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جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية األحكام المالية الخاصة بمراكزتعليمات 
  

 من نظام المراكز العلمية في الجامعة( 8)صادرة عن مجلس العمداء بموجب المادة 
 3002لسنة  (88)رقم 

تعليمات األحكام المالية الخاصة بمراكز جامعة العلوم والتكنولوجياا األرننياة )تسمى هذه التعليمات  (: )المادة 
 .ات السريرية اعتباراً من تاريخ صنور هذا القراروالنراساألنشطة والخنمات  جميع وتطبق على

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ورنت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لهاا دننااه ماا لام  (:3)المادة 
 -: تنل القرينة على غير ذلك

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األرننية :الجامعة
 .نظام المراكز العلمية في الجامعة :النظام
 .رئيس الجامعة :الرئيس
 .مجلس المركز :المجلس
 .نير دي مركز من المراكز العلمية في الجامعةم: المدير
 .والنورات والورش وما شابهها ستشاراتاال :النشاط
 .التحاليل والفحوصات المخبرية والخنمات الفنية والمعالجات السريرية وما شابهها: الخدمة

هي النراسات التي تشمل دبحاث على النواء تجرى على متطوعين سواء كاان : الدراسات السريرية
 دو نراساااااااات تكااااااااف  (Observational)دو مالحظاتيااااااااً  (Interventional)تاااااااناخليا 

  (Bioequivalence).حيوي
والنراسات والخنمات الفنياة والاورش التنريبياة والانورات دعاااء الهيئاة  االستشاراتيتولى تقنيم  (:2)المادة 

الاذين تختاارهم انار  ( من خارجها او)التنريسية والمحاارون واألشخاص الم هلون من الجامعة 
عباائهم التنريساية او دالمنير المعناي  علاى ان ال يتعااري مياامهم باذلك ماع /المركز بموافقة العمين

 .اإلنارية
  (:4)ة الماد

مصاااريم اإلعالنااات والقرطاسااية " و الخنمااة جميااع المصاااريم المتعلقااة بالنشاااط ديااتم تيطيااة    -د
دي ووالصااايانة والحقائاااا ووجباااات الطعاااام ونفقاااات السااافر والماااوان والكيماوياااات والمساااتهلكات 

 .(5)بعن خصم النسا الوارن  في المان   "النشاط دو الخنمة نخلمن  مصاريم دخرى
لنشااااط او الخنماااة تاااذاكر السااافر الخاااارجي والتجهيااازات والكيماوياااات ايخصااام مااان نخااال  –ا 

والمستهلكات التاي تاورن الاى مساتونعات الجامعاة حساا األصاول وكماا هاو وارن فاي الماان  رمام 
بعان  لمطلوباةا النشااط او الخنماة اتطلا اذاكما تخصم مصاريم التاامين  التعليمات من هذه ( 11)

 .(5)خصم النسا الوارن  في المان  
   (:5)المادة 

علاى النحاو  التي يتم تنفيذها من مبل العاملين فاي الجامعاة نشطةاألمن  اإلجمالي يتم توزيع النخل -د
- : التالي
ودجهااز   مباااني عالجيااة   مختباارات عيااانات)األنشااطة التااي تسااتخنم فيهااا مرافااق الجامعااة  -1

 (:الجامعة

  (15)% منساق المشرم الارئيس دو تخصم لصالح الكلية التي يعمل بها  اإلجمالي من النخل
 .النشاط

  (11 )% يخصم لصالح المركز الذي يتم تنفيذ النشاط من خاللهاإلجمالي من النخل. 
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    ( ا)و ( د)فقار  ( 4)يوزع البامي بعن امتطاع ميماة المصااريم والنفقاات الاوارن  فاي الماان
 .مام بتنفيذ النشاط وحسا اتفاق خطي مسبق بين دعاائهعلى الفريق الذي 

 -: الجامعةال تستخنم فيها مختبرات ودجهز  ومباني  األنشطة التي -0                

  (5)%  تخصم لصالح الكلية التي يعمل بها منسق النشاطاإلجمالي من النخل. 

  (11 )% النشاط من خاللهيخصم لصالح المركز الذي يتم تنفيذ  اإلجماليمن النخل. 

   ( ا)و ( د)فقار  ( 4)بعن امتطاع ميماة المصااريم والنفقاات الاوارن  فاي الماان  يوزع البامي
 .وحسا اتفاق خطي مسبق بين دعاائه ى الفريق الذي مام بتنفيذ النشاطعل

على النحو من خارج الجامعة  من األنشطة التي يقوم بها األشخاص يتم توزيع النخل اإلجمالي – ا
 -: التالي

  (21 )%دو  مختبراتهاا تخصم لصالح الكلية او الجهاة التاي تام اساتخنام  اإلجمالي من النخل
 .دو مبانيها معناتها دو  دجهزتها 

  (05 )%يخصم لصالح المركز الذي يتم تنفيذ النشاط من خالله اإلجمالي من النخل. 

  ( ا)و  (د)فقار  ( 4)بعن امتطاع ميماة المصااريم والنفقاات الاوارن  فاي الماان   يوزع البامي
 .على الفريق الذي مام بتنفيذ النشاط وحسا اتفاق خطي مسبق بين دعاائه

تساتخنم فيهاا مختبارات او دجهاز  الجامعاة ساواء من الخنمات التي  يتم توزيع النخل اإلجمالي – ج
- : خارجهااو ة ناخل الجامع

  (11)%  للمركز الذي يتم تنفيذ الخنمة من خالله اإلجماليمن النخل. 

  (25 )% لكليااة او الجهااة التااي تاام اسااتخنام مختبراتهااا دو دجهزتهااا دو لاإلجمااالي ماان الاانخل
 .معناتها دو مبانيها

  ( ا)و ( د)فقار  ( 4)بعن امتطاع ميماة المصااريم والنفقاات الاوارن  فاي الماان   يوزع البامي
مام بتنفيذ الخنمة وحسا اتفاق خطاي مسابق باين دعااائه وبموافقاة رئايس  على الفريق الذي

 .القسم وعمين الكلية المعنيين
في مركاز النراساات النوائياة التي يتم تنفيذها النراسات السريريه يتم توزيع النخل المتأتي من  -ن

والرساوم ( 4)خصام المباالا الاوارن  فاي الماان   وبعان حسا الجنول التااليمن مبل منير المركز 
 :على النحو التالي لنراسات السريريةالثابته ل

 

 ةسنوع الـدرا
 (الجناح السريـري)

الرسوم العامة 
 Overheadللجامعة

Fees% 

 زلمرك يليةتشغتكلفة اللا
 %الدوائية  الدراسات

العاملين  حوافز
 %* بالمركز

 %المستشفى 
الباحث )فريق الدراسة 
 ( % **والعاملين

 دراسات تداخلية

Interventional Studies 
25  0 8 5 43 

 دراسات مالحظاتية

Observational Studies 
25  0  0 5 40 

 دراسات التكافؤ الحيوي

Bioequivalence Studies 
55 0  5 0 30 

 دراسات التكافؤ الحيوي

 كطرف ثالث

Third Party Studies 
50 0  0 0 20 

 

 المركز  في اإلناري العامل والفريق study coordinatorsتشمل *
فاي بناياة النراساة ( المشارم علاى النراساة)توزيعها من مبل منير المركز وباالتفاق مع طبياا النراساة  يتم **

 .وبعقون ناخليه تحفظ نسبة وحق كل فرن فيها
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تخاع كافة األحكام المالياة الخاصاة بباراءات االختاراع لتعليماات البحاث العلماي المعماول بهاا فاي  (:5)المادة 
 .الجامعة

على دن يتم اغاالق حساابات النشااط دو  بأول ل رسوم األنشطة والخنمات من مشتركيها اوالً ُتحص (:8)المادة 
وتقاوم وحان  الشاا ون  جهااة الانيون المسااتحقة للجامعاة علاى دي / الخنماة مبال نهايتهاا إلمفااال الاذمم

 .المالية في الجامعة بمسك حسابات األنشطة والخنمات وتحصيل الذمم
حساااا دمانااات )ع األمااوال الخاصااة باألنشااطة والخاانمات فااي حساااا االمانااات يساامى تااونع جمياا (:8)المااادة 

 .هو آمر الصرم من هذا الحساا( او من يفواه)ويكون الرئيس  (العلميةالمراكز 
يجوز صرم سلفة على حساا دي نشاط دو خنماة وتسانن وتتاابع حساا النظاام الماالي والتعليماات  (:9) المادة

 .جبهوالقرارات الصانر  بمو
ألي موظم فاي الجامعاة مان حسااا األنشاطة والخانمات اال بموجاا  مكافأ ال يجوز صرم دي  (:0 )المادة 

نموذج ساعات العمل الذي يحنن فيه ساعات العمل التي مام بها الموظام وتصارم المكافاأ  حساا 
تام تحنيان ذلاك فاي االتفامياات التاي تومعهاا الجامعاة فياتم  اذاالراتا الشهري اإلجمالي للموظام اال 

 .اعتمان ما ورن في هذه االتفاميات
الاذي يتاولى القياام باأي نشااط دو خنماة تحتااج الاى اساتخنام ماوان او مساتهلكات او  الشخصيقنم  (:  )المادة 

مانير الانائر  /قسامغيرها كشفاً بالموان المطلوا استخنامها وميمتها ويعتمن هذا الكشم من رئيس ال
منير الوحن  المعني وياتم توريانه الاى مساتونعات الجامعاة / ذات العالمة ويصانق عليه من العمين 

 .حسا األصول
 ايصاالتال يجوز صرم ميمة دي موان تم انفامها على حساا دي نشاط او خنمة اال بمستننات او  (:3 )المادة 

 باإلنفااقوفات بمستننات او ايصاالت فعلى من ماام او المصر المنفوعاتتعذر تعزيز  واذا رسمية 
ان يقنم شهان  خطية بتوميعه تبين مقنار هاذا االنفااق ودناه صارم ألغاراي النشااط او الخنماة او 

 .تتعلق بها على ان تصنق هذه الشهان  من الرئيس ألعمال
نشااط او خنماة وفاق نظاام  باأيياتم صارم نفقاات السافر والمياوماات ل شاخاص المكلفاين القياام  (:2 )ادة مال

اذا نصت شاروط االتفامياة الخاصاة بالنشااط او الخنماة  االاالنتقال والسفر المعمول به في الجامعة 
 .على كيفية صرم هذه النفقات

مجموع المتأتي من األنشطة والخنمات والنراسات السريرية عن  السنوي ال يجوز دن يزين النخل (:4 )المادة 
ويا ول ماا زان عان ذلاك  في العام السابق للصارم نون حوافز دو مكافآت اإلجماليالنخل السنوي 

 .للجامعة
 .يبت مجلس العمناء في الحاالت التي لم يرن عليها نص في هذه التعليمات (:5 )ادة مال

 .ةهذه التعليمات دي تعليمات ودحكام مالية دخرى تتعلق بالمراكز العلمية في الجامع ُتليي (:5 )المادة 
 
 
 


