
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  تعليمات

 فــالتالضيافة والح
   



  التعليمات
 

 

٣٢٨  

  تعليمـات الضيافـة والحفـ�ت
) ٣٧(من النظام المالي رقم ) ب/٤٦(صادر عـن مجلس العمداء با�ستناد إلى المادة 

  ٢٠٠٣لسنة ) ١٤٠( والنظام المعدل رقم ١٩٩٨لسنة 
  
  

 

ويعمل ) جامعة البلقاء التطبيقية ت فـيتعلـيمات الضـيافة والحفـ�( تسمـى ھـذه التعليمـات ):١(المادة 
  .   ًبه إعتبارا من تاريخ صدورھا

تشمل الضيافة والحف�ت تغطية نفقات الطعام والشراب كما تشمل تذاكر السفر وا0قامة  ):٢(المادة 
ضيوف الجامعة الرسمين وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمرات (والتنق�ت للزائرين 
  ).ا الجامعة والنشاطات الرسمية والط�بية المختلفةوالندوات التي تقيمھ

تقام الحف�ت الرسمية ضمن الحرم الجامعي ويجوز في حاBت إستثنائية يوافق عليھا رئيس  ):٣(المادة 
  .   الجامعة إقامة الحف�ت خارج الحرم الجامعي

ن قبل دائرة الع�قات العامة يتـم تنظيـم وإقامـة الحفـ�ت الرسمية الداخلية والخارجية م ):٤(المادة 
وا0ع�م بالتنسيق مع الجھات المختصة ذات الع�قة في الجامعة وتقوم باBتصال مع الفنادق 
والمطاعم داخل المملكة ومطاعم الجامعة وتختار المناسب منھا 0قامة الوفود والحف�ت 

  .   الرسمية للجامعة

الجامعة ذه التعليمات التي يتم ا0نفاق عليھا من موازنة تحدد الدعوات الرسمية الخاضعة لھ ):٥(المادة 
  :مباشرة على الشكل التالي

المؤتمرات العلمية التي تنظمھا الجامعة وتتم الدعوة للمشاركين بھذه المؤتمرات إما كجزء   .أ 
 .   من مساھمة الجامعة في دعم المؤتمرات أو من حساب أمانات المؤتمر

    .وفود وضيوف الجامعة الرسميين  .ب 

  تخضع إجـراءات وتكاليـف إستضافة وإقامة أي إحتفال أو مؤتمر لوجوب  ):٦(المادة 
الحصول على موافقة الرئاسة المسبقة وثم مخاطبة مدير الخدمات بموجب كتب تصدر عن دائJرة الع�قJات 

  .   العامة وا0ع�م تحدد جميع التفاصيل المتعلقة بذلك

  ِيحدد بموجب كتب رسمية تصدر عن رئاسة الجامعة اNشخاص أو الھيئات   ):٧(المادة 
  .   أو اللجان التي تستفيد من الوجبات المجانية التي تقدمھا مطاعم الجامعة وطريقة تقديمھا

  
ً تحدد الجھة المشرفة على المؤتمرات العلمية التي تنظمھا الجامعة شخصا معينا للصرف ) :٨(المادة  ً

  .   عة من خ�لهلتتم المتاب

ًتخصص الجامعة من ميزانيتھا السنوية مبلغا مقطوعا لتغطية نفقات الضيافة والحف�ت  ):٩(المادة  ً
  .   الرسمية

تطبق أنظمة وتعليمات الجامعة بشأن عقد أي حف�ت أو مؤتمرات أو ندوات داخل حرم  ):١٠(المادة 
  .   والھا في حسابات الجامعةالجامعة والتي يتم تمويلھا من جھات خارجية وتدخل أم

  
  

    ):١١(المادة 

ًيخصص لكل كلية أو وحدة أو دائرة مبلغ يحدد سنويا في موازنة الجامعة وذلك لتغطية   .أ 
نفقات الحف�ت التي تقيمھا الكلية أو المركز وا0جتماعات الرسمية التي تعقد داخل الكلية أو 

 .   الوحدة ا0دارية

 .   اNمانات إذا توفرتيتم الصرف على الضيافة من   .ب 

  .   تكـون أسعـار وجبـات الحف�ت محددة بشكل مسبق ويعاد النظر بھا كلما لزم ذلك ):١٢(المادة 



  الضيافة والحف�ت  
 

 

٣٢٩  

جميع الحاBت التي لم يرد عليھا نص في ھذه التعليمات يقرر رئيس الجامعة ما يراه  ):١٣(المادة 
  .   ًمناسبا بخصوصھا

  
                                               


