
 

 

 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٥التاریخ: 
 

 

 

 املوقـــر   صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل

 رئيــس جملـس الشـورى                                   
 

 

 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
 

 

 بشأن تقریر اللجنة (السابقة)لجنة شؤون الشباب  یســـرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر     

بخصوص االقتراح بقانون بشأن تنظیم أنشطة المراكز واألكادیمیات الریاضیة، والمقدم من 

أصحاب السعادة األعضاء: سبیكة خلیفة الفضالة، بسام إسماعیل البنمحمد، خالد حسین 

 .المسقطي، د. جھاد عبدهللا الفاضل، د. محمد علي حسن
 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.  

 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق االحترام،
 

 

                                         

 
 

 المرفقات:
 

 تقریر اللجنة. .١
 تقریر اللجنة السابقة ومرفقاتھ. .۲
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 ةاحملرتم  السيدة سبيكة خليفة الفضالةسعادة 
 شؤون الشبابرئيس جلنة 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

 إشااا إىل إر راااتبإ جمللساااا بمااااا ث بيسا نااا  بارااا    ب    ااا   سااا إ        

باااأ أناا   ي  إ ت اا    ب رضاارن  م  خبصاارإ إناا لىل با  اات ث  2020أكساار ت   18

  جملن ربل بااج ة باس   ة خالل با وإ بار    جملن بافصل باسشت    بخل جملا.

فاا    تيااا باسلااتم  ةناا لىل با  اات ث باس اا إ ت ب االكرإىل ث ب اا ول ب ت      

ي إخياا   ناااا أت يتفاال بااج ااة ي  إ ت اا   شااد أ  ث جملرناا  أرصاا    سااة أ اا م جملاان   

 وااج ة ب    ىل أت يلسف  ث شد أ  مب  ب سأا إاي  إأي بااج ة باس   ة.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى

 

 المرفقات: 
 كشف بالتقارير المعدة من قبل اللجنة السابقة.  -
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 التقارير املعدة من قبل جلنة شؤون الشباب السابقة

 
 ب رضرع ي إ   باس ت ت باس   

21/06/2020 

 

 اقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز واألكاديميات الرياضية.

 
 



ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 شؤون الشبابجلنة لخ

 العنوان
االقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز واألكاديميات الرياضية، والمقدم من أصحاب 

      الفضالة، بسام إسماعيل البنمحمد، خالد حسين المسقطي، خليفة السعادة األعضاء: سبيكة

 د. جهاد عبدهللا الفاضل، د. محمد علي حسن.

 الفصل التشريعي الخامس – الثثدور االنعقاد العادي ال -م 2020اكتوبر 19 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 
 املناقشة

 الفصل التشريعي الخامس – لثثادور االنعقاد العادي ال - م2020 اكتوبر 21

 اجتماع واحد عدد االجتماعات

 === العرض على اجللسة

 اهلدف من االقرتاح
تنظيم أنشطة المراكز واألكاديميات الرياضية في البالد والرقابة يهدف االقتراح بقانون إلى 

ضمان أن يكون القائم ل نالرياضييمنح التراخيص للمدربين ها، باإلضافة إلى ، وتصنيفعليها

 .والمختصين في ممارسة هذا النشاطعلى التدريب الرياضي من المؤهلين 

 مادة ( 17)ديباجة و قرتاحمواد اال

رأي جلنة الشؤون 
التشريعية 

والقانونية مبجلس 
 الشورى

 والقانونية من الناحية الدستورية االقتراح بقانونسالمة 

رأي وزارة الشباب 
 والرياضة 

أن المملكة بحاجة لتشريع ينظم أنشطة المراكز واألكاديميات الرياضية، وإن  بينت الوزارة

 االقتراح بقانون المذكور يعد بأحكامه الواردة فيه محققًا الهدف المرجو منه.

رأي اللجنة األوملبية 
 البحرينية 

 اعددً ت وقدمراح بقانون من حيث المبدأ على االقتا بموافقتهدت اللجنة األولمبية البحرينية أفا

 .المرجوة منه من المالحظات بشأنه ليحقق الغاية

توصية اللجنة 
 مبجلس الشورى

 جواز نظر االقتراح بقانونالموافقة على 
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 األولاملرفق 
 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 

 بة شؤون الشباجلن
 



 

۱ 

 

 م۲۰۲۰ كتوبرأ ۲٥: التاریخ
   )۱التقریر رقم (

 

 

 شباب بشأن تقرير اللجنة (السابقة)الجلنـة شؤون    تقريـر

 تنظيم أنشطة املراكز واألكادمييات الرياضية،خبصوص االقرتاح بقانون بشأن  

سبيكة خليفة الفضالة، بسام إمساعيل واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء:  

 خالد حسني املسقطي، د. جهاد عبداهللا الفاضل، د. حممد علي حسن  البنمحمد،

 امسمن الفصل التشريعي اخل  الثالثدور االنعقاد العادي  
 

 :مقدمة

)، وبناًء ۳د  ٥ف  / ش شص ل  ٤۱۳، وبموجب الخطاب رقم (م۲۰۲۰أكتوبر  ۱۹بتاریخ 

م، بخصوص إعادة ۲۰۲۰أكتوبر    ۱۸على قرار مكتب المجلس في اجتماعھ الثاني المنعقد بتاریخ  

النظر في التقاریر التي تم إعدادھا من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني من 

لح رئیس مجلس الفصل التشریعي الخامس؛ أرسل صاحب المعالي السید علي بن صالح الصا

االقتراح بقانون بخصوص تنظیم الشورى إلى لجنة شؤون الشباب تقریر اللجنة السابقة بشأن 

، إلعادة النظر في التقریر المذكور، على أن ترفع اللجنة أنشطة المراكز واألكادیمیات الریاضیة

 .أیام من تاریخھ خمسةتقریرھا في موعد أقصاه 

 



۲ 
 

: إجراءات اللجنة
ً
 :أوال

 :ذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیةلتنفی

 اجتماعھا:تدارست اللجنة تقریر اللجنة السابقة المعد في ھذا الشأن، في   )۱(

 خــالتاری اعـم االجتمــرق

 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲۱ الثانياالجتماع 
 

بقانون موضوع البحث اطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق المتعلقة باالقتراح )  ۲ 

 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي:

 ( مرفق )ـ تقریر لجنة شؤون الشباب ( السابقة ) بشأن االقتراح بقانون. 

 (مرفق)االقتراح بقانون المذكور، ومذكرتھ اإلیضاحیة.  -

 (مرفق). رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى -
 

 )(مرفقرأي وزارة شؤون الشباب والریاضة.  -
 

 )(مرفقرأي اللجنة األولمبیة البحرینیة.  -
 

ــریعي الخامس  ــل التشـ ــابقة قد قامت في دور االنعقاد الثاني من الفصـ وكانت اللجنة السـ

الصـناعة والتجارة والسـیاحة لمناقشـة االقتراح بقانون، إال أن الوزارة أرسـلت  وزارةبدعوة 

حول النصوص الموضوعیة لالقتراح، وأن دورھا یقتصر على   ختصاصالخطاًبا یفید بعدم ا

تســجیل المراكز واألكادیمیات الریاضــیة التي تتخذ أحد األشــكال التجاریة الواجب قیدھا في 

 )(مرفق السجل التجاري.

 



۳ 
 

المنعقد بتاریخ   من دور االنعقاد الثاني الخامسعھا اجتماحضر   السابقة  بدعوة من اللجنةو       
ــعادة  ، م۲۰۲۰فبرایر   ۱۲ ــاحب الس ــید أیمن بن توفیق المؤیدص ــباب   الس ــؤون الش وزیر ش

 والوفد المرافق، وھم: ،والریاضة

 

 المنصب االسم

 وزارة شؤون الشباب والریاضة

 الوكیل المساعد للرقابة والتراخیص الدكتور صقر بن سلمان آل خلیفةالشیخ 

 الوكیل المساعد للمنشآت والمشاریع السید خالد سلیم الحاج

 مدیر إدارة االتصال والتسویق نوار عبدهللا المطوعالسید 

 المستشار القانوني السید عمرو مختار

 الرقیب المالي السید محمد العتیبي

 شؤون مجلسي الشورى والنوابوزارة 

 من إدارة شؤون الشورى زینب عبدالرسول محمد 
 

ــابقة بدعوة من اللجنةو  ــر   الس ــادساللجنة  عاجتماحض المنعقد   من دور االنعقاد الثاني الس

 ، وھم:اللجنة األولمبیة البحرینیةممثلون عن  م۲۰۲۰مارس  ٤بتاریخ 
 

 المنصب االسم

 األولمبیة البحرینیةاللجنة 

 األمین العام للجنة األولمبیة البحرینیة السید محمد حسن النصف 

 األمین العام المساعد للجنة األولمبیة البحرینیة السیدة إیما المنصوري 

 المستشار القانوني السید صالح خضر 

 شؤون مجلسي الشورى والنوابوزارة 

 شؤون الشورىمن إدارة  زینب عبدالرسول محمد 



٤ 
 

 

 جتماع من األمانة العامة بالمجلس:اال حضر      

 المنصب االسم 
 ھیئة المستشارین القانونیین

 المستشار القانوني لشؤون اللجان عبدالموجود یوسف الشتلةالسید 

 باحث قانوني  السید علي نادر السلوم

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان   السیدة خولة ھاشم              

 أمین سر اللجنة  أمل عبدهللا  السیدة               

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث السیدة منى العید

 اإلعالموالعالقات إدارة 

  أخصائي إعالم علي السیدة سما عبدالجلیل
 

ا
ً
 : التشريعية والقانونية مبجلس الشورى جلنة الشؤون رأي   -ثانيــ

ــالمة االقتراح بقانون من   ــورى س ــریعیة والقانونیة بمجلس الش ــؤون التش رأت لجنة الش

 والقانونیة. الدستوریةیتین الناح 
 

اثالث
ً
   رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة:   -ـ

سعادة وزیر شؤون الشباب والریاضة أن المملكة بحاجة لتشریع ینظم أنشطة المراكز   أفاد

التركیز على جانبین إحداھما یتعلق باشتراطات المنشآت واألكادیمیات الریاضیة، مبیًنا ضرورة  

تتصف االشتراطات الواردة في القانون  بحیثالریاضیة التي ستزاول فیھا األنشطة الریاضیة، 

یمكن استخدام  ، وفي حال مخالفة صاحب الترخیصذوي الشأن ھدف التسھیل علىبالمرونة ب



٥ 
 

الذي  الجانب الثاني  األدوات القانونیة، وذلك لحثھ على إزالة المخالفة وااللتزام باالشتراطات. أما  

كز احمایة ممارسي الریاضة بمختلف أنواعھا وأشكالھا في المرب تعلق ی یجب التركیز علیھ ف

لتدریب العشوائي غیر المؤھل، خاصة من قبل المدربین الذین یفتقدون التخصص من ا  الریاضیة

ولذلك فإن االقتراح بقانون المذكور یعد بأحكامھ الواردة فیھ محققًا الھدف أو الكفاءة أو الخبرة، 

 المرجو منھ. 
 

ا
ً
 رأي اللجنة األوملبية البحرينية:  -رابع

عبارة عن ھیئة أھلیة األولمبیة البحرینیة  ، أن اللجنة  البحرینیةللجنة األولمبیة  ا  بّین ممثلو 

مستقلة ذات شخصیة اعتباریة واستقالل مالي وإداري وفني، تتمتع بكافة الحقوق وتتحمل جمیع 

) ٥۰مرسوم بقانون رقم (الااللتزامات المنصوص علیھا في المیثاق األولمبي، وذلك بموجب 

ون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة بتعدیل بعض أحكام قان   ۲۰۱۰لسنة  

) ۲۱العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 .۱۹۸۹لسنة 

 

كما أوضحوا دور اللجنة األولمبیة البحرینیة في اإلشراف على خطط وبرامج جمیع 

اإلداریة والفنیة، ورعایة وحمایة وتطویر وتنظیم الحركة االتحادات الریاضیة، من الناحیة 

األولمبیة الریاضیة في المملكة، ودعم األندیة ومراكز تمكین الشباب لتطویر مستویات األداء 

الریاضي الرفیع، وتدریب وصقل المتدربین والمدربین، إضافة إلى حرصھا على التعاون مع 

مع السیاسة العامة للمملكة، وبما یتوافق مع األنظمة  الجھات المعنیة بأمور الشباب، بما یتفق

وقد أفادوا بموافقتھم على االقتراح بقانون من واللوائح والتشریعات والمواثیق المحلیة والدولیة، 

مؤكدین حرص حیث المبدأ وقدموا عدًدا من المالحظات بشأنھ لیحقق الغایة المرجوة منھ ، 

 .والتنسیق بما یخدم المصلحة العامة في المملكةاللجنة التام في مد جسور التعاون 

 



٦ 
 

ا
ً
 رأي اللجنة:  - خامس

االقتراح بقانون بشأن تنظیم أنشطة تدارست اللجنة تقریر اللجنة السابقة بخصوص          

المراكز واألكادیمیات الریاضیة، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: سبیكة خلیفة الفضالة، 

بعد   ،حسنبسام إسماعیل البنمحمد، خالد حسین المسقطي، د. جھاد عبدهللا الفاضل، د. محمد علي  

أكتوبر  ۱۸تماعھ الثاني المنعقد بتاریخ إعادتھ إلى اللجنة بناًء على قرار مكتب المجلس في اج

م، بخصوص إعادة النظر في التقاریر التي تم إعدادھا من قبل اللجنة السابقة خالل دور ۲۰۲۰

استعراض وجھات النظر التي حیث  تم  .االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشریعي الخامس

ة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني دارت حول االقتراح بقانون المذكور من قبل أصحاب السعاد

لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

والذي جاء مؤكدًا لسالمة االقتراح بقانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة، وبعد االستئناس 

ة البحرینیة؛ ترى اللجنة أن أھمیتھ تكمن برأي وزارة شؤون الشباب والریاضة، واللجنة األولمبی 

في تنظیم أنشطة المراكز واألكادیمیات الریاضیة والرقابة علیھا، من حیث وضع القواعد القانونیة 

المنشآت والمحال التي تكفل الحدود المقبولة من التنظیم الالزم لمزاولة األنشطة الریاضیة في 

الخدمات الریاضیة، كمراكز وأكادیمیات تدریب  التي تمارس فیھا األلعاب أو التدریبات أو

الریاضات، واألندیة الصحیة وحمامات السباحة وصاالت اللیاقة البدنیة والریاضیة، ومراكز بناء 

  .األجسام وغیرھا من المراكز الریاضیة

ویساھم االقتراح بقانون في سد الفراغ التشریعي الذي تُعاني منھ ھذه األنشطة 

عدم وجود أي تشریع ینظم ھذا الموضوع، وعدم إناطة تنظیمھ والرقابة علیھ الریاضیة، بسبب  

بجھة معینة مسؤولة عن تسجیل المراكز واألكادیمیات الریاضیة وترخیصھا واإلشراف 

  والرقابة علیھا.

وترى اللجنة أنھ في ظل ازدیاد المراكز الریاضیة التي تقدم ھذه النوعیة من األنشطة 

بنطاق تطبیق أحكام االقتراح بقانون، وفي ظل وجود بعض حاالت  الریاضیة المشمولة



۷ 
 

اإلصابة وحاالت الوفاة جّراء التدریب الریاضي الخاطئ، األمر الذي یتطلب معھ تنظیم ھذا 

النشاط بوضع القواعد القانونیة التي تضمن توافر المواصفات واالشتراطات الالزمة لذلك، مع 

میات الریاضیة من قبل الوزارة المختصة بشؤون الشباب ضرورة الترخیص للمراكز واألكادی 

والریاضة، فضًال عن أھمیة حصول المدرب الریاضي على ترخیص معتمد لمزاولة نشاط 

 .التدریب بناًء على حصولھ على شھادة احترافیة من جھة تدریبیة معتمدة في ھذا الشأن

والریاضة واللجنة األولمبیة البحرینیة من واستئناًسا بما قدمتھ وزارة شؤون الشباب 

مرئیات بشأن االقتراح بقانون، رأت اللجنة السابقة تعدیل االقتراح بقانون باالتفاق مع مقدمیھ، 

) مادة، ۱۷وفقًا للصیغة المعدلة المرفقة. بحیث یتألف االقتراح بقانون فضًال عن الدیباجة من (

) منھ على ۲على التعریفات، وأوجبت المادة ( ) من االقتراح بقانون۱حیث نصت المادة (

المراكز واألكادیمیات الریاضیة الحصول على ترخیص بمزاولة نشاطھا من الوزارة المعنیة 

وفقًا للمواصفات واالشتراطات والمعاییر التي یصدر بتحدیدھا  بشؤون الشباب والریاضة،

وز للمراكز واألكادیمیات الریاضیة وال یج قرار من الوزیر بالتنسیق مع االتحادات الریاضیة.

 .  المرخص لھا مزاولة أي نشاط آخر غیر الذي صدر الترخیص لھا بمزاولتھ

على المراكز واألكادیمیات الریاضیة التعاقد مع  ) من االقتراح بقانون۳وأوجبت المادة (

على أي مدرب ریاضي ممارسة مھنة التدریب وحظرت  .المدربین الریاضیین المرخصین

قبل الحصول على ترخیص من اإلدارة المختصة تحدد فیھ المجاالت واألنشطة المسموح لھ 

 . التدریب فیھا

ت الریاضیة إلشراف ورقابة وزارة المراكز واألكادیمیا) على خضوع ٤ونصت المادة (

شؤون الشباب والریاضة للتأكد من استمرار توافر شروط الترخیص وعدم ارتكاب أي مخالفة 

 .ألحكام القانون والقرارات الصادرة تنفیذًا لھ



۸ 
 

فھي خاصة بسجل قید المراكز واألكادیمیات الریاضیة المرخصة، وتختص ) ٥(أما المادة      

نشاط المراكز واألكادیمیات  ات تقدیم طلب الحصول على ترخیص بمزاولة) بإجراء٦المادة (

 .الریاضیة أو طلب ترخیص التدریب الریاضي إلى اإلدارة المختصة في الوزارة

) شروط الترخیص للمدربین الریاضیین، ومن ذلك أن یكون المتقدم ۷ووضعت المادة (

لوزارة في مجال التدریب الذي یمارسھ، حاصًال على شھادة ریاضیة احترافیة معتمدة من قبل ا

المراكز واألكادیمیات الریاضیة،  على) ۸(وحظرت المادة  .ومن جھة تدریبیة متخصصة

المواد المحظورة   والمدربین الریاضیین تداول أو حیازة أو بیع أو ترویج أو استیراد المنشطات أو 

) ۱۳ضة المصادق علیھا بالقانون رقم (طبقًا لالتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات في مجال الریا

 .۲۰۰۸لسنة 

) توافر االشتراطات الصحیة والفنیة ومتطلبات الصحة والسالمة في ۹وأوجبت المادة (

المراكز واألكادیمیات الریاضیة وفقًا لما یتم تحدیده بقرار من الوزیر أو الجھات المختصة، أما 

 واألكادیمیات الریاضیة ق أوضاع المراكزفقد تناولت ضرورة توفی )۱۰بخصوص المادة رقم (

 .قبل العمل بأحكام ھذا القانون بما یتفق وأحكامھ خالل سنة من تاریخ العمل بھ القائمة

تنظیم وإقامة الفعالیات   قبل موعدبإخطار الوزارة المختصة ) ۱۱(وقد اختصت المادة 

فھي بشأن إعطاء الموظفین الذین یعینھم الوزیر )  ۱۲(الریاضیة بسبعة أیام على األقل، أما المادة  

للتحقق من تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات التي تصدر تنفیذًا لھ صالحیة دخول المحال ذات 

 .الصلة

ات على كل من یخالف أحكامھ. وأعطت ) من االقتراح بقانون بالعقوب۱۳واختصت المادة ( 

إنذاًرا إلى ذوي  –بناًء على توصیة اإلدارة المختصة  –) الحق للوزیر في أن یوجھ ۱٤المادة (

الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحیح األعمال المخالفة ألحكام ھذا القانون خالل مدة مناسبة 

 .تحدد لذلك



۹ 
 

لھا الوزارة نظیر الترخیص ) صدور قرار بتحدید ا۱٥وأوجبت المادة ( لرسوم التي تَُحّصِ

 .للمراكز واألكادیمیات الریاضیة، والمدربین الریاضیین

) المدة التي یصدر فیھا الوزیر القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا ۱٦كما حددت المادة (

 .القانون خالل ستة أشھر من تاریخ العمل بھ

 ) تنفیذیة.۱۷وجاءت المادة (

وقد أخذت اللجنة بالمبادئ واألسس التي بـُنَي علیھا االقتراح بقانون المذكور؛ لذا انتھت بعد      

نظر االقتراح بقانون بصیغتھ   على جوازالمناقشة إلى الموافقة على توصیة اللجنة السابقة بالموافقة  

 المعدلة، باالتفاق مع مقدمیھ.  

  

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  -سادس

ــورى، اتفقت اللجنة على اختیار  ۳۹إعماالً لنص المادة (      ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشـ

 كل من:

 

 .اــیــمقرًرا أصل     األستـــاذ رضــــا إبراھیـــم منفردي .۱

 .احتیاطیًامقرًرا   األستـــاذ نـــــوار علـي المحمــــود .۲

 

 

 

 



۱۰ 
 

اسابع
ً
 توصية اللجنة:  -ــ

 في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما یلي:    
 

تنظیم االقتراح بقانون بشــأن جواز نظر  الموافقة على توصــیة اللجنة الســابقة بالموافقة على  -
، والمقدم من أصــحاب الســعادة المعدلة)أنشــطة المراكز واألكادیمیات الریاضــیة (بصــیغتھ 

ین المـسقطي، د. جھاد األعضـاء:  ماعیل البنمحمد، خالد حـس ام إـس بیكة خلیفة الفضـالة، بـس ـس
 عبدهللا الفاضل، د. محمد علي حسن.

 

 واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،، 
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 الثايناملرفق 
 

 جنة السابقة ومرفقاتھللاتقریر 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 

 بشؤون الشباجلنة 
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