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تاريخ التوقيع :

عقد خدمات استشارية داخلي
استنـاداً إىل عقــد اخلدمـات االستشــارية اخلـارجي رقم ( )...................وتاريخ  14...... /...... /......هـ واملربم
بني  ...............................................................................وجـــامعة البــاحة لتقديم خدمـات استشـارية من خــالل
عضو هيئة التدريس بكلية ............................................................................................................... ....................
سعادة الدكتور ........................................................................ /املبين على املادة  4/53و /54أ من نظام جملس
التعليم العالي واجلامعات واملادة  47من الالئحة املنظمة للشؤون املالية باجلامعة.
فقد مت بعون اهلل تعاىل يف يوم  14...... /...... /...... ........................هـ املوافق  20...... /...... /......م االتفاق بني
كل من:
 .1جامعة الباحة وميثلها عميد معهد الدراسات واخلدمات االستشارية ويشار إليه بالطرف األول.
 .2املستشار (اخلبري) سعادة الدكتور................................................................................................/
بكلية  ...............................................................................................ويشار إليه بالطرف الثاني.
على ما يلي:
مادة رقم  :1نطاق العمل:
يقوم الطرف الثاني بتقديم اخلدمات االستشارية والدراسات العلمية املطلوبة يف جمال ختصصه لصاحل اجلهة
املستفيدة من عقد اخلدمات االستشارية اخلارجي رقم ( )...................لعام 14......هـ.
مادة رقم  :2مدة العقد:
مدة هذا العقد  .............................هجرية تبدأ اعتباراً من تاريخ  14...... /...... /......هـ.
مادة رقم  :3التزامات الطرف األول:
تقتصر التزامــــــــــات الطرف األول مبوجب هــــــــــذا العقــــــد على متكني الطـــــــــــرف الثــــــــــــــاني من
تقــــــــــديم اخلدمــــــــــــات االستشـــــــــارية والعلمية املتفــــــرغة للجهــة املستفيــدة يف عقــــــــــــــد اخلدمــــــــــات
االستشــــــــارية اخلـــــــــــــارجي رقــــــــــم ( ).......................وتاريخ  14...... /...... /......هـ ،والقيام باألعمال املطلوبة
منه يف هذا العقد ،باإلضافة إىل حتصيل مستحقات الطرف الثاني من اجلهة املستفيدة وتسليمها له بعد استيفاء
كافة مستحقات املعهد املالية.

مادة رقم  :4تعويضات وتكاليف العقد:
يقوم الطرف الثاني بتقديم خدماته االستشارية لصاحل اجلهة املوضحة بعقد اخلدمات االستشارية اخلارجي
رقم ( ).......................وتاريخ  14...... /...... /......هـ ،على أن يلتزم الطرف األول بتقديم مكافأة مالية للطرف
الثـــــاني بعد استيفــــاء كـــــافة مستحقـــــات املعهــــــد املــــــالية مبوجب عقد اخلدمــــات االستشارية اخلارجي
رقم ( ).......................وتـــــاريخ  14...... /...... /......هـ ويتم حتـــرير شيك بالدفعــات املستحقة باسم الطرف الثــــاني
أو إيـداع املــبلغ يف حسـابه وذلك بعد استالم املبلغ من جهة التعاقد بعقد اخلدمات االستشارية اخلارجي رقم
( ).......................وتاريخ 14...... /...... /......هـ.
مادة رقم  :5التزامات الطرف الثاني:
توقيع الطرف الثاني يعين أن مجيع اإلجراءات النظامية قد روعيت من قبل الطرف األول ومت معرفتها من
قبله وال عربة مبا يقدم خالف ذلك.
مادة رقم  :6لغة العقد ومستندات األعمال:
تكون كافة املراسالت املتعلقة بهذا العقد باللغة العربية وجيوز تقديم صور وخطابات أو تقارير الدراسات
واملستندات ذات العالقة الفنية بلغة أجنبية.
مادة رقم  :7األنظمة واملراجع واللوائح
خيضع هذا العقد ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ولألنظمة واللوائح والتعليمات السائدة يف اململكة
العربية السعودية.
مادة رقم  :8أحكام عامة
أ -يعمل الطرفان إلجناز األعمال املطلوبة بهذا العقد بروح التعاون وااللتزام بتحقيق األهداف املتوخاة من
العقد.
ب -ال يعترب الطرف األول مسئوالً عن أية التزامات مالية أو عينية أو عن أية تعويضات أو حقوق أو غري ذلك
ترتتب على الطرف الثاني أو غريه قد تنشأ عن أعمال اخلدمات االستشارية والعلمية اليت يقدمها للجهة
املستفيدة.
ت -يلتزم الطرف األول بتسليم الطرف الثـــــــاني مستحقــــاته املـالية الـــواردة بهــــذا العقــــد بعد استالمهـــــــا
من  ...................................................... .................خالل أسبوع واحد فقط.

ث -العنوان الربيدي للمعهد هو :معهد الدراسات واخلدمات االستشارية ،جامعة الباحة ،ص.ب  1988الباحة.
ج -مت توقيع هذا العقد من نسختني حيتفظ كل طرف بنسخة منه.
ح -مقدمة هذا العقد وكافة املالحق ،هي جزء ال يتجزأ منه وبنداً من بنوده.
خ -عقد اخلدمات االستشارية اخلارجي رقم ( )...............................وتاريخ  14...... /...... /......هـ ،يعد جزءًا
ال يتجزأ من هذا العقد.
وهللا املوفق،،،،،،،،،،،،،،
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