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وز�رة �لتنمية �الجتماعية

قر�ر رقم )34( ل�سنة 2012 

ب�صاأن �لترخي�ص بت�صجيل جمعية �لريادة �ل�صبابية

وزيرة التنمية الجتماعية: 

بعد الطالع على 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 رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 في �شاأن تنظيم �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية 

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

الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الترخي�س  �شاأن  في   2006 ل�شنة   )27( رقم  القرار  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 الريادة ال�شبابية،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ُت�شجل جمعية الريادة ال�شبابية في �شجل قيد الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية تحت 

قيد رقم  )21/ج/اأج/ث(.

مادة )2( 

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

من اليوم التالي لتاريخ الن�شر.

وزي�رة �ل�ت�ن�م��ي�ة �الجتم����اعي����ة  

د. فاطمة بنت محمد �لبلو�صي 

                   

�شدر في: 9 �شــــــــــــــوال 1433هـ

الموافـــق:  27 اأغ�شط�س 2012م
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بيان باأ�صماء �الأع�صاء �لموؤ�ص�صين

لجمعية �لريادة �ل�صبابية

الـــــرويـــــعـــــي اأحـــــــمـــــــد  مــــحــــمــــد  هـــــيـــــا   -1

الــــــــدرزي ـــــم  ـــــي ـــــراه اإب ـــل  ـــي خـــل ـــــد  اأحـــــم  -2

الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن عــــبــــدالــــعــــزيــــز  �ــــشــــعــــود   -3

ـــو�ـــشـــي ـــبـــل ال مـــــــــراد  اأحــــــمــــــد  اأمـــــيـــــنـــــة   -4

عـــــيـــــتـــــانـــــي �ــــــشــــــلــــــيــــــم  اأحـــــــــــمـــــــــــد   -5

الـــــجـــــار ـــــن  ـــــرحـــــم ال عـــــبـــــد  فـــــاطـــــمـــــة   -6

ــــد ــــي ــــش ــــور� ب اآل  عــــــلــــــي  اإيـــــــــمـــــــــان   -7

الـــــــدو�ـــــــشـــــــري �ــــــشــــــالــــــح  ـــــــجـــــــدي  م  -8

الـــــ�ـــــشـــــومـــــلـــــي ـــــب  ـــــي ـــــج ن �ـــــشـــــيـــــخـــــة   -9

مـــحـــمـــد ــــد  ــــجــــي ــــم ال عـــــبـــــد  خــــــالــــــد   -10

ـــطـــي ـــن ـــش ـــ� ال ـــــــم  ـــــــراهـــــــي اإب ــــد  ــــن ــــه م  -11

يـــــو�ـــــشـــــف  مــــــحــــــمــــــد  حـــــلـــــيـــــمـــــة   -12

فــــــخــــــرو جـــــــا�ـــــــشـــــــم  بـــــــ�ـــــــشـــــــار   -13

مــــحــــمــــود ال  مــــحــــمــــد  ــــيــــن  حــــ�ــــش  -14
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ملخ�ص �لنظام �الأ�صا�صي

لجمعية �لريادة �ل�صبابية

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

عام 2011م تحت قيد رقم )21/ج/اأج/ث( 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 1989وتعديالته والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

وُت�شجل الجمعية بوزارة التنمية الجتماعية وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ 

1990في  ل�شنة   )2( رقم  الــوزاري  القرار  لأحكام  طبقًا  الر�شمية  الجريدة  في  ت�شجيلها  ن�شر 

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

وال�شئون الجتماعية. 

رقم  مبنى   -23 رقم  �شقة  هو  اإدارتها  ومركز  الجمعية  مقر  اإدارتها  ومركز  الجمعية  مقر 

1476- طريق رقم 4630- مجمع 646 �شنـــد(- 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:-

الكفاءات  تنمية  على  والعمل  الإبداعية  والطاقات  المواهب  اأ�شحاب  ال�شباب  ـــراز   1(   اإب

بالتن�شيق مع  وم�شاعدتهم في تحقيق طموحاتهم  المواهب  لأ�شحاب  ال�شبابية   البحرينية  

الجهات الحكومية المخت�شة.

2(   ا�شتثمار اأوقات الفراغ لدى ال�شباب فيما ينمي معلوماتهم ومهاراتهم و�شقلها لم�شاعدتهم 

على ممار�شة الدور الريادي لل�شباب.

المجتمع  في  ال�شباب  لــدى  ال�شامية  والأخـــالق  والقيم  والمواطنة  التعاون  روح  تنمية      )3

البحريني.

الحكومية  الجهات  مع  بالتن�شيق  الجتماعي  الجانب  يخ�س  فيما  ال�شباب  بفئة  الهتمام      )4

المخت�شة

العدالة  تحقيق  �شبيل  في  المجتمع  في  الــريــادي  دورهــم  ممار�شة  من  ال�شباب  تمكين   )5

الجتماعية 



55
العدد: 3068 - الخميس 6 سبتمبر 2012

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

التالية:

1- اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�شاط الجمعية  بعد اأخذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة . 

2- عقد الندوات والدورات وور�س العمل التدريبية في نف�س المجال بعد اأخذ الموافقة الم�شبقة 

من الجهات الحكومية المخت�شة .

3- اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات وفق اأهداف الجمعية المر�شومة بعد اأخذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة .

و ت�شتهدف الجمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1- الجتماعية                     2- التوعوية

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

 اأ-      اأن ل يقل عمره عن ثمانية ع�شر عاما. 

 ب-      اأن يكون مقيما في دولة البحرين. 

 ج-      اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُرَدّ اإليه اعتباره. 

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  وبَيّن 

واإ�شقاط الع�شوية من الجمعية، كما بَيّنت المادة )17( من النظام حق الع�شو في التظلم من 

العمومية  الجمعية  قرار  واعتبار  العادية  وغير  العادية  العمومية  الجمعية  اأمــام  ف�شله  قرار 

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  وَبَيّ 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 حَدّ
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الجمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  ت�شعة  من  يتكون  الإدارة  مجل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بَيّن  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 وَبَيّ

الأ�شا�شي طريقة  النظام  َد  َحَدّ 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:- مالية الجمعية َبَيّ

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

 ب-  ا�شتراكات الأع�شاء. 

 ج- الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة التنمية  الجتماعية. 

اأو ت�شترك فيها الجمعية بعد  اإيرادات الحفالت والمعار�س والأ�شواق الخيرية التي تقيمها   د- 

اأخذ موافقة الجهات المخت�شة. 

 هـ -  الأرباح والفوائد الناتجة عن ا�شتثمار اأموالها في حدود القوانين المعمول بها. 

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

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها على اأن تبداأ ال�شنة المالية للجمعية من اأول يناير 

ال�شنة المالية بحيث  ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء  وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل عام وت�شتثنى 

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  حــَدّ كما 

وم�شروفات الجمعية.

واأخيرًا بَيّن 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.


