1

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

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.

:

الرئيس

الدائرة المالية

:

دائرة الشؤون المالية في الجامعة.

المدير

:

مدير أي دائرة أو مركز أو مكتب.

المدير المالي

الدائرة

:
:

مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة.

دائرة المستودعات.

مدير الدائرة

:

مدير دائرة المستودعات.

المستودع

:

أي مستودع رئيسي أو فرعي لتخزين اللوازم واخراجها وصرفها.

اللوازم

3

رئيس الجامعة.

:

األموال المنقولة بمختلف أنواعها الخاصة بالجامعة.

يجري إدخال اللوازم في قيود المستودعات بمستتند إدختال بعتد تستلمها متن دائترة المشتتريات والعطتااات
وبشكل نهائي ،على أن تكون معززة بطلب تزويد اللوازم وطلتب الشتراا وأمتر الشتراا وفتاتورة المتورد إذا

كان الشراا مباش ارً ،ويعزز بمحضر لجنة المشتريات أو العطااات وذلك حسب قيمة اللوازم المعتمد متن
الرئيس وسند استالم نهائي باللوازم.

4

تعاد الفاتورة األصلية للوازم المستتلمة ،واألوراق المعتززة لهتا ،مت مستتند إدختال لتلتك اللتوازم إلتى دائترة
المشتريات والعطااات الستكمال إجرااات صرفها حسب األصول.
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5

يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع بأمر من الرئيس بموجب طلتب تزويتد لتوازم موقت متن العميتد
أو المتتدير بعتتد موافقتتة متتدير التتدائرة علتتى الصتترف ،ويوق ت باالستتتالم مستتتلم تلتتك الل توازم س تواا كانتتت
مستهلكة أو غير مستهلكة أو أصول ثابتة وينظم بها سند إخراج.

6

ينظم باللوازم غير المستهلكة واألصول الثابتة سند عهده يوق عليه مستلم تلك اللوازم.

7

تُسترد اللوازم غير المستهلكة أو األصول الثابتتة متن الموظتف عنتد انتهتاا خدمتته متن الجامعتة ،بستند
إرجاع عهده أو سند نقل عهده.

8

يتولى مدير الدائرة بالتنسيق م رئيس قسم المستودعات أو أمين المستودع تصنيف اللتوازم وتستجيلها
وترميزها وتخزينها في المستودعات وفق األساليب الحديثة في إدارة اللوازم متن ختالل أنظمتة الحاستوب
المستخدمة؛ لبيان حركة اللوازم وأرصدتها.

9

يشكل الرئيس لجنة مكونة من ثالثة عتاملين فتي الجامعتة للتصترف بتاللوازم التتي ال تحتاجهتا الجامعتة،
أو ثبت عدم صالحيتها أو تلفها ،ويكون قرار اللجنة بالطريقة التي تراها مناسبة لمصتلحة الجامعتة إمتا

ببي تلك اللوازم أو مبادلتها أو إتالفها وفقاً للصالحيات اآلتية:

أ .موافقة الرئيس إذا كانت القيمة المقدرة ال تزيد عن خمسة اآلف دينار.

ب .موافقة رئيس مجلس األمناا إذا كانت القيمة تتجاوز خمسة اآلف دينار.

11

يتم إتتالف اللتوازم غيتر الصتالحة وتشتطب قيودهتا كمتا تشتطب قيتود اللتوازم المفقتودة بقترار متن الترئيس
بناا على توصية مسببة من لجنة يشكلها لهذا الغرض برئاسة العميد المدير المعنتي بتاللوازم وعضتوية
أثنين من العاملين في الجامعة على أن يكون أحدهما من دائرة المستودعات.

11

12

يتم إهداا اللوازم من الجامعة وبما يخدم مصالحها للغير وفقاً للصالحيات اآلتية:

أ.

قرار من الرئيس إذا كانتت قيمتة اللتوازم ال تزيتد عتن خمستمئة دينتار فتي المترة الواحتدة ،علتى أال

ب.

قترار متتن رئتتيس مجلتتس األمنتتاا إذا كانتتت القيمتتة تتجتتاوز خمستمئة دينتتار ،أو فتتي حتتال استتتنفاد

يزيد المجموع في السنة الواحدة عن الفي دينار.
الرئيس صالحيته.

تُنظم مستندات إخراج اللوازم التي تتم التصترف بهتا بتالبي أو المبادلتة أو اإلهتداا أو اإلتتالف بمقتضتى
أحكام هذه التعليمتات ،ويشتار فيهتا إلتى الطريقتة التتي تتم بهتا التصترف بتاللوازم ،وتشتطب بعتد ذلتك متن
القيود حسب اإلجرااات واألصول المعمول بها.
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أ.
ب.

يشكل الرئيس لجنة إلجراا الجرد السنوي للوازم في المستودعات يرأسها المدير المالي ،وتقوم
لجنة الجرد بمقارنة كشوف الجرد م األرصدة الفعلية ،ورف تقريرها إلى الرئيس التخاذ القرار.

يشكل الرئيس لجنة إلجراا جرد لوازم الجامعة يرأسها المدير المالي ،وتقوم هذه اللجنة بمقارنة

كشوف الجرد م سجالت وقيود المستودعات ورف تقريرها إلى الرئيس ال تخاذ القرار.

14

أ.

يتم االستالم والتسليم بين أمناا المستودعات بموجب قوائم جرد مطابقتة لقيتود المستتودع ،وتعتد
هذه القيود رسمية بعد توقيعها من الطرفين معاً ،ويصادق مدير الدائرة على توقيعها ورفعها إلتى

ب.

15

الرئيس.

إذا تعتتذر القيتتام بتتتجرااات التستتليم المنصتتو

عليهتتا فتتي الفقتترة ةأف متتن هتتذه المتتادة فيتتتم جتترد

محتويات المستتودع متن لجنتة يعينهتا الترئيس لهتذه الغايتة ،وتستلم إلتى أمتين المستتودع الجديتد
وفقاً للقوائم التي نظمتها.

ج.

تنظم قوائم مستقلة لكل متن الزيتادة أو النقصتان الناتجتة عتن الجترد توقت متن جميت األشتخا

أ.

على جمي أمناا المستودعات تقديم كفاالت مالية بقيمة ة%5ف من قيمة محتويات المستودع.

ب.

يتحمل أمناا المستودعات مسؤولية وجود أي فروقات من قيمة محتويات المستودع.

الذين اشتركوا بتلك العملية ،وترف إلى الرئيس التخاذ القرار.

16

يكون العميد أو المدير مسؤوالً عن اللوازم التي تم صرفها لكليته أو دائرته ،ومراقبتها ومتابعة طريقة

17

إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة أو سواهم في فقد أو إتالف أي من لوازم الجامعة عن قصد أو

استعمالها وحسن االستفادة منها في األغراض المقررة لها.

بسبب اإلهمال أو الخطأ ،يشكل الرئيس لجنة تحقيق ،وتقدم النتائج والتوصيات للرئيس خالل مدة

أقصاها أسبوع من تاريخ تشكيلها ،وله اتخاذ القرار المناسب في ضوا نتائج التحقيق حفاظاً على
أموال الجامعة.

18

ال يجوز إجراا 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 يوق عليه الشخ

الذي قام بهذا اإلجراا ،باإلضافة إلى توقي الشخ

اللوازم التي وق الخطأ في قيدها.

الذي سلم أو تسلم
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19

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

21

يبت الرئيس في أي أمر لم يرد فيه ن

21

تلغي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليمات سابقة ذات صلة.

22

الرئيس ومدير الدائرة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

23

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

24

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

Ref.: Board of Trustees Session (04/2016-2017), Decision No.: 02, Date: 07/01/2017, Rev. c
Deans' Council Session No. (18-2016/2017), Decision No.: 213, Date: 24/12/2016, Rev. c
4-4

