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  تعليمات صرف القروض من صندوق االدخار للعاملين
 نظام المكافأة والتعويض وصندوق االدخار للعاملين من( 41) صادرة عن مجلس الجامعة استناداً للمادة

 3002لعام  (461)في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية رقم 
االدخار للعاملين في جامعة  العلة   تعليمات صرف القروض من صندوق ) تسمى هذه التعليمات :1المادة 

 .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها( والتكن ل جيا األردني 
 :2المادة 

تصةةرف القةةروض بم جةةو النمةة تع الةةذت تعةةده وتعتمةةده لهةةذه الصايةة  ل نةة   دارة صةةندوق  (أ 

 .االدخار في ال امع 

رف للمشةتريين فةي تعتمد ل ن   دارة صندوق االدخار سعر الفائدة علةى القةروض التةي تصة (ب 

الصةةندوق ويراعةةى عنةةد تعديةةد سةةعر الفائةةدة السةةعر الةةذت يتقاأةةاه الصةةندوق علةةى  م الةة  

 .الم دع  لدى البن ك في بداي  يل سن 
ي ةة ل لل نةة    ةةراض المشةةتريين  روأةةاً بةةدوأ ف ائةةد علةةى  أ تنةة    يمةة  ف ائةةد هةة ال   (ج 

 .لصندوق بعد التنال  عنهاالمشتريين المت مع  بالصندوق لمصلع  المشتريين اآلخرين با

ي  ل لل ن    راض المشةتريين  روأةاً بف ائةد علةى  أ تنة    يمة  هةذه الف ائةد مةن الف ائةد  (د 

 .المت مع  الخاص  به ال  المشتريين والتي لم يتم التنال  عنها

ي ةة ل لل نةة  تلبيةة  رمبةة  المشةةتريين بايةةدام المبةةال  المت معةة  لهةةم بالصةةندوق علةةى ن ةةا   (ه 

الم سسةةات المصةةرفي  التةةي تعمةةل بةةذلا وفةةي هةةذه العالةة  يمكةةن التنةةال  عةةن  المرابعةة  لةةدى

الف ائد المت مع  لهم  و االحتفاظ بها ليتم حسم الف ائد المتعقق  على القةروض التةي يمكةن  أ 

 .يعصل ا عليها مستقبالً من تلا الف ائد
 :32المادة 

العق بطلو  يدام مةا يتعقةق لة  مةن الصةندوق فةي البنة ك والم سسةات المصةرفي   للمشترك (أ 

 . التي تتعامل وفق الشريع  اإلسالمي 

يعق للمشترك في صندوق االدخار العص   على  رض من الصندوق بدوأ وائةد  و  ربةا   (ب 

+ االشترايات الشخصةي  ) من رصيد مستعقات %( 05) شريط   أ ال يت اولالقرض نسب 
علةى  أ ال ي يةد مقةدار ( الف ائد واألربا  الم مع  على هذه االشترايات+ هم  ال امع  مسا

 3.عشرة آالف دينار( 15555) القرض على

 .شهرياً على رصيد المشترك المتبقي في الصندوق نهاية كل شهرتعسو األربا  والف ائد  (ج 

طةةم مةةن راتبةة  يسةةدد القةةرض الةةذت يعصةةل عليةة  المشةةترك علةةى   سةةات شةةهري  متسةةاوي  تقت (د 

الدد ي يلصددل فيدد  علددى  تبدددأ مددا نهايددة الشددهر شةةهراً ( 84)بعيةةال ال تت ةةاول مةةدة التسةةديد 
 .القرض

( 3)يعق للمشترك جدول  القرض شريط   أ ال يت اول النسب  المنص ص عليها فةي المةادة  (ه 

 .من هذه التعليمات

لصندوق مدة سن  واحدة يصرف القرض للمشترك شريط   أ يك أ  د مضى على اشتراي  في ا :4المادة 

 .على األ ل
  0:4المادة 

سدبييا %( 05)يجوز بقرار ما المجلس بناًء على تنسديب اللجندة اسدترمار مدا ي يزيدد عدا  (أ 
 :بالمائة ما أموال الصندوق في والد أو أكرر ما المجايت التالية

 .شراء مناا وعقارات .1

 .شراء األسهم والمساهمة في أية مؤسسة اقتصادية عامة .2

 .إقامة مشاريع تسهم في تلسيا مستوى المشتركيا في الصندوق أو تؤدي خدمات لهم .3

 .اإلكتتاب بأسهم شركات عامة تلت التأسيس .4

                                                 
 . 6/0/2554بتاريخ ( 2/2554) رار م لس ال امع  في جلست  ر م  1
 . 24/4/2550بتاريخ ( 2/2550) رار م لس ال امع  في جلست  ر م  2
 .م22/3/2523بتاريخ  بالتمرير رار م لس ال امع   3
 .م0/112/2510بتاريخ ( 3/2510) رار م لس ال امع  في جلست  ر م  4
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 .أية مجايت أخرى تنسبها اللجنة ويوافق عليها المجلس .0

ما هد ه المدادة بمدا ي يزيدد ( أ)تلدد صاللية اللجنة في أي ما المجايت الواردة في الفقرة  (ب 
ما اإلجمالي الموجود بالصندوق وإ ا زاد المبلد  عدا %( 20)دينار أو ( 0550555)على 

 . لك ييرض على المجلس يتخا  القرار المناسب
 ي   م ر  و م أ عات لم تعال ها  حكا  هذه التعليمات ترفم  لى رئيس ال امعة  التخةات القةرار  :6المادة 

 .المناسو في شأنها


