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 2014( لسنة 1التعليمات رقم )
 شومان لدعم البحث العلمي دعبد الحميصندوق لالتعليمات التنفيذية 

 ( 6صادر بموجب المادة )
 شومان لدعم البحث العلمي دعبد الحميصندوق  نظاممن 

 
 

 (:1المادة )
عم شااومان لااد دعبااد الحميااصااندوق لالتعليمااات التنفيذيااة تسمم ه همملت ليتات، مم     

 د،معبمد ليم  دلرة  ؤسسةإقرلره   ن  جتس إ  و،ا ل به   ن ت ر،خ  ميالعلالبحث 
 .شو  ن

 
 (:2المادة )

 خصصة ،كون يتكت    ولياب رل  ليت ي،ة م،ث   ورد  في هلت ليتات،     لي ا ني لي
 لل دي  ليقر،نة عته غ،ر ليك:إ إاليه   

 
 

 شو  ن دعبد ليم ، ؤسسة  : لي ؤسسة
 شو  ن دعبد ليم ،سة  ؤس دلرةإ جتس  : لي جتس

 شو  ن يدعم ليبمث ليات ي دعبد ليم ،صندوق  : ليصندوق
 يجنة لدلرة ليصندوق : ليتجنة

 شو  ن دعبد ليم ، ؤسسة يليرئ،س ليتنف،لي  : ليرئ،س ليتنف،لي
 أ ،ن سر ليتجنة : أ ،ن ليسر

رفة لي ا يه تن ،ة أي  ن جولنبإكل جهد عت ي أص،ل ،هدف  : ليبمث ليات ي
 ولإلنس ن،ةليات ،ة 

 بمث عت ي إلجرلءكل  ن مصل عته دعم   يي  : ليب مث
كممل  ممن ،ممتم تكت،فمم  بتق،مم،م أو تمكمم،م بمممث عت ممي و،شمم ل ليممك  : لي مكم

 و لي ؤسس  أو ليتج ن ألألفرلد 
و خ رج،مممة ،قممموم بهممم  ليب ممممث أأي رمتمممة أو تمممنقل  دلخت،مممة  : ليسفر

 نج ز بمث  وفق خطة ليبمثإل
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 (:3) المادة
ن  ميسر بقرلر  ن ليتجنة بن ء عتمه تنسم،ب لأ ،ن ب ه م مد  وظفي لي ؤسسة أ ف،كت

 .ليرئ،س ليتنف،لي
 

 (: 4المادة )
 ليت ي،ة: ب ألع  ل،تويه أ ،ن ليسر ليق، م 

 ي،م عملن عمن لي ،م د،ن ليات ،مة ليتمي ،قمدم يهم  ليصمندوق دع م    جرلءل  لإلإ -أ
 .بن ء عته قرلر ليتجنة

  قد ،ه  ب وجب لين  لج لي ات دة. ليبمث  ن عمتب   دتستم ط -ب
 ة.  وتدق،قه  وتصن،فه  وعرضه  عته ليتجنلي قد ة يتصندوقتنظ،م ليطتب    -ج
 وتوج،  ليدعول  الجت  ع   ليتجنة. ع  ل عدلد جدلول لألإ -د
 .ليتجنةتدو،ن  م ضر لجت  ع    -ت
 و ش ر،اه  بطر،قة ست، ة وآ نة. ليتجنةمفظ أع  ل  -و
 رلته   وليشؤون لل  ليالقة به .وقرل جنةليتع  ل  ت باة أ -ز
صمة ضم ن قولعمد ليب، نم   ليخ  ن وقرلرل  ليتج توث،ق ك فة ليطتب   لي قد ة -ح

 بليك. 
 خرى ،كتف به .أأي أع  ل  -ط

 
 (:5المادة )

  و  من ،نموب عنم  فمي غ، بم  كت م  دعمألجت  ع تهم  بمدعوة  من رئ،سمه   ليتجنمةتاقمد 
 عض ئه .أغتب،ة أبمضور  ق نون،ة ت  ع ته وتكون لج  يه ليكإليم جة 

 
 (:6المادة )

 مم  بتتمويه ليتجنممة ليق،م م ب ي همم م وليصملم،   لي نصمموي عت،هم  فممي هملت ليتات، مم   
 ف،ه :

 
 .إلقرلره يه لي جتس إوبرل ج   وأويو، ت لقترلح س، س   ليبمث ليات ي   -1
 .دعم ليبمث ليات يعدلد ولعت  د لين  لج ليخ صة بطتب   إ  -2
 ت ي.ات ،ة لي تخصصة في لي ، د،ن لي ختتفة في ليبمث ليا جل  ليت  د ليعل -3
وليا ي ،ممممة ليتنسمممم،ق  مممما ليج  امممم   لألردن،ممممة و رلكممممز ليبممممموث ليوطن،ممممة  -4

شمنن دعمم ليبمموث ليتمي توصمي بمدع ه   و ت باتهم   ليات ،مة فميولي ؤسس   
 وتق،، ه .
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 ،س ليتجنة.خرى تتاتق ب يبمث ليات ي ،ارضه  رئأ ور أ ن قشة أي  -5
 
 

 (:7ة )الماد
بممن يممه ليتجنممة ب وجممب لين ممولج لي ات ممد يهمملت لي  ،ممة   اإ،قممدم ليب مممث طتممب ليممدعم 

ش ب شمروح ليبممث  وخطتم   وق، مة ليمدعم  ب ي اتو    ليلز مة ممول ليبممث  و رفقم 
 نج ز.إلو رلمل ل لي  يي لي طتوب  وأوج  لالنف ق 

 
 

 

 (:8المادة )
  ن لالختص صم،ن  من لوي ليكفم ءلن سمب   م  ن ترلت   يتجنة أن تشكل يج ن  فرع،ة

ة    لي ختتفمليات ،مة فمي لي جم ال يألبم ثليتق،،م أو ليتمك،م  إلجرلءليات ،ة لي ت ،زة  
   ي،همم   ممن  ه مم إيممه ليتجنممة فممي شممنن  مم  ،اهممد إوعتممه همملت ليتجمم ن تقممد،م تنسمم،ب ته  

 وق   لي مددة يليك.وض ن لأل
 
 

 (:9المادة )
،م   ويومم ث ليات ،مة لي قد مة لي،هم  وفمق لألعمم لالبفي  ش ر،ا دتنظر ليتجنة  -أ

وتق،، همم  وصممرف لي ك فمم    لألبممم ثليتممي ترلهمم   ن سممبة  وتتخممل قممرلر دعممم 
 .خرى في شننه ألي قررة يت ق، ،ن ولي مك ،ن وليب مث،ن وتتخل أي قرلرل  

ضم في ي شمروح ليبممث بنسمبة ال تتجزمز وز إيتجنة أن تولفمق عتمه دعمم  م يي  -ب
نجمم ز إويهمم  ممق لي ولفقممة عتممه ت د،مد  ممدة  لألصممتي%(  من ق، ممة ليمدعم 50)

 ليبمث.

 ،وقا رئ،س ليتجنة  ا ليب مث ورئ،س لي ؤسسة ليتي ،ا مل بهم  ليب ممث عتمه -ج
رلممل لالتف ق،ة لي ات دة لي تضم نة ليتمزلم ليب ممث ليمرئ،س و ؤسسمت  بتنف،مل  

 ق لهدلفمم . و،اتبممر قممرلر ليتجنممة وليطتممب ليتفصمم،تي لينهمم ئيلي شممروح وتمق،مم
 لي ات د و ولزنة لي شروح جزءل ال ،تجزأ  ن لالتف ق،ة.

 
 (:10المادة )

ي وعمد   وأن ،قمدم تقر،مرت لينهم ئي فمي لشمهور ثلثمةكل  عته ليب مث أن ،قدم تقر،رلش 
 لي مدد  رفق   ا ليا ل ليات ي لي نجز.

 
 

 

 (:11المادة )
 نف ق عته ليبمث ك   ،تي:لإل  تمدد أوج
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 ليتي ،تطتبه  ليبمث. ولألجهزةلي ادل   -أ
 وتجه،زهمم  ،ممدو،  وآي،مم  وفممق وإعممدلده ج مما لي اتو مم   وتمت،تهمم  وتصممن،فه   -ب

 ليخطة لي ات دة يتبمث.
قرلرهمم  يتبمم مث،ن و سمم عدي ليبمممث  وليامم  ت،ن فممي إلي ك فمم   ليتممي ،جممري  -ج

 ليبمث.
 ،اة ليبمث.طبلي ولد لي ستهتكة ليتي تستتز ه   -د
ك ليسفر وليتنقل  ي  ،   لنج ز ليبمث بم،ث ال ،ز،مد لي بتما لي خصمي يملي -ت

 (  ن ق، ة ليدعم  ن ليصندوق.%20عته )
 تك ي،ف وأجور نشر ليبمث. -و
 خرى تولفق عت،ه  ليتجنة.أأي نفق    -ز

 
 (:12المادة )

%  من ليق، ممة 30عتمه تبتمما نسمبت  أتخصمي لي ك فم   لي  ي،مة يتبمم مث،ن بممد  -أ
 ر ( د،نم2000تز،مد عمن ) أالّ قررة يدعم ليبمث  ن ليصندوق عتمه ،ة لي  يلي 

  نج زت سنة ولمدة.إيتبمث ليلي ،قتضي 
جممرلء إ% باممد لالنتهمم ء  ممن 25قممرلر ليممدعم  إ%  ممن لي ك فممنة يممدى 25تممدفا  -ب

ش  وإرس لليبمث وتجه،زت  ممث ليب ألهمدلفك فة لينت ئج لي تمصل عت،ه  تمق،قم 
  ث يتنشر.مب% باد قبول لي50يتنشر  

ثر  ن كأنج زه  إتنظر ليتجنة في تقد،ر لي ك ف   لي  ي،ة يتبموث ليتي ،تطتب  -ج
 سنة ولمدة.

 
 (:13المادة )

 ء طب،امة،دفا يت مك ،ن ولي ق، ،ن لي كتف،ن بقرلر  ن ليتجنة   ك فنة تقد،ر،ة في ضو
 .رلش ( د،ن 150ليبمث لي ق،م  بم،ث ال تقل ق، ته  عن ) شروح 

 
 :(14المادة )

رلءل  نج ز بمث  لي دعوم فتتجنة ليمق ب تخم ل لالجمإلل يم ،ت كن ليب مث  ن إ -أ
 ليت ي،ة:

 عته لي شروح. ولإلنف قوقف ليصرف  -1
 وإت مم منج زهمم   ممن ليبمممث لي ممدعوم إليتممي تممم  ليات ،ممة لسممتردلد لي مم دة -2

 نج زت ب يطر،قة ليتي ترله   ن سبة.إ
 

 

 
فمي  م ،متم لسمتخدل ه يمأو  ولي ادل   ليتي تم ولألجهزةلستردلد لي ولد  -3

  شروح ليبمث.
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س ء لستخدلم لي ب يا لي قررة يدعم بمث  في غ،ر ألل ثب  يتجنة أن ليب مث قد إ -ب
نفمم ق لي قممررة  فتهمم  مممق لسممتردلد لي بمم يا لي صممروفة يمم  بممز يطرق أوجمم  لإل
 ليق نون،ة.

ال ،قبل ليطتب لي قدم  ن لي ب مث سبق ولن مصل عته دعمم  من لي ؤسسمة  - 
ق وصدر بمقم  لي قمرلرل  لو لجمرلءل   من قبمل لي ؤسسمة لو ويصندو/لو ل

ليصمممندوق بسمممبب  خ يفتممم  يتتات، ممم   و/لو لالتف ق،ممم   لي بر مممة ب،نممم  وبممم،ن 
 ليصندوق.

 
 (:51المادة )

  ب ممثات ،ة بن ء عته طتمب ،قد م  ليلي ب ألبم ثليخ صة  ولألجهزة،تم شرلء لي ولد 
 .لي ؤسسة يه  فوفق إجرلءل  وس، س   ليشرلء لي ا ول ب

 
 

 

 (:16المادة )
 لل لقتضمم إنفمم ق لي قممرر يممدعم ليبمممث يتجنممة مممق لينقممل  ممن ليبنممود لي قممررة فممي لإل

 ليضرورة ليك.
 

 (:17المادة )
ب ممث ولي ولي ؤسسمة ليات ،مة يت ؤسسمةنج زهم  إبم ث ليات ،ة ونت ئجه   باد ل لألوتؤ

يت ؤسسممة ل وتممؤفبمممث جهممزة ولي اممدل  لي سممتخد ة فممي لي مم  لألأبنسممب  تسمم و،ة  
خدل ه  عم دة لسمتإلجمرلءل  لي ن سمبة وعت،هم  لتخم ل لإلليات ،ة ليتي ،ا ل به  ليب ممث 

 فضل وج .أعته 
 

 (: 18المادة )
 مك م هلت ليتات،   .أ سؤويون عن تطب،ق  وأعض ؤه رئ،س ليتجنة 
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