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 بني مذكرة تفاهم
 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

 و

 مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين

وهي مؤسسة تعليمية رائدة  بن فيصلجامعة اإلمام عبد الرمحن بني كال من  مذكرة التفاهم هذه تبرمأ

 معالي فيصلبن جامعة اإلمام عبدالرمحن  ه املذكرة مديروميثلها يف هذبشرق اململكة العربية السعودية 

 ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين، ويشار إليه بـ )الطرف األول( ، بن حممد الربيشالدكتور عبداهلل 

هذه املذكرة األمني العام ملركز امللك عبدالعزيز للحوار وميثله يف ، ، اململكة العربية السعودية الرياض: وعنوانه

"كال بكلمة  ًاومجاعي،  ويشار إليه بـ )الطرف الثـانـي(الوطين معالي األستاذ فيصل بن عبدالرمحن بن معمر 

 .الطرفني"
 أ.معلومات عامة

 "علميًا "فيصل منربًابن جامعة اإلمام عبدالرمحن تعترب  

جمتمعية عدة، وميتلك وله إسهامات تربوية  "وأكادمييًا

العديد من اإلمكانات والكوادر البشرية، ويسعى لرفع مستوى 

الوعي وتعزيز روح املسؤولية الوطنية، واإلهتمام بكل ما من 

 شأنه خدمة اجملتمع والنهوض بكافة شرائحه.

 

 أ.معلومات عامة

برتســـــي   يهـــــتم مركـــــز امللـــــك عبـــــدالعزيز للحـــــوار الـــــوطين

ــع       ــراد اجملتمـ ــني أفـ ــوطين بـ ــتالأم الـ ــز الـ ــوار وتعزيـ ــة ارـ ثقافـ

جبميــــع ف اتــــه ملــــا لقــــو املصــــلحة العامــــة ولــــاف  علــــى  

ــايا الوط الوأــــد ــايش القطــ ــة وينــ ــةة الوطنيــ ــة نيــ  واالجتماعيــ

وغريهــــــا ،  يــــــةوالرتبو ديةوااليتصــــــا ســــــيةوالسيا فيــــــةوالثقا

 .ويطرأها من خالل ينوات اروار الفكري
 

 .ة اليت حتقو أهداف وغايات ساميةكصورة مثالية للشراكات اجملتمعي هذه املذكرةجاءت وبناًء على ما تقدم 

بني الطرفني، للعمل على حتقيو  هذه مذكرة التفاهمإذ يرغب الطرفان يف حتديد إطار التفاهم أول املوضوع , فقد مت إبرام و

  .أسب اإلمكانات املتاأة للطرفني هذه املذكرةاألهداف املشار إليها يف 

أيث  املنظمة للعالية بني الطرفني هاوشروط هالبنود ومفسرًا , ومكماًلهذه املذكرةيعترب التمهيد جزًء ال يتجزأ من متهيد: 

لتحديد  هذه املذكرةمن خالل   ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين فيصلبن جامعة اإلمام عبدالرمحن تهدف كل من 

  ذا تطلب ذلك.إطار عمل تفاعلهم وتذييله مللحقات إ

 األهداف العامة -1

كافة شرائح امتثااًل  لقوله تعاىل "وتعاونوا على الرب والتقوى"، فإنه يد اتفو الطرفان على التعاون فيما بينهما لدعم وخدمة 

 (فقرات العقد 2 -اليت سيأتي ذكرها حتت البند )اجملتمع باملنطقة الشريية يف اجملاالت 

 املذكرةفقرات  -2

حمتســـبني بـــذلك الثـــوا     باألنشـــطة التاليـــة ذملـــني بـــذلك خدمـــة اجملتمـــع باملنطقـــة الشـــريية       إتفـــو الطرفـــان علـــى القيـــام    

 :من عند اهلل
 .وطين وثقافة اروار اجملتمعيالتعاون املشرتك علي تعزيز ييم التالأم ال 2.1

 .بالتنسيو فيما بينهم اإلستفادة من خربات منسوبي الطرفني وإصداراتهمعلى  املشرتكالتعاون  2.2
 .الطرفنيالتعاون املشرتك علي إعداد البحوث والدراسات اليت ختدم أهداف  2.3

األنشــــطة الطالبيــــة واألعمــــال التطوعيــــة ومشــــاركة منســــوبي و طلبــــة ا امعــــة    التعــــاون املشــــرتك علــــى تشــــجيع  2.4

 .اجملتمعي الوعي الوطين وترس  ييم التالأم يف احملافل احمللية وااليليمية والعاملية اليت تعزز
 

 تاري  البدء واملدة -3
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مـــا تتجـــدد تلقائيـــًا تبـــدأ مـــن تـــاري  ذخـــر توييـــع و ســـنتني هجـــريتني  لوثيقـــةاتفـــو الطرفـــان علـــى أن تكـــون مـــدة ســـريان هـــذه ا 

 مل يود أأد الطرفني عدم جتديدها.

ذكرةنطاق امل -4  
وجيري  بهذه املذكرة يتم إرايهابنطاق العمل سيتم إدراج نطاق العمل املرتبط ملشروع ما ضمن إضافة خاصة  4.1

. وسيدرج به األأكام اليت يد يتم األخذ بها واليت يد يتم ذكرةالتوييع عليها من جانب الطرفني خالل مدة سريان امل

 ريها الطرفان بناء على املشروع الذي يتم النظر فيه.تعديلها أو اإلضافة إليها أو إستكماهلا بعد مفاوضات جي
وأن حتّدد اخلدمات  املذكرةأن تتطمن كامل الشروط واألأكام املدرجة يف هذه  بنطاق العمللى كل إضافة خاصة ع 4.2

اخلاصة اليت يتم تقدميها وأن تشمل أية شروط وأأكام خاصة أخرى يتفو عليها الطرفان. ويف أال بروز أي تعارض 

الشروط واألأكام بنطاق العمل، تسري  يف الشروط بني ما هو مذكور يف الوثيقة وما تنص عليه اإلضافة اخلاصة

   اخلاصة بالوثيقة.

املسؤوليات -5  

 إلتزامات الطرف األول

املعتمدة من يبل  اإلستفادة من أقيبة اروار اجملتمعي 5.1

الطرف الثاني يف مقررات يسم تطوير الذات بعمادة السنة 

التحطريية وذلك بالتنسيو واإلشراف الكامل من يبل 

 عمادة السنة التحطريية والدراسات املساندة.
حتديد أمساء املرشحني من الكادر التعليمي الذي سيتوىل  5.2

تدريب أقيبة اروار اجملتمعي وذلك بالتنسيو واإلشراف 

الكامل من يبل عمادة السنة التحطريية والدراسات 

 املساندة وحبسب إمكانات ا امعة. 

ترمجة أقيبة اروار اجملتمعي اىل اللغة اإلجنليزية  5.3

كامل من يبل عمادة السنة وذلك بالتنسيو واإلشراف ال

 التحطريية والدراسات املساندة وحبسب إمكانات ا امعة.

إليامة ارلقات التدريبية حبسب تهي ة مرافو ا امعة  5.4

 إمكانات ا امعة.

تكوين  نة مكونة من عطوين من الطرفني لتقييم أداء  5.5

املدربني وحتديد املناسب منهم بشكل دوري وذلك 

واإلشراف الكامل من يبل عمادة السنة بالتنسيو 

 التحطريية والدراسات املساندة.

إنشاء خطة سنوية لتفعيل الشراكة اجملتمعية بالتنسيو  5.6

 .طرف الثاني حبسب إمكانات ا امعةمع ال

 

الطرف الثاني إلتزامات  

توفري أقيبة اروار اجملتمعي املعتمدة حبسب اإلمكانات  5.1

 الطرف األول.املتاأة وبعد التنسيو مع 
تهي ة الكادر التعليمي الذي سيتوىل تدريب أقيبة اروار  5.2

اجملتمعي وذلك بالتنسيو واإلشراف الكامل من يبل 

 .وحبسب اإلمكانات املتاأة الطرف األول

التنسيو مع الطرف األول لرتمجة أقيبة اروار  5.3

 اجملتمعي.

تكوين  نة مكونة من عطوين من الطرفني لتقييم أداء  5.4

املدربني وحتديد املناسب منهم بشكل دوري وذلك 

بالتنسيو واإلشراف الكامل من يبل عمادة السنة 

 التحطريية والدراسات املساندة.

تشجيع وترشيح منسوبي الطرف األول على  5.5

املشاركة يف امللتقيات والندوات اليت يقدمها الطرف 

 .الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 أقوق امللكية الفكرية -6
إن مجيع املعلومات والبيانات والرسومات والوثائو اليت يام الطرفان بتبادهلا لتنفيذ جماالت التعاون تعد ملكًا خالصًا  6.1

لكل منهما حبسب طبيعتها ملا يف ذلك أقوق النشر, ولظر على أي طرف استخدامها إال فيما له عالية بتنفيذ 

 .   املذكرةاخلدمات واألعمال حمل 
خرالصالأية أو لقب أو منفعة يف أي معلومات أو ذما يعطي أي طرف  اأو أي من ملحقاته هذه املذكرةال يوجد يف  6.2

نتائج أو مواد ) أتى وإن أمكن امتالك أو نشرها( أو اخرتاعات أو اكتشافات )أتى وإن أمكن تسجيل براءة اخرتاعها( 
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لطرف اآلخر ومجيع من يدخل يف أكمه من أعطاء هي ة أو أي عناصر أخرى مت تطويرها أو استحداثها من يبل ا

 هتدريس أو موظفني أو طال  أو عمالء أو ممثلني أو مستشارين أو متعايدين باستثناء ما نص عليه أي ملحو بهذ

 املذكرة.

ذكرةفس  امل -7  
 ويف ، اإلنهاء تاري  من أشهر (6) يبل ستة  من خالل تقديم إخطار مكتو  للطرف اآلخر هذه املذكرةلو ألي طرف إنهاء 

 باملشاريع يطر ال اإلنهاء أن من للتأكد املناسبة التدابري مجيع يتخذ أن منهما كل على فيجب الطرفني أأد من اإلنهاء أالة

  .هذه املذكرة يف القائمة

 نزاعاتال أل -8

 سـيعمل مجيـع األطـراف جاهـدين     همـا بيننزاع أو مشـكلة   خالف أو أي وجود أالة يف أنه اتفقإوالتزامًا بالثقة من كال ا انبني، 

 فيـتم  ذلـك  تعـذر  وإن ذكرةجتنبـًا لفسـ  املـ    وذلـك  كال الطـرفني عليه ذو خربة يف املشكلة يتفو وديًا أو عن طريو وسيط  لهار

 .السعودية العربية اململكة يف املختصة القطائية ا هات يبل من افيه الفصل

السرية -9  
 .ذكرةعلى كال الطرفني احملافظة على ضمان سرية حمتويات امل 9.1

 هكل املعلومات السرية اليت تنتمي للطرف اآلخر واليت ظهرت أو أأرزت كنتيجة لتعاون كال الطرفني يف ظل هذ 9.2

 لن تستخدم ولن يتم اإلفصاح عنها بأي شكل باستثناء ما هو مطلو  وبشكل معقول لتحقيو هذا التعاون. ذكرةامل

معلومات واكتشافات ملموسة وغري ملموسة و أفكار ومفاهيم  -لكن ال تقتصر على -املعلومات السرية يد تشمل  9.3

 وبرامج وتصاميم ورسومات وخمصصات ومناذج.

الظروف القاهرة -10  
و فرصة ويوع أأداث ال مفر منها" وهو شرط يف العقود لرر بشكل أتوضيح: الظروف القاهرة تعين "القوى الفائقة  10.1

إذا مل يستطع تنفيذ  مذكرةأو خمالفًا لل ال يعترب أي طرف مقصرًا و أو اإللتزام   أساسي كال الطرفني من املسؤولية

  نطاق سيطرته املعقولة.بسبب ظروف أو يوة خارج  ذكرةاملإلتزاماته ملوجب 

سيتم القاهرة يف أير  ويت ممكن و  ظروفجيب على كل طرف إخطار الطرف اآلخر بأي تأخري متويع بسبب ال 10.2

 بسبب القوى القاهرة. التأخري من خالل الفرتة هذه املذكرةملوجب  كل طرف إلتزامات  أداء تعليو

يومًا يتعني على كال الطرفني اإلجتماع ملنايشة ( 30ثالثني )القاهرة أكثر من  ظروفإذا جتاوز التأخري بسبب ال 10.3

 كيفية ارد من تأثريها.
اإللتزام بالقوانني والسياسات  -11  

يلتزم كال الطرفني بقوانني اململكة العربية السعودية ووفقًا للقوانني واللوائح والطوابط واألنظمة واألوامر والسياسات 

  .ذكرةاملؤسسية املعنية واإلجراءات واملعايري يف تنفيذ األنشطة املنصوص عليها يف امل

متفريات -12  

 عدم استخدام األمساء: 12.1

كال الطرفني يتفو على عدم استخدام اإلسم أو العالمة التجارية أو معرف ذخر للطرف اآلخر ألي غرض إعالني تروجيي أو  

 جتاري بدون موافقة صرلة وخطية مسبقة.

 

 التنفيذ والتعديل و التنازل والتوكيل : 12.2

وامللحقات األخرى سارية املفعول. لن يكون أي  إذا كان أي بند أو ملحو الغ أو غري يابل للتنفيذ يف هذا العقد ستظل البنود
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هذه املذكرة تعديل أو تغيري أو إضافة أو حتوير ملزم و ساري املفعول إال إذا كان بنص خطي ومويع . أي تنازل عن أي بند يف 

زاماته أو غري نافذ إال إذا كان بنص خطي ومويع من يبل الطرف اآلخر .ال لو ألي طرف تفويض أو إسناد أقويه أو الت

 بدون موافقة صرلة وكتابية من الطرف اآلخر. هذه املذكرة ملحقاته  ملوجب 

 

 

 أقوق أطراف خارجية: 12.3

ال تشمل أي شخص ثالث ليس طرفًا  فيها وال لو ألي شخص أو جهة ليست طرفًا يف هذا االتفاق استخدام هذه املذكرة فوائد 

 رف ذخر.للمطالبة حبو أو رفع دعوى ضد أي طهذه املذكرة 

 

 وضع كال الطرفني: 12.4

األجور و  -وال يقتصر على -كل طرف غري مسؤول عن أي تعويض أو فوائد  مستحقة ملوظفي الطرف اآلخر ويشمل ذلك 

 تعويطات العمال واإلجازة املدفوعة األجر و اإلجازة املرضية.

 

 الصالأيات: 12.5

تفسريه على حنو أصرية العالية بينهما وال يوجد به ما لول دون ميكن هذه املذكرة يف  ئكال الطرفني يوافو على أنه ال ش

هذه إبرام اتفاييات مماثلة مع أطراف أخرى أو إجراء حبوث أو دراسات أو أي أنشطة  يد حتتوي على مواضيع كتلك املتعلقة ب

 .ذه املذكرةهشريطة أن ال يتم أي منها على حنو ال يتفو مع أقوق والتزامات كال الطرفني جتاه املذكرة 

 

 :املراسالت و اإلخطارات 12.6

و ُتسّلم شخصيًا أو عن جيب أن يكون بصيغة مكتوبة هذه املذكرة ترسل مجيع اإلشعارات اليت توجه لكل من الطرفني ملقتطى 

 -13) للبند للمنسقني التالي  ذكرهم يف طريو الربيد اإللكرتوني أو الفاكس أو خدمة التوصيل السريع ) الربيد السعودي ( 

 (الكادر املعتمد

 

 :املذكرة نس  12.7

 من نسختني أصليتني ويسلم كل طرف نسخة منها للعمل ملوجبها .هذه املذكرة  تأرر

 

 اإلتفاييات األخرى: 12.8

 أو أي اتفايية أخرى بني األطراف.هذه املذكرة ستكون مجيع ارقوق حمفوظة يف أال وجود تعارض بني 

 

  إجراءات التعديل: 12.9

 فقط ملوجب مذكرة تفاهم خطية من يبل الطرفني، وموافقتهما.هذه املذكرة كن تنقيح أو تعديل مي

 

 التزامات الطرف اآلخر: 12.10

عمادة شؤون أعطاء هي ة التدريس عمادة خدمة اجملتمع والتنمية املستدامة ولكل من ذه املذكرة هلستسلم النس  النهائية 

  واملوظفني وإدارة الشؤون القانونية وإدارة التخطيط وامليزانية لتنفيذ ما مت اإلتفاق عليه كل يف أدود صالأياته .

الكادر املعتمد: -13  
 مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين بن فيصلجامعة اإلمام عبد الرمحن 

 :املنسو: لغرض تنظيم الزيارات واملراسالت واملشاريع

 الدكتور يوسف الراشد

  وكيل عمادة خدمة اجملتمع والتنمية املستدامة

 

 لغرض تنظيم الزيارات واملراسالت واملشاريع.املنسو: 

 الدكتور خالد البديوي

 مدير فرع املنطقة الشريية



  

   مذكرة تفاهم

 بني

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

 و

 مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين
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  01333 33585: هاتف ريم  

 0566823333ريم : جوال 

 yoalrashed@iau.edu.saبريد إلكتروني:  

 0504819672 :جوال ريم

 

 kalbediwi@kacnd.org: بريد إلكرتوني

 

 من يبل املمثلني املعتمدين لكال الطرفني: هذه املذكرةملا تقدم مت توييع  ًاثباتإو
 فيصلبن جامعة اإلمام عبدالرمحن 

 

 الربيش حممدالدكتور عبداهلل بن  معالي

 مدير ا امعة

       

 ______________________التوييع:

 

 /      /          التاري           

 

 

 عبدالعزيز للحوار الوطينمركز امللك 

 

  فيصل بن عبدالرمحن بن معمرمعالي األستاذ 

 األمني العام

 

 ______________________التوييع:

 

 /        /                 التاري       
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