجان ا التي تنظم تنفيذًا
 .في ىذا النظام

 
 أوالطمبات  أوو السجالت أشطب في الدفاتر  أوحك  أومحو  أي إجراءال يجوز (: 53)المادة 

بين  أو إلييا إضافة بأيو القيام أالمستندات المتعمقة بالموازم والمواد المكتبية 
ع عميو وقن يأ، واألحمري قيد بالحبر ن يتم التصويب ألأسطورىا، ويجب 

و تسمم أتوقيع الشخص الذي سمم  إلى باإلضافةجراء الشخص الذي قام بيذا اإل
 .في قيدىا أواد المكتبية التي وقع الخطو المأالموازم 
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 أولوازم  إتالفو أو من سواىم في فقد أمن العاممين في الجامعة،  أيتسبب  إذا(: 54)المادة 

، وكانت قيمة ىذه اإلىمال أو طأالخو بسبب أ، عن قصد أشغالو أمواد مكتبية 
تزيد عمى مائة دينار، يشكل الرئيس  األشغالو كمفة أو المواد المكتبية أالموازم 

 نو، حفاظًاأالتخاذ القرار المناسب بش إليوه لجنة لمتحقيق في الموضوع تقدم نتائج
فيتخذ ة دينار قل من مائأو التكمفة أكانت تمك القيمة  إذاما أو. الجامعة أموالعمى 

 .و المدير المختصأن ىذا الموضوع من قبل العميد أالقرار المناسب بش
 

ذا كانت إغير المنقولة التي تعود ممكيتيا لمجامعة  أوالمنقولة  األموال تأجيريتم (: 55)المادة 
، كما يتم استئجار مثل مارستثاال أوجير أو كانت معدة لمتأفائضة عن حاجتيا، 

لمشروط والتعميمات التي يصدرىا مجمس  ة الجامعة وفقًاموال لتغطية حاجتمك األ
 .العمداء ليذه الغاية

 
ي من ألى إمن صالحياتو المنصوص عمييا في ىذا النظام  أيلمرئيس تفويض (: 56)المادة 

 .ومحددًا ن يكون ىذا التفويض خطيًاأو العاممين في الجامعة، عمى أنوابو، 
 

 .حكام ىذا النظامأالالزمة لتنفيذ  يصدر الرئيس التعميمات( 57)المادة 
 
 

14 /8 /1999. 

 
 


