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وزارة التنمية الجتماعية

 قرار رقم ) 60( ل�سنة 2010 

ب�ساأن الترخي�س بت�سجيل جمعية الم�ستقبل لذوي الإعاقة 

وزيرة التنمية الجتماعية: 

بعد الطالع على قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة 

 )  21  ( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الخا�شة  والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  في 

ل�شنة 1989 وتعديالته،

والأندية  الجمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  في   1990 ل�شنة   )  2  ( رقــم  الــقــرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية، 

الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الترخي�س  �شاأن  ل�شنة 2006 في   ) القرار رقم ) 27  وعلى 

والثقافية الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية بجمع المال، 

والثقافية  الجتماعية  والأنــديــة  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

الخا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4 ( ل�شنة 2007 ، 

وعلى النظام الأ�شا�شي لجمعية الم�شتقبل لذوي الإعاقة،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

الجتماعية  والأنــديــة  الجمعيات  قيد  �شجل  في  الإعــاقــة  لــذوي  الم�شتقبل  جمعية  ت�شجل 

والثقافية تحت قيد رقم  ) 30/ج/ اأج(.

مادة - 2 –

بهما  وُيعمل  الر�شمية،  الجريدة  في  المرافق  الأ�شا�شي  النظام  وملخ�س  القرار  هذا  ُين�شر 

من تاريخ الن�شر .

وزيرة التنمية الجتماعية          

               د. فاطمة بنت محمد البلو�سي 

�شدر في: 1 رم�شـــــان 1431هـ

الموافق:  11 اأغ�شط�س 2010م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء الموؤ�س�سين

لجمعية الم�ستقبل لذوي الإعاقة

 

زيمان. بــن  خليفة  دعيج  عبدالرحمن   -1

ـــغـــريـــب. ال عــــلــــي   عــيــ�ــشــى  ـــــمـــــان  اإي  -2

ال�شهابي. اإبـــراهـــيـــم  فــهــد  الــدكــتــور   -3

الـــدو�ـــشـــري. مــحــمــد  ـــد  ـــش را� �ــشــبــاح   -4

النا�شر. عــيــ�ــشــى  ـــمـــان  اإي الـــدكـــتـــورة   -5

ـــر. زهـــي �ـــشـــلـــمـــان  ـــي  عـــل ــــور  ــــت ــــدك ال  -6

ـــــــــوق. ـــــــــت ـــــــــع م ـــــــــد  ـــــــــحـــــــــم م  -7

ــــدو. ب اهلل   عـــبـــد  ـــعـــقـــوب  ي جــــمــــال   -8

. ــــل  ــــي خــــل ـــــــم  ـــــــراهـــــــي اإب ــــــد  وحــــــي  -9

الحمر. مــحــمــد  اأحـــمـــد  اهلل  ــد  عــب  -10

زويــــد. ـــم   ـــراهـــي اإب غــيــث  اإبـــراهـــيـــم   -11

. بهزاد  محمد   قا�شم  خالد  الدكتور   -12

ل�ـــشـــيـــن.  حــــافــــظ  مـــحـــمـــد  هــــانــــي   -13

. بـــهـــزاد  قــا�ــشــم  ــعــزيــز  ال فــهــد عــبــد   -14

. الـــرحـــمـــن  ــد  عــب حــ�ــشــيــن  �ــشــيــريــن   -15

الــــقــــا�ــــشــــمــــي. عــــلــــي  حـــ�ـــشـــيـــن   -16

جناحي. عــبــدالــرحــمــن   عــلــي  لــيــلــى   -17

ـــي. ـــش ـــو� ـــل ـــب ال عـــــــــادل  عــــائــــ�ــــشــــة   -18

اإ�ــشــمــاعــيــل. الــــنــــور  عـــبـــد  زبــــيــــدة   -19

�شلطان. اإبــراهــيــم  عي�شى  اإبــراهــيــم   -20

ــنــدي. ــش ــ� ال يــعــقــوب  يــو�ــشــف  ـــــواز  ف  -21

ــــــــحــــــــاري. ــــــــم ال ـــــــم  ـــــــش جـــــــا�  -22

نــــا�ــــشــــر. ــــــم  ــــــراهــــــي اإب اأحــــــمــــــد   -23
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ملخ�س النظام الأ�سا�سي

لجمعية الم�ستقبل لذوي الإعاقة 

 تن�س المادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن الجمعية قد تاأ�ش�شت بمملكة البحرين في 

عام 2010م تحت قيد رقم ) 30/ج/اأج( طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة ال�شادر 

بالمر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيدًا له..

ُت�شجل الجمعية بوزارة التنمية الجتماعية وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ ن�شر 

�شاأن  1990في  ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  الجريدة  في  ت�شجيلها 

العمل  وزارة  لإ�شراف  الخا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  الجمعيات  قيد  �شجل  تنظيم 

وال�شئون الجتماعية. 

مقر الجمعية ومركز اإدارتها هو �شقة12 – مبنى 765 – طريق 439 – المحرق 204 ( - 

مملكة البحرين -.

اأن  لها  يجوز  ل  كما  مالية  في م�شاربات  الدخول  اأو  بال�شيا�شة  ال�شتغال  للجمعية  يجوز  ول 

البحرين  مملكة  خارج  مقره  اتحاد  اأو  ناٍد  اأو  هيئة  اأو  جمعية  اإلى  تن�شم  اأو  ت�شترك  اأو  تنت�شب 

بدون اإذن م�شبق من وزارة التنمية الجتماعية بذلك.

تحقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الجمعية  وتقوم 

الأهداف التالية:-

الجهات  مع  بالتن�شيق  والخارجي  المحلي  بالمجتمع  الإعاقة  ذوي  من  الأ�شخا�س  دمج   -1

الحكومية المخت�شة

مع  بالتن�شيق  الإعاقة  الأ�شخا�س ذوي  تخدم  التي  والأنظمة  القوانين  تنفيذ  في  الم�شاهمة   -2

الجهات الحكومية المخت�شة .

3- العمل على تنمية و�شقل مهارات الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

4- الدعم النف�شي والجتماعي لأولياء اأمور ذوي الإعاقة ح�شب الإمكانيات المتاحة للجمعية.

مع   بالتن�شيق  العاقة  بالأ�شخا�س ذوي  المهتمة  الجهات  ت�شم جميع  تن�شيقية  لجنة  اإن�شاء   -5

الجهات الحكومية  المخت�شة .

وت�شعى الجمعية لتحقيق اأهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالو�شائل 

التالية:
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1- تد�شين مركز وطني بمقايي�س عالمية لتدريب العاملين في قطاع الإعاقة بعد اأخذ الموافقة 

من الجهات الحكومية المخت�شة. 

من  الموافقة  اأخذ  بعد  الإعاقة  ذوي  اأمور  بجميع  ُيعنى  النترنت  �شبكة  على  موقع  تد�شين   -2

الجهات المخت�شة .

واأولياء  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  ومواهب  مهارات  لتنمية  دورية  عمل  وور�س  ندوات  عقد   -3

في  الم�شتجدات  اأخر  لمناق�شة  �شنوي  موؤتمر  عقد  و  المجال  هذا  في  والعاملين  اأمورهم 

الحكومية   الجهات  مــن  الموافقة  اأخـــذ  بعد  العــاقــة  ذوي  بالأ�شخا�س  العناية  مــجــال 

المخت�شة.

4- اإقامة حمالت اإعالمية لتوعية جميع اأفراد المجتمع بحقوق وواجبات فئة الأ�شخا�س ذوي 

الإعاقة بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة .

5-  اإعداد ودعم جميع الدرا�شات والبحوث التي ُتعنى بمختلف اأمور  الأ�شخا�س ذوي الإعاقة 

بعد موافقة الجهات الحكومية المخت�شة .

الجهات  موافقة  اأخــذ  بعد  العاقة  ذوي  الأ�شخا�س  باأمور  ُتعنى  دوريــة  ن�شرات  اإ�ــشــدار   -6

الحكومية المخت�شة .

7- عمل م�شاريع ا�شتثمارية في مجال خدمة الأ�شخا�س ذوي الإعاقة بعد اأخذ موافقة الجهات 

الحكومية المخت�شة .

وت�شتهدف الجمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1- الجتماعية.    2- التثقيفية.    

وقد بيَّن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية في الجمعية وهي على النحو التالي:-

1( اأن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2( اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

اأو  بال�شرف  يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة  وان ل  وال�شلوك  ال�شمعة  يكون ح�شن  اأن   )3

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره

4( اأن يتم تزكيته من قبل ع�شو من اأع�شاء الجمعية .

كما ق�شم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى:

 1- الع�شوية العاملة.           2- الع�شوية المنت�شبة.               3- الع�شوية الفخرية.

الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل  النظام  وبيَّن 
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واإ�شقاط الع�شوية من الجمعية، كما بّينت المادة )17( من النظام حق الع�شو في التظلم من 

قرار ف�شله اأمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا 

في هذا ال�شاأن.

الجمعية  اأن  اعتبر  فقد  للجمعية  المختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ت�شمن  وقد 

العمومية هي ال�شلطة العليا في ر�شم �شيا�شة الجمعية ومراقبة تطبيقها وت�شري قراراتها على 

العمومية  الجمعية  انعقاد  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  َن  وَبيَّ واأع�شائها  ولجانها  اأجهزتها  جميع 

العادية منها وغير العادية وال�شروط الواجب اإتباعها عند عقدها والن�شاب القانوني الواجب 

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما حدَّ

الجمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  ت�شعة  من  يتكون  الإدارة  مجل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بيَّن  كما 

انتخابهم  ويتم  اأخرى  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتين  لمدة  اأع�شائها  بين  من  العمومية 

بالقتراع ال�شري المبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  مجل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعتبر 

لالأغرا�س  تحقيقًا  ت�شدرها  التي  والــقــرارات  العمومية  الجمعية  تر�شمها  التي  ال�شيا�شة 

َن النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات المجل�س و�شروط الع�شوية فيه وحقه  الم�شروعة للجمعية وَبيَّ

الأ�شا�شي طريقة  النظام  َد  َحدَّ واأن اجتماعاته مرة كل �شهر، كما  المختلفة  اللجان  ت�شكيل  في 

الت�شويت وكيفية حل المجل�س.

َن النظام الأ�شا�شي اأن موارد الجمعية تتكون من:- وحول مالية الجمعية َبيَّ

1-  ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2- ا�شتراكات الأع�شاء.

3- الهبات والتبرعات من داخل وخارج المملكة التي ت�شرح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية 

فيها  ت�شترك  اأو  تقيمها  التي  الخيرية  والأ�شواق  والمعار�س  الحفالت  و  الأن�شطة  اإيــرادات   -4

الجمعية بعد اخذ موافقة الجهات المخت�شة  .

مملكة  في  بها  المعمول  القوانين  حدود  في  الجمعية  اأمــوال  ا�شتثمار  عن  الناتجة  الأربــاح   -5

البحرين. 

لت�شيير  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الجمعية  احتفاظ  �شرورة  الأ�شا�شي  النظام  بيَّن  كما 

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها على اأن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 
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ال�شنة المالية بحيث  ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء  31 دي�شمبر من كل عام وت�شتثنى  وتنتهي في 

لالئحة  طبقًا  ال�شرف  يكون  اأن  �شريطة  الر�شمية  الجريدة  في  ت�شجيلها  ن�شر  تاريخ  من  تبداأ 

المالية للجمعية وعلى �شرورة اأن يقوم مجل�س الإدارة بعر�س الح�شاب الختامي على الجمعية 

العمومية لإقراره.

لإيرادات  الختامية  الح�شابات  وتدقيق  المالية  المراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات الجمعية.

واأخيرًا بيَّن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج الجمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا والجهة التي توؤول اإليها اأموالها عند الحل

وبعد اإتمام عملية الت�شفية يقوم الم�شفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل 

في ميدان عمل الجمعية .

الهيئات  الجتماعية  التنمية  وزارة  تحدد  ممكنة  غير  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال الجمعية اإليها.


