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 صندوق إسكان العاملين في جامعة مؤتة لنظام  ة التعليمات التنفيذي 

 ( 23/ب( والمادة )13( والمادة )11صادرة استنادا لنص المادة )

 2003( لسنة 171جامعة مؤتة رقم ) نظام صندوق إسكان العاملين فين م

 21/2/2022( تاريخ  2022/ 12/2021رقم )  الجامعةبموجب قرار مجلس  صادرة
 

 

( ويع ل  صننندوق إسننكان العاملين في جامعة مؤتةالتنفيذية لنظام   تعليماتال)التعلي ات  تسمم ه ه     :(1المادة )

 إقرارها.بها  ن تاريخ 

يكون للكل ات والعبارات التالية حيث ا وردت في ه   التعلي ات ال عاني ال خصممصممة لها هدنا   ا ل     (:2لمادة )ا 

  :تدل القرينة عله غير  لك

  .جا عة  ؤتة :الجامعة
  . جلس الجا عة :المجلس

صمندو  إسمكان العا لين في الجا عة ال ن مم ب قتأمه هحكا  نصا  صمندو  إسمكان العا لين في جا عة    :الصنندوق
 .2003( لسنة 171 ؤتة رق  )

  .لجنة إدارة الصندو  :اللجنة
 اللجنة.رئيس  :الرئيس

 ا عأو هيئة التدريس هو ال وصف   ن هو فمممي خد مممة الجا عمممة وي ممم ل ال وصف بعقد إ  :الجامعةالعامل في  
  .نصت  روط عقد  عله  لك

 الصندو .العا ل في الجا عة وال  ترك في  :المشتننرك
   .ج يع ال  تركين في الصندو  :العامة الهيئة 

ه   قة في     ستقلا   البناء ال قا  للسكن ال خصي لل قترض  ن الصندو  و ن يعممموله  سمممواء هكان  ن  ا  :السكن
 قائ .بناء 

  :(3المادة )

سمجلت  الية هخر  تراها اللجنة أمرورية و نها    ةيحتفص الصمندو  بالسمجلت وال سمتندات ال الية التالية وهي  أ.

 يلي: ا 

 . ستندات الصرف .1
 .إيصا ت القبض  .2
 .سجل بد ت ا نتساب وا  تراكات  .3
 .سجل الحركات اليو ية .4
 .دفتر هستا   .5
 .دفتر هستا   ساعد  .6

 
 

( سمممنة  ن تاريخ ال سمممتند هو  15بال سمممتندات واايصممما ت والسمممجلت ل دة   تقل عن )  الصمممندو  يحتفص.  ب

ا للتعلي ات واننص ة ال ع ول بها في    ا ل  يكن هناك  نا عات ب ممنها    الجا عة،اايصمال ول  إتلفها بعد  لك وفقا

  .ال ختصةلد  ال حاك  

ونتائج  بعد توقيعها  ن ال وصف ال ختص سجلت  الية هصولية  تعتبر وسائل التخ ين في الحاسوب   :(4المادة )

 . عت دة وفق ال روط ال تبعة في الجا عة
 

 

 



المجالسمعتمد دائرة أمانة سر   

ا ل ا  :(5المادة )  :ييلتحدد كيفية صرف هي  بلغ  ن ه وال الصندو  وفقا

 .تكون ع لية الصرف ب وافقة اللجنة .1

   ن هعأمماء اللجنة عله  ةثلث ال الي  ن قبلتدقق  عا لت الصممرف قبل إصممدار سممند الصممرف والتحويل   .2

  انقل.

 .يكون سند الصرف  ع  اا بالوثائق انصلية الرس ية ال ؤيدة للصرف .3
 

تتوله اللجنمة هع مال ال  مممممتريمات والعطماءات وفق اليمايمات التي حمددهما النصما  وب ما يتوافق  ع    :(6المنادة )

الت ممريعات الناف ة به ا الخصمموص، ولها هن تفوض ه   الصمملحية لثلثة  ن هعأممائها عله هن تصمماد  اللجنة  

  ال من.عله توصياته  وقراراته  في ه ا 
 

  (:7المادة )

رية لكل  ن ه ين الصممندو  وه ين السممر تحددها وتعدلها اللجنة حسممب  ا ترا  صممرف  كافمة  ممه يجو  للجنة .1

ا  قابل ال ها  وانع ال التي يقو ان   .بها ناسبا

يجو  للجنة تكليف هي  ن هعأمائها هو العا لين في الصمندو  هو الجا عة هو غيره  القيا  بمي هع ال ل صملحة   .2

 .الصندو   قابل  كافمة  الية تحددها اللجنة

 .يجو  تكليف العا لين في الصندو  بالع ل هثناء إجا ته  لقاء  كافمة تحددها اللجنة .3
 

 

يجو  للجنة ال وافقة عله صمرف سملف  ني  ن هعأمائها هو العا لين في الصمندو  للقيا  بمع ال هو    :(8المادة )

خد ات هو  مراء لوا   نغراض الصمندو  عله هن تسمدد السملفة حسمب انصمول بعد تقدي  الوثائق ال ؤيدة نوج   

 .الصرف
 

  (:9المادة )

آو هي  ن قنوات    الجا عة،ل التع ي   ن رئاسممة  يت  ااعلن عن  وعد تقدي  طلبات وصممرف القروض  ن خل .أ

 التواصل ال تاحة  ع ال  ترك.

وخلل ال دة ال  نية ال حددة في إعلن    ،يقد  طلب الحصمول عله القرض للجنة وفق الن و   ال قرر  ن قبلها . ب

 القروض.

ال نصمموص  يعتبر ال وجان العا لن في الجا عة في حك  ال ممخص الواحد نغراض الحصممول عله القرض   . ج

 (  ن ه   التعلي ات.11علي  في ال ادة )
 

(  ن  11ال ادة )يت  إجراء  فاأمملة بين ال تقد ين  ن ال  ممتركين ل نق القرض لليايات الواردة في    :(10المادة )

 ه   التعلي ات وحسب  ج وع النقاط وفق انسس التالية:

 نقطة. 15هعله هقد ية الخد ة في الجا عة وبواقع نقطة عن كل سنة وبحد  .1
 ( نقطة.25نقاط لكل سنة وبحد هقصه ) (3هقد ية ا  تراك في الصندو  وبواقع ) .2
 ( نقطة في حال عد  الت لك.20( نقاط في حال الت لك و )10 د  ت لك ال تقد  للسكن وبواقع ) .3
 ( نقطة.20( نقاط وال ت و  هو انر ل وال طلق وله ا هو د بواقع )10يعطه انع ب ) .4
 ( نقاط وبحد هقصه هربعة هو د.5يعطه كل ولد  ن ال ين يعيله  ال  ترك ) .5

 

 

ا هو البناء وفق السكن/ي نق القرض لل  ترك ليايات  راء انرض هو العقار (:11المادة )  للأوابط التالية:  ا

تحمدد اللجنمة  قمدار القرض لل  مممممترك بنماء عله عمدد ال تقمد ين للقتراض وال بمالغ ال ماليمة هو السمممممكن هو  .1
 الصندو . ساحة انرض ال توفرة لد  

 ( خ سون هلف دينار.50,000تكون قي ة القرض قبل احتساب الفائدة بحد هعله ) .2



المجالسمعتمد دائرة أمانة سر   

 هري.( ثلثين أعف الراتب ااج الي ال 30هن   تتجاو  قي ة القرض ) .3
  هر( يقس  عليها إج الي ال بلغ.180( سنة )15تكون  دة السداد للقرض بحد هقصه ) .4
 %  ن الراتب ااج الي ال هري.50هن   تتجاو  قي ة القسط ال هري  .5
 %( سنويا وتأاف عله قي ة القرض وفقا لل عادلة التالية: 5تحتسب هرباح عله القرض ال  نوح ب عدل ) .6

 ال دة )عدد السنوات( x عدل الربق  xالقرض  انرباح = قي ة        
 هقساط التا ينج لة ال بلغ = قي ة القرض + انرباح +         
للجنة هن تعطي قروأمما بنصا  ال رابحة ااسممل ية  حسمموبة ب ا يحقق عائدا  سمماويا للنسممبة الواردة في   .7

 (  ن ه   ال ادة.6الفقرة )
 يت  خص  انرباح اللحقة عله فترة السداد في حال قيا  ال قترض بالسداد ال بكر. .8
 يجو  للجنة ع ل تسوية عند  نق قرض جديد هخر لنفس ال  ترك. .9

 

 

 (:12المادة )

وفق ن و   تعمد  اللجنمة لهم   اليمايمة يوقع  ن قبمل في القرض ال  نوح لل  مممممترك  يت  إعمداد سمممممنمد قرض   .أ

 ال قترض واثنين  ن العا لين في الجا عة.

 يقد  ال قترض أ انات للقرض ال  نوح ل  وعله النحو التالي: . ب

 رهن انرض هو العقار لصالق الصندو . .1

في الجا عة تتأمم ن تفويض بخصمم  القسممط ال ممهري في حال تخلف ال قترض   تقدي  كفيلين  ن العا لين .2

 عن هي قسط.

تقدي  تفويض للصمندو  بتحويل  سمتحقات   ن ا دخار و كاف ت نهاية الخد ة في حال انتهاء خد ات   ن   .3

 الجا عة ني سبب  ن انسباب.

 ن ال الية.تفويض الصندو  باقتطاع قي ة القسط  ن الراتب ال هري في وحدة ال ؤو .4

 هي أ ان  إأافية تراها اللجنة  ناسبة. .5

للجنة هن تقو  بالتا ين عله حياة ال قترض و/ هو العقار/السممممكن ال ي هقا   هو قا  ب ممممرائ  بالقرض ال ي  . ج

 القرض،ب ا   يقل عن  قدار    وال   ل، وا نجراف الحريق،أمممد هخطار   الصمممندو ،حصمممل علي   ن  

عله هن تأمماف هقسمماط التا ين ال سممتحقة   ال خاطر،هو تعرض العقار لتلك    ة،الوفاليايات تسممديد  في حالة  

 علية إله  قدار  بلغ القرض.
 

 

 :  وفق للأوابط التالية للجنة  نق قرض  الي ليايات صيانة العقار :  (13المادة ) 

 ( ع رة ه ف دينار.10,000تكون قي ة القرض قبل احتساب الفائدة بحد هعله ) .أ

 ( ع رة هأعاف الراتب ااج الي ال هري.10تتجاو  قي ة القرض ) هن   . ب

  هر( يقس  عليها إج الي ال بلغ.60( سنوات )5تكون  دة السداد للقرض بحد هقصه ) . ج

 %  ن الراتب ااج الي ال هري.50هن   تتجاو  قي ة القسط ال هري  . د

ة القرض وفقا لل عادلة %( سمممنويا وتأممماف عله قي 5تحتسمممب هرباح عله القرض ال  نوح ب عدل ) . ه

 التالية: 

 ال دة )عدد السنوات( x عدل الربق  xانرباح = قي ة القرض             

 ج لة ال بلغ = قي ة القرض + انرباح            
 

للجنة هن تعطي قروأما بنصا  ال رابحة ااسمل ية  حسموبة ب ا يحقق عائدا  سماويا للنسمبة الواردة في   . و

   ال ادة.) (  ن ه   الفقرة

 يت  خص  انرباح اللحقة عله فترة السداد في حال قيا  ال قترض بالسداد ال بكر. . ز
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 يجو  للجنة ع ل تسوية عند  نق قرض جديد هخر لنفس ال  ترك. . ح

وفق ن و   تعد  اللجنة له   الياية يوقع  ن قبل  في القرض ال  نوح لل  ممممترك  يت  إعداد سممممند قرض  . ط

 العا لين في الجا عة.ال قترض واثنين  ن 

 تفويض الصندو  باقتطاع قي ة القسط  ن الراتب ال هري في وحدة ال ؤون ال الية. .ي

تقدي  تفويض للصمندو  بتحويل  سمتحقات   ن ا دخار و كاف ت نهاية الخد ة في حال انتهاء خد ات   ن   .ك

 الجا عة ني سبب  ن انسباب.
 

 

    (14المادة )

%  ن عوائد ا  متراكات وانرباح ال تحققة  ن ن ماط الصمندو  في نهاية كل 50يحتفص الصمندو  بنسمبة   .أ
 سنة كحقو  للصندو .

%  ن عوائد ا  ممتراكات وانرباح ال تحققة  ن ن مماط الصممندو  عله ج يع ال  ممتركين  50يت  تو يع   . ب
 وفقا لألصول ال حاسبية في نهاية كل سنة.

 

 

 التالية:  تراك العا ل ال نسحب  ن الصندو  لل رة الثانية وفقا للأوابط للجنة ال وافقة عله إعادة ا  :(15المادة )

  رور عا ين عله انقل عله انسحاب   ن الصندو . .أ

 يعا ل  عا لة ال  ترك الجديد في الصندو . . ب

عله الرغ    ا ورد في الفقرة )ب(  ن ه   ال ادة وفي حال رغب العا ل ال نسمحب  ن الصمندو  إعادة   . ج

 بالغ ا  مممتراك السمممابقة التي قبأمممها ودفع ال بالغ ال الية عن ا مممتراكات فترة ا نقطاع فيعتبر  ج يع  

   تركا في الصندو   ن تاريخ ا تراك  انول.

 

 .لل جلس البت في الحا ت التي ل  يرد عليها نص في ه   التعلي ات  :(16المادة )

 

 


