
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  صرف سلفة على حساب المستحقات من صندوق االدخار لموظفي الجامعةتعليمات 

من نظام المكافأة والتعويض وصندوق االدخار ) ١١(من المادة ) ا(صادرة استناداً للفقرة 

  ٢٠٠٣لسنة ) ١٧٢(لموظفي جامعة مؤتة رقم 

  

  :  ١ المادة 

تحقات من صـندوق    تعليمات صرف سلفة على حساب المس     "تسمى هذه التعليمات    

 ويعمـل   ٢٠٠٤لسنة  " االدخار ألعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة مؤتة       

  .بها اعتبارا من تاريخ اقرارها

  :  ٢ المادة 

تصرف النسب المئوية التالية من مجموع مـستحقات أعـضاء هيئـة التـدريس              

االشتراكات الشخـصية واشـتراكات الجامعـة       (والموظفين في صندوق االدخار     

حسب سنوات الخدمـة المبينـة      ) الرباح والفوائد المجمعة على هذه االشتراكات     ا+

  :إزاء كل منها ووفقاً للترتيب التالي

  ). سنة١٥ سنوات واقل من ١٠(لمن أمضى مدة تتراوح بين % ٤٥. أ

سنة فأكثر ويعاد احتسابها بعد كل خمس سنوات تلى         ) ١٥(لمن أمضى   % ٥٠. ب

طاع أية مبالغ صرفت عند إعادة احتساب ما يـستحق          تلك الخدمة، على أن يتم اقت     

  .من صندوق االدخار

) أ(إذا كان المبلغ المستحق من صندوق االدخار وفقاً لما هو وارد في الفقـرة               . ج

  .كاملة%) ٥٠(الف دينار فتصرف نسبة ) ١٠٠٠(من هذه المادة يقل عن 

  :  ٣ المادة 

باط، أيار، آب، تشرين ثـاني      يتم الصرف أربع مرات في السنة في نهاية أشهر ش         

  .من كل عام

  :  ٤ المادة 

تحتسب األرباح على األرصدة المتبقية لعضو هيئة التـدريس أو الموظـف بعـد              

  .سحب المبالغ المقررة
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  :  ٥ المادة 

يتم صرف المبالغ المستحقة لعضو هيئة التدريس أو الموظف بعد توقيعـه علـى              

يل السلفة، ويتعهد بردها إذا تبين بأنه       إقرار رسمي بأنه قبض هذه المبالغ على سب       

فقد الحق في أي منها ألي سبب من األسباب بموجب أنظمة الجامعة، وتـصرف              

هذه المبالغ بكفالة اثنين من العاملين في الجامعة المشتركين في صندوق االدخـار             

يتعهدان بموجبها برد المبالغ المذكورة إلى الجامعة إذا فقد عضو هيئة التدريس أو             

الموظف الحق فيها ولم يتم ردها، ويشترط أن ال تقل مدة خدمة كل من الكفيلـين                

  .عن عشرة سنوات

  :  ٦ المادة 

مـن تعليمـات    ) ٣(تخصم القروض المصروفة المنصوص عليها فـي المـادة          

االقتراض من صندوق االدخار من المبالغ المـستحقة للـصرف بموجـب هـذه              

  .التعليمات

  :  ٧ المادة 

  .امعة في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليماتيبت مجلس الج

  :  ٨ المادة 

  .تلغى هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة تتعلق بهذه التعليمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


