�إدارات
حمدثة
وحدة العلوم والتقنية
ن�ش�أة الوحدة:
ب��ع��د االط��ل��اع ع��ل��ى ال��ف��ق��رة ()2
م���ن امل������ادة ( )24م���ن ن���ظ���ام جمل�س
ال���وزراء ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
�أ 13/يف 1414/3/3ه������ـ وب���إ���ش��ارة �إل��ى
قرار جمل�س الوزراء رقم  112وتاريخ
1423/4/27ه����������ـ ال��ق��ا���ض��ي ب��امل��واف��ق��ة
على وثيقة ال�سيا�سة الوطنية للعلوم
وال��ت��ق��ن��ي��ة وو�����ض����ع الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
واخلطط الالزمة لتنفيذها و�إ�شارة
�إل���ى ق���رار جمل�س ال�����وزراء رق���م 251
وت���اري���خ 1426/10/19ه�����������ـ املت�ضمن
امل��واف��ق��ة على خ��ط التنمية الثامنة
وم������ا ا����ش���ت���م���ل���ت ع���ل���ي���ه م�����ن ب���رام���ج
وم�شروعات للعلوم والتقنية واالبتكار
يف اململكة ،وتنفيذاً للمح�ضر الثامن
وال�����س��ت��ون للجنة ال���وزاري���ة للتنظيم
الإداري املتخذ بتاريخ 1428/2/15ه��ـ
املرفق بربقية ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ورئي�س اللجنة برقم
 9/77/16/4/3وتاريخ 1428/3/6ه���ـ
ال������واردة م���ن دي�����وان رئ��ا���س��ة جمل�س
ال����������وزراء ب���رق���م /1544ب وت���اري���خ
1428/4/5ه��ـ وبناء على ال�صالحيات
امل��خ��ول��ة مل��ع��ايل وزي����ر ال���ع���دل ح�سب
قرار جمل�س الوزراء رقم  240وتاريخ
1428/7/23ه���������ـ ���ص��در ق����رار معاليه
ب�إن�شاء وحدة العلوم والتقنية بالقرار
رقم  10617وتاريخ 1430/9/11هـ.

�إدارة الوحدة:
بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم
 240وتاريخ 1428/7/23ه����ـ املت�ضمن
تخ�صي�ص مدير ع��ام للوحدة وعليه
فقد �أ�صدر معايل وزير العدل قراراً
ب��رق��م  2769وت���اري���خ 1431/3/24ه������ـ
ي��ق�����ض��ي ب��ت��ك��ل��ي��ف ����س���ع���ادة الأ����س���ت���اذ/
حم���م���د ب����ن ع���ب���دال���ك���رمي ال��ع��ب��ي��دي
م��دي��راً باملرتبة الثالثة ع�شرة وه��ذا

دليل على �أهمية ال��وح��دة يف حتقيق
توجه الوزارة نحو الهدف املن�شود من
�أجلها .وجعل ذل��ك منعطفاً للتقدم
العلمي والتقني ي��واك��ب االجت��اه��ات
املعا�صرة لبناء اقت�صاد وطني حديث
مبني على املعرفة.

الهدف العام:
تخطيط و�إدارة وتنفيذ الربامج
وامل�شروعات ذات العالقة بالأن�شطة
العلمية والتقنية بالوزارة وتطويرها
و�����ض����م����ان ت��ن��ا���س��ق��ه��ا م����ع �أول�����وي�����ات
وتوجهات اخلطة الوطنية ال�شاملة
للعلوم والتقنية.

الر�ؤية:
م�ساهمة وزارة ال��ع��دل العلمية
والتقنية املتميزة يف حتقيق الأهداف
الإ����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ل��ل��خ��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة
للعلوم والتقنية.

الر�سالة:
ت���ه���ي���ئ���ة ب���ي���ئ���ة ع���ل���م���ي���ة وت��ق��ن��ي��ة
متكاملة ت�ساعد على رقي ال��وزارة يف
جم���ال ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة ،ع��ل��ى �ضوء
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة وخ���ط���ة ت���ت���واف���ق مع
اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم والتقنية
ب��امل��م��ل��ك��ة ،وامل��ت��اب��ع��ة والإ����ش���راف على
ال�برام��ج وامل�شاريع م��ن خ�لال �آليات
�إدارة متطورة.

ارتباط الوحدة:

تنفيذاً لقرار جمل�س الوزراء رقم
 240وتاريخ 1428/7/23هـ املعمم من
رئي�س دي��وان رئا�سة جمل�س ال��وزراء
ب��رق��م /33519ب يف 1428/7/25ه�������ـ
����ص���در ت��ع��م��ي��م م���ع���ايل وزي�����ر ال��ع��دل
برقم  10617وت��اري��خ 1430/9/11ه����ـ
ب�إن�شاء وحدة العلوم والتقنية بجهاز

ال��وزارة وارتباطها مبعاليه مبا�شرة،
ث��م تبع ذل��ك ق���راراً م��ن م��ع��ايل وزي��ر
ال���ع���دل رق���م  9444يف 1432/8/1ه�������ـ
امل�ت���ض�م��ن ارت� �ب ��اط ال ��وح ��دة ب��وك�ي��ل
ال����وزارة للتخطيط وال��ت��ط��وي��ر ،وقد
جرى تعميم القرار من معايل وكيل
ال�����وزارة ب��رق��م /13ت 4333/وت��اري��خ
1432/8/26هـ.

بداية االنطالقة:
ك�����ان ل��������وزارة ال����ع����دل ال�����س��ب��ق يف
امل�شاركة الفاعلة واجل��ه��ود املخل�صة
بالإ�سهام يف تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية
ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ق���ن���ي���ة وم����ب����ادرت����ه����ا يف
ت�شكيل جلنة وفريق عمل للم�ساهمة
يف امل����راح����ل الأول�������ى ك���ب���داي���ات تلك
ال�����س��ي��ا���س��ة وق���د وردت ب��رق��ي��ة معايل
رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
وال��ت��ق��ن��ي��ة وم���ع���ايل وزي����ر االق��ت�����ص��اد
والتخطيط برقم /133663م 10/يف
1427/10/22ه�����ـ بر�صد مدينة امللك
عبدالعزيز م�����ش��روع��اً بتكلفة ثالثة
م�لاي�ين ري���ال �ضمن خ��ط��ة التنمية
الثامنة ليكون من ن�صيب ال��وزارة يف
دعم البحوث وامل�شروعات.

دعم القيادة ملوا�صلة عمل
الوحدة:
�صدرت برقية تعميمية من رئي�س
جمل�س ال��وزراء برقم  40152وتاريخ
1433/8/29هـ والتي �أو�صت با�ستمرار
دع��م جهود مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية يف حتقيق اخلطة
الوطنية اخلم�سية الأول����ى املو�سعة
للعلوم والتقنية (1436 – 1431ه���ـ)
وحث اجلهات بالتعاون معها لتتمكن
من بناء اخلطط والتوجهات العلمية
والتقنية للمملكة.
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