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Ministry of Higher Education
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معهد البحوث واالستشارات

Research & Consulting Institute

منوذج احتساب بدالت املستشارين
اسم عضو هيئة التدريس (املستشار) /

......................................................................

نوع االستشارة املتفرغه

حتديد

يعبأ من قبل عضو هيئة التدريس (املستشار)

اجلهة املستفيدة /

....................................................................

□

اخليار األول  /استالم مكافآة املستشار من قبل اجلهة املستفيدة مباشرة ويطالب املعهد بكامل مستحقات اجلامعة حسب بنود العقد

□

اخليار الثاني  /استالم مكافآة املستشار من قبل معهد البحوث واالستشارات (تضاف مكافأة املستشار اىل قيمة العقد وتدفع من اجلهة املستفيده للمعهد حسب بنود العقد)

يف حال حتديد اخليار الثاني يرجى توضيح البدالت املطلوب احتسابها يف قيمة العقد اخلارجي وهي كالتالي:

حتديد

البدالت املطلوب احتسابها يف قيمة العقد

عدد االشهر

□
□
□
□
□
□
□
□

بدل التعليم اجلامعي

(  ) 21شهر

بدل طبيعة العمل

(  ) 21شهر

بدل التفرغ (الكليات الصحية)

(  ) 21شهر

بدل الضرر

(  ) 21شهر

بدل الطريان

(  ) 21شهر

بدل منصب

(  ) 21شهر

بدل جامعة ناشئة

(  ) 21شهر

بدالت آخرى ( أذكرها) :

مالحظات

املنصب □ /وكالة جامعة □عمادة كلية □وكالة كلية □رئيس قسم

(  ) 21شهر

............................................

* معلومات هامة جيب االطالع عليها وهي كالتالي:
 -1سيتم إيقاف (بدل التعليم اجلامعي ـ ـ ـ بدل التفرغ إن وجد ـ ـ ـ بدل الضرر إن وجد ـ ـ ـ بدل طبيعة العمل) عن املستشار من قبل إدارة شؤون
املوظفني حال توقيع العقد اخلارجي مع اجلهة املستفيدة.
 -2عند حتديد اخليار الثاني يف اجلدول اعاله فإنه سيتم احتساب مكافآة راتب املستشار خالل فرتة العقد على أساس:
(الراتب االساسي ـ ـ ـ بدل االنتقال ـ ـ ـ بدل الندرة إن وجد) مع إضافة البدالت احملددة يف اجلدول أعاله.
 -3عند حتديد اخليار الثاني فإن املعهد حيتسب قيمة رواتب وبدالت املستشار احلالية وال يلتزم بدفع أي مبالغ اضافيه للمستشار عند
حصوله على ترقيه العلمية خالم مدة االستشارة.
 -4يتم احتساب بدل السكن إن وجد مببلغ وقدره ( )050555مخسون ألف ريال فقط.
 -0يتم احتساب بدل الطريان إن وجد حسب اجلدول التالي:

تذاكر الطريان

املنطقة الوسطى

املنطقة الشمالية

املنطقة الشرقية

املنطقة اجلنوبية

( )54تذكرة يف السنة

( )221,111ريال

( )201,111ريال

( )211,111ريال

( )81,111ريال

عضو هيئة التدريس(املستشار)
الدكتور/

..............................................................

التوقيع /

...........................................................

اعتماد عميد معهد البحوث واالستشارات
الدكتور /عبداهلل بن أمحد الغامدي
التوقيع /

........................................................

