
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  تعليمات تأجير لوحات اإلعالنات التجارية في جامعة مؤتة

لسنة ) ٤٥(ل في جامعة مؤتة رقم من نظام اللوازم واألشغا) ٥٧(صادر بموجب المادة 

١٩٨٧  

  

  :  ١  المادة

في جامعة مؤتة   " تعليمات تأجير لوحات اإلعالنات التجارية    "تسمى هذه التعليمات    

  .ويعمل بها اعتباراً من تاريخه

  :  ٢  المادة

يكون للكلمات واأللفاظ التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة           

  :القرينة على غير  ذلك ما لم تدل أدناهلها 

  .جامعة مؤتة:     الجامعة

  .رئيس الجامعة:      الرئيس

  .الشخص الطبيعي أو المعنوي:     الشخص

  أي يافطة أو كتابة نافرة أو صورة أو نقـش يقـصد بهـا              :      اللوحة

الترويج السم أو محل أو صـناعة أو         الدعاية أو اإلعالن أو         

ــر،    أو أيبضاعة أو تجارة أو مهنة أو نشاط        ــيء آخ   ش

  ويشمل اإلعالن المضاء بالكهربـاء بـصورة مـستمرة أو                

  .واإلعالن الثابت أو المتحرك أو المحول منقطعة      

  أي مكان تحدده الجامعة لوضع اللوحـات أو اإلعالنـات          :      الموقع

  .عليه      

  :  ٣  المادة

 الـديني أو    ال يجوز أن تشمل اللوحة أو اإلعالن على ما يمس الشعور القومي أو            

يتنافى مع اآلداب العامة أو النظام العام، وللجامعة في هذه الحالة إزالة اللوحـة أو               

اإلعالن إذا رفض صاحبها إزالتها خالل المدة التي تحددها الجامعة،، وللجامعـة            

  .باإلضافة إلى ذلك تحميله المسؤولية الجزائية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة

  



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  :  ٤  المادة

تتولى لجنة تأجير أموال الجامعة تأجير اللوحات وتحديد األسـعار، وتخـضع            . أ

  .قراراتها لتصديق الرئيس

إذا تخلف صاحب اللوحة أو اإلعالن عن دفع قيمة بدل اإليجار في التـاريخ              . ب

من مقدار بـدل اإليجـار      %) ٢٠(المحدد لدفعه، فيستوفى منه مبلغ إضافي بنسبة        

  .األصلي

  :  ٥  المادة

جير لوحات اإلعالنات عن طريق االتصال المباشر مع الشركات أو اإلعالن           يتم تأ 

  .عن طريق الصحف المحلية

  :  ٦  المادة

  :ينظم عقد إيجار بين الجامعة وصاحب اللوحة أو اإلعالن بحيث يشمل ما يلي

  .أسم صاحب اللوحة أو اإلعالن وعنوانه. أ

  .موقع اللوحة أو اإلعالن. ب

  .قيمة بدل اإليجار. ج

  .كيفية بدل اإليجار. د

  .مدة اإليجار. هـ

  .تاريخ ابتداء وانتهاء اإليجار. و

  .أية شروط أخرى تراها الجامعة ضرورية. ي

  :  ٧  المادة

  .العمداء، ومدراء الوحدات ومدراء الدوائر مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات

  :  ٨  المادة

  .وحاتتلغي هذه التعليمات أي تعليمات سابقة تتعلق بتأجير الل

  

  

  

  


