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مقدمة:
تسم هذﻩ اللوائح لوائح مركز التعليم املستمر و خدمة املجتمع ي جامعة فهد بن سلطان.

الباب األول :التعريفات
يكون للكلمات التالية حيثما وردت ي هذﻩ اللوائح املعاني املخصصة لها أدناﻩ ما لم تدل القرينة ع ى غ ﺮ ذلك:
جامعة فهد بن سلطان.
الجامعة:
مركز التعليم املستمر و خدمة املجتمع.
املركز:
إدارة الجامعة :مدير الجامعة أو وكيل الجامعة.
مجلس املركز.
املجلس:
النشاط:
الدراسات واإلستشارات والدورات والورش وما شا ها.
التحاليل والفحوصات املخ ﺮية والخدمات الفنية وما شا ها.
الخدمة:
الشهادة:
وثيقة حضور الدورات أو إجراء الدراسات أو اإلستشارات أو التحاليل الصادرة عن املركز.

الباب الثاني :الحوكمة
املادة):(1
املادة):(2
املادة):(3

املادة ):(4

املادة ):(5

املركز ملكية لجامعة فهد بن سلطان ممثلة باملدير أو من ينوب عنه.
دف املركز ا ى استثمار قدرات الجامعة العلمية والبشرية وتوج ها نحو خدمة املجتمع املح ي والقطاع ن
العام والخاص داخل اململكة وخارجها.
يتم تنفيذ األنشطة والخدمات عن طريق املركز بواسطة العامل ن املؤهل ن ي الجامعة وكذلك األشخاص
من ذوي الكفاءة واالختصاص والخ ﺮة من خارج الجامعة من داخل اململكة ومن خارجها مع ضرورة إعطاء
األولوية ي التنفيذ ملنسوبي الجامعة املؤهل ن للقيام بذلك.
يقوم املركز باملهام التالية:
أ( تقديم األنشطة ملؤسسات القطاع ن العام والخاص والشركات واألفراد.
ب( املساهمة ي الحد من املشاكل ال تواجه الصناعات الوطنية من خالل إجراء الدراسات واألبحاث
كما ً
وتقديم االستشارات الالزمة للمساعدة ي تطوير هذﻩ الصناعات ً
ونوعا.
ج( إجراء الفحوصات والتحاليل املخ ﺮية ال يحتاجها القطاع ن العام والخاص وإصدار تقارير
بالنتائج.
د( املساهمة ي تنمية املوارد البشريه من خالل عقد الدورات والورش والندوات وال ﺮامج التعليمية
لتأهيل وتطوير قدرات العامل ن ي القطاع ن العام والخاص وكذلك العامل ن ي الجامعة.
ً
مجلسا يسم "مجلس املركز" ال يزيد عدد أعضائه عن خمسة أعضاء من ذوي
أ( تشكل إدارة الجامعة
الخ ﺮة والكفاءة من داخل الجامعة ومن خارجها ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد كما تختار إدارة
الجامعة من بي م ً
رئيسا للمجلس.
ب( يتو ى املجلس املسؤوليات والصالحيات التالية:
 .1رسم السياسة العامة للمركز ي مجاالت األنشطة والخدمات الخاصة باملركز وإقرار خطط عمله
ومتابعة تلك الخطط وتنفيذ مشاريعه.
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املادة ):(6

 .2النظر ي م انية املركز السنوية والتنسيب ا إ ى الجهات املختصة ي الجامعة.
 .3مناقشة التقرير السنوي لعمل املركز وهيكله التنظيم وتحديد حاجاته من الكوادر البشرية
ومتطلبات تأهيلهم وتدري م.
 .4الس ي لدعم املوارد املالية للمركز.
 .5تعزيز نشاطات املركز مع مؤسسات القطاع ن العام والخاص داخل اململكة وخارجها وتوطيد
عالقاته باملراكز املماثلة له ي الخارج.
 .6اعتماد االتفاقيات ومشاريع التعاون ال ي ﺮمها املركز مع منظمات املجتمع.
 .7النظر ي أية أمور ذات صلة بأهداف وعمل املركز.
 .8رفع تقرير سنوي عن انجازات املركز إلدارة الجامعة الجامعة.
 .9يجوز للمجلس تفويض بعض صالحياته ملدير املركز.
ً
يتو ى إدارة املركز مدير تعينه إدارة الجامعة ملدة سنة قابلة للتجديد وتحدد مسؤولياته وفقا ملا ي ي:
أ( اإلشراف ع ى شؤون املركز اإلدارية واملالية والعامل ن فيه.
ب( إعداد م انية املركز السنوية ورفعها إ ى املجلس.
ج( اعداد الخطة السنوية لنشاطات املركز ورفعها إ ى املجلس.
د( إعداد التقرير السنوي عن عمل املركز ورفعه إ ى املجلس.
ه( اإلشراف ع ى التعريف بإمكانيات الجامعة من الكوادر املختصة والتجه ات.
و( القيام باالتصاالت الالزمة داخل الجامعة وخارجها لتعزيز دور املركز ودعم نشاطاته وفق األصول
املتبعة ي الجامعة.
ز( تقديم االق ﺮاحات املناسبة لتطوير عمل املركز إ ى املجلس.
ح( تنفيذ قرا ات املجلس ً
وفقا لقانون وأنظمة ولوائح الجامعة.
ر
ط( إعداد مسودات العقود واالتفاقيات ال يعدها املركز مع األفراد أو املؤسسات أو الشركات املحلية
أو اإلقليمية أو الدولية ليتم عرضها ع ى املجلس.
ي( توقيع العقود و االتفاقيات ال يعقدها املركز بعد اعتمادها من قبل إدارة الجامعة.
ك( القيام بأية أعمال أخرى يكلف ا من قبل إدارة الجامعة أو املجلس.

الباب الثالث :إيرادات املركز وتوزيع الدخل
املادة ):(7

املادة ):(8

تتكون إيرادات املركز مما ي ي:
أ( حصة املركز مما تخصصه الجامعة من موازن ا العامة.
ب( الدخل املتأتي للمركز عن طريق األنشطة والخدمات ال يقوم ا أو يقدمها للجهات األخرى ي
القطاع ن العام والخاص داخل اململكة وخارجها.
يمنح الطلبة ع ى مقعد الدراسة والعامل ن بالجامعة وابنا م و خري ي الجامعة لخمس سنوات سابقة
خصم بنسبة  %50من رسوم الدورات والورش التدريبية ال تستخدم ف ا مرافق الجامعة أو خدما ا بما
ف ا دورات وبرامج تكنولوجيا الحاسوب واملعلومات.
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املادة ) :(9أ( يصدر املركز وثيقة مجانية تفيد بحضور الدورات أو إجراء الدراسات أو اإلستشارات أو التحاليل لكل
مش ﺮك أو جهة متلقية للخدمة.
ب( يستو ى مبلغ خمسون ريال عن كل شهادة إضافية.
املادة ) :(10تتحمل الجامعة االجور امل ﺮتبة ع ى الدورات التدريبية ال تعقد ملوظفي الجامعة ويتم احتسا ا بواقع 125
ريال لكل ساعة تدريبية.
املادة ) :(11تعقد الجامعة دورات اللغات التأسيسية من خالل مركز اللغات بالتنسيق مع إدارة الجامعة ويتم إحتساب
أجور املدرب ن بواقع  125ريال لكل ساعة تدريبية.
ً
املادة ) :(12بإستثناء ما ورد ي املادة رقم ) (11من هذﻩ االئحة ،توزع اإليرادات املتأتية من عمل املركز وفقا لتعليمات
األحكام املالية الخاصة باملراكز املعمول ا ي الجامعة وع ى النحو التا ي-:
أ( الدراسات واالستشارات ال تستخدم ف ا مرافق الجامعة أو خدما ا :تخصم النفقات املباشرة
وغ ﺮ املباشرة من الدخل االجما ي ويوزع با ي الدخل كالتا ي:
 (%40) .1للمركز.
 (%60) .2للشخص أو الفريق الذي قام بإنجاز العمل وحسب اتفاق خطي مسبق ب ن أعضائه.
ب( الدراسات واالستشارات ال ال تستخدم ف ا مرافق الجامعة أو خدما ا :تخصم النفقات املباشرة
وغ ﺮ املباشرة من الدخل االجما ي ويوزع با ي الدخل كالتا ي:
 (%20) .1للمركز.
 (%80) .2للشخص أو الفريق الذي قام بإنجاز العمل وحسب اتفاق خطي مسبق ب ن أعضائه.
ج( الفحوصات والتحاليل املخ ﺮية ال تتم ي مخت ﺮات الجامعة :تخصم النفقات املباشرة وغ ﺮ
املباشرة من الدخل االجما ي ويوزع با ي الدخل كالتا ي:
 (%60) .1للجامعة لغايات تطوير األجهزة واملخت ﺮات املستخدمة ي الكلية.
 (%40) .2للشخص أو الفريق الذي قام بإنجاز العمل وحسب اتفاق خطي مسبق ب ن أعضائه.
د( الدورات والورش التدريبية ال تستخدم ف ا مرافق الجامعة أو خدما ا بما ف ا دورات وبرامج
تكنولوجيا الحاسوب واملعلومات :تخصم النفقات املباشرة وغ ﺮ املباشرة من الدخل االجما ي
ويوزع با ي الدخل كالتا ي:
 (%50) .1للمركز.
 (%50) .2للشخص أو الفريق الذي قام بإنجاز العمل وحسب اتفاق خطي مسبق ب ن أعضائه.
ه( الدورات والورش التدريبية ال ال تستخدم ف ا مرافق الجامعة أو خدما ا توزع ايرادا ا وفقا
آللية التوزيع الواردة ي الفقرة )أ( من هذﻩ املادة.
و( مشاريع الربط مع الصناعة أو املؤسسات الحكومية أو األهلية يوزع دخلها وفقا آللية التوزيع
الواردة ي الفقرة )ب( من هذﻩ املادة فيما يخص الجزء املتعلق بالدراسات واالستشارات والفقرة
)ج( للجزء املتعلق بالفحوصات والتحاليل املخ ﺮية.
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ز( تطبق آلية التوزيع الواردة ي الفقرة )ب( من هذﻩ املادة ع ى األشخاص الذين يقدمون استشارات
ودراسات للقطاع ن العام والخاص ويتقاضون مكافآت شهرية أو سنوية لقاء تلك االستشارات أو
الدراسات.
ً
املادة ) :(13أ( تحصل رسوم األنشطة والخدمات من مش ﺮك ا أوال بأول ،ع ى أن يتم إغالق حسابات النشاط أو
الخدمة قبل اي ا.
ب( تقوم وحدة الشؤون املالية ي الجامعة بمسك حسابات املركز وتحصيل الذمم.
ج( تودع األموال الخاصة باملركز ي حساب الجامعة وتكون إدارة الجامعة آمر الصرف من هذا الحساب.
املادة ) :(14يجوز بموافقة إدارة الجامعة رد الرسوم املدفوعة للمشارك ن ي ال ﺮامج التدريبية للمركز وذلك ي الحاالت
التالية:
أ( إذا تعذر انعقاد ال ﺮنامج ي الوقت املحدد لذلك.
ب( إذا تقدم املشارك بطلب االنسحاب من ال ﺮنامج قبل املوافقة ال ائية ع ى ال ﺮنامج التدري .

الباب الرابـع :احكام عامـ ـ ــة
املادة ) :(15ال يجوز للعامل ن ي الجامعة القيام بتقديم األنشطة والخدمات للقطاع ن العام والخاص داخل اململكة
وخارجها أو القيام بتدريب كوادر تلك القطاعات إال بموافقة إدارة الجامعة وبالتنسيق مع الجهات املعنية ي
الجامعة ،ويستث من ذلك من يقوم بعمل أو بمهمة ال تتفق طبيع ا مع عمل املركز.
املادة ) :(16يبت املجلس ي الحاالت ال لم يرد عل ا نص ي هذﻩ اللوائح.
املادة ) :(17إدارة الجامعة ومدير املركز مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذﻩ اللوائح.
املادة ) :(18تل ي هذﻩ اللوائح أية لوائح سابقة خاصة باملركز أو أية لوائح أو قرارات تتعارض مع أحكامها.
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