
 تعليمات عالوة االنتقال والسفر للجامعة األردنية

 كما أقرت في جلسة مجلس األمناء

 71/8/7711تاريخ ( 022)رقم 

 

 -:يقسم المشمولون بأحكام هذا النظام على الشكل التالي -(: 7) المادة 

 .الفئة الخاصة رئيس مجلس األمناء وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة- أ 

 .نواب الرئيس والعمداء واألمين العام الفئة األولى- ب    

 .الفئة الثانية األساتذة- ج    

الفئة الثالثة األساتذة المشاركون واألساتذة المساعدون وموظفو الدرجةة - د 

 .األولى

 .الفئة الرابعة المعيدون وموظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة- هـ 

 .امسة والسادسةالفئة الخامسة موظفو الدرجتين الخ- و    

الفئةةة السادسةةة موظفةةو رواتةةب المقمةةول أ ةةل مةةن الحةةد األدنةةى لراتةةب - ز 

 .الدرجة السادسة

الموظفةةةون بعقةةةود والموظفةةةون فيةةةر المصةةةنفين والمسةةةتخدمون يتقاضةةةون مةةةا  -(: 0) المادة  

تتقاضاه فئة الموظفين الذين يعادلونهم فةي المرتةب شةريمة أت يتجةاوز ذلة  مةا 

الثانية مع مراعاة أية شروم أخرى ترد في عقةد اسةتخدامهم بهةذا تتقاضاه الفئة 

 .الشأن 

إذا كلف موظف أو انتدب للقيام بعمل في فيةر مركةزه الرئيسةي خةارج المملكةة  -(: 1) المادة 

 -:أو داخلها فيسمح له باستعمال وسائل اتنتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي 

 بالطائرة بالباخرة بالقطار بسيارة ركوب الفئة

 أولى أولى أولى كاملة الخاصة واألولى

 سياحية ثانية ثانية كاملة الثانية

الثالثةةةةةةةةةةة والرابعةةةةةةةةةةةة 

 والخامسة

 سياحية ثانية ثانية  مقعد

 سياحية ثالثة ثالثة مقعد السادسة

 



 

حالة رفبة الموظف تغيير وسيلة النقل المبينة أعاله فتدفع له الجامعة  يمة  وفي

 .البدل المقرر بعد إجراء الخصم الذي يمنح للجامعة عادة

إذا كلف موظف أو انتدب للقيام بعمل فةي فيةر مركةزه الرئيسةي داخةل المملكةة  -(: 4) المادة 

يها بالمبيةت خةارج مركةزه فتدفع له العالوات السفرية التالية عةن كةل ليلةة يقضة

الرئيسي شريمة أن ت تزيد المدة التي يستحق عنها العالوات على ثالثة أشةهر 

 .مهما مالت المدة

 دينار فلس 

 4 055 الفئة الخاصة

 4 555 الفئة األولى

 3 055 الفئة الثانية

 3 555 الفئة الثالثة

 2 055 الفئة الرابعة

 2 555 الفئة الخامسة

 1 055 السادسة الفئة

إذا كلف موظف القيام بمهمة مؤ ته ليوم واحد ت تستدعي مبيته خارج المحافظة  -(: 5) المادة 

التةي يكةون فيهةا مركةةز عملةه الرئيسةي فتصةرف لةةه العةالوات التاليةة مقابةل مةةا 

 .يتكبده من نفقات في هذه المهمة إذا لم تنته في أثناء الدوام الرسمي

 دينار فلس 

 2 555 الخاصة الفئة

 1 005 الفئة األولى

 1 055 الفئة الثانية

 1 555 الفئة الثالثة

 - 055 الفئة الرابعة

 - 055 الفئة الخامسة

 - 055 الفئة السادسة



 

إذا كلف الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتةدفع لةه عةالوات السةفر التاليةة  -(: 6) المادة 

 .الخارج عن كل ليلة يقضيها في المبيت في

 الكويت ودول الخليج والدول األوروبية واألمريكية

 دينار الفئة

 20 الخاصة

 25 األولى

 10 الثانية

 12 الثالثة

 15 الرابعة

 0 الخامسة

 0 السادسة

 با ي الدول العربية والدول اتفريقية واآلسيوية والدول األخرى- 2

 دينار الفئة

 10 الخاصة

 14 األولى

 12 الثانية

 15 الثالثة

 0 الرابعة

 0 الخامسة

 3 السادسة

 

يصرف للموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسةمية خةارج حةدود  -(: 1) المادة 

 .مدينة عمان المعدل المقرر للدوائر الحكومية

 



 

فإنه إذا أوفد الموظف بمهمة رسمية وكان في ضيافة الجهة الموفد إليها - أ      -(: 8) المادة 

مةةةن العةةةالوة المقةةةررة %( 05)يسةةةتحق عةةةالوة سةةةفر وانتقةةةال بمعةةةدل 

 .من هذه التعليمات( 0)بمقتضى أحكام المادة 

وإذا كانت ضيافة الجهة الموفد إليها فير عينية وكان المبلغ الذي تدفعه - ب 

له أ ل من العالوة التةي يسةتحقها بموجةب هةذه التعليمةات فإنةه يتقاضةى 

 .نهمامن الجامعة الفرق بي

إذا وجهت دعوة رسمية إلى الموظف للسفر خارج المملكةة مةن  بةل الحكومةات  -(: 7) المادة 

والمؤسسات والهيئات األجنبية والمؤتمرات فعليه أن يحصل على موافقة رئيس 

الجامعة على ذل ، وفي حةاتت خاصةة يقةدرها رئةيس الجامعةة يقةرر فيهةا دفةع 

مةن العةالوة المقةررة بمقتضةى %( 05)جزء من العالوات علةى أن ت تتجةاوز 

من هذه التعليمات، أما أجور السفر فيعود إلى رئةيس الجامعةة ( 0)أحكام المادة 

 .البت في دفعها أو عدم دفعها كالً أو بعضاً بحسب األحوال

إذا أوفد موظف في بعثةة دراسةية أو تدريسةية خةارج المملكةة لمةدة تقةل - أ     -(:72)المادة 

ولم تصرف له أية مخصصات أو أية تسهيالت فتةدفع عن أربعة أشهر 

له أجور السفر والرسوم المدرسية وأثمان الكتب وعالوة شهرية حسب 

 -:الجدول التالي 

 الكويت ودول الخليج والدول األوروبية واألمريكية- 1

 دينار الفئة

 145 الثانية والثالثة

 125 الرابعة

 115 الخامسة

 واتفريقية واآلسيوية والدول األخرىبا ي الدول العربية - 2

 

 دينار الفئة

 125 الثانية والثالثة

 155 الرابعة

 05 الخامسة



 

إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية أو تدريسية خارج المملكةة لمةدة تقةل - ب 

عةةةن أربعةةةة أشةةةهر علةةةى نفقةةةة جهةةةة أخةةةرى فيةةةر الجامعةةةة وكانةةةت 

له أ ةل مةن العةالوات مخصصات الجهة األخرى والتسهيالت التي تقدم 

أعاله فيدفع له مقدار الفةرق بةين مةا تدفعةه ( أ)التي تدفع بموجب الفقرة 

 .الجهة األخرى والعالوات المقررة في الفقرة أعاله

إذا زادت مدة البعثة أو الدورة التدريبية عن أربعة أشهر فتمبةق أحكةام - ج 

 .تعليمات البعثات العلمية المعمول بها 

تةدفع الجامعةة أجةةور سةفر عضةو هيئةةة التةدريس األردنةي وزوجتةةه وثالثةة مةةن  -(:77)المادة 

 .أوتده دون سن الثامنة عشر من مكان إ امته حين التعا د إلى األردن

تدفع الجامعة لعضو هيئة التدريس المعار من الةدول العربيةة ولزوجتةه - أ       -(:70)المادة 

سةفرهم الفعليةة سةنوياً  وثالثة من أوتده دون سةن الثامنةة عشةرة أجةور

 .شريمة حضورهم لإل امة معه

أمةا المعينةةون بعقةةود خاصةة فتةةدفع لهةةم أجةور سةةفرهم وأفةةراد عةةائالتهم - ب 

الزوجة واألوتد حتى ثالثةة مةنهم دون سةن الثامنةة عشةرة مةرة واحةدة 

وذل  عند مجيئهم فةي بدايةة العمةل وعنةد سةفرهم  نهةاء الخدمةة نهائيةاً  

 .من الجامعة

ما المنتدبون الذين ت يتقاضون رواتب من الجامعة األردنية فتدفع لهةم أ- ج 

الجامعةة تةذاكر سةفر لهةم وألوتدهةةم دون سةن الثامنةة عشةرة مهمةا بلةةغ 

 .عددهم

يصةةرف لعضةةو هيئةةة التةةدريس األردنةةي عةةالوة تنقةةل مقةةدارها عشةةرة - أ      -(:71)المادة 

 .دنانير شهرياً 

للمةوظفين المصةنفين ومةن هةم فةي سةويتهم مةن حية  المرتةب  يصرف- ب 

 .عالوة تنقل مقدارها ثالثة دنانير شهرياً 

 .يصرف للموظفين اآلخرين عالوة تنقل مقدارها ديناران شهرياً - ج 

يو ةةف صةةرف عةةالوة التنقةةل المقةةررة ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس عةةن المةةدة التةةي  -(:74)المادة 

مي وت تصرف عالوة التنقل أيضاً ألعضاء هيئةة يقضيها في إجازة التفرغ العل

التةةدريس والمةةوظفين حةةين إيفةةادهم فةةي بعثةةات أو دورات تدريبيةةة أو إجةةازات 

 .علمية إذا كانت مدتها تزيد عن ثالثة أشهر

 

 



 

 

يفوض إلى رئيس الجامعة اعتماد المصروفات ا ضافية التي  د يتكبةدها ممثلةو  -(:75)المادة 

ووفودها الرسمية أثناء تمثةيلهم للجامعةة فةي الخةارج والتةي الجامعة ومندوبوها 

 .تكون ضرورية وت تتعلق بالمصاريف الشخصية

يفوض إلى رئيس الجامعة اتخاذ ما يراه مناسباً فةي الحةاتت التةي يشةتر  فيهةا  -(:76)المادة 

أشخاص من خارج الجامعة ضمن الوفود المرسلة من  بل الجامعةة وفةي مهمةة 

 .رسمية


