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قانون رقم ( ) 34ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2005
ب�ش�أن الجمعيات ال�سيا�سية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى المر�سوم بقانون رق��م ( )14ل�سنة  2002ب�ش�أن مبا�شرة الحقوق ال�سيا�سية،
وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر،
وعلى قانون االت�صاالت ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2002
وعلى القانون رقم ( )26ل�سنة  2005ب�ش�أن الجمعيات ال�سيا�سة،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2010ب�ش�أن الك�شف عن الذمة المالية،
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد ( )5البند ( ،)2و( )6البند (و) من الفقرة ( ،)4و( )8الفقرة
الأولى ،و( ،)9و( )15الفقرة الثانية ،و( ،)16و( )22الفقرة الأولى ،و( )23الفقرة الأولى
من القانون رقم ( )26ل�سنة  2005ب�ش�أن الجمعيات ال�سيا�سة ،الن�صو�ص الآتية:

مادة ( )5البند (:)2

� -2أن يكون قد بلغ من العمر �إحدى وع�شرين �سنة ميالدية كاملة وقت التقدم بطلب الت�أ�سي�س
�أو وقت توليه �أحد المنا�صب القيادية فيها ،و�أن يكون قد بلغ من العمر ع�شرين �سنة ميالدية
كاملة يوم االن�ضمام للجمعية بعد ت�أ�سي�سها.

مادة ( )6البند (و) من الفقرة (:)4

و -ع��دم ا�ستخدام م�ؤ�س�سات الدولة والم�ؤ�س�سات العامة ودور العبادة وال�شعائر الدينية
والم�ؤ�س�سات التعليمية لممار�سة ن�شاطها.

مادة ( )8الفقرة الأولى:

لوزير العدل �أن يطلب من الم�ؤ�س�سين تقديم �أية �إي�ضاحات �أو بيانات �أو وثائق الزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القانون ،وذلك بكتاب م�سجل ي�صدره خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديم طلب
ت�أ�سي�س الجمعية.
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مادة (:)9

�إذا كان طلب ت�أ�سي�س الجمعية ال�سيا�سية م�ستوفي ًا لل�شروط المن�صو�ص عليها في هذا
القانون يعلن وزير العدل عن ت�أ�سي�س الجمعية خالل �ستين يوم ًا من تاريخ طلب ت�أ�سي�سها� ،أو
خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ت�سلم الإي�ضاحات والوثائق والبيانات الم�شار �إليها في المادة
ال�سابقة ،وين�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية.
و�إذا امتنع الوزير عن الإع�لان عن ت�أ�سي�س الجمعية خالل المدد المن�صو�ص عليها في
الفقرة ال�سابقة ،وجب عليه �أن يخطر وكيل الم�ؤ�س�سين بخطاب م�سجل برف�ض الت�أ�سي�س
و�أ�سباب الرف�ض.
ويعتبر فوات المواعيد الم�شار �إليها في الفقرة الأولى دون �إعالن ت�أ�سي�س الجمعية �أو �إخطار
وكيل الم�ؤ�س�سين بالرف�ض بمثابة قرار باالعترا�ض على هذا الت�أ�سي�س.
وت�سري الأحكام ال�سابقة الخا�صة بالت�أ�سي�س على كل تعديل يطر�أ على النظام الأ�سا�سي
للجمعية ،وين�شر في الجريدة الر�سمية.

مادة ( )15الفقرة الثانية:

ويجب على الجمعية �إب�لاغ وزير العدل بن�سخة من موازنتها ال�سنوية وح�سابها الختامي
خالل الربع الأول من ال�سنة ،وبيان الموارد المالية وم�صادر التمويل والو�ضع المالي للجمعية،
كما يجب عليها �أن تن�شر الميزانية ال�سنوية لها وح�سابها الختامي في الجريدة الر�سمية.

مادة (:)16

تعتبر �أم��وال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق �أحكام قانون العقوبات ،ويعتبر
القائمون على �شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق �أحكام
القانون الم�شار �إليه ،وت�سري �أحكام القانون رقم ( )32ل�سنة  2010ب�ش�أن الك�شف عن الذمة
المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم باالنتخاب طبق ًا لأحكام المادة ( )12من
هذا القانون.

مادة ( )22الفقرة الأولى:

يجوز لوزير العدل �إذا خالفت الجمعية �أحكام الد�ستور �أو هذا القانون �أو �أي قانون �آخر �أو
نظامها الأ�سا�سي �أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بنا ًء على دع��وى يقيمها الحكم
ب�إيقاف ن�شاط الجمعية لمدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر تقوم خاللها ب�إزالة �أ�سباب المخالفة.

مادة ( )23الفقرة الأولى:

يجوز لوزير العدل �أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية ،بنا ًء على دعوى يقيمها ،الحكم
بحل الجمعية وت�صفية �أموالها وتحديد الجهة التي ت�ؤول �إليها هذه الأموال ،وذلك �إذا ارتكبت
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مخالفة ج�سيمة لأحكام د�ستور المملكة �أو هذا القانون �أو �أي قانون �آخر من قوانينها� ،أو �إذا
لم تقم الجمعية خالل الفترة المحددة في الحكم ال�صادر ب�إيقاف ن�شاطها وفق ًا للمادة
ال�سابقة ب�إزالة �أ�سباب المخالفة التي �صدر الحكم ا�ستناد ًا �إليها.

المادة الثانية

ُي�ضاف �إلى المادة ( )4من القانون رقم ( )26ل�سنة  2005ب�ش�أن الجمعيات ال�سيا�سية بند
جديد برقم ( ,)10و�إلى المادة ( )6بند ( )4فقرة جديدة برقم (ز) ,و�إلى المادة ()11
فقرة جديدة ،و�إلى المادة ( )17بند جديد برقم ( )3ويعاد ترقيم باقي بنود المادة ،و�إلى
المادة ( )18فقرة ثانية ،كما ُي�ضاف �إل��ى هذا القانون م��ادة جديدة برقم ( 23مكرر ًا),
ن�صو�صها الآتية:

مادة ( )4بند (:)10

� -10أال ت�ستخـ ــدم الجمعـ ــية المنـ ــبر الدين ـ ــي للترويج لمـبـ ــادئه ــا �أو �أهدافه ــا �أو برامجها
�أو كمـ ــرجعـي ـ ــة لهـ ــا.

مادة ( )6بند ( )4فقرة جديدة برقم (ز):

ز -عدم توجيه �أن�شطة �أو برامج الجمعية لخدمة �أغرا�ض طائفية �أو للإ�ضرار باالقت�صاد
الوطني �أو الم�صالح العامة للدولة.

مادة ( )11فقرة جديدة:

للجمعية �إ�صدار ن�شرات دورية للتعبير عن مبادئها و�أهدافها وبرامجها ،وذلك بترخي�ص
ي�صدره الوزير المخت�ص ب�شئون الإعالم ،كما ي�صدر الوزير بالتن�سيق مع وزير العدل الئحة
يبين فيها ال�شروط الواجب توافرها لمنح الترخي�ص ،وبيان م�س�ؤولية رئي�س تحرير الن�شرة
و�شروط تداولها ،وتخ�ضع هذه الن�شرات لحدود حرية ال��ر�أي والتعبير في القانون المنظم
لل�صحافة.

مادة ( )17بنداً جديداً برقم (:)3

 -3اللوائح الداخلية للجمعية.

مادة ( )18فقرة ثانية:

كما يجب على الجمعية �إخطار وزي��ر العدل بموعد اجتماع الم�ؤتمر العام للجمعية قبل
انعقاده بخم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل ,وللوزير �أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأع�ضاء
الذين ح�ضروا االجتماع ,والقرارات التي اتخذت فيه ,وكيفية الت�صويت على تلك القرارات,
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و�أية معلومة �أخرى ب�ش�أن االجتماع �أو ب�ش�أن ن�شاط الجمعية ,وعلى الجمعية تقديم البيانات �أو
المعلومات المطلوبة والم�ستندات الم�ؤيدة لها خالل ع�شرة �أيام من تاريخ �إبالغها.

مادة ( 23مكرراً):

يجوز لكل ع�ضو من �أع�ضاء الجمعية �أن يطعن �أم��ام المحكمة الكبرى المدنية ببطالن
انعقاد الم�ؤتمر العام للجمعية� ،أو ببطالن �أي قرار ي�صدر عنه �أو عن الجمعية بالمخالفة
لأحكام هذا القانون �أو النظام الأ�سا�سي للجمعية ,وذلك خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ انعقاد
الم�ؤتمر.
كما يجوز لكل ذي �ش�أن تقدم بطلب لالن�ضمام لع�ضوية الجمعية ورف�ض طلبه �أن يطعن على
قرار رف�ض طلبه �أمام تلك المحكمة ,وذلك خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ علمه بالقرار.

المادة الثالثة

على الجمعيات ال�سيا�سية القائمة وقت �صدور هذا القانون �أن توفق �أو�ضاعها طبق ًا لأحكامه
خالل فترة ال تتجاوز عام ًا من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ,و ُيعمل به من
اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــخ� 11 :ش ـ ــوال 1435هـ
الموافق� 7 :أغ�سط�س 2014م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

