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 مقدمة

ن م أكثرومبرور والرياضـة، ة الشباب ـلرعاي األهليةن اهليئات ـأشب 1975( لسنة 77)صدر القانون رقم سبق و

 الرياضة املصرية. ألوضاعغري مالئمة هذا القانون أصبحت فلسفته وأهدافه  إصدار ىعلأربعني عام 

وعلى مؤسسات  ممارسة الرياضة حق للجميع أن( ب84مقررا يف مادته ) 2014 عام املصري وصدر الدستور

وينظم القانون  .ما يلزم من تدابري لتشجيع ممارسة الرياضة واختاذاملوهوبني رياضيًا ورعايتهم  اكتشافالدولة واجملتمع 

 .املنازعات الرياضية الفصل يف وكيفية الدولية،وفقًا للمعايري  األهليةشئون الرياضة واهليئات الرياضية 

ة ما حدث من تطورات يف اجملال قامليثاق األومليب واملعايري الدولية وملالحوتفعيال لنصوص الدستور و

 اآلتي:  متضمنا 2017لسنة  71الرياضي يف اآلونة األخرية، فقد صدر قانون الرياضة الصادر بالقانون 

 وكافة حقوق  الرياضــيمجيع احلقوق املتعلقة باتصــال اهمهور باحلدث  يف اهليئات الرياضــيةحق كيد على أالت

ال بعد االتفاق  إشــارات أو العالمات املســجلة لتلي اهليئات الأو  األمساء اســتلاللأو  اســتعمالوحظر  الصــورة،نقل 

 .اهليئة الرياضية املعنية مع

   ــليل ــاء أو تش ــية ك  حظر الرتخيص بإنش ــركات العاملة يف اال اتدمات الرياض ــ ت والش األندية الصــحية أو املنش

املواصــفات الحي دددها الوزير   واســتامالإال بعد اســتيفاء الشــرو  واألكادمييات الرياضــية مراكز اللياقة البدنية 

ــوعه  مع املختص، ــتمرارللتأكد من    املركزية  اإلدارية هة  لرقابة اه   اخضــ ــرو    اســ وتطبيق  املقررةااللتزام بالشــ

 .بها املعايري املعتمدة يف إجراءات األمن والسالمة واتدمات اتاصة

 والحي ياون أحد أطرافها من األشــخاص أو اهليئات  الناجتة عن تطبيق أحاام القانون املنازعات الرياضــية  تســوية

 .من خالل مركز التسوية والتحايم الرياضي املصري أو اههات اتاضعة ألحاام هذا القانون وذلي

    تنظيم االســتثمار يف اجملال الرياضــي وتفويو الوزير املختص يف وضــع القواعد والشــرو  واإلجراءات الالزمة

سهيل العمل يف هذا اجملال   ضمانات وحوافز      لت سوق رأس املال و شركات و مبراعاة أحاام القوانني املنظمة لل

 .االستثمار يف مصر

  الرياضي.ات املتعلقة بالنشا  الرادعة الرتااب املخالفاهنائية وضع العقوبات  

ــباب والرياضــة   أصــدرذلي وترتيبا على  ــنة  1124رقم القرار وزير الش ح ـــــــباعتماد الئحة قواعد من 2017لس

ــية  ــركات اتدمات الرياضـ ــنة  125رقم املعدل بالقرار  تراخيص شـ ــاديوالدليل  2018لسـ نظم عمل ي الذي، اإلرشـ

شركات اتدمات الرياضية وطبيعة العالقة بينها وبني وزارة الشباب والرياضة، تأكيدا على أهمية االستثمار يف اجملال 

 االقتصادية.والرياضية الرياضي مبا دقق أقصى استفادة يف شتى اجملاالت السيما 
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 حمل الرتخيص جماالت اخلدمات الرياضية

 .إنشاء األندية اتاصة 

 .إنشاء وإدارة املالعب الرياضية أو الصاالت امللطاة أو امعات السباحة 

 .إنشاء األندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية 

 .)إنشاء األكادمييات )األكادمييات الرياضية أو أكادمييات التأهيل الرياضي العساري 

 .التسويق الرياضي 

 .إدارة وتشليل األندية الرياضية 

 أللعاب الرياضية.إدارة وتشليل ا 

 وللوزير املختص إضافة ااالت أخرى تتصل بأعمال اتدمات الرياضية.

 شروط منح الرتخيص

 من الئحة قواعد منح تراخيص شركات اخلدمات الرياضية 4وفقا لنص م 

 

ألف جنيه إذا كان  250أن تتخذ الشركة طالبة الرتخيص شال شركة مساهمة على أال يقل رأس ماهلا املصدر عن  .1

        كان الرتخيص ألكثر من اال، الرتخيص جملال واحد من ااالت اتدمات الرياضية، وعن مليون جنيه إذا 

فرع للهيئة  د للنادي اتاص أوأو فرع واح خاص واحد،مليون جنيه إذا كان الرتخيص إلنشاء نادي  10 وعن

  الرياضية.

 التااليف االستثمارية للمشروع.ثلث ويف مجيع احلاالت جيب أال يقل رأس مال الشركة املصدر عن 

من رأس مال الشركة %  0.75أن تؤدي الشركة رسم الرتخيص أو جتديده للجهة اإلدارية املختصة مبا يعادل نسبة  .2

 املصدر.

 ونظامها األساسي أحد ااالت اتدمات الرياضية املقررة.أن يتضمن عقد الشركة  .3

 أال ياون نشا  الشركة خاضعًا إلشراف وزارة السياحة. .4

، والتقل مدة احليازة عن مدة أن ياون للشركة مقر مستقل صاحل ملباشرة اجملال أو اجملاالت حمل الرتخيص .5

 الرتخيص. 

 .املرخص لهاجملال األماكن واملنش ت املخصصة ملزاولة  صالحية .6

 خيصرسم الرتسداد  طريقة

 يف احلساب اتاص باجمللس القومي للرياضة،  يتم السداد نقدًا -

 أو يتم السداد نقدًا حبساب اجمللس القومي للرياضة ببني اإلساندرية. -
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 مرفقات طلب الرتخيص 
 من الئحة قواعد منح تراخيص شركات اخلدمات الرياضية 5وفقا لنص م 

 الرتخيص للجهة اإلدارية املختصة )ماتب شركات اتدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة(يقدم طلب 

 مرفقات عامة
 .صورة طبق األصل لعقد الشركة ونظامها األساسي مبينا به نشاطها 

 .مستخرج رمسي حديث من السجل التجاري للشركة 

  األساسيصورة من صحيفة االستثمار املنشور بها عقد الشركة ونظامها. 

  مركز مالي افتتاحي معتمد من اهمعية العامة ومراقب حسابات الشركة بالنسبة للشركات الحي تنشأ بعد صدور هذه

الالئحة، أو القوائم املالية للشركة آلخر سنة معتمدة من اهمعية العامة ومراقب حسابات الشركة يف حالة توفيق 

 األوضاع.

 مبني به مصادر متويلها –ة للمشروع معتمد من مراقب حسابات الشركة بيان تفصيلي بالتااليف االستثماري. 

 .صورة من سند امللاية أو احليازة ملقر الشركة ومنش تها إن وجدت 

 .بيان بأمساء العاملني بالشركة ومؤهالتهم الدراسية وحمل إقامتهم وجنسيتهم 

  له.طابعة رقم تأميين و ،قوميومؤهله ورقمه ال اجملال املرخص لهبيان باسم املدير املسئول عن 

  اجملال املرخص لهصحف احلالة اهنائية للمؤسسني وأعضاء الس اإلدارة، واملدير املسئول عن. 

 .كشف بأمساء أعضاء الس إدارة اهليئة الرياضية يف حالة أن تاون الشركة تابعة هلا 

 .إيصال سداد رسم الرتخيص 

 مرفقات خاصة
  بالنسبة للشركات الحي تستهدف مزاولة النشا  الرياضي كإنشاء األندية اتاصة أو األكادمييات أو األندية الصحية أو

 ترفق املستندات اآلتية: –إضافة ملا سبق  –مراكز اللياقة البدنية وغريها 

 رسم كروكي موضح به املنش ت التابعة للشركة ومواصفاتها. -

 ألماكن ومنش ت مزاولة النشا  الرياضي.سند امللاية أو احليازة  -

 كشف موضح به أنواع األجهزة وعددها وصالحيتها لالستخدام. -

 بالنسبة لألندية اتاصة. –النظام األساسي للنادي اتاص  -

 عقد صيانة للمنش ت واملالعب أو تقديم ما يفيد أن الشركة لديها عمالة متخصصة هلذا اللرض. -

يوما من تاريخ  60ماتب شركات اتدمات الرياضية( بالبت يف طلب الرتخيص خالل ) وزارة الشباب والرياضةتقوم 

تقديم الطلب وكافة املستندات واألوراق مستوفاة، وياون الرد على الطلب باتاب موصي بعلم الوصول عل العنوان 

من الئحة قواعد  7املادة  الثابت بالطلب، ويعترب فوات مدة الستني يوم دون رد مبثابة قبول للطلب، وذلي وفقا لنص

 منح تراخيص شركات اتدمات الرياضية.


