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وزارة التنمية الجتماعية

قرار رقم )1( ل�سنة 2011

باإ�سدار الائحة التنفيذية للقانون

رقم )58( ل�سنة 2009ب�ساأن حقوق الم�سنين

وزيرة التنمية الجتماعية:

    بعد الطالع على القانون رقم)58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق الم�شنين،

    وبناًء على عر�س وكيل وزارة التنمية الجتماعية،

قرر الأتي:

المادة الأولى

الم�شنين  حقوق  2009ب�شاأن  ل�شنة   )58( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 

المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

    ُين�شر هذا القرار والالئحة المرافقة له في الجريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم التالي 

لتاريخ الن�شر .

وزيرة الت���ن��مي���ة الجت��ماعي����ة

د.فاطمة بنت محمد البلو�سي

�شدر في: 5 �شفر 1432هـ

الموافــق: 9 يناير 2011 م
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الائحة التنفيذية للقانون 

رقم )58( ل�سنة 2009 ب�ساأن حقوق الم�سنين

مادة)1(

كل  قرين  المبينة  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة  اأحكام هذه  تطبيق  في 

منها ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الجتماعية.

الوزير:  وزير التنمية الجتماعية.

اإدارة المنظمات: اإدارة المنظمات الأهلية بالوزارة.

اإدارة الرعاية: اإدارة الرعاية الجتماعية بالوزارة.

الالزمة  الخدمات  وتقديم  الم�شنين  رعاية  اأو  باإيواء  المعنية  الخا�شة  الموؤ�ش�شة  الموؤ�س�سة: 

لهم.

مادة)2(

البرامج  وتنفيذ  اإعــداد  على  للم�شنين  الوطنية  اللجنة  مع  بالتن�شيق  الرعاية  اإدارة  تعمل 

والم�شاريع التي تكفل تحقيق الرعاية الالزمة للم�شن وتح�شين حياته واندماجه في المجتمع، 

ومنها:

والعطاء  الإنتاج  في  الم�شاهمة  وت�شجيعه على  المجتمع  في  الم�شن  اإدماج  وم�شاريع  برامج   -1

وال�شتفادة من خبراته وقدراته.

التي  وال�شعوبات  الم�شن  واحتياجات  بحقوق  والمجتمع  الأ�شرة  لتوعية  اإعالمية  برامج   -2

وحمايته  المجتمع  في  اندماجه  يكفل  بما  المجتمع،  في  اأو  الأ�شرة  داخــل  �شواء  يواجهها 

ورفاهيته.

اأ�شكال التمييز والإق�شاء التي يالقيها الم�شن  3- برامج وم�شاريع ت�شهم في الت�شدي لجميع 

في الو�شط العائلي والجتماعي.

4- برامج لتوعية الم�شن بحقوقه وتمكينه من ممار�شتها والنتفاع بها.  

5- التن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة لبناء قاعدة معلومات وبيانات واإح�شاءات حول 

الم�شنين.

للرعاية  تلقيه  ومــدى  الم�شن  اأو�ــشــاع  على  للوقوف  والدرا�شات  البحوث  اإجــراء  ت�شجيع   -6

والخدمات المطلوبة.
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مادة )3(

اإل  اإن�شاء وت�شغيل موؤ�ش�شة خا�شة لرعاية الم�شنين  اأو اعتباري  ل يجوز لأي �شخ�س طبيعي 

هذه  في  الــواردة  وال�شروط  لالأحكام  طبقًا  الــوزارة  من  بذلك  ترخي�س  على  الح�شول  بعد 

الالئحة.

مادة )4(

لذلك،  المعد  للنموذج  وفقًا  المنظمات  اإدارة  اإلــى  الترخي�س  على  الح�شول  طلب  يقدم 

ويرفق بالطلب ال�شهادات والم�شتندات التي تدعمه.

الترخي�س  طالب  ويعطى  مت�شل�شلة،  باأرقام  الطلبات  هذه  لقيد  �شجاًل  المنظمات  اإدارة  وتعد 

اإي�شاًل با�شتالم الطلب ومرفقاته.

مادة )5(

ي�شترط في طالب الترخي�س ما يلي:-

�شده  ت�شدر  ولم  وال�شلوك  ال�شيرة  ح�شن  الأهلية  كامل  يكون  اأن  طبيعيًا  �شخ�شًا  كان  اإذا  اأ- 

اأحكام في اأية جريمة مخلة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة.

ب- اأن تتوافر لديه الإمكانيات المالية لإن�شاء وت�شغيل الموؤ�ش�شة.

على  والقدرة  لت�شغيلها  المخ�ش�شة  والمبالغ  الموؤ�ش�شة  تمويل  م�شدر  الطلب  في  يبين  اأن  ج- 

ا�شتمرارية تمويلها.

د- اأن يدير الموؤ�ش�شة بنف�شه اأو عن طريق مدير يعينه، بحيث تتوافر فيه ال�شروط المن�شو�س 

عليها في البند )3( من المادة )6( من هذه الالئحة.

مادة )6(

والموا�شفات  ال�شتراطات  فيها  تتوافر  اأن  الموؤ�ش�شة  وت�شغيل  باإن�شاء  للترخي�س  ي�شترط 

الالزمة لتحقيق اأغرا�شها وعلى الأخ�س الأمور التالية:

1- اأن يكون لها مبنى م�شتقل، وي�شترط في المبنى اأن يكون م�شتوفيًا لكافة ال�شروط ال�شحية 

التراخي�س  على  والح�شول  المخت�شة،  الجهات  تتطلبها  التي  ال�شالمة  وا�شتراطات 

والموافقات من الجهات المخت�شة وتقديمها اإلى اإدارة المنظمات.

2- اأن تتوافر فيها المعايير وال�شتراطات والخدمات التي تحددها اإدارة الرعاية.

ــة  والإداري الفنية  الأعمال  جميع  عن  م�شئوًل  يكون  الــذي  الموؤ�ش�شة  مدير  في  تتوافر  اأن   -3

والإ�شرافية ال�شروط التالية:
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العربية  الجن�شيات  تعيينه من  الجن�شية، وفي حال تعذر ذلك يمكن  اأن يكون بحريني  اأ- 

فاإذا لم يوجد فمن الجن�شيات الأخرى.

ب- اأن يكون كامل الأهلية ح�شن ال�شيرة وال�شلوك ولم ت�شدر �شده اأحكام في اأية جريمة 

مخلة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة.

ج- اأن يكون حا�شاًل على موؤهل جامعي في مجال الرعاية اأو الخدمة الجتماعية اأو علم 

النف�س مع خبرة �شابقة ل تقل عن �شنتين في ذات المجال.

الوظائف  تحديد  ويجب  الموؤهلين،  البحرينيين  الموؤ�ش�شة من  في  العاملون  يكون  اأن  يجب   -4

ومقدارها  رواتبهم  م�شادر  وتحديد  تعيينهم  وكيفية  لها  الالزمة  والموؤهالت  المطلوبة 

وطريقة �شرفها، ويجوز في حال تعذر توظيف البحرينيين اأن يتم تعيين الراغبين في العمل 

بعد  وذلــك  الأحكام،  نف�س  وفق  الأجنبية  الجن�شيات  من  ثم  اأوًل  العربية  الجن�شيات  من 

ا�شتطالع راأي اإدارة الرعاية.

مادة)7(

ي�شترط لقبول الم�شن في الموؤ�ش�شة وبقائه بها ما يلي:

اأ- اأن يتم قبوله بناًء على رغبته وبطلب كتابي موقع منه، مع وجوب التاأكد من اأهليته.

اأو من يتولى  اأ�شرته  اأو عدم رغبة  اأو الرعاية ب�شبب رف�س  األ يكون قدومه وطلبه لالإيواء  ب- 

اأمر رعايته، وفي هذه الحالة يجب على الموؤ�ش�شة اإبالغ اإدارة الرعاية بذلك.

يجوز  ل  وموافقته،  باإرادته  الموؤ�ش�شة  في  الم�شن  قبول  فيها  يتم  التي  الحالت  غير  في  ج- 

قانونًا  يمثله  ممن  موافقة  اأو  ــوزارة  ال من  بقرار  اإل  بها  بقائه  اأو  الم�شن  قبول  للموؤ�ش�شة 

بالتن�شيق مع اإدارة الرعاية.

قد  التي  المعدية  الأمرا�س  من  وخلوه  ال�شحية  حالته  من  للتاأكد  له  طبي  فح�س  اإجــراء  د- 

ت�شكل خطرًا عليه اأو على بقية الم�شنين في الموؤ�ش�شة.

مادة)8(

على كل اأ�شرة م�شن ترى اأنها غير قادرة على اإيوائه اأو رعايته لأ�شباب قاهرة وجدية، وترى 

اأن بقاءه لديها ي�شكل خطرًا عليه اأو على حياته، التقدم اإلى اإدارة الرعاية بطلب توفير الإيواء 

هذه  وجــود  من  للتاأكد  والم�شن  الأ�شرة  عن  بحث  باإجراء  الرعاية  اإدارة  لتقوم  له  والرعاية 

اإلى  الم�شن  بتحويل  قــرارًا  الوزير  ي�شدر  اأن  على  ال�شاأن،  بهذا  تو�شيتها  واإ�شدار  الأ�شباب 

الموؤ�ش�شة اأو اإلى اأ�شرة بديلة اأخرى. 
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مادة)9(

وتقاريره  عنه  الأ�شا�شية  البيانات  يت�شمن  له  ملف  فتح  للم�شن  قبولها  عند  الموؤ�ش�شة  على 

اأو  المراكز  اأو  الم�شت�شفيات  اأحد  مع  بالتن�شيق  له  الطبي  الفح�س  واإجراء  وجدت،  اإن  الطبية 

العيادات الطبية المخت�شة، واإجراء البحث الجتماعي عنه. 

مادة )10(

الم�شنين  رعاية  يتولى  ممر�س  اليومية  ت�شغيلها  فترة  وطوال  الموؤ�ش�شة  في  يتوافر  اأن  يجب 

في  وتحفظ  دوري،  طبي  لفح�س  الم�شنون  يخ�شع  اأن  يجب  كما  لهم،  العالج  وتقديم  �شحيًا 

ملفاتهم التقارير والفحو�شات الطبية التي اأجريت لهم .

مادة)11(

بالبيانات  وتزويدها  بذلك  الرعاية  اإدارة  اإبــالغ  فيها  الم�شن  قبول  يتم  موؤ�ش�شة  كل  على 

الخا�شة بالم�شن واأ�شباب قدومه وقبوله في الموؤ�ش�شة.

مادة)12(

الخروج  على  اإجباره  اأو  الرعاية  اأو  الإيواء  موؤ�ش�شة  في  الإقامة  على  الم�شن  اإجبار  يجوز  ل 

�شالمته  اأو  حياته  على  خطرًا  ي�شكل  الموؤ�ش�شة  من  خروجه  اأن  تبين  اإذا  ما  حالة  وفي  منها، 

فعليها اإبالغ اإدارة الرعاية بذلك فورًا لتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته.

مادة)13(

الالئحة  تت�شمن  اأن  تنظمان عملها، على  مالية  ولئحة  اإدارية  للموؤ�ش�شة لئحة  يكون  اأن  يجب 

التي  اليوائية  اأو  الرعائية  والخدمات  الم�شن  وقبول  ا�شتقبال  اإجــراءات  خا�س  بوجه  الإداريــة 

تقدم له والقوى العاملة التي تدير الموؤ�ش�شة ومهامهم، على اأن تعتمد الالئحة الإدارية من قبل 

اإدارة الرعاية. كما يجب اأن يكون للموؤ�ش�شة ح�شاب مالي م�شتقل. 

 مادة)14(

على الموؤ�ش�شة الح�شول على اإذن م�شبق من اإدارة المنظمات لقبول اأية هبات اأو و�شايا اأو 

تبرعات.

مادة)15(

طلب  على  بناًء  مماثلة  اأخرى  لمدد  للتجديد  قابلة  �شنتين  للموؤ�ش�شة  الترخي�س  مدة  تكون 

يقدم اإلى اإدارة المنظمات قبل انتهاء الترخي�س ب�شهر على الأقل.

وي�شترط الح�شول على موافقة اإدارة الرعاية في حالة اإجراء اأي تغيير في نظام الموؤ�ش�شة 
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اأو  اإدارة المنظمات في حالة تغيير مقر الموؤ�ش�شة  )الالئحة الإدارية( والح�شول على موافقة 

نقل مقرها اأو فتح فرع لها.

مادة)16(

الوزارة،  تحددها  التي  عنها  الأ�شا�شية  البيانات  تت�شمن  ترخي�س  �شهادة  الموؤ�ش�شة  ُتمنح 

وتلتزم الموؤ�ش�شة بو�شع �شهادة الترخي�س في مكان ظاهر في مبنى الموؤ�ش�شة.                                    

مادة)17(

تعامل جميع الإجراءات الخا�شة بالم�شن وملفه ب�شرية، ول تزود اأي جهة بمعلومات اأو ت�شلم 

لها تقارير اأو م�شتندات اأو بيانات عنه اإل بموافقة كتابية من الوزارة.

مادة)18(

الغير  مع  تعامالتها  وكذلك  بالموؤ�ش�شة  الخا�شة  المرا�شالت  جميع  تت�شمن  اأن  يجب 

ون�شاطاتها ب�شكل عام ما ي�شير اإلى ا�شم ال�شخ�س الموؤ�ش�س لها وتبعيتها له.

مادة)19(

يلتزم �شاحب الموؤ�ش�شة بتقديم تقرير مالي �شنوي لإدارة المنظمات عن الموؤ�ش�شة معد من 

قبل مدقق خارجي معتمد.

ماده )20(

اإدارة الرعاية اأعمال الرقابة على الموؤ�ش�شة، ولها القيام بزيارات دورية للتحقق من  تتولى 

ح�شول الم�شن على خدمات الرعاية المطلوبة والتزام الموؤ�ش�شة باأحكام هذه الالئحة،  ولها 

على الأخ�س:

1- الطالع على تجهيزات الموؤ�ش�شة والخدمات التي يتم تقديمها للم�شن.

ن�شخ  والح�شول على  الموؤ�ش�شة  في  الموجودة  والتقارير  والك�شوفات  الملفات  الطالع على   -2

منها.

3- التحقق من هوية وموؤهالت الطاقم الذي يدير الموؤ�ش�شة وطرح الأ�شئلة عليهم وال�شتف�شار 

منهم عن مهامهم.

4- اللتقاء بالم�شنين والتاأكد من تلقيهم الخدمات والرعاية المطلوبة.

بالمالحظات والمخالفات  بيانًا  اأن تت�شمن  للموؤ�ش�شة على  الزيارات  ب�شاأن  التقارير  اإعداد   -5

الموجودة والتو�شيات المقترحة ب�شاأنها. 

التي  والخدمات  التجهيزات  ب�شاأن  الموؤ�ش�شة  على  للقائمين  والإر�شادات  التعليمات  اإ�شدار   -6

تقدم فيها والبرامج المعدة للم�شن.
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مادة)21(

المطلوبة  والم�شتندات  المعلومات  وتوفير  الت�شهيالت  كافة  تقديم  الموؤ�ش�شة  م�شئولي  على 

لموظفي اإدارة الرعاية واإدارة المنظمات للقيام بمهامهم.

مادة)22(

من  كتابية  موافقة  على  الح�شول  بعد  اإل  لخدماتها  ر�شومًا  تتقا�شى  اأن  للموؤ�ش�شة  يجوز  ل 

الوزارة، كما يجب عليها اأخذ موافقة اإدارة الرعاية في حالة رغبتها زيادة الر�شوم.

مادة)23(

بعد  اإل  للغير  التنازل عنه  الموؤ�ش�شة �شخ�شي، ل يجوز  وت�شغيل  باإن�شاء  ال�شادر  الترخي�س 

الح�شول على موافقة من الوزارة.

مادة)24(

المنظمات،  اإدارة  اإلى  يقدم  طلب  على  بناًء  الترخي�س  اإلغاء  الموؤ�ش�شة  ترخي�س  ل�شاحب 

على اأن ل تتوقف الموؤ�ش�شة عن الخدمات التي تقدمها للم�شنين لديها حتى يتم توفير موؤ�ش�شة 

اأخرى لهم.

ماد)25(

لها،  م�شفيًا  الوزارة  وُتعين  الر�شمية،  الجريدة  في  للموؤ�ش�شة  الترخي�س  اإلغاء  قرار  ُين�شر 

ويتحمل �شاحب الموؤ�ش�شة م�شاريف اأعمال الت�شفية.

مادة)26(

المن�شو�س  الترخي�س  واأحكام  �شروط  من  �شرط  اأو  لأي حكم  الموؤ�ش�شة  مخالفة  حالة  في 

اأ�شباب  اإزالــة  و  بوقف  اإخطارها  يتم  الــقــرار،  هــذا  في  اأو  الم�شنين  حقوق  قانون  في  عليها 

اإ�شدار  للوزير  يكون  اإخطارها،  تاريخ  من  اأيام  ع�شرة  خالل  بذلك  تلتزم  لم  فاإذا  المخالفة، 

الموؤ�ش�شة  اأو غلق  الوزارة لمدة ل تجاوز ثالثة ا�شهر  اإدارة  الموؤ�ش�شة تحت  قرار م�شبب بو�شع 

اأن يطعن  ال�شاأن  اإلغاء الترخي�س بح�شب الأحوال. ويحق ل�شاحب  اأو  اأ�شهر  اإداريًا لمدة ثالثة 

في القرار اأمام المحكمة المخت�شة خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار.


