أسس منح الزيادة السنوية عن نشر أبحاث علمية لسنة ( )2012الصادرة بموجب
المادة (/30أ )2/من نظام الخدمة المدنية رقم( )22لسنة  2013وتعديالتــــــه

المادة ( : )1تسمى ىذه األسس (أسس منح الزيادة السنوية عن نشر أبحاث علمية) لسـنة

( )2012ويعمل بيا اعتبا اًر من تاريخ إقرارىا.

المادة( : )2تكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذه األسس المعاني المخصصة لياا
أدناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك:
 البح ااث العمم ااي  :انت اااج عمم ااي ممي ااز مبن ااي عم ااى عممي ااة تحقيا ا مم ااني لنظري ااات أو
فرضيات عممية نحو مشكمة محددة متبعاً أساليب البحث العممي المعتمدة.

 فائاادة لمممتم ا  :تحوياال أفكااار أو عمميااة أو أسااموب مديااد يحق ا قيمااة مضااافة لمممتم ا
ولو أثر ايمابي وقابل لمقياس .
 الممنة  :الممنة المشكمة وفقاً ليذه األسس.
المــادة( : )3تسااري أحكااام ىااذه األسااس عمااى مااوظ ي الخدمااة المدنيااة فااي كافااة الادوائر الخاضااعة
لنظام الخدمة المدنية.

المادة( : )4يشترط لمنح الزيادة السنوية لمموظف عن نشر أبحاث عممية ما يمي- :
 -1أن ينطب عميو تعريف الموظف الوارد في نظام الخدمة المدنية.

 -2أن يكاون البحاث العممااي قاد تاام نشاره عمااى النحاو الاوارد فاي البنااد ( )3مان ىااذه الماادة بعااد
تاريخ . 2017/5/1
 -3أ -أن يكون البحث العممي قد نشر بشكل من رد في مممة عممية محكمة.

ب -وأن ال يكون قد تم استخدامو ألي غاية من الغايات الواردة في ىذا النظام.

ج -أن ال يكون مستالً من أطروحة دكتوراه أو مامستير أو أي درمة عممية أخرى.

 -4أن يكاون البحاث قااد وضا موضا التطبيا لماادة ال تقال عان ساانة تباين لممنااة مان خالليااا
أنو حق فائدة لمممتم أو المية التي يعمل فييا ،أو ترتب عميو وفر في الن قات العامة.

 -5أن ال يكون قد مضى عمى نشر البحث العممي في مممة عممية محكمة أكثر من ثالث
سنوات.

المادة (:)5
يشااترط أن يقاادم الموظااف بحثااً عمميااً وفا التعريااف الاوارد فااي ىااذه األسااس وال يشاامل ذلااك
أي ش ااكل خ اار يخ اارج ع اان م ي ااوم البح ااث العمم ااي كالكت اااب المحك اام أو الورق ااة العممي ااة أو

غيرىا.
المادة (: )6
يشكل الوزير لمنة في الدائرة برئاسة األمين العام أو من ي وضاو وعضاوية اثناين مان كباار
ما ااوظ ي الا اادائرة لد ارسا ااة األبحا اااث التا ااي تقا اادم ما اان موظ ييا ااا وليا ااا الصا ااالحية باالسا ااتعانة
بأشخاص من أصحاب الخبرة واالختصاص تتولى الميام التالية:
 -1التحق من توافر البنود من ( 2إلى  )6في البحث العممي من ىذه المادة .
 -2د ارسااة األبحاااث المقدمااة وقبوليااا أو رفضاايا وفق ااً ليااذه األسااس ولممنااة دعااوة الموظااف
لتقديم عرض لموضوع البحث.

 -3الموافقة عمى وض البحث موض التطبي وتحديد المكان أو المياة التاي سايتم تطبيا
موضااوع البحااث فييااا ومخاطبتيااا رساامياً بااذلك بعااد الحصااول عمااى موافقااة الااوزير رساامياً
لمتواصل م تمك المية.

 -4مخاطبااة و ازرة التعم اايم الع ااالي والبح ااث العمم ااي  /ص ااندو دع اام البح ااث العمم ااي حصا ا اًر
لمتأكد من كون المممة العممية مممة محكمة.

 -5تقييم أثر البحث عمى الدائرة أو الممتم بعد مضي سنة من تطبيقو.
 -6التنساايب لمااوزير بماانح الموظااف الزيااادة الساانوية بعااد ماارور ساانة عمااى تطبيقااو واسااتي ا ه
لكافة الشروط الواردة في ىذه األسس.
المادة (: )7

ال يمااوز ماانح الموظااف زيااادة ساانوية أخاارى بساابب نش اره بحااث عممااي مديااد إال بعااد ماارور
ثالث سنوات من تاريخ حصولو عمى خر زيادة سنوية منحت لذات السبب.
المادة (: )8
عمااى الاادائرة تزويااد دياوان الخدمااة المدنيااة بنسااخة ماان قارار ماانح الزيااادة الساانوية الممنوحااة
لغايات نشر البحث العممي م نسخة من تنسيبات الممنة والمبررات المومبة لمنحيا.
المادة ( : )9
يااتم ماانح الزيااادة الساانوية وفقااً ليااذه األسااس فااي  /12/31ماان العااام الااذي يقاارر فيااو الااوزير

منح الزيادة  ،وفي حال كان منح الزيادة السنوية يرتاب تعاديل درماة الموظاف فعماى الادائرة
مخاطب ااة ديا اوان الخدم ااة المدني ااة لغاي ااات ع اارض الموض ااوع عم ااى الممن ااة المركزي ااة لمما اوارد
البشرية.

