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 ٢٠٠٢لسنة ) ٤٤(مرسوم بقانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية

 والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
 ١٩٨٩لسنة ) ٢١(الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  
 .ملك مملكة البحرين  نحن حمد بن عيسى آل خليفة
 ،بعد اإلطالع على الدستور

اب والرياضة دان الشب لة في مي ات الخاصة العام ة والهيئ وعلى قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافي
 ،١٩٨٩لسنة ) ٢١(والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 ،وبناء على عرض وزير العمل والشئون االجتماعية

 ،وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك
 :رسمنا بالقانون اآلتي

 المادة األولى
ة) ٣(تضاف فقرة ثانية إلى المادة       من قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العامل

:نصها اآلتي ١٩٨٩لسنة ) ٢١(في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
ة ير الفرق ا يث ويحظر أن تتضمن برامج الجمعيات ما يمس أسس العقيدة االسالمية أو وحدة الشعب أو م

 . أو الطائفية
 المادة الثانية

وان                   د بعن ادس جدي ل س ه فص ار إلي انون المش ن الق اب األول م ى الب اف إل ة" يض ادات النوعي االتح
 :نصوصها اآلتية، )٤(مكررًا  ٥٥مكررًا حتى  ٥٥ومواده من " للجمعيات 

 :مكررًا ٥٥مادة 
ة                           ة االعتباري ا الشخصي اد  .يجوز للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منه ويتكون اإلتح

ذا، النوعي من الجمعيات التي تباشر نشاطا مشترآًا في مجال معين على مستوى المملكة                         ق ه م وتنسي بقصد تنظي
 .والعمل على رفع مستواه، النشاط فيما بينها

 .وال يجوز تكوين أآثر من اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للجمعيات     
ة                          ا العمومي ة جمعيته د موافق ة بع اد بطلب من الجمعي ى اإلتح اد رفض، ويكون اإلنضمام إل وال يجوز لإلتح

 .الطلب متى توافرت شروط اإلنضمام
  

 
 ):١(مكررًا  ٥٥مادة 
ة      ة اإلداري ى الجه ل إل ب التسجي دم بطل انون أن يتق ذا الق ام ه ًا ألحك ي وفق اد النوع يس اإلتح ترط لتأس يش

ن المختصة ثالث جمعيات على األقل تكون مسجلة طبقًا ألحكام هذا القانون وتباشر نشاطًا مشترآًا في مجال معي
 .من المجاالت المبينة فيه

 .ويخضع طلب التسجيل لألحكام المقررة في هذا القانون     
 ):٢(مكررًا  ٥٥مادة 
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ا      ة المختصة لمراجعته ة اإلداري يضع اإلتحاد نظامه األساسي ولوائحه اإلدارية والمالية وتعرض على الجه
 .وإقرارها

 .ويصدر بالنظام األساسي لإلتحاد قرار من الوزير المختص     
 ):٣(مكررًا  ٥٥مادة 
 :يختص اإلتحاد بما يلي     
طه      ، وضع تصور عام لدور الجمعيات      .أ              ة، التي تعمل في مجال نشا ة اإلجتماعي رامج التنمي ذ ب بشأن تنفي

 .والثقافية
ر       .ب            ى توفي د عل ا يساع ا وبم ة موارده ات لتنمي الزم للجمعي ل ال ير التموي ة لتوف ات الالزم راء الدراس إج

 .وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية، اإلعانات والمساعدات
 .تنسيق الجهود بين الجمعيات األعضاء في اإلتحاد ضمانًا لتكاملها      .ج          

ا       .د               ات وموارده تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات على ضوء إحتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعي
 .المتاحة

ونشر دليل بقوائم، إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات التي تعمل في مجال نشاطه                  .ه       
ي ة ف هام والمشارآ ى اإلس م عل ا وحثه واطنين به ف الم ي لتعري ال النوع ي المج دة ف ات المقي الجمعي

 .أنشطتها
 .تنظيم برامج اإلعداد والتدريب الفني واإلداري لموظفي الجمعيات وأعضائها      .و           
 .تمثيل الجمعيات أعضاء اإلتحاد في المؤتمرات الدولية التي تتصل بنشاطها      .ز           

 ):٤(مكررًا  ٥٥مادة 
ه                                            انون المشار إلي اب األول من الق في الب لواردة  ك، تسري على اإلتحادات األحكام الخاصة بالجمعيات ا وذل

 .فيما ال يتعارض مع أحكام هذا الفصل
  

 المادة الثالثة
 .ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، تنفيذ هذا القانون  -آل فيما يخصه  -على الوزراء 

  
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

 رئيس مجلس الوزراء
 خليفة بن سلمان آل خليفة

 وزير العمل والشئون االجتماعية
 عبدالنبي عبداهللا الشعلة

  
 :صدر في قصر الرفاع

 هـ١٤٢٣شعبان  ١٦بتاريخ 
 م٢٠٠٢أآتوبر  ٢٢الموافق 

Page 2 of 3 ١٩٨٩لسنة ) ٢١(ة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ...

21/05/2007http://www.legalaffairs.gov.bh/htm/L4402.htm



  

Page 3 of 3 ١٩٨٩لسنة ) ٢١(ة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ...

21/05/2007http://www.legalaffairs.gov.bh/htm/L4402.htm


