
فى إطار التطوير المستمر فى كفاءة آليات التمويل من صندوق العلوم والتنمية 
التكنولوجية، فإن الصندوق قد قام بمراجعة أهداف و شروط التقدم لبرامج المنح الوطنية 

، (برنامج إعادة التوطين –برنامج شباب الباحثين  –برنامج البحوث األساسية و التطبيقية )
وبناء على هذه المراجعة قرر مجلس إدارة الصندوق إجراء التعديالت اآلتية على قواعد التقدم 

 :  للحصول على منح لتمويل مشروعات بحثية

يشترط أن يكون الباحث الرئيسى المتقدم لبرامج الصندوق حاصاًل على درجة  .1
( مركز بحثى أوجامعة)الخاصة أو العامة  المؤسسات البحثية ىالدكتوراه وينتمى ألحد

 .مصريةال

يشترط فى المتقدم لبرامج منح إعادة التوطين أال يزيد عمره على خمسة وثالثون عاما  .2
عند تقديم المقترح البحثى وأال يكون قد انقضى على حصوله على درجة الدكتوراه من 

لى خمس سنوات إذا جامعة أجنبية مرموقة أكثر من ثالث سنوات ويسمح بزيادتها إ
قضاها فى أحد المركز البحثية المرموقة وأن يكون قد قام بنشر ثالثة مقاالت علمية 

هذا و يسمح للحاصلين على منحة إعادة . على األقل فى أحد المجالت العلمية العالمية
 .التوطين بالتقدم لمنحة بناء القدرات المعملية

ثين أال يزيد عمره على خمس وثالثون يشترط فى المتقدم لبرنامج منح شباب الباح .3
سنه عند تقديم المقترح وأن يكون قد قام بنشر مقالتين علمييتين على األقل فى أحد 

 .المجالت العلمية العالمية

 ألف جنيه 111من الميزانية بحد أقصى % 11ال تزيد ميزانية السفر عن  .4

جنيه إلى  025111ن يتم زيادة الميزانية المسموح بها فى منحة شباب الباحثين م .5
 .جنيه 051111

، و خالل فترة إجراء من ميزانية المشروع% 25ال يزيد إجمالى المكافآت على  .0
التعاقد سوف يتم مناقشة المكافآت المقترحة للفريق البحثى و تعديلها إذا لزم األمر 

 .طبقًا للقواعد المعمول بها فى الصندوق

ن يجب أن يتضمن فريق العمل من عدد فى برنامجى شباب الباحثين وإعادة التوطي .0
إثنين باحثين مساعدين على األقل إال أنه يسمح بأن يكون أحدهما حاصل على درجة 

 .الدكتوراه بأقدمية تلى الباحث الرئيسى



يسمح بشراء األجهزة والمستلزمات المعملية والكيميائية وغير ذلك من مستلزمات  .8
نية، وبدون نسبة قصوى فى حدود المنحة البحث فى جميع برامج المنح البحثية الوط

 .وغرضها

يلزم للحصول على موافقة الصندوق على السفر لحضور مؤتمر من ميزانية  .9
( Oral Presentation)مشروعات المنح البحثية الوطنية أن يتم نشر وإلقاء بحث 

فى ذات المؤتمر وأن يكون مجال المؤتمر هو فى مجال المشروع الممول وال يسمح 
 .شاركة فى المؤتمر بأكثر من شخص لعرض ورقة بحثية واحدةبالم

من إجمالى % 21والذى يمثل " تكاليف غير مباشرة"يقصر الصرف من بند  .11
 :التكاليف المباشرة للمشروع على

 تمويل مكاتب نقل التكنولوجيا وتنميتها. 

 اهمقابل إستخدام األماكن واألثاث واألجهزة والمعدات وإستهالك الكهرباء والمي 

 صيانة وإصالح األجهزة والمعدات. 

  مكافآت المحاسبين والسائقين واإلداريين والعاملين غير الفنيين المشاركين
 .بالمشروع وعلى أال تزيد مكافآتهم على ربع التكاليف غير المباشرة 

ألف جنيه وأن يكون تمويله  211يتم تحديد سقف لبند التكاليف غير المباشرة بقيمة  .11
 .للدفعات المستحقة للمشروع   طبقًا

ال يزيد  عدد المشروعات البحثية المسندة لباحث رئيسى واحد على مشروعين  .12
 . فى نفس الوقتساريين 

و باإلضافة للتعديالت السابقة فى قواعد التقدم للحصول على منح من صندوق العلوم 
و التنمية التكنولوجية لتمويل مشروعات بحثية، فجدير بالذكر أن الصندوق يتوقع التوصل إلى 
مخرجات ملموسة من المشروعات الممولة، حيث يلزم إلنهاء أى مشروع بنجاح أن يتم 

 (Impact Factor)فى مجلة محكمة دولية ذات معامل تأثير  نشربحث واحد على األقل
و فى حالة عدم تمكن الباحث الرئيسى للمشروع من . أو التوصل إلى براءة إختراع/مقبول، و

تحقيق هذا الشرط، فإن آداء الباحث سيتم تصنيفه على أنه ضعيف، و لن يوصى بحصوله 
 . على تمويل آخر من الصندوق فى المستقبل

  



Within the context of improving the efficiency of STDF's research funding 

mechanisms, the administration of STDF has revised the aims and conditions 

of application to the National Research Grant Programs (namely: the Basic & 

Applied Research Program, The Young Researcher Grants Program, and the 

Reintegration Grants Program). As a result of this revision, STDF's Board of 

Directors has issued the following modifications to the rules of application: 

1- Applicants to STDF's funding programs must hold a Ph. D. Degree, and 

must be affiliated to a public or private Egyptian research institution (i.e. a 

research center or university). 

2- Applicants to the Reintegration Grants Program must not be over 35 years 

of age at the time of submitting the research proposal, and must have 

received a Ph.D. degree from a world renowned foreign university within 

the last three years (or within the last five years, provided that he has 

spent the time since being awarded the Ph. D. working at a prestigious 

research institution, and has published no less than three papers in 

international scientific journals (with good impact factors). Researchers 

awarded a Reintegration Grant are automatically eligible to apply for a 

Capacity Building Grant. 

3- Applicants to the Young Researcher Grants Program must not be over 35 

years of age at the time of submitting the research proposal, and must 

have published no less than two papers in international scientific journals 

(with reasonable impact factors). 

4- The budget for "Travel" in any project must not exceed 10% of the 

project's total budget, with a maximum value not exceeding 100,000 LE 

(One hundred thousand Egyptian Pounds). 

5- The maximum allowable total budget for Young Researcher Grants is to be 

increased from 625,000 LE to 750,000 LE. 

6- The total amount for salaries (incentives) must not exceed 25% of the 

project's total budget. For accepted project proposals, the salaries 

suggested for the research team will be discussed during the contracting 

process, and may be modified if necessary in accordance with STDF's rules 

and regulations. 

7- In the "Young Researcher Grants" program, and the "Reintegration 

Grants" program, the research team must consist of at least two Assistant 

Lecturers/Assistant Researchers. However, one of the team members may 



be a Ph.D. holder, but must be of less seniority than the Principal 

Investigator. 

8- Purchasing of equipment, laboratory supplies, chemicals and other 

research materials is allowable for all National Research Grant Programs, 

with no maximum percentage of the project's total budget. 

9- In all National Research Grant Programs, STDF's pre-approval is required 

for travel to attend a conference at the expense of the project, and an 

oral presentation must be made at the conference, which must be in the 

same field/area as the funded project's field/area. Only one participant in 

the conference is allowed per paper. 

10- Eligible expenditures from the "Indirect Costs" item of the budget (which 

is equivalent to 20% of the project's total direct costs) include only the 

following:  

 Funding of Technology Transfer Offices, and their development. 

 The use of premises, furniture, equipment and machinery, as well as 

the consumption of electricity and water. 

 Repair and maintenance of equipment and machinery. 

 Compensation of the accountants, drivers, administrative personnel 

and non-technical laborers taking part in the project. The total 

amount for such compensation must not exceed one quarter of the 

total amount of the "Indirect Costs". 

11- The ceiling for the "Indirect Costs" is in the amount of 200,000 LE (Two 

hundred thousand Egyptian Pounds), to be paid in accordance with 

payment of the project's installments. 

12- Any Principal Investigator cannot have more than two projects running at 

the same time.  

In addition to the aforementioned modifications to the application rules, it is 

worth mentioning that STDF expects tangible outcomes from funded projects. 

At least one international manuscript in a peer reviewed international journal 

(with a reasonable impact factor), and/or a patent(s), is a must 

for successful termination of any project. Performance of PIs who 

fail to fulfill this condition will be categorized as weak, and they will not be 

recommended for further STDF funding.  


