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 مر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2020

ب�شاأن �شناديق ومعا�شات التقاعد يف القوانني والأنظمة التقاعدية والتاأمينية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

احلكومة، وتعديالته،

واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن  التقاعد ل�شباط  وعلى قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت 

العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

واأفراد قوة  التقاعد ل�شباط  باإن�شاء �شندوق  ل�شنة 1991  بقانون رقم )6(  املر�شوم  وعلى 

دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ

رقم )33( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2010 ب�شاأن اإدارة واخت�شا�شات �شندوق التقاعد 

املن�شاأ مبوجب  البحرينيني  وغري  البحرينيني  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط 

املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2018 ب�شاأن نظام تقاعد الوزراء وَمـن يف حكمهم 

ومكافاآت تقاعد اأع�شاء جمل�شي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية،

 )COVID - 19( ونظرًا لالأو�شاع القت�شادية الوخيمة الناجمة عن فريو�س كورونا امل�شتجد

وما ترتب عليه من اأزمة اقت�شادية عاملية، ونتيجة لتفاقم عْجـز ال�شناديق التقاعدية والتاأمينية، 

مما ي�شتوجب اتخاذ اإجراءات وتدابري عاجلة ل حتتمل التاأخري للم�شاهمة يف اإعادة التوازن بني 

موارد هذه ال�شناديق وم�شروفاتها،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

ُيدَمج ُكـلٌّ من �شندوق تقاعد موظفي احلكومة املن�شاأ مبوجب القانون رقم )13( ل�شنة 1975 

الجتماعية  التاأمينات  و�شندوق  احلكومة،  ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن 
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املن�شاأ مبوجب قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، يف 

وتتوىل  الجتماعية(،  والتاأمينات  التقاعد  )�شندوق  ي�شمى  الغر�س  لهذا  ُيـن�شاأ  واحد  �شندوق 

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي اإدارة هذا ال�شندوق. 

واملبالغ  ال�شرتاكات  جميع  من  الجتماعية  والتاأمينات  التقاعد  �شندوق  موارد  وتتكون 

رقم  القانون  املن�شاأ مبوجب  موظفي احلكومة  تقاعد  ل�شندوق  ى  توؤدَّ التي  والإعانات  والر�شوم 

)13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، و�شندوق التاأمينات 

الجتماعية املن�شاأ مبوجب قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 

ى  ر اأو توؤدَّ 1976، وح�شيلة ا�شتثمار اأمواله واملوارد الأخرى الناجتة عن ن�شاطه، واأية مبالغ تقرَّ

له طبقًا للقوانني ذات ال�شلة.

املادة الثانية

اأو  اأو نظام تقاعدي  اأيِّ قانون  رة مبوجب  ُتـوقف الزيادة ال�شنوية على كافة املعا�شات املقرَّ

تاأميني. 

والتاأمينات  التقاعد  �شندوق  يف  فائ�س  وجود  الكتوراي  اخلبري  تقرير  من  ـن  تبيَّ واإذا 

البحرينيني  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط  التقاعد  �شندوق  اأو  الجتماعية 

ـل هذا الفائ�س  حَّ وغري البحرينيني املن�شاأ مبوجب املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991، فرُيَ

اإىل ح�شاب م�شتقل يف كل من ال�شندوقني، ول يجوز الت�شرف فيه اإل مبوافقة املجل�س الأعلى 

للتقاعد الع�شكري اأو جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي - بح�شب الأحوال - ويكون 

ذلك لزيادة املعا�شات مبا ل يتجاوز ن�شبة الزيادة يف املوؤ�شر العام لأ�شعار امل�شتهلك، مع مراعاة 

اأ�شحاب املعا�شات املحدودة.

املادة الثالثة

 )13( رقم  القانون  اأحكام  مبوجب  ـة  امل�شتَحـقَّ التقاعدية  املعا�شات  بني  اجلْمـع  يجوز  ل 

ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، وقانون تنظيم معا�شات 

ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)11( ل�شنة 1976، وقانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، 

واملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2018 ب�شاأن نظام تقاعد الوزراء وَمـن يف حكمهم ومكافاآت 

تقاعد اأع�شاء جمل�شي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية، واأيِّ قانون اأو نظام تقاعدي اأو تاأميني 

اآخر. كما ل يجوز اجلْمـع بني املعا�س التقاعدي وبني الراتب اأو الأجر اأو املكافاأة ال�شهرية متى 

كانوا خا�شعني لال�شرتاك طبقًا لأيٍّ من القوانني اأو الأنظمة امل�شار اإليها. 
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اإ�شابة  اأو  ول ي�شري احلظر الوارد يف الفقرة ال�شابقة على املعا�س امل�شتَحـق ب�شبب العجز 

العمل اأو ب�شبب �شلة القرابة.

املادة الرابعة

ا�شتثناًء من اأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة، وقانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين 

الجتماعي  التاأمني  وقانون   ،1976 ل�شنة   )11( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  والأمن 

 2018 ل�شنة   )45( رقم  بقانون  واملر�شوم   ،1976 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر 

ب�شاأن نظام تقاعد الوزراء وَمـن يف حكمهم ومكافاآت تقاعد اأع�شاء جمل�شي ال�شورى والنواب 

حال  يف  ال�شابقة  القوانني  من  اأٍيٍّ  مبوجب  امل�شتِحـق  املعا�س  ل�شاحب  يكون  البلدية،  واملجال�س 

التحاقه بوظيفة اأو عمل غري خا�شع لذات القانون الذي ا�شتحق املعا�س مبوجبه، اأن يتخذ اأحد 

اخليارات الآتية:

املن�شو�س  للقواعد  ِوْفـقًا  وذلك  اإىل مدة خدمته اجلديدة،  ال�شابقة  1- �شم مدة خدمته 

عليها يف القوانني والأنظمة التقاعدية والتاأمينية. 

ـِلـه على راتب اأو اأجر  2-ا�شتمرار �شرف املعا�س امل�شتحق عن مدة خدمته ال�شابقة مع حَتـ�شُّ

اأو مكافاأة عن خدمته اجلديدة ل يوؤدي عنهم ال�شرتاكات التقاعدية، ويوؤدى عنهم ال�شرتاكات 

اخلا�شة بالتاأمني �شد اإ�شابات العمل.

املادة اخلام�شة

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأيُّ قانون اآخر، ُيـعاَقـب بالغرامة التي ل تقل 

عن مثل القيمة الكلية لال�شرتاكات التي مل يتم تاأديتها ول تتجاوز ثالثة اأمثالها، كل �شاحب عمل 

مل يوؤدِّ ال�شرتاكات التاأمينية التي يلتزم بها مبوجب قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )24( ل�شنة 1976.

وتوؤول اإىل �شندوق التقاعد والتاأمينات الجتماعية جميع املبالغ املحكوم بها.

املادة ال�شاد�شة

ُيـ�شِدر املجل�س الأعلى للتقاعد الع�شكري ووزير املالية والقت�شاد الوطني بناًء على موافقة 

لتنفيذ  الالزمة  القرارات  الأحوال -  للتاأمني الجتماعي - بح�شب  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

اأ�شحاب  اأو�شاع  وتنظيم  املحدودة،  املعا�شات  اأ�شحاب  ي�شمل حتديد  القانون، مبا  اأحكام هذا 

دة عن مدة اخلدمة اجلارية. املعا�شات بالن�شبة لال�شرتاكات امل�شدَّ
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املادة ال�شابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء واملعنيني – ُكـلٌّ فيما 

يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل به من اأول ال�شهر التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 22 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 13 يــولـيــــــــــــو 2020م
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 مر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2020

 باإدراج م�شروفات طارئة �شمن امليزانية العامة للدولة

لل�شنة املالية 2020

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى  وتعديالته،  العامة،  امليزانية  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )39( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الأخ�س املادة )11( منه،

املاليتني  لل�شنتني  للدولة  العامة  امليزانية  باعتماد   2019 ل�شنة   )11( رقم  القانون  وعلى   

2019 و2020،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

 )COVID  - امل�شتجد )19  كورونا  تداعيات فريو�س  الناجتة عن  الطارئة  امل�شروفات  ُتدرج 

رة مببلغ )177،360،117( دينارًا )مائة و�شبعة و�شبعون مليونًا وثالثمائة و�شتون  وتبعاته واملقدَّ

األفًا ومائة و�شبعة ع�شر دينارًا( �شمن امل�شروفات الإجمالية مليزانية ال�شنة املالية 2020 املعتمدة 

بالقانون رقم )11( ل�شنة 2019.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيـن�شر يف 

اجلريدة الر�شمية. 

 

ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 22 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 13 يــولـيــــــــــــو 2020م
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 مر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 2020

 ب�شاأن الت�شرف يف جزء من اأموال ح�شاب 

احتياطي الأجيال القادمة

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة               

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن الحتياطي لالأجيال القادمة،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2019 باعتماد امليزانية العامة للدولة لل�شنتني املاليتني 2019 

و2020،

وبناًء على عر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا بالقانون الآتي:

مادة )1(

يوقف القتطاع من اإيرادات النفط املر�شود ل�شالح ح�شاب احتياطي الأجيال القادمة وفقًا 

لن�س املادة )1( من القانون رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن الحتياطي لالأجيال القادمة، وذلك 

ب�شفة موؤقتة حتى نهاية ال�شنة املالية 2020.

مادة )2(

دولر  مليون  )اأربعمائة وخم�شون  اأمريكي  دولر  وقدره )450٫000٫000(  مبلغ  ُيـ�شتقَطـع 

امليزانية  لدعم  ويخ�ش�س  فقط،  واحدة  ملرة  القادمة  الأجيال  احتياطي  اأمريكي( من ح�شاب 

املالية  التداعيات  من  للحد  وذلك  املالية 2020،  ال�شنة  من  املتبقية  املدة  للدولة خالل  العامة 

الطارئة الناجتة عن فريو�س كورونا امل�شتجد )COVID - 19(، على اأن يتم العمل على تغطية هذا 

املبلغ عند انتهاء التداعيات املالية الطارئة.

مادة )3(

هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  والتعاميم  القرارات  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  ُيـ�شِدر   

القانون.
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مادة )4(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كـٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 22 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 13 يــولـيــــــــــــو 2020م
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 مر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 2020

  باإ�شافة مادة جديدة برقم )62 مكرراً( اإىل

 قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة

 العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2012 ب�شاأن الأ�شماء التجارية،

باملر�شوم  ل  املعدَّ التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل 

ُتـ�شاف اإىل قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف 

ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، 

مادة جديدة برقم )62 مكررًا(، ن�شها الآتي:

ِوْفـقًا  جتارية  �شركات  �شكل  يف  اأندية  اإن�شاء  يجوز  القانون،  هذا  اأحكام  من  "ا�شتثناًء 
يتم  اأن  على   ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  لقانون 

قْيـُدها يف ال�شجل املعد لذلك بالهيئة الإدارية املخت�شة بعد �شدور قرار من الوزير املخت�س. كما 

يجوز لالأندية تغيري كيانها القانوين اإىل �شركات جتارية ِوْفـقًا للقواعد والإجراءات التي ي�شدر 

بتحديدها قرار من الوزير املخت�س بعد موافقة جمل�س الوزراء.
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�شكل  بتحديد  قرارًا  التجارة  ب�شئون  املعِنـي  الوزير  مع  بالتن�شيق  املخت�س  الوزير  وُيـ�شِدر 

ـمة لعملها مبا يف ذلك قواعد العمل الفني  ـخاذها، والقواعد املنظِّ ال�شركات التي يجوز لالأندية اتِّ

والإداري واآلية الرقابة عليها، وذلك كله مبا ل يتعار�س مع اأحكام قانون ال�شركات التجارية".

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 22 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 13 يــولـيــــــــــــو 2020م
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 مر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 2020  

 بتعديل بع�س اأحكام قانون اإعادة التنظيم والإفال�س 

ال�شادر بالقانون رقم )22( ل�شنة 2018

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة       ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون اإعادة التنظيم والإفال�س ال�شادر بالقانون رقم )22( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شو�س املواد )19( و)30( الفقرة )ب( و)33( الفقرتني )اأ( و)ب( من قانون 

اإعادة التنظيم والإفال�س ال�شادر بالقانون رقم )22( ل�شنة 2018، الن�شو�س الآتية:

مادة )19(:

اإجراءات  يف  امل�شاركة  يف  احلق  الدعـوى  يف  م�شلحة  له  وَمن  والدائنني  املـدين  من  لكل 

الإفال�س ويف احل�شـول - من املحكمة اأو اأمني التفلي�شة - على املعلومات املتعلقة باأعمال املدين 

واأموره املالية والإجراءات والتدابري املتَخـذة، وذلك كله ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )30( الفقرة )ب(:

ب- يكون الطعن بال�شتئناف في قرارات واأوامـر المحكمة اأمام محكمة ال�شتئناف العليا المدنية 

خـــالل ثالثين يومًا من تاريخ اإيداع ن�شخة منها في ال�شجل المن�شو�س عليه في الفقرة )اأ( 

مـــن المـــادة )5( من هـــذا القانون، اأو من تاريـــخ اإعالنها بح�شب الأحـــوال. ول يترتب على 

الطعــــن وْقــــف القرار اأو الأمر، ما لم تقـرر محكمة ال�شتئنـــاف العليا المدنية خالف ذلك. 

م الطعن باإيـــداع كفالة نقدية اأو تقديم  ولهـــا اأْن تقـــرر عند وْقـف القـــرار اأو الأمر اإلزام مقدِّ

كفيل ي�شمن اأيَّ �شرر قد يترتب على الوقف.

 مادة )33( الفقرتين )اأ( و)ب(:

ْفلي�شة اأو اأكـثر يختاره  ــــن المحكمة عند الموافقة على افتتاح اإجـــراءات الإفال�س اأمينًا للتَّ اأ- ُتـعـيِّ

اأغلبيـــة الدائنيـــن الحا�شرين في اجتماع يتـــم الإعالن عنه لهذا الغر�س خـــالل �شبعة اأيام 

مـــن الموافقـــة على افتتاح الإجراءات وذلك بمراعاة اأحـــكام الفقرتين )د( و)هـ( من هذه 

المـــادة، واإذا لـــم يتم اختيـــار اأمين التفلي�شـــة كان للمحكمة تعيينه. وللمحكمـــة تعيين اأمين 

تفلي�شة موؤقت لحين اختيار الدائنين اأمينًا للتفلي�شة.
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ب- يجـــوز للجنة الدائنين اإْن ُوِجــــدت، اأو الدائنين الذين يملكون ما ل يقل عن 50% من مجموع 

الديـــون غير الم�شمونـــة، اأن يطلبوا من المحكمة تعيين �شخ�س منا�شب اآخر اأمينًا للتفلي�شة 

ـن اأو بدًل عنه وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ تعيينه. مع الأمين المعيَّ

املادة الثانية

ال�شادر  والإفال�س  التنظيم  اإعادة  قانون  اإىل  مكررًا   )56( برقم  جديدة  مادة  ُتـ�شاف 

بالقانون رقم )22( ل�شنة 2018، كما ُتـ�شاف فقرة ثانية اإىل املادة )110( من ذات القانون، 

ن�شاهما الآتيان:

مادة )56( مكرراً: 

بْيع اأو الت�شرف في جزء رئي�شي من اأ�شول التَّْفلي�شة

 Substantial Assets " اأ- يجب على اأمين التفلي�شة قبل بيع اأيِّ جزء رئي�شي من اأ�شول التفلي�شة

of the Bankruptcy Estate " اأو الت�شرف فيه في غير ال�شياق المعتاد لالأعمال الح�شول 
علـــى موافقـــة لجنة الدائنيـــن، اإْن ُوِجـدت، اأو اأغلبيـــة الدائنين الحا�شرين فـــي اجتماع يتم 

الإعـــالن عنه لهـــذا الغر�س ب�شرط اأن يكونـــوا حائزين على ما ل يقل عـــن 50% من مجموع 

الديون غير الم�شمونة التي تم قبولها نهائيًا اأو موؤقتًا.

ب- يجـــب علـــى اأميـــن التفلي�شة اأن يـــدرج تقريـــرًا يت�شمن معلومـــات كافية عن عمليـــة البيع اأو 

الت�شـــرف في �شجل الإفال�ـــس لتمكين لجنة الدائنين اإْن ُوِجـدت اأو الدائنين الحا�شرين في 

الجتماع من اتخاذ قرار ب�شاأن عملية البيع اأو الت�شرف.

ج- علـــى المحكمـــة اإقرار بيع جزء رئي�شي من اأ�شول التفلي�شـــة اأو الت�شرف فيه بعد التحقق من 

موافقـــة الدائنيـــن عليه وا�شتيفاء المتطلبـــات المن�شو�س عليها في المـــادة )56( من هذا 

القانون بالقدر الذي ل يتعار�س مع اأحكام هذه المادة.

د- في حالة عدم موافقة الدائنين على بيع اأيِّ جزء رئي�شي من اأ�شول التفلي�شة اأو الت�شرف فيه، 

فللمحكمـــة الموافقة على طلب اإجـــراء البيع اأو الت�شرف بعد اإجراء الإعالن واإعطاء فر�شة 

�شماع الراأي، وذلك في الأحوال الآتية:

1- اإذا كان البيع اأو الت�شرف يحقق الم�شلحة الف�شلى لأ�شول التفلي�شة.

2- اإذا كان البيع اأو الت�شرف منا�شبًا وفقًا لظروف الحال.

3- تو�شية اأمين التفلي�شة بالموافقة على البيع اأو الت�شرف.

مادة )110( فقرة ثانية:

وُيـعاَمـل الدائنون من ذات الفئة على قدم امل�شاواة.
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املادة الثالثة 

علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 22 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 13 يــولـيــــــــــــو 2020م
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 قرار رقم )10( ل�شنة 2020 

باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملنظمة التجارة العاملية 

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، 

بعد الطالع على املر�شوم رقم )25( ل�شنة 1996 باإن�شاء وتنظيم اللجنة الوطنية ملنظمة 

التجارة العاملية وبيان اخت�شا�شاتها، امُلعدل باملر�شوم رقم )59( ل�شنة 2011، 

وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2013 بت�شمية اأع�شاء اللجنة الوطنية ملنظمة التجارة العاملية، 

وعلى تر�شيحات الوزارات واجلهات املمثلة يف ع�شوية اللجنة، 

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر الآتي: 

املادة الأوىل 

والتجارة  ال�شناعة  وزير  برئا�شة  العاملية  التجارة  ملنظمة  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد 

وال�شياحة، وع�شوية كلٍّ من: 

نائبًا للرئي�س 1 وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ل�شئون التجارة.

 اأمينًا عامًا

للجنة

 2 الوكيل امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

ع�شو  3 الوكيل امل�شاعد لتنمية ال�شناعة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

ع�شو الوكيل امل�شاعد ل�شئون املوانئ بوزارة املوا�شالت والت�شالت 4 

ع�شو  5 الوكيل امل�شاعد للعالقات املالية وال�شتثمار بوزارة املالية والقت�شاد الوطني

مقررًا للجنة  6 مدير اإدارة العالقات التجارية اخلارجية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

ع�شو مدير اإدارة املنظمات بوزارة اخلارجية 7 

ع�شو  8 مدير اإدارة التخطيط وال�شيا�شات اجلمركية ب�شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية

ع�شو مدير اإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة 9 

ع�شو مدير اإدارة ال�شتقرار املايل مب�شرف البحرين املركزي 10

ع�شو 11 مدير اإدارة التخطيط والتطوير بالهيئة الوطنية للنفط والغاز

ع�شو 12 مدير اإدارة العالقات ال�شريبية اخلارجية باجلهاز الوطني لالإيرادات

ع�شو  13 امل�شئول الوطني لالأوزون باملجل�س الأعلى للبيئة

ع�شو الرئي�س التنفيذي ل�شادرات البحرين 14

ع�شو 15 النائب الأول لرئي�س غرفة جتارة و�شناعة البحرين

ع�شو 16 رئي�س ق�شم الت�شويق بوزارة �شئون العالم
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 املادة الثانية

ُيلغى القرار رقم )33( ل�شنة 2013 بت�شمية اأع�شاء اللجنة الوطنية ملنظمة التجارة العاملية.

املادة الثالثة

على وزير ال�شناعة والتجارة واملعنيني -كٌل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل 

به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                     

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�شلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ:21 ذو القعدة 1441هـ

المـــــوافـــــــق:12 يـــــــوليــــــو 2020م
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 قرار رقم )11( ل�شنة 2020

رة واملوؤثِّرات العقلية  بتعديل جداول املواد املخدِّ

 امللَحـقة بالقانون رقم )15( ل�شنة 2007

رة واملوؤثِّرات العقلية ب�شاأن املواد املخدِّ

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء:

العقلية،  رات  رة واملوؤثِّ املواد املخدِّ ب�شاأن  ل�شنة 2007  القانون رقم )15(  بعد الطالع على 

وعلى الأخ�س املادة )4( منه،

رات العقلية امللَحـقة  رة واملوؤثِّ وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2016 بتعديل جداول املواد املخدِّ

رات العقلية، رة واملوؤثِّ بالقانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

رات العقلية، رة واملوؤثِّ وعلى تو�شية جلنة اإدراج وتعديل جداول املواد املخدِّ

وبناًء على عْر�س وزير ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

رات العقلية( من اجلدول رقم )2(، كما  ت�شاف مواد جديدة اإىل املجموعة الثانية )املوؤثِّ

ت�شاف اإىل املجموعة الثالثة )ال�شالئف( من اجلدول رقم )1( امللحَقـني بالقانون رقم )15( 

رات العقلية، على النحو الآتي:  رة واملوؤثِّ ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

ـرات العقلية(: المجموعة الثانية )الموؤثِّ
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املادة الثانية

على الوزراء –كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

 �شلمان بن حمد اآل خليفة     

�شدر بتاريخ: 21 ذي القعدة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 12 يـولـيــــــــــــو 2020م
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وزارة العمل و التنمية الجتماعية

 قرار رقم )39( ل�شنة 2020

 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل اجلمعية البحرينية للطب

 الريا�شي والعلوم الريا�شية

وزير العمل و التنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جمع املال لالأغرا�س العامة،

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

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

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

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

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية للطب الريا�شي والعلوم الريا�شية.

قرر الآتي:

مادة - 1 -

اجلمعيات  قْيد  �شجل  يف  الريا�شية  والعلوم  الريا�شي  للطب  البحرينية  اجلمعية  ل  ت�شجَّ

والأندية الجتماعية و الثقافية حتت قْيد رقم )4/اأ.ج/ت/2020(.

مادة - 2 -

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعَمل بهما من 

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

 

 وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 23 ذو القعدة 1441هـ

المــــــوافــــــق: 14 يـــــــوليـــــــو 2020م
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اأ�شماء موؤ�ش�شي اجلمعية البحرينية للطب الريا�شي والعلوم الريا�شية

1- جمال محمد �شالح عبداهلل.

2- مي اإبراهيم خليفة مطر.

3- د. فار�س ذو الفقار نور الدين.

4- هبه موؤمن محمد فا�شل الريفي.

5- عبداهلل اأنور عبداهلل جا�شم الجودر.

6- را�شد حميد محمد بافوتي.

7- علي ر�شا مرت�شى غلوم نو�شاد كرا�شي.

8- ناجي علم الدين.

9- لنا داون بولدنق بيترز.

10- نور محمد عبداهلل جناحي.



العدد: 3480 – الخميس 16 يوليو 2020

23

ملخ�س النظام الأ�شا�شي

للجمعية البحرينية للطب الريا�شي والعلوم الريا�شية

البحرين يف  تاأ�ش�شت مبملكة  النادي قد  اأن  الأ�شا�شي على  النظام  الأوىل من  املادة  تن�س 

عام 2020  حتت قيد  )4/اأ.ج/ث/2020(طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.

ُت�شجل اجلمعية بوزارة العمل والتنمية الجتماعية وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من 

تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف 

�شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل 

وال�شئون الجتماعية. 

مقر اجلمعية ومركز اإدارته هو �شقة رقم 810 – مبنى رقم 647 – طريق رقم 3614 – 

جممع رقم 436 - مملكة البحرين.

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

ينت�شب اأو ي�شرتك اأو ين�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

- تقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وبعد اأخذ الموافقة الم�شبقة 

من الجهات الحكومية المخت�شة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:

مع  بالتن�شيق  البحرين  بمملكة  الريا�شي  والأداء  الطب  خدمات  تطوير  في  . الم�شاهمة  1

الجهات الحكومية المخت�شة.

تمثيل مملكة البحرين في المحافل الدولية التي تتعلق بالطب الريا�شي والعلوم الريا�شية.  .2

العمل على تطوير المتخ�ش�شين في الطب الريا�شي والعلوم الريا�شية ورفع م�شتوياتهم   .3

من خالل برامج التعلم الطبي والمهني الم�شتمر.

ومتتاليات  الريا�شية  الإ�شابات  من  الوقاية  بطرق  الريا�شيين  توعية  في  الم�شاركة   .4

ا�شتخدام مح�شنات الأداء.

. الم�شاهمة في ن�شر الوعي عن مفهوم الإعداد الريا�شي الم�شبق للم�شاركات الريا�شية. 5

. ن�شر الوعي في المجتمع باأهمية الريا�شة كو�شيلة من و�شائل الحياة ال�شحية. 6

- ت�شعـــى الجمعية لتحقيق اأهدافها في حدود القوانين المعمـــول بها بمملكة البحرين وبعد اأخذ 

الموافقة الم�شبقة من الجهات الحكومية المخت�شة بالو�شائل التالية:

التوا�شل مع المنظمات القليمية والدولية المتعلقة بالطب الريا�شي والعلوم الريا�شية   .1
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لتبادل الخبرات وال�شتفادة من تجاربها.

والعلوم  الريا�شي  الطب  قطاع  في  العاملين  يخدم  الم�شتمر  للتعليم  برنامج  اإيجاد   .2

الريا�شية والأداء الريا�شي.

العاملين في مجال  عمل موؤتمرات ومحا�شرات وور�س عمل ودورات بهدف رفع كفاءة   .3

الطب الريا�شي والعلوم الريا�شية .

توفير الخدمات المتعلقة بالطب الريا�شي والعلوم الريا�شية والأداء الريا�شي لمختلف   .4

الفعاليات الريا�شية في المملكة بعد اأخذ موافقة الجهات الحكومية المخت�شة.

توفير ال�شت�شارات الفنية لأع�شاء الجمعية.  .5

التعاون مع الجهات المخت�شة لتقديم الدعم الفني والعلمي لالأندية المحلية والمنتخبات   .6

العلمية  البرامج  الريا�شي من خالل  الأداء  قيا�س وتطوير  و مراكز  الوطنية  الريا�شية 

التي ت�شاهم في تطوير م�شتويات الأداء للريا�شيين.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالن�شطة الجتماعية و التوعوية والتثقيفية.

وقد بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-

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

2( اأن يكـــون الع�شـــو مـــن المتخ�ش�شيـــن والمهتميـــن بالريا�شة اأو الطـــب الريا�شـــي اأو العلوم 

الريا�شية بمختلف فروعها وتخ�ش�شاتها.

3( ان يكـــون ح�شـــن ال�شمعـــة وال�شلوك وان ل يكون قـــد حكم عليه في جريمة مخلـــة بال�شرف اأو 

الأمانة ال اإذا رد اإليه اعتباره.

وتنق�شم الع�شوية يف اجلمعية اإىل ثالثة اأنواع هي:

1- الع�شوية العاملة.               2- الع�شوية الم�شاركة.            3- الع�شوية الفخرية.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 

واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما بينت املادة )17( من النظام حق الع�شو يف التظلم من 

قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للجمعية فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية 

جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها  ومراقبة  اجلمعية  �شيا�شة  ر�شم  يف  العليا  ال�شلطة  هي 

َ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها  اأجهزتها وجلانها واأع�شائها وَبنيَّ

وغري العادية وال�شروط الواجب اإتباعها عند عقدها والن�شاب القانوين الواجب توافره وكيفية 

الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ
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اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء  ثمانية  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع 

ال�شري املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  يف  وحقه  فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام   َ وَبنيَّ للجمعية 

الت�شويت  طريقة  الأ�شا�شي  النظام  َد  َحدَّ كما  �شهر،  كل  مرة  اجتماعاته  واأن  املختلفة  اللجان 

وكيفية حل املجل�س.

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

2(     ا�شتراكات الأع�شاء.

3(     الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارةالعمل و  التنمية الجتماعية.

4(     اأيـــة مـــوارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة وفقا للقانون بمـــا ل يتعار�س مع النظام الأ�شا�شي 

للجمعية وب�شرط الموافقة الم�شبقة من وزارة العمل و التنمية الجتماعية . 

5(     الأربـــاح الناتجـــة عن ا�شتثمار اأمـــوال الجمعية في حدود القوانيـــن المعمول بها في مملكة 

البحرين. 

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  النادي  احتفاظ  �شرورة  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 

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

وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام وت�شتثنى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 

من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإن مل يكن يف �شهر يناير �شريطة اأن يكون ال�شرف 

الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي  اأن يقوم جمل�س  للجمعية وعلى �شرورة  املالية  طبقًا لالئحة 

على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

واأخريًا بنيَّ النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�شيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل اجلمعية.

واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدد وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة املوا�شالت والت�شالت

 قرار رقم )11( ل�شنة 2020

 باإلغاء )خدمة اإدارة حركة ال�شفن VTMS( الواردة يف اجلدول ال�شاد�س

املرافق للقرار رقم )15( ل�شنة 2017 ب�شاأن اأجور املوانئ واملالحة البحرية

وزير الموا�شالت والت�شالت: 

بعد الطالع على القرار رقم )15( ل�شنة 2017 ب�شاأن اأجور املوانئ واملالحة البحرية، املعدل 

بالقرار رقم )4( ل�شنة 2020،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

"  الواردة  يف اجلدول ال�شاد�س اأجور اخلدمات    VTMS ُتلغى "خدمة اإدارة حركة ال�شفن 

البحرية املتنوعة من القرار رقم )15( ل�شنة 2017 ب�شاأن اأجور املوانئ واملالحة البحرية.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير املوا�شالت والت�شالت

 كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 23 ذي القعدة 1441هـ

المــــوافــــــــق: 16 يوليو 2020م
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

قرار رقم )114( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب املرخ 

وزير �شئون  ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

الريا�شية  الأندية  قْيد  �شجالت  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2016  رقم )54(  القرار  الطالع  بعد 

واملراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

ل بالقرار رقم  ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، املعدَّ وزارة �شئون 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب املرخ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية ملركز متكني �شباب املرخ،

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  املراكز  قْيد  املرخ يف �شجل  �شباب  ل مركز متكني  ُي�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )2(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 16 يونيو 2020م

جمموعة قرارات ب�شاأن ت�شجيل املراكز ال�شبابية اخلا�شعة

 لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب املرخ

1- ال�شيد اأيمن هادي اإبراهيم �شبر اإبراهيم.

2- ال�شيد نا�شر مجيد ح�شن نا�شر اإبراهيم.

3- ال�شيد ح�شين مجيد ح�شن نا�شر اإبراهيم.

4- ال�شيد �شادق عبا�س نعمه خليل اأحمد.

5- ال�شيد محمد جميل اإبراهيم �شبر اإبراهيم.

6- ال�شيد �شبر حميد اإبراهيم �شبر نا�شر.

7- ال�شيد علي ح�شين اإبراهيم �شبر اإبراهيم.

8- ال�شيد هادي اإبراهيم �شبر اإبراهيم نا�شر.

9- �شيد جميل اإبراهيم �شبر اإبراهيم.

10- ال�شيد علي ح�شين علوي ح�شين.

11- ح�شن عبداهلل محمد ح�شين.

12- جالل جعفر اأحمد عبدالر�شول اآل حمد.

13- ال�شيد حيدر اأحمد محمد كاظم.

14- فوؤاد علي مح�شن علي الخ�شر.

15- ال�شيد جابر طاهر محمد كاظم.

16- ح�شين ال�شيد اإبراهيم �شبر اإبراهيم.

17- ال�شيد عدنان نعمة خليل اأحمد.

18- ال�شيد عبداهلل طاهر محمد المرخي.

19- ال�شيد نزار كاظم ها�شم كاظم.

20- ال�شيد عمار نعمة خليل اأحمد.

21- ال�شيد �شادق اأحمد محمد كاظم.

22- ال�شيد حيدر اإبراهيم �شبر.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب املرخ

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2020، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )2(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون 

ل بالقرار رقم )18( ل�شنة 2019، ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 املعدَّ

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب للم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.     3- ع�شو منت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة املركز  العمومية، والتي جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية  اإدارة مكون من رئي�س وعدد )7(   ويدير �شئون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخاب اأع�شائه، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.
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دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح به قانوًنا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، ومن 

ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  احلفالت، 

ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات 

والريا�شة الكتابية عليها.

ـبع الإجراءات املن�شو�س عليها   ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتـتَّ

يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة 

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

جمل�س الإدارة، على اأن ُيخَطر بالنتيجة بعد بحثها مبعرفة املكتب التنفيذي عقب اجتماع املجل�س 

باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي لإبداء 

وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 
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نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  يرد  مل  وفيما 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )115( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي

ملركز متكني �شباب الرفاع ال�شرقي

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة: 

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

الريا�شية  الأندية  قْيد  �شجالت  تنظيم  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )54( رقم  على  الطالع  بعد 

واملراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

ل بالقرار رقم  وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، املعدَّ

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الرفاع ال�شرقي ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب الرفاع ال�شرقي يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  ُي�شجَّ

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )4(.

املادة الثانية

ُين�شر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 16 يونيـو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

 ملركز متكني �شباب الرفاع ال�شرقي

1- بيان عون علي محمد كاظم.

2- فهد محمد عبدالرزاق ياقوت فرحان.

3- علي خالد علي عي�شى البو�شوك.

4- ح�شن غازي اإبراهيم ح�شن يو�شف ح�شن.

5- جنات علي اأحمد علي �شلمان.

6- خليفة اأحمد علي حمادة.

7- خليفة محمد يو�شف ح�شن بوعلي.

8- ليلى اإبراهيم محمد علي مال اهلل.

9- لولوة خالد يو�شف علي اأحمد المحميد.

10- موزة عادل �شلمان ح�شن.

11- نا�شر عبداهلل خمي�س ح�شن خمي�س.

12- �شارة �شعد �شعد �شقر هالل.

13- �شوق محمد بالل مرزوق بالل مبروك.

14- خالد محمد عبدالرزاق ياقوت فرحان.

15- اإيالنا عارف محمود محمد ال�شيوف.

16- هاجر خالد محمد عبدالرزاق ياقوت فرحان.

17- اإيمان محمد ح�شين علي.

18- اأمينة اأحمد محمد عي�شى خمي�س الحلو.

19- مريم محمد عبدالرزاق ياقوت فرحان.

20- �شريفة اأحمد محمد عي�شى خمي�س الحلو.

21- يارا حمد خليفة ماجد �شالح اليا�شي.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الرفاع ال�شرقي 

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2020، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قيد رقم )4(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية  اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون 

ل بالقرار )18( ل�شنة 2019، ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018،واملعدَّ

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للمركز،  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل  كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، و التي جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية  اإدارة مكون من رئي�س وعدد )7(   ويدير �شئون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخاب الأع�شاء، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامه  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي للمركز جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط 

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له حق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

           وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، 

الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  ومن احلفالت، 

ومن التربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها جمل�س الإدارة ب�شرط موافقة وزارة �شئون ال�شباب 

ـبع  وُتـتَّ املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف  النقدية  اأمواله  املركز  ويودع  عليها.  الكتابية  والريا�شة 

الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية 

اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )116( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الب�شيتني

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة: 

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

ل بالقرار رقم  وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، املعدَّ

،)18(

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الب�شيتني ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأويل

ل مركز متكني �شباب الب�شيتني يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ُي�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )5(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

                                                                          وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 16 يونيـو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب الب�شيتني

1- اأحمد جا�شم القانع.

2- اأحمد �شالح اأحمد محمد بو�شلف.

3- با�شم عبداهلل المجدمي. 

4- خالد ح�شين عبداهلل ح�شن. 

5- عبداهلل اأحمد محمد الجودر.

6- في�شل خالد الكويتي. 

7- محمد حمزة علي �شرف فالمرزي.

8- محمد عبدالعزيز العطاوي. 

9- محمد يو�شف المحمود. 

10- يا�شر اأحمد البكري. 

ـ�س.  11- يو�شف محمد الريِّ

12- محمد عي�شى محمد البراهيم. 

13- عبداهلل عدنان بوجيري.

14- اأ�شماء اأيوب محمد  بن عرفه.

15- نيالء محمد اأقتاب محمد. 
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الب�شيتني

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2020، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )5(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 واملعدل بالقرار رقم )18( ل�شنة 

،2019

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-  تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-  تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-  رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-  اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في للم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-  دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو منت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، والتي جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية  اإدارة مكون من رئي�س وعدد )9(   ويدير �شئون املركز جمل�س 

العمومية للمركز من بني اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة اأربع 

�شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.
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دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي للمركز جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط 

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له احلق  يف الت�شويت.

اآخر �شهر دي�شمرب. وتتكون  اأول من �شهر يناير وتنتهي يف  ال�شنة املالية للمركز من  وتبداأ 

اإيرادات املباريات، ومن احلفالت،  موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة 

والتربعات  الوزارة ومن  اإقامتها  توافق على  التي  املركز  واإيجار من�شاآت ومالعب  والإعالنات، 

والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات 

الإجراءات  ـبع  وُتـتَّ املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف  النقدية  اأمواله  املركز  ويودع  عليها.  الكتابية 

املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة 

لإ�شراف الوزارة عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )117( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اجلنوب

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

ل بالقرار رقم  وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، املعدَّ

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اجلنوب،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب اجلنوب يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ُي�شجَّ

�شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )6(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

                                                                                   وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 16 يونيـو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

 ملركز متكني �شباب اجلنوب 

1- ماجد حمد اإبراهيم �شند ف�شالة الف�شالة.

2- خالد علي عيد الرميحي.

3- غانم �شالم غانم را�شد الرميحي.

4- حمد �شالم غانم را�شد الرميحي.

5- طالل ذياب خمي�س خمي�س الرميحي.

6- محمد غانم �شالم غانم را�شد الرميحي.

7- عي�شى فرج خمي�س فرج الرميحي.

ـاع الرميحي. 8- عبداهلل مبارك عبداهلل جمعه �شبَّ

9- عي�شى محمد عي�شى �شالح الرميحي.

10- حمد عي�شى محمد عي�شى �شالح الرميحي.

11- محمد جمعه عبداهلل جمعه الرميحي.

ـاع الرميحي. 12- خالد مبارك عبداهلل جمعه �شبَّ

13- علي اأحمد مطر ح�شن الرميحي.

14- حمد مبارك اأحمد علي الكعبي.

15- علي عي�شى محمد عي�شى �شالح الرميحي.

16- خالد عمر جا�شم ماجد الرميحي.

17- �شالح محمد عي�شى �شالح الرميحي.

18- خليفة خالد محمد �شاهين الكبي�شي.

19- خليفة �شالح محمد عي�شى �شالح الرميحي.

20- منال اإبراهيم عبداللطيف فار�س.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اجلنوب

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1991م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )6(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ل�شنة   )18( رقم  بالقرار  واملعدل   2018 ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة  ال�شباب 

، 2019

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو منت�شب.    4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

 ويدير �شئون املركز جمل�س اإدارة مكون من رئي�س وعدد )11( ع�شوًا، تنتخبهم اجلمعية 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخاب الأع�شاء، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.



العدد: 3480 – الخميس 16 يوليو 2020

45

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

وبنيَّ النظام الأ�شا�شي للمركز جواز تعيني مدير متفرغ باأجر ممن تتوافر لديهم ال�شروط 

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات جمل�س  التي حتدِّ

الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

           وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، 

الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  ومن احلفالت، 

�شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  والتربعات  ومن 

ـبع  ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها، ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتـتَّ

الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية 

اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  يرد  مل  وفيما 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

قرار رقم )118( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اجل�شرة 

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ،املعدل بالقرار رقم  وزارة �شئون 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اجل�شرة،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب اجل�شرة يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ُي�شجَّ

�شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )7(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

                                                                                      وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 16 يونيـو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب اجل�شرة

 

1- م�شعود �شالم م�شعود العميري.

2- �شالح عبداهلل فرحان العميري.

3- فهد جمعة محمد.

4- اإبراهيم م�شعود �شالم العميري.

5- عبدالعزيز علي �شالم العميري.

6- عبداهلل �شالح عبداهلل فرحان خلف العميري.

7- احمد اإبراهيم قا�شم الغانم.

8- اإبراهيم قا�شم محمد الغانم.

9- مبارك عبداهلل فرحان خلف.

10- �شعود �شالح عبداهلل العميري.

11- را�شد محمد فهد خلف العميري.

12- محمد �شعد را�شد �شعد العميري.

13- حمد را�شد �شعد مبارك العميري.

14- علي عبداهلل علي احمد.

15- عي�شى احمد جوهر مبارك.

16- �شالم م�شعود �شالم العميري.

17- �شعد عيد �شعد خلف العميري.

18- عبداهلل محمد علي محمد.

19- نواف م�شعود �شالم العميري.

20- فهد محمد فهد العميري.

21- را�شد عبداهلل فرحان العميري.

22- حمد را�شد عبداهلل فرحان العميري.

23- هاني محمد �شلمان محمد.

24- �شعد �شالم �شعد العميري.

25- محمد هالل عبداهلل البريكي.

26- فرح عادل عبداهلل خلف.

27- عبدالرحمن را�شد العميري.

28- حمد هالل البريكي. 
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29- �شالم مبارك �شالم العميري.

30- عبداهلل محمد �شالم العميري.

31- احمد محمد �شالم العميري.

32- د. منيرة اإبراهيم ال�شبيعي.

33- را�شد خليفة فرحان العميري.

34- فهد �شعد �شعيد الخالدي.

35- �شعد محمد �شلمان محمد. 

36- �شالم محمد �شالم العميري.

37- غازي محمد فهد العميري.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اجل�شرة

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1992، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )7(، طبقًا لأحكام 

النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب 

والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 واملعدل بالقرار رقم )18( ل�شنة 2019.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، و التي جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اإدارة مكون من رئي�س وعدد )11( ع�شو، تنتخبهم اجلمعية   ويدير �شوؤون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شوؤون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

 وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، ومن 

ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  احلفالت، 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات 

والريا�شة الكتابية عليها. 

ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها 

يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة  

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  يطبَّق  النظام  يف  ن�س  فيه  يرد   مل  وفيما 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

قرار رقم )119( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب ال�شاخورة 

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، واملعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب ال�شاخورة،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية  املراكز  قْيد  �شجل  يف  ال�شاخورة  �شباب  متكني  مركز  ل  ُي�شجَّ

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )8(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــوافــــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب ال�شاخورة

1- اإياد علي مح�شن علي عبداهلل �شبت.

2- عقيل علي عبداهلل اأحمد.

3- محمد جعفر محمد ح�شن علي الع�شفور.

4- علي مح�شن علي عبداهلل �شبت.

5- اإبراهيم اأحمد ح�شن اأحمد.

6- اأحمد عبدالنبي ح�شن علي.

7- محمد يو�شف اأحمد جمعة حمادة.

8- ريتا مكي عبداهلل بدر.

9- اأحمد عبدالر�شول حبيب من�شور الع�شفور.

10- مروة في�شل مهدي علي جمعة.

11- زهراة مح�شن علي عبداهلل �شبت.

12- مرام مكي عبداهلل بدر عبداهلل.

13- حمزة حميد ح�شن اأحمد نا�شر الع�شفور.

14- اأحمد من�شور علي ال�شيخ اأحمد الع�شفور.

15- ح�شن اأحمد علي عبداهلل �شبت.

16- �شلمان علي �شلمان الع�شفور.

17- ح�شين اأحمد علي عبداهلل �شبت.

18- محمد اأحمد علي يعقوب.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب ال�شاخورة

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2019، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )8(، طبقًا لأحكام 

الوزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات  للمراكز  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة 

ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 واملعدل بالقرار رقم )18( ل�شنة2019.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب .    4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

العمومية، 

ادارة اجلمعية  ده جمل�س  يحدِّ الذي  املوعد  عام يف  كل  مرة  عاديًا  اجتماعًا  التي جتتمع  و 

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اإدارة مكون من رئي�س وعدد )8( اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية   ويدير �شوؤون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.



العدد: 3480 – الخميس 16 يوليو 2020

56

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شوؤون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز ا من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

           وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، 

الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  ومن احلفالت، 

�شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات  ومن 

ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها، ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع 

الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية 

اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  يرد  مل  وفيما 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

قرار رقم )120( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اأبو �شيبع 

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، واملعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اأبو �شيبع،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب اأبو �شيبع يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ُي�شجَّ

�شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )9(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

                                                                             وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــوافــــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب اأبو �شيبع

 

1- �شادق �شلمان حبيب ح�شين.

2- ال�شيد ها�شم ح�شين ح�شن ها�شم محمد.

3- عبداهلل مهدي ميرزا جعفر محمد �شالح.

4- فا�شل عبا�س محمد ح�شن عبا�س التاجر.

5- حميد احمد علي عبدالمهدي.

6- زهرة ح�شين حبيب ح�شين احمد.

7- علي مهدي جعفر عبداهلل علي لطف اهلل.

8- علي يو�شف محمد جواد علي محمد اآل يو�شف.

9- علي مح�شن �شالح مح�شن علي.

10- ح�شين علي احمد المن�شور.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اأبو �شيبع

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1992، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )9(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ل�شنة   )18( رقم  بالقرار  2018واملعدل  ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة  ال�شباب 

.2019

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، والتي جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اإدارة مكون من رئي�س وعدد )9( اع�شاء، تنتخبهم اجلمعية   ويدير �شوؤون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.
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دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شوؤون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له احلق  يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، ومن 

ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  احلفالت، 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات 

والريا�شة الكتابية عليها. 

ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها 

يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة  

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 
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نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  يف  ن�س  فيه  يرد  مل  وفيما 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

قرار رقم )121( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب عراد

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، واملعدل باإقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب عراد،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ل مركز متكني �شباب عراد يف �شجل قْيد املراكز  ُي�شجَّ

�شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )10(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــوافــــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب عراد

 

1- مع�شومة ميرزا محمد طاهر الع�شفور.

2- بلقي�س عبداهلل جا�شم ح�شين العرادي.

3- �شاكر �شعيد احمد علي.

4- عبدالجليل علي محمد علي العرادي.

5- جميل عبدالح�شين را�شد علي العرادي.

6- عقيل احمد را�شد علي العرادي.

7- احمد علي اإبراهيم اإبراهيم.

8- محمد جواد علي محمد علي العرادي.

9- عبداهلل ح�شن را�شد علي محمد.

11- عبا�س علي محمد علي العرادي.

12- ح�شن محمد ح�شن را�شد علي العرادي.

13- جا�شم عبداهلل جا�شم ح�شين العرادي.

14- يو�شف احمد علي محمد علي العرادي.

15- جا�شم احمد علي محمد العرادي.

16- را�شد احمد را�شد علي العرادي.

17- خديجة عي�شى علي عي�شى العرادي.

18- علي عبداهلل ح�شن را�شد علي محمد.

19- اإبراهيم احمد را�شد علي العرادي.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب عراد

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2008، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )10(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 املعدل بالقرار رقم )18( ل�شنة 2019.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، و التي جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اإدارة مكون من رئي�س وعدد )8( اع�شاء، تنتخبهم اجلمعية   ويدير �شوؤون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شوؤون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق  يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

 وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، ومن 

ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  احلفالت، 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات 

والريا�شة الكتابية عليها.

 ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها 

يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة 

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتمادها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

ق ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز  وفيما مل يرد به ن�س يف  النظام يطبَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

قرار رقم )122( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب دم�شتان

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، املعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب دم�شتان،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب دم�شتان يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ُي�شجَّ

�شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )11(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

                                                                                    وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 22 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 14 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب دم�شتان

 

1- علي اأحمد علي �شيف.

2- عبا�س محمد ح�شن الفردان.

3- اأحمد محمد ح�شن الفردان.

4- �شعيد علي ح�شن اإبراهيم الماجد.

5- علي عبداهلل عبدالعزيز حبيب محمد.

6- اأحمد علي اإبراهيم ح�شن علي الماجد.

7- علي ح�شن هالل اأحمد.

8- اأحمد يو�شف اأحمد الدم�شتاني.

9- محمد ح�شن ماجد ح�شن.

10- ح�شين علي محمد يو�شف.

11- يون�س ح�شن اإبراهيم ح�شن الماجد.

12- علي ح�شن اأحمد �شلمان.

13- علي محمد اإبراهيم احمد الجواد.

14- يا�شر مجيد جمعه محمد الماجد.

15- علي اإبراهيم عبداهلل اأحمد يو�شف.

16- فاطمة جعفر اأحمد فالح.

17- عبا�س ح�شن محمد علي.

18- مهدي ح�شن محمد علي.

19- فا�شل عبا�س محمد الفردان.

20- مرت�شى محمد اإبراهيم ح�شن علي الماجد.

21- ر�شا اإبراهيم مكي محمد نا�شر. 

22- ح�شين اإبراهيم مكي محمد نا�شر.

23- جعفر اأحمد محمد ح�شن الفردان.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب دم�شتان

  تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1968، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )11(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة ل�شراف وزارة �شوؤون 

ل�شنة   )18( رقم  بالقرار  2018واملعدل  ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة  ال�شباب 

.2019

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، والتي جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اإدارة مكون من رئي�س وعدد )11( ع�شو، تنتخبهم اجلمعية   ويدير �شوؤون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.
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دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شوؤون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، ومن 

ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  احلفالت، 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات 

والريا�شة الكتابية عليها.

 ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها 

يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة  

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 
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نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

ق ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز  وفيما مل يرد فيه ن�س يف النظام يطبَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

قرار رقم )123( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب البحري

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، املعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب البحري،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب البحري يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ُي�شجَّ

�شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )12(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 22 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 14 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب البحري

1- ح�شة خالد �شلمان خليل ح�شين الجزاف.

2- علي محمد اأحمد علي.

3- حمد وليد اأحمد عثمان دراج عبدالرحمن.

4- طالل وليد جمعة عكا�شه.

5- ح�شام فوزي محمد محمود حرب.

6- عبداهلل خالد �شلمان خليل ح�شين الجزاف.

7- محمد را�شد عبداهلل �شلطان فار�س الدو�شري.

8- خالد محمد اأحمد علي.

9- لطيفة خالد �شلمان خليل ح�شين الجزاف.

10- اأحمد وليد اأحمد عثمان دراج عبدالرحمن.

11- يو�شف حمد اإبراهيم محمد بوجندل.

12- �شعود عبداهلل محمد عبداهلل ح�شن.

13- عبداهلل اأحمد علي عيد الدو�شري.

14- �شارة عبداهلل مكتوب م�شارع العميري.

15- عبداهلل يعقوب الماجد.

16- اأنوار محمد البوعركي.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب البحري

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2008، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )12(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 املعدل بالقرار رقم )18( ل�شنة 2019.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، و التي جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اإدارة مكون من رئي�س وعدد )9( اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية   ويدير �شوؤون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شوؤون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ



العدد: 3480 – الخميس 16 يوليو 2020

76

ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، ومن 

ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  احلفالت، 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات 

والريا�شة الكتابية عليها.

 ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها 

يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة 

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة .

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 
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نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

ق ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز  وفيما مل يرد فيه ن�س يف النظام يطبَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.



العدد: 3480 – الخميس 16 يوليو 2020

78

وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

قرار رقم )124( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب جرداب

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، واملعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب جرداب،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب جرداب يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ُي�شجَّ

�شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )13(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 22 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 14 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب جرداب

 

1- علي ح�شن احمد مكي.

2- علي �شلمان اإبراهيم مكي.

3- عي�شى علي �شلمان يو�شف الجردابي.

4- عبدالخالق مكي مدن مكي.

5- علي نا�شر حبيب عبداهلل.

6- اإبراهيم علي �شلمان يو�شف الجردابي.

7- علي نجف جعفر كوهري.

8- مدن علي مدن مكي.

9- علي عبداهلل ح�شن �شلمان.

10- ح�شين عبداهلل ح�شن �شلمان.

11- كاظم ح�شن كاظم.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب جرداب

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1993، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )13(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اإدارة مكون من رئي�س وعدد )6( اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية   ويدير �شوؤون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شوؤون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق  يف الت�شويت.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، ومن 

ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  احلفالت، 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات 

والريا�شة الكتابية عليها. 

ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها 

يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة 

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

وفيما مل يرد فيه ن�س فيالنظام يطبَّق ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

قرار رقم )125( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب كرباباد

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، واملعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب كرباباد،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب كرباباد يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  ُي�شجَّ

�شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )14(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

                                                                                     وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب كرباباد

 

1- �شيد عبدالعزيز عبداهلل العلوي.

2- نا�شر محمد ال�شجار.

3- مكي احمد خليفة.

4- ح�شين احمد خليفة.

5- حبيب كاظم علي.

6- اإبراهيم يحيي عبداهلل.

7- عبداهلل ح�شن �شمالن.

8- �شيد �شياء ح�شن �شبر.

9- ح�شين عبداهلل عبدالح�شن.

10- ح�شين محمد ربيع.

11- ريا�س عبدالعزيز مهدي.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب كرباباد

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1974م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )14(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب .    4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اإدارة مكون من رئي�س وعدد )7( اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية   ويدير �شوؤون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شوؤون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من ااأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

 وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات املباريات، ومن 

ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  احلفالت، 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات 

والريا�شة الكتابية عليها.

 ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها 

يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة  

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

قرار رقم )126( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الهملة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

بعد الطالع على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية 

واملراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، املعدل بالقرار رقم  وزارة �شئون 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الهملة،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب الهملة يف �شجل قْيد املراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  ُي�شجَّ

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )15(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وُملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــوافــــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب الهملة

1- محمد خليل اإبراهيم احمد.

2- حميد علي ح�شن.

3- بتول �شالح �شيد نا�شر.

4- �شيد عي�شى نبيل العلوي.

5- علي خليل إبراهيم أحمد.

6- حسن علي محمد الهدار.

7- علي حسن علي محمد الهدار.

8- محمد عبداهلل مكي عبدعلي.

9- سلمان عبداهلل مكي عبدعلي.

10- محمد جاسم علي أحمد الهدار.

11- علي مرزوق محمد الهدار.

12- علي عبداهلل أحمد سلمان.

13- جعفر عبدهلل محمد المويشي.

14- محمد عبدهلل محمد المويشي.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب الهملة

 تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2001م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )15(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 املعدل بالقرار رقم )18( ل�شنة 2019.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.  

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   7 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شوؤون  ويدير 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شوؤون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب.

املباريات،  اإيرادات  ح�شيلة  ومن  وال�شرتاك  اللتحاق  ر�شوم  من  املركز  موارد  وتتكون   

الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  ومن احلفالت، 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  ب�شرط موافقة  الإدارة  يقبلها جمل�س  التي  والو�شايا  والهبات  والتربعات 

والريا�شة الكتابية عليها.

 ويودع املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها 

يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة  

عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.



العدد: 3480 – الخميس 16 يوليو 2020

93

وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )127( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب ال�شهلة اجلنوبية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، املعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب ال�شهلة اجلنوبية ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب ال�شهلة اجلنوبية يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  ُي�شجَّ

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )16(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب ال�شهلة اجلنوبية

 

1- اإبراهيم جعفر عبداهلل.

2- عبدالأمير عبدالر�شول ح�شن.

3- جا�شم ح�شن علي مو�شى.

4- جعفر عبدالر�شول ح�شن.

5- فا�شل عبا�س عي�شى.

6- ح�شن اأحمد العريبي.

7- علي يحيى مال ح�شن.

8- عبدالمهدي عبداهلل جا�شم.

9- ال�شيد هادي علوي عي�شى.

10- ال�شيد حميد مهدي كاظم.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب ال�شهلة اجلنوبية

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2001م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 16 (، طبقًا لحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للمركز،  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل  كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، و التي جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية  اإدارة مكون من رئي�س وعدد )9(   ويدير �شئون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

اآخر �شهر دي�شمرب. وتتكون  اأول من �شهر يناير وتنتهي يف  ال�شنة املالية للمركز من  وتبداأ 

اإيرادات املباريات، ومن احلفالت،  موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة 

التربعات  ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  ومالعب  من�شاآت  واإيجار  والإعالنات، 

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات 

الإجراءات  وُتتَّبع  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف  النقدية  اأمواله  املركز  ويودع  عليها.  الكتابية 

املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة 

لإ�شراف الوزارة عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة .

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

وفيما مل يرد فيه ن�س فيالنظام يطبَّق ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )128( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب مدينة عي�شى

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب مدينة عي�شى ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب مدينة عي�شى يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  يُ�شجَّ

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )17(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب مدينة عي�شى

1- منذر اإبراهيم محمد.

2- طالل علي البلو�شي.

3- احمد يو�شف خليل بونجم.

4- عالء عبدالله العرداي.

5- يا�شر اإبراهيم �شويطر.

6- منيرة عبداهلل ال�شحاف.

7- عامر يو�شف العامر.

8- يو�شف ح�شن عرفه.

9- نورة اإ�شماعيل �شلمان.

10- حليمة �شالح ح�شن.

11- مريم �شالح عي�شى.

12- اماني عبداللة ح�شن.

13- محمود محمد عبدالرحمن.

14- خليل يو�شف بونجم.

15- عبداهلل يو�شف الخ�شير.

16- علي عبدالله العرادي.

17- محمد عبداهلل المحرقي.

18- احمد محمد الطليحي.

19- �شعود عبداللطيف يو�شف. 
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب مدينة عي�شى

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2008م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 17 (، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ا.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، والتى جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية  اإدارة مكون من رئي�س وعدد )9(   ويدير �شئون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. وتتكون 

اإيرادات املباريات، ومن احلفالت،  موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة 

التربعات  ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  ومالعب  من�شاآت  واإيجار  والإعالنات، 

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات 

الإجراءات  وُتتَّبع  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف  النقدية  اأمواله  املركز  ويودع  عليها.  الكتابية 

املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة 

لإ�شراف الوزارة عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

ق ما ورد بالالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز  وفيما مل يرد فيه ن�س يف النظام يطبَّ

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )129( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب احلورة والق�شيبية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب احلورة والق�شيبية ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شبابية  والهيئات  املراكز  قْيد  �شجل  يف  والق�شيبية  احلورة  �شباب  متكني  مركز  ل  ُي�شجَّ

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 18 (.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب احلورة والق�شيبية

 

1- ح�شن علي الخاجة.

2- زيبا جان محمد البلو�شي.

3- يو�شف يعقوب بوعالي.

4- ح�شن جابر ح�شن جا�شم.

5- ح�شين جابر ح�شن كاظم.

6- عي�شى عبداهلل عي�شى الحداد.

7- ح�شن عقيل علي كاظم ح�شن.

8- عدنان محمد علي.

9- وحيد احمد البلو�شي.

10- محمود كل محمد.

11- احمد كل محمد كريم.

12- �شمير احمد محمد البلو�شي.

13- عزيز جان محمد خير محمد.

14- �شلمان جان محمد خير محمد.

15- احمد عبدالحميد را�شد. 
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب احلورة والق�شيبية

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2008م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 18 (، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية  اإدارة مكون من رئي�س وعدد )9(   ويدير �شئون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

ومن  املباريات،  اإيرادات  ح�شيلة  وال�شرتاك ومن  اللتحاق  ر�شوم  من  املركز  موارد  وتتكون 

ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  من�شاآت ومالعب  واإيجار  والإعالنات،  احلفالت، 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات  التربعات 

وُتتَّبع  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف  النقدية  اأمواله  املركز  ويودع  عليها.  الكتابية  والريا�شة 

الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية 

اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 
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يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )130( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب مدينة زايد

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ، املعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب مدينة زايد ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  املراكز  قْيد  ل مركز متكني �شباب مدينة زايد يف �شجل  ُي�شجَّ

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )19(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب مدينة زايد

1- �شالح عادل �شالح.

2- خالد احمد يحيي.

3- هابيل �شلمان الخياط.

4- �شامي محمد العي�شى.

5- احمد قا�شم كلداري.

6- عبدالرحمن �شعد الخ�شاري.

7- يو�شف علي الزياني.

8- محمد جمال ال�شقر.

9- يحيي عبداهلل �شعد.

10- علي عبداهلل الن�شار.

11- اأ�شامة علي قمبر.

12- احمد زكريا هجر�س. 
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب مدينة زايد

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2008م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 19(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 وتعديالتها.

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1. ع�شو عامل.           2ـ ع�شو تابع.            3ـ ع�شو منت�شب.             4ـ ع�شو فخري

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، والتي جتتمع  اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية  اإدارة مكون من رئي�س وعدد )8(   ويدير �شئون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز من اأول �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. وتتكون موارد 

املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة اإيرادات التربعات والهبات والو�شايا التي 

ويودع  عليها.  الكتابية  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها 

املركز اأمواله النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة 

النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة عند حدوث 

الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شاً على اأن يقدِّ

ما  الإدارة لتخاذ  اإىل جمل�س  يحيلها  اأن  ال�شاكي  اأقوال  و�شماع  ق  التََّحقُّ بعد  الذي عليه  املركز 

يراه منا�شبًا ب�شاأنها وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف 

�شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )131( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب النعيم

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ، املعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب النعيم ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب النعيم يف �شجل قْيد املراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  ُي�شجَّ

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 20 (.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب النعيم

1- علي من�شور علي النا�شر.

2- عبدالر�شا ح�شن رجب.

3- غازي عبدالمح�شن جا�شم.

4- محمد حبيب عالوي.

5- ابراهيم علي عي�شى.

6- حنان عبدالمح�شن حماد.

7- كامل جعفر ر�شي.

8- حميد يو�شف رحمة.

9- ح�شين احمد التيتون.

10- زينب احمد عبداهلل عبداللطيف.

11- حبيب علي نوح.

12- عبداهلل �شلطان ال�شالطنة.

13- ح�شين عبدالعزيز الما�شي.

14- محمد تقي اإبراهيم.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب النعيم

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2001م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 20 (، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 وتعديالتها.

ويهدف مركز متكني �شباب النعيم يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل 

على حتقيق الأهداف التالية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

1. ع�شو عامل.           2ـ ع�شو تابع.            3ـ ع�شو منت�شب.             4ـ ع�شو فخري

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، والتي جتتمع  اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية  اإدارة مكون من رئي�س وعدد )9(   ويدير �شئون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.
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ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها 

جمل�س الإدارة ب�شرط موافقة وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها. ويودع املركز اأمواله 

النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية 

للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة  عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

ما  الإدارة لتخاذ  اإىل جمل�س  يحيلها  اأن  ال�شاكي  اأقوال  و�شماع  ق  التََّحقُّ بعد  الذي عليه  املركز 

يراه منا�شبًا ب�شاأنها وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف 

�شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.
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الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )132( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب كرانة

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ، املعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب كرانة ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب كرانة  يف �شجل قْيد املراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  ُي�شجَّ

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 21 (.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 

                                                                                             

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب كرانة 

1- ال�شيد �شبر هالل الوداعي.

2- عبدالهادي ح�شن العجيمي.

3- جميل جعفر عبداهلل ال�شتر.

4- علي �شالح علي �شالح.

5- علي ح�شن اإبراهيم بوج�شام.

6- احمد علي عبا�س الأ�شود.

7- عقيل مكي عبداهلل المعلم.

8- �شيد في�شل علوي �شبر.

9- علي عبداهلل علي الأ�شود.

10- محمود خليل اإبراهيم.

11- عون ح�شن مبارك.

12- ح�شن علي الخباز.

13- هاني ح�شن مكي �شلمان.

14- ال�شيد حمزة هالل الوداعي.

15- �شالح مهدي احمد عمار.

16- اأنور ح�شن اإبراهيم بوج�شام.

17- علي جواد علي.

18- ال�شيد ها�شم �شبر هالل.

19- اإبراهيم جمعة الب�شري.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب كرانة

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1974م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 21 (، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 وتعديالتها.

ويهدف مركز متكني �شباب كرانة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل 

على حتقيق الأهداف التالية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1. ع�شو عامل.           2ـ ع�شو تابع.            3ـ ع�شو منت�شب.             4ـ ع�شو فخري

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   6 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها 

جمل�س الإدارة ب�شرط موافقة وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها. ويودع املركز اأمواله 

النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية 

للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

ما  الإدارة لتخاذ  اإىل جمل�س  يحيلها  اأن  ال�شاكي  اأقوال  و�شماع  ق  التََّحقُّ بعد  الذي عليه  املركز 

يراه منا�شبًا ب�شاأنها وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف 

�شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 



العدد: 3480 – الخميس 16 يوليو 2020

122

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )133( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب كرزكان

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ، املعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب كرزكان ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات  املراكز  قْيد  �شجل  يف  كرزكان   �شباب  متكني  مركز  ل  ُي�شجَّ

لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 22 (.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب كرزكان

1- من�شور عبدالنبي كاظم الفردان.

2- محمد جا�شم محمد ح�شن بوح�شن.

3- �شامي اأحمد علي الفردان.

4- اإ�شماعيل اإبراهيم علي الفردان.

5- عبداهلل �شاكر اإبراهيم الفردان.

6- ح�شين عبداهلل اإبراهيم الفردان.

7- عبداهلل محمد مح�شن الفردان.

8- ح�شن محمد ح�شن الفردان.

9- علي اأيوب علي مكي.

10- ح�شن جا�شم محمد بوح�شن.

11- فوزي محمد ح�شن مهدي.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب كرزكان

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1968م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 22 (، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 وتعديالتها.

ويهدف مركز متكني �شباب كرزكان يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل 

على حتقيق الأهداف التالية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1. ع�شو عامل.           2ـ ع�شو تابع.            3ـ ع�شو منت�شب.             4ـ ع�شو فخري

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للمركز،  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل  كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، والتي جتتمع  اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   7 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 
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اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها 

جمل�س الإدارة ب�شرط موافقة وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها. ويودع املركز اأمواله 

النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية 

للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة  عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

ما  الإدارة لتخاذ  اإىل جمل�س  يحيلها  اأن  ال�شاكي  اأقوال  و�شماع  ق  التََّحقُّ بعد  الذي عليه  املركز 

يراه منا�شبًا ب�شاأنها وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف 

�شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )134( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب القاد�شية

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ، املعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب القاد�شية ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

اخلا�شعة  ال�شبابية  والهيئات  املراكز  قْيد  �شجل  يف  القاد�شية  �شباب  متكني  مركز  ل  ُي�شجَّ

لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 23 (.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

  

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب القاد�شية

1- يو�شف جراح الدو�شري.

2- يو�شف احمد محمد بهزاد.

3- محمد �شعد مليح.

4- يو�شف عبدالرحمن ح�شن.

5- علي رجب علي.

6- علي ح�شين يعقوب الحاجي.

7- عبدالر�شا علي ح�شن.

8- م�شطفي يو�شف المحا�شنة.

9- �شالح يو�شف نا�شر قمبر.

10- يو�شف علي ح�شن.

11- ح�شن �شالم محمد.

12- عمار عبدالمجيد علي.

13- احمد يو�شف خالد بوفر�شن.

14- امينة علي ح�شن ال�شعدون.

15- محمد عبداهلل الحمدي.

16- �شيخة يو�شف احمد بهزاد.

17- ح�شام عالء الدين ابوعلي.

18- احمد يو�شف احمد بهزاد .
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب القاد�شية

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2001م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 23 (، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 وتعديالتها.

البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  القاد�شية  �شباب  متكني  مركز  ويهدف 

بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1. ع�شو عامل.           2ـ ع�شو تابع.            3ـ ع�شو منت�شب.             4ـ ع�شو فخري

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية  املختلفة  الأجهزة  بيان  الأ�شا�شي على  النظام  ا�شتمل   كما 

ده جمل�س ادارة اجلمعية  العمومية، والتي جتتمع  اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية   وقد حدَّ

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  11اأع�شاء،  وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها 

جمل�س الإدارة ب�شرط موافقة وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها. ويودع املركز اأمواله 

النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية 

للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة  عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

ما  الإدارة لتخاذ  اإىل جمل�س  يحيلها  اأن  ال�شاكي  اأقوال  و�شماع  ق  التََّحقُّ بعد  الذي عليه  املركز 

يراه منا�شبًا ب�شاأنها وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف 

�شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 
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بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )135( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اأبوقوة

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ، املعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اأبوقوة ،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب اأبو قوة يف �شجل قْيد املراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  ُي�شجَّ

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 24 (.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م



العدد: 3480 – الخميس 16 يوليو 2020

134

بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب اأبوقوة 

1- محمود عبا�س احمد يو�شف.

2- ال�شيد ح�شين ها�شم كاظم ها�شم. 

3- �شلمان محمد علي احمد ح�شن.

4- ح�شن عبدالجليل ح�شن احمد علي الحوري .

5- ح�شين عبدالغني عبداهلل ح�شن ال�شجار.

7- ال�شيد جالل حيدر عبا�س جعفر علي علوي.

8- ح�شن مكي مهدي خمي�س مهدي. 

9- ال�شيد علي ح�شن علي نا�شر علوي. 

10- فاطمة عبدالهادي عي�شى محمد علي �شملوه.

11- علي عبدال�شهيد مدن �شالح مدن.

12- عبا�س ميرزا احمد ح�شن محمد. 

13- جا�شم محمد جواد عبداهلل عي�شى ح�شن. 

14- فا�شل عبا�س علي نا�شر علي. 

15- ال�شيد �شالح تركي �شلمان �شرف علوي.

16- علي احمد احمد عبدالر�شول م�شكور. 

17- علي احمد عي�شى ر�شي عبداهلل. 

18- اإبراهيم ح�شن علي نا�شر المقوي.

19- عبدالله �شعيد احمد عبداهلل جمعه.

20- ايمان �شادق ح�شن عبداللطيف محمد ح�شين. 

23- ح�شن من�شور ح�شن عبداللطيف محمد ح�شين. 

24- ال�شيد عمار علوي عبا�س جعفر علي علوي.

25- ح�شين فا�شل حماد خليفة حماد. 

26- ح�شن زهير �شعيد ر�شي عبداهلل. 

27- محمد اإبراهيم �شعيد احمد يو�شف.
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب اأبو قوة

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 1991م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 24 (، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 وتعديالتها.

ويهدف مركز متكني �شباب اأبو قوة يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل 

على حتقيق الأهداف التالية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1. ع�شو عامل.           2ـ ع�شو تابع.            3ـ ع�شو منت�شب.             4ـ ع�شو فخري

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   10 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها 

جمل�س الإدارة ب�شرط موافقة وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها. ويودع املركز اأمواله 

النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية 

للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة  عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

ما  الإدارة لتخاذ  اإىل جمل�س  يحيلها  اأن  ال�شاكي  اأقوال  و�شماع  ق  التََّحقُّ بعد  الذي عليه  املركز 

يراه منا�شبًا ب�شاأنها وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف 

�شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 
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بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )136( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب ال�شهلة ال�شمالية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

بعد الطالع على القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية 

واملراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018، املعدل بالقرار رقم  وزارة �شئون 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب ال�شهلة ال�شمالية،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب ال�شهلة ال�شمالية يف �شجل قْيد املراكز ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  ُي�شجَّ

وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )25(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــوافــــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب ال�شهلة ال�شمالية

1- اإبراهيم اأحمد اإبراهيم محمد خمي�س. 

2- اإبراهيم عبد النبي اأحمد علي نا�شر.

3- اأحمد �شعيد �شلمان لحمدي.

4- اأحمد �شلمان اأحمد �شلمان لحمدي.

5- ح�شن يو�شف علي �شلمان عواجي.

6- ح�شين ح�شن اأحمد �شلمان. 

7- ح�شين عي�شى مهدي مكي كاظم الخباز. 

8- ح�شين محمد ح�شن علي اأحمد �شبيب.

9- ح�شين يو�شف اأحمد �شلمان لحمدي. 

10- ريا�س اأحمد �شلمان لحمدي. 

11- �شلمان اأحمد �شلمان لحمدي. 

12- ال�شيد اإبراهيم جعفر ها�شم نعمه.

13- عبد الأمير ح�شن مكي كاظم الخباز. 

14- عبد اهلل مهدي مكي كاظم الخباز.

15- علي عبد الر�شول طاهر ر�شي. 

16- علي �شلمان اأحمد �شلمان لحمدي. 

17- علي عبد اهلل مهدي مكي كاظم الخباز. 

18- علي يو�شف اإبراهيم عبد اهلل. 

19- فوؤاد جا�شم �شلمان اأحمد. 

20- محمد ريا�س اأحمد �شلمان لحمدي. 

21- محمود اإبراهيم اأحمد اإبراهيم محمد خمي�س. 

22- مهدي عبد اهلل مهدي مكي كاظم الخباز. 

23- ميرزا عبد الح�شين محمد نا�شر. 

24- يعقوب يو�شف اأحمد يو�شف. 

25- يون�س من�شور جواد علي. 

26- جا�شم ح�شن مكي كاظم الخباز. 
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ملخ�س

النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب ال�شهلة ال�شمالية

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2020، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )25(، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون 

ل�شنة   )18( رقم  بالقرار  واملعدل   2018 ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والريا�شة  ال�شباب 

.2019

اأهداف المركز:

يهدف املركز اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

1- تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2- تنميـــة مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3- رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4- اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب للم�شاركة في برامج ال�شباب في المملكة.

5- دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1- ع�شو عامل.       2- ع�شو تابع.   3- ع�شو المنت�شب.     4- ع�شو فخري.

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

اجلمعية  مقدمتها  ويف  للمركز،  املختلفة  الأجهزة  بيان  على  الأ�شا�شي  النظام  ا�شتمل  كما 

ده جمل�س اإدارة اجلمعية  العمومية، والتي جتتمع اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اأع�شاء، تنتخبهم اجلمعية  اإدارة مكون من رئي�س وعدد )8(   ويدير �شئون املركز جمل�س 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.
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دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ

ح به قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له احلق يف الت�شويت.

وتتكون  دي�شمرب.  �شهر  اآخر  يف  وتنتهي  يناير  �شهر  اأول  من  للمركز  املالية  ال�شنة  وتبداأ 

اإيرادات املباريات، ومن احلفالت،  موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك ومن ح�شيلة 

التربعات  ومن  الوزارة  اإقامتها  على  توافق  التي  املركز  ومالعب  من�شاآت  واإيجار  والإعالنات، 

والريا�شة  ال�شباب  �شئون  وزارة  موافقة  ب�شرط  الإدارة  جمل�س  يقبلها  التي  والو�شايا  والهبات 

الإجراءات  وُتتَّبع  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف  النقدية  اأمواله  املركز  وُيودع  عليها.  الكتابية 

املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة 

لإ�شراف الوزارة عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها بعد اعتماد الوزارة.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

املركز، وعليه ان يقوم بتحقيقها بعد �شماع اأقوال ال�شاكي والبت فيها يف ظرف اأ�شبوع من تاريخ 

تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف �شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ
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ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 

بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شئون  وزارة  لإ�شراف  ال�شبابية اخلا�شعة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  يطبَّق  النظام،  يف  ن�س  فيه  يرد  مل  وفيما 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )137( ل�شنة 2020

ب�شاأن ن�ْشر رقم قْيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب �شدد

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى القرار رقم )54( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم �شجالت قْيد الأندية الريا�شية واملراكز 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 ، املعدل بالقرار رقم 

)18( ل�شنة 2019،

وعلى النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب �شدد،

وعلى حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية، 

وبناًء على عْر�س القائم باأعمال الوكيل امل�شاعد للرقابة والرتاخي�س،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ل مركز متكني �شباب �شدد يف �شجل قْيد املراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف  ُي�شجَّ

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم )26(.

املادة الثانية

ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره.

 وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

 اأمين بن توفيق املوؤيد

�شدر بتاريخ: 24 �شوال 1441هـ

المــــــــوافــــق: 16 يونيو 2020م
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بيان باأ�شماء املوؤ�ش�شني

ملركز متكني �شباب �شدد

1- ح�شن عقيل عبداهلل محمد جمعة.

2- مازن ر�شيد جا�شم عا�شور.

3- ممدوح ر�شيد جا�شم عا�شور.

4- علي يو�شف عبداهلل عي�شى علي.

5- �شميره عي�شى علي ح�شين.

6- ح�شين جا�شم داود �شلمان.

7- زكريا يعقوب علي فا�شل ح�شن.

8- عادل عبداهلل محمد جا�شم نعمة.

9- عبدال�شهيد �شالح عيد عبداهلل ح�شين.

10- ح�شن عبا�س ح�شين بوح�شان. 
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ملخ�س

 النظام الأ�شا�شي ملركز متكني �شباب �شدد

تاأ�ش�س هذا املركز لأول مرة يف عام 2006م، وقد مت ت�شجيله يف �شجل قْيد املراكز والهيئات 

ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة حتت قْيد رقم ) 26 (، طبقًا لأحكام 

الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 2018 وتعديالتها.

ويهدف مركز متكني �شباب �شدد يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل 

على حتقيق الأهداف التالية:

1-    تربية الن�سء وال�شباب تربية متَّزنة من النواحي الج�شمانية والنف�شية والعقلية.

2-    تنمية مواهب وقدرات ال�شباب الريا�شية والثقافية والفنية والتطوعية، بما يتفق مع اأعراف 

المجتمع وعاداته.

3-    رعاية ال�شباب في مختلف المجالت.

4-    اإتاحة الفر�س للمتميزين من ال�شباب في الم�شاركة في برامج ال�شباب في مملكة البحرين.

5-    دعم وتقوية الروابط بين �شباب المملكة.

الع�شوية:

تكون الع�شوية يف املركز على النحو الآتي:

1. ع�شو عامل.           2ـ ع�شو تابع.            3ـ ع�شو منت�شب.             4ـ ع�شو فخري

وقد ت�شمن النظام الأ�شا�شي �شروط واإجراءات اكت�شاب الع�شوية، وحقوق وواجبات الأع�شاء 

واإجراءات اإ�شقاط الع�شوية.

الأ�شا�شي على بيان الأجهزة املختلفة للمركز، ويف مقدمتها اجلمعية   وقد ا�شتمل النظام 

ده  العمومية، وجتتمع هذه اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام يف املوعد الذي يحدِّ

جمل�س ادارة اجلمعية خالل الأ�شهر الثالثة التالية لنتهاء ال�شنة املالية.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�س كل من اجلمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية  وقد حدَّ

غري العادية.

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء،   5 وعدد  رئي�س  من  مكون  اإدارة  جمل�س  املركز  �شئون   ويدير 

اأع�شائها العاملني بالنتخاب ال�شري املبا�شر، ومدة جمل�س الإدارة  العمومية للجمعية من بني 

اأربع �شنوات من تاريخ انتخابهم، ويجوز اإعادة انتخاب الع�شو مدة اأو مدًدا اأخرى.

دة ملجل�س الإدارة اأهمها اإدارة �شئون املركز وت�شريف  ون�س النظام على اخت�شا�شات حمدَّ
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ح بها قانوًنا ح�شب نظامها  اأموره، وتوفري الفر�س لأع�شائه ملمار�شة خمتلف اأوجه الن�شاط امل�شرَّ

الأ�شا�شي.

ون�س النظام الأ�شا�شي على اأن ينتخب جمل�س الإدارة من بني اأع�شائه - مبجرد تكوينه - 

نائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا لل�شندوق، ولكل منهم اخت�شا�شه املبنيَّ بالنظام.

لديهم  تتوافر  ممن  باأجر  متفرغ  مدير  تعيني  جواز  الإدارة  ملجل�س  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 

دها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة. ويجوز دعوة املدير اإىل ح�شور اجتماعات  ال�شروط التي حتدِّ

جمل�س الإدارة دون اأن يكون له حق الت�شويت فيها.

وتبداأ ال�شنة املالية للمركز اعتبارًا من الأول من �شهر يناير وتنتهي يف اآخر �شهر دي�شمرب. 

وتتكون موارد املركز من ر�شوم اللتحاق وال�شرتاك والتربعات والهبات والو�شايا التي يقبلها 

جمل�س الإدارة ب�شرط موافقة وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة الكتابية عليها. ويودع املركز اأمواله 

النقدية يف اأحد امل�شارف املعتَمدة، وُتتَّبع الإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة النموذجية 

للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف الوزارة عند حدوث الت�شفية.

ون�س النظام على اأن يعر�س جمل�س اإدارة املركز هذه الالئحة على اجلمعية العمومية يف 

اأول اجتماع لها لالعتماد ومن ثم العمل مبوجبها.

م اأع�شاء املركز ما لديهم من �شكاٍو اإىل اأمني �شر  ون�س النظام الأ�شا�شي اأي�شًا على اأن يقدِّ

ما  الإدارة لتخاذ  اإىل جمل�س  يحيلها  اأن  ال�شاكي  اأقوال  و�شماع  ق  التََّحقُّ بعد  الذي عليه  املركز 

يراه منا�شبًا ب�شاأنها وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ تقدميها، واإبالغ ال�شاكي بنتيجة الت�شرف يف 

�شكواه.

على  الأمر  يطلب عر�س  اأن  فله  �شكواه  ال�شر يف  اأمني  ف  ت�شرُّ على  الع�شو  يوافق  واإذا مل 

اجتماع  عقب  التنفيذي،  املكتب  مبعرفة  بحثها  بعد  بالنتيجة  ُيخَطر  اأن  على  الإدارة،  جمل�س 

املجل�س باأ�شبوع على الأكرث، ويجوز لل�شاكي اأن يطلب ال�شماح له باحل�شور اأمام املكتب التنفيذي 

لإبداء وجهة نظره يف هذه ال�شكوى.

وُيحَظر على املركز واأع�شائه ال�شتغال بامل�شائل ال�شيا�شية والدينية، كما ُيحَظر على اأع�شاء 

رة داخل املن�شاآت التابعة للمركز. املركز ومنت�شبيه تناول اأو تقدمي اأية مواد م�شكرة اأو خمدِّ

ويعمل املركز يف اإطار ال�شيا�شة العامة التي ت�شعها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ويخ�شع 

ق من مطابقتها للقانون والنظام الأ�شا�شي  لرقابتها، وتتناول الرقابة فْح�س اأعمال املركز والتََّحقُّ

الذين  املوظفون  الرقابة  هذه  يتوىل  اأن  على  الوزارة،  وتوجيهات  العمومية  اجلمعية  وقرارات 

نهم الوزير لهذا الغر�س بقرار منه. يعيِّ

ون�س النظام الأ�شا�شي على جواز حل املركز اجباريًا اأو اإغالقه اإداريًا ب�شفٍة موؤقتٍة وذلك 

يف احلالت املن�شو�س عليها يف املادة )105( من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز 
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بالقرار رقم  ال�شادرة  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة  والهيئات 

)2( ل�شنة 2018.

الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  بالالئحة  ورد  ما  ق  يطبَّ النظام  بذلك  ن�س  به  يرد  وفيما مل 

للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار 

رقم )2( ل�شنة 2018.
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )150( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية

 اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989، وتعديالته،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب 

والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، وتعديالتها،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبدل بن�شو�س املواد )6( الفقرة الأوىل و)10( و)11( و)13( الفقرة الثانية و)35( 

الفقرة الأوىل من الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، الن�شو�س الآتية:

مادة )6( الفقرة الأولى:

يقدم طلب الع�شوية اإىل اإدارة النادي على النموذج املخ�ش�س لذلك على اأن يزكيه ع�شوان 

عامالن يكون قد م�شى على ع�شويتهما العاملة بالنادي اأكرث من عام اأو تزكيه الوزارة، وتدرج 

اأ�شماء طالبي الع�شوية بح�شب تواريخ تقدمي طلباتهم يف �شجل خا�س بالنادي.

مادة )10(:

ت�شقط الع�شوية عن اأع�شاء النادي يف احلالت الآتية:

اإذا فقد الع�شو �شرطًا من �شروط الع�شوية.  -1

الوفاة.  -2

اإذا تاأخر الع�شو عن �شداد ال�شتراك في موعد ا�شتحقاقه.   -3

ف�شـــل الع�شـــو تاأديبيًا اأو اإداريًا وفقـــًا لل�شروط والأحكام الواردة في هـــذا النظام والالئحة   -4

الداخلية للنادي.
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مادة )11(:

يجوز ملن اأ�شقطت ع�شويته اأن يعيد تقدمي الطلب وُتطبق عليه ال�شروط والأحكام اخلا�شة 

بالع�شوية اجلديدة.

المادة )13( الفقرة الثانية:

وتوجه الدعوة لالأع�شاء حل�شور الجتماع قبل املوعد املحدد مبدة ل تقل عن خم�شة ع�شر 

يومًا، وذلك بخطاب اأو بطريق الن�شر يف جريدة يومية مع الإعالن عن ذلك يف اأكرث من مكان 

ظاهر يف مقر النادي. ويجوز اأن تكون الدعوة حل�شور الجتماع باأية و�شيلة اإلكرتونية معتمدة 

كالربيد الإلكرتوين وفقًا لبياناتهم املقرين ب�شحتها لدى النادي على اأن يرفق بالدعوة جدول 

الأعمال وامل�شتندات املبينة يف هذه املادة.

المادة )35( الفقرة الأولى:

ذلك،  ال�شرورة  اقت�شت  كلما  اأو  الأقل  على  ال�شنة  يف  مرات  اأربع  الإدارة  جمل�س  يجتمع 

الأعمال  بالدعوة جدول  يرفق  اأن  ينوب عنه على  اأو من  املجل�س  �شر  اأمني  بناًء على دعوة من 

واملذكرات اخلا�شة به. ويجوز اأن تكون الدعوة حل�شور الجتماع باأية و�شيلة اإلكرتونية معتمدة 

كالربيد الإلكرتوين، كما يجوز انعقاد املجل�س باأية و�شيلة اإلكرتونية معتمدة حتقق الغاية من هذا 

الجتماع.

املادة الثانية

ُت�شاف مواد جديدة باأرقام )13( مكررًا و)24( مكررًا و)34( مكررًا و)36( مكررًا و)49( 

مكررًا اإىل الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شوؤون ال�شباب 

والريا�شة ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، ن�شو�شها الآتية:

مادة )13( مكرراً:

يدعو  اأن  الإدارة  ويجوز ملجل�س  للنادي،  الرئي�شي  املركز  العمومية يف مقر  تنعقد اجلمعية 

اجلمعية العمومية لالنعقاد يف اأي مكان اآخر يحدده يف الدعوة.

حتقق  معتمدة  اإلكرتونية  و�شيلة  باأية  العمومية  اجلمعية  انعقاد  الوزارة  مبوافقة  ويجوز 

الغاية من هذا الجتماع، وذلك كله مبراعاة اأحكام املادة )35( من قانون اجلمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989.

مادة )24( مكرراً:

مع مراعاة اأحكام املادة )24( من هذه الالئحة، يجوز مبوافقة الوزارة اأن يتم الت�شويت 

يف اجلمعية العمومية عرب اأية و�شيلة ات�شال اإلكرتونية معتمدة من �شاأنها التاأكد من �شخ�شية 

الع�شو.
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مادة )34( مكرراً: 

املرتتبة  الديون  �شداد  بالت�شامن عن  م�شئولني  النادي  اإدارة  واأع�شاء جمل�س  رئي�س  يكون 

العتمادات  توافر  يتخذها دون  التي  القرارات  اأو  النادي  التي يربمها  والتفاقيات  العقود  عن 

املالية لذلك. ول يكون الع�شو م�شئوًل اإذا اأثبت اعرتا�شه على الت�شرفات التي اأقرها املجل�س يف 

حم�شر الجتماع.

ويكون ع�شو جمل�س الإدارة م�شئوًل ب�شفة �شخ�شية عن كل ت�شرف ي�شدر منه باملخالفة 

لالأحكام الواردة يف هذا النظام والالئحة الداخلية للنادي.

مادة )36( مكرراً: 

يف جميع الأحوال يجب على جمل�س الإدارة ا�شتخدام التطبيق الإلكرتوين املعتمد لدى اإدارة 

الرقابة والتدقيق بالوزارة. ويتوىل اأمني ال�شر اإدخال جميع املحا�شر وامللفات وتوثيق ما ي�شدره 

رئي�س واأع�شاء املجل�س من قرارات اأو توجيهات يف هذا التطبيق. 

مادة )49( مكرراً: 

اأو  الطبي  اأو  الإداري  اأو  الفني  اجلهاز  ع�شو  اأو  لعب  لأي  اأموال  اأي  دفع  للنادي  يجوز  ل 

التحكيمي دون حترير عقد لينظم العالقة بني الطرفني، على اأن يدرج �شرط ينظم الو�شاطة 

والتحكيم ويراعى يف ذلك القواعد ذات ال�شلة بقوانني واأنظمة الحتادات الريا�شية املعنية بكل 

لعبة. 

املادة الثالثة

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به اليوم التايل لتاريخ الن�شر.

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة

اأمين بن توفيق املوؤيد 

�شدر بتاريخ: 25 ذوالقعدة 1441هـ

المــــــوافــــــق: 16 يـــــوليــــو 2020 م
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وزارة �شئون  ال�شباب والريا�شة

 قرار رقم )151( ل�شنة 2020

 ب�شاأن لئحة مكافاآت تكرمي الوفود امل�شاركة من الأندية الريا�شية

يف البطولت والدورات وامل�شاركات اخلارجية الر�شمية

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:                                                                                 

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 ب�شاأن تعديل املر�شوم الأمريي رقم 

)2( ل�شنة 1975 باإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة، وتعديالته،

وعلى قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اخلا�شة،  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي لالأندية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة �شئون ال�شباب 

والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، وتعديالتها،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـنة قرين كل  التالية املعايَن املبيَّ ـد بالكلمات والعبارات  ُيـق�شَ اأحكام هذا القرار  يف تطبيق 

منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزارة: وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة.

اأو  اجلماعية  لالألعاب  الوطنية  الأندية  لأفراد  الوزارة  من  م  املقدَّ املايل  املبلغ  املكافاآت: 

الفردية احلا�شلني على اأحد املراكز الثالثة الأوىل يف البطولت والدورات وامل�شاركات اخلارجية 

الر�شمية على اختالف م�شتوياتها، ِوْفـقًا للجدول الوارد باملادة الثالثة من هذا القرار.

الوفد امل�شارك: الالعبون والأجهزة الإدارية والفنية والإعالمية والطبية والتحكيمية.

الالعبون: الأفراد امل�شجلون يف ك�شوف امل�شاركات يف البطولة حتت م�شمى )لعب(.

م�شمى  حتت  البطولة  يف  امل�شاركات  ك�شوف  يف  امل�شجلون  الأفراد  والطبي:  الفني  اجلهاز 

ن( وغريهم من التابعني لالأجهزة  )مدرب، م�شاعد مدرب، حُملِّـل، اأخ�شائي عالج طبيعي، ُمـَمـرِّ

الفنية والطبية.

اجلهاز الإداري والتحكيمي والإعالمي: الأفراد امل�شجلون يف ك�شوف امل�شاركات يف البطولة 

حتت م�شمى )رئي�س الوفد، اإداري، جتهيزات، حكم، اإعالمي( وغريهم من املرافقني الإداريني 

التابعني للوفد.
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املادة الثانية

تهدف هذه الالئحة اإىل حتقيق الآتي: 

1- تقديـــم حافـــز للوفود الم�شاركة فـــي البطولت والـــدورات والم�شـــاركات الخارجية الر�شمية 

الذيـــن ي�شاهمون باإنجازاتهم في رفـــع مكانة مملكة البحرين في المحافـــل الريا�شية، ودعمهم 

لال�شتمرار في تحقيق الإنجازات.

دة لتنظيم �شرف المكافاآت انطالقًا من مبداأ ال�شفافية والم�شاواة. 2- و�شع اآلية محدَّ

املادة الثالثة

د املكافاآت لكل فرد من اأفراد الوفد امل�شارك بالدينار البحريني طبقًا لت�شنيف الفرد  حتدَّ

يف الوفد امل�شارك ومل�شتوى البطولة اأو الدورة اخلارجية الر�شمية لالألعاب اجلماعية والفردية، 

وذلك على النحو الآتي:

اأوًل: مقـــدار المكافـــاآة طبقًا لم�شتوى البطولة اأو الدورة الخارجيـــة الر�شمية لالألعاب الجماعية 

والفردية:

املركز الثالثاملركز الثايناملركز الأولالبطولة

500400300اخلليجية

700600500العربية وغرب اآ�شيا

1،000800600الآ�شيوية

15001000800الدولية

دة من قيمة المكافاأة طبقًا لت�شنيف اأفراد الوفد الم�شارك: ثانيًا: الن�شبة المحدَّ

الن�شبة املُحددة من قيمة املكافاأةالت�شنيف

100%الالعبني

80%اجلهاز الفني والطبي

60%اجلهاز الإداري والتحكيمي والإعالمي

املادة الرابعة

ل�شرف املكافاآت يجب على النادي امل�شارك يف البطولة واحلائز على اأحد املراكز الثالثة 

م للوزارة الآتي: الأوىل اأن يقدِّ

ـمة للبطولة. 1- ك�شف باأ�شماء الوفد الم�شارك المعتَمـد من التحاد المعني اأو اللجنة المنظِّ

ـن فيه المباريات التي فاز فيها والإنجاز الذي  ـمة للبطولة يبيِّ 2- ك�شف معتَمـد من اللجنة المنظِّ

تم تحقيقه.



العدد: 3480 – الخميس 16 يوليو 2020

153

3- ك�شـــف ورقي واإلكترونـــي، ببيانات الم�شتحقين للمكافـــاآت، ِوْفـقًا لال�شتمـــارة المرافقة لهذا 

القرار.

املادة اخلام�شة

يكون �شرف املكافاآت ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:

1- ت�شـــرف المكافاآت عند الح�شول على اأحد المراكز الثالثـــة الأولى ب�شرط تحقيق الفوز في 

اأية مباريات فعلية.

2- ت�شرف المكافاآت في البطولت والدورات والم�شاركات الخارجية الر�شمية.

3- ت�شرف المكافاآت بالت�شاوي للوفد الم�شارك من الرجال والن�شاء.

د له في لئحة البطولة. 4- ت�شرف المكافاآت للوفد الم�شارك ح�شب العدد المحدَّ

وتعر�س الحالت الأخرى غير الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة على المعنيين في الوزارة لتخاذ 

ما يلزم ب�شاأنها.

املادة ال�شاد�شة

 ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املــادة ال�شابعة

التايل  اليوم  وُيـعمل به من  القرار،  اأحكام هذا  – تنفيذ  – كل فيما يخ�شه  على املعنيني 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة

اأمين بن توفيق املوؤيد

    

�شدر بتاريخ: 17 ذي القعدة 1441هـ

الـمــوافــــــــق: 8 يـولــيــــــــــــــــو 2020م
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رقم الدعوى: 2019/39/غرفة

اإعالن بقرار ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع رقم )12/ل 40( ل�شنة 2020

 وموعد ح�شور جل�شة اأمام الهيئة

المدعي: بنك البحرين وال�شرق الأو�شط.

وكالوؤه: المحامـــي حاتـــم �شريف الزعبـــي، والمحامي قي�ـــس حاتم الزعبـــي، والمحامي حامد 

عبدالرحمن المحمود، المحامي الأ�شتاذ حاتم قي�س الزعبي 

عنوانهم: بـــرج الم�شرف العالمي، الطابـــق 16، بناية 1411، �شارع 4626، مجمع 346، منطقة 

مرفاأ البحرين المالي، مملكة البحرين.

المدعى عليه الأول: اأكبر بن علي بن حبيب.

اآخر عنوان معلوم: فيال 6، مدخل 850، طريق 4515، القرية 545. 

المدعى عليه الثاني: عبا�س عبدالمجيد فالح جابر. 

عنوانه: منزل 1665، مجمع 1204، مدينة حمد، مملكة البحرين. 

وكيله: المحامي الأ�شتاذ محمد اأحمد عبداهلل ح�شن

عنوانه: يتيم �شنتر ، فيز 1، الطابق ال�شاد�س، المنامة.

المدعى عليه الثالث: محمد عزام علي اأحمت.

عنوانه: طريق وترابول 1/85، ماونتين لفينيا، �شريالنكا.

المدعى عليه الرابع: خليل اأكبر اأحمد ح�شن.

وكيله: المحامي الأ�شتاذ محمد اأحمد عبداهلل ح�شن.

عنوانه: يتيم �شنتر، فيز 1، الطابق ال�شاد�س، المنامة.

المدعى عليه الخام�س: مزمل ذو الفقار مالك.

عنوانه: فيال 27، طريق 2056، مجمع 520،  بلدية 1179 فواز قاردن، باربار.

المدعى عليه ال�شاد�س: عبا�س �شيد علي اإبراهيم مح�شن.

عنوانه: فيال 2660، طريق 4095، مجمع 540، مملكة البحرين.

المدعى عليه ال�شابع: محمد اأحمد الع�شفور.

عنوانه: مبنى 1389، طريق 7521، مجمع 575 الجنبية.

قرار تشكيل هيئة تسوية النزاع رقم )1٢/ل٤٠( لسنة ٢٠٢٠

ُت�شّكل هيئة ت�شوية النزاع يف الدعوى رقم 2019/39/غرفة من ال�شادة التالية اأ�شمائهم:

1. القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعاّل )رئي�ًشا(.

اإعالنات من غرفة البحرين لت�شوية املنازعات
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2. القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شًوا(.

3. الأ�شتاذ محمد اأ�شامة عبدالجواد )ع�شًوا(.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهما الأول واخلام�س املذكورين اآنفًا بقرار 

ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع ومبوعد ح�شور جل�شة اأمام الهيئة بتاريخ 23 يوليو 2020 عند ال�شاعة 

12 ظهًرا، واملقرر عقدها مبقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 1، الطابق 

الثالث، مبنى 247، �شارع  1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل 

بالقرا مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

       

مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�شوية املنازعات
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رقم الدعوى رقم: 2020/9 /غرفة

اإعالن بالئحة دعوى وموعد ح�شور اجتماع اإدارة الدعوى

المدعـــي: بنـــك البحرين وال�شرق الأو�شط )�ـــس.م.ب(، وكيلتاه المحاميـــة زينات عبدالرحمن 

المن�شوري والمحامية اأمل عدنان الع�شيري.

عنوانهما: مكتب 3303، الطابق 33، يونايتد تاور 316، طريق 4609، بحرين باي 346، المنامة، 

مملكة البحرين.

المدعى عليها الأولى: �شركة ال�شواري القاب�شة �س.م.ك.  

عنوانهـــا: مكتـــب رقم 2، الـــدور الخام�س، بـــرج الدروازة 51، �شـــارع مبارك الكبيـــر، محافظة 

الكويت، دولة الكويت.

المدعى عليها الثانية: �شركة الفوار�س القاب�شة �س.م.ك.

عنوانها: برج الدروازة 51، �شارع مبارك الكبير، محافظة الكويت، دولة الكويت.

المدعى عليها الثالثة: �شركة لوت�س لال�شتثمار والتنمية العقارية �س.م.م.

عنوانهـــا: 1085 �شارع كورني�س النيل، الدور الأر�شي، جاردن �شتي، ق�شم ق�شر النيل، القاهرة، 

جمهورية م�شر العربية.

المدعى عليها الرابعة: �شركة لوت�س لمراكز الت�شويق �س.م.م.

عنوانها: 1085 �شارع كورني�س النيل، جاردن �شيتي ق�شم ق�شر النيل، القاهرة، جمهورية م�شر 

العربية.

المدعى عليه الخام�س: عبداهلل على الخليفة ال�شباح.             

عنوانـــه: منـــزل رقم 29، �شـــارع 11، قطعة 1، �شاحية عبداهلل ال�شالـــم، محافظة الكويت، دولة 

الكويت. 

المدعى عليه ال�شاد�س: طارق اإبراهيم عبدالوهاب الفار�س.

عنوانـــه: منزل 47، �شـــارع عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان، قطعـــة 1، �شاحية عبداهلل ال�شالم، 

محافظة الكويت، دولة الكويت.                             

المدعى عليه ال�شابع: مجيد من�شور ال�شراف.   

عنوانه: منزل 21، جادة 4، القطعة 10، منطقة بيان، محافظة حولي، دولة الكويت.   

المدعى عليه الثامن: ول�شون �شاوؤول بنجامين.

اآخـــر عنـــوان معلـــوم: منـــزل 31، �شارع ال�شيد محمـــد ال�شيد عمر، القطعـــة 11، الجابرية، دولة 

الكويت.

الطلبات في الدعوى: 

اإلـــزام المدعـــى عليهم مـــن الأولى حتـــى الثامن بالت�شامـــن والت�شامم فيمـــا بينهم ب�شداد   .1
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مبلـــغ مقـــداره 6،532،748 دولرًا اأمريكيًا )�شتة مالييـــن وخم�شمائة واإثنـــان وثالثون األًفا 

و�شبعمائـــة ثمانيـــة واأربعون دولرًا اأمريكيـــًا( اأو ما يعادلها بالدينـــار البحريني ويعادل مبلغ 

2،456،313/248 دينـــارًا )اثنـــان مليـــون واأربعمائة و�شتة وخم�شون األفـــًا وثالثمائة وثالثة 

ع�شر دينارًا ومائتان ثمانية واأربعون فل�شًا(.

اإلـــزام المدعـــى عليهم مـــن الأولى حتـــى ال�شابع بالت�شامـــن والت�شامم فيمـــا بينهم ب�شداد   .2

الفائـــدة التجارية بن�شبة 10% �شنويًا من تاريخ ا�شتحقاق كل دفعة من دفعات ال�شداد ح�شب 

الثابت بعقد التعديل الموؤرخ في 2016/1/4، وعلى النحو التالي:

م�شتحق في 30 يونيو 2016. اأمريكي  دولر  مليون  	•
في 31 دي�شمبر 2016. م�شتحق  اأمريكي  دولر  مليون  اثنان  	•

و�شبعمائة  األفًا  وثالثون  واإثنان  وخم�شمائة  اأمريكيًا )ثالثة ماليين  دولرًا   3،532،748 	•
ثمانية واأربعون دولرًا اأمريكيًا( م�شتحق في 20 يونيو 2017. 

وفي جميـــع الأحوال اإلـــزام المدعى عليهم بالت�شامـــن والت�شامم بالر�شـــوم والم�شروفات   .3

ومقابل اأتعاب المحاماة.

بطلبات لئحة  اآنفًا،  املذكور  الثامن  عليه  للمدعى  املنازعات  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 

الدعوى وموعد ح�شور اجتماع اإدارة الدعوى املقرر عقده عند ال�شاعة ال�شاعة 12:00 ظهر يوم 

الأحد املوافق 19 يوليو 2020، وذلك مبقر الغرفة وعنوانها: بناية البارك بالزا، الطابق الثالث، 

مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحرين، وذلك عماًل بالقرار 

رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها الغرفة مبوجب 

الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

   مدير الدعوى

لدى غرفة البحرين لت�شوية املنازعات
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

  

اإعالن رقم )408( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 

جعفر عبدالروؤوف فردان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز الفردان العقاري(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 14180-2، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

عبدالروؤوف  جعفر  عبداهلل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال 

فردان، وعبدالحميد اإبراهيم علي الفردان.

اإعالن رقم )409( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ماريا باز البيتوز 

القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ال�شيارات(،  ا�شم )دازل لقطع غيار  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مورونج، مالكة 

54963-5، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 IRFAN ABDUL و ،ANWAR AMIR SHAIKH :مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، واإدخال كل من

SATTAR NADAF، و SATTAR MEHBOOB NADAF ، �شركاء مع المالكة في ال�شركة.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )410( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل موؤ�ش�شة فردية

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 



العدد: 3480 – الخميس 16 يوليو 2020

159

رقم 1-91965،  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الأزياء  لت�شميم  ا�شم )مطر  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ هند علي اأحمد 

مطر، ومبا�شرتها متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )411( ل�شنة 2020 

ب�شاأن اإدراج موؤ�ش�شة فردية

ب�شركة ال�شخ�س الواحد لنف�س املالك

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالهادي 

نبيل محمد ح�شن خليل دواني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بيهادي للتنظيفات( الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 104637، اإدراج الموؤ�ش�شة ب�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )بوك�س اإت للمطاعم �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 76546 والمملوكة للمالك نف�شه.

اإعالن رقم )412( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإ�شماعيل 

خليل اإبراهيم �شليبيخ، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اإ�س بي �شي للتجارة(، الم�شجلة بموجب القيد 

بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  و13   10 الفرعين  تحويل  طالبا   ،101622 رقم 

وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإ�شماعيل خليل اإبراهيم �شليبيخ، 

و  ،SURESH PEZHUMKATTIL KRISHNAN KUTTY و   ،MUHAMMAD PUNATHIL MEETHAL و 

 MIYAS و ،MUFEED MANNATHANKANDY و ،IRSHAD MOHAMMED RASHEEDو ،SAJIN PILLAI

.RANJITH EDAYADIYIL و ،KADUVANA KUNNATH

اإعالن رقم )413( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ت�شامن 

 

ال�شركة  مالكو  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شالون ماهين �شتار للرجال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال مقدره 1،000  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوني  ال�شكل  تغيير  128191، طالبين 

.RANI KADIR MIAH و ، ABDULLAH ABDUL KADIR :األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من(
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اإعالن رقم )414( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

لينا  بورتا  اإليه كونم  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

�شتي�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اتكون بحرين �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

123241-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 SOMAو ،KUNNUMPURATH LEENA SATISH :مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.RAJAN THAROL

اإعالن رقم )415( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه فيجي �شندردا�س 

�شيوارام باتيا، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بياباني جال�س �شولو�شن�س(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 71241، طالبًا تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

 AFZALUNNISAو ،YASEEN ALI SOOFI1    :مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

 .NOOR

اإعالن رقم )416( ل�شنة 2020

ب�شاأن حل �شركة املوؤيد جيمربز كوربوريت �شلو�شنز ذ�م�م

واإدماجها مع �شركة املوؤيد جيمربز لال�شت�شارات ذ�م�م    

 

ال�شركة  ك  ُمالَّ اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

)الموؤيد  �شركة  حل  ذ.م.م(، طالبة  لال�شت�شارات  جيمبرز  )الموؤيد  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

جيمبرز كوربوريت �شلو�شنز ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 81784، واإدماجها مع �شركة )الموؤيد جيمبرز 

الحقوق  كافة  انتقال  من  ذلك  على  يترتب  وما   75752 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  لال�شت�شارات 

واللتزامات التي على ال�شركة المدَمجة اإلى �شركة الموؤيد جيمبرز لال�شت�شارات ذ.م.م.

رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )417( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فخرية 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  بوتيك(،  )اإن�شي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  عبداهلل،  ح�شن  علي 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،23724

مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شلمان محمد �شلمان ال�شائغ، وفخرية علي 

ح�شن عبداهلل، وعلي �شلمان محمد �شلمان ال�شائغ. 

 

اإعالن رقم )418( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )الم�شت�شفى الألماني للعظام ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  71042، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم �شركة )جي اإم �شي بي ذ.م.م(.      

اإعالن رقم )419( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

مجيد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

بموجب  الم�شجلة  الح�شالة(،  )برادات  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  علي،  عبداهلل  علي  اإبراهيم 

القيد رقم 71624، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مخبز الكعكة ال�شاخنة( اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

مجيد اإبراهيم علي عبداهلل علي، ونو�شير اأحمد مافيدا كاندي.    

اإعالن رقم )420( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

نعيم  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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عبدول، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شوزا �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 107970، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 500 

)خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  نعيم عبدول، ون�شاأت خان.  

اإعالن رقم )421( ل�شنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

لالأثاث(،  زينة  )معر�س  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  ح�شين،  اأحمد  عيد  ح�شين  علياء 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 54756، طالبة تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة والم�شمى )ال�شالم بحرين لخدمات 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني،  التنظيفات( 

             .SHIJU GOPALAN و ،ANOOP KOTTARATHIL وت�شجل با�شم كل من: علياء ح�شين عيد اأحمد ح�شين، و
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ا�شتدراك

ن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3479( ال�شادر بتاريخ 9 يوليو 2020، قرار وزير 

اأنواع  بع�س  ت�شدير  حظر  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )78( رقم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة 

 ”PFF3-Face  « منه    )2( البند  الأوىل  املادة  يف  جاء  وقد  الطبية،  الوجه  كمامات 

.")FFP3( Filtering Face Pieces 3("  »وال�شحيح هو

لذا لزم التنويه.


