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قانون رقم ( )26ل�سنة 2018
ب�ش�أن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة            ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي
احلكومة وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  1998ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية اخلا�صة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2002ب�ش�أن امليزانية العامة وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2005ب�ش�أن التعليم العايل،
وعلى القانون رقم ( )27ل�سنة  2005ب�ش�أن التعليم،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املع َّدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة ،2014
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2011ب�ش�أن �ضوابط ا�ستحقاق رواتب ومزايا موظفي
الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية،
وعلى املر�سوم رقم ( )65ل�سنة  2008ب�إن�شاء وتنظيم كلية البحرين التقنية(بوليتكنك
البحرين)،
ن�صه ،وقد �ص َّدقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون ال َآتي ُّ

مادة ()1

يهدف هذا القانون �إىل م ْنح كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) ال�شخ�صية املعنوية
العامة ،و�إعادة تنظيمها ب�صورة هيئة علمية م�ستقلة ،من �أجل حتقيق الأهداف التي �أُن�شئت من
�أجلها ،مبا ي�ضمن ا�ستدامة اخلدمات وال َّت َو ُّ�سع يف براجمها لتحقيق متط َّلبات االقت�صاد الوطني،
وتزويد اململكة باملتخ�ص�صني والفنيني واخلرباء ِو ْفق ًا ملتط َّلبات �سوق العمل بكفاءة وفاعلية.

مادة ()2

 تكون كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) َ
املن�ش�أة مبوجب املر�سوم رقم ( )65ل�سنة
 ،2008هيئة علمية م�ستقلة ذات �شخ�صية معنوية عامة ،وتخ�ضع لإ�شراف ورقابة الوزير الذي
ي�صدر بت�سميته مر�سوم.

مادة ()3

�أ  -تتكون الموارد المالية للكلية من:
تخ�ص�ص للكلية �ضمن الميزانية العامة للدولة.
 - 1االعتمادات التي َّ
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 - 2عائد ا�ستغالل �أموالها الثابتة والمنقولة.
الخ ْدمات اال�ست�شارية
الخ ْدمات التعليمية والبحوث ومقابل ِ
 - 3الر�سوم الدرا�سية ور�سوم ِ
والدرا�سات والتدريب.
 - 4ح�صيلة كافة �أن�شطة الكلية.
الم َنح والإعانات والتبرعات والهبات والو�صايا والو ْقف ،التي يقرر مجل�س �أمناء الكلية
ِ -5
قبولها.
ب ُ -ي َر َّحل الفائ�ض في موازنة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) من �سنة �إلى �أخرى.

مادة ()4

�أ  -يك���ون لكلي���ة البحري���ن التقنية (بوليتكن���ك البحرين) هي���كل تنظيمي والئح���ة ِّ
تنظم �شئون
العاملي���ن فيه���ا من �أع�ضاء هيئة التدري����س والتدريب والباحثين وغيره���م من العاملين في
الكلي���ة ،من حيث �إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ون ْق ِلهم وتحديد مرتباتهم ومكاف�آتهم
ومميزاته���م ،و�إج���راءات و�أح���كام ت�أديبهم و�إنه���اء ِخ ْدماتهم وغير ذلك م���ن �شئونهم ،بما
يتنا�س���ب وطبيع���ة الكلية ،وبالقدر ال�ل�ازم لتمكينها من تحقيق �أهدافه���ا ومبا�شرة مهامها.
وي�صدر بهما قرار من الوزير المع ِني بالإ�شراف والرقابة على �أعمال الكلية بنا ًء على تو�صية
من مجل�س �أمنائها ،وبعد موافقة المجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.
ب  -في حال تح َّقق لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) االكتفاء الذاتي مالي ًا لت�شغيلها
دون الحاج���ة �إلى تخ�صي�ص �أية اعتمادات من الميزانية العامة للدولةُ ,ي�صبح االخت�صا�ص
لمجل�س الأمناء ب�إ�صدار وتعديل الهيكل التنظيمي والئحة �شئون العاملين في الكلية.

مادة ()5

ُيعمل باملر�سوم رقم ( )65ل�سنة  2008ب�إن�شاء وتنظيم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) والقرارات املعمول بها وقت �صدور هذا القانون فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه.

مادة ()6

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر في ق�صر الرفاع:
�صدر بتاريخ 28 :رم�ضان 1439هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 13 :يــونـيـ ــو 2018م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

