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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 الرؤية بعيدة املدى للمملكة العربية السعودية واليت
تعكس رؤية خادم احلرمني الشريفني ،حفظه اهلل ،لبناء " اقتصاد وجمتمع قائم على املعرفة من خالل منظومة
وطنية للعلوم والتقنية واالبتكار منافسة عامليا " حبلول عام 3331هـ ،مبشيئة اهلل.
ويأيت إصدار هذه القواعد ضمن سلسلة اإلصدارات اليت تصدرها األمانة العامة للخطة الوطنية للعلوم
والتقنية واالبتكار هبدف تنظيم اإلجراءات املتبعة إلدارة ومتابعة املشاريع اليت يتم تنفيذها ضمن اخلطط
اخلمسية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار .واهلل املوفق،،،
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الفصل األول :املفاهيم واملصطلحات
املادة األوىل  :اهلدف
هتدف هذه القواعد إىل تنظيم االجراءات املتبعة إلدارة ومتابعة املشاريع اليت يتم تنفيذها ضمن اخلطط
اخلمسية للخطة 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.

-

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 من قبل اخلطة الوطنية 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.

-

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

-

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

اللجنة املالية :جلنة متخصصة ترتبط بالوحدة لدراسة واعتماد العروض املقدمة لشراء املستلزمات
والتجهيزات املعتمدة للمشروع بالتنسيق مع الباحث الرئيس للمشاريع البحثية أو مدير املشروع
للمشاريع 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 .املش روع 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.
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-

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

-

مدير الربنامج  :الشخص املسؤول عن إدارة ومتابعة أحد برامج الوحدة.

-

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 والذي يكلف مبهام تنفيذية مساندة للفريق البحثي
كإجراء التجارب والتحاليل ومجع البيانات وغريها من األعمال اليت يتطلبها املشروع.

-

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

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.

-

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 يف جمال ختصص املشروع.

-

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 األمانة العامة للخطة الوطنية.

-

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

-

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

-

املشاركات العلمية :تشمل األوراق وامللصقات العلمية ورئاسة جلسات اللقاءات العلمية.

-

البوابة اإللكرتونية للخطة :البوابة اإللكرتونية الريمية للخطة الوطنية.

-

املصروفات اإلدارية :ويقصد هبا نسبة  %7املضافة على امليزانية املعتمدة للمشاريع واليت تصرف
للوحدة مقابل متابعة املشاريع املدعمة باجلهة.
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الفصل الثاين  :إدارة املشاريع البحثية
املادة الثالثة  :الشروط العامة إلجراء تغريات ضمن الفريق البحثي

 .3جيوز للباحث الرئيس ،إذا اقتضت احلاجة ،إجراء تغيري يف الفريق البحثي على أن يلتزم بالتايل :
-

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

املادة الرابعة  :انسحاب الباحث الرئيس او استبداله
 .3يف حالة رغبة الباحث الرئيس يف التخلي عن العمل باملشروع قبل انتهائه أو التخلي عن القيام مبهام
الباحث الرئيس ألي سبب كان ،فعليه القيام باآليت:
أ -يقدم الباحث الرئيس طلبا وفقا للنموذج املعتمد للوحدة شامال:
-

مربرات االنسحاب أو االستبدال.

-

رفع تقرير فين ومايل عن املدة املنقضية من املشروع.

-

ترشيح باحث رئيسي بديل.

-

تقدمي موافقة خطية من املرشح البديل مرفقة بسرية ذاتية وتعهد كتايب بااللتزام جبميع
املسؤوليات املرتتبة على ذلك.

-

تقدمي موافقة خطية من فريق البحث على مواصلة العمل بقيادة الباحث الرئيس اجلديد.

-

احلصول على موافقة خطية من الوحدة وإخالء طرف الباحث الرئيس السابق.

ب -يف حالة عدم رغبة أي من الباحثني بالفريق البحثي تويل مسئولية الباحث الرئيس فيجوز للوحدة
ترشيح باحث رئيس من خارج الفريق البحثي.
ت -تقوم الوحدة بإبالغ األمانة العامة بقرارها ريميا.
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ث -تقع املسؤولية املالية والفنية على نائب الباحث الرئيس يف حال ختلي الباحث الرئيس عن البحث
ألسباب خارجة عن إرادته وتقدرها الوحدة.
ج -يرتبط بقاء أسم الباحث بعد انسحابه من املشروع بنسبة ما مت إجنازه من مهام موكلة له خالل فرتة
عمله كباحث يف املشروع على أن ال تقل هذه النسبة عن  %11من إمجايل املهام املوكلة له ،على
أن تتوىل الوحدة تنفيذ هذا اإلجراء وإبالغ األمانة العامة مبا مت اختاذه من قرار ريميا.

املادة اخلامسة  :انتقال الباحث الرئيس

 .3يف حالة انتقال الباحث الرئيس للمشروع من اجلهة اليت قدم من خالهلا املشروع اىل جهة اخرى
سواء قبل البدء بالتنفيذ أو بعد البدء بالتنفيذ ،تطبق الضوابط التالية:
 يستمر االشراف ومتابعة املشروع للجهة اليت قدم منها ،وميكن للباحث الرئيس االستمرار يف-

متابعة املشروع.
ميكن للباحث الرئيس االنسحاب من املشروع أو تغيري األدوار مع أحد الباحثني املشاركني،
وفقا ملا جاء يف املادة الرابعة من هذا القواعد.

املادة السادسة  :انسحاب أو استبدال أحد أعضاء الفريق البحثي
-

إذا تعذر على أحد أعضاء الفريق البحثي االستمرار يف املشروع ,جيب على الباحث الرئيس
اشعار الوحدة ريميا باستخدام النموذج املعتمد من األمانة العامة شامال :
أ -ارفاق خطاب اعتذار العضو املنسحب موضحا أسباب االنسحاب.
ب -تتوىل الوحدة دراسة طلب االنسحاب ومربراته وتعويض العضو حسب الضوابط املالية
املعتمدة.

-

ويف حالة رغبة الباحث الرئيس تعيني بديل للعضو املنسحب ،يتم استخدام النموذج املعتمد
شامال:
أ -أسم الباحث البديل وسريته الذاتية.
ب -تقدمي خطاب موقع من الباحث البديل يقر على التزامه بتويل مجيع مهام الباحث

املنسحب.
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ت -احلصول على موافقة الوحدة.

ث -تشعر االمانة العامة بقرار الوحدة.


املادة السابعة  :متديد املشروع

 .3إذا تطلب إمتام العمل باملشروع مدة إضافية عن املدة األصلية دون أية التزامات مالية إضافية ،جيب
على الباحث الرئيس تقدمي طلب متديد مبدئي إىل الوحدة قبل ( )11يوما من هناية املشروع
باستخدام النموذج املعتمد من األمانة العامة شامال الوثائق التالية:
-

تقرير مايل يوضح املتبقي من امليزانية املعتمدة للمشروع.

-

خطة فنية ملدة التمديد.

-

ميزانية جمدولة وتفصيلية لفرتة التمديد مع عدم احتساب مكافآت للفريق البحثي أو مدير
املشروع.

-

عدم طلب زيادة على ميزانية املشروع.

 .2إشعار األمانة العامة بقرار الوحدة ومربراته .
 .1ختضع فرتة التمديد لنفس اللوائح الفنية واملالية املنظمة للعمل باملشروع خالل مدة املشروع األصلية،
على أال تشمل:
-

صرف مكافآت للباحثني او مدير املشروع.

-

تغيري يف أهداف املشروع.

-

زيادة يف امليزانية.

 .3ال جيوز متديد املشروع أكثر من مرة واحدة.

املادة الثامنة  :تأجيل بداية العمل باملشروع أو إيقافه مؤقتا
 .3جيوز للباحث الرئيس طلب تأجيل بداية العمل باملشروع أو إيقافه مؤقتا قبل أن يبدأ العمل وبعد
توقيع العقد وذلك ملرة واحدة فقط ومبوافقة فريق البحث ،ويف هذه احلالة جيب احلصول على موافقة
الوحدة ,مع مراعاة اآليت:
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-

أن يت ـ ـ ـم تقدي ـ ـ ـم طلب تأجيـ ـل بدء العم ـ ـ ـل يف املشروع أو إيقافه باستخدام النمـ ـ ـ ـ ـ ـوذج املعتمد
إىل الوحدة من قبل الباحث الرئيس ،وحتديد املدة املطلوبة حبيث ال تزيد عن ستة أشهر،
وحتديد مربرات مقنعة للطلب.

-

تتوىل الوحدة دراسة الطلب والرد عليه ريميا خبطاب وإشعار األمانة العامة بقرار الوحدة.

-

تراعي الوحدة مدة التأجيل أو اإليقاف يف حتديد مواعيد تقدمي التقارير الفنية واملالية للمشروع.

-

ال يتم الصرف على املشروع خالل مدة التأجيل أو االيقاف.

-

يقوم الباحث الرئيس بإشعار الوحدة خطيا باستئناف العمل يف البحث بعد انتهاء فرتة التأجيل
أو االيقاف.

-

اذا مل يبدأ املشروع بعد الستة أشهر تلغى املنحة وتشعر األمانة العامة بذلك.

املادة التاسعة  :املناقلة بني بنود امليزانية
 .3جيوز للباحث الرئيس إجراء تعديل/مناقلة بني بعض بنود ميزانية املشروع املعتمدة باستخدام النموذج
املعتمد من األمانة العامة ,مع مراعاة الضوابط اآلتية:
-

جيوز املناقلة بني عناصر البند نفسه من امليزانية وفقا للضوابط الواردة يف هذه املادة حبيث ال
يزيد ما يتم مناقلته عن ( )%11من البند املنقول منه بعد موافقة الوحدة.

-

جيوز املناقلة من أي بند من بنود ميزانية املشروع إىل بند االجهزة.

-

ال جيوز املناقلة من أي بند من ميزانية املشروع إىل بند القوى العاملة والرحالت.

-

ال جيوز املناقلة من ميزانية بند االجهزة إىل بند آخر.

-

جيوز إجراء تعديل بامليزانية مرتني فقط خالل مدة املشروع وطبقا للضوابط املذكورة أعاله.

-

تقع صالحيات املناقلة بني بنود امليزانية املعتمدة للمشروع للوحدة مع إشعار األمانة العامة مبا
يتم اختاذه من قرارات مناقلة ومربراته.

املادة العاشرة  :ترحيل املتبقي من ميزانية السنة األوىل إىل ميزانية السنة الثانية

 .3جيوز للباحث الرئيس طلب ترحيل ما تبقى من ميزانية السنة األوىل لبند معني إىل ميزانية السنة
الثانية للبند نفسة ،وذلك بعد موافقة الوحدة وإشعار األمانة العامة بذلك.
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املادة احلادية عشر  :تعليق املشروع أو إلغائه
 .3جيوز لألمانة العامة/الوحدة إلغاء املشروع البحثي ألي من األسباب التالية:
-

عدم بدء العمل يف املشروع خالل املدة احملددة بعد توقيع العقد.

-

عدم تعاون الباحث الرئيس يف الرد على مالحظات واستفسارات األمانة العامة/الوحدة خالل
املدة احملددة.
إذا تبني أن هناك عمال حبثيا مشاهبا (جاريا أو منتهيا) للمشروع املدعم.
إجراء تغيري أو إضافة يف الفريق البحثي أو املستشارين دون أخذ موافقة مسبقة من االمانة

-

-

-

-

-

العامة والوحدة.
تغيري أو احنراف يف أهداف املشروع.
تأخري تسليم التقارير الفنية واملالية الدورية أو النهائية عن املدة احملددة من قبل األمانة
العامة/الوحدة.
إذا مل يبدأ املشروع الذي مت تأجيله أو إيقافه مؤقتا بعد املدة احملددة.
ظهور نواقص أساسية وقصور يف تنفيذ البحث طبقا خلطة العمل املعتمدة اليت تربزها الزيارات
امليدانية ملمثلي األمانة العامة ،أو نتائج التقومي لتقارير سري العمل الدورية.
إجراء مناقالت يف بنود ميزانية البحث دون أخذ املوافقة املسبقة من األمانة العامة عدا ما
نصت عليه املادة التاسعة من هذا الدليل.
عدم االلتزام بضوابط األمانة العلمية الصادرة من اللجنة اإلشرافية للخطة
(.)http://www.kacst.edu.sa/en/about/stnp/Pages/forms.aspx

-

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

-

عدم االلتزام ب ـ (السياسة الشاملة للملكية الفكرية اخلاصة بالبحث والتطوير املمول من اخلطة
الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار يف اململكة العربية السعودية) الصادرة عن اللجنة اإلشرافية

(.( http://www.kacst.edu.sa/ar/depts/bioethics/1/Regul/Bioethic.Rgl.fin.bks.pdf

للخطة.)http://www.kacst.edu.sa/en/about/stnp/Pages/forms.aspx( .
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-

عدم وجود باحث رئيس بديل بعد انسحاب الباحث الرئيس ,او عدم رغبة بقية أعضاء فريق

-

املشروع مواصلة العمل مع الباحث الرئيس البديل.
إذا تبني وجود غش أو تزوير أو تدليس أو تالعب يف التقارير املالية.

-

عدم قبول التقارير الفنية الدورية.
حدوث مشكالت بني أعضاء الفريق البحثي تعيق حتقيق أهداف البحث.

 .2يف حالة إلغاء املشروع يتحمل فريق البحث تبعات اإللغاء وفقا ملا جاء يف املادة الثانية عشر من
هذا الدليل.

املادة الثانية عشر  :إجراءات تعليق املشروع أو إلغائه
 .3إذا تقرر إلغاء املشروع من قبل األمانة العامة/الوحدة ،يتم اختاذ 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.

-

ال حيق للفريق البحثي للمشروع التقدمي أو املشاركة يف أي مقرتح حبثي خالل سنتني إىل مخس
سنوات حسب ما تقرره االمانة العامة.
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الفصل الثالث  :متابعة املشاريع
املادة الثالثة عشر  :ضوابط تقدمي تقارير متابعة املشاريع

أ -املشاريع البحثية :

 .3يلتزم الباحث الرئيس بتقدمي تقارير دورية فنية ومالية عن سري العمل باملشروع وذلك على النحو
اآليت:
-

يُقدم الباحث الرئيس تقريرا دوريا فنيا وماليا للوحدة كل ستة أشهر وفقا النماذج املعتمدة من

-

يُقدم الباحث الرئيس عند هناية كل سنة هجرية من بداية املشروع للوحدة تقريرا فنيا وماليا
سنويا للسنة املنقضية وفقا للنماذج املعتمدة من األمانة العامة.

-

يُقدم الباحث الرئيس عند هناية املشروع (اخذا باالعتبار مدة التمديد) للوحدة تقريرا فنيا وماليا

-

تقوم االمانة العامة بتحكيم التقارير الفنية السنوية والنهائية للمشاريع وابالغ الوحدة مبا يتم

األمانة العامة يوضح التقدم الفين للمشروع ووضعة املايل.

هنائيا وفقا ملتطلبات األمانة العامة.
اختاذه من قرار حياله.
-

حيق للوحدة طلب تقارير اضافية عند احلاجة.

 .2يلتزم الباحث الرئيس بإجراء التعديالت وفقا للتوصيات واملالحظات الواردة من األمانة العامة حول
التقرير السنوي ،وأخذها يف احلسبان عند إعداد التقرير الفين القادم.
 .1حيق للباحث الرئيس للمشروع تفويض بعض من مهامه املشار إليه عاليه إىل مدير املشروع.
 .3يف حال عدم تسليم التقرير النهائي يف املوعد احملدد ،حيق لألمانة العامة خصم كل او جزء من
مكافأة الفريق البحثي.
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 .1إذا مل يتم االتفاق على رؤية مشرتكة ،فلألمانة العامة بالتنسيق مع الوحدة احلق يف تكليف فريق
حبثي آخر من أعضاء البحث أو غريهم إلهناء البحث أو اختاذ قرار بإلغاء املنحة مع حتمل الفريق
البحثي كافة التبعات املرتتبة على هذا اإلجراء ,مبا يف ذلك استعادة ما مت صرفه من مكافآت الفريق
البحثي.
ب -املشاريع التشغيلية :
 .3يلتزم مدير الوحدة بالتنسيق مع مدير املشروع بتقدمي تقارير فنية ومالية دورية عن سري العمل
باملشروع إىل األمانة العامة على النحو اآليت:
-

تقرير سنوي فين ومايل شامال اإلجنازات املتحققة وتقدم سري العمل يف مجيع املشاريع املدعمة
من اخلطة وفقا للنماذج املعتمدة من األمانة العامة ,خالل مدة ال تتجاوز ( )11يوما من
املوعد احملدد لتقدمي التقرير السنوي.

-

تقرير هنائي فين ومايل شامال اإلجنازات العلمية املتحققة وفقا للنماذج املعتمدة من قبل األمانة
العامة ،خالل مدة ال تتجاوز ( )11يوما بعد املوعد احملدد تقدمي التقرير النهائي.

-

يرفق بالتقارير املالية السابقة مجيع املستندات املؤيدة للصرف والعقود املوقعة املتعلقة بكل
مشروع على حدة.

 .2يلتزم مدير املشروع بإجراء التعديالت وفقا للتوصيات واملالحظات الواردة من األمانة العامة حول
التقرير السنوي ,وأخذها يف احلسبان عند إعداد التقرير الفين القادم.
 .1يف حال عدم تسليم التقرير النهائي يف املوعد احملدد ،حيق لألمانة العامة خصم كل او جزء من
مكافأة مدير املشروع وفريق العمل للمشروع.
 .3إذا مل يتم االتفاق على رؤية مشرتكة ,فلألمانة العامة بالتنسيق مع الوحدة احلق يف تكليف مدير
مشروع وفريق عمل آخر إلهناء املشروع أو اختاذ قرار بإلغاء املنحة مع حتمل مدير املشروع وفريق
العمل كافة التبعات املرتتبة على هذا اإلجراء ,مبا يف ذلك استعادة ما مت صرفه من مكافآت.
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املادة الرابعة عشر  :تأجيل تقدمي التقارير

 .3جيوز للباحث الرئيس طلب تأجيل تقدمي التقارير الفنية أو املالية عن موعدها احملدد وفق الضوابط
التالية:
-

أن تكون هناك مربرات مقنعة لطلب التأجيل.

-

أن يقدم طلب التأجيل قبل موعد رفع التقرير بـ ( )11يوما.

-

أن ال يتجاوز طلب التمديد ( )11يوما للتقارير السنوية أو النهائية.

املادة اخلامسة عشر  :خمرجات املشاريع
-

-

يلتزم الباحث الرئيس بتقدمي نسخة بعد النشر من مجيع املخرجات العلمية للمشروع كاألوراق
العلمية وبراءات االخرتاع وغريها إىل الوحدة.
تلتزم الوحدة بتزويد االمانة العامة بنسخة من مجيع املخرجات العلمية للمشروع.

املادة السادسة عشر  :إخالء املسؤولية
 .3ال تنتهي مسئوليات والتزامات الباحث الرئيس والباحثني املشاركني يف املشروع إال بعد تصفية
البحث فنيا وماليا وتقدمي مجيع املخرجات العلمية للمشروع شاملة األوراق العلمية ،وبراءات
االخرتاع ،وغريها وإشعار الوحدة للباحث الرئيس خطيا بذلك.
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الفصل الرابع :ضوابط العمل بالقواعد
املادة السابعة عشر  :يف حالة عدم ورود نص
 .3يطبق بشأن ما مل يرد فيه نص خاص يف هذه القواعد ما ورد من قواعد معتمدة يف املدينة أو أية
قواعد معمول هبا يف اجلهة ،أو ما يصدر من قرارات من اللجنة اإلشرافية.

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

املادة التاسعة عشر  :العمل بالقواعد
 .3يطبق العمل هبذا القواعد على كافة مشاريع اخلطة الوطنية للعلوم و التقنية واالبتكار اعتبارا من
تاريخ إقراره ،وحيل هذا الدليل حمل القواعد والتعليمات السابقة ويلغى كل ما يتعارض معها من
أحكام أو استثناءات.
 .2ختضع هذه القواعد للتحديث كل مخس سنوات من تاريخ صدوره أو حسب ما تقتضي احلاجة.
واهلل املوفق،،،
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