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مقدمة:
سعت اململكة العربية السعودية إىل رسم رؤية بعيدة املدى لتنمية العلوم والتقنية واالبتكار متثلت يف بناء
"اقتصاد وجمتمع قائم على املعرفة من خالل منظومة وطنية للعلوم والتقنية واالبتكار منافسة عامليا" لتحقق
بذلك هدفها االسرتاتيجي بوصول اململكة حبلول عام 3331هـ إىل مصاف الدول املتقدمة يف العلوم والتقنية
واالبتكار ،مبشيئة اهلل .ومما يضمن حتقيق هذه الرؤية الطموحة ،بعد توفيق اهلل ،الدعم املتواصل واملتزايد الذي
يتلقاه قطاع العلوم والتقنية واالبتكار من حكومة خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل ،ورغبتها األكيدة يف
حتول اململكة العربية السعودية من اقتصاد قائم على املوارد الطبيعية إىل هنضة اقتصادية شاملة حيركها اإلبداع
واالبتكار تستثمر فيها القدرات البشرية الوطنية املتنامية ضمن إطار ختطيطي اسرتاتيجي سليم.
وعلى هذا األساس ،فقد وجه املرسوم امللكي الكرمي الصادر يف عام  3311هـ مدينـة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية إىل القيـام "بـاقرتاح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ،ووضع االسرتاتيجية واخلطة الالزمة
لتنفيذهـا" .وهكذا بدأت منجزات املدينة يف هذا السياق بإعداد "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية يف اململكة
العربية السعودية" اليت متت املوافقة عليها من جملس الوزراء الكرمي يف عام 3321هـ ،لتمثل رؤية اململكة
املعتمدة وتوجهاهتا االسرتاتيجية األساسية اليت تضمن تواصل واستمرار اجلهد التنموي لتطوير أوجه نشاط
املنظومة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار ،ويف الوقت نفسه ،توفر إطارا تستمد منه األولويات واخليارات
والسياسات اليت تناسب كل مرحلة من مراحل التخطيط للتوجه حنو بناء اقتصاد وجمتمع املعرفة.
ولضمان حتقيق توجهات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية ،فقد مت إعداد خطة وطنية للعلوم والتقنية واالبتكار
مكونة من ( )8برامج اسرتاتيجية ينبثق منها عدد من املشاريع اليت يشرتك يف تنفيذها مجيع القطاعات
االقتصادية الوطنية العامة واخلاصة ومبا يضمن حتقيق رؤية اململكة لبناء " اقتصاد وجمتمع قائم على املعرفة من
خالل منظومة وطنية للعلوم والتقنية واالبتكار منافسة عامليا " حبلول عام 3331هـ ،مبشيئة اهلل.
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ويأيت إصدار هذا الدليل ضمن سلسلة اإلصدارات اليت تصدرها األمانة العامة للخطة الوطنية للعلوم والتقنية
واالبتكار هبدف تنظيم اإلجراءات الفنية واملالية املتبعة إلعداد وتقدمي مشاريع اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية
واالبتكار .واهلل املوفق،،،

الفصل األول :املفاهيم واملصطلحات
املادة األوىل  :اهلدف
يهدف هذا الدليل إىل تنظيم اإلجراءات الفنية واملالية املتبعة إلعداد وتقدمي مشاريع اخلطة الوطنية للعلوم
والتقنية واالبتكار.

املادة الثانية  :املفاهيم واملصطلحات
يكون للمفاهيم واملصطلحات التالية املعاين املبينة أمامها ،مامل ِ
يقتض السياق الوارد غري ذلك.
-

املدينة :مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

-

اخلطة الوطنية :اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار.

-

القواعد :يقصد هبا القواعد املنظمة ملشاريع اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار.

-

اللجنة اإلشرافية :اللجنة اإلشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار.

-

اللجنة التحضريية :جلنة فرعية منبثقة عن اللجنة اإلشرافية.

-

األمانة العامة :األمانة العامة للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار.

-

اجلهة :هي الوزارة أو اجلامعة أو اهليئة ذات الشخصية االعتبارية املستفيدة من متويل املشروع البحثي
أو التشغيلي ويتم تنفيذ املشروع بصفة أساسية داخل منشآهتا ومرافقها ،كما يشمل ذلك األفراد
الذين يتم توقيع عقود متويل معهم مباشرة.

-

الوحدة :هي وحدة العلوم والتقنية باجلهة.

-

صاحب الصالحية يف اجلهة :املسؤول يف اجلهة الذي ترتبط به الوحدة.
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-

اللجنة العلمية :جلنة متخصصة ترتبط بالوحدة ملراجعة وتقومي املشاريع البحثية.

-

اللجنة الفنية :جلنة متخصصة ترتبط بالوحدة ملراجعة وتقومي املشاريع التشغيلية.

-

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

-

الربنامج :جمموعة من املشاريع البحثية أو التشغيلية املرتبطة بأحد برامج اخلطة الوطنية.

-

املشروع :ينقسم إىل مشروع حبثي أو مشروع تشغيلي :
أ .املشروع البحثي  :يعىن بدراسة موضوع معني بعمق ومشولية ويتطلب تنفيذه مشاركة عدد من
املختصني ،وقد يكون حبثا أساسيا ،أو تطبيقيا ،أو تطويريا :
 .3حبث 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.
 .2حبث تطبيقي  :يعين بالتحري املبدئي للحصول على معرفة جديدة ،وموجه يف
األساس حنو حتقيق غرض أو هدف عملي.
 .1حبث تطويري  :جهد منظم مستقى من معارف راهنة مكتسبة من البحوث أو
اخلربات العلمية وموجه حنو انتاج مواد جديدة كمنتجات وأجهزة جديدة ،ويهدف إىل
إرساء عمليات جديدة وأنظمة وخدمات جديدة أو لتحسني تلك اليت سبق انتاجها
أو إرساؤها حتسينا جذريا .
ب .املشروع التشغيلي  :مشروع ال يتصف بالطابع البحثي وحيقق أهداف أحد الربامج املعتمدة يف

اخلطط اخلمسية للخطة الوطنية ،كاليت تعىن بتطوير أنظمة وسياسات متعلقة بالعلوم والتقنية
واالبتكار أو تطوير مرافق حبثية أو خدمية مثل املختربات ،واحلاضنات ،وحمطات التجارب ،وما
مياثل ذلك.

-

مدير الوحدة  :الشخص املسؤول عن إدارة وحدة العلوم والتقنية باجلهة.
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-

مدير الربنامج  :الشخص املسؤول عن إدارة ومتابعة الربنامج.

-

مدير املشروع  :الشخص املسؤول عن األعمال اإلدارية واملالية للمشروع.

-

املقرتح البحثي :هو التوصيف العلمي واملنهجي الشامل لطبيعة املشكلة وأمهيتها واألهداف
املوضوعة حللها ،واالمكانات البشرية املؤهلة ،وطرق العمل ،واجلدول الزمين للتنفيذ ،واإلمكانات
واالحتياجات الالزمة وتكلفتها املالية لتنفيذ املقرتح املقدم للدعم ،وآلية توضح كيفية االستفادة من
نتائج وخمرجات هذا البحث واجلهات املرشحة لالستفادة منه.

-

فرق عمل وطنية  :فرق متخصصة من جهة واحدة أو جهات متعددة تشكل بقرار من رئيس
اللجنة اإلشرافية إلجناز مهمة حمددة.

-

فريق العمل :يشمل فريق العمل مجيع العاملني يف املشروع.

-

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

-

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
اجلزء املوكل إليه يف البحث املتعلق مبجال ختصصه وخرباته.

-

مساعد باحث :الشخص املؤهل فنيا وعلميا ملساندة الفريق البحثي وتنسيق األعمال املخربية
واحلقلية.

-

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

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

-

املساعدون :األشخاص الذين توكل إليهم مهام تنفيذية يتطلبها املشروع كإجراء التجارب والتحاليل
وغريها من األعمال.

-

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

-

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

-

املهنيون :األشخاص املهرة من احلرفيني .

-

املستشار :الشخص املؤهل لتقدمي خدمات أو دراسات استشارية.

-

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

-

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

-

التحكيم الدويل :جهة دولية يتم التعاقد معها للقيام بتحكيم مقرتحات املشاريع البحثية ،وتقاريرها
الفنية السنوية والنهائية.

-

التمويل :الدعم املايل الذي تقدمه اخلطة الوطنية إىل اجلهة لتنفيذ املشروع احملدد يف إطار املشاريع
املقرة من قبل اللجنة اإلشرافية وفقا ملواد هذه القواعد.

-

عقد مشروع حبثي :الوثيقة النظامية اليت توقع بني صاحب الصالحية يف اجلهة والباحث الرئيس أو
مدير املشروع لتنفيذ املشروع البحثي.

-

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

مدة املشروع :املدة الزمنية املقررة لتنفيذ املشروع.

-

النماذج :النماذج املعتمدة من قبل اللجنة اإلشرافية للخطة الوطنية.

-

ضوابط األمانة العلمية  :الئحة مت إقرارها من اللجنة اإلشرافية وعممت على اجلهات والوحدات
التابعة هلا.

-

اللقاءات العلمية  :وتشمل املؤمترات ،والندوات ،وورش العمل ،وامللتقيات العلمية.

-

البوابة اإللكرتونية للخطة :البوابة اإللكرتونية الريمية للخطة الوطنية.

-

املصروفات اإلدارية :ويقصد هبا نسبة  %7من قيمة كل مشروع واليت تصرف للوحدة مقابل متابعة
املشاريع املدعمة باجلهة.
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الفصل الثاين  :إعداد وتقدمي مقرتح املشروع فنيا
املادة الثالثة  :إرشادات عامة إلعداد مشروع مقرتح

أ -املشروع البحثي:
-

التأكد أن املشروع املقرتح ضمن األولويات التقنية املعتمدة للتقنيات االسرتاتيجية.

-

أن يكون للمشروع مردود متوقع على التنمية واجملتمع يف اململكة.
أن ال تتجاوز ميزانية املشروع اثنني مليون لاير.
أن ال تتجاوز مدة تنفيذ املشروع ( )23شهرا.
إذا تطلب املشروع أجهزة أو مستلزمات ُمكْلِفة ،فال بد أن ترفق معلومات متكاملة عن األجهزة،
ومربرات طلبها ،وما هي املشاريع األخرى اليت ستستخدم هذه األجهزة.
ان ال يتجاوز عدد املشاريع البحثية اليت يشارك فيها الباحث ثالثة مشاريع.
تقدمي مقرتحات املشاريع البحثية من خالل الوحدات.

-

إعداد خطة املشروع حسب منهجية إدارة املشاريع وباستخدام الربامج االلكرتونية املناسبة هلذا
الغرض.

-

-

ب -املشروع التشغيلي:
-

-

التأكد من أن مقرتح املشروع التشغيلي يقع ضمن أحد الربامج الرئيسة للخطة.
أن يكون املشروع ضمن اختصاصات ومسؤوليات اجلهة اليت ينفذ فيها.
أن يكون للمشروع عائد إجيايب على اخلطة الوطنية واجلهة املنفذة للمشروع.
إعداد خطة تنفيذية للمشروع حسب منهجية إدارة املشاريع وباستخدام الربامج االلكرتونية املناسبة
هلذا الغرض.
تقدمي مقرتح املشروع التشغيلي من خالل وحدة العلوم والتقنية باجلهة.
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املادة الرابعة  :الشروط الواجب توفرها لقبول متويل املشروع
أ -املشروع البحثي:
-

أن يتوافق موضوع املشروع البحثي املقدم مع األولويات االسرتاتيجية املعتمدة ضمن برنامج التقنيات
واالبتكار
والتقنية
للعلوم
الوطنية
للخطة
االسرتاتيجية
(.)http://www.kacst.edu.sa/ar/research/Pages/default.aspx

-

-

-

-

-

أن يتم تقدمي املقرتح البحثي من خالل البوابة االلكرتونية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار
(.(http://nstip.kacst.edu.sa
أن تكون مجيع مكونات املشروع مكتوبة باللغة اإلجنليزية ،وباللغتني العربية واالجنليزية للعنوان
وامللخص وأيماء الفريق البحثي.
أن ال يكون قد سبق تقدمي املقرتح لألمانة العامة ورفض للمرة األوىل ومل جير عليه أي تعديالت فنية
أو مالية طبقا للمالحظات اليت مت تزويد الباحث هبا عند تقدمي املقرتح يف مرة سابقة أو قد مت رفضه
مرتني من قبل األمانة العامة.
أن يتم حتديد مجيع املشاركني يف املشروع البحثي من (باحثني وفنيني وإداريني).
عمل ميزانية تفصيلية باحتياجات املشروع البشرية وغري البشرية من أجهزة ومعدات وجتهيزات.
أن ال يكون مشروع البحث املقدم مشاهبا ملوضوع مقرتح قد سبق متويله من املدينة أو من جهات
أخرى.
أن ال يكون املقرتح البحثي قد سبق املوافقة على متويله ومت إلغاؤه.
االلتزام بعدم إرسال املشروع املقرتح إىل جهة أخرى خالل فرتة تقدميه للدعم لألمانة العامة.
االلتزام بضوابط األمانة العلمية الصادرة من قبل اللجنة اإلشرافية
(.)http://www.kacst.edu.sa/en/about/stnp/Pages/forms.aspx

-

االلتزام بـ " نظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية " عند التعامل مع املخلوقات احلية أو
أجزاء منها أو مادهتا الوراثية.

(.( http://www.kacst.edu.sa/ar/depts/bioethics/3/Regul/Bioethic.Rgl.fin.bks.pdf
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ب -املشروع التشغيلي:
-

أن خيدم املشروع أحد أهداف الربامج الرئيسة للخطة الوطنية.
أن خيدم املشروع اجلهة ويقع ضمن مهامها األساسية.

-

أن يتم تقدمي مقرتح املشروع من خالل النماذج املعتمدة من األمانة العامة.
أن يتم استيفاء كافة البيانات بنموذج التقدمي.
أن يتم حتديد مدة املشروع التشغيلي.

-

أن يتم حتديد أيماء وأدوار مجيع املشاركني يف املشروع.
أن يتم وضع ميزانية تفصيلية للمشروع موزعة على سنوات التنفيذ.

-

-

-

املادة اخلامسة  :إجراءات تقدمي املشروع
أ -املشروع البحثي:
-

يقدم الباحث املشروع البحثي املقرتح إىل الوحدة يف اجلهة اليت ينتسب إليها من خالل البوابة
اإللكرتونية للخطة الوطنية ( (http://nstip.kacst.edu.saمع مراعاة املواعيد احملددة للتقدمي.

-

-

-

-

-

تقوم الوحدة من خالل جلاهنا العلمية بدراسة املشاريع املقرتحة ومراجعتها من حيث اكتمال مجيع
عناصر منوذج تقدمي املشاريع ،وتضع توصيـ ــاهتا لكـ ــل مق ــرتح.
ترسل الوحدة إىل األمانة العامة املقرتحات املناسبة يف جمموعات مصنفة حسب برامج التقنيات
االسرتاتيجية ،وحالة البحث (جديد أو معاد تقدميه) ،مرفقة بطلب إدراجها ودعمها وفقا للصياغة
املعتمدة من األمانة العامة.
تتأكد األمانة العامة من حتقيق املقرتحات املقدمة لضوابط ومعايري التقدمي قبل إرساهلا إىل التحكيم.
تشعر األمانة العامة الوحدات باملشاريع اليت أرسلت إىل التحكيم ،واملشاريع اليت مل ترسل بسبب
عدم استيفائها لضوابط ومعايري التقدمي.
ترفع األمانة العامة بنتائج التحكيم إىل اللجنة التحضريية للخطة.
تستعرض اللجنة التحضريية نتائج التحكيم وتتخذ القرارات الالزمة بشأهنا وترفع بتوصيتها إىل
اللجنة اإلشرافية.
تعتمد اللجنة اإلشرافية املشاريع املقبولة للدعم وفقا للميزانيات املخصصة هلا ،وبناء على توصية
اللجنة التحضريية.
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-

-

-

تشعر األمانة العامة الوحدة يف اجلهة بقرارات اللجنة اإلشرافية حيال املشاريع البحثية املقرتحة.
خياطب رئيس اللجنة اإلشرافية وزارة املالية باملشاريع املقبولة للدعم يف اجلهات.
تتوىل وزارة املالية إيداع املبالغ املعتمدة يف احلساب املخصص للجهة يف مؤسسة النقد العريب
السعودي.
توقيع عقد تنفيذ املشروع بني صاحب الصالحية والباحث الرئيس بعد توفر املبالغ الالزمة لدعم
املشروع.
تطلب الوحدة من الباحث الرئيس تقدمي خطة تفصيلية وحتديد بداية العمل باملشروع خالل ()11
يوما من توقيع العقد من قبل الباحث الرئيس.

ب -املشروع التشغيلي -:
 تقوم الوحدة برتتيب أولويات تنفيذ مشاريع الربامج املعتمدة للجهة يف اخلطة خالل العام املايل.-

تقدم الوحدة املشروع التشغيلي املقرتحة عرب البوابة االلكرتونية للخطة الوطنية
(.(http://nstip.kacst.edu.sa

-

تقوم األمانة العامة بتحكيم املشاريع التشغيلية املقرتحة من قبل ثالثة متخصصني يف جمال املشروع

-

ووضع توصياهتا بناء على مرئيات التحكيم.
ترفع األمانة العامة بتوصياهتا حول املشاريع التشغيلية احملكمة إىل اللجنة التحضريية للخطة.
تدرس اللجنة التحضريية توصيات األمانة العامة حول املشاريع املقرتحة وترفع توصياهتا للجنة

-

-

اإلشرافية العتمادها.
تقوم األمانة العامة بإشعار الوحدة يف اجلهة بقرارات اللجنة اإلشرافية.
تقوم الوحدة بتطوير املخطط التفصيلي للمشاريع املوافق عليها شامال املواصفات الفنية واملتطلبات
املالية بإطار املبالغ املالية املخصصة وفقا ملنهجية إدارة املشاريع ومن مث ترفعه لألمانة العامة.

-

خياطب رئيس اللجنة اإلشرافية وزارة املالية العتماد ميزانية املشروع.
تتوىل وزارة املالية نقل املبالغ الالزمة اىل اجلهة املعنية وايداعها يف احلساب املخصص لذلك.
توقيع عقد تنفيذ املشروع بني األمانة العامة والوحدة.

-

تتوىل األمانة العامة متابعة املشروع حىت يتم تسليم التقرير النهائي وقبوله.

-
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املادة السادسة  :الشروط الواجب توفرها يف الفريق البحثي
أ  -الشروط العامة -:
-

أن يكون الباحث الرئيس يف املشروع من منسويب اجلهة مقدمة املشروع.
جيب أن يقتصر الفريق البحثي على األيماء احملددة بنموذج تقدمي املشروع املقرتح.

-

جيب أن يكون عدد الفريق البحثي مربرا ,مع توضيح مهمة كل عضو.
جيب على مجيع املشاركني يف البحث أن يكون جمال ختصصهم ذا صلة مباشرة مبشروع البحث.
جيب أن يتم حتديد أدوار ومهام الباحثني وفقا للتعريفات الواردة يف الشروط اخلاصة من هذه املادة.
جيب حت ــديد ن ــائب للب ــاحث الرئيس عند التقدي ــم للمشروع.

-

ال جيوز اجلمع بني وظيفتني باملشروع الواحد ،ويف حال وجود ضرورة لذلك كقيام الباحث الرئيس
مبهام مدير املشروع ,يتم احتساب املكافاة على وظيفة واحدة فقط .
ال حيق للباحث الرئيس إجراء أي تعديالت على املشروع البحثي بعد صدور موافقة اللجنة

-

-

-

-

-

اإلشرافية على دعمه ،إال بعد احلصول على موافقة الوحدة خطيا مع مراعاة االلتزام بضوابط تغيري
فريق العمل وفقا هلذه القواعد.
يشرتط وجود ماال يقل عن طالب دراسات عليا ضمن فريق املشروع ويستثىن من ذلك اجلامعات
الناشئة واجلهات البحثية اليت ال تقدم برامج للدراسات العليا حاليا.
ان ال يكون الباحث (باحثا رئيسيا) يف اكثر من ثالث مشاريع متزامنة.
ميكن للباحث املشاركة يف أكثر من ثالثة مشاريع حبثية ضمن برنامج التقنيات االسرتاتيجية
بالشروط اآلتية:
أ-
ب-

ت-


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


أن حيصل على تقومي "يوصي به بشدة" ( )Highly Recommendedملرة واحدة
على األقل يف أحد املشاريع املدعمة يف "برنامج التقنيات االسرتاتيجية" باخلطة الوطنية للعلوم
والتقنية واالبتكار.

ج-


أن تتوىل الوحدة مسؤولية تطبيق هذه اإلجراءات.

ب -الشروط اخلاصة -:
-

-

-

-

-

-

-

الباحث الرئيس  :ان يكون من محلة الدكتوراه أو املاجستري  ,ومن اعضاء هيئة التدريس أو
الباحثني باجلهة  ,ويكون مسؤوال عن اجلوانب العلمية والفنية للمشروع  ,كما يكون مسؤوال عن
اجلوانب االدارية يف حالة عدم وجود مدير للمشروع .
مدير املشروع  :يشرتط ان يكون حاصال على شهادة يف ادارة املشاريع (  ) PMPأو شهادة
حضور دورة تدريبية يف منهجية إدارة املشاريع  ,ويكون مسؤوال عن اجلوانب اإلدارية واملالية
للمشروع .
الباحثون املشاركون  :ان يكونوا من احلاصلني على درجة الدكتوراه أو املاجستري أو البكالوريوس,
وان يكون املشروع البحثي ذا عالقة مباشرة مبجال ختصصاهتم ،وان يكونوا مسؤولني عن األعمال
الفنية اليت حيددها هلم الباحث الرئيس حسب خطة العمل .
ميكن االستعان ة بباحثني مشاركني من خارج اجلهة املنفذة للمشروع داخل اململكة فقط بشرط
احلصول على موافقة خطية من اجلهة اليت يعمل هبا وإشعار الوحدة املنفذة للمشروع واألمانة
العامة.
طلبة الدراسات العليا  :يتم االستعانة هبم وفق ما جاء يف هذه املادة (الفقرة (أ) الشروط العامة)
على ان يكونوا مسؤولني عن األعمال اليت حيددها هلم الباحث الرئيس حسب خطة العمل  ,وفق
الضوابط التالية:
أ -أن يكون طالبا يف اجلامعات أو الكليات السعودية.
ب -أن يكون جمال دراسته ذا عالقة مبوضوع املشروع .

طلبة البكالوريوس :ميكن إضافة طالب من مرحلة البكالوريوس اىل فريق البحث ويقوم بتنفيذ
األعمال اليت حيددها الباحث الرئيس حسب خطة العمل .
أن يكون مدير املشروع من منسويب اجلهة املقدمة للمشروع.
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-

جيب أن ال يكون مدير املشروع التشغيلي مديرا ألي مشروع آخر.
املستشارون  :ميكن االستعانة مبستشار من داخل أو خارج اململكة يف العمل باملشروع وفق
الضوابط التالية :
أ-
ب-

ت-

ث-


أن يكون ذا خربة علمية وعملية متميزة تؤهله للعمل يف املشروع البحثي.
أن ال يزيد عدد املستشارين عن اثنني للبحث الواحد يف السنة.
أن ال تزيد مدة االستشارة عن ( )31يوما يف السنة للمستشار الواحد.
أن يرفق مع منوذج تقدمي البحث سريته الذاتية ،وخطاب يفيد بقبول املستشار للعمل يف
املشروع ،مع االلتزام بضوابط األمانة العلمية املقرة من اللجنة اإلشرافية
(.)http://www.kacst.edu.sa/en/about/stnp/Pages/forms.aspx
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الفصل الثالث :إع ـ ـداد امل ـ ـشروع مالي ـ ـا
املادة السابعة  :حتديد أجور ومكافآت فريق العمل

 .3تسري هذه املادة على العاملني يف املشاريع املدعمة ضمن برنامج التقنيات االسرتاتيجية من الفئات
التالية:
-

-

أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحث العلمي وطالب الدراسات العليا ومن يف حكمهم و
الباحثني ومساعديهم والفنيني واإلداريني واحملاسبني.
مدراء املشاريع ومساعديهم.

املستشارين واحملكمني واملكلفني بتقدمي خربات ختتص باملشروع.

 .2تصرف األجور واملكافآت بناء على ميزانية القوى البشرية.
 .1جيب أن ال يتجاوز جمموع ما يتقاضاه أي عضو يف فريق البحث (الباحث الرئيسي ،الباحث
املشارك) ومدير املشروع من املكافآت املخصصة للمشاريع البحثية املشارك هبا مكافأة ثالثة مشاريع
يف الشهر الواحد.
 .3جيب اعتماد التقارير الفنية قبل صرف املكافآت للفريق البحثي ،وفقا للتوزيع الوارد بالعقد.
 .1ال يتم اجلمع بني مكافأتني يف املشروع الواحد ألي من أعضاء فريق العمل.
 .1أن ال يتم صرف املكافآت قبل البدء الفعلي للمشروع.
 .7أن ال يتم الصرف على املشروع قبل توقيع العقد.
 .8يتم اإلنفاق على املشاريع من امليزانية املخصصة للتقنيات االسرتاتيجية ,وتصرف مكافأة للمشاركني
يف املشروع املعتمد حسب إجناز املهام والدور املنوط هبم وحيدد مقدار املكافآت وفقا ملا أقرته اللجنة

اإلشرافية. ( http://www.kacst.edu.sa/en/about/stnp/Pages/forms.aspx ).
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املادة الثامنة  :ضوابط عامة مليزانية املشاريع البحثية

 .3أال تتجاوز ميزانية املشروع  2مليون لاير.
 .2يضاف مليزانية املشروع ما يعادل ( )%7من إمجايل ميزانية كل مشروع كمصروفات إدارية لوحدة
العلوم باجلهة.
 .1ضوابط خاصة إلعداد بنود امليزانية املقرتحة للمشروع :
 القوى البشرية :إذا جتاوز جمموع خمصصات بند القوى البشرية نسبة ( )%31من ميزانيةاملقرتحة ،على الباحث الرئيس تقدمي مربرات تفصيلية هلذا التجاوز.
-

-

األجهزة واملواد :إذا جتاوزات قيمة اجلهاز املطلوب مبلغ  311,111لاير ،على الباحث الرئيس
إن يرفق تفاصيل اجلهاز.
السفريات وبند أخرى :إذا جتاوز بند السفريات وأخرى نسبة ( )%31من امليزانية على

الباحث الرئيس تقدمي تفاصيل هذا البند.
 يشرتط لقبول املشروع البحثي املقرتح من الباحث الرئيس تقدمي مربرات تفصيله وفقا ملا ورد يفهذا املادة.
 .3ال حيق تأمني سيارة من ميزانية املشروع  ,وميكن يف حالة الضرورة استئجارها حسب املدة الالزمة
إلجناز املهمة بعد موافقة الوحدة.
 .1ال جيوز زيادة ميزانية املشروع بعد توقيع العقد.

املادة التاسعة  :ضوابط التدريب واالنتداب ألعضاء الفريق البحثي
للمشاركني يف املشروع حضور اللقاءات العلمية ،والقيام برحالت حقلية داخلية أو خارجية
 .3جيوز ُ
ذات عالقة باملشروع حسب إجناز مهام املشروع ومبا يتفق مع خطة املشروع املعتمدة وفق النماذج
املعتمدة من االمانة العامة.
 .2يقتصر التدريب على السعوديني من أعضاء الفريق البحثي.
 .1إذا استلزم املشروع حضور بعض الدورات التدريبية ذات الصلة بالبحث ،يراعى ما يلي:
أ -جيب أن يكون التدريب متضمنا مبيزانية املشروع.
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ب -عدم قبول طلب أي تدريب جديد ما مل يتم تقدمي وثيقة أداء مهمة عن املهام السابقة املسجلة
على الباحث.
ت -يتم الصرف على التدريب حسب اللوائح الصادرة من وزارة اخلدمة املدنية
(.(http://www.mcs.gov.sa/EmploymentInformation/EmploymentFall/Training/Pages/default.aspx
 .3جيب ان يعد املرشح للقاء مشاركه علمية (ورقة علمية ,ملصق ,رئاسة جلسه) ذو عالقة باملشروع.
 .1أن تكون املشاركة يف اللقاءات العلمية مقتصرة على اعضاء الفريق البحثي واملساعدين مبوافقة
الباحث الرئيس.
 .1ان يقدم املشارك تقريرا عما قدمة يف اللقاءات بعد عودته ,شامال اي وثائق وتوصيات وخالفة.
 .7االعرتاف بدعم اخلطة الوطنية للمشروع وذلك يف الصفحة األوىل بعد الغالف عند نشر نتائج
املشروع البحثي يف أوراق علمية أو اصدارات اخرى وفقا للصيغة التالية " :هذا املشروع مت دعمة
من قبل برنامج التقنيات االسرتاتيجية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار يف اململكة العربية
السعودية رقم (.")XXX
 .8عدم قبول أي طلب جديد للمشاركة يف املؤمترات والندوات ما مل يتم تقدمي وثيقة اداء مهمة عن
املهام السابقة املسجلة على الباحث.
 .9جيب أن يقدم طلب املشاركة قبل بداية املؤمتر بثالثني يوما على االقل وباستخدام النماذج املعتمدة
من االمانة العامة.
 .31ان تكون املشاركة يف حضور املؤمترات والندوات ضمن بنود ميزانية املشروع.
 .33تقدمي نسخة من املشاركة العلمية (ورقة علمية ،ملصق) بعد نشرها.
ضوابطالرحالتالعلمية :
 .3جيب أن تكون الرحالت العلمية واحلقلية ذات عالقة باملشروع البحثي ومضمنة يف بنود ميزانية
املشروع .
 .2عدم قبول أي طلب جديد ما مل يتم تقدمي وثيقة أداء مهمة عن املهام السابقة املسجلة على
الباحث.
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 .1على الباحث الرئيس حتديد وجهة الرحلة والفرتة الزمنية املراد قضائها وعدد األعضاء املشاركني يف
الرحلة والتكاليف التقديرية للرحلة.
 .3جيب أن ال تزيد أيام الرحالت العلمية واحلقلية عن  11يوما لكل من أعضاء الفريق البحثي يف
السنة.
 .1جيوز صرف ما مقداره ( )%91من السلف على حساب االنتداب لكل باحث منتدب ،ويصرف
الباقي بعد تقدمي وثائق اداء املهمة.

املادة العاشرة  :التعاقد مع القوى البشرية
 .3جيوز التعاقد مع القوى البشرية للعمل يف املشروع مع مراعاة اآليت:
 يتم تقدمي طلبات التوظيف على املشروع عن طريق الباحث الرئيس للوحدة. 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.
يتم حتديد الراتب والبدالت والدرجة املستحقة للموظف عن طريق اإلدارة املختصة باجلهة.
يتم توقيع العقد بني رئيس الوحدة واملتعاقد مع حتديد تاريخ املباشرة وتزود الوحدة بصورة من
العقد.
أن يتم التعاقد بني صاحب الصالحية باجلهة والباحث الرئيس وفق العقد املعتمد من اخلطة
الوطنية.
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الفصل الرابع :ضوابط العمل بالدليل
املادة احلادية عشر  :يف حالة عدم ورود نص
 .3يطبق بشأن ما مل يرد فيه نص خاص يف هذا الدليل ما ورد من قواعد معتمدة يف املدينة أو أية
قواعد معمول هبا يف اجلهة ،أو ما يصدر من قرارات من اللجنة اإلشرافية.

املادة الثانية عشر  :حق تفسري أو تعديل بنود الدليل
 .3للجنة اإلشرافية وحدها حق تفسري أو تعديل أي من بنود هذا الدليل ،وتعد القرارات والتنظيمات
اإلحلاقية الصادرة عن اللجنة اإلشرافية واخلاصة بتنظيم سري العمل يف املشاريع جزء ال يتجزأ منها.

املادة الثالثة عشر  :العمل بالدليل
 .3يعمل هبذا الدليل يف كافة املشاريع املدعمة من اخلطة الوطنية للعلوم و التقنية واالبتكار ،اعتبارا من
تاريخ إقرارها وحيل هذا الدليل حمل القواعد والتعليمات السابقة ويلغى كل ما يتعارض معها من
أحكام أو استثناءات.
 .2خيضع هذا الدليل للتحديث كل مخس سنوات من تاريخ صدوره أو حسب ما تقتضي احلاجة.
واهلل املوفق،،،
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