
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  تعليمات

  الصرف من مكافـأة نهاية الخدمة

 في جامعة البلقـاء التطبيقية
   



دة   اجور ومكأفأت وح
  التقييم

 

 

٣٥٣  

  الصرف من مكافأة نھاية الخدمة للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية تعليمات

عة البلقاء نظام المكاقأة والتعويض للعاملين في جام)أ/٦(بمقتضى المادة رقم صادرة 
  ٢٠٠٠ة نلس) ١٧(التطبيقية رقم 

  
الصرف من مكافأة نھاية الخدمة للعاملين في جامعة البلقاء تعليمات (تسمى ھذه التعليمات  ):١(المادة 

  .ًويعمل بھا اعتبارا من تاريخ صدورھا) التطبيقية

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھا  ):٢(المادة 
  : القرينة على غير ذلكادناه ما لم تدل

  .جامعة البلقاء التطبيقية: الجامعة
  رئيس الجامعة : الرئيس
عضو ھيئة التدريس أو الموظف ممن ھو في خدمة الجامعة على اساس التفرغ  : العامل
  .الكامل
  .الخدمة في الجامعة على اساس التفرغ الكامل : الخدمة

الحصول على نسبة > ، ل خدمتھم على عشر سنواتين > تقالذ، حق >ي من العامليني ):٣(المادة 
   . ولمرة واحدة التي يستحقھاةمن مكافأة نھاية الخدم%) ٥٠(تزيد على 

  :> يتم الصرف بموجب ھذه التعليمات ا> بعد تحقق الشروط التالية  ):٤(المادة 
بردھا في حال ويتعھد ، توقيع العامل على اقرار رسمي بأنه قبض ھذه المبالغ على سبيل السلفة  . أ

  .فقدانه الحق في أي منھما >ي سبب من ا>سباب بموجب ا>نطمة المعمول بھا في الجامعة
> تقل على ممن امضو مدة ، اثنان من العاملينضمن التزامه المشار اليه في الفقرة السابقة يأن   . ب

تعھدان فيھا برد المبالغ المذكورة وذلك بموجب كفالة عدليه ي، لجامعةعشر سنوات في خدمة ا
وتفويض مدير وحدة الشوؤن المالية باستيفاء . الى الجامعة اذا فقد العامل الحق فيھا ولم يردھا

  .ھذه المبالغ من مستحقاتھما المالية لدى الجامعة

 وللرئيس، لغايات تطبيق المادة الرابعة > يجور للمشترك ان يكفل اكثر من شخصين  ):٥(المادة 
رفض الطلب اذا لم يقتنع بكفاية الضمانات المقدمة من العامل الراغب بالحصول على جزء 

  .من مكافأته

بتاريخ ) منھا كنفقات ادارية% ١بعد حسم (تصرف المبالغ المستحقة وفقا لھذه التعليمات   ):٦(المادة 
لرئيس مقدارھا وفي حال عدم كفاية ا>مكانيات المالية تصرف على دفعات يحدد ا، استحقاقھا

  .وتاريخ استحقاقھا

ان يحصل على المبلغ المكمل % ٥٠يحق لمن صرف له مبلغ يعادل اقل من نسبة ال    ):٧(المادة 
  .لھذه النسبة

  .يبت رئيس الجامعة في الحا>ت التي لم يرد عليھا نص في ھده التعليمات   ):٨(المادة 


