
  
  

  تعليمات تأجير األموال المنقولة وغير المنقولة 
  واستئجار مثل هذه األموال في جامعة الزرقاء

  وتعديالتها 1994لسنة ) 18(رقم 
   

  المشتريات والعطاءاتمن نظام اللوازم و ) 57(المادة  استنادًا لنصصادرة 

      وتعديالته1994لسنة ) 6(قم ر 



  تعليمات تأجير األموال المنقولة وغير المنقولة 
  واستئجار مثل هذه األموال في جامعة الزرقاء

  وتعديالتها 1994لسنة ) 18(رقم 
  1994لسنة ) 6(رقم  والمشتريات والعطاءاتمن نظام اللوازم ) 57(المادة  استنادًا لنصصادرة 

األموال المنقولة وغير المنقولة لجامعة الزرقاء تأجير  تعليمات "تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 
  .تاريخ إقرارها من مجلس األمناءويعمل بها من  ،" واستئجار مثل هذه األموال

  الجامعة وسائط نقلتأجير 

  :ةتيللغايات اآل وسائط نقل الجامعةتؤجر   .أ   

 ،والكليات ،لرحالت الترويحية التي تنظمها عمادة شؤون الطلبةا .1

  .أو تشرف عليها ،في الجامعة اإلداريةوالوحدات 

  .البحوث والرحالت العلمية إجراءلرحالت التي يقتضيها ا .2

  .ليها حسب مقتضيات العملإ نقل العاملين من الجامعة و  .3

ونقل وسائط النقل على تأجير  ه،أو من يفوض ،لرئيس المسبقةاتشترط موافقة   .ب   

  .العاملين في الجامعة

  .ةلجامعرئيس االجامعة بقرار من وسائط نقل تحدد تعرفة أجور استخدام   ):3( المادة

  تأجير مرافق الجامعة
 ،أو فنية ،أو علمية ،لغايات ثقافية ،بما فيها قاعات المكتبة ،يجوز تأجير مرافق الجامعة  ):4(المادة 

وغيرها من النشاطات التي ال تتعارض مع فلسفة الجامعة وأهدافها، وال  ،أو رياضية

  .يسمح باستخدامها ألغراض شخصية

الرئيس، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، إلى تتقدم الجهة الراغبة في االستئجار بطلب   ):5(المادة 

في حاالت خاصة  -  وللرئيس ،وذلك قبل ثالثة أسابيع على األقل من موعد النشاط

  .تجاوز هذا الشرط  -يقدرها

بعد االستئناس برأي العميد أو مدير الوحدة المختص، وتعلم  ،يصدر القرار من الرئيس  ):6(المادة 

  .الجهة التي تقدمت بالطلب بالقرار

وط والشر  ،وبالتعليمات ،يوقع المستأجر مع الجامعة االتفاقية الخاصة بذلك، ويلتزم بها  ):7(المادة 

  .الخاصة باستعمال المرافق المستأجرة

  .رئيس الجامعةيحدد مجلس الجامعة تعرفة استئجار هذه المرافق، بتنسيب من   ):8(المادة 

  استئجار األموال المنقولة وغير المنقولة



 ،من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية ،قولة وغير المنقولةالمن لاألموايجوز استئجار   ):9(المادة 

أو جهة بما يحقق مصلحة الجامعة،على أن تؤخذ موافقة الرئيس قبل  ،أو من أية هيئة

  .استئجار هذه األموال إجراءاتالبدء في 

استئجار األموال المنقولة وغير  ،بعد موافقة الرئيس ،تتولى لجنة العطاءات المركزية  ):10(المادة 

نفسها المتعلقة بالعطاءات  تاإلجراءا وٕاحالتهاالمنقولة وتتبع في طرح العطاءات 

لسنة ) 6(في الجامعة رقم  والمشتريات والعطاءاتالمنصوص عليها في نظام اللوازم 

2011.  

 ،يتم استئجار األموال المنقولة وغير المنقولة بموجب عقد يبرم بين الجامعة والمؤجر  ):11(المادة 

وأية  ته،وكيفية تأدي ،ستئجاروقيمة بدل اال ،يتضمن األمور التفصيلية كافة لهذه األموال

  .شروط أخرى

واالستئجار ال يوجد نص صريح بشأنها في هذه  باإليجاركل مسألة تتعلق   .أ   ):12(المادة 

  .الرئيس التخاذ القرار المناسب فيهاإلى تحال  ،التعليمات

وقع خالف حول تطبيق أي حكم من أحكام هذه التعليمات يحال ذلك إذا   .ب 

  .الجامعة للبت فيه واتخاذ القرار المناسبمجلس إلى الخالف 

ونظام اللوازم واألشغال في  ،في تطبيق هذه التعليمات أحكام النظام المالي ىتراع  ):13(المادة 

  .الجامعة
 


