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 وزارة التنمية االجتماعية

  

     ٢٠٠٦لسنة ) ٢٧(قرار رقم 

 بشأن نظام الترخيص للجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية 

 والمؤسسات الخاصة الخاضعة إلشراف وزارة التنمية االجتماعية بجمع المال

  

  

 : وزيرة التنمية االجتماعية

اب دان الشب ي مي ة ف ات الخاصة العامل ة والهيئ ة والثقافي ة االجتماعي ات واألندي انون الجمعي ى ق د اإلطالع عل بع

م قانون رق ة    ) ٢١( والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم ب انون ١٩٨٩لسن دل بالمرسوم بق والمع

 ، ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٤( رقم 

م ة رق ون االجتماعي ل والشئ ر العم رار وزي ى ق ة ) ١٩( وعل ات ١٩٩٤لسن ترخيص للجمعي ام ال أن نظ ي ش ف

 واألندية االجتماعية والثقافية الخاضعة إلشراف وزارة العمل والشئون االجتماعية بجمع المال، 

  

 قرر

  )١( مادة 

م يقتض سياق ا ل ا م رين آل منه ة ق في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبين

 : النص خالف ذلك

 . وزارة التنمية االجتماعية :الوزارة        •

 : وزير التنمية االجتماعية :الوزير        •

 . إدارة المنظمات األهلية بالوزارة :اإلدارة المختصة        •

قانون: الجمعيات ، األندية االجتماعية والثقافية          • ام  ة الخاضعة ألحك الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافي

سات اب والرياضة والمؤس دان الشب ي مي ة ف ات الخاصة العامل ة والهيئ ة والثقافي ة االجتماعي ات واألندي الجمعي

 .١٩٨٩لسنة  ) ٢١( الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

ال • ع الم ة أو: جم وال النقدي ى األم ه الحصول عل ون الغرض من ادي يك ة أو الن ه الجمعي وم ب ل نشاط تق آ

قات ات الرياضية والمساب ة والمباري العينية من أي شخص مباشرة أو من خالل إقامة الحفالت واألسواق الخيري
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 . أو غير ذلك من وسائل جمع المال للجمعيات واألندية

 . أي شخص طبيعي أو اعتباري: شخص  •

  

  )٢( مادة 

ة ة بأي م المملك ال يجوز للجمعية أو للنادي جمع المال من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين داخل أو خارج اقلي

 .وسيلة إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة

د خرى إال بع ة أ ة أو جه ة مؤسسة ديني وال يسمح للجمعية أو للنادي بجمع المال داخل دور العبادة أو المآتم أو أي

 .تسليم القائمين على هذه الجهات صورة طبق األصل من الترخيص المشار إليه

  

  )٣( مادة 

يقدم طلب الترخيص بجمع المال إلى اإلدارة المختصة بالوزارة طبقًا للنموذج المعد لهذا الغرض من ثالث نسخ

 . موقعًا عليه من رئيس الجمعية أو النادي وأمين السر

 : ويشترط للترخيص بجمع المال ما يأتي

ات    -١ ة والهيئ ة والثقافي أن تكون الجمعية أو النادي مشهرة طبقًا ألحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعي

 . الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة

ارز    -٢ أن يكون أسم الجمعية أو النادي أو المؤسسة الخاصة طالبة الترخيص بجمع المال موضوعًا بشكل ب

 . وواضح على المطبوعات الخاصة بهم

 . أن يقدم صورة من محضر االجتماع الثابت به موافقة مجلس إدارة الجمعية أو النادي على جمع المال    -٣

ان محددين، أو مناسبة  -٤ اريخ ومك ام في ت ًا بمشروع أو نشاط يق ال مرتبط أن يكون الغرض من جمع الم

ذي ير الغرض ال ي غ ع ف تي تجم وال ال تعمال األم ة ، وال يجوز اس ة ظروف طارئ ة ، أو لمواجه معين

 . جمعت له إال بموافقة الوزارة

وزارة  -٥ ذلك ويجوز لل ترخيص ب أن ال تزيد المدة المحددة لجمع المال عن شهرين تبدأ من تاريخ صدور ال

ترة المحددة اء الف تجديد الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناًء على طلب يقدم من الجمعية أو النادي قبل انته

 . في الترخيص الساري بأسبوع واحد على األقل

 . تحديد آيفية التصرف بحصيلة جمع المال ، والجهات المستفيدة منه    -٦

 . تحديد اسم المصرف ورقم الحساب الذي ستودع به األموال التي تم جمعها    -٧
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تي سبق    -٨ تراخيص ال ة ال ى تصفي وزارة عل د تصديق ال ال إال بع ع الم د بجم رخيص جدي ح ت ال يجوز من

 . منحها

 . تحديد الطريقة التي ستتم بها عملية جمع المال    -٩

ة أو           -١٠ ون عيني ز يجب أن تك ي صورة جوائ ادي ف ة أو الن تي ستحصلها الجمعي إذا آانت التبرعات ال

ا و أن الجوائز ومصادره ًا ب آوبونات شراء وليست نقدية ، وأن تقدم الجمعية أو النادي إلى الوزارة آشف

 . يتم تحديد موعد ومكان السحب على تذاآر الجوائز وااللتزام بذلك

  

  )٤( مادة 

ديم الطلب                               اريخ تق ًا من ت ن يوم وات. على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص بجمع المال خالل ثالثي بر ف ويعت

ة أو ظ بملف الجمعي اريخ، و يحف م وت رخيص رق له ، ويكون لكل ت ة رفض  هذه المدة دون بت في الطلب بمثاب

 . النادي باإلدارة المختصة بالوزارة

ه ،ولكل ه ب اريخ علم ًا من ت ن يوم خالل ثالثي رفض الطلب  ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر ب

 . ويبت في التظلم خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه

  

  )٥( مادة 

ة الجمع بواسطة صناديق أو تتبع طريق ا بجمع التبرعات ، إذا آانت س على الجمعية أو النادي التي يرخص له

 : حصاالت مغلقة ، اتباع اإلجراءات التالية

 . تحديد موعد بدء الجمع ونهايته ومكانه    -١

 . تحديد عدد الصناديق طبقًا لنشاط الجمعية أو النادي واألغراض التي يجمع المال من أجلها    -٢

ده    -٣ جمع األموال في الصناديق التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع الجمعية أو النادي طبقًا للنموذج الذي تع

 . وتقره الوزارة

م    -٤ ادي ، ورق ة أو الن م الجمعي ى األخص اس وزارة وعل ددها ال تي تح ات ال اديق البيان ى الصن يوضع عل

 . وموعد بدء الجمع ونهايته، الترخيص ، ورقم الصندوق ، وجهة الصرف 

ة جمع التبرعات وتخطر    -٥ ى عملي ادي لإلشراف عل ة أو الن تشكل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الجمعي

 . الوزارة بهذا التشكيل

ة     -٦ ة المعني دوب الجه ه من ع علي تالم يوق ر اس ب محض ة بموج ادي مغلق ة أو الن اديق للجمعي م الصن تسل
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 . بالتبرعات ومندوب الوزارة

 . تكون الجمعية أو النادي مسئولة عن صيانة الصناديق لحين فتحها    -٧

ن مجلس إدارة  -٨ ادي وعضوان م ة أو الن الي بالجمعي ن الم ن األمي ل م ة تشك ة لجن اديق بمعرف ح الصن تفت

 . الجمعية أو النادي ويحرر محضر بذلك يوقعون عليه هم وأعضاء اللجنة المشرفة على عملية الجمع

  

  )٦( مادة 

ى ن عل على آل جمعية أو نادي إعداد إيصاالت خاصة بالتبرعات من أصل وصورة تحمل أرقامًا مسلسلة ، ويبي

 . بالوزارة  من اإلدارة المختصة  آل إيصال أسم الجمعية أو النادي ورقم القيد ورقم الترخيص وتاريخ صدوره

  

  )٧( مادة 

ات الرياضية أو ة أو المباري واق الخيري الت أو األس ي الحف ة ف ذاآر للمشارآ داد ت ادي إع ة أو ن ل جمعي ى آ عل

ادة                   م الم ال ، ويسري حك ا بهدف جمع الم تي تقيمه رار ) ٦( المسابقات أو غير ذلك من األنشطة ال ذا الق من ه

 . على هذه التذاآر

  

  )٨( مادة 

رادات ردات اإلي ات ومف ة التبرع ه حصيل ن في ف يبي وزارة بكش اة ال ادي مواف ة أو الن ى الجمعي ب عل يج

خ ًا من تاري ك خالل خمسة عشر يوم صحتها وذل ى  والمصروفات على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة عل

 . انتهاء المدة المحددة لجمع المال

  

  )٩( مادة 

دان ي مي ة ف ات الخاصة العامل ة والهيئ ة والثقافي ة االجتماعي ات واألندي انون الجمعي ام ق الل بأحك دم اإلخ ع ع م

 : الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة يجب على آل جمعية أو نادي أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بما يلي

ة أو    -١ ة مالي ة دفع د من أي برع وآل مستفي ى أن يتضمن أسم آل مت دفتر لقيد إيراداتها ومصروفاتها ، عل

 . تبرع

ادي                  -٢ ة أو الن وال الجمعي ة أم ة لدي ك المودع ات البن تر لحساب ن. دف ادي تدوي ة أو الن ى الجمعي ب عل ويج

ذا الغرض وزارة له ا ال تي تنشئه ة ال تفاصيل حساباتها آل ثالثة أشهر على شبكة المعلومات اإللكتروني
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 . لتسهيل اإلطالع عليها والوقوف على حقيقة الوضع المالي لها في أي وقت

  

 )١٠(مادة 

ى ديمهما إل على آل جمعية أو نادي أن تعد ميزانية وحسابًا ختاميا طبقًا للمعايير التي تحددها الوزارة ، ويجب تق

دات ات أو مستن ذه اإلدارة من معلومات أو بيان ه ه اإلدارة المختصة مشفوعين بالمستندات المؤيدة لهما وما تطلب

 . أخرى

ك ا وذل ة حساباته برة لمراجع فاءة والخ ه من ذوي الك وعلى آل جمعية أو نادي تعيين مدققًا للحسابات مرخصًا ل

 .إذا جاوزت مصروفاتها أو ايراداتها عشرة آالف دينار بحريني في السنة

  

 )١١(مادة 

دا ا ع ك فيم ال يجوز للجمعية أو للنادي تحويل أية مبالغ مالية إلى شخص خارج المملكة إال بأذن من الوزارة وذل

 .المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجالت العلمية والفنية

ون ًا فيجب أن يك ان شخصًا اعتباري د صاحب حق مشروع ، وإذا آ ون المستفي ذا االذن أن يك ح ه ويشترط لمن

 .مؤسسًا ومرخصًا له بمزاولة النشاط من قبل الدولة التي ينتمي إليها

  

 )١٢(مادة 

ة سات تجاري ع مؤس ل م ات ، أو التعام ع التبرع ة جم ي حمل ال ف تغالل األطف اد اس ة أو ن ى أي جمعي ر عل يحظ

 .لتسويق آوبونات التبرع

  

 )١٣(مادة 

انون ام ق ا بأحك ادي للتحقق من التزامه ة أو للن ة للجمعي تقوم االدارة المختصة باجراء تفتيش على االنشطة المالي

سات اب والرياضة والمؤس دان الشب ي مي ة ف ات الخاصة العامل ة والهيئ ة والثقافي ة االجتماعي ات واألندي الجمعي

 .الخاصة ونظامها األساسي ، وتقدم بذلك تقريرًا إلى الوزير خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ اجراء التفتيش

ا وعلى آل من مجلس ادارة الجمعية أو النادي أن يقدم إلى الموظفين الذين يندبهم الوزير للقيام بأعمال التفتيش م

 .يطلبونه من معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق باألنشطة
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 )١٤(مادة 

ها ى أساس ح عل تي من ال للشروط ال ع الم ا بجم ادي المرخص له ة أو الن ة الجمعي ة مخالف ي حال وزارة ف يجوز لل

ة ى االنشط ا عل ه وتوزيعه ادرة حصيلت ع ومص ات الجم ف عملي ترخيص ووق حب ال رر س ترخيص أن تق ال

 .االجتماعية التي تراها

 .وتسري هذه التدابير في حالة قيام الجمعية أو النادي بجمع المال بدون موافقة الوزارة

  

 )١٥(مادة 

 .على االدارة المختصة بوزارة التنمية االجتماعية إعداد النماذج الخاصة بنظام الترخيص بجمع المال

  

 )١٦(مادة 

ة الخاضعة ١٩٩٤لسنة  ) ١٩(يلغى القرار رقم     ة والثقافي ة االجتماعي ات واألندي لترخيص للجمعي في شأن نظام ا

 . الشراف وزارة العمل والشئون االجتماعية بجمع المال

  

 )١٧(مادة 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  

  

وزير التنمية االجتماعية

فاطمة بنت محمد البلوشي. د

 هـ١٣٢٧جمادى األولى  ٢٥: صدر في

 م٢٠٠٦يونيه  ٢١: الموافق
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