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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
د .محمد بن أحمد خيمي

عرض برامج دعم بحوث الجامعات والمراكز البحثية العليا

برنامج دعم طلبة الدراسات العليا

1

برنامج دعم البحوث األساسية

2

برنامج دعم البحوث االبتكارية

3

4

برنامج مراكز االبتكار الصناعي
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
في هذا العرض سوف يتم التطرق إلى البرنامج من خالل أربعة محاور:

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

طلبة الدراسات
العليا
كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المحور األول :هدف البرنامج

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

طلبة الدراسات
العليا
كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة

برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
ما المقصود بأبحاث طلبة الدراسات العليا؟

أبحاث طلبة الدراسات العليا
هي بحوث تهدف إلى استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة
الهدف من دعم أبحاث طلبة الدراسات العليا

• تطوير قدرات ومهاراتهم الطلبة البحثية

• التعرف على التقنيات المناسبة
• المشاركة في تطوير المنتجات الصناعية األساسية والتحويلية
• رفع كفاءة المخرجات البحثية في مؤسسات التعليم العالي
• تعزيز ثقة القطاعات الصناعية في قدرات وكفاءات طلبة الدراسات العليا في المؤسسات التعليمية السعودية
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المحور الثاني :مجاالت البرنامج

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

طلبة الدراسات
العليا
كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المجاالت العلمية المعتمدة
( )28مجاالً للعلوم والهندسة تشمل أكثر من  250تخصصا ً وفق تصنيف منظمة التعاون االقتصادي ( )OECDفي المجاالت الرئيسية
التالية:

سوف يكون للباحث حرية التقديم بطلب منحة بحث علمي في أي مجال علمي شريطة أن يكون في
األبحاث األساسية ()Basic Research

لماذا؟

ولكن يتطلب على الباحث أن يحدد مجال البحث بدقة:

العلوم الطبيعية
الطبيعية
العلوم الطبيعية
العلوم
الهندسة والتقنية
العلوم الطبية والصحية
العلوم الزراعية
الرياضيات
الطبيعية
العلوم
الرياضيات
العلوم الفيزيائية
العلوم الكيميائية
علوم األرض

لتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلب

لوضع اطار وطني لجمع وتحليل بيانات البحث العلمي
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع

المجاالت العلمية

•

Pure mathematics, Applied mathematics; Statistics and probability

•

Computer sciences, information science and bioinformatics

(hardware

الحقول

 الرياضات1.1
 علوم الحاسب و المعلومات1.2

development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules
including collision, interaction with radiation; magnetic resonances; Moessbauer
effect); Condensed matter physics (including formerly solid state physics,
superconductivity); Particles and fields physics; Nuclear physics; Fluids and
plasma physics (including surf ace physics); Optics (including laser optics and
quantum optics), Acoustics; Astronomy (including astrophysics, space science)

 العلوم الفيزيائية1.3

•

Organic chemistry; Inorganic and nuclear chemistry; Physical chemistry, Polymer
science, Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals,
electrolysis); Colloid chemistry; Analytical chemistry

 العلوم الكيميائية1.4

•

Geosciences, multidisciplinary; Mineralogy; Palaeontology; Geochemistry and
geophysics; Physical geography; Geology; Volcanology; Environmental sciences
(social aspects to be 5.7);

•

Meteorology and atmospheric sciences; climatic research;

•

Oceanography, Hydrology, Water resources

•

 العلوم الطبيعية.1

 علوم األرض و فروعها1.5

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع
•

Cell biology, Microbiology; Virology; Biochemistry and molecular biology;
Biochemical research methods; Mycology; Biophysics;

•

Genetics and heredity (medical genetics to be 3); reproductive biology (medical
aspects to be 3); developmental biology;

•

Plant sciences, botany;

•

Zoology, Ornithology, Entomology, Behavioural sciences biology;

•

Marine biology, freshwater biology, limnology; Ecology; Biodiversity
conservation;

•

Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm),
Evolutionary biology; other biological topics

المجاالت العلمية

الحقول

 العلوم البيولوجية1.6
) زراعية4  طبية و3(

 العلوم الطبيعية.1

 العلوم الطبيعية األخرى1.7
•

Civil engineering; Architecture engineering; Construction engineering, Municipal
and structural engineering; Transport engineering

•

Electrical and electronic engineering; Robotics and automatic control;
Automation and control systems; Communication engineering and systems;
telecommunications; Computer hardware and architecture;

 الهندسة المدنية2.1
 هندسة, الهندسة الكهربائية2.2
 هندسة المعلومات,اإللكترونيات

 الهندسة و التقنية.2

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع
•

Mechanical engineering; Applied mechanics; Thermodynamics;

•

Aerospace engineering;

•

Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);

•

Audio engineering, reliability analysis

•

Chemical engineering (plants, products); Chemical process engineering;

•

Materials engineering; Ceramics; Coating and films; Composites (including
laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre
fabrics; filled composites); Paper and wood; textiles; including synthetic dyes,
colours, fibres; (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)

•

Medical engineering; Medical laboratory technology (including laboratory
samples analysis; diagnostic technologies); (Biomaterials to be 2.9 [physical

المجاالت العلمية

الحقول

 الهندسة الميكانيكية2.3

 الهندسة الكيميائية2.4
 هندسة المواد2.5
 الهندسة و التقنية.2
 الهندسة الطبية2.6

characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])
•

Environmental and geological engineering, geotechnics; Petroleum engineering,
(fuel, oils), Energy and fuels; Remote sensing; Mining and mineral processing;
Marine engineering, sea vessels;
Ocean engineering

 الهندسة البيئية2.7

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع
•

Environmental biotechnology; Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA
chips and biosensing devices) in environmental management; environmental
biotechnology related ethics

•

Industrial biotechnology; Bioprocessing technologies (industrial processes relying
on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation; bioproducts
(products that are manufactured using biological material as feedstock)
biomaterials, bioplastics, biofuels, bio-derived bulk and fine chemicals, bioderived novel materials

•

Nano-materials [production and properties];

•

Nano-processes [applications on nano-scale]; (biomaterials to be 2.9)

•

Food and beverages;

•

Other engineering and technologies

•

Anatomy and morphology (plant science to be 1.6); Human genetics;
Immunology; Neurosciences (including psychophysiology); Pharmacology and
pharmacy; Medicinal chemistry; Toxicology; Physiology (including cytology);
Pathology

المجاالت العلمية

الحقول

 التقنية الحيوية البيئية2.8

 التقنية الحيوية في المجال الصناعي2.9

 الهندسة و التقنية.2
 تقنية النانو2.10

 المجاالت الهندسية و التقنية األخرى2.11

 الطب العام3.1
 العلوم الطبية و الصحية.3

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع
•

Andrology; Obstetrics and gynaecology; Paediatrics; Cardiac and Cardiovascular
systems; Peripheral vascular disease; Hematology; Respiratory systems; Critical
care medicine and Emergency medicine; Anaesthesiology; Orthopaedics; Surgery;
Radiology, nuclear medicine and medical imaging; Transplantation; Dentistry, oral
surgery and medicine; Dermatology and venereal diseases; Allergy;
Rheumatology; Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones);
Gastroenterology and hepatology; Urology and nephrology; Oncology;
Ophthalmology; Otorhinolaryngology; Psychiatry; Clinical neurology; Geriatrics
and gerontology; General and internal medicine; other clinical medicine subjects;
Integrative and complementary medicine (alternative practice systems)

المجاالت العلمية

الحقول

 الطب السريري3.2

 العلوم الطبية و الصحية.3
•

Health care sciences and services (including hospital administration, health care
financing); Health policy and services;

•

Nursing; Nutrition, Dietetics;

•

Public and environmental health; Tropical medicine; Parasitology; Infectious
diseases; epidemiology;

•

Occupational health; Sport and fitness sciences;

•

Social biomedical sciences (includes family planning, sexual health, psychooncology, political and social effects of biomedical research); Medical ethics;
Substance abuse

 العلوم الصحية3.3

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع

المجاالت العلمية

الحقول

Health-related biotechnology; Technologies involving the manipulation of cells,
tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction); Technologies
involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they
influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based
diagnostics and therapeutic interventions (pharmacogenomics, gene-based
therapeutics); Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors);
Medical biotechnology
related ethics

 التقنية الطبية الحيوية3.4

•
•

Forensic science
Other medical sciences

 العلوم الطبية األخرى3.5

•

Agriculture; Forestry; Fishery; Soil science; Horticulture, viticulture; Agronomy,
plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

•
•

Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)
Husbandry; Pets

•

Veterinary science

•

 العلوم الطبية و الصحية.3

 علم مصايد, علم الغابات, الزراعة4.1
األسماك

 علم الحيوان و األلبان4.2

 العلوم الزراعية.4

 العلوم البيطرية4.3

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع
•

Agricultural biotechnology and food biotechnology; GM technology (crops and
livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and
biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass
feedstock production technologies, biopharming; agricultural biotechnology
related ethics

المجاالت العلمية

الحقول

 التقنية الحيوية في المجال الزراعي4.4

 العلوم الزراعية.4

 العلوم الزراعية األخرى4.5

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المحور الثالث :إجراءات التقديم

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

طلبة الدراسات
العليا
كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

ثالث بوابات مراجعة لضمان صحة تنفيذ المرحلة

بوابة 1

طلب الدعم

بوابة 2

تنفيذ المشروع

بوابة 3

إغالق المشروع

البوابة المرحلية هي وقفة مراجعة بعد كل مرحلة من مراحل الدعم ،للتأكد من اكتمال وصحة األنشطة والمخرجات ،قبل الشروع في المرحلة التالية.
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

تمر مشاريع البحوث في ثالث مراحل رئيسة

1

2

طلب الدعم

3

تنفيذ المشروع

إغالق المشروع

تقديم الطلب

تنفيذ المشروع

تقديم المخرجات النهائية
للمشروع

مراجعة الطلب وتقييمه

تسليم الرسالة

اغالق المشروع فنيا ً وماليا ً
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

طلب الدعم

1

2

طلب الدعم

1

3

تنفيذ المشروع

2

تقديم الطلب

مراجعة الطلب

إغالق المشروع
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

طلب الدعم  -معلومات عامة
التأكد من مطابقة معايير الدعم للمتقدم

الغرض من العملية

المسؤول عن العملية

الجهة المختصة بالمدينة

نماذج العمل

تقديم نموذج طلب المنحة الموجود على الموقع مشتمل
جميع العناصر العلمية مثل المقدمة والمسح األدبي
وطريقة العمل والمراجع

الجهات المعنية

•
•

وحدة العلوم والتقنية •
الجهة المختصة بالمدينة

معايير القرار في بوابة
المرحلة

•
•

أن يكون المتقدم طالب في أحد المؤسسات التعليمية بالمملكة
أن يكون المتقدم يسعي للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه

إرشادات وضوابط

•
•
•
•

الباحث (الطالب)

إرفاق نموذج التقديم مكتمل المعلومات
إرفاق خطاب من الدراسات العليا من الجهة بالموافقة على الخطة البحثية للحصول على الدرجة العلمية
إرفاق ما يثبت اجتياز الطالب  %50من المواد الدراسة
الحد االقصي لمنحة طالب الماجستير  70ألف لاير ولطالب الدكتوراه  170ألف لاير
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

طلب الدعم – تدفق األعمال

تقديم الطلب

الباحث الرئيسي
(الطالب)

وحدة العلوم والتقنية

الجهة المختصة في
المدينة
الجهة المختصة في
الجهة التعليمية

تقديم الطلب

مراجعة الطلب

يتطلب تعديالت

إلى عمليات "تنفيذ
المشروع"

يعاد الطلب للمتقدم

مراجعة الطلب

نعم

مراجعة الطلب
وتقديم المالحظات

يوجد
مالحظات

مراجعة الطلب

بوابة :1
مراجعة
قبول طلب
الدعم

رفض الطلب

ال
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

تنفيذ المشروع

1

3

2

طلب الدعم

إغالق المشروع

تنفيذ المشروع

2

1

تنفيذ المشروع

تسليم الرسالة
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

تنفيذ المشروع  -معلومات عامة

ضمان التقدم في العمل

الغرض من العملية

•
•

الجهات المعنية

معايير القرار في بوابة
المرحلة

إرشادات وضوابط

•
•

وحدة العلوم والتقنية
الجهة المختصة بالمدينة

المسؤول عن العملية

•

الجهة المختصة بالمدينة

الباحث (الطالب)

إشعار ببدأ عمل الطالب
تقديم نموذج سير العمل عن السنة األولى لطلبة الدكتوراه

 يشترط تقديم تقرير وفق النموذج المعد لذلك يوضيح ما تم إنجازه في السنه األولى (دكتوراه) يمنح طالب الماجستير دعم بمبلغ  70الف لاير كحد أقصي 30 ،ألف لاير لبند المستلزمات والرحالت و 30ألف لايرمكافئات لإلنتاج والنشاط العلمي ،و 10أالف لاير لتحقيق زيادة في االنتاج والنشاط العلمي
 يمنح طالب الدكتوراه دعم بمبلغ  170ألف لاير كحد أقصي 45 ،ألف لاير لبند المستلزمات والرحالت سنويا و 80ألفلاير مكافئات لإلنتاج والنشاط العلمي لسنتين ،ولكل سنة يكون  30ألف لاير مكافئات لإلنتاج والنشاط العلمي ،و 10أالف
لاير لتحقيق زيادة في االنتاج والنشاط العلمي
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

تنفيذ المشروع – تدفق األعمال

تسليم الرسالة

تنفيذ المشروع

الباحث الرئيسي
(الطالب)

تنفيذ المشروع
وحدة العلوم والتقنية

الجهة المختصة في
المدينة

توقيع
العقد

توجيه
الطالب

ال

تقديم تقرير
موجز أو تقديم
الرسالة

بوابة :2
مراجعة

إغالق المشروع

نعم
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

تقييم وإغالق المشروع

1

2

طلب الدعم

3

تقييم وإغالق المشروع

تنفيذ المشروع

2

1

تقديم الرسالة

تقديم التقارير المالية
ومخرجات المشروع
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

إغالق المشروع  -معلومات عامة
تقييم وإغالق المشاريع

الغرض من العملية

•
•

الجهات المعنية

معايير القرار في بوابة
المرحلة

•
•
•
-

إرشادات وضوابط

-

وحدة العلوم والتقنية •
الجهة المختصة بالمدينة

المسؤول عن العملية

الجهة المختصة بالمدينة

الباحث (الطالب)

تقديم وقبول الرسالة (اإلشارة الى رقم المنحة وجهة الدعم)
تقديم وقبول التقارير المالية
تقديم النشاط العلمي الناتج من المشروع (األوراق العلمية المنشورة في المجالت أو المؤتمرات)
يمنح طالب الماجستير دعم بمبلغ  70الف لاير كحد أقصي  30ألف لبند المستلزمات والرحالت و 40ألف مكافئات لإلنتاج والنشاط العلمي
يمنح طالب الدكتوراه دعم بمبلغ  170ألف لاير كحد أقصي  45ألف لاير لبند المستلزمات والرحالت سنويا و 80ألف مكافئات لإلنتاج والنشاط العلمي
لسنتين
القياس:
الحد األدنى لمتطلبات اإلنتاج والنشاط العلمي لمشروع طالب الدكتوراه ( )5درجات ولمشروع طالب الماجستير ( )3درجات توزع كتالي:
 براءات االختراع المسجلة ضمن مكاتب االختراع ( 4 = )P5+1درجات ورقة علمية منشورة في مجالت علمية مدرجة ضمن موقع ( 3 = )http://www.scimagojr.comدرجات األوراق علمية المقدمة والمنشورة في المؤتمرات والندوات العلمية المدرجة ضمن موقع ( 2 = )http://www.scimagojr.comدرجة -مشاركات في الفعاليات العلمية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية =  1درجة

 -تخصيص مكافأة نقدية للمخرجات العلمية اإلضافية وبنسب متفاوتة عند تجاوز الحد األدنى لإلنتاج والنشاط العلمي المشار اليه أعاله.
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
منهجية عمل البرنامج:

تقييم وإغالق المشروع – تدفق األعمال

إغالق المشروع

تقديم الرسالة

الباحث الرئيسي
(الطالب)

ال

قبول الرسالة
والتقارير المالية
وحدة العلوم والتقنية

الجهة المختصة في
المدينة

تقديم
الرسالة

قبول

بوابة :3
مراجعة

نعم

إغالق المشروع
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
المحور الرابع :المخرجات المتوقعة

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

طلبة الدراسات
العليا
كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
مؤشرات أداء برنامج دعم طلبة الدراسات العليا لعام 2020

براءات االختراع

100

األوراق العلمية المنشورة في المجالت
والمؤتمرات العلمية

1800
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برنامج دعم طلبة الدراسات العليا
ملخص البرنامج

المستفيد
•

الجهات

طلبة الدراسات العليا «ماجستير –
دكتوراه»

المؤسسات التعليمية داخل المملكة

•

مبلغ الدعم

انتهاء  %50من المقررات
الدراسية
موافقة المؤسسة التعليمية
توصية من جهة

•
•

التحكيم

•

لجنة طلبة الدراسات العليا

•
•

الشروط
•

•  70ألف للماجستير
•  170ألف للدكتوراه

الوقت والفترة الزمنية

بنود الميزانية
•
•
•

مجال البحث
•

العلوم الطبيعية (هندسة ،طب،
زراعة ،علوم)

التقديم :طوال العام
إنجاز البحث:
• سنة للماجستير
• سنتين للدكتوراه

مستلزمات البحث
رحالت
مكافئات اإلنتاج والنشاط العلمي

مؤشرات األداء
•
•
•
•

عدد البحوث المحكمة
عدد براءات االختراع
 3نقاط للماجستير
 5نقاط للدكتوراه

برنامج دعم البحوث األساسية
د .أحمد بن محمد العبدالقادر
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عرض برامج دعم بحوث الجامعات والمراكز البحثية

برنامج دعم طلبة الدراسات العليا

1

برنامج دعم البحوث األساسية

2

برنامج دعم البحوث االبتكارية

3

4

برنامج مراكز االبتكار الصناعي
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برنامج دعم البحوث األساسية
في هذا العرض سوف يتم التطرق إلى البرنامج من خالل أربعة محاور:

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

البحوث األساسية

كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج دعم البحوث األساسية
المحور األول :هدف البرنامج

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

البحوث األساسية

كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة

برنامج دعم البحوث األساسية
األبحاث األساسية هي تلك األبحاث الموجهة نحو توسيع آفاق المعرفة دون تحديد تطبيقات محددة لها يطلق عليها أيضا ً :البحث
النظري أو البحث المؤسسي
أهمية البرنامج؟

• استثمار استراتيجي طويل المدى في منظومة دعم البحث والتطوير الوطني

• برنامج موجه نحو تطوير مجموعة من المهارات العلمية الالزمة لرفع مكانة المملكة العربية السعودية ضمن خارطة الدول الرائدة في مجال
العلوم والتقنية واالبتكار
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برنامج دعم البحوث األساسية
يهدف البرنامج إلى تحقيق عدد من األهداف لإلسهام باالرتقاء ببيئة البحث العلمي وتحقيق رؤية المملكة في بناء المجتمع المعرفي

1

إجراء البحوث األساسية األصيلة ذات المستوى العلمي الرفيع

2

المساهمة في الوصول إلى اكتشافات علمية وتقنية جديدة

3

لعب دور في بناء الركيزة العلمية الضرورية لالرتقاء ببيئة البحث العلمي

4

تحقيق رؤية المملكة في بناء المجتمع المعرفي واالقتصاد القائم على المعرفة

5

دعم الجامعات في تطوير استراتيجية بحثية ولعب دور أكبر في برنامج التحول الوطني
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برنامج دعم البحوث األساسية
المحور الثاني :مجاالت البرنامج

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

البحوث األساسية

كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة

39

برنامج دعم البحوث األساسية
المجاالت العلمية المعتمدة
( )28مجاالً للعلوم والهندسة تشمل أكثر من  250تخصصا ً وفق تصنيف منظمة التعاون االقتصادي ( )OECDفي المجاالت الرئيسية
التالية:

سوف يكون للباحث حرية التقديم بطلب منحة بحث علمي في أي مجال علمي شريطة أن يكون في
األبحاث األساسية ()Basic Research

لماذا؟

ولكن يتطلب على الباحث أن يحدد مجال البحث بدقة:

العلوم الطبيعية
الطبيعية
العلوم الطبيعية
العلوم
الهندسة والتقنية
العلوم الطبية والصحية
العلوم الزراعية
الرياضيات
الطبيعية
العلوم
الرياضيات
العلوم الفيزيائية
العلوم الكيميائية
علوم األرض

لتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلب

لوضع اطار وطني لجمع وتحليل بيانات البحث العلمي
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برنامج دعم البحوث األساسية
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع

المجاالت العلمية

•

Pure mathematics, Applied mathematics; Statistics and probability

•

Computer sciences, information science and bioinformatics

(hardware

الحقول

 الرياضات1.1
 علوم الحاسب و المعلومات1.2

development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules
including collision, interaction with radiation; magnetic resonances; Moessbauer
effect); Condensed matter physics (including formerly solid state physics,
superconductivity); Particles and fields physics; Nuclear physics; Fluids and
plasma physics (including surf ace physics); Optics (including laser optics and
quantum optics), Acoustics; Astronomy (including astrophysics, space science)

 العلوم الفيزيائية1.3

•

Organic chemistry; Inorganic and nuclear chemistry; Physical chemistry, Polymer
science, Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals,
electrolysis); Colloid chemistry; Analytical chemistry

 العلوم الكيميائية1.4

•

Geosciences, multidisciplinary; Mineralogy; Palaeontology; Geochemistry and
geophysics; Physical geography; Geology; Volcanology; Environmental sciences
(social aspects to be 5.7);

•

Meteorology and atmospheric sciences; climatic research;

•

Oceanography, Hydrology, Water resources

•

 العلوم الطبيعية.1

 علوم األرض و فروعها1.5

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم البحوث األساسية
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع
•

Cell biology, Microbiology; Virology; Biochemistry and molecular biology;
Biochemical research methods; Mycology; Biophysics;

•

Genetics and heredity (medical genetics to be 3); reproductive biology (medical
aspects to be 3); developmental biology;

•

Plant sciences, botany;

•

Zoology, Ornithology, Entomology, Behavioural sciences biology;

•

Marine biology, freshwater biology, limnology; Ecology; Biodiversity
conservation;

•

Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm),
Evolutionary biology; other biological topics

المجاالت العلمية

الحقول

 العلوم البيولوجية1.6
) زراعية4  طبية و3(

 العلوم الطبيعية.1

 العلوم الطبيعية األخرى1.7
•

Civil engineering; Architecture engineering; Construction engineering, Municipal
and structural engineering; Transport engineering

•

Electrical and electronic engineering; Robotics and automatic control;
Automation and control systems; Communication engineering and systems;
telecommunications; Computer hardware and architecture;

 الهندسة المدنية2.1
 هندسة, الهندسة الكهربائية2.2
 هندسة المعلومات,اإللكترونيات

 الهندسة و التقنية.2

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم البحوث األساسية
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع
•

Mechanical engineering; Applied mechanics; Thermodynamics;

•

Aerospace engineering;

•

Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);

•

Audio engineering, reliability analysis

•

Chemical engineering (plants, products); Chemical process engineering;

•

Materials engineering; Ceramics; Coating and films; Composites (including
laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre
fabrics; filled composites); Paper and wood; textiles; including synthetic dyes,
colours, fibres; (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)

•

Medical engineering; Medical laboratory technology (including laboratory
samples analysis; diagnostic technologies); (Biomaterials to be 2.9 [physical

المجاالت العلمية

الحقول

 الهندسة الميكانيكية2.3

 الهندسة الكيميائية2.4
 هندسة المواد2.5
 الهندسة و التقنية.2
 الهندسة الطبية2.6

characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])
•

Environmental and geological engineering, geotechnics; Petroleum engineering,
(fuel, oils), Energy and fuels; Remote sensing; Mining and mineral processing;
Marine engineering, sea vessels;
Ocean engineering

 الهندسة البيئية2.7

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم البحوث األساسية
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع
•

Environmental biotechnology; Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA
chips and biosensing devices) in environmental management; environmental
biotechnology related ethics

•

Industrial biotechnology; Bioprocessing technologies (industrial processes relying
on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation; bioproducts
(products that are manufactured using biological material as feedstock)
biomaterials, bioplastics, biofuels, bio-derived bulk and fine chemicals, bioderived novel materials

•

Nano-materials [production and properties];

•

Nano-processes [applications on nano-scale]; (biomaterials to be 2.9)

•

Food and beverages;

•

Other engineering and technologies

•

Anatomy and morphology (plant science to be 1.6); Human genetics;
Immunology; Neurosciences (including psychophysiology); Pharmacology and
pharmacy; Medicinal chemistry; Toxicology; Physiology (including cytology);
Pathology

المجاالت العلمية

الحقول

 التقنية الحيوية البيئية2.8

 التقنية الحيوية في المجال الصناعي2.9

 الهندسة و التقنية.2
 تقنية النانو2.10

 المجاالت الهندسية و التقنية األخرى2.11

 الطب العام3.1
 العلوم الطبية و الصحية.3

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم البحوث األساسية
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع
•

Andrology; Obstetrics and gynaecology; Paediatrics; Cardiac and Cardiovascular
systems; Peripheral vascular disease; Hematology; Respiratory systems; Critical
care medicine and Emergency medicine; Anaesthesiology; Orthopaedics; Surgery;
Radiology, nuclear medicine and medical imaging; Transplantation; Dentistry, oral
surgery and medicine; Dermatology and venereal diseases; Allergy;
Rheumatology; Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones);
Gastroenterology and hepatology; Urology and nephrology; Oncology;
Ophthalmology; Otorhinolaryngology; Psychiatry; Clinical neurology; Geriatrics
and gerontology; General and internal medicine; other clinical medicine subjects;
Integrative and complementary medicine (alternative practice systems)

المجاالت العلمية

الحقول

 الطب السريري3.2

 العلوم الطبية و الصحية.3
•

Health care sciences and services (including hospital administration, health care
financing); Health policy and services;

•

Nursing; Nutrition, Dietetics;

•

Public and environmental health; Tropical medicine; Parasitology; Infectious
diseases; epidemiology;

•

Occupational health; Sport and fitness sciences;

•

Social biomedical sciences (includes family planning, sexual health, psychooncology, political and social effects of biomedical research); Medical ethics;
Substance abuse

 العلوم الصحية3.3

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم البحوث األساسية
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع

المجاالت العلمية

الحقول

Health-related biotechnology; Technologies involving the manipulation of cells,
tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction); Technologies
involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they
influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based
diagnostics and therapeutic interventions (pharmacogenomics, gene-based
therapeutics); Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors);
Medical biotechnology
related ethics

 التقنية الطبية الحيوية3.4

•
•

Forensic science
Other medical sciences

 العلوم الطبية األخرى3.5

•

Agriculture; Forestry; Fishery; Soil science; Horticulture, viticulture; Agronomy,
plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

•
•

Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)
Husbandry; Pets

•

Veterinary science

•

 العلوم الطبية و الصحية.3

 علم مصايد, علم الغابات, الزراعة4.1
األسماك

 علم الحيوان و األلبان4.2

 العلوم الزراعية.4

 العلوم البيطرية4.3

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم البحوث األساسية
المجاالت العلمية المعتمدة
المواضيع
•

Agricultural biotechnology and food biotechnology; GM technology (crops and
livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and
biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass
feedstock production technologies, biopharming; agricultural biotechnology
related ethics

المجاالت العلمية

الحقول

 التقنية الحيوية في المجال الزراعي4.4

 العلوم الزراعية.4

 العلوم الزراعية األخرى4.5

 منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية:المصدر
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برنامج دعم البحوث األساسية
المحور الثالث :إجراءات التقديم

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

البحوث األساسية

كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

ثالث بوابات مراجعة لضمان صحة تنفيذ المرحلة

بوابة 1

طلب الدعم

بوابة 2

تنفيذ المشروع

بوابة 3

إغالق المشروع

البوابة المرحلية هي وقفة مراجعة بعد كل مرحلة من مراحل الدعم ،للتأكد من اكتمال وصحة األنشطة والمخرجات ،قبل الشروع في المرحلة التالية.
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

تمر مشاريع البحوث األساسية في ثالث مراحل رئيسة

1

2

طلب الدعم

3

تنفيذ المشروع

إغالق المشروع

تقديم الطلب

توقيع عقد المشروع

تقديم المخرجات النهائية
للمشروع

مراجعة الطلب وتقييمه

تقديم الخطط التقصيلية

اغالق المشروع فنيا ً وماليا ً

تنفيذ البحث
تقييم التقارير الفنية والمالية
للمشروع
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

طلب الدعم

1

2

طلب الدعم

1

3

تنفيذ المشروع

2
تقديم الطلب

مراجعة الطلب وتقييمه

إغالق المشروع
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

طلب الدعم  -معلومات عامة

الغرض من العملية

استقبال طلبات دعم البحوث األساسية وتقييمها والموافقة على
دعمها

الجهات المعنية

•
•

معايير القرار في بوابة
المرحلة

•
•
•
•

إرشادات وضوابط

الجهة المختصة في المدينة •
•
الباحث الرئيس

وحدة العلوم والتقنية
جهة التحكيم العلمي

المسؤول عن العملية

نماذج العمل

برنامج دعم البحوث االساسية

نموذج التقديم على الدعم (إلكتروني)

اكتمال متطلبات التقديم
التقييد بالقواعد المنظمة للبرنامج (االدارية والمالية والفنية )
نتائج التحكيم العلمي (عالي التوصية ) (موصى به) (غير موصى به)
عدم وجود مالحظات سابقة على الباحث

• يتم التقديم من خالل البوابة اإللكترونية للبرنامج خالل موعد التقديم المحدد.
• التقييد بالقواعد المنظمة للبرنامج (اإلدارية والفنية والمالية).
• التأكد من توافق الميزانية للمقترحة مع ضوابط إعداد ميزانية المشاريع البحثية:
 oان يكون الحد األقصى للميزانية  150K + 600Kلاير فقط لكل مشروع على مدى سنتين.
 يتم استقطاع  %٦من الميزانية المعتمدة لكل مشروع بحثي مدعوم لحساب الوحدة مقابل متابعة المشاريع البحثية بالجهة وتغطية التكاليفاإلدارية والمالية والفنية للمشاريع المدعمة بالجهة ويشمل ذلك مراقبة الجودة ورفع كفاءة العاملين بالوحدات وتسويق مخرجات مشاريع الجهة
ضمن البرنامج وتوثيقها.
 -يتم إعداد بنود ميزانية المشروع وفق الحدود القصوى لكل بند.
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

طلب الدعم – تدفق األعمال

طلب الدعم

الباحث الرئيسي

وحدة العلوم والتقنية

الجهة المختصة في
المدينة

جهة التحكيم العلمي

تقديم الطلب

مراجعة الطلب وتقييمه

يتطلب تعديالت

الرد على
مالحظات المحكم

مراجعة الطلب

إلى عمليات "تنفيذ
المشروع "

نعم

مراجعة الطلب
وتقديم المالحظات

يوجد
مالحظات

تقييم الطلب فنيا ً

بوابة :1
مراجعة
قبول طلب
الدعم

رفض الطلب

ال
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

تنفيذ المشروع

1

3

2

طلب الدعم

إغالق المشروع

تنفيذ المشروع

1

2
توقيع عقد المشروع

3
تنفيذ البحث

تقييم تقارير
المشروع
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

تنفيذ المشروع  -معلومات عامة

تنفيذ المشروع البحثي

الغرض من العملية

الجهات المعنية

معايير القرار في بوابة
المرحلة

الجهة المختصة في المدينة
أعضاء الفريق البحثي

•
•

•
•
•
•

•
•

وحدة العلوم والتقنية بالجهة
جهة التحكيم العلمي

تقديم التقارير الفنية والمالية الدورية في وقتها
عدم وجود مالحظات على التقارير الفنية
عدم وجود مالحظات على التقارير المالية
تقديم الحد األدنى من المخرجات العلمية

• التقييد بما جاء في القواعد المنظمة للبرنامج

إرشادات وضوابط

الباحث الرئيس

المسؤول عن العملية

نماذج العمل

•
•

نموذج التقديم
نماذج التحكيم

•
•

النماذج المالية
النماذج الفنية
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

تنفيذ المشروع  -معلومات عامة

توقيع عقد المشروع

تنفيذ البحث

تقديم الخطط التفصيلية

تقييم تقارير المشروع

أعضاء الفريق البحثي
تنفيذ البحث
الباحث الرئيسي
توقيع عقد
تنفيذ
المشروع
وحدة العلوم والتقنية

الجهة المختصة في
المدينة

جهة التحكيم العلمي

تقديم
مستندات بدء
المشروع

تقديم التقارير
الدورية

إلى عمليات "تقييم
وإغالق المشروع"

نعم
مقبولة؟

تتطلب تعديالت

التقييم
الدوري
ألداء
المشروع

مرضي –
الفترة األخيرة
بوابة :2
مراجعة
أداء
المشروع

مرضي

غير
مرضي

إلغاء
المشروع
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

تقييم وإغالق المشروع

1

2

طلب الدعم

3

تقييم وإغالق المشروع

تنفيذ المشروع

1

تقديم التقارير النهائية
للمشروع

2

تقييم المخرجات
النهائية المشروع
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

إغالق المشروع  -معلومات عامة

الغرض من العملية

الجهات المعنية

معايير القرار في بوابة
المرحلة

تقييم وإغالق المشاريع المدعومة بعد االنتهاء من البحث العلمي
•
•

وحدة العلوم والتقنية
جهة التحكيم العلمي

•
•
•
•

تقييم التقرير النهائي وقبوله.
تدقيق التقرير المالية وقبولها
تحقيق الحد األدنى المطلوب لإلنتاج و النشاط العلمي المتعلق بالبحث.
التأكد من وجود اعتراف بدعم المدينة عند نشر نتائج المشروع البحثي في أوراق علمية أو لقاءات علمية أو أي اصدارات اخرى وفقا ً للصيغة التالية " :تم تمويل هذا
المشروع البحثي ضمن برنامج دعم البحوث االساسية  -برنامج التحول الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  -المملكة العربية السعودية  -منحة رقم
(.")XXX

-

حد أقصى لميزانية البحث  375,000لاير بالسنة باجمالي  750,000لاير على سنتين .تقيم بالدرجات بحيث يكون الحد األدنى  10درجات ,وفي حالة
التجاوز يتم صرف  20,000لاير على كل نقطة تم تحقيقها ( 200,000=20,000*10كحد أدنى) ومن ثم  20,000على كل درجة مكتسبة.
اال تتجاوز مجموع بند شراء االجهزة 75,000لاير سنويا فقط .وأال تتجاوز مجموع بند شراء المستلزمات  75,000لاير سنويا فقط .وأال تتجاوز
مجموع بند الرحالت  50,000لاير سنويا فقط.
الحد األدنى لمتطلبات اإلنتاج والنشاط العلمي المتعلق بالبحث هو ( )10درجة من أوجه النشاط العلمي التالي:
 براءات االختراع المسجلة ضمن مكاتب االختراع ( 4 = )P5+1درجات ورقة علمية منشورة المدرجة ضمن موقع ( 3 = )http://www.scimagojr.comدرجات األوراق علمية مقدمة ومنشورة في المؤتمرات والندوات العلمية المدرجة ضمن موقع ( 2 = )http://www.scimagojr.comدرجات مشاركات في الفعاليات العلمية للمدينة =  1درجةتخصيص مكافأة نقدية للمخرجات العلمية اإلضافية وبنسب متفاوتة حسب جودة المخرج عند تجاوز الحد األدنى المشار اليه أعاله.

إرشادات وضوابط

الجهة المختصة في المدينة
أعضاء الفريق البحثي

•
•

المسؤول عن العملية

برنامج دعم البحوث االساسية

-

-
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برنامج دعم البحوث األساسية
منهجية عمل البرنامج:

إغالق وتقييم المشروع – تدفق األعمال

تقديم التقارير النهائية للمشروع

الباحث الرئيسي

وحدة العلوم والتقنية

الجهة المختصة في
المدينة

جهة التحكيم العلمي

تقييم المخرجات النهائية المشروع

تقديم مستندات
نهاية المشروع

مقبولة؟

تتطلب تعديالت

نعم
تقييم
المخرجات
النهائية
المشروع

بوابة :3
مراجعة
إغالق
المشروع

مرضي

غير
مرضي

تنفيذ العقوبات
المترتبة

إغالق
المشروع

برنامج دعم البحوث األساسية
التحكيم العلمي للمقترحات البحثية

سوف تستمر االستعانة بالتحكيم الدولي للطلبات من خالل
المنظمة األمريكية لتقدم العلوم ()AAAS
 سيتم التعاقد مع المنظمة األمريكية لتقدم العلوم ،كجهة علمية
محايدة والناشر لمجلة ( )Scienceالعلمية العالمية.
 تقوم المنظمة بتنظيم عملية تحكيم مقترحات المشاريع البحثية
المقدمة للدعم ضمن برنامج البحوث األساسية.
 تقوم المنظمة أيضا ً بتحكيم التقارير الفنية السنوية والنهائية
للمشاريع البحثية المدعمة.
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برنامج دعم البحوث األساسية
برنامج دعم البحث والتطوير للجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير المحتوى المحلي

http://www.scimagojr.com

برنامج دعم البحوث األساسية
يتم التحكيم وفقا ً لمعايير محددة وهي كالتالي

• توافق المقترحات البحثية مع اهداف برنامج التحول الوطني .2020
• جودة المقترحات البحثية من حيث أصالته ،ومساهمته في تطور المعرفة في المجال التقني.
• منهجية البحث ومدى إمكانية تحقيق أهدافه.

• االلتزام بأخالقيات األمانة العلمية.
• االلتزام بنظام أخالقيات البحث على المخلوقات الحية.
• مدى إمكانية تحقيق المقترح لمؤشرات األداء المستهدفة للبرنامج والمعتمدة من برنامج التحول
الوطني.
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برنامج دعم البحوث األساسية
المحور الرابع :المخرجات المتوقعة

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

البحوث األساسية

كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج دعم البحوث األساسية
مؤشرات أداء برنامج البحوث األساسية لعام 2020

األوراق العلمية المنشورة في المجالت
والمؤتمرات العلمية

4000

عدد براءات االختراع المنشورة في مكاتب
براءات االختراع المحلية والدولية

800
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برنامج دعم البحوث األساسية
ملخص البرنامج

المستفيد
أساتذة الجامعات والباحثين بمراكز
البحوث الوطنية

•

الجهات

•

الجامعات ومراكز البحوث الوطنية

مبلغ الدعم

•

•

التحكيم
•

•

الشروط

 600ألف  150 +ألف لاير

المؤسسة األمريكية لتقدم العلوم
()aaas

الوقت والفترة الزمنية

بنود الميزانية
• بند الموارد البشرية
• المواد والتجهيزيات
• الرحالت العلمية

القواعد المنظمة للبرنامج

مجال البحث
•

مجاالت العلوم والهندسة المعتمدة
OECD

الربع األول من كل سنة ميالدية/
مرة واحدة سنويا ً

مؤشرات األداء
•
•
•

عدد البحوث المحكمة
عدد براءات االختراع
مجموع  10نقاط

برنامج دعم البحوث االبتكارية
د .متعب بن عبدالعزيز المتعب
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عرض برامج دعم بحوث الجامعات والمراكز البحثية

برنامج دعم طلبة الدراسات العليا

1

برنامج دعم البحوث األساسية

2

برنامج دعم البحوث االبتكارية

3

4

برنامج مراكز االبتكار الصناعي
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برنامج دعم البحوث االبتكارية
في هذا العرض سوف يتم التطرق إلى البرنامج من خالل أربعة محاور:

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

البحوث االبتكارية

كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج دعم البحوث االبتكارية
المحور األول :هدف البرنامج

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

البحوث االبتكارية

كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج المشاريع االبتكارية

يطمح برنامج البحوث االبتكارية إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية

1

تحفيز االبتكار التكنولوجي في الجهات البحثية والقطاع
الخاص

2

إيجاد الحلول لمختلف التحديات االستراتيجية التي تتعلق
بالبحث و التطوير

3

إنشاء و تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في
مجال التكنولوجيا والتي من شأنها خلق قيمة اقتصادية

4

تقديم و دفع كفاءات التقنية المتقدمة في القطاعين العام و
الخاص
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برنامج المشاريع االبتكارية

يهدف البرنامج إلى تقديم دعم حكومي إلنشاء و تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة
في التنمية اإلقتصادية للمملكة
التحديات و الدوافع وراء برنامج البحوث االبتكارية

إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ما يزال قليل جدا ً بالمقارنة مع الدول
المتقدمة

صادرات المملكة الصناعية ذات التقنية العالية تعد ضئيلة بالمقارنة مع صادرات الصناعات
األساسية

الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة ليست لديها القدرة أو تاريخ في العمل مع الجهات
البحثية بما في ذلك الجامعات

التمويل الحكومي للشركات الناشئة
القائمة على التقنية أصبح ضرورة
وخيارا ً استرتيجيا ً للتنمية
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برنامج المشاريع االبتكارية

يحقق البرنامج أهدافه من خالل ثالث مراحل من الدعم والتمويل
نظرة عامة عن البرنامج

المرحلة األولى
الجدوى

دراسة الجدوى االقتصادية والفنية وعمل اثباتات الفكرة

المرحلة الثانية
تطوير النموذج
األولي

دعم تطوير النماذج األولية و التحقق من صحتها

المرحلة الثالثة
التسويق

دعم التنمية التجارية و توسيع نطاقها
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برنامج المشاريع االبتكارية

تهدف المرحلة األولى من البرنامج إلى بناء نماذج أولية مبسطة وجدوى اقتصادية وتشكيل هيئة
قانونية للمنشأة
مخرجات المرحلة األولى :دراسة الجدوى االقتصادية والفنية وعمل اثباتات الفكرة
المدخل

األنشطة

المخرج

جدوى اقتصادية وفنية
)(Feasibility Study
المقترح الفني
Technical Proposal
المرحلة األولى
الجدوى االقتصادية
والجدوى الفنية

المقترح التجاري
Business Proposal

النماذج األولية المبسطة
)(Proof of Concept

اكتمال مستوى الجاهزية التقنية 5
تأسيس كيان قانوني
)(Legal Entity
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برنامج المشاريع االبتكارية

أما في المرحلة الثانية فإن أهم المخرجات المتوقعة هي نماذج أولية عاملة وخطة عمل للمنشأة
مخرجات المرحلة الثانية :نماذج أولية عاملة وخطة ونموذج عمل

المدخل

األنشطة

جدوى اقتصادية وفنية
)(Feasibility Study

المخرج

نماذج أولية عاملة
Working Prototype

المرحلة الثانية
النماذج األولية المبسطة
)(Proof of Concept

إنتاج النماذج األولية
و خطة العمل

اكتمال مستوى الجاهزية التقنية 6
تأسيس كيان قانوني
)(Legal Entity

خطة ونموذج عمل
Business Plan and Model
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برنامج المشاريع االبتكارية

وفي المرحلة الثالثة يطمح البرنامج إلى تطوير شركات وطنية تساهم في بناء قطاع منافس في مجاالت التقنية المتقدمة
مخرجات المرحلة الثالثة :قطاع أعمال منافس في مجاالت التقنية المتقدمة

المدخل

األنشطة

المخرج

نماذج أولية عاملة
Working Prototype
المرحلة الثالثة
اإلنتاج و التسويق

خطة ونموذج عمل
Business Plan and Model

اكتمال مستوى الجاهزية التقنية 9 ,8 ,7

قطاع أعمال منافس في مجاالت التقنية المتقدمة
High Tech Competitive Business

75

برنامج المشاريع االبتكارية

سوف يساهم البرنامج باشتراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة من خالل
التطوير التقني
الجهات المشاركة
المرحلة األولى (الجدوى)
• منحة تحفيزية ( 500الف لاير).
• مدة التنفيذ ال تتجاوز  12شهرا ً
• شراكة بين جامعة وشركة أو الجامعة منفردة

المرحلة الثانية (تطوير النموذج األولي)
• منحة تطويرية ( 2مليون لاير على سنتين).
• مدة التنفيذ ال تتجاوز  24شهرا ً

المرحلة الثالثة (االنتاج والتسويق)
التمويل من جهات داعمة كصندوق التنمية
الصناعية السعودي .مدة التنفيذ غير محددة
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برنامج دعم البحوث االبتكارية
المحور الثاني :مجاالت البرنامج

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

البحوث االبتكارية

كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة

77

برنامج المشاريع االبتكارية

سوف يساهم البرنامج باشتراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة من خالل
التطوير التقني

1

7

المياه
2

الزراعة والصناعات الغذائية
8

الطاقة
3

البناء والتشييد
9

البترول والغاز
4

اإللكترونيات وتقنية
المعلومات واالتصاالت

10

البتروكيماويات والمواد
5

البيئة
11

الطب والصحة
6

الدفاع واألمن
12

الفضاء والطيران

النقل
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برنامج دعم البحوث االبتكارية
المحور الثالث :إجراءات التقديم

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

البحوث االبتكارية

كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة

79

برنامج المشاريع االبتكارية

يتضمن برنامج البحوث االبتكارية ثالثة مراحل رئيسية
أطوار البرنامج

المرحلة األولى :
الجدوى

المرحلة الثانية :
تطوير النموذج األولي

دعم مالي

برامج
الدعم

المدة

نطاق
مستويات
الجاهزية
التقنية

دعم مالي

برنامج المشاريع االبتكارية

•

 ١٢شهرا ً كحد أقصى

TRL 4
البحث و التطوير

المرحلة الثالثة :
اإلنتاج والتسويق

TRL 5

برنامج المشاريع االبتكارية

•

مفتوح
مصادر أخرى
(صندوق التنمية الصناعية السعودي ،صندوق تنمية
الموارد البشرية ،مدن ،رؤوس األموال الجريئة ،إلخ)

 ٢٤شهرا ً كحد أقصى

•

TRL 6

TRL 7

إنتاج النماذج األولية و خطة العمل

قد تستغرق عدة أعوام

TRL 8

TRL 9

تطوير المنتجات و تسويقها
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برنامج المشاريع االبتكارية

ملخص المرحلة األولى

الفترة

مخصص المنحة

• سنة واحدة كحد أقصى

• الجامعات

• تقرير الجدوى االقتصادية والفنية

المخرجات

• النماذج األولية المبسطة
• تأسيس كيان قانوني للمنشأة إن لم تكن مؤسسة قبل التقديم على المرحلة األولى
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برنامج المشاريع االبتكارية

ملخص المرحلة الثانية

الفترة

مخصص المنحة

المخرجات

• سنتان كحد أقصى

•  %100يخصص للمنشأة

• نموذج نهائي تجاري (جاهز لإلنتاج)
• خطة ونموذج عمل
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برنامج المشاريع االبتكارية

ملخص المرحلة الثالثة

الفترة

• قد يستغرق عدة سنوات

• دعم حكومي خارج المبادرة

مخصص المنحة

المخرجات

•  %75من الدعم من الممكن الحصول عليه من صندوق التنمية الصناعي (قيد الدراسة)
• دعم من هيئة المدن الصناعية (مدن)

• منشأة ذات منتج تقني منافس
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برنامج المشاريع االبتكارية

منهجية عمل البرنامج وتدفق األعمال:
ثالث بوابات مراجعة لضمان صحة تنفيذ المرحلة
بوابة 1

طلب الدعم

بوابة 2

تنفيذ المشروع

بوابة 3

إغالق وتقييم المشروع

البوابة المرحلية هي وقفة مراجعة بعد كل مرحلة من مراحل الدعم ،للتأكد من اكتمال وصحة األنشطة والمخرجات  ،قبل الشروع في المرحلة التالية.
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برنامج المشاريع االبتكارية

منهجية عمل البرنامج وتدفق األعمال:
تمر المشاريع االبتكارية بأطوارها المختلفة في ثالث مراحل رئيسة

المرحلة األولى
الجدوى

طلب الدعم

تنفيذ المشروع

إغالق وتقييم
المشروع

طلب الدعم

تنفيذ المشروع

المرحلة الثانية
تطوير النموذج
األولي
إغالق وتقييم
المشروع

تمويل خارجي

المرحلة الثالثة
التسويق
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برنامج المشاريع االبتكارية

منهجية عمل البرنامج وتدفق األعمال لألطوار الثالثة في البرنامج :
الجدوى ،تطوير النموذج األولي ،التسويق.

 .2تنفيذ المشروع ومتابعته

 .1طلب الدعم

 .3تقييم وإغالق المشروع

جهة التحكيم

الجهة المختصة في
المدينة

وزارة المالية

1.1
تقديم طلب
الدعم

نعم
ال

2.1
توقيع عقد
تنفيذ المشروع

رفض
الطلب

1.4
إيداع المبالغ
المعتمدة

2.2
تقديم الخطط
التفصيلية

2.3
تنفيذ المشروع

طلب تعديالت أو
معلومات اضافية

الباحث الرئيسي
وأعضاء الفريق البحثي

طلب تعديالت أو
معلومات اضافية

وحدة العلوم والتقنية

1.2
مراجعة
الطلب
وتقيمه

1.3
اعتماد
المشروع
؟

2.4
التقييم الدوري ألداء
المشروع

3.1
مراجعة
مخرجات
وتقييمها

3.2
اعتماد
نتائج
التقييم

3.3
إغالق
المشروع
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برنامج دعم البحوث االبتكارية
المحور الرابع :المخرجات المتوقعة

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

البحوث االبتكارية

كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج المشاريع االبتكارية

مؤشرات أداء برنامج المشاريع االبتكارية لعام 2020

األوراق العلمية المنشورة في المجالت
والمؤتمرات العلمية

1600

براءات االختراع المنشورة في مكاتب براءات
االختراع المحلية والدولية

1600

الوظائف التي تم توليدها من قبل برنامج
المشاريع االبتكارية

4000

عدد شركات التقنية الناشئة من الجامعات من
خالل برنامج المشاريع االبتكارية

800
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برنامج المشاريع االبتكارية
ملخص البرنامج

المستفيد
•

الجهات

الباحثين في المؤسسات التعليمية
داخل المملكة

•

المؤسسات التعليمية داخل المملكة

مبلغ الدعم
الطور االول 500 :ألف كحد أقصى
الطور الثاني 2:مليون كحد أقصى
(سنتين)
الطور الثالث :غير محدد

•
•
•

•

•

الشروط
•
•
•

الطور االول :المقترح الفني والتجاري
الطور الثاني :جدوى اقتصادية وفنية ،
النماذج األولية المبسطة ،انشاء كيان قانوني
الطور الثالث :نماذج أولية عاملة وعمل خطة
ونموذج عمل

التحكيم

لجنة دعم المشاريع االبتكارية

الوقت والفترة الزمنية

بنود الميزانية
•
•
•
•
•

مجال البحث

•

 12مجاالً استراتيجيا ً

التقديم :فترة محددة في السنة لكل
طور

مستلزمات البحث
مستلزمات أنشاء الشركة
رحالت
نشر علمي أو براءة اختراع
مكافآت

مؤشرات األداء
•
•
•
•

عدد البحوث المحكمة
عدد براءات االختراع
عدد الوظائف
عدد شركات التقنية الناشئة

برنامج مراكز االبتكار الصناعي
م .عمر بن محمد الحسيني
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عرض برامج دعم بحوث الجامعات والمراكز البحثية

برنامج دعم طلبة الدراسات العليا

1

برنامج دعم البحوث األساسية

2

برنامج دعم البحوث االبتكارية

3

4

برنامج مراكز االبتكار الصناعي
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برنامج مراكز االبتكار الصناعي
في هذا العرض سوف يتم التطرق إلى البرنامج من خالل أربعة محاور:

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

االبتكار
الصناعي
كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج مراكز االبتكار الصناعي
المحور األول :هدف البرنامج

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

االبتكار
الصناعي
كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة

برنامج مراكز االبتكار الصناعي
إن غاية برنامج مراكز االبتكار الصناعي هي إيجاد حلقات وصل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص لدعم جهود التوطين من
خالل التطوير التقني

تعزيز األبحاث عالية الجودة لحل المشاكل التي تواجهها الصناعة من خالل الشراكات
البحثية بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات البحثية ،وتقديم أبحاثا ً تركز على النتائج
وتقودها القطاعات الصناعية .خلق الشراكات بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص
يساهم في تطوير منتجات وخدمات تساهم في الرفع من تنافسية الشركات الوطنية
وبالتالي االرتقاء بالمحتوى المحلي.
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برنامج مراكز االبتكار الصناعي
إن غاية برنامج مراكز االبتكار الصناعي هي إيجاد حلقات وصل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص لدعم جهود التوطين من
خالل التطوير التقني

األهداف االستراتيجية لمراكز االبتكار الصناعي

 .1تقديم الحلول للمشاكل التي تواجهها الصناعة في المملكة العربية السعودية
 .2ربط الباحثين بالصناعة لتركيز جهود البحث والتطوير لالرتقاء بالمحتوى المحلي
 .3تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الصناعي في شراكات البحث والتطوير
 .4تقوية البحث الجامعي في المملكة العربية السعودية المرتبط بالصناعة
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برنامج مراكز االبتكار الصناعي
المحور الثاني :مجاالت البرنامج

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

االبتكار
الصناعي
كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة

96

برنامج مراكز االبتكار الصناعي

تم تحديد  12مجاالً استراتيجيا ً تعالج قضايا استراتيجية ملحة للمملكة

البترول والغاز

الفضاء والطيران

الزراعة والصناعات الغذائية

المياه

الطب والصحة

البناء والتشييد

النقل

البيئة

الطاقة

اإللكترونيات وتقنية المعلومات واالتصاالت

البتروكيماويات والمواد

الدفاع واألمن
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برنامج مراكز االبتكار الصناعي
المحور الثالث :إجراءات التقديم

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

االبتكار
الصناعي
كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة
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برنامج مراكز االبتكار الصناعي

منهجية عمل البرنامج:
أربع بوابات مراجعة لضمان صحة تنفيذ المرحلة

بوابة 1

تحديد المشكالت الصناعية

•

بوابة 2

تجهيز العروض للتقديم
على المراكز وتقييمها

بوابة 3

تشغيل مركز االبتكار
الصناعي

بوابة 4

تقييم وإغالق المركز

البوابة المرحلية هي وقفة مراجعة بعد كل مرحلة من مراحل الدعم ،للتأكد من اكتمال وصحة األنشطة والمخرجات  ،قبل الشروع
في المرحلة التالية.
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برنامج مراكز االبتكار الصناعي

تمر مراكز االبتكار الصناعي في أربع مراحل رئيسية

2

1
تحديد المشكالت الصناعية

3
تجهيز العروض للتقديم على
المراكز وتقييمها

4
تشغيل مركز االبتكار الصناعي

تقييم وإغالق المركز

اجتماعات مع شركاء الصناعة

تجهيز طلب تقديم العروض

تجهيز مؤشرات األداء

تسليم التقنية

االتفاق على المشكالت التقنية الرئيسية

تقديم العرض المبدئي

التقييم من اللجنة العلمية

تقديم التقارير النهائية

مراجعة العرض المبدئي وتقييمه

تجهيز التقرير السنوي

تقديم العرض الكامل

تقييم التقرير السنوي

مراجعة العرض الكامل وتقييمه

مراجعة اللجنة التوجيهية

تقييم المركز االبتكاري ميدانيا
مراجعة نتائج التقييم واختيار الفائز
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برنامج مراكز االبتكار الصناعي

تجهيز العروض للتقديم على المراكز وتقييمها

2

1

3

2

1
تجهيز طلب تقديم
العروض

تشغيل مركز االبتكار
الصناعي

تجهيز العروض للتقديم
على المراكز وتقييها

تحديد المشكالت الصناعية

تقديم العرض
المبدئي

4

4

3
مراجعة العرض
المبدئي وتقييمه

تقديم العرض
الكامل

5

مراجعة العرض
الكامل وتقييمه

6

تقييم وإغالق المركز

7
تقييم المركز
االبتكاري ميدانيا

مراجعة نتائج
التقييم واختيار
الفائز
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تجهيز العروض للتقديم على المراكز وتقييمها

تجهيز طلب تقديم
العروض
برنامج مراكز االبتكار
الصناعي

المركز البحثي

المحكم الدولي

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

تقديم العرض
المبدئي

مراجعة العرض
المبدئي وتقييمه

تقديم العرض
الكامل

مراجعة
العرض الكامل
وتقييمه

تقييم المركز
االبتكاري ميدانيا

مراجعة نتائج
التقييم واختيار الفائز

مراجعة نتائج
التقييم

تجهيز الطلب
تقديم العرض
المبدئي

ابالغ المركز

تقييم العرض
المبدئي

تقديم العرض
الكامل لألوائل

ابالغ المركز

ابالغ المركز

تقييم العرض
الكامل

تقييم المراكز
األولى ميدانيا

اعالن الفائز
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تشغيل مراكز االبتكار الصناعي

2

1

4

3
تشغيل مركز االبتكار
الصناعي

تجهيز العروض للتقديم
على المراكز وتقييها

تحديد المشكالت الصناعية

2

1
تجهيز مؤشرات األداء

التقييم من
اللجنة العلمية

4

3
تجهيز التقرير
السنوي

تقييم وإغالق المركز

تقييم التقرير
السنوي

5

مراجعة اللجنة
التوجيهية
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تشغيل مراكز االبتكار الصناعي – تدفق األعمال

تجهيز مؤشرات
األداء
مركز االبتكار الصناعي في
الجامعة

اللجنة العلمية في مركز
االبتكار الصناعي

المحكم الدولي

اللجنة التوجيهية

تجهيز مؤشرات
األداء

التقييم من
اللجنة العلمية
تتطلب تعديالت

مراجعة مؤشرات
األداء والموافقة
عليها

تجهيز التقرير
السنوي
تجهيز التقرير
السنوي
مراجعة التقرير
السنوي والموافقة
عليه

تقييم التقرير
السنوي

مراجعة اللجنة
التوجيهية

تتطلب تعديالت

تتطلب تعديالت

تقييم التقرير السنوي
مع مؤشرات األداء
مراجعة التقرير
السنوي ومؤشرات
األداء
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تشغيل مراكز االبتكار الصناعي

2

1
تحديد المشكالت الصناعية

3
تجهيز العروض للتقديم
على المراكز وتقييها

4
تشغيل مركز االبتكار
الصناعي

1

تقييم وإغالق المركز

2
تسليم التقنية

تقرير التقييم
النهائي

3

اغالق مركز
االبتكار
الصناعي
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تشغيل مراكز االبتكار الصناعي – تدفق األعمال

تقرير التقييم
النهائي

تسليم التقنية

مركز االبتكار الصناعي

إتمام المشروع
وتسليمه

شركاء الصناعة

مراجعة المشروع

المحكم الدولي

اللجنة التوجيهية

اغالق مركز االبتكار
الصناعي

تتطلب تعديالت

تتطلب تعديالت

تقييم نهائي
للمشروع
اغالق رسمي لمركز
االبتكار الصناعي
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المحور الرابع :المخرجات المتوقعة

مجاالت البرنامج

هدف البرنامج
ما هو الهدف من البرنامج؟

ما هي المجاالت أو التقنيات التي
يستهدفها البرنامج؟

ما هو دور البرنامج في منظومة
البحث العلمي في المملكة؟

االبتكار
الصناعي
كيف يتم التقديم على البرنامج؟

إجراءات التقديم

ما هي المخرجات النهائية المتوقعة
من مشاريع البرنامج؟

المخرجات المتوقعة

برنامج مراكز االبتكار الصناعي

من المتوقع أن يكون لمراكز االبتكار الصناعي أثر اقتصادي ملموس على اقتصاد المملكة من خالل إيجاد الوظائف في مجاالت
تقنية ذات دخل مرتفع

األثر المتوقع لبرنامج مراكز االبتكار الصناعي

1890

فرص العمل التي سيتم إيجادها بحلول ( 2025مباشرة وغير مباشرة)

1250

فرص العمل التي سيتم إيجادها بحلول ( 2020مباشرة وغير مباشرة)
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مؤشرات أداء برنامج دعم مراكز االبتكار الصناعي لعام 2020

األوراق العلمية المنشورة في المجالت
والمؤتمرات العلمية

1500

براءات االختراع المنشورة في مكاتب براءات
االختراع المحلية والدولية

375

الوظائف التي تم توليدها من قبل برنامج مراكز
االبتكار الصناعي

375

عدد شركات التقنية الناشئة من الجامعات من
خالل برنامج مراكز االبتكار الصناعي

77
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ملخص البرنامج

المستفيد
•

المراكز البحثية في المؤسسات
التعليمية داخل المملكة

الجهات

•

المؤسسات التعليمية داخل المملكة

مبلغ الدعم

•

 7.5مليون سنويا كحد أقصى

•

•

الشروط

•

التحكيم

تحكيم دولي

الوقت والفترة الزمنية

القواعد المنظمة للبرنامج

بنود الميزانية
•
•
•
•

مجال البحث

•

 12مجاالً استراتيجيا ً

التقديم :فترة محددة في السنة

مستلزمات البحث
رحالت
نشر علمي أو براءة اختراع
مكافآت

مؤشرات األداء
•
•
•
•

عدد البحوث المحكمة
عدد براءات االختراع
عدد الشركات الناشئة
عدد الوظائف

وشكرا ً...

