
 2014) لسنة 12تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (

 السياسةرقم  06-ب.ع
 دليل سياسات البحث العلمي

 
 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 النفقات( المباشرة غير التكاليف استرداد معدل
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 التدريس هيئة عضاءأل الوقت وشراء ،)العامة

نائب مدير الجامعة للدراسات العليا : مسؤولالمكتب ال صفحات هذه السياسةعدد  1من  1
 والبحث العلمي

 

  التدريس هيئة عضاءأل الوقت وشراء ،)العامة النفقات( املباشرة غري التكاليف اسرتداد معدل. 6

 عامة نظرة
 التكاليف من العديد هناك ولكن جيداً، فهماً  مفهومة تكون ما عادة الخدمات من وغيرها األبحاث إلجراء المباشرة التكاليف
 ومع. محدد مشروعوال تكون مرتبطة ب واضحة غير تكون والتي األخرى الخدمات أو باألبحاث المرتبطة الهامة األخرى

 غير بالتكاليفتُعرف  مشروعب محددةال غير تكاليفال هذه. مشاريعال لجميع الجامعة تحملهاتو حقيقية التكاليف ذهفه ذلك
 .مباشرةال
 الممولة للمشاريع) لنفقات العامةا( المباشرة غيرترداد التكاليف اس معدل واإلجراءات الخاصة بها هذه السياسة فعرِّ تُ 

 هيئة ألعضاء الوقت شراء طلب عمليةكما توضح . تحصلةالم المالية المبالغ توزيع وكيفية العليا الدراسات وبرامج خارجياً 
 .الخدمية المشاريع أو االستشارات أو البحثية المشاريع بتنفيذ يتعلق فيما وذلك التدريس

 التطبيق مجال
المشاريع الممولة من ) 2 العليا، الدراسات برامج) 1: ، وهيرسوم دفع يتم فيها أنشطة أربع على السياسة هذه تنطبق )1

 التدريبية، الدوراتو المستمر التعليم برامج) 3 المعملية، والتحاليل االختبارات وخدمات واالستشارات، ،الخارج
 رسوم دفع تشمل التي والندوات العمل، ورشو العلمية، المؤتمرات) 4 ،التي يتم فيها تحصيل رسوم العمل وورش
 . فيها لالشتراك تسجيل

 استثناءات )2
 والندوات المؤتمرات تنظيم لدعم الخارجية الرعاية) ب المعملية، األجهزة منح) أ على السياسة هذه تنطبق ال -أ 

ألنشطة المهنية للتعليم ،  د) اومشاريعهم الطلبة أنشطة جميع) ج بالجامعة، تعقد التي االجتماعات أو العمل وورش
 .(بعد البكالوريوس) المستمر

نائب  وأ العلميةللشؤون  المدير نائب إلى لالستثناء طلب أي تقديم يجبباإلضافة إلى الحاالت المذكورة أعاله،  -ب 
 .الجامعة مدير عليه وافقي أن ويجب ،العميد خالل من لبحث العلميل مدير الجامعة

 الهدف
 واألنشطة والخدمات البرامج جميعمن قبل  الجامعة وموارد مرافقالستخدام  مقابل على الحصول في بالحق الجامعة تحتفظ
 .المطلوب قابلالم السياسة هذه وتحدد. الجمهور من رسوم دفع على القائمة

 ةالسياس
 . المشاريع الممولة من الخارجستخدام مرافقها ومواردها في إنجاز الحق في الحصول على مقابل ال لجامعةل
 
 

  



 م2014) لسنة 40تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة 06-ب.ع
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 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 01/09/2014
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 النفقات( المباشرة غير التكاليف استرداد معدل
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 التدريس هيئة عضاءأل الوقت وشراء ،)العامة

نائب مدير الجامعة للدراسات العليا : مسؤولالمكتب ال عدد صفحات اإلجراءات 2من  1
 والبحث العلمي

 

 عضاءأل الوقت وشراء ،)العامة النفقات( املباشرة غري التكاليف اسرتداد معدل - )6السياسة رقم ( إجراءات

 التدريس  هيئة
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 أن يجب ولذلك وحقيقية، كبيرةقيمة  الخدمية والمشاريع والبحثية، التعليمية، للبرامج مباشرةال غير التكاليفتمثل  -أ 

 .للجامعة التشغيلية للميزانيةضاف وتُ ممولين أو الرعاة ال من تسترد

 لعقوداو البحثية والمنح التعليمية، البرامج لجميع الميزانيات ضمن المباشرة غير التكاليف درجتُ  أن يجب -ب 
 في مدرجة تكون أن أيضاً  يجبكما . الحاالت المستثناةفيما عدا  ،خارجياً  الممولة االستشارية والعقود والخدمات
من  الرئيسيالمستفيد  هي أخرىفي الحاالت التي تكون فيها جهة  الباطن من للعقود المخصصة الميزانيات

 المباشرة غير التكاليفاسترداد  معدل، فينطبق الباطن من المتعاقد هي جامعةال تكونوفي الحاالت التي  .تمويلال
 .الرئيسي الممول من لها المخصصة لحصةعلى ا

 

2® ‰bF� œ«œ��« nO�UJ��« �� *«…d�U� 
 :يلي لما وفقاً  مباشرةال غير التكاليف استرداد معدل صنفي -أ 

 .العليا الدراسات برامجل الدراسية الرسوم من المحصلة اإليرادات من% 15 نسبة تستقطع -1
بشرط أن تسمح  المشاريع الممولة من الخارج لعقود المباشرة التكاليف مجموع من% 20 نسبة إضافة يتم -2

 .الجهة الممولة بذلك لوائح
 وكذلك خارجياً  الممولة واالستشارات البحثية للمنح المباشرة التكاليف مجموع من% 40 نسبة إضافة يتم  -3

 .أخرى خدمات أي أو المعملية التحاليل
 مركز خالل من التي يتم تنفيذها التدريبية، والدورات المستمر التعليم برامج عائدات من% 25 نسبة تستقطع  -4

 .المستمر التعليم
 تعقد التي الندوات أو العمل وورش أو المؤتمرات في التسجيل رسوم عائدات من% 15 نسبة تستقطع  -5

 .بالجامعة
 .مشابهة تجارية أنشطة وأي للجامعة التابعة الممتلكات إيجار تاإيراد من% 100 نسبة ستقطعت  -6

يجوز و. المركزي الصندوق مجلس توصية على بناء" المباشرة غير التكلفة" معدل يعدلأو  حددأن ي لمديرجوز لي -ب 
 تقدمها التي الخاصة األنشطة أو المشاريع الممولة من الخارجو لبرامجتخفيض أو إلغاء التكاليف غير المباشرة ل

 .المدير موافقةبشرط  الخيرية المنظمات أو المؤسسات من الممولة أو موظفيها أو االتحادية لحكومةالجامعة ل
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 إلى عقد أوبحثية  منحةفي  إنجازه تم الذي لعملل تكاليف غير المباشرةال من المستردة المالية المبالغ توزيع جوزي -أ 

للدراسات العليا  المدير نائب مكاتب) 2( العمل، تنفيذفيه  تمالذي  المركز أو والكلية القسم) 1: (التالية الوحدات
 االلتزامات ذلك في بما( والتسويق العامة اإلدارة لدعم ، وذلكالعلميةللشؤون  مديرال ونائب ،لبحث العلميوا

 .العليا والدراسات العلمي للبحث) االختراع براءات وتسجيل

 :التالي للجدول وفقاً  المباشرة غير التكاليف من جمعها تم التي المالية المبالغ توزيع يتم -ب 
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 عقدالنوع المنحة/ 
 ف المالية غير المباشرةيلاالتكتوزيع 

مكتب نائب المدير للبحث  الكلية أو المركزالقسم و
 العلمي والدراسات العليا

مكتب نائب المدير 
 للشؤون األكاديمية

  %100 %0 برامج الدراسات العليا
  %60 %40 األبحاث

االستشارات والمشاريع الخدمية 
 األخرى

60% 40%  

 %80 برامج التعليم المستمر
 *مركز التعليم المستمر 50(

 الكلية) 30و%

 20% 

  %50 %50 رسوم التسجيل للمؤتمرات
 %40 %40 %20 أخرى

 .الجامعي الحرم خارج تقع التي المباني في والمنافع والصيانة اإليجار المستمر التعليم مركز يتولى* 
UملحوظةU :عندئذ متعددة، بحثية مراكز أو كليات من نيالرئيسي الباحثين من عدد به العقد أو البحثية المنحة كانت إذا 

 ساعات عدد أو المركز/للكلية المنتميين الرئيسين الباحثين عدد إلى استناداً  بالتناسب المركز/الكلية حصة ميتقس يتم
 .ذلك ينطبق حيثما الساعات، مجموعل بالنسبة أجريت التي التدريب

 التشاور بعد التوزيع نسب تعديل لبحث العلميللدراسات العليا وا ونائب المدير العلميةللشؤون  المدير لنائب يجوز -ج 
 .المركزي الصندوق مجلس مع

 .ينممولال من عليها الحصولحسب الجدول السابق فور  المالية المبالغ توزيع إجراء الجامعة على يجب -د 

4® �JWHK V�«Ëd�« 
 المثال سبيل على( الجامعة لموظفي األخرى االمتيازات إلى باإلضافة واألجور الرواتب تكلفة عنيت لرواتبتكلفة ا -أ 

 المعروف هو وهذا. )خارجياً  ممول مشروعللعمل في  مهامهم األكاديمية تخفيض يتمذين ال التدريس هيئة أعضاء
  ".الوقت شراء" بتكلفة أيضا

 .الكلية أو القسم العلميميزانية  من احتسابها من بدالً أو العقد  البحثية المنحة من الوقت شراءتقتطع قيمة  -ب 
العام  في التدريسي لعبءل معتمدة ساعة 24 الـ من المعتمدة الساعات ددع ةنسبب يكون التدريسي النصاب تخفيض -ج 

 تخفيض تكلفةحتسب تُ و. الجامعة في الكامل الدوام بنظام عملالذي ي التدريس هيئة عضوكلف به يُ الذي  الدراسي
 الراتبمجموع  من نسبةك والمشاريع الخدمية العلمية واالستشارات خارجياً  ةالممول بحاثلأل التدريسي النصاب
 حساب يتم ،الجامعة من الممولة بحاثلألبالنسبة و .عليها يحصل التي واالمتيازات التدريس هيئة لعضو السنوي
 درهم 90,000 أوالمعتمدة  للساعة درهم 15,000على أساس  التدريسي النصاب لتخفيض المالية التكلفة متوسط

 المدير يمكن أن يعدِّلمعينة  بمهامحالة القيام  وفي. تخفيض يوازي ربع العبء التدريسي في عام جامعي كاملل
 .للبحث العلمي والدراسات العليا المدير نائب توصية على بناءً  المعدل هذا

5®  «¡UH�ù«  «¡UM���ô«Ë 
على  الموافقة بشرط كلياً  أو جزئياً المباشرة  غير التكاليف رسوم من البحثية العقود أو المنح بعض إعفاء يجوز -أ 

 ةيعاالر أو الممولة ةالجه من خطابذلك مباشرة في  طلبب أو قترحاتمالتقديم  قبل الجامعة قبل من خطياً اإلعفاء 
 .للمشروع

 والتي المباشرة غير التكلفة رسوم كل أو جزء عن التنازل على الموافقة المركز مدير أو المعنيلعميد ل يجوز -ب 
لشؤون  المدير نائب وأ ،لعلميةللشؤون ا نائب المدير موافقة على الحصول يجبو. المركز أو للكلية تخصص

 أو الكلية حصة تجاوزلإلعفاء من الرسوم ي طلب أي على مديرالو ،في مجالهكل  البحث العلميالدراسات العليا و
 .طلب كل مع واضح تبرير تقديم يجب اإلعفاء حاالت جميع يفو .المركز




