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�قانون�رقم�)8(�ل�ضنة�2021

ب�ضاأن�االحرتاف�الريا�ضي

 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى 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 املر�شوم بقانون رقم )41( ل�شنة 2002 ب�شاأن �شيا�شات و�شوابط اخل�شخ�شة،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

مادة�)1(

ُكـلٍّ  قريَن  ـنَة  املبيَّ املعايَن  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  القانون،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزير: الوزير المعني ب�شئون الريا�شة.

الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون الريا�شة.

اللجنة�االأولمبية: اللجنة الأولمبية البحرينية.

دة، وتتولى تنظيم  اتحاد�اللعبة�الريا�ضية: جهة غير حكومية تتولى اإدارة ريا�شة اأو ريا�شات محدَّ

هذه الريا�شة اأو الريا�شات على الم�شتوى المحلي، وتتبع التحاد الريا�شي الدولي المعني بها.

الجهـــة�المتعاَقــــد�معهـــا: كــل نـــــــاٍد ريا�شي ُمـ�شَهـر قانونـــًا وم�شجل لدى الـــوزارة، اأو كل اتحاد 

ـ�س لها بتمثيل الريا�شيين المحترفين. ريا�شي ع�شو في اللجنة الأولمبية، اأو كل موؤ�ش�شة مرخَّ

ـخاذ العمل فـــي المجال الريا�شي كمهنة اأو حرفـــة لتحقيق عائد مالي  االحتـــراف�الريا�ضـــي: اتِّ

ِوْفـق عقد بين الأطراف المتعاقدة.

الريا�ضي�المحترف: الالعب اأو ع�شو الجهاز الفني اأو الطبي اأو الإداري اأو التحكيمي اأو غيرهم 

ممـــن يعملون في المجـــال الريا�شي ويتقا�شى اأجرًا ماليًا كراتب اأو مكافـــاأة لقاء تقديمه اأيًا من 

د  الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاِقـد معها بموجب عقد محدَّ

المدة بينه وبين الجهة المتعاِقـد معها. 

عقد�االحتراف: اتفاق يتم بين الريا�شي المحترف والجهة المتعاِقـد معها يتعهد فيه الريا�شي 

المحترف بتقديم اأيٍّ من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاِقـد 

دين مقابل اأجر مالي متَفـق عليه.  معها ِوْفـق اآلية ووقت عمل محدَّ

مادة�)2(

اأ- يجوز للجهات المتعاَقـد معها التعاُقـد مع الريا�شيين المحترفين لممار�شة الن�شاط الريا�شي 

د بعقد الحتراف. المحدَّ
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يجب ت�شجيل عقد الحتراف واعتماده لدى اتحاد اللعبة الريا�شية، واأن يلتزم طرفاه بقواعد  ب- 

التحادين الوطني والدولي.

مادة�)3(

ُيـن�شـــىء اتحاد اللعبـــة الريا�شية مكتبًا يخت�س بت�شجيل عقـــود الحتراف الخا�شعة لأحكام  اأ- 

هذا القانون واأيِّ تعديل يطراأ عليها واإعداد ال�شجالت الالزمة لذلك.

َيـ�شـــُدر بنظـــام العمل بالمكتب واإجـــراءات الت�شجيل قـــرار من مجل�ـــس اإدارة اتحاد اللعبة  ب- 

الريا�شية. 

َيـ�شُدر بتحديد المبالغ الم�شتَحـقة على ت�شجيل عقود الحتراف واعتمادها واأيِّ تعديل يطراأ  ج- 

عليهـــا قرار من مجل�س اإدارة اتحاد اللعبة الريا�شيـــة بعد موافقة جمعيته العمومية، وتلتزم 

الجهة المتعاَقـد معها، وعلى نفقتها، بت�شجيل عقود الحتراف واعتمادها. 

مادة�)4(

بعد موافقة الوزير ورئي�س اللجنة الأوملبية، ُيـ�شِدر احتاد اللعبة الريا�شية اللوائح اخلا�شة 

بنظام الحرتاف الريا�شي وبتعاقدات الريا�شيني املحرتفني، ومبا ل يتعار�س مع اأنظمة ولوائح 

الحتادات الريا�شية الوطنية والدولية، وذلك خالل �شنة من تاريخ العمل بهذا القانون. 

وتت�شمن هذه اللوائح �شروط واأحكام الحرتاف الريا�شي، والألعاب الريا�شية التي ي�شملها 

اأو جزئيًا، وكذلك  نظام الحرتاف الريا�شي ونوع الحرتاف الذي يتم تطبيقه �شواء كان كليًا 

�شروط وقواعد تعاقدات الريا�شيني املحرتفني واملدد التي يحق بعدها لهم النتقال، واحلقوق 

املالية املرتتبة على ذلك. 

مادة�)5(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء واملعنيني - ُ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�ضى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريـــخ: 17 �شعبان 1442هـ

الموافق: 30 مار�س 2021م


