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 رالالئحة التنظيمية لصندوق االدخا

 للموظفات والموظفين في جمعية معهد تضامن النساء األردني  

  2015ل(  لسنة /5رقم )

 -:1المادة 

ضامن تجمعية معهد  في للموظفات والموظفيناالدخار  صندوق الالئحة التنظيمية ل ه الالئحة التنظيميةسمى هذت
لجمعية على اإلدارية ل من قبل الهيئة ارهاعتبارا من تاريخ إقرا اويعمل به 2015( لسنة ل/5النساء األردني رقم )

 .تالي لها للمصادقة عليها اجتماعفي أول  للجمعيةالعامة  أن تعرض على

 الفصل األول 

 التعريفات 

  -:  2المادة 

أو  لقرينةالمعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل ا الالئحة التنظيمية هيكون للكلمات والعبارات الواردة في هذ
 على خالف ذلك : سياق النص 

ة التنمية لدى وزار  جمعية معهد تضامن النساء األردني المسجلة في سجل الجمعيات  :الجمعية
 .   2011 /11/10  بتاريخ 4تحت رقم  االجتماعية

   .للجمعية العامةالهيئة  :العامة  الهيئة
  .الهيئة اإلدارية للجمعية :الهيئة اإلدارية

 .رئيسة الجمعية  الرئيسة :
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ضامن جمعية معهد تفي  الموظفين /للموظفاتصندوق االدخار الالئحة التنظيمية ل :لالئحة التنظيميةا

 .النساء األردني
 . ةلتنظيمياهذه الالئحة أية تعليمات تضعها اللجنة وتقرها الهيئة اإلدارية لتطبيق أحكام  التعليمات :
 .عهد تضامن النساء األردنيجمعية مللموظفات والموظفين لدى صندوق االدخار  الصندوق:

 .  إلدارة الصندوق واإلشراف عليهالالئحة التنظيمية اللجنة المؤلفة بمقتضى أحكام هذه  للجنة:ا
ق لصندو إلدارة ا الالئحة التنظيميةة اللجنة المؤلفة بمقتضى أحكام هذه  /رئيسـ رئيسـ / ة اللجنة :

 واإلشراف عليه.
 .في الجمعيةن المرجع المختص في إحدى الوظائف : كل شخص يعين بقرار مالموظـفـ/ ة

 .  في عضوية الصندوق  يتقرر اشتراكه/ ها أو عضو في الجمعيةة  /موظفـكل  :المشتركـ/ ة 
ت أنظمة ولوائح وتعليماة  بموجب  /موظفـالتقاضاه ت /يـاألساسي الذي الشهري الراتب  الراتب :
 من أي نوع كان .  ة  /موظفـتقاضاه الـ/توال يشمل أي عالوة أو بدل أو حافز ي الجمعية
 اإلرث الرسمية .   الذين يتم تحديدهم بموجب حجة حصرالورثة  : ة/موظفـورثة ال
 %(  لحساب الصندوق .  5بواقع )ي المقتطع من راتب المشتركـ / ة المبلغ الشهر  :االقتطاع

عن كل من الراتب %( 5بواقع )لحساب الصندوق  الجمعيةبه ساهم المبلغ الشهري الذي ت :المساهمة
 مشتركـ / ة . 

لمشتركـ االشهري من راتب  االقتطاعبدء في الجمعية اعتبارا من تاريخ الفعلية سنوات الخدمة  الخدمة :
 .وافقة على طلب اإلشتراك بالصندوق المة بناء على  /

 

 الفصل الثاني
 تأسيس الصندوق وإدارته

  -:  3المادة 
أو أي عضو/ ة الجمعية  للموظفات والموظفين لدىيسمى صندوق االدخار  ينشا في الجمعية صندوق  .أ

 .يميةالالئحة التنظلغايات االدخار واالستثمار وفقا ألحكام هذه يتقرر الموافقة على إشراكـهـ / ا 
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 ق للموظفات والموظفين ومن يتقرر إشراكهم في الصندو يكون االشتراك في عضوية الصندوق اختياريًا  .ب
 .الجمعية

 -:  4لمادة ا
تسمى )لجنة إدارة صندوق  الجمعيةات  /وق واإلشراف عليه لجنة من موظفيـإدارة الصند تتولى -أ

 فيذيةالرئيسة التنتؤلف من خمسة أشخاص يتم تعيينهم بقرار من الهيئة اإلدارية  بتنسيب من االدخار( 
 لصندوق .على أن يكون من بينهم أحد/ ى موظفيـ /ات الجمعية والمحاسب أو أمينة ا

    .ئهاين أعضالها فور تعي اجتماعل وأمينـ / ة للصندوق في أو ة للرئيسة  /تخب اللجنة رئيسـ/ة لها ونائبـتن -ب

 تجتمعتحدد اللجنة مواعيد دورية الجتماعاتها العادية وتجتمع بحالة طارئة كلما دعت الضرورة لذلك و  -ت
ا مرفق   على دعوة خطية من ثالثة من أعضائها، أو بناءاً تها / هاـ / في كلتا الحالتين بدعوة من رئيس

 بها جدول أعمال االجتماع.

ة للجنة  ا /لجنة على أن يكون من بينهم رئيسـال يكتمل نصاب االجتماع إال إذا حضره أغلبية أعضاء ال -ث
ي ف ا  /ـهة  اللجنة أو من ينوب عن /راتها باألكثرية ويكون صوت رئيسـوتصدر اللجنة قراأو نائبهـ /تها 

 .  األصواتا مرجحا في حال تساوي  /ـحال غيابه

تها راسالة سر للجنة من بين أعضائها لتتولى / يتولى  مسؤولية حفظ ملفات اللجنة وم ـ/يتم تعيين أمين  -ج
ت وتحضير المعلومات التي تساعدها في دراسة الطلبات التخاذ القرار المناسب بشأنها وتحضير دعوا

ى ضاء وكتابة محاضر الجلسات وتوقيعها ومتابعة األمور اإلدارية األخر االجتماعات وتبليغها لألع
 ة. والسجالت في الجمعيالملفات وتنظيم المتعلقة باللجنة وحفظها في مكان آمن وفقا إلجراءات حفظ 

 -:5المادة 

 تناط باللجنة المهام والصالحيات التالية : 

 ادرة بموجبها.والقرارات الص الئحة التنظيميةتطبيق أحكام هذه ال -أ
 استثمار أموال الصندوق في مجاالت االستثمار المأمونة وحسب األصول القانونية .  -ب
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ة داريمناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق وعرضها على الهيئة اإل -ت
 على مشتركي الصندوق.  توزيعها للمصادقة عليها  و 

 .التنظيمية  لالئحةاقتراح تعديل هذه ا  -ث
 أية مهام أخرى تتعلق بتحقيق أهداف الصندوق وغاياته . -ج

 -:6المادة 
 أ . تزول صفة العضوية في اللجنة بقرار من الرئيسـ / ة  في إحدى الحاالت التالية : 

 . االستقالة الخطية من عضوية اللجنة وموافقة الرئيسـ / ة عليها . 1
 من األسباب . . انتهاء الخدمة في الجمعية ألي سبب 2
 . التغيب عن حضور ثالث جلسات متتالية دون عذر مقبول . 3
 . استبدال العضو بعضو آخر بقرار من الرئيسـ / ة . 4
/ ا  ضويتهـب. تعين الهيئة اإلدارية  بناءًا على تنسيب من الرئيسـ / ة  بديال للعضو / ة التي / الذي زالت ع 

 من تاريخ زوال العضوية .في اللجنة خالل مدة ال تزيد عن شهر 
 

 الفصل الثالث
 موارد الصندوق وحساباته

  -: 7المادة 
 تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية : 

 الشهرية لحساب الصندوق .   جمعيةمساهمة ال .1
 لحساب الصندوق  ـ / ةاالقتطاع الشهري من راتب المشترك .2
رباح الصندوق في البنوك والشركات المالية واأل العوائد التي تتحقق على إيداعات واستثمارات أموال .3

 المتأتية  من استثمارات أموال الصندوق المختلفة .
أية تبرعات أو هبات أو مخصصات ترد إلى الصندوق ويتقرر قبولها على أن ال تتعارض مع   .4

 التشريعات الناظمة لعمل الجمعية.  
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 عية لدعم الصندوق.أية مبالغ إضافية توافق عليها الهيئة اإلدارية للجم .5

 -: 8المادة 
ي فتبدأ السنة المالية للصندوق اعتبارا من اليوم األول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي  -أ

 ( كانون األول من تلك السنة.31)
تفتح للصندوق سجالت محاسبية وفق األصول المحاسبية المتعارف عليها منفصلة عن سجالت  -ب

مدققي الحسابات ولجنة التدقيق الداخلي و  الجمعيةقيق الداخلي من وتخضع حساباته للتد الجمعية
 تنظيم حسابات الصندوق . الجمعية محاسب  ويتولى للجمعيةالمعتمدين 

ما المفوضين بالتوقيع عن الجمعية وهالمستندات والمعامالت المالية المتعلقة بالصندوق يوقع على  -ت
فة إلى ق أو من ينوب عنهما في حال غياب أي منهما إضادو ة الصنـ / ة الهيئة اإلدارية  وأمينـ / رئيس

  :على النحو التاليأي من رئيسـ /ة أو أمينـ /ة صندوق لجنة صندوق اإلدخار 
 ـ/ هاحال غيابهـ / ها في هتأو نائب الهيئة اإلدارية ة /ـتوقيع )أ( : رئيس  . 
  : )تهـ / ها في  حال غيابهـ/ ها أو نائب /في الهيئة اإلدارية للجمعية صندوق أمينة توقيع )ب.  
 )أمينـ/ ة صندوق لجنة صندوق اإلدخار. رئيسـ / ة لجنة صندوق اإلدخار أو:  توقيع )جـ 

 

 الفصل الرابع
 ايقاف االشتراك في الصندوق 

 -:9المادة 
لى عالجمعية لمدة تزيد في الصندوق في الحاالت التي ال يتقاضى فيها راتبا من  ة  /ـيوقف اشتراك الموظف

ية الشهر   اـ / شتراك في الصندوق مقابل دفع قيمة اقتطاعاتهفي اإلا  /استمرارهـق للجنة الموافقة على الشهر ويح
 ضمن ترتيبات خاصة تضعها اللجنة لهذه الغاية .  الجمعيةو/أو مساهمات 

 

 

 



 2015ل( لسنة /5االدخار رقم)  التنظيمية لصندوق  الالئحة

 

 

Page | 7  

 25/4/2015يخ بتار  1/12/2015والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 6/79رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 

 

 

 الفصل الخامس
 خدمات الصندوق ونشاطاته

 -:10المادة 
 س األعمال والنشاطات التالية :للصندوق أن يمار 

 أ. أية عمليات استثمارية أو أعمال أو نشاطات تتناسب مع غايات وأهداف الصندوق بهدف تحقيق الربح . 
 بقرار من اللجنة وفقًا لألسس التالية : ـ / ات ب. منح السلف للموظفين

 نة.سعن في الصندوق مدة ال تقل  ـ / ة أن يكون قد مضى على اشتراك الموظف .1
 أن ال يتجاوز مبلغ السلفة النسب التالية من المبالغ المتجمعة للموظف بتاريخ منح السلفة : .2
 40 ( سنوات.3المشتركين في الصندوق لمدة تقل عن ) ـ / ات % للموظفين 
 50 ( سنوات وتقل عن ثماني سنوات.5المشتركين في الصندوق لمدة ) ـ / ات% للموظفين 
 60 ( سنوات فأكثر. 8شتركين في الصندوق لمدة )الم ـ / ات % للموظفين 
 التقدم بطلب للحصول على سلفة جديدة إال بعد استيفاء الشروط التالية : ـ / ة ال يجوز للموظف .3
  من السلفة السابقة 75 ما ال يقل عن ت  /يكون قد سدد ت / أن % 
 يدةصل السلفة الجدر المسددة من السلفة السابقة من أوان تستوفى المبالغ غي. 

( شهرا ويبدأ سداد 12يسدد الموظف السلفة الممنوحة له على أقساط شهرية خالل مدة أقصاها ) -ث
 األقساط اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه منح السلفة . 

إذا انتهت خدمة الموظف ألي سبب كان قبل تسديد السلفة فان الرصيد المستحق يصبح واجب السداد  -ج
 .  الديه ـ / ة قتطع الرصيد من أية مبالغ تستحق للموظفت جمعية أنفورا ولل

 تقدم طلبات االقتراض من الصندوق على النماذج المعدة لهذه الغاية  -ح
 ال يتم منح السلفة إال بعد صدور قرار من اللجنة . -خ

 
 
 
 



 2015ل( لسنة /5االدخار رقم)  التنظيمية لصندوق  الالئحة

 

 

Page | 8  

 25/4/2015يخ بتار  1/12/2015والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 6/79رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 

 

 

 الفصل السادس
 التعويضات المستحقة لألعضاء

 -:11المادة 

من  اقتطعت في الصندوق ) أي المبالغ التي االمبالغ المتجمعة لحسابه اـ / نتهاء خدمتهـ / ة  عند إيدفع للموظف
إذا انتهت  ا ـ /في الصندوق (، واألرباح العائدة له ـ / اكمساهمة له الجمعيةها توالمبالغ التي دفع ـ / ا رواتبه

 ألحد األسباب التالية : ـ / ا خدماته
 جتماعي المعمول به . اإلحالة على التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان اال -أ
 االستقالة الموافق عليها من قبل المرجع المختص. -ب
 عدم اللياقة الصحية بموجب التقارير الطبية األصولية المعتمدة لدى الجمعية. -ت
 الوفاة و في هذه الحالة تدفع المستحقات للورثة الشرعيين للموظفـ / ة  المتوفى / ية.  -ث

 

  -وذلك وفقًا للنسب التالية : 

دة ال % من اإلقتطاعات ومساهمة الجمعية واألرباح النسبية المتحققة إذا إنهت الخدمات بعد م100 –أ 
 تقل عن عشر سنوات من اإلشتراك في الصندوق.

 سنوات .  10سنوات ولم تتجاوز  5% إذا زادت مدة الخدمة عن 75ا نسبه م –ب 
 دة قد تجاوزت ثالث سنوات. % إذا لم تتجاوز المدة خمس سنوات شريطة أن تكون الم50 –ج 
 

 -:12المادة 
هـ / ا رواتب يدفع للموظفـ / ة عند انتهاء خدماتهـ / ا في أي من الحاالت المبينة أدناه المبالغ التي اقتطعت من

 لحساب الصندوق فقط .

 الفصل أو فقد الوظيفة .  .أ

 . االشتراكوظفـ/ ة قبل مرور ثالث سنوات على ممن ال االستقالة  .ب
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 الهيئة اإلدارية للجمعية بناءًا على تنسيب اللجنة.وافق عليه أخر ت أي سبب .ت

 -:13المادة 
ه في الصندوق وفق أحكام هذ ـ / احقوقه ـ / اخالل أي سنة مالية تصرف له ـ / ة إذا انتهت خدمة الموظف

 ه ما يستحق%( من مستحقاته عن السنة التي انتهت خدماته فيها ويصرف ل25التعليمات بعد حجز ما نسبته )
 منها عند ظهور نتائج الحسابات الختامية.

 -:14المادة 
رباح والخسائر الصافية سنويا وتقيد في حساب المشتركين بنسبة معدل الحقوق العاملة يجري احتساب األ

 .منهم في الصندوق في العام المعنيالمستثمرة لكل 

 الفصل السابع
 أحكام عامة

 -:15المادة 

من الصندوق إال بعد  ا  /ـحقوقه ـ / ا ألي سبب من األسباب فال تصرف لهـ/ ة وظفإذا انتهت خدمة الم
لنموذج األصول وعلى ا وفق للجمعيةعلى شهادة براءة ذمة بتسوية كافة االلتزامات المترتبة عليه  ا  /ـحصوله

 .المعد لذلك

 -:16المادة 
 جل خاص بها . ة اللجنة على مراسالتها ويكون لمراسالتها س /يـ/ توقع رئيسـ -أ
ليها عويتولى التوقيع بإسم صندوق االدخار  المالية الخاصة بالصندوق ميع العقود وااللتزامات تبرم ج -ب

 .ن بالتوقيع عن الصندوق يالمفوض

 -:17المادة 
ول حتوصياتها  للهيئة اإلدارية الرئيسة التنفيذيةمن خالل في حالة حل الصندوق ألي سبب كان تقدم اللجنة 

خذ تأن ت  الهيئة اإلداريةتصرف بموجودات الصندوق واإلجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن وعلى كيفية ال
 .في الصندوق  ات  /المشتركينالجمعية و القرار المناسب بما يحفظ حقوق 

 -:18المادة 
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 .في نهاية كل سنة مالية للصندوق  ات /ـاللجنة بيانا بأرصدة المشتركينتعد 

 -:19المادة 
رباح أوما يلحق هذه المساهمة من الجمعية من الوظيفة تعتبر مساهمة  فصلبسبب ال ة/ـت خدمة الموظفإذا انته

 جزءا من موارد الصندوق .

 -: 20المادة 
بحيث تحقق أفضل عوائد  الجمعية معتمدة لدى أحد المصارف التودع أموال الصندوق في حساب مستقل في 

 ممكنة.

 -:21المادة 
جه استثمارية( مع الصندوق هو أو زو ) ا أن يكون طرفا في معاملة ماليةأي من أعضائه يحظر على اللجنة أو

 أو أي من أقاربه من أي درجة من درجات القرابة .

 -:22المادة 
  -: اللجنة ة  المستندة إلى توصية  /المدير/ة التنفيذيـبناءًا على تنسيب  يئة اإلداريةهلل

 .ات ـ/لموظفينلمكتسبة ـوق الـلى أن ال يؤثر التعديل على الحقـع نظيميةالئحة التعديل أحكام هذه الــت –أ 
ى أن ال تتعارض أو عل ظيميةالالئحة التنراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذه تـالقرارات التي إصدار  –ب 

 .تخالف األنظمة والتعليمات النافذة

 -:23المادة 
نسيب من تبناءًا على  الالئحة التنظيميةليها نص في هذه في الحاالت التي لم يرد ع الفصل للهيئة اإلدارية حق

 .المستند إلى توصية من لجنة صندوق اإلدخار الرئيسة التنفيذية
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 أمينـة سر الجمعية    ة            محررة النص التشريعي/مستشارة الجمعية     رئيسـة الجمعي

 اإلسم : كلثم مريش             اإلسم: أسمى خضر                         اإلسم : انعام عشا

 التوقيع:                       التوقيع :                   التوقيع : 

 التاريخ :                          التاريخ :                                     التاريخ :

 

 

 الجهة المعنية / المرجع التاريخ البيان الرقم
الالئحة التنظيمية لصندوق  1

 االدخار

 2015ل ( لسنة /5)  

 تم إقرارها بتاريخ
  30  /3  /2015 

 قرار الهيئة اإلدارية في إجتماعها رقم
 بتاريخ 2015 /79/ 6 

)على أن ال يعمل بها لحين توفر الموارد 
 الالزمة للجمعية(.

 30/1/2015 تاريخ النفاذ 2
 قرار الهيئة العامة في إجتماعها العادي رقم  25/4/2015 مصادقة الهيئة العامة 3

1/12   /2015 
توفر الموارد  )على أن ال يعمل بها لحين

 الالزمة للجمعية(.
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