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 6102لسنة  (4)تعليمات رقم 
  ""للعاملين في الجامعة الهاشميةللعاملين في الجامعة الهاشمية  والتعويضوالتعويضمكافأة مكافأة الال  التنفيذية لنظامالتنفيذية لنظامت ت ماماليليتعتعالال""

  نظام المكافأة والتعويضنظام المكافأة والتعويضمن من ( ( 0404وو  0101وو  22))  الموادالموادصادرة بمقتضى صادرة بمقتضى 
  وتعديالتهوتعديالته  01110111لسنة لسنة ( ( 2626))للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 
  

مكافأة والتعويض للعاملين في ال التنفيذية لنظاميمات تعلال)تسمى هذه التعليمات   (:0)المادة 
  .ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إقرارها( الجامعة الهاشمية

  
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة   (:6)المادة 

 .لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
 هاشميةالجامعة ال:   الجامعة -
عضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ والموظف :العاملون في الجامعة -

المعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيالت 
وظائف الجامعة الدائمة بمن في ذلك المعينون 
برواتب شهرية مقطوعة أو بعقود وال يشمل ذلك 

 .المكافأة الشهريـةبأو  باالجور اليومية المستخدمين
  .الخدمة على أساس التفرغ الكامل في الجامعة :  الخـدمـة -

  
 لحصول على نسبةالتقدم بطلب لألي من العاملين أثناء خدمته في الجامعة   (:3)المادة 

- :لشروط التاليةلوفقًا  التي يستحقها نهاية الخدمة مكافأةمجموع من %( 05)
للمرة  عند الصرف،في الجامعة عن عشر سنوات الفعلية أن ال تقل مدة خدمته - أ

بدون  وال تعتبر اإلجازةوفق البيانات التي تقدمها دائرة شؤون العاملين، األولى 
 .جزًأ من خدمته في الجامعةله الممنوحة  راتب

عند ،في الجامعة عن خمسة عشر سنة الفعلية أن ال تقل مدة خدمته - ب
وال وفق البيانات التي تقدمها دائرة شؤون العاملين، الصرف للمرة الثانية 

 .جزًأ من خدمته في الجامعةله الممنوحة  بدون راتب عتبر اإلجازةت
عند الصرف  ،سنة شرينعفي الجامعة عن  الفعلية أن ال تقل مدة خدمته -ج

 عتبر اإلجازةوال توفق البيانات التي تقدمها دائرة شؤون العاملين،  لثةللمرة الثا
 .جزًأ من خدمته في الجامعةله الممنوحة  بدون راتب
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من العاملين في الجامعة ال تقل خدمة أي منهما عن سبع أن يقدم كفيلين  -د
 .في كل مرة يتم الصرف فيها سنوات

بأن هذه المبالغ هي سلفة قابلة لالسترداد  اً خطي اً إقرار وكفياله وقع أن ي -ـه
لجامعة متكافلين متضامنين إذا تبين أن الموظف قد بردها إلى ا ون ويتعهد

فقد الحق في الحصول على هذه المكافأة أو حرم منها ألي سبب من 
 .األسباب المنصوص عليها في النظام

إذا ترك أي من الكفيلين أو كالهما العمل في الجامعة ألي سبب من  -و
األسباب، فعلى الحاصل على النسبة المقررة بموجب نظام المكافأة 
والتعويض للعاملين في الجامعة والتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام أن 

ن هذه م( د/3)يقدم كفياًل آخر بدل الذي ترك العمل تتوفر فيه أحكام المادة 
 .التعليمات

من هذه المادة فيتم حجز ما ( و)في حال عدم تقديم كفيل بديل وفقًا لنص الفقرة  -ز
من قيمة القرض الممنوح للموظف الحاصل على النسبة المقررة %( 05)نسبته 

بموجب نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة والتعليمات الصادرة 
  ..الكفيل الذي ترك العمل بموجب هذا النظام من مستحقات

  
لهذه الغاية عن ثالث مرات، وأن ال  للكفيل أن تزيد عدد مرات كفالتهال يجوز  (:4)المادة 

  .على شخصين فقط يزيد عدد مكفوليه
  

عند انتهاء خدمته نهاية الخدمة يصرف رصيد ما يستحقه أي من العاملين من مكافأة  (:5)المادة 
  . من هذه التعليمات( 3)على حسابها بموجب المادة  في الجامعة بعد تنزيل ما دفع

  
من نظام المكافأة والتعويض رقم ( ب/4)مع مراعاة أحكام المادة رقم  -أ (:2)المادة 

وتعديالته، على العامل المعين اعتبارًا من تاريخ 9111لسنة ( 27)
تقديم كفيل واحد ال تقل مدة خدمته عن ثالث سنوات خدمة  9/9/7593

 .ي الجامعة عند الصرف للعامل للمرة األولىفعلية ف
بأن هذه المبالغ هي سلفة قابلة لالسترداد  اً خطي اً إقرار  وكفيلهوقع أن ي -ب

بردها إلى الجامعة متكافلين متضامنين إذا تبين أن العامل فقد ان ويتعهد
الحق في الحصول على هذه المكافأة أو حرم منها ألي سبب من األسباب 

 .ا في النظامالمنصوص عليه
إذا ترك الكفيل العمل في الجامعة ألي سبب من األسباب، فعلى الحاصل  -ج

على النسبة المقررة بموجب نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة 
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والتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام أن يقدم كفياًل آخر تتوفر فيه أحكام 
  .من هذه التعليمات( أ/6)المادة 

  
 .التعليمات هذهيبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في   (:2)ة الماد


