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مر�سوم بقانون رقم ( )50ل�سنة 2010
بتعديل بع�ض �أحكام 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
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )5ل�سنة  1983ب�ش�أن تعديل المر�سوم الأميري رقم ( )2ل�سنة
 1975ب�إن�شاء مجل�س �أعلى لل�شباب والريا�ضة ،وتعديالته،
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 قانون ديوان الرقابة المالية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة ،2002
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي
المادة الأولى

ُي�ستبدل بالن�ص ال��وارد تحت عنوان(الهيئة الإداري��ة المخت�صة) ،وبالن�ص ال��وارد تحت
عنوان (الوزير المخت�ص) من المادة الثانية من مواد �إ�صدار المر�سوم بقانون رقم ()21
ل�سنة  1989ب�إ�صدار قانون الجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�صة العاملة
في ميدان ال�شباب والريا�ضة والم�ؤ�س�سات الخا�صة ،كما ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد ()60
و( )61و( )66و( )67و ( )68و( )71و( )72و( )73من هذا القانون الن�صو�ص الآتية:

المادة الثانية:
الهيئة الإدارية المخت�صة :

الجهة الإداري��ة المخت�صة التي ي�صدر بت�سميتها وتحديد اخت�صا�صاتها قرار من مجل�س
الوزراء.

الوزير المخت�ص:

الوزير الذي ي�صدر بت�سميته وتحديد اخت�صا�صاته قرار من مجل�س الوزراء.
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مادة (:)60

ي�صدر بالنظام الأ�سا�سي للأندية قرار من الوزير المخت�ص.
وال يجوز �أن يكون المر�شح لع�ضوية مجل�س �إدارة النادي �أو االتحاد الريا�ضي منتمي ًا لأي جمعية
ناد �أو اتحاد ريا�ضي واحد.
�سيا�سية �أو �أهلية ،كما ال يجوز الجمع بين ع�ضوية �أكثر من ٍ

مادة (:)61

يتولى جميع ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مجال�س الإدارات في الأندية والهيئات الريا�ضية �أعمالهم بدون
مكاف�أة �أو �أجر ،ويجوز للجهة الإدارية المخت�صة منحهم مكاف�آت ت�شجيعية وفق ًا لل�ضوابط التي
ت�ضعها.

مادة (:)66

االتحاد الريا�ضي هو هيئة تتكون من الأندية الريا�ضية التي لها ن�شاط في لعبة ما �أو �أكثر
بق�صد تنظيم وتن�سيق هذا الن�شاط بينها ،كما يجوز ت�شكيل اتحادات ريا�ضية لألعاب ال توجد
لها �أندية ريا�ضية ويتم تعيين مجال�س �إدارتها بقرار من رئي�س اللجنة الأولمبية.
ويتم ت�سجيل االتحاد الريا�ضي بموجب قرار ي�صدر من الوزير المخت�ص.
ويكون االتحاد الريا�ضي الم�سئول �إداري�� ًا ومالي ًا وفني ًا عن �شئون اللعبة �أو الن�شاط في
المملكة ،ويتولى الإ�شراف عليها طبق ًا لأحكام هذا القانون والأنظمة ال�صادرة بمقت�ضاه
بمراعاة القوانين والأنظمة ال�صادرة عن االتحاد الدولي لهذه اللعبة.
وي�صدر رئي�س اللجنة الأولمبية نظام ًا �أ�سا�سي ًا موحد ًا يت�ضمن الأحكام والإجراءات المتعلقة
بت�شكيل االتحادات الريا�ضية وطريقة �إدارتها وحلها وتنظيم اجتماعاتها وم�شاركاتها الخارجية
و�سائر الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بها .وذلك بمراعاة القوانين والأنظمة ال�صادرة عن
االتحاد الدولي لكل لعبة.

مادة (:)67

ي�شترط لت�أ�سي�س االتحاد الريا�ضي وفق ًا لأحكام هذا القانون �أن يتقدم بطلب الت�سجيل �إلى
اللجنة الأولمبية خم�سة �أندية على الأقل تكون م�سجلة طبق ًا لأحكام القانون وتمار�س ن�شاط ًا
للعبة الريا�ضة المطلوب ت�أ�سي�س اتحادها الريا�ضي.

مادة (:)68

يجب على االتحاد الريا�ضي الح�صول على موافقة اللجنة االولمبية قبل اال�شتراك في
الدورات الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب وغيرها من الدورات والبطوالت والأن�شطة مثل
االجتماعات والم�ؤتمرات وغيرها �سواء �أقيمت في المملكة �أو خارجها.
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مادة (:)71

اللجنة الأولمبية البحرينية هي هيئة �أهلية م�ستقلة ذات �شخ�صية اعتبارية وا�ستقالل مالي
و�إداري وفني ،تتمتع بكافة الحقوق وتتحمل بجميع االلتزامات المن�صو�ص عليها في الميثاق
الأولمبي ،ويكون مقرها مدينة المنامة.

مادة (:)72

�أ -تهدف اللجنة الأولمبية البحرينية في �إطار الميثاق الأولمبي �إلى رعاية وحماية وتطوير
وتنظيم الحركة الأولمبية الريا�ضية في مملكة البحرين.
ب -تبا�شر اللجنة الأولمبية البحرينية كافة المهام وال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهدافها،
ولها بوجه خا�ص ما يلي:
 -1الم�شاركة في ن�شاطات اللجنة الأولمبية الدولية �سواء كانت اجتماعات للجنة �أو للجان
�أخرى تتفرع عنها �أو مماثلة لها.
 -2ت�شكيل وتنظيم وق��ي��ادة ال��وف��ود المختلفة في ال���دورات الأولمبية والمناف�سات القارية
والإقليمية وفي المناف�سات الدولية التي تقع تحت رعاية ومظلة اللجنة الأولمبية الدولية.
 -3االن�ضمام �إلى االتحادات والهيئات الإقليمية والقارية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية
الدولية.
 -4ملكية حقوق �شعار اللجنة الأولمبية البحرينية مع ا�ستخدام ملكيات معينة بتفوي�ض من
اللجنة الأولمبية الدولية.
 -5الإ�شراف على خطط وبرامج االتحادات الريا�ضية و�إ�صدار الموافقات ب�ش�أن الم�شاركات
الخارجية المختلفة على �صعيد ال��ف��رق والأف����راد وبالتحديد الم�شاركة ف��ي البطوالت
والمع�سكرات �أو ح�ضور االجتماعات �أو الم�ؤتمرات وال��ن��دوات وال��درا���س��ات الريا�ضية
المختلفة.
 -6المحافظة على ا�ستقالل اللجنة الأولمبية البحرينية ورف�ض �أي �شكل من �أ�شكال ال�ضغط
ال�سيا�سي �أو الديني �أو االقت�صادي �أو ما �شابه ذلك والتي قد تمنعها من االلتزام بالميثاق
الأولمبي.
وال يجوز لأية هيئة �أن تت�سمى با�سم اللجنة الأولمبية �أو بكلمة �أولمبي �أو الأولمبي ،كما ال
يجوز ا�ستعمال ا�سمها في ت�سمية محل �أو عمل �أو ب�ضاعة �أو �صنع �شاراتها �أو عالماتها �أو
االتجار بها بغير �إذن منها.
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 -7ن�شر القيم والمبادئ الأ�سا�سية للفكر الأولمبي خا�صة في المجاالت الريا�ضية والتعليمية
ون�شر البرامج التعليمية الأولمبية في جميع المجاالت ومعاهد التربية الريا�ضية والبدنية
والجامعات وت�شجيع �إن�شاء معاهد متخ�ص�صة للتعليم الأولمبي مثل الأكاديميات الأولمبية
الوطنية والمتاحف الأولمبية والبرامج الثقافية ذات ال�صلة بالحركة الأولمبية.
 -8االلتزام بالمحافظة على مبادئ وتعليمات الميثاق الأولمبي ال�صادر من اللجنة الأولمبية
الدولية.
 -9الموافقة على ت�شكيل االتحادات الريا�ضية والإ�شراف عليها ومتابعة �أن�شطتها ودعمها
وتقديم الخبرات الفنية الالزمة لها.
 -10العمل على تطوير م�ستويات الأداء الريا�ضي الرفيع في مملكة البحرين.
 -11تدريب و�صقل الدار�سين والفنيين الريا�ضيين وذلك من خالل تنظيم الدورات التدريبية
والإدارية بما يتما�شى مع ن�شر المبادئ الأ�سا�سية للفكر الأولمبي.
 -12منع ورف�ض �أي �شكل من �أ�شكال التمييز �أو العنف الريا�ضي �أو �شغب المالعب.
 -13تبني وتطبيق القانون الدولي لمكافحة المن�شطات وذل��ك بالت�أكيد على �أن �سيا�سات
وقوانين اللجنة الأولمبية البحرينية لمكافحة المن�شطات وع�ضويتها ومتطلباتها الحالية
ونتائج �إجراءاتها الإداري��ة تتطابق وتلتزم بالقانون الدولي لمكافحة المن�شطات وتحترم
جميع م�سئوليات وواج��ب��ات اللجان الأول��م��ب��ي��ة الوطنية ال��م��درج��ة ف��ي ق��ان��ون مكافحة
المن�شطات.
 -14التعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية في حدود ما ي�سمح به الميثاق الأولمبي.
 -15العمل على م�شاركة المر�أة في المجال الريا�ضي ب�صورة عامة والأولمبي ب�صفة خا�صة.
 -16العمل على زيادة الوعي وتحمل الم�سئولية في مجال الريا�ضة وارتباطاتها بق�ضايا البيئة.
 -17االلتزام بالم�شاركة في المجاالت الريا�ضية الهادفة لتعزيز ال�سالم.

مادة (:)73

تكون مدة مجل�س �إدارة اللجنة الأولمبية ومجال�س �إدارة اتحادات اللعبات الريا�ضية والأندية
�أربع �سنوات ،على �أن يجري انتخاب �أع�ضاء مجال�س �إدارة هذه الهيئات فيما عدا الأندية في
�أعقاب كل دورة �أولمبية� ،سواء �أقيمت هذه ال��دورة �أو لم تقم ،ا�شتركت فيها المملكة �أو لم
ت�شترك ،ويجري انتخاب �أع�ضاء مجال�س �إدارة الأندية الريا�ضية قبل ذلك ب�سنة على الأقل.
وتحدد بمقت�ضى نظام �أ�سا�سي ي�صدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بت�شكيل اللجنة
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الأولمبية وجمعيتها العمومية و�شروط الع�ضوية فيها وت�أليف مجل�س �إدارتها وعقد اجتماعاتها
و�سائر �أمورها الإداري��ة والمالية والفنية بما في ذلك البدل ال��ذي تتقا�ضاه اللجنة مقابل
الخدمات التي تقدمها .ويكون هذا النظام متوافق مع ما جاء في الميثاق الأولمبي ويتم
اعتماده من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وبموافقة اللجنة الأولمبية الدولية.

المادة الثانية

ُت�ضاف فقرة �أخيرة �إلى المادة ( )4من 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  ،1989كما ُت�ضاف �إلى هذا القانون مواد جديدة ب�أرقام
( 22مكرر ًا) و( 72مكرر ًا) و ( 73مكرر ًا) و ( 89مكرر ًا) ن�صو�صها الآتية:

مادة ( )4فقرة �أخيرة:

« ويحظر الجمع بين ع�ضوية �أكثر من جمعية تعمل في �أن�شطة نوعية مختلفة �إال بموافقة الوزير
المخت�ص ».

مادة ( 22مكرراً):

يتولى ديوان الرقابة المالية بنا ًء على طلب من الوزير المخت�ص ممار�سة الرقابة المالية
على كافة الجمعيات ،وذلك بمراجعة دفاتر وم�ستندات وح�سابات �إيرادات وم�صروفات تلك
الجمعيات وغير ذلك من �شئونها المالية ،من �أجل التحقق من �سالمة مواردها وم�شروعية
�أوجه �صرف �أموالها ،وعلى تلك الجمعيات �أن تمكن الديوان من ذلك ،ويبلغ الديوان الوزير
المخت�ص بمالحظاته عليها التخاذ ما يلزم.

مادة ( 72مكرراً):

تتكون الموارد المالية للجنة الأولمبية مما يلي:
�أ -الدعم المالي المخ�ص�ص لها من قبل المجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة.
ب -المنح والإع��ان��ات والهبات التي يقرر مجل�س الإدارة قبولها بما يتوافق مع الأنظمة
والت�شريعات المعمول بها في مملكة البحرين.
ج -الدعم والمخ�ص�صات التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية
الوطنية والمجل�س الأولمبي الآ�سيوي �أو �أي هيئة ريا�ضية معترف بها دولي ًا.
د -الإيرادات التي تتح�صل مقابل الخدمات التي تقدمها اللجنة.

مادة ( 73مكرراً):

يكون للجنة الأولمبية الئحة خا�صة تنظم ال�شئون الإدارية والمالية و�شئون العاملين فيها
ت�صدر بقرار من رئي�س اللجنة.
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مادة ( 89مكرراً):

يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تتجاوز �أل��ف دينار �أو ب�إحدى هاتين
العقوبتين كل من ان�ش�أ �أو �أ�س�س �أو نظم �أو �أدار جمعية �أو هيئة �أو منظمة �أو جماعة دون اتخاذ
�إجراءات ت�سجيلها وفق ًا لأحكام هذا القانون ،ويعاقب بذات العقوبة كل من ن�شر �أو �أذاع ب�أية
و�سيلة كانت �أخبار ًا �أو معلومات �أو بيانات عن تلك الكيانات.

المادة الثالثة

ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

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

								

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 8 :ذي الحجة 1431هـ
الموافق 14 :نوفم ـ ـ ــبر 2010م

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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