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  التعليمات 
  ا�شغالالتنفيذية للفصل الرابع من نظام اللوازم و 

من نظام ) ٦٠(صادره بمقتضى المادة) المواد المكتبية(في جامعة البلقاء التطبيقية 
  ١٩٩٨لسنة ) ٣٨( رقموا�شغالاللوازم 

   

ادةات ):١(المذه التعليمسمى ھوازم  " تام اللن نظع مصل الرابة للفات التنفيذيغالالتعليمي وا'ش ف
  ).المواد المكتبية(جامعة البلقاء التطبيقية

 دلت القرينة على خ7ف إذاالعبارات التالية المعاني المخصصة لھا أدناه إ1 يكون للكلمات و ):٢(المادة
  .ذلك

  . جامعة البلقاء التطبيقية:  الجامعة

  . ١٩٩٨لسنة ) ٣٨( رقم وا'شغالم اللوازم نظا:  النظام

  . رئيس جامعة البلقاء التطبيقية: الرئيس

  .أي عميد في الجامعة أو عميد الكلية الجامعية أو عميد الكلية المتوسطة: العميد

  .المتوسطة كليات المركز أو الكليات الجامعية أو الكليات: الكلية

  .ركز فيھامجموعة من دوائر الجامعة أو أي م: الوحدة

  . في الجامعةاCداريةمدير وحدة الشؤون المالية و :  وا6داريةمدير الشؤون المالية

  .مدير وحدة المكتبة في الجامعة: مدير المكتبة

  . أمين مكتبة الكلية الجامعية أو أمين مكتبة الكلية الجامعية المتوسطة: أمين المكتبة

  . )المركز(طبيقية مكتبة جامعة البلقاء الت: المكتبة الرئيسية

  .مكتبة أي كلية جامعية أو كلية جامعية متوسطة: مكتبة الكلية

  .لجنة العطاءات المركزية في الجامعة أو لجنة العطاءات الفرعية: اللجنة

أسعار  أو باستدراج عروض لتقديم باCع7نلجنة لعملية الشراء التي تتم من خ7ل ا: العطاء
  . مواد مكتبية

  .قيمة المواد المكتبيةثمن أو : السعر

رائط و: الم88واد المكتبي88ةات والخدوريات والمخطوطائق والب والوثةالكتائل الجامعي الرس
صور وا1سطوانات و وا'ف7موشرائح والرطةالرامج ال7زمة  وا'شراضالبة أو'غ  المكتب

  .مكتبة الكلية

دريس أو: الم88ستعيرة تضو ھيئة أو ا أي عي الجامعف فب أو موظدوب طالة أو أي منلكلي
  . المجتمع المحليأفرادمؤسسة أو من 

   ):٣(المادة

 أمين ،أحد رؤساء ا'قسام ا'كاديمية(ء تشكل لجنة مكتبة في الكلية مكونة من ث7ثة أعضا  .أ 
  .تكون مھمتھا اختيار الكتب التي تحتاجھا الكلية) المكتبة و عضو ھيئة تدريس

دباستثناءيتم شراء المواد المكتبية   .ب ة،  الوريات بموجب نماذج خاصة يعدھا مدير المكتب
البيليوغرافية طباعة أو وتمN من قبل أعضاء ھيئة التدريس في الكلية بكافة المعلومات 

  .ومصادقة العميد) أ(، بتوصية من اللجنة المشار إليھا في الفقرة بخط واضح

   

   -:لمديرلنظام  المن) ١٥(من المادة ) أ( من الفقرة) ١( مع مراعاة البند ):٤(المادة

  . نسخة من مؤلفات العاملين في الجامعة) ٢٥ (ا'ردنييننسخ من مؤلفات ) ١٠(شراء   .أ 

  .شراء الكتب الثقافية والمراجع العامة وا1شتراك في الدوريات الثقافية العامة  .ب 

 مواد مكتبية غير متوفرة في المكتبة أو مكتبة أو ايةطلب تصوير مقا1ت من دوريات   .ج 
 مقابل الثمن أو طلبھا بموجب نماذج خاصة تعدھا المكتبة في ا'ردنيةن المكتبات الكلية م

  . ا'ردنيةحال عدم توفرھا في المكتبات 

سمائة   .د ن خمشتراه عات المب و المطبوعن الكتد ثموز ان يزيا1ت 1 يجع الحي جميف
  .دينار في المرة الواحدة

  -:شراء المواد المكتبية ):٥(المادة
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اء المواد المكتبية من الجھة الطالبة بعد حجز المخصصات المالية من وحدة يقدم طلب شر
ة شؤون الماليةالة واCداريي موازنودة فصات المرصن المخصشراء مة الي حالرة ف مباش

 الشراء إجراءاتالكلية أو الوحدة قبل مدة تكفي للقيام بإجراءات الشراء بما في ذلك استكمال 
مدير المكتبة قبل تقديمة الى وحدة الشؤون / طلب الشراء من العميدحتى التسلم على أن يوقع

  -: وحسب التعليمات والص7حيات المبينة تالياواCداريةالمالية 

ى  .١د علة 1 تزية بقيمواد المكتبيراء المص7حيات شة بد الكليوض عمي) ٥٠٠.٠٠(يف
ى د علة و1 تزيات الجامعيار للكليات ا) ٤٠٠.٠٠(دينار للكليطة دينة المتوسلجامعي

  :وذلك بأتباع الخطوات التالية 

  .تقوم الكلية باستدراج عدد مناسب من العروض 1 تقل عن ث7ثة عروض �

شوف  �ي كا فا و تفريغھروض وتحليلھذه العتح ھة بفشتريات بالكلية الموم لجنتق
  .ًمندوبا عن المكتبة يسميه العميدخاصة ويشترط أن يكون 

شتريات بع �ة المة تقوم لجند الكليى عميع تنسيباتھا ال7زم ورفشراء الل قرار الم
 ا'وراق والمصادقة عليه،على أن يرفع مع قرار الشراء جميع الوثائق و Cقراره

  .المتعلقة به

  .توقع لجنة المشتريات على كل فاتورة تم بموجبھا شراء مواد مكتبية �

ى  .٢ة 1 تزيد علواد المكتبية بقيمن خمسة ) ٥٠٠٠.٠٠(شراء المار و1 تقل عآ1ف دين
بواسطة لجنة شراء المواد المكتبية بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفھا ) ٥٠٠.٠٠(

الرئيس من ث7ثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وعلى النحو 
 :التالي 

 من ھذه التعليمات أع7ه يحول طلب الشراء الى لجنة )٥( المادةأحكاممع مراعاة   �
ددتدراج عة 1سواد المكتبيراء المسة  شن خمل عروض 1 تقن العب ممناس

  . عروض

ا  �ستدرجة و تحليلھروض المذه العة ھة بدراسواد المكتبيراء المة شوم لجنتق
شف تفريسيباتھا على كين تنداول مقارنة وتبة وجي كشوفات خاصغ وتفريغھا ف

  .ا'سعار

تقوم لجنة شراء المواد المكتبية برفع تنسيباتھا وعمل قرار الشراء ال7زم الى مدير  �
  .المكتبة للمصادقة عليه من قبله

 التي تمت ا'صليةيتم إرسال قرار الشراء مع نسخة من العروض او العروض  �
ن المالية ًمكم7 لقرار الشراء الى وحدة الشؤوً  بموجبھا والتي تعتبر جزءااCحالة

  . قبل المباشرة بالشراءواCدارية

 التي تمت ا'صلية قرار الشراء مع نسخة من العروض أو العروض إرساليتم  �
ةزءااCحالر جي تعتبا والتتكمال ً  بموجبھة 1سى الكليشراء الرار ال7 لقًمكم

راءاتذي اCجد الغ المتعھة وتبليل ال7زمدة أحي7ل مرار خه القصاھا  عليأق
  .  من تاريخ المصادقة على القراربوعانأس

ى  .٣ا علد قيمتھي تزية التواد المكتبيراء المتم شسة ) ٥٠٠٠.٠٠(يار و1 أ1فخم دين
  . عشرة آ1ف دينار بواسطة لجنة العطاءات الفرعية) ١٠٠٠٠(تتجاوز 

ن  .٤ا عد قيمتھي تزية التواد المكتبيراء المتم شاءات ) ١٠.٠٠٠(ية العططة لجنبواس
  . يةالمركز

يتم شراء المواد المكتبية من حساب التبرعات أو البد1ت بموافقة مدير الشؤون المالية  .٥
  .  بتنسيب من عميد الكلية المختصواCدارية

  -:است7م المواد المكتبية ):٦(المادة  

 المختلفة والتي يتم توريدھا أو تنفيذھا بعطاءات مركزية المكتبيةًتشكل لجانا لتسلم المواد   .أ 
ة أو فواد المكتبيشتريات المة مطة لجنة أو بواسو ) ٥٠٠٠-٥٠٠(رعيى النحك علوذل

  :التالي

  )خارج المركز(مكتبات الكليات الجامعية والمتوسطة  �

  .  مندوب عن مكتبة الكلية-     
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  . مندوب عن قسم المحاسبة في الكلية-     

  .  أمين المكتبة-     

  . مكتبة الجامعة �

  . ة الجامعة مندوب عن مكتب-      

   . واCدارية مندوب عن وحدة الشؤون المالية -      

  . مندوب عن التزويد في المكتبة-      

 ١٠٠٠ أكثر من اCحالة كانت قيمة إذان ديوان المحاسبة في كل لجنة ميشارك مندوب   •
  .دينار

رارات   .ب ي قددة فشروط المحفات و الا للمواصسلم وفقن التسؤولة عة مل لجنون كًتك
  .  بموجبهاCحالة الشراء وبما ينسجم مع العرض التي تمت  قرارات  أواCحالة

على ) المركز(يتم عمل محضر ضبط تسلم داخلي يوقع من ث7ثة من العاملين في المكتبة   .ج 
أن يكون أحدھم من موظفي التزويد في المكتبة للمواد المكتبية الموردة والتي تقل قيمتھا 

  . دينار) ٥٠٠.٠٠(عن 

 عمل محضر ضبط تسلم داخلي يوقع من ث7ثة من العاملين في الكلية على أن يكون يتم  .د 
  .دينار) ٥٠٠.٠٠(أمينة المكتبة للمواد المكتبة الموردة والتي تقل قيمتھا عن /أحدھم أمين

  .يجوز الجمع بين عضوية كل من لجان الشراء ولجان ا1ست7م  1 ):٧(المادة

ات الكليات المختلفة باستخدام النماذج و السج7ت التالية المعتمدة من قبل تقوم المكتبة ومكتب ):٨(المادة
  : وضبط شؤون المواد المكتبية وذلك على النحو التاليCثباتالجامعة 

  .مستند إدخا1ت الكتب -

  . مستند اخراجات الكتب-

  . السجل الرئيسي للكتب-

  ).الوصو1تالرخص و( سجل دفتر المستندات والوصو1ت -

فقرة ) ١٧(ً يتم إھداء الكتب من مكتبة الجامعة و فقا للص7حيات المنصوص عليھا في المادة ):٩(مادةال
  . النافذ في جامعة البلقاء التطبيقيةا'شغالمن نظام اللوازم و) ب( و )أ(

من يتم أت7ف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودھا وقيود المواد المفقودة  ):١٠(المادة
من نظام ) ب(و) أ(فقرة ) ١٨(ًسج7ت المكتبة وفقا للص7حيات المنصوص عليھا في المادة 

 النافذ في جامعة ا'شغالمن نظام اللوازم و) ٥٨(م المادة  مع مراعاة أحكاوا'شغالاللوازم 
  . البلقاء التطبيقية

ادةسات و ):١١(المة والمؤسين المكتبادل بتم التبة دايات الثقافيل الھيئن ا'ردنخه م وخارج
  . خصصة لھذه الغايةمالمطبوعات ال

  . ً بالعميد وفنيا بالمديرإداريايرتبط أمين المكتبة  ):١٢(المادة

ادةات  ):١٣(الممن التعليمك ضة وذلة الكلين مكتبتفادة مز ا1سي المركة فب الجامعق لطاليح
  . المنصوص عليھا

  . عن تنفيذ ھذه التعليماتنالعميد ومدير المكتبة مسؤو1 ):١٤(المادة

  . المتعارضة معھا في أية تعليمات أو قرارات سابقةا'حكامتلغى ھذه التعليمات جميع  ):١٥(المادة

   

   


