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المشاغل الهندسيةوحدة في  يةنتاجاإل احتساب كلفة األعمال تعليمات
 
 

  .غل الهندسيةافي المش اإلنتاجتسمى هذه التعليمات تعليمات (: 1)المادة 
الهندسية لخدمة تدريب الطلبة وانجاز مشاريع التخرج تعطى أولوية العمل في المشاغل  (:2)المادة 

 .ومشاريع البحث العلمي وطلبة الماجستير
ألغراض  هعالأ( 2)الفائضة عما ورد في المادة  وقات العاملين والمعداتسمح باستغالل أي(: 3)المادة 

 .نتاج مقابل الثمن للجهات المختلف وكما سيرد الحقا في هذه التعليماتاإل
 وحدة الشؤون المالية حساب خاص باسم ينشأ في من هذه التعليمات( 3)ألغراض تطبيق المادة  (:4)المادة 

 ."حساب أمانات المشاغل الهندسية"
 .لمشاغل وكما سيرد الحقاالمختلفة ليرادات اإلتتكون موجودات حساب أمانات المشاغل من  (:5)المادة 
حسب مالية في حال عدم توّفر مبالغ مالية في حساب أمانات المشاغل الهندسية ُتصرف سلفة  (:6)المادة 

وتبقى باقي . إيرادات المشاغل الحاجة ُتسّجل ديناً على المشاغل ويتم تسديدها أوال بأول من
 .يرادات في حساب أمانات المشاغلاإل

مانات لشراء تجهيزاتها وقطع متوفرة في حساب األاستعمال المبالغ ال تستطيع المشاغل الهندسية (:7)المادة 
 .، وتطوير أقسامهاوموادهاالغيار الخاصة بها وعددها 

 :نتاج مقابل الثمن على النحو التالييتم احتساب كلفة اإل (:8)المادة 
 .وموظفي مستشفى الملك المؤسس اإلنتاج لموظفي الجامعة -أ

سعار التي وردت لأل مساويةتحتسب تكلفة المواد األولية الفعلية المستخدمة في اإلنتاج  -
 .ككلفة إدارة مخزون (%5)مضافا لها  بموجبها للجامعة

، أما خارج وقت (1)تحتسب أجور ساعات العمل خالل وقت الدوام الرسمي في جدول رقم  -
 .الدوام الرسمي فتحتسب وفق تعليمات العمل االضافي

 تكلفة العمل المهنة الرقم

 ساعة/ دينار 6 فني تشغيل معادن، فني صب المعادن فني حفر وتخطيط . 

 ساعة/ دينار 2.1 باقي الفنيين والعاملين في المشاغل .2
 

من قيمة المواد األولية وساعات العمل وذلك لتغطية الكلف غير % 5اف نسبة تض -
  .المنظورة

للعاملين في الجامعة يتم التنسيق ما بين المشاغل الهندسية ووحدة الشؤون  باإلنتاجقبل البدء  -
المالية، والتأكد من قدرة الموظف عل تحمل األقساط التي ستترتب عليه لقاء اإلنتاج 

 .المطلوب
المطلوب لموظفي الجامعة وتحديد  لإلنتاجتقوم المشاغل الهندسية بحساب الكلفة التقديرية  -

طلوب بناًء على الكلفة وعدد األقساط، وال يجوز تعديل عدد األقساط القسط الشهري الم
 .الحقاً إال بموافقة رئيس الجامعة بناًء على تنسيب مسبب من مدير الشؤون المالية

من البدء اعتباراً من نهاية الشهر األول  بالتقسيط المترتبة على الموظف يمكن تسديد الكلفة -
 ديناراً، وأن ال( 33)أن ال يقل القسط الشهري عن  علىمتساوية على دفعات  باإلنتاج

على ان تعد المشاغل الهندسية نموذج حجز مالي مبيناً فيه شهراً ( 36)تتجاوز مدة التسديد 
قدرة طالب الكلفة التقديرية وقيمة القسط، ويحّول النموذج لوحدة الشؤون المالية لبيان 

لشهري مباشرة في نهاية الشهر الذي يبدأ فيه ، على أن يبدأ حسم القسط ااالنتاج على الدفع
 العمل باإلنتاج المطلوب وبناًء على كتاب من مدير المشاغل الهندسية لوحدة الشؤون المالية

 .أو المستشفى حسب مقتضى الحال
 تقطعهمقابل كل كيلومتر  (فلس 253) مبلغ فاءينتاج الى اي جهة يتم استفي حال تم نقل اإل  -

 .واياباً  ذهابً  واسطة النقل
 .أعاله( أ)فراد غير المشمولين في اإلنتاج للقطاع العام والخاص واأل -ب
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المعتمدة للعاملين جمالية اإلحدا أدنى على الكلفة %(25) بإضافةنتاج االيتم احتساب كلفة  1-ب
التي  لألعمالعلى ان يترك تحديد النسبة المطلوبة وفي الجامعة ومستشفى الملك المؤسس 

من قبل نتاج دراسة طلب اإل ددينار بع( عشرة االف) 13333تزيد كلفتها التقديرية عن 
قة رئيس وأخذ موافوحدة المشاغل الهندسية لكل حالة حسب مقتضى الحال المختصين في 

 .نتاج المقدم للجهة الطالبةالجامعة على قيمة عرض اإل
 تقطعه كيلومتر كل مقابل (فلس 253) فاءياست يتم جهة اي الى نتاجاإل نقل تم حال في 2-ب

 .واياباً  ذهابً  النقل واسطة
طلبة خالل تدريبهم في المشاغل الهندسية الص كامل العائدات المالية الناتجة عن تمارين تخص :(2)المادة 

 .أمانات المشاغل الهندسية لصالح مخصصات خرىلجهات أوالمباعة لهم أو 
عند او دائرة النقل األجور المترتبة على استخدام سيارات المشاغل الهندسية يخصص قيمة  :(13)المادة 

 .استخدامها لنقل أية لوازم يتم تصنيعها
نتاج المطلوب ومشاريع البحث العلمي وباقي اإلتخرج طلبة الجامعة  فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع :(11)المادة 

 ة هذه الكلفةيتم تغطيخرى واي كلف أ ولية فقط دونإلدارات الجامعة تحسب كلفة المواد األ
 .مخصصات الجهات المعنيةالحجز المالي من من 

الحد األعلى الوارد في تعليمات العمل  لإلنتاجفي حال تجاوز العمل االضافي المطلوب  (:12)المادة 
ناًء على تنسيب مدير وحدة المشاغل للرئيس وبويجوز يصرف للعاملين الحد األعلى  اإلضافي

 .نتاجإضافية للعاملين على اإلسة صرف مكافأة الهند
 .يبت المجلس بأي امور لم يرد فيها نص (:13)المادة 

 
 

 


