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 املفاهيم واملصطلحات
 يكون للمفاهيم واملصطلحات التالية املعاين املبينة أمامها، مامل يقتِض السياق الوارد غري ذلك.

 املدينة: مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. -
  .2030: برنامج يساهم يف حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية (2020) برنامج التحول الوطين -
ية ضمن برنامج التحول الوطين للمملكة العرب املعتمد أحباث العلوم األساسيةالربنامج: برنامج  -

 (2020السعودية )
ل املشروع تفيدة من متوياجلهة: هي اجلامعة أو املؤسسة البحثية ذات الشخصية االعتبارية املس -

آهتا ، ويتم تنفيذ املشروع بصفة أساسية داخل منشأحباث العلوم األساسية البحثي ضمن برنامج 
 ومرافقها.

ة، متخصصة يتم إنشاؤها يف اجلهإدارية وحدة هي و  الوحدة: هي وحدة العلوم والتقنية باجلهة. -
عىن الوحدة واملالية للمشاريع البحثية. وت   وتكون مسؤولة مباشرة عن تنفيذ املهام اإلدارية والفنية

بتخطيط وادارة الربامج واملشاريع البحثية ذات العالقة بأوجه النشاط العلمي والتقين يف اجلهة، 
وتطويرها، وضمان تناسقها مع أولويات وتوجهات الربنامج. وترتبط الوحدة مباشرة مع املدينة، 

 .هامها االدارية واملالية والفنيةالضرورية ألداء م ويتم جتهيزها بكامل الوسائل واالحتياجات
 صاحب الصالحية يف اجلهة: املسؤول يف اجلهة الذي ترتبط به الوحدة. -

اللجنة العلمية: جلنة علمية متخصصة ترتبط بوحدة العلوم والتقنية باجلهة ملراجعة وتدقيق املشاريع  -
 البحثية املقدمة من اجلهة على الربنامج.
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اللجنة املالية: جلنة مالية متخصصة ترتبط بوحدة العلوم والتقنية باجلهة لدراسة واعتماد العروض  -
 املقدمة لشراء املستلزمات والتجهيزات املعتمدة للمشروع بالتنسيق مع الباحث الرئيس. 

املشروع البحثي: يعىن بدراسة موضوع معني بعمق ومشولية ويتطلب تنفيذه مشاركة عدد من  -
 تصني، وقد يكون حبثا  أساسيا ، أو تطبيقيا ، أو تطويريا :املخ

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

 األسا  وحو ، وموجه يفحبث تطبيقي: يعين بالتحري املبدئي للحصول على معرفة جديدة 
 حتقيق غرض أو هدف عملي. 

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

اؤها إرسعمليات جديدة وأنظمة وخدمات جديدة أو لتحسني تلك اليت سبق انتاجها أو 
 حتسينا  جذريا .

املشاريع السرية: مشاريع علمية متخصصة يتم إعدادها وفق املنهجية العلمية الرصينة، وتقتضي  -
 املصلحة عدم نشرها.  

مدير الوحدة: الشخص املسؤول عن إدارة وحدة العلوم والتقنية باجلهة، ويشرتط أن يكون سعودي  -
 اجلنسية.

 ن إدارة ومتابعة أحد برامج الوحدة. مدير الربنامج: الشخص املسؤول ع -

 مدير املشروع البحثي: الشخص املسؤول عن األعمال اإلدارية واملالية للمشروع. -
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املقرتح البحثي: هو التوصيف العلمي واملنهجي الشامل لطبيعة املشكلة وأمهيتها واألهداف  -
مكانات لزمين للتنفيذ، واإلاملوضوعة حللها، واالمكانات البشرية املؤهلة، وطرق العمل، واجلدول ا

واالحتياجات الالزمة وتكلفتها املالية لتنفيذ املقرتح املقدم للدعم، وآلية توضح كيفية االستفادة 
 من نتائج وخمرجات هذا البحث واجلهات املرشحة لالستفادة منه.

حباث أجلان/فرق علمية وطنية: هي جلان/فرق علمية متخصصة يف اجملاالت املعتمدة يف برنامج  -
األساسية )جماالت العلوم الطبيعية، اهلندسة والتقنية، العلوم الطبية والصحية، العلوم الزراعية( العلوم 

 ممثلة من جهات حكومية أو خاصة تشكل بقرار من املدينة  صاحب الصالحية باملدينة.

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

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

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

الباحث املشارك: شخص مؤهل علميا  وفنيا  يشارك يف تنفيذ العمل/املشروع ويكون مسؤوال  عن  -
 جلزء املوكل إليه يف البحث املتعلق مبجال ختصصه وخرباته.ا

مساعد باحث: الشخص املؤهل فنيا  وعلميا  والذي يكلف مبهام تنفيذية مساندة للفريق البحثي  
 كإجراء التجارب والتحاليل ومجع البيانات وغريها من األعمال اليت يتطلبها املشروع.

لدراسة املاجستري أو الدكتوراه أو ما يعادهلا يف  طالب الدراسات العليا: الطالب املسجلون -
جامعات وكليات اململكة أو املبتعثني يف اجلامعات الناشئة واليت ليس لديها برامج دراسات عليا 
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ويف حاالت خاصة ومربرة، وتكون جماالت دراساهتم ذات عالقة مباشرة مبا يوكل إليهم من عمل 
 يف املشروع البحثي. 

امعية: الطالب اجلامعيون أو من هم يف مستواهم يف مرحلة ما قبل احلصول على طالب املرحلة اجل -
 الشهادة اجلامعية ) البكالوريو  أو ما يعادهلا ( الذين يكون لدراستهم عالقة باملشروع البحثي. 

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

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

 املهنيون: األشخاص املهرة من احلرفيني. -

 أو دراسات استشارية يف جمالاملستشار: شخص مؤهل علميا وذو خربة كبرية لتقدمي خدمات  -
 ختصص املشروع البحثي. 

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

التحكيم العلمي: جهة علمية حمايدة يتم التعاقد معها للقيام بتحكيم مقرتحات املشاريع البحثية،  -
 نهائية.وتقاريرها الفنية السنوية وال

ة التمويل: الدعم املايل الذي يقدمه الربنامج لتنفيذ املشروع البحثي املعتمد. املشاريع البحثية املعتمد -
 من املدينة. 
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عقد مشروع حبثي: الوثيقة النظامية اليت توقع بني صاحب الصالحية يف اجلهة والباحث الرئيس  -
 لتنفيذ املشروع البحثي.

 زمنية املقررة لتنفيذ املشروع البحثي.مدة املشروع البحثي: املدة ال -

 اللقاءات العلمية: وتشمل املؤمترات، والندوات، وورش العمل، وامللتقيات العلمية وغريها. -
 املشاركات العلمية: تشمل األوراق وامللصقات العلمية ورئاسة جلسات اللقاءات العلمية. -
لب دعم مقرتح مشروع ية للربنامج للتقدمي على طالبوابة اإللكرتونية للربنامج: البوابة اإللكرتونية الرمس -

 حبثي.
املستقطعة من امليزانية املعتمدة للمشاريع البحثية ا واليت  %6املصروفات اإلدارية: ويقصد هبا نسبة  -

 تصرف للوحدة مقابل متابعة املشاريع البحثية املدعمة باجلهة. 
الفكرية  امللكية امتالك حقوق حتدد وطين، نطاق السياسة الوطنية للملكية الفكرية: سياسة ذات -

 األطراف ضمن مبادرات التحول الوطين باملدينة ومسؤوليات املمول والتطوير البحث عن النامجة
 الفكرية امللكية وتسخري وإدارة  بتوليد خاصة من التزامات عليهم يرتتب ما موضحة املعنيني،
 واحملافظة عليها، الفكرية امللكّية ومتلك استثمارو  محاية آليات السياسة هذه عنها. وترسي الناجتة
 .اململكة يف االبتكار واالخرتاع تعزيز هبدف للباحثني اخلاصة واحلقوق واحلوافز

ضوابط األمانة العلمية: ضوابط علمية تطبق على األحباث والدراسات املمولة من مدينة امللك  -
عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتدخل ضمن مهامها وأوجه نشاطها املختلفة مبا يف ذلك املقرتحات 

بحث لالبحثية وخمرجاته العلمية. وحتدد هذه الضوابط املبادئ األساسية واملهنية إلعداد وتنفيذ ا



     
 

 

- 9 - 
 

العلمي وخمرجاته العلمية وفق املمارسات العلمية العاملية، وحقوق وواجبات الباحث، واملمارسات 
 املخالفة لألمانة العلمية وإجراءات التعامل معها.
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  قدمةامل
 املدينة() حيكم برامج متويل أنشــــــــــــــطة البحث والتطوير املقدمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

دينة تعمل مجيعا على تنظيم العالقة بني املجمموعة من الســـــــياســـــــات واألنظمة والضـــــــوابط املعتمدة، واليت 
وير أنشـــطة البحث والتطدعم واجلهات ذات العالقة )أصـــحاب املصـــلحة( واجلهات املســـتفيدة من برامج 

حباث أنظمة لربنامج ، القواعد املاملعتمدة من جهة أخرى. ومن أهم تلك الســياســات واألنظمة والضــوابط
 .برامج دعم اجلامعات واملراكز البحثيةمبادرة ضمن  العلوم األساسية

وير الوطين يف منظومة دعم البحث والتط جديدا  اســــــرتاتيجيا   برناجما  أحباث العلوم األســــــاســــــية ي عد برنامج  
واســـــــــتثمار اســـــــــرتاتيجي طويل املدى موجه وحو تطوير جمموعة من املهارات العلمية الالزمة لتطوير احملتوى 

 .2030احمللي التقين وحتقيق روية اململكة 
وصــل  ت إجراء البحوث األســاســية األصــيلة ذات املســتوى العلمي الرفيع وفق ماالربنامج إىل هذا ويهدف 

إليه املعرفة يف مجيع اجملاالت العلمية واملسامهة يف الوصول إىل اكتشافات علمية وتقنية جديدة ولعب دور 
يف يف بناء الركيزة العلمية الضـــــــــــــرورية لالرتقاء ببيئة البحث العلمي وحتقيق رؤية اململكة يف بناء اجملتمع املعر 

  .واالقتصاد القائم على املعرفة
تشـــــــــجيع القيادات البحثية املتميزة إلجراء أحباث أصـــــــــيلة يف جماالت العلوم الربنامج إىل هذا كما يهدف 

احثني الواعدين لتطوير تشجيع البو  ،األساسية املختلفة وفق ما توصل  إليه املعرفة العلمية العاملية احلديثة
لة رائدة يف كانة اململكة كدو تنمية املهارات العلمية لالرتقاء مبو  ،أفكار حبثية ذات أصــــــــــــالة عالية املخاطرة

ور يف تأســــــــــــيس ولعب د ،دعم االكتشــــــــــــافات العلمية والتقنية احلديثةو  ،جماالت العلوم والتقنية واالبتكار
جستري والدكتوراه تعزيز مشاركة طالب املاو  ،الركيزة الالزمة لبناء جمتمع املعرفة واالقتصاد القائم على املعرفة

بني الفرق  تعزيز ثقافة تنفيذ األحباث املشــــــــرتكةو  ،اجلامعات الســــــــعوديةيف تنفيذ البحوث األســــــــاســــــــية يف 
هلذا  االت العلميةاجملوتتضمن  البحثية يف اجلامعات ومراكز البحوث الوطنية ومبا يضمن االنسجام بينهم.
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ختصــــــــصــــــــا  وفق تصــــــــنيف منظمة التعاون االقتصــــــــادي  250( جماال  تشــــــــمل أكثر من 28وحو )لربنامج ا
بية العلوم الطبيعية، اهلندســـــــــــــــة والتقنية، العلوم الط :الرئيســــــــــــــية التالية( يف اجملاالت OECDوالتنمية )
 الزراعية. العلوم والصحية، و 

 لربنامج من ثالثة أبواب رئيسية وهي:لوتتكون القواعد املنظمة 

 .القواعد اإلدارية والفنية واملالية .1
 .قواعد إعداد املشاريع البحثية .2
 .املشاريع البحثيةقواعد إدارة ومتابعة  .3

 املنظمة اهلدف من القواعد
لعربية ضمن برنامج التحول الوطين للمملكة ا أحباث العلوم األساسيةالقواعد املنظمة لربنامج يأيت إصدار 
م اإلجراءات اإلدارية والفنية واملالية للمشاريع البحثية املمولة ضمن يتنظهبدف  (،2020السعودية )

 التزامات ومسؤوليات األطراف املشاركة يف تنفيذ مشاريعها.د يربنامج وحتدال
 واهلل املوفق،،،
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 الباب األول: القواعد اإلدارية والفنية واملالية
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 : املهام اإلدارية والفنيةاألولالفصل 
  باجلهة لصاحب الصالحيةوالفنية : املهام اإلدارية األوىلاملادة 
 . باجلهة والتقنيةإصدار قرار إنشاء وحدة العلوم  .1
 . باجلهة إصدار قرار تعيني مدير وحدة العلوم والتقنية .2
 .املدعمة للجهة املشاريع البحثيةاعتماد التوظيف على  .3
يف  امول هباملع حسب األنظمةالصرف وتوقيع الشيكات واعتماد العروض وتوقيع العقود املالية  .4

  الدولة.
 .باجلهة تفويض بعض مهامه ملدير الوحدة .5

 دير الوحدةاإلدارية والفنية ملهام امل: الثانيةدة املا
 . وفق املهام املوكلة هلا وحدةالاالشراف العام على  .1
 . الربنامج على من اجلهة ملتطلبات التقدمي املقرتحة املشاريع البحثيةالتأكد من استيفاء  .2
  .القواعدهذه اإلشراف املايل على الوحدة وفق الصالحيات احملددة يف  .3
املدعمة  يةاملشاريع البحثذات الصلة باللقاءات العلمية اعتماد االنتداب والتدريب واملشاركة يف  .4

 .للجهة
  . املدينةتقدمي تقارير األداء السنوية للوحدة إىل  .5

 الشروط الواجب توفرها يف مدير الوحدةاملادة الثالثة: 
 التطبيقية.أن يكون من محلة شهادة الدكتوراه يف أحد اجملاالت العلمية  .1
 أن ال يكون مكلفا  بعمل إداري يف اجلهة.  .2
 .أن يكون سعوديا   .3
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 والفنية للوحدة واملالية : املهام االدارية الرابعةاملادة 
 العامةاالدارية واملالية والفنية املهام  .1

 .نةللجهة املختصة باملديقبل رفعها  املشاريع البحثيةتشكيل جلان علمية ملراجعة  -
 امج يف اجلهة التابعة هلا. نرب مشاريع الاإلشراف االداري والفين على  -
ومات الالزمة ، وموافاهتا بالتقارير والبيانات واملعلاملدينةاجلهة املختصة بالعمل كنقطة اتصال مع  -

 . املدعمة للجهة املشاريع البحثيةواملطلوبة عن 
وء توجهات علمية والتقنية للجهة يف ضواملشروعات ال، والربامج، واالسرتاتيجيات، وضع اخلطط -

 .الربنامجوأولويات 
 املشاريع البحثيةن عالتأكد من التزام الباحثني بـحقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع الناجتة  -

 .الربنامجاملدعمة من 
، يةوالتعرف على الفرص املتاحة يف االتفاقيات الدول، متابعة املستجدات العلمية والتقنية -

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

ة يف ات العلمية الدولية لتنمية القدرات البشريواملنظم، وغريها مما تقدمة االحتادات واهليئات
 اجلهة.

 تقدمي اخلدمات العلمية والتقنية للباحثني. -
 لجهةللوحدة وللمشاريع املدعمة لمراجعة وتدقيق التقارير الدورية املالية ومستندات الصرف  -

 واستيفاء املالحظات عليها. 
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 تحقاقات املختلفة.التأكد من توفر املستندات املؤيدة للصرف عند صرف االس -
 . للمشاريع البحثيةعدم جتاوز امليزانيات املعتمدة  -
 من مؤسسة النقد.  ةالوارداملبالغ مع  املشاريع البحثيةمطابقة رصيد حساب  -
 متابعة تنفيذ امليزانية طبقا  لشروط املشروع. -
  .املشاريع البحثيةإعداد السجالت والنماذج املالية املتعلقة مبتابعة العمل ب -
 . املدينةالربنامج املايل املعتمد من ضمن تسجيل العمليات املالية  -
 .وتوجيههم وتزويدهم بالتعليمات املتعلقة بعملهم املشاريع البحثيةتدريب حماسيب  -
 املشاريعتفصيل ، حساب ختامي، إعداد تقارير مالية دورية عن الوحدة )جدول شهري -

 .للجهة املختصة باملدينةورفعها ، (البحثية
 متابعة تطبيق ضوابط األمانة العلمية. -
  للمشاريع البحثيةاملهام اإلجرائية واملالية  .2

اإللكرتونية  من خالل البوابةعلى الربنامج املقدمة  املشاريع البحثيةمقرتحات مراجعة وتدقيق  -
 ، للتأكد من استيفائها ملتطلبات التقدمي.للربنامج

ملراجعتها ختصة باملدينة اجلهة املإىل تطلبات التقدمي ستوفية ملامل املشاريع البحثيةرفع مقرتحات  -
  .وتدقيقها النهائي

طلبات التقدمي إىل املدعمة املستوفية ملت للمشاريع البحثية ةالياملو  ةفنيال ةسنويالرير اتقرفع ال -
 .  املدينةاجلهة املختصة ب

 ا ملتطلبات املدينة.من استيفائهوالتأكد املدعمة للجهة  للمشاريع البحثيةاملتابعة الفنية واملالية  -
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هة إجراءات دعم مشاريع البحوث املعتمدة للجملتابعة اجلهة املختصة باملدينة التنسيق مع  -
 .ربنامج باجلهة الوايداع مبالغ الدعم املعتمدة يف حساب 

النظام املعمول به  قوفللمشروع البحثي مع الباحث الرئيس البحثي املشروع تنفيذ توقيع عقد  -
  .املدينةمناذج العقود املعتمدة من باستخدام ، يف الدولة

 الصالحيات املالية ملدير الوحدة .3
النظام املعمول  فقو املوافقة على الصرف وتوقيع الشيكات واعتماد العروض وتوقيع العقود املالية  -

 به يف الدولة.
( %6للوحدة من حساب املصروفات اإلدارية )املوافقة على صرف املتطلبات اإلدارية والفنية  -

  وفق صالحيات الصرف املمنوحة له.امليزانية املعتمدة للمشروع  ضمناملدرجة 
كلما   هاتعويضو ، النظام املعمول به يف اجلهة وفقاعتماد صرف سلفة مستدمية ملدير الربنامج  -

 .بعد تقدمي املستندات املؤيدة للصرف ملراجعتها وتدقيقها من قبل الوحدة االنتهاءقارب  على 
ملعمول به النظام ا وفقللمشاريع املدعمة ضمن الربنامج عتماد صرف سلفة للباحث الرئيس ا -

، وتعويضها كلما قارب  على االنتهاء بعد تقدمي املستندات املؤيدة للصرف ملراجعتها يف اجلهة
 وحدة.وتدقيقها من قبل ال

ق النظم وفاملدعمة ضمن الربنامج  للباحث الرئيسجيوز عند الضرورة صرف سلفة مؤقتة  -
وتسدد فور انتهاء الغرض الذي صرف  من اجله، وجيب عدم  الداخلية املعمول هبا يف اجلهة

 صرف سلفة اخرى ما مل تسدد سابقتها.
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 آليات الصرف يف وحدات العلوم والتقنية .4
والعاملني هبا كأحد الفرق البحثية حبيث ختضع آلليات الصرف املتبعة يف تعامل الوحدة  -

 .البحثية املشروعات
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 
 املون كمستشارين.خارجها، ويع

 تني للعمل يف الوحدة.أ حيق اجلمع بني مكافال -
 إعطاء األولوية للعمل يف الوحدة للكفاءات السعودية املؤهلة. -
املدرجة ( %6ميكن تأمني متطلبات الوحدة ومشرتياهتا من خالل حساب املصروفات اإلدارية ) -

ير يف الصالحيات اإلدارية ملد ما وردمراعاة  مع للمشاريع البحثيةامليزانية املعتمدة ضمن 
 الوحدة.

وتصرف التكاليف  ،الربنامجأهداف  ة اليت ختدم لعلمية والتدريبيلقاءات اتقوم الوحدة بتنظيم ال -
 املصروفات اإلدارية. حساب من 
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 رفــــة والصـــامليزاني :ينثاالفصل ال
  الصرف ضوابط :األوىلاملادة 
بعة الوحدة مقابل متا حلسابمدعم حبثي كل مشروع املعتمدة لامليزانية ( من %6)استقطاع يتم  .1

يشمل وتغطية التكاليف اإلدارية واملالية والفنية للمشاريع املدعمة باجلهة و  باجلهة املشاريع البحثية
لربنامج اذلك مراقبة اجلودة ورفع كفاءة العاملني بالوحدات وتسويق خمرجات مشاريع اجلهة ضمن 

 .وتوثيقها
ة وفقا  للضوابط صاحب الصالحيباجلهة على دة تماملع املشاريع البحثيةعلى الصرف لية تقع مسئو  .2

 التالية:
  .وقبوهلما يةتقدمي التقارير الفنية واملالية السنو بعد صرف اعتمادات السنة الثانية للمشروع يتم  -
ق البحثي لصرف املكافآت للفري سنوية والنهائية الفنية واملاليةيشرتط 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 -
لباحث ا ،و يف فريق البحث )الباحث الرئيسييتجاوز جمموع ما يتقاضاه أي عض الأن  -

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

املستشار بعد تقدمي تقرير شامل من الباحث الرئيس للوحدة مبا مت  مكافأةتم اعتماد صرف ي -
 وقبوله من قبل الوحدة. ،اجنازه خالل هذه االستشارة

 شراء سيارة. تكاليف تتضمن امليزانية املعتمدة للمشروع ال ن أ -
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 من ميزانية املشروع لتنفيذ مهام حمددة ومعتمدة يف خطة عمل املشروع.جار سيارة استئجيوز  -

 : صالحيات الصرفالثانيةاملادة 
 فقو حتدد صالحيات الصرف وتوقيع الشيكات واعتماد العروض وتوقيع العقود وتعميد املوردين  .1

 النظام املعمول به يف الدولة.

  املستلزماتاألجهزة والتجهيزات و : ضوابط توفري الثالثةاملادة 
 مول به يف اجلهة.النظام املع وفقيتم توفري املستلزمات والتجهيزات املعتمدة يف ميزانية املشروع  .1
بحثي وع الاملشر غري اليت وردت ضمن  أو جتهيزات أو مستلزمات أجهزة تأمنيإذا تطلب املشروع  .2

 اإلجراءات التالية: للمشروع إتباعجيب على الباحث الرئيس  املقرتح،
األجهزة لية عن ومزودا  مبعلومات تفصي ،مربراته متضمنا   املطلوب بالتغيري للوحدة تقدمي طلب -

 البديلة. أو التجهيزات أو املستلزمات
التجهيزات أو  األجهزة أويتم اتباع ضوابط توفري  التغيري،طلب  الوحدة علىموافقة يف حال  -

بند  يف انية املعتمدةامليز يرتتب على الطلب تغيري يف  الن أعلى  املشار إليها أعاله،املستلزمات 
 االجهزة االمجالية للمشروع. 
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 رىـــــــأخضوابط : الثالثلفصل ا
 الفريق البحثي: التزامات األوىلملادة ا

مدة يف املدينة، املعت مبا جاء يف األنظمة و السياسات والضوابط بااللتزامالفريق البحثي يتعهد  .1
 :التالية

   .العلمية األمانةضوابط  -
 .مللكية الفكريةاسياسة  -
 منها أو أجزاء احلية املخلوقات مع التعامل عند احلية املخلوقات على البحث أخالقيات ظامن -

 الوراثية. مادهتا أو
 أو سياسات أو ضوابط أخرى معتمدة من املدينة.أي أنظمة  -
 .هورد عالي رتتبة على اإلخالل مباكامل التبعات املالفريق البحثي  يتحمل  .2

 : النشر العلمينيةالثااملادة 
ائج السرية، وعند الرغبة يف نشر بعض أو كل نت املشاريع البحثيةإذا مل يصنف املشروع ضمن  .1

شاركني يف املشروع، أوال  املشروع، يراعى 
 
تسجيل براءات و محاية حقوق امللكية الفكرية للجهة وامل
ب الرباءات ، مع إعطاء األولوية ملكتاالخرتاع املنبثقة من املشروع قبل الشروع يف النشر العلمي

 . السعودي
جيب أن يتضمن أي نشر، منبثق عن املشروع أو يعتمد على بعض نتائجه، االعرتاف بإسهامات  .2

 .وعاملشر تنفيذ يف واملتعاونة راد واجلهات املشاركة األف
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 للمشروع عند نشر نتائج املشروع البحثي يف أوراق علمية أو لقاءاتاملدينة جيب االعرتاف بدعم  .3
 علمية أو أي اصدارات اخرى وفقا  للصيغة التالية:

 تحول الوطينالبرنامج  -أحباث العلوم األساسية برنامج  ضمن البحثي املشروعهذا مت متويل " 
 (".XXX) قمر  منحة - اململكة العربية السعودية - مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

هة بالتنسيق مع اجل للجهة حق حجب نشر نتائج املشروع إذا اقتض  املصلحة العامة ذلك .4
 السرية. املشاريع يتم تصنيف املشروع ضمن ، و باملدينةاملختصة 

 ضمن  املدرجةأو املؤمترات الدوريات العلمية جيب اختيار  البحثية،املشاريع عند نشر نتائج  .5
 .(http://www.scimagojr.comع )موق

 : املسئولية جتاه االضرارالثالثةاملادة 
 واملرضية،سدية و االضرار اجلأ باحلوادث،و نظامية فيما يتعلق أ مالية،أي مسئولية  املدينةتتحمل  ال .1

من املمول ضالبحث أو أي مطالبات ناجتة عن نشاط أو جتارب أجري  يف  بشرية،أو خسائر 
ن املنحة أو ملستفيدة مسواء كان  تلك االضرار واملطالبات أو بعضا  منها ختص اجلهة ا الربنامج،
عنية ال ص واملوافقات الالزمة من اجلهات املوعلى الباحث الرئيس احلصول على الرتاخي طلبا  آخر،

 . يوان أو البيئةجراء أي جتارب قد يكون هلا تأثريات سلبية على االنسان أو احل
إىل إجراء جتارب على املخلوقات احلية أو البيئة فيجب احلصول البحثي يف حالة حاجة املشروع  .2

أية مسؤولية  املدينةارب وال تتحمل على تصاريح من اجلهات املعنية قبل الشروع يف إجراء التج
 املخلوقات على البحث أخالقيات نظام"، مع مراعاة ما جاء يف ء مثل هذه التجاربجتاه إجرا
 الوراثية. مادهتا أو منها أو أجزاء احلية املخلوقات مع التعامل عند"  احلية

http://www.scimagojr.com/
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 ات وسرية املعلومات: مجع املعلومالرابعةاملادة 
 وسريتها مجع املعلومات .1

ملسئولية االفريق البحثي يتحمل فإن  ،إذا تضمن البحث استخدام استبانات جلمع املعلومات -
اء لألفراد وعدم اإلحي املدينةدون أية مسئوليات على  املشروعمع املعلومات اخلاصة بجلالكاملة 

شروع املجة ، ويفضل يف حالة حااملدينةاخلاضعني لالستبانة بأهنم جيمعون املعلومات لصاحل 
إىل مجع معلومات أن يشار لذلك يف مقدمته، ويف حالة الضرورة يطلب الباحث الرئيس موافقة 

قته على خطة موافمشروع لل الربنامجعلى اإلشارة المسها يف االستبانات، وال يعين دعم  املدينة
 املسح أو حمتوى االستبانة أو طرق جتميع املعلومات.

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

قائع و واملستندات الفنية، واملالية، واإلدارية، واملكاتبات، واملطبوعات الداخلية، واالستشارات، و 
االجتماعات، والنماذج، والتصميمات، واملقرتحات، واإلجنازات، وخمرجات املشروع البحثي، 
ومدخالته، واالخرتاعات اليت يتم التوصل إليها، وكذلك بيئة العمل واملخططات التنفيذية 

 أو املشروع البحثي. املدينةوآليات ضبط وإدارة اجلودة لدى 
ربية املقدمة سرية وفقا  لألنظمة املعمول هبا باململكة العتكون كل املعلومات اخلاصة باملشروعات  -

كان ،   الوحدة اإلدالء هبا أو بعض منها للغري بأية طريقةللفريق البحثي أو السعودية، وال جيوز 
 .املدينةاجلهة املختصة بإال بإذن كتايب مسبق من 

 



     
 

 

- 23 - 
 

 مدة السرية .3
م قبوهلا مخس سنوات اليت مل يت اريع البحثيةاملشالواردة مبقرتحات االلتزام بسرية املعلومات يكون  -

 .من تاريخ تقدمي الطلب
س للمشروعات املقبولة منذ تاريخ تقدمي الطلب وملدة مخالواردة يكون االلتزام بسرية املعلومات  -

 سنوات تالية لتاريخ االنتهاء الكامل من املشروع.

 واملستلزمات : ملكية األجهزة والتجهيزات اخلامسةاملادة 
 اليت مت تأمينها أو تصنيعها للمشروع من الدعم املقدمواملستلزمات األجهزة والتجهيزات تكون  .1

حث الرئيس ويلتزم الباشروع يف عهدة الباحث الرئيس الستخدامها طوال مدة تنفيذ املمشروع لل
 .كا  هلالتكون مل من تنفيذ املشروع وتسليمها للجهة بعد االنتهاء باحملافظة على صيانتها وسالمتها
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 املقرتح : إعداد وتقدمي املشروع األولالفصل 
 امة إلعداد املشروع املقرتح الفنية العرشادات اإل: األوىلاملادة 
أحباث العلوم نامج بر املعتمدة ضمن  اجملاالت العلمية الرئيسيةالتأكد أن املشروع املقرتح يقع ضمن  .1

 .)العلوم الطبيعية، اهلندسة والتقنية، العلوم الطبية والصحية، العلوم الزراعية( األساسية
 أن يكون للمشروع مردود متوقع على التنمية واجملتمع يف اململكة.  .2
  .لاير الف 600تتجاوز ميزانية املشروع  الن أ .3
 ( شهرا .24تتجاوز مدة تنفيذ املشروع ) أن ال .4
إذا تطلب املشروع أجهزة أو مستلزمات م ْكِلفة، فال بد أن ترفق معلومات متكاملة عن األجهزة،  .5

 األخرى اليت ستستخدم هذه األجهزة. املشاريع البحثيةومربرات طلبها، و 
 اليت يشارك فيها الباحث ثالثة مشاريع. املشاريع البحثيةيتجاوز عدد  أن ال .6
  .البوابة اإللكرتونية للربنامج فقطثية من خالل البحاملشاريع تقدمي مقرتحات يتم  .7
ناسبة هلذا وباستخدام الربامج االلكرتونية امل املشاريع البحثيةمنهجية إدارة  وفقإعداد خطة املشروع  .8

 الغرض.

  : الشروط الواجب توفرها لقبول متويل املشروع الثانيةاملادة 
أحباث امج اجملاالت العلمية الرئيسية املعتمدة ضمن برنموضوع املشروع البحثي املقدم مع أن يتوافق  .1

 الطبيعية، اهلندسة والتقنية، العلوم الطبية والصحية، العلوم الزراعية(.)العلوم  العلوم األساسية
 .للربنامجأن يتم تقدمي املقرتح البحثي من خالل البوابة االلكرتونية  .2
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نية أو ورفض للمرة األوىل ومل جير عليه أي تعديالت ف للمدينةيكون قد سبق تقدمي املقرتح  أن ال .3
 للمالحظات اليت مت تزويد الباحث هبا عند تقدمي املقرتح يف مرة سابقة أو قد مت رفضهوفقا  مالية 

 .املدينةمرتني من قبل 
من ذوي  (عدينمستشارين ومسااملشروع البحثي من )باحثني و تنفيذ مجيع املشاركني يف  يكونأن  .4

 .ة واالختصاص يف جمال املشروعالكفاء
 .مستلزماتو  ميزانية تفصيلية باحتياجات املشروع البشرية وغري البشرية من أجهزة وجتهيزات إعداد .5
أن ال يكون املقرتح البحثي املقدم أو جزء منه مشاهبا  ملوضوع مقرتح قد سبق متويله من املدينة أو  .6

 من جهات أخرى.
 جزء منه قد سبق املوافقة على متويله ومت إلغاؤه.أن ال يكون املقرتح البحثي أو  .7
عدم إرسال املشروع املقرتح أو جزء منه إىل جهة أخرى خالل فرتة تقدميه أو بعد املوافقة على  .8

 دعمه من املدينة. 
 ضوابط األمانة العلمية الصادرة من قبل املدينة.بااللتزام  .9
أو  احلية املخلوقات مع التعامل عند " احلية املخلوقات على البحث أخالقيات االلتزام بـ " نظام  .10

 الوراثية. مادهتا أو منها أجزاء
 االلتزام بــسياسة امللكية الفكرية الصادرة عن  املدينة.  .11
 األساسية.  أحباث العلومااللتزام بالقواعد املنظمة لربنامج  .12
 أي تعليمات أخرى تصدر من املدينة.بااللتزام  .13

 تقدمي املشروع: إجراءات الثالثةاملادة 
يتم استقبال مجيع طلبات تقدمي املشروع البحثي وتدقيقه ومراجعته من خالل البوابة اإللكرتونية  1

 .فقط ويف األوقات املعلنة من املدينةللربنامج 
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لتأكد من لاملقرتحة ومراجعتها  املشاريع البحثيةتقوم الوحدة من خالل جلاهنا العلمية بدراسة  2
إىل اجلهة املختصة  ا  الكرتونيورفعها  ضع توصيــــاهتا لكــــل مقـــرتحو ، و لتقدمياستيفائها ملتطلبات ا

 .باملدينة
ايري التقدمي قبل لضوابط ومعتوافق املشاريع البحثية املقرتحة من  اجلهة املختصة باملدينةتتأكد  3

 إرساهلا إىل التحكيم.
اليت مل  شاريع البحثيةامللتحكيم، و املرسلة ل املشاريع البحثيةب ةالوحداجلهة املختصة باملدينة تشعر  4

 ترسل بسبب عدم استيفائها لضوابط ومعايري التقدمي.
 مادها.على صاحب الصالحية يف املدينة العتالعلمي للمقرتحات البحثية عرض نتائج التحكيم  5
  .املشاريع البحثية دعمالوحدة يف اجلهة بقرارات اجلهة املختصة باملدينة تشعر  6
د توفر املبالغ والباحث الرئيس بعباجلهة توقيع عقد تنفيذ املشروع بني صاحب الصالحية يتم  7

 الالزمة لدعم املشروع.

 : الشروط الواجب توفرها يف الفريق البحثيالرابعةاملادة 
  -الشروط العامة : 1
 أن يكون الباحث الرئيس يف املشروع من منسويب اجلهة مقدمة املشروع. -
 البحثي على األمساء احملددة بنموذج تقدمي املشروع املقرتح.أن يقتصر الفريق  -
 مع توضيح مهمة كل عضو. مربرا ،أن يكون عدد الفريق البحثي  -
 مجيع املشاركني يف البحث ذا صلة مباشرة مبشروع البحث.أن بكون جمال ختصص  -
 ن هذه املادة.م أن يتم حتديد أدوار ومهام الباحثني وفقا للتعريفات الواردة يف الشروط اخلاصة -
 حتـــديد نـــائب للبـــاحث الرئيس عند التقديـــم للمشروع. -
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اجلمع بني وظيفتني باملشروع الواحد، ويف حال وجود ضرورة لذلك كقيام الباحث الرئيس  عدم -
  فقط.على وظيفة واحدة  املكافأةيتم احتساب  املشروع،مبهام مدير 

عد على دعمه، إال ب املدينةثي بعد صدور موافقة أي تعديالت على املشروع البح عدم إجراء -
 احلصول على موافقة الوحدة خطيا  مع مراعاة االلتزام بضوابط تغيري فريق العمل وفقا هلذه القواعد.

  هبأن يتضمن بند املوارد البشرية للمشروع مشاركة وتأهيل عدد من الكفاءات الوطنية للعمل  -
 .وغريه كفنيني وطلبة دراسات عليا

 من ثالث مشاريع متزامنة.  أكثرال يكون الباحث )باحثا  رئيسيا ( يف  ان -
 ية:ربنامج بالشروط اآلتالميكن للباحث املشاركة يف أكثر من ثالثة مشاريع حبثية ضمن  -

 يكون باحثا  رئيسيا  يف أكثر من ثالثة مشاريع.   أن ال 
 يتجاوز جمموع األحباث اليت يشارك هبا مخسة أحباث. أن ال 
  ال يتجاوز جمموع ما يتقاضاه من املكافآت املخصصة للمشاريع البحثية املشارك هبا أن

   مكافأة ثالثة مشاريع يف الشهر الواحد.
 " توصية عاليةأن حيصل على تقومي( "Highly Recommended ملرة واحدة على )

 ."أحباث العلوم األساسية املدعمة يف "برنامج  املشاريع البحثيةاألقل يف أحد 
 .أن تتوىل الوحدة مسؤولية تطبيق هذه اإلجراءات 

  -الشروط اخلاصة : -ب
 ،عضاء هيئة التدريس أو الباحثني باجلهةأومن  الدكتوراه،ان يكون من محلة  الرئيس:الباحث  -

 كما يكون مسؤوال  عن اجلوانب االدارية يف  ،ويكون مسؤوال  عن اجلوانب العلمية والفنية للمشروع
 للمشروع.حالة عدم وجود مدير 
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أو  (PMP) االحرتافية املشاريعيشرتط ان يكون حاصال  على شهادة يف ادارة  املشروع:مدير  -
 م التالية:وعليه القيام باملها ،االحرتافيةاملشاريع شهادة حضور دورة تدريبية يف منهجية إدارة 

 الفنية. املشاريعوفق آلية وقواعد إدارة  إدارة املشروع 
 .التنسيق بني العاملني يف املشروع مبا يضمن اجناز مراحله يف الوق  احملدد هلا 
  ورفعها للباحث الرئيس للمشروعاعداد التقارير الدورية املالية للمشروع متابعة. 
 .تويل مهمة شراء متطلبات املشروع من مواد واجهزة وغريه 
  الفنيني و املتابعة االدارية للعاملني يف املشروع خالف الباحثني، مثل مساعدي الباحث

 وغريهم. واالداريني
كون املشروع وان ي ،ان يكونوا من احلاصلني على درجة الدكتوراه أو املاجستري املشاركون:الباحثون  -

ليت حيددها مال الفنية االبحثي ذا عالقة مباشرة مبجال ختصصاهتم، وان يكونوا مسؤولني عن األع
  العمل.خطة  وفقهلم الباحث الرئيس 

ميكن االستعانة بباحثني مشاركني من خارج اجلهة املنفذة للمشروع من داخل اململكة أو خارجها  -
 لتنفيذ مهام حمددة يف املشروع وفق الضوابط التالية:

  شروع.للمعدم توفر باحثني متخصصني يف اململكة لتنفيذ كامل املهام البحثية 
 ( من أعضاء الفريق البحثي.%25أال يزيد عدد الباحثني عن ) 
 .أن تتضمن مهام الباحث/ الباحثني نقل تقنية جديدة للمملكة 
  من املهام املوكلة له يف اجلهة املنفذة للمشروع. % 30االلتزام بتنفيذ ما ال يقل عن 
 املية ملرموقة ضمن التصنيفات العأن يكــون باحثا يف إحدى اجلامعــات أو املراكز البحثية ا

 املعتمدة.
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  أن يكون له نشر علمي ال يقل عن ثالث اوراق علمية يف جمالت علمية ذات معامل تأثري
( العاملية، او حصل على براءة اخرتاع، ISI( وفق تصنيف )% 10عايل جدا ال يقل عن )

 او جائزة علمية عاملية خالل السنتني االخريتني.
  يف أكثر من مشروع حبثي قائم.عدم املشاركة 
  من إمجايل ميزانية املشروع. %25أال يزيد ما يصرف على الباحث/ الباحثني عن 
 .التعهد كتابيا بااللتزام مبا جاء يف األنظمة والتنظيمات الصادرة من املدينة 

يتم االستعانة هبم على ان يكونوا مسؤولني عن األعمال اليت حيددها هلم  العليا:طلبة الدراسات  -
 وفق الضوابط التالية:  العمل،خطة  وفقالباحث الرئيس 

   يف اجلامعات أو الكليات السعودية. سعوديا  أن يكون طالبا 
  املشروع.أن يكون جمال دراسته ذا عالقة مبوضوع  

ذ من مرحلة البكالوريو  اىل فريق البحث ويقوم بتنفيطلبة البكالوريو : ميكن إضافة طالب  -
  العمل.خطة  وفقاألعمال اليت حيددها الباحث الرئيس 

 أن يكون مدير املشروع من منسويب اجلهة املقدمة للمشروع.مدير املشروع:  -
ق الضوابط املشروع وفيف لعمل لميكن االستعانة مبستشار من داخل أو خارج اململكة  املستشارون: -

  التالية:
  .أن يكون ذا خربة علمية وعملية متميزة تؤهله للعمل يف املشروع البحثي 
 يزيد عدد املستشارين عن اثنني للبحث الواحد يف السنة. أن ال 
  أن يرفق مع منوذج تقدمي البحث سريته الذاتية، وخطاب يفيد بقبول املستشار للعمل يف

 املشروع. 
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 املــــشروع ماليــــا  : إعــــداد الثاينالفصل 
 حتديد أجور ومكافآت فريق العمل :األوىلاملادة 
علوم األساسية أحباث الاملدعمة ضمن برنامج  املشاريع البحثيةتسري هذه املادة على العاملني يف  .1

 من الفئات التالية:
أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحث العلمي وطالب الدراسات العليا ومن يف حكمهم  -

 والباحثني ومساعديهم والفنيني واإلداريني واحملاسبني.
 ومساعديهم. املشاريع البحثيةمدراء  -
 .املستشارين واحملكمني واملكلفني بتقدمي خربات ختتص باملشروع -
ا للجدول الزمين وفق املعتمدة للمشروع تصرف األجور واملكافآت بناء  على ميزانية القوى البشرية .2

 التايل:
 موعد صرفها بياهنا الدفعة
لستة لباملشروع أجور ومكافآت العاملني  األوىل

األشـــهر األوىل من الســـنة األوىل، ما عدا 
 الفريق البحثي.

بعد توقيع العقد واعتماد اخلطة التنفيذية، 
ألول االنصف سنوي فين التقرير الوتقدمي 
 .إىل الوحدة للمشروع

أجور ومكافآت العاملني للســـتة األشـــهر  الثانية
 الثانية من السنة األوىل، ما عدا الباحثني

بعد تقدمي التقرير الفين واملايل السنوي 
 األول.

 بعد اعتماد التقرير الفين واملايل السنوي. مكافآت الباحثون للسنة األوىل الثالثة
لستة لباملشروع أجور ومكافآت العاملني  الرابعة

األشـــهر األوىل من الســـنة الثانية، ما عدا 
 ثنيالباح

 بعد تقدمي واعتماد التقرير الدوري الثاين.
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 موعد صرفها بياهنا الدفعة
أجور ومكافآت العاملني للســـتة األشـــهر  اخلامسة

 الثانية من السنة الثانية، ما عدا الباحثني
بعد تقدمي التقرير الفين واملايل السنوي 

 الثاين.
بعد اعتماد التقرير الفين واملايل النهائي،  مكافآت الباحثون للسنة الثانية األخرية

املخرجات كافة ونسخة إلكرتونية من  
 للمشروع.العلمية 

يتجاوز جمموع ما يتقاضاه أي عضو يف فريق البحث )الباحث الرئيسي، الباحث املشارك(  أالأن  .3
 البحثية املشارك هبا مكافأة ثالثة مشاريع يف للمشاريعومدير املشروع من املكافآت املخصصة 

 الشهر الواحد.
 جيب اعتماد التقارير الفنية قبل صرف املكافآت للفريق البحثي، وفقا  للتوزيع الوارد بالعقد. .4
 ال يتم اجلمع بني مكافأتني يف املشروع الواحد ألي من أعضاء فريق العمل. .5
 للمشروع.ال يتم صرف املكافآت قبل البدء الفعلي  .6
 ال يتم الصرف على املشروع قبل توقيع العقد. .7
 ال يتم بدء العمل باملشروع قبل وصول الدعم يف حساب اجلهة. .8
رف مكافأة وتص ،للمشروع املعتمدةمن امليزانية املعتمدة  املشاريع البحثيةعلى  الصرفيتم  .9

صرف املعتمدة لضوابط الإجناز املهام والدور املنوط هبم وحيدد مقدار املكافآت وفقا   وفقللمشاركني 
  .املدينةب

 ( ضوابط وحدود الصرف على بند املوارد البشرية باملشروع لبحثي.1) ويوضح اجلدول
 .باملشروع لبحثي املستشارينضوابط وحدود الصرف على بند ( 2كما يوجد اجلدول )
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 وحدود الصرف على بند القوى البشرية يف املشروع البحثي ( ضوابط1جدول )

 بند الباحثني .1

 احلد األقصى للمكافاة البند
 لاير/ شهر

 املكافاةعدد أشهر 
 )شهر(

 اجملموع

 60,000 20 3,000 باحث رئيس
 50,000 20 2,500 مشاركرئيس باحث 

 تفرغ جزئي -بند املساعدين  .2

 احلد األقصى للمكافاة البند
 شهر لاير/

 املكافاةعدد أشهر 
 اجملموع )شهر(

 40,000 20 2,000 مدير املشروع
 40,000 20 2,000 واملاجستري   الدكتوراهمحلة 
 تفرغ كلي -بند املساعدين  .3

 احلد األقصى للمكافاة البند
 لاير/ شهر

 املكافاةعدد أشهر 
 اجملموع )شهر(

 - - 8,000 محلة الدكتوراه
 - - 7,000 محلة املاجستري
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 بند الفنيون واإلداريون .4

 احلد األقصى للمكافاة البند
 لاير/ شهر

 املكافاةعدد أشهر 
 )شهر(

 اجملموع

 - - 1,600 الفنيون
 - - 1,200 االداريون

 بند املهنيون .5

 احلد األقصى للمكافاة البند
 لاير/ شهر

 املكافاةعدد أشهر 
 اجملموع )شهر(

 - - 1,000 مهنيون )عمال ومن يف حكمهم(

 ( ضوابط وحدود الصرف على بند املستشارين يف املشروع البحثي2جدول )

 البند
املكافأة شاملة 

)لاير/  اإلعاشة
 يوم(

 احلد األقصى 
 ملدة االستشارة )يوم(

 عدد الزيارات 
 خالل مدة املشروع

 تامني التذاكر 
 اجملموع )درجة اعمال(

اجملموع 
شامال  
 التذاكر

 ᵪ 15,000 15,000 مفتوح 15 1,000 ثاالدارية لتنفيذ البحداخل املنطقة 

 35,000 30,000 √ مرتني 15 2,000 خارج املنطقة االدارية لتنفيذ البحث

 80,000 60,000 √ مرتني 15 4,000 خارج اململكة

 

  



     
 

 

- 35 - 
 

 البحثية  املشاريعميزانية إلعداد ضوابط عامة  :الثانيةاملادة 

 للمخرجات نقدية مكافأة ختصيص وحيق للمدينة لاير. الف 600 املشروعأال تتجاوز ميزانية  .1
للمخرجات العلمية  األدىن احلد جتاوز عند املخرج جودة حسب متفاوتة وبنسب اإلضافية العلمية
 الف لاير. 150ومبا ال يزيد عن  للمشروع

إدارية لوحدة ( من إمجايل ميزانية كل مشروع كمصروفات %6املشروع ما يعادل )تتضمن ميزانية  .2
يشمل التكاليف اإلدارية واملالية والفنية للمشاريع املدعمة باجلهة و لتغطية  باجلهة والتقنية العلوم

ذلك مراقبة اجلودة ورفع كفاءة العاملني بالوحدات وتسويق خمرجات مشاريع اجلهة ضمن اخلطة 
 .الوطنية وتوثيقها

 
   :ضوابط خاصة إلعداد بنود امليزانية .3

من امليزانية املعتمدة  %50احلد األقصى ملخصصات بند القوى البشرية أن ال يتجاوز  -
 .للمشروع

من امليزانية املعتمدة  %30احلد األقصى ملخصصات بند األجهزة واملواد أن ال يتجاوز  -
 .للمشروع

 .من امليزانية املعتمدة للمشروع %20احلد األقصى لبند الرحالت والتدريب أن ال يتجاوز  -
 .من امليزانية املعتمدة للمشروع %10احلد األقصى لبند أخرى أن ال يتجاوز  -
على الباحث الرئيسي تقدمي مربرات مقنعة عند احلاجة إىل جتاوز احلدود القصوى لبنود  -

 امليزانية.
ذ مهام حمددة لتنفيوميكن يف حالة الضرورة استئجارها  املشروع،ال حيق تأمني سيارة من ميزانية  .4

 بعد موافقة الوحدة. يف خطة عمل املشروع ومعتمدة
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 ال جيوز زيادة ميزانية املشروع بعد توقيع العقد. .5

 ضوابط التدريب واالنتداب ألعضاء الفريق البحثي :الثالثةاملادة 
جيوز للم شاركني يف املشروع حضور الدورات التدريبة ذات العالقة مبهام املشروع ومبا يتفق مع خطته  .1

  وفق الضوابط التالية:املعتمدة، وذلك 
  .أن تكون الدورة التدريبية ذات عالقة وثيقة مبوضوع املشروع 
 أن تكون تكاليف التدريب متضمنة بامليزانية املعتمدة للمشروع. 
  من إمجايل ميزانية التدريب باملشروع. %20أن ال تزيد تكاليف تدريب غري السعوديني عن 
  التالية بعد انتهاء الدورة مباشرة:يلتزم املتدرب كتابيا بتقدمي الوثائق 
 تقرير عن الدورة. -
 .للدورةوثيقة حضور أو وثيقة اجتياز الدورة من اجلهة املنظمة  -

يف الكلية قبل هناية  الفنينيو  يلتزم املتدرب كتابيا بتقدمي دور تدريبية يف نفس جمال الدورة للباحثني .2
 البشرية السعودية.، مع إعطاء األولوية للكوادر املشروع كحد أقصى

ألعضاء الفريق البحثي واملساعدين املشاركة يف اللقاءات العلمية وفق  .3  التالية:  وابطالضجيوز  
 جيب ان يعد املرشح للقاء العلمي مشاركه علمية ذات عالقة باملشروع.  -
 تقتصر املشاركة يف اللقاءات العلمية على اعضاء الفريق البحثي واملساعدين مبوافقة الباحث -

 الرئيس.
تقتصر املشاركة يف اللقاءات العلمية على املؤلف األول للمشاركة العلمية الواحدة، مع تقدمي  -

 ما يثب  قبول املشاركة من اجلهة املنظمة.   
 ان يقدم املشارك تقريرا  عما قدمة يف اللقاءات بعد عودته, شامال  اي وثائق وتوصيات وخالفة.  -
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قاءات لع عند نشر نتائج املشروع البحثي يف أوراق علمية أو للمشرو  املدينةاالعرتاف بدعم  -
 .  علمية أو أي اصدارات اخرى

عدم قبول أي طلب جديد للمشاركة يف اللقاءات العلمية ما مل يتم تقدمي وثيقة اداء مهمة  -
عن املهام السابقة املسجلة على الباحث، ونسخة من املشاركة العلمية بعد نشرها يف وثائق 

 ت العلمية. اللقاءا
جيب تقدمي طلب املشاركة قبل بداية اللقاء العلمي بثالثني يوما  على االقل وباستخدام النماذج  -

 . املدينةاملعتمدة من 
 املشاركة يف حضور اللقاءات العلمية ضمن بنود ميزانية املشروع.تكاليف ان تكون  -
 .نةاملدييراعى يف املشاركات العلمية االلتزام بضوابط األمانة العلمية املعتمدة من  -

 ضوابط الرحالت العلمية:
جيب أن تكون الرحالت العلمية واحلقلية ذات عالقة باملشروع البحثي ومضمنة يف بنود ميزانية  -

 املشروع.
ت رحاللوالزيارات اليت ستنفذ خالل الألعمال متكامال  زمنيا  يقدم الباحث الرئيس برناجما   -

رتة الزمنية املراد والف ،حتديد وجهة الرحلة ،لتحقيق أهداف البحثالرحلة  ةأمهيتتضمن العلمية 
الالزمة  قاتوافاملو  ،والتكاليف التقديرية للرحلة ،وعدد األعضاء املشاركني يف الرحلة ،قضائها
 .هالتنفيذ

لكل من أعضاء الفريق البحثي  يوما   60العلمية واحلقلية عن جيب أن ال تزيد أيام الرحالت  -
 يف السنة.

عدم قبول أي طلب جديد ما مل يتم تقدمي وثيقة أداء مهمة عن املهام السابقة املسجلة على  -
 الباحث.
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( من السلف على حساب االنتداب لكل باحث منتدب، %50جيوز صرف ما مقداره ) -
 ويصرف الباقي بعد تقدمي وثائق اداء املهمة. 

 التعاقد مع القوى البشرية  :الرابعةاملادة 
 جيوز التعاقد مع القوى البشرية للعمل يف املشروع مع مراعاة اآليت: .1

 وحدة.يتم تقدمي طلبات التوظيف على املشروع عن طريق الباحث الرئيس لل -
جيب أن يكون التوظيف متوافقا مع ما جاء مبيزانية املشروع وأن ال تتجاوز مدة العقد فرتة  -

 املشروع احملددة.
 جيب احلصول على موافقة صاحب الصالحية باجلهة على التوظيف.  -
مبا و  املستحقة للموظف عن طريق اإلدارة املختصة باجلهة والبدالت والدرجةيتم حتديد الراتب  -

 .ع أنظمة الدولةيتفق م
يتم توقيع العقد بني مدير الوحدة واملتعاقد مع حتديد تاريخ املباشرة وتزود الوحدة بصورة من  -

 العقد.
 .لربنامجاأن يتم التعاقد بني مدير الوحدة والباحث الرئيس وفق عقد تنفيذ املشروع املعتمد من  -
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 البحثيةشاريع املقواعد إدارة ومتابعة الباب الثالث: 
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 البحثية املشاريع : إدارةاألولالفصل 
  الشروط العامة إلجراء تغريات ضمن الفريق البحثي :األوىلاملادة 
  بالتايل:يلتزم  جيوز للباحث الرئيس، إذا اقتض  احلاجة، إجراء تغيري يف الفريق البحثي على أن .1

 الضوابط الواردة يف مواد هذه القواعد. -
 املعتمدة للمشروع دون زيادة.امليزانية  -
 أهداف املشروع املعتمدة. -

 انسحاب الباحث الرئيس او استبداله  :الثانيةاملادة 
يف حالة رغبة الباحث الرئيس يف التخلي عن العمل باملشروع قبل انتهائه أو التخلي عن القيام  .1

نسحابه/استبداله امن بذلك قبل شهرين تقدمي طلب مبهام الباحث الرئيس ألي سبب كان، فعليه 
 :وفقا  لاليت

امج تغيري يف الفريق البحثي من خالل البوابة اإللكرتونية للربن يقدم الباحث الرئيس طلب -
 متضمنا :

 .مربرات االنسحاب أو االستبدال 
  تقرير فين ومايل عن املدة املنقضية من املشروع.إرفاق 
  .ترشيح باحث رئيسي بديل 
 لتزام مجميعباالموافقة خطية من املرشح البديل مرفقة بسرية ذاتية وتعهد كتايب  إرفاق 

 املسؤوليات املرتتبة على ذلك.
 موافقة خطية من فريق البحث على مواصلة العمل بقيادة الباحث الرئيس اجلديد. إرفاق 
 واملالية عن مجيع حقوقه الفكريةإقرار تنازل من الباحث الرئيس السابق  إرفاق. 
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 الوحدة على الطلب من خالل البوابة اإللكرتونية. احلصول على موافقة 
د من الوحدة برتشيح باحث رئيس جدي تلتزم -اهللال مسح –يف حالة وفاة الباحث الرئيس  -

 ضمن الفريق البحثي للمشروع لضمان استمرارية املشروع. 
يجوز أي من الباحثني بالفريق البحثي تويل مسئولية الباحث الرئيس ف /كفاءةعدم رغبةيف حالة  -

 للوحدة ترشيح باحث رئيس من خارج الفريق البحثي.
تقع املسؤولية املالية والفنية على نائب الباحث الرئيس يف حال ختلي الباحث الرئيس عن  -

 البحث ألسباب خارجة عن إرادته تقدرها الوحدة.
حث بعد انسحابه من املشروع بنسبة ما مت إجنازه من مهام موكلة له خالل يرتبط بقاء أسم البا  -

من إمجايل املهام املوكلة  %50تقل هذه النسبة عن  الن أفرتة عمله كباحث يف املشروع على 
 . اذه من قرار رمسيا  مبا مت اخت املدينةاجلهة املختصة بتتوىل الوحدة تنفيذ هذا اإلجراء وإبالغ و له، 

 انتقال الباحث الرئيس   :لثالثةااملادة 
يف حالة انتقال الباحث الرئيس للمشروع من اجلهة اليت قدم من خالهلا املشروع اىل جهة اخرى  .1

 سواء قبل البدء بالتنفيذ أو بعد البدء بالتنفيذ، تطبق الضوابط التالية:
الستمرار يف ا يستمر االشراف ومتابعة املشروع للجهة اليت قدم منها، وميكن للباحث الرئيس -

 متابعة املشروع.
ميكن للباحث الرئيس االنسحاب من املشروع أو تغيري األدوار مع أحد الباحثني املشاركني،  -

 وفقا  ملا جاء يف املادة الرابعة من هذا القواعد. 
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 انسحاب أو استبدال أحد أعضاء الفريق البحثي  :الرابعةاملادة 
يس اشعار جيب على الباحث الرئ املشروع،أعضاء الفريق البحثي االستمرار يف  على أحدإذا تعذر  .1

ما جيب كعن طريق تقدمي طلب تغيري يف الفريق البحثي من خالل البوابة اإللكرتونية.  الوحدة رمسيا  
 ان يتضمن الطلب إضافة الباحث البديل )ان وجد( شامال :

 أسم الباحث البديل وسريته الذاتية. -
 التزامه بتويل مجيع مهام الباحث املنسحب. بمن الباحث البديل إقرار تقدمي  -
 احلصول على موافقة الوحدة على الطلب من خالل البوابة اإللكرتونية. -
 احلصول على املوافقة النهائية عن طريق املدينة من خالل البوابة اإللكرتونية. -
 ب. املنسحب موضحا  أسباب االنسحاباحث خطاب اعتذار ال إرفاق -
لضوابط املالية ا وفق الباحث املنسحبتتوىل الوحدة دراسة طلب االنسحاب ومربراته وتعويض  -

 املعتمدة.

 متديد املشروع :اخلامسةاملادة 
ق حيإذا تطلب إمتام العمل باملشروع مدة إضافية عن املدة األصلية دون أية التزامات مالية إضافية،  .1

( 6ن )مشروع ملرة واحدة على أال تتجاوز فرتة التمديد عتقدمي طلب متديد فرتة الرئيس للباحث 
( يوما  من 60) قبلمن خالل البوابة اإللكرتونية طلب الجيب على الباحث الرئيس تقدمي شهور و 
 : التايل املشروع، شامال  هناية 

 تربير مقنع لطلب التمديد. -
 تقرير مايل يوضح املتبقي من امليزانية املعتمدة للمشروع. -
 فنية ملدة التمديد.خطة  -
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ميزانية جمدولة وتفصيلية لفرتة التمديد مع عدم احتساب مكافآت للفريق البحثي أو مدير  -
 املشروع.

 عدم طلب زيادة على ميزانية املشروع. -
 احلصول على موافقة الوحدة على الطلب من خالل البوابة اإللكرتونية. -
 خالل البوابة اإللكرتونية.احلصول على املوافقة النهائية عن طريق املدينة من  -
ختضع فرتة التمديد لنفس اللوائح الفنية واملالية املنظمة للعمل باملشروع خالل مدة املشروع األصلية،  .2

 على أال تشمل:
 و مدير املشروع.أصرف مكافآت للباحثني  -
 تغيري يف أهداف املشروع. -
 زيادة يف امليزانية. -

 تأجيل بداية العمل باملشروع أو إيقافه مؤقتا   :السادسةاملادة 
جيوز للباحث الرئيس طلب تأجيل بداية العمل باملشروع أو إيقافه مؤقتا قبل أن يبدأ العمل وبعد  .1

توقيع العقد وذلك ملرة واحدة فقط ومبوافقة فريق البحث، ويف هذه احلالة جيب احلصول على موافقة 
 مع مراعاة اآليت: الوحدة،

ابة اإللكرتونية البو ـــــم تقديــــــم طلب تأجيـــل بدء العمــــــل يف املشروع أو إيقافه باستخدام أن يتـ -
قبل الباحث الرئيس، وحتديد املدة املطلوبة حبيث ال تزيد عن ستة أشهر، وحتديد مربرات  من

 مقنعة للطلب. 
 .يةاحلصول على موافقة الوحدة على الطلب من خالل البوابة اإللكرتون -
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 احلصول على املوافقة النهائية عن طريق املدينة من خالل البوابة اإللكرتونية. -
 تراعي الوحدة مدة التأجيل أو اإليقاف يف حتديد مواعيد تقدمي التقارير الفنية واملالية للمشروع. -
 ال يتم الصرف على املشروع خالل مدة التأجيل أو االيقاف. -
لتأجيل خطيا باستئناف العمل يف البحث بعد انتهاء فرتة ا يقوم الباحث الرئيس بإشعار الوحدة -

 أو االيقاف.
 املدينةملختصة باجلهة اتلغى املنحة وتشعر من توقيع العقد مل يبدأ املشروع بعد ستة أشهر  إذا -

 بذلك. 

 املناقلة بني بنود امليزانية  :السابعةاملادة 
ن خالل البوابة مجيوز للباحث الرئيس إجراء تعديل/مناقلة بني بعض بنود ميزانية املشروع املعتمدة  .1

 مع مراعاة الضوابط اآلتية: اإللكرتونية،
جيوز املناقلة بني عناصر البند نفسه من امليزانية وفقا  للضوابط الواردة يف هذه املادة حبيث ال  -

ويوضح اجلدول  .لبند املنقول منه بعد موافقة الوحدة( من ا%50يزيد ما يتم مناقلته عن )
 املشروع البحثي. ة( ضوابط املناقلة بني بنود ميزاني3)

 جيوز إجراء تعديل بامليزانية مرتني فقط خالل مدة املشروع وطبقا للضوابط املذكورة أعاله. -
جلهة املختصة اتقع صالحيات املناقلة بني بنود امليزانية املعتمدة للمشروع للوحدة مع إشعار  -

 مبا يتم اختاذه من قرارات مناقلة ومربراته. باملدينة
 احلصول على موافقة الوحدة على الطلب من خالل البوابة اإللكرتونية. -
 لبوابة اإللكرتونية.احلصول على املوافقة النهائية عن طريق املدينة من خالل ا -
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 . ضوابط املناقلة بني بنود ميزانية املشروع البحثي(3) لجدو 

 بنود امليزانية
 بند
القوى 
 العاملة

 بند
االحتياجات 
 )األجهزة(

بند 
 االحتياجات
 )املواد(

بند 
الرحالت 
 العلمية

 أخرى

 ᵪ ᵪ ᵪ √ √ القوى العاملة .1
 ᵪ √ ᵪ ᵪ ᵪ االحتياجات )األجهزة( .2
 ᵪ √ √ ᵪ ᵪ )املواد(االحتياجات  .3
الرحالت )املؤمترات،  .4

والتدريب، والرحالت 
 العلمية(

ᵪ √ ᵪ √ ᵪ 

أخرى )تسجيل براءات  .5
االخرتاع، تكاليف النشر 
واملراجعة العلمية، وتطوير 

 النموذج الصناعية(

ᵪ √ ᵪ ᵪ √ 

 ترحيل املتبقي من ميزانية السنة األوىل إىل ميزانية السنة الثانية :الثامنةاملادة 
جيوز للباحث الرئيس طلب ترحيل ما تبقى من ميزانية السنة األوىل لبند معني إىل ميزانية السنة  .1

 . الكرتونيا   بذلك املدينة اجلهة املختصة ، وذلك بعد موافقة الوحدة وإشعارنفسهالثانية للبند 
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 تعليق املشروع أو إلغائه :التاسعةاملادة 
 من األسباب التالية: البحثي ألي/الوحدة إلغاء املشروع للمدينةجيوز  .1

 . بدون مربرات مقنعة بعد توقيع العقد ( أشهر6)عدم بدء العمل يف املشروع خالل  -
املدة  /الوحدة خاللاملدينةعدم تعاون الباحث الرئيس يف الرد على مالحظات واستفسارات  -

 احملددة.
 عمال  حبثيا  مشاهبا  )جاريا  أو منتهيا ( للمشروع املدعم. وجود -
 ملدينةاإجراء تغيري أو إضافة يف الفريق البحثي أو املستشارين دون أخذ موافقة مسبقة من  -

 والوحدة.
 تغيري أو اوحراف يف أهداف املشروع. -
 /الوحدة.املدينة دة إىلاحملدأو النهائية عن املدة  السنويةتأخري تسليم التقارير الفنية واملالية  -
 املشروع الذي مت تأجيله أو إيقافه مؤقتا بعد املدة احملددة. عدم بدء -
ظهور نواقص أساسية وقصور يف تنفيذ البحث طبقا  خلطة العمل املعتمدة اليت تربزها الزيارات  -

 ، أو نتائج التقومي لتقارير سري العمل الدورية.املدينةامليدانية ملمثلي 
الواردة يف  ال تتفق مع ضوابط )املناقلة بني بنود امليزانية(ت يف بنود ميزانية البحث إجراء مناقال -

 .هذه القواعد
 .  املدينةعدم االلتزام بضوابط األمانة العلمية الصادرة من  -
 املخلوقات مع التعامل عند " احلية املخلوقات على البحث أخالقيات نظام " بـ عدم االلتزام -

 الوراثية. مادهتا أو منها أو أجزاء احلية
 . املدينةمللكية الفكرية الصادرة عن اعدم االلتزام بــسياسة  -
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ريق او عدم رغبة بقية أعضاء ف الرئيس،عدم وجود باحث رئيس بديل بعد انسحاب الباحث  -
 املشروع مواصلة العمل مع الباحث الرئيس البديل.

 ملالية.وجود غش أو تزوير أو تدليس أو تالعب يف التقارير ا -
 . السنويةعدم قبول التقارير الفنية  -
 حدوث مشكالت بني أعضاء الفريق البحثي تعيق حتقيق أهداف البحث. -
 الواردة يف هذه القواعد.املشروع يتحمل فريق البحث تبعات اإللغاء  حالة إلغاءيف  .2

 إجراءات تعليق املشروع أو إلغائه :العاشرةاملادة 
يتم اختاذ  ،بناء  على توصية جلنة علمية متخصصة /الوحدةاملدينةإذا تقرر إلغاء املشروع من قبل  .1

 اإلجراءات التالية:
عدم صرف أي مكافآت للفريق البحثي منذ تاريخ اعتماد آخر تقرير فين، ويف حالة أن يكون  -

 قد مت الصرف، فعلى الوحدة اسرتجاع ما مت صرفه.
مخس  للمشروع التقدمي أو املشاركة يف أي مقرتح حبثي خالل سنتني إىلال حيق للفريق البحثي  -

 . املدينةما تقرره  وفقسنوات 
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 املشاريع البحثيةتنفيذ متابعة  :الثاينالفصل 
   الفنيةتقارير الضوابط تقدمي  :األوىلاملادة 
وذلك على النحو  باملشروعيلتزم الباحث الرئيس بتقدمي تقارير دورية فنية ومالية عن سري العمل  .1

 اآليت:
 .من خالل البوابة اإللكرتونية للربنامج يف املواعيد احملددة فقطتقدمي التقارير الفنية  -
ي قدم الباحث الرئيس تقريرا  دوريا  فنيا  وماليا  للوحدة كل ستة أشهر يوضح التقدم الفين للمشروع  -

 ووضعة املايل. 
للسنة  (سنوي)ي قدم الباحث الرئيس عند هناية كل سنة من بداية املشروع للوحدة تقرير فين  -

 .عند انتهاء فرتة تنفيذ املشروع (هنائي) فين وتقريراملنقضية 
( هنائي)يف حال كان  فرتة تنفيذ املشروع سنة أو أقل، يكتفي الباحث الرئيس بتقدمي تقرير فين  -

 .فقط
يا  عند هناية املشروع )اخذا  باالعتبار مدة التمديد( للوحدة تقريرا  فنيا  ومالي قدم الباحث الرئيس  -

 .املدينةهنائيا  وفقا  ملتطلبات 
علمية ن طريق جهة ع للمشاريع البحثيةبتحكيم التقارير الفنية السنوية والنهائية  املدينةتقوم  -

 وابالغ الوحدة مبا يتم اختاذه من قرار حياله.حمايدة 
 .يتم حتكيمها داخليا   اضافية عند احلاجة طلب تقاريرحيق للوحدة  -
حول التقرير  ملدينةايلتزم الباحث الرئيس بإجراء التعديالت وفقا للتوصيات واملالحظات الواردة من  .2

 عند إعداد التقرير الفين القادم. احلسبانالسنوي، وأخذها يف الفين 
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 . رفوضة من ميزانية املشروعتستقطع تكلفة حتكيم التقارير الفنية امل .3
 ملشروع.إىل مدير ا عالية احيق للباحث الرئيس للمشروع تفويض بعض من مهامه املشار إليه .4
ن مكافأة خصم كل او جزء م للمدينةيف حال عدم تسليم التقرير النهائي يف املوعد احملدد، حيق  .5

 الفريق البحثي.
بالتنسيق مع  للمدينةو  ،ضمن املشاريع املتعثرةيف حال رفض التقرير ألكثر من مرتني يتم تصنيفه  .6

الوحدة احلق يف تكليف فريق حبثي آخر من أعضاء البحث أو غريهم إلهناء البحث أو اختاذ قرار 
ا يف ذلك استعادة مب اإلجراء،بإلغاء املنحة مع حتمل الفريق البحثي كافة التبعات املرتتبة على هذا 

 ثي.ما مت صرفه من مكافآت الفريق البح

 تأجيل تقدمي التقارير  :الثانيةاملادة 
جيوز للباحث الرئيس طلب تأجيل تقدمي التقارير الفنية أو املالية عن موعدها احملدد وفق الضوابط  .1

 التالية: 
 أن تكون هناك مربرات مقنعة لطلب التأجيل. -
 ( يوما .30أن يقدم طلب التأجيل قبل موعد رفع التقرير بـ ) -
 ( يوما  للتقارير السنوية أو النهائية. 60)التأجيل أن ال يتجاوز طلب  -

 (نظام النقاط املوزونة) العلميةخرجات امل :الثالثةاملادة 
( 10)ما يعادل  هوو  تطلبات اإلنتاج العلمي ألحباث الربنامجمل األدىن حلديلتزم الباحث بتقدمي ا .1

 :التايل وفقا   نقاط
 نقاط 4براءة اخرتاع =  -
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 (http://www.scimagojr.com) يف اجملالت املدرجة ضمن موقع ورقة علمية منشورة -
  .نقاط 3= 
ورقة علمية منشورة يف املؤمترات والندوات العلمية املدرجة ضمن  -
 نقاط 2=   (http://www.scimagojr.com) وقعم

 نقطة1مشاركة يف الفعاليات العلمية للمدينة = -
 .يشرتط أن تتضمن متطلبات اإلنتاج العلمي ورقة علمية واحدة منشورة يف اجملالت كحد أدىن -
 .يتم زيادة النقاط املوزونة لألوراق العلمية املنشورة يف جمالت ذات معامل تأثري مرتفع -
 فية عند جتاوز احلد األدىن لإلنتاج العلميختصيص مكافأة نقدية للمخرجات العلمية اإلضا -

 املشار اليه أعاله
 تلتزم الوحدة بتزويد املدينة بنسخة من مجيع املخرجات العلمية للمشروع. -2

 الرتشيح جلائزةاملادة الرابعة: 
 حيق للفريق البحثي ترشيح البحث أو جزء من نتائجه جلائزة ما، حسب اإلجراءات التالية: .1

 موافقة مسبقة من اجلهة التابع هلا املشروع البحثي.احلصول على  -
يف حال وجود عائد مايل من هذا الرتشيح فيتم تقسيمه حسب األنظمة املعمول هبا يف اجلهة  -

 التابع هلا املشروع البحثي. 

 وإغالق املشروع إخالء املسؤولية :امسةاخلاملادة 
 :قبوهلا من قبل املدينةو  تقدمي الوثائق التاليةبعد  الفريق البحثي للمشروعتنتهي مسئوليات والتزامات  .1

 تقرير فين هنائي مقبول. -
 تقرير مايل هنائي معتمد. -

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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 .املنشورة من املشروع املخرجات العلمية نسخة من -
 النهائي.لفين اجيب تقدمي كل ما ذكر أعاله خالل فرتة شهر واحد من اشعار الوحدة بقبول التقرير  .2
للجهة بإغالق املشروع خالل مدة أقصاها شهر من استالم الوثائق املشار تصدر املدينة اشعار  .3

 . اشعار من املدينة بذلك إليها أعاله ويعترب املشروع مغلقا  يف حال عدم وصول
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 : ضوابط العمل بالقواعدالثالثالفصل 
 يف حالة عدم ورود نص :األوىلاملادة 
يطبق بشأن ما مل يرد فيه نص خاص يف هذه القواعد ما ورد من قواعد معتمدة يف املدينة أو أية  .1

 .املدينةقواعد معمول هبا يف اجلهة، أو ما يصدر من قرارات من 

 حق تفسري أو تعديل بنود القواعد  :الثانيةاملادة 
وحدها حق تفسري أو تعديل أي من بنود هذه القواعد، وتعد القرارات والتنظيمات  لمدينةل .1

 زء ال يتجزأ منها.ج املشاريع البحثيةواخلاصة بتنظيم سري العمل يف  املدينةاإلحلاقية الصادرة عن 

 العمل بالقواعد  :الثالثةاملادة 
ل اعتبارا  من تاريخ إقراره، وحيل هذا الدليل حم الربنامج كافة مشاريعالقواعد على   يطبق العمل هبذا .1

 القواعد والتعليمات السابقة ويلغى كل ما يتعارض معها من أحكام أو استثناءات.
 اجة.ما تقتضي احل وفقأو  اختضع هذه القواعد للتحديث كل مخس سنوات من تاريخ صدوره .2

 واهلل املوفق،،،
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 األساسية العلومأحباث برنامج ضوابط ومعايري ملخص ملحق: 
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