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 م2021يناير  28التاريخ: 

 

 املوقـــر  صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
 رئيــس جملـس الشـورى                                   

 

 
 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

( 24بشأن المرسوم بقانون رقم )لجنة شؤون الشباب  يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير     

مكرًرا( إلى قانون الجمعيات واألندية االجتماعية  62بإضافة مادة جديدة برقم ) 2020لسنة 

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر 

 .1989( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

 

 ء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.برجا  

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،

 
 

 سبيكة خليفة الفضالة    
 رئيس جلنة شؤون الشباب            

 

 المرفقات:
 تقرير اللجنة.  -

 . خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 مذكرة بالرأي القانوني معدة من قبل سعادة المستشار عبد الموجود يوسف الشتلة.  -

بشأن تنظيم سجالت قيد األندية التي تتخذ شكل شركات  2020( لسنة 154قرار وزير شؤون الشباب والرياضة رقم ) -

 بابية الخاضعة إلشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة. تجارية والهيئات الرياضية والش

 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -



 

 

 

 3د 5ف /ل ش شص  511الرقـــم: 
م 1202 يناير  12التاريخ:   

 
 احملرتمة    / سبيكة خليفة الفضالة  السيدةسعادة  

 رئيس جلنة شؤون الشباب

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــم ــ  ل ـــــ ــ      ر ـــــ ــ  لـــــ ــ م يطيـــــ ــا    املرســـــ ــم   بقـــــ ــن  24رقـــــ  2020( لســـــ
ة ـــــــــرران(  لـــــــــ  قـــــــــا    ال    ـــــــــا   62بإضـــــــــا   ةـــــــــاد    يـــــــــ   بـــــــــرقم  

واأل  يـــــــ  اة ت اث ـــــــ  والتقا  ـــــــ  واليف مـــــــا  ال ا ـــــــ  ال اة ـــــــ    ة ـــــــ ا  
ــم  ــا    رقـــــ ــ م بقـــــ ــادر باملرســـــ ــ  ال ـــــ ــا  ال ا ـــــ ــ  وامللسســـــ ــراا والرياضـــــ الشـــــ

 .1989( لسن  21 
 

ــر  ــ اد  قريـــــــ ــتق و ثـــــــ ــتق ودراســـــــ ــا  ةناقشـــــــ ــ نن بر ـــــــ ــ  ق ةت ـــــــ  ابشـــــــ
ر ي ــــــم ل رضــــــق ث ــــــ  امل  ــــــا يــــــ ل ة ثــــــ   ق ــــــا     ــــــ   ســــــاب   ةــــــ  

  اري ق.
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى



ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 شؤون الشبابجلنة لخ

 العنوان
مكرراً( إلى قانون  62، بإضافة مادة جديدة برقم )2020( لسنة 24المرسوم بقانون رقم )

الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب 

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

 الفصل التشريعي الخامس – الثثدور االنعقاد العادي ال -م2021يناير  12 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 
 املناقشة

 الفصل التشريعي الخامس – لثثادور االنعقاد العادي ال - م2021يناير  19

 اجتماع واحـــد عدد االجتماعات

 === العرض على اجللسة

 اهلدف من االقرتاح

استكمال اإلجراءات الداعمة لالقتصاد الوطني من خالل التوجيه يهدف االقتراح بقانون إلى 

بجواز إنشاء أندية في شكل شركات وفقاً لقانون الشركات التجارية، مع جواز تغيير األندية 

بتحديدها قرار القائمة وتحويلها الى شركات تجارية وفقاُ للقواعد واإلجراءات التي يصدر 

 .من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء

  ومادتانديباجة  قرتاحمواد اال

رأي جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 والقانونية من الناحية الدستورية بقانون المرسومسالمة 

توصية اللجنة مبجلس 
 الشورى

 

مكرراً(  62بإضافة مادة جديدة برقم ) 2020لسنة ( 24على المرسوم بقانون رقم ) الموافقة

الى قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان 

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

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 لشبابشؤون ا ةـــلجن

 
 (1)املرفق 

 ةتقرير اللجن
 
 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي  
 اخلامسالفصل التشريعي 

 
 



 

1 

 

 م2021يناير  26 :التاريخ

 (3الرقم: )

 

 شؤون الشباب تقرير جلنة
 بإضافة مادة جديدة برقم  2020( لسنة 24املرسوم بقانون رقم )خبصوص 

ا( اىل قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية  62)
ً
واهليئات اخلاصة مكرر

العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون 
 1989( لسنة 21رقم )

 

 اخلامسالفصل التشريعي - الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة:
علي بن صالح الصالح رئيس مجلس  السيدصاحب المعالي كتاب  شؤون الشباباستلمت لجنة 

، والذي تم بموجبه م2021يناير  12( المؤرخ في 3د  5/ ف  ش شص ل  511م )ـرق الشورى

إضافة مادة جديدة برقم ب 2020( لسنة 24المرسوم بقانون رقم )تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

( الى قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في امكرر   62)

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

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم  ،1989

 عرضه على المجلس. 
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 اآلتي:في االجتماع  –آنف الذكر  –قانون ب المرسومتدارست اللجنة  (1)

 

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 م2021يناير  19 بعاالجتماع السا

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتت ا على الوثاتع المتعلقة بالمرستتتتتتوم بقانون موضتتتتتتوع الب    (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 . )مرفق(خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى  -

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 )مرفق(. يوسف الشتلة دعبد الموجومذكرة بالرأي القانوني معدة من قبل سعادة المستشار  -

بشأن تنظيم سجالت قيد  2020( لسنة 154قرار وزير شؤون الشباب والرياضة رقم ) -

األندية التي تتخذ شكل شركات تجارية وال يئات الرياضية والشبابية الخاضعة إلشراف 

 )مرفق(وزارة شؤون الشباب والرياضة. 

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر 

 املنصب االسم
 هيئة املستشارين القانونيني

 المستشار القانوني لشؤون اللجان عبدالموجود يوسف الشتلة .أ

 باح  قانوني  السيد علي نادر السلوم

 إدارة البحوث والدراسات
 مشرف ب وث منى العيد
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 إدارة شؤون اللجان

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا م مد

 اإلعالموإدارة العالقات 
 أخصاتي إعالم سما عبدالجليل عليالسيدة 

 

 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ا:ــثاني

قانون المرسوم بسالمة  إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى انت ت

 .والقانونية الدستورية تينمن الناحي
  

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثالثـــ

 
ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والب  ، واطلعت على قرار مجلس النواب 

اطلعت كما ومرفقاته بشأنه، وتم تبادل وج ات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني ل ا، 

لسالمة المرسوم بقانون من  ريعية والقانونية الذي جاء مؤكًداعلى رأي لجنة الشؤون التش

 وانت ت إلى ما يلي:الناحيتين الدستورية والقانونية 

على إضافة مادة  فضال عن الديباجة، من مادتين، نصت المادة األولى يتألف المرسوم بقانون

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية وال يئات الخاصة  إلى( امكررً  62جديدة برقم )

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

في شكل شركات رياضية ، إنشاء أندية االستثناء من أحكامه جيز على سبيل، ت  1989لسنة 

، على 2001( لسنة 21تجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )لقانون الشركات ال اتجارية ِوْفقً 

أن يتم قْيد ها في السجل المعد لذلك بال يئة اإلدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير 

 المختص. 
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للقواعد واإلجراءات  القانوني إلى شركات تجارية ِوْفقً كما ت جيز لألندية القاتمة تغيير كيان ا ا

 ا قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.التي يصدر بت ديده

الوزير المختص بالتنسيع مع الوزير المعنِي بشئون التجارة قراراً بت ديد شكل على أن ي صدر 

الشركات التي يجوز لألندية اتِّخاذها، والقواعد المنظِّمة لعمل ا بما في ذلك قواعد العمل الفني 

 وذلك كله بما ال يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية. واإلداري وآلية الرقابة علي ا،

 وجاءت المادة الثانية تنفيذية.

 

 مملكة الب رين اتخذت التي استكمال حزمة التشريعات االقتصادية ا إلى يهدف المرسوم بقانون

في  الرياضي واالستثماري في القطاع قتصادي بإجراءات سريعة وعاجلة لمواكبة التطور اال

القتصاد كثير من دول العالم الجادة  ايً رتيس اكً رِ    ي أصب ت فيه صناعة الرياضة م  الوقت الذ

 في بناء صناعة رياضية متقدمة.

ينة بمبالغ ضخمة تجاوزت ال دود دِ رة والم  عسِ معالجة حالة األندية الرياضية الم  كما ي دف إلى 

إلدارة احترافية وفع نظم ال وكمة المعمول اآلمنة وتعدت قدرت ا على السداد، وإخضاع األندية 

 ب ا في الشركات التجارية والقطاع المصرفي.

اللجنة توافق ا مع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي  ؤكد، تومن الناحية الدستورية

، فيما بين 2020يوليو  13انت ى إلى السالمة الدستورية للمرسوم بقانون، إذ أنه صدر بتاريخ 

دوري االنعقاد الثاني والثال  من الفصل التشريعي الخامس وتم عرضه على مجلس الشورى 

لشروطه الشكلية  مستوفيًا( من الدستور و38 لنص المادة )خالل المدة القانونية، اعماالً 

 والموضوعية.

 

تجاوز في مف ومه حدود  ومن الناحية القانونية والموضوعية، ترى اللجنة أن القطاع الرياضي

الرياضة وهيئات ا المعنية بالمجال الرياضي، ليصبح من القطاعات المشاركة في التنمية 
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مملكة الب رين من ارتقاء للرياضة في كافة المجاالت، للوصول  هتش د االقتصادية، في ظل ما

 إلى أن تصبح مملكة الب رين عاصمة للرياضة.

 

مع نصوص  االمرسوم بقانون المعروض، متناسبً مكرراً( المضاف ب 62وقد جاء نص المادة )

ن الشباب قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية وال يئات الخاصة العاملة في ميدا

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

فقد فتح المجال إلنشاء األندية الرياضية ابتداًء في شكل شركات تجارية، كما أجاز لألندية القاتمة 

للقواعد واإلجراءات التي يصدر بت ديدها قرار  القانوني إلى شركات تجارية ِوْفقً تغيير كيان ا ا

 من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. 

ول ذا النص المضاف أهمية بالغة في تطوير قطاع الرياضة في مملكة الب رين، فضالً عن 

المردود االقتصادي اإليجابي على المستوى الوطني، باإلضافة إلى أن إصدار تشريع في هذا 

لالستثمار في مجال صناعة الرياضة سعيًا إلى جذب المستثمرين إلى هذا  اتشجيعً  عد  األمر ي  

  الب رين. القطاع وإبرازه بجانب القطاعات االقتصادية األخرى في مملكة

 :اآلتيةقع فضالً عما سبع، األهداف وترى اللجنة أن النص الم ضاف ي  

تنمية صناعة الرياضة وفتح آفاقٍ جديدة لألندية ب دف االستفادة من الدعم المقدم من صندوق  -1

وفرص العمل العمل )تمكين( والبنوك التجارية، باإلضافة إلى توفير الفرص االستثمارية 

ا يدعم االقتصاد الوطني ويؤدي إلى تطوير القطاع ا لرياضي في القطاع الخاص، ِممَّ

 ة.ية والفنيومنظومته اإلدار

يكون وتعزيز احترافيت ا، و واألندية الرياضية في مملكة الب رين ةتطوير الرياضيساهم في  -2

 ستقطاب الرعاة.داعًما ال

لى شركات هو إلن يكون ل ذا النص تأثير سلبي على األندية القاتمة، إذ أن ت ويل األندية  -3

تقرر أمر اختياري ليس به أي إجبار أو إلزام، خاصةً أن الجمعية العمومية لألندية هي التي 

 بقرار من الوزير المختص.م ددة عملية الت ويل، وفع ضوابط ومعايير 
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رة والمدينة بمبالغ ضخمة تجاوزت ال دود اآلمنة، عن عسِ الن وض باألندية الرياضية الم   -4

دارة احترافية وفع نظم ال وكمة المعمول ب ا في الشركات التجارية طريع إخضاع ا إل

 والقطاع المصرفي.

ت ويل األندية الوطنية إلى شركات تجارية يس م في االرتقاء بقطاع األندية وابتكار  -5

 .المبادرات ال يوية التي تعزز مخرجات الرياضة الب رينية

ء أندية في شكل شركات بمنح فرصة إنشاي عزز االتجاه المتنامي ن و الصناعة الرياضية،  -6

لقانون الشركات التجارية من أجل مواصلة صناعة الرياضة وت ويل مملكة  اتجارية وفقً 

، فقد أض ى العالم يعتمد على صناعة الرياضة ب رين إلى عاصمة للشباب والرياضةال

والموارد المالية  ناتج الم ليوعلى أثرها المباشر والملموس في المجال االقتصادي بزيادة ال

 دولة، وفي المجال االجتماعي ألن ا ت د من معدالت البطالة.  لل

، باعتبار أن تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما يؤكد المرسوم بقانون على

كرته من االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن االحتراف ت فِ ن ب ع  النص المعروض 

اللجنة، وقد ارتأت  في اجتماعالرياضي، وهو ما أكده سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة 

وزارة شؤون الشباب والرياضة أو وضعه األنسب في القانون المتعلع باألندية وال يئات 

لمنظومة التشريعات  م بقانون المعروض، دعًمابه المرسوالرياضية، وعلى ذلك فقد صدر 

الرياضية التي انت جت ا مملكة الب رين، المتمثلة في إقرار قانون االحتراف الرياضي، وصدور 

 قانونالمتضمن إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام ال 2020( لسنة 92المرسوم رقم )

 الب رين لتسوية وفض إنشاء مركز اقتراحوالمتعلع باألندية الرياضية إلى مجلس النواب، 

تنظيم أنشطة المراكز واالكاديميات الرياضية وغيرها، فضالً اقتراح المنازعات الرياضية، و

 عن صدور العديد من  القرارات اإلدارية والتنظيمية بشأن التشريعات الرياضية.

 

، الرياضة والترفيه الرياضيه اللجنة وت شيد بالدور الراتد للسلطة التنفيذية  في صناعة وِ ن  ت  و

ح مملكة الب رين في وضع استراتيجية وطنية للرياضة، ووضع خطة عمل لتصب المتمثل
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للدراسات والب وث العلمية الرياضية، مع  السياحة العالجية الرياضية ومقرً ل امركزا ً اقليميً 

وفير برامج عن طريع ت ،اعتماد عدد من البرامج الرياضية التي تس م في تطوير الرياضة

الرياضة والترفيه التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حٍد سواء، ووضع األسس 

ة للخصخصة الرياضية، وت ويل األندية التنافسية لشركات رب ية، وتوفير مساعدة مالية ليمالس

الذي  ضية الم مة، وتوفير التفرغ الريام دودة لألفراد، الذين يتم اختيارهم لألحداث الرياضي

يس م في التفوق الرياضي، وت ديد وتعزيز األشخاص الذين لدي م مستوى عال من الموهبة، 

 .من خالل إنشاء معاهد رياضية وطنية للمسارات الرياضية المتنوعة

 

اقت ام القطاع الخاص  ه  ام  و  انت جت ن جاً ق  العالم وعلى صعيد الدول المقارنة فإن العديد من دول 

لمجال الرياضة، إذ أن قطاع الرياضة تجاوز في مف ومه حدود الرياضة وهيئات ا المعنية 

والمشرعة للرياضة، وغدا أحد أهداف ا تقديم منتج رياضي متميز، أو طرح خدمات تلبي 

صناعة  احتياجات الناس كصناعة األحداث الرياضية أو مشاهدت ا أو المشاركة في ا، إضافة إلى

  ....المرتبطة ب ا السلع الرياضية نفس ا وصناعة مبيعات ا، أو صناعة الخدمات

 

سالمة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفع اللجنة بناء على ما تقدم، ترى 

 عليه. بالموافقةمع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي 

 

ا: اختيار مقرري املوضوع ـعراب
ً
 األصلي واالحتياطي:ـ

 
( من الالت ة الداخلية لمجلس الشتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل 39)إعماالً لنص المادة      

 من:

ا أصليــــ ا.    المحمودعلي  ذ نــوارااألستـادة ـــسع .1  مقرر 

ا احتياطيـ ا.   ة نانسي دينا إيلي خضورياذـسعادة األست .2  مقرر 



ا: توصية اللجنة:
ً
 خامســ

 
في ضوو م  د ر م  م  قداتوودا أ د  من   م  م م   قدم رم لووس   بقلوو ، مإد  لل فةل     قس      

 ت صي مبد ي ي:

مكرراً(  62جديدة برقم )بإضافة مادة  2020( لسنة 24المرسوم بقانون رقم )ع ى    ب  فإس  -

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

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

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،

 

 
    

 سبيكة خليفة الفضالة                                    خضوري نانسي دينا إيلي      
 رئيس اللجنة                                                    نائب رئيس اللجنة        

 



 

 

  

 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 
 

 (2)املرفق 
 عرض املرسوم بقانونخطاب 

 على جملس الشورى 
 
 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي        
 اخلامسالفصل التشريعي 



۱۹ یولیو ۲۰۲۰م 

۳۷۰ و د ر و





 

 

   

 مملكة البحرين

 الشورىمجلس 

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 (3)املرفق 
 جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي 

 
 
 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي         
 اخلامسالفصل التشريعي 
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  م2021يناير  14: التاريخ

 

 

 سعادة الأستاذة / سبيكة خليفة الفضالة    الموقرة

 رئيــس لجنــة شؤون الشباب     

 

 ( إلىامكرر   62برقم ) بإضافة مادة جديدة، 2020( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )الالموضوع: 

العاملة في ميدان الشباب  قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة

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

 

 

 تحية طيبة وبعد،
 

ضمن ، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021يناير  12بتاريخ      

، 2020( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )ال من، نسخة (3د  5ف ص ل ت ق /  512( كتابه رقم

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية  ( إلىامكرر   62برقم ) مادة جديدة بإضافة

الصادر بالمرسوم  العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والهيئات الخاصة

ه وإبداء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشت ،1989( لسنة 21رقم )بقانون 

 الشباب.شؤون المالحظات عليه للجنة 
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بع اس     ال، عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م2021يناير  13وبتاريخ      

كما ناقشؤؤؤت  النواب بشؤؤؤ،نه،، وقرار مجلس المذكور مرسؤؤؤوق بقانونالحيث اطلعت على  ،عش   ر

 .الرأي القانوني المعد من قبل المستشار القانوني للجنة

 

لمبادئ وأحكاق  مرسؤؤؤؤؤؤؤوق بقانونالإلى عدق مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 الدستور.

 

 رأي اللجنة:

 62برقم ) مادة جديدة بإضافة، 2020( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )ال ترى اللجنة سالمة     

صة ( إلىامكرر   العاملة في ميدان  قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا

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

 والقانونية. الدستورية تينالناحي

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                        

 رئيس لجنة 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      سبيكة الفضالة تاذة / سعادة األس

 شبابلجنة شؤون الرئيس 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني

 مكرراً( إلى 62بإضافة مادة جديدة برقم )، 2020( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )بخصوص ال

العاملة في ميدان الشباب  والثقافية والهيئات الخاصةقانون الجمعيات واألندية االجتماعية 

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

 

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

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                

 المستشار القانوني                                                              

 شبابلجنة شؤون الل                                                                
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 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني 

 مكرراً( إلى 62بإضافة مادة جديدة برقم )، 2020( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )بخصوص ال

العاملة في ميدان الشباب  قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة

 .1989نة ( لس21الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) والرياضة والمؤسسات الخاصة

 

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

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات وعلى  لمجلس الشورى وتعديالته،

بقانون رقم مرسوم الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بال

قانون محل الرأي، تبين المرسوم ب وعلى، والقرارات المتعلقه به وتعديالته 1989( لسنة 21)

 تي:األ

 

إضافة مادة  األولى على ت المادةنصادتين، م منفضال عن الديباجة،  يتألف المرسوم بقانون

إنشاء أندية في شكل شركات تجارية ِوْفقاً ، على سبيل االستثناءز يجت   مكرراً( 62جديدة برقم )

، على أن يتم قْيد ها في 2001( لسنة 21لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 السجل المعد لذلك بالهيئة اإلدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص. 

شركات تجارية ِوْفقاً للقواعد واإلجراءات التي تغيير كيانها القانوني إلى القائمة  ز لألنديةيجت  كما 

 يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعِني بشئون التجارة قراراً بتحديد شكل على أن ي صدر 

مة لعملها ب ما في ذلك قواعد العمل الفني الشركات التي يجوز لألندية ات ِخاذها، والقواعد المنظ ِ

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

 .ة تنفيذيةثانيالمادة الوجاءت 

 

استكمال االجراءات الداعمة لالقتصاد الوطني عن طريق التوجيه إلى يهدف المرسوم بقانون، 

 ، ِوْفقاً لقانون الشركات التجاريةبجواز انشاء أندية في شكل شركات تجارية 

تعمل في مجال  إلى شركات تجارية لألندية القائمة بتحويلها القانوني الشكلتغيير مع جواز

مختص بعد موافقة ِوْفقاً للقواعد واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ال الرياضة

 ، مجلس الوزراء



 

3 
 

ً صناعة الرياضة محركفيه أصبحت  الذي في العصر الحاضروذلك  ً رئيس ا القتصاد كثير من  يا

دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة، وإيجاد فرص عمل وفرص تجارية وحلول 

 .اقتصادية متعددة، من شأنها أن تؤدي إلى توفير أسلوب حياة أكثر صحة ورفاهية

 

شركات حويلها إلى بت الرتقاء بقطاع األندية ل، وتعزيز االتجاه المتنامي نحو الصناعة الرياضيةول

تحويل مملكة لو نية،بتكار المبادرات الحيوية التي تعزز مخرجات الرياضة البحريال ،تجارية

 مستقبل القريب.عاصمة للشباب والرياضة في الإلى البحرين 

 

 - لثور اإلنعقاد السنوى العادي الثامن د الرابعة عشرة فى جلسته وقد وافق مجلس النواب

على المرسوم بقانون،  2021اير ين 5 المنعقدة في يوم الثالثاء الموافق -الفصل التشريعى الخامس 

     ( من الدستور.81وقرر إحالته إلى مجلس الشورى استناداً لنص المادة )

 

وإلبداء الرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون محل الرأي، نورد النصوص الدستورية 

 -على النحو األتي : أي القانونيالصلة به، نتبعها بالروالقانونية ذات 

 

                                                                                     ذات الصلة : والقانونية أوالً : النصوص الدستورية 

 

والتراحم صلة وثقى بين العدل أساس الحكم، والتعاون " ( من الدستور على أن:4تنص المادة )

، والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص المواطنين

 "بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

 

األسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين  -أ"  ( من الدستور على أن:أ فقرة 5نص المادة )ت

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

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

 "خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .  والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة
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االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية،  -أ" ن : فقرة  أ( منه على أ 10)مادة تنص الو

وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية االقتصادية وفقا لخطة 

 "مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

  

السلطة التشريعية يتوالها الملك  -ب"  ـب( من الدستور على أن :فقرة  32تنص المادة )و

والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، 

 وباسمه تصدر األحكام القضائية، وذلك كله وفقا ألحكام الدستور."

 

والممثل األسمى ، الملك رأس الدولة -" أ أ( من الدستور على أن :ـ فقرة  33تنص المادة )كما 

  " ، ورمز الوحدة الوطنية.وهو الحامي األمين للدين والوطن ،لها، ذاته مصونة ال ت مس

 

" إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس  ( من الدستور على أنه :38تنص المادة )و

ال الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير 

تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون 

 . مخالفة للدستور

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهرمن تاريخ 

الجديدين في صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين 

حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة 

إلى إصدار قرار بذلك .  وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون 

". 

 

 والثقافية والهيئات الخاصةقانون الجمعيات واألندية االجتماعية مكرراً( من  62تنص المادة )و

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

 على أنه: 2020( لسنة 24مرسوم بقانون رقم )، المضافة بال1989لسنة 

الشركات استثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية ِوْفقاً لقانون " 

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

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

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

 الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
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ويُصِدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعنِي بشئون التجارة قراراً بتحديد شكل الشركات 

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

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

 

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة55( من المرسوم بقانون رقم )121وتنص المادة )

 الشورى على أن:

( من الدستور، 38" يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق ألحكام المادة )

مجلس النواب، إلى اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها، ويكون لها في وتحال إليه من رئيس 

 المجلس وفي اللجان األولوية على أية أعمال أخرى."

 

 على أن: ه( من122وتنص المادة )

ً ألحكام "  ال يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسـوم بقانـون صادر طبقا

 ."( من الدستور38)   المادة

 

 على أن: ه( من123وتنص المادة )

تسرى بشأن المراسيم بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص " 

  .عليها فى هذه الالئحة . ويصوت المجلس على هـذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض

ر هذا القرار ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ، وينش

 "فى الجريدة الرسمية.

 

 ثانياً : الرأى القانونى :

 

 62بإضافة مادة جديدة برقم ) 2020( لسنة 24أصدر جاللة الملك المفدى المرسوم بقانون رقم )

العاملة في ميدان  قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة مكرراً( إلى

، وذلك 1989( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ،والمؤسسات الخاصةالشباب والرياضة 

، فيما بين دوري االنعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس، 2020يوليو  13بتاريخ 

 ( من الدستور.38عماًل بنص المادة )
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الشورى النص على أنه إذا حدث حال غياب مجلسي  ( من الدستور38تضمنت المادة )حيث 

والنواب، سواًء كان فيما بين أدوار االنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب اإلسراع في 

اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين التى تكون لها قوة 

المجلسان  القانون، وأوجب عرضها على كل من المجلسين خالل شهر من تاريخ صدروها إذا كان

قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل 

تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من  بقوانين والقاعدة المقررة أن هذه المراسيمالتشريعي، 

تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، فإذا لم ت عرض زال ما كان لها من قوة القانون 

بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا ع رضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة 

 القانون.

 

 مكرراً( إلى 62بإضافة مادة جديدة برقم ) ،2020لسنة ( 24مرسوم بقانون رقم )الوالثابت أن 

العاملة في ميدان الشباب  قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة

ر استناداً صد ،1989( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) والرياضة والمؤسسات الخاصة

 لشروطها الشكلية والموضوعية.، ومستوفياً ( من الدستور38نص المادة )ل

 

لجئة إلصدار المرس كما أن راعى فيها السلطة التقديرية ي  المعروض ن وم بقانوحالة الضرورة الم 

محلها بشأن تقدير توافر حالة ما يوجب اإلسراع في اتخاذ  يعادةً ما تكون ف يلإلرادة الملكية الت

 .الملك إصدار مراسيم بقوانين لها قوة القانونيجوز فيها لجاللة ي تدابير ال تحتمل التأخير والت

 

عمالً بنص المادة  االقتصاد البحريني دعمحالة تستوجب تضافر جميع مؤسسات الدولة ل كما أنها

التنمية  بهدف تحقيق لنشاط العام والنشاط الخاصالتعاون العادل بين اب ،فقرة أ ( من الدستور 10)

نشاء أندية في شكل إل ، وذلك بفتح المجالحدود القانونفي لخطة مرسومة و االقتصادية وفقا

، 2001( لسنة 21شركات تجارية ِوْفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

على أن يتم قْيُدها في السجل المعد لذلك بالهيئة اإلدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير 

  .المختص

تعمل في مجال  إلى شركات تجارية لألندية القائمة بتحويلها القانوني الشكلتغيير مع إجازة 

ِوْفقاً للقواعد واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة  الرياضة

 ،مجلس الوزراء
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أن تشجيع صناعة الرياضة بوضع النص القانوني الموجب  ،كذلك مبررات االستعجالمن و

للتخصيص، ي عد استكماالً لحزمة التشريعات االقتصادية التي انتهجت مملكة البحرين اتخاذها 

بإجراءات سريعة وعاجلة لمواكبة التطور االقتصادي الكبير في مجال االستثمار الرياضي، 

 19فيروس كورونا المستجد )انتشار لناجمة عن ااآلثار السلبية  وبصفة خاصة في ظل مواجهة

- COVID )دعم صناعة الرياضة بهدف تشجيع االستثمار في المجال الرياضي، وهو أسلوب ل

 .تأسيس صناعة رياضية محلية واقتحام األسواق العالميةول

 

 قرار وزير شئون الشباب والرياضة، 2020يوليو  21بتاريخ  إلى أنه قد صدر ،تجدر اإلشارةو

 التي تتخذ شننننكل شننننركات تجارية بشننننأن تنظيم سننننجالت قْيد األندية 2020( لسنننننة 154رقم )

، حيث أنشننأ وزارة شننئون الشننباب والرياضننة والهيئات الرياضننية والشننبابية الخاضننعة إلشننراف

بموجبه سنننجالت لقيد األنظمة األسننناسنننية لألندية والهيئات الرياضنننية والهيئات الشنننبابية، وأورد 

 )مرفق(.ا بكيفية حفظها وأرشفتها القرار أحكامً 

 

حدود الرياضة وهيئاتها المعنية والمشرعة تجاوز في مفهومه  فالثابت أن المجال الرياضي

ة، ليصبح بجانب ذلك من ضمن المجاالت المشاركة في التنمية االقتصادية بشكل بارز للرياض

ى توفير أسلوب حياة من خالل إيجاد فرص عمل وتوفير فرص تجارية من شأنها أن تؤدي إل

صحية على درجة عالية من الرفاهية، وقد جاء المرسوم بقانون لتحقيق هذا الهدف، في ظل ما 

تشهدة المملكة من ارتقاء للرياضة في كافة المجاالت، للوصول إلى أن تصبح مملكة البحرين 

 عاصمة للرياضة.

  

ليقرر ُجزًء من المبادرات التي تقدمها الحكومة الموقرة في فترة عصيبة  جاء المرسوم بقانون كما

 لتنشيط االقتصاد الوطني في مجال جديد يتمثل في صناعة الرياضة.

وحيث راعى المرسوم بقانون محل الرأي، النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر ومن ثم 

، ولباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، ( من الدستور38فقد صدر مستوفياً لشروط المادة )

 ووفقاً لصريح القانون.

قانون الجمعيات واألندية متناسباً وغير متعارض مع نصوص مكرراً(  62)نص المادة كما جاء 

 ،العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة

وتعديالته، فقط فتح المجال إلنشاء األندية  1989( لسنة 21) الصادر بالمرسوم بقانون رقم

الرياضية في شكل شركات تجارية، على سبيل االستثناء مع بقاء األصل العام الوارد بالقانون 
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ً للقواعد القائمة  لألنديةعلى حاله، وكذلك أجاز  تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية ِوْفقا

 . تحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراءواإلجراءات التي يصدر ب

ولهذا النص المضاف أهمية بالغة في تطوير قطاع الرياضة في مملكة البحرين، فضالً عن 

المردود االقتصادي اإليجابي على المستوى الوطني، باإلضافة إلى أن إصدار تشريع في هذا 

الرياضة سعيًا إلى جذب المستثمرين إلى هذا المجال  األمر يعد تشجيع لالستثمار في مجال صناعة

 وإبرازه بجانب القطاعات االقتصادية األخرى في المملكة.

ً قوامه   انتهجتفإن العديد من الدول  وعلى صعيد الدول المقارنة اقتحام القطاع الخاص نهجا

وهيئاتها المعنية حدود الرياضة في مفهومه تجاوز ، صناعة الرياضةلمجال الرياضة، إذ أن 

خدمات تلبي احتياجات  طرح، أو متميز منتج رياضي تقديموغدا أحد أهدافها للرياضة،  والمشرعة

الناس كصناعة األحداث الرياضية أو مشاهدتها أو المشاركة فيها، إضافة إلى صناعة السلع 

  .الرياضية نفسها وصناعة مبيعاتها، أو صناعة الخدمات.. وغيرها

القتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء  يالمحرك الرئيسأصبحت صناعة الرياضة  إذ أن

صناعة رياضية متقدمة، وإيجاد فرص عمل وفرص تجارية وحلول اقتصادية متعددة، من شأنها 

 .أن تؤدي إلى توفير أسلوب حياة أكثر صحة ورفاهية

 

  

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

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                  علي نادر السلوم                  

 المستشار القانوني                                                          لباحث القانونيا                  

 .شبابالشؤون لجنة ل                       .                             شبابال شؤون لجنةل               

 

 



 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 

 (5)املرفق 
( لسنة 154قرار وزير شؤون الشباب والرايضة رقم )

بشأن تنظيم سجالت قيد األندية اليت تتخذ  2020
شكل شركات جتارية واهليئات الرايضية والشبابية 

 اخلاضعة إلشراف الوزارة
 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي         
 اخلامسالفصل التشريعي 



 زارة شئون الشباب والرياضةو

  وزير شئون الشباب والرياضةقرار 

 2020( لسنة 154رقم )

 بشأن تنظيم سجالت قْيد األندية التي تتخذ شكل شركات تجارية

 والهيئات الرياضية والشبابية الخاضعة إلشراف

 وزارة شئون الشباب والرياضة

 وزير شئون الشباب والرياضة:

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

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

 وعلى الالئحة النموذجية للنظام األساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة إلشراف وزارة شئون الشباب

لة بالقرار رقم )2018( لسنة 2والرياضة، الصادرة بالقرار رقم )  ،2019( لسنة 18، المعدَّ

 قرر اآلتي:

 المادة األولى

ُتنشأ بإدارة الشئون القانونية والتراخيص بوزارة شئون الشباب والرياضة ثالثة سجالت لقْيد األنظمة 

 األساسية، على النحو اآلتي:

 تتخذ شكل شركات تجارية.سجل لألندية التي     -1

 سجل للهيئات الرياضية.    -2

 سجل للهيئات الشبابية.    -3

 المادة الثانية

ِجل، وذلك بعد الموافقة على تسجيل أيٍّ من الهيئات المشار إليها في المادة  ن رقم القيد وتاريخه في السِّ يدوَّ

 السابقة.

 المادة الثالثة

ِجل بعد نْشر التسج ن في السِّ  يل في الجريدة الرسمية، البيانات اآلتية:تدوَّ

 عدد وتاريخ الجريدة الرسمية الذي ُنِشر به التسجيل وملخص النظام األساسي ورقم القْيد.    -1

 ملخص النظام األساسي المتضمِّن االسم والشعار وعنوان المقر واألهداف ووسائل تحقيقها.    -2

 األساسي، وتاريخ نْشِرها في الجريدة الرسمية.أية تعديالت ُتجَرى على النظام     -3

وتاريخ نْشِرها في الجريدة  –إْن ُوِجدت  –قرارات اإلدماج أو الَحلِّ أو تكوين فروع جديدة     -4

 الرسمية.

 المادة الرابعة



ويتعيَّن  تحتفظ إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالسجالت المشار إليها، وُيحَظر التخلُّص منها أو إتالفها.

على اإلدارة المذكورة إنشاء أرشيف إلكتروني لهذه السجالت، يتضمن كافة المحتويات المشار إليها في 

 المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، على أْن يتم تحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.

 المادة الخامسة

م أوراقه ترقيماً متسلسالً، ويؤشَّر على غالفه ُتحَفظ كافة البيانات والمستندات األخرى في ملف خاص وُتَرقَّ 

 بمحتوياته.

 المادة السادسة

على الوكيل المساعد للرقابة والتراخيص تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره وُينَشر في الجريدة 

 الرسمية.

 وزير شئون الشباب والرياضة

 أيمن بن توفيق المؤيد

 هـ1441ذي القعدة  30صدر بتاريخ: 

 م2020يوليو  21الموافق: 
 



 

   

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 شؤون الشباب ةـــلجن

 

 (6)املرفق 
 

 قرار جملس النواب ومرفقاته
 

 
 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي         
 اخلامسالتشريعي الفصل التشريعي 
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