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  صندوق دعم البحث العلمي والابتكار

( من نظام صندوق دعم 12الصادرة بمقتضى المادة رقم ) 2018 لسنة( 1تعلٌمات دعم البحث العلمً واالبتكار رقم )

 . 2012( لسنة 101البحث العلمً واالبتكار رقم )

 

 (:1المادة )

 وٌُعمل بها من تارٌخ إقرارها 2012( لسنة 1تسمى هذه التعلٌمات " تعلٌمات دعم البحث العلمً واالبتكار رقم )

 (:2المادة )

 ٌكون للكلمات والعبارات اآلتٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:

 .2012( لسنة 11التعلٌم العالً والبحث العلمً رقم )القانون: قانون 

 .2012( لسنة 1النظام: نظام صندوق دعم البحث العلمً واالبتكار رقم )

 الصنــــــــــــــدوق: صندوق دعم البحث العلمً واالبتكار.

 الوزٌر: وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً.

 ً والبحث العلمً.األمٌن العام: أمٌن عام وزارة التعلٌم العال

 اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام نظام الصندوق.

 الرئٌـــــــــــــــس: رئٌس اللجنة.

 نائب الرئٌس: األمٌن العام.

 المدٌـــــر: مدٌر الصندوق.

 م منها الطلب لنٌل الدعم.المإسسـة: المإسسة المقدّ 

 ة المنبثقة بموجب قرار اللجنة. اللجنـــة األكادٌمٌـة: اللجنة األكادٌمٌ

 اللجنـــة اإلدارٌــة والمالٌــة: اللجنة اإلدارٌة والمالٌة المنبثقة بموجب قرار اللجنة.

 اللجنـــة العلمٌـــة: اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة والتً تمارس صالحٌاتها وفقاً لهذه التعلٌمات.

فاً فً الصندوق بموجب قرار اللجنة لكل قطاا  علماً متخصان مان قطاعاات المعرفاة العلمٌاة  اللجان القطاعٌة المتخصصة: اللجان المشكلة

 وتمارس صالحٌاتها وفقاً لهذه التعلٌمات.الصندوق 

 الباحث الرئٌس: الباحث العلمً الرئٌس أو صاحب فكرة ابتكارٌة أو رٌادٌة.

 فرٌق المشرو : الباحث الرئٌس والباحثون المشاركون.

فكرة إبداعٌة ٌتوصل إلٌها المختر  فً أي من مجاالت التقنٌة وتتعلاق بمناتأ أو بطرٌقاة صان  أو بكلٌهماا تاإدي عملٌاا إلاى حال  االخترا : أي

 مشكلة معٌنة فً أي من هذه الحاالت.

 البراءة : الشهادة الممنوحة لحماٌة االخترا .

 مالك البراءة: الشخن الطبٌعً أو المعنوي الذي منحت له البراءة.

 بتكار: ترجمة فكرة أو اخترا  إلى سلعة أو خدمة ٌنتأ عنها قٌمة مضافة و/أو تولٌد إٌرادات و/أو خلق فرن عمل. اال

ة الرٌادة: إقامة أعمال ناشئة متسامة بالمباادرة والمخااطرة فاً أي مان المجااالت التقنٌاة )بخاصاة التكنولوجٌاة منهاا( وتساخٌر الماوارد الالزما

 ت أعمال وتكنولوجٌا و خبرات فنٌة ومالٌة ذات عالقة.لتطوٌرها من حاضنات ومسرعا

ر موازنة المشرو : هً الخطة المالٌة المعدة ضمن جدول زمنً والمتوافقة م  اتفاقٌة المشرو  والطلب التفصٌلً النهائً المعتمد بموجب قرا

 اللجنة الخان بدعم المشرو .
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العاملٌن فً مإسسات المملكة األردنٌة الهاشامٌة العاماة والخاصاة وكاذلك المشاروعات البحثٌاة ٌستهدؾ الصندوق جمٌ  الباحثٌن  (:3المادة )

 ذات الصبؽة الوطنٌة.

 

لبحث العلمً داخال المملكاة وقطاعاات المعرفاة العلمٌاة ما  بداٌاة كال عاام وذلاك مان خاالل الموقا  األولوٌات الوطنٌة لتُحدد اللجنة  (:4المادة )

 دوق وأي وسٌلة تراها إدارة الصندوق مناسبة.االلكترونً الرسمً للصن
 

  (:5المادة )

 اللجنة االكادٌمٌة : تُشكل اللجنة االكادٌمٌة  بقرار من اللجنة وتكون على النحو اآلتً :  -1

 األمٌن العام/ رئٌساً . -

 المدٌر/ نائباً للرئٌس. -

 اثنٌن على األقل من أعضاء اللجنة. -

ة تنظاار اللجنااة االكادٌمٌااة  بالقضاااٌا ذات الصاابؽة العلمٌااة واالبتكارٌااة واألكادٌمٌااة والفنٌااة الصااادرة عاان اللجنااة العلمٌااة واللجااان القطاعٌاا  -2

 المتخصصة وأٌة قضاٌا تحٌلها الٌها اللجنة لدراستها ورف  التنسٌبات المناسبة بها.

ائبه عند ؼٌابه كلما دعت الحاجة وٌكون اجتماعها قانونٌاً بحضور أؼلبٌة أعضاائها  علاى تجتم  اللجنة األكادٌمٌة بدعوة من رئٌسها أو ن -3

بؤؼلبٌة أصوات أعضائها  وفً حال تساوت أصاواتها  ٌارجا الجاناب الاذي صاوت معاه  تنسٌباتهاأن ٌكون الرئٌس او نائبه من بٌنهم  وتتخذ 

 الرئٌس.

ول أعمالهاا وتادوٌن محاضار جلسااتها وحفاظ قٌودهاا وساجالتها الجنة ٌتاولى تنظاٌم جادٌُسمً الرئٌس من بٌن موظفً الوزارة أمٌن سر ل -4

 ومعامالتها.

 ٌكون تعٌٌنها لمدة سنتٌن.-5
 

 

 (:6المادة )

 اللجنة اإلدارٌة والمالٌة: تُشكل اللجنة اإلدارٌة والمالٌة بقرار من اللجنة وتكون على النحو اآلتً :  -1

 األمٌن العام/ رئٌساً . -

 المدٌر/ نائباً للرئٌس. -

 اثنٌن على األقل من أعضاء اللجنة. -

 تنظر اللجنة اإلدارٌة والمالٌة  بالقضاٌا ذات الصبؽة اإلدارٌاة والمالٌاة الصاادرة عان اللجناة العلمٌاة واللجاان القطاعٌاة المتخصصاة وأٌاة  -2

 قضاٌا تحٌلها الٌها اللجنة لدراستها ورف  التنسٌبات المناسبة بها.

ا  تجتم  اللجنة اإلدارٌة والمالٌة بدعوة من رئٌسها أو نائبه عند ؼٌابه كلما دعت الحاجة وٌكون اجتماعها قانونٌاً بحضور أؼلبٌة أعضائه -3

بؤؼلبٌة أصوات أعضائها  وفً حال تساوت أصاواتها  ٌارجا الجاناب الاذي صاوت  تنسٌباتهاعلى أن ٌكون الرئٌس او نائبه من بٌنهم  وتتخذ 

 الرئٌس.معه 

ول أعمالهاا وتادوٌن محاضار جلسااتها وحفاظ قٌودهاا وساجالتها اٌُسمً الرئٌس من بٌن موظفً الوزارة أمٌن سر للجنة ٌتاولى تنظاٌم جاد -4

 ومعامالتها.

 ٌكون تعٌٌنها لمدة سنتٌن.-5
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  (:1المادة )

 اللجنة العلمٌة: تُشكل اللجنة العلمٌة بقرار من اللجنة وتكون على النحو اآلتً :  .أ 

 األمٌن العام/ رئٌساً . .1

ً المدٌر/ نائب .2  .للرئٌس ا

أعضاء ٌمثلون رإساء اللجان القطاعٌة المتخصصة من ذوي الخبرة الواسعة فاً البحاث العلماً والسامعة العلمٌاة المرموقاة   .3

 ة.ممن ٌحملون رتبة االستاذٌ

من ذوي الخبرة واالختصان فً أي من القطاعات اإلنتاجٌة والمعرفٌة واالبتكار أحدهم قانونً  على  على األقلخمسة أعضاء  .4

 أن ال ٌقل مإهلهم العلمً عن الدرجة الجامعٌة األولى وٌتم تعٌٌنهم بقرار من الوزٌر بناًء على تنسٌب اللجنة.

  ٌد.ٌكون تعٌٌنها لمدة سنة واحدة قابلة للتجد .5

ول أعمالهاا وتادوٌن محاضار جلسااتها وحفاظ امن بٌن موظفً الوزارة أمٌن سر للجنة العلمٌة ٌتولى تنظٌم جاد ٌُسمً الرئٌس .6

 قٌودها وسجالتها ومعامالتها.

تجتم  اللجنة العلمٌة بدعوة من رئٌسها أو نائبه  وٌكون اجتماعها قانونٌاً بحضور أؼلبٌاة أعضاائها وتتخاذ قراراتهاا باألكثرٌاة  وفاً  .ب 

 حال تساوي األصوات ٌُرجا الجانب الذي صوت معه رئٌس اللجنة. 

 تتولى اللجنة العلمٌة المهام والصالحٌات اآلتٌة: .ج 

صندوق فً دعم مشروعات البحث العلمً االبتكارٌة والرٌادٌة وقطاعات المعرفة العلمٌة ومراجعتها التنسٌب للجنة بؤولوٌات عمل ال .1

 سنوٌاً.

دراسة تنساٌبات اللجاان القطاعٌاة المتخصصاة بشاؤن )ترشاٌا/عدم ترشاٌا( الطلباات األولٌاة للمشاروعات البحثٌاة األولٌاة المقدماة  .2

 للصندوق واتخاذ القرار المناسب.

لجان القطاعٌة المتخصصة بشؤن )ترشٌا/ عدم ترشٌا( الطلبات األولٌة للمشروعات االبتكارٌة والرٌادٌة المقدمة دراسة تنسٌبات ال .3

 للصندوق واتخاذ القرار المناسب.

 دراســة تنسٌبات اللجــان القطاعٌــة المتخصصة بشـؤن المقترحات التفصٌلٌة للمشروعات بعد تقٌٌمها  والتنسٌب بها للجنة. .4

 النصؾ سنوٌة للمشروعاتبخصون التقارٌر السنوٌة للمشروعات البحثٌة والتقارٌر المتخصصة ٌبات اللجان القطاعٌة دراسة تنس .5

 االبتكارٌة المدعومة من الصندوق التخاذ القرار المناسب حسب االصول.

 دعومة من الصندوق.التنسٌب للجنة )بالموافقة/ عـدم الموافقة( على تقارٌــر سٌــر العمل النهائٌة للمشروعات الم .6

 التنسٌب للجنة بشؤن مواضٌ  حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة وبراءات االخترا  الناتجة عن المشروعات المدعومة من الصندوق. .1

فً الجامعات االردنٌة  وفق تعلٌماات إصادار  التنسٌب للجنة بشؤن مواضٌ  المجالت العلمٌة المتخصصة المحكمة المصنفة الموطنة .2

 ودعم المجالت العلمٌة.

 التنسٌب للجنة بشؤن مواضٌ  دعم المخترعٌن األردنٌٌن. .3

 التنسٌب للجنة فً أي أمور طارئة ذات تبعات قانونٌة و/أو مالٌة تطرأ على سٌر عمل المشروعات المدعومة من الصندوق. .10

وجادولها المشرو  خصصة بخصون إجراء مناقالت المخصصات المالٌة بٌن بنود موازنة القطاعٌة المت اللجاندراسة تنسٌبات  .11

 الزمنً لؽاٌات إقرارها من عدمه.

%( مان موازناة المشارو   شارٌطة عادم تجااوز 20تَبُّت اللجنة العلمٌة فً أي أماور طارئاة ذات تبعاات مالٌاة بماا ال ٌزٌاد عان ) .12

 إجمالً قٌمة الدعم المقّر للمشرو .

 م أخرى ٌُكلفها بها اللجنة أو المدٌر.أي مها .13

لرئٌس اللجنة العلمٌة أو نائبه دعوة أي شخن من ذوي الخبارة واالختصاان لالساتئناس برأٌاه فاً األماور المعروضاة علاى اللجناة  .د 

صاات العلمٌة واللجان القطاعٌة المتخصصة دون أن ٌكون له حق التصوٌت  وٌكون حضوره مقابل مكافؤة مالٌة تُصرؾ لاه مان مخص

 الصندوق وحسب األصول.

 والمدٌر إذا دعت الحاجة لذلك. للجنة إنهاء عضوٌة أي من أعضاء اللجنة العلمٌة فً أي وقت بناًء على تنسٌب نائب الرئٌس .ه 
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 اللجان القطاعٌة المتخصصة: (:2المادة)

تُشكل اللجنة اللجان القطاعٌة المتخصصة لكافة قطاعات المعرفة العلمٌة بناًء على تنسٌب األمٌن العام والمدٌر  وتتكون كل لجنة  .أ 

فً حدها األعلى بمن فٌهم رئٌس اللجنة القطاعٌاة المتخصصاة   أحد عشر عضواً ( 11)وفً حدها األدنى  ( سبعة أعضاء1)من 

 وٌكون تعٌٌنها لمدة سنة واحدة قابلة للتجدٌد  على أن ٌُسمً الوزٌر أحد موظفً الوزارة أمٌن سر للجنة القطاعٌة.  

 لرئٌس اللجنة القطاعٌة المتخصصة تفوٌض أحد أعضائها بترأس اللجنة فً حال ؼٌابه ألي سبب كان. .ب 

  اللجان القطاعٌة المتخصصة كلما دعت الحاجة وٌكون اجتماعها قانونٌاً بحضاور أؼلبٌاة أعضااءها علاى أن ٌكاون رئاٌس تجتم .ج 

أو نائبه من ضمنها  وتتخذ قراراتها باألؼلبٌة وفً حال تساوي األصوات ٌُرجا الجانب الذي صوت المتخصصة اللجنة القطاعٌة 

 .المتخصصة معه رئٌس اللجنة القطاعٌة

نة إنهاء عضوٌة أي من أعضاء اللجاان القطاعٌاة المتخصصاة فاً أي وقات بنااًء علاى تنساٌب األماٌن العاام والمادٌر إذا دعات للج .د 

 الحاجة لذلك.

 ( أعاله  ما ٌؤتً:4تشمل قطاعات المعرفة العلمٌة الواردة فً المادة ) .ه 

 قطا  العلوم األساسٌة. .1

 .والتكنولوجٌةقطا  العلوم الهندسٌة  .2

 قطا  الطاقة. .3

 قطا  المٌاه والبٌئة. .4

 قطا  االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات. .5

 قطا  العلوم الطبٌة والصٌدالنٌة.  .6

 قطا  العلوم الزراعٌة والبٌطرٌة. .1

 قطا   العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة. .2

 . Interdisciplinary Research Sectorقطا  البحوث المتداخلة التخصصات/  .3

 االبتكارٌة والرٌادٌة.قطا  المشروعات  .10

 :اآلتٌةتتولى اللجان القطاعٌة المتخصصة المهام والصالحٌات  و. 

التنسٌب للجنة العلمٌة بالموافقة على )ترشٌا/ عادم ترشاٌا( الطلباات األولٌاة للمشاروعات البحثٌاة والمشاروعات االبتكارٌاة  .1

 Detailedاذج المقترحات التفصٌلٌة للمشروعات الُمرشحة )بالتبرٌرات العلمٌة الالزمة  تمهٌداً لتقدٌم نم تنسٌباتهادعمة مُ 

Proposals .) 

بؤساماء أعضااء لجاان التقٌاٌم لمشاروعات البحاث العلماً التفصاٌلٌة والمشاروعات االبتكارٌاة  بواقا  خمساة التنسٌب للمدٌر  .2

 مقٌمٌن متخصصٌن لكل مشرو   ٌختار المدٌر منهم ثالثة مقٌمٌن على األقل. 

 العلمٌة بشؤن نتائأ تقٌٌم مشروعات البحث العلمً التفصٌلٌة والمشروعات االبتكارٌة.التنسٌب للجنة  .3

دراساة التقاارٌر نصاؾ السانوٌة والسانوٌة والنهائٌاة والوثاائق المالٌاة والفنٌاة والتنساٌب بهاا للجناة العلمٌاة  علاى أن تكااون  .4

والنفقاااات المالٌاااة التاااً تمااات خاااالل مراحااال تنفٌاااذ دعماااة بتقاااارٌر توضاااا االنجاااازات العلمٌاااة و/ أو االبتكارٌاااة تنساااٌباتها مُ 

 المشروعات  وذلك حسب النموذج الُمعتمد لهذه الؽاٌة.

مشرو  بحثً أو مشارو  ابتكااري إذا ل مقترح تفصٌلًلرئٌس اللجنة القطاعٌة المتخصصة ترشٌا أحد أعضاء اللجنة لتقٌٌم  .5

 ؤحد أعضاء اللجنة القطاعٌة.كان المشرو  من ضمن تخصصه الدقٌق وٌكون ذلك من ضمن مهامه ك

المساااهمة فااً بناااء قاعاادة بٌانااات تشاامل البحااوث العلمٌااة المتخصصااة فااً المجااالت العلمٌااة أو علااى شااكل دراسااات )تقااارٌر  .6

 مختلفة(.

 موازنااة المشاارو دراسااة طلبااات الباااحثٌن المدعمااة بااالمبررات والمتعلقااة  باالجراء مناااقالت المخصصااات المالٌااة بااٌن بنااود  .1

 دعمة بالمبررات.زمنً والتنسٌب بذلك للجنة العلمٌة على أن تكون تنسٌباتها مُ وجدولها ال

 أي مهام أخرى ٌكلفها بها اللجنة أو المدٌر. .2
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 -ٌتم تقدٌم طلبات مشروعات البحث العلمً والمشروعات االبتكارٌة على النحو اآلتً: :(3المادة)

سااواء كااان باحثاااً منفاارداً أو رئٌساااً لفرٌااق بحثااً متعاادد ٌُقاادم المشاارو  باحااث رئااٌس متخصاان فااً موضااو  المشاارو   .1

 التخصصات  وفق النموذج الُمعتمد لهذه الؽاٌة.

ٌُشترط أن ٌكون الباحث الرئٌس عامالً فً احدى المإسسات الوطنٌة على أن ال ٌقال عادد البااحثٌن األردنٌاٌن المشااركٌن عان  .2

مان ؼٌار الجنساٌة األردنٌاة  تلتازم المإسساة التاً ٌعمال لادٌها   وفً حاال كاان الباحاث الارئٌس  %( من فرٌق المشرو 50)

 بكافة القرارات الصادرة عن الصندوق. الباحث بالتضامن م  الباحث الرئٌس وفرٌق المشرو 

ٌُشترط أن ٌكون الباحث الرئٌس مسجالً فً قاعدة البٌانات الوطنٌة للباحثٌن فً المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجٌا  باإلضافة  .3

 لى قاعدة البٌانات الخاصة بالصندوق.إ

 ٌشترط أن ٌتوافر لدى الباحث الرئٌس/ الباحثون المشاركون الخبرات واإلمكانات العلمٌة الالزمة إلنجاز المشرو .  .4

 ٌجوز للباحثٌن الُجدُد التقدم أو المشاركة فً مشروعات ضمن اختصاصهم إذا لم تتوفر لدٌهم االبحاث العلمٌة المنشورة.  .5

مشاركة باحث أو باحثٌن متمٌزٌن فً المجاالت البحثٌة المتخصصة و/ أو أصحاب الخبرة فً مجال االبتكار والرٌادة من  ٌجوز .6

خارج المملكة  إذا كانت مشاركتهم تإدي إلى نقل فً التكنولوجٌا والمساهمة فً اإلبدا  واالبتكاار والتطاوٌر  شارٌطة موافقاة 

 اللجنة.

 "تفرغ علمً" وصرؾ مكافآت مالٌة لهم من موازنة المشرو  شرٌطة موافقة اللجنة.باحثٌن متفرؼٌن  إشراكٌجوز  .1

فً حال التقدم بمشروعات بحث علمً  تُعطى األفضلٌة لمشروعات البحث العلمً التً لها ماردود اقتصاادي أو تطبٌقاً أو قاد  .2

 تإدي إلى براءة اخترا  وتطوٌر تقنً.

صل على دعم من صندوق دعم البحث العلماً واالبتكاار واتخاذ بحقاه أي قارارات ٌُقبل الطلب المقدم من أي باحث سبق وأن ح .3

و/أو اجراءات من قبل الصندوق بسبب مخالفته لألنظمة والتعلٌمات فً الصندوق و/أو االتفاقٌات المبرمة بٌنه وبٌن الصندوق  

 قد اوفى بالتزاماته للصندوق. شرٌطة انقضاء ما ال ٌقل عن ثالث سنوات من تارٌخ صدور قرار العقوبات و ان ٌكون

ٌُسما للباحث/ الباحثٌن المستقلٌن التقدم بطلب دعم بحث علماً أو ابتكااري شارٌطة موافقاة اللجناة وبشاروط خاصاة تحاددها  .10

 اللجنة. 

المتخصصااة أن ٌُشااارك فااً دراسااة و/ أو  او اللجااان القطاعٌااةو/ اعضاااء اللجنااة او اللجنااة العلمٌااة  ألي عضااوم ماانال ٌجااوز  .11

 .صوٌت على مقترح مشروعه البحثً سواء كان باحثاً رئٌساً أو من فرٌق المشرو الت

 

ٌستقبل الصندوق الطلبات االولٌة خالل دورتٌن فً كل عام لدعم مشروعات البحث العلمً والمشروعات االبتكارٌة وفق البرنامأ   (:10المادة)

 الزمنً اآلتً:

 

 

 

 الدورة الثانٌة الدورة األولى

 استقبال الطلبات األولٌة  خالل شهر تموز. -أ الطلبات األولٌة  خالل شهر كانون الثانً.استقبال  -أ

إبالغ الباحث الرئٌس بقرار اللجنة العلمٌة كحدم أقصى  -ب

 نهاٌة شهر شباط.

إبالغ الباحث الرئٌس بقرار اللجنة العلمٌة كحدم أقصى  -ب

 نهاٌة شهر آب.

التفصٌلٌة من المإسسة المعنٌة حتى  المقترحاتاستقبال   -ج

 نهاٌة شهر آذار.

التفصٌلٌة من المإسسة المعنٌة  المقترحاتاستقبال  -ج

 حتى نهاٌة شهر أٌلول.

إبالغ المإسسة التً ٌعمل لدٌها الباحث الرئٌس بقرار  -د

 اللجنة  كحدم أقصى م  نهاٌة  شهر آٌار.

ئٌس بقرار إبالغ المإسسة التً ٌعمل لدٌها الباحث الر -د

 اللجنة كحدم أقصى م  نهاٌة  شهر تشرٌن ثانً.
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 إجراءات تقدٌم وتقٌٌم طلبات المشروعات: (:11المادة)

 ( ضمن النموذج المعتمد لدى الصندوق.Online( من الباحث الرئٌس إلكترونٌا )Pre-Proposalٌقدم الطلب األولً ) .1

والرٌادة لدى الصندوق بتدقٌق الطلبات األولٌة وتصانٌفها حساب القطاعاات المعتمادة فاً ٌقوم قسم المشارٌ  العلمٌة وقسم االبتكار  .2

 /ه( وٌقوم المدٌر بتحوٌلها للجان  القطاعٌة المتخصصة.1المادة )

تها تقوم اللجان القطاعٌة المتخصصة بدراسة الطلبات األولٌة ورف  تنسٌباتها من خالل النموذج المعتمد إلى المدٌر وٌصار إلى احال .3

 للجنة العلمٌة.

 ٌبلػ المدٌر الباحثٌن الرئٌسٌٌن بقرار اللجنة العلمٌة بشان الطلبات األولٌة وحسب األصول. .4

( للطلبات األولٌة التً تم ترشٌحها وإقرارها حساب النماوذج المعتماد لهاذه Detailed Proposalsتقدم المقترحات التفصٌلٌة ) .5

/أو الخاصة التاً ٌعمال بهاا الباحاث الارئٌس مشافوعة بتوصاٌة ٌباٌن فٌهاا مقادار ومادى الؽاٌة من خالل المإسسة الوطنٌة العامة و

 مساهمتها فنٌا ومالٌا فً مشرو  البحث.

ٌقوم القسم المعنً بتحوٌل كافة المقترحاات التفصاٌلٌة إلاى المادٌر والاذي ٌقاوم بادوره بتحوٌلهاا إلاى اللجاان القطاعٌاة المتخصصاة  .6

 لدراستها.

ة المتخصصة لكل مقترح تفصاٌلً قائماة بؤساماء خمساة مقٌماٌن متخصصاٌن مشاهود لهام بالكفااءة العلمٌاة مان تُعد اللجان القطاعٌ .1

 العاملٌن فً المإسسات والمراكز األكادٌمٌة والبحثٌة داخل المملكة و/أو خارجها إذا اقتضت الضرورة ذلك.

شاارو  إذا كااان تفصااٌلً لم مقتاارحلتقٌااٌم خصصااة القطاعٌااة المتلاارئٌس اللجنااة القطاعٌااة المتخصصااة ترشااٌا أحااد أعضاااء اللجنااة  .2

 المتخصصة. المشرو  من ضمن تخصصه الدقٌق  وٌكون ذلك من ضمن مهامه كؤحد اعضاء اللجنة القطاعٌة

 ٌختار المدٌر  ثالثة مقٌمٌن على األقل من القائمة الُمعدة لكل مشرو . .3

10.  ُ لى أن ٌصل رد المقٌمٌن للصندوق خالل شهر مان تاارٌخ اساتالمهم رسل المقترحات التفصٌلٌة ونموذج التقٌٌم الُمعتمد للمقٌمٌن عت

 للطلب.

بعاد ورود تقاارٌر المقٌماٌن ٌقاوم القسام المعنااً بتساجٌل المالحظاات فاً النماوذج الخااان المعتماد  وتعارض التقاارٌر علاى اللجنااة  .11

 الالزمة لذلك. القطاعٌة المتخصصة لدراستها ورف  التنسٌبات المناسبة للجنة العلمٌة معززة بالمبررات

    إذا اختلؾ تقٌٌم المقٌمٌن اختالفاً واضحاً  للمدٌر أن ٌُرسل الطلب لمقٌم راب  أو ٌتم اتخاذ القرار من اللجنة العلمٌة بهذا الشؤن.  .12

سام إذا اقتضت الحاجة  تقوم اللجنة القطاعٌة المتخصصة بالجراء االتصااالت والمقاابالت الالزماة ما  الباحاث الارئٌس مان خاالل الق .13

 المعنً إلجراء أي تعدٌالت اقترحها المقٌمون و/ أو اللجنة القطاعٌة المتخصصة و/أو اللجنة العلمٌة.  

ٌلتزم الباحث الرئٌس بعد إتماماه لكافاة التعادٌالت  بلرساال موافقاة لجناة البحاث العلماً فاً مإسساته مثبتاة علاى النساخة النهائٌاة  .14

 المعتمدة من مشرو  البحث العلمً.

 نة العلمٌة تنسٌبات اللجان القطاعٌة المتخصصة  وتنسّب للجنة بما تراه مناسباً بشؤن  دعم أو عدم دعم  المشروعات.تدرس اللج .15

 أو خاصة لها عالقة بالمشرو  للنظر فً إمكانٌة تطبٌق مخرجاته.و/ للمدٌر االتصال بؤي جامعة و/ أو مإسسة رسمٌة  .16

وق تتطلب استكمال مرحلة جدٌدة استثنائٌة  فعلاى الباحاث أن ٌتقادم مان خاالل فً حال كانت مخرجات المشرو  المدعوم من الصند .11

 مإسسته للصندوق بطلب تفصٌلً جدٌد دون الحاجة إلى طلب أولً وٌتم السٌر فً اجراءات التقٌٌم المتبعة فً الصندوق.     

اللجناة االدارٌاة تنساٌبات اللجناة االكادٌمٌاة و/أو  تصدر اللجنة القرارات المناسبة فً ضوء تنسٌبات اللجنة العلمٌاة و/أو تنساٌبات .12

 والمالٌة وحسب قناعتها  وٌتم ابالغ الباحث الرئٌس فٌها بالطرق الرسمٌة سواء كانت القرارات سلبٌة أم اٌجابٌة.

 

 (:  12المادة)

 .اللجنة من علٌها الموافق التفاهم مذكرات أو/ و العقود أو/ و االتفاقٌات على اللجنة تفوٌض على بناءً  المدٌر ٌوق  . أ

 الارئٌس الباحاث التازام المتضامنة المعتمادة االتفاقٌة ٌُنٌبه من أو بها ٌعمل التً المإسسة ورئٌس الرئٌس الباحث م  المدٌر ٌوق  . ب

 االخالل حال فً مإسسته أو/و الرئٌس الباحث على المترتبة الجزائٌة والشروط أهدافه وتحقٌق المشرو  مراحل بتنفٌذ ومإسسته

 .االتفاقٌة من ٌتجزأ ال جزء المشرو   وموازنة المعتمد النهائً التفصٌلً والطلب اللجنة قرار ًٌعتبر أن على بنودها  من بند بؤي
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   (:13المادة)

 ٌرفق بقرار اللجنة الخان بدعم المشرو  موازنة المشرو . .أ 

 تشمل موازنة المشرو  البنود اآلتٌة: .ب 

 األجهزة والتجهٌزات. .1

 المواد والخدمات وتحلٌل العٌنات. .2

 نفقات السفر الداخلً و/أو الخارجً. .3

 %( من قٌمة الدعم اإلجمالً باستثناء مكافآت فرٌق المشرو  والمساعدٌن والفنٌٌن.5نفقات متفرقة على أن ال تزٌد عن )  .4

بعد اعتمااد النتاائأ مان قبال  نفقات طباعة ونشر الكتب والمخطوطات والموسوعات " إذا تطلبت طبٌعة البحث ذلك " وتصرؾ .5

 اللجان القطاعٌة المتخصصة فً الصندوق.

 مكافآت فرٌق المشرو  . .6

 مكافآت مساعدي البحث والفنٌٌن.    .1

 (:  14المادة)

ال ٌحق لمإسسة الباحث الرئٌس تحوٌل دفعات مالٌة ألي مإسسة أخرى من مإسسات الباحثٌن المشاركٌن فً المشارو  إال بموافقاة أطاراؾ 

اقٌة الثالثة ورئٌس المإسسة األخرى  وبقرار من اللجنة  وفً كلتا الحالتٌن ٌكون الباحث الارئٌس ومإسساته مساإولٌن أماام الصاندوق االتف

 .لهمامسإولٌة تامة عن المخصصات المالٌة المحولة 

 

   (:15المادة)

الرئٌس الرسامٌة وحساب األصاول المعتمادة فاً الالزمة للمشرو  من خالل جامعة أو مإسسة الباحث  ٌتم شراء األجهزة والتجهٌزات .أ 

مإسسة الباحث  وتوطن لدٌها فً المراكز البحثٌة المعتمدة فً الجامعة أو المإسسة وتبقى ملكاا للصاندوق  وذلاك بهادؾ بنااء القادرات 

التشاؽٌل المعتماد لادٌها  البحثٌة فٌها  وتكون المإسسة مسإولة بالكامل عن أي خلل فً إجراءات الشراء واإلدخال وفق نظاام اللاوازم و

سااما للباااحثٌن ماان المإسسااات الوطنٌااة األخاارى باسااتخدام هااذه األجهاازة والتجهٌاازات ألؼااراض المشااروعات المدعومااة ماان علااى أن ٌُ 

الموطنة متاحة لجمٌ  العاملٌن فً مإسسة الباحث الرئٌس وؼٌرها من  الصندوق وبموافقة اللجنة  ) وتعتبر جمٌ  االجهزة والتجهٌزات

 إسسات الوطنٌة ولٌست حكراً علٌه(.الم

طلب منها أن تُقدم كافة إذا كانت مإسسة الباحث الرئٌس إحدى مإسسات القطا  الخان) وٌُستثنى منها المإسسات األكادٌمٌة( فٌُ  -1/ .ب 

لكااً لتلاك مُ  زة والتجهٌزاتالمبالػ المالٌة الخاصة بشراء األجهزة والتجهٌزات الالزمة من قٌمة الدعم الُمقر  وفً هذه الحالة تكون األجه

 المإسسة وٌتكفل الصندوق فً دعم ما تبقى من قٌمة الدعم المالً المطلوب للبحث.

فً حال قام الصندوق بدعم شراء االجهزة والتجهٌزات ضمن موازنة المشرو  المدعوم من الصندوق فً إحدى مإسسات القطا   -2ب./ 

الى إحدى المإسسات الرسمٌة البحثٌة أو مراكاز االبتكاار والرٌاادة  قل األجهزة والتجهٌزاتالخان األكادٌمٌة والبحثٌة  فٌحق للصندوق ن

 الرسمٌة بقرار من اللجنة بعد االنتهاء من المشرو  وتدخل فً سجالتهم على سبٌل األمانة وحسب األصول وتبقى ُملكا للصندوق.
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 للمشروعات:آلٌة وأسس صرؾ الدعم المالً (: 16المادة)

1.  ُ طبق التشرٌعات تحول الدفعة المالٌة السنوٌة إلى حساب أمانات خان بالمشرو  البحثً لدى المإسسات الرسمٌة والخاصة وت

المالٌاة بتلاك المإسساات علاى عملٌااات الصارؾ الخاصاة بالمشارو  علاى أن ال تتعااارض ما  اتفاقٌاة المشارو  وقارار اللجنااة  

التفصٌلً المتفق علٌه م  الصندوق  على أن ٌرفا  الباحاث الارئٌس تقرٌاراً  المقترحنموذج بالدعم وبنود الصرؾ الواردة فً 

 فنٌاً ومالٌاً سنوٌاً للصندوق.

2.  ُ ُ ت  طباقحول الدفعة المالٌة النصؾ سنوٌة إلى حساب أمانات خان بالمشرو  االبتكاري لدى المإسسات الرسامٌة والخاصاة وت

على أن ال تتعارض م  اتفاقٌة المشارو  وقارار   ملٌات الصرؾ الخاصة بالمشرو التشرٌعات المالٌة بتلك المإسسات على ع

اللجنة  بالدعم وبنود الصرؾ الواردة فً نموذج المقترح التفصٌلً المتفق علٌه م  الصندوق  على أن ٌرف  الباحاث الارئٌس 

 تقرٌراً فنٌاً ومالٌاً نصؾ سنوٌاً للصندوق.

لبحاث العلماً )إن ُوجادت( و/ أو إدارة مركاز االبتكاار والرٌاادة )إن ُوجادت(  والجهاة على مإسساة الباحاث الارئٌس )عماادة ا .3

المالٌة المختصة( فتا ملؾ خاان للمشارو  لتوثٌاق كافاة الوثاائق المالٌاة ومساتندات الصارؾ ومعززاتهاا والمصاادقة علٌهاا 

د الحاجاة  وٌعتبار أي إخاالل فاً األماور حسب االصول وتزوٌد الصندوق بها م  التقارٌر النصؾ سنوٌة و/ أو السنوٌة أو عنا

المالٌة مسإولٌة المإسسة المعنٌة على أن تكون التقارٌر المالٌة مصدقة من قبال الجهاة المالٌاة المعنٌاة فاً مإسساة الباحاث 

قاً الرئٌس وعمٌد البحث العلمً )إن ُوجد( أو مدٌر مركز االبتكار والرٌادة )إن ُوجاد( والباحاث الارئٌس وآمار الصارؾ ومصااد

 علٌها من رئٌس المإسسة وحسب االصول.

%( من إجماالً راتباه فاً السانة الواحادة ) باساتثناء 20تحتسب المكافؤة المالٌة السنوٌة للباحث الرئٌس أو المشارك بواق  ) .4

النسب عوائد الموازي فً الجامعات إن وجدت (  على أن ال تزٌد قٌمة إجمالً المكافآت المصروفة لفرٌق المشرو  عن إحدى 

 ( أعاله:12أدناه من مجمو  البنود األربعة األولى الواردة فً الفقرة )ب( من المادة )

 %( إذا كان عدد الباحثٌن ثالثة أو أكثر.40) -

 %( إذا كان عدد الباحثٌن اثنٌن.30) -

 %( إذا كان الباحث منفردا.20) -
 

5.  ُ  صندوق بالشكل اآلتً:حتسب مكافآت مساعدي البحث والفنٌٌن فً المشروعات المدعومة من الت

 :مكافآت المتفرؼٌن . أ

 الحد االعلى للمكافآت الشهرٌة الدرجة العلمٌة

 200 دبلوم كلٌة المجتم 

 300 بكالورٌوس

 400 ماجستٌر

 500 الدكتوراه
 

 مكافآت ؼٌر المتفرؼٌن: . ب

باالمتفرؼٌن  وٌقادرها الباحاث الارئٌس ٌتم احتسابها علاى أسااس النسابة المئوٌاة مان عادد السااعات الكلٌاة للشاهر الواحاد مقارناة  .1

 وبموافقة عمٌد البحث العلمً )إن ُوجد( أو مدٌر مركز االبتكار والرٌادة )إن ُوجد(.

ٌجوز للباحث الرئٌس أن ٌدف  مكافؤة ولمرة واحدة خالل زمن تنفٌذ المشرو  المدعوم للمساعد الفنً بحٌث ال تتجاوز الحد األعلاى  .2

 المإهالت التً ٌحملها أو كما ورد بالبند )أ( أعاله.للمكافؤة الشهرٌة وحسب 

تصرؾ مكافآت فرٌق المشرو  بعد إقرار التقارٌر المالٌة والفنٌة النصؾ سنوٌة أو السانوٌة أو النهائٌاة  وللجناة حجاب أو اقتطاا   .3

 مكافآت الباحث الرئٌس و/أو أعضاء فرٌق المشرو  فً حال ثبُت التقصٌر فً تنفٌذ المشرو . 

%( من قٌمة المكافآت المالٌة فً السنة الواحدة اذا لم تتم اإلشارة الى دور الصاندوق فاً 25من فرٌق المشرو  ما نسبته ) ٌقتط  .4

 دعم المشرو  فً النشرات العلمٌة ذات العالقة )المجالت والمإتمرات(.

تهم الخاصاة فاً المهماات الرسامٌة ٌُصرؾ ألعضاء فرٌق المشرو  الذٌن ٌُصرح لهام مان قبال المإسساة/الجامعة باساتعمال ساٌارا .5

 داخل المملكة بدل كٌلومترٌة وفقاً لنظام االنتقال والسفر المعمول به فً حكومة المملكة األردنٌة الهاشمٌة.

( العمل و  )اذا اقتضت طبٌعة عمل المشرو ٌطبق نظام االنتقال والسفر المعمول به فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة على فرٌق المشر .6

 مركز اقامته االعتٌادي داخل المملكة.خارج 
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دف  لاه عاالوة السافر الاواردة فاً نظاام اذا تطلب المشرو  قٌاام الباحاث الارئٌس و/أو الباحاث المشاارك بالسافر خاارج المملكاة  فتُا .1

دها بما فً ذلك اجاور ً تكبّ االنتقال والسفر المعمول به فً حكومة المملكة االردنٌة الهاشمٌة  وتشمل تلك العالوة جمٌ  النفقات الت

عاملاة الموظاؾ الاوارد تصانٌفه فااً عامال الباحاث العامال فاً الجامعاات الرساامٌة والخاصاة مُ النقال الاداخلً فاً بلاد السافر  بحٌااث ٌُ 

 المجموعات الواردة فً نظام االنتقال والسفر أعاله وكما ٌلً:

 

 رتبة/فئة الباحث

 العاملٌن فً الجامعة()كما فً نظام الهٌئة التدرٌسٌة ونظام 

 المجموعة

)كما فً نظام االنتقال والسفر المعمول 

 به فً الحكومة(

 االولى رئٌس الجامعة  نواب الرئٌس ومساعدوه   العمداء  االساتذة  مدٌرو الوحدات

 الثانٌة االساتذة المشاركون والمساعدون وموظفو الدرجتٌن االولى والثانٌة

 الثالثة والرابعةموظفو الدرجتٌن الثالثة 

 الرابعة موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة وؼٌرهم

 

 ال ٌؽطً الدعم المالً للمشرو  أي نفقات شخصٌة للباحثٌن مثل الطعام والشراب والمالبس وؼٌرها داخل وخارج المملكة. .2

 المقترح التفصٌلً وبموافقة اللجنة.ٌتحمل المشرو  نفقات ورشات العمل المتعلقة بطبٌعة عمل المشرو  اذا وردت فً  .3

تتعارض طبٌعتهاا أو تزٌاد مبالؽهاا عان  موازنة المشرو ال ٌجوز شراء أي أجهزة أو مواد أو خدمات أو أي من البنود األخرى فً  .10

ٌس من أو المقترح التفصٌلً للمشرو  إال بوجود مبررات فعلٌة وضرورٌة تستدعً ذلك ٌقدمها الباحث الرئ موازنة المشرو بنود 

وال ٌترتب على ذلك أي تكالٌؾ إضافٌة على  موازنة المشرو خالل النموذج المعتمد لهذه الؽاٌة بموجب طلب مناقلة مالٌة بٌن بنود 

 عرض ذلك على اللجنة القطاعٌة المتخصصة للتنسٌب للجنة العلمٌة التخاذ القرار المناسب م  مراعاة ما ٌلً:الصندوق  على أن ٌُ 

 من بند االجهزة ألي بند آخر.ال ٌجوز النقل  .أ 

 ال ٌجوز النقل من أي بند الى بند مكافآت فرٌق المشرو  )الباحث الرئٌس وأعضاء فرٌق المشرو (. .ب 

 ٌتحمل الباحث الرئٌس ومإسسته المسإولٌة القانونٌة والمالٌة فً حال: .11

مشارو  حسااب الخطاة المقارة ولاام ٌُعِلام اللجنااة أو أو قانونٌااة تحاول دون اساتكمال تنفٌااذ الو/ أو مالٌاة و/ أ. طارأت أي معوقاات فنٌااة 

 الصندوق بذلك خالل شهر.

اللجناة أو  تُعِلامب. اذا تبٌن لدى مإسسة الباحث الرئٌس  أٌا من البنود المدعومة من قبل الصاندوق أثنااء ساٌر عمال المشارو   ولام 

 تجنبا ألي هدر فً الدعم المالً للمشرو . الصندوق بذلك خالل شهر 

فً حال تؤخر الباحث الرئٌس فً تقدٌم تقرٌره المالً و/ أو الفنً النصؾ سنوي أو السنوي و/ أو النهاائً ألساباب مقنعاة ومباررة  .12

خارجة عن إرادته ٌقدمها من خالل مإسسته وفق النموذج المعتمد لهذه الؽاٌاة  فٌجاوز بقارار مان اللجناة العلمٌاة تمدٌاد أو إعطااء 

  علااى أن ال تزٌااد ماادة التمدٌااد عاان ساانة واحاادة  إال إذا اقتضاات المتخصصااةموافقااة اللجنااة القطاعٌااة  مهلااة لتقاادٌم التقرٌاار بشاارط

الضرورة البحثٌة واقتنعت اللجنة العلمٌة بالمبررات التً ٌقدمها الباحث الرئٌس والتً أدت إلى تؤخره فً تقدٌم تقارٌره  فٌجوز لها 

ً حااال حاجااة المشاارو  للتمدٌااد ألكثاار ماان الماادة المبٌنااة فااً أعاااله  ٌعاارض التمدٌااد لماادة ساانة اخاارى بهاادؾ تنفٌااذ المشاارو   وفاا

 الموضو  على اللجنة التخاذ القرار المناسب.

تعتبر المبالػ المالٌة ؼٌر المصروفة من بنود الموازنة خالل السنة المالٌة من عمار المشارو  فائضاا ٌاتم معالجتهاا بالمقاصاة مان   .13

الباحث الرئٌس مبررات تشكل ضرورة فعلٌة لحجاز كال أو بعاض تلاك المباالػ كاالتزام للسانة التالٌاة   دفعة السنة التالٌة  إال إذا قدم

وذلك من خالل النموذج المعتمد لهذه الؽاٌة  على أن ٌعرض ذلك على اللجنة القطاعٌة المتخصصة لدراسته والتنسٌب للجنة العلمٌة 

 التخاذ القرار المناسب وحسب الحالة.

احث الرئٌس بتقدٌم تقرٌرها المالً السانوي وفاق النماوذج المعتماد لهاذه الؽاٌاة علاى أن ٌكاون موقعااً مان الباحاث تقوم مإسسة الب .14

الرئٌس ومصادقاً علٌه من قبل المدٌر المالً وعمٌد البحاث العلماً )إن ُوجاد( أو مادٌر مركاز االبتكاار والرٌاادة )إن ُوجاد( ورئاٌس 

رؾ مان مساتندات الصارؾ وفاواتٌر الشاراء ومساتندات اإلدخاال وضابوطات االساتالم مإسسة الباحث مرفقا به كامال معاززات الصا

 .وؼٌرها مصادقا علٌها وفق األصول من الجهة المالٌة المعنٌة لدى مإسسة الباحث

الاذي  تدرس اللجنة القطاعٌة المتخصصة تقارٌر سٌر العمل الفنٌة والمالٌة النصؾ سنوٌة و/ أو السنوٌة  وترف  تنسٌباتها للمدٌر  .15

 ٌحٌلها إلى اللجنة العلمٌة التخاذ القرار المناسب وحسب الحالة.
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 ( التً تم جمعها أثناء العمل كنسخة الكترونٌة لٌتم حفظها فً أرشٌؾ الصندوق.Raw Dataٌقدم الباحث الرئٌس المعطٌات) .16

اللجان القطاعٌة المتخصصة بشؤن تقارٌر سٌر العمل النهائٌة للمشروعات المدعومة لؽاٌات إقرارها  تدرس اللجنة العلمٌة تنسٌبات  .11

 من عدمه تمهٌداً لرفعها إلى اللجنة التخاذ القرار المناسب.

 %( من إجمالً مكافآت فرٌق المشرو  السانوٌة إلاى حاٌن التؤكاد مان تحقٌاق الباحاث الارئٌس لشارط النشار أو30)ٌتم حجز نسبة  .12

قبول النشر لألوراق العلمٌة واألبحاث العلمٌة الناتجة عن المشرو  المدعوم من الصندوق على أن تكون فً احدى قواعد البٌاناات 

 أو قواعد األبحاث التالٌة: 

(Clarivate Analytics, SCOPUS  )أو المجاالت األردنٌاة المدعوماة مان الصاندوق والموطناة فاً الجامعاات األردنٌاة  )

طبق فً الصناعة والبحوث فً مجاالت العمارة والفنون واإلبادا  واالبتكاار  من ذلك البحوث ذات الصبؽة التطبٌقٌة التً تُ وٌستثنً 

( اربعة وعشرون شهراً من تارٌخ انتهاء المشرو  حسب االتفاقٌة الموقعة ) أو تارٌخ انتهاء 24وذلك خالل مدة زمنٌة ال تتجاوز )

 الشارة إلى دور الصندوق فً دعم المشرو .تمدٌد المشرو ( على أن ٌتم ا

فً حال تعثر سٌر العمل فً المشرو  المدعوم و/ او لم ٌلتزم الباحث الرئٌس فً تقدٌم تقارٌر سٌر العمل فً موعدها وفقاً لموازنة  .13

للجناة القطاعٌاة المشرو  و/او الخطة الزمنٌة للمشرو    للمدٌر تجمٌد الصرؾ من حسااب أماناات المشارو  وإحالاة الملاؾ إلاى ا

 المتخصصة للدراسة ورف  تنسٌباتها للجنة العلمٌة لدراسة الحالة والتنسٌب للجنة باتخاذ القرار المناسب.

فً حال تعثر المشرو  ألي سبب من األسباب المتعلقة بالباحث الرئٌس أو مإسسته ٌحق للجنة إٌقاؾ المشرو  بنااًء علاى تنساٌب  .20

نة اتخاذ قرار بعمل تسوٌة مالٌاة فٌماا ٌخان بناود الموازناة وإلؽااء الادعم واساترداد كافاة النفقاات من اللجنة العلمٌة  كما ٌحق للج

 المالٌة االخرى.

فً كافة الحاالت ٌُبلّػ الباحث الرئٌس ومإسسته بقرار اللجنة )بالموافقة/عدم الموافقاة( علاى قباول التقاارٌر النهائٌاة إلؼاالق ملاؾ  .21

 ألخرى ذات العالقة.المشرو  أو ؼٌرها من القرارات ا

 ٌتم إلؽاء دعم المشرو  بقرار من اللجنة بناًء على تنسٌب من اللجنة العلمٌة. .22
 

 (:11المادة)

ٌجوز للباحث الرئٌس فً مشرو  مدعوم من الصندوق أن ٌتقدم بطلب دعم مشرو  آخر أو أكثر قبل أن تنتهً المدة الزمنٌة المحاددة إلنجااز  

 %(من مراحل المشرو  قٌد التنفٌذ بنجاح.15قد أنجز ما ال ٌقل عن )مشروعه االول شرٌطة أن ٌكون 
 

  (:12) المادة

ٌجااوز للجنااة دعاام مشااارٌ  بحثٌااة تتطلااب بنٌااة بحثٌااة فااً مجاااالت محااددة مشااتركة بااٌن جااامعتٌن أردنٌتااٌن أو أكثاار وبقٌمااة مالٌااة ال تتجاااوز 

سنوات قابلة للتجدٌد لمرة واحدة  شرٌطة أن تكون المشارٌ  البحثٌة واضحة ( مئتا ألؾ دٌنار أردنً سنوٌاً لمدة ال تزٌد عن ثالث 200,000)

 المعالم وتتطلب صفة االستمرارٌة والتشاركٌة وبناء القدرات البحثٌة العلمٌة ذات الصبؽة العلمٌة و/أو االبتكارٌة.
 

   (:13)المادة

وطنٌة فً أي مإسسة وطنٌة دون السٌر بلجراءات الدعم المعمول بها / أ : للجنة دعم مشروعات بحثٌة و/ أو ابتكارٌة أو برامأ ذات صبؽة 1

 فً الصندوق اذا تم اعتمادها كمشارٌ  و/أو برامأ وطنٌة من قبل مجلس الوزراء ووافق مجلس الوزراء على دعمها.

الصابؽة الوطنٌاة ضامن أُسُاس خاصاة تحاددها / ب : ٌتم متابعة التقارٌر المالٌة والفنٌة للمشروعات البحثٌة و/ أو االبتكارٌة أو البارامأ ذات 1

 اللجنة لكل مشرو  وحسب خصوصٌته.

للجنة تشكٌل فَِرق وطنٌة للقٌام بمشروعات بحثٌة و/ أو ابتكارٌة أو دراسات بحثٌة أو مسحٌة أو اجتماعٌة وطنٌة ذات عالقاة  .2

فً دعام القطاعاات الصاناعٌة واالنتاجٌاة عد وطنً وتساهم بعمل الصندوق أو برامأ وطنٌة لحل مشكلة ذات أهمٌة وطنٌة أو بُ 

والخدمٌااة واالجتماعٌااة  شاارٌطة أن تقاادم تلااك الفاارق مقتاارح المشاارو  البحثااً أو الدراسااة البحثٌااة أو الدراسااة المسااحٌة أو 

 البرنامأ الوطنً على النموذج المعتمد من الصندوق وأن تخض  للدراسة من قبل اللجنة التخاذ القرار المناسب. 

افقة على اقرار وتنفٌذ وتقدٌم الدعم لعقد مإتمرات وطنٌة أو ندوات وورش عمل علمٌة أو ابتكارٌة لمعالجة مشكلة للجنة المو .3

 وطنٌة محددة ذات عالقة بعمل الصندوق.
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للجنة دعم طباعة ونشر الكتب والمخطوطات والموساوعات الناتجاة عان المشاروعات المدعوماة إذا وجادت اللجناة فٌهاا قٌماة  .4

 و/ أو ابتكارٌة ُمضافة  أو مساهمة فً زٌادة المعرفة  وفقاً التفاقٌة تُعد لهذه الؽاٌة.علمٌة 

للجنة دعم المشروعات االبتكارٌة والرٌادٌة ذات مردود اقتصادي أو لها قٌمة علمٌة تإدي إلى تسجٌل براءة اختارا  لبااحثٌن  .5

تها مان قبال اللجناة القطاعٌاة المعنٌاة وتنساٌب اللجناة بالمشاركة م  شركات القطاعٌن العام والخاان فاً أي وقات بعاد دراسا

 العلمٌة. 

للجنة دعم المشروعات البحثٌة و/ أو االبتكارٌة المإمل منها أن تإدي إلى زٌادة ملحوظة فً االستثمار فً المجاالت الصناعٌة  .6

 ٌة.وتنسٌب اللجنة العلمالمتخصصة والزراعٌة واالقتصادٌة بعد دراستها من اللجنة القطاعٌة 

للجنة المساهمة فاً دعام إنشااء حاضانات بحثٌاة وحاضانات األعماال والحاضانات التكنولوجٌاة ومساّرعات األعماال وتزوٌادها  .1

بالتكنولوجٌا الالزمة الحتضان المبدعٌن والمخترعٌن والباحثٌن الممٌزٌن ودعم البحوث بها   بتنسٌب مان اللجناة العلمٌاة وال 

لمبااانً والمكاتااب واألثاااث  شاارٌطة أن ٌُماانا الصااندوق الحااق بتحدٌااد عاادد ماان مشااارٌ  ٌجااوز تقاادٌم الاادعم المااالً ألؼااراض ا

الحاضنة ٌتم تنسٌبها بناًء على المشروعات االبتكارٌة والرٌادٌة المقدمة للصندوق والتً قررت اللجنة دعمها استناداً إلى نن 

 .( من هذه التعلٌمات وذلك بما ٌتناسب م  قٌمة الدعم المقرّ 11المادة )
 

 إجراءات دعم المخترعٌن األردنٌٌن: (:20) المادة

للصندوق دعم تسجٌل براءات االخترا  الناتجة عن المشروعات المدعومة من الصندوق سواء كانت تلك المشاروعات بمباادرة  .1

 من الباحثٌن او بمبادرة من الصندوق.

الصاندوق لهاذه الؽاٌاة  وٌاتم الساٌر بااإلجراءات ٌُقدم طلب دعم تساجٌل باراءة اختارا  للصاندوق حساب النماوذج المعتماد لادى  .2

 الالزمة وفقاً ألسس دعم تسجٌل براءات االخترا  الُمقرة من قِبل اللجنة.

 ٌجب أن ٌكون االخترا  قابالً للحماٌة بالبراءة وفقاً لقانون براءة االخترا  المعمول به فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة. .3

%( اذا كاان المشارو  مادعوم مان الصاندوق وبمباادرة مان البااحثٌن وتام 40ة االخترا  )تكون حصة الصندوق من ملكٌة براء .4

 تسجٌل براءة االخترا  داخل المملكة األردنٌة الهاشمٌة.

%(  إذا كان المشرو  مدعوم من الصندوق وبمباادرة مان الصاندوق وتام 50تكون حصة الصندوق من ملكٌة براءة االخترا  ) .5

 داخل المملكة األردنٌة الهاشمٌة.تسجٌل براءة االخترا  

  وفاً %( اذا تم تسجٌل براءة االخترا  خارج المملكة األردنٌاة الهاشامٌة15تكون حصة الصندوق من ملكٌة براءة االخترا  ) .6

 .هذه الحالة ٌتم تسجٌل البراءة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة قبل السٌر بلجراءات تسجٌلها خارج المملكة

اتفاقٌة م  الصندوق ٌُحدد فٌها قٌمة واسلوب واجراءات صرؾ دعام تساجٌل باراءة االختارا  وحقاوق وواجباات ٌُوق  المختر   .1

 األطراؾ وفقاً لقانون براءات االخترا  المعمول به فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة قبل تسجٌل براءة االخترا .

عم تسجٌل البراءة ان كان قد تم تسجٌلها مسبقاً وبؤي شاكل فصا طالب دشترط للسٌر بلجراءات تسجٌل أي براءة اخترا  أن ٌُ ٌُ  .2

التاً دفعهاا الصاندوق مضاافاً إلٌهاا التعاوٌض عان األضارار التاً لحقات المالٌاة من األشكال  وبخالؾ ذلك ٌتحمال كافاة المباالػ 

لاى إخطاار و/أو أي بالصندوق جراء ذلك  وتكون حسابات الصندوق نهائٌة  وال ٌجوز الطعن بها  وتكون مستحقة دون حاجاة إ

 إجراء قضائً وتعتبر جمٌعها حق للصندوق.
 

 عم برنامأ منحة ما بعد الدكتوراه للباحثٌن من الجامعات والمراكز البحثٌة االردنٌة: (:21)المادة

ٌجوز دعم مشارٌ  بحثٌة علمٌة فً القطاعات التكنولوجٌة المختلفة  على شكل بحوث ما بعد الدكتوراه لقضاء سانة أكادٌمٌاة فاً إحادى  .أ

( جامعة عالمٌة وفق التصنٌؾ العالمً 100الجامعات أو المراكز العلمٌة العالمٌة المرموقة بحٌث تكون الجامعة مصنفة من بٌن أفضل )

( خمسة وعشارون ألاؾ دٌناار أردناً ضامن الشاروط 250000لكل منحة عن )المالً ة  على أن ال تتجاوز قٌمة الدعم المعتمد من اللجن

 اآلتٌة:

 أن ٌكون مشرو  البحث أصٌل ولم ٌسبق أن حصل على دعم أو جوائز من جهات أخرى. .1

 المإسسات البحثٌة االردنٌة.أن ٌكون المتقدم بالبحث حاصالً على درجة الدكتوراه  وعامالً فً إحدى الجامعات أو  .2

أن ٌتم نشر أو قبول للنشر االوراق العلمٌة الناتجة عن المشرو  البحثً المدعوم ضمن هذا البرنامأ من الصندوق فً مجالت  .3

فاً رفا  ساوٌة الجامعاة و/ أو المإسساة   ولهاا األثار (Impact factor) معامل تؤثٌرعلمٌة عالمٌة متخصصة محكمة لها 

 ٌها الباحث أو الباحثٌن.التً ٌنتمً ال
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 ال ٌجوز االستفادة من هذا البرنامأ أكثر من مرة واحدة للشخن الواحد. .4

 أن ال ٌكون أي من الفرٌق البحثً فً البحث المقدم قد سبق له االستفادة من الدورات البحثٌة للصندوق. .5

العالمٌة المرموقة تبٌن موافقتها على استضاافة الباحاث رفق الباحث موافقة خطٌة من إحدى الجامعات أو المراكز العلمٌة أن ٌُ  .6

األردنً فً بلد الجامعة للعمل م  باحثٌن متمٌزٌن ُمباٌن فٌهاا اسام الجامعاة واسام المشارو  الاذي ساٌتم العمال علٌاه وأساماء 

 الباحثٌن الذٌن سٌعمل معهم فً بلد الجامعة الُمضٌفة.

 ( ستة أشهر.6نا عشر شهراً وأن ال تقل عن )( اث12أن ال تزٌد المدة الزمنٌة للمشرو  عن ) .1

 تنعكس االجراءات فً اتفاقٌة تُقرها اللجنة  تحدد فٌها آلٌات الصرؾ والمتابعة والنشر وحقوق الصندوق. .2

ٌنظم الباحث كفالة عدلٌة والتزام للجهاة الرسامٌة داخال المملكاة التاً ٌاتم االتفااق معهاا علاى احتضاان الباحاث ونتاائأ البحاث  .3

  .صندوقلبٌقها واالستفادة منها  بحٌث تكون على نسختٌن  إحداها للمإسسة الحاضنة  والثانٌة لبهدؾ تط

 ٌتم تحوٌل المبالػ المالٌة المخصصة إلى المإسسة األكادٌمٌة )الجامعة( لٌتم الصرؾ من خاللها على الباحث. .10
 

( جامعاة عالمٌاة وفاق التصانٌؾ 100ن باٌن أفضال )ٌجوز استقطاب باحثٌن متخصصٌن متمٌزٌن من جامعات عالمٌة مرموقة مصنفة ما .ب

للعمال ما   األردنٌاةالعالمً المعتمد من اللجنة  أو مراكاز بحثٌاة عالمٌاة لقضااء سانة أكادٌمٌاة أو بحثٌاة فاً إحادى المإسساات الوطنٌاة 

ً للباحث الواحاد فاً السانة ن ألؾ دٌنار أردنٌ( ثالث30,000باحثٌن أردنٌٌن لحل مشكلة وطنٌة ذات بعد وطنً  وبقٌمة دعم تصل الى )

 الواحدة ضمن الشروط اآلتٌة:

ان ٌكون مشرو  البحث اصٌل ولم ٌسبق أن حصل على دعم أو جوائز من جهات أخرى  وٌإدي إلى زٌاادة فاً المعرفاة و/أو  .1

 نقل أو تعمٌم التكنولوجٌا و/أو ابتكار طرق بحثٌة جدٌدة.

 اه وممٌزاً فً مجال اختصاصه.أن ٌكون المتقدم بالبحث حاصالً على درجة الدكتور .2

أن ٌتم نشر أو قباول للنشار االوراق العلمٌاة الناتجاة عان المشارو  البحثاً المادعوم ضامن هاذا البرناامأ مان الصاندوق  فاً  .3

فاً رفا  ساوٌة الجامعاة و/ أو   ولهاا األثار (Impact factor) معامال تاؤثٌرمجاالت علمٌاة عالمٌاة متخصصاة محكماة لهاا 

 .الٌها الباحث أو الباحثٌنالمإسسة التً ٌنتمً 

 أن ٌكون عامالً فً إحدى الجامعات أو المإسسات البحثٌة العالمٌة المرموقة. .4

 ال ٌجوز االستفادة من هذا البرنامأ أكثر من مرة واحدة للشخن الواحد. .5

للمشاروعات البحثٌاة المدعوماة أن ال ٌكون أي من الفرٌق البحثً فً البحث المقدم قد سبق له االستفادة من الدورات البحثٌة  .6

 من الصندوق.

أن ٌرفق الباحث موافقة خطٌة من إحدى الجامعات االردنٌة على االستضاافة  ٌُحادد فٌهاا اسام الجامعاة واسام المشارو  واسام  .1

 الباحث المشارك فً االردن.

تبٌن مدى االستفادة من الباحث وتكون أن تلتزم الجامعة األردنٌة أو مركز البحث األردنً بلنجاز الدراسة المنوي اجراءها وأن  .2

 مسإولة عن اخفاق الباحث الزائر فً مهمته.

 ( ستة أشهر.6( شهراً وأن ال تقل عن )12ان ال تزٌد المدة الزمنٌة عن ) .3

تنعكس االجراءات فً اتفاقٌة موقعه تُحدد فٌها آلٌات الصرؾ والمتابعة والنشر وحقوق الصندوق مسبقاً وبناء على أسس ٌتم  .10

 تمادها من المجلس.اع

 

 للجنة النظر فً الحاالت التً لم ٌرد علٌها نن فً هذه التعلٌمات واتخاذ القرارات المناسبة بشؤنها وتصبا جزًء من هذه التعلٌمات. (:22المادة)

 

 المدٌر ُمكلؾ بتطبٌق أحكام هذه التعلٌمات.(: 23المادة)

 

وتعدٌالتها على أن ٌتم العمال باالقرارات الصاادرة بمقتضااها  2012( لعام 1حث العلمً رقم )تُلؽً هذه التعلٌمات تعلٌمات دعم الب (: 24المادة)

 والتً ال تتعارض م  أحكام هذه التعلٌمات  إلى أن ٌُستبدل ؼٌرها بها وفقاً ألحكامها.
 

 

 

 

 

 

 


