
 

 

 

 

 وتعديالته 1993لسنة ( 42)نظام رقم 

 15/3/2018حتى تاريخ 

 نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية

 من الدستور( 120)صادر بمقتضى المادة 

  



2 
 

 وتعديالته 1993لسنة ( 42)نظام رقم 

 نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية

 من الدستور( 120)صادر بمقتضى المادة 
__________________________________________________________

__ 
 

هذا النظام )نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية( ويعمل به من تاريخ نشره في يسمى  -1المادة 
 (1)الجريدة الرسمية.

 

 ا ادناه االهذا النظام المعاني المخصصة له فييكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت  -2المادة 
 :غير ذلك علىدلت القرينة  إذا
 وزارة الزراعة  :   لوزارةأ

 وزير الزراعة  :   الوزير
 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  :  المجلس األعلى

 (2)المركز الوطني للبحوث الزراعية   :   المركز
 مجلس المركز  :   المجلس

 رئيس المجلس  :   رئيسال
 مدير عام المركز  :   المدير العام

 

في المجال  والتكنولوجي المتخصصالتطبيقي مي عللبحث الاحد مراكز أيعتبر المركز  -3المادة 
، الباشا عين محافظة البلقاء/ فيمركزه الرئيسي  بط بالوزير، ويكونتوير الزراعي

تضي تقنحاء المملكة حيثما أ في للمركز تنسيب المدير العام فتح فروع على وللمجلس بناء  
 .(3) الحاجة

 

 بسة من مصادرتالمق أوتوظيف نتائج البحوث الزراعية المستبطة محليا  إلىالمركز  يهدف -4المادة 
 شقيه النباتي والحيواني ورفع كفاءته وتحسينهبى لغايات زيادة االنتاج الزراعي خرأ

 غراض التنميةألها، وخدمة  ثلمألوالمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية واالستغالل ا
 التوازن البيئي. علىالزراعية والمحافظة 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
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 .2018( لسنة 42معدل رقم )النظام الو 2007( لسنة 63معدل رقم )التم تعديل المادة في النظام  (1)
 .2018( لسنة 42معدل رقم )النظام الو 2007( لسنة 63معدل رقم )التم تعديل االسم في النظام  (2)
 .2012( لسنة 32تم تعديل المادة في النظام المعدل رقم ) (3)
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 (4)-يتولى المركز المهام التالية: -5المادة 

ن مع الجهات ذات العالقة والتي أولويات البحث العلمي الزراعي الوطني بالتعأوتحديد  - أ

 التنمية الزراعية.أغراض تخدم 

التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق االستغالل باط تناس - ب

 األمثل للموارد اإلنتاجية.

 الجهات ذات العالقة.على المستحدثة  أووعة المط أوتقنيات الزراعية المنقولة تعميم ال - ج

التدريبية والمؤتمرات  تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات - د

 المتخصصة.العمل وورشات 

 البحوث الزراعية. ع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ برامجمن أوالتع - ه

 نية في المجال الزراعي.فتقديم االستشارات والخدمات ال - و

والحيواني بهدف  وع الحيوي النباتيتنحات الميدانية للإجراء الدراسات والمسو - ز

الوطني البنك في النباتية ور ذوتخزين الب عليها من االنقراض واندثارهاالمحافظة 

 واإلشراف عليه. ور في المركزذللب

 على المكتبة الوطنية للمعلومات الزراعية.اإلشراف  - ح
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 

 .2018لسنة ( 42)رقم  و النظام المعدل 2007لسنة ( 63) المعدل رقمديل المادة في النظام تم تع (4)
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 (5)-6المادة 

)مجلس المركز الوطني للبحوث الزراعية( برئاسة الوزير يسمى يشكل في المركز مجلس  - أ
 (6) -وعضوية كل من:

 نائبا للرئيس. /المدير العام .1
 عام المجلس األعلى.أمين  .2
 عام الوزارة.أمين  .3
ن الدولي ال تقل وظيفته عن مدير يسميه وزير التخطيط أوالتخطيط والتع ممثل عن وزارة .4

 ن الدولي.أووالتع
 مدير يسميه وزير المياه والري.عن وزارة المياه والري ال تقل وظيفته عن ممثل  .5
ب كل سنتين، أوتناثنين من عمداء كليات الزراعة في الجامعات األردنية الرسمية بال .6

 لمعني.يسميهما رئيس الجامعة ا
 عميد كلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية. .7
 ن الزراعيين.ينقيب المهندس .8
 رئيس اتحاد المزارعين األردنيين. .9

يختارهما الوزير من بين  اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص في المجال الزراعي .10
 قابلة للتجديد لمرة واحدة.البحث العلمي لمدة سنتين نتائج المزارعين المؤهلين لتطبيق 

 

جلسات  جلسة منأي وي الخبرة واالختصاص لحضور ذشخص من أي ن يدعو أللرئيس  - ب
 صويت.تال ن يكون له حقأدون مور المعروضة عليه، ألافي ناس برأيه ئالمجلس لالست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 .2018( لسنة 42رقم ) و النظام المعدل 2012( لسنة 32) المادة في النظام المعدل رقم ديلتم تع  (5)
 .2007( لسنة 63) ديل الفقرة في النظام المعدل رقمتم تع (6)
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  -المجلس المهام والصالحيات التالية: يتولى -7المادة 

الزراعية  لوياتها ضمن السياسةأواستراتيجيات وخطط البحوث الزراعية، وتحديد  إقرار - أ
 (7)العامة.

ردنية والقطاع الخاص والمؤسسات ألن مع الجهات الرسمية والجامعات اأوأسس التع إقرار - ب
 العلمية.

 خارج المملكة.مع جهات من االتفاقيات والتعاقدات على بالموافقة سيب نالت - ج
 سياسات عمل المركز وخططه وبرامجه السنوية. إقرار - د
 إلىدارية ورفعها إلمور المالية واألذلك افي حكام هذا النظام بما أالتعليمات الالزمة لتنفيذ  إعداد - ه

 صدارها.إها وقرارالوزير إل
دراجها ضمن الموازنة إلالوزير  إلىللمركز ورفعها  خاصةمشروع موازنة سنوية  إعداد - و

 السنوية للوزارة.
المدير العام عرضها على  أوخرى مما يدخل ضمن مهام المركز يرى الرئيس أمور أأي  - ز

 المجلس.
 

 -8المادة 
نائبه  أوقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الرئيس أليجتمع المجلس مرة على ا - أ

عضاء بمن فيهم ألحضره ثلثا ا إذا ا  حالة غيابه، ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانوني في
 كثرية أصوات الحاضرين،أب أوجماع إلباحالة غيابه، وتصدر القرارات  فينائبه  أوالرئيس 
 (8) .االجتماعصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس ألي اأووعند تس

 

الجتماعات المجلس  عدادالمركز يتولى اإل موظفييعين المدير العام أمين سر للمجلس من  - ب
واجبات ي بأوتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعامالت الخاصة بالمجلس والقيام 

 خرى يكلفه المدير العام بها.أعمال أو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 .2018لسنة ( 42)رقم  و النظام المعدل 2007لسنة ( 63)في النظام المعدل رقم  فقرةتم تعديل ال (7)

 .2012( لسنة 32) النظام المعدل رقمديل الفقرة في تم تع (8)
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 (9) -:منيتكون الهيكل التنظيمي للمركز  -9المادة 
 الوزير. - أ

 المجلس. - ب
 المدير العام. - ج
 العام لشؤون البحوث.مساعد المدير  - د
 العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية.المدير مساعد  - ه
 مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية والمالية. - و
 -التالية:المديريات  - ز

 المعرفة.وإدارة مديرية التطوير المؤسسي  -1
 مديرية بحوث المياه والتربة. -2
 مديرية بحوث البستنة. -3
 .مديرية بحوث المحاصيل -4
 مديرية بحوث وقاية النبات. -5
 مديرية بحوث الثروة الحيوانية. -6
 مديرية بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية. -7
 مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي. -8
 الحيوي.مديرية بحوث التنوع  -9

 مديرية بحوث النحل. -10
 مديرية بحوث التقانات الحيوية. -11
 مديرية المختبرات. -12
 مديرية الموارد البشرية. -13
 مديرية الشؤون المالية. -14
 مديرية الصيانة واآلالت. -15
 مديرية اإلدارة والخدمات المساندة. -16
 مديرية اللوازم والعطاءات. -17

 -المراكز التالية: - ح
 االسشارات والتدريب الزراعي.مركز  -1
 مركز الرمثا للبحوث الزراعية. -2
 مركز المفرق للبحوث الزراعية. -3
 مركز المشقر للبحوث الزراعية. -4
 مركز الربة للبحوث الزراعية. -5
 مركز الشوبك للبحوث الزراعية. -6
 مركز دير عال للبحوث الزراعية. -7
 ة للبحوث الزراعيةيلمركز الطف. -8
 زراعية.عربة للبحوث الوادي مركز  -9

 
 

____________________________________________________________ 
 .2018( لسنة 42ضافة المادة في نظام معدل رقم )إتم  (9)
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 -الوحدات التالية: - ط
 وحدة الرقابة الداخلية. -1
 ن الدولي والعالقات العامة.أووحدة التع -2
 وحدة حماية الملكية الفكرية.. -3

 المدير العام.مكتب  - ي
 

 (10) -10المادة 
 -كل من:يرتبط بالوزير  - أ

 .المدير العام -1

 .وحدة الرقابة الداخلية -2

 -:نيرتبط بالمدير العام كل م - ب

( ٩) من المادة( و)و( هـ)و (د)في الفقرات عليهم صوص نالعام الممساعدي المدير  -1
 .من هذا النظام

 .المعرفةوإدارة مديرية التطوير المؤسسي  -2

 .الزراعيمركز االستشارات والتدريب  -3

 .ن الدولي والعالقات العامةأووحدة التع -4

 .وحدة حماية الملكية الفكرية -5

 .المدير العاممكتب  -6
 -:المدير العام لشؤون البحث كل منعد ترتبط بمسا - ج

 .مديرية بحوث المياه والتربة -1

 .مديرية بحوث البستنة -2

 .مديرية بحوث المحاصيل -3

 .مديرية بحوث وقاية النبات -4

 .الحيوانيةالثروة مديرية بحوث  -5

 .مديرية بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية -6

 .مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي -7

 الحيوي.مديرية بحوث التنوع  -8

 .مديرية بحوث النحل -9

 .مديرية بحوث التقانات الحيوية -10

 .مديرية المختبرات -11
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__________________________________________________________
__ 
 .2018لسنة ( 42)ضافة المادة في نظام معدل رقم إتم  (10)
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 -:من ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية كل - د

 .مركز الرمثا للبحوث الزراعية -1

 .للبحوث الزراعية رقمركز المف -2

 .مركز المشقر للبحوث الزراعية -3

 .مركز الربة للبحوث الزراعية -4

 .مركز الشوبك للبحوث الزراعية -5

 .مركز دير عال للبحوث الزراعية -6

 ة للبحوث الزراعيةلمركز الطفي -7

 .عربة للبحوث الزراعيةوادي مركز  -8
 -:نمترتبط بمساعد المدير العام للشؤون اإلدارية والمالية كل  - ه

 .مديرية الموارد البشرية -1

 .مديرية الشؤون المالية -2

 .مديرية الصيانة واآلالت -3

 .مديرية اللوازم والعطاءات -4

 .اإلدارة والخدمات المساندةمديرية  -5
 

  -11المادة 
من  يعفى منها بقرار أويعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته  - أ

 رادة الملكية السامية.إلن يقترن القرار باأسيب الوزير على مجلس الوزراء بناء على تن
ير في تالماجس أوشهادة الدكتوراه  علىللمركز ان يكون حائزا  عاما   ط فيمن يعين مديرا  تريش - ب

خبرة  إلىضافة إلالمركز با بنشاط العالقه اتذ حد التخصصات العلميةأ في أوالعلوم الزراعية 
بالنسبة لشهادة الدكتوراه وخمس عشرة  عن عشر سنوات لقتعملية في مجال البحث العلمي ال 

 ير.تسنة بالنسبة لشهادة الماجس
دارة الشؤون الخاصة إالعام فيما يتعلق ب بعضها للمدير أوفويض صالحياته كلها للوزير ت - ج

 (11) بالمركز.
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____________________________________________________________ 
 .2018( لسنة 42) ديل الفقرة في النظام المعدل رقمتم تع (11)
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 والتعليماتيتولى المدير العام الصالحيات والمسؤوليات التي يحددها هذا النظام  -12المادة 
 -يلي: ماالصادرة بمقتضاه بما في ذلك 

 جه النشاط الخاص به.أوالمركز ومتابعة في حسن سير العمل على االشراف  - أ
 نية.فدارة شؤون المركز المالية واالدارية والإ - ب
 إلىوتقديمها  أعمال المركزالتقرير السنوي والتقارير الدورية عن  إعداد - ج

 المجلس.
 ومتابعتها. قرارات المجلس ذنفيت - د
 محددة وذلك في حدودعمال أبالتعاقد مع باحثين من خارج المركز للقيام  - ه

 المخصصات المرصودة في موازنة المركز لهذه الغاية.
 المجلس.بها خرى يكلفه أ مهام أوالقيام بأي واجبات  - و

 

  -13المادة 
والبحوث  جراء الدراساتإلفي المركز هيئات علمية متخصصة تنشأ  - أ

 (12).والتخطيط
عضاء هذه أالهيئات العلمية المتخصصة من فئة الباحثين، ويجوز تعيين تألف ت - ب

بق الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتط لهيئات بموجب عقود بقرار من رئيسا
 (13)استخدامهم. في عقود عليهم الشروط الواردة

 

للمركز بقرار من المدير العام االستعانة بالخبراء واالختصاصيين وتصرف لهم  -14المادة 
 .الوزيرسيب نعلى تالوزراء بناء مجلس مالية مقابل خدماتهم بقرار من  مكافآت

 

 -يلي:تكون الموارد للمركز مما ت -15المادة 
 للدولة. الموازنة العامةفي المخصصات المرصودة للمركز ضمن موازنة الوزارة  - أ

 موازنته السنوية للمركز.في على ألاالمجلس ما يخصصه  - ب
 شيط زراعة التبغ.نما يخصصه مجلس الوزراء للمركز من صندوق ت - ج
 عوائد الخدمات واالستشارات والبحوث التي يقدمها المركز. - د
 ط موافقةترالمركز ويش إلىقدم تي والتبرعات والوصايا التالمساعدات والهبات  - ه

 كانت من خارج المملكة. إذامجلس الوزراء 
 أولمملكة من المساعدات الثنائية افي المبالغ التي تخصص للبحوث الزراعية  - و

 طراف.ألمتعددة ا
 

بما أحكام هذا النظام  تنسيب المجلس إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذعلى بناء للوزير  -16المادة 
 (14)-:يليما في ذلك 

 .بهاالمتعلقة  تحديد مهام الهيئات العلمية في المركز وواجباتها وسائر الشؤون - أ
 تحديد مهام المديريات واألقسام في المركز وواجباتها. - ب
 ظيمية في المركز.تنال داتحالوبين سيق نتراءات العمل وأساليب االتصال والإج - ج

 

 .2018( لسنة 42) في النظام المعدل رقمديل الفقرة تم تع (12)
النظام و 2012( لسنة 32رقم ) النظام المعدلو 2007( لسنة 63) ديل الفقرة في النظام المعدل رقمتم تع (13)

 .2018( لسنة 42)رقم  المعدل
 .2018( لسنة 42رقم ) و النظام المعدل 2007( لسنة 63تم تعديل المادة في النظام المعدل رقم ) (14)
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