
 1989( لسنة 21مرسوم بقانون رقم )

 بإصدار قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 

 والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة 

  

 أمير دولة البحرين.     نحن عيسى بن سلمان آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور، 

 ، 1975( لسنة 4وعلى األمر األميري رقم )

 ، 1959وعلى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي في البحرين لسنة 

ــة    1971( لسنة  12وعلى المرسوم بقانون رقم ) ــــ ــات المدنيــ ــــ ــون المرافعــ ــــ بإصدار قانــ

 والتجاريــة والقوانين المعدلة له، 

 توثيق، بشأن ال 1971( لسنة 14وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن األحداث،  1976( لسنة 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانــــون العمـــــــ فــــــي القـاع األ لــــــي  1976( لسنة 23وعلى المرسوم بقانون رقم )

 والقوانين المعدلــة لـــه، 

 بإصدار قانون التسجيـ العقاري،  1979( لسنة 15وعلى المرسوم بقانون رقم )

( لســنة 2بشــأن دعديـ المرســوم األميري رقم )  1983( لســنة  5وم بقانون رقم )وعلى المرســ

 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة،  1975

 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة،  1985( لسنة 14وعلى المرسوم بقانون رقم )

مة وبناء على عرض وزير العمـ والشــنون االمتماعية ووزير االعالم ورسيس المؤســســة العا

 للشباب والرياضة، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

 رسمنا بالقانون اآلتي:  

 المادة األولى

يعمـ بأحكام القانون المرافق في شأن الجــمعيات واألندية االمتماعية والـــقافية وأما ن االيواء  

 والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. 

 

 المادة الثانية

 يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين  ـ منها: 

 جمعية أو ناٍد ثـقافي أو اجتماعي: 



 ـ مماعة ذات دــنييم مستمر ودــتألم من عدأ أشخاط طبــيعيــين أو اعتباريــين لخرض آخر 

ــقافي أو   غير الحصـول على رب  مادي ودسـتهدا القيام بنشـاط امتماعي أو دعليمي خاط أو ثــــ

خيري، وينـبق  ذا التعريم على الجمعية أو النادي الـــقافي أو االمتماعي أيا  ان  التسمية التي  

ــه وحتــــى لو  ان من بين أنشـته ممارسةأطلقــ الرياضة البدنية مادام  الرياضة البدنية    ــ  عليــ

 ليس  النشاط الرسيسي للجمعية أو النادي. 

 الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة: 

ــين أو اعتباريين الخرض منها   ــيعي ــتألم من عدأ أشخاط طب ــنييم مستمر د  ـ مماعة ذات د

حقيق رعاية الشـباب عن طريق دوفير الخدمات الرياضـية الوطنية، و ذلك  ـ ما يتصــ بها من  د

خدمات امتماعية وروحية وصــحية ودرويحية وذلك دون الحصــول على  ســ  مادي ل ع ــاء  

 ويدخـ في  ذه الهينات األندية والهينات الرياضية وادحادات اللعبات الرياضية واللجنة األولمبية. 

 الخاصة:  المؤسسة

ــص لمدأ غير معينة لعمـ ذي ـصفة  نـسانية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ألي   ـــــ مال مخـصـــ

مادي ـسواء  ان    عمـ آخر من أعمال البر والرعاية االمتماعية أو النفع العام دون قـصد  لى رب 

 العمـ في داخـ البحرين أو خارمها. 

 (1) الهيئة اإلدارية المختصة:

 لمختصة التي يصدر بتسميتها ودحديد اختصاصادها قرار من مجلس الوزراء.الجهة االدارية ا

 (2) الوزير المختص:

 الوزير الذي يصدر بتسميته ودحديد اختصاصاده قرار من مجلس الوزراء.

 المادة الثالثة

ــــــص للجمعيات والنوادي لعام  ــى قانون الترخيــ ــــ ،  ما يلخى  ـ حكم يخالم  ذا 1959يلخــ

 القانون. 

 المادة الرابعة

ــنفيذ  ذا القانون، ويعمـ به من أول الشهر التالي لم ي    - ـ فيما يخصه    -على الوزراء   دــ

 شهر على داريخ نشره في الجريدأ الرسمية. 

 
بموم   (1) )الم  استُبدل   رقم  بقانون  لسنة  50رسوم  واألندية    2010(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )
بموم   (2) )رسوم  الم  استُبدل   رقم  لسنة  50بقانون  واألندية    2010(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )



 أمير دولة البحرين                                                                                        

 عيسى بن سلمان آل خليفة                                                                                   

 صدر في قصر الرفاع: 

 هـ  1410  جمادى األولى 20  بتاريـخ

 م 1989ديسمــــــــــبر  18  وافقالم



 قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثـقافية 

 والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة

 الباب األول

 الجمعيات

 الفصل األول

 أحكام عامة

 -  1 -مادة 

ــــــ  الشخصية االعتبارية للجمعية من داريخ نشر دسجيلها في الجريدأ ــــ ـــبــ الرسمية وفقاً    دــ

 ألحكام  ذا القانون. 

 -  2  -مادة 

دتولى الجهة االدارية المختصــة دســجيـ الجمعيات ونشــر  ذا التســجيـ في الجريدأ الرســمية، 

ــي دحقيق أ دافها في خدمة المجتمع وذلك متى انـب ـــ ــا فـ ـــ ق  عليها الشروط الواردأ في ودعاونهـ

  ذا القانون. 

 -  3 -مادة 

ــام أو لبداب أو لسب  أو غرض غير مشروع أو  ــ ــام الع ــ ــة للنيــ ــ ــ ــة دؤسس مخالف ــ  ـ ممعي

 يكون الخـرض منها المساس بسالمة الدولة أو بشكـ الحكومة أو نيامها االمتماعي دكون باطلة. 

ويحير أن دت ـمن برام  الجمعيات ما يمس أسـس العقيدأ االسـالمية أو وحدأ الشـع  أو ما يـير  

 (3)الفرقة أو الـاسفية. 

 -  4 -مادة 

يشترط في دأسيس الجمعية أن يوضع لها نيام مكتوب موقــع عليــه من المؤسسين الذين يج  

 ـيعيـين. أال يقـ عدد م عن عشرأ أشخاط  ذا  ان المؤسسون أشخاصا طب

ويج  أال يشـــتري في دأســـيس الجمعية أو ين ـــم  لى ع ـــويتها من حكم عليه في مريمة مخلة  

 بالشرا أو األمانة  ال  ذا رد  ليه اعتباره. 

 (4).ملخاأ

 
ض أحكام قانون الجمعيات واألندية االمتماعية بتعديـ بع  2002( لسنة  44بقانون رقم )أضفي  بموم  المرسوم    (3)

والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 .1989( لسنة 21)
والـقافية  بتعديـ بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االمتماعية    2018( لسنة  15حذف  بموم  القانون رقم )  (4)

( 21والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .1989لسنة 
 



 -  5 -مادة 

 يج  أن يشمـ نيام الجمعية على األخص البيانات اآلدية: 

اسـم الجمعية وأ دافها األسـاسـية ونوع وميدان نشـاطها ووسـاسـ دنفيذ  ذه األ داا ونـا       -    أ

ــمية   عملها الجخرافي ومر ز  داردها على أن يكون في البحرين وال يجوز ألية ممعية أن دتخذ دس

 عية أخرى. ددعو  لى اللبس بينها وبين مم

 أسماء األع اء المؤسسين وألقابهم وسنهم ومنسيتهم ومهنتهم ومحـ  قامتهم.     -ب 

 موارد الجمعية و يفية استخاللها والتصرا فيها.      -  ج

ــر      -  د  ــا وطــ ــ ــ ــار أع اسه ــ ــة اختي ــ األمهزأ التي دمــ الجمعية واختصاصات  ـ منها و يفي

ــم أو  سقاط أو  بـال ع ــ  ويتهم والنصاب الالزم النعقاد الجمعية العمومية ومجلس االدارأ عزله

 واألمهزأ األخرى الممـلة للجمعية والنصاب الالزم لصحة قرارادها. 

شروط الع وية وحقو  األع اء ووامبادهم وعلى األخص حق ح ور الجمعية العمومية    - ــ 

 والتصوي  فيها. 

  طر  المراقبة المالية الداخلية.   -  و

  يفية دعديـ نيام الجمعية و يفية  دمامها أو دقسيمها أو دكوين فروع لها.    -  ز

 قواعد حـ الجمعية حال اختياريا والجهة التي دؤول  ليها أموالها.   -  ح

 ودسترشد الجمعيات في وضع نيامها بالسحة نموذمية يصدر بها قرار من الوزير المختص.  

 -  6 -مادة 

ص فــــــي نيــــــام الجمعيــــــة علـــــــــى أن دؤول أموالها عند الحـ  ال  لى ال يجــــــوز أن ينــــــ

ــات أو المؤسـسـات الخاصـة التي دعمـ في ميدان عمـ الجمعية المنحلة والمشـهرأ طبقاً   الجمعيــــ

 ألحكام  ذا القانون. 

ويجوز أن دؤول  ذه األموال  لى ممعيات أو مؤسسات خاصة دعمـ في ميدان آخر بعد موافقة  

 المختص. الوزير 

 -  7 -مادة 

ال يجوز أن دكون للجمعية حقو  ملكية أو أية حقو  أخرى على عقارات  ال بالقدر ال روري  

ـــ على  ذن ـخاط ـبذـلك من الجـهة االدارـية   ـــن  من أمـله ـما لم دحصــ لتحقيق الخرض اـلذي أنشــ

 المختصة. 

ــذا الحكم على الجمعيات التي دعمـ في ميدان الرعاية االمت ــري  ــ ماعية والجمعيات  وال يســ

 الــقافية. 



ويقصد بالرعاية االمتماعية في دـبيق أحكام  ذا القانون دوفير الخدمات الصحية واالمتماعية  

والفنية ل فراد أو األسـر أو المجتمع، وعلى األخص الخدمات المتصـلة برعاية األسـرأ واألمومة  

يتعلق بهذه الخدمات من بحوث    والـفولة ورعاية األحداث والمســنين والعامزين عن الكســ  وما

 ودراسات ودمويـ ودـنييم وددري . 

ــوض بالعلم أو  ــ ــ ــا النه ــ ــ ــن دكوينه ــرض مــ ــة يكون الخــ ــ ــة  ـ ممعي ــ ــقافي ــة ث ــ ــر ممعي ــ ودعتب

 الفنون أو اآلداب. 

 -  8 -مادة 

ينير في دســجيـ الجمعية بناء على طل  مقدم  لى الجهة االدارية المختصــة في خالل ثالثين  

 يوما من دأسيس الجمعية ومرفق بالـل  ما يلي: 

ين ودرفق النـسخة     -  1 ـس نـسختان باللخة العربية من نيام الجمعية موقعا عليهما من مميع المؤـس

 األصلية للنيام  ذا  ان  بلخة أمنبية. 

ين مع بيان أـسماسهم ومهنهم ومحال     -  2 ية للمؤـسـس يـس نـسختان من محاضـر امتماع اللجنة التأـس

  قامتهم ودوقيعادهم. 

  رسم التسجيـ وقدره عشرأ دنانير، ويجوز زيادأ  ذا الرسم بقرار من الوزير المختص.   -  3

 -  9 -مادة 

ــجـ الذي دعده لذلك الج ــجيـ الجمعية بقيد نيامها في الس ــة، يكون دس هة االدارية المختص

 وينشر ملخص نيام الجمعية ورقم القيد في الجريدأ الرسمية بال مقابـ. 

 ويصدر الوزير المختص قراراً بتـنييم سجـ قيد الجمعيات. 

 -  10 -مادة 

 دقوم الجهة االدارية المختصة بإمراء التسجيـ خالل ستين يوما من داريخ طلبه. 

 -  11 -مادة 

المختـصة حق رفض دـسجيـ الجـــــمعية  ذا  ان المجتمع في غير حامة  للجهــــــــــة االدارية  

لخدمادها أو لومــــــود ممعية أو ممعيات أخرى دسد حامة المجتمع في ميدان النشاط المـلوب أو  

ــالحية مقر الجمعية أو مكان   ــلحتها أو لعدم صــ ــاال ا ال يتفق مع أمن الدولة أو مصــ  ذا  أن  نشــ

ية أو االمتماعية أو دكون الجمعية قد أنشــن  بقصــد  حياء  ممارســة نشــاطها من الناحية الصــح

 ممعية أخرى سبق حلها. 

ويخـر مقدم طل  التسجيـ بخـاب مسجـ بقرار الجهة االداريــــــة المختصـــة برفض دسجيـ  

 الجمعية وأسباب الرفض، وذلك في الميعاد المنصوط عليه في المادأ السابقة. 



ي المادأ الســابقة دون  دمام التســجيـ أو  خـار مقدم الـل  ويعتبر فوات الميعاد المشــار  ليه ف

 برف ه بمـابة رفض ضمني لـل  التسجيـ. 

أن التيلم  لى الجهة االدارية المختصـة من قرار رفض التـسجيـ صـراحة أو ضـمنا   ولذوى الـش

  خالل ـستين يوما من داريخ وـصول الخـاب المـشار  ليه، أو مـ ي الميعاد دون  دمام التـسجيـ أو

  خـار ذوى الشأن برف ه. 

ــوله  لى الجهة االدارية   ــتين يوما من داريخ وص ــب  خالل س ويج  الب  في التيلم بقرار مس

 المختصة، ويعتبر فوات ستين يوما دون أن دجي  عنه الجهة االدارية المختصة بمـابة رف ه. 

 - 12 -مادة 

ــجيـ الجمعية أن يـعن في قرار رف ــتين  لكـ من رفض ديلمه من عدم دسـ ض التيلم خالل سـ

يوما على دقديم ديلمه دون أن دجي  عنه    يوما من داريخ علمه بــــــــه أو من داريخ انق اء ستين

 الجهة االدارية المختصة. 

ــن بدعوى دقدم  لى المحكمة الكبرى المدنية، ودخ ع  ذه الدعوى ل حكام   ــون الـعــ ــــ ويكــ

المقررأ في ـقانون المرافـعات الـمدنـية والتـجارـية، على أن يكون للمحكـمة  لـخاء قرار رفض التيلم  

  ذا  ان مخالفا لهذا القانون. 

 - 13 -مادة 

ــاء اللجان العمالية وال لمن لهم الحق  ــاء ممعية أو رابـة  ال يجوز ألع ـ ــويتها  نشـ في ع ـ

 لممارسة نشاط دختص أو دقوم به دلك اللجان. 

 - 14 -مادة 

 دسرى األحكام السابقة الخاصة بالتسجيـ على  ـ دعديـ في نيام الجمعية. 

 ويعتبر  ذا التعديـ  أن لم يكن ما لم يسجـ، وينشر التسجيـ في الجريدأ الرسمية. 

 - 15 -مادة 

دارـية المختصــــة اـلذين يـندبهم الوزير المختص لـهذا الخرض حق االطالع  لموظفي الجـهة اال

 على سجالت ووثاسق ومكادبات أية ممعية خاضعة لهذا القانون للتحقق من ادباع أحكامه. 

  ما يكون ألي ع و من أع اء الجمعية  ذا الحق. 

 - 16 -مادة 

ا أو  يرادادها عشـرأ آالا يج  أن يكون لكـ ممعية ميزانية سـنوية، و ذا ماوزت مصـروفاده

ـــبة ـقانوني معتـمد  ــاب الخـتامي على مكـت  مـحاســ ديـنار وـم  على مجلس االدارأ عرض الحســ

ــه ودـقديم دقرير عـنه قـبـ انعـقاد الجمعـية العمومـية في  ــتـندات المؤـيدأ ـله لفحصــ ــفوـعا ـبالمســ مشــ

نية  امتماعها الســــنوي بشــــهر على األقـ، ويج   رفا  صــــورأ من الحســــاب الختامي والميزا



ــابات  ــاء    العمومية ودقارير مراق  الحســ ومجلس االدارأ بخـابات الدعوأ المومهة  لى األع ــ

ــــــا يج  عرض  ذه األورا  في مكان ظا ر بمقر   الذين لهم حق ح ور الجمعية العمومية.  مــ

الجمعية قبـ انعقاد الجمعية العمومية بخمـسة عـشر يوما على األقـ وديـ  ذلك حتى يتم التـصديق  

 ها. علي

 - 17 -مادة 

على الجمعية أن دودع أموالها النقدية باســـمها الذي ســـجل  به لدى أحد المصـــارا المعتمدأ، 

ــة عن   ــة،  ما يج  عليها  خـار الجهة االدارية المختصــ وأن دخـر به الجهة االدارية المختصــ

 دخيير المصرا خالل أسبوع من داريخ حصول التخيير. 

 - 18 -مادة 

 ال يجوز للجمعية االشتخال بالسياسة،  ما ال يحوز للجمعية الدخول في م اربات مالية. 

 - 19 -مادة 

يج  أن يذ ر اسـم الجمعية وعنوان مقر ا ورقم دسـجيلها ونـا  عملها وشـعار ا أن ومد في 

 مميع دفادر ا وسجالدها ومـبوعادها. 

 - 20 -مادة 

ــتري أ ــ  أو دش و دن ــم  لى ممعية أو  ينة أو ناد أو ادحاد مقره ال يجوز ألية ممعية أن دنتس

خارج البحرين دون  ذن مـسبق من الجهة االدارية المختـصة بذلك، ويعتبر مـ ي خمـسة وأربعين  

ــار  ليه من الجهة االدارية   ــمام المشـ ــتراي أو االن ـ ــاب أو االشـ يوما دون الب  في طل  االنتسـ

 المختصة بمـابة رفض له. 

ية أن دحصـ على أموال من شخص أمنبي أو مهة أمنبية وال أن درسـ  ما ال يجوز ألية ممع

شــينا مما ذ ر  لى أشــخاط أو منيمات في الخارج  ال بإذن من الجهة االدارية المختصــة، وذلك 

 فيما عدا المبالغ الخاصة بـمن الكت  والنشرات والسجالت العلمية والفنية. 

 - 21 -مادة 

ــات بجمع التبرعات من    يصدر الوزير المختص قراراً ينيم ـــ ـــ ـــ فيه شنون الترخيص للجمعيـ

ــالت واألسوا  الخيرية أو  قامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من   ــ ــ ــة الحف ــ ــ الجمهور أو  قام

 وساسـ ممع المال للجمعيات. 

ــة في  ـ حالة  ــروط خاصـ ــا بذلك بشـ ــدر درخيصـ على حدأ  ذا ويجوز للوزير المختص أن يصـ

 .  اقت   المصلحة ذلك

 - 22 -مادة 



دخ ــع الجمعيات لرقابة الجهة االدارية المختصــة ودتناول  ذه الرقابة فحص أعمال الجمعية  

 والتحقق من مـابقتهــا للقانون ونيام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية. 

ويتولى  ذه الرقابة الموظفون الذين يعينهم الوزير المختــــــــــــــــــص لهذا الخرض بقرار منه  

 ( من  ذا القانون. 15)في المادأ والمشار  ليهم 

 (5) مكررا   -22-مادة 

يتولى ديوان الرقابة المالية بناًء على طل  من الوزير المختص ممارســة الرقابة المالية على  افة  

ابات  يرادات ومصـروفات دلك الجمعيات وغير   تندات وحـس الجمعيات، وذلك بمرامعة دفادر ومـس

التحقق من ســالمة موارد ا ومشــروعية أومه صــرا أموالها، ذلك من شــنونها المالية، من أمـ 

وعلى دـلك الجمعـيات أن دمكن اـلديوان من ذـلك، ويبلغ اـلديوان الوزير المختص بمالحـياـده عليـها  

 الدخاذ ما يلزم.

 - 23 -مادة 

ة   اً للجمعـي ديرا أو مجلس  دارأ مؤقـت ددأ ـم دأ مـح ـــب  ولـم للوزير المختص أن يعين بقرار مســ

اصـات المقررأ لمجلس االدارأ في النيام األسـاسـي للجمعية، وذلك  ذا اصـب  عدد يتولى االختصـ

أع اء مجلس االدارأ غير  اٍا النعقاده انعقادا صحيحا ودعذر ألي سب  دكملة النصاب القانوني  

 أو  ذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليـين بدون عذر دقبله الجهة االدارية المختصة. 

ــين  ذا اردكب  الجمعية من المخالفات ما يسـتوم   ذا   ما يجوز للوزير المختص  ذا التعيــــ

 االمـــراء ولم ير الوزير حلها. 

 - 24 -مادة 

للوزير المختص أن يقرر  دماج أ ـر من ممعية دعمـ لتحقيق غرض متماثـ أو دوحيد  داردها 

تــناسق بين الخدمات التي دؤديها أو لخير  أو دعديـ أغراضها دبعا الحتيامات المجتمع أو لتحقيق ال

 ذلك من األسباب التي يرا ا  فيلة بحسن دحقيق الخرض الذي أنشن  من أمله. 

 ويراعى في ذلك رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما دؤديه من خدمات. 

ويصـدر باالدماج قرار مسـب  يبين  يفية االدماج ويبلغ  لى ذوى الشـأن فور صـدوره وينشـر  

 ملخص له في الجريدأ الرسمية. 

ــة  لى  ــتندات الخاصـ ــليم مميع األموال والمسـ وعلى ممـلي الجمعية المندمجة أن يبادروا بتسـ

 الجمعية المندم  فيها. 

 
بتعديـ بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االمتماعية   2010( لسنة  50أضيف  بموم  المرسوم بقانون رقم )  (5)

في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم والـقافية والهينات الخاصة العاملة  

 .1989( لسنة 21)



ــأل الجمعـية عن التزاـمات الجمعـيات المـندمـجة فيـها  ال في ـحدود ـما آل  ليـها من أموال  وال دســ

  دلك الجمعيات وحقوقها في داريخ االدماج.

 - 25 -مادة 

ــر على مجلس  دارأ الجمعية المندمجة أو التي صدر قرار بتعيين مجلس مؤق  أو مدير  ــ يحي

ــنون الجمعية بمجرد  بالغهم قرار االدماج أو   ــأن من ش لها، و ذلك موظفيها التصــرا في أي ش

 قــــرار دعيين المدير أو المجلس أو المجلس المؤق . 

ـــــى دسليم    وعلى أع اء مجلس  دارأ الجمعية ـــ ــادروا  لـ ـــ ــا أن يبـ ـــ ـــ فيهـ ـــ أو القاسمين بالعمـ

 المديــر أو المجلس المؤق  بمجرد دـشكيله مميع أموال الجمعية وسجالدها ودفادر ا ومستـندادها. 

ا حتى يتم   ا وأموالـه دادـه ــتـن ا ومســ افيوا على  داردـه ة أن يـح وعلى مميع الموظفين في الجمعـي

 المؤق . دسليمها  لى المدير أو المجلس 

وال يخـ قيامهم بتســـليم أموال الجمعية بما يكون قد درد  في ذمتهم من مســـنولية طبقا ألحكام  

 القانون. 

 - 26 -مادة 

على الـمدير أو المجلس المؤـق  أن ـيدعو الجمعـية العمومـية  لى امتـماع يعـقد قـبـ انتـهاء الـمدأ  

ــال عن حالة الجمعية،   ــهر على األقـ وأن يعرض عليها دقريرا مفصـ التي يحدد ا قرار دعيينه بشـ

ــة ودنتخ  الجمعية العمومية مجلس االدارأ الجديد في الجلسة ذادها بعد ادخاذ االمراءات الخاصــ

ــ  أع اء المجلس وفقا ألحكام  ذا القانون. فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في  ذا  ـــــ ـــــ بترشيـــ

 ( من  ذا القانون. 35االمتماع ادبع  أحكام المادأ )

 - 27 -مادة 

ـــب  مـسنوليتهم من أعـ اء مجلس االدارأ القديم عن   للوزير المختص أن يقرر حرمان من دـــ

دعيين مدير أو مجلس  دارأ مؤق  من درشــي  أنفســهم لع ــوية   وقوع المخالفات التي دع   لى

 مجلس االدارأ الجديد لمدأ أقصا ا ثالث سنوات. 

 - 28 -مادة 

للوزير المختص أن يوقم دنفيذ أي قرار يـصدر من األمهزأ القاسمة على ـشنون الجمعية يكون  

 مخالفا للقانون أو لنيام الجمعية أو للنيام العام أو لبداب. 

ــأن أن يـعن في قرار الوزير بوقم التنفيذ أمام المحكمة الكبرى المدنية   وللجمعية ولكـ ذي ش

أن دق ــى في الـعن بصــفة  لمه أو  بالغه  ليه، وعلى المحكمة في ميعاد ســتين يوما من داريخ ع

  مستعجلة. 

 الفصل الثاني



 الجمعية العمومية 

 - 29 -مادة 

ــة عليهم وفـقا   ــاء الـعاملين اـلذين أوفوا االلتزاـمات المفروضــ دتكون الجمعـية من مميع األع ــ

تماع األول  لنيام الجمعية وم ــــ  على ع ــــويتهم مدأ ســــتة اشــــهر على األقـ فيما عدا االم

 للجمعية. 

 -  30 -مادة 

ي للجمعية، ويجوز لمجلس االدارأ أن يدعو   دــــــنعقد الجمعية العمومية في مقر المر ز الرسيـس

 الجمعية العمومية لالنعقاد في مكان آخر يحدده في خـاب الدعوأ. 

 ويكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على: 

 دعوأ من مجلس االدارأ.     -    أ

ثلــــع عدد األع ــــــاء الذين لهم حق    طل  يتقدم به لمجلس االدارأ  تابة عدد ال يقـ عــــن    -ب 

 ح ور الجمعية العمومية. 

 لذلك.   دعوأ من الجهة االدارية المختصة  ذا رأت ضرورأ    -ج 

 - 31 -مادة 

ر في يج  أن يرفق مدول األعمال بالدعوأ  لى الجمعية الــعمومية وال يجوز للجمعية الني

ــاـسـ الواردأ ــاء الجمعـية     غير المســ في الـجدول  ال بموافـقة األغلبـية المـلـقة لمجموع ـعدد أع ــ

 العمومية. 

 -  32 -مادة 

ــنة  ــهر التالية النتهاء السـ ــنة خالل الـالثة أشـ يج  دعوأ الجمعية العمومية العادية مرأ  ـ سـ

ــاب الخـتامي ود قرير مجلس االدارأ عن أعـمال  الـمالـية للجمعـية وذـلك للنير في الميزانـية والحســ

الســـنة ودقرير مراق  الحســـابات وانتخاب أع ـــاء مجلس االدارأ بدال من الذين زال  أو انته   

ــاسـ التي يرى مجلس االدارأ  درامها في  ــابات وغير ا من المس ــويتهم ودعيين مراق  الحس ع 

 مدول األعمال. 

ــاء  ويجوز دعودها المتماعات غير عادية للنير في دعديـ ن  يام الجمعية أو حلها عزل أع ــ

 مجلس االدارأ أو لخير ذلك من األسباب. 

 -  33 -مادة 

يج   بالغ الجهة االدارية المختصــة بكـ امتماع للجمعية العمومية قبـ انعقاده بخمســة عشــر  

ــاـسـ الواردأ في ـمدول األعـمال واألورا    ــاب اـلدعوأ والمســ ــورأ من خ يوـما على األـقـ وبصــ

 المرفقة به، وللجهة االدارية المختصة أن دندب من دراه لح ور االمتماع. 



 -  34 -مادة 

معية أن يني  عنه  تابة ع ـوا آخر يمـله في ح ـور الجمعية العمومية وفقا  يجوز لع ـو الج

 لما يرد في نيام الجمعية من أحكام في  ذا الشأن. 

 وال يجوز أن ينوب الع و عن أ ـر من ع و واحد. 

 -  35 -مادة 

ال يعتبر امتماع الجمعية العمومية صــحيحا  ال بح ــور األغلبية المـلقة ألع ــاسها، فإذا لم 

يتكامـ  ذا العدد أمـ االمتماع  لى ملسـة أخرى دعقد خالل مدأ أقلها ثمانية أيام وأقصـا ا خمسـة 

ــاني اع ال ة، ويكون االمتـم ام الجمعـي دده نـي ا يـح ا لـم اع األول دبـع اريخ االمتـم ا من ـد ــر يوـم   عشــ

ــاب القانوني أمـ  ــاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمـ النصـ ــره ثلع عدد أع ـ ــحيحا  ذا ح ـ صـ

االمتماع  لى ملسـة أخرى دعقد خالل مدأ أقلها سـاعة وأقصـا ا خمسـة عشـر يوما دبعا لما يحدده 

ــرأ في الماسة من   ــهم عش نيام الجمعية، ويكون االنعقاد في  ذه الحالة صــحيحا  ذا ح ــره بأنفس

 ء. األع ا

 -  36 -مادة 

 دصدر قرارات الجمعية العمومية باألغلبية المـلقة ل ع اء الحاضرين. 

ومع ذلك يشــترط لصــحة القرارات أغلبية ثلـي أع ــاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديـ  

نيام الجمعية ودقرير حلها أو عزل أع اء مجلس االدارأ، و ذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في 

  ـ ذلك ما لم يرد في نيام الجمعية نص يشترط أغلبية أ بر.  غير ا،

   - 37 -مادة 

ال يجوز لع و الجمعية االشتراي في مناقشات الجمعية العمومية أو االدالء بصوده في مسألة  

 معروضة عليها  ذا  ان  له مصلحة شخصية في الموضوع المـروح للمناقشة أو القرار. 

 -  38 -مادة 

ــر امتماع الجمعية العمومية خالل يج   بالغ ال ــورأ من مح  ــة بص جهة االدارية المختص

 خمسة عشر يوما من داريخ االمتماع، ويج  أن يت من مح ر االمتماع ما ادخذ من قرارات. 

  

  

 الفصل الثالث 

 مجلس اإلدارة

 -  39 -مادة 



ــاط مجلس االدارأ  يج  أن يكون لكـ ممعية مجلس  دارأ، ويـــــــــبين نيام الجمعية اختصــ

 وطريقة انتخاب أع اسه وأسباب انتهاء ع ويتهم. 

 -  40 -مادة 

 يجــ  أال يقـ عدد أع اء مجلس االدارأ عن خمسة وال يزيد على أثنى عشر. 

 -  41 -مادة 

ادأ ) ه في الـم ا نص علـي دأ   ( من73مع عـدم االخالل بـم ة ـم انون، يحـدد نيـام الجمعـي  ـذا الـق

ــنتين   ــوـية مجلس االدارأ عن ســ ــوـية مجلس االدارأ، ومع ذـلك ال يجوز أن دزـيد ـمدأ ع ــ ع ــ

  متتاليتين، ويجوز  عادأ انتخاب الع و مدأ أو مدداً أخرى. 

 -  42 -مادة 

 بإذن  ال يجوز الجمع بين ع ـــوية مجلس االدارأ في أ ـر من ممعية دعمـ في ميدان واحد  ال

 خاط من الجهة االدارية المختصة. 

  ما ال يجوز الجمع بين ع وية مجلس االدارأ والعمـ في الجمعية بأمر. 

 -  43 -مادة 

 (6)يُشتَرط في ع و مجلس االدارأ أْن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

ويجوز للوزير المختص أن ي ـيم بالنسـبة لبعض الجمعيات شـروطا أخرى بحسـ  الخرض 

 الذي أنشن  من أمله. 

 -  44 -مادة 

يتولى مجلس االدارأ  دارأ شنون الجمعية وله في سبـــيـ ذلك القيام بأي عمـ من األعمال عدا 

 يها قبـ  مراسها. دلك التي ينص نيــــام الجمعية على ضرورأ موافقة الجمعية العمومية عل

 -  45 -مادة 

 يجوز للجهة االدارية المختصة أن دـل  عقد امتماع لمجلس االدارأ  ذا دع  ضرورأ لذلك. 

 -  46 -مادة 

يج  أن يرســــ  لى الجهة االدارية المختصـــة صـــورأ من قرارات امتماعات مجلس االدارأ 

 خالل خمسة عشر يوما من داريخ االنعقاد. 

 -  47 -مادة 

 
( من قانون الجمعيات واألندية االمتماعية 43بتعديـ المادأ )  2018( لسنة  36استُبدل  بموم  القانون رقم )   (6)

الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات 

 .1989( لسنة 21)



بـــين للـــوزير المخـــتص أن انتخـــاب أع ـــاء مجلـــس  دارأ الجمعيـــة قـــد وقـــع بـــاطال  ذا د

ــاد  ــة دع ــذه الحال ــي   ــاب ، وف ــذا االنتخ ــاء   ــه  لخ ــان ل ــانون   ــة أو الق ــام الجمعي ــه ني لمخالفت

 االنتخابات وفقا لنيام الجمعية خالل شهر على األ ـر من داريخ  لخاء االنتخاب. 

 -  48 -مادة 

االدارأ أن يعـــين مـــديرا مـــن أع ـــاسه أو مـــن غيـــر أع ـــاسه ويفوضـــه يجـــوز لمجلـــس 

ـــ  ــدير مقاب ـــين الم ــون دعي ــوز أن يك ــس االدارأ. ويج ــنون مجل ــن ش ــأن م ــي أي ش التصــرا ف

ـــقيال مــن ع ــوية ــر المــدير مست ــة يعتب ــي  ــذه الحال ــس، وف ــس االدارأ  أمــر يحــدده المجل مجل

  ذا  ان ع وا به. 

 الفصل الرابع

 حل الجمعية 

 -  49 -مادة 

يجـــوز حــــ الجمعيـــة اختياريـــا وفقـــا لنيامهـــا أو  ذا صـــدر قـــرار بالحــــ بأغلبيـــة ثلــــي 

أع ــاء الجمعيــة العموميــة مــــا لـــــم يشــترط نيــام الجمعيــة أغلبـــية أ ـــر وينشــر قــرار الحـــ 

 في الجريدأ الرسمية. 

 -  50 -مادة 

ال دزيد على خمســــة   يجوز حـ الجمعية  مباريا،  ما يجوز  غالقها  داريا بصــــفة مؤقتة لمدأ

 وأربعين يوما بقرار من الوزير المختص في الحاالت اآلدية: 

  ذا ثب  عجز ا عن دحقيق األغراض التي أنشن  من أملها.    - 1

  ذا دصرف  في أموالها في غير األومه المحددأ لها طبقا ألغراضها.    - 2

  ذا دعذر انعقاد ممعيتها العمومية عامين متـتاليـين.    - 3

  ذا اردكب  مخالفة مسيمة للقانون أو  ذا خالف  النيام العام أو اآلداب.    - 4

لجمعية بخـاب مسجـ وينشر في ويبلغ قرار الوزير المختص بالحـ أو الخلــــــق المؤقـــــــــ  ل

 الجريدأ الرسمية. 

ــرى المدنية   وللجمعية ولكـ ذي شأن الـعن في قرار الحـ أو الخلق المؤق  أمام المحكمة الكبـ

 خالل خمسة عشر يوما من داريخ نشر القرار في الجريدأ الرسمية. 

 ودفصـ المحكمة في الـعن على ومه االستعجال.  

 -  51 -مادة 

اسمين  يحير على أ ع ــــاء الجمعـية التي دقرر حلـها اختـيارـيا أو  مـبارـيا،  ـما يحير على الـق

 بإداردها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرا في أموالها بمجرد علمهم بحلها. 



 ما يحير على أي شـــخص أن يشـــتري في نشـــاط الجمعية بعد نشـــر قرار الحـ في الجريدأ 

 الرسمية. 

 - 52 -مادة 

ــفيا لها لمدأ وبأمر. ويج  على   ــة مصــ  ذا حل  الجمعية عين  الجهة االدارية المختصــ

القاسمين على  دارأ الجمعية المبادرأ بتســليم المصــفي مميع المســتــــــندات والســجالت الخاصــة  

ــا  ــ ــ ــ بالجمعية عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرا المودع لديه أموال الجمعية والمدينين له

 أي شأن من شنون الجمعية أو حقوقها  ال بأمر  تابي من المصفي. التصرا في 

 -  53 -مادة 

 بعد دمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع األموال الباقية وفقا ل حكام المقررأ في نيام الجمعية. 

فإذا لم يومد ما ينص في نيام الجمعية على ذلك أو ومد ولكــــــــــــن أصـبح  طريقة التوزيع  

ير ممكنة، وم  على الجهة االدارية المختصة أن دقرر دوميه أموال الجمعية  المنصوط عليها غ

 المنحلة  لى الهينات االمتماعية التي درا ا. 

 -  54 -مادة 

ــاء مجلس االدارأ عن وقوع المخالفات التي دع   ــنوليتهم من أع ـ يحير على من دـب  مسـ

ــ ة أخري لمدأ خمس ـسنوات من   لى حـ الجمعية درـشي  أنفـسهم لعـ وية مجلس  دارأ أية ممعيـــ

 داريخ صدور قرار حـ الجمعية. 

 الفصل الخامس 

 األندية الثـقافية واالجتماعية 

 -  55 -مادة 

 ( من  ذا القانون على األندية الــقافية واالمتماعية. 54(  لى )1دسرى أحكام المواد من )

 (7) الفصل السادس

  االتحادات النوعية للجمعيات

 (8) مكررا   -55-مادة

 
بتعديـ بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االمتماعية   2002( لسنة  44مرسوم بقانون رقم )أضيم بموم  ال  (7)

والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 .1989( لسنة 21)
بتعديـ بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االمتماعية   2002( لسنة  44أضيف  بموم  المرسوم بقانون رقم )  (8)

والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 .1989( لسنة 21)



ويتكون     يجوز للجمعيات أن دنشئ فيما بينها ادحادات نوعية يكون لكـ منها الشخصية االعتبارية.

االدحاد النوعي من الجمعيات التي دباشــر نشــاطا مشــتر اً في مجال معين على مســتوى المملكة  

 بقصد دنييم ودنسيق  ذا النشاط فيما بينها  والعمـ على رفع مستواه.

 ز دكوين أ ـر من ادحاد واحد في مجال النشاط المشتري للجمعيات.وال يجو 

ويكون االن ــمام  لى االدحاد بـل  من الجمعية بعد موافقة ممعيتها العمومية  وال يجوز لحدحاد  

 رفض الـل  متى دوافرت شروط االن مام.

 ( 9) 1مكررا   -55-مادة

القانون أن يتقدم بـل  التســـجيـ  لى الجهة يشـــترط لتأســـيس االدحاد النوعي وفقاً ألحكام  ذا   

االدارية المختـصة ثالث ممعيات على األقـ دكون مـسجلة طبقاً ألحكام  ذا القانون ودباـشر نـشاطاً  

 مشتر اً في مجال معين من المجاالت المبينة فيه.

 ويخ ع طل  التسجيـ ل حكام المقررأ في  ذا القانون. 

 ( 10) 2مكررا   -55-مادة 

االدحاد نيامه األسـاسـي ولواسحه االدارية والمالية ودعرض على الجهة االدارية المختصـة  ي ـع  

 لمرامعتها و قرار ا.

 ويصدر بالنيام األساسي لحدحاد قرار من الوزير المختص.

 ( 11) 3مكررا   -55-مادة 

 يختص االدحاد بما يلي:     

اطه  بشـــأن دنفيذ برام  التنمية  وضـــع دصـــور عام لدور الجمعيات  التي دعمـ في مجال نشـــ   أ.

 االمتماعية والـقافية.

ــاعد على   ــات الالزمة لتوفير التمويـ الالزم للجمعيات لتنمية موارد ا وبما يسـ ب.  مراء الدراسـ

 دوفير االعانات والمساعدات  و بداء المشورأ لها عن وساسـ دعم قدرادها المالية.

 االدحاد ضماناً لتكاملها. ج. دنسيق الجهود بين الجمعيات األع اء في

 
بتعديـ بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االمتماعية   2002( لسنة  44المرسوم بقانون رقم )أضيف  بموم     (9)

والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 .1989( لسنة 21)
(10)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم   لسنة  44أضيف   واألندية  ب  2002(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  تعديـ 

االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )
(11)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم   لسنة  44أضيف   واأل  2002(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  ندية  بتعديـ 

االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )



د. دقييم الخدمات التي دؤديها الجمعيات على ضــــوء  حتيامات المجتمع و مكانيات دلك الجمعيات  

 وموارد ا المتاحة.

ــاـطه    ه.  ـعداد ـقاـعدأ للبـياـنات ودوفير المعلوـمات الـكافـية عن الجمعـيات التي دعـمـ في مـجال نشــ

المقيدأ في المجال النوعي لتعريم المواطنين بها وحـهم على االسهام  ونشر دليـ بقواسم الجمعيات  

 والمشار ة في أنشـتها.

 و. دنييم برام  االعداد والتدري  الفني واالداري لموظفي الجمعيات وأع اسها.

 ز. دمـيـ الجمعيات أع اء االدحاد في المؤدمرات الدولية التي دتصـ بنشاطها.

 ( 12) 4مكررا   -55-مادة

دســري على االدحادات األحكام الخاصــة بالجمعيات الواردأ في الباب األول من القانون المشــار   

  ا ال يتعارض مع أحكام  ذا الفصـ. ليه  وذلك فيم

 

  

 
(12)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم   لسنة  44أضيف   واألندية    2002(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم االمتماعية والـقافية والهينات  

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )



 الباب الثاني

 في اإليواء 

 -  56 -مادة 

ال يجوز دخصـيص مكان اليواء األحداث أو المسـنين أو الناقهين أو غير م من المحتامين  لى 

 الرعاية االمتماعية  ال بعد الحصول على درخيص لذلك من الجهة االدارية المختصة. 

ويـصدر الوزير المختص قراراً يبين فيه ـشروط الترخيص و مراءات الحـصول عليه بما يكفـ  

 وضمان الرعاية االمتماعية والصحية والنفسية والتعليمية للنزالء.  رفع مستوى االدارأ

 -  57 -مادة 

ــحبه، وفي  ذه  ــروط الترخيص بااليواء ماز للجهة االدارية المختصــة س  ذا وقع  مخالفة لش

 الحالة يخلق المكان  داريا بمعرفة الجهة االدارية المخـتصة. 

  



 الباب الثالث

 ميدان الشباب والرياضة الهيئات الخاصة العاملة في  

 الفصل األول

 أحكام عامة

 -  58 -مادة 

ــة العاملة في ميدان الشباب والرياضة أ حكام المواد من ) ــ ــات الخاص ــ ــى الهين ــ (  1دسري عل

 ( من  ذا القانون مع مراعاأ األحكام التالية: 54 لى )

 -  59 -مادة 

لعبات الرياضــية والهينات الرياضــية  يتولى النشــاط الرياضــي في البحرين األندية وادحادات ال

 األع اء في االدحادات واللجنة األولمبية وذلـك طبقا للقانون. 

 ويقصد باألندية في دـبيق أحكام  ذا الباب األندية التابعة للمجلس األعلى للشباب والرياضة. 

 (13) -60-مادة 

 يصدر بالنيام األساسي ل ندية قرار من الوزير المختص.

م ممعية  وال   يجوز أن يكون المرشـح  لع ـوية مجلس  دارأ النادي أو االدحاد الرياضـي منتمياً أليج

 (14)سياسية،  ما ال يجوز الجْمع بين ع وية أ ـر من ناٍد أو ادحاد رياضي واحد.

 (15) -61-مادة 

أعمالهم بدون  يتولى مميع رالســـاء وأع ـــاء مجالس االدارات في األندية والهينات الرياضـــية  

مكافأأ أو أمر، ويجوز للجهة االدارية المختصـــة منحهم مكافتت دشـــجيعية وفقاً لل ـــواب  التي  

 د عها.

 الفصل الثاني

 األندية 

 -  62 -مادة 

 
(13)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم   لسنة  50استُبدل   واألندية   2010(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

الرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )
القانون رقم )  (14) بتعديـ بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االمتماعية   2018( لسنة  15استُبدل  بموم   

بالمرسوم بقانون رقم والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر  

 .1989( لسنة 21)
(15)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم   لسنة  50استُبدل   واألندية   2010(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )



ـــية أو امتـماعـية معيـنة دـهدا  لى  الـنادي  يـنة دكونـها مـماـعة من األفراد دجمعهم فكرأ رـياضــ

نشــر الرياضــة والتربية االمتماعية وبع الروح الوطنية بين األع ــاء ودهينة الوســاسـ وديســير  

ـــ أوقات فراغهم مما يعود عليهم بالفواسد الصحية واالمتماعية والروحية والبدني  ــ ــ ــ ــ ــ ة  السبـ لشخــ

 شريـة أال يقـ عدد األع اء المؤسسين عن عشرين شخصا طبيعيا. 

 )16(–  مكررا   26 –مادة 

ً استـناءاً من أحكام  ذا القانون، يجوز  نشاء أندية في شكـ شر ات دجارية وم  لقانون الشر ات   فقا

 ا في السجـ المعد لذلك  ، على أن يتم قيدُ 2001( لسنة  21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 

بالهينة االدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص.  ما يجوز ل ندية دخيير  يانها  

وم  دجارية  شر ات  بالقانوني  لى  يصدر  التي  واالمراءات  للقواعد  الوزير  فقاً  من  قرار  تحديد ا 

 المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

نون التجارأ قراراً بتحديد شكـ الشر ات  ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بش 

التي يجوز ل ندية ادخاذ ا، والقواعد المنيمة لعملها بما في ذلك قواعد العمـ الفني واالداري وآلية  

  له بما ال يتعارض مع أحكام قانون الشر ات التجارية. الرقابة عليها، وذلك 

 -  63 -مادة 

 يحيــر علــى األندية االشتخـــال بالمساســــ السياسيــة أو الدينية. 

 -  64 -مادة 

يج  على األندية والهينات الرياـضية التي لها نـشاط ما في لعبة رياـضية أو ا ـر ادباع الـسياـسة  

ميهـــات التي يعينها ادحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشتري  العامة والبرامـــ  والتو

 فيها النادي أو الهينة. 

 -  65 -مادة 

ــوز بقرار مـسب  من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص حـ  ـــــ يجـــ

د يحـدد ـا دـي ة للتـم ابـل دأ غير ـق ادي ودعيين مجلس  دارأ مؤـق  لـم القرار، يتولى    مجلس  دارأ الـن

 االختصاصات المخولة لمـجلس االدارأ في الـنيام األساسي وذلك في األحوال اآلدية: 

 مخالفة  ذا القانون أو النيام األساسي للنادي.     -  أ

  ذا أصب  عدد أع اء مجلس االدارأ ال يكفي النعقاده انعقادا صحيحا.    -ب 

  حافية على األمن والنيام العام. للدولة أو للم ذا اقت   المصلحـة العليا     -ج 

 
16))  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم   لسنة  24أضيف    )2020  ( برقم  مادأ مديد  قانون    9مكرراً   62بإضافة   لى 

الجمعيات واالندية االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة  

 .1989( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )



 الفصل الثالث 

 اتحادات اللعبات الرياضية

 (17) –  66 -مادة 

االدحاد الرياضــي  و  ينة دتكون من األندية الرياضــية التي لها نشــاط في لعبة ما أو أ ـر بقصــد  

أللعاب ال دومد لها أندية  دنييم ودنســيق  ذا النشــاط بينها،  ما يجوز دشــكيـ ادحادات رياضــية  

 رياضية ويتم دعيين مجالس  داردها بقرار من رسيس اللجنة األولمبية.

 ويتم دسجيـ االدحاد الرياضي بموم  قرار يصدر من الوزير المختص.

ويكون االدحاد الرياضـــي المســـنول  دارياً ومالياً وفنياً عن شـــنون اللعبة أو النشـــاط في المملكة، 

ليها طبقاً ألحكام  ذا القانون واألنيمة الصـــادرأ بمقت ـــاه بمراعاأ القوانين  ويتولى االشـــراا ع

 واألنيمة الصادرأ عن االدحاد الدولي لهذه اللعبة.

ويـصدر رسيس اللجنة األولمبية نياماً أـساـسياً موحداً يتـ من األحكام واالمراءات المتعلقة بتـشكيـ  

ــية وطريقة  داردها وحلها ودنيي ــاسر  االدحادات الرياضـ ــار ادها الخارمية وسـ م امتماعادها ومشـ

اد   ة الصـــــادرأ عن االدـح اأ القوانين واألنيـم ا. وذـلك بمراـع ة بـه ة المتعلـق الـي ة والـم األمور االدارـي

 الدولي لكـ لعبة.

 (18) –  67 -مادة 

يشـــترط لتأســـيس االدحاد الرياضـــي وفقاً ألحكام  ذا القانون أن يتقدم بـل  التســـجيـ  لى اللجنة  

األولمبية خمـسة أندية على األقـ دكون مـسجلة طبقاً ألحكام القانون ودمارس نـشاطاً للعبة الرياـضة  

 المـلوب دأسيس ادحاد ا الرياضي.

 (19) –  68 -مادة 

يج  على االدحاد الرياضـــي الحصـــول على موافقة اللجنة االولمبية قبـ االشـــتراي في الدورات 

وغير ا من الدورات والبـوالت واألنشـة مــ االمتماعات    األولمبية والدورات المتعددأ األلعاب 

 والمؤدمرات وغير ا سواء أقيم  في المملكة أو خارمها.

 
)استُبد  (17) رقم  بقانون  المرسوم  بموم    لسنة  50ل   واألندية   2010(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )
(18)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم    لسنة  05استُبدل   واألندية   2010(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )
(19)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم    لسنة  50استُبدل   بعض    2010(  واألندية بتعديـ  الجمعيات  قانون  أحكام 

االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )



 - 69 -مادة 

د  ا  ال بـع ارمـه ـ البحرين أو ـخ ــواء داـخ ة ســ ات مع فر  أمنبـي ارـي ة مـب اـم ة  ـق دـي ال يجوز ل ـن

 الحصول على  ذن من الجهة االدارية المختصة ومن االدحاد الرياضي للعبة. 

 وعلى األندية ادباع السياسة والبرام  والتوميهات التي ي عها االدحاد الرياضي للعبة. 

 -  70 -مادة 

 ن مجلس  دارأ ادحاد رياضي واحد. ألي شخص أن يكون ع وا في أ ـر مال يجوز 

 الفصل الرابع

 اللجنة األولمبية 

 (20) –  71 -مادة 

اللجنة األولمبية البحرينية  ي  ينة أ لية مسـتقلة ذات شـخصـية اعتبارية واسـتقالل مالي و داري  

ــوط علي اـفة الحقو  ودتحـمـ بجميع االلتزاـمات المنصــ ــا  األولمبي،  وفني، دتمتع بـك ـها في المي

  ويكون مقر ا مدينة المنامة.

 (21) –  72 -مادة 

دهدا اللجنة األولمبية البحرينية في  طار الميـا  األولمبي  لى رعاية وحماية ودـوير     أ(

 ودنييم الحر ة األولمبية الرياضية في مملكة البحرين. 

المهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أ دافها، ولها دباشر اللجنة األولمبية البحرينية  افة   ب(

 بومه خاط ما يلي: 

المشار ة في نشاطات اللجنة األولمبية الدولية سواء  ان  امتماعات للجنة أو للجان أخرى    (1

 دتفرع عنها أو مماثلة لها. 

ية  دشكيـ ودنييم وقيادأ الوفود المختلفة في الدورات األولمبية والمنافسات القار     (2

 واالقليمية وفي المنافسات الدولية التي دقع دح  رعاية وميلة اللجنة األولمبية الدولية.

االن مام  لى االدحادات والهينات االقليمية والقارية المعترا بها من قبـ اللجنة     (3

 األولمبية الدولية. 

 
(20)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم    لسنة  50استُبدل   الجمعيات    2010(  قانون  أحكام  بعض  واألندية بتعديـ 

االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )
(21)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم    لسنة  50استُبدل   واألندية   2010(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

الهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم االمتماعية والـقافية و

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )



معينة بتفويض من ملكية حقو  شعار اللجنة األولمبية البحرينية مع استخدام ملكيات     (4

 اللجنة األولمبية الدولية. 

االشراا على خـ  وبرام  االدحادات الرياضية و صدار الموافقات بشأن المشار ات     (5

الخارمية المختلفة على صعيد الفر  واألفراد وبالتحديد المشار ة في البـوالت 

الرياضية   والمعسكرات أو ح ور االمتماعات أو المؤدمرات والندوات والدراسات 

 المختلفة. 

المحافية على استقالل اللجنة األولمبية البحرينية ورفض أي شكـ من أشكال ال خ      (6

السياسي أو الديني أو االقتصادي أو ما شابه ذلك والتي قد دمنعها من االلتزام بالميـا  

 األولمبي. 

مبي أو األولمبي،  ما ال وال يجوز ألية  ينة أن دتسمى باسم اللجنة األولمبية أو بكلمة أول

يجوز استعمال اسمها في دسمية محـ أو عمـ أو ب اعة أو صنع شارادها أو عالمادها 

 أو االدجار بها بخير  ذن منها.

نشر القيم والمبادئ األساسية للفكر األولمبي خاصة في المجاالت الرياضية والتعليمية      (7

المجاالت ومعا د التربية الرياضية والبدنية  ونشر البرام  التعليمية األولمبية في مميع 

والجامعات ودشجيع  نشاء معا د متخصصة للتعليم األولمبي مــ األ اديميات األولمبية  

 الوطنية والمتاحم األولمبية والبرام  الـقافية ذات الصلة بالحر ة األولمبية. 

الصادر من اللجنة األولمبية  االلتزام بالمحافية على مبادئ ودعليمات الميـا  األولمبي     (8

 الدولية.

الموافقة على دشكيـ االدحادات الرياضية واالشراا عليها ومتابعة أنشـتها ودعمها     (9

 ودقديم الخبرات الفنية الالزمة لها.

 العمـ على دـوير مستويات األداء الرياضي الرفيع في مملكة البحرين.    (10

والفنيين الرياضيين وذلك من خالل دنييم الدورات التدريبية  ددري  وصقـ الدارسين     (11

 واالدارية بما يتماشى مع نشر المبادئ األساسية للفكر األولمبي. 

 منع ورفض أي شكـ من أشكال التمييز أو العنم الرياضي أو شخ  المالع .    (12

أن سياسات  دبني ودـبيق القانون الدولي لمكافحة المنشـات وذلك بالتأ يد على   (13

وقوانين اللجنة األولمبية البحرينية لمكافحة المنشـات وع ويتها ومتـلبادها الحالية 

ونتاس   مراءادها االدارية دتـابق ودلتزم بالقانون الدولي لمكافحة المنشـات ودحترم 

مميع مسنوليات ووامبات اللجان األولمبية الوطنية المدرمة في قانون مكافحة  

 المنشـات.



 التعاون مع الهينات الحكومية وغير الحكومية في حدود ما يسم  به الميـا  األولمبي.    (14

العمـ على مشار ة المرأأ في المجال الرياضي بصورأ عامة واألولمبي بصفة    (15

 خاصة. 

العمـ على زيادأ الوعي ودحمـ المسنولية في مجال الرياضة واردباطادها بق ايا     (16

 البينة. 

 لتزام بالمشار ة في المجاالت الرياضية الهادفة لتعزيز السالم. اال   (17

 (22) مكررا   -72-مادة 

 دتكون الموارد المالية للجنة األولمبية مما يلي:

 الدعم المالي المخصص لها من قبـ المجلس األعلى للشباب والرياضة.        -   أ      

ات التي        -   ب       ات والهـب ة  المن  واالعـاـن يقرر مجلس االدارأ قبولهـا بمـا يتوافق مع األنيـم

 والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين.

ــات التي دـقدمـها اللجـنة األولمبـية اـلدولـية وادـحاد اللـجان األولمبـية         -  ج     ــصــ اـلدعم والمخصــ

 الوطنية والمجلس األولمبي اآلسيوي أو أي  ينة رياضية معترا بها دولياً.

 االيرادات التي دتحصـ مقابـ الخدمات التي دقدمها اللجنة.       -  د       

 (23) –  73 -مادة 

ــية واألندية أربع   دكون مدأ مجلس  دارأ اللجنة األولمبية ومجالس  دارأ ادحادات اللعبات الرياضــ

سـنوات، على أن يجري انتخاب أع ـاء مجالس  دارأ  ذه الهينات فيما عدا األندية في أعقاب  ـ 

دورأ أولمبية، ســـواء أقيم   ذه الدورأ أو لم دقم، اشـــتر   فيها المملكة أو لم دشـــتري، ويجري  

 انتخاب أع اء مجالس  دارأ األندية الرياضية قبـ ذلك بسنة على األقـ.

ودحدد بمقت ــى نيام أســاســي يصــدر لهذه الخاية األحكام واالمراءات المتعلقة بتشــكيـ اللجنة  

ــوـية فيـها وـدأليم مجلس  داردـها وعـقد امتـماـعادـها  األولمبـية وممعيتـها ال ــروط الع ــ عمومـية وشــ

وساسر أمور ا االدارية والمالية والفنية بما في ذلك البدل الذي دتقاضاه اللجنة مقابـ الخدمات التي  

ــا  األولمبي ويتم اعتـماده من قـبـ الجمعـية   دـقدمـها. ويكون ـ ذا النـيام متوافق مع ـما ـماء في المي

 للجنة األولمبية وبموافقة اللجنة األولمبية الدولية.العمومية 

 
(22)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم    لسنة  50أضيف   واألندية    2010(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

شباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان ال

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )
(23)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم    لسنة  50استُبدل   واألندية   2010(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

الصادر بالمرسوم االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة  

 . 1989( لسنة 21بقانون رقم )



 (24) مكررا   -73-مادة

ــنون العاملين فيها دصــدر  ــنون االدارية والمالية وش يكون للجنة األولمبية السحة خاصــة دنيم الش

  بقرار من رسيس اللجنة.

  

  

 
(24)  ( رقم  بقانون  المرسوم  بموم   لسنة  50أضيف   واألندية   2010(  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

االمتماعية والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989ة ( لسن21بقانون رقم )



 الباب الرابع

 المؤسسة الخاصة

 -  74 -مادة 

 يكون دخصيص المال النشاء المؤسسة بسند رسمي. 

 ويعتبر السند دستور المؤسسة، ويج  أن يشتمـ على البيانات اآلدية: 

اســــم المؤسســــــة وميدان نشاطها ونـا  عملها ومــر ز أمناسها، على أن يكون  ذا المر ز     -  أ

 في البحرين. 

 الخرض الذي أنشن  المؤسسة لتحقيقه.    -ب 

 بيان ل موال المخصصة لهذا الخرض.     -ج 

ــر      -د   نيام  دارأ المؤـسـسة ـسواء  ان   داردها عن طريق مجلس أمناء أو عن طريق مديــــــــ

ــــــــــــة أو  ليهما. ـس ند على أن يتولى مجلس األمناء أو المدير أو    المؤـس ويجوز أن ينص في الـس

ذادها أو أن ينص على أن يعهد  ال ما  دارأ أي نشــاط للمؤســســة بجان   دارأ أموال المؤســســة 

ــرافهـما أو   ــاط  لى غير مجلس األمـناء أو الـمدير على أن دكون االدارأ دـح   شــ ـبإدارأ ـ ذا النشــ

ــدر   ــند على أية بيانات أخرى يصــ ــتمـ الســ ــ  األحوال،  ما يج  أن يشــ ــراا أيهما حســ  شــ

 قرار من الوزير المختص.   بتـعيينها

 - 75 -مادة 

 ند أن يعدل عنها بسند آخر  لى أن يتم دسجيلها. يجوز لمن أنشأ المؤسسة بس

 - 76 -مادة 

ــة أنشـة خيرية أو صحية أو دعليمية أو غير ذلك داخـ البحرين   ــ ــة الخاصــ ــ ــ  ذا  ان للمؤسس

ـــة من الجهات  ـــ على الترخيص المقرر قانونا لتلك األنشـ ــجيلها أن دحصـ فعليها قبـ التقدم لتسـ

 والقرارات المعمول بها.  المختصة وطبقا للقوانين واللواس 

ودخ ـع أنشــة المؤسـسـة الخاصـة في  ذه الحالة لكافة القوانين واللواس  والقرارات المعمول 

 بها في البحرين بشأن  ذه األنشـة. 

 -  77 -مادة 

ال دـــبــ  الشخصيـــة المعنويــة للمؤسسة الخاصة  ال  ذا سجل  طبقا ألحكام  ذا القانون ونشر 

 الجريدأ الرسمية ومن داريخ  ذا النشر.   ذا التسجيـ في

 -  78 -مادة 

 يتــم دسجيــــ المؤسسة الخاصة بناء على طل  منشنها أو مجلس أمناسها أو أول مدير لها. 

 -  79 -مادة 



 دسرى على المؤسسة الخاصة  افة األحكام الواردأ في  ذا القانون بشأن دسجيـ الجمعيات. 

 -  80 -مادة 

للجهة االدارية المختصــة االعتراض على  نشــاء المؤســســات الخاصــة ولها الحق في الرقابة 

 عليها ودعديـ نيامها بما يحقق الخرض من  نشاسها. 

 االعتراض وأحكام الرقابة.  وينيم الوزير المختص بقرار منه أحوال

 -  81 -مادة 

يتولى  دارأ المؤســســة الخاصــة مدير ا أو مجلس أمناسها حســ  األحوال وفقاً لســند  نشــاسها  

 بمراعاأ ما يمكن أن ددخله الجهة االدارية المختصة على نيامها من دعديالت. 

 -  82 -مادة 

ية المختصـة بميزانية المؤسـسـة  على مدير المؤسـسـة أو مجلس أمناسها موافاأ الجهة االدار

ابها الـسنوي مع المـستندات المؤيدأ لهما وعليهما أيـ ا دقديم أية معلومات أو بيانات   الخاـصة وحـس

 أو مستندات أخرى دـلبها الوزارأ. 

 -  83 -مادة 

  ال يجــوز للمؤسسة الخاصـــة قبول الوصايا أو الهبات  ال بإذن من الجهة االدارية المختصة.  

 -  84 -مادة 

للوزير المختص أن يوقم عن العمـ مجلس أمناء المؤســســة الخاصــة أو مدير ا أو رسيس أو 

ــتين يوما من داريخ الوقم من المحكمة  ــو في مجلس أمناسها على أن يـل  في خالل سـ أي ع ـ

 الكبرى المدنية عزل من أوقفه عن العمـ ودعيين بدل عنه، وذلك في األحوال اآلدية: 

 ثبوت   مال في حق من أوقم عن العمـ في  دارأ المؤسسة.      -أ 

 عدم دنفيذ ما فرضه عليه القانون أو ما ورد في سند المؤسسة الذي أنشأ ا.    -ب 

 ثبوت استعمال أموال المؤسسة فيما ال يتفق مع أغراضها أو قصد منشنها.    -ج 

 ثبوت اردكابه أي خـأ مسيم آخر.    -  د 

 عتبارات األمن والنيام العام ومصلحة الدولة. ال  - ـ 

ة  دير مؤـق  لحين صـــــدور حكم المحكـم ذه الحـاالت دعيين ـم ويجوز للوزير المختص في ـ 

الكبرى المدنية بشــأن العزل والتعيين. ويكون للمدير المؤق  صــالحيات مجلس األمناء أو المدير 

 حس  األحوال. 

 -  85 -مادة 



على مدير المؤســســة الخاصــة أو مجلس أمناسها  بالغ الجهة االدارية المختصــة بالتصــرفات  

المالية في أموال المؤســســة الخاصــة  ذا زارت قيمة التصــرا على ثالثة آالا دينار في ميعاد  

 أسبوع من داريخ اعتزام المؤسسة الخاصة  صدار دصرفها. 

لتصــرا خالل أســبوع من داريخ  بالغها به  وللجهة االدارية المختصــة االعتراض على  ذا ا

ند  نـشاء المؤـسـسة الخاـصة أو للقانون أو النيام العام    ذا  ان التـصرا المزمع  ـصداره مخالفا لـس

 أو اآلداب، ويترد  على االعتراض عدم نفاذ التصرا. 

ة  ام المحكـم ــرا أـم االعتراض على التصــ ويجوز لـكـ ذي شـــــأن الـعن في قرار الوزارأ ـب

 لمدنيــــــة خالل ستين يوما من داريخ  بالغ المؤسسة الخاصة باالعتراض عليه. الكبرى ا

 وعلى المحكمة أن دق ى في الـعن بصفة مستعجلة. 

 -  86 -مادة 

( من    54،  53،  52،  51،  50،  49،  28،  20،  8دسرى على المؤسسة الخاصة أحكام المواد ) 

  ذا القانون الواردأ بشأن الجمعيات. 

ا حل  المؤســســة الخاصــة و ان نشــاطها  له خارج البحرين و ان  مميع أموالها ومع ذلك  ذ 

ــفـية  لى أـية مـهة دراـ ا في اـلداـخـ أو الـخارج بـعد  ــدرـ ا من الـخارج ـماز دحوـيـ ـناد  التصــ مصــ

 موافقة الجهة االدارية المختصة. 

 -  87 -مادة 

ات الخاصـة الواردأ في  ذا القا ـس رى األحكام المتعلقة بالمؤـس أ  ال دـس ئ أو ينـش نون على ما أنـش

 منها بـريق الوقم. 

 -  88 -مادة 

للجهة االدارية المختصة عن طريق صندو  خاط دـــنشؤه لهذا الخرض أن دقدم  عانات مالية  

 للجمعيات والمؤسسات الخاصة. 

ودــــــــدرج فــــــــي ميزانية  ذا الصندو  االعتمادات التي دقرر ا الدولة في  ذا الشأن وأية  

ــ ــلقا ا الجهة االدارية المختـصة لهذا الخرض وقبلها الوزير  دبرعات أو  ـــ ــتـــ بات أو  عانات دـــ

 المختص. 

 تص قراراً بتـنييم  ذا الصندو . ويصدر الوزير المخ

 (25) مكررا   –88 –مادة 

 
(25)  ( رقم  القانون  بموم   لسنة  42أضيف   االمتماعية   2009(  واألندية  الجمعيات  قانون  أحكام  بعض  بتعديـ 

والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
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يجوز للمؤسسة الخاصة التحول  لى ممعية، ويكون التحول بقرار من الوزير المختص بعد استيفاء 

دأسيس  شروط   أحكام  مع  يتعارض  ال  بما  منه،  قرار  بتحديد ا  يصدر  التي  التحول  و مراءات 

 ودسجيـ الجمعيات المنصوط عليها في  ذا القانون.

وال يعتد بالتحول  ال بعد قيد القرار الصادر في  ذا الشأن ونيام الجمعية في سجـ قيد الجمعيات 

 الرسمية. ونشر  ذا القرار وملخص نيام الجمعية في الجريدأ 

التزامات   ويترد  على التحول احتفاظ الجمعية لما للمؤسسة الخاصة من حقو  وما عليها من 

ول.   سابقة على التحج

 

  



 الباب الخامس

 العقوبات

 -  89 -مادة 

يعاقــــ  بالحبــــس مــــــدأ ال دزيــــد على ستة أشهر وبخرامة ال دجاوز خمسماسة دينار أو بإحدى  

  ادين العقوبتين: 

 ـ من حرر أو قدم أو أمسـك محررا أو سـجال يلزمه  ذا القانون دقديمه أو  مسـا ه يشـتمـ     -  1

هة غير مختصــة أو دعمد على بيانات  اذبة مع علمه بذلك. و ـ من دعمد  عـاء بيان مما ذ ر لج

  خفاء بيان يلزمه القانون بإثباده. 

 ـ من باـشر نـشاطا بجمعية أو مؤـسـسة خاصـة أو ناٍد ثــــــقافي أو امتماعي أو  ينة خاـصة    -  2

عاملة في ميدان الشـباب والرياضـة قبـ نشـر بيان دسـجيلها في الجريدأ الرسـمية طبقا ألحكام  ذا 

 القانون. 

طا للجمعية أو المؤسسة الخاصة والنادي الــــــقافي أو االمتماعي أو الهينة   ـ من باشر نشا  -  3

الخاـصة العاملة في ميدان الـشباب والرياـضة يجاوز الخرض الذي أنـشن  من أمله أو أنفق أموالها  

 فيما ال يحقق  ذا الخرض أو دخـ بأموالها في م اربات مالية. 

 م في سجــــالت الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو   ـ من سم  لخير األع اء المقيدأ أسماال  -  4

النادي الــــقافي أو االمتماعــــــي أو الهينة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة باالشتراي  

 في مداوالدها أو مداوالت الجمعية العمومية. 

ــقافي أو امتماعي   -  5 أو     ـ من اـشتري في مواـصلة نـشاط ممعية أو مؤـسـسة خاـصة أو ناٍد ثـــ

 ينة عاملة في ميدان الـشباب والرياـضة أو دـصرا في أموالها على أي ومه بعد نـشر قرار الحـ 

 في الجريدأ الرسمية ويعتبر العلم ثابتا في حق الكافة بنشر قرار الحـ في الجريدأ الرسمية. 

ــة أو النــ   -  6 ــ ــة الخاصــ ــ ــة والمؤسســ ــ ــــودات الجمعيــ ــادي   ـ مــــن دصرا في أموال ومومــ ــ

ــرار  ــ ــادر ق ــي أو الهينة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والصــ ــقافي أو االمتماعــ الـ

 بحلها على خالا ما يق ى به  ذا القانون. 

ـــ من ممع دبرعات على خالا أحكام  ذا القانون ، ويجوز الحكم بمصادرأ ما ممع     -  7 ــــ  ــ

 فاقه في وموه البر أو لصال  الرياضة حس  األحوال. منها لحساب الجهة االدارية المختصة ألن

ــر أو     -  8 ــناء أو المدي ــس األم ــس االدارأ أو مجل ــاء مجل ــ ــ ــن أع ــ ــ ــ ــع م ــ ــ ــ ــن امتن ــ ــ ــ ـــ م  

الموظفيـــن عـــن المبـــادرأ بتسليــــــم األموال والمستـــندات والدفادر المتعلقـــــــــة بالجمعيـــــــــة أو  

ــ ــ ــ ــ ــة الخاصة أو الن ــ ــدان المؤسســ ــ ــة الخاصة العاملة في مي ــ ــي أو الهين ــقافي أو االمتماعــ ادي الـ

ــقافي أو امتماعي أو  ينة خاصة   ــة أو ناٍد ثــ ــــ الشباب والرياضة والتي دقرر  دمامها في ممعيــ



أخرى عاملة في ميدان الـشباب والرياـضة، وذلك  لى المـسنولين في الجمعية أو المؤـسـسة الخاـصة  

و االمتماعي أو الهينة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والتي دقرر  أو النادي الــقافي أ

 دماج الجهة األولى فيها. و ذلك  ـ من امتـــــنع عن المبادرأ  لى دـسليم  ذه األموال والمـستندات 

ـــبة للجمعـيات أو   ــواء ـبالنســ  لى الـمدير المؤـق  أو مجلس األمـناء المؤـق  في ـحاـلة دعيـــــــــيـنه ســ

اـصة أو النوادي الــــــقافيـــــة أو االمتماعية أو الهينات الخاـصة العاملة في ميدان  المؤـسـسات الخ

 الشباب والرياضة. 

 (26) مكررا   -89-مادة

يعاق  بالحبس مدأ ال دزيد على ســنة وبخرامة ال دتجاوز ألم دينار أو بإحدى  ادين العقوبتين  ـ 

و مماعة دون ادخاذ  مراءات دسجيلها  من انشأ أو أسس أو نيم أو أدار ممعية أو  ينة أو منيمة أ

ــيلة  ان  أخباراً أو   ــر أو أذاع بأية وسـ وفقاً ألحكام  ذا القانون، ويعاق  بذات العقوبة  ـ من نشـ

 معلومات أو بيانات عن دلك الكيانات.

 -  90 -مادة 

ــى أسبوعين وبخرامة ال دجاوز ماسة دينار أو بإحدى  ادين   ــ ــ ــ ــدأ ال دزيد عل ــ ــ يعاق  بالحبس م

 ( من  ذا القانون. 72( من المادأ )3، 2العقوبتين  ـ من خالم أحكام الفقـردين )

المخالفة،  ما يجوز للقاضي أن يحكم بخلق الهينة    ويحــــكم داسمــــا بمصــــادرأ األشياء موضوع

 حـ بحس  األحــوال. أو الم

وفي حالة دكرار المخالفة دكون العقوبـــة الحبـــس مدأ ال دزيد على شهر والخرامة التي ال دقـ  

 عن خمسين دينارا أو  حدى  ادين العقوبتين. 

 -  91 -مادة 

 ـ مخالفة أخرى لهذا القانون أو القرارات التي يصــــدر ا الوزير المختص في شــــأنه يعاق  

 مة ال دجاوز خمسين دينارا. مردكبها بخرا

 -  92 -مادة 

ــق األحكام المتقدمة بتوقيع عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون   ــ ـــ دـبي ال يخــ

 آخر. 

 -  93 -مادة 

 
بتعديـ بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االمتماعية   2010( لسنة  50أضيف  بموم  المرسوم بقانون )  (26)

والـقافية والهينات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
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ــنفيذ أي من أحكام  ذا القانون سـلـة ضـب    يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير المختص لتــــ

الجراسم المشار  ليهـا ودحرير المحاضر الالزمة في  ذا الشأن وسؤال المخالفين و حالة المحاضر  

  لى االدعاء العام. 

 

  



 الباب السادس 

 أحكام ختامية

 -  94 -مادة 

ــرى أحكام  ذا القانون ع ــقافية والهينات الخاصــة  دس لى الجمعيات واألندية االمتماعية والــــــ

ــا   العاملة في ميدان الشباب والرياضة القاسمة وق  العمـ بهذا القانون. ويج  عليها دعديـ نيامهــ

وطل  دـسجيلها بالتـبيق ألحكامه خالل ـسنة من داريخ العمـ به و ال اعتبرت منحلة بحكم القانون  

 ويعين مصٍم لها. 

 -  95 -دة ما

 ذا رفـ   الجهة االدارية المختـصة  عادأ دـسجيـ الجمعية أو النادي أو الهينة الخاـصة العاملة 

ــقديمها طل  دـسجيلها دنفيذا   في ميدان الـشباب والرياـضة في ميعاد أقـصاه ـستة أـشهر من داريخ دـــ

ــة العاملة   ــابقة، اعتبرت الجمعية أو النادي أو الهينة الخاصـ ــباب  ألحكام المادأ السـ في ميدان الشـ

والرياضــة منحلة بحكم القانون ويعين مصــٍم لها ويعتبر في حكم الرفض فوات الميعاد المشــار  

  ليه دون  دمام التسجيـ أو  خـار مقدم الـل  برف ه. 

 -  96 -مادة 

على  ـ ممعية أو ناٍد أو  ينة خاصـــة عاملة في ميدان الشـــباب والرياضـــة أعيد دســـجيلها  

ــجيله  بالتـبيق ألحكام   ــكيـ مجلس  داردها وفقا لنيامها المعاد دسـ ــابقتين أن دعيد دشـ الماددين السـ

 خالل ثالثة أشهر من داريخ نشر التسجيـ في الجريدأ الرسمية. 

ومع ذلك دسـتمر مجالس  دارأ الجمعيات واألندية والهينات الخاصـة العاملة في ميدان الشـباب 

ــنفيذية في مباشرأ أعمالها بصفة مؤقتة  لى  والرياضة القاسمة وق  العمـ بهذا القانون و ينادها التـ

 أن يتم دشكيـ المجالس والهينات الجديدأ. 

 -  97 -مادة 

 (. 57، 56سمة وق  العمـ بهذا القانون أحـكام الماددين )دسرى على أما ن االيواء القا

ــار  ليهم في الـمادأ  ـــخاط المشــ وعلى الجـهات التي دقوم وق  العـمـ بـهذا الـقانون بإيواء األشــ

 ( منه أن دـتـقدم خالل سنة من داريخ العمـ به بـل  الترخـيص لها بممارسة  ذا العمـ. 56)


