تعليمات رقم ( )2لسنة 2225

التعليمات التنفيذية لصندوق االدخار في الجامعة الهاشمية

صادرة بمقتضى المواد ( 6و  8و  )9من نظام صندوق االدخار للعاملين في الجامعة الهاشمية
رقم ( )082لسنة 2222

المادة ( :)0تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لصندوق االدخار للعاملين في الجامعة
الهاشمية ) ويعمل بها اعتبا اًر من تاريخ إقرارها.
المادة (:)2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه
ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

الجامعة :

النظام :

الصندوق :
اللجنة :

المشترك :
المادة (:)2

الجامعة الهاشمية

نظام صندوق االدخار في الجامعة
صندوق االدخار في الجامعة
لجنة إدارة الصندوق
هو العامل المشار إليه في المادة ( )2من النظام

تبدددأ السددنة الماليددة للصددندوق فددي أول كددانون الثدداني مددن كددل عددام وتنتهددي فدي آخددر
كانون األول من العام نفسه.

المادة (:)4أ -يطب دق علددى المعددامالت الماليددة للصددندوق أحكددام النظ دام المددالي المعمددول بدده فددي
الجامعة ،وبما ال يتعارض مع أحكام نظام الصندوق.

ب -تح ددتفظ وح دددة الش دديون المالي ددة ف ددي الجامع ددة بالس ددجالت وال دددفاتر اليدوي ددة وا لي ددة
وجميع القيود المالية األخرى الالزمة للصندوق.

ج -تعتم ددد التواقي ددع المعتم دددة عل ددى حس ددابات الجامع ددة لتاي ددات التوقي ددع عل ددى أوام ددر
التحويل والمعامالت المالية للصندوق.
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المادة (:)5أ -تصرف القروض بموجب النماذج التي تعدها وتعتمدها اللجنة.
ب -أن يتقدددم المشددترك بطلبدده حسددب النمددوذج المقددرر إلددى وحدددة الشدديون الماليددة فددي
الجامعة شريطة أن تنطبق عليده الشدروط الدواردة فدي نظدام الصدندوق والتعليمدات

التنفيذية.

ج -تحسددب للمشددترك مقدددار األربددائ والفواسددد علددى أسددا
د-

رصدديد المشددترك الفعلددي فددي

صندوق االدخار.

يوقع المشترك على إقرار خطي منه بتنازله عن قيمة األربائ أو الفواسد المتحققدة

لقاء سحبه مبلغ القرض من الصندوق.

المادة (:)6أ( -مد ددع م ارعد دداة أحكد ددام الفق د درة (ب) مد ددن المد ددادة ( )6مد ددن نظد ددام صد ددندوق االدخد ددار
للعاملين في الجامعة رقم ( )081لسنة .)2112
للمش ددترك ف ددي الص ددندوق الحص ددول عل ددى ق ددرض مس ددترد ال يتج دداوز قيمت دده نس ددبة

( )%011من مساهمته في الصندوق ،شريطة أن يكون قد مضى على اشدتراكه

في الصندوق مدة ال تقل عن ثالث سنوات.

ب -يسدددد القددرض الددذي يحصددل عليدده المشددترك علددى أقسدداط شددهرية خددالل م دددة ال
تتجاوز (ثالث سنوات) ،ويبدأ التسديد من الشهر التدالي للشدهر الدذي حصدل فيده

على القرض.

ج -ال يجوز للمشترك الحصول على قرض ثان إال بعد سداد قيمة القرض األول.

د -تحسدب قيمدة األربدائ المشدتركة علدى أسددا

رصديد المشدترك الفعلدي (الرصديد بدايددة

السددنة  +مس دداهمة الجامع ددة  +مسدداهمة المش ددترك خ ددالل السددنة) ويض دداف االيه ددا
متوسط قيمة المبلغ المسدد من القرض خالل نف

السنة.

المادة ( :)7مع مراعاة أحكام المادة ( )6من نظدام االدخدار المعمدول بده فدي الجامعدة يجدوز مدن
المشددترك قرض داً ميددر مسددترد ال تتجدداوز قيمتدده ( )%01مددن مجمددو مددا يسددتحقه مددن

(مدخراته ومساهمة الجامعة) شريطة ما يلي-:

أ -أن يكون قد مضى على خدمته في الجامعة مدة ال تقل عن سبع سنوات.

ب -أن ال يكون قد حصل على قرض سابق مير مسترد من الصندوق.
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المادة ( :)8مددع م ارعدداة أحكددام المددادة ( )7مددن هددذه التعليمددات ،يددتم صددرف القددروض المسددتحقة
أ-

للمشترك بعد قيامة بما يلي-:

تقديم كفيلين اثنين من المشتركين في الصندوق ال تقل مددة عمدل كدل منهمدا فدي

الجامعة عن سبع سنوات.

ب -توقيع المشترك المقترض إق ار اًر خطياً يتعهد فيه وكفياله برد المبالغ المصروفة لده
إذا تبددين ب ندده فقددد الحددق فددي أي منهددا ألي سددبب مددن األسددباب بموجددب أنظمددة

الجامعة ولم يقم بردها.

المادة (:)9أ -ال يجوز للكفيل الواحد أن تزيد عدد مرات كفالته عن مرتين ولشخصين فقط،
شريطة أن ال تقل الخدمة الفعلية للكفيل في الجامعة عن سبع سنوات.

ب -للجنددة حددق قب ددول الكفالددة المقدمددة أو رفض ددها إذا رأت أن الكفيددل ميددر مل دديء أو
مير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية بعد أخذ رأي مدير الشيون المالية.

ج -إذا تددرك أي مددن الكفيلددين العمددل فددي الجامعددة الهاشددمية أو كالهمددا ألي سددبب مددن

األسباب فعلى المقترض أن يقدم كفيالً آخدر تتحقدق فيده أحكدام المدادتين ()9 ،8

من هذه التعليمات.

د -في حال عدم تقديم كفيل بديل وفقاً لدن

الفقدرة (ج) مدن هدذه المدادة فيدتم حجدز مدا

نسبته ( )%01من قيمة القرض الممنوئ للمقترض من مستحقات الكفيل.

المادة (:)02

تبت اللجنة في الحاالت التي لم يرد عليها ن

في هذه التعليمات

2110/0/07
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