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وزارة التعليــــم العالـــي
قـــرار وزاري
رقــم 2019/14
ب�إ�صدار الئحة تنظيم اال�ست�شارات بكليات العلوم التطبيقية
ا�ستنادا �إلى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صات وزارة التعليم العايل
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية ,
و�إلى الالئحة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/62بتنظيم كليات العلوم التطبيقية
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2010/13
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم اال�ست�شارات بكليات العلوم التطبيقية  ,ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  25 :مـن رجــــــــــــــــــب 1440هـ
املوافــــق  1 :مـن ابريــــــــــــــــــل 2019م

د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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الئحة تنظيم اال�ست�شارات بكليات العلوم التطبيقية
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ,
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر .
 - 1الــوزارة :
وزارة التعليم العايل .
 - 2الكليــة :
�إحدى كليات العلوم التطبيقية .
 - 3العميــد :
عميد الكلية .
 - 4اللجنــة :
جلنة اال�ست�شارات فـي الكلية .
 - 5الهيئة الأكادميية :
الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركون والأ�ساتذة امل�ساعدون واملدر�سون ومدر�سو اللغة الإجنليزية ,
ومدر�سو التخ�ص�صات ذات الطبيعة اخلا�صة والأ�ساتذة الزائرون .
 - 6الهيئة الأكادميية امل�ساندة :
جميع العاملني فـي املراكز الأكادميية امل�ساندة .
 - 7اال�ست�شــاري :
كل من يقدم اال�ست�شارة من الهيئة الأكادميية  ,والأكادميية امل�ساندة فـي الكلية �سواء
ب�صورة فردية � ,أو جماعية .
 - 8تكلفة اال�ست�شارة :
املبالغ املالية امل�ستحقة مقابل اال�ست�شارة .
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 - 9عقد اال�ست�شارة :
العق ــد املب ــرم بي ــن املديريــة العامة لكليات العلوم التطبيقية �أو الكلية  ,والطرف
الراغب فـي احل�صول على اال�ست�شارة .
 - 10العائد املايل :
املبلغ املتبقي بعد خ�صم ثمن الأجهزة واملعدات واملبالغ الأخرى امل�صروفة فـي تنفـيذ
اال�ست�شارة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على الهيئة الأكادميية  ,والهيئة الأكادميية امل�ساندة فـي الكليات .
الف�صــل الثانــي
�أهداف اال�ست�شارة وجماالتها
املــادة ( ) 3
تهدف اال�ست�شارة �إلى حتقيق الآتي :
 - 1م�ساعدة املجتمع املحلي  ,واخلارجي على تطبيق معايري اجلودة العاملية .
 - 2توطيد ال�شراكة  ,وتبادل اخلربات بني الكليات  ,واملجتمع املحلي  ,واخلارجي .
� - 3إيجاد حلول علمية للق�ضايا  ,والإ�شكاليات التي تواجه املجتمع املحلي  ,واخلارجي .
 - 4امل�ساهمة فـي التنمية املهنية للعاملني فـي م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي .
 - 5تطوير القدرات الإبداعية لال�ست�شاريني فـي خدمة املجتمع .
املــادة ( ) 4
تقدم الكليات اال�ست�شارة للمجتمع املحل ــي واخلارجــي فـي املجاالت ذات ال�صلــة بربامــج
الكليات  ,ب�أي من الطرق الآتية :
� - 1إجراء البحوث  ,والدرا�سات  ,والتجارب  ,والتحاليل العلمية .
 - 2و�ضع الربامج  ,واخلطط .
� - 3إعداد الكتب  ,وامل�ؤلفات  ,والربامج التوعوية .
 - 4ت�صميم الربجميات .
 - 5تقدمي تقارير اخلربة .
 - 6متابعة تنفـيذ امل�شاريع .
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الف�صــل الثالــث
ت�شكيل اللجنة واخت�صا�صاتها
املــادة ( ) 5
يكون لكل كلية جلنة لال�ست�شارات  ,وت�شكل برئا�سة العميد  ,وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
 - 1م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية والبحث العلمي
�أع�ضاء .
 - 2ر�ؤ�ساء �أق�سام الربامج الأكادميية املعتمدة فـي الكلية
ع�ضوا .
				
 - 3رئي�س ق�سم البحث العلمي
 - 4مدير ال�ش�ؤون الإدارية واملالية � ,أو من ينوب عنه فـي الكلية ع�ضوا .
ع�ضوا ومقررا .
					
 - 5الباحث القانوين فـي الكلية
وجتتمع اللجنة بدعوة من الرئي�س � ,أو نائبه فـي حالة غيابه � ,أو وجود مانع يحول دون
رئا�سته االجتماع كلما دعت احلاجة �إلى ذلك  ,وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور �أغلب
الأع�ضاء احلا�ضرين  ,وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص للم�شاركة فـي �أعمالها ,
�أو حل�ضور اجتماعاتها  ,دون �أن يكون له حق الت�صويت على قرارات اللجنة .
املــادة ( ) 6
تخت�ص اللجنة مبا ي�أتي :
 - 1و�ضع �آلية للتعريف باال�ست�شــارات م ــن خ ــالل التوا�ص ــل م ــع املجتم ــع املحلــي ,
واخلارجي للوقوف على مدى حاجته للأعمال اال�ست�شارية .
 - 2درا�سة طلبات اال�ست�شارة املقدمة من املجتمع املحلي  ,واخلارجي وفقا لأحكام هذه
الالئحة .
 - 3مراجعــة التكلفـ ــة التقديريـ ــة لال�ست�شـ ــارة  ,والب ــت فـيه ــا وف ــق النم ــوذج املع ــد
لهذا الغر�ض .
 - 4مراجعة العقود اال�ست�شارية التــي �ستب ــرم م ــع الط ــرف الراغ ــب ف ــي احل�ص ــول
على اال�ست�شارة .
 - 5حتديد العائد املايل من اال�ست�شارة .
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املــادة ( ) 7
تعد اللجنة تقريرا �سنويا عن �سري �أعمال اللجنة �إلى مدير عام كليات العلوم التطبيقية .
الف�صـــل الرابــع
�ضوابط اال�ست�شارة و�إجراءاتها
املــادة ( ) 8
تقدم طلبات اال�ست�شارة من قبل الراغبني فـي احل�صول على اال�ست�شارة �إلى اللجنة لدرا�ستها
وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض حمددا فـيها املجال  ,والنوع  ,واملدة التقديرية لال�ست�شارة .
وعلى اللجنة البت فـي طلب اال�ست�شارة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب .
املــادة ( ) 9
ي�شرتط فـي طلبات تقدمي اال�ست�شارة �أال تتعار�ض مع الآتي :
 - 1املهام الأ�سا�سية للكليات كالتدري�س  ,والبحث العلمي  ,وخدمة املجتمع .
 - 2الأخالق � ,أو الأعراف االجتماعية ال�سائدة فـي املجتمع .
 - 3القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 10
يلتزم اال�ست�شاري عند تقدمي اال�ست�شارة بتجنب تعار�ض امل�صالح  ,ويعد تعار�ضا فـي امل�صالح
كل ا�ست�شارة ميكن �أن حتقق م�صلحة مادية مبا�شرة � ,أو غري مبا�شرة بني اال�ست�شاري ,
والطرف الآخر الراغب فـي احل�صول على اال�ست�شارة .
املــادة ( ) 11
يجوز االتفاق فـي عقد تقدمي اال�ست�شارة بعد موافقة اال�ست�شاري على تقدمي اال�ست�شارة
فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
املــادة ( ) 12
يقدم اال�ست�شاري تقريرا مف�صال عن اال�ست�شارة التي نفذها �إلى رئي�س اللجنة خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ االنتهاء من اال�ست�شارة  ,ويحفظ ملف اال�ست�شارة بكافة حمتوياته
فـي املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .
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الف�صــل اخلامــ�س
العائد املايل لال�ست�شارات
املــادة ( ) 13
حتدد اللجنة ن�سبة املكاف�أة امل�ستحقة لال�ست�شاري مبا ال يقل عن ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة ,
ومبا ال يزيد على ( )%30ثالثني باملائة من العائد املايل .
املــادة ( ) 14
فـي حالة تقدمي اال�ست�شارة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية  ,حت�صل الكلية عــلى مق ــدار
( )%20ع�ش ــرين باملائة م ــن العائ ــد املايل من اال�ست�شارة �إذا ا�ستفاد اال�ست�شاري من برامج
الكلية �أو �إمكانياتها .
املــادة ( ) 15
يتم �إيداع تكلفة اال�ست�شارة فـي ح�ساب الكلية امل�صرفـي وفقا ملا هو حمدد فـي عقد اال�ست�شارة .
املــادة ( ) 16
يتم ال�صرف على بنود اال�ست�شارة وفق تكلفة اال�ست�شارة املحددة ف ــي عق ــد اال�ست�ش ــارة ,
ومبراعاة الإجراءات الإدارية واملالية املعمول بها .
املــادة ( ) 17
ي�ؤول اجلزء املتبقي من العائد املايل لال�ست�شارة �إلى اخلزانة العامة للدولة  ,ويجوز لوزارة
املالية �إعادة تخ�صي�ص هذا العائد �أو جزء منه للكلية .
املــادة ( ) 18
ت�ؤول ملكية الأجهزة  ,واملعدات  ,والربامج املدرجة �ضمن تكلفة اال�ست�شارة � ,أو التي يتم
احل�صول عليها فـي �أثناء تنفـيذ اال�ست�شارة �إلى الكلية .

