
2019( لسنة 50نظام رقم )  

املكافأة والتعويض وصندوق االدخار للعاملني يف جامعة مؤتة نظام معدل لنظام   
 

المكةفاا   لالوعااوصن لقااا لا ا   ااة  معاا ل لامااةن هاا ا الامااةن )  مااةن  يساام   (: 1)  المااة  
المشااة  يل اا   2003( لساااة 172لصقرأ مع الامااةن   اا  )   ( 2019لساة    للعةملين في جةمعة مؤتة
لصعماا  باا  ماان تااة صي  شاار  فااي  مةمااةو لاااا او  لمة طرأ عل   من تعاا ي   ف مة يلي بةلامةن األقلي 

 الجرص   الرسم ة. 
 

 

 (: 2المادة ) 
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاايي المصصصاة ل اا ادياا  ـاا لااا قاين ال   ناة 

  :على غي  ذلك
 ـؤقةجاـعة    الجاـعة: 

 رئيس الجاـعة  ال ئيس: 
 ـجلس الجاـعة  المجلس:  
 صنيوق االدخار للعاـلين في الجاـعة الصنيوق:  
 لجنة إدارة الصنيوق   اللجنة:  

عضاااو ال يااااة التير  اااية او المو اااخ ـمااان هاااو فاااي خيـااااة الجاـعااااة  علاااى   العاـل:  
 .اساس التف غ الكاـل

 

 

 (:  3)   المادة
علااى العاـاال فااي الجاـعااة اعتتااارا ـاان قااار ، قعيياا  في ااااا  وعلااى ق اا أ احكااام هااذا النظااام  .ا

  .المعين بع ي إذا يصت ش وط ع ي قعيين  على س  ان اأ ـن احكام هذا النظام علي 

ال ق  أ احكام هذا النظام على المحاضا  المتفا غ الاذأ قنت اي خيـتا  فاي الجاـعااة   ااذ   .ب
 .الصفة

ضااة  ةلالوعوصن الماصوص عليهمة فااي هاا ا الامااةن مااة يوق  ي    في اسةب المكةف    .ج 
 بر ةمج الوعل   الموازي.   عنالعةم  من اوافز الموازي أل أي مقةب   

 
 
 
 
 

 المكةف   
 



  (:  4)   المادة

عناي ق ها  الصيـاة فاي الجاـعاة ي ائياا ـكافا ة    2013/ 1/ 1المعاين بلال قاار ،   ي تحق العاـال .ا
عن خيـت  في ا قح اب على اساس ال اقب الذأ ق اضا  عن الش   األخيا  ـان خيـتا  وفاق 

 : األسس التالياة

على اساس ال اقب الصاضع للضامان االجتمااعي اعتتااران ـان قاار ، شاامون العاااـلين فااي  .1
 إكماان العاـال سان الصاـ ااة وال ااتين الجاـعة ب حكام باايون الضامان االجتمااعي وحتاى

 .ـان عم  
علاااى اسااااس ال اقاااب األساساااي عااان الماااية ال ااااب ة لتاااار ، شااامون العااااـلين فاااي الجاـعاااة  .2

ية خيـت  بعي إكمان العاـل سن الصاـ اة وال اتين  ب حكاام بايون الضمان االجتماعي ـو
 .ـن عم  

لنظاااام  ي ااتحق العاـااال المعاااين فاااي ( ـاان هاااذا ا5ـااع ـ اعااااة احكاااام الف اا ة )ا( ـااان الماااادة )    .ب
ـكاف ة خيـة قصا   فاي ي اياة هال سانة وفاق األساس  2013/ 1/ 1الجاـعة اعتتاران ـن قار ، 

 التالية: 

على اساس ال اقب الصاضع للضمان االجتماعي ـن قار ، قعيين  وحتى إكمالا  الصاـ اة  .1
 وال تين ـن عم  .  

 على اساس ال اقب األساسي عن ـية خيـت  بعي إكمال  الصاـ ة وال تين ـن عم  .  .2

 :يف ي العاـل ح   في المكاف ة ي ائيا في اأ ـن الحاالت التالية . ج

حكمااااة اردييااااة ـصتصااااة اياااا  ارقكااااب ج  مااااة الصيايااااة إذا ثلاااات علياااا  بحكااااا بضااااائي ـاااان ـ .1
العظمااى او بااام ب عماان التج ااس لح اااب دولاة اجنليااة او اأ ج  مااة جنائياة اخاا   ـصلااة 

 ي.  ا ـن اليولاة الياخلي او الصارج

إذا صاير عليا  حكاا ب عاي ـان ـحكماة ارديياة ـصتصاة باالحتس لج  مااة اخاات س اـاااوان  .2
  .ت ا او لج  مة التزو   في الوثائق ال سميةاليولة او اـوان الجاـعة او س ب

اي  ـن هذ  المكاف ة .3  .إذا ورد يص في اأ يظام ـعمون ب  في الجاـعة ي ضي بحـ 

 يذا ا وهت   مة العةم  في الجةمعة فة  او لوظ فو .  .4

 

مكةفااا   العةمااا  الااا ي تاوهاااي   موااا  أرااااةب يجةزتااا  المرضااا ة   ااا  بلو ااا   تحسااا  -1 – . 
الخةمسة لالسوين من عمر  علاا  أسااةر ر اار  اتاا  ضااهري تقةضااة    اا  باا ب هاا   ا جااةز  

 المرض ة. 

تحساا  مكةفاا   العةماا  الاا ي تاوهااي   مواا  فااي أي يااون ماان أيااةن الشااهر علاا  أسااةر  -2
  اتب  المسوحق في  هةية الشهر. 

 
 



 (: 5)   لمادةا
قاايفع المكافاا ة للعاـاال علااى النحااو الملااين اديااا    ول ااذ  ال ايااة قح ااب اجااازا  ال ااانة علااى   .ا

 :اساس ي لت ا إلى ال نة الكاـلة

 ى. راقب ش   واحي عن هل سنة ـن سنوات الصيـة الصمس األول .1

 ة. راقب ش   ويصخ الش   عن هل سنة ـن سنوات الصيـة الصمس الثاييا .2

 .سنة ـن سنوات الصيـة الصمس الثالثةراقب ش   ن عن هل   .3

 .راقب ث ثة اش   عن هل سنة ـن سنوات الصيـة التي قلي ذلك .4
 

للعاـال حااق الحصااون علااى ي اتة ـاان المكافاا ة التااي ي اتح  ا علااى ان ال ق ااال خيـتااا  فاااي  .ب
وقحااايد اسااااس هاااااذ  %( 50الجاـعاااة عااان عشااا  سااانوات وان ال قز اااي هاااذ  الن اااتة علاااى ) 

ف ا وسااائ  األـااور المتعل اااة   ااا بم تضااى قعليمااات يصاايرها المجلاااس الن اااتة وهيةيااة صاا  
 .ل ذ  ال اية

يااتا صاا   المكافاا ة الم ااتح ة للعاـاال عنااي ايت ااا  خيـتاا  فااي الجاـعااة بعااي قنز اال ـااا دفااع  . ج
 .)ب( ـن هذ  المادة  علاى ح ا  ا بم تضى احكام الف  ة

 

 
 الوعاوصن

 (: 6)   المادة  
إذا اصيب العاـال اثناا  اياـا  بعملا   دون ق صاي  او إهماان ـنا   بعاهاة ج اامايية يشا ت  .ا

عن طليعاة عملا  ـتاشا ة  وال قحاون دون اساتم ار خيـتا  فاي الجاـعاة بم تضاى با ار ـان 
اللجنة ال لية المصتصة المعتمية لي  الجاـعة   فييفع ل  قعو ض  ن تة ـاو اة ـان هاـال 

آخاا  ساانة ق اااوأ ي ااتة الضاا ر الااذأ لحااق باا  وف ااا ل اا ار هااذ  ال اقااب الااذأ ق اضااا  عاان 
 .اللجنة

قحاااون دون اساااتم ار   شااا ن عااان ط  عاااة عملااا  ذا اصااايب العاـااال بااا أ عاهاااة ج ااامايية .ب
  :خيـت  في الجاـعاة بم تضاى ب ار ـن اللجنة ال لية المصتصة فييفع ل  ـا يلي

  .راقب الش   الذأ يلي قار ، اإلصابة .1

  .راقب اإلجازة ال نو ة الم تح ة ل  حتى قار ، اإلصابة .2

  .المتالغ الم تح ة لح اب  في الصنيوق  .3

ـان ( 5( و ) 4الم تح ة ل  عن خيـتا  وف اا ألحكاام الماادقين ) ـ يار ـكاف ة ي اية الصيـة  .4
 .هذا النظام

الااذأ ق اضااا  عاان آخاا  ساانة هاـلااة ق اااوأ  ا جماااةلي  قعااو ض  ن ااتة ـاو ااة ـاان ال اقااب  .5
ي ااتة الضاا ر الااذأ لحاق باا  وف اا ل اا ار اللجناة ال ليااة المصتصاة   اـااا إذا هايات اإلصااابة 



ن إعالاة يف ا   نف ا  فيايفع لا  قعاو ض ـ ايار  راقاب كلية قجعلا  بحكاا الم عاي او عااجزا عا
 .ش  أ ق اضا   يجمةلي سنة هاـلة على اسااس آخ  راقب  

يذا توفي العةم  بس   عمل  أل أراةب ق ةم  ب  في فع لو رو  تعوصن يعااة ل  اتاا  ساااة  .ج 
كةملة عل  أسةر الرات  ا جمااةلي الشااهري األ ياار يضااةفة يلاا  اقو اا  المةل ااة األ اار  

 المسوحقة ل  من الجةمعة. 
 

يجااااوز للجاـعااااة ان قع ااااي لمصاااالحة العاااااـلين في ااااا ع ااااي قاااا ـين جماااااعي ضااااي جميااااع (: 7المااااادة ) 
ل اقااب ال اانوأ اإلجمااالي لكاال ـاان ا ـح اااو ا االحااوادو وال ااواري بحيااج ال يتجاااوز ـ اايار التاا ـين 

ام ع اي التا ـين  و حال علااى اسااس ي اياة اعلاى ـ  اوط ال قتاة او اليرجاة التاي هاان يشا ل ا عناي إ ا  
ـاان الف اا ة )ب( ـااان ( 5هااذا التاا ـين ـحاال ـ ااؤولية الجاـعاااة عاان التعااو ض المذهااااور فاااي اللنااااي ) 

 .ـن هذا النظام(    6المادة ) 
 

ياااتا عااا   بااا ار اللجنااااة ال لياااة المصتصاااة علاااى المجلااااس الااااذأ ي اااا ر دفااااع ـ ااااايار (: 8)  الماااادة
 .هذ  اللجنة وعلى اساس ـ اعاة   و  الحادوالتعو ض وذلك  ن تة الض ر الذأ بيرق  

 

 قا لا ا   ة  
 

 (:  9المادة ) 
ينشاااا  فااااي الجاـعااااة صاااانيوق ي اااامى )صاااانيوق االدخااااار للعاااااـلين فااااي الجاـعاااااة( يكاااااون   -ا

 . االشت اك في  إلزاـيا للعاـلين في ا

ـن راقب العاـل األساسي الش  أ وق ااها الجاـعاة فااي  %( 5ي ت ع لح اب الصنيوق )   -ب
 الح اب بضعخ هذ  الن تة

 .قودع اـوان الصنيوق في ح اب خاص في احي اللنوك المعتمية لي  الجاـعة   -ج

 

 (:  10المادة ) 
يتاولى إدارة الصاانيوق لجنااة ق اامى )لجنااة إدارة صانيوق االدخااار(   ئاسااة الاا ئيس او ـاان   .ا

 :ينتيب  ـن يواب  وعضو ة هل ـن

 . ـيي  وحية الشؤون المالية في الجاـعة .1

الصاانيوق ي اامي ا المجلااس  نااا  علااى قن اايب الاا ئيس لمااية ث ثااة ـاان المشاات هين فااي  .2
سااانتين با لااة للتجييااي لماا ة واحااية و جااوز لاا  و ال    ااة ذاق ااا ق يياا  اأ ـاان ا  تعيااين 

 . اييل لا  للماية المتتقية ـن عضو ت 
 

 :قتولى اللجنة الم ام والص حيات التالية .ب

 . المجلسقنفيذ ال ياسة العاـة للصنيوق التي ي  رها   .1



 . استثمار المتالغ المتجمعة في الصنيوق بال    ة والش وط التي ق اها ـناستة .2

يزاييااة الصااانيوق  .3 وضااع الت   اا  ال اانوأ للصاانيوق وبعااياد الليايااات الماليااة الصتاـيااة ـو
 . عان ال نة المالية المنت ية

النصااااب ال اااايويي قجتمااع اللجنااة  اايعوة ـاان رئي اا ا هلمااا دعاات الحاجااة إلااى ذلااك و تكاااون  . ج
الجتماعاق ا بحضور ـا ال ي ل عن ار عاة ـان اعضاائ ا علاى ان يكاون رئي ا ا ـان  يان ا 

 .وقتصذ ب اراق ا ب غللية اصوات اعضائ ا على األبل
 

 (: 11)   المادة
للجنة المواف ة على ص   جز  غيا  ـ ات د ـان ـ اتح ات رصايي العاـال فااي الصانيوق   .ا

ا وعلاى ان ال ق ال خيـتا  فاي الجاـعااة عاان سااتع سانوات ـن ا %( 50ال قز ي ي لت  علاى ) 
وذلك بم تضى قعليمات يصايرها المجلاس علاى ان قتضامن قحيياي هاذ  الن اتة ـو اايار ـاا 
ااا قح ااق لاا  ـاان ار ااا  واأ  اان ـ اااهمة الجاـعااة ـو يصاا   ـن ااا ـاان ـاايخ ات العاـاال ـو

 . اـور اخ   

بم تضى احكام الف  ة )ا( ـان هااذ  المااادة ال يحون ص   اأ ـللغ ـن الصنيوق للعاـل - .ب
دون اسااتم ار اشاات اك  فياا    و صاا   لاا  عنااي ايت ااا  خيـتاا  او إي ائ ااا ـااا قت ااى لاا  ـاان 
رصاااايي  فاااي الصاااانيوق واألر اااا  المتح  اااة لاااا  وال ياااتا الصااا   إال بعااااي قل ئاااة ذـتااا  ـاااان 

 .الجاـعة
 

م ااتح ة لااا  او االدخاااار بم تضاااى ال يجااوز صاا   اأ ـللااغ للعاـاال ـاان المكافاا ة ال(: 12المااادة ) 
ـااان هااذا النظااام إال إذا بااايم إباا ارا خ يااا اـاااام ـاايي  وحااية الشااااؤون ( 11و ) (  5احكااام المااادقين ) 

المالية في الجاـعة و كفالة اثنين ـن العاـلين في ا ال ق ل خيـاة اأ ـن ماا عان عشا  سانوات با ن 
قلاااين ان العاـااال هاااان باااي ف ااااي الحااااق فااااي  المللاااغ هاااو سااالف  با لاااة ل سااات داد ـااان بلااال الجاـعاااة إذا

 .الحصون على ذلك المللغ او ح م ـن  ألأ سلب ـن األستاب المنصوص علي اا فاي هاذا النظام
 

 

 (: 13(   المادة
ايااا  ـااان ح وباا     .ا إذا ايت اات خيـااة العاـاال فااي الجاـعااة دون ان يحاايو ـااا ي اااتوجب حـ 

 :  بم تضى احكام الف  ة )ب( ـن هذ  المادة   فييفع ل  او لورثت  في حان وفاق  ـا يلي

 . لمتالغ الم تح ة ل  في الصنيوق ا .1

     . المتالغ الم تح ة ل  ـن المكاف ة والتعو ض عن ـية خيـتاا  في الجاـعة .2

 

ال يحاااق للعاـااال ق اضاااي اأ ـللاااغ ـااان ي اااتة ـ ااااهمة الجاـعااااة فااااي الصاااانيوق واألر ااااا   .ب
المتح  ة ل ا ب لب عيم قثليت  في الصيـة اثنا  ـية التج  ة او ف ي  لو يفتا  فااي الجاـعااة 



او عزل  ـن اا او إذا قا ك الصيـاة في اا دون ـواف اة الج اة صااحتة الصا حية بشا ن إي اا  
 .ايت ائ ا وذلك بم تضى األيظمة المعمون   ا في الجاـعةالصيـة او  

 
للجنااة ـاانض باا   للعاـاال ـاان الصاانيوق وقحاايد شاا وط صاا   هااذا ال ااا   والحاااي (: 14المااادة ) 

ية سياد  وسائ  األـور المتعل ة ب  بم تضى قعليمات يصايرها المجلاس ل اذ  ال اية  األعلى ل  ـو

 

اة لتنفياذ احكاام هااذا النظاام علااى ان ال قصالف اااا او  يصاير  (: 15الماادة )  المجلاس التعليمااات ال ـز
 . قتعار  ـع ا

 

ـاان يظاام ق ليااق بعااض ايظماااة (  2ـاان الف ا ة )ا( ـاان الماادة ) ( 4يل اى يااص اللناي )  (: 16الماادة ) 
الصااااادرة علاااى ان قت اااى التعليماااات  1990ل ااانة ( 24الجاـعاااة األرديياااة علاااى جاـعاااة ـؤقاااة رباااا ) 

بم تضا  سار ة المفعون إلى ان يتا إل اؤها او استليان غي ها   اا وف اا ألحكااام هااذا النظااام وخا ن 
 .ـية ال قتجاوز سنة واحية ـن قار ، يفاذ ـفعول 


