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 3002لسنة ( 961)معدل لنظام رفم نظام  3172لسنة ( 72) نظام رقم

 المكافأة والتعويض وصندوق االدخار للعامليننظام 
 7221لسنة ( 27) رقم من قانون الجامعات األردنية الرسمية( 72) و( 72) صادر بمقتضى المادتين

نظام المكافأة والتعويض وصندوق االدخار للعاملين في جامعة العلوم ) يسمى هذا النظام :1المادة 

المشار اليه فيما  3112لسنة ( 161)ويقرأ مع النظام ( 3112والتكنولوجيا األردنية لسنة 
 1.ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةيلي بالنظام األصلي نظاماً واحدٍا واحداً 

ليوة ييمموا وردا فوي هوذا النظوام المعواني المهااوة لهوا  دنواه موا لو  توود  يكوو  للكلمواا التا :7المادة 

 :القرينة على غير ذلك
 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية :الجامعة 
 رئيس الجامعة :الرئيس 
 صندوق االدخار للعاملين في الجامعة :الصندوق 
 لجنة إدارة الاندوق :اللجنة 
 مجلس الجامعة :المجلس 
عضو الهيئة التدريسية  و الموظف المانف، ممن ه   :العامل 

 في خدمة الجامعة على  ساس التفرغ الكامل
ها، وعلى المعوين من تاريخ تعيينه في اعتبارا  في الجامعة  عامل يكام هذا النظام على ال سريت :3المادة 

 .بعقد إذا نات شروط عقد تعيينه على سريا   ي من  يكام هذا النظام عليه
 المكافأة

 :2المادة 
عند تركه الهدمة نهائيا مكافأة عون ( 1/1/3112المعين في الجامعة قبل )يستحق العامل  (أ 

 األسسمن خدمته وفق  األخيرالراتب الذي تقاضاه عن الشهر   ساسخدمته تحسب على 
 :التالية

العواملين  شمو من تاريخ  على  ساس الراتب الهاضع للضما  االجتماعي اعتبارا   .1

 الهامسوة سونالعامول  إكموا في الجامعة بأيكام قانو  الضوما  االجتمواعي ويتوى 

 .والستين من عمره
الجامعوة  فويعلى  ساس الراتب األساسي عن المدة السابقة لتاريخ شومو  العواملين  .3

 سوون الهامسووةالعاموول  إكمووا قووانو  الضووما  االجتموواعي وموودة خدمتووه بعوود  بأيكووام

 .والستين من عمره
من هذه المادة على العامل الوذي انتهوت خدمتوه ( 3) و( 1) ال تسري  يكام البندين .2

 .1/1/1111من الجامعة قبل 
مان ذا ا النظاامس يسااحع ال اماع الم اين فاي ( 5)من الماادة ( أ)مع مراعاة أحكام الفقرة  (ب 

مكافاةة ددماة اصاري فاي ن اياة كاع سانة وفاع  1/1/3112الجام ة اعابارٍا من اااري  
 -:الااليةاألسس 

على أساس الرااب الداضع للضمان االجاماعي من ااري  ا يينه وحاى إكمالاه  .1
 .الدامسة والساين من عمره

على أساس الرااب األساسي عن مادة ددمااه ب اد إكمالاه الدامساة والسااين مان  .3
 .عمره

 :نهائيا  في  ي من الحاالا التاليةلمكافأة من ا يقهيفقد العامل  (ج 
قضائي من محكمة  ردنيوة مهتاوة  نوه ارتكوب جريموة الهيانوة ثبت عليه بحك   إذا .1

العظمى  و قام بأعما  التجسس لحساب دولوة  جنبيوة  و  يوة جريموة جنائيوة  خور  

 .بأمن الدولة الداخلي  و الهارجي مهلة

                                                 
 .م32/3/3113اإلرادة الملكية السامية بناء على قرار مجلس الوزراء بااري   1
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يكو  قععوي مون محكموة  ردنيوة مهتاوة بوالحبس لجريموة اخوت س صدر عليه  إذا .3

 .و سرقتها  و لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية موا  الدولة  و  موا  الجامعة  
 .إذا ورد نص في  ي نظام معمو  به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافأة .2

 :2المادة 
تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين  دناه ولهذه الغاية، تحسب  جزاء السنة على  ساس  (أ 

 :نسبتها إلى السنة الكاملة
 .األولىمن سنواا الهدمة الهمس سنة كل راتب شهر وايد عن  .1
 .من سنواا الهدمة الهمس المانيةسنة راتب شهر وناف الشهر عن كل  .3
 .من سنواا الهدمة الهمس المالمةسنة راتب شهرين عن كل  .2
 .من سنواا الهدمة التي تلي ذلكسنة راتب ث ثة  شهر عن كل  .4

علوى    ال تقول خدمتوه فوي يسوتحقها، الحاوو  علوى نسوبة مون المكافوأة التوي  يقلعامل ل (ب 

ولمرة وايدة وتحدد هذه ( %51) الجامعة عن عشر سنواا و   ال تزيد هذه النسبة على

النسبة وكيفيوة صورفها وسوائر األموور المتعلقوة بهوا بمقتضوى تعليمواا ياودرها المجلوس 

 .لهذه الغاية

لعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع على يت  صرف المكافأة المستحقة ل (ج 

 .من هذه المادة( ب) بمقتضى  يكام الفقرةيسابها 
 التعويض

 :2المادة 
نشوأا  جسومانية بعاهوة ،منوه إهموا دو  تقاوير  و  ،قياموه بعملوه  ثناءالعامل   صيب إذا (أ 

وال تحو  دو  استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قورار مون عن طبيعة عمله مباشرة، 

كامول تعوويض بنسوبة مئويوة مون لوه فيودفع اللجنة العبية المهتاة المعتمدة لد  الجامعة، 

قرار وفقا  له ب خر سنة تساوي نسبة الضرر الذي لحقآالذي تقاضاه عن األساسي الراتب 

 .املين بالجامعة وفقا  أليكام هذا النظامما ل  يكن هناك عقد تأمين جماعي للعاللجنة هذه 
مقتضوى ب فوي الجامعوة توهدمخحو  دو  اسوتمرار تعاهة جسمانية بأي   صيب العاملذا إ (ب 

 :ما يلي قرار من اللجنة العبية المهتاة فيدفع له
 .الراتب اإلجمالي عن الشهر الذي يلي تاريخ اإلصابة .1
 .يتى تاريخ اإلصابة الراتب اإلجمالي عن اإلجازة السنوية المستحقة له .3
 .المبالغ المستحقة لحسابه في الاندوق .2
مون هوذا ( 5) و( 4) مقدار المكافأة المستحقة لوه عون خدمتوه وفقوا  أليكوام الموادتين .4

 .النظام

خر سنة كاملة تساوي آالذي تقاضاه عن األساسي تعويض بنسبة مئوية من الراتب  .5

كانووت   مووا إذا العبيووة المهتاووةقوورار اللجنووة ل وفقووا  ه بوو نسووبة الضوورر الووذي لحووق

نفسه بنفسه فيدفع له تعوويض  إعالةعن  كلية تجعله بحك  المقعد  و عاجزا   اإلصابة

ما ل  يكن هناك عقد راتب شهري تقاضاه  آخر  ساسمقداره راتب سنة كاملة على 

 .تأمين جماعي للعاملين بالجامعة وفقا  أليكام هذا النظام
تعقوود لماوولحة العوواملين فيهووا عقوود تووأمين جموواعي ضوود جميووع الحووواد  يجوووز للجامعووة     :2المادة 

والعوارئ بحيث ال يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي األساسوي لكول مونه  محسووبا  علوى 

 ساس نهاية  على مربوط الرتبة  و الدرجة التوي كوا  يشوغلها عنود إبورام عقود التوأمين، ويحول 

 والبنود(  ) التعوويض الموذكور بمقتضوى  يكوام الفقورة هذا التأمين محل مسؤولية الجامعة عن
 .من هذا النظام( 6) من المادة( ب) من الفقرة( 5)

يت  عرض قرار اللجنة العبية المهتاة على المجلس الذي يقرر دفوع مقودار التعوويض وذلوك  :8المادة 

 .بنسبة الضرر الذي قدرته هذه اللجنة وعلى  ساس ظروف الحاد 
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 صندوق االدخار
 :9المادة 

صوووندوق االدخوووار للعووواملين فوووي جامعوووة العلووووم ) ينشوووأ فوووي الجامعوووة صوووندوق يسووومى (أ 

 .يكو  االشتراك فيه إلزاميا  للعاملين فيها( والتكنولوجيا األردنية

الجامعوة للعامول وتسواه  شوهري ساسوي الاأل راتوبالمون  (%5) يقتعع لحساب الاندوق (ب 

 .النسبةهذه ضعف بساب في الح

 .لجامعةفي  يد البنوك المعتمدة لد  ااندوق في يساب خاص ال موا   تودع (ج 
 :12المادة 

 و مون برئاسوة الورئيس  (االدخارلجنة إدارة صندوق ) لجنة تسمىاندوق ال إدارةيتولى  (أ 

 :وعضوية كل منينتدبه من نوابه 

 .الجامعةفي  الماليةمدير ويدة الشؤو   .1

بناء علوى تنسويب الورئيس لمودة يسميه  المجلس ث ثة من المشتركين في الاندوق  .3

سنتين قابلة للتجديد لمرة وايدة ويجوز له وبالعريقوة ذاتهوا تغييور  ي مونه  بتعيوين 

 .بديل له للمدة المتبقية من عضويته

 :تتولى اللجنة المهام والا يياا التالية (ب 

 .مجلسالتنفيذ السياسة العامة للاندوق التي يقررها  .1

 .ي تراها مناسبةتلاندوق بالعريقة والشروط الاستممار المبالغ المتجمعة في ا .3

وإعداد البياناا الهتامية وميزانيوة الاوندوق عون  التقرير السنوي للاندوقوضع  .2

 .السنة المالية المنتهية

تجتمع اللجنة بدعوة مون رئيسوها كلموا دعوت الحاجوة إلوى ذلوك ويتكوو  الناواب القوانوني  (ج 

عضائها على    يكوو  رئيسوها مون بيونه  الجتماعاتها بحضور ما ال يقل عن  ربعة من  

 .وتتهذ قراراتها بأغلبية  صواا  عضائها على األقل
 :11المادة 

للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقاا رصويد العامول فوي الاوندوق  (أ 

منها وعلى    ال تقول خدمتوه فوي الجامعوة عون سوبع سونواا %( 51) ال تزيد نسبته على

اا يادرها المجلس على    تتضومن تحديود هوذه النسوبة ومقودار موا وذلك بمقتضى تعليم

يارف منها من مودخراا العامول ومون مسواهمة الجامعوة وموا تحقوق لوه مون  ربوا  و ي 

 . مور  خر 
مون هوذه الموادة دو  (  ) ال يهو  صورف  ي مبلوغ مون الاوندوق بمقتضوى  يكوام الفقورة (ب 

توه  و إنهائهوا موا تبقوى لوه مون رصويده استمرار اشتراكه فيه، ويارف له عند انتهاء خدم

 .في الاندوق واألربا  المتحققة له وال يت  الارف إال بعد تبرئة ذمته من الجامعة
 بمقتضوى  يكوام الموادتينللعامول مون المكافوأة المسوتحقة لوه  و االدخوار ال يجوز دفع  ي مبلوغ  :17المادة 

موودير ويوودة الشووؤو  الماليووة فووي   مووام خعيووا   إقوورارا  قوودم  إذا إالموون هووذا النظووام  (11) و (5)

سونواا بوأ  المبلوغ عشور ن عوال تقل خدموة  ي منهموا  هاالجامعة وبكفالة اثنين من العاملين في

د الحوق فوي الحاوو  قوالعامول كوا  قود ف   تبوين  إذاهو سلفة قابلة ل سترداد من قبل الجامعة 

 .ليها في هذا النظامالمناوص ع األسبابعلى ذلك المبلغ  و يرم منه ألي سبب من 
 :13المادة 

 ،يحوود  مووا يسووتوجب يرمانووه موون يقوقووه   انتهووت خدمووة العاموول فووي الجامعووة دو   إذا (أ 

 :في يا  وفاته ما يلي لورثته و فيدفع له من هذه المادة، ( ب) مقتضى  يكام الفقرةب

 .اندوقالفي  لهالمبالغ المتجمعة  .1

 .مدة خدمته في الجامعةالتعويض عن أة ومن المكاف المستحقةلمبالغ ا .3
ال يحووق للعاموول تقاضووي  ي مبلووغ موون نسووبة مسوواهمة الجامعووة موون الاووندوق واألربووا   (ب 

المتحققة لها بسبب عدم تمبيته في الهدمة  ثناء مدة التجربوة  و فقوده لوظيفتوه فوي الجامعوة 
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 و عزله منها  و إذا ترك الهدمة فيهوا دو  موافقوة الجهوة صوايبة الاو يية بشوأ  إنهواء 

 .الهدمة  و انتهائها وذلك بمقتضى األنظمة المعمو  بها في الجامعة
للجنة منح قرض للعامل من الاندوق وتحودد شوروط صورف هوذا القورض والحود األعلوى لوه  :12المادة 

 .ومدة سداده وسائر األمور المتعلقة به بموجب تعليماا يادرها المجلس
فيووذ  يكووام هووذا النظووام علووى    ال تهالفهووا  و تتعووارض ياوودر المجلووس التعليموواا ال زمووة لتن :12المادة 

 .معها
ال يعمل بأي نص ورد في  ي تشوريع  و نظوام معموو  بوه فوي الجامعوة تتعوارض  يكاموه موع  :12المادة 

 . يكام هذا النظام
 


