
  2003لعام ) 171(رقم  نظام

من قانون الجامعات ) 26( المادةصادر بمقتضى /العاملين في جامعة مؤتة إسكانصندوق  نظام

 2001لسنة) 42(الرسمية رقم  األردنية

  

ويعمل به من ) 2003العاملين في جامعة مؤتة لسنة  إسكاننظام صندوق (هذا النظام  يسمى -1المادة

  .لرسميةتاريخ نشره في الجريدة ا

ما لم  أدناهللكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها  يكون-2المادة

  :تدل القرينة على غير ذلك

  .مؤتة جامعة:       الجامعة

  .مجلس الجامعة:      المجلس

  .هذا النظام أحكامالعاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى  إسكانصندوق :    الصندوق

  .الصندوق إدارةلجنة :      ةاللجن

  .رئيس اللجنة:      الرئيس

  الموظف ممن هو فـي خدمـة الجامعـة ويشـمل     أوعضو هيئة التدريس :   في الجامعة العامل

  .نصت شروط عقده على ذلك إذاالموظف بعقد       

  .من العاملين في الجامعة و المشترك في الصندوق األردني:    المشتــرك

  .تركين في الصندوقالمش جميع:    العامة الهيئة

  .مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة:      رالمدي

البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعـولهم سـواء   :       السكن

  .شقة في بناء قائم أممنزال مستقال  أكان      

ون االشتراك يك) ة مؤتةالعاملين في جامع إسكانصندوق (ينشأ في الجامعة صندوق يسمى  -أ-3المادة

  .فيها فيه اختياريا للعاملين

  .هذه الصالحية إليهمن يفوض  أويمثل الصندوق لدى الغير الرئيس  -ب

  :ما يلي إلىالصندوق  يهدف -4المادة

  .السكانتقديم القروض للمشتركين لغايات  -أ

  .نالمساكن وتأجيرها للعاملين او تمليكها للمشتركي وإنشاءشراء العقارات وتمليكها  -ب

  .تشجيع العاملين في الجامعة على االدخار في الصندوق -ج



  :لموارد المالية للصندوق مما يليا تتكون -5المادة

  .االشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين -أ

  .هذا النظام ألحكامالقروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا  -ب

ويوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها  إليهالتي ترد الهبات والمنح والتبرعات -ج

  .أردني كانت من مصدر غير إذا

  .عوائد القروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين -د

  .الصندوق أموالعوائد استثمار  -هـ

م المجلس عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميه واإلشرافالصندوق  إدارةتتولى  -أ-6المادة

  .لمدة سنتين قابلة للتجديد

  .مينـا للسرأللصندوق و وأمينارئيسا ونائبا له  أعضائهاتنتخب اللجنة من بين  -ب

  :والصالحيات التالية المهاماللجنة   تتولى -7المادة

  .رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها -أ

وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طـرح العطـاءات    بنيةاأل وإقامةشراء العقارات  -ب

  .هذا النظام ألحكامتأجيرها للعاملين في الجامعة وفقا  او وتملكيها للمشتركين في الصندوق

الالزم لسير عمل الصندوق من العاملين في الجامعة بمن في ذلـك مـدقق    اإلداريتعيين الجهاز  -ج

  .الحسابات

المجلـس التخـاذ    إلـى الهيئة العامة لرفعه  إلىالموازنة السنوية للصندوق وتقديمه  مشروع إعداد -د

  .القرار المناسب بشأنه

  .عليها واإلشرافتحديد الدفاتر المحاسبية الالزمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها  -هـ

  .الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس أموالاستثمار  -و

  .إجرائهأي جرد ترى اللجنة ضرورة  أورد السنوي تدقيق نتــائج الجـ -ز

دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها والبت في طلبات االشتراك وبيع المسـاكن   -ح

  .الجامعة في للمشتركين وتأجيرها للعاملين

  .المجلس إلىدراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها  -ط

  .الصندوق بأعمالذات عالقة  أخرى أمورفي أي النظر  -ي



 ويتكـون كل شـهر    األقلنائبه عند غيابه، مرة على  أواللجنة بدعوة من رئيسها،  تجتمع  -8المادة

يكـون مـن بيـنهم     أنعلى  أعضائهاما ال يقل عن خمسة من  بحضور النصاب القانوني الجتماعاتها

  .األقل على أعضائها واتأصنائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية  أوالرئيس 

  .تعده اللجنة لهذه الغاية أنموذجاللجنة على  إلىيقدم طلب االشتراك في الصندوق  -أ-9المادة

  .الشهري للمشترك األساسيمن الراتب %) 5(يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته  -ب

لـى تنسـيب   يستحق المشترك عوائد عن اشتراكاته في الصندوق وفقا لما يقرره المجلس بنـاء ع  -ج

  .اللجنة

يحق للمشترك وبطلب يقدمه وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته والعوائد المترتبة عليها  -د

  .ال يكون للصندوق أي حقوق في ذمته أن بقرار من اللجنة شريطة

 أنمـوذج بناء على طلب يقدمه المشترك علـى   اإلسكانيتم منح القرض للمشترك لغايات  -أ-10المادة

  .عده اللجنة لهذه الغايةخاص ت

  -:التالية األولوياتتؤخذ بعين االعتبار عند منح القرض للمشترك  -ب

  .عدم تملك المشترك عقارا يصلح سكنا مناسبا في محافظة الكرك -1

  .في االشتراك في الصندوق األقدمية -2

  .األعزبالمتزوج على  -3

  .في خدمة الجامعة األقدمية -4

تتعلق  أخرى أمور وأيصرفه ومدة سداده  أسسلمقدار القرض وعوائده  األعلىالحد  يحدد -11المادة

  .الغاية بناء على تنسيب اللجنة لهذه به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس

تقررهـا   إداريـة لقاء عوائد  اإلسكانللمشتركين لغايات  بإقراضهاالصندوق  أموال تستثمر -12المادة

تأجيرهـا للمشـتركين فـي     أولبيعها  األبنيةقامة إبشراء العقارات و وأ يداعها لدى البنوكإب أواللجنة 

  .لتنفيذ أي مشاريع تعود بالنفع على المشتركين أوالجامعة 

 وأمينبقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس  إالالصندوق  أموالال يجوز صرف أي مبلغ من  -أ-13المادة

الرئيس بالتوقيع بدال من الرئيس في حال غيابه ويقـوم   نائب الصندوق على مستندات الصرف ويقوم

  .الصندوق عند غيابه أمينسر اللجنة بالتوقيع بدال من  أمين

  .الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية أموالتحدد كيفية صرف أي مبلغ من  -ب

  .رقابة ديوان المحاسبة إلىتخضع حسابات الصندوق  -ج



للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم الستعمالــه سكنـــا  زيجو  -أ-14المادة

  .واحدة دفعه خاصاً وفي هذه الحالة يدفع القرض

الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التـي   واألحكامتطبق الشروط  -ب

مـن  ) ب(المحددة في الفقـرة   ألولوياتاقروضا على ان تراعى  بصفتها يبيعها الصندوق للمشتركين

  .من هذا النظام) 10(المادة 

  :على المقترض ما يلي يترتب -15المادة

  .األولىيرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة  أن -أ

 األقسـاط يفوض المدير، تفويضاً ال رجعة فيه وحتى تسديد القرض، بأن يقتطع مـن راتبـه    أن -ب

  .أخرىومصاريف  نفقاتوأي رية المستحقة عليه الشه

  .ال يقوم بأي تصرف يؤثر على حقوق الصندوق أن -ج

اشتراه بالقرض الممنوح له قبل  أو إقامةيبيع السكن الذي  أويرهن  أنيجوز للمقترض  ال -أ-16المادة

  .اللجنة بموافقة تسديد كامل مقدار القرض اال

تتوافر فيـه شـروط    آخرمشترك  إليالعقار المرهون للصندوق للجنة ان توافق على نقل ملكية  -ب

  .االقتراض

سبب كان فعليه تسـديد   أليانتهت خدمته فيها  أوترك المقترض الخدمة في الجامعة  إذا -أ-17المادة

يحسم هذا المقدار من مستحقاته في صندوق االدخـار   أن أونقدا  بذمته مقدار المبلغ المتبقي للصندوق

ذلك المبلغ يوقع تعهدا بدفع الرصيد على  مقدار نهاية الخدمة وفي حال عدم كفايتها لتسديدومن مكافأة 

  .شهرية أقساط

أي التزامات مالية  أو األقساطمن هذه المادة، بتسديد ) أ(في الفقرة  إليهالمقترض، المشار  أخل إذا -ب

القرض بقرار من اللجنة لضـمان  تزيد على ستة اشهر متتالية فيتم بيع السكن محل  لمدة مستحقة عليه

  .المجلس لهذه الغاية يضعها سستسديد مقدار القرض وذلك وفقاً أل

مفصـال عـن    تقريراالهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة  إلىاللجنة  تقدم-18المادة

  .وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية الختامية الصندوق والبيانات المالية

من كل سنة  األولىخالل الثالثة اشهر  األقلالهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة على  تجتمع  -أ-19لمادةا

لقرار تتخذه اللجنة ويتكون النصاب القانوني الجتماعاتها بحضـور   استناداً بناء على دعوة من الرئيس

عشر يوماً  أربعةفيؤجل لمدة  ولاألفي االجتماع  النصاب لم يتكون هذا وإذا ألعضائهاالمطلقة  األغلبية

  .بلغ عدد الحاضرين مهما من التاريخ المحدد لالجتماع ويعتبر االجتماع الثاني قانونياً



  :لهيئة العامة العادي على ما يلياجتماع ا أعماليشتمل جدول  -ب

  .المالية المنتهيةمناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية والميزانية العامة للصندوق للسنة  -1

  .تقرير مدققي الحسابات إلىاالستماع  -2

  .بحث الموازنة التقديرية للسنة التالية -3

  .ذات عالقة بأعمال الصندوق أخرىموضوعات  إي -4

  .الحاضرين أعضائها أصواتتتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية  -ج

بنـاء   أوقرار من اللجنة  إلىالرئيس استناداً  تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بدعوة من -1-د

مشتمالً  األعمالاللجنة، ويرفق بالدعوة جدول  إلىيقدم  أعضائهامن %) 25( عن على طلب ما ال يقل

من الموعد المحدد لالجتماع وال يجوز بحـث   أسبوع قبل على الموضوعات التي ستتم مناقشتها وذلك

  .جتماعاال أعمالأي موضوع غير وارد في جدول 

تتخذ  أنعلى  أعضائها أغلبيةيتكون النصاب القانوني الجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور  -2

  .الحاضرين أعضائها أصواتمن %) 75( بأغلبية قراراتها وتوصياتها

من هذه الفقرة خالل سـاعة  ) 2(لم يكتمل النصاب القانوني لالجتماع المنصوص عليه في البند  إذا -3

  .االجتماع ملغى هذا عد المحدد فيعتبرمن المو

قـام بشـرائه    أو أقامـه بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي  يتم -20المادة

بما ال يقـل عـن    واالنجرافاتالحريق والزالزل  أخطار ضد بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق

 أقسـاط تضـاف   أنعلى  المخاطر عرض العقار لتلكت أومقدار القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة 

  .مقدار مبلغ القرض وتعتبر جزءا منه إلىالتأمين المستحقة عليه 

 األقسـاط القانونية بحق المتخلفـين عـن تسـديد     اإلجراءاتالحق في ان تتخذ جميع  للجنة-21المادة

  .سند القرض لنصوص وفقا األسبابسبب من  أليالشهرية 

لس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبمـا ال يتعـارض مـع    المج يبت -22المادة

  .أحكامه

هذا النظام علـى ان   أحكامالالزمة لتنفيذ  التعليماتالمجلس بناء على تنسيب اللجنة   يصدر -23المادة

  .معها او تتعارض أحكامهال تخالف 

 األردنيةالجامعة  أنظمةنظام تطبيق بعض ( من ) 2(من المادة ) أ(من الفقرة ) 5(البند  يلغى-24المادة

تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعـول   أنعلى  1990 لسنة )24(رقم ) على جامعة مؤتة 



النظام وخالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من  هذاألحكام استبدال غيرها بها وفقا  أو إلغاؤهايتم  أن إلى

 .تاريخ نفاذ مفعوله
 


