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تعليمـات رقم )8( ل�سنة 2011 
تعليمات النتقال وال�سفر يف جامعة الأمرية �سمّية للتكنولوجيا

�سـادرة ا�ستناداً اإىل اأحكام املادة )19( 
من النظام الأ�سا�سي جلامعة الأمرية �سمّية للتكنولوجيا 

رقم )1( ل�سنة 2005 

تعليمات النتقال وال�سفر يف جامعة الأمرية  املادة )1(: ت�سمى هذه التعليمات " 
من  اعتباراً  بها  ويعمل   ،"2011 ل�سنة   )8( رقم  للتكنولوجيا  �سمّية 

.2011/6/29
الف�سـل الأول

تعريفـــات
املادة )2(: يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت يف هذه التعليمات، املعاين 

املخ�س�سة لها اأدناه، ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
: اململكة الأردنية الها�سمية اململكـة 

اجلامعـة        : جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا
جمل�س الأمناء : جمل�س اأمناء اجلامعة   

الرئيـ�س         : رئي�س اجلامعة
العميد          : اأي عميد يف اجلامعة

املديــر          : مدير اأي دائرة اأو مركز يف اجلامعة
اإحدى  املرجــع املخت�س يف  : كل �سخ�س يعني بقرار من  املوظـف      

وظائف اجلامعة.
الف�سـل الثـاين

اأجـور النتقال وال�سفر داخل اململكة
املادة )3(: اأ- ي�رصف للموظفني، الذين ي�رصح لهم الرئي�س با�ستعمال �سياراتهم 
اخلا�سة يف املهمات الر�سمية داخل اململكة، )150( مائة وخم�سون 

فل�ساً لكل كيلو مرت .
واملكافاآت  والتاأمني  التعوي�سات  تعليمات  يف  ورد  ما  مراعاة  مع  ب- 
الت�رصيح  اجلامعة، من جراء  تتحمل  ال�سحي، ل  التاأمني  وتعليمات 
داخل  الر�سمية  املهمات  يف  اخلا�سة  �سيارته  با�ستعمال  للموظف 
اململكة مقابل الأجور الكيلومرتية املبينة اأعاله، اأي م�سوؤولية مدنية 
يف حالة وقوع اأي �رصر لل�سيارة، �سواء وقع ذلك من جانب املوظف، اأو 

* تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس األمناء رقم )7( 5 / 2010-2011، المؤرخ في 2011/6/29.

*
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من جانب غريه، اأو باأي �سورة كانت.
ج- ل تتحمل اجلامعة، من جراء الت�رصيح للموظف با�ستعمال �سيارته 
اخلا�سة يف املهمات الر�سمية داخل اململكة مقابل الأجور الكيلومرتية 
هذا  حالة خمالفة  مالية يف  اأو  مدنية  م�سوؤولية  اأي  اأعاله،  املبينة 

املوظف لقوانني ال�سري يف اململكة.
 املادة )4(: ي�سمح لأي �سخ�س يكلفه رئي�س جمل�س الأمناء اأو الرئي�س بال�سفر يف 
مهمة ر�سمية داخل اململكة، با�ستعمال و�سائل النتقال وال�سفر وفقاً للرتتيب 

الآتي:

طائرة�سيارةبا�ساملوظف  /  و�سيلة النقـل
اأوىلكاملةمقعدانرئي�س جمل�س الأمناء واأع�ساوؤه والرئي�س

درجة الأعمالكاملةمقعداننائب الرئي�س وم�ست�سارو الرئي�س

�سياحيةكاملةمقعدانالعميد واملدير

امل�ساعد  والأ�ستاذ  امل�سارك  والأ�ستاذ  الأ�ستاذ 
�سياحيةمقعدانمقعدوموظفو الدرجات اخلا�سة والأوىل والثانية والثالثة

واخلام�سة  الرابعة  الدرجات  وموظفو  املدر�س 
�سياحيةمقعدمقعدوال�ساد�سة وال�سابعة والثامنة والتا�سعة والعا�رصة

اأ- يدفع لأي �سخ�س يعمل يف مقر اجلامعة يف عمان، ويكلفه رئي�س  املادة )5(: 
اململكة  داخل  ر�سمية  بال�سفر يف مهمة  الرئي�س  اأو  الأمناء  جمل�س 
وخارج مدينة عمان، بدل �سفر عن كل ليلة يق�سيها يف املبيت هناك 

وفقا للرتتيب الآتي:

دينارالموظف

50 ) خم�سون(رئي�س جمل�س الأمناء واأع�ساوؤه والرئي�س

45 )خم�سة واأربعون(نائب الرئي�س وم�ست�سار الرئي�س

40 ) اأربعون(العميد واملدير

الدرجات  وموظفو  امل�ساعد  والأ�ستاذ  امل�سارك  والأ�ستاذ  الأ�ستاذ 
35 )خم�سة ثالثون(اخلا�سة والأوىل والثانية والثالثة
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30 )ثالثون(املدر�س وموظفو الدرجات الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة

25 )خم�سة وع�رصون(موظفو الدرجات ال�سابعة والثامنة والتا�سعة والعا�رصة

        ب- ي�ساف اإىل مقدار البدل املذكور يف الفقـرة )اأ( من هـذه املـادة، ما 
ن�سبتـه 100%، اإذا كان ال�سفر اإىل مدينة العقبة اأو البحر امليت.

          ج - يدفع 40% من البدل املذكور يف الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة، يف 
احلالت التي تقوم بها اجلهات امل�ست�سيفة بتغطية نفقات الإقامة 
للمبيت  التغطية  كانت  اإذا   %50 اإىل  الن�سبة  هذه  وترفع  الكاملة، 

فقط.
الف�سـل الثالــث

اأجور النتقال وال�سفر خارج اململكة

املادة )6(: اأ- ي�سمح لأي �سخ�س يكلفه رئي�س جمل�س الأمناء اأو الرئي�س بال�سفر 
يف مهمة ر�سمية خارج اململكة، با�ستعمال و�سائل النتقال وال�سفر 

وفقاً للرتتيب الآتي:
با�س�سيارةقطارباخرةطائرةاملوظف  /  و�سيلة النقـل

رئي�س جمل�س الأمناء واأع�ساوؤه 
مقعدانكاملةاأوىلاأوىلاأوىلوالرئي�س

نائب الرئي�س وم�ست�سارو 
الرئي�س

درجة 
مقعدانكاملةاأوىلاأوىلالأعمال

مقعدانكاملةاأوىل�سياحية�سياحيةالعميد واملدير

امل�سارك  والأ�ستاذ  الأ�ستاذ 
وموظفو  امل�ساعد  والأ�ستاذ 
والأوىل  اخلا�سة  الدرجات 

والثانية والثالثة

مقعدمقعدان�سياحية�سياحية�سياحية

املدر�س وموظفو الدرجات 
الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة 
وال�سابعة والثامنة والتا�سعة 

والعا�رصة

مقعدمقعد�سياحية�سياحية�سياحية

رئي�س  اأع�ساء وفد اجلامعة امل�سافرون يف مهمة ر�سمية مع  ب- يعامل 
رئي�س جمل�س  معاملة  اململكة،  خارج  اإىل  الرئي�س  اأو  الأمناء  جمل�س 
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الأمناء اأو الرئي�س، من حيث ا�ستعمال الدرجة نف�سها املخ�س�سة له 
يف و�سيلة النقل، اإذا �سافروا برفقته يف وقت واحد.

ج- اإذا كانت تذكرة ال�سفر على ح�ساب اجلهة امل�ست�سيفة اأقل مما هو وارد 
يف الفقرة )اأ( اأعاله، وكانت هذه التذكرة قابلة للتغيري، تقوم اجلامعة 

بتحمل فرق ال�سعر وتاأمني تذكرة ال�سفر املحددة للموظف.
د- يجوز للرئي�س، يف حالت ا�ستثنائية، ال�سماح للموظف الذي يكلفه 
خارج  ر�سمية  مهمة  يف  بال�سفر  الرئي�س  اأو  الأمناء  جمل�س  رئي�س 
الدرجة  من  بدل  النقل  لو�سيلة  الأعمال  درجة  با�ستعمال  اململكة، 

ال�سياحية.
املادة)7(: اأ - يدفع لل�سخ�س املكلف بال�سفر عن كل ليلة يق�سيها يف املبيت يف 

مهمة ر�سمية خارج اململكة بدل �سفر وفقاً للرتتيب الآتي:

دينارالموظف

300 ثالثمائةرئي�س جمل�س الأمناء

250 مائتان وخم�سونرئي�س اجلامعة واأع�ساء جمل�س الأمناء

225 مائتان وخم�سة وع�رصوننائب رئي�س اجلامعة وم�ست�سار الرئي�س

200 مائتانالعميد واملدير

وموظفو  امل�ساعد  والأ�ستاذ  امل�سارك  والأ�ستاذ  الأ�ستاذ 
175 مائة وخم�سة و�سبعونالدرجات اخلا�سة والأوىل والثانية والثالثة

150مائة وخم�سوناملدر�س وموظفو الدرجات الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة

125 مائة وخم�سة وع�رصونموظفو الدرجات ال�سابعة والثامنة والتا�سعة والعا�رصة

ب- يدفع 40% من البدل املذكور يف الفقرة ) اأ ( من هذه املادة، يف احلالت 
التي تغطي فيها اجلهات امل�ست�سيفة نفقات الإقامة الكاملة، وترفع 

هذه الن�سبة اإىل 50 % اإذا كانت التغطية للمبيت فقط.
ج- ل يت�سمن بدل ال�سفر املن�سو�س عليه يف هذه املادة اأجور النتقال 
املكلف  ال�سخ�س  اإىل  اجلامعة  من  الأجور  هذه  دفع  ويتم  املدن.  بني 
بال�سفر مقابل اإي�سالت اأو فواتري، وي�سرتط اأن يكون النتقال بني املدن 

مما تقت�سيه املهمة املكلف بها.
د- اإذا ا�سطر ال�سخ�س املكلف بال�سفر للبقاء يف املهمة الر�سمية ملدة 
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اأو قاهرة، فعليه  تزيد على مدة الإقامة املقررة ب�سبب ظروف طارئة 
عن  له  ت�رصف  التي  العالوات  الرئي�س  ويقرر  عودته،  عند  ذلك  اإثبات 

الليايل الزائدة.
الف�ســل الرابــع
اأحكــام عامــة

املادة )8(: تراعى الأمور الآتية عند تكليف اأي �سخ�س بال�سفر: 
اأ- يجب اأن يكون التكليف بال�سفر يف مهمة تقت�سيها طبيعة عمل 
واأولوياتها  اجلامعة  اأهداف  مع  التكليف  ذلك  يتفق  واأن  اجلامعة، 

ومهماتها وبرامج عملها.
ب- يجب اأن يتم التكليف من رئي�س جمل�س الأمناء اأو الرئي�س.

املادة )9(: اإذا غطت اجلامعة نفقات اأي �سخ�س موفد يف مهمة ر�سمية جزئياً اأو 
كلياً، كما جاء يف هذه التعليمات، ودفعت اجلهة امل�ست�سيفة اأي مبالغ 

اأخرى له، يجب عليه اأن يعيد هذه املبالغ اإىل اجلامعة.
احلكومات  من  اإليه  توجه  دعوة  اأي  يقبل  اأن  للموظف  يجوز  ل  اأ-  املادة)10(: 
اإىل خارج اململكة،  واملوؤ�س�سات والهيئات املحلية والأجنبية لل�سفر 
اإل بعد اأخذ موافقة الرئي�س اخلطية. كما ل يجوز له اأن ي�سافر اإل 

بعد احل�سول على تلك املوافقة.
با�سم  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  اإليها يف  امل�سار  الدعوة  كانت  اإذا  ب- 
املوظف �سخ�سياً، ولي�س لها عالقة بعمله يف اجلامعة، ل تتحمل 
كان  اإذا  اإجازة  ومينح  ذلك.  لقاء  م�ساريف  اأو  نفقات  اأي  اجلامعة 

م�ستحقاً لها. ويجوز منحه اإجازة من دون راتب.
هذه  يف  عليها  املن�سو�س  �سالحياته  بع�س  تفوي�س  للرئي�س  يجوز  املادة)11(:  
التعليمات اأو كلها، اإىل نائب الرئي�س اأو اإىل اأي من العمداء اأو املديرين، 

يف احلالت التي يراها منا�سبة. 
وال�سفر  النتقال  بدل  مياومات  يتقا�سى  الذي  للموظف  يح�سب  املادة)12(:  ل 

داخل اململكة اأو خارجها، يف اأثناء تلك املهمة:
اأ-   عمل اإ�سايف.

ب- اإجازات بدل العطل الر�سمية يف الأردن.
التي  املغادرة(  )�رصيبة  الإ�سافية  ال�رصيبة  قيمة  اجلامعة  تتحمل  اأ-   املادة)13(: 
يدفعها ال�سخ�س املكلف بال�سفر يف مهمة ر�سمية خارج اململكة، 
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ور�سوم تاأ�سريات الدخول .
ر�سمية  مهمة  يف  بال�سفر  املكلف  ال�سخ�س  اإىل  اجلامعة  تدفع  ب- 
خارج اململكة بطريق اجلو، مبلغ ثالثني ديناراً اأردنيا اأجرة انتقال من 
املطار واإليه بدلً من ا�ستعمال �سيارات اجلامعة، واأي اأجور انتقال 
اأو  اإي�سالت  مقابل  املطار،  هذا  واإىل  اإليه  املوفد  البلد  مطار  من 

فواتري.  
ج- تدفع اجلامعة لل�سخ�س املكلف بال�سفر يف مهمة ر�سمية داخل 
اململكة بطريق اجلو، مبلغ ثالثني ديناراً اأردنياً اأجرة انتقال من املطار 
واإليه بدل من ا�ستعمال �سيارات اجلامعة، وع�رصة دنانري اأردنية اأجرة 
انتقال من مطار العقبة واإليه، يف حالة عدم توافر اأي و�سيلة نقل 

جمانية.
املادة)14(:   للرئي�س اأن يدعو اأ�سخا�ساً من خارج البالد لإلقاء حما�رصات اأو القيام 
التي  ال�سفر  واأجور  اأو تقدمي ا�ست�سارات، وحتدد املكافاأة  ببحث علمي 

تدفع لهم بقرار من جمل�س العمداء.


