
 تعليمات صرف المركبات وحركتها / الجناح العسكري في جامعة مؤتة  

 1998/ 4/ 20صادرة عن مجلس العمداء بتاريخ 

 .2022/ 7/ 27( تاريخ 2022/ 2021/ 522بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) عدلت      
 

 (: شروط استالم سيارات الصالون من قبل الضباط: 1) المادة  

 التالية: تصرف سيارات الصالون للضباط حسب الرتبة والشاغر وحسب األسس   .أ
 اشغال الشاغر المخصص.  .1
 أن يكون حائزًا على رخصة قيادة خصوصي سارية المفعول.  .2
 أن ال تقل رتبته عن رائد وبموافقة نائب الرئيس للشؤون العسكرية أو ما ينيبه.  .3

ازم فللللي ال نللللاي العسلللللكريس وب شللللراف رئللللليس تسلللللس السلللليارة ملللللن رللللادو  خللللر علللللن  ريلللل  منللللدوب الللللللو  .ب
 شعبة الميكانيك في وحدة الصيانة واإلدامة. 

 

 (: تنظيس المركبات في ال ناي العسكري: 2المادة ) 
 ملللللداد  1يمللللنك حركلللللة أي سللللليارة ملللللن الاركلللللة العسلللللكرية خلللللار  ال امعلللللة  ال  تصلللللريك موقللللل  ملللللن ركلللللن   -أ

 في ال ناي العسكري أو من ينيبه. 
 السيارات على الباب الرئيسي لتس يل وقت خرو  ودخول السيارات. يخصص س ل لاركة  -ب
يللللللنظس كشللللللا خللللللاي لاركللللللة السلللللليارات فللللللي الاركللللللة العسللللللكرية مللللللن قبللللللل رئلللللليس الشللللللعبةس ويصللللللد    - 

  مداد.  1شهريًا من قبل ركن  
 ينظس س ل لكل مركبة مبينًا فيه حركة المركبة يوميًا.  -د
 االت اه المطلوب.  يتامل مسؤول الرحلة أي مخالفة لتغيير الرحلة عن -ه
اليرمللللللو   وهللللللي  امعللللللةاللللللافالت فللللللي المبيللللللت خللللللار  المنطقللللللة المخصصللللللةس ال يسللللللمك للسلللللليارات أو ال -و

 عند الضرورة أو ال امعة األردنية أو في أي مركز أمني  ال
 .من هو مصري له  ذلك قيادة أي مركبة من قبل أي شخص  ال   يمن -ز
الاللللللافالت الكبيللللللرةس وي لللللللب التقيلللللللد دالسللللللرعة الماللللللددةس ورلللللل  كللللللرت السللللللرعة )مسلللللل ل السللللللرعة( فللللللي  -ي

 .وفي حال عدم التقيد  ور  الكرت يتامل السائ  ملا يترتلب على ذلك



يقللللللوم مللللللدير دائلللللللرة الميكانيللللللك دالتنسلللللللي  ملللللل  رئللللللليس الشللللللعبة والكاتلللللللب الفنللللللي فلللللللي الاركللللللة العسلللللللكرية  -ط
عينلللللة ملللللن الماروقلللللات  تقلللللدير المسلللللافة الممكلللللن أن تقطعهلللللا كلللللل مركبلللللة ملللللن خلللللالل صللللللرف كميللللللة م

  .م  مراعاة مدة الخدمة للسيارة وحالتها الفنية
يقلللللوم رئلللللليس الشللللللعبة والكاتللللللب الفنلللللي المسللللللؤول عللللللن صللللللرف الكوبونلللللات المخصصللللللة دمطادقللللللة كميللللللة   -ي

 . الماروقات م  عداد السيارة شهرياً 

قلهس نزملللللللة لللللللالتالميللللللذ العسللللللكريون خللللللالل اإل للللللازات والعطللللللل الرسللللللمية دالالللللللافالت الال يللللللؤمن :( 3) المللللللادة 
 لللللللى األمللللللانن المخصصللللللة مللللللن قبللللللل ال امعللللللةس وفللللللي حللللللال حلللللللدو  اللللللللنقص فلللللللي حللللللافالت ال امعللللللة يللللللتس 

 . االستئ ار من السو  المالي حسب التعليمات المعمول  ها في ال امعة

 نللللللللزين لسلللللللليارات الصللللللللالون المخصصللللللللة لنائللللللللب الللللللللرئيس للشللللللللؤون  (: يللللللللتس صللللللللرف كوبونللللللللات4لمللللللللادة ) ا
 العسكرية والضباط شهريًاس وحسب المنا   كما يلي: 

 ( لتر. 250السيارة المصروفة لنائب الرئيس للشؤون العسكرية )   . 1

 ( لتر. 110الضباط من داخل ماافظة الكر  )   . 2

   ( لتر. 150ة الكر  ) ظ. الضباط من خار  مااف3

 "2022/ 7/ 27تاريخ   ( 2022/ 2021/ 522)  مجلس العمداء رقم قرارعدلت بموجب "
 

 قيادة ال ناي العسكري في  امعة مؤتة مسؤولة عن تنفيذ هذه التعليمات(:  5المادة ) 

 

 

 


