
2 من 1 الصفحة

 )DSR.010نموذج طلب شراء (

 :نوع الدعم للمشروع

 )KACSTمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (                 £) DSRعمادة البحث العلمي ( £

 )IF( المؤسسي التمويل £     )RDO( ث والتطوير بالوزارةـمكتب البح £

 هـ144التاريخ:     /      /              قسم:              كلية / إدارة:

)             3)2)1     (أسماء الشركات): أسماء الموردين

   ................................../ (الشركة) جوال المورد

 الكمية المواصفات المطلوبة م
 المبررات

 )                        (احتياج المشروع البحثي رقم  1

 .....يصرف من بند:............................

غير ذلك �طبية  �د واألجهزة المطلوبة: الموا

....اسم الباحث الرئيس:................

 :لوظيفياالمسمى 

 عضو هيئة تدريس (المرتبة) ....................

 الدراسات العليا � البكالوريوس � (المرحلة):طالب 

..الرقم الوظيفي: ......................

 ..التوقيع:...........................

 ..: ...........................الرئيس جوال الباحث

 خاص بالطالب:

 اسم المشرف: ........................   

 التوقيع:.................................   
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 سيعاد الطلب في حالة عدم استكمال جميع البيانات أعاله

The request will be returned if the data are not completed 

 هـ144التاريخ:     /      /        التوقيع:              بن محمد القرني : عبداللهبالعمادة مدير الشؤون اإلدارية والمالية

 مسؤول المنشورات البحثية:

 ال £         عدم ذكر االنتساب للجامعة )£  ازدواجية االنتساب     £  نعم ( نوعها :    £    هل يوجد مخالفة نشر؟     

 هـ144التاريخ:     /      /      التوقيع :                 االسم :  

 :عمادة البحث العلميمسؤول 

 هـ144التاريخ:     /      /      التوقيع :       يفة: عميد عمادة البحث العلميعبدالله العمير       الوظاالسم: د. نهاد بنت 

 إفادة إدارة المستودعات: بعد مراجعة المخزون لدينا تبين عدم توفر ما هو مطلوب أعاله، وعلى ذلك جرى التوقيع.

 هـ144التاريخ:     /      /       التوقيع:                                         اسم أمين المستودع:                                        



2 من 2 الصفحة

 صاحب الصالحية:

والمناقصات بتعميد الموردين وإنهاء إجراء التأمين بعد االرتباط معالموافقة على شراء المطلوب وأفوض إدارة المشتريات  £ -1

مالحظة اآلتي:

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

التالية: عدم الموافقة لألسباب £ -2

................................................. . -................................................. . ب -أ

تحال إلى كلية / إدارة ......................................................................... إلفادة بما لديهم حول الطلب. £ -3

الصالحية: توقيع صاحب

 هـ144التاريخ:     /      /       التوقيع :     االسم : أ.د. فهد بن أحمد الحربي

 إفادة الجهة المحالة إليها المعاملة:

جد عليها مالحظات ويوصى بالتأمين.ال تو £ -1

يوجد عليها المالحظات التالية: £ -2

................................................. . -................................................. . ب -أ

هـ144التاريخ:     /      /      التوقيع : اسم المسؤول: 

 إدارة التخطيط والميزانية / االرتباطات:

 البند ال يسمح £البند يسمح  £

 رقم االرتباط:            رقم البند:      المبلغ :                 ريال ، فقط ............................................ 

هـ144التاريخ:     /      /         التوقيع :     اسم الموظف المختص:       

 غير مستوفي للبيانات المذكورة أعاله مالحظة: سوف يعاد إلى الجهة الطالبة أي طلب شراء
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