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مر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2013
ب�ش�أن تنظيم جمع المال للأغرا�ض العامة
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون جمع التبرعات الخيرية لعام ،1956
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون الجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�صة العاملة في ميدان
ال�شباب والريا�ضة والم�ؤ�س�سات الخا�صة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة ،1989
وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة  1993ب�إن�شاء �صندوق الزكاة،
وعلى قانون ديوان الرقابة المالية والإداري��ة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة
 ،2002المعدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )49ل�سنة ،2010
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
مادة ()1

المعاني المب َّين َة قرينَ كل
في تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية
َ
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
منها ،ما لم ِ
الوزارة :الوزارة التي ي�صدر بتحديدها مر�سوم.
الوزير :الوزير الذي ي�صدر بت�سميته مر�سوم.
الأغرا�ض العامة :جميع �أوجه النفع العام الم�شروعة �سواء �أكانت خيرية �أو اجتماعية �أو
تعليمية �أو ثقافية �أو دينية.
ج ْمع المال :كل ن�شاط يقوم به �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يكون الغر�ض منه جمع الأموال
�أو قبول التبرعات النقدية �أو العينية ب�أية و�سيلة من و�سائل ج ْمع المال وذلك من �أي �شخ�ص
طبيعي �أو اعتباري داخل المملكة �أو خارجها.
َّ
المرخ�ص له :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري تم م ْن ُحه ترخي�ص ًا بج ْمع المال �أو تم �إخطاره
بقبول تب ُّرع وفق ًا لأحكام هذا القانون.
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مادة ()2

َ
يحظر على الأ�شخا�ص الطبيعية �أو االعتبارية ج ْمع المال للأغرا�ض العامة �إال بعد الح�صول
على ترخي�ص بذلك من الوزير ووفق ًا لأحكام هذا القانون.

مادة ()3

يقدم طلب الترخي�ص بج ْمع المال �إلى الوزارة طبق ًا للنموذج المعد لهذا الغر�ض قبل ِبدء
َّ
الج ْمع ب�شهرين على الأقل ،وعلى �أن ي�شتمل الطلب على طريقة الج ْمع ومدته ومكانه والغر�ض
منه.
وللوزارة التجاوز عن المدة المحددة بالفقرة ال�سابقة �إذا اقت�ضت الم�صلحة العامة ذلك.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون طرق ج ْمع المال وو�سائل الج ْمع و�ضوابطه ومدة
ِّ
الترخي�ص وعدد المرات التي يجوز الترخي�ص فيها لذات ال�شخ�ص بجمع المال.

مادة ()4

ي�شت َرط لمنح الترخي�ص لل�شخ�ص االعتباري �أن يكون م�سج ًال �أو مرخ�ص ًا له طبق ًا للنظام
القانوني الخا�ضع له ،و�أن يتفق الغر�ض من ج ْمع المال مع الهدف الذي �أن�شىء من �أجله هذا
ال�شخ�ص .وبالن�سبة لل�شخ�ص الطبيعي �أن يكون بحريني ًا كامل الأهلية ح�سن ال�سيرة ولم ت�صدر
�ضده �أحكام نهائية في جناية �أو جنحة مخلة بال�شرف �أو الأمانة �أو الآداب العامة.

مادة ()5

على الوزارة �أن تبت في طلب الترخي�ص بجمع المال خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديمه،
وعليها قبل البت في الطلب �أن ت�ستطلع ر�أي الجهات الحكومية ذات ال�صلة بالغر�ض الذي
يجمع من �أجله المال.
ويخطر طالب الترخي�ص بقبول الطلب �أو رف�ضه ،كما َ
َ
تخطر الجهات الحكومية المخت�صة.
و ُيعت َبر فوات المدة الم�شار �إليها دون رد بمثابة ر ْف ٍ�ض �ضمني للطلب.

مادة ()6

َّ
المرخ�ص له بفتح ح�ساب في �أح��د الم�صارف المعت َمدة من م�صرف البحرين
يلتزم
يخطر الوزارة برقم هذا الح�ساب.
المركزي تو َدع فيه المبالغ
المح�صلة ،و�أن ِ
َّ
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مادة ()7

يجب على كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري تل َّقى تبرع ًا للأغرا�ض العامة بغير ترخي�ص �أن
والمتبرع ،وعلى ال��وزارة �أن
يبلغ ال��وزارة خالل �سبعة �أي��ام بقيمة هذا التبرع والغر�ض منه
ِّ
تخطره خالل خم�سة ع�شر يوم ًا بقبول هذا التبرع �أو رف�ضه طبق ًا التفاق الغر�ض منه ،مع
الأغرا�ض العامة من عدمه .ويعت َبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة �ضمنية على قبول
التبرع.
وتب ِّين الالئحة التنفيذية �ضوابط قبول التبرعات والإجراءات المتعلقة بها وقواعد �إنفاقها
والتقرير ب�ش�أنها.

مادة ()8

َّ
للمرخ�ص له �إنفاق المال في غير الغر�ض الذي ُج ِمع من �أجله ،وفي حالة الرغبة
ال يجوز
َّ
المرخ�ص له الم�سئولية
في تغيير هذا الغر�ض يجب الح�صول على موافقة الوزارة ،ويتحمل
المتبرع �إذا كان التب ُّرع م�شروط ًا دون �أدنى م�سئولية في ذلك على الوزارة.
تجاه
ِّ
َّ
المرخ�ص له خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من انتهاء المدة المحددة لجمع المال �أو
ويلتزم
الإخطار بقبول التبرع ب�أن يقدم للوزارة تقرير ًا بح�صيلة المبالغ التي ُج ِمعت و�أوجه ال�صرف
منها م�ؤ َّيدة بالم�ستندات الدالة على �صحتها ،ويقدم هذا التقرير �سنوي ًا �إذا زادت المدة
المحددة لجمع المال على �سنة.
المخ�ص�ص له.
وتب ِّين الالئحة التنفيذية طرق التحقق من �أوجه �إنفاق المال في الغر�ض
َّ

مادة ()9

َّ
للمرخ�ص له تحويل �أي��ة مبالغ مالية مما تم ج ْم ُعه �إل��ى �شخ�ص �أو جهة خارج
ال يجوز
المملكة �إال بموافقة الوزير ووفق ًا لل�ضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.
و ُي�شت َرط لقبول التبرعات من خارج المملكة �أن يت�ضمن الترخي�ص ال�صادر ال�سماح بذلك.

مادة ()10

لموظفي الوزارة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني ب�شئون العدل باالتفاق مع
الوزير �صفة ال�ضبطية الق�ضائية ،وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي ُترت َكب بالمخالفة لأحكام
هذا القانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
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ويكون له�ؤالء الموظفين �سلطة التفتي�ش على الأموال التي ُتجمع للأغرا�ض العامة بموجب
َّ
المرخ�ص لها ،وذلك للت�أكد من مطابقتها
هذا القانون ،وعلى �سجالت الأ�شخا�ص االعتبارية
لأحكام هذا القانون ول�شروط الترخي�ص ال�صادر بجمع المال.

مادة ()11

ُي َ
َّ
المرخ�ص له مخالفة �شروط الترخي�ص ،وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة �أن
حظر على
و�سحب ح�صيلة الج ْمع و�إنفاقها في
ُت ِ
�صدر قرار ًا ب�إلغاء الترخي�ص وو ْقف عمليات ج ْمع المال ْ
وجوه النفع العام التي تراها.

مادة ()12

ُتعت َبر الأموال التي ُتجمع وفق ًا لأحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق �أحكام
َّ
المرخ�ص لهم من الأ�شخا�ص الطبيعية والقائمين على الأ�شخا�ص
قانون العقوبات ،و ُيعت َبر
االعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق �أحكام القانون الم�شار �إليه.
ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية بنا ًء على طلب الوزير مراجعة تلك الأموال ،وعلى
َّ
المرخ�ص له تمكين الديوان من ذلك.

مادة ()13

ُي�ستث َنى من تطبيق �أحكام هذا القانون الجهات الحكومية والجهات َ
المن�ش�أة �أو التي تن�ش�أ
بقوانين �أو مرا�سيم �أو �أوامر ملكية .ويجوز لمجل�س الوزراء� ،أو الوزير المعني بهذه الجهات،
بعد العر�ض على مجل�س الوزراء ،و�ضع �ضوابط لج ْمع المال للأغرا�ض العامة ،وذلك في تلك
الجهات.

مادة ()14

يعا َقب بال�سجن الم�ؤبد �أو ال�سجن الذي ال يقل عن ع�شر �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن
مائة �ألف دينار وال تجا ِوز خم�سمائة �ألف دينار ،كل َمن جمع �أموا ًال لغر�ض �إرهابي.
ويعا َقب بالحب�س وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين كل َمن قام بج ْمع
أموال للأغرا�ض العامة دون الح�صول على ترخي�ص وفق ًا لأحكام هذا القانون ،و ُيعت َبر ج ْمع
� ٍ
م�شدد ًا.
المال لغير الأغرا�ض العامة المن�صو�ص عليها في هذا القانون ظرف ًا َّ
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ويعا َقب على مخالفة باقي �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له بالحب�س مدة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تتجاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تق�ضي المحكمة بم�صادرة الأموال التي تم ج ْمعها �أو �أية �أموال م�ساوية
لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة ،وت�ؤول الأموال محل الم�صادرة ل�صالح الأعمال
الخيرية التي تحددها الوزارة.

مادة ()15

ُيلغى قانون ج ْمع التبرعات الخيرية لعام  ،1956كما ُيلغى كل ن�ص يخالف �أحكام هذا
القانون.

مادة ()16

ت�صدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجل�س الوزراء.

مادة ()17

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـخ 22 :رم�ضان 1434هـ
الموافق 31 :يـوليـ ــو 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

