
 التربعات يف جامعة مؤتة قتعليمات صندو

 يف جامعة مؤتة. 2018( لسنة 149( من نظام صندوق التربعات رقم )11مبقتضى املادة )ة صادر

 

تاريخ  من  اعتبارا  مؤتة " ويعمــــــــــــ    ــــــــــــا  ةتسمى هذه التعليمات "تعليمات صندوق التبرعات في جامع(: 1المادة )
 .  إقرارها

 
  اإال إذكون للكلمات والعبارات التالية حيثمــا ورتت فــي هــذه التعليمــات المعــامي الملههة ل ا  تماه ي(: 2المادة )

 :ذلك خالفتلت القرينة على 

 
 :لما يلي يتم قبول التبرعات التي تقدم للهندوق وفقا  (: 3المادة )
لغرض معين تحدته الج ة المتبرعة ويكون الهـــــرف مشـــــرو ا  تبرع مشـــــروو لتموي  مشـــــروع  و مشـــــاو  و  . 

 ه.بموافقة تلك الج ة  و من تفوض

 .تبرع مشروو لدعم  حد مشا ات الجامعة  .ب

 .تبرع غير مشروو للهندوق  .ج

 
 (: 4المادة )

 لما يلي:  من هذه التعليمات يتم الهرف مـن الـهندوق وفقا  (3)مع مراعاة ما ورت في الماتة 
 (  لف تينار.  1000يس اللجنة للمبالغ التي ال تزيد على )رئبقرار من    . 

 (  لف تينار.  1000بقرار من المجلس للمبالغ التي تزيد على ) .ب

 
مهـحواا  باسبـباب الموجبة، وتع ى المسـاعدة  و  ، لرئيس اللجنةيتم تقديم  لب المسـاعدة  و المنحة (: 5المادة )

( تينار،  1000المنحة من الهـندوق مرة  واحدة في الفهـ  الدرابـي، ويتم الهـرف بموافقة المجلس إذا  اتت عن )
 وإن كامت  ق  من ذلك فتهرف بموافقة اللجنة.  

 

ــندوق (: 6المادة ) ــك   تع ى اسولوية في تعم البحوث العلمية من الهـــ ــات والبحوث المتعلقة بالجامعة بشـــ للدرابـــ
 .خاص وتنمية المجتمع اسرتمي بشك  عام 

 جامعة مؤتة الجامعة: 
 مجلس  مناء الجامعة  المجلس:
 صندوق التبرعات الهندوق:
 يفوضه خ يا  رئيس لجنة إتارة الهندوق  و من  الرئيس:
 لجنة إتارة الهندوق  اللجنة:

 سموال التي تقدم للهندوق تمويال  له وتحقيقا  سغراضه عن  ريق الوقف  و الوصايا  و ال بات  و المنح.ا التبرعات: 



 
 .المبالغ لدعم صندوق ال لبة  و غيره  بعض ُتلهص(: 7المادة )

 
 .كيفية التهرف  ريع  موال الهندوق  تحدت اللجنة(: 8المادة )

 
وفقا  لما  ووفــق اسغــراض الملههة ل ا  وضع جميع التبرعات غير المشرو ة فــي حــساب واحــديتم (: 9المادة )

 تراه اللجنة.
 

حــــــــــــــــسـب قيمت ا وفقا  لما   الحواالت و وامر الدفع واإلعتماتات والمسـتنديةو يتم التوقيع على الشـيكات (: 10المادة )
 .ورت في تعليمات التوقيع على الشيكات و وامر الدفع واإلعتمـاتات والحواالت المالية المعمول   ا في جامعة مؤتة

 
 .راها ضرورية ومناببة لتسيير  عمال الهندوق تاإلجراءات التي  تحدت اللجنة(: 11المادة )

 
 .نجم عن ت بيق هذه التعليماتفي  ي إشكال ي رئيس اللجنةيبت (: 12المادة )

 
 

 

 

 

 

 

 

 .5/5/2019( تاريخ 45/2018/2019صادرة مبوجب قرار جملس األمناء رقم )


