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 املوقـــر  صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
 رئيــس جملـس الشـورى                                   

 

 
 

 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن  حوللجنة شؤون الشباب  أن أرفع إلى معاليكم تقريريســـرني      

 االحتراف الرياضي )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.

 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.     

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،

 سبيكة خليفة الفضالة          

 رئيس جلنة شؤون الشباب             
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 3د 5ف /ل ش شص  458الرقـــم: 
م 2020نوفمــــــــرب  18التاريخ:   

 
 ةاحملرتم    الفضالة  سبيكة خليفة/    ةالسيدسعادة  

جلنة شؤون الشباب  رئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

بشــــــ   لســــــ        رقــــــم     مشــــــرون قــــــانو  يطيــــــن لــــــم     رفــــــ  ل ــــــم
ــ اف  ــ  االحــــ ــ  م  ــــ ــام مــــ ــانو  اض ــــ ــ ا  ب ــــ ــوق االقــــ ــا   قــــ ــاد  اضوــــ الريــــ

 .الشورى 
 

ــم    ــ نق مت ـــــــ ــر بشـــــــ ــااد   ريـــــــ ــتق و  ـــــــ ــتق ودراشـــــــ ــاق م اقشـــــــ  ابرجـــــــ
ر ي ــــــم لورقــــــق   ــــــق اض  ــــــ  يــــــ ل مو ــــــا  ق ــــــا     ــــــ   شــــــاب   مــــــ  

  اريخق.
 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

 

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
الشورىرئيـس جملـس    



ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة شؤون الشبابلخ

مشروع قانون رقم )  ( لسنة بشأن االحتراف الرياضي )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم  العنوان

 من مجلس الشورى(

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث  -م 2020نوفمبر  18 اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث  -م 2020ديسمبر 14 املناقشةانتهاء اللجنة من 

 ( اجتماعات 3)  عدد االجتماعات

 === العرض على اجللسة

 مشروع القانوناهلدف من 

مشروع القانون الى تطوير الرياضة واألندية الرياضية في مملكة البحرين، والى دعم يهدف 

الدولية مع االتحادات الرياضية الدولية بخصوص االنتقال الى االحتراف التزامات البحرين 

الرياضي ونقل الرياضة والرياضيين ذكوراً وإناثاً من إطار الهواية والتطوع إلى االحتراف 

الرياضي الكامل والخصخصة ، والذي يسهم في تحسين القدرة التنافسية في المحافل الرياضية 

 .اإلقليمية والدولية

  ( مواد6ديباجة و) مشروع القانوناد مو

رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية مبجلس الشورى

 من الناحية الدستورية والقانونية مشروع القانونسالمة 

الشباب  شؤون رأي وزارة
 والرياضة 

مع تعديالت مجلس النواب الموقر باعتبار أنها ال تخرج عن الهدف  هاتوافق الوزارة  أبدت

ستقاللية االتحادات الرياضية داعمة الالمرجو من مشروع القانون، خاصة وإن التعديالت جاءت 

ن لممارسة النشاط الرياضي المحدد، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التعاقد مع الالعبين المحترفي

مع  حيث جاء متوافقا  خطوة نحو المسار الصحيح في مجال الرياضة ك واعتبرت الوزارة أن ذل

 النظم والقوانين واألعراف الدولية والميثاق األولمبي.

رأي اللجنة األوملبية 
 البحرينية 

أبدى ممثلو اللجنة األولمبية تأييدهم على التعديالت التي أجريت على مشروع القانون، وأهمها التعديالت 

 االحتراف والشروطالتي نصت على استقاللية االتحادات باعتبارها جهة االختصاص المعنية بإبرام عقود 

ا لعالقة االتحادات المباشرة باالتحادات الدولية التي تمكنها من معرفة المستجدات التي  المنظمة لها نظر 

 تطرأ على القوانين الخاصة بالمجال الرياضي.   



 

توصية اللجنة مبجلس 
 الشورى

 

بشأن االحتراف الرياضي  ) ( الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم )  ( لسنة -

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.

ما بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب ) كمواد مشروع القانون  الموافقة على -

 .(وردت تفصيال  في الجدول المرفق



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 لشبابشؤون ا ةـــلجن

 
 (1)املرفق 

 ةتقرير اللجن
 

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي  
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2020ديسمبر  27التاريخ: 

 (2التقرير: ) 

 

 

 شؤون الشبابتقرير جلنة 

 مشروع قانون رقم )  (  لسنة ) ( بشأن االحرتاف الرياضيحول 

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 الفصل التشريعي اخلامس- الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 

 :مقدمــة

، أحال (3د 5ف /ص ل ش ش 458)، وبموجب الخطاب رقم م2020نوفمبر  18بتاريخ 

شؤون صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر إلى لجنة 

)المعد في  االحتراف الرياضيرقم ) ( لسنة ) ( بشأن نسخة من مشروع قانون  الشباب

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات (الشورىضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.
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 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات التالية: (1)

 تاريخـــه رقـم االجتمـاع                   

 م2020 ديسمبر 2 الرابعاالجتماع 

 م2020ديسمبر  9 االجتماع الخامس

 م2020ديسمبر  14 االجتماع السادس

 

دراستها لمشروع القانون موضوع البحث والدراسة على الوثائق المتعلقة  اللجنة أثناءاطلعت  (2)

 به والتي اشتملت على ما يلي: 

 ( .مرفقمشروع القانون المذكور، ومذكرتا الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني) 

 ( .مرفققرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته) 

  (مرفقوالقانونية بمجلس الشورى. )رأي لجنة الشؤون التشريعية 

  .مرفق(جدول بمواد مشروع القانون( 

 .مرفق( مذكرة بالرأي القانوني بشأن مشروع القانون( 

 .مرفق( دراسة قانونية حول مشروع القانون( 

 .مرفق( جدول مقارنة لمواد مشروع القانون( 

 ( لسنة 21المرسوم بقانون رقم )والثقافية ية االجتماعية بإصدار قانون الجمعيات واألند 1989

 )مرفق( والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديالته.

 ( لسنة 15القرار رقم )مرفق( بإصدار النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية. 2014( 
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وزارة شؤون الشباب والرياضة،  ممثلون عن الخامسبدعوة من اللجنة، شارك في االجتماع  (3)

 حيث حضر كل من :

 وزير شؤون الشباب والرياضة. السيد أيمن توفيق المؤيدسعادة  .1

 مستشار قانوني. ــارـــرو مختــــــاذ عمــــاألست .2

 مستشار قانوني. د ــاذة نور يوسف محمـــاألست .3

 

األولمبية البحرينية، حيث ، شارك في االجتماع السادس ممثلون عن اللجنة وبدعوة من اللجنة (4)

 حضر كل من :

 األمين العام للجنة األولمبية البحرينية. السيد محمد حسن النصفسعادة  .1

 مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص. السيد راشد عبداللطيف الزياني .2

 .مستشار قانوني  دـف محمــور يوســـدة نـــالسي .3

 

 للمجلس كل من:حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة  (5)

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني للجنة عبد الموجود يوسف الشتلة

 باحث قانوني علي نادر السلوم

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان خولة حسن هاشم

 أمين سر اللجنة أمل عبدهللا محمد

 إدارة الدراسات والبحوث

 بحوث مشرف منى العيد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سما عبدالجليل
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ا: 
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ثانيـ

تين رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحي

 .والقانونية الدستورية

 

ا: 
ا
 :والرياضة وزارة شؤون الشبابرأي ثالثـ

المبذولة اللجنة  على جهود وزير شؤون الشباب والرياضة عن شكر الوزارةسعادة  أعرب

حرصت أن مشروع القانون هو حصاد جهود اللجنة التي  بيل الخروج بهذا  القانون معتبًرافي س

تحويل األندية الى شركات مؤكًدا على أن انطالق فكرة وضع بصمتها عليه منذ بدايته، و على 

مرسوم صدور ال بناًء على الفكرةالذي تم ولجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى،  قد جاءت من

بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية  2020( لسنة 24بقانون رقم )

والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 .، الذي يسمح بتحويل األندية الى شركات م1989لسنة  (21بقانون رقم )

على توافق الوزارة مع تعديالت مجلس النواب الموقر باعتبار أنها ال سعادته كما أكد 

خاصة وإن التعديالت على مشروع القانون قد  تخرج عن الهدف المرجو من مشروع القانون،

د آل خليفة بشأن توجيهات جاللة الملك مع  ما صرح به سمو الشيخ ناصر بن حم متوافًقة تجاء

خاصة فيما يتعلق بدعم استقاللية االتحادات الرياضية وضمان ، المفدى في هذا الشأن

باعتبارها الجهة المسؤولة عن التعاقد مع الالعبين المحترفين استقالليتها عن الوزارة 

 معتبراً ذلك خطوة ؛لهلممارسة النشاط الرياضي المحدد في عقد االحتراف والشروط الالزمة 

م والقوانين واألعراف ة باعتبار أن ذلك يتوافق مع النظنحو المسار الصحيح في مجال الرياض

 الدولية والميثاق األولمبي.
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ا: 
ا
 :اللجنة األوملبية البحرينيةرأي رابعـ

أبدى ممثلو اللجنة األولمبية تأييدهم للتعديالت الواردة على مشروع القانون، والتي تأتي  

تنفيًذا للتوجهات الجديدة بشأن تطوير القطاع الرياضي في مملكة البحرين، بما يخدم االحتراف 

الرياضي ووضع األسس القانونية المنظمة له، وأهمها التعديالت التي نصت على استقاللية 

حادات باعتبارها جهة االختصاص المعنية بإبرام عقود االحتراف والشروط المنظمة لها االت

نظًرا لعالقة االتحادات المباشرة باالتحادات الدولية التي تمكنها من معرفة المستجدات التي 

   تطرأ على القوانين الخاصة بالمجال الرياضي.

  

ا: 
ا
 رأي اللجنـة:خامسـ

) المعد في ضوء االقتراح االحتراف الرياضي  قانون بشأنمشروع  تدارست اللجنة

الذي انتهى  ومرفقاته، على قرار مجلس النواب اطلعتو بقانون المقدم من مجلس الشورى(،

 إلى الموافقة على مشروع القانون، وما أُجري عليه من تعديالت.

 

ولى األالمادة تناولت  -مواد تس - من فضالً عن الديباجة - يتألف مشروع القانون

بينت المادة الثانية أحكام التعاقد مع الرياضيين القانون، ومشروع الواردة بصطلحات تعاريف للم

راف ونظام العمل به، تحاال دوإنشاء مكتب لتسجيل عقالمحترفين، فيما نصت المادة الثالثة على 

والقرارات الخاصة  إصدار اللوائحبالوزير ورئيس اللجنة األولمبية المادة الرابعة ت واختص

على جواز إنشاء أندية رياضية وفقاً لقانون  ت المادة الخامسةحتراف الرياضي، ونصباال

أن تتحول إلى شركات خاصة القائمة والفرق الرياضية لألندية  تالشركات التجارية، كما أجاز

صدر من تخضع لقانون الشركات التجارية وذلك وفقاً للقرارات التي تفي المجال الرياضي و
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، وجاءت الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون التجارة

 ة تنفيذية.سادسالمادة ال

 

رتقاء بالرياضة وفق قانون متكامل يهتم بالرياضة اال إلى - يهدف مشروع القانون

ذكوراً وإناثاً من في نقل الرياضيين والرياضيين فيما يخص االحتراف الرياضي ليكون سبباً 

 إطار الهواية والتطوع إلى االحتراف الرياضي الكامل.

 

وقد حازت فكرة مشروع القانون قبول كل الجهات القائمة على تطبيقه وأبدت موافقاتها 

عليه، مع وضع اقتراحات للتوسع فيه، كما جاءت مذكرة رأي الحكومة متوافقة مع مضمون 

أن مشروع القانون حاز قبول مجلس النواب الذي قرر  مشروع القانون وأهدافه، فضالً عن

الموافقة عليه وفق بعض التعديالت التي أجراها عليه، على النحو الموضح بجدول المقارنة 

 المرفق بالتقرير.

وبعد تدارس مشروع القانون، واالستئناس برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 مة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية،بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسال

الشباب والرياضة الذي أولى مشروع  شؤون وبعد المناقشة المستفيضة مع سعادة السيد وزير

القانون أهمية خاصة، سواء أمام مجلس النواب أم في رحاب مجلس الشورى، وأثنى على مجلس 

د على أن أغلب التعديالت التي أجراها مجلس الشورى اقتراحه لمشروع القانون ابتداًء، وأك  

ا غير التوافقية ف  .ُتخل بُبنيان مشروع القانونال النواب توافقية داعمة لمشروع القانون، أم 

 

وأكدوا  لهكما ناقشت اللجنة مشروع القانون مع ممثلي اللجنة األولمبية، الذين أبدوا تأييدهم 

البحرين، ه يهدف إلى تطوير الرياضة والرياضيين بمملكة على دعم اللجنة األولمبية له باعتبار
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األمر الذي ارتأت معه اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة 

 على قرار مجلس النواب فيما أجراه من تعديالت على بعض النصوص، لالعتبارات األتية:

الوطني وتنويعه وله تأثيره اإليجابي االحتراف الرياضي يسهم في النهوض باالقتصاد  -1

 على جميع القطاعات في المملكة.

 تُحتم تحويل الرياضة إلى صناعة. 2030أن رؤية مملكة البحرين االقتصادية  -2

االحتراف الرياضي يؤدي إلى خوض الرياضيين البحرينيين المنافسات الخارجية ورفع  -3

 اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية. 

يدعم االحتراف الرياضي الوفاء بالتزامات مملكة البحرين مع االتحادات الرياضية الدولية  -4

االحتراف الرياضي، والمساهمة بشكل كبير في تطوير  إلىالمختلفة بخصوص االنتقال 

التنافسية في المحافل الرياضية اإلقليمية  الرياضية وتنميتها وتحسين قدرتهاالعملية 

 والدولية.

 

 النواب الموقر فقد جاءت أغلبها توافقية مع وزارةالتعديالت التي أجراها مجلس  وبشأن  

مع القواعد الدولية المقررة بشأن االحــتراف  الشباب والرياضة واللجنة األولمبية وتتوافق شؤون

جهة ه بأنه: ف  وعر  المادة األولى  مصــطلح "إتحاد اللعبة الرياضية" إلىالرياضي، حيث أضــاف 

غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محّددة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات 

 .على المستوى المحلي، وتتبع االتحاد الرياضي الدولي المعني بها

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية ( من 66) طبقاً لنص المادةحيث إنه   

الصادر بالمرسوم  ،ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصةالعاملة في  والهيئات الخاصة

يكون االتحاد الرياضي المسئول إدارياً ومالياً وفنياً  ، وتعديالته،1989لسنة ( 21رقم )بقانون 

عن شئون اللعبة أو النشاط في المملكة، ويتولى اإلشراف عليها طبقاً ألحكام هذا القانون 

 راعاة القوانين واألنظمة الصادرة عن االتحاد الدولي لهذه اللعبة.واألنظمة الصادرة بمقتضاه بم
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، الصادر بقرار األساسي الموحد لالتحادات الرياضية نظامالثالثة من الوطبقاً لنص المادة   

رعاية وتطوير وتنظيم  الرياضي االتحاد يتولى" : 2014( لسنة 15رئيس اللجنة األولمبية رقم )

نشاط اللعبة في مملكة البحرين في حدود القواعد واألنظمة التي يضعها االتحاد الدولي للعبة، 

  وبمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.

 في إطار السياسة العامة التي تضعها اللجنة األولمبية وتحت إشرافها -يباشر االتحاد و

 :الصالحيات التالية

تنظيم االحتراف في حدود القواعد التي يضعها االتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة  .1

 األولمبية.

اعتماد تسجيل الالعبين في األندية وتمثيلهم في مسابقاتها وذلك في حدود األعداد  .2

وضع أسس وقواعد االستغناء ، فضالً عن المقررة في اللوائح والنظم الخاصة باالتحاد

و انتقالهم بين األندية الرياضية، واحترافهم داخلياً وخارجياً بمراعاة عن الالعبين أ

 قواعد االتحاد الدولي للعبة.

وعلى هذا فكان من الضروري وضع تعريف لالتحاد الرياضي، وتسجيل عقود   

االحتراف لدى اتحاد اللعبة الرياضية بداًل من تسجيله لدى الوزارة أو اللجنة األولمبية، فضالً عن 

و الوارد بقرار مجلس النواب والموضح بالجدول سناد عدد من االختصاصات إليه على النحإ

 المرفق.

كما قرر مجلس النواب حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي كانت تُجيز إنشاء   

أندية رياضية خاصة في شكل شركات وفقاً لقانون الشركات التجارية، أو تحويل أندية قائمة إلى 

الذي أضاف  2020( لسنة 24شركات تجارية، ويرجع ذلك إلى صدور المرسوم بقانون رقم )

  والثقافية والهيئات الخاصة قانون الجمعيات واألندية االجتماعيةمكرراً( إلى  62نص المادة )
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( 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة

 ، والذي تضمن ذات الحكم الوارد بالمادة الخامسة التي قرر مجلس النواب حذفها.1989لسنة 

تفق ألنها تمجلس النواب التي أجراها تعديالت ارتأت اللجنة الموافقة على الفقد وعلى هذا،   

له وجاهته القانونية الذي ، وال تؤثر على البنيان التشريعي لمشروع القانون مع صحيح القانون

باعتبار مشروع القانون يواكب ي تتفق بشأنها كل الجهات ذات العالقة، أهدافه المحددة، التوفق 

القتصاد كثير من دول العالم  ياً رئيس اً صناعة الرياضة محركبموجبها  أصبحت التيالتطورات 

 تتسارع فيها لتحقيق الريادة. الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة
 

ا
ا
 املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري  :سادسـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالً لنص المادة )  

   كل من:

 مقرًرا أصليـًا.   دالل جاسم الزايد اذة ــاألست سعادة .1

 مقرًرا احتياطًيا.  رضا إبراهيم منفردياألستــاذ سعادة  .2
 

 

ا
ا
 توصية اللجنة: :سابعـ

ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة  في  

 توصي بما يلي:

بشأن االحتراف  ) ( الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم )  ( لسنة  -

 الرياضي )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.
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       بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النوابون مواد مشروع القان الموافقة على -

 .(ما وردت تفصيالً في الجدول المرفقك )

 

 

 الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 

 

 سبيكة خليفة الفضالة                نانسي دينا إيلي خضوري        

 شؤون الشبابرئيس جلنة                            شؤون الشبابنائب رئيس جلنة     



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 لشبابشؤون ا ةـــلجن

 
 (2)املرفق 

 جدول مبواد مشروع القانون
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي  
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 رقم )   ( لسنة بشأن االحتراف الرياضيقانون مشروع 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 مسمى المشروع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

 بشأن االحتراف الرياضي

 

 مسمى المشروع
 

  فقةةةةى  ل  قرر المجلس لموا ا

كما ورد في مشةةةةةةةرو   المسةةةةةةةم 

 القانون.

)المسمى كما ورد في مشروع 

 القانون(

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

 بشأن االحتراف الرياضي

 

 

 
 

 

 مسمى المشروع
 

  الموافقى  ل  المسةةةةةةةم  كما

 ورد في مشرو  القانون.

 

 

 مسمى المشروع
 

بشأن مشرو  قانون رقم ) ( لسنى 

 .االحتراف الرياضي
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

  حذف  بارةقرر المجلس 

 

قانون الشررررركات التجارية  )وعلى 

الصررررررادر بالمرسرررررروم بقانون رقم 

 .، وتعديالته،(2001( لسنة 21)

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 

 

 

 

 

 الديباجة

الموافقة على قرار مجلس 

 النواب بحذف عبارة

 

)وعلى قانون الشركات  

التجارية الصادر بالمرسوم 

( لسنة 21بقانون رقم )

 .، وتعديالته،(2001

 

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

  ل  الدستور، االطال  بعد

( 5)رقم المرسةةةةوم بقانون و ل  

تعةةديةة  بشةةةةةةةةأن  1983لسةةةةةةةنةةى 

( لسةةنى 2المرسةةوم ايميرر رقم )

بةةةانشةةةةةةةةةةا  مجلس   ل   1975

 للشباب والرياضى، وتعديالته،

  

قانون  يى و ل   يات وايند الجمع

االجتمةةا يةةى واليقةةافيةةى وال ي ةةات 

الخاصى العاملى في ميدان الشباب 

ضى والمؤسسات الخاصى  والريا

الصةةةةةادر بالمرسةةةةةوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،1989( لسنى 21)

نحن حمررد بن عيسرررررررى ةل  لي ررة        

 .ملك مملكة البحرين

 الدسةةةتور، و ل  ل   االطال  بعد

( لسةةةةةةنى 5)رقم المرسةةةةةةوم بقانون 

تعدي  المرسةةةةةةةوم بشةةةةةةةةأن  1983

 1975( لسةةةةةةةنةةى 2)رقم ايميرر 

  للشةةةةةةةبةةاب بةةانشةةةةةةةةا  مجلس   ل

 والرياضى، وتعديالته،

  

و ل  قةةانون الجمعيةةات واينةةديةةى 

االجتمةةةا يةةةى واليقةةةافيةةةى وال ي ةةةات 

الخاصةةةى العاملى في ميدان الشةةةباب 

والرياضةةةى والمؤسةةةسةةةات الخاصةةةى 

الصةةةةةةةادر بالمرسةةةةةةةوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 1989( لسنى 21)

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

الةةةدسةةةةةةةتور،  ل   االطال  بعةةةد

( 5)رقم المرسةةةةةوم بقانون  و ل 

تعةةديةة  بشةةةةةةةةةأن  1983لسةةةةةةةنةةى 

( لسةةنى 2المرسةةوم ايميرر رقم )

بةةةانشةةةةةةةةةةا  مجلس   ل   1975

 للشباب والرياضى، وتعديالته،

 

و ل  قانون الجمعيات واينديى  

االجتمةةا يةةى واليقةةافيةةى وال ي ةةات 

الخاصى العاملى في ميدان الشباب 

والرياضةةى والمؤسةةسةةات الخاصةةى 

الصةةةةةادر بالمرسةةةةةوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 1989( لسنى 21)
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

و ل  قانون الشةةةةةركات التجاريى 

الصةةةةةادر بالمرسةةةةةوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،2001( لسنى 21)

و ل  المرسةةةةةةةوم بقةةةةانون رقم  

بشةةةةةةةةةأن  2002( لسةةةةةةةنةةةى 41)

 سياسات وضوابط الخصخصى،

قر مجلس الشورى ومجلس   

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا  ليه و صدرناه:

 

 

 

( 41قم )و ل  المرسةةةةةوم بقانون ر

بشةةةةةأن سةةةةةياسةةةةةات  2002لسةةةةةنى 

 وضوابط الخصخصى،

قر مجلس الشورى ومجلس    

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا  ليه و صدرناه:

 

 

 

( 41و ل  المرسوم بقانون رقم )

بشةةةةأن سةةةةياسةةةةات  2002لسةةةةنى 

 وضوابط الخصخصى،

الشةةةةةةةورى ومجلس قر مجلس   

النواب القانون اآلتي نصةةةةةه، وقد 

 :صدقنا  ليه و صدرناه

 (1مادة )

 

 

 

 

 (1مادة )

 تعةةديالت قرر المجلس إجرا  ال

 اآلتيى:

 

 (1مادة )
 

   الموافقى  ل  قرار مجلس

النواب باجرا  التعديالت 

 اآلتيى:

 

 (1مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتحاد اللعبة إضافى تعريف لـةةةة ) -1

ية( بحيث يدرج بعد  الرياضررررررر

 اللجنررررة ابولمبيررررة(،تعريف )

وصياغته  ل  النحو الوارد في 

 .النص بعد التعدي 

تصةةةةةةةحي  الخطأ ايمال ي في   -2

الواردة في بةدايةى  )نراد((كلمةى 

( الجهة المتعاقد معهاتعريف )

 .ناٍد(لتصب  )

 إ ادة صةةةةةوع التعاريف اآلتيى:  -3

)الرياضي  –)االحتراف الرياضي( 

 ل   )عقد االحتراف( -(المحترف

الةةنةةحةةو الةةوارد فةةي الةةنةةص بةةعةةةةد 

 التعدي .

اتحاد إضةةافى تعريف لـةةةةةةةة ) -1

بحيث يدرج  اللعبة الرياضررررية(

 اللجنة ابولمبية(،بعد تعريف )

وصةةةةةةةياغته  ل  النحو الوارد 

 .في النص بعد التعدي 

تصةةةةةةةحي  الخطأ ايمال ي   -2

الواردة في  )نررراد((في كلمةةةى 

يى تعريف ) قد بدا عا الجهة المت

 .ناٍد(( لتصب  )معها

إ ةةةادة صةةةةةةةوع التعةةةاريف  -3

)االحتراف الرياضررررررري(  اآلتيى:

)عقد  -()الرياضي المحترف –

 ل  النحو الوارد  االحتراف(

 في النص بعد التعدي .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

في تطبيق  حكةةةام  ةةةذا القةةةانون، 

يى  تال مات والعبارات ال يكون للكل

المعةةاني المبينةةى قرين كةة  من ةةا، 

ما لم يقتض ِ سةةياقا النص خالف 

 ذلك:

الوزير: الوزير المعني بشةةةةةةؤون 

 .الرياضى

الوزارة: الوزارة المعنيى بشةةؤون 

 الرياضى.

( الوارد المكترر حةذف تعريف ) -4

 في ن ايى المادة.

 

 )نص المادة بعد التعديل(

في تطبيق  حكام  ذا القانون، يكون 

يى المعاني  تال للكلمات والعبارات ال

يقتضِ  المبينى قرين ك  من ا، ما لم 

 سياقا النص خالف ذلك:

الوزير المعني بشةةةةةةة ون  الوزير:

 .الرياضى

الوزارة المعنيى بشةةةةةةة ون  الوزارة:

 الرياضى.

 

( المكتررر حةةةذف تعريف ) -4

 الوارد في ن ايى المادة.

 

 

 

 

 

في تطبيق  حكةةةام  ةةةذا القةةةانون، 

يى  يكون للكلمةات والعبةارات التةال

المعاني المبينى قرين ك  من ا، ما 

لم يقتضِ  سةةةةةةةيةةاقا النص خالف 

 ذلك:

الوزير المعني بشةةةةةةة ون  الوزير:

 .الرياضى

الوزارة المعنيى بشةةةة ون  الوزارة:

 الرياضى.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

اللجنى ايولمبيى: اللجنى ايولمبيى 

 البحرينيى.

قد معها: عا نادر  الجهة المت ك  

رياضةةةي مشةةة ر قانونال ومسةةةج  

لةةةةدى الةةوزارة،  و كةةةة  اتةةحةةةةاد 

ريةةةاضةةةةةةةي  ضةةةةةةةو في اللجنةةةى 

ايولمبيةةى،  و كةة  مؤسةةةةةةةسةةةةةةةةةى 

مرخص ل ا بتميي  الرياضةةةةةةةيين 

  المحترفين. 

 

 

 

 

ية: يى  اللجنة ابولمب اللجنى ايولمب

 البحرينيى.

اتحاد اللعبة الرياضرررررية: جهة  ير 

حكومية تتولى إدارة رياضرررررررة  و 

رياضررررررررات محددة، وتتولى تن يم 

الرياضررررات على هذا الرياضررررة  و 

المسررررررتول المحلي، وتتبا االتحاد 

 الرياضي الدولي المعني بها.

 نرررادٍ : كةةة  الجهرررة المتعررراقرررد معهرررا

رياضي مش ر قانونال ومسج  لدى 

الوزارة،  و كةة  اتحةةاد ريةةاضةةةةةةةي 

 ضةةةةو في اللجنى ايولمبيى،  و ك  

مؤسةةةةةةةسةةةةةةةةةى مرخص ل ةةا بتمييةة  

 المحترفين. نالرياضيي

اللجنى ايولمبيى  اللجنة ابولمبية:

 البحرينيى.

اتحاد اللعبة الرياضية: جهة  ير 

حكومية تتولى إدارة رياضرررررة  و 

رياضرررررات محددة، وتتولى تن يم 

هذا الرياضررة  و الرياضررات على 

حاد المسررتول المحلي، وتتبا االت

 الرياضي الدولي المعني بها.

 نررادٍ : كةة  الجهررة المتعرراقررد معهررا

رياضةةةةي مشةةةة ر قانونال ومسةةةةج  

لةةةةدى الةةوزارة،  و كةةةة  اتةةحةةةةاد 

ريةةةاضةةةةةةةي  ضةةةةةةةو في اللجنةةةى 

ايولمبيى،  و ك  مؤسسى مرخص 

 المحترفين. نل ا بتميي  الرياضيي
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

ممارسةةةةةى االحتراف الرياضررررري: 

النشةةةاط الرياضةةةي بكافى  شةةةكاله 

كم نةةةةى  و حرفةةةةى يبةةةةاشةةةةةةةر ةةةةا 

الرياضةةةةةيون المحترفون بصةةةةة ى 

منتظمى ب دف تحقيق  ا د مادر 

وفق  قود  م  يتم االت اق  ل  

 شروط ا مسبقال.

 

 

الال ب  و الرياضرررري المحترف: 

 ضةةةو الج از ال ني  و الطبي  و 

الةةةذر يتقةةةاضةةةةةةة  لقةةةا  ايدارر 

مارسةةةته العم  الرياضةةةي مبال  م

ماليى كرواتب  و مكافآت بموجب 

مل ات اذ العاالحتراف الرياضرررررري: 

ياضررررررري كمهنرة  و  في المجرال الر

حرفة لتحقيق عائد مالي وفق عقد 

 بين ابطراف المتعاقدة.

 

 

 

 

 

الالع   و الرياضررررررري المحترف: 

عضررررررو الجهاز ال ني  و الطبي  و 

اإلدار(  و التحكيمي  و  يرهم 

ممن يعملون في المجال الرياضررري 

ت   و  ياً كرا مال قاضرررررررى  جراً  ويت

ات اذ العمل االحتراف الرياضرري: 

في المجال الرياضررررررري كمهنة  و 

لتحقيق عررائررد مررالي وفق حرفررة 

 عقد بين ابطراف المتعاقدة.

 

 

 

 

 

الالع   و الرياضررررري المحترف: 

عضررو الجهاز ال ني  و الطبي  و 

اإلدار(  و التحكيمي  و  يرهم 

مررمررن يررعررمررلررون فرري الررمررجررررال 

الرياضرررري ويتقاضررررى  جراً مالياً 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 قةةةد احتراف بينةةةه وبين الج ةةةى 

المتعاقد مع ا غير الن قات ال عليى 

المترتبةةةى  ل  مشةةةةةةةةةاركتةةةه في 

النشةةاط الرياضةةي كن قات السةة ر 

وايقامى والتأمين والتدريب وما 

 شابه ذلك.

 

 قد محدد المدة عقد االحتراف: 

ريةةةاضةةةةةةةي يتع ةةةد بمقتضةةةةةةةةةاه ال

المحترف بأن يقدم للج ى المتعاقد 

مع ةةةا كةةة  وقتةةةه،  و جز  منةةةه 

بةةةالنسةةةةةةةبةةةى لالحتراف الجز ي، 

يى  لذ ن بدنيى وا وقدراته ال نيى وال

ال برات  مكافأة لقاء تقديمه  ( من

اإلدارية وال نية والقدرات الذهنية 

والبرردنيررة للجهررة المتعرراقررد معهررا 

بموج  عقد محدد المدة بينه وبين 

 الجهة المتعاقد معها.

 

 

ات رررراق يتم بين عقررررد االحتراف: 

الريرررراضررررررري المحترف والجهررررة 

المتعاقد معها يتعهد فيه الرياضررري 

المحترف بتقررديم  ( من ال برات 

القدرات الذهنية اإلدارية وال نية و

والبدنية للجهة المتعاقد معها وفق 

كرات   و مكافأة لقاء تقديمه  ( 

من ال برات اإلداريررررة وال نيررررة 

الذهنية والبدنية للجهة والقدرات 

المتعاقد معها بموج  عقد محدد 

قد  عا نه وبين الجهة المت مدة بي ال

 معها.

ات ررراق يتم بين عقرررد االحتراف: 

الريررراضررررررري المحترف والجهرررة 

المتعرررراقررررد معهررررا يتعهررررد فيرررره 

قديم  (  الرياضررررررري المحترف بت

من ال برات اإلداريررررة وال نيررررة 

والقدرات الذهنية والبدنية للجهة 

قررد معهررا وفق ةليررة ووقررت المتعررا
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

وايداريةةةى لقةةةا   جر  و مكةةةافةةةأة 

 مت ق  لي ا.

 

مكتب تسةةةةةةةجي   قود المكت  : 

 االحتراف الرياضي.

 

ةليررة ووقررت عمررل محررددين مقررابررل 

  جر مالي مت ق عليه.

 

عمررل محررددين مقررابررل  جر مررالي 

 مت ق عليه.

 

 (2مادة )

 

 

 

 

 

 (2مادة )

  قرر المجلس إجرا  التعةةةةديالت

 اآلتيى:

 

 

 

 (2مادة )

  الموافقةةةى  ل  قرار مجلس

الةةنةةواب بةةةةاجةةرا  الةةتةةعةةةةديةةالت 

 اآلتيى:

)اتحررراد اسةةةةةةةتبةةةدا   بةةةارة   .1

بعبةةةارة  اللعبرررة الريررراضررررررريرررة(

)الوزارة  و اللجنةةةى ايولمبيةةةى 

 (2مادة )

 

 

 

 

 



11 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز للج ةةات المتعةةاقةةد مع ةةا  - 

يي لتعةةةةاقةةةةد مي الريةةةةاضةةةةةةةة  نا

بدا   بارة  .1 )اتحاد اللعبة اسةةةةةةةت

بعبةةارة )الوزارة  و  الريرراضررررررريررة(

اللجنى ايولمبيى بحسةةةةةةب ايحوا ( 

الواردة في ال قرة ايول  من البنةةد 

 )ب(.

حذف  بارة )للعبى( الواردة في  .2

ن ةةةايةةةى ال قرة ايول  من البنةةةد 

 )ب(.

حةةذف ال قرة اليةةانيةةى من البنةةد  .3

 )ب(.

 )نص المادة بعد التعديل(

يجوز للج ةةات المتعةةاقةةد مع ةةا  - 

لريةةةةاضةةةةةةةةيةية مي ا لتةعةةةةاقةةةةد   نا

المحترفين لممارسةةةةةةى النشةةةةةةاط 

بحسةةةةةةةب ايحوا ( الواردة في 

 ال قرة ايول  من البند )ب(.

حةةةةذف  ةةبةةةةارة )لةةلةةعةةبةةةةى(  .2

الواردة في ن ةةةايةةةى ال قرة 

 ايول  من البند )ب(.

حةةةذف ال قرة اليةةةانيةةةى من  .3

 البند )ب(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوز للج ةةات المتعةةاقةةد مع ةةا ي - 

يي لريةةةةاضةةةةةةةة تعةةةةاقةةةةد مي ا ل  نا
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

لممارسةةةةةى النشةةةةةاط  المحترفين

د قةةةةالريةةةةاضةةةةةةةي المحةةةةدد بع

 االحتراف.

يجب تسةةةةةجي   قد االحتراف  -ب

وا تمةةةةاده لةةةةدى الوزارة  و 

اللجنةةةى ايولمبيةةةى بحسةةةةةةةةةةب 

ايحوا ، و ن يلتزم طرفةةةةاه 

بقوا ةةةةد االتحةةةةادين الوطني 

 والدولي للعبه.

وال يقبة  تسةةةةةةةجية  الةد ةاوى  و 

المنةةاز ةةات النةةاشةةةةةةة ةةى  ن  قةةد 

االحةةتةةراف الةةريةةةةاضةةةةةةةةي غةةيةةر 

 المسج  والمعتمد لدى المكتب.

 

د قةةةةالةريةةةةاضةةةةةةةةي الةمةحةةةةدد بةعة

 االحتراف.

يجب تسةةةةةةةجي   قد االحتراف  -ب

اتحررراد اللعبرررة وا تمةةةاده لةةةدى 

و ن يلتزم طرفاه ، الرياضرررررررية

لوطني  قوا ةةةةد االتحةةةةادين ا ب

 والدولي.

 

 

المحترفين لممارسةةةةةى النشةةةةةاط 

عقةةةةد  لمحةةةةدد ب لريةةةةاضةةةةةةةةي ا ا

 االحتراف.

يجب تسةةةةةةجي   قد االحتراف  -ب

اتحررراد اللعبرررة وا تمةةةاده لةةةدى 

و ن يلتزم طرفاه ، الرياضرررررررية

لوطني  قوا ةةةةد االتحةةةةادين ا ب

 والدولي.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 (3مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3مادة )

  قرر المجلس إجراء التعديالت

 اآلتية:

 

)بعد موافقة  استبدا   بارة .1

الوزير ورئيس اللجنة 

ابولمبية، يصدر اتحاد اللعبة 

)يصدر  بعبارةالرياضية( 

الوزير ورئيس اللجنة 

ابولمبية، كل فيما ي صه،( 

الواردة في بدايى ال قرة ايول  

 المادة. من

 (3مادة )

  قرار مجلس الموافقة على

النوا  بإجراء التعديالت 

 اآلتية:

)بعد موافقة  استبدا   بارة .1

الوزير ورئيس اللجنة 

ابولمبية، يصدر اتحاد 

 بعبارةاللعبة الرياضية( 

)يصدر الوزير ورئيس 

اللجنة ابولمبية، كل فيما 

الواردة في بدايى ي صه،( 

 ال قرة ايول  من المادة.

 (3مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

تنش   الوزارة واللجنى  - 

ايولمبيى، ُك  فيما يخصه، 

مكتب يختص بتسجي   قود 

االحتراف الخاضعى يحكام 

 ذا القانون و ر تعدي  يطر  

( في كل لعبةحذف  بارة ) .2

( المحترفينالواردة بعد كلمى )

 في ال قرة ايول  من المادة.

( الرياضييناستبدا  كلمى ) .3

 ينما وجدت  )الالعبين(بكلمى 

 في المادة.

 )نص المادة بعد التعديل(

 

 ُينشىء اتحاد اللعبة الرياضية - 

مكتب يختص بتسجي   قود 

االحتراف الخاضعى يحكام  ذا 

القانون و ر تعدي  يطر   لي ا 

 وإ داد السجالت الالزمى لذلك.

( في كل لعبةحذف  بارة ) .2

الواردة بعد كلمى 

( في ال قرة المحترفين)

 ايول  من المادة.

( الرياضييناستبدا  كلمى ) .3

 ينما  )الالعبين(بكلمى 

 وجدت في المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 ُينشىء اتحاد اللعبة الرياضية - 

مكتب يختص بتسجي   قود 

االحتراف الخاضعى يحكام  ذا 

القانون و ر تعدي  يطر   لي ا 

 وإ داد السجالت الالزمى لذلك.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 لي ا وإ داد السجالت 

 الالزمى لذلك.

يصدر بنظام العم  بالمكتب   -ب

وإجرا ات التسجي  قرار من 

الوزير ور يس اللجنى 

 ايولمبيى بحسب ايحوا .

يصدر بتحديد ف ات الرسوم ج_ 

المستحقى  ل  تسجي   قود 

االحتراف وا تماد ا و ر 

تعدي  يطر   لي ا قرار من 

الوزير بعد موافقى مجلس 

 الوزرا .

يكون تسجي   قود االحتراف  -د

وا تماد ا  ل  ن قى الج ى 

 

 

يصدر بنظام العم  بالمكتب   -ب

من قرار وإجرا ات التسجي  

 مجلس إدارة اتحاد اللعبة

 .الرياضية

ج_ يصدر بتحديد ف ات الرسوم 

المستحقى  ل  تسجي   قود 

االحتراف وا تماد ا و ر 

من تعدي  يطر   لي ا قرار 

مجلس إدارة اتحاد اللعبة 

الرياضية بعد موافقة جمعيته 

العمومية، وتلتزم الجهة 

المتعاقد معها، وعلى ن قتها، 

 

 

يصدر بنظام العم  بالمكتب  -ب

قرار من وإجرا ات التسجي  

مجلس إدارة اتحاد اللعبة 

 .الرياضية

 

يصدر بتحديد ف ات الرسوم  -ج

المستحقى  ل  تسجي   قود 

االحتراف وا تماد ا و ر 

من تعدي  يطر   لي ا قرار 

مجلس إدارة اتحاد اللعبة 

الرياضية بعد موافقة جمعيته 

العمومية، وتلتزم الجهة 

المتعاقد معها، وعلى ن قتها، 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

المتعاقد مع ا، وفي حالى 

امتنا  ا  ن التسجي  

للرياضي المحترف تسجي  

راف  ل  ن قى  قد االحت

 الج ى المتعاقد مع ا.

بتسجيل عقود االحتراف 

 واعتمادها.

 

بتسجيل عقود االحتراف 

 واعتمادها.

 

 (4مادة )

 

 

 

 

 

 (4مادة )

   قرر المجلس إجرا  التعديالت

 اآلتيى:

 

 

 (4مادة )

  الموافقى  ل  قرار مجلس

التعديالت النواب باجرا  

 اآلتيى:

)بعد موافقة استبدا   بارة  .1

الوزير ورئيس اللجنة 

 ابولمبية، 

 (4مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)بعد موافقة استبدا   بارة  -1

الوزير ورئيس اللجنة 

 ابولمبية، 

 اللعبة الرياضية(يصدر اتحاد  -2

بعبارة )يصدر الوزير ور يس 

اللجنى ايولمبيى، ك  فيما 

يخصه،( الواردة في بدايى ال قرة 

 ايول  من المادة.

)في كل لعبة( حذف  بارة  -3

الواردة بعد كلمى )المحترفين( 

 في ال قرة ايول  من المادة.

 )الرياضيين(استبدا  كلمى  -4

 ينما وجدت  )الالعبين(بكلمى 

 مادة.في ال

يصدر اتحاد اللعبة  .2

بعبارة )يصدر  الرياضية(

الوزير ور يس اللجنى 

ايولمبيى، ك  فيما يخصه،( 

الواردة في بدايى ال قرة 

 ايول  من المادة.

)في كل لعبة( حذف  بارة  .3

الواردة بعد كلمى 

في ال قرة  )المحترفين(

 ايول  من المادة.

 )الرياضيين(استبدا  كلمى  .4

 ينما  )الالعبين(بكلمى 

 وجدت في المادة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

يصدر الوزير ور يس اللجنى 

ايولمبيى، ك  فيما يخصه، 

اللوا   الخاصى بنظام االحتراف 

الرياضي وبتعاقدات الال بين 

المحترفين في ك  لعبى، وبما ال 

يتعارض مي  نظمى ولوا   

االتحادات الرياضيى الوطنيى 

والدوليى، وذلك خال  سنى من 

 تاريخ العم  ب ذا القانون.

 )نص المادة بعد التعديل(

  (4مادة )

 

بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة 

يصدر اتحاد اللعبة  ،ابولمبية

اللوا   الخاصى بنظام  الرياضية

وبتعاقدات  االحتراف الرياضي

المحترفين، وبما ال  الرياضيين

نظمى ولوا   يتعارض مي  

الوطنيى االتحادات الرياضيى 

سنى من  والدوليى، وذلك خال 

 .تاريخ العم  ب ذا القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة 

يصدر اتحاد اللعبة  ،ابولمبية

اللوا   الخاصى بنظام  الرياضية

وبتعاقدات  االحتراف الرياضي

المحترفين، وبما ال  الرياضيين

نظمى ولوا   يتعارض مي  

الوطنيى االتحادات الرياضيى 

والدوليى، وذلك خال  سنى من 

 .تاريخ العم  ب ذا القانون
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

لوا   شروط وتتضمن  ذه ال

و حكام االحتراف الرياضي، 

وايلعاب الرياضيى التي يشمل ا 

نظام االحتراف الرياضي ونو  

االحتراف الذر يتم تطبيقه سوا  

كان كليال  و جز يال، وكذلك شروط 

وقوا د تعاقدات الال بين 

المحترفين والمدد التي يحق بعد ا 

ل م االنتقا  والحقوق الماليى 

 .المترتبى  ل  ذلك

 

 

 

تتضمن  ذه اللوا   شروط و

و حكام االحتراف الرياضي، 

وايلعاب الرياضيى التي يشمل ا 

نظام االحتراف الرياضي ونو  

االحتراف الذر يتم تطبيقه سوا  

كان كليال  و جز يال، وكذلك شروط 

 الرياضيينوقوا د تعاقدات 

 ا عدالمحترفين والمدد التي يحق ب

 ل م االنتقا  والحقوق الماليى

 المترتبى  ل  ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتضمن  ذه اللوا   شروط و

و حكام االحتراف الرياضي، 

وايلعاب الرياضيى التي يشمل ا 

نظام االحتراف الرياضي ونو  

ا  االحتراف الذر يتم تطبيقه سو

كان كليال  و جز يال، وكذلك شروط 

 الرياضيينوقوا د تعاقدات 

عد ا المحترفين والمدد التي يحق ب

 ل م االنتقا  والحقوق الماليى

 المترتبى  ل  ذلك.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 (5مادة )

استينا ل من  حكام قانون 

الجمعيات واينديى االجتما يى 

واليقافيى وال ي ات الخاصى 

العاملى في ميدان الشباب 

والرياضى والمؤسسات الخاصى 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، يجوز إنشا  1989( لسنى 21)

 نديى  و فرق رياضيى خاصى وفقال 

لقانون الشركات التجاريى 

انون رقم الصادر بالمرسوم بق

، كما يجوز 2001( لسنى 21)

تحو  اينديى  و ال رق الرياضيى 

القا مى إل   نديى  و فرق رياضيى 

 (5مادة )

  حذف المادة مي قرر المجلس

 مرا اة إ ادة ترقيم المادة الالحقى.

 

 

 

 

 

 

 

 (5مادة )

   مجلس ر اقرالموافقى  ل

حذف المادة مي النواب ب

مرا اة إ ادة ترقيم المادة 

 الالحقى.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

خاضعى لقانون الشركات 

التجاريى، وذلك وفقال للوا   

والقرارات واالشتراطات التي 

تصدر من الوزير بالتنسيق مي 

 .ةالوزير المعني بشؤون التجار
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 ( 6) ادة م

 

 

 

 

 

 

 

 

( بعد إعادة 5مادة ) –(  6) ادة م

 الترقيم

  قرر المجلس الموافقى  ل  نص

المادة كما ورد في مشرو  

 .القانون

في مشروع )نص المادة كما ورد 

 القانون ما إعادة ترقيمها(

 بعد إعادة الترقيم (5مادة )

 

 

( بعد 5مادة ) –(  6مادة ) 

 إعادة الترقيم

  الموافقى  ل  نص المادة

كما ورد في مشرو  

 .القانون

 

 

 

 

 

 

 (5مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 ل  ر يس مجلس الوزرا  

ك  فيما  -والوزرا  المعنيين 

 تن يذ  حكام  ذا القانون، -يخصه 

وُيعم  به من اليوم التالي لتاريخ 

 نشره في الجريدة الرسميى.

 ل  ر يس مجلس الوزرا  

ك  فيما  -المعنيين ووالوزرا  

تن يذ  حكام  ذا القانون،  –يخصه 

وُيعم  به من اليوم التالي لتاريخ 

 نشره في الجريدة الرسميى.

 

 

 

 ل  ر يس مجلس الوزرا  

ك  فيما  -والوزرا  المعنيين 

 تن يذ  حكام  ذا القانون، -يخصه 

وُيعم  به من اليوم التالي لتاريخ 

 نشره في الجريدة الرسميى.

 



 
 

 

 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 (3)املرفق 
 جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي 

 
 
 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي         
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

1 

 

 

  م2020نوفمبر  29: التاريخ

 

 

 سعادة األستاذة / سبيكة خليفة الفضالة    املوقرة
 رئيــس جلنــة شؤون الشباب     

 
لسنة بشأن االحتراف الرياضي )المعد في ضوء االقتراح  مشروع قانون رقم ) (الموضوع: 

 بقانون المقدم من مجلس الشورى(.

 

 

 تحية طيبة وبعد،
 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2020نوفمبر  18بتاريخ      

لسنة بشأن  مشروع قانون رقم ) ( من، نسخة (3د  5ف ص ل ت ق /  459( ضمن كتابه رقم

إلى لجنة  ،ح بقانون المقدم من مجلس الشورى(االحتراف الرياضي )المعد في ضوء االقترا

 الشباب.شؤون ه وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشت

 

 

 ،مناثال، عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م2020نوفمبر  29وبتاريخ      

كما ناقشؤؤؤؤؤت الرأ   ، وقرار مجلس النواب بشؤؤؤؤؤ نه،المذكور مشؤؤؤؤؤروا القانونحيث اطلعت على 

القانوني المعد من قبل المستشار القانوني للجنة، واطلعت على  دول مقارن بخصوص نصوص 

 .مشروا القانون والتعديالت التي أ راها مجلس النواب علي ا



2 

 

 

لمبادئ وأحكام مشؤؤؤؤؤؤؤروا القانون إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 الدستور.

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة بشأن االحتراف الرياضي )المعد في ضوء  ترى اللجنة سالمة     

 والقانونية. الدستورية تينمن الناحي ،ح بقانون المقدم من مجلس الشورى(االقترا

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 

 (4)املرفق 
 مذكرة برأي املستشار القانوين للجنة

 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي       
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 المحترمة      الفضالة خليفة سبيكة سعادة األستاذة / 

 شبابرئيس لجنة شؤون ال

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،              

 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني

 ، بشأن االحتراف الرياضيمشروع قانون  خصوصب

 الُمعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

 

 يطيب لي أن أرفع لسعادتكم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المذكور أعاله.

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                

 للجنة شؤون الشبابالمستشار القانوني                                                               
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 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني 

االقتراح بقانون المقدم من الُمعد في ضوء )، بشأن االحتراف الرياضيبشأن مشروع قانون 

 .(مجلس الشورى

بشأن الالئحة الداخلية  2002( لسنة 55وعلى المرسوم بقانون رقم ) بعد االطالع على الدستور،

 وعلى مشروع القانون محل الرأي، تبين األتي: ه،لمجلس الشورى وتعديالت

ولى تعاريف األالمادة  تناولت -مواد تس - من فضالً عن الديباجة - يتألف مشروع القانون

بينت المادة الثانية أحكام التعاقد مع الرياضيين القانون، ومشروع الواردة بصطلحات للم

راف ونظام العمل به، تحاال دوقإنشاء مكتب لتسجيل عالمحترفين، فيم نصت المادة الثالثة على 

والقرارات الخاصة  إصدار اللوائحبالوزير ورئيس اللجنة األوليمبية المادة الرابعة ت ختصأو

ً لقانون  ت المادة الخامسةباإلحتراف الرياضي، ونص على جواز إنشاء أندية رياضية وفقا

أن تتحول إلى شركات خاصة القائمة والفرق الرياضية لألندية  تالشركات التجارية، كما أجاز

ً للقرارات التي تصدر من في المجال الرياضي و تخضع لقانون الشركات التجارية وذلك وفقا

، وجاءت مع الوزير المعني بشؤون التجارةالوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة بالتنسيق 

 المادة السابعة تنفيذية.

التي أشارت إليها مذكرة هيئة التشريع  وفقاً لما ورد بمذكرته اإليضاحية - يهدف مشروع القانون

اإلرتقاء بالرياضة وفق قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين فيما  إلى -والرأي القانوني 

في نقل الرياضيين ذكوراً وإناثاً من إطار الهواية والتطوع يخص االحتراف الرياضي ليكون سبباً 

 إلى االحتراف الرياضي الكامل.

ه ببعض المالحظات، وفق ما لأتت مذكرة رأيها داعمة مشروع القانون و علىت الحكومة وافق

 تستهدفه السلطة التنفيذية من إيجاد بيئة تنافسية عادلة ومفتوحة في مجال الرياضة.
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كل من اللجنة األوليمبية البحرينية واالتحادات  على مشروع القانون، وافق باإلجماعكما 

 مع إبداء بعض المالحظات الداعمة لمشروع القانون.البحرينية لكرة اليد والقدم والطائرة، 

بضرورة استكمال المنظومة التشريعية بوضع قانون  ،وقد أبدى االتحاد البحريني لكرة القدم رأيه

)األمر الذي يشجع على السير قدماً في اقتراح  الرياضي للتقاعد الرياضي، وقانون لمحكمة التحكيم

  مركز تسوية المنازعات الرياضية المعروض حالياً على لجنة الشباب(.

( 6)رقم بالجلسة  ،وما أُجري عليه من تعديالتمشروع القانون الموافقة على مجلس النواب قرر 

 في يوم الثالثاء الموافق المنعقدة -الفصل التشريعي الخامس  - لثمن دور االنعقاد السنوي الثا

 ( من الدستور.   81وقرر إحالته إلى مجلس الشورى استنادا لنص المادة ) ،2020 رنوفمب 10

 

وإلبداء الرأي القانوني بشأن مشروع القانون محل الرأي، نورد أوالً النصوص الدستورية 

 على النحو االتي:  أي القانونيبالر والقانونية ذات الصلة به، نتبعها

 

 والً : النصوص الدستورية:أ

األسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين  -أ"   الدستور على أن: ( منأفقرة  5تنص المادة )

واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في 

النشء ، ويحميه من االستغالل، ويقيه اإلهمال األدبي  ظلها األمومة والطفولة ، ويرعى

 ."خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي  والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة

 

 قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصةمكرراً( من  62وتنص المادة )

( 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ؤسسات الخاصةالعاملة في ميدان الشباب والرياضة والم

 على أنه: 2020( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )، المضافة بال1989لسنة 
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استثناًء من أحكام هذا القانون، يجوز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية ِوْفقاً لقانون الشركات " 

أن يتم قْيدُها في السجل المعد  ، على2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

لذلك بالهيئة اإلدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص. كما يجوز لألندية تغيير 

ً للقواعد واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من  كيانها القانوني إلى شركات تجارية ِوْفقا

 الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

المختص بالتنسيق مع الوزير المعنِي بشئون التجارة قراراً بتحديد شكل الشركات  ويُصِدر الوزير

مة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني واإلداري  التي يجوز لألندية ات ِخاذها، والقواعد المنظ ِ

 ."وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما ال يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية

 

 ( من ذات القانون على أن:66المادة )وتنص 

االتحاد الرياضي هو هيئة تتكون من األندية الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما أو أكثر بقصد تنظيم " 

وتنسيق هذا النشاط بينها، كما يجوز تشكيل اتحادات رياضية أللعاب ال توجد لها أندية رياضية ويتم تعيين 

 اللجنة األولمبية. مجالس إدارتها بقرار من رئيس

 ويتم تسجيل االتحاد الرياضي بموجب قرار يصدر من الوزير المختص.

ويكون االتحاد الرياضي المسئول إدارياً ومالياً وفنياً عن شئون اللعبة أو النشاط في المملكة، ويتولى 

ن واألنظمة الصادرة اإلشراف عليها طبقاً ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه بمراعاة القواني

 عن االتحاد الدولي لهذه اللعبة.

ويصدر رئيس اللجنة األولمبية نظاماً أساسياً موحداً يتضمن األحكام واإلجراءات المتعلقة بتشكيل االتحادات 

الرياضية وطريقة إدارتها وحلها وتنظيم اجتماعاتها ومشاركاتها الخارجية وسائر األمور اإلدارية والمالية 

 "قة بها. وذلك بمراعاة القوانين واألنظمة الصادرة عن االتحاد الدولي لكل لعبة.المتعل

 

 من ذات القانون على أنه: (67مادة )وتنص ال

يشترط لتأسيس االتحاد الرياضي وفقاً ألحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى اللجنة األولمبية " 

ألحكام القانون وتمارس نشاطاً للعبة الرياضة المطلوب تأسيس خمسة أندية على األقل تكون مسجلة طبقاً 

 "اتحادها الرياضي.
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 ( من ذات القانون على أنه:68مادة )وتنص ال

يجب على االتحاد الرياضي الحصول على موافقة اللجنة االولمبية قبل االشتراك في الدورات األولمبية " 

والبطوالت واألنشطة مثل االجتماعات والمؤتمرات والدورات المتعددة األلعاب وغيرها من الدورات 

 "وغيرها سواء أقيمت في المملكة أو خارجها.

 

 من ذات القانون على أنه: (69مادة )وتنص ال

ال يجوز لألندية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل البحرين أو خارجها إال بعد الحصول على إذن " 

 التحاد الرياضي للعبة.من الجهة اإلدارية المختصة ومن ا

 "وعلى األندية اتباع السياسة والبرامج والتوجيهات التي يضعها االتحاد الرياضي للعبة.

 

بإصدار النظام  2014( لسنة 15رقم ) رئيس اللجنة األولمبية البحرينيةقرار ( من 3وتنص المادة )

 على أن: األساسي الموحد لالتحادات الرياضية

رعاية وتطوير وتنظيم نشاط اللعبة في مملكة البحرين في حدود القواعد واألنظمة التي يتولى االتحاد " 

 يضعها االتحاد الدولي للعبة، وبمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.

لالتحاد ملكية حقوق شعاره واسمه بعد تسجيله واعتماده في اللجنة األولمبية وفقاً للقانون كما له حق تمثيل 

مملكة البحرين في البطوالت والدورات واالجتماعات والمؤتمرات الرسمية على المستوى الدولي والقاري 

 واإلقليمي الخاصة باللعبة وذلك بعد موافقة اللجنة األولمبية.

 الصالحيات التالية: -في إطار السياسة العامة التي تضعها اللجنة األولمبية وتحت إشرافها -يباشر االتحاد 

إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية واإلدارية ووضع البرامج التي تشترك فيها     (1

 األندية الرياضية األعضاء واإلشراف على تنفيذها.

 تنظيم االحتراف في حدود القواعد التي يضعها االتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة األولمبية.    (5

تسجيل الالعبين في األندية وتمثيلهم في مسابقاتها وذلك في حدود األعداد المقررة في اعتماد         (14

 اللوائح والنظم الخاصة باالتحاد.

وضع أسس وقواعد االستغناء عن الالعبين أو انتقالهم بين األندية الرياضية، واحترافهم داخلياً         (15

 "وخارجياً بمراعاة قواعد االتحاد الدولي للعبة.

 

 

 



6 
 

 

صيغة مشروع القانون والتعديالت التي أجراها مجلس النواب التالي، مقارنة الجدول ويبين 

 عليه: 

صيغة مشروع القانون قبل التعديل الذي 

 أجراه مجلس النواب.

صيغة مشروع القانون بعد التعديل الذي 

 أجراه مجلس النواب.

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة 

 البحرين.

 اإلطالع على الدستور، بعد

 1983( لسنة 5وعلى المرسوم بقانون رقم )

( لسنة 2بشأن تعديل المرسوم األميري رقم )

بإنشاء مجلس أعلى للشباب  1975

 والرياضة، وتعديالته،

وعلى قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 

ات الخاصة الشباب والرياضة والمؤسس

( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1989

 

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر 

، 2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 

 

 2002( لسنة 41وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة 

 البحرين.

 بعد اإلطالع على الدستور،

 1983( لسنة 5وعلى المرسوم بقانون رقم )

( لسنة 2بشأن تعديل المرسوم األميري رقم )

بإنشاء مجلس أعلى للشباب  1975

 والرياضة، وتعديالته،

واألندية االجتماعية وعلى قانون الجمعيات 

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 

الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة 

( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1989

 

 

 

 

 2002( لسنة 41وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، 

القانون أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

 األتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون 

 األتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 (1مادة )

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات 

والعبارات التالية المعاني المبي نة قرين كل 

 :منها، ما لم يقتِض سياُق النص خالف ذلك

 .ون الرياضةئالوزير: الوزير المعني بش

 

 .ون الرياضةئالوزارة: الوزارة المعنية بش

 

 .اللجنة األولمبية البحرينية: اللجنة األولمبية

 

 

 

 

 

 

رياضي مشهر  ينادالجهة المتعاقد معها: كل 

ل لدى الوزارة، أو كل اتحاد  قانونًا ومسج 

رياضي عضو في اللجنة األولمبية، أو كل 

مؤسسة مرخص لها بتمثيل الرياضيين 

 .المحترفين

 (1مادة )

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات 

والعبارات التالية المعاني المبي نة قرين كل 

 :منها، ما لم يقتِض سياُق النص خالف ذلك

 .الوزير: الوزير المعني بشؤون الرياضة

 

 .الوزارة المعنية بشؤون الرياضةالوزارة: 

 

 .اللجنة األولمبية البحرينية: اللجنة األولمبية

 

اللعبة الرياضية: جهة غير حكومية  اتحاد

تتولى إدارة رياضة أو رياضات محّددة، 

وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات 

على المستوى المحلي، وتتبع االتحاد 

 .الرياضي الدولي المعني بها

 

رياضي مشهر  ناد  الجهة المتعاقد معها: كل 

ل لدى الوزارة، أو كل اتحاد  قانونًا ومسج 

رياضي عضو في اللجنة األولمبية، أو كل 

مؤسسة مرخص لها بتمثيل الرياضيين 

 .المحترفين

 

https://www.alayam.com/in-the-news/265421254/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
https://www.alayam.com/in-the-news/265421254/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
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ممارسة النشاط االحتراف الرياضي: 

الرياضي بكافة أشكاله كمهنة أو حرفة 

يباشرها الرياضيون بصفة منتظمة بهدف 

عقود عمل يتم االتفاق تحقيق عائد مادي وفق 

 على شروطها مسبقاً.

 

 

الرياضي المحترف: الالعب أو عضو الجهاز 

لقاء  يتقاضىالذي الفني أو الطبي أو اإلداري 

ممارسته العمل الرياضي مبالغ مالية كرواتب 

أو مكافآت بموجب عقد احتراف بينه وبين 

الجهة المتعاقد معها غير النفقات الفعلية 

اركته في النشاط الرياضي المترتبة على مش

كنفقات السفر واإلقامة والتأمين والتدريب وما 

 شابه ذلك.

 

د عقد محدد المدةعقد االحتراف:   يتعه 

للجهة قدم أنه يالرياضي المحترف ب بمقتضاه

المتعاقد معها كل وقته، أو جزء منه بالنسبة 

لالحتراف الجزئي، وقدراته الفنية والبدنية 

لقاء أجر أو مكافأة متفق  والذهنية واإلدارية

 عليها.

 

المكتب: مكتب تسجيل عقود االحتراف 

 الرياضي.

 

اتخاذ العمل في المجال االحتراف الرياضي: 

الرياضي كمهنة أو حرفة لتحقيق عائد مالي 

 .وفق عقد بين األطراف المتعاقدة

 

 

 

الرياضي المحترف: الالعب أو عضو 

أو الجهاز الفني أو الطبي أو اإلداري 

التحكيمي أو غيرهم مّمن يعملون في المجال 

الرياضي ويتقاضى أجًرا ماليًا كراتب أو 

مكافأة لقاء تقديمه أي من الخبرات اإلدارية 

والفنية والقدرات الذهنية والبدينة للجهة 

المدة بينه  المتعاقد معها بموجب عقد محّدد

 .وبين الجهة المتعاقد معها

 

اتفاق يتم بين الرياضي عقد االحتراف: 

المحترف والجهة المتعاقد معها يتعّهد فيه 

الرياضي المحترف بتقديم أي من الخبرات 

اإلدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية 

للجهة المتعاقد معها وفق آلية ووقت عمل 

 .متفق عليهمحّددين مقابل أجر مالي 
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   ( 2) مادة

يجوز للجهات المتعاقد معها التعاقد مع  -أ

الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط 

 .الرياضي المحدد بعقد االحتراف

 

 

يجب تسجيل عقد االحتراف واعتماده لدى  -ب

، لوزارة أو اللجنة األولمبية بحسب األحوالا

وأن يلتزم طرفاه بقواعد االتحادين الوطني 

 للعبة. والدولي

وال يقبل تسجيل الدعاوى أو المنازعات 

الناشئة عن عقد االحتراف الرياضي غير 

 المسجل والمعتمد لدى المكتب.

 

   ( 2) مادة

يجوز للجهات المتعاقد معها التعاقد مع  -أ

الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط 

 .الرياضي المحدد بعقد االحتراف

 

 

يجب تسجيل عقد االحتراف واعتماده  -ب

، وأن يلتزم طرفاه اتحاد اللعبة الرياضيةلدى 

 .بقواعد االتحادين الوطني والدولي

 

  (3ة )ماد

، كل فيما تنشيء الوزارة واللجنة األوليمبية -أ

مكتب يختص بتسجيل عقود يخصة، 

االحتراف الخاضعة ألحكام هذا القانون وأي 

إعداد السجالت الالزمة تعديل يطرأ عليها و

 .لذلك

يصدر بنظام العمل بالمكتب وإجراءات  -ب

الوزير ورئيس اللجنة  قرار منالتسجيل 

 األوليمبية بحسب األحوال.

  (3ة )ماد

مكتبًا يختًصا  يُنشئ اتحاد اللعبة الرياضية -أ

بتسجيل عقود االحتراف الخاضعة ألحكام 

هذا القانون وأي تعديل يطرأ عليها وإعداد 

 .السجالت الالزمة لذلك

يصدر بنظام العمل بالمكتب وإجراءات  -ب

قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة التسجيل 

 .الرياضية
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يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة على  -ج

تسجيل عقود االحتراف واعتمادها وأي تعديل 

الوزير بعد موافقة يطرأ عليها قرار من 

 الوزراء.مجلس 

 

 

 تسجيل عقود االحتراف واعتمادهايكون  -د

على نفقة الجهة المتعاقد معها، وفي حالة 

امتناعها عن التسجيل للرياضي المحترف 

تسجيل عقد االحتراف على نفقة الجهة 

 المتعاقد معها.

 

يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة  -ج

تراف واعتمادها وأي على تسجيل عقود االح

مجلس إدارة تعديل يطرأ عليها قرار من 

اتحاد اللعبة الرياضية بعد موافقة جمعيته 

العمومية، وتلتزم الجهة المتعاقد معها، 

وعلى نفقتها، بتسجيل عقود االحتراف 

 .واعتمادها

 

 

 

 

  (4) مادة

يصدر الوزير ورئيس اللجنة األولمبية، كل 

 اللوائح الخاصة بنظام االحتراف فيما يخصه،

في  المحترفين ينالعبالالرياضي وبتعاقدات 

، وبما ال يتعارض مع أنظمة ولوائح كل لعبة

االتحادات الرياضية والوطنية والدولية، وذلك 

 .خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون

 

ن هذه اللوائح شروط وأحكام  وتتضم 

اضية التي االحتراف الرياضي، واأللعاب الري

يشملها نظام االحتراف الرياضي ونوع 

االحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كليًا أو 

كذلك شروط وقواعد تعاقدات وجزئيًا، 

  (4) مادة

مبية، بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة األول

اللوائح الخاصة  يصدر اتحاد اللعبة الرياضية

بنظام االحتراف الرياضي وبتعاقدات 

المحترفين، وبما ال يتعارض مع  الرياضيين

أنظمة ولوائح االتحادات الرياضية والوطنية 

والدولية، وذلك خالل سنة من تاريخ العمل 

 .بهذا القانون

ن هذه اللوائح شروط وأحكام  وتتضم 

االحتراف الرياضي، واأللعاب الرياضية 

التي يشملها نظام االحتراف الرياضي ونوع 

االحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كليًا أو 

كذلك شروط وقواعد تعاقدات وجزئيًا، 
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المحترفين والمدد التي يحق بعدها  ينالعبال

لهم االنتقال والحقوق المالية المترتبة على 

 .ذلك

 

المحترفين والمدد التي يحق بعدها  الرياضيين

لمترتبة على لهم االنتقال والحقوق المالية ا

 .ذلك

 

  (5دة )ما

استثناًء من أحكام قانون الجمعيات واألندية 

االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة 

في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات 

( 21الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، يجوز إنشاء أندية أو فرق 1989لسنة 

ت التجارية رياضية خاصة وفقاً لقانون الشركا

( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، كما يجوز تحول األندية أو الفرق 2001

الرياضية القائمة إلى أندية أو فرق رياضية 

خاضعة لقانون الشركات التجارية، وذلك وفقاً 

للوائح والقرارات واالشتراطات التي تصدر 

من الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني 

 . بشؤون التجارة

 

( من مشروع القانون، 5قرر حذف المادة )

 مع إعادة الترقيم. 

( 24رقم )بسبب صدور المرسوم بقانون رقم 

 62، بإضافة نص المادة )2020لسنة 

قانون الجمعيات واألندية  إلىمكرراً( 

العاملة  االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة

في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات 

( 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) الخاصة

 .1989لسنة 

 (6مادة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  -ل فيما يخصهكُ -والمعنيين 

القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

 .نشره في الجريدة الرسمية

 

  (5دة )ما

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  -يخصهل فيما كُ -والمعنيين 

القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

 .نشره في الجريدة الرسمية
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 ثانياً: الرأي القانوني:

 من الناحية الدستورية:    

مشروع القانون بعد التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر عليه وفق  نصوص عاستطالب

 الدستورية القائمة، بل والنصوص تبين عدم مساسه بالمباديء التفصيل الوارد بالجدول السابق،

بنمو الشباب  اهتمام الدولة فق ما يعكسه منايته وإلهتمام بالنشء ورعا عزيزأكيداً على تجاء ت

 .( من الدستور5) البدني والخلقي والعقلي وفق ما قررته الفقرة )أ( من المادة

 ومن ناحية الموضوعية والقانونية: 

 فضالً عن الديباجة من ستة مواد، يتألف مشروع القانون فإن 

 منه تعاريف للمصطلحات الواردة به،  تناولت المادة األولى

ً  وتضمنت المادة الثانية تدور حول قيام األندية الرياضية واالتحادات العضو في اللجنة أحكاما

عاقد مع الرياضيين األوليمبية وكل مؤسسة مرخص لها بتمثيل الرياضيين المحترفين بالت

المحترفين، ووجوب تسجيل عقد االختراف واعتماده لدى الوزارة أو اللجنة األوليمبية بحسب 

 األحوال،

على إنشاء مكتب يختص بتسجيل مكتب عقود االحتراف، وصدور قرار  ونصت المادة الثالثة

قود االحتراف الوزير ورئيس اللجنة األولمبية كل فيما يخصه بنظام العمل بمكتب تسجيل ع

وإجراءات التسجيل، وصدور قرار بتحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود االحتراف 

من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وبأن يكون تسجيل عقود االحتراف واعتمادها على نفقة 

 الجهة المتعاقد معها.

النص على قيام الوزير المعني بشؤون الرياضة بإصدار اللوائح الخاصة  وتضمنت المادة الرابعة

في كل لعبة وبما ال يتعارض مع أنظمة بنظام االحتراف الرياضي وتعاقدات الالعبين المحترفين 

 ولوائح االتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
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واألندية االجتماعية والثقافية على أنه استثناًء من أحكام قانون الجمعيات  ونصت المادة الخامسة

والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

، يجوز إنشاء أندية أو فرق رياضية خاصة وفقاً لقانون الشركات 1989( لسنة 21بقانون رقم )

ى أندية أو فرق رياضية خاضعة التجارية، كما أجاز تحول األندية أو الفرق الرياضية القائمة إل

 لقانون الشركات التجارية.

 وجاءت المادة السادسة تنفيذية تُحدد الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون والتاريخ المحدد لنفاذه.

تطوير الرياضة واألندية الرياضية دعماً اللتزامات مملكة البحرين  وقد استهدف مشروع القانون

، كما يهدف االحتراف الرياضي إلىة الدولية المختلفة بخصوص االنتقال مع االتحادات الرياضي

مشروع القانون إلى نقل الرياضة والرياضيين من إطار الهواية والتطوع إلى االحتراف الرياضي 

الكامل والخصخصة، والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع إلى تنميتها 

 التنافسية في المحافل الرياضية اإلقليمية والدولية.وتحسين قدرتها 

 

ونعرض األن للتعديالت التي أجراها مجلس النواب على مشروع القانون، وبيان مدى جوهريتها 

 وأثرها على أركان مشروع القانون، وتتمثل التعديالت فيما يلي:

المرسااااوم قرر مجلس النواب حذف اإلشااااارة إلى قانون الشااااركات التجارية الصااااادر ب -1

دة قانون، وذلك بسااابب حذف الماديباجة مشاااروع ال ، من2001( لسااانة 21ون رقم )بقان

 ( من مشروع القانون.5)

بإضاااافة مادة جديدة  2020( لسااانة 24ر المرساااوم بقانون رقم )وصااادويرجع ذلك إلى 

 والثقافية والهيئات الخاصااااة قانون الجمعيات واألندية االجتماعية مكرراً( إلى 62برقم )

الصادر بالمرسوم بقانون رقم  العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة

( من مشاااااروع 5في المادة ) ، نصااااات على ذات المضااااامون الوارد1989( لسااااانة 21)



14 
 

مكرراً( من قانون  62أن نص المادة )القانون، ومن ثم فال داع لتكرار األحكام خاصاااااةً 

ن عام يحق ألي نادي رياضاااااااي العمل بأحكامه، الجمعيات واألندية .... ورد في قانو

 وبالتالي ينتفي الغرض من االستمرار في تقريره بمشروع القانون المعروض.  

 

( من مشااااروع 1لمادة )( في اتحاد اللعبة الرياضاااايةلمصااااطلح )ا تعريفًا جديًدا أضاااااف  -2

 الرياضاايالمحترف  – القانون، كما أعاد صااياغة تعريف كل من )االحتراف الرياضااي

قرر حذف تعريف المكتب الوارد في نهاية المادة، باإلضاااااااافة إلى (، وعقد االحتراف –

 تعديل لغوي لكلمة )ناٍد( بداًل من )نادي( في تعريف )الجهة المتعاقد معها(.

 

قااانون الجمعيااات واألنااديااة االجتماااعيااة والثقااافيااة والهيئااات ( من 66وطبقاااً للمااادة )

شباب والرياضة والمؤسسات الخاصة العاملة في ميدان الخاصة الصادر بالمرسوم  ال

االتحاد الرياضااي هو هيئة تتكون من األندية ، وتعديالته، فإن 1989( لساانة 21بقانون رقم )

الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما أو أكثر بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها، كما يجوز تشكيل 

لها أندية رياضاااااااية ويتم تعيين مجالس إدارتها بقرار من رئيس اتحادات رياضاااااااية أللعاب ال توجد 

 اللجنة األولمبية.

ويكون االتحاد الرياضي المسئول إدارياً ومالياً وفنياً عن شئون اللعبة أو النشاط في المملكة، ويتولى 

نظمة اإلشاااااراف عليها طبقاً ألحكام هذا القانون واألنظمة الصاااااادرة بمقتضااااااه بمراعاة القوانين واأل

 الصادرة عن االتحاد الدولي لهذه اللعبة.

ويصاادر رئيس اللجنة األولمبية نظاماً أساااسااياً موحداً يتضاامن األحكام واإلجراءات المتعلقة بتشااكيل 

االتحادات الرياضية وطريقة إدارتها وحلها وتنظيم اجتماعاتها ومشاركاتها الخارجية وسائر األمور 

. وذلك بمراعاة القوانين واألنظمة الصااااااااادرة عن االتحاد الدولي لكل اإلدارية والمالية المتعلقة بها

 "لعبة.

( لسددددنة 15رقم )القرار تنفيذاً للقانون، فقد أصدددددر رايل اللانة األولمبية البحرينية و

( 3المادة )في نص ، الذي بإصدار النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية 2014

رعاية وتطوير وتنظيم نشااااااااط اللعبة في مملكة  الرياضاااااااي االتحاد يتولىمنه على أن 
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البحرين في حدود القواعد واألنظمة التي يضااااعها االتحاد الدولي للعبة، وبمراعاة أحكام 

 القوانين واللوائح ذات الصلة.

لالتحاد ملكية حقوق شااااااعاره واساااااامه بعد تسااااااجيله واعتماده في اللجنة األولمبية وفقاً و

تمثياال مملكااة البحرين في البطوالت والاادورات واالجتماااعااات للقااانون كمااا لااه حق 

والمؤتمرات الرساااامية على المسااااتوى الدولي والقاري واإلقليمي الخاصااااة باللعبة وذلك 

 بعد موافقة اللجنة األولمبية.

 -في إطار السياسة العامة التي تضعها اللجنة األولمبية وتحت إشرافها -يباشر االتحاد و

إدارة شااااااائون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية واإلدارية : ةالصاااااااالحيات التالي

 ووضع البرامج التي تشترك فيها األندية الرياضية األعضاء واإلشراف على تنفيذها.

تنظيم االحتراف في حدود القواعد التي يضاااااااعها االتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة 

 األولمبية.

ندية وتمثيلهم في مسااااااااابقاتها وذلك في حدود األعداد اعتماد تساااااااجيل الالعبين في األ

وضاع أساس وقواعد االساتغناء ، فضاالً عن اللوائح والنظم الخاصاة باالتحاد المقررة في

ياً وخارجياً بمراعاة  ية، واحترافهم داخل قالهم بين األندية الرياضااااااا عن الالعبين أو انت

 قواعد االتحاد الدولي للعبة.

شروع القانون الماثل، ية وضع تعريف لالتحاد الرياضي بموعلى هذا يتضح مدى أهم

  على النحو التالي: ما أاراه مالل النواب الموقرعين وهو 

اتحاد اللعبة الرياضاااااية: جهة غير حكومية تتولى إدارة رياضاااااة أو رياضاااااات محّددة، 

وتتولى تنظيم هذه الرياضاااااااة أو الرياضاااااااات على المساااااااتوى المحلي، وتتبع االتحاد 

 .الرياضي الدولي المعني بها

يا ة الالولكن ياُلحظ أن  اختتمت بعبارة " وتتبع االتحاد  ،موضدددددددوعة للتعريفصددددددد

فأتت هذه العبارة مبهمة، في تحديد أي تبعية ومعنى هذه الرياضددي الدولي العني ب.ا،"، 
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ولي ل.ذه مراعاة القوانين واألنظمة الصددددددددادرة عن االتحاد الدالتبعية ، فلو كانت تبعية بمعنى 

 ، فال مشكلة،اللعبة

وتقدددير هددذا األمر يراع الى اللانددة الموقرة، في االسدددددددتمرار بمددا يحمددل هددذا المعنى، أو تعددديددل 

 الصيا ة،  

   

 

)الوزارة أو اللجنة األولمبية  ( بمساامى جهة)اتحاد اللعبة الرياضااية اسااتبدل مساامى جهة -3

(، بحيث يصااابح 2بحساااب األحوال( الواردة في الفقرة األولى من البند )ب( من المادة )

تسجيل عقد االحتراف لدى اتحاد اللعبة الرياضية بداًل من تسجيله لدى الوزارة أو اللجنة 

حتراف ويرجع ذلك إلى االختصاااااااص المنعقد لالتحاد الرياضااااااي بشااااااأن االاألولمبية، 

 الرياضي على النحو الموضح بالبند السابق.

 ( والتي تنص على "2كما حذف مجلس النواب الفقرة الثانية من البند )ب( من المادة )

وال يقبل تسااااااجيل الدعاوى أو المنازعات الناشاااااائة عن عقد االحتراف الرياضااااااي غير 

 عن إبهامها، ، لكونها تضااايق من حق التقاضاااي، فضاااالً المساااجل والمعتمد لدى المكتب"

 وهذا السبب واقعي وكاٍف للحذف.

 

على النحو الوارد في الجدول الساااااابق، وقد جاء  (3أعاد مجلس النواب صاااااوا المادة )

سابقه سوى أن الجهة المختصة بإالتعريف ال يختلف  سجيل اللعبة هو عن  شاء مكتب ت ن

رعاية أن االختصااااص بيس الوزارة أو اللجنة األولمبية، ويرجع ذلك إلى اتحاد اللعبة ول

في حدود ينعقد لالتحاد الرياضي للعبة و وتطوير وتنظيم نشاط اللعبة في مملكة البحرين

بمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات  القواعد واألنظمة التي يضعها االتحاد الدولي للعبة

لة مادة )الصااااااا قاً لنص ال ية البحرينية( من 3، وذلك طب رقم  قرار رئيس اللجنة األولمب

 .بإصدار النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية 2014( لسنة 15)



17 
 

 

اسااتبدل مجلس النواب عبارة )بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة األولمبية، يصاادر اتحاد  -4

اللعبة الرياضااااااية( بعبارة )يصاااااادر الوزير ورئيس اللجنة األولمبية، كل فيما يخصااااااه( 

ن المااادة، كمااا حااذف عبااارة )في كاال لعبااة( من ذات الواردة في باادايااة الفقرة األولى م

( أينما وجدت في المادة، وهذه الفقرة، واساااااااتبدل كلمة )الرياضااااااايين( بكلمة )الالعبين

التعااديالت تتفق مع التشاااااااريعااات المتعلقااة باااالتحااادات الاادوليااة وهو اتجاااه عااام ناااحيااة 

اص المقرر ، مما يدعم صاااناعة الرياضاااة، كما يجد سااانداً له في االختصاااةالخصاااخصااا

 لالتحاد الرياضي للعبة.

استثناًء ( من مشروع القانون والتي تنص على أنه "5قرر مجلس النواب حذف المادة ) -5

من أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في 

( لسنة 21)ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، يجوز إنشاء أندية أو فرق رياضية خاصة وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر 1989

، كما يجوز تحول األندية أو الفرق الرياضية 2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

القائمة إلى أندية أو فرق رياضية خاضعة لقانون الشركات التجارية، وذلك وفقاً للوائح 

واالشتراطات التي تصدر من الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون والقرارات 

 التجارة."

بإضافة مادة  2020لسنة ( 24صدور المرسوم بقانون رقم )وواقعية الحذف ترجع إلى 

والثقافية والهيئات  قانون الجمعيات واألندية االجتماعية مكرراً( إلى 62جديدة برقم )

الصادر بالمرسوم  الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصةالعاملة في ميدان  الخاصة

، والذي تضمن ذات المضامين والمرامي التي يتغياها 1989( لسنة 21بقانون رقم )

 (.5مشروع القانون في المادة )
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غت تحقيق تنجدها اب وبدراسة ما أجراه مجلس النواب من تعديالت على مشروع القانون،

رج عن سياقه، كما أن حذف المادة الخامسة منه يرجع إلى أهداف مشروع القانون، ولم تخ

مكرراً( إلى  62الذي أضاف نص المادة ) 2020( لسنة 24صدور المرسوم بقانون رقم )

العاملة في ميدان الشباب  والثقافية والهيئات الخاصة قانون الجمعيات واألندية االجتماعية

، والذي 1989( لسنة 21بقانون رقم )الصادر بالمرسوم  والرياضة والمؤسسات الخاصة

 تضمن ذات الحكم الوارد بالمادة الخامسة التي قرر مجلس النواب حذفها، حيث تضمنت 

ً لقانون الشركات التجارية الصادر ج واز إنشاء أندية أو فرق رياضية خاصة وفقا

، وكذلك أجازت تحول األندية أو الفرق 2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

ياضية القائمة إلى أندية أو فرق رياضية خاضعة لقانون الشركات التجارية، وذلك الر

وفقاً للوائح والقرارات واالشتراطات التي تصدر من الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني 

 بشؤون التجارة.

 

غير مؤثرة على  فقد جاءت تعديالت مجلس النواب متفقة مع صحيح القانونوعلى هذا، 

، كما أن مشروع القانون له وجاهته القانونية وفق أهدافه البنيان التشريعي لمشروع القانون

 التيالتغيرات المحددة، التي تتفق بشأنها كل الجهات ذات العالقة، حيث إنه يواكب 

ً رئيس اً صناعة الرياضة محرك بموجبهاأصبحت  القتصاد كثير من دول العالم الجادة في  يا

 لتحقيق الريادة. اتتسارع فيه بناء صناعة رياضية متقدمة

 

تطبيق نظام االحتراف على المستويين الدولي والمحلي له ايجابيات على الرياضة كما أن 

 هاأثر ذه الصناعةلهو ،سير وفق ضوابطتإذ أصبح االحتراف الرياضي صناعة عامة، 

، واإلسهام في تحسين عامةبصفة داء األندية الرياضية وازدهار الرياضة آن يفي تحس

 القدرة التنافسية في المحافل الرياضية اإلقليمية والدولية.
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اإللتزامات الدولية لمملكة البحرين مع االتحادات الرياضية الدولية بخصوص كما يدعم 

 االنتقال إلى االحتراف الرياضي.

وتحديثها بما يخدم تطبيق االحتراف،  وانين الخاصة بالرياضةويتطلب ذلك النظر في الق

واالتحادات  البحرينيةوالعمل على وضع آلية واضحة المعالم بالتعاون بين اللجنة األولمبية 

 .وصقل النجوم من المواهب الناشئةالرياضة في مجال صناعة  الرياضية واألندية

 

 اللجنة الموقرة ،،،هذا ما لزم بيانه واألمر متروك لقناعة 

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                                          

 بابالش شؤون لجنةل المستشار القانوني                                                                                   

 



 

   

 مملكة البحرين

 الشورىمجلس 

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 

 (5)املرفق 
 بشأندراسة قانونية 

 مشروع القانون
 
 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي         
 اخلامسالفصل التشريعي 



1 

 ع.ن

 

 بشأن االحرتاف الرياضي قانونمشروع  صوصخب دراسة قانونية
 الشورى(االقرتاح بقانون املقدم من جملس  يف ضوء)املعد 

 
  الشبابمقدمة للجنة 

 
 



2 

 ع.ن



3 

 ع.ن

- 

- 

- 

- 



4 

 ع.ن

- 

- 



5 

 ع.ن

- 



6 

 ع.ن

- 



7 

 ع.ن



8 

 ع.ن

شأن االحتراف الرياضي، وأورد  وافق مجلس النواب الموقر على مشروع قانون ب

 :ديالت جوهرية على المشروع تتمثل في األتيتع

 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم  قانونقرر مجلس النواب حذف اإلشارة إلى  -1

الواردة في ديباجة مشنننننروع القانون.  ، وتعديالته2001( لسننننننة 21بقانون رقم )

حيث تم تضننننننميج ديباجة االقتراو بقانون بشننننننأن االحتراف الرياضنننننني )قانون 

( ، وتعديالته2001( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) الشركات التجارية

( منه تضمنت حكًما يجيز 5ي االقتراو آنذاك، استناًدا إلى أن المادة )مج قبل مقدم

إنشنننان أندية أو فري رياضنننية فاًنننة وفًقا لقانون الشنننركات التجارية، أو ت و  

األندية أو الفري الرياضنننننية القالمة إلى أندية أو فري رياضنننننية فاضنننننعة لقانون 

و أي مج الجهات ذات الشننننننركات التجارية، ولم تشننننننر مذكرة ال كومة الموقرة أ

االفتصاص إلى حذف هذه اإلشارة مج ديباجة مشروع القانون، إال أنه قد ًدر 
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مكررًا(  62بإضنننافة مادة جديدة برقم ) 2020( لسننننة 24مرسنننوم بقانون رقم )ال

العاملة في  والثقافية والهيئات الخاًننننننة قانون الجمعيات واألندية االجتماعية إلى

الصننادر بالمرسننوم بقانون رقم  المؤسننسننات الخاًننةميدان الشننباب والرياضننة و

( مج مشروع 5، نصت على ذات المضمون الوارد في المادة )1989( لسنة 21)

 .القانون

لمرسوم بقانون ل وفًقامكرًرا(  62المادة )

 2020( لسنة 24رقم )

( وفًقا لمشروع قانون 5المادة )

 محل الرأي بشأن االحتراف الرياضي

أحكام هذا القانون، يجوز إنشان استثناًن مج 

أندية في شكل شركات تجارية ِوْفقًا لقانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

، على أن يتم 2001( لسنة 21بقانون رقم )

قْيُدها في السجل المعد لذلك بالهيئة اإلدارية 

المختصة بعد ًدور قرار مج الوزير 

 المختص. كما يجوز لألندية تغيير كيانها

القانوني إلى شركات تجارية ِوْفقًا للقواعد 

واإلجرانات التي يصدر بت ديدها قرار مج 

الوزير المختص بعد موافقة مجلس 

 الوزران.

وُيصِدر الوزير المختص بالتنسيق مع 

الوزير المعِني بشئون التجارة قرارًا بت ديد 

شكل الشركات التي يجوز لألندية اتِّخاذها، 

استثناًن مج أحكام قانون الجمعيات 

واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات 

الخاًة العاملة في ميدان الشباب 

والرياضة والمؤسسات الخاًة 

( 21در بالمرسوم بقانون رقم )الصا

، يجوز إنشان أندية أو فري 1989لسنة 

رياضية فاًة وفقًا لقانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، كما يجوز ت و  2001( لسنة 21)

األندية أو الفري الرياضية القالمة إلى 

أندية أو فري رياضية فاضعة لقانون 

وفقًا للوالح الشركات التجارية، وذلك 

والقرارات واالشتراطات التي تصدر 
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لعملها بما في ذلك قواعد  والقواعد المنظِّمة

العمل الفني واإلداري وآلية الرقابة عليها، 

وذلك كله بما ال يتعارض مع أحكام قانون 

 .الشركات التجارية

مج الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني 

 بشؤون التجارة.

 

( 1( للمادة )اتحاد اللعبة الرياضيييي ةضنننناف مجلس النواب الموقر تعريًفا جديًدا )أ -2

 –( االحتراف الرياضييييمج مشنننروع القانون، كما أعاد ًنننياية تعرين كل مج )

(، فيما قرر حذف تعرين المكتب الوارد عقد االحتراف) –( الرياضيييالمحترف )

مادة ية ال ها بداًل مج )نادي( في في ن مة )ناد (  عديل لغوي لكل فة إلى ت باإلضنننننننا  ،

 .)الجهة المتعاقد معها(تعرين 

مشروع قانون بشأن االحتراف 

 الرياضي

 النص كما جاء من مجلس النواب.

 

تعريف مستحدث من قبل مجلس "

 "وابالن

حاد اللعبة الرياضييييييي ةي   ة   ر  ات

حكوم ييية تتولد رداري ريييياضييييييييية    

رياضيييييياة محدديل  تتولد تنا     ا 

الرياضة    الرياضاة علد المستوى 

المحليل  تتبع االتحييياد الريييياضيييييييي 

 الد لي المعني ب ا.

ممارسةةالنشاطةةا لاالحتراف الرياضيييي 

نشرياضيلبكافالأشكاشهلكمهاالأولحرفال

يباشرهالنشرياضيونلنشمحترفونلبصفال

نتخاذلنشعمللفيلاالحتراف الرياضيييييي 

نشمجةةاالنشريةةاضةةةةةةةيلكمهاةةالأولحرفةةال
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ماتظمالبهدفلتحقيقلعائدلماديلوفقل

عقودلعملليتملنالتفاقلعلىلشةةةةرو هال

 مسبقًا.

لبي ل لمةةةاشيلوفقلعقةةةد لعةةةائةةةد شتحقيق

 تعاقدة.نأل رنفلنشم

نشالعبلأولعضولالرياضي المحترفي 

لنيدنريل لأو لنشأبي لأو لنشفاي نشجهةةةةاف

نشذيليتقاضةةةةةةىلشقاسلممارسةةةةةةتهلنشعملل

نشريةةاضةةةةةةةيلمبةةاشالمةةاشيةةالكرونتةةبلأول

مكةةافةةمولبموقةةبلعقةةدلنحترنفلبياةةهل

وبي لنشجهالنشمتعاقدلمعهالغيرلنشافقاول

تهلفيل بالعلىلمطةةةةةةةةارك يالنشمترت نشفعل

سةةةةةةفرلنشاطةةةةةةا لنشرياضةةةةةةيلكافقاولنش

ونيقامالونشتأمي لونشتدريبلومالشةةةابهل

لذشك.

نشالعبلأولعضولالرياضي المحترفي 

نشجهافلنشفايلأولنشأبيلأولنيدنريلأول

نشتحكيميلأولغيرهملمم ليعملونلفيل

نشمجاالنشرياضيلويتقاضىلأقرًنلماشيًال

مهلأيلم ل قدي قاسلت فأةلش تبلأولمكا كرن

نشخبرنولنيدنريةةالونشفايةةالونشقةةدرنول

قدلمعهال عا يالشلجهالنشمت بدن يالونش شذها ن

بموقةةبلعقةةدلمحةةددلنشمةةدةلبياةةهلوبي ل

 نشجهالنشمتعاقدلمعها.

عقدلمحددلنشمدةليتعهدلعقد االحترافي 

بمقتضاهلنشرياضيلنشمحترفلبأنليقدمل

شلجهالنشمتعاقدلمعهالكللوقته،لأولقزسل

لشالحترنفلنشجزئي،ل لبةةةاشاسةةةةةةةبةةةا ماةةةه

لونشةةةذهايةةةال لنشفايةةةالونشبةةةدنيةةةا وقةةةدرنتةةةه

ونيدنريةةالشقةةاسلأقرلأولمكةةافةةأةلمتفقل

لعليها.

لعييقييييد االحييتييراف لبةةيةة ل: ليةةتةةم نتةةفةةةةاق

نشرياضةةةةةةيلنشمحترفلونشجهالنشمتعاقدل

معهاليتعهدلفيهلنشرياضةةةةةةةيلنشمحترفل

بتقديملأيلم لنشخبرنولنيدنريالونشفايال

ونشقةةةدرنولنشةةةذهايةةةالونشبةةةدنيةةةالشلجهةةةال

نشمتعةةاقةدلمعهةةالوفقلوشيةةالووقة لعمةةلل

لمتفقلعليه.محددي لمقابللأقرلماشيل
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الوزارة أو اللجنة ( بعبارة )اتحاد اللعبة الرياضيي ة)اسننتبد  مجلس النواب عبارة  -3

(، 2مج المادة ) ( الواردة في الفقرة األولى مج البند )ب(األولمب ة بحسب األحوال

بداًل مج تسننجيله  لدى اتحاد اللعبة الرياضيي ةب يث يصننبح تسننجيل عقد االحتراف 

كما حذف مجلس النواب الفقرة الثانية مج البند لدى الوزارة أو اللجنة األولمبية، 

والليقبللتسةةةةجيللنشدعاو لأولنشماافعاولل( والتي تنص على "2)ب( مج المادة )

 .نشااشئالع لعقدلنالحترنفلنشرياضيلغيرلنشمسجللونشمعتمدلشد لنشمكتب"

 

 على الن و الوارد أدناه: (3دة )أعاد مجلس النواب ًوغ الما -4

 كما وردت من مجلس النواب النص ( في مشروع القانون3نص المادة )

لنألوشمبيال-أ لونشلجاا لنشوفنرة ُكللل،تاطىس

لبتسجيلل ليختص لمكتب ليخصه، فيما

لهذنل لنالحترنفلنشخاضعالألحكام عقود

نشقانونلوأيلتعديلليأرألعليهالوإعدندل

 .نشسجالولنشالفمالشذشك

يصدرلباظاملنشعمللباشمكتبلوإقرنسنولل-ب

نشتسجيللقرنرلم لنشوفيرلورئيسلنشلجاال

 نألوشمبيالبحسبلنألحونا.

لنشمستحقالل-ج لفئاولنشرسوم لبتحديد يصدر

سجيللعقودلنالحترنفلونعتمادهالعلىلت

وأيلتعديلليأرألعليهالقرنرلم لنشوفيرل

 بعدلمونفقالمجلسلنشوفرنس.

مكتبللاتحاد اللعبة الرياض ةُينشدء ل-أ

لنالحترنفل لعقود لبتسجيل يختص

نشخاضعالألحكاملهذنلنشقانونلوأيلتعديلل

لنشالفمال لنشسجالو لوإعدند لعليها يأرأ

 شذشك.

يصدرلباظاملنشعمللباشمكتبلوإقرنسنوللل-ب

ل من مجلس رداري اتحاد قرار نشتسجيل

 .الرياض ة اللعبة

لنشمستحقالل-ج لنشرسوم لفئاو لبتحديد يصدر

علىلتسجيللعقودلنالحترنفلونعتمادهال

من مجلس وأيلتعديلليأرألعليهالقرنرل

رداري اتحاد اللعبة الرياض ة بعد موافقة 
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لنالحترنفلل-د لعقود لتسجيل يكون

لنشمتعاقدل لنشجها لنفقا لعلى ونعتمادها

معها،لوفيلحاشالنمتااعهالع لنشتسجيلل

لعقدل لتسجيل لنشمحترف شلرياضي

لنشمتعاقدل لنشجها لنفقا لعلى نالحترنف

لمعها.

 مع ته العموم ةل  تلتزم الج ة 

المتعاقد مع ال  علد نفقت ال بتسج ل 

لعقود االحتراف  اعتماد ا.

 

 

)بعيد موافقية الوزير ورس س اللجنية األولمب ية  اسننننننتبند  مجلس النواب عبنارة  -5

يصيييدر الوزير ورس س اللجنة األولمب ة  بعبارة ) يصيييدر اتحاد اللعبة الرياضييي ة(

في ( الواردة في بداية الفقرة األولى مج المادة، كما حذف عبارة )كل ف ما يخصيييي 

( أينما الالعب نبكلمة ) اضيييييي  ن()الري( مج ذات الفقرة، واسننننننتبد  كلمة كل لعبة

 وجدت في المادة.

 

 ( في مشروع القانون4ص المادة )ن

 كما وردت من مجلس النواب النص

يصدرلنشوفيرلورئيسلنشلجاالنألوشمبيا،لكلل

لباظامل لنشخاصا لنشلونئح ليخصه، فيما

لنشالعبي ل لوبتعاقدنو لنشرياضي نالحترنف

نشمحترفي لفيلكللشعبا،لوبمالالليتعارضل

ر  رئ س اللجنة بعد موافقة الوزي

 يصدر اتحاد اللعبة الرياض ة لاأل لمب ة

لنشلونئحلنشخاصالباظاملنالحترنفلنشرياضي

لالللالرياض  نوبتعاقدنول لوبما نشمحترفي ،
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لنشرياضيال لنالتحادنو لوشونئح لأنظما مع

لم ل لساا لخالا لوذشك لونشدوشيا، نشو ايا

لتاريخلنشعمللبهذنلنشقانون.

لأ لمع لنالتحادنوليتعارض لوشونئح نظما

ل لخالالنشرياضيا لوذشك لونشدوشيا، نشو ايا

ل.ساالم لتاريخلنشعمللبهذنلنشقانون

 

 ه( مج مشروع القانون والتي تنص على أن5المادة )قرر مجلس النواب حذف  -6

استثناًء من  حكام قانون الجمع اة  األندية اال تماع ة  الثقاف ة  ال  ئاة "

الخاصة العاملة في م دان الشباب  الرياضة  المؤسساة الخاصة الصادر 

ل يجوز رنشاء  ندية    فرق رياض ة 1989( لسنة 21بالمرسوم بقانون رق  )

( لسنة 21فقاً لقانون الشركاة التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رق  )خاصة  

ل كما يجوز تحول األندية    الفرق الرياض ة القائمة رلد  ندية    فرق 2001

رياض ة خاضعة لقانون الشركاة التجاريةل  ذلك  فقًا للوائح  القراراة 

معني بشؤ ن  االشتراطاة التي تصدر من الوزير بالتنس ق مع الوزير ال

 ".التجاري

بإضافة مادة جديدة برقم  2020لسنة (ل24صدورلنشمرسوملبقانونلرقمل)وذشكلش

 والثقافية والهيئات الخاًة قانون الجمعيات واألندية االجتماعية مكررًا( إلى 62)

الصادر بالمرسوم بقانون  العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاًة

، والذي تضمج ذات المضاميج والمرامي التي يتغياها 1989( لسنة 21رقم )

 (.5مشروع القانون في المادة )
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( وهي مادة تنفيذية، فقد وافق مجلس النواب على نصنننننها كما جانت 6أما المادة ) -7

 في مشروع القانون مراعًيا إعادة ترقيمها.

 واألمر متروك لتقدير أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقرة

 

     
     

علي نادر سامل السلوم                                                          
 هيئة املستشارين القانونينيباحث قانوني/ 



 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 (6)املرفق 
 

 جدول مقارنة
 

 
 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي         
 اخلامسالفصل التشريعي 



صيغة مشروع القانون قبل التعديل الذي 

 أجراه مجلس النواب.

صيغة مشروع القانون بعد التعديل الذي 

 أجراه مجلس النواب.

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة 

 البحرين.

 بعد اإلطالع على الدستور،

 1983( لسنة 5وعلى المرسوم بقانون رقم )

لسنة  (2بشأن تعديل المرسوم األميري رقم )

بإنشاء مجلس أعلى للشباب  1975

 والرياضة، وتعديالته،

وعلى قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 

الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة 

( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1989

 

لصادر وعلى قانون الشركات التجارية ا

، 2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 

 

( لسنة 41وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة،  2002

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون 

 األتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة 

 البحرين.

 على الدستور،بعد اإلطالع 

 1983( لسنة 5وعلى المرسوم بقانون رقم )

( لسنة 2بشأن تعديل المرسوم األميري رقم )

بإنشاء مجلس أعلى للشباب  1975

 والرياضة، وتعديالته،

وعلى قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 

 الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة

( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1989

 

 

 

 

( لسنة 41وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة،  2002

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون 

 األتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 



 (1مادة )

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات 

والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل 

 :منها، ما لم يقتِض سياُق النص خالف ذلك

 .الوزير: الوزير المعني بشئون الرياضة

 

 .الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الرياضة

 

 .: اللجنة األولمبية البحرينيةاللجنة األولمبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رياضي مشهر  ناديالجهة المتعاقد معها: كل 

قانونًا ومسّجل لدى الوزارة، أو كل اتحاد 

رياضي عضو في اللجنة األولمبية، أو كل 

 (1مادة )

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات 

والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل 

 :منها، ما لم يقتِض سياُق النص خالف ذلك

 .الوزير: الوزير المعني بشؤون الرياضة

 

 .الوزارة المعنية بشؤون الرياضةالوزارة: 

 

 .: اللجنة األولمبية البحرينيةاللجنة األولمبية

 

اللعبة الرياضية: جهة غير حكومية  اتحاد

تتولى إدارة رياضة أو رياضات محّددة، 

وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات 

على المستوى المحلي، وتتبع االتحاد 

 .الرياضي الدولي المعني بها

 

 

 

 

رياضي مشهر  ناد  الجهة المتعاقد معها: كل 

قانونًا ومسّجل لدى الوزارة، أو كل اتحاد 

رياضي عضو في اللجنة األولمبية، أو كل 

https://www.alayam.com/in-the-news/265421254/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
https://www.alayam.com/in-the-news/265421254/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html


مؤسسة مرخص لها بتمثيل الرياضيين 

 .المحترفين

 

ممارسة النشاط االحتراف الرياضي: 

الرياضي بكافة أشكاله كمهنة أو حرفة 

يباشرها الرياضيون بصفة منتظمة بهدف 

قود عمل يتم االتفاق تحقيق عائد مادي وفق ع

 على شروطها مسبقاً.

 

الرياضي المحترف: الالعب أو عضو الجهاز 

الذي يتقاضى لقاء الفني أو الطبي أو اإلداري 

ممارسته العمل الرياضي مبالغ مالية كرواتب 

أو مكافآت بموجب عقد احتراف بينه وبين 

الجهة المتعاقد معها غير النفقات الفعلية 

كته في النشاط الرياضي المترتبة على مشار

كنفقات السفر واإلقامة والتأمين والتدريب وما 

 شابه ذلك.

 

عقد محدد المدة يتعّهد عقد االحتراف: 

بمقتضاه الرياضي المحترف بأنه يقدم للجهة 

المتعاقد معها كل وقته، أو جزء منه بالنسبة 

لالحتراف الجزئي، وقدراته الفنية والبدنية 

قاء أجر أو مكافأة متفق والذهنية واإلدارية ل

 عليها.

 

مؤسسة مرخص لها بتمثيل الرياضيين 

 .المحترفين

 

اتخاذ العمل في المجال االحتراف الرياضي: 

الرياضي كمهنة أو حرفة لتحقيق عائد مالي 

 .وفق عقد بين األطراف المتعاقدة

 

 

 

محترف: الالعب أو عضو الرياضي ال

أو الجهاز الفني أو الطبي أو اإلداري 

التحكيمي أو غيرهم مّمن يعملون في المجال 

الرياضي ويتقاضى أجًرا ماليًا كراتب أو 

مكافأة لقاء تقديمه أي من الخبرات اإلدارية 

والفنية والقدرات الذهنية والبدينة للجهة 

ه المتعاقد معها بموجب عقد محّدد المدة بين

 .وبين الجهة المتعاقد معها

 

اتفاق يتم بين الرياضي عقد االحتراف: 

المحترف والجهة المتعاقد معها يتعّهد فيه 

الرياضي المحترف بتقديم أي من الخبرات 

اإلدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية 

للجهة المتعاقد معها وفق آلية ووقت عمل 

 .محّددين مقابل أجر مالي متفق عليه

 



المكتب: مكتب تسجيل عقود االحتراف 

 الرياضي.

 

   ( 2مادة )

يجوز للجهات المتعاقد معها التعاقد مع  -أ

الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط 

 .الرياضي المحدد بعقد االحتراف

يجب تسجيل عقد االحتراف واعتماده لدى  -ب

، لوزارة أو اللجنة األولمبية بحسب األحوالا

وأن يلتزم طرفاه بقواعد االتحادين الوطني 

 للعبة.والدولي 

 

وال يقبل تسجيل الدعاوى أو المنازعات 

الناشئة عن عقد االحتراف الرياضي غير 

 المسجل والمعتمد لدى المكتب.

 

   ( 2مادة )

يجوز للجهات المتعاقد معها التعاقد مع  -أ

الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط 

 .الرياضي المحدد بعقد االحتراف

يجب تسجيل عقد االحتراف واعتماده  -ب

، وأن يلتزم طرفاه اتحاد اللعبة الرياضيةلدى 

 .بقواعد االتحادين الوطني والدولي

 

  (3مادة )

، كل فيما تنشيء الوزارة واللجنة األوليمبية -أ

يخصة، مكتب يختص بتسجيل عقود 

االحتراف الخاضعة ألحكام هذا القانون وأي 

وإعداد السجالت الالزمة تعديل يطرأ عليها 

 .لذلك

 

  (3مادة )

مكتبًا يختًصا  يُنشئ اتحاد اللعبة الرياضية -أ

بتسجيل عقود االحتراف الخاضعة ألحكام 

هذا القانون وأي تعديل يطرأ عليها وإعداد 

 .السجالت الالزمة لذلك

 

 



يصدر بنظام العمل بالمكتب وإجراءات  -ب

قرار من الوزير ورئيس اللجنة التسجيل 

 األوليمبية بحسب األحوال.

 

 

يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة على  -ج

تسجيل عقود االحتراف واعتمادها وأي تعديل 

الوزير بعد موافقة يطرأ عليها قرار من 

 وزراء.مجلس ال

 

 

 

 

 

يكون تسجيل عقود االحتراف واعتمادها  -د

على نفقة الجهة المتعاقد معها، وفي حالة 

امتناعها عن التسجيل للرياضي المحترف 

تسجيل عقد االحتراف على نفقة الجهة 

 المتعاقد معها.

 

يصدر بنظام العمل بالمكتب وإجراءات  -ب

قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة التسجيل 

 .الرياضية

 

 

يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة  -ج

على تسجيل عقود االحتراف واعتمادها وأي 

مجلس إدارة تعديل يطرأ عليها قرار من 

اتحاد اللعبة الرياضية بعد موافقة جمعيته 

العمومية، وتلتزم الجهة المتعاقد معها، 

وعلى نفقتها، بتسجيل عقود االحتراف 

 .واعتمادها

 

  (4مادة )

ورئيس اللجنة األولمبية، كل  يصدر الوزير

اللوائح الخاصة بنظام االحتراف  فيما يخصه،

المحترفين في  الالعبينالرياضي وبتعاقدات 

  (4مادة )

بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة األولمبية، 

اللوائح الخاصة  يصدر اتحاد اللعبة الرياضية

بنظام االحتراف الرياضي وبتعاقدات 



كل لعبة، وبما ال يتعارض مع أنظمة ولوائح 

االتحادات الرياضية والوطنية والدولية، وذلك 

 .خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون

 

وأحكام وتتضّمن هذه اللوائح شروط 

االحتراف الرياضي، واأللعاب الرياضية التي 

يشملها نظام االحتراف الرياضي ونوع 

االحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كليًا أو 

جزئيًا، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات 

المحترفين والمدد التي يحق بعدها  الالعبين

لهم االنتقال والحقوق المالية المترتبة على 

 .ذلك

 

المحترفين، وبما ال يتعارض مع  الرياضيين

أنظمة ولوائح االتحادات الرياضية والوطنية 

والدولية، وذلك خالل سنة من تاريخ العمل 

 .بهذا القانون

وتتضّمن هذه اللوائح شروط وأحكام 

االحتراف الرياضي، واأللعاب الرياضية 

التي يشملها نظام االحتراف الرياضي ونوع 

االحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كليًا أو 

جزئيًا، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات 

المحترفين والمدد التي يحق بعدها  الرياضيين

لمترتبة على لهم االنتقال والحقوق المالية ا

 .ذلك

 

  (5مادة )

استثناًء من أحكام قانون الجمعيات واألندية 

االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة 

في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات 

( 21الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، يجوز إنشاء أندية أو فرق 1989لسنة 

ت التجارية رياضية خاصة وفقاً لقانون الشركا

( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، كما يجوز تحول األندية أو الفرق 2001

الرياضية القائمة إلى أندية أو فرق رياضية 

خاضعة لقانون الشركات التجارية، وذلك وفقاً 

للوائح والقرارات واالشتراطات التي تصدر 

من الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني 

 . بشؤون التجارة

( من مشروع القانون، 5قرر حذف المادة )

 مع إعادة الترقيم. 



 

 (6مادة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  -ُكل فيما يخصه-والمعنيين 

القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

 .نشره في الجريدة الرسمية

 

  (5مادة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  -ُكل فيما يخصه-والمعنيين 

القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

 .نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 



 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 (7)املرفق 
إبصدار قانون  1989( لسنة 21رقم ) املرسوم بقانون

اخلاصة  واهليئاتواألندية االجتماعية والثقافية  تاجلمعيا
 العاملة يف ميدان الشباب والرايضة واملؤسسات

.وتعديالته اخلاصة   
 

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي         
 اخلامسالفصل التشريعي 



 1989( لسنة 21مرسوم بقانون رقم )

 بإصدار قانون الجمعيات واألندية االجتماعية

 والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة

 

بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية  2002( لسنة 44بقانون رقم )مرسوم 

والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 1989( لسنة 21)

 

بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات  2009( لسنة 42قانون رقم )

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

1989 

بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية  2010( لسنة 50مرسوم بقانون رقم )

در بالمرسوم بقانون رقم والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصا

 ُيلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.    المادة الثالثة                   1989( لسنة 21)

 

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات بتعديل بعض أحكام  2018( لسنة 15قانون رقم )

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

1989 

 

( من قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات 43بتعديل المادة ) 2018( لسنة 36رقم )قانون 

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

1989 

 

قانون الجمعيات  مكرراً( إلى 62مادة جديدة برقم )بإضافة  2020( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )

 لشباب والرياضة والمؤسسات الخاصةالعاملة في ميدان ا ماعية والثقافية والهيئات الخاصةواألندية االجت

 1989( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 أمير دولة البحرين.    نحن عيسى بن سلمان آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،
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 ،1975( لسنة 4ري رقم )وعلى األمر األمي

 ،1959وعلى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي في البحرين لسنة 

بإصدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقوانين  1971( لسنة 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

 المعدلة له،

 بشأن التوثيق، 1971( لسنة 14وعلى المرسوم بقانون رقم )

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

بإصدار قانــون العمـــل فـــي القطاع األهلـــي والقوانين  1976( لسنة 23وعلى المرسوم بقانون رقم )

 المعدلــة لـــه،

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

بإنشاء  1975( لسنة 2بشأن تعديل المرسوم األميري رقم ) 1983( لسنة 5وعلى المرسوم بقانون رقم )

 مجلس أعلى للشباب والرياضة،

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

وبناء على عرض وزير العمل والشئون االجتماعية ووزير اإلعالم ورئيس المؤسسة العامة للشباب 

 والرياضة،

 موافقة مجلس الوزراء،وبعد 

  

 رسمنا بالقانون اآلتي:

 المادة األولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجـمعيات واألندية االجتماعية والثـقافية وأماكن اإليواء والهيئات 

 الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

 المادة الثانية

 معاني المبينة قرين كل منها:يقصد بالكلمات التالية ال

  

 جمعية أو ناٍد ثـقافي أو اجتماعي:

كل جماعة ذات تـنظيم مستمر وتـتألف من عدة أشخاص طبـيعيـين أو اعتباريـين لغرض آخر غير الحصول 

على ربح مادي وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو تعليمي خاص أو ثـقافي أو خيري، وينطبق هذا التعريف 

الجمعية أو النادي الثـقافي أو االجتماعي أيا كانت التسمية التي أطلقــت عليــه وحتــى لو كان من بين على 

 الرياضة البدنية مادامت الرياضة البدنية ليست النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي.  أنشطته ممارسة

 الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة:



تـنظيم مستمر تـتألف من عدة أشخاص طبـيعيـين أو اعتباريين الغرض منها تحقيق رعاية كل جماعة ذات 

الشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية الوطنية، وكذلك كل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية 

هيئات وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي لألعضاء ويدخل في هذه الهيئات األندية وال

 الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة األولمبية.

 المؤسسة الخاصة:

مال مخصــص لمدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ألي عمل آخر من 

البحرين  مادي سواء كان العمل في داخل  أعمال البر والرعاية االجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح

 أو خارجها.

 الهيئة اإلدارية المختصة:

 الجهة اإلدارية المختصة التي يصدر بتسميتها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

 الوزير المختص:

 الوزير الذي يصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء.

 

 المادة الثالثة

 ، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.1959 والنوادي لعاميلغــى قانون الترخيــص للجمعيات 

 المادة الرابعة

تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهر على   -كل فيما يخصه   -على الوزراء 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  

 أمير دولة البحرين                                                                                        

 عيسى بن سلمان آل خليفة                                                                                   

  

 صدر في قصر الرفاع:

 هـ 1410  ىجمادى األول 20  بتاريـخ

 م 1989ديسمــــــــــبر  18  الموافق

 
 

 قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثـقافية

 والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة

 الباب األول



 الجمعيات

 الفصل األول

 أحكام عامة

 - 1 -مادة 

 الرسمية وفقاً ألحكام هذا القانون.  تاريخ نشر تسجيلها في الجريدةتـثبـــت الشخصية االعتبارية للجمعية من 

 - 2  -مادة 

تتولى الجهة اإلدارية المختصة تسجيل الجمعيات ونشر هذا التسجيل في الجريدة الرسمية، وتعاونهــا فــي 

 تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.

 - 3 -مادة 

كل جمعيــة تؤسس مخالفـــة للنظـــام العــام أو لآلداب أو لسبب أو غرض غير مشروع أو يكون الغـرض 

 منها المساس بسالمة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها االجتماعي تكون باطلة.
ا يثير الفرقة أو ويحظر أن تتضمن برامج الجمعيات ما يمس أسس العقيدة االسالمية أو وحدة الشعب أو م

 الطائفية.

 

 - 4 -مادة 

يشترط في تأسيس الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقــع عليــه من المؤسسين الذين يجب أال يقل 

 عددهم عن عشرة أشخاص إذا كان المؤسسون أشخاصا طبـيعيـين.

مخلة بالشرف أو  ويجب أال يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها من حكم عليه في جريمة

 األمانة إال إذا رد إليه اعتباره.

 

 - 5 -مادة 

 يجب أن يشمل نظام الجمعية على األخص البيانات اآلتية:

اسم الجمعية وأهدافها األساسية ونوع وميدان نشاطها ووسائل تنفيذ هذه األهداف ونطاق عملها     -   أ

وال يجوز ألية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في البحرين 

 بينها وبين جمعية أخرى.

 أسماء األعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم.    -ب 

 موارد الجمعية وكيفية استغاللها والتصرف فيها.    -  ج

يــة اختيــار أعضائهـــا وطــرق عزلهــم أو األجهزة التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وكيف   -  د

إسقاط أو إبطال عضويتهم والنصاب الالزم النعقاد الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واألجهزة األخرى 

 الممثلة للجمعية والنصاب الالزم لصحة قراراتها.



ومية والتصويت شروط العضوية وحقوق األعضاء وواجباتهم وعلى األخص حق حضور الجمعية العم  -هـ 

 فيها.

 طرق المراقبة المالية الداخلية.   -  و

 كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.  -  ز

 قواعد حل الجمعية حال اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها.  -  ح

 ا قرار من الوزير المختص.وتسترشد الجمعيات في وضع نظامها بالئحة نموذجية يصدر به 

 - 6 -مادة 

ال يجــوز أن ينــص فــي نظــام الجمعيــة علـــى أن تؤول أموالها عند الحل إال إلى الجمعيـات أو 

 المؤسسات الخاصة التي تعمل في ميدان عمل الجمعية المنحلة والمشهرة طبقاً ألحكام هذا القانون.

أو مؤسسات خاصة تعمل في ميدان آخر بعد موافقة الوزير  ويجوز أن تؤول هذه األموال إلى جمعيات

 المختص.

 - 7 -مادة 

ال يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إال بالقدر الضروري لتحقيق 

 الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن خاص بذلك من الجهة اإلدارية المختصة.

 الحكم على الجمعيات التي تعمل في ميدان الرعاية االجتماعية والجمعيات الثـقافية.وال يسـري هـذا 

ويقصد بالرعاية االجتماعية في تطبيق أحكام هذا القانون توفير الخدمات الصحية واالجتماعية والفنية 

ولة ورعاية لألفراد أو األسر أو المجتمع، وعلى األخص الخدمات المتصلة برعاية األسرة واألمومة والطف

األحداث والمسنين والعاجزين عن الكسب وما يتعلق بهذه الخدمات من بحوث ودراسات وتمويل وتـنظيم 

 وتدريب.

 وتعتبــر جمعيــة ثـقافيــة كل جمعيــة يكون الغــرض مــن تكوينهـــا النهـــوض بالعلم أو الفنون أو اآلداب.

 - 8 -مادة 

طلب مقدم إلى الجهة اإلدارية المختصة في خالل ثالثين يوما من ينظر في تسجيل الجمعية بناء على 

 تأسيس الجمعية ومرفق بالطلب ما يلي:

نسختان باللغة العربية من نظام الجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين وترفق النسخة األصلية    -  1

 للنظام إذا كانت بلغة أجنبية.

التأسيسية للمؤسسين مع بيان أسمائهم ومهنهم ومحال إقامتهم نسختان من محاضر اجتماع اللجنة    -  2

 وتوقيعاتهم.

 رسم التسجيل وقدره عشرة دنانير، ويجوز زيادة هذا الرسم بقرار من الوزير المختص.  -  3

  



  

 - 9 -مادة 

يكون تسجيل الجمعية بقيد نظامها في السجل الذي تعده لذلك الجهة اإلدارية المختصة، وينشر ملخص 

 نظام الجمعية ورقم القيد في الجريدة الرسمية بال مقابل.

 ويصدر الوزير المختص قراراً بتـنظيم سجل قيد الجمعيات.

 - 10 -مادة 

 تقوم الجهة اإلدارية المختصة بإجراء التسجيل خالل ستين يوما من تاريخ طلبه.

 - 11 -مادة 

ان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجــود للجهــة اإلدارية المختصة حق رفض تسجيل الجـمعية إذا ك

جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كأن إنشاؤها ال يتفق مع أمن 

الدولة أو مصلحتها أو لعدم صالحية مقر الجمعية أو مكان ممارسة نشاطها من الناحية الصحية أو االجتماعية 

 أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها. أو تكون الجمعية قد

ويخطر مقدم طلب التسجيل بخطاب مسجل بقرار الجهة اإلداريــة المختصـة برفض تسجيل الجمعية 

 وأسباب الرفض، وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة.

إخطار مقدم الطلب برفضه بمثابة  ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه في المادة السابقة دون إتمام التسجيل أو

 رفض ضمني لطلب التسجيل.

ولذوى الشأن التظلم إلى الجهة اإلدارية المختصة من قرار رفض التسجيل صراحة أو ضمنا خالل ستين 

يوما من تاريخ وصول الخطاب المشار إليه، أو مضي الميعاد دون إتمام التسجيل أو إخطار ذوى الشأن 

 برفضه.

لتظلم بقرار مسبب خالل ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة اإلدارية المختصة، ويجب البت في ا

 ويعتبر فوات ستين يوما دون أن تجيب عنه الجهة اإلدارية المختصة بمثابة رفضه.

 -12 -مادة 

لكل من رفض تظلمه من عدم تسجيل الجمعية أن يطعن في قرار رفض التظلم خالل ستين يوما من تاريخ 

 يوما على تقديم تظلمه دون أن تجيب عنه الجهة اإلدارية المختصة.  ـه أو من تاريخ انقضاء ستينعلمه بـ

ويكــون الطعـن بدعوى تقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية، وتخضع هذه الدعوى لألحكام المقررة في قانون 

 إذا كان مخالفا لهذا القانون.المرافعات المدنية والتجارية، على أن يكون للمحكمة إلغاء قرار رفض التظلم 

 -13 -مادة 

ال يجوز ألعضاء اللجان العمالية وال لمن لهم الحق في عضويتها إنشاء جمعية أو رابطة لممارسة نشاط 

 تختص أو تقوم به تلك اللجان.



 -14 -مادة 

 تسرى األحكام السابقة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام الجمعية.

 ل كأن لم يكن ما لم يسجل، وينشر التسجيل في الجريدة الرسمية.ويعتبر هذا التعدي

 -15 -مادة 

لموظفي الجهة اإلدارية المختصة الذين يندبهم الوزير المختص لهذا الغرض حق االطالع على سجالت 

 ووثائق ومكاتبات أية جمعية خاضعة لهذا القانون للتحقق من اتباع أحكامه.

 الجمعية هذا الحق.كما يكون ألي عضو من أعضاء 

 -16 -مادة 

يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آالف دينار وجب 

على مجلس اإلدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له 

العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على األقل، ويجب إرفاق لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية 

ومجلس اإلدارة بخطابات الدعوة   صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات

الموجهة إلى األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. كمــا يجب عرض هذه األوراق في مكان 

ية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على األقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق ظاهر بمقر الجمع

 عليها.

 -17 -مادة 

على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة، وأن تخطر به 

ختصة عن تغيير المصرف خالل أسبوع الجهة اإلدارية المختصة، كما يجب عليها إخطار الجهة اإلدارية الم

 من تاريخ حصول التغيير.

 -18 -مادة 

 ال يجوز للجمعية االشتغال بالسياسة، كما ال يحوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.

 -19 -مادة 

يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها أن وجد في جميع دفاترها 

 ها ومطبوعاتها.وسجالت

 -20 -مادة 

ال يجوز ألية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين 

دون إذن مسبق من الجهة اإلدارية المختصة بذلك، ويعتبر مضي خمسة وأربعين يوما دون البت في طلب 

 ه من الجهة اإلدارية المختصة بمثابة رفض له.االنتساب أو االشتراك أو االنضمام المشار إلي



كما ال يجوز ألية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية وال أن ترسل شيئا مما 

ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إال بإذن من الجهة اإلدارية المختصة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة 

 الت العلمية والفنية.بثمن الكتب والنشرات والسج

  

 -21 -مادة 

يصدر الوزير المختص قراراً ينظم فيه شئون الترخيص للجمعيــــات بجمع التبرعات من الجمهور أو 

إقامـــة الحفـــالت واألسواق الخيرية أو إقامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع المال 

 للجمعيات.

ترخيصا بذلك بشروط خاصة في كل حالة على حدة إذا اقتضت المصلحة ويجوز للوزير المختص أن يصدر 

 ذلك.

 -22 -مادة 

تخضع الجمعيات لرقابة الجهة اإلدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من 

 مطابقتهــا للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية.

الذين يعينهم الوزير المختـــص لهذا الغرض بقرار منه والمشار إليهم في ويتولى هذه الرقابة الموظفون 

 ( من هذا القانون.15المادة )

 مكرراً( 22مادة )

يتولى ديوان الرقابة المالية بناًء على طلب من الوزير المختص ممارسة الرقابة المالية على كافة الجمعيات، 

ت ومصروفات تلك الجمعيات وغير ذلك من شئونها وذلك بمراجعة دفاتر ومستندات وحسابات إيرادا

المالية، من أجل التحقق من سالمة مواردها ومشروعية أوجه صرف أموالها، وعلى تلك الجمعيات أن تمكن 

 الديوان من ذلك، ويبلغ الديوان الوزير المختص بمالحظاته عليها التخاذ ما يلزم.

 

 -23 -مادة 

ولمدة محددة مديرا أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية يتولى  للوزير المختص أن يعين بقرار مسبب

االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة في النظام األساسي للجمعية، وذلك إذا اصبح عدد أعضاء مجلس 

اإلدارة غير كاٍف النعقاده انعقادا صحيحا وتعذر ألي سبب تكملة النصاب القانوني أو إذا لم يتم انعقاد الجمعية 

 عامين متتاليـين بدون عذر تقبله الجهة اإلدارية المختصة. العمومية

كما يجوز للوزير المختص هذا التعيـين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا اإلجـــراء ولم 

 ير الوزير حلها.

 -24 -مادة 



ارتها أو تعديل للوزير المختص أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إد

أغراضها تبعا الحتياجات المجتمع أو لتحقيق التـناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من األسباب التي 

 يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

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

يبين كيفية اإلدماج ويبلغ إلى ذوى الشأن فور صدوره وينشر ملخص له في  ويصدر باإلدماج قرار مسبب

 الجريدة الرسمية.

وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع األموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج 

 فيها.

إليها من أموال تلك الجمعيات  وال تسأل الجمعية عن التزامات الجمعيات المندمجة فيها إال في حدود ما آل

 وحقوقها في تاريخ اإلدماج.

  

 -25 -مادة 

يحظــر على مجلس إدارة الجمعية المندمجة أو التي صدر قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير لها، وكذلك 

موظفيها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية بمجرد إبالغهم قرار اإلدماج أو قــــرار تعيين المدير أو 

 المجلس أو المجلس المؤقت.

وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو القائمين بالعمــل فيهــا أن يبــادروا إلـــى تسليم المديــر أو المجلس 

 المؤقت بمجرد تـشكيله جميع أموال الجمعية وسجالتها ودفاترها ومستـنداتها.

ومستنداتها وأموالها حتى يتم تسليمها إلى وعلى جميع الموظفين في الجمعية أن يحافظوا على إدارتها 

 المدير أو المجلس المؤقت.

 وال يخل قيامهم بتسليم أموال الجمعية بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسئولية طبقا ألحكام القانون.

 -26 -مادة 

التي يحددها على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة 

قرار تعيينه بشهر على األقل وأن يعرض عليها تقريرا مفصال عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية 

مجلس اإلدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ اإلجراءات الخاصــة بترشيـــح أعضاء المجلس وفقا ألحكام 

 ( من هذا القانون.35ذا االجتماع اتبعت أحكام المادة )هذا القانون. فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في ه

 -27 -مادة 

للوزير المختص أن يقرر حرمان من تـثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس اإلدارة القديم عن وقوع المخالفات 

التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة الجديد لمدة 

 الث سنوات.أقصاها ث



 -28 -مادة 

للوزير المختص أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من األجهزة القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفا 

 للقانون أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو لآلداب.

 وللجمعية ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الوزير بوقف التنفيذ أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد

 ستين يوما من تاريخ علمه أو إبالغه إليه، وعلى المحكمة أن تقضى في الطعن بصفة مستعجلة.

  

 الفصل الثاني

 الجمعية العمومية

 -29 -مادة 

تتكون الجمعية من جميع األعضاء العاملين الذين أوفوا االلتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية 

 ى األقل فيما عدا االجتماع األول للجمعية.ومضت على عضويتهم مدة ستة اشهر عل

 - 30 -مادة 

تـنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، ويجوز لمجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية 

 العمومية لالنعقاد في مكان آخر يحدده في خطاب الدعوة.

 ويكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على:

 س اإلدارة.دعوة من مجل    -   أ

ثلــث عدد األعضـــاء الذين لهم حق حضور   طلب يتقدم به لمجلس اإلدارة كتابة عدد ال يقل عــن    -ب 

 الجمعية العمومية.

 لذلك.  دعوة من الجهة اإلدارية المختصة إذا رأت ضرورة    -ج 

 -31 -مادة 

يجوز للجمعية النظر في غير المسائل يجب أن يرفق جدول األعمال بالدعوة إلى الجمعية الـعمومية وال 

 في الجدول إال بموافقة األغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية.  الواردة

 - 32 -مادة 

يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للجمعية 

لحساب الختامي وتقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وذلك للنظر في الميزانية وا

وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بدال من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وغيرها 

 من المسائل التي يرى مجلس اإلدارة إدراجها في جدول األعمال.

لنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها عزل أعضاء مجلس اإلدارة ويجوز دعوتها الجتماعات غير عادية ل 

 أو لغير ذلك من األسباب.



 - 33 -مادة 

يجب إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على 

المرفقة به، وللجهة اإلدارية األقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول األعمال واألوراق 

 المختصة أن تندب من تراه لحضور االجتماع.

 - 34 -مادة 

يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يرد في 

 نظام الجمعية من أحكام في هذا الشأن.

 وال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

 - 35 - مادة

ال يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها، فإذا لم يتكامل هذا 

العدد أجل االجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خالل مدة أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 

ع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء االجتماع األول تبعا لما يحدده نظام الجمعية، ويكون االجتما

الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل االجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خالل مدة أقلها ساعة 

وأقصاها خمسة عشر يوما تبعا لما يحدده نظام الجمعية، ويكون االنعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره 

 ن األعضاء.بأنفسهم عشرة في المائة م

 - 36 -مادة 

 تصدر قرارات الجمعية العمومية باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين.

ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص 

بتعديل نظام الجمعية وتقرير حلها أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك فيما يتعلق 

غيرها، كل ذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص يشترط أغلبية باندماج الجمعية في 

 أكبر.

 - 37 -مادة 

ال يجوز لعضو الجمعية االشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو اإلدالء بصوته في مسألة معروضة  

 عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.

 - 38 -مادة 

الجهة اإلدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خالل خمسة عشر  يجب إبالغ

 يوما من تاريخ االجتماع، ويجب أن يتضمن محضر االجتماع ما اتخذ من قرارات.

  

  

 الفصل الثالث



 مجلس اإلدارة

 - 39 -مادة 

اإلدارة وطريقة انتخاب يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة، ويـبين نظام الجمعية اختصاص مجلس 

 أعضائه وأسباب انتهاء عضويتهم.

 - 40 -مادة 

 يجــب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن خمسة وال يزيد على أثنى عشر.

 - 41 -مادة 

( من هذا القانون، يحدد نظام الجمعية مدة عضوية مجلس 73مع عدم اإلخالل بما نص عليه في المادة )

جوز أن تزيد مدة عضوية مجلس اإلدارة عن سنتين متتاليتين، ويجوز إعادة انتخاب اإلدارة، ومع ذلك ال ي

 العضو مدة أو مدداً أخرى.

  

 - 42 -مادة 

ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إال بإذن خاص من 

 الجهة اإلدارية المختصة.

 لس اإلدارة والعمل في الجمعية بأجر.كما ال يجوز الجمع بين عضوية مج

 - 43 -مادة 

 . بكافة حقوقه المدنية والسياسيةُيشتَرط في عضو مجلس اإلدارة أْن يكون متمتعاً 

ويجوز للوزير المختص أن يضيف بالنسبة لبعض الجمعيات شروطا أخرى بحسب الغرض الذي أنشئت من 

 أجله.

 - 44 -مادة 

الجمعية وله في سبـيل ذلك القيام بأي عمل من األعمال عدا تلك التي  يتولى مجلس اإلدارة إدارة شئون

 ينص نظــــام الجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.

 - 45 -مادة 

 يجوز للجهة اإلدارية المختصة أن تطلب عقد اجتماع لمجلس اإلدارة إذا دعت ضرورة لذلك.

 - 46 -مادة 

إلى الجهة اإلدارية المختصة صورة من قرارات اجتماعات مجلس اإلدارة خالل خمسة يجب أن يرسل 

 عشر يوما من تاريخ االنعقاد.

 - 47 -مادة 



إذا تبين للوزير المختص أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد وقع باطال لمخالفته نظام الجمعية أو 

حالة تعاد االنتخابات وفقا لنظام الجمعية خالل شهر على القانون كان له إلغاء هذا االنتخاب ، وفي هذه ال

 األكثر من تاريخ إلغاء االنتخاب.

 - 48 -مادة 

يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من 

في هذه الحالة يعتبر المدير شئون مجلس اإلدارة. ويجوز أن يكون تعيـين المدير مقابل أجر يحدده المجلس، و

 مستـقيال من عضوية مجلس اإلدارة إذا كان عضوا به.

  

 
 

 الفصل الرابع

 حل الجمعية

 - 49 -مادة 

يجوز حل الجمعية اختياريا وفقا لنظامها أو إذا صدر قرار بالحل بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية 

 وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.مــا لـــم يشترط نظام الجمعية أغلبـية أكثر 

 - 50 -مادة 

يجوز حل الجمعية إجباريا، كما يجوز إغالقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة ال تزيد على خمسة وأربعين يوما 

 بقرار من الوزير المختص في الحاالت اآلتية:

 إذا ثبت عجزها عن تحقيق األغراض التي أنشئت من أجلها.   - 1

 فت في أموالها في غير األوجه المحددة لها طبقا ألغراضها.إذا تصر   - 2

 إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متـتاليـين.   - 3

 إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو اآلداب.   - 4

 مسجل وينشر في الجريدة الرسمية.ويبلغ قرار الوزير المختص بالحل أو الغلــق المؤقـــت للجمعية بخطاب 

وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبـرى المدنية خالل خمسة 

 عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 وتفصل المحكمة في الطعن على وجه االستعجال. 

 - 51 -مادة 

ي تقرر حلها اختياريا أو إجباريا، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى يحظر على أعضاء الجمعية الت

 موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها.

 كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.



 -52 -مادة 

ارية المختصة مصفيا لها لمدة وبأجر. ويجب على القائمين على إذا حلت الجمعية عينت الجهة اإلد

إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستـندات والسجالت الخاصة بالجمعية عند طلبها، ويمتنع 

عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لهــــا التصرف في أي شأن من شئون الجمعية 

 ا إال بأمر كتابي من المصفي.أو حقوقه

 - 53 -مادة 

 بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع األموال الباقية وفقا لألحكام المقررة في نظام الجمعية.

فإذا لم يوجد ما ينص في نظام الجمعية على ذلك أو وجد ولكــن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها 

المختصة أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الهيئات االجتماعية غير ممكنة، وجب على الجهة اإلدارية 

 التي تراها.

 - 54 -مادة 

يحظر على من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس اإلدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية 

 ر قرار حل الجمعية.ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية جمعيـة أخري لمدة خمس سنوات من تاريخ صدو

 الفصل الخامس

 األندية الثـقافية واالجتماعية

 - 55 -مادة 

 ( من هذا القانون على األندية الثـقافية واالجتماعية.54( إلى )1تسرى أحكام المواد من )

 
 

 سادسالفصل ال
 االتحادات النوعية للجمعيات

 
 مكرراً: 55مادة 

ويتكون اإلتحاد   اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية االعتبارية.يجوز للجمعيات أن تنشئ فيما بينها      
النوعي من الجمعيات التي تباشر نشاطا مشتركاً في مجال معين على مستوى المملكة, بقصد تنظيم وتنسيق 

 هذا النشاط فيما بينها, والعمل على رفع مستواه.

 ط المشترك للجمعيات.وال يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد في مجال النشا     

ويكون اإلنضمام إلى اإلتحاد بطلب من الجمعية بعد موافقة جمعيتها العمومية, وال يجوز لإلتحاد رفض      
 الطلب متى توافرت شروط اإلنضمام.

  
 
 

 (:1مكرراً ) 55مادة 



ى الجهة اإلدارية يشترط لتأسيس اإلتحاد النوعي وفقاً ألحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إل     

المختصة ثالث جمعيات على األقل تكون مسجلة طبقاً ألحكام هذا القانون وتباشر نشاطاً مشتركاً في مجال 
 معين من المجاالت المبينة فيه.

 ويخضع طلب التسجيل لألحكام المقررة في هذا القانون.     
 (:2مكرراً ) 55مادة 

اإلدارية والمالية وتعرض على الجهة اإلدارية المختصة  يضع اإلتحاد نظامه األساسي ولوائحه     
 لمراجعتها وإقرارها.

 ويصدر بالنظام األساسي لإلتحاد قرار من الوزير المختص.     
 

 (:3مكرراً ) 55مادة 
 يختص اإلتحاد بما يلي:     

بشأن تنفيذ برامج التنمية وضع تصور عام لدور الجمعيات, التي تعمل في مجال نشاطه,       أ.              
 اإلجتماعية والثقافية.

إجراء الدراسات الالزمة لتوفير التمويل الالزم للجمعيات لتنمية مواردها وبما يساعد على توفير    ب.    
 اإلعانات والمساعدات, وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.

 معيات األعضاء في اإلتحاد ضماناً لتكاملها.تنسيق الجهود بين الج      ج.          
تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات على ضوء إحتياجات المجتمع وإمكانيات تلك       د.             

 الجمعيات ومواردها المتاحة.
طه, ونشر إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات التي تعمل في مجال نشا   ه.      

دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعي لتعريف المواطنين بها وحثهم على اإلسهام والمشاركة 
 في أنشطتها.

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

 
 (:4مكرراً ) 55مادة 

تسري على اإلتحادات األحكام الخاصة بالجمعيات الواردة في الباب األول من القانون المشار إليه, وذلك      
 فيما ال يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

 

  

 الباب الثاني

 في اإليواء

 - 56 -مادة 

إليواء األحداث أو المسنين أو الناقهين أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية ال يجوز تخصيص مكان 

 االجتماعية إال بعد الحصول على ترخيص لذلك من الجهة اإلدارية المختصة.

ويصدر الوزير المختص قراراً يبين فيه شروط الترخيص وإجراءات الحصول عليه بما يكفل رفع مستوى 

 ماعية والصحية والنفسية والتعليمية للنزالء.اإلدارة وضمان الرعاية االجت



 - 57 -مادة 

إذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص باإليواء جاز للجهة اإلدارية المختصة سحبه، وفي هذه الحالة يغلق 

 المكان إداريا بمعرفة الجهة اإلدارية المخـتصة.

 الباب الثالث

 الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة

 فصل األولال

 أحكام عامة

 - 58 -مادة 

( من 54( إلى )1تسري علــى الهيئــات الخاصــة العاملة في ميدان الشباب والرياضة أ حكام المواد من )

 هذا القانون مع مراعاة األحكام التالية:

 - 59 -مادة 

الرياضية األعضاء في يتولى النشاط الرياضي في البحرين األندية واتحادات اللعبات الرياضية والهيئات 

 االتحادات واللجنة األولمبية وذلـك طبقا للقانون.

 ويقصد باألندية في تطبيق أحكام هذا الباب األندية التابعة للمجلس األعلى للشباب والرياضة.

 (:60مادة )

 يصدر بالنظام األساسي لألندية قرار من الوزير المختص.

إدارة النادي أو االتحاد الرياضي منتمياً أليِّ جمعية سياسية، وال يجوز أن يكون المرشَّح لعضوية مجلس 

 ثر من ناٍد أو اتحاد رياضي واحد.كما ال يجوز الجْمع بين عضوية أك

 (:61مادة )

يتولى جميع رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات في األندية والهيئات الرياضية أعمالهم بدون مكافأة أو أجر، 

 صة منحهم مكافآت تشجيعية وفقاً للضوابط التي تضعها.ويجوز للجهة اإلدارية المخت

 

 الفصل الثاني

 األندية

 - 62 -مادة 

النادي هيئة تكونها جماعة من األفراد تجمعهم فكرة رياضية أو اجتماعية معينة تهدف إلى نشر الرياضة 

لشغـــــــل أوقات والتربية االجتماعية وبث الروح الوطنية بين األعضاء وتهيئة الوسائل وتيسير السبل 

فراغهم مما يعود عليهم بالفوائد الصحية واالجتماعية والروحية والبدنية شريطة أال يقل عدد األعضاء 

  المؤسسين عن عشرين شخصا طبيعيا.



 1( مكرراً 62مادة )

تجارية الشركات ال استثناًء من أحكام هذا القانون، يجوز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية ِوْفقاً لقانون“

الهيئة اإلدارية ، على أن يتم قْيُدها في السجل المعد لذلك ب2001( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

ركات تجارية شالمختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص. كما يجوز لألندية تغيير كيانها القانوني إلى 

 الوزراء. الوزير المختص بعد موافقة مجلسِوْفقاً للقواعد واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من 

شركات التي يجوز وُيصِدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعِني بشئون التجارة قراراً بتحديد شكل ال

مة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني واإلداري  آلية الرقابة عليها، وذلك ولألندية اتِّخاذها، والقواعد المنظِّ

 ”. يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجاريةكله بما ال

 

 - 63 -مادة 

 يحظــر علــى األندية االشتغـــال بالمسائـــل السياسيــة أو الدينية.

 - 64 -مادة 

سة العامة يجب على األندية والهيئات الرياضية التي لها نشاط ما في لعبة رياضية أو اكثر اتباع السيا

فيها النادي أو  التي يعينها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك والبرامـــج والتوجيهـــات

 الهيئة.

 - 65 -مادة 

دارة يجــوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص حل مجلس إ

مخولة لمـجلس يتولى االختصاصات الالنادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة غير قابلة للتمديد يحددها القرار، 

 اإلدارة في الـنظام األساسي وذلك في األحوال اآلتية:

 خالفة هذا القانون أو النظام األساسي للنادي.م    -  أ

 دارة ال يكفي النعقاده انعقادا صحيحا.إذا أصبح عدد أعضاء مجلس اإل   -ب 

 على األمن والنظام العام. ةإذا اقتضت المصلحـة العليا للدولة أو للمحافظ    -ج 

  

 الفصل الثالث

 اتحادات اللعبات الرياضية

 (:66مادة )

                                                           
قانون الجمعيات واألندية االجتماعية  مكرراً( إلى 62بإضافة مادة جديدة برقم ) 2020( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )ُمضافه بال 1

 1989( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والثقافية والهيئات الخاصة

 



االتحاد الرياضي هو هيئة تتكون من األندية الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما أو أكثر بقصد تنظيم 

رياضية ويتم تعيين وتنسيق هذا النشاط بينها، كما يجوز تشكيل اتحادات رياضية أللعاب ال توجد لها أندية 

 مجالس إدارتها بقرار من رئيس اللجنة األولمبية.

 ويتم تسجيل االتحاد الرياضي بموجب قرار يصدر من الوزير المختص.

ويكون االتحاد الرياضي المسئول إدارياً ومالياً وفنياً عن شئون اللعبة أو النشاط في المملكة، ويتولى 

بمراعاة القوانين واألنظمة الصادرة اإلشراف عليها طبقاً ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه 

 عن االتحاد الدولي لهذه اللعبة.

اماً أساسياً موحداً يتضمن األحكام واإلجراءات المتعلقة بتشكيل االتحادات نظ ويصدر رئيس اللجنة األولمبية

الرياضية وطريقة إدارتها وحلها وتنظيم اجتماعاتها ومشاركاتها الخارجية وسائر األمور اإلدارية والمالية 

 المتعلقة بها. وذلك بمراعاة القوانين واألنظمة الصادرة عن االتحاد الدولي لكل لعبة.

 (:67)مادة 

يشترط لتأسيس االتحاد الرياضي وفقاً ألحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى اللجنة األولمبية خمسة 

أندية على األقل تكون مسجلة طبقاً ألحكام القانون وتمارس نشاطاً للعبة الرياضة المطلوب تأسيس اتحادها 

 الرياضي.

 (:68مادة )

على موافقة اللجنة االولمبية قبل االشتراك في الدورات األولمبية  يجب على االتحاد الرياضي الحصول

والدورات المتعددة األلعاب وغيرها من الدورات والبطوالت واألنشطة مثل االجتماعات والمؤتمرات 

 وغيرها سواء أقيمت في المملكة أو خارجها.

 -69 -مادة 

البحرين أو خارجها إال بعد الحصول على إذن  ال يجوز لألندية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل

 من الجهة اإلدارية المختصة ومن االتحاد الرياضي للعبة.

 وعلى األندية اتباع السياسة والبرامج والتوجيهات التي يضعها االتحاد الرياضي للعبة.

 - 70 -مادة 

 ال يجوز ألي شخص أن يكون عضوا في أكثر من مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد.

  

 الفصل الرابع

 اللجنة األولمبية

 (:71مادة )



اللجنة األولمبية البحرينية هي هيئة أهلية مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقالل مالي وإداري وفني، تتمتع 

بكافة الحقوق وتتحمل بجميع االلتزامات المنصوص عليها في الميثاق األولمبي، ويكون مقرها مدينة 

 المنامة.

 (:72مادة )

تهدف اللجنة األولمبية البحرينية في إطار الميثاق األولمبي إلى رعاية وحماية وتطوير وتنظيم الحركة        أ(

 األولمبية الرياضية في مملكة البحرين.

تباشر اللجنة األولمبية البحرينية كافة المهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافها، ولها بوجه خاص ما   ب(

 يلي:

المشاركة في نشاطات اللجنة األولمبية الدولية سواء كانت اجتماعات للجنة أو للجان أخرى تتفرع     (1

 عنها أو مماثلة لها.

تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود المختلفة في الدورات األولمبية والمنافسات القارية واإلقليمية وفي     (2

 األولمبية الدولية.المنافسات الدولية التي تقع تحت رعاية ومظلة اللجنة 

 االنضمام إلى االتحادات والهيئات اإلقليمية والقارية المعترف بها من قبل اللجنة األولمبية الدولية.    (3

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

 األولمبية الدولية.

مج االتحادات الرياضية وإصدار الموافقات بشأن المشاركات الخارجية اإلشراف على خطط وبرا    (5

المختلفة على صعيد الفرق واألفراد وبالتحديد المشاركة في البطوالت والمعسكرات أو حضور 

 االجتماعات أو المؤتمرات والندوات والدراسات الرياضية المختلفة.

رينية ورفض أي شكل من أشكال الضغط السياسي أو المحافظة على استقالل اللجنة األولمبية البح    (6

 الديني أو االقتصادي أو ما شابه ذلك والتي قد تمنعها من االلتزام بالميثاق األولمبي.

وال يجوز ألية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة األولمبية أو بكلمة أولمبي أو األولمبي، كما ال يجوز 

اعة أو صنع شاراتها أو عالماتها أو االتجار بها استعمال اسمها في تسمية محل أو عمل أو بض

 بغير إذن منها.

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

البرامج التعليمية األولمبية في جميع المجاالت ومعاهد التربية الرياضية والبدنية والجامعات 

هد متخصصة للتعليم األولمبي مثل األكاديميات األولمبية الوطنية والمتاحف وتشجيع إنشاء معا

 األولمبية والبرامج الثقافية ذات الصلة بالحركة األولمبية.

 االلتزام بالمحافظة على مبادئ وتعليمات الميثاق األولمبي الصادر من اللجنة األولمبية الدولية.    (8



ات الرياضية واإلشراف عليها ومتابعة أنشطتها ودعمها وتقديم الموافقة على تشكيل االتحاد    (9

 الخبرات الفنية الالزمة لها.

 العمل على تطوير مستويات األداء الرياضي الرفيع في مملكة البحرين.   (10

تدريب وصقل الدارسين والفنيين الرياضيين وذلك من خالل تنظيم الدورات التدريبية واإلدارية    (11

 يتماشى مع نشر المبادئ األساسية للفكر األولمبي.بما 

 منع ورفض أي شكل من أشكال التمييز أو العنف الرياضي أو شغب المالعب.   (12

تبني وتطبيق القانون الدولي لمكافحة المنشطات وذلك بالتأكيد على أن سياسات وقوانين اللجنة    (13

ا ومتطلباتها الحالية ونتائج إجراءاتها اإلدارية األولمبية البحرينية لمكافحة المنشطات وعضويته

تتطابق وتلتزم بالقانون الدولي لمكافحة المنشطات وتحترم جميع مسئوليات وواجبات اللجان 

 األولمبية الوطنية المدرجة في قانون مكافحة المنشطات.

 األولمبي. التعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية في حدود ما يسمح به الميثاق   (14

 العمل على مشاركة المرأة في المجال الرياضي بصورة عامة واألولمبي بصفة خاصة.   (15

 العمل على زيادة الوعي وتحمل المسئولية في مجال الرياضة وارتباطاتها بقضايا البيئة.   (16

 االلتزام بالمشاركة في المجاالت الرياضية الهادفة لتعزيز السالم.   (17

 

 مكرراً( 72مادة )

 تتكون الموارد المالية للجنة األولمبية مما يلي:

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

المنح واإلعانات والهبات التي يقرر مجلس اإلدارة قبولها بما يتوافق مع األنظمة والتشريعات     -  ب    

 البحرين. المعمول بها في مملكة

الدعم والمخصصات التي تقدمها اللجنة األولمبية الدولية واتحاد اللجان األولمبية الوطنية والمجلس      -  ج    

 األولمبي اآلسيوي أو أي هيئة رياضية معترف بها دولياً.

 اإليرادات التي تتحصل مقابل الخدمات التي تقدمها اللجنة.      -  د      

 

 (:73مادة )

تكون مدة مجلس إدارة اللجنة األولمبية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية واألندية أربع سنوات، 

على أن يجري انتخاب أعضاء مجالس إدارة هذه الهيئات فيما عدا األندية في أعقاب كل دورة أولمبية، 

جري انتخاب أعضاء مجالس سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها المملكة أو لم تشترك، وي

 إدارة األندية الرياضية قبل ذلك بسنة على األقل.



وتحدد بمقتضى نظام أساسي يصدر لهذه الغاية األحكام واإلجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة األولمبية 

ة وجمعيتها العمومية وشروط العضوية فيها وتأليف مجلس إدارتها وعقد اجتماعاتها وسائر أمورها اإلداري

والمالية والفنية بما في ذلك البدل الذي تتقاضاه اللجنة مقابل الخدمات التي تقدمها. ويكون هذا النظام متوافق 

مع ما جاء في الميثاق األولمبي ويتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للجنة األولمبية وبموافقة اللجنة 

 األولمبية الدولية.

 

 مكرراً( 73مادة ) 

األولمبية الئحة خاصة تنظم الشئون اإلدارية والمالية وشئون العاملين فيها تصدر بقرار من يكون للجنة 

 رئيس اللجنة.

  

 الباب الرابع

 المؤسسة الخاصة

 - 74 -مادة 

 يكون تخصيص المال إلنشاء المؤسسة بسند رسمي.

 ويعتبر السند دستور المؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات اآلتية:

 اســم المؤسســـة وميدان نشاطها ونطاق عملها ومـركز أمنائها، على أن يكون هذا المركز في البحرين.    -  أ

 الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.   -ب 

 بيان لألموال المخصصة لهذا الغرض.    -ج 

لمؤسســة أو نظام إدارة المؤسسة سواء كانت إدارتها عن طريق مجلس أمناء أو عن طريق مديــر ا    -د 

ويجوز أن ينص في السند على أن يتولى مجلس األمناء أو المدير أو كالهما إدارة أي نشاط للمؤسسة   كليهما.

بجانب إدارة أموال المؤسسة ذاتها أو أن ينص على أن يعهد بإدارة هذا النشاط إلى غير مجلس األمناء أو 

أيهما حسب األحوال، كما يجب أن يشتمل السند على المدير على أن تكون اإلدارة تحت إشرافهما أو إشراف 

 قرار من الوزير المختص.  أية بيانات أخرى يصدر بتـعيينها

 -75 -مادة 

 يجوز لمن أنشأ المؤسسة بسند أن يعدل عنها بسند آخر إلى أن يتم تسجيلها.

  

  

 -76 -مادة 



أو غير ذلك داخل البحرين فعليها قبل إذا كان للمؤسســـة الخاصـــة أنشطة خيرية أو صحية أو تعليمية 

التقدم لتسجيلها أن تحصل على الترخيص المقرر قانونا لتلك األنشطة من الجهات المختصة وطبقا للقوانين 

 واللوائح والقرارات المعمول بها.

  

لبحرين وتخضع أنشطة المؤسسة الخاصة في هذه الحالة لكافة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في ا

 بشأن هذه األنشطة.

 - 77 -مادة 

ال تـثبـت الشخصيــة المعنويــة للمؤسسة الخاصة إال إذا سجلت طبقا ألحكام هذا القانون ونشر هذا التسجيل 

 في الجريدة الرسمية ومن تاريخ هذا النشر.

 - 78 -مادة 

 و أول مدير لها.يتــم تسجيـــل المؤسسة الخاصة بناء على طلب منشئها أو مجلس أمنائها أ

 - 79 -مادة 

 تسرى على المؤسسة الخاصة كافة األحكام الواردة في هذا القانون بشأن تسجيل الجمعيات.

 - 80 -مادة 

للجهة اإلدارية المختصة االعتراض على إنشاء المؤسسات الخاصة ولها الحق في الرقابة عليها وتعديل 

 نظامها بما يحقق الغرض من إنشائها.

 زير المختص بقرار منه أحوال االعتراض وأحكام الرقابة.وينظم الو

 - 81 -مادة 

يتولى إدارة المؤسسة الخاصة مديرها أو مجلس أمنائها حسب األحوال وفقاً لسند إنشائها بمراعاة ما يمكن 

 أن تدخله الجهة اإلدارية المختصة على نظامها من تعديالت.

 - 82 -مادة 

أمنائها موافاة الجهة اإلدارية المختصة بميزانية المؤسسة الخاصة على مدير المؤسسة أو مجلس 

وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما وعليهما أيضا تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى 

 تطلبها الوزارة.

 - 83 -مادة 

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

  

  

  



  

 - 84 -مادة 

للوزير المختص أن يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في 

مجلس أمنائها على أن يطلب في خالل ستين يوما من تاريخ الوقف من المحكمة الكبرى المدنية عزل من 

 األحوال اآلتية: أوقفه عن العمل وتعيين بدل عنه، وذلك في

 ثبوت إهمال في حق من أوقف عن العمل في إدارة المؤسسة.     -أ 

 عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو ما ورد في سند المؤسسة الذي أنشأها.   -ب 

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

 آخر.ثبوت ارتكابه أي خطأ جسيم    -  د

 العتبارات األمن والنظام العام ومصلحة الدولة.  -هـ 

ويجوز للوزير المختص في هذه الحاالت تعيين مدير مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية 

 بشأن العزل والتعيين. ويكون للمدير المؤقت صالحيات مجلس األمناء أو المدير حسب األحوال.

 - 85 -مادة 

المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بالتصرفات المالية في أموال على مدير 

المؤسسة الخاصة إذا زارت قيمة التصرف على ثالثة آالف دينار في ميعاد أسبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة 

 الخاصة إصدار تصرفها.

أسبوع من تاريخ إبالغها به إذا كان  وللجهة اإلدارية المختصة االعتراض على هذا التصرف خالل

التصرف المزمع إصداره مخالفا لسند إنشاء المؤسسة الخاصة أو للقانون أو النظام العام أو اآلداب، ويترتب 

 على االعتراض عدم نفاذ التصرف.

ة ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار الوزارة باالعتراض على التصرف أمام المحكمة الكبرى المدنيــــــ

 خالل ستين يوما من تاريخ إبالغ المؤسسة الخاصة باالعتراض عليه.

 وعلى المحكمة أن تقضى في الطعن بصفة مستعجلة.

 - 86 -مادة 

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

 القانون الواردة بشأن الجمعيات.

الخاصة وكان نشاطها كله خارج البحرين وكانت جميع أموالها مصدرها من ومع ذلك إذا حلت المؤسسة 

 الخارج جاز تحويل ناتج التصفية إلى أية جهة تراها في الداخل أو الخارج بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة.

 - 87 -مادة 



أو ينشأ منها بطريق  ال تسرى األحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة الواردة في هذا القانون على ما أنشئ

 الوقف.

 - 88 -مادة 

للجهة اإلدارية المختصة عن طريق صندوق خاص تـنشؤه لهذا الغرض أن تقدم إعانات مالية للجمعيات 

 والمؤسسات الخاصة.

وتــدرج فــي ميزانية هذا الصندوق االعتمادات التي تقررها الدولة في هذا الشأن وأية تبرعات أو هـبات 

 ـلقاها الجهة اإلدارية المختصة لهذا الغرض وقبلها الوزير المختص.أو إعانات تـت

 ويصدر الوزير المختص قراراً بتـنظيم هذا الصندوق.

 
 مكرراً( 88)مادة 

يجوز للمؤسسة الخاصة التحول إلى جمعية، ويكون التحول بقرار من الوزير المختص بعد استيفاء شروط 
قرار منه، بما ال يتعارض مع أحكام تأسيس وتسجيل الجمعيات وإجراءات التحول التي يصدر بتحديدها 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

وال يعتد بالتحول إال بعد قيد القرار الصادر في هذا الشأن ونظام الجمعية في سجل قيد الجمعيات ونشر هذا 
 القرار وملخص نظام الجمعية في الجريدة الرسمية.

 

الجمعية لما للمؤسسة الخاصة من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على ويترتب على التحول احتفاظ 
 التّحول".

  

 

 الباب الخامس

 العقوبات

 - 89 -مادة 

يعاقــب بالحبــس مـــدة ال تزيــد على ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز خمسمائة دينار 

 أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أو سجال يلزمه هذا القانون تقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كل من حرر أو قدم أو أمسك محررا    -  1

كاذبة مع علمه بذلك. وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون 

 بإثباته.

في ميدان  كل من باشر نشاطا بجمعية أو مؤسسة خاصة أو ناٍد ثـقافي أو اجتماعي أو هيئة خاصة عاملة  -  2

 الشباب والرياضة قبل نشر بيان تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقا ألحكام هذا القانون.



كل من باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة والنادي الثـقافي أو االجتماعي أو الهيئة الخاصة   -  3

أنفق أموالها فيما ال يحقق هذا أو يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله العاملة في ميدان الشباب والرياضة 

 الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.

كل من سمح لغير األعضاء المقيدة أسماؤهم في سجــالت الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو النادي   -  4

ها أو الثـقافي أو االجتماعــي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة باالشتراك في مداوالت

 مداوالت الجمعية العمومية.

كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة أو ناٍد ثـقافي أو اجتماعي أو هيئة عاملة    -  5

في ميدان الشباب والرياضة أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية 

 رار الحل في الجريدة الرسمية.ويعتبر العلم ثابتا في حق الكافة بنشر ق

كل مــن تصرف في أموال وموجـــودات الجمعيـــة والمؤسســـة الخاصـــة أو النـــادي الثـقافي أو    -  6

االجتماعــي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والصــادر قــرار بحلها على خالف ما 

 يقضى به هذا القانون.

ل من جمع تبرعات على خالف أحكام هذا القانون ، ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب كــ   -  7

 الجهة اإلدارية المختصة ألنفاقه في وجوه البر أو لصالح الرياضة حسب األحوال.

عـن  كـل مــــن امتنــــع مـــن أعضــــاء مجلـس اإلدارة أو مجلـس األمـناء أو المديـر أو الموظفيـن   -  8

المبـادرة بتسليــم األموال والمستـندات والدفاتر المتعلقـــة بالجمعيـــة أو المؤسســـة الخاصة أو النــــادي 

الثـقافي أو االجتماعــي أو الهيئــة الخاصة العاملة في ميــدان الشباب والرياضة والتي تقرر إدماجها في 

صة أخرى عاملة في ميدان الشباب والرياضة، وذلك إلى جمعيــة أو ناٍد ثـقافي أو اجتماعي أو هيئة خا

المسئولين في الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو النادي الثـقافي أو االجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في 

ميدان الشباب والرياضة والتي تقرر إدماج الجهة األولى فيها. وكذلك كل من امتـنع عن المبادرة إلى تسليم 

ال والمستندات إلى المدير المؤقت أو مجلس األمناء المؤقت في حالة تعيـينه سواء بالنسبة هذه األمو

للجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو النوادي الثـقافيـة أو االجتماعية أو الهيئات الخاصة العاملة في ميدان 

  الشباب والرياضة.

 مكرراً( 89مادة )

وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة 

أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة دون اتخاذ إجراءات تسجيلها وفقاً ألحكام هذا 

تلك القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر أو أذاع بأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو بيانات عن 

 الكيانات.

 



 

 - 90 -مادة 

يعاقب بالحبس مـــدة ال تزيد علــــى أسبوعين وبغرامة ال تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

 ( من هذا القانون.72( من المادة )3، 2من خالف أحكام الفقـرتين )

أن يحكم بغلق الهيئة أو المحل  المخالفة، كما يجوز للقاضي  ويحــكم دائمــا بمصــادرة األشياء موضوع

 بحسب األحــوال.

وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبـــة الحبـــس مدة ال تزيد على شهر والغرامة التي ال تقل عن خمسين 

 دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

 - 91 -مادة 

في شأنه يعاقب مرتكبها بغرامة كل مخالفة أخرى لهذا القانون أو القرارات التي يصدرها الوزير المختص 

 ال تجاوز خمسين دينارا.

 - 92 -مادة 

 ال يخــل تطبيــق األحكام المتقدمة بتوقيع عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

 - 93 -مادة 

الجرائم المشار يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير المختص لتـنفيذ أي من أحكام هذا القانون سلطة ضبط 

 إليهـا وتحرير المحاضر الالزمة في هذا الشأن وسؤال المخالفين وإحالة المحاضر إلى االدعاء العام.

  

 
 

 الباب السادس

 أحكام ختامية

 - 94 -مادة 

تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات واألندية االجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 

والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويجب عليها تعديل نظامهـا وطلب تسجيلها بالتطبيق  الشباب

 ألحكامه خالل سنة من تاريخ العمل به وإال اعتبرت منحلة بحكم القانون ويعين مصٍف لها.

 - 95 -مادة 

لخاصة العاملة في ميدان إذا رفضت الجهة اإلدارية المختصة إعادة تسجيل الجمعية أو النادي أو الهيئة ا

الشباب والرياضة في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تـقديمها طلب تسجيلها تنفيذا ألحكام المادة السابقة، 

اعتبرت الجمعية أو النادي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة منحلة بحكم القانون ويعين 

 الميعاد المشار إليه دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم الطلب برفضه. مصٍف لها ويعتبر في حكم الرفض فوات



 - 96 -مادة 

على كل جمعية أو ناٍد أو هيئة خاصة عاملة في ميدان الشباب والرياضة أعيد تسجيلها بالتطبيق ألحكام 

أشهر من تاريخ نشر المادتين السابقتين أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها المعاد تسجيله خالل ثالثة 

 التسجيل في الجريدة الرسمية.

ومع ذلك تستمر مجالس إدارة الجمعيات واألندية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة 

القائمة وقت العمل بهذا القانون وهيئاتها التـنفيذية في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس 

 ديدة.والهيئات الج

 - 97 -مادة 

 (.57، 56تسرى على أماكن اإليواء القائمة وقت العمل بهذا القانون أحـكام المادتين )

( منه أن 56وعلى الجهات التي تقوم وقت العمل بهذا القانون بإيواء األشخاص المشار إليهم في المادة )

 ا العمل.تـتـقدم خالل سنة من تاريخ العمل به بطلب الترخـيص لها بممارسة هذ
 

 

 

 

 

قانون الجمعيات  مكرراً( إلى 62مادة جديدة برقم )بإضافة  2020( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )

 لشباب والرياضة والمؤسسات الخاصةالعاملة في ميدان ا ماعية والثقافية والهيئات الخاصةواألندية االجت

 1989( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 ملك مملكة البحرين.     آل خليفةنحن حمد بن عيسى 

 ( منه،38بعد االطالع على الدستور، وعلى األخص المادة )

 ، وتعديالته،1987( لسنة 7وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

وعلى قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة 

 ، وتعديالته،1989( لسنة 21والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2001( لسنة 21وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 بشأن األسماء التجارية، 2012( لسنة 18وعلى القانون رقم )

ل بالمرسوم بقانون رقم )بشأن السج 2015( لسنة 27وعلى المرسوم بقانون رقم ) ( 52ل التجاري، المعدَّ

 ،2018لسنة 



 وبناًء على عْرض النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 رسمنا بالقانون اآلتي:

 المادة األولى

الشباب ُتضاف إلى قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 

 62، مادة جديدة برقم )1989( لسنة 21والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 مكرراً(، نصها اآلتي:

استثناًء من أحكام هذا القانون، يجوز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية ِوْفقاً لقانون الشركات التجارية “

، على أن يتم قْيُدها في السجل المعد لذلك بالهيئة اإلدارية 2001( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص. كما يجوز لألندية تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية 

 ِوْفقاً للقواعد واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

ر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعِني بشئون التجارة قراراً بتحديد شكل الشركات التي يجوز وُيصدِ 

مة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني واإلداري وآلية الرقابة عليها، وذلك  لألندية اتِّخاذها، والقواعد المنظِّ

 ”.كله بما ال يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية

 مادة الثانيةال

تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم  –ُكلٌّ فيما يخصه  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 التالي لتاريخ نْشِره في الجريدة الرسمية.

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة

 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

 سلمان بن حمد آل خليفة

 الرفاع:صدر في قصر 

 هـ1441ذي القعدة  22بتاريخ: 

 م2020يوليو  13الموافق: 
 

 



 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 (8)املرفق 
 

 2014 سنة( ل15)  رقم القرار

 الموحد اسيساأل النظام بإصدار

 الرياضيةت لالتحادا
 
 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي         
 اخلامسالفصل التشريعي 



 2014( لسنة 15قرار رقم )

 بإصدار النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية

الصادر  ساسي الموحد لالتحادات الرياضيةبتعديل بعض أحكام النظام األ 2019( لسنة 13قرار رقم )

 ٢٠١٤( لسنة ١٥بالقرار رقم )

دراً إلى ( مكر69بإضافة مادة جديدة برقم ) 2020( لسنة 8قرار رقم ) لالتحادات  النظام األساسي الموحَّ

 2014( لسنة 15الرياضية الصادر بالقرار رقم )

 

 

 

 

 2019( لسنة 13قرار رقم )

 بتعديل بعض أحكام النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية

 ٢٠١٤( لسنة ١٥الصادر بالقرار رقم )

 رئيس اللجنة األولمبية البحرينية:

عيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب بعد االطالع على قانون الجم

 ، وتعديالته،1989( لسنة 21والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ،٢٠١٤( لسنة ١٥وعلى النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم )

 اإلدارة،وبعد العرض على مجلس 

 وبناًء على عرض األمين العام،

 قرر اآلتي:

 المادة األولى

مادة جديدة  ٢٠١٤( لسنة ١٥ُتضاف إلى النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم )

 ( مكرراً، نصها اآلتي:4برقم )

، ُيشرف كل منها ”رياضيةمجالس “"لرئيس اللجنة األولمبية تأسيس اتحادات رياضية مركزية تحت مسمى 

 إدارياً ومالياً وفنياً على أنشطة وخطط وبرامج وفعاليات عدد من االتحادات الرياضية.

 ويكون لكل مجلس رياضي:

 مجلس إدارة مكون من رئيس وخمسة أعضاء، يتم تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة األولمبية.    -1

جهاز تنفيذي تعتمد اللجنة األولمبية هيكله الوظيفي، يضم عدد من اإلداريين ذوي الخبرات     -2

والتخصصات الالزمة لتسيير الشئون اإلدارية والمالية والفنية للمجلس الرياضي ولالتحادات 



الرياضية المنطوية تحت مظلته، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الرياضي بعد موافقة اللجنة 

 ألولمبية.ا

موازنة مالية، ويختص باستالم مبالغ الدعم المخصصة له ولالتحادات الرياضية المنطوية تحت     -3

مظلته من اللجنة األولمبية ويقوم بتسليمها لهم وفقاً ألحكام هذا النظام والالئحة المالية الموحدة 

 الصادرة عن اللجنة األولمبية.

دة، تسري على المجالس الرياضية واالتحادات الرياضية التابعة لها وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه الما

أحكام هذا النظام واللوائح الموحدة الصادرة عن اللجنة األولمبية بما ال يتعارض مع طبيعة هذه المجالس 

 الرياضية.

 المادة الثانية

م األساسي الموحد لالتحادات ( من النظا35إلى نهاية المادة )” إال بموافقة اللجنة األولمبية“تضاف عبارة 

 .٢٠١٤( لسنة ١٥الرياضية الصادر بالقرار رقم )

 المادة الثالثة

 ُيلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 المادة الرابعة

 ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

 حمد بن عيسى آل خليفة خالد بن

 هـ1440شوال  1صدر بتاريخ: 

 م2019يوليـو  4الـمـوافـق: 

 

 لجنة األولمبية البحرينيةال

 2020( لسنة 8قرار رقم )

د69بإضافة مادة جديدة برقم )  ( مكرراً إلى النظام األساسي الموحَّ

 2014( لسنة 15لالتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم )

 األولمبية البحرينية:رئيس اللجنة 

بعد االطالع على قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب 

 ، وتعديالته،1989( لسنة 21والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

د لالتحادات الرياضية الصادر ل بالقرار ٢٠١٤( لسنة ١٥بالقرار رقم ) وعلى النظام األساسي الموحَّ ، المعدَّ

 ،2019( لسنة 13رقم )



 وبعد العْرض على مجلس اإلدارة،

 وبناًء على عْرض األمين العام،

 قرر اآلتي:

 المادة األولى

د لالتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم ) مادة جديدة  ٢٠١٤( لسنة ١٥ُتضاف إلى النظام األساسي الموحَّ

ها اآلتي:69برقم )  ( مكرراً، َنصُّ

مها بجميع أنواعها ِحفاظاً  "يتعيَّن على االتحاد تعطيل المسابقات والدورات وكافة األنشطة الرياضية التي ينظِّ

عات أو الفعاليات في مملكة البحرين أليِّ سبٍب كان ولرئيس  ر وْقف التجمُّ على المصلحة العامة في حال تقرَّ

الحالة تحديد تاريخ الستكمال ما تَبقَّى من المسابقات والدورات واألنشطة اللجنة األولمبية في هذه 

 الرياضية".

 المادة الثانية

على مجالس إدارات االتحادات الرياضية تعديل لوائح المسابقات بما يتفق مع أحكام هذا القرار خالل مدة 

 أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ العمل به.

 المادة الثالثة

 لقرار في الجريدة الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نْشِره.ُينَشر هذا ا

 رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

 خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

 هـ1441رمضان  24صدر بتاريخ: 

 م2020مايو  17الموافق: 

 

 2014( لسنة 15قرار رقم )

 بإصدار النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية

 اللجنة األولمبية البحرينية: رئيس

بعد االطالع على قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب 

 ، وتعديالته،1989( لسنة 21والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

ت الرياضية الخاضعة إلشراف المؤسسة العامة للشباب وعلى الالئحة النموذجية للنظام األساسي لالتحادا

 ، وتعديالتها،1990( لسنة 2والرياضة الصادرة بالقرار رقم )

 وعلى النظام األساسي للجنة األولمبية البحرينية وتعديالته،

 وبناًء على عرض األمين العام،



 ،14/5/2014في وعلى موافقة مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية بجلسته المنعقدة 

 قرر اآلتي:

 (1مادة )

 ُيعمل بأحكام النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية الُمرافق لهذا القرار.

 (2مادة )

 ُيعمم هذا النظام على االتحادات الرياضية، وعليها االلتزام بتطبيق أحكامه.

 (3المادة )

ضية الخاضعة إلشراف المؤسسة العامة للشباب لغى الالئحة النموذجية للنظام األساسي لالتحادات الرياتُ 

، كما ُيلغى كل نص يخالف أحكام النظام األساسي الموحد 1990( لسنة 2والرياضة الصادرة بالقرار رقم )

 لالتحادات الرياضية المرافق لهذا القرار.

 (4المادة )

بهما من اليوم التالي لتاريخ  ُينشر هذا القرار والنظام األساسي المرافق له في الجريدة الرسمية، وُيعمل

 النشر.

 ناصر بن حمد آل خليفة

 رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

 هـ1435رمضان  23صدر في: 

 م2014يـولـيـو  21المـوافـق: 

  

  

 النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية

 الباب األول

 التأسيس والمقر

 (1مادة )

هيئة وتثبت له الشخصية االعتبارية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، االتحاد البحريني لـ.........هو 

/ م ويقع مقره الرئيسي بمدينة........ وقد تم قيده بتاريخ....... تحت رقم........... باللجنة   وقد تأسس في /

ات الخاصة العاملة في األولمبية البحرينية طبقاً ألحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئ

 ، وتعديالته.1989( لسنة 21ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 (2مادة )

 تعريفات



ألغراض تطبيق أحكام هذه النظام، ُيقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم َيْقَتِض 

 سياق النص خالف ذلك:

 : االتحاد البحريني لـ.........حاداالت

 : مجلس إدارة االتحاد.المجلس

 : رئيس مجلس إدارة االتحاد.الرئيس

: قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب القانون

 ، وتعديالته.1989( لسنة 21والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 : اللجنة األولمبية البحرينية.اللجنة

 : هي الجمعية العمومية لالتحاد المعنيالجمعية العمومية

 (3مادة )

 المهام والحقوق واألدوار

 المهام

يتولى االتحاد رعاية وتطوير وتنظيم نشاط اللعبة في مملكة البحرين في حدود القواعد واألنظمة التي 

 للعبة، وبمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.يضعها االتحاد الدولي 

 الحقوق

لالتحاد ملكية حقوق شعاره واسمه بعد تسجيله واعتماده في اللجنة األولمبية وفقاً للقانون كما له حق تمثيل 

مملكة البحرين في البطوالت والدورات واالجتماعات والمؤتمرات الرسمية على المستوى الدولي والقاري 

 قليمي الخاصة باللعبة وذلك بعد موافقة اللجنة األولمبية.واإل

 األدوار

 الصالحيات التالية: -في إطار السياسة العامة التي تضعها اللجنة األولمبية وتحت إشرافها -يباشر االتحاد 

فيها إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية واإلدارية ووضع البرامج التي تشترك     (1

 األندية الرياضية األعضاء واإلشراف على تنفيذها.

 وضع البرامج التي تحقق نشر اللعبة في مملكة البحرين، ورفع مستواها.    (2

ام والتدريب والمدربين.    (3  وضع األسس والمبادئ لتنظيم شئون التحكيم والحكَّ

 لهواية ووضع النظم الخاصة بها.المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية ا    (4

 تنظيم االحتراف في حدود القواعد التي يضعها االتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة األولمبية.    (5

تنظيم المسابقات والبطوالت العامة بشأن اللعبة في مملكة البحرين ووضع القواعد واللوائح الخاصة     (6

 بهذه البطوالت.



الوطنية التي تمثل مملكة البحرين في البطوالت والدورات األولمبية والعالمية والقارية إعداد الفرق     (7

 واإلقليمية واإلشراف على تدريبها وتنظيم اشتراكها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة األولمبية.

كالتها إعداد وتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومش    (8

 واإلشراف على مراكز التدريب الخاصة بها.

الموافقة لألندية األعضاء باالشتراك بفرقها في المباريات التي تقام في مملكة البحرين أو خارجها     (9

واإلشراف على تنظيم هذه المباريات إذا أقيمت داخل مملكة البحرين، وفي جميع األحوال تلزم 

 موافقة اللجنة األولمبية.

تنسيق الجهود بين األندية األعضاء في االتحاد وبصفة خاصة البرامج المتعلقة بمقابالت الفرق         (10

 الخارجية سواء داخل المملكة أو خارجها.

تقديم النصح والمشورة لألندية األعضاء والعمل على التسوية الودية فيما قد ينشأ بينها من         (11

 خالف.

كة البحرين في المؤتمرات واالجتماعات الدولية والرياضية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه تمثيل ممل        (12

 المؤتمرات واالجتماعات إذا أُقيمت في المملكة وذلك بعد موافقة اللجنة األولمبية.

تحديد درجات وفئات المسابقات الخاصة باللعبة وعدد األندية المختلفة بها وتنظيم المسابقات         (13

 المباريات بين األندية األعضاء ومنح ألقاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات.و

اعتماد تسجيل الالعبين في األندية وتمثيلهم في مسابقاتها وذلك في حدود األعداد المقررة في         (14

 اللوائح والنظم الخاصة باالتحاد.

انتقالهم بين األندية الرياضية، واحترافهم داخلياً  وضع أسس وقواعد االستغناء عن الالعبين أو        (15

 وخارجياً بمراعاة قواعد االتحاد الدولي للعبة.

االنضمام إلى االتحادات الدولية والقارية واإلقليمية المعترف بها من قبل اللجنة األولمبية الدولية         (16

ارات هذه االتحادات ولجانها واالتحاد الدولي للعبة وترشيح أعضائه وممثليه في مجالس إد

 والمنظمات الرياضية األخرى ذات العالقة بطبيعة اللعبة بموافقة اللجنة األولمبية.

العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج وأنشطة االتحاد وتنظيم المسابقات والمباريات بين         (17

 والبطوالت الرسمية.أنديتها وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات 

 العمل على نشر الوعي والتثقيف الرياضي والتنبيه بمضار استخدام المنشطات في الرياضة.        (18

 الباب الثاني

 العضوية باالتحاد

 (4مـادة )



يتكون االتحاد من األندية المسجلة وفقاً للقانون بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي لها نشاط في اللعبة 

 التي يديرها ويتقرر قبول عضويتها طبقاً ألحكام هذا النظام.

ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس إدارة االتحاد قبول أعضاء منتسبين من بين الهيئات 

والمؤسسات والشركات غير الخاضعة إلشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ويحدد مجلس إدارة 

دره، حقوق وواجبات العضو المنتسب وشروط اشتراكه في برامج االتحاد، ويجوز االتحاد بموجب قرار يص

للعضو المنتسب حضور اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد دون أن يكون له الحق في التصويت أو االنتخاب 

 أو الترشُّح لعضوية مجلس اإلدارة.

ُتماَرس في أندية رياضية وتعيين مجلس  ويجوز لرئيس اللجنة األولمبية تأسيس اتحادات رياضية أللعاب ال

 إدارة لها، ويسري عليها أحكام هذا النظام فيما ال يتعارض مع طبيعتها هذه.

 (5مـادة )

 تقدم طلبات االنضمام لعضوية االتحاد مرفقاً بها المستندات اآلتية:

 رقم وتاريخ التسجيل.نسخة من قرار إشهار النادي موضُح بها اسم النادي وعنوان مقره الرئيسي و    (1

 قائمٌة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونسخٌة من النظام األساسي للنادي.    (2

 بيان باإلمكانيات المتوفرة وخاصة التجهيزات والمنشآت المتعلقة بممارسة نشاط اللعبة.    (3

ري والفني لفرق النادي بيان بالفئات المطلوب المشاركة بها في اللعبة وعدد الالعبين والجهاز اإلدا    (4

 لكل فئة.

 موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة على طلب انضمام النادي لالتحاد.    (5

 وترسل الطلبات باسم أمين السر العام لالتحاد.

 (6مـادة )

 تعرض طلبات العضوية على مجلس إدارة االتحاد في أول اجتماٍع له لدراستها وإبداء الرأي فيها.

االتحادات الرياضية صورًة من طلبات العضوية مشفوعة ًبرأيها إلى اللجنة األولمبية في موعد وترسل 

أقصاه أسبوع من تاريخ عرضها على مجلس اإلدارة، وال يصدر االتحاد قراراً بقبول أو رفض عضوية 

 النادي إال بعد موافقة اللجنة األولمبية.

 (7مـادة )

اً بقرار قبول أو رفض طلب انضمامه خالل أسبوعين من تاريخ صدور يقوم االتحاد بإخطار النادي كتابي

القرار مع بيان األسباب في حالة الرفض، وال يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق رفضها إال بعد 

 مرور سنة على األقل من تاريخ صدور قرار الرفض.

 الباب الثالث

 الجمعية العمومية لالتحاد



 (8مـادة )

الجمعية العمومية لالتحاد من األندية األعضاء التي مضى على قبول عضويتها مدة ستة أشهر على تتكون 

وأوفت بالتزاماتها المقررة طبقاً ألحكام هذا النظام، وشاركت  -باستثناء االجتماع األول للجمعية -األقل 

من المراحل السنية أو شاركت  بفرقها في المسابقات والدورات الرسمية المحلية التي ينظمها االتحاد في أي

 بعدد ال يقل عن ثالثة العبين على األقل بالنسبة لأللعاب الفردية وذلك خالل ذات السنة.

ويمثل كل ناٍد في الجمعية العمومية عضوان يختارهما مجلس إدارة النادي من بين أعضائه، ويكون لكل ناٍد 

اع حق التصويت في الجمعية العمومية في صوٌت واحٌد في عملية االقتراع، ويكون لرئيس االجتم

الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، وفي حالة تساوي األصوات ُيرجح الجانب الذي منه رئيس 

 االجتماع.

وال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد التصويت في األمور المتعلقة بانتخابات مجلس إدارة االتحاد 

 سقاط العضوية عنهم أو اقتراح حل االتحاد.أو استكمال عدد أعضائه أو إ

 (9مـادة )

تعتمد مجالس إدارات األندية أسماء مندوبيها في الجمعية العمومية بخطاباٍت رسميٍة توضح فيها بياناتهم 

 وتكون مختومة بختم النادي ومعتمدًة من رئيس مجلس إدارة النادي أو نائبه.

 (10مـادة )

اد اجتماعاً عادياً مرًة كل عام في موعد يحدده مجلس اإلدارة خالل الشهور تجتمع الجمعية العمومية لالتح

الثالثة التالية النتهاء السنة المالية في مقر االتحاد أو في مكاٍن آخر يحدده مجلس اإلدارة وتوجه الدعوة 

ال تقل عن لألندية األعضاء والذين لهم حق حضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لالجتماع بمدٍة 

 ثالثين يوماً وتخطر اللجنة األولمبية في ذات الوقت بموعد ومكان االجتماع وصورٍة من جدول األعمال.

وللّجنة األولمبية أن تندب من تراه لحضور االجتماع، كما يجب إبالغها واألندية األعضاء بصورة من 

 تضمن المحضر ما اتخذ من قرارات.محضر االجتماع خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاده ويجب أن ي

 (11مـادة )

يتعين على مجلس اإلدارة أن يرسل إلى األندية األعضاء واللجنة األولمبية قبل انعقاد الجمعية العمومية 

 بخمسة عشر يوماً على األقل األمور التالية:

 جدول األعمال.    (1

 تقارير مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات.    (2

 مجلس اإلدارة ومشروع الميزانية للعام الجديد. خطة عمل    (3

 مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية الُمعد من مدقق الحسابات.    (4



االقتراحات المقدمة من األعضاء بشرط أن تكون مقدمة ًكتابياً إلى سكرتارية االتحاد خالل مدة     (5

 أقصاها أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة.

 كشف بأسماء األندية األعضاء التي لها حق حضور االجتماع.    (6

استمارات الترشُّح لعضوية مجلس اإلدارة في االجتماعات التي على جدول أعمالها بند انتخاب     (7

 مجلس اإلدارة أو انتخاب تكميلي لعضويته.

 (12مـادة )

 تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في الموضوعات اآلتية:

 التصديق على محضر االجتماع السابق.    (1

 النظر في تقرير مجلس اإلدارة عن أعماله في السنة المنتهية وتقرير مدقق الحسابات واعتمادهما.    (2

 استعراض خطة عمل مجلس اإلدارة ومشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة واعتمادهما.    (3

 اكز الشاغرة فيه.انتخاب مجلس اإلدارة أو شغل المر    (4

 اختيار مدقق الحسابات من بين من يرشحهم مجلس اإلدارة.    (5

 النظر في الموضوعات األخرى التي يرى مجلس اإلدارة إدراجها على جدول األعمال.    (6

النظر في الموضوعات واالقتراحات ذات الشأن والمقدمة من األندية في الميعاد المحدد في الدعوة     (7

 اد.لالنعق

 (13مـادة )

إذا حالت الظروف القهرية دون انعقاد الجمعية العمومية في الموعد المحدد النعقادها وجب على مجلس 

اإلدارة إخطار األندية األعضاء واللجنة األولمبية بموعد االجتماع الجديد قبل انعقاده بمدة ال تقل عن ثالثين 

 يوماً.

 االجتماع والمرشحين لعضوية مجلس اإلدارة.وال يجوز إجراء أي تعديل في جدول أعمال 

 (14مـادة )

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول األعمال اعتبر االجتماع مستمرا وتؤجل 

الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة على أن يقوم مجلس اإلدارة بإخطار 

 ية بالموعد الجديد قبل سبعة أياٍم على األقل من هذا الموعد.األعضاء واللجنة األولمب

 وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.

 (15مـادة )

ال يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها فإذا لم يكتمل هذا العدد 

خالل مدٍة أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ يؤجل االجتماع إلى جلسٍة أخرى تعقد 

 االجتماع األول تبعاً لما يحدده مجلس اإلدارة.



ويكون االجتماع التالي صحيحاً إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل 

 االجتماع إلى جلسٍة أخرى تعقد بعد ساعة واحدة.

نعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره عدد ال يقل عن عشرة في المائة من أعضاء الجمعية ويكون اال

 العمومية.

وال يصح اجتماع الجمعية العمومية في شأن انتخاب مجلس إدارة االتحاد أو المراكز الشاغرة فيه إال 

بتعيين مجلس اإلدارة أو بحضور ثلث األعضاء، فإذا لم تتوفر هذه النسبة يقوم رئيس اللجنة األولمبية 

 أعضاء المقاعد الشاغرة فيه لحين اجتماع الجمعية العمومية التالي في موعده القانوني.

 (16مـادة )

( من هذه الالئحة، تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة باألغلبية 8بمراعاة أحكام المادة )

إذا تساوت األصوات ُيرجح الجانب الذي منه رئيس المطلقة ألصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت، ف

 االجتماع.

ويكون التصويت باالقتراع السري في االنتخابات والمسائل التي يحددها مجلس إدارة االتحاد، وبرفع اليد 

 في غير ذلك.

 (17مـادة )

 الجمعية العمومية غير العادية

الجمعية العمومية أو بطلب من اللجنة األولمبية يجوز بناًء على طلب مجلس اإلدارة أو ثلث عدد أعضاء 

دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي، مع بيان الغرض من االجتماع ويتبع في انعقاد الجمعية 

العمومية غير العادية ذات اإلجراءات التي تسير عليها االجتماعات العادية، على أن توجه الدعوة قبل خمسة 

 ل من موعد االنعقاد ويرسل جدول األعمال قبل أسبوع من االجتماع.عشر يوماً على األق

 (18مـادة )

 تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:

 إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو بعض أعضاء الجمعية العمومية.    (1

 تقرير حل االتحاد أو إدماجه في اتحاد آخر.    (2

ئل األخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية المسا    (3

 غير العادية.

 (19مـادة )

تصدر قرارات الجمعية العمومية باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات 

 حة موافقة اغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.( من هذه الالئ18( من المادة )2(، )1المتعلقة بالبندين )

 وال تعتبر القرارات المتعلقة بحل االتحاد أو إدماجه في اتحاد آخر نافذة إال بعد موافقة اللجنة األولمبية.



 (20مـادة )

ال يجوز لعضو الجمعية العمومية أو عضو مجلس اإلدارة أن يشترك في مناقشات الجمعية العمومية في 

 المعروضة عليها إذا كانت له عالقة بالموضوع المطروح للمناقشة أو التصويت عليه. المسائل

 ومع ذلك يحق للعضو أن يبدي مالحظاته كتابياً بشأن هذا الموضوع قبل طرحه للمناقشة أو التصويت.

 (21مـادة )

بموافقة األغلبية ال يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول األعمال إال 

 المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية وبشرط أن تقدم كتابياً لرئيس االجتماع.

 (22مـادة )

يرأس الجمعية العمومية لالتحاد رئيس مجلس إدارته، وفي حال غيابه يحل محله النائب األول أو النائب 

 الثاني، أو من يفوضه مجلس اإلدارة في حال غيابهم.

 (23)مـادة 

يجب على األندية أعضاء االتحاد عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإال التزم المخالف 

 بسداد مبلغ مقداره مائة دينار لالتحاد.

 الباب الرابع

 إجراءات الترشُّح واالنتخاب لعضوية مجلس إدارة االتحاد

 (24مـادة )

طلب باسم من ترى ترشيحه لرئاسة وعضوية مجلس إدارة  تقدم مجالس إدارات األندية األعضاء باالتحاد

االتحاد خالل عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وال يجوز للنادي أن يرشح أكثر 

 من شخصين لعضوية مجلس اإلدارة أو شخص للرئاسة وشخص للعضوية.

 (25مـادة )

 شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

 يكون بحريني الجنسية.أن     (1

 ( سنه ميالدية عند موعد إجراء االنتخابات.21أال يقل سنه عن )    (2

 أن يكون مقيماً بمملكة البحرين.    (3

 أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.    (4

 أن يجيد قراءة وكتابة اللغة العربية.    (5

 در ضده حكم جنائي مخّل بالشرف واألمانة.أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأال يكون قد ص    (6



أال يكون قد صدر ضده قرار بإسقاط عضويته من أي هيئة من الهيئات الخاضعة ألحكام قانون     (7

الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة خالل األربع 

 سنوات السابقة على الترشيح.

 يكون منتمياً ألية جمعية سياسية أو أهلية.أال     (8

أن يكون من المهتمين بالنشاط الرياضي قادراً على خدمة نشاط اللعبة التي ُرّشح لعضوية مجلس     (9

 إدارة اتحادها.

ويشترط فضالً عن ذلك فيمن يرشح لرئاسة مجلس اإلدارة أن يكون حاصالً على مؤهل أكاديمي أو يتمتع 

 دارة الرياضية وفقاً لإلفادة الدالة على ذلك.بخبرة في مجال اإل

 (26مـادة )

( من 8يقوم االتحاد بإعداد قائمة باألندية التي تتكون منها جمعيته العمومية وفق األحكام الواردة في المادة )

ة هذا النظام، ويقوم بتجميع قوائم المرشحين المستوفين للشروط الواردة من تلك األندية وتفريغها في قائم

 واحدة على أن تشمل أوراق الترشيح موافقة كتابية من كل مرشح على قبول ترشيحه.

وعلى مجلس اإلدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين وإخطار اللجنة األولمبية بمالحظاته في هذا 

 الشأن، وللجنة األولمبية استبعاد من لم تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا النظام.

 االتحاد قائمة كاملة بالمرشحين لعضوية مجلس إدارته لألندية األعضاء.ويرسل 

وعلى مجلس إدارة االتحاد إخطار اللجنة األولمبية في حالة عدم توافر النصاب المطلوب من عدد األندية  

 األعضاء بالجمعية العمومية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

 (27مـادة )

اف على عمليتي االقتراع والفرز وإعالن نتيجة التصويت، من بين أعضاء يتم تشكيل لجنة االنتخابات لإلشر

 الجمعية العمومية غير المرشحين، وذلك تحت إشراف مندوب اللجنة األولمبية.

 (28مـادة )

يتولى مجلس إدارة االتحاد إعداد بطاقات االقتراع النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للنموذج الموحد على 

 سمية لالتحاد وتسليمها للّجنة المشرفة على االنتخابات بعد تشكيلها خالل االجتماع.األوراق الر

 (29مـادة )

يحق ألي مرشح االنسحاب من االنتخابات في أي وقت حتى وإن كان خالل انعقاد االجتماع وقبل بدء بند 

ي يفيد فيه الموافقة االنتخابات شريطة أن يتقدم المرشح بخطاب موقع منه باإلضافة إلى خطاب من الناد

 على االنسحاب.

 (30مـادة )



تقوم مجالس إدارات األندية أعضاء االتحاد بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد من بين قائمة 

المرشحين النهائية، ويتعين إثبات ذلك في بطاقة االقتراع مع عدم وضع أية عالمة أو إشارة تدل على اسم 

النتخاب في الصندوق من خالل مندوب النادي خالل االجتماع على أن يكون النادي ويتم وضع بطاقة ا

االقتراع سرياً بحيث يكون التصويت من خالل النداء باالسم على كل ناٍد من أعضاء الجمعية العمومية عند 

أن مباشرة االنتخاب وعلى مندوب النادي القيام بوضع البطاقة في الصندوق المعد لذلك وال يجوز للمندوب 

يمثل أكثر من ناٍد وكل بطاقة فيها أية عالمة أو إشارة تدل على اسم النادي أو اسم مندوبه أو اإلخالل بأي 

 شرط من الشروط تعتبر باطلًة.

 (31مـادة )

( من هذا 27تسلم اللجنة المشرفة على سير انتخابات مجلس إدارة االتحاد المنصوص عليها في المادة )

االقتراع لعضوية مجلس اإلدارة لمندوبي األندية األعضاء في االتحاد في مقر اجتماع النظام استمارة 

الجمعية العمومية الذي يتضمن جدول أعماله انتخاب مجلس اإلدارة كلياً أو جزئياً، على أن يكون المندوب 

ن قبل رئيس عضواً في مجلس إدارة النادي ومخوالً من قبله بخطاب رسمي مختوٍم بختم النادي ومعتمد م

 النادي أو نائبه لحضور االجتماع المشار إليه.

 (32مـادة )

يفوز المرشح الذي حصل على أكثر عدد من األصوات الصحيحة، وفي حالة التعادل تجرى اإلعادة بين 

المتساوين في األصوات وفي حال استمرار التعادل بينهم تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويعلن فوز مجلس 

التزكية إذا لم يتجاوز عدد المرشحين الحد األقصى لعدد أعضاء مجلس اإلدارة المنصوص عليه في اإلدارة ب

 اللوائح الداخلية لالتحاد وهذا النظام األساسي.

 (33مـادة )

في حالة فوز العضو باالنتخابات وهو متقلد منصباً في مجلس إدارة أي هيئٍة رياضيٍة أخرى عليه االستقالة 

 باشرة فور إعالن النتائج.من هذه الجهة م

 الباب الخامس

 مجلـس إدارة االتحاد

 (34مـادة )

يدير شئون االتحاد مجلس إدارة مكون من عدد ال يقل عن خمسة أعضاء وال يزيد على اثني عشر عضواً 

انتخابهم بما فيهم الرئيس وذلك وفق الالئحة الداخلية لمجلس إدارة االتحاد والمعتمدة من اللجنة االولمبية، يتم 

بواسطة الجمعية العمومية لالتحاد طبقاً ألحكام هذا النظام، وينضم لعضوية مجلس اإلدارة عضو مجلس 

إدارة االتحاد الدولي أو القاري للّعبة إن وجد مع تمتعه بكافة صالحيات العضوية، ويتم في أول اجتماع 



إذا ارتأى المجلس أن يكون من بين  لمجلس اإلدارة انتخاب نائباً للرئيس أو أكثر، وكذلك أمين للسر

 أعضائه، وكذلك رؤساء اللجان األساسية لمجلس اإلدارة.

 (35مـادة )

ال يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة االتحاد الرياضي منتمياً ألية جمعية سياسية أو أهلية، كما 

يكون مدرباً أو حكماً في اللعبة  ال يجوز له الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة رياضية، أو أن

 التي يشرف عليها االتحاد.

 (36مـادة )

 تكون مدة عضوية مجلس إدارة االتحاد أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه بحسب األحوال.

على أن يجري انتخاب مجلس إدارة االتحاد دائماً في أول اجتماع للجمعية العمومية بعد كل دورة أولمبية 

 أقيمت الدورة أو لم تقم اشتركت فيها مملكة البحرين أو لم تشترك.سواء 

 (37مـادة )

يجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة كل شهر على األقل، ويجوز للجنة األولمبية أن تطلب عقد اجتماع خاص 

 لمجلس اإلدارة إذا دعت الضرورة لذلك.

ل، وتكون االجتماعات صحيحة بحضور وترسل الدعوة لالجتماع قبل الموعد المحدد بأسبوع على األق

 األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس بشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو أحد نوابه.

 (38مـادة )

تصدر قرارات مجلس إدارة االتحاد بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، فإذا تساوت األصوات ُيرجح 

 الجانب الذي منه رئيس االجتماع.

 نة األولمبية بهذه القرارات خالل خمسة عشر يوماً على األكثر من تاريخ االجتماع.ويجب إبالغ اللج

 (39مـادة )

يجوز لمجلس إدارة االتحاد وبقراٍر صادٍر منه صرف مكافأة أٍلعضاء المجلس الذين يقومون بمهام خارج 

د، كما يجوز دفع مسؤولياتهم كأعضاء لمجلس اإلدارة، وتكون تلك المهام مرتبطًة بأعمال تخص االتحا

نفقات سفرهم وتكاليف إقامتهم والمصروفات األخرى التي يتحملونها لتأدية مهامهم وذلك كله وفقاً ألحكام 

 اللوائح الصادرة عن اللجنة األولمبية وبموافقتها.

 (40مـادة )

 اختصاصات مجلس اإلدارة

 من هذا النظام االختصاصات التالية:( 3يباشر مجلس اإلدارة باإلضافة إلى األدوار الواردة في المادة )

وضع ما يراه الزماً من لوائح داخلية لتنظيم العمل باالتحاد من النواحي الفنية واإلدارية على أن     (1

 تعرض على اللجنة األولمبية العتمادها ثم يتم إخطار األندية األعضاء بصورٍة منها.



 لالتحاد وعرضها على الجمعية العمومية.وضع مشروع الخطة والميزانية السنوية     (2

 دعوة الجمعية العمومية لالجتماع وتنفيذ قراراتها.    (3

 تحديد المصرف الوطني الذي تودع فيه أموال االتحاد.    (4

تشكيل ما يراه من لجان فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لخدمة أغراض االتحاد وتحديد مهام     (5

 أعمالها. هذه اللجان ومتابعة

اعتماد الهيكل التنظيمي لوظائف االتحاد وتحديد واجبات هذه الوظائف وتعيين الموظفين باالتحاد     (6

 بعد موافقة اللجنة األولمبية.

يجوز تعيين امين سر لالتحاد بنظام التفرغ الكامل او الجزئي من خارج مجلس االدارة وفقاً     (7

بية، ويباشر اختصاصات أمين السر المنصوص عليها في هذا للضوابط التي تضعها اللجنة االولم

 النظام، وال يكون له حق التصويت في اجتماعات المجلس.

 الفصل في الشكاوي والموضوعات التي تقدم إليه من األندية األعضاء.    (8

تحديد عدد األندية النظر في طلبات االنضمام لعضوية االتحاد المقدمة من األندية والبت فيها وكذلك     (9

 بالدرجات المختلفة مع مراعاة األحكام الواردة في هذا النظام.

 اقتراح فصل األعضاء مع مراعاة األحكام الواردة في هذا النظام.        (10

ابرام العقود واالتفاقيات باسم االتحاد وتمثيله في التعاقد والتقاضي والصلح بعد موافقة اللجنة         (11

 بية.األولم

 تكريم اإلداريين والفنيين والالعبين أصحاب اإلنجازات وأصحاب المناصب الدولية.        (12

م خدمات جليلة لالتحاد         (13 منح الرئاسة والعضوية الفخرية لرئيس أو عضو مجلس إدارة سابق قدَّ

 وفق الضوابط المعتمدة لدى اللجنة األولمبية.

إلدارة أن يختار مديراً لالتحاد بأجر بموافقة اللجنة األولمبية البحرينية. ويقوم كما يجوز لمجلس ا        (14

مدير االتحاد بمعاونة أمين السر العام في جميع اختصاصاته ويعمل تحت إشرافه، ويجوز دعوة 

المدير لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة وجميع اللجان إذا رأى المجلس ذلك وله االشتراك في 

ون أن يكون له حق التصويت، وال يجوز للمدير أن يكون عضواً في مجلس إدارة المناقشات د

 ناٍد أو اتحاٍد رياضي آخر أو أن يكون منتمياً ألية جمعية سياسية أو أهلية.

ويكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين بالتضامن عن كافة قرارات وأعمال المجلس طبقاً للقانون وبما 

 منهم بصفة منفردة عن التصرفات الشخصية أو الفردية التي تصدر عنهم.ال يخل بمسؤولية كل 

 (41مـادة )

 يباشر رئيس مجلس اإلدارة االختصاصات التالية:

 رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.    (1



 اإلدارة.توقيع جميع العقود واالتفاقيات التي تبرم مع االتحاد بعد اعتمادها من مجلس     (2

 تمثيل االتحاد أمام القضاء وقبل الغير.    (3

 التوقيع مع األمين المالي على شيكات الصرف وفق النظام المالي المعتمد.    (4

 التوقيع على المكاتبات الخاصة باالتحاد ذات الطابع الخاص طبقاً لما يحدده مجلس اإلدارة.    (5

 رئيس أو األمين العام.تفويض بعض االختصاصات إلى نواب ال    (6

 ترؤس وفد االتحاد في االجتماعات الداخلية والخارجية.    (7

 ترؤس بعثات االتحاد الرياضية المشاركة في البطوالت والدورات الدولية والقارية واإلقليمية.    (8

 (42مـادة )

غيابهما يتولى النائب يتولى النائب األول للرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه، وفي حالة 

 الثاني ذلك.

 (43مـادة )

 يباشر أمين السر العام االختصاصات التالية:

توجيه الدعوة الجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وعمل الترتيبات الالزمة الجتماعاتها،     (1

 ع رئيس االجتماع.وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها م

 متابعة أعمال اللجان الفرعية لالتحاد والتنسيق بينها وحضور اجتماعاتها إذا رأى ذلك.    (2

االطالع على كافة المراسالت التي ترد إلى االتحاد من الجهات الداخلية والخارجية والرد عليها بعد     (3

 عرضها على مجلس اإلدارة.

 لعضوية االتحاد بعد استيفائها.عرض طلبات االنضمام     (4

 متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.    (5

 حفظ الملفات والسجالت والمستندات والعقود.    (6

التوقيع على جميع مكاتبات االتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس اإلدارة ضرورة توقيعها من     (7

 الرئيس.

 ر سنوي عن أعمال االتحاد ونشاطه وعرضه على مجلس اإلدارة.إعداد تقري    (8

المشاركة في وضع مشروع الميزانية السنوية لالتحاد وعرضه على مجلس اإلدارة، والتوقيع على     (9

 أذونات الصرف.

التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع الرئيس أو نائبه وفق النظام المالي المعتمد إذا كان     (10

 ين السر معيناً.أم

 الباب السادس

 زوال وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة االتحاد



 (44مـادة )

 تزول عضوية مجلس إدارة االتحاد بأحد األسباب التالية:

 االستقالة بشرط صدور قرار من مجلس اإلدارة بقبولها.    (1

اإلدارة أو ستة اجتماعات متقطعة إذا تخلف العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية لمجلس     (2

بدون عذر كتابي يقبله مجلس اإلدارة، وفي هذه الحالة يلزم أن يصدر قرار من مجلس اإلدارة 

باعتبار العضو مستقيالً، كما يجوز لمجلس اإلدارة استثناء العضو المتواجد خارج البالد للدراسة أو 

وفي هذه الحالة ُيكلف عضو آخر بالقيام  أداء بعض المهام لفترة ال تتعدى سنة ميالدية واحدة

 باختصاصاته خالل هذه الفترة.

 إذا فقد العضو أهليته القانونية.    (3

 صدور حكم جنائي بإدانة العضو في جريمٍة مخلٍة بالشرف أو األمانة.    (4

إلى سمعتها او ارتكاب العضو أعماالً تمس كرامة االتحاد أو الهيئات الرياضية األخرى أو اإلساءة     (5

القيام بأعمال تخالف السياسة العامة للمملكة بما يجعله غير جدير بالعضوية وذلك بعد التحقيق معه 

( 19وعرض أمره على الجمعية العمومية لالتحاد التخاذ القرار مع مراعاة ما نصت عليه المادة )

وية العضو عند ارتكاب من هذا النظام، اما فيما يتعلق باالتحادات المعينة فتكون اسقاط عض

 المخالفة المذكورة بقرار من مجلس اإلدارة بعد اعتماد اللجنة األولمبية.

في حالة زوال العضوية من مجلس اإلدارة يجب عدم إعفاء العضو من االلتزامات المالية اتجاه     (6

 االتحاد أو األعضاء أو الغير.

 (45مـادة )

عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أكثر لفقد الثقة ويشترط يجوز لألندية األعضاء أن تطلب إسقاط 

 لصحة هذا الطلب أن يتقدم به ثلث األندية األعضاء في الجمعية العمومية على األقل.

كما يشترط أن يقدم الطلب كتابياً من كل ناٍد على حدة بناًء على قرار من مجلس إدارته إلى مجلس إدارة 

 ي دعت إلى ذلك.االتحاد مع بيان األسباب الت

وعلى مجلس إدارة االتحاد عرض األمر على الجمعية العمومية واللجنة األولمبية خالل خمسة عشر يوماً 

على األكثر من تاريخ استيفاء الطلب الشروط الالزمة التخاذ القرار المناسب بشأنه، مع مراعاة أحكام المادة 

 لك جاز للجنة األولمبية اتخاذ هذه اإلجراءات.( من هذا النظام، فإذا لم يقم مجلس اإلدارة بذ19)

 (46مـادة )

إذا زالت او أسقطت عضوية رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة االتحاد يدعو مجلس اإلدارة 

الجمعية العمومية لعقد اجتماٍع غير عادي في موعد أقصاه شهر من تاريخ الزوال أو اإلسقاط النتخاب 

لمجلس اإلدارة، باستثناء السنة التي تقع فيها انتخابات مجلس إدارة جديد لالتحاد  رئيس أو عضو أو أكثر



فيستمر المجلس بالوضع القائم طالما هناك نصاب قانوني لالنعقاد، على أن يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس 

 للفترة المتبقية في حالة استقالة الرئيس او زوال عضويته.

أو أي منصب آخر شاغر يقوم مجلس  -إن وجد -ئب األول للرئيس أو الثاني أما في حالة خلو منصب النا

 اإلدارة بانتخاب البديل عنه من بين أعضائه.

 (47مـادة )

إذا أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة االتحاد ال يكفي النعقاده انعقاداً صحيحاً بسبب زوال أو إسقاط العضوية 

القانوني يقوم أمين السر المكلف أو مدير االتحاد بتسيير  عن أعضائه أو َتعذر ألي سبب اكتمال نصابه

 ( من هذا النظام.62شئون االتحاد مؤقتاً لحين صدور قرار تعيين مجلس إدارة لالتحاد وفقاً ألحكام المادة )

 الباب السابع

 انتهاء وإسقاط عضوية األندية من االتحاد

 (48مـادة )

باالنسحاب بناًء على قرار مسبب من مجلس إدارة النادي، كما تنتهي تنتهي عضوية النادي من االتحاد 

 باإلسقاط في الحاالت التالية:

 مخالفة أحكام هذا النظام أو اللوائح الداخلية لالتحاد.    (1

 سلوك النادي مسلكاً يجعله غير جديٍر بالبقاء عضواً في االتحاد.    (2

 شاط اللعبة.توقف او امتناع النادي عن ممارسة ن    (3

 (49مـادة )

( إال بعد التحقق مما نسب للنادي من أعمال 48( من المادة )2و1ال يجوز إسقاط العضوية طبقا للفقرتين )

أو االستماع إلى أقوال ممثله وعرض الموضوع على أول جمعية عمومية لالتحاد وال تسقط العضوية إال 

لمجلس إدارة االتحاد تعليق عضوية النادي مؤقتاً حتى بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ويجوز 

 صدور قرار الجمعية العمومية.

 (50مـادة )

ال يجوز النظر في إعادة انضمام النادي الذي سبق أن تقرر إسقاط عضويته إال بعد مضي سنة من تاريخ 

 صدور قرار اإلسقاط.

وقع ما يراه من عقوبات أخرى على النادي ويجوز لمجلس اإلدارة بدالً من تعليق أو إسقاط العضوية أن ي

طبقاً لالئحة العقوبات التي يضعها االتحاد وفي جميع األحوال يلزم إخطار اللجنة األولمبية بالعقوبة وأسبابها 

 خالل خمسه عشر يوما على األكثر من تاريخ اتخاذ القرار.

 البـاب الثامن

 الشئون المالية لالتحاد



 (51مـادة )

 المالية لالتحاد مما يلي: تتكون الموارد

 الدعم المالي المقدم من اللجنة األولمبية البحرينية.    (1

 رسم االنضمام الذي يسدده عضو االتحاد عند قيده في عضوية االتحاد.    (2

 اشتراكات األعضاء السنوية المحددة في اللوائح والنظم المعمول بها في االتحاد.    (3

التي تمت الموافقة على قبولها من اللجنة األولمبية، وفقاً للقوانين واالنظمة الهبات والتبرعات     (4

 المعمول بها في مملكة البحرين.

 إيرادات المباريات واإلعالنات والرعاية الخاصة ألنشطة االتحاد.    (5

 األولمبية.إيرادات االستثمارات التجارية التي تعود على االتحاد والتي توافق عليها اللجنة     (6

 (52مـادة )

يلتزم االتحاد في المعامالت واإلجراءات المالية بأحكام الالئحة المالية الموحدة التي يصدرها رئيس اللجنة 

 األولمبية واللوائح الداخلية التي تعتمدها الجمعية العمومية لالتحاد بما ال يخالف أحكام هذا النظام.

 (53مـادة )

 ديسمبر من كل عام. 31د من أول يناير وتنتهي في تبدأ السنة المالية لالتحا

 (54مـادة )

اذا تجاوزت مصروفات وإيرادات االتحاد عشرة آالف دينار يجوز للجنة األولمبية تعيين شركة تسجيل 

حسابات أو شركة تدقيق معتمدة لفحص وتقديم تقارير إليها عن ميزانية االتحاد ويجب على مجلس اإلدارة 

 الختامي وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بشهر على األقل.عرض الحساب 

 (55مـادة )

تودع أموال االتحاد النقدية في حساب باسمه لدى أحد المصارف الوطنية المعتمدة، بعد أخذ موافقة اللجنة 

 األولمبية كما يجب أخذ موافقتها عند الرغبة في تغيير المصرف.

 (56مـادة )

ئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال االتحاد وعن أي تصرف ر

فيها يكون مخالفا ألحكام هذا النظام أو الالئحة المالية الموحدة الصادرة من رئيس اللجنة األولمبية أو اللوائح 

 الداخلية لالتحاد.

 (57مـادة )

أشخاص أو هيئات مقرها خارج البحرين أو أن يحول شيئاً من أمواله ال يجوز لالتحاد أن يتلقى أمواال من 

لهم إال بإذن من اللجنة األولمبية، وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وذلك فيما عدا 



بالكتب المبالغ الخاصة باالشتراكات في االتحادات اإلقليمية أو القارية أو الدولية المماثلة وكذلك الخاصة 

 والدوريات العلمية.

 (58مـادة )

تعتبر أموال االتحاد العينية منها أو النقدية بما فيها االشتراكات والهبات والتبرعات وغيرها ملكاً لالتحاد 

 وليس لعضو االتحاد أو لمن أُسقطت عضويته ألي سبب من األسباب حقا فيها.

 (59مـادة )

وحدة لالتحادات والمعتمدة من قبل اللجنة األولمبية بشأن المخصصات يلتزم مجلس إدارة االتحاد بالالئحة الم

المالية لسفر الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان العاملة فيما يتعلق بالمهام المكلفون بها وكذلك 

 مخصصات سفر الوفود الرياضية المشاركة في البطوالت الرسمية المعتمدة.

 الباب التاسع

 أحكـام عامـة

 (60مـادة )

يخضع االتحاد للرقابة المالية واإلدارية والفنية من قبل اللجنة األولمبية ويعمل في إطار السياسة العامة التي 

 تقررها.

ويتولى هذه المهمة الموظفون حسب اختصاصهم والذين تكلفهم اللجنة األولمبية لهذا الغرض، ولهؤالء 

والمكاتبات الخاصة باالتحاد للتحقق من تنفيذ الموظفين حق االطالع على جميع المستندات والسجالت 

 القانون والنظام األساسي وقرارات الجمعية العمومية لالتحاد.

 (61مـادة )

إذا تبين للجنة األولمبية أن انتخاب مجلس إدارة االتحاد قد وقع باطالً لمخالفته للنظام األساسي لالتحادات 

ة الحق في إلغاء نتائج هذه االنتخابات وإعادتها وفقاً للقانون الرياضية أو القانون فلرئيس اللجنة األولمبي

 خالل شهر على األكثر من تاريخ اإللغاء.

 (62مـادة )

لرئيس اللجنة األولمبية بقرار مسبب أن يقيل مجلس إدارة االتحاد وتعيين مجلس إدارة جديد بصفة مؤقتة 

 حكام هذه الالئحة وذلك في األحوال اآلتية:يتولى االختصاصات المقررة لمجلس إدارة االتحاد وفقاً أل

إذا ارتكب االتحاد مخالفة للقانون أو النظام األساسي لالتحادات الرياضية أو أي من اللوائح        أ(

 المعمول بها في االتحاد.

أو إذا فقد إذا لم ينعقد مجلس إدارة االتحاد لمدة ثالثة شهور متتالية بدون عذر تقبله اللجنة األولمبية   ب(

 النصاب القانوني لالنعقاد.



إذا أصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية لالتحاد غير كاٍف النعقادها انعقاداً صحيحاً أو َتعذر ألي     ج(

 سبٍب اكتمال نصابها القانوني

 .إذا لم تنعقد الجمعية العمومية لالتحاد عامين متتالين بدون عذر تقبله اللجنة األولمبية      د(

ويكون التعيين في هذه الحاالت لمدة ال تزيد على سنٍة واحدٍة تمتد إلى تاريخ اجتماع أول جمعيٍة عموميٍة 

عاديٍة تلي هذه المدة، وفيما عدا الحالتين المنصوص عليها في البندين )ج و د( فيجوز لرئيس اللجنة 

يٍة واحدٍة على أن يتضمن القرار الصادر األولمبية مد هذه المدة لمدٍد أخرى ال تزيد عن فترة دورٍة انتخاب

بالتعيين عدد أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس المجلس بما ال يزيد عن اثني عشر شخصا والمناصب الالزمة 

 في المجلس.

 (63مـادة )

على مجلس اإلدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية لالتحاد إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة في 

تعيينه بشهر على األقل وأن يعرض عليها تقريرا مفصال عن حالة االتحاد، وتنتخب الجمعية العمومية  قرار

مجلس اإلدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ اإلجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة في هذه 

 الالئحة.

 (64مـادة )

من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس اإلدارة القديم عن لرئيس اللجنة األولمبية أن يقرر حرمان        أ(

وقوع المخالفات التي أدت إلى تعيين مجلس إدارة مؤقت من الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة 

 االنتخابية القادمة.

ال يحق للرئيس أو أي عضو مجلس إدارٍة مستقيٍل أو تم إقالته الترشح لعضوية مجلس إدارة أي   ب(

اضي للدورة االنتخابية التالية إال بموافقة اللجنة األولمبية إذا ارتأت أن استقالته كان لها ما اتحاد ري

 يبررها.

 (65مـادة )

يحظر على مجلس إدارة االتحاد في حالة صدور قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت له وكذلك موظفيه 

 مجلس المؤقت.التصرف في أي شأن من شئون االتحاد بمجرد إبالغهم بقرار تعيين ال

وعليهم أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال االتحاد وسجالته ودفاتره، وعلى 

جميع الموظفين في االتحاد أن يحافظوا على مستنداته وأمواله حتى يتم تسليمها إلى المجلس المؤقت، وال 

 ذمتهم من مسئولية طبقاً ألحكام القانون والنظام.يخل قيامه بتسليم أموال االتحاد بما يكون قد ترتب في 

 (66مـادة )

يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد االنتهاء من جميع التسويات المالية الخاصة بالمشاركات 

 الخارجية المختلفة مع نهاية الدورة االنتخابية.



 (67مـادة )

بصفة مؤقتة لمدة ال تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار يجوز حل االتحاد إجباريا كما يجوز إغالقه إدارياً 

 من رئيس اللجنة األولمبية في الحاالت التالية:

 إذا ثبت عجز االتحاد عن تحقيق األغراض التي أُنِشئ من أجلها.    (1

 إذا تصرف االتحاد في أمواله في غير األوجه المحددة لها طبقا ألغراضه.    (2

 قاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين.إذا َتّعذر انع    (3

 إذا ارتكب االتحاد مخالفة ًجسيمة ًللقانون أو خالف النظام واآلداب.    (4

 إذا لم يقم مجلس اإلدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية خالل ستة أشهر من صدورها.    (5

لالتحاد بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد ويبلًغ رئيس اللجنة األولمبية قراره بالحل او الغلق المؤقت 

 لهذا الغرض باللجنة األولمبية وينشر في الجريدة الرسمية.

ولالتحاد ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل او الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خالل خمسة 

 عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعد حله كما يحظر على القائمين بإدارته وموظفيه مواصلة نشاط االتحاد أو ويحظر على أعضاء االتحاد 

التصرف في أمواله بمجرد علمهم بحله، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط االتحاد بعد نشر 

 قرار الحل في الجريدة الرسمية.

 (68مـادة )

مدة محددة ال تتجاوز ستة شهور وبأجر ويجب إذا َتَم حُل االتحاد يعين رئيس اللجنة األولمبية مصفيا له ل

على القائمين على إدارة االتحاد المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجالت الخاصة باالتحاد عند 

 طلبها.

ويحظر عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال االتحاد التصرف في أي شأن من شئون االتحاد إال بأمر 

 كتابي من المصفى.

 (69ادة )مـ

لرئيس اللجنة األولمبية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الجمعية العمومية لالتحاد أو مجلس إدارته ويكون 

 مخالفا للقانون أو النظام األساسي أو النظام العام أو اآلداب.

أقصاه ولالتحاد ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار رئيس اللجنة األولمبية أمام المحكمة المختصة في موعد 

 ستين يوما من تاريخ علمه أو إبالغه به.

 (70مـادة )

 يحظر على االتحاد االشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية او مخالفة القوانين.

 (71مـادة )



ال يجوز لالتحاد أن يقوم بإنشاء مباٍن أو مالعٍب أو صاالٍت أو غير ذلك من المنشآت إال بعد الحصول على 

 من اللجنة األولمبية حتى ولو كان بدعم خاص من الداخل او الخارج.موافقٍة كتابيٍة 

 (72مـادة )

 يحتفظ مجلس اإلدارة في مقر االتحاد بالسجالت والدفاتر التالية:

 سجل لقيد األعضاء وبياناتهم.    (1

سجل تدوين محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة على آن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر     (2

 ام.الع

 سجل تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.    (3

 سجل لقيد اإليرادات والمصروفات.    (4

 سجل لحساب البنك.    (5

 سجل لحساب السلف المستديمة.    (6

 سجل لقيد االشتراكات ورسوم القيد.    (7

االتحاد على أن يثبت في هذا سجل لقيد العقارات والمنقوالت وغيرها من العهد القديمة التي يملكها     (8

السجل وصف مختصر لكل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجود فيه واسم الشخص الذي 

 عهدته وصفته وعنوانه، كما يثبت في السجل أي تغيير يطرأ على حالتها.

لمجلس أن ينشئ ولمجلس اإلدارة إذا لزم األمر إضافة بيانات أخرى إلى النماذج المشار إليها، كما يجوز ل

 سجالت وقيود أخرى مما قد تتطلبه احتياجات العمل باالتحاد.

ويشترط قبل البدء في العمل بالسجالت والقيود المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة 

 وأن تختم بختم االتحاد ويجب إن تكون جميع السجالت والقيود والملفات مستوفاًة أوالً بأول.

 (73دة )مـا

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نصوص هذا النظام يتم الرجوع بشأنه إلى اللجنة األولمبية 

 للتفسير واإليضاح.
 



 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 (9)املرفق 
 

 قرار مجلس النواب ومرفقاته
 
 
 
 
 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي         
 اخلامسالفصل التشريعي 
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