رقم الخدمة 7
تقديم خدمة استشارية أو بحثية
وصف الخدمة تقديم استشارة لجهة عامة بالطريقة التعاقدية في مجاالت تحديث اإلدارة العامة (إعادة هندسة /تبسيط إجراءات ،تقييم أداء ،تطوير نظام داخلي ،إجراء دراسة لواقع ما)... ،
الوحدة التنظيمية المسؤولة عن الخدمة
مدٌرٌة البحوث واالستشارات
اسم الوحدة التنظيمية
 115948270داخلً 215
هاتف
consulting@ina.edu.sy
بريد إلكتروني
المستفيدون من الخدمة
الجهات العامة فً الدولة ،المؤسسات والشركات الخاصة
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة
 - 1كتاب طلب تقدٌم استشارة من الجهة العامة موجه للمعهد
 -2دفتر الشروط الخاصة
 -3عقد بٌن الجهة العامة والمعهد
إجراء الخدمة
ٌ - 1عرف المعهد بالخدمات التً ٌقدمها فً مجال االستشارات بطرق متنوعة منها التواصل مع الجهات العامة
 - 2تتواصل جهة عامة مع المعهد لمعرفة إمكانٌة الحصول على خدمة استشارٌة ما
 - 3بعد تفاهم مبدئً على إمكانٌة تقدٌم الخدمة ،ترسل الجهة العامة إلى المعهد كتابا ً ٌتضمن طلب تقدٌم الخدمة االستشارٌة
ٌ - 4رسل المعهد إلى الجهة العامة كتابا ً ٌتضمن استعداده لتنفٌذ االستشارة أو الدراسة المطلوبة وٌحدد شخصا ً مرجعٌا ً من قبله وٌطلب من الجهة تحدٌد شخص مرجعً من قبلها
ٌ - 5تواصل مدٌر البحوث واالستشارات ومعاونٌه مع المعنٌٌن فً الجهة العامة للبحث فً تفاصٌل تقدٌم الخدمة االستشارٌة المطلوبة
ٌ - 6جب أن تفضً االتصاالت المذكورة أعاله إلى االتفاق بدقة على مضمون الخدمة وتحدٌد شروط تقدٌمها ومدة التنفٌذ والقٌمة المالٌة للتنفٌذ وآجال دفعها وحقوق والتزامات كل من الطرفٌن
 - 7تحرر مسودة دفتر الشروط الخاصة ومسودة العقد بمشاركة الخبراء القانونٌٌن فً كل من الجهتٌن وتتطلع علٌها القٌادة اإلدارٌة فً كل من الجهتٌن
ٌ - 7تم توقٌع العقد من قبل مدٌري الجهتٌن العامتٌن (آمري الصرف)
ٌ - 8بدأ فرٌق العمل الذي شكلته مدٌرٌة البحوث واالستشارات عمله فً التارٌخ المتفق علٌه
ٌ - 9سٌر اإلجراء بحسب ما اتفق علٌه فً العقد وفً دفتر الشروط
 - 10عند انتهاء المهمة االستشارٌة المحددة فً العقدٌ ،وقع المدٌر المخول من الجهة العامة على استالم الخدمة االستشارٌة ،وٌتم دفع بقٌة القٌم المستحقة للمعهد وفق اآلجال المتفق علٌها
االستمارات والنماذج المستخدمة في الخدمة
نموذج دفتر شروط خاصة للخدمات االستشارٌة والبحثٌة
التشريعات الناظمة
 - 1صك إحداث المعهد الوطنً لإلدارة العامة (المرسوم التشرٌعً رقم  27لعام  ،2002والمعدل بالمرسوم التشرٌعً  14لعام )2012
 - 2القانون رقم  51لعام  2004وتعلٌماته التنفٌذٌة
 - 3قانون تنظٌم الجامعات الصادر بالمرسوم التشرٌعً  6لعام 2006
 - 4الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات الصادرة بالمرسوم التشرٌعً رقم  250تارٌخ 2006/7/10
 - 5قرار وزٌر التعلٌم العالً رقم  6تارٌخ  2004/5/18المتضمن النظام المالً للمعهد.
مكان وتقديم الخدمة
مقر الجهة العامة ،أو حسبما ٌتم االتفاق علٌه فً العقد

التقانات المستخدمة في الخدمة
/
الرسوم المتوجبة على الخدمة
بحسب ما ٌتم االتفاق علٌه فً العقد

ال يمكن تحديد الزمن الالزم نظراً لطبيعة الخدمة

الزمن الالزم للحصول على الخدمة

