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 مقدمة:

تضطلع مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة ووزارة الصحة ووزارة البیئة  
والمیاه والزراعة بدور كبیر واھتمام مشترك بصحة ورفاھیة المواطن السعودي، ومن 

م 08/11/2015ھـ الموافق 26/1/1437ھذا المنطلق وقعت ھذه الجھات بتاریخ 
فشي ھ بدعم جھود الوزارتین في التحكم بتمذكرة تفاھم للتعاون المشترك تقوم المدینة فی

في المملكة العربیة السعودیة وذلك بتوفیر االمراض المعدیة المستوطنة والمستجدة 
، وتوفیر ھایتقنیة الضروریة للسیطرة علالدعم التقني والمالي إلجراء البحوث ونقل ال

تعامل الالزمة للالبنیة التحتیة من مختبرات متخصصة ومتوافقة مع معاییر السالمة 
ض، وكذلك توفیر البنیة التقنیة الالزمة إلنشاء قاعدة بیانات امرھذه اال اتمع مسبب

وطنیة لكل األمراض المعدیة المنتشرة في المملكة، كما تضمن الوزارتین المعنیتین 
حریة جمع عینات االختبار وحریة الوصول الى البیانات الضروریة إلجراء البحوث 

ض وبیانات الحیوانات المصابة) للفرق البحثیة أصحاب المقترحات (كبیانات المر
ن تتم جمیع الممارسات البحثیة على حسب المعاییر أالمعتمدة من اللجنة اإلشرافیة على 

 .المعتمدة في الوزارتین
 

 (ھدف الالئحة) :األولى المادة
تنظیم اإلجراءات الفنیة والمالیة واإلداریة الخاصة بالبحوث أو  إلى القواعد ھذه تھدف

االمراض المعدیة المستوطنة برنامج منح أبحاث األعمال التي یتم تنفیذھا ضمن 
 .طرفي التعاقد ومسؤولیات التزامات وتحدید ،والمستجدة

 
 والمصطلحات المفاھیم :الثانیة المادة

یكون للمصطلحات واأللفاظ التالیة المعاني المبینة أمامھا ما لم یقتِض السیاق خالف 
 ذلك: 

 افیةاللجنة اإلشر(ممثلة في مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة  :المدینة -
وھي الجھة  )ةاالمراض المعدیة المستوطنة والمستجدأبحاث  منح برنامجل

 المانحة. 
االمراض المعدیة أبحاث  منح برنامجل اللجنة اإلشرافیة :االشرافیةاللجنة  -

 .ةالمستوطنة والمستجد
ھي مجموعة المواد واإلجراءات الضابطة والمنظمة للجوانب الفنیة  :القواعد -

اریة المقدمة، والمالیة واإلداریة للبحوث العلمیة واألعمال اإلبداعیة واالبتك
  .المعدیة المستوطنة والمستجدةاالمراض بحاث أنامج منح والمدعمة ضمن بر

ھي المؤسسة أو الھیئة ذات الشخصیة االعتباریة المستفیدة من المنحة  :الجھة -
التي ینتمي إلیھا الباحث الرئیس وظیفیاً ویتم تنفیذ البحث المدعوم بصفة أساسیة 
داخل منشآتھا ومرافقھا البحثیة (الجامعات، الوزارات، الھیئات، المؤسسات 



اكز البحوث، الشركات...الخ) وھي الجھات الممنوحة كما یشمل ذلك العامة، مر
 األفراد الذین یتم توقیع عقود منح بحثیة معھم مباشرة. 

ھي إحدى المناطق اإلداریة الثالثة عشر في المملكة التي  :المنطقة اإلداریة -
في  21حددھا نظام المناطق (المادة الثالثة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/

 ھـ.30/3/1414
 دراسة منھجیة منظمة تتم طبقاً لألسس العلمیة المتعارف علیھا. ھو :البحث -
النظامیة التي توقع بین المدینة بصفتھا جھة مانحة وبین الجھة  الوثیقة :العقد -

، لمنحةاضمن برامج  أبداعيبصفتھا جھة مستفیدة، وذلك لتنفیذ بحث أو عمل 
 التي تحكم تنفیذ البحث. والشروطالطرفین یحدد من خاللھ التزامات 

الدعم المالي الذي تقدمھ المدینة إلى الجھة بموجب العقد الموقع بین  ھي :المنحة -
ً لمواد ھذه الالئحة،  الطرفین، لتنفیذ بحث محدد في إطار شروط التعاقد ووفقا
وتشمل المنحة توفیر المتطلبات الالزمة إلنجاز البحث في حال عدم توافرھا 

 التي یعمل بھا الباحثون.  في الجھة
ھي الفترة الزمنیة المقررة لتنفیذ العمل/البحث، وتبدأ من  :مدة البحث/العمل -

 تاریخ االتفاق بین الطرفین على بدء العمل.  
 .المشروع في العاملین جمیع العمل فریق یشمل :العمل فریق -
 المشاركین والباحثین الرئیس الباحث من البحثي الفریق یتكون :البحثي الفریق -

 .فقط
 .للمشروع والمالیة اإلداریة األعمال عن المسؤول الشخص :المشروع مدیر -
ً یتولى اإلشراف الكامل على  ھو :الرئیسالباحث  - ً وفنیا شخص مؤھل علمیا

إدارة البحث، ویتحمل المسؤولیة الفنیة والمالیة للبحث خالل مدة تنفیذه حتى یتم 
 إنھاء جمیع االلتزامات المالیة الفنیة واإلداریة المتعلقة بالبحث. 

شخص مؤھل علمیاً وفنیاً یشارك في تنفیذ العمل/البحث،  ھو :المشاركالباحث 
ویكون مسؤوالً عن الجزء الموكل إلیھ في البحث المتعلق بمجال تخصصھ 

 وخبراتھ.
ھم األشخاص الذین توكل إلیھم مھام تنفیذیة یتطلبھا البحث كإجراء  :المساعدون

 تجارب، وتحالیل وغیرھا، ویشمل ذلك ما یلي:  
 نسیقالبحثي وتو الشخص المؤھل فنیاً وعلمیاً لمساندة الفریق ھ :مساعد الباحث -

ویعمل تحت مسؤولیة وإشراف الباحث الرئیس  المخبریة والحقلیةاألعمال 
والباحثین المشاركین. ویفضل أن یكون من حملة شھادة البكالوریوس أو ما 

 یعادلھا أو درجة علمیة أعلى. 
 أو الدكتوراه أو الماجستیر لدراسة المسجلون الطالب :العلیا الدراسات طالب -

 والتي الناشئة الجامعات في المبتعثین أو المملكة وكلیات في جامعات یعادلھا ما
 مجاالت وتكون ومبررة، خاصة وفي حاالت علیا دراسات برامج لدیھا لیس

 .في المشروع عمل من إلیھم یوكل بما مباشرة عالقة ذات دراساتھم



ھم الطالب الجامعیون أو من ھم في مستواھم في طالب المرحلة الجامعیة:  -
مرحلة ما قبل الحصول على الشھادة الجامعیة (البكالوریوس أو ما یعادلھا) 

 الذین یكون لدراستھم عالقة بالبحث.
األشخاص الذین یتوافر لدیھم التأھیل والخبرة والممارسة العملیة  ھمالفنیون:  -

 بة في البحث.والتقنیة إلنجاز األعمال الفنیة المطلو
ھم األشخاص المؤھلون للقیام باألعمال اإلداریة المختلفة مثل النسخ اإلداریون:  -

 وأعمال السكرتاریة والمحاسبیة والتنسیقیة.  
  الحرفیین من المھرة األشخاص :المھنیون -
 مجال في استشاریة دراسات أو خدمات لتقدیم المؤھل الشخص :المستشار -

 .المشروع تخصص
ً یكلف بتحكیم المقترحات والبحوث  :المحكم  - ً وبحثیا ھو شخص مؤھل علمیا

وفحصھا وبیان جودتھا ومناسبتھا للدعم، وكذلك تحكیم التقاریر الفنیة لبیان 
 مدى توافقھا مع الخطة المعتمدة. 

 المشكلة لطبیعة الشامل والمنھجي العلمي التوصیف ھو :البحثي المقترح -
 وطرق المؤھلة، البشریة واإلمكانات لحلھا، واألھداف الموضوعة وأھمیتھا
 وتكلفتھا الالزمة واإلمكانات واالحتیاجات للتنفیذ، الزمني والجدول العمل،
 من نتائج االستفادة كیفیة توضح وآلیة للدعم، المقدم المقترح لتنفیذ المالیة

 .منھ لالستفادة المرشحة والجھات البحث ھذا ومخرجات
 والملتقیات العمل، وورش والندوات، المؤتمرات، وتشمل :العلمیة اللقاءات -

 .وغیرھا العلمیة
 جلسات ورئاسة العلمیة والملصقات األوراق تشمل :العلمیة المشاركات -

 .العلمیة اللقاءات
 الجھات على وعممت المدینة من إقرارھا تم ضوابط :العلمیة األمانة ضوابط -

 .لھا والوحدات التابعة
 

 (التعاقد والتكلیف) الثالثة:المادة 
تُقدم المدینة المنحة لتنفیذ مقترح بحثي محدد یتم اعتماده من قبلھا وفق اتفاق یوقع بین 
المدینة بصفتھا طرفاً مانحاً، والجھة البحثیة المنفذة بصفتھا طرفاً مستفیداً، ویمثل من 

 یھما. ف تفوضھ كلتا الجھتین طرفي االتفاق في توقیع العقد وفقاً لألنظمة المتبعة
 

 : (دمج المقترحات البحثیة)الرابعةالمادة 
یحق للمدینة بالتنسیق مع الباحثین دمج بعض المقترحات البحثیة المقدمة في الموضوع 
نفسھ في بحث واحد أو أكثر، وذلك بھدف دعم بحث واحد أو أكثر بأھداف متكاملة، 



كما یحق للمدینة ترشیح الباحث الرئیس والفریق البحثي المناسب للقیام بتنفیذ البحث، 
 أو البحوث المقترحة بعد دمجھا وموافقة جمیع األطراف المعنیة. 

 
 : (التزامات الجھة)الخامسةالمادة 

تقوم الجھة بمراجعة المقترحات البحثیة قبل تقدیمھا للمدینة والتأكد من عدم    5-1
وعدم وجود متعلقات على  مشابھة،تقدیمھا لجھات أخرى وعدم وجود بحوث 

الفریق البحثي في بحوث أخرى، ومناسبة المتطلبات المالیة، إضافة إلى قیام 
 الجھة بأخذ إقرار من الباحثین على ذلك. 

لتزم الجھة بتنفیذ البحث بواسطة الباحثین المعتمدین من قبل المدینة في عقد ت  5-2
االتفاق، أو وفق أي تعدیالت تطرأ وتوافق علیھا المدینة مسبقاً خالل مدة تنفیذ 

 العمل بالبحث.
تلتزم الجھة بتیسیر كافة السبل لتسھیل مھمة الباحثین، وتوفیر الوقت والمكان   5-3

ھم من استخدام كافة األجھزة، واإلمكانات، والخدمات المناسبین، وتمكین
 المتوافرة لدیھا الالزمة لتحقیق أھداف البحث.

 
 : (بدء العمل)السادسةالمادة 

یلتزم الباحث الرئیس بتقدیم المقترح المنقح مستوفیاً مالحظات المدینة في موعد أقصاه 
 في البحث خالل مدة ال تتجاوز یوماً) من تاریخ استالمھ لھا، كما یلتزم ببدء العمل 60(
یوماً) من تاریخ إشعار المدینة للجھة بإمكانیة بدء العمل إال في حاالت تقدرھا  60(

المدینة، وفي حال عدم التزام الباحث الرئیس بذلك یحق للمدینة إلغاء المنحة بعد إشعار 
 الجھة.

 
 (مسؤولیات تنفیذ النشاطات البحثیة خارجیاً) السابعة:المادة 

إذا تطلّب البحث إجراء بعض األعمال أو النشاطات البحثیة خارج المملكة تكون الجھة 
المنفذة للبحث مسؤولة عما یجرى من عمل أو نشاطات بحثیة تتفق مع قوانین وأنظمة 
الدولة التي یتم فیھا العمل دون أي مسؤولیة على المدینة، وعلیھا إجراء التنسیق الالزم 

لمختصة، والحصول على أي تراخیص أو موافقات ضروریة مع السلطات الرسمیة ا
 في تلك الدولة.  وتزود المدینة بصور من ھذه التراخیص أو الموافقات.

 
 (المسؤولیة تجاه األضرار) الثامنة:المادة 

ال تتحمل المدینة أي مسؤولیة مالیة، أو نظامیة فیما یتعلق بالحوادث، أو األضرار 
الجسدیة والمرضیة، أو خسائر بشریة، أو أي مطالبات ناتجة عن نشاط أو تجارب 
أجریت في البحث الذي دعمتھ المدینة، سواء كانت تلك األضرار والمطالبات أو بعضاً 

 الرئیس الحصول وعلى الباحثنحة أو طرفاً آخر. المستفیدة من الم تخص الجھةمنھا 



على التراخیص والموافقات الالزمة من الجھات المعنیة إلجراء أي تجارب قد یكون 
 لھا تأثیرات سلبیة على اإلنسان أو الحیوان أو البیئة. 

 
 : (التجارب على البیئة واإلنسان)التاسعةالمادة 

تتحمل الجھة المستفیدة من المنحة مسؤولیة حمایة البیئة وحقوق األفراد موضوع 
التجارب، أو البحوث، أو التطویر، أو أي نشاطات ذات عالقة بالمنحة. وفي حالة 
حاجة البحث إلى إجراء تجارب على البیئة أو اإلنسان فإنھ ینبغي الحصول على 

جیز القیام باألعمال المذكورة وإشعار تصریح خطي بالموافقة من الجھات المعنیة ت
 المدینة بذلك قبل البدء بالعمل. 

 
 : (التجارب على الحیوان) العاشرةالمادة 

إذا تضمن البحث استخدام حیوانات تجارب فال بد على الجھة المستفیدة من المنحة 
 تقدیم التسھیالت الالزمة لطرق رعایة واستخدام ومعاملة الحیوانات المستخدمة في

 جبی ، كماالبحث بما یتفق مع أصول الشریعة اإلسالمیة والتعامل اإلنساني الحسن
الحصول على تصریح خطي بالموافقة من الجھات المعنیة تجیز القیام باألعمال 

 المذكورة وإشعار المدینة بذلك قبل البدء بالعمل. 
 

 (زیارة مواقع العمل) :ةعشر ةالحادیالمادة 
للمدینة الحق في إرسال ممثلین عنھا في جمیع األوقات المناسبة لزیارة موقع تنفیذ 

وتقدیم المساعدة الفنیة في حالة  على مجریات البحثالعمل بالبحث، لغرض االطالع 
طلبھا من المدینة. وفي حال قیام ممثلي المدینة بأیة زیارة للموقع داخل ممتلكات الجھة 

المتعاقد معھا من الباطن ضمن المنحة فعلى تلك الجھة االلتزام  المستفیدة من المنحة أو
بتقدیم المساعدة الالزمة، وتوفیر كافة التسھیالت المناسبة لتأمین سالمة ممثلي المدینة 
وراحتھم، وتنقالتھم أثناء أداء مھمتھم، على أن تتم زیارات الموقع بطریقة ال تؤدي 

 إلى تأخیر أو عرقلة للعمل.
 

 المعلومات وسریة المعلومات جمع :ةعشر ةالثانیالمادة 
 وسریتھا المعلومات جمع 1-12

إذا تضمن البحث استخدام استبانات لجمع المعلومات فإن الباحثین یتحملون  -
المسؤولیة الكاملة بجمع المعلومات الخاصة بالبحث دون أیة مسؤولیات على 
المدینة وعدم اإلیحاء لألفراد الخاضعین لالستبانة بأنھم یجمعون المعلومات 

 علومات أن یشار لذلكلصالح المدینة. ویفضل في حالة حاجة البحث إلى جمع م
في مقدمتھ، وفي حالة الضرورة یطلب الباحث الرئیس موافقة المدینة على 



اإلشارة السمھا في االستبانات، وال یعني دعم المدینة للبحث موافقتھا على خطة 
 المعلومات.المسح أو محتوى االستبانة أو طرق تجمیع 

 السریة المعلومات 2-12
 فریق وتشكیل العمل وخطط والتفاصیل، یاناتالب كافة السریة المعلومات تشمل -

 والمطبوعات والمكاتبات، واإلداریة، والمالیة، الفنیة، العمل، والمستندات
 والتصمیمات، والنماذج، االجتماعات، واالستشارات، ومضابط الداخلیة،

 ومدخالتھ، المشروع البحثي، ومخرجات واإلنجازات، والمقترحات،
والمخططات  العمل بیئة وكذلك إلیھا، التوصل یتم قد التي واالختراعات

 .البحثي المشروع أو اللجنة لدى الجودة وإدارة ضبط وآلیات التنفیذیة
ً  سریة المقدمة بالمشروعات الخاصة المعلومات كل تكون -  لألنظمة وفقا

 اإلدالء بالمشروع للعاملین یجوز وال العربیة السعودیة، بالمملكة بھا المعمول
 .المدینة من مسبق كتابي بإذن إال كانت، طریقة بأیة للغیر منھا بعض أو بھا
 

 السریة مدة 3-12
 قبولھا یتم لم التي المشاریع بمقترحات الواردة المعلومات بسریة االلتزام یكون -

 .الطلب تقدیم من تاریخ سنوات خمس
 تقدیم تاریخ منذ المقبولة للمشروعات الواردة المعلومات بسریة االلتزام یكون -

 .المشروع من الكامل االنتھاء لتاریخ تالیة خمس سنوات ولمدة الطلب
 

 مؤقتا إیقافھ أو بالمشروع العمل بدایة تأجیل :عشرة ةالثالث المادة
 یبدأ أن قبل مؤقتا إیقافھ أو بالمشروع العمل بدایة تأجیل طلب الرئیس للباحث یجوز
 الحالة ھذه وفي البحث، فریق وبموافقة فقط واحدة لمرة وذلك العقد توقیع وبعد العمل
 :اآلتي مراعاة مع ،المدینة موافقة على الحصول یجب
 الباحث قبل من إیقافھ أو المشروع في العمل بدء تأجیل طلب تقدیم یتم أن -

، شھور ستة عن تزید ال بحیث المطلوبة المدة وتحدید ،بخطاب رسمي الرئیس
 .للطلب مقنعة مبررات وتحدید

ً  علیھ والرد الطلب دراسة المدینة تتولى -  .بخطاب رسمیا
 الفنیة التقاریر تقدیم مواعید تحدید في اإلیقاف أو التأجیل مدة ستراعي المدینة -

 .للمشروع والمالیة
 .اإلیقاف أو التأجیل مدة خالل المشروع على الصرف یتم ال -
 انتھاء بعد البحث في العمل باستئناف خطیا المدینة بإشعار الرئیس الباحث یقوم -

  .یقافاإل التأجیل أو فترة
 .المنحة تلغى أشھر الستة بعد المشروع یبدأ لم إذا -

 



 )المشروع: (تمدید عشر ةالرابعالمادة 
إذا تطلب إتمام العمل للبحث مدة إضافیة عن المدة األصلیة دون أي التزامات  1-14

وماً ی 60 ینبغي على الباحث الرئیس تقدیم طلب تمدید مبدئي قبل مالیة إضافیة،
 قبل-تستكمل  إذا لم، ولن ینظر في طلب التمدید من نھایة البحث إلى المدینة

 التالیة:  المتطلبات-نھایة البحث 
 تقریر فني شامل للسنة األخیرة من البحث. -
 صفحات) لفترة التمدید. 3-2خطة فنیة (  -
-35فقرة ( الخامسة والثالثون في المادةتقریر مالي نھائـي وفق ما ھـو مذكور   -

 موضحاً المتبقي من الدعم المعتمد للبحث. )2
میزانیة مجدولة وتفصیلیة لفترة التمدید بدون مكافآت للباحثین أو زیادة على   -

 المبالغ المتبقیة. 
 خالل بالمشروع للعمل المنظمة والمالیة الفنیة اللوائح لنفس التمدید فترة تخضع 2-14

 :تشمل أال األصلیة، على المشروع مدة
 .المشروع مدیر او للباحثین مكافآت صرف -
 .المشروع أھداف في تغییر -
 .المیزانیة في زیادة -

 واحدة مرة من أكثر المشروع تمدید یجوز ال 3-14
 یكون التمدید بحد أقصى سنة واحدة فقط 4-14
 

 )المشروع: (التوسع في ةعشر ةالخامسالمادة 
یجوز التوسع في البحث، واستمرار االستفادة من الخدمات البحثیة المؤمنة بعد  1-15

االنتھاء من البحث فنیاً ومالیاً. وینبغي في ھذه الحالة إرسال طلب إلى المدینة 
عن طریق الممثل المفوض ألخذ الموافقة المسبقة، ویقدم الطلب خالل مدة 

 العمل بالبحث مشتمالً على: 
 ي البحث.مبررات التوسع ف -
تحدید كامل وواضح ألھداف الدراسات اإلضافیة المراد إجراؤھا وارتباطھا  -

 بما تم إنجازه في البحث األصلي.
 خطة تفصیلیة وبرنامج متكامل لما ھو مقترح عملھ. -
 تحدید جدول زمني لتنفیذ البرنامج المقترح. -
 المیزانیة المقترحة لفترة تنفیذ الدراسة. -

فترة التوسع لنفس اللوائح الفنیة والمالیة المنظمة  یخضع العمل بالبحث خالل 2-15
 للعمل بالبحث خالل مدتھ األصلیة.

یكون الصرف على احتیاجات فترة التوسع من الفائض المالي للمنحة دون أي  3-15
 التزامات مالیة إضافیة على المدینة.



 
 : (تعلیق أو إلغاء المنحة)ةعشر ةالسادسالمادة 

 المنحة ألي من األسباب التالیة: یحق للمدینة تعلیق أو إلغاء
 عدم بدء العمل في البحث خالل المدة المحددة من قبل المدینة. §
عدم تعاون الباحث الرئیس في الرد على مالحظات واستفسارات المدینة خالل  §

 المدة المحددة.
 للبحث المدعوم.  منتھیاً)إذا تبین أن ھناك عمالً بحثیاً مشابھاً (جاریاً أو  §
 إضافة باحثین دون أخذ موافقة مسبقة من المدینة. تغییر أو  §
 تغییر أو انحراف في أھداف أو خطة العمل دون أخذ موافقة مسبقة من المدینة.  §
تأخیر تسلیم التقاریر الفنیة والمالیة الدوریة أو السنویة أو النھائیة أو الفني  §

 المنقح عن المدة المحددة من قبل المدینة.
 دة التيالمعتمصور في تنفیذ البحث طبقاً لخطة العمل ظھور نواقص أساسیة وق §

تبرزھا الزیارات المیدانیة لممثلي المدینة، أو نتائج التقویم لتقاریر سیر العمل 
 الدوریة.

إجراء مناقالت في بنود میزانیة البحث دون أخذ الموافقة المسبقة من المدینة  §
 . التاسعة والثالثونعدا ما نصت علیھ المادة 

ن إلیھا في المادتیعدم االلتزام بحقوق الملكیة الفكریة وحقوق النشر المشار  §
 .من ھذه الالئحة التاسعة عشرو عشر ةالثامن

 .من المدینة الصادرة العلمیة األمانة بضوابط االلتزام عدم §
 التعامل عند " الحیة المخلوقات على البحث أخالقیات نظام " ـب االلتزام عدم §

 .الوراثیة مادتھا أو منھا أجزاء أو الحیةالمخلوقات  مع
 عدم االلتزام بأخالقیات البحث العلمي. §
 تصدر من المدینة. أخرىي تعلیمات أب مااللتزاعدم  §
 حدوث مشكالت بین أعضاء الفریق البحثي تعیق تحقیق أھداف البحث.  §
 بقیة رغبة عدم او الرئیس، الباحث انسحاب بعد بدیل رئیس باحث وجود عدم §

 .البدیل الرئیس الباحث مع العمل مواصلة فریق المشروع أعضاء
 .المالیة التقاریر في تالعب أو تدلیس أو تزویر أو غش وجود تبین إذا §
 .الدوریة الفنیة التقاریر قبول عدم §
 في جاء لما وفقا اإللغاء تبعات البحث فریق یتحمل المشروع إلغاء حالة في §

 .الدلیل من ھذا عشر الثانیة المادة
 

 إلغائھ أو المشروع تعلیق إجراءات :ةعشر ةالسابع المادة



باألخطاء أو المخالفات، وتطلب منھ اتخاذ كافة الباحث الرئیس تخطر المدینة  1-17
اإلجراءات الالزمة لتصحیح تلك األخطاء أو المخالفات، على أن یصلھا ما یفید 

 خطاب اإلخطار.استجابة الجھة في مدة أقصاھا ثالثون یوماً من تاریخ 
إذا لم تتلق المدینة رداً مقنعاً من الجھة المستفیدة من المنحة خالل الفترة المحددة  2-17

یوضح تالفي تلك األخطاء أو المخالفات، وتدارك أوجھ التقصیر في العمل، أو 
عدم االلتزام بالقواعد التي حددتھا الئحة دعم البحوث، یكون من حق المدینة 

منحة أو إلغائھا، وتخطر المدینة الممثل المفوض بالقرار اتخاذ قرار بتعلیق ال
 الذي اتخذتھ بھذا الشأن.

ً تقوم  3-17 في حال تعلیق المنحة تعطى الجھة المستفیدة مدة أقصاھا ستون یوما
خاللھا باتخاذ اإلجراءات التصحیحیة بالصورة التي تقبلھا المدینة، أو إعطاء 

 تصحیحیة ستتخذ، عندئذ تصدر المدینةالتأكیدات المقبولة لھا بأن اإلجراءات ال
 إشعاراً برفع قرار التعلیق.

ال تلتزم المدینة بدفع أي مبالغ مالیة خالل فترة تعلیق المنحة، وإنما تلتزم فقط  3-17
بالمصاریف الضروریة التي بدونھا ال تستطیع تلك الجھة تالفیھا خالل فترة 

لیھا ومدتھا، وتتم الموافقة عالتعلیق، شریطة أن یتم تحدید نوعیة ھذه االلتزامات 
 من قبل المدینة.

في حال عدم اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة بالطریقة التي تقبلھا المدینة خالل  17-3
فترة التعلیق، فإنھ یحق للمدینة أن تصدر إشعارا ًبإلغاء المنحة موضحة فیھ 

د عتماألسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار اإللغاء، وتاریخ بدایة سریانھ والم
 كمنصرف من میزانیة البحث. 

ً لھذه المادة یمكن للمدینة اعتماد المصروفات التي  4-17 في حال إلغاء المنحة طبقا
التزمت بھا الجھة المستفیدة من المنحة قبل اإللغاء والتي ال یمكن تالفیھا 

صرفھ من مكافآت للباحثین والتي یحق للمدینة استعادتھا، شریطة  مما تباستثناء 
ھذه االلتزامات مسموحاً بھا لو بقیت المنحة قائمة، وال تلتزم المدینة  أن تكون

 بأي التزامات أخرى. 
 بحثي مقترح أي في المشاركة أو التقدیم للمشروع البحثي للفریق یحق ال 5-17

 المدینة تقرره ما حسب خمس سنوات إلى سنتین خالل
 إلغاء المنحة بالتراضي: 17-6

قد تنشأ ظروف تدعو المدینة أو الجھة المستفیدة من المنحة إلى الرغبة في إنھاء     
العمل بالبحث ألسباب یقتنع بھا الطرفان، وعلیھ یتم إلغاء المنحة بالتراضي على 

 النحو التالي:
إذا رغب أي من الطرفین في إلغاء المنحة بالتراضي فإن علیھ إبداء ھذه  -أ

 األخر، موضحاً األسباب التي تستلزم ذلك. الرغبة خطیاً إلى الطرف



یرسل الطرف اآلخر إجابة خطیة خالل ثالثین یوماً من تاریخ خطاب   -ب
إبداء الرغبة في إلغاء المنحة. ویتم تسویة األمور المالیة وفق ما تراه 

 المدینة.
في حال عدم اتفاق الطرفین على إلغاء المنحة بالتراضي تتخذ المدینة  -ج

بالتنسیق مع الجھة المستفیدة من المنحة. ویتم تسویة قراراً في ذلك 
 األمور المالیة وفق ما تراه المدینة.

 
 : (حقوق الملكیة الفكریة)الثامنة عشرةالمادة 

 حاسوبیة برامج أو معلومات ودائع المدینة تدعمھ الذي البحث عن نتج إذا 18-1
 ما حسب النشر على المدینة موافقة بعد نشرھا في للباحثین األولویة یكون
 البرامج أو المعلومات تلك وإذا تضمنت التاسعة عشرة، المادة في ورد

 ھذه وفي المدینة االحتفاظ بھا، حق من یكون سریة أو خاصة معلومات
الباحث  وعلى البحث، تنفیذ في المشتركین األفراد حقوق المدینة تكفل الحالة
 في المعلومات ھذه مثل تضمین كیفیة معالجة المدینة مع باالتفاق الرئیس
 .للبحث الفنیة التقاریر

 حاجة حالة في الطرفان علیھا یتفق مھلة المنحة من المستفیدة الجھة تُعطى 18-2
 ضروریة تكون إضافات أو مراجعات إلى أو البرامج المعلومات ودائع
 .أو تشوھات التباسات، أو أخطاء، من بھا ما إلزالة

 المعلومات ودائع الستخدام الفرصة بإتاحة المنحة من المستفیدة الجھة تلتزم 18-3
 في للراغبین المدینة تدعمھ الذي البحث من تم إنتاجھا التي والبرامج
 .ذلك في المالیة التكالیف الجھة المستفیدة تتحمل أن على منھا، االستفادة

 البرامج أو المعلومات ودائع استخدام أو نشر حول خالف أي وجود حال في 18-4
 في المطبق المؤلف حقوق نظام إلى فیُرجع المدعمة عن البحوث تنتج التي

 .الشأن ھذا في المملكة
 إفشاء بعدم المنحة او أي طرف ثالث متعاقد معھا من المستفیدة الجھة تلتزم 18-5

مؤسسة ویشمل ذلك المخرجات  أو شركة أو شخص ألي معلومات أیة
 موافقة على رات والمجالت قبل الحصولوالمشاركات العلمیة في المؤتم

 .منھ االنتھاء بعد أو البحث إنجاز فترة في سواء المدینة من مسبقة خطیة
أي  حول المعلومات بكافة المدینة بتزوید المنحة من المستفیدة الجھة تلتزم 18-6

 إلیھ التوصل یتم اختراع براءة اختراع یتم التوصل إلیھ قبل تسجیلھ كطلب
بالبحث سواء  تمت على دراسات بناءً  إلیھ التوصل تم أو بالبحث، العمل من

تم ذلك عن طریق الجھة نفسھا أو من خالل طرف ثالث تم االتفاق معھ على 
 .انتھائھ من عام على تزید ال مدة في تنفیذ البحث أو جزء منھ، وذلك



ج ذلك عن نتتمتلك المدینة كافة حقوق الملكیة الفكریة الناتجة عن البحث سواء  18-7
طریق الجھة نفسھا أو من خالل طرف ثالث تم االتفاق معھ على تنفیذ البحث 
أو جزء منھ، ویجوز للمدینة أن تقرر مشاركة الجھة في حقوق الملكیة الفكریة 

 والعوائد المادیة الناتجة عنھا.
 طلباتلتسجیل  الالزمة تعتبر المدینة ھي الجھة المسئولة عن القیام باإلجراءات 18-8

الفكریة  الملكیة وأنظمة وفقا لقواعد البحث عن الناتجة االختراع براءات
ذلك  على المترتبة التكالیف تحمیل ویتم وخارجھا، المملكة داخل المعمول بھا

المدینة، ویجوز للمدینة  لدى أخرى مصادر أي أو البحث دعم میزانیة على
ك بناء على موافقة خطیة أن تفوض الجھة المستفیدة من المنحة بالقیام بذل

 مسبقة من المدینة. 
بعدم القیام بأي أجراء من شأنھ أن یخل بإمكانیة الحصول المستفیدة تلتزم الجھة  18-9

سواء تم ذلك عن طریق الجھة على براءة اختراع ألي فكرة ناتجة عن البحث 
 ،نفسھا أو من خالل طرف ثالث تم االتفاق معھ على تنفیذ البحث أو جزء منھ

كما تلتزم الجھة بعدم اإلفصاح عن نتائج البحث بأي وسیلة قبل الحصول 
 على موافقة خطیة مسبقة من المدینة.

في حال االستفادة من المنحة البحثیة من قبل الجھة أو أي طرف ثالث متعاقد  18-10
معھا الستكمال تطویر أو القیام بتجارب خاصة بمنتج محمي بحقوق الملكیة 

للمدینة الحق في المشاركة في العوائد المادیة لھذا المنتج وذلك  الفكریة، فإن
 وفقا التفاق یتم بین المدینة والجھة المالكة للحقوق الفكریة. 

المنحة بتوضیح ما ینص علیھ ھذا االتفاق بما فیھ  من المستفیدة الجھة تلتزم 18-11
 من شروط والتزامات ألي طرف ثالث متعاقد معھا.

 
 

 : (حقوق النشر)ةعشر ةالتاسعالمادة 
یلتزم الباحثون بعدم طبع، أو نشر، أو بیع أي كتب، أو مطبوعات، أو أفالم،    19-1

أو برامج حاسوبیة، أو أي مواد أخرى تم تطویرھا من خالل البحث دون 
الحصول على موافقة كتابیة صریحة ومسبقة من المدینة، ولكي تتم الموافقة 

ى المدینة إل من جھتھ بعد المصادقة علیھ یتقدم بطلب فعلى الباحث الرئیس أن
مصحوباً بنسخة من المادة المراد طبعھا، أو نشرھا، أو بیعھا التخاذ اإلجراء 

 المناسب.
ینبغي أن تحمل كل نشرة، أو مقالة، أو أطروحة، أو ورقة علمیة، أو برامج    19-2

المتعلقة بدراسات ، أو غیرھا من المواد األنترنتحاسوبیة أو مواقع على 
 ونتائج البحث، اعترافاً بدعم المدینة للبحث، بحیث یكون نصھ كما یلي:



ى احد –دعم البحوث األساسیة  مبادرةتم تمویل ھذا المشروع البحثي ضمن (  
برنامج التحول ضمن  مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیةمبادرات 
 )XXXمنحة رقم ( –المملكة العربیة السعودیة  –الوطني

 باستثناء-ینبغي أن تحتوي كافة المواد المنشورة بأیة وسیلة إعالمیة   19-3
شعار المدینة  –األطروحات العلمیة والمقاالت المنشورة في مجالت علمیة 

 وصیغة لتبرئة ذمة المدینة على النحو التالي:
"إن كافة اآلراء والنتائج واالستنتاجات والتوصیات المذكورة في ھذه النشرة ھي   

بالضرورة وجھة نظر مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم  وال تعكسللمؤلف (للمؤلفین) 
 والتقنیة".

 بعض نشر في الرغبة وعند السریة، المشاریع ضمن المشروع یصنف لم إذا 4-19
طلبات  وتسجیلحمایة حقوق الملكیة الفكریة  أوالً  المشروع، یراعى نتائج كل أو

 .العلمي النشر في الشروع قبل المشروع من االختراع المنبثقة براءات
 بذلك اً  مصرح كان إذا إال المشروع نتائج على اآلخرین إطالع أو نشر یتم ال 5-19

 .مسبقة موافقة أخذ تم المشروع أو بدایة عند
 وتعد ذلك، العامة المصلحة اقتضت إذا المشروع نتائج نشر حجب حق للجھة 6-19

  .التقاریر السریة من
 في الواردة العلمیة الدوریات اختیار یجب ،البحثیة المشاریع نتائج نشر عند 7-19

 قواعد من وغیرھا ،ISI، SCOPUS مثل المعلومات العالمیة قواعد
 .العالمیة المعلومات

 
 البحثي الفریق ضمن تغییرات إلجراء العامة الشروط :العشرون المادة
 أن على البحثي الفریق في تغییر إجراء الحاجة، اقتضت إذا الرئیس، للباحث یجوز
 :بالتالي یلتزم
 .القواعد ھذه مواد في الواردة الضوابط -
 الحصول على موافقة مسبقة من المدینة -
 .زیادة دون للمشروع المعتمدة المیزانیة -
 .المعتمدة المشروع أھداف -

 
 الرئیس الباحث انتقال :والعشرونالواحد  المادة
 إلى المشروع خاللھا من قدم التي الجھة من للمشروع الرئیس الباحث انتقال حالة في
 :التالیة الضوابط تطبق بالتنفیذ، البدء بعد أو بالتنفیذ البدء قبل سواء أخرى جھة
 الرئیس للباحث ویمكن منھا، قدم التي للجھة المشروع ومتابعة األشراف یستمر §

  .المشروع في متابعة االستمرار



 الباحثین أحد مع األدوار تغییر أو المشروع من االنسحاب الرئیس للباحث یمكن §
 .القواعد ھذا من الثانیة والعشرون لمادةا في جاء لما المشاركین، وفقا

 
 استبدالھ أو الرئیس الباحث انسحاب :والعشرون ةالثانی المادة

 أو انتھائھ قبل بالمشروع العمل عن التخلي في الرئیس الباحث رغبة حالة في 23-1
 :باآلتي القیام فعلیھ كان، سبب ألي الرئیس الباحث بمھام القیام عن التخلي
 : شامال للمدینة طلبا الرئیس الباحث یقدم
 .االستبدال أو االنسحاب مبررات §
 .المشروع من المنقضیة المدة عن ومالي فني تقریر رفع §
 .بدیل رئیسي باحث ترشیح §
 بااللتزام كتابي وتعھد ذاتیة بسیرة مرفقة البدیل المرشح من خطیة موافقة تقدیم §

 .ذلك على المترتبة بجمیع المسؤولیات
 الرئیس الباحث بقیادة العمل مواصلة على البحث فریق من خطیة موافقة تقدیم §

 .الجدید
 .السابق الرئیس الباحث طرف وإخالء المدینة من خطیة موافقة على الحصول §
 الباحث مسئولیة تولي البحثي بالفریق الباحثین من أي رغبة عدم حالة في 23-2

 .البحثي الفریق خارج من رئیس باحث ترشیح للمدینة فیجوز الرئیس
 الباحث تخلي حال في الرئیس الباحث نائب على والفنیة المالیة المسؤولیة تقع 13-3

 .المدینة وتقدرھا إرادتھ عن خارجة البحث ألسباب عن الرئیس
 مھام من إنجازه تم ما بنسبة المشروع من انسحابھ بعد الباحث سما بقاء یرتبط 23-4

 % 50 عن النسبة ھذه تقل ال أن على المشروع في كباحث فترة عملھ خالل لھ موكلة
 .لھ الموكلة المھام إجمالي من

 
 : (االستغناء عن باحث)والعشرون ةالثالثالمادة 

ال یحق للجھة أو الباحث الرئیس االستغناء عن خدمات أحد من الباحثین المشاركین 
ً على موافقة خطیة صریحة من المدینة، وال یتم  في البحث إال بعد الحصول مسبقا
استبعاد أسمائھم من قائمة الباحثین في التقاریر الفنیة ما لم تقدم الجھة أو الباحث الرئیس 

االستبعاد مرفقاً بھ ما یفید بإشعار الباحث المشارك بموضوع  طلباً مشفوعاً بمبررات
 االستبعاد وما یفید باعتذاره عن عدم الرغبة في االستمرار في البحث. 

 
 البحثي الفریق أعضاء أحد استبدال أو انسحاب :والعشرون ةالرابع المادة

 على یجبالمشروع،  في االستمرار البحثي الفریق أعضاء أحد على تعذر إذا 1-24
 :شامال بخطاب رسمي المدینة شعارإ الرئیس الباحث

 .االنسحاب أسباب موضحا المنسحب العضو اعتذار خطاب أرفاق -أ



 حسب العضو وتعویض ومبرراتھ االنسحاب طلب دراسة المدینة تتولى -ب
 .المعتمدة المالیة الضوابط

شعار المدینة إ یتم المنسحب، للعضو بدیل تعیین الرئیس الباحث رغبة حالة وفي 2-24
 : ـب
 الذاتیة وسیرتھ البدیل الباحث سما -أ
 مھام جمیع بتولي التزامھ على یقر البدیل الباحث من موقع خطاب تقدیم  -ب

 .المنسحب الباحث
 

 : (تقصیر الباحثین)والعشرون ةالخامسالمادة 
في حال وجود تقصیر جزئي أو كلي من الباحث/الباحثین في القیام بالمھام 

 البحثیة الموكلة إلیھ/إلیھم بدون عذر تقبلھ المدینة یتم اتباع التالي: 
تقوم المدینة بالدعوة إلى اجتماع مشترك بینھا وبین الباحث الرئیس     -أ

تنفیذ  لضمان للتعرف على معوقات العمل بالبحث، وتحدید وسائل وآلیات
 البحث حسب ما ھو مخطط لھ.

 -بالتنسیق مع الجھة  -إذا لم یتم االتفاق على رؤیة مشتركة، فللمدینة    -ب
الحق في تكلیف فریق بحثي آخر من أعضاء البحث أو غیرھم إلنھاء 
البحث أو اتخاذ قرار بإلغاء المنحة مع تحمل الفریق البحثي كافة التبعات 

إلجراء، بما في ذلك استعادة ما تم صرفھ من مكافآت المترتبة على ھذا ا
 الباحثین. 

تنتقل جمیع حقوق الملكیة الفكریة والعلمیة إلى الفریق البحثي الجدید وبما    -ج
 . ةعشر ةالتاسعوالمادة  ةعشر المادة الثامنةال یتعارض مع 

 
 : (عدد المشاركات) والعشرون ةالسادسالمادة 
كة فیھا ضمن نفس النوع من التي یمكن للباحث المشار أقصى للبحوثحد  ال یوجد
ً وأن أ، البحوث مع  ،رئیس خالل الفترة الزمنیة نفسھا واحداً كباحثال یتجاوز بحثا

 . )1بالملحق ( مراعاة الضوابط المالیة المعمول بھا
 : (مشاركة باحثین من خارج الجھة)والعشرون ةالسابعالمادة 

/باحثین في البحث من غیر الجھة المنفذة للبحث، یراعى أن في حالة اشتراك باحث 
یكون الباحث الرئیس یعمل في الجھة المستفیدة نفسھا الموقعة للعقد بصفتھا طرفاً ثانیاً. 
كما یجوز أن یكون الباحث الرئیس من جھة أخرى في حاالت تقدرھا المدینة وال تمانع 

 الجھة التي یعمل بھا.
 

 (المستشارون) رون:والعش الثامنالمادة 
 یراعى التالي:  مستشارین)إذا كان البحث بحاجة إلى مستشار (  



 تعطى األولویة للمختصین من داخل المملكة.    28-1
تضمین تخصصات المستشارین وسیرھم الذاتیة (إن وجدت) والمھام التي    28-2

 سوف یقومون بتقدیمھا في مقترح البحث.
 تقریر عن المھام التي قام بھا المستشار  تقدیم  28-3

 
 المكافآت) المیزانیة ووالعشرون: ( التاسعالمادة 

ساب الوحدة لح ثي مدعمبحعتمدة لكل مشروع لمیزانیة الم) من ا%6یتم استقطاع (
لفنیة الیة والمداریة واالھة وتغطیة التكالیف الجشاریع البحثیة بالما مقابل متابعة
دات بالوح ینكفاءة العامل ودة ورفعلجمراقبة اذلك  ھة ویشمللجبادعمة لمللمشاریع ا
 نامج وتوثیقھا.برھة ضمن اللجرجات مشاریع امخ وتسویق

حیة الھة على صاحب الصلجعتمدة بالمشاریع البحثیة المالصرف على ا مسئولیةتقع 
 التالیة:  وفقا للضوابط

الیة السنویة ملالتقاریر الفنیة وا یمت السنة الثانیة للمشروع بعد تقدیتم صرف اعتمادا -
 كافآتالم الیة لصرفلمالفنیة وا والنھائیةط اعتماد التقاریر السنویة تریش -ما. لھوقبو

 شروع.لمومدیر ا ینشاركلموا للفریق البحثي
 مجموع مكافآت السنة الواحدة یتم احتسابھا لعشرة اشھر من السنة.  -
 شروع.لما ات تمدیدفترالفریق البحثي عن  مكافآتیتم صرف  ال  -
لبحثي. الفریق ا في ینشاركلممن ا واحد أليمشروع  في مكافأتین ینبمع لجیتم ا ال  -
، سيالرئی(الباحث  يفریق البحثال فيعضو  أيموع ما یتقاضاه مجیتجاوز  الٔان  -

البحثیة خصصة للمشاریع لما كافآتالمشروع) من لمشارك، ومدیر الما الباحث
 الشھر الواحد.في ثة مشاریع الث مكافأةا بھشارك لما
للوحدة  سالرئیتقریر شامل من الباحث  یمستشار بعد تقدلما مكافأةیتم اعتماد صرف  -
 ستشارة، وقبولھ من قبل الوحدة.الھذه ا لالزه خنجااتم ا بم
 عتمدة للمشروع تكالیف شراء سیارة.لمیزانیة المتتضمن ا أال -
ة خط فيددة ومعتمدة محشروع لتنفیذ مھام لمسیارة من میزانیة ا استئجاروز یج  -

 شروع.لمعمل ا
 مكافأة الباحثین:  29-1 
تصرف مكافأة الباحث الرئیس والباحثین المشاركین وفق ما ھو منصوص علیھ  -أ

)، وذلك نظیر قیامھم بأعمال البحث وتنظیم سیره حسب الخطة 1في الملحق (
 المتفق علیھا والمعتمدة من قبل المدینة، مع مالحظة التالي: 

من مجموع بنود  %50ال یتجاوز الحد األقصى لمجموع مكافآت الباحثین  -1
  والنشر.االستشارات  والمؤتمرات،الرحالت  المستلزمات،المساعدین، 



لغ المكافآت ال یكفي لصرف المكافآت بالحد األقصى إذا كان إجمالي مب -2
) فیمكن صرف مكافأة شھریة للباحث الرئیس بواقع 1الموضح في ملحق (

 ةتسعثالثة آالف ریـال، وألفي ریـال للباحث المشارك على أال تتجاوز 
ً كحد أقصى إلجمالي المكافآت في البحث، مع مراعاة  آالف ریـال شھریا

  أخرى.ي بحوث مشاركات الباحثین ف
من مكافأة  %50تحتسب مكافأة الباحث الرئیس على أساس زیادة ال تتجاوز  -3

 المكافآت.  وأجماليالباحث المشارك أیاً كان عدد الباحثین 
الباحث  ما یتقاضاه أجماليال یتجاوز تصرف مكافأة للفریق البحثي وفق التالي:  -ب

مھما تعددت مشاركتھ في في الشھر  آالف ریـال ثمانیةسواء رئیس أو مشارك 
 بحوث مختلفة.

یجوز للمدینة معاملة الباحثین من حملة الماجستیر أو البكالوریوس كمعاملة    -و
الباحثین من حملة الدكتوراه من حیث صرف المكافأة، شریطة تقدیم ما یثبت 

مس تقل عن خ أالالمقبولة من المدینة، على  والعلمیة، المتمیزةالخبرة البحثیة 
 ت لحملة الماجستیر، وعشر سنوات لحملة البكالوریوس. سنوا

ً للتخصصات الضروریة   -ز على الباحث الرئیس ترشیح الباحثین المشاركین وفقا
للبحث، وتحدید المدة التي یتم فیھا االستعانة بخدماتھم، ویحق للمدینة تحدید العدد 
الفعلي ألعضاء الفریق البحثي، والمدة الالزمة لمشاركتھم بالبحث حسب دور 

إلیھ. كما یحق للمدینة تحدید المكافآت  وعالقة كل باحث بالبحث والمھام الموكلة
 للباحثین حسب ما تراه من خالل المھام البحثیة الموكلة إلیھم في خطة العمل. 

 لیة)ة/والماالفنی( التقاریربعد تقدیم  ) شھور6(یتم صرف مكافآت الفریق البحثي كل   -ح
 ة بذلك.الخاص وقبولھما واعتمادھما من قبل المدینة وفق التعلیماتللفترة السابقة 

یحق للمدینة عدم صرف مكافآت للباحثین (كلیاً أو جزئیاً) في حال وجود انحراف   -ط
ھائیة) مدة والنفي خطة العمل، أو تأخر في تقدیم التقاریر الفنیة والمالیة (الدوریة 

الموعد المحدد لتسلیم التقاریر، أو في تأخیر تقدیم التقریر الفني  یوماً) عن 60(
من تاریخ إرسال المالحظات على التقریر النھائي  یوماً) 180المنقح مدة (النھائي 

 إلى الباحثین، وذلك بدون عذر مقبول من المدینة. 
ال یجوز صرف مكافآت للباحثین في حال وجودھم لمدة تزید على ثالثین یوماً   -ي

 خارج المملكة في مھمة ال تتعلق بالبحث.
استمرار مشاركة أحد أعضاء الفریق البحثي الذي یجوز للمدینة الموافقة على   -ك

من مھام وأعباء البحث المناطة بھ إن ) %50مملكة بعد إنھائھ أكثر من (غادر ال
 كان ھناك حاجة ماسة الستمراره، وعدم وجود بدیل عنھ في المملكة. 

 یجوز للمدینة استرجاع جمیع مكافآت الباحث الرئیس/الباحثین المشاركین التي تم  -ل
 صرفھا أو جزء منھا في الحاالت التالیة:

ً أو  -1 ً (جاریا ً مشابھا للبحث المدعوم،  منتھیاً)إذا تبین أن ھناك عمالً بحثیا
 والفریق البحثي أو أحد أعضائھ على علم بذلك. 



اعتذار الباحث الرئیس أو الباحثین المشاركین عن عدم االستمرار في  -2
 مبررات مقنعة. بدون ذكرالبحث 

ال یجوز للباحث (رئیس أو مشارك) الصرف لھ كمساعد باحث (فني وخالفھ) في  -م
 أي بحوث أخرى خالل مشاركتھ في بحث جاري. 

یحق للمدینة استرجاع المكافآت غیر المستحقة في حالة تجاوز الباحث ما ھو  -ن
) وذلك عند مشاركتھ في عدد من 1مخصص لھ والمنصوص علیھ في الملحق (

 عومة من المدینة (برامج المنح وغیرھا).البحوث المد
 مكافأة المساعدین للباحثین: 29-2

یجوز صرف مكافأة للخدمات الفنیة واإلداریة التي یقوم بھا مساعدو الباحثین مع 
ما  أجماليیتجاوز  أال). على 1وفق ما ھو مذكور في الملحق (ان یكون مراعاة 

) مھما تعدد مشاركاتھ في بحوث 1یتقاضاه مساعد الباحث ما ھو مذكور في الملحق (
یلتزم الباحث الرئیس بتقدیم قائمة بأسماء المساعدین قبل البدء بالعمل كما  مختلفة

  .بالبحث وااللتزام بتزوید المدینة بأي تعدیالت قبل اعتماد أي مصروفات لھم
 مكافأة المستشارین: 29-3

یجوز صرف مكافأة عن الخدمات االستشاریة بالبحث إذا تطلب العمل ذلك، على 
أال یزید إجمالي ما یصرف للمستشار أو المستشارین على ما ھو معتمد في میزانیة 

 ) مع مراعاة ما یلي: 1ووفق ما ھو منصوص علیھ في الملحق ( البحث،
  واحداً.یكون الحد األقصى لعدد المستشارین في السنة مستشاراً     -أ
تصرف قیمة تذاكر السفر للمستشار من خارج المنطقة اإلداریة أو المملكة    -ب

 على درجة األفق كحد أقصى.
  یتم صرف المكافأة بعد تقدیم تقریر عن المھام التي قام بھا المستشار.   -ج

 
 (الرحالت والمؤتمرات): الثالثونالمادة 

یجوز للباحثین والمساعدین القیام برحالت داخلیة تكون ضمن خطة البحث، كما یجوز 
للباحثین القیام برحالت خارجیة تكون ضمن خطة البحث وحضور مؤتمرات علمیة 
وندوات مختصة في مجال البحث في الداخل والخارج. وتصرف بدالت االنتداب 

 ح المعمول بھا في المدینة مع مراعاة ما یلي:وتذاكر السفر وفقاً للوائ
 الرحالت الداخلیة:  30-1

 أن تكون الرحالت ضروریة لتحقیق مھام وأھداف البحث.     -أ
ً للشخص ثالثینأال یزید عدد أیام الرحالت الحقلیة مجتمعة على   -ب  یوما

 الواحد في السنة.
 الرحالت الخارجیة: 2-30

أن تكون الرحالت ضروریة لتحقیق أھداف البحث ومعتمدة في خطتھ على أن 
ً متكامالً  سوف یتم خالل الرحلة من  عمایقدم الباحث الرئیس للمدینة برنامجا



عمل وزیارات ذات أھمیة للبحث، والتاریخ المتوقع للقیام بھا، والمدة التي 
  ة الجھة التي یعمل بھا.ستستغرقھا، وموافقة الجھة التي سیتم زیارتھا وموافق

 
 المؤتمرات والندوات:   30-3

أن تكون ھناك مشاركة علمیة محكَّمة ومقبولة في المؤتمر مستخلصة     -أ
 ةالتاسعمن نتائج البحث (ورقة، ملصق..) مع مراعاة ما ورد في المادة 

  ةعشر
تكون المشاركة في مؤتمر واحد في البحوث التي مدة تنفیذھا سنتان    -ب

 فأقل، 
یمكن ألحد الباحثین حضور مؤتمر معتمد في میزانیة البحث بعد انتھاء    -ج

ً وبما ال یتجاوز سنة من المدة النھائیة  المدة األصلیة وقبل تصفیتھ مالیا
 حث.اً بذلك قبل تصفیة الباألصلیة للبحث شریطة أن یتم إشعار المدینة خطی

 
 والثالثون: (الترشیح لجائزة)  ةالواحدالمادة 

في حالة رغبة الباحثین ترشیح البحث أو جزء من نتائجھ لجائزة ما، فیكون ذلك من 
قبل الفریق البحثي بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدینة، مع التأكید على الفریق 

للبحث، ویكون العائد المكتسب في مثل ھذه الحالة البحثي باالعتراف بدعم المدینة 
 للباحثین.

 
 التقاریر الفنیة)( :والثالثون ةالثانی المادة

تقوم المدینة بتزوید الجھة والباحث الرئیس بجدول زمني یحدد أنواع وتواریخ تسلیم 
 التقاریر الفنیة الدوریة والنھائي، مع األخذ باالعتبار ما یلي: 

 الدوریةالتقاریر الفنیة  1-32
 بتقدیم تقاریر دوریة على النحو التالي: یلتزم الباحث الرئیس    -أ

أشھر من كل عام اعتباراً من  ستكل ) تقریر فني عن سیر العمل بالبحث 1(  
  .ةمن قبل المدین المعتمدلنموذج التقریر الفني  العمل، وفقاتاریخ بدایة 

 وإمالئیاً، یتضمن جمیع) تقریر فني سنوي شامل ومفصل ومراجع لغویاً 2(
ما تم تحقیقھ وفق الخطة المعتمدة للبحث لتلك السنة، بما في ذلك النتائج 

 وتحلیلھا ومناقشتھا وفقاً لدلیل إعداد التقاریر الفنیة.
 تقوم المدینة بإشعار الباحث الرئیس بنتائج تحكیم ودراسة التقاریر الفنیة.  -ب



میع المالحظات التي تثار حول محتویات یلتزم الباحث الرئیس بالرد على ج   -ج
التقاریر واألخذ في االعتبار ما تحتویھ من مرئیات تساعد على تحقیق أھداف 
ً في التقاریر الالحقة أو  ً للخطة المعتمدة، ویكون الرد مضمنا البحث طبقا
حسب ما تطلبھ اإلدارة، وتنطبق تلك المتطلبات على التقاریر الدوریة خالل 

 ألصلیة وفترة التمدید.فترة البحث ا
لةً بدالً مفصین إعداد جمیع التقاریر الدوریة یحق للمدینة أن تطلب من الباحث    -د

 من اإلیجاز. 
 التقریر الفني النھائي  32-2
ً وإمال یلتزم الباحث الرئیس   -أ ً إلى ئبتقدیم تقریر فني نھائي مراجع لغویا یا

ً  90المدینة خالل ( أقصى من تاریخ انتھاء العمل بالبحث على أن  ) كحدیوما
 یشمل ھذا التقریر جمیع إنجازات البحث كاملة ومفصلة 

ھائي إلعداد التقریر الفني الن شعار الباحث الرئیس بنتائج تحكیمتقوم المدینة بإ  -ب
 . النھائي المنقح أو بقبول التقریرالتقریر الفني 

ات الباحثین المشاركین بالرد على المالحظیلتزم الباحث الرئیس بالتنسیق مع   -ج
التي أُثیرت حول التقریر وأخذھا في الحسبان عند إعداد التقریر الفني النھائي 

 المنقح.
 60یلتزم الباحث الرئیس بتقدیم التقریر النھائي المنقح خالل مدة ال تزید على (   -د

 ي.یوماً) من تاریخ استالم نتائج تحكیم التقریر الفني النھائ
یلتزم الباحث الرئیس بتقدیم أي برامج حاسوبیة مع أدلتھا التشغیلیة وأصولھا   -ھـ

(المصدر المفتوح) وكذلك أي منتجات علمیة كاالبتكارات واالختراعات 
 الناتجة عن البحث.

ي النھائي لتقریر الفنتقوم المدینة بإشعار الباحث الرئیس بقبول أو عدم قبول ا   -و
ل عدم قبولھ یلتزم الباحث بإجراء التعدیالت المطلوبة حتى وفي حا(المنقح)، 

یتم قبول التقریر الفني النھائي المنقح أو تقدیم مبررات مقنعة ومقبولة بعدم 
 إمكانیة إجراء التعدیالت.

یلتزم الباحث الرئیس بالتعاون المباشر مع المدینة إلعداد التقریر الفني النھائي    -ز
 اره ضمن إصدارات المدینة إذا رأت المدینة ذلك.(المنقح) لطباعتھ وإصد

یوماً) بعد  180في حال تأخیر تسلیـم التقریر النھائي أو النھائي المنقح لمدة (  -ح
 اسعالتانتھاء المدة المحددة لتسلیمھ، یحـق للمدینة تطبیق ما ورد في المادة 

 ي).1 – 25والعشرین (فقرة 
 

 تقدیم التقاریر): (تأجیل والثالثون ةالثالثالمادة 
التقریر الفني النھائي مھلة إضافیة على المدة األصلیة للبحث،  تطلّب استكمال إعدادإذا 

 فإنھ ینبغي على الباحث الرئیس تقدیم طلب التأجیل إلى المدینة مع مراعاة اآلتي:



أن یكون طلب التأجیل قبل انتھاء مدة البحث األصلیة أو فترة التمدید   1-33
 بشھرین.

 مبررات مقنعة لطلب التأجیل.إرفاق  2-33
 .عدم اعتماد أي مصروفات خالل فترة التأجیل.  33-3
 .النھائیة أو السنویة للتقاریر یوم) 30 (بـ التمدید طلب یتجاوز أال 33-4

 
 المشاریع مخرجات :والثالثون ةالرابع المادة
والمحددة في  للمشروع العلمیة المخرجات جمیعب قائمة بتقدیم الرئیس الباحث یلتزم

 األدنى دالح بتحقیق یلتزم كما ،ضمن التقریر الفني السنوي المدینة إلى 1-34الفقرة 
 وللمدینة أدناه 3-34و 2-34 تینالفقرالواردة في لیة آلل وفقا من المخرجات المستھدفة

الصرف في حال عدم تحقیق الحد  إیقافالحق في اعتبار المشروع متعثرا وبالتالي 
فریق البحث ویوضح بخطاب رسمي  إرادةخارجھ عن  ألسبابمالم یكن التعثر  األدنى

  متابعة المشاریع وضمان الجودة.لجنة  إلىمن الباحث الرئیس موجھ 
 

       النحو التالي: تحدد المخرجات وتصنف بحسب أھمیتھا على 34-1
 

 الوزن البحثي المخرج 

 درجات 5 ممنوحھ اختراعبراءة  أ

 درجتان براءة اختراعطلب  ب

(في  األولى ٥٠في أحد المجالت العلمیة المصنفة ضمن ال ومقبولةمحكمة  ورقة علمیة ج
 *  http://www.scimagojr.com المدرجة في قاعدة المجال العام فقط)

 درجات 10

(ولیست ضمن  )Q1من الفئة ( العلمیةفي أحد المجالت  ومقبولةورقة علمیة محكمة  د
 *  http://www.scimagojr.comفي قاعدة  المدرجة )األولى ٥٠ال

 درجات 5

المدرجة ضمن  )Q2في أحد المجالت العلمیة من الفئة ( ومقبولةورقة علمیة محكمة  ھـ
 *  http://www.scimagojr.com قاعدة

 درجات 3

 قاعدةفي أحد المجالت العلمیة المدرجة ضمن  ومقبولةورقة علمیة محكمة  و
http://www.scimagojr.com * 

 درجة واحدة

 قاعدةفي المؤتمرات والندوات العلمیة المدرجة ضمن  ومقبولةورقة علمیة مقدمة  ز
http://www.scimagojr.com   

 درجة واحدة

طلبة الدراسات العلیا السعودیین المشاركین في البحث أو جزء منھ والباحثین الخاضعین  ح
مع توضیح ببیانات المتدربین والبرامج  االشرافیةلبرنامج تدریبي معتمد من اللجنة 

 التدریبیة التي خضعوا لھا

درجة لكل 
طالبین أو 
 ** متدربین

درجة لكل  لمدینةامشاركة أحد أعضاء فریق البحث في فعالیة علمیة أو ورشة عمل تقیمھا  ط
 مشاركة

 

یؤخذ في االعتبار التصنیف األعلى في حال صنفت المجلة ضمن أكثر من مجال  *
 ألحدث سنة. علمي



درجات في السنة  3ال یتجاوز الحد األقصى لدرجات أن یؤخذ في االعتبار  * *     
 الواحدة.

 
 ) على النحو التالي:(𝑥یكون حساب المخرجات  34-2

  

𝑥 =
∑W ∗ 10)

B
 

 حیث:
∑W .ھو مجموع أوزان المخرجات في السنة البحثیة 
B  السعودي.لمشروع بالریال السنة البحثیة لھو میزانیة 
 

 البحث على سنواتخالل  المطلوب تحقیقھ )(𝑥 للمخرجاتیكون الحد األدنى  34-3
 التالي: النحو

 اقل من سنةالتي مدتھا  المشاریعو أالبحثیة األولى درجات للسنة  )6(
  للسنھ البحثیة الثانیة.درجات  )8(
 الثالثة. للسنھ البحثیةدرجات  )10(
 
 
 
 
 : (التقاریر المالیة)والثالثون ةالخامسالمادة 

 التقاریر المالیة الدوریة  35-1
وفق  من مدة البحث شھور ستیلتزم الباحث الرئیس بتقدیم تقریر مالي دوري كل 

ً بالمستندات األصلیة المؤیدة  النماذج المالیة المعتمدة من قبل المدینة مصحوبا
للصرف، وكذلك تقریر مالي سنوي في نھایة كل سنة من سنوات البحث على 
ً فیھ المبالغ المعتمدة في میزانیة البحث  النموذج المعتمد من قبل المدینة موضحا

 . التاسع والثالثونعلى البنود وفقاً للمادة  السنویة، وحسب التعدیالت
 التقریر المالي النھائي 35-2

یلتزم الباحث الرئیس بتقدیم تقریر مالي نھائي على النموذج المعتمد من قبل المدینة 
ً فیھ المبالغ المعتمدة في المیزانیة  ً بالمستندات األصلیة للصرف موضحا مصحوبا

 جمیع مصروفات البحث خالل مدة ال تزید لسنوات البحث حسب آخر تعدیل شامالً 
على ثالثین یوماً من قبول التقریر الفني النھائي المنقح، على أن یكون التقریر موقعاً 

 .ھتجھ، ومعتمداً من من قبل الباحث الرئیس
 

 : (المسؤولیة المالیة والفنیة)والثالثون ةالسادسالمادة 



 المسؤولیة المالیة على الباحث الرئیس بصفة أساسیة تقع  36-1
تقع المسؤولیة الفنیة في متابعة تنفیذ البحث على الباحث الرئیس بصفة    36-2

 أساسیة. 
على الباحث الرئیس تسمیة أحد الباحثین المشاركین كنائب لھ لتحمل  یجب  36-3

المسؤولیة الفنیة والمالیة في البحث في حالة غیابھ ویتم ذلك بعد الحصول 
 على الموافقة الخطیة المسبقة من المدینة.

ال تنتھي مسؤولیات والتزامات الباحث الرئیس والباحثین المشاركین إال بعد   36-4
 نة.الباحث الرئیس خطیاً بذلك من قبل المدی بحث فنیاً ومالیاً، وإشعارفیة التص

 
 : (مخصصات المنحة) والثالثون ةالسابعالمادة 

 ةسنوینصف تقوم المدینة بدفع المبالغ المخصصة للمنحة على دفعات   37-1
للصرف منھا على البحث، وذلك بموجب فاتورة مختومة وموقعھ من الجھة 

 الموضح في المیزانیة المعتمدة من قبل المدینة.على النحو 
ال یتم صرف الدفعات الالحقة من قبل المدینة إال بعد استیفاء الباحثین والجھة   37-2

 جمیع المتطلبات المالیة والفنیة عن المرحلة السابقة.
تعد المیزانیة المعتمدة من قبل المدینة ھي المیزانیة التي تحدد المبالغ  37-3

 المخصصة للصرف على البحث ویتم العمل بموجبھا.
 

 المیزانیة بنود بین المناقلة :والثالثون الثامنة المادة
 المعتمدة المشروع میزانیة بنود بعض بین مناقلة/تعدیل إجراء الرئیس للباحث یجوز

 :اآلتیة الضوابط مراعاة مع ،المعتمدالنموذج  باستخدام
 في الواردة للضوابط وفقا المیزانیة من نفسھ البند عناصر بین المناقلة یجوز -

 بعد منھ المنقول البند ) من%50مناقلتھ عن ( یتم ما ال یزید بحیث المادة ھذه
 .المدینة موافقة

 العاملة القوى بند إلى المشروع میزانیة من بند أي من المناقلة یجوز ال -
 .الرحالتاألجھزة وو

 للضوابط وطبقا المشروع مدة خالل فقط مرتین بالمیزانیة تعدیل إجراء یجوز -
 .أعاله المذكورة

یكون من صالحیة المدینة الموافقة على المصروفات التي تتم بعد انتھاء البحث  -
 .والالزمة إلنھائھ

 
 إلى األولى السنة میزانیة من المتبقي ترحیل :والثالثون التاسعة المادة
 الثانیة السنة میزانیة



 إلى معین لبند األولى السنة میزانیة من تبقى ما ترحیل طلب الرئیس للباحث یجوز
 .المدینة موافقة بعد وذلك ،ھنفس للبند السنة الثانیة میزانیة

 
 : (تأمین المستلزمات)ربعوناألالمادة 

یتم تأمین مستلزمات البحث من األجھزة والمواد والتجھیزات البحثیة عن    40-1
ویكون ذلك في حدود المبلغ  الرئیس أو الباحثة، أو المدینة طریق الجھ

المعتمد لھذا البند في میزانیة البحث، مع االلتزام باللوائح واإلجراءات والنظم 
 المالیة المنظمة لعملیات الشراء والمعمول بھا في المدینة. 

تقوم الجھة بإخطار المدینة بالبیانات التفصیلیة عن األجھزة التي یتم تأمینھا    40-2
 سنویاً.

 
 
 

 : (ملكیة األجھزة)ربعونواألالواحد المادة 
األجھزة والتجھیزات التي یتم تأمینھا أو تصنیعھا من الدعم المقدم للبحث  تكون  41-1

ً للمدینة وحدھا، وتكون في عھدة الباحث الرئیس الستخدامھا طوال مدة  ملكا
تنفیذ البحث، ویلتزم بالمحافظة على سالمتھا وصیانتھا، وتستمر ملكیة المدینة 

 لیة، وفترة التمدید أو التوسعلألجھزة لمدة سنتین بعد انتھاء مدة البحث األص
في األھداف (إن وجدت) وتصفیة البحث مالیاً، وبعد انتھاء تلك المدة تؤول 

 ملكیة األجھزة للجھة المستفیدة. 
یحق للمدینة خالل فترة ملكیتھا لألجھزة تحویلھا إلى بحث آخر تدعمھ المدینة   41-2

ى جھات أخرى، أو التنازل لدى الجھة نفسھا المدعوم بھا البحث، أو تحویلھا إل
عنھا للجھة األصلیة إذا رغبت الجھة في ذلك، أو سحبھا نھائیاً من تلك الجھة، 

 على أن تسلم األجھزة للمدینة بحالة سلیمة وصالحة لالستعمال.
 

 : (الموافقة المسبقة)ربعونواألالثاني المادة 
ال یجوز للجھة أو الباحث الرئیس اتخاذ أي من اإلجراءات التالیة بدون موافقة 

 المدینة:خطیة مسبقة من 
تغییر أو إخالء طرف الباحث الرئیس، أو أحد الباحثین المشاركین أو إضافة     42-1

 باحث/باحثین للبحث. 
إحداث مناقلة بین بنود المیزانیة المعتمدة للبحث مخالفاً بذلك ما ورد في المادة     42-2

 الرابعة والعشرین. 



الصرف من المیزانیة قبل الموعد المحدد لبدایة العمل الفعلي في البحث، أو     42-3
بعد انتھاء المدة األصلیة، أو بعد فترة التمدید الموافق علیھا إلنجاز العمل 

 بحث.بال
 إبرام عقود أو اتفاقیات مع أفراد أو أي جھة أخرى للقیام بأعمال تخص البحث.    42-4
 إجراء تعدیالت على األھداف أو الخطة المعتمدة للبحث.   42-5
 عمل من نتائج البحث.  وتقدیم ورقةحضور مؤتمر علمي   42-6
 نشر معلومات عن نتائج البحث في أي وسیلة.   42-7
 تأمین مواد وأجھزة غیر معتمدة في میزانیة البحث.    42-8
 تجاوز حد الصرف في أي بند.  42-9
 تسجیل براءة اختراع من نتائج البحث.   42-10
إضافة أسماء مؤلفین على األوراق العلمیة لیسوا من أعضاء الفریق البحثي  42-11

 المعتمدین.
 المسؤولیة إخالء :ربعونواألالثالث  المادة
 إال المشروع في المشاركین والباحثین الرئیس الباحث والتزامات مسئولیات تنتھي ال
 األوراق شاملة للمشروع العلمیة المخرجات جمیع وتقدیم ومالیا فنیا البحث تصفیة بعد

 .بذلك خطیامدینة للباحث الرئیس ال وإشعار وغیرھا االختراع، وبراءات العلمیة،
 نص ورود عدم حالة في :ربعونواألالرابع  المادة
 في معتمدة قواعد من ورد ما القواعد ھذه في خاص نص فیھ یرد لم ما بشأن یطبق
 اللجنة من قرارات من یصدر ما أو الجھة، في بھا معمول قواعد أیة أو المدینة

 .اإلشرافیة
 

 واألربعون (تفسیر مواد الالئحة) الخامسالمادة 
. وتعد القرارات والتنظیمات مواد ھذه الالئحةللمدینة وحدھا حق تفسیر وتعدیل أي من 

الصادرة عن المدینة والخاصة بتنظیم سیر العمل في المنح التي ال تشملھا  ةاقیاإللح
 ھذه الالئحة جزء ال یتجزأ منھا.

 

 بالقواعد العمل واألربعون: السادس المادة
 تاریخ اعتباراً من ،اإلشرافیةاللجنة  من المدعمة المشاریع كافة على القواعد بھذه یعمل

 یتعارض ما كل ویلغى السابقة والتعلیمات القواعد محل القواعد ھذا وتحل ،إقرارھا
 .استثناءات أو أحكام معھا من

 
  الموفق، وهللا



 
 
 

 المالحـــق
 
 
 

  



 المكافــآت) 1الملحق (
 

 : الباحثین أوالً: مكافأة
 :التالي النحو على كحد أقصى الباحثین مكافآت تكون   

 المكافآت
 

 
 نوع المشاركة

 حملة من للباحث) الشھر في ریـال( المكافأة مبلغ
 البكالوریوس الماجستیر الدكتوراه

 بحث
 واحد

 من أكثر
 بحث

 بحث
 واحد

 من أكثر
 بحث

 بحث
 واحد

 من أكثر
 بحث

      3000 رئیس باحث
 6000 2000 6000 2000 8000 2500 مشارك باحث

  
 : األخرى مكافآتالثانیاً: 
 )مكافئھ/راتبنوعھا( المؤھل )البرامج جمیع( الفئة

 شھري
 في األقصى الحد

 الشھر (ریـال)
 2000 مكافئھ الماجستیراو  الدكتوراه مساعد باحث تفرغ جزئي

 2000 مكافئھ PMP مدیر مشروع
 *8000 راتب طلبة الدكتوراه باحث متفرغ
 *7000 راتب طلبة الماجستیر متفرغ مساعد باحث
طلبة المرحلة الجامعیة  الفنیون

 والتقنیة والمھنیة
 *1600 مكافئھ

طلبة المرحلة الجامعیة  اإلداریین والمحاسبیین
 والتقنیة والمھنیة

 1200 مكافئھ

في  مھنیون (عمال ومن
 حكمھم)

 1000 مكافئھ _________

بي أو جزء منھ والباحثین الخاضعین لبرنامج تدری طلبة السعودیین المشاركین في البحثفقط على الیقتصر     *  
 ببیانات المتدربین والبرامج التدریبیة التي خضعوا لھا االشرافیةرط تزوید اللجنة تویشمعتمد من الجھة 

 

 : المستشارین ثالثاً: مكافآت
 :التالي النحو على المستشارین مكافآت تكون

 المستشار مقر
 )البرامج جمیع(

 الیومیة المكافأة
 )ریـال( 

 السنة في األقصى الحد
 )ریـال(

 10000 1000 اإلداریة المنطقة داخل
 20000 *2000 اإلداریة المنطقة خارج
 32000 *4000 المملكة خارج
    سنةال في تذكرة واحدة بواقع األفق درجة على التذاكر قیمة وتضاف واإلعاشة اإلقامة شاملة *

 
 
 
 


