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تمھید
األصالةإلىودفعالذلكوتحقیقاًالجامعة.أھدافأحدھووالتقنیةوالتطبیقیةالنظریةالمجاالتفيالعلميالبحثتشجیع

المتوفرةالتسھیالتاستخداموالطالبوالمعیدینوالمحاضرینالتدریسھیئةألعضاءتتیحالجامعةفإنوالعلمیة،الفكریة

من معامل ومكتبات، وذلك إلجراء البحوث في مجاالت اھتمامھم.

فإنالتطبیقیةأوالعلمیةأھمیتھاالجامعةترىموضوعاتفيالبحثیةالمشاریعتمویللفكرةودعما،ذلكجانبوإلى

الجامعة تقوم بتمویل بعض البحوث حسب القواعد التنظیمیة المعتبرة في ذلك.

الموحدةالالئحةمن)49(المادةوالجامعاتوالعاليالتعلیممجلسنظاممن)3/1(فقر28المادةعلىاالطالعبعدو

وذلكالبحوث,تمویلعملیةتنظمالتيالقواعدمنمجموعةوضععلىالعلميالمجلسوافقالجامعاتفيالعلميللبحث

4403/ب/7رقمالكریمالبرقيالتوجیھبموجبالساميالمقاممنالمعتمدةالعلميللبحثالموحدةالالئحةضوءفي

التمویل،عملیةمنالعمادةوأھدافیتالءمبماالتنظیمیةالقواعدبعضوإضافةمراجعتھاھـ.بعد2/4/1419وتاریخ

لتصبح على النحو التالي:

المادة األولى : التعریفات
أوفردیةجھودنتیجةیتموعلیھاالمتعارفالعلمیةلألسسیخضعالذياالنجازھو:الممولالعلميالبحث.1

جھود مشتركة و تتولى الجامعة تمویلھ وفق القواعد المنظمة لألبحاث الممولة.

وذاتومتكاملةمتنوعةبینیةاختصاصاتذويالباحثین/الباحثاتمنمجموعة:البحثيالمشروعأعضاء.2

إمكانیات وخبرات بحثیة متمیزة تضمن الجودة و كثافة اإلنتاج العلمي.

أعضاءیمثلالذياألقل،علىمساعدأستاذبدرجةالتدریسھیئةعضوھوالبحثي:المشروعرئیس.3

المشروع البحثي ویتولى اإلشراف وإدارة الفریق ویمثلھا لدى الجامعة.

إلنجازالباحثینمنمجموعةمعیشتركوالذيحكمھ،فيومنالتدریسھیئةعضوھوالمشارك:الباحث.4

الدراسة موضوع العقد.

العقـد: ھو عقد االتفاق المبرم بین الجامعة والباحث الرئیس  بغرض تمویل أحد أبحاث التمویل المؤسسي..5

الجامعة  : ھي جامعة تبوك  ..6

العمادة : ھي عمادة البحث العلمي في جامعة تبوك..7

الطرف األول : ھو جامعة تبوك ..8

الطرف الثاني : فریق البحث (المشروع البحثي)  ویمثلھ رئیس الفریق البحثي..9

المحكم : ھو عضو ھیئة التدریس أو الخبیر الذي یكلف بفحص ودراسة إنتاج علمي..10

المستشار: ھو عضو ھیئة التدریس أو الخبیر الذي یكلفھ الباحث الرئیس لتقدیم استشارة في مجال البحث..11

البحثيالفریقرئیسیقوموالذيالعلمي،البحثعمادةمنالمعتمدالنموذجھوبحثیة:مجموعةمقترحنموذج.12

بإعداد مقترح مشروع بحثھ وفقا لبنوده .

التدریسھیئةأعضاءبھایتقدمالتيالبحثیةللمجموعاتماليدعممنتبوكجامعةتقدمھماھو:التمویل.13

وتستوفي الشروط المحددة من قبل عمادة البحث العلمي .

قبلمنالمؤسسيالدعمخاللمنتمویلھایتمالتيالبحثیةالبرامجھي:المؤسسيالدعمأبحاثتمویلبرنامج.14

وكالة وزارة التعلیم للبحث واالبتكار.

لألبحاثالنھائیةالصورةویتضمنالبحثيالفریقرئیسیقدمھالذياألخیرالتقریرھو:النھائيالتقریر.15

المطلوبة التي نشرت  وفقا للنموذج المعتمد من عمادة البحث العلمي.
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موضحابھقامالذيمشروعھعنالبحثيالفریقرئیسیقدمھالذيالماليالتقریرھوالختامي:الماليالتقریر.16

فیھ كافة أوجھ الصرف ،  متضمنا نسخة من األبحاث المطلوبة  في صورتھا النھائیة المنشورة.

فریق البحث : یتكون من رئیس الفریق والباحثین المشاركین ..17

إیقاف البحث : ویقصد بھ التوقف عن الدعم وإغالق المعامالت المالیة  و إنھاء التعاقد مع الطرف الثاني ..18

إنھاء البحث : استكمال اإلجراءات اإلداریة والمالیة المعتمدة من عمادة البحث العلمي..19

المادةفيكماتحدیدھاللعمادةیجوزالتيوالمحكمةالنشرأوعیةأحدفيالبحثنشربھویقصد:البحثنشر.20

التاسعة من ھذا الدلیل.

اللجنة: ھي اللجنة الدائمة إلدارة التمویل المؤسسي للبحث العلمي..21

اللجنة التنفیذیة: ھي اللجنة الدائمة لفریق تنفیذ مبادرات التمویل المؤسسي للبحث العلمي.22

المادة الثانیة : تقدیم األبحاث:
یشترط في رئیس المشروع البحثي  المتقدم على برنامج التمویل المؤسسي  من الجامعة ما یلي :

(  أ) أن یكون عضوا بھیئة التدریس بالجامعة.

( ب) أن یتقدم بمشروع البحث حسب النموذج المقترح و المعتمد من عمادة البحث العلمي.

( ج) أن یلتزم بالمواعید المخصصة لتقدیم مقترحات األبحاث و المعلنة من العمادة .

(د) أن ال یكون لدى رئیس البحث أبحاثاً ممولة من عمادة البحث العلمي لم یتم إنجازھا .

تبوك.جامعةمنسوبيمنمنھماألقلعلى%50،أعضاءأربعةعنالبحثيالمشروعأعضاءعددیقلالأن(ھـ)

(و) أن یكون منسوبي جامعة تبوك من أعضاء المشروع البحثي من كلیتین أو قسمین مختلفین على األ.

(ز) أن یلتزم رئیس المشروع البحثي عند إنھاء البحث وإقفالھ بعد إنجازه بتقدیم التالي:

.Q1مجالتتحتوتندرجISIبیاناتبقاعدةمصنفةمجلةفيمنشورواحدبحث-

من٪١٠أفضلتحتوتندرجSCOPUSبیاناتبقاعدةمصنفةمجلةفيمنشورواحدبحث-

.SCOPUSبیاناتبقاعدةالمصنفةالمجالت

أوليمنتجأوإختراعبراءةمنحأوتسجیلمایثبتبتقدیمالبحثيالمشروعرئیسیلتزمأن-

)prototype(للتسویق.قابل

أبحاثمقترحاتطلباتاستقبالبدءعناإلعالنخطابفيأخرىشروطمنالعلميالبحثعمادةتضیفھما(ط)

التمویل المؤسسي.
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مصلحةتقتضیھماحسبالشروطھذهمناالستثناءالعلميللبحثالمؤسسيالتمویلإلدارةالدائمةاللجنةیمكن(ي)

العمل.

المادة الثالثة : تحكیم مقترحات األبحاث
یتم تحكیم مقترحات  المشاریع البحثیة وفق اإلجراءات التالیة بحیث یجب أن یجتازھا المقترح البحثي على الترتیب:

ولفرزھاالعلميللبحثالمؤسسيالتمویلإلدارةالدائمةاللجنةعلىاألولیةاألبحاثمقترحاتعرضیتم.1

النظر في مدى مطابقتھا للتوجھات الجامعة للدعم

للشروطمطابقتھامدىفيالنظروفرزھایتمحیث,نھائیةمقترحاتلتقدیمللدعمالمرشحینالباحثیندعوةیتم.2

الواردة في إعالن العمادة واكتمال إرفاق النماذج المطلوبة.

المالحظاتوإبداءلتحكیمھاالمحكمین،مناثنینإلىفرزھاتمالتياألبحاثمقترحاتإرسالالعمادةتتولى.3

علیھا.

في حالة اختالف رأي المحكمین یتم إرسال المقترح إلى محكم ثالث للترجیح ویكون رأیھ نھائیا..4

یتولى المحكمون تقییم مقترحات األبحاث وفقاً لنماذج التحكیم المقترحة والمعتمدة من العمادة..5

العلميللبحثالمؤسسيالتمویلإلدارةالدائمةاللجنةعلىالتحكیماجتازتالتياألبحاثمقترحاتعرضیتم.6

علىبالموافقةاللجنةتوصیةخاللمنالمقترحاتتمویلویتملدعمھا،المیزانیةتوفرإمكانیةمدىفيللنظر

تمویلھا.

المقترحاتلتمویلأخرىمعاییرمنتراهماإضافةالعلميللبحثالمؤسسيالتمویلإلدارةالدائمةللجنةیحق.7

البحثیة.

المادة الرابعة : تمویل مقترحات األبحاث
یتم تمویل مقترحات األبحاث المعتمدة وفق اإلجراءات التالیة:

میزانیتھواعتمادالعلميللبحثالمؤسسيالتمویلإلدارةالدائمةاللجنةموافقةبعدللتمویلمقبوالالبحثمقترحیعد(أ)

واالرتباط بھا على البند المخصص لذلك.

ماماعدااللجنةوموافقةالرئیسالباحثطلبعلىبناًءالبحثمیزانیةبنودبینالمناقلةیمكناألجھزةبندعدافیما(ب)

وعدمالتحتیةوالبنیةاألجھزةعلىالمیزانیةإجماليمن%20منأكثرصرفبعدمالتقیدمعالتحتیةللبنیةخصص

الدوليالتعاونعلىالمیزانیةإجماليمن%20منأكثرصرف

والثانيوالطرفاألولالطرفبینالمبرمالعقدفيالواردةوااللتزاماتللشروططبقااألبحاثمقترحاتتمویلیتم(جـ)

وفقا لمواد وبنود ھذه القواعد و التي تعد جزًءا ال یتجزأ من عقد التمویل.

الحصولبعدإال،الطرفینبینالموقعالبحثمشروععقدفيالواردةالبنودمنأيیغیرأنالثانيللطرفیحقال( د)

، وتتمثل البنود في اآلتي:اللجنةعلى موافقة كتابیة من

المشاركین.الباحثینأحدأوالبحثرئیستغییر-1

أكثر.أوباحثإضافة-2

.البحثأھدافتغییر-3
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البحث.میزانیةفيالمعتمدةالبنودتكالیففيزیادة-4

(ح) رئیس البحث یمثل فریق البحث (المشروع البحثي) ویتولى اإلشراف وإدارة الفریق وتمثیلھ لدى الجامعة.

المادة الخامسة  : مدة البحث
المیزانیةوالبحثطبیعةحسبالمدةتقلیصأوتمدیدللجنةویحقعامینعنالتزیدلفترةالبحثيالمشروعتمویل( أ)

المتوفرة .

إلىالشأنھذافيبطلبھیتقدمأنفعلیھالمدةتمدیدالقصوىاالضطراریةالحاالتفيالثانيالطرفرغبةعند(ب)

عندالطلبرفعالتنفیذیةاللجنةوتتولى،األقلعلىیوماً)30(بثالثینالبحثفترةانتھاءتاریخقبلالتنفیذیةاللجنة

یلي:مشتمال على مااللجنة ، بحیث یكون الطلباكتمالھ الى

والفنیةالعلمیةالمبرراتمتضمناالتمدیدطلب-١

التمدیدطلبوقتحتىأنشطةوأبحاثمنإنجازهتمما-٢

التمدید.فترةخاللالمتطلباتمنالمتبقيالجزءإلتمامعملخطة-٣

(ج) ال یكون  التمدید ساري المفعول إال بموافقة خطیة من اللجنة .

(د) یبدأ العقد من تاریخ توقیعھ و لیس من تاریخ استالم الدفعة األولى.

المادة السادسة : إیقاف البحث
(أ )  یتم إیقاف البحث في الحاالت اآلتیة :

القواعدلھذهالواردةااللتزاماتمنأليالبحثيالفریقأعضاءمنأيمخالفةأوالعقدببنوداإلخاللحالةفي-1

التنظیمیة.

ذلكغیرأوالجامعةمنالبحثرئیساستقالةاوالتعاقدكإنھاءمالسبببالجامعةالبحثرئیسعالقةانتھاءحال-في2

فإنھ یتوجب على المشروع البحثي ما یلي :

أعضاءمنیكونأنعلىالبحثيللمشروعجدیدرئیسترشیحعلىالعملفریقبیناالتفاقیتم.1

ھیئة التدریس بجامعة تبوك و یحق للجنة االستثناء من ھذا الشرط حسب مصلحة العمل.

المنتھیةالرئیسمھامجمیعترشیحھعلىالعملفریقاتفقالذيالبحثيالمشروعرئیسإلىتسند.2

عالقتھ بالجامعة و یستحق ما تبقى من مستحقات مالیة مقررة مسبقا.

تحفظ للرئیس السابق المنتھیة عالقتھ بالجامعة حقوقھ الفكریة و األدبیة ..3

اللجنةإلىبھیتقدمرسميبخطابالبحثيللمشروعجدیدرئیستكلیفوالباحثینإتفاقیكون.4

المفعولساريیعتبرالو،اللجنةالىاكتمالھعندالطلبرفعالتنفیذیةاللجنةوتتولىالتنفیذیة،

حتى تتم موافقة اللجنة .

علىوالبحثإنھاءللجنةیحقالبحثيللمشروعجدیدرئیسترشیحعلىالعملفریقبیناإلتفاقعدمحالفي(ب)

رئیس المجموعة المنتھیة عالقتھ بالجامعة إعادة المستحقات المالیة المصروفة على مراحل البحث السابقة.
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ببنودإخاللھإلىأدتالتيلألسبابمقنعةمبرراتیتضمنخطاببتقدیمالبحثيللمشروعرئیسقیامحالةفي( ج)

العقد , یجوز للجنة  إعطاءه فرصة لتصحیح مساره وذلك بعد حصولھ موافقة كتابیة من اللجنة .

فيالعلميالبحثبندإلىللبحثالمعتمدةالمیزانیةفيالمبلغكاملیعادومالیاًالمشروعتصفیةیتمالبحثإیقافعند(د)

میزانیة الجامعة.

المادة السابعة : سریة المعلومات
موافقةبعدإالنشرھاالیتموأنجھةأليیفشیھاأنالثانيللطرفیحقوالاألولللطرفملكالبحثمعلوماتإن

الطرف األول, وفي حالة حدوث ذلك تتخذ اإلجراءات القانونیة ضده.

المادة الثامنة :  التقریر النھائي
(أ) یقدم رئیس المشروع البحثي األبحاث المطلوبة بالصورة التي نشرت بھا.

ھذهتحدیدللعمادةیجوزوومصنفةمحكمةعلمیةمجالتفيالنشریثبتماالبحثيالمشروعرئیسیحضر(ب)

المجالت العلمیة .

(ج) ما یفید تسدید اإلجراءات المستودعیة الخاصة ببند األجھزة والمواد إن وجدت حسب ما ورد في عقد البحث.

(د) التقریر المالي الختامي المتضمن ما یفید تسدید نفقات البحث وفق النماذج المعتمدة من عمادة البحث العلمي .

نظاممنالبحثیةالمشاریعتمویلنظامعلىبھانشرتالتيصیغتھافيالمطلوبةاألبحاثمنالكترونیةنسخةرفع(ھـ)

سھل.

ما یثبت النشر یعمل وفقاً للمادة السادسة من ھذه القواعد.في حالة عدم التزام رئیس المشروع البحثي بإحضار(ح)

المادة التاسعة :  النشر
( أ) أن یكون الباحث الرئیس في األوراق العلمیة المنشورة أحد أعضاء المشروع البحثي  من منسوبي جامعة تبوك.

البحثي.المشروعنتاجضمنعلمیةورقةكلفيالبحثيالمشروعأعضاءمناألقلعلى%50وجود(ب)

بشرطنتائجأيأومنھجزءأوالبحثيللمشروعالعلميالنتاجبنشرتبوكلجامعةالمنتميالبحثيالفریقیلتزم(ج)

First(للباحثینأوليكمرجعتبوكجامعةإلىاإلشارة Affiliation(البحثنشرعندللجامعةاإلشارةوتكون

University"اآلتیةبالصیغة of Tabuk"

( د) یجوز للعمادة استخدام ملخصات البحوث في منشوراتھا لغرض التعریف بنشاط البحث العلمي بالجامعة.

التمویل و استحقاق الدفعة األخیرة على النحو التالي:رئیس المشروع البحثي عند إنھاء متطلباتیقدم( ھـ)

.Q1مجالتتحتوتندرجISIبیاناتبقاعدةمصنفةمجلةفيمنشورواحدبحث-

من٪١٠أفضلتحتوتندرجSCOPUSبیاناتبقاعدةمصنفةمجلةفيمنشورواحدبحث-

.SCOPUSبیاناتبقاعدةالمصنفةالمجالت
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أوليمنتجأوإختراعبراءةمنحأوتسجیلمایثبتبتقدیمالبحثيالمشروعرئیسیلتزمأن-

)prototype(للتسویق.قابل

(ح)  یشترط أن یقوم رئیس المشروع البحثي عنــد نشــر أو تسـجیل نتائــج المشــروع البحثــي فــي أوراق علمیــة أو

بــراءات اختــراع أو أي منتــج ذو جـدوى اقتصادیــة یتــم االتفــاق علیــھ مــن قبــل وكالــة الــوزارة للبحــث

واالبتــكار، وغیرھــا باإلشــارة بدعــم وكالــة البحــث واالبتــكار بــوزارة التعلیــم بالمملكــة العربیــة الســعودیة كجھــة

وحیــدة ممولــة للمشــروع مــن داخــل المملكــة بالصیغــة التالیــة:

The authors extend their appreciation to the Deputyship for Research & Innovation, Ministry
of Education in Saudi Arabia for funding this research work through the project number
XXXX

(ك) لن تحتسب البحوث المنشورة قبل تاریخ توقیع العقد ضمن إنجاز المجموعة.

(لـ) یلتزم رئیس المشروع البحثي بتزوید العمادة بما یثبت نشر األبحاث.

(م) أن تكون المراسالت و التواصل مع أوعیة النشر من خالل ایمیل الجامعة الرسمي للباحث.

مصلحة العمل.االستثناء من ھذه الشروط حسب ما تقتضیھ(ن)  یمكن للجنة

المادة العاشرة : حقوق براءة االختراع
الطرفینبیناالتفاقیتمفإنھمالیة،استحقاقاتأوالتزاماتمنعلیھایترتبوماالفكریة،الملكیةبحقوقیتعلقفیما-1

واألنظمةاللوائحبشأنھوتطبقطرف،لكلمنھاالعائدنسبةتوزیعحولآخرعقدأوالبحثيالمشروعتمویلعقدفي

المعمول بھا.

التياالكتشافاتأوالتحسیناتأوالتصمیماتأواالختراعاتكافةعناألولالطرفبإخطارالثانيالطرفیقوم-2

معلوماتعلىمبنیةالمشروعانتھاءبعدالحاصلةالمعلوماتكانتإذابعدهأوالمشروعتنفیذخاللالباحثعلیھاتحصل

یحصل علیھا خالل إنجاز المشروع.

الالزمةاألوراقأوالمستنداتبتوقیعالثانيالطرفویقوماألول،الطرفلصالحللحمایةالقابلةالحقوقجمیعتسجیل-3

للتسجیل عند طلب الطرف األول.

الالزمالتخاذابالغھموبالعمادةاالختراعبراءةوحدةمعالتواصل.4

المادة الحادیة عشر: إنھاء البحث
البحثللمجموعةالعمادةلنماذجطبقاالبحثيللمشروعالنھائيللتقریرالعمادةبقبولالبحثيالمشروععملینتھي( أ)

أو ألیة أسباب أخرى ترد في مواد ھذه القواعد، و یكون ذلك طبقا للمادة التاسعة من ھذا الدلیل .

الجھةإلىالبحثمیزانیةمناألجھزةبندمنتأمینھاتمالتياألعیانوتسلممالیاًتصفیتھیتمالبحثانتھاءعند(ب)

المختصة.

7



القواعد المنظمة واإلجراءات الداخلیة  المعمول بھا في التمویل المؤسسي في جامعة تبوك

المادة الثانیة عشر: قواعد الصرف المالي
(أ) یتم صرف نفقات البحث لرئیس المشروع البحثي  بعد استكمال اإلجراءات اإلداریة والمالیة المعتمدة من عمادة البحث

العلمي وذلك على النحو التالي:

حسبذلكیكونمعینبزمنترتبطالوالعقدتوقیعبعدتصرفالبحثمیزانیةإجماليمن%40األولى:الدفعة.1

اإلجراءات المالیة لعمادة البحث العلمي .

المطلوبةالدوریةالتقاریررفعبعدالبحثمیزانیةمن%30الثانیة:الدفعة.2

الثامنةالمادةحسبالبحثإجراءاتإنھاءبعدأخیرةكدفعة%30الثالثة:الدفعة.3

بالجامعاتالعلميللبحثالموحدةالالئحةمن)12(بالمادةالبحثمیزانیةصرففيالبحثيالمشروعرئیسیلتزم(ب)

السعودیة, على النحو اآلتي :

وألفالدكتوراه،حملةمن)المجموعة(رئیسالرئیسللباحثشھریاً)1200(لایرومائتاألفقدرھامكافأةتصرف-1

المدةخاللالدكتوراهحملةمنحكمھمفيومنالتدریسھیئةأعضاءمنالمشاركینمنواحدلكلشھریاً)1000(لایر

األساسیة المحددة في عقد البحث.

یتجاوزالبماالواحدةالساعةعنریاالثالثون)30(قدرھامكافأة(الماجستیر)حملةمنالباحثلمساعدتصرف-2

مساعدین.ثالثةعنیزیدالوبماالبحثعقدفيالمحددةاألساسیةالمدةخاللوذلكشھریاًلایرثمانمائة)800(

بماالواحدةالساعةعنریاالًوعشرونخمسة)25(قدرھامكافأةالجامعیةالشھادةحملةمنالباحثلمساعدتصرف-3

البحث.عقدفيالمحددةاألساسیةالمدةخاللوذلكشھریاًلایرستمائة)600(یتجاوزال

عنریاالًعشرون)20(قدرھامكافأةالمھنیینأوالفنیین،أوالجامعیةالمرحلةطالبمنالباحثلمساعدتصرف-4

البحث.عقدفيالمحددةاألساسیةالمدةخاللوذلكشھریاًلایرأربعمائة)400(یتجاوزالبماالواحدةالساعة

مجموعیتجاوزأالعلىاستشارةیومكلعنلایرخمسمائة)500(قدرھامكافأةالمدینةداخلمنللمستشاریصرف-5

لایر.آالفسبعة)7000(عنالواحدالعامفيیتقاضاهما

واإلعاشةلإلقامةشاملةاستشارةیومكلعنلایرألف)1000(قدرھامكافأةالمدینةخارجمنللمستشاریصرف-6

(ذھاباًسفرتذكرةلھوتصرفلایرألفعشرأربعة)14000(عنالواحدالعامفيیتقاضاهمامجموعیتجاوزأالعلى

وإیاباً).

واإلعاشةاإلقامةشاملةاستشارةیومكلعنلایرألفا)2000(قدرھامكافأةالمملكةخارجمنللمستشاریصرف-7

(ذھاباًسفرتذكرةلھوتصرفلایرألفعشرین)20000(عنالواحدالعامفيلھیصرفمامجموعیتجاوزأالعلى

وإیاباً).

العلمي.البحثفيللعملمفرغاًالباحثكانإذاإلیھاالمشارالمكافآتصرفیجوزال-8

فيالالزمةالتقاریرتقدیمعنتخلفإذاالبحث،میزانیةمنالمتبقیةالدفعةبصرفالمطالبةفيالباحثحقیسقط(ج)

الزمنیةالمدةحسبالنھائيالتقریرتقدیمعنالباحثتأخرإذاوالقواعد.ھذهمنالخامسةالمادةحسبالمحددةالمواعید

للعقد فسیعامل حسب المادة الخامسة.
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المادة الثالثة عشر: إجراءات شراء األجھزة والمواد وخالفھا
دون اإلخالل باللوائح واألنظمة المعمول بھا، یتم شراء األجھزة والمواد وخالفھا وفق اإلجراءات والقواعد التالیة:

عنیزیدالفیماالمباشرالشراءطریقعنوموادأجھزةمنالبحثمتطلباتتأمینفيالحقالبحثيالمشروعلرئیس(أ)

مبلغ تسعة عشر ألف لایر على النحو التالي:

البحثي.المشروعرئیسبواسطةمباشرةالشراءیتملایرآالفثالثةمنأقل-1

رئیسبتوقیعتعمیدوخطابتسعیرمحضربموجبالشراءیتملایرآالفعشرةمنوأقللایرآالف-ثالثة2

المشروع البحثي.

العلمي.البحثعمیدبتوقیعالتعمیدوخطابالتسعیرةمحضربموجبالشراءیتمیزیدأولایرآالف-عشرة3

الموادإدخالویتمالبیعجھةمنمعتمدةأصلیةفواتیریقدمأنوعلیھخارجھا،أوالمملكةداخلمنبالشراءسواءوذلك

واألجھزة لمستودعات الجامعة وصرفھا عھدة وفق القواعد النظامیة في ھذا الشأن.

( ب) وفیما یزید عن التسعة عشر ألف لایر، فیتم تأمینھا عن طریق إدارة المشتریات بالجامعة على النحو التالي:

لعددللبحثالمطلوبةواألدواتوالمعداتلألجھزةالفنیةالمواصفاتبتقدیمالبحثيالمشروعرئیسیقوم-1

الجھاتمراسلةالمجموعةرئیسیتولىمحلیاالتأمینتعذرحالةوفيالمملكة،داخلالموردینمن

لتأمینالمشتریاتإدارةمعالتعاونیتولىالحالتینكلتاوفيالمطلوبةاألجھزةتوریدیمكنھاالتيالخارجیة

متطلبات البحث وذلك بتقدیم العروض الالزمة ومحاضر التسعیرة ومحاضر اللجنة الفنیة.

قیمتھاتزیدالتيوالمواداألجھزةمنالبحوثمستلزماتبتأمینالتعمیدبالجامعةالمشتریاتإدارةتتولى-2

ویتمالغرضلھذاالمبرمةاألبحاثعقودمخصصاتمنبقیمتھاواالرتباطلایر،ألفعشرتسعةعن

البحثعمادةوإبالغالجامعةفيالمختصةالجھةطریقعنتأمینھابعدالمجموعةرئیسإلىتسلیمھا

العلمي بما یتم في ھذا الشأن.

( ج) یسرى على تأمین المواد والمعدات واألجھزة وخالفھا القواعد واألنظمة المعمول بھا في الجامعة.

المادة الرابعة عشر : مكافأة فریق البحث والمحكمین
(أ ) یتم احتساب مكافآت الباحثین والمشاركین والمساعدین في البحث وفقا  للمادة الثانیة  عشر من ھذه القواعد.

(ب)   مكافأة التحكیم تحتسب على النحو التالي:

).لایر500(البحثمشروعمقترحتحكیم-مكافأة1

الطرفبینالموقعةالبحثیةالمشاریعتمویلعقودمنیتجزأالجزءالالئحةھذهموادتعتبر:عشرالخامسةالمادة

األول والطرف الثاني.

المؤسسي للبحث العلمي  تفسیر بنود ھذه القواعد.: یحق للجنة الدائمة إلدارة التمویلالمادة السادسة عشر

9



القواعد المنظمة واإلجراءات الداخلیة  المعمول بھا في التمویل المؤسسي في جامعة تبوك

المادة السابعة عشر : الفصل في الخالف بین فریق البحث
ذلك.یثبتبمامدعماالخالفوجھیشرحالعلميالبحثلعمادةخطيرسميبطلبالمتضررالبحثفریقعضویتقدم.1

تتولىبدورھاوالتيالعلميللبحثالمؤسسيالتمویلإلدارةالدائمةاللجنةإلىبالرفعالعلميالبحثعمادةتقوم.2

الرفع لمعالي رئیس الجامعة لتحویل الطلب رسمیا إلى اإلدارة القانونیة التخاذ الالزم و إبداء الرأي النظامي .

الجامعة.رئیسمعاليمنالمعتمدالقانونیةاإلدارةرأيیتمحتىمعلقاالبحثفيالبحثيالمشروععملیعتبر.3
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