نظام رقم ( )61لسنة 6896
نظام صندوق التربعات للجامعة األردنية
صادر مبقتضى املادة ( )3من قانون اجلامعة األردنية
رقم ( )25لسنة 6895
املادة ( -:) 6

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التربعاات للجامعاة األردنياة لسانة
 )6896ويعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

املادة ( -:) 5

يكااون للكلمااات والعتااارات التاليااة دي مااا وردت يف هااذا النظااام
املعاني املخصصة هلا ادناه إال إذا دلت القرينة على غري ذلك-:
اجلامعاااااااااة:

اجلامعة األردنية.

جملس األمناء:

جملس أمناء اجلامعة.

الصنااااادوق :

أي صاااندوق ينشاااا يف اجلامعاااة مبقتضاااى هاااذا
النظام.

الرئياااااااس:

رئااايس جملاااس إدارة الصاااندوق أو مااان ي و اااه
خطياً.

اجمللااااااس :

جملااس إدارة الصااندوق املمبلااى مبقتضااى هااذا
النظام.

التربعااااات:

األمااواا الااد تقاادم إد الصااندوق هااوي

لااه

وحتقيقاً ألغرا ه عن طريا الوقاى أو الوصاايا أو
اهلتات أو املنح.
املادة ( -:) 3

ينشا يف اجلامعة صندوق للتربعات الد يقادماا أخاخاط طتيعياون
أو معنويون لإلن اق أو اإلقراض مناا أو من ريعاا على غرض أو أك ار
من األغراض التالية -:
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أ-

تقديم املنح الدراسية للطلتة األردنيني يف اجلامعة.

ب-

تقااديم ماانح دراسااية للطلتااة غااري األردناايني يف اجلامعااة
ممن هلم اهتماام خااط بدراساة اللااة العربياة وا ضاارة
اإلس مية.

ج-

تقاااديم فتلاااى القاااروض واملسااااعدات املالياااة لطلتاااة
اجلامعة.

د-

دعاام إنشاااء بعااص املناصااة العلميااة والتدريسااية داخاال
اجلامعة وخارجاا.

ها -

هويل بعص التع ات العلمية من اجلامعة وإلياا.

و-

دعم الدراسات التخصصية العالية أو التحوث العلمية الاد
تتتناها اجلامعة.

ز-

هوياال بعااص اإلنشاااءات واملشااروعات التنمويااة داخاال
اجلامعة.

ح-
املادة (  -:) 4أ-

أي غرض آخر غري ما ذكر أع ه يقره جملس األمناء.
يتود إدارة الصندوق وختطاي براجماه وتصاريى

يا

خاامبونه اإلداريااة واملاليااة واساات مار أموالااه وسااائر األمااور
املتعلقة به جملس إدارة يتالى برئاسة رئيس اجلامعة ومن
أربعاااة أعضااااء يعيااانام جملاااس األمنااااء مااان العااااملني يف
اجلامعااة بناااء علااى تنسااية رئاايس اجلامعااة وتكااون ماادة
اجمللس ث ث سنوات قابلة للتجديد.
ب-

يعقااد اجمللااس جلساااته باادعوة ماان رئيسااه كلمااا دعاات
ا اجااة إد ذلااك ويعتاارب أي اجتماااا يعقااد قانونيااًا إذا
دضره ث ثة من أعضائه علاى أن يكاون الارئيس ادادهم
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وتتخذ القرارات فيه باإل

اا أو باك رية ا ا ارين وإذا

تساوت األصوات رجح اجلانة الذي صوت معه الرئيس.
املادة ( -:) 2

يعتاارب التااربا مبتلااع يقاال عاان ألااى دينااار تربع ااً عادي ااً للجامعااة وال
تنطت عليه أدكام هذا النظام.

املادة ( -:) 1

إذا ددد املتاربا الاارض الاذي يرغاة يف إن ااق تربعاه علياه مان
بني األغراض املنصوط علياا يف هذا النظام يتاود اجمللاس يف
هذه ا الاة تقادير التكااليى ال زماة لاذلك الاارض ويىتاة علاى
املتربا دفعاا وفقاً للطريقة والشروط الد يت

علياا ما اجمللاس

وإذا ختلى عن ذلك فلمجلس األمناء بنااء علاى تنساية اجمللاس
تص ية دساب املتاربا والتصارب بااي أماواا قادمت مناه بالطريقاة
الاااد يراهاااا مناساااتة يف نطااااق أغاااراض هاااذا النظاااام ويف كااال
األدواا ال جيوز اسىداد التربا املدفوا.
املادة ( -:) 9

ي ااتح يف الصااندوق دساااب خاااط باساام كاال متااربا تنطت ا عليااه
أدكام هذا النظام تقيد فيه املتالع الد تربا باا واملتالع الد مت
صرفاا منه ويتود اجمللس تنظيم ا ساب وإدارته وفقاً للتعليماات
املاليااة املقااررة وللمتااربا مبوافقااة الاارئيس االط ا ا علااى دسااابه
اخلاط وعلى القيود واملستندات املتعلقاة باه وا صاوا علاى أي
بيانات أو كشوب مستخرجة منه.

املادة (  -:) 9أ -

للصاندوق مياانيااة خاصااة يقرهااا جملاس األمناااء بناااء علااى
تنسية من اجمللس.

ب-

رئيس اجمللس هو آمر الصرب ملياانية الصندوق ون قاتاه
وله أن ي وض ص دياته هذه أو بعضاً منااا لواداد أو أك ار
ماان أعضاااء اجمللااس وذلااك يف داادود مااا تاان
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عليااه

التعليمااااات املاليااااة اخلاصااااة بالصااااندوق أو

سااااابات

املتربعني.
يتحماال الصااندوق االلتاامااات والن قااات املاليااة املىتتااة

املادة ( -:) 8

عليااه أو علااى أي ماان دسااابات املتااربعني لااه وذلااك يف
داااادود املتااااالع املخصصااااة أو املرصااااودة يف مياانيااااة
الصندوق أو يف دساب املتربا للسنة املالياة الاد تتعلا
بااا تلاك املياانياة أو ذلااك ا سااب وال جياوز صاارب أي
متلع يايد على ذلك أو االلتاام باه بااي صاورة مان الصاور
مبااا يف ذلااك االلتاااام املساات علااى دساااب مياانيااة ساانة
الدقة أو على دساب التربعات املقرر دفعاا يف املساتقتل
ويف

يا األدااواا تسااىد املتااالع الااد تصاارب بصااورة

ختالى أدكام هذه املادة من اجلاة الد قررت صرفاا أو
من الشخ
املادة (-:)61

الذي واف على ذلك.

يعتاارب رئاايس اجلامعااة مم ا

للصااندوق يف

ي ا األمااور اإلداريااة

واإلجراءات واملراجعات املتعلقة به والناخاةة عان أعمالاه علاى أن
ال تتحمل اجلامعة أي مسمبولية مالية من جراء قيامه بذلك.
املادة (-:)66

ي صاال جملااس األمناااء يف أي خا ب يقا يف تطتيا هااذا النظااام
وفق ًا ألدكامه.

املادة (-:)65

يقاادم رئاايس اجمللااس تقريااراً ساانوياً عاان أعماااا الصااندوق اامن
التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس اجلامعة عن أعماهلا.

املادة (-:)63

يصاادر رئاايس اجلامعااة التعليمااات التن يذيااة لتطتياا أدكااام هااذا
النظام.
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