تعليمات رقم ( )54لسنة 2018
"تعليمات تأجير واستخدام خزائن الطلبة داخل حرم جامعة البترا"
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات تأجير واستخدام خزائن الطلبة داخل حرم جامعة البترا
ويعمل بها من تاريخ صدورها.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاايي المخصصاة لهاا اديااه ،ماا
لم تدل القرينة على غير ذلك- :
 :جامعة البترا
الجامعة
 :رئيس الجامعة
الرئيس
 :عميد الكلية او الدائرة
العميد
 :مدير دائرة الخدمات العامة
المدير
 :الطالب المسجل في الجامعة ،وتمت الموافقة على تأجيره إحاد
المشترك
خزائن الطلبة.

المادة (:)3

تااوفر الجامعااة ،وضاامن إمكاياتهااا المتاحااة ،خاازائن حديديااة دسااتخدام للبااة الجامعااة
لألغراض الجامعية في مبايي الكليات والمرافق األخر في الجامعة.

المادة (:)4

ا -يقتصر استخدام الخزائن الحديدياة علاى المشاتريين ،والاذين ياتم تساجيل للبااتهم
بعااد االعاانن عاان عاادد الخاازائن المتااوفرة ،لألغااراض التااي تساامأ بهااا اي مااة
الجامعااة وتعليماتهااا واراراتهااا واة اي مااة اخاار ذات عناااة ويح اار علااايهم
ادحتفاظ باأة ماواد ممنوعاة او مح اورة داخال خازائنهم ساوام يايات منقولاة او
مكتوبة او مصورة او ما شابهها او ما يدخل في حكمها.
ب -الجامعة غير مسؤولة عن محتويات هذه الخزائن ليلة فترة استئجار الطالب لها،
وهي مسؤولية الطالب.

المادة (:)5

تستخدم الخزائن من ابال المشاتريين فقا ،،بعاد تقاديم الطلاب الخاال باذلك إلاى دائارة
الخدمات العامة وفق يموذج خال معتمد لهذه الغاية.

المادة (:)6

تستوفي الجامعة من المشتريين بددت استخدام الخزائن على النحو اآلتي:
ا )10( -عشرة ديايير مقطوعة غير مستردة عن يال سانة دراساية تبادا مان 9/1
من يال عاام وتنتهاي فاي  8/31مان العاام الاذة يليا بغاا الن ار عان تااريخ
ادشتراك ،لطلبة البكاالوريو او الماجساتير خانل فتارة الدراساة ،تادف مارة
واحدة عند ادشتراك.
ب )3( -ثنثة ديايير بدل للب تغيير القفل.

المادة (:)7

يتسلم المشترك مفتاح الخزاية المخصصة ل مان ابال موظا دائارة الخادمات العاماة،
وعلي إعادة هذا المفتاح خنل مدة ااصاها شهر واحد مان تااريخ ايتهاام مادة العقاد ،او
تخرج او تري للجامعة ،ويعد تسليم المفتاح جزم من متطلبات برامة الذمة.

المادة (:)8

مدير دائرة الخدمات العامة موظفا ً او ايثر من ماوظفي الادائرة ،ليكاون مساؤودً

يكل
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عن هذه الخزائن من حيث تسلمها وتسليمها للمشتريين ،وإبرام ذماتهم ،وعمال يال ماا
يلزم لهذا الغرض ،والمحاف ة على إيصادت القبا للرجوع إليها عند الحاجة.
المادة (:)9

ا-إذا تم استخدام اة من الخزائن المؤجرة لغير األغاراض المساموح بهاا ،او تام ضاب،
اة مواد ممنوعة او مح ورة داخلها ،تتخذ بحق المشترك االجرامات التأديبية التالياة،
وفقا ً للتعليمات النافذة:
 التنبي الخطي. االيذار بدرجات الثنث. الحرمان من استخدام الخزاية لمدة فصل دراسي او ايثر. الحرمان من استخدام الخزاية حرمايا ً يهائياً. الفصل من الجامعة لمدة محدودة. الفصل من الجامعة فصنً يهائياً.ب-د يحق للمشترك الاذة ياتم حرمايا مان اساتخدام الخزاياة ،او فصال مان الجامعاة،
المطالبة ببددت ادستخدام ،وعلي تسليم خزايت اعتبارا ً من تاريخ تواي العقوبة علي .

المادة (:)10

ا -إذا لم يقم المشترك بتسليم الخزاية في الموعاد المقارر حساب األصاول ،تشاكل
لجنة مكوية من رئيس اسم ادمن الجامعي والموظا المساؤول عان الخازائن
في دائرة الخدمات العامة وموظا مان دائارة اللاواام والمشاتريات والصاياية
لضب ،محتويات الخزاياة ،وعمال محضار بهاا ،وإرساال يساخة مان المحضار
إلاااى الااادائرة المالياااة ودائااارة الخااادمات العاماااة الجااارام الااانام يااال حساااب
اختصاص  ،لكي يتم إافال القيود المالية حسب األصول ،ويتم إيداع محتوياات
الصندوق لد دائرة اللواام والمشتريات والصياية.
ب -يااتم تخصاايت مسااتودع لحفاات محتويااات الصااناديق التااي يااتم فتحهااا ماان اباال
اللجنة ويتب الى دائرة اللواام والمشتريات والصياية.
ت -يااتم ادحتفاااظ بهااذه المحتويااات لماادة سااتة اشااهر بحااد ااصااى وماان ثاام يحااق
للجامعة التصرف بها وفق ما تراه مناسباً.

المادة (:)11

إذا تسااابب اساااتخدام الخزاياااة الماااؤجرة للمشاااترك بللحااااق األذ او الضااارر بالخزاياااة
المؤجرة إلي  ،او بالجامعة ،او بخازائن او ممتلكاات الغيار ،يغارم المشاترك ايماة مثلاي
بدل الضرر او األذ الناتج عن سوم ادستخدام.

المادة (:)12

تقوم الدائرة المالية بقبا البددت المنصول عليها في المادة ( )6مان هاذه التعليماات
وفق االجرامات المالية المعمول بها بهذا الخصول.

المادة (:)13

يبت رئيس الجامعة في الحادت التي لم يرد عليها يت في هذه التعليمات.

المادة (:)14

ماادير دائاارة الخاادمات العامااة وماادير الاادائرة الماليااة مسااؤودن عاان تنفيااذ احكااام هااذه
التعليمات.
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