قواعد الصرف ملشاريع برامج التقنيات اإلسرتاتيجية
يتم اإلنفاق على املشاريع من امليزانية املخصصة للتقنيات اإلسرتاتيجية وتصرف مكافأة
للمشاركني يف املشروع املعتمد حسب إجناز املهام والدور املنوط هبم وفق املادة الثامنة واألربعني
من الئحة شؤون أعضاء هيئة التدريس الصادرة عن جملس التعليم العايل بتاريخ 4148/8/32
هـ ،وتكون املكافآت للمشروع الواحد على النحو اآليت:
 يصرف للباحث الرئيس يف املشروع مكافأة شهرية حبد أقصى ستة آالف لاير. يصرف للباحث املشارك من محلة الدكتوراه مكافأة شهرية حبد أقصى مخسة آالف لاير. يصرف للباحث املشارك من محلة املاجستري أو البكالوريوس مكافأة شهرية حبد أقصىثالثة آالف لاير.
 يصرف ملدير املشروع مكافأة شهرية حبد أقصى ثالثة آالف لاير كبدل إدارة مشروع،على أن يكون حاصل على شهادة حضور دورة تدريبية يف منهجية إدارة املشاريع أو
حاصل على شهادة "مؤهل إلدارة املشاريع" (.)PMP
 يصرف راتب شهري للباحث املتفرغ من طلبة الدكتوراه حبد أقصى مثانية آالف ومئة لايرشهرياً ،ويستحق الراتب على أساس التفرغ الكامل للعمل يف املشروع.
 يصرف ملساعد الباحث املتفرغ من طلبة املاجستري راتب شهري حبد أقصى سبعة آالفلاير شهرياً ،ويشرتط التفرغ الكامل للعمل يف املشروع.
 يصرف لإلداريني واحملاسبني ومساعدي الباحث من طالب املرحلة اجلامعية أو التقنية أواملهنية مكافأة حبد أقصى ( )4011لاير شهرياً.
 يصرف للمستشار من داخل اململكة مكافأة حبد أقصى ( )3111ألفي لاير مقابل كليوم استشارة ,مبا يف ذلك اإلقامة واإلعاشة .وتصرف له تذكرة سفر ذهاباً وإياباَ من
مقر إقامته إىل مقر املشروع على درجة األفق أو مبا يعادل قيمتها.
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يصرف للمستشار من خارج اململكة مكافأة حبد أقصى ( )1111أربعه آالف لاير
مقابل كل يوم استشارة مبا يف ذلك اإلقامة واإلعاشة ,كما تصرف له تذكرة سفر ذهاباً
وإياباً على درجة األفق من مقر إقامته إىل مقر املشروع أو مبا يعادل قيمتها.
يصرف للمحكم مكافأة حبد أقصى ( )3111ألفي لاير لقاء حتكيم مشروع أو تقرير
دوري.
تطبق أي مكافآت أضافية حسب اآلليات اخلاصة باجلهة اليت ينفذ لديها املشروع.
يشرتط لصرف املكافآت للباحث الرئيس والباحثني املشاركني ومدير املشروع اعتماد
التقارير الفنية واملالية الدورية ،كما يشرتط لصرف مكافآت الفرتة األخرية قبول التقرير
املرحلي األخري واعتماد التقرير النهائي للمشروع ،على أن ال يتجاوز عدد املشاريع اليت
يشارك هبا الباحث ثالث مشاريع،وال تصرف مكافآت للباحثني عن فرتات متديد
املشروع.

واهلل املوفق،،،
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