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خدمــــات صندوق
التقاعد والتمويل
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- تمويل المتقاعدين: بسقف أعلى )5000( دينار يسدد حتي سن )65( عام.
- ال يجوز شراء العقار والسيارات من أقارب الدرجة األولى والثانية.
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تمويل مشاريع أراضي النقابة

 

 

     

   تفاصيل التمويل

سقف التمويل )دينار(
نسبة المرابحة )%( حسب مدة التمويل

180 شهر144 شهر120 شهر

40,0005.756.006.50

20,0005.00
 	 .

ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

وثيقة اثبات شخصية.	 

        اإلجراءات

- زيارة المهندس للمشروع واإلطالع عليه.	 
- حضور المهندس أو من ينوب عنه وتقديم طلب االستفادة من المشروع.	 
- دفع قيمة الدفعة األولى المقررة وحسب كل مشروع.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب أو الدفع النقدي(.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- تسجيل األرض بإسم المهندس لدى دائرة األراضي والمساحة بعد انتهاء تسديد كامل المبلغ المستحق.	 

       مالحظات

 مــن مشــاريع األراضــي الســكنية أو 	 
ً
- يســمح بتقديــم الطلبــات للزمــالء المســتفيدين وغيــر المســتفيدين ســابقا

الريفيــة أو الزراعيــة حســب المعلــن فــي حينــه.
- يحــق للزمــالء المتقاعديــن الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط المتبعــة فــي برامــج االســتثمار التقــدم بطلــب االســتفادة 	 

مــن المشــاريع وعلــى النحــو التالــي:

- سقف التمويل )20000( عشرين الف دينار للزميل المتقاعد تقسط على )3( سنوات وبدون تأمين تكافلي.	 
 	 .

ً
- تمتد فترة التقسيط إلى حين بلوغ الزميل سن )65( عاما
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تمويل األراضي الخاصة

 

 

     

   تفاصيل التمويل

- سقف التمويل: )20,000( عشرون ألف دينار. 	 
- الدفعة األولى %10 من قيمة التمويل / دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
 	.

ً
- مدة التقسيط: تصل لغاية )120( شهرا

- نسبة المرابحة: )%6( سنوية ثابتة.	 
 	      . 

ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 
- رسوم الكشف على العقار )30( دينار.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- سند تسجيل األرض.	 
- مخطط أراضي.	 
- مخطط موقع تنظيمي.  	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- الكشف على موقع األرض وتقدير القيمة من قبل الموظف المعني.	 
- حضور المالك للتوقيع على إتفاقية البيع.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة وإصدار الشيك.	 
- استالم كتاب التعهد بالدفع للبائع باإلضافة لكتاب الرهن.	 
- التسجيل والرهن لدى دائرة األراضي والمساحة المعنية.	 
- تسليم الشيك للبائع.	 

       مالحظات

- يستطيع المهندس االستفادة من فترة سماح لغاية )3( شهور قبل بدء تسديد األقساط.	 
- ال يجوز شراء األراضي الخاصة من أقارب الدرجة األولى والثانية.	 
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تمويل الشقق السكنية

 

 

     

   تفاصيل التمويل

سقف التمويل )دينار(
نسبة المرابحة )%( حسب مدة التمويل

180 شهر144 شهر120 شهر

30,0005.756.006.50

20,0005.00
- الدفعة األولى %10 من قيمة التمويل/دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
 	      .

ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 
- رسوم الكشف على العقار )30( دينار .	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- سند تسجيل الشقة .	 
- مخطط  أراضي.	 
- مخطط موقع تنظيمي.  	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- الكشف على الشقة وتقدير القيمة من قبل الموظف المعني.	 
- حضور المالك للتوقيع على إتفاقية البيع.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة وإصدار الشيك.	 
- استالم كتاب التعهد بالدفع للبائع باإلضافة لكتاب الرهن.	 
- التسجيل والرهن لدى دائرة األراضي والمساحة المعنية.	 
- تسليم الشيك للبائع.	 

       مالحظات

- يستطيع المهندس االستفادة من فترة سماح لغاية )3( شهور قبل بدء تسديد األقساط.	 
- ال يجوز شراء الشقق السكنية من أقارب الدرجة األولى والثانية.	 
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تمويل السيارات

 

 

     

   تفاصيل التمويل

- سقف التمويل: )10,000( عشرة آالف دينار.   	 
- الدفعة األولى %10 من قيمة التمويل / دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
- مدة التقسيط: تصل لغاية )60( شهر. 	 
 	      .

ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5(سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 
- نسبة المرابحة:	 
  )إذا كان مبلغ التمويل 5000 دينار فما دون(. 	 

ً
- %5.5 سنويا

 )إذا كان مبلغ التمويل أكثر من 5000 دينار(.	 
ً
- %6.0 سنويا

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- فحص وتخمين السيارة من أحد المراكز المعتمدة*.	 
- رخصة السيارة.	 
- شهادات رواتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- حضور المالك للتوقيع على إتفاقية البيع.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة وإصدار الشيك.	 
- استالم كتاب التعهد بالدفع للبائع.	 
- التسجيل والرهن لدى دائرة ترخيص المركبات.	 
- تسليم الشيك للبائع.	 

       مالحظات

- المراكز المعتمدة لفحص وتخمين السيارات:
عمــان: )مركــز الشــريف، مركــز المعينــي، مركــز الطيــراوي، مركــز الصقــري، المركــز التقنــي، مركــز أســوار األردن، 	 

مركــز أوتوهــب )اوتوســكور(، مركــز عــالن، مركــز الكيالنــي، مركــز أبــو فــارس(.
اربد: )مركز تكنو ستار، مركز حبوش، مركز الشرق األوسط(.	 

- ال يجوز شراء السيارات من أقارب الدرجة األولى والثانية.
- يشترط أن ال يزيد عمر السيارة على )10( سنوات.
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تمويل مواد البناء  

 

 

     

   تفاصيل التمويل

سقف التمويل )دينار(
نسبة المرابحة )%( حسب مدة التمويل

180 شهر144 شهر120 شهر

25,0005.756.006.50

20,0005.00
- الدفعة األولى 51 دينار / دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
 	      .

ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 
- رسوم الكشف على العقار )30( دينار.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- سند تسجيل العقار.	 
- رخصة بناء.	 
- مخطط أراضي.	 
- مخطط موقع تنظيمي.  	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- الكشف على العقار وتقدير القيمة من قبل الموظف المعني.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إحضار فواتير مواد البناء من الموردين.	 
- إصدار أذونات تسليم بالمواد وختمها من المورد وإعادتها للدائرة.	 
- إصدار شيكات للموردين بقيمة المواد المستلمة.	 
- تسليم شيك المورد بعد الكشف الحسي في موقع البناء.	 
- رهن العقار لدى دائرة األراضي والمساحة المعنية لمبلغ التمويل الذي يزيد عن 5000 دينار.	 

       مالحظات

يستطيع المهندس االستفادة من فترة سماح لغاية )6( شهور قبل بدء تسديد األقساط.	 
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تمويل األجهزة )الكهربائية, الحاسوب,الخلوية(

 

 

     

   تفاصيل التمويل

مدة التمويلسقف التمويل )دينار(نوع التمويل

12 شهر لكل )1000( دينار2500األجهزة الكهربائية

12 شهر لكل )1000( دينار1500أجهزة الحواسيب

10 شهور500األجهزة الخلوية
- الدفعة األولى %10 من قيمة التمويل / دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
 	 .

ً
- نسبة المرابحه: )5.5 %( سنويا

 	      .
ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عرض سعر لألجهزة المراد تمويلها.	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إصدار أذونات تسليم باألجهزة وختمها من المورد وإعادتها للدائرة مرفقة بفاتورة رسمية.	 
- إصدار شيكات للمورد بقيمة األجهزة المستلمة.	 
- تسليم شيك المورد بعد الكشف على األجهزة.	 

       مالحظات

السقف الكلي لتمويل األثاث واالجهزة الكهربائية والحواسيب واألجهزة الخلوية هو )5000( دينار.
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تمويل المشاريع اإلنتاجية

 

 

   تفاصيل التمويل

- سقف التمويل: )30,000( ثالثون الف دينار.    	 
- الدفعة األولى )51( دينار من قيمة التمويل. 	 
- مدة التقسيط: تصل لغاية )60( شهر.	 
 	.

ً
- نسبة المرابحة: %5.5 سنويا

 	      . 
ً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 
- رسوم الكشف على العقار 30 دينار لمبلغ التمويل الذي يزيد عن 5000 دينار.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- تقديم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع والموافقة عليها من قبل وحدة االستثمار.	 
- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إحضار فواتير من الموردين.	 
- إصدار أذونات تسليم بالمواد وختمها من المورد وإعادتها للدائرة.	 
- إصدار شيكات للموردين بقيمة المواد المستلمة.	 
- تسليم شيك المورد بعد الكشف الحسي في الموقع.	 
- توفيرعقار لغايات الرهن لدى دائرة األراضي والمساحة المعنية لمبلغ التمويل الذي يزيد عن 5000 دينار.	 

        مالحظات

يستطيع المهندس االستفادة من فترة سماح لغاية )3( شهور قبل تسديد األقساط.	 
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تمويل األثاث

 

 

   تفاصيل التمويل

- سقف التمويل: )5000( خمسة آالف دينار.	 
- الدفعة األولى %10 من قيمة التمويل / دينار واحد للمهندسين الشباب.	 
- مدة التقسيط: تصل لغاية )60( شهر.	 
 	.

ً
- نسبة المرابحة:  %5.5 سنويا

 	.
ًً
- نسبة الخدمات اإلدارية:%0.5  سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عرض سعر لألثاث المراد تمويله.	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إصدار أذونات تسليم باألثاث وختمها من المورد وإعادتها للدائرة مرفقة بفاتورة رسمية.	 
- إصدار شيكات للمورد بقيمة األثاث.	 
- تسليم شيك المورد بعد الكشف على األثاث.	 
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التمويل الخاص للمهندسين الشباب )دون 30 عام(

 

 

   تفاصيل التمويل

مدة التمويلسقف التمويل )دينار(نوع التمويل

5000االثاث 
ً
60 شهرا

5000االجهزة الكهربائيه 
ً
60 شهرا

5000السيارات
ً
60 شهرا

5000المشاريع الصغيره
ً
60 شهرا

5000مواد بناء
ً
60 شهرا

- الدفعة األولى: دينار واحد.	 
 	.

ًً
- نسبة المرابحه: )%4.5( سنويا

 	.
ًً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عرض سعر  )األثاث ، األجهزة الكهربائية(.	 
- الفحص + التخمين )السيارة(.	 
- دراسة جدوى اقتصاديه )المشاريع الصغيره(.	 
- سند تسجيل العقار لتمويل مواد البناء.	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- تستكمل باقي اإلجراءات حسب نوع التمويل.	 
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تمويل نفقات الزواج

 

 

     

   تفاصيل التمويل

- )4000( أربعة آالف دينار قرض نفقات الزواج	 
- الدفعة األولى دينار واحد.	 
- مدة التقسيط: تصل لغاية )60( شهر.	 
- نسبة المرابحة:  3.0%.	 
- نسبة الخدمات اإلدارية:0.5%.        	 
- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عقد الزواج.	 
- شهادة راتب المدين والكفيل.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتاب التعهد باإلقتطاع من الكفيل .	 
- تسليم كتاب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفيل .	 
- اعتماد آلية للسداد (شيكات أو اقتطاع من الراتب).	 
- حضور المهندس والكفيل للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إصدار أذونات تسليم بعروض األسعار المقدمة وختمها من الموردين وإعادتها للدائرة مرفقة بفواتير رسمية.	 
- إصدار شيكات للموردين بقيمة  الفواتير .	 
- تسليم شيكات الموردين )مع مراعاة الكشف على مواد االثاث واالجهزة (	 

       مالحظات

- االستفادة من التمويل خالل 12 شهر من تاريخ عقد الزواج.	 
- قــرض نفقــات الــزواج يشــمل التالــي: )صالــة األفــراح، األثــاث، ســياحة وســفر، أجهــزة كهربائيــة، مالبــس، المطبــخ 	 

وأدواتــه(.
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القرض الحسن للزواج والتعليم

 

 

   تفاصيل التمويل

مــن خــالل اتفاقيــة النقابــة نــع البنــك اإلســالمي األردنــي يمنــح المهنــدس قــرض حســن )بــدون مرابحــة( بقيمــة 	 
ــزواج . ــات التعليــم وال ــار لغاي 1000 دين

- يسدد قرض التعليم على 10 شهور .	 
- يسدد قرض الزواج على 15 شهر .	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- قرض الزواج : عقد زواج خالل 12 شهر من تاريخ العقد.	 
- التعليم : اثبات طالب ساري المفعول.	 
 	

        اإلجراءات

- مراجعة النقابة وتقديم طلب الحصول على القرض .	 
- تدقيق الطلب من قبل دائرة خدمة الزمالء .	 
- مخاطبة البنك من قبل النقابة خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب .	 
- مراجعة البنك من قبل المهندس واستكمال اجراءات الحصول على القرض وفقا لتعليمات البنك.	 
 	

        مالحظات

- يستفيد من قرض التعليم:	 
* المهندس الستكمال دراسة درجة الماجستير.	 
* المهندس لغايات استكمال دراسة أبناءه لمرحلة البكالوريوس.	 
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تمويل المنافع

 

 

   تفاصيل التمويل

المدة/شهرالقيمةالمنفعةالمدة/شهرالقيمةالمنفعة

2500الحج
ً
2500السياحة والسفر24 شهرا

ً
30 شهرا

750العمره
ً
5000العالج12 شهرا

ً
60 شهرا

1500التعليم والتدريب
ً
1000المالبس24 شهرا

ً
24 شهرا

- الدفعة األولى: دينار واحد.	 
 	.

ً
- نسبة المرابحه: )%7( سنويا

 	.
ًً
- نسبة الخدمات اإلدارية: )%0.5( سنويا

- نسبة التأمين التكافلي: )0.003(.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- عرض سعر للمنافع المراد تمويلها.	 
- شهادات راتب للمدين والكفالء.	 

        اإلجراءات

- حضور المهندس وتقديم طلب التمويل.	 
- إصدار كتب التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- تسليم كتب الرد على التعهد باإلقتطاع من الكفالء.	 
- اعتماد آلية للسداد )شيكات أو اقتطاع من الراتب(.	 
- حضور المهندس والكفالء للتوقيع على الكمبياالت والعقود.	 
- اعتماد المعاملة من قبل دوائر النقابة المختصة.	 
- إصدار تقرير حجز الخدمة وختمه من المورد وإعادته للدائرة مرفق بفاتورة رسمية.	 
- إصدار شيك المورد وتسليمه.	 
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اإلحالة على التقاعد

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- صورة عن هوية األحوال المدنية.	 
 	 .IBAN رقم حساب بنكي أردني -

        اإلجراءات

- تقديم الطلب من قبل المهندس.	 
- تحويل الطلب للجنة إدارة التقاعد لدراسته.	 
- صدور قرار مجلس بالموافقة على الطلب.	 
 	.

ً
- تحويل الراتب للبنك شهريا

 	.
ًً
- إجراء تفقد الحال سنويا

       مالحظات

يحــال المهنــدس المشــترك للتقاعــد بعــد إكمالــه عمــر 60 عامــا أو  55 عامــا للمهندســة المشــتركة أو فــي حــال 	 
العجــز أو الوفــاة.

االنتقال من شريحة تقاعدية إلى أخرى

 

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- دائرة الشؤون النقابية – مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- وثيقة إثبات شخصية.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تقديم طلب اإلنتقال من قبل المهندس شخصيا

- إدخال وتثبيت طلب المهندس على سجالت النقابة اإللكترونية.	 

       مالحظات

- يتم تغيير قيمة القسط الشهري كل خمس سنوات من تاريخ التخرج.	 
- آلية احتساب الراتب التقاعدي:	 
- الراتب التقاعدي = )عدد األشهر المسددة × راتب الشريحة التقاعدية ( ÷ 360.	 
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االشتراك في صندوق التكافل االجتماعي

تقسيط عائدات التقاعد

 

 

     

     

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

- هوية األحوال المدنية.	 
- صورة شخصية عدد )2(.	 

        اإلجراءات

 	.
ً
- تعبئة طلب االنتساب في صندوق التكافل االجتماعي من قبل المهندس شخصيا

- تحديد المستفيدين من التعويض في حاله الوفاة.	 
- تسديد مبلغ )10( عشرة دنانير رسوم انتساب غير مستردة.	 
- تسديد مبلغ )200( دينار رصيد تكافل.  	 

       مالحظات

 عند تقديم الطلب.	 
ً
- يجب أن ال يتجاوز عمر المهندس )50( عاما

- على المهندس متابعة رصيد التكافل بحيث ال يقل عن )100( دينار.	 

مكان تقديم الخدمة

- دائرة خدمة الزمالء - مبنى التقاعد.	 
- دائرة الشؤون النقابية - مبنى النقابة الرئيسي.	 
- فروع النقابة في المحافظات.	 

  الوثائق المطلوبة

وثيقة اثبات شخصية.	 

        اإلجراءات

- تقديم طلب تقسيط العائدات التقاعدية من قبل المهندس.	 
- إدخال وتثبيت طلب المهندس على سجالت النقابة االلكترونية.	 
 إللغاء برنامج التقسيط.  	 

ً
 بدفع القسط تجنبا

ً
- التزام الزميل شهريا

       مالحظات

- يتم إيقاف العمل بنظام الرسم اإلضافي عند تقديم طلب التقسيط.	 
- يتم إلغاء برنامج التقسيط في حال التوقف عن الدفع أو التأخر لمدة 60 يوم.	 
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الحياة اآلمنة مع صناديق التأمينات االجتماعية للمهندسين االردنيين
 صندوق التقاعد: 

 برامــج تمويــل حصريــة للمهنــدس المشــترك فــي صنــدوق التقاعــد وراتــب شــهري عنــد إكمــال الـــ 60 عامــا لتأميــن حيــاة 
كريمــة للمهنــدس وعائلتــه وخدمــات اضافيــة منهــا: 

الحصول على قرض تمويلي يصل الى 40000 دينار ) اراضي , شقق سكنية , سيارات , اثاث , منافع اخرى كثيرة ( 	 
الحصول على قرض شخصي لغايات الزواج أو التعليم.	 
أجهزة خلوية وخطوط بميزات خاصة.	 
دعم للمشاريع االنتاجية.	 
تمويل المهندسين الشباب – سقف )5000( دينار وبنسبة مرابحة منخفضة.	 
منفعة تكاليف الزواج )1000 دينار قرض حسن + 4000 دينار بمرابحة منخفضة(. 	 
الحصول على راتب تقاعدي شهري عند إكمال سن 60 عاما يصل الى 1000 دينار.	 

صندوق التكافل االجتماعي: 

تعويــض مالــي يصــل الــى خمســين الــف دينــار لتأميــن حيــاة كريمــة لــك ولعائلتــك مــن خــالل االشــتراك فــي صنــدوق التكافــل 
االجتماعــي الــذي ســاهم بشــكل كبيــر فــي توفيــر الرعايــة المناســبة للمهنــدس وعائلتــه فــي ظروفهــم الصعبة.

االشتراك في الصندوق اختياريا للراغبين من اعضاء النقابة.	 
اليسمح للمهندس الذي يزيد عمره عن 50 عاما االشتراك في الصندوق.	 
يدفع العضو 10 دنانير رسم انتساب.	 
يدفع العضو 200 دينار رصيدا له في الصندوق.	 
يقتطــع مــن رصيــد كل عضــو مبلــغ ال يزيــد عــن 10 دنانيــر مســاهمة منــه عــن كل حالــة وفــاة او عجــز كلــي مــن الزمــالء 	 

اعضــاء الصندوق وحســب مســتحقاته.
الحصول على تعويض تكافلي ما يقارب 50000 دينار.	 

 
صندوق التأمين االجتماعي: 

ــن  ــدوق التامي ــى %300 وصن ــن االجتماعــي تصــل ال ــدوق التأمي ــدس لصن ــغ المدفوعــة مــن المهن نســبة  اســترداد المبال
االجتماعــي مــن اهــم الصناديــق الداعمــة للزمــالء المهندســين ومــن الخدمــات التــي يقدمهــا الصنــدوق:

يحصل المهندس على راتب شهري 100 دينار عند اصابته بعجز دائم قبل إكمال سن 60 عاما.	 
يحصل المهندس على راتب شهري 100 دينار عند اصابته بعجز مؤقت قبل إكمال سن 60 عاما.	 
يحصل المستفيدين من عائلة المهندس على راتب شهري  100 دينار عند وفاة المهندس قبل إكمال سن 60 عاما.	 
في حال وفاة المهندس يحصل المستفيدين من افراد عائلته على مبلغ 5000 دينار )دفعة فورية(. 	 

صندوق المسؤولية االجتماعية: 

النجاحــات الكبيــرة تتحقــق فــي الوقــوف مــع الزمــالء وبمســاعدتهم والعمــل مــع أبنــاء المجتمــع فــي البرامــج التنمويــة 
ولهــذا خصصنــا صنــدوق يهــدف إلــى:  

تقديم خدمات اجتماعية ألعضاء النقابة وعائالتهم لتأمين الحياة الكريمة لهم.	 
تقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.	 

الخدمات التي يقدمها الصندوق:
قرض حسن تعليمي ألبناء المهندس.	 
قرض حسن تعليمي للمهندسين للدراسات العليا.	 
مشروع ترميم منازل األسر العفيفة في االردن.	 
تقديم المساعدات النقدية للمهندسين وعائالتهم.	 
حمالت اجتماعية متعددة ومختلفة.	 




