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 مقدمة:
رياتتقوم اللوازم  ي ذلك استدراج العروض والشراء وابرام العقود  واملش ريات بما  ويد الجامعة باللوازم واملش ب

ا وتخزين املواد املنقولة واملستلزمات وحفظها وصرفها حسب النظاما ن عل   .لخاصة بالجامعه والتأم

  التعريفاتول: الباب األ 
ي هذه الالئحة املعاني املدونة   ):1( ادةامل ازاءها: يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت 

    إدارة الجامعة  .جامعةالوكيل أو  دير م
ي الجامعة      دائرة اللــوازم:  .دائرة اللوازم املركزية 

ي الجامعة، واملواد الخدمية      اللـــوازم:  .املتعلقة بتلك األموالاألموال املنقولة 
ريات:  .خدماتأو  رخصأو  مواد ما يتم شرائه من     املش
 رســـائل الجامعيـــة، واألفالم،واملخطوطـــات، والخـــرائط، وال الكتـــب، والوثـــائق،

  .والشرائح، والصور، واألسطوانات، واألشـرطة، والبـرامج الالزمـة ألغـراض املكتبة
    اد املكتبيـة:املو 

إنشــاء وصــيانة املبــاني، والطــرق، واملنشــآت الهندســية العائــدة للجامعــة بأنواعهــا 
ي ذلك إجراء الدراسات، و ا، بما  ذه  املختلفة، وصيان وضع التصاميم الخاصة 

ة، أجهـز وتشـغيلها، وكـل مـا يلـزم ذلـك مـن واستالمها  األشغال، واإلشراف عل تنفيـذها
رية وميد  انيـة، وأعمـال مسـاحة، وخـدمات،ومـواد، ولوازم، وفحوصات مخ

  .مهنية تتعلق باألشغالأو  واستشـارات فنيـة

    األشغـــال:

ي عطاءات اللوازم راك  ريات. أي شخص يتقدم بعرض لالش     املشتــرك:  واملش
عطـاء أو  لجامعـة،املكتبيـة لاملـواد أو  أي شـخص أحيـل عليـه عطـاء توريـد اللـوازم

اأو  تنفيـذ األشغال   .صيان
 املقاول أو  املتعهد

  :املوردأو 
  

    :املستشــار  .أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باألشغال، والخدمات، واللوازم
ي الجامعة     :اللجنـــة  .لجنة العطاءات املركزية 

    :السعـــر  .لحالاكلفة األشغال حسب مقت أو  قيمة اللوازم واملواد املكتبية،
    :الجهة الطالبة  القسم املع بالعطاء.أو  الكلية

    :الضريبة  القيمة املضافة.ضريبة 
ى فاتورةال ى ان املورد خاضع  رقم موجود ع     :الرقم الضري  .القيمة املضافة لضريبةالشراء يدل ع
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ريات والعطاءات هام دائرةممسؤوليات و الباب الثاني:   اللوازم واملش
ريات والعطاءات املسؤوليات واملهام التالية ى دائرة اللوازم واملش    :تتو

ا،   )أ ـــا، وتنســـيقها فـــي مســتودعا ر اللـــوازم للجامعـــة، وفحصـــها، وتســـلمها، وتســـجيلها، وتخزي تـــوف
ا، وجردهــا،  ــا، وصــيان ن عل ي ومدى والتــأم ــا، وتوزيعهــا، ومراقبــة املخــزون السل واإلشــراف عل
  .صالحيته، وفقًا ألحكام هذا النظام

 لجان االخرى املنبثقةتصـال بمصـادر توريـد اللـوازم داخـل اململكـة وخارجهـا، وتزويـد اللجنـة والاإل  )ب
ا  ا عن تلك املصادرم   .باملعلومات ال تتوافر لد

بنـاء علـى طلبـات الشـراء املقدمـة مـن الجهـات الطالبـة حسـب  اللـوازم املختلفـة للجامعـةراء شـ  )ج
 .الصالحيات املخولة لها

 ):2ادة (امل

  طلب الشراء :الفصل االول 
 يجوز القيام بأي عملية شراء بدون طلب شراء معتمد حسب االصول.ال   )أ

ى  من الجهة الطالبة يقدم طلب شراء اللوازم  )ب ريات مباشرة، قبل مدة تكفي للقيام إ دائرة املش
ي ذلك استكمال إجراءات الشراء ح التسليم.   بإجراءات الشراء، بما 

  .التأكـد مـن عـدم وجـود املواد املطلوب فـي مسـتودعات الجامعـةتقوم الدائرة ب  )ج
انية الجامعة  )د ي م   عن طريق الدائرة املالية. التأكد من توافر املخصصات 
ى لتوافر املخصصات لطلب الشراءالت  )ه   .قيد بالحد األع
رط فــي الحــاالت جميعهــا أخــذ املوافقــة املســبقة عنــد شــراء اللــوازم، فــي ضــوء الصــالحيات   )و يشــ

ي هذا النظام ا    .املنصوص عل
 . بل الجهه الطالبةاملرجعية واملواصفات املعدة من قِ  الشروط  )ز

 ):3ادة (امل

ى عروض اسعار الفصل الثاني   : الحصول ع
الجامعه االستثناء بناءًا  إلدارةيتم استدراج العروض من الشركات املسجلة بالضريبة فقط ويجوز   )أ

ريات ى توجيه لجنة املش  .ع
 .ال يجوز تجزئة طلب الشراء للمواد املتجانسة  )ب
 :تحدد صالحيات الشراء وفقًا لالتي  )ج

ى الحصول  ال يتطلب - ريات لجميع أسعار عروض ع ا تقل ال املش الف (1,000)  عن تكلف
  .ريال

ريات - راوح ال املش ا ت   صالحيات مساعد الوكيل  :ريال 2,000 لغاية 1,000من  تكلف
ا  - راوح تكلف ريات ال ت  الشراء صالحيات وكيل الجامعه ويتم :ريال 5,000 – 2,000من املش

لكة وال تدخل املستودع ماللمواد  املعتمدين املوردين من  3 ىع الحصول  يتم ذلك عدا املس
ى األقل  أسعار عروض   .ع

ا  - راوح تكلف ريات ال ت صالحيات وكيل الجامعه بموجب  :ريال 500,000 – 5,000من املش
ى األقل يتم استدراجها  أسعار عروض 3بعد تقييم  لجنة العطاءاتتوصيات   طريق عنع
ريدأو  الفاكس ريات. ال  الخاص بقسم املش

  ):4املادة (
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ريات ال   - ا عناملش  وسائل طريق عن رسم عطاء يتم طرح :ريال الف (500) تزيد تكلف
ريات خاصة لجنة قبل من املورد اختيار و العطاء مستندات مراجعة .اإلعالم من  تشكل مش

  .مجلس الجامعة

  العطاءات املركزية لجنة :الفصل الثالث
 ههذ تتكون  الجامعه و إدارة من بقرار بداية السنة الدراسيةالعطاءات املركزية  لجنة تشكيل يتم  )أ

ى االقلأعضاء  خمسة من اللجنة وعضوية كل من مدير  يمثله منأو  الجامعة وكيل برئاسة ع
ي وممثل عن الجهه الطالبة ريات واملدير املا   .املش

ا بدعوة من   )ب رياتتعقد اللجنة اجتماعا ى ذلك، ويكون أي اجتماع  مدير املش كلما دعت الحاجة إ
ا علـى أن يكون  واغلبية نائبـه فـي حالـة غيابـهأو  تعقـده قانونيـًا إذا حضـره رئيسـها م هأحد أعضـا

ا بأغلبية أو  ممثل الكلية ن.الوحدة املعنية بالعطاء وتتخذ اللجنة قرارا   الثلث
ى اللجنـة املركزيـة مسـؤولية شـراء  )ج ـا تتـو و أ اللـوازم واملـواد املكتبيـة، وتنفيـذ األشـغال، إذا كانـت قيم

ـا وفقـًا املقـدرة تزيـد علـى  ، وذلـك عـن طريـق العطـاءات التـي تطرحهـا،ريالآالف  خمسة )5,000( كلف
ي هذا النظاموفقًا لالحكام  ا  ا خاضعة للتصديق كما ، واإلجراءات املنصوص عل   اتي:يوتكون قرارا

 .) مليون ريال1,000,000فــي قــرار اإلحالة مبلغ ( العطاء ـن مجلــس األمنــاء إذا تجـاوز م -
خمسمائة ) 500,000( عنال تزيد  فـي قـرار اإلحالة العطاءإذا كانـت قيمـة  مـن مجلـس الجامعـة -

 .ريالف ال
) 50,000( عنحالة ال تزيد اإل فــي قــرار  العطاءإذا كانــت قيمــة  منفرداً  الجامعــة وكيلمــن  -

  الف ريال. سون خم

  ):5املادة (

ي املادة ( ى الرغم مما ورد   تنفيـذأو  كتبيـة،املـواد املأو  لـوازما، للجنـة املركزيـة شـراء هذه االئحةمـن  )6ع
ا عن أشغال للجامعة  ، املتعهدينبالتفاوض مع  الف ريال) خمسون 50,000(ال ال تتجاوز قيم

ي أي من الحاالت اآلتية   :وتلزيمهم دون طرح عطاءات، وذلك 
ـا إجـراءات عاجلـة  الجامعه وكيلفـي أيـة حالـة اسـتثنائية عامـة وطارئـة يقـدرها   )أ وتتطلـب مواجه

  .ال تحتمل التأجيل
ت خبــراأو  مهنيــةخدام خــدمات اســتأو  هندســية متخصصــة،أو  للحصــول علــى خــدمات فنيــة  )ب

 .املستوى املقرر أو  إال لدى جهة واحدة بالكفاءة املطلوبة تتوفر ال ، علمية
 تنفيـذ األشـغال يجـب أن أو  الحصـول علـى الخـدمات،أو  املـواد املكتبيـة،أو  إذا كان شراء اللـوازم  )ج

ن ى نص قانوني ملزم، يتم من مصدر مع   فاقية ملزمه.اتأو  بموجب عقد قرضأو  ،استنادا إ

  ):6املادة (

يجري توريد اللوازم املكتبية وتنفيذ األشغال، بموجب شروط عامة تقررها اللجنة املركزية لهـذه الغايـة 
ي: تتضـمنو   ماي

ـاان وجدت أثمان نسخ العطـاءات   )أ وسـائر األمور املتعلقة باإلجراءات التنفيذية ، واإلعفـاء م
ا.اللجـان أو  املركزيـةالتـي تقـرر اللجنـة  للعطاءات   الفنية املنبثقه م

 .قيمة كفالة الدخول بالعطاء ان وجدت  )ب
 قيمة كفالة حسن التنفيذ والصيانه.  )ج

  ):7املادة (
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سـلمها مـن املتعهـدين، تجـراءات وإوكلفـة األشـغال ، املـوادأو  كيفيـة تسـديد أثمـان تلـك اللـواز م  )د
ر فـي التوريـدوتحديـد مـدة التسـلم وتحديـد التعويضـات عـن  ء وحاالت اإلعفا، التنفيـذأو  التـأخ

ا كلياً    .جزئيًا وشروطهاأو  م
من تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء، وتعد تلك الشروط جـزءا   )ه

رم مع املتعهدالعقد    .الذي ي
رتـب  )أ  الية:الت شـروطلل املسـتوفية العـروض بأفضـل اإلحالـة، عنـد التقيـد، املركزيـة اللجنـة علـى ي

 .العطـاءشروط  .1
 .املطلوبـة الجـودة درجـة مراعـاة مـع األسـعار  .2
 .املحددة املـدة ضـمن إمكانيـة التنفيـذ  .3
 الشروط حسـب املطلـوب بالعمـل القيـام علـى املستشـارأو  املقـاول أو  املتعهـد قدرة ومدى .4

 .واملواصفات
 لتقـديراتا مــع تتناســب الأو  مرتفعــة، عطــاء أي فــي املقدمــة األســعار أن املركزيــة اللجنــة وجــدت إذا  )ب

رتـب املطلوبـة، األشـغالأو  ،املكتبيـة املـوادأو  للـوازم، املوضـوعة ـا في لتالية: ا اإلجراءات تخـاذ أحدإ عل
 رالســع للحصـول علـى املوضـوعة التقـديرات إلـى األقـرب العرض صاحب مع مباشرة التفاوض .1

 ، أومناسباً  تراه الذي
ركوا الـذين مـع مباشـرة والتفـاوض العطـاء إلغـاء .2  األســعار علـى للحصـول  غيـرهم، مـعأو  فيـه، اشـ

 أو املناسـبة، والشــروط
  .الطالبةه بعد مراجعة املواصفات والشروط من قبل الجهه طرح إعادةإلغاء العطاء و  .3

  :)8املادة (

ن مـن اختصـاص ذيأو  فنـي،أو  خبيـر، بـأي االسـتعانة املركزية للجنة   غيـرهم،أو  الجامعـة، فـي العـامل
   اختصاصـهم ضـمن يـدخل ممـا آخـر موضـوع أيأو  ،فيـه املقدمـة العـروضلتحليل أو  ،عطـاءال دراسـةل

ى النظـام وبناء هـذا أحكـام بمقتضـى ىاملركزية ,  اللجنة تنسيب ع اي  أو العضاء اللجنة يجوز  ال أنه ع
م أو  شخص من منتس الجامعه  ي املصلحةأو  العالقة ذوي  من بأي االتصالمن يتم االستعانه 

ا من ذلك إليه يفوض منأو  املركزيـة اللجنة ر بحضو إال العطاء   .أعضا

  ):9املادة (

رط العـروض لتقـديم املحـدد التاريخ بعد يقدم الذي العرض يقبل ال ـًا موقع يكـون  أن عـرض أي فـي ويشـ
مع ارفاق االوراق الرسمية والقانونية للشركة  بالعطاء ترفق وكالة بموجب القانوني وكيلهأو  مقدمه من

.   متضمنه السجل الضري

  ):10املادة (

ن مـن ألي يجـوز  ال  )أ ى أو  الجامعـة فـي العـامل راكاالقارب من الدرجة االو  خـاص عطـاء أي فـي االشـ
  .للجامعة أشغال تنفيذأو  مكتبية، موادأو  لوازم توريـد تلزيمـهأو  ـا،

رك أن يجــوز  ال  )ب  للجامعــة عطــاء أي بدراســة املركزيــة، اللجنــة أعضــاء ذلــك فــي بمــا شــخص، أي يشــ
ن بينــه كــان إذا، لهــا أشــغال تنفيــذأو  ،مكتبيــة مــوادأو  لــوازم شــراءأو  وإحالتــه، ن وبــ  لعطاءل املتقدم
  .قرابةأو  مصاهرة

  ):11املادة (

  ):12املادة (  إلـى منـه، جزء أي عنأو  عنه، يتنازل  أن للجامعة عطاء أي عليه أحيل الذي للمتعهد يجوز  ال
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 التـي والضـمانات للشروط املركزية اللجنة من خطية موافقة دون  الصور  من صورة بأي آخر شخص أي
 ىع صدقت أن لهـا سـبق التـياملخولة بذلك  الجهـة مـن املركزيـة اللجنـة موافقـة تصـدق أن علـى تقررهـا
  .اإلحالة قرار

 التـي واالتفاقيــات العقــود علـى الجامعــة عــن بــالتوقيع نيابـة من يفوضة خطيًاأو الجامعة  وكيليقوم 
ا املنصوص الفرعية واللجان املركزية اللجنة عن الصادرة للقرارات تــنظم وفقا   .النظام هذا ي عل

  ):13املادة (

ريهالفصل الرابع   : االوامر التغي
ى تنسيق املوافقةاملركزية  للجنةيجوز   )أ ي العط الجهه الطالبة معوبناءًا ع ريه  ى االوامر التغي اء ع

ي: ماحسب    ي
ى  .1 أو  توريـدها تقـرر  أشـغالأو  مكتبية، موادأو  لوازم، أية كمية تخفيضأو  زيادةاملوافقة ع

 أســعار تحســب شريطة أن النظام هذا أحكام بمقت أحيل عطاء بموجب تنفيـذها للجامعة
ى ان العطـاء فـي لهـا املحـددة باألسـعار املخفضــةأو  الزائــدة الكميــة  قيمـة مجمـوع يتجـاوز  الّ  ع
 .أصالً  املطلوبة الكمية قيمة ) من%25(العطاء عن  ي املخفضةأو  الزائـدة الكميـة

ى للجامعة أشغال تنفيذ عليه أحيل الذي املتعهد مع االتفاق .2  املواصفاتأو  تعديل الشروط ع
 فــي املدرجــة البنــود ضــمن تكــن إضـافية لــم بأشغال القيام القيامأو  اوالغاء بنود العطاء

ــا ـاك تتجـاوز  أالّ  علـى بموجبـه، تنفيـذها ب باألشــغال املطلو مباشــرة عالقــة ذات العطــاءولك  لف
ي قيمـة مجمـوع ) مـن25%(   .العطـاء األص

ـا املنصـوص ،الزيـادة قيمـة مجمـوع تجـاوز  إذا   )ب  مـن أ)( الفقـرة ) مـن2( و )1( البنـدين مـن أي فـي عل
ي، العطـاء قيمـة مجمــوع ) مـن%25( ،املـادة هـذه رط األصـ  قـد كانـت التـي مــن الجهـة ذلـك إقـرار فيشـ

  .الزيادة تلك متـوافرة لتغطية املاليـة املخصصـات تكـون  وأن العطـاء، إحالـة قـرار علـى صـدقت

  ):14املادة (

  الخامس: الهدايا الفصل
  :التالية للصـالحيات الجامعـة، مـن اللـوازم إهـداء يـتم  )أ

 ريال الفا )2,000( علـى تزيـد ال ها إهـداؤ املـراد اللـوازم قيمـة كانـت إذاالجامعة  وكيل مـن بقـرار .1
 خـالل السنة الطريقـة ـذه املهـداة اللـوازم قيمـة مجمـوع يزيـد أالّ  علـى الواحـدة، املـرة فـي

ى الواحدة   .ريال عشرة االف (10,000) ع
ى اللوازم قيمة زادت إذا الجامعة مجلس من بقرار .2  علـى الواحـدة، املـرة فـي ريالا الف )2,000( ع

ى الواحدة السنة خالل ـذه الطريقة املهـداة اللـوازم قيمـة مجمـوع يزيـد أالّ  ) 20,000( ع
 .ألف ريالعشرون 

  مجلس االمناء اذا زادت عن ذلك.بقرار من  .3
اشـراؤها و  يـتم التـي اللـوازم املـادة هـذه مـن) أ( الفقـرة أحكـام مـن يسـتث   )ب  الجامعـة لـزوار إهـدا

ـا، القادمـة والوفـود  ــذاه ألحكــام وفقــاً ، يـتم شــراؤها التـي اللـوازم األحكـام تلـك مـن تسـتث كمـا إل
 الجامعة باسم هدايا الخــارج لتقديمها إلــى ســفرهم عنــد الجامعــة فــي املســؤولون  ليحملهــا، النظــام
ا. ال للجهات   يزورو

  ):15املادة (
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  اإلتالف :الفصل السادس
 املفقـودات قيـود تشـطب كمـا قيودهـا وتشـطب بيعهـاأو  الصـالحة غيـرصول واأل  اللـوازم إتـالف يـتم  )أ

  :التالية والصالحيات لألحكام وفقاً توصية من لجنة رسمية بموجب 
أو  باللوازم املعنية اإلدارية الوحدة مديرأو  الكلية عميد برئاسة و الجامعـة وكيل مـن بقـرار .1

ن وعضويةصول األ  ن اثن ى الجامعة من العامل إذا  وذلك اللوازم دائرة من أحدهما يكون  أن ع
) عشرون 20,000( عن تزيـد ال املفقـودةأو  إتالفهـا املـرادصول األ أو  للـوازم األصـلية القيمـة كانـت

  .أالف ريال
 املفقودةأو  إتالفهـا املـرادصول األ أو  للـوازم األصـلية القيمـة زادت إذا الجامعـة مجلـس مـن بقـرار .2

  .ألف ريال) خمس وعشرون 25,000( عن
ر اللوازم إتالف عملية تتم   )ب  ـذهه تشـكل أن علـى الـرئيس يؤلفهـا لجنة قبل من بيعها،أو  الصالحة، غ

 دعو ت التـي والجهـة املاليـة الشـؤون من كل عن ممثل وعضوية اللوازم دائرة عن ممثل برئاسة اللجنة
  .إتالفها املراد اللوازم لها

و أ اإلهداءأو  بالبيع ا التصرف تم الصول واأل  باللوازم إخراج اللجنه اعاله مستندات تنظم  )ج
ـا ويشـار هذا النظـام أحكام بمقت اإلتالف، ـا تـم التـي الطريقـة إلـى ف م بـاللواز  التصـرف ف
  ا. املعمول صول واأل  حسـب اإلجراءات القيـود مـن ذلـك بعـد وتشـطب

  ):16املادة (

ر يتم رأو  منقولة موالاأل  تأج ـا العائدة نقولـةامل غ ـا عـن فائضـة كانـت إذا للجامعـة ملكي  عدةمأو  حاج
ر    الغاية. لهذه الجامعة مجلس يصدرهاالتعليمات ال بموجب  االستثمارأو  للتأج

  ):17املادة (

ريات استالم: الفصل السابع   املش
رياتامل إستالم يتم ي:بموذج تقرير إستالم  ش   وفقا للتا
ن املستودع.بل قِ  من ستالماإل  يتماللوازم واملواد املكتبية:   )أ   أم

ات  )ب رمجيات واألنظمة التجه من ِقبل لجنة فنية ُتشكل من قبل لجنة العطاءات  ستالماإل  يتم: وال
ا ممثل الجهة الطالبة، ممثل لجنة العطاءات ومدير  3املركزية مكونة من  اعضاء تشمل بعضوي
  شريات.دائرة اللوازم وامل

من الئحة  )13(بموجب أحكام املادة  ستالماإل  يتممعة: االشغال املنفذة من متعهدين من خارج الجا  )ج
  إدارة وصيانة املرافق.

  ):18املادة (

ا أشغال،أو  مكتبية، موادأو  لوازم، أية تسلم رفض تم إذا  رتـباملقررة في والشروط للمواصفات ملخالف
رياتللمتعهـد  بـذلك قرارهـا تبليـغ التسـلم لجنـة علـى  لـىع االعتـراض حـق وللمتعهد من خالل قسم املش

  .تبليغــه مــن أيــام خـالل ســبعة القـرار

  ):19املادة (

ـة املرفوضصول واأل  اللـوازم تعـد كمـااألمانـة  بحكـم تسـلمها قبـل للجامعـة املوردةصول األ أو  اللوازم تعد
ـا اأو  للجامعــة تــابع مســتودع فــي وجـدت إذا املقـررة والشـروط للمواصـفات ملخالف  ــةاألمان بحكــم لــد
ن مــن ألي يجــوز  أيضــًا وال ا جزء استعمالأو  استعمالها فــي الجامعة العــامل  الصور  من صورة بأي م

ن املسؤولية التأديبيـة طائلة تحت وذلك  يلحـق ضـرر أو  خسـارة أيـة عـن التعـويض املخـالف وتضـم
  الفقرة. هذه مخالفـة أحكام جـراء بالجامعـة

  ):20املادة (
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  تقديم الخدمات: الفصل الثامن
ريات كانت إدا رة خدمات تقديم عن عبارة املش  ةاملقدم الخدمات تقييم يتم شهر، عن تزيد زمنية لف

اء عند ومن الجهه املتلقية للخدمه  دوري بشكل رة ان  و وقعامل لالتفاق وفقاً  النوعية حيث من العقد ف
ر يتم كذلك  للجامعه املقدمة الخدمات عن ملخص إلعطاء الخدمة متلقي قبل من تقرير تحض

  ن وجدت.، إلخدماتاالضافية ل تكاليفلاو 

  ):21املادة (

  لغايات البيع مواد: توريد الفصل التاسع
ى احتياج لطرف ثالث ولكن من خالل الجامعه حيث يقوم القسم املع ية الكلأو  يتم التوريد بناءًا ع

  .صول حسب األ  بعمل طلب شراء
  ):22املادة (

ى املالية.وتسلم البصول يتم االستالم حسب األ    ):23املادة (  ضاعه بموجب الفاتورة ا
ر البضاعه ليتم اضافة الضريبة واجور أو  يتم البيع من الدائرة املالية من تفوضه وذلك بعد تسع

  .ن وجدت، إالشحن
  ):24املادة (

  املستودعات: الثالث الباب
ى دائرة اللوازم ريات تتو  ـاتصـنيف لوازمه بالتنسيق والتعاون مع الجهـات األخـرى فـي الجامعـة واملش
ا حسب األ  ا ي إدارة اللوازم وتنظيم املستودعاتصول وتخزي   .الخاصة 

  ):25املادة (

ن ي حال انتقال   )أ ي املستودعتركه للعمل فيتم تسليم أو  املستودعأم  البديل املوظفإلـى  اللوازم 
للقيود الرسمية لتلك اللوازم ويتم توقيعها من أو  مطابقة لقيود املستودع بموجـب قـوائم جـرد

ن معـًا ويصـادق ى توقيعهما الطـرف   .الرئيس املباشر ع
ــا فـي الفقــرة (أ)    )ب  مــن هـذه املــادة، فيــتم جــردإذا تعـذر القيــام بــإجراءات التسـليم املنصــوص عل

ــا  سؤول ملا لهــذه الغايــة ويســلم املســتودع مــن اللجنــة إلــى املدير محتويــات املســتودع مــن لجنــة يعي
ا هذه اللجنة   .الجديد وفقًا للقوائم ال نظم

ـا فـي هـذهالجـرد اأو  نقـص فـي أي مـن عمليـات التسـليمأو  إذا ظهـر أي زيـادة  )ج املادة  ملنصـوص عل
ركوا فـي الـنقصأو  تنظم قوائم مسـتقلة لكـل مـن الزيـادة لك ت وتوقـع مـن األشـخاص الـذين اشـ

  .العملية جميعهم

  ):26املادة (

  ـاومراقب اإلدارية وحدتـهأو  ن اللوازم املصروفة لكليتهعمدير الوحدة اإلدارية مسؤواًلأو  يكون العميد
ي األغراض املقررة لها ا    .ومتابعة كيفية استعمالها وحسن االستفادة م

  ):27املادة (

ا من قبل الدائرة املالية. ي حي   ):28املادة (  يتم عمل الجرد السنوي من قبل لجنة الجرد ال تشكل 
ى طلب اخراج من املستودع يعبأ من قبل العميد رئيس القسم  أو يتم االخراج من املستودع بناءًا ع

ريات ي ملفات املستودع بعد تسليم اللوازم للقسم.ويوقع من مدير اللوازم واملش   ويم حفظه 
  ):29املادة (

ي املواد املنقولة ونقلها  ى مستودع اخر فيتم تنظيم كشف  ي حال تم نقل بعض اللوازم من مستودع ا
ن املستود ي.ي النظام وتوقيع الكشف مع ورقة النظام من ام   ع ومدير اللوازم واملدير املا

  ):30املادة (
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  األشغــــــال: الباب الرابع
 :الجامعة بإحدى الطرق التاليةومشاريع تنفذ أشغال 

  .الجامعة يوحدة إدارة املرافق  من ِقبلالتنفيذ   )أ
ريات. وفقًا ألحكام نظام (متعهد) التنفيذ من جهه خارجية  )ب   اللوازم واملش

  ):31املادة (

ى ي ما الجامعة يإدارة املرافق  وحدة تتو   :ي
  .بالجامعة الخاصة األشغال تنفيذ  )أ

ى اإلشراف  )ب رها  ومراقبـة املتعهـدون، ينفذها ال األشغالوإستالم  ع أو  ـرةمباش إمـا تنفيـذها،س
راك ذه  .مستشارينأو  آخرين متعهدين مع باالش ن مديرًا للمشروع للقيام  وإلدارة الجامعة تعي

  ) من الئحة إدارة وصيانة املرافق.13و  12املهام بموجب أحكام املواد (
ر العمل واالنجاز واعتماد الدفعات املرحلية  بالجامعة الخاصة األشغال فحص  )ج واعداد تقرير س

  .ان وجدت
 وفقاً  املتعهدين، طريق عنأو  مباشرة إما بالجامعة الخاصة لألشغال الصيانة بأعمال القيام  )د

ا املنصوص للصالحيات   .النظام هذا ي عل

  :)32ادة (امل

ى  ر صدو  تاريخ بعد عليه املحالة األشغال بتنفيذ للمتعهد املباشرة أمر إصدارإدارة املرافق  وحدة ع
ائية املوافقة م والظروف  ال   االخرى.بما يتناسب مع اوقات دوام الطلبة ومحاضرا

  ):33املادة (

 تلـكمـن قيمـة  %5 تعـادل صيانة كفالة عطاء أي بموجب أشغالأو  لوازم بتسليم قام الذي املتعهد يقدم
رة زمنية تحدد بالعطاء) إذااألشـغال أو  اللـوازم  لـكذ تتطلـب األشـغالأو  اللـوازم تلـك كانـت ملدة عام (او ف
  العطاء. إحالة فـي قرار ملقـررة املـدة املفعـول  سـارية الكفالـة تكـون  أن علـى

  ):34املادة (

من قيمة العطاء طيلة مدة الصيانه ويجوز االفراج عن هذه املبالغ مقابل كفالة صيانه  %5يتم حجز 
ا بالعقد   .سارية املفعول طيلة املدة املتفق عل

  ):35املادة (

  أحكام عامـة :الخامسالباب 
  ):36املادة (  .إصدار التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق هذا النظامإلدارة الجامعة

ا نص واضح واإلشكاليات ال قد تنتج عن تطبيق مواد هذه  ي الحاالت ال لم يرد ف تبت إدارة الجامعة 
  الالئحة.

  :)37املادة (

ي الجامعة مسؤولون عن تنفيذ هذه الالئح  :)38املادة (  .ةإدارة الجامعة وجميع املدراء 
ى   :)39املادة (  إعتبارًا من تاريخ إعتمادها. الشأن ذا سابقة قراراتأو  لوائح أو تعليمات أي الالئحة هذه تل

.  


