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تعليمات دعم االبتكار والريادة لسنة  2021الصادرة مبقتضى
املادة رقم ( )12من نظام صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار رقم ( )107لسنة 2018

المادة (:)1
تسمى هذه التعليما " تعليما دعم االبتكار والريادة لسنة  2021ويسر العمل بها اعتبارا ً من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
التعريةا
المادة (:)2
يكون للكلما والعبارا اآلتية حيثما ورد في هذه التعليما المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
القانون  :قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة  2018وتعديالته.
النظاا  :نظاا صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار رقم ( )107لسنة .2018
 :صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار المنشأ بمقتضى
الصندوق
أحكاا القانون.
 :وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير
 :أمين عاا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
األمين العاا
 :لجنة ددارة الصندوق المشكلة بمومب أحكاا النظاا.
اللجنة
 :رئيس اللجنة.
الرئيس
 :األمين العاا.
نائب الرئيس
 :مدير الصندوق.
المديـــــر
اللجنـــة األكاديميـــــــــــــــــــــــــــة  :اللجنة األكاديمية المشكلة في الصندوق بمومب قرار
عليها في تعليما دعم البحث
اللجنة ،والمنصو
العلمي.
اللجنـــة اإلداريــة والماليـــــــــــــــــة :اللجنة اإلدارية والمالية المشكلة في الصندوق بمومب
قرار اللجنة.
اللجان القطاعية المتخصصـــــــــــة  :اللجان القطاعية المتخصصة في كافة قطاعا المعرفة
العلمية .
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لجنة المشروعا االبتكارية والريادية :لجنة المشروعا االبتكارية والريادية القطاعية المشكلة
في الصندوق بمومب قرار اللجنة وتمارس صالحياتها
وفقا ً لهذه التعليما .
المؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :المؤسسة الوطنية وتشمل (الجامعا الرسمية والخاصة
ومؤسسا القطاع العاا والخا والمراكز البحثية).
الجهة المختصـــــــــــــــــــــــــــــــة :الحاضنا ومسرعا األعمال المستقلة و /أو الجامعا
الرسمية والخاصة التي لديها مراكز ابتكار وحاضنا
أعمال معتمدة.
 :المشروع االبتكار والرياد المقدا للصندوق.
المشروع
 :الطلب التةصيلي حسب النموذج المعتمد لدا الصندوق.
الطلب
 :صاحب الةكرة االبتكارية والريادية المتقدا بطلب الدعم من
مدير المشروع
الصندوق سواء كان عامالً في دحدا المؤسسا أو
مستقالً .
 :مدير المشروع واألعضاء المشاركون.
فري المشروع
 :اتةاقية الدعم للمشروع االبتكار والرياد والموقعة بين
االتةاقية
األطراا الثالثة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ومدير المشروع و /أو المةوضين عن من لهم حقوق في
المشروع و الجهة المختصة).
 :خل قيمة مديدة على (المستوا العالمي و /أو اإلقليمي
االبتكار
و /أو المحلي) بطريقة مديدة ت ُةضي دلى منتج أو طريقة
صنع أو كليهما في أ من مجاال التقنية يترتب عليها
(دما تخةيض تكلةة و /أو منتجا مديدة و/أو خدما
مديدة و /أو ديرادا مديدة و /أو تحسين خدمة و /أو
عمليا مديدة و /أو تأثير مجتمعي).
 :دقامة أعمال ناش ة متسمة بالمبادرة والمخاطرة وتسخير
الريادة
الموارد الالزمة لتطويرها.
 :هي الخطة المالية المعدة ضمن مدول زمني والمتوافقة
موازنة المشروع
مع اتةاقية المشروع والطلب بمومب قرار دعم
المشروع الصادر عن اللجنة.
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المادة (:)3
 -1تتولى اللجنة األكاديمية المهاا األتية:
أ .دراسة توصيا لجنة المشروعا االبتكارية والريادية بشأن أولويا
االبتكارية والريادية للصندوق في كل عاا.

المشروعا

م .دراسة توصيا لجنة المشروعا االبتكارية والريادية بشأن الموافقة على
(دعم /عدا دعم) طلبا المشروعا االبتكارية والريادية المقدمة للصندوق.
ل .دراسة توصيا لجنة المشروعا االبتكارية والريادية بخصو التقارير نصد
السنوية و/أو النهائية للمشروعا االبتكارية والريادية المدعومة من الصندوق.
د .دراسة توصيا لجنة المشروعا االبتكارية والريادية بخصو
أو انسحاب) أ من فري المشروع المدعوا من الصندوق.

(استبدال أو اضافة

دمراء مناقال
ه .دراسة توصيا لجنة المشروعا االبتكارية والريادية بخصو
للمخصصا المالية بين بنود موازنة المشروع المدعوا ومدوله الزمني وتتخذ اللجنة
األكاديمية القرار في أ أمور طارئة ذا تبعا مالية من موازنة المشروع ،شريطة
المقر للمشروع المدعوا.
عدا تجاوز دممالي قيمة الدعم المالي
ّ
و .النظر في القضايا االخرا ذا الصب ة االبتكارية والريادية الصادرة عن لجنة
المشروعا االبتكارية والريادية وأية قضايا تحيلها اليها اللجنة أو المدير لدراستها
والتنسيب بها للجنة أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ز .تحويل أ من الموضوعا المعروضة عليها – عند الحامة -دلى لجنة المشروعا
االبتكارية والريادية لدراستها ودبداء الرأ بشأنها.
 -2تتولى اللجنة األكاديمية التنسيب دلى اللجنة في الحاال اآلتية:
أ .التنسيب للجنة بأولويا المشروعا االبتكارية والريادية للصندوق في كل عاا
ومرامعتها سنويا ً.
م .التنسيب للجنة بالموافقة على (دعم /عدا دعم) طلبا
والريادية المقدمة للصندوق.

المشروعا

االبتكارية

ل .التنسيب للجنة (بالموافقة /عـدا الموافقة) على تقاريــر سيــر العمل النهائية
للمشروعا االبتكارية والريادية المدعومة من الصندوق.
د .التنسيب للجنة (بالموافقة /عدا الموافقة) على (استبدال أو اضافة أو انسحاب) أ
من فري المشروع في المشروعا االبتكارية والريادية المدعومة من الصندوق.
ه .التنسيب للجنة بأ أمور طارئة ذا تبعا قانونية و/أو مالية تطرأ على سير عمل
المشروعا المدعومة من الصندوق.
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 -3لرئيس اللجنة االكاديمية دعوة أ شخص لحضور االمتماع من ذو الخبرة واالختصا
لالست ناس برأيه في األمور المعروضة على اللجنة األكاديمية دون أن يكون له ح
التصويت ،ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة
 -4للجنة األكاديمية تشكيل لجان متخصصة لدراسة قضايا معينة تحيلها دليها اللجنة ،وذلك
مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.

المادة( :)4لجنة المشروعا االبتكارية والريادية:
 -1تتولى لجنة المشروعا االبتكارية والريادية المهاا والصالحيا اآلتية:
أ .التوصية للجنة األكاديمية بأولويا الصندوق للمشروعا االبتكارية والريادية في كل
عاا.
م .التوصية للجنة االكاديمية بنتائج التقييم للمشروعا
توصياتها بالمبررا الالزمة.

االبتكارية والريادية ُمدعمة

الربعية و/أو نصد السنوية و/أو السنوية و/أو النهائية والوثائ المالية
ل .دراسة التقارير ُ
والةنية للمشروعا والتي تمت خالل مراحل تنةيذ المشروعا  ،وذلك حسب النموذج
ال ُمعتمد لهذه ال اية والتوصية بذلك دلى اللجنة األكاديمية .
الربعية و/أو النصد سنوية و/أو السنوية
د .التوصية الى اللجنة األكاديمية بنتائج التقارير ُ
و/أو النهائية والمالية مدعمة بالوثائ الالزمة للمشروعا المدعومة.
ه .دراسة طلبا مدير المشروع المدعمة بالمبررا والمتعلقة برمراء مناقال
للمخصصا المالية بين بنود موازنة المشروع ومدولها الزمني والتوصية بذلك للجنة
االدارية والمالية على أن تكون توصياتها ُمدعمة بالمبررا .
و .عمل زيارا ميدانية خالل فترة تنةيذ المشروعا المدعومة (مقابل المكافأة المالية
المقررة ألعضاء اللجنة) مرتين كحد أدنى وأربع مرا كحد أعلى ،ويكون تحديد موعد
الزيارة واختيار األعضاء المشاركين بها بنا ًء على قرار من مدير الصندوق المستند دلى
توصية لجنة المشروعا االبتكارية والريادية ،وذلك بهدا التحق من ُحسن التنةيذ
للمشروع ،على أن تُرفع تقارير الزيارا الميدانية للجنة األكاديمية حسب النموذج
المعتمد لهذه ال اية.
ز .أ مهاا أخرا تُكلد بها من اللجنة و/أو اللجنة االكاديمية و/أو اللجنة االدارية والمالية
و/أو المدير.
 -2لرئيس لجنة المشروعا االبتكارية والريادية دعوة أ شخص لحضور االمتماع من
ذو الخبرة واالختصا لالست ناس برأيه في األمور المعروضة على لجنة المشروعا
االبتكارية والريادية دون أن يكون له ح التصويت ،ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية
تحددها اللجنة.
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المادة(:)5
 -1يجوز ألصحاب االفكار االبتكارية والريادية التقدا بالمشاريع ،لالستةادة من دعم الصندوق.
 -2يُقدا المشروع بواسطة مدير المشروع وف النموذج ال ُمعتمد لهذه ال اية.
 -3يجب أن ال يقل عدد المشاركين األردنيين عن ( )%50من فري المشروع وفي حال كان
مدير المشروع من غير الجنسية األردنية تلتزا مؤسسة وطنية بالتضامن مع مدير المشروع
وفري المشروع بتنةيذ كافة القرارا الصادرة عن الصندوق.
 -4يشترط أن يتوافر لدا مدير المشروع و /أو المشاركين الخبرا واإلمكانا الالزمة إلنجاز
المشروع.
متميزين من أصحاب الخبرة في المجاال ذا العالقة بطبيعة
 -5يجوز مشاركة اشخا
المشروع من خارج المملكة للمساهمة في االبتكار والريادة ،شريطة موافقة اللجنة.
-6
أ .يجوز أن يقبل الطلب المقدا من أ مدير مشروع سب وأن حصل على دعم من الصندوق
واتخذ ضده أ عقوبا  ،بعد انقضاء مدة ثالث سنوا من تاريخ ايقاع العقوبة ووفائه
بالتزاماته للصندوق.
ب .يترك للجنة اتخاذ أ قرار أو فرع أ عقوبة بسبب مخالةة مدير المشروع ل نظمة
والتعليما و/أو االتةاقيا المبرمة بينه وبين الصندوق.
 -7ال يجوز لمدير المشروع المدعوا من الصندوق أن يتقدا بأكثر من مشروع بحثي في ين
واحد.
 -8يتقدا مدير المشروع من خالل مؤسسته للصندوق بطلب تةصيلي مديد عند فتا باب التقديم،
دون الحامة دلى طلب أولي في حال كانت مخرما المشروع المدعوا من الصندوق تتطلب
استكمال مرحلة مديدة استثنائية ،ويتم السير في امراءا التقييم المتبعة في الصندوق.
 -9ال يجوز أن يشارك مدير مشروع و/أو المشاركون بأكثر من مشروعين في الوقت ذاته مع
مراعاة ما ذُكر في البند ( )6أعاله.
 -10ال يجوز أل عضو من اعضاء اللجنة او اللجنة األكاديمية و /او االدارية والمالية و/أو
اللجان القطاعية المتخصصة أن يتقدا بطلب دعم مشروع ابتكار سواء كان مديرا ً للمشروع
أو مشاركا ً في فري المشروع.
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المادة (:)6
أ /يستقبل الصندوق طلبا الدعم للمشروعا
وف البرنامج الزمني التالي:

االبتكارية والريادية خالل ثالث دورا

1636
في العاا

دورة المشروعا االبتكارية والريادية لكافة العاملين في المؤسسا الوطنية والمستقلين
-1
أ( /الدورة األولى) ويبدأ استقبال الطلبا من تاريخ  1/1وحتى  1/31من كل عاا.
ب(/الدورة الثانية) ويبدأ استقبال الطلبا من تاريخ  5/1وحتى  5/31من كل عاا.
ج /الدورة الثالثة) ويبدأ استقبال الطلبا من تاريخ  9/1وحتى  9/30من كل عاا.
-2
أ( /الدورة األولى) دراسة الطلبا ومقابلة المتقدمين خالل شهر شباط من كل عاا.
ب( /الدورة الثانية) دراسة الطلبا ومقابلة المتقدمين خالل شهر حزيران من كل عاا.
ج ( /الدورة الثالثة) دراسة الطلبا ومقابلة المتقدمين خالل شهر تشرين اول من كل عاا.
-3
أ( /الدورة األولى) دبالغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحد أقصاه نهاية
شهر نيسان من كل عاا.
ب( /الدورة الثانية) دبالغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحد أقصاه نهاية
شهر أب من كل عاا.
ج( /الدورة الثالثة) دبالغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحد أقصاه نهاية
شهر كانون اول من كل عاا.

المادة(:)7
 -1يقدا طلب الدعم للمشروع اإلبتكار والرياد من قبل مدير المشروع دلكترونيا ضمن
النموذج المعتمد وحسب البرنامج الزمني المعتمد لدا الصندوق.
 -2يح لمقدا الطلب دمراء أ تعديال على مقترح المشروع دلكترونيا ً خالل مدة أقصاها
( )48ساعة من تاريخ تقديم الطلب وبخالا ذلك فال يح له دمراء أ تعديال الحقة ،علما ً
بأن المدة الممنوحة إلمراء التعديال لن تتجاوز بأ حال من األحوال التاريخ النهائي
المعتمد الستقبال كافة الطلبا ( )9/30 ،5/31 ،1/31من كل عاا .
 -3يتولى قسم االبتكار والريادة تدقي الطلبا المعتمدة أسبوعيا ً خالل فترة االستقبال ومن ثم
رفعها للمدير الذ يحولها بدوره دلى لجنة المشروعا االبتكارية والريادية للدراسة.
 -4يُشكل رئيس لجنة المشروعا االبتكارية والريادية لجان فرعية من األعضاء (ثالثة أعضاء
بحد أعلى) لتقييم طلبا المشروعا المقدمة أو وف ما يراه رئيس لجنة المشروعا
االبتكارية والريادية مناسبا ً.
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 -5تدرس لجنة المشروعا االبتكارية والريادية نتائج تقييم اللجان الةرعية المنبثقة عنها
وتُحدد مدوالً زمنيا ً لمقابلة مدراء المشروعا  ،وفي حال نجاح المشروعا  ،للجنة
المشروعا االبتكارية والريادية طلب التعديال على مقترحا المشروعا وف ما تراه
مناسبا ً.
 -6يلتزا مدير المشروع وبعد موافقة لجنة المشروعا االبتكارية والريادية على التعديال
(دن ُومد )  -بررسال موافقة الجهة المختصة التي وقع عليها اختيار الصندوق ،مثبتة على
النسخة النهائية المعتمدة من المشروع دضافة دلى كتاب من مؤسسته (دن ُومد ) يةيد بعدا
ممانعتها على تنةيذه للمشروع.
 -7لرئيس لجنة المشروعا االبتكارية والريادية (وبعد موافقة مدير الصندوق) دعوة شخص
أو أكثر من ذو الخبرة واالختصا لالست ناس برأيه في الطلبا المعروضة دون أن
يكون له ح التصويت ،ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.
 -8ترفع لجنة المشروعا االبتكارية والريادية توصياتها للجنة األكاديمية بالموافقة على
عمة توصياتها بالمبررا الكافية.
(الدعم /عدا الدعم) لكافة الطلبا المقدّمة مد ِّ ّ
 -9تدرس اللجنة االكاديمية توصيا لجنة المشروعا االبتكارية والريادية وترفع تنسيبها
للجنة بالموافقة على (دعم /عدا دعم) المشروعا .
 -10تُصدر اللجنة القرارا المناسبة في ضوء تنسيب اللجنة األكاديمية وحسب قناعتها ،ويتم
ابالغ مدير المشروع و/أو الجهة المختصة أُصوليا ً بالقرار سواء كان بالموافقة أو عدا
الموافقة.
 -11يتحمل مدير المشروع (مقدا الطلب) كافة المبالغ المالية التي تم صرفها على تقييم المشروع
من الصندوق في حال انسحابه أثناء فترة التقييم أو بعد التقييم أو بعد صدور قرار اللجنة
بالدعم ما لم يقدا مبررا مقنعة للجنة.
المادة( :)8مراحل الدعم للمشروعا االبتكارية والريادية:
 .1مرحلة االحتضان :وتهدا للخروج بمشروع رياد بمنتج واضا ونموذج أعمال
مؤيد ،ويشترط لترشيا المشروع لنيل الدعم لهذه المرحلة ما يلي:
• تقديم فكرة ابتكارية قابلة للتطبي واالستثمار ،وومود نموذج أعمال
واضا.
• بيان القدرة على بناء نموذج أولي من خالل خطة محكمة.
• ومود خبرا وقدرا متنوعة لدا فري العمل تتناسب مع طبيعة
المشروع.
• االستعداد لتخصيص ما ال يقل عن معدل أربع ساعا عمل يومياً.
• حضور الدورا التدريبية وملسا توميهية درشادية متخصصة في
بناء المهارا حسب الحامة بمومب تقدير لجنة المشروعا االبتكارية
والريادية.
 .2مرحلة التسريع :تهدا لتمكين المشروع الرياد في السوق وتعزيز قدرته على مذب العمالء
والمستثمرين ،ويشترط لترشيا المشروع لنيل الدعم لهذه المرحلة ما يلي:
أ .ومود شركة ناش ة مسجلة او قيد التسجيل.
ب .ومود منتج أو خدمة قابلة للتسوي .
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تقديم خطة تسويقية مةصلة ومحكمة ضمن خطه أعمال مةصلة.
تقديم خطة فنية مةصلة باستخداا البنية التحتية التي يحتاج دليها
المشروع.
التزاا أحد أعضاء فري العمل (على األقل) بدواا كامل .
بيان ما يؤيد أن مكونا نموذج األعمال تتسم بالواقعية ،وأن نموذج
األعمال يمكن تطبيقه على أرع الواقع.

 .3تلتزا مميع المشروعا االبتكارية والريادية المدعومة من الصندوق بمرحلتي االحتضان
و/أو التسريع ،بالمشاركة بورشة عمل تدريبية مكثةة لريادة األعمال معتمدة لدا الصندوق.
 .4يسما للمشروعا التي خضعت لمرحلة االختبار والتجربة العملية وأثبتت مدواها بتجاوز
مرحلة االحتضان والبدء بمرحلة التسريع مباشرة.
 .5يقدا الصندوق دعمه للمشروعا االبتكارية والريادية المواف عليها من خالل الجهة
المختصة المعتمدة لدا الصندوق (حسب القائمة المعلن عنها على الموقع اإللكتروني
للصندوق) ،وتكون فترة االحتضان والتسريع بحسب حامة المشروع على أن ال تزيد على
سنة ونصد من تاريخ توقيع االتةاقية.
المادة( : )9يتم اعتماد الجهة المختصة ل ايا تنةيذ المشروعا االبتكارية والريادية المدعومة من
الصندوق ،وتخصص لها نسبة من قيمة الدعم المقدا للمشروع وفقا ً ل سس التي يتم
اقرارها من قبل اللجنة.
المادة ( : )10يح للصندوق االستةادة من العوائد والمخرما للمشروعا االبتكارية والريادية
المدعومة من الصندوق ،وفقا ً ل سس التي يتم اقرارها من قبل اللجنة.

المادة(:)11
 .1يوقع ال ُمةوع من قبل اللجنة مع مدير المشروع والجهة المختصة ،االتةاقية المعتمدة
المتضمنة التزاا مدير المشروع والجهة المختصة بتنةيذ مراحل المشروع وتحقي أهدافه
والشرط الجزائي المترتب على اإلخالل بأ بند من االتةاقية ،ويًعتبر قرار اللجنة والطلب
المعتمد وموازنة المشروع ،مزءا ال يتجزأ من االتةاقية.
 .2للجنة تةويض المدير بالتوقيع على االتةاقيا و /أو العقود و /أو مذكرا التةاهم المواف
عليها من قبلها.
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المادة(:)12
 .1يرف بقرار اللجنة الخا بدعم المشروع موازنة المشروع.
 .2تشمل موازنة المشروع البنود اآلتية:
أ .مكافأة مدير المشروع.
ب .األمهزة والتجهيزا .
ج .المواد والمستهلكا .
د .خدما (األمور بكافة أنواعها).
ه .نةقا السةر الداخلي و/أو الخارمي.
و .نةقا متةرقة على أن ال تزيد على ( )%10من قيمة الدعم اإلممالي.
 .3ال يقدا الصندوق دعما ً ماليا ً ألغراع تجهيز المباني والمكاتب واألثاث.

المادة(:)13
 -1يتم شراء األمهزة والتجهيزا الالزمة للمشروع االبتكار والرياد من خالل الجهة
المختصة وحسب األصول المعتمدة فيها ،وتكون مسؤولة بالكامل عن أ خلل في دمراءا
الشراء واإلدخال وف نظاا المشتريا الحكومية بالنسبة للمؤسسا الحكومية.
 -2توطن األمهزة والتجهيزا المشتراه لدا الجهة المختصة وذلك بهدا بناء القدرا الةنية
فيها ،وتبقى ملكا للصندوق ،على أن يُسما لمدراء المشروعا االبتكارية والريادية في
الجهة المختصة والمؤسسا األخرا باستخداا هذه األمهزة والتجهيزا ألغراع
المشروعا المدعومة من الصندوق وبموافقة مدير الصندوق.
 -3تعتبر مميع االمهزة والتجهيزا الموطنة متاحة لالستخداا بعد أخذ موافقة مدير
الصندوق ،لجميع العاملين في مؤسسة مدير المشروع وغيرها من المؤسسا وليست
حكرا ً عليه.
/4أ -تتحمل الجهة المختصة التي يتبع لها مدير المشروع في القطاع الخا (غير األكاديمية)
كافة المبالغ المالية الخاصة بشراء األمهزة والتجهيزا الالزمة لتنةيذ المشروع
المدعوا من الصندوق ،وفي هذه الحالة تكون األمهزة والتجهيزا ُملكا ً لتلك الجهة
المختصة ويتكةل الصندوق بتقديم الدعم المالي للمشروع.
ب -تُعتبر ملكا ً للصندوق كافة االمهزة والتجهيزا التي تم شراؤها من ضمن موازنة
(األكاديمية والبحثية) ويجوز
المشروع المدعوا إلحدا مؤسسا القطاع الخا
للصندوق نقل االمهزة والتجهيزا بقرار من اللجنة دلى دحدا المؤسسا الرسمية
او مراكز االبتكار والريادة بعد االنتهاء من المشروع وتدخل في سجالتها على سبيل
األمانة.
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المادة(:)14
بالمشروع
 -1تحول الدفعة المالية النصد سنوية والسنوية دلى حساب أمانا خا
االبتكار والرياد لدا الجهة المختصة وتُطب تشريعاتهم المالية على عمليا الصرا
الخاصة بالمشروع على أن ال تتعارع مع االتةاقية وقرار اللجنة بالدعم وبنود الصرا
الواردة في الطلب المعتمد لدا الصندوق ،على أن يلتزا مدير المشروع بالتعاون مع
الجهة المختصة والتي تقوا برفع التقارير الةنية والمالية للصندوق وحسب اإلمراءا
المعتمدة لدا الصندوق.
 -2على الجهة المختصة التي يتم تحويل مبلغ الدعم لها فتا ملد خا للمشروع لتوثي
كافة الوثائ المالية ومستندا الصرا ومعززاتها والمصادقة عليها حسب االصول
وتزويد الصندوق بها مع التقارير وحسب الحامة ،ويعتبر أ دخالل في األمور المالية
مسؤولية الجهة المختصة على أن تكون التقارير المالية مصدقة من قبل الجهة المالية
المعنية في الجهة المختصة ومدير المشروع ويمر الصرا ومصادقا ً عليها من رئيس
الجهة المختصة وحسب األصول.
 -3تُحتسب المكافأة المالية السنوية لمدير المشروع بما ال يزيد على  %20من دممالي قيمة
المقر للمشروع على أن ال تتجاوز ( )500خمسمائة دينار شهريا كحد أعلى
الدعم
ّ
شريطة التزامه بدواا كامل.
 -4تصرا مكافأة مدير المشروع بعد دقرار التقارير المالية والةنية (الربعية و /أو النصد
السنوية و /أو السنوية و /أو النهائية) ،وللجنة حجب أو اقتطاع مكافن مدير المشروع
في حال االخالل بأ من االلتزاما المنصو عليها في االتةاقية.
 -5يُصرا ألعضاء فري المشروع الذين يُصرح لهم من قبل الجهة المختصة باستعمال
سياراتهم الخاصة في المهما الرسمية داخل المملكة بدل كيلومتريه وفقا ً لنظاا االنتقال
والسةر المعمول به من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية.
 -6يطب نظاا االنتقال والسةر المعمول به من قبل حكومة المملكة االردنية الهاشمية على
فري المشروع (دذا اقتضت طبيعة عمل المشروع) العمل خارج مركز اقامته االعتياد
داخل المملكة.
 -7دذا تطلب المشروع سةر مدير المشروع و/أو أحد أعضاء فري المشروع خارج المملكة،
فتُدفع له عالوة السةر الواردة في نظاا االنتقال والسةر المعمول به من قبل حكومة
المملكة االردنية الهاشمية ،وتشمل تلك العالوة ت طية تذكرة السةر وبدل اإلقامة في بلد
السةر ،بحيث يُعامل ُمعاملة الموظد الوارد تصنيةه في المجموعا الواردة في نظاا
االنتقال والسةر من الدرمة الثانية.
 -8يتحمل المشروع نةقا ورشا العمل المتعلقة بطبيعة عمل المشروع دذا ورد في طلب
المشروع وبموافقة اللجنة.

الجريدة الرسمية

1641

 -9ال يجوز شراء أ أمهزة أو مواد أو خدما أو أ من البنود األخرا في موازنة
المشروع تتعارع طبيعتها أو تزيد مبال ها على بنود موازنة المشروع أو في طلب
المشروع دال بومود مبررا فعلية وضرورية تستدعي ذلك يقدمها مدير المشروع من
خالل النموذج المعتمد لهذه ال اية بمومب طلب مناقلة مالية بين بنود موازنة المشروع
وال يترتب على ذلك أ تكاليد دضافية على الصندوق ،على أن يُعرع ذلك على لجنة
المشروعا االبتكارية والريادية للتنسيب للجنة االكاديمية التخاذ القرار المناسب مع
مراعاة ما يلي:
أ .ال يجوز النقل من بند االمهزة أل بند يخر.
م .ال يجوز النقل من أ بند الى بند مكافن مدير المشروع.
 -10يتحمل مدير المشروع والجهة المختصة المسؤولية القانونية والمالية في حال:
أ .طرأ أ معوقا فنية و /أو مالية و /أو قانونية تحول دون استكمال تنةيذ
المشروع حسب الخطة المقرة دون اعالا الصندوق بذلك خالل شهر من تاريخ
حصولها.
م .دذا تبين للصندوق ومود أ من البنود المدعومة لدا الجهة المختصة لمدير
المشروع أثناء سير عمل المشروع ،دون اعالا الصندوق بذلك.
 -11يجوز بقرار من اللجنة االكاديمية دعطاء مهلة لتقديم التقرير بنا ًء على توصية من لجنة
المشروعا االبتكارية والريادية ،على أن ال تزيد المهلة على شهر واحد من تاريخ
صدور القرار ،في حال تأخر مدير المشروع في تقديم تقريره المالي و /أو الةني الربعي
و /أو النصد سنو و /أو السنو و /أو النهائي ألسباب مقنعة يقدمها من خالل الجهة
المختصة ،وف النموذج المعتمد من الصندوق لهذه ال اية.
-12
أ -يجوز بقرار من اللجنة االكاديمية تمديد المشروع لمدة ال تزيد على ثالثة شهور بنا ًء
على توصية من لجنة المشروعا االبتكارية والريادية ألسباب مقنعة يقدمها مدير
المشروع من خالل الجهة المختصة ،وف النموذج المعتمد من الصندوق لهذه ال اية.
ب -يلتزا مدير المشروع والجهة المختصة ،بررسال طلب التمديد للمشروع االبتكار
والرياد قبل شهر على األقل من تاريخ انتهاء مدة المشروع على أن يعتمد تاريخ
تقديم طلب التمديد في الجهة المختصة لمدير المشروع.

 -13تعتبر المبالغ المالية غير المصروفة من بنود الموازنة خالل السنة المالية من عمر
المشروع فائضا يتم معالجتها بالمقاصة للسنة التالية للمشروع ،دال دذا قدا مدير
المشروع مبررا تشكل ضرورة فعلية لحجز كل أو بعض تلك المبالغ كالتزاا للسنة
التالية ،وذلك من خالل النموذج المعتمد لهذه ال اية ،على أن يعرع ذلك على لجنة
المشروعا االبتكارية والريادية لدراسته والتنسيب للجنة االكاديمية التخاذ القرار
المناسب وحسب الحالة.
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 -14تقوا الجهة المختصة لمدير المشروع ،بتقديم تقريرها المالي السنو وف النموذج
المعتمد لهذه ال اية على أن يكون موقعا ً من مدير المشروع ومصادقا ً عليه من قبل
المدير المالي ومةوع الجهة المختصة ،مرفقا به كامل معززا الصرا من مستندا
الصرا وفواتير الشراء ومستندا اإلدخال وضبوطا االستالا وغيرها ،مصادقا عليها
وف األصول.
 -15تدرس لجنة المشروعا االبتكارية والريادية تقارير سير العمل الةنية والمالية وترفع
توصياتها للمدير الذ يحيلها دلى اللجنة االكاديمية التخاذ القرار المناسب وحسب
الحالة.
 -16تدرس اللجنة االكاديمية توصيا لجنة المشروعا االبتكارية والريادية بشأن تقارير
سير العمل النهائية للمشروعا المدعومة ل ايا دقرارها من عدمه تمهيدا ً لرفعها دلى
اللجنة التخاذ القرار المناسب.
المادة(:)15
 -1للمدير تجميد الصرا من حساب أمانا المشروع ودحالة الملد دلى لجنة المشروعا
االبتكارية والريادية للدراسة ورفع تنسيباتها للجنة األكاديمية لدراسة الحالة واتخاذ
القرار المناسب ،أو التنسيب دلى اللجنة في حال تعثر سير العمل في المشروع المدعوا
و /او عدا التزاا مدير المشروع في تقديم تقارير سير العمل في موعدها وفقا ً لموازنة
المشروع و/او الخطة الزمنية للمشروع.
 -2يح للجنة ديقاا المشروع بنا ًء على تنسيب من اللجنة االكاديمية ،كما يح للجنة اتخاذ
قرار بعمل تسوية مالية فيما يخص بنود الموازنة ودل اء الدعم واسترداد كافة النةقا
المالية األخرا ،في حال تعثر المشروع أل سبب من األسباب التي تحول دون تنةيذ
المشروع.
 -3في كافة الحاال يُبلّغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة (بالموافقة/عدا
الموافقة) على قبول التقارير النهائية إلغالق ملد المشروع أو غيرها من القرارا
األخرا ذا العالقة.
 -4يتم دل اء دعم المشروع بقرار من اللجنة بنا ًء على تنسيب من اللجنة االكاديمية.
 -5يجوز لمدير المشروع الحاصل على دعم لمشروعه االبتكار والرياد االعتراع على
قرارا لجنة ددارة الصندوق و/أو اللجنة االكاديمية ولمرة واحدة فق .
 -6يقدا مدير المشروع االعتراع دلى اللجنة مشةوعا ً باألسباب والمبررا خالل مدة ()30
ثالثين يوما ً من تاريخ تبليغ القرار دلى الجهة المختصة و/أو مدير المشروع ويُعتبر في
حكم التبليغ العلم بالقرار علما يقينيا ً با وسيلة من وسائل االتصال الكتابية أو الرقمية.
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المادة(:)16
 .1للجنة عقد مؤتمرا وطنية أو ندوا وورش عمل علمية أو ابتكارية لمعالجة مشكلة
وطنية محددة ذا عالقة بعمل الصندوق.
 .2للجنة دعم مشروعا ابتكارية وريادية ذا مردود اقتصاد في أ وقت من السنة
وضمن أسس خاصة تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته.
 .3للجنة الح بتحديد عدد المشروعا االبتكارية والريادية المدعومة من الصندوق في
الجهة المختصة الواحدة ،والتي قرر اللجنة دعمها استنادا ً دلى هذه التعليما .

المادة(:)17
أ .للجنة دعم مشاريع ابتكارية وريادية لموضوعا ذا اهتماما خاصة طارئه وفي أ
وقت من اوقا السنة وذلك من خالل االعالن عن فتا باب التقدا ضمن شروط
ومواصةا تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته على ان تطب عليها أحكاا
هذه التعليما .
م .للجنة تشكيل فِّ َرق وطنية للقياا بمشروعا ابتكارية وطنية ذا عالقة بعمل الصندوق
أو بُعد وطني وتساهم في دعم القطاعا الصناعية واالنتامية والخدمية واالمتماعية،
شريطة أن تقدا تلك الةرق مقترح المشروع االبتكار والرياد على النموذج المعتمد
من الصندوق وأن تخضع للدراسة من قبل اللجنة التخاذ القرار المناسب.
المادة( :)18للجنة النظر في الحاال التي لم يرد عليها نص في هذه التعليما واتخاذ القرارا
المناسبة بشأنها.
المادة( :)19المدير ُمكلد بتطبي أحكاا هذه التعليما .

األستاذ الدكتور "حممد خري" أبو قديــــــــــــــــــس

وزير التعليم العايل والبحث العلمــــــــــــــــــــــــــي
رئيس جلنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار

