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 6102لسنة ( 7)تعليمات رقم 

 "في الجامعة الهاشمية والمشاغل نتاجيةال مركز الخدمات تعليمات "
 6/01/6107بتاريخ  (72/6/6102)صادرة بموجب قرار مجلس العمداء ذي الرقم 

 6112لسنة ( 012)رقم  في الجامعة الهاشميةراكز العلمية نظام الم من( 2)بمقتضى أحكام المادة 
 

( 7)رقم " تعليمات مركز الخدمات النتاجية والمشاغل في الجامعة الهاشمية"تسمى هذه التعليمات  :1المادة 
 .تاريخ صدورهاويعمل بها اعتبارا من  6112لسنة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  : 6المادة 
 :خالف ذلكالقرينة على 

 .الجامعة الهاشمية :ـةــــــــــــــــــــعــامـــالج 
 .رئيس الجامعة :ســـــــــــــــــــــــــــــــالرئي 
 .المشاغل في الجامعة الهاشميةو مركز الخدمات اإلنتاجية :ـــــزــــــــــــــــــــــــــركـالم 
 .المشاغلمجلس مركز الخدمات اإلنتاجية و  :زـمجلس المرك 
 .رئيس مجلس المركز :ـسرئيس المجل 
 .المركزمدير  :رـــــــــــــــــــــــــــــــــالمـدي 
 .أي جهة تطلب االستفادة من خدمات المركز:  المستفيدون 
 .تستهدف انتاج أي من منتجات المركزتفاقيات أي إ :ةــــــــــــــــــــــــــــاالتفاقي 
 .المركزأي منتج من منتجات  :جــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنت 

 (دائرة التدريب ودائرة االنتاج)المركز وحدة من وحدات الجامعة، يتكون من دائرتين  . أ : 3المادة 
 .يرتبط المركز إداريًا بالرئيس، وللرئيس تفويض صالحياته بهذا الخصوص ألحد نوابه . ب 

 :المركز على تحقيق أهداف الجامعة وكذلك خدمة المجتمع عن طريقيعمل  : 4المادة 
التدريب العملي لطلبة كلية الهندسة من خالل مادة المشاغل الهندسية المطروحة من قبل كلية  . أ

 .الهندسة

نتاج األثاث الخشبي والمعدني حسب طلب المستفيد . ب  .تصنيع وا 
 .لمركز، وفي ضوء السياسة العامة للجامعةيمارس المركز المهام التي يحددها مجلس ا : 5المادة 
 -:لرئيس مجلس للمركز من رئيس ، وعضوية كل من ايؤلف . أ : 2المادة 

 مدير المركز -

 اثنان من أعضاء هيئة تدريس كلية الهندسة -

 مدير وحدة الشؤون المالية -

 بمجاالت عمل المركز ثالثة من ذوي الخبرة -
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 مدير دائرة اللوازم في الجامعة -

 الرئيس أحد العاملين في المركز ليتولى أمانة سر مجلس المركزيعين .ب
 -:يتولى مجلس المركز المهام والصالحيات اآلتية : 7المادة 

 إقرار خطة عمل المركز - أ

 .التنسيب بالهيكل التنظيمي للمركز - ب

 .مناقشة مشروع موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس إلقرارها - ج

 .المركزاقتراح التعليمات الخاصة بعمل  - د

قراره  -هـ  .مناقشة التقرير السنوي وا 

 .تقديم كل ما من شانه دعم وتطوير المركز والنهوض به - و

 .دراسة أي مواضيع أخرى يحيلها إليه رئيس المجلس - ز
يجتمع مجلس المركز مرة واحدة على األقل كل أربعة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناًء على  : 8المادة 

 .دعوة من رئيسه
يمارس رئيس مجلس المركز الصالحيات المخولة له بموجب هذه التعليمات أو المفوضة إليه من  . أ : 9المادة 

 :قبل الرئيس بما في ذلك
 .تمثيل المركز لدى الجهات األخرى -1

 .إلى الرئيس لتوقيعها التوصية باإلتفاقيات -6

 .دعوة مجلس المركز لإلجتماع -3

تكليف أحد أعضاء المجلس من العاملين في الجامعة في حالة غياب رئيس المجلس للرئيس  . ب
 .بمهام رئيس المجلس وممارسة صالحياته

لرئيس المجلس، بعد أخذ موافقة الرئيس، أن يفوض المدير بعض أو كل من صالحياته ومهامه  . ت
  .المبينة في هذه التعليمات

ين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته باستقالته يعين مدير المركز بقرار من الرئيس لمدة ال تزيد عن سنت  -أ :11المادة
 .أو بتعيين مدير بداًل منه

ن مسؤواًل عن إدارة ب أنظمة الجامعة وتعليماتها، ويكو يتولى المدير صالحيات مدير الوحدة حس - ب
شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمل فيه، وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة في 

 -:به المهام التالية، كما تناط الجامعة

 .اإلشراف المباشر على سير العمل في المركز وتوجيه أعماله -1

 .وضع خطط عمل المركز وبرامجه اإلنتاجية -6

إعداد مشروع موازنة المركز والهيكل التنظيمي وجدول تشكيالت الوظائف وتقديمه إلى  -3
 .مجلس المركز لمناقشته

 .المستفيدةإعداد االتفاقيات بين المركز والجهات  -4

 .إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز -5
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 .الموافقة على التسعير المبدئي والنهائي لطلبات االنتاج المقدمة من المستفيدين -2

 .منها اتخاذ القرار المناسب في تنفيذ طلبات اإلنتاج الداخلية أو الخارجية -7

 .ن دائرة اللوازمالموافقة على المواد األولية التي تحتاجها العملية االنتاجية م -8

 .التنسيق مع وحدة الشؤون المالية لتحصيل أثمان المنتجات من المستفيدين -9

إعداد المخالصات المالية الخاصة باالتفاقيات الموقعة مع الوحدة وتزويد وحدة الشؤون  -11
 .المالية في الجامعة بها

 .أي واجبات أو مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو رئيس المجلس -11

 :تتكون إيرادات المركز من   -أ :11المادة
 .الدخل الناتج عن بيع المنتجات التي ينتجها المركز -1

 .المبلغ الذي تخصصه الجامعة سنويًا في موازنتها لتجهيز المركز وتسيير أعماله -6

يحول الوفر المتحقق نتيجة اعمال المركز في نهاية كل عام إلى إيرادات الجامعة وترد ضمن  -ب
موازنة الجامعة للعام المقبل، كما تغطي الجامعة الخسارة الناتجة عن اعمال المركز في نهاية 

 .العام بتخصيص قيمة الخسارة ضمن نفقات موازنة الجامعة للعام التالي لعام الخسارة إلطفائها
، ويتم اإلنفاق "أمانات مركز الخدمات االنتاجية والمشاغل"تودع إيرادات المركز في حساب يسمى  :16المادة

 .منه، وفقًا للنظام المالي المعمول به في الجامعة
يوزع دخل المركز الناتج عن االتفاقيات التي يتم تنفيذها على نحو يضمن تخصيص جزء من هذا  :13المادة

 .نفقات االنتاج ومكافآت للعاملين في المركزالدخل لتغطية 
تتولى وحدة الشؤون المالية في الجامعة مسك الدفاتر والسجالت المحاسبية الالزمة لضبط ومراقبة  :14المادة

 .األمور المالية الخاصة بالمركز
 .ج من قبل المدير، وفقًا آللية احتساب الكلفتحدد كلفة المنت -أ :15المادة

 :بح قيمة كلفة االنتاج والتصنيع، وفقًا لما هو مبين في الجدول أدناهتضاف نسبة ر -ب

 ال تزيد نسبة الربح عن الجهات المستفيدة التسلسل
 %5 الجامعة ودوائرها المختلفة .1
 %11 موظفي الجامعة .6
 %15 موظفي الجامعات الحكومية .3
 %65ال تقل عن  مؤسسات القطاع العام .4
 %35ال تقل عن  الخاصمؤسسات القطاع  .5

 
 :يكلف بالقيام بعمليات االنتاج والتصنيع في المركز :12المادة

 .العاملون في المركز - أ

ذوو خبرات من خارج الجامعة ممن يحتاج المركز إلى خبراتهم باالتفاق معهم ولفترة محدودة ضمن  - ب
 .أجر محدد وفقًا ألنظمة وتعليمات الجامعة النافذة
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في الحاالت التي تتطلب )المركز خدماته وفقًا التفاقيات أو عقود تبرم مع الجهات المستفيدة، يقدم  :17المادة
 .ووفقًا لألسس والشروط التي يحددها مجلس المركز (ذلك

 .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات :18المادة
 .  ير مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليماترئيس الجامعة ورئيس المجلس والمد :19المادة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 


