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مر�شوم رقم )11( ل�سنة 2014

باإن�شاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء

 

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

احلكومة، وتعديالته،

العربية  املوؤ�ش�شة  اتفاقية  على  باملوافقة   1976 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

لالت�شالت الف�شائية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )9( ل�شنة 1985 ب�شاأن املوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإىل 

اتفاقية املنظمة البحرية لالأقمار ال�شناعية )اإمنار�شات( ومالحقها،

املنظمة  اتفاقية  اإىل  الن�شمام  على  باملوافقة   1993 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الدولية لالت�شالت عرب الأقمار ال�شناعية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )8( 

ل�شنة 1997،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1999 باملوافقة على اتفاقية املوؤ�ش�شة العربية  لالت�شالت 

الف�شائية املعدلة،

وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2000 بالت�شديق على تعديل الفقرة )7( من املادة الثالثة من 

اتفاقية املوؤ�ش�شة العربية لالت�شالت الف�شائية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 2002 بامل�شادقة على التعديالت على اتفاقية املنظمة 

الدولية لالت�شالت عرب الأقمار ال�شناعية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة، وتعديالته،

وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

 ر�شمنا بالآتي:

المادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا املر�شوم يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 
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ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

اململكة: مملكة البحرين.

الوزير: وزير الرتبية والتعليم.

الهيئة: الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء املن�شاأة مبوجب اأحكام هذا املر�شوم.

املجل�س: جمل�س اإدارة الهيئة امل�شكل طبقًا حلكم املادة )5( من هذا املر�شوم.

الرئي�س: رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة.

الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة املعني طبقًا حلكم املادة )9( من هذا املر�شوم.

 

المادة )2(

لرقابة  وتخ�شع  الوزراء،  جمل�س  تتبع  الف�شاء«،  لعلوم  الوطنية  »الهيئة  ت�شمى  هيئة  ُتن�شاأ 

واإ�شراف الوزير.

ويكون مقرها الرئي�شي يف اململكة، ويجوز لــــــــــها فتح مــــــــكاتب اأو فـــــــروع فــــــــي الــــــــداخل 

اأو اخلارج.

المادة )3(

تعمل الهيئة على حتقيق الأهداف الآتية:

1(النهو�س بعلوم الف�شاء يف اململكة واإن�شاء بنية حتتية �شليمة ملراقبة الف�شاء والأر�س من اأجل 

حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة.

2( حتقيق الريادة للمملكة يف جمالت علوم الف�شاء واملفاهيم التقنية املتعلقة بها.

3( تطوير برامج بحثية متقدمة وتعزيز التقدم يف تكنولوجيا الأقمار ال�شناعية ملواكبة التطور 

الذي ت�شهده اململكة لتحقيق تـطور عمـلي وتقني يتوافق مع روؤية اململكة 2030. 

4( تعزيز وتكري�س ثقافة ومنهجية اإجراء الأبحاث العلمية املتقدمة لدى املواطنني لدعم قدراتهم 

على البتكار التقني ودعم التطور العلمي يف جمال علوم الف�شاء.

رائدة  ف�شائية  علمية  م�شتويات  ذات  وطنية  قاعدة  خللق  الوطنية  الب�شرية  املوارد  تطوير   )5

ومتميزة.

واملوؤ�ش�شات  الف�شاء  وكالت  مع  ودولية  اإقليمية  م�شرتكة  وم�شاريع  تعاون  عالقات  تاأ�شي�س   )6

التقنية وال�شناعية والبحثية النا�شطة يف جمال علوم الف�شاء.

ال�شاملة  التنمية  م�شرية  تخدم  التي  الأر�شية  املراقبة  وبيانات  الف�شائية  املعلومات  توفري   )7

وامل�شاهمة يف التقدم العلمي الف�شائي والتنمية امل�شتدامة للمملكة.
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8( ت�شجيع ان�شمام اململكة للمعاهدات والتفاقيات الدولية املخت�شة بعلوم الف�شاء واملفاهيم 

الف�شاء  ارتياد  جمال  يف  اململكة  اأن�شطة  تنظم  التي  املبادئ  واإقرار  بها،  املتعلقة  التقنية 

اخلارجي وا�شتخدامه لالأغرا�س ال�شلمية.

9( اأية اأهداف اأخرى تتطلبها طبيعة ن�شاط الهيئة ويقرها املجل�س.

 

المادة )4(

تبا�شر الهيئة كافة املهام وال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافها، مبا ل يتعار�س مع القوانني 

القيام  لها على وجه اخل�شو�س  الوزير، ويكون  واإ�شراف  املعمول بها يف اململكة ويف ظل رقابة 

بالآتي:

واملفاهيم  الف�شاء  بعلوم  املتعلقة  الأن�شطة  وتطوير  لرعاية  متكاملة  وبرامج  اأنظمة  1(اإن�شاء 

التقنية املت�شلة بها.

2( مبا�شرة جميع املعامالت والأعمال املرتبطة بطبيعة ن�شاطها والالزمة لتحقيق اأهدافها.

3( متلك وا�شتئجار العقارات واملنقولت الالزمة ملمار�شة ن�شاطها.

4( تنظيم املعار�س واملوؤمترات واملنا�شبات املتعلقة بعلوم الف�شاء واملفاهيم التقنية املتعلقة بها، 

وامل�شاركة يف متثيل اململكة فيما يعقد منها داخل اململكة وخارجها.

5( توفري جميع اخلدمات املتفقة مع اأهداف الهيئة.

6( اإعداد م�شروعات التنمية والتاأهيل لرتقية اأو تو�شيع اخلدمات التي تقدمها.

7( حت�شيل مقابل ما تقدمه من خدمات ملختلف اجلهات داخل اململكة  وخارجها.

8(اتخاذ اأية اإجراءات اأو ممار�شة اأية مهام اأخرى ت�شاعدها على حتقيق اأهدافها.

   

المادة )5(

1( يكون للهيئة جمل�س اإدارة ي�شكل من �شبعة اأع�شاء من بينهم رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س، 

على  بناًء  مر�شوم  بت�شميتهم  ي�شدر  الهيئة،  باأهداف  والدراية  والكفاءة  اخلربة  ذوي  من 

عر�س الوزير.

2( تكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة مماثلة، وبالن�شبة 

للمجل�س الأول تكون ع�شوية اأغلبية الأع�شاء ملدة اأربع �شنوات وع�شوية الباقني ملدة ثالث 

�شنوات، ويحدد املر�شوم ال�شادر بت�شميتهم مدة ع�شوية كل منهم.

نائبه، ويجوز  اأو  الرئي�س  اأ�شهر بدعوة من  الأقل كل ثالثة  3( يجتمع املجل�س مرة واحدة على 

للرئي�س دعوته لجتماع غري عادي يف اأي وقت، اأو خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ت�شلمه 
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اأو من  اأع�شاء املجل�س  اأو من ع�شوين على الأقل من  الوزير  طلبًا كتابيًا م�شببًا بذلك من 

الرئي�س التنفيذي، ويجب اأن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيان الغر�س منه واأن 

يرفق به جدول الأعمال.

4( يتوىل املجل�س يف اأول اجتماع له اختيار نائب للرئي�س يحل حمل الرئي�س يف حالة غيابه اأو 

قيام مانع لديه اأو خلو من�شبه، وي�شع املجل�س نظامًا لعمله على اأن يت�شمن الأحكام املتعلقة 

بتنظيم عقد اجتماعاته بالو�شائل التقنية احلديثة واآليات وو�شائل اتخاذ القرارت يف الأمور 

العاجلة.

5( يكون  اجتماع املجل�س �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو 

نائبه، وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات 

ُيرجح اجلانب الذي منه الرئي�س اأو نائبه، وتدون جل�شات وقرارات املجل�س يف حما�شر يوقع 

عليها رئي�س اجلل�شة وكافة الأع�شاء الذين ح�شروا الجتماع.

التي حتددها  احلالت  با�شتثناء  وذلك  املجل�س  اجتماعات  كافة  التنفيذي  الرئي�س  يح�شر   )6

لوائح الهيئة، وللمجل�س اأن يدعو حل�شور اجتماعاته من يرى ال�شتعانة بهم من اأهل اخلربة 

فيما  معدود  �شوت  هوؤلء  من  لأي  يكون  ول  لآرائهم،  وال�شتماع  ملناق�شتهم  ال�شاأن  ذوي  اأو 

يتخذه املجل�س من قرارات اأو تو�شيات.

7( ُيعني املجل�س وبرت�شيح من الرئي�س التنفيذي اأمينًا لل�شر من بني العاملني بالهيئة يتوىل اإعداد 

امل�شتندات  جميع  وحفظ  اجتماعاته  حما�شر  وتدوين  املجل�س  اجتماعات  اأعمال  جداول 

وال�شجالت اخلا�شة باملجل�س، والقيام بكل ما يكلفه به املجل�س من مهام اأخرى يف جمال 

عمل الهيئة.

املن�شو�س  الأداة  ُيعني من يحل حمله بذات  �شبب  املجل�س لأي  اأع�شاء  اأحد  اإذا خال حمل   )8

عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة، ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

9( يجوز للمجل�س اأن ي�شكل جلانًا اإدارية اأو فنية اأو مالية دائمة اأو موؤقتة لدرا�شة ما ُيعر�س عليها 

من م�شائل وتقدمي مقرتحات ب�شاأنها.

 المادة )6(

يعترب جمل�س اإدارة الهيئة ال�شلطة العليا التي تتوىل ر�شم ال�شيا�شة العامة التي ت�شري عليها،  

 ، بها  املعمول  للقوانني  وفقًا  اأهدافها  لتحقيق  واإجراءات  قرارات  من  منا�شبًا  يراه  ما  ويتخذ 

وميار�س على وجه اخل�شو�س املهام التالية:

1( و�شع ال�شيا�شة العامة للهيئة واإ�شرتاتيجية عملها واخلطط والربامج ال�شنوية ورفعها للوزير 

للموافقة عليها.
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2( و�شع الأنظمة واإ�شدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم.

3( اقرتاح التعديالت على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعها للوزير لإ�شدار قرار بها.

الهيئة وطرق  اإدارة  وتطوير  لتح�شني  يراها �شرورية  التي  الهيئة  وم�شروعات  برامج  اإقرار   )4

واأ�شاليب عملها ومتابعة تنفيذها.

5( اعتماد خدمات الهيئة.

6( اقرتاح ما ي�شتحقه العاملون بالهيئة من اأجور، مبا يف ذلك العالوات واملزايا الأخرى، على اأن 

يراعى يف تقدير الأجر ما يتقا�شاه نظراوؤهم يف �شوق العمل من اأجور، �شواء يف ال�شركات 

الكربى باململكة اأو خارجها.

 7( اإدارة اأموال الهيئة وفروعها.

8( اقرتاح املقابل ملا تقدمه الهيئة من خدمات.

9( اعتماد املوازنة التقديرية للعام اجلديد واحل�شاب اخلتامي لل�شنة املالية املدقق.

تكون  التي  والتفاقيات  العقود  م�شروعات  واأهمها  القانونية  الت�شرفات  كل  على  املوافقة   )10

الهيئة طرفًا فيها.

11( تر�شيح �شاغلي الوظائف العليا بالهيئة للوزير لتخاذ الإجراءات املطلوبة للتعيني بح�شب 

امل�شمى الوظيفي.

12( درا�شة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �شري العمل بالهيئة، وتقرير ما 

يلزم ب�شاأنها.

واللقاءات  الندوات  يف  لتمثيلها  بالهيئة  العاملني  اأو  املجل�س  اأع�شاء  من  يراه  من  اإيفاد   )13

اأو  الـــــــمملكة  داخل  ذلك  اأكــــــــــان  �شواء  الـــــــــهيئة  باأهداف  ال�شلة  ذات  والــــــــــموؤمترات 

خارجها.

اأو  لـــــــــــدرا�شة مـــــــو�شوع  اأع�شاء املجل�س من ذوي اخلربة  14( ت�شكيل جلان فرعية من غري 

اللجان عر�س  ويتعني على هذه  املعرو�شة عليه، وحتديد مكافاآتهم،  املو�شوعات  اأكرث من 

تقارير بنتائج اأعمالها على املجل�س.

15( اأية اأعمال اأخرى ذات �شلة باأهداف و�شالحيات الهيئة، ين�س عليها هذا املر�شوم اأو اللوائح 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

يجوز للمجل�س اأن يفو�س رئي�شه اأو الرئي�س التنفيذي يف بع�س مهامه.

ويلتزم املجل�س برفع تقرير �شنوي عـــــــــــن جممل اأعماله اإلــــــــــى الوزير لعر�شه عــــــلى جمل�س 

الوزراء.
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المادة )7(

ميثل الرئي�س املجل�س يف �شالته بالغري، وللرئي�س تفوي�س غريه من اأع�شاء املجل�س يف بع�س 

مهامه ويتوىل الإ�شراف املبا�شر على الرئي�س التنفيذي.

 المادة )8(

حتدد مكافاآت رئي�س واأع�شاء املجل�س بقرار من جمل�س الوزراء.

 المادة )9(

تو�شية من  بناًء على  يعني مبوجب مر�شوم  وزارة  وكيل  بدرجة  تنفيذي  رئي�س  للهيئة  يكون   )1

ويكون  الهيئة،  ولوائح  لأنظمة  وفقًا  وم�شئولياته  �شالحياته  وحتدد  للوزير،  ترفع  املجل�س 

للرئي�س التنفيذي نائب اأو اأكرث بدرجة وكيل وزارة م�شاعد يعني مبوجب مر�شوم بناًء على 

تو�شية من املجل�س ترفع للوزير.

2( يكون الرئي�س التنفيذي م�شئوًل اأمام املجل�س عن �شري اأعمال الهيئة طبقًا لأحكام هذا املر�شوم 

والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

3( يحدد جمل�س الوزراء بناًء على تو�شية الوزير ما ي�شتحقه الرئي�س التنفيذي من اأجر مبا يف 

ذلك العالوات واملزايا املالية والعينية الأخرى.

4( يف حالة خلو من�شب الرئي�س التنفيذي، لأي �شبب، يعني من يحل حمله بذات الأداة املن�شو�س 

عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة، ويقوم املجل�س بتكليف الرئي�س اأو اأحد اأع�شاء املجل�س 

اأو اأي من موظفي الهيئة املوؤهلني لذلك مببا�شرة �شالحيات وم�شئوليات الرئي�س التنفيذي 

ب�شفة موؤقتة حلني تعيني رئي�س تنفيذي جديد.

المادة )10(

1( ميار�س املجل�س والرئي�س التنفيذي للهيئة املهام املن�شو�س عليها يف هذا املر�شوم والأنظمة 

واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له حتت الإ�شراف املبا�شر للوزير.

وما  بها  العمل  و�شير  الهيئة  ن�شاط  عن  دوريــة  تقارير  الوزير  اإلى  يرفع  اأن  المجل�س  وعلى 

يعتر�شها من معوقات والحلول المقترحة لـــــــــــتفاديها، واأن يزوده بـــــما يطلبه مـــــن بيانات اأو 

الإ�شراف  بمهام  الوزير  لقيام  لزمة  تقارير  اأو  �شجالت  اأو  محا�شر  اأو  قــرارات  اأو  معلومات 

والرقابة على اأعمال الهيئة .

2( يكون للوزير يف �شبيل قيامه بالإ�شراف والرقابة على الهيئة اأن ي�شدر للهيئة توجيهات عامة 

يف تلك امل�شائل التي يرى اأنها مت�س ال�شالح العام وعلى املجل�س اللتزام بها.
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ويكون الوزير هو الم�شئول عن الهيئة اأمام مجل�س الوزراء وال�شلطة الت�شريعية.

 المادة )11(

تتكون موارد الهيئة مما يلي:

1( املوازنات ال�شنوية التي تخ�ش�شها لها الدولة.

2( ح�شيلة ن�شاط الهيئة وعائد ا�شتثمار اأموالها.

3( مقابل اخلدمات التي تقدمها الهيئة.

4( م�شادر التمويل الأخرى التي يوافق عليها املجل�س.

 

 المادة )12(

1( يعني املجل�س يف بداية كل �شنة مالية مدققًا خارجيًا – اأو اأكرث- ذا مكانة دولية لتدقيق ح�شابات 

الهيئة، وذلك ملدة ثالث �شنوات ل يجوز جتديدها، ويحدد املجل�س مكافاأته ال�شنوية.

–بخالف تدقيق احل�شابات- اإىل مدقق احل�شابات  اأخرى  اأية مهام  اإ�شناد  2( ل يجوز للهيئة 

اخلارجي خالل فرتة توليه مهمة التدقيق.

3( يتوىل مدقق احل�شابات اخلارجي خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة املالية 

تدقيق ح�شابات الهيئة واإعداد تقرير ب�شاأنها وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها دوليًا 

على اأن يت�شمن التقرير كافة البيانات واملعلومات التي تو�شح حقيقة املركز املايل للهيئة.

الوزير  اإىل كل من  الهيئة  تدقيق ح�شابات  ب�شاأن  تقريره  يقدم مدقق احل�شابات اخلارجي   )4

واملجل�س خالل ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة املالية.

المادة )13(

يكون للهيئة يف �شبيل اأداء مهامها احل�شول على اأي معلومات اأو بيانات اأو وثائق تراها �شرورية 

لتحقيق اأهدافها، وعلى اجلهات العامة واخلا�شة موافاتها بالبيانات واملعلومات والوثائق التي 

تطلبها ويف املوعد الذي حتدده.

المادة )14(

معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  اأحكام  الهيئة  موظفي  على  ت�شري 

ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، وتعديالته.

 المادة )15(

ي�شدر جمل�س الإدارة الأنظمة واللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم.
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المادة )16(

–كل فيما يخ�شه- تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من  على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س مجل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 2 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق: 2 فـــــــبرايــــر 2014م


