
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  تأجير واستئجار األموال المنقولة وغير المنقولةتعليمات 

لسنة ) ٤٥(من نظام اللوازم واألشغال في جامعة مؤتة رقم ) ٥٧(صادرة بموجب المادة 

١٩٨٧  

  

  :  ١ المادة 

 األموال المنقولة وغير المنقولة في      تعليمات تأجير واستئجار  "تسمى هذه التعليمات    

  .٩/٩/١٩٩١ويعمل بها اعتبارا من " جامعة مؤتة

  :  ٢ المادة 

يكون للعبارات واأللفاظ التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة           

  : ما لم تدل القرينة على خالف ذلكأدناهلها 

  .جامعة مؤتة:     الجامعة

  .مجلس الجامعة:     المجلس

  .رئيس الجامعة:      رئيسال

  اللجنة التي يشكلها الـرئيس السـتئجار وتـأجير أمـوال           :       اللجنة

  .الجامعة      

  .األموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجامعة:     األموال

  :  ٣ المادة 

يجوز للجامعة استئجار أموال الغير المنقولة وغير المنقولة وتأجير أموالها بموافقة           

  .ألشخاص عامة أو خاصة بموجب أحكام هذه التعليماتالرئيس 

  :  ٤ المادة 

ويؤلفها الرئيس  " لجنة تأجير أموال الجامعة   "تتولى إجراءات التأجير لجنة تسمى      . أ

  .لهذا الغرض وتكون قراراتها خاضعة لتصديق الرئيس

يتم تأجير األموال بموجب قرار علني أو بأي طريقة أخـرى تراهـا اللجنـة               . ب

  .ة ويوافق عليها الرئيسمناسب

  

  



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  :  ٥ المادة 

يصادق رئيس الجامعة على القيمة اإليجازية لألموال المنقولة وعلى عقد اإليجـار            

  .لألموال غير المنقولة بناء على تنسيب من اللجنة

  :  ٦ المادة 

  :يتضمن عقد اإليجار بين الجامعة والمستأجر ما يلي

  .هأسم المستأجر وشهرته وجنسيته وعنوان. أ

  .قيمة بدل اإليجار. ب

  .كيفية تأدية بدل اإليجار. ج

  .مدة اإليجار. د

  .تاريخ ابتداء وانتهاء اإليجار. هـ

  .أوصاف المأجور وملحقاته. و

  .كيفية استعمال المأجور. ز

  .اية شروط اخرى تراها الجامعة ضرورية. ح

  :  ٧ المادة 

نظـام اللـوازم واألشـغال      تراعى في تطبيق هذه التعليمات احكام النظام المالي و        

  .المعمول بهما في الجامعة

  :  ٨ المادة 

كل مسألة تتعلق باإليجار واالستئجار وال يوجد نص صريح بـشأنها فـي هـذه               

  .التعليمات للرئيس اتخاذ القرار المناسب بشأنها

  :  ٩ المادة 

تلغى هذه التعليمات جميع األحكام المتعارضة معها والـواردة فـي أي تعليمـات              

  .قةساب

  :  ١٠ المادة 

رئيس الجامعة مسؤول عن تطبيق أحكام هذه التعليمات واتخاذ القرارات الالزمـة            

  .لتنفيذها

  


