نظام رقم ( ) 59لسنة 1999

نظام الموازم واألشغال في الجامعة الهاشمية

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

المادة( :) 1يسمى ىذا النظام ( نظام الموازم واألشغال في الجامعة الياشمية لسنة  ) 1999ويعمل بو من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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

 :الجامعة الياشمية.

المجمس

 :مجمس أمناء الجامعة.

مجمس العمداء

 :مجمس العمداء في الجامعة.

الوحدة

 :أي وحدة من وحدات الجامعة.

مدير الشؤون المالية

 :مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.

المجنة

 :لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.

الرئيس

العميد

المدير

دائرة الموازم

مدير الموازم
الموازم

أدناه

 :رئيس الجامعة .

 :أي عميد في الجامعة.

 :مدير أي وحدة إدارية أو مركز في الجامعة.
 :دائرة الموازم في الجامعة.
 :مدير دائرة الموازم.

 :األموال المنقولة الخاصة بالجامعة والالزمة ليا ،والخدمات
المتعمقة بيا من صيانة وتامين وغيرىا.
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المواد المكتبية

األشغال

 :الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخ ارئط والرسائل الجامعية،
واألفالم والشرائح والصور واالسطوانات ،واألشرطة والبرامج واألقراص

المدمجة الالزمة ألغراض المكتبة.

 :إنشاء وصيانة وتعديل المباني والطرق والمنش آت اليندسية بمختمف
أنواعيا العائدة لمجامعة ،بم ا في ذلك إجراء الدراسات ،ووضع

التصاميم الخاصة بيذه األشغال  ،واإلشراف عمى تنفيذىا وتشغيميا،

وكل ما يمزم ذلك من

مخبريو

أجيزة ومواد ولوازم وفحوصات

وميدانية ،وأعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية أو مينية تتعمق

الشخص
المشترك

باألشغال.

 :الشخص الطبيعي أو المعنوي.

 :أي شخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات الموازم،
المكتبية أو األشغال.

أو المواد

المتعيد أو المقاول

 :أي شخص أحيل عميو عطاء لتوريد الموازم،

المستشار

الوازم.
 :أي شخص يقدم خدمات فنية تتعمق باألشغال أو الخدمات أو ل

السعر

لمجامعة ،أو لتنفيذ األشغال ليا.

أو المواد المكتبية

 :ثمن أو قيمة الموازم أو المواد المكتبية أو كمفة األشغال ،حسب
مقتضى الحال.

الموازم
المادة ( :) 3تتولى دائرة اللوازم الميام والصالحيات التالية-:

أ -االتصال بمصادر توريد الموازم داخل المممكة وخارجيا ،وتزويد المجنة والجيات

األخرى المختصة بشراء الموازم في الجامعة بالمعمومات التي تتوافر لدييا عن تمك

المصادر.
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ب -توفير الموازم لمجامعة وفحصيا وتسمميا وتسجيميا وترميزىا وتخزينيا
في مستودعاتيا ،والتامين عمييا

وصيانتيا وجردىا و

اإلشراف

وتنسيقيا
عمييا

وتوزيعيا ،ومراقبة المخزون السمعي ومدى صالحيتو ،وفقا ألحكام ىذا النظام.

ج -تصنيف الموازم والمستودعات الخاصة بيا وفق األساليب الحديثة في

إدارة

الموازم وتنظيم المستودعات  ،وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجيات األخرى في
الجامعة .

المادة ( ) 4أ -يتم شراء الموازم وفقا لمصالحيات التالية ،عمى أن يراعى الحصول على الموازم
بأفضل األسعار والشروط ودرجة الجودة  ،وأن يتم ىذا الشراء باستدراج عروض

كمما أمكن ذلك-:

 )1بقرار من رئيس القسم األكاديمي أو مدير الدائرة إذا كانت قيمة الموازم ال تزيد
عمى مائتي دينار.

 )2بقرار من مدير الموازم إذا كانت قيمة الموازم ال تزيد عمى خمسمائة دينار.
 )3بقرار من العميد أو المدير إذا كانت قيمة الموازم ال تزيد عمى ألف دينار.
 )4بقرار من نائب الرئيس إذا كانت قيمة الموازم ال تزيد عمى
دينار.

ألفين وخمسمائة

 )5بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة الموازم ال تزيد عمى خمسة آالف دينار.

ب ) 1-إذا زادت قيمة اللوازم عمى خمسة آالف دينار ولم تتجاوز عشرة آالف دينار،
فيتم شراؤىا بقرار من العميد أو المدير  ،بنا ء عمى تنسيب لجنة "عطاءات
فرعية /لوازم " ،يشكميا الرئيس من ممثل عن كل من دائرة

الموازم ووحدة

الشؤون المالية والجية المعنية بالموازم  .وتعمل ىذه اللجنة لمدة سنة واحد ة،

وتعقد اجتماعاتيا بحضور جميع أعضائيا  ،وتتخذ تنسيباتيا باإلجماع أو
باألكثرية.

 ) 2إذا زادت قيمة الموازم المراد شراؤىا عمى عشرة

آالف دينار فيتم شراؤىا

بواسطة المجنة عن طريق عطاء ،وفقا ألحكام ىذا النظام.
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المادة ( ) 5أ -يقدم طمب شراء الموازم

إلى دائرة الل وازم ،قبل مدة كافية لتمكينيا من القيام

بإجراءات الشراء ،بما في ذلك إحالة الطمب لمجنة المختصة.

ب -يتم شراء الموازم التي تزيد قيمتيا عمى مائتي دينار بموجب طمب صادر عن
الرئيس أو العميد أو المدير ،أو ممن يفوضو كل منيم بذلك خطيا ،عمى

أن

يتضمن طمب الشراء وصفا وافياً لموازم المطموب شراؤىا ،ومواصفات كاممة ليا أو
أن يرفق بالطمب تمك المواصفات.

المواد المكتبية

المادة( :) 6تتولى المكتبة الميام والصالحيات التالية-:
أ-

االتصال بمصادر توريد المواد -المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية

داخل المممكة وخارجيا ،وتزويد الل جنة والمجان الفرعية والجيات

األخرى

المختصة بالمواد المكتبية بالمعمومات التي تتوافر لدييا عن تمك المصادر.

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

واعارتيا واىداؤىا

وتبادليا ،واإلشراف عمييا ومراقبة استعماليا ،وفقا ألحكام ىذا النظام.

وصف
المادة (:) 7تقدم طمبات شراء المواد المكتبية إلى المكتبة عمى أن يتضمن طمب ش ار ئىا
اً
افي ليا.
و اً

المادة (:) 8يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ،عمى أن يراعى في ذلك
الحصول على أفضل الشروط واألسعار وبدل االشتراك وفقا لمصالحيات التالية-:
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أ  -لمدير المكتبة-:
)1

ولو

شراء مواد مكتبية ال تزيد قيمتيا عمى خمسمائة دينار في المرة الواحدة،

آالف

شراء مواد مكتبية تزيد قيمتيا عمى خمسمائة دينار وال تتجاوز خمسة

توصي مسبقة من لجنة يؤلفيا الرئيس من ثالثة من العاممين في
ة
دينار ،بناء عمى

الجامعة لمدة سنة واحدة.

)2

االشتراك في الدوريات المحمية والعالمية وتجديد االشتراك فييا ،بأفضل

الشروط

)3

ولو ،في حاالت خاصة يقدرىا ،تفويض أي من العاممين في الجامعة أو

غيرىم

واألسعار.

شراء مواد مكتبية من خارج المممكة ال تزيد قيمتيا عمى خمسمائة

ب -إذا زادت قيمة المواد المكتبية المراد شراؤىا عمى خمسة آالف دينار ولم

دينار.

عشرة آالف دينار ،فيتم شراؤىا بقرار من الرئيس ،بناء عمى تنسيب

تتجاوز

لجنة "

عطاءات فرعية  /مواد مكتبية" ،يشكلىا الرئيس من ثالثة من العاممين في الجامعة.

ج -يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة
تزيد قيمتيا عمى ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفيا الرئيس من ثالثة

المتخصصين والخبراء في المواد المراد شراؤىا من

داخل

وتخضع ق اررات ىذه المجنة لممصادقة ،وفقا ألحكام ىذا

النظام.

التي

أشخاص من

الجامعة أو خارجيا،

د -إذا زادت القيمة المقدرة لممواد المكتبية المطموب شراؤىا عمى عشرة آالف
فيتم شراؤىا عن طريق المجنة ،وفقا ألحكام ىذا النظام.

دينار ،

المادة (:) 9تتو لى لجنة يؤلفيا مدير المكتبة من ثالثة من موظفييا مسؤولية تسمم المواد

المكتبية الموردة لممكتبة إذا كانت قيمتيا ال تزيد عمى ألف دينار ،واذا زادت القيمة
عمى ألف دينار يتم التسمم من قبل لجنة يؤلفيا الرئيس ،بناء عمى تنسيب مدير

المكتبة  ،وتقوم كل من المجنتين بتسمم تمك المواد وفقا لمشروط والمواصفات وجميع

األمور الواردة في قرار إحالة عطاء توريدىا ،والعقود واالتفاقيات التي أبرمت بشأنيا ،
والق اررات المتعمقة بيا.
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المادة( :) 10أ  -يجوز إىداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقا لمصالحيات
.1

التالية:

كتابمن عناوين مختمفة
لمدير المكتبة إىداء ما ال يزيد عمى خمسة وعشرين اً

لمجية الواحدة ،وبنسخة واحدة من كل عنوان ،عمى

أن ال تزيد قيمة ما يتم

إىداؤه في المرة الواحدة في ىذه الحالة عمى مائة دينار ،و أن ال تتجاوز قيمة

.2

ما يتم إىداؤه في السنة ألف دينار.

لمرئيس ،بناء عمى تنس يب مدير المكتبة ،إىداء ما ال يزيد عمى مائتين

كتابمن عناوين مختمفة لمجية الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان،
وخمسين اً
عمى أن ال تزيد قيمة ما يتم اىداؤه في المرة الواحدة في ىذه الحالة عمى ألف

.3

دينار ،وأن ال تتجاوز قيمة ما يتم إىداؤه في السنة خمسة آالف دينار.

إذا زاد عدد الكتب المراد إىداؤىا عمى مائتين وخمسين كتاباً

فيت اإلىداء بقرار من مجمس العمداء.
مختمفة لمجية الواحدة ،م

من عناوين

ب-يكون إىداء الكتب من مكتبة الجامعة لممؤسسات والييئات الثقافية ذات ا لنفع

العام ،وال يجوز إىداؤىا لألفراد أو المؤسسات ذات النفع الخاص ،أو التي تعمل
من أجل الربح أو الكسب المادي.

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

 .1بقرار من مدير المكتبة ،بناء عمى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفيا من
ثالثة من موظفي المكتبة ،إذا كانت القيمة األصمية لممواد المكتبية المراد
إتالفيا أو المفقودة ال تزيد عمى مائتين وخمسين دينا اًر.

 .2بقرار من الرئيس ،بناء عمى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفيا برئاسة
مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة،

إذا كانت القيمة

األصمية لممواد المكتبية المراد إتالفيا أو المفقودة ال تزيد عمى خمسة آالف

دينار.
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 .3بقرار من مجمس العمداء ،بناء عمى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفيا

مجمس العمداء ،إذا زادت القيمة األ صمية لممواد المكتبية المراد إتالفيا أو
المفقودة عمى خمسة آالف دينار.

ب -تتم عممية اإلتالف بإشراف لجنة يؤلفيا الرئيس من ثالثة من العاممين في
الجامعة ،الذين لم يشتركوا في
الفقرة(أ) من ىذه المادة.

أي من المجان المنصوص عمييا في

األشغال
المادة(:) 12تتولى دائرة اليندسة والصيانة في الجامعة الميام والصالحيات التالية-:
أ  -تنفيذ األشغال الخاصة بالجامعة.

ب-اإلشراف عمى األشغال التي ينفذىا المتعيدون ،ومراقبة تنفيذىا

بواسطة الدائرة ،أو باالشتراك مع متعيدين آخرين ،أو مستشارين.

ج -فحص األ شغال الخاصة بالجامعة ،وتسمميا
باالشتراك مع مستشارين.

إما مباشرة

إما مباشرة بواسطة الدائرة،

أو

د -القيام بأعمال الصيانة لألشغال الخاصة بالجامعة ،إما مباشرة أو عن طريق
المتعيدين ،وفقاً لمصالحيات المنصوص عمييا في ىذا النظام.

ىـ حفظ وثائق ومخططات وخرائط أراضي ومباني ومرافق وأشغال الجامعة.
المادة( :) 13تنفذ أشغال الجامعة ،وفقاً ألحكام ىذا النظام ،إبحدى الطرائق التالية-:
أ  -التنفيذ المباشر بواسطة دائرة اليندسة والصيانة.
ب -التمزيم المباشر بدون عطاء.

ج -طرح العطاءات.

المادة ( :) 14يقدم طمب تنفيذ األ شغال إلى دائرة اليندسة والصيانة ،عمى أن يتم تنفيذ األ شغال

التي تتجاوز كمفتيا المقدرة خمسمائة دينار بطمب من الرئيس أو العميد أو المدير،
أو ممن يفوضو أي منيم بذلك.
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المادة (:) 15أ -يتم تنفيذ ا ألشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ،عمى

أن يراعى عند

اإلحالة الحصول عمى أفضل األسعار والشروط ودرجة الجودة وفقاً لمصالحيات
التالية-:

 . 1بقرار من العميد أو المدير أو مدير دائرة الو ندسة والصيانة إذا كانت كمفة
األشغال ال تزيد عمى ألف دينار.

 . 2بقرار من نائب الرئيس المفوض بذلك إذا كانت كمفة األ شغال ال تزيد عمى
ألفين وخمسمائة دينار.

 . 3بقرار من الرئيس إذا كانت كمفة األشغال ال تزيد عمى خمسة آالف دينار.

 . 4بقرار من العميد أو المدير ،بناء عمى تنسيب من إحدى المجان المنصوص

عمييا في الفقرة (ب) من ىذه المادة ،إذا كانت كمفة األشغال ال تزيد عمى

خمسة آالف دينار وبقرار من الرئيس ،بناء عمى تنسيب إحدى تمك المجان،

إذا كانت كمفة األشغال تزيد عمى خمسة آالف دينار ،وال تتجاوز عشرة آالف

دينار.

ب -تنفيذاً ألحكام البند( ) 4من الفقرة (أ) من ىذه المادة ،يشكل الرئيس لجنة

عطاءات فرعية /أشغال " يشترك في كل منيا ممثل عن كل من وحدة الشؤون

المالية ،ودائرة اليندسة والصيانة ،والكمية

"

أو الوحدة اإل دارية المعنية باألشغال

المراد تنفيذىا ،وذلك بتنسيب من العميد أو المدير المعني .وتعمل ىذه المجنة لمدة

سنة واحدة قابمة لمتجديد مرة واحدة ،وتعقد اجتماعاتيا بحضور جميع
وتتخذ ق ارراتيا بالتنسيب لمجية المختصة بصالحية تنفيذ
باألكثرية.

أعضائيا ،

األشغال باإلجماع أو

ج -إذا زادت كمفة األ شغال المراد تنفيذىا عمى عشرة آالف دينار فيتم تنفيذىا عن
طريق عطاء بواسطة المجنة ،وفقاً ألحكام ىذا النظام.

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

 . 1مدير الشؤون المالية في الجامعة-نائبا لمرئيس.
 . 2مدير دائرة اليندسة والصيانة في الجامعة.
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 . 3مدير دائرة الموازم في الجامعة.

 . 4العميد /مدير الوحدة المعنية بالعطاء ،أو من ينيبو أي منيما.

 . 5اثنين من العاممين في الجامعة يختارىما الرئيس لمدة سنة واحدة قابمة لمتجديد.

ب-تعقد المجنة اجتماعاتيا بدعوة من رئيسيا كمما دعت الحاجة إلى ذلك ،ويكون
أي اجتماع تعقده قانونياً إذا حضره رئيسيا أو نائبو في حال

من أعضائيا عمى األقل  ،عمى أن يكون العميد /مدير

الوحدة المعنية

بالعطاء ،أو من ينيبو أي منوما من بينيم ،وتتخذ ق ارراتيا باإل
باألكثرية  ،واذا تسا وت األصوات يرجح الجانب الذي صوت

االجتماع.

غيابو ،وأربعة
جماع أو

معو رئيس

ج -يعين الرئيس أمين سر متفرغاً لمجنة من موظفي الجامعة ،يتولى حفظ القيود
والسجالت والممفات الخاصة بأعمال المجنة وبالعطاءات والمعامالت المتعمقة

بيا ،ويكون مسؤوالً عن تدقيق نماذج العطاءات واإل عالنات

العائدة ليا،

والتأكد من مدد ىا وتدقيق مرفقاتيا ،ونشر تمك اإل عالنات ومتابعتيا ،والتحقق

من نشرىا قبل فتح العطاءات ،ويعين الرئيس العدد

لمساعدة أمين سر المجنة ،إذا اقتضت الحاجة ذلك.

الالزم من الموظفين

المادة( :) 17أ -تتولى المجنة مسؤولية شراء الموازم والمواد المكتبية وتنفيذ األ شغال إذا كانت
قيمتيا أو كمفتيا المقدرة تزيد عمى عشرة

آالف دينار ،وذلك عن

طريق

العطاءات التي تطرحيا ،وفق اً لألحكام واإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا

النظام ،وتكون ق ارراتيا خاضعة لممصادقة عمى النحو التالي-:

- 1يصادق الرئيس عمى قرار اإل حالة إذا كانت قيمة الموازم أو المواد المكتبية
أو تكمفة األشغال ال تزيد عمى خمسين ألف دينار.

 - 2يصادق مجمس العمداء عمى قرار اإلحالة وفقاً لما يمي-:

أ -إذا كانت قيمة األشغال التي يطمب تنفيذىا تزيد عمى خمسين
دينار وال تتجاوز مائتي ألف دينار.

ألف

ب-إذا كانت قيمة الموازم أو المواد المكتبية تزيد عمى خمسين ألف دينار
وال تتجاوز مميون دينار.
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 - 3يصادق المجمس عمى قرار اإلحالة وفقاً لما يمي-:

أ -إذا كانت قيمة األشغال التي يطمب تنفيذىا تزيد عمى مائتي ألف دينار
ب-إذا كانت قيمة الموازم أو المواد المكتبية تزيد عمى مميون دينار.

ب -ترسل المجنة القرار الذي تصدره ب إحالة أي عطاء إلى الجية المخولة

بالمصادقة عميو ،بمقتضى أحكام ىذه المادة  ،وذلك خالل أربعة عشر يوماً

من صدوره ،وترفق بو التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت لمعطاء في
حال وجودىا ،وإذا لم تصدر تمك الجية قرارىا خالل ثال ثين يوماً من تا ريخ
ورود قرار اإلحالة إلييا فيعتبر ىذا القرار مصادقاً عميو حكماً.

المادة (:) 18عمى الرغم مما ورد في المادة

( ) 17من ىذا النظام ،لمجنة شراء لوازم

أو مواد

مكتبية أو تنفيذ أشغال لمجامعة بالتفاوض مع المتعيدين وتمزيميم توريد تمك الموازم

أو المواد ا لمكتبية أو تنفيذ األشغال المطموبة دون طرح عطاء ،وذلك في أي من

الحاالت التالية ،بعد استدراج عدد مناسب من العروض ،عمى أن يتم عرض ق اررات
المجنة التي تتخذىا بمقتضى ىذه المادة عمى الجية المخولة بالمصادقة عمى تمك
الق اررات حسب قيمتيا أو كمفتيا ،وفقاً ألحكام ىذا النظام-:
أ-

في أي حالة استثنائية أو طارئة يقدرىا الرئيس.

ب -إذا تقرر توحيد الصنف لموازم أو المواد المكتبية أو األشغال أو التقميل من

التنويع فييا ،أو لمتوفير في القطع التبديمية ،أو لتوافر الخبرة لدى العاممين في

أجيز أخرى وتشغيميا.
ة
الجامعة في استعمال الموازم أو أي مواد أو

ج -لشراء قطع أو أجزاء مكممة أو آالت أو أدوات أو لوازم أو ميمات ال يتوافر
د-

أي منيا إال لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة أو الجودة المطموبة.

لمحصول عمى خدمات فنية أو ىندسية متخصصة أو استخدام خدمات مينية
أو خبرات عممية ال تتوافر

المستوى المقرر.

إال لدى جية واح دة بالكفاءة المطموبة
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أو

ه -لشراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال أو تقديم خدمات إذا كان ذلك يتم
ـ

بالتعاقد مع مؤسسات حكومية أو تربوية أو ثقافية ،أو كانت أسعار تمك الموازم
أو المواد المكتبية أو كمفة األ شغال أو أجور الخدمات المطموبة م حددة من

قبل السمطات الرسمية.

أو المواد المكتبية أو الخدمات أو

و -إذا كان من غير الممكن شراء الموازم

األشغال المطموبة أو الحصول عمييا أو تنفيذىا إال من مصدر واحد.

ز -لشراء المواشي والدواجن الحية.

ح -لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشر
والمكتبات التجارية في داخل المممكة وخارجيا.

ين والموردين

ط -إذا توجب شراء الموازم أو المواد المكتبية أو الحصول عمى الخدمات أو تنفيذ
األشغال من مصدر معين استناداً إلى نص قانوني ممزم ،أو بموجب عقد

قرض أو تمويل.

المادة (:) 19أ -يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ األ شغال بموجب شروط عامة تقررىا
المجنة ليذه الغاية تتضمن كيفية تسديد

أثمان تمك الموازم أو المواد أو كمفة

األشغال ،واجراءات تسمميا من المتعيدين ،وتمديد مدة التسمم وتحديد التعويضات

عن التأخير في التوريد أو التنفيذ  ،وحاالت وشروط اإل عفاء منيا كمياً أو جزئياً ،
وأثمان نسخ العطاءات واإلعفاء منيا ،وسائر األمور المتعمقة باإلجراءات التنفيذية

لمعطاءات التي تقرر المجنة أو المجان األخرى إحالتيا.

ب-تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة ب أي عطاء ،وذلك تحت طائمة
رفضيا ،وتعتبر تمك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع المتعيد.
طرح العطاءات واحالتها
المادة ( :) 20يعمن رئيس المجنة عن طرح العطاء قبل مدة ال تقل عن خمسة عشر يوماً

من

الموعد المحدد لفتحو ،ويجوز في حاالت خاصة تقميص المدة بقرار من الرئيس،

عمى أن ينشر اإلعالن في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محميتين عمى األقل ،

متضمنا الشروط واإلجراءات المتعمقة بالعطاء ،بما في ذلك أنواع الموازم أو المواد
المكتبية أو األشغال المطموبة ،والمدة التي يجب تقديم العروض خالليا ،ومقدار

التمينات التي يترتب عمى كل مشترك في العطاء تقديميا ،وثمن نسخة العطاء.
أ
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المادة( :) 21أ -يراعى عند طرح

أي عطاء أن تحقق شروطو ومواصفاتو و إجراءاتو مبد أ

المنافسة لمجيات المؤىمة والقادرة عمى القيام بااللتزامات المطموبة في

العطاء،

واعطاء مدة كافية لتمك الجيات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض لو.

ب-ال يجوز ألي جية في الجامعة تجزئة الموازم المتماثمة المطموب شراؤىا بمقتضى
أحكام ىذا النظام إلى صفقات متعددة خالل السنة المالية ،ويترتب

عمى تمك

الجيات تحديد حاجتيا من الموازم خالل السنة في مدة ال تتجاوز اليوم األول من
شير نيسان من تمك السنة وذلك لتمكين دائرة الموازم من
واحدة وفق أحكام ىذا النظام.

أتمينيا ليا في صفقة

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

بشنيا ،وسائر الوثائق والمعامالت والمراسالت المتعمقة بيا بالمغة العربية،عمى أنو
أ

يجوز لمجنة أن توافق عمى المخططات والمواصفات والتقارير ال فنية المتعمقة
بالعطاء بالمغة اإل نجميزية.

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

إليداع عروض العطاءات فيو ،ويكون لو ثالثة أقفال بمفاتيح مختمفة ،يحتفظ كل

من رئيس المجنة ومدير الموازم ومدير الشؤون المالية بواحد منيا ،وال

يفتح

ب-يودع المشتركون في أي عطاء عروضيم في صندوق العطاءات في

ظروف

الصندوق إال بحضور المجنة بنصابيا القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات.

مختومة مبيناً عمى ظاىر كل منيا رقم الدعوة لمعطاء ،واسم

صاحب العرض

وعنوانو لغايات التبميغ ،ويجوز أل ي مشترك سحب عرضو بمذكرة موقعة

يودعيا في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.
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منو

المادة( :) 24أ-مع مراعاة أحكام الفقرة(ب) من ىذه المادة ،يترتب عمى المشترك في أي عطاء
أن يقدم لمجنة كفالة بنكية مقطوعة تحددىا المجنة في دعوة العطاء ال

( )% 5خمسة بالمائة من قيمة العرض ال ذي تقدم بو ،أو أن يقدم

تقل عن

تأميناً نقدياً

التمين.
يعادل تمك النسبة ،وال ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو أ

التمين المنصوص عمييا في الفقرة (أ) من ىذه
ب-لمجنة تخفيض نسبة الكفالة أو أ
المادة ،وليا عدم اشتراط تقديم الكفالة

التمين في أي عطاء أو تقديم مبمغ
أو أ

مقطوع فيو ،وليا كذلك إعفاء المشتركين من خارج المممكة في
تقديم كفالة ،عمى أن يتم تقديميا عند اإلحالة.

أي عطاء من

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

وتقر األسعار المقدمة فييا من قبل رئيس اللجنة
لمجنة ،وتفض ظروف العروض ،أ
أو من قبل من يكمفو من

أعضائيا ،ويوقع أعضاء المجنة عمى

العروض

ومرفقاتيا ،وتختم ىذه العروض والمرفقات بخاتم المجنة ،وتنظم خالصة لمعروض
تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ،ومقدار قيمة التكمفة المقدمة بكل عرض،

التمين المرفق به ،أوي معمومات أخرى تراىا المجنة ضرورية ،وتوقع
والكفالة أو أ

تمك الخالصة من قبميا.

ب-تدعو المجنة المشتركين في أي عطاء إلى جمسة فتح العروض دون أن يكون ألي
منيم حق االشتراك في أعمال المجنة ،أو التدخل فييا بأي شكل من

األشكال

ج -يجوز لمجنة  ،بقرار من الرئيس ،أتجيل فتح عروض العطاءات لمدة ال

تتجاوز

شنو.
بما في ذلك االعتراض عمى أي إجراء تتخذه ،أو تقديم المالحظات ب أ

سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحيا ،عمى

أن يفتح الصندوق

العروض وتثبت في محضر ،وأن يتم بيان أسباب التأجيل.
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وتحصى

المادة(:) 26أ -إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة لو يقل عن ثالثة فيترتب عمى المجنة
في ىذه الحالة إعادة العروض إلى أصحابيا دون فتحيا واإل عالن مرة أخرى عن

العطاء ،واذا كان عدد العروض الواردة بعد اإلعالن الثاني يقل عن اثنين ،أو إذا

كانت تمك العروض غير مناسبة أل ي سبب من األ سباب  ،أو كانت األسعار أو

الشروط التي وردت في العروض المقدمة

غير معقولة أو مقبولة  ،أو كانت

العروض ناقصة وتعذر إكماليا فيترتب عمى المجنة في أي حالة من ىذه الحاالت
رفع األمر إلى الجية المخولة بالمصادقة عمى القرار  .ويجوز لتمك الجية  ،بناء

عمى تنسيب المجنة  ،الموافقة عمى إلغاء العطاء وتكميفيا بشراء الموازم أو المواد
المكتبية أو تنفيذ األشغال المقررة عن طريق التمزيم المباشر ،بعد التفاوض مع

المتعيدين عمى أفضل األسعار والشروط.

ب-يجوز لمجنة ،بموافقة الرئيس ،النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب

بشأنو

إذا كان عدد العروض المقدمة ال يزيد ع لى اثنين ،وذلك إذا ثبت لمجنة أل سباب

تبينيا في قرارىا أن الموازم أو المواد المكتبية أو األشغال المطموبة ال يتاجر بيا
أو يقدميا أو يقوم بتنفيذىا إال المشتركان االثنان في العطاء.

المادة(:) 27أ -يترتب عمى المجنة التقيد عند اإل حالة أبفضل العروض المستوفية لشرو ط دعوة
العطاء ،مع مراعاة درجة الجودة المطموبة  ،وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة،
ومدى قدرة المتعيد أو المقاول أو المستشار عمى القيام بالعمل المطموب حسب
الشروط والمواصفات.

ب-إذا وجدت المجنة أن األسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة  ،أو ال تتناسب مع

التقدي ارت الموضوعة لموازم أو المواد المكتبية أو األشغال المطموبة ،فيترتب عمييا

اتخاذ أحد اإلجراءات التالية ،بعد أخذ موافقة الرئيس عمى أي منيا-:

 . 1التفاوض مباشرة مع صاحب العرض األ قرب إلى التقديرات الموضوعة ومن
يميو تدرجا لتخفيض أسعارىم إلى المقدار الذي تراه المجنة مناسباً.

 . 2إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيو أو مع غيرىم ،لمحصول

عمى األسعار والشروط المناسبة ،وتمزيم الموازم أو المواد المكتبية أو األشغال

المطموبة بموجب تمك األسعار والشروط.

 . 3إعادة طرح العطاء.
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ج -تخضع الق اررات التي تصدرىا المجنة بمقتضى أي بند من البنود ( ) 1و( ) 2و() 3
من الفقرة (ب) من ىذه المادة لممصادقة من الجية المختصة بذلك ،بموجب
أحكام ىذا النظام.

المادة ( :) 28لمجنة االستعانة بأي خبير أو فني أو ذي اختصاص ،من العاممين في الجامعة أو
غيرىم ،في دراسة أي عطاء أو العروض المقدمة فيو ،أو أي موضوع آخر مما

يدخل ضمن اختصاصيا بمقتضى أحكام ىذا النظام  .وتصرف لذلك الخبير أو
الفني أو صاحب االختصاص المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارىا ،بناء عمى

بي من ذوي العالقة أو المصمحة
تنسيب المجنة ،عمى أنو ال يجوز لو االتصال أ
في العطاء أو الموضوع الذي كمف بدراستو أو مناقشتو فيو ،إال بحضور المجنة
أو من يفوض إليو ذلك من أعضائيا.

المادة ( :) 29ال يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض ،ويشترط
لقبول أي عرض أن يكون موقعاً من مقدمو ،أو وكيمو القانوني بموجب وكالة

ترفق بالعطاء.

المادة (:) 30أ- 1-ال يجو ز ألي من العاممين في الجامعة

أو أعضاء المجالس فييا االشتراك

في أي عطاء خاص بيا ،أو تمزيمو توريد لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال

لمجامعة.

 - 2يحظر عمى أي متعيد أو مقاول أن يشرك في العطاء

أو المناقصة التي

يقدميا لمجامعة أاًي من العاممين أو أعضاء المجالس فييا ،سواء بطريقة
أو غير مباشرة وذلك تحت طائمة المسؤولية.

مباشرة

ب-ال يجوز أن يشترك أي شخص ،بما في ذلك أعضاء المجنة ،في إصدار قرار

إحالة أي عطاء لمجامعة ،أو شراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال ليا ،إذا

كان بينو وبين أحد المتعيدين المحال ع لييم ذلك العطاء قرابة أو
حتى الدرجة الثالثة.

مصاىرة

ج -يجوز لمجامعة شراء الممكية األدبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاممين
فييا ،وفقاً ألحكام ىذا النظام.
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المادة(:) 31أ -بعد المصادقة عمى قرار اإل حالة من الجية المخولة بذلك ،يبمغ المتعيد الذي

أحيل عميو العطاء قرار اإلحالة خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ

المصادقة ،ويؤخذ توقيعو أو توقيع وكيمو القانوني المفوض إليو التبميغ ،واذا تعذر
تبميغو بيذه الطريقة ،فممجنة إجراء التبميغ بالبريد المسجل عمى العنوان الذي ثبتو
بعرضو ،أو بأي وسيمة من وسائل االتصال الحديثة التي يمكن توثيقيا.

( )% 10عشرة

ب-يقدم المتعيد الذي أحيل عميو العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل

بالمائة من قيمتو أو تكمفتو ،وذلك خالل المدة المحددة في ىذا النظام ،عمى أن

تكون الكفالة سارية ا لمفعول لممدة المقررة في قرار اإل حالة ،ويمكن قبول
الكفالة نقداً تدفع لمشؤون المالية لقاء إيصال رسمي بذلك.

مبلغ

التمينات التي قدميا المتعيد الذي أحيل
ج -يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفاالت و أ
عميو العطاء ،بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفا لة الصيانة ،وتعاد الكفاالت

التمينات األخرى التي قدميا األ شخاص الذين لم تقبل عروضيم ،إما بالبريد
و أ

المسجل عمى عناوينيم المبينة عمى عروضيم،
تواقيعيم عمى تسمميا.

أو تسمم إلييم

بالذات مقابل

د -تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عميو العطاء لدى أمين
سر المجنة ،وتعاد العينات األخرى إلى أصحابيا ما لم يشترط غير ذلك ،وتصبح
ممكاً لمجامعة إذا لم يطمبوا استردادىا خالل ثالثة أشير من تاريخ اإل عالن عن
قرار اإلحالة  ،ويتم إدخاليا في قيود وسجالت الجامعة وفقاً

المعمول بيا.

لألصول الرسمية

المادة(:) 32أ -يوقع الشخص الذي أحيل عميو أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً لمشروط والمواصفات
المقررة لموازم والمواد المكتبية واألشغال المطموبة في العطاء ،عمى أن ينص في
العقد عمى أن تمك الشروط والمواصفات واأل مور األخرى الواردة في دعوة العطاء

وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الممحقة بو ،واألحكام واإلجراءات المنصوص
عمييا في ىذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد.
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ب-ال يجوز لممتعيد الذي أحيل عميو أي عطاء لمجامعة أن يتنازل عنو أو عن أي
جزء منو إلى أي شخص آخر بأي صورة من الصور ،بدون موافقة

المجنة ،وفقاً لمشروط والضمانات التي تقررىا ،عمى

أن يصادق

المجنة من قبل الجية التي سبق ليا وصادقت عمى قرار اإلحالة.

خطية من

عمى موافقة

المادة ( ) 33إذا لم يقم المتعيد الذي أحيل عميو العطاء بعد تبميغو قرار إحالتو عميو بتوقيع عقد
يذ العطاء ،وتقديم الكفاالت والت أمينات المطموبة منو ،بمقتضى
تنف

أحكام ىذا

النظام ،خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبميغو قرار اإل حالة ،فيعتبر مستنكفاً
التمين الذي قدمو عند اشتراكو في
عن تنفيذ العطاء ،ويصادر مبمغ الكفالة أو أ
العطاء ،ولمجنة في ىذه الحالة أن تتخذ اإلجراءات التالية أو أي منيا-:

أ  -إحالة العطاء عمى مقدم العرض األفضل بعد العرض الذي قدمو المستنكف ،
وفقاً لالعتبارات المنصوص عمييا في الفقرة

النظام.

(أ) من المادة ( ) 27من ىذا

ب -إلغاء العطاء واعادة طرحو.

ج -تضمين المتعيد المستنكف في الحالتين فرق السعر ،و أي مبالغ أو أضرار
أخرى تمحق بالجامعة ،نتيجة استنكافو.

د -حرمان المتعيد المستنكف من االشتراك في عطاءات الجامعة لمدة ال تقل عن
سنة.

المادة(:) 34أ -إذا تخمف المتعيد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عميو كمياً أو جزئياً  ،أو خالف أي
شرط من شروط العقد ،فيحق لمجنة أن تتخذ بحقو اإلجراءات التالية أو أياً منيا-:
 . 1مصادرة مبمغ الكفالة التي قدميا ذلك المتعيد أو بعضو ضماناً لحسن التنفيذ،
وقيده إيراداً للجامعة ،وينطبق ذلك عمى مبمغ أ
التمين الذي قدمو المتعيد نقداً

عند اشتراكو في العطاء.

 . 2تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة باأل سعار والشروط والطريقة المناسبة،
وتضمين المتعيد أي فرق في األسعار مضافاً إليو ( )% 15خمسة عشر

بالمائة من ذلك الفرق نفقات إدارية ،باإلضافة إلى أي نفقات مباشرة أو غير
مباشرة تحممتيا الجامعة  .وإذا لم تكن ىناك فروق في األ
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سعار فيضمن

المتعيد ( )% 10عشرة بالمائة من قيمة الموازم التي

تخمف عن توريدىا،

يضاف إلييا أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحممتيا الجامعة.

 . 3فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات.
 . 4حرمان المتعيد المتخمف عن التنفيذ من االشتراك في عطاءات الجامعة لمدة
ال تقل عن سنة.

ب-تقوم المجنة بأي إجراء من اإلجراءات المنصوص عمييا في ىذه المادة والمادة
( ) 33من ىذا النظام ،دون أن تكون ممزمة بتوجيو أي إخطار أو إنذار إلى

المتعيد المستنكف أو المتخمف قبل تنفيذ تمك اإلجراءات.

المادة(:) 35أ -إذا تعذر شراء الموازم أو المواد المكتبية من األ سواق المحمية ،لعدم توافرىا فييا
سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادىا وكانت مصمحة

الجامعة  ،وماىية تمك الموازم ،أو المواد المكتبية ،مما يجب توفيره لمجامعة خال ل

مدة محددة ،فيجوز شراؤىا من األ سواق الخارجية مباشرة،
المجنة وذلك وفقاً لإلجراءات والصالحيات التالية-:

بناء عمى تنسيب

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

العاممين في الجامعة ،يعينيما الرئيس ليذه الغاية ،إذا كانت قيمة اللوازم أو
المواد المكتبية المراد شراؤىا ال تزيد عمى عشرة آالف دينار.

 . 2بموافقة مجمس العمداء ،ويتم الشراء في ىذه الحالة من قبل لجنة من
من العاممين في الجامعة يعينيم الرئيس،
المكتبية المراد شراؤىا تزيد عمى عشرة
دينار.

ثالثة

إذا كانت قيمة الموازم أو المواد

آالف دينار وال تتجاوز مائة ألف

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

أشخاص من العاممين في الجامعة ،يعينيم الرئيس ،إذا كانت قيمة الموازم أو

المواد المكتبية المراد شراؤىا تزيد عمى مائة ألف دينار.
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ب-يجوز لمرئيس إضافة أشخا ص من ذوي الخبرة واالختصاص من غير
في الجامعة إلى أي لجنة من المجان المنصوص عمييا في الفقرة

المادة.

العاممين

(أ) من ىذه

ج -تكون ق اررات المجان المنصوص عمييا في ىذه المادة نيائية في حدود

الصالحيات المخولة ليا ،عمى أن تراعى أحكام ىذا النظام فيما يتعمق بتطبيق
مبدأ المنافسة ،واستدراج العروض.

المادة(:) 36أ -لمرئيس ،بناء عمى تنسيب المجنة ،الموافقة عمى أن يدرج في دعوة العطاء وشروط
عقد تنفيذه ما يمي-:

 . 1زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تقرر توريدىا أو
تنفيذىا لمجامعة ،بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام ىذا النظام ،شريطة أن

تحسب أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة لتمك الموازم أو المواد المكتبية أو
األشغال باألسعار المحددة ليا في العطاء ،و أن ال يتجاوز مجموع أسعار

الكمية الزائدة أو المخفضة ( )% 25خمسة وعشرين بالمائة من أسعار كامل

الكمية المطموبة في العطاء.

بشغال
 . 2االتفاق مع المتعيد الذي أحيل عميو تنفيذ أشغال لمجامعة عمى القيام أ

إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ،ولكنيا ذات عالقة مباشرة

باألشغال المطموب تنفيذىا بموجبو ،عمى

أن ال تتجاوز تكمفتيا ()% 25

خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة العطاء األصمي.

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

الموافقة

األصولية عمى الزيادة أو النقص من الجية التي صادقت عمى قرار اإل حالة،

وذلك قبل قيام المتعيد بتنفيذىا ،ويجب توافر المخصصات الالزمة
الزيادة.

في حال

ج -إذا تجاوز مجموع قيمة أو تكمفة الزيادة المنصوص عمييا في أي من البندين () 1
و ( ) 2من الفقرة (أ) من ىذه المادة ( )% 25خمسة وعشرين بالمائة من مجموع
قيمة أو تكمفة العطاء األ صمي ،فيشترط إقرارىا من قبل الجية التي كانت قد

صادقت عمى قرار إحالة العطاء ،وأن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية
تمك الزيادة.
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تسمم الموازم واألشغال
المادة(:) 37أ -يشكل الرئيس لجنة أو أكثر لتسمم الموازم واألشغال الخاصة بالجامعة ،والتي يتم
توريدىا أو تنفيذىا بعطاء ،وكذلك تسمم المساعدات أو اليبات.

ب-يتم تسمم الموازم التي يتم شراؤىا بصورة مباشرة ،وكذلك

األشغال التي تنفذ بتمك

الصورة ،من قبل لجنة أو أكثر يشكميا العميد أو المدير المختص حسب مقتضى
الحال.

ج-يجوز لمجان العطاءات أن تعيد إلى شخص أو أكثر من ذوي االختصاص والخبرة
من العاممين في الجامعة،

أو غيرىم ،فحص الموازم أو المواد

توريدىا ،لبيان مدى مطابقتيا لمواصفات العطاء.

المكتبية قبل

المادة(:) 38أ -عمى المجنة المشكمة لتسمم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تتعمق بالجامعة

بمقتضى أحكام ىذا النظام ،أن تنظم محض اًر بذلك خالل مدة ال تزيد عمى سبعة
أيام من تاريخ تسمم تمك الموازم أو المواد المكتبية أو األشغال ،وتعطى نسخة منو

لممتعيد مقابل توقيعو ،وعمى المجنة رفض تسمم أي من الموازم أو المواد المكتبية
أو األشغال  ،إذا كانت مخالفة كمياً أو جزئياً لممواصفات والشروط المقررة ،وذلك

تحت طائمة المسؤولية التأديبية ألعضاء المجنة ،وتضمينيم التعويض عن أي
خسارة أو ضرر تتحمموما الجامعة من جراء مخالفة أحكام ىذه الفقرة.

ب-إذا تم رفض تسمم

أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال لمخالفتيا لممواصفات

والشروط المقررة فيترتب عمى لجنة التسمم تبميغ قرارىا بذلك لممتعيد  ،ولو حق

االعتراض عمى القرار ،خالل سبعة أيام من تبميغو إليو ،لدى الجية التي كانت قد

أصدرت قرار توريد أو شراء أو تنفيذ األشغال  ،أو تمزيم توريد أو تنفيذ أي منيا،

وت رفع تمك الجية تقريرىا إلى لجنة العطاءات ،توصي فيو بقبول الموازم أو المواد
المكتبية أو األشغال أو رفضيا ،وترفع المجنة تنسيبيا إلى الرئيس ويكون ق ارره

نيائياً.
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ج -تعتبر الموازم أو المواد المكتبية الموردة لمجامعة قبل تسمميا من المجنة المختصة

بحكم األمانة ،كما تعتبر الموازم والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتيا لممواصفات
والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع لمجامعة

أو لدييا بحكم األ مانة

ألي سبب من األ سباب ،وذلك تحت طائمة المسؤولية

التأديبية  ،وتضمينو

أيضا ،وال يجوز ألي من العاممين في الجامعة

التعويض عن أي خسارة أو ضرر يمحق
الفقرة.

استعماليا أو استعمال جزء منيا

بالجامعة جراء مخالفة أحكام ىذه

د -يمتزم المتعيد  ،بموجب العقد الذي يوقعو مع الجامعة ،بسحب الموازم

المرفوضة

من لجنة التسمم عمى نفقتو خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ

توقيعو عمى محضر التسمم ،إال إذا اقتضت الضرورة سحبيا قبل ذلك الموعد .

واذا تأخر المتعيد عن القيام بذلك في الموعد المقرر ،فيعتبر متنازالً

لمجامعة .ولمجامعة مطالبتو بنفقات سحبيا أو إتالفيا إذا اقتضى األمر ذلك.

عنيا

المادة( :) 39يقدم المتعيد الذي قام بتسميم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة ،أو
كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالو

ا ،تعادل ( )% 5خمسة بالمائة من

مقدارىا ،إذا كانت تمك الموازم أو األشغال تتطمب ذلك ،عمى أن تكون الكفالة

سارية المفعول لممدة المقررة في قرار إحالة العطاء.

إدخال الموازم واخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها
واهداؤها وشطبها وجردها

المادة( :) 40أ -يتم إدخال الموازم في قيود المستودعات بعد تسمميا مباشرة ،وذلك بموجب مستند
اإلدخال المقرر موقعاً حسب األصول  ،ومعز اًز بمحضر التسمم و أمر شراء
اتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بيا أو قرار اإلىداء.
الموازم والف

ب-ال تسجل الموازم القابمة لالستيالك الفوري عند استعماليا ،والتي ال تزيد قيمتيا
عمى مائة دينار في سجالت المستودع ،عمى

أن تدرج عمى الفاتورة الخاصة

بتمك الموازم شيادة بطبيعتيا يوقعيا الشخص الذي اصدر قرار شرائوا.

الم ادة (:) 41يتم صرف الموازم وإخراجيا من المستودع ،وإعادة الموازم الفائضة أو غير الصالحة
لممستودع عمى النماذج المقررة ،وفقاً لمتعميمات التي يصدرىا الرئيس.
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المادة( :) 42تباع الموازم التي ال تحتاج إلييا الجامعة أو غير الصالحة ،بموافقة الرئيس ،بواسطة
لجنة يؤلفيا ليذا الغرض من ثالثة من العاممين في الجامعة ،وتباع بالطريقة التي

تراىا تمك المجنة مناسبة لمصمحة الجامعة ،وفقاً لألحكام التالية-:

أ  .بموافقة نائب الرئيس إذا كان ثمن بيع الموازم ال يزيد عمى ألف دينار.
ب .بموافقة الرئيس إذا زاد ثمن بيع الموازم عمى ألف دينار.

المادة( :) 43تباع المنتجات الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يحددىا الرئيس بموجب تعميمات
يصدرىا ليذا الغرض.

المادة ( :) 44مع مراعاة أحكام المادتين ( ) 4و( ) 8من ىذا النظام ،يجوز لمجامعة القيام بمبادلة

الموازم والمواد المتوافرة لدييا ب أي لوازم أو مواد أخرى تتطمبيا طبيعة االستعمال،

وتقتضييا مصمحة الجامعة.

المادة( :) 45يتم إىداء الموازم من الجامعة وفقاً لمصالحيات التالية-:

أ  .بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة الموازم المراد إىداؤىا ال تزيد عمى ألف دينار
في المرة الواحدة ،عمى أن ال يزيد مجموع قيمة الموازم المو داة بيذه الطريقة

خالل السنة الواحدة عمى خمسة آالف دينار.

ب .بقرار من مجمس العمداء إذا زادت قيمة الموازم عمى ألف دينار ولم تتجاوز
خمسة آالف دينار في المرة الواحدة ،عمى

أن ال يزيد مجموع قيمة الموازم

الميداة بيذه الطريقة خالل السنة الواحدة عمى عشرة آالف دينار.

ج .بقرار من المجمس إذا زادت قيمة الموازم المراد إىداؤىا عمى خمسة آالف دينار
في المرة الواحدة.

المادة(:) 46أ -يتم إتالف الموازم غير الصالحة وتشطب قيودىا ،كما تشطب قيود الموازم المفقودة
وفقاً لألحكام والصالحيات التالية-:

 .1بقرار من العميد المختص أو المدير ،حسب مقتضى الحال ،إذا كانت الموازم
تقتضي اإلتالف السريع ،وكانت قيمتيا ال تزيد عمى ثالثمائة

دينار ،عمى

أن يقدم قرار اإل تالف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم إتالفيا

وأسباب اإلتالف.
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 . 2بقرار من نائب الرئيس ،بناء عمى توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير
الموازم وعضوية اثنين من العاممين في الجامعة يعينيما الرئيس ،وذلك

إذا

كانت القيمة األصمية لموازم المراد إتالفيا أو الموازم المفقودة ال تزيد عمى ألف

وخمسمائة دينار.

 . 3بقرار من الرئيس ،بناء عمى توصية مسببة من لجنة يؤلفيا ليذا

الغرض،

برئاسة عميد الكمية أو مدير الوحدة اإل دارية المعنية بالموازم وعضوية اثنين

من العاممين في الجامعة ،عمى

أن يكون احدىما من

كانت القيمة األصمية لموازم المراد إتالفيا أو المفقودة
آالف دينار.

 . 4بقرار من مجمس العمداء ،بناء عمى توصية
عمييا في البند ( ) 3من ىذه الفقرة ،وذلك

دائرة الموازم ،إذا

ال تزيد عمى خمسة

مسببة من المجنة المنصوص

إذا زادت القيمة األصمية لموازم

المراد إتالفيا أو المفقودة عمى خمسة آالف دينار.

ب-تتم عممية إتالف الموازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفيا الرئيس ،عمى

أن

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

المادة ( :) 47تنظم مستندات إخراج بالموازم التي تم التصرف بيا بالبيع أو اإلىداء ،أو اإلتالف
بمقتضى أحكام ىذا النظام ،ويشار فييا إلى الطريقة التي تم بيا التصرف بالموازم،

وتشطب بعد ذلك من القيود حسب اإلجراءات واألصول المعمول بيا.
اإلشراف عمى الموازم وم راقبتها
المادة (:) 48أ -إذا نقل أي أمين مستودع ،فيتم تسميم الموازم التي في مستودعو

إلى أمين

المستودع الجديد  ،بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو لمقيود الرسمية
لتمك اللوازم ،يتم توقيعيا من الطرفين معاً
توقيعيما.
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 ،ويصادق الرئيس المباشر عمى

ب-إذا تعذر القيام إبجراءات التسميم المنصوص عمييا في الفقرة (أ) من ىذه
فيتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينيا الرئيس ليذه الغاية

المستودع من قبل المجنة إلى المسؤول الجديد وفقاً لمقوائم التي نظمتيا.

المادة

 ،ويسمم

ج -إذا ظير أي زيادة أو نقص في أي من عمميات التسميم أو الجرد ،المنصوص
عمييا في ىذه المادة ،تنظم قوائم مستقمة لكل من الزيادة

جميع األشخاص الذين اشتركوا في أي من ىذه العمميات.

أو النقص ،توقع من

د -يقدم تقرير الجرد لمعميد أو المدير المختص التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنو.
المادة ( :) 49يكون العميد أو المدير مسؤوال عن الموازم المصروفة لكميتو أو وحدتو ،ومراقبتيا

وتمين
ومتابعة طريقة استعم اليا ،وحسن االستفادة منيا في األغراض المقررة ليا ،أ

الوسائل الالزمة لحماية موجودات الكمية أو الوحدة.
المادة ( :) 50عمى جميع

أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بيم

أعمال أمناء

المستودعات ،أو تعيد إلييم لوازم ،أن يقدموا كفاالت مالية مصدقة من

كاتب

العدل بالقيمة التي يحددىا الرئيس ،عمى أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة
عمى تمك الكفاالت.

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

أحكام عامة
المادة ( :) 52يحدد الرئيس الجية المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة عمى العقود واالتفاقيات

التي تنظم تنفيذاً لمق اررات الصادرة عن المجنة ،والمجان ا لفرعية المنصوص عمييا

في ىذا النظام.

المادة ( :) 53ال يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجالت أو الطمبات أو
المستندات المتعمقة بالموازم والمواد المكتبية

أو القيام بأي إضافة إلييا أو بين

سطورىا ،ويجب أن يتم التصويب أل ي قيد بالحبر األحمر  ،وأن يوقع عميو

الشخص الذي قام بيذا اإل جراء باإلضافة إلى توقيع الشخص الذي سمم أو تسمم
الموازم أو الم واد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدىا.
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المادة ( :) 54إذا تسبب أي من العاممين في الجامعة ،أو من سواىم في فقد أو إتالف لوازم أو
مواد مكتبية أو أشغال ،عن قصد أو بسبب الخطأ أو اإلىمال  ،وكانت قيمة ىذه
الموازم أو المواد المكتبية أو كمفة األشغال تزيد عمى مائة دينار ،يشكل الرئيس

لجنة لمتحقيق في الموضوع تقدم نتائج ه إليو التخاذ القرار المناسب أ
بشنو ،حفاظاً

مائ دينار فيتخذ
عمى أموال الجامعة .وأما إذا كانت تمك القيمة أو التكمفة أقل من ة
بشن ىذا الموضوع من قبل العميد أو المدير المختص.
القرار المناسب أ

المادة ( :) 55يتم تأجير األموال المنقولة أو غير المنقولة التي تعود ممكيتيا لمجامعة إذا كانت
لمتجير أو االستثمار ،كما يتم استئجار مثل
فائضة عن حاجتيا ،أو كانت معدة أ
تمك األ موال لتغطية حاجة الجامعة وفقاً لمشروط والتعميمات التي يصدرىا مجمس
العمداء ليذه الغاية.

المادة ( :) 56لمرئيس تفويض أي من صالحياتو المنصوص عمييا في ىذا النظام إلى أي من
نوابو ،أو العاممين في الجامعة ،عمى أن يكون ىذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة ( ) 57يصدر الرئيس التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا النظام.

. 1999 / 8 / 14
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