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 ععاءمواضفاث 

 ملدت ثالج س يواثاجلامعة و عىل حِات امعاموني يف  امتب مني

 عىل حِات امعاموني يف اجلامعة وحسة امرشوط امتامَة: متب منيابترػة جامعة امعفِةل امتلٌَة 

، تلوم مبلتضاٍ رشكة امتب مني تتؽعَة اخملاظر املتفق عوهيػا واملتعولػة واملس تب منتني رشكة امتب مني  اتفاقُو  امتب مني -1

ضاتتَ ملاتل كسط ب و اكساط نومؤمن ابمكِفِة املتفق عوهيا.  حبَات املس تب من وتكل امياجتة عن وفاتَ ب و ا 

اميت تلوم تػَ اجلامعػة عػىل هفل ػا  امتب منيذكل  َةيف جامعة امعفِةل امتلٌ  وفات امعامل ب وعىل احلَات  ابمتب مني ًلطد -2

 مطاحل امعاموني فهيا وملن س َعمل فهيا مس تلباًل.

 مه: امتب منيامعاموون ابجلامعة املشمومون يف  -3

 :ب عضاء امَِئة امتدٌرس َة -ب   

 كمية امتب مني امعدد امرتبة ال اكدميَة

 5555 258 مجَع امرتة ال اكدميَة
 

 :ب عضاء امَِئة ال داًرة -ة 

 كمية امتب مني امعدد ادلرجة

 5555 637 مجَع ادلرجاث وامعلود
 

 .ال عداد اعالٍ كاتةل نوزايدت واميلطان حسة جسالث اجلامعة امرمسَة -ح 
 

اجلامعة داخػل وخػارح  ومس تخديمًؽعي اكفة املوظفني  امتب منيٍكون من املفِوم واملتفق عوََ رصاحة: ب ن علد  -4

 ال رتع وامعرشٍن ساعة.املموكة ال ردهَة امِامشَة، خالل وتعد ساعاث امعمل وعىل مدار 

امَومِػة واملوفػدٍن وامعػاموني يف  ابل جػرتامعاموني املتفرؼني يف اجلامعة مبا فهيم امعٌلل واملس تخدمني امتب مني ًؽعي  -5

جازت تفرغ عومػي واملعاٍرن من اجلامعة واههي وامليتدتنياجلامعة  جػازت ب وتػدون راتػة  ب وا واجملاٍزن ا  ة ب ًػ ب ورمسَػة  ا 

جازت  عترب  امتب منيهمٌل اكن هوعِا، كٌل ٌشمل  ب خرىا  مػن  اشرتاكِمالاشخاص اذلٍن ًوتحلون ابمعمل مس تلباًل ًو

 تعَُهنماترخي 

 عىل حِات امعاموني ابجلامعة امتؽعَاث امتامَة: امتب منيٌشمل  -6

 .اكن سبهباعن مٌفعة اموفات همٌل  امتب منيامتعوًظ تلمية  -ب   



 .اكن سببَعن مٌفعة اموفات امياجتة عن حادج همٌل  امتب منيكمية مبوغ  تضعفامتعوًظ  -ة 

مػر  همػٌل اكن وكػ   ب ي ب وحػادج  ب يعن مٌفعػة امعزػز ام ػي ادلال اميػا  عػن  امتب منيامتعوًظ تلمية  -ح 

مبعػػهم همػػٌل اكن  -امتػػب منيتعػػد اترخي ناين علػػد  ب وحطػػول املر وسػػواء اكن اترخي حطػػول املػػر  كبػػل 

 .سببَ(

 ب و حػادج ب ياجلزيئ ادلال اميا  عػن  امعززعة فعن مٌ امتب منيٍكون امتعوًظ تًس بة مئوًة من كمية مبوغ  -د 

 -امتب منيتعد ناين علد  ب ومر  همٌل اكن وك  حطول املر  وسواء اكن اترخي حطول املر  كبل  ب ي

مت حتدًد وس بة  مبعهم همٌل اكن سببَ(  .كرار انوزية امعبَة املعمتدت من كبل اجلامعة امعزز حسةًو

 مل تعون(. ب و ب عوي و احلروةعن اخعار  امتب منيامتعوًظ تلمية مبوغ  -ه 

، امفػػا ادلاخوَػػة، الافػػعراابثعػػن اموفػػات امياجتػػة عػػن احلػػرة ال ُوَػػة،  امتػػب منيامتعػػوًظ فػػعفي مبوػػغ  -و 

 امعيف.امشؽة، امثوراث املسوحة وب عٌلل 

 عن اخلول امعلًل. امتب منيامتعوًظ تلمية مبوغ  -ز 

 .الاهتحارعن  امتب مني مبوغ امتعوًظ تلمية -خ 

  ال ضاتة امعمد.عن  امتب منيامتعوًظ تلمة مبوغ  -ط 

 عن امكوارج امعبَعَة. امتب منيامتعوًظ تلمية  -ي 

خارجػَ،  ب واس باة اخرى همػٌل اكهػ  سػواء حػدج ذكل اثيػاء امعمػل  ب يعن  امتب مني مبوغامتعوًظ تلمية  -ك 

جازت همٌل اكن هوعِا. سواُا ب و ب وخارهجا يف هممة رمسَة  ب وداخل املموكة ال ردهَة امِامشَة   يف ا 

 ل خيضع املوظفون اجلدد نوفحص امعيب.  -7

ضدار تومَطة   -8  عىل ال ظالق.  اس تثٌاءدون  امتب منيتوزتم امرشكة اب 

شامال دلَع امتعوًضاث مبا يف ذكل امتعوًظ املضاعف يف حاةل اموفات امياجتة عن حادج همٌل  امتب مني ٍكون سعر -9

 اكن سببَ. 

اجلػدد املشػرتكني امليٍو عهنا ادانٍ ٌورسي عىل  امتب منيمدت  ظول( ب يو خالل اثتتًا دون زايدت امتب منيًبلى سعر  -15

 اثياء فرتت امتعاكد. امتب منياذلٍن ٌشرتكون يف 

ال ضػاتة تعزػز  ػي دال تعػد دفػع  ب و اموفػاتمن امعػاموني يف اجلامعػة يف حػاةل  يل   امتب مني: ًً يي امتب منيى اء ا  -11

 .املس تحق امتب مني

ضاتة املوظف ايف ح -12 ُػذا  اسػ تثٌاءجزيئ دال ومت تعوًضػَ عػىل ُػذا ال سػاس فػال  ػوز  تعززعوََ  املؤمنةل ا 

عػىل ان ًلت ػ  ،مبػا يف ذكل امبومَطػة الافػافِة امتػب منيامليطػوص عوهيػا يف علػد  املوظف من تلِة امتؽعَاث

 حرماهَ عىل امتؽعَة عن اجلزء اذلي اضاتَ امعزز ومت تعوًضَ عيَ.

 ب يامتعوًضاث املس تحلة عن الارضار واحلوادج اميت تلع خالل مدت ناين امعلد يف  اكملتوزتم امرشكة تدفع   -13

ملا اهنا مت  خالل فرتت امعلد املوكع مع امرشكة ومبدت ل تًزد عن شِر من اترخي ظوػة وك  تعاههبا اجلامعة، وظا

 اجلامعة امرمسي.



خػال  مػع  ب يج و املومن دلهيا يف حػاةل حػد امتب منيملافات رشكة  امتب منيمن  امليتفعاملوظف  ب وحيق نوجامعة   -14

 من امليتفعني ابمتعوًظ. ب يحول حق  امرشكة

 ب ومِػا املٌلظػةل  حيػقاذلي حيطػل تػدفع امتعوًضػاث ول  امتػب خر عػنسػؤومَاث املرتتبػة تتحمل امرشكة اكفة امل   -15

ط املسػ تحق سػ% مػن كميػة امل 5ة اسػ باة همػٌل اكهػ  وحيػق نوجامعػة خطػم مػا كميتػَ ًل   الاعتذار ب و امتب خر

 نورشكة دون ان ٍكون نورشكة حق الاعرتا  يف ُذٍ احلاةل.

ة يف حػال حتللِػا وتكػون ع%( وعىل ال كل( من ضايف ال رابخ نوجام45مدت امعلد تدفع و هناًةتلوم امرشكة يف   -16

 مػن املعامبػاث%( مػن الاكسػاط معروحػًا مهنػا املعامبػاث املدفوعػة 85مػن و %(45و: كاعدت امػر  كػٌل ًػًل

عػاد امي ػر يف ال رابخ تعػد  املشػاركة معػامةل حتسػاةمطػاحل اجلامعػة اب املوكوفة واميت ل تزال  كِد امتسػوًة، ًو

 عامباث املوكوفة وحت  امتسوًة.تسوًة اكفة امل

ىلتدفع امرشكة امتعوًضاث املس تحلة   -17 ىلتدفعِا  اجلامعة اميت تلوم ا   .امتب منياملس تفِدٍن من  ا 

 ثبوث امعزز. لس مترارفرتاث  ب يز دون حتدًد زت   كمي معامباث امع  -18

وتػكل امػيت لتػزال كِػد  امللبوفػةعامبػاث تتلدمي كشػوفاث سػ يوًة تبػني الاكسػاط املدفوعػة وامل امرشكةتوزتم   -19

 امتسوًة.

وامػيت  امعلػدتس متر مسؤومَة امرشكة تعد اى اء مدت امعلد عن حالث اموفات وامعزز اميت تبوغ عهنا اثياء ناين   -25

 ل ٍكون كد ت  فهيا. 

َػع وموحػدت دل  ، شامةل دلَع امتعوًضػاث وامليػافع(املعووتة امتب منيفرتت  اثتتًا دون زايدت ظول امتب مني سعرٍكون  -21

 .( مخسة وس بعون س ية75ال عٌلر حىت معرو

22-  

 ظرفا امتعاكد. ابتفاقثالج س يواث وتعد ُذٍ املدت  وز جتدًد امعلد س ية فس ية  :امتب منيمدت  -ب   

 شِراًي. امتب منيملك امف دًيار من ٍلوع مبامغ  امتب منيسعر ًلدم  امشِري: امتب منيسعر   -ة 

 .ابس تثٌاء امرضًبة امعامة عىل املبَعاثًلدم امسعر عىل اساس ان اجلامعة معفِة من امرضائة وامرسوم   -ح 

 ار امػواردت عحيق نوجامعة ويف حالث خاضَ جتدًد فرتت امتعاكد شِرًا فشِر تعد هفاذ فػرتت امتعاكػد وتػيفل ال سػ  -23

 يف كرار ال حاةل. 

كرار حالث امعزز امياش ئة عىل علد  -24  عىل حِات امعاموني يف اجلامعة عىل اميحو امتايل: امتب منيتكون ب مَة ا 

امتلػاٍرر امعبَػة امطػادرت عػن اجلِػة امعبَػة  اعػددة عػىل كر ػتوافق امش حالث امعزز امياجتة عن حادج: -ب   

فافِة. يب  حبلِا يف ظوة  احتفاظِااملعمتدت من اجلامعة مع   مستٌداث ا 

 ا ىلال  ل من ًثب  زجٍز دلى انوزيػة امعبَػة املعمتػدت مػن اجلامعػة حيُ   :املر ز امياجتة عن زحالث امع  -ة 

م مػن اترخي ب اينوتحلق من ثبوث امعزز وذكل خالل مدت اكطاُا عرشػت  ظبُة امرشكة املعمتد يف احملاف ة

يف حال الاختال  تشلك جلية ظبَة حتكميَة مكوهة وتبوَغ اجلامعة معوة امتعوًظ وتلٍرر انوزية امعبَة، 

 وعىل هفلة امرشكة. امعلدمن ثالثة اظباء ًتفق عوهيا ظرفا 



25-   

ثالثة الا  دًيار، ساًرة املفعول ملدت ثالثػة  (3555و توزتم امرشكة تتلدمي كفاةل دخول امععاء مببوغ وكدٍر -ب   

 من اترخي تلدمي امعر .  شِور

حػاةل 15تًسػ بة وتتلػدمي كفػاةل حسػن تيفِػذ احملال عوهيا امععػاء توزتم امرشكة  -ة  %( مػن املميػة امتلدًٍرػة مال 

 ساًرة املفعول ظَةل فرتت امتعاكد. ىتبلو 

جٌليل ال حاةل توزتم امرش   -26  امس يوي. نولسطحسة امتلدٍر املبديئ و كة تدفع رسوم ال حاةل وامعواتع امللررت عىل ا 

27-   

ا يف  امتػب مني ثتراُػا رشاك اخػرىامتَػازاث  ب ًةيف حال وجود  -ب    ومل تػرد يف دعػوت امععػاء فػميكن ان تػذكُر

فادت مهنا عيد دراسة امعرو .  عروفِا مال 

خعار امرشكة احملػال عوهيػا امععػاء تػ اجلامعةتلوم   -ة  ، وفلػًا امتػب مني مػن املشػرتكني يف ب ايً رضر ًطػُة  ب ياب 

يف امعلػػد خػػالل فػػرتت مٌاسػػ بة وتوػػزتم امرشػػكة تػػدفع اكمػػل امتعوًضػػاث املسػػ تحلة عػػن  امػػواردت نورشػػوط 

 وك  تعاههبا هبا اجلامعة. ب يال رضار واحلوادج اميت تلع خالل مدت ناين امعلد يف 

  توكِع امرشكة عىل كرار ال حاةل.ساري املفعول فور  امتب منيًعترب   -ح 

هػهيم امتعَيػاث  تداًػةمعػة ومبػامغ تػب مِهنم يف س تلوم اجلامعة تزتوًد عدد امعاموني يف اجلا -د   ل عػام، ًضػا  ا 

 اجلدًدت.

وال جػػراءاث   وابل حػػ متوػػزتم امرشػػكة امزتامػػًا اتمػػًا ابمرشػػوط امػػواردت يف دعػػوت امععػػاء واملراسػػالث امالحلػػة  -28

حػاةلوتكػون  املعمول هبػا يف اجلامعػة،و  َاملشرتايث احلكومِة وامتعواميث امطادرت مبوجبامليطوص عوهيا يف ه ام   ا 

 امععاء عىل ب ساس:

 مدى تلِد امرشكة ابمرشوط ب عالٍ. -ب   

 امشِري ال كل. امتب منيسعر  -ة 

 وس بة املشاركة يف ال رابخ. -ح 

 َة.امتب مِي كدرت امرشكة ومسع ا  -د 

عادت  رشاكثرضورت ذكر ب سٌلء  -29  ثشلك رمسي وموثق. امتب منيا 

عوػٌلً تػب ن ُػذٍ ال عػداد كػاتةل نوػزايدت  مالس تئٌاسوذكل  تتوارخي مِالد امعاموني احلامَني يف اجلامعةمرفق كشف  -35

 واميلطان حسة ملتضَاث احلال.

ضاتة املؤمن عوَة كبل اترخي اى اء  تعًرف مٌفعة اموفات حبادج: ضاتة مسػببة فلػط ومبػارشت عػن فعػل  امتب منييف حاةل ا  ا 

شمل امتعوًظ تضعفي مبوغ امتب مني، عريض تدفع امرشكة فعفي كمية رظارئ عيَف خاريج ومٌ و  واموفػات  امتب مني، ٌو

 ، امفا ادلاخوَة، امشؽة، امثوراث املسوحة وب عٌلل امعيف.الافعراابثامياجتة عن احلرة ال ُوَة، 

 


