تعليمات رقم ( )3لسنة 2017
تعليمات المشتريات المحلية في جامعة الحسين التقنية صادرة عن مجلس عمداء الجامعة
بمقتضى المادة ()6من نظام اللوازم واألشغال لسنة 2017
المادة  : 1تسمى هذه التعليمات" :تعليمات المشتريات المحلية في جامعة الحسين التقنية رقم ( )3لسنة
 2017و يعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء.
المادة : 2التعريفات
يكون للكلمات التالية حيثما وردت المعاني المبينة إزاء كل منها :







النظام :نظام اللوازم و األشغال رقم ( )6لسنة  2017في جامعة الحسين التقنية
الرئيس  :رئيس جامعة الحسين التقنية
اللجنة  :لجنة المشتريات المحلية المشكلة في هذه التعليمات
العميد  :أي عميد في الجامعة
المدير  :المدير اإلداري التنفيذي
اللوازم  :المواد أواألجهزة المراد شراؤها

المادة : 3لجنة المشتريات المحلية
أ) تتشكل في الجامعة لجنة مشتريات محلية يختار الرئيس رئيسها و أعضائها من موظفين في الدوائر
التالية :





دائرة الخدمات والصيانة
دائرة المشتريات (اللوازم)
مركزالحاسوب
دائرة المشاغل

ب) يجوز للجنة إستشارة أحد المختصين في الجامعة حول مواصفات المواد المراد شراؤها وأسعارها
عندما تستدعي الحاجة لذلك.
ج) تختار اللجنة من بين أعضائها أمينا للسر يوثق محاضرجلساتها ويحفظ جميع الوثائق والمستندات
الخاصة بعمليات الشراء.
د) يعاد تشكيل اللجنة بقرار من الرئيس .
المادة  : 4صالحيات الشراء
أ) تتوووووولى اللجنوووووة شوووووراء اللووووووازم التوووووي د تزيووووود قيمتهوووووا عووووون ( )1000ألوووووف دينوووووار بقووووورار مووووون
المدير وبتنسيب من رئيس القسم األكاديمي أو مدير الدائرة المعني.
ب) تتووووووولى اللجنووووووة شوووووووراء اللوووووووازم التوووووووي د تزيوووووود قيمتهووووووا عووووووون ( )3000ثالثووووووة آدف دينوووووووار
بقرار من المدير وتنسيب من العميد أو مدير الوحدة  /المركز المعني.
ج) تتوووووووووولى الل جنوووووووووة شوووووووووراء لووووووووووازم تزيووووووووود قيمتهوووووووووا عووووووووون ( )3000ثالثوووووووووة آدف دينوووووووووارود
تتجووووواوز( ) 25000خمسوووووة و عشووووورون ألوووووف دينوووووار بقووووورار مووووون الووووورئيس بنووووواء علوووووى تنسووووويب
من المدير.

د ) يشوووووكل الووووورئيس لجنوووووة مشوووووتريات عليوووووا فوووووي كووووول حالوووووة تتطلوووووب شوووووراء لووووووازم تزيووووود قيمتهوووووا عووووون
( ) 25000خمسووووووووة و عشوووووووورون ألووووووووف دينووووووووار و د تتجوووووووواوز ( ) 100000مائووووووووة ألووووووووف دينووووووووار و
تنطبق عليها اإلستثناءات الواردة في المادة ( )10من النظام .
ه ) يوووووتم شوووووراء الموووووواد النثريوووووة بسووووولف نقديوووووة تصووووورف لمووووون تقتضوووووي طبيعوووووة عملهوووووم ذلوووووك وفوووووق أحكوووووام
الموووووووادة ( )36مووووووون النظوووووووام الموووووووالي رقوووووووم ( )2لسووووووونة  2016وتعليموووووووات صووووووورف السووووووولف الماليوووووووة
النافذة.
المادة  : 5إجراءات الشراء
أ) يوووووووتم شوووووووراء اللووووووووازم بنووووووواء علوووووووى طلوووووووب شوووووووراء موقعوووووووا" مووووووون الجهوووووووة الطالبوووووووة ووفوووووووق
الصووووووووالحيات المنصووووووووو عليهووووووووا فووووووووي المووووووووادة ( )6موووووووون النظووووووووام وموضووووووووحا" فيوووووووو
مواصوووووووفات الموووووووواد وكمياتهوووووووا ومبوووووووررات الشوووووووراء والتكلفوووووووة التقديريوووووووة ودرجوووووووة األولويوووووووة
والرقم المتسلسل للطلب.
ب) د تووووووتم عمليووووووة الشووووووراء إد بعوووووود التاكوووووود موووووون عوووووودم توووووووفر المووووووواد المطلوووووووب شووووووراؤها فووووووي
مسوووووووووتودعات الجامعوووووووووة و إعتمووووووووواد الطلوووووووووب مووووووووون مووووووووودير وحووووووووودة الشوووووووووؤون الماليوووووووووة و
حجز المخصصات المرصودة في الموازنة .
ج)علووووووى اللجنوووووو ة إسووووووتدراج عوووووودد كوووووواف موووووون العوووووورو
الموردين المتخصصين بالمواد المراد شراؤها.
د) تتقيووووووووود اللجنووووووووووة باختيوووووووووار أفضوووووووووول العووووووووورو
أنسب األسعار مع مراعاة درجة الجودة و مدة التسليم.

د ت قوووووول عوووووون ثالثووووووة عوووووورو

موووووون

المسووووووووووتوفية للشوووووووووروط و المواصووووووووووفات و

ه ) بعووووود إختيوووووار اللجنوووووة ألفضووووول العووووورو تصووووودر أمووووور شوووووراء للموووووورد يوقعووووو عنهوووووا رئووووويس
اللجنوووووووة متضووووووومنا" رقموووووووا" متسلسوووووووال" و مواصوووووووفات الموووووووواد الموووووووراد شوووووووراؤها وكمياتهوووووووا
وأسوووووووعارها والمووووووودة المحوووووووددة لتوريووووووودها وأي شوووووووروط أخووووووور تراهوووووووا اللجنوووووووة ضووووووورورية
لتنفيذ عملية التوريد.
و) علووووى اللجنووووة فووووي جميووووع الحووووادت عوووودم إعتموووواد مووووورد واحوووود دائووووم لشووووراء مووووواد متكووووررة إد
في حالة توقيع إتفاقية تخضع ألحكام النظام. .
ز ) يوثوووووق تحفوووووظ أي عضوووووو مووووون أعضووووواء اللج نوووووة تحفظووووو علوووووى عمليوووووة الشوووووراء خطيوووووا" موووووع
ذكرأسباب التحفظ.
المادة  : 6أحكام عامة
أ) تطبووووووق هووووووذه التعليمووووووات إعتبووووووارا" موووووون توووووواريخ إقرارهووووووا و تبقووووووى سووووووارية المفعووووووول لحووووووين
إصدار التعليمات التنفيذية للنظام وتعديلها وفق تلك التعليمات.
ب) يبت رئيس الجامعة في الحادت التي لم يرد عليها ن

في هذه التعليمات.

ج ) تلغوووووووووي هوووووووووذه التعليموووووووووات أي تعليموووووووووات أو قووووووووورارات صوووووووووادرة سوووووووووابقا" تخوووووووووالف هوووووووووذه
التعليمات.

