القــــواعد التنظيمـــية لبيـــوت الخبـــرة
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
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| تمهــــــيد |
نبعــت فكــرة إنشــاء بيــوت الخبــرة مــن التوجهــات الحديثــة للجامعــات نحــو تعزيــز مبــدأ الشــراكة
االســتراتيجية بيــن الجامعــة وكافــة شــرائح المجتمــع  ،فبيــوت الخبــرة هــي مــن أهــم الخدمــات
التــي تقدمهــا الجامعــات الســعودية ممثلــة بمعاهــد الدراســات والخدمــات االستشــارية والتــي
تهــدف فــي المقــام األول إلــى تطويــر الكفــاءات المهنيــة المتخصصــة لمنســوبي الجامعــة،
وتوظيــف إمكانيــات الجامعــة المختلفــة مــن أجــل تحويــل المعرفــة والخبــرة المتوفــرة لــدى الجامعــة
ومنســوبيها إلــى مشــاريع اقتصاديــة ذات عوائــد ماليــة ممــا يســاهم فــي تنميــة اإليــرادات الذاتيــة
للجامعــة ومنســوبيها.
وعلــى هــذا األســاس فــإن بيــوت الخبــرة تمثــل وســيلة مناســبة الســتثمار المــوارد البشــرية
المؤهلــة والمتخصصــة ،واإلمكانيــات والقــدرات الماليــة والمعرفيــة المتوفــرة فــي جامعــة اإلمــام
عبدالرحمــن بــن فيصــل وتســخيرها لخدمــة المجتمــع بشــكل عــام ،وخدمــة القطاعيــن العــام والخــاص
ومؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل خــاص ،وذلــك بإتاحــة الفرصــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن
فــي حكمهــم بالجامعــة لالســتفادة واإلفــادة مــن معارفهــم وخبراتهــم فــي معالجة قضايــا المجتمع
والمســاهمة فــي تقديــم خدمــات استشــارية وبحثيــة متميــزة لكافــة فئــات المجتمــع وفــي كافــة
التخصصــات والمجــاالت العلميــة واألكاديميــة والبحثيــة مقابــل عوائــد ماليــة مناســبة.
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|  .1التعريفات والمصطلحات |
الجامعة

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.

المعهد

معهد الدراسات االستشارية.

مجلس المعهد
اللجنة اإلشرافية العليا
عميد المعهد

هو مجلس معهد الدراسات االستشارية.
اللجنة اإلشرافية العليا لمعهد الدراسات االستشارية.
هو عميد معهد الدراسات االستشارية او من ينيه.
مجموعة من األعضاء في نفس التخصص أو تخصصات
مختلفة تقدم دراسات علمية أو خدمات استشارية أو بحثية
أو تدريبية بمقابل مالي ويتم تأسيسه تحت مظلة المعهد.

بيت الخبرة
مدير المشروع
أعضاء بيت الخبرة

الخدمات العلمية
واالستشارية والتدريبية

رئيس بيت الخبرة.
هم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والمستشارون
داخل الجامعة الذين يتم االستعانة بهم للعمل في بيوت
الخبرة وفق مجال تخصصهم.
هي الخدمات التي تقدم عن طريق بيت الخبرة للجهة
المتعاقد معها.

|  .2القاعدة األولى :أهداف بيوت الخبرة |
تهدف بيوت الخبرة إلى نقل المعرفة وتحويلها إلى مشــاريع ذات عوائد مالية ومعنوية عن طريق
تقديــم الدراســات العلميــة والخدمــات االستشــارية والبحثيــة والتدريبيــة فــي مجــال اختصاصاتهــا
للقطاعيــن الحكومــي والخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
.

.

.
.
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أتعزيز مبدأ الشراكة بين الجامعة والمجتمع بما يحقق رسالة الجامعة.
بإتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة لتقديم الخدمات العلمية
واالستشارية والتدريبية مقابل عوائد مالية.
جتحويل المعرفة إلى مشاريع ذات عائد مادي ومعنوي.
دالمشاركة في بناء قطاع الخبرة والخدمات االستشارية الوطني وتطوير العمل االستشاري
األكاديمي.
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|  .3القاعدة الثانية :شروط إنشاء بيوت الخبرة |
 .أأن يكون رئيس بيت الخبرة من منسوبي الجامعة في تخصص مناسب لمجال عمل البيت.
 .بيجب أن ال يقل عدد أعضاء بيت الخبرة عن اثنين بما فيهم رئيس بيت الخبرة.
 .جإرفاق المستندات واستكمال كافة النماذج المخصصة لذلك.

|  .4القاعدة الثالثة :التزامات رئيس بيت الخبرة |
رئيس بيت الخبرة هو المسئول المباشر أمام المعهد ،ويلتزم بما يلي:
.
.

.
.
.

أتحمل المسؤولية القانونية لجميع أنشطة البيت و أي مطالبات أو تعويضات قد تصدر من
أي جهة نتيجة تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات المطلوبة من الجهة المستفيدة.
بتحديد الميزانية التفصيلية لكل مشروع.
جتحديد التزامات ومهام األعضاء ومكافآتهم.
دتزويد إدارة المعهد بصورة من العقود واالتفاقيات الداخلية التي تتم بين الرئيس وفريق العمل.
هإعداد التقرير السنوي عن نشاط بيت الخبرة ورفعه لمجلس المعهد.

|  .5القاعدة الرابعة :حقوق بيت الخبرة |
.

.

.
.

أيحق لبيت الخبرة طلب تعديل مجاالت أنشطته وإعادة تشكيل أعضائه.
بتسويق نشاطاته سواء بنفسه أو عن طريق االستعانة بجهة خارجية وفقا للضوابط
واألنظمة المعمول بها ،ويتحمل بيت الخبرة التكاليف المالية لتلك األنشطة.
ً
وفقا لآليات المنظمة لذلك.
جاالستفادة من إمكانات الجامعة
داالستعانة بخبرات من خارج بيت الخبرة لتنفيذ بعض مهام العقود المبرمة مع لجهات
المستفيدة بعد موافقة إدارة المعهد .

|  .6القاعدة الخامسة :التزامات بيوت الخبرة |
.

.
.

.

أيلتزم رئيس وأعضاء بيت الخبرة بواجباتهم تجاه الجامعة دون إخالل أو تفريط.
بيلتزم بيت الخبرة بكافة المهام المتعاقد عليها مع الجهات المستفيدة بجودة عالية تليق
ً
وفقا لخطة العمل والمواعيد المتفق عليها بين أطراف العقد.
بسمعة الجامعة
جيلتزم أعضاء بيت الخبرة بمعايير المهنة وسرية البيانات والمعلومات وال يبوح بها إلى
طرف آخر إال بموافقة الجهة المستفيدة.
ديلتزم أعضاء البيت بأحكام واخالقيات البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية.
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|  .7القاعدة السادسة :صالحية منح الترخيص وإصدار العقوبات |
 .أتكون صالحية منح التراخيص لبيوت الخبرة وسحبها والنظر في المخلفات المرتكبة منها
للجنة اإلشرافية العليا بتوصية من مجلس المعهد.
 .بمع مراعاة األنظمة المتبعة  ،عند وجود أي مخالفة أو تقصير من قبل بيت الخبرة فلمجلس
المعهد التوصية بإحدى العقوبات التالية :
•سحب الترخيص.

•اإليقاف المؤقت للترخيص لمدة ال تتجاوز المتبقي من مدته .
•سحب الترخيص مع عدم السماح لرئيس بيت الخبرة بإنشاء بيت آخر.
 .جيحق لبيت الخبرة االعتراض على قرار اللجنة أمام مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائي .

|  .8القاعدة السابعة :صالحية الموافقة |
والتوقيع على عقود المشاريع
تكــون صالحيــة الموافقــة والتوقيــع علــى عقــود الخدمــات التــي تنفذهــا بيــوت الخبــرة وفقــا لالئحــة
التنظيميــة للمعهــد بعــد موفقــة صاحــب الصالحيــة ،ويجــوز لعميــد المعهــد تفويــض صالحيــة
التوقيــع لرئيــس بيــت الخبــرة .

|  .9القاعدة الثامنة :توزيع إيرادات عقود المشاريع |
يتــم توزيــع إيــرادات عقــود المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا عــن طريــق بيــوت الخبــرة باســتثناء عقــود
إعــداد الخطــط الدراســية بيــن بيــت الخبــرة والمعهــد بنســبة ( )%80ثمانــون بالمئــة و ( )20%عشــرون
بالمئــة علــى التوالــي  ،ويجــوز لصاحــب الصالحيــة تخفيــض نســبة المعهد إلى ( )%10من المشــروع
األول و ( )%15مــن المشــروع الثانــي لبيــت الخبــرة للمشــاريع التــي ال تزيــد قيمتهــا عــن (100,000
ريــال) مائــة ألــف ريــال ســعودي وال ينطبــق التخفيــض علــى مشــاريع الــدورات التدريبيــة.

|  .10القاعدة التاسعة :آليات تحديد مستحقات فرق العمل وصرفها |
تتحــدد مســتحقات فــرق عمــل المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا بواســطة بيــوت الخبــرة وفقــا للميزانيــة
التقديرية للمشروع ،ويتولى المعهد صرف مستحقات فرق العمل ،بعد موفقة صاحب الصالحية،
وفقــا للعقــود الموقعــة بيــن رئيــس بيــت الخبــرة وأعضــاء الفريق المنفذ ،وفي حالة مشــاريع الــدورات
التدريبيــة ،يتــم صــرف كامــل حصــة بيــت الخبــرة (الجهــة المنفــذة) باســم رئيــس البيــت.
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|  .11القاعدة العاشرة :أحكام عامة |
 .أيحق لبيت الخبرة الذي يجلب مشروع أن يتولى تنفيذه بعد موافقة صاحب الصالحية.
 .بتتفق السنة المالية لبيوت الخبرة مع السنة المالية للمعهد ،ويمكن أن تبدأ السنة المالية
األولى لبيوت الخبرة من تاريخ إنشاء بيت الخبرة.
ً
مناسبا لضمان استكمال مشاريع بيوت الخبرة المتعثرة
 .جلمجلس المعهد التوصية بما يراه
ألي سبب ،والرفع بها للجنة اإلشرافية العليا.
 .دفي حالة تعذر قيام رئيس بيت الخبرة بمهامه ألي سبب ،فإنه يجب ترشيح رئيس جديد
لبيت الخبرة خالل مدة أقصاها شهرين وفقا لما ورد في الفقرة(أ) من القاعدة الثالثة،
وفي حال فشل البيت في تشريح رئيس خالل تلك المدة ،فيتم سحب ترخيص البيت
بشكل نهائي.

وبالله التوفيق ..
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شروط تأسيس بيوت الخبرة
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
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| شروط تأسيس بيوت الخبرة |
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
1.1يجب ان تعكس مجاالت عمل بيت الخبرة التخصصات العلمية ألعضائه المشاركين.
2.2أن يكون رئيس بيت الخبرة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ،وعلى رأس العمل فيها.
3.3يتألف كل بيت خبرة من اثنين وال يتجاوز خمسة من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
بالجامعة ،ويجوز أن يكون بينهم موظف إداري على أن ال تقل نسبة السعوديين عن 50%
من أعضائه ويمكن التجاوز عن شرط النسبة بوجود مبرارات.
4.4االلتزام بالبنود والمواد الواردة في الالئحة التنظيمية لبيوت الخبرة المتعمدة بجامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.
ويراعى أثناء ذلك االلتزام بما يلي :
1.1اختيار اسم مناسب لبيت الخبرة يعكس التخصص والخدمات التي يقدمها.
2.2استكمال بيانات نموذج طلب تسجيل بيت الخبرة والتوقيع من جميع األعضاء ،على أن يتم
ارفاق السيرة الذاتية لجميع إعضاء البيت.
3.3استكمال بيانات عقد تأسيس بيت الخبرة والتوقيع من جميع األعضاء.
ً
وفقا للنماذج المعتمدة إلى عميد معهد الدراسات
4.4تُ قدم الطلبات بمعاملة رسمية
االستشارية والخدمات بالجامعة من خالل برنامج االتصاالت اإلدارية.

ولمزيد من المعلومات عن متطلبات تأسيس بيوت الخبرة الرجاء زيارة الموقع االلكتروني
للمعهد على الرابط التالي:
https://www.iau.edu.sa/en/administration/centers/institute-of-consulting-studies

| نموذج طلب تسجيل بيت خبرة استشاري |
مسمى بيت الخبرة

مجاالت عمل بيت الخبرة
........................................................................................................1.1
........................................................................................................2.2
........................................................................................................3.3
........................................................................................................4.4
معلومات رئيس بيت الخبرة
االسم................................................................................................. :
الكلية

التخصص

القسم

الخبرة في مجاالت عمل البيت
......................................................................................................1.1
......................................................................................................2.2
......................................................................................................3.3
معلومات االتصال
المدينة

البريد اإللكتروني
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صندوق البريد

الرمز البريدي

هاتف العمل
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الجوال

فاكس

| نموذج طلب تسجيل بيت خبرة استشاري |
أعضاء بيت الخبرة
االسم

الكلية

القسم

...............................................1.1
...............................................2.2
...............................................3.3
...............................................4.4
...............................................5.5
رئيس بيت الخبرة االستشاري
االسم
التوقيع
التاريخ

مالحظة :يرجى ارفاق السيرة الذاتية لرئيس بيت الخبرة وأعضاء البيت عند تقديم الطلب.
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| موافقة عميد الكلية على إنشاء بيت خبرة استشاري |
سعادة عميد معهد الدراسات االستشارية والخدمات

المحترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أحيطكم باالطالع على الطلب المقدم من سعادة:
االسم...................................................................................................... :
القسم...................................................................................................... :
حيال إنشاء بيت خبرة استشاري باسم:
.................................................................................................................
ونفيدكم بعد وجود ما يمنع من إنشاء البيت.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ...

عميد كلية.................................................................................................. :
الـــــدكـــــــــتور................................................................................................ :
الـــــــتــوقـيــع................................................................................................. :
التاريخ....................................................................................................... :
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| طلب فتح حساب مستقل لبيت خبرة استشاري |
سعادة عميد معهد الدراسات االستشارية والخدمات

المحترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ...
يهدي بيت الخبرة االستشاري :
ســعادتكم أطيــب تحيــة  ،وأفيدكــم برغبــة البيــت فــي تفريــد حســاب مســتقل للبيــت تحــت ســجل
حســاب بيــوت الخبــرة بالمعهــد ويكــون تحــت إشــراف معهــد الدراســات االستشــارية والخدمــات
بالجامعــة.
آمل تلطف سعادتكم باالطالع والموافقة.
وتقبلوا خالص تحياتي..

رئيس بيت الخبرة االستشاري
االسم...................................................................................................... :
الـــــــتــوقـيــع................................................................................................. :
التاريخ....................................................................................................... :
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| نموذج عقد تأسيس بيت خبرة استشاري |
ً
اســتنادا إلــى المــادة الرابعــة مــن القواعــد التنظيميــة لبيــوت الخبــرة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن
بــن فيصــل ،وسـ ً
ـعيا فــي المشــاركة ببنــاء قطــاع الخبــرة والخدمــات االستشــارية الوطنــي وتطويــر
ً
ونظــرا لوجــود الخبــرات
العمــل االستشــاري األكاديمــي لدعــم التنميــة الوطنيــة وخدمــه غاياتهــا،
العلميــة واألكاديميــة المتميــزة لــدى األعضــاء فإنــه بعون الله تعالى فــي يــوم 14.... /...... /......هـ
كل مــن:
الموافــق 20 .... /...... /......م تــم االتفــاق بيــن ٍ
1 .1رئيس بيت الخبرة عضو هيئة التدريس بالجامعة :الدكتور/
2 .2أعضاء بيت الخبرة ،وهم:
............................................................................................................... 1.1
............................................................................................................... 2.2
............................................................................................................... 3.3
............................................................................................................... 4.4
............................................................................................................... 5.5
حيث تم االتفاق على اآلتي:
1.1يتولــى رئيــس بيــت الخبــرة مهمــة اإلشــراف المالــي والفنــي واإلداري علــى بيــت الخبــرة
وتكــون المخاطبــات والمراســات باســمه.
2.2رئيس بيت الخبرة هو المسئول المباشر أمام المعهد ،وتكون العالقة محصورة بين المعهد
ورئيس البيت.
3.3يتولى رئيس بيت الخبرة تحديد التزامات ومهام األعضاء ومتابعة تنفيذها.
4.4يتــم تقســيم إيــرادات العقــود والمشــاريع بيــن أعضــاء بيــت الخبــرة حســب النســب المبينــة فــي
تكليــف رئيــس بيــت الخبــرة لألعضــاء المشــاركين فــي العقــد وفــق عقــد خــاص لــكل مشــروع،
يتــم رفعــه إلــى المعهــد.
5.5فــي حــال انســحاب أحــد أعضــاء بيــت الخبــرة مــن عضويــة البيــت يلتــزم رئيــس البيــت بتكليــف
مــن يــراه مناســبا للقيــام بالتزامــات العضــو المنســحب وإفــادة معهــد الدراســات االستشــارية
والخدمــات بذلــك.
6.6فــي حــال حــدوث خــاف ال ســمح اللــه بيــن رئيــس بيــت الخبــرة وأعضائــه فإنــه يتــم تســويته
عــن طريــق المعهــد.
7.7يعمل الطرفان لتنفيذ بنود اتفاقية التأسيس بروح التعاون وااللتزام بتحقيق أهداف العقد.
8.8ال يجــوز ألي طــرف التنــازل عــن العقــد أو أي جــزء منــه للغيــر إال بعــد إشــعار الطــرف اآلخــر
ً
كتابيــا.
وموافقتــه
ً
بندا ومن نسخة تسلم لكل عضو للعمل بموجبها.
9.9حررت هذه االتفاقية من أحد عشر
والله الموفق..
16

القواعد التنظيمية لبيوت الخبرة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

| نموذج عقد تأسيس بيت خبرة استشاري |
الطرف األول:
رئيس بيت الخبرة
االسم.................................................................................................. :
التوقيع.................................................................................................. :
الطرف الثاني:
أعضاء بيت الخبرة
االسم............................................................................................... :
التوقيع............................................................................................... :
االسم............................................................................................... :
التوقيع............................................................................................... :
االسم............................................................................................... :
التوقيع............................................................................................... :
االسم............................................................................................... :
التوقيع............................................................................................... :
االسم............................................................................................... :
التوقيع............................................................................................... :
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| إقرار رئيس بيت الخبرة االستشاري |
اسم رئيس بيت الخبرة | ...................................................................................
اسم بيت الخبرة | ...........................................................................................

إقرار
أقــر أنــا رئيــس بيــت الخبــرة االستشــاري المذكــور أعــاه بأننــي اطلعــت علــى الشــروط واللوائــح
المنظمــة لبيــوت الخبــرة ،وألتــزم بمزاولــة العمــل فيهــا تحــت مظلــة معهــد الدراســات االستشــارية
والخدمــات ،وأتعهــد بااللتــزام بكافــة الشــروط واألنظمــة إلنشــاء ومزاولــة العمــل ببيــوت الخبــرة
االستشــاري بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ،وأن أتحمــل التكاليــف والجــزاءات المترتبــة
علــى اإلخــال أو عــدم الوفــاء بالتزامــات البيــت تجــاه الجامعــة أو الغيــر  ،كمــا اتعهــد بااللتــزام
بــاآلداب والقواعــد المهنيــة ذات العالقــة بتقديــم الخدمــات المهنيــة المتخصصــة.

وعليه جرى التوقيع
.................................................................................................................

18

القواعد التنظيمية لبيوت الخبرة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

| آليات عمل بيت الخبرة خالل سنة قادمة على األقل |
نموذج عقد تقديم خدمات بيوت الخبرة:
 .أمعلومات عامة
اسم بيت خبرة
اسم رئيس بيت
الخبرة
رقم الجوال
رقم الهوية الوطنية /
اإلقامة
البريد اإللكتروني
 .بمعلومات عن الجهة المستفيدة من الخدمة
الجهة المستفيدة
نوع الخدمة المقدمة

□ خدمات استشارية

□ خدمات تعليمية

□ دراسات

بيانات مدة العقد

(

مبلغ العقد
اإلجمالي

(

□ تقديم على
منافسة

ً
شهرا
)

ً
يوما
)

(

□ أخرى
.........................
تبدأ من تاريخ:
...... /...... / ......هـ

) ريال سعودي

□ نعم
هل يوجد مقدم
خدمة مشارك من
خارج الجامعة؟

□ خدمات تدريبية

إذا كانت اإلجابة نعم ،يذكر االسم ورقم
الهوية/االقامة.

االسم

□ ال
رقم الهوية

.1
.2
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| آليات عمل بيت الخبرة خالل سنة قادمة على األقل |
نموذج عقد تقديم خدمات بيوت الخبرة:
 .جمعلومات عن الجهة المستفيدة من الخدمة
□ أقر أن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة ،وأني قرأت القواعد التنظيمية لبيوت
الخبرة بالجامعة
التوقيع................................................................................................. :
التاريــــخ ....... / ....... / ....... :هـ
 .دمرئيات عميد المعهد
□ موافق

□ غير موافق

مالحظات
توقيع العميد

20
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| المــــراجع |
1.1جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ،الئحــة مركــز الدراســات االستشــارية والعمرانيــة بكليــة
العمــارة والتخطيــط (بقــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم  143/54/27بتاريــخ 1430/5/14ه).
2.2جامعة آم القرى ،القواعد التنظيمية لبيوت الخبرة  -معهد البحوث والدراسات االستشارية.
3.3جامعة القصيم ،القواعد التنظيمية لبيوت الخبرة – معهد الدراسات والخدمات االستشارية.
4.4جامعة الملك خالد ،الالئحة المنظمة امكاتب الخبرة – معهد البحوث والدراسات االستشارية.
5.5جامعة طيبة ،الئحة مكاتب الخبرة – معهد البحوث واالستشارات.
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