
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  تعليمات

  بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية

  جامعة البلقـاء التطبيقية في 
  



  التعليمات

 

 

  ٣٠٦    

  بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية في جامعة البلقاء التطبيقية تعليمات
  من نظام اللوازم) ٤٧(صادر عن رئيس الجامعة بموجب المادة 

  ١٩٩٨لسنة ) ٣٨(وا+شغال رقم 
  

تعليمات بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية في جامعة البلقاء " ھذه التعليمات تسمى  ):١(المادة 
  .١/٤/٢٠٠٠ويعمل بھا اعتبارا من " التطبيقية 

 المعاني المخصصة – حيثما وردت في ھذه التعليمات –يكون للكلمات والعبارات ا.تية  ):٢(المادة 
  :لھا أدناه ما لم تدل القرنية على خ5ف ذلك

  .جامعة البلقاء التطبيقية: ةالجامع

  .رئيس الجامعة أو من يفوضه خطيا: الرئيس

  ، او عميد الكلية الجامعية المتوسطةعميد في الجامعة، او عميد الكلية الجامعيةأي : العميد

  .مدير وحدة الشؤون المالية وا?دارية في الجامعة: مدير الشؤون المالية وا1دارية

  .، او الكليات الجامعية المتوسطة الكليات الجامعيةكليات المركز، او : الكلية

  .، اDنتاج الحيواني او اDنتاج النباتيالمنتج انتاجا زراعياالقسم : القسم المنتج

  .امين مستودع المحطة او القسم المنتج: أمين المستودع

  :تشكيل لجنة مكونة من السادة التالية اسماؤھم ):٣(المادة 

  .مقررا/ة المزرع) مدير او ناظر( -

 .عضوا/ عضو فني من القسم المنتج  -

 .عضوا/ مندوب القسم المالي  -

 .عضوا/ مندوب قسم اللوازم  -

  :وتكون مھمتھا
ا?شراف على إدخال وإخراج المواد اKولية ال5زمة لJنتاج، وتحديد الكميات المطلوبة   . أ

  .للمزرعة بشكل دوري وحسب الحاجة

 المنتج من حيث التصنيع والبيع أو استخدامه في ، ومراقبةا?شراف على عمليات ا?نتاج  . ب
  .أغراض التدريب

يتم إدخال جميع المواد المنتجة وإخراجھا حسب اKصول، وفقا ?حكام نظام وتعليمات  ):٤(المادة 
  .اللوازم وا?شغال النافذ في جامعة البلقاء التطبيقية

 والشھرية ةسلسلة خاصة بالتقارير اليوميتقوم دائرة اللوازم المركزية بإعداد نماذج مت ):٥(المادة 
  .والسنوية

أربع نسخ من قبل القسم المنتج ، موقعا من القسم ، ) ٤(ينظم تقرير ا?نتاج اليومي من  ):٦(المادة 
  :المزرعة ومصادقة عميد الكلية بحيث يتم توزيعھا على النحو التالي) مدير او ناظر (ومن 

  .دع ا?نتاج من اجل عمل مستند إدخال للمنتجتسلم النسخة اKولى الى أمين مستو .١

 .تسلم النسخة الثانية الى لجنة البيع لغايات التدقيق .٢

المحطة من اجل إعداد التقارير الشھرية ) مدير او ناظر(تسلم النسخة الثالثة الى  .٣
 .والسنوية ال5زمة

لجلد Kغراض يحتفظ القسم المنتج بالنسخة الرابعة من تقرير ا?نتاج اليومي في أرومة ا .٤
 .التدقيق

  : ، وذلك على النحو التالينسخ) ٣( الشھري من ينظم تقرير ا?نتاج ):٧(المادة 

، معززة بصورة مصدقه عن التقارير  دائرة اللوازم المركزيةتسلم النسخة  اKولى إلى .١
  .اليومية لغايات التدقيق

 بصورة مصدقه عن التقارير اليومية لغايات ، معززةالنسخة الثانية الى محاسب الكليةتسلم  .٢
 .التدقيق

 .المزرعة بالنسخة في أرومة الجلد Kغراض المطابقة والتدقيق) مدير او ناظر(يحتفظ  .٣

  :ث5ث نسخ ، وذلك على النحو التالي) ٣(ينظم تقرير ا?نتاج السنوي من  ):٨(المادة 



   بيع المنتوجات الزراعية

 

 

٣٠٧  

ية، معززة بصورة مصدقه عن تسلم النسخة اKولى الى مدير الشؤون المالية وا?دار .١
  .التقارير الشھرية

، معززة بصورة مصدقه عن التقارير انية الى دائرة اللوازم المركزيةتسلم النسخة الث .٢
 .الشھرية

 .المزرعة بالنسخة الثالثه) مدير او ناظر(يحتفظ  .٣

موقعا ،  بموجب طلب صرف لوازميتم طلب المواد المنتجة Kغراض التدريب وا?عاشة ):٩(المادة 
  .حسب اKصول، وبموافقة عميد الكلية او من يفوضه بذلك

يقوم أمين المستودع بتنظيم مستندات ا?خراج للمواد التي ستباع والمواد التالفة، على ان  ):١٠(المادة 
يشار في مستند ا?خراج الى الطريقة التي تم بموجبھا التصرف بالمواد ا?نتاجية، وترسل نسخ 

  . الى المحاسب المختص في المزرعة او الكليةمن ھذه المستندات

   ):١١(المادة 

  :تشكيل لجنة بيع المنتوجات المزرعة على النحو التالي  . أ

  .مقررا/ مساعد العميد -

 .عضوا/ مندوب قسم اللوازم  -

 .عضوا/ مندوب القسم المالي  -

  ).واDعاشةالبحث والتدريب (تكون مھمتھا بيع المنتوجات الفائضة او الزائدة عن حاجة 

يتم بيع المنتوجات الفائضة الى العاملين في الجامعة بسعر يقل عن السعر المعلن بنسبة   . ب
)٢٥.(%  

، وذلك بموجب تقرير يذكر فيه نوع المنتجات والكميات  المنتوجاتنة البيع بإيداعتقوم لج. ج 
  .المباعة مع أرفاق صوره عن مستند ا?خراج، معززا بإيصال مقبوضات رسمي

 هتوجات حسب نظام اللوازم واKشغال المعمول بنيتم شطب وإت5ف المواد التالفة من الم ):١٢(دة الما
  .ةفي جامعة البلقاء التطبيقي

يشكل مدير الشؤون المالية وا?دارية في الجامعة لجنة تدقيق كل ستة اشھر، تكون  ):١٣(المادة 
 من شراء المواد اKولية وحتى مھمتھا التدقيق والمطابقة على أرصدة المستودعات، بدءا

  .مرحلة البيع

 ت تلغى ھذه التعليمات جميع اKحكام المتعارضة معھا والواردة في أية تعليمات او قرارا ):١٤(المادة 
  .سابقه

 تحال جميع الحاDت التي لم تعالج في ھذه التعليمات الى الرئيس Dتخاذ القرار المناسب ):١٥(المادة 
  .بشأنھا

تطبق ھذه التعليمات الى المدى الذي D تتعارض فيه مع أحكام نظام اللوازم واKشغال ٠  ):١٦(المادة 
  .المعمول به في الجامعة

  


