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( من نظام 11الصادرة بمقتضى الفقرة )أ( من المادة رقم ) 2112( لعام 1تعليمات دعم البحث العلمي رقم )
 وتعديالتها.،  2111( لسنة 22صندوق دعم البحث العلمي رقم )

 

 

 (:1المادة )

( 11، الصمادرة بمقتضمى الفقمرة )أ( ممن الممادة رقمم )2112( لعمام 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات دعم البحث العلمي رقمم )
وتعمديالتها بموبمق قمرار مبلما ةدارة صمندوق دعمم البحمث ،  2111( لسمنة 22من نظام صمندوق دعمم البحمث العلممي رقمم )

  وُيعمل بها من تاريخ ةقرارها". 01/1/2112 تاريخ( 1/2112رقم ) الصادر في بلسته(22/2112)العلمي رقم 
 

 (:2المادة )

 يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 الصنــــــــــــــدوق : صندوق دعم البحث العلمي.

 ا ةدارة الصندوق.المبلـــــــــــــــا : مبل

 الرئيـــــــــــــــا : رئيا المبلا.

  المديـــــر العـــــام : مدير عام الصندوق.

 المؤسسـة : المؤسسة المقدم منها الطلق لنيل الدعم.

تؤدي عمليما ةلمى االختراع : أي فكرة ةبداعية يتوصل ةليها المخترع في أي من مباالت التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما 

 حل مشكلة معينة في أي من هذه الحاالت.

 البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية االختراع.

 مالك البراءة : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي منحت له البراءة.

 اللبنـــة األكاديميـة: اللبنة األكاديمية المنبثقة عن المبلا.

  اللبنة اإلدارية والمالية المنبثقة عن المبلا.اللبنـــة اإلداريــة والماليــة: 

 اللبنـــة العلميـــة: اللبنة المشكلة بموبق قرار مبلا االدارة والتي تمارا صالحياتها وفقاً لهذه التعليمات.

علميمة فمي اللبان القطاعية المتخصصة: اللبان المشكلة بموبق قرار مبلا االدارة لكل قطاع علممي متخصمص ممن قطاعمات المعرفمة ال

 الصندوق وتمارا صالحياتها وفقاً لهذه التعليمات.

موازنة المشمروع: همي الخطمة الماليمة المعمدة ضممن بمدول زمنمي والمتوافقمة ممع اتفاقيمة المشمروع والطلمق التفصميلي النهمائي المعتممد 

 بموبق قرار مبلا ةدارة الصندوق الخاص بدعم المشروع.
 

لباحثين العاملين في مؤسسات المملكة األردنية الهاشمية العامة والخاصة، وكذلك المشروعات البحثيمة يستهدف الصندوق بميع ا (:0المادة )

 ذات الصبغة الوطنية.
 

لبحث العلمي داخل المملكة وقطاعات المعرفة العلمية مع بداية كل دورة بحثيمة وذلمك ممن خمالل األولويات الوطنية لُيحدد المبلا  (:2المادة )

 روني الرسمي للصندوق وأي وسيلة تراها ادارة الصندوق مناسبة.الموقع االلكت

اللبنة األكاديميـة: هي لبنة منبثقة عن المبلا، وُتشكل بقرار من مبلا اإلدارة وتكون برئاسة مدير عام الصندوق وعضوية  /أ(:2المادة )

الصمبغة العلميمة واألكاديميمة والفنيمة الصمادرة عمن اللبنمة العلميمة اثنين او اربعة من أعضاء مبلا ةدارة الصندوق، ولها النظر بالقضايا ذات 

 واللبان القطاعية وأي قضايا يحيلها اليها المبلا لدراستها والتوصية بها الى المبلا .
 

 

 البحـث العلمـي صنــدوق دعـم
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مدير عام الصندوق  اللبنة اإلداريــة والماليــة: هي لبنة منبثقة عن المبلا، وُتشكل بقرار من مبلا اإلدارة وتكون برئاسة /ق(:2المادة )

لمية وعضوية اثنين أو أربعة من أعضاء من مبلا ةدارة الصندوق،  ولها النظر بالقضايا ذات الصبغة اإلدارية والمالية الصادرة عن اللبنة الع

 واللبان القطاعية وأي قضايا يحيلها اليها المبلا لدراستها والتوصية بها الى المبلا .

 (:6المادة )

 العلمية: ُيشكل المبلا اللبنة العلمية بناًء على تنسيق من المدير العام وتكون برئاسته وعضوية كل من:  اللبنة .أ 

أعضاء يمثلون رؤساء اللبان القطاعية المتخصصة، من ذوي الخبرة الواسعة في البحث العلمي والسمعة العلمية المرموقمة مممن  ثمانية .1

 يحملون رتبة االستاذية.

علمى أن ال يقمل ممؤهلهم  المباالت األكاديمية أو اإلنتابيةفي المختلفة قطاعات الأعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في أي من  خمسة .2

، على أن ُيراعى تمثيل عدد من األكاديميات نللممثلين عن القطاعات اإلنتابية، والدكتوراه لألكاديميي عن الدربة البامعية األولى العلمي

 .بنةعند تشكيل الل

 دكتور في القانون. .0

 يكون تعيينها لمدة سنة واحدة قابلة للتبديد. .2

اللبنة العلمية بدعوة من المدير العام كلما دعت الحابة الى ذلك، ويكون ابتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ  تبتمع .ق 

 قراراتها باألكثرية، وفي حال تساوي األصوات ُيربح البانق الذي صوت معه الرئيا. 

 مهام اللبنة العلمية على النحو اآلتي: تكون .ج 

 عمل الصندوق في دعم مشروعات البحث العلمي  وقطاعات المعرفة العلمية ومرابعتها سنوياً. التوصية للمبلا بأولويات .1

دراسة توصيات اللبان القطاعية المتخصصة بشأن )ترشيح/عدم ترشيح( الطلبات األولية للمشروعات البحثية األولية المقدمة للصمندوق  .2

 واتخاذ القرار المناسق.

طاعيـمـة المتخصصممة بشمـأن الطلبمات التفصمميلية لمشمروعات البحممث العلممي بعمد تقييمهمما، والتوصمية بهمما دراسـمـة توصيــمـات اللبـممـان الق .0

 للمبلا.

دراسة توصيات اللبان القطاعية بخصوص التقارير السنوية للمشروعات البحثية المدعومة من الصندوق التخاذ القمرار المناسمق حسمق  .2

 االصول.

 الموافقة( على تقاريــر سيــر العمل النهائية للمشروعات البحثية المدعومة من الصندوق.التوصية للمبلا بــ )الموافقة/ عـدم  .2

التوصية للمبلا بشأن مواضيع حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات االختمراع الناتبمة عمن مشمروعات البحمث العلممي المدعوممة ممن  .6

 الصندوق.

صمة المحكممة الموطنمة فمي البامعمات االردنيمة، وفمق تعليممات ةصمدار ودعمم التوصية للمبلما بشمأن مواضميع المبمالت العلميمة المتخص .7

 المبالت العلمية.

التوصممية للمبلمما بشممان طلبممات دعممم المممؤتمرات العلميممة المتخصصممة المحكمممة التممي تعقممدها المؤسسممات األردنيممة، وفممق تعليمممات دعممم  .8

 المؤتمرات العلمية.

علمممي "بممائزة الباحممث المتميممز، بممائزة البحممث المميممز، بممائزة االبممداع واالبتكممار التوصممية للمبلمما بشممأن بمموائز صممندوق دعممم البحممث ال .9

 واالختراع"، وفق تعليمات منح بوائز صندوق دعم البحث العلمي.

 التوصية للمبلا بشأن مواضيع دعم المخترعين األردنيين. .11

 عمل مشروع البحث العلمي المدعوم من الصندوق.التوصية للمبلا في أي أمور طارئة ذات تبعات قانونية و/أو مالية تطرأ على سير  .11

دراسة توصيات اللبنة القطاعية المتخصصة بخصوص ةبراء مناقالت المخصصات المالية بمين بنمود الموازنمة وبمدولها الزمنمي لغايمات  .12

 ةقرارها من عدمه .

 أي مهام أخرى يكلفها بها المبلا أو المدير العام. .10

الخبرة واالختصاص لالستئناا برأيه في األمور المعروضة على اللبنة العلمية واللبان القطاعية لرئيا اللبنة دعوة أي شخص من ذوي  .د 

 المتخصصة دون أن يكون له حق التصويت، ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية ُتصرف له من مخصصات الصندوق وحسق األصول.

 على تنسيق من المدير العام. للمبلا ةنهاء عضوية أي من أعضاء اللبنة العلمية في أي وقت بناءً   .ه 
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 اللبان القطاعية المتخصصة: (:7المادة )

ُيشكل المبلا اللبان القطاعية المتخصصة لكافة قطاعات المعرفة العلمية بناًء على تنسيق من المدير العام، وتتكون كل لبنة من سمبعة  .أ 
) تممم دمممج اللبنممة القطاعيممة المتخصصممة للعلمموم  أعضمماء فممي حممدها األدنممى بمممن فمميهم رئمميا اللبنممة وخمسممةأعضمماء فممي حممدها األعلممى 

االقتصادية مع اللبنة القطاعية المتخصصة للعلوم اإلنسانية واالبتماعية واألمن القومي بحيث تصبح لبنة واحدة ُتسمى اللبنة القطاعية 
( تسمعة أعضماء ممن 9ية، وزيادة عمدد أعضماء اللبنمة بحيمث يصمبح عمدد أعضمائها )المتخصصة للعلوم اإلنسانية واالبتماعية واالقتصاد

ويكمون تعيينهما لممدة سمنة (  82/2112وذلك بموبمق قمرار المبلما رقمم ، ( سبعة أعضاء7، بدالً من )مختلف التخصصات ذات العالقة
  واحدة قابلة للتبديد، ويكون رئيا القسم المعني أمين سر اللبنة.

كلما دعت الحابة ويكون ابتماعهما قانونيماً بحضمور أغلبيمة أعضماءها بممن فميهم رئميا اللبنمة أو نائبمه، وتتخمذ قراراتهما تبتمع اللبنة  .ق 

 باألغلبية وفي حال تساوي األصوات ُيربح البانق الذي صوت معه رئيا اللبنة.

 لرئيا اللبنة تفويض أحد أعضائها بترأا اللبنة في حال غيابه ألي سبق كان. .ج 

 نهاء عضوية أي من أعضاء اللبنة في أي وقت بناًء على تنسيق من المدير العام.للمبلا ة .د 

 ( أعاله، ما يأتي:2تشمل قطاعات المعرفة العلمية الواردة في المادة ) .ه 

 قطاع العلوم األساسية. .1

 قطاع العلوم الهندسية والتكنولوبيا النانوية والحيوية. .2

 قطاع الطاقة. .0

 قطاع المياه والبيئة. .2

 تصاالت وتكنولوبيا المعلومات.قطاع اال .2

 قطاع العلوم الطبية والصيدالنية.  .6

 قطاع العلوم الزراعية والبيطرية. .7

 (82/2112) تم تعديل مسمى هذا القطاع بموبق قرار المبلا رقم .اإلنسانية واالبتماعية واالقتصاديةقطاع  العلوم  .8

 تكون مهام اللبان القطاعية المتخصصة كما يأتي: .و 

ة العلمية بالطلبات األولية للمشروعات البحثية األولية بشأن الموافقة على )ترشيح/عدم ترشيح( الطلبات لتقمديم نمماذج التوصية للبن .1

 ( مدعمة بالتبريرات العلمية الالزمة.Detailed Proposalsالطلبات التفصيلية )

صيلية بواقع خمسة مقيمين متخصصين لكل مشروع التوصية للمدير العام بأسماء أعضاء لبان التقييم لمشروعات البحث العلمي التف .2

 بحثي، يختار منهم ثالثة مقيمين على األقل.

 التوصية للبنة العلمية بشأن نتائج تقييم مشروعات البحث العلمي التفصيلية. .0

 ةقرار التقارير الفنية نصف السنوية. .2

بهما للبنمة العلميمة، علمى أن تكمون توصمياتها مدعممة بتقمارير  التوصميةدراسة التقارير السنوية والنهائية والوثائق المالية والفنيمة و .2

 توضح االنبازات العلمية والنفقات المالية التي تمت خالل مراحل تنفيذ المشروعات، وذلك حسق النموذج الُمعتمد لهذه الغاية.

ةذا كان مشروع البحث من ضممن لرئيا اللبنة القطاعية المتخصصة ترشيح أحد أعضاء اللبنة لتقييم طلق تفصيلي لمشروع بحثي  .6

 تخصصه الدقيق ويكون ذلك من ضمن مهامه كأحد أعضاء اللبنة.

 المساهمة في بناء قاعدة بيانات تشمل أسماء أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في بميع التخصصات وتحديثها بشكل دوري. .7

 لمبالت العلمية أو على شكل دراسات ) تقارير مختلفة(.المساهمة في بناء قاعدة بيانات تشمل البحوث العلمية المتخصصة في ا .8

دراسممة طلبممات البمماحثين المدعمممة بممالمبررات والمتعلقممة  بمملبراء منمماقالت المخصصممات الماليممة بممين بنممود الموازنممة وبممدولها الزمنممي  .9

 والتوصية بذلك للبنة العلمية على أن تكون توصياتها مدعمة بالمبررات.

 المدير العام أو اللبنة العلمية أو المبلا.أي مهام أخرى يكلفها بها  .11
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 -يتم تقديم طلبات مشروعات البحث العلمي على النحو اآلتي: (:8المادة)

ُيقدم مشروع البحث العلمي باحث رئيا متخصص في موضموع مشمروع البحمث سمواء كمان باحثما منفمردا أو رئيسما لفريمق بحثمي متعمدد  .1

 الغاية. التخصصات ، وفق األنموذج الُمعتمد لهذه

%( من 21ُيشترط أن يكون الباحث الرئيا عامالً في احدى المؤسسات الوطنية على أن ال يقل عدد الباحثين األردنيين المشاركين عن ) .2

فريق البحث، وفي حال كان الباحث الرئيا من غير البنسية األردنية، تلتمزم المؤسسمة التمي يعممل لمديها الباحمث بالتضمامن ممع الباحمث 

 بكافة القرارات الصادرة عن الصندوق.فريق البحث الرئيا و

 ُيشترط أن يكون الباحث الرئيا مسبالً في قاعدة البيانات الوطنية للباحثين في المبلا االعلى للعلوم والتكنولوبيا. .0

 وع البحثي.يشترط أن يتوافر لدى الباحث الرئيا/ الباحثون المشاركون الخبرات واإلمكانات العلمية الالزمة إلنباز المشر .2

 يبوز للباحثين البدد التقدم أو المشاركة في مشروعات البحث العلمي ضمن اختصاصهم ةذا لم تتوفر لديهم االبحاث العلمية المنشورة . .2

يبوز مشاركة باحث أو باحثين متميزين من خمارج المملكمة فمي المبماالت البحثيمة المتخصصمة، ةذا كانمت مشماركتهم تمؤدي ةلمى نقمل فمي  .6

 بيا والمساهمة في اإلبداع االبتكار والتطوير، على أن يقدم الباحث الرئيا تبريرات كافية يوافق عليها مبلا االدارة .التكنولو

 يبوز اشراك باحثين متفرغين "تفرغ علمي" بموافقة مبلا اإلدارة وتصرف لهم المكافآت المالية التي يقرها المبلا. .7

 لها مردود اقتصادي أو تطبيقي أو قد تؤدي ةلى براءة اختراع وتطوير تقني. تعطى األفضلية لمشروعات البحث العلمي التي .8

ابمراءات ممن  أي قمرارات و/أوال يقبل الطلق المقدم من أي باحث سبق وأن حصل على دعم من صندوق دعم البحث العلمي واتخذ بحقه  .9

 المبرمة بينه وبين الصندوق.قبل الصندوق بسبق مخالفته لألنظمة والتعليمات في الصندوق و/أو االتفاقيات 
 

 يستقبل الصندوق الطلبات االولية من خالل دورتين في كل عام لدعم مشروعات البحث العلمي وفق البرنامج الزمني اآلتي: :(9المادة)

 -ةبراءات تقديم وتقييم طلبات مشروعات البحث العلمي :  (:11المادة)

 ( ضمن النموذج المعتمد لدى الصندوق.Online( من الباحث الرئيا ةلكترونيا )Pre-Proposalيقدم الطلق األولي ) .1
لعلمية ويقوم المدير العام بتحويلها تقوم مديرية الشؤون الفنية لدى الصندوق بتدقيق الطلبات األولية وتصنيفها حسق قطاعات المعرفة ا .2

 للبان  القطاعية المتخصصة.
 تقوم اللبان القطاعية المتخصصة بدراسة الطلبات األولية ورفع توصياتها من خالل النموذج المعتمد ةلى المدير العام ويصار ةلى احالتها .0

 للبنة العلمية.
 ين بقرار اللبنة العلمية بشان الطلبات األولية وحسق األصول.تبلغ مديرية الشؤون الفنية لدى الصندوق الباحثين الرئيسي .2
( للطلبات األولية التي تم ترشيحها وةقرارها حسق النموذج المعتمد لهذه الغاية من Detailed Proposalsتقدم الطلبات التفصيلية ) .2

صمية يبمين فيهما مقمدار وممدى مسماهمتها فنيما خالل المؤسسة الوطنية العامة و/أو الخاصة التي يعممل بهما الباحمث المرئيا مشمفوعة بتو
 وماليا في مشروع البحث.

( أو" وعماء معلومماتي" لكمل طلمق تفصميلي علمى أن يكمون علمى شمكل CDُتقدم نسختان ورقيتان ونسخة الكترونية علمى قمرص ممدمج ) .6
(PDF+ WORD.) 

و/أو ورقيما، ويقموم الممدير العمام بتحويلهما ةلمى رؤسماء  تقوم مديرية الشؤون الفنية لدى الصمندوق بتمدقيق الطلبمات التفصميلية الكترونيما .7
 اللبان القطاعية المتخصصة.

 

 الدورة الثانية الدورة األولى

 خالل شهر تموز. استقبال الطلبات األولية  -أ استقبال الطلبات األولية  خالل شهر كانون الثاني. -أ

 ةبالغ الباحث الرئيا بقرار اللبنة العلمية كحٍد أقصى نهاية شهر آق. -ق ةبالغ الباحث الرئيا بقرار اللبنة العلمية كحٍد أقصى نهاية شهر شباط. -ق

 من المؤسسة المعنية حتى نهاية شهر تشرين أول.استقبال الطلبات التفصيلية  -ج استقبال الطلبات التفصيلية من المؤسسة المعنية حتى نهاية شهر نيسان.  -ج

ةبالغ المؤسسة التي يعمل لديها الباحث الرئيا بقرار مبلا  ةدارة   -د

 الصندوق كحٍد أقصى مع نهاية  شهر آق.

ةبالغ المؤسسة التي يعمل لديها الباحث الرئيا بقرار مبلا ةدارة الصندوق  -د

 كحٍد أقصى مع نهاية  شهر شباط.
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ُتعد اللبان القطاعية المتخصصة لكل طلق تفصيلي قائمة بأسماء خمسة مقيمين متخصصين مشهود لهم بالكفاءة العلمية من العاملين في  .8
 خاربها ةذا اقتضت الضرورة ذلك. المؤسسات والمراكز األكاديمية والبحثية داخل المملكة و/أو

لرئيا اللبنة القطاعية المتخصصة ترشيح أحد أعضاء اللبنة لتقيميم طلمق تفصميلي لمشمروع بحثمي ةذا كمان مشمروع البحمث ممن ضممن  .9
 تخصصه الدقيق، ويكون ذلك من ضمن مهامه كأحد اعضاء اللبنة.

دة لكمل مشمروع بحثمي ) علمى أن يكمون المحكممين ممن بهمات دوليمة ةذا زادت يختار المدير العام ثالثة مقيمين على األقل من القائمة الُمع .11
مائة ألف دينار(، ويبوز ةرسال المشروع للتقييم الخماربي أو المداخلي، ةذا اقتضمت الضمرورة ذلمك     111,111قيمة الدعم المطلوق عن 

 ) أياً كانت قيمة الدعم المطلوق وحسق طبيعة المشروع(.
ية ونموذج التقييم الُمعتمد للمقيمين مشفوعة بكتق رسمية ورقياً و/ أو ةلكترونياً على أن يصل رد التقييم للصندوق ترسل الطلبات التفصيل .11

 خالل شهر من تاريخ استالم المقيم للطلق.
عتمد، وتعرض بعد ورود تقارير المقيمين يقوم رئيا القسم المعني في مديرية الشؤون الفنية بتسبيل مالحظاتهم في النموذج الخاص الم .12

 تقاريرهم على اللبنة القطاعية المتخصصة لدراستها ورفع التوصية المناسبة للبنة العلمية معززة بالمبررات الالزمة لذلك.
   شأن.  ةذا اختلف تقييم المقيمين اختالفاً واضحاً للمدير العام أن ُيرسل الطلق لمقيم رابع أو يتم اتخاذ القرار من اللبنة العلمية بهذا ال .10
ةذا اقتضت الحابة، تقموم اللبنمة القطاعيمة المتخصصمة بملبراء االتصماالت والمقمابالت الالزممة ممع الباحمث المرئيا إلبمراء أي تعمديالت  .12

 اقترحها  المقيمون و/ أو اللبنة القطاعية المتخصصة و/أو اللبنة العلمية.  
المطلوبة الكترونيا، شريطة ارسال نسخة ورقية مطابقة وموقعة من في حال تم ةبراء أي تعديالت، على الباحث الرئيا ةرسال التعديالت  .12

 خالل مؤسسته وحسق األصول.
تدرا اللبنة العلمية توصيات اللبان القطاعية المتخصصة، وتوصي للمبلا بمما تمراه مناسمباً بشمأن " دعمم / عمدم دعمم " مشمروعات  .16

 البحث العلمي.
رسمية أو خاصة لها عالقة بمشروع البحث للنظر فمي ةمكانيمة تطبيمق مخربمات مشمروع للمدير العام االتصال بأي بامعة و/ أو مؤسسة  .17

 البحث.
( فعلى الباحث أن Phase 2في حال كانت مخربات مشروع البحث العلمي المدعوم من الصندوق تتطلق استكمال مرحلة بحثية أخرى ) .18

 يتم السير في ابراءات التقييم المتبعة في الصندوق.     يتقدم من خالل مؤسسته بطلق تفصيلي بديد دون الحابة ةلى طلق أولي و
 يصدر المبلا القرارات المناسبة في ضوء توصيات اللبنة العلمية و/أو تنسيبات اللبنة االكاديمية و/أو اللبنة االدارية والمالية، وحسق .19

 ة أم ايبابية.قناعته، ويتم ابالغ الباحث الرئيا فيها بالطرق الرسمية سواء كانت القرارات سلبي

يوقع المدير العام مع الباحث الرئيا ورئيا المؤسسة التي يعممل بهما أو ممن ُينيبمه االتفاقيمة المعتممدة المتضممنة التمزام الباحمث  (:11المادة)

بمأي بنمد ممن ل الرئيا ومؤسسته بتنفيذ مراحل المشروع وتحقيق أهدافه والشروط البزائية المترتبة على الباحث و/أو مؤسسته في حال االخمال

 ، ويعتبر قرار مبلا ةدارة الصندوق والطلق التفصيلي النهائي المعتمد وموازنة المشروع، بزء ال يتبزأ من االتفاقية.بنودها

 (:  12المادة)

 يرفق بقرار مبلا اإلدارة الخاص بدعم المشروع موازنة المشروع. .أ 

 تشمل موازنة المشروع البنود أدناه: .ق 

 األبهزة والتبهيزات. .1

 المواد والخدمات وتحليل العينات. .2

 نفقات السفر الداخلي و/أو الخاربي. .0

 %( من قيمة الدعم اإلبمالي باستثناء مكافآت فريق البحث والمساعدين والفنيين.2نفقات متفرقة على أن ال تزيد عن )  .2

عمد اعتمماد النتمائج ممن قبمل اللبمان نفقات طباعة ونشر الكتق والمخطوطات والموسموعات " ةذا تطلبمت طبيعمة البحمث ذلمك " وتصمرف ب .2

 القطاعية المتخصصة في الصندوق.

 مكافآت الفريق البحثي )الباحث الرئيا والباحثين المشاركين(. .6

 مكافآت مساعدي البحث والفنيين.    .7
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كين في مشروع البحث ةال ال يحق لمؤسسة الباحث الرئيا تحويل دفعات مالية ألي مؤسسة أخرى من مؤسسات الباحثين المشار (:10المادة)

بموافقة أطراف االتفاقيمة المثالث ورئميا المؤسسمة األخمرى، وبقمرار ممن مبلما اإلدارة، وفمي كلتما الحمالتين يكمون الباحمث المرئيا ومؤسسمته 

 مسؤولين أمام الصندوق مسؤولية تامة عن المخصصات المالية المحولة ةليهم.

 (: 12المادة)

الالزمة لمشروع البحث من خالل بامعة و/ أو مؤسسة الباحث الرئيا الرسمية وحسق األصول المعتمدة في يتم شراء األبهزة والمعدات  .أ 

مؤسسة الباحث وتوطن لديها في المراكز البحثية المعتمدة في البامعة و/ أو المؤسسة وتبقى ملكا للصندوق، وذلمك بهمدف بنماء القمدرات 

عن أي خلل في ةبراءات الشراء واإلدخال وفق نظام اللوازم والتشغيل المعتمد لمديها علمى البحثية فيها وتكون المؤسسة مسؤولة بالكامل 

أن يسمح للباحثين من المؤسسات الوطنية األخرى باستخدام هذه األبهزة ألغراض المشروعات البحثية المدعومة من صندوق دعم البحث 

طنة متاحة لبميمع العماملين فمي مؤسسمة الباحمث وغيرهما ممن المؤسسمات العلمي بموافقة الصندوق، وتعتبر بميع االبهزة والمعدات المو

 الوطنية وليست حكراً على الباحث أو عضو هيئة تدريا معين.

ةذا كانت مؤسسة الباحث ةحدى مؤسسات القطاع الخاص) وُيستثنى منها المؤسسات األكاديمية ( فيطلق منهما أن ُتقمدم كافمة المبمالغ  -1/ .ق 

األبهزة والتبهيزات والمعدات الالزمة من قيمة الدعم الُمقمر، وفمي همذه الحالمة تكمون األبهمزة والمعمدات ملكماً لتلمك  المالية الخاصة بشراء

 المؤسسة ويتكفل الصندوق في دعم ما تبقى من قيمة الدعم المالي المطلوق للبحث.

مشممروع بحثمي مممدعوم مممن الصمندوق فممي ةحممدى فمي حممال قمام الصممندوق بممدعم شمراء االبهممزة والتبهيمزات والمعممدات ضمممن موازنمة  -2ق./ 

مؤسسات القطاع الخاص األكاديمية والبحثية، فيتم نقل األبهزة والتبهيزات والمعدات الى ةحدى المؤسسات الرسمية البحثية بقمرار ممن 

 المبلا بعد االنتهاء من المشروع البحثي وتدخل في سبالتهم وحسق األصول وتبقى ملكا للصندوق.

 آلية وأسا صرف الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي: (:12المادة)

تحول الدفعة المالية السنوية ةلى حساق أمانات خاص بمشروع البحث لدى المؤسسات الرسمية والخاصة وتطبق التشريعات المالية بتلك  .1

المبلا بالدعم وبنود الصرف  المؤسسات على عمليات الصرف الخاصة بمشروع البحث على أن ال تتعارض مع اتفاقية المشروع وقرار

وتقريراً فنياً ومالياً  اً الواردة في نموذج الطلق التفصيلي المتفق عليه مع الصندوق، على أن يقدم الباحث الرئيا تقريراً فنياً نصف سنوي

 سنوياً للصندوق.

مشمروع لتوثيمق كافمة الوثمائق الماليمة ( فتح ملمف خماص للالبهة المالية المختصةعلى مؤسسة الباحث الرئيا )عمادة البحث العلمي و  .2

تزويمد الصمندوق بهما ممع التقمارير السمنوية أو عنمد الحابمة ويعتبمر أي وومستندات الصرف ومعززاتها والمصادقة عليها حسق االصمول 

عنيمة فمي مؤسسمة ةخالل في االمور المالية مسؤولية المؤسسة المعنية على أن تكون التقارير الماليمة مصمدقة ممن قبمل البهمة الماليمة الم

 من رئيا المؤسسة وحسق االصول. االباحث وعميد البحث العلمي )ةن وبد( وآمر الصرف ومصادقاً عليه

باسمتثناء عوائممد ) %( ممن ةبممالي راتبممه فمي السمنة الواحمدة 21تحتسمق المكافمأة الماليمة السمنوية للباحمث الممرئيا أو المشمارك بواقمع ) .0

أن ال تزيد قيمة ةبمالي المكافآت المصروفة للفريق البحثي عن ةحدى النسق أدناه ممن مبمموع  ، على( في البامعات ةن وبدت الموازي

 ( أعاله:12األولى الواردة في الفقرة )ق( من المادة )األربعة البنود 

 %( ةذا كان عدد الباحثين ثالثة أو أكثر.21) -

 %( ةذا كان عدد الباحثين اثنين.01) -

 منفردا. باحثاً %( ةذا كان 21) -

 تحتسق مكافآت مساعدي البحث والفنيين في المشروعات البحثية التفصيلية المدعومة من الصندوق بالشكل اآلتي: .2
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، بالموافقة على تحديدد قممدة المفافدال المالمدة الةد رية  72/8/7102( تاريخ 782/7102صدر قرار المجلس رقم ) ):مكافآت المتفرغين . أ
لطالب البفالوريوس )على مقاعد الدراسة( العاملمن في المةروعات البحثمة المدعومة من  ( مائة وخمسمن دينار021بسقف ال يتجاوز )

 الصندوق كمساعدي بحث وفنممن وذلك من ضمن موازنة المةروعات البحثمة المقدمة من الباحثمن.

 الحد االعلى للمكافآت الشهرية سنوات الدراسة الالزمة الدربة العلمية

 211 0-2 دبلوم كلية المبتمع

 221 2 بكالوريوا

 011 2 بكالوريوا

 021 6 بكالوريوا

 211  مابستير

 211  الدكتوراه
 

 مكافآت غير المتفرغين: . ق
، ويقمدرها الباحمث المرئيا وبموافقمة احتسابها على أساا النسبة المئوية من عدد الساعات الكلية للشهر الواحد مقارنة بالمتفرغين يتم .1

 عميد البحث العلمي.
الفني بحيث ال يتباوز الراتق شهر واحد  للباحث الرئيا أن يدفع مكافأة ولمرة واحدة خالل زمن تنفيذ المشروع المدعوم للمساعديبوز  .2

 وحسق المؤهالت التي يحملها أو كما ورد بالبند )أ(.
لمبلا حبق أو اقتطاع مكافآت ولالحال،  تصرف مكافآت الباحثين السنوية بعد ةقرار التقارير المالية والفنية السنوية أو النهائية بطبيعة .0

 أهداف المشروع. أي من الباحث و/أو الباحثون في حال عدم تحقيق
%( ممن قيممة المكافمآت الماليمة فمي السمنة الواحمدة اذا لمم يشمر المى دور الصمندوق فمي دعمم 22يقتطع من الباحث /البماحثون مما نسمبته ) .2

 والمؤتمرات(.المشروع في النشرات العلمية )المبالت 
ُيصمرف للبمماحثين الممذين ُيصممرن لهمم مممن قبممل المؤسسممة/البامعة باسمتعمال سممياراتهم الخاصممة فممي المهممات الرسمممية داخممل المملكممة بممدل  .2

 حكومة المملكة األردنية الهاشمية.االنتقال والسفر المعمول به في  وفقاً لنظامكيلومترية 
6.  

المشمارك اذا اقتضمت طبيعمة عممل المشمروع العممل خمارج مركمز اقامتمه االعتيمادي داخمل ُيدفع للباحث المرئيا و/أو احمد اعضماء الفريمق  .أ 
المملكة وخارج مدينة عمان بدل سفر عمن كمل ليلمة يقضميها بالمبيمت، شمريطة ان ال تزيمد الممدة التمي يمدفع عنهما البمدل علمى ثالثمين ليلمة 

 متصلة على النحو التالي:
 

 دينار الفئــــــة

 دينار 21 المشارك واالستاذ المساعد وموظفو الدربات الخاصة واالولى والثانية والثالثة.االستاذ واالستاذ 

 دينار 21 المدرا وموظفو الدربات الرابعة والخامسة والسادسة.

 دينار 01 موظفو الدربات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة.

المادة النسق الواردة أدناه من البدالت في حال سفر الباحث المى مدينمة العقبمة، يضاف الى مقدار البدل المذكور في الفقرة )أ( من هذه  .ب 
 البتراء، البحر الميت ، االزرق، ما يلي:

 % في حال عدم تغطية البهات المستضيفة ألية تكاليف.111ما نسبته  .1
 % في حال تغطية البهات المستضيفة لنفقات االقامة كاملة.21ما نسبته  .2
 % في حال التغطية للمبيت فقط. 21ما نسبته  .0

 
 

اذا تطلق المشروع قيام الباحث الرئيسي و/أو الباحث المشارك بالسفر خارج المملكة، فتدفع له عمالوة السمفر المواردة فمي نظمام االنتقمال  .7
تكبدها بما في ذلك ابور النقل الداخلي  والسفر المعمول به في حكومة المملكة االردنية الهاشمية، وتشمل تلك العالوة بميع النفقات التي

في بلد السفر، بحيث يعامل الباحث العامل في البامعات الرسمية والخاصة معاملة الموظف الموارد تصمنيفه فمي المبموعمات المواردة فمي 
 نظام االنتقال والسفر أعاله وكما يلي:

 رتبة/فئة الباحث
 ي البامعة()كما في نظام الهيئة التدريسية ونظام العاملين ف

 المبموعة 
 )كما في نظام االنتقال والسفر المعمول به في الحكومة(

 االولى رئيا البامعة، نواق الرئيا ومساعدوه ونوابه، العمداء، االساتذة، مديرو الوحدات 

 الثانية االساتذة المشاركون والمساعدون وموظفو الدربتين االولى والثانية

 الثالثة والرابعةموظفو الدربتين الثالثة 

 الرابعة موظفو الدربات الخامسة والسادسة والسابعة وغيرهم
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 عمالوات السمفر فقمط وفقماً لنظمام و ،مصاريف المواصالت وتذاكر السفر  ورسوم المؤتمرفي موازنة المشروع غطي بند السفر الخاربي يُ  .8
 الهاشمية.حكومة المملكة األردنية االنتقال والسفر المعمول به في    

 داخل وخارج المملكة. ال يغطي الدعم المالي للمشروع أي نفقات شخصية للباحثين مثل الطعام والشراق والمالبا وغيرها .9
 .وبموافقة مبلا االدارة يتحمل المشروع نفقات ورشات العمل المتعلقة بطبيعة عمل المشروع اذا وردت في الطلق التفصيلي .11
د أو خدمات أو أي من البنود األخرى في الموازنة تتعارض طبيعتها أو تزيد مبالغها عن بنود الموازنة ال يبوز شراء أي أبهزة أو موا .11

أو الطلق التفصيلي للمشروع ةال بوبود مبررات فعلية وضرورية تستدعي ذلك يقمدمها الباحمث ممن خمالل األنمموذج المعتممد لهمذه الغايمة 
 يترتق على ذلك أي تكماليف ةضمافية علمى الصمندوق، علمى أن يعمرض ذلمك علمى اللبنمة بموبق طلق مناقلة مالية بين بنود الموازنة وال

 مع مراعاة ما يلي: التخاذ القرار المناسقللبنة العلمية  للتوصيةالقطاعية المتخصصة 

 ال يبوز النقل من بند االبهزة والتبهيزات ألي بند آخر. .أ 

 ثي.ال يبوز النقل من أي بند الى بند مكافآت الفريق البح .ق 

 %( من أصل البند المنقول منه.21أن ال يزيد ابمالي قيمة المبلغ المنقول عن ) .ج 
 

في حال طرأت أي معوقات فنية أو مالية أو قانونية أو توفر لدى مؤسسة الباحث  أيا من البنود المدعومة من قبل الصندوق أثناء سير  .12
تبنبا ألي هدر في الدعم المالي للمشروع، ويتحمل الباحث ومؤسسته عمل المشروع، فعلى الباحث ومؤسسته ةعالم الصندوق بذلك فورا 

 مسؤولية ذلك ماليا وقانونيا.
 مقنعمة ومبمررة وخاربمة عمن ارادتمه في حال تأخر الباحث الرئيا في تقديم تقريمره الممالي و/أو الفنمي السمنوي و/أو النهمائي ألسمباق  .10

غاية، فيبوز تمديد أو ةعطاء مهلة لتقديم التقرير بشرط موافقمة اللبنمة القطاعيمة يقدمها من خالل مؤسسته وفق النموذج المعتمد لهذه ال
 عن سنة واحدة في بميع االحوال.مدة التمديد واللبنة العلمية على أن ال تزيد 

لمقاصة ممن دفعمة با اغير المصروفة من بنود الموازنة خالل السنة المالية من عمر المشروع فائضا تتم معالبتهالمالية تعتبر المبالغ   .12
وذلمك ممن خمالل  ،المبمالغ كمالتزام للسمنة التاليمةتلمك حبمز كمل أو بعمض لضمرورة فعليمة  تشمكلالسنة التالية، ةال ةذا قمدم الباحمث مبمررات 

المعتمد لهذه الغايمة، علمى أن يعمرض ذلمك علمى اللبنمة القطاعيمة المتخصصمة لدراسمته والتنسميق للبنمة العلميمة التخماذ القمرار  األنموذج
 المناسق وحسق الحالة.

، واصبح 12/11/2112 تاريخ( 11/2112( الصادر في بلسته رقم )018/2112بموبق قرار مبلا اإلدارة رقم ) دهذا البنُعّدل “ .12
المعتمد لهذه الغاية على أن تمتم المصمادقة  األنموذجتقوم مؤسسة الباحث الرئيا بتقديم تقريرها المالي السنوي وفق  على النحو اآلتي:

عليه من قبمل الممدير الممالي وعميمد البحمث العلممي )ةن وبمد( ورئميا مؤسسمة الباحمث مرفقما بمه كاممل معمززات الصمرف ممن مسمتندات 
لمعنيمة لمدى الصرف وفواتير الشراء ومستندات اإلدخمال وضمبوطات االسمتالم وغيرهما مصمادقا عليهما وفمق األصمول ممن البهمة الماليمة ا

في حال تأخر الباحث الرئيا في تقديم تقريره المالي و/ أو الفني السنوي و/ أو النهائي ألسباق مقنعة ومبررة خاربة ، ومؤسسة الباحث
بنة نموذج المعتمد لهذه الغاية، فيبوز تمديد أو ةعطاء مهلة لتقديم التقرير بشرط موافقة اللعن ةرادته يقدمها من خالل مؤسسته وفق اال

رات القطاعية واللبنة العلمية على أن ال تزيد مدة التمديد عن سنة واحدة، ةال ةذا اقتضت الضرورة البحثية واقتنعت اللبنة العلمية بالمبر
التي يقدمها الباحث والتي أدت ةلى تأخره في تقديم تقاريره فيبوز لها التمديد لمدة سنة اخرى بهمدف تنفيمذ المشمروع، وفمي حمال حابمة 

 .مشروع للتمديد ألكثر من المدة المبينة في أعاله وبحد أقصى سنتين، يعرض الموضوع على مبلا اإلدارة التخاذ القرار المناسق"ال
ع توصياتها للمدير العام الذي يحيلهما ةلمى اللبنمة ف، وترالفنية والمالية السنويةتدرا اللبنة القطاعية المتخصصة تقارير سير العمل   .16

 القرار المناسق وحسق الحالة.العلمية التخاذ 
 ( التي تم بمعها أثناء العمل كنسخة الكترونية ليتم حفظها في أرشيف الصندوق.Raw Dataيقدم الباحث الرئيا المعطيات) .17
تدرا اللبنة العلمية توصيات اللبان القطاعية المتخصصة بشأن تقارير سير العممل النهائيمة للمشمروعات البحثيمة المدعوممة لغايمات   .18

 .تمهيداً لرفعها ةلى مبلا اإلدارة التخاذ القرار المناسق ةقرارها من عدمه
نشمر اللنشمر أو قبمول اشمرط ل الباحمثةلمى حمين التأكمد ممن تحقيمق  %( من ةبمالي مكافآت الفريق البحثمي السمنوي22يتم حبز نسبة ) .19
احمدى قواعمد البيانمات أو قواعمد  عمن المشمروع البحثمي الممدعوم ممن الصمندوق أن تكمون فمي واألبحاث العلميمة الناتبمة ألوراق العلميةل

نيممة المدعومممة مممن أو المبممالت األرد، (SCOPUS ,Thomson Reuters {Clarivate Analytics}األبحمماث التاليممة: )
الصندوق والموطنة في البامعمات األردنيمة(، ويسمتثني ممن ذلمك البحموث ذات الصمبغة التطبيقيمة التمي تطبمق فمي الصمناعة والبحموث فمي 

( اثنا عشر شمهرًا ممن تماريخ انتهماء المشمروع 12مباالت هندسة العمارة والفنون واإلبداع واإلبتكار، وذلك خالل مدة زمنية ال تتباوز )
 .ق االتفاقية الموقعة ) أو تاريخ انتهاء تمديد المشروع( على أن يتم االشارة ةلى دور الصندوق في دعم المشروعحس

و/ او لمم يلتمزم الباحمث فمي تقمديم تقمارير سمير العممل فمي موعمدها وفقماً لموازنمة  سمير العممل فمي مشمروع بحثمي ممدعومفي حال تعثر  .21
الملمف ةلمى اللبنمة القطاعيمة  ةحالمةللمدير العام تبميد الصرف ممن حسماق أمانمات المشمروع و، المشروع و/او الخطة الزمنية للمشروع 

 .، تمهيداً لرفعها ةلى مبلا اإلدارةالمتخصصة للدراسة ورفع توصياتها للبنة العلمية التخاذ القرار المناسق وحسق الحالة
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ئيا أو مؤسسته يحق للمبلا ةيقاف المشروع بنماًء علمى توصمية في حال تعثر المشروع ألي سبق من األسباق المتعلقة بالباحث الر .21

للمبلا اتخاذ قرار بعمل تسوية مالية فيما يخص بند االبهزة والتبهيزات والمواد والخدمات وةلغاء المدعم كما يحق  ،من اللبنة العلمية
 واسترداد كافة النفقات المالية االخرى.

حث الرئيا بقرار الصندوق )بالموافقة/عدم الموافقة( على قبول التقمارير النهائيمة إلغمالق في كافة الحاالت تبلغ مؤسسة الباحث والبا .22
 ملف المشروع أو غيرها من القرارات األخرى ذات العالقة.

 من اللبنة العلمية. توصيةيتم ةلغاء دعم المشروع البحثي بقرار من المبلا بناًء على  .20
 

بحثي مدعوم من الصندوق أن يتقدم بطلق دعم مشروع بحثي آخر أو أكثر قبل أن تنتهي المدة  يبوز للباحث الرئيا في مشروع(: 16المادة)

 %(من مراحل المشروع قيد التنفيذ بنبان.21الزمنية المحددة إلنباز مشروعه البحثي االول شريطة أن يكون قد أنبز ما ال يقل عن )

 

تتطلمق بنيمة بحثيمة فمي مبماالت محمددة مشمتركة بمين بمامعتين أردنيتمين أو أكثمر يبوز لمبلا ةدارة الصندوق دعم خطمط بحثيمة  (:17المادة)

( مائة ألف دينار أردني سنوياً لمدة ال تزيد عن ثالث سمنوات قابلمة للتبديمد لممرة واحمدة، شمريطة أن تكمون 100,000وبقيمة مالية ال تتباوز )

 ية وبناء القدرات البحثية العلمية ذات الصبغة العلمية.الخطة البحثية واضحة المعالم وتتطلق صفة االستمرارية والتشارك

 

  (:18المادة )

( تداريخ 84/4182( الصادر في جلسته رقم )331/4182بموجب قرار مجلس اإلدارل رقم )( 81الفقرل )أ( من المادل رقم )" ُعّدلت 

  ، واصبحت على النحو اآلتي:42/81/4182

بممرامج ذات صمبغة وطنيممة فممي أي مؤسسممة وطنيممة دون السمير بمملبراءات دعممم البحممث العلمممي لمبلما االدارة دعممم مشممروعات بحثيممة أو  .أ 

 .المعمول بها اذا تم اعتمادها كمشاريع و/أو برامج وطنية من قبل مبلا الوزراء ووافق مبلا الوزراء على دعمها

( تداريخ 8/4182لصادر في جلسته رقم )( ا88/4182بموجب قرار مجلس اإلدارل رقم )( 81الفقرل )ب( من المادل رقم )" ُعّدلت 

 ، واصبحت على النحو اآلتي:41/8/4182

. لمبلا اإلدارة تشكيل ِفَرق وطنية للقيام بمشاريع بحثية أو دراسات بحثية أو مسحية أو ابتماعية وطنيمة ذات عالقمة بعممل الصمندوق 1. .ق 

وتسماهم فمي دعمم القطاعمات الصمناعية واالنتابيمة والخدميمة واالبتماعيمة،  أو برامج وطنية لحل مشمكلة ذات أهميمة وطنيمة أو بعمد وطنمي

 شريطة أن تقدم تلك الفرق مقترن المشروع البحثي أو الدراسة البحثية أو الدراسة المسحية أو البرنامج الوطني على األنموذج المعتمد من

 ق. الصندوق وأن تخضع للدراسة من قبل مبلا اإلدارة التخاذ القرار المناس

. لمبلا اإلدارة الموافقة على اقرار وتنفيذ وتقديم الدعم لعقد مؤتمرات وطنية أو ندوات علمية أو ورش عمل لمعالبة مشكلة وطنية أو 2

 علمية محددة ذات عالقة بعمل الصندوق.

لمبلمما اإلدارة دعممم مشممروعات تطمموير وابتكممار ذات مممردود اقتصممادي أو لهمما قيمممة علميممة تممؤدي ةلممى تسممبيل بممراءة اختممراع لبمماحثين  .ج 

 بالمشاركة مع شركات القطاعين العام والخاص في أي وقت بعد دراستها من قبل اللبنة القطاعية المعنية وتوصية اللبنة العلمية. 

ي ةلى زيادة ملحوظة في االستثمار في المباالت الصناعية والزراعية واالقتصادية بعد دراستها من اللبنة لمبلا اإلدارة دعم بحوث تؤد .د 

 القطاعية وتوصية اللبنة العلمية.

لمبلا اإلدارة اتخاذ قرار استثنائي بلنشاء حاضنات بحثية بتوصية من اللبنة العلمية عن طريق تزويدها بالتكنولوبيا الالزمة الحتضان  .ه 

 بدعين والمخترعين والباحثين المميزين، ودعم البحوث بها وال يبوز تقديم الدعم المالي ألغراض المباني والمكاتق واألثاث.الم

لمبلا اإلدارة دعم طباعمة ونشمر الكتمق والمخطوطمات والموسموعات الناتبمة عمن المشماريع البحثيمة المدعوممة ) أو غيرهما ممن الُكتمق  .و 

بحثية المدعومة ( ةذا وبد المبلا فيها قيمة علمية أو ةبداعية ُمضافة، أو مسماهمة فمي زيمادة المعرفمة، الناتبة عن غير المشروعات ال

 وفقاً التفاقية ُتعد لهذه الغاية.
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 ابراءات دعم ابحاث الطلبة: (:19المادة)

ذات الصممبغة التكنولوبيممة  العليمما الدراسمماتُيحممدد الصممندوق أولويممات البحممث العلمممي الحتضممان وتطمموير مشمماريع التخممرج المميممزة لطلبممة 

واحتضانها وتطويرها، ومشاريع  طلبة الدراسات العليا ودعم ابحاثهم العلمية وتطويرهما التمي تعممل علمى حمل مشمكالت وطنيمة أو تحممل 

 صفة اإلبداع واالبتكار وبالتنسيق مع مؤسساتهم الوطنية وفق اإلبراءات اآلتية:

نموذج الُمعتمد لذلك الغمرض ممن خمالل عميمد البحمث العلممي بعمد اقمراره ممن قبمل البامعمة حسمق ُيقدم طلق دعم مشروع البحث حسق اال .1

 األصول على ان يكون موقعاً من قبل الطالق ومشرفه ورئيا قسمه األكاديمي وعميد كليته.

 ياتها ةلى اللبنة العلمية.تنظر لبنة المنح في طلبات الحصول على دعم مشروعات بحوث الرسائل )المابستير/ الدكتوراه( وترفع توص .2

 تدرا اللبنة العلمية الطلبات المقدمة على ضوء توصيات لبنة المنح، وترفع توصياتها ةلى مبلا اإلدارة التخاذ القرار المناسق. .0

 عند صدور قرار الموافقة على تقديم الدعم المالي، ُيوقع الطالق ومؤسسته على اتفاقية مع الصندوق تعد لهذا الغرض.  .2

( ثالثمة آالف 0111( خمسة آالف دينار لمشروع بحث رسمالة المدكتوراه و )2111) الحد األعلى لمبلغ الدعم المقدم من الصندوق يكون .2

%( من ابمالي الدعم 21لمشروع بحث رسالة المابستير شريطة مساهمة عمادات البحث العلمي في البامعات الوطنية بما ال يقل عن )

 ستلزمات هذه األبحاث.المطلوق من الصندوق لتغطية م

يحول مبلغ الدعم ةلى حساق أمانات خاص بمشروع البحث للبامعات الرسممية أو المراكمز العلميمة الوطنيمة، أمما البامعمات الخاصمة فيمتم  .6

 الصرف على مشاريع أبحاث الطلبة المدعومة فيها من خالل الصندوق، مع مراعاة آلية وأسا الصرف المعتمدة لدى الصندوق.

 لطالق ومشرفه األكاديمي من خالل عميد الكلية تقريراً فنياً ومالياً نهائياً خالل ثالثة شهور من انتهاء العمل بالمشروع.ُيقدم ا .7

 يبلغ المدير العام المؤسسة ذات العالقة بنتائج مشروع البحث ويوصي بالعمل على تطبيقها. .8
 

 

 ةبراءات دعم المخترعين األردنيين: (:21المادة )

م تسممبيل بممراءات االختممراع الناتبممة عممن مشممروعات بحثيممة مدعومممة مممن صممندوق دعممم البحممث العلمممي سممواء كانممت تلممك للصممندوق دعمم .1

 المشروعات بمبادرة من الباحثين او بمبادرة من الصندوق.

ت الالزممة وفقماً ُيقدم طلق دعم تسبيل براءة اختراع للصندوق حسق األنموذج المعتمد لدى الصندوق لهذه الغاية، ويتم السير بماإلبراءا .2

 ألسا دعم تسبيل براءات االختراع الُمقرة من قِبل مبلا اإلدارة.

 يبق أن يكون االختراع قابالً للحماية بالبراءة وفقاً لقانون براءة االختراع المعمول به في المملكة األردنية الهاشمية. .0

مدعوم من الصندوق وبمبادرة من الباحثين وتم تسبيل براءة %( اذا كان المشروع 21تكون حصة الصندوق من ملكية براءة االختراع ) .2

 االختراع داخل المملكة األردنية الهاشمية.

%(  ةذا كان المشروع ممدعوم ممن الصمندوق وبمبمادرة ممن الصمندوق وتمم تسمبيل 61تكون حصة الصندوق من ملكية براءة االختراع ) .2

 براءة االختراع داخل المملكة األردنية الهاشمية.

، وفي هذه الحالة %( اذا تم تسبيل براءة االختراع خارج المملكة األردنية الهاشمية72تكون حصة الصندوق من ملكية براءة االختراع ) .6

 .يتم تسبيل البراءة في المملكة األردنية الهاشمية قبل السير بلبراءات تسبيلها خارج المملكة

مة واسلوق وابراءات صرف دعم تسمبيل بمراءة االختمراع وحقموق وواببمات األطمراف ُيوقع المخترع اتفاقية مع الصندوق ُيحدد فيها قي .7

 وفقاً لقانون براءات االختراع المعمول به في المملكة األردنية الهاشمية قبل تسبيل براءة االختراع.

لها مسمبقاً وبمأي شمكل ممن يشترط للسير بلبراءات تسبيل أي براءة اختمراع أن يفصمح طالمق دعمم تسمبيل البمراءة ان كمان قمد تمم تسمبي .8

األشكال، وبخالف ذلك يتحمل كافة المبالغ التي دفعها الصندوق مضافاً ةليهما التعمويض عمن األضمرار التمي لحقمت بالصمندوق بمراء ذلمك، 

 وتكون حسابات الصندوق نهائية، وال يبوز الطعن بها، وتكون مستحقة دون حابمة ةلمى ةخطمار و/أو أي ةبمراء قضمائي وتعتبمر بميعهما

 حق للصندوق.
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 دعم برنامج منحة ما بعد الدكتوراه للباحثين من البامعات والمراكز البحثية االردنية: (:21المادة)

يبوز دعم مشاريع بحثية علمية في القطاعات التكنولوبية المختلفة، على شكل بحوث ما بعد الدكتوراه لقضاء سمنة أكاديميمة فمي ةحمدى  .أ 

( بامعمة عالميمة 111العلمية العالمية المرموقة  لقضاء سنة أكاديمية بحيث تكون البامعة مصنفة من بين أفضمل )البامعات أو المراكز 

( خمسمة وعشمرون ألمف دينمار أردنمي ضممن 22,111وفق التصنيف العمالمي المعتممد، علمى أن ال تتبماوز قيممة المدعم لكمل منحمة عمن )

 الشروط اآلتية:

 سبق أن حصل على دعم أو بوائز من بهات أخرى.أن يكون مشروع البحث أصيل ولم ي .1

 أن يكون المتقدم بالبحث حاصالً على دربة الدكتوراه، وعامالً في ةحدى البامعات أو المؤسسات البحثية االردنية. .2

مبمالت أن يتم نشر أو قبول للنشر االوراق العلمية الناتبة عمن المشمروع البحثمي الممدعوم ضممن همذا البرنمامج ممن الصمندوق فمي  .0

علمية عالمية متخصصمة محكممة، يكمون لهما األثمر فمي رفمع سموية البامعمة و/ أو المؤسسمة التمي ينتممي اليهما الباحمث أو البماحثين 

(Impact factor.) 

 ال يبوز االستفادة من هذا البرنامج أكثر من مرة واحدة للشخص الواحد. .2

 ه االستفادة من الدورات البحثية للصندوق.أن ال يكون أي من الفريق البحثي في البحث المقدم قد سبق ل .2

أن يرفق الباحمث موافقمة خطيمة ممن ةحمدى البامعمات أو المراكمز العلميمة العالميمة المرموقمة تبمين موافقتهما علمى استضمافة الباحمث  .6

ه وأسمماء البماحثين األردني في بلد البامعة للعمل مع باحثين متميزين ُمبين فيها اسم البامعة واسم المشروع الذي سيتم العمل علي

 الذين سيعمل معهم في بلد البامعة الُمضيفة.

 أشهر. ستة( 6) عن( اثنا عشر شهراً وأن ال تقل 12) عنأن ال تزيد المدة الزمنية للمشروع  .7

 تنعكا االبراءات في اتفاقية يقرها المبلا، تحدد فيها آليات الصرف والمتابعة والنشر وحقوق الصندوق. .8

عدلية والتزام للبهة الرسمية داخل المملكة التمي يمتم االتفماق معهما علمى احتضمان الباحمث ونتمائج البحمث بهمدف  ينظم الباحث كفالة .9

 تطبيقها واالستفادة منها، بحيث تكون على نسختين، ةحداها للمؤسسة الحاضنة، والثانية لصندوق دعم البحث العلمي.

 ديمية )البامعة( ليتم الصرف من خاللها على الباحث.يتم تحويل المبالغ المالية المخصصة ةلى المؤسسة األكا .11
 

( بامعة عالمية وفق التصمنيف 111يبوز استقطاق باحثين متخصصين متميزين من بامعات عالمية مرموقة مصنفة من بين أفضل ) .ب 

االردنية للعمل مع بماحثين أردنيمين العالمي المعتمد، أو مراكز بحثية عالمية لقضاء سنة أكاديمية أو بحثية في ةحدى المؤسسات الوطنية 

( ثالثون ألف دينار أردني للباحمث الواحمد فمي السمنة الواحمدة ضممن 30,000لحل مشكلة وطنية ذات بعد وطني، وبقيمة دعم تصل الى )

 الشروط اآلتية:

لمعرفة و/أو نقل أو ان يكون مشروع البحث اصيل ولم يسبق أن حصل على دعم أو بوائز من بهات أخرى، ويؤدي ةلى زيادة في ا .1

 تعميم التكنولوبيا و/أو ابتكار طرق بحثية بديدة.

 أن يكون المتقدم بالبحث حاصالً على دربة الدكتوراه ومميزاً في مبال اختصاصه. .2

أن يتم نشر أو قبول للنشر االوراق العلمية الناتبة عن المشروع البحثمي الممدعوم ضممن همذا البرنمامج ممن الصمندوق، فمي مبمالت  .0

ية عالمية متخصصمة محكممة، يكمون لهما األثمر فمي رفمع سموية البامعمة و/ أو المؤسسمة التمي ينتممي اليهما الباحمث أو البماحثين علم

(Impact factor.) 

 أن يكون عامالً في ةحدى البامعات أو المؤسسات البحثية العالمية المرموقة. .2

 لواحد.ال يبوز االستفادة من هذا البرنامج أكثر من مرة واحدة للشخص ا .2
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أن ال يكون أي من الفريق البحثي في البحث المقدم قد سبق له االستفادة ممن المدورات البحثيمة للمشمروعات البحثيمة المدعوممة ممن  .6

 الصندوق.
 

أن يرفق الباحث موافقة خطية من ةحدى البامعات االردنية على االستضافة، ُيحدد فيها اسم البامعة واسم المشمروع واسمم الباحمث  .7

 مشارك في االردن.ال

أن تلتزم البامعة األردنية أو مركز البحث األردنمي بلنبماز الدراسمة المنموي ابراءهما وأن تبمين ممدى االسمتفادة ممن الباحمث وتكمون  .8

 مسؤولة عن اخفاق الباحث الزائر في مهمته.

 أشهر. ستة( 6) عن( شهراً وأن ال تقل 12) عنان ال تزيد المدة الزمنية  .9

في اتفاقية موقعه ُتحدد فيها آليات الصمرف والمتابعمة والنشمر وحقموق الصمندوق مسمبقاً وبنماء علمى أسما يمتم  تنعكا االبراءات .11

 اعتمادها من المبلا.
 

يمارا مدير عام الصندوق صالحيات الحاكم اإلداري ولبنة تحصميل األمموال األميريمة المنصموص عليهما فمي قمانون التعلميم العمالي  (:22المادة)

 المعمول بها. والبحث العلمي

للمبلا النظر في الحاالت التمي لمم يمرد عليهما نمص فمي همذه التعليممات واتخماذ القمرارات المناسمبة بشمأنها وتصمبح بمزًء ممن همذه (: 20المادة)

 التعليمات.

 المدير العام ُمكلف بتطبيق أحكام هذه التعليمات. (: 22المادة)
 

 خرى تتعارض معها.ُتلغي هذه التعليمات أي تعليمات أ   (:22المادة)
 

 

 

 
 


