١تعليمات الحوافز المالية رقم )  ( ٢لسنة ٢٠١٠
الصادرة بموجب المادة ) (٥٣من نظام الھيئة التدريسية رقم ) (١١٧لسنة ٢٠٠٣وتعديالته

المادة ) : (١تسمى ھذه التعليمات ) تعليمات حوافز العاملين في جامعة اليرموك من رس وم الب رامج غي ر العادي ة( ويعم ل بھ ا
اعتباراً من تاريخ .٢٠١١ /١ /١
المادة ) : (٢يكون للكلمات والعبارات الواردة المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك .
الجامعة :

جامعة اليرموك

المجلس :

مجلس الجامعة

الرئيس :

رئيس الجامعة

النظام :

نظام الھيئة التدريسية رقم ) (١١٧لسنة  ٢٠٠٣وتعديالته في جامعة اليرموك .

عض و ھيئ ة الت دريس  :األس تاذ واألس تاذ المش ارك واألس تاذ المس اعد والم درس والم درس المس اعد واألس تاذ
الممارس .
الموظف  :كل ش خص يع ين م ن المرج ع المخ تص ف ي وظيف ة مص نفه أو برات ب مقط وع ف ي أي م ن الوظ ائف
اإلدارية والفنية الدائمة في مالك الجامعة .
البرامج غير العادية  :وھ ي جمي ع الب رامج الت ي تدرس ھا الجامع ة لمرحل ة البك الوريوس وال دبلوم الع الي
والدراسات العليا والبرامج الخارجية والبرامج التي تدرسھا المراكز العلمية في الجامع ة
باستثناء رسوم البرامج التي يقبل بھا الطلبة على قبول التنسيق الموحد ) التنافس( .
المادة ) : (٣تصرف الحوافز من رسوم البرامج غير العادية بالنسبة التي يقررھا مجلس االمناء وفقا ألحكام ھذه التعليمات.
المادة ) : (٤لغايات تطبيق ھذه التعليمات يعامل عضو ھيئة الباحثين معاملة عضو ھيئة التدريس وكما يلي :
عضو ھيئة الباحثين

عضو ھيئة التدريس

باحث رئيس

أستاذ

باحث مشارك

أستاذ مشارك

باحث مساعد

أستاذ مساعد

مساعد بحث

مدرس

المادة ) : (٥لغايات صرف حوافز العاملين في الجامعة من رسوم البرامج غير العادية تعامل الفئات التالية كما يلي :
أ.

يعامل المعين في الجامعة محاضراً متفرغا ً معاملة نظيره في الرتبة من أعضاء ھيئة التدريس .

ب .تصرف لمساعد التدريس الحوافز من ضمن النسب المخصصة ألعضاء ھيئة التدريس في الجامعة .

 ١صدرت ھذه التعليمات بموجب قرار مجلس الجامعة في جلسته رقم ) (٢للعام الجامعي . ٢٠١١/٢٠١٠

١

ج .يعامل الموظف المعين بموجب عقد راتب أساسي أو المعين على نظام الراتب المقطوع معامل ة نظي ره
في الدرجة .
)(١المادة ) : (٦يستثنى من صرف الحوافز المشار إليھا في ھذه التعليمات الفئات التالية :
أ.

) (٢عضو ھيئة التدريس الذي تتعاقد معه الجامعة بعد اتمامه سن السبعين من عمره.

ب .عضو ھيئة التدريس الزائر المعين في الجامعة.
ج -١ .عضو ھيئة التدريس المجاز إجازة بدون راتب أو اإلجازة االضطرارية ع دا اإلج ازة االض طرارية
المنصوص عليھا في المادة ) /٢٤ج( من النظام.
 -٢عضو الھيئة التدريسية الحاصل على تفرغ علمي وال يرغب ان تصرف له حوافز.
د .عضو ھيئة التدريس المعار أو المنتدب للعمل خارج الجامعة خالل فترة اإلعارة أو االنتداب.
ه .عضو ھيئة التدريس الحاص ل عل ى إج ازة تف رغ علم ي م ن جامعت ه والمع ين ف ي الجامع ة لقض اء تل ك
اإلجازة .
و .عضو ھيئة التدريس والمحاضر المتفرغ المعين في الجامعة على نفقة حكومته أو أي جھة أخرى.
ز .الموظف المجاز إجازة بدون راتب .
ح .الموظف المعار أو المنتدب للعمل خارج الجامعة خالل فترة اإلعارة أو االنتداب .
ط .الموظف المعين في الجامعة على حساب األمانات أو المشاريع.
ي .الموظف المعين في الجامعة بموجب عقد راتب إجمالي أو بموجب عقد خاص.
ك .العامل في الجامعة المكلف بالعمل لقاء مكافأة شھرية .
ل .عضو ھيئة التدريس أو الموظف الذي تتخذ بحقه إجراءات تأديبية بحدود االس تثناء المبين ة ف ي الم ادة
العاشرة من ھذه التعليمات.
م .عضو ھيئة التدريس أو الموظف الحاصل عل ى إج ازة مرض ية وذل ك ع ن م دة إجازت ه المرض ية إال إذا
كانت اإلجازة ناشئة عن إصابة عم ل  ،او ام راض الس رطان  ،او االقام ة ف ي المستش فى  ،واالج ازات
المرضية الناتجة عنھا  ،والعمل بھذا التعديل ابتداء من .٢٠١٣/١/١
المادة ) : (٧ال تحسب ھذه الحوافز ضمن األجر الخاضع للضمان االجتماعي وال تحسب ضمن الراتب اإلجمالي ال ذي ي تم عل ى
أساسة احتساب مكافأة نھاية الخدمة .
) (٣المادة ): (٨
)أ( لغاي ات تطبي ق ھ ذه التعليم ات تعتم د الروات ب اإلجمالي ة ألعض اء ھيئ ة الت دريس والم وظفين كم ا ھ ي ف ي
نھاية شھر كانون األول من العام المالي السابق للعام الذي يتم فيه صرف ھذه الحوافز .
)ب( يحس ب ص افي الح وافز ال ذي يص رف فعلي ا لمجم وع الع املين ف ي الجامع ة بتخف يض مق دار الزي ادة عل ى
اجم الي روات ب الھيئت ين االكاديمي ة واإلداري ة مع ا الت ي ترتب ت نتيج ة تطبي ق احك ام النظ ام المع دل رق م
) (٢٣لس نة  ٢٠١٣والنظ ام المع دل رق م ) (٢٢لس نة  ،٢٠١٣م ن اجم الي الح وافز القابل ة للص رف بموج ب ق رار
مجل س االمن اء الص ادر لتحدي د نس بة م ا يص رف م ن رس وم الب رامج غي ر العادي ة .ولھ ذه الغاي ة ،يعن ي
 ١تم تعديل الفقرة )ج( من المادة رقم ) (٦بجلسة مجلس الجامعة الثالثة للعام الجامعي ٢٠١٥/٢٠١٤
 ٢قرار مجلس الجامعة في جلسته الثامنة للعام الجامعي  ٢٠١٢/٢٠١١بتاريخ  ٢٠١٢/٥/٢٣يعمل به اعتبارا من ٢٠١٢/٥/٢٣
 ٣تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم) (٨للعام الجامعي .٢٠١٤-٢٠١٣
 ٤تم تعديل الفقرة )م( من المادة السادسة بموجب قرار مجلس الجامعة في جلسته الخامسة للعام الجامعي  ٢٠١٣/٢٠١٢تاريخ .٢٠١٣/٦/٦

٢

مق دار الزي ادة عل ى اجم الي الروات ب الزي ادة الش ھرية المترتب ة بموج ب النظ امين الم ذكورين عل ى روات ب الع املين
المعينين قبل تاريخ  ٢٠١٣/١٣/١٧مضروبة في اثني عشر .
)ج( ب الرغم مم ا ورد ف ي ھ ذه التعليم ات يب دأ ص رف الح وافز لم ن يع ين اثن اء الس نة المالي ة م ن ت اريخ مباش رته
العمل في الجامعة.
)د( يع اد احتس اب قيم ة الح وافز لجمي ع الع املين ال ذين يعمل ون ف ي وظ ائف إش رافية ف ي الجامع ة وتنتھ ي م دة
عملھم في تلك الوظائف ،على أساس رواتبھم اإلجمالية دون العالوات.
المادة ) : (٩في حال وفاة عضو ھيئة التدريس أو الموظف تصرف له الحوافز عن الشھر الذي توفي فيه والشھر الذي يليه .
١

) ( المادة ): (١٠
أ-

يوقف صرف الحوافز لعضو ھيئة التدريس أو الموظف في الحاالت التالية :
 -١اذا ت م ك ف ي ده ع ن العم ل إلحالت ه ال ى لجن ة تحقي ق أو ال ى المجل س الت أديبي أو الم دعي الع ام أو المحكم ة
المختصة ،أو اذا احيل الى المجلس التأديبي ولو لم يصدر قرار بكف يده ،ولنھاية الش ھر ال ذي يص در في ه ق رار
بإعادته الى عمله او تنتھي فيه االجراءات المتخذة بحقه وفق مقتضى الحال ،وعلى ان يتم تعويض عض و ھيئ ة
الت دريس او الموظ ف ع ن الح وافز الت ي حجب ت عن ه خ الل تل ك الم دة اذا ل م توق ع بحق ه اي عقوب ة تأديبي ة او
جزائية بنتيجة االجراءات ذات العالقة.
 -٢اذا اوقعت عليه عقوبة تأديبية من المرجع المخ تص ع دا عقوب ة التنبي ه وذل ك لم دة س تة اش ھر تب دا م ن الش ھر
التالي للشھر ال ذي اوقع ت في ه العقوب ة  .وال يح ول وق ف ص رف الح وافز وفق ا للبن د )ب( م ن ھ ذه الفق رة دون
وقف صرفھا وفقا لھذا البند ) (٢اذا اوقعت بحقه عقوبة تأديبية بنتيجة االجراءات المتخذة بحقه.
ويتولى مدير الدائرة المالية تنفيذ الوقف بعد اعالمه بتحقق اي من الحاالت المذكورة من الجھة المعنية.

ب -للرئيس بعد االستئناس برأي العميد او المدير المعني ان يقرر حجب الحوافز المالي ة المس تحقة لعض و ھيئ ة ت دريس او
موظف لمدة ستة اشھر كليا او جزئيا اذا صدر عن عضو ھيئة التدريس او الموظف ما يعيق العمل في الجامعة.
المادة ) : (١١يتم إدراج مبالغ الحوافز المقدرة للعام المالي الالحق في مشروع موازنة الجامعة لذلك العام .
المادة ) : (١٢يبت المجلس في الحاالت التي لم يرد عليھا نص في ھذه التعليمات .
المادة ) : (١٣الرئيس ومدير الدائرة المالية مسؤوالن عن تطبيق أحكام ھذه التعليمات .

 ١عدلت المادة ) (١٠بقرار مجلس الجامعة في جلسته الثامنة للعام الجامعي  ٢٠١٢/٢٠١١بتاريخ  ٢٠١٢/٥/٢٣يعمل به اعتبارا من ٢٠١٢/٥/٢٣

٣

