
2019( لسنة 49نظام رقم )  

 نظام معدل لنظام صندوق االستثمار يف جامعة مؤتة 
 

صندوق االستتماماف  تتم ةامعتت  منةتت  لستتن  معدل لنظام هذا النظام ) نظام   يسمى    (:  1)   المادة
المشاف إليتتف ميمتتا باتتم مالنظتتام امصتتام نظامتتا   2003( لسن  38ويقرأ مع النظام فقم ) (    2019
 ويعمل مف من ةافيخ نشره  م الجريدة الرسمي . واحدا  

 

مات  أفصات للكلمات  للاتلةاح ثمامات ت ف  هاا اانل للالاتا للملاتصا للما  اح ل ات   يكون     (: 2المادة ) 
 لم تدل للقرياح على غمر ذلك: 

   جتملح مؤتح.   :  للجتملح
   للجتملح.   أماتءمجلس   :  للمجلس
  ئةس للجتملح.   : للرئةس
   انل للالتا.  أثكتابموجب    للماشأصادتق لالساامت  ها للجتملح   :  لل ادتق 
   لل ادتق.   إفل ةلجاح    : لللجاح
 مدير لل ادتق.       :  للمدير

 

هااا للجتملااح صاادتق ي اامى   صااادتق لالسااامت  هااا جتملااح مؤتاح  تكااون لاا   ياشاأ  (: 3المتتادة ) 
أي  أتتياااوع عااا  للم ااتما لللااتا للماادصا  لغااامرل مولزصااح م اااقلح تيمالاا  للاارئةس هااا ع  تتاا  ماا 

 يوكل  للرئةس ل ن  للغتيح.   آخرم تا 
 

يل ت للجتملااااح تة ااااو ة ختصااااح تموياااا  مشاااات   أصشاااا حفعاااام  إلااااىلل ااااادتق  ي ااااد   (: 4المتتتتادة ) 
 للاامويح. 

 

 -مول ف لل ادتق للمتلةح ممت يلا:   تاألف  (:  5المادة ) 
 للم تامح لل اويح للاا تا   ت للجتملح لل ادتق. .أ
 لل ادتق. أمولل عتئدل  لساامت   .ع
ترف   أخرى لل بت  تللابرعت  تللم تعدل  تللماح تللوصتيت للاا تقدا لل ادتق تأي مول ف  . ج

كتصت من م د    إذلتؤخن مولهقح مجلس للوز لء علم ت  أن يولهق علم ت للمجلس على  إلة 
 .أ فصا غمر 

 

للمجلااس هااا موعااد ال ياجااتتز ص تيااح ااا ر تشاارين للاااتصا ماان كاا  ساااح مقاادل   يقاار   (: 6المتتادة ) 
ترصاااد هاااا مولزصا ااات لل ااااح للمتلةاااح  تللااااا م اااتامح لل ااااويح للااااا تا  ااا ت للجتملاااح لل اااادتق لل

 لم ل ح لل ادتق.  إالفه  أي جزء من مبلغ تلك للم تامح   أتللاتلةح ، تال يجوز س ب  
 



 -للمجلس للم تا تلل  ثةت  للاتلةح:   ياولى  (: 7المادة ) 
 لل ادتق تتض  للا ط تللبرلمج لل زمح لاافمنات.   أمولل سم لل ةتسح لللتمح الساامت    .أ
 توصةت  لللجاح.   إ رل  .ع
 أثكااتاترلعاى هاا ذلاك  أنلل بات  تللابرعات  تللم اتعدل  للااا تقاادا لل اادتق علاى   باول . ج

ت اتصون للاللاةم لللاتلا تللب اع للللماا للملماول  للرسامةح لأل فصةحك  من  تصون للجتملت   
 . أ فصا  كتصت من م د  غمر إذلللوز لء  تؤخن مولهقح مجلس   أنب مت على  

 تا ةص لالثاةتطت  للمتلةح لل زمح لل ادتق.  . ف
 لتفتقةت  للقرتض لل ادتق.   إبرلا . ه
للاتااا ح عاان لساااامت   لإلياارلفل للجتملااح للاااا ت اااوجب للاادعم ماان  أصشاا حللمولهقااح علااى  .ت

لل ت ئااح  أتال يشاام  تغ ةااح للافقاات  للجت يااح  أن علااى لل ااادتق تمقاادل  ااانل للاادعم أمااولل
 للجتملح. 

للاتااااا ح عاااان  لإليااارلفل ماااان  جزئةااات،  أتللمولهقاااح علااااى للمشااات ي  للاااااا ياااام تمويل اااات، كلةاااات  .ز
 . للاموي   لل ادتق تمقدل   أمولللساامت   

   0مشرتع مولزصح لل ادتق    إ رل  . ح
 للممزلصةح لل اويح تلل  تبت  للااتمةح لل ادتق.   إ رل  .ط
 . تأعمتل صشتط لل ادتق   نعللاقرير لل اوي للمقدا من لللجاح   إ رل  .ي
 للقتصوصةح للمقر ة.   لألصولللمكتهآ  لنتي للل  ح بتل ادتق تهق   إ رل  .ك
ث ااتبت   ااتصوصممن لاااد مق ث ااتبت  لل ااادتق لماادة ساااح  تبلااح لاجديااد بقاارل   اتكلةا  مااد ق .ل

 . أتلتب ممن للمجلس تت ديد 
 الموا ق  عاى شراء أو ةأسيس شركات أو المساهم   يها.  .م

 

 (:8المادة ) 
    لل ادتق لجاح يام تشكمل ت بقرل  من للمجلس برئتسح للرئةس تعضويح ك  إفل ةتاولى   .أ

 -من: 
 للمجلس. أعضتء لثامن من   .1
 لثامن من لللتملمن ها للجتملح. .2
   0لثامن من ذتي للابرة من خت ج للجتملح   .3
 لللجاح صتئبت لرئة  ت.  أعضتءي ما للمجلس من بمن  .ع
عضاويح  إص اتءسااول   تبلاح للاجدياد تيجاوز للمجلاس  أ ةا تكون مادة لللضاويح هاا لللجااح  . ج

 من عضويا .  للمابقةح  بالممن بدي  ل  للمدة  أعضتئ تأي من 

 



 (:9)  المادة
كاا  ااا رين تيكااون  لأل اا صتئباا  عاااد هةتباا  ماارة علااى  أتتجاماا  لللجاااح باادعوة ماان  ئة اا ت  .أ

صتئباا   أتيكااون للاارئةس  أنعلااى  أعضااتئ ت أغلبةااح نعاا يقاا  لجامتع اات  تصوصةاات ب ضااو  ماات ال
 0على لال    أعضتئ ت  أصول من بما م تتاان  رل لت ت بأكاريح  

ياااولى تالااةم لجامتعتت اات تثفاا   للجاااحساار  أماامنيلاامن للاارئةس ماان باامن مااوةفا للجتملااح   .ع
  موفات تماتبلح تافمن  رل لت ت. 

 

 -لللجاح للم تا تلل  ثةت  للاتلةح: تاولى    (: 10)  المادة
 تافمن لل ةتسح لللتمح لل ادتق.  .أ
 تللمتلةح لل ادتق.  لإلفل يحعلى للشؤتن   لإلارل  .ع
لم اال ح لل ااادتق تةتل ريقااح غماار للماقولااح تةةل اات تلساااامت ات المنقولتت  و لألمااوللااارلء  . ج

 للاا ترلات ماتسبح. 
 للمكفولح ما ت.   أتارلء لس م للشركت  تةةل ت تسادل  للدين لل تف ة عن لل كومح  . ف
ااان   أصااولعلل ااادتق تهااق لل ةتسااح للاااا يضاال ت للمجلااس ماضااماح ت ديااد  أمااولللساااامت   . ه

 لالساامت ل  تص ب ت. 
 لل ادتق فلخ  للمملكح تخت ج ت. تلممن للوك ء تللممالمن تللوس تء   .ت
 اد يالارض  طات   للاا مب للمجلس بتالثاةتطت  للمتلةح للولجب تا ة ا ت لمولج اح أي  .ز

 ل  لل ادتق. 
 . إل رل  مشرتع مولزصح لل ادتق ت هل  للمجلس  إعدلف . ح
تث اتبتت  للااتمةاح  تأصشا ا لل اادتق  أعماتلعان  تلإلفل ي  للماتلاللاقريار لل ااوي    إعدلف .ط

 . علم ت  ى للمجلس للم تف حتعرض ت عل
 تقمةم موجوفل  لل ادتق كلمت تجد  ذلك ماتسبت.   إعتفة .ي

 
 

بااأي ج ااح لساشاات يح ل اات ع  ااح بأعمااتل  أتخبماار  بااأي أعمتل ااتلالسااالتصح هااا  للجاااح (: 11)  المتتادة
تؤخان مولهقاح للمجلاس علاى  أنما م على  ألي للماتسبح تللمكتهآ  لألجو لل ادتق تللجاح ت ديد 

 0تلممن أي خبمر ها لل ادتق ب و ة فلئمح
 

 (: 12)  المادة
ويمتتافا المتتدبر صتت حياةف  يسمم الرئيس مدبرا لاصندوق من بين العاماين  م الجامع  . أ

و قتتتا  مح تتتام هتتتذا النظتتتام وةامتتتن عايتتتف أح تتتام امنظمتتت  والمعايمتتتات المعمتتتول بهتتتا  تتتم 
   الجامع . 



يعتتتين التتترئيس بمنستتتين متتتن الاجنتتت  الةتتتادف التتت إلم ردافة الصتتتندوق متتتن اردافيتتتين أو   . ب
الماليين أو المسمخدمين من موظفم الجامع  وةامتتن عاتتيهم أح تتام امنظمتت  والمعايمتتات 

 المعمول بها  يها.  
ستتواء وم ا تتهةهم  موع واةهتت  وأةتتوفهمد ع فواةتتن العتتاماين  تتم الصتتندوق ال يجتتوإل أت ةتت  .ج 

 ين أو منمدبين أو م افين من غير أموال الصندوق. كانوا معين
 

بقارل  مان لللجااح تتو ا  م ااادل  لل ار  للاتصاح با   لل اادتق لل ار  مان  يام  (: 13)   المادة
 من  ئةس لللجاح تللمدير. 

 

ماان ااا ر كااتصون للاااتصا ماان كاا  ساااح  لألتللل اااح للمتلةااح لل ااادتق هااا للمااوا  تباادأ (: 14)  المتتادة
 من لل اح ذلت ت.   لألتلا ر كتصون   من تتاا ا بتصا تء للموا لل تفي تللا ثمن

 

 (: 15)  المادة
 لأل ةااااتحيااااام، بقاااارل  ماااان للمجلااااس باااااتء علااااى تا اااامب لللجاااااح ، ت ديااااد مبااااتلغ ملماااااح ماااان   .أ

للماالفااااح  لألصشااا حسااااح لاااادعم لتجااا   أي لل ااات ةح للااااا ثقق ااات لل ااااادتق مااان لسااااامت ل 
   0للجتملح تتموي  مشت يل ت للاامويح

لل اادتق  إيارلفل تلل ت ئح تا ةص مت يارل  ماتسابت مان  لالساااتئةحللمجلس ها لل تال    .ع
تضال ت للماتلا يا لاب  أنتبمن للمجلاس  إذلللجتملح  صفقت   لل ت ةح من لساامت لت  لاغ ةح

 ذلك. 
 

للم تسااابةح للملامااادة تتاضااا   لألصاااول ت  طبقااات لل اااادتق ث اااتبتت  تساااج ياااالم (: 16)  المتتتادة
 إلاىلل ااوي تلل  تبااات  للااتمةاح  للاقريار لللجااح ترها  أنلاد مق ماد قا لل  اتبت  للقاتصوصممن علاى 

 للمجلس خ ل ت لمن يومت من لصا تء لل اح للمتلةح. 
 

 إلاىتثقو ا   تمجوفلتا  أموللا تاؤتل  لألسابتعت ايةح لل اادتق ألي سابب مان   عااد  (: 17)   المادة
 علة .   للجتملح تتا م  للجتملح لاللازلمت  للمارتبح

 

 

اانل للالاتا  أثكاتاللمجلس باتء على تا مب لللجاح للاللةمات  لل زماح لاافمان  ي د  (: 18)   المادة
 بمت ها ذلك: 

 ت ديد ص ثةت  للمدير تم تم .  .أ
 ت ديد م ؤتلةت  موةفا لل ادتق تم تم م.    .ع

 أنعلااى  1982  ل ااح 35صلاتا  صاادتق لالسااامت  لجتملاح مؤتاح     ام    يلغاى  (: 19)  المتتادة
لسااابدلل غمرااات ب اات تهقاات   أت إلغتؤاااتيااام  أن إلااى تبقااى للاللةماات  لل ااتف ة بمقاضاات  ساات يح للمفلااول

 انل للالتا.  ألثكتا


