
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  تعليمات 

  تأجير واستئجار األموال المنقولة

  وغير المنقولة

  



  التعليمات

 

 

٣٠٠  

  

  تعليمات تأجير واستئجار اموال المنقولة وغير المنقولة
  )٦٠(لجامعة البلقاء التطبيقية الصادر بمقتضى المادة 

   والنظام١٩٩٨لسنة ) ٣٨(من نظام اللوازم واشغال رقم 
  )٢٠٠٣(لسنة ) ١٣٩(المعدل رقم 

  

تعليمات تأجير واستئجار ا�موال المنقولة وغير المنقولة لجامعة " تسمى ھذه التعليمات  ):١(المادة 
ًمن نظام اللوازم وا0شغال، ويعمل بھا اعتبارا ) ٥٩(ًاستنادا �حكام المادة " البلقاء التطبيقية 

  .من تاريخ المصادقة عليھا

  

  :التأجير  :الباب اول 
  امعة المنقولة وغير المنقولةتأجير أموال الج

  

 ما لم تدل القرينة على خ=ف يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لھا أدناه ):٢(المادة 
  :ذلك

  .جامعة البلقاء التطبيقية  :الجامعة  

  .مجلس العمداء في الجامعة  :المجلس  

  رئيس الجامعة  :الرئيس  

  او الكلية الجامعية المتوسطة عميد الكلية الجامعية    :العميد  

  .الكليات الجامعية او الكليات الجامعية المتوسطة  :الكليـة  

  . او دائرة في الجامعة مدير أي وحدة أو مركز  :المدير  

  .لجنة العطاءات المركزية في الجامعة : لجنة العطاءات  

                أو ا�موال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للجامعة : اموال الجامعة  
  .تتصرف  بھا بمقتضى قانونھا وأنظمتھا وتعليماتھاالنافذة

  .نظام اللوازم وا0شغال النافذ في الجامعة وأية تعدي=ت قد تطرأ عليه  :النظــام

يجوز تأجير أموال الجامعة لما فيه مصلحتھا �شخاص أو مؤسسات رسميه أو غير رسميه  ):٣(المادة 
  . عليھا الرئيسأو �ية ھيئة يوافق

تؤخذ موافقة الرئيس أو من يفوضه الص=حية قبل البدء في اجراءات تأجير أية أموال  ):٤(المادة 
  .للجامعة

  ):٥(المادة 

تتولى لجنة العطاءات تأجير أموال الجامعة، وتتبع في طرح عطاءات التأجير وإحالتھا   .أ 
نظام اللوازم وا�شغال في (اMجراءات نفسھا المتعلقة بالعطاءات المنصوص عليھا في 

  ).٢٠٠٣(لسنة ) ١٣٣(والنظام المعدل له رقم ) ١٩٩٨(لسنة ) ٨(رقم ) الجامعة

من ) ٥٩(ًوتكون قرارات التأجير الصادرة عن اللجنة خاضعة للتصديق وفقا لما في المادة 
  .النظام

تنسيب ويجوز في حا0ت يقدرھا الرئيس تأجير أي من ھذه ا�موال بقرار منه بناء على   .ب 
من عميد الكلية أو لجنة العطاءات، على أن يتضمن القرار شروط التأجير الواردة في 

 .من ھذه التعليمات) ٧(المادة 
للرئيس بتنسيب من مجلس العمداء التأجير لSشخاص أو المؤسسات الرسمية أو غير   .ج 

أو المباني ًالرسمية أو الھيئات أو الجھات التي توافق عليھا الجامعة بعضا من ا�راضي 
، وللجامعة الحق في تجديد أو حددة ولمدة 0 تزيد عن عشرين عامالتي تملكھا لقاء أجرة م

عدم تجديد تأجير المأجور لSشخاص أو للمؤسسات أو للجھات نفسھا ببدل اMيجار ذاته أو 
  .ببدل جديد يتفق عليه



  تأجير واستئجار ا0موال المنقولة  

 

 

٣٠١  

العطاءات أن يقرر تأجير ًبالرغم مما ورد في المواد السابقة للرئيس بناء على تنسيب لجنة   .د 
  .أموال الجامعة بالمزاد العلني اذا رأى في ذلك مصلحة للجامعة

  -:يتم تأجير أموال الجامعة بموجب عقد يبرم بين الجامعة وبين المستأجر يتضمن ما يلي  ):٦(المادة 

  .أسم المستأجر وشھرته وصنعته وجنسيته وعنوانه  .أ 

  .قيمة بدل ا0يجار  .ب 

  .يجاركيفية تأدية بدل اM  .ج 

  .مدة عقد ا0يجار  .د 

  .تاريخ ابتداء اMيجار  .ه 

  ).المأجور(الغاية التي تم من اجلھا تأجير المال غير المنقول   .و 

  .أوصاف المأجور وملحقاته  .ز 

  .كيفية استعمال المأجور  .ح 

  .تحديد الخدمات التي ستقدمھا الجامعة مع المأجور  .ط 

 .أية شروط أخرى تراھا الجامعة ضرورية  .ي 
  

  ـن فـي الجامعـةتأجيـر السكـن للعاملي
  

يؤجر السكن �عضاء الھيئة التدريسية وا0دارية في الجامعة ويجوز في حا0ت خاصة  ):٧(المادة 
  .يقدرھا الرئيس تأجيره لغيرھم

تكون ا�لوية في تأجير السكن لغير ا�ردني ثم ا�ردني العائد من بعثة دراسية عليا بنجاح،  ):٨(المادة 
لجامعة، و0 تزيد مدة التأجير للمستأجر ا�ردني عن سنتين إ0 في ًأو الذي يعين حديثا في ا

حا0ت خاصة حيث يجوز تمديدھا  الى أربعة أشھر كحد أقصى، وذلك ليتمكن المستأجر من 
  . تأمين مسكن له خارج الجامعة

قابلة يشكل الرئيس لجنة من ث=ثة اعضاء ولمدة سنتين ) ٧(مع مراعاة ما ورد في المادة  ):٩(المادة 
  -:ًلمساكن وفقا ل=عتبارات التاليةللتجديد بتخصيص وتأجير ا

  .حاجة الجامعة للمستأجر  .أ 

  .تاريخ تقديم الطلب لتخصيص السكن  .ب 

  .الظروف العائلية للمستأجر  .ج 

  ):١٠(المادة 

  .على من يرغب في السكن تعبئة نموذج طلب السكن المعد لھذه الغاية  .أ 

، وتشمل و عدمھا خ=ل شھر من وصول طلبهيبلغ طالب المسكن بالموافقة على طلبة أ  .ب 
  -:الموافقة ا�مور التالية

  .رقم ونموذج المسكن المخصص  :ًاو0   

  .ا�جرة الشھرية المقررة وتوابعھا  :ًثانيا   

  .تاريخ بدء اMيجار  :ًثالثا   

  .مدة شغل المسكن  :ًرابعا   

  . طريقة دفع بدل ا0يجار  :ًخامسا   

  . أية أمور أخرى  :ًسادسا   

يستوفى ( ًيحسم بدل ايجار السكن الوظيفي المقرر وتوابعه شھريا من راتب المستأجر،. أ ):١١(المادة 
منه مباشرة أو من الجھة الملتزمة بذلك، أو بالطريقة التي يتم ا0تفاق عليھا في البند 

  ). الفقرة خامسا ) ١٢(من المادة ). ب(

الجامعة قبل انتھاء العقد  بإخ=ء المسكن يجدد العقد تلقائيا وعلى المستأجر أن يعلم . ب
بث=ثة أشھر على ا�قل، واذا لم يفعل عليه أن يدفع أجرة شھر إضافة الى أجرة الشھر 

  .الذي أخلى المسكن فيه

يسلم المسكن الى المستأجر بحالة جيدة وصالحة للسكن، ويذكر في محضر التسليم أية . أ  ):١٢(المادة 
  . إن وجدتنواقص أو عيوب في المسكن



  التعليمات

 

 

٣٠٢  

  .تقوم الجامعة بالصيانة ال=زمة للمسكن ومحتوياته. ب  

يوقع المستأجر مع الجامعة ا0تفاقية الخاصة بالمسكن، ويلتزم بھا في ضوء أحكام ھذه  ):١٣(المادة 
  :التعليمات وأية قرارات تصدر بموجبھا باMضافة الى ا0لتزام بما يلي 

ته وتحمل قيمة أي إص=ح أو نقصان ناتج المحافظة على المسكن وتوابعه ومحتويا  . أ
  .عن سوء ا0ستعمال أو اMھمال

  . يعولھم من قبله ھو وأفراد أسرته ومنعدم شغل المسكن المخصص له إ0  . ب

  .عدم التصرف بمحتويات المسكن وأثاثه خارج حرم المسكن. ج

  .دفع قيمة المواد المستھلكة كمصابيح اMنارة وزجاج النوافذ وغير ذلك. د

ًعدم استخدام المسكن لغير أغراض السكن وعدم التنازل عنه أو تأجيره للغير ك= أو . ھـ
  ً.بعضا

  ):١٤(المادة 

0 يجوز للمستأجر أن ينتقل من مسكن الى آخر ا0 اذا كان المسكن المخصص له 0   .أ 
    .يتناسب وحجم عائلته، وفي ھذه الحالة يتم ا0نتقال بعد موافقة الرئيس

  .ًيتحمل المستأجر أجور النقل من مسكن الى آخر اذا تم ذلك بناء على طلبه  .ب 

  .يجوز تخصيص المسكن �كثر من مستأجر من غير المتزوجين  .ج 

  ):١٥(المادة 

  :على المستأجر أن يخلي المسكن المخصص له في احدى الحا0ت التالية   .أ 

  .انتھاء عمله في الجامعة  :ًاو0   

ا0عتبار ما ورد   منصوص عليھا في عقد اMيجار مع ا0خذ بعين انتھاء المدة ال  :ًثانيا   
  .من ھذه التعليمات ) ١٣(من المادة ) ب(في الفقرة 

  بناء على طلب المستأجر على أن يلتزم ببدل ا0يجار بقيمة الفترة   :ًثالثا   

المحددة من السنة، إ0 اذا أعادت الجامعة تأجير ھذا المسكن فيعفى المستأجر 
  .ً ا0يجار اعتبارا من تاريخ إعادة شغل المسكنمن بدل

عند انتھاء عمل المستأجر من الجامعة  ينتھي حقه في شغل المسكن وعليه تسليمه في مدة   .ب 
  .أقصاھا نھاية الشھر الذي يلي تاريخ انتھاء عمله

يجوز بقرار من الرئيس أن تستمر أسرة المستأجر في شغل المسكن اذا كان المستأجر   .ج 
ًو موفدا أو منتدبا للعمل خارج مركز عمله أو مجازاًمبعوثا أ ً ً.  

تقوم لجنة يشكلھا الرئيس عند اخ=ء المسكن بتسليمه وجرد محتوياته وتقدير قيمة أي  ):١٦(المادة 
تلف أو نقصان ناتج عن سوء ا0ستعمال أو اMھمال وتحسم القيمة من راتب المستأجر أو 

ة الملتزمة بذلك، وتكون تقديرات ھذه اللجنة ملزمة مستحقاته، أو منه مباشرة أو من الجھ
  .للطرفين

تحال القضايا التي تنشأ عن تطبيق ھذه التعليمات وا0عتراضات التي تقدم من قبل  ):١٧(المادة 
  .شاغلي المسكن الى الرئيس للبت فيھا

  
  تأجيـر سيـارات الجامعـة 

  

  :ة تؤجر السيارات للغايات التالي :ًاو0  ):١٨(المادة 

للرح=ت التي تنظمھا عمادة شؤون الطلبة والكليات والوحدات اMدارية في  .١
الجامعة وكذلك الرح=ت التي ينضمھا نادي الجامعة ، والرح=ت التي    توافق 

  .عليھا رئاسة الجامعة

  .للرح=ت التي يقتضيھا اجراء البحوث العلمية والمؤتمرات  .٢

  .Mسعافل=سعاف، وذلك عن طريق تأجير سيارات ا .٣

  .موافقة الرئيسة أو غير الرسمية، وذلك بعد أخذ 0ستعمال المؤسسات الرسمي .٤

لھا وبالعكس وحسب  لنقل مستخدمي الجامعة وعمالھا من الجامعة والكليات التابعة .٥
  .مقتضيات العمل 



  تأجير واستئجار ا0موال المنقولة  

 

 

٣٠٣  

      .الحا0ت التي لم يرد عليھا نص ويوافق عليھا الرئيس .٦

يس أو من يفوض إليه ذلك على تأجير السيارات ونقل تشترط الموافقة المسبقة للرئ :ًثانيا 
  .المستخدمين والعمال

  ):١٩(المادة 

ًتحدد أجور نقل المستخدمين والعمال بمركبات الجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب   .أ 
  .من نائب الرئيس للشؤون اMدارية

ب من مدير وحدة ًتحدد أجور استعمال سيارات اMسعاف بقرار من المجلس بناء على تنسي  .ب 
 .الشؤون الطبية

 ) ٢٠(من المادة  ) ٢ ، ١(يحدد مجلس العمداء بدل ا0يجار الواردة في البنود   .ج 
  

  
  تأجيـر قاعـات الجامعـة ومدرجاتـھا وصـا:تھا وم9عبـھا الرياضيـة

افية يجوز تأجير القاعات والمدرجات والصا0ت والم=عب الرياضية لغايات علمية أو ثق ):٢٠(المادة 
أو فنية أو رياضية وغيرھا من النشاطات التي 0 تتعارض مع فلسفة الجامعة وأھدافھا و0 

  .يسمح باستخدامھا �غراض شخصية

تتقدم الجھة الراغبة في ا0ستئجار بطلب الى الرئيس او من يفوضه في مركز الجامعة  ):٢١(المادة  
ت الجامعية، وفق النموذج المعد لھذه الغاية، أو العميد في الكليات الجامعية المتوسطة أو الكليا

وذلك قبل ث=ثة أسابيع على ا�قل من موعد النشاط، وللرئيس في حا0ت خاصة يقدرھا تجاوز 
  .ھذا الشرط 

يصدر القرار من الرئيس بناء على تنسيب من  نائب الرئيس للشؤون اMدارية بعد  ):٢٢(المادة 
  .صاص، وتعلم الجھة التي تقدمت بالطلب بالقرارا0ستئناس برأي الجھة صاحبة ا0خت

يوقع المستأجر مع الجامعة ا0تفاقية الخاصة بذلك، ويلتزم بھا وبالتعليمات وبالشروط  ):٢٣(المادة 
  .الخاصة باستعما0ت المرافق المستأجرة

  .يحدد مجلس العمداء بدل استئجار ھذه المرافق ):٢٤(المادة 

ًت خاصة يقدرھا اعفاء الجھة الراغبة في ا0ستئجار جزئيا أو كليا من للرئيس في حا0 ):٢٥(المادة  ً

  .بدل اMيجار

على الجھة الراغبة في ا0ستئجار أن تحصل على موافقة من الجھات الرسمية الحكومية  ):٢٦(المادة 
  .وذلك قبل الموعد المحدد Mقامة ذلك النشاط ان كانت تلك الموافقة ضرورية

ق على تأجير قاعات المكتبة Mقامة معارض الكتب والمطبوعات والوسائل تطب ):٢٧(المادة 
اMيضاحية وا�جھزة التعليمية وأية مواد عرض أخرى نصوص ا0تفاقية الواردة في المادة 

)٢٥. (  

  

  ا:ستئجار: الباب الثاني 
  استئجار اموال المنقولة وغير المنقولة

قولة وغير المنقولة من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية يجوز استئجار ا�موال المن ):٢٨(المادة 
أو من أية ھيئة او جھة داخل المملكة ا0ردنية الھاشمية او خارجھا بما يحقق مصلحة 

  .الجامعة على أن تؤخذ موافقة الرئيس قبل البدء في اجراءات استئجار ھذه ا0موال

يس استئجار ا�موال المنقولة وغير المنقولة وتتبع تتولى لجنة العطاءات بعد موافقة الرئ ):٢٩(المادة 
في طرح العطاءات واحالتھا نفس ا0جراءات المتعلقة بالعطاءات أو اللوازم المنصوص 

 والنظام المعدل له رقم ١٩٩٨لسنة ) ٣٨(عليھا في نظام اللوازم وا�شغال في الجامعة رقم 
  ).٢٠٠٣(لسنة ) ١٣٣(

جار ا�موال المنقولة أو غير المنقولة الصادرة عن لجنة العطاءات تكون قرارات استئ ):٣٠(المادة 
  .من النظام) ٥٩(ًخاضعة للتصديق وفقا  لما ورد في المادة 



  التعليمات

 

 

٣٠٤  

يتم استئجار ا�موال المنقولة وغير المنقولة بموجب عقد يبرم بين الجامعة والمؤجر  ):٣١(المادة 
بدل ا0ستئجار وكيفية تأديته وأية ويتضمن كافة ا�مور التفصيلية لھذه ا�موال وقيمة 

  .شروط أخرى

      

  أحكــام عامـــة

  ):٣٢(المادة 

تحال الى الرئيس كل مسألة تتعلق باMيجار وا0ستئجار و0 يوجد نص صريح بشأنھا في   .أ 
  .ھذه التعليمات 0تخاذ القرار المناسب فيھا

ك الى مجلس العمداء اذا وقع خ=ف حول تطبيق أي حكم من أحكام ھذه التعليمات يحال ذل  .ب 
  .للبت فيه واتخاذ القرار المناسب

تراعى في تطبيق ھذه التعليمات أحكام النظام المالي ونظام اللوازم وا�شغال في  ):٣٣(المادة 
  .الجامعة

تلغي ھذه التعليمات جميع ا�حكام المتعارضة معھا الواردة في أية تعليمات أو قرارات  ):٣٤(المادة 
  .سابقة

  .رئيس الجامعة أو من يفوض اليه ذلك مسؤول عن تطبيق أحكام ھذه التعليمات  ):٣٥(المادة 


