النظام الداخلي لصندوق عبدالحميد شومان
لدعم البحث العلمي
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المادة (:)1
يسمى هذا النظام(النظام الداخلي لصنندق بددالمميند منقمان لندبم الدمنا الملمني
قيممل ده من تاريخ إقراره من مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (:)2
يكقن للكلمات التالية ميثما قردت في هذا النظام المماني المخصصة لهنا إ
أ-
إذا دلت القرينة بلى غير ذلك:
المؤسسة:
المجلس:
الصندق :
اللجنة:
الرئيس التنفيذي:
ب-

مؤسسة بددالمميد مقمان
مجلس ادارة مؤسسة بددالمميد مقمان
صندق بددالمميد مقمان لدبم الدما الملمي
لجنة ادارة الصندق
الرئيس التنفيذي للمؤسسة

تدل المفردات المذكرة في هذه التمليمات بلنى المنذكر قالمؤننا ممنا ك قكنذلك
تدل صيغة المفرد بلى المفرد قالجمع دمسب المالة.

المادة (:)3
ينمننف فنني المؤسسننة دقننرار مننن المجلننس صننندق يسننمى صننندق بددالممينند
أ-
مقمان لدبم الدما الملمي تديره لجنة خاصة تسمى لجنة إدارة الصندق .
ب -يهنندا الصننندق الننى دبننم الدمننا الملمنني قتمننجيمه فنني الجاممننات ا ردنيننة
قغيرها من المؤسسات قالمراكز الملمية ا ردنية قالدقلية.
المادة (:)4
تتفلا مقارد الصندق من:
منمة سنقية من المؤسسة.
أ-
ب -أي منح يخصصها الدنك المردي.
جـ -ريع أمقال الصندق قاستثماراتها.
د -أي ققفيات ترصد للصندق .
المادة (:)5
تتكقن اللجننة منن رئنيس قسنتة أبضنا يكنقن أمندهم النرئيس التنفينذي قيمنتر فني
رئيس اللجنة قأبضنائها أن يكقننقا منن ذقي الكفاينة المالينة قمنن ذقي تخصصنات
قخدرات بلمية مختلفة قيختارهم المجلس دتنسيب من رئيسه لمدة أردع سنقات قادلنة
للتجديد.
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المادة (:)6
يصدر المجلس تمليمات تنفيذية ممددة مقل صالميات اللجنة.
أ-
ب -تممل مسؤقليات اللجنة قصالمياتها ما يلي:
 -1قضع ا قلقيات قالممايير قا سس التي يتم دمقجدها دبم ممنرقبات
الدمقا الملمية دما فيها ممنرقبات الدمنقا الملمينة ل لدنة الدراسنات
المليننا بلننى أن تكنننقن ممننرقبات الدمننقا المرمنننمة للنندبم ضنننمن
ا قلقيات الق نية للدما الملمي قأن تكقن متفقة مع السياسة المامنة
للمؤسسة إزا دبم الدما الملمي.
 -2اتخنناذ القننرارات المناسنندة دمننفن دبننم هننذه الممننرقبات دنننا بلننى
تقصننيات الجهننات المختصننة فنني الجاممننات قغيرهننا مننن المؤسسننات
قالمراكز الملمية المقرقنة دتقارير من مقيمنين متخصصنين تختنارهم
هذه الجهات من أصماب الكفاية المالية.
 -3يجقز بند الضرقرة تنفليا لجنان تمكنيم متخصصنة منن ذقي الخدنرة
قالكفاية لدراسة ممرقبات الدمقا قتقييمها.
 -4التنسي قالتماقن ما أمكن مع الجهات الممنية ددبم الدما الملمني فني
ا ردن قالمالم.
 -5إقرار قيمة المكاففة التي يستمقها الداما بن ممرقع دمثه.
 -6اقتراح المقازنة السنقية للصندق قرفمها إلى المجلس إلقرارها.
 -7أي مماريع أخرى تتف بليها اللجنة.
المادة (:)7
تقنندم جميننع لدننات دبننم ممننرقبات الدمننقا الملميننة بلننى نمننقذ ممنند لننذلك
أ-
يسمى "نمقذ ممرقع دما".
ب -يتضمن هذا النمقذ النقا اآلتية:
 -1اسم مقدم الممرقع(من أردع مقا ع .
 -2جنسية مقدم الممرقع.
 -3بنقان الممل لمقدم الممرقع.
 -4المرتدة الملمية.
 -5المنقان المقترح للممرقع.
 -6أهداا الممرقع.
 -7برض مقجز لما قام ده الدنامثقن فني مقضنقع الممنرقع قلمنا أتمنه
مقدم ال لب منن أبمنال متصنلة دنه قللجقاننب التني تمتنا إلنى مزيند
من الدما.
 -8خ ة الممرقع مع جندقل زمنني لمراملنه ا ساسنية قملخنم مكثنا
للدما قجدقاه الملمية.
 -9المقازنة التقديرية للممرقع مدينا ك فيها جميع دنقد اإلنفا .
 -10سائر الجهات الدابمة للممرقع (إن قجدت .
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جـ -يرف مع النمقذ تقارير المقيمين قتقصيات الجهة التي يممل فيها مقدم
الممرقع.
يتممننل الصننندق النفقننات اإلداريننة المتكننررة لممننرقبات الدمننقا الملميننة
د-
التنني يقافنن بلننى دبمهننا مثننل أجننقر المكاتننب قرقاتننب المننقظفين قرسننقم
الهقاتا قأجقر النقل قغيرها.
ه -يجقز أن يتممل الصندق أجقر نمر الدما المدبقم.
المادة (:)8
يقدم الداما تقريراك مرمليا ك بلى نمقذ خام مرة كل ثالثة أمهر يدنين فينه
أ-
ما تم من أبمال متصلة دانجاز الممرقع إضافة إلى كما المصرقفات.
ب -يقدم الداما تقريراك نهائيا ك فقر إتمام الممرقع.
جـ -يجقز للداما أن يتقدم للجنة د لب خ ي لتمديد المدة الزمنينة للممنرقع منع
ديان ا سداب الدابية لذلك.
للجنة أن ت لب تقريراك بن سير الدما مسدما تراه مناسداك.
د-
المادة (:)9
تتننقلى الجهننة التنني يممننل فيهننا الدامننا تقيننيم الممننرقع بننند إتمامننه قلهننا أن
أ-
تسننتمين دمننن تننراه مننن ذقي ا ختصننام .قيمنند قدننقل الدمننقا المسننتمدة مننن
الممننرقع للنمننر فنني مجلننة متخصصننة ممكمننة ذات مسننتقى بننالمي تققيم نا ك
إيجادياك.
ب -يجننقز بننند الضننرقرة أن تتننقلى لجننان تمكننيم ممننكلة مننن اللجنننة مهمننة تقيننيم
الممرقع دمد إتمامه.
المادة (:)10
يققا أق يسترجع الدبم المقرر لمقدم الممرقع في الما ت اآلتية:
بدم تنفيذ الممنرقع فني مراملنه مسنب منا قردت فني نمنقذ ممنرقع دمنا
أ-
دقن مسقغ تقدله اللجنة.
ب -ثدقت صرا المدلغ في غير ا قجه التي قررت له.
المادة (:)11
تصرا مكافآت مالية مناسدة بضا اللجنة من غير الماملين في المؤسسة قكنذلك
بضا لجان التمكيم.
المادة (:)12
تتخذ اللجنة القرارات المناسدة فيما لم يرد ده نم في هذه التمليمات.
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