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 لنص املادة رقم )       
ً
 2018( لسنة 1دعم البحث العلمي واالبتكار رقم )( من تعليمات 22استنادا

( لسنة 101( من نظام صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار رقم )11الصادرة بمقتض ى املادة رقم )

، والتي تنص على "للجنة النظر في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات واتخاذ 1012

صندوق القرارات القرارات املناسبة بشأنها وتصبح جزًء من هذه التعليمات" ، لقد اتخذت لجنة ادارة ال

 ال 
ً
 :2018( لسنة 1دعم البحث العلمي واالبتكار رقم )تعليمات من  يتجزأالتالية والتي تعتبر جزءا

 رقم القرار نص القرار الرقم
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

في حال انسحاب مقّدم الطلب التفصيلي اثناء فترة التقييم يتحمل  1

 .املقيمين( التي تلحق بالصندوق كافة االضرار املالية )مكافأة 

 أو/و التفصيلي الطلب تقييم بعد الرئيس الباحث انسحاب حال في

 مكافآت استرداد عليه يترتب فإنه بالدعم، اللجنة قرار صدور  بعد

 املشروع على صرفها تم التي املقيمين

11/2112 1/2112 7/1/2112 

األقل من تاريخ إرسال طلب التمديد للمشروع البحثي قبل شهر على  2
 انتهاء مدة املشروع البحثي.

68/2112 4/2112 11/1/2112 

 من للباحثين تجيز العلمي البحث دعم تعليمات ضمن بند إضافة 1

 ملشروعاتهم العلمي البحث دعم صندوق  من مالي دعم على الحاصلين

 الصادرة اإلدارة مجلس قرارات على خاللها االعتراض البحثية،

 ستون ( 00) أقصاها مدة خالل البحثية،  مشروعاتهم وإغالق بإيقاف

 
ً
 مجلس بقرار التبليغ املتضمن الصندوق  كتاب صدور  تاريخ من يوما

 اعتراضات أي في الصندوق  ينظر ولن فقط، واحدة وملرة اإلدارة،

قدم
ُ
 تقديمها تم أو/ و الزمنية املدة شرط تجاوزت إذا الباحثين من ت

 واحدة مرة من أكثر

144/2112 7/2112 11/1/2112 

( 1تعليمات دعم البحث العلمي واالبتكار رقم )( من 11تعديل املادة رقم ) 4

 ، لتصبح على الشكل اآلتي: 1012لسنة 

أن يشارك الباحث كباحث رئيس و/أو مشارك إال بمشروعين  ال يجوز   -أ

  .
ً
 مشاركا

ً
 على األكثر في الوقت ذاته، شريطة توضيح دوره إذا كان باحثا

تنظر لجنة اإلدارة بأي حالة استثنائية تتطلب مشاركة الباحث بأكثر   -ب

 من بحثين. 

116/2112 6/2112 22/1/2112 

" يلتزم الفريق الثالث "مؤسسة الباحث الرئيس" بعدم منح الفريق الثاني  1

"الباحث الرئيس"  أي من اإلجازات سواء كانت تفرغ علمي و أو بدون رتب 
171/2112 2/2112 12/8/2112 
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أو قبول ( ستين يوم لقضائها خارج اململكة 00أو إجازة طارئة تزيد عن )

 إلدارة املشروع الب  استقالته
ً
 آخر مؤهال

ً
حثي توافق قبل تفويضه باحثا

اللجنة العلمية(، وبخالف ذلك تتحمل  وتنسيبعليه إدارة الصندوق )

مؤسسة الباحث الرئيس مسؤولية اإلخالل ببنود االتفاقية املوقعة أو 

 تعليمات دعم البحث العلمي النافذة"

صرف مكافأة 8
ُ
 من تاريخ صدور قرار  :" ت

ً
الباحث عند االستبدال اعتبارا

 إلى لجنة إدارة الصندوق باملوافقة ويتم احتساب قيمة 
ً
املكافأة استنادا

قّرة من الصندوق مع مراعاة االلتزام 
ُ
تعليمات دعم البحث العلمي امل

قّرة للمشروع
ُ
، بجدول اإلنفاق املعتمد ملشروع البحث وإجمالي امليزانية امل

مل الباحث الرئيس أي مطالبة مالية أو حقوق ملكية فكرية قد تحيو 

 
ً
 " في مشروع البحث منظير مشاركتهالباحثين املنسحبين يتقدم بها الحقا

174/2112 2/2112 12/8/2112 

7 

 :املوافقة على اآلتي 

يجوز للباحث الحاصل على دعم بحث علمي ملشروعه البحثي  .1

وإغالق مشروعه  بإيقافدارة الصندوق إاالعتراض على قرار لجنة 

 .البحثي

 بأسبابه وطلبات إلى لجنة إيقدم االعتراض  .1
ً
دارة الصندوق مشفوعا

 من تاريخ تبليغ القرار  ( ستون 00)الباحث خالل مدة 
ً
لى املؤسسة إيوما

 .التي يتبعها الباحث

دارة الصندوق علما إُيعتبر في حكم التبليغ علم الباحث بقرار لجنة 

 باي وسيلة من وسائل االتصال الكتابية 
ً
 و الشفويةأيقينيا

175/2112 2/2112 12/8/2112 

 12/8/2112 2/2112 172/2112 والريادة االبتكار مشاريع في واالستثمار الدعم آلية على املوافقة 6

2 

 البحث دعم تعليمات من( 10) املادة من( 0) الفقرة نص تعديل

 تكون : " اآلتي الشكل على لتصبح( 1012) لسنة واالبتكار العلمي

 طلب إيداع تم اذا( %17) االختراع براءة ملكية من الصندوق  حصة

 يتم الحالة هذه وفي الهاشمية، األردنية اململكة خارج االختراع براءة

 بإجراءات السير قبل الهاشمية األردنية اململكة في البراءة طلب إيداع

 ". اململكة خارج االختراع براءة طلب إيداع

166/2112 11/2112 11/7/2112 

11 
تفويض مدير مديرية صندوق دعم البحث العلمي املوافقة على 

واإلبتكار بتكليف أحد موظفي الصندوق للعمل كأمين سر للجان 
216/2112 12/2112 27/6/2112 

/sites/default/files/upload/pages/icprocess.pdf
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 عند الحاجةالقطاعية والعلمية 

11 

 البحث دعم ( من تعليمات11للمادة رقم )املوافقة على إضافة بند 

، يتضمن "توقيع ثالثة نسخ من 1012 لسنة( 1) رقم واالبتكار العلمي

 االتفاقية بحيث يحتفظ كل فريق من الفرقاء الثالثة بنسخة".

211/2112 11/2112 11/2/2112 

12 

" في حالة دعم أي مشروع بحثي للمراكز البحثية يتم اقتسام مكافآت 

الباحثين املشاركين ومساعدي البحث والفنيين ما بين الصندوق 

 " من هذا القرار 
ً
ال يتجزأ جزًء واملركز "، واعتبار ما ورد في البند " ثالثا

 من التعليمات

211/2112 11/2112 11/2/2112 

 


