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قانون رقم )34 ( ل�سنة 2014  

بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2005 

ب�ساأن الجمعيات ال�سيا�سية

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

بعد الطالع على الد�شتور,

ال�شيا�شية,  الحقوق  مبا�شرة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )14( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

وتعديالته,

وعلى المر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم ال�شحافة والطباعة والن�شر,

وعلى قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002,

وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن الجمعيات ال�شيا�شة,

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة المالية,

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه, وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى

ُي�شتبدل بن�شو�س المواد )5( البند )2(, و)6( البند )و( من الفقرة )4(, و)8( الفقرة 

الأولى  الفقرة  و)23(  الأولى,  الفقرة  و)22(  و)16(,  الثانية,  الفقرة  و)15(  و)9(,  الأولى, 

من القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن الجمعيات ال�شيا�شة, الن�شو�س الآتية:

مادة )5( البند )2(:

2- اأن يكون قد بلغ من العمر اإحدى وع�شرين �شنة ميالدية كاملة وقت التقدم بطلب التاأ�شي�س 

اأو وقت توليه اأحد المنا�شب القيادية فيها, واأن يكون قد بلغ من العمر ع�شرين �شنة ميالدية 

كاملة يوم الن�شمام للجمعية بعد تاأ�شي�شها.

مادة )6( البند )و( من الفقرة )4(:

الدينية  وال�شعائر  العبادة  ودور  العامة  والموؤ�ش�شات  الدولة  موؤ�ش�شات  ا�شتخدام  عــدم  و- 

والموؤ�ش�شات التعليمية لممار�شة ن�شاطها.

مادة )8( الفقرة الأولى:

لتنفيذ  لزمة  وثائق  اأو  بيانات  اأو  اإي�شاحات  اأية  تقديم  الموؤ�ش�شين  من  يطلب  اأن  العدل  لوزير 

طلب  تقديم  تاريخ  من  يومًا  ثالثين  خالل  ي�شدره  م�شجل  بكتاب  وذلك  القانون,  هذا  اأحكام 

تاأ�شي�س الجمعية.
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مادة )9(:

هذا  في  عليها  المن�شو�س  لل�شروط  م�شتوفيًا  ال�شيا�شية  الجمعية  تاأ�شي�س  طلب  كان  اإذا 

اأو  القانون يعلن وزير العدل عن تاأ�شي�س الجمعية خالل �شتين يومًا من تاريخ طلب تاأ�شي�شها, 

خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ت�شلم الإي�شاحات والوثائق والبيانات الم�شار اإليها في المادة 

ال�شابقة, وين�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية.

في  عليها  المن�شو�س  المدد  خالل  الجمعية  تاأ�شي�س  عن  الإعــالن  عن  الوزير  امتنع  واإذا 

التاأ�شي�س  برف�س  م�شجل  بخطاب  الموؤ�ش�شين  وكيل  يخطر  اأن  عليه  وجب  ال�شابقة,  الفقرة 

واأ�شباب الرف�س.

ويعتبر فوات المواعيد الم�شار اإليها في الفقرة الأولى دون اإعالن تاأ�شي�س الجمعية اأو اإخطار 

وكيل الموؤ�ش�شين بالرف�س بمثابة قرار بالعترا�س على هذا التاأ�شي�س.

الأ�شا�شي  النظام  على  يطراأ  تعديل  كل  على  بالتاأ�شي�س  الخا�شة  ال�شابقة  الأحكام  وت�شري 

للجمعية, وين�شر في الجريدة الر�شمية.

مادة )15( الفقرة الثانية:

الختامي  وح�شابها  ال�شنوية  موازنتها  من  بن�شخة  العدل  وزير  اإبــالغ  الجمعية  على  ويجب 

خالل الربع الأول من ال�شنة, وبيان الموارد المالية وم�شادر التمويل والو�شع المالي للجمعية, 

كما يجب عليها اأن تن�شر الميزانية ال�شنوية لها وح�شابها الختامي في الجريدة الر�شمية.

مادة )16(:

ويعتبر  العقوبات,  قانون  اأحكام  تطبيق  في  العام  المال  حكم  في  الجمعية  اأمــوال  تعتبر 

اأحكام  العموميين في تطبيق  الموظفين  والعاملون بها في حكم  الجمعية  القائمون على �شئون 

اإليه, وت�شري اأحكام القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة  القانون الم�شار 

المادة )12( من  بالنتخاب طبقًا لأحكام  يتم اختيارهم  الذين  الجمعية  المالية على قيادات 

هذا القانون.

مادة )22( الفقرة الأولى:

يجوز لوزير العدل اإذا خالفت الجمعية اأحكام الد�شتور اأو هذا القانون اأو اأي قانون اآخر اأو 

الحكم  يقيمها  دعــوى  على  بناًء  المدنية  الكبرى  المحكمة  من  يطلب  اأن  الأ�شا�شي  نظامها 

باإيقاف ن�شاط الجمعية لمدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر تقوم خاللها باإزالة اأ�شباب المخالفة.

مادة )23( الفقرة الأولى:

يجوز لوزير العدل اأن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية, بناًء على دعوى يقيمها, الحكم 

بحل الجمعية وت�شفية اأموالها وتحديد الجهة التي توؤول اإليها هذه الأموال, وذلك اإذا ارتكبت 
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اإذا  اأو  اآخر من قوانينها,  اأي قانون  اأو  القانون  اأو هذا  مخالفة ج�شيمة لأحكام د�شتور المملكة 

للمادة  وفقًا  ن�شاطها  باإيقاف  ال�شادر  الحكم  في  المحددة  الفترة  خالل  الجمعية  تقم  لم 

ال�شابقة باإزالة اأ�شباب المخالفة التي �شدر الحكم ا�شتنادًا اإليها.

المادة الثانية

ُي�شاف اإلى المادة )4( من القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن الجمعيات ال�شيا�شية بند 

 )11( المادة  واإلى  )ز(,  برقم  جديدة  فقرة   )4( بند   )6( المادة  واإلى   ,)10( برقم  جديد 

واإلى  المادة,  بنود  باقي  ترقيم  ويعاد  برقم )3(  بند جديد  المادة )17(  واإلى  فقرة جديدة, 

مكررًا(,   23( برقم  جديدة  مــادة  القانون  هذا  اإلــى  ُي�شاف  كما  ثانية,  فقرة   )18( المادة 

ن�شو�شها الآتية:

مادة )4( بند )10(: 

اأو برامجها  اأهدافهـــا  اأو  لمـبــــادئهـــا  للترويج  الدينـــــي  المنــــبر  ت�شتخــــدم الجمعــــية  األ   -10

اأو كمــــرجعـيـــــة لهــــا.

مادة )6( بند )4( فقرة جديدة برقم )ز(:

بالقت�شاد  لالإ�شرار  اأو  طائفية  اأغرا�س  لخدمة  الجمعية  برامج  اأو  اأن�شطة  توجيه  عدم  ز- 

الوطني اأو الم�شالح العامة للدولة. 

مادة )11( فقرة جديدة:

بترخي�س  وذلك  وبرامجها,  واأهدافها  مبادئها  عن  للتعبير  دورية  ن�شرات  اإ�شدار  للجمعية 

لئحة  العدل  وزير  مع  بالتن�شيق  الوزير  ي�شدر  كما  الإعالم,  ب�شئون  المخت�س  الوزير  ي�شدره 

الن�شرة  تحرير  رئي�س  م�شوؤولية  وبيان  الترخي�س,  لمنح  توافرها  الواجب  ال�شروط  فيها  يبين 

المنظم  القانون  في  والتعبير  الــراأي  حرية  لحدود  الن�شرات  هذه  وتخ�شع  تداولها,  و�شروط 

لل�شحافة.

مادة )17( بنداً جديداً برقم )3(:

3- اللوائح الداخلية للجمعية.

مادة )18( فقرة ثانية: 

قبل  للجمعية  العام  الموؤتمر  اجتماع  بموعد  العدل  وزيــر  اإخطار  الجمعية  على  يجب  كما 

الأع�شاء  بعدد  موافاته  الجمعية  يطلب من  اأن  وللوزير  الأقل,  على  يومًا  ع�شر  بخم�شة  انعقاده 

القرارات,  تلك  الت�شويت على  وكيفية  فيه,  اتخذت  التي  والقرارات  الجتماع,  الذين ح�شروا 
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اأو  واأية معلومة اأخرى ب�شاأن الجتماع اأو ب�شاأن ن�شاط الجمعية, وعلى الجمعية تقديم البيانات 

المعلومات المطلوبة والم�شتندات الموؤيدة لها خالل ع�شرة اأيام من تاريخ اإبالغها.

مادة )23 مكرراً(:

ببطالن  المدنية  الكبرى  المحكمة  اأمــام  يطعن  اأن  الجمعية  اأع�شاء  من  ع�شو  لكل  يجوز 

بالمخالفة  الجمعية  عن  اأو  عنه  ي�شدر  قرار  اأي  ببطالن  اأو  للجمعية,  العام  الموؤتمر  انعقاد 

اأو النظام الأ�شا�شي للجمعية, وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ انعقاد  لأحكام هذا القانون 

الموؤتمر.

كما يجوز لكل ذي �شاأن تقدم بطلب لالن�شمام لع�شوية الجمعية ورف�س طلبه اأن يطعن على 

قرار رف�س طلبه اأمام تلك المحكمة, وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار. 

المادة الثالثة

على الجمعيات ال�شيا�شية القائمة وقت �شدور هذا القانون اأن توفق اأو�شاعها طبقًا لأحكامه 

خالل فترة ل تتجاوز عامًا من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

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

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 11 �شـــــوال 1435هـ

الموافق: 7 اأغ�شط�س 2014م


