جامعة مؤتة/دائرة الشؤون القانونية
تعليمات السواقين وحركة المركبات وصيانتها وإصالحها في جامعة مؤتة
صادرة عن مجلس العمداء بتاريخ 1998/4/٢٠
أو ًال:

السواقون
المادة ( : )1تسمى هذه التعليمات" تعليمات السواقين وحركة المركبات وصيانتها وإصالحها في جامعة مؤتة "
اعتبار من 1998/4/20
ًا
ويعمل بها
المادة ( :)٢يقوم جميع السوواقين بالعمل المطلوب وفق التعليمات التي تنظم أمر الحركة ،وال يسوتننى من ذلك

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.
ال عن ثالثة سائقين يوميًا ووفق ترتيب مدير دائرة الحركة.
المادة ( :)4ال يقل عدد المناوبين لي ً
المادة ( :)5يكون وقت المناوبة من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة النامنة صباحا ،بحيث ال يطلب من
المناوب العمل في اليوم الذي يليه.
المادة ( :)6يُصررررررر (
خك ك ،و حد أقصررر

 ) 8ث انية دناني عن كل ح ة يو ية يقوم ها سرررررررااقو خاا ة اا ة حا ة
 )10عشررر ح حلك خكل سرررااا شررره يا ( تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس

العمداء رقم  )٢٠17/4٠8تاريخ  ،٢٠17/7/18ويعمل بهذا القرار اعتباراً من )٢٠17/8/1
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.
المادة ( :)1٠يتفقد الس ووائق اآللية المكلف القيام بالرحلة بها قبل وبعد انتهائها وتس وولم للمس ووؤول سو وواء أثناء

الدوام ام بعد انتهاء الدوام.

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

المادة ( :)1٢تكون مدة التحاق السو و وواقين العاملين مع العمادات والكليات والدوائر اإلدارية حس و ووب ظروف
العمل وتقدير مدير الحركة وبالتناوب بين الجميع.

المادة ( :)13يقوم الس و وواقون الملحقون مع العمادات والكليات والدوائر اإلدارية بتجهيز سو وويارتهم قبل الوقت

المحدد بحيث يكون كل منهم على رأس عمله عند الساعة النامنة صباحًا ويكون ارتباط كل منهم فيما يتعلق

بالعمل مع الجهة الملحق للعمل بها.

المادة ( :)14يسو ووتننى الس و وواقون الملحقون في العمادات والكليات والدوائر وس و وواقو المدرسو ووة النموذجية من
المناوبة طيلة فترة التحاقهم.
المادة ( :)15يلتزم الس وواقون العاملون في المدرسووة النموذجية بالعمل في دائرة الحركة بما في ذلك المناوبة
أثناء العطل الرسمية للمدرسة.
المادة ( :)16عند غياب أحد الس و وواقين المناوبين لسو ووبب ما يكلف أحد الس و وواقين المناوبين في اليوم التالي
بالعمل مكانه ويكلف 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
المادة ( :)1عند طلب س و وويارة للقيام بمهمة رس و وومية خارج الجامعة ،يعبأ النموذج الخاص بذلك ويوقع عليه

مبينا على الطلب المهمة الرسو و وومية المكلف بها
المسو و ووؤول األول في العمادة أو الكلية أو الوحدة أو الدائرة ً
الموظف وتاريخ الرحلة والجهة المراد الذهاب إليها ويرسوول إلى مدير وحدة الخدمات حسووب النموذج رقم (-2
أ)
المادة ( :)٢ترس وول طلبات الحركة موقعة حس ووب األص ووول إلى رئيس ش ووعبة الحركة قبل ( )48س وواعة من

موعد الرحلة على األقل ،ما عدا الحاالت االضط اررية والتي تحدد من قبل نائب الرئيس للشؤون اإلدارية.

المادة ( :)3يتولى مدير وحدة الخدمات بناء على تنس وويب من رئيس ش ووعبة الحركة دمج رحالت متعددة في
رحلة مشتركة حسب طبيعة ومكان وزمان وأهمية الرحلة.
المادة ( :)4يخصص دفتر حركة لكل مركبة في الجامعة حسب النموذج رقم (-2ب)
المادة ( :)5ال يجوز تحريك أي مركبة من ش ووعبة الحركة إال بتصو وريح من رئيس ش ووعبة الحركة أثناء الدوام
الرسمي أو من رئيس المناوبين بعد ساعات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية ،ويسلم التصريح إلى الحرس
على البوابات الرئيسية ويجمع بعد انتهاء الدوام ويسلم إلى رئيس شعبة الحركة ،حسب نموذج رقم (-2ج)

المادة ( :)6يكون هناك سووجل خاص لحركة المركبات على بوابات الجامعة الرئيسووية لتسووجيل وقت الخروج
والدخول وبإشراف رئيس شعبة الحرس حسب نموذج رقم (-6د)
المادة ( :)7ينظم كشف يومي لحركة المركبات في الحركة وللسيارات الملحقة بدوائر الجامعة المختلفة على
أن يتم رفع هذه الكشوفات في نهاية كل شهر إلى مدير وحدة الخدمات حسب النموذج رقم (-6هو)
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 مس ووؤول الرحلة أي مخالفة لتغيير اتجاه الرحلة عن االتجاه المطلوب في نموذج طلب
الحركة.
يوميا
المادة ( :)11ضوورورة مبيت جميع السوويارات الملحقة بدوائر الجامعة المختلفة في سوواحة شووعبة الحركة ً

بعد نهاية الدوام الرس وومي وفي العطل الرس وومية باس ووتنناء الس وويارات الملحقة مع وحدة الص وويانة ،على أن يتم
تأمينها في سوواحة مخص وصووة مع وضووع الح ارسووة الالزمة عليها ،وفي الحاالت التي يتعذر فيها عودة ومبيت
السيارات في الجامعة تؤمن لدى أي جهة رسمية أو مركز أمني.
المادة ( :)1٢يمنع قيادة أي مركبة من س و وويارات الجامعة من قبل س و ووائق خارج الحركة أو أي موظف في
الجامعة غير مخول بذلك.
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 ذلك من
مسؤوليات.

المادة ( :)14يقوم مدير دائرة الميكانيك بالتنسوويق مع مدير دائرة الحركة يتقدير المسووافة الممكن أن تقطعها
كل مركبة في الجامعة من خالل صرف كمية معينة من المحروقات.
المادة ( :)15ينظم لكل مركبة في الجامعة دفتر كوبونات مستقل للمحروقات.
المادة ( :)16يقوم رئيس شو ووعبة الحركة والكاتب المسو ووؤول عن صو وورف الكوبونات المخص و وصو ووة بمقارنة ما
تسووتهلكه كل مركبة في الجامعة مع ما تقطعه من مسووافة ورفع تقرير مفصوول بذلك الى مدير وحدة الخدمات
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 التدريس في الحاالت التالية:

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

ب .للمشوواركين في مؤتمرات علمية متخص وصووة أو ندوات علمية داخل المملكة بموافقة رئيس الجامعة
أو من يفوضه.
المادة (:)18

أ .ال تؤمن الجامعة وس و وويلة نقل للعاملين فيها المش و وواركين في لجان أو ندوات أو محاضو و ورات مدفوعة
األجر ،أو زيارات أو دعوات خاصة من جهات رسمية أو غير رسمية.

ب .ال تؤمن الجامعة وس وويلة نقل ألعض وواء الهيئة التدريس ووية الذين يتمتعون بإجازة التفرغ العلمي سو وواء
خارج المملكة أو داخلها.

ج .ال تؤمن الجامعة وس وويلة نقل للمش وواركين في مناقش ووة رس ووائل الد ارس ووات العليا من الجامعات األخرى
لكونها مدفوعة األجر.

المادة ( :)19يجب أن تقترن طلبات الحركة بموافقة الرئيس المباشو و و و و وور والعميد أو المدير المعني ،وأن

يتضوومن الطلب وصوًوفا كام ًً ال لمسووار الرحلة ،وعلى العمداء والمدراء التأكد من أسووماء المشوواركين الفعليين
في الرحالت وعدم إضافة أسماء غير المشاركين.
المادة ( :)٢٠على السووائق التأكد من أسووماء المشوواركين في الرحالت اليومية قبل موعد االنطالق ومطابقتها

مع األسماء الواردة في أمر الحركة وعدم السماح بإضافة أي شخص للرحلة لم يرد اسمه في الطلب المقدم.

المادة ( :)٢1يكون انطالق وعودة رحالت المش و وواركين في المهمات الرس و وومية خارج المحافظة من الجامعة
والعودة إليها خالل ساعات الدوام الرسمية باستنناء الحاالت المبررة.
المادة ( :)٢٢يحدد بدل التنقالت للعاملين في الجامعة الذين يس ووتعملون س ووياراتهم الخاص ووة والمكلفين بمهام
رس و وومية ممن يتعذر تأمينهم بوس و وويلة نقل من الجامعة بقرار يص و وودره رئيس الجامعة بناء على تنس و وويب لجنة
خاصة تشكل لهذه الغاية.
المادة ( :)٢3تصرف كل مركبة في الجامعة على سائق ويكون مسؤوال عن صيانتها وسالمتها ونظافتها.
المادة ( :)٢4يقوم مدير دائرة الميكانيك ومدير دائرة الحركة بوضو ووع الترتيبات الالزمة للصو وويانة األسو ووبوعية
لمركبات الجامعة ويعمم على السواقين للتقيد بمضمونها.
المادة ( :)٢5يحدد يوم من كل أسووبوع موعدا إلجراء الصوويانة األسووبوعية لمركبات الجامعة ،وتجمد حركتها
أثناء الدوام الرسمي ويستننى من ذلك اآلليات التي تقتضي طبيعة عمل الجامعة ضرورة حركتها.

المادة ( :)٢6تش و ووكل لجنة دائمة برئاس و ووة مدير دائرة الميكانيك وعض و وووية كل من مدير دائرة الحركة وفني

ميكانيكي وكهربائي سو وويارات وسو ووائق من شو ووعبة المتابعة في دائرة الحركة تكون مهمتها التفتيش الدوري في
ذلك اليوم على المركبات وتقديم تقرير مفصل عن حالة اآلليات إلى الجهات ذات العالقة.

المادة ( :)٢7في حالة حصووول أي سووائق على إجازة أو اسووتراحة مرضووية عليه تسووليم المركبة التي بعهدته
إلى رئيس شوو ووعبة الحركة وخال ًفا لذلك يتحمل أي تبعة تحدث للمركبة في حال عدم تسوو ووليمه إياها حسو و ووب
األصول.
المادة ( :)٢8تش ووكل لجنة إلجراء تفتيش دوري على جميع مركبات الجامعة كل س ووتة أش ووهر من قبل نائب

الرئيس للشو و ووؤون اإلدارية ،وترفع هذه اللجنة تقري اًر مفص و و والً عن حالة المركبات إلى األسو و ووتاذ نائب الرئيس
للشؤون اإلدارية.
المادة ( :)٢9في حالة تعطل أي مركبة ،يتم إتباع الخطوات التالية:
أ  .يبلغ السائق رئيس شعبة الحركة بذلك.
ب .يقدم طلب إصالح عن طريق شعبة المتابعة في دائرة الحركة حسب انموذج المعد لذلك.
ج .إدخال المركبة إلى الكراج.

د .فحص المركبة من قبل رئيس شعبة الكراج بعد إصالحها للتأكد من إجراء اإلصالح المطلوب.
ه .تتولى شعبة المتابعة استالم المركبة بعد التأكد من صالحيتها.
المادة ( :)3٠يقوم مدير دائرة الميكانيك برفع تقرير يومي إلى مدير وحدة الصو و وويانة واإلدامة عن صو و وويانة
وإصالح المركبات في الكراج حسب النموذج المعد لذلك.
المادة ( :)31في حالة عدم انجاز اإلص و ووالح المطلوب ألي مركبة داخل الكراج لفترة تزيد على أس و ووبوعين
بسو و و ووبب تعذر توفر قطع الغيار يقوم مدير دائرة الميكانيك برفع تقرير إلى مدير وحدة الصو و و وويانة واإلدامة
بالتنسيق مع مدير دائرة اللوازم لتأمين القطع المطلوبة.
المادة ( :)3٢عند الحاجة إلى فحص سوويارة تحت اإلصووالح في الكراج يتم تعبئة تص وريح قيادة السوويارة من
أجل الفحص ،ويوقع من مدير دائرة الميكانيك حسب النموذج المعد لذلك.
المادة ( :)33يتم تغريم ثمن أي قطعة يجري تبديلها نتيجة اإلهمال وسوء االستعمال بتنسيب من مدير دائرة
المكيانيك بالتنسيق مع مدير دائرة اللوازم.
المادة ( : )34يوفر دفتر صيانة وإصالح لكل مركبة في الجامعة.

المادة ( :)35في حالة وقوع حادث ألي مركبة على السو و ووائق إبالغ الجهات المعنية لعمل كروكة حسو و ووب
متسببا في الحادث.
األصول ،ويحاسب السائق إذا كان
ً
المادة ( :)36يتولى مندوب فرع الحوادث والترخيص في دائرة الحركة متابعة المركبة المتض و و ووررة بالحادث
ابتداء من إدخالها إلى الكراج لعمل التوص و وويات باإلضو و ورار ،ثم إرس و ووالها إلى كراج ش و ووركة التأمين من أجل
إصو ووالحها واسو ووتالمها من قبل لجنة فنية تشو ووكل لها بعد إجراء اإلصو ووالح المطلوب ،وإدخالها مرة ثانية إلى

كراج الجامعة للتأكد من إجراء اإلص و ووالحات المطلوب ،وعمل تقرير فني بهذا الخص و وووص حس و ووب النموذج
المعد لذلك.
المادة( :)37ينظم سجل خاص لحوادث السيارات ويحفظ عند مدير دائرة الحركة حسب النموذج المعد لذلك.
المادة ( :)38مدير وحدة الصيانة واإلدامة ومدير وحدة الخدمات مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.

