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الالئحة المنظمة لكراسي البحث بجامعة سلمان بن عبد العزيز

الحمد هلل رب العالمين ، والصاة والســام على أشرف األنبياء والمرسلين ، 
وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد :

فإن الكراس��ي العلمية ظاهرة تعكس الوعي الحضاري واتس��اع األفق المعرفي لدى األمم المعنية بها 
والمش��جعة لها، وق��د أثبتت االقتصاديات الوطنية أن البحث العلمي أس��اس النهض��ة والتطور، إلى جوار 
متان��ة االقتصاد وقوت��ه، حيث إنه ينقل النظري��ات والمثل إلى عال��م الحقيقة والتطبيق، األم��ر الذي يثمر 
تصحيح المس��يرة، وسد الثغرات ، وسالمة التوجه المعرفي، وهذا ما يفسر االهتمام المتعاظم بكراسي 

البحث العلمي لدى المؤسسات العريقة علميًا .
و إننا في جامعة س��لمان بن عبدالعزيز نحبذ التوسط ، ونستلهم توجيهات قيادتنا الحكيمة في الحرص 
عل��ى الت��وازن المعرف��ي، وحيث إن كراس��ي البحث العلمي��ة لها تلك األهمي��ة الكبيرة بالتج��اور مع األداء 
األكاديم��ي الممي��ز ، لذا أولت إدارة الجامعة ممثلة في وكالتها للدراس��ات العليا والبحث العلمي العناية 
والرعاي��ة له��ذا البرنام��ج الحيوي ، فأنش��ئت لجنة علي��ا تختص بتلك الكراس��ي ، لدعم مس��يرتها وتطوير 
أدائها ومن ش��أنها التواصل المس��تدام مع القطاع الخاص بفئاته المتعددة ، وعلى وجه الخصوص ذات 
االهتمام بالبحث العلمي ، س��عيًا إلش��راكهم في النشاطات والفعاليات البحثية التي ترعاها الجامعة أو 

تشرف عليها .
وضمانًا للدقة وحفظ الحقوق وحس��ن األداء ؛ باش��رت وكالة الجامعة للدراس��ات العليا والبحث العلمي 
بوض��ع الالئح��ة المالية واإلدارية لكراس��ي البحث العلمي الت��ي بين أيدينا ، وبحم��د اهلل تعالى جاءت على 
ي بالمتطلبات الالزمة لإلنش��اء أواًل، ثم اإلدارة واالس��تمرارية . لذا يطيب لي أن أعرب  النحو المْرِضي واْل�ُمَوفِّ
ع��ن تقديري لهذا العمل المبارك ، وش��كري لإلخوة الزمالء معدي هذه الالئح��ة ، متمنيًا  لهم وللجامعة 

مستقباًل واعدًا بكل جديد ومفيد بإذن اهلل .
واهلل الموفق ، ، ،

مدير الجامعة         
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي         
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الحمــد هلل وحــده ، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعده وعلــى آله         
وصحبه ، وبعد :

فإن من الثابت أن تطور األمم ورقيها يعتمد على جملة من األس��باب والروافد التي يمثل البحث العلمي 
أحد أهم مكوناته الرئيسة، إذ يمثل ثاني أولويات الجامعات ، ومن هذا المنظور أعطي  هذا الجانب عناية 
ورعاي��ة خاص��ة، مدعومة بتوجيهات قيادتنا الرش��يدة التي ل��م تأل جهًدا في دعم العديد من كراس��ي 
البحث ومراكزه محليًا وعالمًيا. وهنا تتجلى الحكمة من اش��تمال قرار إنشاء الجامعات على إنشاء وكالة 
الجامعة للدراس��ات العليا والبحث العلمي كما هو الش��أن في جامعة سلمان بن عبدالعزيز التي أسندت 
إدارته��ا إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن محم��د العاصمي حفظه اهلل، المعروف بحرصه على الجودة 
واإلتقان، واالرتقاء بكافة وحدات الجامعة سعيًا منه لجعلها متميزة وفي مصاف أخواتها من الجامعات 
الس��عودية الرائ��دة . وكان م��ن الخط��وات العملية لتحقيق ذلك إنش��اء اللجن��ة العليا لبرنامج الكراس��ي 
العلمية تحت رئاس��ته وفقه اهلل ، ثم التوجيه بإعداد الئحة إدارية ومالية للكراسي العلمية ، فعمل نخبة 
م��ن أكاديمي��ي الجامعة على إعدادها حتى ج��اءت على النحو الذي نجده بين أيدين��ا ، وصدرت الموافقة 

عليها بموجب قرار رقم240/أ وتاريخ  1433/2/6ه� .
وكم��ا هو واضح من بنودها فقد اس��تلهم فريق العمل التجارب المحلي��ة والعالمية ، وصاغوها في إطار 
م رؤي��ة واضحة، وتصورًا مناس��بًا لما ينبغي أن تك��ون عليه الكراس��ي العلمية في  تنظيم��ي س��لس، ُيَقدِّ

الجامعة من حيث اإلنشاء والتمويل واإلدارة واالستمرارية .
وإني ألرجو أن يكون لالئحة صدى لدى رجال األعمال ومؤسس��ات القطاع الخاص، ومن ثم إسهام عملي 
فاعل في النش��اط البحثي للجامعة ، وخصوصًا في المجاالت الت��ي تعود بالنفع على المجتمع واألجيال 

القادمة .
واهلل الموفق ، ، ،

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي       
أ.د. عوض بن خزيم األسمري       
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تحتــوي هذه الائحة على القواعد المنظمة ألعمال الكراســي البحثيــة بالجامعة، ويمكن عرض 
بنود هذه الائحة على النحو التالي :

        مادة )1( التعريفات  :

• ُيقص��د بالكلمات والعبارات اآلتية حيثم��ا وردت في هذه الالئحة المعاني والمدلوالت الموضحة أمام 	
كل منها :

برنامج كراســي البحث : برنامج يعنى بإنش��اء كراس��ي البحث وإدارتها، ويتضمن رؤية ورسالة وأهدافًا . 1
يسعى إلى تحقيقها من خالل كراسي البحث .

اللجنة العليا لبرنامج كراســي البحث : مجموعة من األفراد ذوي الخبرة،تكون لهم مهمات محددة . 2
ف��ي وضع السياس��ة والضوابط العامة لتس��يير برنامج كراس��ي البح��ث ، وفقا لسياس��ات وتوجهات 

الجامعة .
وحــدة اإلشــراف على برنامج كراســي البحث : وح��دة إدارية ترتب��ط بوكيل  الجامعة للدراس��ات العليا . 3

والبحث العلمي ، و تشرف على برنامج كراسي البحث ، وتقوم بمهام إدارية ومالية وإعالمية وفنية.
كرســي البحــث : وحدة بحثية تنش��أ في الجامعة بمش��اركة ودع��م المجتمع، وتجم��ع بين الخبرات . 4

المحلي��ة والعالمي��ة بهدف تب��وء الجامعة مكان��ة عالمية متميزة ف��ي مجاالت العلوم والهندس��ة 
والصحة والدراسات اإلنسانية وغيرها من فروع المعرفة . ويستهدف دعم االقتصاد الوطني القائم 

على المعرفة وخدمة المجتمع ، وقد يكون هذا الكرسي دائمًا أو مؤقتًا أو وقفيًا . 
- كرسي البحث المؤقت : كرسي يتم تمويله لمدة ال تقل عن سنتين وال تزيد عن أربع سنوات .  

- كرسي البحث الدائم : كرسي يتفق على تمويله لمدة ال تقل عن خمس سنوات .   
- كرسي البحث الوقفي : كرسي يتم تمويله من ريع وقفي وليس له نهاية محددة .  

المشــرف على كرســي البحــث : عضو هيئ��ة تدريس له إنت��اج بحثي متمي��ز في مجال الكرس��ي ،يتم . 5
ترش��يحه من قب��ل وكيل الجامعة  للدراس��ات العليا والبحث العلمي ليكون المس��ئول عن الش��ئون 

العلمية و المالية واإلدارية والفنية للكرسي .
أســتاذ الكرســي : باحث متخصص له إنتاج بحثي متميز واهتمامات علمية رائدة في مجال الكرس��ي، . 6

ويكون له الدور الرئيس والفاعل في تس��يير الش��ئون العلمية للكرس��ي بالتعاون مع المش��رف على 
الكرسي .
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الممــول : فرد أو جماعة أو مؤسس��ة تتبرع بمنحة نقدية أو عينية لتأس��يس كرس��ي بحث��ي أو أكثر ،أو . 7
تمويل كرسي أو كراسي بحثية قائمة .

المشاريع البحثية : البحوث والدراسات واالستشارات التي ينفذها أو يشرف على تنفيذها الكرسي . . 8

        مادة )2(  الرؤية :

• إث��راء المعرفة النظرية والعملية، وتعزيز جهود الجامعة في دعم التنمية الوطنية ،وإرس��اء مجتمع 	
المعرفة ، وتأسيس شراكة إستراتيجية محلية وعالمية .

        مادة )3( الرسالة :

• إنش��اء كراس��ي بحث متميزة ، واس��تثمار الخبرات والكفاءات العلمية لدى الجامعة 	
لالرتق��اء بمكانته��ا ودعمه��ا ف��ي الوصول إل��ي الري��ادة والتمي��ز المحلي 

والعالم��ي ، مع استش��راف قضاي��ا المجتمع، واإلب��داع في طرح 
حلولها .
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        مادة )4( األهداف :

المس��اهمة ف��ي التميز العلمي واإلبداع واالبت��كار والتطوير في مختلف العل��وم والمعارف بمختلف . 1
التخصصات بالجامعة والسعي لتطويرها .

دعم مسار التميز العلمي والبحثي واإلثراء المعرفي بالجامعة والمملكة العربية السعودية .. 2
 المساهمة في نقل وتوطين التقنية الحديثة .. 3
ابتكار س��بل فاعلة لتحقيق الشراكة بين الجامعة ومؤسس��ات المجتمع، وتحقيق تبادل بناء  وفاعل . 4

بينهما .
االستثمار األمثل للكفاءات والموارد البشرية والمرافق والتجهيزات المتاحة لدى الجامعة، وتوظيفها . 5

في خدمة المجتمع .
نشر بحوث علمية متميزة في أوعية نشر عالمية مرموقة .. 6
دع��م برامج الدراس��ات العليا وتعزي��ز قدراتها على صنع جي��ل من الباحثين المؤهلي��ن وفق المناهج . 7

والمخرجات العلمية الحديثة .
إنشاء برامج علمية بحثية وتطبيقية متخصصة تسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة .. 8
اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة .. 9
ربط البحث العلمي في الجامعة بحاجات المجتمع وحل مشكالته ومعالجة قضاياه .. 10

        مادة )5( آليات تحقيق كراسي البحث ألهدافها :

دعم المعرفة العلمية المتخصصة من خالل التأليف والترجمة .. 1
تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة .. 2
 تقديم الخدمات االستشارية المتخصصة .. 3
اس��تقطاب طالب الدراس��ات العليا المتميزين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية من خالل . 4

عدد من المنح الدراسية .
استقطاب باحثين وعلماء متميزين في مجال كرسي البحث .. 5
عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع جامعات ومراكز بحوث عالمية رائدة في مجاالت كرسي البحث .. 6
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دعم الشراكة مع القطاعين العام والخاص في مجاالت كراسي البحث، واالستثمار األمثل لعالقات . 7
الجامعة مع قطاعات ومؤسسات المجتمع .

إقامة ندوات و ورش عمل ومجموعات بحث و مؤتمرات بالتعاون مع وحدات الجامعة المختلفة .. 8

        مادة )6( مدة كراسي البحث :

م��دة عمل الكرس��ي ال تقل عن س��نتين م��ن تاريخ إنش��ائه، كما يجوز تمويل كرس��ي البح��ث لمدة أطول 
باالتفاق والتنسيق مع الممول .

        مادة )7( مجاالت كراسي البحث :

تنش��أ كراس��ي البحث في مج��االت العل��وم التي تنضوي تح��ت اختصاص��ات الجامعة 
واالهتمامات المعرفية التي تخدم رسالتها وأهدافها، وتحقق رغبات الجهات 

الممول��ة، وتدع��م جه��ود الجامع��ة في تنمي��ة االقتص��اد الوطني 
المبني على المعرفة . 
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        مادة رقم )8( امتيازات ممولي كراسي البحث :

تمنح الجامعة االمتيازات التالية للجهة الممولة لكراسي البحث :
تسمية كرسي البحث باسم الممول سواء كان فردا أو مؤسسة ما لم يتنازل الممول عن حقه في ذلك .. 1

التغطية اإلعالمية بإنشاء كرسي البحث بالجامعة .. 2
منح الممول مقعدًا واحدًا في برامج الدراس��ات العليا بالجامعة س��نويًا لمن تنطبق عليه شروط القبول، . 3

باإلضافة إلى منحه مقعدين في المرحلة الجامعية لمن تنطبق عليهم شروط القبول وتكون المنحة 
لهذه المقاعد خالل مدة بقاء الكرسي واستمراريته . 

للممول توجيه بعض مهام الكرسي للعناية بالقضايا التي تدخل ضمن اهتماماته البحثية بما ال يتعارض . 4
مع األهداف المحددة في  الالئحة المنظمة لكراسي البحث .

وضع اسم الممول في السجل الذهبي للجامعة .. 5
للممول ترش��يح عض��و واحد من أعضاء الفريق العلمي للكرس��ي الذي يموله من بين األش��خاص الذين . 6

تنطبق عليهم الشروط .
وضع اسم الممول على المختبرات والمساحات التي تخص الكرسي وإظهار اسمه في مختلف الفعاليات . 7

واألنشطة العلمية ذات العالقة بالكرسي وفقا لألنظمة والتعليمات المتبعة بالجامعة .
يجوز للجامعة أن تمنح  الممول حق االستفادة من أية  نتائج للبحوث والدراسات المرتبطة بكرسي البحث.. 8
   منح الممول درع الجامعة الخاص بداعمي كراسي البحث .. 9
التنويه باس��م الممول في البحوث والدراس��ات العلمية المنش��ورة في المجالت العلمية،وكذا الندوات . 10

واللقاءات العلمية والمؤلفات التي يتم إنجازها تحت مظلة الكرسي .
تكريم الممول بأية وسيلة أخرى تقترحها اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث .. 11

        مادة )9( تشكيل اللجنة العليا  لبرنامج كراسي البحث :

ُتشكل اللجنة  العليا لبرنامج كراسي البحث من سبعة  أعضاء  على النحو التالي :
• مدير الجامعة ) رئيسًا ( .	
• وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ) نائب الرئيس (	
• مشرف وحدة اإلشراف ) أمينًا ( .	
• أربعة أعضاء يتم  اختيارهم من ِقبل  رئيس اللجنة العليا أو نائبه على أن يكون واحدًا منهم مش��رفًا 	
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عل��ى أحد كراس��ي البحث ف��ي الجامعة،ولرئي��س اللجنة دعوة من ي��راه لحضور اجتم��اع اللجنة بما 
يحقق أهدافها .

        مادة )10( مهام اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث :

رسم السياسة العامة لكراسي البحث بالجامعة .. 1
إقرار الضوابط المنظمة لسير أعمال كراسي البحث .. 2
إقرار تقارير األداء لكراسي البحث .. 3
إقرار الميزانية السنوية للكراسي والموافقة على حسابها الختامي .. 4
تعيين مراجع حسابات وتحديد مستحقاته المالية )محاسب قانوني( .. 5
اقتراح التعديالت على الالئحة المنظمة لكراسي البحث وعرضها على مجلس الجامعة إلقرارها .. 6
إقرار آلية اختيار المشرفين على كراسي البحث .. 7
دراس��ة ما يحال إليه��ا من موضوعات تخص كراس��ي البحث وإب��داء المرئيات . 8

بشأنها .
تقديم تقرير سنوي مفصل لمجلس الجامعة يوضح فيه . 9

أه��م اإلنج��ازات التي ت��م تحقيقها ف��ي برنامج 
كراسي البحث .
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        مادة )11( اجتماع اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث وآلية انعقادها :

• تجتم��ع اللجنة بصفة دورية أو حس��ب الحاجة بناء على دعوة من رئيس��ها أو من ينوب عنه , وال يصح 	
اجتماعها إال بحضور ثلثي األعضاء وتصدر قراراتها باألغلبية,وفي حالة تس��اوي األصوات يرجح الجانب 

الذي فيه الرئيس .

        مادة )12( مكافآت اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث :

• يحدد مجل��س الجامعة مكافآت  أعض��اء اللجنة العليا لبرنامج كراس��ي البحث والمكافآت 	
والحوافز األخرى بناء على توصية اللجنة  العليا لبرنامج كراسي البحث .

        مادة )13( مهام رئيس اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث :

رئاسة اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث .. 1
إقرار ترشيح مشرف وحدة اإلشراف و المشرفين على كراسي البحث .. 2
اعتماد الباحثين ومساعدي الباحثين والفنيين واإلداريين المقترحين من قبل وكيل الجامعة . 3

للدراسات العليا والبحث العلمي .
اعتماد البحوث والتقارير المرفوعة من قبل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي . 4
اعتماد المصروفات الخاصة بالتجهيزات والمعدات وخالفه .. 5

        مادة )14( وحدة اإلشراف على برنامج كراسي البحث :

• ُتش��كل وحدة إدارية لإلش��راف الع��ام على برنامج كراس��ي البح��ث ترتبط بوكي��ل الجامعة 	
للدراس��ات العليا والبحث العلمي وتقوم بمهام إدارية ومالية وإعالمية وفنية، وتسير أعمال 

الوحدة من خالل مشرف لها .

        مادة )15( المشرف على كرسي البحث :

• يت��م اختيار المش��رف على كرس��ي البحث من أعض��اء هيئ��ة التدري��س ذوي العالقة بمجال 	
الكرس��ي وفقا آللية محددة تقرها اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث وتتمثل مهامه في 
صياغ��ة رؤية واضحة للكرس��ي ووضع الخطط العملي��ة لتنفيذ هذه الرؤية، وهو المس��ئول 
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عن الش��ؤون العلمية والفنية واإلدارية والمالية لكرسي البحث وإعداد التقارير والتواصل مع 
وحدة اإلش��راف في البرنامج، وتصرف مكافأة مالية ش��هرية للمش��رف على كرس��ي البحث 

على النحو التالي :
- استاذ      7000 ريال      - استاذ مشارك      6000 ريال   - استاذ مساعد      5000 ريال

• ويج��وز للجنة العليا أن تزيد المكافأة بنس��بة 50% إذا كانت طبيعة العمل بالكرس��ي مرتبطة 	
بأجهزة ومعدات واختبارات معملية .

        مادة )16( أستاذ الكرسي :

• يتم اس��تقطاب أس��تاذ كرس��ي متخصص يحمل درج��ة الدكت��وراه أو مايعادله��ا، وله إنتاج 	
بحث��ي متميز واهتمامات علميه رائدة في مجال الكرس��ي، ويكون ل��ه الدور الرئيس والفاعل 

مع المش��رف على الكرس��ي في تس��يير الش��ؤون العلمية للكرس��ي، وفي حالة عدم 
التمكن من استقطاب أستاذ كرسي متفرغ يتم االستعانة بأستاذ كرسي غير 

متفرغ،وتحدد امتيازات والتزامات أس��تاذ الكرس��ي ف��ي العقد المبرم 
معه بعد إقرارها من رئيس اللجنة العليا للبرنامج ويتم توقيع 

العقد من ِقب��ل مدير الجامعة أو م��ن يخوله و تحمل 
االلتزام��ات المالي��ة لتل��ك العقود عل��ى برنامج 

استقطاب المتميزين في الجامعة .
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        مادة )17( الباحثون ومساعدو الباحثين والفنيون واإلداريون :

•  وفقًا لما يراه المش��رف على الكرسي ويقره رئيس اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث،يتم 	
اس��تقطاب باحثين ومساعدي باحثين وفنيين وإداريين من داخل وخارج الجامعة ممن لهم 
اهتمام��ات بحثية تقع ضمن نطاق أهداف الكرس��ي، ويتم تحدي��د امتيازاتهم والتزاماتهم 
بعق��ود ُتب��رم معهم وف��ق برنامج اس��تقطاب المتميزي��ن بالجامعة أو من خ��الل الوظائف 

المتاحة في الجامعة لهذا الغرض .

        مادة )18( طالب الدراسات العليا :

• يتم استقطاب عدد من الطالب المتميزين السعوديين وغير السعوديين  لمواصلة دراساتهم 	
العليا لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه وإجراء البحوث في مجال الكرسي . 

  
        مادة )19( االستشارات ) أفراد ومؤسسات وهيئات علمية ( :

• يمكن االستعانة بمستشار أو أكثر ممن يزخر رصيدهم البحثي بمساهمات عالمية في مجال 	
الكرس��ي أو بمؤسسات أو هيئات علمية متميزة، ويتم االتفاق مع تلك الجهات بعقود بحثية 
أو خدمي��ة وتحدد فيها امتيازاتهم والتزاماتهم )المهمة المطلوبة والمدة( ويتم توقيعها 
من ِقبل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بعد إقرارها من رئيس اللجنة العليا 

لبرنامج كراسي البحث .

        مادة )20( مصادر تمويل كراسي البحث :

تتنوع مصادر التمويل لتشــمل منظومة متكاملة من قنوات الدعم االجتماعية،واالســتثمارية، والرسمية، 
والمحلية والدولية ، مثل :

التمويل الذي يقدمه داعمو كراسي البحث من المؤسسات واألفراد والهيئات والشركات . . 1
الدعم الذي يمكن أن يخصصه صندوق التعليم العالي .. 2
التبرعات، والهبات، والوصايا، واألوقاف التي تقدمها المؤسسات واألفراد لكراسي البحث .. 3
4- م��ا تخصصه الجامعة لدعم كراس��ي البحث الموجودة بها م��ن ميزانيتها أو من عائدات . 4

الوقف لديها .
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التمويل الذاتي الناشئ عن أنشطة وبرامج كراسي البحث كالدراسات واالستشارات والتدريب . 5
وخالفه مما يقدمه الكرسي .

        مادة )21( الحد األدنى لتمويل كراسي البحث :

يحدد الحد األدنى لتأسيس كرسي البحث على النحو التالي :
كرسي البحث المؤقت : ثالثة ماليين ريال )3000000 ريال( .. 1

كرسي البحث الدائم أو الوقفي: خمسة ماليين ريال )5000000 ريال( .. 2

ويكون الدفع وفقًا إلحدى الخيارات التالية :
يدفع المبلغ اإلجمالي مقدما للفترة المعتمدة لتمويل كرسي البحث .. 1

تدفع التكلفة اإلجمالية لكرس��ي البحث على دفعات طيلة فترة تمويل الكرسي, . 2
بحيث يدفع 50% من إجمالي التمويل المقدم للكرس��ي في السنة األولى، 

ويوزع باقي المبلغ على الس��نوات المتبقية بناًء على ما يتفق عليه 
الطرفان في العقد .

العلي��ا                               . 3 اللجن��ة  تراه��ا  أخ��رى  تموي��ل  خي��ارات  أي 
لبرنام��ج كراس��ي البح��ث مناس��بة وفق��ًا 

لظروف الممول .
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        مادة )22( قبول التبرعات :

للجنة العليا لبرنامج كراسي البحث قبول التبرعات النقدية والعينية والمنح والوصايا واألوقاف . 1
المحددة لتمويل كراسي البحث وفقا لألنظمة المعمول بها .

تودع التبرعات والمنح والوصايا وعائدات األوقاف في حس��اب مستقل باسم برنامج كراسي . 2
البحث بالجامعة, وذلك في أحد المصارف المحلية .

        مادة )23( اعتماد الصرف على كرسي البحث :

• يت��م الصرف من حس��اب كراس��ي البح��ث وفقًا لألغ��راض المحددة ف��ي مش��روع الميزانية 	
التقديري��ة المعتمدة لكل كرس��ي, بموافقة رئي��س اللجنة العليا لبرنامج كراس��ي البحث أو 

نائبه وذلك بموجب مستندات رسمية, ويخضع الصرف لقواعد الرقابة المالية بالجامعة .

        مادة )24( الرقابة على الصرف لكرسي البحث :

• يق��وم المراقب المالي بفح��ص ومراجعة الس��جالت المالية الخاصة بكرس��ي البحث دوريًا, 	
ويرفع تقريرًا بذلك لرئيس اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث .

        مادة )25( المخصصات المالية للجامعة من كرسي البحث :

يخصص 20% من أصل مبلغ التمويل وفقا لألنظمة المالية المعمول بها على النحو التالي :

10 % للجامعة .. 1
5 % لبرنامج كراسي البحث .. 2
5 % لتغطية نفقات إدارة الكرسي .. 3
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         مادة )26( ميزانية كرسي البحث :

د من قبل المشرف على الكرسي وتشمل . 1 ُعد لكل كرس��ي بحث ميزانية تقديرية س��نوية ُتعِّ
أوج��ه اإلنف��اق المتوقعة , وتكون في حدود المبالغ المخصصة للكرس��ي في تلك الس��نة , 
وذلك قبل بداية الس��نة المالية بما ال يقل عن ثالثة  أشهر, تمهيدا للمصادقة عليها من قبل 

رئيس اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث .
يجب أن يكون الصرف في حدود الميزانية المعتمدة للكرسي .. 2
يج��وز أثناء الس��نة المالي��ة إجراء مناق��الت بين بن��ود المصروفات , كم��ا يجوز زي��ادة إجمالي . 3

تقدير المصروفات,س��واًء باس��تحداث بنود للصرف لم تكن مدرجة ف��ي الميزانية التقديرية 
أو زي��ادة اعتم��ادات بن��ود واردة ف��ي الميزاني��ة التقديرية,وذل��ك باقت��راح م��ن المش��رف على 

الكرسي،وموافقة رئيس اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث .

        مادة ) 27( مصروفات كرسي البحث :

) أ ( تخصص س��لفه دائم��ة ال تتجاوز مائتين وخمس��ين ألف ريال 
)250.000 ريال (  باس��م المش��رف على الكرسي، تستخدم 

للصرف على شراء األجهزة والمعدات ، وتسهيل 
التش��غيلي������ة  الكرس������ي  أعم��ال 

واإلدارية .
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)ب( يخصص مبلغ تمويل كرسي البحث لتغطية التكاليف التالية :

الرواتب والمكافآت والبدالت وفقًا لما تقرره الالئحة المالية التي تنظم عمل الكرسي . . 1
البحوث والدراسات التي تخدم أهداف الكرسي والغرض الذي أنشئ من أجله . . 2
الندوات وورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تخدم أهداف الكرسي .. 3
التجهيزات البحثية الالزمة التي يحتاجها عمل الكرسي . . 4
المصروفات التشغيلية واإلدارية الالزمة لتسيير أعمال الكرسي . . 5
االشتراك في الدوريات العلمية المتخصصة وقواعد البيانات العلمية . . 6

        مادة ) 28 ( أحكام عامة :

ت��ؤول ملكية األجهزة والمعدات وكافة الممتلكات المتعلقة بكرس��ي البحث إلى الجامعة . 1
في نهاية عمل الكرسي أو توقفه ألي سبب من األسباب .

يت��م إب��رام عقد بين الجامعة والممول إلنش��اء كرس��ي بح��ث يحدد فيه الهدف من إنش��اء . 2
الكرسي ومدته ومقدار الدعم المادي أو العيني الممنوح .

م��ع مراع��اة ما ورد ف��ي المادة )8( من ه��ذه الالئحة؛ يلت��زم الممول بتمويل الكرس��ي وفقًا . 3
للعقد المبرم معه, وفي حال التوقف عن التمويل أو عدم دفعه لس��بب غير مبرر،  يس��قط 

حق الجهة الممولة فيما يخص جميع أو بعض المزايا الممنوحة لها من قبل الجامعة .
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه الالئحة يطبق بشأنه اللوائح والقواعد التنفيذية المعمول . 4

بها في الجامعة .
يعمل بهذه الالئحة اعتبارًا من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة, ويلغى ما يتعارض معها .. 5
تؤول المبالغ المالية غير المصروفة الخاصة بكرس��ي البحث إلى حساب الجامعة في نهاية . 6

عمل الكرسي أو توقفه ألي سبب من األسباب .
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