
 تعليمات األحكام المالية الخاصة بالمراكز العلمية في جامعة مؤتة
 ٢٠٠٣( لسنة ٣٧العلمّية في جامعة مؤتة رقم ) المراكز( من نظام ٧صادرة بموجب المادة )

 

 

تساامه)هاال)اليماتماادي)تماتمادي)االماادة)المدلتااا)الادزاا)عاادلمفا ج)المماتاا) اا ) د مااا)(:)1المادة ) 
بهد)اعيباداا ) ات)تادايق)ارفااهاد) ات) لااد)المماُاا،)وينفاعاه)عناُ)ت بتا )،)ويممل)2005 ؤتا)لسنا)

() ااااات) لاااادة)الفواتااااا )13()و 12االماااادة)المدلتااااا)الااااااااة ) اااا )هااااال)اليماتمااااادي) اااا )الماااادةتتت) 
)عدل نص الماادة بموجاب قارار )المممال)عه)  ) د ما) ؤتاا)2003()لسنا)123والمالواي)ارم) 

 (18/1/2016خ ( تاري7/2016مجلس العمداء رقم )
(

يياله)تقُيم)االسيشدااي)والُااسدي)والاُ دي)الفنّتا)والُوااي)أعضدا)الهتئا)اليُايسّتا)(:)2المدة ) 
والمحدضفون)واإلةاايان)وااشادص)المؤهاان) ات) د ماا) ؤتاا،)أو) ات)هدا هاد،)الاايت)تاياداهم)

).اللد ما،)عاه)أاّل)ييمداض)ذلك) ع)أعبدئهم)اليُايسّتا)أو)اإلةااّيا) فا ج ت)) فكجاةاا )أي)
(

ينكاااااض)أعضاااادا)الهتئااااا)اليُايسااااّتا)والمحدضاااافون)واإلةاايااااان) اااات)ةاهاااال)اللد مااااا)أو):)(3الماااادة ) 
الممنا ،)ويحاُة) ا )القافاا) اا ))المفكاجهدا هد)عقفاا) ت)ائتد)اللد ماا،)بنادا )عااه)تنسات ) اُيف)

أ )اليا )ساايُ ع)عاات)الاُوا ،)أو)االسيشاادا )أو)الُااسااا)أو)الاُ اا)الفنّتااا،)عاااه)اليكاتاض)ورتمااا)الممد اا
).أن)يمام)الممتُ)أو)المُيف)الممن )بهاا)اليكاتض

(
 متاااااع)الم اااااداي )الميماقاااااا)بهاااااد،)   ااااااداي ))المفكاااااجتحمااااال)رل)ةوا )تمقاااااُ) ااااا )(:)4المااااادة ) 

ي)  اااداي )أهاااف )تاااا )اإلعال ااادي،)والقفيدساااتا،)وال اااتد ا،)والحقدئااا ،)وو بااادي)ال مااادة(،)وأ
).الُوا 
(

ياز )ا مدل )ايفاةاي)الُوااي)أو)االسيشدااي)أو)الُااسدي)الي )تاأت )عات)يفيا )(:)5المدة ) 
)اللد ما/المفا ج)لس )النس )اليدلتا:

%( من اإليراد اإلجمالي لصالح الجامعة، وذلك بدل استهالك أجهزة ومعددا  10) -

 إيرادا  الجامعة مباشرة.وغيرها، وتحول هذه النسبة إلى حساب 
%( إيددراد لاجامعددة، وذلددك بدددل أجددور اسددتلداي مراوددل الاايددا  أو الوحدددا  30) -

اإلداريددة الملتا ددة )أجهددزة، وأبنيددة، ومعدددا (، وتحددول هددذه النسددبة  اددى حسدداب 
 األمانا .

%( ل ريددل العمددل الددذ  يلددوي بالدراسددة أو ايستشددارة ووددي الحدداي  التددي تزيددد ويهددا  يمددة 60)

( مائدة ألدد ديندار، يدتي الت داوف مد  وريدل العمدل الدذ  يلدوي 100الدراسة أو ايستشارة  ادى )



)عدل ناص بالدراسة أو ايستشارة  اى مااوأة مالية مناسبة، بحيث تلل النسبة المذاورة أ اله.  
 (8/7/2015( تاريخ 340/2015ادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )الم

-  

(
يحال)عدر )اإليفاة)الميحق ) ت)الُوا )أو)االسيشادا )أو)الُااساا)اليا )تاأت )عات)يفيا ):)(6المدة ) 
اله)لسادعدي)اللد ماا) اا د ادي(،)شافي ا)أن)ال)تقال) سابا)الاا ف)اي) نهاد)عماُ))المفا جاللد ما/

).ا مدل )اإليفاة)() ت%30عت)   دايفهد)ه م) متع)
(

از )ا مادل )ايافاةاي)االسيشادااي)أو)الُااسادي)اليا )تاأت )عات)يفيا ) ات)ساتقاة)بهاد)(:)ي7المدة ) 
   ت)المد اتت)  )اللد ما)لس )النس )اليدلتا

)ايفاةا )لالد ما،)وييم)تحاياهد)عاه)لسدب)اا د دي%()20  -
االسيشاادا ،)عاااه)أن)ته اا )هااال)النساابا) متااع)لففياا )المماال)الاااي)يقاااة)عدلُااسااا)أو) %(80  -

الم ااااافو دي)الادزاااااا)عدلُااساااااا)أو)االسيشااااادا ) ،ااااال) الماااااااة)المسااااايهاكا،)القفيدساااااتا،)باااااُل)
).الي ايف،)وأ اا)ال بدعا(،)وأي)لاازة)و  فو دي)أهف )

(
 ياز )ا مدل )ايفاة)اليحدلتل)عاه)النحا)اليدل (:)8المدة ) 

).اللد ما) ت)اإليفاة)اإل مدل )ل دلح %()10(  -
ايااافاةا )لالد ماااا،)وذلاااك)باااُل)أ ااااا)اساااياُاة) فا ااا )الكاتااادي)أو)الالاااُاي)اإلةااياااا) %(45  -

)أ هج ،)أبنتا،)و مُاي()وييم)تحاياهد)اله)لسدب)اا د دي)المايافا)
 ت)ا مدل )اإليفاة)لففيا )الممال)الااي)يقااة)عا  فاا)اليحدلتال،)ويشامل)ذلاك)تكافاا)أي)%()45  -

 .كاتمدويدي) سيهاك ااة)أو)

 

ين فف)لكل) حدضف)  )أي)ةوا ) مد اأ ) دلتاا)لقادا) حدضافاته،)وذلاك)عدالسايندة)الاه)(:)9المدة ) 
 اات) لاادة)الفواتاا )والمااالواي)المممااال)عااه) اا ) د مااا) ؤتااا،)وياايم)()13()و) 12الماادةتتت)  اا )

را)لس )اازال،)يبتت) تهد)أيادة)كزفف) مد آي) حدضفي)الُوااي)عما  ) شاف)اسمتا)  ُّ
تاااياهااد)وعااُة)ساادعدتهد،)و مبااأ ) اات)زاادل )المالرااا)شا ااتد ،)و ارمااا) اات)اةاا )اللهااا)المماال)و)
).الممنّتا
(



تهد) سبقد ،)عاه)أن)ييم)اغالق)لسدعدي)الُوا )ربال)كتّح ل)اساة)الُوااي) ت) شيف)(:)10المدة ) 
 اا )) هدييهااد)إلرفاادل)الا م/الااُيان)المساايحقا)لالد مااا)عاااه)أي) هااا،)وتقاااة)ولااُ )الشااؤون)المدلتااا

).اللد ما)عمسك)لسدعدي)الُوااي)وتح تل)الا م
(

تااااااة ) متاااااع)اا ااااااال)الميحققاااااا)لالد ماااااا) ااااات)الاااااُوااي)واالسيشااااادااي)والُااسااااادي)(:)11المااااادة ) 
واليحدلتل)  )لسدعدي)اا د دي،)ويمان)ائتد)اللد ما)أو) ت)يفاضاه)هاا)ر اف)ال افف) ات)هااا)

).الحسدب
(

لعاماين  اى الددورة بعدد انتهائهدا، ورود  حسداباتها تُصرد مااوآ  المحاضرين وا(:)12المدة ) 

( تاااااريخ 7/2016)عاااادل نااااص المااااادة بموجااااب قاااارار مجلااااس العمااااداء رقاااام ). إلددددى الددددرئي 
18/1/2016) 
 

).يبت)الفئتد)  )الحدالي)الي )لم)يفة)عاتهد)  )  )هال)اليماتمدي(:)13المدة ) 
(

).تنفتا)ألمدة)هال)اليماتمديج)  )اللد ما) سؤولان)عت)  ُيفو)المفا(:)14المدة ) 
(

تاه )هال)اليماتمدي)أي)تماتمدي) دلتا)أهف )تيما )ع فف) مد آي) دلتاا)لاممافاتت)(:)15المدة ) 
).اللد ما) فا جبيقُيم)ةوااي)أو)اسيشدااي)أو)ةااسدي)أو)هُ دي) نّتا)  )

 


