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 مقدمة

، ترعى في مجال العلوم والتقنية تتمثل رؤية المدينة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً 

وفي إطار سعيها . جتمع قائم على المعرفة في المملكة العربية السعوديةاالبتكار وتعزز بناء م

الدؤوب لتحقيق هذه الرؤية تقوم المدينة بالتطوير واالستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية 

وذلك من خالل القيام  ،يخدم التنمية المستدامة قائم على المعرفة بما مجتمع لتعزيز بناءواالبتكار 

  :يلي بما

  .السياسات والخطط الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار صياغة .١

 .للعلوم والتقنية واالبتكار أوجه النشاط الوطنيتنسيق  .٢

 .تقنيعلمية تطبيقية وتطوير  بحوثإجراء  .٣

 .توفير الدعم للبحث العلمي والتطوير التقني في المملكة .٤

 .تطوير التقنيةفي  تحفيز االستثمار .٥

 هاوتوطين التقنية عاون والشراكات المحلية واإلقليمية والدولية لنقلتطوير وتعزيز الت .٦

 .هاوتطوير 

 . ها واستثمارهاوتعزيز الملكية الفكرية رعاية  .٧

 .في مجاالت العلوم والتقنية واالبتكار المبتكرة تقديم االستشارات والحلول .٨

بحوث الموجهة لخدمة وتأسيسًا على ذلك تقوم المدينة بتقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ ال

قضايا التنمية الوطنية في المجاالت العلمية المختلفة وفق اإلطار الشامل الذي تنظمه الئحة دعم 

التي تدعمها  البحوث التي تتضمن النظم واإلجراءات التي تحكم سير العمل فنيًا وماليًا في البحوث

 . المدينة في كافة برامجها البحثية المختلفة

العقبات والصعوبات التي تؤثر تذليل هذه الالئحة على  ينة من خاللالمد وقد حرصت

وتسهيل مهام الباحثين لتحقيق األهداف المنشودة على  ،على مسيرة العمل في البحوث المدعومة

  .الوجه األكمل

  وباهللا التوفيق ، ، ،
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  )تعريفات: ( المادة األولى

  : السياق خالف ذلك يقتضِ نة أمامها ما لم يكون للمصطلحات واأللفاظ التالية المعاني المبي

) ممثلــة فــي اإلدارة العامــة لمــنح البحــوث( الملــك عبــدالعزيز للعلــوم والتقنيــةمدينــة  :المدينــة

  . وهي الجهة المانحة

هـــي مجموعـــة المـــواد واإلجـــراءات الضـــابطة والمنظمـــة للجوانـــب الفنيـــة والماليـــة  :الالئحـــة

والمدعمــة ضــمن بــرامج  ،بداعيــة واالبتكاريــة المقدمــةاإل اريــة للبحــوث العلميــة واألعمــالواإلد

  . المنح المختلفة

ي ينتمي التالمنحة هي المؤسسة أو الهيئة ذات الشخصية االعتبارية المستفيدة من  :الجهة

ـــًا ويـــتم تنفيـــذ البحـــث المـــدعإليهـــا الباحـــث الـــرئيس  م بصـــفة أساســـية داخـــل منشـــآتها و وظيفي

 ،البحــــوثمراكــــز  المؤسســــات العامــــة، ، الهيئــــات،الــــوزارات الجامعــــات،(ومرافقهــــا البحثيــــة 

عقـود مـنح يشـمل ذلـك األفـراد الـذين يـتم توقيـع كما  وهي الجهات الممنوحة )الخ...الشركات

  . معهم مباشرة بحثية

لتعاقــــد مــــع المدينــــة ل هــــو الشــــخص المفــــوض نظامــــًا مــــن قبــــل الجهــــة :المفــــوضالممثــــل 

ة عـن مراعـا المسـؤولث وفقًا للخطة المعتمدة، وهـو مقابل تنفيذ البح ةلحصول على المنحوا

م بيســـر و للبـــاحثين تنفيـــذ البحـــث المـــدع يهـــيءممـــا  جهتـــه،جميـــع اإلجـــراءات النظاميـــة فـــي 

  .أهدافه إلى تحقيق وصوالً وسهولة 

ي حـددها نظـام المملكـة التـي عشـر فـ ةالمناطق اإلدارية الثالثإحدى هي  :المنطقة اإلدارية

  .هـ٣٠/٣/١٤١٤في  ٢١/الملكي رقم أ الصادر بالمرسوم) لثةالثاالمادة (المناطق 

وتشـمل مـا  .العلميـة البحـوث بهدف دعم هي برامج منح بحثية تقدمها المدينة :برامج المنح

  :يلى

 برنامج المنح األساسية  - ١

   فهمهاو يختص البرنامج بالبحوث األساس التي تبحث في ظواهر العلوم الطبيعية       

  . في إثراء المعرفة اإلنسانيةنتائجها رفتها العلمية ، وتساهم وتوسيع قاعدة مع

  برنامج المنح التطبيقية  - ٢

في أحد ما مشكلة  لحليختص البرنامج بالبحوث التي ُتعنى بالدراسة العلمية       

  .ويكون لنتائج الدراسة أهمية تطبيقية  ،المجاالت العلمية المختلفة
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  برنامج المنح التطويرية  - ٣

 البحوثيختص البرنامج بالبحوث التي ُتعنى باالستخدام المنهجي المنظم لنتائج       

واالستفادة منها في تطوير التقنيات في المجاالت  ،التطبيقية والمعرفة التجريبية

  .العلمية المختلفة

  برنامج المنح االجتماعية واإلنسانية  - ٤

، بــالمجتمع تتعلــقوقضــايا موضــوعات يخــتص البرنــامج بــالبحوث الموجهــة لمعالجــة        

اإلدارة ، والقــوى البشــرية ، وغيرهــا مــن المجــاالت و االقتصــاد ، والتعلــيم ، فــي مجــاالت 

  .ذات الطابع االجتماعي واإلنساني

  . المتعارف عليهالألسس العلمية  منظمة تتم طبقاً  هو دراسة منهجية  :البحث

  : ةالتالي واألعمال ويندرج تحت برامج المنح أنواع البحوث

  البحوث الوطنية  - ١

التي تعالج مشكلة وطنية ملحة على مستوى أو االجتماعية هي البحوث التطبيقية 

تنقسم و  ،من المختصين من جهات متعددة عددمشاركة المملكة ويتطلب تنفيذها 

ذات  ضمن مشروعات وطنية بحوث) ب(و  الوقت بحوث وطنية محددة) أ(إلى 

  . ومرحلي استمراريطابع 

  ث الكبيرة البحو  - ٢

هي البحوث التي ُتعنى بدراسة موضوع معين بعمق وشمولية، ويتطلب تنفيذها 

تطويرية، أو تطبيقية، أو مشاركة عدد من المختصين ، وقد تكون بحوث أساسية، 

  .أو اجتماعية

   البحوث الصغيرة - ٣

محددة في أحد مجاالت العلوم البحتة  نتائجهي البحوث التي تهدف إلى تحقيق 

  .ساسية، أو تطبيقية، أو تطويريةأ اً وقد تكون بحوث) سة، طب، زراعة، علومهند(

  البحوث المشتركة - ٤

 المدينةوتتولى  بين المدينة وجهات أخرى،تنفيذها دعم هي البحوث التي يتم 

أساسية ، أو  اً وقد تكون بحوثأو ماليًا، /ذها ومتابعتها فنيًا واإلشراف على تنفي

  . اجتماعية بيقية أو تطويرية أوتط
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   الدراسات العليا بحوث طالب - ٥

هي البحوث الهادفة الستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستير أو 

في أحد مجاالت العلوم  داخل المملكة العالي في مؤسسات التعليم الدكتوراه

وقد تكون أساسية ، أو تطبيقية أو ) هندسة ، طب ، زراعة ، علوم (الطبيعية 

  . تطويرية 

  األعمال االبداعية واالبتكارية  - ٦     

في  - تهدفوهي النشاطات العلمية التي ترتبط بفكرة ابتكارية وابداعية أصيلة و 

  .  اختراع تسجيل براءةإلى  -الغالب 

  

بصــفتها وبــين الجهــة  بصــفتها جهــة مانحــة الوثيقــة النظاميــة التــي توقــع بــين المدينــة  :العقــد

 ضــمن بــرامج المــنح، يحــدد مــن خاللــه أو عمــل ابــداعيبحــث  لتنفيــذ وذلــك ،جهــة مســتفيدة

  .والشروط التي تحكم تنفيذ البحث الطرفين التزامات 

بموجـب العقـد  أو الباحث الـرئيس هي الدعم المالي الذي تقدمه المدينة إلى الجهة  :المنحة

ــًا لتعاقــد ووفافــي إطــار شــروط  حــددم أو عمــل إبــداعي الموقــع بــين الطــرفين، لتنفيــذ بحــث ق

فــي حــال عــدم  نجــاز البحــثزمــة إلالال المتطلبـات تــوفير المنحــة وتشــمللمـواد هــذه الالئحــة، 

  . الباحثون بهافي الجهة التي يعمل  توافرها

وأهميتهـــا طبيعـــة المشـــكلة لالشـــامل  التوصـــيف العلمـــي والمنهجـــيهـــو   :المقتـــرح البحثـــي

والجـــدول الزمنـــي  العمـــل، وطـــرق ،المؤهلـــةوالكـــوادر البشـــرية  واألهـــداف الموضـــوعة لحلهـــا،

المقتـرح المقـدم للـدعم، وآليـة لتنفيـذ وتكلفتهـا الماليـة  واالحتياجات الالزمةواإلمكانات  ،للتنفيذ

  . منه توضح كيفية االستفادة من نتائج ومخرجات هذا البحث والجهات المستفيدة

للمرئيــات  ته طبقــاً إعــادة صــياغتمــت الــذي البحثــي هــو المقتــرح   :البحثــي المــنقح المقتــرح

  .يتم تنفيذ البحثبها الصيغة النهائية التي  هو، ويكون برزت أثناء دراسته التي

االتفاق تاريخ وتبدأ من  البحث،/العملة لتنفيذ هي الفترة الزمنية المقرر  :العمل/مدة البحث

   . على بدء العملبين الطرفين 

 البحـث،إدارة  الكامـل علـىشـراف اإل يتـولى وفنيـاً  هو شخص مؤهل علمياً   :الباحث الرئيس

إنهـاء جميـع االلتزامـات تنفيـذه حتـى يـتم مـدة  خـاللويتحمل المسؤولية الفنية والمالية للبحـث 

  . المالية الفنية واإلدارية المتعلقة بالبحث
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ويكــون  البحــث،/يشــارك فــي تنفيــذ العمــل وفنيــاً  ص مؤهــل علميــاً هــو شــخ  :الباحــث المشــارك

  .بمجال تخصصه وخبراتهه في البحث المتعلق الموكل إليعن الجزء مسؤوًال 

حـث كـإجراء تجـارب، هم األشخاص الذين توكل إليهم مهام تنفيذية يتطلبهـا الب :المساعدون

    :ويشمل ذلك ما يلي وتحاليل وغيرها،

المؤهــل فنيــًا وعلميــًا لمســاندة الفريــق البحثــي  وتنســيق  هــو الشــخص :مســاعد الباحــث -

الـرئيس والبـاحثين  شراف الباحثمسؤولية وإ  تحتيعمل و  األعمال المخبرية  والحقلية

أو درجـة أو مـا يعادلهـا  سيكـون مـن حملـة شـهادة البكـالوريو  ويفضـل أن. المشاركين

  . علمية أعلى

ه أو مـا أو الـدكتوراهم الطالب المسجلون لدراسـة الماجسـتير  :الدراسات العلياطالب  -

االت دراسـاتهم ذات عالقـة مباشـرة وتكون مج المملكة،في جامعات وكليات  يعادلهما

 .البحثمن عمل في إليهم بما يوكل 

هم الطالب الجامعيون أو من هم فـي مسـتواهم فـي مرحلـة  :الجامعيةطالب المرحلة  -

الــذين يكــون ) امــا يعادلهــ البكــالوريوس أو( ةالشــهادة الجامعيــل الحصــول علــى مــا قبــ

 .بالبحثلدراستهم عالقة 

والممارســــة العمليــــة فر لــــديهم التأهيــــل والخبــــرة اين يتــــو هــــم األشــــخاص الــــذ  :نفنيــــو ال -

 .البحثإلنجاز األعمال الفنية المطلوبة في  والتقنية

هــم األشــخاص المؤهلــون للقيــام باألعمــال اإلداريــة المختلفــة مثــل النســخ  :اإلداريــون -

  . والمحاسبية والتنسيقية وأعمال السكرتارية

الـــذين يعملـــون فـــي رعايـــة الحيـــوان،  نن الحـــرفييالمهـــرة مـــ شـــخاصاأل هـــم :المهنيـــون -

ة الضـــرورية لتيســـير العمـــل فـــي تنفيـــذ القـــوى البشـــريم مـــن والزراعـــة، وغيـــرهوالـــورش، 

 .البحث

لمــا  ن فــي مجــاالت تخصصــاتهميالمتميــز و  المــؤهلين خبــراءالفئــة مــن هــم  :المستشــارون

ضـرورة  وسيرة علمية نشطة ومتعمقة، وتمثل مساهماتهم العلميـة طويلة اتم من خبر لديه

ل ، وتحليــالبحــث بتصــميم طــرق يخــتصفيمــا  األكمــلقصــوى لتنفيــذ البحــث علــى الوجــه 

 . وأوجه االستفادة منها النتائج، ومناقشتها

ا هــو شــخص مؤهــل علميــًا وبحثيــًا يكلــف بتحكــيم المقترحــات والبحــوث وفحصــه :المحكــم

دى توافقهـــا مـــع وبيـــان جودتهـــا ومناســـبتها للـــدعم، وكـــذلك تحكـــيم التقـــارير الفنيـــة لبيـــان مـــ

 . الخطة المعتمدة
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  )هدف الالئحة( :المادة الثانية

  :ما يلي تهدف الالئحة إلى

التي يتم تنفيذها  عمالأو األ الخاصة بالبحوث الفنية والمالية واإلداريةتنظيم اإلجراءات  ١- ٢

لمنح برنامج المنح األساسية، برنامج المنح التطبيقية، برنامج ا(ضمن برامج المنح المختلفة 

  .) التطويرية، برنامج المنح االجتماعية واإلنسانية

    . تحديد التزامات ومسؤوليات طرفي التعاقد   ٢- ٢

  

 )البرامج والبحوث(: المادة  الثالثة

علــى واألعمــال تتكــون بــرامج المــنح مــن أربعــة بــرامج ينــدرج تحتهــا أنــواع البحــوث المختلفــة   

  ) : ١ملحق (النحو التالي 

الصــــغيرة، والبحــــوث البحــــوث و البحــــوث الكبيــــرة،  وتنــــدرج تحتــــه: المــــنح األساســــية  برنــــامج   ١-٣

 . الدراسات العليا المشتركة، وبحوث طالب

البحــــوث الكبيــــرة،  والبحــــوث ، و البحــــوث الوطنيــــةه نــــدرج تحتــــوت: برنــــامج المــــنح التطبيقيــــة    ٢-٣

 . الدراسات العليا ، والبحوث المشتركة، وبحوث طالبالصغيرة

البحــــوث الكبيــــرة، والبحــــوث الصــــغيرة، والبحــــوث  وتنــــدرج تحتــــه: برنــــامج المــــنح التطويريــــة    ٣-٣

  . بداعية واالبتكاريةراسات العليا، واألعمال اإلالد المشتركة، وبحوث طالب

التـي هـي نسـانية لبحـوث االجتماعيـة واإلا وتندرج تحته: ج المنح االجتماعية واإلنسانيةبرنام   ٤-٣

 . والبحوث المشتركة ،الوطنية، والبحوث الكبيرة حوثمشروعات البضمن 

  

  ) ضوابط ومعايير المنحة: (المادة الرابعة 

  : منح البحوث الوطنية ١-٤

بحوث ضمن مشـروعات وطنيـة و  بحوث وطنية محددة: نوع من البحوث يندرج تحت هذا ال  

  .مرحليذات طابع استمراري و 

  : منح البحوث الوطنية المحددة ١- ١- ٤

 . بذلك  المدينةقديم المقترحات على الباحثين المكلفين رسميًا من يقتصر ت -أ 

 . ال تزيد مدة التنفيذ على خمس سنوات  -  ب

  . ريـالال يتجاوز مبلغ المنحة خمسة ماليين  -ج
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  . منح بحوث المشروعات الوطنية ذات الطابع االستمراري والمرحلي ٢- ١- ٤

مشـروعات عنها ضـمن  التي يتم اإلعالن الموضوعاتيقتصر تقديم المقترحات في   - أ

 . الوطنيةالبحوث 

ال تزيــد مــدة التنفيــذ علــى ثــالث ســنوات إذا كــان البحــث فــي أحــد مجــاالت العلــوم   -ب

 .  نسانيإذا كان في المجال االجتماعي واإل وسنتين الطبيعية التطبيقية

إذا كان البحث في أحد مجـاالت العلـوم  ريـاليتجاوز مبلغ المنحة سبعمائة ألف  ال  -ج

ـــــف لطبيعا ـــــة وخمســـــمائة أل ـــــة التطبيقي ــــــالي ـــــي المجـــــال االجتمـــــاعي   ري إذا كـــــان ف

 .نسانيواإل

  : منح البحوث الكبيرة ٢-٤

يتم تقديم المقترحات في الموضوعات التي يـتم اإلعـالن عنهـا كأولويـات خـالل الفتـرة   -أ

المحـــددة أو خـــارج األولويـــات علـــى مـــدار العـــام إذا كـــان البحـــث فـــي  أحـــد مجـــاالت 

كما يقتصر تقديم المقترحات فـي . األساس، والتطبيقية والتطويرية و وم الطبيعية، العل

عــالن عنهــا كأولويــات نســاني فــي الموضــوعات التــي يــتم اإلالمجــال االجتمــاعي واإل

 . فقط

ال تزيـــد مـــدة التنفيـــذ علـــى ثـــالث ســـنوات إذا كـــان البحـــث فـــي أحـــد مجـــاالت العلـــوم  -ب

 .نسانيال االجتماعي واإلإذا كان في المج وسنتينالطبيعية 

البحــــث فــــي أحــــد مجــــاالت العلــــوم إذا كــــان  ريـــــالال يتجــــاوز مبلــــغ المنحــــة مليــــوني  -ج

 . نسانيذا كان في  المجال االجتماعي واإلإ ريـالالطبيعية وخمسمائة ألف 

  منح البحوث المشتركة  ٣-٤

الل الفتـرة يتم تقديم المقترحات في الموضوعات التي يتم اإلعـالن عنهـا كأولويـات خـ  - أ

 . المحددة

ال تتجــــاوز مــــدة التنفيــــذ ثــــالث ســــنوات إذا كــــان البحــــث مــــن ضــــمن برنــــامج المــــنح  -ب

األساســية أو برنــامج المــنح التطبيقيــة، أو برنــامج المــنح التطويريــة، وســنتين إذا كــان 

 . ضمن برنامج المنح االجتماعية واإلنسانية من البحث

إذا كان من ضمن برنامج المنح األساسية، أو  لريـاال يتجاوز مبلغ المنحة مليوني   -ج

إذا كــان  ريـــالبرنــامج المــنح  التطبيقيــة أو برنــامج المــنح التطويريــة، وخمســمائة ألــف 

  . من ضمن برنامج المنح االجتماعية واإلنسانية
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  :  منح البحوث الصغيرة ٤-٤

األسـاس،  :مجـاالت العلـوم الطبيعيـةفـي أحـد  موضـوعاتيتم تقديم المقترحات فـي أي   - أ

 . التطويرية على مدار العامأو  ،التطبيقية

 . ال تزيد مدة التنفيذ على سنة واحدة  -ب

 . ريـالال يتجاوز مبلغ المنحة مائتي ألف  -ج

  الدراسات العليا  بحوث طالبمنح  ٥-٤

األسـاس، : ت في أحد مجـاالت العلـوم الطبيعيـةيتم تقديم المقترحات في أي موضوعا   -أ

 . التطويرية على مدار العامأو  والتطبيقية

مـن المقـررات الدراسـية المطلوبـة للحصـول علـى ) % ٥٠(أن يكون الطالـب قـد أنهـى  -ب

 . الدرجة العلمية

 . بها الطالب ازًا من المؤسسة التعليمية الملتحقجأن يكون المقترح مُ  -ج

 ريــــالة ألـــف لبحـــوث الـــدكتوراه ومئـــ ريــــالن ألـــف ئـــة وخمســـيال يتجـــاوز مبلـــغ المنحـــة م -د

 . لبحوث الماجستير

  منح األعمال اإلبداعية واالبتكارية  ٦-٤

 .يتم تقديم األفكار في أي مجال علمي على مدار العام  -أ

  . مبتكرةإرفاق ما يثبت أن الفكرة  -ب

 . ال تتجاوز مدة التنفيذ سنة واحدة -ج

 . ريـالال يتجاوز مبلغ المنحة مائتي ألف  -د

  

  ) بنود المنحة( :المادة الخامسة

  : تغطي المنح البنود التالية حسب طبيعة البحوث  

  .نسانيةواإل، البحوث المشتركة، البحوث االجتماعية الكبيرة  ، البحوث البحوث الوطنية ١-٥

 . مكافأة الباحثين-أ

 . مكافأة المساعدين-ب

 ) أجهزة ، مواد ، تجهيزات(مستلزمات البحث -ج

 ). اخلية والخارجيةالد(الرحالت والمؤتمرات -د

 . االستشارات-هـ

 ). حد أقصى خمسة آالف ريــال(النشر  -و
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  الصغيرةالبحوث   ٢-٥

 . مكافأة الباحثين-أ

 . مكافأة المساعدين-ب

 ) أجهزة ، مواد ، تجهيزات(مستلزمات البحث -ج

 .والمؤتمرات  الداخلية الرحالت-د

  ).حد أقصى ألفا ريــال(النشر -هـ

  الدراسات العليا  بحوث طالب  ٣-٥

 مكافأة الطالب والمشرف  -أ

 ) أجهزة ، مواد ، تجهيزات(مستلزمات البحث -ب

 .الداخلية والمؤتمراتالرحالت -ج

  األعمال اإلبداعية واالبتكارية   ٤-٥

 . مكافأة مقدم العمل-أ

 . نالمساعدي مكافأة-ب

 ) أجهزة ، مواد ، تجهيزات (مستلزمات العمل -ج

  . لية الرحالت الداخ-د

 .ةفي حالة مشاركة المدينة في الملكي المدينة لدىم وتسجيل البراءة تكاليف التقدي-هـ

  

  )التقديم: (المادة السادسة

يحـــق لجميـــع األفـــراد المـــؤهلين علميـــًا وبحثيـــًا المقيمـــين فـــي المملكـــة مـــن منســـوبي الجهـــات   ١-٦

غيـر المـؤهلين  لمبـدعينكما يحق ل. الحكومية والخاصة تقديم طلبات لدعم مقترحات بحثية

دم مباشــــرة لطلــــب الــــدعم لألعمــــال الــــذين ال ينتمــــون إلــــى جهــــة معينــــة التقــــ علميــــًا وبحثيــــاً 

 .  بداعية واالبتكاريةاإل

الموضــحة فــي دليــل لفــة وفــق الطريقــة المقترحــات البحثيــة للبــرامج المختعــداد وتقــديم إيكــون   ٢-٦

مــن  المناســبة لكـل نــوع لكترونيـة اإل اذجمــع مراعـاة اســتخدام النمــإعـداد المقترحــات البحثيـة 

 .  المدينةإلى  وقات المحددةالبحوث وتقديمها الكترونيًا في األ

  : يتم استبعاد المقترحات البحثية وٕاعادتها للمتقدمين في الحاالت التالية  ٣-٦

ة من المدينـة أو غيرهـا مـن جهـات شابهة لموضوع المقترح المقدم مدعوموجود بحوث م  -أ

 .الدعم
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 .االت البحوث التي تدعمها المدينةإذا كان موضوع المقترح ال يندرج ضمن مج -ب

إذا ســبق تقــديم المقتــرح للمدينــة ورفــض ولــم يجــر عليــه أي تعــديالت فنيــة أو ماليــة طبقــًا  -ج

 .  مرات سابقةللمالحظات التي تم تزويد الباحث بها عند تقديم المقترح في 

ـــ أو مالحظـــات وجـــود متعلقـــات -د ـى الباحـــث الـــرئيس أو أحـــد البـــاحثين المشـــاركين فـــي عل

 . بحوث سابقة دعمتها المدينة

 . أن تمت الموافقة على دعمه وتم إلغائهإذا كان المقترح سبق  -هـ

 . موضوعات األولويات المعلن عنها فيأهدافه األهداف  إذا لم تشمل -و

 . إذا كان مقدمًا لجهة أخرى للحصول على دعم -ز

 . ومنشورات أخرى بحوثبالكامل أو جزئيًا من  المقترح مستالً  كان إذا -ح

  

  )ةالمقترحات البحثيدمج ( :ةابعالمادة الس

بعــض المقترحــات البحثيــة المقدمــة فــي الموضــوع ق مــع البــاحثين دمــج بالتنســي للمدينــة يحــق

بأهـداف متكاملـة، كمـا  أو أكثـر بحث واحـد دعموذلك بهدف  واحد أو أكثر،في بحث  نفسه

ـــةق يحـــ ـــذ البحـــث، أو  للمدين ـــام بتنفي ـــرئيس والفريـــق البحثـــي المناســـب للقي ترشـــيح الباحـــث ال

  . المعنية األطرافجميع وموافقة  دمجهاالمقترحة بعد  البحوث

  

  )التعاقد والتكليف(:  منةالمادة الثا

بـين  اتفـاق يوقـع وفـق محـدد يـتم اعتمـاده مـن قبلهـا مقتـرح بحثـيالمنحة لتنفيذ  المدينة قدمتُ    ١-٨

ويمثــل مــن  ،اً مســتفيد اً بصــفتها طرفــوالجهــة البحثيــة المنفــذة  ،اً مانحــ اً طرفــبصــفتها المدينــة 

ويجــوز  .الجهتــين طرفــي االتفــاق فــي توقيــع العقــد وفقــًا لألنظمــة المتبعــة فيهمــا تفوضــه كلتــا

 . للمدينة توقيع عقد االتفاق مباشرة مع  الباحث الرئيس للبحث في حاالت محددة

المدينـــة بموجـــب عقـــد اتفـــاق يوقـــع بـــين   تقـــوم جهـــات،الممولـــة مـــن عـــدة  البحـــوثة فـــي حالـــ  ٢-٨

 . فنيًا ومالياً  البحوثاألطراف المختلفة بمتابعة تنفيذ هذه 

 مـــن جهـــات أخـــرىبالكامـــل التـــي تمـــول  للبحـــوثيجـــوز للمدينـــة أن تتـــولى المتابعـــة الفنيـــة   ٣-٨

 .اتفاق يوقع بين المدينة وتلك الجهات بموجب عقد

تحــددها وفــق ضــوابط  البحــوث واألعمــال االبتكاريــةد مــع األفــراد لتنفيــذ يجــوز للمدينــة التعاقــ  ٤-٨

 . ةالمدين

  .في موضوع معينأو عمل تنفيذ بحث و عداد إلتكليف باحث أو أكثر  يجوز للمدينة  ٥-٨
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  ) عدد المشاركات: (التاسعةالمادة 

ضـــمن نفـــس النـــوع مـــن هـــا فيبحـــوث التـــي يمكـــن للباحـــث المشـــاركة يكـــون الحـــد األقصـــى لل

مـع  ،خالل الفترة الزمنيـة نفسـها كباحث رئيس  بحثين اثنين، وال يتجاوز بحثًا واحداً البحوث 

 . مراعاة الضوابط المالية المعمول بها
 

  )مشاركة باحثين من خارج الجهة(: المادة العاشرة

  :يراعى التالي للبحث،باحثين في البحث من غير الجهة المنفذة /في حالة اشتراك باحث 

ــ  ١-١٠ ًا أن يكــون الباحــث الــرئيس يعمــل فــي الجهــة المســتفيدة نفســها الموقعــة للعقــد بصــفتها طرف

وال  المدينــةكمــا يجــوز أن يكــون الباحــث الــرئيس مــن جهــة أخــرى فــي حــاالت تقــدرها . ثانيــاً 

 .تمانع الجهة التي يعمل بها

البـاحثين تي يتم تنفيذ البحـث فيهـا علـى الباحثين من غير الجهة ال/تقتصر مشاركة الباحث  ٢-١٠

 .داخل المملكة من 

  

  )التزامات الجهة(: حادية عشرةالمادة ال

تقـــديمها والتأكـــد مـــن عـــدم  الجهـــة بمراجعـــة المقترحـــات البحثيـــة قبـــل تقـــديمها للمدينـــة تقـــوم   ١-١١

فـي  علـى الفريـق البحثـي متعلقـاتعـدم وجـود و ،  وجـود بحـوث مشـابهةلجهات أخرى وعدم 

مـن البـاحثين  إقـرارالجهـة بأخـذ  إضافة إلى قيام ،ومناسبة المتطلبات المالية ،حوث أخرىب

 . ذلك على

أو  في عقـد االتفـاق، المدينةتلتزم الجهة بتنفيذ البحث بواسطة الباحثين المعتمدين من قبل   ٢-١١

 .ثبالبحخالل مدة تنفيذ العمل مسبقًا  المدينةوفق أي تعديالت تطرأ وتوافق عليها 

الوقـت والمكـان المناسـبين، ، وتـوفير تلتزم الجهة بتيسير كافة السبل لتسهيل مهمة الباحثين  ٣-١١

فرة لديها الالزمة لتحقيـق ات، والخدمات المتو واإلمكاناوتمكينهم من استخدام كافة األجهزة، 

  .البحث أهداف
 
  )الفنيةالمالية و  ةالمسؤولي( :ثانية عشرةالمادة ال

لـم  مـا يةبصـفة أساسـ المفـوضبعد توقيع العقد علـى الممثـل  لية الصرف الماليمسؤو تقع   ١-١٢

ـــك،يصـــدر قـــرار مـــن المدينـــة بخـــالف  عـــن تطبيـــق  مســـؤوالً ويكـــون الممثـــل المفـــوض  ذل
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ــــي تقرهــــا ــــة الت ــــوائح المالي ــــة األنظمــــة والل ــــة أوجــــه الصــــرف ، المدين ــــة باســــتيفاء كاف الكفيل

 .التعاقديةوااللتزامات 

التـــي يـــتم  للبحـــوثبالنســـبة  يةية الماليـــة علـــى الباحـــث الـــرئيس بصـــفة أساســـتقـــع المســـؤول  ٢-١٢

 . مدينةف عليها مباشرة من قبل الالصر 

  .يةأساستنفيذ البحث على الباحث الرئيس بصفة متابعة تقع المسؤولية الفنية في    ٣-١٢

لمســؤولية لتحمــل ا لــهأحــد البــاحثين المشــاركين كنائــب  تســميةيجــب علــى الباحــث الــرئيس   ٤-١٢

موافقـة الخطيـة بعـد الحصـول علـى ال ويـتم ذلـك هالفنية والمالية فـي البحـث فـي حالـة غيابـ

 .المسبقة من المدينة

إال بعــــد تصــــفية  والتزامــــات الباحــــث الــــرئيس والبــــاحثين المشــــاركينال تنتهــــي مســــؤوليات   ٥-١٢

ذلك مـــن قبـــل خطيـــًا بـــأو الباحـــث الـــرئيس ٕاشـــعار الممثـــل المفـــوض و  وماليـــًا،البحـــث فنيـــًا 

  .المدينة

  

  ) مخصصات المنحة: (الثالثة عشرةالمادة 

تــودع لــدى مؤسســة  ســنوية، المدينــة بــدفع المبــالغ المخصصــة للمنحــة علــى دفعــات تقــوم   ١-١٣

للصــرف منهــا علــى  أو مــن يفوضــه النقــد العربــي الســعودي كعهــدة علــى الممثــل المفــوض

 .المدينةة من قبل تمدالميزانية المعالبحث، وذلك على النحو الموضح في 

د اســتيفاء البــاحثين والجهــة جميــع إال بعــ لمدينــةف الــدفعات الالحقــة مــن قبــل ايــتم صــر  ال   ٢-١٣

 .المتطلبات المالية والفنية عن المرحلة السابقة

يـــتم إبـــرام عقـــد بـــين ة وجهـــات أخـــرى، فـــي حالـــة الـــدعم المشـــترك للبحـــث مـــن قبـــل المدينـــ   ٣-١٣

 وتلتـــزم المدينـــة .ت جميـــع األطـــراففـــي الـــدعم، يحــدد التزامـــاالمشـــاركة  اتالمدينــة والجهـــ

   .المادةهذه  من) ١-١٣(الفقرة د في ما ور بدفع المبلغ المالي الخاص بها وفق 

ي تحـــدد المبـــالغ المخصصـــة ة هـــي الميزانيـــة التـــالمدينـــالميزانيـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل  تعـــد  ٤-١٣ 

 .العمل بموجبها ويتمللصرف على البحث 
 

  )الصرفصالحيات ( :رابعة عشرةلالمادة ا

 بنـــود الميزانيـــة المعتمـــدة مـــن وفـــق البحـــوثللممثـــل المفـــوض صـــالحية الصـــرف علـــى     ١-١٤

 . لمدينةا
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حــــوث الموقعــــة مــــع جميــــع البحــــوث بمــــا فــــي ذلــــك البصــــالحيات الصــــرف علــــى  للمدينـــة  ٢-١٤

  . الباحثين مباشرة وفق ما هو معتمد في ميزانية البحث

  

  )بدء العمل( :شرةالمادة الخامسة ع

فــي موعــد أقصــاه  المدينــةمســتوفيًا مالحظــات  يلتــزم الباحــث الــرئيس بتقــديم المقتــرح المــنقح

البحـث خـالل مـدة ال تتجـاوز فـي كمـا يلتـزم ببـدء العمـل استالمه لها، من تاريخ  )يوماً  ٦٠(

ها إال فـــي حـــاالت تقـــدر  مكانيـــة بـــدء العمـــلبإللجهـــة  المدينـــةإشـــعار تـــاريخ  مـــن )يومـــاً  ٦٠(

شـعار بعـد إ للمدينـة إلغـاء المنحـة حـقوفـي حـال عـدم التـزام الباحـث الـرئيس بـذلك ي ،المدينة

  .الجهة

  

  )إنتقال الباحث الرئيس( :المادة السادسة عشرة

المتعاقــدة مــع المدينــة إلــى جهــة أخــرى داخــل فــي حــال انتقــال الباحــث الــرئيس مــن الجهــة 

  :تتخذ اإلجراءات التاليةلبحث ستمرار في مواصلة العمل بااال المملكة، ويرغب

  . باحث واحد التي ينفذهاالبحوث   ١-١٦

بموافقـة الجهـة التـي انتقـل  المدينـةاالنتقال قبـل بـدء العمـل بالبحـث ينبغـي موافـاة  إذا كان  -أ

لتصـبح باسـم الجهـة ....) العقود، الميزانيـات (إليها ومن ثم تعديل كافة مستندات البحث 

 .حث الرئيسالتي انتقل إليها البا

فـي االنتقال خالل فترة تنفيـذ البحـث تظـل جميـع المسـتندات والمعـامالت الماليـة  إذا كان -ب

الجهـة الموقعـه للعقـد إال إذا أبـدت الجهـة عـدم الرغبـة فـي ذلـك ففـي هـذه الحالـة يـتم  حوزة

 .أعاله) أ(تطبيق ما ورد في الفقرة 

  

  : التي ينفذها أكثر من باحثالبحوث   ٢-١٦

وبعـد موافقـة الممثـل  ،الفريق البحثي المشارك بترشيح أحـد أعضـائه كباحـث رئـيس للبحـثيقوم  

الباحـــث الـــرئيس الســـابق كباحـــث مشـــارك أو  علـــى ذلـــك فإنـــه يمكـــن اســـتمرار والمدينـــةالمفـــوض 

إنهائـه مـا ال يقـل فـي حـال ) باحـث رئـيس(كما هو على أن يظل اسم الباحث الرئيس  ،مستشار

اء البحــث المناطــة بــه، وباحــث مشــارك إذا أنهــى مــا ال يقــل عــن مــن مهــام وأعبــ%) ٧٥(عــن 

   . من مهام وأعباء البحث المناطة به%) ٧٤(إلى %) ٥٠(
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  )االستغناء عن باحث( :ةعشر  سابعةالمادة ال

مـن البـاحثين المشـاركين فـي  أحـداحـث الـرئيس االسـتغناء عـن خـدمات ال يحق للجهة أو الب

وال يــتم اســتبعاد  ،المدينــةى موافقــة خطيــة صــريحة مــن علــمســبقًا البحــث إال بعــد الحصــول 

لبــًا الباحــث الــرئيس طتقــارير الفنيــة مــا لــم تقــدم الجهــة أو أســمائهم مــن قائمــة البــاحثين فــي ال

 بموضــوع االســتبعاد إشــعار الباحــث المشــاركبمرفقــًا بــه مــا يفيــد مشــفوعًا بمبــررات االســتبعاد 

ـــد  ـــة فـــي االســـتومـــا يفي ـــذاره عـــن عـــدم الرغب وتراعـــى حقـــوق الباحـــث . مرار فـــي البحـــثباعت

  ).٤-١٨الفقرة (المشارك الذي تم استبعاده وفق المادة الثامنة عشرة 

  

  )التخلي عن البحث(: المادة الثامنة عشرة

أو  انتهائــه،قبــل خــالل فتــرة تنفيــذه و  فــي حالــة رغبــة الباحــث الــرئيس تــرك العمــل فــي البحــث  ١-١٨

رئيس أو تركـه العمـل بالجهـة المسـتفيدة ألي سـبب كـان، الالتخلي عن القيام بمهام الباحث 

   :بالتاليفعليه القيام 

الباحـث الـرئيس  يـذكر فيـه من خـالل الممثـل المفـوضالمدينة إلى  تقديم طلب خطي  -أ 

 .المبررات كافة

 )يومـاً  ٦٠(من يتولى مسؤوليات الباحث الـرئيس قبـل تقوم الجهة المستفيدة بترشيح    -ب 

 .العمل في البحث همن ترك

بجميــــع الفريــــق البحثــــي لاللتــــزام مــــن  وكــــذلك ،تقــــديم موافقــــة خطيــــة مــــن المرشــــح   -ج 

 . المترتبة على ذلك المسؤوليات

 .الخطية من المدينة موافقةالالحصول على   -د 

من مهـام وأعبـاء البحـث %) ٧٥(وٕانهاء الباحث الرئيس ما ال يقل عن  المدينة بعد موافقة   ٢-١٨

كباحـث رئـيس، ويعـد باحثـًا مشـاركًا إذا أنهـى مـا ال يقـل المناطة به يبقى اسـمه فـي البحـث 

بينمـا ال ُيضـمَّن اسـمه فـي . من مهام وأعباء البحث المناطة بـه%) ٧٤(إلى %) ٥٠(عن 

  . من المهام واألعباء المناطة به%) ٥٠(البحث في حال انهائه أقل من 

 تخلــي الباحــث الــرئيس حــالعلــى نائــب الباحــث الــرئيس فــي والفنيــة تقــع المســؤولية الماليــة    ٣-١٨

الصــرف تم يــالتــي  للبحــوثوذلــك  ،المدينــةألســباب خارجــة عــن إرادتــه وتقــدرها  عــن البحــث

 .مباشرةالمدينة من قبل  عليها

ع عالقتــه بالجهــة التــي أو قطــعنــد رغبــة أحــد البــاحثين المشــاركين تــرك العمــل فــي البحــث،   ٤-١٨

ورغبـة الباحـث الـرئيس  لمهـام المنوطـة بـهأو عـدم قيامـه با) العمـلجهـة ( المنحـةدمت لها قُ 
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عــن طريــق  المدينــة إلــى يقــوم الباحــث الــرئيس بتقــديم طلــب، بــدًال عنــه إضــافة باحــثفــي 

، مـع إرفـاق اعتـذار مبينًا المبررات التي تدعو إلى ذلـك بالتعديل المطلوبالممثل المفوض 

صـــورة مـــن  صـــريح مـــن الباحـــث المشـــارك فـــي عـــدم الرغبـــة فـــي االســـتمرار بالمشـــاركة أو

مــع مراعـــاة . الســيرة الذاتيـــة للباحــث البـــديلباســـتبعاده مــن البحـــث وكــذلك  ه خطــاب إشــعار 

بحثي علـى تضمين اسم الباحث المشارك الذي ترك العمل بالبحث ضمن أعضاء الفريق ال

 . أو أكثر من المهام الموكلة إليه ) %٥٠( نجازهالتقرير النهائي في حال إ

  

  )المسبقة ةلموافقا(: ةعشر  المادة التاسعة

موافقـــة خطيـــة  التاليـــة بـــدون اإلجـــراءاتأي مـــن  اتخـــاذ الـــرئيس ز للجهـــة أو الباحـــثال يجـــو 

  : المدينةمسبقة من 

تغييــــــر أو إخــــــالء طــــــرف الباحــــــث الــــــرئيس، أو أحــــــد البــــــاحثين المشــــــاركين أو إضــــــافة     ١-١٩

 . للبحثباحثين /باحث

الرابعـة د فـي المـادة ور  بـذلك مـامخالفـًا مـدة للبحـث إحداث مناقلة بـين بنـود الميزانيـة المعت    ٢-١٩

 . والعشرين

انتهـاء  أو بعـد ،فـي البحـثقبل الموعد المحدد لبداية العمـل الفعلـي  ميزانيةالالصرف من     ٣-١٩

 .بالبحثل إلنجاز العمق عليها التمديد الموافو بعد فترة األصلية، أالمدة 

 .البحثأي جهة أخرى للقيام بأعمال تخص  د أوأفرا عقود أو اتفاقيات معإبرام     ٤-١٩

  .للبحث ةالمعتمد و الخطةاألهداف أعلى  إجراء تعديالت   ٥-١٩

  . عمل من نتائج البحثورقة  حضور مؤتمر علمي وتقديم    ٦-١٩

  . ن نتائج البحث في أي وسيلةنشر معلومات ع   ٧-١٩

   . ية البحثميزانفي  ةمعتمد غيرتأمين مواد وأجهزة    ٨-١٩

  . أي بند حد الصرف في تجاوز  ٩-١٩

  . تسجيل براءة اختراع من نتائج البحث   ١٠-١٩

  .أعضاء الفريق البحثي المعتمدين ليسوا منإضافة أسماء مؤلفين على األوراق العلمية   ١١-١٩
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  )تأمين المستلزمات(: المادة العشرون

أو  ،والتجهيزات البحثية عن طريـق الجهـة لموادوا يتم تأمين مستلزمات البحث من األجهزة   ١-٢٠

 فـي ويكـون ذلـك )حسب ما يتم االتفاق عليه في عقد البحـث( أو  الباحث الرئيس المدينة

مع االلتزام باللوائح واإلجراءات والنظم  ،بند في ميزانية البحثا اللهذحدود المبلغ المعتمد 

 . مدينةالالمعمول بها في و  المالية المنظمة لعمليات الشراء

 .سنوياً  بالبيانات التفصيلية عن األجهزة التي يتم تأمينها المدينة بإخطار تقوم الجهة   ٢-٢٠

  

  )الرحالت والمؤتمرات( :المادة الحادية والعشرون

يجــــوز للبــــاحثين والمســــاعدين القيــــام بــــرحالت داخليــــة تكــــون ضــــمن خطــــة البحــــث، كمــــا يجــــوز 

ضــمن خطــة البحــث وحضــور مــؤتمرات علميــة ونــدوات للبــاحثين القيــام بــرحالت خارجيــة تكــون 

وتصــرف بــدالت االنتــداب وتــذاكر الســفر وفقــًا  .مختصــة فــي مجــال البحــث فــي الــداخل والخــارج

  :مع مراعاة ما يليفي المدينة  للوائح المعمول بها

  :الرحالت الداخلية  ١-٢١

 . أن تكون الرحالت ضرورية لتحقيق مهام وأهداف البحث    -أ

ســتين يومــًا للشــخص الواحــد فــي  لــىمجتمعــة ع د عــدد أيــام الــرحالت الحقليــةيزيــال أ  -ب

  .السنة

  :الرحالت الخارجية ٢-٢١

أن تكــون الــرحالت ضــرورية لتحقيــق أهــداف البحــث ومعتمــدة فــي خطتــه علـــى أن    -أ

برنامجـًا متكـامًال عـن مـا سـوف يـتم خـالل الرحلـة مـن  للمدينـةيقدم الباحـث الـرئيس 

والتـــــاريخ المتوقـــــع للقيـــــام بهـــــا، والمـــــدة التـــــي  ،للبحـــــث ت أهميـــــةذاعمـــــل وزيـــــارات 

 . زيارتها وموافقة الجهة التي يعمل بها تغرقها، وموافقة الجهة التي سيتمستس

 .الدراسات العليا ال يشمل ذلك البحوث الصغيرة وال بحوث طالب  -ب
 

   :المؤتمرات والندوات  ٣-٢١

مــة ومقبولـة فــي المــؤتمر مستخلصـة مــن نتــائج أن تكـون هنــاك مشـاركة علميــة محكَّ     -أ

 . نا ورد في المادة السادسة والثالثيمع مراعاة م .).ورقة، ملصق(البحث 
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 ،فأقـــل التـــي مـــدة تنفيـــذها ســـنتان فـــي البحـــوث مـــؤتمر واحـــدتكـــون المشـــاركة فـــي    -ب

ويمكـن المشـاركة . ذلـك مختلفة للبحوث التي تزيد مدتها علىومؤتمرين في سنوات 

  .ثر من ذلك بحدود المعتمد للبند بدون زيادة أو تعزيزفي أك

بعــد انتهــاء المــدة د فــي ميزانيــة البحــث حضــور مــؤتمر معتمــ البــاحثينألحــد يمكــن    -ج

ئية األصلية للبحـث سنة من المدة النها قبل تصفيته ماليًا وبما ال يتجاوزو األصلية 

 . ثخطيًا بذلك قبل تصفية البح المدينةشعار شريطة أن يتم إ

  

  )المستشارون(: الثانية والعشرون المادة 

  : يراعى التالي) مستشارين (إلى مستشار  إذا كان البحث بحاجة   

 . تعطى األولوية للمختصين من داخل المملكة   ١-٢٢

والمهـــام التـــي ســـوف  )إن وجـــدت(هم الذاتيـــة وســـير  تخصصـــات المستشـــارين تضـــمين   ٢-٢٢

 .مقترح البحثيقومون بتقديمها في 

 . تقديم تقرير عن المهام التي قام بها المستشار وفق النموذج المعد لهذا الغرض  ٣-٢٢

  

  )مسؤوليات تنفيذ النشاطات البحثية خارجياً (:  المادة الثالثة والعشرون

الجهـــة  تكـــونالبحـــث إجـــراء بعـــض األعمـــال أو النشـــاطات البحثيـــة خـــارج المملكـــة  تطّلـــبإذا 

من عمل أو نشاطات بحثية تتفق مع قوانين وأنظمـة الدولـة  ىجر عما ي المنفذة للبحث مسؤولة

ء التنســــيق الــــالزم مــــع وعليهــــا إجــــرا العمــــل دون أي مســــؤولية علــــى المدينــــة،التــــي يــــتم فيهــــا 

ضـــرورية فـــي تلـــك تـــراخيص أو موافقـــات  ة، والحصـــول علـــى أيالرســـمية المختصـــالســـلطات 

  .موافقاتالبصور من هذه التراخيص أو  المدينةوتزود   .الدولة

  

  )ل الميزانيةصالحيات تعدي( :المادة الرابعة والعشرون 

 سـواءعلى المناقلة من بنـد إلـى آخـر فـي ميزانيـة السـنة الواحـدة، الموافقة  صالحية للمدينة   ١-٢٤

 .أو داخل البند الواحد ،سنوات البحثل ميزانيةالبين البنود المختلفة في 

المناقلـــة داخـــل البنـــد الواحـــد وبـــين اعتمـــادات البنـــد  يكـــون مـــن صـــالحية الممثـــل المفـــوض   ٢-٢٤

الواحد في ميزانية السنوات المختلفة للبحث باستثناء بند مكافآت الباحثين للسـنة الواحـدة أو 

 . لسنوات البحث
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في الحاالت القصوى وبوجود مبررات مقنعـة زيـادة مخصصـات بنـد األجهـزة  للمدينةيجوز    ٣-٢٤

. من القيمة المتبقية فـي تلـك البنـود% ١٠ند الرحالت الداخلية بنسبة والمواد والتجهيزات وب

زيــادة وفــي هــذه الحالــة ُيقــدم طلــب مشــفوع بــالمبررات والوثــائق التــي تبــرر وتــدعم الحاجــة ل

ى أال يتجـــاوز إجمـــالي قيمـــة خـــالل فتـــرة تنفيـــذ البحـــث، علـــ ويكـــون ذلـــك مـــرة واحـــدة. الـــدعم

 . صى لمبلغ المنحة الوارد في المادة الرابعةالحد األق -شامًال الزيادة  -المنحة 

الموافقة على المصروفات التـي تـتم بعـد انتهـاء البحـث والالزمـة  لمدينةايكون من صالحية   ٤-٢٤

  .إلنهائه
  

   )المكافآت( :المادة الخامسة والعشرون

   :الباحثينمكافأة  ١-٢٥

فق ما هو منصوص عليه في الملحق الباحث الرئيس والباحثين المشاركين و  تصرف مكافأة

ة المتفق عليها والمعتمدة من قبل الخط سيره حسبقيامهم بأعمال البحث وتنظيم ، وذلك نظير )٢(

  : مع مالحظة التالي، المدينة

  . نسانية لمشتركة، البحوث  االجتماعية واإل، البحوث الكبيرة ، البحوث االبحوث الوطنية  -أ

من مجموع بنود المساعدين، % ٥٠موع مكافآت الباحثين ال يتجاوز الحد األقصى لمج - ١

 . االستشارات والنشر زمات ، الرحالت والمؤتمرات ، تلالمس

مكافآت بالحد األقصى الموضح في الصرف إذا كان إجمالي مبلغ المكافآت ال يكفي ل - ٢

وألفي  ،ريـالفيمكن صرف مكافأة شهرية للباحث الرئيس بواقع ثالثة آالف ) ٢(ملحق 

جمالي إلكحد أقصى شهريًا  ريـالتسعة آالف  على أال تتجاوزللباحث المشارك  ـالري

 . مع مراعاة مشاركات الباحثين في بحوث أخرى  في البحث،المكافآت 

من مكافأة الباحث % ٥٠تحتسب مكافأة الباحث الرئيس على أساس زيادة ال تتجاوز  - ٣

  .المشارك أيًا كان عدد الباحثين واجمالي المكافآت

 : وفق التالي الصغيرةتصرف مكافأة للفريق البحثي في البحوث  -ب

بحــث واحــد فــي  المشــترك فــيللباحــث  كحــد أقصــى ريـــالعشــرين ألــف  المكافــأة تكــون -١

وال يتجـاوز  البحث الواحـد،لجميع الباحثين في  ريـالوبما ال يتجاوز أربعين ألف  ،السنة

تعـــددت مشـــاركاته فـــي البحـــوث فـــي الشـــهر مهمـــا  ريــــالمـــا يصـــرف للباحـــث عـــن ألفـــي 

   . الصغيرة
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وقبـول ) األساسـية والتمديـد(تصرف المكافأة بعد االنتهاء من البحث في فترتـه المعتمـدة  -٢

  . وٕانهاء جميع االلتزامات المالية والفنية واإلدارية المتعلقة بالبحثالتقرير النهائي 

مـن العمـل بعـد االنتهـاء  يــالر ن ألـف مقـدارها عشـرو بـداعي تصرف مكافـأة لصـاحب العمـل اإل  -ج

علــى بــراءة اختــراع مــن جهــة علميــة معتمــدة تطبــق نظــام الفحــص الشــكلي  وتقديمــه للحصــول

  . والموضوعي المعتمد دوليًا 

  : وفق التالي الدراسات العليا في بحوث طالب على الرسالةالمشرف الطالب و تصرف مكافأة   -د

 .على الرسالة للمشرف ريـالف وسبعة آال ،كتوراهالد لطالب ريـالعشرة آالف  - ١

 . للمشرف على الرسالة ريـالالماجستير وخمسة آالف  لطالب ريـالسبعة آالف  - ٢

وٕانهــاء جميــع  لكترونيــاً ن البحــث وتســليم الرســالة ورقيــًا وإ مــ ءبعــد االنتهــا تصــرف المكافــأة - ٣

 .المالية والفنية واإلدارية المتعلقة بالبحثااللتزامات 

مشــرف علــى الرســالة أو مكافــأة الطالــب فــي حــال وجــود متعلقــات للمدينــة حجــز مكافــأة ال - ٤

 .  هما في بحوث أخرىى أحدفنية أو مالية عل

فـي الشـهر  ريــالال يتجاوز اجمالي ما يتقاضاه الباحث سواء رئيس أو مشارك أحـد عشـر ألـف  -ـه

  .دت مشاركته في بحوث مختلفةمهما تعد

الماجســتير أو البكــالوريوس كمعاملــة البــاحثين مــن  يجــوز للمدينــة معاملــة البــاحثين مــن حملــة   -و

ــدكتوراه مــن حيــث صــرف المكافــأة، شــريطة تقــديم مــا يثبــت الخبــرة البحثيــة والعلميــة،   حملــة ال

علــى أن ال تقــل عــن خمــس ســنوات لحملــة الماجســتير، وعشــر المتميــزة المقبولــة مــن المدينــة، 

 . سنوات لحملة البكالوريوس

رشيح الباحثين المشاركين وفقًا للتخصصات الضرورية للبحث، وتحديد على الباحث الرئيس ت  - ز

التي يتم فيها االستعانة بخدماتهم، ويحق للمدينة تحديد العدد الفعلي ألعضاء الفريق المدة 

هام البحثي، والمدة الالزمة لمشاركتهم بالبحث حسب دور وعالقة كل باحث بالبحث والم

المهام  من خاللتحديد المكافآت للباحثين حسب ما تراه يحق للمدينة كما . الموكلة إليه

  . البحثية الموكلة إليهم في خطة العمل

زة صـــرف مكافـــآت الباحـــث الـــرئيس أو المشـــارك المتفـــرغ للعمـــل فـــي البحـــث أثنـــاء اإلجـــايكـــون   -ح

مــن مكافــأة خــالل  لــه يعــادل مــا يصــرفبمــا ) الصــيف فتــرة(الســنوية المعتمــدة مــن جهــة عملــه 

ويشــترط وجــود ميزانيــة  ،الشــهرفــي  كحــد أقصــىاثنــين  نبــاحثيل ويكــون التفــرغ ،مــلالع شــهرأ

 .معتمدة لذلك
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الســـنوي  بعـــد تقـــديم التقريـــر الفنـــي الـــدوريعـــن كـــل ســـنة يـــتم صـــرف مكافـــآت الفريـــق البحثـــي   -ط

ة بعـد تقـديم التقريـر المكافآت للسنة األخير على أن يتم صرف  المدينةالمفصل وقبوله من قبل 

وفق  المدينةمن قبل  المنقح وكذلك التقرير المالي النهائي، وقبولهما واعتمادهمالنهائي الفني ا

 .التعليمات الخاصة بذلك

خطـة وجـود انحـراف فـي فـي حـال ) كليـًا أو جزئيـاً (يحق للمدينة عدم صرف مكافآت للبـاحثين   -ي

عـــن ) يومـــاً  ٦٠(مـــدة  )ةالدوريـــة والنهائيـــ(الفنيـــة والماليـــة تقـــديم التقـــارير فـــي تـــأخر أو  ،العمـــل

 ١٨٠(تقــديم التقريــر الفنــي النهــائي المــنقح مــدة  فــي تــأخيرأو  ،الموعــد المحــدد لتســليم التقــارير

علــى التقريــر النهــائي إلــى البــاحثين، وذلــك بــدون عــذر  مالحظــاتالتــاريخ إرســال  مــن) يومــاً 

  .المدينةمقبول من 

خـارج المملكـة  ثالثـين يومـاً ة تزيد على لمد وجودهم يجوز صرف مكافآت للباحثين في حالال   -ك

 .في مهمة ال تتعلق بالبحث

ق البحثـي الـذي غـادر المملكـة مشـاركة أحـد أعضـاء الفريـ الموافقة علـى اسـتمرار للمدينةيجوز   -ل

 ماسـة حاجـة إن كـان هنـاك مهام وأعباء البحث المناطة بهمن  %) ٥٠( أكثر من نهائهبعد إ

 . في المملكةنه ع الستمراره، وعدم وجود بديل

البـاحثين المشـاركين التـي تـم صـرفها أو /اسـترجاع جميـع مكافـآت الباحـث الـرئيس ةللمدينيجوز   -م

 :التاليةجزء منها في الحاالت 

للبحـــث المـــدعوم، والفريـــق ) جاريـــًا أو منتهيـــًا (مشـــابهًا بحثيـــًا إذا تبـــين أن هنـــاك عمـــًال  - ١

 . علم بذلكعلى البحثي أو أحد أعضائه 

 البحــث بــدون فــي  عــدم االســتمرارن عــن يالمشــاركالبــاحثين الباحــث الــرئيس أو  اعتــذار - ٢

 .مبررات مقنعةذكر 

فـي أي بحـوث ) فنـي وخالفـه(حـث االصـرف لـه كمسـاعد ب) رئـيس أو مشـارك(ال يجوز للباحث  -ن

  . أخرى خالل مشاركته في بحث جاري

لـه  الباحـث مـا هـو مخصـص استرجاع المكافآت غير المستحقة في حالة تجـاوز للمدينةيحق  -ص

وذلــك عنــد مشــاركته فــي عــدد مــن البحــوث المدعومــة مــن  )٢(والمنصــوص عليــه فــي الملحــق 

  ).برامج المنح وغيرها(المدينة 
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  :لباحثينل نمساعديالمكافأة  ٢-٢٥

 مـا مـع مراعـاةيقـوم بهـا مسـاعدو البـاحثين  يواإلداريـة التـيجوز صـرف مكافـأة للخـدمات الفنيـة 

  :يلي

وأي بدالت أخـرى وفـق  ،راتبًا شهرياً رغ للعمل في البحث تفرغًا كامًال يصرف له فتمن ي  - أ

وبحــد أقصــى شــخص واحــد للبحــث علــى أن  ،ةاللــوائح الماليــة المعمــول بهــا فــي المدينــ

  . يقتصر عمله في البحث المتفرغ للعمل به فقط

ر السـعوديين أن مـن غيـ فـي البحـث للعملكليًا في جميع الحاالت فإنه ينبغي لمن تفرغ   -ب

 .يكون تحت كفالة المدينة أو الجهة المنفذة للبحث

علـى . )٢(يصرف لمساعدي الباحثين المتفرغين جزئيًا وفق ما هو مذكور في الملحـق    -ج

أن ال يتجاوز اجمالي ما يتقاضاه مساعد الباحث المتفرغ جزئيًا عـن مـا هـو مـذكور فـي 

 . مختلفةمهما تعدد مشاركاته في بحوث ) ٢(الملحق 

بأسماء المساعدين قبل البدء بالعمـل بالبحـث وااللتـزام يلتزم الباحث الرئيس بتقديم قائمة    -د

 . بتزويد المدينة بأي تعديالت قبل اعتماد أي مصروفات لهم
  

  

  :مكافأة المستشارين ٣-٢٥

 دأال يزيـــيجــوز صـــرف مكافــأة عـــن الخــدمات االستشـــارية بالبحـــث إذا تطلــب العمـــل ذلــك، علـــى 

ق مـا هـو فـو و ، فـي ميزانيـة البحـث  معتمدهو ما لى و المستشارين عللمستشار أف ما يصر  إجمالي

 : مع مراعاة ما يلي) ٢(منصوص عليه في الملحق 

  . اً واحد اً مستشار  في السنةلعدد المستشارين يكون الحد األقصى      - أ

كة على درجة الممل تصرف قيمة تذاكر السفر للمستشار من خارج المنطقة اإلدارية أو   -ب

  .األفق كحد أقصى

 . صرف المكافأة بعد تقديم تقرير عن المهام التي قام بها المستشار يتم   -ج
 

  :مكافأة المحكمين  ٤-٢٥

ـــذين تمـــت صـــرفت ـــأة للمحكمـــين ال ـــة  مكاف االســـتعانة بهـــم فـــي دراســـة وتحكـــيم المقترحـــات البحثي

  :مع مراعاة التالي) ٢(ه في الملحق والتقارير الدورية والنهائية حسب ما هو منصوص علي

ومســتوفيًا لجميــع العناصــر المضــمنة  كــامًال ومفصــالً  للمدينــةأن يكــون التحكــيم المقــدم     -أ

 .المدينةمن  ومقبوالً في نموذج التحكيم 
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 .في نموذج التحكيم المحددةخالل الفترة الزمنية  للمدينةأن يصل التحكيم    -ب

  

  )التقارير الفنية( :والعشرون المادة السادسة

بتزويد الجهـة والباحـث الـرئيس بجـدول زمنـي يحـدد أنـواع وتـواريخ تسـليم التقـارير الفنيـة  المدينةتقوم 

  : مع األخذ باالعتبار ما يلي ،الدورية والنهائي

  

  التقارير الفنية الدورية ١-٢٦

واألعمـال الدراسـات العليـا الب في جميع البحوث ما عـدا بحـوث طـ  يلتزم الباحث الرئيس   -أ

  : تقارير دورية على النحو التاليبتقديم بداعية واالبتكارية اإل

مـن كـل عـام اعتبـارًا  أشـهر األولـىللسـتة  بالبحـثعـن سـير العمـل مـوجز  تقرير فنـي) ١(  

التــي المرحلــة  أهــداف متضــمناً ، اتحعشــر صــف يزيــد علــىال و  ، مــن تــاريخ بدايــة العمــل

 تلـك المرحلـةوالمعوقات التي واجهت البحث في  ،اروما تم إنجازه باختصيغطيها التقرير 

  .وطرق التغلب عليها

يتضمن جميع ما تم تحقيقـه ، ومراجع لغويًا وٕامالئياً تقرير فني سنوي شامل ومفصل ) ٢(

وفقــًا بمــا فــي ذلــك النتــائج وتحليلهــا ومناقشــتها  الســنة،لبحــث لتلــك لالمعتمــدة  وفــق الخطــة

 .الفنيةإعداد التقارير  لدليل

 .الفنية تحكيم ودراسة التقاريربنتائج  بإشعار الباحث الرئيس المدينةتقوم   -ب

التقــارير يلتــزم الباحــث الــرئيس بــالرد علــى جميــع المالحظــات التــي تثــار حــول محتويــات    -ج

مـــا تحتويـــه مـــن مرئيـــات تســـاعد علـــى تحقيـــق أهـــداف البحـــث طبقـــًا واألخـــذ فـــي االعتبـــار 

الالحقــة أو حســب مــا تطلبــه اإلدارة، التقــارير ضــمنًا فــي مويكــون الــرد  المعتمــدة،للخطــة 

 .فترة البحث األصلية وفترة التمديدوتنطبق تلك المتطلبات على التقارير الدورية خالل 

رير الدوريـــة  مفصـــلًة بـــدًال مـــن أن تطلـــب مـــن البـــاحثين إعـــداد جميـــع التقـــا للمدينـــةيحـــق     -د

 . يجازاإل

  لتقرير الفني النهائي ا  ٢-٢٦

بتقــديم ) مــا عــدا بحــوث طــالب الدراســات العليــا البحــوثفــي جميــع (الباحــث الــرئيس  يلتــزم    - أ

كحــد أقصــى مــن ) يومــًا  ٦٠(خــالل  لمدينــةإلــى ا وٕامالئيــاً  تقريــر فنــي نهــائي مراجــع لغويــاً 

 البحـــث كاملـــة جميـــع إنجـــازات هـــذا التقريـــر تــاريخ انتهـــاء العمـــل بالبحـــث علـــى أن يشـــمل

 .الفنيةقارير دليل إعداد التل اً ووفقومفصلة 
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الفنـي النهـائي إلعـداد التقريـر  التقريـر بنتـائج تحكـيم  بإشعار الباحـث الـرئيس مدينةتقوم ال  -ب

 . المنقح أو بقبول التقرير الفني النهائي 

 التـي ُأثيـرتيلتزم الباحث الرئيس بالتنسيق مع الباحثين المشاركين بالرد على المالحظات   -ج

 .المنقح النهائي سبان عند إعداد التقرير الفنيحول التقرير وأخذها في الح

) يومــاً  ٦٠( لــىتزيــد ع مــدة الخــالل المــنقح  النهــائي التقريــر بتقــديم يلتــزم الباحــث الــرئيس   -د

 .تحكيم التقرير الفني النهائي نتائج استالم من تاريخ

المصــدر (لها مــع أدلتهــا التشــغيلية وأصــو  لتــزم الباحــث الــرئيس بتقــديم أي بــرامج حاســوبيةي  -هـــ

 .عن البحث الناتجة وكذلك أي منتجات علمية كاالبتكارات واالختراعات) المفتوح

 ، )المـنقح( التقريـر الفنـي النهـائي أو عدم قبـول لبقبو  بإشعار الباحث الرئيس المدينةتقوم    -و

ــ ول التقريــر وفــي حــال عــدم قبولــه يلتــزم الباحــث بــإجراء التعــديالت المطلوبــة حتــى يــتم قب

 .كانية إجراء التعديالتيم مبررات مقنعة ومقبولة بعدم إمني النهائي المنقح أو تقدالف

) المـنقح(إلعداد التقرير الفنـي النهـائي  المدينةيلتزم الباحث الرئيس بالتعاون المباشر مع    -ز

 .ذلك المدينةلطباعته وٕاصداره ضمن إصدارات المدينة إذا رأت 

ــ  -ح بعــد انتهــاء  )يومــاً  ١٨٠(ر النهــائي أو النهــائي المــنقح لمــدة م التقريـــفــي حــال تــأخير تسلي

فقـرة (ق للمدينـة تطبيـق مـا ورد فـي المـادة الخامسـة والعشـرين ـالمدة المحـددة لتسـليمه، يحـ

  ).ي١ – ٢٥

ثالث نســـخ ورقيـــة ونســـخة الكترونيـــة بعـــد بـــيلتـــزم طالـــب الدراســـات العليـــا بتزويـــد المدينـــة   -ط

 . اعتمادها من الجامعة
  

  )التقارير المالية(:  السابعة والعشرونادة الم

 لتقارير المالية الدوريةا  ١-٢٧

 مـن مـدة البحـث وفـق النمـاذجسـتة شـهور  يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقرير مـالي دوري كـل

بالمســتندات األصــلية المؤيــدة للصــرف، وكــذلك  مصــحوباً  مدينــةالماليــة المعتمــدة مــن قبــل ال

ة كــل ســنة مــن ســنوات البحــث علــى النمــوذج المعتمــد مــن قبــل تقريــر مــالي ســنوي فــي نهايــ

وحســب التعــديالت علــى  ،موضــحًا فيــه المبــالغ المعتمــدة فــي ميزانيــة البحــث الســنوية المدينــة

  . نًا للمادة الرابعة والعشريالبنود وفق
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  التقرير المالي النهائي ٢-٢٧

المدينـــة المعتمـــد مـــن قبـــل  علـــى النمـــوذج مـــالي نهـــائي يلتـــزم الباحـــث الـــرئيس بتقـــديم تقريـــر

لســنوات ميزانيــة الموضــحًا فيــه المبــالغ المعتمــدة فــي للصــرف مصــحوبًا بالمســتندات األصــلية 

ثالثــين  لــىتزيــد ع خــالل مــدة الجميــع مصــروفات البحــث  شــامالً البحــث حســب آخــر تعــديل 

الباحـث  التقريـر موقعـًا مـن قبـل علـى أن يكـون قبـول التقريـر الفنـي النهـائي المـنقح، يومًا من

  .المفوض الجهة ممثل ومعتمدًا من قبل ،الرئيس

  

  )تأجيل تقديم التقارير(: والعشرون  المادة الثامنة

 ،ب اســتكمال إعــداد التقريــر الفنــي النهــائي مهلــة إضــافية علــى المــدة األصــلية للبحــثإذا تطّلــ

بعـــد تقـــديم طلـــب التأجيـــل للممثـــل المفـــوض الـــذي يحيلـــه ينبغـــي علـــى الباحـــث الـــرئيس فإنـــه 

  :اآلتيمع مراعاة  المدينةالموافقة عليه إلى 

 .األصلية أو فترة التمديد بشهرينن يكون طلب التأجيل قبل انتهاء مدة البحث أ   ١-٢٨

 .التأجيلإرفاق مبررات مقنعة لطلب    ٢-٢٨

 . اد أي مصروفات خالل فترة التأجيلعدم اعتم   ٣-٢٨

  

  )تاً إيقاف العمل بالبحث مؤق( : والعشرون تاسعةالمادة ال

 للبحـــوث ال تتجـــاوز الســـنةطلـــب إيقـــاف العمـــل فـــي البحـــث لمـــدة  الـــرئيس يجـــوز للباحـــث  ١-٢٩

وســـتة ، البحـــوث المشـــتركة ، البحـــوث االجتماعيـــة واإلنســـانية، الكبيـــرة البحـــوث الوطنيـــة، 

ظــــروف طارئــــة تعيــــق ل وذلــــك ،االبتكاريــــةبداعيــــة و األعمــــال اإلة و الصــــغير شــــهور للبحــــوث 

  : جراءات التاليةوفق  اإلحث استمرار العمل في الب

عـن يرسـل للمدينـة الباحـث الـرئيس و تقديم طلب إيقاف العمل فـي البحـث مـن قبـل       -أ

 .مع تحديد المدة الالزمة لإليقاف ومبرراتهطريق الممثل المفوض 

باسـتئناف  عـن طريـق الممثـل المفـوضخطيـًا  المدينـةإشـعار ب يقوم الباحث الرئيس    -ب

 . بعد انتهاء فترة التوقف العمل في البحث

ـــةتقـــوم     -ج ـــة بتعـــديل  المدين ـــة والمالي ـــارير الفني ـــديم التق ـــد تق ـــرة اإلمواعي ـــًا لفت ـــاف، طبق يق

  .الرئيس بذلكوٕاخطار الباحث 

  
 



٢٥ 
 

  : تراعى األمور التالية يقاف العمل بالبحثإعند   ٢-٢٩

لضـرورية وفـي علـى االلتزامـات اخـالل فتـرة إيقـاف العمـل بالبحـث  يقتصر الصرف     -أ

 . أضيق الحدود

 .ال يتم صرف أي مكافآت للباحثين خالل هذه الفترة   -ب

  .ال يتم احتساب مدة اإليقاف من مدة تنفيذ البحث المعتمدة   -ج
 

  )تمديد البحث(: المادة الثالثون

المـــدة األصـــلية دون أي التزامـــات ماليـــة  عـــن إضـــافية للبحـــث مـــدة إذا تطلـــب إتمـــام العمـــل  ١-٣٠

يومــًا مــن نهايــة  ٦٠تقــديم طلــب تمديــد مبــدئي قبــل  ث الــرئيسينبغــي علــى الباحــ ،فيةإضــا

لــم  ولــن ينظــر فــي طلــب التمديــد إذا  ،عــن طريــق الممثــل المفــوض المدينــةإلــى البحــث 

 : المتطلبات التالية -قبل نهاية البحث   - تستكمل

 .تقرير فني شامل للسنة األخيرة من البحث    -أ

 .لفترة التمديد) صفحات ٣ -٢(خطة فنية   -ب

) ٢-٢٧(ن فقـرة مـذكور فـي  المـادة السـابعة والعشـريو ـي وفق ما هــنهائمالي  تقرير   -ج

 .للبحثالمعتمد  المتبقي من الدعم موضحاً 

زيـادة علـى المبـالغ  ديـد بـدون مكافـآت للبـاحثين أوميزانية مجدولة وتفصيلية لفترة التم   -د

 . المتبقية

ث مـدة البحـالمنظمة للعمل بالبحث خالل اللوائح الفنية والمالية  التمديد لنفستخضع فترة    ٢-٣٠

 .للباحثينتشمل صرف مكافآت  األصلية، على أال

وســـتة  ،والمشـــتركة للبحـــوث الوطنيـــة والكبيــرة فقــط واحـــدة بحـــد أقصــى ســـنةيكــون التمديـــد    ٣-٣٠

  . اعية واالبتكاريةوالصغيرة واألعمال اإلبد واإلنسانية أشهر للبحوث االجتماعية
 

  )التوسع في البحث( :المادة الحادية والثالثون

يجــوز التوســع فــي البحــث، واســتمرار االســتفادة مــن الخــدمات البحثيــة المؤمنــة بعــد االنتهــاء   ١-٣١

عـن طريـق الممثـل  المدينـةفي هذه الحالة إرسال طلب إلـى  وينبغي. فنيًا ومالياً  من البحث

 : ويقدم الطلب خالل مدة العمل بالبحث مشتمًال على لمسبقة،ذ الموافقة االمفوض ألخ

 .البحثفي  مبررات التوسع  - أ
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تــم  تحديــد كامــل وواضــح ألهــداف الدراســات اإلضــافية المــراد إجراؤهــا وارتباطهــا بمــا  -ب

 .األصليإنجازه في البحث 

 .عملهخطة تفصيلية وبرنامج متكامل لما هو مقترح   -ج

 .المقترحفيذ البرنامج تحديد جدول زمني لتن   -د

  .الدراسةالميزانية المقترحة لفترة تنفيذ   -هـ

المنظمـــة للعمـــل  اللـــوائح الفنيـــة والماليـــةخضـــع العمـــل بالبحـــث خـــالل فتـــرة التوســـع لـــنفس ي  ٢-٣١

 .ةبالبحث خالل مدته األصلي

ات دون أي التزامــ يكــون الصــرف علــى احتياجــات فتــرة التوســع مــن الفــائض المــالي للمنحــة  ٣-٣١

  . المدينة مالية إضافية على
 
  )تعليق أو إلغاء المنحة(: الثانية والثالثون المادة

  :التاليةمنحة ألي من األسباب اليحق للمدينة تعليق أو إلغاء    ١-٣٢

 .المدينةعدم بدء العمل في البحث خالل المدة المحددة من قبل   -أ

المـدة خـالل  المدينـةواستفسـارات  الرد على مالحظاتفي الباحث الرئيس  م تعاونعد -ب

 .المحددة

 . للبحث المدعوم) جاريًا أو منتهيًا (مشابهًا بحثيًا إذا تبين أن هناك عمًال   -ج

  .مسبقة من المدينةموافقة أخذ تغيير أو إضافة باحثين دون   -د

  .مدينةالمسبقة من  موافقة دون أخذ عملأهداف أو خطة ال فيتغيير أو انحراف  -هـ

ة أو الفنــي المــنقح التقــارير الفنيــة والماليــة الدوريــة أو الســنوية أو النهائيــ تــأخير تســليم  -و

 .قبل المدينةعن المدة المحددة من 

التــي  ة المعتمــد لخطــة العمــلظهــور نــواقص أساســية وقصــور فــي تنفيــذ البحــث طبقــًا   -ز

قــــارير ســــير العمــــل التقــــويم لت و نتــــائج، أالمدينــــة تبرزهــــا الزيــــارات الميدانيــــة لممثلــــي

 .الدورية

عـدا  مـن المدينـة المسـبقةة موافقـأخـذ ال إجراء مناقالت فـي بنـود ميزانيـة البحـث دون   -ح

 . ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون

السادسـة إليها في المادتين  المشار وحقوق النشر الفكرية بحقوق الملكيةااللتزام  عدم  -ط

 .من هذه الالئحة والثالثين والسابعة والثالثين

 .عدم االلتزام بأخالقيات البحث العلمي  -ي
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 . تعيق تحقيق أهداف البحث يحدوث مشكالت بين أعضاء الفريق البحث  -ك

  :التاليةاإلجراءات  المدينةفي حال حدوث أي من األسباب المذكورة أعاله تتخذ   ٢-٣٢

ذ منــه اتخــاب المفــوض باألخطــاء أو المخالفــات، وتطلــممثــل الجهــة  المدينــةتخطــر    -أ 

مــا كافــة اإلجــراءات الالزمــة لتصــحيح تلــك األخطــاء أو المخالفــات، علــى أن يصــلها 

 .اإلخطارتاريخ خطاب  يومًا من نأقصاها ثالثو ي مدة الجهة فد استجابة يفي

ن المنحـة خـالل الفتـرة المحـددة المسـتفيدة مـردًا مقنعـًا مـن الجهـة  المدينـةتتلـق لم  إذا  - ب 

فــي العمــل، أو تقصــير وتــدارك أوجــه ال المخالفــات،أو  يوضــح تالفــي تلــك األخطــاء

ذ اتخـا المدينـة، يكون مـن حـق البحوثعدم االلتزام بالقواعد التي حددتها الئحة دعم 

ل المفوض بالقرار الـذي اتخذتـه الممث المدينةوتخطر ، قرار بتعليق المنحة أو إلغائها

 .هذا الشأنب

تقـوم خاللهـا  يومـاً  مدة أقصـاها سـتون تعليق المنحة تعطى الجهة المستفيدة في حال  -ج 

التأكيـــدات  عطـــاءإ ، أوالمدينـــةبالصـــورة التـــي تقبلهـــا  التصـــحيحيةباتخـــاذ اإلجـــراءات 

إشــعارًا برفــع  المدينــةعندئــذ تصــدر  ســتتخذ، التصــحيحيةالمقبولــة لهــا بــأن اإلجــراءات 

 .التعليققرار 

فقـــط  تلتـــزموٕانمـــا  ،نحـــةخـــالل فتـــرة تعليـــق المماليـــة  بـــدفع أي مبـــالغ المدينـــة تلتـــزم ال  - د 

دونها ال تســــتطيع تلــــك الجهــــة تالفيهــــا خــــالل فتــــرة بــــبالمصــــاريف الضــــرورية التــــي 

وتتم الموافقة عليها مـن  ،ومدتها يتم تحديد نوعية هذه االلتزامات شريطة أن التعليق،

 .المدينةقبل 

الل فتـرة خـ المدينـةعدم اتخاذ اإلجـراءات التصـحيحية بالطريقـة التـي تقبلهـا  في حال   -هـ

فيـه األسـباب  موضـحةً◌بإلغـاء المنحـة  إشـعارا أن تصـدر للمدينـةالتعليق، فإنه يحـق 

التــي دعــت إلــى اتخــاذ قــرار اإللغــاء، وتــاريخ بدايــة ســريانه والمعتمــد كمنصــرف مــن 

 . ميزانية البحث

التـــي  يمكـــن للمدينـــة اعتمـــاد المصـــروفاتإلغـــاء المنحـــة طبقـــًا لهـــذه المـــادة  حـــال فـــي  - و

باسـتثناء  لجهة المستفيدة من المنحة قبـل اإللغـاء والتـي ال يمكـن تالفيهـاالتزمت بها ا

شــريطة أن تكــون  مــاتم صــرفه مــن مكافــآت للبــاحثين والتــي يحــق للمدينــة اســتعادتها،

التزامـات  تلتـزم المدينـة بـأي وال، هذه االلتزامـات مسـموحًا بهـا لـو بقيـت المنحـة قائمـة

  .أخرى
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  :إلغاء المنحة بالتراضي  ٣-٣٢

المدينــة أو الجهــة المســتفيدة مــن المنحــة إلــى الرغبــة فــي إنهــاء العمــل  قــد تنشــأ ظــروف تــدعو    

  :يتم إلغاء المنحة بالتراضي على النحو التاليعليه و  الطرفان،ألسباب يقتنع بها  بالبحث

 هــذه الرغبــةإبــداء يــه فــي إلغــاء المنحــة بالتراضــي فــإن عل رغــب أي مــن الطــرفينإذا   -أ 

 .ذلكاألسباب التي تستلزم  اً ، موضحف األخرالطر خطيًا إلى 

إبـداء الرغبـة تاريخ خطاب  يرسل الطرف اآلخر إجابة خطية خالل ثالثين يومًا من   - ب 

 .مور المالية وفق ما تراه المدينةويتم تسوية األ. المنحةفي إلغاء 

 ذلـكقرارًا في  لمدينةا عدم اتفاق الطرفين على إلغاء المنحة بالتراضي تتخذ في حال  -ج 

ويــتم تســوية األمــور الماليــة وفــق مــا تــراه . الجهــة المســتفيدة مــن المنحــة بالتنســيق مــع

 .المدينة

  

  )تقصير الباحثين( :المادة الثالثة والثالثون

بالمهـــام البحثيـــة البـــاحثين فـــي القيـــام /مـــن الباحـــث جزئـــي أو كلـــي فـــي حـــال وجـــود تقصـــير

   :التالي عاتبايتم  المدينةبدون عذر تقبله  إليهم/إليهالموكلة 

بالــدعوة إلــى اجتمــاع مشــترك بينهــا وبــين الباحــث الــرئيس للتعــرف علــى  المدينــةتقــوم     -أ

معوقــات العمــل بالبحــث، وتحديــد وســائل وآليــات لضــمان تنفيــذ البحــث حســب مــا هــو 

 .مخطط له

الحـق فـي  - بالتنسـيق مـع الجهـة -فللمدينـة إذا لم يتم االتفاق على رؤية مشـتركة،    -ب

إلنهـاء البحـث أو اتخـاذ قـرار  مـن أعضـاء البحـث أو غيـرهم ريق بحثي آخـرتكليف ف

جـراء، بمـا افة التبعات المترتبة على هـذا اإلإلغاء المنحة مع تحمل الفريق البحثي كب

 . في ذلك استعادة ما تم صرفه من مكافآت الباحثين

ـــة إلـــى الفريـــق البحثـــي ال الملكيـــة حقـــوقتنتقـــل جميـــع    -ج ـــة والعلمي ـــد وبمـــا ال الفكري جدي

  . نعارض مع المادة  الخامسة والثالثين والمادة السادسة والثالثييت
 

  )جمع المعلومات(: نالمادة الرابعة والثالثو

اســـتخدام اســـتبانات لجمـــع المعلومـــات فـــإن البـــاحثين يتحملـــون المســـؤولية إذا تضـــمن البحـــث 

المدينــة وعــدم اإليحــاء يــة مســؤوليات علــى بالبحــث دون أالمعلومــات الخاصــة الكاملــة بجمــع 

ويفضــل فــي حالــة . لالســتبانة بــأنهم يجمعــون المعلومــات لصــالح المدينــة لألفــراد الخاضــعين
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يطلــب  وفــي حالــة الضــرورة، تــهحاجــة البحــث إلــى جمــع معلومــات أن يشــار لــذلك فــي مقدم

 دعـم المدينــة وال يعنـي ،فـي االســتبانات السـمهاعلـى اإلشــارة  المدينـةالباحـث الـرئيس موافقــة 

  .طرق تجميع المعلومات أو ةمحتوى االستبان أوموافقتها على خطة المسح  للبحث

  

  )الفكرية حقوق الملكية( :والثالثونالمادة الخامسة 

يكــــون حاســــوبية معلومــــات أو بــــرامج ودائــــع  إذا نــــتج عــــن البحــــث الــــذي تدعمــــه المدينــــة  ١-٣٥

حســب مــا ورد فــي المــادة  علــى النشــر المدينــةنشــرها بعــد موافقــة للبــاحثين األولويــة فــي 

ج معلومــات خاصــة أو ســرية أو البــراموٕاذا تضــمنت تلــك المعلومــات  السادســة والثالثــين،

المدينـــة حقـــوق األفـــراد  تكفـــل، وفـــي هـــذه الحالـــة بهـــايكـــون مـــن حـــق المدينـــة االحتفـــاظ 

كيفيــة معالجــة  باالتفــاق مــع المدينــة ، وعلــى الباحــث الــرئيسفــي تنفيــذ  البحــث المشــتركين

 .الفنية للبحثتقارير المثل هذه المعلومات في  تضمين

يتفـــق عليهـــا الطرفـــان فـــي حالـــة حاجـــة ودائـــع  مهلـــةالمســـتفيدة مـــن المنحـــة  عطـــى الجهـــةتُ   ٢-٣٥

 مــــا بهــــا مــــن أو إضــــافات تكــــون ضــــرورية إلزالــــة إلــــى مراجعــــاتالمعلومــــات أو البــــرامج 

  .و التباسات، أو تشوهات، أأخطاء

ج المعلومــات والبــرامودائــع  الفرصــة الســتخدامة مــن المنحــة بإتاحــة تلتــزم الجهــة المســتفيد  ٣-٣٥

علــى أن  ،البحــث الــذي تدعمــه المدينــة للــراغبين فــي االســتفادة منهــا مــنالتــي تــم إنتاجهــا 

 . في ذلكتتحمل الجهة المستفيدة التكاليف المالية 

مج التـي تنـتج و البـراالمعلومـات أفي حال وجود أي خالف حـول نشـر أو اسـتخدام ودائـع   ٤-٣٥

فـــي هـــذا المطبـــق فـــي المملكـــة نظـــام حقـــوق المؤلـــف  إلـــى المدعمـــة فُيرجـــع البحـــوثعـــن 

 . الشأن

بعــدم إفشــاء أيــة معلومــات ألي شــخص أو شــركة أو تلتــزم الجهــة المســتفيدة مــن المنحــة   ٥-٣٥

نجـاز البحـث سـواء فـي فتـرة إ مسبقة من المدينـة مؤسسة قبل الحصول على موافقة خطية

 . نتهاء منهأو بعد اال

المعلومـــات حـــول أيـــة فكـــرة أو  افـــةبك مدينـــةال بتزويـــدتلتـــزم الجهـــة المســـتفيدة مـــن المنحـــة   ٦-٣٥

و تــم ، أقابــل للحصــول علــى بــراءة اختــراع يــتم التوصــل إليــه مــن العمــل بالبحــث ابتكــار

 .عام من انتهائه في مدة ال تزيد علىبناًء على دراسات تمت بالبحث  إليهالتوصل 
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وفــي حالــة وجــود عائــد مــادي  ،ملكيــة االختــراع والحقــوقالمشــاركة فــي مدينــة الحــق فــي لل  ٧-٣٥

ناتج عن براءة  االختراع يقسم ذلك مناصفة بين المدينة والفريق البحثي حتـى تـتم تغطيـة 

 . تكاليف الدعم المقدم من المدينة ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك في عقد المنحة

ـــة أن ي  ٨-٣٥ ـــراءة تســـجيل تقـــوم بالترتيبـــات الالزمـــة لعمليـــةجـــوز للمدين التـــي تمتلـــك  االختـــراع ب

داخـــل المملكـــة الملكيـــة الفكريـــة  ةوفـــق قواعـــد وأنظمـــ المدينـــة حـــق المشـــاركة فـــي ملكيتهـــا

علـــى ميزانيـــة دعـــم البحـــث أو أي ويـــتم تحميـــل التكـــاليف المترتبـــة علـــى ذلـــك وخارجهـــا، 

  .مصادر أخرى لدى المدينة

  

  )حقوق النشر(: لثالثونوا المادة السادسة

أو بــرامج  ،أو أفــالم ،أو مطبوعــات ،كتــب أو بيــع أي ،أو نشــر ،بعــدم طبــع البــاحثونيلتــزم    ١-٣٦

ة خــالل البحــث دون الحصــول علــى موافقــمــن مــواد أخــرى تــم تطويرهــا  و أيأ ،حاســوبية

م ولكــي تــتم الموافقــة فعلــى الباحــث الــرئيس أن يتقــد، المدينــةكتابيــة صــريحة ومســبقة مــن 

أو بيعهــا إلــى  ،أو نشــرها ،مصــحوبًا بنســخة مــن المــادة المــراد طبعهــاالمدينــة إلــى  بطلــب

التخاذ اإلجـراء  مدينةبعد المصادقة عليه إلى ال الطلب الممثل المفوض الذي بدوره يحيل

 .المناسب

بـرامج حاسـوبية أو و ورقـة علميـة، أو ، أو مقالـة، أو أطروحـةنشـرة، أأن تحمل كـل  ينبغي   ٢-٣٦

بـدعم  البحـث، اعترافـاً دراسات ونتائج ب المتعلقةغيرها من المواد أو  ،مواقع على االنترنت

  :يلي يكون نصه كما للبحث، بحيثالمدينة 

الـذي بحـث العلـى دراسـات ونتـائج /... األطروحـة / الورقـة العلميـة/ هـذه المقالـة  تحتوي(  

  ).....رقمبالمنحة  والتقنيةه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم تدعم

باســـتثناء األطروحــــات  -أن تحتـــوي كافـــة المــــواد المنشـــورة بأيـــة وســــيلة إعالميـــة  ينبغـــي   ٣-٣٦

صـــيغة لتبرئـــة ذمـــة شـــعار المدينـــة و  – ي مجـــالت علميـــةالمنشـــورة فـــالعلميـــة والمقـــاالت 

  :التاليالمدينة على النحو 

ه النشــرة هــي للمؤلــف ذكورة فــي هــذإن كافــة اآلراء والنتــائج واالســتنتاجات والتوصــيات المــ"  

  ."س بالضرورة وجهة نظر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةال تعك و) لمؤلفينل(
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  )المكتسب العائد(: والثالثون المادة السابعة 

المكتسب مـن حقـوق النشـر والتـأليف أو أي دخـل  العائد يكون للمدينة خمسون في المائة من 

ــ آخــر مــن  ويخصــص النصــف اآلخــر لزيــادة الــدعم للبحــث بهــدف ،ذالمنحــة خــالل فتــرة التنفي

، علـى ذلـكمـع المدينـة  االتفـاق بعـدالبنود التي تحتـاج إلـى تعزيـز دعم  و، أالتوسع في أهدافه

فينطبـــق عليهـــا مـــا يـــرد فـــي عقـــد تتحقـــق بعـــد انتهـــاء البحـــث  يتوقـــع أن وبالنســـبة للعوائـــد التـــي

  . البحث

  

  ) جائزةالترشيح ل( :والثالثونالمادة الثامنة 

فــي حالــة رغبــة البــاحثين ترشــيح البحــث أو جــزء مــن نتائجــه لجــائزة مــا، فيكــون ذلــك مــن قبــل 

 علـى الفريـق البحثـيد يـمـع التأك، المدينـةالفريق البحثي بعد الحصول على موافقة مسبقة مـن 

  . االعتراف بدعم المدينة للبحث، ويكون العائد المكتسب في مثل هذه الحالة للباحثينب

  

  ): نجازات البحوثتكريم إ: (ة التاسعة والثالثون ادالم

مثـل الحصـول علـى جـوائز،  ،شـادةنتائجها على إ حصلتم البحوث التي يجوز للمدينة تكري  

وذلــك وفــق ضــوابط نتــائج للبحــث ،  تطبيــق أو بــراءات االختــراع، أو ، أو نشــر علمــي مميــز

   .المدينةتحددها 

  

  )ملكية األجهزة(:  األربعون المادة

للبحـــث ملكـــًا أو تصـــنيعها مـــن الـــدعم المقـــدم  التـــي يـــتم تأمينهـــاوالتجهيـــزات تكـــون األجهـــزة   ١-٤٠

 ،للمدينــة وحــدها، وتكــون فــي عهــدة الباحـــث الــرئيس الســتخدامها طــوال مــدة تنفيــذ البحـــث

، وتستمر ملكية المدينة لألجهزة لمدة سـنتين بعـد وصيانتها ويلتزم بالمحافظة على سالمتها

وتصــفية  )إن وجــدت( بحــث األصــلية، وفتــرة التمديــد أو التوســع فــي األهــدافانتهــاء مــدة ال

 . المدة تؤول ملكية األجهزة للجهة المستفيدةتلك وبعد انتهاء ،  البحث مالياً 

 لدى الجهـة المدينة إلى بحث آخر تدعمه فترة ملكيتها لألجهزة تحويلها يحق للمدينة خالل  ٢-٤٠

 األصـلية أو التنـازل عنهـا للجهـة ،جهات أخـرىحويلها إلى تأو  ،م بها البحثو المدع نفسها

للمدينـة األجهـزة علـى أن تسـلم  ،الجهـة تلك من نهائياً في ذلك، أو سحبها الجهة إذا رغبت 

 .لالستعمالبحالة سليمة وصالحة 
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  ) وسائل النقلتأمين ( :الحادية واألربعون المادة

مكانـات اإلالمدينة بالعمل علـى تأمينهـا حسـب م ، تقو إلى سيارة العمل في البحث حالة حاجةفي 

وال يعنـي . ىاألخـر  للبحـوث المؤمنـة سـياراتالمـن مـن الـدعم الخـاص بالبحـث أو  ، سـواءالمتاحة

للمدينــة،   وتكــون ملكيــة الســيارة .اعتمــاد ســيارة فــي ميزانيــة البحــث تخصيصــها لــذلك البحــث فقــط

  : ما يلي مع مراعاة ،، وتسلم إلى الباحث وفق محضر استالمهاوتحت إشراف

  .للسيارة الفعلية البحث حاجةأن يتم تحديد فترة     -أ

 . وصيانتها دورياً   يلتزم الباحث بالحفاظ على السيارة   -ب

 . انتهاء مهمتها في البحثعند وبحالة جيدة  مدينةأن يتم تسليمها إلى ال   -ج

فقـط ومـن قبـل أشـخاص مصـرح لهـم بالبحث  األعمال المتعلقةفي   ستخدام تلك السيارةا    -د

 .المدينةمن قبل خطيًا بذلك 

ويحـق  ومخالفـات مروريـة لسـيارةا استخدام يتحمل الباحث الرئيس أي تلف ناتج عن سوء   -هـ

 .الرئيس مكافآت الباحثمن  التكاليف المترتبة على ذلكللمدينة خصم 

لباحـــث اســـتئجار ســـيارة للقيـــام فإنـــه يجـــوز لتم تـــأمين وســـيلة النقـــل مـــن المدينـــة إذا لـــم يـــ    -و

ال يزيـد المسبقة، علـى أ المدينةالمتفق عليها في خطة البحث بعد أخذ موافقة  تبالرحال

 .مبلغ اإليجار على ما هو معتمد في ميزانية البحث

  

  )رتجاه األضراالمسؤولية ( المادة الثانية واألربعون

تعلـق بـالحوادث، أو األضـرار الجسـدية فيمـا ي مسؤولية مالية، أو نظاميـة ال تتحمل المدينة أي

فـي البحـث  مطالبات ناتجة عن نشاط أو تجارب أجريـت ، أو أيبشرية أو خسائروالمرضية، 

الجهــة  كانــت تلــك األضــرار والمطالبــات أو بعضــًا منهــا تخــص المدينــة، ســواء  الــذي دعمتــه

لتــــراخيص علــــى الباحــــث الــــرئيس الحصــــول علــــى ا و .آخــــرالمســــتفيدة مــــن المنحــــة أو طرفــــًا 

علــى  والموافقـات الالزمــة مــن الجهــات المعنيــة إلجــراء أي تجـارب قــد يكــون لهــا تــأثيرات ســلبية

  . البيئةنسان أو الحيوان أو اإل
  

  )التجارب على البيئة واإلنسان( :المادة الثالثة واألربعون

ارب، ع التجــو تتحمــل الجهــة المســتفيدة مــن المنحــة مســؤولية حمايــة البيئــة وحقــوق األفــراد موضــ

وفـي حالـة حاجـة البحـث إلـى  .نشـاطات ذات عالقـة بالمنحـة ، أو التطـوير، أو أيالبحوثأو 
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بالموافقـة مـن خطـي إجراء تجارب على البيئـة أو اإلنسـان فإنـه ينبغـي الحصـول علـى تصـريح 

  . وٕاشعار المدينة بذلك قبل البدء بالعمل الجهات المعنية تجيز القيام باألعمال المذكورة

  

  ) التجارب على الحيوان( :لرابعة واألربعونا المادة

 علــى الجهــة المســتفيدة مــن المنحــة تقــديم فــال بــدإذا تضــمن البحــث اســتخدام حيوانــات تجــارب 

بمـا يتفـق  المستخدمة في البحـث طرق رعاية واستخدام ومعاملة الحيواناتالتسهيالت الالزمة ل

  . الشريعة اإلسالمية والتعامل اإلنساني الحسنأصول مع 

  

  )زيارة مواقع العمل(:  المادة الخامسة واألربعون

إرســال ممثلــين عنهــا فــي جميــع األوقــات المناســبة لزيــارة موقــع تنفيــذ العمــل  الحــق فــي للمدينــة

البحث وتقديم المسـاعدة الفنيـة فـي حالـة طلبهـا مـن  مجريات  على  طالعاالغرض ل ،بالبحث

ممتلكـات الجهـة المسـتفيدة مـن  داخـلرة للموقـع قيام ممثلي المدينـة بأيـة زيـا وفي حال .المدينة

 بتقـديم المسـاعدة االلتـزامتلـك الجهـة  علـىالمنحـة ف المنحة أو المتعاقد معها من البـاطن ضـمن

وتــنقالتهم  ،، وتــوفير كافــة التســهيالت المناســبة لتــأمين ســالمة ممثلــي المدينــة وراحــتهمالالزمــة

  .للعملي إلى تأخير أو عرقلة ال تؤدبطريقة  على أن تتم زيارات الموقع ،أثناء أداء مهمتهم

  

  )تفسير مواد الالئحة(واألربعون السادسة المادة 

فــي مــواد  ســواء لــم يــرد خــالف ذلــك ا، مــتنطبــق مــواد هــذه الالئحــة علــى بــرامج المــنح المختلفــة

 وتعـديل وحـدها حـق تفسـير وللمدينـة. المدينـةمن قبـل  المعتمد عقد البحثأو في هذه الالئحة 

لحاقية الصادرة عن المدينة والخاصـة بتنظـيم رات والتنظيمات اإلالقراوتعد . المواد هذه منأي 

  . تشملها هذه الالئحة جزء ال يتجزأ منهاسير العمل في المنح التي ال 
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  قـــاملالح



٣٥ 
 

  
  )١(ملحق 

  
  منحة ها والحد األقصى لقيمة كلومددوالبحوث التي تندرج تحتها البحثية برامج المنح 

  اسم البرنامج  م
تندرج  ع البحوث التياأنو 

  تحت البرنامج

المدة 

  بالسنة

 الحد األقصى لقيمة المنحة

  )ريـال(

  برنامج المنح األساسية  ١

  مليونان  ٣  كبيرة

  مليونان  ٣  مشتركة

  مئتا ألف  ١  صغيرة

  العلياالدراسات  طالب
-  

 ١٠٠، ) دكتـــــــوراه(ألـــــــف  ١٥٠

  )ماجستير(ألف 

  مج المنح التطبيقيةبرنا  ٢

  خمسة ماليين  ٥  محددةوطنية 

  مليونان  ٣  كبيرة

  سبعمائة ألف  ٣  وطنية ذات طابع استمراري

  مليونان  ٣  مشتركة

  مئتا ألف  ١  صغيرة

  الدراسات العليا طالب
-  

 ١٠٠، ) دكتـــــــوراه(ألـــــــف  ١٥٠

  )ماجستير(ألف 

  برنامج المنح التطويرية  ٣

  مليونان  ٣  كبيرة

  نانمليو   ٣  تركةمش

  مئتا ألف  ١  صغيرة

  الدراسات العليا  طالب
-  

 ١٠٠، )دكتـــــــوراه (ألـــــــف  ١٥٠

  )ماجستير(ألف 

  مئتا ألف  ١  ابتكاريةبداعية و إأعمال 

٤  
برنامج المنح االجتماعية 

  واإلنسانية

  خمسمائة ألف  ٢  كبيرة

  خمسمائة ألف  ٢  وطنية ذات طابع استمراري

  ألف خمسمائة  ٢  مشتركة

  



٣٦ 
 

  )٢(ملحق   

  ـآتالمكافـ
  : الباحثين مكافأة:  أوالً 

االجتماعية بحوث البحوث المشتركة والو البحوث الوطنية، و  في البحوث الكبيرة، الباحثين مكافآت تكون - أ

  :التالي النحو على كحد أقصى
  المكافآت

  

 نوع  المشاركة

 حملة من للباحث) الشهر في ريـال( المكافأة مبلغ

 البكالوريوس الماجستير كتوراهالد

بحث من أكثر واحد بحثبحث من أكثر واحد بحثبحث من أكثر واحد بحث

 ٤٠٠٠٦٠٠٠ ٥٠٠٠٧٥٠٠ ٦٠٠٠٩٠٠٠ رئيس باحث

 ٢٠٠٠٣٠٠٠ ٣٠٠٠٤٥٠٠ ٤٠٠٠٦٠٠٠ مشارك باحث

  

  

  : المساعدين للباحثين مكافآت: ثانياً 

 )البرامج جميع( الفئة
/  ريـال

 ساعة

 في األقصى الحد

 )ريـال( الشهر

 ٣٠٠٠ ٥٠ المتخصصة المهنية والخبرة التأهيل ذوو والمهنيون الدكتوراه حملة

 ٢٨٠٠ ٤٠ العليا الدراسات وطالب) الماجستير حملة فيهم بمن(  الفنيون

 ٢٤٠٠ ٣٠ الجامعية المرحلة وطالب اإلداريون

 ١٦٠٠ ٢٠ )عمالة ومن في حكمهم(مهنيون 
  

  : المستشارين تمكافآ:  ثالثاً 
  :التالي النحو على المستشارين مكافآت تكون

  المستشار مقر

 )البرامج جميع(

  اليومية المكافأة

 )ريـال( 

  السنة في األقصى الحد

 )ريـال(

 ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ اإلدارية المنطقة داخل

 ٢٠٠٠٠ *٢٠٠٠ اإلدارية المنطقة خارج

 ٣٢٠٠٠ *٤٠٠٠ المملكة خارج

     السنة في تذكرة واحدة بواقع األفق درجة على التذاكر قيمة وتضاف اشةواإلع اإلقامة شاملة* 

  



٣٧ 
 

  :المحكمين مكافآت: رابعاً 
  :التالي النحو على المحكمين مكافآت تكون

  :المقترحات البحثية. أ

 يوماً ) ٣٠(خالل  البحوث مسمى
  )٤٥-٣١(خالل 

 يوماً 

) ٦٠-٤٦(خالل 

 يومًا 

  حوثالب،  ، المشتركةالوطنية ، الكبيرة

 اإلنسانيةو  االجتماعية
٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ 

 ٤٠٠ ٧٠٠ ١٠٠٠ الصغيرة

  ٣٠٠  ٥٠٠  ٧٠٠  بداعية واالبتكاريةاألعمال اإل

  

  :التقارير الدورية.ب

 يوماً ) ٣٠(خالل  البحوث مسمى
  )٤٠-٣١(خالل 

 يوماً 

) ٥٠-٤١(خالل 

  يوماً 

 العلوم بحوث، المشتركة ،  الوطنية ، الكبيرة

 يةواإلنسان االجتماعية
١٥٠٠ ٢٠٠٠ 

١٠٠٠  

  ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ الصغيرة

  ٥٠٠  ٧٠٠  ١٠٠٠  األعمال اإلبداعية واالبتكارية
  

  :التقارير النهائية.ج

 يوماً ) ٣٠(خالل  البحوث مسمى
  )٥٠-٣١(خالل 

 يوماً 

) ٦٠-٥١(خالل 

 يومًا  

 العلوم بحوث، ركة تالمش،  الوطنية ، الكبيرة

 واإلنسانية االجتماعية
٢٠٠٠ ٢٥٠٠ ٣٠٠٠ 

 ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ الصغيرة

  ٧٠٠  ١٠٠٠  ١٥٠٠  األعمال اإلبداعية واالبتكارية
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