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  التعليمات  
  التنفيذية لنظام اللوازم وا�شغال 

من نظام اللوازم وا�شغال ) ٦٠(في جامعة البلقاء التطبيقية صادرة بمقتضى المادة 
   . ٢٠٠٣لسنة )١٣٩(المعدل رقم 

   

   

 في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھ�ا أدن�اه يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت  ):١(المادة
   . لم تدل القرينة على غير ذلك ما

  . جامعة البلقاء التطبيقية: الجامعة

 ل��سنة ١٣٩والنظ��ام المع��دل ل��ه رق��م ) ١٩٩٨(ل��سنة ) ٣٨(نظ��ام الل��وازم وا2ش��غال رق��م : النظ00ام
٢٠٠٣ .  

  . رئيس جامعة البلقاء التطبيقية: الرئيس

  . كلية او عميد النشاط الجامعيعميد ال : العميد

  . مجموعة من دوائر الجامعة او أي مركز فيھا: الوحدة

  . مدير أي وحدة أو مركز في الجامعة : المدير

  . دائرة الھندسة في الجامعة : دائرة الھندسة

  . دائرة اللوازم المركزية في الجامعة : دائرة اللوازم

  . مدير دائرة اللوازم : مدير اللوازم

  . ا2موالا2موال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات المتعلقة بتلك  : لوازمال

الكت���ب والوث���ائق وال���دوريات والمخطوط���ات والخ���رائط والرس���ائل الجامعي���ة  : الم000واد المكتبي000ة
  . المكتبة2غراض والبرامج الCزمة وا2شرطةوا2فCم والشرائح والصور واAسطوانات 

 العائ�دة للجامع�ة أنواعھ�ا المب�اني والط�رق والمن�شآت الھندس�ية بمختل�ف  وص�يانةأن�شاء : ا�شغال
 عل�ى تنفي�ذھا وا2ش�راف ا2ش�غال الدراس�ات ووض�ع الت�صاميم الخاص�ة بھ�ذه أج�راءبما ف�ي ذل�ك 

 وأعم��الوت��شغيلھا وك��ل م��ا يل��زم ذل��ك م��ن أجھ��زة وم��واد ول��وازم وفحوص��ات مخبري��ة وميداني��ة 
  . باKشغالھنية تتعلق مساحة وخدمات واستشارات فنية او م

 أس��عار واس��تدراج ع��روض لتق��ديم ب��اKعCنعملي��ة ال��شراء الت��ي ت��تم م��ن خ��Cل اللجن��ة  : العط00اء
  .  حسب مقتضى الحالإشغالاللوازم او مواد مكتبية او تنفيذ 

  . الشخص الطبيعي او المعنوي: الشخص

اد المكتبي���ة او  ش���خص يتق���دم بع���رض لCش���تراك ف���ي عط���اءات الل���وازم او الم���وإي : الم000شترك
  .ا2شغال

 علي�ة عط�اء بتوري�د الل�وازم او الم�واد المكتبي�ة للجامع�ة او أحيل شخص أي : المتعھد او المقاول
  .  لھاا2شغاللتنفيذ 

  .  او الخدمات او اللوازمباKشغال شخص يقدم خدمات فنية تتعلق أي : المستشار

  .  حسب مقتضى الحالا2شغاللفة ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او ك: السعر

  : التالية عند طلب شراء اللوازم ا2مور تراعى  ):٢(المادة 

يق��دم طل��ب ش��راء الل��وازم م��ن الجھ��ة الطالب��ة بع��د حج��ز المخص��صات المالي��ة م��ن وح��دة   .أ 
الشؤون المالية مباشرة في حالة الشراء من المخص�صات المرص�ودة ف�ي موازن�ة الكلي�ة او 

 ال�شراء حت�ى إج�راءات الشراء بما في ذل�ك اس�تكمال بإجراءات للقيام الوحدة قبل مدة تكفي
   . التسلم وحسب تعليمات وصCحيات الشراء المبينة في ھذه التعليمات

التأك��د م��ن ع��دم وج��ود ل��وازم ف��ي م��ستودع الكلي��ة او الوح��دة مماثل��ة لل��وازم المطلوب��ة وان   .ب 
  . تكون ھذه اللوازم ضرورية لحسن سير العمل

 .  لتوفر المخصصات لطلب الشراءا2علىحد التقيد بال  .ج 
يشترط في جميع الحاAت اخذ الموافقة الم�سبقة عن�د ش�راء الل�وازم ف�ي ض�وء ال�صCحيات   .د 

  . المنصوص عليھا في النظام
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 المب�الغ الت�ي تخ�ص الق�سم او ال�دائرة للت�صرف بھ�ا اKداري�ةم�دير الوح�دة / يحدد عميد الكلية  ):٣(المادة
 ف��ي موازن��ة اKداري��ةالوح��دة / المخص��صات المرص��ودة باس��م الكلي��ة خ��Cل الع��ام م��ن اص��ل 

 وإب�Cغ وح�دة ال�شؤون المالي�ة بتق�دير المخص�صات لل�وازم المن�وي ش�راؤھا إع�Cمالجامعة ويتم 
   . دائرة اللوازم بذلك

 امن النظام مع مراع�اة م�) ٤(يتم شراء اللوازم وفقا للصCحيات المنصوص عليھا في المادة  ):٤(المادة 
  : يلي 

   . عدم تجزئة اللوازم المتشابھة الى صفقات متعددة خCل السنة المالية  .أ 

 وا2ث���اثع��دم ش��راء ل��وازم تق��وم الجامع��ة ب��شراؤھا بموج��ب عط��اءات مث��ل القرطاس��ية   .ب 
  .  ذلكأمكن ومواد البناء وما شابھھا كلما واAXت وا2دوات وا2جھزة

   .  بتقديم مواصفات عامة للوازم المطلوبةتلتزم الجھة الطالبة وفي حالة استدراج العروض  .ج 

ال���شراء (ي���تم ش���راء الل���وازم الت���ي تحتاجھ���ا الجامع���ة ف���ي الح���اAت الطارئ���ة والم���ستعجلة   .د 
 .  الموجبة لذلك وبموافقة رئيس الجامعةا2سباببعد بيان ) الفوري 

  

  عطاءات اللوازم الفرعيه واحالتھا

  ):٥(المادة
خم�سة ) ٥٠٠٠(شراء الل�وازم الت�ي تزي�د قيمتھ�ا عل�ى  ل�أكث�ريشكل رئيس الجامعة لجنة أو   .أ 

عشرة اXف دينار وذلك بموجب عط�اءات فرعي�ة عل�ى ) ١٠٠٠٠(اXف دينار وA تتجاوز 
  : النحو التالي 

  . مندوب عن دائرة اللوازم �

  . مندوب عن وحدة الشؤون المالية �

  . مندوب عن الكلية او الوحدة يسميه العميد او مدير الوحدة �

  .  عمل ھذه اللجان سنة واحدة تبدأ اعتبار من تاريخ تشكيلھاتكون مدة  .ب 

 ھ�ذه أعم�الالوحدة مندوبا عن الكلية او الوح�دة ف�ي / مستودع الكلية أمينA يجوز ان يكون   .ج 
   . اللجان

 م�ن عمي�د Kقرارھ�اترفع لجان الشراء تن�سيباتھا بواس�طة م�دير دائ�رة الل�وازم ف�ي الجامع�ة   .د 
   . اKداريةالوحدة الكلية في المركز او مدير 

 عن طرح العطاءات الفرعية قبل مدة A تقل عن خمسة عشر يوما م�ن الموع�د اKعCنيتم   .ه 
 ف�ي ي�وم واح�د ف�ي ص�حيفتين ي�وميتين محليت�ين عل�ى اKع�Cنالمحدد لفتحھا على ان ين�شر 

 الل��وازم او الم��واد أن��واع المتعلق��ة بھ��ا بم��ا ف��ي ذل��ك واKج��راءات مت��ضمنا ال��شروط ا2ق��ل
طلوبة والمدة التي يجب تقديم العروض خCلھ�ا ومق�دار التأمين�ات الت�ي تترت�ب عل�ى ك�ل الم

   . أخرى شروط وأيةمشترك فيھا 

 مباش��رة ا2جنبي��ةتت��ولى دائ��رة الل��وازم اAت��صال بم��صادر توري��د الل��وازم م��ن ال��شركات   .و 
م�ات  المخت�صة ب�شراء الل�وازم ف�ي الجامع�ة بالمعلوا2خ�رىوتزويد لجان الشراء والجھات 

   . التي تتوفر لديھا عن تلك المصادر

 عط��اء فرع�ي تحقي�ق مب�دأ المناف��سة للجھ�ات المؤھل�ة والق�ادرة عل��ى أييراع�ى عن�د ط�رح   .ز 
 م�دة كافي�ة لتل�ك الجھ�ات لدراس�ته وتق�ديم الع�روض وإعطاءالقيام باAلتزامات المطلوبة فيه 

   . الخاصة به

فرعي��ة والعق��ود وال��شروط الت��ي تب��رم يج��ب ان تك��ون جمي��ع الوث��ائق المتعلق��ة بالعط��اءات ال  .ح 
بشأنھا وسائر الوثائق والمعامCت والمراسCت المتعلقة بھ�ا باللغ�ة العربي�ة عل�ى ان�ه يج�وز 

م�ن النظ�ام ان تواف�ق عل�ى ان ) ٥(م�ن الم�ادة ) أ(للجان التي يعينھا الرئيس بموجب الفق�رة 
ات الفرعي���ة باللغ���ة تك���ون المخطط���ات والمواص���فات والتق���ارير الفني���ة المتعلق���ة بالعط���اء

   . اKنجليزية

 لف�تح الع�روض ودراس�تھا وتحليلھ�ا وتفريغھ�ا أع�ضائھاتجتمع لجنة الشراء بحضور جمي�ع   .ط 
 أع�ضائھا أراء بأكثري�ة او باKجم�اعفي كشوفات خاص�ة وج�داول مقارن�ة وتتخ�ذ تن�سيباتھا 

 غي�رھم ولھا ان تستعين بأي خبير او فني أو ذوي اخت�صاص م�ن الع�املين ف�ي الجامع�ة أو
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وA يجوز اAتصال بأي م�ن ذوي العCق�ة او الم�صلحة ف�ي الموض�وع ال�ذي كل�ف بدراس�ته 
   .  بحضور لجنة الشراءإAاو مناقشته فيه 

    .ي 

تودع العروض الخاصة بالعطاءات الفرعية في صندوق خ�اص ف�ي دائ�رة الل�وازم وعل�ى  .١
 قيمة الع�رض ال�ذي من%) ٥(المتعھد تقديم كفالة بنكية او شيك مصدق بمبلغ A يقل عن 

  . تقدم به او ان يقدم تأمينا نقديا يعادل تلك النسبة

  :  يكون للصندوق ثCثة مفاتيح موزعة وفقا لما يلي  .٢

 المف��اتيح الثCث��ة وي��سلمه ال��ى من��دوب الكلي��ة او الوح��دة بأح��ديح��تفظ م��دير دائ��رة الل��وازم  .٣
 المفت�اح ال�ى إع�ادةب  المعني�ة بالعط�اء الفرع�ي عن�د ف�تح الع�روض وعل�ى المن�دواKدارية

  .  مباشرةوإغCقهمدير دائرة اللوازم بعد اAنتھاء من فتح الصندوق 

 المفت��احين بأح��ديح��تفظ ك��ل م��ن من��دوب دائ��رة الل��وازم ومن��دوب وح��دة ال��شؤون المالي��ة  .٤
  . اXخرين

 لجن�ة ال�شراء أع�ضاء تماما وبحضور كافة اKعCنيفتح الصندوق في الموعد المحدد في  .٥
   . نظر بأي عرض يرد بعد ذلكوA يجوز ال

 اق�ل م�ن ثCث�ة ع�روض إلي�ه كان�ت الع�روض المقدم�ة إذاA يجوز النظر بأي عطاء فرع�ي   .ك 
 دون ف��ضھا عل��ى ان توق��ع اللجن��ة عل��ى أص��حابھاوف��ي ھ��ذه الحال��ة تع��اد الع��روض ال��ى 

 ا2ول��ى اKج��راءات وب��نفس أخ��رىمظ��اريف الع��روض ويعل��ن ع��ن العط��اء الفرع��ي م��رة 
نظ��ر ف��ي العط��اء الفرع��ي واتخ��اذ الق��رار المناس��ب ب��شأنه مھم��ا ك��ان ع��دد ويج��وز للجن��ة ال

  .  الثانياKعCن بعد إليھاالعروض المقدمة 

    .ل 

 للع��روض ا2ص��لية ال��سر عل��ى الن��سخة أم��ين ال��ى باKض��افة اللجن��ة أع��ضاءيوق��ع كاف��ة  .١
   . المقدمة

  معب��أة عل��ى النم��اذج الرس��ميةأص��لية ع��رض ان يك��ون م��ن ثCث��ة ن��سخ أيي��شترط ف��ي  .٢
المق��ررة او ج��داول الكمي��ات المعتم��دة م��ن قب��ل اللجن��ة المع��دة لھ��ذه الغاي��ة عل��ى ان تك��ون 

 ترف��ق ل^ص��ولموقع��ة م��ن مق��دميھا او وكCئھ��م الق��انونيين بموج��ب وكال��ة رس��مية وفق��ا 
  . بالعروض وذلك تحت طائلة رفضة

عط�اء  الع�روض الم�ستوفية ل�شروط دع�وة البأف�ضل اKحال�ةيترتب على اللجنة التقيد عند  .٣
 التنفي�ذ ض�من الم�دة وإمكاني�ة مع مراعاة درجة الج�ودة المطلوب�ة ا2سعارالفرعي وأنسب 

المح��ددة وم��دى ق��درة المتعھ��د او المق��اول او المست��شار للقي��ام بالعم��ل المطل��وب ح��سب 
 والشروط والمواصفات ومواعي�د الت�سليم ول�م ا2سعار تساوت وإذاالشروط والمواصفات 
 عل�ى اح�دھم بالقرع�ة اKحال�ةاءات الفرعية سببا للتفضيل فتج�ري تجد لجنة او لجان العط

   . وبحضور الجميع

 عط��اء فرع��ي مرتفع��ة وA تتناس��ب م��ع أي المقدم��ة ف��ي ا2س��عار وج��دت اللج��ان ان إذا .٤
  :  التالية اKجراءاتالتقديرات الموضوعة فيترتب عليھا اتخاذ احد 

رات الموض�وعة لتخف�يض  ال�ى التق�ديا2ق�ربالتفاوض مباشرة مع صاحب الع�رض   .أ 
   الى المقدار الذي تراه اللجنة او الجان مناسبا أسعاره

 العط��اء الفرع��ي والتف��اوض مباش��رة م��ع ال��ذين اش��تركوا في��ه او م��ع غي��رھم إلغ��اء  .ب 
 وال��شروط المناس��بة وتل��زيم الل��وازم المطلوب��ة بموج��ب تل��ك ا2س��عارللح��صول عل��ى 

   .  والشروطا2سعار

  . ل^صول وفقا أخرىرة  طرح العطاء الفرعي مإعادة  .ج 
 عطاء خ�اص بھ�ا او تلزيم�ه توري�د أي من العاملين في الجامعة اAشتراك في 2يA يجوز   . م

 ش��خص بم��ا ف��ي ذل��ك أي لھ��ا كم��ا A يج��وز ان ي��شترك أش��غالأي ل��وازم او م��واد او تنفي��ذ 
 للجامع�ة او إحال�ة ق�رار أي إصدار اللجان الخاصة بالعطاءات الفرعية وغيرھا في أعضاء

 ك�ان بين�ه وب�ين اح�د المتعھ�دين المح�ال عل�يھم إذا لھ�ا أش�غالشراء ل�وازم او م�واد او تنفي�ذ 
  . ذلك العطاء قرابة او مصاھرة حتى الدرجة الثالثة

    . ن
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 علي��ه أحي��ل م��ن الجھ��ة المخول��ة ب��ذلك يبل��غ المتعھ��د ال��ذي اKحال��ةبع��د ت��صديق ق��رار  .١
م��ا م��ن ت��اريخ الت��صديق يو) ٢١ (أق��صاھا خ��Cل م��دة اKحال��ةالعط��اء الفرع��ي ق��رار 

 تع��ذر تبليغ��ه بھ��ذه وإذا التبلي��غ إلي��هويؤخ��ذ توقيع��ه او توقي��ع وكيل��ه الق��انوني المف��وض 
 التبلي��غ بواس��طة الف��اكس او الن��شر ف��ي ص��حيفة يومي��ة محلي��ة أج��راءالطريق��ة فللجن��ة 

  . ا2قلواحدة على 

م��ن %) ١٠( علي��ه العط��اء الفرع��ي كفال��ة ح��سن تنفي��ذ تع��ادل أحي��ليق�دم المتعھ��د ال��ذي  .٢
 عل�ى أن تك��ون وا2ش�غالقيمت�ه او كلفت�ه وذل�ك خ��Cل الم�دة المح�ددة ف�ي نظ��ام الل�وازم 

   . اKحالةالكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار 

 علي�ه أحي�ليحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفاAت والتأمينات الت�ي ق�دمھا المتعھ�د ال�ذي  .٣
تنفي��ذ وكفال��ة ال��صيانة وتع��اد الكف���اAت العط��اء الفرع��ي بم��ا ف��ي ذل��ك كفال��ة ح��سن ال

 ال��ذين ل��م تقب��ل عروض��ھم عل��ى عن��اوينھم ا2ش��خاص الت��ي ق��دمھا ا2خ��رىوالتأمين��ات 
 بالذات مقابل ت�واقيعھم عل�ى إليھم بالبريد المسجل او تسلم أماالمبينة في ھذه العروض 

   . تسلمھا من قبل الجھة التي قامت باستدراج تلك العروض

 س�ر أم�ين علي�ه العط�اء ل�دى أحي�لت�ي ق�دمت م�ن قب�ل ال�شخص ال�ذي تحفظ العين�ات ال .٤
 أص��حابھا ال��ى ا2خ��رى وتع��اد العين��ات ا2ش��غاللج��ان العط��اءات الفرعي��ة لل��وازم او 

 اKع�Cن ل�م يطلب�وا اس�تردادھا خ�Cل ثCث�ة اش�ھر م�ن ت�اريخ إذاوتصبح ملكا للجامع�ة 
 الرس��مية ل^ص��ولوفق��ا  ف��ي قي��ود وس��جCت الجامع��ة إدخالھ��ا وي��تم اKحال��ةع��ن ق��رار 
   . المعمول بھا

   .  قرارات العطاءات الفرعية الى وحدة الشؤون الماليةأصولترسل  .٥

  ):٦(المادة

يع��ين ال��رئيس بتن��سيب م��ن م��دير دائ��رة الل��وازم او م��دير دائ��رة الھندس��ة ف��ي الجامع��ة ح��سب   .أ 
م أو م�وظفي  من موظفي دائ�رة الل�وازا2شغال سر للجان الشراء او تنفيذ أمينمقتضى الحال 

 لج�ان ال�شراء او تنفي�ذ بأعم�الدائرة الھندسة ليتولى حفظ القيود والسجCت والملفات الخاصة 
 ال��سر م��سؤوA ع��ن ت��دقيق نم��اذج العط��اءات أم��ين والمع��امCت المتعلق��ة بھ��ا ويك��ون ا2ش��غال
 اKعCن��ات العائ��دة لھ��ا والتأك��د م��ن م��ددھا وت��دقيق مرفقاتھ��ا ون��شر تل��ك واKعCن��اتالفرعي��ة 

 ويت��ابع اKحال��ةومتابعتھ��ا والتحق��ق م��ن ن��شرھا قب��ل فتحھ��ا ويق��وم بتبلي��غ المتعھ��دين ق��رارات 
 ص�ندوق إغ�Cق وتسلمھا من قبل لجان التسلم وعليه التأكد م�ن ا2شغالشراء اللوازم او تنفيذ 

   .  اللجانأعضاءالعطاءات الفرعية بعد فتحه من 

 . ا2مر اقتضى إذافين  السر عدد مناسب من الموظأمينيعاون   .ب 
  

  

  

  الــــــــــا�شغ
  

دينـ��ـارا م��ن الجھ��ة ) ١٠٠٠(يق��دم طل��ب تنفي��ذ اAش��غال الت��ي يتج��اوز كلفتھ��ا المق��درة ع��ن  - أ):٧(الم��ادة
الطالبة الى دائرة الھندس�ة مباش�رة بع�د حج�ز المخص�صات المالي�ة م�ن قب�ل ال�شؤون المالي�ة ف�ي 

دة ف�ي موازن�ة الكلي�ة او الوح�دة وقب�ل م�دة تكف�ي حالة تنفيذ اAش�غال م�ن المخص�صات المرص�و
 الت�صميم وتنفي�ذ اAش�غال وح�سب التعليم�ات وص�Cحيات تنفي�ذ اAش�غال المبين�ة بإجراءاتللقيام 

   .في ھذه التعليمات

   .  لتوفر المخصصات لتنفيذ اAشغالا2على التقيد بالحد  -           ب

 وخم��سمائة دين�ارا ف��ي الجامع�ة فيج��ب عرض��ھا ألف�ان) ٢٥٠٠( زادت كلف��ة ا2ش�غال عل��ى إذا ):٨(الم�ادة
  .على لجنة المباني في الجامعة للموافقة عليھا قبل البدء بتنفيذھا

ي�شترط ف�ي جمي�ع الح�اAت اخ�ذ الموافق��ة الم�سبقة عن�د تنفي�ذ اAش�غال ف�ي ض�وء ال��صCحيات  ):٩(الم�ادة
   . المنصوص عليھا في نظام اللوازم واAشغال
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 المباش�رة للمتعھ�د بتنفي�ذ اAش�غال المحال�ة علي�ه بع�د ت�اريخ أم�ر إص�دارى دائ�رة الھندس�ة عل ):١٠(المادة
  . صدور الموافقة النھائية

   

  العطاءات الفرعية ل>شغال 
  

 عليھ��ا وفح��صھا وت��سلمھا وي��شكل ال��رئيس وا2ش��راف تت��ولى دائ��رة الھندس��ة تنفي��ذ اAش��غال ):١١(الم��ادة
خم���سة اAف دين���ار ولكنھ���ا A تتج���اوز ) ٥٠٠٠(عل���ى لجن���ة اذا كان���ت قيم���ة اAش���غال تزي���د 

ع��شرة اAف دين��ار وي��شترك ف��ي ھ��ذه اللجن��ة من��دوبون م��ن دائ��رة الھندس��ة ومن��دوب )١٠٠٠٠(
الكلية او الوح�دة اAداري�ة المعني�ة باAش�غال وتنفي�ذھا وذل�ك بتن�سيب م�ن العمي�د او م�دير الوح�دة 

تجدي�د م�رة واح�دة وتعق�د اجتماعاتھ�ا بح�ضور المعني وتعمل ھذه اللجنة لمدة سنة واح�دة قابل�ة لل
   . با2كثرية وتتخذ قراراتھا بالتنسيب للجنة المختصة بصCحية تنفيذ اAشغال أعضائھاجميع 

م�ن النظ�ام ) ٩(م�ن الم�ادة ) ب(ترفع اللجنة الخاصة بتنفيذ اAشغال المشكلة بموج�ب الفق�رة  ):١٢(المادة
 من ال�رئيس او عمي�د الكلي�ة او م�دير Kقرارھافي الجامعة تنسيباتھا بواسطة مدير دائرة الھندسة 

   . الوحدة اAدارية المعني

م�ن النظ�ام ) ٩(م�ن الم�ادة ) ب(تتبع اللجنة الخاصة بتنفيذ اAشغال والمشكلة بموجب الفقرة  ):١٣(المادة
 المناط���ة بلج���ان العط���اءات الفرعي���ة لل���وازم وال���واردة ف���ي الفق���رات واKج���راءاتنف���س المھ���ام 

   . من ھذه التعليمات) ٥(من المادة ) ن(الى )ھـ(نم

  

  تسلم اللوازم وا=شغال

  ):١٤(المادة

يشكل الرئيس لجانا لتسلم اللوازم واAشغال الخاصة بالجامعة والتي ي�تم توري�دھا او تنفي�ذھا : أو= 
  : بعطاءات مركزية او فرعية وكذلك لتسلم المساعدات والھبات عل النحو التالي 

  : من )  وتوابعھا واKنشاءات ا2عمال(تسلم اAشغال  لجنة -أ

   . مدير الوحدة ويجوز ان ينيب عنه نائبة او مساعده/ العميد -        

   مھندس معماري -        

   مھندس مدني -        

   كھربائي أعماAاذا كانت اAشغال تتضمن / مھندس كھربائي -        

 ي�سميھم م�دير دائ�رة  ميكانيكي�ةأعم�اAAشغال تت�ضمن  اذا كانت ا- مھندس ميكانيكي -
 عل��ى تنفي��ذ اAش��غال الم��راد با2ش��رافالھندس��ة م��ن ب��ين المھندس��ين ال��ذين يقوم��وا 

   . تسلمھا

   لجان تسلم اللوازم -ب

   والمعدات العلمية والطبية ولوازم المختبراتا2جھزة لجنة تسلم -١

   مندوب عن دائرة اللوازم -        

ب ع��ن الكلي��ة او الوح��دة ذات العCق��ة ي��سمية العمي��د او م��دير الوح��دة م��ن  من��دو- 
ذوي اAخت���صاص ب���اللوازم الم���وردة بحي���ث يك���ون ع���ضو ھيئ���ة ت���دريس او 

   . مشرف او فني مختبر او محاضر متفرغ

   المستودع المختص أمين -        

  :  ومواد البناء ولوازم الصيانة ا2ثاث لجنة تسلم -٢

  ب عن دائرة اللوازم  مندو-        

   مندوب عن دائرة الھندسة -        

   .  مختص من الصيانة في اللوازم الموردة-        

  .  أمين المستودع المختص-        

   لجنة تسلم المواد الغذائية -٣

   مندوب عن دائرة اللوازم -        

   مندوب عن المطاعم والمقاصف-        
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  دع المختص  امين المستو-        

   لجنة تسلم المحروقات-٤

   مندوب عن دائرة اللوازم -        

   مندوب عن الشؤون المالية -        

   مندوب عن الصيانة او الخدمات -        

   امين المستودع المختص -        

   لجنة تسلم اللوازم اAخرى-٥

   مندوب عن دائرة اللوازم -        

  لشؤون المالية مندوب عن ا -        

   امين المستودع المختص -        

  .  مندوب عن الكلية او الوحدة اAدارية المختصة يسمية العميد او مدير الوحدة- 

 يشارك مندوب من ديوان المحاسبة في كل لجنة ويشترط ان يك�ون مھندس�ا ف�ي لجن�ة -٦
   . تسلم ا2شغال

ل العائ�دة للكلي�ات خ�ارج مرك�ز الجامع�ة عل�ى  تشكل لجنة او لجان لتسلم اللوازم وا2ش�غا-ج 
   . غرار لجان الجامعة الوارد ذكرھا أعCه

   . يحق لكل لجنة اAستعانة بخبراء او مختصين أو فنيين من داخل الجامعة او من خارجھا: ثانيا

تك��ون ك��ل لجن��ة م��سؤولة ع��ن الت��سلم وفق��ا للمواص��فات والعين��ات وال��شروط المح��ددة ف��ي : ثالث00ا
   . Aحالة أو قرارات الشراء وبما ينسجم مع العروض التي تمت اAحالة بموجبھاقرارات ا

 لج��ان الت��سلم ان تك��ون ل��ديھم الخب��رة والمعرف��ة الك��افيتين ب��اللوازم الم��راد بأع��ضاءي��شترط : رابع00ا
   . تسلمھا كلما أمكن ذلك

من�دوب ع�ن الكلي�ة يتم عمل محضر ضبط تسلم داخلي يوقع م�ن قب�ل ام�ين الم�ستودع و  - أ):١٥(المادة
   . الف دينار) ١٠٠٠(او الوحدة من ذوي اAختصاص للوازم الموردة التي تقل قيمتھا عن 

عل��ى اللجن��ة الم��شكلة لت��سلم اي ل��وازم او م��واد مكتبي��ة او اش��غال تتعل��ق بالجامع��ة  -١  -ب
 النظ�ام ان ت�نظم مح�ضرا ب�ذلك خ�Cل م�دة A تزي�د ع�ن س�بعة اي�ام م�ن أحك�امبمقتضى 

لم تل��ك الل��وازم او الم��واد المكتبي��ة او اAش��غال وتعط��ى ن��سخة من��ه للمتعھ��د ت��اريخ ت��س
 او الم�واد المكتبي�ة وا2ش�غال اذا الل�وازممقابل توقيعه وعلى اللجنة رفض تسلم اي من 

كان���ت مخالف���ة كلي���ا أو جزئي���ا للمواص���فات وال���شروط المق���ررة وذل���ك تح���ت طائل���ة 
م التع��ويض ع��ن أي خ��سارة أو ض��رر  اللجن��ة وت��ضمينھ2ع��ضاءالم��سؤولية التأديبي��ة 

تتحملھا الجامعة م�ن ج�راء مخالف�ة احك�ام ھ�ذه الفق�رة ورف�ع توص�ياتھا وتن�سيباتھا ال�ى 
  . الجھة المخولة Aتخاذ القرار المناسب بموجب احكام ھذا النظام

اذا ت��م رف��ض ت��سلم اي ل��وازم او م��واد مكتبي��ة او اش��غال لمخالفتھ��ا للمواص��فات وال��شروط -٢
ترتب على الجھة المخولة بموجب احكام ھ�ذا النظ�ام تبلي�غ قرارھ�ا ب�ذلك للمتعھ�د المقررة في

 ل�دى الجھ�ة الت�ي كان�ت ق�د إلي�هوله حق اAعتراض على القرار خCل سبعة ايام من تبليغ�ه 
أصدرت ق�رار توري�د او ش�راء او تنفي�ذ اAش�غال او تل�زيم توري�د او تنفي�ذ اي منھ�ا ويك�ون 

   . راض نھائياقرار تلك اللجنة في اAعت

تعتب��ر الل��وازم او الم��واد المكتبي��ة الم��وردة للجامع��ة قب��ل ت��سلمھا م��ن اللجن��ة المخت��صة بحك��م -٣
 كم���ا تعتب���ر الل���وازم والم���واد المكتبي���ة المرفوض���ة لمخالفتھ���ا للمواص���فات وال���شروط ا2مان���ة

 م�ن ي2 وA يج�وز أي�ضا ا2مان�ةالمقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامع�ة او ل�ديھا بحك�م 
العاملين ف�ي الجامع�ة اس�تعمالھا أو اس�تعمال ج�زء منھ�ا ب�أي ص�ورة م�ن ال�صور وذل�ك تح�ت 
طائلة المسؤولية التأديبي�ة والتع�ويض المت�سبب ع�ن أي خ�سارة او ض�رر يلح�ق بالجامع�ة م�ن 

   . جراء مخالفة احكام ھذه الفقرة

لمطلوب�ة يعتب�ر ت�اريخ في حالة استCم لوازم او مواد مكتبية مطابقة للشروط والمواص�فات ا  .ج 
   . تسلم ھذه اللوازم كأمانة من قبل امين المستودع ھو تاريخ التسلم الفعلي لھذه المواد

ف��ي حال��ة اس��تCم ل��وازم او م��واد مكتبي��ة مخالف��ة لل��شروط والمواص��فات المطلوب��ة وتم��ت   .د 
لت�سلم الموفقة على قبولھا من قبل الجھة التي قررت الشراء يعتبر تاريخ الت�سلم ھ�و ت�اريخ ا

   .  من قبل لجنة التسلما2ولي
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 يعتبر ت�اريخ ت�شغيل ھ�ذه اAجھ�زة بع�د قبولھ�ا م�ن قب�ل الجن�ة الت�سلم ھ�و أجھزةعند استCم   .ه 
 موجبة ومع�ززة بكت�ب رس�مية ت�دل عل�ى ان أسبابلم تكن ھناك  تاريخ التسلم الفعلي لھا ما

   . الجامعة كانت ھي السبب في تأخير التشغيل

 ) واKن�شاءات ا2عم�ال( فأن لجنة ت�سلم اAش�غال اKنشائيةال والمرافق في حالة تسلم اAشغ  .و 
   . ھي التي تحدد تاريخ التسلم الفعلي في ضوء ظروف العمل

 ع�ن كف�اAت التوري�د المتواج�دة ل�دى الجھ�ات الرس�مية بع�د التقي�د الت�ام ب�شروط اKفراجيتم   .ز 
  . قرار اAحالة ولما فيه مصلحة الجامعة

  

  أحكام عامه
  

عل���ى دائ���رة الل���وازم ت���صنيف وترمي���ز ل���وازم الجامع���ة المختلف���ة واس���تخدام ال���سجCت  ):١٦(م���ادةال
 لتنظيم المستودعات وذل�ك بالتع�اون م�ع مرك�ز الحاس�وب وأي ا2ساليب أحدثوالمستندات وفق 

   .  في الجامعةأخرىجھة 

 وحفظھ�ا والمحافظ�ة عليھ�ا يتم شراء الم�واد المكتبي�ة المختلف�ة وت�سلمھا وت�سجيلھا وتخزينھ�ا ):١٧(المادة
 الكت�ب إدخ�ال الف�صل الراب�ع م�ن النظ�ام ويج�ري 2حك�ام وشطب قيود التالف منھا وفقا وإھدائھا

  . في سجCت المكتبة الخاصة بھا

 لج�ان أم�امتجري دراسة عروض العطاءات من قبل لجان فنية تكون مسؤولة عن تن�سيباتھا  ):١٨(المادة
Aحالة في الجامعةالعطاءات المختلفة والجھات اAخرى التي تقوم بالمصادقة على قرارات ا .   

عل��ى لج��ان العط��اءات المختلف��ة ع��دم قب��ول اي ع��رض يق��دم بع��د الت��اريخ المح��دد لتق��ديم  ):١٩(الم��ادة
ى النم�اذج الرس�مية ومعب�أ عل� أص�ليةالعروض ويشترط في اي عرض ان يكون من ثCث ن�سخ 

قب�ل اللج�ان والم�دة لھ�ذه الغاي�ة بحي�ث تك�ون موقع�ة م�ن المقررة او جداول الكميات المعتمدة من 
 ترف�ق بالعط�اء وذل�ك تح�ت طائل�ة ل^ص�ولمقدمھا او وكيله القانوني بموجب وكالة رسمية وفق�ا 

  . رفضه

 علي�ه اي عط�اء التوقي�ع عل�ى ق�رار اAحال�ة لتنفي�ذه وفق�ا لل�شروط أحي�لعلى الشخص ال�ذي  ):٢٠(المادة
   . المواد المكتبية واAشغال المطلوبة في العطاءوالمواصفات المقررة للوازم و

  -: يلي  تعبأ البيانات الخاصة بقرار اAحالة على النماذج الرسمية المقررة والتي تبين ما

  قيمة قرار اAحالة ورقمة وتاريخه  .١

  اسم الشخص المحال عليه العطاء  .٢

   . ماھية اللوازم او اAشغال او المواد المكتبية المحالة .٣

  . اAحالة أسباب .٤

  . مدة التسليم .٥

  . الشروط الخاصة بقرار اAحالة .٦

 الت�ي تم�ت اAحال�ة ا2ص�ليةيرفق مع قرار اAحالة الموقع ن�سخة م�ن الع�رض او الع�روض  ):٢١(المادة
 إرس�البموجبھا والت�ي تعتب�ر ج�زءا مكم�C لق�رار اAحال�ة ويت�ولى ام�ين س�ر اي لجن�ة عط�اءات 

ل م��ن م�دير وح��دة ال�شؤون المالي�ة وم��دير دائ�رة الل��وازم  م��ن ق�رار اAحال��ة ال�ى ك�أص�ليةن�سخة 
 الثالث��ة وترس��ل ص��ورة ع��ن ق��رار اAحال��ة ال��ى الجھ��ة المعني��ة ا2ص��ليةويح��تفظ ھ��و بالن��سخة 

   . بالعطاء

%) ٥(يقدم المتعھد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموج�ب اي عط�اء كفال�ة ص�يانة تع�ادل  ):٢٢(المادة
الل�وازم او اAش��غال تتطل�ب ذل��ك عل�ى ان تك��ون س�ارية المفع��ول للم��دة م�ن القيم��ة اذا كان�ت تل��ك 
   . المقررة في قرار اAحالة

يقدم المتعھد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة ضمان ح�سن م�صنعية  ):٢٣(المادة
م�صنعية خطية تضمن اللوازم الموردة او اAش�غال المنف�ذة الت�ي A يمك�ن فح�صھا م�ن العي�وب ال

م�ن ھ�ذه التعليم�ات ) ٢٢( لم�ا ورد ف�ي الم�ادة إضافةوضمانتھا لمدة عام من تاريخ التسلم الفعلي 
   . للوازم التي A تتطلب طبيعتھا كفالة الصيانة
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٢٨١  

 بع��د اخ��ذ الموافق��ة إAA يج��وز 2ي جھ��ة ف��ي الجامع��ة تغيي��ر مع��الم الل��وازم ومواص��فاتھا  ):٢٤(الم��ادة
   . بة اAختصاص بذلك الجھات صاحوإعCمالCزمة 

تطبق ھذه التعليمات ال�ى الم�دى ال�ذي A تتع�ارض في�ه نظ�ام الل�وازم واAش�غال المعم�ول ب�ه  ):٢٥(المادة
   . التطبيقيةفي جامعة البلقاء 

 المتعارض�ة معھ�ا ال�واردة ف�ي اي تعليم�ات او ق��رارات ا2حك��امتلغ�ى ھ�ذه التعليم�ات جمي�ع  ):٢٦(الم�ادة
   . سابقة

   

  

  

  


