
 االدخار في صندوق الحجات ـــــتعليم
 5202لسنة ( 52)من نظام صندوق الحج رقم  (52)بموجب المادة صادرة 

 

ويعمل بها  ( االدخار في صندوق الحجتعليمات )تسمى هذه التعليمات  :(1) المادة
  .اعتبارا من تاريخ إقرارها من مجلس األوقاف

يكوون للكلموات والعبووارات التاليوم حيرموا وردت المعواني المخصصوم لهووا   :(2) الماادة
 :أدناه مالم تدل القرينم على غير ذلك

صندوق الحج المنشأ بمقتضى أحكام قانون  :الصنــدوق 
 .والمقدسات االسالميم النافذاألوقاف والشؤون 

 .مجلس إدارة صندوق الحج :المجــلـس 
اف وزير األوق/ رئيس مجلس إدارة الصندوق :الرئيــــــس 

 .والشؤون والمقدسات االسالميم
 .مدير عام الصندوق :المدير العـام 
صاااااااااااااااااا و   

 :اإليداع

ورائق صادرة عن صندوق الحج تسمى فيها 
صم اشتراك في رأس مال حالمبالغ المدخرة وتمرل 

 .في الصندوق
أي شخص يشتري صكوك اإليداع الصادرة عن  : المدخر 

الصندوق بقصد االدخار لغايات أداء فريضم 
 .أوتشترى له،الحج

 .مبالغ المودعم في حساب المشتركينال :المدخـرات 
يقوم المدخرون بإيداع مدخراتهم في الصندوق على شكل -  أ (: 3)المادة

تسمى صكوك اإليداع يتم إصدارها بقرار من المجلس  صكوك
 -:  وتبين فيها القيمم االسميم للصك وتتكون من الفئات التاليم

 فئم عشرة دنانير-   1

 فئم خمسين دينارا-   2
 فئم مائم دينارا-   3
 فئم خمسمائم دينار-   4
 فئم ألف دينار-   5

ي يريد في آن يحق للمدخر شراء صك أو أكرر من الفئم الت -ب 
 .واحد أو على مراحل وتكون حصته بالمبلغ اإلجمالي للفئات 

صندوق  يكون االكتتاب للمواطنين لشراء هذه الصكوك من خالل   (:4)المادة
أو أي فرع / أو أي مصرف إسالمي و/ و  أو أي فرع له/ و  الحج



 .من فروعه يعتمده المجلس
- :الصندوق على األوجه التاليم يكون االدخار في  -أ   (:5)المادة

من هذه ( 4)شراء صكوك اإليداع مباشرة وفق المادة - 1
 .التعليمات

شراء صكوك اإليداع من خالل االقتطاع الشهري الرابت  - 2
من الراتب أو أي مصدر آخر وفي هذه الحالم يعطى 

 .المدخر صكوكا شهريم أوال بأول بقدر االقتطاع
ويعطى المدخر صكوكا بالمبالغ التي   حسابالتحويل من  -3

 .ويلهاتم تح
مجلس   ظام و يوافق عليهاأي آليم أخرى تتفق مع الن-  4

 .األوقاف
 حسب المادة –يكون االكتتاب بفئم عشرة دنانير ومضاعفاتها  -ب

 .من هذه التعليمات( 3)
وبياناتهم   المدخرينتنظم البنوك اإلسالميم كشوفات بأسماء    (:6)المادة

الصندوق وتقوم بتزويد إدارة الصندوق بهذه   ومدخراتهم ورصيد
 .القوائم وفق آليم يتم االتفاق عليها بين الصندوق والبنوك 

يقوم الصندوق باسترمار أموال المودعين وفقا لما نص عليه في    (:7)المادة
 .تعليمات االسترمار لصندوق الحج

ون الذين وصلت مدخراتهم النسبم المقررة في النظام يدخلون المدخر    (:8)المادة
من حجاج المملكم األردنيم % 22في المنافسم على 

شريطم أن يمضي على اشتراك المدخر في   الهاشميم
 .عام على األقل   الصندوق

من المدخرين الذين تنطبق عليهم شروط %( 22)يتم اختيار نسبم الو   (:9)المادة
الحج من خالل الصندوق وفق أسس يحددها مجلس أداء فريضم 

األوقاف ويراعى في حال زيادة العدد عن النسبم المقررة معيار 
   األكبر سنا

فإنه يقرع   بعدد النقاط  في حال تساوى الجميع أو مجموعم منهم   (:11)المادة
 .بينهم 

قت عليه لمن انطب  في السنم التي تليها  تعطى أولويم الحج   (:11)المادة
بعد إجراء القرعم على أن ال تقل   الشروط السابقم ولم يتم اختياره

 .مدخراته عما كانت عليه في السنم السابقم 
بعد موافقم المدير   يجوز للمدخر سحب كامل مدخراته أو جزء منها   (:12)المادة



 .المجلس   وفق أسس يحددها  وذلك  العام
المدخر بسحب كامل المدخرات فإنه يفقد تاريخ في حال قام    (:13)المادة

 .االشتراك القديم ويشترك في الصندوق بتاريخ جديد
في حال قام المدخر بسحب جزء من المدخرات فإنه يفقد حقه في    (:14)المادة

وال يدخل في المنافسم  ،أرباح الجزء المسحوب عن تلك السنم الماليم
ته المبلغ المطلوب ألداء على نسبم العدد إال إذا وصلت مدخرا

الفريضم حسب الفئم التي يختارها ووفقا لما يجمعه من نقاط وفق 
 .من هذه التعليمات ( 9)المادة

 –في حال وفاة المدخر يخير الوررم بين سحب االدخار كامال    (:15)المادة
أو االستمرار باالشتراك وتوزيع  –بحسب إجراءات المحكمم الشرعيم 

عددهم أو نقل االشتراك باسم أحدهم وفي هذه المدخرات على 
 .المدخرين األحكام السابقم/ الحاالت ينطبق على المدخر

الحاالت التي لم ينص عليها في هذه التعليمات تحال إلى مجلس    (:16)المادة
 .للبت بها بناء على تنسيب المجلس  األوقاف

 


