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  اللوازم القابلة ل�ستھ�ك الفوري التي
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  التعليمات
 

 

٢٧٤  

  تعليمات
  اللوازم القابلة ل�ستھ�ك الفوري التي � تقيد في السج�ت الخاصة والمعتمدة

   في جامعة البلقاء التطبيقية
  
  

رة ى الفقتنادا الادة ) ب(ًاسن المام) ٤٤(من نظم مغال رقوازم وا شسنة ) ٣٨( اللصادرة ١٩٩٨ل ، ال
   . ١٩٩٧ لسنة) ١٣(من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ) ١٨(بمقتضى المادة 

مئة دينار ) ١٠٠(4 تسجل اللوازم القابلة ل8ستھ8ك الفوري عند استعمالھا ، والتي 4 تزيد قيمتھا على " 
ىدرج على أن تستودع ، علج8ت المي سا فا، يوقعھھادة بطبيعتھوازم شك اللة بتلاتورة الخاص الف

  . الشخص الذي أصدر قرار شرائھا
  
  

  :أنواع اللوازم: أو� 
  

التي يتم شراؤھا للكليات والوحدات اCدارية المختلفة باستثناء   :الجرائد والمج�ت والصحف
  . مكتبة المركز ومكتبات الكليات

تم شراؤھ  :الورود الطبيعيةدوات، التي يي المؤتمرات والنراض الزينة فا  غ
  .التي تعقد في الجامعة وغيرھا

التي يتم شراؤھا لتغطية حاجة الجھة الطالبة ،وعليھا مراقبة   :مواد ولوازم ا�حتفا�ت والمعارض
استخدام ھذه اللوازم المشتراه، وضمان ا4ستفادة منھا  كثر 

  . من مرة
ؤھا لزراعتھا في الموسم ، على أن يسجل المنتج التي يتم شرا  :وا+شبالا+بصال 

  .منھا في سج8ت اCنتاج في المزارع
ا4ت   :المرطبات ووجبات الطعام وتوابعھاات وا4حتفرح8ت أو المھم8ل الراؤھا ختم شي يالت

  . الرسمية
التي يتم شراؤھا لغايات تجارب التدريس أو البحث العلمي ،   :حيوانات ومواد تجارب

  .  تعتبر بعد التجربة غير صالحة ل8ستفادة منھاوالتي
اللوازم التي يتم شراؤھا خارج نطاق العطاءات المركزية أو   :مواد ولوازم وقطع مستھلكة

ةة ، الفرعيراؤھا للحاجتم شي يشراء ، والترارات الأو ق
الضرورية ، يقدرھا الشخص الذي أصدر أوامر شرائھا بعد 

المستودعات المركزية ، وليس لھا التأكد من عدم توافرھا في 
ةابع للكليستودع التج8ت المي سدة فة / أرصدة اCداريالوح

  .المشتراةالتي ستستخدم ھذه اللوازم 
ارات وا2ليات قطع غيار السي
، وقطع أعمال وا+جھزة المختلفة

  :الصيانة

ا من القطع التي يتم شراؤھا للتبديل سواء أكان سيتم تركيبتھ
صل ورش الةقبي الجامعارج يانة فصيانة خي ورش ال،أو ف

وليس لھا  والتي يتم شراؤھا لغير غايات التخزين ،، عةالجام
  .أرصدة في المستودع المختص

ة أو   :الكيميائياتابع للكليستودع التي الموفرة فر متة غيادة كيميائيل مك
ل أوة العمب طبيعة ، تتطلدة اCداريراءھا الوحة ش التجرب

ةسرعة الممكندريس أو بالارب التات تجت لغايواء أكان، س
، على أن تسلم كامل الكمية الى مجري التجربة بحث العلميال

  .عن طريق أمين المستودع المختص

  

  :الشروط الواجب التقيد بھا: ثانيا
  



   دائرة اللوازم  وا4شغال العامة
 

 

٢٧٥  

  .ذ ،وتعليماته الناف١٩٩٨لسنة ) ٣٨(ًأن يتم الشراء وفقا لنظام اللوازم وا شغال رقم  �
ًمائة دينار سنويا للوازم المراد شراؤھا من النوعية الواحدة ) ١٠٠(أ4 تزيد قيمة الشراء على  �

  .، والتي يتم شراؤھا من سلف النفقات النثرية
سليم  �ذلك تتص وكستودع المخين المى أمشتراه الوازم المسليم اللشراء بتف الوم موظيق

، وتسليم كافة الوثائق المتعلقة بطلب الشراء ويكون ھذا مقابل الفاتورة المقدمة من قبل المتعھد 
  . التوقيع

ت �ان اسع بياتورة مى الفالتوقيع علتص بستودع المخين الموم أمي يقواردة فوازم ال8مه لل
  .، ثم يقوم بتحويلھا ل8عتماد من الجھة التي أصدرت قرار الشراءالفاتورة

دع المختص بتثبيت المعلومات التالية عليھا بعد است8مه بعد اعتماد الفاتورة يقوم أمين المستو �
  :لھا من موظف الشراء

  . ختم الفاتورة بختم لوازم قابلة ل8ستھ8ك الفوري 4 تقيد في سجل اللوازم .١
  .، وتوقيع موظف الشراءالتأكد من تثبيت رقم طلب الشراء، والجھة الطالبة .٢
يع على الفاتورة ، وضرورة وضوح ا4سم تسليم اللوازم الى الجھة الطالبة مقابل التوق .٣

  . ًكام8 مع الوظيفة
 وذلك بعد احتوائھا ،)طبق ا صل (من الفاتورة  يحتفظ أمين المستودع المختص بنسخة .٤

نواردة مات الى البيانـ١(علشوفات )٣ــي كواردة فواتير الذه الفدوين ھوم بتم يق، ث
  . خاصة

، وذلك خ8ل ث8ثة تير الى الشؤون الماليةويل الفوايقوم أمين المستودع المختص بتح .٥
لكي تقوم الدائرة المالية بإجراءات صرف قيمة الفواتير . أيام من تاريخ اعتماد الفاتورة
  .الى مستحقيھا حسب ا صول

٦. أول ًعلى أمين المستودع إدخال فائض اللوازم التي لم تستخدم في البنود الواردة أو4 ب
، وعلى الجھة المعنية إعادة قطع الغيار القديمة في سج8ت مستودعه حسب ا صول

   . التي يتم تبديلھا والتي تزيد قيمتھا على عشرة دنانير الى المستودع المختص
على أمين المستودع عمل كشف باللوازم القابلة ل8ستھ8ك الفوري، التي 4 تقيد في سج8ت  �

وازواع اللر أنع ذكھر متة أشل سرة كة موازم الخاصمائھام واللراض  ،أسك  غوذل
  .  ويرسل الكشف الى دائرة اللوازم المركزية ،إحصائية

   
  
   
  
   
  

  
  


