
 * 0202لسنة ( 54)نظام رقم  

 نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية

من قانون ( 4)من المادة ( ل)والفقرة  الدستورمن ( 005)صادر بمقتضى المادة 
 2009 لسنة( 32)التعليم العالي والبحث العلمي رقم 

 

نظام صننوق  ومنم اللالني انج الااماناد اة ونينم ال سنميم )يسمى هذا النظام  -(: 0) المادة 

 .قيامل به من تا يخ نش ه اج الا يوة ال سميم( 0202لسنم 

يكقن للكلماد التاليم حيثما ق ود اج هذا النظنام المانانج المصصصنم لانا اونناه  -(: 0) المادة 

 -:ما لم تول الق ينم ملى غي  ذلك 

 ج قالبحث الالمجقزا ة التاليم الاال :القزا ة   

 .قزي  التاليم الاالج قالبحث الالمج :القزي    

 .أي اامام أ ونيم  سميم :الاامام   

صنوق  ومم اللالي اج الاامااد ال سميم المنشأ قا  أحكنام  :الصنوق 

 .هذا النظام 

 .لانم إوا ة الصنوق  المشكلم بمقتضى أحكام هذا النظام   :اللانــــم 

 . المستشا  الثقااج الذي تاينه القزا ة اج الاامام  :      المستشا  

صنوق  ومم اللالي انج الااماناد اة ونينم ) ينشأ اج القزا ة صنوق  يسمى  -(: 3) المادة 

ياننوإ إلننى تقننويم المنننر أق القنن قل الننى اللالننيه قاقننا  ةحكننام هننذا ( ال سننميم

بصنق ة كلينم أق النظامه قذلك لتغليم أي  سقم اامايم مق  ة سنقا  كنان ذلنك 

 .ازئيم

 -:تتكقن المقا و الماليم للصنوق  مما يلج  -(: 5) المادة 

 .المبلغ السنقي الذي تصصصه الحكقمم للصنوق  -0
الاباد قالتب ماد التج ت و الى الصنوق  ملنى أن تخصنذ مقااقنم مالن    -0

 .القز ا  ملياا إذا كاند من مصو  غي  أ ونج
 .المبالغ المسووة من الق قل -3
 .استثما  أمقال الصنوق  مقائو -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .06/4/0224من الا يوة ال سميم الصاو  بتا يخ ( 4564)نش  اج الاوو *      



يفننتر للصننننوق  حسننناي صننناة ضننمن مقازننننم النننقزا ة ينننتم تنظيمنننه - أ      -(: 4) المادة 

المنالج الناانذ قالتاليمناد قاالنفا  منه قاقا  لألصقل المق  ة اج النظنام 

 .الصاو ة بمقتضاه

تقوع أمقال الصنوق  لوى البنك الم كزي اة ونج أق أي بنك م صة - ي 

. 

يكننقن للصنننوق  حسنناي ا مننج اننج كننل ااماننمه تحننقل المصصصنناد - ج 

المق  ة له من مبالغ الومم بق ا  من اللاننم لننفنا  مننه لتغلينم مبنالغ 

 .لبم المستفيوين من الوممالمنر أق الق قل المق  ة للل

يتقلى إوا ة الصنوق  لانم ب ئاسم أمين مام القزا ة قمضقيم كل من - أ      -(: 6) المادة 

:- 

 نائبا  لل ئي   أمين مام قزا ة الماليم - 0 

اثنين من مموا  شخقن الللبم اج الاامااد اة ونيم ال سنميم - 0

 .يايناما القزي  لموة سنتين بالتناقي

 .سامو اةمين الاام للشخقن الفنيم اج القزا ةم- 3 

 .الموي  المالج اج القزا ة - 4 

 .موي  موي يم الباثاد اج القزا ة - 6

منن إمنواو الو اسناد  يكقن موي  موي يم الباثناد انج النقزا ة مسنخقال  - ي 

قامع البياناد قالمالقماد النزمم لامل اللانمه يساموه اج ذلك الانوو 

النزم من مقظفج القزا ة الذين يسميام القزي ه كما يققم بالتنسي  بين 

اللانم قالاااد اةص ى ذاد الانقم ايما يتالن  بمتابانم تنفينذ قن ا اد 

 .اللانم قتقصياتاا 

 -:تتقلى اللانم الماام قالصنحياد التاليم - أ  -(: 7) المادة 

التقصننيم بتحويننو أسنن  ومننم الللبننم سننقا  كننان ذلننك منحننم أق  -0
 .من هذا النظام ( 9)ق ضا  قاقا  ةحكام الماوة 

إمواو أنمقذج الاقو الذي يننظم بنين النقزا ة قاللالني المسنتفيو  -0
 .من الومم 

تحويو نقع الكفالم التنج يقنوماا اللالني للنقزا ة لضنمان تسنويو  -3
 .الق ل الذي يمنر له 

إقنن ا  التقصننياد المقومننم مننن اللانننم المشننكلم بمقانني أحكننام  -4
 .من هذا النظام ( 02)من الماوة ( ج)الفق ة 

تحويو البنك الذي تقوع ايه أمقال الصنوق  بما يحق  مصلحته  -6
. 



  أمقال الصنوق  ق ااه للنقزي  التقصيم بتحويو أس  استثما -5
 .إلق ا ها ملى أن تخصذ مقااقم مال  القز ا  ملياا 

 .أي أمق  أص ى يكلفاا باا القزي  -7
 .ت اع اللانم تقصياتاا إلى القزي  المتماوها - ي 

تاتمع اللانم بومقة من  ئيساا أق نائبه منو غيابنه كلمنا ومند الحاانم - أ     -(: 8) المادة 

انا قانقنينا  بحضنق  منا ال يقنل منن صمسنم منن أمضنائاا قيكقن ااتمام

ملنى أن يكنقن الن ئي  أق نائبنه منن بيننام قتتصنذ ق ا اتانا قتقصننياتاا 

 .بأكث يم أمضائاا 

يسننمى  ئنني  اللانننم أمننين سنن  لاننا مننن مننقظفج الننقزا ة يتننقلى امننواو - ي 

 .اوقل أممالاا قتوقين محاض  الساتاا

 -:لذي يستفيو من ومم الصنوق  ما يلج يشت ل اج اللالي ا -(: 9) المادة 

 .أن يكقن أ ونج الانسيم- أ 

 .أن يكقن غي  قاو  ملى تسويو ال سقم الاامايم- ي 

أن ال يكقن مستفيوا  منن ومنم رصن  منن أي اانم  سنميم أق مقانوا  ملنى - ج 

 .حساي أي اام أص ى

أن يكنقن مسننان  اننج الب نننامي الاناوي لو اننم البكننالق يق  أق الننوبلقم - و 

 .المتقسل 

أن ال يقل ماوله الت اكمج اج الفصل الساب  للفصل الذي سيحصنل اينه - هـ 

ه قيسننتثنى مننن ذلننك اللالنني %( 52)ملننى ومننم مننن نقلتننين أق مننن 

 .المقبقل اج الفصل الو اسج اةقل من و استه 

 .و  بحقه مققبم تأويبيم تااقزد االنذا أن ال يكقن قو ص- ق 

تقوم للباد االستفاوة من ومم الصنوق  مباش ة للمستشنا  انج الاامانم - أ    -(:02)المادة 

 .قملى اةنمقذج الماتمو لاذه الغايم 

منن هنذه المناوة ه ( أ)يتقلى المستشا  حص  الللباد القا وة اج الفقن ة - ي 

 .قتوقيقاا قإ سالاا للقزا ة 

يشننكل الننقزي  بنننا   ملننى تنسننيي اةمننين الاننام لانننم سنننقيم مخقتننم مننن - ج

منننقظفين منننن موي ينننم الباثننناد قموي ينننم تكنقلقاينننا المالقمننناد قأي 

مقظفين رص ين ه تكنقن مامتانا تف ينغ الللبناد قتنوقيقاا ققضنااا انج 

اننواقل حسنني اةسنن  الماتمننوة للمفاضننلم بننين المتقننومين ق ااننا للانننم 

 .للمصاوقم ملياا 



تقن   المنننر أق القنن قل سنننقيا  قبحننو أملننى ال يتانناقز مقننوا  ال سننقم - أ    -(:00)المادة 

 .الاامايم السنقيم

من هذه الماوة ه قاج حناالد صاصنم ( أ)ملى ال غم مما ق و اج الفق ة   -ي

ه يمكننن تقننويم منننر تغلننج كامننل مقننوا  ال سننقم الاامايننم ليلننم مننوة 

 .الو اسم 

ل تنااسننيا  قملننى أسننا  حصننقل الم شننر تصصننة المنننر ق القنن ق- ج 

لنستفاوة منانا ملنى أملنى النقنال قاقنا  ةسن  يق هنا النقزي  بننا  ملنى 

 .تقصيم اللانم ه قيتم نش ها اج الا يوة ال سميم 

 -:يققإ ص إ الومم المصصة لللالي اج أي من الحاالد التاليم -(:00)المادة 

اةسباي بما اج ذلنك اصنله إذا ت ك الو اسم اج الاامام ةي سبي من - أ 

 .أق انسحابه مناا 

اننج اصننلين %( 52)إذا انصفنل ماولننم الت اكمنج مننن نقلتننين أق منن - ي 

 .متتاليين

 .إذا صو  بحقه حكم بانايم أق انحم مصلم بالش إ   -ج

يتم تسويو الق ل الذي يحصل مليه اللالي من الصنوق  صنل موة ال تتااقز  -(:03)المادة 

و تص اه قذلنك قان  أسن  تضنااا اللاننم قياتمنوها النقزي  ه صم  سنقاد با

قيس ي هذا الحكم ملى منن يققنإ صن إ النومم المصصنة لنه ه قاقنا  الحكنام 

 .من هذا النظام ( 00)الماوة 

يافى اللالي المستفيو قكفيله من سواو الق ل إذا تقاى اللالني ملنى أن يشنمل  -(:05)المادة 

 .هذا اإلمفا  ق ثته 

ي اع  ئي  اللانم اج ناايم كل سنم و اسنيم تق ين ا  إلنى النقزي  منن نشنالاد  -(:04)المادة 

الصنوق  قأمماله قمبالغ الومم المقومم من الصنوق  لللبم كل اامانم قاسنما  

 .المستفيوين مناا قبيان القضع المالج للصنوق  قأي أمق  ض ق يم أص ى 

للانم ه التاليمناد النزمنم لتنفينذ أحكنام هنذا يصو  القزي  ه بنا  ملى تنسيي ا -(:06)المادة 

  .النظام

( 65)يلغنى نظننام صننوق  ومننم اللالني اننج الااماناد اة ونيننم ال سنميم  قننم  -(:07)المادة 

ملننى أن تبقننى التاليمنناد قالقنن ا اد الصنناو ة بمقتضنناه سننا يم   0224لسنننم 

.قاقنا  ةحكنام هنذا النظنام  المفاقل إلى أن تاول أق تلغى أق يستبول غي هنا بانا

         

 


