
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  تعليمات

  الهواتف الرسمية وأجور  مكالماتها للعاملين

 في جامعة البلقـاء التطبيقية
   



الھواتف الرسمية واجور 
  المكالمات

 

 

٣٣٧  

  
  الھواتف الرسمية وأجور مكالماتھا للعاملين في الجامعةتعليمات 

  )٣٧(من النظام المالي رقم ) ٤٥(صادر بموجب المادة 
   وتعدي*ته١٩٩٨لسنة 

  
  .ًاعتبارا من إقرارھايعمل بھذه التعليمات  ):١(المادة 

  :ا. اذا دلت القرينة على خ+ف ذلك، المخصصة لھا ادناه  المعانييكون للكلمات التالية ):٢(المادة 
  . جامعة البلقاء التطبيقية :الجامعة
  .     رئيس الجامعة :الرئيس

 وھاتف، الھاتف الخلوي الذي يصرف للعامل في الجامعة بقرار من الرئيس :الھاتف الرسمي
  .المكتب الذي يستخدم من قبل العاملين في الجامعة

  .عضو ھيئة التدريس أو الموظف من ھو في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل :العامل

ًتخصص الجامعة ھاتفا ؤسميا واحدا للعامل ويجوز تخصيص أكثر من ھاتف لكل من  ):٣(المادة  ً ً
  .الرئيس ونوابه

جوز المكالمات الصادرة عن ھواتف المكاتب ذات الصفة الرسمية بعد تتحمل الجامعة أ ):٤(المادة 
  .اعتمادھا من قبل العامل ومدير دائرته

 . المكالمات الشخصية الصادرة عن ھاتفهريتحمل العامل أجو ):٥(المادة 

ًيقوم من يعتبر ھاتف مكتبه رسميا بيان الجھة المطلوبة على الفاتورة المرسلة له قبل  ):٦(المادة 

وذلك من واقع سجل يحتفظ به لھده الغاية وبعكس ذلك تتحول ، اعتمادھا من مدير دائرته
 .المكالمة الرسمية الى خاصة

  :ين إزاء كل وظيفةتصرف خطوط الھاتف الخلوي للوظائف المبينة أدناه وبالسقف المب ):٧(المادة 
  سقف مفتوح  رئيس الجامعة. ١
  سقف مفتوح  نواب الرئيس. ٢
ًدينارا شھريا) ٣٠(بحد اقصى   مدير دائرة الخدمات. ٣ ً  
ًدينارا شھريا) ٣٠(بحد اقصى   مدير الع+قات العامة. ٤ ً  
ًدينارا شھريا) ٣٠(بحد اقصى   مدير مكتب الرئيس. ٥ ً  
ًدينارا شھريا) ٣٠(بحد اقصى   عميد شؤون الطلبة. ٦ ً  
ًدينارا شھريا ) ٣٠(خطين بحد اقصى   مسؤول الطوارىء في قسم التأمين الصحي. ٧ ً

  لكل خط
أي جھة أو موظف يرى رئيس الجامعة . ٨

ضرورة صرف خط ھاتف 
خلوي له ويحدد رئيس الجامعة 
الحد ا.قصى للقيم المصروفة له 

  ً.شھريا
  

  

ئيس الجامعة ضرورة صرف خط ھاتف خلوي له ويحدد أي جھة أو موظف يرى ر ):٨(المادة  
  ً.رئيس الجامعة الحد ا.قصى للقيم المصروفة له شھريا


