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 .1مقدمة :
انشأ الصندوق مشروع دعم السفر انطالقاً من اهدافه فه دعهم الهوهود والاهرامل الته تسهى اله دعهم

الريادة واالاداع وتىزيز روح المبادرة عند الشباب وبناء قدراتوم القيادية  ،وذلك من خالل توفير فرص
لوههم لفتفاعههل والتواصههل مههب التهههارب مههن خههاري االردن والتشههايك مههب الشههبيا

والدولية ،اضافة ال نشر ثقافة التىفم من خالل السفر.

والم سسهها

االقفيميههة

ويقههوم مشههروع دعههم السههفر الههدول اتسههويل مشههارية الشههباب فه اشنشههطة الشههبااية المختففههة فه

ن ههاء

المتميهزين فه
الىهالم مههن خهالل ت طيههة تتههاليا تهذاتر السههفر كهزايهاً و يفيهاًي ،وتتههاليا الفيه از لفشهباب
ّ
اشنشطة الالمنوهية الوادفة.
هداف السفر الت يدعموا المشروع:
 -المشارية ف االنشطة والفىاليا

الثقافية والفنية.

ب -المشارية ف االنشطة والفىاليا

المتىفقة اريادة االعمال.

 المشههارية ف ه االنشههطة والفىاليههاالبشرية.

ث -تمثيل االردن ف البطوال

الرياضية الىربية والدولية.

ي -المشارية ف االنشطة والفىاليا

الممارسا

بقطاعهها

تتنولوهيهها المىفومهها  ،الاياههة ،السههيا ة والتنمي هة

المتىفقة بالتخصص الىفم لفطالب او الطالبة.

ولقد تم إعداد هذا الدليل لف اصفين عف

دعم من مشروع دعم السفر اودف توضيح

اإلدارية والمالية الت يهب عفيوم اعتمادها وااللتزام اوا.

 .2أحكام عامة :
 .2.1يتم إل اء ي تمويل لف اصفين عف الدعم ف

ال عدم االلتزام بأ يام هذا الدليل.

المتقدم ،فىفي إبالغ الصندوق مب توضيح اشسباب،
ال تى ّذر السفر من قال
 .2.2ف
ّ
ولفصندوق ق المطالبة بقيمة الدعم.
 .2.3يقدم الدعم لفطالب الهامى مرة وا دة فقط خالل دراست الهامىية ،ولفناشط او المادع/
الموهوب /الماتتر ف مهال ما مرة وا دة يل ثالثة اعوام.

 .2.4يتم تسفيم ال اصل عف دعم قيمة الدعم عند تسفيم يافة الوثااق المطفوبة .
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 .2.5يهب عف ال اصل عف دعم ابالغ الصندوق بأي مساهما
خرى يممول لفسفر.

مالية من مصادر تمويل

 .2.6ال يتم الدعم بأثر رهى .
 .3إرشادات إدارية ومالية
اشقل من موعد السفر.
 يهب تقديم طفب الدعم قال  6ساايب عف
ّ

يتضمن الدعم تذاتر عف الدرهة السيا ية فقط.

ّ
 يتوه ههب اس ههتدراي ثالث ههة ع ههروة م ههن هو هها مختفف ههة  ،و ي ههتم شه هراء الت ههذاتر م ههن
المطااق بىد خذ موافقة الارنامل المسبقة عف عمفية الشراء.
 يهب عف ال اصل عف دعم توقيب نموذي التىود واالقرار والمتوفر لدى الصندوق
عند استالم الشيككثمن التذيرة او الفيزاي.
 يهب عف المتقدم ن يرفق الوثااق التالية عند استالم قيمة الدعم :
اذا تم ال هز من خالل ميتب سيا

:

 صورة عن هواز السفر والصف ة الت تظور فيوا التأشيرة إذا تطفب السفراصدار فيزا.

 يهب عف المتقدم ن يرفق الىرة الموافق عفي لتذيرة السفر يتضمن خطالسفر والسىر.

 ارفاق فاتورة الشراء و سند القبة االصفيين. -صورة عن تذيرة السفر .

يزود الصندوق بفاتورة التأشيرة لتسديد ثمنوا إن رغب
 يهب عفّ
المتقدم ن ّ
باسترداد ثمنوا من الصندوق.

 اذا تم ال هز من خالل موقب التترون :

 صورة عن هواز السفر والصف ة الت تظور فيوا التأشيرة إذا تطفب السفراصدار فيزا.

 يهب عف المتقدم ن يرفق الىرة الموافق عفي لتذيرة السفر يتضمن خطالسفر والسىر.
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 -صورة عن تأتيد ال هز االلتترون .

 -صورة عن الاريد االلتترون المتىفق بشراء تذيرة السفر.

يزود الصندوق بفاتورة التأشيرة لتسديد ثمنوا إن رغب
 يهب عفّ
المتقدم ن ّ
باسترداد ثمنوا من الصندوق.
-

يهب عف ال اصل عف الدعم ان يقوم اتىااة تقرير المشارية ب يث يتضمن يافة

التفاصيل المتىفقة بالفىالية وتزويدنا بالصور الخاصة بمشاريت  ،بموعد اقصاه اساوع من تاريخ
الىودة من الفىالية.
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