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وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم (  )60ل�سنة 2010
ب�ش�أن الترخي�ص بت�سجيل جمعية الم�ستقبل لذوي الإعاقة
وزيرة التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�صة العاملة
في ميدان ال�شباب والريا�ضة والم�ؤ�س�سات الخا�صة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( ) 21
ل�سنة  1989وتعديالته,
وعلى ال��ق��رار رق��م (  ) 2ل�سنة  1990في �ش�أن تنظيم �سجل قيد الجمعيات والأندية
االجتماعية والثقافية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون االجتماعية،
وعلى القرار رقم (  ) 27ل�سنة  2006في �ش�أن الترخي�ص للجمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية بجمع المال،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للجمعيات والأن��دي��ة االجتماعية والثقافية
الخا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية ال�صادرة بالقرار رقم ( ) 4ل�سنة ، 2007
وعلى النظام الأ�سا�سي لجمعية الم�ستقبل لذوي الإعاقة،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ت�سجل جمعية الم�ستقبل ل��ذوي الإع��اق��ة في �سجل قيد الجمعيات والأن��دي��ة االجتماعية
والثقافية تحت قيد رقم ( /30ج� /أج).

مادة – 2 -

ُين�شر هذا القرار وملخ�ص النظام الأ�سا�سي المرافق في الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل بهما
من تاريخ الن�شر .

								
�صدر في 1 :رم�ض ـ ــان 1431هـ
الموافق� 11 :أغ�سط�س 2010م

وزيرة التنمية االجتماعية
د .فاطمة بنت محمد البلو�شي
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بيان ب�أ�سماء الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين
لجمعية الم�ستقبل لذوي الإعاقة
 -1عبدالرحمن دعيج خليفة ب��ن زيمان.
� -2إي�����م�����ان ع��ي�����س��ى ع����ل����ي ال���غ���ري���ب.
 -3ال��دك��ت��ور ف��ه��د �إب���راه���ي���م ال�شهابي.
��� -4ص��ب��اح را����ش���د م��ح��م��د ال���دو����س���ري.
 -5ال���دك���ت���ورة �إي���م���ان ع��ي�����س��ى النا�صر.
 -6ال����دك����ت����ور ع���ل���ي ����س���ل���م���ان زه���ي���ر.
 -7م���������ح���������م���������د م���������ع���������ت���������وق.
 -8ج����م����ال ي���ع���ق���وب ع���ب���د اهلل ب����دو.
 -9وح������ي������د �إب�������راه�������ي�������م خ����ل����ي����ل .
 -10ع��ب��د اهلل �أح���م���د م��ح��م��د الحمر.
� -11إب���راه���ي���م غ��ي��ث �إب���راه���ي���م زوي����د.
 -12الدكتور خالد قا�سم محمد بهزاد .
 -13ه����ان����ي م���ح���م���د ح����اف����ظ ال����ش���ي���ن.
 -14ف��ه��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز ق��ا���س��م ب���ه���زاد .
��� -15ش��ي��ري��ن ح�����س��ي��ن ع��ب��د ال���رح���م���ن .
 -16ح�������س���ي���ن ع����ل����ي ال����ق����ا�����س����م����ي.
 -17ل��ي��ل��ى ع��ل��ي ع��ب��دال��رح��م��ن جناحي.
 -18ع����ائ���������ش����ة ع���������ادل ال���ب���ل���و����ش���ي.
 -19زب����ي����دة ع���ب���د ال����ن����ور �إ���س��م��اع��ي��ل.
� -20إب��راه��ي��م عي�سى �إب��راه��ي��م �سلطان.
 -21ف�����واز ي��و���س��ف ي��ع��ق��وب ال�����س��ن��دي.
 -22ج�������ا��������س�������م ال��������م��������ح��������اري.
� -23أح������م������د �إب������راه������ي������م ن����ا�����ص����ر.
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
لجمعية الم�ستقبل لذوي الإعاقة

�أغ�سط�س 2010

تن�ص المادة الأولى من النظام الأ�سا�سي على �أن الجمعية قد ت�أ�س�ست بمملكة البحرين في
عام 2010م تحت قيد رقم ( /30ج�/أج) طبق ًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية والهيئات الخا�صة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�ضة والم�ؤ�س�سات الخا�صة ال�صادر
بالمر�سوم بقانون ( )21ل�سنة  1989وتعديالته والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيد ًا له..
ُت�سجل الجمعية بوزارة التنمية االجتماعية وتثبت ال�شخ�صية االعتبارية للجمعية من تاريخ ن�شر
ت�سجيلها في الجريدة الر�سمية طبق ًا لأحكام القرار الوزاري رقم ( )2ل�سنة 1990في �ش�أن
تنظيم �سجل قيد الجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة العمل
وال�شئون االجتماعية.
مقر الجمعية ومركز �إدارتها هو �شقة – 12مبنى  – 765طريق  – 439المحرق - ) 204
مملكة البحرين .-
وال يجوز للجمعية اال�شتغال بال�سيا�سة �أو الدخول في م�ضاربات مالية كما ال يجوز لها �أن
ناد �أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين
تنت�سب �أو ت�شترك �أو تن�ضم �إلى جمعية �أو هيئة �أو ٍ
بدون �إذن م�سبق من وزارة التنمية االجتماعية بذلك.
وتقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق
الأهداف التالية-:
 -1دمج الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة بالمجتمع المحلي والخارجي بالتن�سيق مع الجهات
الحكومية المخت�صة
 -2الم�ساهمة في تنفيذ القوانين والأنظمة التي تخدم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بالتن�سيق مع
الجهات الحكومية المخت�صة .
 -3العمل على تنمية و�صقل مهارات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 -4الدعم النف�سي واالجتماعي لأولياء �أمور ذوي الإعاقة ح�سب الإمكانيات المتاحة للجمعية.
� -5إن�شاء لجنة تن�سيقية ت�ضم جميع الجهات المهتمة بالأ�شخا�ص ذوي االعاقة بالتن�سيق مع
الجهات الحكومية المخت�صة .
وت�سعى الجمعية لتحقيق �أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالو�سائل
التالية:
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 -1تد�شين مركز وطني بمقايي�س عالمية لتدريب العاملين في قطاع الإعاقة بعد �أخذ الموافقة
من الجهات الحكومية المخت�صة.
 -2تد�شين موقع على �شبكة االنترنت ُيعنى بجميع �أمور ذوي الإعاقة بعد �أخذ الموافقة من
الجهات المخت�صة .
 -3عقد ندوات وور�ش عمل دورية لتنمية مهارات ومواهب الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�أولياء
�أمورهم والعاملين في هذا المجال و عقد م�ؤتمر �سنوي لمناق�شة �أخر الم�ستجدات في
م��ج��ال العناية بالأ�شخا�ص ذوي االع��اق��ة بعد �أخ���ذ الموافقة م��ن الجهات الحكومية
المخت�صة.
� -4إقامة حمالت �إعالمية لتوعية جميع �أفراد المجتمع بحقوق وواجبات فئة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة بالتن�سيق مع الجهات الحكومية المخت�صة .
� -5إعداد ودعم جميع الدرا�سات والبحوث التي ُتعنى بمختلف �أمور الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
بعد موافقة الجهات الحكومية المخت�صة .
� -6إ���ص��دار ن�شرات دوري��ة ُتعنى ب�أمور الأ�شخا�ص ذوي االعاقة بعد �أخ��ذ موافقة الجهات
الحكومية المخت�صة .
 -7عمل م�شاريع ا�ستثمارية في مجال خدمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بعد �أخذ موافقة الجهات
الحكومية المخت�صة .
وت�ستهدف الجمعية القيام بالأن�شطة التالية:
 -2التثقيفية.
		
 -1االجتماعية.
وقد ب َّين النظام الأ�سا�سي �شروط الع�ضوية في الجمعية وهي على النحو التالي-:
� )1أن ال يقل عمر الع�ضو عن ثمانية ع�شر عام ًا.
� )2أن يكون مقيم ًا في مملكة البحرين.
� )3أن يكون ح�سن ال�سمعة وال�سلوك وان ال يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بال�شرف �أو
الأمانة �إال �إذا ُر َّد �إليه اعتباره
� )4أن يتم تزكيته من قبل ع�ضو من �أع�ضاء الجمعية .
كما ق�سم النظام الأ�سا�سي الع�ضوية �إلى:
 -1الع�ضوية العاملة -2           .الع�ضوية المنت�سبة -3               .الع�ضوية الفخرية.
وب َّين النظام الأ�سا�سي حقوق الأع�ضاء وواجباتهم وطريقة االن�ضمام واالن�سحاب والف�صل
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و�إ�سقاط الع�ضوية من الجمعية ،كما ب ّينت المادة ( )17من النظام حق الع�ضو في التظلم من
قرار ف�صله �أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائي ًا
في هذا ال�ش�أن.
وقد ت�ضمن النظام الأ�سا�سي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر �أن الجمعية
العمومية هي ال�سلطة العليا في ر�سم �سيا�سة الجمعية ومراقبة تطبيقها وت�سري قراراتها على
جميع �أجهزتها ولجانها و�أع�ضائها و َب َّينَ النظام الأ�سا�سي كيفية انعقاد الجمعية العمومية
العادية منها وغير العادية وال�شروط الواجب �إتباعها عند عقدها والن�صاب القانوني الواجب
توافره وكيفية الت�صويت على قراراتها والدعوة �إليها.
كما ح َّدد النظام الأ�سا�سي اخت�صا�صات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
كما ب َّين النظام الأ�سا�سي �أن مجل�س الإدارة يتكون من ت�سعة �أع�ضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية من بين �أع�ضائها لمدة �سنتين قابلة للتجديد مدة �أو مدد ًا �أخرى ويتم انتخابهم
باالقتراع ال�سري المبا�شر.
واعتبر النظام الأ�سا�سي �أن مجل�س الإدارة هو ال�سلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ
ال�سيا�سة التي تر�سمها الجمعية العمومية وال��ق��رارات التي ت�صدرها تحقيق ًا للأغرا�ض
الم�شروعة للجمعية و َب َّينَ النظام الأ�سا�سي اخت�صا�صات المجل�س و�شروط الع�ضوية فيه وحقه
في ت�شكيل اللجان المختلفة و�أن اجتماعاته مرة كل �شهر ،كما َح َّد َد النظام الأ�سا�سي طريقة
الت�صويت وكيفية حل المجل�س.
وحول مالية الجمعية َب َّينَ النظام الأ�سا�سي �أن موارد الجمعية تتكون من-:
 -1ر�سم االن�ضمام الذي يدفعه الع�ضو عقب قيده �أو �إعادة قيده بع�ضويتها.
 -2ا�شتراكات الأع�ضاء.
 -3الهبات والتبرعات من داخل وخارج المملكة التي ت�صرح بقبولها وزارة التنمية االجتماعية
� -4إي��رادات الأن�شطة و الحفالت والمعار�ض والأ�سواق الخيرية التي تقيمها �أو ت�شترك فيها
الجمعية بعد اخذ موافقة الجهات المخت�صة .
 -5الأرب��اح الناتجة عن ا�ستثمار �أم��وال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة
البحرين.
كما ب َّين النظام الأ�سا�سي �ضرورة احتفاظ الجمعية بال�سجالت والدفاتر الالزمة لت�سيير
�أعمالها و�أوجه �صرف الأموال وطرق �إيداعها على �أن تبد�أ ال�سنة المالية للجمعية من �أول يناير
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وتنتهي في  31دي�سمبر من كل عام وت�ستثنى ال�سنة الأولى بالن�سبة لبدء ال�سنة المالية بحيث
تبد�أ من تاريخ ن�شر ت�سجيلها في الجريدة الر�سمية �شريطة �أن يكون ال�صرف طبق ًا لالئحة
المالية للجمعية وعلى �ضرورة �أن يقوم مجل�س الإدارة بعر�ض الح�ساب الختامي على الجمعية
العمومية لإقراره.
كما ح َّدد النظام الأ�سا�سي طرق المراقبة المالية وتدقيق الح�سابات الختامية لإيرادات
وم�صروفات الجمعية.
و�أخير ًا ب َّين النظام الأ�سا�سي كيفية تعديله وكيفية �إدماج الجمعية �أو تق�سيمها وقواعد حلها
اختياري ًا �أو �إجباري ًا والجهة التي ت�ؤول �إليها �أموالها عند الحل
وبعد �إتمام عملية الت�صفية يقوم الم�صفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل
في ميدان عمل الجمعية .
و�إذا �أ�صبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة التنمية االجتماعية الهيئات
االجتماعية التي ترى توجيه �أموال الجمعية �إليها.

