
  
 منح برنامج األولويات الوطنیة للبحث العلمي

 البحوث التالیة مطلوبة من الباحث الرئیسي األساسي عن طريق الباحث الرئیسي متطلبات

  .المسؤول عن االتصال

  بعد األشھر الستة األولى من الجائزة كل عام ، الفائز يقدم :تقرير الحالة المؤقتة 

تقريرحالة بنفس الشكل التقريري المعتمد والمقدم له من الصندوق القطري لرعاية 

ي، وينبغي لھذا التقرير أن يلقي الضوء على التقدم المحرز في إنجاز البحث العلم

األھداف والمقاصد المحددة في االقتراحات التي تمت الموافقة علیھا، النتائج التي تم 

الحصول علیھا ، المشاكل أو الصعوبات التي واجھته، النفقات ، واالنحراف عن األھداف 

تقرير سیضم جمیع الموظفین مع وظائفھم، ال. األصلیة لالقتراح الموافق علیه

كما ينبغي أن يشتمل التقرير على النفقات المالیة، . والمؤسسات التي ينتمون إلیھا

وذلك باستخدام ملف جدول البیانات المقدمة أصال لتسھیل وتنسیق اإلبالغ ، وتفاصیل 

 وسیتم ربط .نفقات المیزانیة من قبل فئة واصفا أي انحرافات عن النفقات المتوقعة

المدفوعات ستتأخر إذا فشل الفائز بتقديم التقارير المرضیة . المدفوعات لتقديم تقارير

في الوقت المحدد أو إذا كانت التقارير تشیر إلى تقدم كبیر في الرصید غیر المنفق من 

التقارير ستعرض وتناقش من قبل الصندوق القطري للبحث . أموال المنح الموجودة

 االمتثال للمستندات المعتمدة من قبل الصندوق القطري واعالم الفائز العلمي لضمان

بالموافقة أو بأوجه القصور في التقرير في موعد ال يتجاوز شھر واحد من تاريخ استالمه 

  من قبل الصندوق القطري

  وبالنسبة للمشاريع التي تزيد مدتھا على سنة واحدة ، يجب :تقارير مرحلیة سنوية 

مستندات المعتمدة والمقدمة من ئز تقارير مرحلیھة سنوية حسب الأن يقدم الفا

المنحة من أجل الحصول على موافقة  الصندوق القطري، بشھر واحد قبل نھاية سنة

وينبغي أن يشمل ھذا التقرير لمحة . الصندوق القطري على التمويل للسنة التالیة

عامة عن انجازات المشروع بما يتوافق مع األھداف والغايات من االقتراح التي تمت 

فقة علیه، النتائج التي تم الحصول علیھا ، المشاكل والصعوبات التي ووجھت ، و الموا

  . االنحراف عن األھداف األصلیة أو البحث ، ووصف خطة البحث المرجوة والخطوات التالیة

اإلنجازات تشمل كال من منتجات العمل، مثل المنشورات والتقارير ، والعروض ، وطرق 

، وبراءات االختراع ، واتفاقات الترخیص ، والنتائج ، مثل البحث ، وقواعد البیانات 

  . التخفیضات في تكالیف اإلنتاج أو التحسینات في تقديم الرعاية الصحیة

التقارير ستعرض وتناقش من قبل الصندوق القطري لضمان االمتثال للمستندات 

لقصور في التقرير المعتمدة من قبل الصندوق القطري واعالم الفائز بالموافقة أو بأوجه ا

  .في موعد ال يتجاوز شھر واحد من تاريخ استالمه من قبل الصندوق

  يوما من انتھاء مدة المشروع ، يجب ان يقدم الفائزون ٩٠ في غضون :التقرير النھائي 

التقرير النھائي بنفس شكل التقرير المعتمد والمقدم من الصندوق القطري، يجب على 

نیة ونسختان من كل المطبوعات والمخطوطات ، والمنشورات الفائز تقديم نسخة إلكترو

  . ، أو أي منتجات موثقة ناتجة عن المنحة



. منتجات البحث يجب أن تكون متفقة مع سیاسة الملكیة الفكرية للصندوق القطري

التقارير ستعرض وتناقش من قبل الصندوق القطري لضمان االمتثال للمستندات 

القطري واعالم الفائز بالموافقة أو بأوجه القصور في التقرير المعتمدة من قبل الصندوق 

في موعد ال يتجاوز شھر واحد من تاريخ استالمه من قبل الصندوق، موافقة الصندوق 

القطري على قبول التقرير الذي يتوافق مع جمیع متطلبات الشكل والمضمون ال يجوز أن 

  .تكون غیر وجیھه

  قطري يحتفظ بحقه في طلب البیانات المالیة المناسبة  الصندوق ال:البیانات المالیة

في أي وقت في غضون مدة الجائزة ، ولكن ال أكثر من مرة واحدة في الشھر ، وھذه 

  .الطلبات ستالئم النتاج نظام حوسبة مالیة شھرية للفائز

  للحصول على القوالب الخاصة بادارة المنح برجاء الذھاب الى الموقع باللغة اإلنجلزية
 

 


