
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  التعليمات التنفيذية

  لصندوق اإلدخار في جامعة البلقـاء التطبيقية



    صندوق ا�دخار

 

 

٣٤٥  

  

   جامعة البلقاء التطبيقيةالتنفيذية لصندوق ا�دخار فيتعليمات ال
   نظام صندوق ا�دخار للعاملينمن) ٩و٨و٦ (وادصادرة بمقتضى الم

  ٢٠٠٣لسنة ) ١٧٤(في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 
  

 جامعة البلقاء التنفيذية لصندوق ا�دخار للعاملين فيتعليمات ال(تسمى ھذه التعليمات  ):١(المادة 
  ًويعمل بھا اعتبارا من تاريخ صدورھا) التطبيقية

 ما لم تدل أدناهالمعاني المخصصة لھا ھذه التعليمات التالية حيثما وردت في  للكلماتيكون  ):٢(المادة 
  -:ذلكالقرينة على غير 

   جامعة البلقاء التطبيقية :ةالجامع

 نظام صندوق ا�دخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية: النظام

  .الجامعة صندوق ا�دخار للعاملين في  :ندوقالص

  لجنة إدارة الصندوق: اللجنة

عضو الھيئة التدريسية وعضو ھيئة الباحثين والموظف المصنف والموظف  : المشترك
  .طوع ممن ھم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكاملالمعين براتب شھري مق

  .سنوات في الجامعة) ١٠(المشترك الذي أمضى مدة � تقل عن : الكفيل

الفوائد واDرباح المجمعة + مساھمة الجامعة + اشتراكاته الشخصية : مستحقات المشترك
  عليھا  

ن شھر كانون الثاني من كل سنة تنتھي في تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم اDول م ):٣(المادة 
  .اليوم الحادي والثFثين من شھر كانون اDول من العام نفسه

  ):٤(المادة 

يطبق على المعامFت المالية للصندوق أحكام النظام المالي المعمول به في الجامعة فيما �   .أ 
  .يتعارض مع أحكام النظام

سجFت والدفاتر اليدوية واKلية وجميع القيود تحتفظ وحدة الشؤون المالية في الجامعة بال  .ب 
  .المالية اDخرى الFزمة للصندوق

تطبق صFحيات التوقيع المعتمدة على حسابات الجامعة لغايات التوقيع على أوامر التحويل   .ج 
 .وجميع المعامFت المالية للصندوق

ه إلى وحدة الشؤون المالية في  يتقدم المشترك الراغب با�ستفادة من خدمات الصندوق بطلب):٥(المادة 
  .الجامعة على النماذج المعدة لذلك

  .تحسب للمشترك مقدار اDرباح والفوائد على أساس رصيده الفعلي في الصندوق ):٦(المادة 

  

  الصرف من الصندوق

من مستحقاته في الصندوق إذا أمضى % ٥٠للجنة أن تصرف للمشترك ما � يزيد على  ):٧(المادة 
  .ل عن عشر سنوات في خدمة الجامعةمدة � تق

% ١بعد حسم (بتاريخ استحقاقھا ) ٧(تصرف المبالغ المستحقة وفقا لما ورد في المادة  ):٨(المادة 
، وفي حال عدم كفاية اWمكانيات المالية تصرف على دفعات تحدد )منھا كنفقات ادارية

  .اللجنة مقدارھا وتاريخ استحقاقھا

ِيحق لمن صرف له مبلغ يعادل اقل من نسبة ال◌◌  ):٩(المادة  أن يحصل على المبلغ المكمل % ٥٠ٍٍ
  .لھذه النسبة

  .تحسب اDرباح والفوائد على اDرصدة المتبقية للمشترك بعد سحبه المبالغ المقررة ):١٠(المادة 

  

  ا�قتراض من الصندوق



  التعليمات

 

 

٣٤٦  

مدة � تقل على عشر سنوات، الذي أمضى في خدمة الجامعة ، للجنة منح المشترك ):١١(المادة 
  .من مستحقاته في الصندوق% ٥٠قرضا � تزيد قيمته على 

تحدد اللجنة سعر الفائدة على القروض التي تصرف للمشتركين قي الصندوق مع مراعاة  ):١٢(المادة 
  سعر الفائدة الذي يتقاضاه الصندوق على أمواله المودعة لدى البنوك

لى إقرار خطي منه يتنازل بموجبه عن قيمة اDرباح أو الفوائد المتحققة يوقع المشترك ع ):١٣(المادة 
  .على مبلغ القرض من الصندوق

يسدد القرض الذي يحصل عليه المشترك على أقساط شھرية متساوية تخصم من الراتب  ):١٤(المادة 
على  يبدأ التسديد من الشھر الذي يلي شھر الحصول أنوفي مدة أقصاھا ثFث سنوات، على 

  .القرض

  .� يجوز للمشترك الحصول على قرض ثان إ� بعد سداد قيمة القرض اDول ):١٥(المادة 

  

  احكام ختامية

� تصرف المبالغ التي تقرر اللجنة صرفھا بموجب ھذه التعليمات إ� بعد تحقق الشروط  ):١٦(المادة 
  :التالية

على إقرار رسمي بأنه ) اتالذي تقرر الصرف له بموجب ھذه التعليم(توقيع المشترك   .أ 
مع الفوائد المترتبة عليھا في حال (ويتعھد بردھا ، قبض ھذه المبالغ على سبيل السلفة

في حال فقدانه الحق في أي منھما Dي سبب من اDسباب بموجب اDنظمة ) ا�قتراض
  . المعمول بھا في الجامعة

ن المشتركين، ممن امضوا مدة أن يضمن التزامه المشار إليه في الفقرة السابقة اثنان م  .ب 
بموجب كفالة عدلية يتعھدان فيھا برد ، � تقل على عشر سنوات في خدمة الجامعة

وتفويض مدير . المبالغ المذكورة إلى الجامعة إذا فقد المشترط الحق فيھا ولم يردھا
  .وحدة الشؤون المالية باستيفاء ھذه المبالغ من مستحقاتھما المالية لدى الجامعة

وللجنة ، لغايات تطبيق المادة السابقة � يجوز للمشترك أن يكفل أكثر من شخصين  ):١٧(مادة ال
رفض صرف أي مبلغ من الصندوق إذا لم تقتنع بكفاية الضمانات المقدمة من المشترك 

  . من خدمات الصندوقةالراغب با�ستفاد

  . التعليمات نص في ھذهعليھارد ي التي لم الحا�تفي الجامعة يبت رئيس   ):١٨(المادة 

  

  

  


