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نشأة صندوق توفير البريد
مؤسسة حكومية مستقمة متخصصة في أعمال اإلدخار والتمويل
وتمارس نشاطها إستناداً إلى أحكام القانون رقم

( )34لسنة 1966

وتعديالته مهمته قبول ودائع التوفير من المدخرين وردها إلى أصحابها
وفقاً ألحكام هذا القانون والذي يعمل به تحت إشراف وزير اإلتصاالت
وتكنولوجيا المعموما ت .باشر الصندوق أعمال اإلدخار والتمويل بتاريخ
 1974/9/1ضمن إطار عمل يحقق قيمه المؤسسية والمتمثمة في

:

الشفافية والتميز والسرية.
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فتح حساب توفير
الفئات المستفيدة من الخدمة

كافة شرائح المجتمع دون إستثناء.

أماكن تقديم الخدمة

كافة مكاتب البريد المنتشرة في المممكة.

شروط الحصول عمى الخدمة

الوثائق المطموبة

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية  -قسم خدمات المودعين.



في اال كان طالب الخدمة دون الخامسة عشرة سنة يكون تات وصاية أاد والديو ،و عند

بموغو سن الخامسة عشرة سنة ترفع الوصاية عنو تمقائياً ويكون مسؤول عن دفتره.


ىوية األاوال المدنية سارية المفلول أو جواز السفر لغير األردنيين.



ىوية األاوال المدنية سارية المفلول لولي األمر.



إجراءات تقديم الخدمة

احور صااب اللعقة شخصياً أو من يفوحو ،لمدائرة أو الوصي.

شيادة ميعد المودع في اال كان دون ال 15سنة.

 .1يقوم طالب الخدمة بتلبئة نموذج طمب فتح اساب توفير.
 .2بلد تلبئة النموذج المطموب يقوم طالب الخدمة بتسميمو الى أمين الصندوق في قسم خدمات
العمعء /مديرية األعمال المصرفية في اال كانت الخدمة في مبنى اإلدارة اللامة ،أو الى موظف
اإلستقبال إذا كانت في مكاتب البريد.

 .3يقوم الموظف با لتأكد من سالمة النموذج والوثائق المقدمة و عدم وجود اسابات أُأ خرى لطالب
الخدمة.
 .4يتم إدخال البيانات عمى الااسوب وصرف دفتر تو فير جديد يامل رقم الدفتر ورقم المجموعة
ومكتب البريد الذي قام باللممية إواسم الموظف الذي قام بتوثيق البيانات.
 .5إصدار دفتر توفير لطالب الخدمة وتسميمو لو.

المؤسسات الشريكة في تقديم

ال يوجد.

الخدمة

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 15دقيقة.
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اإليداع أو السحب من دفتر التوفير
الفئات المستهدفة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة

المودعون في صندوق توفير البريد.
كافة مكاتب البريد المنتشرة في المممكة.

صندوق توفير البريد مديرية التمويل واألعمال المصرفية  /قسم خدمات المودعين.

شروط الحصول عمى الخدمة



احور صااب اللعقة شخصياً أو من يفوحو لمدائرة أو مكتب البريد.

الوثائق المطموبة



ىوية األاوال المدنية سارية المفلول أو جواز السفر لغير األردنيين.

إجراءات تقديم الخدمة

 .1يقوم طالب الخدمة بتلبئة نموذج الطمب وتاديد المبمغ المراد إيداعو أو سابو من دفتر التوفير
وتسميم دفتر التوفير لمموظف الملني.
 .2يتم إدخال البيانات عمى الااسوب وذلك إلحافة المبمغ المراد إيداعو في الدفتر أو تنزيل المبمغ
المراد سابو منو.

 .3ترصيد المبمغ المودع أو المساوب عمى دفتر التوفير إواعادتو إلى صاابو بلد أن يتم تسجيل كافة
البيانات وختم الدفتر اسب ااألصول.
 .4تنظيم وصل ساب أو إيداع وتوقيلو من قبل طالب الخدمة وتسميم ه نسخة منو.

 .5في اال كان المبمغ المطموب غير متوفر لدى أمين الصندوق (إذا كان مكان تقديم الخدمة مبنى
اإلدارة) يتم إصدار شيك بنكي بالمبمغ.
 .6في اال كان مكان تقديم الخدمة أاد المكاتب البريدية وكان المبمغ الم

طموب غير متوفر لدى

موظف اإلستقبال يتم اإلتصال مع رئيس قسم المتلاممين في مبنى اإلدارة لتزويده بالنقد ويطمب من
طالب الخدمة الرجوع الاقاً لاين وصول المبمغ.

 .7تسميم المبمغ إلى طالب الخدمة في اال كانت عممية ساب وفي اال كانت عممية إيداع يتم تسميم
المودع وصل مالي.

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة

ال يوجد.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 10دقائق (وفي اال كان المبمغ المطموب غير متوفر تستغرق الخدمة يوم عمل).
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إصدار دفتر توفير بدل فاقد
الفئة المستفيدة من الخدمة

المودعون في صندوق توفير البريد.

أماكن تقديم الخدمة

كافة مكاتب البريد المنتشرة في المممكة.
صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية  /قسم خدمات المودعين.

شروط الحصول عمى الخدمة



احور صااب اللعقة شخصياً أو من يفوحو لمدائرة أو مكتب البريد لتلبئة النموذج الملد

الوثائق المطموبة



ىوية األاوال المدنية سارية المفلول أو جواز السفر لغير األردنيين.



في اال كان طالب الخدمة دون الخامسة عشرة سنة يكون تات وصاية أاد والديو ،وعند بموغو

إجراءات تقديم الخدمة

ليذه الغاية.

سن الخامسة عشرة سنة ترفع الوصاية عنو تمقائياً ويكون مسؤول عن دفتره.

 .1يقوم طالب ا لخدمة بتلبئة نموذج "إقرار فقدان دفتر " لدى أمين الصندوق في قسم خدمات اللمعء /
مديرية األعمال المصرفية في اال كان التبميغ في مبنى اإلدارة اللامة  ،وفي اال كان التبميغ في

مكاتب البريد يتم تقديم الطمب لدى موظف اإلستقبال في مكتب البريد.

 .2يقوم رئيس قسم خدمات المود عين بتلبئة نموذج "عدم ممانلة من إصدار دفتر جديد " ويتم توقيلو من
قبل مدير األعمال المصرفية.
 .3في اال كان الطمب في مكتب بريد ،يقوم موظف اإلستقبال بإرسال نموذج "إقرار فقدان دفتر " إلى
مديرية األعمال المصرفية  /قسم خدمات المتلاممين في مبنى اإلدارة وذلك لتلبئة نموذج "عدم ممانلة

من إصدار دفتر جديد" ويتم توقيلو من قبل مدير األعمال المصرفية وم ن ثم إرسالو إلى مكتب البريد
إلستكمال اإلجراءات العزمة.
 .4بلد توقيع عدم الممانلة يتم إستخراج دفتر جديد برقم جديد لطالب الخدمة في اال كانت الخدمة
مقدمة في مبنى اإلدارة.

 .5في اال كان الطمب في مكتب بريد يتم إرسالو إلى اإلدارة ومن ثم إرسال الدفتر الجديد الى المكتب.
 .6تسميم الدفتر لطالب الخدمة.
المؤسسات الشريكة في تقديم ال يوجد.

الخدمة

رسوم الخدمة

 5دنانير.

وقت إنجاز الخدمة

 15دقيقة (في اال كانت الخدمة مقدمة في مبنى اإلدارة أما في اال كانت في مكاتب البريد يكون الوقت
يومين عمل ).
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إصدار شهادة مالءة مالية
الفئة المستفيدة من الخدمة

المودعين في صندوق توفير البريد.

أماكن تقديم الخدمة

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية  /قسم خدمات المودعين.

شروط الحصول عمى الخدمة

احور صااب اللعقة شخصياً أو من يفوحو لمدائرة  /أو مكتب البريد.

الوثائق المطموبة

إجراءات تقديم الخدمة



ىوية األاوال المدنية سارية المفلول أو جواز السفر لغير األردنيين.



في اال كان طالب الخدمة دون الخامسة عشرة سنة يكون تات وصاية أاد والديو ،وعند بموغو
سن الخامسة عشرة سنة ترفع الوصاية عنو تمقائياً.

 .1يقوم طالب الخدمة بتقديم إستدعاء يبين فيو الجية التي يرغب بتوجيو الكتاب ليا.
 .2يقوم بتوريد اإلستدعاء في الديوان ومن ثم تسليمو لرئيس قسم خدمات اللمعء.

 .3بلد الموافقة عمى الطمب ،يقوم الموظف في قسم خدمات المودعين بإستخراج كشف حساب لمتأكد من
الرصيد وتاريخ فتح الاساب.
 .4يقوم الموظف بإعداد الكتاب إواعطائو لطالب الخدمة.
 .5يتوجو طالب الخدمة إلى موظف الديوان إلعطاء الكتاب رقم صادر وبذلك يصبح الكتاب جاىز.
المؤسسات الشريكة في تقديم ال يوجد.

الخدمة

رسوم الخدمة

دينار وااد.

وقت إنجاز الخدمة

 20دقيقة.
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إصدار كشوفات حساب
الفئة المستفيدة من الخدمة

المودعين في صندوق توفير البريد .

أماكن تقديم الخدمة

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية  /قسم خدمات المودعين.

شروط الحصول عمى



احور صااب اللعقة شخصياً أو من يفوضه لمدائرة أو مكتب البريد.

الخدمة

الوثائق المطموبة

إجراءات تقديم الخدمة




ىوية األاوال المدنية سارية المفلول أو جواز السفر لغير األردنيين.

في اال كان طالب الخدمة دون الخامسة عشرة سنة يكون تات وصاية أاد والديو ،وعند بموغو

سن الخامسة عشرة سنة ترفع الوصاية عنو تمقائياً.

 .1يقوم طالب الخدمة بالطمب من الموظف في قسم خدمات المودعين إلصدار كشف اساب لدفتر
التوفير الخاص بو.
 .2يقوم الموظف في قسم خدمات المودعين بإستخراج كشف اساب .

 .3التأكد من سعمة البيانات المكتوبة من خعل مطابقة رصيد الكشف مع رصيد دفتر التوفير.
 .4يتم تسميم كشف الاساب لصااب اللعقة.

المؤسسات الشريكة في

ال يوجد.

تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

دينار وااد.

وقت إنجاز الخدمة

 20دقيقة.

8

تمويل شراء حاسوب شخصي أو حاسوب محمول ()Laptop
الفئات المستفيدة من الخدمة



موظفو القطاعين اللام الخاص.



المتقاعدون اللسكريون والمدينون.



موظفو الشركات الكبرى " مثل الفوسفات ،مصفاة البترول ،الجاملات ،المستشفيات."... ،



أصااب المين"مثل األطباء والميندسين والصيادلة والماامين والمختبرات".



أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة

موظفو البمديات (واسب ما تراه لجنة اإلستثمار مناسباً).

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية (قسم تسييعت األفراد ،قسم خدمات
المتلاممين).


في اال كان طالب الخدمة موظف اكومي وكانت قيمة المراباة تتراوح ما بين

3000 -300

دينار أردني ،يجب عمى طالب الخدمة إاحار كفيل اكومي عمى رأس عممو وتقديم كشف راتب
اديث لو.


أما في اال كان مبمغ التمويل يتراوح ما بين

( 5000-3001دينار اردني ) فيجب عمى طالب

الخدمة يجب عمى طالب الخدمة إاحار كفيل اكومي عدد  2عمى رأس عمميم وتقديم كشف
راتب اديث لكع الكفيمين.


في اال كان مبمغ التمويل يزيد عن  5000فتلرض الملاممة عمى لجنة التمويل ل لدراسة بايث
تخحع الملاممة لشروط لجنة التمويل.



تكون نسبة الربح عمى أصل القرض  %7من ( مبمغ التمويل × المدة الزمنية × رسوم التأمين
التبادلي).

الوثائق المطموبة

إجراءات تقديم الخدمة



تخحع كافة ملامعت التمويل لموافقة التأمين التبادلي.



صورة عن ىوية األاوال المدنية سارية المفلول.



كشف راتب اديث مصدق ومختوم اسب األصول .



فاتورة تفصيمية بمواصفات الااسوب تامل رقم حريبي.



شيكات بنكية لمقطاع الخاص.

 . 1يقوم طالب الخدمة بتلبئة طمب شراء  ،وعقد بيع وكمبيالة بالمبمغ المطموب  ،ونموذج طلب إشتراك
لجن االستثمار ).
بلقد تأمين اياة جماعي (اسب ق اررات ة
 . 2يقوم طالب الخدمة بتسميم الطمب إلى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية
وذلك لمتأكد من سعمة الوثائق المقدمة وعدم وجود مراباات قائمة أو كفاالت عمى
طالب الخدمة.
 . 3يقوم موظف اإلستقبال بتنظيم ممف لتمك الوثائق إواعطائو رقم مراباة يثبت عمى نموذج ملاينة
لمسملة ونموذج قرار لجنة التمويل.
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 . 4عرض الممف عمى لجنة اإلستثمار وتوقيع نموذج الملاينة من الموظف الملني واسب الكتاب
الرسمي الصادر بيذا الخصوص في اال الموافقة.

 . 5ياول الممف إلى موظف اإلستقبال في مديرية التمويا واألعمال المصرفية إلدخال البيانات عمى
نظام اإلستثمار وتنظيم قرار اجز وتاويل راتب لممدين ولمكفيل (إن وجد).
 . 6يقوم المدين بأخذ نسختين لقرار الاجز إلى دائرتو
إلستكمال اإلجراءات.

لتوقيليا إوااحار نسخة إلى الصندوق

 . 7بلد توقيع ق اررات الاجز من الدائرة الملنية ،يقوم طالب الخدمة بدفع رسوم الملاممة

في مديرية

األعمال المصرفية (فتح اساب بمبمغ  15دينار).
 . 8يقوم موظف اإلستقبال في مديرية

التمويل واألعمال المصرفية

إلى المدين وذلك لغايات إستعم السملة من صااب المال.

بتنظيم إذن تسميم إواعطائو

 . 9تسميم طالب الخدمة الجياز من قبل صااب المال.
معاظة :تكون مدة السداد لمقرض اسب الجدول التالي:

المؤسسات الشريكة في تقديم

التمويـ ـ ـ ـ ــل باالشهـ ـ ـ ـ ــر

نوع التمويل

قيمة التموي ـ ـ ـ ـ ـ ــل

األثاث والسلع اإلستهالكية

 1000 -300دينار

لغاية  24شه ـ ــر

منفعة التعليم

 3000 -1001دينار

لغاية  36شهـ ــر

 5000 -3001دينار

لغاية  48شهـ ــر

شركة التأمين األردنية.

الخدمة

رسوم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة



 5دنانير بدل خدمات ملاممة تمويل.



 10دنانير بدل خدمات إجراءات ملاينة.



 20دينار في اال تبديل كفيل أو كفالة.



 50دينار بدل إستبدال مدين.



رسوم تأمين تبادلي بنسبة  0.05سنوياًعمى إجمالي المبمغ (إجمالي التمويل × عدد السنوات).



 0.003عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع.



 0.0015عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع مستند او شيك.

يومان عمل.
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تمويل شراء كهربائيات  /أثاث
الفئات المستفيدة من

الخدمة

أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى



موظفو القطاعين اللام الخاص.



المتقاعدون اللسكريون والم دنيون.



موظفو الشركات الكبرى " مثل الفوسفات ،مصفاة البترول ،الجاملات ،المستشفيات."... ،



أصااب المين"مثل األطباء والميندسين والصيادلة والماامين والمختبرات".



موظفو البمديات (واسب ما تراه لجنة اإلستثمار مناسباً).



في اال كان طالب الخدمة موظف اكومي وكانت قيمة المراباة تتراوح ما بين

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية (قسم تسييعت األفراد ،قسم خدمات المتلاممين).
3000 -300

دينار أردني ،يجب عمى طالب الخدمة إاحار كفيل اكومي عمى رأس عممو وتقديم كشف راتب

الخدمة

اديث لو.


أما في اال كان مبمغ التمويل يتراوح ما بين

( 5000-3001دينار اردني ) فيجب عمى طالب

الخدمة يجب عمى طالب الخدمة إاحار كفيل اكومي عدد  2عمى رأس عمميم وتقديم كشف
راتب اديث لكع الكفيمين.


في اال كان مبمغ التمويل يزيد عن  5000فتلرض الملاممة عمى لجنة التمويل لمدراسة بايث
تخحع الملاممة لشروط لجنة التمويل.



تكون نسبة الربح عمى أصل القرض  %7من ( مبمغ التمويل × المدة الزمنية × رسوم التأمين
التبادلي).

الوثائق المطموبة

إجراءات تقديم الخدمة



تخحع كافة ملامعت التمويل لموافقة التأمين التبادلي.



صورة عن ىوية األاوال المدنية سارية المفلول.



كشف راتب اديث مصدق ومختوم اسب األصول.



فاتورة تفصيمية بالسملة اإلستيعكية تامل رقم حريبي.



شيكات بنكية لمقطاع الخاص.

 . 1يقوم طالب الخدمة بتلبئة طمب شراء  ،وعقد بيع وكمبيالة بالمبمغ المطموب  ،ونموذج طلب إشتراك
بلقد تأمين اياة جماعي (اسب ق اررات لجنة االستثمار).

 . 2يقوم طالب الخدمة بتسميم الطمب إلى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية
وذلك لمتأكد من سعمة الوثائق المقدمة وعدم وجود مراباات قائمة أو كفاالت عمى طالب الخدمة.
 . 3يقوم الموظف بتنظيم ممف لتمك الوثائق إواعطائو رقم مراباة يثبت عمى
ونموذج قرار لجنة التمويل.

نموذج ملاينة لمسملة

 . 4عرض الممف عمى لجنة اإلستثمار وتوقيع نموذج الملاينة من الموظف الملني واسب الكتاب
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الرسمي الصادر بيذا الخصوص في اال الموافقة.
 . 5ياول الممف إلى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية إلدخال البيانات عمى
نظام اإلستثمار وتنظيم قرار اجز وتاويل راتب لممدين ولمكفيل (إن وجد).
 . 6يقوم المدين بأخذ نسختين لقرار الاجز إلى دائرتو لتوقيليا إوااحار نسخة إلى الصندوق
إلستكمال اإلجراءات.
 .7بلد توقيع ق اررات الاجز من الدائرة الملنية ،يقوم طالب الخدمة بدفع رسوم الملاممة

في صندوق

مديرية األعمال المصرفية (فتح اساب بمبمغ  15دينار).
 . 8يقوم موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية بتنظيم إذن تسميم إواعطائو إلى
المدين وذلك لغايات استعم السملة من صااب المال.
 . 9تسميم طالب الخدمة السملة اإلستيعكية المطموبة من قبل صااب المال.
معاظة :تكون مدة السداد لمقرض اسب الجدول التالي:

المؤسسات الشريكة في

التمويـ ـ ـ ـ ــل باالشهـ ـ ـ ـ ــر

نوع التمويل

قيمة التموي ـ ـ ـ ـ ـ ــل

األثاث والسلع اإلستهالكية

 1000 -300دينار

لغاية  24شه ـ ــر

منفعة التعليم

 3000 -1001دينار

لغاية  36شهـ ــر

 5000 -3001دينار

لغاية  48شه ـ ــر

شركة التأمين األردنية.

تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة



 5دنانير بدل خدمات ملاممة تمويل.



 10دنانير بدل خدمات إجراءات ملاينة.



 20دينار في اال تبديل كفيل أو كفالة.



 50دينار بدل إستبدال مدين.



رسوم تأمين تبادلي بنسبة  0.05سنوياُأ من اجمالي المبمغ (إجمالي التمويل × عدد السنوات).



 0.003عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع.



 0.0015عمى المبمغ االجمال رسوم طوابع مستند او شيك.
يوم عمل.
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تمويل شراء مواد بناء لغايات تشطيب منزل أو صيانته
الفئات المستفيدة من

الخدمة

أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى



موظفو القطاعين العام الخاص.



المتقاعدون اللسكريون والمدنيون.



موظفو الشركات الكبرى " مثل الفوسفات ،مصفاة البترول ،،الجاملات ،المستشفيات."... ،



أصااب المين"مثل األطباء والميندسين والصيادلة والماامين والمختبرات".



موظفو البمديات (واسب ما تراه لجنة اإلستثمار مناسباً).



في اال كان طالب الخدمة موظف اكومي وكانت قيمة المراباة تتراوح ما بين

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية (قسم تسييعت األفراد ،قسم خدمات المتلاممين).
3000 -300

دينار أردني ،يجب عمى طالب الخدمة إاحار كفيل ح كومي عمى رأس عممو وتقديم كشف راتب

الخدمة

اديث لو.


أما في اال كان مبمغ التمويل يتراوح ما بين

( 5000-3001دينار اردني ) فيجب عمى طالب

الخدمة يجب عمى طالب الخدمة إاحار كفيل اكومي عدد  2عمى رأس عمميم وتقديم كشف
راتب اديث لكع الكفيمين.


في اال كان مبمغ التمويل يزيد عن  5000فتلرض الملاممة عمى لجنة التمويل لمدراسة بايث
تخحع الملاممة لشروط لجنة التمويل.



تكون نسبة الربح عمى أصل القرض  %7من ( مبمغ التمويل × المدة الزمنية × رسوم التأمين
التبادلي).

الوثائق المطموبة



تخحع كافة ملامعت التمويل لموافقة التأمين التبادلي.



صورة عن ىوية األاوال المدنية سارية المفلول.



كشف راتب اديث مصدق ومختوم اسب األصول .



فاتورة تفصيمية بمواد البناء المطموبة تامل رقم حريبي.



سند تسجيل المنزل ( القوشان) المراد عمل الصيانة لو شرط أن يكون طالب التمويل من األصول
أو الفروع مثل األب /األم /األبن /اإلبنة).



إجراءات تقديم الخدمة

شيكات بنكية لموظفي القطاع الخاص.

 . 1يقوم طالب الخدمة بتلبئة طمب شراء  ،وعقد بيع وكمبيالة بالمبمغ المطموب  ،ونموذج طلب إشتراك
بلقد تأمين اياة جماعي (اسب ق اررات لجنة االستثمار).

 . 2يقوم طالب الخدمة بتسميم الطمب الى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية
وذلك لمتأكد من سعمة الوثائق المقدمة وعدم وجود مراباات قائمة أو كفاالت عمى طالب الخدمة.
نموذج ملاينة لمفاتورة

 . 3يقوم الموظف بتنظيم ممف لتمك الوثائق إواعطائو رقم مراباة يثبت عمى
ونموذج قرار لجنة التمويل  .يقوم طالب الخدمة بأخذ موافقة المجن ة وتوقيع نموذج الملاينة من
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الموظف الملني واسب الكتاب الرسمي الصادر بيذا الخصوص اسب نوع السملة.
 .4ياول الممف إلى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية إلدخال البيانات عمى
نظام اإلستثمار وتنظيم قرار اجز وتاويل راتب لممدين ولمكفيل (ان وجد).
 .5يقوم المدين بأخذ نسختين لقرار الاجز إلى دائرتو لتوقيليا إوااحار نسخة إلى الصندوق
الستكمال اإلجراءات.

 .6بلد توقيع ق اررات الاجز من الدائرة الملنية ،يقوم طالب الخدمة بدفع رسوم الملاممة (فتح اساب
بمبمغ  15دينار).

 .7يقوم موظف اإلستقبال بتنظيم إذن تسميم إواعطائو إلى المدين و ذلك لغايات إستعم مواد البناء من
صااب المال.
 .8تسميم طالب الخدمة مواد البناء من قبل صااب المال.

المؤسسات الشريكة في

شركة التأمين األردنية.

تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة



 5دنانير بدل خدمات ملاممة تمويل.



 10دنانير بدل خدمات إجراءات ملاينة.



 20دينار في اال تبديل كفيل أو كفالة.



 50دينار بدل إستبدال مدين.



رسوم تأمين تبادلي بنسبة  0.05سنوياُأ من اجمالي المبمغ (إجمالي التمويل × عدد السنوات).



 0.003عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع.



 0.0015عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع مستند أو شيك.

 60دقيقة.
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تمويل شراء مواد بناء لغايات بناء منزل أو توسعته
الفئات المستفيدة من

موظفو القطاعين اللام والخاص.

الخدمة

أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية (قسم تسييعت األفراد ،قسم خدمات المتلاممين).


في اا ل كان طالب الخدمة موظف اكومي وكانت قيمة المراباة تتراوح ما بين

3000 -300

دينار أردني ،يجب عمى طالب الخدمة إاحار كفيل اكومي عمى رأس عممو وتقديم كشف راتب

الخدمة

اديث لو.


أما في اال كان مبمغ التمويل يتراوح ما بين

( 5000-3001دينار اردني ) فيجب عمى طالب

الخدمة يجب عمى طالب الخدمة إاحار كفيل اكومي عدد  2عمى رأس عمميم وتقديم كشف
راتب اديث لكع الكفيمين.


في اال كان مبمغ التمويل يزيد عن  5000فتلرض الملاممة عمى لجنة التمويل لمدراسة بايث
تخحع الملاممة لشروط لجنة التمويل.



تخحع كافة ملامعت التمويل لموافقة التأمين التباد لي.تكون نسبة الربح عمى أصل القرض %7

من ( مبمغ التمويل × المدة الزمنية × رسوم التأمين التبادلي).


تخحع كافة ملامعت التمويل لموافقة التأمين التبادلي.



صرف التمويل بموجب  4دفلات ،دفلة عند المنح والباقي بناءاً عمى تقدير لجنة الملاينة يبين



الاد األقصى لقيمة التمويل  %75من القيمة التقديرية لدائرة األراحي والمسااة  +المقدر الخاص

مرامة االنجاز عمى ان تكون نسبة االنجاز ال تقل عن  %25لكل مرامة.
لمصندوق.

الوثائق المطموبة



صورة عن ىوية األاوال المدنية سارية المفلول.



كشف راتب اديث مصدق ومختوم اسب األصول .



فاتورة تفصيمية بمواد البناء المطموبة تامل رقم حريبي.



كشف اساب بنكي آلخر ستة شيور بالنسبة لممدين أو أية دخول أخرى.



مخططات ىندسية ملتمدة اسب االصول /موقع ومخطط تنظيمي /سند التسجيل لصااب اللقار
أو أاد أقاربو.




إجراءات تقديم الخدمة

رخصة إنشاءات جديدة لممسااة المطموب انشائيا لغايات البناء.

تقدير بقيمة اللقار من دائرة االراحي والمسااة.

 . 1يقوم طالب الخدمة بتلبئة طمب شراء  ،وعقد بيع وكمبيالة بالمبمغ المطموب  ،ونموذج طلب إشتراك
بلقد تأمين اياة جماعي (اسب ق اررات لجنة االستثمار).
 .2يقوم طالب الخدمة بتسميم الى موظف اإلستقبال في مديرية التم ويل واألعمال المصرفية وذلك
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لمتأكد من سعمة الوثائق المقدمة وعدم وجود مراباات قائمة أو كفاالت عمى طالب الخدمة.
 .3يقوم الموظف بتنظيم ممف لتمك الوثائق إواعطائو رقم مراباة يثبت عمى
ونموذج قرار لجنة التمويل.

نموذج ملاينة لمفاتورة

 .4يقوم طالب الخدمة بأخذ موافقة اللجنة وتوقيع نموذج الملاينة من الموظف الملني واسب الكتاب
الرسمي الصادر بيذا الخصوص اسب نوع السملة.
 .5دفع رسوم الملاممة لدى أمين الصندوق .
 .6ياول الممف إلى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية إلدخال البيانات عمى
نظام اإلستثمار وتنظيم قرار اجز وتاويل راتب لممدين ولمكفيل (ان وجد).
 .7يقوم المدين بأخذ نسختين لقرار الاجز إلى دائرتو لتوقيليا إوااحار نسخة إلى الصندوق
إلستكمال اإلجراءات.
 .8بلد توقيع ق اررات الاجز من الدائرة الملنية ،يقوم طالب الخدمة بدفع رسوم الملاممة (فتح اساب
بمبمغ  15دينار).
 .9يقوم موظف اإلستقبال بتنظيم إذن تسميم  ،إواعطائو إلى المدين وذلك لغايات إستعم مواد البناء
من صااب المال.
 .10تسميم طالب الخدمة المواد المرغوبة من قبل صااب المال.

المؤسسات الشريكة في

شركة التأمين األردنية.

تقديم الخدمة

رسوم الخدمة



 5دنانير بدل خدمات ملاممة تمويل.



 10دنانير بدل خدمات إجراءات ملاينة.



 20دينار في اال تبديل كفيل أو كفالة.



 50دينار بدل إستبدال مدين.



وقت إنجاز الخدمة

رسوم تأمين تبادلي بنسبة  0.05سنوياُأ من اجمالي المبمغ (إجمالي التمويل × عدد السنوات).



 0.003عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع.



 0.0015عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع مستند أو شيك.

 60دقيقة.
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تمويل شراء مسكن أو قطعة أرض
الفئات المستفيدة من

موظفو القطاعين اللام والخاص.

الخدمة

أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى

الخدمة

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية  -قسم تسييعت األفراد.


في اال كان طالب الخدمة موظف اكومي يجب عميو /عمييا إاحار شيادة راتب اديثة مصدقة
ومختومة اسب األصول.



في اال كان طالب الخدمة موظف في القطاع الخاص ،يجب عميو إاحار كتاب رسمي يبين
تاريخ التليين وصافي الراتب وكشف اإلشتراك بالحمان اإلجتماعي لغاية تاريخو باإلحافة إلى
كشف اساب بنكي آلخر ستة شيور بالنسبة لممدين أو أية دخول أخرى.



توقيع اللميل عمى تليد باإللتزام بتسديد كافة الحرائب والرسوم السنوية الخاصة باللقار المرىون

خعل مدة التمويل وفي اال عدم سدادىا يفوض الصندوق بقيد قيمتيا عمى اسابو.


يجب أن ال تتجاوز قيمة القسط عن  %45من صافي اإلجمالي لراتب المدين والكفعء كل عمى
ادا.



تكون نسبة الربح عمى أصل القرض

 %7من مبمغ التمويل × المدة الزمنية × رسوم التأمين

التبادلي.

الوثائق المطموبة

إجراءات تقديم الخدمة



تخحع كافة ملامعت التمويل لموافقة التأمين التبادلي.



إعطاء فترة سماح لمدة  6شيور مدفوعة األرباح.



الاد األقصى لقيمة التمويل  %75من القيمة التقديرية لدائرة االراحي والمسااة.



صورة عن ىوية األاوال المدنية سارية المفلول.



كشف راتب اديث مصدق ومختوم اسب األصول (لمقطاع الاكومي).



كشف اساب بنكي الخر ستة شيور بالنسبة لممدين او أية دخول أخرى (لمقطاع الخاص).



مخطط موقع رسمي ،مخطط أراحي رسمي ،سند تسجيل رسمي.



تقدير بقيمة اللقار من دائرة األراحي والمسااة.



رىن األرض أو اللقار درجة أولى لصالح الصندوق بقيمة التمويل واألرباح .



شيكات بنكية لمقطاع الخاص.

 . 1يقوم طالب الخدمة بتلبئة طمب شراء  ،وعقد بيع وكمبيالة بقيمة األقساط السنوية وكمبيالة بكامل
المبمغ مع األرباح  ،وتلبئة نموذج طلب إشتراك بلقد تأمين اياة جماعي

(اسب ق اررات لجنة

االستثمار).
 .2يقوم طالب الخدمة بتسميم الطمب الى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية
وذلك لمتأكد من سعمة الوثائق المقدمة وعدم وجود مراباات قائمة أو كفاالت عمى طالب الخدمة.

 .3يتم تاويل الملاممة إلى لجنة اإلستثمار لمنظر فييا والموافقة عمييا.
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 .4بلد الاصول عمى موافقة المجنة ،يقوم طالب الخدمة بدفع كافة الرسوم المطموبة لدى الصندوق
في مديرية التمويل واألعمال المصرفية.

 .5تاول الملاممة إلى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية إلدخال البيانات عمى
نظام اإلستثمار ومناو /منايا كتاب رىن لدائرة األراحي والمسااة.

 .6يقوم طالب الخدمة في اال كان موظف اكومي بأخذ نسختين لقرار الاجز إلى دائرتو لتوقيليا
إوااحار نسخة إلى الصندوق إلستكمال اإلجراءات.

 .7يتم تاديد موعد لطالب الخدمة وذلك لرىن اللقار بموجب

"سند تأمين دين مقابل أموال غير

منقولة" باحور كل من مندوب صندوق توفير البريد ،وصااب اللقار باإلحافة الى منح صااب
اللقار تليد من صندوق توفير البريد بدفع قيمة مبمغ اللقار بلد ااحار سند الدين وبذلك يصبح
اللقار بإسم طالب الخدمة ومرىوناً درجة أولى لمصندوق.

 .8يقوم مااسب النفقات بتنظيم شيك وتسميمو إلى صااب اللقار.
 .9يسمم طالب الخدمة اللقار المطموب.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة

شركة التأمين األردنية.
دائرة األراحي والمسااة.


 5دنانير بدل خدمات ملاممة تم ويل.



 10دنانير بدل خدمات إجراءات ملاينة.



 20دينار في اال تبديل كفيل أو كفالة.



 50دينار بدل إستبدال مدين.



رسوم تأمين تبادلي بنسبة  0.05سنوياُأ من اجمالي المبمغ (إجمالي التمويل × عدد السنوات).



 0.003عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع.



 0.0015عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع مستند أو شيك.

باد أقصى  10أيام.
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تمويل شراء السيارات الخصوصي /اآلليات /سيارات التكسي
الفئات المستفيدة من

موظفو القطاعين اللام والخاص.

الخدمة

أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى

الخدمة

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية  -قسم تسييعت األفراد


في اال كان طالب الخدمة موظف اكومي يجب إاحار شيادة راتب اديثة مصدقة ومختومة
اسب األصول.



في اال كان طالب الخدمة موظف في القطاع الخاص ،يجب إاحار كتاب رسمي يبين تاريخ
التليين وصافي الراتب وكشف اإلشتراك بالحمان اإلجتماع ي لغاية تاريخو باإلحافة إلى كشف
اساب بنكي آلخر ستة شيور بالنسبة لممدين أو أية دخول أخرى.



إذا كان طالب الخدمة من أصااب المين الارة فيجب إاحار رخصة مزاولة مين باإلحافة إلى

كشف اساب بنكي آلخر ستة شيور بالنسبة لممدين وشيكات بنكية.


يجب أن ال تتجاوز قيمة القسط ع ن  %45من صافي اإلجمالي لراتب المدين والكفعء كل عمى
ادا.



يجوز لطالب الخدمة تسجيل السيارة المنوي شراؤىا بإسمو أو بإسم أي شخص آخر عمى أن يتم
أخذ الحمانات.



الاد األقصى لقيمة التمويل  % 75من القيمة التقديرية لمسيارة الخصوصي.



الاد األقصى لقيمة التمويل  % 50من القيمة التقديرية لمسيارة اللمومي.



أن ال يزيد عمر المركبة عن خمس سنوات عند التمويل في اال كانت المركبة عمومي.




إعتماد موديل سنة  1996وأكثر في اال كانت المركبة خصوصي.
تكون نسبة الربح عمى أصل القرض

 %7من مبمغ التمويل × المدة الزمنية × رسوم التأمين

التبادلي.

الوثائق المطموبة

إجراءات تقديم الخدمة



تخضع كافة ملامعت التمويل لموافقة التأمين التبادلي.



صورة عن ىوية األاوال المدنية سارية المفلول لممدين والكفعء.



شيادة راتب اديثة لممدين الموظف الاكومي والكفعء الاكوميين.



فاص السيارة من الخبير الملتمد من قبل الصندوق عدد .2



صورة عن رخصة السيارة شريطة أن ال تكون مرىونة.



صورة عن ىوية مالك السيارة /السجل التجاري ورخصة المين لممؤسسة مالكة السيارة.



نموذج عرض بيع السيارة ملبأ من قبل صااب السيارة ويمكن الاصول عميو من مبنى الدائرة.



شيكات بنكية لمقطاع الخاص.

 . 1يقوم طالب الخدمة بتلبئة طمب شراء  ،وعقد بيع وكمبيالة بقيمة األقساط السنوية وكمبيالة بكامل
المبمغ مع األرباح  ،وتلبئة نموذج طلب إشتراك بلقد تأمين اياة جماعي

(اسب ق اررات لجنة
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االستثمار).
 .2يقوم طالب الخدمة بتسميم الطمب الى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية
وذلك لمتأكد من سعمة الوثائق المقدمة وعدم وجود مراباات قائمة أو كفاالت عمى طالب الخدمة.
 .3يتم تاويل الملاممة إلى لجنة اإلستثمار لمنظر فييا والموافقة عمييا.
 .4بلد الاصول عمى موافقة المجنة ،يقوم طالب الخدمة بدفع كافة الرسوم المطموبة لدى الصندوق
في مديرية التمويل واألعمال المصرفية.

 .5تاول الملاممة إلى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية إلدخال البيانات عمى
نظام اإلستثمار ومناو كتاب رىن لدائرة ترخيص السواقين والمركبات.
 .6يقوم طالب الخدمة في اال كان موظف اكومي بأخذ نسختين لقرار الاجز إلى دائرتو لتوقيليا

إوااحار نسخة إلى الصندوق إلستكمال اإلجراءات .
 .7يتم تاديد موعد لطالب الخدمة وذلك لرىن السيارة بموجب "سند تأمين دين مقابل أموال غير
منقولة" باحور كل من مندوب صندوق توفير البريد ،صااب المركبة وطالب الخدمة
 .8يقوم مااسب النفقات بتنظيم شيك وتسميمو إلى صااب المركبة.
 .9يسمم طالب الخدمة المركبة المطموب.

معاظة :تكون مدة السداد لمقرض اسب الجدول التالي:

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

نسبة التمويل

احلد االقصى للسداد

الضمانات

( %75وحبد اقصى
( )40000دينار)

 60شهر

رهن مقبول
حكوميني

شركة التأمين األردنية.
دائرة ترخيص السواقين والمركبات.


 5دنانير بدل خدمات ملاممة تمويل.



 10دنانير بدل خدمات إجراءات ملاينة.



 20دينار في اال تبديل كفيل أو كفالة.



 50دينار بدل إستبدال مدين.



وقت إنجاز الخدمة

2+كفالء

رسوم تأمين تبادلي بنسبة  0.05سنوياُأ من اجمالي المبمغ (إجمالي التمويل × عدد السنوات).



 0.003عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع.



 0.0015عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع مستند أو شيك.

باد أقصى  5أيام.
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تمويل مشاريع فردية أو جماعية
الفئات المستفيدة من

الخدمة



موظفو القطاع اللام.



موظفو القطاع الخاص.



المتقاعدون اللسكريون والمدنيون.



موظف الشركات الكبرى " مثل الفوسفات ،مصفاة البترول ،،الجاملات ،المستشفيات."... ،
و



أصااب المين"مثل األطباء والميندسين والصيادلة والماامين والمختبرات".



أماكن تقديم الخدمة

موظفو البمديات (واسب ما تراه لجنة اإلستثمار مناسباً).

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية (قسم تسييعت األفراد ،قسم خدمات المتلاممين).

شروط الحصول عمى



في اال كان المشروع فردي يتم تمويمو بقيمة تتراوح من  5000 – 2000دينار أردني.



في اال كان المشروع جماعي يتم تمويمو بقيمة تتراوح من  15000 – 5001دينار أردني.



في اال كان المشر وع فردي وكان طالب الخدمة موظف اكومي يجب إاحار شيادة راتب اديثة

الخدمة

مصدقة ومختومة اسب األصول إوااحار كفيل اكومي عمى رأس عممو وتقديم كشف راتب اديث
لمكفيل أو تقديم حمانات تساوي المبمغ واألرباح.


في اال كان المشروع فردي وكان طالب الخدمة قطاع خاص يجب

إاحار كشف اساب بنكي

آلخر ستة شيور إن وجد أو أية دخول أخرى باالحافة الى إاحار كفيل اكومي عمى رأس عممو
وتقديم كشف راتب اديث لمكفيل.


في اال كان المشروع جماعي وكان طالب الخدمة موظف اكومي يجب ااحار شيادة راتب اديثة

مصدقة ومختومة اسب األصول باإلحافة الى كفيل اكومي عدد  2عمى أرس عمميم وتقديم كشف
راتب اديث لكع الكفيمين.


في اال كان المشروع جماعي وكان طالب الخدمة قطاع خاص يجب كشف اساب بنكي الخر ستة

شيور إن وجد او أية دخول أخرى باإلحافة الى كفيل اكومي عدد  2عمى رأس عمميم وتقديم
كشف راتب اديث لكع الكفيمين.


تكون فترة السداد لكل من المشاريع الفردية والجماعية باد أعمى  84شير.



يجب أن ال تتجاوز قيمة القسط عن  %45من صافي اإلجمالي لراتب المدين والكفعء كل عمى ادا.



تكون نسبة الربح عمى أصل القرض

 %7من( مبمغ التمويل × المدة الزمنية × رسوم التأمين



قة التأمين التبادلي.
تخحع كافة ملامعت التمويل لمواف



صورة عن ىوية األاوال المدنية سارية المفلول.



كشف راتب اديث مصدق ومختوم اسب األصول (لمقطاع اللام) .



كشف اساب بنكي آلخر ستة شيور بالنسبة لممدين أو أية دخول أخرى (لمقطاع الخاص).

التبادلي).

الوثائق المطموبة



دراسة جدوى صادرة عن مركز إرادة.



عقد ايجار اديث لممال المستأجر.
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إجراءات تقديم الخدمة

رخصة مزاولة مينة سارية المفلول.



سجل تجاري لممال ساري المفلول.



فواتير تامل ارقام حريبية بالمواد العزمة إلنشاء المشروع.



شيكات بنكية لمقطاع الخاص.

 . 1يقوم طالب الخدمة بتلبئة طمب شراء  ،وعقد بيع وكمبيالة بالمبمغ المطموب  ،ونموذج طلب إشتراك
بلقد تأمين اياة جماعي (اسب ق اررات لجنة االستثمار).
 .2يقوم طالب الخدمة بتسميم الطمب الى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية وذلك
لمتأكد من سعمة الوثائق المقدمة خصوصاً دراسة الجدوى وعدم وجود مراباات قائمة أو كفاالت
عمى طالب الخدمة.

 .3تاول الملاممة إلى لجنة التمويل لمنظر بيا والموافقة عمييا.

 .4بلد صد ور الموافقة عمى الملاممة يقوم موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية
بإعطائيا رقم مراباة.
 .5بلد توقيع ق اررات الاجز من الدائرة الملنية ،يقوم طالب الخدمة بدفع رسوم الملاممة

في صندوق

مديرية األعمال المصرفية (فتح اساب بمبمغ  15دينار).

 .6تاول الملاممة إلى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية إلدخال البيانات عمى
نظام اإلستثمار.
 . 7يتم تسميم طالب الخدمة اذن تسميم لممواد المطموبة من أصااب الماعت إلستكمال مشروعو.
 .8في اال كان المشروع قائم يتم إصدار شيك بقيمة المبمغ كاممً بإسم صاابو.

معاظة :تكون مدة السداد لمقرض اسب الجدول التالي:

المؤسسات الشريكة في

قيمة التمويل بالدينار

احلد االقصى للسداد

الضمانات

15000-10000

 60شهر

رهن مقبول 2+كفالء حكوميني

25000-15001

 84شهر

رهن مقبول 2+كفالء حكوميني

شركة التأمين األردنية.

تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة



 5دنانير بدل خدمات ملاممة تمويل.



10دنانير بدل خدمات إجراءات ملاينة.



 20دينار في اال تبديل كفيل أو كفالة.



 50دينار بدل إستبدال مدين.



رسوم تأمين تبادلي بنسبة  0.05سنوياُأ من اجمالي المبمغ (إجمالي التمويل × عدد السنوات).



 0.003عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع.



 0.0015عمى المبمغ االجمالي رسوم طوابع مستند أو شيك.

باد أقصى  10أيام.
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إصدار كتب التزام عمى العمالء لمبنوك
الفئات المستهدفة من الخدمة

اللمعء الااصمين عمى مراباات من صندوق توفير البريد.

أماكن تقديم الخدمة

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية  -قسم تسييعت األفراد.

شروط الحصول عمى الخدمة



احور صااب اللعقة شخصياً أو من يفوحو لمدائرة.

الوثائق المطموبة

ىوية األاوال المدنية سارية المفلول.

إجراءات تقديم الخدمة

 .1طباعة كتاب االلتزام.

 .2إجازت الكتاب من قبل رئيس قسم تسييعت األفراد وتوقيلو من قبل المدير اللام او من يفوحو.
 .3تسميم الكتاب لطالب الخدمة ايث يكون الكتاب ملنون بإسم اللميل ألخذه الى الجية التي يرغب
اللميل بيا.

المؤسسات الشريكة في تقديم

ال يوجد.

الخدمة

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 10دقائق.
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التسديد المبكر
الفئات المستهدفة من الخدمة

اللمعء الااصمين عمى مراباات من صندوق توفير البريد

أماكن تقديم الخدمة

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية  -قسم تسييعت األفراد.

شروط الحصول عمى الخدمة

احور صااب اللعقة شخصياً أو من يفوحو لمدائرة.

الوثائق المطموبة

ىوية األاوال المدنية سارية المفلول.

إجراءات تقديم الخدمة

 .1إستصدار كشف اساب لملرفة المبمغ المتبقي عمى طالب الخدمة.
 .2إستصدار كشف اساب األرباح لملرفة المبمغ المراد إعادتو.

 .3يتم خصم المبمغ الناتج عن كشف اساب األرباح من المبمغ المتبقي عمى طالب الخدمة.
 .4يقوم طالب الخدمة بأخذ كشف بالمبمغ المتبقي والتوجو إلى الصندوق لتسديد المبمغ.
 .5يأخذ طالب الخدمة سند القبض

إلى موظف اإلستقبال في مديرية التمويل واألعمال المصرفية

للمل براءة ذمة.

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة

 .6يقوم الموظف بإعداد كتاب براءة ذمة إواعطائو لطالب الخدمة.
ال يوجد.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 15دقائق.
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أعادة األقساط الزائدة في حال التسديد الكامل
الفئة المستفيدة من الخدمة

اللمعء الااصمين عمى مراباات من صندوق توفير البريد

أماكن تقديم الخدمة

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية  -قسم تسييعت األفراد.

شروط الحصول عمى الخدمة

احور صااب اللعقة شخصياً أو من يفوحو لمدائرة  /أو مكتب البريد.

الوثائق المطموبة
إجراءات تقديم الخدمة

عول.
ىوية األاوال المدنية سارية المف
 .1إستصدار كشف اساب لملرفة المبمغ الزائد لطالب الخدمة.
 .2يقوم الموظف بإعداد كتاب إعادة األقساط الزائدة إواعطائو لطالب الخدمة.
 .3يتوجو طالب الخدمة الى قسم المااسبة إلعداد مستند صرف بالمبمغ.
 .4بلد إعداد مستند الصرف يتم تدقيقو إواجازتو اسب األصول.

 .5يتوجو طالب الخدمة بمستند الصرف الى الصندوق لتارير شيك بالمبمغ.
 .6يقوم أمين الصندوق بتارير الشيك إواجازتو اسب األصول وتسميم ه لطالب الخدمة.

المؤسسات الشريكة في تقديم ال يوجد.

الخدمة

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 15دقيقة.
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إصدار ب ارءة ذمة
الفئة المستفيدة من الخدمة

اللمعء الااصمين عمى مراباات من صندوق توفير البريد.

أماكن تقديم الخدمة

صندوق توفير البريد /مديرية التمويل واألعمال المصرفية  -قسم تسييعت األفراد.

شروط الحصول عمى الخدمة

احور صااب اللعقة شخصياً أو من يفوحو لمدائرة  /أو مكتب البريد.

الوثائق المطموبة
إجراءات تقديم الخدمة

ىوية األاوال المدنية سارية المفلول.
 .1إستصدار كشف اساب لملرفة المبمغ المترتب عمى طالب الخدمة.
 .2في اال كان طالب الخدمة مسدد جميع األقساط المستاقة ،يقوم الموظف

الملني بإعداد كتاب

براءة ذمة إواجازتو إواعطائو لطالب الخدمة.

 .3إجازت الكتاب من قبل رئيس قسم التاصيل ورئيس قسم الشؤون المالية وتوقيلو من قبل المدير
اللام او من يفوحو.

 .4تسميم الكتاب لطالب الخدمة ألخذه الى دائرتو لوقف اإلقتطاع.
المؤسسات الشريكة في تقديم ال يوجد.

الخدمة

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 15دقيقة.

26

