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  من قانون) ١٣(صادر بمقتضى المادة 
  ٢٠٠٥لسنة ) ٤(التعليم العالي والبحث العلمي رقم 

  
ویعمل به من تاریخ نشره في ) ٢٠٠٧نظام صندوق دعم البحث العلمي لسنة (یسمى هذا النظام     : ١ المادة

  .الجریدة الرسمية
ة    أدناهیكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها       : ٢ المادة دل القرین م ت  ما ل

  :على غير ذلك
  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     : الوزارة
  .وزیر التعليم العالي والبحث العلمي       :الوزیر

  . صندوق دعم البحث العلمي   :الصندوق
  . الصندوقإدارةمجلس      :المجلس
  .رئيس المجلس     : الرئيس
  . مدیر الصندوق       :المدیر

  -: یهدف الصندوق الى دعم البحث العلمي بما في ذلك ما یلي:    ٣المادة 
  .األردنيةتقدیم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تقدمها الجامعات   . أ
ة الت             . ب ى حل المشكالت الفني شرآات        تقدیم المساعدة عل ا المؤسسات وال ة ي تواجهه  األردني

ى                   سية عل دراتها التناف ا من تحسين ق ا وتمكينه ك     أنلتطویر صناعاتها ومنتجاته  یكون ذل
 .األردنيةبالتعاون مع الجامعات 

التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية للتنسيق في مجال دعم              . ج
  .البحوث العلمية

ا      .د ویر التكنولوجي ة لتط ي البحوث العلمي ارف ف وم والمع دم توظيف العل ا یخ دعم بم دیم ال  تق
ز البحوث وحاضنات                ك مراآ ال وتوجيهها الى حل المشكالت بما في ذل ى     األعم ادرة عل  الق

  . وتسویق نتاج البحوث العلميةاإلبداعتطویر 
ـ ن        .ه د م ى المزی ة عل سات الوطني شرآات والمؤس شجيع ال اق  ت ث  اإلنف شاطات البح ى ن  عل

  .والتطویر
اد     .و ة      إیج شاطاتها البحثي ربط ن ة ل ة والبحثي ز العلمي ات والمراآ بة للجامع ة المناس  البيئ

  .األردنيةوالتطویریة باحتياجات المؤسسات والشرآات 
ة ودعم                .ز سية والبحثي ون   التي یعم   األبحاث  دعم الطلبة المتميزین من خالل تقدیم المنح التدری ل

  .ا لذلك یكون الطالب متفرًغأنعليها في برامج الدراسات العليا على 
  -: والصالحيات التاليةالمهام یتولى المجلس    : ٤المادة 

                                                 
   .١٥/٢/٢٠٠٧بتاريخ ) ٤٨٠٨(نشر هذا النظام بعدد الجريدة الرسمية رقم  ١



  ٢٠٠٧لسنة ) ٤(نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 

  . الصندوقأعمال السياسات التي تحكم إقرار  . أ
 .تحدید اولویات مجاالت دعم البحث العلمي التي یمولها الصندوق  . ب
يم المو   . ج ة متخصصة لتقي ان فني شكيل لج بة  ت ع التوصيات المناس شروعات ورف اضيع والم

 .بشأنها
  .البحثية ومعایير تقييم المشروعات أسس إقرار     .د
  . دعم مشروعات البحوث العلمية المنسب بها من لجان التقييمإقرار    .هـ
  . مناقشة مشروع الموازنة السنویة للصندوق ورفعه لمجلس التعليم العالي للمصادقة عليه    .و
  . مناقشة التقریر السنوي والميزانية السنویة للصندوق واقرارهما    .ز
ى المستویات         األخرى التعاون والتنسيق مع الجهات      أسسوضع      .ح  المعنية بالبحث العلمي عل

  . والدولية آافهواإلقليميةالمحلية 
  . التي یمكن تطویرها الى مشاریع استثماریة منتجةالبحثية تشجيع المشاریع    .ط
  . خطة العمل السنویة للصندوقإقرار  . ي

اً              .   أ:   ٥المادة   سه ویكون اجتماعه قانوني دعوة من رئي ة من     بحضور   یجتمع المجلس ب ة المطلق األغلبي
ضائه ى أع رئيس  أن، عل ون ال د غياب  أو یك ة عن ه باآثری     نائب ذ قرارات نهم ویتخ ن بي ة ه م
  .نب الذي صوت معه رئيس االجتماع یرجح الجااألصوات الحاضرین وعند تساوي األعضاء

وزارة    .   ب ين یعين الوزیر من بين موظفي ال ه وتنظيم       أم دعوة الجتماعات ولى ال  سر للمجلس یت
  .إليه یعهد بها أخرى أعمال وأي وتدوین محاضر جلساته وقراراته أعمالهجدول 

  -: یتولى المدیر المهام والصالحيات التالية:    ٦المادة 
  .لمقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي یصدرها المجلس االسياسةتطبيق   . أ
 . الصندوقأعمال إدارة  . ب
ا             إعداد  . ج صندوق ورفعه سنوي لل ر ال  مشروع الموازنة السنویة والحسابات الختامية والتقری

  .للمجلس
ا     أو یفوضها له المجلس     أخرىأي مهام     . د صادرة بموجب           أو یكلفه به ا التعليمات ال  تنص عليه

  .هذا النظام
سجيلها من خالل                 یحق      : ٧لمادة  ا تم ت شطة للصندوق تسجيل الملكية الفكریة وبراءات االختراع التي ی  األن

  . للتشریعات النافذةالتي یمولها الصندوق وذلك وفقًا
ين                    أموالتودع  :    ٨المادة   ا یع ة، آم ذه الغای اره المجلس له  الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي یخت

  . الى مدقق الحساباتإضافة المفوضين بالتوقيع والسحب من هذا الحساب األشخاصالمجلس 
ام  بموجب    حققةتالمتتولى وزارة المالية بالتعاون مع الصندوق تحصيل المبالغ            : ٩المادة   ادة    أحك ) ١٣( الم

  .من قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ المفعول الى حساب الصندوق
 .١٩٩٨لسنة ) ٦٦(ام صندوق دعم البحث العلمي والتدریب المهني رقم  یلغى نظ : ١٠المادة 


