نظام صندوق االستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
صادر بمقتضى المادة ( )62من قانون الجامعات األردنية الرسمية رقم ( )26لسنة 6002
المادة :2

ذمج معمماذنمعممما ذالنم و امااألمم ذن
يسمم هذامملنذنم مم (ن مم ذدمم االسذنمامم
)1001ذاليع لذبهذمنذت يخذنشرهذفيذنمجرياةذنمرا ألا.
يوانذمموم تذنم مألماذيأل م ذال تذفميذاملنذنم م ذنم عم نيذنم هااماذمهم ذ نم هذ مذ نذ مم ذ
نمقري اذعمهذغألرذ مك:
الجامعة:ذا معاذنمعما ذالنم و امااأل ذن نألا
المجلس:ذمجمسذ م ءذنمج معا
الرئيس:ذ ئألسذنم جمس
ذمج معاذنمعما ذالنم و امااأل ذن نألا
الصندوق:ذد االسذنما
اللجنة :مج اذ ن ةذنما االسذنم شوماذب اابذالنذنم
ذمج معمماذنمعممما ذالنم و امااأل م ذ
ي شممفذفمميذنمج معمماذد م االسذم م ميذيس م ه (د م االسذنما م
ذ مانلذنمام االسذالتهامألاذنريمرن نتذنم مناذعمنذ ممكذمماع ذ
ن نألا) يع لذعمهذنا
الاممهذنم شم مذنم ه ملمماذممج معمماذالت ايمملذمشم يعه ذنم ايمماذال مممكذالفقم ،ذ يوم ذامملنذنم م ذ
التحقألق ،ذممغ ي تذنم قاا ةذمنذالنذنم م ذفم نذعرم ة ( عم ذ الامهذنم شم مذنم ه ملماذممج معماذ
الت ايمملذمش م يعه ذنم ايمما) مذتش م لذتغةألمماذنم لق م تذنمج يمماذ الذنمة ئمماذممج معمماذ مذفمميذ
نمح متذالض نذنمحاال ذنم ااصذعمأله ذفيذالنذنم .
ت وانذمان ذنما االسذم ذيمي:
مس ا اذنمج معاذنمس اياذفيذنما االس.
نمهر تذالنم ررع تذالنم س عانتذمنذن مانلذنم قاماذالغألرذنم قاما.
نمقرالض.
نتذنما االس.
يعذنا
يذالن نتذ خرىذيانفقذعمأله ذنم جمس.
ترا ذنمس اذنم مألاذمما االسذمنذنمألا ذن اللذمنذ هرذك نانذنم نيذمنذكلذا اذالت هيذب ن ه ءذ
نمألا ذنمح يذالنم الثألنذمنذ هرذك نانذن اللذم ه ذعمهذ نذترا ذنمس اذنم مألاذن المهذمما االسذ
نع ر ن،ذمنذت يخذمر رةذنمام االسذنمع ملذبعماذنلم ذ يوم ذاملنذنم م ذالت هميذب ن هم ءذنمألما ذ
نمح يذالنم الثألنذمنذ هرذك نانذن اللذمنذتمكذنمس ا.
نألمماذمسمم ا
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المادة :2
أ) يوانذمما االسذمج اذ ن ياذمنذارعاذ عض ءذيعأل ه ذنم جمسذعمهذنمااهذنم مي:
 .1ثالثاذمنذ عض ءذنم جمسذعمهذ نذيوانذ ئألسذنمج معاذ ياا .
 .1نث نذمنذنمع ممألنذباا ةذ نئ اذفيذنمج معا.
 .3نث م نذمممنذغألممرذنمعم ممألنذفمميذنمج معمماذمممنذ اليذنمممر يذالنمهرممرةذفمميذ اممان ذنمام االسذ
يا.
نما
ب) يس يذنم جمسذ ئألس ،ذممج اذمنذبألنذ عض ئه ذالن ئر ،ذمه.
ج) ماةذنمعضاياذفيذنممج اذا نذق بماذمم جايما ذالمم جممسذ نهم ءذعضماياذ يذعضماذفميذنممج ماذ
قرلذنن ه ءذتمكذنم اةذ م ذبقرالذنا ق م هذ الذبقرن ذياا هذب نه ءذعضاي هذ النذبأل نذن ار ب.
المادة :7
أ)

تعقاذنممج اذنا ع ته ذكم ذ عم ذنمضمرال ةذ ممهذ ممكذبماعاةذممنذ ئألسمه ذ الذن ئرمهذفميذي مماذ
غأل بهذاليوانذنا عه ذق نانأل ،ذ نذيضرتهذ ك رياذن عض ءذعممهذ نذيومانذنممرئألسذ الذن ئرمهذ
النيممان،ذمم ه ذالت همملذقرن نتهم ذب را م رذ الذب ك ريمماذال نذتسم التذن دممانتذيممرا ذنمج نممبذ
نمليذ ياهذ ئألسذنما ر.

 1ت ذ قرن ا ذمنذمجمسذنمج معاذفيذامس هذ ق ذ 1002/1ب يخذ 1002/5/6ذت هألان،ذممسألرذب ذي ةمبذ قرن ا ذنم ه ئيذمنذ ارنءنت.
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تسجلذقرن نتذنممج اذفيذاجلذخ صذب م سمسل ذالياقعذعمألهم ذن عضم ءذنمملينذن م ركانذفميذ
نما رذنمليذنتهلذفأله.
ي امهذنم جمسذنم سؤالمأل تذالنمااليأل تذنم مألا:
نتذنما االسذالالضعذن اسذنمالزماذمه .
ا ذنمسأل ااذنمع ماذما
قرن ذنم انزناذنمس اياذمما االس.
قرالذنمهر تذالنم ررع تذالنم س عانتذنم يذتعرضذعمهذنما االس.
عقاذنمقرالضذمما االس.
تهاألاذنمي أل م تذنم مألاذنمالزماذمما االس.
تعألألنذف يايذنمحس ب تذنمق نانألألنذم اقألقذيس ب تذنما االسذالتحاياذ تع به .
نم اايقذعمهذنم قريرذنمس ايذالنمحسم ب تذنمه مألماذممام االسذب م ذفميذ ممكذيسم بذن بم ذ
النمهس ئر.
يذداليأل تذ الذمسؤالمأل تذ خرىذ نألة ذب م جمسذفيذالنذنم .
ت ممامهذنممج مماذ ن ةذنمشممؤالنذنر ن يمماذالنم مألمماذمما م االسذالت لألمملذنمسأل امماذنمع ممماذنم مميذ قرا م ذ
نم جمسذالفيذياال ذن اسذنم يذقر ا ذمه ذالت سذنممج اذا ألعذنمااليأل تذالنم سمؤالمأل تذ
نم يذت و ه ذمنذتحقألقذتمكذن غرنض ذب ذفيذ مكذم ذيمي:
مممرنءذالبألمممعذ ن ممممانلذغألمممرذنم قامممماذالناممم غالمه ذب مةريقممماذنم ممميذترناممم ذم امممراذم اممممحاذ
نما االس.
ممرنءذالبألممعذ اممه ذنمشممرك تذنم سم ا ا ذالام انتذنممماينذنمام ةذعممنذنمحواممماذ الذنم ولاممماذ
مه.
ذ مانلذنما االسذعنذمريقذ يانعه ذفيذنمر اك ذ الذفيذ يذمشرالرذ يذممر ال ذمم ميذ
نا
مض ان.
تحاياذ نانرذمااا نتذنما االسذالنسره .
تعألألنذنماكالءذالنم مألنذمما االسذ نخلذنم مواذالخ اه .
نمق ممرن ذعمممهذنم جمممسذب مي أل م م تذنم مألمماذنماناممبذتهاألاممه ذم اناهمماذ يذم م ذقمماذ
ياناههذنما االس.
عممان ذنم قريممرذنمس م ايذالنمحس م ب تذنمه مألمماذمما م االسذالعرضممه ذعمممهذنم جمممسذمم اممايقذ
عمأله .
ممج اذنما ع ناذفيذ ع مه ذبفيذخرألرذ الذف ي ذالتحاياذن اا ذالنم و ففةذنم اراذممه ذعممهذ نذ
تؤخلذمانفقاذنم جمسذعمهذتعألألنذ يذخرألرذ الذف يذفيذنما االسذباا ةذ نئ ا.
تاممر ذنلق م تذنما م االسذالنم نم تممهذنم مألمماذن خممرىذالتاقممعذنم ح اليمملذنمه دمماذبممافعه ذمممنذ
ئألسذنممج اذ الذمنذن ئرهذع اذغأل بهذالمنذمايرذنما االس.
نتذمذتحسمممبذنم يممم ةذ
مغ يممم تذنم ادممملذ ممممهذ يمممرن نتذنماممم االسذفممميذ يذاممم اذممممنذناممم
نمر ا مألاذفيذقأل اذمااا نتهذمنذتمكذنريرن نتذك ذمذيع ررذنم قاذفيذتمكذنمقأل اذمنذنلق تهذ
الما م يله ذالت م ذ ع م ةذتقألممأل ذماامما نتذنما م االسذمممنذقرمملذنممج مماذكم م ذنق ض م ذمامممحاذ
نما االسذ مك.

المادة :23
نتذفمميذ يذا م اذمممنذ
أ) ي م ذتهاممألاذنريممرن نتذنما م فألاذنم مميذيققه م ذنما م االسذمممنذنا م
نمسمم انتذ الذ يذامم ءذمممنذتمممكذنريممرن نتذممماع ذ الاممهذنم شمم مذنم ه ملمماذممج معمماذالت ايمملذ
مش يعه ذنم اياذبقرن ذمنذنم جمسذب ءذعمهذت سألبذنممج ا.
ب) مم جمسذفيذنمح متذنمضرال ياذنمة ئماذتهامألاذمم ذيمرنهذم امر ،ذممنذ يمرن نتذنمام االسذ
نتهذم غةألماذنلقم تذنمج معماذ نذترمألنذمم جممسذ نذالضمعه ذنم م ميذي ةممبذ
نما فألاذمنذنام
مك.
ي ذنما االسذيس ب تهذالاجالتهذمرق ،ذمألدالذنم ح ارألاذنم ع اةذالتهضعذم اقألقذف ياميذ
المادة :22
نمحسم ب تذنمقم نانألألنذنم عأل ممألنذمممنذقرمملذنم جمممسذعمممهذ نذترفممعذنممج مماذنم قريممرذنمسم ايذنمعم ذ
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النمحس ب تذنمه مألاذمما االسذ مهذنم جممسذخمالل ( )60يامم ،ذعممهذن ك مرذممنذنن هم ءذنمسم اذ
نم مألا.
المادة :25
أ) يوانذمما االسذاه زهذنمه صذمنذنم اظلألنذنر ن يألنذالنم م مألألنذالنم سم هامألنذيم ذتعألألم ه ذ
ا ألع ،ذمنذقرلذنممج ا ذاليش رمذفيذ مكذم ذيمي:
 .1نذيمم ذتعألألمم ه ذب مشممرالمذ نتهمم ذنم مميذيعممألنذب اارهمم ذنم اظلممانذالنم سمم هامانذفمميذ
نمج معاذب ذفيذ مكذنمرالنتبذالنمعالالنتذالنم و فآتذالن ا زنت.
 .1نذتةرقذعمأله ذ يو ذن ن اذنم ع الذبه ذفيذنمج معاذال نذيع ررالنذماظلألنذفأله ذمنذ
ا ألعذنماااه.
ب) يجممازذنقمملذالنن ممانبذ الذتومألمممذ يذمممنذممماظليذنمج معمماذممع مملذفمميذنما م االسذال مممكذالفق م ،ذ
مم شريع تذنم ع الذبه ذفيذنمج معاذالتحقألق ،ذملمكذي م سذممايرذنمام االسذدماليأل تذممايرذ
نماياةذنم ااصذعمأله ذفيذن ذنم اظلألنذنم ع الذبهذفيذنمج معا.
ج) تافعذ النتبذال اا ذالعالالنتذالمو فآتذنمع ممألنذفيذنما االسذمنذيس ب تذنمام االسذال ممكذ
عنذماةذع مه ذفألمهذامانءذكم نذع مهم ذفألمهذعمنذمريمقذنم عألمألنذنم ر مرذ الذعمنذمريمقذنم قملذ
النمن انبذ الذنم ومألم .ال م ذنم عايض تذف افعذمنذنما االسذ نذياث ذ ار بذنا حق قه ذ ث ءذ
ع لذنم اظمذ الذنم س ها ذفيذنما االس
ع اذننقض ءذنما االسذ يذاربذمنذن ار بذتحالذ مانمهذالمااا نتهذاليقاقمهذ ممهذنمج معماذ
المادة :22
بقرن ذمنذنم جمس ذالت ح لذنمج معاذنمم نم تذنم رتراذعمأله.
مم جمسذب ءذعمهذت سألبذنممج اذ دان ذنم عمأل تذنم لأللياذنمالزماذم ةرألقذ يو ذالنذنم .
المادة :27
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