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9141لسنة ( 74)نظام رقم 
 

 

 نظام صندوق االستثمار للجامعة األردنية

 من قانون اجلامعة األردنية( 47)صادر مبقتضى املادة 

 9145لسنة ( 25)رقم 

 الفصل األول

 تعريفات

نظذام صذندوق االسذتثمار للجامعذة األردنيذة لسذنة       ) يسمى هذاا النظذام    -(: 9) املادة 

 .ره يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به من تاريخ نش(9141

يكذذذون للكلمذذذات التاليذذذة تيثمذذذا وردت يف هذذذاا النظذذذام املعذذذان         -(: 5) املادة 

- :املخصصة هلا أدناه إال إذا دلت القرينة على غري ذلك

 .اجلامعة األردنية :ذذذذذة ذاجلامعذذذذ  

 .جملس أمناء اجلامعة :ذس ذذاجمللذذذذ  

 .رئيس اجمللس :ذذذس ذالرئيذذذذذ  

 .صندوق االستثمار للجامعة األردنية :الصنذذذذذدوق   

 .جلنة إدارة الصندوق املشكلة مبوجب هاا النظام :اللجنذذذذذذذذذذة 

صذذندوق االسذذتثمار للجامعذذة  )ينشذذيف يف اجلامعذذة صذذندوق مذذال  يسذذمى    -(: 4) املادة 

يعمل علذى اسذتثمار أمذوال الصذندوق و صذير اايذرادات       ( األردنية

ك لذذدعم أوجذذه النشذذال املختلفذذة للجامعذذة و ويذذل     الناشذذ ة عذذن ذلذذ  

مشذذاريع ا التنمويذذة وذلذذك وحقذذاه ألتكذذام هذذاا النظذذام، و قيقذذاه لل ايذذات 

دعذم أوجذه النشذال املختلفذة     ) املقصودة من هاا النظام، حذنن عاذارة   

ال تشمل ت طية النفقذات اجلاريذة أو   ( للجامعة و ويل مشاريع ا التنموية

يف احلاالت وضمن احلذدود املنصذوع علي ذا يف    الطارئة للجامعة إال 

 .هاا النظام
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- :تتكون موارد الصندوق مما يل   -(: 7) املادة 

 .مساهمة اجلامعة السنوية يف الصندوق- أ 

اهلاذذات والتاعذذات واملسذذاعدات مذذن األمذذوال املنقولذذة وغذذري - ب 

 .املنقولة

 .القروض- ج  

 .ريع استثمارات الصندوق- د 

 .دات أخرى يواحق علي ا اجمللسأي وار- هذ 

تادأ السنة املالية للصندوق من اليوم األول من ش ر كانون الثان  من  -(: 2) املادة 

كل سنة وتنت   بانت اء اليوم احلادي والثالثني من ش ر كذانون األول  

من ذذا علذذى أن تاذذدأ السذذنة املاليذذة األوا للصذذندوق اعتاذذاراه مذذن تذذاريخ  

عمل بعذد نفذاذ أتكذام هذاا النظذام وتنت ذ  بانت ذاء        مااشرة الصندوق ال

 .اليوم احلادي والثالثني من ش ر كانون األول من تلك السنة

يكون للصندوق جلنة إدارية من ساعة أعضاء يعين م اجمللس - أ      -(: 6) املادة 

- :على الوجه التال 

ثالثذذة مذذن أعضذذاء اجمللذذس علذذى أن يكذذون رئذذيس     -9

 .اجلامعة أتدهم

 .من العاملني بصورة دائمة يف اجلامعة اثنان -5

اثنان  من غري العاملني يف اجلامعة من ذوي الذرأي   -4

  .واخلاة يف أهداف الصندوق االستثمارية

 .يسمى اجمللس رئيساه للجنة من بني اعضائ ا ونائااه له- ب 

مذذدة العضذذوية يف اللجنذذة سذذنتان قابلذذة للتجديذذد، وللمجلذذس   - ج 

اللجنة قال انت ذاء تلذك املذدة أمذا     ان اء عضوية أي عضو يف 

بقاذذول اسذذتقالته أو بقذذرار يصذذدره بان ذذاء عضذذويته دون بيذذان     

 .األسااب
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تعقذذد اللجنذذة اجتماعذذاه واتذذداه علذذى األقذذل يف الشذذ ر أو كلمذذا  - أ     -(: 4) املادة 

دعت الضرورة إا ذلك بدعوة من رئيسذ ا أو نائاذه يف تالذة    

ذا تضذذرته أكثريذذة األعضذذاء غيابذذه ويكذذون اجتماع ذذا قانونيذذاه إ 

على أن يكون الرئيس أو  نائاذه واتذداه مذن م وتتخذا قرارات ذا      

باالمجاع أو باألكثرية  وإذا تساوت األصذوات يذرجا اجلانذب    

 .الاي ايده رئيس االجتماع

تسذذجل قذذرارات اللجنذذة يف سذذجل خذذاع بالتسلسذذل، ويوقذذع    - ب 

ات علي ا األعضذاء الذاين اشذاكوا يف االجتمذاع الذاي ا ذ      

 .حيه

- :يتوا اجمللس املسؤوليات والصالتيات التالية -(: 8) املادة 

رسذذم السياسذذة العامذذة السذذتثمارات الصذذندوق ووضذذع األسذذس    - أ 

 .الالزمة هلا

 .إقرار املوازنة السنوية للصندوق- ب 

قاذذول اهلاذذات والتاعذذات واملسذذذاعدات الذذ  تعذذرض علذذذى        -ج 

 .الصندوق

 .عقد القروض للصندوق- د 

 . صير االتتياطيات املالية الالزمة للصندوق- هذ 

تعذذذيني حاتصذذذ  احلسذذذابات القذذذانونيني لتذذذدقيق تسذذذابات      - و 

الصندوق و ديد اتعاب م على أن يكون تعيين م لسنة واتدة 

 .قابلة للتجديد بقرار من اجمللس

التصديق على التقرير السنوي واحلسابات اخلتاميذة للصذندوق   - ز 

 .ب األرباح واخلسائرمبا يف ذلك تسا

أي صالتيات أو مسؤوليات أخرى انيطت باجمللس يف هاا - ح 

 .النظام
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يقرر اجمللس يف موعد ال يتجاوز ن اية ش ر تشرين الثان  من كل سذنة   -(: 1) املادة 

مسذذاهمة اجلامعذذة السذذنوية يف الصذذندوق وترصذذد يف ميسانيت ذذا للسذذنة      

أي جذذسء مذذن مالذذ  تلذذك    املاليذذة التاليذذة، وال سذذوز سذذعب أو دحذذع     

 .املساهمة إال ملصلعة الصندوق

 

تتوا اللجنة إدارة الشؤون اادارية واملالية للصندوق وتنفيا السياسذة   -(:91)املادة 

العامذذة الذذ  اقرهذذا اجمللذذس ويف تذذدود األسذذس الذذ  قررهذذا هلذذا،        

و ذذارا اللجنذذة مجيذذع الصذذالتيات واملسذذؤوليات الذذ   كن ذذا مذذن    

- :راض، مبا يف ذلك ما يل   قيق تلك األغ

شذذراء وبيذذع األمذذوال غذذري املنقولذذة واسذذت الهلا بالطريقذذة الذذ   - أ 

 .تراها مناساة ملصلعة الصندوق

شذذذراء وبيذذذع اسذذذ م الشذذذركات املسذذذاهمة، وسذذذندات الذذذدين   - ب 

 .الصادرة عن احلكومة أو املكفولة من ا

و اسذتثمار أمذوال الصذندوق عذن طريذق ايذداع ا يف الانذذو ، أ      - ج 

 .يف أي  مشروع ذي مردود مال  مضمون

 . ديد أنواع موجودات الصندوق ونسا ا- د 

 .تعيني الوكالء واملمثلني للصندوق داخل اململكة وخارج ا- هذ 

االقذذذااح علذذذى اجمللذذذس باالتتياطيذذذات املاليذذذة الواجذذذب   - و 

 . صيص ا ملواج ة أي طارىء قد يواج ه الصندوق

واحلسابات اخلتامية للصندوق وعرضذ ا  إعداد التقرير السنوي - ز 

 .على اجمللس للتصديق علي ا

للجنذذذة االسذذذتعانة يف أعماهلذذذا بذذذيفي خذذذاري أو حذذذ ، و ديذذذد األجذذذور   -(:99)املادة 

واملكاحيفة املناساة له، على أن تؤخا مواحقة اجمللس علذى تعذيني أي   

 .خاري أو ح  يف الصندوق بصورة دائمية
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الصذندوق والتساماتذه املاليذة األخذرى بقذرارات تصذدرها       تصرف نفقذات   -(:95)املادة 

اللجنة وتوقع التعاويل اخلاصة بدحع ا مذن رئذيس اللجنذة أو مذن نائاذه      

 .عند غيابه ومن مدير الصندوق

ل ايات التوصل إا ايرادات الصندوق يف أي سذنة مذن اسذتثمارات ال     -(:94)املادة 

ن تلك االيرادات كمذا   سب السيادة الرأمسالية يف قيمة موجوداته م

ال يعتا النقر يف تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتذتم اعذادة تقيذيم    

موجودات الصندوق من قال اللجنذة كلمذا اقتضذت مصذلعة الصذندوق      

 .ذلك

يتم  صذير االيذرادات الصذاحية الذ  تقق ذا الصذندوق مذن        - أ      -(:97)املادة 

سء مذذن تلذذك اسذذتثمارات يف أي سذذنة مذذن السذذنوات أو أي جذذ 

االيذذرادات لذذدعم أوجذذه النشذذال املختلفذذة للجامعذذة و ويذذل    

 .مشاريع ا التنموية بقرار من اجمللس بناء على تنسيب اللجنة

للمجلذذس يف احلذذاالت الضذذرورية الطارئذذة  صذذير مذذا يذذراه    - ب 

مناسااه من إيرادات الصندوق الصاحية مذن اسذتثماراته لت طيذة    

أن وضذع ا املذال  يتطلذب     نفقات اجلامعة إذا تذاني للمجلذس  

 .ذلك

ينظم الصندوق تساباته وسجالته طاقذاه لصصذول اساسذاية املعتمذدة      -(:92)املادة 

و ضذذع لتذذدقيق حاتصذذ  احلسذذابات القذذانونيني املعيذذنني مذذن قاذذل      

اجمللذذس علذذى أن ترحذذع اللجنذذة التقريذذر السذذنوي العذذام واحلسذذابات        

اه علذذى األكثذذر مذذن  يومذذ( 61)اخلتاميذذة للصذذندوق إا اجمللذذس خذذالل  

 .انت اء السنة املالية

يكذذون للصذذندوق ج ذذازه اخلذذاع مذذن املذذو فني ااداريذذني    - أ     -(:96)املادة 

واملاليني واملستخدمني يتم تعيين م مجيعاه مذن قاذل اللجنذة،    

- :ويشال يف ذلك ما يل  
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أن يتم تعيين م بالشذرول ذات ذا الذ  يعذني مبوجا ذا       -9

 اجلامعة مبا يف ذلذك  املو فون واملستخدمون يف

 .الرواتب والعالوات واملكاحآت وااجازات

أن تطاذذق علذذي م أتكذذام األنظمذذة املعمذذول ب ذذا يف  -5

اجلامعذذذة وأن يعتذذذاوا مذذذو فني حي ذذذا مذذذن مجيذذذع     

 .الوجوه
 

سوز نقل وانتداب او تكليف أي من مو ف  اجلامعة للعمذل  - ب 

اجلامعذة  يف الصندوق وذلك وحقاه للتشريعات املعمول ب ا يف 

و قيقذذذاه لذذذالك دذذذارا مذذذدير الصذذذندوق صذذذالتيات مذذذدير   

املو فني املعمول به يف  الوتدة املنصوع علي ا يف نظام

 .اجلامعة

 

تذذذذدحع رواتذذذذب وأجذذذذور وعذذذذالوات ومكاحذذذذآت العذذذذاملني يف  - ج 

الصندوق من تسابات الصندوق وذلك عذن مذدة عملذ م حيذه     

أو عن طريذق  سواء كان عمل م حيه عن طريق التعيني املااشر 

وأمذذا التعويضذذات حتذذدحع مذذن  . النقذذل واالنتذذداب أو التكليذذف 

الصندوق إذا تدثت أسااب استعقاق ا أثناء  عمذل املو ذف   

 .أو املستخدم يف الصندوق
 

عنذذذد انقضذذذاء الصذذذندوق ألي سذذذاب مذذذن األسذذذااب  ذذذول أموالذذذه        -(:94)املادة 

اجلامعة  وموجوداته وتقوقه اا اجلامعة بقرار من اجمللس، وتتعمل

 .االلتسامات املاتاة عليه

 

للمجلس بناء على تنسيب اللجنذة إصذدار التعليمذات التنفيايذة الالزمذة       -(:98)املادة 

 .لتطايق أتكام هاا النظام

 



 7 

   

 تعليمات استثمار األموال املنقولة وغري املنقولة للجامعة األردنية 

 مبا حي ا تيفجري واست جار مثل هاه األموال 

من قانون اجلامعات ( 44)رة عن جملس اجلامعة مبوجب املادة صاد)

 (5119لسنة ( 75)األردنية الرمسية رقم 

 

تعليمذذات اسذذتثمار األمذذوال املنقولذذة وغذذري     )تسذذمى هذذاه التعليمذذات    -( : 9) املادة 

املنقولة للجامعة األردنية مبا حي ا تيفجري واست جار مثل هذاه األمذوال،   

 .تاريخ إصدارها ويعمل ب ا اعتااراه من 

يكون للكلمذات والعاذارات التاليذة املعذان  املخصصذة هلذا أدنذاه مذا            -(: 5) املادة 

- :تدل القرينة على خالف ذلك 

 .اجلامعة األردنية  :اجلامعذذذذذذذذذذة    

 .جملس اجلامعة  :اجمللذذذذذذذذس    

 .رئيس اجلامعة  :الرئيذذذذذذذذذذس    

 .العميد املختر يف اجلامعة  :د العميذذذذذذذذذذذذ   

 .أي مدير يف اجلامعة  :املديذذذذذذذذذذذذذر   

 .اللجنة املالية جمللس العمداء  :اللجنة املاليذذذة   

جلنة العطاءات املركسية وجلان العطذاءات    :اءاتذجلنة العط

 .الفرعية يف اجلامعة

 .جلنة االستثمار يف اجلامعة  :اللجنذذذذذذذذذذذذة   

األمذذذوال املنقولذذذة وغذذذري املنقولذذذة الذذذ       :موال اجلامعةأ

/  لك ا اجلامعة أو تتصذرف ب ذا أو الذ       

يذذتم  صيصذذ ا لالسذذتثمار مبقتضذذى قانون ذذا   

 .وأنظمت ا  وتعليمات ا الناحاة
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- :تشكل اللجنة بقرار من الرئيس وتتيفلف من - أ -(: 4) املادة 

 .أتد نواب الرئيس      -

ثالثذذة مذذن العذذاملني يف اجلامعذذة مذذن ذوي الكفذذاءة   - 

 .واخلاة

أتد العاملني يف القطاع اخلاع مذن ذوي الكفذاءة   - 

 .واخلاة

 

- :تتوا اللجنة االختصاصات وامل ام التالية- ب    

 .دراسة املشاريع االستثمارية املقدمة إلي ا من ال ري- 

لنفع علذى  اقااح املشاريع االستثمارية ال  تعذود بذا  - 

 .اجلامعة

 .استثمار أموال اجلامعة  قيقاً  ملصلعت ا    - 

ا اذ ااجراءات الالزمة لتيفجري مراحق اجلامعذة مبذا   - 

 .يتفق مع مصلعة اجلامعة

 . ديد بدالت ااسار وتعديالت ا    - 

النظذذر يف اسذذت جار املراحذذق الذذ  تكذذون اجلامعذذة      - 

 .حباجة إلي ا

قذذة بالطذابع االسذذتثماري يف  أي م ذام أخذذرى هلذا عال  - 

 .اجلامعة يقررها اجمللس
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 الااب األول

 التيفجيذذذر

 تيفجري األموال املنقولة وغري املنقولة

سذوز تذذيفجري أمذوال اجلامعذذة ملذا حيذذه مصذلعت ا ألشذذخاع أو مؤسسذذات      -(: 7) املادة 

 .رمسية أو غري رمسية أو ألي هي ات أو ج ات أخرى

اللجنة تيفجري أموال اجلامعة بالطرق ال  تراها مناساة  تتوا- أ      -(: 2) املادة 

وتكون قرارات التيفجري الصادرة عن اللجنذة خاضذعة للمواحقذة    

 .من الرئيس

للرئيس بتنسيب من اللجنة احلق يف جتديذد تذيفجري املذيفجور    - ب 

لصشخاع أو املؤسسات أو للج ات نفس ا بادل ااسار ذاتذه  

 .أو بادل جديد يتفق عليه

يذذتم تذذيفجري أمذذوال اجلامعذذة مبوجذذب عقذذد يذذام بذذني اجلامعذذة وبذذني        -(: 6) دة املا

- :املستيفجر يتضمن ما يل  

 .أسم املستيفجر وش رته وصنعته وجنسيته وعنوانه- أ  

 .قيمة بدل ااسار- ب  

 .كيفية تيفدية بدل ااسار- ج 

 .مدة ااسار- د 

 .تاريخ ابتداء ااسار- هذ 

 (.امليفجور)من أجل ا تيفجري املال غري املنقولال اية ال    - و 

 .أوصاف امليفجور وملعقاته- ز 

 .كيفية استخدام امليفجور- ح 

 . ديد اخلدمات ال  ستقدم ا اجلامعة مع امليفجور- ل 

 .أي شرول أخرى تراها اجلامعة ضرورية- ي 
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 تيفجري مواقف السيارات يف اجلامعة   -أ 

 

تذذيفجري املسذذاتات املخصصذذة كمواقذذف للسذذيارات يف    تتذذوا اللجنذذة   -(: 4) املادة 

 .اجلامعة وحقاه لآللية ال   ددها

يعطذذى املشذذا  بطاقذذة اشذذاا  مبواقذذف السذذيارات مذذن قاذذل اجل ذذة       -(: 8) املادة 

املسؤولة عذن إدارة املواقذف وتعتذا الاطاقذة شخصذية وال تسذتعمل إال       

 .من قال املشا 

لفة هلذاه التعليمذات أو إسذاءة اسذتعمال املوقذف      دنع مرتكب أي خما -(: 1) املادة 

بذذيفي شذذكل مذذن األشذذكال مذذن اسذذتعمال املوقذذف للمذذدة الذذ  تراهذذا    

اللجنة، وإذا كان املخالف طالااه خيضع إا جانب منعه من اسذتعمال  

املوقذذف لرجذذراءات التيفديايذذة املنصذذوع علي ذذا يف أنظمذذة اجلامعذذة    

 .وتعليمات ا

 

 عةتيفجري السكن يف اجلام   -ب 

 

تتذذوا اللجنذذة تذذيفجري السذذكن للعذذاملني يف اجلامعذذة واملذذرتاطني مع ذذا    -(:91)املادة 

 .بعمل 

مذذن هذذاه التعليمذذات تقذذوم اللجنذذة  ( 6)مذذع مراعذذاة مذذا ورد يف املذذادة   -(:99)املادة 

- :بتخصير وتيفجري املساكن وحقاه لالعتاارات التالية

 .تاجة اجلامعة للمستيفجر- أ    

 .م الطلب لتخصير السكنتاريخ تقدي- ب    

 .الظروف العائلية للمستيفجر- ج    

 .أي أمور أخرى  ددها اللجنة- د    
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على من يرغب يف السكن تعا ة منوذج طلذب السذكن املعذد    - أ     -(:95)املادة 

 .هلاه ال اية

يال  طالب املسكن باملواحقة على طلاه أو عدمه خذالل شذ ر   - ب 

- :واحقة األمور التاليةمن وصول طلاه تيث تتضمن امل

 .رقم ومنوذج املسكن املخصر- :أوالً      

 .األجرة الش رية املقررة وتوابع ا- :ثانياه     

 .تاريخ بدء االسار- :ثالثاه    

 .مدة ش ل املسكن- :رابعاه    

 .بدل التيفمني املقرر- :خامساه    

 .أي أمور أخرى- :سادساه    

وحى بذذدل ااسذذار الشذذ ري مقذذدماه مذذن املسذذتيفجر أو مذذن   يسذذت- أ      -(:94)املادة 

اجل ذذة امللتسمذذة بذذالك، وسذذوز تسذذم بذذدل ااسذذار وتوابعذذه   

 .مقدماه من راتب املستيفجر إذا كان يتقاضى راتااه من اجلامعة

علذذى املسذذتيفجر أن يعلذذم اجلامعذذة قاذذل أخذذالء املسذذكن بشذذ ر  - ب 

حية إا واتذذد، وإذا   يفعذذل عليذذه أن يذذدحع أجذذرة شذذ ر إضذذا  

 .أجرة الش ر الاي أخلى حيه املسكن

يسذذلم املسذذكن إا املسذذتيفجر حبالذذة جيذذدة وصذذاحلة للسذذكن، - أ      -(:97)املادة 

وياكر يف حمضذر التسذليم أي نذواقر أو عيذوب يف املسذكن      

 .أن وجدت

 .تقوم اجلامعة بالصيانة الالزمة للمسكن وحمتوياته- ب    

اجلامعة العقد اخلاع باملسكن ويلتسم بذه يف ضذوء    يوقع املستيفجر مع -:(92)املادة 

أتكذذام هذذاه التعليمذذات وأي قذذرارات تصذذدر مبوجا ذذا بااضذذاحة إا      

- :االلتسام مبا يل  
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اساحظة على املسكن وتوابعه وحمتوياته و مل قيمذة أي   - أ

 .إصالح أو نقصان ناتج عن سوء االستعمال أو ااهمال

قالذذه هذذو وأحذذراد  عذذدم شذذ ل املسذذكن املخصذذر لذذه إال مذذن    - ب

 .أسرته ومن يعوهلم

عذذذدم التصذذذرف مبعتويذذذات املسذذذكن أو أثاثذذذه خذذذارج تذذذرم          -ج 

 .املسكن

دحع قيمة املواد املست لكة كمصابيا اانارة وزجاج النواحذا  - د 

 .وغري ذلك

عدم اسذتخدام املسذكن ل ذري أغذراض السذكن وعذدم التنذازل        - هذ 

 .عنه أو تيفجريه لل ري كالً  أو بعضاه 

تقوم اجل ة املختصة يف دائرة ااسذكان عنذد إخذالء املسذكن بتسذلمه       -(:96)املادة 

وجذذذرد حمتوياتذذذه وتقذذذدير قيمذذذة أي تلذذذف أو نقذذذر نذذذاتج عذذذن سذذذوء   

االستعمال أو ااهمال و سم القيمة من راتب املستيفجر أو مسذتعقاته  

ويف . أو من مال  التيفمني أو منه مااشذرة أو مذن اجل ذة امللتسمذة بذالك     

 .ة نشوء أي خالف حيال األمر إا اللجنة للات حيهتال

 

 

 تيفجري سيارات اجلامعذذذذذذة    -جذ 

 

تتوا اللجنة تيفجري سيارات اجلامعة ألغذراض وغايذات تواحذق    - أ         -(:94)املادة 

 .علي ا

تقوم اللجنة بتعديد أسس تيفجري السيارات والشذرول املتعلقذة   - ب 

 .ب ا 

 اجلامعة ومدرجات ا وصاالت ا ومالعا ا الرياضيةتيفجري قاعات         -د                            
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تتذذذوا اللجنذذذة تذذذيفجري القاعذذذات واملذذذدرجات والصذذذاالت واملالعذذذب     -(:98)املادة  

الرياضية ل ايات علمية أو ثقاحية أو حنية أو رياضية وغريها من النشاطات 

الذذ  ال تتعذذارض مذذع حلسذذفة اجلامعذذة وأهذذداح ا، وذلذذك بالتنسذذيق مذذع     

 .يةاجل ات املعن

تتقدم اجل ذة الراغاذة يف االسذت جار بطلذب خطذ  إا اللجنذة وذلذك         -(:91)املادة 

 .قال حاة كاحية من موعد النشال

يصذذدر القذذذرار مذذذن اللجنذذذة بعذذذد االسذذذت ناا بذذذرأي العميذذذد أو املذذذدير   -(:51)املادة 

 .املختر، وتعلم اجل ة ال  تقدمت بالطلب بالقرار 

ع اجلامعذذة االتفاقيذذة اخلاصذذة بذذالك، ويلتذذسم ب ذذا      يوقذذع املسذذتيفجر مذذ   -(:59)املادة 

 .وبالتعليمات وبالشرول اخلاصة باستعماالت املراحق املستيفجرة

للرئيس وبتنسذيب مذن اللجنذة يف تذاالت خاصذة تقذدرها إعفذاء اجل ذة          -(:55)املادة 

 .الراغاة يف االست جار جسئياه أو كلياه من بدل ااسار
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 الااب الثان 

 ااست جار

 جار األموال املنقولة وغري املنقولة ل ري غايات ااستثمارإست 

 

تتذوا اللجنذذة إسذت جار األمذذوال املنقولذة وغذذري املنقولذة مذذن     - أ      -(:54)املادة 

املؤسسذات الرمسيذة أو غذري الرمسيذذة أو مذن أي هي ذة أو ج ذذة      

بالطرق ال  تراها مناساة مبا حيقق مصلعة اجلامعة، وتكذون  

ار الصذذذادرة عذذذن اللجنذذذة خاضذذذعة ملواحقذذذة قذذذرارات االسذذذت ج

 .الرئيس

سذذوز يف تذذاالت يقذذدرها الذذرئيس إسذذت جار أي مذذن األمذذوال - ب 

 .املنقولة وغري املنقولة بقرار منه مبا حيقق مصلعة اجلامعة

يتم است جار األموال املنقولذة وغذري املنقولذة مبوجذب عقذد يذام بذني         -(:57)املادة 

ع األمور التفصيلية هلاه األموال وقيمة اجلامعة واملؤجر ويتضمن مجي

بذذدل االسذذت جار وكيفيذذة تيفديتذذه وأي شذذرول أخذذرى  قذذق مصذذلعة        

 .اجلامعة
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 الااب الثالذذذذذذذث

 ستثمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاراا

 

واملذادة  ( 94)واملادة ( 91)واملادة ( أ/2)مع مراعاة ما ورد يف املادة  -(:52)املادة 

يمذذات ، تتذذوا اللجنذذة اسذذتثمار أمذذوال اجلامعذذة     مذذن هذذاه التعل ( 98)

املنقولة وغري املنقولة ضمن سياسذة اسذتثمارية تعذدها بدايذة كذل سذنة       

ماليذذة ويصذذادق علي ذذا جملذذس األمنذذاء بتنسذذيب  مذذن اجمللذذس علذذى أن  

- :تتضمن هاه السياسة ما يل 

- :جماالت االستثمار وتشمل ما يل  - :أواله    

عذذارض، ومكاتذذب، ومراكذذس  م) إنشذذاء مشذذاريع جتاريذذة   -9

وذلك باستخدام ماذان   ( تعليمية، ومصانع ومقاصف

اجلامعذذة أو العمذذل علذذى إنشذذاء ماذذان خاصذذة هلذذاه      

 .ال اية

ااسذذتثمار يف جمذذال العقذذارات مبذذا يف ذلذذك شذذراء    -5

عقذذارات وبيع ذذا وشذذراء األراضذذ  وتطويرهذذا ل ايذذات    

 .االستثمار

 االسذذتثمار يف األوراق املاليذذة مذذن أسذذ م وسذذندات   -4

وااكتتاب ب ذا، مبذا حي ذا االسذتثمار اخلذارج  ضذمن       

 .ضوابط حمددة

املشذذذذاركة يف املشذذذذاريع االسذذذذتثمارية للصذذذذناديق   -7

االسذذتثمارية يف اجلامعذذة أو اجلامعذذات األخذذذرى أو    

 .املشاريع العائدة للشركات ذات العالقة باالستثمار
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تصميم وتصنيع أي أج سة أو مسذتلسمات أو سذلع يف    -2

لذك باسذتخدام املراحذق العامذة     جمال الصذناعات وذ 

 .للجامعة

 

- :السياسات وااجراءات- :ثانياه 

إعذذذداد وتقذذذديم موازنذذذة تقديريذذذة لايذذذان جمذذذاالت     -9

االسذذتثمار وتقذذدير العائذذدات حبيذذث  ذذدد اللجنذذة    

املاذذذال  الذذذ  ستخصذذذر لكذذذل نذذذوع مذذذن أنذذذواع   

 .االستثمار ال  سيتم التعامل مع ا

سذذذتثمار إعذذذداد عقذذذود خاصذذذة بتنظذذذيم جمذذذاالت اال  -5

املتاتذذذذة وذلذذذذك بالنسذذذذاة للماذذذذان  واانشذذذذاءات    

واملختاات واملشاغل وكالك عقود إدارة األسذ م  

 .والسندات ونساة االستثمار بكل نوع
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 الااب الرابذذذذذذذع

 أتكذذذذذام عامذذذذذذذذذذذذذة

 

 ذذال إا الذذذرئيس كذذذل مسذذيفلة تتعلذذذق باالسذذذتثمار واالسذذذار   - أ     -(:56)املادة 

ار وال يوجد نذر صذريا بشذيفن ا يف هذاه التعليمذات      واالست ج

 .ال اذ القرار املناسب

إذا وقذذع خذذالف تذذول تطايذذق أي تكذذم مذذن أتكذذام هذذاه      - ب 

التعليمات حيال ذلك اخلالف إا الرئيس للاذت حيذه وا ذاذ    

 .القرار املناسب

الذذرئيس أو مذذن يفذذوض إليذذه ذلذذك مسذذؤول عذذن تطايذذق أتكذذام هذذاه      -(:54)املادة 

 .اتالتعليم

تل ى هاه التعليمات مجيع األتكذام املتعارضذة مع ذا الذواردة يف أي      -(:58)املادة 

 .تعليمات أو قرارات سابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


