
يالسجل الوطني   ألنشطة البحث والتطوير المركز

(أساس)السعودية في المملكة العربية  

يز للعلوم والتقنية   الملك عبدالعز ينة  1440-2019كافة الحقوق محفوظة لمد



يالوطنيالسجل للسجالتوشاملجديدمفهومهو(أساس)السعوديةالعربيةالمملكةفيوالتطويرالبحثألنشطةالمركز

ىعلىالمسبوقةغيرالمركزيةالوطنية يتمتيالوالتطويرالبحثأنشطةلجميعالرقميالتوثيقعلىتعملوالتيالعالميالمستو

ىرفعيضمنبمالهاوموثقفريدمرجعيرقموإصدارالوطنية،القطاعاتجميعفيبالمملكةتنفيذها ومنعلوالتكامالتنسيقمستو

ىلتطوير2030المملكةرؤيةمعيتوافقماوهوبالصناعة،لربطهاوموثوقةجاذبةعملبيئةوتهيئةبينها،االزدواجية المحليالمحتو

.المعرفةعلىالمبنيواالقتصادالمعرفةمجتمعبناءفيوالمساهمة

المقدمة



مرجعييوطنبرقمالنتائجالىالفكرةمنالمملكةفيوالتطويرالبحثأنشطةوتوثيقلحصرمركزيةوطنيةبوابةتأسيس•

.فريد

ىعلىالمستفيدينبينالعلميوالتعاونللتواصلمباشرةقنواتفتح• لتطويرواالبحثأنشطةلتحفيزالوطنيالمستو

.الطلبوالعرضعلىالمبنية

قترشيديحققبماوالتطويرالبحثمجاالتفيوالتكاملالوطنيةالجهودتوحيدفيالمساهمة• ىورفعاالنفا اءةكفمستو

.األداء

.بالصناعةوربطهاالبحوثلمنتجاتاالستثماريةالفرصزيادة•

.والتطويرالبحثألنشطةدقيقةبمؤشراتالوطنيةالمراصدتغذية•

زمةالخططووضعالمملكةفيوالتطويرالبحثألنشطةالمستقبليةالتوجهاتتحديدفيالمساهمة• .لتحقيقهاالال

الهدف



البحث عن حلول/ حلول مبتكرة

بح يات تحتاج إلى  وتحد ثعرض مشاكل 

الوجود ل قائمة  بحث عن حلو

ير في هذ  التطو و بالبحث  االهتمام  بالغ عن  ا اإل

المجال

الحلول- الخدمات/مقدم 

ل  الحلو عرض 

المقترحات و

المسجلة ل  الحلو بحث في 

بحثية من  اسات  ر طلب عمل د

الجهة

الحل يم  المشاركة في تقد

ل الحلو تسجيل 

البيانات اعد  ل مناسبة في قو البحث عن حلو

ية المركز

الحلول- الخدمات/المستفيد من 

أساسخدمات

ويشملر،والتطويالبحثأنشطةلتنفيذالالزمةوالممكناتاللوجستيةالخدماتمنعددللمستفيدينأساسقدمي

رتباطذلك سجيلوتالمستفيدين،بينالمرنالتواصلوخدمات،(معين)واالبتكارللبحثالسعوديةبالشبكةاال

....لوجستيأو/وماليتمويلعنوالبحثالجديدةاالفكار

االبتكارللبحثالسعوديةالشبكةمعاالرتباطسهولة مةلخدالمخصصة(معين)و

اض الصناعيةوالبحثيةالعلميةاألغر التيو .المدينةعليهاتشرفو



الفئات المستهدفة

ين من المؤسسات أساسهدف  ي إلى تقديم خدمات موثوقة ومرجعية ذات قيمة مضافة للمستفيد

. واإلفراد بأسلوب مرن وفعال



المراعيجائزة  
GPURCاألبحاث والتطوير دعم  نظام 
ينظام  SPOمكتب البراءات السعود

نظام الملكية الفكرية!  جديد 

خادم الحرمين الشريفين  للمخترعين والموهوبينجائزة 

أساسنظام

! جديد نظام األخالقيات الحيوية 

ي)الربط مع !  جديد  نظام قبسالبوابة الوطنية ( سعود

تطوير إعداد مبادرات رقمية، وتمتلك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خبرات متراكمة في 

رة قواعد المعلومات   المركزيةوإدا .الوطنية 

خبرات المدينة مع قواعد المعلومات



أساسمفهوم  



أساسلتسلسل نظام  /نموذج توضيحي لهيكل



أساسنظام  لتسلسل /توضيحي لهيكلنموذج 

اسةستتم** افقبماالترقيمآليةدر لتوجهاتمعيتو بالتعاونالرقميالتحو معو

.المستفيدةالجهات



الملحق الخاص بنظام قبس



أساس النظامي إلنشاءاألساس

قاعدة األبحاث إنشاء 

(1423( )قبس)السعودية 

اطالق قبس وبدء 

التنسيق مع الجهات 

البحثية الوطنية

(1424)

ونية وطنيةاعتماد قبس  الكتر كبوابة 

راء من  ز الو (1433)مجلس 

ونيإنشاء   الكتر ة  بوابة 

الجامعات دعم  لبرنامج 

التحول الوطني  ضمن 

2020

(1437)

حث سجال وطنيا مركزيا  للبأساس الرفع للمقام السامي العتماد  

(1439)والتطوير 

ضمن أساساعتماد  

المبادرات

المعتمدة للمدينة

(1440)

وجه النشاط  تنسيق أ

ة الوطني للعلوم والتقني

(1406)واالبتكار 

ينة المد من مهام 

للمزيد من المعلومات عن نظام قبس، يرجى االطالع

على الملحق الخاص



التعميم رقم • الوزراء الموقر يوجه في  مجلس 

التنسيق بين 1433/10/2وتاريخ 44781 بالتأكيد على 

يها مشروعات  التي لد الجهات الحكومية المختلفة 

البحثية،  والجهات 

الب• وابة بما يحقق تبادل المعلومات واالستفادة منها عبر 

البحوث السعودية  (قبس)اإللكترونية لقاعدة 



العزيزالملكبمدينةإداريامرتبطةإلكترونيةقاعدةقبس التقنية،للعلومعبد بحفظنىتعو

اخلالمدعمةالعلميةالبحوثمعلوماتوتوثيق لىعالبحثيةالمجاالتجميعفيالمملكةد

المعنيينوالمهتمينالباحثيناستفادةبهدفاإلنترنت هيوالعالم،أنحاءجميعفيبهاو

العزيزالملكلمدينةتابعة التقنيةللعلومعبد للبحوثاإللكترونيالنشرعضويةوتعطيو

نمالفعليةمسمياتهاتحتأبحاثهاجميعإضافةمنلتمكينهاالسعوديةالجهاتلكافة

اسات) اه،للماجستيرعلميةرسائلعلمية،تقارير–أبحاث–در الدكتور علمية،أوراقو

ات، ات،مؤتمر اتندو اء اعوبر توجيهعلىالعملقبسفيونوكد.العلميةواألجهزةاالختر

اءمجلس بينالتنسيقعلىبالتأكيدهـ1433/10/2وتاريخ44781رقمالتعميمفيالموقرالوزر

الجهاتمشروعاتلديهاالتيالمختلفةالحكوميةالجهات تبادليحققبماالبحثية،و

االستفادةالمعلومات ابةعبرمنهاو (قبس)السعوديةالبحوثلقاعدةاإللكترونيةالبو



ى العالم1. الباحثين المسجلين في مختلف التخصصات على مستو الباحثين وزيادة عدد  .توسيع قاعدة 

النتاج العلمي للباحثين2. .تسجيل 

البراءات3. .تسجيل 

.تسجيل الكتب4.

.تسجيل األجهزة العلمية وإتاحة مشاركتها5.

البحث العلمي 6. (.خاصة–حكومية )تسجيل مراكز 

(لقاءات علمية–ندوات –مؤتمرات)تسجيل النشاطات والفعاليات العلمية 7.

أهداف قبس



شكرًا لكم  

معلومات التواصل

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةالعنوان 

المملكة العربية السعودية-الرياض

11442الرياض 6086ب -صصندوق بريد

0114813301الهاتف -- 0114814455

gdrg@kacst.edu.saبريد إلكتروني


