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القواعد المالية التنفيذية التي نص عليها في كل من الدليل اإلجرائي 

 والقواعد المنظمة للمشاريع البحثية

  خمسين ألف لاير ( لاير 05555) التطبيقية ميزانية البرنامج البحثي العام للمشاريع  تتجاوزال

 .ثالثين ألف لاير( لاير 05555)وللمشاريع النظرية 

 أشهر للمشتركين بالمشروع البحثي 6ثي العام بحد أقصى لمدة تصرف مكافآت البرنامج البح. 

  تصرف مكافآت الباحث الرئيس والباحثين المشاركين والمستشارين ومساعدي الباحثين

من الالئحة ( 21)واإلداريين والفنيين بمختلف درجاتهم العلمية حسب ما جاء في المادة 

س التعليم العالي المعتمد بالتوجيه البرقي الموحدة للبحث العلمي والصادرة بموجب قرار مجل

 :هـ؛ وذلك على النحو اآلتي1/0/2021وتاريخ  0050/ب/7الكريم رقم 

للباحث الرئيس من حملة  2155) تصرف مكافأة قدرها ألف ومائتا لاير  -2

 . (الدكتوراه، شهريًّا

تصرف لكل واحد من المشاركين من أعضاء هيئة التدريس مكافأة ألف لاير  -1

شهريًّا للباحث المشارك من حملة الدكتوراه خالل المدة ( لاير2555)  

 .األساسية المحددة في خطة البحث

مكافأة قدرها ثالثون رياال ( الماجستير)تصرف لمساعد الباحث من حملة  -0

وذلك خالل المدة ( لاير شهريًّا 055)عن الساعة الواحدة بما ال يتجاوز ( 05)

 .حث، وبما ال يزيد عن ثالثة مساعديناألساسية المحددة في خطة الب

( 10)تصرف لمساعد البحث من حملة الشهادة الجامعية مكافأة قدرها  -0

ستمائة ( لاير 655)خمسة وعشرون رياالا عن الساعة الواحدة بما ال يتجاوز 

 .لاير شهريا ، وذلك خالل المدة األساسية المحدّدة في خطة البحث

رحلة الجامعية والفنيين والمهنيين تصرف لمساعد الباحث من طالب الم -0

 055)عشرون رياال بما ال يتجاوز ( 15) مكافأة عن الساعة الواحدة قدرها 

أربعمائة لاير شهريًّا، وذلك خالل المدة األساسية المحددة في خطة  (( لاير

   .البحث
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خمسمائة لاير عن ( 055) المدينة مكافأة قدرها يصرف للمستشار من داخل  -6

) كل يوم استشارة على أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد 

 سبعة آالف لاير( 7555

ألف لاير عن ( 2555) يصرف للمستشار من خارج المدينة مكافأة قدرها  -7

يتقاضاه كل يوم استشارة؛ شاملة لإلقامة واإلعاشة على أال يتجاوز مجموع ما 

أربعة عشر ألف لاير وتصرف له تذكرة سفر ( لاير 20555) في العام الواحد

 .ذهاباا وإياباا

ألفا لاير عن ( 1555) يصرف للمستشار من خارج المملكة مكافأة قدرها  -0

كل يوم استشارة؛ شاملة لإلقامة واإلعاشة على أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 

شرين ألف لاير، وتصرف له تذكرة سفر ع( لاير 15555)في العام الواحد 

 .وإياباا ذهاباا 

ال يجوز صرف المكافآت المشار إليها إذا كان الباحث مفّرغاا للعمل في البحث  - أ

 .العلمي

التحكيم بالنسبة إلى مقترح المشروع البحثي المقدّم للدعم ال تتجاوز  مكافأة - ب

من الالئحة ( 07)ة ؛ وفقاا للمادللمرة الواحدةللمحكم الواحد  خمسمائة لاير

 .الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

  لاير 1555ما يتم صرفه على نشر بحث واحد من المشروع مبلغ  يتجاوزال 

  لاير 1555ما يتم صرفه على الرحالت الداخلية مبلغ  يتجاوزال. 

  اتتحكيم استبان -االستبانات –الطباعة )ما يتم صرفه على الخدمات األخرى مثل  يتجاوزال- 

 .لاير 0555مبلغ ............( تحليل إحصائي  -إدخال بيانات  -تحليل عينات

  ال يتم الصرف من ميزانية المشروع البحثي على أجهزة الحاسب اآللي والطابعات وملحقاتها

والبرامج الغير متضمنة داخل عرض المشروع البحثي المقترح ولكن يتم الصرف فقط على 

 .ية األجهزة والبرامج النوع

  لاير من ميزانية المشروع لحساب التحكيم 1555يتم اقتطاع مبلغ. 

 


