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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قرار رقم  ( )57ل�سنة 2020
ب�ش�أن تعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت جلمعية البحرين للجودة
وزير العمل والتنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 1989وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )17ل�سنة  1999ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل جمعية البحرين للجودة،
وعلى النظام الأ�سا�سي جلمعية البحرين للجودة،
وا�ستناد ًا �إىل مذكرة �إدارة دعم املنظمات الأهلية امل�ؤرخة يف  2020/9/23والثابتة فيها
خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد ( )46 ،39 ،38 ،33 ،32من املر�سوم بقانون رقم ()21
ل�سنة  ،1989وعدم ع ْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س �إدارة
للجمعية،
وعم ًال بن�ص املادة ( )23من املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989امل�شار �إليه،
و�ضمان ًا ُ
حل ْـ�سـن �سري العمل بجمعية البحرين للجودة،
وبنا ًء على ع ْر�ض الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة ()1

يع َّيـن جمل�س �إدارة م�ؤقت جلمعية البحرين للجودة ملدة ثمانية �أ�شهر ،برئا�سة ال�سيدة /هيا
حممد الرويعي ،و ع�ضوية ٍّ
كل من:
 -1حمد مبارك بحر.
 -2عالء يو�سف بودالمة.
 -3عبدالرحمن ح�سن بوجيري.
 -4مريم عبداهلل جا�سم علي بومطيع.
 -5زينب �صالح ح�سن.
 -6جابر علي رم�ضان.
� -7سمية �سرور الفالح.
 -8عاي�شة في�صل عبدالعزيز المرباطي.
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مادة ()2

تكون للمجل�س امل�ؤقت االخت�صا�صات املق َّررة ملجل�س الإدارة ِو ْفـق ًا لأحكام قانون اجلمعيات
والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989والنظام الأ�سا�سي للجمعية.

مادة ()3

على القائمني بالعمل يف اجلمعية �أن يبادروا بت�سليم جمل�س الإدارة امل�ؤقت جميع �أموال
اجلمعية و�سجالتها ودفاترها وم�ستنداتها.

مادة ()4

مف�صـ ًال يق َّدم لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ب�ش�أن
ُيـ ِعـ ُّد جمل�س الإدارة امل�ؤقت تقرير ًا َّ
مت�ضمـن ًا �أمورها املالية خالل العامني املا�ضيني ،ومقرتحاته لإ�صالحها وتطوير
�أو�ضاع اجلمعية،
ِّ
وتنظيم العمل بها ِو ْفـق ًا لأحكام القانون والنظام الأ�سا�سي امل�شار �إليهما ،وذلك خالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة ()5

يدعو جمل�س الإدارة امل�ؤقت اجلمعية العمومية �إىل اجتماع ُيـع َقـد قبل انتهاء املدة املح َّددة
باملادة رقم ( )1من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة ،ويعر�ض عليها تقرير ًا
مف�صـ ًال عن حالة اجلمعية .وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�سة ذاتها
َّ
بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�صة برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة ِو ْفـق ًا لأحكام القانون والنظام
الأ�سا�سي امل�شار �إليهما.

مادة ()6

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة
الر�سمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان
�صدر بتاريخ� 6 :صفـ ـ ـ ـ ــر 1442هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق� 23 :سبتمبر 2020م

