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وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

 قر�ر رقم )154( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تنظيم �سجالت قْيـد �الأندية �لتي تتخذ �سكل �سركات جتارية 

 و�لهيئات �لريا�سية و�ل�سبابية �خلا�سعة الإ�سر�ف 

وز�رة �سئون �ل�سباب و�لريا�سة

وزير �شئون ال�شباب والريا�شة:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989، وتعديالته، 

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للمراكز والهيئات ال�شبابية اخلا�شعة لإ�شراف 

لة بالقرار رقم  2018، املعدَّ وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة، ال�شادرة بالقرار رقم )2( ل�شنة 

)18( ل�شنة 2019،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

ُتـن�شاأ باإدارة ال�شئون القانونية والرتاخي�س بوزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ثالثة �شجالت 

لقْيـد الأنظمة الأ�شا�شية، على النحو الآتي:

1- �شجل لالأندية التي تتخذ �شكل �شركات تجارية.

2- �شجل للهيئات الريا�شية.

3- �شجل للهيئات ال�شبابية.

�ملادة �لثانية

ـِجل، وذلك بعد املوافقة على ت�شجيل اأيٍّ من الهيئات امل�شار  ن رقم القيد وتاريخه يف ال�شِّ يدوَّ

اإليها يف املادة ال�شابقة. 

�ملادة �لثالثة

ـِجل بعد ن�ْشـر الت�شجيل يف اجلريدة الر�شمية، البيانات الآتية:  ن يف ال�شِّ تدوَّ

عـــدد وتاريخ الجريـــدة الر�شمية الذي ُنـ�ِشـر بـــه الت�شجيل وملخ�س النظـــام الأ�شا�شي ورقم   -1

القْيـد.
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ن ال�شـــم وال�شعار وعنـــوان المقر والأهـــداف وو�شائل  ملخ�ـــس النظـــام الأ�شا�شـــي المت�شمِّ  -2

تحقيقها.

اأية تعديالت ُتـجَرى على النظام الأ�شا�شي، وتاريخ ن�ْشـِرها في الجريدة الر�شمية.  -3

قرارات الإدماج اأو الَحـلِّ اأو تكوين فروع جديدة – اإْن ُوِجـدت – وتاريخ ن�ْشـِرها في الجريدة   -4

الر�شمية.

�ملادة �لر�بعة

�س  التخلُـّ وُيـحَظـر  اإليها،  امل�شار  بال�شجالت  والرتاخي�س  القانونية  ال�شئون  اإدارة  حتتفظ 

ـن على الإدارة املذكورة اإن�شاء اأر�شيف اإلكرتوين لهذه ال�شجالت، يت�شمن  منها اأو اإتالفها. ويتعيَّ

كافة املحتويات امل�شار اإليها يف املادتني الثانية والثالثة من هذا القرار، على اأْن يتم حتديثه كلما 

دعت احلاجة لذلك.

�ملادة �خلام�سة

ـم اأوراقه ترقيمًا مت�شل�شاًل،  ُتـحَفـظ كافة البيانات وامل�شتندات الأخرى يف ملف خا�س وُتـَرقَّ

ـر على غالفه مبحتوياته. ويوؤ�شَّ

�ملادة �ل�ساد�سة

تاريخ �شدوره  وُيـعمل به من  القرار،  للرقابة والرتاخي�س تنفيذ هذا  امل�شاعد  الوكيل  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �سئون �ل�سباب و�لريا�سة                                  

 �أمين بن توفيق �ملوؤيد

�شدر بتاريخ: 30 ذي القعدة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 21 يــــولـيـــــــــو 2020م


