1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات دائرة المشتريات والعطاءات" في جامعة الشرق األوسط سنة ،2017
اعتبار من تاريخ إقرارها.
ًا
ويعمل بها

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل

القرينة على غير ذلك:
الجامعة

:

جامعة الشرق األوسط.

العميد

:

عميد أي كلية/عمادة.

الدائرة المالية

:

دائرة الشؤون المالية في الجامعة.

المدير

:

مدير أي دائرة أو مركز أو مكتب.

مدير الدائرة

:

مدير دائرة المشتريات والعطاءات.

المستودع

:

أي مستودع رئيسي أو فرعي لتخزين اللوازم واخراجها وصرفها.

المتعهد

:

كل من أحيل عليه عطاء أو التزام بتوريد لوازم للجامعة.

:

الرئيس

رئيس القسم

المدير المالي

الدائرة

:
:
:
:

اللوازم

:

المشترك

:

اللجنة
الجهة

:

لجنة المشتريات

:

لجنة الفحص

:

رئيس جامعة الشرق األوسط.
رئيس أي قسم أكاديمي/إداري.

مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة.

دائرة المشتريات والعطاءات.

األموال المنقولة بمختلف أنواعها الخاصة بالجامعة.

أي شركة أو شخص يتقدم بعرض لالشتراك في عطاءات اللوازم.

لجنة العطاءات المشكلة بقرار رئيس الجامعة لشراء اللوازم التي تزيد

قيمتها عن  01111عشرة اآلف دينار.
المقدمة لعطاء أو عرض سعر.

اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجامعة لشراء اللوازم التي ال تزيد قيمتها

عن ( )01111عشرة آالف دينار.

اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجامعة لفحص كافة اللوازم الموردة

للجامعة.

Ref.: Board of Trustees Session (04/2016-2017), Decision No.: 02, Date: 07/01/2017, Rev. c
Deans' Council Session (19-2016/2017), Decision No: 224, Date: 31/12/2016, Rev. c
1-8

3

تهدف الدائرة إلى:
أ.

ب.

ضمان توافر المواد والخدمات واستمرارية تدفقها وكفايتها.

د.

بناء شراكات فاعلة مع مزودين موثوقين.

ج.

4

تأمين المواد والخدمات من مصادرها الخارجية للجامعة ضمن مواصفات عالية الجودة.

جلب أفضل العروض بما يسهم بتخفيض درجة المخاطرة.

ه.

اإلسهام برفع كفاءة المصادر المادية.

.0

يتم شراء اللوازم وفقاً لآلتي:
أ.

ب.

بطلب من العميد أو المدير إلى الدائرة ،وذلك قبل مدة تكفي للقيام بإجراءات الشراء.

يجببب أن يتضببمن طلببب الش براء مواصببفات فنيببة دقيقببة ومحببددة لل بوازم المطلببوب ش براؤها،
إضافة إلى موعد الحاجة إليهبا ،وينطببق ذلبك بصبورة خاصبة علبى أجهبزة ومعبدات ومبواد

.2

5

ولوازم المختبرات الطالبية والحاسوب والمكاتب  ...الخ.

ج.

تعبرض طلببات الشبراء علبى دائبرة الشببؤون الماليبة لبيبان تببوفر مخصصبات لهبا بالموازنببة

د.

اعتماد طلبات الشراء من الرئيس ليتم تأمينها وفق بنود هذه التعليمات.

وتدقيقها من وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

ه.

يبلغ صاحب الطلب بالنتيجة مع بيان األسباب.

أ.

بقرار من مدير الدائرة إذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد عن ( )1000الف دينار.

ب.

بتنسيب من لجنة المشتريات وبقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم ال تزيد عن

ج.

بتنسيب من اللجنة إذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها عن ( )01111عشرة آالف دينار.

يتم شراء اللوازم وفقا للصالحيات اآلتية:

( )10000عشرة آالف دينار.

عند كل حالة طلب تقوم المشتريات باآلتي:
أ.

إعتماد سعر المورد المعتمد للمادة المطلوبة من خالل قائمة الموردين المعتمدين والعقود
واإلتفاقيات.

ب.

جلب ثالثة عروض أسعار في حال كانت المادة المطلوبة جديدة أو المورد جديد إذا كانت قيمة

ج.

جلب ثالثة عروض فأكثر في حال كانت المادة المطلوبة جديدة او المورد الجديد إذا كانت قيمة

د.

ه.

و.

الطلب ( )011دينار أردني أو أقل (شراء مباشر).

الطلب أكثر من ( )011دينار أردني وأقل من ( )01111دينار أردني (عروض).
تحول عطاء إذا كانت قيمة الطلب أكثر من ( )01111دينار أردني (عطاء).
تلزيم في حال كانت المادة لها وكيل حصري أو محتكر.

تلزيم إذا كانت المادة جزء من عقد صيانة أو تكملة لشراء.
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أ.

يشكل الرئيس اللجنة على النحو اآلتي:
 -الرئيس أو من يفوضه  -رئيساً.

 مدير الدائرة  -أمين سر اللجنة. -المدير المالي.

 ممثل عن الكلية أو الدائرة أو المركز أو القسم المعني بالعطاء. ممثل عن هيئة المديرين.ب.

 -عضوين أو أكثر من العاملين في الجامعة يتم تعيينهم سنوياً بموجب قرار من الرئيس.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسبها كلمبا دعبت الحاجبة إلبى ذلبك ،ويعبد االجتمباع قانونيباً
إذا حضبببره رئيسبببها وأربعبببة مبببن أعضبببائها علبببى األقبببل ،علبببى أن يكبببون ممثبببل الكليبببة/العمادة/

البببدائرة/المركز/المكتب المعنيبببة بالعطببباء مبببن بيبببنهم ،وتتخبببذ اللجنبببة ق ارراتهبببا بأغلبيبببة أصبببوات

ج.

أعضائها الحاضرين ،واذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.

يتببولى أمببين سببر اللجنببة حفببق القيببود والسببجالت والملفببات الخاصببة بأعمببال اللجنببة وبالعطبباءات
والمعبامالت المتعلقبة بهبا ،ويكبون مسبؤوالً عببن تبدقيق نمباذج العطباءات واإلعالنبات العائبدة لهببا

والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها.

7

أ.

يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة ال تقبل عبن ( )01يومبا مبن الموعبد المحبدد لفتحبه،
على أن ينشر اإلعالن في صحيفة يومية واحدة على األقل مبينا المواد المطلوبة بشبكل عبام أو

ب.

ج.

الطلب من المناقصين شراء نسخة من العطاء متضمناً الشروط واإلجراءات المتعلقة بالعطاء.

يراعببى عنببد طببرح أي عطبباء أن تحقببق شببروطه ومواصببفاته واجراءاتببه مبببدأ المنافسببة للجهببات
المؤهلة والقادرة على القيام بااللتزامبات المطلوببة فبي العطباء ،واعطباء مبدة كافيبه لتلبك الجهبات

لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض لها.

.0

مبع مراعباة أحكبام فقبرة (ب) مببن هبذه المبادة يترتبب علببى المشبترك أن يقبدم للجنبة كفالببة

بنكية بمبلغ ال يقل عن ( )%1خمسة بالمائة من قيمة العطاء الذي تقدم به ،أو أن يقدم

.2

تأميناً نقدياً يعادل تلك النسبة ،وال ينقر في أي عطاء غير معزز بالكفالة أو التأمين.

فببي حببال إحالببة العطباء علببى احببد المتقببدمين عليببه القيببام باسببتبدال كفالببة دخببول العطبباء
( )%01بكفالببة حسببن تنفيببذ تعببادل النسبببة السببابقة وللجنببة إعفبباء المشببتركين مببن خببارج
المملكببة مببن تقببديم الكفالببة ،علببى ان يببتم تقببديم كفالببة صببيانة بنسبببة ( )%1بعببد تنفيببذ

د.

العطاء.

يقوم أمين سر اللجنة باستالم عروض العطاء ،ويدعو اللجنة لالجتماع لفتح العطاءات ،ويؤشبر

عليها بمحضر لتثبيت العطاءات التي فتحت على أال تقل العطاءات عن ثالثة.
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هب.

يقوم أمين سر اللجنة بتثبيت المعلومات الواردة في هبذه العطباءات فبي جبداول تحليليبة لتسبهيل

و.

يجببوز للجنببة دعببوة المشببتركين إلببى جلسببة فببتح هببذه العطبباءات دون أن يكببون ألي مببنهم حببق

أ.

يترتب على اللجنة التقيد عند اإلحالة بأفضل العطاءات المستوفية لشبروط دعبوة العطباء وأنسبب

دراسة المقارنة.

االشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل فيها بأي صورة من الصور.

األسببعار مببع مراعبباة درجببة الجببودة المطلوبببة وامكانيببة التنفيببذ ضببمن المببدة المحببددة ومببد قببدرة
ب.

المتعهد المالية والفنية للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.

إذا وجبببدت اللجنبببة أن األسبببعار المقدمبببة فبببي أي عطببباء مرتفعبببة أو ال تتناسبببب مبببع التقبببديرات

الموضوعة للوازم ،فيترتب عليها اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتية:
.0

التفاوض مباشرة مع المشتركين األقرب إلبى التقبديرات الموضبوعة لتخفبيض األسبعار إلبى

.2

إلغبباء العطبباء والتفبباوض مباشببرة مببع الببذين اشببتركوا فيببه أو مببع غيببرهم للحصببول علببى

.3

9

أ.

المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.

األسعار والشروط المناسبة ،وتلزيم اللوازم المطلوبة بموجبب تلبك األسبعار والشبروط علبى

من تم اعتماده.

إعادة طرح العطاء حسب المادة (.)6

للجنة االستعانة بأي خبيبر أو فنبي أو ذي اختصباص وقبد تكبون (لجنبة فنيبة) مبن العباملين فبي
الجامعبببة أو مبببن خارجهببببا لدراسبببة أي عطبببباء مقبببدم أو أي موضببببوع آخبببر ممببببا يبببدخل ضببببمن
اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النقبام ،وتصبرف لبذلك الخبيبر أو الفنبي أو صباحب االختصباص
المكافببأة التببي يحببددها الببرئيس ،وبعببد اكتمببال هببذه الدراسببة تعببرض علببى اللجنببة إلق برار مببا ت براه

ب.

11

مناسبا بشأنها.

يحببق للجنببة بعببد اسببتمزاج رأي ممثببل الجهببة الطالبببة لهببذه الم بواد ،أن تزيببد فببي عببدد الوحببدات

المطلوبببة أو التقليببل منهببا أو إلغائهببا ،إذا وجببد أن األسعببببار المطروحببة عاليببة أو أن فببي المبواد
األخر ما يعوض عنها.

ج.

يحق للجنة استدعاء مندوبي المشتركين لالستيضاح عن بعض األمبور الفنيبة ،كبذلك المفاوضبة

أ.

يصبببدر قبرار اإلحالببة علببى المتعهببد موق،عببا مببن رئببيس اللجنببة ،ويحببدد المببدير المبببالي فببي اللجنببة

علببى تخفببيض األسببعار ولببيس مببن الضببروري التقيب ،بد بببأرخص األسببعار ،ويؤخببذ بعببين االعتبببار
مصدر البضاعة ومركز الشركة أو المؤسسة.

طريقبة البدفع والتأمينببات والكفباالت المصببرفية المطلوببة ،ويرسبل قبرار اإلحالببة مببع عقبد التجهيببز

للرئيس للمصادقة عليه ثم يرسل للمدير المالي للتنفيذ.
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ب.

يحتفق المدير المالي بالكفاالت والتأمينات التي قدمها المتعهد البذي أحيبل عليبه العطباء بمبا فبي

ذلبببك كفالبببة حسبببن التنفيبببذ وكفالبببة الصبببيانة ،وتعببباد الكفببباالت والتأمينبببات األخبببر التبببي قبببدمها

األشببخاص الببذين لببم تقبببل عروضببهم وتسببلم إلببيهم شخصببياً أو مببن لديببه تفببويض رسببمي مقابببل

توقيعهم على تسلمها.

11

أ.

يوقع المتعهد عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقبررة للبوازم المطلوببة فبي العطباء ،علبى

أن يببنص فببي العقببد أن تلببك الشببروط والمواصببفات واألمببور األخببر ال بواردة فببي دعببوة العطبباء

والوثبائق والمخططبات المرفقببة أو الملحقبة ببه ،واألحكببام واإلجبراءات المنصبوص عليهببا فبي هببذه

ب.

التعليمات جزءاً ال يتج أز من ذلك العقد.

ال يحببق للمتعهببد أن يتنببازل عببن العطبباء أو أي جببزء منببه إلببى أي شببركة أو شببخص آخببر بببأي

صببورة مببن الصببور دون موافقببة خطيببة مببن اللجنببة وفقباً للشببروط والضببمانات التببي تقررهببا ،بعببد
مصادقتها من الجهة التي صادقت على قرار اإلحالة.

12

إذا لبم يقببم المتعهبد ،بعببد تبليغبه قبرار إحالبة العطبباء عليبه ،بتوقيببع عقبد تنفيببذ العطباء ،وتقببديم الكفبباالت
والتأمينات المطلوبة منبه ،بمقتضبى أحكبام هبذه التعليمبات ،خبالل خمسبة عشبر يومبا مبن تباريخ تبليغبه
ت
بادر مبلببغ الكفالببة أو التببأمين الببذي قدمببه عنببد
ويصب أ
ق برار اإلحالببة ،فيعتبببر مسببتنكفاً عببن تنفيببذ العطبباء ،ك
اشتراكه في العطاء ،وللجنة في هذه الحالبة إمبا إحالبة العطباء علبى مقبدم العبرض األفضبل بعبد العبرض
ت
المستنكف ،أو إلغاء العطاء واعادة طرحه.
الذي قدمه

13

أ.

يشبكل البرئيس لجنببة المشبتريات للبوازم التببي تكبون قيمتهبا أقببل مبن ( )01111عشبرة اآلف دينببار
على النحو اآلتي:
-

مدير دائرة اللوازم – رئيساً.

-

مندوب عن الجهة الطالبة للوازم  -عضواً.

-

مندوب عن دائرة الشؤون المالية – عضواً.

ب.

تكون مدة عمل هذه اللجنة سنة واحدة تبدأ اعتبا ارً من تاريخ تشكيلها.

أ.

بعد الموافقة على طلب تزويبد اللبوازم تتبولى البدائرة االتصبال بمصبادر توريبد اللبوازم مبن شبركات

ج.

14

-

موقف من قسم العطاءات  -أمينا للسر.

ترفع لجنة المشتريات تنسيباتها بواسطة مدير الدائرة للرئيس إلقرارها.

محليببة أو أجنبيببة مباشببرة ،وتزويببد لجنببة المشببتريات بالمعلومببات التببي تت بوافر لببديها عببن تلببك
المصادر.
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ب.

يتم استدراج عروض أسعار ال تقل عن ثالثة عروض وخالل مدة ال تزيد عن خمسة عشر يومباً
مببن الموعببد المحببدد لدراسببة العببروض بكافببة طببرق االتصببال علببى أن تتضببمن عببروض األسببعار
المقدمببة الشببروط والمواصببفات واإلج براءات المتعلقببة بهببا ،بمببا فببي ذلببك أن بواع الل بوازم أو الم بواد

ج.

المطلوبة وتوضع في الصندوق الخاص بالعطاءات.

يراعى عند استدراج عروض األسعار تحقيبق مببدأ المنافسبة ببين الجهبات المؤهلبة والقبادرة علبى
القيببام بااللتزامببات المطلوبببة فيببه ،واعطبباء مببدة كافيببة لتلببك الجهببات لدراسببته وتقببديم العببروض

الخاصة به.

15

أ.

تكون جميع الوثائق المتعلقبة ببالعروض المسبتدرجة والعقبود والشبروط التبي تببرم بشبأنها وسبائر
الوثبائق والمعببامالت والمراسببالت المتعلقبة بهببا باللغببة العربيببة ،ويجبوز للجببان أن توافببق علببى أن

ب.

تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية باللغة االنجليزية.

تجتمع لجنة المشتريات بحضور جميع أعضائها لدراسة العروض وتحليلها وتفريغها في كشبوف
خاصة وجداول مقارنة ،وتتخبذ تنسبيباتها باإلجمباع أو بأكثريبة آراء أعضبائها ،ولهبا أن تسبتعين
ببببأي خبيبببر أو فنبببي أو ذي اختصببباص مبببن العببباملين فبببي الجامعبببة أو مبببن خارجهبببا ،وال يجبببوز
االتصال بأي من ذوي العالقة أو المصلحة في الموضوع الذي كلف بدراسته أو مناقشته فيه إال

بحضور لجنة الشراء.

16

أ.

يترتببب علببى لجنببة المشببتريات التقيببد عنببد اإلحالببة بأفضببل العببروض المسببتوفية لشببروط الم بواد
واللوازم المطلوبة ،وأنسب األسبعار ،مبع مراعباة درجبة الجبودة المطلوببة ،وامكانيبة التنفيبذ ضبمن
المببدة المحببددة ،ومببد قببدرة المتعهببد الماليببة والفنيببة للقيببام بالعمببل المطلببوب حسببب الشببروط

والمواصبببفات ،واذا تسببباوت األسبببعار والشبببروط والمواصبببفات ومواعيبببد التسبببليم ولبببم تجبببد لجنبببة
المشبببتريات سببببباً للتفضبببيل ،فتجبببر اإلحالبببة علبببى أحبببد المتقبببدمين ببببالعروض المتسببباوية بعبببد
مفاوضتهم وطلب تنزيل األسعار وحينها يؤخذ بالسعر األفضل.

ب.

17

أ.

إذا وجدت لجنة المشتريات أن األسعار المقدمة في أي عرض مرتفعة وال تتناسب مبع التقبديرات
الموضوعة فيترتب عليها اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتية:

.0

التفاوض مباشرة مع المشتركين األقرب إلبى التقبديرات الموضبوعة لتخفبيض األسبعار إلبى

.2

إعادة استدراج عروض أسعار مرة أخر حسب المادة (.)03

المقدار الذي تراه لجنة المشتريات مناسبا.

بعببد المصببادقة علببى قبرار الشبراء مببن الجهببة المخولببة بببذلك يبلببغ المبورد الببذي أحيببل عليببه قبرار
الشراء خالل مدة أقصاها أسببوع مبن تباريخ التصبديق ،ويؤخبذ توقيعبه أو توقيبع وكيلبه القبانوني
المفوض إليه التبليغ.
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ب.
ج.

على الدائرة تنقيم سجل االستالم والتسليم للعينات ومتابعتها.

تحفق العينات التي قدمت من المتعهبد البذي أحيبل عليبه أمبر الشبراء لبد أمبين المسبتودع ،مبع

االحتفببباق بسبببجل االسبببتالم والتسبببليم للعينبببات وتصببببح هبببذه العينبببات ملكببباً للجامعبببة إذا لبببم يبببتم

استردادها من مقدميها خالل شهر من تاريخ اإلعالن عبن قبرار الشبراء ،ويبتم إدخالهبا فبي قيبود

وسجالت الجامعة وفقاً لألصول الرسمية المعمول بها.

18

أ.

يتبببولى أمبببين سبببر لجنبببة المشبببتريات حفبببق القيبببود والسبببجالت والملفبببات الخاصبببة بأعمبببال لجنبببة
المشتريات والمعامالت المتعلقة بها ،ويكبون مسبؤوال عبن تبدقيق نمباذج تفريبغ العبروض والتأكبد
من مددها وتدقيق مرفقاتها ،ويقوم بتبليغ المتعهدين ق اررات اإلحالة ويتابع شراء اللوازم وتسل،مها

ب.

19

من لجان التسليم.

أمين السر عدد مناسب من الموقفين إذا اقتضى األمر.
يعاون أ

يشبكل البرئيس لجنبة أو أكثببر لفحبص اللبوازم التببي يبتم شبراؤها عبن طريببق لجنبة العطباءات والمشببتريات
التي يتم توريدها أو تنفيذها ،وتكون الجهة المعنية ضمن هذه اللجان وصباحبة الصبالحية فبي مطابقبة
المواصفات الفنية ،ويراعبى عنبد تشبكيلها وجبود منبدوب مبن دائبرة الشبؤون الماليبة ،ومنبدوب مبن دائبرة

الهندسة والخدمات.

21

أ.

تعد اللوازم الموردة للجامعة قبل تسلمها بشكل نهائي بحكم األمانة ،كما تعد اللوازم المرفوضة
لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للجامعة أو لديها بحكم
األمانة أيضاً وال يجوز ألي من العاملين في الجامعة استعمالها أو استعمال جزء منها ألي

سبب من األسباب ،وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية ،وتضمينه التعويض عن
ب.

أي خسارة أو ضرر لحق بالجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.

علبى اللجنببة المشب ،كلة لفحببص لبوازم المشببتراة للجامعبة بمقتضببى أحكبام هببذه التعليمبات أن ينقبببم
ضبط اسبتالم ببذلك خبالل مبدة ال تزيبد عبن أسببوعين مبن تباريخ االسبتالم المببدئي لتلبك اللبوازم،
وعليها رفض تسبلم أي مبن اللبوازم إذا كانبت مخالفبة للمواصبفات والشبروط المقبررة ،وذلبك تحبت
طائلة المسؤولية التأديبية ألعضاء اللجنة ،وتحميلهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملبه

ج.

الجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.

إذا تم رفض تسبلم أي لبوازم لمخالفتهبا للمواصبفات والشبروط المقبررة ،فيترتبب علبى رئبيس لجنبة
الفحص رفع تقريره للمدير وابالغ المورد بذلك ،وللمورد حق االعتبراض علبى القبرار خبالل سببعة
أيام من تبليغه ببالقرار لبد لجنبة المشبتريات التبي كانبت قبد أصبدرت قبرار التوريبد أو الشبراء أو

التلزيم ويكون قرار تلك اللجنة نهائياً.
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د.

ه.

تقببوم لجنببة فحببص األجهببزة والمعببدات الخاصببة بببالمختبرات ،والتببي تحتبباج إلببى فحببص وتركيببب
وتشغيل وتدريب ،وبإعداد تقريبر عبن مطابقتهبا للمواصبفات المطلوببة لمبدير البدائرة لحبين إنهباء
عمليات االستالم النهائي.

تلتزم الجهة ،بموجب العقد الموقع مع الجامعة ،بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة االستالم

على نفقتها خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بذلك ،إال إذا اقتضت

الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد واذا تأخرت الجهة عن القيام بذلك في الموعد المقرر ،تعد
متنازالً عنها للجامعة وتصبح ملكاً للجامعة ولها حق التصرف الكامل بها وبالطريقة التي تراها
مناسبة ولها مطالبتها بنفقات إزالتها أو إخراجها أو إتالفها إذا اقتضى األمر ذلك.

21

أ.

يحقر على أي متعهد أو مقاول أن كي ت
شرك في العطاء أو المناقصة التي يقدمها للجامعة أياً من
العاملين أو أعضاء المجالس فيها ،سواء أكان بطريقة مباشرة أم غير مباشرة وذلك تحت طائلة
المسؤولية القانونية والتأديبية إال بعلم وموافقة الرئيس.

ب.

ال يجوز أن يشترك أي شخص ،بما في ذلك أعضاء اللجنة ،في الدراسة الفنية أو إصدار قرار

أو التأثير على إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة أو شراء لوازم ،إذا كان بينه وبين أحد
المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.

22

على جميع ضباط المشتريات تقديم كفاالت مالية بقيمة ( )1111دينار.

23

ال يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجالت أو الطلبات أو المستندات المتعلقة
باللوازم أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها ،ويجب أن يتم التصويب ألي قيد بالحبر األحمر،

وأن يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا اإلجراء باإلضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم أو تسلم اللوازم
التي وقع الخطأ في قيدها.

24

يتم الصرف بأمر من الرئيس وفقا للنقام المالي وفي حدود الموازنة العامة المعتمدة ،وضمن خطة
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

25

يبت الرئيس في أي أمر لم يرد فيه نص في هذه التعليمات.

26

تلغي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليمات سابقة ذات صلة.

27

الرئيس ومدير الدائرة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

28

ال يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

29

تعد هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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