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وزارة الإ�سكــــــان
قـــرار وزاري
رقـــــم 2018/92
ب�شــ�أن �ضوابـــط اال�ستثمـــار
للأرا�ضــي احلكوميــة املخ�ص�صــة مل�ؤ�س�سات التعليــم العالــي اخلا�صــة
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
و�إلى املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رقـ ــم  2000/67ف ــي �ش ـ�أن بعــ�ض الأحكــام اخلا�صــة مب�ؤ�س�س ــات
التعلي ــم العالــي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
يجــوز مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة التقدم بطلب ا�ستثم ــار لن�سبــة ال تتجــاوز ()%15
خم�سة ع�شر فـي املائة من �إجمايل م�ساحة الأر�ض املخ�ص�صة لها لغر�ض ممار�سة ن�شاطها
املرخ�ص به  ،وت�صدر املوافقة على هذا الطلب وفق ال�ضوابط الآتية :
�1 -1أن يكون اال�ستثمار فـي املجاالت التي تتفق مع القيم والتقاليد والأعراف الأكادميية ،
و�أال يخل مب�ستوى التعلي ــم والبح ــث العلم ــي � ،أو باخلدمـ ــات الأ�سا�سي ــة املرتبط ــة
بالعملية التعليمية .
�2 -2أن تكون جميع املرافق التعليمية وملحقاتها  -مبا فـي ذلك امل�ساحات اخل�ضراء -
قد مت ت�شييدها بالكامل  ،وذلك وفق املعايري واملوا�صفات املعتمدة من قبل وزارة
التعليم العايل .
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�3 -3أال تقع م�ساحة الأر�ض حمل طلب اال�ستثمار �ضمن املرافق التعليمية وامللحقات
القائمـة �أو املخطــط �إقامتهــا فـي امل�ستقبــل  ،ويتــم الت�أكد من ذلك من واقع الر�سـم
الهند�ســي مل�ؤ�س�س ــة التعلي ــم العايل اخلا�صــة  ،علــى �أن يكــون هذا الر�س ــم معتم ــدا
من وزارة التعليم العايل  ،واجلهات احلكومية الأخرى ذات االخت�صا�ص .
4 -4ح�صول م�ؤ�ســ�سة التعليــم العالــي اخلا�ص ــة على موافقــة كتابيــة من وزارة التعلـيم
العايل على اال�ستثمار .
املــادة الثانيــة
ال يجوز مل�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صة فـي حالة املوافقة على طلب اال�ستثمار  ،املطالبة
بامت ــداد �إ�ضاف ــي للم�ساحة الأ�صلية املخ�ص�صة لها � ،أو بـ ـ�أر�ض �أخرى عو�ضــا عــن امل�ساح ــة
التي متت املوافقة على ا�ستثمارها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فــي  5 :مـن ربيـــــع الأول 1440هـ
املوافــــق  13 :مـن نوفمبــــــــــــــر 2018م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

