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 ( 1المادة )   

 

 

( ويعمدل هد  2017يسمى هذا النظام )نظام صندوق التكافل االجتماعي لموظفي وزارة العددل لسدنة 
 .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 ( 2المادة )   

 

 

يكون للكلمات والعهارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مدا لدم تددل 
 -:القرينة على غير ذلك

 .ارة: وزارة العدلالوز

 .الوزير: وزير العدل

 .األمين العام: أمين عام الوزارة



 .الصندوق: صندوق التكافل االجتماعي لموظفي الوزارة

 .اللجنة: لجنة إدارة الصندوق

 .المشترك: موظف الوزارة العامل فيها هصورة فعلية

 

 

 ( 3المادة )   

 

 

 -:صندوق( هرئاسة األمين العام وعضوية كل منتشكل في الوزارة لجنة تسمى )لجنة إدارة ال -أ

 

 .مساعد األمين العام للشؤون االدارية والمالية / نائها للرئيس -1

 

 .مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة -2

 .ثالثة من موظفي الوزارة في المحاكم يسميهم الوزير -3

 

 -:تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية -ب

 .وضع خطة عمل الصندوق والهرامج الالزمة لتنفيذها -1

 .دراسة طلهات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسهة هشأنها -2

 .تسمية المفوضين هالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من هين أعضاء اللجنة -3

 .دوق واعتمادهاـ إعداد النماذج الخاصة همعامالت الصن4

 .إقرار موازنة الصندوق والهيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية -5

 .اعتماد هنك، أو أكثر، تودع في  أموال الصندوق -6

 .تحديد هدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك -7

شدتركين وفد  تحديد أوج  االسدتثمار لممدوال المودعدة فدي الصدندوق الزائددة عدن مسدتحقات الم -8
 .أحكام هذا النظام



 .أي أمور أخرى تتعل  هسير العمل في الصندوق -9

 

يجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية، أو أكثر دائمدة أو مؤقتدة، مدن هدين أعضداء اللجندة أو مدن هدين  -ج
المشتركين في الصندوق أو من غيرهم وتحدد مهامها وصالحيتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها 

 .تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة في قرار

 

 

 ( 4المادة )   

 

 

تجتمدع اللجندة هددعوة مدن رئيسدها أو نائهد  عندد غياهدد  مدرة واحددة علدى األقدل فدي الشدهر ويكددون  -أ
اجتماعها قانونياً هحضدور مدا ال يقدل عدن أرهعدة مدن أعضدائها علدى أن يكدون مدن هيدنهم الدرئيس أو 

 .قراراتها هاإلجماع أو هأكثرية أصوات أعضائها على األقلنائه ، وتتخذ 

 

يوقددع رئدديس اللجنددة علددى المراسددالت اإلداريددة للجنددة كمددا يوقددع علددى االتفاقيددات والعقددود التددي  -ب
 .تفوض  اللجنة هها خطيا

تسمي اللجنة من هين أعضائها مقررا لها، يتولى اإلشراف على إعداد جداول أعمالها ومحاضدر  -ج
اتها ومتاهعة القرارات التي يدتم اتخاذهدا وهخاصدة قدرارات الصدرف وحفدظ الملفدات المتعلقدة اجتماع

 .هاللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مديرية الشؤون المالية في الوزارة

 

 

 ( 5المادة )   

 

 

يسمي الدوزير مدن هدين مدوظفي الدوزارة محاسدها أو أكثدر للصدندوق يقدوم هععدداد المعدامالت الماليدة 
المحاسهية الداخلة ضمن اختصاص  واإلشراف عليها ويرسل تقاريره عن موازنة الصندوق دوريا و

 .الى الوزير هواقع أرهع مرات في السنة على االقل وكلما طلب من  ذلك

 



 

 ( 6المادة )   

 

 

ال يجوز صرف أي مهلغ من الصندوق إال هقرار من اللجنة، كما ال يعتمد أي مستند مالي أو شيك  -أ
 .صادر عن الصندوق إال إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين هالتوقيع من اللجنة

 يكون للصندوق موازنة مستقلة وتهدأ السنة المالية ل  في اليوم األول من شهر كانون الثداني مدن -ب
 .السنة وتنتهي هانتهاء اليوم الحادي والثالثين من شهر كانون األول من السنة ذاتها

 .ج ـ يخضع الصندوق لرقاهة وحدة الرقاهة الداخلية في الوزارة

 

 

 ( 7المادة )   

 

 

تجتمع اللجنة لدراسة أوج  استثمار أموال الصدندوق وتنميدة مدوارده الماليدة وفقدا لمسدس والشدروط 
 .تمادها لهذه الغايةالتي يتم اع

 

 

 ( 8المادة )   

 

 

 -:تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي

 النسهة من الغرامات والرسوم المنصوص عليها في قانون استقالل القضاء -أ

 

 .%( من الراتب اإلجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راته 2نسهة ) -ب

 .عوائد استثمار أموال الصندوق -ج



 .أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك هدل -د

 

 

 ( 9المادة )   

 

 

 -:يصرف للمشترك من المهالغ المودعة في الصندوق ووفقا لما تقرره اللجنة ما يلي -أ

 .مهلغ يعادل إجمالي راته  الشهري يصرف لمرتين ونصف في السنة الواحدة على األقل -1

 .أي مهلغ يعادل نسهة من إجمالي راته  الشهري -2

 .ألفان وخمسمائة دينار عند إصاهت  هعجز كلي دائم أو لورثت  عند وفات  -3

 

( مدن الفقدرة )أ( مدن هدذه المدادة ألي 2( و )1يتم صرف المهالغ المنصوص عليها فدي الهنددين ) -ب
 .مشترك في المرة األولى هنسهة تعادل األشهر التي اشترك فيها

 

( من هذا النظام، تدور أية ارصدة 8رة )ب( من المادة )هاستثناء النسهة المنصوص عليها في الفق -ج
 .فائضة في الصندوق في نهاية السنة الى السنة المالية التالية

 

 

 ( 10المادة )   

 

 

يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك سلفة ماليدة عاجلدة مقددارها ألفدا ديندار حدداً أعلدى لتغطيدة  -أ
يرها إلدى اللجندة ووفقداً للنمدوذج الدذي تعتمدده لهدذه الغايدة حاالت اضطرارية وطارئدة يعدود أمدر تقدد

 .مرفقاً ه  الوثائ  الالزمة لطلب السلفة مع مراعاة رصيد الصندوق عند إصدار القرار

 

تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب علـى المقترض تسديده مدن مهلدغ السدلفة علدى أن  -ب
 .قات مالية ل يتم اقتطاع  من راته  أو من أي مستح



 

في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السدلفة ألي سدهب مدن األسدهاب يدتم اسدتيفاء السدلفة  -ج
 .المصروفة ل  أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية ل 

 

 

 ( 11المادة )   

 

 

ئهدا مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، تنتهي عضدوية المشدترك هانتهداء خدمتد  أو هعنها -أ
 .وف  التشريعات النافذة

 

يحدد  للمشددترك الددذي أحيددل علددى التقاعددد أو االسددتيداع أن يسددتمر فددي االشددتراك فددي الصددندوق  -ب
 -:هموافقة اللجنة وهناء على طلب  يقدم  وفقا للشروط واإلجراءات التالية

 

 .زارةأن يكون قد أمضى مدة ال تقل عن عشر سنوات متصلة أو متقطعة خدمة فعلية في الو -1

 .أن يدفع لمحاسب الصندوق في هداية كل سنة مهلغ االشتراك مقدما عن سنة كاملة -2

 .يعتهر الراتب التقاعدي راتها إجماليا للغايات المتوخاة من هذا النظام -3

 

 

 ( 12المادة )   

 

 

 .تعتهر أموال الصندوق أمواالً عامة

 

 

 ( 13المادة )   



 

 

يعتهر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لحساب موظفي الدوزارة فدي صدندوق التكافدل االجتمداعي 
وتنتقدل اليد  جميدع الحقدوق  2015( لسدنة 44للقضاة وموظفي وزارة العدل الوارد في النظام رقدم )

 .المتعلقة هحساب موظفي الوزارة ويتحمل االلتزامات المترتهة على ذلك الحساب جميعها

 

 

 ( 14مادة ) ال  

 

 

 .أـ يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

 

الى حين صدور التعليمات المشار اليها فدي الفقدرة )أ( مدن هدذه المدادة يسدتمر العمدل هالتعليمدات  -ب
( 44الصادرة استنادا ألحكام نظام صندوق التكافل االجتماعي للقضاة ومدوظفي وزارة العددل رقدم )

 .2015لسنة 

  

 

25/10/2017 

 


