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الدليل   القانون    إلى يهدف هذا  اقع قراءة نصوص   ٢٠١٩لسنة    ١٤٩تبسيط فهم  العمل األهلي من و بتنظيم ممارسة  والخاص 

 . ٢٠٢١لسنة  ١٠٤القانون والالئحة التنفيذية له والتي صدرت بمقتض ي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

والتأسيس االوضاع  توفيق  هي  أساسية  ألربعة موضوعات  الدليل  من  األول  الجزء  هذا  املؤسسات    ويعرض  وواجبات  وحقوق 

 والجمعيات وإيقاف النشاط والحل. 

 ومن املنتظر أن تناقش األجزاء التالية من الدليل موضوعات أخرى ترتبط بالجمعيات واملؤسسات األهلية واملؤسسات األجنبية. 

ن أن يعتري بعض مواده من عدم  وال يقدم هذا الدليل املبسط رؤية نقدية للقانون وال شروح مطولة  وال يشير إلى مواطن ما يمك

دستورية ؛ ولكنه يلتزم بالهدف منه وهو تبسيط مواد القانون ليمكن للجميع التعامل معه بشكل صحيح وفق ملنطوق مواده  

وهدف املشرع منه ؛ بما يساعد الراغبين على العمل في ميدان العمل األهلي من أن ينظموا عملهم على النحو الذي نص عليه 

 القانون.  

 عميقا لكل مادة من مواد القانون ولكنه ينقسم إلى أبواب عامة تضم أكثر األسئلة الشائعة 
ً
كما أن هذا الدليل ال يقدم شرحا

 حول القانون والالئحة التنفيذية والتي تلقتها املجموعة املتحدة للقانون منذ صدوره وحتي صدور الئحته التنفيذية .  

 للقانون تغني بها املكتبة القانونية وتساعد بها  وترجوا املجموعة املتحدة أن يتسع 
ً
 وشموال

ً
الوقت لديها لكي تقدم رؤية أكثرعمقا

املحامين والقضاة على التعامل مع هذا القانون الذي ينظم عمل واحدة من أهم دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة التي نتطلع 

 إلى بنائها .  
ً
 جميعا

 إلى سواء السبيل ولو شاء لهدانا أجمعين ولكنه يهدي إليه من يشاء.وهللا من وراء القصد وهو يهدي 

 املجموعة املتحدة للقانون 
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 ول الفصل األ 

 وضاع . توفيق األ 

 س: ما معني الشخص الطبيعي والشخص املعنوي في هذا القانون ..1

لتزامات. وفي هذا الدليل يقصد به مدراء الجمعيه  هو اإلنسان القادر على اكتساب الحقوق وتحمل اإل  الشخص الطبيعي ج:

 ….  ةاملؤسسه االجنبي /ةاملؤسس/

الكيان املستقل عن مجموعة األشخاص واألموال املؤسسة له، لتحقيق غرض معين،وفي  و املعنوي هو أعتباري  الشخص اإل 

 … نواعهاأتحادات باإل /ةجنبياملؤسسه األ /ةو املؤسسأ /ةهذا الدليل يقصد به الجمعي

  شخاص هذا القانون .أوغيرها من  ةهلياملؤسسات األ  ىبالجمعيات عل ةحكام الخاصس: هل تسري األ . 2

و ةأجنبي و املؤسسات األ أاملؤسسات    ى هليه تسري علحكام التي نص عليها القانون بشأن الجمعيات األ ج: بشكل عام نعم فاأل 

  .ةحكام خاصأا خصها به القانون من ال مإو جمعيات النفع العام أنواعها أتحادات باإل

 س: ما هي األشكال القانونية التي تخضع لتوفيق األوضاع وفق القانون ؟ . 3

 وضاعها لتتوائم مع هذا القانون. أتوفيق  ةالتالي ةشكال القانوني األ  علىج: يجب 

  ة. الجمعيات واملؤسسات التي كانت مسجل١
 
 .  2002لسنة  84القديم   ةهليحكام قانون الجمعيات األ أل  وفقا

  ةاملسجل  ةتحادات النوعي. اإل٢
 
 ليه. إاملشار  ٢٠٠٢ةلسن٨٤للقانون رقم  وفقا

 وضاع . و تقوم بتوفيق األ أسبق لها التسجيل أ املجتمع سواء  ةعمال تنميأالتي تقوم ب ةجنبي. الكيانات األ ٣

 أهلي  التي تمارس العمل األ   ة. الكيانات املصري٤
 
 أو  أكان الشكل القانوني الذي تتخذه  يا

 
 أو  أالتي تتبع لها    ةكانت الجهيا

 
كانت   يا

 العمل .  ةصدرت لها تصريح مزاولأالتي   ةالجه

 س:ما هي املدة القانونية لتوفيق األوضاع ؟ . 4
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في   ةالتنفيذي  ةالالئححكام هذا القانون تبدأ من تاريخ صدور  أب  ةلجميع الكيانات املخاطب   ةشهر بالنسب  (١٢)ةكامل  ةج: سن

تمارس  علىأ.    ٢٠٢١يناير  ١١ التي  الكيانات  األ   ة نشط أن  العمل  بها بخالف  تمارسه  مرخص  ولكنها  تمارس  أهلي  ي نشاط  أ و 

املنصوص عليها في القانون سواء   ةخطارها بذلك من الوحدإوضاعها بمجرد  أفإنها توفق  1ةهليغراض الجمعيات األ أيدخل في  

 وضاع . العام املحدده لتوفيق األ  ةنقضاء مداوحتي قبيل  2ةو وحداتها الفرعيةأي املركز  ةكانت الوحدأ

 
الدولة تعمل الجمعيات في مجاالت تنمية املجتمع املحددة في نظامها األساس ي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط  نه "ىأعل  ٢٠١٩ة  لسن١٤٩من القانون    ١٤  تنص املادة   -1

 التنموية واحتياجات املجتمع”. 

تنشأ بالوزارة املختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي "الوحدة املركزية للجمعيات والعمل األهلي" تتبع  نه “ىأعل  76مادة  في الباب السادس     ٢٠١٩ة  لسن١٤٩نص القانون   -2

ويصدر   واالتحادات  للجمعيات  املركزية  اإلدارة  محل  تحل  املختص  إلى الوزير  واالتحادات  للجمعيات  املركزية  باإلدارة  العاملين  بعض  بنقل  قرار  املختص  الوزير 

بص الوظيفية  وأوضاعهم  درجاتهم  بذات  املنقولون  العاملون  ويحتفظ  املختص  الوزير  يحددها  التي  والتدريبات  االختبارات  اجتياز  بعد  شخصية.الوحدة   فة 

الوزير املختص وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون عالقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها اإلداري واملالي ونظم العمل  ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من  

 والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية املعمول بها.

جنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام وتختص الوحدة باإلشراف والرقابة على الجمعيات واالتحادات واملؤسسات األهلية واملنظمات األ 

واال بالجمعيات  الخاصة  واإلحصاءات  واملعلومات  الدراسات  ونشر  وإعداد  لهما،  ا 
 
تنفيذ الصادرة  والقرارات  التنفيذية  والئحته  القانون  واملؤسسات هذا  تحادات 

 يين املحلي واإلقليمي والدولي. األهلية واملنظمات األجنبية غير الحكومية على املستو 

الحكومية. غير  األجنبية  واملنظمات  األهلية  واملؤسسات  واالتحادات  الجمعيات  مستندات  لكل  إلكتروني  وأرشيف  سجل  بإنشاء  الوحدة   وتقوم 

ي باإلضافة إلى ما تحصله من الجمعيات واالتحادات ويكون للوحدة املركزية حسابات مالية مستقلة تدرج فيها املبالغ املخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مال

 خمسة آالف جنيه  واملؤسسات األهلية واملنظمات األجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات، ويصدر بتحديد الخدمات التي تحصل عليها مقابل بحد أقص ي

ا من الوزير املختص، وال يجوز للوحدة تلقى دعم مالي من مؤسسات امل  جتمع األهلي التي تشرف عليها. قرار 

ريعية والالئحية واملساعدة في إنشاء وللوحدة املركزية بعد موافقة الوزير املختص أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية واملالية والقانونية واقتراح النظم التش 

ويجب أن تتضمن املوافقة تحديد املقابل املالي الذي تحصل عليه الوحدة. و تحدد الالئحة الهياكل اإلدارية الالزمة للجهات املحلية أو األجنبية التي تطلب ذلك،  

 التنفيذية لهذا القانون أية موارد مالية أخري للوحدة. 

عي وتختص باإلشراف والرقابة كما تنشأ بمديريات التضامن االجتماعي ، وحدات فرعية تتبع فنيا الوحدة املركزية تحل محل إدارة الجمعيات بمديرية التضامن االجتما

ا بنقل بعض العاملين بإدارة الجمع يات بمديريات  علي الجمعيات واملؤسسات األهلية واالتحادات الواقعة في نطاق اختصاصها. ويصدر الوزير املختص قرار 

لون املنقولون بذات دراجتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة  التضامن االجتماعي بعد اجتياز االختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير املختص ، ويحتفظ العام

يد بالنظم الحكومية شخصية، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل الوحدة الفرعية واختصاصاتها األخرى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التق

 املعمول به.

 عن االختصاصات الواردة في املادة "علي اختصاصات تلك الوحده بوقلها “ 77ادة كما نصت امل
 
 " من هذا القانون باالختصاصات اآلتية: 76تختص الوحدة فضال

 املساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه واإلشراف على تنفيذها. . 1

 إتاحة املعلومات عن فرص التطوع ألفراد املجتمع. . 3تيسير الربط بين جهات التطوع املختلفة واملتطوعين بكافة األساليب املمكنة. . 2

 تشجيع مؤسسات املجتمع األهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.  . 4

 اإلشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد األدلة الالزمة لتنفيذ هذه البرامج.  . 5

 مهورية مصر العربية.إعداد اإلحصاءات واألبحاث الالزمة عن األعمال التطوعية وإنشاء قاعدة بيانات باملتطوعين وجهات التطوع واألعمال التطوعية املنفذة بج .6
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 ألحكام القانون . 5
ً
 ؟ ٢٠٠٢لسنة  ٨٤س. ما هي اجراءات توفيق األوضاع للجمعيات واملؤسسات املسجلة وفقا

إدار ١ مجلس  يقوم  االتحاد  ةأالجمعي  ة.  مجلس  أو  املؤسسأو  األ   ةالئح  ةبمراجع  ةهلياأل    ةمناء  مع نظامه  لتتوافق  ساس ي 

 .   3ةالتنفيذي ةبالالئح ةاملرفق ةساس ي االسترشاديالنظام األ  ةالئح ةحكام القانون الجديد ؛ مع مراعاأ

.    ةاملختص  ة.واعتماد التعديل من الوحد  ة العتماد التعديالت في الالئح  ةغير عادي  ةعمومي  ةاجتماع جمعي  ةإلى. يتم  الدعو ٢

و غيره ثم بعد ذلك يتم اعتماد التعديل من أكان املؤسس  أساس من من له حق تعديلها سواء  األ   ةالنظامالئحويكون تعديل  

 .   ةاملختص ةالوحد

و قرار املؤسس ةأالعمومي  ةوالجمعي  ةدار من اجتماع مجلس اإل   ةبصور   ة املختص  ةالفرعي  ةو الوحدةأخطار الوحدإ  . يتم  ٣

   ةللمؤسس ةبالنسب ةو من له حق تعديل الالئحأ
 
 به املواد التي تم تعديلها .   موضحا

 .  ةاملعدل ةحوال نسختين من الالئححسب األ  ةالفرعي ةو الوحدةأ املركزي ةالوحد تسليم. يتم ٤

  ةالوحد  إلى. كل ما سبق يتم تسلميه ٥
 
  ورقيا

 
 .   وإليكترونيا

 ألحكام القانون س. ما هي اجراءات توفيق األوضاع لإلتحادات النوعية . 6
ً
 ؟  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤املسجلة وفقا

توفيق   النوعيأج:يكون     ةوضاع االتحادات 
 
املنشأ وفقا النوعي  االتحاد  في  القانون ومن خالل  أل   باالندماج  خطار  إ حكام هذا 

 النموذج املعد لهذا الغرض . ةعلىالوحد

 مية ؟ س: كيف يتم توفيق أوضاع الكيانات واملنظمات األجنبية غير الحكو . 7

 
 لح العام. صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعي بين املتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديالت الالزمة عليه وفقا ملقتضيات الصا  .7

 العمل على توفير الحوافز الالزمة لتشجيع أفراد املجتمع على االنضمام للعمل التطوعي. .8

 بحث شكاوى املتطوعين واملستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ اإلجراءات املناسبة فى شأنها. .9

 ذا الدليل. به (١)مرفق رقم  ةالتنفيذي ةبالالئح ةاملرفق ةاالسترشادي ةالتنفيذي ةالالئح -3
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يتعين   األ   علىج:  الحكومي  ةجنبيالكيانات واملنظمات  الوحدةأغير  توفيق    ةن تخطر  في  املعد   على وضاعها  أبرغبتها  النموذج 

 
 
 وهي .   ةالتنفيذي  ةمن الالئح ١٠٨ ةبه املستندات املنصوص عليها في املاد لذلك مرفقا

ساس ي وبيانات نظامها األ  ةمن الئح ةرسمي  ةالقانوني في بلدها وصور م تشمل ترخيصها األ  ةحول املنظم ةساسي. البيانات األ ١

 عضاء مجلس إدارتها وجنسيتهم وتاريخ التحاقهم بها . ةعلىأكامل

شتطها ومصادر تمويلها أساس ي وبيان بنظامها األ   ةوتشمل الئح  ؛وضاع و توفيق األ أالتصريح بالعمل    ة طالب  ة. بيانات املنظم٢

 أخري  هم التي وقعتها وغيرها من صيغ التعاون األ وبرامجها ومذكرات التفا
 
 ةراض ي املصرياأل   علىكان مسماها ومشروعاتها    يا

 النموذج املعد لذلك . علىوذلك 

 وتمارس العمل في بالدها .  ةنها مسجلأتفيد  ةرسمي ة. شهاد٣

 ةعلىأنها غير مدرجأالقانوني في مصر ب ةقرار من ممثل املنظمإ.٤
 
 .  ةو املحليةأ و اإلقليميةأالدولي رهابمن قوائم اإل  يا

 ليها في طلب ممارستها لنشاطها في مصر.إالتي تستند  ةو االتفاقيةأ.املعاهد٥

باأل٦ تتعلق  بيانات  املنظم  ةنشط .  لتلك   ة جنبياأل   ةالتي ستمارسها  املالي املخصص  الجغرافي واالعتماد  نطاقها  في مصر مثل 

 لغاء هذا التصريح . إو أالتصريح لها بالعمل  ةموال بعد انتهاء مدليها األ إالتي تؤول  ةومصادر التمويل والجه ةنشط األ

من    ١٠  ةما هو منصوص عليه في املاد  علىن يتضمن طلبها  عأوضاتوفيق األ   ةطالب  ةجنبياأل   ةذلك يتعين للمنظم  ةإلىباالضاف

 ةأالتنفيذي ةالالئح
 
 .  يضا

في مصر كفرع من منظمة ١ بالعمل  لها  التصريح املمنوح  أو  بالبالد،  الكيان  أو  . صورة طبق األصل من سند عمل املنظمة 

 أجنبية. 

 .مزدوجي الجنسية في فرع الكيان في مصر -مصريين  -. البيانات األساسية للعاملين أجانب ٢

 و جواز السفر. أالرقم القومي   بطاقةسم الرباعي، وصورة اإل  ▪

 .  الجنسيات التي يحملها بما فيها الجنسية التي يقيم بها في البالد ▪
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 وذلك بالنسبة لغير املصريين. -إن وجدت  -محل اإلقامة في مصر، و ممتلكاته العقارية أو االستثمارية في مصر  ▪

داخل   ▪ يشغلها  التي  املمنوح الوظيفة  والترخيص  خبير(،  أو  متطوع  أو  مؤقت  أو  دائم  بشكل  )سواء  الكيان  أو  املنظمة 

 لألجانب من السلطات الرسمية للعمل باملنظمة أو الكيان.

 أية وظائف يشغلها في مصر بخالف عمله في املنظمة أو الكيان. ▪

 تاريخ عمله باملنظمة األم وفرعها في مصر. ▪

 ة للعاملين املصريين باملنظمة أو الكيان. صحيفة الحالة الجنائية بالنسب ▪

 إقرار من املمثل القانوني بعدم سابقة إدراج أحد العاملين في فرع املنظمة أو الكيان في مصر على قوائم اإلرهاب.  ▪

   من  صورة طبق األصل ▪
 
كان مسماها التي انخرطت فيها املنظمة أو الكيان مع أي جهة داخل مصر، مع    صيغ التعاون أيا

 تعریفی موجز عن نتائج كل منها. تقرير 

 مصادر تمويل املنظمة أو الكيان بشكل وافى وأرقام الحسابات البنكية في مصر.  ▪

 املمتلكات العقارية واملنقولة وغيرها التي تمتلكها أو تحوزها املنظمة أو الكيان داخل مصر.  ▪

 داخل مصر. األنشطة والبرامج والفعاليات التي قامت أو تقوم بها املنظمة أو الكيان ▪

 . الالئحة الداخلية لعمل املنظمة أو الكيان القائمة في مصر ▪

 كان الشكل القانوني الذي تتخذه أو  .  8
ً
س: ما هي اجراءات توفيق أوضاع الكيانات املصرية التي تمارس العمل األهلي أيا

 كانت الجهة التي أصدرت لها تصريح مزاولة ا
ً
 كانت الجهة التي تتبع لها أو أيا

ً
 لعمل؟ . أيا

املركزي الوحدة  إلى  اخطار  طريق  عن  الكيانات  هذه  أوضاع  توفيق  يكون  الوحدةأ ج:  األ   ةاملختص  ةالفرعي  ةو  حوال  بحسب 

  ةعلىهليةأو مؤسسةأبتأسيس جمعي
 
 . ةبه املستندات التالي النموذج املعد لهذا الغرض مرفقا

  ةهليةأو مؤسسةأهليةأ . مستندات تأسيس جمعي١
 
 . 4ةللالئح وفقا

ب٢ بيان  وبروتكوالت    ةنشط أ.  وبرامجه  تمويله  ومصادر  األ أالكيان  التعاون  من صيغ  وغيرها  التفاهم  مذكرات   ىأخر و 
 
كان   يا

 .ةاملختص  ةالوحد ىالنموذج املعد لذلك لد ىمسماها وذلك عل

 
 وسوف يتم شرحهما في موضعهما من الدليل .  ةهليةأانشاء مؤسس ةكيفي ىعل الالئحةمن ٩٦ ة واملاد  ةهليعلي مستندات تأسيس الجمعيات األ  ٢٠-١٤من   نصت املواد -4
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 .  ة ليكترونيىإخر أو  ةورقي ة.ملف مستندات التأسيس في صور ٣

 وضاع .  من تلك الكيانات يكون ممثله القانوني هو امللزم بإتخاذ اجراءات توفيق األ  ةاالعتباريشخاص لأل  ةوبالنسب

توفيق  .  9 يجوز  هل  ال أكيانات    ةيأوضاع  أس:  الكيانات  قوائم  علي  إدراجها  تم  جمعيات  مصير   ةرهابيو  هو  وما 

 مع القانون ؟  ةاملشروعات التي تنفذها لو كانت متفق

الالئح قوائم   ةذيالتنفي  ةحظرت  على  بإدراجها  قرار  صدر  التى  والكيانات  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  أوضاع  توفيق 

 .5الكيانات اإلرهابية طوال مدة إدراجها، أو التى ُحكم باشتراكها فى إحدى جرائم اإلرهاب 

الوحد  اإل   ةاملختص  ةتقوم  علبإسناد  الوزارة    ى شراف  تحــددها  أخرى  جمعية  املرافق  القانون  أحكام  مع  املتفقة  أنشطتها 

على   املدرجة  والكيانات  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  أموال  تؤول  أن  على  األهلى،  والعمــــل  الجمعيــــات  بشؤون  املختصــــة 

األهليـــــة املنصـــوص عليــــه فى القانون املرافق فى قوائم الكيانات اإلرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيـــات واملؤسسات  

 ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس باملخالفة ألحكام هذه املادة.، حالة صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم اإلرهاب

افق. 10  وضاع بمجرد تقديم الطلب ؟ توفيق األ  ىعل  ةس: هل يتم املو

 
 
لها يتعين    ةالتابع  ةو الوحدات الفرعيةأاملركزي  ةفإن الوحد  ةالتنفيذي  ةمن الالئح  ةالتاسع  ةلنص املاد  ج:من الواضح وفقا

األ  بتوفيق  التأشير  املؤسسعليها  الجمعيةأوضاع علي هامش سجل قيد  بعد  ةأو  إال  يكون  االتحاد ولكن ذلك ال  رأأ و   ىخذ 

 وال اختصاصها.  ةتلك الجه ةعن ما هي ةالتنفيذي ة؛ ولم تفصح الالئح ةاملعني ةالجه

وقع علأماهي العقوبات التي يمكن    :س.  11
ُ
جنبي تتماثل أو  أو كيان مصري  ةأجنبي ةأو منظمأو اتحادات  ةأي جمعي ىأن ت

 وضاعه؟أغراض الجمعيات ولم  يقم بتوفيق أغراضه مع أ

و أبالغاء ترخيص عمله    العمل ابتداء  صدرت له تصريح  أالتي    ةالجه  ىوضاعه يجب علأي كيان بتوفيق  أج: في حال لم يقم  

له و  للوزار إالتصريح الصادر  اللجبالعمل األ   ةاملختص  ةال جاز  إلصدار حكم بحل هذا     ةداري املختصالقضاء اإل   ىلوءإهلي 

 .ةوجه السرع ىالكيان عل

 
 
ة ألف جنيه وال تزيد على غرامة التي ال تقل عن مائالهي ب  ةفإن العقوب  ٢٠١٩  ةلسن  ١٤٩من القانون    ٩٤  ةلنص املاد  ووفقا

ا من أنشطة الجمعية أو املؤسسة األهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف    ى مليون جنيه وهي تطبق عل
 
كل من "باشر نشاط

شكال القانونية الخاضعة لهذا القانون ستمر في ممارسة العمل األهلي دون اتخاذ شكل من األ انشاطها أو بحلها" و "  كل من  

 
في تطبيق قانون الكيانات    ةقراء  ةدان الحكم قبل اإل  –  ةقوائمه يمكن مراجع   ىدراج علاإل  ةوتطبيقاته وكيفي   ةالمزيد عن القانون الكيانات االرهابي   -5

 دليل منشور علي موقعها  –الفكر والتعبير  ة حري   ةاصدار مؤسس  – ةاالرهابي 

afteegypt.html-https://afteegypt.org/publications_org/2020/12/31/20610 

https://afteegypt.org/publications_org/2020/12/31/20610-afteegypt.html
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 فيق أوضاعه وفوات املهلة املحددة في اإلخطار”.رغم إخطاره بتو 

 اإل  ة نه يمكن لسلط أكما   
 
املاده    تهام  وفقا املاد  ةالوارد  ةن تتجاهل العقوبأ  ٩٣لنص   أ  ٩٤  ةفي 

 
حكام قانون ىإلإوتلجأ    ،صال

 ى لإسبيل املثال    ى. ونشير هنا عل٢٠١٩ة  لسن١٤٩من القانون    ٩٣  ةما يش ي به منطوق نص املاد  ىشد وذلك علالعقوبات األ 

 .6حكام قانون العقوباتأهـ من  ٩٨د و٩٨ج و  ٩٨املواد  ةنصوص مجموع

 

 

 

 

 الفصل الثاني  

 التأسيس 
 

من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع   )جـ( علي ان “ كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في جمهورية مصر العربية من غير ترخيص  98تنص املاده     -6

 لها يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه.ويضاعف الحد األقص ى لل 
 
عقوبة إذا كان الترخيص كانت ذات صفة دولية أو فروعا

كاذبة. بيانات  على   بناء  

هر أو بغرامة ال تزيد على ثالثمائة جنيه كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو األنظمة املذكورة وكذلك كل مصري مقيم في  ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أش

 جمهورية مصر العربية أنضم أو أشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيالت مما ذكر يكون مقرها في الخارج.

قب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة )د( علي ان “يعا 98وتنص املادة 

 أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من  
 
نصوص عليها في الجرائم املبأية طريقة أمواال

،    98)أ(،    98املواد  
 
من    174)جـ(،    98)ب(،    98)أ( مكررا ارتكاب جريمة  املادية على  أو  املالية  املساعدة  بطريق  ذاتها كل من شجع  بالعقوبات  القانون.ويعاقب  من هذا 

 االشترا
 
 ك مباشرة في ارتكابها.الجرائم املنصوص عليها في املواد املشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا

،    98)أ(،    98)هـ( علي ان “تقض ي املحكمة في األحوال املبينة في املواد    98وتنص املادة  
 
)ج( بحل الجمعيات أو الهيئات أو املنظمات أو الجماعات أو الفروع    98)أ( مكررا

 في األمكنة املذكورة وإغالق أمكنتها، ومصادرة األموال واألمتعة واألدوات واألوراق وغيرها م
 
ما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد الستعماله فيها أو يكون موجودا

 من الجر 
 
يمة أو يكون في الظاهر  املخصصة الجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو املنظمات أو الجماعات أو الفروع، كما تقض ي بمصادرة كل مال يكون متحصال

املحكوم أمالك   ضمن 
 
أو   داخال املنظمات  أو  الهيئات  أو  الجمعيات  على  منه  للصرف  مورد مخصص  الواقع  في  هو  املال  هذا  أن  إلى  تؤدي  قرائن  هناك  كانت  إذا  عليه 

 الجماعات أو الفروع املذكورة.
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 املبادرات   -في العمل في مصر ةالراغب ةجنبياملؤسسات األ   –املؤسسات  –الجمعيات 

 .ةهلي. الجمعيات األ ١

تنمية الفرد واملجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على املشاركة في هي  كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى املساهمة في  

 . الحياة العامة والتنمية املستدامة دون أن تهدف إلى الربح

 ؟ ةهليةأس:ما هو العدد القانوني املطلوب لتأسيس جمعي. 12

ا.  10للمؤسسين علي    ىدنن ال يقل الحد األ أج:يجب   أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما مع 

 ؟ ةس: كيف يتم تأسيس الجمعي. 13

..ولكن يجب   يتم تأسيس الجمعيات بمجرد االخطار  اإل أج:  ن أو   ة دارياإل   ة نموذج محدد تعده الجه  ىخطار علن يكون هذا 

 ة:  يرفق به املستندات التالي

 أ
ً
 ليها في القانون وهي : املستندات املنصوص ع ة: مجموعوال

 أربع نسخ من النظام األساس ي للجمعية موقع -1
 
 .عليها من جميع املؤسسين ا

للنموذج    -2 ا  وفق  بها  والعاملين  للجمعية  واإلدارية  املالية  األمور  تنظم  التي  الداخلي  النظام  الئحة  من  نسختين 

 االسترشادي املرفق بالالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

 .الحالة الجنائية لكل عضو من املؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم اإلرهابيينصحيفة  -3

 كشف من وقع عليهم االختيار لرئاسة وعضوية مجلس اإلدارة األول من جماعة املؤسسين.  -4

 سند قانوني بشغل مقر الجمعية.  -5

الجمعية   -6 نظام  قيد  مقابل  جنيه  آالف  خمسة  يجاوز  ال  مقداره  رسم  سداد  يفيد  بالجهة  ما  الخاص  السجل  في 

 .اإلدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات واملؤسسات األهلية

 .قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق املتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم -7

 .تحديد ممثل جماعة املؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس  -8



 

 

Page | 12 

 .لكتروني للجمعية وعنوان البريد االلكتروني لها أن تيسير املوقع اإل -9

 سمها. إموافقة كتابية من الجهة التي يرغب املؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها ب -10

 ثاني
ً
 ساس ي في السجل الخاص بذلك . جنيه مصري مقابل قيد النظام األ  ٢٠٠٠جنيه   ينلفأ: سداد مبلغ  ا

 
ً
 في مصر .  ةالدائم ةقاماملصريين بحق اإل: ما يفيد تمتع غير ثالثا

 
ً
 .   ةالسلوك الوظيفي للعاملين في الجميع ة: مدونرابعا

 ؟  ةملقر الجمعي ةس: ما هي املواصفات القانوني. 14

الجمعيأيجب  ج: مقر  يكون     ةن 
 
أل  مستقال فقط  األومخصص  لنوع  ومالئم  ويتعين    ةنشطنشطتها  بها.  تقوم  يكون أالتي  ن 

عائقإ الدخول   دون  يعني    ،ليه  مالئم؛و أبما  املدخل  يكون  غرفأن  تخصص  املقر    ةمستقل  ةن   إ  –في 
 
مشتركا كان  مع   ن 

وعلةالجمعي  ةدار إل   –  ى خر ةأ هليةأنشط أ يصح    ى.  ال  فإنه   أذلك 
 
مثال منزل  في  املقر  يوجد  غرفه   ىحت  ن  تحصيص  تم  لو 

يخصإولكن    ة؛ للجميع  ةمستقل مدخالن  كانللمنزل  للدخول  إص  ن  الجمعي  ىلإحداهما  عن    ةبسهول  ةمقر  منفصل  ويكون 

. وفكر إن  مكان السكن    ة في فتر   ةن املقر قد يكون مالئم لعمل الجمعيىأ بمعن  ة؛موضوعي  ةفكر   ىاملقر املالئم ه  ةجاز ذلك 

   ة املقر لعمل الجمعي  ةمالئم  ىالتي تقدر مد  ىه   ةدارياإل   ة؛ والجه  ى خر ةأثم يصبح غير مالئم في فتر   ة؛زمني
 
تحت إشراف   طبعا

 القضاء. 

 و مجلس إدارتها ؟ ةأالجمعي ةشتراك في عضويس: هل يجوز لغير املصريين ال . 15

و مجلس إدارتها بما ال يجاوز ةأالجميع  ةشتراك في عضويفي مصر اإل   ةو مؤقتةأدائم  ةقامإيجوز لغير املصريين ممن لهم  ج:

األ ٢٥  ةنسب يريد    ىن علعضاء.  ويتعي٪من عدد  يتقدم بطلب  أمن  الفرعيةأالوحد  ىلإن  الوحدات  التي تصدر    ةاملختص  ةو 

 
 
و  أالطلب    ىعل  ةاملوافق  ةالجهات املعني  ةجانب وشروط التأسيس وموافقالطلب وبيانات األ   ةوبعد مراجع  خالل ستين يوما

 قامتهم في مصر. إبمجرد انتهاء  ةجانب في الجمعيهؤالء األ  ةتنتهي عضوي ةحال املوافق ىرفضه. وف

 ؟ةساس ي للجمعين يشتمل عليها النظام األ أالتي يجب  ةساسيس: ما هي املعلومات األ . 16

 يشترط أن يشتمل النظام األساس ي للجمعية اآلتي:ج:

 عنوان املقر املتخذ مركز  -1
 
 إلدارة الجمعية. ا
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 إ على أن يكون   ،سم الجمعيةإ -2
 
  سما

 
  مميزا

 
من غرضها وال يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري   مشتقا

 
 
سم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى إل   تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها

 املنظمات الدولية. 

 .نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي واملجاالت التي تعمل فيها -3

 .وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقهاأغراض الجمعية  -4

ومهنته ومحل إقامته    ؛سم كل عضو من األعضاء واملؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته األصلية واملكتسبة إن وجدتإ -5

ورقمه القومي أو جواز السفر لألجانب ووسائل االتصال التقليدية واملميكنة املعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف 

 . لكترونية وغيرهاني والتطبيقات اإللكترووالبريد اإل

 . موارد الجمعية وطريقة استغاللها والتصرف فيها -6

إبطال  -7 أو  إسقاط  أو  عزلهم  وطرق  أعضائها  اختيار  وكيفية  منها،  كل  اختصاصات  الجمعية،  تمثل  التي  األجهزة 

التي الدعوة  ووسيلة  قراراتها،  وصحة  األجهزة  هذه  انعقاد  لصحة  الالزم  والنصاب  علم    عضويتهم،  بها  يتحقق 

 .أعضائها

اإل  -8 في  عضو  كل  حق  األخص  وعلى  وواجباتهم،  األعضاء  وحقوق  وشروطها  العضوية  مستندات نظام  على  طالع 

 . الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها

 .النظم املالية واملحاسبية ونظام املراقبة املالية -9

االنعقاد   -10 ومحل  انعقادهما  وصحة  إليهما  الدعوة  وآلية  العادية  وغير  العادية  العمومية  الجمعيات  انعقاد  قواعد 

التصويت وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وسلطاته وتعيين مراقب   قراراتوسلطة األعضاء في كل منهما فى إصدار  

 . الحسابات وتحديد أتعابه

للجم  -11 النظام األساس ي  لهاقواعد تعديل  في غير أحوال حل الجمعية    ؛عية وتكوين فروع  وأحوال انقضاء الجمعية 

الجمعيات  مشروعات  دعم  صندوق  إلى  سواء  انقضائها  عند  أموالها  إليها  تؤول  التي  والجهات  قضائي،  بحكم 

األهلية أو    ؛واملؤسسات  الجمعية  عمل  ميدان  ذات  في  تعمل  التي  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  إحدى  إلى  أو 

 .املؤسسة األهلية بحسب األحوال
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 .تحديد املختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام  -12

 . 7قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق املتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم  -13

 ؟  ةرفض استالم الخطار بتأسيس الجميع ةداريال   ةس: هل يجوز للجه. 17

االمتناع عن قبول أوراق اإلخطار إال إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو املعلومات أو املستندات   ةدارياإل   ةج: ال يجوز للجه

و يجب   ا.  قانون  فأاملطلوبة  يبين  على استالم إخطاره  يدل   
 

إيصاال الجمعية  تأسيس  اإلدارية طالب  الجهة  تسلم  يه ساعة  ن 

 استالم اإلخطار وتاريخه وشخص مستلمه. 

 خطار؟س: هل تعتبر الجمعيه قد تم تسجيلها بمجرد ال . 18

وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد   ة؛دارياإل   ة من الجه  اإلخطاربمجرد استالم    ةوقانوني  ةمسجل  ةج: نعم تعتبر الجميع

إلي أو معنوي حق االنضمام   اإلخطار، ولكل شخص طبيعي 
 
منها وفقا أو االنسحاب  للجه  ها  تبين  القانون. ولكن إن   ةألحكام 

 خالل ستين يوم عمل من تاريخ اإل   ةدارياإل 
 
   خطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا

 
   مخالفا

 
   للدستور أو محظورا

 
  أو مؤثما

وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات اإلخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو  

موص  كتاب  بموجب  املؤسسين  جماعة  ممثل  به  يخطر  مسبب  بقرار  املخالف  وسيلة   ىالقيد  بأي  أو  الوصول  بعلم  عليه 

معية التخاذ الالزم. وفي هذه الحالة يكون ملمثل جماعة املؤسسين اتصال أخرى منصوص عليها في الئحة النظام األساس ي للج

تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام املحكمة املختصة خالل ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره 

 به.  

 . ةهلي. املؤسسات األ ٢

ينش  اعتباري  الطبيع  أهي شخص  األشخاص  من  أكثر  أو   بتخصيص شخص 
 
معا منهم  أو  االعتبارية  أو   ية 

 
ماال عن    ،  يقل  ال 

أو  ربح  على  الحصول  استهداف  دون  األهلي  العمل  أغراض  من  أكثر  أو  غرض  لتحقيق  التأسيس  عند  جنيه  ألف  عشرين 

 منفعة ما.

 ؟ةهلياأل  ةس: كيف يتم تأسيس املؤسس. 19

 
 للقانون.   ة التنفيذي ةبالالئح ةواملرفق ةساس ي اإلسترشاديالنظام األ  بالئحةيمكن اإلستعانة  -7
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املؤ  من  مجموعة  أو  واحد  بواسطة مؤسس  األهلية  املؤسسة  إنشاء  األشخاص  ج:يكون  أو  الطبيعيين  مناألشخاص  سسين 

 
 
 االعتبارية أو منهما معا

 
  . ويضع املؤسسون نظاما

 
 يشمل على األخص البيانات اآلتية: أساسيا

تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي   ى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخر   ىعلى أال يؤد  ؛ سم املؤسسةإ .1

 . أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية

 . نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية .2

 .الغرض الذي تنشأ املؤسسة لتحقيقه .3

 .بيان تفصيلي لألموال املخصصة لتحقيق أغراض املؤسسة  .4

ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس األمناء وطريقة تعيين املدير وباألخص في بما في    ؛ طريقة تنظيم إدارة املؤسسة .5

 حالة عدم وجود املؤسسين أو أي منهم ألي سبب من األسباب. 

بشرط   للمؤسسة  األساس ي  النظام  حكم  في  أيهما  يعد  مشهرة  بوصية  أو  رسمي  بسند  األهلية  املؤسسة  إنشاء  يجوز  كما 

 . 8عليها فى الفقرة السابقة  اشتماله على البيانات املنصوص

 تخصيصه ؟ ةونوعه وكيفي ةاملال الذي يخصص لنشاء املؤسس  ةس:ما هي قيم. 20

ن املبلغ ةأدار اإل   ةفإن رأت جه  ة؛لف جنيه ؛ ولكن هذا يرتبط بأغراض املؤسسأال يقل املبلغ النقدي عن عشرين  أج: يجب  

البدء   ىقل يساعد علاأل  ىو علةأغراض املؤسسأن يغطي  أن تطلب زيادته بشكل يضمن  ألها    ة؛راض املؤسس غأل   ةقل بالنسبأ

ويمكن    . التنفيذ  عقار  أفي  املخصص  املال  يكون  اإل أن  حق  تقديم  مثل  ؛  بالتخصيص  عقار  ملنش ئ  و  مملوك  بعقار  نتفاع 

ن أجب يوالتي  ؛و املنقوالتأ والسندات سهم و عوائد األ أ يجار . العقار بما ال يخالف عقد اإل  ىو حقوق املستأجر علةأاملؤسس

بمعرف تقديرها  العقارات    ةيتم  استثمار  عوائد  شكل  في  التخصيص  يكون  وقد  ذلك.  وغير  متخصص  ؛ أخبير  املنقوالت  و 

 و غير ذلك . أتأجير سيارات  ةو قيمةأو محل للمؤسسأو عقار ةأايجار شق ةكتخصيص قيم

 رادته ؟إن يعدل عن ةأاملؤسسنشاء إراد أس:هل يجوز ملن . 21

. ويترتب عل  ؛خرآج:يجوز ملن أنشأ املؤسسة األهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي   إلى أن يتم قيدها  قيد   ىوذلك 

 
 بالالئحة التنفيذية نظام نموذجي يجوز للمؤسسات األهلية اتباعه. مرفق  -8
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 ها . ئنشاإعدم جواز العدول عن  ةاملؤسس

 تنفذ بعد وفاته ؟ ةبوصي ةمؤسس أن ينشأس:هل يجوز لشخص . 22

املؤسسإج:يجوز   املوص ي    ة؛مشهر   ةبوصي  ةنشاء  الوصي  ةاملختص  ةالوحد  ىل إويتقدم  لقيد ملخص   ة الوحد  ى؛ وعلةبطلب 

الوصيةأاملختص تراجع  لشروط    ةن  استيفائها  من  املؤسسإوتتأكد  ولها  ة نشاء  املوص ي  أ؛  من  تطلب  التعديالت إن  جراء 

يتم قيد ملخص النظام. وفي كل األ ةلكي يتم قيد ملخص الوصي  ةاملناسب  للشخصيةو كسبها  ةأساس ي للمؤسساأل   حوال ال 

الوصيةإاملعنوي نفاذ  بعد  ف  ةال  وفاته.  قبل  عنها  عدل  قد  املوص ي  يكن  لم  وكانت   اذإما  وصيته  عن  يعدل  لم  املوص ي  كان 

تاريخ    ؛فصحت عن جواز قيدهاأقد    ة املختص  ةالوحد بنفاذها دون حاجه إفإن عليها قيدها خالل ستين يوم من  خطارها 

 للتقدم بطلب جديد.  

 ؟ ةنشاء املؤسس ل ةالوحد ىلإوراق واملستندات الواجب تقديمها س:ما هي األ . 23

يجب   املؤسسأج:  تسجيل  يتم  قاعد  ةن  فور    ةفي  الجمعيات  الوحدإبيانات  اإل  ةاملختص  ةخطار  علبطلب  يىأنشاء  كون  ن 

 اإل 
 
 ثره القانوني. ألينتج  ةباملستندات التالي خطار مصحوبا

 أموقع عليه من املؤسس    ةهلياأل   ةساس ي للمؤسسربع نسخ من النظام األ أ.  ١
 
 إفيه    و املؤسسين مبينا

 
منهم وصفته   سم كال

نشاء  ربع صور من السند الرسمي إلأو  أن يوقع عليه منه/منهم.  أو   ،حصته التي شارك بها في التأسيس  ةومحل اقامته وقيم

لأل   ةاملؤسس بمطابقته  عليه  الجهمصدق  من  الرسمي    ةصل  السند  توثيق  تم  لديها  إو  أمامها  أالتي  من  أو  أشهاره  ربع صور 

  ة للمؤسس ةاملنشأ ةالوصي
 
 . ةاملشهر  ةصل الوصيعليها بما يفيد مطابقتها أل  مصدقا

مؤ ٢ كان  حال  في  املؤسس.  اعتباري   ةهلياأل   ةسس  للشخص أفيتعين    ،شخص  القانوني  الشكل  يثبت  ما  بالطلب  يرفق  ن 

 . ةشهار املؤسسإعلي  ةقرار صريح من ممثله القانوني باملوافقإاالعتباري و 

صحيف٣ األ   ةالجنائي  ةالحال  ة.  مجلس  في  عضو  وكل  مؤسس  و لكل  علإمناء  منه  علىأ قرار  مدرج  غير  الكيانات   ىنه  قوائم 

 .  ةرهابياإل 

 .  ةالنظام الداخلي للمؤسس ة. نسختين من الئح٤

 مام القضاء. أليس محل نزاع من الغير  ةن املال املخصص النشاء املؤسسىأقرار من املؤسس/املؤسسين علإ. ٥

 مناء األ عضاء مجلس األ أ.كشف ب٦
 
 مين الصندوق . أمين العام و تحديد من هو رئيس املجلس ونائبه واأل  ول متضمنا
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 .  ة. سند شغل مقر املؤسس٧

 بالتأسيس.  ةو تقييم الحصص الخاصأ يداع إ. سند ٨

 . ةساس ي للمؤسسجنيه مقابل قيد النظام األ  ٢٠٠٠.سداد رسم مقداره ٩

 ن وجد. إوعنوان البريد اإلليكتروني لها  ةكتروني للمؤسسي. املوقع اإلل١٠

 

 في العمل في مصر . ةالراغب ةجنبي. املؤسسات األ ٣

افقأخطار في مصر يتم بال   ةغيرحكومي  ةجنبيةأس: هل تأسيس منظم. 24  ؟ ةم باملو

  ى ال بعد الحصول عل إو عمل أي نشاط أن تقوم بأعليها وال يجوز لها  ةال باملوافقةإجنبياأل  ةج: ال يتم التصريح بالعمل للمنظم

 . ةالتصريح بالعمل من الوزير املختص والجهات املعني

 ؟ةوراق الالزمطلب التصريح بالعمل واأل  ةجنبياأل  ةالتي تقدم لها املنظم ةس: ما هي الجه. 25

املنظم تقدم  الحكومي  ةجنبياأل   ةج:  طلب    ةالراغب  ةغير  العمل     ىعل  ةالخارجي  ةوزار   ىلإفي 
 
مرفقا لذلك  املعد  به   النموذج 

 ة:  املستندات التالي

 م في بلدها .األ  ة. الترخيص القانوني الذي تعمل بموجبه املنظم١

 م . األ  ةساس ي للمنظمالنظام األ  ةمن الئح ةرسمي ة. صور ٢

 .  ةوتاريخ عمل كل عضو في هذه املنظم ةومد ةسم الجنسيجانب األ  ى لةإم شاملاأل  ةاملنظم ةدار إعضاء مجلس أ.بيانات ٣

 طالب التصريح . -الفرع – ةساس ي للمنظمالنظام األ  ةمن الئح ةرسمي ة. صور ٤

 ةأمصري   ةي جهأرغب في تنفيذها بمصر ومصادر تمويلها ومذكرات التعاون التي وقعها للتنفيذ مع  ينشطته التي  أ. بيان ب٥
 
 يا

 ". عقد –تفاهم   ةمذكر  –كول و سمها "برتأكان 

 . ةو املحليةأقليميو اإلةأ رهاب الدوليقوائم اإل  ىدراجها علإبعدم  ةقرار من املمثل القانوني للمنظمإ .٦

 في مصر.   ةاملوقف الجنائي لألعضاء املؤسسين للمنظم ة.ما يفيد بسالم٧
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 ليها للعمل في مصر. إالتي تستند  ةتفاقيو األةأ.املعاهد٨

 ن وجد. إ. املوقع اإلليكتروني ٩

 في مصر.  ة. النطاق الجغرافي لعمل املنظم١٠

 لذلك.  ةاملخصص ةالعتمادات املاليإنشطتها و ألتنفيذ  ةاملقترح ة. املد١١

 . مصادر التمويل.١٢

 لغاؤه. إو أصريح الت ةمد ة سواء بنهاي ،عملها في مصر ةبعد نهاي ةموال التي تتتركها املنظمليها األ إول ؤ التي ت ة.الجه١٣

 ؟ ةجنبياأل  ةطلب املؤسس ىالرد عل  ةالخارجي ةوزار  ىالتي يتعين عل  ةالقانوني ةس: ما هي املد. 26

   ةالخارجي  ةوزار   ىلإعشر يوم من ورود الطلب    ةج:يصدر التصريح خالل خمس
 
عتماد املالي ونوع التصريح واإل   ةمد  متضمنا

 النشاط ونطاقه الجغرافي. 

 جراءات تجديد التصريح بالعمل بعد انتهاؤه؟إس: ما هي . 27

للمنظم يوم    ةجنبياأل   ةج: يجوز  انتهاء موعد تصريحها بستين  تتقدم  أقبل  العمل    ةاملختص  ةالوحد  ىلإن  لتجديد ترخيص 

   ةول مر أالتصريح  ىمنها للحصول عل ةنفس املستندات املقدم ىمشتمل عل
 
 ليها ما يلي:إمضافا

 النشاط املصرح به.  ةنجاز سنوي عن ممارسإ. تقرير ١

 حد املحاسبين القانونين. أمن  ةمعتمد ةالسنوي ة.امليزاني٢

 التصريح بمباشرتها في مصر.  ةالتي تطلب املنظم ةنشط باأل ة. البيانات املتعلق٣

خالل تسعين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التجديد بعد   ةويصدر الوزير املختص قرار بتجديد التصريح بالعمل للمؤسس

 .  ةاملختص ةمن قبل الوحد ةوالفني  ةالتقارير املالي ةمراجع

 . .  ةعتباريإو ةأشخاص طبيعيأ.املبادرات التي يقوم بها ٤

الطبيعي.  28 لألشخاص  يجوز  هل  ال ةأس:  بةأعتباريو  تقوم  األ أن  واملؤسسات  الجمعيات  تسجل ن  أدون    ةهليعمال 

 ؟ ةو مؤسس ةأنفسها كجمعي 
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بإطالق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين    ج:يجوز لألشخاص الطبيعية أو االعتبارية املصرية أو كالهما منهما معا

 
 
وفقا اإلدارية،  الجهة  من  يصدر  تصريح  بموجب  وذلك  بتنفيذها  للجمعيات  املصرح  األهلي  العمل  أنشطة  هذا    من  ألحكام 

 على أال تزيد مدة تنفيذ هذه املبادرة أو الحملة على عام ميالدي على األكثر قابلة للتجديد.  القانون 

الوحد رئيس  من  التصريح  موافق  ةويصدر  املعني  ةبعد  التصريح   ةالجهات  طلب  تقديم  تاريخ  من  عمل  يوم  ستين  خالل 

  ةللوحد
 
 ة:به املستندات التالي علي النموذج املعد لذلك؛ مرفقا

رهاب قوائم اإل   ىدراج علله وإقرار بعدم اإل   ةالجنائي  ةالحال  ةوصحيف ؛بيانات طالب التصريح لو كان شخص طبيعيسم و إ.  ١

   ةشرك  –. وفي حال إذ كان طالب التصريح شخص معنوي  
 
ومقرها والترخيص    ةسم الشركإن يتضمن طلبه  أيتعين    –  مثال

 ةوصحيف  ؛عضاء مجلس إدارتها بما في ذلك الرقم القومي لكل منهمأوبيانات ممثلها القانوني و   ؛القانوني الذي تعمل بموجبه

سم الشخص املسئول عن  إرهاب . و دراج الشخص املعنوي بقوائم اإل إقرار بعدم  إالتي يشغلها. و   ةوالوظيف  ةالجنائي  ةالحال

 وبياناته.  ةاملبادر 

 غراض املسموح للجمعيات بمباشرتها . ن يكون من ضمن األ ىأوالنشاط الذي سيتم تنفيذه والهدف منه.عل ة. وصف املبادر ٢

 والنطاق الجغرافي لتنفيذها.   ة. مقدار التمويل املرصود لتنفيذ املبادر ٣

في   ةومقترح بالعقود والبروتوكالت املزمع توقيعها بين الجهات الشريك  ةعالن عن املبادر التي سيتم من خاللها اإل   ة. الوسيل٤

 .  ةتنفيذ املبادر 

 لو كان. ةمن املبادر  ةموال املتبقيليها األ إالتي ستؤول  ةوالجه ةللمبادر  ةالتنفيذي  ة.الخط ٥

 دون تحديد موعد النتهائها ؟ ةن تستمر املبادر أس: هل يجوز . 29

 .  ةتجديدها ملدد مماثل ةاملختص ةالوحد ةن كان من املمكن بعد موافقإهي عام واحد و  ةو الحملةأالترخيص للمبادر  ةج: مد
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 الفصل الثالث 

 (. دارتهإملين بمجلس احقوقه والتزاماته والع) هلي غراض العمل األ أ

 ومؤسساته؟ . هلي غراض العمل األ أس: ما هي . 30

بشكل عام إلى املساهمة في تنمية الفرد واملجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته   ةهليج:تهدف الجمعيات/املؤسسات األ 

موجه   ةاملؤسس/ةغراض الجمعيأن تكون  أعلى املشاركة في الحياة العامة والتنمية املستدامة دون أن تهدف إلى الربح.ويمكن  

قاصر   ةخدم  ىلإ وغير  ككل  يمكن    ؛فرادهاةأخدم  ىعل  ةاملجتمع  جمعيأوهنا  تعتبر  عام.وللجمعي  ةن  نفع    ة املؤسس/ةذات 

نظامها   ةغراضها املنصوص عليها في الئحألي تحقيق  إي نشاط يؤدي أن تمارس ةأاملعنوي ةاألهليه بعد بعد اكتسابها الشخصي

 احتياجات املجتمع. و  ةالتنموي ةخطط الدول  ةمع مراعا  ؛ساس ي دون غيرها األ 

 حكام القانون مباشرتها؟ أوغيرها من املخاطبين ب ةهليالجمعيات واملؤسسات األ  ىمور التي يحظر عل س:  ما هي األ . 31

املاد القانون    (١٥ة)ج: حددت  التي يحظر علاأل   ٢٠١٩  ةلسن  ١٤٩من  مباشرتها علي    ةهليو املؤسسات األ أالجمعيات    ىمور 

 :  النحو التالي

 . خطار بها) أ ( ممارسة األنشطة املخالفة ألغراض الجمعيات التي تم اإل  

( 
 
 . للقوانين املنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك ب( ممارسة األنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا

أو   السرايا  أو  السرية  الجمعيات  تكوين  إلى  )ج(  الدعوة  أو  العسكري  أو شبة  العسكري  أو  السري  الطابع  ذات  التشكيالت 

 تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات اإلرهابية. 

 )د( ممارسة أنشطة من شأنها اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة أو الوحدة الوطنية أو األمن القومي.

ين بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى )هـ( الدعوة إلى التمييز بين املواطن

 العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من األسباب املخالفة للدستور والقانون. 

ستفتاءات أو تقديم  )و( املشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج األحزاب والحمالت االنتخابية ألي مرشح في االنتخابات وكذا اال 

 سم الجمعية. إمرشح في تلك االنتخابات ب
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)ز( منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة اإلدارية أو الجهات املعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى  

 
 
ا  لى للجامعات.الصادرة من املجلس األع ؛للقواعد املنظمة لذلك الجامعات املتخصصة أو الجهات املختصة وفق 

 
 
 من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة املعنية. )ح( ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصا

)ط( استهداف تحقيق ربح ألعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك وال يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج  

 
 
 مخالف يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا

 
 . ا

الجهاز  موافقة  قبل  نتائجها  عرض  أو  امليدانية  األبحاث  إجراء  أو  نتائجها  إتاحة  أو  نشر  أو  الرأي  استطالعات  إجراء  )ى( 

 املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء للتأكد من سالمتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية. 

د قبل موافقة الجهة اإلدارية وكذلك أي تعديل يطرأ  )ك( إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البال 

 عليه.

 ؟ 2019ة لسن149في ظل القانون   ةهليس: ما هي املزايا التي تحصل عليها الجمعيات واملؤسسات األ . 32

 
 
خر، تتمتع الجمعيات واملؤسسات آ من القانون فإنه مع عدم اإلخالل بأي مزايا منصوص عليها في قانون    (17)للمادة    ج: وفقا

 
 
 ألحكام هذا القانون باملزايا اآلتية:  األهلية واالتحادات املنشأة وفقا

أنواع العقود التي تكون   -1  اإلعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع 
 
فيها    طرفا

 وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات  ؛كعقود امللكية أو الرهن أو الحقوق العينية األخرى 

2-  
 
حاليا املفروضة  الدمغة  ورسوم  ضرائب  من     ؛اإلعفاء 

 
مستقبال تفرض  والتوكيالت    والتي  العقود  جميع  على 

 جمعية.واملحررات واألوراق املطبوعة والسجالت وغيرها والتي يقع عبئها علي ال

تملك   -3 في  الجمعية  حق  يقتصر  أن  على  العقارية،  الضرائب  جميع  من  للجمعية  اململوكة  املبنية  العقارات  إعفاء 

العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب وال يسمح لها بتغيير النشاط إال بموافقة الوزير  

 املختص.

 اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليف -4
 
 . %( من صافي دخله10دخل املتبرع بما ال يزيد على ) ىعل ا

إنتاج   -5 ولوازم  وأجهزة  وآالت  عدد  من  تستورده  ما  على  املفروضة  األخرى  والرسوم  الجمركية  الضرائب  من  اإلعفاء 
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وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير   ؛وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج

ويحظر التصرف في األشياء ،    املختص وعرض وزير املالية، وبشرط أن تكون هذه األشياء الزمة لنشاطها األساس ي

ل  ما  مرور خمس سنوات  قبل  وذلك  املالية،  وزير  مع  باالتفاق  املختص  الوزير  من  بقرار  تحدد  التي  منها  م  املعمرة 

 .تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية املستحقة عليها

اإل  -6 معاملة  الطبيعي  والغاز  والكهرباء  املياه  استهالك  بشأن  تعامل  من  أن  شهادة  استصدار  بشرط  املنزلي  ستهالك 

 الوزارة املختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.

افقات  ىلةإ س: هل تحتاج الجمعي. 33  ساس ي.النظام األ  ةوص عليها في الئحنشطتها املنصألتمارس  ةضافيإمو

التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس   ةنشطتها في املناطق الحدوديأي نشاط من  ةأج: نعم فال يجوز للجمعيه ممارس

موافقإالوزراء   علي  الحصول  بعد  التابعةأاملركزي  ةالوحد  ةال  الوحدات  األ   ةو  بحسب  ب  ؛حواللها  بطلب أوذلك  تتقدم  ن 

ممارستهيتضمن   املطلوب  النشاط  املحافظ   ؛تنفيذه  ةومد  ؛نوع  في  النشاط   ةالجنائي  ةالحال  ةوصحيف  ة؛الحدودي  ةومقر 

عل النشاط  ىللقائمين  هذا  الشريك  ؛تنفيذ  والجهات  التمويل  بعد  ةومصادر  الترخيص  هذا  ويصدر  املحافظ أ.  رأي  خد 

 خالل ستين يوم عمل من تاريخ ت ةالجهات املعني ةاملختصوموافق
 
 .  قديمه مستوفيا

 ةترخيص من الجه ىساس ي قبل الحصول علفي نظامها األ  ةالوارد ةنشط ي نشاط من األةأممارس ةالجمعي ىنه يحظر علأكما 

الرأي يجب الحصول عل  –بإصداره    ةاملعني للمحاسبات    ىمثل استطالعات   ةو منح شهادات علميأتصريح الجهاز املركزي 

 بمنح تلك الشهادات  املختصةت يجب الحصول علي تصريح من الجها
 
 ..وهكذا .   -أوال

للجمعي.  34 يجوز  املؤسسةأ س:هل  ال أنتساب  ال   ةو  مع  أشتراك  و  التعاون  جمعيأو  هيئةأي  منظمةأو  في   ةمحلي   ةو 

 هلي ؟ أنشاط   ةممارس

 أن يكون النشاط املطلوب  أج: بشكل عام يجب  
 
ال إذ  إن تقوم بهذا النشاط  أ؛ وال تستطيع  ةغراض الجمعيأمع    ىال يتناف     وال

الوحدأ عل  ةاملختص  ةخطرت  اإل ىأبذلك  يتضمن  الجمعيإ خطار  ن  الهيئةأسم  املنظمةأو  اإل   ةو  وبيان  إنتساب  املطلوب  ليها 

الرئيسيأ األ   ة؛والفرعي  ةنشطتها  والنشاط  للجمعيومقرها  اإلنضمام    ةالراغب  ةساس ي  التعاون أفي  الذي سوف    ،و  والنشاط 

ن يكون هناك عائد أغراضها؛ و أتحقيق    ىومدي مساعدته لها عل  ة؛و املؤسسةأتلك الهيئ  ىلإو تنتسب  ةأجله الجمعيتنضم أل 

نضمام لها سابق  املطلوب اإل   ةو املنظمةأالهيئ  ىن تكون لدأو   ة؛تلك الهيئ  ى لإنضمام  من اإل   ةداء الجمعيىأملموس ينعكس عل

 ن تباشر نشاطها في مصر بشكل قانوني. أو  في هذا املجال ةخبر 
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للجمعي.  35 يجوز  هل  النتساب  أنضمام  ال   ةس:  التعاون  أو  املشاركأو  جميع  ةو  منظمةأمع  يتناف  ةجنبيةأو  مع    ىال 

 غراضها؟أ

 أويجب    ة؛املختص  ةج: يجوز ولكن بعد ترخيص من الوحد
 
و أفي اإلنتساب    ةالراغب  ةللجمعي  ةالعمومي  ةالجمعي  ةموافق  وال

 أنضمام  اإل 
 
ثانيا يجب  ثم  التعاون.  طلب    و     ةاملختص  ةالوحد  ىلإتقديم 

 
الئح  مرفقا األ   ةبه  للجمعيالنظام   ة وميزاني  ةساس ي 

التي    ةواإللتزامات املالي  ةالدولي  ةتلك الجمعي  ىلإنضمام  مبررات اإل   ىلةإإضاف  ة؛مالي  ةخر سنمن محاسب قانوني آل   ةمعتمد

عل الجمعي  ىستترتب  فيه  تشارك  سوف  الذي  والنشاط  اإلنضمام  مع    ىومد  ةهذا  عن    ىلإ  غراضها.أاتفاقه  بيانات  جانب 

لها تشمل  املطلوب اإل   ةالهيئ عضاء مجلس أالنشاط فيه وبيانات    ةواملقر املزمع مباشر   ةوالفرعي  ةنشطتها الرئيسيأنضمام 

 
 
 أللقانون فيتعين    ةالتنفيذي  ةمن الالئح  (٣٢ة)ص املادلن  إدارتها وموقعها اإلليكتروني. ووفقا

 
ي نشاط ةأال تباشر املنظمأيضا

 ىأعل  ةن ال تكون مدرجأ من القومي املصري و يهدد األ 
 
في مجال    ةن يكون لها سابق خبر أو   ةو املحلي ةأ رهاب الدوليمن قوائم اإل   يا

 ن يكون لديها ترخيص قانوني بالعمل في بلدها.  أ، و ةعمل الجمعي

بعد موافق ا ويصدر   املعني  ةلترخيص  املختص والجهات  األ   ةالوزير  وفي كل  الطلب.  تقديم  تاريخ  يوم من  حوال  خالل ستين 

 رخيص. الت ىمالم تحصل عل ةجنبياأل  ةي نشاط مع املنظمأشتراك في و اإل أنتسابو اإل أو التعاون أنضمام اإل  ةاليجوز للجميع

 فتح فروع لها خارج مصر ؟  ةس: هل يجوز للجمعي. 36

للجمعي يجوز  لها خارج مصر  ةج:  فروع  املعنأوعليها    ؛ فتح  بهذا  بطلب  تتقدم     ةاملختص  ةالوحد  ىلىإن 
 
قيدها   متضمنا قرار 

األ   ةوالئح املعتمدنظامها  وميزانيتها  عن    ةساس ي  قانوني  محاسب  سنآمن  باألةمالي  ةخر  وبيان  في   ةنشط ؛  ستمارسها  التي 

  ةيأبالخارج ...و  ةسم ممثل الجمعيإ و  ةاملرصود ةساس ي واملبالغ املاليبالنظام األ  ةنشطتها الواردأمع  ةن تكون متفقىأالخارج عل

للجمعية تطلبها الوحد  ى خر أبيانات   في الخارج قبل الحصول عل  ة. وال يجوز  الوزير املختص وبعد   ىفتح املقر  ترخيص من 

 ةأالجمعي  ى. ويجب علةت املعنيالجها  ةموافق
 
ها في الخارج طفي خالل ستين يوم من تاريخ مباشرتها لنشا  ةخطار الوحدإيضا

  ةن يكون مصدق عليه من وزار ىأالتي ستعمل فيها عل  ةبالسند القانوني الذي بموجبه ستعمل به في الخارج وفق قانون الدول

 .  ةالخارجي
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 ؟  ةخاص ةأمموال عامةأ موال الجمعيأس:هل . 37

في حكم األموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.؛   ة  موال الجمعيأج: تعتبر  

حد البنوك أفتح حساب لها في    ةالجمعي   ى. ويجب عل9ويعتبر القائمين عليها في حكم املوظفين العموميين بالنسبه لهذا الباب

 
 حكام الباب الرابع: من الكتاب الثاني من قانون العقوبات واملعنون " اختالس املال العام والعدوان عليه والغدر" أهم أنورد فيما يلي  -9

 (112)املادة 

 أو غيرها وجدت 
 
 أو أوراقا

 
 في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن املشدد. كل موظف عام اختلس أمواال

 وتكون العقوبة السجن املؤبد في األحوال اآلتية:

 )أ( إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو املندوبين له أو األمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه املال بهذه الصفة. 

 ال يقبل التجزئة. )ب( إذا ارتبطت جريمة االختالس بجريمة تزوير أو استعم
 
 ال محرر مزور ارتباطا

 )جـ( إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البالد االقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 (113)املادة 

 أية طريقة كانت يعاقب بالسجن املشدد أو السجن.، أو سهل ذلك لغيره ب119كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها إلحدى الجهات املبينة في املادة 

 ال يقبل التجزئة أو إذا ارت
 
كبت الجريمة في زمن حرب وترتب  وتكون العقوبة السجن املؤبد أو املشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا

 عليها إضرار بمركز البالد االقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 تكون العقوبة الحبس والغرامة التي ال تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.و 

  إحدى الجهات ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب األحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد

 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.  119املنصوص عليها في املادة 

 مكرر  (113)املادة 

 أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفت
 
 أو أوراقا

 
ه أو استولى بغير حق عليها  كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات املساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أمواال

 يقة كانت يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنين. أو سهل ذلك لغيره بأية طر 

 غير مصحوب بنية التملك. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنتين والغرامة التي ال تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل االستيالء 

 (114)املادة 

 أو ما يزيد على املستحق مع علمه بذلك يعاقب  كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أ
 
و العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا

 بالسجن املشدد أو السجن. 

 (115)املادة 

 اقب بالسجن املشدد. كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يع

 مكرر  (115)املادة 

وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها  119كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو إلحدى الجهات املبينة في املادة 

لسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون  أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب با
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 ال يقبل التجزئة. 

 
 العقوبة السجن املؤبد أو املشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا

يرد العقار املغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك األشياء ويحكم على الجاني في جميع األحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته و 

 على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على أال تقل عن خمسمائة جنيه. 

 (116)املادة 

 لنظام مع
 
 عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا

 
 بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.كل موظف عام كان مسئوال

 
 ين فأخل عمدا

 وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب. 

 مكرر  (116)املادة 

 بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أ
 
 و مصالحهم املعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن املشدد. كل موظف عام أضر عمدا

 فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن. 

 مكرر )أ( (116)املادة 

بأموال الغير أو مصالحهم املعهود بها إلى تلك كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو 

 عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخالل بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تج
 
اوز خمسمائة جنيه أو بإحدى الجهة بأن كان ذلك ناشئا

 هاتين العقوبتين. 

يد على ست سنوات وغرامة ال تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البالد االقتصادي أو بمصلحة وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تز 

 قومية لها.

 مكرر )ب(  (116)املادة 

عطل االنتفاع به أو يعرض  كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من األموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو ي 

 سالمته أو سالمة األشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر  وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا اإلهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه 

 من ثالثة أشخاص. 

 وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة املبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل اإلنتاج املخصصة للمجهود الحربي. 

 مكرر )ج( (116)املادة 

 بتنفيذ كل أو بعض االلتزامات التي يفرضها عليه عق
 
 119د مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات املبينة في املادة كل من أخل عمدا

 أو مع إحدى شركات املساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن. 

 زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البالد االقتصادي أو بمصلحة قومية لها.وتكون العقوبة السجن املؤبد أو املشدد إذا ارتكبت الجريمة في 

 ألي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فساده
 
ا يعاقب بالحبس والغرامة وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا

 العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد. التي ال تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين 

 ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر املترتب على الجريمة. 

 إلى فعلهم.  ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب األحوال، املتعاقدون من الباطن والوكالء والوسطاء إذا كان اإلخالل بتنفيذ االلتزام أو الغش
 
 راجعا

 (117)املادة 

 في عمل إلحدى الجهات املبينة في املادة 
 
 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن املشدد.  119كل موظف عام استخدم سخرة عماال

 .
 
 عاما

 
 وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا
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فتح حسابات في   ةنشطتها  في نفس البنك . ويجوز للجمعيحسابات أل  ةن يكون لها عدأالخاضع لرقابه البنك املركزي ويجوز  

 . ةاملختص ةالوحد ةماليين جنيه وبعد موافق ةلها خمس ةخر ميزانيآبشرط تجاوز  ى خر أبنوك 

 داخل البالد؟ ةجنبيأو من جهات أخارج البالد  ةصريو مةأجنبيأموال من جهات تلقي األ  ةس: هل يجوز للجمعي. 38

 
 مكرر  (117)املادة 

 في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كانكل موظف عام خرب أو أ
 
 بها  تلف أو وضع النار عمدا

 
معهودا

 إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن املؤبد أو املشدد. 

 أو إلخفاء أداتها. 113، 113، 112جريمة من الجرائم املنصوص عليها في املواد  وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب 
 
 مكررا

 ويحكم على الجاني في جميع األحوال بدفع قيمة األموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها.

 (118)املادة 

 عن العقوبات املقررة للجرائم املذكورة في املواد 
 
 فقرة أولى،  113ورابعة، فقرة أولى وثانية  113، 112فضال

 
،  116، 116، 115، 114مكررا

 
فقرة أولى، يعزل  117مكررا

 فقرة أولى،  113فقرة أولى وثانية ورابعة،  113، 112الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم املذكورة في املواد 
 
بالرد وبغرامة   115، 114مكررا

 استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على أال تقل عن خمسمائة جنيه.مساوية لقيمة ما اختلسه أو 

 مكرر  (118)املادة 

 عن العقوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها في هذا الباب، الحكم بكل أو بعض الت
 
 دابير اآلتية:مع عدم اإلخالل بأحكام املادة السابقة، يجوز فضال

 مزاولة املهنة مدة ال تزيد على ثالث سنين. ( الحرمان من 1)

 ( حظر مزاولة النشاط االقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة ال تزيد على ثالث سنين. 2)

 ( وقف املوظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض ملدة ال تزيد على ستة أشهر.3)

 من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها ألي سبب آخر.  ( العزل مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنين تبدأ4)

 ( نشر منطوق الحكم الصادر باإلدانة بالوسيلة املناسبة وعلى نفقة املحكوم عليه.5)

 مكرر )أ( (118)املادة 

 ملا تراه من ظروف الجريمة ومالبساتها إذا كان املال 
 
موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها ال تجاوز قيمته يجوز للمحكمة في الجرائم املنصوص عليها في هذا الباب وفقا

 من العقوبات املقررة لها  -خمسمائة جنيه أن تقض ي فيها 
 
 بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير املنصوص عليها في املادة السابقة. -بدال

 عن ذلك باملصادرة والرد إن كان لهما محل، 
 
وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختالسه أو االستيالء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من ويجب على املحكمة أن تقض ي فضال

 منفعة أو ربح. 

 مكرر )ب(  (118)املادة 

السلطات القضائية أو اإلدارية الغ يعفى من العقوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير املحرضين على ارتكابها بإب

 بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. 

 ويجوز اإلعفاء من العقوبات املذكورة إذا حصل اإلبالغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها. 

 للفقرتين السابقتين في الجرائم املنصوص عليها 
 
 إذا لم يؤد اإلبالغ إلى رد املال موضوع  113، 113، 112في املواد وال يجوز إعفاء املبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا

 
مكررا

 الجريمة. 

 من إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشاف
 
 متحصال

 
ها ورد كل أو بعض املال  ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى ماال

 املتحصل عنها. 
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ج: بشكل عام  يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى األموال واملنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من  

ها البنكي دون خارج البالد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البالد. على أن تودع تلك األموال في حساب

الحساب  ودخولها  األموال  تلقى  تاريخ  من  عمل  يوم  ثالثين  خالل  اإلدارية  الجهة  وإخطار  بذلك  سجالتها  في  والتأشير  غيره 

األموال.   تلقى  أو  بقبول  اإلخطار  لتاريخ  التالية  عمل  يوم  الستين  االعتراض خالل  حق  اإلدارية  وللجهة  بالجمعية،  الخاص 

األموال املمنوحة خالل فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة اإلدارية خالل املدة املشار إليها    وتلتزم الجمعية بعدم صرف

 اعتبر ذلك موافقةمنها.

النموذج   ىحسابها عل  ىلإموال  من دخول األ   –يوم عمل    ٣٠  –  ةاملحدد   ةفي خالل املد  ةدارياإل   ة للجه  ةخطار الجميعإويكون  

متضمن   ؛  لذلك  الجهإ املعد  وبيانات  األ   ةاملانح  ةسم  كانت  فإن  مفصل  ذكر  بشكل  تعين  طبيعي  من شخص  سمه  إموال 

سمه وشكله القانوني  إموال من شخص اعتباري تعين ذكر  ن كانت األ إقامته. و إثبات شخصيته ووظيفته ومحل  إوجنسيته و 

الق املمثل  وبيانات  بموجبه  يعمل  الذي  اإل والترخيص  للشخص  و انوني  وتاريخ أعتباري  وجنسياتهم  إدارته  مجلس  عضاء 

 أ. ويتعين  ةاملانح  ةالتحاقهم باملؤسس
 
الذي   ةدار ؛ ومحضر اجتماع مجلس اإل ةموال املرسلخطار مقدار األ ن يتضمن اإل أيضا

املنح قبول  بموجبه     ةتم 
 
بالتفصيل؛ فضال فيه  انفاقها  سيتم  الذي  الط   والنشاط  الشخص  من  ممثل  أبيعي  عن خطاب  و 

اإل  بقيمالشخص  للجمعي  ةاملنح  ةعتباري  الختامي  والحساب  منها.  سنآعن    ةوالغرض  املشروع    ةمالي  ةخر  وعقد  و  أ  ؛ 

  ة الرسمي  ةمع الترجم  ةاملانح  ةو طلب التمويل املقدم للجهةأ؛ والدراسةاملانح  ة كول التعاون الذي تم توقيعه مع الجهو تو بر 

 .ةجنبيةأن كانت بلغإليها إلكل الوثائق املشار   ةالعربي ةاللغ ىلةإاملعتمد

 ن يكون اإل أالرد خاللها    ةدارياإل   ةالجه  ىالستين يوم التي يتعين عل  ةويتعين لحساب مد
 
كل البيانات وتقوم    خطار مستوفيا

يام عمل من  ةأخمس  و الرفض خاللأبالقبول    ةخطار الجمعيإ.ويجب  ةخذ رأي الجهات املختصأبالرد بعد    ةدارياإل   ةالجه

 قرب .  أيهما أليهم في القانون إالستين يوم املشار  ةو فوات مدأو الرفض أتاريخ صدور القرار بالقبول 

حال الجمعي  ةوفي  تلتزم  لديه    ةبمخاطب  ةالرفض  املودع  املنحأالبنك  األ   ةموال  تلك  ويكون أالتي    ةالجه  ىلإموال  لرد  رسلتها 

   ةالوحد  ة  حوال؛ مع موافاحسب األ   ةاملختص  ةالفرعي  ةو الوحدةأالوحدخطار بموجب خطاب معتمد من  اإل 
 
  بما تم مؤيدا

 باملستندات . 

 ةجنبيأو  ةأمصري  ةو معنويةأموال تتلقاها من شخصيات طبيعيةأيأن تنفق  أال يمكن لها    ةن الجمعيأومن هنا يمكن القول  

 السابق . النحو  ىعل ةاملختص ةدارياإل  ةالجه ةال بعد موافقإخارج مصر 
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في    ةجنبيأو  أتعمل داخل مصر     ةمصري  ةموال من جه جراءات عند تلقي األ س: هل تختلف ال .  39 مرخص لها بالعمل 

 مصر؟

 ج: تختلف اإل 
 
مرخص لها بالعمل    ةجنبيةأو من جهةأمصري  ةموال من الداخل سواء من جه؛ ففي حال تلقي األ   جراءات قليال

 
 
وفقا القانون  املاد     فإن  عل  (24)لنص  الجمعيىأينص  من حق  تلقي     ةن  املالية،  مواردها  ودعم  أغراضها  تحقيق  في سبيل 

األموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها  

ا ألحك ام هذا القانون . ويتعين أن تودع تلك األموال في حسابها البنكي وان تقوم بالتأشير  في سجالتها بالعمل داخل مصر وفق 

بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك األموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني 

 يستوفي أوجه اإلنفاق والنشاط. 

ن يرفق باإلخطار أحسابها  و   ىلإموال  يوم من وصول األ   ٣٠دارية بتلقي األموال في خالل  إخطار الجهة اإل   ةالجمعي  ىويجب عل

تتضمن    الجهإمعلومات   وبيانات  األ   ةاملانح  ةسم  كانت  فإن  مفصل  ذكر  بشكل  تعين  طبيعي  شخص  من  سمه  إموال 

سمه وشكله القانوني  إموال من شخص اعتباري تعين ذكر  ن كانت األ إقامته. و ثبات شخصيته ووظيفته ومحل ٌإوجنسيته و 

و  االعتباري  للشخص  القانوني  املمثل  وبيانات  بموجبه  يعمل  الذي  وتاريخ أوالترخيص  وجنسياتهم  إدارته  مجلس  عضاء 

 أ. ويتعين  ةاملانح  ةالتحاقهم باملؤسس
 
الذي   ةدار ؛ ومحضر اجتماع مجلس اإل ةموال املرسلخطار مقدار األ ن يتضمن اإل أيضا

 
 
بالتفصيل؛ فضال فيه  انفاقها  سيتم  الذي  والنشاط  املنحه  قبول  بموجبه  الطبيعي    تم  الشخص  من  ممثل  أعن خطاب  و 

اإل  بقيمالشخص  للجمعي  ةاملنح  ةعتباري  الختامي  والحساب  منها.  سنآعن    ةوالغرض  املشروع  ةمالي  ةخر  وعقد  و  أ؛ 

  ة الرسمي  ةمع الترجم  ةاملانح  ةو طلب التمويل املقدم للجهةأوالدراس؛  ةاملانح  ة كول التعاون الذي تم توقيعه مع الجهو تو بر 

 .ةجنبيةأن كانت بلغإليها إلكل الوثائق املشار   ةالعربي ةاللغ ىلةإاملعتمد

القول   يمكن  هنا  الجمعيأومن  حق  من  ومباشر ةأن  تنفق  من  أي  ةأن  سواء  الداخل  من  تتلقاها  طبيعيأموال  و ةأشخاص 

 . ةاملختص ةاإلداري ةمرخص لها بالعمل في مصر بمجرد إخطار الجه ةجنبيأو ةأمصري ةاعتباري

 ؟. ةو اعتباريةأشخاص طبيعيأمن  ةجمع التبرعات من داخل الجمهوري ةس: هل يجوز للجمعي. 40

مصرية يجوز للجمعية بترخيص من الجهة اإلدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية  ج:  
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على أن يصدر الترخيص بجمع املال قبل الجمع. ويتعين    ،ألحكام هذا القانون   أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقا

للجمعي املال  جمع  تصريح  ارتكبت  ةأملنح  قد  تكون  ال  مالي  ة يأ ن  فنيةأداريإو  ةأمخالفات  تصفي  ةو  من  حساب   ةواالنتهاء 

 أو   ة،سفرت عن مخالفات جسيمأ قد    ة تكون التصفيالأ ن وجد و إترخيص جمع املال السابق  
 
ن يكون طلب جمع املال  أخيرا

 . ةالجمعي ةنشط أكثر من أو ألصالح نشاط 

املال    ةوال يجوز للجمعي لها بجمع  في الغرض من الجمع  أدخال  إالتي رخص  املال  إو طرق  أو وسائل الجمع  أي تعديل  نفاق 

الترخيص إال في حاالت الطوارئوالكوارث    ةثناء فتر أوبما ال يجاوز تعديلين فقط    ةاملختص  ةالوحد  ةالذي تم جمعه بغير موافق

 . ةواملبادرات القومي ةوالنكبات العام

للجمعي يحق  عل ةإوال  الحصول  السن  ىال  املالفي  بجمع  واحد  عشر ةأوملد  ة ترخيص  علةأقصاها  للوحدىأشهر؛  يجوز   ة نه 

 و حفل فني .   أن كان الترخيص لسوق خيري إذاتها  ةترخيص ثان خالل املد ةن تمنح للجمعيةأاملختص

الترخيص خالل ستين يوم من تاريخ   ةمصدر   ةمع الجه  ةيئالنها  ة عمال التصفيأنهاء  إاملرخص لها بجمع املال    ةالجمعي  ىوعل

املال ملد  ترخيص  ةعطاء الجمعيإفي عدم    ةذلك حق الوحد  ةمخالف  ىالترخيص. ويترتب عل  ةانتهاء مد من    ةسن  ة تال لجمع 

 . 10ةول كعقوبنتهاء الترخيص األ اتاريخ 

األ .  41 الجمعيات  لغير  يجوز  هل  الجمهوري  ةهليس.  داخل  من  التبرعات  من  أسواء    ةجمع  طبيعيأ كانت  و  ةأشخاص 

 ؟ ةاعتباري

تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من  ج: يجوز ولكن البد أن يخطر الجهة اإلدارية خالل ثالثة أيام عمل على األكثر من  

تلك الدعوة، وال يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة اإلدارية  

عل ويتعين  الصرف.  وأوجه ومستندات  تبرعات  من  تم جمعه  بما  إجمالي  ببيان  الدعو   ىوموافاتها  من وجه  الجمهور   ىلةإكل 

األ لجمع   الجمعيات  غير  من  الوحد ةأهليتبرعات  يخطر  الفرعي ةأاملركزي  ةن  الوحدات  األ   ةو  ثالثحسب  خالل  يام ةأحوال 

القومي وصحيفإب والرقم  ووظيفته  بعدم    ة الجنائي  ةالحال  ةسمه  اإل إوإقرار  قوائم  في  و دراجه  األإرهاب  من  كان  شخاص  ن 

االعتباري وعنوان مقره الرئيس ي والترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه سم الشخص إخطار ن يتضمن اإل أيتعين  ةاإلعتباري

. وال يجوز التصرف في املال الذي تم جمعه  هلجمع  ةاملقترح  ةوالغرض من جمع املال والوسيل  ةوبيانات ممثله القانوني كامل

 
و الرسائل  أو البنوك  أللحصول علي ترخيص جمع املال عن طريق الحفالت    ةمن الجمعي  ةالبيانات املطلوب  (55ة)املاد  (إلى52)من املاده    ةالتنفيذي  ةئحالال   توضح مواد  -10

 واملعارض.  ةسواق الخيريو األ ةأالقصير  ةالنصي



 

 

Page | 30 

  ة. ويصدر التصريح خالل خمسةال بتصريح من رئيس الوحدإ
 
. ةالجهات املعني  ةلب بعد موافقمن تاريخ تقديم الط  عشر يوما

ب  ةالوحد  ةويلتزم من صدر له التصريح بموافا   ى عل  ةوجه انفاقها واملستندات الدالاجمالي ما تم جمعه من تبرعات و إببيان 

  ةقصاها خمسةأوذلك خالل مد ؛ذلك
 
 قرب . أيهما أو انتهاء الغرض منه أمن تاريخ انتهاء التصريح  عشر يوما

 ها ؟ دموار  ةزياد ىلإتؤدي  ةالدخول في مضاربات مالي ةجمعيس: هل يجوز لل. 42

  ة قامإمثل    ى خر أبطرق    ةن تزيد من مواردها املاليأولكن يجوز لها    ة؛من الدخول في املضاربات املالي  ةج: منع القانون الجمعي

واأل  والحفالت  الخيري املعارض  الرياضي  ةسواق  وتأسيس  ةواملباريات  في  أ؛  املشاركه  اسثمار خيريو  ترتبط   ةتأسيس صناديق 

املعني  ىخذ رأأالوزير املختص بعد    ةنشطها وذلك بعد موافقأب يتم توزيع عوائد االستثمار علىأعل  ةالجهات   ةنشط األ  ىن 

ذون أ استثمار تلك العوائد في مشروعات تضمن لها الحصول علي مورد مالئم مثل    ة؛ كما يجوز لها اعادةوالخدمي  ةالخيري 

 من شهادات استثمار. ةوما تصدره البنوك الحكومي  ةوالسندات الحكومي  ةالخزان

 ؟  ةداريال  ةوالعمل في الجه ةدار مجلس ال  ةس: هل يجوز  الجمع بين عضوي. 43

تتولى   التي  العامة  الجهات  من  غيرها  أو  اإلدارية  الجهة  في  العمل  وبين  الجمعية  إدارة  مجلس  عضوية  بين  الجمع  ج:يحظر 

أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء دون غيره بذلك ألسباب تتعلق  اإلشراف أو التوجيه 

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

 جر ؟  أنشطتها بأحد أو  ةأجمعيالعمل لل ةدار س: هل يجوز لعضو مجلس ال . 44

ج: ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من األنشطة أو املشروعات التابعة لها بأجر.وال يجوز 

 له  أن يتقاض ى أى مبالغ مالية مقابل نفقات حضوره الجلسات واللجان. 

 ؟ ةقرار قد تكون له فيه مصلح ىالتصويت عل  ةدار س: هل يجوز لعضو مجلس ال . 45

وفي هذه   ة  دار ي قرار يتخذه مجلس اإل ىأقد تترتب عل  ةشخصي  ة ي منفعأن يفصح عن  ةأدار عضو مجلس اإل   ىعل  نج:يتعي

املشارك  ةالحال له  يجوز  املصلح  ةجلس  ةيأفي    ةال  وتعد  عليه فقط.  التصويت  وليس  القرار  هذا  كان   ةشخصي  ةتناقش  إذ 

 . ةالثاني ةالدرج ىلإقاربه أو أبناؤه أحد  أو أو لزوجته أ دبيه للعضو أو ةأمادي ةي منفعأها تحقيق يترتب علي

 ؟ ةفي املشروعات التي تنفذها الجمعي ةاملساهم ةدار س: هل يجوز لعضو مجلس ال . 46

تنفذها الجمعيه؛كما يحظر عليه املساهم  ةاملساهم  ةدار ج: ال يجوز لعضو مجلس اإل  و أفي الشركات    ة في املشروعات التي 
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 و باإلشتراك مع غيرها .  أبمفردها  ةالصناديق التي تؤسسها الجمعي

 الفصل الرابع  

 وقف نشاط الجمعيات وحل مجلس إدارتها وحلها .

 س: ما هي حاالت وقف نشاط الجمعيه ؟ . 47

أن  ج: املختص  للوزير   يصدر قرار يجوز 
 
   ا

 
أي من األحوال    مؤقتا في  مقارها، وذلك  تجاوز سنة وغلق  ملدة ال  الجمعية  بوقف 

 اآلتية

 .مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة -1

 .ممارسة أنشطة لم ترد في النظام األساس ي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها -2

 .غراض التي أنشئت من أجلهاتصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير األ  -3

االنتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة اإلدارية بسند قانوني لشغل هذا املقر خالل ثالثة أشهر على األكثر من   -4

 .تاريخ االنتقال

. وعلى الجهة اإلدارية أن تطلبمن  11( من هذا القانون 23،28،  22،  21،  20  ،15،  14،  13،  10مخالفة أحكام املواد ) -5

 
 . فيما يلي نص تلك المواد علي الترتيب  -11

ا بوقف الجمعية ملدة ال تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من األحوال اآلتية: "يجوز للوزير املختص أن  ١٠املاده   يصدر قرار مؤقت 

 مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة. .1

 ممارسة أنشطة لم ترد في النظام األساس ي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها. .2

 غير األغراض التي أنشئت من أجلها.  تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في .3

 االنتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة اإلدارية بسند قانوني لشغل هذا املقر خالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ االنتقال. .4

 ( من هذا القانون.23،28، 22، 21، 20, 15، 14، 13، 10مخالفة أحكام املواد ) .55

تطلب من املحكمة املختصة خالل سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل املحكمة في هذا الطلب على وجه  وعلى الجهة اإلدارية أن 

 السرعة.

 فإذا لم تطلب الجهة اإلدارية من املحكمة املختصة، خالل املدة املشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني. 

هذه املدة، وذلك حوال، ال يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خالل مدة الوقف، وتعين الجهة اإلدارية من يسير أعمال الجمعية خالل وفي جميع األ 

 كله على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون”.
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 (:13مادة )

ا بإطالق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل األهلي املصرح للجمعيات  يجوز لألشخاص الطبيعية أو االعتبارية املصرية أو كالهما منهما مع 

ا ألحكام هذا القانون على أال تزيد مدة تنفيذ هذه املبادرة أو الحملة على  ة عام ميالدي على األكثر قابلبتنفيذها وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة اإلدارية، وفق 

 ها لتنفيذ هذا النشاط.للتجديد وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون املستندات الواجب تقديمها للجهة اإلدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب إتباع

 (:14مادة )

 دولة التنموية واحتياجات املجتمع.تعمل الجمعيات في مجاالت تنمية املجتمع املحددة في نظامها األساس ي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط ال

يص بتنفيذ تلك األعمال ويجب علي الجمعيات في حال رغبتها في ممارسة أنشطة باملناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخ

 و الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون. من الجهة اإلدارية بعد أخذ رأي املحافظ املختص وموافقة الجهات املعنية على النح

 (:15مادة )

 ُيحظر على الجمعيات القيام باآلتي: 

 ) أ ( ممارسة األنشطة املخالفة ألغراض الجمعيات التي تم األخطار بها.

ا للقوانين املنظمة لها أو استخدام مقرات   الجمعية في ذلك. )ب( ممارسة األنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفق 

تمويل العنف أو التنظيمات )ج( تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيالت ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو 

 اإلرهابية.

 نية أو األمن القومي.)د( ممارسة أنشطة من شأنها اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة أو الوحدة الوط

أو الحض على الكراهية أو غير ذلك )هـ( الدعوة إلى التمييز بين املواطنين بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية 

 من األسباب املخالفة للدستور والقانون. 

 حزاب والحمالت االنتخابية ألي مرشح في االنتخابات وكذا االستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك االنتخابات باسم الجمعية.)و( املشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج األ 

ختصة تخصصة أو الجهات امل)ز( منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة اإلدارية أو الجهات املعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات امل

ا للقواعد املنظمة لذلك الصادرة من املجلس األعلى للجامعات.   وفق 

ا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة املعنية.   )ح( ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيص 

ا )ط( استهداف تحقيق ربح ألعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك وال يعد إتباع الضوابط التجاري
 
ة لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاط

ا.   مخالف 

العامة واإلحصاء للتأكد من  )ى( إجراء استطالعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء األبحاث امليدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز املركزي للتعبئة

 سالمتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.

 ام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البالد قبل موافقة الجهة اإلدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.)ك( إبر 

 (:20مادة )

ا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول  من الوزير على ترخيص  يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفق 

 يمثلها فى البلد املعني.  املختص بناء  على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة اإلدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من

 وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية املفتوح في الخارج أحكام املنظمة اإلقليمية.

 (:21مادة )

( من هذا القانون للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع إلشرافها املباشر في أي من محافظات الجمهورية ملباشرة وتنفيذ أنشطتها املختلفة 19اإلخالل باملادة ) مع عدم
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ة املختصة خالل سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل املحكمة في هذا  املحكم

الطلب على وجه السرعة. فإذا لم تطلب الجهة اإلدارية من املحكمة املختصة، خالل املدة املشار إليها، تأييد قرارها  

القانوني. وفي جميع األحوال، ال يجوز   للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خالل  بالوقف، انتهى أثره 

الذي تنظمه  النحو  مدة الوقف، وتعين الجهة اإلدارية من يسير أعمال الجمعية خالل هذه املدة، وذلك كله على 

 
ا فيه عنوان هذا املكتب والنشاط املستهدف واملدير ا  ملسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.بخالف مقرها الرئيس ي وذلك بعد إخطار الجهة اإلدارية املختصة مبين 

تمارس في دائرة اختصاصها، وال ويحق ملوظفي الجهة اإلدارية في املحافظة الكائن بها املكتب ممارسة االختصاصات املنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة لألنشطة التي 

 رسة االختصاصات املخولة لها بموجب هذا القانون. يحول ذلك دون مسئولية الجهة اإلدارية التي تتبعها الجمعية في مما

 (:22مادة )

ة واألشخاص ذوي اإلعاقة، إال ال يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن إليواء األطفال واملسنين واملرض ي بأمراض مزمنة وغيرهم من املحتاجين إلى الرعاية االجتماعي 

 بترخيص من الجهة املعنية بإصدار الترخيص.

 للجهة اإلدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة إلدارة النشاط املخالف. ويجوز 

 ها. لف ومعايير اختيار أعضائوتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة املؤقتة إلدارة النشاط املخا

 (:28مادة )

ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى تلتزم الجمعية بالشفافية والعالنية واإلفصاح، وبإعالن مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر  

 موقعها اإللكتروني وغيره من وسائل النشر والعالنية األخرى. 

دارتها بالوثائق واملكاتبات والسجالت الخاصة بها، وكذا اإلشعارات والخطابات البنكية. وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون هذه  وعلى الجمعية أن تحتفظ في مركز إ 

 السجالت، وكيفية إمساكها واستعمالها وختمها، والبيانات التي تحتوي عليها. 

ون لدى الجمعية الئحة داخلية تتضمن أبواب لكل من املشتريات والشئون املالية واملوارد البشرية  كما تلتزم الجمعية بإتباع قواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة وأن يك 

 الجمعية االلتزام بها.والجزاءات وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة التي يتعين على 

ت على ية أن يشكل مجلس إدارة أو لجنة إلدارة أنشطة املستشفيات واملدارس وغيرها ويكون لكل نشاط الئحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءاكما يتعين على الجمع

 حدي أو كجزء من الالئحة الداخلية للجمعية.

ا من الجمعية.  كما تلتزم الجمعية باطالع أي عضو من أعضائها على سجالت الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى  طلب العضو ذلك رسمي 

ا على قاعدة البيانات ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها. وتحدد الالئحة   ويجب على الجمعية القيام بتحديث بياناتها دوري 

 التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.

 (:32مادة )

رف من هذه  ة بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية باالسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة اإلدارية بأرقام هذه الحسابات، وال يجوز الصتلتزم الجمعي

ا  الحسابات إال بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء املجلس بناء على قرار مجلس اإلدارة ا لصادر في هذا الشأن وفق 

 للنظام األساس ي، للجمعية، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة اإلدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
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 الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

الوحدأويجب   تقوم  الوحدةأن  األ   ةالفرعي  ةو  بتوجيه  بحسب  للجمعينذار  إحوال     ةكتابي 
 
املخالفات /ةاملخالف  متضمنا

  ةال تقل عن خمسىأعل ةاملخالف ةإلزال ةاملحدد ةعليها واملد ةاملترتب ةليها واإلجراءات القانونيةإاملنسوب
 
 .  عشر يوما

حال املد  ةوفي  دون  إاملشار    ةانتهاء  الجمعيأاملخالفات  /ةاملخالف  ةزالإليها  رد  عدم  عل  ةو  باملستندات  والذي    ةالوحد  ىاملؤيد 

ال تتجاوز    ةملد  ةالوزير املختص إلصدار قرار بوقف نشاط الجمعي  ىمر عليتم عرض األ   ة،نها لم ترتكب تلك املخالفأيفيد ب

 .ةدار و عزل مجلس اإل ةأو طلب حل الجمعيأ؛ ةسن

و عزل مجلس أقرار الحل    ىفي حال وافق الوزير عل  ةاملحكم  ىلإمر  لرفع األ   ةقضايا الدول  ةخطار فرع هيئةإالوحد  ىيجب عل

   ةوذلك خالل خمس  ةدار اإل 
 
يوما موافق  عشر  تاريخ  الجهأالوزير؛ويجوز    ةمن  تطلب  النياب  ةدارياإل   ةن  يد   ةالعام  ةمن  غل 

اإل  دعو   ةدار مجلس  في  الفصل  لحين  التصرف  لجن  ى عن  وتعيين  الجمعيأمن    ةالعزل  لتسيير  ةأعضاء  غيرهم  عمال  أو 

 . ةمعيالج

ن  أالقضاء؟ ومن الذي عليه    ةم خاضع لرقابأمطلق    ةسن  ةملد  ةس: هل قرار الوزير املختص بوقف عمل الجمعي.  48

 ؟ ةم الجمعي أالوزير  ةاملحكم ىلإيتوجه 

 ىلوءإباللج   ةهي امللزم  ة دراياإل   ةالقضاء...والجه  ةرقاب  ىلةإقصاها سنةأعن العمل ملد  ةج: يخضع قرار الوزير بوقف الجمعي

 ةأالقضاء لتأييد قرارها بوقف نشاط الجمعي
 
من القانون فإنه على الجهة اإلدارية أن تطلب    ٤٥  ةلنص املاد  و رفضه؛ووفقا

من املحكمة املختصة خالل سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل املحكمة في هذا الطلب  

لب الجهة اإلدارية من املحكمة املختصة، خالل املدة املشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى على وجه السرعة. فإذا لم تط 

 أثره القانوني.

 ؟  ةالجمعي ةدار إبحل مجلس  ةس: ما هي الحاالت التي تقض ي فيها املحكم. 49

 
 
من القانون "تقض ى املحكمة املختصة بناء  على طلب الجهة اإلدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس   (٤٧ة)لنص املاد  ج: وفقا

 إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من األحوال اآلتية: 

( من هذا 27حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية باملخالفة لحكم املادة ) .1

 . القانون 
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الكتاب  .2 الرابع من  بالباب  الواردة  الجرائم  أو إحدى  الجمعية  التبديد ألموال  الجمعية جريمة  إدارة  ارتكاب مجلس 

 .الثاني من قانون العقوبات

 . ( من هذا القانون 25و24قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال باملخالفة لحكم املادتين ) .3

 متتاليين لسبب يرجع ملجلس اإلدارة. عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين   .4

   اعدم تمكين الجهة اإلدارية من متابعة أعماله .5
 
 " من هذا القانون. 30لحكم املادة "  وفحصها وفقا

6.  
 
 . كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير املختص قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا

ب .7 أو  فعلية  بأعمال  القيام  به،  عدم  قامت  عمل  آخر  تاريخ  من  أو  التأسيس  تاريخ  من  واحد  عام  ملدة  جدية  رامج 

 . وتوضح الالئحة التنفيذية معايير الجدية

( من هذا القانون. وعلى الجهة    45" من املادة )  5و4و3و2معاودة ارتكاب أي من املخالفات املنصوص عليها بالبنود ) .8

 اءات الدعوة لجمعية عمومية النتخاب مجلس إدارة جديد. اإلدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت التخاذ إجر 

 ؟  ةطلب حل الجمعي ىلإس: ما هي املخالفات التي تؤدي . 50

 وفق
 
على طلب الجهة اإلدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية    تقض ي بناء    ةاملختص  ةمن القانون فإن املحكم  (٤٨ة)لنص املاد  ا

 ألموالها وذلك في أي من األحوال اآلتية: وتعيين مصف  

 . عدم توفيق األوضاع باملخالفة ألحكام قانون اإلصدار وهذا القانون  .1

( من  16  ،15إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من األنشطة املحظورة في املادتين ) .2

 . هذا القانون 

( من هذا القانون وامتناعها عن تصويب 48،  46تمادى الجمعية في ارتكاب أي من املخالفات املشار إليها في املادتين ) .3

 . املالحظات

 . تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح الالزم والشروع في إنفاقه باملخالفة ألحكام هذا القانون  .4

 . موال أو جمع تبرعات من داخل الجمهوريةمخالفة أحكام تلقي األ  .5



 

 

Page | 36 

نضمام أو االشتراك أو االنتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة باملخالفة ألحكام  قيام الجمعية باإل  .6

هذا القانون. وفي جميع األحوال ال يجوز ملن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع املخالفات 

   التي أدت إلى
 
( من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة 47لحكم املادة )  حل مجلس اإلدارة وفقا

ا  عضو  تعيينه  أو  اتحاد  أو  جمعية  إدارة  مجلس  لعضوية  نفسه  ترشيح  بحلها  قض ي  التي  أو  املعزولين  الجمعية 

 عية. بمجلس أمناء مؤسسة أهلية ملدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس اإلدارة أو حل الجم
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 الفصل الخامس  

 العقوبات . 

الوارد.  51 العقوبات  القانون    ةس: هل  الوحيد  ٢٠١٩ة  لسن١٤٩في  العقوبات  عل   ةهي  تطبيقها  يمكن  املخالفين   ىالتي 

 لقانون العمل االهلي ؟ 

..في خصوص   بالقطع  ال  الجمعيأ ج:  عليهم  أيمكن    ةموال  يطبق  ما أ  ن  نحو  علي  العقوبات  قانون  من  الرابع  الباب  حكام 

يمكن  أ كما  موضعه؛  في  بعض  اوضحناه  عليهم  تطبق  بالنشاط  أن  يتعلق  فيما  العقوبات  قانون  بالتسجيل  أحكام  و  أو 

مع مؤسسات   ما    ىعل  ةجنبي أبالتعاون  محاكم أنحو  وكلها جرائم  تخضع إلختصاص  الدليل  هذا  من  في موضعه  وضحناه 

 
 
 عشر عام.  ةكثر من خمسىألإتصل  الجنايات وعقوباتها كلها الحبس مددا

 هلي؟س: ما هي الجرائم وعقوباتها املنصوص عليها في قانون العمل األ . 52

 أج:  
ً
 ى هلي التمنع الحكم علوما بعدها من قانون العمل األ   (٩٣ة)في املاد  ةن العقوبات الواردىأالتأكيد عل  ى خر ةأ:يجب مر   وال

 ة تهام توصيف الجريماإل  ة خر. وبالتالي يمكن لجهآاملتهم  بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون  

  ىبشكل يجعل من توقيع عقوبات الحبس عل
 
 . املتهم ممكنا

 
ً
ملواده علي   ةالجرائم التي ترتكب باملخالف  ىمليون جنيه  عل  ىلف جنيه وال تزيد علةأالتي ال تقل عن مائ  ةيعاقب بالغرام  :ثانيا

 : النحو التالي

1.  
 
   كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيسا

 
   أو عضوا

 
في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل األهلي   أو عامال

 
 
جهة أجنبية أو محلية أو من    ولو باملخالفة ألحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموال

أو أرسله أو  تلقاه  ما  بإلزام املحكوم عليه برد  القانون. وتقض ي املحكمة  باملخالفة ألحكام هذا  التبرعات  قام بجمع 

 .جمعه من أموال، بحسب األحوال وتؤول هذه األموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات واملؤسسات األهلية

2.  
 
"تصرف مجلس إدارة     ة" من هذا القانون وهي جريم45" من املادة " 3حكام البند "باملخالفة أل   كل من مارس نشاطا

 .الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير األغراض التي أنشئت من أجلها
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البنود "ج .3 أحكام  من خالف  )  ،كل  املادة  من  أو 15د"  السرية  الجمعيات  تكوين   “ وهما جريمتي  القانون  هذا  ( من 

التشك أو  أو تمويل السرايا  تأييد  أو  إلى تحبيذ  الدعوة  أو  أو العسكري أو شبة العسكري  الطابع السري  يالت ذات 

العنف أو التنظيمات اإلرهابية؛” و “ ممارسة أنشطة من شأنها اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة أو الوحدة 

 الوطنية أو األمن القومي 

4.  
 
 من أنشطة الجمعية أو املؤسسة األهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.  كل من باشر نشاطا

شكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره  كل من أستمر في ممارسة العمل األهلي دون اتخاذ شكل من األ  .5

 بتوفيق أوضاعه وفوات املهلة املحددة في اإلخطار. 

 
ً
 ل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد عن خمسمائة ألف جنيهيعاقب  بغرامة ال تق :ثالثا

1.  
 
 .عن تمكين الجهة اإلدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية كل من امتنع عمدا

خطار الجهة اإلدارية خالل ثالثة أشهر من تاريخ النقل، وفي إكل من نقل املقر إلى مكان بخالف املخطر به ولم يقم ب .2

 هة اإلدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام املحكمة املختصة.حالة تكرار املخالفة يجوز للج 

من هذا القانون وهي جرائم    "منح تراخيص ألي    (15)ك" من املادة    ،ى   ،ط  ، ح  ،ز  ،و  ،هـ   ،ب   ،خالف أحكام البنود "أ .3

ألغراض  املخالفة  األنشطة  “ممارسة  و  األهلي”  املجتمع  مؤسسات  أغراض  في  يدخل  مما  نشاط  أي  ملزاولة    كيان 

 الجمعيات التي تم اإل 
 
للقوانين املنظمة لها أو    خطار بها" ، و "ممارسة األنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا

” و “الدعوة إلى التمييز بين املواطنين بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو ،  استخدام مقرات الجمعية في ذلك

لى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من األسباب املخالفة للدستور  الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إ

وكذا   االنتخابات  في  مرشح  ألي  االنتخابية  والحمالت  األحزاب  ترويج  أو  دعم  أو  تمويل  في  املشاركة  و"  والقانون.” 

ة أو مهنية دون التصريح  االستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك االنتخابات باسم الجمعية” و” منح أية شهادات علمي

من الجهة اإلدارية أو الجهات املعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات املتخصصة أو الجهات املختصة  

 
 
   وفقا

 
من جهة    للقواعد املنظمة لذلك الصادرة من املجلس األعلى للجامعات” و” ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصا

حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة املعنية”و” استهداف تحقيق ربح ألعضاء الجمعية أو ممارسة  

 
 
  نشاط يهدف إلى ذلك وال يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا

 
”    مخالفا

ائجها أو إجراء األبحاث امليدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز و “ إجراء استطالعات الرأي أو نشر أو إتاحة نت
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بأي صيغة   اتفاق  إبرام  و”  الجمعية”  بنشاط  وتعلقها  وحيادها  من سالمتها  للتأكد  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي 

عليه” و” أنفق أموال كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البالد قبل موافقة الجهة اإلدارية وكذلك أي تعديل يطرأ  

مؤسسات املجتمع األهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو باملخالفة للقوانين واللوائح”  و” تصرف فى مال  

من أموال الجمعية أو املؤسسة األهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي 

 ". ع أموال الجمعية أو املؤسسة األهلية أو االتحاد باملخالفة ألحكام هذا القانون من املصفي”و " كل مصف قام بتوزي

فقط  .  53 الفاعل  القانون  يعاقب  هل  معاقبأس:  له  يمكن  ال   ةم  عن    / ةللجمعي  ةالفعلي  ةدار املسئول 

 أعتباري الشخص ال /ةاملؤسس
ً
 ؟ يضا

ا بذات  االعتباري  للشخص  الفعلية  اإلدارة  عن  املسئول  يعاقب  ألحكام   ج:  باملخالفة  ترتكب  التي  األفعال  عن  لعقوبات 

 القانون متى ثبت علمه بها وكان إخالله بواجبات اإلدارة قد سهل وقوع الجريمة. 

 أعتباري م يعاقب الشخص ال أس: هل يعاقب القانون الشخص الطبيعي فقط . 54
ً
 ؟ يضا

تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل شخص ….. أو اعتباري ج :نعم  يعاقب القانون  بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال  

في أغراض مؤسسات املجتمع األهلي.   بخالف الجهة اإلدارية املختصة منح تراخيص ألي كيان ملزاولة أي نشاط مما يدخل 

القانون  الشخص اإل   كما يجعل 
 
بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا    عتباري مسئوال الوفاء  بالتضامن عن 

 القانون مع املدانين بارتكابها. 

 في الجرائم املنصوص عليها في القانون ؟  ةيليمس: هل هناك عقوبات تك. 55

مثل نشر الحكم  بعضها وجوبي     ة دانعند الحكم باإل   ةمن القانون علي بعض العقوبات التكميلي  (٩٧)  ج: نعم نصت املادة

في   عليها  املنصوص  الجرائم  في  املضبوطة  األموال  عليه.مصادرة  املحكوم  نفقة  على  واإللكترونية  التقليدية  النشر  بوسائل 

( وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي 95،  94املادتين )

 . الغير حسن النية

 مثل غلق املقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط ملدة ال تجاوز سنة. ةوبعضها جوازي للمحكم
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 ( الئحة النظام األساس ي للجمعيات األهلية 1مرفق )
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 ( الئحة النظام األساس ي للمؤسسة 2مرفق )
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