
1 

 

 
 لشاس سئ١ظ ِجٍظ اٌٛصساء

 1029( ٌغٕخ          سلُ ) 

 ًّ األٍٟ٘اٌؼِّبسعخ  ئطذاس اٌالئذخ اٌتٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ تٕظ١ُ ث

 1029ٌغٕخ  (239اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ )

 سئ١ظ ِجٍظ اٌٛصساء

 ثؼذ االطالع ػٍٝ اٌذعتٛس؛

 ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد؛

 ٚػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌّذٔٝ؛

 اٌجٕبئ١خ؛ٚػٍٝ لبْٔٛ اإلجشاءاد 

 ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌّشفؼبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌتجبس٠خ؛

فٟ شؤْ دخٛي ٚإلبِخ األجبٔت ألساضٟ جّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ ٚاٌخشٚج  2950ٌغٕخ  99اٌمبْٔٛ سلُ ٚػٍٝ 

 ؛ ِٕٙب 

 ثشؤْ اٌتف٠ٛض فٟ ثؼض االختظبطبد؛ 2951ٌغٕخ  31ٚػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ 

 ٟ اٌّٛاد اٌّذ١ٔخ ٚاٌتجبس٠خ؛ثشؤْ االثجبد ف 2959ٌغٕخ   14ٚػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ 

ثّٕخ ٚص٠ش اٌذشث١خ االختظبطبد اٌّخٌٛخ ٌٛص٠ش اٌشئْٛ االجتّبػ١خ ثبٌمبْٔٛ  2912ٌغٕخ  92ٚػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ 

 ثبٌجّؼ١بد ٚاٌّؤعغبد اٌخبطخ ثبٌٕغجخ ٌجّؼ١خ اٌّذبسث١ٓ اٌمذِبء؛ 2953ٌغٕخ  21

 ؛2911 ٌغٕخ 35ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌغٍطخ اٌمضبئ١خ اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ؛2911ٌغٕخ  31ٚػٍٟ لبْٔٛ ِجٍظ اٌذٌٚخ اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ؛2999ٌغٕخ  233ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌجٙبص اٌّشوضٞ ٌٍّذبعجبد اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ؛ 2991ٌغٕخ  94ٚػٍٝ لبْٔٛ عٛق سأط اٌّبي اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ؛1001ٌغٕخ  90ٚػٍٝ لبْٔٛ ِىبفذخ غغً األِٛاي اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ؛1002ٌغٕخ  21ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌؼًّ اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ؛1002ٌغٕخ  99ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌجٕه اٌّشوضٞ ٚاٌجٙبص اٌّظشفٟ ٚإٌمذ اٌظبدس سلُ 

 ؛1003ٌغٕخ  232ٚػٍٟ لبْٔٛ ت١ّٕخ إٌّشؤد اٌظغ١شح اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 اق ٚاألدٚاد اٌّب١ٌخ غ١ش اٌّظشف١خ؛ ثشؤْ تٕظ١ُ اٌشلبثخ ػٍٝ األعٛ 1009ٌغٕخ  20ٚػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ 

 ثتٕظ١ُ ٔشبط اٌت٠ًّٛ ِتٕبٟ٘ اٌظغش؛ 1023ٌغٕخ  232ٚػٍٟ اٌمبْٔٛ سلُ 

 فٟ شؤْ تٕظ١ُ لٛائُ اٌى١بٔبد اإلس٘بث١خ ٚاإلس٘بث١١ٓ؛ 1024ٌغٕخ  9ٚػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ 

  ؛1024ٌغٕخ  93ٚػٍٝ لبْٔٛ ِىبفذخ االس٘بة اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ؛1025ٌغٕخ  92ِخ اٌّذ١ٔخ اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ ٚػٍٝ لبْٔٛ اٌخذ

 10ٚػٍٝ لبْٔٛ تٕظ١ُ ػًّ اٌجّؼ١بد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّؤعغبد اٌؼبٍِخ فٟ ِجبي اٌؼًّ األٍ٘ٝ اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ؛1021ٌغٕخ 

 ؛1029ٌغٕخ  20ٚػٍٝ لبْٔٛ دمٛق األشخبص رٜٚ االػبلخ اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ 

 ثتٕظ١ُ ٔشبطٟ اٌتؤج١ش اٌت٠ٍّٟٛ ٚاٌتخظ١ُ ؛  1029ٌغٕخ  215ٚػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ 

 ؛1029ٌغٕخ  239سلُ اٌؼًّ األٍٟ٘ اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ ِّبسعخ  ٚػٍٝ لبْٔٛ تٕظ١ُ 

ٚػٍٝ اٌالئذخ اٌتٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ اٌجّؼ١بد ٚاٌّؤعغبد األ١ٍ٘خ اٌظبدسح ثمشاس ٚص٠شح اٌتؤ١ِٕبد ٚاٌشئْٛ االجتّبػ١خ 

 ؛1001ٌغٕخ  219سلُ 

 ؛ٚثؼذ ِٛافمخ ِجٍظ اٌٛصساء 

 ٚثٕبء ػٍٝ ِب استآٖ ِجٍظ اٌذٌٚخ.

 لشس

 (األٌٚٝ اٌّبدح)
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ثبٌالئذخ  1029ٌغٕخ  239اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ  اٌؼًّ األٍِّٟ٘بسعخ تٕظ١ُ مبْٔٛ ٠ٌؼًّ ثؤدىبَ اٌالئذخ اٌتٕف١ز٠خ 

 .ٌٙزا اٌمشاس اٌّشافمخ

 (اٌّبدح اٌثب١ٔخ) 

تٍغٝ اٌالئذخ اٌتٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ اٌجّؼ١بد ٚاٌّؤعغبد األ١ٍ٘خ اٌظبدسح ثمشاس ٚص٠شح اٌتؤ١ِٕبد ٚاٌشئْٛ االجتّبػ١خ 

 ٠ٍغٝ وً دىُ ٠خبٌف أدىبَ اٌالئذخ اٌّشافمخ.، وّب 1001ٌغٕخ  219سلُ 

 (اٌثبٌثخ )اٌّبدح

 اٌمرررررررررررشاس فررررررررررررٟ اٌجش٠رررررررررررذح اٌشعررررررررررر١ّخ ، ٠ٚؼّرررررررررررً ثررررررررررررٗ ِرررررررررررٓ ا١ٌرررررررررررَٛ اٌترررررررررررربٌٟ ٠ٕشرررررررررررش ٘رررررررررررزا 

 ٌتبس٠خ ٔششٖ.

 سئ١ظ ِجٍظ اٌٛصساء                                                                                               

 ِذثٌٟٛ وّبي /ِظطفٟ وتٛسد                                                                                     
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 ًّ األٍِّٟ٘بسعخ اٌؼ اٌالئذخ اٌتٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ تٕظ١ُ 

 9102ٌغٕخ  (239اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ )

 اٌتؼش٠فبداٌجبة األٚي :

 (2ِبدح )

 منها: ت التالٌة المعنً المبٌن قرٌن كلٌقصد فً تطبٌق أحكام هذه الالبحة بالكلمات والعبارا
 .9119لسنة  149رقم  نبالقانوالقانون : قانون تنظٌم ممارسة العمل االهلً الصادر  -1
( لسنة 149الصادر بالقانون رقم ) الالبحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم  ممارسة العمل األهلًالالبحة :  -9

9119. 

 .المحكمة المختصة: محكمة القضاء اإلداري التً ٌقع مركز إدارة الجمعٌة فً دابرة اختصاصها -3
 والعمل األهلى.الوزٌر المختص بالجمعٌات الوزٌر المختص:  -4
 الوزارة المختصة بشبون الجمعٌات والعمل األهلً.الوزارة المختصة:  -5
 :الجهة اإلدارٌة المختصة  -6

-17-15-14-9-8-7-6-4-3-9) الوحدة المركزٌة للجمعٌات والعمل االهلً فً المواد  .أ 
99-93-94-95-97-31-39-33-34-36-41-43-45-46-47-48-49-51-51-
59-56-57-58-59-61-63-64-74-75-76-79-81-81-89-83-84-86-87-
88-89-91-94-96-119-113-115-116-118-113-114-115-116-135-

141 ) 
 (49-39-38)اإلدارة المركزٌة للرعاٌة االجتماعٌة  .ب 
-17-15-14-9-8-7-6-4-3-9) الوحدة الفرعٌة للجمعٌات والعمل االهلً فً المواد  .ج 

99-39-48-59-56-57-58-59-61--74-75-76-79-81-81-89-86-91-94-
119-113-115 -118-135-141 ) 
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  الثانًالباب 
 تٛف١ك األٚضبع

 ( 2) مادة  
استناداً إلى اتفاقٌات دولٌة أبرمتها  بمرسوم أوأو  بمراعاة ما ورد بنظم الجمعٌات المُنشأة بقانون

لسنة  11والقانون رقم  1971لسنة  91جمهورٌة مصر العربٌة، ومع عدم االخالل بأحكام القانون رقم 
شأن  فً وهذه الالبحةوالقوانٌن المنظمة لألنشطة المالٌة ؼٌر المصرفٌة، ٌعمل بأحكام القانون  9119

 . تنظٌم ممارسة العمل األهلً
      (3 مادة)

فٌه الطلبات  لذلك ٌسجلخر الكترونً علً النموذج المعد اإلدارٌة بإمساك سجل ورقً وآ ةتلتزم الجه
 المقدمة لتوفٌق األوضاع من مؤسسات المجتمع االهلً المقٌدة لدٌها.

 (4 مادة)
توفٌق ل بتقدٌم طلب التً لم تقممؤسسات المجتمع األهلً المقٌدة لدٌها وتلتزم الجهة اإلدارٌة بحصر 

 .أوضاعها وفقاً ألحكام القانون وهذه الالبحة على مستوى كل محافظة
 (5مادة )

بتقدٌم طلب لم تقم ؼٌر المقٌدة لدٌها والتً تمارس العمل األهلً وتلتزم الجهة اإلدارٌة بحصر الكٌانات 
ذلك بالتنسٌق مع توفٌق أوضاعها وفقاً ألحكام القانون وهذه الالبحة أوالً بأول على مستوى كل محافظة ول

 الجهات المعنٌة.
 (6مادة)

كان  أٌاً  أهلًلدٌها وتمارس عمل  ةالكٌانات المرخصباإلدارٌة الجهة  فً الدولة اخطاركافة الجهات علً 
 و مسماها القانونً.أشكلها 

 (7مادة)
شكلها أو الكٌانات التً تمارس العمل األهلً أٌا كان أو تسجٌل ٌحظر على مصلحة الشهر العقاري قٌد 

 .لدٌها مسماها القانونً
 (8مادة)

تلتزم كافة الكٌانات المخاطبة بأحكام القانون فور صدور هذه الالبحة بالبدء فً إجراءات توفٌق األوضاع 
 إجراءاتاتخاذ أوضاعها لسرعة مخاطبة الكٌانات التً لم تقم بتوفٌق  اإلدارٌةلجهة قاً ألحكامه، وعلى اوف

 الالبحة.القانون وهذه توفٌق األوضاع وفقاً ألحكام 
 (9مادة )

النموذج المعد لذلك ٌتضمن بٌان  ًعلورقً وآخر الكترونً حصر تلتزم الجهة اإلدارٌة بإمساك سجل 
بتوفٌق أوضاعها وتم حصرها من خالل الجهة اإلدارٌة  بكافة الكٌانات التً تمارس العمل األهلً ولم تقم

 أو الجهات المعنٌة. 
  و ٌؤشر فً هذا السجل بأي إجراء ٌتم اتخاذه من قبل الجهة اإلدارٌة أو هذه الكٌانات لتوفٌق أوضاعها.  

 (11) مادة
وقت صدور  لمقٌدة لدي الجهة اإلدارٌة ٌتم توفٌق أوضاع الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة واالتحادات

 القانون أو قٌدت بعد صدوره وقبل صدور هذه الالبحة باتخاذ الخطوات اآلتٌة:
مؤسسً أو مجلس أمناء المؤسسة األهلٌة بحسب األحوال االتحاد أو الجمعٌة أو  إدارةمجلس  ٌتولى -1

القانون وهذه  ألحكاموفقا اعداد مشروع بتعدٌل أحكام النظام األساسً مراجعة نظامها األساسً و
 المرافقة لهذه الالبحة. االسترشادٌه األساسًالالبحة مع مراعاة البحة النظام 
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الجمعٌة العمومٌة الجتماع ؼٌر عادي للنظر  اإلدارةفٌما ٌتعلق بالجمعٌات واالتحادات ٌدعو مجلس  -9
واعتماده  ومٌة بعد تعدٌله بواسطة الجمعٌة العم األساسًلها وٌعد النظام  األساسًفً تعدٌل النظام 

و االتحاد بحسب األحوال، وفٌما ٌتعلق أللجمعٌة  األساسًهو النظام من الجهة اإلدارٌة المختصة 
أو من له حق التعدٌل وفقاً لسند  مؤسسهابواسطة  األساسًبالمؤسسات األهلٌة ٌكون تعدٌل نظامها 

 .إنشابها
المؤسسة األهلٌة  المؤسسة األهلٌة أو مجلس أمناء مؤسس أوأو االتحاد الجمعٌة  إدارةٌقوم مجلس  -3

 مرفقاً به المستندات اآلتٌة: األساسًالمختصة بتعدٌل النظام  اإلدارٌةبحسب األحوال بإخطار الجهة 
و االتحاد الذي تم فٌه اقتراح مشروع تعدٌل البحة النظام أالجمعٌة  إدارةمحضر اجتماع مجلس  - أ

 أجراهأو التعدٌل الذي  العادٌة،ؼٌر ا على الجمعٌة العمومٌة األساسً فً صٌؽتها التً عرضت به
 .إنشابهاالمؤسسة األهلٌة أو من له حق التعدٌل وفقاً لما هو وارد بسند  ؤسسم

اجتماع الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة الذي تمت فٌه الموافقة على مشروع تعدٌل البحة  محضر - ب
 تعدٌلها.ألساسً موضحاً به المواد التً تم ا النظام

محضر اجتماع المؤسسٌن أو مجلس األمناء فٌما ٌخص المؤسسات األهلٌة الذي تم فٌه اقتراح  -ج
 األساسً.مشروع تعدٌل البحة النظام 

 تعدٌل.البعد  األساسًالنظام البحة نسختٌن من  -د
 .وأخري الكترونٌةفً صورته الورقٌة  األوضاعملؾ توفٌق  -هـ

 (11مادة)
أو المؤسسة و االتحاد امش سجل قٌد الجمعٌة أاإلدارٌة المختصة بالتأشٌر بالتعدٌل علً هتلتزم الجهة 

 المعنٌة،خالل ستٌن ٌوما عمل علً األكثر من تارٌخ إخطارها بالتعدٌل بعد التنسٌق مع الجهات األهلٌة 
فقا ألحكام لمطلوبة ووال ٌعتبر اإلخطار منتجا ألثاره القانونٌة ما لم ٌستوؾ كافة البٌانات والمستندات ا

 القانون وهذه الالبحة.
 (19)مادة 

 فً البابالمنصوص علٌها  اجراءات التصرٌحٌتم توفٌق أوضاع المنظمات األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة بذات 
النموذج المعد لذلك  علىالً وزارة الخارجٌة المنظمة  هدممس من هذه الالبحة بناء على طلب تقالخا

 االتٌة: مرفق به المستندات 
 من هذه الالبحة ( 114ة )المستندات المنصوص علٌها فً الماد .1
و التصرٌح الممنوح لها بالعمل فً مصر أ بالبالد،من سند عمل المنظمة  األصلصورة طبق  .9

 .أجنبٌةكفرع من منظمة 
 مزدوجً الجنسٌة( فً فرع المنظمة فً مصر: –مصرٌٌن  – أجانبللعاملٌن ) األساسٌةالبٌانات  .3

 االسم رباعً ، وصورة من جوازات السفر. -أ
 الجنسٌات التً ٌحملها بما فٌها الجنسٌة التً ٌقٌم بها فً البالد. - ت
 و االستثمارٌة فً مصر.أ، وممتلكاته العقارٌة  اإلقامةمحل  -ج
 للزوج/الزوجة. األساسٌةالحالة االجتماعٌة، والبٌانات  -د

، والترخٌص (خبٌر وأو متطوع أو مؤقت أواء بشكل دابم الوظٌفة التً ٌشؽلها داخل المنظمة )س -هـ
 الممنوح له من السلطات الرسمٌة للعمل بالمنظمة.

 المصرٌة بخالؾ عمله فً المنظمة. األراضًأٌة وظابؾ ٌشؽلها على  -و
 وفرعها فً مصر. األمتارٌخ عمله بالمنظمة  -ز
 لة بالمنظمة.صحٌفة الحالة الجنابٌة بالنسبة للكوادر المصرٌة العام -ح
 إقرار بأال ٌكون أحد العاملٌن فً فرع المنظمة فً مصر قد سبق إدراجه على قوابم اإلرهاب. -ط
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جهة  أيفٌها المنظمة مع  انخرطتكان مسماها التً  أٌامن صٌػ التعاون  األصلطبق  صورة .4
 ، مع تقرٌر تعرٌفً موجز عن نتابج كل منها.داخل مصر

 الحسابات البنكٌة التً تمتلكها فً مصر. ارقامومصادر تموٌل المنظمة بشكل وافً  .5
 داخل مصر. تمتلكها او تحوزها المنظمة التًالممتلكات العقارٌة والمنقولة وؼٌرها  .6
 والبرامج والفعالٌات التً قامت أو تقوم بها المنظمة داخل مصر. األنشطة .7
 القابمة فً مصر.الالبحة الداخلٌة لعمل المنظمة  .8

 (13مادة )
ٌكون توفٌق أوضاع الكٌانات المصرٌة ؼٌر المقٌدة لدى الجهة اإلدارٌة والتً تمارس العمل األهلً 

 :المستندات اآلتٌةتأسٌس جمعٌة أو مؤسسة أهلٌة مرفقاً به بموجب إخطار ٌوجه للجهة اإلدارٌة ب
 الالبحة.هذه و المنصوص علٌها فً القانونالتأسٌس تندات مس .1
ومذكرات التفاهم وؼٌرها من  بٌان بأنشطة الكٌان ومصادر تموٌله وبرامجه وبروتوكوالت .9

 المعد لذلك.أٌاً كان مسماها وفقاً للنموذج األخرى صٌػ التعاون 
 ملؾ مستندات التأسٌس فً صورة ورقٌة وأخرى الكترونٌة. .3

 (14مادة )
أحكام  ذانونً الذي تأسس بموجبه هو الملتزم بتنفٌٌكون الممثل القانونً عن الكٌان وفقا للنظام الق

 القانون وهذه الالبحة.
 (15) مادة

الواردة فً ألحكام تأسٌس الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة  اعند توفٌق أوضاعه جمٌع الكٌاناتخضع ت
 .القانون وهذه الالبحة

 (16مادة)
ترخٌص أو الجهة مصدرة فً حالة عدم التزام ، الخامسة من مواد اصدار القانون مع مراعاة المادة

لكٌانات بتوفٌق ، و عدم التزام هذه االصادر لهكٌان بإلؽاء الترخٌص او التصرٌح ارسة نشاط الممتصرٌح 
بمخاطبة هٌبة قضاٌا الدولة بعد موافقة  اإلدارٌةالقانون وهذه الالبحة تلتزم الجهة  حكاما ألوفق أوضاعها

   قضابً بحلها. حكم صدارستالضد هذه الكٌانات  القضابٌة يالدعو إلقامة وضهأو من ٌف الوزٌر المختص
خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ خالل أمام المحكمة المختصة وتلتزم هٌبة قضاٌا الدولة بإقامة الدعوي 

 اخطارها.
 : الجمعٌاتالثالث الباب 

 تأسٌس الجمعٌات األول:الفصل 
 (17مادة )

ٌكون تأسٌس الجمعٌة بموجب إخطار ٌقدم من ممثل جماعة المؤسسٌن إلى الجهة اإلدارٌة المختصة 
منتجا ألثاره القانونٌة ما لم ٌستوؾ  خطاراإلمستوفٌا كافة المستندات وال ٌعتبر  المعد لذلكعلى النموذج 

 كافة البٌانات والمستندات اآلتٌة:
 ( من القانون 8المستندات المحددة فً المادة ) .1
الجمعٌة فً السجل الخاص بالجهة اإلدارٌة تؤول نظام جنٌه مقابل قٌد  ٌنما ٌفٌد سداد رسم مقداره ألف .9

 األهلٌة.الجمعٌات والمؤسسات دعم مشروعات حصٌلته إلى صندوق 
 ما ٌفٌد اإلقامة القانونٌة لؽٌر المصرٌٌن. .3
 .للعاملٌن بالجمعٌة الوظٌفًمدونة السلوك  .4

 (18 مادة )
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عتبار ال وشترطالعربٌة، ٌشترط لتأسٌس الجمعٌة أن تتخذ مقراً مالبماً إلدارة نشاطها فً جمهورٌة مصر 
 تً: اآلالمقر مالبما 

 الجهة اإلدارٌة دون عابق.ممثلً ٌسمح بدخول والجمعٌة  إلشراؾن ٌكون له مدخل خاضع أ .1
أنشطة العمل األهلً الخاضعة  ىض بخالؾخرأنشطة أ ون المقر مخصص لممارسة أيال ٌكأ .9

 .القانون وهذه الالبحة ألحكام
خري ة أهلٌة أالجمعٌة مساحة محدده فً حالة وجود أنشط رةادإللمقر المخصص أن ٌكون ا .3

 ذات المقر . مصرح بممارستها داخل
  (19)مادة

لسنة  89لقانون رقم مصر وفقاً ألحكام اٌجوز لؽٌر المصرٌٌن ممن لهم إقامة قانونٌة دابمة أو مؤقتة فً 
فً شأن دخول وإقامة األجانب ألراضً جمهورٌة مصر العربٌة والخروج منها االشتراك فً  1961

العمومٌة أو  أعضاء الجمعٌة% من عدد  95عضوٌة الجمعٌة أو فً مجلس إدارتها بما ال ٌجاوز نسبة 
 .األحوالأعضاء مجلس اإلدارة بحسب 

وبٌانات هؤالء األجانب، مع مراعاة توافر شروط  المعنٌة بأسماءوتتولً الجهة اإلدارٌة إخطار الجهات 
 القانونٌة اإلقامةتنتهً عضوٌتهم بانتهاء ن ى أرد فً القانون وهذه الالبحة، علعضوٌة التأسٌس الوا

 .لهم
 (10)ِبدح 

والجهات المعنٌة  موافقة وزارة الخارجٌةبعد مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ؛ ٌجوز للوزٌر المختص 
 تعنً بشبون أعضابها واحدة لكل جالٌة لترخٌص ألي من الجالٌات األجنبٌة فً مصر بإنشاء جمعٌة ا

مع مراعاة الشروط واإلجراءات األخرى الواردة فً القانون  قلاأل ىعضو عل 51ن ٌتقدم للقٌد أعلً 
 ؤسسات األهلٌة ونظام العمل بها.بشأن قٌد الجمعٌات والم وهذه الالبحة

 (91)مادة 
ٌكون المؤسسون مسبولون عما ٌستلزمه إنشاء الجمعٌة من نفقات وما ٌتفرع عن ذلك من التزامات فإذا 
ما تم قٌد النظام األساسً للجمعٌة، فٌجوز لهم استرداد النفقات التً تقرها الجمعٌة العمومٌة بعد اعتمادها 

 .من مراقب حسابات الجمعٌة

 (99)مادة 
ُتنشأ بمقر الوزارة المختصة قاعدة بٌانات تقٌد فٌها جمٌع مؤسسات المجتمع األهلً الخاضعة ألحكام 

على البٌانات  تحتويونشطتها وبرامجها ومصادر تموٌلها وؼٌر ذلك من المسابل الالزمة أالقانون و
 اآلتٌة:

 الخاضعة ألحكام القانون. مؤسسات المجتمع األهلًأسماء  -1
 بٌان بأعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس األمناء بحسب األحوال. -9
 األنشطة الربٌسٌة والفرعٌة والبرامج القابمة ومصادر تموٌلها. -3
 لوابح األنظمة األساسٌة. -4
 اللوابح الداخلٌة. -5
 المٌزانٌة السنوٌة. -6
 بٌان بالعاملٌن ووظابفهم. -7
 أٌة بٌانات أخرى ٌصدر بها قرار من الوزٌر المختص . -8

لوزٌر المختص قراراً بتحدٌد طرٌقة تأمٌن قاعدة البٌانات وقواعد الحفاظ على سرٌة البٌانات وٌصدر ا
والمعلومات والموظفٌن المنوط بهم التعامل مع هذه القاعدة، ومن لهم حق الولوج إلٌها والجهات التً 

 سٌتم ربط قاعدة البٌانات معها.
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 (93المادة )
 للجمعٌة ما ٌتبع فً تأسٌسٌها من إجراءات وفقاً لألحكام المقررة فًٌتبع فً شأن تعدٌل النظام األساسً 

 القانون وهذه الالبحة 
 (94مادة )

لكل ذي شأن حق االطالع على ملخص قٌد النظام األساسً للجمعٌة والحصول على صورة منه مصدقاً 
 إلجراءات اآلتٌة:وفقاً لعلٌها بمطابقتها لألصل من الجهة اإلدارٌة، 

وٌؤشر  طلب االطالعالجهة اإلدارٌة المختصة مبٌناً به سبب  إلىٌتقدم ذو الشأن بطلب كتابً  .1
 علٌه بتمكٌن الطالب من االطالع.

 طلب.ال همن االطالع على ملخص قٌد النظام األساسً فور تقدٌم الجهة االدارٌة الطالبتمكن  .9
لنظام األساسً فٌلتزم بتقدٌم إذا أراد الطالب الحصول على صورة مصدق علٌها من ملخص قٌد ا .3

تؤول  جنٌه 511% بما ال ٌجاوز 11د سنوٌا بنسبة ٌزٌجنٌه  تٌنما ٌفٌد سداد رسم مقداره ماب
 حصٌلته لصالح صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة.

 فً الٌومتلتزم الجهة اإلدارٌة المختصة بتسلٌم الطالب صورة ملخص القٌد المشار إلٌه مصدقاً علٌها و
 التالً على األكثر من تارٌخ تقدٌم الطلب.

 (95)مادة 
أو حملة لتنفٌذ  ٌجوز لألشخاص الطبٌعٌة أو االعتبارٌة المصرٌة أو كلٌهما معاً إطالق أو تنفٌذ مبادرة

ٌصدر من الوزٌر وذلك بموجب تصرٌح  هاللجمعٌات بتنفٌذ نشاط معٌن من أنشطة العمل األهلً المصرح
طلب التصرٌح المختص أو من ٌفوضه بعد موافقة الجهات المعنٌة خالل ستٌن ٌوم عمل من تارٌخ تقدٌم 

 اآلتٌة:لى النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات للجهة اإلدارٌة ع
  التصرٌح:اسم وبٌانات طالب  .1
صحٌفة الحالة   -محل اإلقامة  -الوظٌفة او المهنة  –الرقم القومً  –)االسم  الشخص الطبٌعً: - أ

 إقرار بعدم االدراج علً قوابم االرهابٌٌن (. - الجنابٌة
 الشخص االعتباري: - ب

 ه الربٌسً.مقراسم الشخص االعتباري وعنوان  -
 ٌعمل بموجبه.الترخٌص القانونً الذي  -
 –الرقم القومً  –إدارته )االسم مجلس  أعضاءالممثل القانونً للشخص االعتباري وبٌانات  -

إقرار بعدم االدراج علً   -صحٌفة الحالة الجنابٌة  -محل اإلقامة -الوظٌفة او المهنة  -الجنسٌة 
 قوابم االرهابٌن (

 إن وجد(.)الموقع االلكترونً الرسمً  -
 الممثل القانونً للمبادرة  .9
 ْ ٠تفك ِغ األ٘ذاف ٚاألٔشطخ اٌّظشح ثٙب أ ٝػٍ إٌشبط اٌّضِغ تٕف١زٖ ٚاٌٙذف ِٕٗ أوجبدسح ٚطف اٌّ .2

 .ؼًّ اٌجّؼ١بدٌ
 صادر التموٌل مقدار وم .4
 النطاق الجؽرافً لتنفٌذ المبادرة  .5
 تحدٌد الفبات المستهدفة .6
 . الحملةو من خاللها االعالن عن المبادرة أ الوسٌلة التً ٌتم .7
ات الشرٌكة فً المزمع توقٌعها من الجه االتفاقٌةمقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو  .8

 )إن وجد(المبادرة 
 لنشاط المزمع تنفٌذهل الجدوىدراسة  .9
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سبب.  أليلؽابها ل المتبقٌة بعد انتهاء المبادرة أو فً حالة إمواالتً تؤول الٌها األ الجهةتحدٌد  .20
 القانون وهذه الالبحة. ألحكام الخاضعةن تكون من الجهات علً أ

ثؼذ ِٛافمخ  ٌّذح ٚادذح ٌٍتجذ٠ذ خػبَ ١ِالدٞ لبثٍ ٍٝتٕف١ز ػاٌذح ٠ِذ تض٠جٛص أْ ٚفٟ ج١ّغ االدٛي ال 

 اٌجٙخ اإلداس٠خ.

 (96)ادة م
المركزي باسم المبادرة او حد البنوك الخاضعة لرقابة البنك تصدر الجهة اإلدارٌة خطابا موجها أل

تلقً أٌة أموال متعلقة بها عن طرٌق  نأؼراضها، وٌكو  علىالمن هذه األموال إ اإلنفاق الحملة، وٌحظر
 . الحساب اهذ

 (97)المادة 
بكافة المستندات المؤٌدة لتنفٌذ الحملة أو المبادرة  اإلدارٌة الجهةموافاة ممثل القانونً للمبادرة بتزم الٌل

 . ا ٌشهرومصادر تموٌلها وأوجه انفاقها لهذا التموٌل مؤٌدا بالمستندات وكشوؾ حسابات البنك 
 (98المادة )

التصرٌح بتنفٌذ المبادرة  أو االعالن عنه إال بعد الحصول علً نشاط مباشرة أٌة دٛي ال ٠جٛص فٟ ج١ّغ األ
ترخٌص النشاط الحصول علً تطلب اذا ما  لجهة المعنٌة، وااٌّختض اٚ ِٓ ٠فٛضٗ شاٌٛص٠ مناو الحملة 
 أخري.من جهة 

 (99)المادة 
خذ موافقة الوزٌر المختص المبادرة بعد أ بالمبادرة الؽاءالصادر  مخالفة التصرٌحللجهة اإلدارٌة فً حالة 

علٌه بعلم الوصول متضمن بٌان  ىوذلك بعد التنبٌه علً الممثل القانونً للمبادرة بخطاب موص
المبادرة خالل  المدة التً تحددها  ىبالمخالفات  تفصٌال  وعدم تالفً هذه المخالفات من قبل القابمٌن عل

 الجهة اإلدارٌة  .

 (31المادة )
ً ؤول األموال التً تتبقً بعد انتهاء مدة المبادرة أو الحملة والتً تم جمعها من ؼٌر القابمٌن علت

فً حالة عدم هلٌة م مشروعات الجمعٌات والمؤسسات األالً صندوق دعالمبادرة الصادر لهم التصرٌح  
 .الواردة بالتصرٌح   الجهةالً  او تعذر االٌلولة   فً التصرٌح الصادر للمبادرة  اخري تحدٌد جهة

 ))الفصل الثانً
 أؼراض الجمعٌات وحقوقها والتزاماتها

 (22)اٌّبدح 

للجمعٌة بعد اكتسابها الشخصٌة االعتبارٌة القٌام بأي نشاط ٌؤدى إلى تحقٌق أؼراضها فً مجاالت 
عاة خطة الدولة ان ؼٌرها مع مرواالجتماعٌة المحددة فً نظامها األساسً دالتنمٌة والرعاٌة 

 واحتٌاجاتها التنموٌة وأولوٌاتها
 (39مادة )ال

علً الجمعٌات أو ؼٌرها من  ،( من القانون15دون اإلخالل بالمحظورات المنصوص علٌها فً المادة )
ٌصدر بتحدٌدها قرار من  بالمناطق الحدودٌة التًال تمارس اٌة انشطة حكام القانون أأل الخاضعةالكٌانات 

وذلك وفقا  الوزٌر المختصربٌس مجلً الوزراء إال بعد الحصول علً ترخٌص بتنفٌذ تلك األعمال من 
 اآلتٌة: لإلجراءات

على األخص  موضحا بهالنموذج المعد لذلك  ىعلم طلب الً الجهة اإلدارٌة المختصة ٌتقد .1
 االتٌة:البٌانات 

 .النشاط المطلوب ممارسته والمستهدؾ منه -أ
 مدة تنفٌذ النشاط  -ب



10 

 

 مقر النشاط  -ج
 لقابمٌن علً تنفٌذ النشاطلصحٌفة الحالة الجنابٌة  -د

 التموٌل المخصص للنشاطمصادر وقٌمة  -هـ
 خذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنٌةأ .9

النشاط المصرح متضمن ) ٌوم عمل من تارٌخ تقدٌم الطلب ستٌنخالل  الترخٌصالوزٌر المختص صدر ٌو
 قٌمه ومصادر التموٌل ( –مدة ممارسة النشاط  –به 

 (33المادة )
الحصول علً تطلب كان ٌ ساسً اذااألنشطتها الواردة فً نظامها نشاط من أال ٌجوز للجمعٌة مباشرة أٌة 

ؽٌرها بمباشرته فً مقرها أو فً مكان تابع لها إال لأو السماح  االعالن عنهوأخرى جهة أي ترخٌص من 
 . بإصدارة ختصةالمبعد الحصول علً ترخٌص بمباشرة النشاط من الجهة 
 (34مادة )

فً أي وقت ٌشاء على أن ٌخطر عضوٌة الجمعٌة العمومٌة لكل عضو فً الجمعٌة حق االنسحاب من 
او اي وسٌلة اخري منصوص علٌها  الوصولمجلس إدارة الجمعٌة بذلك بموجب كتاب موصى علٌه بعلم 

. وٌجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار االنسحاب بذات اإلجراءات فً البحة النظام االساسً للجمعٌة
من الٌوم التالً  اً خالل خمسة عشر ٌوم عمل من تارٌخ إخطار الجمعٌة باالنسحاب وإال ٌعد منسحب

، اإلجراءات الالزمة لشطب اسمه من سجالت العضوٌة النقضاء هذه المدة، وتلتزم الجمعٌة باتخاذ
 بذلك. المختصةواخطار الجهة االدارٌة 

وال ٌخل ذلك بحق الجمعٌة فً مطالبته، بما قد ٌكون مستحقا علٌه من أموال أٌا كانت طبٌعتها بموجب 
 كتاب موصً علٌه بعلم الوصول موضح به طبٌعة هذه األموال وقٌمتها وآلٌة الوفاء بها.

 (35مادة )ال
بأي صورة من الصور فً ممارسة نشاط أهلً ال  نضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاونأن تٌجوز للجمعٌة 

إخطار موافقة الجمعٌة العمومٌة وٌتنافى مع أؼراضها مع جمعٌة أو هٌبة أو منظمة محلٌة وذلك بعد 
 اآلتٌة:البٌانات علً االخص متضمنا علً النموذج المعد لذلك  الجهة المختصة 

اسم الجمعٌة أو الهٌبة أو المنظمة المحلٌة المراد االنضمام او االنتساب إلٌها وبٌان أنشطتها  -1
 الربٌسٌة والفرعٌة.

 مقر الجمعٌة أو الهٌبة أو المنظمة المحلٌة. -9
 النشاط او الؽرض األساسً للجمعٌة راؼبة االنضمام. -3
تباط هذا النشاط بأنشطة الجمعٌة ار ىومد و تشارك فٌه الجمعٌةأو تنتسب أالنشاط الذي سوؾ تنضم  -4

 .ىخرو المنظمة األأو الهٌبة أ
 األخرى.بٌان بأعضاء مجلس إدارة الجمعٌة أو الهٌبة أو المنظمة  -5

 (36)المادة 
ممارسة لأجنبٌة  منظمةمع  االنضمام أو االنتساب أو المشاركة أو التعاملالتً ترؼب فً ٌجوز للجمعٌة 

علً النموذج المعد لذلك مرفقاً  المختصةالتقدم بطلب للجهة االدارٌة نشاط أهلً ال ٌتنافى مع أؼراضها 
 البٌانات والمستندات اآلتٌة: به 

 االنضمام.البحة النظام األساسً للجمعٌة راؼبة  -1
 مٌزانٌة معتمدة من محاسب قانونً عن أخر سنة مالٌة للجمعٌة. -9
مع بٌان االلتزامات المالٌة المترتبة  والاالنتساب او االشتراك بحسب األحو أمبررات االنضمام  -3

 على ذلك.
 النشاط الذي سوؾ تنضم او تنتسب او تشارك فٌه الجمعٌة ومدي ارتباطه بأنشطتها.  -4
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إلٌها مع بٌان أنشطتها الربٌسٌة  واالنتسابو الجمعٌة المراد االنضمام أو الهٌبة أالمنظمة  اسم -5
 والفرعٌة.

و الهٌبة او الجمعٌة المراد االنضمام او االنتساب او المشاركة فً ممارسة النشاط أمقر المنظمة  -6
 معها.

 الترخٌص القانونً الذي تعمل به المنظمة او الهٌبة او الجمعٌة فً بلدها. -7
تارٌخ عمله  –الجنسٌات التً ٌحملها كل منهم  –بٌانات أعضاء مجلس إدارة المنظمة )االسم  -8

 (.بالمنظمة
 الموقع االلكترونً الرسمً للمنظمة )إن وجد(. -9

 (37)مادة ال
ٌوم من تقدٌم  ستٌنموافقة الجهات المعنٌة خالل ص للجمعٌة من الوزٌر المختص بعد ٌصدر الترخٌ

 .المالً واإلداري هاضعوٌتضمن سالمة التابع لها الجمعٌة اإلدارٌة تقرٌر من الجهة فً ضوء الطلب 
و االنتساب أو أ اتخاذ أي إجراء لالنضمام األهلٌة ٌجوز للجمعٌة أو المؤسسةوفى جمٌع األحوال ال 

 .المختص الوزٌرالترخٌص من  الحصول علىمنظمة إال بعد الالمشاركة فً ممارسة نشاط مع 
 (38مادة )ال

فتح فروع لها خارج جمهورٌة للجمعٌات والمؤسسات األهلٌة المصرٌة المقٌدة طبقاً ألحكام القانون  ٌجوز
 متضمناً البٌانات والمستندات اآلتٌة:  المختصةعلً أن تتقدم بطلب للجهة االدارٌة مصر العربٌة 

 قرار قٌد الجمعٌة او المؤسسة. -1
 البحة النظام األساسً. -9
 مٌزانٌة معتمدة من محاسب قانونً عن أخر سنة مالٌة. -3
رج والتً ٌجب أن تتفق مع األنشطة الواردة بنظامها بٌان باألنشطة التً ستقوم بممارستها بالخا -4

 األساسً.
 بالخارج. لفرع الجمعٌةبٌان بالموازنة المخصصة من المركز الربٌسً  -5
 بٌانات عن ممثلً الجمعٌة المسبولٌن عن مباشرة النشاط فى الخارج. -6
 .االداس٠خ  خاٌجٙأخشٞ ٠طٍجٙب  بٌاناتأ٠خ  -1

الحصول على بالخارج قبل  أي نشاطوفى جمٌع األحوال ال ٌجوز للجمعٌة أو المؤسسة األهلٌة ممارسة 
ٌتضمن سالمة التابع لها الجمعٌة اإلدارٌة تقرٌر من الجهة المختص فً ضوء من الوزٌر  ترخٌص

 .بعد موافقة الجهات المعنٌة المالً واإلداري  هاضعو
ن ٌتم موافاة الجهة االدارٌة بالسند القانونً لعملها فً الخارج وفقاً لقانون الدولة التً أنشا فٌها أعلً 

 .الفرع  فور مباشرة نشاطها فً الخارج  
 (39)مادة ال

فرع الجمعٌة على الواردة فً القانون وهذه الالبحة تسري أحكام المنظمات األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة 
 .وتلتزم بأحكامهافً الخارج  المفتوح 

 )41)المادة 
 والمرضً والمسنٌنتخصٌص أماكن إلٌواء األطفال التً ترؼب فً والمؤسسات األهلٌة للجمعٌات 

طلب تقدٌم األشخاص ذوي اإلعاقة،  بأمراض مزمنة وؼٌرهم من المحتاجٌن إلى الرعاٌة االجتماعٌة أو
 تندات االتٌة :به المس اً علً النموذج المعد لذلك  ، مرفق للجهة المعنٌة

و الدار والؽرض من انشابها والفبات واالعمار التً تخدمها ونطاق عملها نوع المؤسسة أ .1
 الجؽرافً .

 الالبحة الداخلٌة للدار . .9



12 

 

االٌواء  و الوحدة الفرعٌة بحسب األحوال تفٌد بان داردة من الوحدة المركزٌة للجمعٌات أشها .3
 اردة فً البحة نظامها األساسً .الجمعٌة الوضمن نشاط ومٌادٌن عمل  تدخل

أسماء أعضاء مجلس إدارة الدار أو اللجنة المشرفة على الدار على أن ٌتم تقدٌم المستندات  .4
صحٌفة   -محل اإلقامة -الوظٌفة او المهنة  -الجنسٌة  –الرقم القومً  –االسم التالٌة لهم )

 .(قوابم االرهابٌنعدم االدراج علً إقرار ب  -الحالة الجنابٌة
بكل المعنً  التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر  األخرىواالجراءات استٌفاء الشروط والمستندات  .5

 نشاط  علً حدة 
الجمعٌة طلب بنشاط االٌواء اصدار الترخٌص خالل ستٌن ٌوم من تقدٌم المعنٌة وعلً الجهة اإلدارٌة 

الجهة التابع لها الجمعٌة من عدم وجود مخالفات مالٌة تقرٌر وذلك فً ضوء ما ٌسفر عنه  الترخٌص
 او ادارٌة او فنٌة بالجمعٌة . 

 (41مادة )ال
 :الحاالت االتٌة إحدىفً جوز للجهة االدارٌة إلؽاء الترخٌص ٌ

 مخالفة شروط الترخٌص .1
 مخالفة القوانٌن واللوابح المنظمة لدور االٌواء  .9
 اإلساءة الً نزالء الدار ثبوت  .3
 و اإلدارٌة علً إدارة الدارالقدرة المالٌة أعدم  .4

 من المختصٌن تعٌٌن لجنة مؤقته إلدارة النشاط المخالؾمع الجهات المعنٌة  بالتنسٌقلها كما ٌجوز 
عددهم عن ثالثة وال ٌزٌد  لال ٌقوالمهتمٌن بهذا النشاط  من أعضاء الجمعٌة العمومٌة او من ؼٌرهم ، 

ستة ز تجاو لمدة ال قل خبرة بهذا النشاط وذلكى األحدهم علألدى كون سبعة طبقا لحجم النشاط  ٌ على
 اشهر  وٌجوز تجدٌدها لمدة واحدة .

 (49) مادةال
 عضابهاأحد أو اللجنةٌكون للنشاط حساب فرعً مستقل وتلتزم الجهة االدارٌة باعتماد توقٌع ربٌس 

 .هذا الحساب لدي البنك  ىللتعامل عل
 (43)مادة ال

النشاط فً حالة عدم  إلدارةموال الالزمة حدود امكانٌات الجمعٌة تدبٌر األدارة الجمعٌة فً مجلس إ ٌتولى
 فً الحساب الخاص بالنشاط . المخصصةكفاٌة الموارد 

ت امن خالل صندوق  دعم مشروع استمرارهضمان  والنشاط  إلدارةكما ٌجوز تقدٌم الدعم المالً الالزم 
لصندوق وذلك لٌة بناء علً طلب لجنة إدارة النشاط وموافقة مجلس إدارة االجمعٌات والمؤسسات االه
 الجمعٌة . ىمالٌة كافٌة لدفً حالة عدم وجود موارد 

 (44)ماده ال
إمكانٌة استمرار  ىومد إنجازهاإلدارٌة المختصة بما تم  للجهةنتهاء مدة عملها تقرٌرها بإ اللجنةترفع 

 عملها.عن النشاط خالل مدة وفنٌا مسبولٌن مالٌا وادارٌا  اللجنةعضاء وٌكون أ النشاط،
 (45 مادة )ال

تلتزم الجمعٌات بفتح حساب بنكً ، ( من القانون11مع مراعاة حكم الفقرتٌن الثالثة والرابعة من المادة )
فً أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وٌجوز أن ٌكون لهذه الجمعٌة عدة حسابات ألنشطتها فً 

 .ذاتهالبنك 
كما تلتزم بأن ٌكون اإلنفاق على أؼراضها أو تلقً أٌة أموال متعلقة بها عن طرٌق هذه الحسابات دون 

 .ؼٌرها
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وفقا  مصروفاتها السنوٌة على خمسة مالٌٌن جنٌه إٌرادات الجمعٌة السنوٌة أوفإذا زاد أي من مجموع 
 .كان لها الحق فً فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة اإلدارٌة ألخر مٌزانٌة معتمدة

 (46)المادة 
ق أؼراضها مع عدم اإلخالل بأحكام قوانٌن مكافحة اإلرهاب وؼسل األموال، ٌكون للجمعٌة فً سبٌل تحقٌ

من داخل الجمهورٌة من أشخاص طبٌعٌة أو اعتبارٌة  ودعم مواردها المالٌة، حق تلقً األموال النقدٌة
مصرٌة أو منظمات أجنبٌة ؼٌر حكومٌة مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً ألحكام القانون، علً أن 

تقوم الجمعٌة بتخصٌص تلك التأشٌر فً سجالتها بذلك، وأن تلك األموال فً حسابها البنكً و تودع
وتقرٌر فنً ٌستوفً أوجه  نصؾ سنويحساب ردت من أجله مع تقدٌم كشوؾ األموال وانفاقها فٌما و

من تارٌخ التلقً علً ثالثة اشهر خالل  اإلنفاق والنشاط، وٌجب إخطار الجهة اإلدارٌة بتلقً األموال
 خمسون الؾ جنٌه مصري لىال نقدٌه تزٌد عوفً جمٌع األحوال ال ٌجوز قبول امو، النموذج المعد لذلك

حد عبر أأي اجراء مصرفً و بموجب إال بموجب شٌك بنكً أ ي عمله أجنبٌة أخرىأو ما ٌعادلها بأ
 البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي .

 (47) المادة
( من 97)، وبمراعاة ما ورد بالمادة ات  الدولٌة التً صدقت علٌها مصرباالتفاقٌمع عدم االخالل 

ٌجوز للجمعٌة أن تقبل األموال والمنح  ،( من القانون15المادة  ) البند )ك( من ، واستثناء منالقانون
أو من أشخاص  مصرٌة أو أجنبٌة من خارج البالد؛ والهبات وتتلقاها من أشخاص طبٌعٌة أو اعتبارٌة

على أن تودع تلك األموال فً رع به، المتبة المال أٌا كان طبٌع طبٌعٌة أو اعتبارٌة أجنبٌة من داخل البالد
حسابها البنكً دون ؼٌره والتأشٌر فً سجالتها بذلك وإخطار الجهة االدارٌة خالل ثالثٌن ٌوم عمل من 

 تٌة:متضمنا البٌانات اآلعلً النموذج المعد لذلك  تارٌخ تلقى األموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعٌة
 اسم وبٌانات الجهة المانحة:  .1

 محل اإلقامة(. -الوظٌفة او المهنة  –إثبات الشخصٌة  –الجنسٌة  –)االسم الطبٌعً: الشخص  - أ
 االعتباري: الشخص  - ب
 ه الربٌسً.مقراسم الشخص االعتباري وعنوان  -
 ٌعمل بموجبه.الترخٌص القانونً الذي  -
الجنسٌات التً ٌحملها  -االسم إدارته )أعضاء مجلس الممثل القانونً للشخص االعتباري وبٌانات  -

 .بالجهة المانحة( هتارٌخ عمل -كل منهم 
 إن وجد(.)الموقع االلكترونً الرسمً  -

 أؼراضها. النشاط الذي ٌمارسه الشخص أو الجهة األجنبٌة أو
 ووسٌلة تلقٌها  مقدار األموال التً ترؼب الجمعٌة فً الحصول علٌها  .9
 قبول األموال  علىمحضر مجلس اإلدارة بالموافقة  .3
 بقٌمة المنحة والؽرض منهاخطاب من الشخص أو الجهة المانحة  .4
 الحسابات الختامٌة للجمعٌة عن آخر عام مالً .5
 ان وجد() المزمع توقٌعها من الجهة المانحة  االتفاقٌةعقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو  .6
 وصؾ المشروع أو النشاط المزمع تنفٌذه والهدؾ منه .7
 المقدمة للجهة المانحة باللؽة العربٌة دوىالجدراسة  .8
 الموازنة التقدٌرٌة للمشروع أو النشاط موزعه علً بنود الصرؾ .9

 (48المادة )
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األموال ستٌن ٌوم عمل التالٌة لتارٌخ اإلخطار بقبول أو تلقً ال خالل االعتراضللجهة اإلدارٌة حق 
الجهة اإلدارٌة اذا لم ترد  الجهة اإلدارٌة مستوفٌا كافة المستندات إلًرود الطلب وتارٌخ تحتسب من 

 .خالل المدة المشار الٌها اعتبر ذلك موافقة منها
 (49المادة )

بعدم موافقة بالجهة اإلدارٌة بمخاطبة البنك المودع  من اخطارهاتلتزم الجمعٌة خالل خمسة عشر ٌوما 
وموافاة الجهة جراءات رد األموال للجهة المانحة التخاذ إ الجهة اإلدارٌةلدٌه المنحة بخطاب معتمد من 

 .اإلدارٌة بالمستندات المؤٌدة لذلك
 (51)مادة ال

تلتزم كافة البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري برد األموال كاملة دون خصم مصارٌؾ إدارٌة 
 األموال للجهة المانحة.أو رسوم تحوٌل خالل خمسة عشر ٌوما على األكثر من تارٌخ استالمها خطاب رد 

 (51)مادة ال
وط والشر لإلجراءاتوفقا  و اعتبارٌة من داخل مصرأأموال عٌنٌة من أشخاص طبٌعٌة  قبول لجمعٌةل

 تٌة:اآل
 أنشطتها الواردة فً البحة نظامها األساسً.  أحدو خدمة الجمعٌة أأن تكون هذه األموال الزمة ل .1
 المعنٌة.أن ٌكون النشاط مرخص به من الجهة  .9
 أن تتناسب كمٌه هذه األموال مع حجم ونشاط الجمعٌة. .3
 النموذج المعد لذلك. علىإخطار الجهة اإلدارٌة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ التلقً  .4

 (59)مادة ال
 ةعٌنٌة من أشخاص طبٌعٌ فً تلقً أموالالجمعٌة  رؼبةحالة فً  ،( من القانون94مع مراعاة المادة )

أو اعتبارٌة مصرٌٌن أو أجانب من خارج البالد، أو من أشخاص طبٌعٌٌن أو اعتبارٌٌن أجانب من داخل 
من هذه الالبحة أن تتقدم الجمعٌة بطلب  السابقةباإلضافة للشروط الواردة فً نص المادة  البالد ٌشترط

 : النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات اآلتٌة ىللجهة اإلدارٌة  عل
 .والمخصص له التبرع للجمعٌة  التابعنشاط طبق األصل من رخصة تشؽٌل الصورة  .1
نسخة واضحة من بولٌصة أو سند الشحن أو فاتورة الشراء الخاصة بالهبة أو الشحنة الواردة أو  .9

المناطق الحرة بحسب األحوال وكافة  إحدىشهادة من وكٌل النقل تفٌد الشحن أو ما ٌثبت الشراء من 
 األخرى المستندات الجمركٌة 

فً حالة ورود التبرع العٌنً من  مٌناء الوصول( والجهة الوارد منها الشحنة. –د)مٌناء الشحن ٌدتح .3
 الخارج 

 .منهاوالؽرض منها والفبات المستفٌدة  عددهااو وصؾ الشحنة وجودتها وكمٌتها  .4
 (53مادة )ال

من أشخاص طبٌعٌة أو  العٌنٌةوالمنح  األموالوتلقً بقبول للجمعٌة تلتزم الجهة اإلدارٌة قبل التصرٌح 
  أو من أشخاص طبٌعٌة أو اعتبارٌة أجنبٌة من داخل البالد صرٌة أو أجنبٌة من خارج البالداعتبارٌة م

 ن توافر الشرو ط اآلتٌة :التأكد م
 و فنٌة فات مالٌة أو ادارٌة أة التفتٌش عن ثمة مخالال تسفر نتٌجأ -1
 ٔظبِٙب األعبعٟ ٚفمب ٌالئذخ الجمعٌةْ تىْٛ إٌّذخ الصِخ ٌٕشبط أ -1
 ن تكون الجمعٌة ملتزمة بشأن أوجه صرؾ المنح السابقةأ -1

ثبٌتٕغ١ك ِغ  اٌّختظخفمخ اٌجٙخ االداس٠خ ا٠ِٛجٛص ٌٍجّؼ١خ تٍمٟ ٘زٖ األِٛاي لجً  ٚفٟ ج١ّغ األدٛاي ال

 اٌجٙبد اٌّؼ١ٕخ .
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 (54)المادة 

للجمعٌة أن ترسل أو تحول أمواالً أٌاً كانت طبٌعتها إلى أشخاص أو منظمات فً الخارج بعد موافقة  
 للجهة اإلدارٌة المختصة  الجمعٌة طلبستٌن ٌوم عمل من تارٌخ تقدٌم  خالل ؼٌرهالوزٌر المختص دون 

 مرفقاً به المستندات االتٌة :علً النموذج المعد لذلك 
 : موالرسل لها األوبٌانات الجهة الماسم  .1

 محل اإلقامة(. -الوظٌفة او المهنة  –إثبات الشخصٌة  –الجنسٌة  –الشخص الطبٌعً: )االسم  - أ
 الشخص االعتباري:  - ب
 ه الربٌسً.مقراسم الشخص االعتباري وعنوان  -
 ٌعمل بموجبه.الترخٌص القانونً الذي  -
الجنسٌات التً ٌحملها  -االسم إدارته )أعضاء مجلس الممثل القانونً للشخص االعتباري وبٌانات  -

 .بالجهة المانحة( هتارٌخ عمل -كل منهم 
 إن وجد(.)الموقع االلكترونً الرسمً  -

 أؼراضها. النشاط الذي ٌمارسه الشخص أو الجهة األجنبٌة أو
  االرسال. ومبرراتإرسالها مقدار األموال التً ترؼب الجمعٌة فً  .9
لخارج وفقا لما األموال ل ارسال علىبالموافقة او محضر الجمعٌة العمومٌة اإلدارة محضر مجلس  .3

 تنص علٌة  البحة النظام األساسً  للجمعٌة .
 . الحسابات الختامٌة للجمعٌة عن آخر عام مالً .4
تم تحوٌل أموال ٌالمزمع توقٌعها من الجهة التً س االتفاقٌةعقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو  .5

 وجد(لها )إن 
 .وصؾ المشروع أو النشاط المزمع تنفٌذه والهدؾ منه .6
 باللؽة العربٌة رسل لها األموال لجهة الممن االمقدمة  الجدوىدراسة  .7
 .بنود الصرؾ علىالموازنة التقدٌرٌة للمشروع أو النشاط موزعه  .8

والنشرات والمجالت العلمٌة والفنٌة ورسوم االشتراكات فً النشرات وفى  الكتبذلك وٌستثنً من 
المؤتمرات العلمٌة والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجٌة التً تخص أنشطة الجمعٌة المدرجة 

 األساسًبالبحة نظامها 
 (44ّبدح )اٌ

ٌجوز للجمعٌة بترخٌص من الجهة اإلدارٌة جمع التبرعات من داخل الجمهورٌة من أشخاص طبٌعٌة أو 
محددة  طرٌق الطوابع أو اإلٌصاالتعن اعتبارٌة مصرٌة أو أجنبٌة مرخص لها بالعمل داخل مصر 

شركات تحصٌل و والبنوك، والمعارض،الخٌرٌة  قالخٌرٌة، واألسوا ت، والحفالالقٌمة، والصنادٌق
 المختص.الوزٌر من بقرار  إضافتهاٌمكن  أخريوسٌلة  أي وا القصٌرة، والمبارٌاتالرسابل و األموال،

 (45)ّبدح اٌ

 اآلتً: تبرعاتبجمع ال اٌشترط لمنح الجمعٌات األهلٌة ترخٌص
 منسوبة للجمعٌة أو فنٌة و إدارٌة عدم وجود مخالفات مالٌة أ  (1
وأال تكون أسفرت التصفٌة ، الصادر للجمعٌةتصفٌة ترخٌص جمع المال السابق  االنتهاء من (9

 المخالفات.عن مخالفات جسٌمة ما لم ٌتم إزالة هذه 
 .الخاصة بكل وسٌلة واإلجراءاتالشروط توافر  (3

 (41)ّبدح اٌ

 اآلتٌة: بإتباع اإلجراءات ٌجوز للجمعٌة جمع تبرعات 
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حدة كثر من محافظة للوالجمعٌات التً ترؼب فً الجمع من أو قدم الطلب من الجمعٌات المركزٌة أٌ .1
تقدم الطلبات للوحدات الفرعٌة التابع لها الجمعٌة  ،هلً وما عدا ذلكالمركزٌة للجمعٌات والعمل األ
، مرفقاَ  المعد لذلكالنموذج  األقل على علً بستٌن ٌوماقبل جمع التبرع مستوفٌا للمستندات المطلوبة 

 تضمنمبالموافقة على طلب جمع المال وبحسب األحوال  األمناءاو مجلس  اإلدارةبه محضر مجلس 
الطرٌقة وو المشروع الذي تخصص له حصٌلة جمع التبرعات، أو األنشطة أعلً األخص النشاط 
 النطاق الجؽرافً للجمع . و، ب التصرٌح لها بجمع المال خاللهاالمدة التً تطلو، المقترحة لجمع المال

الطلب من تارٌخ تلقٌها عمل  ثالثٌن ٌوم الجهة اإلدارٌة المختصة خالل فً الطلب من قبل ٌتم البت .9
 المستندات.جمٌع  مستوفً

ووسابل الجمع الموافقة علً جمع التبرعات  للجمعٌة ٌتضمن ارخٌصتصدر الجهة اإلدارٌة المختصة ت .3
فً حالة اشتراك أكثر من جمعٌة أو مؤسسة للمعاونة بهم، ووالمدة والنطاق الجؽرافً المصرح لها 

 تدرج هذه الجهات ضمن الترخٌص. أنفً الجمع ٌجب 

 (49)ّبدح اٌ

وسابل الجمع  فً وأتعدٌل فً الؽرض من الجمع  أي إدخالال ٌجوز للجمعٌة التً رخص لها بجمع المال 
ترخٌص  أصدرتالتً  اإلدارٌةالواردة بالترخٌص إال بعد الحصول على موافقة الجهة  إنفاقهسبل فً و أ

الطوارئ  تحاالعدد التعدٌالت فترة الترخٌص وٌستثنً من  ثناءأفقط  وبما ال ٌجاوز تعدٌلٌن جمع المال
 .والكوارث والنكبات العامة

 (49)ّبدح اٌ

وٌجوز  .السنة ولمدة أقصاها اثنً عشر شهراً فً واحد  ٌكون الترخٌص بجمع المال فً حدود ترخٌص
 سوق خٌري.لو أحفل لترخٌص الإذا كان خر خالل ذات المدة منح الجمعٌة ترخٌص آللجهة اإلدارٌة 

 (50ّبدح )اٌ
سحب مبالػ من حسابات الترخٌص أثناء فترة الجمع على أن بعد موافقة الجهة اإلدارٌة ٌجوز للجمعٌة 

 .االنشاط المخصص له تصرؾ على
 (52)ّبدح اٌ

من تارٌخ  التصفٌة النهابٌة خالل ستٌن ٌوماً  بإنهاء أعمالتقوم  أنعلى الجمعٌة المرخص لها بجمع المال 
انتهاء مدة الترخٌص وإال جاز للجهة اإلدارٌة عدم الترخٌص لها بجمع المال لمدة سنة من تارٌخ انتهاء 

 .الترخٌص

 (51)ّبدح اٌ

االنتهاء من تصفٌة  للجمعٌة قبلجدٌد  صإصدار ترخٌلمقتضٌات المصلحة العامة  ٌجوز للجهة اإلدارٌة
بتصفٌة ٌبدأ العمل به من الٌوم التالً لنهاٌة الترخٌص األول علً أن تلتزم الجمعٌة  سابقالترخٌص ال
من  قةالساب من انتهاء مدة الترخٌص وفقاً ألحكام المادة تجاوز ستٌن ٌوماً األول خالل مدة ال الترخٌص 

 .الساريالترخٌص  إلؽاءجاز للجهة اإلدارٌة  وإالهذه الالبحة 

 (63مادة )ال
بجمع المال  قام ذيمجلس أمناء المؤسسة األهلٌة ال الجمعٌة أو إدارةاإلخالل بمسبولٌة مجلس مع عدم 

تؤول حصٌلة األموال التً تجمع بدون ترخٌص أو التً جمعت بناء على ترخٌص صدر قرار  ،الؽٌر قبل
 .األهلٌة ،الجمعٌات والمؤسسات مشروعات صندوق دعم  إلىبإلؽابه 

 (53)ّبدح اٌ

الشخص ٌتحمل و تذاكر الحفالت الجمع أو أحد دفاتر اإلٌصاالت المستخدمة فً أفقد أحد دفاتر الطوابع إذا 
ال تم وإ الجمعٌةلحساب ا بسداده و تذاكر وٌقومة ما فقد من طوابع أو إٌصاالت أقٌمالمسبول عن الفقد 

 الجمعٌة.اتخاذ اإلجراءات القانونٌة حٌاله من قبل مجلس إدارة 
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 (65)المادة 
كشوؾ تقدم للجهة  فًموعد الجمع  انتهاء حصر الدفاتر المستعملة وؼٌر المستعملة والطوابع بعدٌتم 

جعة وذلك خالل ستٌن اإلدارٌة المختصة مصحوبة بالدفاتر ؼٌر المستعملة والطوابع المتبقٌة للمرا
متضمناً ما تم بشأن  التصفٌةنتهاء موعد الجمع، وٌحرر محضر بإجراءات إكثر من تارٌخ ٌوماً على األ

على ذلك المحضر أمٌن صندوق الجهة إعدام الدفاتر الؽٌر مستعملة والطوابع المتبقٌة على ان ٌوقع 
المرخص لها او من ٌنٌبه مجلس اإلدارة من بٌن أعضابه وممثل الجهة اإلدارٌة المختصة وٌختم بخاتم 

 الجهة اإلدارٌة 
 (66)المادة 

القواعد والشروط ٌصدر ب مع مراعاة ضوابط التصرٌح بجمع المال الواردة فً هذه الالبحة
 .من الوزٌر المختص كل وسٌلة من وسابل الجمع قرارلتوافرها  مالالز األخرىالمستندات و

 )67المادة)
على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدٌة والعٌنٌة بخالؾ مؤسسات المجتمع األهلً أن 

على النموذج الدعوة خالل ثالثة أٌام عمل على األكثر من تارٌخ توجٌه المختصة اإلدارٌة ٌخطر الجهة 
 به اآلتً :ح وضالمعد لذلك م

 : طالب التصرٌح اسم وبٌانات  .1
صحٌفة الحالة   - محل اإلقامة -الوظٌفة او المهنة  – الرقم القومً –)االسم  -الشخص الطبٌعً: - أ

 (.إقرار بعدم االدراج علً قوابم االرهابٌٌن  - الجنابٌة
 الشخص االعتباري: - ب
 ه الربٌسً.مقراسم الشخص االعتباري وعنوان  -
 ٌعمل بموجبه.الترخٌص القانونً الذي  -

 أعضاءالممثل القانونً للشخص االعتباري وبٌانات 
صحٌفة   -محل اإلقامة -الوظٌفة او المهنة  -الجنسٌة  – الرقم القومً –إدارته )االسم مجلس  -

 (إقرار بعدم االدراج علً قوابم االرهابٌن   -الحالة الجنابٌة
 وجد(.إن )الموقع االلكترونً الرسمً  -

 .الؽرض من الجمع .9
 مدة ووسٌلة الجمع. .3
الوزٌر ال ٌجوز التصرؾ فً التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إال بعد الحصول على تصرٌح من و

 .بعد موفقة الجهات المعنٌةخالل خمسة عشر ٌوم عمل من تارٌخ تقدٌم الطلب المختص 
 . ػبَ ١ِالدٞ لبثً ٌٍتجذ٠ذ ٌتظش٠خ ػٍٝاذح ٠ِذ ضتال  ٚفٟ ج١ّغ االدٛي 

شركات و والبنوك، والمعارض،الخٌرٌة  الخٌرٌة واألسواق لصنادٌق والحفالتاوٌكون الجمع من خالل 
الوزٌر من بقرار  إضافتهاٌمكن  أخريوسٌلة  أي وأ القصٌرة، والمبارٌاتالرسابل و األموال،تحصٌل 
 .بكل وسٌلة  المنظمة للجمعووفقا للضوابط  المختص

 (68)المادة
إجمالً بما تم جمعه من تبرعات وأوجه بببٌان ة الجهة اإلدارٌة موافاٌلتزم من صدر له التصرٌح ب

ٌهما عشر ٌوما من انتهاء مدة التصرٌح أو انتهاء الؽرض منه أوذلك خالل خمسة  الصرؾومستندات 
 أقرب.

 (69)المادة 
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أموال ٌتم جمعها بدون تصرٌح  ةهلٌة أٌألاٌؤول الً صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات 
 .  ألحكامهأو بالمخالفة 

األموال التً تتبقً بعد تحقٌق الؽرض من الجمع أو تعذر تحقٌقه ما لم ٌتضمن كما تؤول للصندوق 
 . التصرٌح الجهة التً ٌؤول الٌها

 )71مادة )ال
 الكترونٌة:أخرى وورقٌة بصورة  تالٌةتحتفظ الجمعٌة فً مركز إدارتها بالوثابق والمكاتبات والسجالت ال

 .البحة النظام األساسً -1
سجل العضوٌة واالشتراكات موضحا به أسم كل من األعضاء المؤسسٌن أو ؼٌرهم من األعضاء  -9

ولقبه وسنه وجنسٌته ومهنته والرقم القومً وجهة عمله ومحل إقامته وتارٌخ انضمامه ورقم 
 .تلٌفونه

موضحا به تارٌخ بداٌة العضوٌة لكل عضو وتارٌخ وطرٌقة سجل حركة عضوٌة مجلس اإلدارة  -3
 .اكتسابها )باالنتخاب/التزكٌة( وٌؤشر فٌه بتارٌخ زوال الصفة وسبب ذلك

 .اجتماعات الجمعٌة العمومٌةسجل  -4
 .سجل اجتماعات مجلس اإلدارة -5
 .سجل اإلٌرادات والمصروفات -6
 .سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة -7
مبانً( أو منقولة )سٌارات ،  -ممتلكات الجمعٌة سواء عقارٌة )أراضًسجل موضح به كافة  -8

 .تجهٌزات ، أجهزة ، معدات وؼٌر ذلك(
 .ملفات لحفظ كافة وثابق الملكٌة وكافة الفواتٌر واإلٌصاالت والمكاتبات والحسابات الختامٌة -9
 .سجل الزٌارات -11
 .سجل التبرعات -11
 سجل التموٌل األجنبً.  -19
 فاقٌات المبرمة مع أطراؾ ؼٌر مصرٌة فً الداخل او فً الخارج. سجل صٌػ التعاون واالت -13
 سجل دفاتر ذات قٌمة.  -14

 .طبقا للنماذج المرفقة بهذه الالبحة وتكون السجالت السابقة
وٌجب ختم هذه السجالت من الجهة اإلدارٌة المختصة قبل استعمالها وتكون مرقمة ومختومة بخاتم 

بول عن صحة بٌانات السجالت المشار إلٌها فً البحة النظام الجمعٌة، وفً حالة عدم تحدٌد المس
األساسً للجمعٌة ٌتولى مجلس اإلدارة تحدٌده بقرار ٌصدر منه، فإذا لم ٌصدر هذا القرار كان ربٌس 

 .مجلس اإلدارة هو المسبول عنها
 وٌجوز للجمعٌة أن تمسك سجالت أو دفاتر أخرى طبقا الحتٌاجات أنشطتها بذات الضوابط

 (71)مادة ال
مستنداتها التقدم بطلب كتابً لمجلس إدارتها  الجمعٌة طالب االطالع على سجالت الجمعٌة أو على عضو

او من ٌفوضه محددا السجالت والمستندات المطلوب االطالع علٌها والؽرض من ذلك وعلى ربٌس مجلس 
 طلب .من تارٌخ تقدٌم ال ٌومٌن عملاإلدارة التأشٌر على الطلب وتلبٌته خالل 

 (79)مادة ال
تٍتضَ اٌجّؼ١خ ثتغج١ً ث١بٔبتٙب ػٍٝ لبػذح ث١بٔبد اٌجّؼ١بد ٚتذذ٠ثٙب ثشىً دٚسٞ وً عتخ أشٙش ، وّب 

خالي ِٛػذ ألظبٖ وصٌػ التعاون التً تبرمها، تٍتضَ ثتغج١ً ث١بٔبد اٌّششٚػبد ٚجٙبد اٌت٠ًّٛ  ٚل١ّتٗ 

شٙش ِٓ تبس٠خ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌّششٚع اٚ إٌّذخ ، ٌٍٚٛص٠ش اٌّختض تمظ١ش ٘زٖ اٌّذح ٚفمب ٌّب تمتض١ٗ 
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اٌّظٍذخ اٌؼبِخ ٚفٟ ج١ّغ األدٛاي تٍتضَ اٌجّؼ١خ ثتذذ٠ث ث١بٔبتٙب خالي شٙش ػٍٝ األوثش ِٓ تبس٠خ 

 اٌتظذ٠ك ػٍٝ ١ِضا١ٔتٙبٚ ؼبد٠خ ٚغ١ش اٌؼبد٠خ االٔؼمبد اٌغٕٛٞ ٌٍجّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ اٌ
 (73) مادةال

ساسً والبحتها الداخلٌة من سٌادة القانون بادئ الحوكمة فً البحة نظامها األعلً الجمعٌة مراعاة م
ٌة استراتٌجٌة وفً سبٌل ذلك رؤأن ٌكون لدٌها مساءلة والكفاءه والفاعلٌة والمساواة والشفافٌة والو

 تً: اآل األخص ىعلن تتضمن البحة نظامها االساسً أٌجب 
 وضع سٌاسات لإلفصاح الدقٌق والشفافٌة .1
 . تمٌٌزدون  العمومٌة لحقوقهمعضاء الجمعٌة أممارسة جمٌع  الالزمة لضمانالضوابط  .9
 أنشطة الجمعٌة المختلفة تشجٌع أصحاب المصالح على المشاركة فً متابعة .3
 .العمومٌةان ٌكون انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفق التصوٌت السري من قبل اعضاء الجمعٌة  .4
 .للجمعٌة العمومٌة تختص بهتحدٌد اختصاصات مجلس االدارة وفٌما عداها  .5
  الجمعٌة العمومٌة الخاصة بأعضاءمراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبٌانات  .6
 .المتاحة سواء موارد بشرٌة أو مالٌة أو ؼٌرهااإلدارة الرشٌدة للموارد االلتزام ب .7
 .اجراءات تضمن حسن توثٌق وتصنٌؾ السجالت والمعلومات .8
 .تبنً إجراءات مكتوبة ومعلنة تحمً الموارد البشرٌة فً الجمعٌة من الممارسات ؼٌر المهنٌة .9
 .وجود رقابة داخلٌة مستقلة وموضوعٌة .11
وأنه ٌتمتع بالكفاءة والخبرة  الخارجً،سابات ونزاهة مراقب الح استقاللٌةللتأكد من  ضوابط .11

 الحسن.المهنٌة والسمعة 
أن ٌكون لدٌها أدلة للسٌاسات واإلجراءات ولوابح داخلٌة تضمن وجود إجراءات وتعلٌمات  .19

 واضحة تشمل كافة حقوق العاملٌن
س إدارة آلٌات لتقدٌم التقارٌر حول استخدام موارد الجمعٌة وتحمل المسبولٌة من قبل أعضاء مجل .13

الجمعٌة أو مجلس إدارة أو لجنة إدارة النشاط عن قراراتهم أو عن اإلخفاق فً تحقٌق أهداؾ 
  ورؤٌة الجمعٌة

 .اٌجاد نظام للشكاوى .14
 .استخدام وسابل محاسبٌة وتدقٌقٌة مقبولة ومعتمدة .15

 (74)مادةال
 هل هاأن تقدم خدماتوٌتعٌن أن تتمتع الجمعٌة بالنزاهة فً الخدمات التً تقدمها للجمهور المستهدؾ، 

 .بجودة عالٌة
 (75) مادةال

مصداقٌة فً كافة معامالتها سواء مع الحكومة أو مع موظفٌها الشفافٌة والب لتزمٌتعٌن على الجمعٌة أن ت
ألخرى ذات المصلحة باستثناء ما ٌتعلق بشبون األفراد األطراؾ ا والفبات المستهدفة أو الشركاء او 

 .والمعلومات الخاصة 
 (76)مادة ال

ن تتحقق نتٌجة قرار ٌتخذه عن أٌة مصلحة شخصٌة ٌمكن أ حفصااإلدارة باال سٌلتزم عضو مجل
المجلس، وفً هذه الحالة ٌمتنع علٌه حضور الجلسة أثناء مناقشة الموضوع محل القرار وكذلك 

 علٌه.التصوٌت 
و رفضه ٌترتب علٌه تحقٌق منفعة مادٌة او أدبٌة مباشرة او خصٌة إذا كان اتخاذ القرارأوتعد المصلحة ش

 .ثانٌةو أحد أقاربه حتى الدرجة الاشرة للعضو او لزوجته او أوالده أؼٌر مب
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 (77)مادة ال
موارد الجمعٌة وتحقٌق ن ٌكون لدٌة رؤٌة استراتٌجٌة معلنه إلدارة ٌتعٌن على مجلس إدارة الجمعٌة أ

 اؼراضها  من خالل أنشطتها الواردة فً البحة نظامها األساسً
 (78)المادة 

اصدار  ( من القانون 97،  95،  94) ٌجوز للوزٌر المختص دون ؼٌره فً أحوال مخالفة أحكام المواد
 اإلجراءات اآلتٌة : قرار بوقؾ الجمعٌة وذلك بعد اتخاذ 

توجٌه إنذار كتابً للجمعٌة على النموذج المعد لذلك متضمنا بٌان ب المختصةقٌام الجهة االدارٌة  -1
 .المخالفة  إلزالةوالمدة المحددة  بالمخالفة المنسوبة إلٌها واإلجراءات القانونٌة المترتبة علٌها

و إزالة المخالفة حسب األحوال او عدم تضمٌن رد الجمعٌة انتهاء المدة المحددة دون الرد أ فً حالة -9
لجهة اإلدارٌة اتخاذ اإلجراءات علً االمنسوبة إلٌها  تما ٌؤكد بالمستندات عدم ارتكابها المخالفا

 القانونٌة اآلتٌة:
 .العرض علً الوزٌر المختص لوقؾ نشاط الجمعٌة لمدة ال تجاوز سنة  - أ

ل مجلس اإلدارة أو مجلس األمناء بحسب األحوال من ححل الجمعٌة أو المؤسسة األهلٌة أو  طلب  - ب
علً ان ٌتم ابالغ هٌبة قضاٌا الدولة المختصة خالل خمسة عشر ٌوم من تارٌخ  ،المختصةالمحكمة 

و عزل مجلس ادارتها  ات الدعوي القضابٌة لحل الجمعٌة أموافقة الوزٌر المختص التخاذ اجراء
  .ذلك وفقا لإلجراءات التً حددها لقانون وهذه الالبحة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ اخطارها و

ستصدار قرار بؽل ٌد مجلس اإلدارة لحٌن ا ن تطلب من النٌابة العامةفً هذه الحالة أاإلدارٌة  للجهة و
صدور الحكم القضابً بالحل أو العزل للحفاظ على األموال المتبرع بها ولضمان استمرارٌة األنشطة 

 .التابعة للجمعٌة
لتعٌٌن لجنه من أعضاء  رأت مقتضً لذلك العرض علً الوزٌر المختص اإلدارٌة اذاالجهة علً تعٌن ٌو

خالل هذه  اللجنةالتً ٌحددها قرار تشكٌل  أعمال الجمعٌةو من ؼٌرهم تختص فقط بتسٌٌر الجمعٌة  أ
 .المدة

 (79)المادة 
سابات الجمعٌة لدي ح ىعضاء للتعامل علوأحد األ اللجنةدارٌة باعتماد توقٌع ربٌس تلتزم الجهة اإل

 .البنوك 
 (81)ماده ال

 اللجنةعضاء وٌكون أ إنجازهاإلدارٌة المختصة بما تم  للجهةتقرٌرها بانتهاء مدة عملها  اللجنةترفع 
 عن الجمعٌة خالل مدة عملها.وفنٌاً  مسبولٌن مالٌا وادارٌاً 

 (81)مادة ال
األهلٌة بتحدٌد الموظفٌن الذٌن ٌحق لهم دخول مقار الجمعٌات والمؤسسات  ٌصدر الوزٌر المختص قراراً 

واالتحادات والمنظمات والكٌانات الخاضعة ألحكام هذا القانون أو فروعها بهدؾ متابعة األنشطة واالطالع 
  على السجالت والمستندات لفحصها والتحقق من مطابقتها ألحكام القانون أو لتقدٌم الدعم الفنً.

 :تًاآلأن تراعى الجهة اإلدارٌة  على
 أن ٌحمل الموظؾ بطاقة تعرٌؾ خاصة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقارها. -1
 .ومدتها الجمعٌة والؽرض من المهمة أن ٌحمل خط سٌر معتمد من جهة عمله موضحا به اسم -9
 أن ٌوقع فً سجل الزٌارات المعد لذلك بمقر الجمعٌة بما ٌفٌد تارٌخ الزٌارة. -3
 .التنسٌق المسبق مع الجمعٌة لتحدٌد موعد المراجعة  -4
 .االلتزام بمدونة السلوك الوظٌفً والضوابط المهنٌة السلٌمة خالل الزٌارة  -5
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دخول ممثلً الجهة اإلدارٌة بناء على شكوى رسمٌة فٌحق لهم الدخول دون مع مراعاة انه فً حالة 
 لحالة   عن ثالثة أعضاء .علً اال ٌقل عدد أعضاء اللجنة فً هذه ا إخطار مسبق

 (89)مادة ال
 اآلتً:القٌام ب ٌجوز للجمعٌة دعما لمواردها المالٌة علً نحو ٌمكنها من تحقٌق أؼراضها 

 إقامة المشروعات الخدمٌة واإلنتاجٌة.  -1
 إقامة الحفالت بمختلؾ أنواعها.  -9
 إقامة األسواق الخٌرٌة.  -3
 إقامة المعارض.  -4
 إقامة المبارٌات الرٌاضٌة فً جمٌع األلعاب واألنشطة الرٌاضٌة.  -5
بعد موافقة  خٌرٌة ترتبط بأنشطتها استثمارتأسٌس أو المساهمة فً تأسٌس شركات وصنادٌق  -6

 وذلك دون المضاربة فً األوراق المالٌة   الوزٌر المختص بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة 
 بعد موافقة الوزٌر المختص أٌة أنشطة أخرى -7
أن تعٌد استثمار هذه العوابد او فابض إٌراداتها العادٌة فً مجاالت تضمن لها الحصول  كما ٌجوز لها 

و ما تصدره او أالخزانة او السندات الحكومٌة   إذنعلً مورد مالبم ، وتمن هذه المجاالت الودابع  أو 
  .ودابع و ما تقبله منأو السندات أو اإلٌداع أك المعتمدة من شهادات االستثمار تضمنه البنو

 (83)مادة ال
فً األحوال التً تصدر فٌها الجمعٌة قراراً ترى الجهة اإلدارٌة مخالفته ألحكام القانون أو لنظام الجمعٌة 

بعلم الوصول سحب هذا  األساسً، ٌتعٌن على الجهة اإلدارٌة أن تطلب من الجمعٌة بكتاب موصى علٌه
القرار خالل ثالثون ٌوماً عمل من تارٌخ إفادتها به واألسباب المبررة لذلك، وللجمعٌة أن توضح وجهة 
نظرها للجهة اإلدارٌة مؤٌدة بالمستندات خالل السبعة أٌام عمل التالٌة، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه 

ت الجمعٌة إلً ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام أو إذا انتهت الجهة اإلدارٌة بعد سماع إٌضاحا
بحسب جسامة ونوع المخالفة،  وهذه الالبحة األساسً اتخذت اإلجراءات المنصوص علٌها فً القانون

وٌعتبر قرار الجهة اإلدارٌة نافذ بالقدر وفى الحدود الالزمة إلزالة المخالفة. وٌجوز للجمعٌة التظلم من 
 .1979لسنة 47لة الصادر بالقانون رقم  قانون مجلس الدو كامألحا القرار وفقهذا 

 الفصل الرابع : وقؾ نشاط الجمعٌات وحل مجالس إدارتها وحلها
 (84)مادة ال

المادة  ألحكاموفقاً  مؤقتاً بوقؾ الجمعٌة فٌها قرار أن ٌصدرفً الحاالت التً الجهة اإلدارٌة علً تعٌن ٌ
والتً  أعمال الجمعٌةبتسٌٌر  تختص فقطمن ؼٌرهم  الجمعٌة اومن القانون تعٌٌن لجنه من أعضاء  45

 مدة الوقؾ . اللجنة خاللٌحددها قرار تشكٌل 
 (85)مادة ال

حسابات الجمعٌة لدي  علىعضاء للتعامل وأحد األ اللجنةتلتزم الجهة االدارٌة باعتماد توقٌع ربٌس 
 .البنوك 

 (86)ماده ال
 اللجنةعضاء وٌكون أ إنجازهاإلدارٌة المختصة بما تم  للجهةتقرٌرها بانتهاء مدة عملها  اللجنةترفع 

 عن الجمعٌة خالل مدة عملها.وفنٌاً مسبولٌن مالٌا وادارٌا 
 (87)المادة 

تلتزم الجهة اإلدارٌة المختصة مجلس إدارة الجمعٌة   حلالمحكمة المختصة ب فً الحاالت التً تقضً فٌها
و من بٌن أعضاء الجمعٌة العمومٌة أمؤقت  مجلسخالل خمسة عشرة ٌوما من تارٌخ الحكم بتعٌٌن 
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الدعوة لجمعٌة عمومٌة النتخاب ؼٌرهم ٌكون له كافة اختصاصات مجلس اإلدارة ومنها اتخاذ إجراءات 
 .مجلس إدارة جدٌد

صدور الحكم ولحٌن تعٌٌن المجلس  الجمعٌة بعدسٌٌر شبون وللجهة اإلدارٌة تعٌٌن لجنه مؤقته لت
 المؤقت.

 (88مادة )ال
 للجمعٌات والجهاتتلتزم الجهة اإلدارٌة بإمساك سجل على النموذج المعد لذلك بالتنسٌق مع االتحاد العام 

المعنٌة ٌتضمن أسماء األشخاص المتطوعٌن الذٌن لدٌهم الرؼبة والقدرة على إدارة الجمعٌات 
لدٌهم الشروط الواجب توافرها فً أعضاء مجلس اإلدارة لالستعانة بهم عند  األهلٌة وتتوافروالمؤسسات 

 .تعٌٌن المجالس المؤقتة 

 (89)مادةال
، عدم بأعمال فعلٌة أو برامج جدٌة الجمعٌة عدم قٌام من القانون ٌعد من حاالت  (47)مع مراعاة المادة 

أو من  الجمعٌةلمدة عام واحد من تارٌخ تأسٌس الحساب البنكً  ىو عدم التعامل علفعلٌه أ نشطةتنفٌذ أ
 . تارٌخ آخر عمل قامت به

 (90)ّبدح اٌ
كما  نشاطها،تلتزم الجهة اإلدارٌة بالتأشٌر بسجل قٌد الجمعٌات بتارٌخ ومضمون القرار الصادر بوقؾ 

 ٌؤشر فً السجل بالحكم الصادر بحل الجمعٌة أو بعزل مجلس إدارتها
 (91)مادة ال

مصفً تعٌٌن  و( من القانون فً الحاالت التً تقضً فٌها المحكمة بحل الجمعٌة 51مع مراعاة المادة )
 (93) إلٌه بالمادةمن بٌن المصفٌٌن المسجلٌن بالسجل المشار علً الجهة اإلدارٌة تعٌٌن مصفً  ٌتعٌن

 المصفى، وتحدٌد مدة التصفٌة بما ال ٌجاوز ستة أشهر وأتعاب خالل خمسة عشر ٌوم  من هذه الالبحة 
فً تأدٌة عمله الجهة  المصفىالتصفٌة والوضع المالً للجمعٌة ، وٌتبع  وذلك فً ضوء حجم أعمال

 اإلدارٌة المختصة.
وفً حالة عدم وجود أموال لدي الجمعٌة ٌلتزم صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة 

 .المصفىبسداد أتعاب 
 (99)مادة ال

رفع تقرٌره للجهة اإلدارٌة المختصة فور االنتهاء من أعمال التصفٌة أو انتهاء مدتها  المصفىٌتعٌن علً 
 أٌهما أقرب . 

وفً حالة عدم إتمام أعمال التصفٌة ٌجب أن ٌتضمن التقرٌر ذكر األسباب المؤدٌة لذلك وفً هذه الحالة 
ة واحدة او تعٌٌن مصفً أخر ٌجوز للجهة اإلدارٌة النظر فً تجدٌد مدة التصفٌة لفترة أخري مماثلة مر

 بذات القواعد.
 (93)مادة ال

  وٌشترط فً المصفى اآلتً:المعد لذلك تلتزم الجهة اإلدارٌة بإمساك سجل للمصفٌن علً النموذج 
 بأعمال التصفٌة . توافر المؤهالت والخبرات الالزمة للقٌام - 1
 ال ٌكون من العاملٌن او االستشارٌٌن للجمعٌة .أ - 9
و المدنٌٌن للجمعٌة  حتً إدارة الجمعٌة أو أحد الدابنٌن  أعدم وجود صلة قرابة بٌنه وبٌن مجلس  - 3

 الدرجة الرابعة 
و بعقوبة مقٌدة بعقوبة جناٌة أالمدنٌة والسٌاسٌة ولم ٌصدر ضده حكم   بحقوقهن  ٌكون متمتع أ - 4

 .ة  ما لم ٌكن رد الٌة اعتباره واألمانللحرٌة فً جنحة مخلة بالشرؾ 
 .قوابم اإلرهابٌٌن  أال ٌكون من المدرجٌن على - 5
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 (94)مادة ال
دارٌة جدٌد وذلك بناء علً عرض الجهة اإلإدارة مؤقت عزل المجلس المؤقت وتعٌٌن مجلس للوزٌر 

عمومٌة الدعوة للجمعٌة ال المختصة فً حالة مخالفته أحكام القانون وهذه الالبحة أو عدم اتخاذه إجراءات
 .و عدم إمكانٌة قٌام المجلس بمهامه ألي سبب  من األسباب إدارة جدٌد، أالنتخاب مجلس 

 النفع العام والجمعٌات ذاتالمركزٌة  الجمعٌات :الباب الثالث
 (95مادة )ال

باب فٌما لم ٌرد بشأنه نص خاص فً هذا ال تسرى على الجمعٌات المركزٌة والجمعٌات ذات النفع العام
 الجمعٌات.األحكام المقررة فً شأن 

 (96مادة )ال
الجمعٌات المركزٌة وفروعها القابمة قبل سرٌان القانون بتوفٌق أوضاعها على النحو المبٌن  علً

مجلس إدارة  نظامها األساسً إال بموافقة تعدٌل البحةهذه الالبحة وال ٌجوز لفرع الجمعٌة القانون وب
 لجمعٌة التً ٌتبعها.ا

 (97)مادة ال
أو من ٌفوضه قراراً بقٌد الجمعٌات المركزٌة على أن ٌتوافر فً شأنها المعاٌٌر الوزٌر المختص ٌصدر 

 والضوابط اآلتٌة:
 أن ٌتضمن نظامها األساسً العمل على مستوى الجمهورٌة. .1
تقدم دراسة جدوى وموازنة وأن تهدؾ أنشطتها إلى المساهمة فً تحقٌق أهداؾ التنمٌة للدولة  .9

 األنشطة محددة بمدة زمنٌة للتنفٌذ.تقدٌرٌة لتنفٌذ أي من هذه 
ات رأن تقدم ضمن مسوؼات التأسٌس سند شؽل مقعلً إنشاء فرع أو أكثر فً محافظة أو أكثر  .3

 األفرع التً تنص البحة النظام األساسً لها على إنشابها وكذلك الهٌاكل اإلدارٌة لهذه األفرع.
 (98)مادة ال

ٌفوضه  إضفاء صفة النفع العام على الجمعٌات التً تهدؾ ٌجوز بقرار من ربٌس مجلس الوزراء أو من 
مصلحة عامة عند تأسٌسها أو بعد تأسٌسها، وذلك بناء على طلب تتقدم به الجمعٌة إلً الجهة  إلً تحقٌق

 اإلدارٌة المختصة موضحا به مبررات هذا الطلب وما تحققه الجمعٌة أو تهدؾ إلً تحقٌقه من نفع عام.
ٌة المختصة بدراسة الطلب ومبرراته ونشاط الجمعٌة وما ٌحققه من نفع عام، واتخاذ وتقوم الجهة اإلدار

 إجراءات استصدار القرار المشار إلٌه فً ضوء ما تسفر عنه نتٌجة الدراسة.
 وٌجوز إضفاء صفة النفع العام على الجمعٌة بناء على طلب الجهة اإلدارٌة المختصة.

 من ربٌس مجلس الوزراء أو من ٌفوضه. وال ٌجوز إلؽاء هذه الصفة إال بقرار
 (99)مادة ال

 على صفة النفع العام الشروط اآلتٌة:ٌشترط لحصول الجمعٌة 
 عامه.أن تهدؾ الجمعٌة إلى تحقٌق مصلحة  .1
  علً اعمال الجمعٌة عن مخالفات مالٌة او إدارٌة او فنٌة .نتٌجة التفتٌش  ال تسفرأ .9

 (111مادة )ال
 فً بعضها البعض بموافقة الجهة اإلدارٌة وفقا لإلجراءات اآلتٌة:ٌجوز للجمعٌات االندماج 

 موافقة الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة لتلك الجمعٌات على اندماجها . -1
التقدم بطلب للجهة اإلدارٌة المختصة موضحا به مبررات االندماج وسند إضفاء صفة النفع العام على  -9

 كل من الجمعٌات طالبة االندماج.
 .الجمعٌتٌن علىمخالفات مالٌة او إدارٌة او فنٌة  عدم وجود -3

 .من تارٌخ تقدٌم الطلب فً طلب الدمج خالل ستٌن ٌوم عمل  ةاإلدارٌوتبت الجهة 
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مع مراعاة انه فً حالة دمج جمعٌة ؼٌر حاصلة على صفة النفع العام مع جمعٌة ذات نفع عام ٌكون 
 .خالل تسعٌن  ٌوم عمل  من تارٌخ تقدٌم الطلب  الدمج بقرار من ربٌس مجلس الوزراء أو من ٌفوضه

 (111)مادة ال
ٌحظر على مجلس إدارة الجمعٌة المندمجة وكذلك موظفٌها التصرؾ فً أي شان من شبون الجمعٌة 

 بمجرد إبالؼها بقرار االندماج.
جلس إدارة الجمعٌة المندمج وعلى أعضاء مجلس اإلدارة والقابمٌن بالعمل فٌها أن ٌبادروا إلى تسلٌم م

وعلى جمٌع الموظفٌن ة  وسجالتها ودفاترها ومستنداتها،و من ٌفوضه جمٌع أموال الجمعٌة المندمجأفٌها 
أن ٌحافظوا على أوراقها ومستنداتها وأموالها حتى ٌتم تسلٌمها للجمعٌة المندمج فٌها ، وال ٌخل قٌامهم 

 ن قد ترتب فً ذمتهم من مسبولٌة طبقا ألحكام القانون.بتسلٌم أموال الجمعٌة ومستنداتها بما ٌكو
 (119)مادة ال

ة بها إلى الجمعٌة على ممثلً الجمعٌة المندمجة أن ٌبادروا بتسلٌم جمٌع األموال والمستندات الخاص
وال تسأل الجمعٌة المندمج فٌها عن التزامات الجمعٌة المندمجة إال فً حدود ما آل إلٌها من ، المندمج فٌها

 أموال تلك الجمعٌة وحقوقها حتى تارٌخ االندماج.
 المؤسسات األهلٌة :الباب الرابع
 (113مادة )ال

تسرى على المؤسسات األهلٌة فٌما لم ٌرد بشأنه نص خاص فً هذا الباب األحكام المقررة فً شأن 
 الجمعٌات .

 (114مادة )ال
ُتنشأ المؤسسة األهلٌة لمدة معٌنة او ؼٌر معٌنة بتخصٌص مال ٌتناسب وتحقٌق الؽرض من إنشابها 

ألؾ جنٌه عند  عشرٌنوحجم األنشطة التً تمارسها من اجل تحقٌق هذا الؽرض بما ال تقل قٌمته عن 
او أعضاء  التأسٌس، وال ٌجوز ان تهدؾ المؤسسات األهلٌة إلى تحقٌق الربح المادي ألي من مؤسسٌها

 وٌجوز أن ٌكون المال عقارا أو منقوال.أمنابها، مجالس 
 وٌرد التخصٌص فً العقار على :

 ا ( الملكٌة التامة للعقار بجمٌع خصابصها.
 ب( أحد خصابص حق الملكٌة من استعمال أو استؽالل أو حق التصرؾ فى الرقبة.

 كالهبة أو الوصٌة أو ؼٌرها.ج( حقوق المنتفع بالعقار أٌا كان السند القانونً لذلك 
د ( حقوق المستأجر على العقار فً حدود ما هو مقرر قانونا فً أحكام عقد اإلٌجار ، وذلك بما ال ٌزٌد 

 على مدة اإلٌجار القانونٌة أو االتفاقٌة بحسب األحوال.
 وٌرد التخصٌص فً المنقول على :

 ات أو المنقوالت.ا ( النقود بما فً ذلك عوابد استثمار واستؽالل العقار
ب( القٌم المنقولة كالسندات واألسهم والحصص واألوراق المالٌة أو التجارٌة بصفة عامة وشهادات 

 االستثمار واإلٌداع وأذون الخزانة وسنداتها، أو عابد أي من هذه القٌم سواء أكانت مصرٌة أو أجنبٌة.
 ج( المنقوالت بمختلؾ أنواعها.
المال المخصص سواء كان عقارا أو منقوال بالقٌمة السوقٌة وقت  وفى جمٌع األحوال ٌجب تقٌٌم

 من جهة رسمٌة أو خبٌر مثمن. التخصٌص بسند معتمد
 (115)مادة ال

 تلتزم المؤسسة األهلٌة بتحقٌق أؼراض رعاٌة وتنمٌة المجتمع وال تستهدؾ تحقٌق الربح المادي.
باألنشطة والؽرض الذي تسعى المؤسسة األهلٌة وٌجب أن ٌتضمن النظام األساسً أو ما فً حكمه بٌانا 

 لتحقٌقه.
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وٌحظر على المؤسسة األهلٌة أن ٌكون من بٌن أؼراضها أن تمارس نشاطا من األنشطة المحظورة فً 
 ( من القانون وأٌة محظورات أخرى واردة به.15المادتٌن )

 (116مادة )ال
أن ٌتقدم إلى الجهة اإلدارٌة بطلب قٌد ملخص  للموصًإذا كان إنشاء المؤسسة األهلٌة بوصٌة ، فٌجوز 

باستٌفاء الوصٌة لشروط قٌد ملخصها أو  الموصًهذه الحالة أن تفٌد  فًالوصٌة، وعلى الجهة اإلدارٌة 
 األساسًالوصٌة ال تمام قٌدها ، وفى جمٌع األحوال ال ٌتم قٌد ملخص النظام  فًبما ٌلزم تعدٌله  تقٌده

 قد عدل عنها قبل وفاته. الموصًإال بعد نفاذ الوصٌة ما لم ٌكن  عتبارٌةاالوكسب المؤسسة للشخصٌة 
قد عدل عن الوصٌة قبل وفاته ، وكانت الجهة اإلدارٌة قد أفصحت عن جواز قٌد  الموصًفإذا لم ٌكن 

الجهة اإلدارٌة بقٌدها خالل  ألتزمتالوصٌة ، أو كان قد تم تعدٌل الوصٌة الستٌفاء شروط قٌد ملخصها ، 
 ستٌن ٌوما من تارٌخ إخطارها بنفاذ الوصٌة دون حاجة للتقدم بطلب جدٌد.

 (117مادة )ال
أو ربٌس مجلس األمناء أو الشخص المعٌن  األهلٌة ٌتولى طلب قٌد المؤسسة األهلٌة منشا المؤسسة

  المعد لذلك.الطلب على النموذج رقم  ٌقدمو الوصٌة،لتنفٌذ 
منذ تارٌخ إخطارها  جمعٌاتالفً قاعدة بٌانات  األهلٌة قٌد المؤسسةتلتزم الجهة اإلدارٌة بقٌد ملخص و

 ٌرتب هذا اإلخطار أثره إال إذا كان مصحوباً بالمستندات اآلتٌة :ال و المؤسسةبالرؼبة فً تأسٌس 
، ؤسسٌنمن المؤسس أو الم مهٌللمؤسسة األهلٌة موقعا عل األساسًمن النظام  أربع نسخ .1

من  أربع صورمن هذه الالبحة ، أو  (     )( من المادة 1البند ) فًللبٌانات المشار إلٌها  همستوفٌ
تم توثٌق  التًهم بمطابقتهم لألصل من الجهة ٌإلنشاء المؤسسة األهلٌة مصدقا عل الرسمًالسند 
من الوصٌة المنشبة للمؤسسة األهلٌة  أربع صورأمامها أو إشهاره لدٌها، أو  الرسمًالسند 

 ألصل الوصٌة المشهرة. مهم بمطابقتهٌمصدقا عل
فإذا كان المؤسس أو أحد المؤسسٌن من األشخاص االعتبارٌة، وجب أن ٌرفق بالطلب ما ٌثبت  .9

بالموافقة على  القانونًوإقرار صرٌح موقع من ممثله  االعتباريللشخص  القانونًالوضع 
 تأسٌس المؤسسة األهلٌة. فًة تأسٌس أو المشارك

والعاملٌن بها وفقاً  للمؤسسةنسختٌن من البحة النظام الداخلً التً تنظم األمور المالٌة واإلدارٌة  .3
 المرفق بهذه الالبحة. االسترشاديللنموذج 

 .ومجلس األمناء صحٌفة الحالة الجنابٌة لكل عضو من المؤسسٌن .4
إلنشاء المؤسسة لٌس محل نزاع مع الؽٌر أو أمام إقرار من المؤسسٌن بان المال المخصص  .5

 القضاء.
األول  األمناءمجلس عضوٌة ل المؤسسٌن أو من ؼٌرهم ناالختٌار مهم ٌمن وقع علبكشؾ  .6

 .سأعضاء المجل –أمٌن الصندوق  –األمٌن العام  –ناببه  –الربٌس )  متضمن تحدٌد
 هبه(. –تخصٌص  – انتفاع –تملٌك  ــ)إٌجار  المؤسسةسند رسمً موثق بشؽل مقر  .7
 سند إٌداع أو تقٌٌم المال المخصص. .8
 قرار من كل مؤسس أو عضو مجلس أمناء بأنه ؼٌر مدرج على قوابم الكٌانات اإلرهابٌة.إ .9

فً السجل الخاص بالجهة اإلدارٌة  المؤسسةجنٌه مقابل قٌد نظام ٌن ما ٌفٌد سداد رسم مقداره ألف .11
 .ات والمؤسسات األهلٌة ول حصٌلته إلى صندوق دعم الجمعٌؤت
وحقوق المتطوعٌن وواجباتهم  وجدت،إن  المؤسسةقواعد وشروط التطوع للعمل فً أنشطة  .11

 ووسابل حماٌتهم.
 إجراءات التأسٌس. اتخاذتحدٌد ممثل جماعة المؤسسٌن فً  .19
 .وجدوعنوان البرٌد اإللكترونً لها إن  مؤسسةالموقع اإللكترونً لل .13
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 (118)مادة ال
مسبولٌن عن النفقات الالزمة إلنشابها ، فإن  رسمًٌكون مؤسسو المؤسسة األهلٌة أو منشبوها بسند 

كان إنشاؤها بوصٌة عهد إلى أحد األشخاص تنفٌذها ، جاز لمنفذ الوصٌة بعد قٌد المؤسسة األهلٌة أن 
 تكبدها فٌما تعلق من الوصٌة بإنشاء المؤسسة األهلٌة. التًٌسترد النفقات 

ة وبما ال ٌجاوز ٌٌعتمده من نفقات فعل حدود ما فًبقرار من مجلس األمناء النفقات  استردادن وٌكو
 ( من قٌمة األموال المخصصة للمؤسسة األهلٌة.1%)

 (119)مادة ال
 الرسمًأو السند  األساسًٌجب على الجهة اإلدارٌة المختصة إثبات تارٌخ تقدٌم طلب قٌد ملخص النظام 

هذه الالبحة وٌكون ذلك   فًها ٌأو الوصٌة بعد التحقق من استٌفابه للشروط واألوضاع المنصوص عل
 سلم إلى الطالب.إٌصال استالم ٌعلى 

وعلى الجهة اإلدارٌة إمساك سجل خاص إلثبات طلبات قٌد ملخصات النظم األساسٌة أو السندات الرسمٌة 
 .موفقا لتارٌخ وساعة تقدٌم كل منه أو الوصاٌا المنشبة للمؤسسات األهلٌة وذلك

 (111)مادة ال
بالمجلس وتعذر تعٌٌن بدٌال عنه أو عنهم  أكثرفً حالة عدم تعٌٌن مجلس األمناء أو خلو مكان او 

تعٌٌن مجلس األمناء بالجهة اإلدارٌة المختصة  تقوم األهلٌة النظام األساسً للمؤسسةب بالطرٌقة المبٌنة
بحسب األحوال وٌصدر بالتعٌٌن قرار من الوزٌر ٌخلو مكانه  الذيالعضو محل حل او العضو الذي ٌ

 .المختص
 (111)مادة ال

، وتكون له جمٌع اختصاصات مجلس اإلدارة والجمعٌة س األمناء إدارة المؤسسة األهلٌةٌتولى مجل
لم ٌنص مه ٌختص به المؤسسٌٌن ما حك فًأو ما  األساسًالعمومٌة للجمعٌات فٌما عدا تعدٌل النظام 

 النظام األساسً علً ؼٌر ذلك 
 (119مادة )ال

ٌجوز للمؤسسة األهلٌة زٌادة رأسمالها بتخصٌص مال أو أموال إضافٌة من المؤسس أو المؤسسٌن أو 
 فًأو ما  األساسًنظامها  فًالمحددة  أؼراضهالتحقٌق ؼٌرهم  الوصٌة دونحالة  فً لموصًا من ورثة

، م األساسً على نصاب أخر خالؾ ذلكباإلجماع ما لم تنص البحة النظا، وذلك بموافقة المؤسسٌٌن حكمه
باألموال  تفصٌلًسجالت المؤسسة األهلٌة بعد إخطار الجهة اإلدارٌة ببٌان  المال المخصص فًٌتم قٌد و

 .اإلضافٌة المخصصة
 (113)مادة ال

 تٌة :آلامؤسسة أخرى وفقا للشروط  فًٌجوز دمج المؤسسة األهلٌة 
المخصصٌن لرأس مال المؤسسة ، وفى حالة عدم وجود المؤسسٌن  نأو المؤسسٌ. طلب من المؤسس 1

 .بإجماع أعضاء مجلس األمناءٌكون قرار الدمج 
 . موافقة المؤسسٌن أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب االندماج فٌها.9
سٌن أو مجلس األمناء بحسب . إخطار الجهة اإلدارٌة المختصة بطلب االندماج متضمنا موافقة المؤس3

 األحوال.
 خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إخطارها بالطلب . فً. تصدر الجهة اإلدارٌة قرار الدمج 4
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 الباب الخامس : المنظمات األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة
 (114) مادةال

ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعٌات  التً ترؼب فًتلتزم المنظمات األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة 
الخارجٌة  لوزارةلذلك علً النموذج المعد  بتقدٌم طلب والمؤسسات األهلٌة الخاضعة ألحكام هذا القانون

 االتٌة :مرفقاً به البٌانات والمستندات 
 :األمحول المنظمة  األساسٌةالبٌانات  -1
 . مصدق علٌها من السفارة المصرٌة فً دولة المنظمة االم  للمنظمة  األساسًمن القانون  صورة  -أ

 فً بلدها. األمالترخٌص القانونً الذي تعمل به المنظمة  -ب
 صورة رسمٌة من البحة النظام األساسً للمنظمة األم.  -ج

 هتارٌخ عمل –كل منهم  الجنسٌات التً ٌحملها –)االسم  األم المنظمةبٌانات أعضاء مجلس إدارة  -د
 (بالمنظمة 

 بٌانات المنظمة طالبة الترخٌص: -9
بٌان بأنشطة المنظمة ومصادر تموٌلها وبرامجها وبروتوكوالت ومذكرات التفاهم وؼٌرها من صٌػ  - أ

 .المعد لذلكالمصرٌة وفقاً للنموذج  األراضًالتعاون األخرى أٌاً كان مسماها ومشروعاتها على 
 سجلة وتمارس العمل األهلً بطرٌقة شرعٌة فً بلدها شهادة رسمٌة معتمدة تفٌد بان المنظمة م -ب
 ادارتها والقابمٌن علٌها ومجلس ما ٌفٌد سالمة الموقؾ الجنابً لألعضاء المؤسسٌن -ج
 وجدت.المعاهدة او االتفاقٌة التً تستند الٌها المنظمة فً طلب ممارسة نشاطها فً مصر ان  -د

 وجد(.لموقع االلكترونً الرسمً للمنظمة )إن ا -هـ
موافقة المنظمة التً تتبعها فً الخارج على تأسٌس فرع فً البالد، وتقدٌم بٌانات األعضاء    -3

 المؤسسٌن ومجالس إدارتها والقابمٌن علٌها وجهات ومصادر تموٌلها وسابقة أنشطتها،
 األنشطة التً ترؼب المنظمة تنفٌذهابٌانات تتعلق ب -4
 بجمهورٌة مصر العربٌة.األنشطة التً ترؼب المنظمة تنفٌذها  - أ

 النطاق الجؽرافً لعمل المنظمة بجمهورٌة مصر العربٌة. - ب
 تنفٌذ النشاط خاللها.ل ة المدة المقترح -ج
 االعتماد المالً المقترح لتنفٌذ النشاط. -د
 مصادر تموٌل النشاط المقترح تنفٌذه. -ه
 مدة الترخٌص او إلؽاءه.الجهة التً تؤول إلٌها األموال التً تتركها المنظمة بعد انتهاء  -5

ٚال ٠جٛص ٌٍّٕظّخ ِجبششح أٞ ٔشبط فٟ جّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ إال ثؼذ دظٌٛٙب ػٍٝ تظش٠خ ِٓ اٌٛص٠ش 

 ثؼذ اخز ِٛافمخ اٌجٙبد اٌّؼ١ٕخ . اٌّختض
 (115)مادة ال

بٌان وافً عن المنظمة مرفق به صورة من طلب  بإرسالفً وزارة الخارجٌة  المختصةتقوم االدارة 
مشفوعا براٌها الً الوزارة  والمستندات المرفقة به جّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خرٌح بالعمل فً التص

 الرأي بعد التنسٌق مع الجهات المعنٌة . إلبداء  المختصة
 (116مادة )ال

نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعٌات والمؤسسات المختص التصرٌح للمنظمة بممارسة  ٌصدر الوزٌر
التً تؤول  محدد به مدة التصرٌح والنشاط المصرح به ونطاقة الجؽرافً ومصادر التموٌل والجهة األهلٌة

ٌوم عمل من  ثالثٌن، وذلك خالل إلٌها األموال التً تتركها المنظمة بعد انتهاء مدة الترخٌص او إلؽاءه
 . الخارجٌةالطلب من وزارة  ورودتارٌخ 

 (117)مادة ال
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األهلً االستعانة باألجانب سواء فً صورة خبراء أو عاملٌن دابمٌن أو  ال ٌجوز لمؤسسات المجتمع
الً على طلب ٌقدم  مؤقتٌن أو متطوعٌن إال بعد الحصول على ترخٌص بذلك من الوزٌر المختص بناء

ستقدام األجنبً على التارٌخ المرؼوب فٌه العلى األقل من  ٌوم  قبل ستٌن المختصة اإلدارٌةالجهة 
 ذلك مرفق به المستندات اآلتٌة: المعد لالنموذج 

 .محل اإلقامة " –الجنسٌة  –المهنة  –بٌان بمن ٌستعان به متضمن " االسم  .1
 لصالح الجمعٌة او الكٌان.  األجنبً بأدابهطبٌعة العمل الذي سٌقوم  .9

الواردة  وٌصدر الترخٌص بعد التنسٌق مع الجهات المعنٌة وذلك دون اإلخالل بأحكام تنظٌم عمل األجانب
 فً قانون العمل المصري والقرارات المنظمة فً هذا الشأن.

وفقاً لما ٌراه واعتبارات  ٌوم المشار الٌها الستٌنبعض الفبات من مهلة  استثناءوزٌر المختص للوٌجوز 
 الصالح العام.

 (118)مادة ال
ٌجوز للمنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة التقدم بطلب للجهة اإلدارٌة علً النموذج المعد لذلك قبل انتهاء 

لتجدٌد الترخٌص لمدة أخري بذات إجراءات الترخٌص بستٌن ٌوم عمل مده الترخٌص الصادر لها 
 حة ومرفق به المستندات اآلتٌة: المنصوص علٌها فً هذه الالب

 الالبحة .( من هذه 114)المستندات الواردة بالمادة  .1
 تقرٌر إنجاز سنوي عن مدة ممارسة النشاط المصرح به. .9
 المٌزانٌة السنوٌة المعتمدة من أحد المحاسبٌن القانونٌٌن المقٌدٌن. .3

 (119)مادة ال
نظمة للجهة ٌجوز تعدٌل الترخٌص الصادر للمنظمة األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة بناء على طلب ٌقدم من الم

 ن البٌانات والمستندات اآلتٌة: اإلدارٌة متضم
 البنود المراد تعدٌلها. .1
 مبررات التعدٌل. .9
 التقارٌر المالٌة والفنٌة للمنظمة عن مدة الترخٌص السابقة. .3
 طلبها الجهة اإلدارٌة.تأٌة مستندات او بٌانات أخري  .4

خالل ثالثٌن ٌوم عمل من التصرٌح  تعدٌلب قراربعد اخذ موافقة الجهات المعنٌة   الوزٌر المختصوٌصدر 
 تارٌخ تقدٌم الطلب

 (191مادة )ال
ٌجوز للمنظمة التقدم بطلب للجهة اإلدارٌة إللؽاء الترخٌص الصادر لها بالعمل فً مصر به قبل انتهاء 

 ذلك مرفق به المستندات اآلتٌة:مدته على النموذج المعد ل
 مبررات طلب إلؽاء الترخٌص. .1
 المالٌة والفنٌة للمنظمة عن مدة ممارسة النشاط المصرح به.التقارٌر  .9
 أخر مٌزانٌة معتمدة من أحد المحاسبٌن القانونٌٌن المقٌدٌن .3
 طلبها الجهة اإلدارٌة.تأٌة مستندات او بٌانات أخري  .4

صرٌح متضمنا تصفٌة أعمال قرار بإلؽاء التبعد اخذ موافقة الجهات المعنٌة   الوزٌر المختصوٌصدر 
 خالل ثالثٌن ٌوم عمل من تارٌخ تقدٌم الطلب . ظمةالمن

 (191)مادة ال
ات الجه ىحدإالتصرٌح او إلؽاءه لصالح  تؤول األموال التً تتركها المنظمة بإرادتها بعد انتهاء مدة

الجهة التً دٌد حالجمعٌات فً حالة عدم ت و صندوق دعم مشروعاتأالمصرٌة التً تحددها المنظمة 
 الصادر لها للعمل فً مصر.صرٌح لتاألموال فً  اتؤول الٌها 
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 (199)مادة ال
فً ه الالبحة ٌسري على فروع المنظمات األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة أو مكاتب التمثٌل الخاصة بها أحكام هذ

 كل ما لم ٌرد بشأنه نص خاص فً هذا الباب
 (193مادة )ال

 تسري أحكام المنظمات األجنبٌة ؼٌر الحكومٌة على فروع المنظمات اإلقلٌمٌة وتلتزم بأحكامها. 
نه ٌجوز للمنظمات اإلقلٌمٌة فتح حسابات فرعٌة بحسابها األصلً تخصصه لما تنفقه فً دول أعلى 

 أخري.
 لها  بعةالباب السادس : الوحدة المركزٌة للجمعٌات والعمل األهلً والوحدات الفرعٌة التا

 (194)مادة ال
 وتباشر، تتبع الوزٌر المختص، ، وحدة مستقلة ذات طابع خاصالوحدة المركزٌة للجمعٌات والعمل األهلً

 القانون وهذه الالبحة. ألحكاملها طبقاً  اختصاصاتها المعقودة
 (195المادة )

ن له بموجب القانون وهذه الالبحة أ المخولةللوحدة  فً سبٌل تحقٌق اؼراضها  ومباشرة اختصاصاتها 
 تتعاون مباشرة مع كافة الجهات المعنٌة .

 (196)المادة 
دارات مركزٌة بدرجة ربٌس قطاع  ونابب ربٌس وحدة وثالث إ ٌتكون الهٌكل االداري للوحدة من ربٌس

تحت االشراؾ ، وٌعمل ربٌس الوحدة اإلشراقٌةٌتبع كل منها عدد مناسب من االدارات العامة واالدارات 
 المباشر للوزٌر المختص.

 (197مادة ) ال
مدٌر  ٌنشأ فً كل مدٌرٌة من مدٌرٌات التضامن االجتماعً وحدة فرعٌة للجمعٌات ٌراسها مدٌر بدرجة 

 ، تتبع المدٌرٌة ادارٌا ومالٌا وتتبع الوحدة المركزٌة للجمعٌات فنٌا  .عام وعدد كاؾ من العاملٌن 
 (198المادة ) 

ونظم العمل والعاملٌن بها للوحدة المركزٌة للجمعٌات والوحدات الفرعٌة  والمالً  بالهٌكل اإلداريٌصدر 
قانون  بأحكاموٌعمل   .دون التقٌد بالنظم الحكومٌة المعمول بها قرار من ربٌس مجلس الوزراء وأجورهم

 اص فً هذا النظام .فٌما لم ٌرد بشأنه نص خ 9116لسنة  81المدنٌة الصادر بالقانون رقم  الخدمة
 (199المادة ) 

 وتتكون موارد الوحدة مما ٌأتً : ٌكون للوحدة حسابات مالٌة مستقلة ووحدة حسابٌة منفصلة ،
 . بالموازنة العامة للدولةللوحدة المبالػ المدرجة  .1
 .المقابل المالً الذي تحصل علٌه الوحدة لقاء الخدمات التً تؤدٌها فً حدود اختصاصها  .2
 .ٌوافق علٌها الوزٌر المختص  موارد أخرىاٌة  .3

 الباب السابع : صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة
 (131مادة )ال

ٌهدؾ صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة إلً إتاحة الدعم المالً الستمرارٌة األنشطة 
وٌتولى  القانون،التً تقوم بها الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة واالتحادات المنشأة وفقا ألحكام هذا 

 الصندوق اآلتً:
بمستواها وتقدٌم المعونة الفنٌة  والنهوض واالتحاداتاألهلٌة تقدٌم الدعم للجمعٌات والمؤسسات  .1

 والمالٌة واإلدارٌة لها.
إعداد ونشر دلٌل سنوي ببٌان الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة واالتحادات النوعٌة واإلقلٌمٌة التً  .9

 ٌنتمون إلٌها لتمكٌن المواطنٌن من اإلسهام فٌها والمشاركة فً العمل االجتماعً التطوعً.
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 واإلنتاجٌة والحفالت واألسواقإقامة المشروعات الخدمٌة 
 الخٌرٌة والمعارض والمبارٌات الرٌاضٌة بهدؾ تنمٌة موارده. .3
 استراتٌجٌةإتاحة تموٌل للجمعٌات والمؤسسات األهلٌة واالتحادات لتنفٌذ مشروعات قومٌة تماشٌا مع  .4

 الدولة.
 ات الصلة والمتطوعٌن.تموٌل برامج التدرٌب لرفع قدرات وتنمٌة مهارات العاملٌن بالجهة اإلدارٌة ذ .5

 (131)مادة ال
من ؼٌر الممثلٌن بصفتهم الوظٌفٌة والذٌن تم  –ٌختار الوزٌر المختص أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

ترشٌحهم من  قبل مجلس إدارة االتحاد العام  للجمعٌات وذلك من بٌن أعضاء الجمعٌات والمؤسسات 
 الشروط اآلتٌة:األهلٌة و رؤساء االتحادات التً تتوفر فٌها 

 أن ٌكون قد تم إنشابهم او وفقوا أوضاعهم وفقا ألحكام القانون. -1
على الترشٌح  تٌن السابق سنٌتٌن أن تؤكد تقارٌر مراقب الحسابات ومٌزانٌتها وحسابها الختامً عن  ال -9

 سالمة مركزها المالً.
 تٌنالسابق سنٌتٌن ن خالل الأال تكون قد ارتكبت أٌة مخالفة من المخالفات المنصوص علٌها فً القانو -3

 على تقدمها للترشٌح ما لم ٌكن تم تالفٌها.
 أال تكون هناك مخالفات منسوبة لهم او لمجلس إدارتهم منظورة أمام القضاء. -4
 أن ٌكون لهم دور ملحوظ ونشاط فعال فً مجال العمل األهلً. -5
 مراعاة التمثٌل الجؽرافً والنوعً فً الترشٌح.  -6
 :االتًمرشح وٌشترط فً العضو ال -7

 الحصول على مؤهل عالً. .أ 
 أن ٌكون من ذوى الخبرات فً مجال العمل األهلً والتنموي. .ب 

 (139)مادة ال
 .ٌكون للصندوق دلٌل للسٌاسٌات واإلجراءات وآلٌات دعم الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة ٌنظم عمله

 (133مادة )ال
 تتكون موارد الصندوق من اآلتً : ( من القانون 85مع مراعاة احكام المادة )

لسنة  159،  1973لسنة  93،  1999لسنة  1حصٌلة الموارد التً خصصتها القوانٌن أرقام )  .1
 أو أي قانون آخر ( . 1981

  1949لسنة  63حصٌلة الرسوم اإلضافٌة المفروضة لصالح األعمال الخٌرٌة بالقانون رقم  .9
 واالتحادات اإلقلٌمٌة والنوعٌةالباب الثامن : االتحاد العام 

 (134)مادة ال
( من المادة 6%( من الرسم المنصوص علٌة فً البند )95للوزٌر المختص تخصٌص نسبة ال تجاوز ) 
األنشطة التً تقوم بها  على  للصرؾمن هذه الالبحة  (113)( من المادة 11والبند ) القانونمن ( 8)

 االتٌة :االتحادات وذلك وفقا للقواعد والضوابط 
وٌخصص المبلػ  االهلٌة، للجمعٌات والمؤسسات% من المبلػ لالتحاد العام 41تخصٌص نسبة  .1

 المتبقً مناصفة بٌن االتحادات اإلقلٌمٌة واالتحادات النوعٌة 
واألنشطة  االتحاد،الجمعٌات األعضاء فً  ٌراعً فً اختٌار االتحادات النوعٌة واإلقلٌمٌة عدد .9

التمثٌل  للتنمٌة،تموٌلها مع خطة الدولة  األنشطة المرادومدي اتفاق  االتحاد،التً ٌقدمها 
 الجؽرافً .

 : تًاختٌارها اآلالتً ٌتم  تاالتحاداوٌشترط فً 
 التقدٌرٌة لها . نةزوالمواان ٌقدم  االتحاد طلب مرفق به األنشطة المزمع تنفٌذها  .3
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 عدم وجود مخالفات مالٌة او إدارٌة او فنٌة  منسوبة لالتحاد عن اخر عامٌن . .4
 عقد الجمعٌة العمومٌة واعتماد المٌزانٌة  والحساب الختامً لالتحاد  . .5
 تسوٌة المبالػ السابق منحها له. .6

 (135 مادة )ال
ٌكون االنضمام إلى االتحاد النوعً بناًء على طلب كتابً ٌقدم من مجلس إدارة الجمعٌة أو مجلس أمناء 
المؤسسة األهلٌة مصحوبا برسم العضوٌة الذي تقرره البحة النظام األساسً لالتحاد ، وٌشترط أن ٌكون 

 نشاط الجمعٌة او المؤسسة هو نفس نشاط االتحاد. 
 (136 مادة )ال

معٌة أو المؤسسة فور انضمامها لالتحاد النوعً بتنفٌذ قرارات االتحاد وتوصٌاته ، وال ٌجوز تلتزم الج
 لالتحاد رفض طلب عضوٌة جمعٌة او مؤسسة إذا ما توافرت فً أي منهما شروط االنضمام إلٌه.

 (137)مادة ال
لس إدارة االتحاد طلب كتابً مرفقا به موافقة مج ٌكون االنضمام لالتحاد العام للجمعٌات بناء علً

سم عضوٌة تحدده البحة النظام األساسً لالتحاد به رمصحوبا الراؼب فً العضوٌة اإلقلٌمً او النوعً 
 العام لجمعٌات والمؤسسات األهلٌة .

 الذي ٌحددهسنوي ال االشتراكوتلتزم االتحادات النوعٌة واإلقلٌمٌة األعضاء فً االتحاد العام بسداد رسم 
 .لجمعٌات ل االتحاد العام

 التطوع :الباب التاسع
 (138)المادة 

العالقة بٌن المتطوع  حدد المدة ٌتضمن تنظٌمم اتفاق كتابًال ٌتم تنفٌذ أي عمل تطوعً إال فً إطار 
حقوق كل من و وشروط تجدٌدهاالتفاق مدة والتطوعً وطرق تنفٌذه  العملموضوع جهة التطوع وو

 ٌحرر طبقاً للنموذج المعد لذلك والمرفق بهذه الالبحة. ،نهما وواجبات كل جهة التطوعالمتطوع و
 (139المادة )

ٌوم من  15خالل  المختصةالجهة االدارٌة على جهات التطوع إٌداع نسخة من اتفاق التطوع لدى 
  .ملخص االتفاق فً السجل المعد لذلك  اإلدارٌة بقٌدم الجهة زوتلت  تحرٌره.

 (141)المادة 
اتفاق التطوع بنفسه وٌجوز لمن هم أدنً من هذا العمر  إلبرامعاما  18ٌجب اال ٌقل سن المتطوع عن 

كما ٌشترط اال ٌكون من  إبرام اتفاق التطوع بموافقة كتابٌة من الولً أو الوصً أو من فً حكمهما
 اإلرهاب.قوابم  المدرجٌن على

 (141مادة )ال
 طرفً أحد التطّوع أو إخطار مّدة اتفاق انتهاء أو التطّوعً العمل حالة انتهاء فً التطّوع اتفاق ٌنتهً
 سرٌانه كتابٌاً قبل انهاء االتفاق بمدة معقولة. أثناء االتفاق إنهاء فً برؼبته اآلخر الطرؾ التطّوع اتفاق

 (149مادة )ال
 ٌتمتع المتطوع فً إطار اتفاق التطوع كحد أدنى بالحقوق واالمتٌازات اآلتٌة: 

 .االطالع على طبٌعة العمل التطّوعً الذي سٌقوم بتنفٌذه .1
 من قَِبل كاّفة العاِملٌن فً ِجهات التطوع. التعاُمل معه باحترام وتقدٌر  .9
ػٟ  ٚتمذ٠ش ػٍٝ شٙبداد شىش الحصول .2 ّٛ ع ٌذ٠ٙب ثؼذ أتٙبء اٌؼًّ اٌتط َّٛ تط ُّ ِٓ اٌِجٙخ اٌ

اٌتطٛع، وّب ٠ذظً ػ١ٍٙب أ٠ضبً إرا ّٓ ٔٛع اٌؼًّ اٌتطٛػٟ ٚعبػبد ٞ  ٠شبسن ف١ٗ تتضاٌز

 .ٌجٙخ اٌتطٛع لجً أتٙبء ِذتٗ وبْ إٔٙبء اتفبق اٌتطٛع ثبإلسادح إٌّفشدح
 العمل التطوعً. الحصول على التدرٌب واإلشراؾ الضرورٌٌن إلنجاز .4
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ة التً ٌتحّملها .5 ٌّ عند قٌامه بالعمل التطّوعً ومنها بدالت  التعوٌض عن التكالٌؾ المال
 العمل. هذا وذلك حسب طبٌعة وتكالٌؾ اإلقامة واالعاشة،االنتقال 

 التأمٌن ضد الحوادث. .6
 أي حقوق أخرى ٌتضّمنها اتفاق التطّوع. .7

 (143مادة )ال
 وع فً إطار اتفاق التطوع باآلتً:ٌلتزم المتط

انجاز العمل التطوعً محل االتفاق  بإخالص واتقان بالطرٌقة المتفق علٌها ووفقا لقواعد العمل  .1
 المطبقة فً جهة التطوع وقواعد النظام العام.

 احترام المتطوعٌن اآلخرٌن والعاملٌن بجهة التطوع والتعامل معهم بروح الفرٌق. .9
 اتباع تعلٌمات المشرفٌن على العمل التطوعً بجهة التطوع. .3
 لتً اطلع علٌها خالل إنجازه العمل التطّوعً.ا الشخصٌةعدم إفشاء األسرار والمعلومات  .4
ها بعد انتهاء العمل  حافظةالمُ  .5 على األدوات والُمِعّدات واألجِهزة التً ٌتم تسلٌمها له، وااللتزام بردِّ

ع لدٌها فً حال تلؾ أو انتهاء التطوعً أو فقد أي من  اتفاق التطّوع، مع وجوب إبالغ الِجهة الُمتطوَّ
  .تلك األدوات والُمِعّدات واألجِهزة

 ٌجوز لجهة التطوع إنهاء االتفاق فً حالة مخالفة المتطوع ألي من التزاماته.  .6
 (144مادة )ال

 -باآلتً: االلتزامٌجب على جهات التطوع 
 ،وإعالنها فً مكان ظاهر بالجهة. وضوابط العمل التطّوعً لدٌها تحدٌد معاٌٌر .1
 تدرٌب المتطوعٌن على المهارات الالزمة لتنفٌذ أعمال التطوع. .9
 توفٌر المعدات واألدوات الالزمة للقٌام باألعمال التطوعٌة. .3
 تحمل كافة المصارٌؾ والنفقات الالزمة لتنفٌذ أعمال التطوع أو المترتبة علٌها. .4
 مراعاة تحقٌق التناسب بٌن األعمال التطوعٌة ومؤهالت المتطوع وقدراته. .5

 (145) مادةال
 .هذه الالبحة التطوع الواردة فً  ٌقع باطالً كل اتفاق ٌخالؾ احكام   
ٞ ِؤعغبد ٌتبعغ ِٓ ٘زٖ اٌالئذخ ِٓ لجً ادذٌٍجٙخ اإلداس٠خ فٟ دبٌخ ِخبٌفخ ادىبَ اٌجبة ا٠جٛص ٚ

 اتخبر  اإلجشاءاد ا٢ت١خ : األهلًاٌّجتّغ 
توجٌه إنذار كتابً للجمعٌة على النموذج المعد لذلك متضمنا بٌان ب المختصةقٌام الجهة االدارٌة  -1

 بالمخالفة المنسوبة إلٌها واإلجراءات القانونٌة المترتبة علٌها .
 إمهال الجمعٌة خمسة عشر ٌوما للرد وإزالة المخالفات إن أمكن. -9

فً حالة انتهاء المدة المحددة دون الرد او إزالة المخالفة حسب األحوال او عدم تضمٌن رد الجمعٌة ما 
العرض علً الوزٌر المختص لوقؾ نشاط ، المنسوبة إلٌها  تبالمستندات عدم ارتكابها المخالفا ٌؤكد

وللجهة اإلدارٌة فً هذه الحالة اتخاذ اإلجراءات المنصوص علٌها بالمواد   .الجمعٌة لمدة ال تجاوز سنة
 .من هذه الالبحة ( 84-85-86)


