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الرئيسية
مــــن نـــــحـــــن

الرئيسية

القائمة
مــــن نـــــحـــــن
البــــــيــــــانـــات
الـــمــقـــابــــالت
الـــمــقــــــــاالت
تشريعات وقوانين
مــواقـــع تــھـمـك
ســــجـــل الــزوار
مــعــرض الــصـور

الدخول ؟
أسم المستخدم
أدخل كلمة المرور

تذكر بياناتي دائما

فقدت كلمـة المرور
فقدت أسم المستخدم
التسجيل االن
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األخبار

من نحن

فعاليات

اإلنجازات

النواب

اتصل بنا
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انتخابات 2010

جمعية األصالة اإلسالمية جمعية سياسية تأسست بمملكة البحرين في  . 06/05/2002ثم
قانون رقم ) (26بشأن الجمعيات السياسية في عام 2005م.
وتمثل األصالة شريحة كبيرة من البحرينيين المؤمنين بأن إصالح المجتمع والدولة يتم بالرجوع
النبي صلى ﷲ عليه وسلم .وھي تعمل من أجل تحقيق ھذا الھدف فضال ً عن النھوض بالمو
المستويات وتحسين وضعھم المعيشي.
وتقوم األصالة بإيصال آراء ورغبات المواطنين لصنّاع القرار  .وتعمل على المساھمة في اتخاذ
واالقتصادي واالجتماعي على مستوى المملكة من أجل تحقيق مصلحة المواطنين.
وتنتخب الجمعية العمومية )المؤتمر العام( مجلس اإلدارة كل سنتين  .ويترأس مجلس اإلدارة
غانم البوعينين  .وينوب عنه ابراھيم بوصندل .
وشاركت األصالة باالنتخابات النيابية والبلدية  . 2006 ، 2002ويمثلھا في الفصل التشريعي ا
في مجلس النواب ) 40عضو(  ،و 9أعضاء في المجلس البلدية يتوزعون على مجالس المحر
والجنوبية.

اھدافنا :
تتمثل أھم أھداف جمعية األصالة اإلسالمية فيما يلي :
· تحسين مستوى معيشة المواطنين ،رفع مستوى دخولھم ،توفير السكن الالئق بھم ،ت
واجتماعيا ،والحفاظ على كرامتھم.
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·
·
·
·
·
·
·

المشاركة الفعالة في دعم اإلصالحات السياسية بالبحرين لما فيه خير البالد والعباد.

·

دعم االتجاھات الوحدوية بين دول مجلس التعاون الخليجي  ،ومساندة القضية الفلسطي

الرقابة على إدارة الحكومة للثروة والمال العام ومحاربة الفساد المالي واإلداري واألخالقي
دعم ورعاية حريات األفراد وحقوقھم األساسية التي كفلتھا الشريعة اإلسالمية.
جعل مرجعية الدولة والمجتمع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
تأكيد الھوية اإلسالمية العربية لمملكة البحرين والمحافظة عليھا.
تعزيز دور المرأة وتمكينھا من حقوقھا التي كفلتھا الشريعة اإلسالمية.
صد الغزو العقدي والفكري والثقافي المخالف ألحكام الشريعة اإلسالمية.
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