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ن�ش�أة الوحدة:
بــعــد االطـــــاع عــلــى الــفــقــرة )2( 
جمل�س  نـــظـــام  مـــن   )24( املــــــادة  مـــن 
رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الـــوزراء 
اإلــى  وبــاإ�ــســارة  اأ/13 يف 1414/3/3هـــــــ 
قرار جمل�س الوزراء رقم 112 وتاريخ 
1423/4/27هـــــــــــ الــقــا�ــســي بــاملــوافــقــة 
ال�سيا�سة الوطنية للعلوم  على وثيقة 
والــتــقــنــيــة وو�ــــســــع االإ�ــســراتــيــجــيــة 
واإ�سارة  لتنفيذها  الازمة  واخلطط 
اإلـــى قـــرار جمل�س الـــــوزراء رقـــم 251 
املت�سمن  1426/10/19هــــــــــــ  وتـــاريـــخ 
الثامنة  التنمية  خــط  على  املــوافــقــة 
ومــــــا ا�ـــســـتـــمـــلـــت عـــلـــيـــه مـــــن بـــرامـــج 
وم�سروعات للعلوم والتقنية واالبتكار 
الثامن  للمح�سر  وتنفيذاً  اململكة،  يف 
للتنظيم  الـــوزاريـــة  للجنة  والــ�ــســتــون 
بتاريخ 1428/2/15هـــ  املتخذ  االإداري 
املرفق بربقية ويل العهد نائب رئي�س 
اللجنة برقم  الوزراء ورئي�س  جمل�س 
1428/3/6هــــ  وتاريخ   9/77/16/4/3
الــــــواردة مـــن ديـــــوان رئــا�ــســة جمل�س 
وتـــاريـــخ  1544/ب  بـــرقـــم  الــــــــــوزراء 
1428/4/5هـــ وبناء على ال�ساحيات 
املــخــولــة ملــعــايل وزيــــر الـــعـــدل ح�سب 
قرار جمل�س الوزراء رقم 240 وتاريخ 
قــــرار معاليه  �ــســدر  1428/7/23هــــــــــ 
باإن�ساء وحدة العلوم والتقنية بالقرار 

رقم 10617 وتاريخ 1430/9/11هـ.

اإدارة الوحدة:
بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم 
املت�سمن  1428/7/23هـــــ  وتاريخ   240
وعليه  للوحدة  عــام  مدير  تخ�سي�س 
قراراً  العدل  وزير  اأ�سدر معايل  فقد 
وتـــاريـــخ 1431/3/24هـــــــ  بــرقــم 2769 
يــقــ�ــســي بــتــكــلــيــف �ـــســـعـــادة االأ�ـــســـتـــاذ/ 
حمـــمـــد بــــن عـــبـــدالـــكـــرمي الــعــبــيــدي 
وهــذا  ع�سرة  الثالثة  باملرتبة  مــديــراً 

حتقيق  يف  الــوحــدة  اأهمية  على  دليل 
توجه الوزارة نحو الهدف املن�سود من 
للتقدم  منعطفاً  ذلــك  وجعل  اأجلها. 
االجتــاهــات  يــواكــب  والتقني  العلمي 
املعا�سرة لبناء اقت�ساد وطني حديث 

مبني على املعرفة.

الهدف الع�م:
الربامج  وتنفيذ  واإدارة  تخطيط 
باالأن�سطة  العاقة  ذات  وامل�سروعات 
العلمية والتقنية بالوزارة وتطويرها 
و�ــــســــمــــان تــنــا�ــســقــهــا مــــع اأولـــــويـــــات 
ال�ساملة  الوطنية  اخلطة  وتوجهات 

للعلوم والتقنية.

الر�ؤية:
العلمية  الــعــدل  وزارة  م�ساهمة 
والتقنية املتميزة يف حتقيق االأهداف 
االإ�ـــســـراتـــيـــجـــيـــة لــلــخــطــة الــوطــنــيــة 

للعلوم والتقنية.

الر�ش�لة:
تـــهـــيـــئـــة بـــيـــئـــة عـــلـــمـــيـــة وتــقــنــيــة 
الــوزارة يف  متكاملة ت�ساعد على رقي 
جمـــال الــعــلــوم والــتــقــنــيــة، عــلــى �سوء 
اإ�ــســراتــيــجــيــة وخـــطـــة تـــتـــوافـــق مع 
والتقنية  لــلــعــلــوم  الــوطــنــيــة  اخلــطــة 
بــاملــمــلــكــة، واملــتــابــعــة واالإ�ـــســـراف على 
اآليات  خــال  مــن  وامل�ساريع  الــربامــج 

اإدارة متطورة.

ارتباط الوحدة:
تنفيذاً لقرار جمل�س الوزراء رقم 
240 وتاريخ 1428/7/23هـ املعمم من 
الــوزراء  جمل�س  رئا�سة  ديــوان  رئي�س 
1428/7/25هــــــــ  يف  33519/ب  بــرقــم 
�ـــســـدر تــعــمــيــم مـــعـــايل وزيـــــر الــعــدل 
1430/9/11هـــــ  وتــاريــخ   10617 برقم 
بجهاز  والتقنية  العلوم  وحدة  باإن�ساء 

مبا�سرة،  مبعاليه  وارتباطها  الــوزارة 
ثــم تبع ذلــك قـــراراً مــن مــعــايل وزيــر 
1432/8/1هــــــــ  9444 يف  رقـــم  الـــعـــدل 
امل��ت�����ض��م��ن ارت����ب����اط ال����وح����دة ب��وك��ي��ل 
وقد  والــتــطــويــر،  للتخطيط  الــــوزارة 
جرى تعميم القرار من معايل وكيل 
وتــاريــخ  13/ت/4333  بــرقــم  الـــــوزارة 

1432/8/26هـ.

بداية االنطالقة:
ــبــق يف  كـــــان لــــــــوزارة الــــعــــدل الــ�ــس
املخل�سة  واجلــهــود  الفاعلة  امل�ساركة 
باالإ�سهام يف تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية 
لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة ومــــبــــادرتــــهــــا يف 
ت�سكيل جلنة وفريق عمل للم�ساهمة 
كـــبـــدايـــات تلك  االأولـــــــى  املــــراحــــل  يف 
بــرقــيــة معايل  وردت  وقـــد  الــ�ــســيــا�ــســة 
رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والــتــقــنــيــة ومـــعـــايل وزيــــر االقــتــ�ــســاد 
يف  133663/م/10  برقم  والتخطيط 
امللك  مدينة  بر�سد  1427/10/22هــــــ 
ثاثة  بتكلفة  مــ�ــســروعــاً  عبدالعزيز 
التنمية  خــطــة  �سمن  ريـــال  مــايــن 
الثامنة ليكون من ن�سيب الــوزارة يف 

دعم البحوث وامل�سروعات.

دعم القي�دة ملوا�شلة عمل 
الوحدة:

�سدرت برقية تعميمية من رئي�س 
وتاريخ   40152 برقم  الــوزراء  جمل�س 
1433/8/29هـ والتي اأو�ست با�ستمرار 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  جهود  دعــم 
اخلطة  حتقيق  يف  والتقنية  للعلوم 
املو�سعة  االأولــــى  اخلم�سية  الوطنية 
1436هــــ(   –  1431( والتقنية  للعلوم 
وحث اجلهات بالتعاون معها لتتمكن 
من بناء اخلطط والتوجهات العلمية 

والتقنية للمملكة.

�حدة العلوم �التقنية


