جامعة مؤتة/دائرة الشؤون القانونية

تعليمات السواقين وحركة المركبات وصيانتها وإصالحها في جامعة مؤتة
صادرة عن مجلس العمداء بتاريخ 1998/4/٢٠
أوالً:
السواقون

المادة ( : )1تسمى هذه التعليمات" تعليمات السواقين وحركة المركبات وصيانتها وإصالحها في جامعة مؤتةة "
اعتبار من 1998/4/20
ًا
ويعمل بها

المادة ( :)٢يقوم جميع السواقين بالعمل المطلوب وفق التعليمات التي تنظم أمر الحركة ،وال يستثنى مةن ذلة
أي سائق إال للضرورة القصوى التي يحددها مدير وحدة الخدمات.

المادة ( :)3يقوم جميع السواقين بأعمال المناوبة وحسب البرامج المعدة لهذه لغاية مع بداية كل أسبوع.
المادة ( :)4ال يقل عدد المناوبين ليالً عن ثالثة سائقين يومياً ووفق ترتيب مدير دائرة الحركة.
المادة ( :)5يكون وقت المناوبة من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحا ،بحيث ال يطلب من
المناوب العمل في اليوم الذي يليه.
المادة (:)6

( تم تعمد ن نمل الممادة بموجمر قمرار مجلمس

العمداء رق  )٢٠٢٠/٢٠19/٢51تاريخ  ،٢٠٢٠/٢/19ويعمن بهذا القرار اعتبا اًر من تاريخه)

المادة ( :)7تمنح اإلجازات حسب ظروف العمل وبترتيب من مدير الدائرة وموافقة مدير وحدة الخدمات.
المادة ( :)8يكون دخول وخروج سيارات الحركة المدنية من بوابات الجناح المدني فقط.
المادة ( :)9يلتزم جميع السواقين باللباس الرسمي المخصص لهم أثناء العمل.

الممادة ( :)1٠يتفقةد السةائق اآلليةة المكلة
الدوام ام بعد انتهاء الدوام.

القيةام بالرحلةة بهةا قبةل وبعةد انتهائهةا وتسةلم للمسةؤول سةواء أثنةاء

المادة ( :)11يلتزم السواقين العاملون في شعبة المتابعة بأعمال المناوبة مع بقية السواقين.

الممادة ( :)1٢تكةون مةدة التحةا السةواقين العةاملين مةع العمةادات والكليةات والةدوائر اإلداريةة حسةب ظةروف

العمل وتقدير مدير الحركة وبالتناوب بين الجميع.

المادة ( :)13يقةوم السةواقون الملحقةون مةع العمةادات والكليةات والةدوائر اإلداريةة بتجهيةز سةيارتهم قبةل الوقةت

المحدد بحيث يكون كل منهم على رأس عمله عند الساعة الثامنة صباحاً ويكون ارتباط كل منهم فيما يتعلق
بالعمل مع الجهة الملحق للعمل بها.

الممادة ( :)14يسةتثنى السةواقون الملحقةون فةي العمةادات والكليةات والةدوائر وسةواقو المدرسةة النموذجيةة مةن
المناوبة طيلة فترة التحاقهم.

المادة ( :)15يلتزم السواقون العاملون في المدرسة النموذجية بالعمل فةي دائةرة الحركةة بمةا فةي ذلة المناوبةة
أثناء العطل الرسمية للمدرسة.

الممادة ( :)16عنةد غيةاب أحةد السةواقين المنةاوبين لسةبب مةا يكلة
بالعمل مكانه ويكل

أحةد السةواقين المنةاوبين فةي اليةوم التةالي

بالمناوبة في وقت آخر.

المادة ( :)17المناوبون مسؤولون مسؤولية كاملة عن سير األمور في شعبة الحركة طيلة فترة مناوبتهم.
المادة ( :)18مدير وحدة الخدمات مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
ثانيا:
ً

حركة المركبات وصيانتها وإصالحها

الممادة ( :)1عنةد طلةب سةيارة للقيةام بمهمةة رسةمية خةارج الجامعةة ،يعبةأ النمةوذج الخةا

بةذل ويوقةع عليةه
بهةا

المسةؤول األول فةي العمةادة أو الكليةة أو الوحةدة أو الةدائرة مبي ًنةا علةى الطلةب المهمةة الرسةمية المكلة
الموظ وتاريخ الرحلة والجهة المراد الذهاب إليها ويرسل إلى مةدير وحةدة الخةدمات حسةب النمةوذج رقةم (-2
أ)

الممادة ( :)٢ترسةل طلبةات الحركةة موقعةة حسةب األصةول إلةى رئةي

شةعبة الحركةة قبةل ( )48سةاعة مةن

موعد الرحلة على األقل ،ما عدا الحاالت االضط اررية والتي تحدد من قبل نائب الرئي

المادة ( :)3يتولى مدير وحدة الخدمات بناء على تنسةيب مةن رئةي
رحلة مشتركة حسب طبيعة ومكان وزمان وأهمية الرحلة.

للشؤون اإلدارية.

شةعبة الحركةة دمةج رحةالت متعةددة فةي

المادة ( :)4يخصص دفتر حركة لكل مركبة في الجامعة حسب النموذج رقم (-2ب)
المادة ( :)5ال يجوز تحرية أي مركبةة مةن شةعبة الحركةة إال بتصةريح مةن رئةي
الرسمي أو من رئي

شةعبة الحركةة أثنةاء الةدوام

المناوبين بعد ساعات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية ،ويسلم التصريح إلى الحةرس

على البوابات الرئيسية ويجمع بعد انتهاء الدوام ويسلم إلى رئي

شعبة الحركة ،حسب نموذج رقم (-2ج)

المادة ( :)6يكون هناك سجل خا

لحركة المركبةات علةى بوابةات الجامعةة الرئيسةية لتسةجيل وقةت الخةروج

والدخول وبإشراف رئي

شعبة الحرس حسب نموذج رقم (-6د)

المادة ( :)7ينظم كش

يومي لحركة المركبات في الحركة وللسيارات الملحقة بدوائر الجامعة المختلفةة علةى

أن يتم رفع هذه الكشوفات في نهاية كل شهر إلى مدير وحدة الخدمات حسب النموذج رقم (-6هة)

مبينا فيه حركة المركبة وكل يوم حسب النموذج رقم (-2ر)
المادة ( :)8ينظم سجل لكل مركبة ً
المادة ( :)9نظم سجل عام لحركة المركبات في الجامعة حسب النموذج رقم (-2ز)

المادة ( :)1٠يتحمل مسؤول الرحلة أي مخالفة لتغيير اتجاه الرحلةة عةن االتجةاه المطلةوب فةي نمةوذج طلةب
الحركة.

المادة ( :)11ضرورة مبيت جميع السيارات الملحقة بدوائر الجامعة المختلفةة فةي سةاحة شةعبة الحركةة يوم ًيةا
بعةد نهايةة الةدوام الرسةمي وفةي العطةل الرسةمية باسةتثناء السةيارات الملحقةة مةع وحةدة الصةيانة ،علةى أن يةتم

تأمينها في ساحة مخصصة مع وضع الح ارسةة الالزمةة عليهةا ،وفةي الحةاالت التةي يتعةذر فيهةا عةودة ومبيةت

السيارات في الجامعة تؤمن لدى أي جهة رسمية أو مركز أمني.
الممادة ( :)1٢يمنةع قيةادة أي مركبةة مةن سةيارات الجامعةة مةن قبةل سةائق خةارج الحركةة أو أي موظة

الجامعة غير مخول بذل .

فةي

المادة ( :)13يجب وضع بطاقة السرعة ( كرت السرعة) في الحافالت الكبيرة عند القيام بمهمة رسمية وفي
حالة عدم التقيد بوضع الكرت يتحمل السائق ما يترتب على ذل من
مسؤوليات.

المادة ( :)14يقوم مدير دائرة الميكاني بالتنسيق مع مدير دائةرة الحركةة يتقةدير المسةافة الممكةن أن تقطعهةا
كل مركبة في الجامعة من خالل صرف كمية معينة من المحروقات.

المادة ( :)15ينظم لكل مركبة في الجامعة دفتر كوبونات مستقل للمحروقات.
الممادة ( :)16يقةوم رئةي

شةعبة الحركةة والكاتةب المسةؤول عةن صةرف الكوبونةات المخصصةة بمقارنةة مةا

تستهلكه كل مركبة في الجامعة مع ما تقطعه من مسافة ورفع تقريةر مفصةل بةذل الةى مةدير وحةدة الخةدمات

في نهاية كل شهر حسب النموذج رقم -2ح) مع مراعاة العمر الزمني لآللية وحالتها الفنية واإلشارة إلى أية
مخالفة الستهالك كمية زائدة من الوقود عن الحد المذكور.

المادة ( :)17تؤمن الجامعة وسيلة نقل لعضو هيئة التدري

في الحاالت التالية:

أ .للمشاركين في مؤتمرات علمية خارج المملكة بتكليف من الجامعة.

ب .للمشاركين في مؤتمرات علمية متخصصة أو ندوات علمية داخل المملكة بموافقة رئي

الجامعة أو

من يفوضه.
المادة (:)18

أ .ال تةؤمن الجامعةة وسةيلة نقةل للعةاملين فيهةا المشةاركين فةي لجةان أو نةدوات أو محاضةرات مدفوعةة
األجر ،أو زيارات أو دعوات خاصة من جهات رسمية أو غير رسمية.

ب .ال تةؤمن الجامعةة وسةيلة نقةل ألعضةاء الهيئةة التدريسةية الةذين يتمتعةون بإجةازة التفةر العلمةي سةواء

خارج المملكة أو داخلها.

ج .ال تةؤمن الجامعةة وسةيلة نقةل للمشةاركين فةي مناقشةة رسةائل الد ارسةات العليةا مةن الجامعةات األخةرى

لكونها مدفوعة األجر.

المادة ( :)19يجب أن تقترن طلبات الحركة بموافقة الرئي

المباشر والعميد أو المدير المعني ،وأن يتضمن

الطلةب وص ًةفا كةام ًً ال لمسةار الرحلةة ،وعلةى العمةداء والمةدراء التأكةد مةن أسةماء المشةاركين الفعليةين فةي
الرحالت وعدم إضافة أسماء غير المشاركين.

المادة ( :)٢٠على السائق التأكد من أسماء المشاركين في الرحالت اليومية قبةل موعةد االنطةال ومطابقتهةا
مع األسماء الواردة في أمر الحركة وعدم السماح بإضافة أي شخص للرحلة لم يرد اسمه في الطلب المقدم.

الممادة ( :)٢1يكةون انطةال وعةودة رحةالت المشةاركين فةي المهمةات الرسةمية خةارج المحافظةة مةن الجامعةة
والعودة إليها خالل ساعات الدوام الرسمية باستثناء الحاالت المبررة.

المادة ( :)٢٢يحةدد بةدل التةنقالت للعةاملين فةي الجامعةة الةذين يسةتعملون سةياراتهم الخاصةة والمكلفةين بمهةام
رسةمية ممةن يتعةذر تةأمينهم بوسةيلة نقةل مةن الجامعةة بقةرار يصةدره رئةي
خاصة تشكل لهذه الغاية.

الجامعةة بنةاء علةى تنسةيب لجنةة

المادة ( :)٢3تصرف كل مركبة في الجامعة على سائق ويكون مسؤوال عن صيانتها وسالمتها ونظافتها.
الممادة ( :)٢4يقةوم مةدير دائةرة الميكانية ومةدير دائةرة الحركةة بوضةع الترتيبةات الالزمةة للصةيانة األسةبويية
لمركبات الجامعة ويعمم على السواقين للتقيد بمضمونها.

المادة ( :)٢5يحدد يوم من كل أسبوع موعةدا إلجةراء الصةيانة األسةبويية لمركبةات الجامعةة ،وتجمةد حركتهةا
أثناء الدوام الرسمي ويستثنى من ذل اآلليات التي تقتضي طبيعة عمل الجامعة ضرورة حركتها.

الممادة ( :)٢6تشةكل لجنةة دائمةة برئاسةة مةدير دائةرة الميكانية وعضةوية كةل مةن مةدير دائةرة الحركةة وفنةي
ميكانيكي وكهربائي سيارات وسائق من شعبة المتابعة في دائرة الحركة تكون مهمتها التفتيش الدوري في ذل

اليوم على المركبات وتقديم تقرير مفصل عن حالة اآلليات إلى الجهات ذات العالقة.

المادة ( :)٢7في حالة حصول أي سائق على إجازة أو استراحة مرضية عليه تسليم المركبة التي بعهدته إلى

رئي شعبة الحركة وخالًفا لذل يتحمل أي تبعة تحدث للمركبة في حال عدم تسليمه إياها حسب األصول.
الممادة ( :)٢8تشةكل لجنةة إلجةراء تفتةيش دوري علةى جميةع مركبةات الجامعةة كةل سةتة أشةهر مةن قبةل نائةب
الةرئي

للشةؤون اإلداريةة ،وترفةع هةذه اللجنةة تقرية اًر مفصةالً عةن حالةة المركبةات إلةى األسةتاذ نائةب الةرئي

للشؤون اإلدارية.

المادة ( :)٢9في حالة تعطل أي مركبة ،يتم إتباع الخطوات التالية:
أ  .يبلغ السائق رئي

شعبة الحركة بذل .

ب .يقدم طلب إصالح عن طريق شعبة المتابعة في دائرة الحركة حسب انموذج المعد لذل .

ج .إدخال المركبة إلى الكراج.
د .فحص المركبة من قبل رئي

شعبة الكراج بعد إصالحها للتأكد من إجراء اإلصالح المطلوب.

ه .تتولى شعبة المتابعة استالم المركبة بعد التأكد من صالحيتها.
الممادة ( :)3٠يقةوم مةدير دائةرة الميكانية برفةع تقريةر يةومي إلةى مةدير وحةدة الصةيانة واإلدامةة عةن صةيانة
وإصالح المركبات في الكراج حسب النموذج المعد لذل .

الممادة ( :)31فةي حالةة عةدم انجةاز اإلصةالح المطلةوب ألي مركبةة داخةل الكةراج لفتةرة تزيةد علةى أسةبوعين
بسةبب تعةذر تةوفر قطةع الغيةار يقةوم مةدير دائةرة الميكانية

برفةع تقريةر إلةى مةدير وحةدة الصةيانة واإلدامةة

بالتنسيق مع مدير دائرة اللوازم لتأمين القطع المطلوبة.
المادة ( :)3٢عند الحاجة إلى فحص سيارة تحةت اإلصةالح فةي الكةراج يةتم تعبئةة تصةريح قيةادة السةيارة مةن

أجل الفحص ،ويوقع من مدير دائرة الميكاني حسب النموذج المعد لذل .

المادة ( :)33يتم تغريم ثمن أي قطعة يجري تبديلها نتيجة اإلهمال وسوء االستعمال بتنسيب من مدير دائرة
المكياني بالتنسيق مع مدير دائرة اللوازم.

المادة ( : )34يوفر دفتر صيانة وإصالح لكل مركبة في الجامعة.
الممادة ( :)35فةي حالةة وقةوع حةادث ألي مركبةة علةى السةائق إبةال الجهةات المعنيةة لعمةل كروكةة حسةب
متسببا في الحادث.
األصول ،ويحاسب السائق إذا كان
ً

الممادة ( :)36يتةولى منةدوب فةرع الحةوادث والتةرخيص فةي دائةرة الحركةة متابعةة المركبةة المتضةررة بالحةادث
ابتةداء مةن إدخالهةا إلةى الكةراج لعمةل التوصةيات باإلضةرار ،ثةم إرسةالها إلةى كةراج شةركة التةأمين مةن أجةل

إصالحها واستالمها من قبل لجنة فنية تشكل لها بعد إجراء اإلصالح المطلوب ،وإدخالها مرة ثانية إلى كراج
الجامعةة للتأكةد مةن إجةراء اإلصةالحات المطلةوب ،وعمةل تقريةر فنةي بهةذا الخصةو

حسةب النمةوذج المعةد

لذل .
المادة( :)37ينظم سجل خا

لحوادث السيارات ويحفظ عند مدير دائرة الحركة حسب النموذج المعد لذل .

المادة ( :)38مدير وحدة الصيانة واإلدامة ومدير وحدة الخدمات مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.

