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وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم ( )64ل�سنة 2010
ب�ش�أن �شروط و�إجراءات الترخي�ص ب�إن�شاء وت�شغيل
مراكز ومعاهد الت�أهيل ودور الرعاية والإيواء
والور�ش الخا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )74ل�سنة  2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل المعاقين،
وعلى القرار رقم ( )25ل�سنة  2008ب�ش�أن �شروط القبول بمراكز ومعاهد الت�أهيل ودور
الرعاية والإيواء والور�ش الخا�صة بالمعاقين،
وعلى القرار رقم ( )26ل�سنة  2008ب�ش�أن �شروط و�إج��راءات الترخي�ص ب�إن�شاء وت�شغيل
مراكز ومعاهد الت�أهيل ودور الرعاية والإيواء والور�ش الخا�صة بالمعاقين،
وعلى القرار رقم (  ) 50ل�سنة  2010ب�إن�شاء وت�شكيل لجنة تقييم الإعاقة ,
وبعد موافقة اللجنة العليا لرعاية �شئون المعاقين،

قرر الآتي:
مادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ،ما لم يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
الوزارة :وزارة التنمية االجتماعية.
الوزير :وزير التنمية االجتماعية.
�إدارة المنظمات � :إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة .
�إدارة الت�أهيل� :إدارة الت�أهيل االجتماعي بالوزارة.
المن�ش�أة :مراكز ومعاهد الت�أهيل ودور الرعاية والإي��واء والور�ش الخا�صة بالأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة المرخ�ص لها وفق ًا لهذا القرار .
المرخ�ص له :هو كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري منح له ترخي�ص ب�إن�شاء وت�شغيل من�ش�أة.

مادة ()2

فيما عدا مراكز ومعاهد الت�أهيل ودور الرعاية والإيواء والور�ش الخا�صة بالأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة والتي تن�شئها الوزارة  ،ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �إن�شاء وت�شغيل من�ش�أة
�إال بعد الح�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة.
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ي�شترط في طالب الترخي�ص ما يلي:

مادة ()3

�أو ًال� :إذا كان �شخ�صاً طبيعياً:

� -1أن ال يقل عمره عن � 25سنة.
� -2أن يكون كامل الأهلية ولم ت�صدر �ضده �أحكام نهائية في جناية �أو جنحة مخلة بال�شرف �أو
الأمانة �أو الآداب العامة ما لم يكن قد ُر َّد �إليه اعتباره.
� -3أن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل �إن�شاء وت�شغيل المن�ش�أة وفق ًا لما تقرره الوزارة.
و�أن يبين في الطلب م�صدر تمويل المن�ش�أة والمبلغ المخ�ص�ص لت�شغيلها والقدرة على
ا�ستمرارية تمويلها.
� -4أن يدير المن�ش�أة بنف�سه �أو عن طريق مدير يعينه بحيث تتوافر فيه – �أو فيمن يعينـه –
ال�شروط المن�صو�ص عليها في البند ( )3من المادة ( )4من هذا القرار.

ثانياً� :إذا كان �شخ�صاً اعتبارياً:

� -1أن يكون له مدير م�سئول يمثله �أمام الغير بحيث تتوافر فيه ال�شروط المن�صو�ص عليها في
البند ( )3من المادة ( )4من هذا القرار.
� -2أن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل �إن�شاء وت�شغيل المن�ش�أة وفق ًا لما تقرره الوزارة ،
و�أن يبين في الطلب م�صدر تمويل المن�ش�أة والمبلغ المخ�ص�ص لت�شغيلها والقدرة على
ا�ستمرارية تمويلها.
 -3تقديم ما يفيد موافقة الجهة الم�سجل بها .

مادة ()4

ي�شترط لإن�شاء وت�شغيل من�ش�أة �أن تتوافر فيها اال�شتراطات والموا�صفات التي تحقق
�أغرا�ضها وعلى الأخ�ص ما يلي :
� -1أن يكون لها مبنى م�ستقل ،على �أن يكون م�ستوفي ًا لل�شروط ال�صحية وا�شتراطات ال�سالمة
التي تتطلبها الجهات المخت�صة  ،مع تقديم ما يفيد موافقة تلك الجهات .
 -2تقديم هيكل وظيفي ب�إدارة المن�ش�أة.
� -3أن يكون لها مدير م�سئول عن جميع الأعمال الفنية والإداري��ة والإ�شرافية ،بحيث تتوافر
فيه ال�شروط التالية :
�أ� -أن يكون بحريني الجن�سية ،وفي حال تعذر ذلك يمكن تعيينه من الجن�سيات العربية
ف�إذا لم يوجد فمن الجن�سيات الأخرى.

21

22

العدد - 2983 :الخميس  20يناير 2011

ب� -أن يكون كامل الأهلية لم ت�صدر �ضده �أحكام نهائية في جريمة مخلة بال�شرف �أو
الأمانة �أو الآداب العامة ما لم يكن قد ُر َّد �إليه اعتباره .
ج� -أن يكون حا�ص ًال على م�ؤهل جامعي ذي عالقة بالن�شاط المطلوب مع خبرة ال تقل عن
�سنتين في ذات المجال.
 -4يجب �أن يكون العاملون والموظفون في المن�ش�أة من البحرينيين الم�ؤهلين ،ويجب تحديد
الوظائف المطلوبة والم�ؤهالت الالزمة لها وكيفية تعيين الموظفين وتحديد م�صادر
رواتبهم ومقدارها ،ويجوز في حال تعذر توظيف البحرينيين �أن يتم تعيين الراغبين في
العمل من الجن�سيات العربية �أو ًال ثم من الجن�سيات الأجنبية وفق نف�س الأحكام وذلك بعد
�أخذ موافقة الوزارة.

مادة ()5

يقدم طلب الترخي�ص �إلى �إدارة المنظمات وفق ًا للنموذج المعد لذلك ،ويرفق بالطلب
ال�شهادات والم�ستندات التي تدعمه .
وتعد �إدارة المنظمات �سج ًال لقيد هذه الطلبات ب�أرقام مت�سل�سلة ،ويعطى طالب الترخي�ص
�إي�صا ًال بتاريخ تقديم الطلب.
وتتولى �إدارة المنظمات �إجراءات الترخي�ص والإ�شهار للمن�ش�أة.

مادة ()6

تتولى �إدارة الت�أهيل تقديم الر�أي الفني في مبنى المن�ش�أة وفي المناهج والخدمات الخا�صة
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفي الطاقم الفني الذي تحتاجه المن�ش�أة وم�ؤهالتهم المطلوبة.

مادة ()7

يخطر مقدم طلب الترخي�ص بموافقة �أو رف�ض الوزارة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقديم
الطلب ،ويعتبر عدم الرد في المدة المحددة بمثابة رف�ض �ضمني لطلب الترخي�ص.
ويجوز لمن رف�ض طلبه �أن يتقدم بتظلم للوزير خالل �شهر من تاريخ �إ�شعاره برف�ض الطلب،
ويبت في التظلم خالل �شهر من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم الرد على التظلم خالل هذه المدة
بمثابة رف�ض �ضمني له.

مادة ()8

تكون مدة الترخي�ص �سنتين قابلة للتجديد بنا ًء على طلب يقدم �إلى �إدارة المنظمات قبل
انتهاء الترخي�ص ب�شهرين على الأقل.
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مادة ( ) 9

تمنح المن�ش�أة �شهادة ترخي�ص تت�ضمن البيانات الأ�سا�سية عنها والتي تحددها الوزارة,
وتلتزم المن�ش�أة بو�ضع �شهادة الترخي�ص في مكان ظاهر في مبنى المن�ش�أة .

مادة ()10

الترخي�ص ال�صادر ب�إن�شاء وت�شغيل المن�ش�أة �شخ�صي ،وال يجوز التنازل عنه للغير �إال بعد
الح�صول على موافقة من الوزارة.

مادة ()11

ال يجوز للمن�ش�أة �أن تتقا�ضى ر�سوم ًا لخدماتها �إال بعد الح�صول على موافقة كتابية من
الوزارة ,كما يجب عليها الح�صول على هذه الموافقة في حالة رغبتها زيادة الر�سوم .

مادة ()12

ال يجوز للمن�ش�أة قبول هبات �أو و�صايا �إال بعد الح�صول على �إذن م�سبق من الوزارة.

مادة ()13

يجب �أن يكون للمن�ش�أة الئحة �إدارية ومالية لتنظيم عملها  ،كما يجب �أن يكون لها ح�ساب
مالي م�ستقل .

مادة ()14

يجب �أن تت�ضمن جميع المرا�سالت الخا�صة بالمن�ش�أة  ،وكذلك تعامالتها مع الغير
ون�شاطاتها ب�شكل عام ما ي�شير �إلى ا�سم ال�شخ�ص الم�ؤ�س�س لها وتبعيتها له.

مادة ()15

يلتزم المرخ�ص له بتقديم تقرير مالي �سنوي عن المن�ش�أة للوزارة.

مادة ()16

على المن�ش�أة التقدم �إلى �إدارة الت�أهيل بطلب الموافقة على �إعطاء �شهادة لكل ذي �إعاقة
تم ت�أهيله بها ،ويرفق بالطلب تقرير مف�صل عن حالته والبرنامج الذي خ�ضع له والمهنة التي
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تم ت�أهيله لها والأعمال التي ي�ستطيع �أداءها ،ويعر�ض الطلب على لجنة تقييم الإعاقة لدرا�سته
والبت فيه وت�صدق ال�شهادة من قبل الوزارة.

مادة ()17

ي�شترط الح�صول على موافقة �إدارة الت�أهيل في حالة رغبة المن�ش�أة نقل مقرها �أو فتح فرع
لها �أو تغيير المناهج والخدمات التي تقدم فيها ،وغيرها من البيانات الأ�سا�سية للمن�ش�أة
الواردة في ا�ستمارة تقديم طلب الترخي�ص.

مادة()18

تتولى �إدارة الت�أهيل �أعمال الرقابة على المن�ش�أة والقيام بزيارات دورية لها للتحقق من
الخدمات التي تقدم فيها  ,والتزام المن�ش�أة ب�أحكام هذا القرار ولها على الأخ�ص :
 -1االطالع على تجهيزات المن�ش�أة والخدمات التي يتم تقديمها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وتقييمها .
 -2االطالع على الملفات والك�شوفات والتقارير الموجودة في المن�ش�أة والح�صول على ن�سخ
منها .
 -3التحقق من هوية وم�ؤهالت الطاقم الذي يدير المن�ش�أة وطرح الأ�سئلة عليهم واال�ستف�سار
منهم عن مهامهم .
 -4االلتقاء مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والت�أكد من تلقيهم الخدمات والرعاية المطلوبة.
� – 5إعداد التقارير ب�ش�أن الزيارات للمن�ش�أة على �أن تت�ضمن بيان ًا بالمالحظات والمخالفات
الموجودة والتو�صيات المقترحة ب�ش�أنها .
� -6إ�صدار التعليمات والإر�شادات للقائمين على المن�ش�أة ب�ش�أن تجهيزات المن�ش�أة والخدمات
التي تقدم فيها والبرامج المعدة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .

مادة ()19

على م�سئولي المن�ش�أة تقديم كافة الت�سهيالت وتوفير المعلومات والم�ستندات المطلوبة
لموظفي �إدارة الت�أهيل للقيام بمهامهم .

مادة ()20

يجوز للمرخــ�ص له التقـ ــدم بطلــب �إلى �إدارة المنظم ــات لإلغ ــاء الترخي ــ�ص ال�ص ــادر له،
على �أن ال تتوقف المن�ش ـ ـ�أة عن الخ ـ ــدمـ ــات التي تقدمها للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حتى يتم
توفـ ــير البـ ــديــل لهـ ــم.
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مادة ()21

في حالة مخالفة المن�ش�أة لأي حكم �أو �شرط من �شروط و�أحكام الترخي�ص المن�صو�ص
عليها في قانون رعاية وت�أهيل وت�شغيل المعاقين �أو في هذا القرار ،ي�صدر الوزير قرار ًا م�سبب ًا
بوقف و�إزالة �أ�سباب المخالفة ،ف�إذا لم تقم المن�ش�أة بتنفيذ هذا القرار خالل ع�شرة �أيام من
تاريخ �إخطارها ،يكون للوزير �إ�صدار قرار م�سبب بو�ضع المن�ش�أة تحت �إدارة الوزارة لمدة ال
تجاوز ثالثة �أ�شهر �أو �إلغاء الترخي�ص  -بح�سب الأحوال ، -ويحق ل�صاحب ال�ش�أن �أن يطعن
في القرار �أمام المحكمة الكبرى المدنية خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار.

مادة ()22

ُين�شر قرار �إلغاء الترخي�ص للمن�ش�أة في الجريدة الر�سمية وتعين الوزارة م�صفي ًا للمن�ش�أة،
ويتحمل المرخ�ص له م�صاريف �أعمال الت�صفية.

مادة ()23

ُيلغى القرار رقم ( )26ل�سنة  2008ب�ش�أن �شروط و�إج��راءات الترخي�ص ب�إن�شاء وت�شغيل
مراكز ومعاهد الت�أهيل ودور الرعاية والإيواء والور�ش الخا�صة بالمعاقين.

مادة ()24

على وكيل وزارة التنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ
ن�شره في الجريدة الر�سمية.

وزيرة التــنمــــيـــة االجتمــــاعيــــة
د.فاطمـة بنت محـمد البلو�شـي
�صدر في 26 :ذي الحجة 1431هـ
الموافـق 2 :دي�سـمـ ـ ـ ـ ـ ــبر 2010م
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