املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين خبصوص قرار جملس النواب حول
قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون
بإصدار قانون املرور ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )02لسنة 0222م ،ومشروع قانون بتعديل
قانون املرور الصادر باملرسوم بقانون رقم ()9
لسنة 9999م "بإضافة مادة جديدة برقم (19
مكررا)"( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانون
بشأن حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء
واملناطق السكنية( ،املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب).
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التاريخ  21 :مايو 1122م

التقرير السادس والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
حول قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى خبصوص
مشروع قانون بإصدار قانون املرور ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )11لسنة
1112م،ومشروع قانون بتعديل قانون املرور الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )9لسنة 2999م (بإضافة مادة جديدة برقم ( 22مكررا) (املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب ) ،ومشروع قانون بشأن حظر
إيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق السكنية (املعد يف ضوء االقتراح بقانون
املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/189ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف  6مايو
4194م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار جملس النواب بشأن
قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بإصدار قانون املرور ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )11لسنة 1112م،ومشروع قانون بتعديل قانون املرور الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )9لسنة 2999م (بإضافة مادة جديدة برقم ( 22مكررا)
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(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب ) ،ومشروع قانون بشأن حظر
إيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق السكنية (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم
من جملس النواب) ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي
اللجنة بشأنه.
أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2ناقشت اللجنة قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأأن مشأروع
القانون املذكور يف اجتماعها اخلامس والعشرين املنعقد بتاريخ  99مايو 4194م.
( )1اطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)
( )3اطلعت اللجنة على نصوص مشروعات القوانني موضوع الدراسة( .مرفق)
( )2وبدعوة من اللجنة ،شارك يف االجتماع:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر: .2الشيخ ناصر بن عبدالرمحن آل خليفة مدير عام اإلدارة العامة للمرور.
 .1الرائـد أسـامة حبــر

القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة املرورية.

 .3النقيب حممد يونس اهلرمي

من إدارة الشؤون القانونية.

 .2املالزم أول خالد مبارك بوقيس

القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون
القانونية لإلدارة العامة للمرور.

 .5السيد وليد الطويل

املستشار القانوين.
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 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـة،املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سأر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.ثانيـــــًا :رأي وزارة الداخلية:
توافق رأي ممثلو وزارة الداخلية مع التوصية اليت انتهت إليها اللجنة.
ثالثــــــًا :رأي اللجنــة:
ناقشت اللجنة مشروعات القوانني موضوع الدراسة والبحث ،واستعرضأت قأرار
جملس النواب بشأنه والقاضي بتمسكه بقراره السابق بشأن املأادتني ( 41املسأتحدةة)
و( 46 – 42بعد إعادة الترقيم) ،واملوافقة على ما انتهى إليه جملس الشورى فيما عأدا
ذلك ،وتبودلت وجهات النظر بني أصحاب السعادة أعضأاء اللجنأة ،وممثلأي وزارة
الداخلية ،واملستشار القانوين للجنة ،وانتهت باألغلبية إىل التوصية باملوافقة على قرار جملس
النواب.
رابعــــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 31من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .2سعادة األستـاذ أمحد إبراهيم هبزاد

مقررًا أصليــــًا.

 .1سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان

مقررًا احتياطيـًا.
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خامســـًا توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أةناء دراسة مشروعات القأوانني،
فإن اللجنة توصي باملوافقة على قرار جملس النواب بالتمسك بقراره السـابق بشـأن
املادتني ( 11املستحدثة) و( 12 – 15بعد إعادة الترقيم) ،واملوافقة على ما انتـهى
إليه جملس الشورى فيما عدا ذلك من مشروع قانون بإصدار قانون املرور ،املرافـق
للمرسوم امللكي رقم ( )11لسنة 1112م،ومشروع قانون بتعديل قـانون املـرور
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )9لسنة 2999م (بإضافة مادة جديـدة بـرقم (22
مكررا) (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب ) ،ومشروع قـانون
بشأن حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق السكنية (املعد يف ضـوء االقتـراح
بقانون املقدم من جملس النواب).

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالد بن خليفة آل خليفة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون املرور
نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس الشورى

 قرر اجمللس حذف املادة ،وذلكلألسباب التالية:
 .9لوجود شبهة عدم الدستورية
فيها.
 .4أن نص املادة ( )41املستحدةة
تتعارض مع املعايري الدولية
حلقوق اإلنسان  ،وال تستقيم
مع التزامات مملكة البحرين
الدولية يف هذا الشأن.
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نصوص املواد

قرار جملس النواب

كما أقرهتا اللجنة

مادة (( – )11مادة مستحدثة)

مادة (( – )11مادة مستحدثة)

نظرًا إىل أن مشروع قانون املرور  -قررت اللجنة املوافقة على قرار
جاء ليحل حمل قانون املرور احلايل ،جملس النواب.
وذلك ملا فيه مأن توافأق مأع
املتطلبات املتغرية ،ونظرًا إلحالأة
املشروع بقأانون الثأاين الأذي
يتضمن مادة واحدة فقط فضأالً
عن الديباجة واملادة التنفيذية ،فقد
ارتأت اللجنة مراعاة ما يسأتهدفه
املشروع بقانون الثاين يف توصياهتا،

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

قرار جملس الشورى

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 .3أن نص املادة املستحدةة يتناىف وذلك بإضافة فحوى املادة كمادة
مع حقوق اإلنسان حبس مستحدةة تأخذ ترتيأ املأادة
املعاهدات واالتفاقيات اخلاصة ( ،)41ويكون نصها على النحأو
حبقوق اإلنسان واليت وقعت الوارد أدناه.
وعلى ذلك يكون نص املادة
عليها مملكة البحرين وأصبحت وعلى ذلك يكون نص املادة املستحدثة:
نافذة ،ومن جان آخر سيكون املستحدثة:
مع عدم اإلخالل بالشروط
لتطبيق مثل هذا النص مع عدم اإلخالل بالشروط الواجب توافرها يف املادة
املستحدث أةر سليب على الواجب توافرها يف املادة السابقة ،ال جيوز لألجانب
التعامل باملثل مع الدول األخرى السابقة ،ال جيوز لألجانب املقيمني يف مملكة البحرين ،من
واليت ترتبط مع مملكة البحرين املقيمني يف مملكة البحرين ،من غري مواطين دول جملس التعاون
مبعاهدات واتفاقيات ةنائية أو غري مواطين دول جملس التعاون اخلليجي ،احلصول على رخصة
مجاعية للتعاون ،ولتمتع رعاياها اخلليجي ،احلصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إال إذا
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس الشورى

قرار جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

باحلقوق واحلريات األساسية قيادة أو قيادة مركبة آلية إال إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك،
املتعارف عليها دولياً ومنها حق كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك ،وحتدد الالئحة التنفيذية طبيعة
الرفاهية والتمتع حبرية التنقل وحتدد الالئحة التنفيذية طبيعة األعمال األخرى اليت متنح
دون قيد أو شرط.
األعمال األخرى اليت متنح مبوجبها رخص القيادة لألجانب
مبوجبها رخص القيادة لألجانب أو يسمح هلم بقيادة مركبة آلية
أو يسمح هلم بقيادة مركبة آلية يف مملكة البحرين.
يف مملكة البحرين.
مادة ()15

مادة ( – )15مادة ( )12بعد

مادة ( – )15مادة ( )12بعد

مادة ( – )15مادة ( )12بعد

إعادة الترقيم

إعادة الترقيم

إعادة الترقيم

 قرر اجمللس املوافقة على املادة  .9إضافة عبارة" :من قِبَل أنثى ما  -قررت اللجنة املوافقة على قرارجملس النواب بالتعديالت اليت
كما وردت من احلكومة يف
مل تطلب خالف ذلك" بعأد
أجراها على املادة.
املشروع بقانون األول ،مع
عبارة "وعليها الكشف عـن
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس الشورى
تصحيح األخطاء اإلمالئية.

قرار جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وجهها" الأواردة يف السأطر
األخري من املادة.

 .4حذف عبارة" :إذا طلب منها
ذلك يف حاليت االشـتباه أو
خمالفة أي من أحكـام هـذا
القانون أو الئحته التنفيذية أو
القرارات املنفذة له" ،الواردة
يف هناية الفقرة األخأرية مأن
املادة.
 .3تصحيح األخطاء اإلمالئية أينما
وردت يف املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
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وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

قرار جملس الشورى
التعديل:

قرار جملس النواب
التعديل:

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
التعديل:

على املرخص له محل الرخصة أةناء على املرخص له محل الرخصة أةناء على املرخص له محل الرخصة أةناء على املرخص له محل الرخصة أةناء
القيادة ،وتقدميها إلفراد اإلدارة أو القيادة ،وتقدميها ألفراد اإلدارة أو القيادة ،وتقدميها ألفراد اإلدارة أو القيادة ،وتقدميها ألفراد اإلدارة أو
األمن العام كلما طلبأوا ذلأك ،األمن العام كلما طلبأوا ذلأك ،األمن العام كلما طلبأوا ذلأك ،األمن العام كلما طلبأوا ذلأك،

وميتنع عليه اهلروب باملركبأة أو وميتنع عليه اهلروب باملركبأة أو وميتنع عليه اهلروب باملركبأة أو وميتنع عليه اهلروب باملركبأة أو
رفض اإلدالء بإمسه أو عنوانأه أو رفض اإلدالء بامسه أو عنوانأه أو رفض اإلدالء بامسه أو عنوانأه أو رفض اإلدالء بامسه أو عنوانأه أو
عدم السماح باالطالع على كافة عدم السماح باالطالع على كافة عدم السماح باالطالع على كافة عدم السماح باالطالع على كافة
املستندات املتعلقة باملركبة والأيت املستندات املتعلقة باملركبة والأيت املستندات املتعلقة باملركبة والأيت املستندات املتعلقة باملركبة والأيت
جي عليه االحتفاظ هبأا طبقأاً جي عليه االحتفاظ هبأا طبقأاً جي عليه االحتفاظ هبأا طبقًأا جي عليه االحتفاظ هبأا طبقًأا
ألحكام هذا القأانون والئحتأه ألحكام هذا القأانون والئحتأه ألحكام هذا القأانون والئحتأه ألحكام هذا القأانون والئحتأه
التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا
له.
له.
له.
له.
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
وتسري األحكام املنصوص عليها
بالفقرة السابقة إذا كانت املرخص
هلا ممن يضعن غطاءً للوجه ،وعليها
الكشف عن وجهها إذا طل منها
ذلك يف حاليت االشتباه أو خمالفة
أي من أحكام هذا القانون أو
الئحته التنفيذية أو القرارات املنفذة
له.

قرار جملس الشورى

قرار جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وتسري األحكام املنصوص عليها وتسري األحكام املنصوص عليها وتسري األحكام املنصوص عليها
بالفقرة السابقة إذا كانت املرخص بالفقرة السابقة إذا كانت املرخص بالفقرة السابقة إذا كانت املرخص
هلا ممن يضعن غطاءً للوجه ،وعليها هلا ممن يضعن غطاءً للوجه ،وعليها هلا ممن يضعن غطاءً للوجه ،وعليها
الكشف عن وجهها إذا طل منها الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى
ما مل تطلب خالف ذلك.
ذلك يف حاليت االشتباه أو خمالفة ما مل تطلب خالف ذلك.
أي من أحكام هذا القانون أو
الئحته التنفيذية أو القرارات املنفذة
له.
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )02لسنة 0222م
بشأن اجلمعيات السياسية (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب) ،ومشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )02لسنة 0222م
بشأن اجلمعيات السياسية ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )52لسنة 0290م.
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التاريخ 31 :أبريل 1122م
التقريـر الثامن للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )12لسنة 1115م بشأن اجلمعيات
السياسية (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )12لسنة 1115م بشأن اجلمعيات السياسية،
املرافق للمرسوم رقم ( )35لسنة 1121
مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم
(  161ص ل ت ق  /ف  3د  ) 4املؤرخ يف  92أبريل 4194م ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()12
لسنة 1115م بشأن اجلمعيات السياسية (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من
جملس النواب) ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )12لسنة
1115م بشأن اجلمعيات السياسية ،املرافق للمرسوم رقم ( )35لسنة  ،1121على
أن تتم دراستهما وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنما ليتم عرضه
على اجمللس.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
()1تدارست اللجنة املشروعني املذكورين يف دور االنعقاد العادي الرابع مأن الفصأل
التشريعي الثالث يف االجتماع التاسع عشر املنعقد بتاريخ  42أبريل 4194م.
( )2اطلعت اللجنة أةناء دراستها على الوةائق املتعلقة باملشروعني بقانونني موضأوع
البحث والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروعي القانونني( .مرفق) مشروعي القانونني املذكورين ،ومذكريت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،واحلكومة بشأهنما( .مرفق)

 القانون رقم ( )46لسنة 4112م بشأن اجلمعيات السياسية( .مرفق) املادة الثانية من املرسوم بقانون رقم ( )94لسنة  4114بشأن مباشرة احلقوقالسياسية( .مرفق)

 مرئيات حوار التوافق الوطين (احملور السياسي)( .مرفق)()3

دعت اللجنة إىل اجتماعها التاسع عشر:

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:.2الـدكـتور أحـمـد درويـش

مستشار قانوين.

.1الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة

مستشار قانوين.
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كما خاطبت اللجنة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان حلضور االجتمأاع

()4

التاسع عشر للجنة وإرسال مرئيات املؤسسة بشأن املشروعني بقأانونني إال إنأه مت
االعتذار عن حضور االجتماع ومل تستلم اللجنة أي رد حىت تاريخ إعأداد هأذا
التقرير.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .2الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشـار القانـوين للمجلـس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.

ثانيـًا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أبدى ممثال الوزارة توافقها مع معظم ما جاء يف قرار جملس النواب والتعديالت اليت
أجراها على مشروعي القانونني ،فيما عدا املادة ( 2بند  )4فقد ارتأت الوزارة األخذ
بنص املادة كما ورد يف املشروع بقانون الثاين ،واتفقت بذلك مع رأي اللجنة والذي اجته
إىل أنه حيق ملن بلغ من العمر عشرين سنة ميالدية كاملة االنضمام للجمعية السياسية بعد
تأسيسها .أمّا بشأن املادة ( 8فقرة أوىل) فقد رأت الوزارة اإلبقاء على النص األصلي
للمادة وفق القانون النافذ.
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ثالثـًا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة املشروعني بقانونني موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار
جملس النواب ومرفقاته بشأهنما ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة وممثلي وزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوين للمجلس ،وخلصت اللجنة إىل
أين عليها املشروعان بقانونني ،إذ يهدف املشروع بقانون األول إىل
أمهية املبادئ اليت ب ُ
االعتماد على أن األصل هو حق اجلميع يف تأسيس اجلمعيات السياسية ،وعليه فإن رفض
طل التأسيس ينبغي أن يكون مسببأًا ومربرًا ،إضافة إىل تقليص مدة إجراءات
التسجيل .يف حني جاء املشروع بقانون الثاين تنفيذًا ملرئيات حوار التوافق الوطين فيما
يتعلق باجلمعيات السياسية ،ومنع ممارسة األنشطة املضرة باالقتصاد الوطين والصاحل العام،
والنأي عن املوضوعات الطائفية ،وهو ما حتقق بإضافة فقرة جديدة للبند ( )4من املادة
( )6من القانون النافذ .كما تطرق املشروع الثاين إىل تطبيق مبدأ الكشف عن الذمة املالية
على أعضاء جمالس إدارات اجلمعيات السياسية ،ووجوب نشر ميزانيات اجلمعيات
واحلسابات اخلتامية هلا ،وفصل املنرب الديين عن اجلمعيات السياسية وعدم استخدامه كأداة
لتحقيق مصاحل اجلمعيات السياسية ،إضافة إىل تنظيم عملية إصدار نشرات مما أتاح
للجمعيات اجملال إلصدار نشرات دورية للتعبري عن مبادئها وأهدافها وبراجمها وفق
الشروط احملددة من قبل وزير العدل.
وقد توافقت اللجنة مع قرار جملس النواب بشأن عددٍ من مواد مشروعي القانونني،
يف حني ارتأت خالف رأي جملس النواب خبصوص مادة واحدة فقط ،فلم تتوافق مع
جملس النواب بشأن حذف املادة ( 2بند  ،)4وارتأت األخذ مبضمون نص املادة كما ورد
يف مشروع القانون الثاين باشتراط بلوغ املتقدم لتأسيس مجعية سياسية أو وقت توليه أحد
املناص القيادية إحدى وعشرين سنة ميالدية ،وهو سن الرشد والتمتع بأهلييت الوجوب
واألداء .كما اشترطت املادة نفسها سن العشرين لالنضمام للجمعية بعد تأسيسها ،وهذا
يتناس مع احلق يف مباشرة احلقوق السياسية كما نص عليه املرسوم بقانون رقم ()94
لسنة  4114بشأن مباشرة احلقوق السياسية ،وما جاء يف مرئيات حوار التوافق الوطين يف
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موضوع اجلمعيات السياسية خبصوص ختفيض سن االنضمام إىل اجلمعيات السياسية ،مع
التأكيد على أمهية ربط سن االنضمام بالسن املذكورة يف قانون مباشرة احلقوق السياسية.
وقد قامت اللجنة باملواءمة بني نصوص املشروعني بقانونني ،وانتهت إىل التوصيات
الواردة يف اجلدول املرفق.
رابعـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 31من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علأى
اختيار كل من:
 .2األستاذة دالل جـاسم الزايـد

مقررًا أصليـًا.

 .1الدكتور نـاصر حـميد املبارك

مقررًا احتياطيًا.

خامسـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على توحيد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )12لسـنة1115م بشأن اجلمعيات السياسية (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقـدم مـن
جملس النواب) ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقـم ( )12لسـنة
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1115م بشأن اجلمعيات السياسية ،املرافق للمرسوم رقم ( )35لسنة  ،1121يف
مشروع قانون واحد من حيث املبدأ.
 املوافقة على توصيات اللجنة بشأن مشروع القانون املوحد وذلك بالتفصيل الوارد يفاجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رباب عبدالنيب العريض

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )12لسنة 1115م بشأن اجلمعيات السياسية (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس
النواب) ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )12لسنة 1115م بشأن اجلمعيات السياسية ،املرافق للمرسوم رقم ( )35لسنة
1121
مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)

( )35لسنة 1121

(املشروع األول)

(املشروع الثاين)

الديباجة

الديباجة

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

الديباجة

الديباجة

 اختيار الديباجة كما وردت  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب باختيار
يف املشروع بقانون الثاين ،مع
الديباجة كما وردت يف
إضافة فقرة جديدة تنص
املشروع بقانون الثاين ،مع
على( :وعلى املرسوم بقانون
رقم ( )42لسنة 4114
000

إضافة فقرتني جديدتني تنصان

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر )،بعد الفقرة
اليت تنص على( :بعد االطالع
على الدستور.)،

على" :وعلى املرسوم بقانون
رقم ( )22لسنة 1111
بشأن

مباشرة

احلقوق

السياسية (املعدل)"،
"وعلى املرسوم بقانون رقم
( )29لسنة  1111بشأن
تنظيم

الصحافة

والطباعة

والنشر "،بعد الفقرة اليت تنص
على( :بعد االطالع على
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مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

الدستور.)،
وعلى ذلك يكون نص الديباجة
نص الديباجة بعد التعديل:
حنن محد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور ،
وعلى املرسوم بقانون رقم ()42

بعد التعديل:
حنن محد بن عيسى آل خليفة

حنن محد بن عيسى آل خليفة حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،
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بعد االطالع على الدستور،

وعلى املرسوم بقانون رقم ()22
لسنة  1111بشأن مباشرة

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

لسنة  4114بشأن
الصحافة والطباعة والنشر،

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

احلقوق السياسية (املعدل)،

تنظيم

وعلى املرسوم بقانون رقم ()29

وعلى املرسوم بقانون رقم ( )29لسنة  1111بشأن تنظيم
لسنة  1111بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر،

الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى قانون االتصاالت الصادر
وعلى قانون االتصاالت الصادر وعلى قانون االتصاالت الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )48لسنة
باملرسوم بقانون رقم ( )48لسنة باملرسوم بقانون رقم ( )48لسنة ،4114
،4114
،4114
وعلى القانون رقم ( )46لسنة
اجلمعيات
بشأن
وعلى القانون رقم ( )46لسنة وعلى القانون رقم ( )46لسنة وعلى القانون رقم ( )46لسنة 4112
009

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

4112
السياسية،

بشأن

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

اجلمعيات  4112بشأن اجلمعيات السياسة،

وعلى القانون رقم ( )34لسنة
 4191بشأن الكشف عن الذمة
املالية،
أقر جملس الشورى وجملس النواب أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا
عليه وأصدرناه:
عليه وأصدرناه:
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اجلمعيات السياسية،
بشأن
4112
وعلى القانون رقم ( )34لسنة
السياسية،
وعلى القانون رقم ( )34لسنة  4191بشأن الكشف عن الذمة
 4191بشأن الكشف عن الذمة املالية،
املالية،
 أقر جملس الشأورى وجملأس
أقر جملس الشورى وجملس النواب
النواب القانون اآليت نصه ،وقد
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا
صدقنا عليه وأصدرناه:
عليه وأصدرناه:

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)

( )35لسنة 1121

املادة األوىل

املادة األوىل

(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

(املشروع الثاين)

املادة األوىل

املادة األوىل

 إعادة صياغة مقدمة املادة على  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب بإعادة
النحو الوارد أدناه.
صياغة مقدمة املادة ،مع إضافة

عبارة "( )5البند (،)1و" قبل

نص مقدمة املادة بعد التعديل:

عبارة "( )6البند (و)" الواردة
يف بداية املقدمة.

وعلى ذلك يكون نص مقدمة
املادة بعد التعديل:
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مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

يستبدل بنصوص املواد ( 4بند)8
و( 2بند  )4و(6البندان (أ) و(و)
من الفقرة )4و2و( 8فقرة أوىل)
و1و94و41و( 43فقرة أوىل)
و 44و 42من القانون رقم ()46
لسنة  4112بشأن اجلمعيات
السياسية ،النصوص اآلتية:

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

( )2يستبدل بنصوص املواد ()5

يستبدل بنصوص املواد ( )2البند يستبدل بنصوص املواد
( )92(،)4الفقرة الثانية ،البند (و) من الفقرة  ،2و()2
( )44(،)96الفقرة األوىل ،من الفقرة األوىل ،و( ،)9و()25
القانون ()46لسنة  4112بشأن الفقرة الثانية ،و( ،)22و()11
اجلمعيات السياسة ،النصوص الفقرة األوىل ،و( )13الفقرة
اآلتية:
األوىل من القانون رقم ()12

البند ( ،)1و( )2البند (و) من

الفقرة  ،2و( )2الفقرة األوىل،
و( ،)9و( )25الفقرة الثانية،
و( ،)22و( )11الفقرة األوىل،
و( )13الفقرة األوىل من القانون

لسنة  1115بشأن اجلمعيات رقم ( )12لسنة  1115بشأن
السياسية ،النصوص اآلتية:

اجلمعيات السياسية ،النصوص
اآلتية:
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مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة ( 2بند ( )2من املشروع

مادة ( 2بند :)2

بقانون األول)( :ال يوجد نص  املوافقة على قرار جملس النواب
حبذف املادة من املشروع
مقابل يف املشروع بقانون الثاين)
قانون.
 قرر اجمللس حذف املادة من
املشروع بقانون.

مادة (2بند :)2
 -8أن يكون مقر اجلمعية
وفروعها داخل مملكة البحرين.

009

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

مادة ( 5بند:)1

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة ( 5بند :)1

مادة ( )5البند (:)1

 قرر اجمللس حذف املادة من
املشروع بقانون.

مادة ( 5بند :)1

 توصي اللجنة باملوافقة على
مضمون املادة كما وردت يف
املشروع بقانون الثاين مع إعادة
صياغتها على النحو الوارد أدناه.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

مادة ( )5البند (:)1
 -4أن يكون قد بلغ من العمر  -4أن يكون قد بلغ من العمر
002

 -4أن يكون قد بلغ من العمر

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة إحدى وعشرين سنة ميالدية
وقت إيداع أوراق تأسيس كاملة وقت التقدم بطل
التأسيس أو وقت توليه أحد
اجلمعية أو يوم االنضمام إليها.
املناص القيادية فيها ،أو يكون
قد بلغ السن املقررة ملباشرة
احلقوق السياسية يوم االنضمام
للجمعية بعد تأسيسها.

091

إحدى وعشرين سنة ميالدية
كاملة وقت التقدم بطل
التأسيس أو وقت توليه أحد
املناص القيادية فيها ،وأن يكون

قد بلغ من العمر عشرين سنة
ميالدية كاملة يوم االنضمام
للجمعية بعد تأسيسها.

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة ( 2فقرة ( )2من املشروع مادة ( 2فقرة :)2

مادة ( 2فقرة :)2

بقانون األول)( :ال يوجد نص

مقابل يف املشروع بقانون الثاين)

 قرر اجمللس حذف البند (أ) من  توصي اللجنة باملوافقة على
املشروع بقانون ،وإعادة صياغة قرار جملس النواب حبذف البند
(أ) من املشروع بقانون،
البند (و) من الفقرة ( )4على
وإعادة صياغة البند (و) من
النحو الوارد أدناه.
الفقرة ( )4على النحو الوارد
أدناه.
090

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

أ-أحكام الدستور ومبادئ ميثاق
العمل الوطين واحترام سيادة
القانون.
و-عدم استخدام مؤسسات
الدولة ملمارسة أنشطتها.

نص املادة بعد التعديل:

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

مادة ( )2البند (و) من الفقرة

مادة ( )2البند (و) من الفقرة

(:)2

(:)2

و-عدم

استخدام

العبادة

والشعائر

التعديل:

مؤسسات و-عدم

استخدام

مؤسسات

الدولة واملؤسسات العامة ودور الدولة واملؤسسات العامة ودور
الدينية العبادة

والشعائر

الدينية

واملؤسسات التعليمية ملمارسة واملؤسسات التعليمية ملمارسة
نشاطها.
099

نشاطها.

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة ( 9من املشروع بقانون

مادة :9
جي إيداع أوراق تأسيس اجلمعية
السياسية لدى وزير العدل
والشئون اإلسالمية على أن تكون
موقعة من املؤسسني ومصدقًا على
توقيعاهتم ومشفوعة بكافة بيانات
ووةائق التأسيس ،وبوجه خاص ما
يلي:
-9ةالث نسخ من النظام

األول)( :ال يوجد نص مقابل يف
املشروع بقانون الثاين)

 قرر اجمللس حذف املادة من
املشروع بقانون.

099

مادة :9

 توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب حبذف املادة
من املشروع بقانون.

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

األساسي للجمعية موقعة من مجيع
املؤسسني.
-4قائمة بأمساء املؤسسني مع
نسخة من بطاقاهتم السكانية.
-3بيان أموال اجلمعية ومصادرها
واملصرف املودعة فيه إن وجدت.
-4اسم من ينوب عن اجلمعية يف
إجراءات تأسيسها.
ويعطى املوظف املختص لوكيل
099

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

املؤسسني إشعارًا يفيد تسلمه
أوراق التأسيس ،على أن يبني فيه
تاريخ اإليداع والبيانات والوةائق
املرفقة به.
ولوكيل املؤسسني حق سح أية
بيانات أو وةائق سبق إيداعها
واالستعاضة عنها بغريها ،وذلك
خالل مخسة عشر يومأًا تبدأ من
تاريخ اإليداع.
099

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة ( 2فقرة أوىل) (من

مادة ( 2فقرة أوىل):

املشروع بقانون األول) ( :ال

يوجد نص مقابل يف املشروع
بقانون الثاين)

 قرر اجمللس إجراء ما يأيت:
 حذف عبارة (والشئوناإلسالمية) الواردة يف بداية
املادة.

 إحالل عبارة (تقدمي طلب)099

مادة ( 2فقرة أوىل):

 توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب بإجراء ما
يأيت:
 حذف عبارة (والشئوناإلسالمية) الواردة يف بداية
املادة.

 إحالل عبارة (تقدمي طلب)حمل عبارة (إيداع أوراق).

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

حمل عبارة (إيداع أوراق).

نص املادة بعد التعديل:
لوزير العدل والشئون اإلسالمية
أن يطل من املؤسسني تقدمي أية
إيضاحات أو بيانات أو وةائق
الزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،
وذلك بكتاب مسجل يصدره
خالل ةالةني يومأًا من تاريخ
إيداع أوراق تأسيس اجلمعية.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

مادة ( 2فقرة أوىل):

مادة ( 2فقرة أوىل):

لوزير العدل أن يطل من
املؤسسني تقدمي أية إيضاحات أو
بيانات أو وةائق الزمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون ،وذلك
بكتاب مسجل يصدره خالل

لوزير العدل أن يطل من
املؤسسني تقدمي أية إيضاحات أو
بيانات أو وةائق الزمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون ،وذلك
بكتاب مسجل يصدره خالل

ثالثني يومـًا من تاريخ تقدمي ثالثني يومـًا من تاريخ تقدمي
099

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

طلب تأسيس اجلمعية.

مادة :9

طلب تأسيس اجلمعية.

مادة ( 9من املشروع بقانون مادة :9
األول)( :الفقرة اجلديدة األوىل  توصي اللجنة باملوافقة على
من املادة ( )22الواردة يف طي
املادة الثانية من املشروع بقانون
الثاين)


قرر اجمللس عدم املوافقة

على تعديل املادة الوارد يف
099

قرار جملس النواب بعدم املوافقة
على تعديل املادة الوارد يف
املشروع بقانون األول واإلبقاء
على النص األصلي مع إضافة
الفقرة اجلديدة األوىل من املادة

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

( )99الواردة يف طي املادة
الثانية من املشروع بقانون الثاين
بعد إعادة صياغتها إىل هذه
املادة كفقرة أخرية هلا ،لتصبح
املادة على النحو الوارد أدناه.

املشروع بقانون األول واإلبقاء
على النص األصلي مع إضافة
الفقرة اجلديدة األوىل من املادة
( )99الواردة يف طي املادة
الثانية من املشروع بقانون الثاين
بعد إعادة صياغتها إىل هذه
املادة كفقرة أخرية هلا ،لتصبح
املادة على النحو الوارد أدناه .وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
نص املادة بعد التعديل:
التعديل:

إذا استوفت أوراق تأسيس
092

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة :9
إذا كان طل تأسيس اجلمعية
السياسية مستوفيأًا للشروط
املنصوص عليها يف هذا القانون
يعلن وزير العدل عن تأسيس
اجلمعية خالل ستني يومأًا من
تاريخ طل تأسيسها ،أو خالل
مخسة عشر يومأًا من تاريخ
تسلم اإليضاحات والوةائق

اجلمعية السياسية ،وما أرفق هبا
من بيانات ووةائق ،كافة الشروط
املنصوص عليها يف هذا القانون
يعلن وزير العدل والشئون
اإلسالمية تأسيس اجلمعية خالل
ستني يومأًا من تاريخ إيداع
تلك األوراق ،أو خالل مخسة
عشر يومأًا من تاريخ تسلم
اإليضاحات والبيانات والوةائق
091

مادة :9
إذا كان طل تأسيس اجلمعية
السياسية مستوفيأًا للشروط
املنصوص عليها يف هذا القانون
يعلن وزير العدل عن تأسيس
اجلمعية خالل ستني يومأًا من
تاريخ طل تأسيسها ،أو خالل
مخسة عشر يومأًا من تاريخ
تسلم اإليضاحات والوةائق

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

والبيانات املشار إليها يف املادة
السابقة ،وينشر هذا اإلعالن يف
اجلريدة الرمسية.
وإذا امتنع الوزير عن اإلعالن عن
تأسيس اجلمعية خالل املدد
املنصوص عليها يف الفقرة السابقة،
وج عليه أن خيطر وكيل
املؤسسني خبطاب مسجل برفض
التأسيس وأسباب الرفض.

املشار إليها يف املادة السابقة،
وينشر هذا اإلعالن يف اجلريدة
الرمسية.
ويعترب فوات املواعيد املشار إليها
يف الفقرة السابقة دون إعالن
تأسيس اجلمعية أو إخطار وكيل
املؤسسني بالرفض مبثابة قرار
بقبول هذا التأسيس.

090

والبيانات املشار إليها يف املادة
السابقة ،وينشر هذا اإلعالن يف
اجلريدة الرمسية.
وإذا امتنع الوزير عن اإلعالن عن
تأسيس اجلمعية خالل املدد
املنصوص عليها يف الفقرة السابقة،
وج عليه أن خيطر وكيل
املؤسسني خبطاب مسجل برفض
التأسيس وأسباب الرفض.

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

ويعترب فوات املواعيد املشار إليها
يف الفقرة األوىل دون إعالن
تأسيس اجلمعية أو إخطار وكيل
املؤسسني بالرفض مبثابة قرار
باالعتراض على هذا التأسيس.

ويعترب فوات املواعيد املشار إليها
يف الفقرة األوىل دون إعالن
تأسيس اجلمعية أو إخطار وكيل
املؤسسني بالرفض مبثابة قرار
باالعتراض على هذا التأسيس.

وتسري األحكام السابقة اخلاصة وتسري األحكام السابقة اخلاصة
بالتأسيس على كل تعديل يطرأ بالتأسيس على كل تعديل يطرأ

مادة :22

على النظام األساسي للجمعية ،على النظام األساسي للجمعية،

تتكون املوارد املالية للجمعية

وينشر يف اجلريدة الرمسية.
099

وينشر يف اجلريدة الرمسية.

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة ( 22من املشروع بقانون مادة :22

السياسية من اشتراكات أعضائها
وتربعاهتم ،وحصيلة عائد استثمار
أمواهلا ومواردها يف األوجه اليت
حيددها نظامها األساسي ،على أن
تكون معلنة ومشروعة ،وأال
يكون اهلدف من ذلك حتقيق أي
كس أو منفعة شخصية ألي من
أعضاء اجلمعية.
وللجمعية قبول اهلبات والتربعات

األول) ( :ال يوجد نص مقابل  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب حبذف النص
يف املشروع بقانون الثاين)
 قرر اجمللس حذف النص من من املشروع بقانون.
املشروع بقانون.

099

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

غري املشروطة من املواطنني
واملؤسسات الوطنية العاملة
باململكة.
وال جيوز للجمعية قبول أي تربع
أو ميزة أو منفعة من أجنيب ،أو
من جهة أجنبية ،أو من شخص
جمهول ،وتساهم الدولة بتقدمي
الدعم املادي للجمعيات السياسية
وفق معايري حمددة وعادلة ويف
099

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

حدود االعتماد املدرج يف امليزانية
العامة للدولة.
وجي أن يكون تقدير الدعم مادة ( )25الفقرة الثانية:
حمسوبأًا على أساس كل مائة
عضو من األعضاء املسجلني
رمسيأًا يف اجلمعية ،وكل عضو
من أعضائها اكتس عضوية
جملس النواب او اجملالس البلدية.
وجي على اجلمعية رد التربعات
099

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

املخالفة إىل املتربعني خالل شهر
من تاريخ تسلمها ،وإال حتول إىل
احلساب العمومي للدولة ،وذلك
فيما عدا التربعات اليت تقدم من
جهات غري حبرينية فيسري عليها
حكم املادة ( )44من هذا
القانون.

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

وجي على اجلمعية إبالغ وزير
العدل بنسخة من موازنتها
السنوية وحساهبا اخلتامي خالل
الربع األول من السنة ،وبيان
املوارد املالية ومصادر التمويل
والوضع املايل للجمعية ،كما جي
عليها أن تنشر امليزانية السنوية هلا
099

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

وحساهبا اخلتامي يف إحدى مادة  25الفقرة الثانية (من مادة ( )25الفقرة الثانية:
اجلرائد اليومية احمللية.
املشروع بقانون الثاين) ( :ال  توصي اللجنة باملوافقة علأى
يوجد نص مقابل يف املشروع

مادة (:)22

بقانون األول)
 قرر اجمللس إحالل عبارة
(اجلريدة الرمسية) حمل عبارة
(إحدى

اجلرائد

اليومية

قرار جملس النواب بأإحالل
عبارة (اجلريدة الرمسية) حمل
ـد
ـدى اجلرائـ
أارة (إحـ
عبأ
اليومية احمللية) الأواردة يف
هناية املادة.

احمللية) الواردة يف هناية املادة .وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
نص املادة بعد التعديل:
099

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة  25الفقرة الثانية:

مادة  25الفقرة الثانية:

وجيب على اجلمعية إبالغ وزير وجيب على اجلمعية إبالغ وزير
العدل بنسخة من موازنتها
السنوية وحساهبا اخلتامي خالل
الربع األول من السنة ،وبيان
املوارد املالية ومصادر التمويل

العدل بنسخة من موازنتها
السنوية وحساهبا اخلتامي خالل
الربع األول من السنة ،وبيان
تعترب أموال اجلمعية يف حكم املال املوارد املالية ومصادر التمويل
العام يف تطبيق أحكام قانون والوضع املايل للجمعية ،كما جيب والوضع املايل للجمعية ،كما جيب
العقوبات ،ويعترب القائمون على عليها أن تنشر امليزانية السنوية عليها أن تنشر امليزانية السنوية
شئون اجلمعية والعاملون هبا يف هلا وحساهبا اخلتامي يف اجلريدة هلا وحساهبا اخلتامي يف اجلريدة
099

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

الرمسية.

حكم املوظفني العموميني يف الرمسية.
تطبيق أحكام القانون املشار إليه،
وتسري أحكام القانون رقم مادة (22من املشروع بقانون مادة (:)22
( )34لسنة  4191بشأن الثاين)(:ال يوجد نص مقابل يف  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب بإضافة
الكشف عن الذمة املالية على املشروع بقانون األول)
قيادات اجلمعية.
عبارة يف عجز املادة نصها:
 قرر اجمللس إضافة عبارة يف
عجز املادة نصها( :الذين يتم

اختيارهم باالنتخاب طبقـًا
ألحكام املادة ( )21من هذا
092

(الذين

يتم

اختيارهم

باالنتخاب طبقـًا ألحكام
املادة

()21

من

هذا

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

القانون).

نص املادة بعد التعديل:

القانون).

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

مادة ( )11الفقرة األوىل:

091

مادة :22

مادة :22

تعترب أموال اجلمعية يف حكم املال
العام يف تطبيق أحكام قانون
العقوبات ،ويعترب القائمون على
شئون اجلمعية والعاملون هبا يف
حكم املوظفني العموميني يف

تعترب أموال اجلمعية يف حكم املال
العام يف تطبيق أحكام قانون
العقوبات ،ويعترب القائمون على
شئون اجلمعية والعاملون هبا يف
حكم املوظفني العموميني يف

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

تطبيق أحكام القانون املشار إليه ،تطبيق أحكام القانون املشار إليه،

وتسري أحكام القانون رقم وتسري أحكام القانون رقم
( )31لسنة  1121بشأن ( )31لسنة  1121بشأن
الكشف عن الذمة املالية على الكشف عن الذمة املالية على

قيادات اجلمعية الذين يتم قيادات اجلمعية الذين يتم
اختيارهم باالنتخاب طبقـًا اختيارهم باالنتخاب طبقـًا
ألحكام املادة ( )21من هذا ألحكام املادة ( )21من هذا

مادة :11
حيظر فتح فرع ألي مجعية سياسية جيوز لوزير العدل إذا خالفت
090

القانون.

القانون.

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة (11من املشروع بقانون مادة :11
األول)( :ال يوجد نص مقابل يف  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب حبذف
املشروع بقانون الثاين)
النص من املشروع بقانون.
 قرر اجمللس حذف النص من
املشروع بقانون.
مادة ( )11الفقرة األوىل:
مادة  11الفقرة األوىل (من

أو حزب سياسي أجنيب بغري اجلمعية أحكام الدستور أو هذا
ترخيص من وزير العدل والشئون القانون أو أي قانون آخر أو
نظامها األساسي أن يطل من
اإلسالمية.
احملكمة الكربى املدنية بناء على
دعوى يقيمها احلكم بإيقاف
نشاط اجلمعية ملدة ال تزيد على
ةالةة أشهر تقوم خالهلا بإزالة املشروع بقانون الثاين)(:ال يوجد
أسباب املخالفة.
نص مقابل يف املشروع بقانون
األول)
099

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

 قرر اجمللس املوافقة على نص
املادة كما ورد يف املشروع
بقانون الثاين.

 توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب باملوافقة
على نص املادة كما ورد يف
املشروع بقانون الثاين.

بقانون الثاين:

بقانون الثاين:

مادة  11الفقرة األوىل:

مادة  11الفقرة األوىل:

نص املادة كما ورد يف املشروع نص املادة كما ورد يف املشروع

جيوز لوزير العدل إذا خالفت جيوز لوزير العدل إذا خالفت
اجلمعية أحكام الدستور أو هذا اجلمعية أحكام الدستور أو هذا
099

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

القانون أو أي قانون آخر أو
نظامها األساسي أن يطل من
احملكمة الكربى املدنية بناءً على
دعوى يقيمها احلكم بإيقاف
نشاط اجلمعية ملدة ال تزيد على
ةالةة أشهر تقوم خالهلا بإزالة
أسباب املخالفة.

مادة ( 13فقرة أوىل):

099

القانون أو أي قانون آخر أو
نظامها األساسي أن يطل من
احملكمة الكربى املدنية بناءً على
دعوى يقيمها احلكم بإيقاف
نشاط اجلمعية ملدة ال تزيد على
ةالةة أشهر تقوم خالهلا بإزالة
أسباب املخالفة.

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة ( 13فقرة أوىل)(من

املشروع بقانون األول)( :ال

يوجد نص مقابل يف املشروع
بقانون الثاين)
 قرر اجمللس حذف عبارة
"والشئون اإلسالمية".

نص املادة بعد التعديل:

جيوز لوزير العدل والشئون
اإلسالمية أن يطل من احملكمة
الكربى املدنية ،بناء على دعوى

مادة ( 13فقرة أوىل):
جيوز لوزير العدل أن يطل
099

مادة ( 13فقرة أوىل):
 توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب حبذف عبارة
"والشئون اإلسالمية".

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
مادة ( 13فقرة أوىل):
من جيوز لوزير العدل أن يطل

من

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

احملكمة الكربى املدنية ،بناء على
دعوى يقيمها ،احلكم حبل اجلمعية
وتصفية أمواهلا وحتديد اجلهة اليت
تؤول إليها هذه األموال ،وذلك
إذا ارتكبت خمالفة جسيمة
ألحكام دستور اململكة أو هذا
القانون أو أي قانون آخر من
قوانينها ،أو إذا مل تقم اجلمعية
خالل الفترة احملددة يف احلكم

يقيمها ،احلكم حبل اجلمعية
وتصفية أمواهلا وحتديد اجلهة اليت
تؤول إليها هذه األموال ،وذلك
إذا ارتكبت خمالفة جسيمة
ألحكام دستور اململكة أو هذا
القانون أو أي قانون آخر من
قوانينها ،أو إذا مل تقم اجلمعية
خالل الفترة احملددة يف احلكم
الصادر بإيقاف نشاطها وفقأًا
099

احملكمة الكربى املدنية ،بناء على
دعوى يقيمها ،احلكم حبل اجلمعية
وتصفية أمواهلا وحتديد اجلهة اليت
تؤول إليها هذه األموال ،وذلك
إذا ارتكبت خمالفة جسيمة
ألحكام دستور اململكة أو هذا
القانون أو أي قانون آخر من
قوانينها ،أو إذا مل تقم اجلمعية
خالل الفترة احملددة يف احلكم

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

الصادر بإيقاف نشاطها وفقأًا الصادر بإيقاف نشاطها وفقأًا
للمادة السابقة بإزالة أسباب للمادة السابقة بإزالة أسباب
املخالفة اليت صدر احلكم استنادًا املخالفة اليت صدر احلكم استنادًا
إليها.
إليها.

للمادة السابقة بإزالة أسباب
املخالفة اليت صدر احلكم استنادًا
إليها.

مادة :12

للمحكمة الكربى املدنية بناء على
دعوى يقيمها وزير العدل
والشئون اإلسالمية أن تقضي
مبصادرة األموال اليت تسلمتها
اجلمعية السياسية من جهة غري

مادة ( 12من املشروع بقانون

مادة :12

األول)( :ال يوجد نص مقابل يف  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب حبذف
املشروع بقانون الثاين)
النص من املشروع بقانون.
 قرر اجمللس حذف النص من
099

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

املشروع بقانون.

حبرينية باملخالفة ألحكام هذا
القانون ،وحتول هذه األموال إىل
احلساب العمومي للدولة.
مادة :15
يعاق بغرامة ال جتاوز مخسمائة
دينار كل من ارتك خمالفة
ألحكام هذا القانون ومل يتعني فيه
عقوبة خاصة هلا.

مادة (15من املشروع بقانون

مادة :15

األول)( :ال يوجد نص مقابل يف  توصي اللجنة باملوافقة على
املشروع بقانون الثاين)
قرار جملس النواب حبذف
099

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)

( )35لسنة 1121

املادة الثانية

املادة الثانية

(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

(املشروع الثاين)

 قرر اجمللس حذف النص من
املشروع بقانون.
املادة الثانية
مقدمة املادة الثانية:

النص من املشروع بقانون.
املادة الثانية
مقدمة املادة الثانية:

 قرر اجمللس إعادة صياغة
 توصي اللجنة باملوافقة علأى
مقدمة املادة على النحو الوارد
قرار جملس النأواب بإعأادة
أدناه.
صياغة مقدمأة املأادة ،مأع
إضافة عبارة "إىل املـادة ()2

من القانون رقم ( )12لسنة
092

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

ـات
ـأن اجلمعيـ
 1115بشـ
السياسية بندٌ جديـدٌ بـرقم

( ،)21و " بعأأد كلمأأة
أضاف" الواردة يف عجأز
"ي ُ
املادة.
نص مقدمة املادة الثانية بعد
التعديل:
املادة الثانية:
091

وعلى ذلك يكون نص مقدمة
املادة الثانية بعد التعديل:
املادة الثانية:

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

ـضاف إىل املادة ( )2من
ـضاف إىل املادة ( )2بند ( )2ي ُ
يضاف إىل القانون رقم ( )46يأُضاف إىل املادة ( )4من ي ُ
لسنة  4112بشأن اجلمعيات القانون رقم ( )46لسنة  4112فقرة جديدة برقم (ز) ،وإىل القانون رقم ( )12لسنة 1115
السياسية مادة جديدة برقم  46بشأن اجلمعيات السياسية بندًا املادة ( )22فقرة جديدة ،وإىل بشأن اجلمعيات السياسية بن ٌد
(مكررًا)،نصها اآليت:
جديدًا برقم ( ،)91كما املادة ( )29بند جديد برقم ( )3جديدٌ برقم ( ،)21وإىل املادة
يأُضاف إىل املادة ( )6بند ( )4ويعاد ترقيم باقي بنود املادة )2( ،بند ( )2فقرة جديدة برقم
فقرة جديدة برقم (س) ،وإىل وإىل املادة ( )22فقرة ثانية ،كما (ز) ،وإىل املادة ( )22فقرة
املادة ( )99فقرتان جديدتان ،يضاف إىل هذا القانون مادة جديدة ،وإىل املادة ( )29بند
وإىل املادة ( )92بندًا جديدًا برقم جديدة برقم ( 13مكررًا) ،جديد برقم ( )3ويعاد ترقيم
باقي بنود املادة ،وإىل املادة
( )3ويعاد ترقيم باقي بنود املادة ،نصوصها اآلتية:
090

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

( )22فقرة ثانية ،كما يضاف

وإىل املادة ( )98فقرة ةانية ،كما
يأُضاف إىل هذا القانون مادة
جديدة برقم ( 43مكررًا)،
نصوصها اآلتية:

إىل هذا القانون مادة جديدة

برقم ( 13مكررًا) ،نصوصها
اآلتية:
مادة  12مكررًا (من املشروع

((لكل مجعية سياسية احلق يف
إصدار صحف خاصة هبا طبقأًا
ألحكام قانون تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر ،مع إعفائها من

بقانون األول)( :ال يوجد نص
مقابل يف املشروع بقانون الثاين
 قرر اجمللس حذف النص من
املشروع بقانون.
099

مادة  12مكررًا:

 توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب حبذف
النص من املشروع بقانون.

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

إيداع أي ضمان نقدي أو
مصريف)).

مادة ( )2بند (( )21من
مادة ( )2بند (:)21

مادة ( )2بند (:)21

املشروع بقانون الثاين)(:ال يوجد  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب باملوافقة على
نص مقابل يف املشروع بقانون
نص املادة كما ورد يف املشروع
األول)
بقانون الثاين.
 قرر اجمللس املوافقة على نص
املادة كما ورد يف املشروع
بقانون الثاين.
نص املادة كما ورد يف املشروع نص املادة كما ورد يف املشروع
099

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

بقانون الثاين:

مادة ( )2بند (:)21

بقانون الثاين:

مادة ( )2بند (:)21

 -91أال تستخدم اجلمعية املنرب  – 91أال تستخدم اجلمعية املنرب  – 91أال تستخدم اجلمعية املنرب
الديين للترويج ملبادئها أو أهدافها الديين للترويج ملبادئها أو أهدافها الديين للترويج ملبادئها أو أهدافها
أو براجمها أو كمرجعية هلا.
أو براجمها أو كمرجعية هلا.
أو براجمها أو كمرجعية هلا.

مادة ( )2بند ( )2فقرة جديدة مادة ( )2بند ( )2فقرة جديدة
099

مادة ( )2بند ( )2فقرة جديدة

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

برقم (س) (من املشروع بقانون برقم (س):
الثاين)(:ال يوجد نص مقابل يف  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب بتصحيح
املشروع بقانون األول)
ترميز البند ليصبح (ز) بدالً
 قرر اجمللس تصحيح ترميز

برقم (س):

البند ليصبح (ز) بدالً من
(س).

نص املادة بعد التعديل:
مادة ( )2بند ( )2فقرة جديدة
099

من (س).

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
مادة ( )2بند ( )2فقرة جديدة

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

برقم (ز):

س -عدم توجيه أنشطة أو برامج برقم (ز):
اجلمعية خلدمة أغراض طائفية أو ز -عدم توجيه أنشطة أو برامج ز -عدم توجيه أنشطة أو برامج
لإلضرار باالقتصاد الوطين أو اجلمعية خلدمة أغراض طائفية أو اجلمعية خلدمة أغراض طائفية أو
املصاحل العامة للدولة.
لإلضرار باالقتصاد الوطين أو لإلضرار باالقتصاد الوطين أو
املصاحل العامة للدولة.
املصاحل العامة للدولة.

مادة ( )22فقرتان جديدتان:

099

مادة  22فقرتان جديدتان:

مادة  22فقرتان جديدتان:

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

 قرر اجمللس نقل الفقرة األوىل  توصي اللجنة باملوافقة على
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لتصبح فقرة أخرية يف املادة

قرار جملس النواب بنقل الفقرة

( )1مع تعديلها على النحو

األوىل لتصبح فقرة أخرية يف

املبني يف موضعها اجلديد،

املادة ( )1مع تعديلها على

وإعادة صياغة نص الفقرة

النحو املبني يف موضعها

الثانية لتكون على النحو

اجلديد ،وإعادة صياغة نص

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

الوارد أدناه.

الفقرة الثانية لتكون على
النحو الوارد أدناه.

نص املادة بعد التعديل:

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

وتسري اإلحكام السابقة اخلاصة
بالتأسيس على كل تعديل يطرأ
للجمعية إصدار نشرات دورية للجمعية إصدار نشرات دورية
على النظام األساسي للجمعية،
للتعبري عن مبادئها وأهدافها للتعبري عن مبادئها وأهدافها
ويعترب هذا التعديل كأن مل يكن
وبراجمها ،وذلك بترخيص وبراجمها ،وذلك بترخيص
مادة ( )22فقرة جديدة:
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مادة ( )22فقرة جديدة:

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

ما مل يصدر قرار من وزير العدل يصدره الوزير املختص بشؤون يصدره الوزير املختص بشؤون
باإلعالن عنه ،وينشر يف اجلريدة اإلعالم ،كما يصدر الوزير اإلعالم ،كما يصدر الوزير
الرمسية.
بالتنسيق مع وزير العدل الئحة بالتنسيق مع وزير العدل الئحة
ومبراعاة أحكام املرسوم بقانون يبني فيها الشروط الواجب يبني فيها الشروط الواجب
رقم ( )42لسنة  4114بشأن توافرها ملنح الترخيص ،وبيان توافرها ملنح الترخيص ،وبيان
تنظيم الصحافة والطباعة والنشر مسؤولية رئيس حترير النشرة مسؤولية رئيس حترير النشرة
وأي تشريعات أخرى ،للجمعية وشروط تداوهلا ،وختضع هذه وشروط تداوهلا ،وختضع هذه
إصدار نشرات دورية للتعبري عن النشرات حلدود حرية الرأي النشرات حلدود حرية الرأي
مبادئها وأهدافها وبراجمها ،وذلك والتعبري يف القانون املنظم والتعبري يف القانون املنظم
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مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

بترخيص يصدره الوزير ،ويصدر للصحافة.
الوزير الئحة يبني فيها الشروط
الواج توافرها ملنح الترخيص
وبيان مسئولية رئيس حترير النشرة
وشروط تداوهلا ،وللوزير منع
تداول ما يصدر عن اجلمعية يف
حالة خمالفته ألحكام هذه القانون.
أو ألحكام تلك الالئحة.

للصحافة.

مادة  29بندًا جديدًا برقم ( )3مادة ( )29بندًا جديدًا برقم
091

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

(املشروع األول)

مادة ( )29بندًا جديدًا برقم ويعاد ترقيم باقي بنود املادة (من ( )3ويعاد ترقيم باقي بنود
( )3ويعاد ترقيم باقي بنود املشروع بقانون الثاين)(:ال يوجد املادة:

نص مقابل يف املشروع بقانون  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب باملوافقة
األول)
على نص املادة كما ورد يف
 قرر اجمللس املوافقة على نص
املشروع بقانون الثاين.
املادة كما ورد يف املشروع
بقانون الثاين.
نص املادة كما ورد يف املشروع نص املادة كما ورد يف املشروع

املادة:

بقانون الثاين:
090

بقانون الثاين:

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

مادة  29بندًا جديدًا برقم ( :)3مادة  29بندًا جديدًا برقم (:)3
 -3اللوائح الداخلية للجمعية.

 -3اللوائح الداخلية للجمعية.

 -3اللوائح الداخلية للجمعية.

مادة  22فقرة ثانية(من املشروع مادة ( )22فقرة ثانية:

مادة ( )22فقرة ثانية:

بقانون الثاين)(:ال يوجد نص  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب باملوافقة
مقابل يف املشروع بقانون األول)
على نص املادة كما ورد يف
 قرر اجمللس املوافقة على نص
099

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

املادة كما ورد يف املشروع
بقانون الثاين.

املشروع بقانون الثاين.

نص املادة كما ورد يف املشروع نص املادة كما ورد يف املشروع
بقانون الثاين:
بقانون الثاين:

مادة  22فقرة ثانية:

كما جي على اجلمعية إخطار
كما جي على اجلمعية إخطار
وزير العدل مبوعد اجتماع املؤمتر
وزير العدل مبوعد اجتماع املؤمتر
العام للجمعية قبل انعقاده خبمسة
العام للجمعية قبل انعقاده خبمسة
عشر يومأًا على األقل ،وللوزير
099

مادة  22فقرة ثانية:

كما جي على اجلمعية إخطار
وزير العدل مبوعد اجتماع املؤمتر
العام للجمعية قبل انعقاده خبمسة
عشر يومأًا على األقل ،وللوزير

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

عشر يومأًا على األقل ،وللوزير
أن يطل من اجلمعية موافاته
بعدد األعضاء الذين حضروا
االجتماع ،والقرارات اليت اختذت
فيه ،وكيفية التصويت على تلك
القرارات ،وأية معلومة أخرى
بشأن االجتماع أو بشأن نشاط
اجلمعية ،وعلى اجلمعية تقدمي
البيانات أو املعلومات املطلوبة
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أن يطل من اجلمعية موافاته
بعدد األعضاء الذين حضروا
االجتماع ،والقرارات اليت اختذت
فيه ،وكيفية التصويت على تلك
القرارات ،وأية معلومة أخرى
بشأن االجتماع أو بشأن نشاط
اجلمعية ،وعلى اجلمعية تقدمي
البيانات أو املعلومات املطلوبة
واملستندات املؤيدة هلا خالل

أن يطل من اجلمعية موافاته
بعدد األعضاء الذين حضروا
االجتماع ،والقرارات اليت اختذت
فيه ،وكيفية التصويت على تلك
القرارات ،وأية معلومة أخرى
بشأن االجتماع أو بشأن نشاط
اجلمعية ،وعلى اجلمعية تقدمي
البيانات أو املعلومات املطلوبة
واملستندات املؤيدة هلا خالل

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

واملستندات املؤيدة هلا خالل عشرة أيام من تاريخ إبالغها.
عشرة أيام من تاريخ إبالغها.
مادة ( 13مكررًا):

مادة (13مكررًا):

عشرة أيام من تاريخ إبالغها.
مادة (13مكررًا):

 قرر اجمللس إضافة كلمة  توصي اللجنة باملوافقة على
(هذا) بعد كلمة (ألحكام)
قرار جملس النواب بإضافة
الواردة يف الفقرة األوىل من
كلمة (هذا) بعد كلمة
املادة ،وإحالل عبارة (ثالثني
يومـًا) حمل كلمة (شهرين)
أينما وردت يف املادة.
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(ألحكام) الواردة يف الفقرة
األوىل من املادة ،وإحالل

عبارة (ثالثني يومـًا) حمل

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

كلمة (شهرين) أينما وردت
يف املادة.

نص املادة بعد التعديل:

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

مادة ( 13مكررًا):
جيوز لكل عضو من
جيوز لكل عضو من أعضاء
اجلمعية أن يطعن أمام
اجلمعية أن يطعن أمام احملكمة
الكربى املدنية ببطالن
الكربى املدنية ببطالن انعقاد
املؤمتر العام للجمعية ،أو
099

أعضاء
احملكمة
انعقاد
ببطالن

مادة ( 13مكررًا):
جيوز لكل عضو من
اجلمعية أن يطعن أمام
الكربى املدنية ببطالن
املؤمتر العام للجمعية ،أو

أعضاء
احملكمة
انعقاد
ببطالن

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

املؤمتر العام للجمعية ،أو ببطالن أي قرار يصدر عنه أو عن اجلمعية أي قرار يصدر عنه أو عن اجلمعية
أي قرار يصدر عنه أو عن اجلمعية باملخالفة ألحكام هذا القانون أو باملخالفة ألحكام هذا القانون أو
باملخالفة ألحكام القانون أو النظام األساسي للجمعية ،وذلك النظام األساسي للجمعية ،وذلك
النظام األساسي للجمعية ،وذلك خالل ثالثني يومـًا من تاريخ خالل ثالثني يومـًا من تاريخ
انعقاد املؤمتر.
خالل شهرين من تاريخ انعقاد انعقاد املؤمتر.
املؤمتر.
كما جيوز لكل ذي شأن تقدم كما جيوز لكل ذي شأن تقأدم
كما جيوز لكل ذي شأن تقدم بطل لالنضمام لعضوية اجلمعية بطل لالنضمام لعضوية اجلمعية
بطل لالنضمام لعضوية اجلمعية ورفض طلبه أن يطعن على قرار ورفض طلبه أن يطعن على قأرار
ورفض طلبه أن يطعن على قرار رفض طلبه أمام تلك احملكمة ،رفض طلبه أمام تلك احملكمأة،
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مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

رفض طلبه أمام تلك احملكمة ،وذلك خالل ثالثني يومـًا من وذلك خالل ثالثني يومـًا مأن
تاريخ علمه بالقرار.
وذلك خالل شهرين من تاريخ تاريخ علمه بالقرار.
علمه بالقرار.
املادة الثالثة (من املشروع بقانون

املادة الثالثة

املادة الثالثة

الثاين)( :ال يوجد نص مقابل يف  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب حبذف
املشروع بقانون األول)
عبارة (وإال اعتربت منحلة
 قرر اجمللس حذف عبارة (وإال
حكمأًا) ،وتصحيح اخلطأ
اعتربت منحلة حكمأًا)،
النحوي يف كلمة (عام)
وتصحيح اخلطأ النحوي يف
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مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

كلمة

(عامـًا).

(عام)

نص املادة بعد التعديل:
على اجلمعيات السياسية القائمة
وقت صدور هذا القانون أن توفق
أوضاعها طبقأًا ألحكامه خالل
فترة ال تتجاوز عام من تاريخ
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املادة الثالثة:

لتصبح

لتصبح (عامـًا).
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
املادة الثالثة:

على اجلمعيات السياسية القائمة على اجلمعيات السياسية القائمة
وقت صدور هذا القانون أن توفق وقت صدور هذا القانون أن توفق
أوضاعها طبقأًا ألحكامه خالل أوضاعها طبقأًا ألحكامه خالل
فترة ال تتجاوز عامـًا من تاريخ فترة ال تتجاوز عامـًا من تاريخ

مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

العمل به وإال اعتربت منحلة العمل به.
حكمأًا.
املادة الثالثة

املادة الرابعة (من املشروع

املادة الرابعة

العمل به.
املادة الرابعة

بقانون الثاين)(:املادة الثالثة من  توصي اللجنة باملوافقة على
قرار جملس النواب باملوافقة
املشروع بقانون األول)
على نص املادة كما ورد يف
 قرر اجمللس املوافقة على نص
املشروع بقانون الثاين.
املادة كما ورد يف املشروع
بقانون الثاين.
نص املادة كما ورد يف املشروع نص املادة كما ورد يف املشروع
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مشروع قانون بتعديل بعض

مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

أحكام القانون رقم ( )12لسنة

1115م بشأن اجلمعيات

1115م بشأن اجلمعيات

السياسية (املعد يف ضوء االقتراح السياسية ،املرافق للمرسوم رقم
بقانون املقدم من جملس النواب)
(املشروع األول)

نصوص املواد

توصية جلنة

كما أقرها جملس النواب

الشؤون التشريعية والقانونية

( )35لسنة 1121
(املشروع الثاين)

بقانون الثاين:

على الوزراء – كل فيما خيصه – على رئيس جملس الوزراء والوزراء
تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل – كل فيما خيصه – تنفيذ هذا
به من اليوم التايل لتاريخ نشره يف القانون ،ويأُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
اجلريدة الرمسية.
الرمسية.
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املادة الرابعة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هذا
القانون ،ويُعمل به من اليوم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

بقانون الثاين:
املادة الرابعة
على رئيس جملأس الأوزراء
والوزراء – كل فيما خيصه –
تنفيذ هذا القانون ،ويُعمل بأه
من اليوم التايل لتاريخ نشره يف
اجلريدة الرمسية.

