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وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم ( )92ل�سنة 2010
ب�ش�أن َت َح ُّولِ م�ؤ�س�سة ال�صندوق الخيري لمدينة عي�سى
�إلى جمعية مدينة عي�سى الخيرية

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 ( )32ل�سنة  1993ب�ش�أن الترخي�ص بت�سجيل م�ؤ�س�سة ال�صندوق الخيري
لمدينة عي�سى ,
وعلى القرار رقم (  ) 27ل�سنة  2006ب�ش�أن نظام الترخي�ص للجمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية بجمع المال،
وعلى القرار رقم ( ) 4ل�سنة 2007ب�ش�أن الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للجمعيات
والأندية االجتماعية والثقافية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية،
وعلى القرار رقم ( )19ل�سنة  2010بتحديد �شروط و�إجراءات تحويل الم�ؤ�س�سات الخا�صة
�إلى جمعيات ,
وعلى النظام الأ�سا�سي لجمعية مدينة عي�سى الخيرية،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ُتح َّو ُل م�ؤ�س�سة ال�صندوق الخيري لمدينة عي�سى �إلى جمعية مدينة عي�سى الخيرية  ,وت�سجل
َ
في �سجل قيد الجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية تحت قيد رقم ( / 58ج /خ).

مادة – 2 -

ُين�شر هذا القرار وملخ�ص النظام الأ�سا�سي لجمعية مدينة عي�سى الخيرية المرافق في
الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ الن�شر .
�صدر في 24 :ذي القعدة  1431هـ
الـموافـق 1 :نــوف ـم ـ ـ ـ ـ ـبـر  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 مدينة عي�سى الخيرية

 -1م���ح���م���د ���س��ع��ي��د ع���ب���د اهلل ال��ح��اي��ك��ي
������ -2س�����ل�����م�����ان ع������ب������د اهلل �����س����ال����م
 -3ال���������س����ي����د ر������ض�����ي م����ح����م����د ح�����س��ي��ن
 -4ج�������ا��������س�������م ي�������و��������س�������ف �أح�������م�������د
�-5إي���������������اد ع���ي�������س���ى �����ص����ال����ح ال���م���ق���ه���وي
 -6خ�����ل�����ي�����ل �إب���������راه���������ي���������م ����س���ه���ي���ل
 -7عبد الر�ضا �إبراهيم عبد الر�ضا العليوات
 -8وف�������������ي�������������ة ح�������������������س���������ن ع�����ل�����ي
 -9م���ح���م���د ج���م���ي���ل م���ح���م���د ال ر����ض���ي
 -10ن���������ض����ال ����س���ل���م���ان ����ض���ي���ف ال���ب���ن���اء
 -11ع���ب���ا����س ع���ل���ي ع���ب���د ال���ك���ري���م ف�ضل
���� -12س���ع���ي���د ع����ب����د اهلل ع���ي�������س���ى ع��ل��ي
 -13م����ح����م����د ج����ع����ف����ر ع���ي�������س���ى ج��ع��ف��ر
 -14عبد ال�شهيد عبد الح�سين عبد اهلل علي
 -15ف�������ا��������ض�������ل ��������ص�������ال�������ح ال�����ل�����ي�����ث
 -16ع��ي�����س��ى ����ص���ال���ح خ��م��ي�����س ال��م��ق��ه��وي
� -17إب������راه������ي������م �����س����ل����م����ان ال���ح���اي���ك���ي
 -18محمد حكيم عبد النبي �أحمد الطريفي
��� -19س��ل��م��ان ع��ب��د اهلل ���س��ل��م��ان الن�شابة
 -20ف�����وزي�����ة ع���ب���د اهلل �أح�����م�����د ���ش��ع��ب��ان
 -21ع�������ل�������ي ح�������������س������ن ع�������ب�������د اهلل
� -22أح����م����د ج���ا����س���م ع����م����ران ع���ب���د اهلل
-23ج�������ا��������س�������م ع�����ل�����ي ج�����ا������س�����م ال�����م�����اي
� -24أح����م����د م����ي����رزا ع���ب���د اهلل ال��ح��اي��ك��ي
 -25ع����ل����ي �أك������ب������ر ع����ب����د اهلل ح���م���زة
 -26ح�����م�����زة ����س���ع���ي���د ع����ب����د اهلل ق�����ردن
 -27د /ج�������م�������ال ع�����ب�����د ال�����ر������س�����ول
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 -28م����ح����م����د ت�����رك�����ي م����ك����ي ح�����س��ن

-50ع����ب����دال����ن����ب����ي م�����ي�����رزا ال�������ص���ف���ار

 -29غ���������س����ان �أح������م������د ع����ل����ي ���ض��ي��ف

 -51ف�����ائ�����ق �أح�����م�����د ع����ل����ي �أح����م����د

� 30أم�����������ي�����������ر م��������ك��������ي ع����ي���������س����ى

 -52ر����س���م���ي زك����ري����ا ع���ب���د الح�سين

� -31أح����م����د م��ح��م��د �أح����م����د ال��م��ط��وع

 -53ع��ب��د الأم����ي����ر �أح���م���د الع�سكري

� -32سيد �أ�سامة محمد جعفر الحلواجي

��� -54س��ل��م��ان �أح���م���د ع��ل��ي ع��ب��د اهلل

 -33عقيلة ال�سيد ع��ل��وي م��ح��ف��وظ �شبر

 -55ح���������س����ي����ن م����ح����م����د �أح�����م�����د

 -34خ������ال������د ح����ب����ي����ب ال ر�����ض����ي

 -56م���ح���م���د ح�������س���ن ع���ل���ي ح�سين

 -35ت����وف����ي����ق ح����ب����ي����ب �آل ر����ض���ي

 -57ج��ع��ف��ر �أح���م���د ح�����س��ن ال��ق��ي��دوم

 -36ح�����������س�����ن ع��������ب��������داهلل �����س����ال����م

 -58خالد عبد الحميد ح�سين �آل رحمة

 -37م����ح���������س����ن ع�������ب�������داهلل ����س���ال���م

 -59رم���ل���ة �أح���م���د ���س��ل��م��ان ال�سلمر

 -38ط��ارق عبدالحميد ح�سين �آل �شهاب

 -60هدى عبد الحميد ح�سين �آل رحمة

 -39جا�سم عبد الكريم �إبرهيم ال�صيرفي

 -61عبد اهلل ابراهيم عبد اهلل الق�صاب

 -40م���ح���م���د ع���ب���ا����س ح�������س���ن ج��ا���س��م

 -62علي اب��راه��ي��م عبد اهلل الق�صاب

 -41غ���ال���ب ع���ب���د ال��ح��م��ي��د �آل رحمة

 -63م���ه���دي ي���ح���ي م���ه���دي �أب������و ذي���ب

 -42ج������ع������ف������ر ع�������ل�������ي ح���������س����ي����ن

 -64ج��ا���س��م �أح���م���د م��ح��م��د المطوع

-43ع���������ب���������ا����������س ي������و�������س������ف �أح������م������د

-65م���ح���م���ود ع��ل��ي �إب���راه���ي���م �شملوه

-44خ��ال��د عبد الحميد ح�سين ال �شهاب

 -66ع�����ب�����ا������س اب������راه������ي������م ح���م���د

������-45س�����ي�����د ف�����������ؤاد ج���ع���ف���ر ع����ب����د اهلل

 -67اب���راه���ي���م ع��ل��ي ع��ب��د اهلل حمد

-46ح���������س����ي����ن ع����ب����د اهلل �أك�������ش���ي�������ش

 -68ع��ل��ي من�صور ع��ب��د ع��ل��ي ب��ن رجب

-47ج������ل������ال ف������ي������روز غ�����ل�����وم ف����ي����روز

 -69ن����ع����ي����م����ة ج�����م�����ع�����ة م���ح���م���د

 -48ل���ؤي عبا�س ح�سن عبا�س الخزاعي

 -70م����ي����ث����م ع�����ب�����د اهلل �أح�����م�����د

�����-49س����ع����اد ع���ب���د ال��ح��م��ي��د �آل رح��م��ة

 -71ح���م���زة ع��ب��د اهلل ج��ا���س��م حمزة
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
لجمعية مدينة عي�سى الخيرية

تن�ص المادة (  ) 1من النظام الأ�سا�سي على �أن��ه ت�أ�س�ست بمملكة البحرين م�ؤ�س�سة
ال�صندوق الخيري لمدينة عي�سى (م�ؤ�س�سة خا�صة ) و�سجلت في �سجل قيد الم�ؤ�س�سات
الخا�صة تحت قيد رقم ( /23م/خ���/ص ) بتاريخ� 9أكتوبر  1994وذلك طبق ًا لأحكام قانون
الجمعيات والأن��دي��ة االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�صة العاملة في ميدان ال�شباب
والريا�ضة والم�ؤ�س�سات الخا�صة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989والقرارات
الوزارية ال�صادرة تنفيذ ًا له.
ون�صت المادة (  ) 2من النظام الأ�سا�سي للجمعية على تحول م�ؤ�س�سة ال�صندوق الخيري
لمدينة عي�سى �إلى جمعية مدينة عي�سى الخيرية طبق ًا للقانون رقم ( )42ل�سنة  2009بتعديل
بع�ض �أحكام 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 ( )21ل�سنة
 1989والقرار رقم ( )19ل�سنة  2010بتحديد �شروط و�إجراءات تحويل الم�ؤ�س�سات الخا�صة
�إلى جمعيات وت�سجل في �سجل قيد الجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية تحت قيد رقم
(/58ج/خ ) .
مقر الجمعية ومركز �إدارتها هو (مبنى  – 328طريق- 514مجمع  - 805مملكة البحرين,
ونطاق عملها الخيري  ,الحدود الجغرافية الر�سمية لمنطقة مدينة عي�سى .
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 ,وفق ًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي حدود النطاق المكاني
لعمل الجمعية ووفق ًا للمادة(  ) 3من نظامها الأ�سا�سي بالعمل على تحقيق الأهداف التالية :
  -1الم�شاركة في تح�سين الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي للأ�سر بالتن�سيق مع الجهات
الحكومية المخت�صة.
 -2ت�شجيع روح التكافل و التوا�صل بين �أف��راد المجتمع مع مراعاة النطاق المكاني لعمل
الجمعية وفق ًا للمادة ( )3من نظامها اال�سا�سي.
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 -3الم�شاركة في مختلف �أعمال الخير �شريطة موافقة الوزارة المعنية.
� -4سد االحتياجات المادية الحياتية للأ�سر الفقيرة المحتاجة .
 -5تقديم الم�ساعدات المالية والعينية للأ�سر المحتاجة .
 -6م�ساعدة المر�ضى المحتاجين للعالج في الم�ست�شفيات الخا�صة بمملكة البحرين �أو
خارجها �إذا لم يتوافر العالج داخ��ل المملكة وذل��ك بالتن�سيق مع الجهات الحكومية
المخت�صة.
 - 7تقديم الم�ساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث .
 -8تقديم الم�ساعدة المالية للطلبة المحتاجين لموا�صلة درا�ستهم داخل البالد وخارجها
بالتن�سيق مع الجهات الحكومية المخت�صة .
 -9م�ساعدة الأ�سر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها ح�سب الإمكانيات المتاحة  ,بالتن�سيق
مع الجهات الحكومية المخت�صة .
 -10الم�شاركة في ترميم الم�ساجد و�إ�صالح المقابر ,وفق ًا للأنظمة المعمول بها في هذا
ال�ش�أن.
وت�سعى الجمعية لتحقيق �أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالو�سائل
التالية:
 -1دعم الم�شروعات االقت�صادية واالجتماعية التي توافق عليها الجهات المعنية لتح�سين
الحياة الأ�سرية بالتن�سيق مع الوزارة المخت�صة.
 -2تنظيم الم�ؤتمرات والندوات وور�ش العمل ذات العالقة بن�شاط الجمعية بعد موافقة الجهات
الحكومية المخت�صة.
� -3إجراء الدرا�سات والبحوث الميدانية ذات العالقة بن�شاط الجمعية بالتن�سيق مع الجهات
الحكومية المخت�صة .
 -4تزويد الجهات الحكومية بالبيانات ال�لازم��ة عن جوانب العمل الخيري بنطاق عمل
الجمعية.
وت�ستهدف الجمعية القيام بالأن�شطة الخيرية .
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.
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�    )3أن يكون ح�سن ال�سمعة وال�سلوك و�أن ال يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بال�شرف �أو
الأمانة �إال �إذا ُر َّد �إليه اعتباره.
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
و�إ�سقاط الع�ضوية من الجمعية ،كما ب َّينت المادة ( )17من النظام حق الع�ضو في التظلم من
قرار ف�صله �أم��ام 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 اثني ع�شر ع�ضو ًا 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 والو�صايا النقدية والعينية التي تح�صل عليها الجمعية والتي ت�صرح
بقبولها وزارة التنمية االجتماعية.
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� )4إي��رادات الأن�شطة الخيرية ,والمعار�ض والأ�سواق الخيرية التي تقيمها �أو ت�شترك فيها
الجمعية بعد �أخذ موافقة الجهات المخت�صة.
 )5عائدات �إيجار العقارات المملوكة من قبل الجمعية .
� )6أية موارد �أخرى يقبلها مجل�س الإدارة وت�صرح بقبولها وزارة التنمية االجتماعية .
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
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 الخيرية
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.

