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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم ( )16ل�سنة 2019
ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل جمعية القارىء العلمية
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 1989وتعديالته,
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  1990يف �ش�أن تنظيم �سجل قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون االجتماعية،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية
اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )4ل�سنة ،2007
وعلى القرار رقم ( )65ل�سنة  2012ب�ش�أن نظام الرتخي�ص بج ْمع املال للجمعيات والأندية
االجتماعية والثقافية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية,
وعلى النظام الأ�سا�سي جلمعية القارىء العلمية،

قرر الآتي:
مادة - 1 -

ت�سجل جمعية القارىء العلمية يف �سجل قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية حتت
َّ
قيد رقم (/2ج�/أج.)2019/

مادة – 2 -

ُي َ
ن�شر هذا القرار وملخ�ص النظام الأ�سا�سي املرفق يف اجلريدة الر�سمية ,و ُيعمل بهما من
اليوم التايل لتاريخ ال َّن ْ�شر.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�صدر بتاريخ 20 :جمادى الآخرة 1440هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 25 :فبـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2019م
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م�ؤ�س�سو جمعية القارىء العلمية
 -1عي�سى عبداهلل ح�سن علي جناحي
 -2حممد رفيق قاري حممد �سعيد احل�سيني
 -3حممد رفيع قاري حممد �سعيد احل�سيني
 -4ح�سن قاري حممد �سعيد احل�سيني
 -5ح�سني قاري حممد �سعيد احل�سيني
 -6عبد اهلل قاري حممد �سعيد احل�سيني
 -7رفيعة قاري حممد �سعيد احل�سيني
 -8وليد ح�سن علي ح�سن جناحي
 -9عبداهلل عي�سى �أحمد عبداهلل العبا�سي
 -10حممد �سعيد حممد خليفة امل�ضحكي
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ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
جلمعية القارىء العلمية
تن�ص املادة الأوىل من النظام الأ�سا�سي على �أن اجلمعية قد ت�أ�س�ست مبملكة البحرين يف
عام  2019حتت قيد رقم (/2ج�/أج )2019/طبق ًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989وتعديالته والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيذ ًا له.
�سجل اجلمعية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وتث ُبت ال�شخ�صية االعتبارية للجمعية
ُت َّ
من تاريخ ن�شر ت�سجيلها يف اجلريدة الر�سمية ِطبق ًا لأحكام القرار الوزاري رقم ( )2ل�سنة
1990يف �ش�أن تنظيم �سجل قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية اخلا�ضعة لإ�شراف
وزارة العمل وال�شئون االجتماعية.
مقر اجلمعية ومركز �إدارتها هو :مبنى  ،2318طريق  ،2648الب�سيتني  ،226مملكة
البحرين.
وال يجوز للجمعية اال�شتغال بال�سيا�سة �أو الدخول يف م�ضاربات مالية ،كما ال يجوز لها �أن
ناد �أو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون
تنت�سب �أو ت�شرتك �أو تن�ضم �إىل جمعية �أو هيئة �أو ٍ
�إذن م�سبق من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بذلك.
  تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد � ْأخذ املوافقة امل�سبقة
من اجلهات احلكومية املخت�صة ،بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
وال�س َّنة وعلومها بف ْهم �سلف الأمة.
 -1ن�شر الكتاب ُّ
 -2العناية بالبحوث العلمية والدرا�سات ال�شرعية والتحقيقات التاريخية يف كل املجاالت.
 -3الإ�سهام يف ت�أ�صيل الوازع الديني والقيم الأخالقية لدى النا�س.
 -4الت ََّ�صدِّ ي بحثي ًا لق�ضايا املجتمع ودرا�سة م�شكالته و�إبداء احلكم ال�شرعي حللها.
التخ�ص�ص ال�شرعي واملجال العلمي الواحد يف مملكة
 -5دعم الروابط بني امل�شتغلني يف
ُّ
البحرين وخارجها ،بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�صة.
 -6تقدمي امل�ساعدات املالية والعينية للمحتاجني ,وبالأخ�ص طلبة العلم ،وذلك بالتن�سيق مع
اجلهات احلكومية املخت�صة.
  وت�سعى اجلمعية لتحقيق �أهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد � ْأخذ
املوافقة امل�سبقة من اجلهات احلكومية املخت�صة بالو�سائل التالية:
� -1إ�صدار ن�شرات ومطبوعات علمية و�شرعية وِفْق �أهداف اجلمعية املر�سومة بعد � ْأخذ املوافقة
امل�سبقة من اجلهات احلكومية املخت�صة.
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�	 -2إن�شاء موقع �إلكرتوين خمت�ص ب�أهداف اجلمعية بعد � ْأخذ املوافقة امل�سبقة من اجلهات
احلكومية املخت�صة.
 -3ع ْقد امل�ؤمترات والندوات والدورات العلمية وور�ش العمل التدريبية بعد � ْأخذ املوافقة
امل�سبقة من اجلهات احلكومية املخت�صة.
 -4دعم امل�شاريع العلمية عن طريق ت�شجيع البحوث العلمية ،وحتقيق املخطوطات ،ب�إعانة
الباحثني وتي�سري ن�شر تلك البحوث ذات العالقة بن�شاط اجلمعية بعد � ْأخذ املوافقة من
اجلهات احلكومية املخت�صة.
 -5التعاون مع جميع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ,والقطاع
اخلا�ص؛ لتحقيق �أهداف اجلمعية.
 -6التعاون مع جميع و�سائل الإعالم مبا يربز �أن�شطة اجلمعية و�أهدافها.
متخ�ص�صة ذات مهام دائمة �أو م�ؤقتة ،و ُيعهد �إليها القيام بالأعمال التي
 -7ت�شكيل جلان
ِّ
ت�ساعد على حتقيق �أهداف اجلمعية.
وت�ستهدف الجمعية القيام بالأن�شطة االجتماعية.
وقد ب َّين النظام الأ�سا�سي �شروط الع�ضوية في الجمعية وهي على النحو التالي:
�	.1أال يقل عمر الع�ضو عن ثمانية ع�شر عام ًا.
�	.2أن يكون مقيم ًا يف مملكة البحرين.
�	.3أن يكون ح�سن ال�سمعة وال�سلوك ،و�أن ال يكون قد ُح ِك َم عليه يف جرمية خم َّلة بال�شرف �أو
الأمانة اال �إذا ُر َّد �إليه اعتباره.
وبينَّ النظام الأ�سا�سي حقوق الأع�ضاء وواجباتهم وطريقة االن�ضمام واالن�سحاب والف�صل
و�إ�سقاط الع�ضوية من اجلمعية ،كما بينت املادة ( )16من النظام حق الع�ضو يف الت ََّظلُّم من
قرار ف�صله �أمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية ،واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائي ًا
يف هذا ال�ش�أن.
وقد ت�ض َّمن النظام الأ�سا�سي بيان الهيئات املختلفة للجمعية ،فقد اعترب �أن اجلمعية
العمومية هي ال�سلطة العليا يف ر�سم �سيا�سة اجلمعية ومراقبة تطبيقها ،وت�سري قراراتها على
جميع �أجهزتها وجلانها و�أع�ضائها .وبينَّ النظام الأ�سا�سي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية
العادية منها وغري العادية ،وال�شروط الواجب ا ِّتباعها عند ع ْقدها والن�صاب القانوين الواجب
توافره وكيفية الت�صويت على قراراتها والدعوة �إليها.
كما ح َّدد النظام الأ�سا�سي اخت�صا�صات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.
كما بينَّ النظام الأ�سا�سي �أن جمل�س الإدارة يتكون من ع�شرة �أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية
العمومية من بني �أع�ضائها ملدة �سنتني قابلة للتجديد مدة �أو مدد ًا �أخرى .ويتم انتخابهم
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باالقرتاع ال�سري املبا�شر.
واعترب النظام الأ�سا�سي �أن جمل�س الإدارة هو ال�سلطة التنفيذية للجمعية ،ويقوم بتنفيذ
�صدرها حتقيق ًا للأغرا�ض امل�شروعة
ال�سيا�سة التي تر�سمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُت ِ
للجمعية .وبينَّ النظام الأ�سا�سي اخت�صا�صات املجل�س و�شروط الع�ضوية فيه وح َّقه يف ت�شكيل
اللجان املختلفة ،و�أن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر .كما ح َّدد النظام الأ�سا�سي طريقة الت�صويت
وكيفية حل املجل�س.
وحول مالية اجلمعية بينَّ النظام الأ�سا�سي �أن موارد اجلمعية تتكون من:
     )1ر�سم االن�ضمام الذي يدفعه الع�ضو ع ِقب قيده �أو �إعادة قيده بع�ضويتها.
     )2ا�شرتاكات الأع�ضاء.
     )3الهبات والتربعات التي ت�ص ِّرح بقبولها وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
�     )4أية موارد �أخرى يقبلها جمل�س الإدارة ِو ْفق ًا للقانون ،مبا ال يتعا َر�ض مع النظام الأ�سا�سي
للجمعية ،وب�شرط املوافقة امل�سبقة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
     )5الأرباح الناجتة عن ا�ستثمار �أموال اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة
البحرين.
�	)6إيرادات احلفالت واملعار�ض والأ�سواق اخلريية التي تقيمها �أو ت�شرتك فيها اجلمعية بعد
� ْأخذ موافقة اجلهات املخت�صة.
كما بينَّ النظام الأ�سا�سي �ضرورة احتفاظ اجلمعية بال�سجالت والدفاتر الالزمة لت�سيري
�أعمالها و�أوجه �صرف الأموال وطرق �إيداعها ،على �أنْ تبد�أ ال�سنة املالية للجمعية من �أول يناير
وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل عام ،و ُت�ستث َنى ال�سنة الأوىل بالن�سبة ل ِبدء ال�سنة املالية ،بحيث
تبد�أ من تاريخ ْ
ن�شر ت�سجيلها يف اجلريدة الر�سمية �إنْ مل يكن يف �شهر يناير� ،شريطة �أنْ يكون
ال�ص ْرف ِطبق ًا لالئحة املالية للجمعية ،وعلى �ضرورة �أنْ يقوم جمل�س الإدارة بع ْر�ض احل�ساب
َّ
اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.
كما ح َّدد النظام الأ�سا�سي طرق املراقبة املالية وتدقيق احل�سابات اخلتامية لإيرادات
وم�صروفات اجلمعية.
و�أخري ًا بينَّ النظام الأ�سا�سي كيفية تعديله وكيفية �إدماج اجلمعية �أو تق�سيمها ،وقواعد ح ِّلها
اختياري ًا �أو �إجباري ًا ،واجلهة التي ت�ؤول �إليها �أموالها عند احلل.
وبعد �إمتام عملية الت�صفية يقوم امل�ص ِّفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل
يف ميدان عمل اجلمعية.
و�إذا �أ�صبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ د وزارة العمل والتنمية االجتماعية الهيئات
االجتماعية التي ترى توجيه �أموال اجلمعية �إليها.

