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أوال  :إجرإءإت تقديم وقبول إلمنحة إلبحثية
 1-1إلمقدمة
يرتبط دليل تقديم المقترح وسي ي يييلسي ي ييلر المه وا ار ات بللقواعد المتبعة في الكلية وسي ي يييلسي ي ييلت ل
الخلصي ي يية بللتقدم للمه ا كمل اه ي دد األدوار والمس ي ي ي وليلر عن إدارة االتفلقلر الممولة داخليًل

وخلر يلً.

 2-1تقديم إلمقترح
يكمل البل ث الرئيس المقترح الب ثي والموازهة واسي ي ي ي ي ييتملرة اإل للة لطلب المه ة أو المه قبل
الشروع في ال صول على الموافقلر المطلوبة.

 3-1إستمارة إإلحالة
اسي ي ييتملرة اإل للة مي قلئمة تفصي ي يييلية تبين المعلوملر الرئيسي ي ييية عن المقترح .وفيمل يلي بعض
الشروط التي ي ب أخذمل بعين االعتبلر بشأن استملرة اإل للة:


يكشي ي ييح البل ث الرئيس فيمل إذا كلن ل أو أي من العلملين في المشي ي ييروع الب ثي أو
أي عض ي ي ييو من أفراد أسي ي ي يرت

تى الدر ة الرابعة مص ي ي ييل ة مللية في أي كيلن يرعى

الب ث .واذا كلن األمر كذلك ي ب أن يمأل البل ث الرئيس اس ييتملرة كش ييح تض ييلرب
المصلل ا وفق الهموذج المعد لذلك.


ي ص ييل البل ث الرئيس على موافقة رئيس القس ييم المعهي بللهس ييبة للمش ييلركين بللب ث
ممن وردر أسمل مم في استملرة اإل للة.



ي كد البل ث الرئيس في االسي ييتملرة أن المقترح المقدم ال يهت ك السي يييلسي ييلر والمبلد
الم سسية وتلك المتبعة في



ة التمويل.

يشي ييير البل ث الرئيس على ه و واض ي ي إلى أي متطلبلر خلصي يية كتعديل المكلن أو
اإلضلفلر المكلهية أو المبللغ المقلبلةا ومل إلى ذلك.

2

 4-1مرإجعة رئيس إلقسم
أ  -ي ار ع رئيس القس ي ييم كل واهب المقترح .ويقرر مل إذا كلن المقترح س ي ييي ثر في قدرة القس ي ييم
على أدا مس ي وليلت الرئيسيية ت لا الطلبةا أم الا ويقوم بللتوقيع على اسييتملرة اإل للة في للة

الموافقة مبيهل:


إن كلن للبل ث الرئيس والقسم القدرة على تهفيذ المشروع على ه و هل

وذلك بتوفر

الوقر الكلفي بمل ال ي ثر على سير العملية التعليمية بللقسم.


إن كلن الموظفون والمرافق المطلوبة للهشلط الب ثي المقترح ال يتعلرض مع سيلسلر
القسم والكلية.



إن كلن هشلط المقترح ال يتعلرض مع قدرة الكلية على تلبية مس وليلت ل الرئيسة ه و
الطلبة.

ب  -في للة رغبة عضي ييو ميئة التدريس المشي ييرح أو المشي ييلرك في المشي ييروع الب ثي بتخفيح
عبئ التدريس يييا ي ب أن يقوم رئيس القس ييم بت ديد الس ييلعلر التي يمكن تخفيضي ي ل من العب

التدريسي ي ي ييي في كل فصي ي ي ييل د ارسي ي ي ييي لعضي ي ي ييو ميئة التدريس بمل ال ي ثر ذلك على قيلم القسي ي ي ييم
بمس وليلت ه و الطالبا ورفع توصية بذلك للعميد.
ج  -في للة عدم موافقة رئيس القسي ييم على المقترح يقوم بعر لع لعضي ييو ميئة التدريس مرفقًل
بللمبررار التي أدر لعدم الموافقة.

 5-1مرإجعة إلعميد


يقرر العميدا بهل على توصية رئيس القسم:
 إن كلن هشي ييلط المقترح ال يتعلرض مع قدرة الكلية على تلبية مسي ييئوليلت ل الرئيسي ييية ه والطلبة.
 أن مقليضيية وقر عضييو ميئة التدريس المشييلرك في المشييروع الب ثي ال تتعلرض معسيلسة الكلية.



يقرر العميدا بهل على توصي ييية إدارة الش ي ي ون المللية إن كلهر الموازهة والرواتب وتوظيح
الموظفين ال لليين أو المقتر ين مهلسبة للكلية.



التوقيع على استملرة اإل للة في للة الموافقة.



في للة عدم الموافقة يقوم العميد بعر لع المقترح للقسيم العلمي مرفقلً بللمبررار التي أدر

لعدم الموافقة.
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 6-1مرإجعة مكتب إلبحث إلعلمي
يقوم مكتب الب ث العلمي بمل يلي:


م ار عة الموازهة اله لئية لضي ي ييملن أه ل قيقية وضي ي ييملن أن التكلليح غير المبلش ي ي يرة
والمزايل اإلضلفية ص ي ة.



م ار عيية تبرير الموازهيية واأل از األخرى المقييدميية من قبييل البييل ييث الرئيسا بمييل ال
يتعلرض مع السيلسلر واإل ار ار المتبعة في الكلية و ة التمويل.



التأكد من أن ميع المشي ييلركين في المشي ييروع الب ثي قد اسي ييتوفوا الموافقلر المس ي يبقة
الالزمة للتقديم.



التأكد من تملشي المقترح المقدم مع سيلسلر الكلية وال ة المله ة.

يقوم مكتب الب ث العلمي بللم ار عة اله لئية السي ي ي ي ي ييتملرة اإل للة وطلب المه ة لكل مقتر لر
المه واال تفلظ بهسخة مه ل.

 7-1سلطة توقيع إلمقترح


ي ب تقديم كل مقتر لر المه الب ثية من خالل مكتب الب ث العلمي بللكلية بعد أخد
اإلذن من العميدا وي ب م ار عة كل مقتر لر المه ا س ي يوا الكتروهية أو الورقيةا واقرارمل

من قبل مكتب الب ث العلمي قبل إ للت ل إلى

ة التمويل.

 8-1إلموعد إلنهائي لتقديم إالستمارة إلى مكتب إلبحث إلعلمي
ي ب تقديم هسخة مطبوعة من المقترح واستملرة اإل للة موقعة من كل األطراح لمكتب الب ث
العلمي قبل خمسة أيلم عمل على األقل من الموعد اله لئي للتقديم لغرض الموافقة.

 9-1موإفقة عمادة إلشؤون إالكاديمية


تتولى العملدة تقديم التوقيع الم س ي يسي ييي الرسي ييمي على اسي ييتملرة إ للة المقترح وطلب
المه ة .وبللهسي ي ي ييبة لتقديم المقتر لر غير االلكتروهية تتولى العملدة ارسي ي ي ييلل المقترح
بللبريد ويشييترط أن يكون اسييتالم المقترح قبل اسييبوعين من تلريس االسييت قلق الم دد
من ال ة الممولة.



ي ق للعم ييلدة أن تفوض مكت ييب الب ييث العلمي والب ييل ييث الرئيس لتق ييديم المقترح
الكتروهيل .على أن ي تفظ مكتب الب ث العلمي بلسييتملرة اإل للة األصييلية التي تمر
الموافقة علي ل وهسخة من كل اال ار ار التي قدمر إلكتروهيل.
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ثانياً :إدارة المنحة البحثية:
 1-2منح إلقبول وإلتفاوض


تُمه المه أو العقود رسميل إلى الكلية وليس إلى الفرد .وعهدمل يتلقى البل ث الرئيس
أو أي موظح في الكلية إشعل اًر بقبول مه ة ي ب االتصلل بمكتب الب ث العلمي
بللكليةا ويكون مو صلة الوصل في التفلوض على اتفلق المه مع ال ة الممولة

واعلدة الهظر في الموازهة إن دع ر الضرورة والترتيب لتأسيس سلب المه ة .كمل
يسلعد مكتب الب ث العلمي بللكلية في إدارة المه ة مع
التمديدار


بدون

أو

تكلفة

إعلدة

عهد اس ييتالم اش ييعلر الموافقة على تمويل المه ة من

ة التمويل .ويشمل ذلك
تخصيص

الموازهة

ة التمويل يقوم مكتب الب ث

العلمي بللت قق من مدى توافق شي ي ي ي ييروط وأ كلم المه مع سي ي ي ي يييلسي ي ي ي ييلر الكلية وقرار

اهشلئ ل.


في ال لالر التي تمر ب ل طلبلر المه ببعض المفلوض ي ي ي ي ي ييلر والتهقي قبل إكملل
قبول لا أو عهدمل تقرر

ة التمويل دعم المش ييروع الب ثي على مس ييتوى مختلح عن

المسييتوى المطلوبا أو عهدمل تطلب القيلم ببعض التغييرار في العمل المقترح أو في
الخدملر التي يقدم ل المشييروع الب ثي في مذا ال لالر يتعلون مكتب الب ث العلمي
مع البل ث الرئيس في التفلوض على شروط التمويل ومستواا.

 3-2إدإرة إلشؤون إلمالية
تكون إدارة الشؤون المالية في الكلية مس ولة عمل يلي:

 oفت الملح المللي وتخصي ي ي ي ي يييص سي ي ي ي ي ييلب لكل مه ة ديدة أو عقد ديد من أ ل
المتلبعة.
 oإدارة الموازهة ل ذا ال سلب وفقل لموازهة المه المقرة.
 oمتلبعة الت صيل والتمويل من ال ة المله ة.
 oضملن عدم ت لوز اإلهفلق الموازهلر المخصصة.
 oالم ار عة المللية.
 oتس يل تقديم التقلرير المللية المطلوبة إلى ال ة المله ة.
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 4-2مسؤوليات إلباحث إلرئيس
البل ث الرئيس مسي ييئول بلسي ييم الكلية عن اإلدارة الفهية والمللية للمشي ييروع الب ثي وفقل لمتطلبلر
الكلية وال ة المله ة.
تشمل مسئوليلر البل ث الرئيس مل يلي:



ضملن تخصيص الهفقلر للغرض المقصود للمه ة أو العقد.
تقديم طلب ص ي ي ي ييرح مللي من موازهة الب ث مو

إلي مكتب الب ث العلمي بللكلية

مرفق بصورة من الموازهة التقديرية الخلصة بللبهد المراد الصرح مه .


ضي ي ي ي ي ييملن تقديم التقلرير الفهية والتقلرير األخرى غير المللية اتقلرير سي ي ي ي ي ييير العمل
والتقرير اله لئي) إلى ال ة المله ة في المواعيد الم ددةا من خالل مكتب الب ث
العلمي.



فظ س الر للموظفين العلملين في المشروع الب ثي.



ال بأول لمكتب الب ث العلمي
ض ي ييملن تقديم المس ي ييتهدار والفواتير المللية األص ي ييلية أو ً



تقديم المواصفلر الخلصة بلأل زة والمعدار الالزمة للمشروع لمكتب الب ث العلمي

بللكلية على أن ي تفظ بهسخة مه ل تقدم عهد تقديم التقرير اله لئي.

الذي ي يل ل إلى ل هة المشتريلر.


تق ييديم تقرير لمكت ييب الب ييث العلمي يفي ييد مط ييلبق يية األ زة والمع ييدار المشي ي ي ي ي ييتراة
للمواصفلر الفهية الم ددة مسبقلً.



إعلدة األ زة والمعدار بعد اهت ل المشروع الب ثي لمكتب الب ث العمي بللكلية.

 5-2مسؤوليات مكتب إلبحث إلعلمي بالكلية
يقوم مكتب الب ث العلمي بمل يلي:


الموافقة على عمليلر هقل بهود الموازهة بعد ال صييول على التبرير وبشييرط أن تكون
ضرورية إلكملل المشروع الب ثي.



طلب إغالق سلب الب ث والموافقة علي بعد التشلور مع العميد.



م ار عة واعتملد التقلرير الدورية واله لئية المرسي ي ي ي ي ييلة من البل ث الرئيس إلى ال ة



التأكد من الموازهة اله لئية لضي ي ي ييملن أه ل قيقية وضي ي ي ييملن اسي ي ي ييتخدام التكلليح غير

الممولة االتقلرير الفهية والمللية) والتأكد من أه ل وفق السيلسلر الموضوعة.
المبلشرة والمزايل اإلضلفية الص ي ة.


متلبعة ا ار ار الصي ي ييرح المللي على المشي ي ييلريع الب ثية وذلك بلسي ي ييتالم الطلب من
البل ث الرئيس للمشي ييروع الب ثي والتأكد من المبللغ المطلوبة للصي ييرح وفق الموازهة
المعتمدة والبهود الخلص ي ي ي ي ي ييةا ومن ثم ا للت ل الي المدقق الداخلي للم ار عة ومن ثم
ا للت ل إلي العميد العتملد الصرح واعداد خطلب لقيلدة الكلية للصرح.
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اال تفلظ بهس ي ييخة من كل الخطلبلر الخلص ي يية بعملية الص ي ييرح مع هس ي ييخة من اذن
الصييرح وايصييلل بمل يفيد بلسييتالم مذا المبللغ وارفلق ل بللفواتير الالزمة بمل يتملشييى
مع السيلسلر المللية بللكلية وال ة المله ة.



متلبعة تقديم التقلرير المطلوبة من ال ة المله ة و ث البل ث الرئيس لتس يليم ل في
المواعيد الم ددة.



متلبعة توفير اال زة والمعدار الالزمة إله لز المشلريع الب ثية في الوقر المهلسب

وذلك بللتهسيق مع البل ث الرئيس للمشروع الب ثي ول هة المشتريلر بللكلية.


اال تفلظ بملفلر خلصة بكل مشروع ب ثي ومتلبعت .

ثالثا :إإلجرإءإت وإلسياسات إلمالية إلمتعلقة بالمنحة:
 1-3حسابات إلبحث


يكون لكل مشروع ب ثي سلب في الهظلم الم لسبي المستخدم في الكلية.



ي صل كل بل ث رئيسي تلقلئيل على تقلرير ش رية عن ميزاهيت من إدارة الش ون المللية.



ي ص ي ي ي ي ييل مكتب الب ث العلمي على تقلرير فص ي ي ي ي ييلية عن كل ميزاهيلر الب وث من إدارة
الش ون المللية.

 2-3موإزنة إلمشروع إلبحثي


ي ب أن ت توي الموازهة على كل الهفقلر المطلوبة إلكملل المشي ييروع الب ثي بمل يتملشي ييى
مع متطلبلر الب ث والكلية وال ة المله ة.



عهد ت ديد الهفقلر ضي ي ي ييمن كل فئة تبقى ضي ي ي ييمن الفئة الم ددة ل ل مل لم يتم تعديل أبواب
الموازهة وفقلً لسيلسلر الكلية وال ة المله ة.



تعمل إدارة الش ي ي ي ي ي ي ون المللية على ه و وثيق مع البل ث الرئيس ومكتب الب ث العلمي

لضملن االمتثلل لشروط وسيلسلر التعلقد المللية مع ال ة المله ة.


البل ث الرئيس مو ال مسي ي ي ول عن ض ي ييملن أن تكون ميع الهفقلر وفقلً لأل كلم الخلص ي يية



لدى إ داث أي تغيير في موازهة مشي ي ي ي ييروع ب ثي قلئم ي ب أن يتم ذلك عن طريق مكتب

بعدارة المه ة.

الب ث العلمي بللكلية وبهل على طلب من البل ث الرئيس.
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يقرر مكتب الب ث العلمي إن كلن للكلية س ي ي ي ييلطة إعلدة تخص ي ي ي يييص المبللغ المعتمدة في
ميزاهية المش ي ييروعا واذا لم يكن ل ل الس ي ييلطة للقيلم بذلك يطلب مكتب الب ث العلمي موافقة
ال ة المله ة للمشروع الب ثي.



ال يمكن للكلية إقرار عمليلر هقل المبللغ إن لم تكن وفقل لشروط المه .



ي ب أن يكون طلب البل ث الرئيس بهقل المبللغ مبر اًر وضي ييروريل لتهفيذ المش ي يروع الب ثي
كمل ي ب أن يوض ي ي ي الطلب سي ي ييبب و ود مبللغ فلئضي ي يية في فئة وا دة وال ل ة إلي ل في

الفئة التي سيتم الهقل إلي ل.


عهدمل تقر عملية الهقل يبلغ مكتب الب ث العلمي إدارة الش ي ي ون المللية إلعلدة تخصي يييص
المبللغ إلى البهد ال ديد و/أو األبواب ال ديدة.



ي ب عدم قيد الهفقلر على المبللغ المتوقع هقل ل تى إكملل إعلدة تخصيص ل.

 3-3إلنفقات إلزإئدة وغير إلمسموح بها
ي ب أن يعمل البل ث الرئيس على ه و وثيق مع إدارة الش ي ي ي ي ون المللية لتص ي ي ي ي ي أي هفقلر
زائدة أو غير مس ييموح ب ل في أس ييرع وقر ممكن بعد دوث ل .واذا لم تصي ي

في غض ييون 90

يومييل بعييد اهت ييل تقييديم المه يية أو العقييد للكلييية ال ق في ال صي ي ي ي ي ييول على الهفقييلر ال ازئييدة من
البل ث الرئيس إذا تبين أن اإلهفلق الزائد كلن متعمداً ا وعلي إدارة الش ون المللية تقديم اشعلر
بذلك موثقل على ه و مهلسب إلى البل ث الرئيس ومكتب الب ث العلمي.

 4-3إلمصاريف إلنثرية للمشروع إلبحثي


يض ييمن المسي ي ول عن المص ييلريح الهثرية اسي يوا أكلن البل ث الرئيس أو من يفوضي ي ) مل

يلي:
 إبقل المبلغ مهفصال عن أي مبللغ أخرى.

االستمرار في التوثيق ومواصلة سلب المبلغ على ه و مهتظم.

ي ب أن ت يد اإليصلالر األصلية كل الهفقلر من المبلغ.

يتولى المدقق الداخلي إ ار عمليلر تدقيق دورية لمبلغ المصلريح الهثرية وادارت .
ال يمكن استخدام المصلريح الهثرية لألغراض التللية:


-

ش ار الت يزار ذار تكلفة تزيد عن  2000لاير قطري اال يسم بتقسيم الفلتورة)

-

هفقلر السفرا عدا هفقلر الهقل الم لي اأ ور سيلرار األ رة)

 أي بهود لالستخدام الشخصي. التسديد إلى موظفي المشروع الب ثي واالستشلريين الفهيين. القروض الشخصية أو سلفيلر الرواتب.8

 5-3إلتكاليف إلمباشرة وغير إلمباشرة
أ)

تتألح تكلليح أي مشييروع ب ثي من تكلليح مبلش يرة وغير مبلش يرة .التكلليح المبلش يرة مي
الهفقلر التي يمكن أن تتعلق على ه و واض ي ي ي ي وم دد بمشي ي ي ييروع ب ثي معين .والتكلليح
غير المبلشي يرة مي التكلليح المصيييروفة دعمًل لهشيييلطلر كثيرة والتي ال يمكن ت ديد ال ز

المتعلق مه ل بللمشروع الب ثي.
تشمل التكلليح المبلشرة:


رواتب الموظفين



المزايل اإلضلفية



رواتب مسلعدي الب وث



قيمة اإلعفل ار من الرسوم الدراسية



المعدار



السفر



تكلليح دعم المتدربين



المواد والت يزار



الخدملر االستشلرية



العقود الفرعية أو المه الفرعية



هفقلر استئ لر المرافق خلرج الكلية



الت ويرار والت ديدار

ب) ت ص ييل الكلية على أ ور غير مبلشي يرة من مش ييلريع الب ث الخلر ية وفق معدالر م ددة
من قبل ال ة المله ة .ويتم متلبعة ت ص ي ي يييل واهفلق مذا األ ور غير المبلسي ي ي يرة من قبل
مكتب الب ث العلمي وادارة الش ون المللية.

 6-3إلمرإجعات إلمالية وإدإرة إلسجالت


تخضع مه الب وث للم ار عة الداخلية من قبل مدقق مللي داخلي.



يقوم المدقق الداخلي بم ار عة الطلب الم لل إلي من مكتب الب ث العلمي وذلك لل تأكد
من أن المبللغ المراد ص ي ي ي ي يرف ل موافقة للموازهة الخلصي ي ي ي يية بللمشي ي ي ي ييروع الب ثي ووفق البهود
المخصصة ل ل ووفق ال دول الزمهي ووفق المستهدار الم يدة لعملية الصرح.



عهد اهت ل المشروع الب ثي يقوم المدقق الداخلي بمل يلي:

 بمطلبقة كل المسييتهدار الخلصيية بللمشييروع الب ثي بمل يتوافق مع الموازهة الخلصيية بوبمل يتملشى مع السيلسلر المللية بللكلية وسيلسلر ال ة المله ة.
 التأكد من ضييملن اتبلع السيييلسييلر الخلصيية بللس ي الر الم لسييبية كس ي الر األصييولالخلصة بللمشروع الب ثي.
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رإبعا :إلمعدإت ولوإزم إلمشروع إلبحثي:
 1-4إجرإءإت شرإء إلمعدإت ولوإزم إلمشروع إلبحثي
أ -تشييكل ل هة مشييتريلر خلصيية بتوفير المعدار ولوازم المشييلريع الب ثية الممولة من

لر

خلر ية وتسي ي ي ييتخدم مذا الل هة طرق الش ي ي ي ي ار الالزمة لتوفير مذا المعدار بأقل األسي ي ي ييعلر

وبأفضل ودة ممكهةا وتكون م لم ل هة المشتريلر مل يلي:


تزويد البل ث بللت يزار والخدملر المطلوبة في الوقر والمكلن سب الضرورة وبللهوعية
والكمية المهلسبتين.



ضملن ال صول على مذا الت يزار والخدملر بأقل تكلفة وبأفضل ودة ممكهة.



التخطيط الفعلل للش ار من خالل الطرق واإل ار ار المهلسبة.



اال تفلظ بس ل خلص بلأل زة والمعدار الخلصة بللب ث العلمي بللكلية.

ب  -ال يسييم للبل ث الرئيس بللش ي ار المبلشيير .وي ب تهفيذ كل عمليلر الش ي ار مركزيل من
خالل ل هة المشتريلر في الكلية فيمل عدا المشتريلر بلستخدام الهثريلر والتي ددر في الفقرة
ا  ) 4-3من مذا الالئ ة أو بتفويض من قبل العميد.
ج -تت قق ل هة المش ي ي ييتريلر من صي ي ي ي ة إ ار ار الشي ي ي ي ار وت ري كل المفلوض ي ي ييلر المتعلقة
بلألسي ييعلر وشي ييروط عمليلر الش ي ي ار الفعلية والمخططة .كمل تتولى ل هة المشي ييتريلر إ ار كل
المراسالر المتصلة بأمر الش ار والتي تتضمن على سبيل المثلل مل يلي:


األسعلر



الشروط واأل كلم



تلريس التسليم



مكلن التسليم



الكمية



عمليلر االستبدال



الضملن



التدريب

 2-4ضوإبط شرإء لوإزم إلمشروع إلبحثي
ي ب أن يضي ي ييمن البل ث الرئيس مواصي ي ييفلر المتطلبلر التي تعد أسي ي ييلسي ي ييية في تلبية ل لر
مشي ي ييروع الب ثي .ويضي ي ييمن البل ث الرئيس ت ديد المتطلبلر ت ديداً واض ي ي ي لً بمل في ذلك أدلة
التشييغيل والصيييلهة وش ي لدار ال ودة والعيهلر والتدريب .وتسييلعد ل هة المشييتريلر في ص ييلغة

المواصفلر عهدمل يطلب مه ل ذلك.
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 3-4لجنة إلمشتريات
تكون ل هة المش ي ييتريلر مس ي ييئولة عن ض ي ييملن ميع إ ار ار الشي ي ي ار المتبعة واختيلر أفض ي ي يل
العروض .على أن يصدر قرار من قلئد الكلية بتسمية أعضلئ ل بهل على توصية من العميد.
علي أن تكون مذا الل هة برئلسة ممثل عن اإلدارة المللية بللكلية وعضوية كل من:


ممثل عن قسم هظم المعلوملر



ممثل عن قسم القلهون

 4-4طرق إلشرإء
تسي ييتخدم ل هة المشي ييتريلر اسي ييتهلداً لقيمة السي ييلع أو الخدملر المطلوبة طريقة الش ي ي ار المهلسي ييبة
لش ار مل مو مطلوب والتي يمكن أن تكون بع دى الطرق التللية:



إلطلب إلمباشر:

أ)

تس ييتخدم في شي ي ار المواد في للة كون القيمة أقل من أو تس ييلوي  2000لاير قطري.
وتعهي مذا الطريقة الطلب والش ار المبلشر للسلع والخدملر من المورد بعد التفلوض
أو بدون تفلوض .وتس ييتخدم مذا الطريقة على ه و رئيس ييي لشي ي ار الس ييلع مهخفض يية
القيمة يث تكون التكلفة والعب اإلداري للطرق األخرى للش ي ي ي ي ي ي ار م مة فيمل يتعلق

بسعر أو قيمة السلع التي تشترى.
ب) تتم مذا المشي ييتريلر مبلش ي يرة عن طريق البل ث الرئيس أو من يهوب عه ا ويمكن أن
تكون مذا المشي ي ي ييتريلر من الموردين الم ليين أو الدوليين ش ي ي ي يريطة أن تكون مطلوبة

على شكل مستع ل.
ج) يتولى البل ث الرئيس تسوية المبلغ المصروح للش ار المبلشر دوريلً مع إدارة الش ون

المللية وعن طريق مكتب الب ث العلمي

د) ت ري م ار عة داخلية دورية للمبلغ المخص ي ييص للشي ي ي ار بطلب مبلش ي يير وذلك للتأكد من
اآلتي:
 إبقل المبلغ مهفصالً عن أية مبللغ أخرى. -إدامة وا ار التوثيق.

 تأييد االيصلالر األصلية لكل الهفقلر.

إلمناقصة إلمحدودة  :تسيتخدم لشي ار المواد أو الخدملر التي يتوقع أن تبلغ قيمت ل بين 2001

ول د  50000لاير قطري.
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وتتم مذا المشييتريلر من قبل ل هة المشييتريلر بطريقة ت يز أوامر الش ي ار ومن خالل التهلفس
وال صي ي ي ي ي ييول على ثالثية عروض من ثالثية موردين مختلفين على األقيل .غير أهي يمكن في
ال لالر التللية تقديم طلب ش ار مبلشرة من مورد بدون الدعوة إلى تقديم عروض تهلفسية:
 oالمواد والت يزار التي ي زمل مورد أو وكيل وا د
 oالمشتريلر التي ي ب ش ار مل من المهتج فقط

 oخدملر االستشلرة والخدملر الفهية التي تقدم ل شركلر متخصصة
 oالمواد والخيدميلر التي ال تقيدم عروض مقبولية لت يزميل وال تو يد يل ية إلى إعيلدة تقيديم
العروض.


إلمناقصةةةةةة إلعامة  :يسي ي ييتخدم لش ي ي ي ار المواد أو الخدمة التي تزيد قيمت ل عن  50001لاير

قطري.

وتتم مذا المش ي ي ي ييتريلر من قبل ل هة المش ي ي ي ييتريلر بطريقة المهلقص ي ي ي يية على ومن خالل التهلفس
وال ص ي ي ييول على ثالثة عروض للموردين غير أه يمكن في ال لالر التللية تقديم طلب شي ي ي ي ار
مبلشرة من مورد بدون الدعوة إلى تقديم عروض تهلفسية:
 oالمواد والت يزار التي ي زمل مورد أو وكيل وا د
 oالمشتريلر التي ي ب ش ار مل من المهتج فقط
 oخدملر االستشلرة والخدملر الفهية التي تقدم ل شركلر متخصصة
 oالمواد والخيدميلر التي ال تقيدم عروض مقبولية لت يزميل وال تو يد يل ية إلى إعيلدة تقيديم
العروض.

خامسا إلسياسة إلمتعلقة بالسفر لغرض إلمشروع إلبحثي
 1-5إلتكاليف إلقابلة للتعويض
أ)

تعوض الكلية تكلليح س ييفر أعض ييل فريق الب ث العلمي المش ييلركين في المش ييروع الب ثي
وفقل لإل ار ار المتبعة بللكلية بمل ال يتعل رض مع سي ي ي ي ي يييلسي ي ي ي ي ييلر ال ة المله ةا ويكون
المسلفرون مس ولين عن االستخدام المهلسب وال سلب الدقيق لمبللغ السفر المقدمة إلي م
واالمتثلل لشروط السفر المتبعة في الكلية و ة التمويل.

ب) وتعوض الكلية مصي ي ييلريح السي ي ييفر بللطريقة التي ت قق أمداح الر لة على أفضي ي ييل ه و.
وتشمل مذا السيلسة كل أهواع السفر المتعلق بمه ة الب ث ومه ل:
 تقديم ب ث مقبول في م تمرار وورش عمل أهواع السي ي ي ييفر األخرى مثل التدريب والر الر الميداهية و مع البيلهلر واسي ي ي ييتشي ي ي ييلريالب ث والزائرينا وغير ذلك.
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 2-5إلتكاليف غير إلقابلة للتعويض
ال تعوض الكلية أي تكلليح غير متعلقة بللم مة مثل:


غراملر اهت لك قواعد المرور المعمول ب ل في تلك الدولة.



المواد الشخصية التي تشترى بسبب ضيلع أو تأخير قلئب السفر.
تذاكر السفر التي ال تعلد قيمت ل إذا ألغير الر لة.



 3-5إستمارة إذن إلسفر إلجرإء إلمشروع إلبحثي


ي ب على المس ي ي ييلفر مل وتقديم اس ي ي ييتملرة إذن الس ي ي ييفر إل ار المش ي ي ييروع الب ثي قبل

أسبوعين على األقل من تلريس السفر.

 يوض المسلفر في استملرة إذن السفر تبريرا للسفر مرفقلً ب ل الوثلئق الم يدة امثال رسلئل
الدعوةا االتصلالر بللبريد الكتروهيا إلس).



ي ب ال ص ي ييول على موافقة رئيس القس ي ييم الذي يعمل في المس ي ييلفر بلإلض ي ييلفة الي موافقة
العميد على أن ت ار ع االسي ي ي ي ييتملرة من مكتب الب ث العلمي لضي ي ي ي ييملن توافر مبللغ لتغطية
الر لة.

 4-5إستمارة تعويض إلسفر لغرض إلمشروع إلبحثي


تقدم اس ي ييتملرة تعويض الس ي ييفر لغرض المش ي ييروع الب ثي بعد العودة من الم مة مصي ي ي وبة

بلستملرة اذن السفرا واذا لم تتوافر االستملرة ي ب إرفلق تفسير مفصل لعدم تقديم ل.


ي ب ارفلق الهس ي ي ي ييس األص ي ي ي ييلية من الفواتيرا ولن يتم التعويض عن المص ي ي ي ييروفلر غير

المدعومة بفواتير أصلية مل عدا المبلغ الخلص بمصروح ال يب.


ي ب تقديم أي دليل على الس ييفر ااألختلم في واز الس ييفرا بطلقة الص ييعود إلى الطلئرةا
إلس)



ال يمكن أن يت لوز التعويض المطلوب المبلغ الموافق علي من خالل االسي ي ي ي ي ييتملرة المقرة
لتعويض السفر لغرض الب ث.

 5-5دفعة إلسفر إلمسبقة
يمكن للمس ييلفر طلب ال ص ييول على دفعة مقدمة للم مة المقررةا على أن يكون ال د األقصي يى
للدفعة المقدمة ال يت لوز  %70من التكلفة الكلية المقدرة للم مة والم ددة في استملرة تعويض
السي ي يفر لغرض المش ي ييروع الب ثي .على أن يدفع البلقي لدى العودة من الس ي ييفر بتقديم اس ي ييتملرة
تعويض السفر لغرض المشروع الب ث.
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