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المادة األولى :مقدمة
تسرررررركا االمنص العنيررررررهذ الالن ة لى اليللة ا تعهلر ارررررركمة العااك الةالا لدفلنو الياعلة الالناةة هالت ت اعالن
الاكمة أه تتفن تعهلاالن ن طكلق عمتب الفلو هالتطهلك.

المادة الثانية :تعريفات
البحث العلمي :له اإلنةنز الىا ليتعا ا ااسس الياعلة العتينكف الالن ،هلتص نتلةة ةالها ةكالة أه ةعن لة.
الباحث الرئيس :له كللس الفكلق الفلث هالىا لتهل إااكة العةعه ة العانكمة ة الفلو الياع هاإلاكاف الالن هتعثلاالن
لاى عمتب الفلو هالتطهلك فاكمة العااك الةالا هله عن لتلعر عسؤهللة ت الص هتيالر الع تكح الفلث هعن لتهل التهقلع
ا اتفنق التعهلر.
الباحث المشارك :له عن لانكك ة إنةنز فلو أه اكاسة لتص تعهلاالن عن قفر عمتب الفلو هالتطهلك ،تلت إاكاف الفنلو
الكللس.
الباحث المساعد :له عن لسنلص ة تنفلى فلو أه اكاسة لتص تعهلاالن عن قفر عمتب الفلو هالتطهلك تلت إاكاف الفنلو
الكللس أه العانكك هلمهن له اهك علاا ة عكالر تنفلى الفلو هالىا ناة عن لمهن ةنلن (افاهص نر أه عتهسط) ،أه عالنلن
(فمنلهكلهس) ،أه طنلب اكاسنت الن.

المادة الثالثة :أهداف تمويل األبحاث العلمية
لعمن تاخلذ ألااف تعهلر اافلنو الياعلة ة الن نط التنللة:
.1
.2
.3
.4
.5
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ن ر هتهطلن الت نلة اللالثة هالعانكمة ة تطهلكلن هتطهليالن لتيلص الظكهف العلالة لخاعة أغكاض التنعلة.
تنعلة ةلر عن الفنلثلن العتعلزلن هتاكلفالص ا إةكاء الفلهو الياعلة اايلاة ىات العستهى الكةلع.
اكاسة فيض العانمر الت نلة هالعنللة هاإلااكلة الت تهاةالالن الاكمة فامر خنذ أه قطنع االتينالت فامر نص
هاقتكاح لاهر لالن فعن لخاص العيالة الينعة.
كفط الاكمة فنلةنعينت هالعكامز الفلثلة هالةالنت الينعة هالخنية ىات الييقة ااخر للفلن هخنكةالن عن أةر الكق
فعستهى الفلو الياع هالهيهر إل التطفلق اليعا ااخر الاكمنت الينن لة هالخاعلة.
تاةلع الفلنو ا ةمك الكلناة هاالفتمنك ن طكلق إتنلة الفكذ لالص لايعر ا عانمر ل ل لة عن أةر خاق آةنق
أهسع.
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المادة الرابعة :مخرجات البحث
عن العخكةنت العتهقية لدفلنو الت تعهلالن الاكمة عن لا :
 .1افتمنك ةمكة عنتج أه خاعة ةالاة لعمن تطهلكلن فيا إنةنز الفلو عن خير إنانء اكمة يغلكة أه عتهسطة ععن
لسنلص ة خاق ةكذ عر ةالاة.
 .2ناك عناة اعلة لافكلق الفنلو أه فكاءات اختكاع أه نعنىج أهللة لعنتةنت ةالاة أه عيالة.

المادة الخامسة :اإلعالن عن تمويل األبحاث العلمية
ل هص عمتب الفلو هالتطهلك فاكمة العااك الةالا فنإل ين فاالة مر نص ن اا عن الن نط الع تكلة لافلو ،هل فنكة
ن هيف عختيك لفيض اإلامنللنت هالعهاضلع الت تخذ الاكمة ،معن لعمن أن لست فر طافنت تعهلر لع تكلنت فلثلة
غلك الت لتص طكلالن اكط أن لمهن الع تكح ة عةنر التعنص الاكمة هأن ليها تنفلى فنلنفع ا الاكمة أه العةتعع الالف .

المادة السادسة :أعضاء الفريق البحثي
لتمهن الفكلق الفلث العتلير ا تعهلر عن قفر الاكمة عن عةعه ة عن الفنلثلن فإاكاف الفنلو الكللس ،ا أن
لتص تلالا أ ضنء الفكلق الفلث عن قفر الفنلو الكللس ضعن خطة الفلو العكاا تعهلاه ،هىلك نا الت اص فطاب التعهلر.

المادة السابعة :شروط التقديم
لات اص فطاب الليهر ا تعهلر الفلو الياع لةب تهةك العتطافنت هالاكهط التنللة:
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ل اص الع تك َح الفلث العكاا تعهلاه فنلو كللس عتخيذ ة عهضهع الفلو مكللس لفكلق فلث .



لاتكط أ ن تتهةك ة الفنلو الكللس هأ ضنء الفكلق الفلث الخفكات هاإلعمنننت الياعلة اليزعة إلنةنح الفلو.



أن لمهن الفنلو الكللس للف الةنسلة ه نعي ة إلاى العؤسسنت الالفلة الينعة أه الخنية هلنيي ا اكةة
الفمنلهكلهس ا ااقر.



لةب أن لمهن الع تكح الفلث العطاهب تعهلاه كيلنن ة ةمكته هعينلةته.



لةب أال لمهن الع تكح الفلث الع اص لطاب التعهلر ع تفسن عن متنب أه كسنلة اعلة سنف ة عن لص لمن استعكاكا لالن أه
تطفلق لنتنلةالن.
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ل هص الفنلو الكللس فإلنلة العستناات العىمهكة أانن إل عمتب الفلو هالتطهلك ا الفكلا اإللمتكهن
( )rd@almadar.lyا أن ل هص الفنلو الكللس فطكح ةمكة الع تكح الفلث فامر هاضح هأن لتلكى الاقة هالعيااقلة
المنعاة ة الفلنننت.








استعنكة طاب تعهلر فلو اع .
نعهىج الع تكح الفلث .
السلكة الىاتلة هيهك عن العؤلر الياع لكللس الفكلق هالعانكملن فنلفلو.
إقكاك فياص ناك أه إنةنز الفلو سنف ن.
إقكاك فياص تعهلر الفلو عن ةالة أخكى.
يهك عن إثفنت الالهلة ا ضنء الفكلق.
استعنكة عيتعاة عن الةالة الت لتفيالن الفنلو الكللس أه الةالة الت تعاك التةاللزات العطاهفة لافلو تتيالا ةلالن
فنلسعنح فنستخااص ااةالزة هالعياات الت لعمن أن للتنج إللالن الفنلو هتمهن عتهةكة نالن.

المادة التاسعة :آلية التقييم
تتص العفنضاة فلن الطافنت العستاعة لتعهلر اافلنو الياعلة عن قفر عمتب الفلو هالتطهلك ،هلاعمتب اللق ة االستيننة
فألر االختينذ سهاء عن ااخر الاكمة أه عن خنكةالن ،ا أن ل هص الفكلق الفلث فت الص كض عكل ن الع تكح ،هتمهن
ااهلهلة ة تفن الخطط الفلثلة الهاضلة االااف هععمنة التنفلى هالت لالن عكاها اقتيناا أه تطفل أه قا تؤاا النتنلج
العتلير الالن إل تطهلك ت ن أه فكاءة اختكاع.

المادة العاشرة :قبول المقترح البحثي
ة لنلة قفهر الع تكح الفلث لتص اتخنى اإلةكاءات اليزعة لتهقلع اتفنق تعهلر فلو اع  ،أعن ة لنلة هةها عيلظنت
فسلطة ا الع تكح الفلث للنر الع تكح لافنلو الكللس الىا اله ااخى فتاك العيلظنت هتيالاالن خير ةتكة علااة ،ثص لتص
كض الع تكح لات للص عكة أخكى لاتأما عن يلة تنفلى العيلظنت هعن ثص اتخنى اإلةكاءات اليزعة لتهقلع اتفنق التعهلر.
هلتص استفينا الع تكح الفلث عن التعهلر ة لنلة هةها عيلظنت ةهلكلة ا الع تكح ،أه اص تيالر العيلظنت
الفسلطة ا الع تكح ة الهقت العلاا أه إىا مننت خيية الت للص ال تهي فتعهلر الع تكح.

المادة الحادية عشر :اتفاق تمويل بحث علمي
فيا أن تتص العهاة ة ا تعهلر الفلو الياع لتص إفكاص اتفنق تعهلر فلو اع فلن اكمة العااك الةالا ععثاة فعالك
عمتب الفلو هالتطهلك هالفكلق العتلير ا العهاة ة فنلتعهلر ععثي فنلفنلو الكللس.
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المادة الثانية عشر :قيمة التمويل
تكيررررا ارررركمة العااك الةالا ن طكلق عمتب الفلو هالتطهلك عفاغن إةعنللن قاك خعسررررهن ألف الننك للف (50000
ا.ر) ملا أقي لتعهلر الع تكح الفلث .
المادة الثالثة عشر :آلية التمويل
لتص تغطلة تمافة ألة عينكلف لستازعالن تنفلى الفلو الياع عن عياات أه أةالزة أه تهةلك عيناك اعلة ة لنلة اص
تهاةكلن لاى الةالة الت لنتع إللالن الفنلو عن العفاغ العكيها لافلو .فيض العياات هااةالزة قا تمهن عتهةكة ااخر الاكمة
هلعمن إ نكتالن لعنفى الفلو نا اللنةة إللالن ،فلنعن تيها عاملة العياات الت لتص اكاؤلن أثننء تنفلى الفلو لااكمة ،هلااكمة
اللق ة االلتفنظ فالن فيا امتعنر تنفلى الفلو أه التننزر نالن لاةالة الت تص تنفلى الفلو نالن.
همنهع عن التلفلز هالا ص لافكلق الينعر ة عاكهع الفلو ت هص الاكمة فاةع عمنةآت عنللة ا ضنء الفكلق ا أكفع
اةينت ،مر اةية فيا عكهك  %25عن الفتكة الزعنلة العلااة لافلو هة ن لخطة التنفلى هلتص تلالا ال لعة الت سهف تاةع فننء
ا ت للص ااااء هت للص اليعر العنةز ة مر عكلاة ههة ن لعانكمة مر ضه ة الفكلق هة أا عكلاة عن عكالر الفلو
هلمهن ىلك هة ن لةاهر الع نفر العناا ليلتلنةنت الفاكلة.

المادة الرابعة عشر :مسؤوليات والتزامات الفريق البحثي
تيتفك عسؤهللة تنفلى الفلو الياع عسؤهللة تضنعنلة فلن أ ضنء الفكلق ،هلاتزص الفنلو الكللس العاكف ا الفلو
هالفكلق الينعر عيه فأن لتينهنها فنلمنعر عع عمتب الفلو هالتطهلك عن خير االلتزاص فعها لا االةتعن نت ،هت الص الت نكلك
الفنلة هالياعلة لعكالر تنفلى الفلو هالت تمهن فامر اهكا هة ن لنعهىج عتنفية تنفلى الفلو الياع  .هلاتزص الفكلق الينعر ة
الفلو فياص إةانء أه تهزلع أا عياهعنت أه فلنننت لعمن أن لتلير الالن أثننء قلنعه فتنفلى الفلو ،هال للق له ناك أا نتنلج
فلثلة تنتج ن الفلو إال فيا العهاة ة الكسعلة عن الاكمة ،هة لنلة عهاة ة الاكمة ا ناك أا نتنلج فلثلة تص الليهر
الالن أثننء تنفلى الفلو لاتزص الفكلق الفلث فأن لهضح عن خير العناهك الياع أن لىا اليعر تص إنةنز فعنلة ع اعة عن قفر
اكمة العااك الةالا.

المادة الخامسة عشر :إيقاف التمويل
لهقف تعهلر الفلو الياع عن قفر الاكمة ة اللنالت اآلتلة:
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انتالنء تنفلى الفلو.
ةار الفكلق الينعر ة الفلو ة تنفلى خطة اليعر الع تكلة.
اص التزاص الفكلق الينعر ة الفلو فإلنلة الت نكلك العطاهفة عن قفر عمتب الفلو هالتطهلك ة العه ا العلاا.
ثفهت إةانء أه تسكلب أا فلنننت أه عياهعنت لتلير الالن الفكلق الينعر ة الفلو عن الاكمة.
إسنءة ألا أةكاا الفكلق الينعر فنلفلو الستيعنر أا عياات أه ييللنت تعنلالن له الاكمة.
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 ثفهت اص التكاص ألا أةكاا الفكلق الينعر فنلفلو ل هانلن هأخيقلنت ل هق العاملة الفمكلة.
 استغير ألا أةكاا الفكلق الينعر فنلفلو الستيعنر أا عياات أه ييللنت تعنلالن له الاكمة ة إللنق الضكك فأا
ةالة أخكى أه ة ااغكاض الت تخر فناعن أه ال لص الالنلة أه استغيلالن لتل لق عمنسب عنالة غلك عاكه ة أه
لينلح ةالنت أخكى اهن عهاة ة عسف ة عن الاكمة.
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المادة السادسة عشر :الملكية الفكرية للبحث
عن العتهقع أن لنتج ن الفلو الىا تعهله الاكمة أةمنك إفاا لة ععمن أن لنتج نالن تسةلر فكاءة اختكاع ة عةنر عن
العةنالت العختافة متطهلك ةالنز أه آلة ةالاة أه تلسلن مفلك لعن له عهةها اله أه تطهلك أسنس ةالا أه عسنلعة ل ل لة ة
ن ر الت نلة ،مر عن ت اص هغلك سهاء سةر مفكاءة اختكاع أه سهق عفناكة ،تمهن عاملته الفمكلة لاكمة العااك الةالا فنسفة
 %50هالفكلق الينعر ة الفلو فنسفة .%50

المادة السابعة عشر :المشاركة في المؤتمرات العلمية
ة إطنك تاةلع ناك نتنلج الفلهو الععهلة عن قفر الاكمة ،تتمفر الاكمة فمنةة عينكلف لضهك ألا أ ضنء الفكلق
الفلث ة عؤتعك اع هالا اكط أن تمهن العانكمة فهكقة اعلة عن نتنلج الفلو الععهر عن قفر الاكمة هلمهن طاب
العانكمة عا هعن فمتنب كسع عن الةالة العهةا إللالن فنلعهاة ة ا العانكمة ة العؤتعك .لتص عينعاة اليضه العانكك ة
لضهك العؤتعك معهظف فاكمة العااك الةالا عن الننللة العنللة هفعن ال لتينكض عع عن تنذ اله الاهالح الننةىة فنلخيهذ.
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