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 جمعية

 معهد تضامن النساء األردني

 سياسة ومعايير
  التعامل مع طلبات السلف المالية الشخصية

 2018لسنة   (م س /4 رقم )
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 ومعاييرسياسة 

 2018لسنة  (م س/4 ) رقم  التعامل مع طلبات السلف المالية الشخصية

تفصيلية تحدد سياسة ومعايير التعامل مع السلف و نصوص أ حكامأأية ظمة الحالية من ننظراً لخلو األ
الالئحة التنظيمية لصندوق اللجنة باستثناء المالية الشخصية من قبل موظفات وموظفي الجمعية 

الذي لم يفعل بعد، وحيث  ل(/5) والالئحة التنظيمية لصندوق االدخار رقم ،(ل /7رقم )االجتماعية 
على حساب الراتب وتعاونًا مالية شخصية سلف على  للحصولطلبات الموظفات والموظفين تكررت 

ية غير ربحية ومواردها الصعبة ومراعاة لكون الجمع االقتصاديةفي ظل الظروف مع الزميالت والزمالء 
المنح وأحكام  التفاقياتمحدد القيمة والمجاالت طبقًا كذلك حدودة بدرجة كبيرة وصرفها مضبوطة وم

فقد تقرر القانون وتحقيقا للتوازن بين الحاجات الملحة الطارئة للموظفات والموظفين وإمكانيات الجمعية 
بهدف ومعايير تحكم القرار الصادر بشأن هذه الطلبات  كسياسةالتالية اعتماد السياسة العامة والمعايير 

 للجميع:الفرص  وتكافؤوالمساواة ة تحقيق العدال

لدى الجمعية تسمح بذلك بحيث تتوفر في السلفة توفر موارد مالية  طلبلموافقة على يشترط ل .1
 .تالية لمدة ال تقل عن سنةاإلنفاق غير مستحقة حسابات الجمعية قيمة السلفة وتكون 

 ثالث سنواتأن يكون / تكون طالبـ / ة السلفة موظفًا / موظفة في الجمعية لمدة ال تقل عن  .2
  الطلب.قبل تاريخ تقديم 

ثالثة ال مرة واحدة كل إالسلفة الشخصية ألي موظف أو موظفة  تتم الموافقة على طلبال  .3
  أكثر من طلب.على سلفة عند وجود  الحصولوية لمن لم يسبق له / لها وتعطى األول سنوات

قيمة السلفة مدة الخدمة بحيث ال تتجاوز  السلفة الشخصيةطلب الموافقة على  عند يراعى .4
 .عن كل سنة خدمة راتب شهر مقدار
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المقبوض في الشهر السابق  ضعفي الراتب الشهري قيمة السلفة بأية حال ما يعادل ال تتجاوز  .5
 آالف دينار أردني. 4000لتاريخ تقديم الطلب وال تزيد عن 

عشر  اثنيمدة أقساط شهرية  الشخصية علىال يجوز أن تتجاوز مدة تسديد السلفة المالية  .6
ريطة تقديم ش (شهر 24)ة على مدة أقصاها سنتان فقاالمو  استثنائيةويمكن بصورة ،  شهرا  

 . الجمعية من داخل أو خارج الجمعيةعليها  /كفيل شخصي توافق عليه
االقدمية من معايير أولوية االستحقاق للموافقة على السلفة المالية الشخصية وفي حال اعتبار  .7

 تم ترك العمل تحصل من أي مستحقات وتطبق باقي االحكام كما وردت في السياسة المعتمدة.
 الجمعية.في  الغايةلهذه  النموذج المعد السلفة علىيقدم طلب  .8
عاملة الموظفين فأة ماأو العاملين / العامالت بمك يـ / تعامل المتعاقدين / ات مع الجمعية .9

  اعاله.التسليف شريطة أن تنطيق الشروط والمعايير العامة المشار إليها لغايات 
 اصخمسة أشخعدد المنتفعين / المنتفعات من هذه الفرصة أكثر من  يتجاوزال يجوز أن  .10

   الوقت.في ذات 
السلفة من حيث القيمة اإلجمالية وشروط التسديد ومدة السداد كافة شروط وأحكام تحديد يتم  .11

وقيم األقساط وشخصية الكفيل والتعهد المطلوب توقيعه والتفويض بالحسم المباشر من الراتب 
المستند إلى المعلومات والبيانات التنفيذية  تنسيب الرئيسةبناءًا على وفقًا لقرار الهيئة اإلدارية 

 لمسؤول المالي ومسؤولة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية. االالزمة المقدمة من 
الشروط وتوقيع طالبـ / ة السلفة على جميع المستندات  استيفاءال يتم صرف السلفة إال بعد  .12

العالقة معايير ذات المطلوبة وفقًا للقرار الصادر بشأن الطلب ووفقًا للتشريعات والسياسات وال
 في الجمعية.  النافذة
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