التعليمات رقم ( )1لسنة 2014
التعليمات التنفيذية لصندوق عبدالحميد شومان لدعم البحث العلمي
صادر بموجب المادة ()6
من نظام صندوق عبدالحميد شومان لدعم البحث العلمي
المادة (:)1
تسمى هذه التعليمات" ،التعليمات التنفيذية لصندوق عبدالحميد شومان لدعم البحثث
العلمي" ،ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة مؤسسة عبدالحميد شومان.
المادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة
لها ،إال إذا دلت القرينة على غير ذلك:
:
المؤسسة
:
المجلس
:
الصندوق
:
اللجنة
الرئيس التنفيذي:
أمين السر :
البحث العلمي :
الباحث
المحكم

:
:

مؤسسة عبدالحميد شومان
مجلس إدارة مؤسسة عبدالحميد شومان
صندوق عبدالحميد شومان لدعم البحث العلمي
لجنة ادارة الصندوق
الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالحميد شومان
أمين سر اللجنة
كل جهد علمي أصيل يهدف إلى تنمية أي من جوانب
المعرفة العلمية واإلنسانية
كل من حصل على دعم مالي إلجراء بحث علمي
كل من يتم تكليفه بتقييم أو تحكيم بحث علمي ويشمل ذلك
األفراد أو اللجان أو المؤسسات
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السفر

:

أي رحلة أو تنقالت داخلية أو خارجية يقوم بها الباحث
إلنجاز بحثه وفق خطة البحث

المادة(:)3
يكلف أحد موظفي المؤسسة بمهام أمين السر بقرار من اللجنةة بنةاء علةى تنسةيب مةن
الرئيس التنفيذي.
المادة (:)4
يتولى أمين السر القيام باألعمال التالية:
إجةراءات اإلعةالن عةن الميةةادين العلميةة التةي يقةدم لهةةا الصةندوق دعمةا ماليةةا
أ-
بناء على قرار اللجنة.
ب -تسلم طلبات دعم البحث من مقدميها بموجب النماذج المعتمدة.
جـ -تنظيم الطلبات المقدمة للجنة ،وتدقيقها وتصنيفها وعرضها على اللجنة.
إعداد جداول األعمال ،وتوجيه الدعوات الجتماعات اللجنة.
د-
هـ -تدوين محاضر اجتماعات اللجنة.
و -حفظ أعمال اللجنة ومشاريعها بطريقة سليمة وآمنة.
ز -متابعة أعمال اللجنة وقراراتها ،والشؤون ذات العالقة بها.
ح -أي أعمال أخرى يكلف بها.
المادة (:)5
تعقةد اللجنةةة اجتماعاتهةا بةةدعوة مةةن رئيسةها أو مةةن ينةوب عنةةه فةةي غيابةه كلمةةا دعةةت
الحاجة إلى ذلك ،وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها.
المادة (:)6
تتةةولى اللجنةةة القيةةام بالمهةةام والصةةالحيات المنصةةوا عليهةةا فةةي هةةذه التعليمةةات بمةةا
فيها:
-1
-2
-3
-4
-5

اقتراح سياسات البحث العلمي وأولوياته وبرامجه إلى المجلس إلقرارها.
إعداد واعتماد النماذج الخاصة بطلبات الدعم ،وطلبات السلف المالية.
اعتماد المجالت العلمية المتخصصة في الميادين المختلفة في البحث العلمي.
التنسيق مع الجامعات األردنية ومراكز البحوث الوطنية والمؤسسةات العلميةة
في شأن دعم البحوث التي توصي بدعمها ،ومتابعتها وتقييمها.
مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها رئيس اللجنة.
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المادة (:)7
يقةةدم الباحةةث طلةةب الةةدعم إلةةى اللجنةةة بموجةةب النمةةوذج المعتمةةد لهةةذه ال،ايةةة ،معبةةأ
بالمعلومةةات الالزمةةة حةةول البحةةث ،ومرفقةا ل بمشةةروت البحةةث ،وخطتةةه ،وقيمةةة الةةدعم
المالي المطلوب ،وأوجه االنفاق ،ومراحل اإلنجاز.
المادة (:)8
للجنة أن تشكل لجانا فرعية ممن تةراه مناسةبا مةن االختصاصةين مةن ذوي الكفةاءات
العلمية المتميزة ،إلجراء التقييم أو التحكيم لألبحةاث العلميةة فةي المجةاالت المختلفةة،
وعلةةى هةةذه اللجةةان تقةةديم تنسةةيباتها إلةةى اللجنةةة فةةي شةةأن مةةا يعهةةد إليهةةا مةةن مهمةةات،
وضمن األوقات المحددة لذلك.
المادة (:)9
تنظر اللجنة في مشةاريع دعةم االبحةاث العلميةة المقدمةة اليهةا وفةق األولويةات
أ-
التةةي تراهةةا مناسةةبة ،وتتخةةذ قةةرار دعةةم األبحةةاث وتقييمهةةا وصةةرف المكاف ة ت
المقررة للمقيمين والمحكمين والباحثين وتتخذ أي قرارات أخرى في شأنها.
ب -للجنة أن توافق على دعم مالي إضافي لمشروت البحث بنسبة ال تتجــاوز
( )%50مةةن قيمةةة الةةدعم األصةةلي ولهةةا حةةق الموافقةةة علةةى تمديةةد مةةدة إنجةةاز
البحث.
المادة (:)10
على الباحث أن يقدم تقريرال في نهاية المدة المقررة لكةل مرحلةة مةن مراحةل البحةث،
وأن يقدم تقريره النهائي في الموعد المحدد مرفقا مع العمل العلمي المنجز.
المادة (:)11
تحدد أوجه اإلنفاق على البحث كما يلي:
المعدات واألجهزة التي يتطلبها البحث.
أ-
ب -جمةةع المعلومةةات وتحليلهةةا وتصةةنيفها وإعةةدادها وتجهيزهةةا يةةدويا وآليةةا وفةةق
الخطة المعتمدة للبحث.
جـ -المكاف ت التي يجري إقرارها للباحثين ومساعدي البحث ،والعاملين في
البحث.
المواد المستهلكة التي تستلزمها طبيعة البحث.
د-
هـ -السفر والتنقالت ل،ايات انجاز البحث بحيث ال يزيد المبلغ المخصا لذلك
على ( )%20من قيمة الدعم من الصندوق.
و -تكاليف وأجور نشر البحث.
ز -أي نفقات أخرى توافق عليها اللجنة.
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المادة (:)12
تخصا المكافة ت الماليةة للبةاحثين بحةد أعلةى تبلةغ نسةبته  %30مةن
أ-
القيمة المالية المقررة لدعم البحث من الصندوق علةى أن ال تزيةد عةن
( )2000دينار للبحث الذي يقتضي إنجازه سنة واحدة.
ب -تةةدفع  %25مةةن المكافةةأة لةةدى إقةةرار الةةدعم %25 ،بعةةد االنتهةةاء مةةن
إجراء البحةث وتجهيةزه وإرسةال كافةة النتةائا المتحصةل عليهةا تحقيقةا ل
ألهداف البحث للنشر %50 ،بعد قبول البحث للنشر.
جـ -تنظر اللجنة في تقدير المكاف ت المالية للبحوث التي يتطلب إنجازها
أكثر من سنة واحدة.

المادة (:)13
يدفع للمحكمين والمقيمين المكلفين بقرار من اللجنة ،مكافأة تقديرية في ضةوء طبيعةة
مشروت البحث المقيم ،بحيث ال تقل قيمتها عن ( )150دينارال.
المادة (:)14
إذا لم يتمكن الباحث من إنجاز بحثه المدعوم فللجنةة الحةق باتخةاذ االجةراءات
أ-
التالية:
 -1وقف الصرف واإلنفاق على المشروت.
 -2اسةةترداد المةةادة العلميةةة التةةي تةةم إنجازهةةا مةةن البحةةث المةةدعوم وإتمةةام
إنجازه بالطريقة التي تراها مناسبة.
 -3استرداد المواد واألجهزة والمعدات ،التي تةم أو لةم يةتم اسةتخدامها فةي
مشروت البحث.
ب -إذا ثبت للجنة أن الباحث قد أساء استخدام المبالغ المقررة لدعم بحثه في غيةر
أوجةةه اإلنفةةاق المقةةررة ،فلهةةا حةةق اسةةترداد المبةةالغ المصةةروفة لةةه بةةـالطرق
القانونية.
المادة (:)15
يتم شراء المواد واألجهزة الخاصة باألبحاث العلمية بنةاء علةى طلةب يقدمةه الباحةث،
وفق إجراءات وسياسات الشراء المعمول بها في المؤسسة.
المادة (:)16
للجنةةة حةةق النقةةل مةةن البنةةود المقةةررة فةةي اإلنفةةاق المقةةرر لةةدعم البحةةث إذا اقتضةةت
الضرورة ذلك.
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المادة (:)17
تؤول األبحاث العلمية ونتائجها ،بعد إنجازهةا للصةندوق والمؤسسةة العلميةة والباحةث
بنسةةب متسةةاوية ،أمةةا األجهةةزة والمعةةدات المسةةتخدمة فةةي البحةةث فتةةؤول للمؤسسةةة
العلمية التي يعمل بهةا الباحةث وعليهةا اتخةاذ اإلجةراءات المناسةبة إلعةادة اسةتخدامها
على أفضل وجه.
المادة (:)18
رئيس اللجنة وأعضاؤها مسؤولون عن تطبيق أحكام هذه التعليمات.

******
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