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مر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة  2013

ب�ساأن تنظيم جمع المال لالأغرا�س العامة

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة         ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان 

 ،1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الخا�شة  والموؤ�ش�شات  والريا�شة  ال�شباب 

وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1993 باإن�شاء �شندوق الزكاة،

ل�شنة   )16( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والإداريــة  المالية  الرقابة  ديوان  قانون  وعلى 

2002، المعدل بالمر�شوم بقانون رقم )49( ل�شنة 2010،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:

مادة )1(

كل  قريَن  نَة  المبَيّ المعانَي  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  في 

منها، ما لم يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

الوزارة: الوزارة التي ي�شدر بتحديدها مر�شوم.

الوزير: الوزير الذي ي�شدر بت�شميته مر�شوم.

اأو  اجتماعية  اأو  خيرية  اأكانت  �شواء  الم�شروعة  العام  النفع  اأوجه  جميع  العامة:  الأغرا�س 

تعليمية اأو ثقافية اأو دينية.

الأموال        جمع  منه  الغر�س  يكون  اعتباري  اأو  طبيعي  �شخ�س  به  يقوم  ن�شاط  كل  المال:  جْمع 

اأي �شخ�س  باأية و�شيلة من و�شائل جْمع المال وذلك من  اأو العينية  اأو قبول التبرعات النقدية 

طبيعي اأو اعتباري داخل المملكة اأو خارجها.

اإخطاره  تم  اأو  المال  اعتباري تم مْنُحه ترخي�شًا بجْمع  اأو  كل �شخ�س طبيعي  �س له:  المرَخّ

ع وفقًا لأحكام هذا القانون. بقبول تبُرّ



9
العدد: 3115 - الخميس 1 أغسطس 2013

مادة )2(

يحَظر على الأ�شخا�س الطبيعية اأو العتبارية جْمع المال لالأغرا�س العامة اإل بعد الح�شول 

على ترخي�س بذلك من الوزير ووفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة )3(

اإلى الوزارة طبقًا للنموذج المعد لهذا الغر�س قبل ِبدء  م طلب الترخي�س بجْمع المال  يقَدّ

الجْمع ب�شهرين على الأقل، وعلى اأن ي�شتمل الطلب على طريقة الجْمع ومدته ومكانه والغر�س 

منه.

وللوزارة التجاوز عن المدة المحددة بالفقرة ال�شابقة اإذا اقت�شت الم�شلحة العامة ذلك.

ومدة  و�شوابطه  الجْمع  وو�شائل  المال  جْمع  طرق  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  د  وتحِدّ

الترخي�س وعدد المرات التي يجوز الترخي�س فيها لذات ال�شخ�س بجمع المال.

مادة )4(

اأو مرخ�شًا له طبقًا للنظام  ي�شتَرط لمنح الترخي�س لل�شخ�س العتباري اأن يكون م�شجاًل 

القانوني الخا�شع له، واأن يتفق الغر�س من جْمع المال مع الهدف الذي اأن�شىء من اأجله هذا 

ال�شخ�س. وبالن�شبة لل�شخ�س الطبيعي اأن يكون بحرينيًا كامل الأهلية ح�شن ال�شيرة ولم ت�شدر 

�شده اأحكام نهائية في جناية اأو جنحة مخلة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة.

مادة )5(

على الوزارة اأن تبت في طلب الترخي�س بجمع المال خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه، 

الذي  بالغر�س  ال�شلة  ذات  الحكومية  الجهات  راأي  ت�شتطلع  اأن  الطلب  في  البت  قبل  وعليها 

يجمع من اأجله المال.

ويخَطر طالب الترخي�س بقبول الطلب اأو رف�شه، كما تخَطر الجهات الحكومية المخت�شة. 

وُيعتَبر فوات المدة الم�شار اإليها دون رد بمثابة رْف�ٍس �شمني للطلب.

مادة )6(

البحرين  م�شرف  من  المعتَمدة  الم�شارف  اأحــد  في  ح�شاب  بفتح  له  �س  المرَخّ يلتزم 

لة، واأن يخِطر الوزارة برقم هذا الح�شاب. المركزي توَدع فيه المبالغ المح�شَّ
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مادة )7(

اأن  ترخي�س  بغير  العامة  لالأغرا�س  تبرعًا  ى  تلَقّ اعتباري  اأو  �شخ�س طبيعي  كل  على  يجب 

اأن  الــوزارة  وعلى  ع،  والمتبِرّ منه  والغر�س  التبرع  هذا  بقيمة  اأيــام  �شبعة  خالل  الــوزارة  يبلغ 

مع  منه،  الغر�س  لتفاق  طبقًا  رف�شه  اأو  التبرع  هذا  بقبول  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  تخطره 

الأغرا�س العامة من عدمه. ويعتَبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة �شمنية على قبول 

التبرع.

وتبِيّن الالئحة التنفيذية �شوابط قبول التبرعات والإجراءات المتعلقة بها وقواعد اإنفاقها 

والتقرير ب�شاأنها.

مادة )8(

اأجله، وفي حالة الرغبة  اإنفاق المال في غير الغر�س الذي ُجِمع من  �س له  ل يجوز للمرَخّ

الم�شئولية  له  �س  المرَخّ ويتحمل  الوزارة،  موافقة  على  الح�شول  يجب  الغر�س  هذا  تغيير  في 

ع م�شروطًا دون اأدنى م�شئولية في ذلك على الوزارة. ع اإذا كان التبُرّ تجاه المتبِرّ

اأو  المال   لجمع  المحددة  المدة  انتهاء  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  له  �س  المرَخّ ويلتزم 

باأن يقدم للوزارة تقريرًا بح�شيلة المبالغ التي ُجِمعت واأوجه ال�شرف  الإخطار بقبول التبرع 

المدة  زادت  اإذا  �شنويًا  التقرير  هذا  ويقدم  �شحتها،  على  الدالة  بالم�شتندات  موؤَيّدة  منها 

المحددة لجمع المال على �شنة.

�س له. وتبِيّن الالئحة التنفيذية طرق التحقق من اأوجه اإنفاق المال في الغر�س المخ�شَّ

مادة )9(

خارج  جهة  اأو  �شخ�س  اإلــى  جْمُعه  تم  مما  مالية  مبالغ  اأيــة  تحويل  له  �س  للمرَخّ يجوز  ل 

المملكة اإل بموافقة الوزير ووفقًا لل�شوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.

وُي�شتَرط لقبول التبرعات من خارج المملكة اأن يت�شمن الترخي�س ال�شادر ال�شماح بذلك.

مادة )10(

لموظفي الوزارة الذين ي�شدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني ب�شئون العدل بالتفاق مع 

لأحكام  بالمخالفة  ُترتَكب  التي  بالجرائم  يتعلق  فيما  وذلك  الق�شائية،  ال�شبطية  الوزير �شفة 

هذا القانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له.
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العامة بموجب  ُتجمع لالأغرا�س  التي  الأموال  التفتي�س على  الموظفين �شلطة  لهوؤلء  ويكون 

للتاأكد من مطابقتها  �س لها، وذلك  هذا القانون، وعلى �شجالت الأ�شخا�س العتبارية المرَخّ

لأحكام هذا القانون ول�شروط الترخي�س ال�شادر بجمع المال.

مادة )11(

اأن  للوزارة  الترخي�س، وفي حالة المخالفة يجوز  �س له مخالفة �شروط  المرَخّ ُيحَظر على 

باإلغاء الترخي�س ووْقف عمليات جْمع المال و�شْحب ح�شيلة الجْمع واإنفاقها في  ُت�شِدر قرارًا 

وجوه النفع العام التي تراها.

مادة )12(

ُتعتَبر الأموال التي ُتجمع وفقًا لأحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق اأحكام 

الأ�شخا�س  على  والقائمين  الطبيعية  الأ�شخا�س  من  لهم  �س  المرَخّ وُيعتَبر  العقوبات،  قانون 

العتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق اأحكام القانون الم�شار اإليه.

وعلى  الأموال،  تلك  الوزير مراجعة  بناًء على طلب  والإدارية  المالية  الرقابة  ديوان  ويتولى 

�س له تمكين الديوان من ذلك. المرَخّ

مادة )13(

تن�شاأ  التي  اأو  المن�َشاأة  والجهات  الحكومية  الجهات  القانون  اأحكام هذا  ُي�شتثَنى من تطبيق 

الجهات،  بهذه  المعني  الوزير  اأو  الوزراء،  لمجل�س  ويجوز  اأوامر ملكية.  اأو  اأو مرا�شيم  بقوانين 

بعد العر�س على مجل�س الوزراء، و�شع �شوابط لجْمع المال لالأغرا�س العامة، وذلك في تلك 

الجهات.

مادة )14(

يعاَقب بال�شجن الموؤبد اأو ال�شجن الذي ل يقل عن ع�شر �شنوات وبالغرامة التي ل تقل عن 

مائة األف دينار ول تجاِوز خم�شمائة األف دينار، كل َمن جمع اأمواًل  لغر�س اإرهابي.       

ويعاَقب بالحب�س وبغرامة ل تتجاوز األف دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين كل َمن قام بجْمع 

وُيعتَبر جْمع  القانون،  لأحكام هذا  وفقًا  ترخي�س  الح�شول على  دون  العامة  لالأغرا�س  اأمواٍل 

دًا. المال لغير الأغرا�س العامة المن�شو�س عليها في هذا القانون ظرفًا م�شَدّ
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ويعاَقب على مخالفة باقي اأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له بالحب�س مدة 

ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تتجاوز خم�شمائة دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تق�شي المحكمة بم�شادرة الأموال التي تم جْمعها اأو اأية اأموال م�شاوية 

لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتوؤول الأموال محل الم�شادرة ل�شالح الأعمال 

الخيرية التي تحددها الوزارة.

مادة )15(

هذا  اأحكام  يخالف  ن�س  كل  ُيلغى  كما   ،1956 لعام  الخيرية  التبرعات  جْمع  قانون  ُيلغى 

القانون.

مادة )16( 

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

مادة )17(

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة  

رئي�س مجل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـخ: 22 رم�شان 1434هـ

الموافق: 31 يـوليــــو 2013م


