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 )الباب األول(

 تأسيس الصندوق ومقره وأهدافه

 -:(1)مـادة 
استنادًا لقرار مجلس إدارة  2000تأسس في المملكة األردنية الهاشمية في عام 

ووفق األهداف  18/4/2000( تاريخ 9غرفة تجارة اربد المتخذ في جلسته رقم )
المنصوص عليها صندوق تكافلي له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يسمى 

 .ةتكافل االجتماعي للتجار صندوق ال
 -(:2)مـادة 

 .فقطمقر الصندوق غرفة تجارة اربد 
 -(:3مـادة )

يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل بين االعضاء المشتركين فيه من التجار 
االعضاء في الغرفة وموظفيها بما يكفل توفير الرعاية االجتماعية الالئقة لهم 

 من بعدهم عند حدوث الوفاة الحد اعضائه. وألسرهم
  



 )الباب الثاني(

 االشتراك في الصندوق وشروطه

 -(:4مـادة )
ولرسم المسددين لرسوم  لألعضاءيكون االشتراك في الصندوق اختياريًا  .1

 التسجيل في الصندوق ولرسوم االشتراك في غرفة تجارة اربد.
ويحق لموظفي الغرفة الذين هم على رأس عملهم عند صدور هذه التعليمات  .2

 إذاللموظف االستمرار باالشتراك في هذا الصندوق بعد تركه للعمل في الغرفة 
 رغب في ذلك، بشرط ان يكون قد خدم في الغرفة عشر سنوات فأكثر.

في ال يحق للمشترك الذي يزيد عمره عن سن الستين ميالدية ان يشترك  .3
 الصندوق ألول مرة.

على من يرغب باالشتراك في الصندوق ان يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك  .4
 بأحكامالى سكرتارية الصندوق مصدقا حسب االصول، يقر فيه بااللتزام 

التعليمات، كما يحدد فيه المشترك بوضوح اسم الشخص او االشخاص 
المستفيدين في حالة الوفاة وعلى ان يقدم تعهدًا خطيًا بأنه ليس لديه أي اصابة 
بعجز كامل او مرض مزمن على ان يقوم مجلس ادارة الصندوق بتعيين 

 الطبيب المنتدب وتحديد اتعابه.
ارة الصندوق ويعتبر العضو مشتركا في تعرض طلبات االشتراك على مجلس اد .5

 ودفعه الرسوم المقرردة. اريخ الموافقة على طلبه واعتمادهالصندوق من ت
على الموظف المسؤول عند استالم طلب االشتراك ان يتأكد من شخصية  .6

 المشترك وان يوقع على النموذج الخاص امامه.
يومًا ولم يبت المجلس  (60انقضت مدة ) إذايعتبر طلب االشتراك مقبواًل حكمًا  .7

 بشأنه.
ال يجوز تغيير او تعديل او الغاء أي من محتويات الطلب اال بواسطة كتاب  .8

خطي من العضو المشترك موجه الى مجلس ادارة الصندوق وموقعًا امام 
الموظف المختص في الصندوق وال تسري هذه التعديالت اال بعد موافقة 

 المجلس على الطلب المقدم.
 ر االستمرار باالشتراك بالصندوق بعد تركه العمل اذا رغب في ذلك.يحق للتاج .9

 

 



 )الباب الثالث(

 التزامات االعضاء املشتركين في الصندوق 

 -(:5مـادة )
( دينارًا أردنيًا عند االشتراك تكون رصيدًا له في 50يدفع كل مشترك مبلغ )

بين المشتركين الصندوق ويتم صرف مبلغ خمسة دنانير على كل حالة وفاة من 
في الصندوق من هذا المبلغ على ان ال يعاد مبلغ الخمسين دينارًا األولى ويبقى 

 كرصيد له.
 

 -(:6مـادة )
يسدد الصندوق مبلغ خمسة دنانير من رصيد كل عضو مشترك بتاريخ حدوث 

 الوفاة لكل حالة وفاة تحدث بين االعضاء.
 

 -(:7مـادة )
دينارًا تقوم سكرتارية الصندوق بتوجيه كتاب  (25عند وصول رصيد المشترك الى )

للعضو  وسيلة من وسائل االتصاالت المتاحة بأيةاو  تذكير خطي بالبريد المسجل
( دينارًا مرة اخرى خالل شهر من تاريخ 50المشترك حتى يرفع رصيده الى (

 الكتاب.
 

 -(:8مـادة )
( وعندما يصل رصيده الى 7لم يسدد العضو المشترك التزامه حسب المادة ) إذا
وسيلة من وسائل  بأيةاو ( دينارًا يوجه له إنذار خطي بالبريد المسجل 15)

بعلم الوصول للتسديد خالل شهر فقط من تاريخ الكتاب حتى االتصاالت المتاحة 
 ذلك من حقوق. علىال يفقد عضويته في الصندوق وما يترتب 

 

 -(:9مـادة )
وصدددل اشدددتراكه فدددي الصدددندوق الدددى خمسدددة  إذاالصدددندوق  فددديالمشدددترك عضدددويته  يفقدددد

دنددانير ولددم يعددزز رصدديده بالوصددول الددى خمسددين دينددار بعددد تبليغدده للمددرة االولددى والمددرة 
الثانية بضرورة تعزيز اشتراكه شدريطة ان يكدون قدد مضدى مدابين التبليغدين مددة ثالثدون 

 يوما.
 

 -(:10مادة )
عضددو المشدددترك تحدددديث المعلومددات الخاصدددة بددده باسددتمرار واضدددافة ايدددة يجددب علدددى ال

 معلومات جديدة عنه.



 

 

 )الباب الرابع(

 لألعضاءاملزايا التي يكفلها الصندوق 

 -(:11مادة )
يدفع الصندوق المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد خمسة دنانير من كل عضو 

 حدوث الوفاة.مشترك في الصندوق بتاريخ 
 

 )الباب الخامس(

 انتهاء العضوية

 -(:12)مـادة 
 ينتهي العضوية بوفاة العضو المشترك في الصندوق. .1
او استقال من  أكثر( سنوات او 10يحق للموظف الذي خدم في الغرفة لمدة ) .2

 رغب في ذلك. إذاعمله ان يستمر في االشتراك 
 

 )الباب السادس(

 الجمعية العمومية

 -(:13مـادة )
تتكون الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الصندوق والمسددين اللتزاماتهم 

 ( أعاله.8المالية حسب النص الوارد في المادة )
 

 -(:14مـادة )
 -تختص الجمعية العمومية بمايلي:

 انتخاب مجلس االدارة. .1
 تصديق التقرير المالي السنوي بعد مناقشته. .2
 السنوي والتصديق عليه.مناقشة التقرير االداري  .3
من مجموع  ون بالماية + واحدحق تعديل مواد التعليمات بطلب من خمس .4

االعضاء المشتركين في الصندوق او بطلب من اغلبية اعضاء مجلس االدارة، 
 .إدارة الصندوق  أي )النصف + واحد( من اعضاء مجلس

 



 
 

 -(:15مـادة )
شهر نيسان من تدعى الجمعية العمومية من قبل المجلس الى اجتماع عادي خالل 

كل عام للنظر في االمور المدرجة على جدول االعمال وعلى امانة سر المجلس 
 بأسبوعينتوجيه الدعوة كتابيًا مع جدول االعمال لكل مشترك قبل الموعد المحدد 

كما يجري التبليغ بواسطة  في الصحف المحلية كعلى االقل، كما يعلن عن ذل
 الهاتف سواء مكالمة هاتفية او رسالة هاتفية او فاكس.

 

 -(:16مادة)
تدعى الجمعية العمومية من قبل المجلس الى اجتماع عادي بطلب من 

خمسون ( من اعضاء المجلس او بناء على طلب خطي مقدم من واحد)النصف+
الصندوق لبحث امور هامة تبين في االعضاء المشتركين في بالماية + واحد من 

الدعوة وال يجوز في مثل هذا االجتماع بحث أي امور خارجة عن نطاق موضوع 
 الدعوة.

 

 -(:17مادة)
( من 1+  %50حضرته االغلبية ) إذايكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيًا 
ذااالعضاء المسددين اللتزاماتهم المالية  يؤجل لم يتوفر النصاب القانوني  وا 

االجتماع لمدة اسبوع ويكون االجتماع بعد ذلك قانوينًا مهما بلغ عدد الحضور بعد 
االعالن عن ذلك في الصحف المحلية )بعد تبليغ الجمعية العمومية عن طريق 

 .الهاتف سواء مكالمة او رسالة هاتفية او فاكس او ايميل(
 

 -(:18مادة)
ذاتصدر قرارات الجمعية العمومية بأكثرية اصوات الحاضرين  تساوت االصوات  وا 

 يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
)يستثنى من هذه المادة قرار حل الصندوق وتصفيته حيث يرجع الى الباب الخاص 

 بذلك(
 

 -(:19مادة )
النتخابات تؤلف هيئة خاصة من الجمعية العمومية في االجتماع الذي تتم فيه ا

 .من قبل مجلس ادارة الغرفة للمجلس لمراقبة سير االنتخابات وفرز االصوات
 



 
 

 -(:20مادة )
يحق لمن يرغب بالترشح ان يكون قد مضى على انتسابه للصندوق دورة كاملة، مدة 

 .سنتين كاملتين وفي الدورة التي تليها فال يوجد ما يمنع من ترشيحه
 

 -(:21مادة )
االصوات تشطب فقط االسماء التي تزيد عن العدد المطلوب في االوراق عند فرز 

 كما تعتبر االوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة.
 

 -(:22مادة )
في الظروف القاهرة التي تمنع اجتماع الجمعية العمومية يستمر مجلس االدارة في 

وي العام خالل شهر واحد على االكثر نسعمله كالمعتاد، على ان يعقد االجتماع ال
 من تاريخ زوال تلك الظروف.

 
 )الباب السابع(

 إدارة الصندوق 

 -(:23مادة )
يشرف على الصندوق مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من  -أ

جميع االعضاء المنتسبين في الصندوق والمسددين اللتزاماتهم المالية وال يجوز 
 ان يستمر في مجلس االدارة اكثر من دورتين متتاليتين. لعضو مجلس االدارة

ن مجلس إدارة لهذا يسبب كان يتم تعي أليوفي حالة عدم اجراء االنتخابات  -ب
 إلدارةالصندوق من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة إربد من المنتسبين له 

الصندوق واالشراف عليه لمدة سنتين متتاليتين بغض النظر عما ورد بالمادة 
 أعاله.

 

 -(:24مادة)
يتقدم المترشح لعضوية الصندوق بطلب ترشيحنفسه من الساعة الثامنة صباحا ولغاية 
الساعة الثانية ظهرا وليوم واحد فقط يتم االعالن عنه مع دفع مبلغ خمسون دينار رسوم 

 ن يكون مسدد لالشتراك بالكامل، اي يرصد حسابه لغاية خمسون دينار.ترشيح وعلى ا
 

  -(:25مادة )



ظهرا ويجرى بعدها الفرز  3-8في اليوم الذي يليه تجرى االنتخابات من الساعة 
 مجلس ادارة الغرفة. بأشراف

 
 

 -:(26مادة )
مكانه يحالة استقالة عضو او وفاته يحل ة عضوية المجلس سنتان شمسيتان وفمد

اما في حالة تزكية أعضاء  العضو الذي يليه في مجموع االصوات من االحتياط.
مجلس إدارة الصندوق بدون انتخاب يتولى مجلس إدارة غرفة تجارة إربد تعيين 

 عضوًا محل العضو المستقيل او المتوفي او المنتهية عضويته.
 

 -(:27مادة )
من مجلس االدارة تدعى الجمعية العمومية  أكثرفي حالة استقالة خمسة اعضاء او 

 .النتخاب مجلس ادارة جديد
 

 -(:28مادة )
ينتخب مجلس االدارة في اول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للسر وأمينًا 

 للصندوق.
 

 -(:29مادة)
يعقد المجلس اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على االقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك 

من رئيس المجلس، على ان يرفق بالدعوة جدول االعمال وذلك من قبل بطلب 
موعد االجتماع بثالثة ايام على االقل ويستثنى من ذلك االجتماعات الطارئة، 
وللمجلس الحق في تشكيل لجان، كما ويحق له تفويض صالحياته او جزء منها 

 لهذه اللجان.
 

 -(:30مادة )
ال يكون االجتماع قانونيًا اال بحضور الرئيس او نائبه في حالة غيابه او أمين  .1

السر في حالة غيابهما، شريطة حضور نصف عدد االعضاء على االقل 
ذا، باألغلبيةوتصدر القرارات  تساوت االصول يرجح الجانب الذي فيه رئيس  وا 

 الجلسة.
 بأربعةجلس خالل فترة اسبوع لم يكتمل النصاب كما ورد أعاله، فيجتمع الم إذا .2

 .به وأمين السرئاالعضاء سنًا وذلك في غياب الرئيس ونا أكبراعضاء يترأسهم 



يفقد عضو مجلس اإلدارة عضويته في الصندوق في حال تغيبه عن الجلسات  .3
 .دون عذر يقبله المجلسمتتالية من ثالث مرات  أكثر

 

 -(:31مادة)
لحضور اجتماعاته لالستئناس برأيه دون  يحق للمجلس دعوة من يراه من الخبراء

 ان يكون له حق التصويت.
 

 -(:32مادة)
 -اختصاصات مجلس االدارة:

الطرق  بأفضلرسم السياسة العامة للصندوق والعمل على خدمة اهدافه  .1
 .الممكنة

 االشراف على تطبيق احكام النظام االساسي للصندوق. .2
 االدارية والمالية للصندوق.اصدار اللوائح التنفيذية المنظمة للشؤون  .3
 تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم. .4
التعليمات وتذليل اية  ألحكامتحديد المبلغ النقدي الذي يصرف للمستفيدين وفقًا  .5

 عقبات قد تعوق او تؤخر سرعة الصرف.
تقرير وسائل استثمار اموال الصندوق حسب توصية الجمعية العمومية وتكليف  .6

 والمتابعة. لإلشرافصندوق لجنة من مجلس ادارة ال
يعرض من امور تتعلق بتفسير احكام التعليمات والالئحة الداخلية  فيماالبت  .7

 بعد تشاور مع رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة.
 السنوية والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق. الميزانيةاعتماد  .8
 اعتماد طلبات االشتراك او رفضها. .9

 االساسية للصندوق وعرضه على الجمعية العمومية.اقتراح تعديل التعليمات  .10
 تعيين مدقق حسابات للصندوق، على ان يصادق عليه من قبل الهيئة العامة. .11

 -(:33مادة )
 -اختصاصات رئيس المجلس:

 تمثيل الصندوق امام الجهات القضائية واالدارية ومجلس ادارة الغرفة. .1
 الشؤون االدارية والمالية.االشراف على  .2
 جلسات مجلس االدارة.رئاسة  .3
 توقيع المراسالت والمكاتبات. .4
 توقيع الشيكات مع أمين الصندوق. .5



 -:(34) مادة
 -اختصاصات امين السر:          
القيام بأمانة سر المجلس واعداد جدول االعمال وضبط محاضر لجلسات  .1

 ومتابعة التنفيذ.
 العضوية.االشراف على ضبط السجالت وطلبات  .2
 المجلس.اعداد التقرير السنوي عن اعمال المجلس ونشاطاته وعرضه على  .3
 عملهم.وتقديم التقرير عن سير  الموظفيناالشراف على اعمال  .4
 الرئيس.القيام بما يعهد اليه من اعمال المجلس او  .5

 -(:35مادة )
 -اختصاصات امين الصندوق:  

 توقيع الشيكات مع الرئيس، او نائبه في حالة غيابه. .1
 .المالي السنوي وعرضه على المجلس اعداد التقرير .2
 القيام بما يعهد اليه من اعمال قبل من قبل المجلس او الرئيس. .3

 -(:36مادة )
% من 100من  أكثرتبقى مدة دورة مجلس االدارة سنتان وفي حال تم اشتراك  

 اعضاء الهيئة العامة فيجوز ان يمدد لهذا المجلس سنتان.
 -(:37مادة )

من دورتين متتاليتين ولسبب انه  ألكثرال يجوز لعضو مجلس االدارة الترشيح 
الى ذلك انه يجب رفد الصندوق بدماء جديدة واعضاء جدد  أضفاعطى ما لديه، 

 ليكونوا نشطاء في اداء اعمالهم.
 )الباب الثامن(

 مالية الصندوق ومصروفاته

 -:(38)مادة 
 -التالية:كون مالية الصندوق من المصادر تت
 .االشتراكات .1
 التبرعات والهبات. .2
 الصندوق.حصيلة استثمارات اموال  .3
 اي موارد اخرى منقولة او غير منقولة يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها. .4
 (.9المبالغ المستقطعة من المستحقات المقررة في المادة ) .5



يقل عن خمسين  رصيدهكان  إذاوفاة بحيث الالتحري عن رصيد العضو عند  .6
 .دينارا

 -:(39) مادة
البنوك المحلية بناء على قرار مجلس االدارة  أحدتودع اموال الصندوق في  .أ

ويحدد مجلس االدارة اوجه استثمار االموال المودعة في حساب الصندوق 
 ربوية.، شريطة اال تكون على اسس العموميةوحسب توصية الجمعية 

يحق للصندوق تملك االراضي والعقارات من التبرعات ومن الوفر المتحقق من  .ب
( ، شريطة اال تؤثر على االلتزامات المترتبة 9المبالغ المستقطعة حسب المادة)

 والهبات.من مقدمي التبرعات 
 -(:40مادة )

تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني وتنتهي في اخر كانون أول من كل عام 
تثناء السنة االولى، حيث تبدأالسنة المالية عند بدء العمل بهذه التعليمات باس

 الي.توتنتهي في اخر كانون االول من العام ال
 

 -( :41مادة )
 يقررها مجلس االدارة وتخصم من ميزانية الصندوق.مصروفات الصندوق

 )التاسع(الباب 
 وتصفيته حل الصندوق 

 -(:42المادة)
اال بقرار من جمعية عمومية غير عادية وذلك بناء على ال يجوز حل الصندوق 

 ي الصندوق.رة او ثلثي االعضاء المشتركين فادطلب جميع اعضاء مجلس اال
 -(:43لمادة )ا

في حالة الموافقة على حل الصندوق، تشكل الجمعية العمومية الغير العادية  .أ
بتوزيع االموال لجنة من اعضائها للتصفية باالستعانة من ذوي الخبرة وتقوم 

 المتبقية على االعضاء المشتركين كل حسب رصيده.
وجد بعد ذلك ان هناك امواال من رصيد التبرعات والهبات والزكاة فتؤول  إذا .ب

مجلس ادارة الغرفة حسب االبواب  بأشرافالى غرفة تجارة اربد ليتم توزيعها 
 المخصصة لها.

 
 
 



 )العاشر(الباب 
 احكام عامة

 -(:44المادة )
لكل عضو الحق بطلب االنسحاب من عضوية الصندوق بموجب كتاب رسمي  

ذايقدم لرئيس المجلس ويجب البت في هذا الطلب خالل شهر من تاريخ   تقديمه،وا 
 المدة،لم يتلق العضو المنسحب جواب خطي بالموافقة على طلبة خالل هذه 

ى وضعه اعتبر الطلب موافقا عليه بمضي شهر من تاريخ تقديم الطلب ويسو 
 لذلك.المالي وفقا 

 -(:45المادة)
، اال ية المقررة بموجب هذه التعليماتلاال يعفى العضو المنسحب من التزاماته الم

 .من تاريخ الموافقة على انسحابه
ويحق له االشتراك بالصندوق مرة اخرى بعد تقديم طلب جديد وموافقة مجلس 

 .االدارة عليه كعضو مستجد
 -(:46المادة )

اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في  بمجلس االدارة االجراءات الواجيحدد 
 حالة الوفاة.

 -(:47المادة )
 يعتبر مجلس ادارة غرفة تجارة اربد المرجع النهائي في كل ما يتعلق بالصندوق 

 .وتعتبر قراراته في ذلك ملزمة للجميع
 -:(48)المادة

تسري احكام هذه التعليمات االساسية من تاريخ اقرارها من قبل الجمعية العمومية 
 ،الالزمة اإلجراءاتويحدد مجلس ادارة الصندوق تاريخ تنفيذها، بعد استكمال 

 ويبدأ صرف مبالغ التعويض بعد استيفاء الشروط.
 -(:49المادة )

ال يقل عدد المشتركين بممارسة نشاطه و/او ممارسة عمله عندما يبدأ الصندوق 
لم يبلغ عدد االعضاء  ألصحابهاإذاعن مائتي عضو وتعاد المبالغ المحصلة 

 المشتركين العدد المقرر خالل ستة شهور من اشهاره.
 -(:50المادة )

تشكل لجنة من أعضاء الصندوق وال يقل عددها عن ثالثة أعضاء لزيارة ورثة 
الغ المستحقة لمورثهم ليصار الى توزيعها المتوفي لبيان أسهل السبل لتسليمهم المب



حسب حجة حصر اإلرث وذلك تسهياًل إلجراءات وسرعة تسليم المبالغ الى الورثة 
 حسب الشريعة اإلسالمية وحسبما يراه ورثة المتوفى مناسبًا.


