تعليمات صرف المكافأة والتعويض وصندوق االدخار للعاملين
الصادرة عن مجلس الجامعة استناداً للفقرة (ب) من المادة ( )5والفقرة (أ) من المادة ()11
من نظام رقم ( )161لسنة ( 3002نظام المكافأة والتعويض وصندوق االدخار للعاملين في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية)
المادة  :1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات صرف المااأر و لالتعر وص لصر الد ار لراا للعرايليا أر
العل م لالتا ل يا األا ني ) لوعمل بها يا تااوخ صالاها.
المادة  :3يع يفاعاو ال ضع المال لص الد نهاو الخاي وج ز للعايل الذي أيضى أ الخاي عشف س ات
أل أكثف لب اء على طلبه أن تصف له للمفو لاحاو لالل لايته يا نسبته ( )%05كحا أقصى يا
يجم ع يااأ و تع وص نهاو الخاي الت وستحقها بتااوخ طلبه الخط .
المادة  :2وج ز للعايل لب ا ًء على طلبه أن تصف له كل ( )7س ات لاي أعلي أ الجايع يا نسبته
( )%05كحا أقصى يا يجم ع يستحقاته يا ص الد ار لاا (المساهمات الشخصي +
يساهمات الجايع  +األاباح لالف ائا المجمع على هذه المساهمات) ،على أن يراعى عند
الصرف بعد المرة األولى وللمرات الالحقة أن النسبة محسوبة من المبلغ المترصد من المستحقات
بعد الصرف السابق والمساهمات الشخصية ومساهمات الجامعة واألرباح والفوائد الالحقة.
المادة  :4تحسب األاباح لالف ائا على األاصاو المتبقي للعايل بعا سحبه المبالغ المقفاو.
المادة  :5وتم صف المبالغ المستحق للعايل بعا ت قيعه على إقفاا اسم ب نه قبص هذه المبرالغ علرى سربيل
السررلف لوتعهررا بف هررا إنا تبرريا ب نرره أقررا الحرري أر أي ي هررا ألي سرربب يررا األسرربا بم ررب أن مر
الجايع ر و لتصررف هررذه المبررالغ بافال ر اع رريا يررا العررايليا أ ر الجايع ر المشررتفكيا أ ر ص ر الد
ار لاا .وتعهاان بم بها بف المبالغ المذك او إلرى الجايعر إنا أقرا العايرل الحري أيهرا للرم وف هرا.
لوشتفط أن ر تقل ياو لاي كل يرا الافيلريا عرا عشرف سر ات .لأر هرذه الحالر للافيرل أن وافرل
لمس أشخاص لإنا أصبحت يستحقات العايل تغط قيم الافال وصرب أي يرا الافيلريا بحرل يرا
كفالته بهذا الخص ص.
المادة  :6ر تخصررم القررفلم المصررفلأ يررا صر الد ار لرراا يررا المبررالغ المسررتحق للصررف بم ررب هررذه
التعليمات.
المادة  :7وبت ائيس الجايع أ الحارت الت لم وف عليها نص أ هذه التعليمات.
ايعر

قفاا يجلس الجايع أ لسته اقم (  ) 552/بتااوخ  552/0/6م.
قرار مجلس الجامعة رقم  ، 5 5/3بتاريخ  5 5/7/ 6م.

