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وزارة الرتبية والتعليم
  قرار رقم )591/م ع ن/2017(

 بتعديل بع�ص اأحكام القرار رقم )3( ل�صنة 2007
 ب�صاأن اللئحة املالية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة

 
 وزير التربية والتعليم، رئي�س مجل�س التعليم العالي:

  بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،
 وعلى القانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جْمع املال لالأغرا�س العامة،

 وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن الئحة اإجراءات ومعايري و�شروط الرتخي�ض ملوؤ�ش�شات 
ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2012، التعليم العايل اخلا�شة، واملعدَّ

اخلا�شة  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  املالية  الالئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 
وتعديالته،

 وعلى قراري جمل�ض التعليم العايل رقم )2017/478( ورقم )2017/2/487(، يف جل�شته رقم 
)2017/40(، املنعقدة بتاريخ 9 فرباير  2017،

وبناًء على عْر�س الأمني العام ملجل�س التعليم العايل،
 

قــرر االآتي:
 املادة االأولى

ُي�شتبَدل بن�شي املادتني الرابعة وال�شاد�شة من القرار رقم )3( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة املالية 
ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، الن�شان الآتيان: 

المادة الرابعة:
م طالب الترخي�ض �ش���مانًا ماليًا يوَدع با�ش���م موؤ�ش�ش���ة التعليم العالي الخا�شة في اأحد البنوك  1-يقدِّ
ـــحة بالميزانية  �س لها في مملكة البحرين بواقع )20%( من اإيرادات ال�شـــنة الأولى المو�شَّ المرخَّ

التقديرية المرفقة بطلب الترخي�س، وبحد اأدنى خم�شمائة األف دينار. 
2- تلتـــزم موؤ�ش�شـــات التعليم العالي الخا�شـــة خالل ثالثة اأ�شـــهر من تاريخ �شـــدور قـــرار الترخي�س 
با�شـــتبدال ال�شمان المالي الم�شـــار اإليه في الفقرة )3( من هذه المادة بال�شمان المالي الم�شار 

اإليه في الفقرة )1( منها ِوْفقًا لطاقتها ال�شتيعابية.
3- يكون ال�شمان المالي الذي تلتزم به موؤ�ش�شة التعليم العالي الخا�شة، بعد ح�شولها على الترخي�ض، 

ِوْفقًا لطاقتها ال�شتيعابية، على النحو التالي:
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اأ( 500 طالب فاأقل    )500.000( خم�شمائة األف دينار
ب( اأكثر من 500 - 1000 طالب  )1.000.000( مليون دينار

ج( اأكثر من 1000 - 2000 طالب  )1.500.000( مليون وخم�شمائة األف دينار
د( اأكثر من 2000 – 2500 طالب   مليونا دينار

هـ( ما زاد على 2500 طالب ُي�شتوَفى األفا دينار عن كل طالب.
4- يكـــون ال�شـــمان المالي المن�شـــو�س عليـــه في هذه المادة غيـــر قابل لالإلغاء وغير مقتـــرن بقيد اأو 
�ض لها في مملكة  �ش���رط، وُيوَدع با�ش���م موؤ�ش�ش���ة التعليم العالي الخا�ش���ة في اأحد البنوك المرخَّ
البحرين، م�شـــحوبًا بخطاب من البنك الموَدع فيه هذا ال�شـــمان يلتزم فيه بعدم الت�شـــرف في 

قيمة هذا ال�شمان، اإل بموافقة مكتوبة من مجل�س التعليم العالي.
العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  قدرة  عدم  على  املرتتبة  اللتزامات  ملواجهة  املايل  ال�شمان  �س  ويخ�شَّ
اخلا�شة على ال�شتمرار وعْجزها عن توفري فر�س تعليم مماثلة للطلبة الراغبني يف ا�شتمرار الدرا�شة، 
اأو لتمكني الطلبة الراغبني يف ا�شرتداد م�شاريف درا�شتهم من ا�شرتدادها، اأو عدم قدرتها على ت�شديد 
اأجور وم�شتحقات اأع�شاء الهيئتني الأكادميية اأو الإدارية بها، وما ت�شتحقه الأمانة العامة ملجل�س التعليم 
العايل من م�شاريف ور�شوم مالية مرتتبة يف ذمتها، ا�شتنادًا اإلى املادة الثانية ع�شرة من القانون رقم 

)3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل.
 المادة ال�صاد�صة:

مع مراعاة القواعد القانونية املعمول بها يف مملكة البحرين، يجب على موؤ�ش�شات التعليم العايل 
اخلا�شة احل�شول على املوافقة امل�شبقة ملجل�س التعليم العايل على جميع التربعات والهبات والو�شايا 
اأو منها للغري. وي�شتثَنى من ذلك ما تقدمه ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي متتلك  مة لها  والقرو�س املقدَّ

فيها حكومة مملكة البحرين ن�شبة )51%( من راأ�شمالها.
 

املادة الثانية
على الأمني العام ملجل�س التعليم العايل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية. 
 

 وزير الرتبية والتعليم
 رئي�ص جمل�ص التعليم العايل

الدكتور ماجد بن علي النعيمي
 

�شدر  بتاريخ: 17 رم�شان 1438هـ
المــــــوافـــــــق: 12 يـــونيــــــو 2017م

 


