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مر�سوم رقم ( )8ل�سنة 2021
با�ستبدال املادة الأوىل من املر�سوم رقم ( )60ل�سنة 2013
املخت�صـة وبت�سمية الوزير املخت�ص بتطبيق
بتحديد الوزارة
َّ
املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم جمع املال للأغرا�ض العامة
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة                 ملك مملكة البحرين
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اجلمعيات والأندية 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 ،1989
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم ج ْمـع املال للأغرا�ض العامة،
املخت�صـة وبت�سمية الوزير املخت�ص
وعلى املر�سوم رقم ( )60ل�سنة  2013بتحديد الوزارة
َّ
بتطبيق املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم ج ْمـع املال للأغرا�ض العامة،
وعلى املر�سوم امللكي رقم ( )61ل�سنة  2018بت�شكيل الوزارة،
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
مادة ()1

املخت�صـة
ـ�ستبدل بن�ص املادة الأوىل من املر�سوم رقم ( )60ل�سنة  2013بتحديد الوزارة
ُي َ
َّ
وبت�سمية الوزير املخت�ص بتطبيق املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم ج ْمـع املال
للأغرا�ض العامة ،الن�ص الآتي:
املخت�صـة والوزير املع ِنـي ب�شئون
«تكون الوزارة املعنية ب�شئون التنمية االجتماعية هي الوزارة
َّ
التنمية االجتماعية هو الوزير املخت�ص بتطبيق �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2013
ب�ش�أن تنظيم ج ْمـع املال للأغرا�ض العامة ،وتكون الوزارة املعنية ب�شئون العدل هي الوزارة
املخت�صَّـة والوزير املعني ب�شئون العدل هو الوزير املخت�ص بتطبيق �أحكام املر�سوم بقانون رقم
( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم ج ْمـع املال للأغرا�ض العامة بالن�سبة جل ْمـع املال من ِقـ َبـل
اجلمعيات ال�سيا�سية وكذلك الأفراد للأغرا�ض الدينية.
املخت�صـة ووزير �شئون ال�شباب
كما تكون وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة هي الوزارة
َّ
والريا�ضة هو الوزير املخت�ص بتطبيق �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن
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تنظيم ج ْمـع املال للأغرا�ض العامة بالن�سبة جل ْمع املال من ِقـ َبـل الهيئات اخلا�صة العاملة يف
ميدان ال�شباب والريا�ضة».

مادة ()2

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيـعمل به
من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة  
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 25 :جمادى الآخرة 1442هـ
الموافق 7 :فـب ـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2021م

