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الدليل التنظيمي لبيوت الخبرة
يأتي إنشاء بيوت الخبرة كأحد مستهدفات معهد الدراسات والخدمات االستشارية لالستفادة من
القدرات البشرية واإلمكانات المهنية لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين
على حدٍ سواء .بيوت الخبرة تمكن الجميع من اغتنام الفرص التي توفرها االحتياجات المتجددة
والمتسارعة للقطاعات الحكومية والخاصة على مستوى المنطقة خصوصاً ،والمملكة عموماً.
يؤطر آلية عملها بما يضمن نجاحها -بإذن هللا ،-ويزيد
ّ
بين أيديكم الدليل التنظيمي لبيوت الخبرة والذي
من سالسة اإلجراءات المتطلبة لذلك.
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المادة األولى :أهداف بيوت الخبرة
لبيوت الخبرة عدة أهداف تسعى جاهدة لتحقيقها ،وذلك بتقديم الدراسات العلمية والخدمات البحثية
واالستشارية والتدريبية ً
كال في مجال تخصصه بما يتوافق مع أهداف المعهد الرئيسية ،وذلك على
النحو التالي:
.1

تعزيز مبدأ الشراكة بين الجامعة والمجتمع بما يخدم ويحقق التنمية ،وتحقيقاً لمبدأ الجامعة في
خدمة المجتمع.

 .2إتاحة الفرصة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين ،لتقديم الخدمات
العلمية واالستشارية والتدريبية وذلك مقابل عوائد مالية.
 .3تحويل المعرفة العلمية والمهنية إلى ممارسة عملية وتطبيقها على أرض الواقع بمشاريع
ذات عائد مادي ومعنوي.
 .4إتاحة الفرص لطالب الجامعة ،والمساهمة في تأهيل وتنمية قدرات الطالب من خالل
إشراكهم بالمشاريع والخدمات العلمية واالستشارية والتدريبية والبحثية من خالل بيوت الخبرة
في الجامعة.
 .5مساندة الجامعة وتوظيف إمكانياتها لدعم البرامج التنموية في القطاع العام والخاص والقطاع
الثالث.
 .6المشاركة الفعالة في بناء الخبرات والخدمات االستشارية المتكاملة وتطوير العمل
االستشاري واألكاديمي لخدمة االقتصاد الوطني.

المادة الثانية :أنشطة واختصاصات بيوت الخبرة
تمارس بيوت الخبرة العديد من األنشطة التي تساهم في تحقيق أهدافها وتعتبر من ضمن
اختصاصاتها ،والتي من أهمها ما يلي:
.1

تقديم الخدمات والمشاريع والدراسات واالستشارات والبحوث الممولة من الجهات المتعاقد
معها.

 .2عقد الحلقات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج المتخصصة.
 .3التعاون مع الخبراء واالستشاريين المحليين والدوليين لتحقيق أهداف بيوت الخبرة.
التعاون مع القطاع العام والخاص وكافة شرائح المجتمع في تطوير الخدمات االقتصادية
ونقلها للمستفيدين.
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المادة الثالثة :آلية إنشاء بيت الخبرة
تنشأ بيوت الخبرة تحت مظلة وإشراف معهد الدراسات والخدمات االستشارية بجامعة نجران وذلك
بموجب طلب مقدم من عضو أو مجموعة أعضاء من منسوبي الجامعة من ذوي التخصصات المتقاربة
وذات العالقة ،مع توصية عميد المعهد وموافقة مجلس المعهد في ضوء التالي:
.1

يمكن التقديم من قبل العضو لطلب إنشاء بيت خبرة متخصص من خالل أي من قنوات االتصال
الرسمية بالجامعة.

 .2تتولى الجهة المختصة بالمعهد دراسة الطلب واستكمال اإلجراءات النظامية العتماد البيت من
قبل مجلس المعهد سواء بالموافقة أو الرفض.
 .3في حالة الموافقة على إنشاء بيت الخبرة من قبل مجلس المعهد يتم إبرام العقد الالزم بين بيت
الخبرة والمعهد وفقاً للضوابط واإلجراءات المحددة في هذه الدليل.
 .4يبلغ مقدم الطلب بعد دراسة طلبه بقرار مجلس المعهد بالموافقة أو الرفض.

المادة الرابعة :ضوابط والتزامات العمل في بيوت الخبرة
على من يرغب بإنشاء بيت خبرة أن يلتزم بالضوابط التالية:
.1

أن يكون رئيس بيت الخبرة من أحد منسوبي الجامعة وعلى رأس العمل فيها.

 .2يتوفر لدى عضو/أعضاء بيت الخبرة االختصاص النوعي أو الخبرة المهنية في مجاالت بيت الخبرة.
 .3يتولى المعهد مهمة إنشاء حساب بنيك خاص ببيت الخبرة مع توفير دفتر شيكات تسلم لرئيس
بيت الخبرة ،ويكون رئيس بيت الخبرة ،وعميد المعهد أو من يفوضه لهما صالحية الصرف
بتوقيعهما معاً على أي أوامر صرف.
 .4يعطى رئيس بيت الخبرة  -كخيار اضافي بناءً على الطلب -صالحية الدخول على منافسات
القطاعات الحكومية وينشأ له حساب خاص بمسمى بيت الخبرة مع تحمل كافة المسؤوليات
المترتبة على ذلك.
 .5تتولى الجهة المختصة بالمعهد مراجعة حسابات بيوت الخبرة مع تقديم نسخة من التقرير
المعتمد لعميد المعهد نهاية كل سنة مالية ،أو عند طلب ذلك.
 .6يكون رئيس بيت الخبرة طرفا في جميع العقود المبرمة من قبل بيت الخبرة مع الجهات
المستفيدة.
 .7يحق لرئيس بيت الخبرة االستعانة ببعض الجهات األخرى لتنفيذ بعض مهام العقود المبرمة مع
الجهات المستفيدة.
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 .8يحق لبيت الخبرة استثمار إمكانات الجامعة مثل المعامل والقاعات أو األجهزة وذلك بالتنسيق
مع الوحدة المختصة بالجامعة مع تحمل بيت الخبرة ما ينتج عن ذلك من التزامات مالية وإدارية.
 .9لعميد المعهد في حال تقصير بيت الخبرة في التزاماته تجاه الجامعة أو الغير بإنذار البيت إلصالح
وضعه خالل شهر من إبالغه ،وفي حالة تعذر ذلك فيحق لمجلس المعهد إنهاء عقد البيت
وإيقاف أعماله مع عدم اإلخالل بحقوق الجامعة او األطراف األخرى التي تم التعاقد معها.
 .10في حالة انتهاء رخصة بيت الخبرة ألي سبب كان ،فإنه يتعين على البيت الوفاء بالتزاماته تجاه الغير،
حتى وإن كان ذلك بطريق إسناد األعمال المتعاقد عليها إلى جهات أخرى ،وذلك بعد أخذ موافقة
المعهد والمستفيد من الخدمة ،ويكون رئيس البيت مسؤوال مسؤولية مباشرة وكاملة عن
ذلك.
 .11يمكن لبيوت الخبرة تدريب طالب الجامعة تدريباً معتمداً ،وتوظيفهم عند االمكان وفق الشروط
والضوابط المتوافقة مع أنشطة البيت.
 .12في حال تقاعد أو إنهاء عقد مؤسس بيت الخبرة من الجامعة وانتهاء عالقته بها ،فإنه يرشح
رئيساً جديداً للبيت.
 .13في حال إنهاء تعاقد أحد أعضاء بيت الخبرة من الجامعة أو تقاعده يحق لرئيس بيت الخبرة ترشيح عضو آخر
ً
بديال عنه.

المادة الخامسة :واجبات رئيس بيت الخبرة
يلتزم بيت الخبرة بكل ما نصت عليه القواعد واللوائح المعتمدة من الجامعة باإلضافة إلى التالي:
.1

يلتزم رئيس بيت الخبرة وأعضاؤه بواجباتهم الوظيفية تجاه الجامعة دون إخالل أو تفريط.

 .2يلتزم رئيس بيت الخبرة وأعضاؤه بتنفيذ كافة المهام المتعاقد عليها مع الجهات المستفيدة
ً
وفقا لخطة العمل والمواعيد المتفق عليها بين
بجودة وكفاءة عالية تليق بسمعة الجامعة،
أطراف العقد.
 .3يلتزم رئيس بيت الخبرة وأعضاؤه بالمحافظة على أخالقيات المهنة وسرية البيانات
والمعلومات ،وال ُتقدم إلى طرف آخر إال بموافقة رسمية بين الطرفين.
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المادة السادسة :مهام وصالحيات عميد المعهد على بيوت الخبرة
عميد المعهد هو المشرف العام على بيوت الخبرة ،وله الصالحيات التالية:
.1

التوصية لمجلس المعهد بإنشاء بيت الخبرة.

 .2متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المعهد والمتعلقة ببيوت الخبرة.
 .3اقتراح القواعد الداخلية المنظمة لعمل بيوت الخبرة ،أو التعديل عليها ،والرفع لمجلس المعهد
للتوصية عليها لمجلس الجامعة.
 .4اإلشراف على إعداد التقرير السنوي عن نشاط بيوت الخبرة ورفعه لمجلس المعهد العتماده.
 .5الموافقة على التجديد لبيت الخبرة ،أو إنهائه إذا انتهت الرخصة ولم يرغب رئيس بيت الخبرة في
تجديده قبل تاريخ انتهاء الرخصة.
 .6اختيار بيت الخبرة المناسب والذي يتناسب مع العروض المقدمة من الجهات األخرى إلى
المعهد.
 .7الرفع لمجلس المعهد عند وجود أي مالحظات تتعلق بأنشطة البيت.

المادة السابعة :مهام وصالحيات مجلس المعهد على بيوت الخبرة
لمجلس المعهد ممارسة المهام والصالحيات التالية:
.1

رسم السياسة العامة لبيت الخبرة في إطار األهداف والخدمات الواردة في الدليل التنظيمي
بيوت الخبرة.

 .2الموافقة على إنشاء بيوت الخبرة ومجاالت عملها ،أو إنهائها قبل تاريخ نهاية الرخصة في حال
وجود مالحظات تتعلق بأنشطة البيت.
 .3اعتماد التقارير الدورية لحسابات بيوت الخبرة.
 .4اعتماد التقارير السنوية لبيوت الخبرة.

المادة الثامنة :تنظيم اإلجراءات المالية لبيوت الخبرة
تنظم اإلجراءات المالية لبيوت الخبرة وفقاً لما يلي:
.1

رسوم رخصة بيت الخبرة ورسوم التجديد هي  250لاير للسنة ،ويعفى من رسوم التجديد من
إجمالي دخل بيت خبرته تجاوز  50ألف لاير خالل فترة الرخصة المنتهية.
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 .2يراعى في تكلفة أي مشروع احتساب ضريبة القيمة المضافة.
 .3تودع ايرادات بيت الخبرة في الحساب البنيك المخصص لبيت الخبرة.
 .4يتحصل المعهد على نسبة ال تقل عن  % 10من القيمة اإلجمالية لكل عقد يبرمه بيت الخبرة مع
الجهات المستفيدة وذلك بعد حسم ضريبة القيمة المضافة ،يتم تحديد نسبة المعهد في رخصة
بيت الخبرة.
 .5يتم الصرف بتوقيع من رئيس بيت الخبرة وعميد المعهد على أوامر الصرف والشيكات.
 .6تودع النسبة المخصصة للمعهد في الحساب المستقل للمعهد.
المادة التاسعة :إيرادات بيوت الخبرة
تشمل إيرادات بيوت الخبرة اآلتي:
.1

المنح االستشارية الممولة من الجهات الخارجية عن الجامعة.

 .2إيرادات األنشطة والخدمات العلمية ،والثقافية ،والتدريبية.
 .3جميع اإليرادات التي تنتج عن القيام بمشاريع خاصة وفقا لتخصص بيت الخبرة.
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