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 مقدمة:

لقيامهتا وتنميتهتا ونظتر مستتقب  التدو   فيتقوم به الجمعيات األهلية  الذينظر للدور 
علتى متدا الحاجتة  عتالمي هناك اقتنتا منذ أصبح  الربحيوليس الجانب  الخدميعلى الجانب 

 واست  لته إال عتدد محتدود بتين مجتالسولكن هناك عتدم فهتم  االستراتيجيالملحة إلى التخطيط 
وكيفيتة القيتام بته وجعلته  االستتراتيجيإدارة الجمعيات هم التذين يعرفتون أو يقومتون بتالتخطيط 

 التنفيذ.واق   في
 

 االستراتيجي:عوامل عدم الفهم الواضح للتخطيط 
 أساسيين:هناك عاملين 

 للربح.الجمعيات الغير هادفة  فيطبيعة اتخاذ القرار  -
 فتي االستتراتيجيبتالتخطيط يتر مناستبة للقيتام الصعوبات الشديدة وعدم وجود البيئتة الغ -

 الجمعيات.هذه 

 
الشركات  فيالجمعيات األهلية عنه  فيصن  القرار  فينظرا أن الواق  يوضح أن هناك صعوبة 

  اآلتية:جارية لألسباب تسواء أن كانت صناعية أو 
 األهلية.الجمعيات  فيعدم وجود ملكية خاصة وليس لها دور  -
 إدارتها.ت الناس م  العاملين بالجمعيات ومجا  اهتمامات وتأثيرا -

 
هناك فهم مشترك واتفاق بين مجلس اإلدارة والعاملين على متاال يجتب أن ولهذا يجب أن يكون 

 إليه للتغلب على ذلك ألن تصبو  التيأو المنهج تفعله 
  للربح غالبتا متا تكتون مستئولة عتن تحقيتق العديتد متن األهتدا  هادفة الجمعيات الغير

كثيتتر متتن األحيتتان حتتو  متتا يجتتب أن يركتتموا عليتته جهتتودهم  فتتيمتتا يولتتد االرتبتتاك م
  ومواردهم.

  سياستية واجتماعيتة بيئة  فيتمداد نتيجة لقيام الجمعيات بتأدية خدماتها  التيالتغيرات
 بالكام .الفرص المتاحة  فيواقتصادية تؤدا إلى التغير المستمر 

  متوقعة.التغير للضغوط الغير 

  إلتتى عتتدم قتتدرة متتوارد الجمعيتتات علتتى تلبيتتة احتياجتتات أدا  التتذيالفقتتر والجتتو  امديتتاد
 المجتم .

  أدا معته تقليت  التبرعتات ممتا  الذيالقوانين األمر لتغير وامدياد قيمتها الضرائب فرض
 يؤثر سلبيا على موارد الجمعيات.
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 العامة: االستراتيجيأهمية التخطيط 
 

 الموارد.قص يجع  الجمعيات تتغلب على مشكلة ن -
 لحثها.يساعد الجمعيات على التوق  للمشاك  والقرص المتاحة  -

 
 االستراتيجي:مفاهيم التخطيط 

 

المستتقب  وكيفيتة  فيأنشطتها هو محاولة لتحديد وتصور حجم الجمعية وأهدافها و  – 1
 الشك .تحقيق هذا 

 الجمعية.محاولة للبحث والتحلي  عن األفكار لبناء مستقب   هو-2
ستتاعد الجمعيتتة علتتى توقتت  المختتاطر وتقيمهتتا وذلتتك تأسيستتا علتتى االستتتراتيجية ي – 3

 ورسالتهم.األهدا  العامة  فيالموجودة 
 ومستقبلها.الجمعية  ماضييعد عملية تحتم على الجمعية المقارنة بين  – 4

 
  - االستراتيجية:اإلدارة 

  أكثتتتر متتتن أن تكتتتون تجعلهتتتا مبتتتادرة االستتتتراتيجية مفيتتتدة للجمعيتتتة أن تعتبتتتر اإلدارة
والتتأثير علتى  المبتادأة فتيتجعت  الجمعيتة ممكنتة  فهيمستقبلية عند تشكي  المستقب  

 مستقبلها. فيتتحكم نسبيا  فهي وبالتالياألنشطة 
  متن خت   استتخدام توض  أفضت  االستتراتيجيا فيتفيد الجمعيات اإلدارة االستراتيجية 

 االستراتيجي.عند االختيار  تظمةللتحقيق وأكثر واقعية ومنمدخ ت قابلة 

   تعتبتر أفضتت  وستتيلة ل تصتتا  والحتوار والمشتتاركة لتحقيتتق فهتتم كامت  وواضتتح بتتين كتت
عنصتتر متتن عناصتتر الجمعيتتة ستتواء أن كتتان مجلتتس اإلدارة أو المتتديرين أو العتتاملين 

 التخطيطية.بالجمعية وااللتمام بالعملية 

  يجتتب أن تقبلتته لتحقيتتق هتتذه  لتتذيايتتتيح للعتتاملين الفهتتم الكامتت  ألهتتدا  الجمعيتتة ومتتا
 الجمعية.األهدا  باعتبارنا جمء من 

 
أهمية اإلدارة االستراتيجية إلى توليد شتعور لتدا أعضتاء الجمعيتة  إن تأتىوملخص القو  
 فتتيالستلطة  فتيوالعتاملين بهتا إلتى إحستاس بالمستئولية متن خت   التفتويض ومجلتس إدارتهتا 

 (.ال مركمياتخاذ القرار )التخطيط 
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 االستراتيجية:عناصر اإلدارة 
 

  الجمعية. لمستفيديرف  مستوا تقديم الخدمات 
   الفعالة. روح الفريق والمشاركة فيالعم 

  والنتائج.الجمعية  فيلقياس أداء المشاركين معايير وجود 

  والمعلومات.االعتماد على جم  وتحلي  البيانات 

  الواقعية.أمداد اإلدارة على المعلومات 

 الخدمات.األمث  للموارد وتوميعها ومشاركة جمي  المستفيدين من  االستخدام 

 
 للجمعية: االستراتيجيأهمية التخطيط 

  عملها.تحديد طريق  فييساعد الجمعية 
  اشهارها.من أجلها تم  التيتطوير خدماتها  فييساعد الجمعية 

  الجمعية.تواجه  التييؤدا إلى التركيم على الخدمات الحيوية والتحديات 

  الجمعية.الحصو  على مساعدة القاعدة السكنية داخ  وخارج  فييساعد الجمعية 

   الجماعي.يؤدا إلى العم 

  ح  مشاك  الجمعية من خ   تحديد إمكانياتها وما يتوافر لهتا متن عناصتر  فييساهم
التعامتت  متت  كتت  منهتتا وخاصتتة توقعتتات تهديتتدات وكيفيتتة و ضتتع  وفتترض وأوجتته قتتوة 

 المستهدفة.الفئات 

 استخدامها.مواردها وتحديد طرق تخصيص ساعد الجمعية على ي 

  والفتترص ممتتا يتتؤدا إلتتى عتتدم  توالتهديتتدايعطتتى فرصتتة للجمعيتتة إلتتى التوقتت  بتتالتغير
 الجمعية.عرقلة 

  المخاطرة.تقلي  من 

   والتسويق.تعتبر وسيلة جيدة ل تصا 

  الجمعية.المستفيدين من يوضح صورة الجمعية أمام كافة 

 أفرادها.تقيم مستوا  فيلجمعية يعطى فرصة ل 

   والمشاركة.يسه  عملية التواص 

   والنتائج.تعتبر أحسن أسلوب لتحقيق اإلدارة باألهدا 
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 االستراتيجي:من يقوم بالتخطيط  أوال
 

التخطيط  فياألفراد الذين ينفذون جمء من الخطة أن يشاركوا  االستراتيجييقوم بالتخطيط  الذي
 االستراتيجي.

 
  - اإلدارة:س دور مجل

 

 
 
 

 ومن هذا البد من مشاركة كل من 

 احتياجاتهم.تحديد  فيالمستفيدين  -
 الخطة.العاملون الذين سو  يقوم بتنفيذ  -

 استشاريون. -

 
 االستراتيجي:معوقات التخطيط 

ستنوات ممتا  5 – 3متن األمتد طويت   االستتراتيجياعتماد الجمعيات على التخطتيط  – 1
 المنافسة.سرعة الحركة السوقية وتمايد يؤدا إلى عدم واقعية ل

مت  النتتائج المرجتوة عنتتد  بتتت ؤموضت  نمتوذج للتخطتيط  التتتيعتدم ميت  الجمعيتات  – 2
 العملية.تنفيذ هذه  يطلبها التيالموارد تحديد وض  عملية التخطيط والبيئة وعند 

دارتهتا  فتيفش  الجمعيتات  – 3 دارة تنفيتذ استتراتيجي تطلبته التتيتطتوير قيادتهتا واا اتها واا
 التخطيط.عملية 

 الداخلية.الصراعات  – 4
 االستراتيجي.عدم توافر معلومات كافية للتخطيط  – 5
 المحددة.الرؤية صياغة الرسالة ال تناسب م   – 6
 المتابعة.غياب  – 7
تنفيتتتذ أنشتتتطة وبتتترامج ال تتجتتتاوب متتت  رستتتالة الجمعيتتتة وال تتناستتتب متتت  القتتترارات  – 8

 االستراتيجية.
 بالجمعية.البيئة المحيطة غوط ض – 9

 المستهدفة.أو عدم التواص  م  الفئات التجاوب عدم  – 11

 االستمرارية فيمشاركة  التنفيذ فيمشاركة  التخطيط فيمشاركة 
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 أين نحن اآلن  ثانيا:

 الحتتالي.أوال متتن تحديتتد وضتتعها البتتد لهتتا  مستتتقبلها رستتم  فتتيقبتت  أن تشتتر  الجمعيتتة 
اؤ  تجيتب علتى التست والتي الجمعية األوضا  داخ  أو خارج  وتعر  اآللية المستخدمة لقياس

 الخارجي.أو  الداخليالهام "أين نحن اآلن؟" بعملية التقييم 
والبيانتات والعوامت   التداخليوهتو عبتارة عتن تحليت  وتقيتيم للوضت   الخاارجي:/  الداخليالتقييم 

 الجمعية.التأثير على من شانها  التيالخارجية 
 

أداة ال يقتصتتر  وهتتي رة اإلدابمثابتتة أداة أساستتية متتن أدوات  الختتارجي/  التتداخليويعتتد التقيتتيم 
بتت  يمتتتد أيضتتا إلتتى تطتتوير السياستتات وحتت   فحستتب  االستتتراتيجيعلتتى التخطتتيط استتتخدامها 
وكثيتترا متتا يشتتار إلتتى هتتذه  للجمعيتتة. أساستتيوتمتتدنا هتتذه العملتتي بتقيتتيم  المشتتك ت.وتستتوية 

 والضتع  الخاصتةالقتوة علتى مراجعتة نقتاط  ينطويألن هذا التحلي    SWOTالعملية بتحلي  
التتى متتا لتتدا الجمعيتتة متتن فتترص متاحتتة ومتتا يواجههتتا متتن  باإلضتتافة التتداخ  بالجمعيتتة متتن 
عمليتة التقيتيم التى  خت  متن يتتم جمعهتا  التتيوغالبتا متا تتؤدا البيانتات  الخارج.مهددات من 

فهو تحديد هوية واجتراء   SWOTاما العنصر االخير من تحلي   االستراتيجية.تحديد القضايا 
  والمعنيين.لة للعم ء عملية مسح شام

 
تقتديم  باإلمكتانفلتيس  التحليت .عمليتة  بتأجراءهو ان يقوم فريق عمت  متكامت   المثاليالوض  

رؤيتهتا متن  أمكتن إذاصورة دقيقة وامينة عن الجمعية وكذلك القوا والعوام  المؤثرة عليهتا اال 
 ديرين والمتتوظفينالعتتادة هتتو ان المتت فتتييحتتدث  التتذيغيتتر أن  تالماويتتاعتتدد ممكتتن متتن  أكبتتر

 للجمعية.  بغرض دعم فهمهم جم  وتحلي  البيانات فييشتركون 
 

حيتث تكتون  للجمعيتة ترتيتب يتروق  بتاي SWOTوالجدير بالتذكر انته يمكتن استتكما  تحليت  
حاجة الى الوصو  الى الشك  االمثت  لتنظتيم وتنفيتذ عمليتة التقيتيم  فياالدارة داخ  ك  جمعية 

  بها.خاصة / الخارجية ال الداخلي
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  أن:الحظ 

 -لتحلي :  االستراتيجيية التخطيط اطارًا تحليليًا ضمن عمل SWOTيمث  اسلوب  -
  (Week ness)الضع   ( نقاطStrength)نقاط القوة    
  (Threat) ( التهديداتOpportunity)الفرص     
والتخطتيط التحليت   عمليتة فتيالتحلي  ولكنته لتيس أو وال اختر خطتوة  فييمث  أسلوبًا فعاال   -

  الحقة(.خطوات سابقة وخطوات  )هناك
  -: SWOTالمتطلبات الضرورة قبل التحليل باستعمال اسلوب 

  واضح.تقوم بها بشك   التيلمهام ا حديد اهدا  المنظمة واالدوار أوت -
  الذاتية.تقييم الموارد الداخلية او  -
  ظمة.بالمنتحلي  وفهم الظرو  الخارجية ذات الع قة -
 

  تعريفات:
 

  القوة:نقاط 

  غيرها.من  أفض ما يمكن للجمعية عمله  
  اية امكانيات داخلية ذاتية موجودة فع  تساعد على استغ   الفرص المتاحة والممكنة

  التهديدات.وعلى مكافحة 

 
  الضعف: طنقا

  القوة.عكس نقاط  
 منظمتة علتى استتغ   اية ظرو  وعوام  نقص داخلية موجودة فع  تعيتث متن قتدرة ال

  الفرص:

 
 رص:فال

  يستاعدها علتى العمت  او  والتذيالبيئتة المحيطتة بالمنظمتة  فتيالتغيير المحتم  حدوثه
  المستهد .التوس  أو تلبيه احتياج المجتم  

  تتميتتتم بتتته  التتتذيعلتتتى المجتتتا   إيجتتتابيي إثتتترأيتتتة ظتتترو  أو اتجاهتتتات خارجيتتتة ذات
  المنظمة.

 
  التهديدات:

  الفرص.عكس  

 والتتيتتميتم بته الجمعيتة  الذيية ظرو  او اتجاهات خارجية تؤثر سلبًا على المجا  ا 
  لموقعها.ظ  غياب االجراءات المدروسة الى خسارة الجمعية  فيقد تقود 
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  -االستراتيجي:  طالتحليل والتخطي في SWOTسلوب أخطوات 

  -على: يه النقاش من خ   التركيم توج
   االخرا.م المنظمة نفسها عن المنظمات أو المجموعات كي  تمي التنافسي:الوض 

  لت:تنشأ الفرص كنتيجة تحلي  الفرص حيث  

o  التسويقية.الفجوات 

o  االيجابية.االتجاهات  

o  المنافسين.نقاط الضع  لدا  

o  بالمنظمة.امكانية حصر استغ   تقنيات معينة  

o  معينة.لتطورات  والشعبي السياسيالدعم واالهتمام  

 

 كن فرز الفرص المحتملة اساتنادا  الاا الظاروف الفعلياة واالتجاهاات المحتملاة من المم
  - التالية:المجاالت  في

o   االقتصادية.العوام 
o   االجتماعية.العوام 

o  االبتكارات. التكنولوجيا  

o   السكانية.العوام  

o  والتنافس.االسواق  

o   اخرا.عوام  

 
  مالحظة:

ولكتن متا يهتم هتو اهميتة هتذه الفترص  المهتم و يتتم تحليلهتا لتيس هت التتيأن عدد الفرص 
 به.لموضو  البحث وارتباطها بالنسبة 
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  لـ: ةكنتيجالتهديدات  تجتنالتهديدات حيث تحليل 

o  السوق.دخو  منافسين أو العبين جدد إلى 
o  بديلة.توفر منتجات أو خدمات 

o  للمبائن أو الموردين إماء المجموعة أو المؤسسة. التفاوضيالموق  قوة 

o التقليديين.منافسين ال 

o  المنظمة.على  السلبيالسياسات واإلجراءات ذات التأثير 

o   عدم االستقرار. السياسية الخ فات  عام:االتجاهات والظرو  السلبية بشك 

o  والتهديدات.الفرم األولى للفرص 

 

  يساعد ذلاك علاا تركياز التحليال علاا المواضايع ذات العالقاة عناد دراساة نقااط القاوة
 والضعف.

o  والضع .تحلي  نقاط القوة 
o  المؤسسة.تحدد أداء المجموعة أو  التييتم إعداد قائمة بالعناصر المهمة 

o  التالية:يمكن استكما  الجدو  من خ   اإلجابة على األسئلة 

o  المؤسسة؟نقاط القوة والضع  ذات الع قة بالمجموعة أو  هيما 

o  هديدات المحددة سابقا؟أهمية نقاط القوة والضع  بالنسبة للفرص والت هيما 

o  االستراتيجية:اختيار  

 
تحديد االستراتيجية الرئيسية الواجب إتباعها بهدف موائمة متطلبات البيئة )الظروف  ثالثا
  -المؤسسة: ف الداخلية للمجموعة أو بالعمل( مع الظروالمحيطة 

  يمكن استخدام نتائج التحلي  ألسلوبSWOT جم  ال لبحث االستراتيجيات عن طريق
 أخرا.ما بين نقاط القوة والضع  من ناحية والفرص والتهديدات من ناحية 

  األمد.تحديد األهدا  القصيرة والمتوسطة وطويلة 

تحدد  التيتحدد األهداف سواء نوعيا أو كميا وكذلك  التيمن المهم هنا تعريف المؤشرات 
 وأين؟ماذا سيتم إنجازه ومتا 

 

 
 
 
 
 
 



 - 00- 

 المنظمتة ك  ما يوجد ختارج  هيالخارجية  للمنظمة: البيئةرجية تقييم البيئة الخا رابعا
 هما:تتكون من مجموعتين من المتغيرات البيئية  وهي
 

 العامة:البيئة الخارجية 

 والدولية.والسياسية والقانونية واالقتصادية تشم  متغيرات البيئة االجتماعية والتكنولوجية 
 

 الخاصة:البيئة الخارجية 

 المنظمات المماثلة والعم ء والمنظمات العمالية والجهات الحكومية والممولين.تشم  متغيرات 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمنظمة:البيئة الخارجية العامة 

المنظمتة لكتن  فتيمتغيترات تتؤثر  وهي المنظمة تنشأ وتتغير خارج  التيتلك المتغيرات 
وقت  بدرجتة كبيترة علتى يتأو فشلها ويتوق  نجاح المنظمات  فيها المنظمة ال تستطي  التأثير 

تشم  المتغيرات  وهي بها تعم   التيتحقيق درجة من التوافق بين أنشطتها والبيئة  فيقدرتها 
 في:تتأثر بها المنظمة  التيالبيئة 

 االجتماعية.المتغيرات 
 التكنولوجية.المتغيرات 
 السياسية.المتغيرات 
 القانونية.المتغيرات 
 االقتصادية.المتغيرات 
 الدولية.ت المتغيرا

 االجتماعية:المتغيرات  – 0

والقيم واألطر االخ قية لألفتراد  المعيشة ومستوا  األفراد ونمط معيشة  التقاليد تشم  
 فتيدور المترأة  المجتمت  مستتوا تعلتيم أفتراد  المنظمتة تعمت  بته  الذيالذين ينتمون للمجتم  

 للمنظمة.المسئولية االجتماعية  المجتم  
 تحص  عليها المنظمة من المجتم . التيتغيرات على طبيعة القوا البشرية وتؤثر هذه الم

أن  فتيتختل  متغيرات البيئة العامة عن متغيرات البيئة الخاصتة 
متغيتتتتترات البيئتتتتتة الخارجيتتتتتة العامتتتتتة ذات تتتتتتأثير مباشتتتتتر علتتتتتى 

ة بينمتتتا الثانيتتتة فتتتتؤثر تتتتأثيرا مباشتتترا علتتتى استتتتراتيجيات المنظمتتت
 العمليات التشغيلية للمنظمة
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 التكنولوجية:المتغيرات  – 2

تقتدم بهتا  التتيالسري  المت حق يؤثر وال شك على الشك  والجودة  التكنولوجيالتطور 
كمتتتا يتتتؤثر التطتتتور  المنظمتتتة يتتتؤثر علتتتى اإلقبتتتا  علتتتى ختتتدمات  وبالتتتتاليالمنظمتتتة ختتتدماتها 

 كبيرة.تتم داخ  المنظمة بدرجة  التيأيضا على العمليات  لوجيالتكنو 
 السياسية:المتغيرات  – 3

وكتذلك األفتراد التذين  والحكومتة تمث  المتغيرات السياسية طبيعة الع قتة بتين المنظمتة 
 بالتالي:يمتلكون قوة سياسية وتتص  هذه الع قة 

   والقترارات    القوانين واللوائح مجا  أعما  المنظمات من خ في الحكوميميادة التدخ
 الحكومة.تصدرها  التي

  له تكلفته العاليتة فتالقوانين الخاصتة بتالتلوث هو تدخ  ب  تدخ  الدولة ليس مجانيا– 
تضتتعها موضتت   لكتتيتتطلتتب م يتتين الجنيهتتات متتن المنظمتتات  –علتتى ستتبي  المثتتا  

 التنفيذ.

  ن وجهتتتة نظتتتر أصتتتحاب هتتتذا التتتدخ  تختلتتت  عتتت فتتتيوجهتتة نظتتتر الحكومتتتة أو الدولتتتة
 األعما .

 القانونية:المتغيرات  – 1

ويمكن تقستيم  مباشرا تؤثر على المنظمة تأثيرا  التيتمث  البيئة القانونية مجموعة القوانين  -
 إلى:هذه القوانين 

 بالبيئة:قوانين مرتبطة 

 البيئة.تعم  على من  التلوث والحفاظ على  التيالقوانين  -
 العاملين:مع قوانين خاصة بالعالقة 

 تنظم الع قة بين أصحاب العم  والعاملين. التيالقوانين  -
 قوانين خاصة بالعالقة مع المستهلك / العميل:

 حقوقه.تحمى المستهلك وتنظم  التيالقوانين  -
 االقتصادي:قوانين خاصة بالنظام 

 اإلداري.تتعلق بالعمليات التجارية ومن  الفساد  التيالقوانين  -
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 االقتصادية: المتغيرات – 5

تعمتت  بتته الدولتتة وتشتتم  هتتذا  التتذي االقتصتتاديتشتتير إلتتى خصتتائص وتوجهتتات النظتتام 
تتختذها الدولتة  التتيالمتغيرات طريقتة توميت  التدخ  علتى الستكان والسياستات النقديتة والماليتة 

 .... الخ.تشجي  المشروعات الصغيرة  التضخم كع ج 
  الدولية:المتغيرات  – 6

فقتتد تتجتته بعتتض  –أو مجموعتتة متتن التتدو   –تقتتوم بهتتا التتدو   لتتتياتشتتم  التصتترفات  
 فقط.الدو  مث  لحماية نشاط معين داخلها وقصرها على الهيئات المحلية 
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 المدى:الخطط االستراتيجية طويلة  محتوياتخامسا 

إمتتام  وهتتي شتتاملة.الهنتتاك خمتتس مكونتتات أساستتية تشتتك  جميتت  الخطتتط االستتتراتيجية 
 تكتيكية.مكونات فلسفية أو استراتيجية أو 

 
 الرؤية 
 فلسفية       
 الرسالة 

 
 استراتيجية      األهدا  العامة 

 
 األهدا  المرحلية المحددة 

 تكتيكية       
 خطوات العم  
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عملية التخطيط 
 االستراتيجي

  الخارجية:البيئة 
 &الفااااااااااااااااااااارص 

  تالتهديدا
 السياسات العامة 

 القوانين 
التوجيهااااااااااااااااااااااات 

 االقتصادية 

 أهداف محددة  األهداف العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجيهات  انشطة تنفيذية 

 استراتيجية 

  الداخلية:البيئة 
نقاط  &نقاط القوة 

 الضعف
خبااااااااارات داخااااااااال 

 الجمعية 
 موارد مالية 

ضااااااااعف اجهاااااااازة 

 الداخليالحكم 
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 اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة 
 2002لسنة  48القانون أحكام يف ظل 
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  تأسيس مجعية / مؤسسة 
  اجلمعية: تأسيس-1

  جمعية.* عشرة أشخاص على األق  يتفقوا على تأسيس  
  اآلتي:إعداد الئحة نظام أساسي تتضمن  اخلطوات: 

o  اسم الجمعية مشتق من أغراضها وأال يحدث خلط أو تشابه 

o   الجمعية.أغراض / أهدا  

o  ية شروط العضو 

o  الجمعية.اسم البنك الذي تود  فيه  

o  الح .أيلولة أموا  الجمعية عند  

o  االشتراك.رسم رسم العضوية أو  تحديد م شروط العضوية  

o  العمومية.أعضاء الجمعية  

o  اإلدارة.عدد أعضاء مجلس  

o  ربتتاعي  )االستتمكشت  أستتماء أعضتتاء الجمعيتتة المؤسستتين– 
 –العنتوان  –إن وجتد  المؤه  –مح  المي د  –تاريخ المي د 

  السفر(.رقم البطاقة أو جوام 

o  األو .كش  بأعضاء مجلس اإلدارة  

o  المجلس.محضر مجلس اإلدارة األو  بتشكي  هيئة  

o  العقاري.عقد إيجار مثبت التاريخ في الشهر  

o  ضده.إقرار من ك  عضو بعدم صدور أي أحكام قضائية  

  املؤسسة:-2
  مؤسسة.نشاء * مؤسس أو أكثر يتفقوا على إ 
  األنشطة.يتم تخصيص رأس ما  لها لبدأ  

  نفس اإلجراءات 
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 أغراض اجلمعيات واملؤسسات وحقوقها والتزاماتها 
 
للجمعيتتات والمؤسستتات أن تعمتت  فتتي جميتت  مجتتاالت التنميتتة فيمتتا عتتدا   

 المحظورات 
  سياسي.العم  م  األحماب السياسية أو أي نشاط  
  عسكرية.إنشاء سرايا  

 الدين(. –النو   – )الجنسبين المجتم   التفرقة  

 
  اجلمعيات:حقوق 
  لهم.ندب العاملين  
  التسجي .اإلعفاء من رسوم  

  والضرائب.اإلعفاء من رسوم الدمغة  

  الجمركية.اإلعفاء من الضرائب  

  إعفتتتاء العقتتتارات المبنيتتتة المملوكتتتة للجمعيتتتات متتتن جميتتت  الضتتترائب
  العقارية.

  الحديد.النق  على السكة من أجور  %25تمنح تخفيض  

  والكهرباء.من استه ك المياه  %51تمنح تخفيض  

  متن صتافي التربح يعفتى  %11إعفاء التبرعات للجمعيات بما يتوامي
  الضرائب.من 

  يشاء.لك  عضو حق االنسحاب من الجمعية في أي وقت  

  للجمعيتتة الحتتق فتتي تلقتتي تبرعتتات متتن الختتارج بشتترط الحصتتو  علتتى
  اإلدارية.موافقة الجهة 

  إقامة أي مشروعات خدمية أو إنتاجية أو حف ت أو أستواق خدميتة
  مواردها.لتنمية 
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 االلتزامات
  والمستندات.أن تحتفظ في مركم إداراتها بالسج ت  
   استعمالها.ختم السج ت من الجهة اإلدارية قب  

  علتى ستج ت الجمعيتة  االط  لك  عضو من أعضاء الجمعية حق
  الرسوم.م بسداد بشرط أن يقو 

  لكتت  جمعيتتة أو مؤسستتة ميمانيتتة وأن مادت عتتن عشتترون ألتت  جنيتته
يجتتتتب اعتمادهتتتتا متتتتن محاستتتتب قتتتتانوني متتتتن المستتتتجلين بستتتتج  

  والمراقبين.المحاسبين 

  أغراضها.أن تنفق أموالها في  

  البنوك.أن تود  أموالها في أحد  

  مالية.عدم الدخو  في مضاربات  
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  أجهزة اجلمعية 
  :العموميةاجلمعية 

  عادية(غير  –عمومية عادية  )جمعيةتنقسم إلى قسمين    
 مجلس اإلدارة  :هلاالذي يدعو 

 من األعضاء  25%  
 الجهة اإلدارية   
 المفوض   

تنعقتد خت   األربعتة أشتهر األولتى النتهتاء  العاديةة:اجلمعية العموميةة 
 السنة المالية 

  :أعماهلاوجدول 
 المنتهية.ن السنة مناقشة أعما  المجلس ع  
  المنتهية.مناقشة الحسابات الختامية عن السنة  

  الحسابات.تعيين مراقب  

  عضويتهم.انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بداًل من الذين مالت  

  التقديرية.مناقشة الموامنة  

 أي وقت وجدو  أعمالها  : فيعاديةاجلمعية العمومية الغري 
  األساسي.تغيير الئحة النظام  
 المجلس.م  ك  أو بعض أعضاء ع  

  ال ئحة.أي أعما  أخرا منصوص عليها في  

  15: 5من  : العدداإلدارةجملس 
   شهور. 3يجتم  مرة على األق  ك  
  الجمعية.يقوم بإدارة شئون  
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 حل اجلمعية 
 

  :اآلتيةيكون احلل يف احلاالت 
  أجلها.التصر  في أموالها في غير األغراض التي أنشئت من  
 موافقة.صو  على أموا  خارجية أو إرسا  دون آخذ الح  

  اآلداب.ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو  

  موافقة.القيام بجم  تبرعات دون أخذ  

  متتاليين.عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين  
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 إدارة املشروع 
 

  :وهمتشكي  لجنة من الشركاء في المشرو   : يتمالعامةاإلدارة 
  مؤسسة معا 
  مؤسسة هيرمس 

  أعضاء من المجتم  المحلي 

  التايل:ويتم توزيعهم على النحو  ( أعضاء7عدد أعضاء اللجنة )
  معًا.( من مؤسسة 3عدد ) 
  .هرمس( من مؤسسة 1عدد ) 
  المحلي.( من المجتم  3عدد ) 

علتتى أن تكتتون اللجنتتة برئاستتة أحتتد أعضتتاء مؤسستتة معتتًا وفقتتًا ألحكتتام 
  ن.القانو

  اللجنة:قانون 
يصتتدر قتترار متتن مجلتتس أبنتتاء مؤسستتة معتتًا بتشتتكي  اللجنتتة ولتتذلك يتعتتين أن يكتتون 

  القانون.رئيسها من مؤسسة معًا طبقًا ألحكام 
  المؤسسة.أن يتضمن القرار قرار من مؤسسة معًا بالعضوين األخيرين من  
  فتي هتذه أن يتم إصدار خطاب من مؤسسة هيرمس بتحديد الشتخص التذي يمثلهتا

  اللجنة.

 ( متتن المجتمتت  المحلتتي عتتن طريتتق إجتتراء انتخابتتات بتتين أستتر 3يتتتم اختيتتار عتتدد )
المجتم  وتفويض هؤالء الث ثة أشخاص من خت   تفتويض مكتتوب وموقت  عليته 

 أو باالنتخابات.  )التمكية(من قيادات هذه األسر سواء باالختيار 

 نتاء بتشتكي  اللجنتة النهتائي ثم يصدر قرار من مؤسسة معًا عن طريق مجلس األم
  اللجنة.ويحدد فيه اختصاصات هذه 

  لها.تجتم  اللجنة الختيار مقرر  
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  اللجنة: اختصاصات
  بالقرية.إدارة األنشطة الموجودة  
  األنشطة.اإلشرا  على العاملين في  

  تعيتتتتين العتتتتاملين ال ممتتتتين للمشتتتترو  وتحديتتتتد أعمتتتتالهم ومعتتتتايير
  اختيارهم.

 المجتم . دراسة احتياجات  

  االحتياجات.وض  خطة لتلبية هذه  

  يستجد.وض  األدلة والسياسات لألنشطة الموجودة وما  

  المطلوبة.المساعدة في تموي  األنشطة  

  األنشطة.الموافقة على الصر  على  

 
  اللجنة:اجتماعات 

   العم .أو حسب احتياجات  شهريًا.مرة على األق  
 

  املالية:اإلدارة 
 معًا.سابات خاصة باألنشطة في مؤسسة يتم فتح ح  
  يتم إعتداد ستج ت ماليتة خاصتة بهتذا المشترو  مت  مراعتاة الع قتة

 .   والحسابات الرئيسية في المؤسسةالمالية بين حسابات المشرو 

  معًا.يتم تعيين محاسب خاص بالمشرو  في مؤسسة  

  الحساب.يتم توريد جمي  اإليرادات الداخلية والخارجية في هذا  

  يتتم الصتر  علتتى المشترو  بنتتاء علتى متذكرات متتن اللجنتة علتتى أن
يتم استخراج الشيك من حسابات مؤسسة معًا متن حستاب المشترو  

 . والئحته التنفيذية 2112لسنة  84طبًا ألحكام القانون 
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 التنمية باملشاركة 
 

هي ع قة أو تجم  بين منظمات وأفراد الذين قرروا  :باملشاركةالتنمية 
ولكتي  متا سويًا بصورة طوعية لتحقيق أهدا  مشتتركة أو لحت  مشتكلة  العم 

يتم تحقيق ذلك البد متن تعبئتة المتوارد والقتدرات المشتتركة لتدعم هتذه الشتراكة 
  تحقيق:وميادة تأثيرها الخارجي بهد  

  مشتركة.مصالح وأهدا   (1)
  الكيان.تنمية المجتم  الذي يخدمه هذا  (2)

  والتنافس.تجنب تضارب المصالح  (3)

  الجهود.تجنب إهدار الموارد وتفتيت  (4)

  جديدة.اكتشا  قيادات  (5)

 
  باملشاركة:أسباب التوجه إىل التنمية 

  بمفردهما.القضية أكبر بكثير من أن يتصدا لها مؤسسة أو فرد  -1
توفر التنمية بالمشاركة معلومات عن الهد  أو القضية التذي يتصتدا  -2

  لها.

شتتتتخاص لتتتتتدعيم وضتتتت  تصتتتتني  التنميتتتتة بالمشتتتتاركة عتتتتدد متتتتن األ -3
  المؤسسة.

توفر التنمية بالمشاركة تنوعًا في المصالح واالهتمامتات ويستاعد علتى  -4
تعميتتتق النقتتتاش فتتتي احتياجتتتات وقضتتتايا المجتمتتت  ممتتتا يتتتتيح فرصتتتة 

  معارضين(./  )مؤيدينإلجابات مقنعة للرد على األطرا  المختلفة 

  بمفرده.ان توفر التنمية بالمشاركة موارد ال يستطي  أن يوفرها كي -5
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  باملشاركة:عوامل جناح التنمية 
  المجتم .أن يكون الهد  واضح ومحدد عند  -1
وجود قيادة قادرة على توضتيح مفهتوم التنميتة بالمشتاركة وعلتى  -2

  الشركاء.خلق فهم واضح وبناء ع قات جيدة بين 

 .  قات والمهام والمسئوليات بوضوحأن يتم تحديد األدوار والع -3

  والصراحة.ام قائم على الثقة أن تنمو في مق -4

  الموارد.القدرة على إيجاد مصادر تموي  وتحديد  -5

  وبعضهم.أن ينمو شعور باالنتماء بين األعضاء  -6

تاحتهتتا لجميتت   -7 الحاجتتة إلتتى متابعتتة تتتوافر المعلومتتات وتناولهتتا واا
  التنمية.المساهمين في 
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 خطة العمل 
 

  المدا(.طويلة  –متوسطة  – )قصيرتحديد األهدا   -1
  األهدا .تحديد واختيار البدائ  المناسبة لتحقيق  -2

صتتتياغة ووضتتت  األنشتتتطة ال ممتتتة لتنفيتتتذ البتتتدائ  ودراستتتة الترتيتتتب  -3
  لألنشطة.المنطقي 

  الرئيسية.تحديد الممن ال مم لتنفيذ ك  نشاط فرعي واألنشطة  -4

  نشاط.تحديد الموارد ال ممة لتنفيذ ك   -5

  والمسئوليات.تحديد األدوار  -6

  التنفيذ.أساليب المتابعة ال ممة لمراجعة عمليات  تحديد -7

  النهائي.وض  جدو  التنفيذ  -8

  التنفيذية.مراجعة تكام  الخطة  -9
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 للجمعيات األهلية  48تطبيقات قانون 
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 مواد اإلصدار
 

عددداإل الخدددم  لدددناإل الجمشيددداا المنشددد   ل دددان       -1
  ا لية.اتفاقياا 

لتصدددريا لالمنامددداا ا جنليدددة الةيدددر  ك ميدددة لددد   ا -2
تمددددارش  نشددددطة الجمشيدددداا  الم سسدددداا ا  ليددددة 

  .2002لسنة  48الخاضشة   كاإل ال ان   

  االجتماعية.ي صا لالجهة الاارية  زار  الشئ    -3

م كمة ال ضدا  الاار   –ي صا لالم كمة المختصة  -8
   ال اقع في اائر  اختصاصدها مركدز ااار  الجمشيدة 

   ن اعه.الم سسة    االت اا لكافة 

  رس إل.ا الة ال ضايا    الاعا   م  الم اكإل لا    -5

   الجمشياا  االت اااا      شكا  قان نية تمدارش  -6
عم  الجمشياا    ت فد    ضداعها  ف داح   كداإل  دذا 
ال ان   في م عا غايته ستة  شهر م  تداري  اصداار 

  التنفيذية.المئ ة 

ش ااار  الجمشيددددداا  الم سسددددداا اسدددددتمرار مجدددددال -7
 االت دداااا  قددا الشمدد  لهددذا ال ددان   علدد     يددتإل 

    كامه.تشكيلها  ف اح 
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 تأسيس اجلمعيات 
 

كدد  عشددر  يمكدد     ي سسدد ا جمشيددة سدد ا  ا  كانددا  -1
  مشاح. االثني  شخاص طليشية    اعتلارية    

يشددترط    يكدد    نددا  الئ ددة نادداإل  ساسددي مكتدد    -2
  الم سسي .  م قع عليها م 

  اآلتي:يج     يشتم  النااإل ا ساسي عل   -3

  يكدد   مشددت اح مدد   غراضددها  )   الجمشيددة:اسددإل
 غير م ا  لللش لي  جمشية  خرى تشتر  فدي 

  الجةرافي(.نطاقها 

   الجةرافي.ن ع  مياا  نشاط الجمشية  نطاقها  

   الجمشية.عن ا  مركز ااار  

  اسدددإل كددد  عضددد  مددد  الم سسدددي   ل لددده  سدددنه
 جنسيته  مهنته  م   اقامته. 

  استةملها.م ارا الجمشية  طري ة  

   منها. جهز  الجمشية  اختصاصاا ك  

   نادددداإل الشضدددد ية  شددددر ط    دددد   ا عضددددا
    اجلاتهإل.

 

  املطلوبة:األوراق  -8

  مكت لة.الئ ة نااإل  ساسي  

  لالم سسي .كشف  

   ا   .م ضر اختيار مجلش الاار  

  الااركشف ل عضا  مجلش.    
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  دد   –ملدد   –تخصدديص  – )ايجددارع ددا الم ددر 
  م ث . انتفاع(

  اقددرار مدد  كدد  عضدد  لشدداإل صددا ر      كدداإل
  ا مانة.قضائية مخلة لالشرف    

  لالتسجي .طل  للجهة الاارية  

يتإل التسجي  خم  ستي  ي ماح  ا  لإل يدتإل تشتلدر م يدا   -5
  ال ان  . ف اح   كاإل 
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 أغراض اجلمعيات 
 

  عدا:عيات يف مجيع امليادين فيما تعمل اجلم
  الشسكرية.تك ي  السرايا  تشكيمتها  -1
تهايدددا ال  دددا  ال طنيدددة    مخالفدددة الناددداإل الشددداإل     -2

اآلاا     الدداع ى الدد  التميددز لددي  المدد اطني  لسددل  
  الش يا .الجنش    الل      اللةة    الاي     

  السياسي.النشاط  -3

  الرلا.استهااف  -8

 

 ات مزايا اجلمعي
 

  التسجي .العفا  م  رس إل  -1

  الامةة.العفا  م  الضرائ   رس إل  -2

العفددا  مدد  الضددرائ  الجمركيددة  الرسدد إل ا خددرى  -3
 المفر ضة عل  ما تست راه 

  الش ارية.اعفا  الش اراا الملنية م  الضرائ   -8

عل  ن   المشااا        شيا   خرى  %25تخفيض  -5
  ال اياية.لالنسلة للسك  

  طليشي.مياه  كهرلا   غاز  %50اعفا   -6

اعتلددار التلرعدداا الدد  الجمشيدداا يشفدد  مدد  ال عددا   -7
  الرلا.م  صافي  %10الضريلي لما ال يزيا ع  
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 مواد قانونية جيب االلتزام بها 
 

     قا.لك  عض     االنس ا  م  الجمشية في   

   الش اراا.للجمشية ال   في تمل  

 ة  جنليدة فدي يج ز للجمشيدة    تشدتر     تنضدإل لهيئد
الخددارت تمددارش نشدداط يتندداف  مددع  غراضددها لشددرط 

  ي إل. 60اخطار الجهة الاارية  مر ر 

  للجمشية ال د  فدي تل دي تلرعداا    مدنا  يجد ز لهدا
يددي     اعتلدداريي  جمددع تلرعدداا مدد  ا شددخاص طليش

 : لالشر ط اآلتية

  تل ائية.تل ي تلرعاا  –  
  للجمه ر. التصا - 

شدي  ال صد   علد  تدرخيص جمدع  في  ذه ال الة يت
  خيرية( س ا   –  فما-ط الع )ما  

ال ص   عل  منا مد   يئداا م ليدة     شدخاص  –ت 
  م لية:

 في  ذه ال الة تتل    دذه المدنا ا   ال صد   علد   
  م اف ة.
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 خطوات التعامل مع اجلمعيات 
 من خالل املنح 

 

  مشها. يتإل ت ايا الجمشية التي س ف يتإل التشام  :أوالا 

يتإل ت ايا ن ع التشام  مع الجمشية م  خم  المن ة  :ثانيا

  عينياح.ن ااح    

يدتإل ت ضديا االتفاقيدة مد  الجمشيدة  الجهدة المان دة  :ثالثاا 

 . \طل اح لن ع التشام  ن ااح    عينياح 

ت دد إل الجمشيددة لش ددا مجلددش ااار  لالم اف ددة علدد   :رابعةةاا 

 دااح    عينيداح مدع التشام  مجاا فيه طري دة التشامد  ن
  - التالية:ت افر اللياناا 

  المشر ع.اسإل  

  اف المشر ع  

  قيمة المشر ع 

  ما  المشر ع 

  ميزانية المشر ع 

يتإل ارسا  الم ضدر للجهدة الااريدة  ف داح   كداإل  :خامساا 

  التنفيذية. الئ ته  2002لسنة  48ال ان   

 ي إل  60يتإل االنتاار ما   :سادساا 

 اا التنفيذ  اجرا  :سابعاا 

 في  الة    تك   المن ة ن ااح  –   
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  خاص.يتإل ايااعها لن  الجمشية  سا   -1

  للميزانية.يتإل الصرف طل اح  -2

يددددددتإل الشددددددرا   ف ددددددداح لددددددالي  السياسددددددداا  -3
 الجددرا اا الخاصددة لالجمشيددة    تشليمدداا 

  االتفاقية.الجهة المان ة ال ارا  في 

ت دددد إل الجمشيددددة لجميددددع الجددددرا اا مدددد   -8
سشار مدع االسدتشانة لدالخلر  الفنيدة عر ض  

  المتا ة.الخارجية    

يمكدد  تشددكي  لجنددة تضددإل الجمشيددة  الجهددة  -5
  الشرا .المان ة العتماا اجرا اا 

  الشرا .يتإل  ص   الجمشية عل  ف اتير  -6

يدددتإل اضدددافة المشدددترياا للمخددداز   سدددج   -7
  الشها.

  الة    تك   المن ة عينيا  في- 
را  مد  قلد  الجهدة  اا الشديتإل ال ياإل لإجرا -1

  المان ة

ت دد إل الجمشيددة لاسددتمإل مك ندداا المشددر ع  -2
لم ج  اذ  اضافة مخزني  م ضدر ف دص 

   استمإل.

ت  إل الجهة المان ة لم افا  الجمشية لص ر   -3
م  فدات ر  الشدرا     قيداإل الجمشيدة لم ضدر 

  تثمي .
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 مواد قانونية يتعني على اجلمعيات مراعاتها 
 

جمتها في مركز ااارتها  يج     ت تفا الجمشية لس -1
  استشمالها.ختإل  ذه السجما قل  

 

لكددد  عضددد  ال ددد  فدددي االطدددمع علددد  المسدددتنااا  -2
  الجمشية.لالشر ط التي تضشها 

 
ك  جمشية تزيا ايراااتها  مصدر فاتها عد  عشدر    -3

 لدددف جنيددده يتشدددي  اعتمددداا  سدددالاتها مددد  م اسدددلي  
  قان نيي .

 
هدا فدي   دا اللند      يتشي  عل  الجمشية ايدااع  م ال -8

  اللريا.مكات  
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 أجهزة اجلمعية 
   الشم مية  الجمشية-1

 الاار   مجلش-2

  العمومية:اجلمعية  أوالا:
تتك   م  ا عضا  الذي  مض  عل  عضد يتهإل مدا    

  ا ساسي.شه ر     س   ضع الئ ة النااإل  6 قلها 
تنش ددا لدداع ى كتاليددة مدد   عضددائها الددذي  لهددإل  دد    
  م : ت جه الاع ى م  كمح   ض ر.ال

  الاار :مجلش  –  
م  ا عضا  الدذي  لهدإل  د   %25م  يف ضه  –  
 ال ض ر 
مدددد   ددددذا  80المفدددد ض المشددددي  طل دددداح للمدددداا   –ت 
  ال ان  .
  لذل .الجهة الاارية اذا ر ا ضر ر   –ا 

  العمومية:أنواع اجلمعية 
 عااية  غير-2   عااية-1

  العادية:عمومية اجلمعية ال أوالا:
تجتمددع مددر  كدد  عدداإل خددم  ا رلددع  شددهر التاليددة النتهددا  

 السنة المالية 
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  العادية:جدول أعمال اجلمعية العمومية 

  المنتهية.مناقشة ت رير مجلش الاار  ع  السنة  -1
  المنتهية.مناقشة ال سالاا الختامية ع  السنة  -2

   تشاله. تشيي  مراق  ال سالاا للسنة الجايا   ت ايا -3

انتخددا   عضددا  مجلددش ااار  لدداالح مدد  الددذي  زالددا  -8
  عض يتهإل.

  الجايا.مناقشة الم ازنة الت ايرية للشاإل  -5

   عما .ما يستجا م   -6

  العادية:قانونية اجتماع اجلمعية العمومية 
  فدي  1+  %50يشتلر االجتماع قان ني ل ض ر

الساعة ا  ل  لشا الت جي  في ما   قلها ساعة    
يدد إل طل دداح لمددا  را لمئ ددة النادداإل  15ا ا  قصدد

ا ساسددددي يشتلددددر االجتمدددداع صدددد يا ل ضدددد ر 
عضدد اح  يهمددا  قدد   20مدد  ا عضددا      10%

   عضا . 5ل يث ال ي   عاا ال اضري  ع  

  يمكددد     ينيددد  عضددد  عضددد اح  خدددر ل ضددد ر
اجتمدداع الجمشيددة الشم ميددة طل دداح للشددر ط التددي 

  الاار .يضشها مجلش 

  الجمشيدة الشم ميدة التصد يا اذا  ال يج ز لشض
كددا  ال ددرار لصددال ه فيمددا عدداا انتخددا   جهددز  

  الجمشية.

  تصددددار قددددراراا الجمشيددددة الشم ميددددة ل غلليددددة
  ال اضري .
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  عادية:اجلمعية العمومية الغري 

  اليها.تجتمع كلما اعا الضر ر    

 
  القانوني:النصاب 

مددا لددإل  1+  %50يشتلددر االجتمدداع صدد يا ل ضدد ر   
ا نص يزيا  ذه النسلة في الئ دة الناداإل ا ساسدي مهمدا ير

 ت جلا . 

 جدول أعماهلا : 
لاع اتها  تدتإل فدي ال داالا يتةير جا    عمالها طل اح   

 : اآلتية
 تةيير    لنا م  الئ ة النااإل ا ساسي .  -1
 عز  ك     لشض  عضا  مجلش الاار  .  -2

 التصرف في  ص   الجمشية .  -3
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 جملس اإلدارة
 

 .  15:  5ك   مجلش الاار  م  عاا فرا  م  يت -1
يددتإل انتخددا  ثلددث  عضددا  المجلددش كدد  سددنتي  ماعدداا  -2

 سن اا . 3مجلش الاار  ا    ماته 

 في نهاية السا سن اا يتإل انتخا  المجلش لالكام  .  -3

ي ار الجمع لي  عض ية مجلش الاار   الشمد  فدي  -8
 الجميشة ل جر . 

اار   لي  الشمد  ي ار الجمع لي  عض ية مجلش ال -5
فددي الجهددة الااريددة       جهددة تتدد ل  الشددراف    
الرقالة    الت جيه    التم يد  مدا لدإل يدرخص الد زير 

 في ذل  . 

يج     ينش دا مجلدش الاار  كد  ثدمث شده ر علد   -6
ا قدددد   ال يكدددد   االجتمدددداع صدددد يا اال ل ضدددد ر 

 ا غللية المطل ة . 

فيدددذ  مددد  يجددد ز لمجلدددش الاار     يشدددي  مددداير تن -7
ا عضدددا  لشدددرط    ي ددداا ا عمدددا  التدددي ي ددد إل لهدددا 

  يست  ه. الم ال  الذ  
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 حل اجلمعيات
 

يمكدد   دد  الجمشيدداا ل ددرار مدد  الجمشيددة الشم ميددة  -1
 الةير عااية 

يمكدد   دد  الجمشيددة ل ددرار مسددل  مدد   زيددر الشددئ    -2
االجتماعيدددة لشدددا  خدددذ ر   االت ددداا الشددداإل  اعددد ى 

  اآلتية:ا   ا  الجمشية لسماع  ق الها في 

  غراضها.التصرف في  م الها في غير   

    ال صددد   علددد   مددد ا  مددد  جهدددة  جنليدددة ا
  الاارية.م اف ة الجهة 

     ارتكا  مخالفة جسيمة لل ان      النااإل الشاإل
  اآلاا .

      االنضماإل    االشترا     االنتسا  ال  نداا
 يئدددة خارجيددددة    جمشيدددة ا   اخطددددار الجهددددة 

 ة.الااري

   11الشم  في الم ا راا ال ارا  لالماا.  

  ال يددداإل لجمدددع تلرعددداا ا    خدددذ م اف دددة الجهدددة
  الاارية.

   متتاليي .عاإل انش اا الجمشية الشم مية عامي  

  ال ان  .عاإل ت في    ضاعها طل اح لهذا  
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 املؤسسات األهلية 
 

 ينسد  اتنش  الم سسة ا  لية لمدا  خداص  يمكد      :أوالا 

     كثر طل اح للما  الذ  ي اا ه.   ا ا

 طل دداح  15 :3: يكد   لكد  م سسدة مجلدش  مندا  مد  ثانيةاا 

 للشر ط التي يضشها الم سش.

  ا منا .يت ل  ااار  الم سسة مجلش  :ثالثاا 

كد  مدا يطلد  فدي الجمشيداا يطلد  فدي الم سسداا  :رابعاا 

   يث:م  

  جمع الما 

   تل ي التلرعاا 

  ا جنلية.تل ي المنا  

جميع ميدااي  عمد  الجمشيداا  دي نفسدها ميدااي   :خامساا 

  الم سساا.عم  
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 االحتادات 
 

  واإلقليمية:االحتادات النوعية  أوالا:
جمشيدداا تشددتر   10يددتإل تكدد ي     ات دداا مدد  خددم   -1

في مجا   ا ا  دذا فيمدا يخدتص لاالت داا الند عي  مدا 
جمشيدداا 10فيددتإل تك يندده مدد  خددم   القليمددياالت دداا 
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 ٢٠٠٢ لسنة ٨٤قانون رقم 
 بإصدار قانون

 الجمعيات والمؤسسات األهلية
 
 

  هـ١٤٢٣ ربيع األول سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية في 
 

 ) م٢٠٠٢ يونية سنة ٥الموافق (
 

 ٢٠٠٢ونيو  ي٥في ) أ( مكررا ٢٢الجريدة الرسمية العدد 
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 مذآرة إيضاحية
 لمشروع قانون بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية

 
شره في       ،١٩٩٩ لسنة   ١٥٣صدر قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية بالقانون رقم          وبدأ العمل به اعتباًرا من اليوم التالي لتاريخ ن

 ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٧الجريدة الرسمية ، الحاصل في 
م         ٢٠٠٠ من يونيو سنة ٣وبجلسة   دة بجدولها رق ا في القضية المقي ة الدستورية العلي سنة  ١٥٣ صدر حكم المحكم ضائية  ٢١ ل  ق

ه      ) دستورية ( ى أن ًسا عل ه ، تأسي انون المشار إلي دم دستورية الق ة للدستور   –قاضًيا بع وانين المكمل م يعرض  – بوصفة من الق  ل
ه ، خال           ه في ادة       مشروعه على مجلس الشورى ألخذ رأي ا لنص الم ذا العيب             ١٩٥ًف ه أن ه م في مدونات  من الدستور ، وأورد الحك

الدستوري الذي شمل ذلك القانون بتمامه يغني عن الخوض فيما اتصل ببعض نصوصه من عوار دستوري موضوعي باستالبه               
 .تباره قاضيها الطبيعياألنزعة اإلدارية الناشئة عنه من مجلس الدولة الذي اختصه الدستور بوالية الفصل فيها باع

د ،     انون جدي شروع ق داد م انون وإع ذا الق اء ه ين إلغ د تع ه ، فق انون برمت ك الق تورية ذل دم دس م بع ذا الحك وإذ قضى ه
ادة           : ليعرض على مجلس الشورى ألخذ رأيه فيه         اًال لنص الم َي          ١٩٥تحقيًقا لمقتضى ذلك القضاء وإعم د روع  من الدستور ، وق

ع الجديد أن ُيؤخذ في االعتبار ما أورده الحكم الدستوري في مدوناته بشأن جهة االختصاص القضائي بنظر               في إعداد هذا المشرو   
 .األنزعة اإلدارية الناشئة عن القانون الجديد

 :ويلبي مشروع القانون الجديد الضرورات اآلتية 
 :أوًال 

راد       أن حرية تكوين الجمعيات حرية أصلية وضرورية ال غنى عنها سواء با  *  ى األف سبة إل ى الجماعة أو بالن سبة إل .. لن
 .والجمعيات بهذا التحديد هي روح الجماعة وهي سبيل األفراد إلى االرتقاء بمستواهم في مختلف نواحي النشاط اإلنساني

ادة   *  د نصت الم ى أن  ) ٥٥(ولق انون ،    : "من الدستور عل ي الق ين ف ى الوجه المب ات عل وين الجمعي واطنين حق تك للم
 .يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادًيا لنظام المجتمع أو سرًيا أو ذا طابع عسكريو

ضمام عدد من األشخاص               : "وقد جاء بقضاء سابق للمحكمة الدستورية العليا أن         *  الحق في التجمع بما يقوم عليه من ان
ان    إلى بعضهم لتبادل وجهات النظر في شأن المسائل التي تعنيهم هو من الحقوق ال              ا المادت ي آفلته ..." من الدستور   ) ٥٥ ، ٥٤(ت

ضاء  ذا الق د ه ا أآ ا "آم ا أصيًال أم تابًع ان حًق ذا الحق سواء آ داولها –أن ه ة عرض اآلراء وت صاال بحري ون ات ا يك ر م ...  أآث
ه سوًقا وال يمنعون                          داخلون في ساق ال اري ال ي ه    وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعي ، وهو عمل اختي من الخروج من

 ..." .قهًرا 
 :ثانًيا 

ا             ١٩٦٤ لسنة   ٣٢ولقد مضى على صدور القانون رقم       *  ون عاًم  المنظم للعمل التطوعي في مصر أآثر من ثمانية وثالث
ة حاجات العصر من حيث تعظيم دور      ..  انون قاصًرا عن تلبي ذا الق ة أصبح ه ة والمحلي ة واإلقليمي وفي ظل التطورات العالمي

ى    .. لخاص وتنشيط التكافل االجتماعي وتنشيط العمل التطوعي وتحريره   القطاع ا  ستجيب إل د ي وقد تم إعداد مشروع القانون الجدي
صاد                             سفة االقت ي فل ى تبن ي حدثت في المجتمع المصري والتي أدت إل المتغيرات العالمية والمحلية ، ويتوافق مع رياح التغيير الت

ي                الحر وآليات السوق في المجال االقت      شريعات الت ادة النظر في الت صادي ، وللتعددية الحزبية في المجال السياسي التي حتمت إع
 .تحكم العمل التطوعي في مجتمع له رصيده الحضاري وتميزه الثقافي

 :ثالًثا 
سي      *  ة ال و الديمقراطي ة نح ام للدول ه الع سق والتوج د يت انون جدي ة بق انون والمطالب اء الق دعوات إللغ ت ال د توال اسية لق

ة  ة االجتماعي ية للتنمي يلة أساس ة وس ادرة الفردي اد المب صادية واعتم ة االقت ا .. والحري الم م ستوى الع ى م د أثبتت التجارب عل ولق
د                      . استطاع أن يحققه العمل األهلي من إنجازات في مجاالت شتى           ذا المشروع الجدي د من إعداد ه ان الب ه آ ك آل ا من ذل وانطالًق

ي  .. عديالت على القانون القائم مهما اتسع مداها ؛ ألنها لن تستطيع أن تفي بالغرض المطلوب تفادًيا إلدخال أية ت  وهو ضرورة تبن
 ١٩٦٤ لسنة ٣٢فلسفة جديدة شاملة للعمل األهلي تغاير تماًما الفلسفة التي تبناها القانون رقم 

ين       وتقوم محاور مشروع القانون الجديد على إقرار عدد من المبادئ تعتبر د           *  عًما للعمل التطوعي منها تحقيق التوازن ب
ذا العمل              ... حرية هذا العمل ومسئولياته القومية       ا ه ر العمل      .. والتوازن بين الحقوق والواجبات التي يجب أن يراعيه ين تحري وب

 .التطوعي ومسئولية الدولة لحمايته من أخطار قد تتهدده وتتجلى في المشروع
 :هذه المبادئ في 

 .جراءات تأسيس الجمعيات تيسير إ-
 . إطالق حرية الجمعيات في العمل على أساس ديمقراطي-
 . تقرير أسلوب التأسيس الحر لالتحادات النوعية واإلقليمية-
 . التأآيد على مبدأ االنتخاب داخل الجمعيات واالتحادات-
 . إقرار اختصاص القضاء اإلداري بحسم المنازعات بين جهة اإلدارة والجمعيات-

 :وفي إطار هذه الفلسفة جاءت أحكام المشروع وفًقا لما يأتي 
نظم                 : أوال ة ل ات دولي ى اتفاقي تناًدا إل انون أو اس شأة بق ات المن واد إصدار المشروع الجمعي أخضعت المادة األولى من م

ذه  ة من ه رة الثاني ا أجازت الفق شائها ، آم ررات ودواعي إن ا لمب ك احتراًم ي األصل ، وذل شائها ف ات إن ادة التصريح للمنظم الم
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شطة  ة أن ة ممارس ر الحكومي ة غي ى أن  –األجنبي ق ، عل انون المراف ي الق ررة ف د المق ا للقواع ة وفًق ات والمؤسسات األهلي  الجمعي
 .يصدر التصريح بذلك من وزارة الشئون االجتماعية بناًء على االتفاق الذي تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات

انون              أآد : ثانًيا ت المادة الثانية من مواد اإلصدار انعقاد االختصاص للقضاء اإلداري بالمنازعات اإلدارية الناشئة عن الق
 .وذلك بتعريفها للمحكمة المختصة في تطبيق أحكامه. المرافق

ة                    : ثالًثا ات والمؤسسات الخاصة واالتحادات النوعي واد إصدار المشروع الجمعي ة   تناولت المادة الرابعة من م  واإلقليمي
ذه                                 ا األساسي مع ه ة تعارض نظامه انون المرافق في حال ام الق ا ألحك ق أوضاعها وفًق ا وتوفي القائمة فأوجبت عليها تعديل نظمه

شاط من                     .األحكام أي ن وم ب دخل في أغراضها أو تق ى آل جماعة ي ادة عل ة من نفس الم وفي نفس الوقت فقد أوجبت الفقرة الثاني
ة أو                –سسات المشار إليها    أنشطة الجمعيات والمؤ    ولو اتخذت شكًال قانونًيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات ، أن تتخذ شكل جمعي

 .مؤسسة أهلية وأن تعدل نظامها األساسي وتتقدم بطلب قيدها خالل المدة القانونية وإال اعتبرت منحلة بحكم القانون
ة         جعل األصل هو نشأة الجمعية واآتسابها الشخصية ا    : رابًعا ل الجمعي ام ممث اريخ قي ا من ت العتبارية بمضي ستين يوًم

د          ) ٥(بتقديم طلب قيدها مصحوًبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة           ذا القي إجراء ه ة ب من المشروع ، ما لم تقم الجهة اإلداري
ا تحظره   قبل انقضاء هذه المدة ، وجعل التزام الجهة اإلدارية بإجراء القيد وجوبًيا ، إال إذا آان                 من بين أغراض الجمعية نشاط مم

ل جماعة                              ) ١١(المادة ة بإخطار ممث ة اإلداري زم الجه ا تلت رار مسبب ، وهن د بق حيث يجب عليها في هذه الحالة رفض إجراء القي
 .المؤسسين بقرارها ، الذي يجوز الطعن عليه أمام المحكمة

دل           استحدث المشروع إنشاء لجنة أو أآثر في نطاق آل         : خامًسا ر الع رار من وزي نوًيا ق شكيلها س  محافظة ، ويصدر بت
شار  ة مست ل –برئاس ى األق ل   – عل ة وممث شئون االجتماعي ر ال حه وزي ة يرش ة اإلداري ل للجه تئناف وعضوية ممث اآم االس  بمح

ة المع       ل للجمعي ة ممث ضوية اللجن ى ع َضم إل ات وُي ام للجمعي اد الع س إدارة االتح حه مجل ي يرش اد اإلقليم ي  لالتح رف ف ة الط ني
المنازعة وتختص هذه اللجنة بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة اإلدارية ، ويجب عرض المنازعات على هذه اللجنة                    

 .قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة وإال قضي بعدم قبول الدعوى
 : ومنها ١٩٦٤ لسنة ٣٢قانون رقم وقد أبقى المشروع على عدد من األحكام التي آانت تحكم العمل التطوعي في ال

 . العدد الالزم لتأسيس الجمعية منبسًطا على األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتبارية-١
 . حق غير المصريين في االشتراك في العضوية-٢
 . حق الجمعيات في العمل في أآثر من ميدان بعد أخذ رأي االتحادات المختصة وموافقة الجهة اإلدارية-٣
شاًطا                    حق -٤ ارس ن  الجمعيات في االنتساب أو االشتراك أو االنضمام إلى جمعيات أو هيئات أو منظمات مقرها خارج مصر وتم

 .ال يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة اإلدارية بذلك وعدم اعتراضها آتابة خالل ستين يوًما من تاريخ اإلخطار
ر                       حق الجمعيات في الحصول على أموال من أشخاص أ         -٥ ك من وزي شرط اإلذن في ذل ا ب وال إليه ة أو إرسال أم و جهات أجنبي

 .الشئون االجتماعية ، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجالت العلمية والفنية
 . حق الجمعية في استثمار فائض إيراداتها بما يحقق لها مورًدا ثابًتا-٦
ي شملها       -٧ م    آما أبقى المشروع على التنظيمات األخرى الت انون رق سنة  ٣٢الق ل  ١٩٦٤ ل ة    ( مث المؤسسات واالتحادات اإلقليمي

 )والنوعية واالتحاد العام للجمعيات وصندوق إعانة الجمعيات األهلية والمؤسسات واالتحادات
 :ولقد تميز مشروع القانون بمميزات من أهمها 

 يختص آل باب بموضوع يعالجه معالجة متكاملة وهو  منهجية الصياغة واإلعداد إذ راعى  تقسيم القانون إلى عدد من األبواب -١
 .أمر يجعل من اليسير االستفادة من تطبيقه بدرجة آافية

 . بساطة الصياغة وإحكامها بدرجة تتيح فهم أحكامه في سهولة ويسر-٢
 . الحرص على صياغة تنظيم متكامل للمؤسسات األهلية يفي بتنشيط دورها وتفعيله-٣
 للجمعيات والمؤسسات األهلية في إنشاء اتحادات نوعية وإقليمية لها ، مع جعل االنضمام لها اختيارًيا وقد            إعطاء الحق المطلق   -٤

 . يجعل هذا األمر منوًطا بقرار الجهة اإلدارية١٩٦٤ لسنة ٣٢آان القانون رقم 
اد           تطوير تنظيم مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية بجعل تشكيل مجلس إد              -٥ تم بالترشيح من االتح ه ي ارت

ان االختصاصات                         انون بي ل الق م يغف العام لعضوين وباالنتخاب من مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات لخمسة أعضاء ، ول
 ١٩٦٤ لسنة ٣٢التفصيلية لمجلس إدارة الصندوق ، وهو أمر لم يكن وارًدا بالقانون رقم 

ة                       ومع تأآيد القانون على الطبيعة التطوعية      -٦ ة واإلنتاجي ة المشروعات الخدمي ا حق إقام د خول له شاطها فق ات ون  لعمل الجمعي
ق                   ستطيع تحقي ى ت ة حت ا المالي ات الرياضية وهو دعم لموارده ة والمعارض والمباري وإقامة الحفالت وتنظيم األسواق الخيري

 .أغراضها
ة با                   -٧ ع الجمعي ه تمت ررة في ا المق انون ضمن المزاي ارات               آما أضاف مشروع الق ى العق ة عل ع الضرائب العقاري اء من جمي إلعف

 .المبنية المملوآة لها
سهم القطاع التطوعي                         ى يمكن أن ي هذه هي بعض المالمح األساسية لمشروع القانون الجديد والذي أصبح ضرورًيا حت

 لدى الموافقة –عروض رجاء التكرم وهو م... في مسار التنمية االجتماعية وأن يستجيب لمتغيرات العصر عالمًيا وإقليمًيا ومحلًيا     
 .عليه بتوقيعه وإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى

 ...مع عظيم احترامي 
 وتحياتي وتقديري

 رئيس مجلس الوزراء
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  ٢٠٠٢ لسنة ) ٨٤(قانون رقم 
 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 :نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون اآلتي 
 المادة األولى

ة ، يعمل               ة مصر العربي ا جمهوري ة تبرمه ات دولي ى اتفاقي تناًدا إل مع عدم اإلخالل بنظام الجمعيات المنشأة بقانون أو اس
 .بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات األهلية

ام          ويجوز التصريح للمنظمات األجنبية غير الحكومية بأن تمارس        ة الخاضعة ألحك ات والمؤسسات األهلي  أنشطة الجمعي
ه                    ذي تبرم اق ال ى االتف اًء عل ة بن شئون االجتماعي ه ، ويصدر التصريح من وزارة ال القانون المشار إليه ، وفًقا للقواعد المقررة في

 .وزارة الخارجية مع هذه المنظمات
 المادة الثانية

انون المرافق            ١٩٧١ لسنة   ٩١م  مع عدم اإلخالل بأحكام القرار بالقانون رق       ام الق ق أحك  ، يقصد بالجهة اإلدارية في تطبي
ز إدارة     صاصها مرآ رة اخت ي دائ ع ف ضاء اإلداري الواق ة الق صة محكم ة المخت صد بالمحكم ا يق ة ، آم شئون االجتماعي وزارة ال

 .الجمعية أو المؤسسة األهلية أو االتحاد العام أو النوعي أو اإلقليمي بحسب األحوال
 المادة الثالثة

ذا                                ام ه ديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحك ا يوجد ل على المحاآم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم م
اب                     م الكت وم قل اب أحد الخصوم يق ة غي ا ، وفي حال ي تكون عليه ة الت ك بالحال القانون من اختصاص محاآم القضاء اإلداري وذل

 .ه بالحضور في الميعاد المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوىبإعالنه بأمر اإلحالة مع تكليف
 المادة الرابعة

ي تتعارض                  انون المرافق الت ة وقت العمل بالق على الجمعيات والمؤسسات الخاصة واالتحادات النوعية واإلقليمية القائم
 .ذلك خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانوننظمها األساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفًقا ألحكامه و

ويسري حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها                 
 .الفروع

ا                       ات والمؤسسات المشار إليه شطة الجمعي و اتخذت     –وعلى آل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أن  ول
ات والمؤسسات       ر شكل الجمعي ة أو   –شكًال قانونًيا غي دم         أن تتخذ شكل جمعي ا األساسي ، وتتق دل نظامه ة ، وأن تع مؤسسة أهلي

بطلب قيدها وفًقا ألحكام القانون المرافق ، وذلك خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة وإّال اعتبرت منحلة                   
 .بحكم القانون

 .الحالة تسري عليها أحكام الفصل الرابع من الباب األول من القانون المرافقوفي هذه 
ة دون أن تتخذ                        ات والمؤسسات األهلي دخل في أغراض الجمعي ا ي ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مم

 .شكل الجمعية أو المؤسسة األهلية وفًقا ألحكام القانون المرافق
 المادة الخامسة

انون المرافق                 تستمر مجالس   إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة واالتحادات النوعية واإلقليمية القائمة وقت العمل بالق
 .وأجهزتها التنفيذية واإلدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفًقا ألحكامه

 المادة السادسة
ى أن تصدر              يصدر وزير الشئون االجتماعية الالئحة التنفيذية للقانون ال        مرافق خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإل

 .هذه الالئحة يستمر العمل بالالئحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما ال يتعارض مع أحكامه
 المادة السابعة

م   انون رق صادر بالق ات والمؤسسات الخاصة ال انون الجمعي سنة ٣٢يلغى ق انون ا١٩٦٤ ل ات والمؤسسات  ، وق لجمعي
 . ، آما يلغى آل نص يخالف أحكام القانون المرافق١٩٩٩ لسنة ١٥٣األهلية الصادر بالقانون رقم 

 المادة الثامنة
 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ آقانون من قوانينها
 

  هـ١٤٢٣ ربيع األول سنة ٢٤در برئاسة الجمهورية في ص
 

 ) م٢٠٠٢ يونية سنة ٥الموافق (
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 الباب األول
 الجمعيات
 الفصل األول

  تأسيس الجمعيات
 
 )١(مادة 

ألف من أشخاص                  ة تت ر معين ة أو غي دة معين ستمر لم تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون آل جماعة ذات تنظيم م
ى     .  أشخاص اعتبارية ، أو منهما مًعا طبيعيين ، أو   ر الحصول عل ال يقل عددهم في جميع األحوال عن عشرة ،  وذلك لغرض غي
 .ربح مادي

 )٢(مادة 
ًرا                            ا مق ه من المؤسسين وأن تتخذ لمرآز إدارته ع علي يشترط في إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموق

 .مالئًما في جمهورية مصر العربية
ة ، أو        وال ة جنائي ة في جنحة        يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوب دة للحري ة مقي بعقوب

 .مخلة بالشرف أو األمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
 .ويجوز لغير المصريين االشتراك في عضوية الجمعية وفًقا للقواعد الواردة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون

 )٣(مادة 
 :يجب أن يشتمل النظام األساسي للجمعية على البيانات اآلتية

ا                           -أ ا في نطاق عمله شترك معه ة أخرى ت ين جمعي  اسم الجمعية على أن يكون مشتًقا من غرضها ، وغير مؤٍد إلى اللبس بينها وب
 .الجغرافي

 . نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي-ب
 .خذ مرآًزا إلدارة الجمعية عنوان المقر المت-ج
 . اسم آل عضو من األعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته-د
 . موارد الجمعية وطريقة استغاللها والتصرف فيها-هـ
م ، إسقاط أو إبطال عضويته      أجهزة الجمعية التي تمثلها ، واختصاصات آل منها ، وآيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو                 -و

 .والنصاب الالزم لصحة انعقاد هذه األجهزة وصحة قراراتها
ة                   -ز ستندات الجمعي ى م ى األخص حق آل عضو في االطالع عل اتهم ، وعل  نظام العضوية وشروطها وحقوق األعضاء وواجب

 .وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها
 . نظام المراقبة المالية-ح
ذه             قواعد تعديل النظام األساسي لل     -ط ا في ه ا أمواله ؤول إليه ي ت ة والجهات الت ا وأحوال انقضاء الجمعي جمعية وتكوين فروع له

 .األحوال
 . تحديد المختص بطلب اآتساب الجمعية صفة النفع العام-ي
 . تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس-ك

 . يجوز للجمعيات اتباعهويرفق بالالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي
 )٤(مادة 

ات    ة الجمعي ندوق إعان ى ص ضائها إّال إل د انق ا عن ة أمواله ى أيلول ة عل ي للجمعي ام األساس نص النظ وز أن ي ال يج
 .سات األهلية أو االتحادات الخاضعة ألحكام هذا القانونوالمؤسسات األهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤس

 )٥(مادة 
 : مصحوًبا بالمستندات اآلتية النموذج المعد لذلكيجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام األساسي للجمعية محرًرا على 

 . للجمعية موقًعا عليهما من جميع المؤسسيننسختان من النظام األساسي -١
اد   إقرار من آل عضو مؤسس متضمًنا استيفاء الشروط المنصوص عليها   -٢ واردة ب  ) ٢(ة في الم ات ال د  والبيان ادة   ) د(البن من الم

 . من هذا القانون)٣(
 . سند شغل مقر الجمعية-٣

 .وعلى الجهة اإلدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديها
انون         وتحدد الالئ  ذا الق ة له ديم الطلب     حة التنفيذي سجل          إجراءات تق ة في ال د نظام الجمعي ل قي  والرسم الواجب أداؤه مقاب

ة ، ويرف                            ات والمؤسسات األهلي ة الجمعي ى صندوق إعان ؤول حصيلته إل ه ت ة جني نموذج  ق بالالئحة    الخاص بما ال يزيد على مائ
 .لطلب القيد المشار إليه
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 )٦(مادة 
ام             تلتزم الجهة اإلدارية بقيد ملخص النظام األساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خالل ستين يوًما من تاريخ قي

ا في            ممثل جماعة المؤ   ادة   سسين بتقديم طلب القيد مصحوًبا بالمستندات المشار إليه ستون             )٥(الم إذا مضت ال انون ، ف ذا الق  من ه
 .يوًما دون إتمامه اعتبر القيد واقًعا بحكم القانون

ديم  وتثبت الشخصية االعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو     بمضي ستين يوًما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتق
 .طلب القيد مستوفًيا ، أيهما أقرب

اد فإذا تبين للجهة اإلدارية خالل الستين يوًما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاًطا مما تحظره           من  ) ١١(ة الم
م    ه بعل اب موصى علي ة المؤسسين بموجب آت ل جماع ه ممث سبب يخطر ب رار م د بق ب القي ا رفض طل انون وجب عليه ذا الق ه

 .الوصول ، وذلك خالل الستين يوًما المشار إليها في الفقرة السابقة
ه      ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خالل ستين ي      اريخ إخطاره ب ا من ت وًم

 .وفق اإلجراءات المقررة
وعلى الجهة اإلدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام األساسي للجمعية بالوقائع المصرية خالل ستين يوًما من تاريخ       

 .ثبوت الشخصية االعتبارية للجمعية ، ويكون النشر بغير مقابل
 )٧(مادة 

شار                ُتنشأ في نطاق آل محافظة لجنة أو أآ        دل برئاسة مست ر الع ل   –ثر يصدر بتشكيلها سنوًيا قرار من وزي ى األق  – عل
 :بمحاآم االستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ، وعضوية آل من 

 . ممثل للجهة اإلدارية يرشحه وزير الشئون االجتماعية-١
ة الطرف      ممثل لالتحاد اإلقليمي يرشحه مجلس إدارة االتحاد العام للجمعيات ،   -٢ ة المعني ل للجمعي ويضم إلى عضوية اللجنة ممث

 .في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها
 .وتختص اللجنة بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة اإلدارية لتسويتها بالطرق الودية

زا           ل عن آل من طرفي الن ا من       وال يصح انعقاد اللجنة إّال بحضور رئيسها وممث ا خالل ستين يوًم ع ، وتصدر قراره
ة    تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية األصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتبين                   ذا  الالئحة التنفيذي له

 .للجنةالقانون القواعد واإلجراءات األخرى لسير العمل في ا
 .ويكون قرار اللجنة ملزًما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع

ستين           دة ال د انقضاء م وال تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة ، إّال بعد صدور قرار فيه من اللجنة ، أو بع
ك وفق اإلجراءات             يوًما المشار إليها ، ويكون رفع الدعوى خالل ستين يوًما من تاريخ صدور القرار أو ا                دة ، وذل ك الم ضاء تل نق

 .المقررة لرفع الدعوى
 )٨(مادة 

ة              )٦( المادة   مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثالثة من       ه مخالف رى في  من هذا القانون ، للجهة اإلدارية االعتراض على ما ت
د     للقانون في النظام األساسي     للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين ، وال يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقي

 . من هذا القانون)٦( المادة خالل المدة المبينة في
م الوصول ،     وعلى الجهة اإلدارية إذا رأت وجها لالعتراض إخطار الجمعية بأس          ه بعل باب اعتراضها بكتاب موصى علي

فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب االعتراض خالل األجل الذي تحدده الجهة اإلدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها                    
 . المادة السابقةفي

شأن االعت       ة المختصة        وعند رفع الدعوى ب ام المحكم رة من ا           –راض أم رة األخي ام الفق اة أحك ادة   بمراع ذا   )٧(لم  من ه
ة مع استمرار                   –القانون   ة أسباب المخالف م بإزال  يكون للجهة اإلدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه االستعجال الحك

 .اطها ، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقًتا لحين الفصل في موضوع الدعوىالجمعية في نش
 .وتقوم الجهة اإلدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص

 )٩(مادة 
ا        لكل ذي شأن حق االطالع على ملخص قيد النظام األساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقته

ة   ل بعد أداء الرسم الذي تحدده        لألص ا ال      الالئحة التنفيذي انون بم ذا الق ى صندوق           له ؤول حصيلته إل ا ، ت ى عشرين جنيًه د عل يزي
 .إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية

 )١٠(مادة 
 .ءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسهايتبع في تعديل النظام األساسي للجمعية ذات اإلجرا

  
  
  
  
  
  
  
 



      قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية

Support to the General Federation for NGOs Project  Page 8 of 44  

 

 الباب األول
 الجمعيات

 الفصل الثاني
  أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

 
 )١١(مادة 

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفًقا للقواعد واإلجراءات التي يحددها القانون         
  أن تعمل في أآثر من ميدان– بعد أخذ رأي االتحادات المختصة وموافقة الجهة اإلدارية – ويجوز للجمعية والالئحة التنفيذية ،

 :ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ، آما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاًطا مما يأتي
 . تكوين السرايا أو التشكيالت العسكرية أو ذات الطابع العسكري-١
ون           -٢ سبب الجنس أو األصل أو الل واطنين ب ين الم تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو اآلداب أو الدعوة إلى التمييز ب

 .أو اللغة أو الدين أو العقيدة
ى                  -٣ ته عل ابي تقتصر ممارس شاط نق انون األحزاب ، وأي ن ا لق سياسية وفًق ى األحزاب ال ته عل   أي نشاط سياسي تقتصر ممارس

 .النقابات وفًقا لقوانين النقابات
ق                      -٤ ساهم في تحقي اتج ي ق ن ة لتحقي ضوابط التجاري اع ال د اتب ك ، وال يع ى ذل شاط ينصرف إل  استهداف تحقيق ربح أو ممارسة ن

 .أغراض الجمعية نشاًطا مخالًفا
 )١٢(مادة 

ة الال           ديم المعاون ات لتق ة للعمل في الجمعي دنيين بالدول ى طلب       يجوز ندب العاملين الم اًء عل ك بن التها وذل ة ألداء رس زم
 .الجمعية

 .ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب األحوال
 )١٣(مادة 

مع عدم اإلخالل بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة ألحكام هذا القانون بالمزايا اآلتية       
: 
ة                   ا -أ إلعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرًفا فيها آعقود الملكي

 .أو الرهن أو الحقوق العينية األخرى ، وآذلك من رسوم التصديق على التوقيعات
ستقب   -ب رض م ي تف ا والت ة المفروضة حالًي وم الدمغ ن ضرائب ورس اء م ررات   اإلعف وآيالت والمح ود والت ع العق ى جمي ًال عل

 .واألوراق المطبوعة والسجالت وغيرها
اج          -ج وازم إنت زة وأدوات ول  اإلعفاء من الضرائب الجمرآية والرسوم األخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآالت وأجه

رار من رئ                      ك بق ات من الخارج ، وذل ر       وآذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعون راح وزي ى اقت اء عل وزراء بن يس مجلس ال
شاطها األساسي  ة لن ياء الزم ذه األش ون ه شرط أن تك ة ، وب ر المالي ة وعرض وزي شئون االجتماعي ي . ال ويحظر التصرف ف

األشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من وزير الشئون االجتماعية باالتفاق مع وزير المالية ، وذلك قبل مرور خمس سنوات                        
 . لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمرآية المستحقةما
 . إعفاء العقارات المبنية المملوآة للجمعية من جميع الضرائب العقارية-د
 .من أجور نقل المعدات واآلالت على السكك الحديدية% ٢٥ تمنح تخفيًضا قدره -هـ
ذه          سريان تعريفة االشتراآات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة         -و ا ه سري عليه ي ت ات الت د الجمعي للمنازل ، ويصدر بتحدي

 .التعريفة قرار من الجهة اإلدارية
دره    -ز ًضا ق نح تخفي ة وشرآات            % ٥٠ تم ات العام ا الهيئ وم بإنتاجه ي تق از الطبيعي الت اء والغ اه والكهرب ة استهالك المي من قيم

 .القطاع العام وأية جهة حكومية
 .منه% ١٠م للجمعيات تكليًفا على الدخل بما ال يزيد على  اعتبار التبرعات التي تقد-ح

 )١٤(مادة 
لكل عضو حق االنسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول     

 .بأموالها لديه ، وال يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحًقا عليه أو
 )١٥(مادة 

 .معية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة القوانين التي تنظم تملك األجانب للعقاراتللج
 )١٦(مادة 

ة         ة مصر العربي يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهوري
راض             وتمارس نشاًطا ال يتنافى مع أغراضها        بشرط إخطار الجهة اإلدارية بذلك ، ومضي ستين يوًما من تاريخ اإلخطار دون اعت

 .آتابي منها
 )١٧(مادة 

ة   ين ومن األشخاص االعتباري ع التبرعات من األشخاص الطبيعي ا جم ي التبرعات ، ويجوز له ي تلق ة الحق ف للجمعي
 . لهذا القانونالالئحة التنفيذيةبموافقة الجهة اإلدارية على النحو الذي تحدده 
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ي                       وفي جميع األحوال ال يجوز ألية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنب
ى أشخاص أو منظمات في الخ                               ا ذآر إل يًئا مم داخل ، وال أن ترسل ش ر    أو جهة أجنبية أو من يمثلها في ال إذن من وزي ارج إّال ب

 .وذلك آله فيما عدا الكتب والنشرات والمجالت العلمية والفنية. الشئون االجتماعية
 )١٨(مادة 

ة والحفالت                         ة واإلنتاجي يم المشروعات الخدمي ة ، أن تق ا المالي يجوز للجمعية ، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم موارده
 .ياضيةواألسواق الخيرية والمعارض والمباريات الر

 )١٩(مادة 
ين                           ا ، وتب سجالت الخاصة به ات وال ائق والمكاتب ا بالوث ة أن تحتفظ في مرآز إدارته ة   على الجمعي ذا  الالئحة التنفيذي  له

 .القانون هذه السجالت وآيفية إمساآها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها
 . ختم هذه السجالت من الجهة اإلدارية قبل استعمالهاويجب

 )٢٠(مادة 
 .لكل عضو من أعضاء الجمعية حق االطالع على سجالت الجمعية

رار من              دهم ق ة       آما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحدي شئون االجتماعي ر ال ر          ولموزي اد المختص دخول مق ي االتح مثل
 .الجمعية أو فروعها بغرض االطالع على سجالتها وفًقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

 )٢١(مادة 
صروفاتها         صيل م ه التف ى وج ا عل ين فيه اتر يب ي دف ساباتها ف دون ح ا أن ت نوية ، وعليه ة س ة ميزاني ل جمعي ون لك يك

 . في ذلك التبرعات ومصدرهاوإيراداتها بما
ى أحد        امي عل وإذا جاوزت المصروفات أو اإليرادات عشرين ألف جنيه وجب على مجلس اإلدارة عرض الحساب الخت
ة                               اد الجمعي ل انعق ه قب ر عن ديم تقري ه لفحصه وتق دة ل ستندات المؤي شفوًعا بالم راجعين الحسابيين م المحاسبين المقيدين بجدول الم

 .ى األقلالعمومية بشهر عل
ة        ة بثماني وتعرض الميزانية وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومي

 .ون آيفية عرض هذه المستندات لهذا القانالالئحة التنفيذيةأيام على األقل ، وتظل آذلك حتى يتم التصديق عليها ، وتبين 
 )٢٢(مادة 

 .تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أموالها النقدية باالسم الذي قيدت به
ا الحصول                    ى نحو يضمن له ا عل ائض إيراداته ستثمر ف ا أن ت وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، وله

 .د توظيفها في مشروعاتها اإلنتاجية والخدميةعلى مورد ثابت أو أن تعي
ين   ة ، وتب ي مضاربات مالي دخول ف ة ال ى الجمعي ع عل وال يمتن ع األح ي جمي ةوف ة التنفيذي وال الالئح انون األح ذا الق  له

 .والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية
 )٢٣ (مادة

ذه                    ا األساسي يكون له انون أو لنظامه ه مخالف للق ة أن ة اإلداري رى الجه راًرا ت ة ق ا الجمعي ي تصدر فيه في األحوال الت
ا                         ه وفًق ا ب اريخ إفادته ام من ت ك خالل عشرة أي الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار ، وذل

 من هذا القانون ، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ إخطارها ، آان للجهة                  )٣٨( المادة   للفقرة الثالثة من  
ي  ا ف ة المنصوص عليه ى اللجن ر عل ة أن تعرض األم ادة اإلداري ة  )٧( الم ى المحكم دعوى إل ع ال ون رف انون ، ويك ذا الق ن ه  م

 . المشار إليها)٧(المادة المختصة بمراعاة حكم الفقرة األخيرة من 
  

 الباب األول
 الجمعيات

 الفصل الثالث
  أجهزة الجمعية
 الجمعية العمومية

 )٢٤(مادة 
ة ال  ون الجمعي وا        تتك ل وأوف ى األق هر عل تة أش ضويتهم س ى ع ضت عل ذين م املين ال ضاء الع ع األع ن جمي ة م عمومي

 .بااللتزامات المفروضة عليهم وفًقا للنظام األساسي للجمعية
 )٢٥(مادة 

اع وموعده                           ان االجتم ا مك ين فيه م حق الحضور ، يب ذين له ة لكل من أعضائها ال دعوة آتابي ة ب ة العمومي تنعقد الجمعي
 : األعمال ، وتوجه هذه الدعوة منوجدول
 . مجلس اإلدارة-أ
 .من عدد األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية% ٢٥ من يفوضه -ب
 . من هذا القانون)٤٠(للمادة  المفوض المعين طبًقا -ج
 . الجهة اإلدارية إذا رأت ضرورة لذلك-د
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 )٢٦(مادة 
دعوة                        ان آخر يحدد في ال د في أي مك ا أن تنعق تنعقد الجمعية العمومية في مقر المرآز الرئيسي للجمعية ، آما يجوز له
ذي               اد ال ى االتح ة وإل ة اإلداري ى الجه المرفق بها جدول األعمال ، وترسل نسخة من األوراق المطروحة على الجمعية العمومية إل

 .يه قبل االنعقاد بخمسة عشر يوًما على األقل ولالتحاد أن يندب عنه من يحضر االجتماعتكون الجمعية منضمة إل
ة لمجموع عدد                ة المطلق ة األغلبي ال بموافق واردة في جدول األعم سائل ال ر الم ة النظر في غي ة العمومي ويجوز للجمعي

 .أعضائها
ا          ويجب إبالغ آل من الجهة اإلدارية واالتحاد المختص بصورة من محضر             ين يوًم ة خالل ثالث اجتماع الجمعية العمومي

 .من تاريخ انعقاده
 )٢٧(مادة 

ة                   سنة المالي اء ال ة النته ة األشهر التالي يجب دعوة الجمعية العمومية الجتماع عادي مرة آل سنة على األقل خالل األربع
ن أعم     س اإلدارة ع ر مجل امي وتقري ساب الخت ة والح ي الميزاني ر ف ك للنظ ة ، وذل سابات ،  للجمعي ب الح ر مراق سنة وتقري ال ال

ك             ر ذل ه ، ولغي والنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بدًال من الذين زالت أو انتهت عضويتهم ، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعاب
ا اقتضت الضرور                            اع عادي آلم ة الجتم ة العمومي ة مما يرى مجلس اإلدارة إدراجه في جدول األعمال ، آما يجوز دعوة الجمعي

 .ذلك
ة أو ام األساسي للجمعي ديل النظ ي تع ة للنظر ف ر عادي ة الجتماعات غي ة العمومي دعى الجمعي ي  وت دماجها ف ا أو ان حله

ا                  ة وجوب نظره ي يحدد النظام األساسي للجمعي سائل الت غيرها أو عزل آل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو لغير ذلك من الم
 .في اجتماع غير عادي

 )٢٨(مادة 
ى                        يعتبر   اع إل دد أجل االجتم م يتكامل الع إن ل اجتماع الجمعية العمومية صحيًحا بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها ، ف

ا يحدده النظام األساسي                    ا لم اع األول تبًع اريخ االجتم ا من ت ا ساعة وأقصاها خمسة عشر يوًم دة أقله جلسة أخرى تعقد خالل م
ة صح ذه الحال ي ه اد ف ون االنعق ة ، ويك سهم –يًحا إذا حضره للجمعي ة من األعضاء أو – بأنف ي المائ ل عن عشرة ف دد ال يق  ع

 .عشرين عضًوا أيهما أقل بحيث ال يقل عدد الحاضرين في الحالة األولى عن خمسة أعضاء
 )٢٩(مادة 

ا للقواع                         ة وفًق ة العمومي ه في حضور الجمعي ة عضًوا آخر يمثل ه آتاب ي  يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عن د الت
 .يقررها النظام األساسي للجمعية وال يجوز أن ينوب العضو عن أآثر من عضو واحد

 )٣٠(مادة 
ا   مصلحة شخصيةال يجوز لعضو الجمعية العمومية االشتراك في التصويت إذا آانت له         ك فيم  في القرار المعروض وذل

 . أجهزة الجمعيةعدا انتخاب
 )٣١(مادة 

 .تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين
ى         وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية باألغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام األساسي عل

 .أغلبية أآبر
 مجلس اإلدارة

 )٣٢(مادة 
ا                     يكون لكل جمعي   ا لم ة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من األعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على خمسة عشر وفًق

يحدده النظام األساسي ، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات ، على أن يجرى تجديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس           
 .بدًال ممن تنتهي عضويتهم بطريق القرعة آل سنتين

سية              ويجب في   ين بجن سبة عدد أعضاء مجلس اإلدارة المتمتع شترك في عضويتها أجانب أن تكون ن ي ي ات الت  الجمعي
 .جمهورية مصر العربية مماثلة على األقل لنسبتهم إلى مجموع األعضاء المشترآين في الجمعية
 .ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثالث سنوات

 )٣٣(مادة 
ة                               ة ، ويحدد النظام األساسي للجمعي ه المدني ا بحقوق ة أن يكون متمتًع يمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعي يشترط ف

 .الشروط األخرى
 )٣٤(مادة 

اب     ل ب الي لقف وم الت ي الي ة ف ر الجمعي ة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمق ى مجلس اإلدارة عرض قائم يجب عل
 .إلدارية بالقائمة خالل الثالثة األيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء االنتخابات بستين يوًما على األقلالترشيح ، وإخطار الجهة ا

ة أو   ة لعرض القائم ام التالي سبعة األي ة خالل ال ار الجمعي أن إخط ل ذي ش ة ولك ة اإلداري ا ، بحسب  وللجه ار به اإلخط
اريخ إخطار                         األحوال ، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح ،          ام من ت ه عن الترشيح خالل سبعة أي م يثبت تنازل إذا ل  ف

ا في                         ة المنصوص عليه ى اللجن شأن عرض األمر عل ذي ال ادة   الجمعية ، آان للجهة اإلدارية ول ك          )٧(الم انون ، وذل ذا الق  من ه
 .ضاء الميعاد األخيرخالل السبعة األيام التالية النق
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ذي                         ة ول ة اإلداري ا ، ويكون للجه اريخ العرض عليه ة لت ام التالي ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها خالل العشرة األي
دة المحددة إلصداره ،                                ة أو انقضاء الم رار اللجن ة لصدور ق ام التالي سبعة األي الشأن رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خالل ال

 . في الدعوى قبل الموعد المحدد لالنتخاباتوتفصل المحكمة
 )٣٥(مادة 

ولى                      ي تت ة الت يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة اإلدارية أو غيرها من الجهات العام
ذل                   ق   اإلشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ب ك ألسباب تتعل

 .بالمصلحة العامة
 .وال يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذآورة

 )٣٦(مادة 
 .ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة والعمل بالجمعية بأجر

 )٣٧(مادة 
بيل ذ     ه في س ئونها ، ول ة إدارة ش ولى مجلس إدارة الجمعي ذا       يت ي ينص ه ك الت دا تل ال ع أي عمل من األعم ام ب ك القي ل

 .القانون أو النظام األساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها
 .ويكون لمجلس اإلدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير

 )٣٨(مادة 
ة شه               رة آل ثالث ة م د مجلس إدارة الجمعي ة        يجب أن ينعق اده صحيًحا إّال بحضور أغلبي ل ، وال يكون انعق ى األق ور عل

 .أعضائه
ساوي            د ت ر ، وعن ة أآب ى أغلبي وتصدر قراراته بموافقة األغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام األساسي عل

 .األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ا             وعلى مجلس اإلدارة إفادة الجهة اإلدارية بالقرارا       ين يوًم ك خالل ثالث ة وذل ة العمومي ت التي تصدر عنه أو عن الجمعي

 .من تاريخ صدورها
 )٣٩(مادة 

ي     ال اإلدارة الت ين أعم رار التعي دد ق رهم ، ويح ن غي ن أعضائه أو م ة م ديًرا للجمعي ين م س اإلدارة أن يع وز لمجل يج
 .يختص بها والمقابل الذي يستحقه

 )٤٠(مادة 
ام ام النظ اة أحك ع مراع از م اده صحيًحا ، ج ي النعق دد أعضاء مجلس اإلدارة ال يكف ة ، إذا أصبح ع   األساسي للجمعي

سبب مفوًضا  عند الضرورة بعد أخذ رأي االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية ، أن يعين بقرار م              لوزير الشئون االجتماعية    
 .من بين األعضاء الباقين أو من غيرهم ، تكون له اختصاصات مجلس اإلدارة

م                 ه بحك دعوة إلي د ، وإّال اعتبرت م ا النتخاب مجلس إدارة جدي وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خالل ستين يوًم
 . لهذا القانون أوضاع هذا االجتماعالالئحة التنفيذيةالقانون يوم الجمعة التالي لفوات الميعاد المشار إليه ، وتنظم 
 .وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس اإلدارة الجديد

  
 الباب األول
 الجمعيات

 الفصل الرابع
  حل الجمعيات

 
 )٤١(مادة 

ة وفقً  ة حل الجمعي ر العادي ة غي ة العمومي ن الجمعي رار م ا األساسي ، ويجب أن يجوز بق ي نظامه ررة ف د المق ا للقواع
 .يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أآثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي

 )٤٢(مادة 
ة  يكون حل الجمعية بقرار مسبب من        د أخذ  وزير الشئون االجتماعي سماع       ، بع ة ل د دعوة الجمعي ام وبع اد الع  رأي االتح

 :أقوالها ، في األحوال اآلتية
 . التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير األغراض التي أنشئت من أجلها-١
ذا  )١٧( المادة  الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من          -٢  من ه

 .القانون
 . ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو اآلداب-٣
م                      -٤ ة لحك ة بالمخالف  االنضمام أو االشتراك أو االنتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربي

 . من هذا القانون)١٦(المادة 
 . من هذا القانون)١١(المادة  ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من األنشطة المحظورة في -٥
 . من هذا القانون)١٧( المادة األولى من القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لنص الفقرة -٦
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 .ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أآثر لمدة وبمقابل يحددهما
إلدارة أو  ولوزير الشئون االجتماعية أن يصدر قراًرا بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس ا                

 :بوقف نشاط الجمعية ، وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين
ة من                            -١ رة الثاني م الفق ًذا لحك ا تنفي دعوة النعقاده ى ال اء عل ا بن ادة    عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقاده  الم

 .قانون من هذا ال)٤٠(
 . عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفًقا ألحكام هذا القانون-٢

االت           ي الح سابقة ف رة ال ي الفق ذآورة ف رارات الم ن الق دار أي م اء بإص ة االآتف شئون االجتماعي وزير ال وز ل ا يج آم
 .المنصوص عليها في الفقرة األولى ، وذلك بدًال من حل الجمعية

ا لإلجراءات                  ولكل ذي شأن الطعن ع     ة القضاء اإلداري وفًق ام محكم لى القرار الذي يصدره وزير الشئون االجتماعية أم
ادة     ام الم د بأحك ذلك ، ودون التقي ددة ل د المح ه      ) ٧(والمواعي ى وج ن عل ي الطع صل ف ة أن تف ى المحكم انون ، وعل ذا الق ن ه م

 .االستعجال وبدون مصروفات
 .ي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرارويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أ

 )٤٣(مادة 
في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة                   

 .تصفيةأخرى بقرار من االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية ، وإّال تولت الجهة اإلدارية إتمام ال
 )٤٤(مادة 

سجالت                    ستندات وال ع الم ة وجمي وال الجمعي سليم أم ادرة بت ا المب ة وموظفيه يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحل
ا                         دينين له ة والم وال الجمعي واألوراق الخاصة بها إلى المصفي بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم آما يمتنع على الجهة المودع لديها أم

 .أموالها أو حقوقها إّال بأمر آتابي من المصفي شأن من شئونها أوالتصرف في أي 
 )٤٥(مادة 

 .يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفًقا لألحكام المقررة في النظام األساسي للجمعية
عيات والمؤسسات  فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجم                  

 .األهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون
 )٤٦(مادة 

ع من المصفي أو                تختص المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي ترف
 .عليه

 )٤٧(مادة 
ا                    )٤٤(المادة  مع مراعاة حكم     ى إدارته ائم عل ة وأي شخص آخر ق  من هذا القانون ، يحظر على أعضاء الجمعية المنحل

 .مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها ، آما يحظر على آل شخص االشتراك في نشاط أية جمعية تم حلها
  

 الباب األول
 الجمعيات

 الفصل الخامس
  ذات النفع العام الجمعيات

 
 )٤٨(مادة 

 .تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل لألحكام المقررة في شأن الجمعيات
 )٤٩(مادة 

رار من                           ا بق ام عليه ع الع آل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النف
ة   رئيس الجمهورية ، وذلك بناء على        طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة اإلدارية أو االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلي

 .وموافقة الجمعية في الحالين
 .ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية

ذ رأي االت د أخ ة ، بع ة اإلداري ة الجه ي بعضها بموافق ام ف ع الع ات ذات النف دماج الجمعي ات ويجوز ان ام للجمعي اد الع ح
ع             ا صفة النف م تضف عليه ي ل ات الت ا من الجمعي والمؤسسات األهلية ، على أنه ال يكون االندماج بين جمعيات النفع العام وغيره

 .العام إّال بقرار من رئيس الجمهورية
 )٥٠(مادة 

ام ،    تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات       ع الع التي ُتضفى عليها صفة النف
زع         ة ن ادم ، وإمكاني وال بالتق وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها آلها أو بعضها ، وعدم جواز اآتساب تلك األم

 .الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيًقا لألغراض التي تقوم عليها الجمعية
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 )٥١(مادة 

ا                   لوزير الشئون االجتماعية    يجوز   وزارة أو لغيره ة لل إدارة مؤسسة تابع ام ب ع الع ات ذات النف أن يعهد إلى إحدى الجمعي
ر                        ة تعتب ذه الحال ة    من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها ، وفي ه وال الجمعي أم

 .أمواًال عامة
 )٥٢(مادة 

ة                     ك المتعلق ك تل ا في ذل ة بم تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة اإلدارية وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعي
 .بالمشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام األساسي للجمعية

 .وزير الشئون االجتماعيةون يعينهم ويتولى هذه الرقابة مفتش
 )٥٣(مادة 

إذا تبين للجهة اإلدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام ألغراضها أو ممارستها ألنشطتها                 
 :اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتيةلوزير الشئون االجتماعية امج أو مشروعات ، آان أو تنفيذها لما عهد إليها به من بر

 . وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقًتا إلى حين إزالة المخالفات-أ
 . سحب المشروع المسند إلى الجمعية-ب
ه            عزل م  -ج اريخ تعيين ر من ت ى األآث ة أشهر عل ة خالل ثالث جلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمومي

 .النتخاب مجلس إدارة جديد ، وذلك بعد أخذ رأي االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية
ذا         فإذا لم تدع الجمعية لالجتماع خالل الميعاد المشار إليه اعتبرت مدعوة إ            وات ه الي لف ة الت وم الجمع انون ي م الق ليه بحك

 .لهذا القانون أوضاع هذا االجتماعالالئحة التنفيذية الميعاد ، وتنظم 
ة القضاء اإلداري و                   ام محكم ا لإلجراءات    ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون االجتماعية أم فًق

ادة     ام الم د بأحك ذلك ، ودون التقي ددة ل د المح ه      ) ٧(والمواعي ى وج ن عل ي الطع صل ف ة أن تف ى المحكم انون ، وعل ذا الق ن ه م
 .االستعجال وبدون مصروفات

 .وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس اإلدارة الجديد
  

 الباب األول
 الجمعيات

 الفصل السادس
 اإليــــواء

 
 )٥٤(مادة 

ن          رهم م ة وغي أمراض مزمن سنين والمرضى ب ال والم واء األطف اآن إلي صيص أم ا تخ ات أو لغيره وز للجمعي ال يج
 .المحتاجين إلى الرعاية االجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة ، إّال بترخيص من الجهة اإلدارية

 .ويجوز للجهة اإلدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه
 .لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وإلغائهالالئحة التنفيذية وتحدد 

  

 الباب الثاني
 المؤسسات األهلية

 
 )٥٥(مادة 

 .تسري على المؤسسات األهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب األحكام المقررة في شأن الجمعيات
 )٥٦(ادة م

ذا                       سري في ه ادي ، وت ربح الم ر ال ق غرض غي ة لتحقي ر معين ة أو غي دة معين ال لم تنشأ المؤسسة األهلية بتخصيص م
 . من هذا القانون)١١(المادة الخصوص أحكام 

 )٥٧(مادة 
ين أو األشخاص        يكون إنشاء المؤسسة األهلية بواسطة مؤسس واحد     أو مجموعة من المؤسسين من األشخاص الطبيعي

 :االعتبارية أو منهما مًعا ، ويضع المؤسسون نظاًما أساسًيا يشمل على األخص البيانات اآلتية
 . اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مرآز إدارتها بجمهورية مصر العربية-أ
 . الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه-ب
 . بيان تفصيلي لألموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة-ج
 . تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس األمناء وطريقة تعيين المدير-د
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ى                    آما يجوز إنشاء المؤسسة األهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما النظام األساسي للمؤسسة بشرط اشتماله عل
 .ت المنصوص عليها في الفقرة السابقةالبيانا

 .إتباعه يجوز للمؤسسات األهلية نظام نموذجيويرفق بالالئحة التنفيذية لهذا القانون 
 )٥٨(مادة 

 .نها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدهامتى آان إنشاء المؤسسة األهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل ع
 )٥٩(مادة 

د    . لقيد ما في حكمه    تثبت الشخصية االعتبارية للمؤسسة األهلية اعتباًرا من اليوم التالي لقيد نظامها األساسي أو             تم القي وي
 .صيةبالجهة اإلدارية بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس األمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الو

 )٦٠(مادة 
المؤسسون ويجوز أن يكون منهم أو       يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثالثة على األقل يعينهم المؤسس أو             

 .من غيرهم الرئيس واألعضاء
 .وتخطر الجهة اإلدارية واالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس األمناء

ه أو                            وفي   دًال من ين ب ذر تعي المجلس وتع ر ب ان أو أآث و مك اء أو خل ين مجلس لألمن ة عدم تعي ة       حال ة المبين نهم بالطريق م
 .بالنظام األساسي تتولى الجهة اإلدارية التعيين وتخطر االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية بذلك

 )٦١(مادة 
 .ا لنظامها األساسي ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغيريتولى إدارة المؤسسة األهلية مجلس األمناء وفًق

 )٦٢(مادة 
د          وزير الشئون االجتماعية  يجوز للمؤسسة األهلية أن تتلقى أمواًال من الغير بعد موافقة            ي ق شروط الت ى ال ك وعل  على ذل

 .ا مقدم الماليضعه
 )٦٣(مادة 

 ، بعد أخذ رأي االتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة   وزير الشئون االجتماعية  يجوز حل المؤسسة األهلية بقرار مسبب من        
 . من هذا القانون)١١(المادة  نشاًطا من األنشطة المحظورة في لسماع أقوالها ، إذا توافرت دالئل جدية على ممارسة المؤسسة

 .ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أآثر لمدة وبمقابل يحددهما
ة     ولوزير الشئون االجتماعية أن يكتفي في أي من الحاالت المشار إليها بإصدار قرار بإ              اء التصرف المخالف أو بإزال لغ

 .سبب المخالفة أو بعزل مجلس األمناء أو بوقف نشاط المؤسسة
ة القضاء اإلداري وفق اإلجراءات                    ام محكم ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون االجتماعية أم

ادة     ام الم د بأحك ذلك ، ودون التقي ددة ل د المح ان ) ٧(والمواعي ذا الق ن ه ه    م ى وج ن عل ي الطع صل ف ة أن تف ى المحكم ون ، وعل
 .االستعجال وبدون مصروفات

 .ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها
 .وتؤول األموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية

 )٦٤(مادة 
ة   –ية ميزانية سنوية ، ويجوز    يكون للمؤسسة األهل   ة اإلداري ة    – بعد موافقة الجه ام الميزاني وم مق ة   - أن يق  بحسب طبيع

 . بيان دوري يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها-المال الذي جرى تخصيصه ووفقًا للنظام األساسي 
  

 الباب الثالث
 االتحادات
 الفصل األول

 ميةاالتحادات النوعية واإلقلي
 

 )٦٥(مادة 
 .ُتنشئ الجمعيات والمؤسسات األهلية فيما بينها اتحادات نوعية أو إقليمية تكون لها الشخصية االعتبارية

ين ، سواء                شترًآا في مجال مع شاًطا م ويتكون االتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات األهلية التي تباشر أو تمول ن
  .على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها

 .ويتكون االتحاد اإلقليمي من الجمعيات والمؤسسات األهلية والواقعة في نطاق المحافظة أًيا آان نشاطها
ة مجلس اإلدارة أو                   د موافق ة بع ة أو المؤسسة األهلي وعي أو اإلقليمي بطلب من الجمعي ويكون االنضمام إلى االتحاد الن

 .ض الطلب متى توافرت شروط االنضماممجلس األمناء ، بحسب األحوال ، وال يجوز لالتحاد رف
 )٦٦(مادة 

شاط                         ذات الن وعي ل اد ن ال يجوز إنشاء أآثر من اتحاد إقليمي على مستوى المحافظة الواحدة ، ويجوز إنشاء أآثر من اتح
 .ألهلية  عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات ا- عند التعدد –في نطاق المحافظة الواحدة بشرط أّال يقل عدد أعضاء آل اتحاد 
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 )٦٧(مادة 
 .تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات األهلية التي تطلب تكوين االتحاد النوعي أو اإلقليمي

انون ، وتضع جماعة المؤسسين                   ذا الق واردة في ه ات ال ام تأسيس وحل الجمعي ه ألحك ويخضع االتحاد في تأسيسه وحل
 .ام الخاصة بالنظام األساسي للجمعيات ، وذلك بما ال يتعارض مع طبيعة االتحادنظاًما أساسًيا لالتحاد تتبع في شأنه األحك

 )٦٨(مادة 
 :يختص االتحاد النوعي أو اإلقليمي بما يأتي 

ك                  -أ ا في ذل شاطه ، بم  إعداد قاعدة للبيانات ، وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات األهلية التي تعمل في مجال ن
 .لبحوث التي تعنيها ، وآذا المؤتمرات المحلية والدولية التي تتصل بنشاطهاالدراسات وا

هام   -ب ى اإلس ثهم عل ا وح واطنين به وعي واإلقليمي لتعريف الم ال الن ي المج دة ف ات المقي وائم الجمعي ل بق شر دلي ى ن ل عل  العم
 .والمشارآة في أنشطتها

ي         إجراء البحوث االجتماعية الالزمة في مجال نشاط اال        -ج ة الت ة العام تحاد أو نطاقه الجغرافي واالشتراك في البحوث االجتماعي
 .يتوالها االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية

 . تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات األهلية األعضاء في االتحاد ضماًنا لتكاملها-د
على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات      تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات والمؤسسات األهلية         -هـ

 .األهلية ومواردها المتاحة
 . تنظيم برامج اإلعداد والتدريب الفني واإلداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات األهلية وأعضائها-و
 . دراسة مشاآل تمويل الجمعيات والمؤسسات األهلية والعمل على حلها-ز
  

 الباب الثالث
 تحاداتاال

 الفصل الثاني
 االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية

 
 )٦٩(مادة 

ة ،     ة واإلقليمي ادات النوعي ضم االتح ة وي ه الشخصية االعتباري ون ل ة تك سات األهلي ات والمؤس ام للجمعي اد ع شأ اتح ُين
 .ويكون مقره مدينة القاهرة

اد وعشرة                ويتولى إدارة االتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ثالث         يس االتح نهم رئ ة م يس الجمهوري ين عضًوا ، يعين رئ
ذا                       ام ه ة الخاضعة ألحك أعضاء من المهتمين بالمسائل االجتماعية ، وُينتخب الباقون من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات األهلي

 .القانون ، وتكون مدة المجلس ثالث سنوات
ر        ويضع مجلس اإلدارة الئحة بالنظام الداخلي لالتحاد   رار من وزي ه ، ويصدر بالالئحة ق  وآيفية إدارته وتنظيم العمل ب

 .الشئون االجتماعية
 :ويختص االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية بما يأتي

 . وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات األهلية في تنفيذ برامج التنمية االجتماعية-أ
وفير الت      -ب ام باالتصال بالجهات                  إجراء الدراسات الالزمة لت ا ، والقي ة موارده ة لتنمي ات والمؤسسات األهلي الزم للجمعي ل ال موي

 .الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير اإلعانات والمساعدات ، وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية
ات وا -ج وظفي الجمعي ي واإلداري لم دريب الفن داد والت رامج اإلع يم ب ادات  تنظ ع االتح سيق م ة وأعضائها بالتن لمؤسسات األهلي

 .النوعية واإلقليمية والجمعيات والمؤسسات األهلية
 )٧٠(مادة 

ة     ادات النوعي ة واالتح سات األهلي ات والمؤس الس إدارة الجمعي اء مج ن رؤس ون م ام يتك ؤتمر ع ام م اد الع ون لالتح يك
 .التحاد العامواإلقليمية ويكون لهم حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة ا

ويعقد المؤتمر العام لالتحاد العام سنوًيا ، ويجوز أن ُيدعى إلى حضوره الشخصيات المعنية بالمسائل االجتماعية لدراسة        
 المسائل التي ُتحال إليه من لجانه الفنية أو من االتحادات النوعية واإلقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات األهلية

  
 الباب الرابع

 انة الجمعيات والمؤسسات األهليةصندوق إع
 

 )٧١(مادة 
 .ُينشأ بوزارة الشئون االجتماعية صندوق إلعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية المنشأة وفق أحكام هذا القانون
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 )٧٢(مادة 
 :يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون االجتماعية وعضوية

ات والمؤسسات األ        - ة في             خمسة من أعضاء الجمعي شروط المبين ا ال وافر فيه ي تت ة الت ادة  هلي ارهم     )٧٣(الم انون يخت ذا الق  من ه
 .مجلس إدارة االتحاد العام على أن يمثل آل منهم نشاًطا نوعًيا مختلًفا وأن يكون أحدهم ممثًال للجمعيات ذات النفع العام

 .ؤساء اإلدارات المرآزية بوزارة الشئون االجتماعية ثالثة من ر-
 . أربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل االجتماعية-

 .وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثالث سنوات ، ويجوز إعادة تعيين العضو مجدًدا أخرى
شئو         ر ال رار من وزي ا تحدد الالئحة     ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل في المجلس ق ة آم ن االجتماعي

 .التنفيذية نظام العمل في الصندوق
 )٧٣(مادة 

ين                           صندوق من ب ة األعضاء الخمسة في مجلس إدارة ال ات والمؤسسات األهلي ام للجمعي اد الع يختار مجلس إدارة االتح
 :أعضاء الجمعيات والمؤسسات التي تتوافر فيها الشروط اآلتية

 . وفًقا ألحكام هذا القانون أن يكون قد تم إنشاؤها-أ
ا                              -ب ى الترشيح سالمة مرآزه سابقة عل سنوات ال ثالث ال امي عن ال ا وحسابها الخت  أن تؤآد تقارير مراقب الحسابات وميزانيته

 .المالي
د                     -ج ى تق سابقة عل سنوات ال انون خالل الخمس ال ذا الق ا في ه مها  أّال تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليه

 .للترشيح
 )٧٤(مادة 

 :مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي
 . اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق-أ
 . إجراء الدراسات الالزمة بشأن األوضاع المالية للجمعيات وأولويات إعانتها-ب
ات وحدو          -ج ة الخاصة بالجمعي داخل               جمع البيانات المالي رعين في ال ي تمكن المتب شرات الت شطتها ، وإصدار الن د التوسع في أن

ة                  والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات األهلية واالتحادات النوعية واإلقليمي
 .جتماعي التطوعيالتي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من اإلسهام فيها والمشارآة في العمل اال

 . رسم السياسة العامة إلعانات الجمعيات والمؤسسات األهلية-د
 . وضع الضوابط الخاصة بتوزيع اإلعانات-هـ
 . توزيع اإلعانات على الجمعيات والمؤسسات األهلية-و

 )٧٥(مادة 
 :تتكون موارد الصندوق على األخص مما يأتي

 .ة إلعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية المنشأة طبًقا ألحكام هذا القانون المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدول-أ
 . الهبات واإلعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق-ب
 . ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات األهلية التي يتم حلها-ج
 . الرسوم اإلضافية المفروضة لصالح األعمال الخيرية-د
  

 الباب الخامس
 عقوباتال

 
 )٧٦(مادة 

واردة    مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم ال
 :في هذا الباب بالعقوبات التالية

 -:ن آل َمنيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي : أوًال
 . أنشأ جمعية يكون نشاطها سرًيا-أ
 . من هذا القانون)١١(المادة  من ٣ ، ٢ ، ١ باشر نشاًطا من األنشطة المنصوص عليها في البنود -ب

 .معيةويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية ، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الج
 :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين آل َمن : ثانًيا
 . أنشأ آياًنا تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات األهلية دون أن يتبع األحكام المقررة في هذا القانون-أ
 .بحلها شطة الجمعية أو المؤسسة األهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو باشر نشاًطا من أن-ب
واًال من الخارج أو           تلقى بصفته رئيًسا أو عضًوا في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء آانت هذه الصفة صحيحة أو                -ج مزعومة ، أم

 .أرسل للخارج شيًئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة اإلدارية
 . أنفق أمواًال للجمعية أو للمؤسسة األهلية أو لالتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية-د
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ذلك دون                         -هـ راًرا ب  تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة األهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها ، أو أصدر ق
 .أمر آتابي من المصفي

اه أو       وفي الحاالت المشار إل    ا تلق يها في البنود ج ، د ، هـ تقضي المحكمة آذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر م
ى صندوق                                ة إل ك الغرام ؤول حصيلة تل وال ، بحسب األحوال ، وت ه من أم ه أو تصرف في أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب ب

 .إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية
ة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في أي من الحاالت                يعاقب بالحبس مد   : ثالًثا

 :اآلتية 
 . آل من باشر نشاًطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة األهلية قبل إتمام قيدها ، عدا أعمال التأسيس-أ
ة                   -ب ة أو المؤسسة األهلي ضمامها أو اشتراآها أو               آل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعي ه في ان اهم بفعل ديريها س أو من م

ة ، أو رغم       انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية ، وذلك دون إخطار الجهة اإلداري
 .اعتراضها

 .انون آل ُمصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة األهلية بالمخالفة ألحكام هذا الق-ج
ة    -د ة الجه ي أخرى دون موافق ة ف اج الجمعي ي إدم ه ف اهم بفعل ام س ع الع ة ذات النف ن أعضاء مجلس إدارة الجمعي ل عضو م  آ

 .اإلدارية
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 جمهورية مصر العربية
 

 التضامن االجتماعيوزارة 
 
 كتب الوزيرم
 
 

 قــــــرار
 التضامن االجتماعيوزير 
 )قطاع الشئون(
 ٢٠٠٦لسنة ) ٨٣(رقم 

 المحافظين في بعض االختصاصات بتفويض
 

 :وزير التضامن االجتماعي 
 بإصدار  ١٩٧٩ لسنة ٤٣ بشأن التفويض في االختصاصات، وعلى القانون رقم  ١٩٦٧ لسنة   ٤٢بعد االطالع على القانون     

 .والئحته التنفيذية المحلية والقوانين المعدلة له، قانون اإلدارة
 . بشأن الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية٢٠٠٢ لسنة ٨٤وعلى القانون رقم 

اعي،       ١٩٨٠ لسنة   ١٥١ قرار رئيس الجمهورية رقم       وعلى يس       بشأن إعادة تنظيم وزارة التضامن االجتم رار رئ ى ق وعل
 . بتنظيم وزارة التضامن االجتماعي٢٠٠٥ لسنة ٤٢١الجمهورية رقم 

 .بشأن تفويض المحافظين في بعض االختصاصات 2005  لسنة٢٢وعلى القرار الوزاري رقم 
ة     ٢٦/٢/٢٠٠٦ المؤرخة ١٥٢القانونية رقم  وعلى مذآرة اإلدارة العامة للشئون ة المشكلة لمراجع ه اللجن ا ارتأت  ، وعلى م

 .ت ذات الصلةوتنقيح القرارات الوزارية والتشريعا
 قــــــــــرر

 )١(مادة 
واد       التضامن االجتماعي يفوض المحافظون آل في نطاق محافظته في اختصاصات وزير            ٢٠( المنصوص عليها في الم

 . بشأن الجمعيات والمؤسسات األهلية٢٠٠٢ لسنة ٨٤من القانون ) ٦٣  ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٤٢ ، ٤٠، 
 )٢(مادة 

ادة                ه في الم ة          ) ٦٢(يكون تفويض المحافظين في االختصاص المنصوص علي ات والمؤسسات األهلي انون الجمعي من ق
 .وًرا على حالة تلقي األموال من داخل مصر من شخص مصريالمشار إليه، مقص

 )٣(مادة 
 . المشار إليه٢٠٠٣ لسنة ٢٢يلغى القرار الوزاري رقم 

 )٤(مادة 
 .ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 
 
 

 االجتماعي وزير التضامن
 

 المصيلحي علي/ دآتور 
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 ٢٠٠٢ لسنة ١٧٨قرار رقم 

 الالئحة التنفيذية
 ٢٠٠٢ لسنة ٨٤للقانون رقم 

 بشأن الجمعيات والمؤسسات األهلية
 
 
 
 
 

 ٢٣/١٠/٢٠٠٢صدر بتاريخ 
 
 
 
 

 /٢٣في ) تابع (٢٤٤ العدد –الوقائع المصرية 
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 الباب األول

 أحكام عامة وانتقالية
 الفصل األول

 المقصود بالجهة اإلدارية
 

 )١(مادة 
 ٨٤ بصفتها الجهة اإلدارية التي حددها القانون –في مجال تطبيق أحكام هذه الالئحة ، يقصد بوزارة الشئون االجتماعية      

 :مشار إليه في مجال تطبيق أحكامه ما يأتي  ال٢٠٠٢لسنة 
  :وزير الشئون االجتماعية –أوًال 

 .من هذه الالئحة ) ٥٨/٣ – ٥٥ – ٥١/٣ – ٧ : ( في المواد
  :اإلدارة المرآزية للجمعيات واالتحادات: ثانًيا 

واد ي الم  ٦٧ – ٦١ – ٦٠ – ٥٧ – ٥٦ – ٣ ، ٥٠/١ – ٤٩ – ٤٨ – ٤٧ – ٤٦ – ٤٥ – ١٠ – ٨ – ٦ – ٤ : ( ف
– ١٣٧ – ١٣٥/٢ – ١٣١ – ١٣٠ – ١٠٨/١ – ١٠٧/١ – ١٠٥ – ١٠٤ – ٩٨ – ٩٦ – ٩٣ – ٩١ – ٨١ – ٧٢ – ٦٨ – 

 .من هذه الالئحة ) ١٧١ – ١٦٨ – ١٦٤ – ١٤٣ – ١٤٠ – ١٣٩ – ١٣٨
  :مديرية الشئون االجتماعية: ثالًثا 

واد ي الم  – ٣ ، ٥٠/١ – ٤٩ – ٤٨ – ٤٧ – ٤٦ – ٤٥ – ٢٨ – ٢٦ – ٢٤ – ٢٣ – ٢٢ – ٢٠ – ١٠ – ٨ : ( ف
١٠٨/١ – ١٠٧/١ – ١٠٥ – ١٠٤ – ١٠٣ – ٩٨ – ٩٦ – ٩٣ – ٩١ – ٨١ – ٧٢ – ٦٨ – ٦٧ – ٦١ – ٦٠ – ٥٧ – ٥٣ 
ذه   ) ١٤٣ – ١٤٠ – ١٣٩/٢ – ١٣٨ – ١٣٧ – ١٣١ – ١٣٠ – ١٢٧ – ١٢٦ – ١٢٣ – ١١٤ – ١١٣ – ١١٢ – ن ه م

 .الالئحة
  :ماعية أو اإلدارة المرآزية للتنمية االجتماعية بحسب األحوالاإلدارة المرآزية للرعاية االجت: رابًعا 

 .من هذه الالئحة ) ١١٤ – ١١٣ – ١١٢ : ( في المواد
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 الباب األول

 أحكام عامة وانتقالية
 الفصل الثاني

 الجمعيات والمنظمات األجنبية المنشأة بقانون أو استناًدا إلى اتفاقيات دولية
 

 )٢(مادة 
نظم                        تسري على الجمعيا   ة ، ال ة مصر العربي ا جمهوري ا أو تبرمه ة أبرمته ات دولي ت المنشأة بقانون أو استناًدا إلى اتفاقي

م     انون رق ام الق ق أحك نظم تطب ك ال ي تل شأنه نص خاص ف رد ب م ي ا ل ات ، وفيم ذه الجمعي ية له سنة ٨٤األساس ا ال ٢٠٠٢ ل  وبم
 .يتعارض مع القوانين أو االتفاقيات الدولية التي أنشأتها

ق                       م توجد تطب إن ل نظم ف ويتبع في شأن تعديل النظم األساسية لتلك الجمعيات ذات اإلجراءات والكيفية المقررة في هذه ال
 ٢٠٠٢ لسنة ٨٤أحكام القوانين أو االتفاقيات الدولية التي أنشأتها فإن خلت يتبع في ذلك أحكام القانون رقم 

 )٣(مادة 
ة   ر الحكومي ة غي ات األجنبي ون للمنظم ات   يك شطة الجمعي ن أن ر م شاط أو أآث ة ن ا بممارس صريح له ب الت أن تطل

 :ويقدم الطلب بذلك إلى اإلدارة المختصة بوزارة الخارجية مبيًنا فيه . والمؤسسات األهلية في مصر
ابقة ،      فإذا لم تكن هناك معاهدة أو      –.  المعاهدة أو االتفاقية التي تستند إليها المنظمة في طلب ممارسة نشاط في مصر             -١  اتفاقية س

ه ممن          فيعد طلب المنظمة بما يتضمنه من البيانات التالية اقتراًحا باتفاق          ع علي ة والتوقي ، يصبح اتفاًقا بموافقة وزارة الخارجي
 .يمثلها ويمثل المنظمة

شاط                -٢ ذا الن ته في مصر ، والنطاق الجغرافي لمباشرة ه ا بممارس ي    نوع النشاط الذي تطلب المنظمة التصريح له دة الت  ،  والم
 .يستغرقها

 . االعتمادات المقترح تخصيصها لممارسة هذا النشاط ووسائل تمويله-٣
 :ويجب أن يرفق بالطلب المستندات اآلتية

 . صورة معتمدة من النظام األساسي للمنظمة-١
شاط        - صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة         -٢ ه            وفًقا لنظامها األساسي لممارسة الن ا يتطلب رح في مصر ، بم المقت

 .ذلك من اتخاذ مقر لها فيها
 )٤(مادة 

ان واٍف عن                    ه ، بإرسال بي اق الخاص ب ع االتف ى الطلب وتوقي ة عل ل الموافق تقوم اإلدارة المختصة بوزارة الخارجية قب
ه والمعلومات ال                        ه والنطاق الجغرافي ل ته ووسائل تمويل وب ممارس شاط المطل دة الن وع وم ة        الطلب ون ة األجنبي ة عن المنظم كافي

سلمها                              اريخ ت ا من ت ا خالل خمسة عشر يوًم ة برأيه وافي وزارة الخارجي الطالبة ، إلى وزارة الشئون االجتماعية التي يجب أن ت
 .البيان المشار إليه

 )٥(مادة 
ه                    ين في ا يب اق معه د اتف وم بعق ة ، تق ة األجنبي ى طلب المنظم ة عل وب    في حالة موافقة وزارة الخارجي شاط المطل وع الن ن

 .ممارسته ووسائل تمويله ونطاقه الجغرافي والمدة المصرح للمنظمة األجنبية بأن تمارسه خاللها
 .ويجوز أن يتخذ االتفاق شكل خطابات متبادلة بين وزارة الخارجية والمنظمة األجنبية

 .ستوفًياوفي جميع األحوال يجب أن يتم ذلك خالل ستين يوًما من تاريخ تقديم الطلب م
 )٦(مادة 

ق                             ة عن طري شئون االجتماعي ى وزارة ال ة إل ة األجنبي ة والمنظم ين وزارة الخارجي رم ب اق المب تكون إحالة صورة االتف
 .اإلدارة المختصة بوزارة الخارجية أو عن طريق المنظمة األجنبية

ى م            ة عل ة الموافق ا مع وزارة الخارجي شطة ، أن تطلب قصر      ويجوز للمنظمة األجنبية التي تضمن اتفاقه مارسة عدة أن
اق                دة سريان االتف شطة خالل م اقي األن ا طلب استكمال ب ا ، ويكون له ا به شطة المصرح له ى ممارسة بعض األن التصريح عل

 .بتصاريح الحقة
 )٧(مادة 

ى                ة عل ة األجنبي م     تصدر وزارة الشئون االجتماعية التصريح بممارسة النشاط المطلوب للمنظم  المرفق   "١"النموذج رق
 .بهذه الالئحة ، وذلك في مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوًما من تاريخ تسلمها صورة االتفاق المشار إليه في المادة السابقة
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 الباب األول

 أحكام عامة وانتقالية
 الفصل الثالث

 المؤسسات واالتحادات والجماعات القائمةتوفيق أوضاع الجمعيات و
 

 )٨(مادة 
 :باتخاذ الخطوات اآلتية ٢٠٠٢ يونيو ٦يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة في 

ا يتعارض                -١ د م  يتولى مجلس إدارة الجمعية أو منشئ أو مدير المؤسسة األهلية بحسب األحوال مراجعة نظامها األساسي وتحدي
 .امه مع أحكام القانون وأحكام هذه الالئحةمن أحك

ي تحل محل                            دة الت ام الجدي ى صياغة لألحك شتمل عل ام النظام األساسي ي ديل أحك ويقوم المجلس بإعداد مشروع بتع
 .األحكام الواجب تعديلها

ديل ا               -٢ ر عادي للنظر في تع اع غي ة الجتم ة العمومي دعو مجلس اإلدارة الجمعي ات ي د     فيما يتعلق بالجمعي لنظام األساسي ، ويع
 . هو النظام األساسي للجمعية- بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية -النظام األساسي 

سند                             ا ل ديل وفًق ذا التع ه حق ه شئها أو من ل ا األساسي بواسطة من وفيما يتعلق بالمؤسسات األهلية يكون تعديل نظامه
 .إنشائها

شئ أو -٣ ة ، أو من وم مجلس إدارة الجمعي ديل   يق صة بتع ة المخت ة اإلداري ار الجه وال بإخط ة بحسب األح دير المؤسسة األهلي م
 :النظام األساسي ، مرفًقا به المستندات التالية

ة     -أ ى الجمعي ا عل ي عرض به ي صيغته الت ديل ف شروع التع راح م ه اقت م في ذي ت ة ال اع مجلس إدارة الجمعي  محضر اجتم
 .المؤسسة أو من له حق التعديل وفًقا لما هو وارد بسند إنشائهاالعمومية ، أو التعديل الذي أجراه منشئ 

 . محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تمت فيه الموافقة على مشروع التعديل موضًحا به المواد التي تم تعديلها-ب
 . نسختان من النظام األساسي بعد التعديل-ج

 )٩(مادة 
سنة    ٨٤بل سريان أحكام القانون رقم      تقوم الجمعيات المرآزية وفروعها القائمة ق      ى النحو         ٢٠٠٢ ل ق أوضاعها عل  بتوفي

 .المبين في المادة السابقة
ا               د توفيقه ا بع ي يتبعه ة أو المؤسسة الت ة الجمعي ه ، إال بموافق ديل نظام وال يجوز لفرع الجمعية أو المؤسسة الخاصة تع

 .ألوضاعها
 )١٠(مادة 

ر        تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بالتأشي     ر بالتعديل على هامش سجل قيد الجمعية أو المؤسسة خالل ستين يوًما على األآث
 من هذه الالئحة ، وتقوم بإخطار الجمعية أو المؤسسة  )٨(المادة من تاريخ إخطارها بالتعديل واستيفاء شروط اإلخطار المبينة في   

 . المرفق بهذه الالئحة"٢"النموذج رقم ام هذا التأشير بموجب آتاب موصى عليه مصحوًبا بعلم الوصول على األهلية بتم
ة أو ا      ستوفًيا   وإذا مضت ستون يوًما من تاريخ إخطار الجهة اإلدارية المختصة بتعديل النظام األساسي للجمعي لمؤسسة م

 . اعتبر التعديل واقًعا بحكم القانون- دون إتمام التأشير - من هذه الالئحة )٨(المادة المستندات المشار إليها في 
انون     فإذا رأت الجهة اإلدارية المختصة أن التعديالت التي أدخلت على النظام األساسي لم ت    ا تتعارض مع الق شمل أحكاًم

من              ون ض ة دون أن تك انون أو الالئح ع الق ارض م ا يتع ديل م ضمن التع ا ، أو ت ارض معهم زل التع م ت ة أو ل ذه الالئح أو ه
ا في        ادة   المحظورات المنصوص عليه انون    )١١(الم ة أو       من الق اب           ، أخطرت الجمعي  المؤسسة الخاصة بأسباب اعتراضها بكت

صة     ة المخت ة اإلداري دده الجه ذي تح ي األجل ال راض ف بب االعت ل س ذي يزي ديل ال تم التع م ي إن ل م الوصول ف ه بعل موصى علي
ه       ون ، وال يتم التأشير بالتعديل بعد ذلك إالّ         من القان  )٧(المادة  عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في         وفًقا لما ينتهي إلي

 .قرار تلك اللجنة ما لم ترفع بشأنه دعوى أو تنفيًذا للحكم القضائي النهائي الذي يصدر في شأن منازعة التعديل
ادة   وفي حالة ما إذا تضمن تعديل النظام األساسي إحدى المحظورات المنصوص عليها في                ان        )١١(الم انون ، آ  من الق

رار                 ذا الق ى ه على الجهة اإلدارية رفض التأشير بالتعديل بموجب قرار مسبب تخطر به الجمعية أو المؤسسة ، ويكون الطعن عل
 . من القانون)٦(بالمادة أمام محكمة القضاء اإلداري على النحو المبين 

 )١١(مادة 
 أو التي أنشئت ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ التي تم توفيق أوضاعها وفًقا ألحكام القانون رقم –تتولى الجمعيات والمؤسسات األهلية   

ام         –وفًقا ألحكامه    واد     فيما بينها تشكيل االتحادات النوعية واإلقليمية بمراعاة أحك انون المشار       )٦٨ ،   ٦٧ ،   ٦٦ ،   ٦٥( الم  من الق
 .إليه

 )١٢(مادة 
انون                         ة وقت العمل بالق ة القائم ة واإلقليمي  ٨٤تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة واالتحادات النوعي

 .إلى أن يتم توفيق أوضاعها وفًقا ألحكام المواد السابقة وأجهزتها التنفيذية في مباشرة أعمالها ، ٢٠٠٢لسنة 
 .ويلتزم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العمومية النتخاب مجلس إدارة جديد وفًقا ألحكام النظام األساسي بعد تعديله

 )١٣(مادة 
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العمل في ميادين تنمية    تلتزم آل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة يكون غرضها أو يقوم نشاطها على                  
انون      المجتمع بغير قصد الحصول على ربح مادي ، بأن تتخذ شكل جمعية أو         اريخ العمل بالق  ٨٤مؤسسة أهلية ، خالل سنة من ت

 ٢٠٠٢لسنة 
ذا                             دد في نطاق ه د تع فإذا آان الشكل القانوني الذي اتخذته هذه الجماعة يجيز لها أن تتعدد أغراضها ، أو آان نشاطها ق

كل ، وآانت بعض األغراض أو األنشطة فقط هي التي تخضع لحكم الفقرة السابقة دون األغراض أو األنشطة األخرى ، جاز             الش
مؤسسة أهلية بعد تخليها عن ممارسة أي نشاط مخالف ، آما جاز لها أن تفصل الغرض أو        لهذه الجماعة أن تتخذ شكل جمعية أو      

شطة الج            د من أغراض أو أن ة           النشاط الذي يع ة أو مؤسسة أهلي ة ، وأن تتخذ إجراءات تأسيس جمعي ات أو المؤسسات األهلي معي
 .غرضها هو القيام بهذا النشاط

 )١٤(مادة 
ا في                           ات المنصوص عليه ام تأسيس الجمعي ة ، أحك تسري على الجماعة التي يجب أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلي

 . الباب الثاني من هذه الالئحةالفصل األول من الباب األول من القانون ، وأحكام
 )١٥(مادة 

شاطها           سها ومباشرة ن نظم تأسي ال يخل تطبيق أحكام المادتين السابقتين ، بوجوب التزام الجماعة باألحكام القانونية التي ت
 .وانقضائها

 )١٦(مادة 
ه ، هو الملت             ذي تأسست بموجب انوني ال ا للنظام الق ة     يكون المسئول قانوًنا عن الجماعة وفًق واد الثالث ام الم ذ أحك زم بتنفي

 .السابقة
 )١٧(مادة 

ة                       ة اإلداري ين عن الجه ضم ممثل شترآة ت ة م سكان ، لجن ر الصحة وال يشكل وزير الشئون االجتماعية بالتشاور مع وزي
 من االتحاد وعن وزارة الصحة والسكان بصفتها الوزارة المختصة فنًيا باإلشراف على أنشطة الرعاية الصحية والسكانية وممثلين     

ة إن وجدت أو ة المعني ادات النوعي شطة   أو االتح ذه األن م ه بل دع ك لبحث س سكان وذل صحة وال ال ال ي مج شطة ف ات الن الجمعي
شكيل       راًرا بت سكان ، ق صحة وال ر ال ذ رأي وزي د أخ ة بع شئون االجتماعي ر ال صدر وزي ا ، وي ا وتمويله راءات عمله سير إج وتي

 .واختصاصات هذه اللجنة
شطة                     ويجوز   ى أن ي عل ا إشراف فن لوزير الشئون االجتماعية تشكيل لجان مشترآة مماثلة مع الوزارات األخرى التي له

 .الجمعيات للتنسيق والتعاون المشترك في دعم عمل الجمعيات والمؤسسات األهلية المعنية ودعم قدراتها وتيسير عملها
 الباب الثاني

 تأسيس الجمعيات
 

 )١٨(مادة 
ا األساسي ،                   مؤسسو الجمعية  ى نظامه  هم األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين يشترآون في إنشائها ويوقعون عل

ع      ا جمي ع عليه ي وأن يوق ا الجغراف اق عمله ة ونط ًدا لغرض الجمعي ضمن تحدي سها وجب أن تت ة تأسي دوا وثيق د أع انوا ق إن آ ف
 .المؤسسين

 أن يكون آل منهم متمتًعا باألهلية الكاملة ، وإن آان أحدهم من             فإذا آان جميع المؤسسين من األشخاص الطبيعيين وجب       
ه ، وإن                      اقي شروط عضوية التأسيس في وافر ب ى ت غير المصريين وجب أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر باإلضافة إل

 . ألحكام القانون المصريآانوا من األشخاص االعتباريين وجب أن يكون آل منهم قد تأسس أو صرح له بمباشرة نشاطه وفًقا
ان أحد أو بعض األشخاص                        ة ، أو آ اقص األهلي ًدا أو ن ين فاق وإذا آان أحد أو بعض المؤسسين من األشخاص الطبيعي
االعتبارية غير مؤسَّس وفًقا للقانون المصري أو غير مصرح له بمباشرة النشاط في مصر ، وجب استبعاده ، وتستكمل إجراءات         

 .، موافًقا لعدد المؤسسين المنصوص عليه في القانون د المؤسسين بعد االستبعادالتأسيس إذا آان عد
 )١٩(مادة 

ى النظام              ع عل د التوقي ا األساسي أو بع ة أو في نظامه ة تأسيس الجمعي يجب تحديد ممثل جماعة المؤسسيين إما في وثيق
 .األساسي في اجتماع يعقده المؤسسون ويثبت اختيارهم في محضر يوقعون عليه

 )٢٠(مادة 
م   يتقدم ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة اإلدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام األساسي للجمعية على      النموذج رق

 :المستندات اآلتية المرفق بهذه الالئحة مرفًقا به "٣"
ان    "٤"للنموذج رقم األساسي للجمعية وفًقا  نسختان من النظام    -١ إذا آ  المرفق بهذه الالئحة موقًعا عليهما من جميع المؤسسين ، ف

رار صريح      أحد المؤسسين من األشخاص االعتبارية وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني ل              لشخص االعتباري وإق
 .من ممثله القانوني بالموافقة على تأسيس أو االشتراك في تأسيس الجمعية

 . نسختان من آشوف أسماء المؤسسين موضًحا بهما االسم الرباعي لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته-٢
شرف أو        إقرار من آل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعق        -٣ ة بال ة في جنحة مخل دة للحري وبة جناية أو بعقوبة مقي

 .األمانة
 . من هذه الالئحة)١٩( المادة  سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس وفًقا لنص-٤
 .على أن يكون السند ثابت التاريخ)  تخصيص– انتفاع – إيجار –تمليك ( سند شغل مقر الجمعية -٥
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 . ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية أو أحد فروعه-٦
 )٢١(مادة 

ا ق                  إذا م ك من التزامات ، ف رع عن ذل ا يتف د نظام   يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وم ي
 .الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إذا وجد

 )٢٢(مادة 
ًا                  تيفائه وفق د التحقق من اس د ملخص النظام األساسي بع ديم طلب قي يجب على الجهة اإلدارية المختصة إثبات تاريخ تق

 . من هذه الالئحة ويكون ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب)٢٠(المادة لحكم 
 .وعلى الجهة اإلدارية إمساك سجل خاص إلثبات طلبات قيد ملخصات النظم األساسية وفًقا لتاريخ وساعة تقديمها

 )٢٣(مادة 
ة              تثبت الشخصية االعتبارية للجمعية      دى الجه ذلك ل د ل سجل الخاص المع ا األساسي في ال د ملخص نظامه اريخ قي من ت

 .اإلدارية المختصة أو بقوة القانون بمضي ستين يوًما من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفًيا أيهما أقرب
ائع المصري             ة بالوق شر ملخص النظام األساسي للجمعي ة خالل ستين   وتلتزم الجهة اإلدارية المختصة باتخاذ إجراءات ن

 .يوًما من تاريخ ثبوت الشخصية االعتبارية للجمعية ، ويكون النشر بغير مقابل
 )٢٤(مادة 

ا أن                     ين له ة إذا تب د ملخص النظام األساسي للجمعي يجب على الجهة اإلدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قي
 :من بين أغراضها أن تمارس نشاًطا من األنشطة التالية

 . السرايا أو التشكيالت العسكرية أو ذات الطابع العسكري تكوين-١
ون          -٢ سبب الجنس أو األصل أو الل واطنين ب ين الم  تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو اآلداب أو الدعوة إلى التمييز ب

 .أو اللغة أو الدين أو العقيدة
سياسي          -٣ ى األحزاب ال ته عل ى          أي نشاط سياسي تقتصر ممارس ته عل ابي تقتصر ممارس شاط نق انون األحزاب ، وأي ن ا لق ة وفًق

 .النقابات وفًقا لقانون النقابات
ق                            -٤ ساهم في تحقي د ي ق عائ ة لتحقي ضوابط التجاري اع ال د اتب ك ، وال يع ى ذل  استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إل

 .أغراض الجمعية نشاًطا مخالًفا
 )٢٥(مادة 

 :ياسي الذي تقتصر ممارسته على األحزاب السياسية ما يأتييقصد بالنشاط الس
 . القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من األحزاب-١
 . اإلسهام في حمالت انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي-٢
 .ب أو الدعاية لمرشحيه إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من األحزا-٣
 . تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي-٤

 :آما يقصد بالنشاط النقابي الذي يقتصر ممارسته على النقابات ما يلي
 . المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب األعمال-١
 .من المهن منح الشهادات أو التراخيص الالزمة لمزاولة مهنة -٢

ات                      وال ُيعد نشاًطا محظوًرا في هذا الخصوص األنشطة الثقافية أو اإلنسانية أو االجتماعية التي يجوز لألحزاب أو النقاب
 .ممارستها دون أن تقتصر عليها

 )٢٦(مادة 
د ملخص النظام األساسي ل        ة  تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قي لجمعي

اريخ       )٢٤(المادة الصادر وفًقا لحكم     ا من ت  من هذه الالئحة ، ويكون اإلخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خالل ستين يوًم
 .تقديم الطلب مستوفًيا

 )٢٧(مادة 
ة   ة اإلداري رار رفض الجه ى ق ن عل ون الطع ضاء   يك ة الق ام محكم ة أم ام األساسي للجمعي د ملخص النظ صة قي  المخت

اريخ      ا من ت اإلداري ، ويجب أن يرفع من ممثل جماعة المؤسسين بصحيفة تودع قلم آتاب المحكمة في موعد ال يجاوز ستين يوًم
 .إخطاره بقرار رفض طلب القيد

 )٢٨(مادة 
ا في             دا الحاالت المنصوص عليه ادة  فيما ع انون   )١١(الم ادة   من الق ة       )٢٤(والم ة اإلداري زم الجه ذه الالئحة تلت  من ه

ل              ديم    المختصة بقيد ملخص النظام األساسي للجمعية في السجل الخاص خالل ستين يوًما من تاريخ قيام ممث جماعة المؤسسين بتق
 .طلب القيد مستوفًيا

راض                    ة في االعت وال يخل التزام الجهة اإلدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية االعتبارية للجمعية بحق الجهة اإلداري
ة أو                انون في النظام األساسي للجمعي ة اإلدا      على ما ترى فيه مخالفة ألحكام الق ى الجه ق بالمؤسسين ، وعل ا يتعل ذه    فيم ة في ه ري

اريخ  ١٥الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلزالة أسباب االعتراض خالل           يوًما من ت
 .اإلخطار

فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب االعتراض خالل المدة المحددة ، آان للجهة اإلدارية المختصة ، أن تعرض األمر على                    
 . من القانون)٧(المادة  عليها في اللجنة المنصوص
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 )٢٩(مادة 
 :الخطوات اآلتية من القانون باتباع )٧(المادة يتم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في 

ى                          -أ شكيلها في نطاق اختصاص آل محافظة عل  تقوم وزارة الشئون االجتماعية بإجراء حصر آامل للجان التي يقتضي األمر ت
 .مستوى الجمهورية وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس من آل عام

ات والمؤسس  -ب ام للجمعي اد الع ة االتح شئون االجتماعي وافي وزارة ال سابق ، ت ى ضوء الحصر ال ان  عل ان باللج ة ببي ات األهلي
 .المطلوب تشكيلها ، وتطلب منه تسمية ممثل االتحاد اإلقليمي في آل لجنة

ي -ج ة ف ادات اإلقليمي ي االتح ة بأسماء ممثل شئون االجتماعي اة وزارة ال ة بمواف ات والمؤسسات األهلي ام للجمعي اد الع زم االتح  يلت
 .عد أقصاه أول سبتمبر من آل عاماللجان المشار إليها على مستوى الجمهورية في مو

ل             -د ضمًنا اسم مرشحها وممث شكيلها مت  تقوم وزارة الشئون االجتماعية بموافاة وزارة العدل ببيان شامل بجميع اللجان المطلوب ت
دل في موعد                         ى وزارة الع ان إل ذا البي ى أن يصل ه ة ، عل  ال االتحاد اإلقليمي الذي رشحه االتحاد العام للجمعيات في آل لجن

 .يجاوز منتصف شهر سبتمبر من آل عام
 . تطلب وزارة العدل من محاآم االستئناف ترشيح المستشارين الذين ترى ترشيحهم لرئاسة اللجان المشار إليها-هـ
 . في جميع الترشيحات السابقة يراعى أن يكون هناك احتياطي لكل مرشح-و
دل في األسبوع األول من شهر           بعد ترشيح الجمعيات العمومية لمحاآم االستئناف ل       -ز لمستشارين رؤساء اللجان يصدر وزير الع

ي وزارة                           شارين وأعضائها من ممثل ائها من المست ضمًنا أسماء رؤس أآتوبر من آل عام قراًرا بتشكيل اللجان المشار إليها مت
ة         ل الجمعي ى عضويتها ممث َضم إل ى أن ُي ة والنص عل ادات اإلقليمي ة واالتح شئون االجتماعي ة الطرف في المنازعة   ال  المعني

 .ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها
ا                         -ح سابق اإلشارة إليهم سها والعضوين ال  تعقد اللجنة جلساتها في المقر الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل ، بحضور رئي

رار   وُيَضم إلى عضويتها عند نظر آل نزاع ممثل للجمعية الطرف في النزاع بعد أن يقد             م لرئيس اللجنة ما يثبت شخصيته وق
زاع         . مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية بترشيحه ممثًال للجمعية في اللجنة           ي انتهى نظر الن ة الت ل الجمعي ي ممث ويخل

 .الخاص بها مكانه لممثل الجمعية التالية في عرض نزاعها على اللجنة
ة شهر                    واستثناء من المواعيد المحددة في البنود الس       ا في موعد ال يجاوز نهاي ابقة ، يتم التشكيل األول للجان المشار إليه

 ٢٠٠٢ديسمبر سنة 
 )٣٠(مادة 

 :يجب أن تتوافر في مرشحي الجهة اإلدارية المختصة الشروط اآلتية
 . أن يكون حاصًال على مؤهل جامعي أو ما يعادله-أ
 . أّال تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية-ب
 . يكون لديه سبب يمس حيدته بشأن النزاع المعروض أّال-ج

 )٣١(مادة 
 .يندب رئيس محكمة االستئناف المختصة عدًدا آافًيا من موظفي المحكمة للقيام بأعمال أمانة اللجنة

 )٣٢(مادة 
ع   تعد أمانة اللجنة جدوًال لقيد المنازعات تقيد فيه حسب تاريخ ورودها ، آما يقيد في الجدول اسم الجمعي                     ة وراف ة المعني

 .المنازعة وموضوعها والقرار الصادر فيها وتاريخ صدوره
 )٣٣(مادة 

سخ ،                                   ا دون رسوم ، ويحرر الطلب من أصل وثالث ن ى أمانته شأن إل دم من ذي ال ترفع المنازعة إلى اللجنة بطلب يق
 .ا باألدلة والمستندات المؤيدة إن وجدتمتضمًنا اسم الجمعية ومرآزها والنشاط الذي تقوم به وموضوع النزاع بالتفصيل مشفوًع

 )٣٤(مادة 
ا                         ستندات ، وعليه ه من م ا أرفق ب ه وم اريخ تقديم ه ت صاًال موضًحا ب دم الطلب إي ة أن تعطي مق ة اللجن ى أمان يجب عل

ضون عرض الطلب على رئيس اللجنة خالل أسبوع من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة على أن تكون أول جلسة في غ                  
 .أسبوعين من تاريخ عرضه عليه ، وتتولى األمانة إعالن أعضاء اللجنة اآلخرين بصورة من الطلب وبتاريخ الجلسة

 )٣٥(مادة 
ا                                  ة نظرهم ان عرض وجه ادل الطرف ة ، ويتب ى اللجن ه في عرض موضوعه عل ل من يمثل زاع توآي لكل من طرفي الن

 .وإبداء دفاعهما سواء شفاهة أو آتابة
 )٣٦(مادة 

 . يصح انعقاد اللجنة إال بحضور رئيسها وممثل الجهة اإلدارية وعضو الجمعية طرف المنازعةال
 )٣٧(مادة 

ا من                 ا دار فيه سة وم ائع الجل ه وق دون في زاع وي يثبت أمين اللجنة في محضر الجلسة أسماء أعضائها وممثلي طرفي الن
 .مناقشات ويوقعه رئيس اللجنة

 )٣٨(مادة 
ه        للجنة أن تستعين بمن    سماع أقوال  ترى االستعانة بهم من ذوي الخبرة آما لها أن تستدعي من ترى ضرورة الستدعائه ل

 .في شأن النزاع
 )٣٩(مادة 
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ع                           ه من جمي ع علي سة ويوق إذا اتفق طرفا النزاع أثناء نظر المنازعة على إنهائها ُعّد ذلك صلًحا ويتم إثباته بمحضر الجل
 .أعضاء اللجنة

 )٤٠(مادة 
د                     يصدر القر  ة األصوات ، وعن ار في المنازعة مسبًبا خالل ستين يوًما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة وذلك بأغلبي

 .التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
 )٤١(مادة 

صادر      رار ال يعتبر حضور أعضاء اللجنة بمثابة إعالن ألطراف المنازعة بمواعيد انعقاد جلساتها وإجراءات نظرها والق
 .فيها

 )٤٢(مادة 
 .قرار اللجنة ملزم وواجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع

 )٤٣(مادة 
ة أو           رار اللجن اريخ صدور ق ا من      ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء اإلداري خالل ستين يوًما من ت بانقضاء ستين يوًم

 .تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه
ة        ة اللجن اريخ                   وفي جميع األحوال تلتزم أمان ام من ت ة أي دعوى في موعد ال يتجاوز ثالث ى ملف ال زاع إل ضم ملف الن  ب

 .إعالنها برفعها
 )٤٤(مادة 

اريخ                             ا من ت ة نظر المنازعات ، أو بانقضاء ستين يوًم ال تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة إّال بعد صدور قرار لجن
 .تقديم طلب نظر النزاع لهذه اللجنة دون الفصل فيه

 )٤٥(مادة 
ة  تعجال إزال ى وجه االس ة عل ا أن تطلب من المحكم از له صة ج ة المخت ة اإلداري دعوى مرفوعة من الجه إذا آانت ال
ي    صل ف ين الف ا لح ة مؤقًت شاط الجمعي ب وقف ن شاطها أو أن تطل ة ن ي ممارس ة ف تمرار الجمعي ساس باس ة دون م باب المخالف أس

 .موضوع الدعوى
 )٤٦(مادة 

بالتأشير بمنطوق أي حكم أو قرار يصدر في شأن الجمعية على هامش قيد ملخص نظامها األساسي تلتزم الجهة اإلدارية 
 . من هذه الالئحة)٢٢(بالمادة في السجل المشار إليه 

 )٤٧(مادة 
 :ع اإلجراءات اآلتيةفي حالة طلب االطالع على ملخص قيد النظام األساسي للجمعية تتب

 . يتقدم ذو الشأن بطلب آتابي مبيًنا به سبب الطلب إلى الجهة اإلدارية المختصة يؤشر عليه بتمكين الطالب من االطالع-١
 . يجب تمكين الطالب من االطالع على ملخص قيد النظام األساسي فور تقديم طلبه-٢
دره عشرون          إذا أراد الطالب الحصول على صورة مصدق عليها من           -٣ الملخص المشار إليه ، فيلتزم بتقديم ما يفيد توريد رسم ق

 .جنيًها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية أو أحد فروعه
ر من                           -٤ ى األآث الي عل وم الت ا في الي  تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليها مصدًقا عليه

 .لطلبتاريخ تقديم ا
 الباب الثالث

 أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
 

 )٤٨(مادة 
ادة   فيما عدا المحظورات المنصوص عليها في        ة              )١١(الم سابها الشخصية االعتباري د اآت ة بع انون يجوز للجمعي  من الق

 .اضها في تنمية المجتمعالقيام بأي نشاط يؤدي إلى تحقيق أغر
شرية المتواصلة  وتعد من ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة تهدف إلى تحقيق    ة      التنمية الب شطة التعليمي ك األن  سواء في ذل

حماية المستهلك أو التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية البيئية أو    أو الصحية أو الثقافية أو الخدمات االجتماعية أو االقتصادية أو         
 .حقوق اإلنسان ، وغير ذلك من األنشطة أو الدفاع االجتماعي أو

ر من                           ا األساسي أو العمل في أآث ضمنها نظامه وفي األحوال التي ترغب فيها الجمعية إضافة ميادين جديدة لم يكن قد ت
ا             ميدان من ميادين تنمية المجتمع ، يكون        لها أن تتقدم بطلب إلى الجهة اإلدارية المختصة التي تصدر قرارها فيه خالل ثالثين يوًم

 .من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد أخذ رأي االتحاد المختص
ة                           زم بإخطار مديري ا ، فتلت ا مرآز إدارته ع به ي يق شطتها خارج نطاق المحافظة الت شاًطا من أن وإذا باشرت الجمعية ن

ة ممارسة   . ماعية في المحافظة التي يباَشر فيها هذا النشاط بنوعه ومدته والمسئولين عنه         الشئون االجت  ويكون لموظفي هذه المديري
 .االختصاصات المنصوص عليها في القانون وفي هذه الالئحة بالنسبة لألنشطة التي تمارس في دائرة اختصاصهم

 )٤٩(مادة 
امل          تعانة بأحد الع ة في االس ى          إذا رغبت الجمعي دم بطلب إل ا أن تتق التها فعليه ا في أداء رس ة لمعاونته دنيين بالدول ين الم

 .الجهة التي يعمل بها
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دب              رار الن فإذا رأت جهة العمل الموافقة على الطلب ترفعه مشفوًعا بالرأي إلى الوزير أو المحافظ المختص ، ويصدر ق
 .لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب الجمعية

 .حوال ترسل صورة من قرار الوزير أو المحافظ المختص إلى وزارة الشئون االجتماعيةوفي جميع األ
 )٥٠(مادة 

دم بطلب              شاطها األساسي تتق ة لن اج الزم زة أو أدوات أو مهمات إنت إذا رغبت الجمعية في استيراد عدد أو آالت أو أجه
ذه   "٥"النموذج رقم لمطلوب استيرادها وذلك على    إلى وزارة الشئون االجتماعية مبيًنا فيه وصف وعدد وقيمة األشياء ا            الملحق به

 .الالئحة
ان                             إن آ ه ، ف اريخ تقديم ا من ت ويقوم وزير الشئون االجتماعية بإبداء الرأي في الطلب في موعد غايته خمسة عشر يوًم

 .ال الطلب إلى وزير المالية الذي يعرضه على رئيس مجلس الوزراء ليصدر قراره فيهالرأي بالموافقة ، أح
ة صدوره بمجرد                 وتقوم وزارة الشئون االجتماعية بتسليم الجمعية قرار اإلعفاء من الضرائب والرسوم األخرى في حال

 .من إحدى المناطق الحرة ، بحسب األحوالتقديم صورة من سند الشحن أو شهادة من وآيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء 
 )٥١(مادة 

ة أو رسوم أن تطلب              يجوز للجمعية في أحوال تلقيها هدايا أو هبات أو معونات من الخارج مما يخضع لضرائب جمرآي
ى                             ا عل وب إعفاؤه ياء المطل ه وصف األش ا في ة ، مبيًن شئون االجتماعي ر ال م     اإلعفاء منها بطلب تتقدم به إلى وزي  "٦"النموذج رق

 .الملحق بهذه الالئحة
صاه                              ة الطلب في موعد أق شئون االجتماعي ر ال ة أحال وزي شاط الجمعي ة لن ا الزم فإذا تبين أن األشياء المطلوب إعفاؤه

 .على رئيس مجلس الوزراءخمسة عشر يوًما من تاريخ تقديمه إلى وزير المالية لعرضه 
ا                                رار من مجلس إدارته ا ، مصحوًبا بق وب إعفاؤه ياء المطل راج المؤقت عن األش دم بطلب اإلف ة أن تتق ويجوز للجمعي
شئون     ى وزارة ال ة يجب عل ذه الحال ي ه اء ، وف ب اإلعف ستحقة إذا رفض طل ة الم وم الجمرآي ضرائب والرس أداء ال ه ب د في يتعه

 .زارة المالية اإلفراج المؤقت عن األشياء المطلوب إعفاؤهااالجتماعية أن تطلب من و
 )٥٢(مادة 

ل     يصدر وزير الشئون االجتماعية باالتفاق مع وزير المالية قراًرا يحدد فيه األشياء المعمرة التي يحظر التصرف فيها قب
 .المستحقةمرور خمس سنوات على تسلم الجمعية لها ، ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمرآية 

 )٥٣(مادة 
ازل ،                          ررة للمن ة الخاصة المق ة االشتراآات والمكالمات التليفوني انون تعريف ام الق ات الخاضعة ألحك تسري على الجمعي

 .وذلك بموافقة الجهة اإلدارية المختصة فيما يتعلق منها بتحقيق أغراض الجمعية ومباشرة نشاطها
 )٥٤(مادة 

ة أو                 تعفى العقارات المبنية المملوآة      ارات مبني ك عق للجمعية من جميع الضرائب العقارية ، وإذا شرعت الجمعية في تمل
ا أو               ي عليه ود          غير مبنية من أراٍض فضاء أو زراعية أو آسب أي حق عين ع العق د جمي سجيل والقي ا ، فتعفى من رسوم الت رهنه

 .التي تكون طرًفا فيها ويقع عبء أدائها عليها
 .م التصديق على التوقيعاتويسري هذا اإلعفاء على رسو

 )٥٥(مادة 
ة                         ا خارج جمهوري ة مقره ة أو منظم ة أو هيئ إذا رغبت الجمعية في االنضمام أو االشتراك أو االنتساب إلى ناٍد أو جمعي

 .مصر العربية وتمارس نشاًطا ال يتنافى مع أغراضها فعليها أن تخطر وزارة الشئون االجتماعية بذلك
 :البيانات اآلتيةويجب أن يتضمن اإلخطار 

 . اسم النادي أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة وجنسيتها ومقرها-١
 . الغرض أو النشاط األساسي لها-٢
 . الدولة أو الدول التي تمارس نشاطها فيها-٣

ضت ستون   ولوزارة الشئون االجتماعية الموافقة على االنضمام أو االشتراك أو االنتساب بمجرد تلقيها اإلخطار ، فإذا م               
 .يوًما دون اعتراض آتابي منها جاز للجمعية إتمام إجراءاتها

 )٥٦(مادة 
انوا أو                   ين ، مصريين آ أجانب أو من األشخاص     للجمعية الحق في تلقي التبرعات داخل مصر من األشخاص الطبيعي

 .االعتبارية المصرية ، وذلك أًيا آانت طبيعة المال المتبرع به
شاطها في مصر                     آما يكون للجمعية الحق ف     ا بمباشرة ن ة المصرح له ي تلقي التبرعات من المنظمات أو الهيئات األجنبي

وارد                 ى النحو ال ا عل رم معه المواد  وذلك وفًقا لما يرد باالتفاق المب ة بإخطار         )٥ ، ٤ ، ٣( ب ام الجمعي شرط قي ذه الالئحة ب  من ه
 .الجهة اإلدارية المختصة بقيمة التبرع والجهة المتبرعة

 )٥٧(مادة 
 :يجوز للجمعية جمع التبرعات من الجمهور باتباع اإلجراءات اآلتية

رع ،                               -١ ه حصيلة التب ذي تخصص ل شطة أو المشروع ال شاط أو األن ه الن ا في ة المختصة مبيًن ة اإلداري ى الجه  أن تتقدم بطلب إل
 .جمع المال ، والمدة التي تطلب التصريح لها بجمعه خاللها ، والنطاق الجغرافي لهذه الدعوةوالطريقة المقترحة ل

 . ُتِبت الجهة اإلدارية المختصة في الطلب وتخطر الجمعية برأيها خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ تلقيها له-٢
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ال أو  في حالة موافقة الجهة اإلدارية المختصة ، تلتزم الجمعية بتقديم دفات      -٣ ا       ر إيصاالت جمع الم ة لختمه ذه الجه ى ه ع إل الطواب
 .بخاتمها

دة والنطاق الجغرافي المصرح             -٤  تصدر الجهة اإلدارية المختصة تصريًحا للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات ، والم
 .بهما وعدد دفاتر اإليصاالت أو الطوابع التي ختمت بخاتمها

ة                وتلتزم الجمعية عند انتهاء ا     ة للجه ع المتبقي لمدة المرخص لها بجمع التبرعات خاللها بتقديم دفاتر اإليصاالت أو الطواب
تم          اإلدارية المختصة ليجرى إعدامها بحضور ممثل الجمعية والجهة اإلدارية المختصة ويتم إثبات ذلك في محضر يوقعا عليه ويخ

 .بخاتم الجهة اإلدارية المختصة
ة المختصة                            آما تلتزم الجمعية خالل مدة     ة اإلداري دم للجه أن تق رخيص ب دة الت اء م اريخ انته ا من ت  ال تجاوز ستين يوًم
 .حساًبا ختامًيا عن ناتج تنفيذ الترخيص

 .وال يعد من قبيل جمع التبرعات ، اإلعالن بأية وسيلة عن أغراض الجمعية أو نشاطها إذا ترتب عليه تلقيها لتبرعات
 )٥٨(مادة 

شئون                       للجمعية أن تتلقى أمو    ر ال ى إذن من وزي د الحصول عل ك بع واًال للخارج وذل ا أن ترسل أم ا له اًال من الخارج آم
 :متضمًنا البيانات اآلتيةاالجتماعية ، بناًء على طلب تتقدم به 

 . اسم الشخص أو الجهة األجنبية أو من يمثلها في الداخل بحسب األحوال والدولة التي ينتمي إليها ومقره-١
 .لذي يمارسه الشخص أو الجهة األجنبية وأغراضها النشاط ا-٢
 . مقدار األموال التي ترغب الجمعية في الحصول عليها أو تعتزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها-٣

 .ويجب البت في الطلب خالل ستين يوًما من تاريخ تقديمه
واًال من الخارج        ة أم ا آانت  –وفي األحوال التي تتلقى فيها الجمعي ا   أًي شئون      - طبيعته ر ال ى إذن وزي ل الحصول عل  قب

االجتماعية ، يتم حفظها حتى يصدر اإلذن ، ويكون حفظ األموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة في مصر ،               
 .وحفظ األموال العينية بالطريقة التي تناسب طبيعتها

ة وزا     ا بموافق ت عنه راج المؤق ب اإلف ة طل وز للجمعي راءات     ويج ة اإلج ذه الحال ي ه ق ف ة وتطب شئون االجتماعي رة ال
 . من هذه الالئحة)٥١(المادة المنصوص عليها في 

ة            ة والفني الت العلمي شرات والمج ب والن ق بالكت ا يتعل ال فيم ي أو اإلرس ي التلق واء ف ادة س ذه الم ام ه سري أحك وال ت
 .تراآاتها واشتراآات العضويةواش

 )٥٩(مادة 
 :يجوز للجمعية دعًما لمواردها المالية على نحو يمكنها من تحقيق أغراضها االجتماعية أن

 . تقيم المشروعات الخدمية واإلنتاجية وتخضع هذه المشروعات للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط بحسب طبيعته-أ
 ". ٧/١ ، ٧" نموذج من مسرحية وفنية وسينمائية وموسيقية وغيرها من عروض فنية  تقيم الحفالت بمختلف أنواعها -ب
 . المعروضات التي تعرض فيها تقيم األسواق الخيرية بمختلف أنواعها ، أًيا آانت-ج
 . تقيم المعارض لتسويق ما يعرض فيها سواء آان إبداًعا فنًيا أو سلًعا إنتاجية أو غيرها-د
 . تقيم المباريات الرياضية في جميع األلعاب واألنشطة الرياضية-هـ

ة          شروعات الخدمي دات الم ن عائ اتج م ا الن ائض إيراداته تثمار ف د اس ة أن تعي وز للجمعي ذه    أوويج ي ه ة ، ف اإلنتاجي
ورد                        ى م المشروعات ، آما يجوز لها أن تعيد استثمار هذه العوائد أو فوائض إيراداتها العادية في مجاالت تضمن لها الحصول عل
ا تصدره أو تضمنه                        ة أو م ثابت ، وتعتبر من هذه المجاالت الودائع لدى مكاتب توفير البريد أو أذون الخزانة أو السندات الحكومي

 .لبنوك المعتمدة من شهادات االستثمار أو اإليداع أو السندات أو ما تقبله من ودائعا
ا يجاوز   ة بم ة أو الخدمي ي أي من المشروعات اإلنتاجي تثمار ف ادة االس تثمار أو إع ائض %) ٥٠(وال يجوز االس من ف

 .الميزانية السنوية ، إّال بموافقة الجمعية العمومية
 .لى الجمعية الدخول في مضاربات ماليةوفي جميع األحوال يمتنع ع

 )٦٠(مادة 
 بشأن فرض  ١٩٩٩ لسنة ٢٤للجمعية التمتع بإعفاء حفل واحد في العام من الضريبة المقررة إعماًال ألحكام القانون رقم            

ستين     ضريبة على دخول المسارح والسينما والمالهي ، على أن تلتزم بتقديم طلب إلى الجهة اإلدارية المختصة قبل موعد                  ل ب  الحف
 :موضًحا به ما يأتييوًما على األقل 

 . األغراض اإلنسانية أو الثقافية أو االجتماعية أو الرياضية التي يقام الحفل للمساهمة في تحقيقها-أ
على األقل من إجمالي هذه اإليرادات قبل خصم أي   %) ٢٥( المستفيد أو المستفيدين من إيرادات الحفل بشرط تخصيص نسبة           -ب

 .اليف لتحقيق األغراض المشار إليها في البند السابقتك
 . مكان وموعد إقامة الحفل وبرنامجه-ج

ا            ة لختمه ة اإلداري آما يجب على الجمعية قبل موعد الحفل بثالثين يوًما على األقل ، تقديم التذاآر المعدة لالستخدام للجه
 :مصحوًبا بما يأتي والمرفق بهذه الالئحة "٧/٢"نموذج رقم ، على " حفلة معفاة"

ستفيد أو          -١ ضريبة ألي شخص آخر بخالف الم  إقرار آتابي بعدم التنازل أو بيع الحق في إقامة الحفل المطلوب إعفاؤه من ال
ضريبة و                سداد آامل ال د ب ع المحددة              المستفيدين المحددين في الطلب ، مع التعه ى أساس أسعار البي ستحقة عل ا الم ملحقاته

 .على التذاآر المباعة في حالة عدم إعفاء الحفل من الضريبة
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شترآين في                           -٢ رهم من الم ين وغي انين والفني ود الفن ا عق ا فيه ل ، إن وجدت ، بم  صورة من العقود المبرمة بقصد تنظيم الحف
 .تعاب واألجور المتفق عليها مع هؤالء الفنانين والفنيين أو غيرهمإحياء الحفل مرفًقا بها إقرارات توضح قيمة األ

م                   انون رق ة للق  ٢٤وتلتزم الجهة اإلدارية المختصة بفحص الطلب وفي حالة استيفائه للشروط الواردة في الالئحة التنفيذي
اذ         ، يتم مخاطبة وزارة المالية قبل موعد الحفل بأسبوعين على األقل الستصدار قر             ١٩٩٩لسنة   اء واتخ ار من وزير المالية باإلعف

 "حفلة معفاة"إجراءات ختم التذاآر المعدة للحفل بخاتم 
دة ال تتجاوز أسبوعين من                         وتلتزم الجمعية بتقديم حساب ختامي عن الحفل المعفي للجهة اإلدارية المختصة في خالل م

 .ة لجنة تمثل فيها الجهة اإلدارية المختصة والجمعيةتاريخ إقامته على أن يتم إعدام أو إلغاء التذاآر غير المباعة بمعرف
 .وللجهة اإلدارية المختصة أن تتجاوز عن تلك المواعيد إذا دعت الضرورة لذلك

 )٦١(مادة 
 :تحتفظ الجمعية في مرآز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجالت اآلتية

 . الئحة النظام األساسي-١
ا به اسم آل من األعضاء المؤسسين أو غيرهم من األعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته             سجل العضوية واالشتراآات موضحً    -٢

 .وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضمامه ورقم تليفونه
سابها    -٣ ة اآت اريخ وطريق ل عضو وت ضوية لك ة الع اريخ بداي ه ت ة عضوية مجلس اإلدارة موضًحا ب اب ( سجل حرآ / باالنتخ

 .اريخ زوال الصفة وسبب ذلكويؤشر فيه بت) بالتزآية
 . سجل اجتماعات الجمعية العمومية-٤
 . سجل اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة-٥
 . سجل اإليرادات والمصروفات-٦
 . سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة-٧
ة             -٨ ة سواء عقاري انٍ –أراٍض ( سجل موضح به آافة ممتلكات الجمعي ة  )  مب يارات  (أو منقول زا –س دات   –ت  تجهي زة ، مع  أجه

 ).وغير ذلك
 . ملفات لحفظ آافة وثائق الملكية وآافة الفواتير واإليصاالت والمكاتبات-٩
 . سجل الزيارات-١٠
 . سجل التبرعات-١١

 .وتكون السجالت السابقة طبًقا للنماذج الملحقة بهذه الالئحة
تعمالها ع              ل اس ة ،             ويجب ختم هذه السجالت من الجهة اإلدارية المختصة قب اتم الجمعي ة بخ ة ومختوم ى أن تكون مرقم ل

ده                               ولى مجلس اإلدارة تحدي ا يت سجالت المشار إليه ات ال ًدا للمسئول عن صحة بيان ة تحدي وما لم يتضمن النظام األساسي للجمعي
 .بقرار يصدره ، فإن لم يصدر هذا القرار آان رئيس مجلس اإلدارة هو المسئول عنها

 .ت أو دفاتر أخرى طبًقا الحتياجات نشاطهاويجوز للجمعية أن تمسك سجال
 )٦٢(مادة 

على العضو طالب االطالع على سجالت الجمعية التقدم بطلب آتابي لمجلس إدارتها محدًدا السجالت المطلوب االطالع                 
 .عليها والغرض من ذلك ، وعلى رئيس مجلس اإلدارة اتخاذ الالزم لتلبية طلبه

 .السجالت ألآثر من أربع وعشرين ساعة ما لم يكن هناك عذر قهري يبرر التأخيروال يجوز تأخير اطالع العضو على 
 )٦٣(مادة 

ا بغرض االطالع     يصدر وزير الشئون االجتماعية قراًرا بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو              فروعه
 .على سجالتها

د من      وال يجوز للجمعية أن تسمح أليٍّ من الموظفين المشار إليهم           د التأآ ى سجالتها إّال بع بدخول مقارها أو االطالع عل
 :الشروط اآلتيةتوافر 

ى     -١ دف االطالع عل ا به ات وفروعه ار الجمعي دخول مق ه ب سمح ل ه ت ة عمل ن جه ة خاصة صادرة م ل الموظف بطاق  أن يحم
 .سجالتها

 .رض من المهمة ومدتها أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضًحا به اسم الجمعية أو الفرع والغ-٢
 . أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد االطالع على السجالت-٣

ة فحص                       ذه الجه ى ه ه من مالحظات ، وعل ويلتزم الموظف بتقديم تقرير إلى جهة عمله عن مهمته متضمًنا ما تراءى ل
 .المالحظات وإخطار الجمعية بنتيجة الفحص

 )٦٤(مادة 
ا بغرض                 يصدر ة أو فروعه ر الجمعي  رئيس مجلس إدارة االتحاد المختص قراًرا بتحديد ممثليه الذين يحق لهم دخول مق

 .االطالع على سجالتها
 .وتطبق في شأن ممثل االتحاد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة

 )٦٥(مادة 
ر           على مجلس اإلدارة إرسال صورة من الميزانية السنوية والحسابات ا          ة وتقري ة المنتهي سنة المالي ة عن ال لختامية للجمعي

ى آل عضو من  دة إل ة الجدي سنة المالي ة ال ر مراقب الحسابات إن وجد وصورة من مشروع ميزاني شاط مجلس اإلدارة وتقري ن
 .أيام على األقلأعضاء الجمعية العمومية على عنوانه المثبت في سجالت الجمعية ، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية 
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ويجوز االآتفاء بعرض ما تقدم في مقر الجمعية على لوحة إعالنات خاصة معدة لذلك في مكان بارز وظاهر ومطروق                    
ى                             ستمر إل ل وي ى األق ام عل ة أي ة بثماني بما يمكن جميع األعضاء من االطالع عليه ويكون هذا العرض قبل انعقاد الجمعية العمومي

  .ه األوراقحين تمام التصديق على هذ
  
 الباب الرابع

 أجهزة الجمعية
 الفصل األول

  الجمعية العمومية
 

 )٦٦(مادة 
وف       م ي ذي ل ل ال ضو العام وز للع ة ، ويج ة العمومي رارات الجمعي ى ق صويت عل املين الت ضاء الع ر األع وز لغي ال يج

ى     ا إل اء به وم بالوف ة أن يق ام األساسي للجمعي ا للنظ ه وفًق ه المفروضة علي ان   بالتزامات ي المك ة ف ة العمومي اد الجمعي دء انعق ل ب  قب
 .وبالطريقة المبينين في الدعوة لحضور الجمعية العمومية

ا                          ى قراراته ا والتصويت عل ه في حضور اجتماعه ويجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه آتابة عضًوا آخر يمثل
 . أن ينوب العضو عن أآثر من عضو واحدوفًقا للقواعد التي يقررها النظام األساسي للجمعية ، وال يجوز

 )٦٧(مادة 
 :يختص بالدعوة لعقد الجمعية العمومية آل من

 . مجلس إدارة الجمعية ويكون ذلك بقرار يصدر في انعقاد صحيح باألغلبية العادية-أ
 .من عدد األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية%) ٢٥( من يفوضه -ب
الج الوضع الناشئ عن           المفوض المعين بقرار   -ج  من وزير الشئون االجتماعية في حالة خلو النظام األساسي للجمعية من حكم يع

 .عدم آفاية عدد أعضاء مجلس اإلدارة النعقاده انعقاًدا صحيًحا
 . الجهة اإلدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك-د

 )٦٨(مادة 
ة بخطاب مسجل مصحوبً   ة العمومي دعوة لحضور الجمعي تم ال ه الثابت  ت ى عنوان ى العضو عل م الوصول يوجه إل ا بعل

 .بسجالت الجمعية يبين فيه مكان وموعد االجتماع ، وجدول األعمال ، وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوًما على األقل
 .ويجوز تسليم العضو الدعوة شخصًيا مقابل توقيعه باالستالم

ذي تكون                 ويجب إرسال نسخة من األوراق المطروحة على         اد ال ة المختصة واالتح ة اإلداري ى الجه ة إل الجمعية العمومي
 .الجمعية منضمة إليه قبل موعد االنعقاد بخمسة عشر يوًما على األقل

 .ويجوز لالتحاد أن يندب من يحضر االجتماع عنه
 )٦٩(مادة 

م      يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيًحا بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها العامل       إن ل م حق التصويت ، ف ين الذين له
دة المحددة في النظام األساسي                         د خالل الم يتكامل العدد في موعد االنعقاد المحدد في الدعوة يؤجل االجتماع إلى جلسة أخرى تعق

ة م                   ة العمومي اع الجمعي دعوة الجتم ا ، ويجب أن تتضمن ال د عن خمسة عشر يوًم ل عن ساعة وال تزي دة للجمعية ، بحيث ال تق
 .التأجيل لالجتماع الثاني في حالة عدم تكامل نصاب االجتماع األول

ويكون االجتماع الثاني صحيًحا إذا حضره بأنفسهم عدد ال يقل عن عشرة في المائة من مجموع األعضاء العاملين الذين                   
ضاء الحاضرين بأنفسهم عن خمسة      لهم حق التصويت أو عشرين عضًوا أيهما أقل ، وال يجوز في الحالة األولى أن يقل عدد األع                 

 .أعضاء
 )٧٠(مادة 

ان آخر في نفس                             ا في مك دعوة انعقاده رر صاحب ال م يق ا ل تنعقد الجمعية العمومية في مقر المرآز الرئيسي للجمعية م
 .المحافظة وبشرط تحديد المكان تفصيًال في الدعوة لالجتماع

 )٧١(مادة 
ئل الواردة في جدول األعمال بناًء على طلب من أعضائها، وفي هذه الحالة           يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسا      

ة                           ى إدراجه باألغلبي ة عل إذا تمت الموافق ال ، ف يعرض رئيس الجمعية العمومية االقتراح للتصويت في شأن إضافته لجدول األعم
صويت ،     ق الت م ح ذين له املين وال ة الع ة العمومي ضاء الجمعي دد أع وع ع ة لمجم ال وطرحت  المطلق دول األعم ى ج أضيفت إل

 .للمناقشة
 )٧٢(مادة 

اد المختص                         ة المختصة واالتح ة اإلداري إبالغ الجه يلتزم رئيس مجلس إدارة الجمعية أو المفوض على حسب األحوال ب
 .بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خالل ثالثين يوًما من تاريخ انعقاده

 )٧٣(مادة 
مومية لالنعقاد العادي آلما اقتضى ذلك حسن سير العمل في الجمعية ، وفي جميع األحوال يجب    يجوز دعوة الجمعية الع   

 :وذلك للنظر فيما يأتيدعوتها لالنعقاد مرة آل سنة على األقل خالل األربعة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للجمعية ، 
 .لمنتهية اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية ا-١
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 . تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المنتهية-٢
 . تقرير مراقب الحسابات-٣
 . انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بدًال من الذين زالت أو انتهت عضويتهم ، إذا آان هناك محًال لذلك-٤
 . تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه-٥
 .ال ما يرى مجلس اإلدارة إدراجه في جدول األعم-٦

 .وتصدر قرارات الجمعية العمومية باألغلبية المطلقة لعدد األعضاء الحاضرين
 )٧٤(مادة 

 :تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يلي
 . تعديل النظام األساسي للجمعية-١
 . حل الجمعية أو إدماجها في أو مع غيرها-٢
 . عزل آل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة-٣
 .ب النظام األساسي للجمعية عرضه على الجمعية العمومية غير العادية ما يوج-٤

م حق التصويت                    وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية باألغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين الذين له
 .ما لم ينص النظام األساسي على أغلبية أآبر

 )٧٥(مادة 
 يجوز لعضو الجمعية العمومية االشتراك في التصويت إذا آانت له مصلحة شخصية          فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية ال     

 .في القرار المعروض
ر مباشرة للعضو                      ة مباشرة أو غي ة مادي وتعد المصلحة شخصية إذا آان يترتب على اتخاذ القرار أو رفضه تحقيق منفع

 .أو لزوجه أو أوالده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة
 
 عالباب الراب

 أجهزة الجمعية
 الفصل الثاني
 مجلس اإلدارة

 
 )٧٦(مادة 

ل عن خمسة وال                              ا ال يق دًدا فردًي ى أن يكون ع يجب أن يتضمن النظام األساسي للجمعية عدد أعضاء مجلس اإلدارة عل
 .يزيد على خمسة عشر

ر  ضمن ق ة المؤسسين ، ويجب أن يت ين بواسطة جماع ق التعي ار أول مجلس إدارة بطري تم اختي ين مجلس وي ارهم بتعي
 .اإلدارة تحديًدا لمدته بما ال يجاوز ثالث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية

 .ويلتزم مجلس اإلدارة األول بدعوة الجمعية العمومية لالنعقاد النتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته
 )٧٧(مادة 

ول مجلس إدارة يجرى اختياره بطريق االنتخاب بست     تختص الجمعية العمومية بانتخاب مجلس اإلدارة ، وتحدد دورة أ         
 .سنوات

ع أعضائه ،                       ى جمي ه إلجراء القرعة عل دء دورت ويلتزم مجلس اإلدارة المنتخب بعقد اجتماع قبل انتهاء مدة سنتين من ب
 .وتنتهي عضوية ثلث األعضاء الذين تصيبهم القرعة اعتباًرا من تاريخ إجراء انتخابات التجديد

دعو مجلس اب   وي يح النتخ اب الترش ل ب اريخ قف ن ت ا م تين يوًم صاه س د أق ي موع اد ف ة لالنعق ة العمومي  اإلدارة الجمعي
 .أعضاء جدد بدًال ممن انتهت عضويتهم ، وال يخل ذلك بحق من انتهت عضويته في الترشيح لهذه االنتخابات

 .وتتجدد اإلجراءات السابقة عند انتهاء السنتين التاليتين
ولى انتخاب مجلس                          وباستكمال مج  ة تت ة عمومي دعوة لجمعي وم بال ه يق ي شكلت دورت سنوات الت لس اإلدارة لمدة الست ال

 .إدارة جديد بالكامل
 .وتتبع اإلجراءات السابقة في شأن جميع مجالس اإلدارة التي يتم اختيارها بطريق االنتخاب

 )٧٨(مادة 
ى           إذا خال مكان عضو مجلس اإلدارة باالستقالة أو الوفاة أ          ى أعل ه من حصل عل و زوال العضوية ألي سبب ، يحل محل

 .األصوات من المرشحين في آخر انتخابات صحيحة الستكمال باقي مدة عضوية من خال مكانه
ه في                     وإذا آان مجلس اإلدارة قد تم اختياره بطريق التزآية وخال مكان أحد أعضائه تتخذ إجراءات انتخاب من يحل محل

 .ية العموميةأول اجتماع تال للجمع
 .وذلك آله ما لم يرد بالئحة النظام األساسي ما يخالف ذلك

 )٧٩(مادة 
إذا آانت الجمعية تضم أعضاء من غير المصريين جاز ألي منهم الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ، وإذا أسفرت نتيجة                     

املين ،           االنتخابات عن نجاح عدد من المصريين يقل في نسبته عن نسبة األعضاء المصريين ال                ى مجموع األعضاء الع املين إل ع
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م من                          ين من األجانب ث ُيَصّعد الحاصل على أآبر عدد من األصوات من المرشحين المصريين فالذي يليه ليحل محل آخر المنتخب
 .يعلوه حتى يصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة من المصريين مماثًال لنسبتهم إلى مجموع األعضاء المشترآين في الجمعية

 .سب الكسور في تحديد هذه النسبة لصالح األعضاء المصريينوتح
 )٨٠(مادة 

يجب أن يحدد النظام األساسي للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ، وفي جميع األحوال يشترط فيمن يرشح  
 .لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون متمتًعا بحقوقه المدنية
ة توجه                 وعلى مجلس اإلدارة فتح باب الترشيح لعض       ك بموجب دعوة آتابي ام ، وذل وية المجلس لمدة ال تقل عن سبعة أي

ر                   لجميع األعضاء العاملين بالجمعية قبل فتح موعد باب الترشيح بثالثة أيام على األقل ، واإلعالن عن ذلك في مكان ظاهر في مق
ل الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة إال من          الجمعية ، وذلك آله ما لم يرد في النظام األساسي وسيلة أخرى أو مدد أطول ، و                 ال يقب

 .أعضاء الجمعية الذين أوفو بالتزاماتهم
 )٨١(مادة 

ة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في                       يلتزم مجلس اإلدارة ، في اليوم التالي لقفل باب الترشيح ، بعرض قائم
ة               ة اإلداري ة ، وإخطار الجه ر الجمعي ل موعد                 مكان بارز وظاهر ومطروق بمق ة ، وقب ام التالي ة أي ة خالل الثالث  المختصة بالقائم

 .إجراء االنتخابات بستين يوًما على األقل
ة      أن وللجه ل ذي ش وز لك س اإلدارة ، يج ضوية مجل حين لع ن المرش ي أي م يح ف روط الترش وافر ش دم ت ة ع ي حال وف

ا بحسب األحوال ، إخطار       اإلدارية المختصة خالل سبعة أيام من عرض قائمة المرشحين أو إخطار ال           ة المختصة به جهة اإلداري
ي بطلب                          ة بإخطار المرشح المعن زم الجمعي ه ، وتلت وفرة في ر المت تبعاده وشروط الترشيح غي وب اس الجمعية باسم المرشح المطل

ان            ة ، آ اريخ إخطار الجمعي ام من ت ة   االستبعاد ومصدره وأسبابه ، فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خالل سبعة أي ة اإلداري  للجه
ا في                  ة نظر المنازعات المنصوص عليه ى لجن ادة  المختصة ولذي الشأن عرض األمر عل ام      )٧(الم سبعة أي انون خالل ال  من الق
تبعاد خالل                    اريخ عرض              التالية النقضاء الميعاد األخير ، وتلتزم هذه اللجنة بالفصل في طلب االس ر من ت ى األآث ام عل عشرة أي

 .األمر عليها
ة أو                         رار اللجن ة لصدور ق ام التالي سبعة أي وللجهة اإلدارية ولذي الشأن رفع الدعوى إلى محكمة القضاء اإلداري خالل ال

 .انقضاء المدة المحددة إلصداره
 )٨٢(مادة 

ذه       يلتزم عضو مجلس اإلدارة باإلفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن ت            تحقق له نتيجة قرار يتخذه المجلس ، وفي ه
 .الحالة يمتنع عليه حضور الجلسة أثناء مناقشة الموضوع محل القرار وآذلك التصويت عليه

ر مباشرة للعضو                ة مباشرة أو غي ة مادي وتعد المصلحة شخصية إذا آان اتخاذ القرار أو رفضه يترتب عليه تحقيق منفع
 . حتى الدرجة الرابعةأو لزوجه أو أوالده أو أقاربه

 )٨٣(مادة 
ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة والعمل بالجمعية بأجر ، ويجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من أعضائه أو من             

 .غيرهم مديًرا للجمعية على أن يحدد قرار التعيين أعمال اإلدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه
 )٨٤(مادة 

ة                    مع عدم اإلخالل     ة إلدارة شئون الجمعي سلطات الالزم ع ال بأحكام النظام األساسي للجمعية ، يكون لمجلس اإلدارة جمي
 :وبصفة خاصةوتحقيق أغراضها ، 

 . انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين الصندوق واألمين العام للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات آل منهم-١
 . على الجمعية العمومية العادية إعداد اللوائح الداخلية لعرضها-٢
 . تكوين اللجان التي يرى أنها الزمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات آل منها-٣
 . تعيين العاملين الالزمين للعمل بالجمعية-٤
 . إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية واإلنتاجية الالزمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها-٥
ك من                          إقامة المع  -٦ ر ذل ا ، وغي ات الرياضية وحمالت جمع التبرعات المصرح به ارض والحفالت واألسواق الخيرية والمباري

 .األنشطة الالزمة لدعم موارد الجمعية المالية
 . إقرار العقود واالتفاقات التي تبرمها الجمعية-٧
 .دية تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعا-٨
شاط                    -٩  إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمًنا بياًنا عن ن

 .الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام التالي
 .ا دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد وتنفيذ قراراته-١٠
 . مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من مالحظات وعرضها على الجمعية العمومية-١١
انون          -١٢  مناقشة مالحظات الجهة اإلدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تالفيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع الق

 .جمعيةأو الئحته التنفيذية أو النظام األساسي لل
 . إفادة الجهة اإلدارية بالقرارات التي تصدر منه أو من الجمعية العمومية وذلك خالل المواعيد المقررة-١٣

 )٨٥(مادة 
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ة             ة تنفيذي ة يكون لمجلس اإلدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته لجن مع عدم اإلخالل بأحكام النظام األساسي للجمعي
صندوق         ين ال د عدد               تشكل من الرئيس أو نائبه وأم ة ، بحيث ال  يزي ين أعضاء الجمعي اره المجلس من ب ام ومن يخت ين الع  واألم
 .أعضاء اللجنة التنفيذية على خمسة أعضاء

 )٨٦(مادة 
ون        صاصها ، ويك اق اخت ي نط ة ف ل بالجمعي ة العم تعراض حال هر الس ل ش ل آ ى األق رة عل ة م ة التنفيذي ع اللجن تجتم

ء على األقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق ، وتدون قرارات اجتماعها صحيًحا متى حضره ثالثة أعضا
 .اللجنة في سجل خاص ، وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة للتصديق عليها في أول اجتماع تاٍل له

 )٨٧(مادة 
ذا الوضع ،            إذا أصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة ال يكفي النعقاده صحيًحا وآان النظام األساسي             الج ه م يع  خاٍل من حك

ك  جاز لوزير الشئون االجتماعية أن يعين من بين األعضاء الباقين أو من غيرهم مفوًضا تكون له اختصاصات مجلس اإلدارة         وذل
 :بالشروط اآلتية

 . أن تكون هناك ضرورة التخاذ هذا اإلجراء-١
 .ة أن يؤخذ رأي االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلي-٢
 . أن يصدر قرار تعيين المفوض مسبًبا-٣

 )٨٨(مادة 
 :يلتزم المفوض فور تعيينه بالقيام بالمهام اآلتية

 . مراجعة سجل العضوية لتحديد من لهم حق حضور الجمعية العمومية-١
ذه   )٣٤ ،   ٣٣(المادتين   اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفًقا ألحكام             -٢  من القانون وألحكام ه

 .الالئحة
 . تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية النتخاب مجلس اإلدارة-٣

 .آما يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خالل ستين يوًما من تاريخ تعيينه النتخاب مجلس إدارة جديد
 )٨٩(مادة 

اد                      إذ دعوة لالنعق ة م ة العمومي سابقة اعتبرت الجمعي ا لم يقم المفوض بدعوة الجمعية العمومية لالنعقاد وفًقا لحكم المادة ال
ة ، وفي               سي للجمعي بقوة القانون في تمام الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تاٍل لمضي الستين يوًما ، وذلك في مقر المرآز الرئي

 .الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أآبر األعضاء الحاضرين سًنا على حسب األحوالهذه الحالة يتولى رئاسة 
 )٩٠(مادة 

يلتزم المفوض بتسليم مجلس إدارة الجمعية المنتخب جميع المستندات واألوراق واألموال والموجودات الخاصة بالجمعية         
 .والتي تسلمها استناًدا لقرار تعيينه

 الباب الخامس
 حل الجمعيات

 
 )٩١(مادة 

ة                     ك باألغلبي ا األساسي ، وذل يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفًقا للقواعد المقررة في نظامه
 .المقررة إلصدار قراراتها على أن ال تقل عن األغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية

 :ويجب أن يتضمن قرار الحل ما يلي
 .ٍف أو أآثر للقيام بأعمال التصفية تعيين مص-١
 . تحديد مدة التصفية-٢
 . تحديد أتعاب المصفي أو المصفين-٣

ويجب إبالغ الجهة اإلدارية المختصة واالتحاد المختص بالقرار خالل أسبوع من تاريخ صدوره ، وإبالغها بصورة من     
 .همحضر اجتماع الجمعية العمومية خالل ثالثين يوًما من تاريخ انعقاد

 )٩٢(مادة 
سماع                   ة ل ام ودعوة الجمعي ا  يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون االجتماعية بعد أخذ رأي االتحاد الع أقواله

 :في األحوال اآلتية
 . التصرف في أموال الجمعية وتخصيصها في غير األغراض التي أنشئت من أجلها-١
ة من               الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أم          -٢ رة الثاني م الفق ة لحك ة بالمخالف ة خارجي ى جه ادة  وال إل  من  )١٧(الم

 . من هذه الالئحة)٥٨(والمادة القانون 
 . أو اآلداب ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام-٣
م                      -٤ ة لحك ة بالمخالف  االنضمام أو االشتراك أو االنتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربي

 . من هذه الالئحة)٥٥(والمادة  من القانون )١٦(المادة 
 . من القانون)١١(المادة  ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من األنشطة المحظورة في -٥
 . من هذه الالئحة)٥٧(والمادة  من القانون )١٧(المادة  القيام بجمع التبرعات بالمخالفة لنص الفقرة األولى من -٦

 .ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصٍف أو أآثر لمدة وبمقابل يتم تحديده
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شاط    ولوزير الشئون االجتماعية أن يصدر قراًرا مسبًبا بعزل        اء الن  مجلس إدارة الجمعية ، أو يوقف نشاط الجمعية أو إلغ
  :وفي الحالتين اآلتيتينالمخالف ، أو إزالة سبب المخالفة بدًال من حل الجمعية في األحوال المشار إليها في الفقرة األولى 

دعوة ال                 -١ ى ال اء عل ا بن ة من              عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقاده رة الثاني م الفق ًذا لحك ا تنفي ادة  نعقاده الم
 . من القانون)٤٠(
 . عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفًقا ألحكام القانون وأحكام هذه الالئحة-٢

 )٩٣(مادة 
يس            تكون دعوة الجمعية لسماع أقوالها بموجب خطاب مسج        ل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسي للجمعية باسم رئ
 .مجلس إدارتها لدعوته أو من يفوضه لالجتماع مع الجهة اإلدارية

ي عن                ة ، ويغن وال الجمعي سماع أق ان المحدد ل ة والموعد والمك ة اإلداري ويجب أن يبين بخطاب الدعوة مالحظات الجه
 .هاسماع أقوال الجمعية تقديم مذآرة بأقوال

ة بصحة           رار من الجمعي ة إق ويذآر في خطاب الدعوة أن عدم حضور ممثل الجمعية في الزمان والمكان المحددين بمثاب
 .ما ورد بالخطاب من مالحظات الجهة اإلدارية

 )٩٤(مادة 
شاطها                         ا أو بوقف ن ة أو بعزل مجلس إدارته صادر بحل الجمعي  ،  يؤشر بسجل قيد الجمعيات بتاريخ ومضمون القرار ال

 .آما يؤشر بالحكم الصادر من القضاء في هذا الخصوص
 )٩٥(مادة 

د   ضاء اإلداري ، ودون التقي ة الق ام محكم ة أم شئون االجتماعي ر ال صدره وزي ذي ي رار ال ى الق لكل ذي شأن الطعن عل
 .من القانون) ٧(بأحكام المادة 

 . في شأنها القرارويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أٍي من أعضاء الجمعية التي صدر
 )٩٦(مادة 

ا ،          )٩٢ ،   ٩١(المادتين  في األحوال المنصوص عليها في       صفية دون تمامه  من هذه الالئحة إذا انقضت المدة المحددة للت
ات والمؤسسات           يجوز بناء على طلب المصفي أو الجهة اإلدارية المختصة مدها لمدة واحد            ام للجمعي ة أخرى بقرار من االتحاد الع

 .األهلية ، فإذا لم تتم التصفية خاللها تولت الجهة اإلدارية المختصة إتمام التصفية
 )٩٧(مادة 

 (31/7/2007  بتاريخ٤٢٥بعد التعديل بقرار وزير التضامن رقم )
ا     ) ٤٢ ، ٤١(المادتين  متى صدر قرار بحل الجمعية وفًقا ألحكام         ا وموظفيه ى إدارته من القانون وجب على القائمين عل

ا                    المبادرة بتسليم أموالها السائلة والمنقولة والعقارية وجميع المستندات والسجالت واألوراق الخاصة بها إلى المصفي بمجرد طلبه
ا إّال       ، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع      ا أو حقوقه ئونها أو أمواله  لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأٍن من ش

 .بموجب أمر آتابي من المصفي
ا لنص          ادتين   وتحدد مدة أعمال التصفية تطبيًق انون        )٤٢ ،   ٤١(الم سنة    ٨٤من الق ة أشهر،        المش  ٢٠٠٢ ل ا بثالث ار إليه

ال                                   ام أعم دة سواء بتم ذه الم اء ه ور انته رهم ف ع تقري سادة المصفين رف ى ال رة واحدة، وعل ة لم ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثل
 .التصفية أو عدم إتمامها مع ذآر األسباب المؤدية لذلك
دة أ   وتتخذ اإلجراءات التأديبية والجنائية حيال اء م ا دامت األسباب       المصفين في حالة انته ا م صفية دون إتمامه ال الت عم

 .إليهم ترجع
 )٩٨(مادة 

ا     )٤(المادة  بمراعاة حكم    ا وفًق ع ناتجه ررة في النظام      من القانون ، على المصفي بمجرد تمام التصفية توزي ام المق لألحك
ة   ص ينظم ذلك أو استحال تطبيق ما ورد بهاألساسي للجمعية ، فإن خال من ن   ، يقوم المصفي بتسليم ناتج التصفية إلى صندوق إعان

 .الجمعيات والمؤسسات األهلية ، وإخطار االتحاد المختص والجهة اإلدارية المختصة بذلك
 )٩٩(مادة 

ة      ة االبتدائي ام المحكم ة       ترفع الدعاوى المتعلقة بأعمال التصفية من المصفي أو عليه أم ر الجمعي ا مق ع في دائرته ي يق  الت
 .دون غيرها

 )١٠٠(مادة 
ين           ة ، تع ة اإلداري ل الجه ا من قب إذا تبين للمصفي أن ضمن أموال الجمعية التي تم حلها منحة أجنبية رخص للجمعية به

 .ويخطر الجهة المانحة بذلك. عليه اتباع ما ورد باالتفاقية أو المنحة من شروط في شأن أيلولة األموال
ات                        ة الجمعي وفي حالة عدم وجود اتفاقية مع الجهة المانحة أو خلوها من نص ينظم ذلك ، آلت األموال إلى صندوق إعان

 .والمؤسسات األهلية أو أحد فروعه
 )١٠١(مادة 

ا             من هذه الالئحة يحظر      )٩٧(المادة  مع عدم اإلخالل بحكم      ى إدارته ائم عل ة وأي شخص ق ة المنحل على أعضاء الجمعي
 .مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها

  .آما يحظر على آل شخص االشتراك في نشاط الجمعية التي تم حلها
 الباب السادس

 الجمعيات ذات النفع العام
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 )١٠٢(مادة 

 .ا لم يرد بشأنه نص خاص في هذا البابتسري أحكام هذه الالئحة على الجمعيات ذات النفع العام وذلك فيم
 )١٠٣(مادة 

ة                ام          -يجوز بقرار من وزير الشئون االجتماعية بناًء على التفويض الصادر من رئيس الجمهوري ع الع   إضفاء صفة النف
ه الجم               دم ب ى طلب تتق اء عل ك بن سها ، وذل د تأسي سها أو بع د تأسي ى   على الجمعيات التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عن ة إل عي

 .الجهة اإلدارية المختصة موضًحا به مبررات هذا الطلب وما تحققه الجمعية أو تهدف إلى تحقيقه من نفع عام
اذ إجراءات                                 ام ، واتخ ع ع ه من نف ا يحقق ة وم شاط الجمعي ه ون ة المختصة بدراسة الطلب ومبررات ة اإلداري وتقوم الجه

 .الدراسةاستصدار القرار المشار إليه في ضوء ما تسفر عنه 
صة أو      ة المخت ة اإلداري ب الجه ى طل اء عل ة بن ى الجمعي ام عل ع الع فة النف فاء ص وز إض ات   ويج ام للجمعي اد الع االتح

 .والمؤسسات األهلية بشرط موافقة الجمعية في الحالتين
ر    ن وزي رار م صفة إّال بق ذه ال اء ه ال يجوز إلغ ة ف ى الجمعي ام عل ع الع رار بإضفاء صفة النف ى صدر الق شئون ومت  ال

 .االجتماعية بناًء على التفويض المشار إليه
 )١٠٤(مادة 

 :يجوز للجمعيات ذات النفع العام االندماج في بعضها وفًقا لإلجراءات اآلتية
 . موافقة الجمعية العمومية غير العادية لتلك الجمعيات على اندماجها-١
ة        التقدم بطلب للجهة اإلدارية المختصة موضًحا به مبررات ا         -٢ الندماج وسند إضفاء صفة النفع العام على آل من الجمعيات طالب

 .االندماج
دماج          ى االن ا عل ل موافقته ة قب سات األهلي ات والمؤس ام للجمعي اد الع ذ رأي االتح صة أخ ة المخت ة اإلداري ى الجه وعل

 .والتأشير به في سجالت القيد
 )١٠٥(مادة 

 :العام االندماج في الجمعيات ذات النفع العام وفًقا لإلجراءات اآلتية يجوز للجمعيات التي لم ُتضَف عليها صفة النفع 
 . موافقة الجمعيات العمومية غير العادية لكل من الجمعية طالبة االندماج والجمعية ذات النفع العام-١
دماج         -٢ رار من      إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بقرارات الجمعيات العمومية غير العادية بالموافقة على االن  ، وطلب استصدار ق

 .  باالندماج موضًحا به مبررات الطلب-وزير الشئون االجتماعية بناًء على التفويض الصادر من رئيس الجمهورية 
ى  ة ، وعل ات والمؤسسات األهلي ام للجمعي اد الع صة دراسة الطلب واستطالع رأي االتح ة المخت ة اإلداري ولى الجه وتت

د ،       ضوء ذلك تتخذ إجراءات استصد  دماج ، والتأشير بمضمونه في سجالت القي ك     (ار قرار باالن دماج إال بصدور ذل تم االن وال ي
 )القرار

 )١٠٦(مادة 
ة     سات التابع دى المؤس رامج أو إدارة إح شروعات أو الب شطة أو الم ناد بعض األن ة إس شئون االجتماعي وزير ال وز ل يج

 .للوزارة للجمعيات ذات النفع العام
وزار  وز لل ا يج شئون     آم ر ال ن وزي ب م رى أن تطل ات األخ زة والهيئ ن األجه ا م ة وغيره دات اإلدارة المحلي ات ووح

ات ذات                       ى أي من الجمعي ا أو إدارة إحدى مؤسساتها إل شطتها أو برامجه ناد بعض مشروعاتها أو أن ى إس االجتماعية الموافقة عل
 :على ما يأتيالنفع العام على أن يشتمل الطلب 

 .ونات وأهداف وأغراض المؤسسة أو المشروع أو البرنامج المراد إسناده للجمعية ذات النفع العام وصف تفصيلي لمك-١
 . مبررات اختيار الجمعية المطلوب اإلسناد إليها-٢

 )١٠٧(مادة 
ة          ة الجمعي ى موافق صل عل سابقة أن تح ادة ال ي الم ا ف شار إليه وال الم ي األح ة ف شئون االجتماعي ى وزارة ال ب عل يج

 . إسناد األعمال إليها قبل اإلسنادالمطلوب
 .وفي جميع األحوال يصدر قرار اإلسناد من وزير الشئون االجتماعية

 )١٠٨(مادة 
ة أو ألي                 شئون االجتماعي وزارة ال ة ل ا سواء التابع سندة إليه للجهة اإلدارية حق مراقبة الجمعيات في تنفيذها لألعمال الم

 .جهة أخرى
 من هذه الالئحة يصدر وزير الشئون االجتماعية قراًرا بتعيين وتحديد المفتشين الذين يحق       )٦٣(المادة  ومع مراعاة حكم    

وائح والنظام                               وانين والل اة الق ا والتحقق من مراع سندة إليه ك المشروعات الم لهم فحص أعمال الجمعية ذات النفع العام بما في ذل
 .ساسي للجمعيةاأل

 )١٠٩(مادة 
ا ألغراضها أو لممارسة                            ى تحقيقه ؤثر عل ا ي ة بم يجوز لوزير الشئون االجتماعية عند وقوع أخطاء جسيمة من الجمعي

 :اإلجراءات اآلتيةأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات أن يتخذ أحد 
 .ا إلى حين إزالة المخالفة وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقًت-أ
 . سحب المشروع المسند إلى الجمعية أًيا آانت الجهة صاحبة المشروع-ب
 . عزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض بعد أخذ رأي االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية-ج
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 )١١٠(مادة 
ه                   )ج(للبند  على المفوض المعين طبًقا      اريخ تعيين ر من ت ى األآث ة أشهر عل اد خالل ثالث ة لالنعق ة العمومي  دعوة الجمعي

 .النتخاب مجلس إدارة جديد
امتهم ،             ى األعضاء في محال إق وتكون دعوة الجمعية العمومية بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يوجه إل

 .مًنا أسباب االنعقاد ، ويجب إرسال الدعوة قبل االنعقاد بخمسة عشر يوًما على األقلعلى أن يكون موقًعا من المفوض ومتض
ساعة                        انون في ال م الق اع بحك دعوة لالجتم ا اعتبرت م فإذا لم تتم دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد خالل المدة المشار إليه

ر األعضاء       الثانية مساء أول يوم جمعة تاٍل لمضي الثالثة أشهر وذلك بمقر المرآ            ز الرئيسي للجمعية ، على أن يتولى رئاستها أآب
 .سًنا

 الباب السابع
 دور اإليواء

 
 )١١١(مادة 

ة من ال               ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ من القانون رقم     )٥٤(المادة  تعتبر دارًًا لإليواء في حكم       ة لفئ ة الكامل د لإلقام ان يع ات   آل مك فئ
ة أو             ة أو التعليمي ة           المحتاجة للرعاية االجتماعية أو الصحية أو التأهيلي دور رعاي ة ، آ ك في مراحل العمر المختلف ة ، وذل التربوي

ة  ات ودور النقاه ربين والمغترب سنين ودور المغت ة أسرهم واألحداث والمعرضين لالنحراف والم ال المحرومين من رعاي األطف
 .لعاجزين والمعوقين وضعاف العقول وغيرهمللمرضى بأمراض مزمنة وا

 )١١٢(مادة 
رخيص                          ة المختصة للت ة اإلداري دم بطلب للجه واء أن تتق يجب على أي جمعية أو مؤسسة أهلية تنشئ أو يتبعها دور لإلي

  :البيانات والمستندات اآلتية المرفق بهذه الالئحة متضمًنا "١٨ "للنموذج رقملها بمباشرة النشاط وفًقا 
 . نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها واألعمار التي تخدمها ونطاق عملها-١
ا إذا          -٢ ان م ه ، وبي شيدة علي  وصف تفصيلي للمبنى وتحديد لألماآن المخصصة للخدمات المختلفة ومساحة المكان والمباني الم

 .مؤّجًرا أو مملوًآا وسند ذلكآان 
 . شهادة من الجهة المختصة بشئون اإلسكان والمرافق تفيد صالحية المكان ومرافقه وسالمتها-٣
 . شهادة صالحية المكان من الناحية الصحية ، وشهادة باستيفاء شروط األمن الصناعي-٤
 . الالئحة الداخلية-٥

 .لب خالل ثالثين يوًما من تاريخ تقديم الطلب مستوفًياوتقوم الجهة اإلدارية المختصة بالبت في الط
 .وتمسك الجهة اإلدارية المختصة سجًال موحًدا لقيد المؤسسات والجمعيات المرخص لها باإليواء

 )١١٣(مادة 
ى المؤسسة أو                       رخيص ، وعل تيفاء شروط الت د من اس واء والتأآ ال دور اإلي ة المختصة بفحص أعم ة اإلداري تقوم الجه

ية التابع لها الدار أن تضع الترخيص الصادر لها باإليواء في مكان ظاهر بالدار ، وتخطر الجهة اإلدارية المختصة واالتحاد  الجمع
 .المختص بتقرير عن نشاطها آل ستة أشهر

 )١١٤(مادة 
ة إلغاء الترخيص إذا أخلت الجمعية أو المؤسسة التي يتبعها دار اإليواء لشروط الترخيص ، جاز للجهة اإلدارية المختص             

 .بعد إنذارها بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء المدة التي تحددها لها دون إزالتها
 الباب الثامن

 المؤسسات األهلية
 

 )١١٥(مادة 
 .تسري أحكام هذه الالئحة على المؤسسات األهلية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب

 )١١٦(مادة 
ادي ، ويجب أن يكون                             تنشأ المؤسسة األهلية ب    ربح الم ر ال ق غرض غي ة لتحقي ر معين ة أو غي دة معين ال لم تخصيص م

 .المال المخصص آافًيا ومناسًبا لتحقيق أغراض المؤسسة األهلية
 .ويجوز أن يكون المال عقاًرا أو منقوًال

 :ويرد التخصيص في العقار على
 . الملكية التامة للعقار بجميع خصائصها-أ
 .حق الملكية من استعمال أو استغالل أو حق التصرف في الرقبة أحد خصائص -ب
 . حقوق المنتفع بالعقار أًيا آان السند القانوني لذلك آالهبة أو الوصية أو غيرها-ج
ة                 -د دة اإلجارة القانوني د عن م   حقوق المستأجر على العقار في حدود ما هو مقرر قانوًنا في أحكام عقد اإليجار ، وذلك بما ال يزي

 .أو االتفاقية بحسب األحوال
 :ويرد التخصيص في المنقول على

 . النقود بما في ذلك عوائد استثمار أو استغالل العقارات أو المنقوالت-أ
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داع وأذون              -ب تثمار واإلي ة وشهادات االس صفة عام ة ب ة أو التجاري سندات واألسهم والحصص واألوراق المالي ة آال  القيم المنقول
 .أجنبية  ، أو عائد أي من هذه القيم سواء أآانت مصرية أوالخزانة وسنداتها

ا ،                     -ج شات والمراآب بمختلف أنواعه سفن واللن اث وال  المنقوالت بمختلف أنواعها آالمجوهرات والكتب واآلالت واألدوات واألث
 .والطائرات والسيارات والمرآبات وغيرها

 )١١٧(مادة 
ع أو                    يجوز أن ينص النظام األساسي للمؤسسة األه       ى حصيلة ري ى أن يكون التخصيص وارًدا عل لية أو ما في حكمه عل

بيع عقار أو منقول ، وطريقة إتمام هذا البيع وتوقيته ، فإذا لم يتضمن النظام األساسي أو ما في حكمه طريقة البيع اختص مجلس                       
زوال آخر         األمناء بتحديدها ، وإذا لم يتضمن توقيًتا للبيع اعتبر البيع واجًبا بمجرد طلب    ه أو ب ا في حكم د النظام األساسي أو م قي

 .عقبة في سبيل البيع ، أيهما أقرب
 )١١٨(مادة 

أغراض                          زم ب شطة يلت ذه األن ان مجموع ه ا آ ا طالم ى العمل فيه ة إل يجوز أن تتعدد األنشطة التي تهدف المؤسسة األهلي
 .تنمية المجتمع وال يستهدف تحقيق الربح المادي

 .ظام األساسي أو ما في حكمه بياًنا بهذه األنشطة والغرض الذي تسعى المؤسسة األهلية لتحقيقهويجب أن يتضمن الن
ادة  ويحظر على المؤسسة األهلية أن يكون من بين أغراضها أن تمارس نشاًطا من األنشطة المحظورة في          من  )١١(الم

 . من هذه الالئحة)٢٥ ، ٢٤(المادتين سري في هذا الشأن أحكام القانون ، وت
 )١١٩(مادة 

ين أو من                            يجوز أن ينشئ المؤسسة األهلية شخص واحد ، آما يجوز أن ينشئها أآثر من شخص من األشخاص الطبيعي
 .األشخاص االعتبارية أو منهما مًعا

ا    ة وفًق ه القانوني ل أهليت ا بكام ون متمتًع ا ، وجب أن يك ين ، مصرًيا أو أجنبًي ن األشخاص الطبيعي ان المؤسس م إذا آ ف
 .ألحكام قانون جنسيته

سه         روط تأسي ع ش ستكمًال لجمي ون م ب أن يك سيته وج ت جن ا آان ة وأًي خاص االعتباري ن األش ان المؤسس م ا إذا آ أم
 . القانوني الذي تأسس في ظلهومباشرته لنشاطه وفًقا للنظام

 )١٢٠(مادة 
 :يكون إنشاء المؤسسة األهلية بأحد التصرفات القانونية اآلتية

ا في                     -١ ي شارك به  نظام أساسي يضعه المؤسس أو المؤسسون مبيًنا فيه اسم آل منهم وصفته ومحل إقامته وجنسيته وحصته الت
 .ذا النظام ، على أن يكون التوقيع من جميع المؤسسينتأسيس المؤسسة األهلية ومكان وتاريخ التوقيع على ه

شاء      -٢ ال إلن ى تخصيص الم م عل اد إرادته ن انعق صاًحا صريًحا ع ضمن إف سين يت ن المؤسس أو المؤس صدر م مي ي ند رس  س
 .المؤسسة األهلية ، وسندهم القانوني الذي يجيز لهم إجراء هذا التخصيص في شأن المال المخصص

صاء                              وصية مشهرة وفقً   -٣ نده في اإلي سيته وس صاء ، تتضمن اسم الموصي وصفته وجن ا اإلي م فيه ي ت ا ألحكام قانون الدولة الت
 .بتخصيص المال الموصى به إلنشاء مؤسسة أهلية

 )١٢١(مادة 
ى                      ة عل شاء المؤسسة األهلي سند الرسمي أو الوصية بإن ات  في جميع األحوال يجب أن يشتمل النظام األساسي أو ال البيان

 :تيةاآل
 . اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مرآز إدارتها بجمهورية مصر العربية-أ
 . الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه-ب
 .هذه الالئحة من )١١٦(المادة  بيان تفصيلي عن األموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة ، بمراعاة حكم -ج
 . تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس األمناء وطريقة تعيين المدير-د
 . مدة مجلس األمناء وطريقة تجديد العضوية فيه وآيفية شغل األماآن التي تخلو في المجلس-هـ

 . المرفق بهذه الالئحة"١٩"لنموذج النظام األساسي رقم ويجوز للمؤسسين إنشاء المؤسسة األهلية وفًقا 
 )١٢٢(مادة 

سند       إذا آان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنه بسند رسمي آخر وذلك في الفترة ما بين صدور ال
 .هليةالرسمي وقبل انتهاء إجراءات قيد المؤسسة األ

ى                        ة عل د المؤسسة األهلي تم قي ة ي ذه الحال وال المخصصة ، وفي ه ى جزء من األم ويجوز أن يكون العدول مقتصًرا عل
 .أساس اختصاصها باألموال التي بقيت مخصصة لها بعد استبعاد ما عدل عنه المؤسس أو المؤسسون

 )١٢٣(مادة 
ن يتقدم إلى الجهة اإلدارية بطلب قيد ملخص الوصية ، وعلى    إذا آان إنشاء المؤسسة األهلية بوصية ، فيجوز للموصي أ         

ام             ه في الوصية إلتم زم تعديل ا يل ده بم الجهة اإلدارية في هذه الحالة أن تفيد الموصي باستيفاء الوصية لشروط قيد ملخصها أو تفي
بارية إّال بعد نفاذ الوصية ما لم يكن قيدها ، وفي جميع األحوال ال يتم قيد ملخص النظام األساسي وآسب المؤسسة للشخصية االعت

 .الموصي قد عدل عنها قبل وفاته
فإذا لم يكن الموصي قد عدل عن الوصية قبل وفاته ، وآانت الجهة اإلدارية قد أفصحت عن جواز قيد الوصية ، أو آان                      

تي                    دها خالل س ة بقي ة اإلداري د ملخصها ، التزمت الجه تيفاء شروط قي اذ      قد تم تعديل الوصية الس ا بنف اريخ إخطاره ا من ت ن يوًم
 .الوصية دون حاجة للتقدم بطلب جديد
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 )١٢٤(مادة 
يتولى طلب قيد المؤسسة األهلية منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس األمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية ، ويجوز أن                

 :ويجب أن يرفق بالطلب الملحق بهذه الالئحة ، "٢٠"النموذج رقم يكون الطلب على 
ا في                 : أوًال   ات المشار إليه ستوفًيا للبيان نسختان من النظام األساسي للمؤسسة األهلية موقًعا عليهما من المؤسس أو المؤسسين ، م

د  ن ) ١(البن ادة الم ا  )١٢٠(م ة مصدًقا عليهم شاء المؤسسة األهلي سند الرسمي إلن ن ال ة ، أو صورتان م ذه الالئح ن ه  م
شئة     ن الوصية المن ديها ، أو صورتان م هاره ل ا أو إش مي أمامه سند الرس ق ال م توثي ي ت ة الت ن الجه ا لألصل م بمطابقته

 .ةللمؤسسة األهلية مصدًقا عليهما بمطابقتهما ألصل الوصية المشهر
انوني                          ا يثبت الوضع الق فإذا آان المؤسس أو أحد المؤسسين من األشخاص االعتبارية ، وجب أن يرفق بالطلب م
ي تأسيس المؤسسة    شارآة ف ى تأسيس أو الم ة عل انوني بالموافق ه الق ن ممثل ع م رار صريح موق اري وإق شخص االعتب لل

 .األهلية
 .سند شغل مقر المؤسسة: ثانًيا 
 .إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانات الجمعيات والمؤسسات األهلية أو أحد فروعهما يفيد : ثالًثا

 )١٢٥(مادة 
شاؤها     ان إن إن آ شائها ، ف ة إلن ات الالزم سئولين عن النفق مي م سند رس شئوها ب ة أو من سة األهلي سو المؤس ون مؤس يك

ق               بوصية عهدت إلى أحد األشخاص بتنفيذها ، جاز لمنفذ الوصية بعد قيد            ا تعل دها فيم ي تكب ات الت  المؤسسة األهلية أن يسترد النفق
 .من الوصية بإنشاء المؤسسة األهلية

اوز        ا ال يج ة وبم ات فعلي ن نفق ده م ا يعتم دود م ي ح اء ف س األمن ن مجل رار م رد بق ون ال   ويك
 .من قيمة األموال المخصصة للمؤسسة األهلية%) ٢(

 )١٢٦(مادة 
السند الرسمي أو الوصية بعد      صة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام األساسي أو         يجب على الجهة اإلدارية المخت    

ادتين   التحقق من استيفائه للشروط واألوضاع المنصوص عليها في          ى صورة            )١٢١ ،   ١٢٠(الم ك عل ذه الالئحة ويكون ذل  من ه
 . الطالبمنه تسلم إلى

نظم األساسية أو                د ملخصات ال سندات الرسمية أو الوصايا     وعلى الجهة اإلدارية إمساك سجل خاص إلثبات طلبات قي ال
 .المنشئة للمؤسسات األهلية وذلك وفًقا لتاريخ وساعة تقديم آل منها

 )١٢٧(مادة 
د            الي لقي وم الت ا األساسي أو  تثبت الشخصية االعتبارية للمؤسسة األهلية اعتباًرا من الي وة        نظامه ه أو بق ا في حكم د م لقي

 .القانون بمرور ستين يوًما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب
ائع المصرية خالل                  ه بالوق ا في حكم وتلتزم الجهة اإلدارية باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام األساسي للمؤسسة أو م

 . ويكون النشر بغير مقابلستين يوًما من تاريخ ثبوت الشخصية االعتبارية للمؤسسة ،
 )١٢٨(مادة 

 . من القانون)٧(المادة يتولى مجلس األمناء اختيار ممثل المؤسسة األهلية في اللجنة المنصوص عليها في 
 . من هذه الالئحة فيما عدا ما جاء بحكم الفقرة السابقة)٢٩(المادة وتطبق أحكام 

 )١٢٩(مادة 
ة وال                يجاوز خمسة عشر عضًوا ،      يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من عدد فردي ال يقل عن ثالث

 .ُيختار أحدهم رئيًسا
 .ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس األمناء من المؤسسين أو من غيرهم

 )١٣٠(دة ما
دة المجلس ،            يختص مؤسس أو مؤسسو المؤسسة األهلية بتعيين مجلس األمناء ، ويجب أن ينص النظام األساسي على م

 .وطريقة تجديد عضويته إن وجدت ، وطريقة تعيين من يحل محل العضو الذي يخلو مكانه ألي سبب قبل انتهاء مدة تعيينه
ه ، تولت                     وإذا آان النظام األساسي للمؤسسة أو السن       اء ومدت ين مجلس األمن ة تعي م يتضمن طريق د الرسمي أو الوصية ل

الجهة اإلدارية المختصة تعيين مجلس األمناء من الخبراء في ميادين النشاط المحدد للمؤسسة األهلية والشخصيات العامة المهتمين        
 .د العام للجمعيات والمؤسسات األهلية بالتعيينبالعمل األهلي ،وتعيين من يحل محل العضو الذي يخلو مكانه ،  وُيخطر االتحا

ه                        اء األول تكون مدت دا مجلس األمن وفيما يتعلق بمدة المجلس في هذه الحالة فتحدد بدورات مدة آل منها ست سنوات ع
 .بما ال يتجاوز ثالث سنوات

ذين     ويلتزم مجلس األمناء في دورته الثانية بإجراء قرعة بين جميع أعضائه آل سنتين لتنتهي          عضوية ثلث األعضاء ال
نهم حسب                  دًال م ين أعضاء جدد ب تصيبهم القرعة ، ويجوز للمجلس تجديد عضوية من انتهت عضويتهم عن طريق القرعة أو تعي

 .احتياجات ومصالح المؤسسة األهلية
ات وا               ام للجمعي اد الع ة المختصة واالتح ة   وفي جميع األحوال يقوم مجلس األمناء بإخطار الجهة اإلداري لمؤسسات األهلي

 .بإتمام تشكيله وبكل تغيير يطرأ عليه
 )١٣١(مادة 
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ولى                ة في النظام األساسي تت ة المبين نهم بالطريق ه أو م دل من ين ب ذر تعي اء وتع في حالة خلو مكان أو أآثر بمجلس األمن
ة أو من ال                        شاط المؤسسة األهلي ادين ن راء في مي ين الخب شاط        الجهة اإلدارية المختصة التعيين من ب ة بالن ة المهتم شخصيات العام

 .األهلي ، وتخطر االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية بذلك التعيين
 )١٣٢(مادة 

ات               ة للجمعي يتولى مجلس األمناء إدارة المؤسسة األهلية ، وتكون له جميع اختصاصات مجلس اإلدارة والجمعية العمومي
 .هلية المحدد في النظام األساسي أو ما في حكمهفيما عدا تعديل الغرض األصلي للمؤسسة األ

 .ويباشر هذه االختصاصات وفًقا ألحكام النظام األساسي أو ما في حكمه
 .ويجوز لمجلس األمناء أن يعين مديًرا للمؤسسة األهلية تكون له االختصاصات التي ينص عليها قرار تعيينه

 )١٣٣(مادة 
 .ة أمام القضاء وقبل الغيريمثل رئيس مجلس األمناء المؤسسة األهلي

 )١٣٤(مادة 
ا    ي نظامه ق ذات األغراض المحددة ف وال إضافية لتحقي ال أو أم مالها بتخصيص م ادة رأس ة زي يجوز للمؤسسة األهلي

ك        األساسي أو ما في حكمه ، فإذا آانت الزيادة مقدمة من المؤسس أو             تم ذل ة الوصية ، ي المؤسسين أو من ورثة الموصي في حال
األموال اإلضافية المخصصة مع                 بتخصيص ان تفصيلي ب ة ببي  المال وقيده في سجالت المؤسسة األهلية بعد إخطار الجهة اإلداري

 . من هذه الالئحة)١١٦(المادة مراعاة أحكام 
 )١٣٥(مادة 

مال أو أموال إضافية من غير المؤسسين أو ورثة الموصي في حالة            في حالة زيادة رأسمال المؤسسة األهلية بتخصيص        
 :موضًحا بهالوصية ، تلتزم المؤسسة األهلية بالتقدم لوزير الشئون االجتماعية بطلب للموافقة على ذلك 

ش         -١ ة ال ي حال دم ، وف ال المق ي الم صته ف سيته وح ه وجن ل إقامت ال ومح دم الم اري مق ي أو االعتب شخص الطبيع م ال خص  اس
شارآة في المؤسسة                            ال والم ى تخصيص الم ة عل انوني بالموافق ه الق االعتباري ما يثبت وضعه القانوني وإقرار موقع من ممثل

 .األهلية
 . الشروط التي يضعها مقدم المال أو األموال إن وجدت-٢

ا من                    ستوفًيا ،       وعلى الجهة اإلدارية موافاة المؤسسة األهلية برأيها خالل مدة ال تتجاوز ستين يوًم ديم الطلب م اريخ تق ت
 .ويعتبر مضي هذه المدة دون اعتراض من الجهة اإلدارية موافقة على الطلب

 )١٣٦(مادة 
ا                   ة وفًق ا المالي ال تخل أحكام المادة السابقة بحق المؤسسة األهلية في تلقي التبرعات أو جمعها من الجمهور ودعم موارده

 . من هذه الالئحة)٦٠ ، ٥٩، ٥٨، ٥٧ ، ٥٦(المواد ألحكام 
 . المقررة للجمعيات األهلية في القانون وأحكام هذه الالئحةالمزايا واإلعفاءاتآما تتمتع المؤسسة األهلية بكافة 

 )١٣٧(مادة 
اء                             يجتمع مجلس    ة النته ة أشهر التالي ه أن يجتمع خالل الثالث سه ، وعلي دعوة من رئي نوًيا ب ل س األمناء مرتين على األق

ر                                ة وتقري ة المنتهي سنة المالي ة عن ال امي للمؤسسة األهلي ة والحساب الخت ة العمومي ى الميزاني ة عل السنة المالية للنظر في الموافق
 .زنة السنة المالية الجديدةالنشاط وتقرير مراقب الحسابات ومشروع موا

ا                   اع بخمسة عشر يوًم وترسل صورة من هذه األوراق إلى الجهة اإلدارية المختصة واالتحاد المختص قبل موعد االجتم
 .على األقل

 )١٣٨(مادة 
ة ال                     دًال من الميزاني اق ب سنوية يجوز للمؤسسة األهلية أن تكتفي بإعداد بيان دوري باإليرادات والمصروفات وأوجه اإلنف

 .إذا آانت طبيعة أموالها تبرر ذلك
 .ويجب على المؤسسة األهلية في هذه الحالة أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الجهة اإلدارية توضح فيه مبرراتها

 )١٣٩(مادة 
ا في           ا األساسي أو م ه ،  إذا تعذر استمرار المؤسسة األهلية في أداء رسالتها أو تحقيق أغراضها المحددة في نظامه حكم

رد في                    م ي ا ل ال المؤسسة ، م ة رأس م يجوز حل المؤسسة األهلية بموجب قرار من المؤسس أو المؤسسين ، المخصصين ألغلبي
دد                                      ة لع ة المطلق ة األغلبي رار الحل بموافق ة عدم وجود المؤسسين يكون ق ر ، وفي حال سبة أآب ه ن النظام األساسي أو ما في حكم

 .أعضاء مجلس األمناء
المؤسسين أو مجلس األمناء في هذه الحالة إخطار الجهة اإلدارية المختصة قبل اتخاذ قرار الحل بمدة ثالثين ويجب على 

 .يوًما على األقل
ة                 وفي حالة اتخاذ قرار الحل يجب مراعاة أحكام الباب الخامس من هذه الالئحة ، ويؤول ناتج التصفية إلى صندوق إعان

 فروعه ، ما لم يرد نص بالئحة النظام األساسي للمؤسسة ، أو ما في حكمه ، بشأن أيلولة تلك    الجمعيات المؤسسات األهلية أو أحد    
 .األموال

 )١٤٠(مادة 
  :يجوز دمج المؤسسة األهلية في مؤسسة أخرى وفًقا للشروط اآلتية

سي أو ما في حكمه نسبة       طلب من المؤسس أو المؤسسين المخصصين ألغلبية رأس مال المؤسسة ، ما لم يرد في النظام األسا                 -١
 .أآبر ، وفي حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الدمج بموافقة األغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس األمناء
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 . موافقة المؤسسين أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب االندماج فيها-٢
 .أو مجلس األمناء بحسب األحوال إخطار الجهة اإلدارية المختصة بطلب االندماج متضمًنا موافقة المؤسسين -٣
 . تصدر الجهة اإلدارية قرار الدمج في خالل ثالثين يوًما من تاريخ إخطارها بالطلب-٤

 )١٤١(مادة 
ام ودعوة المؤسسة                        اد الع د أخذ رأي االتح ة ، بع شئون االجتماعي ر ال رار مسبب من وزي يجوز حل المؤسسة األهلية بق

 . من القانون)١١(المادة دية على ممارسة المؤسسة نشاًطا من األنشطة المحظورة في لسماع أقوالها إذا توافرت دالئل ج
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أآثر لمدة وبمقابل يتم تحديده ، ويجوز لوزير الشئون االجتماعية االآتفاء                    

دًال من حل         بعزل مجلس األمناء أو بوقف نشاط المؤسسة أوبإصدار قرار مسبب     ة ب ة سبب المخالف إلغاء النشاط المخالف أو إزال
 .المؤسسة

ا لإلجراءات                       ة القضاء اإلداري وفًق ام محكم ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون االجتماعية أم
 .من القانون) ٧(ادة والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد بأحكام الم

 .ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها
 )١٤٢(مادة 

 .ية ضمن أموالها من هذه الالئحة بشأن ما يتبعه المصفي عند حل المؤسسة ووجود منحة أجنب)١٠٠(المادة يتبع حكم 
 )١٤٣(مادة 

يس  م رئ سي للمؤسسة باس ر الرئي وان المق ى عن م الوصول عل ا بخطاب مسجل بعل سماع أقواله تكون دعوة المؤسسة ل
 .مجلس األمناء أو المؤسس بحسب األحوال لدعوته أو من يفوضه لالجتماع مع الجهة اإلدارية

ة               ة اإلداري دعوة مالحظات الجه وال المؤسسة ، وأن عدم         ويجب أن يبين بخطاب ال سماع أق ان المحدد ل والموعد والمك
ة             حضور ممثل المؤسسة في الزمان والمكان المحددين يعد بمثابة إقرار من المؤسسة بصحة ما ورد بالخطاب من مالحظات الجه

 .اإلدارية
 .وللمؤسسة األهلية تقديم مذآرة بالرد على مالحظات الجهة اإلدارية بدًال من سماع أقوالها

 
 الباب التاسع

 االتحادات النوعية واإلقليمية
 الفصل األول

 االتحادات النوعية
 

 )١٤٤(مادة 
 .للجمعيات والمؤسسات األهلية أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية أو إقليمية تكون لها الشخصية االعتبارية

 )١٤٥(مادة 
 .اشر أو تمول نشاًطا مشترًآا في مجال معينيتكون االتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات األهلية التي تب

ية    نظم األساس ضمنتها ال ي ت ذاتها الت ددة هي ب ق غرض أو أغراض مح ى تحقي ا عل ان قائًم شترًآا إذا آ شاط م د الن ويع
 .للجمعيات الراغبة في تكوين االتحاد أو صرح لها بإضافتها بعد تأسيسها

اد          وإذا رغبت مؤسسات أهلية في تكوين اتحاد نوعي أو          ى اتح ضمام إل ات أخرى أو االن ه مع جمعي شارآة في تكوين الم
م                 اة حك ه بمراع ك آل ا ، وذل شارآة له ادة  نوعي قائم ، فيجب أن تتفق أغراضها مع بعضها ومع أغراض الجمعيات الم  )١١٨(الم

 .من هذه الالئحة
 )١٤٦(مادة 

ن اتحاد نوعي واحد على مستوى الجمهورية ، آما يجوز إنشاء اتحادات نوعية لذات النشاط على مستوى آل            يجوز تكوي 
 .محافظة ، بشرط أّال يقل عدد أعضاء آل اتحاد منها عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات األهلية العاملة في نطاق المحافظة

 الباب التاسع
 االتحادات النوعية واإلقليمية

 انيالفصل الث
 االتحادات اإلقليمية

 
 )١٤٧(مادة 

 .للجمعيات والمؤسسات األهلية أن تنشئ فيما بينها اتحاد إقليمي واحد في آل محافظة تكون له الشخصية االعتبارية
 )١٤٨(مادة 

شاطها ، سواء في                     ان ن ك   يتكون االتحاد اإلقليمي من الجمعيات والمؤسسات األهلية الواقعة في نطاق المحافظة وأًيا آ  ذل
 .من شارآت في تأسيسه أو انضمت إليه بعد التأسيس

 )١٤٩(مادة 
ة ،  ستوى الجمهوري ى م ستوى المحافظة أو عل ى م وعي عل اد ن ي اتح ة ف ة أو المؤسسة األهلي تراك الجمعي ال يحول اش

 .وحقها في االشتراك في تكوين اتحاد إقليمي في ذات المحافظة أو االنضمام إليه
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 )١٥٠(مادة 
اد إقليمي                     إذا باشرت  وين اتح  الجمعية أو المؤسسة األهلية نشاطها في أآثر من محافظة اقتصر حقها في االشتراك في تك

 .أو االنضمام إلى االتحاد القائم في المحافظة التي يقع بدائرتها المرآز الرئيسي للجمعية أو المؤسسة األهلية
 الباب التاسع

 االتحادات النوعية واإلقليمية
 الفصل الثالث

 تأسيس االتحادات النوعية واإلقليمية
 

 )١٥١(مادة 
وعي أو إقليمي ، فتتكون من           اد ن وين اتح إذا رغبت مجموعة من الجمعيات أو المؤسسات األهلية أو منهما مًعا ، في تك

ام                           اة أحك وب ، وبمراع اد المطل ا أن تتخذ إجراءات تأسيس االتح ادة  هذه المجموعة جماعة مؤسسين يكون له ذه   )٢٠(الم  من ه
 .الالئحة

 )١٥٢(مادة 
ات ،                  يضع المؤسسون نظاًما أساسًيا لالتحاد النوعي أو اإلقليمي ، تتبع في شأنه األحكام الخاصة بالنظام األساسي للجمعي

 .وذلك بما ال يتعارض مع طبيعة االتحاد
 )١٥٣(مادة 

انون وفي               يخضع ا في الق ات المنصوص عليه ام تأسيس وحل الجمعي ه ألحك سه وحل  االتحاد في قواعد وإجراءات تأسي
 .أحكام هذه الالئحة

 )١٥٤(مادة 
ى  يكون االنضمام إلى اتحاد نوعي أو إقليمي قائًما بطلب من الجمعية أو المؤسسة األهلية التي ترغب في عضويته ،               مت

 :استوفت الشروط اآلتية
 .أن تكون الجمعية أو المؤسسة األهلية قد استكملت شروط قيامها قانوًنا واآتسبت الشخصية االعتبارية -١
 . أن تكون قد استوفت الشروط المنصوص عليها في النظام األساسي لالتحاد-٢
 .ة بحسب األحوال أن يصدر قرار بالموافقة على طلب االنضمام من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة األهلي-٣

 )١٥٥(مادة 
 .ال يجوز لالتحاد رفض طلب عضوية جمعية أو مؤسسة أهلية إذا توافرت في أي منها شروط االنضمام

 الباب التاسع
 االتحادات النوعية واإلقليمية

 الفصل الرابع
 اختصاصات االتحادات النوعية واإلقليمية

 
 )١٥٦(مادة 

 :يأتييختص االتحاد النوعي أو اإلقليمي بما 
ك                          -١ ا في ذل شاطه بم ي تعمل في مجال ن ة الت ات والمؤسسات األهلي ة عن الجمعي  إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافي

 .الدراسات والبحوث التي تعنيها ، وآذا المؤتمرات المحلية والدولية التي تتصل بنشاطها
ا -٢ ي المج دة ف ات المقي وائم الجمعي ل بق شر دلي ى ن ل عل هام   العم ى اإلس ثهم عل ا وح واطنين به ي لتعريف الم وعي واإلقليم ل الن

 .والمشارآة في أنشطتها
ي                      -٣ ة الت ة العام  إجراء البحوث االجتماعية الالزمة في مجال نشاط االتحاد أو نطاقه الجغرافي واالشتراك في البحوث االجتماعي

 .يتوالها االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية
 .الجهود بين الجمعيات والمؤسسات األهلية األعضاء في االتحاد ضماًنا لتكاملها تنسيق -٤
 تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات والمؤسسات األهلية على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات                -ـ٥

 .األهلية ومواردها المتاحة
 .داري لموظفي الجمعيات والمؤسسات األهلية وأعضائها تنظيم برامج اإلعداد والتدريب الفني واإل-٦
 . دراسة مشاآل تمويل الجمعيات والمؤسسات األهلية والعمل على حلها-٧

 الباب العاشر
 االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية

 
 )١٥٧(مادة 

 .لقاهرةينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات األهلية تكون له الشخصية االعتبارية مقره ا
 )١٥٨(مادة 

 .يضم االتحاد العام في عضويته الجمعيات والمؤسسات األهلية واالتحادات النوعية واإلقليمية
 )١٥٩(مادة 
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ات والمؤسسات    ن الجمعي نهم م سعة عشر عضًوا م ين عضًوا ، يجري انتخاب ت ن ثالث اد م ون مجلس إدارة االتح يتك
 .ن رئيس المجلس وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل االجتماعيةاألهلية ، ويصدر رئيس الجمهورية قراًرا بتعيي

 )١٦٠(مادة 
م               ا لحك د وفًق يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة االتحاد العام المشار إليهم في المادة السابقة في المؤتمر السنوي الذي يعق

 . الالئحة من هذه)١٦٦(المادة 
 )١٦١(مادة 

يس المجلس واألعضاء                        ين رئ رار الجمهوري بتعي مدة مجلس إدارة االتحاد العام ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الق
 .المعينين

وإذا خال مكان أحد األعضاء المعينين فيعين عضًوا بدًال منه ، وإذا خال مكان عضو منتخب فيتم تصعيد العضو الحاصل  
 .ت في آخر انتخابات تم إجراؤهاعلى أآثر األصوا

 )١٦٢(مادة 
ة                      اد وطريق زة االتح ا أجه يضع مجلس إدارة االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية الئحة نظامه الداخلي ، مبيًنا فيه

 .إدارته ولجانه وقواعد تنظيم العمل فيه
 .ويصدر بهذه الالئحة قرار من وزير الشئون االجتماعية
 )١٦٣(مادة 

 .س اإلدارة أن يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديًرا ، ويتضمن قرار تعيينه تحديًدا الختصاصاتهلمجل
 )١٦٤(مادة 

ا من                        ين يوًم ام خالل ثالث اد الع يجب إبالغ وزارة الشئون االجتماعية بصورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة االتح
 .تاريخ االنعقاد

 )١٦٥(مادة 
 :م للجمعيات والمؤسسات األهلية باآلتييختص االتحاد العا

 . وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات األهلية في تنفيذ برامج التنمية-١
ام باالتصال بالجهات                            -٢ ا ، والقي ة موارده ة لتنمي ات والمؤسسات األهلي الزم للجمعي ل ال وفير التموي ة لت  إجراء الدراسات الالزم

 .لى توفير اإلعانات والمساعدات ، وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها الماليةالداخلية والخارجية بما يساعد ع
ادات   -٣ ع االتح سيق م ة وأعضائها بالتن ات والمؤسسات األهلي وظفي الجمعي ي واإلداري لم دريب الفن داد والت رامج اإلع يم ب  تنظ

 .النوعية واإلقليمية والجمعيات والمؤسسات األهلية
 . من القانون)٦٣ ، ٤٢(للمادتين ي طلب حل الجمعيات والمؤسسات األهلية طبًقا  إبداء الرأي ف-٤
 .نون من القا)٤٣(بالمادة  مد مدة تصفية الجمعيات على النحو المبين -٥
 . من القانون)٧(المادة  ترشيح ممثلي االتحادات اإلقليمية لعضوية اللجان المنصوص عليها في -٦
 . اختيار خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات األهلية لعضوية مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية-٧

 )١٦٦(ادة م
ات         الس إدارة الجمعي اء مج ه رؤس دعى إلي نوًيا ، ي ا س ؤتمًرا عاًم ة م سات األهلي ات والمؤس ام للجمعي اد الع د االتح يعق

 .والمؤسسات األهلية واالتحادات النوعية واإلقليمية ، ويكون لهم حق انتخاب األعضاء المنتخبين في مجلس إدارة االتحاد العام
ي تحال               ويجوز أن ُيدَعى إلى حضو     سائل الت ك لدراسة الم ة ، وذل سائل االجتماعي ر هذا المؤتمر الشخصيات المعنية بالم

 .إليه من لجانه الفنية أو من االتحادات النوعية واإلقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات األهلية
 )١٦٧(مادة 

يس              ينعقد سنوًيا المؤتمر العام خالل الخمسة أشهر التالية النتهاء السنة المالي           دعوة لحضوره من رئ اد ، وتوجه ال ة لالتح
 .مجلس إدارته قبل الموعد المحدد النعقاده بشهر على األقل ، ويرفق بكتاب الدعوة جدول أعمال وبرنامج المؤتمر

 )١٦٨(مادة 
 :على مجلس إدارة االتحاد العام إخطار وزارة الشئون االجتماعية بما يلي

 .ه وبرنامجه قبل موعد االنعقاد بشهر على األقل موعد انعقاد المؤتمر وجدول أعمال-١
 . صورة من قرارات وتوصيات المؤتمر العام في خالل شهر من تاريخ انعقاده-٢
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 الباب الحادي عشر
 صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية

 
 )١٦٩(مادة 

ات والمؤسسات         يهدف صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات األهلية المنشأ بوزارة الشئون االجتما          ة الجمعي ى إعان عية إل
 .األهلية والمنشأة وفق أحكام القانون

 )١٧٠(مادة 
  :وعضوية آل منعضًوا برئاسة وزير الشئون االجتماعية ) ١٣(يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 

 من القانون ، على أن يمثل آل  )٧٣(بالمادة  خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات األهلية التي تتوافر فيها الشروط المبينة         -١
ي وآخر للوجه البحري وثالث                    منهم نشاًطا نوعًيا مختلًفا ، وأن يكون من بينهم ممثًال للجمعيات والمؤسسات األهلية للوجه القبل

 .تحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهليةللجمعيات ذات النفع العام ، يختارهم مجلس إدارة اال
 . ثالثة من رؤساء اإلدارات المرآزية بوزارة الشئون االجتماعية يختارهم وزير الشئون االجتماعية-٢
 . أربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل االجتماعية يختارهم وزير الشئون االجتماعية-٣

 .بتشكيل المجلس ونظام العمل فيه وتشكيل أمانته الفنيةويصدر وزير الشئون االجتماعية قراًرا 
ذات اإلجراءات                              دد أخرى ب دة أو لم ين العضو لم ادة تعي صندوق ثالث سنوات ، ويجوز إع دة مجلس إدارة ال وتكون م

 .السابقة
 )١٧١(مادة 

ى  يقوم مجلس إدارة االتحاد العام بإرسال آشف بأسماء المرشحين الذين قام باختيارهم لعضوية م              جلس إدارة الصندوق إل
 .وزارة الشئون االجتماعية خالل ثالثين يوًما من تاريخ إخطار االتحاد العام بطلب أسماء المرشحين

 )١٧٢(مادة 
  من القانون بما يأتي)٧٤(ادة بالمما ورد مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، ويختص باإلضافة إلى 

: 
 . اعتماد الالئحة الداخلية للصندوق-١
 . الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق-٢
 . النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومرآزه المالي-٣
 .ه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق النظر في آل ما يرى وزير الشئون االجتماعية عرض-٤

 )١٧٣(مادة 
ة                  للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه وتنمية موارده أن يقيم المشروعات الخدمية واإلنتاجية والحفالت واألسواق الخيري

 .لحسابهاألنشطة إلحدى الجمعيات أو المؤسسات األهلية  والمعارض والمباريات الرياضية ، وله أن يعهد بتلك المشروعات أو
 )١٧٤(مادة 

  :على األخص مما يأتي من القانون ، )٧٥(بالمادة تتكون موارد الصندوق ، باإلضافة إلى ما ورد 
ه في                   ) أ( ى النحو المنصوص علي ادتين   حصيلة رسوم قيد ملخصات نظم الجمعيات والمؤسسات األهلية عل  من   )١٢٤ – ٢٠(الم

 . من هذه الالئحة)٤٧(المادة هذه الالئحة ، وحصيلة رسوم منح صور وقيد ملخصات تلك النظم المنصوص عليها في 
 :انين أرقام حصيلة الموارد التي خصصتها القو) ب(

 . وأي قانون آخر وأحكام هذه الالئحة١٩٨١ لسنة ١٥٩ ، ١٩٧٣ لسنة ٩٣ ، ١٩٢٢ لسنة ١٠
 ١٩٤٢ لسنة ٦٣حصيلة الرسوم اإلضافية المفروضة لصالح األعمال الخيرية بموجب القانون رقم ) ج(
صندوق     عائد المشروعات الخدمية أو اإلنتاجية أو الحفالت واألسواق الخيرية والمعارض           ) د( ا ال ي يقيمه والمباريات الرياضية الت

 .بهدف تنمية موارده
 )١٧٥(مادة 

ة ، وتحدد الالئحة          شئون االجتماعي لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مديًرا إلدارة الصندوق بناًء على ترشيح من وزير ال
 .الداخلية للصندوق اختصاصات مدير الصندوق

 )١٧٦(مادة 
ة       شئون االجتماعي ر ال صندوق وتنظيم                    يصدر وزي سام ال زة وإدارات وأق صندوق تتضمن أجه ة لل راًرا بالالئحة الداخلي  ق

 .العمل به ، ويحدد اختصاصات مدير الصندوق وسائر االختصاصات األخرى
 )١٧٧(مادة 

ائض   تكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويرح                 ل ف
 .الصندوق من سنة إلى أخرى
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 )١٧٨(مادة 
  :تخصص موارد الصندوق للصرف منها لتحقيق أغراضه وعلى وجه الخصوص ما يأتي

 .تقديم اإلعانات للجمعيات والمؤسسات األهلية المنشأة وفًقا ألحكام القانون) أ(
 .در إسهاماتهمإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد ق) ب(
ين         ) ج( ا لتمك ون إليه ي ينتم ة الت ة واإلقليمي ادات النوعي ة واالتح سات األهلي ات والمؤس ان الجمعي نوي ببي ل س شر دلي داد ون إع

 .المواطنين من اإلسهام فيها والمشارآة في العمل االجتماعي التطوعي
 .والمعارض والمباريات الرياضية بهدف تنمية مواردهإقامة المشروعات الخدمية واإلنتاجية والحفالت واألسواق الخيرية ) د(

 )١٧٩(مادة 
تح                 ا يجوز ف صندوق ، آم ة متحصالت ال ه آاف ودع ب دة ت وك المعتم دى أحد البن صندوق ، ل تح حساب خاص باسم ال يف

ة     ة الداخلي نظم الالئح ة ، وت العمالت األجنبي وارد ب ن م صندوق م اه ال ا يتلق ه م ودع ب ة ي ة األجنبي ساب بالعمل د ح صندوق قواع لل
 .وإجراءات الصرف

 )١٨٠(مادة 
ستندات          ة الم ديم آاف ه تق ل في ائمين بالعم ى الق بات ، وعل زي للمحاس از المرآ ة الجه صندوق لرقاب سابات ال ضع ح تخ

 .والسجالت الالزمة لذلك
 



 

 

 

 

 

 
مشروع قانون مقدم من اللجنة العليا للعمل االهلي الصادر بموجب قرار 

لسنة  164الدكتور الوزير احمد البرعي وزير التضامن االجتماعي رقم 
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 جمهورية مصر العربية                                  

 وزارة التضامن االجتماعي   

 2013قم          لسنة القانون ر 

 بإصدار قانون 

 المنظمات األهلية

 ”باسم الشعب“

 رئيس الجمهورية

 

 (األولى)المـادة 

مع عدم اإلخالل بنظم املنظمات األهلية املنشأة بقانون أو استنادا إىل اتفاقيات دولية تربمها مجهورية 
 . يةمصر العربية يعمل بأحكام القانون املرفق يف شأن املنظمات األهل

 (الثانية)المــادة 

يهدف هذا القانون لتشجيع وحتفيز إنشاء املنظمات األهلية ودعم مشاركتها يف وضع وتنفيذ ومتابعة 
خطط التنمية املستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الدميقراطية واحلكم الرشيد يف إطار مواثيق 

 .علوماتحقوق اإلنسان ومعطيات جمتمع املعرفة وتكنولوجيا امل



 

ويتعني على الدولة أن تضع يف خططها وبراجمها آليات لتمكني وإدماج املنظمات األهلية يف صياغة  
وتنفيذ السياسات واملشروعات الوطنية وكذلك إتاحة خمتلف أنواع املعلومات للكيانات اخلاضعة هلذا 

 .القانون يف جمال عملها مبا يساعدها على إجناز براجمها ومشروعاهتا

يضمن هذا القانون حرية تأسيس املنظمات األهلية واستقالهلا دون عرقلة أو تعطيل من قبل  كما
 .السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر

وتلتزم املنظمات األهلية يف أنظمتها األساسية وأنشطتها ومتويلها باحرتام القانون ومبادئ الدميقراطية 
 سان واالتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها مصرواحلكم الرشيد ومواثيق حقوق اإلن

 (الثالثة)المــادة 

 :يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون

اجلمعيات واملؤسسات األهلية واالحتادات واملنظمات املنشأة مبرسوم واملنظمات : المنظمات األهلية
ل يف مصر وفقا ألحكام هذا اإلقليمية والدولية املنشأة يف مصر واملنظمات األجنبية املصرح هلا بالعم

 .القانون

 وزارة التضامن االجتماعي: الجهة اإلدارية 

 حمكمة القضاء اإلداري اليت يقع يف دائرهتا مركز املنظمة األهلية: المحكمة المختصة 

 

 (الرابعة)المــادة 

ألحكامه،  على املنظمات األهلية والقائمة وقت العمل هبذا القانون أن تعدل نظامها األساسي وفقا  
 .وذلك خالل سنة تبدأ من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية للقانون

 (الخامسة)المــادة 



 

ختتص حماكم جملس الدولة بنظر اى نزاع قائم بني اجلهات استثناء من قواعد االختصاص الوالئي 
من تلقاء نفسها  املذكورة يف هذا القانون وحتيل احملاكم واجلهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون

اى نزاع منظور أمامها باحلالة اليت يكون عليها، وىف حالة غياب احد اخلصوم يقوم قلم الكتاب 
باحملكمة بإعالنه بقرار اإلحالة مع تكليفه باحلضور يف األجل احملدد أمام احملكمة اليت أحيلت إليها 

 .الدعوى

 (السادسة)المــادة 

شأن اجلمعيات واملؤسسات األهلية، كما يلغى كل نص خيالف ب 2002لسنة  84يلغى القانون رقم 
 .أحكام هذا القانون

 (السابعة)المــادة 

يصدر وزير التضامن االجتماعي الالئحة التنفيذية هلذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به، 
العمل بالقانون املرافق وإىل أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل بالالئحة والقرارات القائمة يف تاريخ 

 .مبا ال يتعارض مع أحكامه

 (الثامنة)المــادة 

 .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره



 

 الفصل األول

 تأسيس الجمعيات

 (1)المــادة 

أو غري معينة تتألف  تعترب مجعية يف تطبيق أحكام هذا القانون كل مجاعة ذات تنظيم مستمر ملدة معينة
من أشخاص طبيعيني، أو اعتباريني، أو منهما معا  ال يقل عددهم عن عشره أعضاء، لغرض غري 

 .احلصول على ربح مادي

 (2)المــادة 

يشرتط يف إنشاء اجلمعية أن يوضع هلا نظام أساسي مكتوب موقع عليه من املؤسسني وأن يكون مركز 
وجيب أال يشرتك يف تأسيسها من صدر ضده حكم هنائي بعقوبة  إدارهتا ىف مجهورية مصر العربية،

 .سالبة للحرية الرتكابه جناية، أو جنحة خملة بالشرف، ما مل يكن قد رد إليه اعتباره

 (3)المــادة 

 :جيب أن يشتمل النظام األساسي للجمعية على البيانات اآلتية

اللبس بينها وبني مجعية أخرى تشرتك معها يف أسم اجلمعية وال جيوز هلا أن تتخذ تسمية تؤدي إىل  -أ
 .نطاق عملها اجلغرايف 

 نوع وميدان نشاط اجلمعية ونطاق عملها اجلغرايف  -ب

املقر املتخذ مركزا  إلدارهتا، وجيوز أن تشغل اجلمعية مقرها علي سبيل االستضافة أو غريها من  -ت
را علي اجلمعية وحدها بل ميكن أن تشرتك فيه طرق شغل املقر القانونية وال يشرتط أن يكون املقر قاص

 .علي اال يكون املقرر خمصصا بشكل كلي او جزئي للسكنمع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر ؛ 

 .والرقم القومي لهأسم كل من األعضاء املؤسسني ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وحمل إقامته  -ث



 

 .واستثمار فائض إيراداهتاموارد اجلمعية وكيفية استغالهلا والتصرف فيها  -ج

األجهزة اليت متثل اجلمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزهلم أو  -ح 
إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب الالزم النعقاد اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة وكيفية متثيل 

 . نصاب الالزم لصحة قراراهتاالشباب واملرأة فيه واألجهزة األخرى املمثلة للجمعية وال

نظام العضوية وشروطها وحقوق األعضاء وواجباهتم، وعلى األخص حق كل عضو يف اإلطالع  -خ
 .على مستندات اجلمعية وحقه يف حضور اجلمعية العمومية والتصويت فيها

وسائل جيوز وضع قواعد التطوع للعمل يف أنشطة اجلمعية وشروطه وحقوق املتطوعني وواجباهتم و  -د
 .محايتهم

 .نظام املراقبة املالية -ذ 

قواعد تعديل النظام األساسي للجمعية أو اندماجها أو تكوين فروع هلا، واجلهة اليت تؤول إليها  -ر 
 . أمواهلا يف حالة انقضائها

حتديد اجلهاز الذي له سلطة طلب كسب اجلمعية صفة النفع العام أو املوافقة على إضفاء هذه  -ز 
 .عليهاالصفة 

 .حتديد ممثل مجاعة املؤسسني يف اختاذ إجراءات التأسيس والشهر -س

 .وتتضمن الالئحة التنفيذية هلذا القانون نظاما  منوذجيا  جيوز للجمعيات أتباعه يف إعداد نظمها

 (4)المــادة 

إىل صندوق احد اجلمعيات او جيب أن ينص النظام األساسي للجمعية على أن تؤول أمواهلا عند احلل إىل 
 .دعم املنظمات االهليه 

 (5)المــادة 



 

تثبت الشخصية االعتبارية للجمعية مبجرد قيام ممثل مجاعة املؤسسني بإيداع إخطار بتأسيس اجلمعية 
مستوفيا املستندات مديريه التضامن االجتماعي اليت يقع يف نطاق عملها مركز إداره اجلمعيه  لدي

ا اجلهة اإلدارية مباشرة شهادة برقم قيدها واملستندات اليت أودعتها ، وتصدر هل6الالزمة وفقا للمادة 
 . وذلك بعد سداد الرسم املقرر

 (6)المــادة 

 :جيب أن يكون اإلخطار بإنشاء اجلمعية مصحوبا  باملستندات اآلتية

 .نسختني من النظام األساسي للجمعية موقع عليها من مجيع املؤسسني -1

من املادة ( ج)سس متضمنا  البيانات املنصوص عليها يف املادة الثانية والبند إقرار من كل عضو مؤ  -2
 .الثالثة من هذا القانون والرقم القومي لكل عضو

 .سند شغل اجلمعية ملقرها -3

 ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده -4

إمتامه والرسم الواجب  وتضع الالئحة التنفيذية هلذا القانون منوذجا  لإلخطار بالتأسيس كما حتدد كيفية
جنيه تؤول حصيلتها لصندوق  100أداؤه مقابل قيد نظام اجلمعية يف السجل اخلاص مبا ال يزيد على 

 .دعم املنظمات االهليه 

 (7)المــادة 

أو على كل أو بعض  11للجهة اإلدارية حق االعرتاض على تأسيس اجلمعية يف حالة خمالفة املادة 
كما جيوز هلا االعرتاض على النظام األساسي . من القانون 2أحكام املادة  مجاعة املؤسسني ملخالفة

 .ملخالفة القانون

وإذا رأت اجلهة اإلدارية وجها  لالعرتاض، فلها أن ختطر اجلمعية بأسباب اعرتاضها بكتاب مسجل 
تاريخ  مصحوب بعلم الوصول، فإن مل تقم اجلمعية بإزالة أسباب االعرتاض خالل مخسة عشر يوما  من

ويكون هلا يف هذه احلالة أن تطلب من . إخطارها بذلك جاز للجهة اإلدارية اللجوء إىل القضاء



 

القضاء على وجه االستعجال إزالة أسباب املخالفة مع استمرار اجلمعية يف نشاطها، أو وقف نشاط 
 .اجلمعية مؤقتا  حلني الفصل يف موضوع اعرتاض اجلهة اإلدارية

 .رية بالتأشري مبنطوق احلكم على هامش قيد اجلمعية يف السجل اخلاصوتقوم اجلهة اإلدا

 (8)المــادة 

لكل ذي شأن اإلطالع على ملخص قيد النظام األساسي للجمعية واحلصول على صورة منه مصدق 
 .عليها مبطابقتها لألصل بعد أداء الرسم املقرر مبا ال يزيد على عشرين جنيها  لصاحل اجلمعية

 (9)المــادة 

يتحمل املؤسسون من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني املسئولية التضامنية عن التصرفات اليت تتم 
من اجلمعية حتت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية فيما بينهم قبل الغري حسن 

 . .النية

 (10)المــادة 

 .تسري أحكام هذا الفصل على كل تعديل يف نظام اجلمعية



 

 الفصل الثاني

 أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

 (11)المــادة 

 :يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً من األنشطة اآلتية

 .تكوين السرايا أو التشكيالت العسكرية أو ذات الطابع العسكري .1

ة أغراضها وال يعد  أن يكون هدف اجلمعية أو نشاطها منصرفا  إىل حتقيق الربح، يف غري تنمي .2
 كذلك إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم يف حتقيق أغراض اجلمعية غري التجارية

املشاركة يف متويل أو دعم أو الرتويج للحمالت االنتخابية ألي مرشح يف االنتخابات الرئاسية  .3
لألحزاب أو ملرشحيها أو  أو النيابية أو احمللية أو محالت الدعاية احلزبية أو تقدمي الدعم املايل

 .املرشحني املستقلني أو تقدمي مرشح يف تلك االنتخابات باسم اجلمعية

وال يشمل هذا احلظر حق اجلمعية يف التوعية السياسية أو التعبري عن آراءها ومواقفها يف قضايا 
 الشأن العام

ني بسبب اجلنس أو أو احلض على الكراهية أو مييز بني املواطن العنصريهأي نشاط يدعو إىل  .4
األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اإلعاقة أو غري ذلك من األسباب املخالفة 

 .للدستور والقانون

وال جيوز للمنظمات االهليه ان تقوم باعمال النقابات املهنيه والعماليه مبا يف ذلك منح  .5
 .تراخيص مزاوله املهنه

 (12)المــادة 



 

أن تطلب من الدولة ندب أو إعارة من يلزم من املوظفني التابعني هلا لتقدمي للمنظمة األهلية 
ويصدر بالندب أو اإلعارة .لالزمة للجمعية ألداء رسالتها بالكيفية وللمدة اليت يتفق عليها.املختص

 .قرار من الوزير املختص أو من يفوضه وفقا للضوابط اليت يضعها الوزير املختص

 

 (13)المــادة 

م اإلخالل بأية مزايا منصوص عليها يف قانون آخر، تتمتع املنظمات األهلية اخلاضعة ألحكام مع عد
  :هذا القانون باملزايا اآلتية

اإلعفاء من رسوم الشهر اليت يقع عبء أدائها على اجلمعية يف مجيع أنواع العقود اليت تكون  .6
كذلك من رسوم التصديق على طرفا  فيها كامللكية أو الرهن أو احلقوق العينية األخرى، و 

 .التوقيعات

 .اإلعفاء من رسوم الدمغة املفروضة حاليا  واليت تفرض مستقبال   .7

اإلعفاء من الرسوم اجلمركية األصلية والتكميلية املفروضة على ما تستورده من معدات وأجهزة  .8
وضة على ومركبات ولوازم إنتاج، كما تعفي من الرسوم اجلمركية األصلية والتكميلية املفر 

األجهزة واملركبات وعما تتلقاه من معونات وهبات وتربعات من الداخل واخلارج ويشرتط يف 
مجيع األحوال أن تكون األشياء الزمة لنشاطها وفقا  للضوابط اليت تقررها اجلهة اإلدارية وحيظر 

سنوات ما  التصرف يف األشياء املعمرة منها اليت حتدد بقرار من الوزير املختص قبل مرور مخس
 .مل تدفع عنها الرسوم اجلمركية املستحقة

 .إعفاء مجيع األنشطة من مجيع أنواع الضرائب والرسوم .9

 .اإلعفاء من ضريبة املبيعات اليت يقع عبء أدائها على املنظمة األهلية .11



 

اعتبار التربعات اليت تقدم للجمعيات أو املؤسسات األهلية وغريها من املنظمات األهلية  .11
 .منه% 15لى الدخل مبا ال يزيد على تكاليف ع

 .من أجور نقل املعدات واآلالت بواسطة السكك احلديدية% 25ختفيض قدره  .12

 .من استهالك املياه والكهرباء والغاز الطبيعي عن القيمة املنزلية% 50ختفيض قدره  .13

 .زلتسري على اجلمعيات تعريفة االشرتاكات واملكاملات التليفونية اخلاصة املقررة للمنا .14

 .كما تعفى املباين والعقارات اململوكة للمنظمة األهلية ملباشرة أنشطتها من الضرائب العقارية  

  

 (14)المــادة 

لكل عضو حق االنسحاب من اجلمعية يف أي وقت يشاء وال خيل ذلك حبق اجلمعية يف مطالبته مبا 
 .قد يكون مستحقا  عليه هلا، أو بأمواهلا لديه

 (15)المــادة 

معية األهلية احلق يف متلك العقارات مبا ميكنها من حتقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانني اليت للج
 تنظم متلك األجانب للعقارات بالنسبة للمنظمات األجنبية

 (16)المــادة 

جيوز للجمعية األهلية أن تنتسب أو تشرتك أو تنضم إىل مجعية أو هيئة أو منظمة أو ناد يكون مقره 
 .مصر و ختطر اجلهة اإلدارية بذلكخارج 

 (17)المــادة 



 

للجمعية االندماج مع مجعية أخرى أو أكثر داخل مجهورية مصر العربية بعد موافقة اجلمعية العمومية 
غري العادية لكل منهم وتلتزم جمالس اإلدارة بإخطار اجلهة اإلدارية بالكيان اجلديد وذلك إلثبات 

 .له الشخصية االعتبارية اجلديدة 

 (18) المادة 

جيوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة هلا يف أيا من حمافظات اجلمهورية وختضع إلشرافها املباشر؛ 
ملباشرة وتنفيذ أنشطتها املختلفة وعلى أن تقوم بإخطار اجلهة اإلدارية بذلك موضحة عنوان هذا املقر 

 .واملدير املسئول عنه 

 (19)المــادة 

 .لقى األموال واملنح واهلبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية جيوز للجمعيه ت

ختطر اجلمعيه االداريه اجلهة اإلدارية باسم اجلهه املاحنه والنشاط الذي قدمت املنحه لتنفيذه خالل   
 .ثالثني يوما من تلقى األموال ودخوهلا احلساب اخلاص باجلمعية

عرتاض علي النشاط خالل الثالثون يوما التالية لالخطار ؛ بطلب يقدم للجهة اإلدارية حق اال
ويتعني ان تكون اسباب االعرتاض مبنيه علي خمالفه النشاط الحكام القانون او . للمحكمة املختصة  

  .ويسقط حق اجلهه االداريه يف االعرتاض مبضي ثالثني يوما علي االخطار دون رد. الدستور 

 (20)المادة 

للجمعية حتويل أموال للخارج لالشرتاك يف النشرات والدوريات العلمية والثقافية أو املؤمترات جيوز 
 .الدولية اليت تشرتك فيها اجلمعية 

 (21)المــادة 



 

يوم من تاريخ تقدمي  30للجمعية احلق يف مجع التربعات من اجلمهور بعد موافقة اجلهة اإلدارية خالل 
 .تربعات ملدة عام وجيدد بطلب من اجلمعيةالطلب ويصدر الرتخيص جبمع ال

 (22)المــادة 

تلتزم اجلمعية مبعايري الشفافية وإعالن مصادر متويلها ونشر ذلك على شبكة املعلومات الدولية أو 
 ..داخل مقاراهتا أو اى وسيله من وسائل النشر والعالنية

 

 (23)المــادة 

الجتماعات العامة سواء مبقرها أو يف أي قاعات جيوز للجمعية مباشرة نشاطها ومشروعاهتا وعقد ا
 .خارجية، وحدها أو باالشرتاك مع منظمات أهلية أخرى

كما جيوز هلا إصدار نشرات أو جمالت ذات طبيعة دورية لنشر تقاريرها أو التوعية والتثقيف بعد 
 .إخطار اجمللس األعلى للصحافة

 (24)المــادة 

بتحديدهم قرار من وزير التضامن االجتماعي دخول مقر اجلمعية  ال جيوز لغري املوظفني الذين يصدر
 :أو فروعها أو اإلطالع على سجالهتا إال وفقا للقواعد التالية

أن حيمل املوظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار اجلمعيات وفروعها هبدف  .1
 اإلطالع على سجالته

ه اسم اجلمعية أو الفرع والغرض من املهمة أن حيمل خط سري معتمد من جهة عمله موضحا ب .2
 ومدته

 أن يوقع يف سجل الزيارات املعد لذلك مبقر اجلمعية مبا يفيد اإلطالع على السجالت  .3



 

 .إخطار اجلمعية مبوعد الزيارة وأسباهبا قبلها بأسبوع على األقل .4

 س اإلدارة وجيوز ملوظفي اجلهة اإلدارية حضور اجلمعية العمومية حال دعوهتم من قبل جمل

 وال جيوز ملوظفي اجلهة اإلدارية اإلطالع على السجالت إال مرة واحدة خالل عام 

 (25)المــادة 

على اجلمعية أن حتتفظ يف مركز إدارهتا بالوثائق واملكاتبات والسجالت اخلاصة هبا، وتبني الالئحة 
 .توي عليهاالتنفيذية هذه السجالت وكيفية إمساكها واستعماهلا والبيانات اليت حت

 .وجيب ختم هذه السجالت من اجلهة اإلدارية املختصة قبل استعماهلا

 (26)المــادة 

جيب أن يكون لكل مجعية ميزانية سنوية وأن تدون حساباهتا يف دفاتر يبني فيها على وجه التفصيل 
اهتا مائة ألف املصروفات واإليرادات مبا يف ذلك التربعات ومصدرها، وإذا جاوزت مصروفاهتا أو إيراد

جنيه وجب اعتماد احلساب اخلتامي من أحد احملاسبني املقيدين جبدول املراجعني احلسابيني مشفوعا  
باملستندات املؤيدة له لفحصه وتقدمي تقرير عنه قبل انعقاد اجلمعية العمومية بشهر على األقل، وتعرض 

قر اجلمعية قبل انعقاد مجعيتها العمومية امليزانية وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراقب احلسابات يف م
 .بثمانية أيام على األقل وتظل كذلك حىت يتم التصديق عليها

 .وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون كيفية عرض هذه املستندات

 (27)المــادة 

، وأن تودع تلتزم اجلمعية بأن تنفق أمواهلا فيما حيقق أغراضها وأهدافها وينفذ أنشطتها ويطور قدراهتا
أمواهلا النقدية بامسها الذي أشهرت به لدى مصرف أو صندوق توفري، وميتنع عليها الدخول يف 

 .مضاربات مالية



 

وللجمعية أن تستثمر فائض إيراداهتا يف أعمال حمققة الكسب تضمن هلا احلصول على مورد ثابت أو 
 .أن تعيد توظيفها يف مشروعاهتا اإلنتاجية واخلدمية

 (28) المــادة

يف األحوال اليت يصدر فيها جملس اإلدارة أو تصدر فيها اجلمعية قرارا  ترى اجلهة اإلدارية املختصة  
أنه خمالف للقانون أو للنظام األساسي للجمعية، فيكون هلذه اجلهة خالل مخسه عشر يوما من تاريخ 

حب القرار، فإذا مل إبالغها بالقرار أن تطلب من اجلمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول س
تقم اجلمعية بسحبه خالل سبعة أيام من تاريخ إخطارها، كان للجهة اإلدارية أن تلجأ إىل القضاء 

 .بطلب إلغاء القرار

 (29)المــادة 

ال جيوز للجمعيات ختصيص أماكن إيواء األطفال واملسنني واملرضى بأمراض مزمنة وغريهم من 
وذوي االحتياجات اخلاصة إال برتخيص من اجلهة اإلدارية املختصة،  احملتاجني إىل الرعاية االجتماعية

وجيوز لذات اجلهة إلغاء الرتخيص، إذا خالفت اجلمعية شروطه وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون 
 .قواعد إجراءات منح الرتخيص وإلغائه

خصائي اجتماعي ملباشرة كما تلتزم اجلمعيات اليت تباشر أنشطة ذات طابع اجتماعي باالستعانة بأ
 .هذه األنشطة

 



 

 الفصل الثالث

 أجهزة الجمعية

 

 الجمعية العمومية –أوال 

 (30)المــادة 

تتكون اجلمعية العمومية من مجيع األعضاء العاملني املسددين اللتزاماهتم املفروضة عليهم وفقا  للنظام 
 .األساسي للجمعية

 

 (31)المــادة 

عام على األقل يف املركز الرئيسي للجمعية أو أي مكان آخر حيدد يف  تنعقد اجلمعية العمومية كل
الدعوة املرفق هبا جدول األعمال، وحتدد الئحة النظام األساسي للجمعية إجراءات انعقادها واألوراق 
اخلاصة هبا والنصاب القانوين الصحيح وجدول أعماهلا وكافة اإلجراءات اخلاصة بإخطار اجلهة 

 .اإلدارية

 (32)ـادة المـ

 :تنعقد اجلمعية العمومية بناء على

 .دعوة من جملس اإلدارة .1

من عدد األعضاء الذين هلم حق حضور اجلمعية العمومية، وتتم % 25دعوة ممن يفوضه  .2
الدعوى وفقا لإلجراءات املنصوص عليه يف النظام األساسي واليت يتحقق هبا العلم مبوعدة 

 .وجدول األعمال ومكانه



 

 (.41)فوض املعني طبقا  للمادة دعوة من امل  .3

دعوى من اجلهة اإلدارية املختصة إذا رأت ضرورة لذلك مبوجب أمر على عريضة يصدره  .4
 :وىف احلالتني التاليتني. القاضي املختص

 .رفض جملس اإلدارة الدعوة للجمعية العمومية لعامني متتاليني .1

ملوضحة بالبند من أعضاء اجلمعية العمومية ا% 25رفض االستجابة ملطالب   .2
 الثاين من ذات املادة

 

 (33)المــادة 

وجيوز دعوة اجلمعية العمومية الجتماعات غري عادية للنظر يف تعديل النظام األساسي للجمعية أو 
حلها أو اندماجها يف غريها أو عزل أعضاء جملس اإلدارة أو غري ذلك من األسباب احملددة بالئحة 

 النظام األساسي

 



 

 

 س اإلدارةمجل –ثانيا 

 (34)المــادة 

يكون لكل مجعية جملس إدارة يتكون من عدد فردي من األعضاء ال يقل عن مخسة وال يزيد عن واحد 
وعشرون تنتخبهم اجلمعية العمومية لدورة ال تزيد مدهتا عن أربعة سنوات وفقا  للقواعد املقررة يف النظام 

 .األساسي للجمعية

 .طريق مجاعة املؤسسني ملدة أقصاها عاميني ويكون تعيني أول جملس إدارة عن

 (35)المــادة 

تنظم الئحة النظام األساسي للجمعية آلية عقد اجتماعاته والنصاب القانوين الصحيح وجدول أعماهلا 
 .وآلية التصويت فيه 

 (36)المــادة 

 .يري عدم تضارب املصاحليلتزم أعضاء جملس اإلدارة واملرشحني لعضويته بالتوقيع على إقرار بااللتزام مبعا

 (37)المــادة 

 .جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية اليت يتكبدها يف أداء أعمال للجمعية

 (38)المــادة 

 .رئيس جملس اإلدارة هو الذي ميثل اجلمعية أمام القضاء ولدى الغري ما مل يقرر جملس اإلدارة غري ذلك

 



 

 (39)المــادة 

جملس اإلدارة إبالغ اجلهة اإلدارية املختصة بصورة من حماضر جلساته واجتماع اجلمعية العمومية على 
 .والقرارات اليت تصدر من أي منهما خالل ثالثني يوما  من تاريخ صدورها

 (40)المــادة 

 ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس اإلدارة والعمل يف اجلمعية باجر، وىف حالة اجلمع وجب على من
 .رغب يف ذلك إما جتميد عضويته أو أن يتقدم باستقالته من جملس اإلدارة

 (41)المــادة 

مع مراعاة أحكام النظام األساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء جملس اإلدارة ال يكفي النعقاده 
يتعني علي من تبقي من اعضاء جملس االداره دعوة اجلمعية العمومية خالل شهر على . صحيحا  

 .كثر النتخاب جملس إدارة جديداأل

ويف حالة تعذر مباشرة أعمال اجمللس يقوم وزير التضامن االجتماعي بتعيني أحد أعضاء اجلمعية 
العمومية مفوضا  على اجلمعية وتكون له كافة الصالحيات لتيسري أعمال اجلمعية   ويلتزم املفوض 

 .خ تعيينهبدعوة اجلمعية العمومية خالل شهر على األكثر من تاري

 



 

 الفصل الرابع

 حل الجمعيــات

 (42)المــادة 

جيوز حل اجلمعية اختياريا  بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية وبأغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية وفقا  
للقواعد املقررة يف نظامها األساسي ويف هذه احلالة جيب أن يتضمن قرار احلل تعيني مصف أو أكثر 

 .ار وبأجر يعينهملدة حيددها القر 

. جيب على اجلمعية أن تعني مصفي من املكاتب احملاسبية املعتمدة وإخطار اجلهة اإلدارية بذلك
 .وتتحمل اجلهة اإلدارية أجر املصفي يف حالة عدم توافر موارد يف اجلمعية

 (43)المــادة 

صفية دون متامها جاز مدها يف األحوال املنصوص عليها يف املادة السابقة إذا انقضت املدة احملددة للت
 .ملدة واحدة أخرى بقرار من جهة التعيني وأال تولت اجلهة اإلدارية إمتام التصفية

 (44)المــادة 

جيب على القائمني على إدارة اجلمعية املنحلة وموظفيها املبادرة بتسليم املصفى مجيع املستندات 
ليهم كما ميتنع على اجلهة املودع لديها أموال والسجالت واألوراق اخلاصة هبا مبجرد طلبها، وميتنع ع

 .اجلمعية واملدينني هلا التصرف يف أي شأن من شؤون أمواهلا أو حقوقها إال بأمر كتايب من املصفى

 (45)المــادة 

. بعد متام التصفية يقوم املصفي بتوزيع األموال الباقية وفقا  لألحكام املقررة يف النظام األساسي للجمعية
 يوجد نص يف هذا النظام أو وجد ومع ذلك أصبحت طريقة التوزيع املنصوص عليها فيه غري فإذا مل



 

ممكنة، وجب على اجلمعية العمومية إذا كان احلل اختياريا ، وعلى احملكمة إذا كان احلل قضائيا  أن تقرر 
 .سب األحوالحتويل أموال اجلمعية املنحلة إىل صندوق إعانة اجلمعيات واملؤسسات األهلية، على ح

 .وتتبع هذه األحكام يف حالة توىل اجلهة اإلدارية إمتام التصفية

 

 (46)المــادة 

حيظر على أعضاء اجلمعية اليت صدر حكم أو قرار حبلها اختياريا ، كما حيظر على القائمني بإدارهتا 
 .مواصلة نشاطها أو التصرف يف أمواهلا

 



 

 الفصل الخامس

 الجمعيات ذات النفع العام

 (47)لمــادة ا

 .ختضع اجلمعيات ذات النفع العام ألحكام هذا القانون فيما مل يرد به نص خاص يف هذا الفصل

 (48)المــادة 

جيوز إضفاء صفة النفع العام على كل مجعية يقصد هبا حتقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد 
لتضامن االجتماعي وموافقة تأسيسها، وذلك بناء على طلب اجلمعية، أو بناء على طلب وزارة ا

 .اجلمعية وتعترب أموال اجلمعيات ذات املنفعة العامة أمواال عامة

ويف مجيع األحوال ال تصبح اجلمعية ذات نفع عام إال بصدور قرار من رئيس جملس الوزراء باعتبارها  
 .كذلك

 .مسبب كما جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء سحب صفة النفع العام من اجلمعية بقرار

 وتعد أموال اجلمعيات ذات النفع العام يف هذه احلالة يف حكم املال العام

من هذا القانون ال جيوز للجمعية ذات النفع العام أن تقرر االندماج يف  17واستثناء من حكم املادة 
 .مجعية أخرى أو تقبل اندماج مجعية أخرى فيها إال مبوافقة الوزير املختص

 (49)المــادة 

 .ين اجلمعيات ذات النفع العام من قيود اجلمعيات األهلية املتعلقة بتملك األموال والعقاراتتستث

 

 



 

 (50)المــادة 

حيدد بقرار من رئيس الوزراء ما تتمتع به اجلمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة، كعدم 
ألموال مبضي املدة وجواز قيام اجلهة جواز احلجز على أمواهلا كلها أو بعضها وعدم جواز متلك هذه ا

 .اإلدارية املختصة بنزع امللكية للمنفعة العامة لألغراض اليت تقوم هبا اجلمعية

 

 (51)المــادة 

جيوز لوزير التضامن االجتماعي أن يسند إىل إحدى اجلمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة 
 .احمللية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاهتا أو براجمها للوزارة أو لغريها من الوزارات أو الوحدات

 (52)المــادة 

ختضع اجلمعيات ذات النفع العام لرقابة اجلهة اإلدارية املختصة وتتناول هذه الرقابة فحص ألعمال 
 .ةاجلمعية يف املشروع املسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانني واللوائح والنظام األساسي للجمعي

 .ويتوىل هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير التضامن االجتماعي

 (53)المــادة 

إذا تبني للجهة اإلدارية وقوع خمالفات تؤثر على حتقيق اجلمعية ذات النفع العام ألغراضها أو ممارستها 
اذ ألنشطتها أو تنفيذ ما عهد إليها من برامج أو مشروعات، فيكون لوزير التضامن االجتماعي اخت

 :اإلجراءات اآلتية أو أحدها

 .وقف نشاط املشروع مؤقتا  حلني إزالة املخالفات .1

 .سحب املشروع املسند إليها  .2



 

 الفصل السادس

 الجمعيات المركزية

 (54)المــادة 

اجلمعية املركزية هي اجلمعية اليت يتضمن نظامها األساسي العمل على مستوى اجلمهورية وإنشاء فرع أو 
افظات حتمل نفس االسم ويشهر هذا الفرع أو الفروع بإجراءات مستقلة مع التزامه بالئحة أكثر هلا يف احمل

 .النظام األساسي اليت تضعها اجلمعية املركزية

 (55)المــادة 

تضم اجلمعية العمومية للجمعية املركزية اليت هلا فروع ممثلي الفروع التابعة هلا ويتم تشكيل جملس إدارهتا من 
 .ذا وفقا ملا ينظم النظام األساسي للجمعية املركزيةبينهم وكل ه

 (56)المــادة 

يتبع يف تأسيس األفرع التابعة للجمعية املركزية ذات اإلجراءات واألحكام املقررة لتأسيس اجلمعية وتشكيل 
 .54ة جملس إدارهتا ومجعيتها العمومية واملقررة يف الفصل األول من هذا القانون ودون إخالل بأحكام املاد

 (57)المادة 

 .تسري على اجلمعيات املركزية مجيع األحكام املقررة يف شئون اجلمعيات فيما مل يرد به نص يف هذا الفصل

 



 

 الفصل السابع

 المؤسسات األهلية

 

 (58)المــادة 

تسري على املؤسسات األهلية مجيع األحكام املقررة يف شئون اجلمعيات فيما مل يرد به نص يف هذا 
 .الفصل

 (59)المــادة 

تنشأ املؤسسة األهلية بتخصيص مال ال تقل قيمته عشره االلف جنيه ملدة معينة أو غري معينة لتحقيق 
 .غرض غري الربح املادي، ويستثين من هذا الشرط املؤسسات القائمة وقت صدور هذا القانون

 (60)المــادة 

من املؤسسني من األشخاص الطبيعيني أو  يكون إنشاء املؤسسة األهلية بواسطة مؤسس واحد أو جمموعة
 :االعتباريني أو منهما معا  يضعون نظاما  أساسيا  يشتمل على البيانات اآلتية

 .اسم املؤسسة ونطاق عملها اجلغرايف ومركز إدارهتا .1

 .الغرض الذي أنشئت املؤسسة لتحقيقه  .2

 .متهم والرقم القومياسم املؤسس او املؤسسني ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم وحمل إقا  .3

 .بيان تفصيلي دقيق لألموال املخصصة هلذا الغرض  .4

 .موارد املؤسسة االخري وكيفية استغالهلا والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداهتا  .5



 

 تنظيم إدارة املؤسسة مبا يف ذلك حتديد أمساء أعضاء جملس األمناء وطريقة تعيني املدير  .6

 .املؤسسة لغرضهانظام الرقابة الذي يكفل حتقيق   .7

وجيوز إنشاء املؤسسة األهلية بسند رمسي أو بوصية يعد أيهما النظام األساسي للمؤسسة بشرط اشتماله 
وتتضمن الالئحة التنفيذية هلذا القانون نظاما  منوذجيا  . على البيانات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة
 .جيوز للمؤسسات األهلية إتباعه يف إعداد نظامها

 (61)لمــادة ا

مىت كان إنشاء املؤسسة األهلية بسند رمسي جاز ملن أنشأها أن يعدل عنها بسند رمسي آخر وذلك إىل أن  
 .يتم إيداع أوراقها

 (62)المــادة 

فإذا كانت املؤسسة قد . يعترب إنشاء املؤسسة األهلية بالنسبة إىل دائين املنشئ وورثته مبثابة هبة أو وصية
حبقوقهم جاز هلم مباشرة الدعاوى اليت يقررها القانون يف مثل هذه احلالة بالنسبة إىل اهلبات أنشئت إضرارا  

 .والوصايا

 (63)المــادة 

تثبت الشخصية االعتبارية للمؤسسة األهلية مبجرد إيداع نظامها األساسي أو ما يف حكمه ويتم اإليداع 
 .بناء على طلب منشئ املؤسسة أو رئيس جملس األمناء

 من هذا القانون( 6)سري يف هذا الشأن أحكام املادة وت

 ( 64)المــادة 

جملس أمناء يتكون من ثالثة على األقل  –وآيا كانت طريقة إنشائها  –جيب أن يكون لكل مؤسسة أهلية 
 .خيتص بتعيينهم املؤسس أو جمموعة املؤسسني



 

، ويف حالة عدم تعيني جملس لألمناء أو وجيوز أن يكون املؤسس أو املؤسسني أعضاء أو رؤساء هلذا اجمللس
 .أحوال خلو أماكنهم أو أحدهم وتعذر تعيني بدال  منه، تتوىل اجلهة اإلدارية املختصة تعيني من حيل حمله

 (65)المــادة 

يتوىل جملس األمناء إدارة املؤسسة وفقا  لنظامها األساسي ورئيس اجمللس هو الذي ميثلها أمام القضاء ولدى 
 .الغري

 (66)المــادة 

جيوز للمؤسسة األهلية أن تتلقى أية أموال تقدم إليها بأي تصرف قانوين كما جيوز هلا قبول الشروط اليت 
يضعها مقدم املال، ما مل يكن من شأهنا تغيري الغرض الذي أنشأت املؤسسة من أجله أو اإلضرار هبذا 

 .الغرض

 (67)المــادة 

اجلهة اإلدارية املختصة دالئل جدية على أن املؤسسة األهلية قد  يف األحوال اليت تتوافر فيها لدى 
من هذا القانون، فيكون هلا أن تتقدم بأمر ( 11)مارست نشاطا  من األنشطة املنصوص عليها يف املادة 

على عريضة إىل السيد رئيس حمكمة القضاء اإلداري اليت يقع يف دائرهتا مركز اجلمعية بطلب؛ إيقاف 
الف وجتميد ما خيصه من أموال يف ميزانية املؤسسة ، ويصدر القاضي قراراه باملوافقة على النشاط املخ

الطلب أو رفضه يف خالل ثالثة أيام بعد مساع أقوال املؤسسة واجلهة اإلدارية، ويف حالة قبول الطلب حيدد 
دولة اليت يتعني أن القاضي جلسة يف غضون أسبوعني لنظر املوضوع أمام حمكمة القضاء اإلداري مبجلس ال

حتكم فيها بتأييد قرار رئيس احملكمة أو رفضه؛ وجيوز لكل ذي مصلحة الطعن على هذا احلكم بالطرق 
 .املعتادة للطعن على أحكام حمكمة القضاء اإلداري

 (68)المــادة 



 

ي جرى يكون للمؤسسات األهلية ميزانية سنوية، وجيوز أن يقوم مقام امليزانية حبسب طبيعة املال الذ
 .ختصيصه ووفقا  لنظامها األساسي بيان دوري يتضمن إيراداهتا ومصروفاهتا وأوجه إنفاق أمواهلا

 



 

 الفصل الثامن

 واإلتحـــادات الشبكات والتحالفات واالئتالفات

 

 (69)المــادة 

م تسري احكام هذا القانون علي الشبكات والتحالفات واإلئتالفات واالحتادات مامل تتعارض مع احكا
 .هذا الفصل 

 (70)المادة 

كل جتمع طوعي جملموعة من املنظمات االهليه بغرض : يقصد بالشبكة والتحالف واالئتالف واالحتاد 
التخطيط لتقارير مشرتكة يتم من خالل مجع قدرات وموارد أعضاء هذا التجمع املختلفة، وتعبئتها حول 

 .وذلك وفقا لالئحة اخلاصة هبا قضية من قضايا التنمية، ويتمتع بالشخصية االعتبارية

 (71)المــادة 

جيوز للمنظمات األهلية املسجلة هبذا القانون أن تنشئ فيما بينها جتمعات مثل شبكات أو ائتالفات آو 
 حتالفات أو احتادات نوعية أو احتادات إقليمية تكون هلا الشخصية االعتبارية

تباشر أو متول نشاطا  مشرتكا  يف جمال أو نطاق معني، ويشكل االحتاد النوعي من املنظمات األهلية اليت 
 سواء على مستوى اجلمهورية أو يف إقليم معني فيها، أو يف إحدى حمافظاهتا

 ويتكون االحتاد اإلقليمي من املنظمات األهلية أيا  كان نشاطها والواقعة يف نفس احملافظة

و اإلقليمي بطلب من املنظمة األهلية يصدر بناء ويف مجيع األحوال يكون االنضمام إىل االحتاد النوعي أ
 على موافقة جملس اإلدارة أو جملس األمناء حبسب األحوال



 

 .وال جيوز لالحتاد اإلقليمي رفض طلب االنضمام املقدم من املنظمة األهلية مىت توافرت شروط االنضمام

اط أو على أي مستوى جغرايف، جيوز إنشاء أكثر من شبكة أو ائتالف أو حتالف آو احتاد نوعي آلي نش
 .وينشآ احتاد إقليمي واحد يف احملافظة الواحدة، ويكون أي منهم بعدد من املنظمات ال يقل عن عشرة

 االتحاد النوعي 

 (72)المــادة 

يشكل االحتاد النوعي من عدد ال يقل عن عشر مجعيات أو مؤسسات أهلية تباشر أو حتول نشاطه 
ى مستوي اجلمهورية أو يف أي إقليم أو يف أحد حمافظاهتا ويكون له نظام أساسي مشرتكا يف جمال معينا عل

مكتوب ويكتسب شخصية اعتبارية، ويرفق بالالئحة التنفيذية هلذا القانون منوذج للنظام األساسي لالحتاد 
 .النوعي

 (73)المــادة 

يد عن واحد وعشرين لدوره يكون لكل احتاد نوعي جملس إدارة يتكون من عدد ال يقل عن تسعة وال يز 
 .مدهتا ال تزيد عن أربع سنوات تنتخبهم مجعية عمومية

 (74)المادة 

 : خيتص االحتاد النوعي

ختطيط برامج الرعاية والتنمية االجتماعية يف ميدان العمل املتصل بأغراض االحتاد وفقا لسياسة  .1
 .الدولة

واملؤسسات األهلية األعضاء وتصنيفها  إنشاء قاعدة للبيانات واملعلومات الكافية عن اجلمعيات .2
 حبسب ميدان العمل



 

إجراء البحوث املتصلة مبيدان العمل وتوزيعها على اجلمعيات واملؤسسات األعضاء لالستفادة منها  .3
 .والعمل هبا

متابعة اجلمعيات واملؤسسات األعضاء لتقييم تفعليها لألحباث والدراسات املقدمة يف ميدان  .4
 .العمل

مج وتنسيق اجلهود بني اجلمعيات واملؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه الربامج من تنظيم الربا .5
 .االحتاد اإلقليمي املختص قبل تنفيذها

وضع برامج اإلعداد الفين واإلداري ألعضاء جمالس اجلمعيات واملؤسسات وموظفيها على أن  .6
 .تعتمد هذه الربامج من االحتاد اإلقليمي املختص قبل تنفيذها

دليل بقوائم اجلمعيات املقيدة يف جمال عمل االحتاد وما يتعلق هبذا امليدان من أحباث  نشر .7
 .ودراسات وكذلك املؤمترات احمللية والدولية ذات الصلة بأنشطتها

 (75)المادة 

 :االتحاد اإلقليمي

يميا فيما بينهما تنشئ اجلمعيات واملؤسسات األهلية الواقعة يف نطاق احملافظات أيا كان نشاطها احتادا إقل
ويرفق بالالئحة , وتكون له الشخصية االعتبارية, ويقيد باجلهة اإلدارية, يكون له نظام أساسي مكتوب

 .التنفيذية هلذا القانون منوذج النظام األساسي لالحتاد اإلقليمي

أداؤه سنويا مبا ال وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون إجراءات االنضمام إىل هذا االحتاد والرسم الواجب 
 .يزيد على مائة جنيه حلساب االحتاد اإلقليمي

 : خيتص االحتاد االقليمي مبا يلي 



 

ختطيط برامج الرعاية والتنمية االجتماعية يف ميدان العمل املتصل بأغراض االحتاد وفقا لسياسة  .1
 .الدولة

هلية األعضاء وتصنيفها إنشاء قاعدة للبيانات واملعلومات الكافية عن اجلمعيات واملؤسسات األ .2
 حبسب ميدان العمل

إجراء البحوث املتصلة مبيدان العمل وتوزيعها على اجلمعيات واملؤسسات األعضاء لالستفادة منها  .3
 .والعمل هبا

متابعة اجلمعيات واملؤسسات األعضاء لتقييم تفعليها لألحباث والدراسات املقدمة يف ميدان  .4
 .العمل

 .هود بني اجلمعيات واملؤسسات وموظفيها تنظيم الربامج وتنسيق اجل .5

 .وضع برامج اإلعداد الفين واإلداري ألعضاء جمالس اجلمعيات واملؤسسات وموظفيها  .6

نشر دليل بقوائم اجلمعيات املقيدة يف جمال عمل االحتاد وما يتعلق هبذا امليدان من أحباث  .7
 .هاودراسات وكذلك املؤمترات احمللية والدولية ذات الصلة بأنشطت

 .تنظيم ومتويل مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بني االحتاد االقليمي واجلمعيات االعضاء .8

 (76)المادة 

وال جيوز إنشاء أكثر من احتاد إقليمي واحد يف احملافظة , يعمل االحتاد اإلقليمي عل مستوى احملافظة
 .الواحدة

 (77)المادة 

تسعة أعضاء وال يزيد عن واحد وعشرين عضو لدورة يكون لكل احتاد إقليمي جملس إدارة ال يقل عن 
 .مدهتا أربع سنوات تنتخبهم اجلمعية العمومية لالحتاد اإلقليمي



 

 (78) المادة 

 االتحاد العام للمنظمات األهلية

ينشأ احتاد عام ملنظمات العمل األهلي اخلاضعة هلذا القانون تكون له الشخصية االعتبارية ويضم يف 
مات العمل األهلي الراغبة يف االنضمام ومقره مدنية القاهرة، ويتوىل إدارة االحتاد جملس عضويته كافة منظ
عضوا ينتخبون من بني أعضاء منظمات العمل األهلي وتكون مدة اجمللس أربع  35إدارة يتكون من 

  :سنوات وحتدد الالئحة الداخلية شروط الرتشح وطريقة االنتخاب،

 (79)المادة 

 :العام للجمعيات والمؤسسات األهلية بما يأتى ويختص االتحاد 

إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات األهلية  (1
 .والمنظمات واالتحادات اإلقليمية والنوعية المنشأة وفقاً ألحكام هذا القانون 

يذ برامج التنمية وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات األهلية فى دعم وتنف (2
 .طبقاً للسياسات االجتماعية للدولة 

إجراء الدراسات الالزمة لتوفير التمويل الالزم للجمعيات والمؤسسات األهلية لتنمية  (3
مواردها والقيام باالتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير اإلعالنات 

 .قدراتها المالية والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم 

تنظيم برامج اإلعداد والتدريب الفنى واإلدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات األهلية  (4
 .وأعضائها بالتنسيق مع االتحادات اإلقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات األهلية 

يج توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات األهلية مع الترو  (5
 .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة 



 

التعاون مع الهيئات المحلية المعنية بالعمل األهلى وعقد البروتوكوالت أو االتفاقيات مع  (6
هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية األخرى المعنية بالعمل االجتماعى والتنموى فى 

 .جمعيات والمؤسسات األهلية ميادين عمل ال

اإلعالم عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل األهلى وتدريب المتطوعين على  (7
 .المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات األهلية 

عقد المؤتمرات وورش العمل الالزمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات  (8
 .نوعية األهلية واالتحادات اإلقليمية وال

إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات األهلية من إنجازات على مدار  (9
 .العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلوال للمعوقات التى تعترض عملها 

اقتراح التعديالت على التشريعات المنظمة للعمل األهلى واستصدار القرارات الالزمة  (11
 .لتحقيق المرونة فى تسييره 

نشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى ويتم تنفيذه على المستويات المحلية إ (11
 .والقومية وذلك لخدمة القضايا الملحة 

 .التنسيق فى البرامج واألنشطة لالتحادات اإلقليمية والنوعية  (12

تمثيل القطاع األهلى فى المجالس القومية واللجان الوطنية وغيرها من المجالس  (13
 .لية والتنظيمات المح

 .تمثيل القطاع األهلى فى المنتديات الدولية والمنظمات الخارجية  (14

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 صندوق دعم المنظمات االهليه

  (80)المادة 

ينشأ بوزارة التضامن االجتماعي صندوق لتوفري الدعم املايل الستمرارية األنشطة اليت تقوم هبا اجلمعيات 
 .ادات املنشأة وفقا ألحكام هذا القانونواملؤسسات األهلية واالحت

 (81)المادة 

 :يكون للصندوق جملس إدارة برئاسة الوزير املختص، وعضوية كل من
وعضويه اربعه من رؤساء االحتادات .رئيس االحتاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية، نائبا للرئيس



 

ويصدر رئيس جملس الوزراء قرارا .ثالثه من اخلرباءاالقليميه وعضوين من رؤساء االحتادات النوعيه املركزيه و 
 .باختيار االعضاء 

 .وتكون مدة جملس إدارة الصندوق ثالث سنوات، وجيوز إعادة تعيني العضو باجمللس مددا أخرى

 

 

 (82)المادة 

 :خيتص جملس إدارة صندوق دعم اجلمعيات واملؤسسات األهلية مبا يلي

واملشروعات اليت تقوم هبا اجلمعيات واملؤسسات األهلية ووضع  رسم السياسة العامة لدعم األنشطة .1
 الضوابط اخلاصة بدعم هذه األنشطة واملشروعات

إجراء الدراسات الالزمة بشأن األوضاع املالية للجمعيات واملؤسسات األهلية وأولويات دعم  .2
 .األنشطة واملشروعات القائمة، ودعم هذه األنشطة واملشروعات

ملالية الالزمة ألداء نشاط الصندوق واخلاصة باجلمعيات واملؤسسات األهلية مجع البيانات ا .3
واالحتادات املنشأة وفقا ألحكام هذا القانون وحدود التوسع يف أنشطتها، وذلك من خالل مركز 

 .املعلومات اخلاص باالحتاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية وبالتنسيق مع اجلهة اإلدارية

يل سنوي ببيان اجلمعيات واملؤسسات األهلية واالحتادات النوعية واإلقليمية لتمكني إعداد ونشر دل .4
 .املواطنني من اإلسهام فيها واملشاركة يف العمل االجتماعي التطوعي

 .متابعة وتقييم الصرف من الدعم املايل للجمعيات واالحتادات  .5

ديد قدر إسهاماهتم وضمان حسن إصدار النشرات اليت متكن املتربعني يف الداخل واخلارج من حت .6
 .توجيهها

 .اختاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .7



 

 (83)المادة

 :تتكون موارد الصندوق على األخص مما يأتي

املبالغ املدرجة باملوازنة العامة للدولة إلعانة اجلمعيات واملؤسسات األهلية املنشأة طبقا ألحكام هذا  .1
 .القانون

 .ات اليت يتلقاها الصندوقاهلبات واإلعانات والتربع .2

 .ما يئول إليه من أموال اجلمعيات واملؤسسات األهلية واالحتادات اليت يتم حلها .3

 .الرسوم اإلضافية املفروضة لصاحل األعمال اخلريية  .4

 .حصيلة الغرامات اليت يقضي هبا وفقا ألحكام هذا القانون .5

  .أي موارد أخرى يقرها جملس إدارة الصندوق .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر

 اإلقليمية والدولية المنشأة في مصر والمنظمات األجنبيةغير الحكومية المنظمات 

 اإلقليمية والدولية المنشأة في مصر المنظمات غير الحكومية و: أوالً 

 (84)المــادة 
 

م مستمر تعترب منظمة إقليمية أو دولية غري حكومية يف تطبيق أحكام هذا القانون كل منظمة ذات تنظي
يتم تأسيسها يف مصر وتتألف من أشخاص طبيعيني، أو اعتباريني، أو منهما معا  من مصريني أو غري 
مصريني ال يقل عددهم عن عشرة أعضاء، ملباشرة نشاط أهلي إقليمي أو دويل لغرض غري احلصول على 

 .ربح مادي

 (85)المــادة 

احلكومية داخل مجهورية مصر العربية أن يكون هلا نظام  يشرتط يف إنشاء املنظمة اإلقليمية أو الدولية غري
 .أساسي مكتوب موقع عليه من املؤسسني وان يكون مركز إدارهتا الرئيسي يف مجهورية مصر العربية



 

من صدر ضده حكم ( أو من غري املصريني)وجيب أال يشرتك يف تأسيسها أو جملس إدارهتا من املصريني 
 .الرتكابه جناية، أو الرتكابه جنحة خملة بالشرف، ما مل يكن قد رد إليه اعتبارههنائي بعقوبة سالبة للحرية 

وتسرى علي املنظمة اإلقليمية أو الدولية غري احلكومية األحكام املنظمة للجمعيات فيما مل يرد فيه نص 
 .خاص يف هذا الفصل

 (86)المــادة 

هذا القانون إرسال وحتويل األموال للخارج لتنفيذ  جيوز للمنظمات اإلقليمية والدولية املنشأة وفقا ألحكام
 .أنشطتها

 (87)المــادة 

تثبت الشخصية االعتبارية للمنظمة اإلقليمية أو الدولية املنشأة يف مصر مبجرد قيام ممثل املؤسسني بإيداع 
يدها إخطار بتأسيسها مستوفيا املستندات الالزمة وتصدر هلا اجلهة اإلدارية مباشرة شهادة برقم ق

 .واملستندات اليت أودعتها وذلك بعد سداد الرسم املقرر

 :وجيب أن يكون األخطار بإنشاء املنظمة مصحوبا  باملستندات اآلتية

 .نسختني من النظام األساسي للمنظمة موقع عليها من مجيع املؤسسني .1

عربية حمضر اجتماع التأسيس والذي يتضمن صراحة إنشاء املنظمة على أرض مجهورية مصر ال .2
 .وأمساء أعضاء جملس اإلدارة

من املادة ( ج)إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا  البيانات املنصوص عليها يف املادة الثانية والبند  .3
 .الثالثة من هذا القانون

املستندات الدالة على اسم وشخصية كل من األعضاء املؤسسني من األشخاص الطبيعيني ولقبه  .4
لوجود القانوين وقرار السلطة املختصة باملوافقة على االشرتاك يف وجنسيته ومهنته، وما يثبت ا



 

تأسيس املنظمة اإلقليمية أو الدولية، إذا كان من األشخاص االعتبارية، على أن تكون ملستندات 
 .الدالة على ذلك مصدقا عليها من القنصلية املصرية املعنية، بالنسبة للمؤسسني من غري املصريني

 .ملقرهاسند شغل املؤسسة  .5

 .شهادة تفيد عدم احلكم عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف .6

 .ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده .7

وتضع الالئحة التنفيذية هلذا القانون منوذجا  لطلب اإليداع كما حتدد كيفية إمتامه والرسم الواجب أداؤه 
تؤول حصيلتها لصندوق إعانة  ردوال 300مقابل قيد نظام اجلمعية يف السجل اخلاص مبا ال يزيد على 

 .اجلمعيات واملؤسسات األهلية

 

 المنظمات األجنبية: ثانياً 

 فروع ومكاتب تمثيل المنظمات األجنبية غير الحكومية

 (88)المــادة 

جيوز للمنظمات األجنبية أن تطلب فتح مقر هلا أو أكثر جبمهورية مصر العربية ملمارسة أنشطة اجلمعيات 
أو بالشراكة مع اجلمعيات واملؤسسات األهلية أو املنظمات اإلقليمية أو الدولية غري األهلية منفردة 

احلكومية املشهرة وفق أحكام هذا القانون، وذلك مبوجب طلب تقدمه املنظمة إيل اللجنة املنصوص عليها 
 . من هذا القانون 89يف املادة 

 .ويرفق بالطلب املستنادت االتيه 

 . املنظمه بانشاء فرع هلا جبمهوريه مصر العربيه قرار السلطه املختصه يف .1

 .ثالثه نسخ من الئحه النظام االساسي للمنظمه مصدقا عليه من سفاره مصر يف البلد املعين  .2



 

 .بيان باملنح اليت ستحصل عليها املنظمه واالنشطه اليت ستمارسها يف مصر  .3

 .يقع فيه املقر الرئيسي للمنظمه ميزانيتان معتمدتان من مراجع حسابات خارجي يف البلد الذي  .4

ويتعني ان تكون مجيع االوراق باللغه العربيه او مرتمجه ايل العربيه ترمجه رمسيه ومصدقا عليها مجيعا من 
 .سفاره مصر يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئيسي للمنظمه

ستندات كتابتا ويثبت فيه بعد استفاء األوراق املشار إليها حيصل مقدم الطلب على إيصال بتقدميه امل 
 .تاريخ تسلمها

 (.89)المــادة 

تنشأ جلنة عليا للبت يف كل ما ما يتعلق بالرتخيص للمنظمات األجنبية يف فتح فروع أو مكاتب متثيل هلا 
للعمل يف مجهورية مصر العربية برئاسة وزير التضامن وعضوية ممثلني من وزارة اخلارجية ووزارة التعاون 

 .الدويل

لجنة أن تستعني مبن تراه إلبداء الرأي، وتنشأ أمانة فنية للجنة بقرار يصدر من الوزير املختص، وتلتزم ول
وجيوز للجنة أن تطلب االستماع إيل . اللجنة بإصدار قرارها يف الطلب خالل ستني يوم غري قابله للتمديد
 .ممثل اهليئة االجنبيه اليت تطلب فتح فرع أو مكتب متثيل هلا يف مصر

ويعترب عدم رد اللجنة يف املوعد مبثابة موافقة تعطي املنظمة األجنبية احلق يف فتح مكتب متثيل أو فرع هلا 
 .يف مصر والبدء يف مباشره النشاط

ويعترب اإليصال الدال علي تقدميها لألوراق بعد فوات مده الستني يوما وعدم الرد عليها مستندا خيوهلا فتح 
 . إلجراءات الالزمة ملباشره عملهاحسابات بنكيه واختاذ ا

وىف حالة رفض الطلب جيب أن يكون مسببا؛ وجيب إن يكون السبب مستندا إيل أن نشاط املنظمة يف 
مصر سوف يؤدي إيل اإلخالل باألمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة؛ علي أن 

 . يوضح يف األسباب كيفيه هذا اإلخالل وطبيعته



 

ولكل ذي مصلحة حق الطعن على قرار اللجنة بالرفض خالل ستني يوما من علمه بالقرار؛ وتفصل 
حمكمه القضاء اإلداري يف الطعن خالل ستني يوما من حتديد أول جلسة له أن كان الطعن يشتمل علي 

 .طلب بوقف التنفيذ

 (90)المادة 

التمثيل الى من أحكام هذا القانون أو قواعد  جيوز للوزير املختص حال  خمالفة فرع املنظمة أو مكتب
ممارسة النشاط املصرح به أن يتقدم إيل رئيس حمكمه القضاء اإلداري بأمر علي عريضه بطلب إيقاف 
النشاط املخالف ؛ ولرئيس احملكمة بعد مساع أقوال الطرفني إصدار أمره يف خالل ثالثة أيام بوقف النشاط 

ر قراره بوقف النشاط يتعني عليه أن حييل األمر إيل حمكمه القضاء ويف حال صدو . أو برفض الطلب 
اإلداري لنظر املوضوع وحيدد للطرفني جلسة للمثول أمامها؛ ويطعن علي احلكم الصادر من حمكمه 

 . القضاء اإلداري بالطرق املقررة للطعن يف األحكام الصادرة عن احملكمة

 (91)المادة 

جلة بتقدمي أقرار سنوي خالل مدة النشاط وتقرير احملاسبة املالية واى تقارير أو تلتزم املنظمة األجنبية املس
 .بيانات تطلبها اجلهة اإلدارية

 (92)المادة 

للمنظمة األجنبية املسجلة احلق يف استئجار العقارات واملباين الالزمة لتمكينها من حتقيق أغراضها وذلك 
 .مبراعاة القوانني األخرى

 (93)المادة

كافة عالقات العمل للعاملني باملنظمة من غري جنسيتها لقانون العمل املصري وختتص احملاكم   ختضع
 .املصرية دون غريها بنظر تلك املنازعات



 

 (94)المادة

يسري علي فروع املنظمات االجنبيه أو مكاتب التمثيل اخلاصة هبا أحكام هذا القانون يف كل ما ال 
 يتعارض مع أحكام هذا الفصل

 

 

 

 



 

 لعقوباتا

 (95)المادة

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون العقوبات أو يف أي قانون آخر، يعاقب بغرامة 
من  5، 4، 3، 1عليها يف البنود  ال تزيد علي ألفي جنيه كل من باشر نشاطا  من األنشطة املنصوص

 .من هذا القانون (11)املادة

 :جنيه كل من ويعاقب بغرامة ال تزيد عن ألف

أنشأ أي كيان حتت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة اجلمعيات أو املؤسسات األهلية دون أن  .1
 .يشهر هذا الكيان طبقا  ألحكام هذا القانون

باشر أي نشاط من أنشطة اجلمعية أو املؤسسة األهلية على الرغم من صدور حكم أو قرار بوقف  .2
 .نشاطها وقفا  مؤقتا  أو حبلها

صفته رئيسا  أو عضوا  يف مجعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو تلقي ب .3
مزعومة، أمواال  من اخلارج أو أرسل للخارج شيئا  منها أو قام جبمع التربعات دون موافقة اجلهة 

 .اإلدارية

مليات أنفق أمواال  للجمعية أو للمؤسسة األهلية أو االحتاد يف أغراض شخصية أو ضارب هبا يف ع .4
 .مالية

تصرف يف مال من أموال اجلمعية أو املؤسسة األهلية اليت حكم أو صدر قرار حبلها وتصفيتها أو  .5
 .أصدر قرارا بذلك دون أمر كتايب من املصفى

 :ويعاقب بغرامة ال تزيد على خمسمائة جنيه كل من

 .أعمال التأسيسباشر نشاطا  من أنشطة اجلمعية أو املؤسسة األهلية قبل إمتام شهرها، عدا  .1



 

قرر من أعضاء جملس إدارة اجلمعية أو املؤسسة األهلية أو مديروها انتساهبا إىل هيئة أو منظمة أو  .2
 .مجعية أو ناد خارج البالد دون إبالغ اجلهة اإلدارية

 (96)املاده 

 يقع يف دائرهتا جيوز عزل جملس االداره بناء علي طلب اجلهه االداريه يقدم ايل احملكه االداريه املختصه اليت
 :املركز الرئيس للجمعيه وذلك يف احلاالت اآلتية

من  ١١من الماده  ٥و٣و٢إذ مارست الجمعيه نشاطا مما هو محظور عليها بنص الفقرات  .1
 .هذا القانون

إذا حصلت على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أمواال  إىل جهة خارجية باملخالفة حلكم املادة  .2
 .ونمن هذا القان( 19)

إذا مل تنعقد مجعيتها العمومية عامني متتاليني أو مل تنعقد بناء على الدعوة النعقادها وفقا  حلكم  .3
 (.32)املادة 

 .إذا ثبت عجزها عن حتقيق األغراض اليت أنشئت من أجلها .4

 (.21)إذا قامت جبمع تربعات باملخالفة لنص املادة  .5

لى وجه االستعجال بوقف النشاط املخالف إىل أن تأمر ع –إذا طلب إليها ذلك  –وجيوز للمحكمة 
 .حني الفصل يف موضوع طلب العزل

ويف مجيع األحوال جيوز للمحكمة إذا حكمت برفض طلب العزل أن تقضي ببطالن التصرف أو إزالة 
 .السبب الذي بين عليه الطلب

 (٩٧)املاده 

عيه إذا تبني أهنا مارست النشاط احملظور جيوز جلهه االداره ان تطلب من احملكمه االداريه املختصه حل اجلم
وتقضي احملكمه يف . من هذا القانون  ١١علي اجلمعيات مباشرته بنص الفقره االويل والرابعه  من املاده 

 .احلكم الصادر باحلل مبصادره اموال اجلمعيه لصاحل صندوق دعم اجلمعيات 
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