
 
    قواعد تمویل المشروعات البحثیة وإجراءاتھا 

  
  اتفاقیة تمویل مشروع بحثي

 
احلمد  والصالة والسالم على رسوله هللا، أما بعد، فبناء على قرار جملس عمادة البحث العلمي يف جامعة 

املنعقدة بتاريخ    /    ) .......................( املتخذ يف اجللسة رقم....... ............اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية رقم 
  : االتفاق بني كل منهـ، مت 14/    

ا: ص. ب.  -1  18011عمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعنوا
، وميثلها يف التوقيع على هذا االتفاقية عميد البحث العلمي  11415الرياض 

  دة يف هذه االتفاقية بالطرف األولماويشار إىل الع، ......................................................................................

            ، وعنوانه ص. ب.: .................................... ./معهد، عضو هيئة التدريس بكلية........................................... -2
، ...........................................، فاكس...........................................هاتف مكتبالرياض ، 

  ويشار إليه بالطرف الثاين.، ..........................................جوال
تقوم العمادة بتمويل املشروع املقدم من الطرف الثاين حتت عنوان وقد مت االتفاق على أن 

مببلغ ................................................................................................................................................................................................
  وفقاً ملا يلي:، وذلك ...........................................ملدة ، ...........................................قدره

ختضع هذه االتفاقية للقواعد واإلجراءات املتبعة يف عمادة البحث العلمي لتمويل املشروعات  )1
البحثية املعتمدة من جملس اجلامعة بقراره رقم ..............املتخذ يف اجللسة.......... املنعقدة 

  هـ.1432بتاريخ /  / 
  .ال يتجزأ من هذه االتفاقية اً ءيعد اإلطار العام املعتمد للمشروع البحثي جز  )2
 يقر الطرف الثاين بامتالكه منفرداً أو مبشاركة كل من: )3

1 - .........................  
2 - .........................  
3 - .........................  

 حقوق امللكية الفكرية لكافة جزئيات املشروع البحثي، وأنه يتحمل مبفرده ما قد يرتتب من تبعات يف حال
 ظهور خالف ذلك.
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يقر الطرف الثاين بأن فكرة هذا املشروع مل ولن تقدم ألي طرف آخر غري عمادة البحث العلمي  )4
  جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية لتمويلها.

يلتزم الطرف األول بأداء كامل االلتزامات املالية املرتتبة عليه للطرف الثاين، وفقًا لإلطار العام  )5
 مد ،ومبا يتفق مع القواعد واإلجراءات املعتمدة يف اجلامعة لتمويل املشروعات البحثية.للمشروع املعت

يلتزم الطرف الثاين بتنفيذ املشروع البحثي وفقًا إلطاره العام املعتمد ، ومبا يتفق مع القواعد  )6
  واإلجراءات املعتمدة يف اجلامعة لتمويل املشروعات البحثية.

: حماضرات، أو عروض حول املشروع البحثي الذي ما ُيطلب منه منبتنفيذ الثاين يلتزم الطرف  )7
 يعمل على تنفيذه، وفقاً ملا تراه عمادة البحث العلمي.

يلتزم الطرف الثاين بسداد السلف املالية اليت تصرف له لتأمني التجهيزات واملواد، الالزمة للمشروع،  )8
ال.وذلك يف املواعيد احملددة نظاماً، ووفق التنظيمات احل ا يف هذا ا  كومية املعمول 

والباحثني املشاركني، وفقًا ملا للطرف الثاين  تكون كامل حقوق امللكية الفكرية للمشروع بعد إجنازه، )9
 .يتم االتفاق عليه بينهم

إذا نتج عن املشروع اخرتاع أو اكتشاف  فإن امللكية الفكرية هلذه االخرتاع أو االكتشاف  )10
للطرف ، وتتحمل اجلامعة تكاليف رسوم وإجراءات التسجيل، وميكن نيالطرفتكون مناصفة بني 

 تكاليف رسوم وإجراءات التسجيل.على أن يتحمل  األول التنازل عن حقوقه للطرف الثاين
تؤول ملكية التجهيزات وما قد يتبقى من املواد بعد إجناز املشروع إىل املركز (الوحدة)  )11

 .الطرف الثاين البحثية يف الكلية اليت ينتمي إليها
نوع (جذرية على املشروع وعلى وجه اخلصوص أي تعديالت إجراء للطرف الثاين ال جيوز  )12

احلصول إال بعد  اخلطة املنهجية للمشروع، امليزانية التفصيلية للمشروع) ،املشروع عنواناملشروع، 
تأييد وحدة (مركز) البحوث اليت قدم املبنية على على موافقة جلنة برنامج متويل املشروعات البحثية 

 املشروع عن طريقها.
عليه جب و املشروع البحثي الذي يعمل عليه، ا ينته وملَّ اجلامعة، طرف الثاين إذا غادر ال )13

ما أجنز من فيه يبني لوحدة (مركز) البحوث الذي مت رفع مقرتح املشروع عن طريقها تقدمي تقرير 
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ة مبا تراه، والرفع بذلك للجنة برنامج متويل املشروعات البحثية؛ وللوحدة (املركز) التوصي، ملشروعا
  الختاذ ما تراه.

يف حال توقف املشروع يف أي مرحلة من مراحل خطته الزمنية دون عذر يقبله جملس   )14
إعادة مجيع ما صرف له من مكافآت، إىل  -منفرداً -عمادة  البحث العلمي يلزم الطرف الثاين 

التجهيزات واملواد، اليت مت تأمينها حلساب املشروع البحثي، أو تعويض اجلامعة جانب التزامه بإعادة 
 عن القيمة الفعلية هلا، وذلك بشيك مصريف يعده حلساب عمادة البحث العلمي.

إلغـــاء عقــد متويــل املشـــروع يف حــال عــدم حصـــوله علــى احلــد األدىن مـــن حيــق للطــرف األول  )15
 نية.درجات الفاحصني له يف منتصف خطته الزم

يف احلصول على الدفعـة األخـرية مـن مكافأتـه إذا قـل مـا  -منفرداً –الطرف الثاين يسقط حق  )16
  من إمجايل درجات احملكمني %70حصل عليه املشروع بعد إجنازه عن 

الدفعة األخرية من مكافأته، تزويد عمادة البحث العلمي مبا  الطرف الثاينيشرتط الستالم  )17
  يلي:

بـــالغالف املقـــر مـــن العمـــادة، إىل جانـــب نســـختني إليكرتونيتـــني مـــن  مخـــس نســـخ مطبوعـــة، وجملـــدة -
 املشروع

ما يفيد تسلم وحدة (مركز) البحوث الذي مت رفع املقرتح عن طريقهـا التجهيـزات وفـوائض املـواد الـيت  -
 مت تأمينها حلساب املشروع.

ـا يف اجلامعـة يف  ما يفيد بتسديد مجيع السـلف املصـروفة حلسـاب املشـروع وفقـاً للتنظيمـات املعمـول -
ال.   هذا ا

مشروعه البحثي خارج اجلامعة احلصول على موافقة نشر  يف حالة رغبته  لطرف الثاينيلزم ا )18
من  %5تزويد اجلامعة مبا نسبته ه عمادة البحث العلمي، وإذا ُنِشر املشروع خارج اجلامعة، يلزم

  .يهما أقلأ) نسخة 20أو ( عدد النسخ،
مـــن  %70يف حـــال قـــل مـــا حصـــل عليـــه املشـــروع يف التحكـــيم النهـــائي عـــن  ال حيـــق للطـــرف الثـــاين -1

باســتثناء املشــروعات  احملكمــني اإلشــارة عنــد نشــر هــذا املشــروع أنــه ممــول مــن اجلامعــةإمجــايل درجــات 
الت العاملية ذات التصنيفات املتقدمة. ا من نشرها يف ا   اليت يتمكن أصحا
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عه الطرف الثاين مشرو على نشر شروعات البحثية جلنة برنامج متويل امليف حال موافقة  )19
ذه العبارة (يشكر الباحثخارج اجلامعة البحثي  عمادة البحث  /املؤلفيلزمه تصدير املشروع 
امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية لتمويلها هذا املشروع جبالعلمي 
)، مع اإلشارة يف صفحة الغالف إىل أنه مشروع ممول  ..................هـ، برقم 14    يف عام

 من عمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 
عند وجود خالف حول تنفيذ أحكام هذه االتفاقية، فيتم تسوية املوضوع من خالل جملس  )20

  املظامل مبدينة الرياض. ، فيتم اللجوء إىل ديوناملوضوععمادة البحث العلمي، وإذا مل يتم حسم 
ا كٌل من عمادة البحث  )21 اُِعدَّ من هذه االتفاقية ثالث نسخ موقعة وخمتومة؛ لتحتفظ 

 العلمي، ووحدة (مركز) البحوث الذي قدم املشروع عن طريقها، ونسخة للباحث الرئيس.
  

  الطرف الثاني  الطرف األول
 عمادة البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن

  سالمیة، ویمثلھا عمید البحث العلميسعود اإل
  

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

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

 ، معھدكلیةبعضو ھیئة التدریس 
.......................................................................................  
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