اململكة العربية السعودية
وزارة التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
جامعـــــــــــــــــــة الباحــــــــــــــــــة
معهد الدراسـات واخلدمـات االستشـارية
SCSI-003

تعاقد رئيس بيت اخلربة واملعهد
اسم بيت اخلربة............................................................... :
أنه يف يوم  ..............املوافق  .... /.... /....هـ

وبعون اهلل تعاىل مت التعاقد بني الطرف األول بيت اخلربة وميثله رئيسه  .............................................والطرف
الثاني معهد الدراسات واخلدمات االستشارية وميثله وكيل معهد الدراسات واخلدمات االستشارية
 ،...............................................على إنشاء بيت خربة وفقاً للقواعد التنفيذية لبيوت اخلربة املعتمدة يف
جامعة الباحة حيث سيكون اختصاص بيت اخلربة يف اجملاالت التالية:
أ.
ب.
ت.
ث.

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

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
 .1جيب أن يتوفر لدى رئيس بيت اخلربة التأهيل العلمي واخلربة املناسبة يف جماالت عمل بيت اخلربة املراد
إنشاؤه.
 .2يعترب رئيس بيت اخلربة هو املسؤول املباشر أمام املعهد .وتكون العالقة حمصورة بني املعهد ورئيس بيت
اخلربة .ويتحمل رئيس املعهد املسؤولية الكاملة أمام املعهد يف القضايا اإلدارية واملالية واالستشارات
والبحوث الفنية لبيت اخلربة.
 .3تعترب الشؤون الداخلية اخلاصة ببيت اخلربة مثل حتديد ميزانية املشروع ،وحتديد التزامات ومهام األعضاء
وفق عقود واتفاقيات داخلية موثقة ومعتمدة من املعهد ،على أن تزود عمادة املعهد بصورة منها.
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ومكافأتهم وغري ذلك مسؤولية رئيس بيت اخلربة ،وتتحدد طبيعة العالقة بني رئيس بيت اخلربة وأعضائه
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 .4يلتزم رئيس وأعضاء بيت اخلربة بواجباتهم األكادميية جتاه اجلامعة دون إخالل أو تفريط.
 .5يلتزم بيت اخلربة بتنفيذ كافة املهام املتعاقد عليها مع اجلهات املستفيدة جبودة عالية تليق بسمعة اجلامعة
وفقاً خلطة العمل واملواعيد املتفق عليها.
 .6حيدد املعهد بتنسيق مع بيت اخلربة آلية التسويق ويتحمل بيت اخلربة التكاليف املادية لذلك.
 .7يكون لبيت اخلربة احلق باالستعانة جبهة أخرى لتنفيذ بعض مهام العقود املربمة مع اجلهات املستفيدة بعد
التنسيق مع إدارة املعهد.
 .8ميكن لبيت اخلربة االستفادة من إمكانيات اجلامعة مثل املعامل والقاعات أو األجهزة حيث يتم ذلك
بالتنسيق مع إدارة مع إدارة املعهد ويدفع تكاليف ذلك.
 .9حيافظ املعهد على املعايري املهنية ،وسرية البيانات واملعلومات ،وال يبوح بها إىل أي طرف آخر ويتحمل
مسؤولية خمالفة ذلك.
 .10تتم مجيع التعامالت املالية عن طريق حساب معهد الدراسات واخلدمات االستشارية.
 .11يتوىل املعهد األنشطة املالية لبيت اخلربة إىل عمادة معهد اخلدمات والدراسات االستشارية.
 .12تقوم عمادة معهد الدراسات واخلدمات االستشارية بتقييم إدارة بيت اخلربة سنوياً وذلك بعد أن يزود بيت
اخلربة بصورة من تقرير أدائه للنظر يف إمكانية جتديد عقد بيت اخلربة من عدمه.
 .13يكون معهد اخلدمات والدراسات االستشارية طرفاً يف مجيع العقود اليت يربمها بيت اخلربة مع اجلهات
املستفيدة.
 .14حيصل املعهد على نسبة  %20من قيمة كل عقد يربمه بيت اخلربة مقابل اخلدمات اإلدارية واملالية
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واإلشرافية اليت يقوم بها.
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 .15حيق للمعهد التثبت من قيام بيوت اخلربة بتنفيذ املشاريع املتعاقد عليها مع اجلهات املستفيدة جبودة عالية
يف أي وقت خالل فرتة تنفيذ املشروع وبالطريقة اليت تراها مناسبه وفق التقارير الدورية والفنية املتفق عليها
بالعقد.
 .16يقوم جملس إدارة املعهد يف حالة تقصري بيت اخلربة يف التزاماته جتاه اجلامعة أو الغري بإنذار بيت اخلربة
إلصالح وضعه خالل ( )30يوماً ،ويف حالة تعذر ذلك فيحق جمللس املعهد أنهاء العقد مع بيت اخلربة وإيقاف
اعماله مع عدم اإلخالل حبقوق اجلامعة أو االطراف األخرى اليت مت التعاقد معها ،وقد يتطلب األمر اسناد
العقد مع اجلهة املستفيدة اىل بيت خربة آخر واسرتداد كافة املبالغ اليت صرفت لبيت اخلربة من اجلهة
املستفيدة .
 .17يف حالة إنهاء التعاقد بني رئيس بيت اخلربة واملعهد لسبب ما ،فإنه يتعني على بيت اخلربة الوفاء بالتزاماته
جتاه الغري ،حتى وإن كان ذلك عن طريق إسناد االعمال املتعاقد عليها إىل جهات أخرى ،وذلك بعد
التنسيق مع املعهد واملستفيد من اخلدمة ويكون رئيس البيت مسؤوالً مسؤولية مباشرة عن ذلك.
 .18يف حالة تقاعد رئيس بيت اخلربة من اجلامعة أو انتهاء عالقته بها ،فإنه يتعني عليه التوصل إىل اتفاق مع
املعهد بشأن وضع العالقات التعاقدية مع املعهد ويكون ذلك قبل إنهاء عالقته باجلامعة.
 .19تعمل بيوت اخلربة على إتاحة الفرصة بتدريب طالب اجلامعة يف بيوت اخلربة وتوظيفهم عند اإلمكان وفق
شروط وضوابط تتوافق مع مهنية وسرية أنشطة بيوت اخلربة هذه.
 .20يلتزم رئيس بيت اخلربة جبميع ما نصت عليه قواعد بيوت اخلربة التنفيذية املعتمدة من اجلامعة ،وشروط
العقد املربم بني املعهد وبيت اخلربة.
 .21يقوم عضو هيئة التدريس بتقديم طلب إنشاء بيت خربة متخصص من خالل تعبئة االستمارة املخصصة
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 .22يقوم معهد الدراسات واخلدمات االستشارية بدراسة الطلب واستكمال اإلجراءات النظامية العتماد البيت
من قبل جملس إدارة املعهد سواء باملوافقة أو عدمها.
 .23يف حالة املوافقة ،يتم إبرام العقد الالزم بني رئيس البيت واملعهد وفقاً للضوابط واإلجراءات احملددة.
 .24حيق ملعهد الدراسات واخلدمات االستشارية االشراف العام على بيت اخلربة وفق اإلجراءات النظامية
املقررة له وله الصالحيات التالية:
أ .التأكد من سياسة بيت اخلربة وأهدافه العامة يف إطار ما ورد يف هذه الالئحة وعرضها على
جملس املعهد العتمادها.
ب .متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من جملس املعهد املتعلقة ببيوت اخلربة.
ت .اإلشراف على إعداد التقرير السنوي لبيوت اخلربة ورفعه إىل جملس املعهد العتماده.
ث .اقرتاح القواعد الداخلية املنظمة لعمل بيوت اخلربة ،والتعديالت عليها ،والرفع جمللس إدارة املعهد
العتمادها.
ج .رفع التوصية جمللس إدارة املعهد بالتجديد لعقد بيوت اخلربة ،واستمرار التفويض إلدارته من
عدمه ،وذلك عن طريق طلب التجديد لألنشطة من إدارة بيوت اخلربة واملعهد.
ح .التوصية بتعديل أو تغيري أنشطة بيت اخلربة بعد رفعها جمللس إدارة املعهد.
خ .الرفع جمللس املعهد عند وجود أي مالحظات تتعلق بأعمال بيت اخلربة.
 .25يتوىل جملس إدارة املعهد اإلشراف الكامل على بيوت اخلربة وله أن يتخذ مجيع القرارات املتعلقة بشؤونها
واختصاصاتها ومنها:
أ .رسم السياسة العامة إلدارة بيوت اخلربة.
ب .املوافقة على إنشاء بيوت اخلربة وحتديد جماالت عملها.
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ت .وضع األسس اليت حتدد بها العروض السعرية املقدمة من بيوت اخلربة للجامعة.
ث .اعتماد التقرير السنوي لبيوت اخلربة واملوافقة على التجديد هلا أو إنهائها.
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ج .متابعة أداء بيوت اخلربة عن طريق التقارير الدورية املرفوعة له ،وحيق جمللس إدارة املعهد التثبت
من قيام بيوت اخلربة بتنفيذ املشاريع املتعاقد عليها مع اجلهات املستفيدة جبودة عالية يف أي وقت
خالل فرتة تنفيذ املشروع وبالطريقة اليت يراها مناسبة.
ح .للمجلس احلق يف إيقاف أعمال بيت اخلربة يف حالة تقصري البيت يف التزاماته جتاه اجلامعة أو
جتاه الغري.
 .26تودع إرادات بيت اخلربة يف حساب معهد الدراسات واخلدمات االستشارية لدى أحد البنوك العاملة يف
اململكة ،وحتت إدارة وإشراف ومسؤولية املعهد ويتم الصرف منه وفق اللوائح والقواعد اإلجرائية املعتمدة
باملعهد.
.27

تتكون ايرادات بيوت اخلربة من اآلتي:
أ .املنح االستشارية املمولة من اجلهات خارج اجلامعة.
ب .إيرادات األنشطة واخلدمات البحثية واالستشارية ،وورش العمل والدورات املتخصصة اليت يقدمها
بيت اخلربة.
ت .مجيع اإليرادات اليت تنتج عن القيام مبشاريع خاصة.
وعلى تلك البنود متت املفاهمة واالتفاق والتوقيع على بركة اهلل

الطرف األول

الطرف الثاني

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

التوقيع............................................................ :
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االسم.............................................................. :

االسم.............................................................. :

