تعليمات صرف القروض من صندوق االدخار للعاملين

صادرة عن مجلس الجامعة استناداً للمادة ( ) 1من نظام المكافأة والتعويض وصندوق االدخار للعاملين
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية رقم ( ) 61لعام 3002
المادة  :تسمى هذه التعليمات (تعليمات صرف القروض من صندوق االدخار للعاملين في جامعة العلة
والتكن ل جيا األردني ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة :3
أ) تصةةرف القةةروض بم جةةو النم ة تع الةةذت تعةةده وتعتمةةده لهةةذه الصاي ة ل ن ة دار صةةندوق
االدخار في ال امع .
ب) تعتمد ل ن دار صندوق االدخار سعر الفائد علةى القةروض التةي تصةرف للمشةتريين فةي
الصةةندوق ويراعةةى عنةةد تعديةةد سةةعر الفائةةد السةةعر الةةذت يتقاأةةاه الصةةندوق علةةى م ال ة
الم دع لدى البن ك في بداي يل سن .
ً
يمةة ف ائةةد هةة ال
ج) ي ةة ل لل نةة ةةراض المشةةتريين روأةةا بةةدوأ ف ائةةد علةةى أ تنةة
المشتريين المت مع بالصندوق لمصلع المشتريين اآلخرين بالصندوق بعد التنال عنها.
يمة هةذه الف ائةد مةن الف ائةد
د) ي ل لل ن راض المشةتريين روأةا ً بف ائةد علةى أ تنة
المت مع الخاص به ال المشتريين والتي لم يتم التنال عنها.
ه) ي ة ل لل ن ة تلبي ة رمب ة المشةةتريين بايةةدام المبةةال المت مع ة لهةةم بالصةةندوق علةةى ن ةةا
المرابعة لةةدى الم سسةةات المصةةرفي التةةي تعمةةل بةةذلل وفةةي هةةذه العالة يمكةةن التنةةال عةةن
الف ائد المت مع لهم و االحتفاظ بها ليتم حسم الف ائد المتعقق على القةروض التةي يمكةن أ
يعصل ا عليها مستقبالً من تلل الف ائد.
المادة :32
أ) يعةةل للمشةةترك فةةي صةةندوق االدخةةار العص ة علةةى ةةرض مةةن الصةةندوق ةةري أ ال
تت ةةاول يمت ة نسةةب ( )%05مةةن رصةةيد مسةةتعقات (اال ةةترايات الشخصةةي  +ا ةةترايات
ال امع  +الف ائد واألرباح الم مع على هذه اال ترايات) علةى أ ال ي يةد مقةدار القةرض
على ( )15555عشر آالف دينار.
تا لةةم يكةةن المشةةترك حصةةل علةةى النسةةب الم ي ة المقةةرر مةةن يم ة مسةةتعقات مةةن مكاف ة
ب)
تع يض نهاية الخدمة ومةن مسةتعقات فةي صةندوق االدخةار والة ارد فةي تعليمةات صةرف
المكاف والتع يض وصندوق االدخةار للعةاملين فةي ال امعة النافةذ فيعةل لة العصة فقة
على رض من الصندوق ال تت اول يمت نسب ( )%50مةن رصةيد مسةتعقات وبعةد علةى
( )15555عشر آالف دينار.
ج) يسةةدد القةةرض الةةذت يعصةةل علية المشةةترك علةةى سةةات ةةهري متسةةاوي تقت ة مةةن راتبة
بعيث ال تت اول مد التسديد ثماني و ربع أ هراً.
د) يعل للمشترك جدول القرض ري أ ال يت اول النسب المنص ص عليها فةي المةاد ()3
من هذه التعليمات.
المادة  :1يصرف القرض للمشترك ري أ يك أ د مضى على ا تراي في الصندوق مد سن واحد
على األ ل.
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المادة :5
يجوز بقرار من المجلس بنا ًء على تنسييب اللجنيا اسيترمار ميا ي يزييد عين ( )%05سيبيين
أ)
بالمائا من أموال الصندوق في واحد أو أكرر من المجايت التاليا:
 .1شراء منان وعقارات.
 .5شراء األسهم والمساهما في أيا مؤسسا اقتصاديا عاما.
 .3إقاما مشاريع تسهم في تحسين مستوى المشتركين في الصندوق أو تؤدي خدمات لهم.
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رار م لس ال امع في جلست ر م ( )5552/5بتاريخ . 5552/0/6
رار م لس ال امع في جلست ر م ( )5550/5بتاريخ . 5550/2/52
رار م لس ال امع في جلست ر م ( )5510/3بتاريخ 5510/115/0م.

1

 .2اإلكتتاب بأسهم شركات عاما تحت التأسيس.
 .0أيا مجايت أخرى تنسبها اللجنا ويوافق عليها المجلس.
ب) تحدد صالحيا اللجنا في أي من المجايت الواردة في الفقرة (أ) من هيهه الميادة بميا ي يزييد
على ( )055.555دينار أو ( )%50من اإلجمالي الموجود بالصندوق وإها زاد المبلي عين
هلك ييرض على المجلس يتخاه القرار المناسب.
المادة  :6ي م ر و م أ عات لم تعال ها حكا هذه التعليمات ترف لى رئيس ال امعة التخةات القةرار
المناسو في نها.
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