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 م2022أبریل  27التاریخ: 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
مشروع بخصوص  شؤون الشباب  للجنة    ول األ  یسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر

رقم   االجتماعیة   )     (  لسنة  )   (قانون  واألندیة  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

العام  الخاصة  والھیئات  الخاصة  والثقافیة  والمؤسسات  والریاضة  الشباب  میدان  في  لة 
) رقم  بقانون  بالمرسوم  لسنة  21الصادر  للمرسوم  1989)  المرافق   ،) لسنة 92رقم   (

 م. 2020

 برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،، 

 رضا إبراهيم منفردي     

 رئيس جلنــة شؤون الشباب           

 المرفقات:

تقریر اللجنة حول مشروع القانون.   .1
جدول بمواد مشروع القانون.   .2

رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.   .3
4. مذكرة بالرأي القانوني بشــأن مشــروع القانون، وجدول مقارن معدین من قبل األســتاذ عبدالموجود 

الشــتلة المستشار القانوني للجنة، والسیدة سھیر سلطان بني حماد مستشار قانوني مساعد. 
رأي وزارة شؤون الشباب والریاضة.   .5

6. مرسـوم بقانون رقم )21( لسـنة 1989بإصـدار قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة  والثــــــقافیة 
والھیئات  الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة. 

7. قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. 
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4د  5ف  /ش بص ل  835الرقــــم: 

م2022أبريل  21التاريـخ: 

احملرتم    رضا إبراهيم منفرديسعادة السيد   
 شؤون الشباب رئيس جلنة  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

لسبببببببببن   ) (مشبببببببببررق  ببببببببب ن ن   ببببببببب  إلببببببببب     نرفببببببببب أن  لنببببببببب يطيببببببببب  
الجت  ع ببببببببب  و ألنحيببببببببب  ببببببببب ن ن ول  ع ببببببببب   روبتعبببببببببحيا بعببببببببب  أ  ببببببببب   

رولثق ف ببببببببب  رولا ةببببببببب   ولا  ببببببببب  ولع م ببببببببب    م بببببببببحون ولشببببببببب    رولري  ببببببببب  
 ، 1989لسببببببببن  ( 21)روملؤسسبببببببب   ولا  بببببببب  ولنبببببببب    ب ملرسبببببببب   بقبببببببب ن ن   بببببببب  

 . 2020لسن   (92)وملروف  ل  رس       

 أي ببببب   برجببببب ق من  شبببببت  ر  وسبببببت ، رإعبببببحو   قريبببببر بشببببب ن  مت ببببب ن  
 .من    يا  أس  قخالل م عح أ ن ه  لعر   ع ى ومل  س

 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 علي بن صاحل الصاحل    
رئيس جملس الشورى

/ ف/
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 لخص تقرير م

شؤون الشبابجلنة 

 العنوان

بتعدیل بعض أحكام قانون  )     ( لسنة )   (مشروع قانون رقم 
الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في  

میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم  
) لسنة  92المرافق للمرسوم رقم (، 1989) لسنة 21بقانون رقم ( 

2020 . 

الموقرة الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون 

اإلحالة إىل تاريخ 

 اللجنة
ال  -  م 2022  أبریل  21 العادي  االنعقاد  التشریعي    –  رابع دور  الفصل 

 الخامس

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة
الفصل التشریعي   –  رابعلدور االنعقاد العادي ا - م 2022 أبریل27

 الخامس

 )2( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة  العرض على اجللسة

مشروع مضمونبنية و

 نون القا

 من ست مواد.  –فضالً عن الدیباجة   -  یتألف مشروع القانون

األولى  المادة  في    نصت  العاملة  الخاصة  (الھیئات  تعریف  استبدال  على 

میدان الشباب والریاضة) الوارد في المادة الثانیة من المرسوم بقانون رقم 

بإصدار قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة    1989) لسنة  21(

والمؤسسات  والریاضة  الشباب  میدان  في  العاملة  الخاصة  والھیئات 

حلھ تعریف جدید لھا یتضمن الھیئات الممثلة في (األندیة الخاصة، لیحل م

واللجنة   الریاضیة  اللعبات  واتحادات  الریاضیة  والھیئات  والُمجمعات 

الشبابیة   والھیئات  الشباب  تمكین  ومراكز  البارالمبیة  واللجنة  األولمبیة 

 والریاضیة). 



2 

General -  عام

الثانیة  المادة  بكلمة    واستبدلت  الریاضیة)  والمجمعات  (األندیة  عبارة 

 (األندیة) في عنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون ذاتھ. 

)62) و(61) الفقرة الثانیة و(60) الفقرة األولى و(59كما استبدلت المواد (

) من القانون ذاتھ، لتحل محلھا نصوص جدیدة تضمن تحقیق أھداف  63و(

 القانون.

مكرًرا) و    61و (  مكرًرا)  60مواد جدیدة بأرقام (  المادة الثالثةوأضافت  

إلى  )4مكرًرا    61) و (3مكرًرا    61) و (2مكرًرا    61) و (1مكرًرا    61(

 القانون الُمشار إلیھ. 

الرابعة المادة  بعنوان    واستحدثت  الثالث  الفصل  وھما  جدیدین  فصلین 

 65یة) ویشمل المادتین ((مراكز تمكین الشباب والھیئات الشبابیة والریاض

)، والفصل السادس بعنوان (اللجنة البارالمبیة)  1ُمكرًرا    65ُمكرًرا) و ( 

)، یُضافا إلى الباب الثالث  2ُمكرًرا    73) و (1ُمكرًرا    73ویشمل المادتین (

 من القانون ذاتھ، مع إعادة ترتیب الفصول. 

 أحكام القانون.حكًما بإلغاء كل نص یتعارض مع    وتناولت المادة الخامسة 

 تنفیذیة.  وأتت المادة السادسة 

رأي جلنة الشؤون  

التشريعية والقانونية  

 مبجلس الشورى

 والقانونیة الدستوریة تین قانون من الناحیالسالمة مشروع 

 الموافقة على مشروع القانون  قرار جملس النواب

 الموافقة على مشروع القانون  توصية اللجنة
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 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
لجنة شؤون الشباب

ألولااملرفق 

تقریر اللجنة حول مشروع القانون

الرابعدور االنعقاد العادي 
الخامسالفصل التشریعي 



 General -  عام 

   

 
 
 
 

   م2022أبریل  27  التاریخ:
  )1الرقم: (

 
 

  
 جلنة شؤون الشباب تقرير

بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية   (      ) مشروع قانون رقم (  ) لسنةخبصوص 

االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة 

 1989) لسنة 21رقم (بقانون الصادر باملرسوم 

 2020) لسنة 92املرافق للمرسوم رقم (

 التشريعي اخلامسدور االنعقاد العادي الرابع من الفصل 
  
  

  مقدمـة:

كتاب معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلس   الشباب   استلمت لجنة شؤون      

م، والذي تم 2022أبریل    21) المؤرخ في  4د   5ف  /ص ل ش ب   /835الشورى رقم (

بتعدیل بعض    (    )  مشروع قانون رقم (  ) لسنةبموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة  

أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان 

) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  الخاصة  والمؤسسات  والریاضة  لسنة  21الشباب   (

على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات ،  2020) لسنة  92المرافق للمرسوم رقم ( ،  1989

  وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.
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ً
إجراءات اللجنة: -أوال

لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:   

)1( تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعیھا  الرابع  والخامس  المنعقدین  بتاریخي    24و 

27 أبریل  2022م.   

)2( اطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر والتي  

اشتملت على:   
مشروع القانون، ومذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني.    -

رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.    -

- مذكرة بالرأي القانوني بشأن مشروع القانون، وجدول مقارن معدین من قبل األستاذ عبدالموجود 

الشتلة المستشار القانوني للجنة والسیدة سھیر سلطان بني حماد مستشار قانوني مساعد. - رأي وزارة 

شؤون الشباب والریاضة . 

- مرسوم بقانون رقم )21( لسنة  1989بإصدار قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثـقافیة  

والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة، وتعدیالتھ . 

- قرار مجلس النواب ومرفقاتھ . 

 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع: ) 3(

 المنصب  االسم

 شؤون الشباب والرياضة وزارة 
وزیر شؤون الشباب والریاضة   أیمن بن توفیق المؤید صاحب السعادة السید 

مستشار قانوني و عبدالحي مختار  عمر  ستاذاأل

 مستشار قانوني نور یوسف محمد ة األستاذ

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 أخصائي شؤون برلمانیة  حمد محمد الطائي
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  :األمانة العامة للمجلس كل منحضر اجتماع اللجنة من  •

 

  المنصب  االسم 

  هيئة املستشارين القانونيني

   للجنة قانونيال مستشار ال  عبدالموجود یوسف الشتلةأ.

 مساعد  مستشار قانوني سھیر سلطان بني حماد 

 أول  باحث قانوني علي نادر سلوم 

 باحث اجتماعي  إیمان خلیل الحافظ  

  اللجانإدارة شؤون 

  مشرف شؤون اللجان   محمد صالح د. سھیرا عبداللطیف

  أمین سر لجنة  زینب یوسف خلیل 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم وتواصل  صادق جعفر الحلواجي 

 

ا
ً
  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

والقانونیة بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحیتین رأت لجنة الشؤون التشریعیة        

  الدستوریة والقانونیة.
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ا
ً
 :شؤون الشباب والرياضةوزارة رأي  -ثالثـــ

بتعدیل بعض على مـشروع القانون ة الوزارة  موافقـسعادة وزیر ـشؤون الـشباب والریاـضة   ى دبأ

االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصـة العاملة في میدان الشـباب أحكام قانون الجمعیات واألندیة  

المرافق ،  1989) لســنة 21والریاضــة والمؤســســات الخاصــة الصــادر بالمرســوم بقانون رقم (

ــنة  92للمرســــوم رقم ( مع الرأي الذي انتھت إلیھ تتفق  الوزارة أن  مبینًا ســــعادتھ،  2020) لســ

 على مشروع القانون.  مجلس النواب  التعدیالت التي أجراھاومع  ،الحكومة الموقرة

 

ا: 
ً
  رأي اللجنــة:رابع

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة   تدارست اللجنة

والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

، واطلعت على قرار  2020) لسنة  92المرافق للمرسوم رقم (،  1989) لسنة  21بقانون رقم (

الذي انتھى إلى الموافقة على مشروع القانون، وما أُجري علیھ من ومجلس النواب ومرفقاتھ،  

ي دارت حولھ من قبل رئیس وأعضاء اللجنة ومستشارھا تعدیالت، واستعرضت وجھات النظر الت

القانوني، كما ناقشت اللجنة مع وزارة شؤون الشباب والریاضة المالحظات القانونیة والعملیة  

المتعلقة ببعض التعدیالت التي أُجریت على مشروع القانون، واطلعت على رأي لجنة الشؤون 

الناحیتین   من  القانون  مشروع  مؤكدًا سالمة  جاء  والذي  الشورى  بمجلس  والقانونیة  التشریعیة 

 توریة والقانونیة. الدس

 

 .من ست مواد  –فضالً عن الدیباجة  - یتألف مشروع القانون

على استبدال تعریف (الھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة)    نصت المادة األولى

 ) رقم  بقانون  المرسوم  من  الثانیة  المادة  في  لسنة  21الوارد  الجمعیات   1989)  قانون  بإصدار 
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واألندیة االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات 

حلھ تعریف جدید لھا یتضمن الھیئات الممثلة في (األندیة والُمجمعات والھیئات الخاصة، لیحل م

الریاضیة واتحادات اللعبات الریاضیة واللجنة األولمبیة واللجنة البارالمبیة ومراكز تمكین الشباب  

 والھیئات الشبابیة والریاضیة). 

عبارة (األندیة والمجمعات الریاضیة) بكلمة (األندیة) في عنوان الفصل   واستبدلت المادة الثانیة

 .ھذات الثاني من الباب الثالث من القانون

  ) من القانون 63) و( 62) و( 61) الفقرة الثانیة و(60) الفقرة األولى و(59كما استبدلت المواد (

 حل محلھا نصوص جدیدة تضمن تحقیق أھداف القانون.ت، لھذات

  61) و ( 1مكرًرا  61مكرًرا) و ( 61و (  مكرًرا) 60مواد جدیدة بأرقام ( المادة الثالثةوأضافت 

 إلى القانون الُمشار إلیھ.  ) 4مكرًرا    61) و ( 3مكرًرا  61) و (2مكرًرا  

الرابعة المادة  الشباب   واستحدثت  تمكین  (مراكز  بعنوان  الثالث  الفصل  وھما  جدیدین  فصلین 

)، والفصل السادس 1ُمكرًرا    65ُمكرًرا) و (  65یة) ویشمل المادتین (والھیئات الشبابیة والریاض

)، یُضافا إلى الباب 2ُمكرًرا    73) و (1ُمكرًرا    73بعنوان (اللجنة البارالمبیة) ویشمل المادتین (

 ، مع إعادة ترتیب الفصول.ھذات الثالث من القانون

 أحكام القانون.حكًما بإلغاء كل نص یتعارض مع  وتناولت المادة الخامسة 

 تنفیذیة. وأتت المادة السادسة

 

القانون البحرین وإقرارإلى    یھدف مشروع  الشبابي والریاضي بمملكة  القطاعین  تنظیم    إعادة 

وذلك  في إطار استكمال سلسلة   قانون متكامل یھتم بالریاضة والریاضیین واالستثمار الریاضي،

الریاضة،   ودعم  تطویر  مجال  في  صدرت  التي  الریاضي التشریعات  االحتراف  قانون  منھا 

وأجاز    ،إنشاء أندیة في شكل شركات تجاریة  ، الذي أجاز2020) لسنة  24والمرسوم بقانون رقم ( 
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إلى شركات تجاریة،   القانوني  تغییر كیانھا  القائمة  الملكي رقم   صدور  وكذلك لألندیة  المرسوم 

 بإنشاء الھیئة العامة للریاضة. 2021) لسنة  61(

 

 تي:س وأعضاء اللجنة فقد خلصت إلى اآلوبعد تدارس اآلراء المقدمة من أصحاب السعادة رئی 

سالمة مشروع القانون من الناحیة الدستوریة بالتوافق مع توصیة لجنة الشؤون التشریعیة أوًال :  

بنمو الشباب   ىفقرة أ) من الدستور التي تُعن  5نھ یتوافق مع المادة (إ، إذ  بمجلس الشورى  والقانونیة

(قي  لُ والخُ   البدني المادة  ومع  التنمیة    10والعقلي،  أن  على  تؤكد  والتي  الدستور  من  أ)  فقرة 

 االقتصادیة تكون وفق خطة مرسومة في حدود القانون.

     

فقد أتى مشروع القانون بالعدید من األحكام  : من حیث المالءمة القانونیة والموضوعیة،  ثانیًا

 المستجدة التي تعمل على تطویر الریاضة وتحقیق أھدافھ، وذلك على النحو اآلتي: 

أعاد تعریف مصطلح (الھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة) باعتبارھا   -1

وتوفر الخدمات الریاضیة الوطنیة   ،ھیئات تعمل على رعایة الشباب ثقافیًا واجتماعیًا وبدنیًا

التعریف   واتسع  اجتماعیة وروحیة وصحیة وترویحیة،  بھا من خدمات  یتصل  ما  وكل 

والمُ  (األندیة  واللجنة لیشمل  الریاضیة  اللعبات  واتحادات  الریاضیة  والھیئات  جمعات 

األولمبیة واللجنة البارالمبیة ومراكز تمكین الشباب والھیئات الشبابیة)، وھو تعریف یوسع  

 من تلك الھیئات وخدماتھا، مما یعمل على تحقیق أھداف مشروع القانون.

 

أكثر من ناٍد أو أكثر من اتحاد لعبة أكَّد على عدم جواز الجْمع بین عضویة مجلس إدارة   -2

ریاضیة أو الجمع بین عضویة مجلس إدارة ناٍد واتحاد لعبة ریاضیة، فضًال عن حظر  

مكین انتماء المرشح لعضویة مجلس إدارة النادي أو الُمجمع أو الھیئة الریاضیة أو مركز ت 

ا للعمل السیاسي أو أو أن یكون ُممارسً   ،ألي جمعیة سیاسیة  الشباب أو الھیئات الشبابیة

 عضًوا في أي من مجلسي الشورى والنواب.                                      
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الداعیة  الشباب والریاضة عن األسباب  اللجنة من سعادة وزیر شؤون  وقد استوضحت 

فقرر سعادتھ أن ،  وفق التعدیل الذي أجراه مجلس النواب الموقرللتوسع في ھذا الحظر،  

ھذا النص تم دراستھ في ضوء انتماء بعض أعضاء السلطة التشریعیة لجمعیات سیاسیة  

تولي عضویة في مجال ضوابط  وعدم انتماء البعض، مما یترتب علیھ عدم المساواة بینھم  

التوجھ   الموقرة وبمراعاةمجلس اإلدارة، وعلى ھذا تم دراسة االقتراح النیابي مع الحكومة  

لي الذي یراعي فصل الریاضة عن السیاسة، وبالتالي تم التوافق مع التعدیل النیابي، الدو

الجمعیة العمومیة وال عضویة االتحادات عضویة    معدلة، ال تمنعالصیغة ال   أنكما یُالحظ  

 واقع على عضویة مجلس اإلدارة.  فقط ا مع التوجھ الدولي، ولكن الحظر تماشیً 

بشأن أعضاء مجلسي الشورى والنواب یرجع لكون عملھم   قیام الحظركما أفاد سعادتھ أن  

  ،یُمثل أعلى مراتب العمل السیاسي، كما أن عضویتھما بحكم المنصب لھ طابع سیاسي

ومن ثم تم التوافق  مجلس النواب بسریان الحظر على الجمیع،    تعدیلمع  وبالتالي یتناسب  

وكذلك في عضویة جمعیتھم   ، ك الجھات مع اإلبقاء على حق الجمیع في عضویة تل،  علیھ

 العمومیة، فالحظر یقتصر على رئاسة وعضویة مجلس اإلدارة. 

 
یعمل على حث وتشجیع الشباب على زیادة اإلقبال على العمل الشبابي والریاضي والعمل  -3

على تمكینھم  من االنخراط فیھ من خالل النزول بالسن القانوني لتأسیس ورئاسة وعضویة 

وكذلك من خالل إتاحة حصول رئیس وأعضاء مجالس إدارة الھیئات الریاضیة والشبابیة،  

 ذلك العمل. مقابل لى مقابل ماديمجالس إدارة الھیئات ع

 
یُعید تنظیم القطاع الریاضي من خالل إعادة تعریف النادي الریاضي وإدخال تعریفات  -4

كالمجمعات ومراكز    ،جدیدة لكیانات أخرى تشارك األندیة في النشاط الریاضي بالمملكة

ظمة لعملھم الفني تمكین الشباب والھیئات الشبابیة واللجنة البارالمبیة، ووضع األحكام المن

 واإلداري.  
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السماح  -5 خالل  من  والریاضیة  الشبابیة  للھیئات  إضافیة  دخل  مصادر  إیجاد  إلى  یھدف 

بإمكانیة إنشاء شركات تجاریة لخدمة األنشطة الشبابیة والریاضیة فیھا، مع مراعاة حظر  

سة األعمال اشتغالھا بالسیاسة أو الدین، واشتراط موافقة الھیئة اإلداریة المختصة لممار

التجاریة أو الدخول في مضاربات مالیة، باإلضافة إلى زیادة مظاھر الرقابة التي تتوالھا 

الوزارة على ھذه الھیئات من خالل إیجاد مجموعة من الوسائل والتدابیر لضمان احترام 

 تلك الھیئات والقائمین علیھا ألحكام ھذا القانون. 

 
ب -6 األعضاء  وفاء  أن  على  شرطً التزاماأكَّد  علیھم،  المفروضة  من    ا تھم  جزًءا  العتبارھم 

 الجمعیات العمومیة لتلك الھیئات، دون وضع قید زمني لعضویتھم.

 
سمح للھیئة اإلداریة بتقدیم خدمات لجمھور المتعاملین معھا، مقابل رسوم یصدر بتحدید  -7

المختص، فئاتھا وقواعد ونسب زیادتھا وتخفیضھا وحاالت اإلعفاء منھا قرار من الوزیر  

 وذلك بعد موافقة مجلس الوزارء. 

 
 ، لكتروني لدى الوزارة تقید فیھ كافة العقود التي تبرمھا الھیئات إنص على تنظیم سجل   -8

وضمان حقوق المتعاملین مع تلك   ،بھدف إضفاء نوع من الرقابة والشفافیة على عملھا

 الھیئات. 

 
) على عدد من الجزاءات اإلداریة التدریجیة للھیئة 2مكرًرا    61نص المشروع في المادة ( -9

أو  القانون  أحكام  ُمخالفة  ثبوت  عند  بالنص  إلیھا  المشار  الجھات  على  توقیعھا  اإلداریة 

الغرامة   ثم  تُحتسب على أساس یومي،  التي  الغرامة  لھ، وھي  تنفیذًا  القرارات الصادرة 

لغلق، على أن یُراعى في تطبیق الغرامة جسامة الُمخالفة، وجاءت تعدیالت اإلجمالیة، ثم ا

مجلس النواب بتخفیض تلك الغرامات بحسب النص الوارد في الجدول، وارتأت اللجنة أن 
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یض الغرامات قد ال یُحقق الردع المطلوب، وقد راعت اللجنة من خالل مناقشتھا مع فتخ

نتقالیة الحالیة تركز على التوعیة والتشجیع للدخول الوزیر المختص أن المرحلة االسعادة  

وبالتالي التوافق مع قرار مجلس النواب في تخفیض الغرامة  على    ،في المجال الریاضي

النحو الوارد بالتعدیل، مع مراعاة قابلیتھا للتعدیل بالزیادة ُمستقبًال بحسب عدد المخالفات  

 وجسامتھا.

 

التعدیل   اللجنة مع  توافقت  (كما  المادة  الموقر على نص  النواب  أجراه مجلس    61الذي 

الجھات  )،  3ُمكرًرا   إدارات  مجالس  أعضاء  من  أي  أو  رئیس  ارتكاب  ثبوت  حالة  في 

إلیھا   تط  أيالُمشار  بشأن  لھ،  تنفیذًا  الصادرة  القرارات  أو  القانون  ألحكام  یق بُمخالفة 

أوالغ  الوقف  أو  اإلنذار  في  تتمثل  تدریجیة  إداریة  أمور  جزاءات  وھي  العزل،  أو  رامة 

في   المقارنة  القوانین  بعض  في  العربیة  دولة  مقررة  عُ المتحدة  اإلمارات  مان وسلطنة 

ولھ حق الطعن أمام   ،لمن صدر ضده جزاء ما أن یتظلمیحق  و،  العربیةمصرجمھوریة  و

 المحكمة المختصة.

  

مشروع القانون جاءت ب على  وارتأت اللجنة أن كافة التعدیالت التي أقرھا مجلس النوا

والجھات ذات الصلة بالقطاع الریاضي، فضًال والریاضة  مع وزارة شؤون الشباب    ةتوافقی

القانونیة الناحیة  من  سالمتھا  مجال   ،عن  في  القانون  مشروع  أھداف  لتحقیق  وأھمیتھا 

 . 2030تطویر القطاع الریاضي، وھو ما یتفق مع رؤیة مملكة البحرین االقتصادیة 

خلصت ؛  وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة      

بتعدیل )        (مشروع قانون رقم (  ) لسنة  اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة من حیث المبدأ على  

بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان 

(ا رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  الخاصة  والمؤسسات  والریاضة  لسنة  21لشباب   (1989 ،



10 

General -  عام 

جلس بالتوافق مع م  والموافقة على نصوص مواده،  2020) لسنة  92المرافق للمرسوم رقم (

   .وفق الجدول المرفق النواب،

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامســ

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل 39إعماالً لنص المادة (       

 من:

ا.  ة دالل جاسم الزايد سعادة األستاذ -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا. علي عبداهللا العرادي سعادة األستاذ -
ً
ا احتياطيـ

ً
مقرر

ا
ً
توصيـة اللجنـة: -سادســ

مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة في ضوء ما دار من        

 توصي بما یلي:

بتعدیل بعض أحكام      مشروع قانون رقم (  ) لسنة  الموافقة من حیث المبدأ على   -

في   العاملة  الخاصة  والھیئات  والثقافیة  االجتماعیة  واألندیة  الجمعیات  قانون 

والریاضة   الشباب  رقم میدان  بقانون  بالمرسوم  الصادر  الخاصة  والمؤسسات 

 . 2020) لسنة  92المرافق للمرسوم رقم ( ،1989) لسنة  21(

الجدول   - في  تفصیالً  وردت  كما  القانون  مشروع  مواد  نصوص  على  الموافقة 

  .المرفق 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

    رضا إبراهيم منفردي الفضالة خليفة سبيكة  

 رئيس اللجنة نائب رئيس اللجنة 



مملكة البحرین  
مجلس الشورى  

إدارة شؤون اللجان  
لجنة شؤون الشباب

ينلثاااملرفق 

جدول بمواد مشروع القانون

الرابعدور االنعقاد العادي 
الخامسالفصل التشریعي 
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مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة  

 2020) لسنة 92، المرافق للمرسوم رقم (1989) لسنة 21والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
 توصیة اللجنة   مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا 
 اللجنة 

 المسمى  

 

رقممشروع   لسنة   قانون   (   )   

(  ) بتعدیل بعض أحكام قانون 

االجتماعیة   واألندیة  الجمعیات 

الخاصة  والھیئات  والثقافیة 

الشباب  میدان  في  العاملة 

والمؤ سسات والریاضة 

بالمرسوم   الصادر  الخاصة 

   1989) لسنة 21بقانون رقم (

 

 

 

 

 المسمى 
 

ــمى كـما الموافـقة على  - المســ

 .ورد في مشروع القانون

 المسمى 
 

ــمى كـما  - الموافـقة على المســ

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى 

 

لسنة   (   ) رقم  قانون         مشروع 

قانون  أحكام  بعض  بتعدیل   (   )

االجتماعیة   واألندیة  الجمعیات 

الخاصة  والھیئات  والثقافیة 

الشباب  میدان  في  العاملة 

الخاصة  والمؤسسات  والریاضة 

رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر 

  1989) لسنة 21(
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نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 الدیباجة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدیباجة 

 إجراء ما یأتي:   المجلسقرر   •

 

 

ــارة - عب ــة  ــاف "وعلى    إضــــ

ــوم بقانون رقم (  )  5المرســ

ــنة  ــأن تعدیل   1983لسـ بشـ

)  2المرســوم األمیري رقم ( 

بإنـشاء مجلس    1975لـسنة  

ــة،   ــباب والریاضـ أعلى للشـ

 وتعدیالتھ،".

" وتعــدیالتـھإحالل عبـارة " -

) عــبــارة  ــعــدل مــحــل  ــم ال

)  52بالمرسوم بقانون رقم (

 ).2018 لسنة

 

 الدیباجة 

س   ـل ـج ـم رار  ـق ى  ـل ـع قــة  واـف ـم اـل

واب ـن الت بــإ  اـل عــدـی ـت اـل جـراء 

 التالیة:

ـعبــارةإ - ــافــة  "وـعـلى   ضــــ

ــوم بـقانون رقم ( )  5المرســ

ــنة  ــأن تعدیل   1983لسـ بشـ

ــوم األمیري رقم ( )  2المرسـ

بإنشـاء مجلس    1975لسـنة  

ــة،   ــباب والریاضـ أعلى للشـ

 وتعدیالتھ،".

"  وتعــدیالتــھ إحالل عبــارة " -

) ــبــارة  ع ــحــل  ــعــدل م ــم ال

)  52بالمرـسوم بقانون رقم (

 ).2018 لسنة

 

 الدیباجة 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 

 

 نحن حمد بن عیســى آل خلیفة  

 .ملك مملكة البحرین

 بعد االطالع على الدستور،

 

 

 

 

 

 

وعلى قانون التجارة الصـــادر 

 ) بقــانون رقم  ــوم  )  7بــالمرســ

 ، وتعدیالتھ، 1987لسنة 

وعلى قانون الجمعیات واألندیة  

والھیئات  والثقافیة  االجتماعیة 

في   العاملة   الخاصة 

 )بعد التعدیلالنص (

 

نحن حمد بن عیســى آل خلیفة  

 .ملك مملكة البحرین

 بعد االطالع على الدستور،

انون رقم   ــوم بـق وعلى المرســ

بشـأن تعدیل    1983) لسـنة  5(

 ) رقم  األمیري  ــوم  )  2المرســ

بإنشـــاء مجلس    1975لســـنة  

ـــباب والرـیاضـــــة،   أعلى للشــ

 ،وتعدیالتھ

وعلى قانون التجارة الصـــادر 

ــوم   ( بــالمرســ )  7بقــانون رقم 

 ، وتعدیالتھ،1987لسنة 

الــجــمــعــیــات  قــانــون  وعــلــى 

ة   افـی ة والثـق اعـی ة االجتـم دـی واألـن

 والھیئات الخاصــــة العاملة في  

 (النص بعد التعدیل)

 

ــى آل   خلیفة  نحن حمد بن عیس

 .ملك مملكة البحرین

 بعد االطالع على الدستور،

انون رقم   ــوم بـق وعلى المرســ

بشــأن تعدیل   1983) لســنة  5(

) رـقم  األـمـیري  )  2اـلـمرســــوم 

ــنة   ــاء مجلس    1975لسـ بإنشـ

اضـــــة،   اب والرـی ـــب أعلى للشــ

 ،وتعدیالتھ

ــادر  وعلى قانون التجارة الصــ

) لـسنة 7بالمرـسوم بقانون رقم (

 وتعدیالتھ،، 1987

وعلى قانون الجمعیات واألندیة  

ات   ة والھیـئ افـی ة والثـق اعـی االجتـم

ــي  ف ــة  ــل ــعــام ال ــة  ــخــاصــــ  ال

 

 

ــى آل خلیفة          نحن حمد بن  عیســ

 .ملك مملكة البحرین

 بعد االطالع على الدستور،

) 5وعلى المرسوم بقانون رقم (

ة   ـــن ل      بشـــــأن  1983لســ دـی تـع

) م  رـق ـیري  األـم ـمرســـــوم  ) 2اـل

ــنة   ــاء مجلس    1975لســ بإنشــ

ــة،   ــبــاب والریــاضـــ أعلى للشــ

 ،وتعدیالتھ

ارة الصـــــادر  انون التـج وعلى ـق

) لســنة 7بالمرســوم بقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ،1987

دـیة   ات واألـن انون الجمعـی وعلى ـق

ات  ة والھیـئ ة والثقـافـی االجتمـاعـی

فــي   الــعــامــلــة  ــة   الــخــاصــــ
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نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

والریاضة  الشباب  میدان 

الصادر  الخاصة  والمؤسسات 

) رقم  بقانون  )  21بالمرسوم 

 ، وتعدیالتھ، 1989 لسنة

ــركــات   الشـــ قــانــون  وعــلــى 

ــوم  ــادر بالمرسـ التجاریة الصـ

،  2001) لسنة  21بقانون رقم (

 وتعدیالتھ،

ــنة 18ى القانون رقم (وعل ) لس

 بشأن األسماء التجاریة،   2012

بقــانون رقم   ــوم  وعلى المرســ

ــنـة  27( ــأن   2015) لســ بشـــ

ــدل   المع ــاري،  التج ــل  ــج الســ

ــوم المرســ انون رقم (  ـب )  52بـق

 ،2018لسنة 

اضـــــة   اب والرـی ـــب دان الشــ مـی

ات الخاصـة الصـادر  ـس والمؤـس

انون رقم ( ــوم بـق المرســ )  21ـب

 ، وتعدیالتھ،1989لسنة 

ــركــات   الشـــ قــانــون  وعــلــى 

ــادر  ــوم التجاریة الصـ بالمرسـ

،  2001) لسنة  21بقانون رقم (

 وتعدیالتھ،

ــنة 18وعلى القانون رقم ( ) لس

 بشأن األسماء التجاریة،   2012

بقــانون رقم   ــوم  وعلى المرســ

ــنـة  27( ــأن   2015) لســ بشـــ

 ،وتعدیالتھالسجل التجاري، 

 

 

اضـــــة  اب والرـی ـــب دان الشــ مـی

والمؤسـسـات الخاصـة الصـادر  

انون رقم ( ــوم بـق المرســ )  21ـب

 ، وتعدیالتھ،1989لسنة 

وعلى قانون الشركات التجاریة  

الصــادر بالمرســوم بقانون رقم 

 دیالتھ،، وتع2001) لسنة 21(

 

ــنة 18وعلى القانون رقم ( ) لسـ

 بشأن األسماء التجاریة،  2012

ــانون رقم   بق ــوم  المرســ وعلى 

بشأن السجل   2015) لسنة  27(

 ،وتعدیالتھالتجاري، 

 

 

ــة   ــبــاب والریــاضـــ میــدان الشــ

الـصادر     والمؤـسـسات الخاـصة

انون ــوم بـق المرســ )  21رقم (     ـب

 ، وتعدیالتھ،1989لسنة 

ــركات التجاریة   وعلى قانون الش

الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم  

 ، وتعدیالتھ،2001ة ) لسن21(

 

ــنة     )18وعلى القانون رقم ( لس

 بشأن األسماء التجاریة، 2012

رـقم   ـبقــاـنون  ــوم  اـلـمرســ وـعـلى 

نة 27( أن الـسجل    2015) لـس بـش

 ،وتعدیالتھالتجاري، 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

ــورى ومجلس   أقرَّ مجلس الشــ

ھ،   انون اآلتي نصـــــُّ النواب الـق

 وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه:

ــورى ومجلس   أقرَّ مجلس الشــ

ھ،   انون اآلتي نصـــــُّ النواب الـق

 وأصدرناه:وقد صدَّقنا علیھ 

ــورى ومجلس  أقرَّ مجلس الشــ

النواب القانون اآلتي نصُّھ، وقد 

 صدَّقنا علیھ وأصدرناه:

 

وـمـجـلس   ــورى  الشــ ـمـجـلس  أـقرَّ 

ھ، وقد   ــُّ النواب القانون اآلتي نص

 صدَّقنا علیھ وأصدرناه:

 المادة األولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى 

 

 

 

 

 

ــات   (الھیئ بتعریف  ــدل  ــتب یســ

دان  ة في مـی ــة العـامـل الخـاصـــ

الشـباب والریاضـة) الوارد في  

ــوم   الثــانیــة من المرســ المــادة 

  1989) لســنة 21بقانون رقم (

 المادة األولى 

ـمـجـلس- اـل مــة    ـقرر  ـل ـك حــذف 

(والریاضـیة) الواردة في نھایة  

 التعریف.

 

 (النص بعد التعدیل)

 

ــات   (الھیئ بتعریف  ــدل  ــتب یســ

دان  ة في مـی ــة العـامـل الخـاصـــ

الشـباب والریاضـة) الوارد في  

ــوم   الثــانیــة من المرســ المــادة 

  1989) لســنة 21بقانون رقم (

 المادة األولى 

ـعـلى- ـمواـفقــة  ـمـجـلس قـ   اـل رار 

ــنـــواب ــلـــمـــة   الـ كـ بـــحـــذف 

(والریاضــیة) الواردة في نھایة  

 التعریف.

 (النص بعد التعدیل)

 

(اـلـھـیئــات   ـبـتـعرـیف  ـــتبــدل  یســ

ــة العـاملـة في میـدان   الخـاصـــ

الشــباب والریاضــة) الوارد في 

ــوم   المرســ الثــانیــة من  المــادة 

  1989) لســنة 21بقانون رقم (

 المادة األولى 

 

 

 

 

 

 

ــات   ئ ـی ـھ (اـل ـتـعرـیف  ـب بــدل  یســـــت

العــاملــة في میــدان  ــة  الخــاصـــ

الشـــباب والریاضـــة) الوارد في  

المادة الثانیة من المرسوم بقانون  

بإصـدار   1989) لسـنة  21رقم (
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 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

نص تعریف (الھیئات الخاصـة  

ــبـاب   العـاملـة في میـدان الشــ

 والریاضة) في القانون القائم:

كل جماعة ذات تــنظیم مستمر  

ــتألف من عدة أشــــخاص   تــــــ

ــین أو اعتباریین   ــیعیـــــ طبـــــ

ــة  تحقیق رعــای ــا  منھ الغرض 

ـعن ـتوـفـیر   الشــــبــاب  ـطرـیق 

ــیة الوطنیة،   الخدمات الریاضــ

ــل بـھا من   وـكذـلك ـكل ـما یتصــ

الجمعیــات  قــانون  ــدار  بــإصـــ

ة   افـی ة والثـق اعـی ة االجتـم دـی واألـن

والھیئات الخاصــــة العاملة في  

اضـــــة   اب والرـی ـــب دان الشــ مـی

ــســـــات الخـاصـــــة،   والمؤســ

 :تيالتعریف اآل

 

في   العاملة  الخاصة  (الھیئات 

 میدان الشباب والریاضة):

 

كل جماعة ذات تنظیم مســتمر  

ــاص   ــخ أشــ ــدة  ع من  ــألف  تت

طبیعیین أو اعتـباریین الغرض  

منھا تحقیق رعایة الشــباب من  

ة  اعـی ة واالجتـم افـی النواحي الثـق

الخــدمــات  توفیر  ــة أو  ــدنی والب

ا   ل ـم ة وـك ة الوطنـی ـــی اضــ الرـی

الجمعیــات  قــانون  ــدار  بــإصـــ

ة   افـی ة والثـق اعـی ة االجتـم دـی واألـن

والھیئات الخاصــــة العاملة في  

اضـــــة   اب والرـی ـــب دان الشــ مـی

ــســـــات الخـاصـــــة،   والمؤســ

 :تيالتعریف اآل

 

في   العاملة  الخاصة  (الھیئات 

 میدان الشباب والریاضة):

 

كل جماعة ذات تنظیم مســتمر  

ــاص   ــخ أشــ ــدة  ع من  ــألف  تت

طبیعیین أو اعتـباریین الغرض  

منھا تحقیق رعایة الشــباب من  

ة  اعـی ة واالجتـم افـی النواحي الثـق

الخــدمــات  توفیر  ــة أو  ــدنی والب

ا   ل ـم ة وـك ة الوطنـی ـــی اضــ الرـی

الجمعیــات  قــانون  بــإصـــــدار 

ة  افـی ة والثـق اعـی ة االجتـم دـی واألـن

ــة العاملة في والھیـئات   الـخاصــ

اضـــــة  اب والرـی ـــب دان الشــ مـی

والمؤسسات الخاصة، التعریف  

 :اآلتي

 

في   العاملة  الخاصة  (الھیئات 

 میدان الشباب والریاضة):

 

كل جماعة ذات تنظیم مستمر  

ــخــاص  أشــ تتــألف من عــدة 

ن   ـی اعـتـبــارـی أو  طـبـیـعـیـیـن 

الغرض منھـا تحقیق رعـایـة 

الشـــباب من النواحي الثقافیة  

أو  ــة  ــدنی والب ــة  ــاعی واالجتم

ة   ـــی اضــ ات الرـی دـم توفیر الـخ

ــة   ــدی واألن یــات  ـع جــم اـل ون  قــاـن

ات  ة والھیـئ ة والثقـافـی االجتمـاعـی

العــاملــة في میــدان  ــة  الخــاصـــ

الشـباب والریاضـة والمؤسـسـات  

 :تيالخاصة، التعریف اآل

 

 

في  العاملة  الخاصة  (الھیئات 

 میدان الشباب والریاضة):
 

مسـتمر       كل جماعة ذات تنظیم

تتألف من عدة أشخاص طبیعیین  

ھــا  ـن ـم ـغرض  اـل ن  ـی بــارـی ـت اـع   أو 

ـمن   ــبــاب  الشــ رعــایــة  ـتـحـقـیق 

الثقــافیــة واالجتمــاعیــة  النواحي 

الخــدمــات   توفیر  أو  والبــدنیــة 
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نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

اجتمــاعیــة وروحیــة   خــدمــات 

وصــحیة وترویحیة وذلك دون 

الحصــــول على كســــب مادي 

ــاء ویــدخــل في ھــذه   لألعضـــ

ــات   واـلـھـیئ ــدیــة  األن اـلـھـیئــات 

ـــیة واتـحادات اللعـبات  الرـیاضــ

 الریاضیة واللجنة األولمبیة.

 

خــدمــات   ـمن  ـبھــا  ــل  ـیتصــــ

ة   ــحـی ة وصــ ة وروحـی اعـی اجتـم

وترویحیة وذلك دون الحصول  

ــاء،  على ربح مـادي ل ألعضـــ

وـیدـخل في ـھذه الھیـئات األـندـیة  

ــئــات  ــی ــھ وال جــمــعــات  ــُ ــم وال

ـــیة واتـحادات اللعـبات  الرـیاضــ

ة  ة األولمبـی ة واللجـن ـــی اضــ الرـی

ــة ومراكز   ــارالمبی الب ــة  واللجن

ــات   ئ ـی ـھ واـل الشــــبــاب  ـین  ـمـك ـت

 الشبابیة والریاضیة.

خــدمــات   ـمن  ـبھــا  ــل  ـیتصــــ

ة   ــحـی ة وصــ ة وروحـی اعـی اجتـم

وترویحیة وذلك دون الحصول  

ــاء،  على ربح مـادي ل ألعضـــ

وـیدـخل في ـھذه الھیـئات األـندـیة  

ــئــات  ــی ــھ وال جــمــعــات  ــُ ــم وال

ـــیة واتـحادات اللعـبات  الرـیاضــ

ة  ة األولمبـی ة واللجـن ـــی اضــ الرـی

ــة ومراكز   ــارالمبی الب ــة  واللجن

ــات   ئ ـی ـھ واـل الشــــبــاب  ـین  ـمـك ـت

 الشبابیة.

ــل بـھا  الوطنـیة وـكل ـما یتصــ

ــة   اجـتـمــاعـی خــدمــات  مـن 

وروحیة وصـــحیة وترویحیة  

ــول على   الحصــ وذلــك دون 

ألعـضاء، ویدخل ربح مادي ل

ــة   األنــدی اـلـھـیئــات  ھــذه  ـفي 

ــات   والــھــیــئ جــمــعــات  والــمــُ

الریاضــیة واتحادات اللعبات 

الریاضــــیة واللجنة األولمبیة  

واللجنـة البـارالمبیـة ومراكز  

والھیئــات   ــبــاب  الشــ تمكین 

 الشبابیة.

الریاضیة الوطنیة وكل ما یتصل 

ــة   اـجـتمــاـعی خــدمــات  ـمن  ـبھــا 

ــحیـة وترویحیـة  وروحیـة وصــ

الحصـــول على ربح    وذلك دون

مادي لألعضـاء، ویدخل في ھذه  

ــات   والُمجمع ــة  ــدی األن ــات  الھیئ

دات واتحا     والھیئات الریاضـیة

ــة  واللجن ــة  ــی ــاضــ الری ــات  اللعب

ــة   ــارالمبی الب ــة  واللجن ــة  األولمبی

باب والھیئات  ومراكز تمكین الـش

 الشبابیة.

 

 

 

 المادة الثانیة 

 

 

 الثانیة المادة 

 مقدمة المادة الثانیة

ا  - ادة كـم الموافـقة على نص الـم

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الثانیة 

 مقــدمــة  الموافقــة على نص -

المادة كما ورد في مشــروع 

 القانون.

 المادة الثانیة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 

 

 

ــة   ــدی (األن ـعبــارة  بــدل  تُســـــت

ــیة) بكلمة  والُمجمعات الریاضـ

ة) في عنوان الفصـــــل  دـی (األـن

الثــالــث من   البــاب  الثــاني من 

ــة   ــدی واألن اـلـجـمـعیــات  ــاـنون  ق

ة والھیـئات   افـی ة والثـق اعـی االجتـم

دان  ة في مـی ــة العـامـل الخـاصـــ

الشباب والریاضة والمؤسسات  

الخاصـــة الصـــادر بالمرســـوم  

،  1989) لسنة  21بقانون رقم (

كما یســتبدل بنصــوص المواد  

و(59( األولـى  الـفـقـرة   (60  (

ــة و( ــانی الث )  62) و(61الفقرة 

ــون،  63و( الــقــان ذات  مــن   (

 :النصوص اآلتیة

 

ــة   ــدی (األن عــبــارة  ــتــبــدل  تُســـ

ة) بكلـمة  ـــی والُمجمـعات الرـیاضــ

ــل   (األنــدیــة) في عنوان الفصـــ

الباب الثالث من قانون الثاني من  

ة   اعـی ة االجتـم دـی ات واألـن الجمعـی

والھیـئات الـخاصــــة       والثـقافـیة

ــاب  ــب الشــ ــدان  می في  ــة  ــامل الع

    والریاـضة والمؤـسـسات الخاـصة 

رقم     الصـادر بالمرسـوم بقانون

، كما یسـتبدل 1989) لسـنة  21(

ــوص المواد ) الفقرة 59(    بنصــ

و( ــة  60األوـلى  ی ثــاـن اـل رة  ـق ـف اـل  (

ذات  63() و62) و(61و( ) من 

 :القانون، النصوص اآلتیة
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 الفقرة األولى –) 59مادة (

ــي في  ــاط الریاضـ یتولى النشـ

واـتحــادات  األنــدیــة  اـلـبـحرـین 

ـــیة والھیـئات  اللعـبات الرـیاضــ

ــاء في  ــیــة األعضـــ الریــاضــ

االتحــادات واللجنــة األولمبیــة  

 وذلـك طبقا للقانون.

ة في تطبیق   دـی األـن ویقصـــــد ـب

األـندـیة الـتابـعة  أحـكام ـھذا الـباب 

ــاب   لشـــــب ـل ى  ـل األـع س  ـل ـج ـم ـل ـل

 والریاضة.

 الفقرة األولى –) 59مادة (

یتولى النشـــاط الریاضـــي في  

ــباب  المملكة مراكز تمكین الشـ

ة   دـی ة واألـن ابـی ـــب ات الشــ والھیـئ

ــة   ریــاضـــــی اـل عــات  جــم ـم واـل

ـــیة   واتـحادات اللعـبات الرـیاضــ

والھیئات الریاضــیة األعضــاء  

في االتحادات واللجنة األولمبیة  

اً  وال ة وذـلك طبـق ارالمبـی ة الـب لجـن

 .للقانون

 

 الفقرة األولى –) 59مادة (

الموافقة على نص المادة كما  -

 في مشروع القانون. ورد

 

 الفقرة األولى –) 59مادة (

الموافقة على نص المادة كما  -

 في مشروع القانون. ورد

 الفقرة األولى –) 59مادة (

ــي في   یتولى النشــــاط الرـیاضــ

ة   اب المملـك ـــب مراكز تمكین الشــ

ــبــابیــة واألنــدیــة   والھیئــات الشــ

والمجمعات الریاضـیة واتحادات 

ــیـة والھیئـات   اللعبـات الریـاضــ

ـفي  ــاء  األعضــــ ــیــة  اـلریــاضــ

األوـلـمـبیــة  واـلـلـجنــة  االـتحــادات 

ك طبقـاً  ة وذـل ارالمبـی ة الـب واللجـن

 .للقانون

 الفقرة الثانیة –) 60مادة (

 

 

 

 الفقرة الثانیة –) 60مادة (

 

 

 

 الفقرة الثانیة –) 60مادة (

مــا - راء  إـج س  ـل ـج ـم اـل رر  ـق

 یأتي:

 الفقرة الثانیة –) 60مادة (

ـمـجـلس - ـقرار  ـعـلى  ـمواـفقــة  اـل

 إجراء ما یأتي:ب النواب

 الفقرة الثانیة –) 60مادة (
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األساسي لألندیة یصدر بالنظام  

 قرار من الوزیر المختص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــح  وال یجوز أن یكون المرشــ

لعضــــویة مجلس إدارة النادي  

أو الُمجمع أو الھیئة الریاضــیة  

أو اتحاد اللعبة  حذف عبارة ( -

ــة ــی ــاضــ بعــد  الری الواردة   (

 عبارة (الھیئة الشبابیة).

ا إضافة عبارة ( - أو ممارســــً

للعمل الســیاســي أو عضــًوا  

في أي من مجلسي الشورى  

عبارة (ألي ) بعد  أو النواب،

 جمعیة سیاسیة،).

) مجلس إدارةإضافة عبارة ( -

بین  (الجمع  عبارة  بعد 

 عضویة). 

 )النص بعد التعدیل(
 

 

ــح  وال یجوز أن یكون المرشــ

ــویة مجلس إدارة النادي   لعضــ

ــیة   أو الُمجمع أو الھیئة الریاض

أو اتحاد اللعبة  حذف عبارة ( -

ــة ــی ــاضــ ــد الری بع الواردة   (

 عبارة (الھیئة الشبابیة).

ا عبارة (إضافة  - ــً أو ممارســـ

للعمل الســیاســي أو عضــًوا 

في أي من مجلـسي الـشورى 

) بـعد عـبارة (ألي  أو النواب،

 جمعیة سیاسیة،).

) مجلس إدارةإضافة عبارة ( -

بین  (الجمع  عبارة  بعد 

 عضویة). 

 (النص بعد التعدیل)
 

 

المرشح  یكون  أن  یجوز  وال 

النادي  إدارة  لعضویة مجلس 

أو الُمجمع أو الھیئة الریاضیة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ــح  المرشــ یكون  أن  یجوز  وال 

رة النادي أو لعـضویة مجلس إدا

ــیة أو  الُمجمع أو الھیئة الریاضـ
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

ح   ــَّ وال یجوز أن یكون المرشــ

ــویة مجلس إدارة النادي   لعضـ

ا  ــً أو االتحاد الریاضـي منتمیــــ

ــیة، كما ال  ــیاسـ ألّيِ جمعیة سـ

یجوز الجْمع بین عضویة أكثر  

 من ناٍد أو اتحاد ریاضي واحد. 

 

ــبــاب أو  تمكین الشــ أو مركز 

ــبابیة أو اتحاد اللعبة  الھیئة الشـ

ة  اً ألي جمعـی الرـیاضــــة منتمـی

ــیة، كما ال یجوز الجمع   ــیاس س

بین عـضویة مجلس إدارة أكثر 

ة  اد لعـب اٍد أو أكثر من اتـح من ـن

مع بین عضویة  ریاضیة أو الج

 .ناٍد واتحاد لعبة ریاضیة

 

أو  ــبــاب  الشــ تمكین  أو مركز 

ا ألي  ــً ــبابیة منتمیـــــ الھیئة الش

ا جمعیة ـسیاـسیة،   أو ممارـســــــً

للعمل السـیاسـي أو عضـًوا في  

أي من مجلســـي الشـــورى أو  

الـجـمع    الـنواب، یـجوز  ال  كمــا 

ر بین عضـویة مجلس إدارة أكث

ة  اد لعـب اٍد أو أكثر من اتـح من ـن

ریاـضیة أو الجمع بین عـضویة  

ة   مجلس إدارة اٍد واتحـاد لعـب ـن

 ریاضیة.

أو   الشباب  تمكین  مركز  أو 

ألي  منتمیـًا  الشبابیة  الھیئة 

سیاسیة،   ممارسـًا جمعیة  أو 

للعمل السیاسي أو عضًوا في 

أو   الشورى  مجلسي  من  أي 

الجمع    النواب، یجوز  ال  كما 

إدارة   مجلس  عضویة  بین 

ر من ناٍد أو أكثر من اتحاد أكث

بین  الجمع  أو  ریاضیة  لعبة 

إدارةعضویة   ناٍد   مجلس 

 واتحاد لعبة ریاضیة. 

 

 

 

 

 

ــباب أو الھیئة   مركز تمكین الشـ

ا ألي جمعیة  ــً ــبابیة منتمیـــــ الش

ا للعمل  سـیاسـیة،  ــً أو ممارســـــ

الـسیاـسي أو عـضًوا في أي من 

  مجلســـي الشـــورى أو النواب،

كما ال یجوز الجمع بین عضویة  

أو  نــاٍد  ـمن  أـكـثر  إدارة  ـمـجـلس 

أكثر من اتحاد لعبة ریاضــیة أو 

ــویــة   عضــ بین  مجلس  الجمع 

 ناٍد واتحاد لعبة ریاضیة. إدارة
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 ) 61مادة (

یتولى جمیع رؤســاء وأعضــاء  

مجــالس اإلدارات في األنـدیـة 

ـــیة أعـمالھم  والھیـئات الرـیاضــ

أة أو أجر، ویجوز  دون مكـاـف ـب

ــة   المختصــــــة للجھ ــة  اإلداری

ا  منحھم مكافآت تشجیعیة وفقــــً

 للضوابط التي تضعھا.

 
 

 ) 61مادة (

ــر  ة عشــ امـن یجوز لمن بلغ الـث

ســـنة میالدیة، ولم یقم بھ مانع 

ن   ـی ـب ن  ـم ون  ـك ـی أن  ي،  وـن قــاـن

مؤسـسـي األندیة أو الُمجمعات  

أو الھیئات الریاضیة أو مراكز  

ــات   الھیئ أو  ــاب  ــب الشــ تمكین 

الشـبابیة، وأن یتولى رئاسـة أو 

 .عضویة مجالس إدارتھا

ــاء   ــاء وأعضـــ ویتولى رؤســـ

الھیئــات  تلــك  إدارات  مجــالس 

أعمالھم مقابل مكافأة تُحدد وفقاً 

  للضــوابط التي تضــعھا الھیئة

 .اإلداریة المختصة

 

 

 ) 61مادة (

المــادة   – الموافقــة على نص 

مشـــــروع   ي  ـف ورد  مــا  ـك

 القانون.

 

 ) 61مادة (

المــادة  - نص  على  الموافقــة 

مشـــــروع   فــي  ورد  كــمــا 

 القانون.

 ) 61مادة (

نة  ر ـس یجوز لمن بلغ الثامنة عـش

میالدیة، ولم یقم بھ مانع قانوني،  

ــي   ــســ ـمؤســ ـبـین  ـمن  ـیـكون  أن 

الُمجمـعات أو الھیـئات األـندـیة أو  

تمكین  مراكز  أو  ــة  ــی ــاضــ الری

الـشباب أو الھیئات الشبابیة، وأن 

یتولى رئاسة أو عضویة مجالس 

 .إدارتھا

ویتولى رؤـساء وأعـضاء مجالس 

ــالھم   أعم ــات  الھیئ ــك  تل إدارات 

مقابل مكافأة تُحدد وفقاً للـضوابط 

الھیئــة اإلداریــة  ــعھــا  التي تضــ

 .المختصة
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 ) 62مادة (

 

 

 

 

 

 

 

الـنادي ھیـئة تكونـھا جـماـعة من 

األفراد تجمعھم فكرة ریاضــیة  

ة تـھدف إلى  ة معیـن اعـی أو اجتـم

الریــاضـــــة والتربیــة   ــر  نشــ

الـروح   وبــث  االجـتـمــاعـیــة 

ــاء وتھیئة   الوطنیة بین األعضـ

الوسـائل وتیسـیر السـبل لشـغل  

أوـقات فراغھم مـما یعود علیھم 

 ) 62مادة (

 

 

 

 

 

 

 

فریق  ــدیر  ت ــة  ھیئ ــادي ھو  الن

ریاـضي أو أكثر بھدف خوض  

ــعــروض   وال ــات  ــمــنــافســــ ال

ــق   ــی ــق ــح وت ــریــة  ــی ــمــاھ ــج ال

ــھ  ل مقراً  ــذ  ویتخ ــازات،  اإلنج

ـــیة،   إـحدى الُمجمـعات الرـیاضــ

ویـشترط أال یقل عدد األعضاء  

ـشرین المؤـسـسین للنادي عن ع

 ) 62مادة (

ح  - ـی تصــــــح ـلس  ـج ـم اـل رر  ـق

اللغویــة والنحویــة  األخطــاء  

على النحو المبین في النص 

 بعد التعدیل.

 

 )النص بعد التعدیل(

 

ا  ــً النادي ھو ھیئة تدیر فریقـــــ

ریاضیـًا أو أكثر بھدف خوض  

ــعــروض   وال ــات  ــمــنــافســــ ال

ــق   ــی ــق ــح وت ــریــة  ــی ــمــاھ ــج ال

ــھ  ل مقًرا  ــذ  ویتخ ــازات،  اإلنج

ـــیة،   إـحدى الُمجمـعات الرـیاضــ

ویـشترط أال یقل عدد األعضاء  

المؤـسـسین للنادي عن عـشرین 

 ) 62مادة (

على   - ــة  مجلس الموافق قرار 

ــحیح  ب  النواب اء  تصــ األخـط

اللغوـیة والنحوـیة على النحو  

بـعــد  الـنــص  فـي  الـمــبــیــن 

 التعدیل.

 (النص بعد التعدیل)

 

ا   ــً النادي ھو ھیئة تدیر فریقــــــ

ا أو أكثر بھدف خوض  ریاضیــً

ــروض   ــع وال ــات  ــنــافســــ ــم ال

ــق   ــی ــق ــح وت ــریــة  ــی ــمــاھ ــج ال

ــھ  ل مقًرا  ــذ  ویتخ ــازات،  اإلنج

ـــیة،   إـحدى الُمجمـعات الرـیاضــ

ویـشترط أال یقل عدد األعـضاء  

رین  ین للنادي عن عـش ـس المؤـس

 ) 62مادة (

 

 

 

 

 

 
 

ا  ــً الـنادي ھو ھیـئة ـتدیر فریقـــــــ

ا أو أكثر بھدف خوض   ــً ریاضیــ

والــعــروض   ــات  الــمــنــافســــ

الجـماھیرـیة وتحقیق اإلنـجازات، 

ویتـخذ مقًرا ـلھ إـحدى الُمجمـعات  

الریاـضیة، ویـشترط أال یقل عدد  

ین للنادي عن  ـس األعضـاء المؤـس
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نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
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نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

بالفوائد الصـــحیة واالجتماعیة  

ــریطة أال   والروحیة والبدنیة ش

یقل عدد األعضـاء المؤسـسـین  

 .عن عشرین شخصـًا طبیعیـًا

 

شــخص إذا كان المؤســســون 

 .أشخاصاً طبیعیین

ــي ھو ھیـئة  والُمجمع الرـیاضــ

اضـــــة   ــر الرـی دف إلى نشــ تـھ

ة والترابط   اعـی ة االجتـم والتربـی

ا،   ــاءـھ االجتمـاعي بین أعضـــ

بل   یر الـس ائل وتیـس وتھیئة الوـس

ــتثمار أوقات فراغھم مما   الســ

ــحـیة   یعود علیھم ـبالفواـئد الصــ

ة أو  ة أو الروحـی اعـی أو االجتـم

البدنیة، ویشـــترط أال یقل عدد  

جمع  األعضــاء المؤســســین للمُ 

الریاـضي عن عـشرین ـشخص  

إذا كان المؤسـسـون أشـخاصـاً  

ع   جــم مـُ اـل ر  دـی ویــُ ن،  ـی ـی ـع ـی طــب

الریاضـي مجلس إدارة منتخب 

ا إذا كان المؤســســون    شــخصــً

 .أشخاصـًا طبیعیین

ــي ھو ھی  ـئة  والُمجمع الرـیاضــ

اضـــــة   ــر الرـی دف إلى نشــ تـھ

ة والترابط   اعـی ة االجتـم والتربـی

ــائھـااالجتمـاعي بین   ،  أعضـــ

بل   یر الـس ائل وتیـس وتھیئة الوـس

ــتثمار أوقات فراغھم مما   الســ

ــحـیة   یعود علیھم ـبالفواـئد الصــ

ة أو  ة أو الروحـی اعـی أو االجتـم

البدنیة، ویشـــترط أال یقل عدد  

األعضــاء المؤســســین للُمجمع  

اشـ الریاـضي عن عـشرین    خصـً

ا  ــً إذا كان المؤسسون أشخاصــ

ع   جــم مـُ اـل ر  دـی ویــُ ن،  ـی ـی ـع ـی طــب

الریاضـي مجلس إدارة منتخب 

ا ــً ــخص ــون    ش ــس إذا كان المؤس

 .أشخاصـًا طبیعیین

ــي ھو ھی اضــ ة والُمجمع الرـی ـئ

اضـــــة   ــر الرـی دف إلى نشــ تـھ

ة والترابط   ة االجتمـاعـی والتربـی

،  أعضـــــائھــااالجتمــاعي بین  

وتھیئة الوسـائل وتیسـیر السـبل 

ــتثـمار أوـقات فراغھم مـما   الســ

یعود علیھم بالفوائد الـصحیة أو 

أو  اـلروـحیــة  أو  االـجـتمــاـعیــة 

ــترط أال یقل عدد  البدنیة، ویشــ

األعضــاء المؤســســین للُمجمع  

ا شـ الریاضـي عن عـشرین     خصـً

ا  ــً إذا كان المؤسسون أشخاصـــ

جـمـع  مـُ اـل ر  دـی ویــُ ن،  ـی عــی ـی طــب

الریاضــي مجلس إدارة منتخب 

ــرین   اعشــ ــً ــخصـــ إذا كـان   شــ

 .المؤسسون أشخاصـًا طبیعیین

ــي ھو ھیئــة  الریــاضــ والُمجمع 

ــة  ــر الریــاضـــ تھــدف إلى نشــ

والتربیــة االجتمــاعیــة والترابط  

بین   ــاعي  ــااالجتم ــائھ ،  أعضــــ

وتھیئة الوســائل وتیســیر الســبل  

ا  ات فراغھم مـم ار أوـق ــتثـم الســ

یعود علیھم بالفوائد الصـــحیة أو  

أو   یــة  روـح اـل أو  یــة  مــاـع ـت االـج

ــترط أال یـقل ـعدد   ة، ویشــ دنـی الـب

جمع  األعضـــاء المؤســـســـین للمُ 

االریاضـي عن عشـرین     شـخصـً

ا   إذا كان المؤـسـسون أـشخاـصـــــً

جـمـع   الـمـُ دیـر  ویــُ طـبـیـعـیـیـن، 

الریاضــــي مجلس إدارة منتخب 
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انون تكون  اً ألحـكام ـھذا الـق وفـق

 .مدتھ أربع سنوات

ــأ أو  ویجوز لألنـدیـة أن تُنشـــ

ــي أو أن  اضــ ك مجمع رـی تتمـل

 .یعھد لھا بإدارتھ

ا ألحكام ھذا القانون تكون  وفقــً

 .مدتھ أربع سنوات

ة أن   دـی ــئویجوز لألـن أو   تُنشــ

اتتملك  ــً ا ریاضیـ ــً أو أن   مجمعـ

 .یعھد لھا بإدارتھ

ا ألحكام ھذا القانون تكون  ــً وفقـ

 .مدتھ أربع سنوات

ــئویجوز لألندیة أن  أو  تُنش

اتتملك  ــً ا ریاضیــ ــً أو   مجمعــ

 .أن یعھد لھا بإدارتھ

ا ألحكام ھذا القانون تكون  وفقـــــً

 .مدتھ أربع سنوات

أن   لألنــدیــة  ــئویجوز  أو    تُنشــ

اتتملك  ا ریاضیـــــً أو أن  مجمعـــــً

 .یعھد لھا بإدارتھ

 

 ) 63مادة (

على   االشتغال یحظر  األندیة 

 بالمسائل السیاسیة أو الدینیة.

 

 ) 63مادة (

یحظر على األندیة والُمجمعات  

 :الریاضیة ممارسة اآلتي

ــة أو  -أ ــیاسـ ــتغال بالسـ االشـ

 .الدین

أو  -ب جــاریــة  ـت اـل األعـمــال 

ات   دخول في مضـــــارـب اـل

ة   ة الھیـئ ة دون موافـق مـالـی

 اإلداریة المختصة.

 ) 63مادة (

المــادة  – نص  عـلى  الـموافقــة 

مشـــــروع   فــي  ورد  كــمــا 

 .القانون

 ) 63مادة (

الموافـقة على نص الـمادة كـما  -

 ورد في مشروع القانون.

 ) 63مادة (

ات   ة والُمجمـع دـی یحظر على األـن

 :الریاضیة ممارسة اآلتي

 .االشتغال بالسیاسة أو الدین -أ

األعـمال التـجارـیة أو اـلدخول   -ب

ة دون   الـی في مضــــارـبات ـم

اإلداریــة  ئــة  ھــی اـل قــة  واـف ـم

 المختصة.
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  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
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 المادة الثالثة   

 
 

ــاف إلى ـقانون الجمعـیات  یُضــ

ة   افـی ة والثـق اعـی ة االجتـم دـی واألـن

والھیئات الخاصــــة العاملة في  

اضـــــة   اب والرـی ـــب دان الشــ مـی

ات الخاصـة الصـادر  ـس والمؤـس

انون رقم ( ــوم بـق المرســ )  21ـب

ــنــة   جــدیــدة 1989لســ ، مواد 

) و(   60بــأرقــام  رراً)  ـك   61ـم

و( ــرراً)  ــك ــرراً    61م ــك ) 1م

مكرراً    61) و(2مكرراً    61و(

و(3 ــرراً    61)  ــكــ )،  4مــ

 :نصوصھا كاآلتي

 المادة الثالثة  

 مقدمة المادة الثالثة  

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الثالثة  

 

 مقــدمــة  الموافقــة على نص -

المادة كما ورد في مشــروع 

 القانون.

 المادة الثالثة  

 

ــاف إلى   ات یُضـــ انون الجمعـی ـق

واألنـدیـة االجتمـاعیـة والثقـافیـة  

ة في   امـل ات الـخاصــــة الـع والھیـئ

ــة   ــبــاب والریــاضـــ میــدان الشــ

الـصادر     والمؤـسـسات الخاـصة

انون ــوم بـق المرســ )  21رقم (     ـب

ــنـة   دة        ،1989لســ مواد جـدـی

) و(   60بــأرقــام    61مــكــرراً) 

) 1مـكـرراً    61و(      مـكـرراً)

و(2ـمـكرراً    61و( ـمـكرراً    61) 

)، نـصوـصھا  4مكرراً    61) و(3

 :كاآلتي
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 اللجنة 

 مكرًرا)  60( مادة 

ــة   اـلـعـموـمی اـلـجـمـعیــات  ـتـتـكون 

ات   ات والھیـئ ة والُمجمـع دـی لألـن

تمكین   ــة ومراكز  ــی ــاضــ الری

الشــباب والھیئات الشــبابیة من 

جمیع األعضـاء العاملین الذین  

أوفوا بااللتزامات المفروضـــة 

ــي  ــتراط مضـ علیھم، دون اشـ

 عضویتھم.مدة معینة على 

 مكرًرا)  60( مادة

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 مكرًرا)  60( مادة

المــادة  - نص  على  الموافقــة 

مشـــــروع   فــي  ورد  كــمــا 

 القانون.

 مكرًرا)  60( مادة

یــة   وـم ـم ـع اـل یــات  ـع ـم ـج اـل ـكون  ـت ـت

والھیئــات  لألنــدیــة والُمجمعــات 

الریاضیة ومراكز تمكین الشباب 

ــبــابیــة من جمیع  والھیئــات   الشــ

ــاء الـعاملین اـلذین أوفوا   األعضــ

بااللتزامات المفروضـــة علیھم، 

دون اشــتراط مضــي مدة معینة 

 على عضویتھم.

 مكرًرا)  61( مادة 

اإلداریــة  الــھــیــئــة  فــي  عــد  یــُ

المختصـة سـجل إلكتروني تُقید 

العقود التي تبرمھــا  فیــھ كـافـة 

ات   ة والُمجمعـات والھیـئ دـی األـن

ــیــة   تـمـكـین الریــاضــ ومراكز 

  .الشباب والھیئات الشبابیة

 مكرًرا)  61( مادة

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 مكرًرا)  61( مادة

المــادة  - نص  على  الموافقــة 

مشـــــروع   فــي  ورد  كــمــا 

 القانون.

 مكرًرا)  61( مادة

یُعد في الھیئة اإلداریة المختصـة 

ة   اـف ھ ـك د فـی ـــجل إلكتروني تُقـی ســ

ــة   األنــدی ـبرـمھــا  ـت ـتي  اـل ـقود  ـع اـل

ــیة   والُمجمعات والھیئات الریاض

باب والھیئات  ومراكز تمكین الـش

 .الشبابیة
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 اللجنة 

د  د العـق ات بقـی ك الھیـئ وتلتزم تـل

خالل مدة أقـصاھا خمـسة عـشر  

 .یوماً من تاریخ إبرامھ

وتلتزم تلـك الھیئـات بقیـد العقـد 

خالل مدة أقصـاھا خمسـة عشـر 

 .إبرامھیوماً من تاریخ 

 ) 1مكرًرا  61( مادة 

یصدر بتحدید فئات الرسوم عن 

الھیئة   تقدمھا  التي  الخدمات 

وقواعد  المختصة،  اإلداریة 

وتخفیضھا  زیادتھا  ونسب 

وحاالت اإلعفاء منھا قرار من 

موافقة  بعد  المختص  الوزیر 

 .مجلس الوزراء

 ) 1مكرًرا  61( مادة

الموافقة على نص المادة كما  -

 مشروع القانون.ورد في 

 ) 1مكرًرا  61( مادة

الموافـقة على نص الـمادة كـما  -

 ورد في مشروع القانون.

 ) 1مكرًرا  61( مادة

یصدر بتحدید فئات الرسوم عن 

الھیئة   تقدمھا  التي  الخدمات 

وقواعد   المختصة،  اإلداریة 

وتخفیضھا  زیادتھا  ونسب 

من   قرار  منھا  اإلعفاء  وحاالت 

بعد   المختص  موافقة  الوزیر 

 .مجلس الوزراء

 ) 2مكرًرا  61( مادة 

 

 

 

 

 ) 2مكرًرا  61( مادة

مــا - راء  إـج س  ـل ـج ـم اـل رر  ـق

 یأتي:

 ) 2مكرًرا  61( مادة

ـعـلى  - ـمواـفقــة  ـمـجـلس اـل ـقرار 

 إجراء ما یأتي:ب النواب

 ) 2مكرًرا  61( مادة
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) محــل  تنــذرإحالل كلمــة ( -

بعــد  (تــأمر) الواردة  كلمــة 

 عبارة (الصادرة تنفیذًا لھ). 

ــات  - الغرام ــالغ  مب ــل  ــدی تع

د (أ): (ألف   الواردة في البـن

) ــبح  لتصــ ــار)،  ــة دین ــائ م

نــار ــار)،  )،  دـی ن دـی ي  ـف و(أـل

ــبح ( )،  مــائتي دینــارلتصــ

ألـف   ــیـن  (خـمســـ ومـبـلـغ 

عشــرین  دینار)، لیصــبح (

 ).ألف دینار

الـغـرامــة  - مـبـلـغ  تـعــدیــل 

ة الواردة  الـی ة اإلجـم اإلدارـی

ــة   ــائ (م ــد (ب) من  البن في 

ــبـح   لـیصـــ دیـنــار)،  ألـف 

 ).خمسین ألف دینار(

- ) ) محــل  تنــذرإحالل كلمــة 

بعــد   الواردة  ــأمر)  (ت كلمــة 

 عبارة (الصادرة تنفیذًا لھ). 

اـلـغرامــات   - ـمبــاـلغ  ـتعــدیــل 

الواردة في البنـد (أ): (ألف  

) ــبح  لتصــ ــار)،  ــة  دین ــائ م

نــار نــار)،  دـی دـی ي  ـف و(أـل  ،(

) ــبح  ــارلتصــ دین ــائتي  )، م

ومبلغ (خمسین ألف دینار)،  

) ـــبح  أـلف  ـلیصــ عشــــرـین 

 ).دینار

تعدیل مبلغ الغرامة اإلداریة  -

یـة الواردة في البنـد اإلجمـال

(ب) من (ـماـئة ألف دیـنار)،  

) ـــبح  أـلف ـلیصــ ـخمســـــین 

 ).دینار
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ) عــبــارة  ــع  إحــالل  ــی ــوق ت

عــة  ـی ـب ـط راعــاة  ـم جـزاء  اـل

  ) المخالفة ومدى جســامتھا

عـبارة (تـقدیر الغراـمة   مـحل

 .مراعاة جسامة المخالفة)

- ) ــة  كلم ــاتإحالل  )، الغرام

رامــة)   ـغ (اـل مــة  ـل ـك حــل  ـم

ارة (ویكون   د عـب الواردة بـع

 تحصیل).

)  ـبإـحدى ـھذه إحالل عـبارة ( -

ــفــرض   (ب عــبــارة  مــحــل 

 إحدى).

ة   - ــة)إحالل كلـم  (المختصـــ

(الــكــبــرى   عــبــارة  مــحــل 

 المدنیة).

 

توقیع الجزاء  إحالل عبارة ( -

ــة   المخــالف مراعــاة طبیعــة 

ــامتھـا محـل    )ومـدى جســـ

رامــة  ـغ اـل ر  قــدـی (ـت بــارة  ـع

 .مراعاة جسامة المخالفة)

- ) ــة  كلم ــاتإحالل  )،  الغرام

غـرامــة)   (اـل مــة  كــل مـحــل 

ارة (ویكون  د عـب الواردة بـع

 تحصیل).

)  ـبإـحدى ـھذه إحالل عـبارة ( -

ــرض  ــف (ب ــبــارة  ع ــحــل  م

 إحدى).

ــة)إحالل كلمـة   -  (المختصـــ

(الــكــبــرى   عــبــارة  مــحــل 

 المدنیة).
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 
 

األوـلـمـبیــة  اـلـلـجنــة  عــدا  ـفـیمــا 

ة واتحـادات  ارالمبـی ة الـب واللجـن

ــیــة، للھیئــة   اللعبــات الریــاضــ

اإلداریة المختصــــة عند ثبوت 

ارتـكاب أـیة مـخالـفة ألحـكام ـھذا  

القانون أو القرارات الصـــادرة 

المخــالف  ــأمر  ت أن  ــھ  ل ــذاً  تنفی

ة  التوقف عن المخـالفـة وإزاـل ـب

أســبابھا وآثارھا فوراً أو خالل  

التي تحــددھــا،   الزمنیــة  الفترة 

وفي حال عدم امتثالھ یكون لھا 

ــبباً بأحد  ــدر قراراً مسـ أن تُصـ

 :الجزاءات اآلتیة

توقیع غرامة إدارة تحتسب  -أ

على أســــاس یومي لحـمل  

 )لنص بعد التعدیلا(
 

األوـلـمـبیــة  اـلـلـجنــة  عــدا  ـفـیمــا 

ة واتحـادات  ارالمبـی ة الـب واللجـن

ــیــة، للھیئــة   اللعبــات الریــاضــ

اإلداریة المختصــــة عند ثبوت 

ارتـكاب أـیة مـخالـفة ألحـكام ـھذا  

القانون أو القرارات الصـــادرة 

أن   ــھ  ل ــذًا  ــذر  تنفی المخــالف تُن

ة  التوقف عن المخـالفـة وإزاـل ـب

أســبابھا وآثارھا فوًرا أو خالل  

التي تحــددھــا،   الزمنیــة  الفترة 

وفي حال عدم امتثالھ یكون لھا 

ا بأحد  ــً أن تـُصدر قراًرا مـسببـــ

 الجزاءات اآلتیة:

توقیع غرامة إداریة تحتســب  -أ

ـلـحمــل  ـیوـمي  ــاس  أســــ ـعـلى 

 (النص بعد التعدیل)
 

ــة   األوـلـمـبی اـلـلـجنــة  عــدا  ـفـیمــا 

واللجنـة البـارالمبیـة واتحـادات  

للھیئــة  ــیــة،  الریــاضــ اللعبــات 

ــة عند ثبوت   اإلداریة المختصــ

ارتـكاب أـیة مـخالـفة ألحـكام ـھذا 

ــادرة  القانون أو القرارات الصـ

أن   ــھ  ل ــذًا  ــذر  تنفی ــالف تُن المخ

بـالتوقف عن المخـالفـة وإزالـة  

أســـبابھا وآثارھا فوًرا أو خالل  

ا تحــددھــا، الفترة  التي  ــة  لزمنی

وفي ـحال ـعدم امتـثاـلھ یكون لـھا 

ا بأحد  ببـــــً أن تـُصدر قراًرا مـس

 الجزاءات اآلتیة:

توقیع غرامة إداریة تحتســـب -أ

ـحمــل   ـل ـیوـمي  ــاس  أســــ ـعـلى 

 
 

فیـما عدا اللجـنة األولمبـیة واللجنة 

اللعبــات  البــارالمبیــة واتحــادات 

ــة   اإلداری ــة  للھیئ ــة،  ــی ــاضــ الری

المختصـة عند ثبوت ارتكاب أیة 

ام ة ألحـك انون أو      مخـالـف ذا الـق ـھ

القرارات الصـــادرة تنفیذًا لھ أن 

ـعن ـتُنــذر   بــاـلـتوـقف    اـلـمخــاـلف 

المخالفة وإزالة أســبابھا وآثارھا 

ــة   ی ـن اـلزـم ـترة  ـف اـل ـخالل  أو  ـفوًرا 

تحــددھــا، وفي حــال عــدم   التي 

امتثالھ یكون لھا أن تُصدر قراًرا  

 مسببـًا بأحد الجزاءات اآلتیة:

 

ــب -أ توقیع غراـمة إدارـیة تحتســ

على أساس یومي لحمل المخالف 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

المخـالف على التوقف عن 

ـــبابـھا، المـخا لـفة وإزاـلة أســ

ألف  بمــا ال یجــاوز  وذلــك 

ھ  دینـار یومیـاً عنـد ارتكـاـب

ة ألول مرة، وألفي  الـف المـخ

دیـنار یومـیاً في ـحال تكرار 

ذات المخـالفـة خالل ثالث 

ســنوات من تاریخ إصــدار 

قرار في حـقھ عن المـخالـفة  

ع   ـی جــم ي  وـف قــة،  ــاـب الســــ

أن  یـــجـــوز  ال  األحـــوال 

ــة  الغرام ــاوز مجموع  یتج

مســـــ  ـخ ف اإلداریــة  أـل ن  ـی

 .دینار

ـعن  وـقف  ـت اـل ى  ـل ـع ـمخــاـلف  اـل

المخالفة وإزالة أســبابھا، وذلك  

ا  مائة دیناربما ال یجاوز  یومیــً

عنــد ارتكــابــھ المخــالفــة ألول  

ا في   ومائتي دینارمرة،   ــً یومیــ

حال تكرار ذات المخالفة خالل  

ثالث سنوات من تاریخ إصدار 

ــة  ــالف المخ ــھ عن  حق في  قرار 

الـسابقة، وفي جمیع األحوال ال  

تـ  ـی أن  جـوز  وع  ـی جــم ـم ــاوز  ج

عشــرین ألف  الغرامة اإلداریة 

 .دینار

 

 

 

ن  ـع وـقف  ـت اـل ى  ـل ـع ف  خــاـل ـم اـل

المخالفة وإزالة أســبابھا، وذلك 

ا  مائة دیناربما ال یجاوز  یومیـــً

المخــالفــة ألول   عنــد ارتكــابــھ 

ا في  ومائتي دینارمرة،   یومیــــً

ـحال تكرار ذات المـخالـفة خالل  

ثالث ـسنوات من تاریخ إـصدار 

ــة   ــالف المخ عن  ــھ  حق في  قرار 

السـابقة، وفي جمیع األحوال ال 

تـ  ـی أن  جـوز  مـجـمـوع ـی جــاوز 

عشـــرین ألف الغرامة اإلداریة 

 .دینار

 

 

 

فــة  خــاـل ـم اـل ن  ـع ف  وـق ـت اـل ى  ـل   ـع

ا ال ك بـم ا، وذـل ابـھ ـــب ة أســ   وإزاـل

ا عند     مائة دیناریجاوز  ــً یومیـــ

   المخــالفــة ألول مرة،    ارتكــابــھ

ا في حال   ومائتي دینار یومیـــــــً

تكرار ذات المـخالـفة خالل ثالث  

ســنوات من تاریخ إصــدار قرار  

ــابقة،    في حقھ عن المخالفة الســ

وفي جمیع األحوال ال یجوز أن 

یتجاوز مجموع الغرامة اإلداریة 

 .عشرین ألف دینار
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

إداریــة  -ب غـرامــة  تـوقـیــع 

إجـمالـیة بـما ال یـجاوز ـماـئة  

 .ألف دینار

ــباب  -ج الغلق لحین زوال أســ

 .المخالفة
 

الـغرامــة  تقــدیر  ــد  عن ویـتـعـین 

المخــالفـة،   ــامـة  مراعـاة جســـ

والعـنت اـلذي ـبدا من المـخالف، 

والمنافع التي جناھا، والضــرر 

ك، ویكون  ذي ترـتب على ذـل اـل

ــة   الغرام ــل  ــی ــالطرق  تحصــ ب

اـلـمبــاـلغ   ــیــل  ـلـتحصــ اـلـمـقررة 

 .المستحقة للدولة

 

ویجوز لمن صــدر ضــده قرار  

ــزاءات   ــج ال إحــدى  ــرض  ــف ب

توقیع غرامة إداریة إجمالیة -ب

ــین ألف  بمـا ال یجـاوز   خمســ

 .دینار

اب -ج ـــب الغلق لحین زوال أســ

 المخالفة.

 

نــد   ـع ن  ـی ـع ـت ـجزاء  وـی اـل ع  ـی وـق ـت

مراـعاة طبیـعة المـخالـفة وـمدى 

، والعنت الذي بدا من  جسامتھا

المـخالف، والمنافع التي جناھا، 

ترتــب على  الــذي  ــرر  والضــ

  الغراماتذلك، ویكون تحصیل  

ــل  ــی لتحصــ المقررة  ــالطرق  ب

 المبالغ المستحقة للدولة.

ویجوز لمن صــدر ضــده قرار  

الجزاءات اإلدارـیة   ـبإـحدى ـھذه

اـلـمـحـكمــة   أمــام  ـعـلیــھ  اـلـطـعن 

توقیع غرامة إداریة إجمالیة -ب

یجــاوز   ــین ألف بمــا ال  خمســ

 .دینار

ــبـاب  -ج الغلق لحین زوال أســ

 المخالفة.

 

نــد   ـع ن  ـی ـع ـت زاء وـی ـج اـل ع  ـی وـق ـت

مراـعاة طبیـعة المـخالـفة وـمدى 

، والعنت الذي بدا من جسـامتھا

المـخالف، والمـنافع التي جـناـھا،  

والضرر الذي ترتب على ذلك، 

ــیــل   ـتحصــ  اـلـغرامــاتوـیـكون 

ــل   ــی لتحصــ المقررة  ــالطرق  ب

 المبالغ المستحقة للدولة.

ویجوز لمن صــدر ضــده قرار  

الجزاءات اإلدارـیة   ـبإـحدى ـھذه

اـلـمـحـكمــة  أمــام  ـعـلیــھ  اـلـطـعن 

ة -ب الـی ة إجـم توقیع غراـمة إدارـی

 .خمسین ألف دیناربما ال یجاوز  

 

ــبــاب  -ج أســ الغلق لحین زوال 

 المخالفة.

 

عـنــد   ن  ـی ـع ـت جـزاء  وـی اـل ع  ـی وـق ـت

وـمدى   مراـعاة طبیـعة المـخالـفة  

الذي بدا من     ، والعنتجســامتھا

اـھا،     المـخالف، افع التي جـن    والمـن

والضــرر الذي ترتب على ذلك،  

ــیــل ـتحصــ   اـلـغرامــات    وـیـكون 

بالطرق المقررة لتحصیل المبالغ 

 المستحقة للدولة.

قرار       ویجوز لمن صـدر ضـده

اإلدارـیة     الجزاءات  ـبإـحدى ـھذه

ـحـكمــة   ـم اـل أمــام  یــھ  ـل ـع ـطـعن  اـل
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

أمــام  یــھ  ـعـل اـلـطـعن  اإلداریــة 

المحكـمة الكبرى الـمدنـیة خالل  

ــتین یوماً من تاریخ إخطاره  سـ

 .بالقرار

ــادر  الصــــ ــرار  ــق ال ــحــوز  وی

د التنفـیذي   ـــن الغراـمة قوة الســ ـب

إلیھا في  بانقضـاء المدة المشـار 

تــأمر  لم  ــابقــة مــا  الســـ الفقرة 

 .المحكمة بوقف تنفیذه

 

ا   المختصـة تین یومــــــً خالل ـس

 طاره بالقرار.من تاریخ إخ

ــادر  الصــــ ــرار  ــق ال ــحــوز  وی

د التنفـیذي   ـــن الغراـمة قوة الســ ـب

بانقضـاء المدة المشـار إلیھا في  

تــأمر  لم  ــابقــة مــا  الســـ الفقرة 

 .المحكمة بوقف تنفیذه

خالل ستین یومـًا من   المختصة

 طاره بالقرار.تاریخ إخ

الصادر  القرار  ویحوز 

التنفیذي  السند  قوة  بالغرامة 

إلیھا  المشار  المدة  بانقضاء 

في الفقرة السابقة ما لم تأمر 

 .المحكمة بوقف تنفیذه

ا من     خالل  المختصة ستین یومــً

 إخطاره بالقرار.   تاریخ

بالغرامة ویحوز القرار الصــادر 

قوة الـسند التنفیذي بانقـضاء المدة  

ــار إلیھا ــابقة   المش في الفقرة الس

 .ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفیذه

 ) 3مكرًرا  61مادة ( 

 

 

 

 

 

 ) 3مكرًرا  61مادة (

ــوغ - إعــادة صــ المجلس  قرر 

 المادة على النحو المبین أدناه.

 

 

 

 ) 3مكرًرا  61مادة (

ـعـلى  - ـمواـفقــة  ـمـجـلس اـل ـقرار 

 .المادة یاغةإعادة صب النواب

 

 

 

 ) 3مكرًرا  61مادة (
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 
 

للھیئة اإلداریة المختـصة توقیع 

ــد على  تزی ــة ال  إداری ــة  غرام

ل من رئیس   ار على ـك ألف دیـن

ــاء مجــالس  أو أي من أعضـــ

الُمجمعـات  إدارات األنـدیـة أو  

أو الھیئات الریاضیة أو مراكز  

ــات  الھیئ أو  ــاب  ــب الشــ تمكین 

الـشبابیة، وذلك عن التـصرفات 

الصادرة من أيٍ منھم بالمخالفة  

ألحكام ھذا القانون أو القرارات 

 .الصادرة تنفیذاً لھ

الـغرامــة  تقــدیر  ــد  عن ویـتـعـین 

المخــالفـة،   ــامـة  مراعـاة جســـ

والعـنت اـلذي ـبدا من المـخالف، 

 )النص بعد التعدیل(
 

 
 

للھیئة اإلداریة المختصــة عند 

ثبوت ارتكاب رئیس أو أي من 

إدارات األندیة أعضاء مجالس 

ئــات   ـی ـھ اـل أو  عــات  ـم ـج مـُ اـل أو 

ــیــة أو مراكز تمكین  الریـاضــ

الشـــباب أو الھیئات الشـــبابیة  

أیة مـخالفة ألحكام ھذا القانون  

أو القرارات الـصادرة تنفیذًا لھ  

ا بإحدى   أن تُصدر قراًرا مسببــً

 الجزاءات اآلتیة:

 اإلنذار الكتابي.-1

ــاھـا  -2 اف لمـدة أقصـــ  6اإلیـق

 أشھر.

 (النص بعد التعدیل)
 

 

للھیئة اإلداریة المختصـــة عند 

ثبوت ارتـكاب رئیس أو أي من 

أعضـاء مجالس إدارات األندیة 

ئــات   ھــی اـل أو  جـمـعــات  مـُ اـل أو 

أو مراكز تمكین  ــیــة  الریــاضــ

ــبابیة  ــباب أو الھیئات الشـ الشـ

مـخالـفة ألحـكام ـھذا الـقانون أـیة  

أو القرارات الصـادرة تنفیذًا لھ  

ا بإحدى  ــً أن تُصدر قراًرا مسببـ

 الجزاءات اآلتیة:

 اإلنذار الكتابي.-1

ــاھـا  -2  6اإلیقـاف لمـدة أقصـــ

 أشھر.

 

 

عند      للھیئة اإلداریة المختصـة

ثبوت ارتكـاب رئیس أو أي من 

إدارات األندیة    أعضــاء مجالس

جـمـعــات مـُ اـل ئــات      أو  ھــی اـل أو 

أو ــة  ــی تمكین     الریــاضــ مراكز 

الشـباب أو الھیئات الشـبابیة أیة  

انون أو   ام ھـذا الـق ة ألحـك مخـالـف

أن    القرارات الصـادرة تنفیذًا لھ

ا ــً بإحدى     تُصـدر قراًرا مسـببــــ

 الجزاءات اآلتیة:

 اإلنذار الكتابي.-1

 6اإلیقــاف لمــدة أقصـــــاھــا  -2

 أشھر.
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

التي جناھا، والضــرر والمنافع 

ك، ویكون  ذي ترـتب على ذـل اـل

ــالطرق   ب ــة  الغرام ــل  ــی تحصــ

اـلـمبــاـلغ   ــیــل  ـلـتحصــ اـلـمـقررة 

 .المستحقة للدولة

ویجوز لمن صــدر ضــده قرار  

ــام  أم ــھ  علی الطعن  ــة  ــالغرام ب

المحكـمة الكبرى الـمدنـیة خالل  

ــتین یوماً من تاریخ إخطاره  سـ

 .بالقرار

ــادر  الصــــ ــرار  ــق ال ــحــوز  وی

د   ـــن الغراـمة قوة الســ التنفـیذي  ـب

بانقضـاء المدة المشـار إلیھا في  

ــأمر  ت ــالم  م ــة  الســــــابق الفقرة 

 .المحكمة بوقف تنفیذه

 

توقیع غرامة إداریة ال تزید -3

وتـتـعــدد  دیـنــار،  ألـف  عـلـى 

 الغرامات بتعدد المخالفات.

أو  -4 ــة  رئــاســــ مـن  الـعــزل 

 عضویة مجلس اإلدارة.

اـلـجزاء   ـیع  ـتوـق ـعنــد  ـعـین  ـت وـی

مراـعاة طبیـعة المـخالـفة وـمدى 

جســـــامتـھا، والعـنت اـلذي ـبدا  

التي   ــافع  المخــالف، والمن من 

ــرر اـلذي ترـتب   جـناـھا، والضــ

 على ذلك.

ــات  ویكون   الغرام ــل  ــی تحصــ

ــل   ــی لتحصــ المقررة  ــالطرق  ب

 المبالغ المستحقة للدولة.

ویجوز لمن صــدر ضــده قرار  

أن  ـجزاءات  اـل ھــذه  بــإحــدى 

ــة   اإلداری ــة  الھیئ ــدى  ل یتظلم 

توقیع غراـمة إدارـیة ال تزـید -3

وتـتـعــدد  دیـنــار،  ألـف  عـلـى 

 الغرامات بتعدد المخالفات.

عضویة  العزل من رئاسة أو  -4

 مجلس اإلدارة.

ـجزاء   اـل ع  ـی وـق ـت ـعنــد  ن  ـی ـع ـت وـی

مراـعاة طبیـعة المـخالـفة وـمدى 

جسامتھا، والعنت الذي بدا من 

ي   ـت اـل ع  مـنــاـف واـل ف،  مـخــاـل اـل

ــرر اـلذي ترـتب   اـھا، والضــ جـن

 على ذلك.

اـلـغرامــات   ــیــل  ـتحصــ وـیـكون 

ــیــل   لتحصــ المقررة  بــالطرق 

 المبالغ المستحقة للدولة.

ویجوز لمن صدر ضده قرار  

أن  الجزاءات  ھذه  بإحدى 

اإلداریة  الھیئة  لدى  یتظلم 

د  -3 ة ال تزـی ة إدارـی توقیع غراـم

ــتــعــدد  وت دیــنــار،  ألــف  عــلــى 

 الغرامات بتعدد المخالفات.

العزل من رئاسـة أو عضـویة  -4

 مجلس اإلدارة.

جـزاء   اـل ع  ـی وـق ـت عـنــد  ن  ـی ـع ـت وـی

وـمدى      مراـعاة طبیـعة المـخالـفة

الذي بدا من     جسـامتھا، والعنت

   المـخالف، والمـنافع التي جـناـھا،

 ذلك.   والضرر الذي ترتب على

 

ـغرامــات   اـل ـتحصـــــیــل  ـكون  وـی

ـلـتحصــــیــل   اـلـمـقررة  بــاـلـطرق 

 المبالغ المستحقة للدولة.

ویجوز لمن صـــدر ضـــده قرار  

إـحدى ـھذه الجزاءات أن یتظلم   ـب

لدى الھیئة اإلداریة خالل خمسة  
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

ا من  ــً خالل خمسة عشر یومـــ

ت   القرار. ویـُب اره ـب اریخ إخـط ـت

في التظلم خالل خمســة عشــر 

دیـمھ،   اریخ تـق ا من ـت یومـــــــــً

التظ في  ــت  الب عــدم  لم  ویعتبر 

خالل األجل المشار إلیھ بمثابة 

ــاحب   ــمني لھ، ولصـ رفٍض ضـ

الشــــأن أن یطعن على القرار  

الـصادر برْفض التََّظلُّم ـصراحةً  

ا أمام المحكمة   ــً ْمنـــــــ ــِ أو ضــ

ا   المختـصة خالل ـستین یومــــــً

ـبرفـْض   إـخطــاره  تــارـیخ  ـمن 

ا   ــً التََّظلُّم أو اعتباره مرفوضـــــ

 .ِضْمنیـًا أیھما أقل

خالل خمسة عشر یومـًا من 

تاریخ إخطاره بالقرار. ویُبت 

في التظلم خالل خمسة عشر 

تقدیمھ،  تاریخ  من  یومـًا 

التظلم   في  البت  عدم  ویعتبر 

إلیھ  المشار  األجل  خالل 

لھ،  ضمني  رفٍض  بمثابة 

أن الشأن  یطعن   ولصاحب 

برْفض  الصادر  القرار  على 

التََّظلُّم صراحةً أو ِضْمنـًا أمام 

خالل  المختصة  المحكمة 

تاریخ  من  یومـًا  ستین 

أو   التََّظلُّم  برْفض  إخطاره 

ِضْمنیـًا  مرفوضـًا  اعتباره 

 .أیھما أقل 

 

ا من تاریخ إخطاره   ــً عشر یومـــ

بـالقرار. ویُبـت في التظلم خالل  

ا من تاریخ   خمـسة عـشر یومــــــً

تقـدیمـھ، ویعتبر عـدم البـت في  

ــار إلیھ    التظلم خالل األجل المشـ

لــھ،   ضـــــمـني  رـفٍض  ـبـمثــابــة 

ن یطعن على  ولصـاحب الشـأن أ

ــادر برْفض التََّظلُّم   القرار الصـــ

ا ــً ْمنــــــ أمام     صـــراحةً أو ضـــِ

خالل ستین     المحكمة المختصة

ا من تاریخ إخطاره برْفض   یومـــً

ا   ــً ـــــــ التََّظلُّم أو اعتباره مرفوض

 .ِضْمنیـًا أیھما أقل
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 ) 4مكرًرا  61مادة ( 

ـین  واـن ـق اـل أـحكــام  ـمراعــاة  ـمع 

ة، یجوز  ـــل األخرى ذات الصــ

ات   ة والُمجمعـات والھیـئ دـی لألـن

تـمـكـین  ومراكز  ــیــة  الریــاضــ

ـــبابـیة   ـــباب والھیـئات الشــ الشــ

ـــیة   واتـحادات اللعـبات الرـیاضــ

تأـسیس ـشركات تجاریة لخدمة  

ــاط أو أكثر من األنشــــطة  نشــ

بعــد  وذلــك  عـلیھــا  تـقوم  الـتي 

 موافقة الوزیر المختص.

 

 

 

 

 

 ) 4مكرًرا  61مادة (

الموافقة على نص المادة كما  -

 مشروع القانون.ورد في 

 

 ) 4مكرًرا  61مادة (

الموافـقة على نص الـمادة كـما  -

 ورد في مشروع القانون.

 ) 4مكرًرا  61مادة (

ن   ـی واـن ـق اـل أحـكــام  راعــاة  ـم ع  ـم

ـیـجوز   ــلــة،  الصــ ذات  األـخرى 

والھیئــات  لألنــدیــة والُمجمعــات 

الریاضیة ومراكز تمكین الشباب 

ة واتحـادات  ابـی ـــب ات الشــ والھیـئ

ات   ــیس  اللعـب أســ ة ـت ـــی اضــ الرـی

شـركات تجاریة لخدمة نشـاط أو  

تقوم  التي  ــة  ــط األنشــ من  أكثر 

ة الوزیر  د موافـق ك بـع ا وذـل علیـھ

 المختص.
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 المادة الرابعة  

 
من  الثالث  الباب  إلى  یُضاف 

واألندیة   الجمعیات  قانون 

والھیئات  والثقافیة  االجتماعیة 

میدان  في  العاملة  الخاصة 

الشباب والریاضة والمؤسسات 

بالمرسوم   الصادر  الخاصة 

،  1989) لسنة  21بقانون رقم (

الفصل  ھما  جدیدان  فصالن 

تمكین  (مراكز  بعنوان  الثالث 

الشبابیة   والھیئات  الشباب 

المادتین  و ویشمل  الریاضیة) 

)،  1مكرراً    65مكرراً) و(  65(

بعنوان  السادس  والفصل 

 المادة الرابعة 

 مقدمة المادة الرابعة

الموافقة على نص المادة كما -

 مشروع القانون.ورد في 

 المادة الرابعة 

 

مقــدمــة الموافقــة على نص   -

المادة كما ورد في مشــروع 

 القانون.

 المادة الرابعة 

 

من   الثالث  الباب  إلى  یُضاف 

واألندیة   الجمعیات  قانون 

والھیئات   والثقافیة  االجتماعیة 

میدان  في  العاملة  الخاصة 

والمؤسسات   والریاضة  الشباب 

بالمرسوم   الصادر  الخاصة 

) رقم  لسنة  21بقانون   (1989 ،

الفصل  ھما  جدیدان  فصالن 

تمكین  (مراكز  بعنوان  الثالث 

الشبابیة  والھیئات  الشباب 

المادتین  و ویشمل  الریاضیة) 

)،  1مكرراً    65مكرراً) و(  65(

والفصل السادس بعنوان (اللجنة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

ویشمل   البارالمبیة)  (اللجنة 

  73) و(1مكرراً    73المادتین (

)، ویعاد ترتیب باقي  2مكرراً  

 الفصول تبعاً لذلك: 

  73البارالمبیة) ویشمل المادتین (

و(1مكرراً   )، 2مكرراً    73) 

تبعاً  الفصول  باقي  ترتیب  ویعاد 

 لذلك:

 
 الفصل الثالث 

الشـــــبــاب   تــمــكــیــن  مــراكــز 

 والھیئات الشبابیة والریاضیة

 

 الثالث الفصل 

الشـــــبــاب   تــمــكــیــن  مــراكــز 

 والھیئات الشبابیة والریاضیة

 

ة على العنوان كمـا  - الموافـق

 ورد في مشروع القانون.

 الفصل الثالث 

مراكز تمكین الشباب والھیئات  

 الشبابیة والریاضیة

 

على   - ــة  ــا   العنوانالموافق كم

 ورد في مشروع القانون.

 الفصل الثالث 

والھیئات  مراكز تمكین الشــباب  

 الشبابیة والریاضیة

 

 
 مكرًرا)  65مادة (

ـــباب ھو   -أ مركز تمكین الشــ

ــبابیة تربویة   ھیئة أھلیة شــ

اً  ألف وفـق ذات نفع عـام، یـت

ألحكام ھذا القانون من عدة 

أو  ن  ـی ـی ـع ـی ـب ـط أشـــــخــاص 

 مكرًرا)  65مادة (

الموافقة على نص المادة كما -

 ورد في مشروع القانون.

 مكرًرا)  65مادة (

المــادة  - نص  على  الموافقــة 

مشـــــروع   فــي  ورد  كــمــا 

 القانون.

 مكرًرا)  65مادة (

ــاب ھو   -أ ــب الشــ تمكین  مركز 

ة تربوـیة   ابـی ـــب ة شــ ة أھلـی ھیـئ

یتــألف وفقــاً   نفع عــام،  ذات 

ـعدة      ألحـكام ـھذا الـقانون من

أو   ن  ـی عــی ـی طــب ــخــاص  أشـــ
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

اریین أو كلیھمـا معـاً،  اعتـب

ــھم في التنمیة الشــاملة  ویُس

ــباب، وتأھیلھم  للنشء والش

روحـیاً أو خلقـیاً أو ثـقافـیاً أو 

أو  یــاً  مــاـع ـت اـج أو  یــاً  بــدـن

ــادیاً، ب ــتثمار وقت  اقتص اس

ــة  مــارســــ ـم ي  ـف م  ـھ راـغ ـف

افـیة  ـــطة الثـق مختلف األنشــ

ـــیة   واالجتـماعـیة والرـیاضــ

ــة،   ی وطــن اـل یــة  والشـــــبــاـب

ــاف المواھـب   ــتكشـــ واســ

وصقلھا ورعایتھا، وغرس 

والــتــرابــط   الــتــكــاتــف 

نـفـوس   فـي  االجـتـمــاعـي 

الـشباب، ویـسعى الكتـسابھم 

لھم   ــل  تكف التي  ــارات  المھ

ــئولیة في إطار  ل المسـ تحمُّ

معــاً،  كلیھمــا  ــاریین أو  اعتب

ــھم في  ــاملة ویُسـ التنمیة الشـ

باب، وتأھیلھم      للنشء والـش

اً أو   افـی اً أو ثـق اً أو خلقـی روحـی

أو   اجــتــمــاعــیــاً  أو  بــدنــیــاً 

اقتصـــادیاً، باســـتثمار وقت  

ــة       ـفراـغـھم ـممــارســــ ـفي 

ــطـة الثقـافیـة   مختلف األنشــ

ة   ـــی اضــ ة والرـی واالجتمـاعـی

ــة،   الــوطــنــی ــبــابــیــة  والشـــ

اـلـمواھــب   ــاف  ـــتكشــــ واســ

وصــقلھا ورعایتھا، وغرس 

ابط االجتماعي التكاتف والتر

ــعى ــباب، ویس    في نفوس الش

ــابھم المھـارات التي  الكتســـ

ة  ــئولـی ل المســ تكـفل لھم تحمـُّ
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

ــة   ــیاسـ العامة القانون والسـ

 للمملكة.  

ة  -ب ة ھي ھیـئ ابـی ـــب ة الشــ الھیـئ

عــام،  فـع  ـن ذات  ویــة  رـب ـت

ــذا   ھ ــام  ألحك ــاً  ــألف وفق تت

القانون من عدة أشــــخاص 

أو  ــاریین  اعتب أو  طبیعیین 

إـلى  ــدف  ـتھ ـمعــاً،  ـمـنـھمــا 

اب،  ـــب ة النشء والشــ اـی رـع

وتســھم في التنمیة الشــاملة 

أو  ــاً  روحی ــأھیلھم  وت لھم، 

اً أو  دنـی اً أو ـب افـی اً أو ثـق خلقـی

اً،  اجتمـا ــادـی عیـاً أو اقتصـــ

ــاركـة   وتمكینھم من المشـــ

ت   ــتثمـار وـق اســ ة ـب الفـاعـل

ــة  مــارســــ ـم ي  ـف م  ـھ راـغ ـف

افـیة  ـــطة الثـق مختلف األنشــ

ة    في إطار القانون یاـس والـس

 العامة للمملكة.  

ــبـابیـة ھي ھیئـة  -ب الھیئـة الشــ

ألف   تربوـیة ذات نفع ـعام، تـت

انون من   ام ـھذا الـق اً ألحـك وفـق

ـــخاص طبیعیین أو   دة أشــ ـع

ــاً،   مع ــا  منھم أو  ــاریین  اعتب

النشء   ــة  ــای رع إلى  ــدف  تھ

والشـباب، وتسـھم في التنمیة  

الـشاملة لھم، وتأھیلھم روحیاً 

اً أو   اً أو ـبدنـی اً أو ثـقافـی أو خلقـی

 ً اقتصـــــادیــا أو  ــاً  ،  اجتمــاعی

ــة   ــارك المشــــ من  وتمكینھم 

ــتثمــار وقــت   بــاســ الفــاعلــة 

فراغھم في ممارســة مختلف 

األنشطة الثقافیة واالجتماعیة  

ــبــابیــة  ــیــة والشــ والریــاضــ
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

ـــیة   واالجتـماعـیة والرـیاضــ

بابیة الوطنیة، وغرس  والـش

والــتــرابــط   الــتــكــاتــف 

نـفـوس   فـي  االجـتـمــاعـي 

الشـباب، وتسـعى إلكسـابھم  

المـھارات التي تكـفل تحـمل  

ئولیة في إطار القانون   المـس

 السیاسة العامة للمملكة.و

ــیة مجموعة   -ج الھیئة الریاضـ

ـــخاص  ألف من ـعدة أشــ تـت

أو  ــاریین  اعتب أو  طبیعیین 

ــكــل  تُشــ من كلیھمــا معــاً، 

خــدمــات   ر  ـی وـف ـت رض  ـغ ـب

ـترـفـیـھیــة  أو  ریــاضــــیــة 

ریاضـــیة أو تنظیم فعالیات 

ا  ة وـم ـــی اضــ أو دروس رـی

 یتصل بھا من خدمات.

التكــاتف      الوطنیــة، وغرس 

ي   ـف ي  مــاـع ـت االـج ط  راـب ـت واـل

ــعى  اب، وتســ ـــب     نفوس الشــ

التي  المھــارات  ــابھم  إلكســـ

ة في   ــئولـی ل المســ ل تحـم تكـف

اســــة  ـــی انون والســ إـطار الـق

 ة للمملكة.العام

ـــیة مجموـعة   -ج الھیـئة الرـیاضــ

ــخـاص   تتـألف من عـدة أشــ

طبیعیین أو اعتـباریین أو من  

ـــكل بغرض   كلیھـما مـعاً، تُشــ

ـــیة أو   توفیر ـخدـمات رـیاضــ

ـــیة أو تنظیم   ترفیھـیة رـیاضــ

فعالیات أو دروس ریاضـــیة  

 وما یتصل بھا من خدمات.
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 
 ) 1مكرًرا  65مادة (

تكون ـمدة مـجالس إدارة مراكز  

ـمـكـین   ــات  ـت ئ ـی ـھ واـل الشــــبــاب 

ــیة   ــبابیة والھیئات الریاضـ الشـ

أربع سـنوات، كما تسـري على 

ھـذه المراكز والھیئـات أحكـام 

) من  65) إلى (63المواد من (

 ھذا القانون.

 

 ) 1مكرًرا  65مادة (

الموافقة على نص المادة كما -

 ورد في مشروع القانون.

 ) 1مكرًرا  65مادة (

المــادة  - نص  على  الموافقــة 

مشـــــروع  كــمــا   فــي  ورد 

 القانون.

 ) 1مكرًرا  65مادة (

تكون مـدة مجـالس إدارة مراكز  

بابیة   باب والھیئات الـش تمكین الـش

أرـبع   اـلریــاضــــیــة  ئــات  ـی ـھ واـل

ــري على ھذه   ــنوات، كما تسـ سـ

المراكز والھیئـات أحكـام المواد  

) (63مـن  ى  إـل ھــذا  65)  مـن   (

 القانون.

 
 الفصل السادس  

 اللجنة البارالمبیة 

 

 

 

 الفصل السادس  

 اللجنة البارالمبیة 

الموافقــة على العنوان كمــا   -

 ورد في مشروع القانون.

 الفصل السادس  

 اللجنة البارالمبیة 

ــا  - كم العنوان  على  ــة  الموافق

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 

 الفصل السادس  

 اللجنة البارالمبیة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 
 ) 1مكرًرا  73مادة (

 

 

 

 

 

 

 

البــارالمبیــة   البحرینیــة  اللجنــة 

ھي ھیئة مـستقلة ذات ـشخـصیة  

ــالي  م ــتقالل  واســ ــة  ــاری اعتب

ـبكــافــة  ـتـتـمـتع  وـفـني،  وإداري 

بـجـمـیـع   وتـتـحـمــل  الـحـقـوق 

ــوص علیھا  االلتزامات المنصـ

ارالمبي، ویكون  اق الـب في المیـث

 مقرھا مدینة المنامة.

 

 ) 1مكرًرا  73مادة (

(، أو أي مكان إضــافة عبارة  -

ة) ة    آخر تحـدده اللجـن د كلـم بـع

نھــایــة   الواردة في  ــامــة)  (المن

 .المادة

 

 )النص بعد التعدیل(

 

البــارالمبیــة البحرینیــة   اللجنــة 

ھي ھیئة مـستقلة ذات ـشخـصیة  

ــالي  م ــتقالل  واســ ــة  ــاری اعتب

ـبكــافــة  ـتـتـمـتع  وـفـني،  وإداري 

بـجـمـیـع   وتـتـحـمــل  الـحـقـوق 

ــوص علیھا  االلتزامات المنصـ

ارالمبي، ویكون  اق الـب في المیـث

امـةمقرھـا   ة المـن أو أي ،  مـدیـن

 .مكان آخر تحدده اللجنة

 ) 1مكرًرا  73مادة (

على  - مجلس الموافقة  قرار 

عبارة  ب النواب أو  إضافة   ،)

 أي مكان آخر تحدده اللجنة)

الواردة   (المنامة)  كلمة  بعد 

 .في نھایة المادة

 )النص بعد التعدیل(

 

اللجـنة الـبارالمبـیة البحرینـیة ھي 

ــتقلة ذات  ــیة  ھیئة مسـ ــخصـ شـ

مــالي   ـــتـقالل  واســ اـعـتبــاریــة 

ـبكــافــة  ـتـمـتع  ـت وـفـني،  وإداري 

بـجـمـیـع  وتـتـحـمــل  الـحـقـوق 

االلتزامات المنصــــوص علیھا  

ارالمبي، ویكون  اق الـب في المیـث

أو أي ،  مقرھـا مـدینـة المنـامـة

 .مكان آخر تحدده اللجنة

 ) 1مكرًرا  73مادة (

 

 

 

 

 

 

 

ة ھي   ة البحرینـی ارالمبـی ة الـب اللجـن

شــــخصــــیة ھیئة مســــتقلة ذات  

اعتباریة واـستقالل مالي وإداري 

ـحـقوق   اـل كــافــة  ـب ع  ـت ـم ـت ـت ي،  ـن وـف

زامــات  ـت االـل ع  ـی ـم ـج ـب مــل  ـح ـت وـت

اق   ا في المیـث ــوص علیـھ المنصــ

ارالمبي، ویكون مقرـھا ـمدیـنة  الـب

أو أي مـكان آخر تـحدده  ، المـناـمة

 .اللجنة
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نصوص مواد مشروع القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرھا  
  مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتھا  توصیة اللجنة 
 اللجنة 

 
 ) 2مكرًرا  73مادة (

ــري على اللجنة البارالمبیة   تسـ

) ـمن  ـمواد  اـل إـلى 72أـحكــام   (

ال  73( قـانون  مكرراً) من ھـذا 

 بما ال یتعارض مع طبیعتھا.

 ) 2مكرًرا  73مادة (

الموافقة على نص المادة كما -

 ورد في مشروع القانون.

 ) 2مكرًرا  73مادة (

المــادة  - نص  على  الموافقــة 

مشـــــروع   فــي  ورد  كــمــا 

 القانون.

 ) 2مكرًرا  73مادة (

ة   ارالمبـی ة الـب ــري على اللجـن تســ

ام المواد من     73) إلى ( 72(أحـك

مكرراً) من ھـذا القـانون بمـا ال  

 یتعارض مع طبیعتھا.

 المادة الخامسة 

مع   یتعارض  نص  كل  یُلغى 

 أحكام ھذا القانون.

 

 المادة الخامسة

المادة  - نص  على  الموافقة 

مشروع  في  ورد  كما 

 القانون. 

 المادة الخامسة

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الخامسة

مع   یتعارض  نص  كل  یُلغى 

 أحكام ھذا القانون.

 المادة السادسة  

الوزراء  مجلس  رئیس  على 

 – كٌل فیما یخصھ    –والوزراء  

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویُعمل  

بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره  

 في الجریدة الرسمیة. 

 المادة السادسة 

 

الموافـقة على نص الـمادة كـما  -

 في مشروع القانون.ورد  

 

 المادة السادسة 

كما  - المادة  نص  على  الموافقة 

 ورد في مشروع القانون.

 المادة السادسة 

الوزراء  مجلس  رئیس  على 

یخصھ    –والوزراء   فیما   – كٌل 

ویُعمل   القانون،  ھذا  أحكام  تنفیذ 

نشره  لتاریخ  التالي  الیوم  بھ من 

 في الجریدة الرسمیة. 



مملكة البحرین  
مجلس الشورى  

إدارة شؤون اللجان  
لجنة شؤون الشباب

المرفق الثالث 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة

الرابعدور االنعقاد العادي 
الخامسالفصل التشریعي 
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 م۲۰۲۲ أبریل ۲۱ التاریخ: 

 
 
 

 احملرتم       رضا إبراهيم منفردي سعادة األستاذ/  

 شبابرئيــس جلنة شؤون ال 

 

 
مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة  الموضوع:  

والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم  والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب  

 م.۲۰۲۰) لسنة ۹۲، المرافق للمرسوم رقم (۱۹۸۹) لسنة  ۲۱بقانون رقم (

 
 تحیة طیبة وبعد،،

 
 
 

المجلس أرفق  م،  ۲۰۲۲  أبریل  ۲۱بتاریخ        رئیس  الصالح  بن صالح  علي  السید  ،  معالي 

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام  نسخة من ، ) ٤د  ٥ص ل ت ق/ ف   ۸۳٦م (ضمن كتابھ رق

الشباب   میدان  في  العاملة  الخاصة  والھیئات  والثقافیة  االجتماعیة  واألندیة  الجمعیات  قانون 

، المرافق  ۱۹۸۹) لسنة  ۲۱والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

) رقم  لسنة  ۹۲للمرسوم  لمناقش  ى إل  ،م۲۰۲۰)  وذلك  والقانونیة،  التشریعیة  الشؤون  تھ  لجنة 

 . الشباب  للجنة شؤونعلیھ  وإبداء المالحظات 
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،  ین ثثالالعقدت لجنة الشـــؤون التشـــریعیة والقانونیة اجتماعھا   م۲۰۲۲ أبریل ۱۲وبتاریخ      

ــروع  حـیث اطلـعت على ــأـنھالـمذكور  الـقانون  مشــ كـما اطلـعت على   ،، وقرار مجلس النواب بشــ

 المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني، والمستشار القانوني المساعد للجنة بشأنھ.

 

 

ــروع الـقانون  –بـعد الـمداوـلة والنـقاش    –وانتـھت اللجـنة         لمـبادئ وأحـكام    إلى ـعدم مـخالـفة مشــ

 الدستور.  

 
        

 

 رأي اللجنة:

أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة  مشروع قانون بتعدیل بعض    ترى اللجنة سالمة      

والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر  

من    ،م۲۰۲۰) لسنة  ۹۲المرافق للمرسوم رقم (  ،۱۹۸۹) لسنة  ۲۱بالمرسوم بقانون رقم ( 

  .الناحیتین الدستوریة والقانونیة 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
 
 



مملكة البحرین  
مجلس الشورى  

إدارة شؤون اللجان  
لجنة شؤون الشباب

المرفق الرابع 

مذكرة بالرأي القانوني بشأن مشروع القانون، وجدول 
مقارن معدین من قبل األستاذ عبدالموجود الشتلة 

المستشار القانوني للجنة، والسیدة سھیر سلطان بني 
حماد مستشار قانوني مساعد

الرابعدور االنعقاد العادي 
الخامسالفصل التشریعي 
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 المحترم        رضا منفرديسعادة األستاذ / 

 رئیس لجنة شؤون الشباب

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،، 

 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني

بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة  مشروع قانون  بخصوص
میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر  والھیئات الخاصة العاملة في 

 . 1989) لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم (
 . 2020) لسنة 92المرافق للمرسوم رقم (

 مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المذكور أعاله. بلسعادتكم  تقدمیطیب لي أن أ

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدیر.

 عبد الموجود یوسف الشتلة             

 للجنة شؤون الشبابالمستشار القانوني           
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 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني 

والثقافیة بشأن   االجتماعیة  واألندیة  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل  قانون  مشروع 
والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 . 1989) لسنة 21بقانون رقم (
 

بشأن الالئحة الداخلیة    2002) لسنة  55رقم (  وعلى المرسوم بقانون  بعد االطالع على الدستور،

 وعلى مشروع القانون محل الرأي، تبین األتي: ھ،لمجلس الشورى وتعدیالت

 من ست مواد،   – فضًال عن الدیباجة   –  یتألف مشروع القانون

 ) الھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة(استبدال تعریف  على    نصت المادة األولى

بإصدار قانون الجمعیات   1989) لسنة  21الوارد في المادة الثانیة من المرسوم بقانون رقم (

واألندیة االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات 

یئات األندیة والُمجمعات والھ(  الممثلة في  الھیئات   یتضمنتعریف جدید لھا    الخاصة، لیحل محلھ

تمكین  ومراكز  البارالمبیة  واللجنة  األولمبیة  واللجنة  الریاضیة  اللعبات  واتحادات  الریاضیة 

 .)الشباب والھیئات الشبابیة والریاضیة

 

الثانیة المادة  في عنوان   أما  (األندیة)  بكلمة  الریاضیة)  والمجمعات  (األندیة  فاستبدلت عبارة 

 ذات القانون.الفصل الثاني من الباب الثالث من  

) من ذات  63) و(62) و(61) الفقرة الثانیة و(60) الفقرة األولى و(59المواد (  كما استبدلت

 ، لیحل محلھا نصوص جدیدة تضمن تحقیق أھداف القانون. القانون
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) و  1مكرًرا    61مكرًرا) و (  61و (  مكرًرا)  60مواد جدیدة بأرقام (  وأضافت المادة الثالثة

 الُمشار إلیھ. قانونال إلى  )4مكرًرا  61) و (3مكرًرا  61) و (2مكرًرا  61(

 

مع إعادة ترتیب   -وھما الفصل الثالث والفصل السادس  فصلین جدیدین    واستحدثت المادة الرابعة

بعنوان (مراكز  حیث جاء الفصل الثالث  ،  ذات القانونإلى الباب الثالث من  یُضافا    – الفصول  

 بعنوان (اللجنة البارالمبیة). جاء الفصل السادس تمكین الشباب والھیئات الشبابیة والریاضیة) و 

 

 حكًما بإلغاء كل نص یتعارض مع أحكام القانون. وتناولت المادة الخامسة

 

 تنفیذیة. المادة السادسة وأتت

 

 :إلى، وفقاً لما ورد بمذكرتھ اإلیضاحیة - یھدف مشروع القانون

الشبابي -1 القطاعین  تنظیم  البحرین،    إعادة  بمملكة  تطویر والریاضي  طریق  عن  وذلك 

الریاضیة وتحدیث   القوانین  األنظمة بصورة مالتشریعات والقوانین  لتتوافق مع  ستمرة 

 .اإلقلیمیة والعالمیة نظمةواأل

الھیئات  مصطلح (إعادة تعریف  أتى مشروع القانون بالعدید من األحكام المستجدة منھا   -2

باعتبارھا ھیئات تعمل على رعایة الشباب   )الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة

توفر الخدمات الریاضیة الوطنیة وكل ما یتصل بھا من خدمات ثقافیًا واجتماعیًا وبدنیًا و 

والُمجمعات   (األندیة  الھیئات  ھذه  من  وجعلت  وترویحیة،  وصحیة  وروحیة  اجتماعیة 

البارالمبیة  واللجنة  األولمبیة  واللجنة  الریاضیة  اللعبات  واتحادات  الریاضیة  والھیئات 

 ة).ومراكز تمكین الشباب والھیئات الشبابیة والریاضی

 أھداف مشروع القانون،  ق یحقعمل على تما یموسع من تلك الھیئات وھو تعریف ی    

 . لتوسع في خدمات تلك الھیئات اإلى  ھدفی كما    



4 
 

على عدم جواز الجْمع بین عضویة مجلس إدارة أكثر من ناٍد أو یؤكد مشروع القانون   -3

ناٍد واتحاد لعبة ریاضیة،   إدارةأكثر من اتحاد لعبة ریاضیة أو الجمع بین عضویة مجلس  

فضًال عن عدم انتماء المرشح لعضویة مجلس إدارة أيٍ من الھیئات الخاصة العاملة في  

 میدان الشباب والریاضة ألي جمعیة سیاسیة. 

زیادة اإلقبال على العمل الشبابي على  الشباب  حث وتشجیع  یعمل مشروع القانون على   -4

و على  والریاضي  القانوني  ھم   تمكینالعمل  بالسن  النزول  من خالل  فیھ  االنخراط  من 

 . لتأسیس ورئاسة وعضویة مجالس إدارة الھیئات الریاضیة والشبابیة

إعادة تعریف  تنظیم القطاع الریاضي من خالل    من األھداف الرئیسیة لمشروع القانون، -5

ال في  األندیة  تشارك  أخرى  لكیانات  جدیدة  تعریفات  وإدخال  الریاضي  نشاط النادي 

كالمجمعات  بالمملكة  الشبابیة  الریاضي  والھیئات  الشباب  تمكین  والھیئات    ومراكز 

  .لعملھم الفني واإلداري األحكام المنظمة وضعو الریاضیة واللجنة البارالمبیة،

إیجاد مصادر دخل إضافیة للھیئات الشبابیة والریاضیة من خالل السماح بإمكانیة إنشاء  -6

تجاریة   فیھا،شركات  والریاضیة  الشبابیة  األنشطة  مراع  لخدمة  اشتغالھا  امع  حظر  ة 

بالسیاسة أو الدین، واشتراط موافقة الھیئة اإلداریة المختصة لممارسة األعمال التجاریة 

باإلضافة إلى زیادة مظاھر الرقابة التي تتوالھا الوزارة    أو الدخول في مضاربات مالیة،

إیجاد  الھیئات من خالل  تلك    على ھذه  احترام  والتدابیر لضمان  الوسائل  مجموعة من 

 الھیئات والقائمین علیھا ألحكام ھذا القانون. 

على اشتراط وفاء األعضاء بالتزاماتھم المفروضة علیھم، لیكونوا  للتأكید    یھدف المشروع -7

   .الجمعیات العمومیة لتلك الھیئات جزء من 

بھدف إضفاء   العقود التي تبرمھا الھیئات تنظیم سجل الكتروني لدى الوزارة تقید فیھ كافة   -8

 نوع من الرقابة والشفافیة على عملھا وضمان حقوق المتعاملین مع تلك الھیئات. 

القواعد موضع اإللزام فقد نص المشروع على عدد من الجزاءات   -9 وبھدف وضع تلك 

اإلداریة التدریجیة عند ثبوت ُمخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفیذًا لھ، ولمن 
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التظلم من القرار، فإن ُرفض تضلمھ   جزاء إداري الحق فيقرار یتضمن  صدر ضده  

ن یوًما من تاریخ  ستیختصة خالل  أمام المحكمة الم  ن علیھصراحةًأو ُحكًما، یحق لھ الطع

 أو اعتباره كذلك، وإال یصبح القرار نھائیًا. إخطاره بالقرار

أو  األندیة  إدارات  مجالس  أعضاء  من  أي  أو  رئیس  من  المخالفة  ارتكاب  حالة  وفي 

ف الشبابیة،  الھیئات  أو  الشباب  تمكین  مراكز  أو  الریاضیة  الھیئات  أو  للھیئة المجمعات 

أي جزاء تختاره من الجزاءات المنصوص علیھا والتي تتمثل   اإلداریة المختصة توقیع

والعزل،   والغرامة  واإلیقاف  اإلنذار  منھ  في  الصادرة  التصرفات  عن  المخالف  على 

لھ، تنفیذًا  الصادرة  القرارات  أو  القانون  ھذا  قرار   بالمخالفة ألحكام    ولمن صدر ضده 

 ھیئة اإلداریة والطعن أمام المحكمة المختصة.الجزاء التظلم أمام ال

 

اإلرتقاء بالریاضة   التي تھدف إلىالتشریعیة  ھذا جمیعھ في إطار استكمال سلسلة اإلجراءات  

ی متكامل  قانون  قانونوفق  منھا  والریاضیین،  بالریاضة  الریاضي    ھتم  وتحدیث االحتراف 

 البحرین.المنظومة التشریعیة الریاضیة في مملكة 

كل من اللجنة األولیمبیة البحرینیة واالتحادات البحرینیة   على مشروع القانون،  وافق باإلجماع
، قامت اللجنة لمالحظات الداعمة لمشروع القانونمع إبداء بعض الكرة الید والقدم والطائرة،  

والریاضة الشباب  وزارة  مع  بالتوافق  ببحثھا  النواب  بمجلس  الصلة   المختصة  ذات  والجھات 

 واألخذ منھا بما یتفق وتحقیق أھداف القانون. 

أوصت بھا اللجنة   الموافقة على مشروع القانون وما أُجري علیھ من تعدیالت مجلس النواب  قرر  

الفصل التشریعي   -  من دور االنعقاد السنوي الرابع)  29(رقم  بالجلسة    وذلك بصفة االستعجال  ،

وقرر إحالتھ إلى مجلس الشورى   ،2022ابریل    19  م الثالثاء الموافقفي یو  المنعقدة  -الخامس  

 ) من الدستور.   81استنادا لنص المادة (
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الدستوریة  النصوص  الرأي، نورد أوالً  القانون محل  القانوني بشأن مشروع  الرأي  وإلبداء 
 على النحو االتي:  أي القانونيوالقانونیة ذات الصلة بھ، نتبعھا بالر

 
 والً : النصوص الدستوریة:أ

) المادة  أ  5تنص  منفقرة  أن:     )  على  المجتمع -أ"  الدستور  أساس  الدین األسرة  قوامھا   ،

ویحمي في   ، طن، یحفظ القانون كیانـھا الشرعي، ویقوي أواصرھا وقیمھاواألخالق وحب الو

، ویحمیھ من االستغالل، ویقیھ اإلھمال األدبي والجسماني ظلھا األمومة والطفولة، ویرعى النشء

 خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي."  والروحي. كما تُعنى الدولة
 

 ثانیاً: الرأي القانوني:

 من الناحیة الدستوریة:     

مملكة البحرین وھو ما ینسجم منظومة التشریعات الریاضیة بیھدف مشروع القانون إلى تحدیث  

بنمو الشباب البدني والخلقي    الدولة  التي تكفل عنایة  ) فقرة (أ) من الدستور5مع نص المادة (

الریاضة. والعقلي صناعة  شك  بال  فیھ  تسھم  الذي  الوطني  باالقتصاد  االرتقاء  عن  فضًال   ، 

د فیھ ما یتعارض مع أي من النصوص أو المباديء لم نجوباستقراء نصوص مشروع القانون،  

  الدستوریة.

 ومن الناحیة الموضوعیة و القانونیة: 
ریعات الریاضیة یأتي مشروع القانون المعروض استكماًال لتطویر منظومة التشمقدمة عامة،  

الھتمام بالریاضة لتواكب النظم اإلقلیمیة والعالمیة الریاضیة ا  ، وذلك بھدففي مملكة البحرین

) لسنة 24المرسوم بقانون رقم (ودعًما للشباب واالقتصاد الوطني، ومن ھذه التشریعات صدور  

مكرراً) إلى قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة    62، بإضافة مادة جدیدة برقم (2020

والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 
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تُ 1989) لسنة  21بقانون رقم ( لقانون  ل شركات تجاریة  جیز انشاء أندیة في شك، التي  ِوْفقاً 

الشركات التجاریة، مع جوازتغییر الشكل القانوني لألندیة القائمة بتحویلھا إلى شركات تجاریة 

أصبحت فیھ صناعة الریاضة ُمحركاً رئیسیاً القتصاد تعمل في مجال الریاضة، وذلك في وقٍت  

وإیجاد فرص عمل وفرص تجاریة كثیر من دول العالم الجادة في بناء صناعة ریاضیة متقدمة،  

 .وحلول اقتصادیة متعددة، من شأنھا أن تؤدي إلى توفیر أسلوب حیاة أكثر صحة ورفاھیة

التعاقُد مع ، الذي أجاز  2021) لسنة  8الریاضي رقم (  ومن التشریعات كذلك، قانون االحتراف

الریاضي النشاط  المحترفین لممارسة  الریاضة بھدف    المحدَّد بعقد االحتراف، الریاضیین  نقل 

والتي  الكامل والخصخصة،  الریاضي  إلى االحتراف  الھوایة والتطوع  إطار  والریاضیین من 

ستساھم بشكل كبیر في تطویر العملیة الریاضیة والدفع إلى تنمیتھا وتحسین قدرتھا التنافسیة في  

 المحافل الریاضیة اإلقلیمیة والدولیة. 

الماثل لتضم القانون  ، عدًدا من 1989) لسنة  21المرسوم بقانون رقم (ین  وقد جاء مشروع 

 ، یََّن من منظور عامتَبَ ،  ھابعض  ص القائمة واستبدال بعضھا، واستحداث التعدیالت على النصو

ووفق   المناسب  ومكانھا  محلھا  في  جاءت  ومنطقي،أنھا  قانوني  تنظیم  ُمستھدفًا    ترتیب  إعادة 

الشبابي بمملكة    القطاعین  التشریعات والقوانین والریاضي  البحرین، وذلك عن طریق تطویر 

النظم اإلقلیمیة والعالمیة، مما  الریاضیة وتحدیث األنظمة بصورة مستمرة لتتوافق مع القوانین و

كبیر بشكل  وتط  یدعم  الریاضیة  العملیة  المحافل  ویر  في  التنافسیة  قدرتھا  وتحسین  تنمیتھا 

 الریاضیة اإلقلیمیة والدولیة. 

 

منھا    وقد المستجدة  األحكام  من  بالعدید  القانون  (الھیئات أتى مشروع  تعریف مصطلح  إعادة 

باعتبارھا ھیئات تعمل على رعایة الشباب ثقافیًا    الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة)

الوطنیة وكل ما یتصل بھا من خدمات اجتماعیة  الریاضیة  واجتماعیًا وبدنیًا وتوفر الخدمات 

وصحیة وترویحیة، وجعلت من ھذه الھیئات (األندیة والُمجمعات والھیئات الریاضیة وروحیة  
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واتحادات اللعبات الریاضیة واللجنة األولمبیة واللجنة البارالمبیة ومراكز تمكین الشباب والھیئات 

 الشبابیة والریاضیة). 

ھدف ی  كمان،  أھداف مشروع القانو ق  یحقعمل على تما یموھو تعریف یوسع من تلك الھیئات  

 .التوسع في خدمات تلك الھیئاتإلى 

 

على عدم جواز الجْمع بین عضویة مجلس إدارة أكثر من ناٍد أو أكثر من ویؤكد مشروع القانون  

اتحاد لعبة ریاضیة أو الجمع بین عضویة مجلس إدارة ناٍد واتحاد لعبة ریاضیة، فضًال عن عدم 

الھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة انتماء المرشح لعضویة مجلس إدارة أيٍ من  

 ألي جمعیة سیاسیة. 

زیادة اإلقبال على العمل الشبابي والریاضي والعمل على حث وتشجیع الشباب على  ویعمل على  

تمكینھم  من االنخراط فیھ من خالل النزول بالسن القانوني لتأسیس ورئاسة وعضویة مجالس  

 الریاضیة والشبابیة. إدارة الھیئات 

إعادة تعریف النادي تنظیم القطاع الریاضي من خالل    من األھداف الرئیسیة لمشروع القانون،و

الریاضي وإدخال تعریفات جدیدة لكیانات أخرى تشارك األندیة في النشاط الریاضي بالمملكة 

وا الریاضیة  والھیئات  الشبابیة  والھیئات  الشباب  تمكین  البارالمبیة، كالمجمعات ومراكز   للجنة 

  .األحكام المنظمة لعملھم الفني واإلداري وضعو

إیجاد مصادر دخل إضافیة للھیئات الشبابیة والریاضیة من خالل السماح بإمكانیة ویعمل على  

اشتغالھا  حظر  مراعاة  مع  فیھا،  والریاضیة  الشبابیة  األنشطة  لخدمة  تجاریة  شركات  إنشاء 

الدین،   أو  أو بالسیاسة  التجاریة  األعمال  لممارسة  المختصة  اإلداریة  الھیئة  موافقة  واشتراط 

الدخول في مضاربات مالیة، باإلضافة إلى زیادة مظاھر الرقابة التي تتوالھا الوزارة على ھذه 

الھیئات من خالل إیجاد مجموعة من الوسائل والتدابیر لضمان احترام تلك الھیئات والقائمین 

 القانون.علیھا ألحكام ھذا 
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یھدف المشروع للتأكید على اشتراط وفاء األعضاء بالتزاماتھم المفروضة علیھم، لیكونوا  كما  

 جزء من الجمعیات العمومیة لتلك الھیئات.  

بھدف إضفاء نوع   تنظیم سجل الكتروني لدى الوزارة تقید فیھ كافة العقود التي تبرمھا الھیئات ول

 مان حقوق المتعاملین مع تلك الھیئات. من الرقابة والشفافیة على عملھا وض

وبھدف وضع تلك القواعد موضع اإللزام فقد نص المشروع على عدد من الجزاءات اإلداریة 

تنفیذًا لھ، ولمن صدر ضده  القرارات الصادرة  القانون أو  التدریجیة عند ثبوت ُمخالفة أحكام 

أو ُحكًما،   ض تضلمھ صراحةً التظلم من القرار، فإن ُرف  جزاء إداري الحق فيقرار یتضمن  

علیھ الطعن  لھ  الم  یحق  المحكمة  بالقرارختصة خالل  أمام  إخطاره  تاریخ  من  یوًما  أو   ستین 

 اعتباره كذلك، وإال یصبح القرار نھائیًا. 

وفي حالة ارتكاب المخالفة من رئیس أو أي من أعضاء مجالس إدارات األندیة أو المجمعات أو 

 ز تمكین الشباب أو الھیئات الشبابیة، فللھیئة اإلداریة المختصة توقیعالھیئات الریاضیة أو مراك

أي جزاء تختاره من الجزاءات المنصوص علیھا والتي تتمثل في اإلنذار واإلیقاف والغرامة 

على المخالف عن التصرفات الصادرة منھ بالمخالفة ألحكام ھذا القانون أو القرارات والعزل،  

الجزاء التظلم أمام الھیئة اإلداریة والطعن أمام المحكمة    ولمن صدر ضده قرارالصادرة تنفیذًا لھ،  

 المختصة. 

اإلرتقاء بالریاضة   ھذا جمیعھ في إطار استكمال سلسلة اإلجراءات التشریعیة التي تھدف إلى
 .وفق قانون متكامل یھتم بالریاضة والریاضیین

حظات التي تستأھل العرض على وفي إطار بحث نصوص مشروع القانون تبینت بعض المال
 اللجنة الموقرة للمناقشة والتي تتمثل في اآلتي: 

  ) التي تنص على األتي: 60من المادة ( المالحظة األولى: ما أتت بھ الفقرة الثانیة

 ) الفقرة الثانیة: 60مادة (
 یصدر بالنظام األساسي لألندیة قرار من الوزیر المختص." 
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المرشَّح لعضویة مجلس إدارة النادي أو الُمجمع أو الھیئة الریاضیة أو مركز  وال یجوز أن یكون  

تمكین الشباب أو الھیئات الشبابیة أو اتحاد اللعبة الریاضیة ُمنتمیاً ألّيِ جمعیة سیاسیة، كما ال 

یجوز الجْمع بین عضویة مجلس إدارة أكثر من ناٍد أو أكثر من اتحاد لعبة ریاضیة أو الجمع  

 "ویة ناٍد واتحاد لعبة ریاضیة.بین عض

 

ملحوظة  (یالحظ أن حظر الجمع بین عضویة ناٍد واتحاد لعبة ریاضیة المقصود بھا عضویة  

مجلس إدارة ناٍد ولیس مجرد عضویة النادي، وذلك ألنھ من غیر المقبول أن عضویة النادي 

 ریاضیة.) الریاضي تمنع من الترشح لعضویة مجلس إدارة اتحاد لعبة 

وقد ترى اللجنة الموقرة، أنھ من األوفق تعدیل ھذا النص بإضافة كلمة (مجلس إدارة) بحیث  

 تُقرأ (عضویة مجلس إدارة ناٍد)، وذلك تحقیقًا لمبدأ وضوح الصیاغة القانونیة وتحدیدھا.

إذ أن عبارة عدم جواز (الجمع بین عضویة ناٍد واتحاد لعبة ریاضیة) ینصرف بحسب ظاھر 

نص إلى عضویة النادي ولیس مجلس اإلدارة، ومن المعلوم أن عضویة النادي ال تتعارض مع ال

  عضویة مجلس إدار االتحاد الریاضي.

  وبالفعل قام مجلس النواب بإجراء ھذا التعدیل بإضافة عبار مجلس إدارة.

غیر مؤثرة على البنیان   فقد جاءت تعدیالت مجلس النواب متفقة مع صحیح القانون وعلى ھذا،  

، كما أن مشروع القانون لھ وجاھتھ القانونیة وفق أھدافھ المحددة، التشریعي لمشروع القانون

إنھ یواكب   العالقة، حیث  الجھات ذات  تتفق بشأنھا كل    بموجبھا أصبحت    التيالتغیرات  التي 

بناء صناعة ریاضیة   صناعة الریاضة محركاً رئیسیاً القتصاد كثیر من دول العالم الجادة في

 لتحقیق الریادة.  امتقدمة تتسارع فیھ

  ) التي تنص على األتي:61المالحظة الثانیة: التعدیل الذي شمل المادة (

 ): 61مادة (
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" یجوز لمن بلغ الثامنة عشر سنة میالدیة ولم یقم بھ مانع قانوني، أن یكون من بین ُمؤسسي 

الریاضیة أو مراكز تمكین الشباب أو الھیئات الشبابیة، وأن  األندیة أو الُمجمعات أو الھیئات 

 یتولى رئاسة أو عضویة مجالس إدارتھا."

 

فھنا تثور مسألة أنھ كیف لمن بلغ الثامنة عشر من عمره أن یتولى رئاسة مجلس إدارة أي من 

   الھیئات الُمشار إلیھا بالنص؟ على الرغم من القیود التالیة ؟ 

 

ا1 علیھ  تنص  ما  "  55(مادة  لـ  بأنھ  القانون،  من  الخاصة  )  األحكام  اإلتحادات  على  تسري 

وذلك فیما ال یتعارض مع أحكام ھذا بالجمعیات الواردة في الباب األول من القانون المشار إلیھ,  

 "الفصل.

یُشتَرط في عضو مجلس اإلدارة أْن یكون متمتعاً بكافة حقوقھ "    ) منھ بأنھ43(مادة  وقد نصَّت ال 

 "المدنیة والسیاسیة.

بشأن مباشرة   2002) لسنة  14مرسوم بقانون رقم () من المادة الثانیة من ال1ـ طبقًا للبند (2

 الحقوق السیاسیة

 یشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السیاسیة المنصوص علیھا في ھذا القانون ما یلي: " 

 "االستفتاء أو االنتخاب.أن یكون قد بلغ من العمر عشرین سنة كاملة یوم  -1

بإصدار قانون  1986) لسنة  7مرسوم بقانون رقم ( ) من ال13ـ وطبقًا للمادة (3

 سن الرشد إحدى وعشرون سنة میالدیة كاملة .، فإن، " المال على  الوالیة

كل من یبلغ سن الرشد یكون كامل األھلیة ألداء التصرفات القانونیة ما لم یكن قد تقرر قبل ذلك 

مالھ ، أو طرأ علیھ عارض من عوارض األھلیة وفقاً لألحكام  على تمرار الوالیة أو الوصایةباس

 "المقررة قانوناً .

 

 فإن:   بإصدار قانون التجارة 1987) لسنة 7رسوم بقانون رقم () من الم10ـ وطبقًا للمادة (4
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بشخصھ أو بنوع المعاملة كل بحریني بلغ الثامنة عشر سنة، ولم یقم بھ مانع قانوني یتعلق  "  

 "التجاریة التي یباشرھا یكون أھال لالشتغال بالتجارة.

 

وبذلك تكون لدینا إشكالیة قانونیة بشأن شرط السن في التعدیل الوارد في مشروع القانون  

یتولى رئاسة مجلس إدارة  ) سنة أن 18فقد جعل لمن بلغ () من القانون، 61والمتعلق بالمادة (

 الُمشار إلیھا بالنص، ولدینا عدد من القوانین تضمنت تحدید للسن،  أي من الھیئات 

 ) سنة.21السن في قانون الوالیة على المال ( 

 ) سنة.20السن في قانون مباشرة الحقوق السیاسیة (

 ) سنة.18السن في قانون التجارة (

لك یستتبع األمر ) من القانون التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وبذ43وقد اشترطت المادة (

 )  20) ومن باب أولى سن (21بلوغ سن (

) من القانون، بأنھ " تسري على اإلتحادات األحكام 55المادة (  نصوحل ھذه اإلشكالیة نجده في  

وذلك فیما ال یتعارض مع الخاصة بالجمعیات الواردة في الباب األول من القانون المشار إلیھ,  

 أحكام ھذا الفصل." 

 

القاعدة  ھي  وذلك فیما ال یتعارض مع أحكام ھذا الفصل)) أي أن تلك  ((  نجد اإلجابة في عبارة  ف

مع  العا تعارضھا  عدم  بشرط  ولكن  القانون،  في  الواردة  في  حكاماألمة  الواردة  ھذا   الخاصة 

إحدى لالفص إدارة  مجلس  رئاسة  یتولى  أن  جواز  السادس)  (الفصل  الفصل  بھذا  ورد  وقد   ،

، وبذلك فإن ھذا الحكم ) من بلغ (ثمانیة عشر سنة)61الھیئات الریاضیة المشار إلیھا بالمادة (

اً، استثنائیًا ُحكًما ُ◌ یُعد  عدة العامة. ي فال تنطبق علیھ القا ل وبالتاخاصَّ

 

ا إذا   إذایطبق  ، وغیر ُملزم في كل األحوال وكذلك فإن ھذا النص جوازي توافرت مقوماتھ، أمَّ

 لم تتوافر فإن القاعدة العامة ھي األولى بالتطبیق.
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كما أن باقي النصوص سواء في قانون الوالیة على المال أو في قانون مباشرة الحقوق السیاسیة 

فھي وإن كانت نصوص عامة في نطاقھا إال إنھ یُمكن مخالفتھا بنص خاص بذات األداة القانونیة 

 ت النص األصلي. التي قرر

المختص اللجنة  مع  الشباب  وزارة شؤون  توافقت  المفھووبالفعل  ھذا  على  النواب  بمجلس  م ة 

 المتقدم. 

وأخیًرا، فقد جاءت كافة التعدیالت التي أجراھا مجلس النواب سواء في اإلضافة أو الحذف أو  

 الشباب. إعادة الصیاغة، توافقیة مع الجھات المختصة وبصفة خاصة وزارة شؤون 

ویُشار في ھذا المقام إلى الجدول التفصیلي الذي تم إعداده، ویشمل مواد مشروع القانون بالمقارنة 

بالمواد القائمة، وُمبین فیھا كافة التعدیالت التي أجرتھا اللجنة المختصة بمجلس النواب والتي 

   جاءت توافقیة جمیعھا، وذلك لبیان حدود مشروع القانون من كل جوانبھ. 

 

، ویعمل ر والنصوص القانونیة ذات العالقةوعلى ھذا فقد أتي مشروع القانون متفقًا مع الدستو

 على تحقیق األھداف المرجوه منھ وتطویر الریاضة في مملكة البحرین. 

 ھذا ما لزم بیانھ واألمر متروك لقناعة اللجنة الموقرة ،،،

 

 عبد الموجود یوسف الشتلة                                           سھیر سلطان بني حماد          

 المستشار القانوني للجنة شؤون الشباب               للجنة شؤون الشباب المساعد المستشار القانوني 
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جدول یبین نصوص مواد  
مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب 

 .1989) لسنة 21والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 . بالمقارنة بالنصوص القائمة    .2020) لسنة 92المرافق للمرسوم رقم (

 المادة األولى
)21مرسوم بقانون رقم (یستبدل بتعریف ( الھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة ) الوارد في المادة الثانیة من ال

االجتماعیة  1989لسنة   واألندیة  الجمعیات  قانون  في    بإصدار  العاملة  الخاصة  والھیئات  والریاضة  والثـقافیة  الشباب  میدان 
 ، التعریف اآلتي: والمؤسسات الخاصة

 النص الوارد بمشروع القانونالنص القائم 

 الھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة: 
كل جماعة ذات تـنظیم مستمر تـتألف من عدة أشخاص طبـیعیـین 

طریق توفیر  أو اعتباریین الغرض منھا تحقیق رعایة الشباب عن  
الخدمات الریاضیة الوطنیة، وكذلك كل ما یتصل بھا من خدمات 
اجتماعیة وروحیة وصحیة وترویحیة وذلك دون الحصول على 
الھیئات األندیة والھیئات  كسب مادي لألعضاء ویدخل في ھذه 

 الریاضیة واتحادات اللعبات الریاضیة واللجنة األولمبیة.

 :   میدان الشباب والریاضةعاملة في الھیئات الخاصة ال
كل جماعة ذات تـنظیم مستمر تـتألف من عدة أشخاص طبـیعیـین 

الشباب   رعایة  تحقیق  منھا  الغرض  اعتباریین  النواحي أو  من 
توفیر الخدمات الریاضیة الوطنیة   الثقافیة واالجتماعیة والبدنیة أو

وصحیة  وروحیة  اجتماعیة  خدمات  من  بھا  یتصل  ما  وكل 
ویدخل   ،مادي لألعضاء  ربحلك دون الحصول على  وترویحیة وذ

والھیئات الریاضیة واتحادات   والُمجمعات   في ھذه الھیئات األندیة
الریاضیة واللجنة األولمبیة البارالمبیة ومراكز    اللعبات  واللجنة 

 تمكین الشباب والھیئات الشبابیة والریاضیة. 
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 المادة الثانیة
قانون الجمعیات واألندیة  تُستبدل عبارة (األندیة والمجمعات الریاضیة) بكلمة (األندیة) في عنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من  

الصادر بالمرسوم بقانون رقم   والثـقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة  االجتماعیة
) من ذات القانون 63) و( 62) و(61) الفقرة الثانیة و(60) الفقرة األولى و(59ما یُستبدل بنصوص المواد ( ، ك 1989) لسنة  21(

 النصوص اآلتیة: 
 

 النص الوارد بمشروع القانون النص القائم

 الباب الثالث 

 الفصل الثاني 

 األندیة

 الباب الثالث 

 الفصل الثاني 

 األندیة والمجمعات الریاضیة

   الفقرة األولى:)  59مادة (
اللعبات  واتحادات  األندیة  البحرین  في  الریاضي  النشاط  یتولى 
واللجنة   االتحادات  في  األعضاء  الریاضیة  والھیئات  الریاضیة 

 األولمبیة وذلـك طبقا للقانون.
 

   ) الفقرة األولى:59مادة (
في   الریاضي  النشاط  الشباب   مملكةالیتولى  تمكین  مراكز 

الشبابیة   الریاضیة  األندیةووالھیئات  واتحادات   والُمجمعات 
االتحادات  في  األعضاء  الریاضیة  والھیئات  الریاضیة  اللعبات 

 وذلـك طبقا للقانون.  واللجنة البارالمبیةواللجنة األولمبیة 

 
 ) الفقرة الثانیة:60مادة (

 
 ) الفقرة الثانیة:60مادة (

النادي   إدارة  مجلس  لعضویة  المرشَّح  یكون  أن  یجوز  أو وال 
الھیئات  أو  الشباب  الریاضیة أو مركز تمكین  الھیئة  أو  الُمجمع 
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إ مجلس  لعضویة  المرشَّح  یكون  أن  یجوز  أو وال  النادي  دارة 
االتحاد الریاضي منتمیاً ألّيِ جمعیة سیاسیة، كما ال یجوز الجْمع 

 بین عضویة أكثر من ناٍد أو اتحاد ریاضي واحد.
 

الریاضیةالشبابیة   اللعبة  اتحاد  أو   نتمیاً ألّيِ جمعیة سیاسیةمُ   أو 
الشورى   السیاسي أو عضًوا في أي من مجلسي  للعمل  ممارًسا 

أكثر من    مجلس إدارة  ، كما ال یجوز الجْمع بین عضویةوالنواب 
مجلس   الجمع بین عضویةأو    لعبة ریاضیة  اتحادأكثر من  أو  ناٍد  

 واتحاد لعبة ریاضیة. ناٍد  إدارة
 

أوصت اللجنة في النواب بحذف عبارة أو اتحاد لعبة ریاضیة 
 ووافق المجلس على توصیة اللجنة 

أو ممارًسا للعمل السیاسي أو عضًوا في أي "وأضافت عبارة 
 "من مجلسي الشورى والنواب 

  "مجلس إدارة"وأضافت عبارة 

 ): 61مادة (
یتولى جمیع رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات في األندیة 

والھیئات الریاضیة أعمالھم بدون مكافأة أو أجر، ویجوز للجھة 
اإلداریة المختصة منحھم مكافآت تشجیعیة وفقاً للضوابط التي 

 تضعھا.
 

 ): 61مادة (
میالدیة ولم یقم بھ مانع قانوني، یجوز لمن بلغ الثامنة عشر سنة  

الھیئات  أو  الُمجمعات  أو  األندیة  ُمؤسسي  بین  من  یكون  أن 
الریاضیة أو مراكز تمكین الشباب أو الھیئات الشبابیة، وأن یتولى 

 رئاسة أو عضویة مجالس إدارتھا. 
إدارات  و مجالس  وأعضاء  رؤساء  الھیئات  یتولى  أعمالھم تلك 

تضعھاتُحدد  مكافأة    مقابل التي  للضوابط  اإلداریة    وفقاً  الھیئة 
 المختصة.
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 ): 62مادة (
النادي ھیئة تكونھا جماعة من األفراد تجمعھم فكرة ریاضیة أو 

اجتماعیة معینة تھدف إلى نشر الریاضة والتربیة االجتماعیة 
وبث الروح الوطنیة بین األعضاء وتھیئة الوسائل وتیسیر السبل  

ھم مما یعود علیھم بالفوائد الصحیة لشغـــــــل أوقات فراغ
واالجتماعیة والروحیة والبدنیة شریطة أال یقل عدد األعضاء 

 المؤسسین عن عشرین شخصا طبیعیا. 
 

 ): 62مادة (
خوض   ھیئة  ھو   النادي بھدف  أكثر  أو  ریاضي  فریق  تدیر 

ویتخذ  اإلنجازات،  وتحقیق  الجماھیریة  والعروض  المنافسات 
إحدى   لھ  عدد مقًرا  یقل  أال  ویُشترط  الریاضیة،  المجمعات 

شخصً  عشرین  عن  للنادي  المؤسسین  كان   ااألعضاء  إذا 
 المؤسسون أشخاًصا طبیعیین.

الریاضي  والتربیة    والُمجمع  الریاضة  نشر  إلى  تھدف  ھیئة  ھو 
الوسائل  وتھیئة  أعضائھا،  بین  االجتماعي  والترابط  االجتماعیة 

السبل ال بالفوائد   ستثمار وتیسیر  أوقات فراغھم مما یعود علیھم 
رط أال یقل عدد  تشویُ   ،والبدنیةأوالروحیة  أواالجتماعیة  أالصحیة  

المؤسسین   الریاضي  األعضاء  إذا    اعن عشرین شخصً للُمجمع 
ین، ویُدیر الُمجمع الریاضي مجلس إدارة  طبیعی  كان المؤسسون  

 وات.منتخب وفقًا ألحكام ھذا القانون تكون مدتھ أربع سن
أو أن یعھد لھا   اریاضیً   اأو تتملك مجمعً   ویجوز لألندیة أن تُنشئ

 بإدارتھ.
 

 ): 63مادة (
یحظــر علــى األندیة االشتغـــال بالمسائـــل السیاسیــة أو 

 الدینیة.

 ): 63مادة (
 والُمجمعات الریاضیة ممارسة اآلتي:یحظر على األندیة 

 االشتغال بالسیاسة أو الدین. -أ
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األعمال التجاریة أو الدخول في ُمضاربات مالیة دون  -ب
    موافقة الھیئة اإلداریة المختصة.

 

 المادة الثالثة
إلى   االجتماعیةیُضاف  واألندیة  الجمعیات  والمؤسسات    قانون  والریاضة  الشباب  میدان  في  العاملة  الخاصة  والھیئات  والثـقافیة 

  61) و ( 1مكرًرا   61مكرًرا) و (   61و (  مكرًرا)  60، مواد جدیدة بأرقام (1989) لسنة  21(مرسوم بقانون رقم الصادر بال  الخاصة 
 )، نصوصھا كاآلتي:4مكرًرا    61) و (3مكرًرا   61) و (2مكرًرا  

 
 

 مكرًرا):    60مادة (
الشباب  والھیئات  الشباب  تمكین  الریاضیة ومراكز  والھیئات  لألندیة والمجمعات  العمومیة  الجمعیات  یة من جمیع األعضاء تتكون 

 العاملین الذین أوفوا بااللتزامات المفروضة علیھم، دون اشتراط مضي مدة معینة على عضویتھم.
  

 مكرًرا):   61مادة (
یُعد في الھیئة اإلداریة المختصة سجل الكتروني تُقید فیھ كافة العقود التي تُبرمھا األندیة والمجمعات والھیئات الریاضیة ومراكز  

 الشباب والھیئات الشبابیة.تمكین 
 وتلتزم تلك الھیئات بقید العقد خالل مدة أقصاھا خمسة عشر یوًما من تاریخ إبرامھ. 
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 ): 1مكرًرا   61مادة (
یصدر بتحدید فئات الرسوم عن الخدمات التي تقدمھا الھیئة اإلداریة المختصة، وقواعد ونسب زیادتھا وتخفیضھا وحاالت اإلعفاء  

 منھا قرار من الوزیر المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. 
 

 ): 2مكرًرا   61مادة (
اضیة، للھیئة اإلداریة المختصة عند ثبوت ارتكاب أیة مخالفة ألحكام فیما عدا اللجنة األولمبیة واللجنة البارالمبیة واتحاد اللعبات الری

المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابھا وآثارھا فوًرا أو خالل الفترة الزمیة    تُنذررارات الصادرة تنفیذًا لھ أن  ھذا القانون أو الق
 بًا بأحد الجزاءات اآلتیة:التي تحددھا، وفي حال عدم امتثالھ یكون لھا أن تُصدر قراًرا مسب

 مائة أ ـ توقیع غرامة إداریة تُحتسب على أساس یومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابھا، وذلك بما ال یجاوز 
یومیًا في حال تكرار ذات المخالفة خالل ثالث سنوات من تاریخ إصدار    دینار  ومائتيارتكابھ المخالفة ألول مرة،  یومیًا عند    دینار

 .ین ألف دینار عشرتجاوز مجموع الغرامة اإلداریة قرار في حقھ عن المخالفة السابقة، وفي جمیع األحوال ال یجوز أن ی
 ألف دینار.  خمسینجمالیة بما ال یجاوز ب ـ توقیع غرامة إداریة إ
 باب المخالفة.ج ـ الغلق لحین زوال أس

، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناھا، والضرر الذي ومدى جسامتھا  المخالفة   توقیع الجزاء مراعاة طبیعةویتعین عند  
 بالطرق المقررة لتحصیل المبالغ المستحقة للدولة. الغرامات رتب على ذلك، ویكون تحصیل ت

خالل ستین یوًما من تاریخ إخطاره   المختصةعلیھ أمام المحكمة  ات اإلداریة الطعن  الجزاء  بإحدى ھذهویجوز لمن صدر ضده قرار  
 بالقرار. 

 ویحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفیذي بانقضاء المدة المشار إلیھا في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفیذه.
 المحددة باللون األخضر قامت اللجنة المختصة بإدخال التعدیالت 
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 ): 3مكرًرا   61مادة (
عند ثبوت ارتكاب رئیس أو أي من أعضاء مجالس إدارات األندیة أو المجمعات أو الھیئات الریاضیة أو للھیئة اإلداریة المختصة  

لھ أن تُصدر قراًرا ُمسببًا بإحدى   مراكز تمكین الشباب أو الھیئات الشبابیة أیة ُمخالفة ألحكام ھذا القانون أو القرارات الصادرة تنفیذًا
 الجزاءات اآلتیة:

 اإلنذار الكتابي. .1
 اإلیقاف لمدة أقصاھا ستة أشھر.  .2
 توقیع غرامة إداریة ال تزید على ألف دینار، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.  .3
 العزل من رئاسة أو عضویة مجلس اإلدارة.  .4

المخالفة ومدى جسامتھا، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناھا، والضرر الذي ویتعین عند توقیع الجزاء مراعاة طبیعة  
 ترتب على ذلك.

 ویكون تحصیل الغرامات بالطرق المقررة لتحصیل المبالغ المستحقة للدولة.
من تاریخ تقدیمھ، ویُعتبر    ویجوز لمن صدر ضده قرار بإحدى ھذه الجزاءات أن یتظلم لدى الھیئة اإلداریة خالل خمسة عشر یوًما

عدم البت في التظلم خالل األجل الُمشار إلیھ بمثابة رفض ضمني لھ، ولصاحب الشأن أن یطعن على القرار الصادر برفض التظلم 
   .خالل ستین یوًما من تاریخ إخطاره برفض التظلم أو اعتباره مرفوًضا ضمنیًا أیھما أقل  أمام المحكمة المختصةصراحةً أو ضمنًا 

 
 وقد وافق مجلس النواب على توصیة اللجنة، ، السابق أوصت اللجنة بتعدیل صیاغة المادة على ھذا النحو

 وكان النص الوارد بمشروع القانون كاألتي:
توقیع غرامة إداریة ال تزید على ألف دینار على كل من رئیس أو أي من أعضاء مجالس إدارات األندیة للھیئة اإلداریة المختصة  

أو المجمعات أو الھیئات الریاضیة أو مراكز تمكین الشباب أو الھیئات الشبابیة، وذلك عن التصرفات الصادرة من أي منھم بالمخالفة 
 ذًا لھ.  ألحكام ھذا القانون أو القرارات الصادرة تنفی



8 
 

ویتعین عند تقدیر الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناھا، والضرر الذي ترتب على  
 ذلك، ویكون تحصیل الغرامة بالطرق المقررة لتحصیل المبالغ المستحقة للدولة.

 لكبرى المدنیة خالل ستین یوًما من تاریخ إخطاره بالقرار. ویجوز لمن صدر ضده قرار بالغرامة الطعن علیھ أمام المحكمة ا
 ویحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفیذي بانقضاء المدة المشار إلیھا في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفیذه.

 

 األتي:ویثیر التعدیل الذي أجراه مجلس النواب على ھذا النص بعض التساؤالت تتمثل في 

م في القرارات الصادرة في التظلمات یكون أمام المحكمة الكبرى  أخذ نھج القانون بأن الطعن سواء في القرارات أ -1
 المدنیة، في حین نص علیھا التعدیل بأن یكون الطعن أمام المحكمة الُمختصة. 

ولى توحید الصیاغات، كان من األومع ذلك فال ُمخالفة في ذلك ألن المحكمة المختصة ھي المحكمة الكبرى، وإن 
 والمصطلحات، خاصةً أن عبارة المحكمة المختصة تتسع لتشمل ما قد ینشأ من نظام قضائي متخصص. 

 
قرر التعدیل عدد من الجزاءات خالف الغرامة التي اقتصر علیھا مشروع القانون، فنص على اإلنذار واإلیقاف والعزل،  -2

أن تقرر عزل من تم انتخابھ، فالعزل ال یتقرر إلى باجتماع الجمعیة العمومیة أو  ھیئة اإلداریة المختصةلفكیف یكون ل
 مجلس اإلدارة، على أن ینص على ذلك النظام األساسي.

) التي یستخلص منھا أن للوزیر حق حل 22عدد من النصوص منھا نص المادة (إال إنھ بالبحث في القانون تبین وجود 
 إدارتھا، الجمعیة شامًال مجلس 

(و  المادة  الت 27نص  القدیم عن وقوع   قررت    ي)  اإلدارة  أعضاء مجلس  تـثبت مسئولیتھم من  یقرر حرمان من  أن  المختص  للوزیر 
 المخالفات التي دعت إلى تعیین مدیر أو مجلس إدارة مؤقت من ترشیح أنفسھم لعضویة مجلس اإلدارة الجدید لمدة أقصاھا ثالث سنوات. 
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یجوز حل الجمعیة إجباریا، كما یجوز إغالقھا إداریا بصفة مؤقتة لمدة ال تزید على  ) من القانون  50مادة (وما نصت علیھ ال 
إذا ارتكبت مخالفة جسیمة للقانون أو إذا خالفت  -  4    -  خمسة وأربعین یوما بقرار من الوزیر المختص في الحاالت اآلتیة:

قائمة حال ارتكابھا مخالفات جسیمة ومن الجزاءات المطروحة    الجھة اإلداریة المختصةوبالتالي فسلطة  ،  النظام العام أو اآلداب
 العزل. 

 ): 4مكرًرا   61مادة (
مع مراعاة أحكام القوانین األخرى ذات الصلة، یجوز لألندیة والُمجمعات والھیئات الریاضیة ومراكز تمكین الشباب والھیئات 

الشبابیة واتحادات اللعبات الریاضیة تأسیس شركات تجاریة لخدمة نشاط أو أكثر من األنشطة التي تقوم علیھا وذلك بعد موافقة 
 الوزیر المختص.  

 الرابعةالمادة 
والثـقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة    قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیةیُضاف إلى الباب الثالث من  

، فصالن جدیدان ھما الفصل الثالث بعنوان (مراكز تمكین 1989) لسنة  21قانون رقم (المرسوم ب الصادر بال   والمؤسسات الخاصة 
)، والفصل السادس بعنوان (اللجنة البارالمبیة) 1مكرًرا    65مكرًرا) و (   65الشبابیة والریاضیة) ویشمل المادتین (   الشباب والھیئات

 )، ویُعاد ترتیب باقي الفصول تبعًا لذلك:  2مكرًرا   73) و ( 1مكرًرا  73ویشمل المادتین (
 

 الفصل الثالث
 الریاضیةو مراكز تمكین الشباب والھیئات الشبابیة 

 مكرًرا):   65مادة (
ھو ھیئة أھلیة شبابیة تربویة ذات نفع عام، یتألف وفقًا ألحكام ھذا القانون من عدة أشخاص طبیعیین أو مركز تمكین الشباب  أ ـ  

سھم في التنمیة الشاملة للنشء والشباب، وتأھیلھم روحیًا أو خلقیًا أو ثقافیًا أو أو بدنیًا أو اجتماعیًا أو اعتباریین أو كلیھما معًا، ویُ 
واستكشاف   الوطنیة،  والشبابیة  والریاضیة  واالجتماعیة  الثقافیة  األنشطة  مختلف  ممارسة  في  فراغھم  وقت  باستثمار  اقتصادیًا، 
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ل   الكتسابھموالترابط االجتماعي في نفوس الشباب، ویسعى  المواھب وصقلھا ورعایتھا، وغرس التكاتف   المھارات التي تكفل تحمُّ
 المسئولیة في إطار القانون والسیاسة العامة للمملكة.

ھي ھیئة تربویة ذات نفع عام، تتألف وفقًا ألحكام ھذا القانون من عدة أشخاص طبیعیین أو اعتباریین أو منھما الھیئة الشبابیة  ب ـ  
تھدف إلى رعایة النشء والشباب، وتسھم في التنمیة الشاملة لھم، وتأھیلھم روحیًا أو خلقیًا أو ثقافیًا أو بدنیًا أو اجتماعیًا أو معًا،  

والشبابیة  والریاضیة  واالجتماعیة  الثقافیة  األنشطة  مختلف  في  فراغھم  وقت  باستثمار  الفاعلة  المشاركة  من  وتمكینھم  اقتصادیًا 
تكاتف والترابط االجتماعي في نفوس الشباب، وتسعى إلكسابھم المھارات التي التي تكفل تحمل المسئولیة في الوطنیة، وغرس ال

 إطار القانون والسیاسة العامة للمملكة.
مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبیعیین أو اعتباریین أو من كلیھما معًا، تُشكل بغرض توفیر خدمات ریاضیة  الھیئة الریاضیة  جـ   
 رفیھیة ریاضیة أو تنظیم فعالیات أو دروس ریاضیة وما یتصل بھا من خدمات.أو ت

 
 ): 1مكرًرا   65مادة (

المراكز  الریاضیة أربع سنوات، كما تسري على ھذه  الشبابیة والھیئات  الشباب والھیئات  إدارة مراكز تمكین  تكون مدة مجالس 
 . ) من ھذا القانون65) إلى (63والھیئات أحكام المواد من (

 

 الفصل السادس  
 اللجنة البارالمبیة

 ): 1مكرًرا   73مادة (
ھي ھیئة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة واستقالل مالي وإداري وفني، تتمتع بكافة الحقوق وتتحمل  اللجنة البارالمبیة البحرینیة

 أو أي مكان آخر تُحدده اللجنة. لمبي، ویكون مقرھا مدینة المنامة، بجمیع االلتزامات المنصوص علیھا في المیثاق البارا
 في نھایة المادة."أو أي مكان آخر تُحدده اللجنة" قامت اللجنة بإضافة عبارة 
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 ): 2مكرًرا   73مادة (

 مكرًرا) من ھذا القانون بما ال یتعارض مع طبیعتھا. 73) إلى ( 72تسري على اللجنة البارالمبیة أحكام المواد من (

) وبما ال  مكرًرا 73،   73مكرًرا ،  72،   72ویُالحظ أن األحكام الُمحال إلیھا ھي األحكام الخاصة باللجنة األولمبیة  وھي المواد (
یتعارض مع طبیعة اللجنة البارلمبیة. (بشأن أھدافھا وعملھا في إطار المیثاق البارالمبي، ومواردھا المالیة، والئحتیھا اإلداریة  

 والمالیة) 

 
 المادة الخامسة

 یُلغى كل نص یتعارض مع أحكام ھذا القانون.

 
 المادة السادسة

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویُعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في   –كل فیما یخصھ   -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 
 الجریدة الرسمیة.

 

 سھیر سلطان بني حماد                                                                     عبد الموجود یوسف الشتلة                 

 المستشار القانوني المساعد للجنة شؤون الشباب                                             المستشار القانوني للجنة شؤون الشباب  
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 رأي وزارة شؤون الشباب والریاضة

الرابعدور االنعقاد العادي 
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 2022 أبريل 27  التاريخ:

 

 صاحــب السعـــادة السيــد غانــم بن فضــل البوعينـــين                  املوقر 

 وزيــر شــؤون مجلســي الشـــورى والنــواب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

  التـــــــــــ عـــــــــــــش بالـــــــــــــى اـــــــــــــكر  وت ــــــــــ ير  ع ــــــــــ  ا   ــــــــــ   الطي ــــــــــة  عــــــــــــــر  لســــــــــعا تكم  نأن    نــــــــــايطيـــــــــــــ  ل

 ت ذل نها مش أجل خ مة مملكتنا الغالية.

 ع ــــــــــــ  خطــــــــــــا   ــــــــــــعا تكم رقــــــــــــم  
ع
  م2022  أبريــــــــــــل  26املــــــــــــ ر   ــــــــــــ     2022و م ش ن/  /1408عطفــــــــــــا

  ن ا  معيــــــــــاا وام  يــــــــــة ا جتماعيــــــــــةقــــــــــا   بتعــــــــــ يل بعــــــــــ  أح ــــــــــام    مشــــــــــرو  قــــــــــا  ن مناقشــــــــــة  بشــــــــــ ن  

ــة  ـــــــــــــ  ميـــــــــــــ ان الشـــــــــــــ ا  والريا ـــــــــــــة وامل  ســـــــــــــاا ا اا ـــــــــــــة ـــ ااية وال يعـــــــــــــاا ا اا ـــــــــــــة العاملـــــــــــ   والثـــــــــــ

، مـــــــــــــ   2020( لســـــــــــــنة  92، املرااـــــــــــــ  للمر ـــــــــــــ م رقـــــــــــــم  1989  ( لســـــــــــــنة21الصـــــــــــــا ر باملر ـــــــــــــ م ب ـــــــــــــا  ن  

  بة بش  ه.مكت  وزارة ا ون الش ا  والريا ة  الل نة بمرئياا  تزوي

ــا ةإ  ايســـــــر    ــ ـــــــعا تكم    اـــــ ـــ  ن التعـــــــ يالا  بـــــ  خلـــــــ  بمولـــــــ  النـــــــ ا  املـــــــ قر ع ـــــــ  مشـــــــرو     التـــــ
ُ
أ

  ــــــــــــ   اا  الشــــــــــــ ا  والريا ــــــــــــة  اــــــــــــ ونوزارة  ال ــــــــــــا  ن املــــــــــــذك ر تمــــــــــــ  بعــــــــــــ  الت ااــــــــــــ  مــــــــــــ   
ُ
، وهــــــــــــ  ت

بخصــــــــــــ      قصــــــــــــ ها مشــــــــــــرو  ال ــــــــــــا  ن، هــــــــــــذا ومراــــــــــــ  مــــــــــــذ رة بمرئيــــــــــــاا الــــــــــــ زارة  التـــــــــــــ امهــــــــــــ ا   

 .املشرو 
 

 شاكرين ومقدرين لسعادتكم تعاونكم وجهودكم املتواصلة معنا،

افر التحيـة والتقديــر، وتف   ضلوا سعادتكم بقبـول و

 

 

 أيمن بن توفيق املؤيد 

 وزير شؤون الشباب والرياضة 

mzowayed
البريد الوارد



 

 

 

 وزارة شؤون الشباب والرياضة مرئيات 

 قانون الجمعيات واألنديةبتعديل بعض أحكام   مشروع قانون  بخصوص

في ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات  والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة  االجتماعية

 1989( لسنة 21الصادر باملرسوم بقانون )  الخاصة

 

ر وزارة اـــــــــــ ون الشـــــــــــ ا  والريا ـــــــــــة أن تت ـــــــــــ م   لـــــــــــ    ــُ وأصـــــــــــ ا  الســـــــــــعا ة  املـــــــــــ قر    الشـــــــــــ ر يســـــــــ

بخــــــــالع الشــــــــكر ع ــــــــ  اهتمــــــــام م ال ــــــــالى بشــــــــ ون الشــــــــ ا     ،لشــــــــ ا ا  اــــــــ ونرئــــــــء  وأع ــــــــا    نــــــــة  

 والريا ية، وحر  م ال ائم ع   ما ي    مصل ة وطننا العزيز.

 

ويطيـــــــــ  لنـــــــــا أن يشـــــــــوع  ـــــــــ  مســـــــــزهل ا  ـــــــــ ي  بشـــــــــ ن مشـــــــــرو  هـــــــــذا ال ـــــــــا  ن، إ ـــــــــ  أن الـــــــــ زارة تناولـــــــــ   

بال را ــــــــــة وال  ـــــــــــ  كااـــــــــــة ا حتياجــــــــــاا الفعليـــــــــــة لل طـــــــــــاعون الشــــــــــ ا   والريا ـــــــــــ   خـــــــــــال  الســـــــــــن اا  

ا  ن  ر ــــــــ ا خالل ــــــــا أوجــــــــه ال صــــــــ ر والنــــــــ اقع ال ا   يــــــــة  ــــــــ  عــــــــ   مــــــــش املــــــــ اطش  ــــــــ  قــــــــو امخوــــــــعة ،  

ـــ ااية وال يعـــــــــــــاا ا اا ـــــــــــــة العاملـــــــــــــة  ا جتماعيـــــــــــــة  ةا  معيـــــــــــــاا وام  يـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ميـــــــــــــ ان الشـــــــــــــ ا     والثـــــــــــ

ــة ــنة  21الصـــــــــا ر باملر ـــــــــ م ب ـــــــــا  ن    والريا ـــــــــة وامل  ســـــــــاا ا اا ـــــــ ــا حـــــــــ ا  هـــــــــا من  1989( لســـــــ ، ممـــــــ

عـــــــ  مشـــــــرو  ال ـــــــا  ن هـــــــذا مـــــــش خـــــــال  مـــــــا أاـــــــرز  ال اقـــــــ  العم ـــــــ  والتطـــــــ ر املتالحـــــــ  ملتطل ـــــــاا عمـــــــل  
ُ
ي

ر ـــــــــم ا ا  لـــــــــ  امع ـــــــــ  للشـــــــــ ا     التــــــــــ   السيا ـــــــــاا ا   يـــــــــ ة   ـــــــــ   ـــــــــ قطـــــــــا   الشـــــــــ ا  والريا ـــــــــة  

نســــــا ية  خ  ا ــــــر بــــــش حمــــــ     خليفــــــة ممثــــــل جاللــــــة امللــــــ  ل عمــــــا  اإي ــــــم  الشــــــوالريا ــــــة برئا ــــــة  

 .حفظه هللا  الش ا  رئء  ا  ل  امع   للش ا  والريا ة ا ونو 

 

ع ـــــــ  مولـــــــ     الشـــــــ ا  والريا ـــــــة مـــــــش خـــــــال  املشـــــــرو  ب ـــــــا  ن املعـــــــرو   اـــــــ ونوحيـــــــ  اهـــــــ   وزارة  

ــا ة يعريــــــــ  ال يعــــــــاا    الشــــــــ ر  ــة مــــــــش خــــــــال  إعــــــ ــ  إعــــــــا ة تنظــــــــيم ال طــــــــا  الشــــــــ ا   باململكــــــ املــــــــ قر إ ــــــ

ا اا ــــــة العاملـــــــة  ــــــ  ميـــــــ ان الشــــــ ا  والريا ـــــــة الــــــ را  باملـــــــا ة امو ــــــ  مـــــــش مشــــــرو  ال ـــــــا  ن لءشـــــــمل  

ــ ا    ـــــــــ  كااــــــــة أاــــــــ اله، وبصـــــــــ رة أ ثــــــــ ــ   املنــــــــا   الث اايـــــــــةـرعايــــــــة البشــــــــاة الشــــــ ــية  ـــــــــ  اــــــ   ر تخصصــــــ

 .بص رة أ ا ية  وا جتماعية وال   ية  ون ااتعاة ارت اط ا بالبشاة الريا   

 



 

 

 

ــش     ــ ا  مـــــ ــون الشـــــ ــز تمكـــــ ــا  مرا ـــــ ــون أو ـــــ ــة ب نظـــــــيم وت نـــــ ــة الكفيلـــــ ــ  ام ـــــــ  ال ا   يـــــ  عـــــــش و ـــــ
ع
ا ـــــــال

( مــــــــش املشــــــــرو  وتميو هــــــــا عــــــــش  وعهــــــــا مــــــــش    65خــــــــال  التعريــــــــ   هــــــــا  ــــــــ  الف ــــــــرة  أ( مــــــــش املــــــــا ة  
ع
مكــــــــررا

بصــــــــ رة أ ةــــــــع اعاليــــــــة وو ــــــــ   عــــــــش    ق ــــــــل،    -كا  معيــــــــاا الشــــــــ ابية و وعهــــــــا    –ال يعــــــــاا الشــــــــ ابية  

  1989( لســــــــنة  21ا  ن ا  معيــــــــاا وام  يــــــــة الصــــــــا ر باملر ــــــــ م ب ــــــــا  ن  حيــــــــ  كــــــــان قــــــــ
ع
، يخلــــــــ  تمامــــــــا

مــــــش أ    ــــــر أو تنظــــــيم قــــــا  ن  لتلــــــ  املرا ــــــز ر ـــــــم امهميــــــة ال الغــــــة للــــــ ور ا جتمــــــا   الــــــذ  تمار ـــــــه  

ع ـــــــــــ  كااـــــــــــة ام ـــــــــــع ة،  إ ـــــــــــ ام  ـــــــــــ  التنميـــــــــــة الشـــــــــــاملة  للـــــــــــب   والشـــــــــــ ا ، وتـــــــــــ هيل م  املتمثلـــــــــــة  ـــــــــــ  ا

ــ ثمار  و  ــأا ــــــــــ ــة والريا ـــــــــــــية  اوقــــــــــ ــة وا جتماعيــــــــــ ــة مختلــــــــــــ  امنشــــــــــــطة الث اايــــــــــ ــ  ممار ــــــــــ ــرا  م  ــــــــــ ا اــــــــــ

رابط  ـوالشـــــــــــــــ ابية ال طنيـــــــــــــــة، وا تكشـــــــــــــــا  امل اهـــــــــــــــ  و ـــــــــــــــ ل ا ورعايزهـــــــــــــــا، و ـــــــــــــــر  الت ـــــــــــــــات  والتـــــــــــــــ

ــ   فــــــــ   الشــــــــ ا ،   ــا هم امل ــــــــاراا  و ا جتمــــــــا    ــــــ ـــ ا  ســــــ ــ  التــــــ ل املســــــ ــار   و تكفــــــــل ل ــــــــم ت مــــــــ  ــ  إطــــــ لية  ــــــ

 .ال ا  ن والسيا ة العامة للمملكة

 

ويعه ع ـــــــ  اإق ـــــــا  وا  خـــــــراة  ـــــــ   ـ  ويشــــــــعـــــــالوة ع ـــــــ  اـــــــتا امبـــــــ ا  امل  ـــــــ ة أمـــــــام الشـــــــ ا  ال  رينـــــــ

ــ     ــال  إ ارة تلــــــــ  ال يعــــــــاا  العمـــــــل الشــــــــ ا   والريا ـــــ مــــــــش خـــــــال  إتاحــــــــة حصــــــــ   رئـــــــء  وأع ــــــــا  موـــــ

ــا ي  مــــــ ن بــــــه مــــــش عمــــــل إ ــــــ     مــــــش خــــــال  اللــــــ و  بالســــــش ال ــــــا  ن   ، و ــــــذل ع ــــــ  م ابــــــل مــــــا   ل ــــــا  مــــ

ــ  التـــــــــــــ ( مــــــــــــش املشــــــــــــرو ، و 61املــــــــــــا ة  بم جــــــــــــ      ــــــــــــنة  18 بت  ــــــــــــء  ورئا ــــــــــــة وع ــــــــــــ ية    ميســــــــــــما ل ــــــــــ

 موال  إ ارة ام  ية الريا ية ومرا ز تمكون الش ا  وال يعاا الش ابية.

 

ــارة إ ـــــــ  أن يعـــــــ يل الســـــــش املـــــــذك ر    وتوـــــــ ر مـــــــ  مـــــــا تـــــــم إ خالـــــــه مـــــــش يعـــــــ يل لـــــــنع املـــــــا ة  يت ااـــــــ   اإاـــــ

( بم جــــــــ  املر ــــــــ م ب ــــــــا  ن    62 
ع
ــة    2020( لســــــــنة  24مكــــــــررا والــــــــذ  يســــــــما مــــــــش خاللــــــــه ب قامــــــــة أ  يــــــ

ــ  اــــــــ ل اــــــــركاا تواريــــــــة،   ــش قــــــــا  ن التوــــــــارة الصــــــــا ر باملر ــــــــ م  10املــــــــا ة    أنو لـــــــ  مــــــــش حيــــــــ    ـــــ ( مـــــ

بممار ـــــــــــــة    (  ـــــــــــــنة18 اا الســـــــــــــش  يســـــــــــــما ملـــــــــــــش بلـــــــــــــى  امهليـــــــــــــة التواريـــــــــــــة    1987( لســـــــــــــنة  7ب ـــــــــــــا  ن  

  ــــــــــ  ا  ــــــــــا   يت ااــــــــــ   ــــــــــذل  مــــــــــ  ال  اعــــــــــ  املعمــــــــــ    هــــــــــ   ، و التوــــــــــارة وت  ــــــــــء  الشــــــــــركاا
ع
ــا هــــــــــا  وليــــــــ

 الريا   .

 

 



 

 

 

ليُعيـــــــــ  تنظـــــــــيم ال طـــــــــا  الريا ـــــــــ   مـــــــــش خـــــــــال  إعـــــــــا ة يعريـــــــــ  النـــــــــا   الريا ـــــــــ      املشـــــــــرو    مـــــــــا جـــــــــا   

( مـــــــــش مشـــــــــرو  ال ـــــــــا  ن والتع وـــــــــ  مـــــــــش خـــــــــال  التعريـــــــــ  ع ـــــــــ  ا  ا ـــــــــ  الريا ـــــــــ   املتمثـــــــــل  62باملـــــــــا ة  

إ ارة الفــــــــــر  الريا ــــــــــية وخــــــــــ   املنااســــــــــاا والعــــــــــرو  ا  ماهوعيــــــــــة وت  يــــــــــ  اإ وــــــــــازاا، و  خــــــــــا   

 يعريفـــــــــــاا ج يـــــــــــ ة لكيا ـــــــــــاا أخـــــــــــر  يشـــــــــــا
ُ
 معـــــــــــاا  رك ام  يـــــــــــة  ـــــــــــ  البشـــــــــــاة الريا ـــــــــــ   باململكـــــــــــة كا 

ــا ة   ــا ة  62الريا ــــــــية  مــــــ ــية  مــــــ ــ ابية والريا ــــــ (  65( وال يعــــــــاا الشــــــ
ع
ــ  تــــــــم  مكــــــــررا و ــــــــ  ا اطــــــــ ة  ، وقــــــ

 باملا ة  
ع
 "  65العري ة ل ح ام املنظمة لعمل م الفن  واإ ار  جميعا

ع
 "( مش املشرو .1مكررا

 

ــا ة ــة مــــــــش املــــــ ــا   ــــــــع الف ــــــــرة الثا يــــــ ــ    ــــــــ  املشــــــــرو   (  60    مــــــــا جــــــ ــ  احتــــــــعام إحــــــــ   ال  اعــــــ لي  ــــــــ  ع ــــــ

ــا   الراســـــــاة  ـــــــ  ا  ـــــــا  الريا ـــــــ   وهـــــــ  النـــــــ   بالسيا ـــــــة عـــــــش ام  يـــــــة الريا ـــــــية، ولت ـــــــمش أ ا   ورهـــــ

 عـــــــش معتـــــــعك السيا ـــــــة
ع
،   ــــــ  تنـــــــا م مـــــــ  مرا ـــــــز تمكــــــون الشـــــــ ا  وال يعـــــــاا الريا ـــــــية والشــــــ ابية بعيـــــــ ا

ت ــــــــا اا الريا ــــــــية ب ــــــــذ    رهــــــــا مــــــــش  ــــــــع تلــــــــ   ا ــــــــت اللية ا   – ــــــــ  ال قــــــــ   اتــــــــه    –مــــــــ  احتــــــــعام  

 الف رة.

 

 مـــــــــا  ـــــــــم مشـــــــــرو  ال ـــــــــا  ن الل نـــــــــة ال ارامل يـــــــــة ال  ريبيـــــــــة إ ـــــــــ  أ ـــــــــرة ال طـــــــــا  الريا ـــــــــ   ب اصـــــــــية  

اعت اريـــــــــة مســـــــــت لة وا ـــــــــت ال  مـــــــــا   و  ار  و ظـــــــــم أح ام ـــــــــا واختصا ـــــــــااها ع ـــــــــ   ـــــــــن  مـــــــــش امليثـــــــــا   

 "  73و لـــــــــــ   ــــــــــــ  املـــــــــــا تون     ال ـــــــــــارامل 
ع
 "مكـــــــــــ  73"،  1مكــــــــــــررا

ع
"( مــــــــــــش املشـــــــــــرو  ع ــــــــــــ   ـــــــــــرار الل نــــــــــــة  2ررا

 امومل ية ال  ريبية.  

 

و ــــــــ   ــــــــايل مســــــــاع ة ال يعــــــــاا ا اا ــــــــة العاملــــــــة  ــــــــ  ميــــــــ ان الشــــــــ ا  والريا ــــــــة  ــــــــ  إيوــــــــا  مصــــــــا ر    

يعـــــــــ    قـــــــــ   تكتنـــــــــ  عمل ـــــــــا الشـــــــــ ا   والريا ـــــــــ   أو    التــــــــــ  خـــــــــل إ ـــــــــااية مل اج ـــــــــة الت ـــــــــ ياا املا يـــــــــة  

    61مش املشـــــــــرو  بـــــــــنع املـــــــــا ة  مســـــــــوعاها   ـــــــــ  الت ـــــــــ م وا ز هـــــــــار ا ـــــــــ  ت ـــــــــ
ع
( م ـــــــــ أ ج يـــــــــ   4مكـــــــــررا

وهـــــــ  الســـــــما  لتلـــــــ  ال يعـــــــاا ب م ا يـــــــة امـــــــتالك و نشـــــــا  اـــــــركاا تواريـــــــة  ا مـــــــة امنشـــــــطة الشـــــــ ابية  

ــ ثمار أم ال ــــــــــا وتنميزهــــــــــا   ــية ا هــــــــــا، اممــــــــــر الــــــــــذ  يمك هــــــــــا مــــــــــش ا ـــــــ مــــــــــا يــــــــــنعك  ع ــــــــــ  مســــــــــت    بوالريا ـــــــ

 رقابة ا   ة اإ ارية.  إطار مشت  يها مع ائها، و ل        التـ ا ا ماا  

 



 

 

 

 ل صـــــــــــ ر النصـــــــــــ   ا  اليـــــــــــة  ـــــــــــ  إيوـــــــــــا  ال ـــــــــــ ائل املنا ـــــــــــ ة مل اج ـــــــــــة حـــــــــــا ا ا اـــــــــــرو  عـــــــــــش  
ع
و ظـــــــــــرا

 عـــــــش الصـــــــع باا  
ع
    و يـــــــة ال  ـــــــائل ا  اليـــــــة ا ـــــــال

ع
 لـــــــه،  ظـــــــرا

ع
ال ـــــــا  ن وال ـــــــراراا الصـــــــا رة تنفيـــــــذا

و   ــــــــ  املــــــــا تون  قــــــــ  تكتنــــــــ  تط ي  ــــــــا  ــــــــ  ال اقــــــــ  العم ــــــــ  وعــــــــ م مالئمزهــــــــا، ا ــــــــ  ت ــــــــمش املشــــــــر   التـــــــــ 

 61    
ع
    61(،  2مكــــــــررا

ع
 مــــــــش اــــــــ نها إيوــــــــا  موم عــــــــة أو ــــــــ  مــــــــش ال  ــــــــائل والتــــــــ ابوع  3مكــــــــررا

ع
(  ص  ــــــــا

مــــــــــش اــــــــــ نها  ــــــــــمان احتــــــــــعام تلــــــــــ  ال يعــــــــــاا وال ــــــــــائمون عل هــــــــــا مح ــــــــــام هــــــــــذا    التـــــــــــ الرقابيــــــــــة ا   يــــــــــ ة  

 له.
ع
 ال ا  ن أو ال راراا الصا رة تنفيذا

 

ــا و   التــــــ عمـــــل تلـــــ  ال يعـــــاا والع ـــــ    ور  ـــــة  ـــــ  إ ـــــفا   ـــــ   مـــــش الشـــــفااية ع ـــــ    ـــ تبعم ـــ قـــــ  تفـــــ      التـــ

 ع ـــــــ  ح ـــــــ   املتعـــــــاملون مـــــــ  أحـــــــ  أهـــــــم قطاعـــــــاا ال ولـــــــة ا ـــــــ  تـــــــم ت ـــــــمون  
ع
الت امااهـــــــا املاليـــــــة وحفاملـــــــا

 ُيلـــــــــزم ام  يـــــــــة ومرا ـــــــــز تمكـــــــــون الشـــــــــ ا  وال يعـــــــــاا الشـــــــــ ابية والريا ـــــــــية ب يـــــــــ  كااـــــــــة  
ع
املشـــــــــرو   صـــــــــا

( منه.    61ا   ة اإ ارية و ل  بنع باملا ة  تبعم ا    س ل إلكتعون  ب  التـ الع     
ع
 مكررا

 

   60و جـــــــــا ا الف ـــــــــرة الثا يـــــــــة  مـــــــــش املـــــــــا ة  
ع
لتعســـــــــ   أحـــــــــ  ق اعـــــــــ  الع الـــــــــة بـــــــــون  مـــــــــش املشـــــــــرو   (  مكـــــــــررا

 
ُ
 يــــــــل تفرقــــــــة لــــــــم يعــــــــ  ل ــــــــا مبــــــــعر وهــــــــ  ااــــــــتعاة  أع ــــــــا  النــــــــا   أو مر ــــــــز تمكــــــــون الشــــــــ ا  ال احــــــــ  ولت

ــتعا ه  ــــــــــ  ال يعــــــــــة الريا ــــــــــية أو  مــــــــــرور مــــــــــ ة  ــــــــــتة أاــــــــــ ر للتمتــــــــــ  ب ااــــــــــة ا   ــــــــــ   امل تعت ــــــــــة ع ــــــــــ  ااــــــــ

الشــــــ ابية كــــــا     ــــــ  ا  تخــــــا  أو التعلــــــُ،  لــــــ  أ ــــــه لــــــء  مــــــش الع الــــــة أن ُي ــــــرم ع ــــــ  مــــــش اختيــــــار  

 ون أن ي ـــــــ ن لـــــــه  أو ال يعـــــــة  مــــــش يمثلـــــــه ملـــــــ ة أر ـــــــ   ـــــــن اا  ح ـــــــة ع ـــــــ  ااــــــتعا ه  ـــــــ  النـــــــا   أو املر ـــــــز  

أاــــــــ ر ر ــــــــم تــــــــ اار اــــــــروة    6ع ــــــــ  ااــــــــتعا ه    حــــــــ  املشــــــــار ة  ــــــــ  اختيــــــــار  و لــــــــ  ا ــــــــط م ــــــــه لــــــــم يمــــــــر

ــا يتفـــــــــ  مــــــــ  م ت ـــــــــ   املـــــــــا ة   الع ــــــــ ية والتعلـــــــــُ ايــــــــه، وأ ا،  لالاـــــــــتعاكاا املفرو ــــــــة عليـــــــــه، وهـــــــــ  مــــــ

 ت ظر التفرقة بون امل اطنون.     التـ ( مش   ت ر مملكة ال  ريش  18 
 

ووــــــ 
ُ
  الــــــ   صــــــ   ال ــــــا  ن ا  اليــــــة ع ــــــ  مــــــ   ع ــــــ   مــــــش الــــــزمش مــــــش مــــــا ة ت

ع
 و ظــــــرا

ع
للــــــ زارة    وأخوــــــعا

 ـــــــــ م ا  ـــــــــ   مـــــــــا ور  بـــــــــنع املـــــــــا ة    التــــــــــ ت صـــــــــيل ر ـــــــــ م ل ـــــــــا  ا اـــــــــ ماا  
ُ
أعطـــــــــ     التــــــــــ ( منـــــــــه و 8ت

ــل يســــــــــــ ــا وع م ابــــــــــ ــيل م لــــــــــــى عشــــــــــــرة   ــــــــــ ــة    النــــــــــــا  ويل  ـللــــــــــــ زارة ا  ــــــــــــ   ــــــــــــ  ت صــــــــــ أو املر ــــــــــــز أو ال يعــــــــــ

  61الريا ـــــــــية أو الشـــــــــ ابية، وأ ـــــــــ ة ب ـــــــــاد  قطاعـــــــــاا ال ولـــــــــة ا ا ميـــــــــة ا ـــــــــ  تـــــــــم ا ـــــــــت  ا  املـــــــــا ة  

  
ع
لتاــــــــــيا لل  ــــــــــة اإ اريــــــــــة ت ــــــــــ  رقابــــــــــة مولــــــــــ  الــــــــــ زرا  املــــــــــ قر و عــــــــــ  م اا تــــــــــه ت صــــــــــيل    (1مكــــــــــررا

ــا يســـــــــاع   ـــــــــ  زيـــــــــا ة إيـــــــــرا اا    التــــــــــ ر ـــــــــ م م ابـــــــــل ا اـــــــــ ماا    ـــــــــ م ا   م ـــــــــ ر املتعـــــــــاملون مع ـــــــــا ممـــــــ
ُ
ت

 ال ولة.



 

 

 

 تنــــــــــ   وزارة  ـوأخيــــــــــ
ع
 خلــــــــــ  بمولــــــــــ  النــــــــــ ا     التـــــــــــ أن التعــــــــــ يالا  الشــــــــــ ا  والريا ــــــــــة إ ــــــــــ     اــــــــــ ونرا

ُ
أ

،  الـــــــ زارة وقـــــــ  اطلعـــــــ  الـــــــ زارة عل هـــــــارو  ال ـــــــا  ن املـــــــذك ر تمـــــــ  بعـــــــ  الت ااـــــــ  مـــــــ   املـــــــ قر ع ـــــــ  مشـــــــ

     اا امه ا   
ُ
 .قص ها مشرو  ال ا  ن   التـ وه  ت

 

املـــــــ قر    الشـــــــ ر الشـــــــ ا  والريا ـــــــة ت مـــــــل م اا ـــــــة مولـــــــ     اـــــــ ونومـــــــش جمـــــــا  مـــــــا ت ـــــــ م اـــــــ ن وزارة  

وبــــــــــذ  كااــــــــــة    ا الــــــــــ ائم ع ــــــــــ  ت ــــــــــ يم كــــــــــل العــــــــــ ن    ــــــــــ  حر ــــــــــتع ــــــــــ  مشــــــــــرو  ال ــــــــــا  ن املعــــــــــرو ، و 

 بيــــــــ    مــــــــ  مولــــــــ   
ع
ا رت ــــــــا  بال طــــــــاعون  مــــــــش أجــــــــل  املــــــــ قر    الشــــــــ ر اإم ا يــــــــاا املتاحــــــــة بالتعــــــــاون يــــــــ ا

 بون اممم.
ع
 الش ا   والريا    باململكة لرا  راية ال  ريش عاليا

 



مملكة البحرین  
مجلس الشورى  

إدارة شؤون اللجان  
لجنة شؤون الشباب

المرفق السادس 

مرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۱۹۸۹بإصدار قانون 
الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثـقافیة والھیئات الخاصة 
العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة

الرابعدور االنعقاد العادي 
الخامسالفصل التشریعي 



 1989) لسنة 21مرسوم بقانون رقم (

 بإصدار قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة

 والثـقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة

 أمیر دولة البحرین.      نحن عیسى بن سلمان آل خلیفة

 بعد االطالع على الدستور،  

 ، 1975) لسنة 4وعلى األمر األمیري رقم (

 ، 1959وعلى قانون الترخیص للجمعیات والنوادي في البحرین لسنة  

ــة    1971) لسنة  12وعلى المرسوم بقانون رقم ( ــــ ــات المدنیــ ــــ ــون المرافعــ ــــ بإصدار قانــ

 والتجاریــة والقوانین المعدلة لھ،  

 توثیق،  بشأن ال 1971) لسنة 14وعلى المرسوم بقانون رقم (

 بشأن األحداث،   1976) لسنة 17وعلى المرسوم بقانون رقم (

بإصدار قانــــون العمــــــل فــــــي القطاع األھلــــــي    1976) لسنة  23وعلى المرسوم بقانون رقم (

 والقوانین المعدلــة لـــھ،  

 بإصدار قانون التسجیل العقاري،   1979) لسنة 15وعلى المرسوم بقانون رقم (

) لســنة  2بشــأن تعدیل المرســوم األمیري رقم (  1983) لســنة  5وم بقانون رقم (وعلى المرســ

 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والریاضة،   1975

 بشأن المؤسسات التعلیمیة الخاصة،   1985) لسنة 14وعلى المرسوم بقانون رقم (

مة  وبناء على عرض وزیر العمل والشــئون االجتماعیة ووزیر اإلعالم ورئیس المؤســســة العا 

 للشباب والریاضة،  

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،  

 رسمنا بالقانون اآلتي:  

 المادة األولى 

یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجــمعیات واألندیة االجتماعیة والثــقافیة وأماكن اإلیواء  

 والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة.  

 المادة الثانیة

یقصد بالكلمات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا:  

 جمعیة أو ناٍد ثـقافي أو اجتماعي:  



كل جماعة ذات تــنظیم مستمر وتــتألف من عدة أشخاص طبــیعیــین أو اعتباریــین لغرض آخر  

ــقا  في أو  غیر الحصـول على ربح مادي وتسـتھدف القیام بنشـاط اجتماعي أو تعلیمي خاص أو ثــــ

خیري، وینطبق ھذا التعریف على الجمعیة أو النادي الثــقافي أو االجتماعي أیا كانت التسمیة التي  

ــھ وحتــــى لو كان من بین أنشطتھ ممارسة الریاضة البدنیة مادامت الریاضة البدنیة     أطلقــــت علیــ

 لیست النشاط الرئیسي للجمعیة أو النادي.  

 ان الشباب والریاضة: الھیئات الخاصة العاملة في مید

ــین أو اعتباریین الغرض منھا   ــیعی ــتألف من عدة أشخاص طب ــنظیم مستمر ت كل جماعة ذات ت

تحقیق رعایة الشـباب عن طریق توفیر الخدمات الریاضـیة الوطنیة، وكذلك كل ما یتصـل بھا من 

ء  خدمات اجتماعیة وروحیة وصــحیة وترویحیة وذلك دون الحصــول على كســب مادي لألعضــا

 ویدخل في ھذه الھیئات األندیة والھیئات الریاضیة واتحادات اللعبات الریاضیة واللجنة األولمبیة.  

 المؤسسة الخاصة: 

ــص لمدة غیر معینة لعمل ذي ـصفة إنـسانیة أو خیریة أو علمیة أو فنیة أو ألي  ـــــ مال مخـصـــ

مادي ـسواء كان     عمل آخر من أعمال البر والرعایة االجتماعیة أو النفع العام دون قـصد إلى ربح

 العمل في داخل البحرین أو خارجھا.  

 )1( الھیئة اإلداریة المختصة:

 ي یصدر بتسمیتھا وتحدید اختصاصاتھا قرار من مجلس الوزراء. الجھة اإلداریة المختصة الت 

 )2(الوزیر المختص:

 الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ وتحدید اختصاصاتھ قرار من مجلس الوزراء. 

 المادة الثالثة 

ــــــص للجمعیات والنوادي لعام   ــى قانون الترخیــ ــــ ، كما یلغى كل حكم یخالف ھذا 1959یلغــ

 القانون.  

 المادة الرابعة 

ــنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من أول الشھر التالي لمضي    -كل فیما یخصھ    -على الوزراء   تــ

 شھر على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.  

 
بموجب  )1( (الم  استُبدلت  رقم  بقانون  لسنة  50رسوم  واألندیة   2010)  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 
 .1989) لسنة 21بقانون رقم (

بموجب  )2( (الم  استُبدلت  رقم  بقانون  لسنة  50رسوم  الجمعیات  2010)  قانون  أحكام  بعض  واألندیة   بتعدیل 
االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 .1989) لسنة 21بقانون رقم (



 أمیر دولة البحرین                                                                                        

 عیسى بن سلمان آل خلیفة                                                                                    

 صدر في قصر الرفاع: 

 ھـ  1410  جمادى األولى 20  بتاریـخ

 م 1989دیسمــــــــــبر   18  الموافق



 قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة والثـقافیة

 والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة 

 الباب األول 

 الجمعیات

 الفصل األول

 أحكام عامة 

 - 1 -مادة 

ــــــت الشخصیة االعتباریة للجمعیة من تاریخ نشر تسجیلھا في الجریدة ــــ ــثبــ الرسمیة وفقاً    تــ

 ألحكام ھذا القانون.  

 - 2  -مادة 

تتولى الجھة اإلداریة المختصــة تســجیل الجمعیات ونشــر ھذا التســجیل في الجریدة الرســمیة،  

ــي تحقیق أھدافھا في خدمة المجتمع وذلك متى انطب ـــ ــا فـ ـــ قت علیھا الشروط الواردة في  وتعاونھـ

 ھذا القانون.  

 - 3 -مادة 

ــام أو لآلداب أو لسبب أو غرض غیر مشروع أو  ــ ــام الع ــ ــة للنظــ ــ ــ ــة تؤسس مخالف ــ كل جمعی

 یكون الغـرض منھا المساس بسالمة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامھا االجتماعي تكون باطلة.  

س أسـس العقیدة االسـالمیة أو وحدة الشـعب أو ما یثیر ویحظر أن تتضـمن برامج الجمعیات ما یم

 )3(الفرقة أو الطائفیة.  

 - 4 -مادة 

یشترط في تأسیس الجمعیة أن یوضع لھا نظام مكتوب موقــع علیــھ من المؤسسین الذین یجب  

 أال یقل عددھم عن عشرة أشخاص إذا كان المؤسسون أشخاصا طبـیعیـین.  

ویجب أال یشـــترك في تأســـیس الجمعیة أو ینضـــم إلى عضـــویتھا من حكم علیھ في جریمة مخلة  

 ھ اعتباره.  بالشرف أو األمانة إال إذا رد إلی

 )4(ملغاة.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة    2002) لسنة  44بقانون رقم (أضفیت بموجب المرسوم    )3(

والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 .1989) لسنة 21(
الجتماعیة والثقافیة  بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة ا  2018) لسنة  15حذفت بموجب القانون رقم (  )4(

)  21والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 .1989لسنة 

 



 - 5 -مادة 

 یجب أن یشمل نظام الجمعیة على األخص البیانات اآلتیة:  

م الجمعیة وأھدافھا األسـاسـیة ونوع ومیدان نشـاطھا ووسـائل تنفیذ ھذه األھداف ونطاق      -   أ اـس

ــمیة  عملھا الجغرافي ومركز إدارتھا على أن یكون في البحرین وال یجوز ألیة جمعیة أن تتخذ تس

 تدعو إلى اللبس بینھا وبین جمعیة أخرى.  

 ھم وجنسیتھم ومھنتھم ومحل إقامتھم.  أسماء األعضاء المؤسسین وألقابھم وسن     -ب  

 موارد الجمعیة وكیفیة استغاللھا والتصرف فیھا.      -  ج

ــرق     -  د ــا وطــ ــ ــ ــار أعضائھ ــ ــة اختی ــ األجھزة التي تمثل الجمعیة واختصاصات كل منھا وكیفی

ــم أو إسقاط أو إبطال عضویتھم والنصاب الالزم النعقاد الجمعیة العمومیة ومجلس   ــ اإلدارة  عزلھ

 واألجھزة األخرى الممثلة للجمعیة والنصاب الالزم لصحة قراراتھا.  

شروط العضویة وحقوق األعضاء وواجباتھم وعلى األخص حق حضور الجمعیة العمومیة    -ھــ  

 والتصویت فیھا.  

 طرق المراقبة المالیة الداخلیة.     -  و

 سیمھا أو تكوین فروع لھا.  كیفیة تعدیل نظام الجمعیة وكیفیة إدماجھا أو تق  -   ز

 قواعد حل الجمعیة حال اختیاریا والجھة التي تؤول إلیھا أموالھا.    -  ح

 وتسترشد الجمعیات في وضع نظامھا بالئحة نموذجیة یصدر بھا قرار من الوزیر المختص.   

 - 6 -مادة 

حل إال إلى  ال یجــــــوز أن ینــــــص فــــــي نظــــــام الجمعیــــــة علـــــــــى أن تؤول أموالھا عند ال

ــات أو المؤسـسـات الخاصـة التي تعمل في میدان عمل الجمعیة المنحلة والمشـھرة طبقاً   الجمعیــــ

 ألحكام ھذا القانون.  

ویجوز أن تؤول ھذه األموال إلى جمعیات أو مؤسسات خاصة تعمل في میدان آخر بعد موافقة  

 الوزیر المختص.  

 - 7 -مادة 

ال یجوز أن تكون للجمعیة حقوق ملكیة أو أیة حقوق أخرى على عقارات إال بالقدر الضروري  

ــل على إذن ـخاص ـبذـلك من الجـھة اإلدارـیة   ـــئت من أجـلھ ـما لم تحصــ لتحقیق الغرض اـلذي أنشــ

 المختصة.  

ــري ھــــذا الحكم على الجمعیات التي تعمل في میدان الرعایة االجتماعیة والجمعیات   وال یســ

 قافیة.  الثـ



ویقصد بالرعایة االجتماعیة في تطبیق أحكام ھذا القانون توفیر الخدمات الصحیة واالجتماعیة  

والفنیة لألفراد أو األســر أو المجتمع، وعلى األخص الخدمات المتصــلة برعایة األســرة واألمومة  

من بحوث  والطفولة ورعایة األحداث والمســنین والعاجزین عن الكســب وما یتعلق بھذه الخدمات  

 ودراسات وتمویل وتـنظیم وتدریب.  

ــوض بالعلم أو  ــ ــ ــا النھ ــ ــ ــن تكوینھ ــرض مــ ــة یكون الغــ ــ ــة كل جمعی ــ ــقافی ــة ث ــ ــر جمعی ــ وتعتب

 الفنون أو اآلداب.  

 - 8 -مادة 

ینظر في تســجیل الجمعیة بناء على طلب مقدم إلى الجھة اإلداریة المختصــة في خالل ثالثین 

 معیة ومرفق بالطلب ما یلي: یوما من تأسیس الج

ین وترفق النـسخة     -  1 ـس نـسختان باللغة العربیة من نظام الجمعیة موقعا علیھما من جمیع المؤـس

 األصلیة للنظام إذا كانت بلغة أجنبیة.  

ـسین مع بیان أـسمائھم ومھنھم ومحال     -  2 یة للمؤـس یـس نـسختان من محاضـر اجتماع اللجنة التأـس

 إقامتھم وتوقیعاتھم.  

  عشرة دنانیر، ویجوز زیادة ھذا الرسم بقرار من الوزیر المختص.  رسم التسجیل وقدره    -  3

 - 9 -مادة 

ــجل الذي تعده لذلك الجھة اإلداریة المختصــة،   ــجیل الجمعیة بقید نظامھا في الس یكون تس

 وینشر ملخص نظام الجمعیة ورقم القید في الجریدة الرسمیة بال مقابل.  

 قید الجمعیات.  ویصدر الوزیر المختص قراراً بتـنظیم سجل  

 -  10 -مادة 

 تقوم الجھة اإلداریة المختصة بإجراء التسجیل خالل ستین یوما من تاریخ طلبھ.  

 -  11 -مادة 

للجھــــــــــة اإلداریة المختصـة حق رفض تـسجیل الجـــــمعیة إذا كان المجتمع في غیر حاجة  

لنشاط المطلوب أو  لخدماتھا أو لوجــــــود جمعیة أو جمعیات أخرى تسد حاجة المجتمع في میدان ا

ــالحیة مقر الجمعیة أو مكان   ــلحتھا أو لعدم صــ ــاؤھا ال یتفق مع أمن الدولة أو مصــ إذا كأن إنشــ

ممارســة نشــاطھا من الناحیة الصــحیة أو االجتماعیة أو تكون الجمعیة قد أنشــئت بقصــد إحیاء  

 جمعیة أخرى سبق حلھا.  

ریــــــة المختصـــة برفض تسجیل  ویخطر مقدم طلب التسجیل بخطاب مسجل بقرار الجھة اإلدا

 الجمعیة وأسباب الرفض، وذلك في المیعاد المنصوص علیھ في المادة السابقة.  



ویعتبر فوات المیعاد المشــار إلیھ في المادة الســابقة دون إتمام التســجیل أو إخطار مقدم الطلب  

 برفضھ بمثابة رفض ضمني لطلب التسجیل.  

أن التظلم إلى الجھة اإلدا ریة المختصـة من قرار رفض التـسجیل صـراحة أو ضـمنا  ولذوى الـش

خالل ـستین یوما من تاریخ وـصول الخطاب المـشار إلیھ، أو مـضي المیعاد دون إتمام التـسجیل أو  

 إخطار ذوى الشأن برفضھ.  

ــولھ إلى الجھة اإلداریة   ــتین یوما من تاریخ وص ــبب خالل س ویجب البت في التظلم بقرار مس

 ستین یوما دون أن تجیب عنھ الجھة اإلداریة المختصة بمثابة رفضھ.  المختصة، ویعتبر فوات  

 - 12 -مادة 

ــتین   ــجیل الجمعیة أن یطعن في قرار رفض التظلم خالل سـ لكل من رفض تظلمھ من عدم تسـ

یوما على تقدیم تظلمھ دون أن تجیب عنھ    یوما من تاریخ علمھ بــــــــھ أو من تاریخ انقضاء ستین

 ة.  الجھة اإلداریة المختص

ــن بدعوى تقدم إلى المحكمة الكبرى المدنیة، وتخضع ھذه الدعوى لألحكام   ــون الطعــ ــــ ویكــ

المقررة في ـقانون المرافـعات الـمدنـیة والتـجارـیة، على أن یكون للمحكـمة إلـغاء قرار رفض التظلم  

 إذا كان مخالفا لھذا القانون.  

 - 13 -مادة 

ــاء اللجان العمالیة وال لمن لھم ا ــاء جمعیة أو رابطة  ال یجوز ألعضـ ــویتھا إنشـ لحق في عضـ

 لممارسة نشاط تختص أو تقوم بھ تلك اللجان.  

 - 14 -مادة 

 تسرى األحكام السابقة الخاصة بالتسجیل على كل تعدیل في نظام الجمعیة.  

 ویعتبر ھذا التعدیل كأن لم یكن ما لم یسجل، وینشر التسجیل في الجریدة الرسمیة.  

 - 15 -مادة 

دبھم الوزیر المختص لـھذا الغرض حق االطالع   لموظفي الجـھة اإلدارـیة المختصــــة اـلذین یـن

 على سجالت ووثائق ومكاتبات أیة جمعیة خاضعة لھذا القانون للتحقق من اتباع أحكامھ.  

 كما یكون ألي عضو من أعضاء الجمعیة ھذا الحق.  

 - 16 -مادة 

جاوزت مصـروفاتھا أو إیراداتھا عشـرة آالف  یجب أن یكون لكل جمعیة میزانیة سـنویة، وإذا

ـــبة ـقانوني معتـمد  ــاب الخـتامي على مكـتب مـحاســ دیـنار وـجب على مجلس اإلدارة عرض الحســ

ــھ وتـقدیم تقریر عـنھ قـبل انعـقاد الجمعـیة العمومـیة في   ــتـندات المؤـیدة ـلھ لفحصــ ــفوـعا ـبالمســ مشــ

الختامي والمیزانیة  اجتماعھا الســــنوي بشــــھر على األقل، ویجب إرفاق صــــورة من الحســــاب  



ــابات ــاء    العمومیة وتقاریر مراقب الحســ ومجلس اإلدارة بخطابات الدعوة الموجھة إلى األعضــ

ــا یجب عرض ھذه األوراق في مكان ظاھر بمقر   ــــ الذین لھم حق حضور الجمعیة العمومیة. كمــ

یتم التـصدیق  الجمعیة قبل انعقاد الجمعیة العمومیة بخمـسة عـشر یوما على األقل وتظل كذلك حتى  

 علیھا.  

 - 17 -مادة 

على الجمعیة أن تودع أموالھا النقدیة باســـمھا الذي ســـجلت بھ لدى أحد المصـــارف المعتمدة،  

ــة عن  ــة، كما یجب علیھا إخطار الجھة اإلداریة المختصــ وأن تخطر بھ الجھة اإلداریة المختصــ

 تغییر المصرف خالل أسبوع من تاریخ حصول التغییر.  

 - 18 -مادة 

 یجوز للجمعیة االشتغال بالسیاسة، كما ال یحوز للجمعیة الدخول في مضاربات مالیة.   ال

 - 19 -مادة 

یجب أن یذكر اسـم الجمعیة وعنوان مقرھا ورقم تسـجیلھا ونطاق عملھا وشـعارھا أن وجد في  

 جمیع دفاترھا وسجالتھا ومطبوعاتھا.  

 - 20 -مادة 

ــترك أو   ــب أو تش ــم إلى جمعیة أو ھیئة أو ناد أو اتحاد مقره ال یجوز ألیة جمعیة أن تنتس تنض

خارج البحرین دون إذن مـسبق من الجھة اإلداریة المختـصة بذلك، ویعتبر مـضي خمـسة وأربعین 

ــار إلیھ من الجھة اإلداریة   ــمام المشـ ــتراك أو االنضـ ــاب أو االشـ یوما دون البت في طلب االنتسـ

 المختصة بمثابة رفض لھ.  

أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جھة أجنبیة وال أن ترسل   كما ال یجوز ألیة جمعیة

شــیئا مما ذكر إلى أشــخاص أو منظمات في الخارج إال بإذن من الجھة اإلداریة المختصــة، وذلك  

 فیما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجالت العلمیة والفنیة.  

 - 21 -مادة 

ــات بجمع التبرعات من یصدر الوزیر المختص قراراً ینظم ف ـــ ـــ ـــ یھ شئون الترخیص للجمعیـ

ــالت واألسواق الخیریة أو إقامة المباریات الریاضیة أو غیر ذلك من  ــ ــ ــة الحف ــ ــ الجمھور أو إقام

 وسائل جمع المال للجمعیات.  

ــة في كل حالة   ــروط خاصـ ــا بذلك بشـ ــدر ترخیصـ على حدة إذا  ویجوز للوزیر المختص أن یصـ

 اقتضت المصلحة ذلك.  

 - 22 -مادة 



تخضــع الجمعیات لرقابة الجھة اإلداریة المختصــة وتتناول ھذه الرقابة فحص أعمال الجمعیة  

 والتحقق من مطابقتھــا للقانون ونظام الجمعیة وقرارات الجمعیة العمومیة.  

ویتولى ھذه الرقابة الموظفون الذین یعینھم الوزیر المختــــــــــــــــــص لھذا الغرض بقرار منھ  

 ) من ھذا القانون.  15م في المادة (والمشار إلیھ

 )5( مكرراً  -22-مادة 

یتولى دیوان الرقابة المالیة بناًء على طلب من الوزیر المختص ممارســة الرقابة المالیة على كافة  

ابات إیرادات ومصـروفات تلك الجمعیات وغیر  تندات وحـس الجمعیات، وذلك بمراجعة دفاتر ومـس

المالیة، من أجل التحقق من ســالمة مواردھا ومشــروعیة أوجھ صــرف أموالھا،  ذلك من شــئونھا 

وعلى تـلك الجمعـیات أن تمكن اـلدیوان من ذـلك، ویبلغ اـلدیوان الوزیر المختص بمالحـظاـتھ علیـھا  

 التخاذ ما یلزم.

 - 23 -مادة 

اً للجم دیرا أو مجلس إدارة مؤقـت ددة ـم دة مـح ـــبب ولـم ة  للوزیر المختص أن یعین بقرار مســ عـی

یتولى االختصـاصـات المقررة لمجلس اإلدارة في النظام األسـاسـي للجمعیة، وذلك إذا اصـبح عدد 

أعضاء مجلس اإلدارة غیر كاٍف النعقاده انعقادا صحیحا وتعذر ألي سبب تكملة النصاب القانوني  

 یة المختصة.  أو إذا لم یتم انعقاد الجمعیة العمومیة عامین متتالیـین بدون عذر تقبلھ الجھة اإلدار

ــین إذا ارتكبت الجمعیة من المخالفات ما یسـتوجب ھذا  كما یجوز للوزیر المختص ھذا التعیــــ

 اإلجـــراء ولم یر الوزیر حلھا.  

 - 24 -مادة 

للوزیر المختص أن یقرر إدماج أكثر من جمعیة تعمل لتحقیق غرض متماثل أو توحید إدارتھا  

تمع أو لتحقیق التـــناسق بین الخدمات التي تؤدیھا أو لغیر  أو تعدیل أغراضھا تبعا الحتیاجات المج

 ذلك من األسباب التي یراھا كفیلة بحسن تحقیق الغرض الذي أنشئت من أجلھ.  

 ویراعى في ذلك رغبات المؤسسین وغرض الجمعیة ونوع ما تؤدیھ من خدمات.  

فور صـدوره وینشـر ویصـدر باإلدماج قرار مسـبب یبین كیفیة اإلدماج ویبلغ إلى ذوى الشـأن  

 ملخص لھ في الجریدة الرسمیة.  

ــة إلى   ــتندات الخاصـ ــلیم جمیع األموال والمسـ وعلى ممثلي الجمعیة المندمجة أن یبادروا بتسـ

 الجمعیة المندمج فیھا.  

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة    2010) لسنة  50أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )5(

ة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم والثقافیة والھیئات الخاص
 .1989) لسنة 21(



ــأل الجمعـیة عن التزاـمات الجمعـیات المـندمـجة فیـھا إال في ـحدود ـما آل إلیـھا من أموال   وال تســ

 ي تاریخ اإلدماج.  تلك الجمعیات وحقوقھا ف

 - 25 -مادة 

ــر على مجلس إدارة الجمعیة المندمجة أو التي صدر قرار بتعیین مجلس مؤقت أو مدیر  ــ یحظ

ــئون الجمعیة بمجرد إبالغھم قرار اإلدماج أو   ــأن من ش ــرف في أي ش لھا، وكذلك موظفیھا التص

 قــــرار تعیین المدیر أو المجلس أو المجلس المؤقت.  

ـــــى تسلیم وعلى أعضاء مج ـــ ــادروا إلـ ـــ ــا أن یبـ ـــ ـــــل فیھـ لس إدارة الجمعیة أو القائمین بالعمـ

 المدیــر أو المجلس المؤقت بمجرد تـشكیلھ جمیع أموال الجمعیة وسجالتھا ودفاترھا ومستـنداتھا.  

ا حتى یتم  ا وأموالـھ داتـھ ــتـن ا ومســ افظوا على إدارتـھ ة أن یـح وعلى جمیع الموظفین في الجمعـی

 لمدیر أو المجلس المؤقت.  تسلیمھا إلى ا

وال یخل قیامھم بتســـلیم أموال الجمعیة بما یكون قد ترتب في ذمتھم من مســـئولیة طبقا ألحكام  

 القانون.  

 - 26 -مادة 

د قـبل انتـھاء الـمدة  على الـمدیر أو المجلس المؤـقت أن ـیدعو الجمعـیة العمومـیة إلى اجتـماع یعـق

ــھر على األقل   ــال عن حالة الجمعیة،  التي یحددھا قرار تعیینھ بشـ وأن یعرض علیھا تقریرا مفصـ

وتنتخب الجمعیة العمومیة مجلس اإلدارة الجدید في الجلسة ذاتھا بعد اتخاذ اإلجراءات الخاصــــــة  

ــح أعضاء المجلس وفقا ألحكام ھذا القانون. فإذا لم یتوافر النصاب القانوني في ھذا   ـــــ ـــــ بترشیـــ

 ھذا القانون.  ) من 35االجتماع اتبعت أحكام المادة (

 - 27 -مادة 

ــثبت مـسئولیتھم من أعـضاء مجلس اإلدارة القدیم عن  للوزیر المختص أن یقرر حرمان من تـــ

وقوع المخالفات التي دعت إلى تعیین مدیر أو مجلس إدارة مؤقت من ترشــیح أنفســھم لعضــویة  

 مجلس اإلدارة الجدید لمدة أقصاھا ثالث سنوات.  

 - 28 -مادة 

للوزیر المختص أن یوقف تنفیذ أي قرار یـصدر من األجھزة القائمة على ـشئون الجمعیة یكون 

 مخالفا للقانون أو لنظام الجمعیة أو للنظام العام أو لآلداب.  

ــأن أن یطعن في قرار الوزیر بوقف التنفیذ أمام المحكمة الكبرى المدنیة   وللجمعیة ولكل ذي ش

أن تقضــى في الطعن بصــفة  لمھ أو إبالغھ إلیھ، وعلى المحكمة  في میعاد ســتین یوما من تاریخ ع

  مستعجلة.  

 الفصل الثاني 



 الجمعیة العمومیة

 - 29 -مادة 

ــة علیھم وفـقا   ــاء الـعاملین اـلذین أوفوا االلتزاـمات المفروضــ تتكون الجمعـیة من جمیع األعضــ

لنظام الجمعیة ومضــــت على عضــــویتھم مدة ســــتة اشــــھر على األقل فیما عدا االجتماع األول  

 للجمعیة.  

 -  30 -مادة 

ي للجمعیة، ویجوز لمجلس اإلدارة أن یدعو   تــــــنعقد الجمعیة العمومیة في مقر المركز الرئیـس

 الجمعیة العمومیة لالنعقاد في مكان آخر یحدده في خطاب الدعوة. 

 ویكون انعقاد الجمعیة العمومیة بناء على: 

 دعوة من مجلس اإلدارة.     -   أ

ثلــــث عدد األعضــــــاء الذین لھم حق     طلب یتقدم بھ لمجلس اإلدارة كتابة عدد ال یقل عــــن     -ب  

   حضور الجمعیة العمومیة.

 لذلك.    دعوة من الجھة اإلداریة المختصة إذا رأت ضرورة     -ج  

 - 31 -مادة 

یجب أن یرفق جدول األعمال بالدعوة إلى الجمعیة الــعمومیة وال یجوز للجمعیة النظر في  

ــاـئل الواردة ــاء الجمعـیة     غیر المســ في الـجدول إال بموافـقة األغلبـیة المطلـقة لمجموع ـعدد أعضــ

 العمومیة.  

 -  32 -مادة 

ــنة   ــھر التالیة النتھاء السـ ــنة خالل الثالثة أشـ یجب دعوة الجمعیة العمومیة العادیة مرة كل سـ

الـمالـیة للجمعـیة وذـلك للنظر في المیزانـیة والحســــاب الخـتامي وتقریر مجلس اإلدارة عن أعـمال  

ھت  الســـنة وتقریر مراقب الحســـابات وانتخاب أعضـــاء مجلس اإلدارة بدال من الذین زالت أو انت

ــائل التي یرى مجلس اإلدارة إدراجھا في   ــابات وغیرھا من المس ــویتھم وتعیین مراقب الحس عض

 جدول األعمال.  

ــاء    ویجوز دعوتھا الجتماعات غیر عادیة للنظر في تعدیل نظام الجمعیة أو حلھا عزل أعضــ

 مجلس اإلدارة أو لغیر ذلك من األسباب.  

 -  33 -مادة 

مختصــة بكل اجتماع للجمعیة العمومیة قبل انعقاده بخمســة عشــر  یجب إبالغ الجھة اإلداریة ال

ــاـئل الواردة في ـجدول األعـمال واألوراق   ــورة من خـطاب اـلدعوة والمســ یوـما على األـقل وبصــ

 المرفقة بھ، وللجھة اإلداریة المختصة أن تندب من تراه لحضور االجتماع.  



 -  34 -مادة 

آخر یمثلھ في حضـور الجمعیة العمومیة وفقا    یجوز لعضـو الجمعیة أن ینیب عنھ كتابة عضـوا

 لما یرد في نظام الجمعیة من أحكام في ھذا الشأن.  

 وال یجوز أن ینوب العضو عن أكثر من عضو واحد.  

 -  35 -مادة 

ال یعتبر اجتماع الجمعیة العمومیة صــحیحا إال بحضــور األغلبیة المطلقة ألعضــائھا، فإذا لم 

یتكامل ھذا العدد أجل االجتماع إلى جلسـة أخرى تعقد خالل مدة أقلھا ثمانیة أیام وأقصـاھا خمسـة  

اني  اع الـث ة، ویكون االجتـم ام الجمعـی دده نـظ ا یـح ا لـم اع األول تبـع اریخ االجتـم ا من ـت ــر یوـم   عشــ

ــاب القانوني أجل   ــاء الجمعیة العمومیة فإذا لم یكتمل النصـ ــره ثلث عدد أعضـ ــحیحا إذا حضـ صـ

االجتماع إلى جلسـة أخرى تعقد خالل مدة أقلھا سـاعة وأقصـاھا خمسـة عشـر یوما تبعا لما یحدده 

ــرة في المائة من  ــھم عش ــره بأنفس ــحیحا إذا حض نظام الجمعیة، ویكون االنعقاد في ھذه الحالة ص

 ء.  األعضا 

 -  36 -مادة 

 تصدر قرارات الجمعیة العمومیة باألغلبیة المطلقة لألعضاء الحاضرین.  

ومع ذلك یشــترط لصــحة القرارات أغلبیة ثلثي أعضــاء الجمعیة العمومیة فیما یختص بتعدیل 

نظام الجمعیة وتقریر حلھا أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك فیما یتعلق باندماج الجمعیة في  

 غیرھا، كل ذلك ما لم یرد في نظام الجمعیة نص یشترط أغلبیة أكبر.  

  - 37 -مادة 

و الجمعیة االشتراك في مناقشات الجمعیة العمومیة أو اإلدالء بصوتھ في مسألة  ال یجوز لعض 

 معروضة علیھا إذا كانت لھ مصلحة شخصیة في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.  

 -  38 -مادة 

ــر اجتماع الجمعیة العمومیة خالل   ــورة من محض ــة بص یجب إبالغ الجھة اإلداریة المختص

 اریخ االجتماع، ویجب أن یتضمن محضر االجتماع ما اتخذ من قرارات.  خمسة عشر یوما من ت

  

  

 الفصل الثالث 

 مجلس اإلدارة 

 -  39 -مادة 



ــاص مجلس اإلدارة  یجب أن یكون لكل جمعیة مجلس إدارة، ویـــــــــبین نظام الجمعیة اختصــ

 وطریقة انتخاب أعضائھ وأسباب انتھاء عضویتھم.  

 -  40 -مادة 

 ضاء مجلس اإلدارة عن خمسة وال یزید على أثنى عشر.  یجــب أال یقل عدد أع

 -  41 -مادة 

ادة ( ھ في الـم ا نص علـی دة 73مع عـدم اإلخالل بـم ة ـم انون، یحـدد نظـام الجمعـی ) من ھـذا الـق

ــنتین  ــوـیة مجلس اإلدارة عن ســ ــوـیة مجلس اإلدارة، ومع ذـلك ال یجوز أن تزـید ـمدة عضــ عضــ

  أو مدداً أخرى.   متتالیتین، ویجوز إعادة انتخاب العضو مدة

 -  42 -مادة 

ال یجوز الجمع بین عضـــویة مجلس اإلدارة في أكثر من جمعیة تعمل في میدان واحد إال بإذن 

 خاص من الجھة اإلداریة المختصة.  

 كما ال یجوز الجمع بین عضویة مجلس اإلدارة والعمل في الجمعیة بأجر.  

 -  43 -مادة 

 )6(یُشتَرط في عضو مجلس اإلدارة أْن یكون متمتعاً بكافة حقوقھ المدنیة والسیاسیة.

ویجوز للوزیر المختص أن یضـیف بالنسـبة لبعض الجمعیات شـروطا أخرى بحسـب الغرض  

 الذي أنشئت من أجلھ.  

 -  44 -مادة 

یتولى مجلس اإلدارة إدارة شئون الجمعیة ولھ في سبـــیل ذلك القیام بأي عمل من األعمال عدا 

 تلك التي ینص نظــــام الجمعیة على ضرورة موافقة الجمعیة العمومیة علیھا قبل إجرائھا.  

 -  45 -مادة 

 ضرورة لذلك.    یجوز للجھة اإلداریة المختصة أن تطلب عقد اجتماع لمجلس اإلدارة إذا دعت

 -  46 -مادة 

یجب أن یرســـل إلى الجھة اإلداریة المختصـــة صـــورة من قرارات اجتماعات مجلس اإلدارة 

 خالل خمسة عشر یوما من تاریخ االنعقاد.  

 -  47 -مادة 

 
) من قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة 43بتعدیل المادة (  2018) لسنة  36استُبدلت بموجب القانون رقم (  )6(

والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم   والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة
 .1989) لسنة 21(



إذا تبـــین للـــوزیر المخـــتص أن انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعیـــة قـــد وقـــع بـــاطال 

ــاد  ــة تع ــذه الحال ــي ھ ــاب ، وف ــذا االنتخ ــاء ھ ــھ إلغ ــان ل ــانون ك ــة أو الق ــام الجمعی ــھ نظ لمخالفت

 االنتخابات وفقا لنظام الجمعیة خالل شھر على األكثر من تاریخ إلغاء االنتخاب.  

 -  48 -مادة 

ــھ یجـــوز لمجلـــس اإلدا ــائھ ویفوضـ ــائھ أو مـــن غیـــر أعضـ ــدیرا مـــن أعضـ ــین مـ رة أن یعـ

ــل  ــدیر مقاب ـــین الم ــون تعی ــوز أن یك ــس اإلدارة. ویج ــئون مجل ــن ش ــأن م ــي أي ش ــرف ف التص

ـــقیال مــن عضــویة ــدیر مست ــر الم ــة یعتب ــي ھــذه الحال ــس، وف ــس اإلدارة  أجــر یحــدده المجل مجل

 إذا كان عضوا بھ.  

 الفصل الرابع

 حل الجمعیة

 -  49 -مادة 

ــا لنظامھـــا أو إذا صـــدر قـــرار بالحـــل بأغلبیـــة ثلثـــي ی ــا وفقـ جـــوز حـــل الجمعیـــة اختیاریـ

أعضــاء الجمعیــة العمومیــة مــــا لـــــم یشــترط نظــام الجمعیــة أغلبـــیة أكثــر وینشــر قــرار الحــل 

 في الجریدة الرسمیة.  

 -  50 -مادة 

زید على خمســــة  یجوز حل الجمعیة إجباریا، كما یجوز إغالقھا إداریا بصــــفة مؤقتة لمدة ال ت

 وأربعین یوما بقرار من الوزیر المختص في الحاالت اآلتیة:  

 إذا ثبت عجزھا عن تحقیق األغراض التي أنشئت من أجلھا.     - 1

 إذا تصرفت في أموالھا في غیر األوجھ المحددة لھا طبقا ألغراضھا.      - 2

 إذا تعذر انعقاد جمعیتھا العمومیة عامین متـتالیـین.      - 3

 إذا ارتكبت مخالفة جسیمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو اآلداب.      - 4

لجمعیة بخطاب مسجل وینشر في  ویبلغ قرار الوزیر المختص بالحل أو الغلــــــق المؤقـــــــــت ل

 الجریدة الرسمیة.  

ــرى المدنیة   وللجمعیة ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبـ

 خالل خمسة عشر یوما من تاریخ نشر القرار في الجریدة الرسمیة.  

 وتفصل المحكمة في الطعن على وجھ االستعجال.   

 -  51 -مادة 

ائمین  یحظر على أ ا، كـما یحظر على الـق ارـی ا أو إجـب ارـی عضــــاء الجمعـیة التي تقرر حلـھا اختـی

 بإدارتھا وعلى موظفیھا مواصلة نشاطھا أو التصرف في أموالھا بمجرد علمھم بحلھا.  



كما یحظر على أي شـــخص أن یشـــترك في نشـــاط الجمعیة بعد نشـــر قرار الحل في الجریدة  

 الرسمیة.  

 - 52 -مادة 

ــفیا لھا لمدة وبأجر. ویجب على  إذا حلت الجمع ــة مصــ یة عینت الجھة اإلداریة المختصــ

القائمین على إدارة الجمعیة المبادرة بتســلیم المصــفي جمیع المســتــــــندات والســجالت الخاصــة  

ــــــا   ــ بالجمعیة عند طلبھا، ویمتنع علیھم وعلى المصرف المودع لدیھ أموال الجمعیة والمدینین لھ

 ن الجمعیة أو حقوقھا إال بأمر كتابي من المصفي.  التصرف في أي شأن من شئو

 -  53 -مادة 

 بعد تمام التصفیة یقوم المصفي بتوزیع األموال الباقیة وفقا لألحكام المقررة في نظام الجمعیة.  

فإذا لم یوجد ما ینص في نظام الجمعیة على ذلك أو وجد ولكــــــــــــن أصـبحت طریقة التوزیع  

على الجھة اإلداریة المختصة أن تقرر توجیھ أموال الجمعیة   المنصوص علیھا غیر ممكنة، وجب

 المنحلة إلى الھیئات االجتماعیة التي تراھا.  

 -  54 -مادة 

ــاء مجلس اإلدارة عن وقوع المخالفات التي دعت  ــئولیتھم من أعضـ یحظر على من تثبت مسـ

ــة أخري لمدة خ مس ـسنوات من إلى حل الجمعیة ترـشیح أنفـسھم لعـضویة مجلس إدارة أیة جمعیـــ

 تاریخ صدور قرار حل الجمعیة.  

 الفصل الخامس

 األندیة الثـقافیة واالجتماعیة

 -  55 -مادة 

 ) من ھذا القانون على األندیة الثـقافیة واالجتماعیة.  54) إلى (1تسرى أحكام المواد من (

 )7(الفصل السادس

  االتحادات النوعیة للجمعیات

 )8( مكرراً  -55-مادة

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة   2002) لسنة  44مرسوم بقانون رقم (أضیف بموجب ال  )7(

انون رقم والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بق
 .1989) لسنة 21(
بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة    2002) لسنة  44أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )8(

والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 .1989) لسنة 21(



ویتكون    للجمعیات أن تنشئ فیما بینھا اتحادات نوعیة یكون لكل منھا الشخصیة االعتباریة.یجوز  

اإلتحاد النوعي من الجمعیات التي تباشــر نشــاطا مشــتركاً في مجال معین على مســتوى المملكة,  

 بقصد تنظیم وتنسیق ھذا النشاط فیما بینھا, والعمل على رفع مستواه.

 اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للجمعیات.وال یجوز تكوین أكثر من  

ویكون اإلنضـــمام إلى اإلتحاد بطلب من الجمعیة بعد موافقة جمعیتھا العمومیة, وال یجوز لإلتحاد  

 رفض الطلب متى توافرت شروط اإلنضمام.

 )9( 1مكرراً  -55-مادة

طلب التســـجیل إلى الجھة  یشـــترط لتأســـیس اإلتحاد النوعي وفقاً ألحكام ھذا القانون أن یتقدم ب  

اإلداریة المختـصة ثالث جمعیات على األقل تكون مـسجلة طبقاً ألحكام ھذا القانون وتباـشر نـشاطاً  

 مشتركاً في مجال معین من المجاالت المبینة فیھ.

 ویخضع طلب التسجیل لألحكام المقررة في ھذا القانون. 

 )10( 2مكرراً  -55-مادة 

األسـاسـي ولوائحھ اإلداریة والمالیة وتعرض على الجھة اإلداریة المختصـة  یضـع اإلتحاد نظامھ  

 لمراجعتھا وإقرارھا.

 ویصدر بالنظام األساسي لإلتحاد قرار من الوزیر المختص.

 )11( 3مكرراً  -55-مادة 

 یختص اإلتحاد بما یلي:      

ذ برامج التنمیة  وضـــع تصـــور عام لدور الجمعیات, التي تعمل في مجال نشـــاطھ, بشـــأن تنفی  أ.

 اإلجتماعیة والثقافیة.

ــاعد على   ــات الالزمة لتوفیر التمویل الالزم للجمعیات لتنمیة مواردھا وبما یسـ ب. إجراء الدراسـ

 توفیر اإلعانات والمساعدات, وإبداء المشورة لھا عن وسائل دعم قدراتھا المالیة.

 ً   لتكاملھا.ج. تنسیق الجھود بین الجمعیات األعضاء في اإلتحاد ضمانا

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة    2002) لسنة  44أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )9(

والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 .1989) لسنة 21(
)10(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  واألندیة    2002لسنة    )44أضیفت  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 
 .1989) لسنة 21بقانون رقم (

)11(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  لسنة  44أضیفت  ا  2002)  قانون  أحكام  بعض  واألندیة  بتعدیل  لجمعیات 
االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 .1989) لسنة 21بقانون رقم (



د. تقییم الخدمات التي تؤدیھا الجمعیات على ضــــوء إحتیاجات المجتمع وإمكانیات تلك الجمعیات  

 ومواردھا المتاحة.

اـنات وتوفیر المعلوـمات الـكافـیة عن الجمعـیات التي تعـمل في مـجال نشــــاـطھ,   ه. إـعداد ـقاـعدة للبـی

تعریف المواطنین بھا وحثھم على اإلسھام  ونشر دلیل بقوائم الجمعیات المقیدة في المجال النوعي ل

 والمشاركة في أنشطتھا.

 و. تنظیم برامج اإلعداد والتدریب الفني واإلداري لموظفي الجمعیات وأعضائھا.

 ز. تمثیل الجمعیات أعضاء اإلتحاد في المؤتمرات الدولیة التي تتصل بنشاطھا.

 )12( 4مكرراً  -55-مادة

اإلتحادات األحكام الخاصــة بالجمعیات الواردة في الباب األول من القانون المشــار  تســري على    

  إلیھ, وذلك فیما ال یتعارض مع أحكام ھذا الفصل.

 

  

 
)12(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  لسنة  44أضیفت  واألندیة    2002)  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

یة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم االجتماعیة والثقاف
 .1989) لسنة 21بقانون رقم (



 الباب الثاني 

 في اإلیواء 

 -  56 -مادة 

ال یجوز تخصـیص مكان إلیواء األحداث أو المسـنین أو الناقھین أو غیرھم من المحتاجین إلى  

 الرعایة االجتماعیة إال بعد الحصول على ترخیص لذلك من الجھة اإلداریة المختصة.  

ویـصدر الوزیر المختص قراراً یبین فیھ ـشروط الترخیص وإجراءات الحـصول علیھ بما یكفل  

 وضمان الرعایة االجتماعیة والصحیة والنفسیة والتعلیمیة للنزالء.   رفع مستوى اإلدارة

 -  57 -مادة 

ــحبھ، وفي ھذه  ــة س ــروط الترخیص باإلیواء جاز للجھة اإلداریة المختص إذا وقعت مخالفة لش

 الحالة یغلق المكان إداریا بمعرفة الجھة اإلداریة المخـتصة.  

  



 الباب الثالث

 میدان الشباب والریاضةالھیئات الخاصة العاملة في 

 الفصل األول

 أحكام عامة 

 -  58 -مادة 

ــة العاملة في میدان الشباب والریاضة أ حكام المواد من ( ــ ــات الخاص ــ ــى الھیئ ــ )  1تسري عل

 ) من ھذا القانون مع مراعاة األحكام التالیة:  54إلى (

 -  59 -مادة 

یتولى النشــاط الریاضــي في البحرین األندیة واتحادات اللعبات الریاضــیة والھیئات الریاضــیة  

 األعضاء في االتحادات واللجنة األولمبیة وذلـك طبقا للقانون.  

 ویقصد باألندیة في تطبیق أحكام ھذا الباب األندیة التابعة للمجلس األعلى للشباب والریاضة.  

 )13( - 60-مادة 

 بالنظام األساسي لألندیة قرار من الوزیر المختص.یصدر 

ح لعضـویة مجلس إدارة النادي أو االتحاد الریاضـي منتمیاً ألّيِ جمعیة   وال یجوز أن یكون المرشـَّ

 )14(سیاسیة، كما ال یجوز الجْمع بین عضویة أكثر من ناٍد أو اتحاد ریاضي واحد.

 )15( - 61-مادة 

اإلدارات في األندیة والھیئات الریاضـــیة أعمالھم بدون یتولى جمیع رؤســـاء وأعضـــاء مجالس  

مكافأة أو أجر، ویجوز للجھة اإلداریة المختصـــة منحھم مكافآت تشـــجیعیة وفقاً للضـــوابط التي  

 تضعھا.

 الفصل الثاني 

 األندیة 

 -  62 -مادة 

 
)13(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  لسنة  50استُبدلت  واألندیة   2010)  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة  
 .1989) لسنة 21بقانون رقم (

بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة   2018) لسنة  15استُبدلت بموجب  القانون رقم (  )14(
سسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤ

 .1989) لسنة 21(
)15(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  لسنة  50استُبدلت  واألندیة   2010)  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 
 .1989) لسنة 21ون رقم (بقان



ـــیة أو اجتـماعـیة معیـنة تـھدف إلى    الـنادي ھیـئة تكونـھا جـماـعة من األفراد تجمعھم فكرة رـیاضــ

نشــر الریاضــة والتربیة االجتماعیة وبث الروح الوطنیة بین األعضــاء وتھیئة الوســائل وتیســیر  

ــل أوقات فراغھم مما یعود علیھم بالفوائد الصحیة واالجتماعیة والروحیة والبدنیة   ــ ــ ــ ــ ــ السبل لشغــ

 شریطة أال یقل عدد األعضاء المؤسسین عن عشرین شخصا طبیعیا.  

 )16(– مكرراً  26 –مادة 

ً استثناءاً من أحكام ھذا القانون، یجوز إنشاء أندیة في شكل شركات تجاریة وِ  لقانون الشركات    فقا

ھا في السجل المعد لذلك  ، على أن یتم قیدُ 2001) لسنة  21التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

جوز لألندیة تغییر كیانھا بالھیئة اإلداریة المختصة بعد صدور قرار من الوزیر المختص. كما ی 

وِ  تجاریة  شركات  إلى  الوزیر القانوني  من  قرار  بتحدیدھا  یصدر  التي  واإلجراءات  للقواعد  فقاً 

 المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. 

ویصدر الوزیر المختص بالتنسیق مع الوزیر المعني بشئون التجارة قراراً بتحدید شكل الشركات  

والقواعد المنظمة لعملھا بما في ذلك قواعد العمل الفني واإلداري وآلیة  التي یجوز لألندیة اتخاذھا،  

 الرقابة علیھا، وذلك كلھ بما ال یتعارض مع أحكام قانون الشركات التجاریة. 

 -  63 -مادة 

 یحظــر علــى األندیة االشتغـــال بالمسائـــل السیاسیــة أو الدینیة.  

 -  64 -مادة 

یجب على األندیة والھیئات الریاـضیة التي لھا نـشاط ما في لعبة ریاـضیة أو اكثر اتباع الـسیاـسة  

ي یشترك  العامة والبرامـــج والتوجیھـــات التي یعینھا اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة الت

 فیھا النادي أو الھیئة.  

 -  65 -مادة 

ــوز بقرار مـسبب من الجمعیة العمومیة غیر العادیة أو بقرار من الوزیر المختص حل   ـــــ یجـــ

د یحـددھـا القرار، یتولى   دـی ة للتـم ابـل دة غیر ـق ت لـم ادي وتعیین مجلس إدارة مؤـق مجلس إدارة الـن

 ساسي وذلك في األحوال اآلتیة:  االختصاصات المخولة لمـجلس اإلدارة في الـنظام األ

 مخالفة ھذا القانون أو النظام األساسي للنادي.      -  أ

 إذا أصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة ال یكفي النعقاده انعقادا صحیحا.     -ب  

  حافظة على األمن والنظام العام.  إذا اقتضت المصلحـة العلیا للدولة أو للم     -ج  

 
16)(  ) بقانون رقم  المرسوم  بموجب  لسنة  24أضیفت   (2020  ) برقم  مادة جدید  قانون    9مكرراً   62بإضافة  إلى 

الجمعیات واالندیة االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة 
 .1989نة ) لس21الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 الفصل الثالث 

 للعبات الریاضیةاتحادات ا

 )17( – 66 -مادة 

االتحاد الریاضــي ھو ھیئة تتكون من األندیة الریاضــیة التي لھا نشــاط في لعبة ما أو أكثر بقصــد  

تنظیم وتنســیق ھذا النشــاط بینھا، كما یجوز تشــكیل اتحادات ریاضــیة أللعاب ال توجد لھا أندیة  

 اللجنة األولمبیة.ریاضیة ویتم تعیین مجالس إدارتھا بقرار من رئیس  

 ویتم تسجیل االتحاد الریاضي بموجب قرار یصدر من الوزیر المختص.

ویكون االتحاد الریاضـــي المســـئول إداریاً ومالیاً وفنیاً عن شـــئون اللعبة أو النشـــاط في المملكة،  

  ویتولى اإلشـــراف علیھا طبقاً ألحكام ھذا القانون واألنظمة الصـــادرة بمقتضـــاه بمراعاة القوانین 

 واألنظمة الصادرة عن االتحاد الدولي لھذه اللعبة.

ویـصدر رئیس اللجنة األولمبیة نظاماً أـساـسیاً موحداً یتـضمن األحكام واإلجراءات المتعلقة بتـشكیل 

ــائر   ــاركاتھا الخارجیة وسـ ــیة وطریقة إدارتھا وحلھا وتنظیم اجتماعاتھا ومشـ االتحادات الریاضـ

ة المتعلـق الـی ة والـم اد  األمور اإلدارـی ة الصـــــادرة عن االتـح اة القوانین واألنظـم ك بمراـع ا. وذـل ة بـھ

 الدولي لكل لعبة.

 )18( – 67 -مادة 

یشـــترط لتأســـیس االتحاد الریاضـــي وفقاً ألحكام ھذا القانون أن یتقدم بطلب التســـجیل إلى اللجنة  

عبة الریاـضة  األولمبیة خمـسة أندیة على األقل تكون مـسجلة طبقاً ألحكام القانون وتمارس نـشاطاً لل

 المطلوب تأسیس اتحادھا الریاضي.

 )19( – 68 -مادة 

یجب على االتحاد الریاضـــي الحصـــول على موافقة اللجنة االولمبیة قبل االشـــتراك في الدورات  

األولمبیة والدورات المتعددة األلعاب وغیرھا من الدورات والبطوالت واألنشطة مثل االجتماعات  

 أقیمت في المملكة أو خارجھا.والمؤتمرات وغیرھا سواء 

 
)17(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب   لسنة  50استُبدلت  واألندیة   2010)  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 
 .1989) لسنة 21بقانون رقم (

(استُبدلت    )18( رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  50بموجب   واألندیة   2010)  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 
االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 .1989) لسنة 21بقانون رقم (
)19(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب   واألندیة   2010لسنة  )  50استُبدلت  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 
 .1989) لسنة 21بقانون رقم (



 - 69 -مادة 

د  ا إال بـع ارجـھ ل البحرین أو ـخ ــواء داـخ ة ســ ات مع فرق أجنبـی ارـی ة مـب اـم ة إـق دـی ال یجوز لألـن

 الحصول على إذن من الجھة اإلداریة المختصة ومن االتحاد الریاضي للعبة.  

 ریاضي للعبة.  وعلى األندیة اتباع السیاسة والبرامج والتوجیھات التي یضعھا االتحاد ال

 -  70 -مادة 

 ن مجلس إدارة اتحاد ریاضي واحد.  ال یجوز ألي شخص أن یكون عضوا في أكثر م

 الفصل الرابع

 اللجنة األولمبیة

 )20( – 71 -مادة 

اللجنة األولمبیة البحرینیة ھي ھیئة أھلیة مسـتقلة ذات شـخصـیة اعتباریة واسـتقالل مالي وإداري  

اـفة   اق األولمبي،  وفني، تتمتع بـك ا في المیـث ــوص علیـھ الحقوق وتتحـمل بجمیع االلتزاـمات المنصــ

  ویكون مقرھا مدینة المنامة.

 )21( – 72 -مادة 

تھدف اللجنة األولمبیة البحرینیة في إطار المیثاق األولمبي إلى رعایة وحمایة وتطویر     أ)

 وتنظیم الحركة األولمبیة الریاضیة في مملكة البحرین. 

شر اللجنة األولمبیة البحرینیة كافة المھام والصالحیات الالزمة لتحقیق أھدافھا، ولھا  تبا   ب)

 بوجھ خاص ما یلي: 

المشاركة في نشاطات اللجنة األولمبیة الدولیة سواء كانت اجتماعات للجنة أو للجان أخرى    )1

 تتفرع عنھا أو مماثلة لھا. 

المختلفة في الدورات األولمبیة والمنافسات القاریة  تشكیل وتنظیم وقیادة الوفود     )2

 واإلقلیمیة وفي المنافسات الدولیة التي تقع تحت رعایة ومظلة اللجنة األولمبیة الدولیة. 

االنضمام إلى االتحادات والھیئات اإلقلیمیة والقاریة المعترف بھا من قبل اللجنة      )3

 األولمبیة الدولیة. 

 
)20(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب   لسنة  50استُبدلت  قانو  2010)  أحكام  بعض  واألندیة بتعدیل  الجمعیات  ن 

االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 
 .1989) لسنة 21بقانون رقم (

)21(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب   لسنة  50استُبدلت  واألندیة   2010)  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 
والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم االجتماعیة  

 .1989) لسنة 21بقانون رقم (



اللجنة األولمبیة البحرینیة مع استخدام ملكیات معینة بتفویض من   ملكیة حقوق شعار    )4

 اللجنة األولمبیة الدولیة. 

اإلشراف على خطط وبرامج االتحادات الریاضیة وإصدار الموافقات بشأن المشاركات      )5

الخارجیة المختلفة على صعید الفرق واألفراد وبالتحدید المشاركة في البطوالت  

ضور االجتماعات أو المؤتمرات والندوات والدراسات الریاضیة  والمعسكرات أو ح 

 المختلفة. 

المحافظة على استقالل اللجنة األولمبیة البحرینیة ورفض أي شكل من أشكال الضغط      )6

السیاسي أو الدیني أو االقتصادي أو ما شابھ ذلك والتي قد تمنعھا من االلتزام بالمیثاق  

 األولمبي. 

ئة أن تتسمى باسم اللجنة األولمبیة أو بكلمة أولمبي أو األولمبي، كما ال  وال یجوز ألیة ھی

یجوز استعمال اسمھا في تسمیة محل أو عمل أو بضاعة أو صنع شاراتھا أو عالماتھا  

 أو االتجار بھا بغیر إذن منھا. 

یمیة  نشر القیم والمبادئ األساسیة للفكر األولمبي خاصة في المجاالت الریاضیة والتعل    )7

ونشر البرامج التعلیمیة األولمبیة في جمیع المجاالت ومعاھد التربیة الریاضیة والبدنیة 

والجامعات وتشجیع إنشاء معاھد متخصصة للتعلیم األولمبي مثل األكادیمیات األولمبیة  

 الوطنیة والمتاحف األولمبیة والبرامج الثقافیة ذات الصلة بالحركة األولمبیة. 

بالمحافظة على مبادئ وتعلیمات المیثاق األولمبي الصادر من اللجنة األولمبیة  االلتزام      )8

 الدولیة. 

الموافقة على تشكیل االتحادات الریاضیة واإلشراف علیھا ومتابعة أنشطتھا ودعمھا     )9

 وتقدیم الخبرات الفنیة الالزمة لھا. 

 لكة البحرین. العمل على تطویر مستویات األداء الریاضي الرفیع في مم   )10

تدریب وصقل الدارسین والفنیین الریاضیین وذلك من خالل تنظیم الدورات التدریبیة     )11

 واإلداریة بما یتماشى مع نشر المبادئ األساسیة للفكر األولمبي. 

 منع ورفض أي شكل من أشكال التمییز أو العنف الریاضي أو شغب المالعب.    )12

دولي لمكافحة المنشطات وذلك بالتأكید على أن سیاسات  تبني وتطبیق القانون ال   )13

وقوانین اللجنة األولمبیة البحرینیة لمكافحة المنشطات وعضویتھا ومتطلباتھا الحالیة 

ونتائج إجراءاتھا اإلداریة تتطابق وتلتزم بالقانون الدولي لمكافحة المنشطات وتحترم 

المدرجة في قانون مكافحة   جمیع مسئولیات وواجبات اللجان األولمبیة الوطنیة 

 المنشطات. 



 التعاون مع الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة في حدود ما یسمح بھ المیثاق األولمبي.    )14

العمل على مشاركة المرأة في المجال الریاضي بصورة عامة واألولمبي بصفة     )15

 خاصة. 

الریاضة وارتباطاتھا بقضایا  العمل على زیادة الوعي وتحمل المسئولیة في مجال    )16

 البیئة. 

 االلتزام بالمشاركة في المجاالت الریاضیة الھادفة لتعزیز السالم.   )17

 )22( مكرراً  -72-مادة 

 تتكون الموارد المالیة للجنة األولمبیة مما یلي:

 والریاضة.الدعم المالي المخصص لھا من قبل المجلس األعلى للشباب         -  أ      

ات التي یقرر مجلس اإلدارة قبولھـا بمـا یتوافق مع األنظمـة        -   ب      ات والھـب المنح واإلعـاـن

 والتشریعات المعمول بھا في مملكة البحرین.

ــات التي تـقدمـھا اللجـنة األولمبـیة اـلدولـیة واتـحاد اللـجان األولمبـیة        -   ج      ــصــ اـلدعم والمخصــ

 اآلسیوي أو أي ھیئة ریاضیة معترف بھا دولیاً.الوطنیة والمجلس األولمبي  

 اإلیرادات التي تتحصل مقابل الخدمات التي تقدمھا اللجنة.      -  د      

 )23( – 73 -مادة 

ــیة واألندیة أربع   تكون مدة مجلس إدارة اللجنة األولمبیة ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الریاضــ

أعضـاء مجالس إدارة ھذه الھیئات فیما عدا األندیة في أعقاب كل  سـنوات، على أن یجري انتخاب  

دورة أولمبیة، ســـواء أقیمت ھذه الدورة أو لم تقم، اشـــتركت فیھا المملكة أو لم تشـــترك، ویجري  

 انتخاب أعضاء مجالس إدارة األندیة الریاضیة قبل ذلك بسنة على األقل.

كام واإلجراءات المتعلقة بتشــكیل اللجنة  وتحدد بمقتضــى نظام أســاســي یصــدر لھذه الغایة األح

ــوـیة فیـھا وـتألیف مجلس إدارتـھا وعـقد اجتـماـعاتـھا   ــروط العضــ األولمبـیة وجمعیتـھا العمومـیة وشــ

وسائر أمورھا اإلداریة والمالیة والفنیة بما في ذلك البدل الذي تتقاضاه اللجنة مقابل الخدمات التي  

ء في المیـثاق األولمبي ویتم اعتـماده من قـبل الجمعـیة  تـقدمـھا. ویكون ـھذا النـظام متوافق مع ـما ـجا 

 العمومیة للجنة األولمبیة وبموافقة اللجنة األولمبیة الدولیة.

 
)22(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب   لسنة  50أضیفت  واألندیة   2010)  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة  
 .1989) لسنة 21بقانون رقم (

)23(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب   لسنة  50استُبدلت  واألندیة   2010)  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 
سات الخاصة الصادر بالمرسوم االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤس 

 .1989) لسنة 21بقانون رقم (



 )24( مكرراً  -73-مادة

ــئون العاملین فیھا تصــدر   ــئون اإلداریة والمالیة وش یكون للجنة األولمبیة الئحة خاصــة تنظم الش

 بقرار من رئیس اللجنة.  

  

  

 
)24(  ) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  لسنة  50أضیفت  واألندیة   2010)  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

االجتماعیة والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 
 .1989) لسنة 21قم (بقانون ر



 الرابعالباب 

 المؤسسة الخاصة

 -  74 -مادة 

 یكون تخصیص المال إلنشاء المؤسسة بسند رسمي. 

 ویعتبر السند دستور المؤسسة، ویجب أن یشتمل على البیانات اآلتیة:  

اســــم المؤسســــــة ومیدان نشاطھا ونطاق عملھا ومــركز أمنائھا، على أن یكون ھذا المركز      -  أ

 في البحرین.  

 الذي أنشئت المؤسسة لتحقیقھ.    الغرض   -ب  

 بیان لألموال المخصصة لھذا الغرض.       -ج  

نظام إدارة المؤـسـسة ـسواء كانت إدارتھا عن طریق مجلس أمناء أو عن طریق مدیــــــــــر      -د 

ــــــــــــة أو كلیھما. ـس ند على أن یتولى مجلس األمناء أو المدیر أو     المؤـس ویجوز أن ینص في الـس

كالھما إدارة أي نشــاط للمؤســســة بجانب إدارة أموال المؤســســة ذاتھا أو أن ینص على أن یعھد 

ــرافھـما أو  ـبإدارة ـھذ ــاط إلى غیر مجلس األمـناء أو الـمدیر على أن تكون اإلدارة تـحت إشــ ا النشــ

ــدر   ــند على أیة بیانات أخرى یصــ ــتمل الســ ــب األحوال، كما یجب أن یشــ ــراف أیھما حســ إشــ

 قرار من الوزیر المختص.    بتـعیینھا 

 - 75 -مادة 

 سجیلھا.  یجوز لمن أنشأ المؤسسة بسند أن یعدل عنھا بسند آخر إلى أن یتم ت

 - 76 -مادة 

ــة أنشطة خیریة أو صحیة أو تعلیمیة أو غیر ذلك داخل البحرین   ــ ــة الخاصــ ــ ــ إذا كان للمؤسس

ــطة من الجھات   ــل على الترخیص المقرر قانونا لتلك األنشـ ــجیلھا أن تحصـ فعلیھا قبل التقدم لتسـ

 المختصة وطبقا للقوانین واللوائح والقرارات المعمول بھا.  

المؤسـسـة الخاصـة في ھذه الحالة لكافة القوانین واللوائح والقرارات المعمول  وتخضـع أنشـطة  

 بھا في البحرین بشأن ھذه األنشطة.  

 -  77 -مادة 

ال تــثبــت الشخصیـــة المعنویــة للمؤسسة الخاصة إال إذا سجلت طبقا ألحكام ھذا القانون ونشر 

   ھذا التسجیل في الجریدة الرسمیة ومن تاریخ ھذا النشر.

 -  78 -مادة 

 یتــم تسجیـــل المؤسسة الخاصة بناء على طلب منشئھا أو مجلس أمنائھا أو أول مدیر لھا.  

 -  79 -مادة 



 تسرى على المؤسسة الخاصة كافة األحكام الواردة في ھذا القانون بشأن تسجیل الجمعیات.  

 -  80 -مادة 

لخاصــة ولھا الحق في الرقابة  للجھة اإلداریة المختصــة االعتراض على إنشــاء المؤســســات ا

 علیھا وتعدیل نظامھا بما یحقق الغرض من إنشائھا.  

 وینظم الوزیر المختص بقرار منھ أحوال االعتراض وأحكام الرقابة.  

 -  81 -مادة 

یتولى إدارة المؤســســة الخاصــة مدیرھا أو مجلس أمنائھا حســب األحوال وفقاً لســند إنشــائھا  

 لجھة اإلداریة المختصة على نظامھا من تعدیالت.  بمراعاة ما یمكن أن تدخلھ ا

 -  82 -مادة 

على مدیر المؤسـسـة أو مجلس أمنائھا موافاة الجھة اإلداریة المختصـة بمیزانیة المؤسـسـة 

تندات المؤیدة لھما وعلیھما أیضـا تقدیم أیة معلومات أو بیانات   ابھا الـسنوي مع المـس الخاصـة وحـس

 ة.  أو مستندات أخرى تطلبھا الوزار

 -  83 -مادة 

  ال یجــوز للمؤسسة الخاصـــة قبول الوصایا أو الھبات إال بإذن من الجھة اإلداریة المختصة.  

 -  84 -مادة 

للوزیر المختص أن یوقف عن العمل مجلس أمناء المؤســســة الخاصــة أو مدیرھا أو رئیس أو 

ــتین یوما من تاریخ الوقف من المحكمة   ــو في مجلس أمنائھا على أن یطلب في خالل سـ أي عضـ

 الكبرى المدنیة عزل من أوقفھ عن العمل وتعیین بدل عنھ، وذلك في األحوال اآلتیة:  

 حق من أوقف عن العمل في إدارة المؤسسة.    ثبوت إھمال في     -أ  

 عدم تنفیذ ما فرضھ علیھ القانون أو ما ورد في سند المؤسسة الذي أنشأھا.     -ب  

 ثبوت استعمال أموال المؤسسة فیما ال یتفق مع أغراضھا أو قصد منشئھا.     -ج  

 ثبوت ارتكابھ أي خطأ جسیم آخر.     -  د

 العام ومصلحة الدولة.    العتبارات األمن والنظام  -ھـ  

ة   ت لحین صـــــدور حكم المحكـم دیر مؤـق ذه الحـاالت تعیین ـم ویجوز للوزیر المختص في ـھ

الكبرى المدنیة بشــأن العزل والتعیین. ویكون للمدیر المؤقت صــالحیات مجلس األمناء أو المدیر  

 حسب األحوال.  

 -  85 -مادة 



لجھة اإلداریة المختصــة بالتصــرفات  على مدیر المؤســســة الخاصــة أو مجلس أمنائھا إبالغ ا

المالیة في أموال المؤســســة الخاصــة إذا زارت قیمة التصــرف على ثالثة آالف دینار في میعاد  

 أسبوع من تاریخ اعتزام المؤسسة الخاصة إصدار تصرفھا.  

وللجھة اإلداریة المختصــة االعتراض على ھذا التصــرف خالل أســبوع من تاریخ إبالغھا بھ  

تـصرف المزمع إـصداره مخالفا لـسند إنـشاء المؤـسـسة الخاـصة أو للقانون أو النظام العام  إذا كان ال

 أو اآلداب، ویترتب على االعتراض عدم نفاذ التصرف.  

ة   ام المحكـم ــرف أـم االعتراض على التصــ ویجوز لـكل ذي شـــــأن الطعن في قرار الوزارة ـب

 سسة الخاصة باالعتراض علیھ.  الكبرى المدنیــــــة خالل ستین یوما من تاریخ إبالغ المؤ

 وعلى المحكمة أن تقضى في الطعن بصفة مستعجلة.  

 -  86 -مادة 

) من   54، 53، 52، 51، 50، 49، 28، 20، 8تسرى على المؤسسة الخاصة أحكام المواد ( 

 ھذا القانون الواردة بشأن الجمعیات.  

ین وكانت جمیع أموالھا  ومع ذلك إذا حلت المؤســســة الخاصــة وكان نشــاطھا كلھ خارج البحر

ــفـیة إلى أـیة جـھة تراـھا في اـلداـخل أو الـخارج بـعد  ــدرـھا من الـخارج ـجاز تحوـیل ـناتج التصــ مصــ

 موافقة الجھة اإلداریة المختصة.  

 -  87 -مادة 

أ  ئ أو ینـش ات الخاصـة الواردة في ھذا القانون على ما أنـش ـس رى األحكام المتعلقة بالمؤـس ال تـس

 منھا بطریق الوقف.  

 -  88 - مادة

للجھة اإلداریة المختصة عن طریق صندوق خاص تـــنشؤه لھذا الغرض أن تقدم إعانات مالیة  

 للجمعیات والمؤسسات الخاصة.  

وتــــــــدرج فــــــــي میزانیة ھذا الصندوق االعتمادات التي تقررھا الدولة في ھذا الشأن وأیة  

ــلقاھا الجھة اإلداریة المختـصة   ــتـــ ــبات أو إعانات تـــ لھذا الغرض وقبلھا الوزیر  تبرعات أو ھـــ

 المختص.  

 ویصدر الوزیر المختص قراراً بتـنظیم ھذا الصندوق.  

 )25( مكرراً   –88 –مادة 

 
)25(  ) رقم  القانون  بموجب  لسنة  42أضیفت  االجتماعیة   2009)  واألندیة  الجمعیات  قانون  أحكام  بعض  بتعدیل 

والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 .1989) لسنة 21(



یجوز للمؤسسة الخاصة التحول إلى جمعیة، ویكون التحول بقرار من الوزیر المختص بعد استیفاء  

ال   بما  منھ،  قرار  بتحدیدھا  یصدر  التي  التحول  وإجراءات  تأسیس شروط  أحكام  مع  یتعارض 

 وتسجیل الجمعیات المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

وال یعتد بالتحول إال بعد قید القرار الصادر في ھذا الشأن ونظام الجمعیة في سجل قید الجمعیات  

 ونشر ھذا القرار وملخص نظام الجمعیة في الجریدة الرسمیة. 

للمؤس  لما  الجمعیة  التحول احتفاظ  التزامات ویترتب على  الخاصة من حقوق وما علیھا من  سة 

 سابقة على التّحول. 

 

  



 الباب الخامس 

 العقوبات

 -  89 -مادة 

یعاقــــب بالحبــــس مــــــدة ال تزیــــد على ستة أشھر وبغرامة ال تجاوز خمسمائة دینار أو بإحدى  

 ھاتین العقوبتین: 

القانون تقدیمھ أو إمسـاكھ یشـتمل   كل من حرر أو قدم أو أمسـك محررا أو سـجال یلزمھ ھذا   -  1

على بیانات كاذبة مع علمھ بذلك. وكل من تعمد إعطاء بیان مما ذكر لجھة غیر مختصــة أو تعمد 

 إخفاء بیان یلزمھ القانون بإثباتھ.  

كل من باـشر نـشاطا بجمعیة أو مؤـسـسة خاصـة أو ناٍد ثــــــقافي أو اجتماعي أو ھیئة خاصـة     -  2

والریاضـة قبل نشـر بیان تسـجیلھا في الجریدة الرسـمیة طبقا ألحكام ھذا    عاملة في میدان الشـباب

 القانون.  

كل من باشر نشاطا للجمعیة أو المؤسسة الخاصة والنادي الثـــــقافي أو االجتماعي أو الھیئة     -  3

الخاـصة العاملة في میدان الـشباب والریاـضة یجاوز الغرض الذي أنـشئت من أجلھ أو أنفق أموالھا  

 ال یحقق ھذا الغرض أو دخل بأموالھا في مضاربات مالیة.    فیما 

كل من سمح لغیر األعضاء المقیدة أسماؤھم في سجــــالت الجمعیة أو المؤسسة الخاصة أو     -  4

النادي الثـــقافي أو االجتماعــــــي أو الھیئة الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة باالشتراك  

 في مداوالتھا أو مداوالت الجمعیة العمومیة.  

ــقافي أو اجتماعي أو  كل من اـشترك في مواـصلة نـشاط جمع   -  5 یة أو مؤـسـسة خاـصة أو ناٍد ثـــ

ھیئة عاملة في میدان الـشباب والریاضـة أو تصـرف في أموالھا على أي وجھ بعد نـشر قرار الحل  

 في الجریدة الرسمیة ویعتبر العلم ثابتا في حق الكافة بنشر قرار الحل في الجریدة الرسمیة.  

ــودا   -  6 ــ ــادي  كل مــــن تصرف في أموال وموجــ ــ ــة أو النــ ــ ــة الخاصــ ــ ــة والمؤسســ ــ ت الجمعیــ

ــرار   ــ ــادر ق ــي أو الھیئة الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والصــ ــقافي أو االجتماعــ الث

 بحلھا على خالف ما یقضى بھ ھذا القانون.  

ــل من جمع تبرعات على خالف أحكام ھذا القانون ، ویجوز الحكم بمصادرة ما    -  7 ــــ جمع    كــ

 منھا لحساب الجھة اإلداریة المختصة ألنفاقھ في وجوه البر أو لصالح الریاضة حسب األحوال.  

ــر أو     -  8 ــناء أو المدی ــس األم ــس اإلدارة أو مجل ــاء مجل ــ ــ ــن أعضــ ــ ــ ــع م ــ ــ ــ ــن امتن ــ ــ ــ ــل م ك

الجمعیـــــــــة أو  الموظفیـــن عـــن المبـــادرة بتسلیــــــم األموال والمستـــندات والدفاتر المتعلقـــــــــة ب

ــدان  ــ ــة الخاصة العاملة في می ــ ــي أو الھیئ ــقافي أو االجتماعــ ــادي الث ــ ــ ــ ــة الخاصة أو الن ــ المؤسســ

الشباب والریاضة والتي تقرر إدماجھا في جمعیــــــــة أو ناٍد ثــــقافي أو اجتماعي أو ھیئة خاصة  



عیة أو المؤـسـسة الخاـصة  أخرى عاملة في میدان الـشباب والریاـضة، وذلك إلى المـسئولین في الجم

أو النادي الثـقافي أو االجتماعي أو الھیئة الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والتي تقرر  

إدماج الجھة األولى فیھا. وكذلك كل من امتـــــنع عن المبادرة إلى تـسلیم ھذه األموال والمـستندات  

ـــبة للجمعـیات أو  إلى الـمدیر المؤـقت أو مجلس األمـناء المؤـقت في ـحاـلة تعی ــواء ـبالنســ ـــــــــیـنھ ســ

المؤـسـسات الخاـصة أو النوادي الثـــــقافیـــــة أو االجتماعیة أو الھیئات الخاـصة العاملة في میدان 

 الشباب والریاضة.  

 )26( مكرراً  -89-مادة

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ســنة وبغرامة ال تتجاوز ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل  

سس أو نظم أو أدار جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو جماعة دون اتخاذ إجراءات تسجیلھا  من انشأ أو أ

ــیلة كانت أخباراً أو   ــر أو أذاع بأیة وسـ وفقاً ألحكام ھذا القانون، ویعاقب بذات العقوبة كل من نشـ

 معلومات أو بیانات عن تلك الكیانات.

 -  90 -مادة 

ــى أسبوعین وبغرامة ال تجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین  ــ ــ ــ ــدة ال تزید عل ــ ــ یعاقب بالحبس م

 ) من ھذا القانون.  72) من المادة (3، 2العقوبتین كل من خالف أحكام الفقـرتین (

المخالفة، كما یجوز للقاضي أن یحكم بغلق الھیئة    ویحــــكم دائمــــا بمصــــادرة األشیاء موضوع

 حل بحسب األحــوال.  أو الم

وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبـــة الحبـــس مدة ال تزید على شھر والغرامة التي ال تقل  

 عن خمسین دینارا أو إحدى ھاتین العقوبتین.  

 -  91 -مادة 

كل مخالفة أخرى لھذا القانون أو القرارات التي یصــــدرھا الوزیر المختص في شــــأنھ یعاقب  

 مرتكبھا بغرامة ال تجاوز خمسین دینارا.  

 -  92 -مادة 

ــق األحكام المتقدمة بتوقیع عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون   ــ ــل تطبی ال یخــ

 آخر.  

 -  93 -مادة 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الجمعیات واألندیة االجتماعیة   2010) لسنة  50المرسوم بقانون (أضیفت بموجب    )26(

والثقافیة والھیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والریاضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 .1989) لسنة 21(



ــنفیذ أي من أحكام ھذا القانون سـلطة ضـبط    یكون للموظفین الذین یندبھم الوزیر المختص لتــــ

الجرائم المشار إلیھـا وتحریر المحاضر الالزمة في ھذا الشأن وسؤال المخالفین وإحالة المحاضر  

 إلى االدعاء العام.  

 

  



 الباب السادس

 أحكام ختامیة

 -  94 -مادة 

ــرى أحكام ھذا القانون على الجمعیات واألندی ــة  تس ــقافیة والھیئات الخاص ة االجتماعیة والثـــــ

ــا   العاملة في میدان الشباب والریاضة القائمة وقت العمل بھذا القانون. ویجب علیھا تعدیل نظامھــ

وطلب تـسجیلھا بالتطبیق ألحكامھ خالل ـسنة من تاریخ العمل بھ وإال اعتبرت منحلة بحكم القانون  

 ویعین مصٍف لھا.  

 -  95 -مادة 

الجھة اإلداریة المختـصة إعادة تـسجیل الجمعیة أو النادي أو الھیئة الخاـصة العاملة  إذا رفـضت  

ــقدیمھا طلب تـسجیلھا تنفیذا   في میدان الـشباب والریاـضة في میعاد أقـصاه ـستة أـشھر من تاریخ تـــ

ــباب   ــة العاملة في میدان الشـ ــابقة، اعتبرت الجمعیة أو النادي أو الھیئة الخاصـ ألحكام المادة السـ

ریاضــة منحلة بحكم القانون ویعین مصــٍف لھا ویعتبر في حكم الرفض فوات المیعاد المشــار  وال

 إلیھ دون إتمام التسجیل أو إخطار مقدم الطلب برفضھ.  

 -  96 -مادة 

على كل جمعیة أو ناٍد أو ھیئة خاصـــة عاملة في میدان الشـــباب والریاضـــة أعید تســـجیلھا  

ــابقتین   ــجیلھ  بالتطبیق ألحكام المادتین السـ ــكیل مجلس إدارتھا وفقا لنظامھا المعاد تسـ أن تعید تشـ

 خالل ثالثة أشھر من تاریخ نشر التسجیل في الجریدة الرسمیة.  

ومع ذلك تسـتمر مجالس إدارة الجمعیات واألندیة والھیئات الخاصـة العاملة في میدان الشـباب  

ــنفیذیة   في مباشرة أعمالھا بصفة مؤقتة إلى  والریاضة القائمة وقت العمل بھذا القانون وھیئاتھا التـ

 أن یتم تشكیل المجالس والھیئات الجدیدة.  

 -  97 -مادة 

 ). 57، 56تسرى على أماكن اإلیواء القائمة وقت العمل بھذا القانون أحـكام المادتین (

ــار إلیھم في الـمادة   ـــخاص المشــ وعلى الجـھات التي تقوم وقت العـمل بـھذا الـقانون بإیواء األشــ

 ھ أن تـتـقدم خالل سنة من تاریخ العمل بھ بطلب الترخـیص لھا بممارسة ھذا العمل.  ) من56(
 



General -  عام

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
لجنة شؤون الشباب

المرفق السابع

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

الرابعدور االنعقاد العادي 
الخامسالفصل التشریعي 
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ƋƜŷ£�±ÃƄ°ƈƅ§� 
Ð� �ƓƊŕŝƅ§���ÀƁ±¼Ó�¯Ò�Ï×Ò�ÐÎÐÏÀ�ťƔ±ŕśŗ��Ñ�±ŗƈžÃƊ�ÐÎÐÏÀ��µÃŰŦŗ�©¯ŕŷ¥�ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§

�±Ɣ±Ƃś§ƅ�řƊŠƆƅƆřŬ§±¯ƅ§�Áƈ�¯Ɣ²ƈ� 
�

řƊŠƆƅ§�±Ɣ±Ƃś�ÀƄƅ�½ž±Ɗ�Á£�ŕƊ±ŬƔ�±ƁÃƈƅ§�³ƆŠƈƅ§�ƑƆŷ�ƌŲ±Ÿƅ�À²ƆƔ�ŕƈ�°ŕŦśƛ�¾ƅ°Ã��ƌƊōŮŗ��
�
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Ğ���Ü��Ï��ÐË¦��
�

ó �Ä¯ƒŽƈřƃ¦�´ŤƄƆƃ¦�
ó �Ɗřœƀż°ƆÂ��ŗƈŞƄƃ¦�°ƒ°ƀř�

Ï� ŕ·Ŧ�ƓƊÃƊŕƂƅ§�Å£±ƅ§Ã�ŶƔ±Ůśƅ§�řœƔƍ�©±Ƅ°ƈ�ƌŗ�ŕƂž±ƈ�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�µƊ���řƅŕţƙ§�¨ 
Ð� �ƌśŬƆŠ�Ɠž�¨§ÃƊƅ§�³ƆŠƈ�±§±ƁřŬƈŕŦƅ§��Å¯ŕŸƅ§�ÅÃƊŬƅ§�¯ŕƂŸƊƛ§�±Ã¯�ÁƈŶŗ§±ƅ§��³ƈŕŦƅ§�ƓŸƔ±Ůśƅ§�¿Űſƅ§�Áƈ

ťƔ±ŕśŗ�Ð��±ŗƈžÃƊÐÎÐÏÀ�ƈƅ§�ÁōŮŗ�řŬƆŠƅ§�ř·ŗŲƈ�Áƈ�¡²Š���řƊŠƆƅ�±Ɣ±Ƃśƅ§�©¯ŕŷ¥�ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅŕŗ�¹ÃŲÃ�
Ñ� �ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�řŬ§±¯ƅ�řƔÃƅÃƗ§�¡ŕ·ŷ¥�ÁōŮŗ�¨§ÃƊƅ§Ã�Ä±ÃŮƅ§�ƓŬƆŠƈ�±Ɣ²Ã�©¯ŕŸŬ�¨ŕ·Ŧ�
Ò� Ůƅ§�řƊŠƅ�Å£±œ�řƔƊÃƊŕƂƅ§Ã�řƔŸƔ±Ůśƅ§�ÁÃ�
Ó� �ƓƊÃƊŕƂƅ§�±ŕŮśŬƈƅ§�©¯ŕŸŬ�Å£±�
Ô� �řƔƊÃƊŕƂƅ§�«Ãţŗƅ§�ÀŬƁ�řŬ§±¯�
Õ� �řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƆƅ�ƑƆŷƗ§�³ƆŠƈƅ§� ±̄�
Ö� Ů�©±§²Ã�§Ì̄±œ�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�ÁÃ�
×� ±̄��řţŕƔŬƅ§Ã�©±ŕŠśƅ§Ã�řŷŕƊŰƅ§�©±§²Ã�

ÏÎ� �řƔƊƔ±ţŗƅ§�řƔŗƈƅÃƗ§�řƊŠƆƅ§� ±̄�
ÏÏ� �řƔƊƔ±ţŗƅ§�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ§� ±̄�
ÏÐ� �À¯Ƃƅ§�©±Ƅƅ�ƓƊƔ±ţŗƅ§�¯ŕţśƛ§� ±̄�
ÏÑ� �©±œŕ·ƅ§�©±Ƅƅ�ƓƊƔ±ţŗƅ§�¯ŕţśƛ§� ±̄�
ÏÒ� �řƆŬƅ§�¨ŕŸƅƗ�ƓƊƔ±ţŗƅ§�¯ŕţśƛ§� ±̄�
ÏÓ� �ÄÃƂƅ§�¨ŕŸƅƗ�ƓƊƔ±ţŗƅ§�¯ŕţśƛ§� ±̄�
ÏÔ� §�ÁƔ±ţŗƅ§�¼±Űƈ� ±̄�Å²Ƅ±ƈƅ�
ÏÕ� �ÁƔ±ţŗƅ§�řŷŕƊŰÃ�©±ŕŠś�řž±Ż� ±̄�
ÏÖ� �řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�řƔžŕƂŝƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ�Áƈ�řŦŬƊ

��ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗ�ÀÃŬ±ƈƅŕŗ�±¯ŕŰƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕŬŬ¤ƈƅ§ÃÐÏ�řƊŬƅ��Ï×Ö×�ƌśƜƔ¯ŸśÃ���
�
�



 

 
 

��À»Ɓ±ƅ§3�ª��¼Ó��¯4�2022 
�ťƔ±ŕśƅ§�ÏÑ�Ųƈ±Áŕ�1443»ƍ�

��½ž§Ãƈƅ§ÏÒ��¿Ɣ±ŗ£ÐÎÐÐÀ 
�

é¤ìÌà��² ØÛ�
×�·�ë¦×�å����°Ø×��Ü��¢×���ìÃæà×���à�Ø×��¦ë¦Ð��Õ¢ÄĞ��
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�

Ý�ì�×��² ØĞ��
ÀÂƈœƀƃ¦� Â̧°ŬƆ�¾Ů¢��©±ƁÃƈƅ§�řƈÃƄţƅ§�Áƈ�À¯Ƃƈ�
ŗƈŞƄƃ�ŗƃœšƗ¦�ţƒ°œř�Ô�±ƔŕƊƔ�ÐÎÐÏÀô�ŕŝƅ§�Å¯ŕŸƅ§�ÅÃƊŬƅ§�¯ŕƂŸƊƛ§�±Ã¯«ƅ�ô�³ƈŕŦƅ§�ƓŸƔ±Ůśƅ§�¿Űſƅ§� 

ŗŬſœƈƆƃ¦� œƌřƈ¦�ţƒ°œř�
�°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤�®Ŷŕ��ÑÏ�³±ŕƈ�ÐÎÐÐÀô��Ã¯±�¯ŕƂŸƊƛ§�ÅÃƊŬƅ§�Å¯ŕŸƅ§�Ŷŗ§±ƅ§�ô�¿Űſƅ§�ƓŸƔ±Ůśƅ§�³ƈŕŦƅ§� 

�µ°ŵ�©¦°Ɔ�®®ŵ
ŗŪƄŞƃ¦�ƏƄŵ� Â̧ŰÂƆƃ¦�

�Ï���³ƈŕŦƅ§�ƓŸƔ±Ůśƅ§�¿Űſƅ§�À�Ŷŗ§±ƅ§�Å¯ŕŸƅ§�ÅÃƊŬƅ§�¯ŕƂŸƊƛ§�±Ã¯�Áƈ�řŬƈŕŦƅ§�řƔ¯ŕƔśŷƛ§�řŬƆŠƅ§�¿ƜŦ
�ťƔ±ŕśŗ�©¯ƂŸƊƈƅ§Ð��±ŗƈžÃƊÐÎÐÏ�À�

©œŵœƆřŞƙ¦�®®ŵ�
�°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤�¾ŕſ��Ò���
�°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤�®Ŷŕ��Ò� 

ÀÂƆŰƆÂ�ŗƒƈŕ�
ÀÂƈœƀƃ¦� Â̧°ŬƆ�

���řŠŕŗƔ¯¯§Ãƈ�ªŬ���ªƊƈŲś�¿ƜŦ�Áƈ�řƄƆƈƈƅŕŗ�ƓŲŕƔ±ƅ§Ã�ƓŗŕŗŮƅ§�ÁƔŷŕ·Ƃƅ§�ÀƔ¸Ɗś�©¯ŕŷ¥�¶Ÿŗ�¿Ɣ¯Ÿś
ÀŕƄţ£��řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�řƔžŕƂŝƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ

ŰŕŦƅ§�ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ãř©¯Ɣ¯Š�Ä±Ŧ£�ÀŕƄţ£�řžŕŲ ǔ§Ã��� 



 

 
 

Ý�ì�×��² ØĞ��

ŗƆœŶƃ¦�¥®œŕƆƃ¦Â�²Ūƕ¦�

Ï� řƄƆƈƈƅŕŗ�ƓŲŕƔ±ƅ§Ã�ƓŗŕŗŮƅ§�ÁƔŷŕ·Ƃƅ§�ÀƔ¸Ɗś�©¯ŕŷ¥� 
Ð� ¸ƊśƔ¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈ�ÁƔƊƂśÃ�À��ŕƎŷŕŲÃ£�ÀƔ¸ƊśÃ��ƈśÃƔƔ�©±ÃŰŗ�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§�Áƈ�ŕƍ±ƔŻ�Áŷ�ŕƍ²

�Áŷ�ÃŲÃÃ�řƔƅŕŸž�±ŝƄ£�½ŗŕŬƅ§ 
Ñ� §�¿ƈŸƅ§�ƑƆŷ�¿ŕŗƁƙ§�©¯ŕƔ²�ƑƆŷ�¿ƈŸƅ§ƓŲŕƔ±ƅ§Ã�ƓŗŕŗŮƅ��ƌƔž�·§±ŦƊƛ§�Áƈ�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈśÃ� 
Ò� řƔŲŕƔ±ƅ§Ã� řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƆƅ� řƔžŕŲ¥�¿Ŧ¯�±¯ŕŰƈ�¯ŕŠƔ¥��ªŕƄ±Ů�¡ŕŮƊ¥� řƔƊŕƄƈŐŗ�ŕƈŬƅ§�¿ƜŦ�Áƈ

ŕƎƔž�řƔŲŕƔ±ƅ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ř·ŮƊƗ§�řƈ¯Ŧƅ�řƔ±ŕŠś� 
Ó� ªŕœƔƎƅ§�ƑƆŷ�řŗŕƁ±ƅ§�©¯ŕƔ²��ƍ�ÀŕƄţƗ�ŕƎƔƆŷ�ÁƔƈœŕƂƅ§Ã�ªŕœƔƎƅ§�¾Ɔś�À§±śţ§�ÁŕƈŲƅÁÃƊŕƂƅ§�§°� 
Ô� �ƑƆŷ�řƔžŕſŮƅ§Ã�řŗŕƁ±ƅ§�Áƈ�¹ÃƊ�¡ŕſŲ¥�¼¯Ǝŗ�©±§²Ãƅ§�Ä¯ƅ�ƓƊÃ±śƄƅ¥�¿ŠŬ�ÀƔ¸Ɗś¿ƈŷ�ªŕœƔƎƅ§��ÁŕƈŲÃ

Ÿƈ�ÁƔƆƈŕŸśƈƅ§�½ÃƂţŕƎ� 
Õ� ŕƈŬƅ§��ŕƎƈ¯Ƃś�Ɠśƅ§�ªŕƈ¯Ŧƅ§�¿ŗŕƂƈ�ÀÃŬ±ƅ§�¿ƔŰţśÃ�¶±ſŗ�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƆƅƅ���ŕƎŸƈ�ÁƔƆƈŕŸśƈƆ�

ŗƈŞƃ�Ä¢°�Ŭƃ¦ő�ÀÂ
ŗƒƈÂƈœƀƃ¦Â�ŗƒŶƒ°Ŭřƃ¦�

�řƈƜŬƅ§�řƔ±ÃśŬ¯ƅ§�

ŗŮƚŤ�
ŗƒƈŶƆƃ¦�©œƌŞƃ¦� ¦°¡�

ŗŕÂřƂƆƃ¦��©¦ œƀƄƃ¦����

�ƏƄŵƕ¦�²ƄŞƆƃ¦
ŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƄƃ�

¾ŕſ��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤��

¯ƔƔōś�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�«Ɣţ��³ƄŸś�ƌƈŕƄţ£�ƅ§�Ɠž�³ƆŠƈƅ§�ŕƎƈŷ¯Ɣ�Ɠśƅ§�ªŕƎŠÃś
�¨ŕŗŮƅ§� Á§¯Ɣƈ� Ɠž� řƆƈŕŸƅ§� ªŕœƔƎƅ§� ÁÃ¤Ůƅ� řƈ¸Ɗƈƅ§� řƔƊÃƊŕƂƅ§� ±·Ɨ§� «Ɣ¯ţś

řŲŕƔ±ƅ§Ã��

�§œŕŬƃ¦�ÀÂ£Ŭ� °̈¦±Â
ŗŰœƒ°ƃ¦Â�

¾Âƕ¦�®°ƃ¦��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤�¾ŕſ���
©±ŕŮƙ§��ƑƆŷ�ª£±·�Ɠśƅ§�ªƜƔ¯Ÿśƅ§Ã��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�¼§¯ƍ£�Ƒƅ¥ƅ§�ÁÃƊŕƂƓƅŕţƅ§��

Ƒƈœśƃ¦�®°ƃ¦��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤�¾ŕſ���
ś� Ã̄ŠÃ�À¯ŷ��©¯ŕƈƅ§�Áƈ�ƑƅÃƗ§�©±Ƃſƅ§�ÁƔŗ�¶±ŕŸÔÏ��řƅ¯ŗśŬƈƅ§��řƔƊŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ

ƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈƈ�Ŷƈ��ÁÃƊŕƂ��Áŕś¯ŕƈƅ§�ƌƔƆŷ�µƊś�ŕƈ�ƑŲśƂÒÑ� �ÓÖ�ÁÃƊŕƁ�Áƈ��
řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§��

 œƀƄƃ¦�ŗŮƚŤ��®Ŷŕ��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤��
Ï� �¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§�¼Ɣ±Ÿś�ƑƆŷ�¡ŕƂŗƙ§�ƑƆŷ�½ž§Ãśƅ§

�ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�µƊ�Ɠž�ª ±̄Ã�Ɠśƅ§�řŲŕƔ±ƅ§Ã 
Ð� ��¨®œƆƃ¦ÓÍ���ÁƈŲ�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©±Ƃſƅ§Ɔƃ¦ŗƒƈœśƃ¦�¨®œ��ÀśƔŬ��ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ

�©±§²Ãƅ§�¿ŗƁ�Áƈ�©¯ŕƈƆƅ�řƔœŕƎƊƅ§�řżƔŰƅ§�řŸŠ§±ƈ 



 

 
 

Ý�ì�×��² ØĞ��
Ñ� ��¨®œƆƃ¦ÓÎ���ÁƈŲ�Áƈŗƒƈœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��±¸Ɗƅ§�©¯ŕŷ¥�ÀśƔŬ��ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ

�©±§²Ãƅ§�¿ŗƁ�Áƈ�©¯ŕƈƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž 
Ò� ��̈ ®œƆƃ¦ÓÎ��¦Å°°ƂƆÎ���ÁƈŲ�Áƈŗśƃœśƃ¦�̈ ®œƆƃ¦��½ŕſśƛ§�Àś��ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ

ŷ�Ŷƈ��ƓƆƔŰſś�¿Ã¯Š�Ɠž��ŕƎśŕƈ¯Ŧ�ƑƆŷ�řŲÃ±ſƈƅ§�ÀÃŬ±Ɔƅ�©±§²Ãƅ§�řŸŠ§±ƈ�ƑƆ
�ŕƎƊƈ�¡ŕſŷƙ§�Ã£��ÀÃŬ±ƅ§�¶ƔſŦś�Ɠž�±Ɣ²ÃƆƅ�ŕƈŬƅ§�©ŕŷ§±ƈ 

Ó� ��¨®œƆƃ¦ÓÎ�� ¦Å°°ƂƆÏ���ÁƈŲ�Áƈŗśƃœśƃ¦� ¨®œƆƃ¦��ÀśƔŬ��ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ
� řŸŠ§±ƈ�Áƈ� «Ɣţ� �©±§²Ãƅ§� ¿ŗƁ� Áƈ�¶ƔſśŬƈ� ¿ƄŮŗ� ŕƎśŬ§± Ã̄� �©¯ŕƈƅ§� Ƌ°ƍ
�Ã±Ųƅ§�¯ŕƊ�Ã£�²Ƅ±ƈ�¿Ƅ�řƔƊ§²ƔƈÃ��řƈ§±żƅ§�źƆŗƈ�ÁƔŗ�řƔÃŬśƅ§�¹ÃŲÃƈ�řŬ§±¯�Å±

řſƅŕŦƈ�Ã£�řŗÃƂŷ�řƔ£�°ƔſƊś�Ɠž�¬±¯śƅ§�řƔƈƍ£�§Ǣ Ƅ¤ƈ��ƓŲŕƔ±� 
Ô� ��¨®œƆƃ¦ÓÎ�� ¦Å°°ƂƆÐ���ÁƈŲ�Áƈŗśƃœśƃ¦� ¨®œƆƃ¦��ÀśƔŬ��ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ

ƈ�ÀƔƁ�¯Ɣ¯ţś�À¯ŷÃ��ªŕſƅŕŦƈƅ§�řƔƈÃƈŸƅ�¾ƅ°Ã��©¯ŕƈƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�±¸Ɗƅ§�©¯ŕŷ¥�řƊƔŸ
�ªŕƈ§±żƆƅ 

Õ� ��̈ ®œƆƃ¦ÓÎ��¦Å°°ƂƆÑ���ÁƈŲ�Áƈŗśƃœśƃ¦�̈ ®œƆƃ¦��½ŕſśƛ§�Àś��ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ
�ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ�µƊƅ§�ƑƆŷ�¡ŕƂŗƙ§�ƑƆŷ�

�ŗŵœƈŮƃ¦� °̈¦±Â
ŗšœƒŪƃ¦Â� °̈œŞřƃ¦Â�

¾ŕſ��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤��

�½ŕſśƛ§�ŶƈÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±ŮƈŕţśƜƅ�¿Ŧ¯ƅ§�±¯ŕŰƈ�ŶƔÃƊś�Áƈ�½ƂţƔ�¼ÃŬ�ŕƈƅ���ª§¯
řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŸƈŠƈƅ§Ã�řƔ¯ƊƗ§Ã�Ã���ƓƆŸž�¿ƄŮŗ�¿ƈŸƅ§�Áƈ�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�

�ŗƒŕƆƃÂƕ¦�ŗƈŞƄƃ¦
ŗƒƈƒ°šŕƃ¦�

¾ŕſ��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤��

¯ƅ�ªŕƂƔƆŸś�řƔ£� Ã̄ŠÃ�À¯ŷřƊŠƆƅ§�Ä��ƑƆŷ��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�ŶƈŬ�ƌƊōŗ�ŢƔŲÃśƅ§�ÀƎŬƔ
řƔƊƔ±ţŗƅ§�řƔŲŕƔ±ƅ§�řƄ±ţƅ§�©±ƔŬƈ�Ɠž�řƔŷÃƊ�řƆƂƊ�½ƔƂţś�Ɠž��

ƃ¦�ŗƈŞƄƃ¦�ŗƒŕƆƃ¦°œŕ
ŗƒƈƒ°šŕƃ¦�

¾ŕſ��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤��

©±ŕŮƙ§�ŰƊƅ§�¶Ÿŗ� Ƒƅ¥µÃ�� Ɠž� © ±̄§Ãƅ§�řƔŷŕƈśŠƛ§� řƔ¯ƊƗ§Ã� ªŕƔŸƈŠƅ§� ÁÃƊŕƁ
�ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã� řŲŕƔ±ƅ§Ã� ¨ŕŗŮƅ§� Á§¯Ɣƈ� Ɠž� řƆƈŕŸƅ§� řŰŕŦƅ§� ªŕœƔƎƅ§Ã� řƔžŕƂŝƅ§Ã

řŰŕŦƅ§�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�ªŕŲŕƔ±ƅ§Ã�řƊŠƆƅŕŗ�řƂƆŸśƈƅ§Ã��řŲŕƔ±ƅ§�ÀƔ¸Ɗś�ÁÃƊŕƁÃ���
šřƙ¦Ƒƈƒ°šŕƃ¦�®œ�

¿®ƀƃ¦� °̈Ƃƃ�
¾ŕſ��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤��

�ªŕ¸ţƜƈ�µÃŰŦŗ��ÁƔś¯ŕƈƅ§ÔÏ��Æ§±±ħƈ�Ñ��Ã�ÔÏ��Æ§±±ħƈ�Ò���ÁƈŲ�ÁƔś ±̄§Ãƅ§
�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řŝƅŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�



 

 
 

Ý�ì�×��² ØĞ��

Ƒƈƒ°šŕƃ¦�®œšřƙ¦�
°̈őœ¶ƃ¦� °̈Ƃƃ�

¾ŕſ��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤��

�ª§¡§±Š¥ªƜƔ¯Ÿś��řžŕŲƈƅ§�Ã£�řƅ¯ŗśŬƈƅ§�¯§Ãƈƅ§�¶Ÿŗ�ƑƆŷƓśƕŕƄ��
Ï� Ų¥ƅ§�µƊ�Ƒƅ¥�©±ŕŗŷ�řžŕ��©¯ŕƈÓ×����ƑƅÃƗ§�©±Ƃſƅ§��
Ð� ƅ§�µƊ�¿Ɣ¯Ÿś��©¯ŕƈÔÏ���
Ñ� ©¯ŕƈƅ§�µƊ�Ƒƅ¥�©±ŕŗŷ�řžŕŲ¥��ÔÐ���
Ò� ¿Ɣ¯Ÿś�µƊ�©¯ŕƈƅ§��ÔÑ���
Ó� ¿Ɣ¯Ÿś�µÃŰƊ�¯§Ãƈƅ§��ÔÎ��Æ§±±ħƈ�����ÔÏ��Æ§±±ħƈ�Ï�����ÔÏ��Æ§±±ħƈ�Ð����

�ÔÏ��Æ§±±ħƈ�Ñ�����ÔÏ��Æ§±±ħƈ�Ò���

Ƒƈƒ°šŕƃ¦�®œšřƙ¦�
§œŶƃƕ�ŗƄŪƃ¦�

¾ŕſ��ŵ¤°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œ��

ªƜƔ¯Ÿś�ª§¡§±Š¥��ƓśƕŕƄ�řžŕŲƈƅ§�Ã£�řƅ¯ŗśŬƈƅ§�¯§Ãƈƅ§�¶Ÿŗ�ƑƆŷ�
Ï� ƅ§�µƊ�¿Ɣ¯Ÿś��©¯ŕƈÔÏ���
Ð� ©¯ŕƈƅ§�µƊ�Ɠž�©±ŕŗŷ�¿Ɣ¯Ÿś��ÔÐ���
Ñ� ¿Ɣ¯Ÿś�µƊ�©¯ŕƈƅ§��ÔÏ��Æ§±±ħƈ�Ð���

�Ƒƈƒ°šŕƃ¦�®œšřƙ¦
ÃÂƀƃ¦�§œŶƃƕ�

¾ŕſ��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤��

��©¯ŕƈƅ§�µƊ�ƌƊƈŲś�ŕƈ�ƑƆŷ�¯ŕţśƛ§�¸ſţśÔÏŗśŬƈƅ§���Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�řƅ¯
�řƔƆƈŸƅ§� ª§±ŗŦƅ§� ¨ŕŬśƄ§� Ŷƈ� ƑžŕƊśƔ� ¯¯ţƈƅ§� ±ƈŸƅ§� Á¥� «Ɣţ� �ÁÃƊŕƂƅ§� ¹Ã±Ůƈ

©±§¯ƙ§�³ƆŠƈ�řƔÃŲŷ�Ã£�řŬŕœ±ƅ�±ƈŸƅ§�§°ƍ�¨ţŕŰ�¿ƍ¤ś�Ɠśƅ§�řƈƄ§±śƈƅ§��
�Àƒ°šŕƃ¦�»°ŮƆ

Ä±Ƃ°Ɔƃ¦�
¾ŕſ��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤��

ƈƅ§�Áƈ�ƑƅÃƗ§�©±Ƃſƅ§�Ɠž�¡ŕŠ�ŕƈ�¿Ãţ�ªŕ¸ţƜƈ�řƔ£�¯ŠÃś�ƛ��©¯ŕÔÏ�ÁƈŲ�© ±̄§Ãƅ§��
ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��

�ŗŵœƈŮÂ� °̈œŞř�ŗż°Ź
Àƒ°šŕƃ¦�

¾ŕſ��°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤��

�À¯ŷƛ§��©¯ŕƈƅ§�§¯ŷ�ŕƈƔž��µŕŰśŦÔÏ��Æ§±±ħƈ�Ò���Áƈ�řŝƅŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�© ±̄§Ãƅ§
�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��ŕƎƔž� ±̄Ã�ŕƈ�Ŷƈ�řž±żƅ§�½ſśś�Ɠśƅ§Ã�

Â̧ŰÂƆƃ¦�¦°°ƀƆ�
˺� �¨œŕƊƅ§�©¯ŕŸŬƑŪœŕŶƃ¦�ƏŪƒŵ�®ƆšƆ��±Ƃƈ�ÆŕƔƆŰ£�Æ§± 
˻� �¨œŕƊƅ§�©¯ŕŸŬÄ°ƒŬŶƃ¦�®Ɔš¢�¿œŬƋ�°ÂřƂ®ƃ¦��ŕƔ·ŕƔśţ§�Æ§±±Ƃƈ�

ŗƈŞƄƃ¦�ŗƒŮÂř�

ÁƔ±Ųŕţƅ§�řƊŠƆƅ§�¡ŕŲŷ£�ŶƔƈŠ�řƂž§Ãƈ�ƜƔ¯Ÿś�¡§±Š¥�Ŷƈ��£¯ŗƈƅ§�«Ɣţ�Áƈ�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�ƑƆŷª��ƑƆŷ
�řƔśƕ§�¯§Ãƈƅ§�

Ï� ��©¯ŕƈÔÎ�ÁƈŲ�© ±̄§Ãƅ§�řƔƊŕŝƅ§�©±Ƃſƅ§��ŗƒƈœśƃ¦�¨®œƆƃ¦�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ� 
Ð� ƈ��©¯ŕÔÏ��© ±̄§Ãƅ§��ÁƈŲŗƒƈœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ 
Ñ� ��©¯ŕƈÔÐ���© ±̄§Ãƅ§�ÁƈŲŗƒƈœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ 



 

 
 

Ý�ì�×��² ØĞ��
Ò� ��©¯ŕƈÔÑ���© ±̄§Ãƅ§�ÁƈŲŗƒƈœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ 
Ó� ��©¯ŕƈÔÏ��Æ§±±Ƅƈ2�ÁƈŲ�© ±̄§Ãƅ§��ŗśƃœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ 
Ô� ��©¯ŕƈÔÏ��Æ§±±ƄƈÑŲ�© ±̄§Ãƅ§���Áƈŗśƃœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ 
Õ� ��©¯ŕƈÕÑ��Æ§±±ƄƈÏ���© ±̄§Ãƅ§�ÁƈŲŗŶŕ¦°ƃ¦�¨®œƆƃ¦��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�
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�±æ´Đ�Ý|°��Áå¦°Û��à¬×������ÚÏ¥�Ýæß�Ï�������ìÄÜě��Ýæß�Ï�Ù�Ô�{�¶Ä��Öë¢Ä��
��·�ë¦×�å����°×��Ý�¢ìÛ�÷��ØÛ�Ä×���³�ĝ�����ìğ�å��ìË�Ð�×�å��ìÃ�Ü��ó���ë¢ßï�å
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�ªƅŕţ£Ūƒő°�¾ƈƒ±�ĸ¦®ŕŵ�©ƈŕ�ŗƒ±Âż�¨®ƒŪƃ¦�ƑƃœŶƆƃ¦�ŗŕšœŮŗ��§¦Âƈƃ¦�²ƄŞƆ°̈ſÂƆƃ¦��Ƒƅ¥
¼��ÀƁ±�ŕƎŗŕ·Ŧ�Ɠž�řƊŠƆƅ§Ó�¯Ñ�ÏÎ×Î�ÐÎÐÏÀ�ťƔ±ŕśŗ��Ô�±ƔŕƊƔ�ÐÎÐÏÀ�±ÃƄ°ƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�

ƋƜŷ£¾ƅ°Ã����³ƆŠƈƅ§�Ƒƅ¥�ƌƊōŮŗ�±Ɣ±Ƃś�ÀƔ¯ƂśÃ�ƌśŬ§±¯ƅ��
�

�ťƔ±ŕśŗ�¹ÃŲÃƈƅ§�ÁōŮŗ�ŕƍ±Ɣ±Ƃś�řƊŠƆƅ§�ªŸž±�¯ƁÃÐÔ�¿Ɣ±ŗ£�ÐÎÐÏÀ�¨§ÃƊƅ§�³ƆŠƈ�Á£�ƛ¥��
Ɣ¯ŕƔśŷƛ§�ƌśŬƆŠ�Ɠž�±±Ɓ�±ƁÃƈƅ§�řřŬƈŕŦƅ§��Å¯ŕŸƅ§�ÅÃƊŬƅ§�¯ŕƂŸƊƛ§�±Ã¯�¿ƜŦŶŗ§±ƅ§��¿Űſƅ§�Áƈ

�ťƔ±ŕśŗ�©¯ƂŸƊƈƅ§�³ƈŕŦƅ§�ƓŸƔ±Ůśƅ§Ð�±ŗƈžÃƊ�ÐÎÐÏÀ�©¯ŕŷ¥��©¯ƈƅ�řƊŠƆƅ�±Ɣ±Ƃśƅ§ŷÃŗŬ£ÁƔ��Áƈ�¯Ɣ²ƈƅ
�řŬ§±¯ƅ§�

�

�§°ƍÁƈŲśƔÃ��ƋƜŷ£�ƌƔƅ¥�±ŕŮƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�©¯ŕŷ¥�ƓŲŕƔ±ƅ§Ã�ƓŗŕŗŮƅ§�ÁƔŷŕ·Ƃƅ§�ÀƔ¸Ɗś
řƄƆƈƈƅŕŗ�Áƈ�¾ƅ°Ã��ÀŕƄţ£�¶Ÿŗ�¿Ɣ¯Ÿś�¿ƜŦ��ªŕœƔƎƅ§Ã�řƔžŕƂŝƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ

řŰŕŦƅ§�ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§���řžŕŲ ǔ§Ã£©¯Ɣ¯Š�Ä±Ŧ£�ŕƈŕƄţ��
�«Ɣţ¼ƅōśƔ�ô�řŠŕŗƔ¯ƅ§�Áŷ�ÆƜŲž���¯§Ãƈ�ªŬ�Áƈ���Ɠśƕ§�ÃţƊƅ§�ƑƆŷ�¾ƅ°Ã�

�

Ï� ¦ƏƃÂƕ¦� ¨®œƆƃ� �ÁƈŲśś�ś�¿§¯ŗśŬ§�¼Ɣ±Ÿ��¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž� řƆƈŕŸƅ§� řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§
řŲŕƔ±ƅ§Ã����ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗ�ÀÃŬ±ƈƅ§�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�Ɠž� ±̄§Ãƅ§ÐÏ�řƊŬƅ��Ï×Ö×��±§¯ŰŐŗ
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�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�řƔžŕƂŝƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ
řŰŕŦƅ§�ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã�řŲŕƔ±ƅ§Ã� 

Ð� ŗƒƈœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��ƈŲśś�Á�¿§¯ŗśŬ§Ɠśƕ§�ƋŕƊ¯£��řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ�Áƈ
�řŰŕŦƅ§�ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈƅ§�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�řƔžŕƂŝƅ§Ã

��ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗ�ÀÃŬ±ƈƅŕŗ�±¯ŕŰƅ§ÐÏ�řƊŬƅ��Ï×Ö×� 
£��©±ŕŗŷ�Áƈ�ƓƊŕŝƅ§�¿Űſƅ§�Á§ÃƊŷ�Ɠž��řƔ¯ƊƗ§��řƈƆƄŗ��řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŸƈŠƈƅ§Ã�řƔ¯ƊƗ§��

«ƅŕŝƅ§�¨ŕŗƅ§� 
¨��¯§Ãƈƅ§���Ó×ƑƅÃƗ§�©±Ƃſƅ§�����ÔÎřƔƊŕŝƅ§�©±Ƃſƅ§�����ÔÏ���ÔÐ���ÃÔÑ���

�

Ñ� ŗśƃœśƃ¦� ¨®œƆƃ¦� �� ÁƈŲśś�� ÀŕƁ±ōŗ� ©¯Ɣ¯Š� ¯§Ãƈ� řžŕŲ¥ÔÎ��Ã� �Æ§±±ƄƈÔÏ�� Æ§±±ƄƈÏ���
�ÃÔÏ��Æ§±±ƄƈÐ�Ã��ÔÏ��§±±ƄƈÑ�Ã��ÔÏ��Æ§±±ƄƈÒ�Ƒƅ¥��ÁÃƊŕƂƅ§�ª§°��

 

Ò� �¨®œƆƃ¦¦ŗŶŕ¦°ƃ��ÁƈŲśś�¯Ɣ¯Š�ÁƔƆŰž�řžŕŲ¥�Áƈ�«ƅŕŝƅ§�¨ŕŗƅ§�Ƒƅ¥�ÁƔ�ƌƔƅ¥�±ŕŮƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§
ƋƜŷ£�Ɠśƕ§�ÃţƊƅ§�ƑƆŷ�¾ƅ°Ã�� 

£��Á§ÃƊŸŗ�«ƅŕŝƅ§�¿Űſƅ§��řƔŲŕƔ±ƅ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈ��¿ƈŮƔÃ��
��ÁƔś¯ŕƈƅ§ÔÓ��Æ§±±Ƅƈ��Ã���ÔÓ��Æ§±±ƄƈÏ�� 

¨���³¯ŕŬƅ§�¿Űſƅ§�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ§��Á§ÃƊŸŗ��ÁƔś¯ŕƈƅ§�¿ƈŮƔÃ��ÕÑ��Æ§±±Ƅƈ�Ï��Ã���ÕÑ�
�Æ§±±ƄƈÐ�� 

 

Ó� ŗŪƆœŤƃ¦�¨®œƆƃ¦��ªƊƈŲś�ÁÃƊŕƂƅ§�ÀŕƄţ£�Ŷƈ�¶±ŕŸśƔ�µƊ�¿Ƅ�¡ŕżƅŐŗ�ÆŕƈƄţ� 
 

Ô� œƆƃ¦®ŗŪ®œŪƃ¦�¨���řƔ°ƔſƊś�
��
�
�
�
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��óå{�Û�Ä×��ª«ï�å��¡��Ğ��
�

Ï� řƄƆƈƈƅŕŗ�ƓŲŕƔ±ƅ§Ã�ƓŗŕŗŮƅ§� ÁƔŷŕ·Ƃƅ§� ÀƔ¸Ɗś� ©¯ŕŷ¥�ªŕœƔƎƅ§�¼Ɣ±Ÿś� ©¯ŕŷ¥� ¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã� �
ŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§��Ƌ±ÃŰ�řžŕƄ�Ɠž�ƓŗŕŗŮƅ§�·ŕŮƊƅ§�řƔŕŷ±�¿ƈŮśƅ��řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕ

řƔƊ¯ŗƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§Ã�řƔžŕƂŝƅ§�ƓţŕƊƈƅ§�ƑśŮ�Ɠž�ƌŰƔŰŦś�±ŝƄ£�¿ƄŮŗÃ� 
Ð� ¸ƊśƔ¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈ�ÁƔƊƂśÃ�À��ŕƎŷŕŲÃ£�ÀƔ¸ƊśÃ��ƈśÃƔƔ�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§�Áƈ�ŕƍ±ƔŻ�Áŷ�ŕƍ²

�Áŷ�ÃŲÃÃ�řƔƅŕŸž�±ŝƄ£�©±ÃŰŗ�½ŗŕŬƅ§ 
Ñ� �©¯ŕƔ²�ƑƆŷ�¿ƈŸƅ§ƓŲŕƔ±ƅ§Ã�ƓŗŕŗŮƅ§�¿ƈŸƅ§�ƑƆŷ�¿ŕŗƁƙ§��ƌƔž�·§±ŦƊƛ§�Áƈ�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈśÃ�Áƈ��

�ƓƊÃƊŕƂƅ§�ÁŬƅŕŗ�¿Ã²Ɗƅ§�¿ƜŦ��řƔŗŕŗŮƅ§Ã�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƅ§�©±§¯¥�³ƅŕŠƈ�řƔÃŲŷÃ�řŬŕœ±Ã�³ƔŬōśƅ
�¿ŗŕƂƈ�Å¯ŕƈ�¿ŗŕƂƈ�ƑƆŷ�ªŕœƔƎƅ§�©±§¯¥�³ƅŕŠƈ�¡ŕŲŷ£Ã�³Ɣœ±�¿ÃŰţ�řţŕś¥�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°ƄÃ

�¿ƈŸƅ§�¾ƅ° 
Ò� ¸Ɗś�©¯ŕŷ¥�ªŕſƔ±Ÿś�¿ŕŦ¯ ǔ§Ã��ƓŲŕƔ±ƅ§�Å¯ŕƊƅ§�¼Ɣ±Ÿś�©¯ŕŷ¥�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã��ƓŲŕƔ±ƅ§�¹ŕ·Ƃƅ§�ÀƔ

�ªŕœƔƎƅ§Ã� ªŕŸƈŠƈƅŕƄ� �řƄƆƈƈƅŕŗ� ƓŲŕƔ±ƅ§� ·ŕŮƊƅ§� Ɠž� řƔ¯ƊƗ§� ¾±ŕŮś� Ä±Ŧ£� ªŕƊŕƔƄƅ� ©¯Ɣ¯Š
�Å±§¯ƙ§Ã�ƓƊſƅ§�ÀƎƆƈŸƅ�řƈ¸Ɗƈƅ§�ÀŕƄţƗ§�ÀƔ¸ƊśÃ��řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ§Ã�řƔŲŕƔ±ƅ§ 

Ó� Ɔƅ�řƔžŕŲ¥�¿Ŧ¯�±¯ŕŰƈ�̄ ŕŠƔ¥řƔŲŕƔ±ƅ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎ��ªŕƄ±Ů�¡ŕŮƊ¥�řƔƊŕƄƈŐŗ�ŕƈŬƅ§�¿ƜŦ�Áƈ
ŕƎƔž�řƔŲŕƔ±ƅ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ř·ŮƊƗ§�řƈ¯Ŧƅ�řƔ±ŕŠś� 

Ô� �©¯ŕƔ²�±ƍŕ¸ƈřŗŕƁ±ƅ§�©±§²Ãƅ§�ŕƍƛÃśś�Ɠśƅ§�ªŕœƔƎƅ§�ƑƆŷ���¿œŕŬÃƅ§�Áƈ�řŷÃƈŠƈ�¯ŕŠƔ¥�¿ƜŦ�Áƈ
��±Ɣŗ§¯śƅ§Ã�§°ƍ�ÀŕƄţƗ�ŕƎƔƆŷ�ÁƔƈœŕƂƅ§Ã�ªŕœƔƎƅ§�¾Ɔś�À§±śţ§�ÁŕƈŲƅÁÃƊŕƂƅ§� 

Õ� ©±§²Ãƅ§�Ä¯ƅ�ƓƊÃ±śƄƅ¥�¿ŠŬ�ÀƔ¸Ɗś�ªŕœƔƎƅ§�ŕƎƈ±ŗś�Ɠśƅ§� Ã̄ƂŸƅ§�řžŕƄ�ƌƔž�¯ƔƂś����¹ÃƊ�¡ŕſŲ¥�¼¯Ǝŗ
�ƑƆŷ�řƔžŕſŮƅ§Ã�řŗŕƁ±ƅ§�ÁƈƆƈŷŕƎ�Ŷƈ�ÁƔƆƈŕŸśƈƅ§�½ÃƂţ�ÁŕƈŲÃ�ªŕœƔƎƅ§�¾Ɔś� 

Ö� ŕƈŬƅ§��ŕƎƈ¯Ƃś�Ɠśƅ§�ªŕƈ¯Ŧƅ§�¿ŗŕƂƈ�ÀÃŬ±ƅ§�¿ƔŰţśÃ�¶±ſŗ�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƆƅƅ§�±ÃƎƈŠ�ÁƔƆƈŕŸśƈƅ
ƎŸƈŕ�¡±§²Ãƅ§�³ƆŠƈ�řƂž§Ãƈ�¯Ÿŗ�¾ƅ°Ã���

�
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��à�Ø×����4�¦�����ìß���
�

Ï� �Ɠž�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�řƊŠƆƅ§�ªŮƁŕƊ©œŵœƆřŞ¦�¨®ŵ�ƜŦ¿�°Â®�Ä®œŶƃ¦�ÄÂƈŪƃ¦�®œƀŶƈƙ¦��ªƃœśƃ¦
²ƆœŤƃ¦�ƑŶƒ°Ŭřƃ¦�¾ŮŽƃ¦�ÀƆ�Ɠśƕ§�ÃţƊƅ§�ƑƆŷ�¾ƅ°Ã�� 

 

© ¸œƆřŞƙ¦ ţƒ°œřƃ¦ 
°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤�¾ŕſ�

�Ä®œŶƃ¦�ÄÂƈŪƃ¦�®œƀŶƈƙ¦�°Â®ªƃœśƃ¦��
Ï�Ŷŗ§±ƅ§�ÐÐ��±Ɣ§±ŗžÐÎÐÏÀ�
Ð�³ƈŕŦƅ§�Ò��¿Ɣ±ŗ£ÐÎÐÏÀ�
Ñ�³¯ŕŬƅ§�ÏÏ��¿Ɣ±ŗ£ÐÎÐÏÀ�
Ò�ŶŗŕŬƅ§�ÏÖ��¿Ɣ±ŗ£ÐÎÐÏÀ�
Ó�Áƈŕŝƅ§�ÐÓ��¿Ɣ±ŗ£ÐÎÐÏÀ�

°ƒ°ƀřƃ¦�¨®œŵ¤�®Ŷŕ�
�Ä®œŶƃ¦�ÄÂƈŪƃ¦�®œƀŶƈƙ¦�°Â®Ŵŕ¦°ƃ¦��

Ô�«ƅŕŝƅ§�ÏÏ�±ŗƈžÃƊ�ÐÎÐÏÀ�
Õ�Ŷŗ§±ƅ§�ÏÕ�±ŗƈžÃƊ�ÐÎÐÏÀ�
Ö�³ƈŕŦƅ§�Ó�ƔŕƊƔ±�ÐÎÐÐÀ�
×�³¯ŕŬƅ§�ÐÑ��±Ɣ§±ŗžÐÎÐÐÀ�
ÏÎ�ŶŗŕŬƅ§�ÑÏ��³±ŕƈÐÎÐÐÀ�

 

Ð� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ŕÆƊƈŲśƈ�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�řƅŕţ¥�¨ŕ·Ŧ�ƑƆŷƌƊƈ�řŦŬƊ���Ã�©±Ƅ°ƈ�ŶƔ±Ůśƅ§�řœƔƍ
ƓƊÃƊŕƂƅ§�Å£±ƅ§Ã��

��¼ż°ƆÎ��
�

Ñ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� řƔ¯ŕƔśŷƛ§� ƌśŬƆŠ�Ɠž�±ƁÃƈƅ§�¨§ÃƊƅ§�³ƆŠƈ�±§±Ɓ�ƑƆŷřŬƈŕŦƅ§��±Ã¯�¿ƜŦ
§� ¯ŕƂŸƊƛ§� Å¯ŕŸƅ§� ÅÃƊŬƅŶŗ§±ƅ§�ťƔ±ŕśŗ� ©¯ƂŸƊƈƅ§� ³ƈŕŦƅ§� ƓŸƔ±Ůśƅ§� ¿Űſƅ§� Áƈ�
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Ð�±ŗƈžÃƊ�ÐÎÐÏÀ��©¯ƈƅ�řƊŠƆƅ�±Ɣ±Ƃśƅ§�©¯ŕŷ¥�ƑƆŷ�řƂž§ÃƈƅŕŗÁƔŷÃŗŬ£�řŬ§±¯ƅ§�Áƈ�¯Ɣ²ƈƅ�¡²ŠÃ��
�ƌśŮƁŕƊƈ�ÁōŮŗ�řŬƆŠƅ§�ř·ŗŲƈ�Áƈ�

��¼ż°ƆÏ��
�

Ò� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷ�©¯ŕŸŬ�̈ ŕ·Ŧ§¦Âƈƃ¦Â�Ã°ÂŬƃ¦�ƑŪƄŞƆ�ÀÂőŬ�°ƒ±Â��¡ŕ·ŷ¥�ÁōŮŗ�řƔÃƅÃƗ§
ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�řŬ§±¯ƅ��

��¼ż°ƆÐ��
 

Ó� ªŸƆ·§�ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷ�Å£±Ŭƃ¦�ŗƈŞƃőŗƒƈÂƈœƀƃ¦Â�ŗƒŶƒ°Ŭřƃ¦�ÀÂ��
��¼ż°ƆÑ��

�

Ô� �ªŮƁŕƊŗƈŞƄƃ¦�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��±ÃŲţŗ�¨®œŶŪ�°œŬřŪƆƃ¦�°ÂřƂ®ƃ¦�°œŬřŪƆƃ¦�Ɗ¶�ÀœŕŶŬ�®Ɔš¢
ÀœŞƄƃ¦�ÀÂ£Ŭƃ�ƑƈÂƈœƀƃ¦�©±Ƅ°ƈƅ§�ƑƆŷ�ªŸƆ·§�ŕƈƄ��ƌś¯ŕŸŬ�Áƈ�řƈ¯Ƃƈƅ§� 

��¼ż°ƆÒ��
�

Õ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷ�řŬ§±¯ŗƒƈÂƈœƀƃ¦�ªÂšŕƃ¦�¿Ūſ� 
�¼ż°Ɔ�Ó��

�

Ö� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� ±̄�ƑƆŷŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƄƃ�ƏƄŵƕ¦�²ƄŞƆƃ¦��� 
��¼ż°ƆÔ��

 

×� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��Ì̄±�ƑƆŷÅ�Ŭ� °̈¦±ÂőŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƃ¦�ÀÂ� 
��¼ż°ƆÕ��

�
ÏÎ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� ±̄�ƑƆŷŗšœƒŪƃ¦Â� °̈œŞřƃ¦Â�ŗŵœƈŮƃ¦� °̈¦±Â� 

��¼ż°ƆÖ��
 

ÏÏ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� ±̄�ƑƆŷŗƒƈƒ°šŕƃ¦�ŗƒŕƆƃÂƕ¦�ŗƈŞƄƃ¦� 
��¼ż°ƆÎÍ��

�
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ÏÐ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� ±̄�ƑƆŷŗƒƈƒ°šŕƃ¦�ŗƒŕƆƃ¦°œŕƃ¦�ŗƈŞƄƃ¦� 
��¼ż°ƆÎÎ��

�

ÏÑ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� ±̄�ƑƆŷ¿®ƀƃ¦� °̈Ƃƃ�Ƒƈƒ°šŕƃ¦�®œšřƙ¦� 
��¼ż°ƆÎÏ��

�

ÏÒ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� ±̄�ƑƆŷ°̈őœ¶ƃ¦� °̈Ƃƃ�Ƒƈƒ°šŕƃ¦�®œšřƙ¦� 
��¼ż°ƆÎÐ��

�

ÏÓ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� ±̄�ƑƆŷœšřƙ¦�Ƒƈƒ°šŕƃ¦�®§œŶƃƕ�ŗƄŪƃ¦� 
��¼ż°ƆÎÑ��

�

ÏÔ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� ±̄�ƑƆŷÃÂƀƃ¦�§œŶƃƕ�Ƒƈƒ°šŕƃ¦�®œšřƙ¦� 
��¼ż°ƆÎÒ��

 

ÏÕ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� ±̄�ƑƆŷÄ±Ƃ°Ɔƃ¦�Àƒ°šŕƃ¦�»°ŮƆ���ÁƈŲś�Å°ƅ§Ã�ªŕ¸ţƜƈ�řƔ£�¯ÃŠÃ�À¯ŷ
�Ä¯ƅƃ¦»°ŮƆ���©¯ŕƈƅ§�Áƈ�ƑƅÃƗ§�©±Ƃſƅ§�µÃŰŦŗÔÏ��řƅ¯ŗśŬƈƅ§��Áƈ�řƔƊŕŝƅ§� ©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ

�¹Ã±Ůƈƅ§�ÁÃƊŕƂ�
��¼ż°ƆÎÓ��

�

ÏÖ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� ±̄�ƑƆŷÀƒ°šŕƃ¦�ŗŵœƈŮÂ� °̈œŞř�ŗż°Ź� 
��¼ż°ƆÎÔ��

�

Ï×� �ªŗ·ŕŦŗƈŞƄƃ¦��¨§ÃƊƅ§�³ƆŠƈ�řŬƔœ±�ƓƅŕŸƈ�½Ɣ±·�Áŷ®ƒƃ¦� °̈Ƃƃ�Ƒƈƒ°šŕƃ¦�®œšřƙ¦��ťƔ±ŕśŗÏÑ�
�±ƔŕƊƔÐÎÐÏÀśŕƔœ±ƈ�ƑƆŷ�¿ÃŰţƆƅ�¾ƅ°Ã��ƌ��ťƔ±ŕśŗ�řƎŠƅ§�±ƔƄ°ś�Àś�ŕƈƄ��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�ÁōŮŗ

Õ��±Ɣ§±ŗžÐÎÐÏ�±Ɣ±Ƃśƅ§�§°ƍ�Ŷž±ŗ�ŕƍ±§±Ɓ�Ƒśţ� ±̄ƅ§�ÀƆśŬś�Àƅ�řƊŠƆƅ§�Á£�ƛ¥��À 
 

ÐÎ� �ªŗ·ŕŦŗƈŞƄƃ¦��¨§ÃƊƅ§�³ƆŠƈ�řŬƔœ±�ƓƅŕŸƈ�½Ɣ±·�ÁŷŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƃ¦�ÀÂőŬ� °̈¦±Â��ťƔ±ŕśŗ
ÐÐ�±ŗƈžÃƊ�ÐÎÐÏ�ƑƆŷ�¿ÃŰţƆƅ�¾ƅ°Ã��ÀªŕƊŕƔŗÃ�ªŕƈÃƆŸƈ��Àś�ŕƈƄ��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�ÁōŮŗ
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�ťƔ±ŕśŗ�řƎŠƅ§�±ƔƄ°śÐÏ�±ŗƈŬƔ¯�ÐÎÐÏ�ƛ¥��À�§°ƍ�Ŷž±ŗ�ŕƍ±§±Ɓ�Ƒśţ� ±̄ƅ§�ÀƆśŬś�Àƅ�řƊŠƆƅ§�Á£
�±Ɣ±Ƃśƅ§ 

�

ÐÏ� �ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷ�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�řƔžŕƂŝƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ
��ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗ�ÀÃŬ±ƈƅŕŗ�±¯ŕŰƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�ƓžÐÏ�řƊŬƅ��

Ï×Ö×�ƌśƜƔ¯ŸśÃ�� 
��¼ż°ƆÎÕ� 

�

ÐÐ� śƄƈ�±ŕśŦ§¨�řƊŠƆƅ§��§őœƈƃ¦� ¨®œŶŪƑŪœŕŶƃ¦�ƏŪƒŵ�®ƆšƆ�� �¹ÃŲÃƈƆƅ� ŕÆƔƆŰ£� §Æ±±Ƃƈ�¨®œŶŪÂ
�§őœƈƃ¦Ä°ƒŬŶƃ¦�®Ɔš¢�¿œŬƋ�°ÂřƂ®ƃ¦��ŕÆƔ·ŕƔśţ§�§Æ±±Ƃƈ�

�

�ìßæß�Ð×�å��ìÄë¦°�×��Ýå~°×���àě�é{¥��³ô�����×����
�

řƊŠƆƅ§�Å£±�ƑƎśƊ§��Ƒƅ¥�ŗƒ°ÂřŪ®ƃ¦�ŗƒšœƈƃ¦�ÀƆ�ÀÂƈœƀƃ¦� Â̧°ŬƆ�ŗƆƚŪ�
��¼ż°ƆÑ��

�

�Ä��¥��ô�¡¥��³�ìàÄĞ����äě��¡å��¦ë¦Ð�×���¡�Ã��Ö�Ï��
�

e� �·�ë¦×�å����°Ø×�èØÃï��ªØİ�� 
�

�ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷƅ§�Å°ƅ§Ã�� ±̄�ƌƔž�±ŕŮ£ƃ¦²ƄŞƆ��Ƒƅ¥ōśƅ�Ƌ¯ƔƔÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��ƌƔƅ¥�±ŕŮƈƅ§
�ŕƎƈŷ¯Ɣ�Ɠśƅ§�ªŕƎŠÃśƅ§�³ƄŸś�ƌƈŕƄţ£�Á¥�«Ɣţ��ƋƜŷ£řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƆƅ�ƑƆŷƗ§�³ƆŠƈƅ§��Ɠž

ŕƂƅ§�±·Ɨ§�«Ɣ¯ţśŮƅ�řƈ¸Ɗƈƅ§�řƔƊÃƊœ�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�ªŕœƔƎƅ§�ÁÃřŲŕƔ±ƅ§Ã���ŕƂžÃ
�řƔśƕ§�ªŕƔœ±ƈƆƅ�

�

£��ŕƎś±§¯¥� ƑƆŷ� ÁƔƈœŕƂƅ§Ã� řŲŕƔ±ƅ§Ã� ¨ŕŗŮƅ§� Ɠŷŕ·Ɓ� Ɠž� řƆƈŕŸƅ§� ªŕœƔƎƅ§� ª§±¯Ɓ� ²Ɣ²Ÿś��
�Ɠž� ŕƍ±Ã¯�½ƔƂţś�Áƈ� ŕƎƊƔƄƈśÃƓƊƔ±ţŗƅ§�¨ŕŗŮƅ§�ªŕƁŕ·�¨ŕŸƔśŬ§���¯ÃŸƔ� ŕƈƅ� ŕƎƎƔŠÃśÃ

�Ã�ƑƆŷÃ�ÀƎƔƆŷ�ŶſƊƅŕŗÀƎƊ·� 
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¨���ƑƆŷ�ÁƔ±¯ŕƂƅ§�ÁƔƔŲŕƔ±ƅ§�¿ŕ·ŗƗ§�řŷŕƊŰ�Ɠž�ŕƍ±Ã¯�¡§¯£�Áƈ�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƅ§�ÁƔƄƈś
Ɣƅŕŷ�řƄƆƈƈƅ§�ÀŬ§�Ŷž±�Ɠž�ÀƎŬś�Ɠśƅ§�ªƛÃ·ŗƅ§�½ƔƂţśŕ� 

 

¬���¯ŕŠƔ¥ŷŕ·Ƃƅ§�ÀƔ¸Ɗś�À¯Ŧś�řƔŸƔ±Ůś�ª§±ƔÃ·ś�Ã�ƓŗŕŗŮƅ§�ÁƔ��ƓŲŕƔ±ƅ§�ƑƆŷ�¿ƈŸƅ§�«Ɣţ�Áƈ
�ÀƔ¸Ɗśśƅ§�¿ƜŦ�Áƈ�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈ�ÁƔƊƂśÃŕƎŗ�¼Ɣ±Ÿ��ƈśÃ�ŕƎŷŕŲÃ£�ÀƔ¸ƊśÃƔƔ�Áŷ�ŕƍ²

řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§�Áƈ� ŕƍ±ƔŻ�Ƒƅ¥� řžŕŲ¥� ��ƓŗŕŗŮƅ§�¿ƈŸƅ§�ƑƆŷ�¿ŕŗƁƙ§� ©¯ŕƔ²�ƑƆŷ�¿ƈŸƅ§
ƓŲŕƔ±ƅ§Ã��ƌƔž�·§±ŦƊƛ§�Áƈ�¨ŕŗŮƅ§�řœž�ÁƔƄƈśÃ���¾ƅ°Ã�ƓƊÃƊŕƂƅ§�ÁŬƅŕŗ�¿Ã²Ɗƅ§�¿ƜŦ�Áƈ

ƅŕŠƈ� řƔÃŲŷÃ� řŬŕœ±Ã�³ƔŬōśƅ³�¥ƅ§� ©±§¯ƎřƔŗŕŗŮƅ§Ã� řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔ��ŕś¥� ¿ƜŦ�ÁƈÃ�řţ
¿ƈŸƅ§�¾ƅ°�¿ŗŕƂƈ�Å¯ŕƈ�¿ŗŕƂƈ�ƑƆŷ�ªŕœƔƎƅ§�©±§¯¥�³ƅŕŠƈ�¡ŕŲŷ£Ã�³Ɣœ±�¿ÃŰţ�¾ƅ°ƄÃ��

ƓŲŕƔ±ƅ§�Å¯ŕƊƅ§�¼Ɣ±Ÿś�©¯ŕŷ¥�¿ƜŦ�Áƈ���¾±ŕŮś�Ä±Ŧ£�ªŕƊŕƔƄƅ�©¯Ɣ¯Š�ªŕſƔ±Ÿś�¿ŕŦ¯ ǔ§Ã
��řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ§Ã�řŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�ªŕŸƈŠƈƅŕƄ�řƄƆƈƈƅŕŗ�ƓŲŕƔ±ƅ§�·ŕŮƊƅ§�Ɠž�řƔ¯ƊƗ§

ÀƔ¸ƊśÃ�Å±§¯ƙ§Ã�ƓƊſƅ§�ÀƎƆƈŸƅ�řƈ¸Ɗƈƅ§�ÀŕƄţƗ§� 
 

¯���¡ŕŮƊ¥�řƔƊŕƄƈŐŗ�ŕƈŬƅ§�¿ƜŦ�Áƈ�řƔŲŕƔ±ƅ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƆƅ�řƔžŕŲ¥�¿Ŧ¯�±¯ŕŰƈ�¯ŕŠƔ¥
ŕƎƔž�řƔŲŕƔ±ƅ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ř·ŮƊƗ§�řƈ¯Ŧƅ�řƔ±ŕŠś�ªŕƄ±Ů�ÆřŗƄ§Ãƈ���ƅ�°ƔſƊśƅ�řƈÃƄţƅ§�ªŕŸƆ·ś

Ɠƅŕƈƅ§�Á²§Ãśƅ§�şƈ§±ŗ� 
 

Â��ƛÃśś�Ɠśƅ§�řŗŕƁ±ƅ§�±ƍŕ¸ƈ�©¯ŕƔ²�Ƌ°ƍ�ƑƆŷ�řŰśŦƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƅ§�ŕƍªŕœƔƎƅ§� 
 

Ã���¿ŠŬ�¡ŕŮƊ¥¥ªŕœƔƎƅ§� ŕƎƈ±ŗś�Ɠśƅ§� ¯ÃƂŸƅ§�¿Ƅ�½ƔŝÃśƅ�ƓƊÃ±śƄƅ��ŗ�Áƈ�¹ÃƊ�¡ŕſŲ¥�¼¯Ǝ
ªŕœƔƎƅ§�¾Ɔś�Ŷƈ�ÁƔƆƈŕŸśƈƅ§�½ÃƂţ�ÁŕƈŲÃ�ŕƎƆƈŷ�ƑƆŷ�řƔžŕſŮƅ§Ã�řŗŕƁ±ƅ§� 

�

²��ŕƈŬ�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��ªŕƈ¯Ŧƅ§�¿ŗŕƂƈ�ÀÃŬ±ƅ§�¿ƔŰţśÃ�¶±ſŗ�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƆƅ�ŕƎƈ¯Ƃś�Ɠśƅ§
�±Ã�½ž§ÃśƔ�ŕƎŸƈ�ÁƔƆƈŕŸśƈƅ§�±ÃƎƈŠƅ�¤�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƆƅ�ƑƆŷƗ§�³ƆŠƈƆƅ�řƈŕŸƅ§�řƊŕƈƗ§�Ä�

��¼ż°ƆÔ��
�
�
�
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f� ¯��¥�§å��·�ë¦×�å����°×��Ýæ� 
�

{���Õåï��¡¦×� 
�

�ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷƅ§� ±̄¿ÃƗ§�Å°ƅ§Ã��ƌƔž�ª±ŕŮ£�¦°̈¦±Âƃ��Ƒƅ¥¼§¯ƍ£�¿ŝŕƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��
ƑƆŷ�ª£±·�Ɠśƅ§�ªƜƔ¯Ÿśƅ§Ã��ÀŕƄţ£�ªŕœƔƎƅ§Ã�řƔžŕƂŝƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ

�ÁÃƊŕƂŗ�ÀÃŬ±ƈƅŕŗ�±¯ŕŰƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§
��ÀƁ±ÐÏ�řƊŬƅ��Ï×Ö×�ŕƔƅŕţ�ƌŗ�¿ÃƈŸƈƅ§�Ɠśƕ§�ÃţƊƅ§�ƑƆŷ�¾ƅ°Ã���

�

ô Šƅ§�ªŕŬŕƔŬƅ§�¡ÃŲ�Ɠž�řƄƆƈƈƅŕŗ�ƓŗŕŗŮƅ§�¹ŕ·Ƃƅ§�ÀƔ¸Ɗś�©¯ŕŷ¥�³ƆŠƈƅ§�ŕƎƈŬ±�Ɠśƅ§�©¯Ɣ¯
�¿ŝƈƈ�řſƔƆŦ�¿¢�¯ƈţ�Áŗ�±ŰŕƊ�ťƔŮƅ§�ÃƈŬƅ§�¨ţŕŰ�řŬŕœ±ŗ�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƆƅ�ƑƆŷƗ§

ŮÃ�řƔƊŕŬƊƙ§�¿ŕƈŷƘƅ�¾Ɔƈƅ§�řƅƜŠœ�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§�¼Ɣ±Ÿś�©¯ŕŷ¥�¿ƜŦ�Áƈ�¨ŕŗŮƅ§�ÁÃ
�¯§±Ãƅ§� řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§ƏƃÂƕ¦� ¨®œƆƃœŕ��¿ƈŮƔƅ�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ

Ɣŕŷ±ŕƊƈƅ§�ƑśŮ�Ɠž� řƔŰŰŦś�±ŝƄ£� ©±ÃŰŗÃ� �ƌƅŕƄŮ£� řžŕƄ�Ɠž�ƓŗŕŗŮƅ§�·ŕŮƊƅ§� řţƓ�
��ƓŲŕƔ±ƅ§�·ŕŮƊƅŕŗ�ŕƎ·ŕŗś±§�·§±śŮ§�ÁÃ¯�řƔƊ¯ŗƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§Ã�řƔžŕƂŝƅ§�

 

ô �Ã�¿ƜŦ�Áƈ�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈ�¹ŕŲÃ£�ÁƔƊƂśÃ�ÀƔ¸Ɗśŗ�řƆƔſƄƅ§�řƔƊÃƊŕƂƅ§�³ŬƗ§�ŶŲ
��©¯ŕƈƅ§�Áƈ��£��©±Ƃſƅ§�Ɠž�ŕƎŗ�¼Ɣ±Ÿśƅ§ÔÓ��Æ§±±Ƅƈ���© ±̄§Ãƅ§ÁƈŲ�ŗŶŕ¦°ƃ¦�¨®œƆƃ¦��Áƈ�¹Ã±Ůƈ

�ÁÃƊŕƂƅ§��Å°�Áŷ�ÃŲÃÃ�řƔƅŕŸž�±ŝƄ£�©±ÃŰŗ�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§�Áƈ�ŕƍ±ƔŻ�Áŷ�ŕƍ²ƔƔƈśÃ
�¿ŗƁ�

 

ô ŗŕŗŮƅ§�¿ƈŸƅ§�Ɠž�·§±ŦƊƛ§Ã�¿ŕŗƁƙ§�ƑƆŷ�ƌŸƔŠŮśÃ�ƓƊƔ±ţŗƅ§�¨ŕŗŮƅ§�Àŕƈ£�¨§ÃŗƗ§�ŢśžƓ�
ƓŲŕƔ±ƅ§Ã¾ƅ°Ã���ƈƅ§�¨ŠÃƈŗ�ƓƊÃƊŕƂƅ§�ÁŬƅŕŗ�¿Ã²Ɗƅ§�¿ƜŦ�Áƈ��©¯ŕÔÏ���ÁƈŲ�© ±̄§Ãƅ§

ŗƒƈœśƃ¦� ¨®œƆƃ¦��Áƈ¿ŝŕƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�řƔÃŲŷÃ� řŬŕœ±Ã�³ƔŬōśŗ� ƌƅ�ŢƈŬś�Ɠśƅ§Ã� �
�¿ƜŦ�ÁƈÃ� �řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈÃ�řƔŲŕƔ±ƅ§� řƔ¯ƊƗ§� ©±§¯¥�³ƅŕŠƈ
�ÁÃƈÃƂƔ�ŕƈ�¡ŕƂƅ�Å¯ŕƈ�¿ŗŕƂƈ�ƑƆŷ�ªŕœƔƎƅ§�¾Ɔś�©±§¯¥�³ƅŕŠƈ�¡ŕŲŷ£Ã�³Ɣœ±�¿ÃŰţ�řţŕś¥

�Áƈ�ƌŗ�¿ƈŷ�
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ô �©¯ŕŷ¥ƓŲŕƔ±ƅ§�¹ŕ·Ƃƅ§�ÀƔ¸Ɗś����©¯ŕƈƅŕŗ�ƓŲŕƔ±ƅ§�Å¯ŕƊƅ§�¼Ɣ±Ÿś�©¯ŕŷ¥�¿ƜŦ�ÁƈÔÐ��
�ÁƈŲ�© ±̄§Ãƅ§ŗƒƈœśƃ¦�¨®œƆƃ¦�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ���¿ŝƈśƈƅ§�ƓŲŕƔ±ƅ§�¨ƊŕŠƅ§�ƑƆŷ�²ƔƄ±śƅ§Ã

�Ɠž��ª§²ŕŠƊƙ§�½ƔƂţśÃ�řƔ±ƔƍŕƈŠƅ§�¶Ã±Ÿƅ§Ã�ªŕŬžŕƊƈƅ§�¶ÃŦÃ�řƔŲŕƔ±ƅ§�½±ſƅ§�©±§¯¥
Ɣ¯Š�ªŕſƔ±Ÿś� ¿ŕŦ¯ ǔ§Ã�řƄƆƈƈƅŕŗ� ƓŲŕƔ±ƅ§� ·ŕŮƊƅ§� Ɠž� řƔ¯ƊƗ§�¾±ŕŮś�Ä±Ŧ£�ªŕƊŕƔƄƅ� ©¯

ƄřƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŸƈŠƈƅŕ��řƔŲŕƔ±ƅ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã���ÀŕƄţƘƅ�řŲƔ±Ÿƅ§�·Ã·Ŧƅ§�ŶŲÃÃ
�ÆŕŸƔƈŠ�Å±§¯ƙ§Ã�ƓƊſƅ§�ÀƎƆƈŸƅ�řƈ¸Ɗƈƅ§��¯§Ãƈƅ§�Ɠž�¾ƅ°Ã��ÔÐ��ÔÓ��Æ±±Ƅƈ��§ÔÓ��§Æ±±ƄƈÏ��

�ÁƈŲ�© ±̄§Ãƅ§ŗŶŕ¦°ƃ¦Â�ŗƒƈœśƃ¦�Àƒř®œƆƃ¦�Áƈ�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��
�

ô �řƔŰŦŮŗ�ƓŲŕƔ±ƅ§�¹ŕ·Ƃƅ§� ©±Ŭ£�Ƒƅ¥� řƔƊƔ±ţŗƅ§� řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§� řƊŠƆƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ� ÀŲ
Å±§¯ ǔ§Ã�Ɠƅŕƈ�¿ƜƂśŬ§Ã�řƆƂśŬƈ�řƔ±ŕŗśŷ§���Áƈ�¯ƊŬ�ƑƆŷ� ŕƎśŕŰŕŰśŦ§Ã� ŕƎƈŕƄţ£� À¸ƊÃ

Ɠŗƈƅ§±ŕŗƅ§�½ŕŝƔƈƅ§����ÁƔś¯ŕƈƅ§�Ɠž�¾ƅ°ÃÕÑ�� Æ§±±ƄƈÏÕÑ��� Æ§±±ƄƈÐ� �±̄§Ãƅ§ÁƔś��ÁƈŲ
¦°ƃ¦�¨®œƆƃ¦ŗŶŕ��ÁƈÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��

 

ô �řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§�©¯ŷŕŬƈ�¿ƜŦ�Áƈ�±¯ŕŰƈ�¯ŕŠƔ¥
�Ã£�ƓŲŕƔ±ƅ§Ã�ƓŗŕŗŮƅ§� ŕƎƆƈŷ�¼ƊśƄś�¯Ɓ�Ɠśƅ§�řƔ¯ŕƈƅ§�ªŕƔ¯ţśƅ§�řƎŠ§Ãƈƅ�řƔžŕŲ¥�¿Ŧ¯

±ŕƍ ²̄ƛ§Ã�À¯Ƃśƅ§�ÃţƊ�ŕƎś±ƔŬƈ�½ÃŸś�«Ɣţ���ÁƈŲś�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�ÁƈŲŗśƃœśƃ¦�¨®œƆƃ¦�
ŰƊŠ�ŕ�§¯Ɣ¯�ÀƁ±ŗ�ÔÏ��±±Ƅƈ�Æ§�Ò��Ɠž�¿ŝƈśƔ��¡ŕŮƊ ǔ§Ã�¾Ɯśƈ§�řƔƊŕƄƈŐŗ�ªŕœƔƎƅ§�¾Ɔśƅ�ŕƈŬƅ§

�±ŕƈŝśŬ§�Áƈ�ŕƎƊƄƈƔ�Å°ƅ§�±ƈƗ§��ŕƎƔž�řƔŲŕƔ±ƅ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ř·ŮƊƗ§�řƈ¯Ŧƅ�řƔ±ŕŠś�ªŕƄ±Ů
ŕƎśƔƈƊśÃ�ŕƎƅ§Ãƈ£���Ɠž�¾ƅ°Ã��ŕƎœŕŲŷƗ�ŕƎƔ ¤̄ś�Ɠśƅ§�ªŕƈ¯Ŧƅ§�ÄÃśŬƈ�ƑƆŷ�³ƄŸƊƔ�ŕƈƈ

Ɣ±§¯ƙ§�řƎŠƅ§�řŗŕƁ±�¡ÃŲ�ř�
 

ô ƊƈŲś�ª¯ŕƈƅ§ŕś��ÁÔÏ��±±Ƅƈ�Æ§�Ð����ÔÏ��±±Ƅƈ�Æ§�Ñ���ÁƈŲ�ÁƔś ±̄§Ãƅ§ŗśƃœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��Áƈ
ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��±Ɣŗ§¯śƅ§Ã�¿œŕŬÃƅ§�Áƈ�ŶŬÃ£�řŷÃƈŠƈ�¯ŕŠƔ¥�ŕƎƊōŮ�Áƈ�©¯Ɣ¯Š�ÆŕŰÃŰƊ

�§°ƍ�ÀŕƄţƗ�ŕƎƔƆŷ�ÁƔƈœŕƂƅ§Ã�ªŕœƔƎƅ§�¾Ɔś�À§±śţ§�ÁŕƈŲ�ŕƎƊōŮ�Áƈ�Ɠśƅ§�©¯Ɣ¯Šƅ§�řƔŗŕƁ±ƅ§
ÁÃƊŕƂƅ§�£ª§±§±Ƃƅ§� Ã�©±¯ŕŰƅ§��ƌƅ� §°ƔſƊś��Ɣƅŕţƅ§� ¿œŕŬÃƅ§� řƔ Ã̄¯ţƈƅ� §±¸Ɗ��¨ƊŕŠ� Áƈ� ř

ƅ�ŕƂƔƂţśÃ�±Ŧ¢�¨ƊŕŠ�Áƈ�řƅ§¯ŸƆ 
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ô ŕƎƈ±ŗś�Ɠśƅ§� Ã̄ƂŸƅ§Ã�ªŕœƔƎƅ§�¾Ɔś�¿ƈŷ�ƑƆŷ�řƔžŕſŮƅ§�Áƈ�¹ÃƊ�¡ŕſŲ¥���½ÃƂţ�ƑƆŷ�ŕ¸ŕſţÃ
řƅÃ¯ƅ§�ªŕŷŕ·Ɓ�Àƍ£�¯ţ£�Ŷƈ�ÁƔƆƈŕŸśƈƅ§���ÁƔƈŲś�Àś�¯ƂžÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��řƔ¯ƊƗ§�À²ƆƔ�ÆŕŰƊ

Ƅ§±ƈÃ�Ɠž� ŕƎƈ±ŗś�Ɠśƅ§� Ã̄ƂŸƅ§� řžŕƄ� ¯ƔƂŗ� řƔŲŕƔ±ƅ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²
řƔ±§¯ƙ§�řƎŠƅŕŗ�ƓƊÃ±śƄƅ¥�¿ŠŬ�©¯ŕƈƅ§�µƊŗ�¾ƅ°Ã���ÔÏ��±±Ƅƈ�Æ§�ÁƈŲ�© ±̄§Ãƅ§���¨®œƆƃ¦

ŗśƃœśƃ¦��ÁƈÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ� 
�

ô ��©¯ŕƈƅ§�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©±Ƃſƅ§�ª¡ŕŠÔÎ���ÁƈŲ�© ±̄§Ãƅ§ŗƒƈœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��Áƈ�ÃƊŕƂƅ§�¹Ã±ŮƈÁ�
¯ţ§Ãƅ§�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ±ƈ�Ã£�Å¯ŕƊƅ§�¡ŕŲŷ£�ÁƔŗ�řƅ§¯Ÿƅ§�¯ŷ§ÃƁ�¯ţ£�ƓŬ±śƅ���¿Ɣ²śƅÃ

�±±ŗƈ�ŕƎƅ�¯ŸƔ�Àƅ�řƁ±ſś§��řŗś±śƈƅ§�½ÃƂţƅ§�řžŕƄŗ�ŶśƈśƆƅ�±ƎŮ£�řśŬ�©¯ƈ�±Ã±ƈ�·§±śŮ§�ƓƍÃ
�ŢŮ±śƅ§�Ã£�¨ŕŦśƊƛ§�Ɠž�½ţƅŕƄ�řƔŗŕŗŮƅ§�Ã£�řƔŲŕƔ±ƅ§�řœƔƎƅ§�Ɠž�ƌƄ§±śŮ§�ƑƆŷ�

 

ô ��©¯ŕƈƅ§�«§¯ţśŬ§�ÀśÔÏ�ƈ�±±Ƅ�Æ§�Ï���ÁƈŲ�© ±̄§Ãƅ§Ãŗśƃœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��ÁƈÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�ŢƔśśƅ�
ƌśƂž§Ãƈ�¯ŸŗÃ�¡§±²Ãƅ§�³ƆŠƈ�řŗŕƁ±�ªţś�řƔ±§¯ƙ§�řƎŠƆƅ���ªŕƈ¯Ŧƅ§�¿ŗŕƂƈ�ÀÃŬ±�¿ƔŰţś

�řƅÃ¯ƅ§�ª§¯§±Ɣ¥�©¯ŕƔ²�Ɠž�¯ŷŕŬƔ�ŕƈƈ�ŕƎŸƈ�ÁƔƆƈŕŸśƈƅ§�±ÃƎƈŠƅ�ŕƎƈ¯Ƃś�Ɠśƅ§�
�

����êß��×��¡¦×� 
�

�ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷ�±ƅ§�¯ƓƊŕŝƅ§°ƅ§Ã���ƌƔž�ªōś±§�Åƃ¦� °̈¦±Â�ƌƊ£ŕŲ±ŕŸś�¯ŠÃƔ�ƛ��©±Ƃſƅ§�ÁƔŗ
�� ©¯ŕƈƅ§�Áƈ�ƑƅÃƗ§ÔÏ�Ɠśƅ§Ã� �ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§� ©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ� ŕƎƅ§¯ŗśŬ§� ¯§±ƈƅ§� �

�±Ůŷ�řƊƈŕŝƅ§�ÁŬ�źƆŗ�Áƈ�¿Ƅƅ�ŕƈŬƅ§�ªƊƈŲś©��řŬŕœ±�Ã£�řƔÃŲŸƅ�ŢŮ±śƔ�Á£�±ƈŸƅ§�Áƈ
��Áŕś¯ŕƈƅ§�ƌƔƆŷ�µƊś�ŕƈ�ƑŲśƂƈ�Ŷƈ��řƔŲŕƔ±ƅ§�řƔ¯ƊƗ§ÒÑ����ÓÖª§°�Áƈ����ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ

řƔ¯ƊƗ§Ã���¾ƅ°ÃřƔśƕ§�¨Ɗ§ÃŠƆƅ�ŕƂžÃ��
�

£��¥�� ©¯ŕƈƅ§�ÁÓÖ��ÁÃƊŕƂŗ� ÀÃŬ±ƈƅŕŗ� ±¯ŕŰƅ§� řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ�Áƈ� �ÐÏ�řƊŬƅ� �
Ï×Ö×�Á£�ƑƆŷ�ªŰƊ�¯Ɓ����§œŕŬƃ¦�À¦®ƒƆ�Ƒż�ŗƄƆœŶƃ¦�ŗŮœŤƃ¦�©œőƒƌƃ¦�ƏƄŵ�Ä°Ūř

��ÀƆ�®¦ÂƆƃ¦�¿œƂš¢�ŗŰœƒ°ƃ¦ÂÎ��Əƃ¤��ÒÑ¦¯Ƌ�ÀƆ���ŗƒƃœřƃ¦�¿œƂšƕ¦�¨œŵ¦°Ɔ�ŴƆ�ÀÂƈœƀƃ¦���
�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�ªŕœƔƎƅ§��«ƅŕŝƅ§�¨ŕŗƅ§�ÁƈŲ�©±ÃƄ°ƈƅ§�©¯ŕƈƅ§�ƓƆś�Ɠśƅ§�ÀŕƄţƗ§�Á£�Ƌ¯ŕſƈ�ŕƈ
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�¶±ŕŸśƔ�ŕƈƄţ�ªƊƈŲś�ŕƈ�§°¥�½Ɣŗ·śƅ§�Ɠž�řƔÃƅÃƗ§�ŕƎƅ�ÁÃƄś��řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ
�Ŷƈ�ƌśŕƔœ²Š�Ä¯ţ¥�Ɠž£��Áƈ�¯§Ãƈƅ§�µÃŰƊ�Áƈ�ÅÏ��Ƒƅ¥��ÓÒ��£�§°¥�Ã�ªƊƈŲśţ�ŕƈƄ

�Á£�ŕƍ¯ŕſƈ�Ɠśƅ§�řƔƊÃƊŕƂƅ§�©¯ŷŕƂƆƅ�ƛŕƈŷ ǔ§Ã�Àŝ�ÁƈÃ��ÀƔ¸Ɗśƅŕŗ�¯§Ãƈƅ§�¾Ɔś�ƌƅÃŕƊśś�Àƅ�§¯Ɣ¯Š
�ÌƊŬ�̄ §±ƈƅ§�ÀƄţƅ§�ÁŐž��ÀŕŸƅ§�̄ ƔƂƔ�µŕŦƅ§�ƓƊÃƊŕƂƅ§�ÁŬƅŕŗ�½ƆŸśƈƅ§�«ƅŕŝƅ§�̈ ŕŗƅ§�̄ §Ãƈ�ÁƈŲ�ƌ

ŗō��ÁÃƄƔ�ÁÏÖƆŸśś�Ä±Ŧ£�ÀŕƄţ£�Áƈ�Ƌ§¯ŷ�ŕƈŷ�½Ɣŗ·śƅ§�Ɠž�řƔÃƅÃƗ§�ƌƅ�ÁÃƄśŬ�řƊŬ���½
�Ã�ŕƈƔŬ��µÃŰƊƅ§�¾Ɔś�ŕƎŗ£��Áƈ�¯§Ãƈƅ§�µÃŰƊ�ÁÏ��Ƒƅ¥��ÓÒ�ªƁÃƅ§�ª§°�Ɠž�½ŗ·Ɗś��

�ªŕƎŠ�ƑƆŷ£�ÁƔ¯ŕƔƈ�Ɠž�¿ƈŸś�Ä±Ŧ£�¼ƜŦŗ�Ä±ŦÁ§¯Ɣƈ�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§.�
�

¨���ÆƊÃƊŕƁ�±ÃŰśƈƅ§�Áƈ�ƌƊ¥��©¯ŕƈƅŕŗ�ª ±̄Ã�ÀŕƄţ£�Áƈ�ƑƂŗś�ŕƈ�¿ŕƈŷ¥�ŕÒÑ�¯ÃŠÃ�¿¸�Ɠž��
��©¯ŕƈƅ§ÔÏ���¯§±ƈƅ§ŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�ŕƎƅ§¯ŗśŬ§ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řƔƊŕ�©¯ŕƈƅ§�µƊ�Á£�¾ƅ°��

�ÒÑƓƊÃƊŕƂƅ§�ÁŬƅ§�¯Ɣ¯ţśŗ�·Ƃž�½ƆŸśƔ�ƛ�����¿ŗƔ�¯ŷ§ÃƁ�ÁƈŲś£ŗ�¯Ɣſś�řƈŕƍ�Ä±Ŧō�ÁÃƄƔ�ƛ
�ÆƈÃ±ţƈ�ŢŮ±śƈƅ§�ÀƄţŗ�Ã£�¡ŕŲƂƅ§�ÀƄţŗ�¡§ÃŬ�řƔŬŕƔŬƅ§�Ã£�řƔƊ¯ƈƅ§�ƌƁÃƂţ�řŬ±ŕƈƈ�Áƈ�ŕ

�ÁÃƊŕƂƅ§�
�

¬���ÃƈŸƈƅ§�¯ŷ§ÃƂƅ§�řŗƄ§Ãƈƅ�©¯ŕƈƅ§�Ƌ°ƍ�¿Ɣ¯Ÿś�řƔƈƍ£�ÀŻ±Ůŗ�ŕƔƈƅŕŷ�ŕƎŗ�¿ō�řƔÃŲŷ�Ã£�řŬŕœ±�Á
�Ëªōś�Àƅ�ŕƎƊŐž��řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƅ§�©±§¯¥�³ƅŕŠƈ��řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ�ƑƆŷ�¯Ɣ¯Š�ÀƄţŗ

�¡ŕŲŷ£�ÁƔŗ�řƔƊÃƊŕƂƅ§�²Ƅ§±ƈƅ§�ÁƔŗ�©§ÃŕŬƈÃ�¯ŷ§ÃƂƆƅ�·ŗŲ�Áƈ�ŕƎśŕƔ·�ÁƔŗ�ƌśƆƈţ�ŕƈ�±¯Ƃŗ
�ÆƂžÃ�ªŕƄ±Ů�¿ƄŮ�Ɠž�ŕƎŬƔŬōś�ÀśƔ�Ɠśƅ§�řƔ¯ƊƗ§�©±§¯¥�³ƅŕŠƈ�ÃƊŕƂƅ�ŕ��řƔ±ŕŠśƅ§�ªŕƄ±Ůƅ§�Á

�µƊƅ�ŕƂžÃ�²œŕŠƅ§�Áƈ�ƌƊ£�¾ƅ°��řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƂƅ�ŕƂžÃ�³Ŭ¤ś�Ɠśƅ§�řƔ¯ƊƗ§�ÁƔŗÃ
��©¯ŕƈƅ§ÏÎ��źƆŗ�Áƈ�©±ŕŠśƅ§�¿Ã§²Ɣ�Á£�©±ŕŠśƅ§�ÁÃƊŕƁ�Áƈ��ÏÖřƊŬ�����řƔƆƍƗŕŗ�ŶśƈśƔ�«Ɣţ
řƔ±ŕŠśƅ§���ŕƎś±§¯¥�³ƅŕŠƈ�řŬŕœ±�ƑƅÃśƔ�Á£�Àŝ�Áƈ�ƌƅÃ�

��¼ż°ƆÕ��
�
�
�
�
�
�
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g� ×���¥�§å���ì¬×�å��¥���×�å��Ã�à´� 
�

�ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷ�±ƅ§�ƌƔž�ªōś±§�Å°ƅ§Ã��¯ƃ¦°̈¦±Â�ŕƎƁŕſś§��ÁÃƈŲƈ�Ŷƈ¿ŝŕƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��
�Áƈ�½ƂţƔ�¼ÃŬ�ŕƈƅƅ§ªŕƔŕż�řƔśƕ§��

£��řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŸƈŠƈƅ§Ã�řƔ¯ƊƗ§Ã�ª§¯ŕţśƜƅ�¿Ŧ¯ƅ§�±¯ŕŰƈ�ŶƔÃƊś� 
¨��ƅ§�ÁŬƅŕŗ�¿Ã²Ɗƅ§�½Ɣ±·�Áŷ�ƓƆŸž�¿ƄŮŗ�¿ƈŸƅ§�Áƈ�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�řŬŕœ±Ã�³ƔŬōśƅ�ƓƊÃƊŕƂ

�řƔŗŕŗŮƅ§Ã�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƅ§�©±§¯¥�³ƅŕŠƈ�řƔÃŲŷÃ�
��¼ż°ƆÖ��

 

h� �ìàë¦��×���ì�Ğåï���à�Ø×�� 
�

�ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷ�±ƅ§��¯�řƄ±ŕŗƈ�ÁƈŲś�Å°ƅ§Ãƃ¦ŗƈŞƄ��ŗƒŕƆƃÂƕ¦Ŭ�«Ɣţ��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈƅ�ÀƎŬƔ
řƔƊƔ±ţŗƅ§�řƔŲŕƔ±ƅ§�řƄ±ţƅ§�©±ƔŬƈ�Ɠž�řƔŷÃƊ�řƆƂƊ�½ƔƂţś�Ɠž�Ŷƈ��ŠÃ�À¯ŷ�ŕƎƔ¯ƅ�ªŕƂƔƆŸś�řƔ£� Ã̄

ƌƊōŮŗ��
��¼ż°ƆÎÍ��

i� �ìàë¦��×���ì�Ğ�¥��×���à�Ø×�� 
�

�ƑƆŷ�řƊŠƆƅ§�ªŸƆ·§�±ƅ§�Å°ƅ§Ã��¯�ÁƈŲś�©±ŕŮ¥ƃ¦ŗƈŞƄ��ŗƒŕƆƃ¦°œŕƃ¦Ɠśƕ§�Ƒƅ¥��
�

¢���À¦®ƒƆ� Ƒż� ŗƄƆœŶƃ¦� ŗŮœŤƃ¦� ©œőƒƌƃ¦Â� ŗƒżœƀśƃ¦Â� ŗƒŵœƆřŞƙ¦� ŗƒ®ƈƕ¦Â� ©œƒŶƆŞƃ¦� ÀÂƈœſ
ŗŮœŤƃ¦�©œŪŪ£Ɔƃ¦Â�ŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƃ¦�� 

ó ®œƆ¨��Î���
x řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ�µŕŦ�¿Űž� Ã̄ŠÃ.�
x ƓƆƄÃ�±Ůŕŗƈ�¿ƄŮŗ�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ�řŸŗŕś�řƔƅŕśƅ§�ªŕƎŠƅ§�ÁÃƄś�Á£:�

� ƛ§řƁŕŷƙ§�ÅÃ°�řŲŕƔ±ƅ�ƓƊƔ±ţŗƅ§�¯ŕţś.�
� ƛ§�¯ŕţśÀŰƆƅ�ƓƊƔ±ţŗƅ§�ƓŲŕƔ±ƅ§.�
� µŕŦƅ§�¯ŕƔŗƈƅÃƗ§.��
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� ŮƊƔ�ÁŕƔƄ�Å£�ōƅ§±ŕŗƅ§�řŲŕƔ±ƅ§�ªţś�¬±¯Ɗś�řŲŕƔ±�Ã£�·ŕŮƊ�³±ŕƈƔ�ƜŗƂśŬƈřƔŗƈ.�
x řƔƊƔ±ţŗƅ§�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ�řŸŗŕś�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�ªŕŲŕƔ±ƅ§�ŶƔƈŠ�ÁÃƄś�Á£.�
x řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ�řŸŗŕś�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�±ƔŻ�ÁƔƁŕŸƈƅ§�ªŕŲŕƔ±�ŶƔƈŠ�ÁÃƄś�Á£� 
x Ŭƈ�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ§�ÁÃƄś�̄ ŕţś§�Å£�Ɠž�³±ŕƈś�ÁƔƁŕŸƈƆƅ�Ã£�řƔŗƈƅ§±ŕŗ�řŲŕƔ±�Å£œ�řƅÃ

řŲŕƔ±ƅ§�Ƌ°ƍ�Áŷ.�
x §�±ÃśŬ¯ƅ§�řžŕŲ¥�¯ŷ§ÃƂƅ§Ã�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�¨ŕŸƅƘƅ�řƔŬŕŬƗ§�¦¯ŕŗƈƆƅ�řƊÃ¯ƈƄ��Ɠŗƈƅ§±ŕŗƅ

řƔƅÃ¯ƅ§�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ§�ŕƍŕƊŗśś�Ɠśƅ§�Ţœ§ÃƆƅ§Ã.�
x �±�±ƔŻÃ�řƔƈÃƄţ�±ƔŻ�řƔƅÃ¯�řƎŠ��řƔƅÃ¯ƅ§�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ§�¼Ɣ±Ÿś�řžŕŲ¥ŗ�ŕƍ±Ƃƈ�řƔţ

Ŭƈƅ§�¯ŸśÃ��ŕƔƊŕƈƅōŗ�ÁÃŗ�řƊƔ¯ƈœ§�©¯ŕƔƁÃ�¯ŕƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�²Ɣ²Ÿś�Áŷ�řƅÃ�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƄ±ţƅ
ÀƅŕŸƅ§�Ɠž.�

x ƛ§�řžŕŲ¥ś�řŲŕƔ±�©±§¯Őŗ�ÀÃƂś�řƔƈÃƄţ�±ƔŻ�řƔƅÃ¯�ªŕƎŠ��řƔƅÃ¯ƅ§�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�ª§¯ŕţ
�Ţœ§ÃƆƅ§Ã�¯ŷ§ÃƂƅ§�ŶŲÃ�ƑƅÃśśÃ��ƓƈƅŕŸƅ§�ÄÃśŬƈƅ§�ƑƆŷ�©¯¯ţƈ�ÁƔƁŕŸƈƆƅ�ªŕŲŕƔ±�Ã£

�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řŲŕƔ±ƅ§�Ƌ°ƍ�řƍ§²Ɗ�²²Ÿś�Ɠśƅ§£ÁƔƁŕŸƈƅ§�řŲŕƔ±�Ã.�
ó ��¨®œƆÑ����

x �řžŕŲ¥�������Ɠŗƈƅ§±ŕŗƅ§Ã�ƓŗƈƅÃƗ§�½ŕŝƔƈƅ§�Ŷƈ�řƂſśƈ�řƔŬŕŬƗ§�À¸Ɗƅ§�ÁÃƄś�Á£�¨ŠƔÃ
Ɨ§�À¸Ɗƅ§Ã�¿ŕţƅ§�̈ Ŭţ�řƔƅÃ¯ƅ§�±ƔƔŕŸƈƅ§Ã�řƔƊŸƈƅ§�řƔƅÃ¯ƅ§Ã�řƔŲŕƔ±ƅ§�ª§¯ŕţśƜƅ�řƔŬŕŬ

řƆŰƅ§�ª§°.��
�

§��ŗŰœƒ°ƃ¦�¿ƒ·ƈř�ÀÂƈœſ��
ó ¨®œƆ �ÎÑ���

x ƙ§Ã�ÁÃƔŲŕƔ±ƅ§�¯ŸƔƓśƅ§�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŝŸŗƅ§�Ɠž�ÁÃƄ±ŕŮƈƅ§�ÁÃƔ±§¯��Ɠž�řƅÃ¯ƅ§�¿ŝƈś
řƔƈƅŕŸƅ§Ã�¿ŕţƅ§�¨Ŭţ�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§Ã�řƔŗƈƅÃƗ§�ªƛÃ·ŗƅ§Ã�ª§±Ã¯ƅ§.... 

�
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ó ��¨®œƆÎÕ����
x �ªŕƊƍ§±ƈ�Å£�Ɠž�¿ÃŦ¯ƅ§�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƆƅ�²ÃŠƔ�ƛ�ŕƈƄ£�ªŕŗ±ŕŲƈ�Ã£�Ŷœ§ Ã̄�Ã

¯ƈŷ�ÀŕƔƂƅ§�Ã£�řƔƅŕƈ§��©±ŕŬŦ�ŕƎƊŷ�şśƊś�ªŕž±Űś�Åōŗ£�Ã£ŕƎƅ�řƔƅŕƈ�±§±Ų.�
ó ��¨®œƆÐÑ���

x ƛ§�ƑƆŷ�ÁƔŸśƔ�Ã£� řƔŗƈƅÃƗ§� řƊŠƆƅ§� řƂž§Ãƈ�ƑƆŷ�¿ÃŰţƅ§�ƓƊ·Ãƅ§�ƓŲŕƔ±ƅ§� ¯ŕţś
����¿ŕţƅ§�¨Ŭţ�řƔƊƔ±ţŗƅ§�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�

��¼ż°ƆÎÎ��
 

j� Ù¢Ð×���¦Ô×�êàë¦��×��¡�ēó�� 
�

�ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷ�±ƅ§�Å°ƅ§Ã��¯ªŕƔœ±ƈ�ÁƈŲś��ƙ¦®œšř��řƔśƕ§�
�

£����¨®œƆƃ¦�©ƈƆŰřÓÎ��¦°°ƂƆÐ���ŗśƃœśƃ¦�¨®œƆƃ¦�ÀƆŰ�¨®°¦Âƃ¦� Â̧°ŬƆ�ÀƆ�œƆƂš�ÀÂƈœƀƃ¦
�²ƒő°�ƏƄŵ� ŗƒ°¦®Ɨ¦�©œƆ¦°źƃ¦�µ°ż� ŗƒšƚŮ�ŗŮřŤƆƃ¦� ŗƒ°¦®Ɨ¦� ŗőƒƌƃ¦�  œ¶ŵ¤� Ɖ®œŽƆ
�¿ƌƈƆ� °̈®œŮƃ¦�©œż°Ůřƃ¦�Àŵ�½ƃ¯Â��ŗƒŰœƒ°ƃ¦�©œőƒƌƃ¦Â�ŗƒ®ƈƕ¦�©¦°¦®¤�²ƃœŞƆ� œŰŵ¢Â

Ɗƃ�¦¯ƒŽƈř� °̈®œŮƃ¦�©¦°¦°ƀƃ¦�Â¢�ÀÂƈœƀƄƃ�ŗŽƃœŤƆƃœŕ��Ɔŷ�ªŕƈ§±żƅ§�¶±ž�Á£�¯ŕţśƛ§�Ä±ƔÃƑ�
§�«Ɣţ��řŗÃƂŸƅ§�řƔŰŦŮ�£¯ŗƈƅ�ŕſƅŕŦƈ�¯ŸƔ� ±̄§Ãƅ§�ÃţƊƅ¥�řœƔƎƅ§�ŕƎŬ±ŕƈś�Ɠśƅ§�řŗŕƁ±ƅ§�½ŕ·Ɗ�Á

�ŕƎƅ�řŸŲŕŦƅ§�ªŕƎŠƅ§�ƑƆŷ�ÁÃƄś�řŰśŦƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§��ÅÃƊŸƈƅ§�µŦŮƅ§����±¯ŰƔ�ŕƈÃ
ªŕƎŠƅ§�¾Ɔś�ƑƆŷ�ÁƔƈœŕƂƆƅ�¯śƈś�Á£�ÁƔŸśƔ�ƛÃ��ªŕž±Űś�Áƈ�ŕƎƊŷ���řŗŬŕţƈ�Á£Ã�řŰŕŦ

�©±§¯ƙ§�³ƆŠƈ�¡ŕŲŷ£Ã�³Ɣœ±�ÀƎśſƅŕŦƈ�¿ŕţ�Ɠž�řƔƈÃƈŸƅ§�řƔŸƈŠƅ§�µŕŰśŦ§�Áƈ�ÁÃƄƔ
Ŭƈƅ§�ÀŕƔƁ�Áŷ�ƜŲž��ÀƎśŕŗŠ§Ã�Ɠž�±ƔŰƂśƅ§�Ã£�ª§±§±Ƃƅ§�Ã£�ÁÃƊŕƂƅ§œ�ª±ž§Ãś�Ƒśƈ�řƔœŕƊŠƅ§�řƔƅÃ

ŕƎŗŕŗŬ£��řƔƈÃƈŸŗ�¡ŕŠ�µƊƅ§�Á£�ŕƈƄ���ƌƊŷ�©±¯ŕŰƅ§�ª§±§±Ƃƅ§�Ã£�ÁÃƊŕƂƆƅ�řſƅŕŦƈ�¿Ƅ�¿ŸŠ�°¥
�ÀśƔ�ÀƅÃ��řƔ±§¯ƙ§�řƈ§±żƅ§�¹ŕƂƔƙ�ŕŗŗŬ�È¼ŕƊ�ÃţƊ�ƑƆŷ�ªŕſƅŕŦƈƅ§�¾Ɔś�¯Ɣ¯ţś��řƅŕƎŠƆƅ�

�

¨����¨®œƆƃ¦�© œŞÓÎ��¦°°ƂƆÑ���ŗśƃœśƃ¦�¨®œƆƃ¦�ÀƆŰ�¨®°¦Âƃ¦�ÀÂƈœƀƃ¦� Â̧°ŬƆ�ÀƆ�¿œƒſ�±¦ÂŞŕ
�ŗƒŕœŕŬƃ¦� ©œőƒƌƃ¦Â� §œŕŬƃ¦� ÀƒƂƆř� ±Ƃ¦°ƆÂ� ŗƒŰœƒ°ƃ¦� ©œőƒƌƃ¦Â� ©œŶƆŞƆƃ¦Â� ŗƒ®ƈƕ¦
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�°śƂ¢�Â¢�¶œŬƈ�ŗƆ®Ťƃ�ŗƒ°œŞř�©œƂ°Ŭ�²ƒŪŋřŕ�ŗƒŰœƒ°ƃ¦�©¦®œšřƙ¦Â�ŗ¶Ŭƈƕ¦�ÀƆ��Ä±ƔÃ
�¿ƜŦ�Áƈ�ª§¯ŕţśƛ§�¾ƅ°ƄÃ�řƔ¯ƊƘƅ�Ɠƅŕƈƅ§�ŶŲÃƅ§�²Ɣ²Ÿś�ƌƊōŮ�Áƈ�±ƈƗ§�§°ƍ�Á£�¯ŕţśƛ§
�řŬ±ŕƈƈ�·ŗ§ÃŲƅ�¯Ɣ¯ţś�ÁÃ¯�Àŕŷ�½ŕƔŬ�Ɠž�¡ŕŠ�¯Ɓ�µƊƅ§�Á£�ƛ¥��¿Ŧ¯ƅ§�±¯ŕŰƈ�ŶƔÃƊś
�řœƔƎƅ§�³Ɣœ±�Áƈ�±¯ŰƔ�±§±Ƃŗ�·ŗ§ÃŲƅ§�¶Ÿŗ�¯Ɣ¯ţś�ÁŬţśŬƈƅ§�ÁƈÃ��Å±ŕŠśƅ§�·ŕŮƊƅ§

ƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§�řŰśŦ�
��¼ż°ƆÎÏ��

�

k� �¦��¼×���¦Ô×�êàë¦��×��¡�ēó�� 
�

�ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�ƑƆŷ�±̄ƅ§�Å°ƅ§Ã� ��ÁƈŲśªƜƔ¯Ÿś��ƙ¦®œšř�� ¯§Ãƈƅ§�¶Ÿŗ�ƑƆŷřƅ¯ŗśŬƈƅ§��Ã£
Ɠśƕ§�ÃţƊƅ§�ƑƆŷ�¿ŝŕƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�ÁƈŲ�řžŕŲƈƅ§��

�

£���©±ŕŗŷ�řžŕŲ¥Ƒƅ¥�µƊ�ƃ¦��¨®œƆÒÖ����ƏƃÂƕ¦� °̈ƀŽƃ¦�řƅ¯ŗśŬƈƅ§��©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲÁƈ�řƔƊŕŝƅ§�
ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ��

¨���µƊ�¿Ɣ¯Ÿśƃ¦��¨®œƆÓÎ��©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�řƅ¯ŗśŬƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§��
¬���µƊ�Ƒƅ¥�©±ŕŗŷ�řžŕŲ¥¨®œƆƃ¦��ÓÏ��řƅ¯ŗśŬƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ��
¯��¿Ɣ¯Ÿś�µƊ�¨®œƆƃ¦��ÓÐ��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�řƅ¯ŗśŬƈƅ§��
Â��¿Ɣ¯Ÿś�ŰƊµÃ�®¦ÂƆƃ¦��ÓÍ��°°ƂƆ�¦����ÓÎ�� ¦°°ƂƆÎ�����ÓÎ�� ¦°°ƂƆÏ����

�ÓÎ��¦°°ƂƆÐ�����ÓÎ��¦°°ƂƆÑ��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řŝƅŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�řžŕŲƈƅ§��
��¼ż°ƆÎÐ��

 

l� ï�êàë¦��×��¡�ēó����Ä×��Ø¬×� 
 

�ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷ�±ƅ§� �¯�Å°ƅ§ÃªƜƔ¯Ÿś�ÁƈŲś��ƙ¦®œšř��Ã£� řƅ¯ŗśŬƈƅ§� ¯§Ãƈƅ§�¶Ÿŗ�ƑƆŷ
§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�ÁƈŲ�řžŕŲƈƅ§�Ɠśƕ§�ÃţƊƅ§�ƑƆŷ�¿ŝŕƈƅ�

�

£���µƊ�¿Ɣ¯Ÿśƃ¦��¨®œƆÓÎ���ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�řƅ¯ŗśŬƈƅ§�
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¨���µƊ�Ɠž�©±ŕŗŷ�¿Ɣ¯Ÿś¨®œƆƃ¦��ÓÏ���ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�řƅ¯ŗśŬƈƅ§�
¬��¿Ɣ¯Ÿś�µƊ�¨®œƆƃ¦��ÓÎ��¦°°ƂƆÏ���ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řŝƅŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�řžŕŲƈƅ§��

��¼ż°ƆÎÑ��
�

m� �çæÐ×����Ä×ï�êàë¦��×��¡�ēó� 
�

�ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦�� � ±̄ƅ§�ƑƆŷ�ÁƈŲś�Å°ƅ§Ã�¸ſţś®œšřƙ¦��� ©¯ŕƈƅ§�µƊ�ƌƊƈŲś� ŕƈ�ƑƆŷÔÏ��
ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�řƅ¯ŗśŬƈƅ§���«Ɣţ¥�¨ŕŬśƄ§�Ŷƈ�ƑžŕƊśƔ�¯¯ţƈƅ§�±ƈŸƅ§�Á

¿ƍ¤ś�Ɠśƅ§�řƈƄ§±śƈƅ§�řƔƆƈŸƅ§�ª§±ŗŦƅ§�±ƈŸƅ§�§°ƍ�¨ţŕŰ�řƔÃŲŷ�Ã£�řŬŕœ±ƅ��©±§¯ƙ§�³ƆŠƈ�
��¼ż°ƆÎÒ��

 

ed� Þë¦��×���Ã�à³å��¥�Ē��Ë¦Ç� 
�

�ªŸƆ·§ŗƈŞƄƃ¦��ƑƆŷ�±ƅ§�ƌƔž�ªōś±§�Å°ƅ§Ã��¯ƃ¦ŗż°ź��À¢�Əƃ¤�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�±ÃƄ°ƈƅ§�Áŷ�¬±ŦƔ
��©¯ŕƈƅ§�§¯ŷ�ŕƈƔž��řž±żƅ§�µŕŰśŦ§ÔÏ��§±±ħƈÒ���Áƈ�řŝƅŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�ÁƈŲ�řžŕŲƈƅ§�¹Ã±Ůƈ

ƅ§Ã�ªŕŸƈŠƅ§Ã�řƔ¯ƊƘƅ�²ƔŠś�Ɠśƅ§Ã�ÁÃƊŕƂƅ§�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�²Ƅ§±ƈÃ�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎ
�·ŕŮƊ�řƈ¯Ŧƅ�řƔ±ŕŠś�ªŕƄ±Ů�³ƔŬōś�řƔŲŕƔ±ƅ§�¨ŕŸƅƗ§�ª§¯ŕţś§Ã£�Ã£�Ɠśƅ§�ř·ŮƊƗ§�Áƈ�±ŝƄ

µśŦƈƅ§�±Ɣ²Ãƅ§�řƂž§Ãƈ�¯Ÿŗ�¾ƅ°Ã�ŕƎƔƆŷ�ÀÃƂś���«Ɣţ�Á¥ƅ§©¯ŕƈƅ§�Ƌ°ƍ�ƑƆŷ�½ž§Ãś�řž±ż���ŕƎƊÃƄ
ÀƍŕŬś��Ɠśƕ§�Ɠž�

�

£��Ɣ±ţŗƅ§�řŲŕƔ±Ɔƅ�±ƈśŬƈƅ§�ÃƈƊƅ§řƔƊ���řƔŲŕƔ±ƅ§�řƔ¯ƊƗ§�¿ƔÃţś�½Ɣ±·�Áŷ�ŕƎśƔž§±śţ§�²Ɣ²ŸśÃ
¥řƔ±ŕŠś�ªŕƄ±Ů�Ƒƅ� 
 

¨��©ŕŷ±ƅ§� ¨ŕ·ƂśŬ§���ƓŲŕƔ±ƅ§Ã� ƓŗŕŗŮƅ§� ¹ŕ·Ƃƅ§� ±ƔÃ·śƅ� ƓƊ·Ãƅ§� şƈŕƊ±ŗƅ§� ±ŕƈŝ� ¯ţ£� ÃƍÃ
řţÃśſƈƅ§�řƅ¯ŕŸƅ§�řƔŬžŕƊśƅ§�řœƔŗƅ§�³ŕŬ£�ƑƆŷ�ÀœŕƂƅ§��řŗŕŠśŬ§�� 

 

¬���²ƓŲŕƔ±ƅ§�¼§±śţƛ§�µ±ž�©¯ŕƔ���±ƔŗƄ�©±ÃŰŗ�ŕƎƆƂƊÃ�©¥À²Ɯƅ§�¿ƔÃƈśƅ§�¿Ųſŗ�řŬžŕƊƈƅ§�Ƒƅ� 
 



 

18 
 

¯���ªŕŲŕƔ±ƅ§�¿ƔÃţś¥�¡ŕ·Ÿƅ§�Áƈ�ÀƎƊƄƈƔ�ŕƈŗ�řƈŕś�©±ÃŰŗ�ÁƔŗŷƜƅ§�º±ſś�ƑƆŷ�¿ƈŸś�ÁƎƈ�Ƒƅ
řŲŕƔ±ƅ§�Ɠž�±ŗƄ£�¿ƄŮŗ���ƑƆŷ�ŶſƊƅ§Ã�©¯œŕſƅŕŗ� Ã̄ŸśŬ�Ɠśƅ§�ª§²ŠƊƈƅ§�Áƈ�¯Ɣ¯Ÿƅ§�½ƔƂţśÃ

ŕƎś§°�řƔ¯ƊƗ§��
��¼ż°ƆÔÎ��

�

�¬Û���4�Ð×��³ô�������°×��Ýæ�¯��¥�§å�·�ë¦×�å��¦ë¦Ð�×���¡�Ã��¢Ä���
�
�

� ŕƎŷŕƈśŠ§�Ɠž�řƊŠƆƅ§�ªƂśƅ§Ŷŗ§±ƅ§��ťƔ±ŕśŗ� ¯Ƃŷ�Å°ƅ§ÏÕ�±ŗƈžÃƊ�ÐÎÐÏÀ��ÀÂőŬ� °̈¦±Â�®żÂ
ŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƃ¦�ÀƍÃ���

�

¿ſ°ƃ¦�¿Ūƙ¦�§ŮƈƆƃ¦ 
ŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƃ¦�ÀÂőŬ� °̈¦±Â�

Ï�Áŕƈŝŷ�¿¢�ƓŠŕƊ�ŢƅŕŰ�³¯ƊƎƈƅ§�
�ªŋŮƊƈƆƅ� ¯ŷŕŬƈƅ§� ¿ƔƄÃƅ§� ¿ŕƈŷōŗ� ÀœŕƂƅ§

ŶƔ±ŕŮƈƅ§Ã�
Ð��ÌŬƅ§�¯Ɣ¹Ã·ƈƅ§�ĺ§�¯ŗŷ�±§ÃƊ�½ƔÃŬśƅ§Ã�¿ŕŰśƛ§�©±§¯¥�±Ɣ¯ƈ�
Ñ��ÌŬƅ§¯Ɣ¯ƈţƈ�¼ŬÃƔ�±ÃƊ�©�ƓƊÃƊŕƁ�±ŕŮśŬƈ�

§¦Âƈƃ¦Â�Ã°ÂŬƃ¦�ƑŪƄŞƆ�ÀÂ£Ŭ� °̈¦±Â 
Ò�ƓƅŕŸƅ§�ĺ§¯ŗŷ�¨ŕŗ±�©¯ƔŬƅ§��ÁÃ¤Ů�ƓœŕŰŦ£řƔƊŕƈƅ±ŗ�

�

�©Ɔř�®ſÂŬſœƈƆŗ��� Â̧°ŬƆƃ¦�®¦ÂƆƑƃœřƃ¦�ƏƄŵ�¼œŽřƙ¦�¿řÂ��
Ï� ŕƂŗƙ§�ƑƆŷ�½ž§Ãśƅ§�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§�¼Ɣ±Ÿś�ƑƆŷ�¡

ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�µƊ�Ɠž�ª ±̄Ã�Ɠśƅ§� 
Ð� ��¨®œƆƃ¦ÓÍ���ÁƈŲ�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©±Ƃſƅ§ŗƒƈœśƃ¦�¨®œƆƃ¦�ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ���ÀśƔŬ�řŸŠ§±ƈ

Áƈ�©¯ŕƈƆƅ�řƔœŕƎƊƅ§�řżƔŰƅ§�¿ŗƁ��©±§²Ãƅ§ 
Ñ� ��¨®œƆƃ¦ÓÎ���ÁƈŲ�Áƈŗƒƈœśƃ¦�¨®œƆƃ¦��¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ�Ƌ°ƍ�Ɠž�±¸Ɗƅ§�©¯ŕŷ¥�ÀśƔŬ��ÁÃƊŕƂŗ

©±§²Ãƅ§�¿ŗƁ�Áƈ�©¯ŕƈƅ§� 
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Ò� ��¨®œƆƃ¦ÓÎ��¦Å°°ƂƆÎ���ÁƈŲ�Áƈ�¨®œƆƃ¦ŗśƃœśƃ¦���ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ�ƑƆŷ�½ŕſśƛ§�Àś
�ŕƈŬƅ§�©ŕŷ§±ƈ�Ŷƈ��ƓƆƔŰſś�¿Ã¯Š�Ɠž��ŕƎśŕƈ¯Ŧ�ƑƆŷ�řŲÃ±ſƈƅ§�ÀÃŬ±Ɔƅ�©±§²Ãƅ§�řŸŠ§±ƈ

ŕƎƊƈ�¡ŕſŷƙ§�Ã£��ÀÃŬ±ƅ§�¶ƔſŦś�Ɠž�±Ɣ²ÃƆƅ� 
Ó� ¨®œƆƃ¦��ÓÎ��¦Å°°ƂƆÏ���ÁƈŲ�Áƈ�¨®œƆƃ¦ŗśƃœśƃ¦��řŸŠ§±ƈ�ÀśƔŬ��ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ�Ƌ°ƍ

©±§²Ãƅ§�¿ŗƁ�Áƈ�¶ƔſśŬƈ�¿ƄŮŗ�ŕƎśŬ§± Ã̄��©¯ŕƈƅ§���¹ÃŲÃƈ�řŬ§±¯�Å±Ã±Ųƅ§�Áƈ�«Ɣţ
�Ɠž�¬±¯śƅ§�řƔƈƍ£�§ ǢƄ¤ƈ��ƓŲŕƔ±�¯ŕƊ�Ã£�²Ƅ±ƈ�¿Ƅ�řƔƊ§²ƔƈÃ��řƈ§±żƅ§�źƆŗƈ�ÁƔŗ�řƔÃŬśƅ§

řſƅŕŦƈ�Ã£�řŗÃƂŷ�řƔ£�°ƔſƊś� 
Ô� ®œƆƃ¦��¨ÓÎ��¦Å°°ƂƆÐ���ÁƈŲ�Áƈ�¨®œƆƃ¦ŗśƃœśƃ¦��±¸Ɗƅ§�©¯ŕŷ¥�ÀśƔŬ��ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ

ªŕƈ§±żƆƅ�řƊƔŸƈ�ÀƔƁ�¯Ɣ¯ţś�À¯ŷÃ��ªŕſƅŕŦƈƅ§�řƔƈÃƈŸƅ�¾ƅ°Ã��©¯ŕƈƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž� 
Õ� ��¨®œƆƃ¦ÓÎ��¦Å°°ƂƆÑ���ÁƈŲ�Áƈ�¨®œƆƃ¦ŗśƃœśƃ¦��ƑƆŷ�½ŕſśƛ§�Àś��ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Áƈ

¹Ã±Ůƈƅ§�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ�µƊƅ§�ƑƆŷ�¡ŕƂŗƙ§�ÁÃƊŕƂŗ��
 

�«¡�«���à�Ø×���ì³æ��
�

řƊŠƆƅ§�ƓŰÃś���½ž§ÃśŗÃŴƒƆŞ�ÁƔ±Ųŕţƅ§�ŕƎœŕŲŷ£��¢®ŕƆƃ¦�ªƒš�ÀƆ�ŗƀż¦ÂƆƃœŕ��ƏƄŵ� Â̧°ŬƆ
�ŗƈŪƃ��� ���¿ſ°�ÀÂƈœſ����ŗƒżœƀśƃ¦Â�ŗƒŵœƆřŞƙ¦�ŗƒ®ƈƕ¦Â�©œƒŶƆŞƃ¦�ÀÂƈœſ�¿œƂš¢�µŶŕ�¾ƒ®Ŷřŕ

Ťƃ¦�©œŪŪ£Ɔƃ¦Â�ŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƃ¦�À¦®ƒƆ�Ƒż�ŗƄƆœŶƃ¦�ŗŮœŤƃ¦�©œőƒƌƃ¦Â�¿ÂŪ°Ɔƃœŕ�°®œŮƃ¦�ŗŮœ
��¿ſ°�ÀÂƈœƀŕÏÎ�ŗƈŪƃ��ÎÖÕÖ���ÀśƔŬÃ¶§±ŸśŬ§�Ƌ¯§Ãƈ��Ɠśƕ§�ÃţƊƅ§�ƑƆŷ�

Î� �ÀÂƈœƀƃ¦� Â̧°ŬƆ�Ƒż�®°Â�œƆƂ�´ƈƃ¦�
Ï� �ŗƈŞƄƃ¦�ŗƒŮÂř�
Ð� ¾ƒ®Ŷřƃ¦�®Ŷŕ�´ƈƃ¦��®ŞÂ�À¤�� 
�
�
�
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èÜ¬Ğ��
�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�èÜ¬Ğ��
Â̧°ŬƆ 

ŗƈŪƃ������¿ſ°�ÀÂƈœſ 
œƒŶƆŞƃ¦�ÀÂƈœſ�¿œƂš¢�µŶŕ�¾ƒ®Ŷřŕŗƒżœƀśƃ¦Â�ŗƒŵœƆřŞƙ¦�ŗƒ®ƈƕ¦Â�©  

ŗŮœŤƃ¦�©œŪŪ£Ɔƃ¦Â�ŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƃ¦�À¦®ƒƆ�Ƒż�ŗƄƆœŶƃ¦�ŗŮœŤƃ¦�©œőƒƌƃ¦Â 
��¿ſ°�ÀÂƈœƀŕ�¿ÂŪ°Ɔƃœŕ�°®œŮƃ¦ÏÎ�ŗƈŪƃ��ÎÖÕÖ�

�

��à�Ø×���ì³æ��
ó �ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ�ƑƈŬƈƅ§�ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§�

�
����ë¢×��

�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
ƒŵ�Àŕ�®Ɔš�ÀšƈÀƒ°šŕƃ¦�ŗƂƄƆƆ�½ƄƆ����������ŗŽƒƄŤ�¾¡�ƏŪ.�

�±ÃśŬ¯ƅ§�ƑƆŷ�¹Ɯ·ƛ§�¯Ÿŗ�
��ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗ�ÀÃŬ±ƈƅŕŗ�±¯ŕŰƅ§�©±ŕŠśƅ§�ÁÃƊŕƁ�ƑƆŷÃÕ�řƊŬƅ��Ï×ÖÕ �ƌśƜƔ¯ŸśÃ���

�Ɠž� řƆƈŕŸƅ§� řŰŕŦƅ§� ªŕœƔƎƅ§Ã� řƔžŕƂŝƅ§Ã� řƔŷŕƈśŠƛ§� řƔ¯ƊƗ§Ã� ªŕƔŸƈŠƅ§� ÁÃƊŕƁ� ƑƆŷÃ 
§� řŰŕŦƅ§� ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã� řŲŕƔ±ƅ§Ã� ¨ŕŗŮƅ§� Á§¯Ɣƈ�� ÀƁ±� ÁÃƊŕƂŗ� ÀÃŬ±ƈƅŕŗ� ±¯ŕŰƅÐÏřƊŬƅ� � 

Ï×Ö×�ƌśƜƔ¯ŸśÃ���
�� ÀƁ±� ÁÃƊŕƂŗ� ÀÃŬ±ƈƅŕŗ� ±¯ŕŰƅ§� řƔ±ŕŠśƅ§� ªŕƄ±Ůƅ§� ÁÃƊŕƁ� ƑƆŷÃÐÏ� řƊŬƅ� �ÐÎÎÏ�� 

�ƌśƜƔ¯ŸśÃ�
��ÀƁ±�ÁÃƊŕƂƅ§�ƑƆŷÃÏÖ�řƊŬƅ��2012��řƔ±ŕŠśƅ§�¡ŕƈŬƗ§�ÁōŮŗ�
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�� ÀƁ±� ÁÃƊŕƂŗ� ÀÃŬ±ƈƅ§� ƑƆŷÃÐÕ� řƊŬƅ� �ÐÎÏÓ�¿¯Ÿƈƅ§� �Å±ŕŠśƅ§� ¿ŠŬƅ§� ÁōŮŗ�ÀÃŬ±ƈƅŕŗ 
��ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗÓÐ�řƊŬƅ��ÐÎÏÖ��

�ƋŕƊ±¯Ű£Ã�ƌƔƆŷ�ŕƊƁČ̄Ű�¯ƁÃ��ƌ čŰƊ�Ɠśƕ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¨§ÃƊƅ§�³ƆŠƈÃ�Ä±ÃŮƅ§�³ƆŠƈ� Č±Ɓ£ 

�

��à�Ø×���ì³æ��
Ï� ��¿ſ°�ÀÂƈœƀŕ�¿ÂŪ°Ɔƃ¦�ƏƄŵÂ��ŗżœŰ¤Ò�ŗƈŪƃ��ÎÖÕÐ���¿ſ°�Ä°ƒƆƕ¦�¿ÂŪ°Ɔƃ¦�¾ƒ®Ŷř�ÀŋŬŕÏ��

�ŗƈŪƃÎÖÔÒ���ŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƄƃ�ƏƄŵ¢�²ƄŞƆ� œŬƈŎŕ�ÂƊřƚƒ®Ŷř� 
Ð� ¿Ɯţ¥��©±ŕŗŷ�Ɗřƚƒ®ŶřÂ�©±ŕŗŷ�¿ţƈ�����¿ſ°�ÀÂƈœƀŕ�¿ÂŪ°Ɔƃœŕ�¾®ŶƆƃ¦ÒÏŗƈŪƃ���ÏÍÎÕ�¯Ÿŗ���

��©±ŕŗŷ��¿ſ°�ÀÂƈœƀŕ�¿ÂŪ°Ɔƃ¦ÏÔ�ŗƈŪƃ��ÏÍÎÒ�Ä°œŞřƃ¦�¾ŞŪƃ¦�ÀŋŬŕ����±·Ŭƅ§�Ɠž�© ±̄§Ãƅ§
�řŠŕŗƔ¯ƅ§�Áƈ�±ƔŦƗ§�¿ŗƁ 

�

�²ß�����ë¢×�Öë¢Ä�×��¢Ä���
����������ŗŽƒƄŤ�¾¡�ƏŪƒŵ�Àŕ�®Ɔš�ÀšƈÀƒ°šŕƃ¦�ŗƂƄƆƆ�½ƄƆ.�

�±ÃśŬ¯ƅ§�ƑƆŷ�¹Ɯ·ƛ§�¯Ÿŗ�
��¿ſ°�ÀÂƈœƀŕ�¿ÂŪ°Ɔƃ¦�ƏƄŵÂÒ�ŗƈŪƃ��ÎÖÕÐ���¿ſ°�Ä°ƒƆƕ¦�¿ÂŪ°Ɔƃ¦�¾ƒ®Ŷř�ÀŋŬŕÏ�ŗƈŪƃ��ÎÖÔÒ�

�²ƄŞƆ� œŬƈŎŕƊřƚƒ®ŶřÂ��ŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƄƃ�ƏƄŵ¢��
ŗ�±¯ŕŰƅ§�©±ŕŠśƅ§�ÁÃƊŕƁ�ƑƆŷÃ��ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗ�ÀÃŬ±ƈƅŕÕ�řƊŬƅ��Ï×ÖÕ�ƌśƜƔ¯ŸśÃ���

§� ÁÃƊŕƁ� ƑƆŷÃ�Ɠž� řƆƈŕŸƅ§� řŰŕŦƅ§� ªŕœƔƎƅ§Ã� řƔžŕƂŝƅ§Ã� řƔŷŕƈśŠƛ§� řƔ¯ƊƗ§Ã� ªŕƔŸƈŠƅ 
�� ÀƁ±� ÁÃƊŕƂŗ� ÀÃŬ±ƈƅŕŗ� ±¯ŕŰƅ§� řŰŕŦƅ§� ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã� řŲŕƔ±ƅ§Ã� ¨ŕŗŮƅ§� Á§¯ƔƈÐÏřƊŬƅ� � 

Ï×Ö×�ƌśƜƔ¯ŸśÃ���
�� ÀƁ±� ÁÃƊŕƂŗ� ÀÃŬ±ƈƅŕŗ� ±¯ŕŰƅ§� řƔ±ŕŠśƅ§� ªŕƄ±Ůƅ§� ÁÃƊŕƁ� ƑƆŷÃÐÏ� řƊŬƅ� �ÐÎÎÏ�� 

�ƌśƜƔ¯ŸśÃ�
�±�ÁÃƊŕƂƅ§�ƑƆŷÃ��ÀƁÏÖ�řƊŬƅ��2012��řƔ±ŕŠśƅ§�¡ŕƈŬƗ§�ÁōŮŗ�

��ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗ�ÀÃŬ±ƈƅ§�ƑƆŷÃÐÕ�řƊŬƅ��ÐÎÏÓ���Å±ŕŠśƅ§�¿ŠŬƅ§�ÁōŮŗƊřƚƒ®ŶřÂ��
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�ƋŕƊ±¯Ű£Ã�ƌƔƆŷ�ŕƊƁČ̄Ű�¯ƁÃ��ƌ čŰƊ�Ɠśƕ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¨§ÃƊƅ§�³ƆŠƈÃ�Ä±ÃŮƅ§�³ƆŠƈ� Č±Ɓ£�

�

Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�¡�æÛ�
�

üåï���¡�Ğ��
�

�²ßÊë¦Ä���Û�Ä×���³�ĝ�����ìğ��·�ë¦×�å����°×��Ý�¢ìÛ�÷��Ø���Ýæß�Ð×��÷�Ú��Ð×��
 
�

�
�
�
�
�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
�Áƈ�řƔƊŕŝƅ§�©¯ŕƈƅ§�Ɠž� ±̄§Ãƅ§��řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§��¼Ɣ±Ÿśŗ�¿¯ŗśŬƔ

�� ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗ� ÀÃŬ±ƈƅ§ÐÏ� řƊŬƅ� �Ï×Ö×��Ã� řƔŷŕƈśŠƛ§� řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ� ±§¯ŰŐŗ�řƔžŕƂŝƅ§
řŰŕŦƅ§�ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã��Ɠśƕ§�¼Ɣ±Ÿśƅ§:�

�

��ŗŰœƒ°ƃ¦Â�§œŕŬƃ¦�À¦®ƒƆ�Ƒż�ŗƄƆœŶƃ¦�ŗŮœŤƃ¦�©œőƒƌƃ¦��
�½ƔƂţś�ŕƎƊƈ�¶±żƅ§�ÁƔƔ±ŕŗśŷ§�Ã£�ÁƔƔŸƔŗ·�µŕŦŮ£�©¯ŷ�Áƈ�¼ƅōśś�±ƈśŬƈ�ÀƔ¸Ɗś�ª§°�řŷŕƈŠ�¿Ƅ

ƔžŕƂŝƅ§�Ɠţ§ÃƊƅ§�Áƈ�¨ŕŗŮƅ§�řƔŕŷ±�¿ƄÃ�řƔƊ·Ãƅ§�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕƈ¯Ŧƅ§�±ƔžÃś�Ã£�řƔƊ¯ŗƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§Ã�ř
�Å¯ŕƈ�Ţŗ±�ƑƆŷ�¿ÃŰţƅ§�ÁÃ¯�¾ƅ°Ã�řƔţƔÃ±śÃ�řƔţŰÃ�řƔţÃ±Ã�řƔŷŕƈśŠ§�ªŕƈ¯Ŧ�Áƈ�ŕƎŗ�¿ŰśƔ�ŕƈ

� ªŕŸƈŠÊƈƅ§Ã� řƔ¯ƊƗ§� ªŕœƔƎƅ§� Ƌ°ƍ� Ɠž� ¿Ŧ¯ƔÃ� �¡ŕŲŷƘƅ� ªŕœƔƎƅ§Ã�ªŕŗŸƆƅ§� ª§¯ŕţś§Ã� řƔŲŕƔ±ƅ§
ƅ§Ã�řƔŗƈƅÃƗ§�řƊŠƆƅ§Ã�řƔŲŕƔ±ƅ§�řƔŲŕƔ±ƅ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈÃ�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆ�

�
�

�ŕƎƊƈ�¶±żƅ§�ÁƔƔ±ŕŗśŷ§�Ã£�ÁƔ»ƔŸƔ»ŗ·�µŕŦŮ£�©¯ŷ�Áƈ�¼ƅōś»ś�±ƈśŬƈ�ÀƔ¸Ɗ»ś�ª§°�řŷŕƈŠ�¿Ƅ
�ŕƎŗ�¿ŰśƔ�ŕƈ�¿Ƅ�¾ƅ°ƄÃ��řƔƊ·Ãƅ§�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕƈ¯Ŧƅ§�±ƔžÃś�½Ɣ±·�Áŷ�¨ŕŗŮƅ§�řƔŕŷ±�½ƔƂţś

řƔţƔÃ±śÃ�řƔţŰÃ�řƔţÃ±Ã�řƔŷŕƈśŠ§�ªŕƈ¯Ŧ�Áƈ��¡ŕŲŷƘƅ�Å¯ŕƈ�̈ ŬƄ�ƑƆŷ�¿ÃŰţƅ§�ÁÃ¯�¾ƅ°Ã
�řƔŗƈƅÃƗ§�řƊŠƆƅ§Ã�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŗŸƆƅ§�ª§¯ŕţś§Ã�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�řƔ¯ƊƗ§�ªŕœƔƎƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�¿Ŧ¯ƔÃ�

 



 

23 
 

��à�Ø×���ì³æ��
� �ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§µƊ�©¯ŕƈƅ§��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ�
�

×���¡�Ğ��ìß���
�

�ìß��×���¡�Ğ���Û¢ÐÛ�
�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
ƊƗ§��řƈƆƄŗ��řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŸƈŠÊƈƅ§Ã�řƔ¯ƊƗ§��©±ŕŗŷ�¿¯ŗśŬÊś�¿Űſƅ§�Á§ÃƊŷ�Ɠž��řƔ¯§�¨ŕŗƅ§�Áƈ�ƓƊŕŝƅ

�¨ŕŗŮƅ§�Á§¯Ɣƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�řƔžŕƂŝƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔ¯ƊƗ§Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ�Áƈ�«ƅŕŝƅ§
�� ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗ� ÀÃŬ±ƈƅŕŗ� ±¯ŕŰƅ§� řŰŕŦƅ§�ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã� řŲŕƔ±ƅ§ÃÐÏ� řƊŬƅ� �Ï×Ö×ŬƔ� ŕƈƄ� �ś�¿¯ŗ

��¯§Ãƈƅ§�µÃŰƊŗÓ×�Ã�ƑƅÃƗ§�©±Ƃſƅ§��ÔÎ�©±Ƃſƅ§���Ã�řƔƊŕŝƅ§ÔÏ�Ã��ÔÐ�Ã��ÔÑ��ÁÃƊŕƂƅ§�ª§°�Áƈ��
řƔśƕ§�µÃŰƊƅ§:�

 

��à�Ø×���ì³æ��
� �ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§�µƊ�©¯ŕƈƅ§�řƈ¯Ƃƈ�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ�

�

���¡�Ûim��±�üåï���¦ÐÌ×��
�

���¡�Ğ��²ßim���Ýæß�Ð×��÷Ú��Ð×���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�ŗƒŰœƒ°ƃ¦� ©œőƒƌƃ¦Â� ŗƒŰœƒ°ƃ¦� ©œŕŶƄƃ¦� ©¦®œšř¦Â� ŗƒ®ƈƕ¦� Àƒ°šŕƃ¦� Ƒż� ƑŰœƒ°ƃ¦� ¶œŬƈƃ¦� ƏƃÂřƒ
�Â�ŗƒŕƆƃÂƕ¦�ŗƈŞƄƃ¦Â�©¦®œšřƙ¦�Ƒż� œŰŵƕ¦�ÀÂƈœƀƄƃ�œƀŕ¶�½ºƃ¯�

�řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƆƅ�ƑƆŷƗ§�³ƆŠƈƆƅ�řŸŗŕśƅ§�řƔ¯ƊƗ§�¨ŕŗƅ§�§°ƍ�ÀŕƄţ£�½Ɣŗ·ś�Ɠž�řƔ¯ƊƗŕŗ�¯ŰƂƔÃ 
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�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
�Ɠž�ƓŲŕƔ±ƅ§�·ŕŮƊƅ§�ƑƅÃśƔ�ªŕŸƈŠƈƅ§Ã�řƔ¯ƊƗ§Ã�řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈ�řƄƆƈƈƅ§

ƅ§Ã�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŗŸƆƅ§�ª§¯ŕţś§Ã�řƔŲŕƔ±ƅ§Ǝ�řƔŗƈƅÃƗ§�řƊŠƆƅ§Ã�ª§¯ŕţśƛ§�Ɠž�¡ŕŲŷƗ§�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔ
ÁÃƊŕƂƆƅ�ÆŕƂŗ·�¾ƅ°Ã�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ§Ã.�

�

��à�Ø×���ì³æ��
� �ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§©¯ŕƈƅ§�µƊ�ƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ�ÁÃ 

 

���¡�Ûjd��±��ìß��×���¦ÐÌ×��
�

���¡�Ğ��²ßjd�Ú��Ð×��Ýæß�Ð×��÷���
�
�
�
�
�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
�²Ƅ±ƈ�Ã£�řƔŲŕƔ±ƅ§�řœƔƎƅ§�Ã£�ŶƈŠÊƈƅ§�Ã£�Å¯ŕƊƅ§�©±§¯¥�³ƆŠƈ�řƔÃŲŸƅ�ŢŮ±ƈƅ§�ÁÃƄƔ�Á£�²ÃŠƔ�ƛÃ

Ɨ�ÆŕƔƈśƊƈ�řŲŕƔ±ƅ§�řŗŸƆƅ§�¯ŕţś§�Ã£�řƔŗŕŗŮƅ§�řœƔƎƅ§�Ã£�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈśƛ�ŕƈƄ��řƔŬŕƔŬ�řƔŸƈŠ�Å��²ÃŠƔ
�řƔÃŲŷ�ÁƔŗ�ŶƈŠƅ§�Ã£�řƔŲŕƔ±�řŗŸƅ�¯ŕţś§�Áƈ�±ŝƄ£�Ã£�È̄ŕƊ�Áƈ�±ŝƄ£�©±§¯¥�³ƆŠƈ�řƔÃŲŷ�ÁƔŗ�ŶƈŠƅ§

řƔŲŕƔ±�řŗŸƅ�¯ŕţś§Ã� È̄ŕƊ.�
�

��à�Ø×���ì³æ��
Î� ��©±ŕŗŷ�¼°ţŗŕŶƄƃ¦�®œšř¦�Â¢�ŗƒŰœƒ°ƃ¦���©¯ŕƈƅ§�Áƈ�ƓƊŕŝƅ§�±·Ŭƅ§�Ɠž�© ±̄§Ãƅ§� 

�µśŦƈƅ§�±Ɣ²Ãƅ§�Áƈ�±§±Ɓ�řƔ¯ƊƘƅ�ƓŬŕŬƗ§�Àŕ¸Ɗƅŕŗ�±¯ŰƔ 
� ďÄƕ�ÅœƒƆřƈƆ�ƑŰœƒ°ƃ¦� ®œšřƙ¦�Â¢�Ä®œƈƃ¦� °̈¦®¤�²ƄŞƆ�ŗƒÂŰŶƃ�ŠċŬ°Ɔƃ¦�ÀÂƂƒ�À¢�±ÂŞƒ�ƙÂ

ŗƒŪœƒŪ�ŗƒŶƆŞ®š¦Â�ƑŰœƒ°�®œšř¦�Â¢� Ç®œƈ�ÀƆ�°śƂ¢�ŗƒÂŰŵ�Àƒŕ�Ŵ ÌƆŞƃ¦�±ÂŞƒ�ƙ�œƆƂ��� 
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Ï� ��©±ŕŗŷ�řžŕŲ¥Ƅƃ�ÅœŪ°œƆƆ�Â¢§¦Âƈƃ¦�Â¢�Ã°ÂŬƃ¦�ƑŪƄŞƆ�ÀƆ�Ä¢�Ƒż�Å¦ÂŰŵ�Â¢�ƑŪœƒŪƃ¦�¾ƆŶ���
��řƔŬŕƔŬ�řƔŸƈŠ�ÅƗ��©±ŕŗŷ�¯Ÿŗ 

Ð� ��©±ŕŗŷ�řžŕŲ¥°̈¦®¤�²ƄŞƆ���řƔÃŲŷ�ÁƔŗ�ŶƈŠƅ§��©±ŕŗŷ�¯Ÿŗ� 
 

�²à×�Öë¢Ä�×��¢Ä���
�Êƈƅ§�Ã£�Å¯ŕƊƅ§�©±§¯¥�³ƆŠƈ�řƔÃŲŸƅ�ŢŮ±ƈƅ§�ÁÃƄƔ�Á£�²ÃŠƔ�ƛÃ�²Ƅ±ƈ�Ã£�řƔŲŕƔ±ƅ§�řœƔƎƅ§�Ã£�ŶƈŠ

ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś��řƔŬŕƔŬ�řƔŸƈŠ�ÅƗ�ÆŕƔƈśƊƈ�řƔŗŕŗŮƅ§�řœƔƎƅ§�Ã£�¨�Å¦ÂŰŵ�Â¢�ƑŪœƒŪƃ¦�¾ƆŶƄƃ�ÅœŪ°œƆƆ�Â¢
§¦Âƈƃ¦�Â¢�Ã°ÂŬƃ¦�ƑŪƄŞƆ�ÀƆ�Ä¢�Ƒż���Áƈ�±ŝƄ£�©±§¯¥�³ƆŠƈ�řƔÃŲŷ�ÁƔŗ�ŶƈŠƅ§�²ÃŠƔ�ƛ�ŕƈƄ

ŕƊ� ՐȮ�Ã£�±ŝƄ£�Áƈ�¯ŕţś§�řŗŸƅ�řƔŲŕƔ±�Ã£�ŶƈŠƅ§�ÁƔŗ�řƔÃŲŷ�²ƄŞƆ�°̈¦®¤��È̄ŕƊ�¯ŕţś§Ã�řŗŸƅ�řŲŕƔ±��
�

���¡�Ûje��
�

Ú��Ð×��Ýæß�Ð×��÷�²à×���
�
�
�
�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
�ƓŬŬ¤ƈ�ÁƔŗ�Áƈ�ÁÃƄƔ�Á£��ƓƊÃƊŕƁ�ŶƊŕƈ�ƌŗ�ÀƂƔ�ÀƅÃ��řƔ¯ƜƔƈ�řƊŬ�±Ůŷ�řƊƈŕŝƅ§�źƆŗ�Áƈƅ�²ÃŠƔ
�ƑƅÃśƔ�Á£Ã��řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§�Ã£�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈ�Ã£�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƅ§�Ã£�ªŕŸƈŠÊƈƅ§�Ã£�řƔ¯ƊƗ§

řƔÃŲŷ�Ã£�řŬŕœ±�ŕƎś±§¯¥�³ƅŕŠƈ.�
�Ɠśƅ§�·ŗ§ÃŲƆƅ�ÆŕƂžÃ�¯¯ţÊś�©ōžŕƄƈ�¿ŗŕƂƈ�ÀƎƅŕƈŷ£�ªŕœƔƎƅ§�¾Ɔś�ª§±§¯¥�³ƅŕŠƈ�¡ŕŲŷ£Ã�¡ŕŬ¤±�ƑƅÃśƔÃ

řŰśŦƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƅ§�ŕƎŸŲś.�
�
�
�

�ÁÃ¯ŗ� ÀƎƅŕƈŷ£�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�řƔ¯ƊƗ§�Ɠž�ª§±§¯ƙ§�³ƅŕŠƈ�¡ŕŲŷ£Ã�¡ŕŬ¤±�ŶƔƈŠ�ƑƅÃśƔ
�Ɠśƅ§�·ŗ§ÃŲƆƅ�ÆŕƂžÃ�řƔŸƔŠŮś�ªŋžŕƄƈ�ÀƎţƊƈ�řŰśŦƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§�řƎŠƆƅ�²ÃŠƔÃ��±Š£�Ã£�©ōžŕƄƈ

�ŕƎŸŲś 
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��à�Ø×���ì³æ��
ô ÁÃƊŕƂŗ�¹Ã±Ůƈƅ§�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ�©¯ŕƈƅ§�µƊ�ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§� 
�

���¡�Ûjf��
�

Ú��Ð×��Ýæß�Ð×��÷�²à×���
�
�
�
�
�

�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
�½ƔƂţśÃ�řƔ±ƔƍŕƈŠƅ§�¶Ã±Ÿƅ§Ã�ªŕŬžŕƊƈƅ§�¶ÃŦ�¼¯Ǝŗ�±ŝƄ£�Ã£�ƓŲŕƔ±�½Ɣ±ž�±Ɣ¯ś�řœƔƍ�Ãƍ�Å¯ŕƊƅ§

ƙ§Ɗ�ÁƔŬŬ¤ƈƅ§�¡ŕŲŷƗ§�¯¯ŷ�¿ƂƔ�ƛ£�·±śŮƔÃ��řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŸƈŠÊƈƅ§�Ä¯ţ¥�ƌƅ�Æ§±Ƃƈ�°ŦśƔÃ��ª§²ŕŠ
ÁƔƔŸƔŗ·�ÆŕŰŕŦŮ£�ÁÃŬŬ¤ƈƅ§�ÁŕƄ�§°¥�µŦŮ�ÁƔ±Ůŷ�Áŷ�Å¯ŕƊƆƅ.�

�ÁƔŗ�ƓŷŕƈśŠƛ§�·ŗ§±śƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔŗ±śƅ§Ã�řŲŕƔ±ƅ§�±ŮƊ�Ƒƅ¥�¼¯Ǝś�řœƔƍ�Ãƍ�ƓŲŕƔ±ƅ§�ŶƈŠÊƈƅ§Ã
±ƔŬƔśÃ�¿œŕŬÃƅ§�řœƔƎśÃ��ŕƍ¡ŕŲŷ£�ŗŬƅ§¿��řƔţŰƅ§�¯œ§Ãſƅŕŗ�ÀƎƔƆŷ� Ã̄ŸƔ�ŕƈƈ�ÀƎŻ§±ž�ªŕƁÃ£�±ŕƈŝśŬƛ

�ƓŲŕƔ±ƅ§�ŶƈŠÊƈƆƅ�ÁƔŬŬ¤ƈƅ§�¡ŕŲŷƗ§�¯¯ŷ�¿ƂƔ�ƛ£�·±śŮƔÃ��řƔƊ¯ŗƅ§�Ã£�řƔţÃ±ƅ§�Ã£�řƔŷŕƈśŠƛ§�Ã£
�³ƆŠƈ�ƓŲŕƔ±ƅ§�ŶƈŠÊƈƅ§�±Ɣ¯ÊƔÃ��ÁƔƔŸƔŗ·�ÆŕŰŕŦŮ£�ÁÃŬŬ¤ƈƅ§�ÁŕƄ�§°¥�µŦŮ�ÁƔ±Ůŷ�Áŷ�©±§¯¥

Ƃƅ§�§°ƍ�ÀŕƄţƗ�ÆŕƂžÃ�¨ŦśƊƈª§ÃƊŬ�Ŷŗ±£�ƌś¯ƈ�ÁÃƄś�ÁÃƊŕ.�
ƌś±§¯Őŗ�ŕƎƅ�¯ƎŸƔ�Á£�Ã£�ƓŲŕƔ±�ŶƈŠƈ�¾Ɔƈśś�Ã£�ōŮƊÊś�Á£�řƔ¯ƊƘƅ�²ÃŠƔÃ.�

�
�
�
�
�

ƎƊÃƄś�řœƔƍ�Å¯ŕƊƅ§�±ŮƊ�Ƒƅ¥�¼¯Ǝś�řƊƔŸƈ�řƔŷŕƈśŠ§�Ã£�řƔŲŕƔ±�©±Ƅž�ÀƎŸƈŠś�¯§±žƗ§�Áƈ�řŷŕƈŠ�ŕ
�¿ŗŬƅ§�±ƔŬƔśÃ�¿œŕŬÃƅ§�řœƔƎśÃ�¡ŕŲŷƗ§�ÁƔŗ�řƔƊ·Ãƅ§�Ã±ƅ§�«ŗÃ�řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔŗ±śƅ§Ã�řŲŕƔ±ƅ§
�ƛ£�ř·Ɣ±Ů�řƔƊ¯ŗƅ§Ã�řƔţÃ±ƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§Ã�řƔţŰƅ§�¯œ§Ãſƅŕŗ�ÀƎƔƆŷ� Ã̄ŸƔ�ŕƈƈ�ÀƎŻ§±ž�ªŕƁÃ£�¿żŮƅ

ŷƗ§�¯¯ŷ�¿ƂƔŕƔŸƔŗ·�ŕŰŦŮ�ÁƔ±Ůŷ�Áŷ�ÁƔŬŬ¤ƈƅ§�¡ŕŲ.�
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��à�Ø×���ì³æ��
ô ŷ�řƂž§Ãƈƅ§�ƑƆ�µƊ�©¯ŕƈƅ§�ŕƈƄ�Ã�¡§±Š¥�©ŕŷ§±ƈ�Ŷƈ��ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Ɠž� ±̄ªŕţƔţŰśƅ§��řƔÃżƆƅ§

¿Ɣ¯Ÿśƅ§�¯Ÿŗ�µƊƅ§�Ɠž� ±̄§Ãƅ§�ÃţƊƅ§�ƑƆŷ�řƔÃţƊƅ§Ã� 
�

Öë¢Ä�×��¢Ä��²à×���
�½ƔƂţśÃ�řƔ±ƔƍŕƈŠƅ§�¶Ã±Ÿƅ§Ã�ªŕŬžŕƊƈƅ§�¶ÃŦ�¼¯Ǝŗ�±ŝƄ£�Ã£�ƓŲŕƔ±�½Ɣ±ž�±Ɣ¯ś�řœƔƍ�Ãƍ�Å¯ŕƊƅ§

ƙ§Ɗ�ÁƔŬŬ¤ƈƅ§�¡ŕŲŷƗ§�¯¯ŷ�¿ƂƔ�ƛ£�·±śŮƔÃ��řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŸƈŠÊƈƅ§�Ä¯ţ¥�ƌƅ�Æ§±Ƃƈ�°ŦśƔÃ��ª§²ŕŠ
�ÁƔ±Ůŷ�Áŷ�Å¯ŕƊƆƅ�ÅŮŤŬœ�ÁƔƔŸƔŗ·�ÆŕŰŕŦŮ£�ÁÃŬŬ¤ƈƅ§�ÁŕƄ�§°¥.�

Ǝś�řœƔƍ�Ãƍ�ƓŲŕƔ±ƅ§�ŶƈŠÊƈƅ§Ã�ÁƔŗ�ƓŷŕƈśŠƛ§�·ŗ§±śƅ§Ã�řƔŷŕƈśŠƛ§�řƔŗ±śƅ§Ã�řŲŕƔ±ƅ§�±ŮƊ�Ƒƅ¥�¼¯
œŰŵ¢őœƌŗŬƅ§�±ƔŬƔśÃ�¿œŕŬÃƅ§�řœƔƎśÃ��¿��řƔţŰƅ§�¯œ§Ãſƅŕŗ�ÀƎƔƆŷ� Ã̄ŸƔ�ŕƈƈ�ÀƎŻ§±ž�ªŕƁÃ£�±ŕƈŝśŬƛ

�ƓŲŕƔ±ƅ§�ŶƈŠÊƈƆƅ�ÁƔŬŬ¤ƈƅ§�¡ŕŲŷƗ§�¯¯ŷ�¿ƂƔ�ƛ£�·±śŮƔÃ��řƔƊ¯ŗƅ§�Ã£�řƔţÃ±ƅ§�Ã£�řƔŷŕƈśŠƛ§�Ã£
�ÁƔ±Ůŷ�Áŷ�ÅŮŤŬœ��³ƆŠƈ�ƓŲŕƔ±ƅ§�ŶƈŠÊƈƅ§�±Ɣ¯ÊƔÃ��ÁƔƔŸƔŗ·�ÆŕŰŕŦŮ£�ÁÃŬŬ¤ƈƅ§�ÁŕƄ�§°¥�©±§¯¥

ª§ÃƊŬ�Ŷŗ±£�ƌś¯ƈ�ÁÃƄś�ÁÃƊŕƂƅ§�§°ƍ�ÀŕƄţƗ�ÆŕƂžÃ�¨ŦśƊƈ.�
�Á£�řƔ¯ƊƘƅ�²ÃŠƔÃŬƈÉřŐ��¾Ɔƈśś�Ã£�ÅŶƆŞƆœ��čƒŰœƒ°œ�ƌś±§¯Őŗ�ŕƎƅ�¯ƎŸƔ�Á£�Ã£.�

�

���¡�Ûjg��
�

Ú��Ð×��Ýæß�Ð×��÷�²à×���
�
�
�

Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��Ýæß�Ð×��Áå¦°�
ţƔ¸Ɠśƕ§�řŬ±ŕƈƈ�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŸƈŠÊƈƅ§Ã�řƔ¯ƊƗ§�ƑƆŷ�±:�
£��ÁƔ¯ƅ§�Ã£�řŬŕƔŬƅŕŗ�¿ŕżśŮƛ§.�

¨���řŰśŦƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƅ§�řƂž§Ãƈ�ÁÃ¯�řƔƅŕƈ�ªŕŗ±ŕŲƈ�Ɠž�¿ÃŦ¯ƅ§�Ã£�řƔ±ŕŠśƅ§�¿ŕƈŷƗ§�

�řƔƊƔ¯ƅ§�Ã£�řƔŬŕƔŬƅ§�¿œŕŬƈƅŕŗ�¿ŕżśŮƛ§�řƔ¯ƊƗ§�ƑƆŷ�±¸ţƔ 
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���à�Ø×���ì³æ�
ô �ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§µƊ�©¯ŕƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ��
�

×���¡�Ğ�����×�
�

Û��¡�Ğ���Û¢Ð��×��×��
�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
�Ã�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƊŕƁ�Ƒƅ¥�¼ŕŲÊƔ§� řŰŕŦƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã� řƔžŕƂŝƅ§Ã� řƔŷŕƈśŠƛ§� řƔ¯ƊƗřƆƈŕŸƅ§��Á§¯Ɣƈ�Ɠž

�� ÀƁ±�ÁÃƊŕƂŗ� ÀÃŬ±ƈƅŕŗ�±¯ŕŰƅ§� řŰŕŦƅ§�ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã� řŲŕƔ±ƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§ÐÏ�řƊŬƅ� �Ï×Ö×�¯§Ãƈ� �
��ÀŕƁ±ōŗ�©¯Ɣ¯ŠÔÎ��Ã��Æ§±±ƄƈÔÏ��Æ§±±Ƅƈ�Ã��ÔÏ��Æ§±±ƄƈÏ�Ã��ÔÏ��Æ§±±ƄƈÐ�Ã��ÔÏ��Æ§±±ƄƈÑ�Ã��ÔÏ�

�Æ§±±ƄƈÒƓśƕŕƄ�ŕƎŰÃŰƊ���:�
�

��à�Ø×���ì³æ��
� �ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§�µƊ�©¯ŕƈƅ§�řƈ¯Ƃƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ 

�

���¡�Ûjd��Y�¥¦ÔÛ��
�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
�ªŕœƔƎƅ§Ã�ªŕŸƈŠÊƈƅ§Ã�řƔ¯ƊƘƅ�řƔƈÃƈŸƅ§�ªŕƔŸƈŠƅ§�ÁÃƄśśÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈÃ�řƔŲŕƔ±ƅ§��ªŕœƔƎƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§

�ƓŲƈ�·§±śŮ§�ÁÃ¯��ÀƎƔƆŷ�řŲÃ±ſƈƅ§�ªŕƈ§²śƅƛŕŗ�§ÃžÃ£�ÁƔ°ƅ§�ÁƔƆƈŕŸƅ§�¡ŕŲŷƗ§�ŶƔƈŠ�Áƈ�řƔŗŕŗŮƅ§
�ÀƎśƔÃŲŷ�ƑƆŷ�řƊƔŸƈ�©¯ƈ�

�

��à�Ø×���ì³æ��
� �ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§�µƊ�©¯ŕƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ 

�
�
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���¡�Ûje��Y�¥¦ÔÛ��
�

��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��Ýæß�Ð×�
�ªŕŸƈŠÊƈƅ§Ã�řƔ¯ƊƗ§�ŕƎƈ±ŗś�Ɠśƅ§�̄ ÃƂŸƅ§�řžŕƄ�ƌƔž�̄ ƔƂÊś�ƓƊÃ±śƄƅ¥�¿ŠŬ�řŰśŦƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƅ§�Ɠž�̄ ŸÊƔ

řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈÃ�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƅ§Ã.�
ƌƈ§±ŗ¥�ťƔ±ŕś�Áƈ�ÆŕƈÃƔ�±Ůŷ�řŬƈŦ�ŕƍŕŰƁ£�©¯ƈ�¿ƜŦ�¯ƂŸƅ§�¯ƔƂŗ�ªŕœƔƎƅ§�¾Ɔś�À²śƆśÃ.�

�

��à�Ø×���ì³æ��
� �ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§�µƊ�©¯ŕƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ 
�

���¡�Ûje�� Y�¥¦ÔÛe��
�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
řŰśŦƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƅ§� ŕƎƈ¯Ƃś�Ɠśƅ§�ªŕƈ¯Ŧƅ§�Áŷ�ÀÃŬ±ƅ§�ªŕœž�¯Ɣ¯ţśŗ�±¯ŰƔ���¨ŬƊÃ�¯ŷ§ÃƁÃ

ž§Ãƈ�¯Ÿŗ�µśŦƈƅ§�±Ɣ²Ãƅ§�Áƈ�±§±Ɓ�ŕƎƊƈ�¡ŕſŷƙ§�ªƛŕţÃ�ŕƎŲƔſŦśÃ�ŕƎś¯ŕƔ²¡§±²Ãƅ§�³ƆŠƈ�řƂ.�
�

��à�Ø×���ì³æ��
� �ƑƆŷ�řƂž§Ãƈƅ§�µƊ�©¯ŕƈƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¹Ã±Ůƈ�Ɠž� ±̄Ã�ŕƈƄ 
�

���¡�Ûje�� Y�¥¦ÔÛf��
�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
�řŰśŦƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƆƅ��řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŗŸƆƅ§�ª§¯ŕţś§Ã�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ§Ã�řƔŗƈƅÃƗ§�řƊŠƆƅ§�§¯ŷ�ŕƈƔž

řſƅŕŦƈ�řƔ£�¨ŕƄś±§�ªÃŗŝ�¯Ɗŷ��¼ƅŕŦƈƅ§�±ƈōś�Á£�ƌƅ�Æ§°ƔſƊś�©±¯ŕŰƅ§�ª§±§±Ƃƅ§�Ã£�ÁÃƊŕƂƅ§�§°ƍ�ÀŕƄţƗ
�Ã�řſƅŕŦƈƅ§�Áŷ�¼ƁÃśƅŕŗ�ǔ§ŕŝ¢Ã�ŕƎŗŕŗŬ£�řƅ§²�±�À¯ŷ�¿ŕţ�ƓžÃ��ŕƍ¯¯ţś�Ɠśƅ§�řƔƊƈ²ƅ§�©±śſƅ§�¿ƜŦ�Ã£�Æ§±Ãž�ŕƍ

řƔśƕ§�ª§¡§²Šƅ§�¯ţōŗ�ÆŕŗŗŬƈ�Æ§±§±Ɓ�±¯ŰÊś�Á£�ŕƎƅ�ÁÃƄƔ�ƌƅŕŝśƈ§:�
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£��Ŭ£�ƑƆŷ�¨Ŭśţś�©±§¯¥�řƈ§±Ż�ŶƔƁÃś�řƅ§² ǔ§Ã�řſƅŕŦƈƅ§�Áŷ�¼ƁÃśƅ§�ƑƆŷ�¼ƅŕŦƈƅ§�¿ƈţƅ�ƓƈÃƔ�³ŕ
ƛ�ŕƈŗ�¾ƅ°Ã��ŕƎŗŕŗŬ£��ÆŕƔƈÃƔ�±ŕƊƔ¯�Ɠſƅ£Ã��©±ƈ�¿ÃƗ�řſƅŕŦƈƅ§�ƌŗŕƄś±§�¯Ɗŷ�ÆŕƔƈÃƔ�±ŕƊƔ¯�¼ƅ£�²ÃŕŠƔ

�řſƅŕŦƈƅ§�Áŷ�ƌƂţ�Ɠž�±§±Ɓ�±§¯Ű¥�ťƔ±ŕś�Áƈ�ª§ÃƊŬ�«Ɯŝ�¿ƜŦ�řſƅŕŦƈƅ§�ª§°�±§±Ƅś�¿ŕţ�Ɠž
ƛ�¿§ÃţƗ§�ŶƔƈŠ�ƓžÃ��řƂŗŕŬƅ§�Ɣ±ŕƊƔ¯�¼ƅ£�ÁƔŬƈŦ�řƔ±§¯ƙ§�řƈ§±żƅ§�¹ÃƈŠƈ�²ÃŕŠśƔ�Á£�²ÃŠ.�

¨���řƔ±§¯¥�řƈ§±Ż�ŶƔƁÃś¥±ŕƊƔ¯�¼ƅ£�řœŕƈ�²ÃŕŠƔ�ƛ�ŕƈŗ�řƔƅŕƈŠ.�
¬��řſƅŕŦƈƅ§�¨ŕŗŬ£�¿§Ã²�ÁƔţƅ�½Ɔżƅ§.�

ſƅŕŦƈƅ§�řƈŕŬŠ�©ŕŷ§±ƈ�řƈ§±żƅ§�±Ɣ¯Ƃś�¯Ɗŷ�ÁƔŸśƔÃř�Ɠśƅ§�ŶžŕƊƈƅ§Ã��¼ƅŕŦƈƅ§�Áƈ�§¯ŗ�Å°ƅ§�ªƊŸƅ§Ã��
�¨ś±ś�Å°ƅ§�±±Ųƅ§Ã��ŕƍŕƊŠ�źƅŕŗƈƅ§�¿ƔŰţśƅ�©±±Ƃƈƅ§�½±·ƅŕŗ�řƈ§±żƅ§�¿ƔŰţś�ÁÃƄƔÃ��¾ƅ°�ƑƆŷ

řƅÃ¯Ɔƅ�řƂţśŬƈƅ§.�
�Ä±ŗƄƅ§�řƈƄţƈƅ§�Àŕƈ£�ƌƔƆŷ�ÁŸ·ƅ§�řƔ±§¯ƙ§�ª§¡§²Šƅ§�Ä¯ţ¥�¶±ſŗ�±§±Ɓ�Ƌ¯Ų�±¯Ű�Áƈƅ�²ÃŠƔÃ

±§±Ƃƅŕŗ�Ƌ±ŕ·Ŧ¥�ťƔ±ŕś�Áƈ�ÆŕƈÃƔ�ÁƔśŬ�¿ƜŦ�řƔƊ¯ƈƅ§.�
�©ÃƁ�řƈ§±żƅŕŗ�±¯ŕŰƅ§�±§±Ƃƅ§�²ÃţƔÃ¯ƊŬƅ§�ŗ�Å°ƔſƊśƅ§ŕƈ�řƂŗŕŬƅ§�©±Ƃſƅ§�Ɠž�ŕƎƔƅ¥�±ŕŮƈƅ§�©¯ƈƅ§�¡ŕŲƂƊŕ�

Ƌ°ƔſƊś�¼ƁÃŗ�řƈƄţƈƅ§�±ƈōś�Àƅ.�
�

��à�Ø×���ì³æ��
Ï� ¿Ɯţ¥�řƈƆƄ��°¯ƈř�±ƈōś��řƈƆƄ�¿ţƈ���©¯ŕƈƅ§�Áƈ�ƓƊŕŝƅ§�±·Ŭƅ§�řƔŕƎƊ�Ɠž�© ±̄§Ãƅ§�� 
Ð� ��ŢŗŰś� ��±ŕƊƔ¯�¼ƅ£��ªŕƈ§±żƅ§� źƅŕŗƈ� ¿Ɣ¯Ÿś°œƈƒ®� ŗőœƆ��ŢŗŰś� ��±ŕƊƔ¯�Ɠſƅ£�Ã� ���ƑřőœƆ

°œƈƒ®�Ã�����ŢŗŰƔ���±ŕƊƔ¯�¼ƅ£�ÁƔŬƈŦ��źƆŗƈ°œƈƒ®�»ƃ¢�Àƒ°Ŭŵ����£��¯Ɗŗƅ§�Ɠž 
Ñ� ��ŢŗŰśƅ���±ŕƊƔ¯�¼ƅ£�řœŕƈ��Áƈ�řƔƅŕƈŠƙ§�řƔ±§¯ƙ§�řƈ§±żƅ§�źƆŗƈ�¿Ɣ¯Ÿś°œƈƒ®�»ƃ¢�ÀƒŪƆŤ��

��¨��¯Ɗŗƅ§�Ɠž 
Ò� �� ©±ŕŗŷ�¿Ɯţ¥ΎϬΗϣΎγΟ�ϯΩϣϭ�ΔϔϟΎΧϣϟ�ΔόϳΑρ�ΓΎϋέϣ�˯ίΟϟ�ϊϳϗϭΗ���� ©±ŕŗŷ�¿ţƈ�±Ɣ¯Ƃś

ƈŕŬŠ�©ŕŷ§±ƈ�řƈ§±żƅ§ſƅŕŦƈƅ§�řř���ΓΩΎϣϟ�ϥϣ�ΔϳϧΎΛϟ�ΓέϘϔϟ�ϲϓ 
Ó� �ΓΩΎϣϟ�ϥϣ�ΔΛϟΎΛϟ�ΓέϘϔϟ�ϲϓ��Δϣέϐϟ��ΔϣϠϛ�ϝΣϣ�ˬ�ΕΎϣέϐϟ��ΔϣϠϛ�ϝϼΣ· 
Ô� ��ΓέΎηϹ�ϡγ�ΔϓΎο·ϭ�ˬ�νέϔΑ��ΔϣϠϛ�ϑΫΣϩΫϫ�ΔόΑέϟ�ΓέϘϔϟ�ϲϓ�ϙϟΫϭ�ˬ �ϯΩΣΈΑ��ΔϣϠϛ�ΩόΑ��

�ΓΩΎϣϟ�ϥϣ 
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Õ� �řƈƆƄ�¿Ɯţ¥�ŗŮřŤƆƃ¦��ƅ§��řƔƊ¯ƈƅ§�Ä±ŗƄƅ§��©±ŕŗŷ�¿ţƈ�©¯ŕƈƅ§�Áƈ�řŝƅŕŝƅ§�©±Ƃſƅ§�Ɠž�© ±̄§Ã 
�

Öë¢Ä�×��¢Ä��²à×���
�řŰśŦƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƆƅ��řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕŗŸƆƅ§�ª§¯ŕţś§Ã�řƔŗƈƅ§±ŕŗƅ§�řƊŠƆƅ§Ã�řƔŗƈƅÃƗ§�řƊŠƆƅ§�§¯ŷ�ŕƈƔž

�Á£�ƌƅ�Æ§°ƔſƊś�©±¯ŕŰƅ§�ª§±§±Ƃƅ§�Ã£�ÁÃƊŕƂƅ§�§°ƍ�ÀŕƄţƗ�řſƅŕŦƈ�řƔ£�¨ŕƄś±§�ªÃŗŝ�¯Ɗŷ�°¯ƈÉř¼ƅŕŦƈƅ§�
�Áŷ�¼ƁÃśƅŕŗ�À¯ŷ�¿ŕţ�ƓžÃ��ŕƍ¯¯ţś�Ɠśƅ§�řƔƊƈ²ƅ§�©±śſƅ§�¿ƜŦ�Ã£�Æ§±Ãž�ŕƍ±ŕŝ¢Ã�ŕƎŗŕŗŬ£�řƅ§² ǔ§Ã�řſƅŕŦƈƅ§

�řƔśƕ§�ª§¡§²Šƅ§�¯ţōŗ�ÆŕŗŗŬƈ�Æ§±§±Ɓ�±¯ŰÊś�Á£�ŕƎƅ�ÁÃƄƔ�ƌƅŕŝśƈ§�
£���řſƅŕŦƈƅ§�Áŷ�¼ƁÃśƅ§�ƑƆŷ�¼ƅŕŦƈƅ§�¿ƈţƅ�ƓƈÃƔ�³ŕŬ£�ƑƆŷ�¨Ŭśţś�řƔ±§¯¥�řƈ§±Ż�ŶƔƁÃś

²ÃŕŠƔ�ƛ�ŕƈŗ�¾ƅ°Ã��ŕƎŗŕŗŬ£�řƅ§² ǔ§Ã�°œƈƒ®�ŗőœƆ���©±ƈ�¿ÃƗ�řſƅŕŦƈƅ§�ƌŗŕƄś±§�¯Ɗŷ�ÆŕƔƈÃƔ�ƑřőœƆÂ
°œƈƒ®��Ɠž�±§±Ɓ�±§¯Ű¥�ťƔ±ŕś�Áƈ�ª§ÃƊŬ�«Ɯŝ�¿ƜŦ�řſƅŕŦƈƅ§�ª§°�±§±Ƅś�¿ŕţ�Ɠž�ÆŕƔƈÃƔ

�řƔ±§¯ƙ§�řƈ§±żƅ§�¹ÃƈŠƈ�²ÃŕŠśƔ�Á£�²ÃŠƔ�ƛ�¿§ÃţƗ§�ŶƔƈŠ�ƓžÃ��řƂŗŕŬƅ§�řſƅŕŦƈƅ§�Áŷ�ƌƂţ
°œƈƒ®�»ƃ¢�Àƒ°Ŭŵ� 

¨��Š¥�řƔ±§¯¥�řƈ§±Ż�ŶƔƁÃś�²ÃŕŠƔ�ƛ�ŕƈŗ�řƔƅŕƈ°œƈƒ®�»ƃ¢�ÀƒŪƆŤ� 
¬���řſƅŕŦƈƅ§�¨ŕŗŬ£�¿§Ã²�ÁƔţƅ�½Ɔżƅ§�

�

�¯Ɗŷ�ÁƔŸśƔÃœƌřƆœŪŞ�Ã®ƆÂ�ŗŽƃœŤƆƃ¦�ŗŶƒŕ¶�¨œŵ¦°Ɔ� ¦±Şƃ¦�ŴƒſÂř��¼ƅŕŦƈƅ§�Áƈ�§¯ŗ�Å°ƅ§�ªƊŸƅ§Ã��
�¾ƅ°�ƑƆŷ�¨ś±ś�Å°ƅ§�±±Ųƅ§Ã��ŕƍŕƊŠ�Ɠśƅ§�ŶžŕƊƈƅ§Ã�

�¿ƔŰţś�ÁÃƄƔÃ©œƆ¦°źƃ¦�§�źƅŕŗƈƅ§�¿ƔŰţśƅ�©±±Ƃƈƅ§�½±·ƅŕŗ�řƅÃ¯Ɔƅ�řƂţśŬƈƅ 
�Ä¯ţŐŗ�±§±Ɓ�Ƌ¯Ų�±¯Ű�Áƈƅ�²ÃŠƔÃƉ¯Ƌ��řŰśŦƈƅ§�řƈƄţƈƅ§�Àŕƈ£�ƌƔƆŷ�ÁŸ·ƅ§�řƔ±§¯ƙ§�ª§¡§²Šƅ§

�±§±Ƃƅŕŗ�Ƌ±ŕ·Ŧ¥�ťƔ±ŕś�Áƈ�ÆŕƈÃƔ�ÁƔśŬ�¿ƜŦ 
�ŕƈ�řƂŗŕŬƅ§�©±Ƃſƅ§�Ɠž�ŕƎƔƅ¥�±ŕŮƈƅ§�©¯ƈƅ§�¡ŕŲƂƊŕŗ�Å°ƔſƊśƅ§�¯ƊŬƅ§�©ÃƁ�řƈ§±żƅŕŗ�±¯ŕŰƅ§�±§±Ƃƅ§�²ÃţƔÃ

¼ƁÃŗ�řƈƄţƈƅ§�±ƈōś�Àƅ�Ƌ°ƔſƊś.�
�
�
�
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���¡�Ûje�� Y�¥¦ÔÛg��
�

�Ýæß�Ð×��Áå¦°Û�÷�¡¥å��ÜÓ�²à×��
ƛ�řƔ±§¯¥�řƈ§±Ż�ŶƔƁÃś�řŰśŦƈƅ§�řƔ±§¯ƙ§�řœƔƎƆƅ��Áƈ�Å£�Ã£�³Ɣœ±�Áƈ�¿Ƅ�ƑƆŷ�±ŕƊƔ¯�¼ƅ£�ƑƆŷ�¯Ɣ²ś

�řƔ¯ƊƗ§�ª§±§¯¥�³ƅŕŠƈ�¡ŕŲŷ££Ã��Ã£�¨ŕŗŮƅ§�ÁƔƄƈś�²Ƅ§±ƈ�Ã£�řƔŲŕƔ±ƅ§�ªŕœƔƎƅ§�Ã£�ªŕŸƈŠÊƈƅ§
ƅ°Ã� �řƔŗŕŗŮƅ§�ªŕœƔƎƅ§�Ã£�ÁÃƊŕƂƅ§� §°ƍ� ÀŕƄţƗ�řſƅŕŦƈƅŕŗ� ÀƎƊƈ� ÈÅ£�Áƈ� ©±¯ŕŰƅ§�ªŕž±Űśƅ§�Áŷ�¾

�±§±Ƃƅ§§ƌƅ�Æ§°ƔſƊś�©±¯ŕŰƅ§�ª.�
¼ƅŕŦƈƅ§�Áƈ�§¯ŗ�Å°ƅ§�ªƊŸƅ§Ã��řſƅŕŦƈƅ§�řƈŕŬŠ�©ŕŷ§±ƈ�řƈ§±żƅ§�±Ɣ¯Ƃś�¯Ɗŷ�ÁƔŸśƔÃ���Ɠśƅ§�ŶžŕƊƈƅ§Ã

�±±Ƃƈƅ§�½±·ƅŕŗ�řƈ§±żƅ§�¿ƔŰţś�ÁÃƄƔÃ��¾ƅ°�ƑƆŷ�¨ś±ś�Å°ƅ§�±±Ųƅ§Ã��ŕƍŕƊŠ©�ţśƅ�źƅŕŗƈƅ§�¿ƔŰ
řƅÃ¯Ɔƅ�řƂţśŬƈƅ§.�

�ÆŕƈÃƔ�ÁƔśŬ�¿ƜŦ�řƔƊ¯ƈƅ§�Ä±ŗƄƅ§�řƈƄţƈƅ§�Àŕƈ£�ƌƔƆŷ�ÁŸ·ƅ§�řƈ§±żƅŕŗ�±§±Ɓ�Ƌ¯Ų�±¯Ű�Áƈƅ�²ÃŠƔÃ
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