ضوابط عامة لميزانية المشروع البحثي-:
يتم إعداد ميزانية المشروع وفقا للشروط اآلتية -:
 .1يتم اعتماد ميزانية املشروع وفق برنامج الدعم البحثي املعلن عنه من قبل العمادة.
 .2حتدد مكافآت القوى العاملة (باحثون-مساعدون-مستشارون) وفق املادة الثانية عشرة من الالئحة املوحدة
للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية الصادرة بقرار جملس التعليم العايل رقم (1111/11/2هـ) املتخذ يف
اجللسة (العاشرة) جمللس التعليم العايل املنعقدة بتاريخ 1111/2/6هـ.
 .3أال يتجاوز إمجاىل ميزانية مجيع العاملني باملشروع البحثي  %11من امليزانية اإلمجالية للبحث  .وميكن أن
يستثىن من هذه القاعدة كل مقرتح ،أو مشروع يقدم مربرات قوية ،وأيضا املقرتحات اليت تعتمد على القوى
البشرية .
 .1اليتم اجلمع بني مكافأتني يف مشروع واحد ألي من املشاركني يف الفريق البحثي.
 .5جيب أال يزيد إمجاىل تكلفة بند ورش العمل عن  50111لاير ،ويستثىن من ذلك املشاريع اليت تعتمد على
ورش العمل والدورات التدريبية وحبد أقصى  11111لاير.
 .6تكون األجهزة املدعومة من ميزانية البحث ملكاً للعمادة وتكون يف عهدة الباحث الرئيس خالل فرتة البحث
 .وبعد انتهاء املدة تؤول ملكية األجهزة للكلية املستفيدة.
 .7يتم تأمني األجهزة وفق نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية.
 .8ال يتعدى بند التدريب بامليزانية ،سواء كان داخل اململكة أو خارجها  110111لاير مبا يف ذلك التذاكر على
أن يعد برنامج تفصيلي عن الدورات التدريبية عند تقدمي املقرتح .جيب أال تزيد تكلفة بند املؤمترات عن
 110111لاير يف السنة مبا يف ذلك التذاكر ويشرتط أخذ موافقة العمادة على املشاركة.
 .1جيب أال تزيد ميزانية بند الرحالت الداخلية عن  1111االف لاير طوال فرتة املشروع على أن يعد برنامج
تفصيلي عن الرحالت (جهة الرحلة  -عدد املشاركني  -عدد األيام – التكاليف )
 .11جيب أال تزيد أجور النشر عن  2111لاير خالل مدة املشروع.
 .11تقوم العمادة بدفع املبالغ املخصصة للمنحة على دفعات يتم حتديدها يف العقد وفق برنامج الدعم.
 .12للعمادة حجز مكافأة أي من الباحثني حال وجود متعلقات فنية أو مالية على أحدهم يف حبوث أخرى.
 .13جيــوز للعمــادة اســرتجاع مجيــع مكافــآت الباحــث ال ـرئيس/البــاحثني املشــاركني الــيت وــرفها أو جــزء منهــا يف
احلاالت التالية:
 إذا تبني أن هناك عمالً حبثيـاً مشـاًاً (جاريـاً أو منتهيـاً ) للبحـث املـدعوم ،والفريـق البحثـي أو أحـد
أعضائه على علم بذلك.

 اعتـذار الباحــث الـرئيس أو البــاحثني املشـاركني عــن عــدم االسـتمرار يف البحــث بـدون ذكــر مــربرات
مقنعة.
 .11تعد امليزانية التفصيلية املعتمدة من قبل العمادة هي امليزانية اليت يتم العمل مبوجبها يف حالة استكمال النواحي
الفنية ،وتوفر املبالغ املخصصة للصرف على البحث.

