
 

 
 1/3                                                                                                                                 425770-01هاتف :    

 
 

 خاص باإلدارة

 
 

 رقم التسجٌل

   
 

 تارٌخ التسجٌل

 ٌوم شهر سنة
 

 
 

 

  الجمهورية اللبنانية

 وزارة الشباب والرياضة

 المديرية العامة للشباب والرياضة
 مصلحة الديوان

 

يةشبابطلب تأسيس جمعية   

  يرجى قراءة اإلرشادات المرفقة قبل البدء بملء اإلستمارة
 نوع الجمعيت 

 
 َططخ انلهًيخاأل -شجبثيخ  عًم رطىعي -شجبثيخ

 
 األَططخ انطجبثيخ انًخزهفخ -شجبثيخ

 
 األوالد وانطجبةصيفيبد 

 
 األَططخ انفىنكهىسيخ

 
 طجبةانثيىد 

 
 )الجمعيت( صبحب العالقت 

معلومات عن 
 صاحب العالقة

ةاسم الجمعٌ
1 

 
المحافظة المركز

2 

القضاء 
3 

 المدٌنة/البلدة 
4 

  
 أعضاء الهيئة التأسيسية الذين يتعهدون بصحة المعلومات الواردة في الطلب تحت المسؤولية المدنية والجزائية.

 التوقيع الشهرة إسم األب اإلسم الرقم

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

 

 المستندات المطلوبة )ال يقبل تسجيل الطلب ما لم تكن جميع المستندات األساسية التالية مرفقة(: 

 على االقل(. 7اعضاء الهٌئة التأسٌسٌة ) عدد صورة بطاقة هوٌة  أو بٌان قٌد افرادي وسجل عدلً لكل من   1

2  
    ثالث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقٌع أعضاء الهٌئة التأسٌسٌة على جمٌع صفحاتها على ان ٌراعى نموذج النظام العام 

 الموضوع من قبل الوزارة.

3  
الثالثً لكل عضو وتارٌخ مٌالده ومهنته وعنوانه بما ثالث نسخ عن جداول بأسماء االعضاء المؤسسٌن تشتمل على االسم 

 فٌه الهاتف والفاكس والبرٌد االلكترونً والعنوان البرٌدي ممهورة بتوقٌع اعضاء الهٌئة التأسٌسٌة.

    فً 
 سنة شهر ٌوم  
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4  
محضر اجتماع الهٌئة التأسٌسٌة موّقعاً من جمٌع االعضاء متضمناً اسم عضو الهٌئة التأسٌسٌة الذي ٌمثل الجمعٌة تجاه 

 الحكومة والذي ٌكون مفوضاً بالتوقٌع على العقود والمراسالت الالزمة تمهٌداً لتأسٌس الجمعٌة.

5  

 مستند إشغال قانونً لكل من مقر الجمعٌة المنوي اشغالها:
 سند ملكٌة؛ أو - أ

 عقد إٌجار مسجل لدى البلدٌة بإسم الهٌئة التأسٌسٌة للجمعٌة ال تقل مدته عن ثالث سنوات؛ أو - ب
اتفاق )اقرار بالتسامح( بٌن المالك أو من ٌحل محله قانونٌاً وبٌن الهٌئة التأسٌسٌة للجمعٌة مصادق علٌه عقد  - ت

 لدى كاتب العدل على ان ال تقل مدته عن ثالث سنوات؛ أو
مقر تضعه االدارة العامة او المؤسسة العامة او البلدٌة فً تصّرف الجمعٌة بموجب كتاب رسمً صادر وفق  - ث

 االصول.

 نقابتً المهندسٌن. احدى خارطة المقر موقعة ومختومة من قبل مهندس معماري أو مدنً مسجل لدى  6

 إفادة عقارٌة للمقر او علم وخبر للمناطق غٌر الممسوحة.  7

8  
اعاله  7و6-5فً حال طلب الترخٌص لجمعٌة بٌوت الشباب ٌتوجب ضم نفس مستندات االشغال المذكورة فً البنود رقم 

 وذلك لمنشأة بٌت للشباب .

9  
فً حال طلب الترخٌص لجمعٌة االنشطة العلمٌة او لجمعٌة االنشطة الفولكلورٌة ٌتوجب ان ٌكون فً مقرها او خارجه قاعة 

 اعاله(. 7و6-5للتدرٌب على مختلف االنشطة ) ٌطبق علٌها البنود  ةمخصص 2م 04ال تقل مساحتها عن 

10  

الوزارة بختم رسمً للجمعٌة بعد صدور قرار الترخٌص خالل مهلة شهر على االكثر، مختوماً على تعهد خطً بتزوٌد 

/ بعد 6نموذج الورقة الرسمٌة المعتمدة من الجمعٌة موقعة من جمٌع اعضاء الهٌئة التأسٌسٌة، وبمسك سجالت قانونٌة عدد /

 قرار الترخٌص فً الجرٌدة الرسمٌة .، خالل مهلة شهر على األكثر من تارٌخ نشر  تصدٌقها من الوزارة

11  
تأمٌن الشروط الفنٌة والخاصة الواردة فً القرارات التنظٌمٌة الصادرة عن الوزارة بما ٌتوافق مع نوع الجمعٌة الساعٌة 

 للترخٌص .

 

من المرسوم رقم  19ام المادة في حال عدم التزام الجمعية بمضمون تعهداتها الخطية أعاله، تطبق عليها احك       

 .27/11/2116تاريخ  4481
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 إرشادات طلب تأسيس جمعية شبابية

 .يمكن تعبئة هذه اإلستمارة بخط اليد أو الكترونياً ومن ثم طباعة نسخة عنها لتقديمها الى المرجع المختص

     

 غبيت النموذج 

 

 انغبيخ يٍ هزا انًُىرج هي انحصىل عهى رشخيص نزأسيس

  -جًليخ شجبثيخ ويقذو إنى وصاسح انطجبة وانشيبضخ 

 يصهحخ انذيىاٌ. –انًذيشيخ انلبيخ نهطجبة وانشيبضخ  

 

 كيفيت تعبئت اقسبم وحقول اإلستمبرة 

 

  نوع الجمعيت  .1

 يزى َقش انًشثع انفبسغ انزبثع نُىع جًليخ أو وضع عاليخ     

     "X  فيه يذويب ". 

 

 ( 4إلى  1صبحب العالقت )الجمعيت الشبببيت( )الحقول  .2

 أ. معلومبث عن صبحب العالقت    

 وفقب  نهًسزُذ انشسًي انًلشف 4إنى  1رًأل انحقىل يٍ      

 عٍ انجًليخ.     

 

 أعضبء الجمعيت والمسؤوليت القبنونيت.  3

 يطهت إدخبل أسًبء أعضبء انهيئخ انزأسيسيخ ورىاقيلهى يع     

 رلهذهى ثصحخ انًلهىيبد انىاسدح في انطهت رحذ طبئهخ      

 انًسؤونيخ انًذَيخ وانجضائيخ.    

 

 . المستنداث المطلوبت4

 ُخ في الئحخ يجت إسفبق انطهت ثجًيع انًسزُذاد انًجي      

 "انًسزُذاد انًطهىثخ" ورأكيذ إسفبقهب يٍ خالل انُقش عهى        

 "Xزُذ أو وضع عاليخ "انًشثع انفبسغ انزبثع نكم يس    

 يذويب .     

 

 


