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قرار رقم ( )47ل�سنة 2014
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
للمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2013
ب�ش�أن تنظيم جمع المال للأغرا�ض العامة

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات واالندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )26ل�سنة  2005ب�ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ،ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
،2006
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم جمع املال للأغرا�ض العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )60ل�سنة  2013بتحديد الوزارة املخت�صة وبت�سمية الوزير املخت�ص
بتطبيق املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم جمع املال للأغرا�ض العامة،
وبناء على عر�ض وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف ،ووزيرة التنمية االجتماعية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء
قرر الآتي:
املادة الأولى
ُيعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم جمع املال
للأغرا�ض العامة ،املرافقة لهذا القرار.
املادة الثانية
ي�صدر الوزير املخت�ص  -بح�سب الأحوال ،-القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام الالئحة املرافقة
لهذا القرار.
املادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف �أحكام الالئحة التنفيذية املرافقة لهذا القرار.
املادة الرابعة
ُين�شر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل بهما من اليوم التايل
لتاريخ الن�شر.
رئي�س جمل�س الوزراء
								
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر بتاريخ� 5 :ص ـ ـفـ ــر 1436هـ
املـ ـ ــوافـ ـ ـ ــق 27 :نوفمرب 2014م
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الالئحة التنفيذية
للمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2013
ب�ش�أن تنظيم جمع المال للأغرا�ض العامة
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
مادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
 -1املر�سوم :املر�سوم رقم ( )60ل�سنة  2013بتحديد الوزارة املخت�صة وبت�سمية الوزير املخت�ص
بتطبيق املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم جمع املال للأغرا�ض العامة.
 -2القانون :املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم جمع املال للأغرا�ض العامة.
 -3الوزارة :الوزارة املخت�صة مبوجب املر�سوم.
 -4الوزير :الوزير املخت�ص مبوجب املر�سوم.
 -5الأغرا�ض العامة :جميع �أوجه النفع العام امل�شروعة �سواء �أكانت خريية �أو اجتماعية �أو
تعليمية �أو ثقافية �أو دينية.
 -6النفع العام :اخلدمات التي تقدم بعمومية وجتريد ،من خالل طالبي الرتخي�ص.
 -7طالب الرتخي�ص� :أي من مقدمي طلبات الرتخي�ص جلمع املال من اجلمعيات الأهلية
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة امل�سجلني لدى اجلهات احلكومية التابعة لهم والأفراد اللذين يتم
ت�سجيلهم وفق ًا لأحكام القانون ،وهذه الالئحة.
 -8املرخ�ص له :من مت الرتخي�ص له من �أحد طالبي الرتخي�ص �أو مت �إخطاره بقبول تربع وفقا
لأحكام القانون ،وهذه الالئحة.
 -9جمع املال :كل ن�شاط يقوم به طالب الرتخي�ص لغر�ض جمع املال دون مقابل ب�أية و�سيلة �أو
قبول التربعات النقدية �أو العينية من خالل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري داخل اململكة �أو
خارجها.
 -10اجلهات احلكومية :كافة الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات التابعة للحكومة ،والتي �أوجب
القانون ا�ستطالع ر�أيها ب�ش�أن منح تراخي�ص جمع املال� ،أو التي ت�سجل لديها اجلمعيات
الأهلية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة -بح�سب الأحوال.-
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 -11النموذج املايل :ا�ستمارة �إعداد تقرير جمع املال للأغرا�ض العامة والتي تن�شئها الوزارة،
بهدف �إمالئها مبعرفة املرخ�ص له عقب انتهاء مدة الرتخي�ص له بجمع املال.
مادة ()2
ت�سري �أحكام هذا الالئحة يف �ش�أن جمع املال بغر�ض النفع العام على الآتي:
 -1كافة الطرق والو�سائل املتعلقة بجمع املال.
 -2الرتاخي�ص وطالبي الرتاخي�ص ،على �أن ال تقل القيمة املالية جلمع املال املطلوب جمعه عن
مائة دينار بحريني.
مادة ()3
يحظر على كافة الأ�شخا�ص الطبيعية واالعتبارية جمع املال للأغرا�ض العامة �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من الوزير ،ووفق ًا لأحكام القانون وبال�شروط والإجراءات الواردة يف هذه
الالئحة.
الف�صل الثاين
�شروط و�إجراءات منح الرتخي�ص
بجمع املال
مادة ()4
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص بجمع املال للأغرا�ض العامة ما يلي:
�أ -بالن�سبة لل�شخ�ص االعتباري:
� -1أن يكون م�سج ًال �أو مرخ�ص ًا له طبق ًا للنظام القانوين اخلا�ضع له.
� -2أن يتفق الغر�ض من جمع املال مع الهدف الذي �أن�شئ من اجله هذا ال�شخ�ص.
ب-بالن�سبة لل�شخ�ص الطبيعي:
� -1أن يكون بحريني ًا.
� -2أن يكون كامل الأهلية.
 -3ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
� -4أال يكون قد �صدر �ضده �أحكام نهائية يف جناية �أو جنحه خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو الآداب
العامة.
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مادة ()5
للوزارة حتديد مدة الرتخي�ص وفق ًا للمدة املحددة جلمع املال على �إال تزيد عن �سنة واحدة
حت�سب من تاريخ �إعالنه باملوافقة على طلب الرتخي�ص.
ويجوز للوزارة ووفق ًا لل�صالح العام متديد مدة الرتخي�ص بجمع املال بناء على طلب املرخ�ص
له قبل انتهاء مدة الرتخي�ص ب�شهر ،على �أال تتجاوز فرتة التمديد ثالثة �أ�شهر ،وال ي�صدر
للمرخ�ص له �أكرث من ترخي�صني يف نف�س الفرتة ولو اختلف الغر�ض من جمع املال.
مادة ()6
يقدم طلب الرتخي�ص بجمع املال �إلى الوزارة ،طبق ًا للنموذج املعد لهذا الغر�ض وامل�شار �إليه
يف املادة ( )8من هذه الالئحة ،وذلك قبل البدء يف جمع املال ب�شهرين على الأقل ،وللوزارة
التجاوز عن هذه املدة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك.
مادة ()7
على الوزارة قبل البت يف طلب الرتخي�ص �أن ت�ستطلع ر�أي اجلهات احلكومية ذات ال�صلة
بالغر�ض الذي يجمع املال من �أجله ،وذلك ب�إر�سال النماذج التي مت ا�ستالمها من مقدمي
الطلبات �إلى تلك اجلهات لإبداء مرئياتها على الطلب خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إر�ساله.
وعلى الوزارة البت يف طلب الرتخي�ص خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،ويخطر طالب
الرتخي�ص بقبول الطلب �أو رف�ضه ،كما تخطر اجلهات احلكومية املخت�صة ،ويعترب فوات املدة
امل�شار �إليها دون رد مبثابة رف�ض �ضمني للطلب.
الف�صل الثالث
طرق جمع املال وو�سائله و�ضوابطه
مادة ()8
ي�صدر الوزير قرار باعتماد ا�ستمارة يقوم ب�إمالئها طالب الرتخي�ص ت�سمى (منوذج طلب
الرتخي�ص بجمع املال للأغرا�ض العامة) ،تلتزم به اجلهات احلكومية ،وللوزير حق تطويره مبا
يتما�شى مع ال�صالح العام ،على �أن يكون ذلك بذات �آلية اعتماده.
ويجب �أن يت�ضمن منوذج طلب الرتخي�ص امل�شار �إليه كافة ال�شروط وال�ضوابط الواردة يف
القانون ،وهذه الالئحة.
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مادة ()9
حتدد الوزارة يف النموذج امل�شار �إليه يف املادة ( )8من هذا الالئحة� ،أغرا�ض جمع املال
�سواء كانت خريية �أو اجتماعية �أو تعليمية �أو ثقافية �أو دينية ،كما حتدد بذات النموذج الطرق
والو�سائل التي �سيتم بها جمع املال �سواء كانت عن طريق ال�صناديق العامة يف الأماكن العامة
�أو احلفالت �أو الأ�سواق اخلريية �أو الأر�صدة �أو الكوبونات �أو املباريات الريا�ضية �أو الر�سائل
االلكرتونية والن�صية �أو احل�سابات امل�صرفية� ،أو غريها من الو�سائل التي ميكن جمع املال بها
وما قد ي�ستحدث منها ،وذلك كله وفق ًا لطبيعة ون�شاط املرخ�ص له.
ويجوز للوزارة تعديل �شروط الرتخي�ص بجمع املال من حيث املوعد �أو املكان �أو طريقة اجلمع،
وذلك بناء على طلب يقدم �إليها من طالب الرتخي�ص .كما يجوز للوزارة �أن تفرد لو�سيلة �أو �أكرث
من و�سائل جمع املال منوذج خا�ص بها.
مادة ()10
ين�ش�أ �سجل ي�سمى «�سجل قيد طلبات تراخي�ص جمع املال للأغرا�ض العامة» ،لتدوين البيانات
املتعلقة بطلبات تراخي�ص جمع املال للأغرا�ض العامة ،وفق ت�سل�سل رقمي ،ويتولى �أعمال هذا
ال�سجل مكتب ي�سمى «مكتب قيد طلبات ترخي�ص جمع املال للأغرا�ض العامة» ،وي�صدر الوزير
قرار ًا بت�شكيله ونظام عمله.
الف�صل الرابع
الرقابة والتحقق من �أوجه الإنفاق و�ضوابط
قبول التربعات
مادة ()11
يحظر على �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري التربع مببلغ من املال �أو قبول تربع من �إحدى
اجلهات خارج اململكة �أال بعد التقدم بطلب �إلى الوزارة يو�ضح فيه نوع التربع واجلهة املقدم �إليها
�أو الوارد منها والغر�ض منه.
ويف حالة املوافقة على التربع للخارج �أو قبول التربع من �إحدى اجلهات خارج اململكة فعلى
امل�صرح له بذلك موافاة الوزارة املعنية يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ املوافقة بالوثائق
وامل�ستندات املالية التي تثبت �أن املبلغ املحول للخارج قد �سلم للجهة املعنية و�أن التربع امل�صرح
به من اخلارج قد ا�ستخدم يف الغر�ض الذي مت الت�صديق عليه من قبل الوزارة.
وت�سري هذه ال�ضوابط على حتويل املبالغ املالية التي مت جمعها مبوجب ترخي�ص جمع املال
ب�شرط موافقة الوزير ،و�أن يتم حتويل الأموال يف هذه احلالة عرب التحويالت البنكية فقط ،ويف
جميع الأحوال ي�شرتط �أن يكون الغر�ض من قبول التربع �أو حتويل الأموال للخارج م�شروع ًا وفق ًا
لكافة القوانني والأنظمة القانونية املعمول بها مبملكة البحرين.
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مادة ()12
يجب على كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري تلقى �أموا ًال عينية كانت �أو نقدية ،على �سبيل التربع
للأغرا�ض العامة بغري ترخي�ص� ،أن يبلغ الوزارة خالل �سبعة �أيام بقيمة هذا التربع والغر�ض
منه ،وعلى الوزارة �أن تخطره خالل خم�سة ع�شرة يوم ًا بقبول هذا التربع �أو رف�ضه ،طبق ًا التفاق
الغر�ض من التربع مع الأغرا�ض العامة من عدمه ،ويعترب فوات هذه املدة دون رد مبثابة موافقة
�ضمنية على قبول التربع.
مادة ()13
يلتزم كل من تلقي تربع ًا و�أخطرته الوزارة بقبوله �أو م�ضت املدة امل�شار �إليها يف املادة ()12
من هذه الالئحة دون رد� ،أن يقدم للوزارة تقرير ًا يبني فيه كل ما يتعلق باملال املتربع به من
حيث �إنفاقه يف الغر�ض املتربع من �أجله ،ويرفق بالتقرير ك�شف يت�ضمن ا�سم �أو �صفة (املتربع)
وامل�ستفيدين من التربع وبياناتهم ومدى حاجتهم للمال ،كما يلتزم بتقدمي كافة املعلومات
والأوراق الثبوتية املتعلقة ب�إنفاق هذه التربعات والتي تطلبها الوزارة.
ويف جميع الأحوال ي�شرتط �أن يكون الغر�ض من قبول التربع وكذلك �أوجه �إنفاقه م�شروع ًا
وفق ًا لكافة القوانني والأنظمة القانونية املعمول بها مبملكة البحرين.
مادة ()14
ال يجوز حتويل �أو قبول �أية �أموال من والى خارج مملكة البحرين �إذا كانت تهدف �إلى:
 -1متويل �أو دعم �أية ت�شكيالت ع�سكرية �أو �شبه ع�سكرية �أو التحري�ض على عداوة عرقية �أو
قومية �أو دينية �أو طائفية.
 -2متويل �أية منظمة �أهلية �أو جمعية �سيا�سية �أو حزب �أو تنظيم �سيا�سي.
 -3معاداة او مناه�ضة املبادئ �أو القواعد �أو الأحكام املن�صو�ص عليها يف الد�ستور والت�شريعات
يف مملكة البحرين.
� -4أية �أغرا�ض �أخرى غري م�شروعة قانون ًا �أو خمالفة للنظام العام والآداب.
مادة ()15
فيما عدا اال�شرتاك يف الدوريات وال�صحف واملجالت و�شراء الكتب و�سداد امل�صروفات الدرا�سية
للم�ؤ�س�سات التعليمية خارج مملكة البحرين ،ال يجوز للمرخ�ص له �إر�سال �أية �أموال �إلى �أي
�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري خارج مملكة البحرين �إال برتخي�ص من الوزير.
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مادة ()16
يجب على املرخ�ص له بجمع املال فتح ح�ساب يف �أحد امل�صارف املعتمدة من م�صرف
البحرين املركزي ،تودع فيه مبا�شرة الأموال التي مت جمعها �أو ًال ب�أول ،ويحتفظ امل�سئول املايل
لدي املرخ�ص له ب�إ�شعار �إيداع الأموال املح�صلة ،ويخطر الوزارة برقم هذا احل�ساب و�صور من
�إ�شعارات الإيداع بامل�صرف.
وحتدد الوزارة بقرار من الوزير كيفية وطريقة ال�سحب من احل�ساب امل�صريف ومقدار املبلغ
املحدد للن�شاط وتقدير امل�صاريف الإدارية املحتملة التي ت�ستقطع من احل�ساب والتي ال يجوز �أن
تزيد على ( )10باملائة كحد �أق�صى من جملة املبالغ املح�صلة.
مادة ()17
ال يجوز للمرخ�ص له فتح �أكرث من ح�ساب م�صريف للرتخي�ص الواحد ال�صادر له ،على �أن
تكون مدة فتح احل�ساب مطابقة ملدة الرتخي�ص بجمع املال ،و�أن يتم غلق احل�ساب فور انتهاء
الرتاخي�ص لأي �سبب.
مادة ()18
يجب على املرخ�ص له �أن يقدم للوزارة تقرير ًا وفق ًا للنموذج املايل املخ�ص�ص لهذا الغر�ض،
خالل خم�سة ع�شرة يوم ًا من انتهاء املدة املحددة جلمع املال �أو الإخطار بقبول التربع ،بحيث
ي�شمل هذا النموذج الآتي:
 -1الإف�صاح عن ح�صيلة جميع الأموال التي مت جمعها ،مع تقدمي ن�سخة معتمدة من احل�ساب
امل�صريف.
 -2تقدمي ك�شف ب�أ�سماء امل�ستفيدين وكافة بياناتهم ،مع تقدمي ما يدل على م�شروعية حاجاتهم
للأموال.
 -3تقدمي كافة امل�ستندات الثبوتية الالزمة التي تدل على �إنفاق الأموال يف الغر�ض الذي جمع
من اجله.
 -4تقدمي �أية معلومات �أو م�ستندات تطلبها الوزارة �أو اجلهة احلكومية املعنية ،ويجوز للوزارة
�أن تلزم املرخ�ص له بتقدمي هذا التقرير مدعم ًا من مدقق ح�سابات ،وذلك يف حالة زيادة
قيمة جمع املال عن ع�شرة �آالف دينار بحريني.
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مادة ()19
ال يجوز ت�سليم الأموال التي مت جمعها مبوجب الرتخي�ص ال�صادر طبق ًا لأحكام القانون وهذه
الالئحة �إلى �أي �شخ�ص اعتباري م�سج ًال �أو مرخ�ص ًا له طبق ًا للنظام القانوين اخلا�ضع له ،وال
�إنفاقها عليه.
وللوزير حق اال�ستعانة بديوان الرقابة املالية والإدارية ،ملراجعة مدى م�شروعية �أوجه �صرف
الأموال التي مت الرتخي�ص بجمعها ،وعلى املرخ�ص له متكني الديوان من ذلك.
الف�صل اخلام�س
انتهاء الرتخي�ص و�إلغاءه
والتظلم منه
مادة ()20
ينتهي الرتخي�ص بجمع املال يف �أي من احلاالت الآتية:
 -1انتهاء مدته.
 -2زوال الغر�ض الذي �صدر من �أجله.
 -3حل ال�شخ�ص االعتباري ال�صادر له الرتخي�ص� ،أو فقدان �أهلية ال�شخ�ص الطبيعي
 -4خمالفة �شروط الرتخي�ص �أو خمالفة القوانني واللوائح والقرارات الوزارية ال�صادرة من
الوزير واملتعلقة بجمع املال.
مادة ()21
مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة يف القانون ،للوزارة يف حالة خمالفة املرخ�ص له �أحكام
القانون �أو ما ورد بهذه الالئحة من �شروط و�ضوابط ،اتخاذ �أي من الإجراءات التالية:
� -1إنذار املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل مدة ال جتاوز �أ�سبوع من تاريخ الإنذار.
 -2وقف الرتخي�ص م�ؤقتا يف حالة عدم �إزالة املخالفة بعد �إنذاره.
� -3إلغاء الرتخي�ص ،مع �سحب ح�صيلة اجلمع (والتحفظ عليها) �إلى حني البت يف التظلم �أو
فوات امليعاد املحدد لذلك دون تقدمي تظلم من القرار ،وللوزارة �إنفاق املبالغ املتحفظ عليها
يف �أوجه النفع العام التي تراها ،وذلك بعد �صريورة قرارها ب�إلغاء الرتخي�ص نهائيا.
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مادة ()22
ل�صاحب ال�ش�أن �أن يتظلم من قرارات رف�ض طلب الرتخي�ص �أو وقفه �أو �إلغاءه ال�صادرة
تنفيذ ًا لأحكام القانون وهذه الالئحة� ،إلى الوزير خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار
�أو علمه به� ،أو م�ضي املدة املحددة للرد على الطلب دون رد ،ويعترب مرور ثالثني يوم ًا من تاريخ
تقدمي التظلم دون رد عليه مبثابة رف�ض �ضمني له ،ويحق ل�صاحب ال�ش�أن �أن يطعن على القرار
ال�صادر برف�ض التظلم �أمام املحكمة املخت�صة ،وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ �إخطاره
بالرف�ض �أو اعتباره مرفو�ض ًا.
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