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 :مقدمة

سعت اململكة العربية السعودية إىل رسم رؤية بعيدة املدى لتنمية العلوم والتقنية واالبتكار متثلت يف بناء 
واالبتكار منافسة عاملياً" لتحقق "اقتصاد وجمتمع قائم على املعرفة من خالل منظومة وطنية للعلوم والتقنية 

هـ إىل مصاف الدول املتقدمة يف العلوم والتقنية 3335بذلك هدفها االسرتاتيجي بوصول اململكة حبلول عام 
الدعم املتواصل واملتزايد الذي الطموحة، بعد توفيق اهلل، . ومما يضمن حتقيق هذه الرؤية ، مبشيئة اهللواالبتكار

حفظه اهلل، ورغبتها األكيدة يف حكومة خادم احلرمني الشريفني لتقنية واالبتكار من يتلقاه قطاع العلوم وا
من اقتصاد قائم على املوارد الطبيعية إىل هنضة اقتصادية شاملة حيركها اإلبداع العربية السعودية اململكة حتول 

 سرتاتيجي سليم.اختطيطي لبشرية الوطنية املتنامية ضمن إطار تثمر فيها القدرات اتس واالبتكار

هـ مدينـة امللك عبدالعزيز للعلوم  3311فقد وجه املرسوم امللكي الكرمي الصادر يف عام وعلى هذا األساس، 
والتقنية إىل القيـام "بـاقرتاح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية، ووضع االسرتاتيجية واخلطة الالزمة 

يف هذا السياق بإعداد "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية يف اململكة لتنفيذهـا". وهكذا بدأت منجزات املدينة 
هـ، لتمثل رؤية اململكة 3321يف عام لكرمي العربية السعودية" اليت متت املوافقة عليها من جملس الوزراء ا

نشاط املعتمدة وتوجهاهتا االسرتاتيجية األساسية اليت تضمن تواصل واستمرار اجلهد التنموي لتطوير أوجه 
املنظومة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار، ويف الوقت نفسه، توفر إطارًا تستمد منه األولويات واخليارات 

 والسياسات اليت تناسب كل مرحلة من مراحل التخطيط للتوجه حنو بناء اقتصاد وجمتمع املعرفة.

طة وطنية للعلوم والتقنية واالبتكار اد خإعدمت توجهات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، فقد ولضمان حتقيق 
ينبثق منها عدد من املشاريع اليت يشرتك يف تنفيذها مجيع القطاعات  ( برامج اسرتاتيجية8من )مكونة 

العربية السعودية واليت لمملكة بعيدة املدى لرؤية الاالقتصادية الوطنية العامة واخلاصة ومبا يضمن حتقيق 
اقتصاد وجمتمع قائم على املعرفة من خالل منظومة لبناء " لشريفني، حفظه اهلل، رؤية خادم احلرمني اتعكس 

 مبشيئة اهلل.  ،هـ3335حبلول عام "  وطنية للعلوم والتقنية واالبتكار منافسة عاملياً 
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يأيت إصدار هذه القواعد ضمن سلسلة اإلصدارات اليت تصدرها األمانة العامة للخطة الوطنية للعلوم و 
 ،لخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكارلاإلدارية والفنية واملالية تنظيم اإلجراءات هبدف والتقنية واالبتكار 

 . هامشاريعا و براجمهحتديد التزامات ومسؤوليات األطراف املشاركة يف تنفيذ و 

 واهلل املوفق،،،
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 املفاهيم واملصطلحات: الفصل األول
 أهداف القواعد : املادة األوىل 

 ،لخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكارلاإلدارية والفنية واملالية تنظيم اإلجراءات هتدف هذه القواعد إىل 
 .هامشاريعبراجمها و حتديد التزامات ومسؤوليات األطراف املشاركة يف تنفيذ و 

 املصطلحاتفاهيم و املادة الثانية : امل
 .مامل يقتِض السياق الوارد غري ذلك ،لتالية املعاين املبينة أمامهااملصطلحات وامفاهيم لليكون 

 ملدينة: مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.ا -
 اخلطة الوطنية: اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار. -
 .وطنية للعلوم والتقنية واالبتكاراللجنة اإلشرافية: اللجنة اإلشرافية للخطة ال -
 .اإلشرافيةاللجنة التحضريية: جلنة فرعية منبثقة عن اللجنة  -
 األمانة العامة: األمانة العامة للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار. -
هي الوزارة أو اجلامعة أو اهليئة ذات الشخصية االعتبارية املستفيدة من متويل املشروع البحثي  اجلهة: -

كما ،  ويتم تنفيذ املشروع بصفة أساسية داخل منشآهتا ومرافقهامن قبل اخلطة الوطنية أو التشغيلي 
 .يشمل ذلك األفراد الذين يتم توقيع عقود متويل معهم مباشرة

 اجلهة.بلوم والتقنية الوحدة: هي وحدة الع -
 .الوحدةصاحب الصالحية يف اجلهة:  املسؤول يف اجلهة الذي ترتبط به  -
 اللجنة العلمية: جلنة متخصصة ترتبط بالوحدة ملراجعة وتقومي املشاريع البحثية. -
 اللجنة الفنية: جلنة متخصصة ترتبط بالوحدة ملراجعة وتقومي املشاريع التشغيلية. -
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لعروض املقدمة لشراء املستلزمات د ااواعتم الوحدة لدراسةترتبط بمتخصصة  اللجنة املالية: جلنة -
والتجهيزات املعتمدة للمشروع بالتنسيق مع الباحث الرئيس للمشاريع البحثية أو مدير املشروع 

 للمشاريع التشغيلية.

ذات األولوية االسرتاتيجية ملستقبل التنمية يف اململكة العربية التقنيات االسرتاتيجية: التقنيات  -
 اليت حددهتا اخلطة الوطنية.السعودية 

 .رتبطة بأحد برامج اخلطة الوطنيةالربنامج: جمموعة من املشاريع البحثية أو التشغيلية امل -

 املشروع: ينقسم إىل مشروع حبثي أو مشروع تشغيلي : -

بدراسة موضوع معني بعمق ومشولية ويتطلب تنفيذه مشاركة عدد من املشروع البحثي : يعىن  . أ
 أو تطويرياً :، أو تطبيقياً ، املختصني، وقد يكون حبثاً أساسياً 

حبث أساسي : عمل جترييب أو نظري يتم أساساً للحصول على معرفة جديدة للظواهر  .3
 احلسبان. دون وضع أي تطبيق أو استخدام معني يف، واحلقائق اليت ميكن ادراكها

حبث تطبيقي : يعين بالتحري املبدئي للحصول على معرفة جديدة، وموجه يف  .2
 األساس حنو حتقيق غرض أو هدف عملي. 

حبث تطويري : جهد منظم مستقى من معارف راهنة مكتسبة من البحوث أو  .1
ويهدف إىل ، اخلربات العلمية وموجه حنو انتاج مواد جديدة كمنتجات وأجهزة جديدة

عمليات جديدة وأنظمة وخدمات جديدة أو لتحسني تلك اليت سبق انتاجها إرساء 
 أو إرساؤها حتسيناً جذرياً .

املشروع التشغيلي : مشروع ال يتصف بالطابع البحثي وحيقق أهداف أحد الربامج املعتمدة يف  . ب
قنية ، كاليت تعىن بتطوير أنظمة وسياسات متعلقة بالعلوم والتةاخلطط اخلمسية للخطة الوطني
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حمطات التجارب، وما و احلاضنات، و أو تطوير مرافق حبثية أو خدمية مثل املختربات، واالبتكار 
 مياثل ذلك.

، ويشرتط أن يكون سعودي إدارة وحدة العلوم والتقنية باجلهةعن سؤول : الشخص امل مدير الوحدة -
 .اجلنسية

 . الوحدةأحد برامج إدارة ومتابعة عن سؤول : الشخص امل مدير الربنامج -

 املسؤول عن األعمال اإلدارية واملالية للمشروع.الشخص :  مدير املشروع -

املقرتح البحثي: هو التوصيف العلمي واملنهجي الشامل لطبيعة املشكلة وأمهيتها واألهداف  -
املوضوعة حللها، واالمكانات البشرية املؤهلة، وطرق العمل، واجلدول الزمين للتنفيذ، واإلمكانات 
واالحتياجات الالزمة وتكلفتها املالية لتنفيذ املقرتح املقدم للدعم، وآلية توضح كيفية االستفادة من 

 نتائج وخمرجات هذا البحث واجلهات املرشحة لالستفادة منه.

بقرار من رئيس شكل تجهات متعددة جهة واحدة أو من  ةفرق متخصص وطنية :فرق عمل  -
 .حمددةإلجناز مهمة  اإلشرافيةاللجنة 

 فريق العمل: يشمل فريق العمل مجيع العاملني يف املشروع. -

 الفريق البحثي : يتكون الفريق البحثي من الباحث الرئيس والباحثني املشاركني فقط. -

الباحث الرئيس: شخص مؤهل علميًا وفنيًا يكون هو املسؤول عن األعمال العلمية والفنية يف  -
 املشروع البحثي.

ويكون مسؤواًل عن شروع خص مؤهل علميًا وفنيًا يشارك يف تنفيذ العمل/املالباحث املشارك: ش -
 اجلزء املوكل إليه يف البحث املتعلق مبجال ختصصه وخرباته.

لفريق البحثي  لمساندة والذي يكلف مبهام تنفيذية مساعد باحث: الشخص املؤهل فنيًا وعلميًا 
 .اليت يتطلبها املشروع من األعمالوغريها ومجع البيانات كإجراء التجارب والتحاليل 
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طالب الدراسات العليا : الطالب املسجلون لدراسة املاجستري أو الدكتوراه أو ما يعادهلا يف  -
واليت ليس لديها برامج دراسات عليا ويف  يف اجلامعات الناشئة جامعات وكليات اململكة أو املبتعثني

عالقة مباشرة مبا يوكل إليهم من عمل يف  وتكون جماالت دراساهتم ذات، حاالت خاصة ومربرة
 . املشروع

طالب املرحلة اجلامعية : الطالب اجلامعيون أو من هم يف مستواهم يف مرحلة ما قبل احلصول على  -
  شروع.الشهادة اجلامعية ) البكالوريوس أو ما يعادهلا ( الذين يكون لدراستهم عالقة بامل

التأهيل واخلربة واملمارسة العلمية والتقنية إلجناز األعمال  الفنيون: األشخاص الذين يتوافر لديهم -
 شروع.الفنية املطلوبة يف امل

اإلداريون: األشخاص املؤهلون للقيام باألعمال اإلدارية املختلفة مثل النسخ، وأعمال السكرتارية،  -
 وأعمال احملاسبة، واألعمال التنسيقية.

 املهنيون: األشخاص املهرة من احلرفيني. -

 . يف جمال ختصص املشروع املستشار: الشخص املؤهل  لتقدمي خدمات أو دراسات استشارية -

مخسة( أعضاء من ذوي خربة واختصاص يف جمال  -فريق املراجعة: فريق عمل يتكون من )ثالثة  -
 املشروع التشغيلي وذلك ملراجعة مقرتحات املشاريع. 

 املشروع وفقاً للمتطلبات املكلف هبا.احملكم: اخلبري املكلف بتقومي أداء مراحل إجناز  -

املشاريع البحثية، وتقاريرها مقرتحات تعاقد معها للقيام بتحكيم يتم الالتحكيم الدويل: جهة دولية  -
 السنوية والنهائية.الفنية 

التمويل: الدعم املايل الذي تقدمه اخلطة الوطنية إىل اجلهة لتنفيذ املشروع احملدد يف إطار املشاريع  -
 املقرة من قبل اللجنة اإلشرافية وفقاً ملواد هذه القواعد.
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والباحث الرئيس أو يف اجلهة عقد مشروع حبثي: الوثيقة النظامية اليت توقع بني صاحب الصالحية  -
 مدير املشروع لتنفيذ املشروع البحثي.

لتنفيذ مشروع  ةعقد مشروع تشغيلي: الوثيقة النظامية اليت توقع بني املدينة وبني اجلهة املستفيد -
 تشغيلي ضمن برامج ومشاريع اخلطة الوطنية.

 مدة املشروع: املدة الزمنية املقررة لتنفيذ املشروع. -

 للخطة الوطنية.األمانة العامة النماذج: النماذج املعتمدة من قبل  -

وحدات المت إقرارها من اللجنة اإلشرافية وعممت على اجلهات و ضوابط :  ضوابط األمانة العلمية -
  التابعة هلا.

 .وغريها تشمل املؤمترات، والندوات، وورش العمل، وامللتقيات العلميةو :  للقاءات العلميةا -
 ات اللقاءات العلمية.جلس ورئاسة علميةتشمل األوراق وامللصقات ال :علميةال اتشاركامل -
 .لكرتونية الريمية للخطة الوطنيةالبوابة اإللكرتونية للخطة: البوابة اإل -
تصرف واليت  امليزانية املعتمدة للمشاريعاملضافة على % 7ويقصد هبا نسبة املصروفات اإلدارية:   -

  .باجلهةاملدعمة مقابل متابعة املشاريع  للوحدة
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 اإلدارية والفنيةالفصل الثاين: املهام 
 املادة الثالثة : املهام اإلدارية والفنية للجنة اإلشرافية 

للخطة الوطنية اإلشراف العام على إعداد ومتابعة تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية واخلمسية  اإلشرافيةتتوىل اللجنة 
وضمان ، وتركيز اجلهود، ىل منع االزدواجيةإمبا يفضي ، و للعلوم والتقنية واالبتكار على املستوى الوطين

 ص املهام الرئيسة للجنةوتتلخ التنسيق والتكامل بني أوجه نشاط اجلهات املختلفة يف تلك اجملاالت.
 يف اآليت :  اإلشرافية

وإعداد اخلطط ، اإلشراف على تطوير ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار .3
 نتائجها، وتقييمها. تطبيقتها، و ومتابع، الالزمة لتنفيذهااخلمسية للعلوم والتقنية واالبتكار 

مع خطط التنمية الوطنية بني اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار والتكامل تنسيق ضمان ال .2
 واخلطط االسرتاتيجية القطاعية. 

 .الوطنية التنسيق مع وزارة املالية حول موازنات برامج ومشروعات اخلطة .1
 . يةالوطن أولويات املشاريع وموازناهتا اليت يتقرر االلتزام هبا خالل السنوات املالية للخطة اعتماد .3
 واحلد من االزدواجية.  تكامل أوجه النشاط البحثي بني املدينة واجلامعات واجلهات األخرىضمان  .5
 .الوطنية مشاريع اخلطةتنفيذ رفع مستوى أداء ومشاركة القطاع اخلاص يف  .1
 تكوين اللجان الفرعية وفرق العمل الوطنية الالزمة. .7
 ة.اعتماد دراسات وعناصر ومراحل إعداد اخلطط اخلمسي .8
 اإلشراف على إعداد وتطوير آليات متابعة ومراقبة تنفيذ املشاريع. .9

 .الوطنية ملنهج واجلدول الزمين املعد للخطةمع اخطوات العمل استقامة التأكد من  .31
 .اعتماد املشاريع املقبولة للدعم وفقاً للميزانيات املخصصة هلا .33
 ملشاريع اخلطة الوطنية.وضع اآلليات الالزمة لتسويق منتجات البحث والتطوير  .32
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 املادة الرابعة : املهام اإلدارية والفنية للجنة التحضريية 
والتأكد من تلبية مجيع  اإلشرافيةلجنة التحضريية القيام جبميع األعمال التحضريية واملساندة للجنة لتتوىل ا

  ا يلي: الرئيسية للجنة التحضريية ممهام كون املوتت .احتياجات سري عملها
 .راراهتاقتنفيذ ومتابعة اللجنة اإلشرافية التحضري الجتماعات  .3
 شرافية يف جماالت اختصاصها. توفري املعلومات اليت حتتاجها اللجنة اإل .2
 . ق العمل الوطنية للجنة اإلشرافيةاقرتاح أعضاء اللجان الفرعية وفر  .1
 توضيح األهداف والتوجهات االسرتاتيجية للجهات املعنية.  .3
 الفنية للجهات يف إعداد عناصر التخطيط املختلفة. املشورة تقدمي  .5
والتأكد من توافقها مع رؤية ، والتنسيق فيما بينها، مراجعة الربامج واملشاريع اليت تقدمها اجلهات .1

 وتوجهات اخلطة ورفعها للجنة اإلشرافية إلقرارها. 
 تنفيذ أحباث برنامج التقنيات االسرتاتيجيةاعتماد ومتويل ومتابعة التوصية بـإدارة اجراءات التقدمي و  .7

 للخطة. 
وإعداد التقارير اخلاصة بتقومي األداء متضمنة االجراءات ، املتابعة الدورية ملدى تقدم وتنفيذ اخلطط .8

 التصحيحية الضرورية ورفعها للجنة اإلشرافية. 
اد السياسات واخلطط واالستفادة منها يف اعد، للخطة الوطنيةحتليل نتائج البيانات اإلحصائية  .9

 مبختلف أنواعها. 
تفعيل نتائج البيانات االحصائية الكمية والنوعية ملؤشرات العلوم والتقنية واالبتكار يف وضع الرؤية  .31

 بعيدة املدى ويف إعداد اخلطط االسرتاتيجية املتعلقة هبا. 

 املادة اخلامسة : املهام اإلدارية والفنية لألمانة العامة
ة للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار هي وحدة إدارية ترتبط تنظيميا برئيس املدينة، األمانة العام

الالزمة ملساعدة اللجنة اإلشرافية واللجنة التحضريية واالستشارية لقيام بكافة املهام التنفيذية لمت إنشائها 
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وتتلخص  .تنفيذ اخلطة الوطنيةسيق ومتابعة للخطة الوطنية على أداء مهامهما لإلشراف والتخطيط والتن
  املهام اإلدارية والفنية لألمانة العامة فيما يلي:

خلطة الوطنية وتقدمي امتابعة سري العمل باملشاريع املنفذة باجلهات احلكومية واجلامعات ضمن  .3
 عند احلاجة.الالزمة املشورة الفنية واإلدارية 

الوطنية املكلفة بالقيام بأعمال حتددها اللجنة  األشراف وتنسيق أعمال اللجان الفرعية وفرق العمل .2
 اإلشرافية أو التحضريية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار.

لجنة إىل التوصيات الاستالم ومراجعة واستكمال إجراءات حتكيم مقرتحات املشاريع ورفع  .1
 التحضريية.

اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية ة ضمن املدعملمشاريع واملالية لاستالم ومراجعة التقارير الفنية  .3
 لجنة التحضريية. التوصيات إىل ال واالبتكار، ورفع

 للجنة التحضريية.إىل ا التوصيات متابعة وتقييم تقارير األداء السنوية للوحدات ورفع .5
 ار.تقدمي املشورة الفنية للجنة اإلشرافية واللجنة التحضريية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتك .1
إعداد األنظمة والتنظيمات الالزمة لضمان تنفيذ مشاريع اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار  .7

 .ورفعها التوصيات إىل اللجنة التحضريية مبهنية وجودة عالية
   نشر املعرفة وتوعية اجملتمع باخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار .8

  باجلهة لصاحب الصالحيةوالفنية املادة السادسة : املهام اإلدارية 
 . باجلهة إصدار قرار إنشاء وحدة العلوم والتقنية .3
 . باجلهة إصدار قرار تعيني مدير وحدة العلوم والتقنية .2
 .املدعمة للجهة  اعتماد التوظيف على املشاريع .1
حىت لاير و ( مليون 3عن )اليت تزيد الصرف وتوقيع الشيكات واعتماد العروض وتوقيع العقود املالية  .3

 . مليون لاير( 5)
 ميكن لصاحب الصالحية تفويض بعض مهامه ملدير الوحدة. .5

 دير الوحدةاإلدارية والفنية ملهام املاملادة السابعة: 
 . وفق املهام املوكلة هلا وحدةالاالشراف العام على  .3
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 . من اجلهة ملتطلبات التقدمي املشاريع البحثية والتشغيلية املقرتحةالتأكد من استيفاء  .2
  . اإلشراف املايل على الوحدة وفق الصالحيات احملددة يف القواعد .1
 .املدعمة للجهة ذات الصلة باملشاريعاللقاءات العلمية اعتماد االنتداب والتدريب واملشاركة يف  .3
  تقدمي تقارير األداء السنوية للوحدة إىل األمانة العامة.  .5

 والفنية للوحدة واملالية : املهام االدارية  ثامنةاملادة ال
نشاؤها يف اجلهة، وتكون مسؤولة مباشرة عن تنفيذ إوحدة العلوم والتقنية وحدة متخصصة يتم  .3

وادارة الربامج واملشاريع ذات العالقة  بتخطيطالوحدة  عىنوت   .املهام اإلدارية والفنية واملالية للمشاريع
وضمان تناسقها مع أولويات وتوجهات اخلطة ، وتطويرها، بأوجه النشاط العلمي والتقين يف اجلهة

ويتم جتهيزها بكامل الوسائل واالحتياجات ، مع األمانة العامةمباشرة وترتبط الوحدة  .الوطنية
  التالية: فنيةالضرورية ألداء مهامها االدارية واملالية وال

 تشكيل جلان علمية ملراجعة املشاريع قبل رفعها لألمانة العامة. -
اإلشراف االداري والفين على برامج ومشاريع اخلطط اخلمسية للعلوم والتقنية يف اجلهة التابعة  -

 هلا. 
املطلوبة العمل كنقطة اتصال مع األمانة العامة، وموافاهتا بالتقارير والبيانات واملعلومات الالزمة و  -

 عن املشاريع. 
واملشروعات العلمية والتقنية للجهة يف ضوء توجهات ، والربامج، واالسرتاتيجيات، وضع اخلطط -

 وأولويات اخلطة الوطنية.
 وضمان حتقيقها ألهدافها.، متابعة تنفيذ الربامج واملشاريع -
املدعمة شاريع ن املعالناجتة امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع التأكد من التزام الباحثني بـحقوق  -

 .الوطنية اخلطةمن 
، والتعرف على الفرص املتاحة يف االتفاقيات الدولية، متابعة املستجدات العلمية والتقنية -

 واستثمارها وتطويرها اىل برامج ومشاريع حمددة املعامل واألهداف. 
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 االستفادة الكاملة من االمكانات والتجهيزات املتوفرة باجلهة.  -
واالستشارات ، والتدريبية، واملنح البحثية، والفنية، ستفادة الكاملة من املساعدات العلميةاال -

واملنظمات العلمية الدولية لتنمية القدرات البشرية يف ، وغريها مما تقدمة االحتادات واهليئات
 اجلهة.

 تقدمي اخلدمات العلمية والتقنية للباحثني. -
 الية ومستندات الصرف املقدمة واستيفاء املالحظات عليها. مراجعة وتدقيق التقارير الدورية امل -
 التأكد من توفر املستندات املؤيدة للصرف عند صرف االستحقاقات املختلفة. -
 عدم جتاوز امليزانيات املعتمدة للمشاريع.  -
 من مؤسسة النقد.  ةالوارداملبالغ مطابقة رصيد حساب املشاريع مع  -
 لشروط املشروع. متابعة تنفيذ امليزانية طبقاً  -
  ملشاريع.إعداد السجالت والنماذج املالية املتعلقة مبتابعة العمل با -
 من االمانة العامة.  الربنامج املايل املعتمدضمن تسجيل العمليات املالية  -
 تدريب حماسيب املشاريع وتوجيههم وتزويدهم بالتعليمات املتعلقة بعملهم  -
، تفصيل املشاريع(، حساب ختامي، )جدول شهريإعداد تقارير مالية دورية عن الوحدة  -

 ورفعها لألمانة العامة.
 متابعة تطبيق ضوابط األمانة العلمية. -

 املهام اإلجرائية واملالية للمشاريع البحثية .2
 .اإللكرتونية للخطة الوطنيةمن خالل البوابة املشاريع املقدمة من الباحثني مقرتحات استقبال  -
رة عن وابط الواردة يف هذه القواعد والتعاميم الصاداملشاريع للضمقرتحات التأكد من استيفاء  -

 .مةاألمانة العا
والتأكد من استيفائها من قبل اللجنـــة العلمية التـــابعة للوحــــدة املقرتحة فحـــص وتقومي املشاريع  -

 إىل األمانة العامة.ملتطلبات التقدمي 
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  إىل األمانة العامة لدراستها.ملتطلبات التقدمي ستوفية امل املقرتحةإرسال املشاريع  -
اريع املدعمة املستوفية ملتطلبات التقدمي إىل األمانة مشلل ةالياملو  ةفنيال ةسنويالرير اتقرفع ال -

 العامة.  
خماطبة الباحثني إلرسال اخلطط التفصيلية املتابعة الفنية واملالية للمشاريع املدعمة للجهة شاملة  -

مت قبوهلا من اللجنة اإلشرافية، ودراستها، ومراجعتها، والتأكد من استكمال  للمشاريع اليت
 .النماذج واألوراق الالزمة

ساب التنسيق مع األمانة العامة ملتابعة طلب الدعم املرفوع لوزارة املالية حىت يتم إيداعه يف احل -
 .املخصص لذلك يف مؤسسة النقد

عن  اتقل ميزانيته يتال للمشاريعالباحث الرئيس مع البحثي املشروع تنفيذ إعداد وتوقيع عقد  -
  تزويد األمانة العامة بنسخة منها.و ، وفقاً لنماذج العقود املعتمدة من األمانة العامة مليون لاير

  املالية للمشاريع التشغيليةو املهام اإلجرائية  .1
اخلمسية للعلوم  إعداد مقرتحات املشاريع التشغيلية حسب الربامج املعتمدة للجهة يف اخلطط -

 والتقنية واالبتكار.
إرسال تفاصيل املشاريع املقرتحة حسب األولوية ووفقًا للنماذج املعتمدة إىل األمانة العامة  -

 لدراستها.
جراء التعديالت الالزمة على مقرتح املشروع التشغيلي وفقًا لتوصيات فريق املراجعة لألمانة إ -

 العامة.
وخطة عمل ، تفصيلية شاملة املواصفات الفنية ومتطلبات املشروعالرفع لألمانة العامة بدراسة  -

بعد موافقة اللجنة اإلشرافية على مقرتح  ،(PMP)تنفيذية وفقًا ملنهجية إدارة املشاريع 
 املشروع.

متابعة طلب الدعم مع األمانة العامة املرفوع لوزارة املالية حىت يتم إيداعه يف احلساب املخصص  -
 قد.لذلك يف مؤسسة الن
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 ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع الربامج املعتمدة للجهة يف اخلطة خالل العام. -
رفع التقارير السنوية الفنية واملالية للمشاريع املدعمة املستوفية ملتطلبات التقدمي إىل األمانة  -

 العامة.
 أو من ميثلها يف حالة طلب ذلك.التحضريية تقدمي عرض عن سري املشاريع للجنة  -

 ت املالية ملدير الوحدةالصالحيا .3
ن مليون لاير وفقا عميزانيتها اليت تقل املشاريع الباحث الرئيسي لتنفيذ مع اعداد وتوقيع املشروع  -

 املعتمدة من األمانة العامة للخطة. لنماذج العقود

تقل املوافقة على الصرف وتوقيع الشيكات واعتماد العروض وتوقيع العقود املالية لألمور اليت  -
 مليون لاير.( 3)عن قيمتها 

%( 7املوافقة على صرف املتطلبات اإلدارية والفنية للوحدة من حساب املصروفات اإلدارية ) -
  الصرف املمنوحة له. وفقا لصالحياتامليزانية املعتمدة للمشروع املضاف على 

كلما   هاتعويضويتم مائة ألف لاير، ( 3)اعتماد صرف سلفة مستدمية ملدير الربنامج ال تتجاوز  -
 .بعد تقدمي املستندات املؤيدة للصرف ملراجعتها وتدقيقها من قبل الوحدة االنتهاءقاربت على 

، ، ويتم لايرألف  (11)عتماد صرف سلفة للباحث الرئيس أو مدير املشروع ال تتجاوز ا -
دقيقها من تعويضها كلما قاربت على االنتهاء بعد تقدمي املستندات املؤيدة للصرف ملراجعتها وت

 قبل الوحدة.
ألف ( 51)ال تتجاوز للباحث الرئيس أو مدير املشروع جيوز عند الضرورة صرف سلفة مؤقتة  -

لاير كحد أقصى وتسدد فور انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله، وجيب عدم صرف سلفة 
 اخرى ما مل تسدد سابقتها.

 آليات الصرف يف وحدات العلوم والتقنية .5
املني هبا كأحد الفرق البحثية حبيث ختضع آلليات الصرف املتبعة يف تعامل الوحدة والع -

 املشروعات.
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باحث رئيس، ومدراء الربامج كباحثني مشاركني، وميكن االستعانة كمدير الوحدة  امل يع -
سواء من داخل اململكة أو اللقاءات العلمية باخلربات املطلوبة يف األعمال األخرى مثل 

 كمستشارين.خارجها، ويعاملون  
 تني للعمل يف الوحدة.أ حيق اجلمع بني مكافال -
%( من 7ميكن تأمني متطلبات الوحدة ومشرتياهتا من خالل حساب املصروفات اإلدارية ) -

ما ورد يف الصالحيات اإلدارية ملدير مراعاة  مع امليزانية املعتمدة للمشاريعالنسبة املضافة على 
 الوحدة.

، وتصرف ة اليت ختدم برامج اخلطة الوطنيةلعلمية والتدريبيات القاءتقوم الوحدة بتنظيم ال -
 املصروفات اإلدارية. حساب التكاليف من 
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 رفــــة والصـــامليزاني :لث ثاالفصل ال
  على املشاريع الصرف ضوابط تاسعة :الاملادة 
متابعة  لوحدة مقابلمدعم يف حساب ا كل مشروعامليزانية املعتمدة لمن  (%7)إضافة يتم  .3

 املشاريع باجلهة.
 صاحب الصالحية وفقاً للضوابط التالية:باجلهة على دة تماملشاريع املععلى الصرف تقع مسئولية  .2

  .وقبوهلما تقدمي التقارير الفنية واملالية السنويةبعد صرف اعتمادات السنة الثانية للمشروع يتم  -
لصرف املكافآت للفريق البحثي  واملاليةسنوية والنهائية الفنية يشرتط اعتماد التقارير ال -

 .واملشاركني ومدير املشروع
 مكافآت الفريق البحثي عن فرتات متديد املشروع.يتم صرف ال  -
 .ي من املشاركني يف الفريق البحثيال يتم اجلمع بني مكافأتني يف مشروع واحد أل -
, الباحث الرئيسي و يف فريق البحث )الباحثجيب أن ال يتجاوز جمموع ما يتقاضاه أي عض -

من املكافآت املخصصة للمشاريع البحثية املشارك هبا مكافأة ثالثة  ومدير املشروع( ،املشارك
 مشاريع يف الشهر الواحد.

املستشار بعد تقدمي تقرير شامل من الباحث الرئيس للوحدة مبا مت  اةتم اعتماد صرف مكافي -
 اجنازه خالل هذه االستشارة, وقبوله من قبل الوحدة.

ال جيوز تأمني السيارات من ميزانية املشروع, وميكن يف حالة الضرورة استئجارها حسب املدة  -
 .الزمة لذلك بعد موافقة الوحدة لا
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 الصرف: صالحيات  العاشرةاملادة 
حتدد صالحيات الصرف وتوقيع الشيكات واعتماد العروض وتوقيع العقود وتعميد املوردين وفقاً  .3

 للتايل:
 املنصب حدود صالحية االعتماد املخول بالتوقيع

 الباحث الرئيس/ مدير املشروع
 لاير  11،111حد أقصى  

الباحث الرئيس/ مدير 
 املشروع 

وحىت  – 11،111أكثر من  بالوحدةمدير الوحدة واملسؤول املايل 
 مدير الوحدة لاير  3111،111

مليون  5وأقل من  –مليون أكثر من  صاحب الصالحية ومدير الوحدة
 لاير 

رئيس اجلهة أو من 
 ميثله

صاحب الصالحية ومدير الوحدة 
 واملسؤول املايل بالوحدة.

 منافسة مليون 5

 : ضوابط توفري املستلزمات احلادية عشراملادة 
 لاير ( ألف 11)املستلزمات اليت ال تزيد قيمتها عن  .3

التجهيزات من قبل الباحث الرئيس سواء من داخل او خارج يتم الشراء املباشر للمستلزمات و  -
 . اململكة

لاير فقط، كما جيب أن تكون مقصورة على  ( ألف11)جيب أن ال تزيد قيمة املشرتيات عن  -
 ليت يتم شراؤها بكميات صغرية ويف حاالت الضرورة اليت ال حتتمل التأخري.األصناف ا

 .لايرمليون ( 3لاير وتقل عن )ألف ( 11املستلزمات اليت تزيد قيمتها عن ) .2
 يتم رفع طلب شراء املستلزمات والتجهيزات مع ثالثة عروض للوحدة لتقوم باإلجراءات التالية: -

للمشاريع التشغيلية(  –الباحث الرئيس )مدير املشروع تكليف جلنة للمشرتيات تتكون من  -أ
 اعتماد العرض األنسب. وأعضاء من اللجنة املالية لدراسة العروض و
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للمشاريع التشغيلية( وفقًا للنماذج املعتمدة يف اجلهة –يقوم الباحث الرئيس )مدير املشروع  -ب
يد و توقيعه وارساله اىل بتحديد أسم الشركة ذات العرض االنسب و رقم العرض و مدة التور 

 الوحدة

 إعداد خطاب تعميد للموردين بتأمني األجهزة و املستلزمات من قبل مدير الوحدة. -ت

بعد تعميد املورد يقوم بتوريد املطلوب خالل املدة احملددة , وجيب على الشركة املوردة أن  -ث
تشغيلية( لتقدميها اىل للمشاريع ال–ترسل الفاتورة األصلية اىل الباحث الرئيس )مدير املشروع 

 الوحدة.

بعد استكمال إجراءات التوريد واالستالم والتسليم واالوراق النظامية للشركة وفقًا لألنظمة  -ج
 املتبعة يف اجلهة , تصرف مستحقاهتا عن طريق الوحدة.  

  لاير مليون ( 5لاير وتقل عن )مليون ( 3املستلزمات اليت تزيد قيمتها عن ) .1
يف بع , يت  لايرمليون ( 5 وتقل عن )لايرمليون ( 3املستلزمات اليت تزيد قيمتها عن )األجهزة و  -

 العروض وتعميد املوردين واعتماد اعتمادباستثناء أن  املادة،تأمينها االجراءات الواردة يف هذه 
باإلضافة إىل عمل عقد بني الشركة ، صاحب الصالحيةصرف املستحقات جيب أن يعتمده 

 . الصالحيةصاحب و  املوردة 
تسدد دفعات العقود أو أي مستحقات ألطراف خارجية عن طريق الوحدة بعد استكمال  -

 . صاحب الصالحيات مجيع االجراءات النظامية املتبعة يف اللجة مع مراعات صالحيات 
 لاير مليون ( 5املستلزمات اليت تزيد قيمتها عن ) .3

, فيجب أن مليون لاير( 5)مواد تفوق قيمتها  أو و مستلزماتأأجهزة إذا تطلب املشروع توفري  -
 املعمول هبا يف اجلهة.لألنظمة تتم عملية الشراء عرب طرحها يف منافسة عامة وفقاً 

   : ضوابط تقدمي عروض املشرتيات نية عشرالثااملادة 
عروض على مدير املشروع للمشاريع التشغيلية بتقدمي ثالثة للمشاريع البحثية و يلتزم الباحث الرئيس  .3

 الف لاير.( 11), إذا زادت عن االقل لشراء املستلزمات اليت حيتاج اليها املشروع
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بتقدمي عرض وحيد إذا  مدير املشروع للمشاريع التشغيلية و للمشاريع البحثية الباحث الرئيس يكتفي  .2
مع يف هذه احلالة يرفع بعرض الشركة املمثلة, و كان هناك وكيل حصري للمستلزمات املطلوبة. 

 اثبات حصرية وكالة الشركة هلذه املستلزمات مرفقاً خبطاب يشرح هذه احلالة.
ما ورد  مراعاة تتوىل الوحدة ما يلزم للحصول على تعميد تامني املستلزمات بعد دراسة العروض مع .1

 . من هذه القواعدعشر احلادية  يف املادة
 قبل الوحدة.ال ميكن شراء املستلزمات إال بعد احلصول على التعميد من  .3

  التجهيزات املقدمة يف املشروع: طلب تغيريثالثة عشر الاملادة 
, جيب على املقرتحبحثي املشروع الأجهزة غري اليت وردت ضمن  تأمنيإذا تطلب املشروع  .3

 إتباع اإلجراءات التالية: مدير املشروع للمشاريع التشغيليةللمشاريع البحثية أو الباحث الرئيس 
 مربراً دواعي هذا التغيري, ومزوداً مبعلومات تفصيلية عن االجهزة البديلة.، بالتغيريتقدمي طلب  -
 .الوحدة دراسة الطلب والرد عليه تتوىل -
من احلادية عشر املادة تتبع القواعد املنصوص عليها يف  يف حالة املوافقة على طلب التغيري, -

 نية بند االجهزة االمجالية للمشروع. , على ان ال يرتتب على الطلب تغيري يف ميزاهذه القواعد
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 رىـــــــأخضوابط : رابع لفصل الا
 حثا: التزامات الب الرابعة عشرملادة ا

 يلي: مبا بااللتزاميتعهد الباحث  .3
من اللجنة اإلشرافية العلمية الصادرة  األمانةضوابط  -

(http://www.kacst.edu.sa/en/about/stnp/Pages/forms.aspx).   
ملخرجات البحث والتطوير ملشاريع اخلطة الوطنية للعلوم لملكية الفكرية الشاملة لسياسة ال -

من اللجنة اإلشرافية  الصادرة والتقنية واالبتكار 
(http://www.kacst.edu.sa/en/about/stnp/Pages/forms.aspx).   

 أجزاء أو احلية املخلوقات مع التعامل عند " احلية املخلوقات على البحث أخالقيات ظامن -
 .الوراثية مادهتا أو منها

(http://www.kacst.edu.sa/ar/depts/bioethics/1/Regul/Bioethic.Rgl.fin.bks.pdf( . 
 ورد عالية. اإلخالل مبارتتبة على يتحمل الباحث كامل التبعات امل .2

 : النشر العلميامسة عشر اخلاملادة 
إذا مل يصنف املشروع ضمن املشاريع السرية، وعند الرغبة يف نشر بعض أو كل نتائج املشروع،  .3

شاركني يف املشروع، أواًل يراعى 
 
وتسجيل براءات االخرتاع محاية حقوق امللكية الفكرية للجهة وامل
 املنبثقة من املشروع قبل الشروع يف النشر العلمي. 

جيب أن يتضمن أي نشر، منبثق عن املشروع أو يعتمد على بعض نتائجه، االعرتاف بإسهامات  .2
 .وع مبا يف ذلك دور اخلطة الوطنيةاألفراد واجلهات املشاركة يف املشر 

عند نشر نتائج املشروع البحثي يف أوراق علمية أو وع الوطنية للمشر  ةاخلطجيب االعرتاف بدعم  .1
مت دعمة من قبل شروع هذا امل"  وفقًا للصيغة التالية: اصدارات اخرىلقاءات علمية أو أي 

http://www.kacst.edu.sa/ar/depts/bioethics/1/Regul/Bioethic.Rgl.fin.bks.pdf
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برنامج التقنيات االسرتاتيجية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار يف اململكة العربية السعودية 
 ".(XXXرقم )

بذلك عند بداية املشروع  اً إطالع اآلخرين على نتائج املشروع إال إذا كان مصرحال يتم نشر أو  .3
 أو مت أخذ موافقة مسبقة. 

للجهة حق حجب نشر نتائج املشروع إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، وتعد من التقارير  .5
 السرية. 

املعلومات  قواعدالدوريات العلمية الواردة يف جيب اختيار  ,يةالبحثاملشاريع عند نشر نتائج  .1
 وغريها من قواعد املعلومات العاملية. ،ISI  ،SCOPUSمثل العاملية 

يف حالة حاجة املشروع إىل إجراء جتارب على املخلوقات احلية أو البيئة فيجب احلصول على  -
لية ؤو أية مساألمانة العامة تصاريح من اجلهات املعنية قبل الشروع يف إجراء التجارب وال تتحمل 

 جتاه إجراء مثل هذه التجارب.

 : املسئولية جتاه االضراردسة عشر ساالاملادة 
سدية و االضرار اجلأ, أي مسئولية مالية, او نظامية فيما يتعلق باحلوادثالعامة تتحمل االمانة  ال .3

البحث الذي , أو أي مطالبات ناجتة عن نشاط أو جتارب أجريت يف واملرضية, أو خسائر بشرية
ملستفيدة من املنحة , سواء كانت تلك االضرار واملطالبات أو بعضاً منها ختص اجلهة ادعمته األمانة
وعلى الباحث الرئيس احلصول على الرتاخيص واملوافقات الالزمة من اجلهات املعنية  أو طلبًا آخر،

 . يوان أو البيئةب قد يكون هلا تأثريات سلبية على االنسان أو احلال جراء أي جتار 

 ات وسرية املعلومات: مجع املعلومسابعة عشر الاملادة 
 وسريتها مجع املعلومات .3

إذا تضمن البحث استخدام استبانات جلمع املعلومات فإن الباحثني يتحملون املسئولية الكاملة  -
وعدم اإلحياء لألفراد  األمانة العامةدون أية مسئوليات على  املشروعجبمع املعلومات اخلاصة ب



 

 

- 23 - 

 

، ويفضل يف حالة حاجة األمانة العامة اخلاضعني لالستبانة بأهنم جيمعون املعلومات لصاحل 
إىل مجع معلومات أن يشار لذلك يف مقدمته، ويف حالة الضرورة يطلب الباحث شروع امل

اخلطة الوطنية ارة اليمها يف االستبانات، وال يعين دعم على اإلش األمانة العامةالرئيس موافقة 
 موافقتها على خطة املسح أو حمتوى االستبانة أو طرق جتميع املعلومات.مشروع لل

 املعلومات السرية .2
تشمل املعلومات السرية كافة البيانات والتفاصيل، وخطط العمل وتشكيل فريق العمل،  -

رية، واملكاتبات، واملطبوعات الداخلية، واالستشارات، واملستندات الفنية، واملالية، واإلدا
ومضابط االجتماعات، والنماذج، والتصميمات، واملقرتحات، واإلجنازات، وخمرجات املشروع 
البحثي، ومدخالته، واالخرتاعات اليت قد يتم التوصل إليها، وكذلك بيئة العمل واملخططات 

 لجنة أو األمانة أو املشروع البحثي.التنفيذية وآليات ضبط وإدارة اجلودة لدى ال
تكون كل املعلومات اخلاصة باملشروعات املقدمة سرية وفقاً لألنظمة املعمول هبا باململكة العربية  -

السعودية، وال جيوز للعاملني بالوحدة اإلدالء هبا أو بعض منها للغري بأية طريقة كانت، إال 
 .العامةبإذن كتايب مسبق من األمانة 

 السريةمدة  .1
اليت مل يتم قبوهلا مخس سنوات من الواردة مبقرتحات املشاريع االلتزام بسرية املعلومات يكون  -

 .تاريخ تقدمي الطلب
للمشروعات املقبولة منذ تاريخ تقدمي الطلب وملدة مخس الواردة يكون االلتزام بسرية املعلومات  -

 سنوات تالية لتاريخ االنتهاء الكامل من املشروع.

 املعدات : ملكية األجهزة والتجهيزات و ثامنة عشر لااملادة 
األجهزة والتجهيزات واملعدات اليت مت تأمينها أو تصنيعها للمشروع من الدعم املقدم تكون  .3

ويلتزم الباحث الرئيس شروع يف عهدة الباحث الرئيس الستخدامها طوال مدة تنفيذ املمشروع لل
 .لتكون ملكاً هلا وتسليمها للجهة بعد االنتهاء باحملافظة على صيانتها وسالمتها
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 : يف حالة عدم ورود نصالتاسعة عشر املادة 
املدينة أو أية يف معتمدة قواعد ما ورد من  قواعديطبق بشأن ما مل يرد فيه نص خاص يف هذا ال .3

 .للجنة اإلشرافيةمن ايصدر من قرارات  معمول هبا يف اجلهة، أو ماقواعد 

  القواعد: حق تفسري أو تعديل بنود  العشروناملادة 
التنظيمات القواعد، وتعد القرارات و  هللجنة اإلشرافية وحدها حق تفسري أو تعديل أي من بنود هذ .3

 .ل يف املشاريع جزء ال يتجزأ منهااخلاصة بتنظيم سري العمالصادرة عن اللجنة اإلشرافية و  اإلحلاقية

  العمل بالقواعد :ادية والعشرون املادة احل
للعلوم والتقنية واالبتكار, اعتباراً  من اخلطة الوطنيةاملدعمة كافة املشاريع القواعد على   يعمل هبذه .3

من تاريخ إقرارها, وحتل هذا القواعد حمل القواعد والتعليمات السابقة ويلغى كل ما يتعارض معها 
 من أحكام أو استثناءات.

 أو حسب ما تقتضي احلاجة.من تاريخ صدورها ختضع هذه القواعد للتحديث كل مخس سنوات  .2

 واهلل املوفق،،،


