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 (:1المادة )
 ممو  بو ان لودعم البحوا الملمويوي ويشووم دعبد الحميصندوق الداخلي ل نظامال)النظام ا هذ يسمى

 دارة المؤسسة.إمن تاريخ إقراره من مجلس 
 
 (:2لمادة )ا
الممواني المخصصوة ل،واي إذ إذا دلوت  هوذا النظواميكون للكلمات التالية حيثموا وردت يوي  -أ

 القرينة على غير ذلك:
 

 شومان دعبد الحميمؤسسة   المؤسسة:
 شومان دعبد الحميمجلس ادارة مؤسسة   المجلس:
 شومان لدعم البحا الملمي دعبد الحميصندوق   الصندوق:

 ادارة الصندوق لجنة   اللجنة:
 للمؤسسة الرئيس التنفيذي :الرئيس التنفيذي

 
،ي وكوذلك تود  صوي ة  -ب تد  المفردات المذكرة يي هذه التمليمات على المذكر والمؤنا مموا

 المفرد على المفرد والجمع بحسب الحالة.
 

 (:3المادة )
دعم شوومان لو دعبود الحميوينشأ يي المؤسسة بقرار من المجلس صندوق يسومى صوندوق  -أ

 دارة الصندوق.إالبحا الملمي تديره لجنة خاصة تسمى لجنة 
ي،دف الصندوق الى دعوم البحوا الملموي وتشوجيم  يوي الجامموات ا ردنيوة وغيرهوا مون  -ب

 والدولية. المؤسسات والمراكز الملمية ا ردنية
 

 (:4المادة )
 تتألف موارد الصندوق من:

 منحة سنوية من المؤسسة. -أ
 المربي. منح يخصص،ا البنك يأ  -ب
 ريع أموا  الصندوق واستثمارات،ا. -جـ
 د للصندوق.أي وقفيات ترص     -د
 

 (:5المادة )
نوة ويشوتر  يوي رئويس اللج الورئيس التنفيوذيحودهم أعضاء يكون أة تستتكون اللجنة من رئيس و

ن يكونوووا موون ذوي الكفايووة الماليووةي وموون ذوي تخصصووات وخبوورات علميووة مختلفووة أ وأعضووائ،ا
 المجلس بتنسيب من رئيس  لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويختارهم
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 (:6المادة )
 صالحيات اللجنة.جلس تمليمات تنفيذية محددة حو  يصدر الم -أ
 تشم  مسؤوليات اللجنة وصالحيات،ا ما يلي: -ب

 
وضع ا ولويات والممايير وا سس التي يتم بموجب،وا دعوم مشوروعات البحووا  -1

 نأروعات البحوووا الملميووة ل لبووة الدراسووات المليوواي علووى الملميووة بمووا يي،ووا مشوو
ولويووات الو نيووة للبحووا تكووون مشووروعات البحوووا المرشووحة للوودعم ضوومن ا 

 مي. زاء دعم البحا الملإ للمؤسسةالملميي وأن تكون متفقة مع السياسة المامة 
 علووى توصووياتاتخوواذ القوورارات المناسووبة بشووأن دعووم هووذه المشووروعاتي بنوواء  -2

ي ميووةالمختصووة يووي الجاممووات وغيرهووا موون المؤسسووات والمراكووز المل الج،ووات
صووحاب أالمقرونووة بتقووارير موون مقيمووين متخصصووين تختووارهم هووذه الج،ووات موون 

 الكفاية المالية. 
يجوز عنود الضورورة توأليف لجوان تحكويم متخصصوة مون ذوي الخبورة والكفايوة  -3

 لدراسة مشروعات البحوا وتقييم،ا.
 دنمكن موع الج،وات الممنيوة بودعم البحوا الملموي يوي ا رأالتنسيق والتماون ما  -4

 .والمالم
 مشروع بحث . عنإقرار قيمة المكايأة التي يستحق،ا الباحا  -5
 لى المجلس إلقرارها.إالموازنة السنوية للصندوق وريم،ا  اقتراح -6

 فق علي،ا اللجنة.أي مشاريع أخرى تت -7
 

 (:7المادة )
 ت دعم مشروعات البحوا الملمية على نموذج ممد لذلك يسومى ننمووذجتقدم جميع  لبا -أ

 مشروع بحان.
 يتضمن هذا النموذج النقا  اآلتية:  -ب

 .من أربع مقا عو)المشروع اسم مقدم  -1

 جنسية مقدم المشروع. -2
 عنوان المم  لمقدم المشروع. -3
 المرتبة الملمية. -4
 المنوان المقترح للمشروع. -5
 هداف المشروع.أ -6
قووام بوو  البوواحثون يووي موضوووع المشووروعي ولمووا أتموو  مقوودم  عوورم موووجز لمووا -7

 لى مزيد من البحا.إعما  متصلة ب ي وللجوانب التي تحتاج أال لب من 
ساسوويةي وملخووث مكثووف للبحووا المشووروع مووع جوودو  زمنووي لمراحلوو  ا خ ووة  -8

 وجدواه الملمية.
 

، يي،ا جميع بنود اإلالموازنة التقديرية لل -9  نفاق.مشروعي مبينا
 ن وجدتو.إلج،ات الداعمة للمشروع )سائر ا -10

 يريق مع النموذج تقارير المقيمين وتوصيات الج،ة التي يمم  يي،ا مقدم -جـ
 المشروع. 
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داريوة المتكوررة لمشوروعات البحووا الملميوة التوي يوايوق ذ يتحم  الصندوق النفقات اإل -د
جووور النقوو  أجووور المكاتووب ورواتووب الموووظفين ورسوووم ال،واتووف وأعلووى دعم،ووا مثوو  

 وغيرها.
 يتحم  الصندوق أجور نشر البحا المدعوم. يجوز ان -ه

 

 
 (:8المادة )

، على نموذج خاث مرة ك   -أ م مون توش،ري يبوين ييو  موا أ ثالثةيقدم الباحا تقريرا، مرحليا
 لى كشف المصرويات.إضاية إأعما  متصلة بانجاز المشروعي 

، يور  -ب  وع.تمام المشرإيقدم الباحا تقريرا، ن،ائيا
للمشووروعي مووع بيووان  لتمديوود الموودة الزمنيووة خ ووي يجوووز للباحووا أن يتقوودم للجنووة ب لووب -جـ

 سباب الداعية لذلك.ا 
،. -د  للجنة أن ت لب تقريرا، عن سير البحا حسبما تراه مناسبا
 

 (:9المادة )
ن بمون ن تسوتميأتمامو ي  ول،وا إتتولى الج،ة التي يمم  يي،ا الباحوا تقيويم المشوروع عنود  -أ

راه من ذوي اذختصاث. ويمد قبو  البحوا المستمدة مون المشوروع للنشور يوي مجلوة ت
 ، ،.إمتخصصة محكمة ذات مستوى عالمي تقويما  يجابيا

مود بيجوز عند الضرورة أن تتولى لجان تحكيم مشكلة من اللجنة م،موة تقيويم المشوروع   -ب
 تمام .إ

 
 (:10المادة )
 روع يي الحاذت اآلتية:و يسترجع الدعم المقرر لمقدم المشأيوقف 

عدم تنفيذ المشروع يي مراحل  حسب موا وردت يوي نمووذج مشوروع بحوا دون مسوو   -أ
 تقبل  اللجنة.

 وج  التي قررت ل .ثبوت صرف المبلغ يي غير ا  -ب
 

 (:11المادة )
  عضواءاللجنوة مون غيور المواملين يوي المؤسسوةي وكوذلك   عضاءمناسبة مالية تصرف مكايآت 

 يم.لجان التحك
 

 (:12المادة )
 تتخذ اللجنة القرارات المناسبة ييما لم يرد ب  نث يي هذه التمليمات.


