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  التشريعات اإلجتماعية 
  م0991لسنة ) 2(قرار رقم 

  
  بشـــأن

  تنظيم سجل قيد الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية الخاضعة
  

إلشراف وزارة العمل والشئون االجتماعية 

  وزارة العمل والشئون االجتماعية
  

 الجمعيات واألندية االجتماعية من قانون) 9(بعد االطالع على المادة : وزير العمل والشئون االجتماعية 
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

   9891لسنة ) 12(بقانون رقم 

  :قـــرر 
   1 - مادة -

الجتماعية يكون تسجيل الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية الخاضعة إلشراف وزارة العمل والشئون ا
  بقيد نظامها األساسي في السجل الذي تعده لذلك إدارة الشئون اإلجتماعية بالوزارة 

   2 - مادة -

  يدون في السجل المشار إليه بعد الموافقة على تسجيل الجمعية أو النادي رقم القيد المسلسل وتاريخه 

   3 - مادة -

 -:لنادي في الجريدة الرسمية البيانات التالية يدون بالسجل المشار إليه بعد نشر تسجيل الجمعية أو ا

رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية الذى نشر به قرار تسجيل الجمعية أو النادي  - أ
ملخص النظام األساسي للجمعية أو النادي والذي يجب أن يتضمن االسم وعنوان المقر - ب

واألهداف ووسائل تحقيقها 
 إن وجدت وتاريخ نشرها -على النظام األساسي للجمعية أو النادي التعديالت المقررة - ج

في الجريدة الرسمية 
 ان -قرارات اإلدماج أو التقسيم أو تكوين فروع جديدة أو حل الجمعية أو النادي  - د

 وتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية -وجدت 

   4 - مادة -

 بالجمعية أو النادي في ملف خاص وترقم أوراقه ترقيما تحفظ آافة البيانات والمستندات األخرى الخاصة
  مسلسال ويؤشر على غالفه بمحتوياته 

   5 - مادة -



  ويعمل به من تاريخ نشره , ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

وزير العمل والشئون االجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة 
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