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٢٠٠٢لسنة ٤٨

باسم الشعب
رئیس الجمھوریة

قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصھ، وقد أصدرناه؛
)المادة األولى(

خالل بنظم الجمعیات المنشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقیات دولیة تبرمھا جمھوریة مصر العربیة، یعمل بأحكام مع عدم اإل
.القانون المرافق في شأن الجمعیات والمؤسسات األھلیة

ة ألحكام ویجوز التصریح للمنظمات األجنبیة غیر الحكومیة، بأن تمارس أنشطة الجمعیات والمؤسسات األھلیة الخاضع
القانون المشار إلیھ، وفقًا للقواعد المقررة فیھ، ویصدر التصریح من وزارة الشئون االجتماعیة بناًء على االتفاق الذي تبرمھ 

.وزارة الخارجیة مع ھذه المنظمات

)المادة الثانیة(
بیق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون ، یقصد بالجھة اإلداریة في تط١٩٧١لسنة ٩١مع عدم اإلخالل بأحكام القرار بالقانون 

االجتماعیة، كما یقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء اإلداري الواقع في دائرة اختصاصھا مركز إدارة الجمعیة أو المؤسسة 
.األھلیة أو االتحاد العام أو النوعي أو اإلقلیمي بحسب األحوال

)المادة الثالثة(
تلقاء نفسھا ودون رسوم ما یوجد لدیھا من دعاوي أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام ھذا القانون من على المحاكم أن تحیل من 

اختصاص محاكم القضاء اإلداري وذلك بالحالة التي تكون علیھا، وفي حالة غیاب أحد الخصوم یقوم قلم الكتاب بإعالنھ بأمر 
.التي أحیلت إلیھا الدعوىاإلحالة مع تكلیفھ بالحضور في المیعاد المحدد أمام المحكمة 

)المادة الرابعة(
على الجمعیات والمؤسسات الخاصة واالتحادات النوعیة واإلقلیمیة القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تتعارض نظمھا 

.انوناألساسیة مع أحكامھ أن تعدل نظمھا وتوفق أوضاعھا وفقًا ألحكامھ، وذلك خالل سنة من تاریخ العمل بھذا الق
ویسري حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعیات والمؤسسات الخاصة، وبشرط موافقة الجمعیة أو المؤسسة التي تتبعھا 

.الفروع
ولو اتخذت شكًال –وعلى كل جماعة یدخل في أغراضھا أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعیات والمؤسسات المشار إلیھا 

أن تتخذ شكل جمعیة أو مؤسسة أھلیة، وأن تعدل نظامھا األساسي، وتتقدم بطلب –عیات والمؤسسات قانونیًا غیر شكل الجم
قیدھا وفقًا ألحكام القانون المرافق، وذلك خالل المدة المنصوص علیھا في الفقرة األولى من ھذه المادة وإال اعتبرت منحلة بحكم 

.لرابع من الباب األول من القانون المرافقوفي ھذه الحالة تسري علیھا أحكام الفصل ا. القانون
دون أن تتخذ شكل ویحظر على أیة جھة خاصة أن تمارس أي نشاط مما یدخل في أغراض الجمعیات والمؤسسات األھلیة

.الجمعیة أو المؤسسة األھلیة وفقًا ألحكام القانون المرافق

)المادة الخامسة(
والمؤسسات الخاصة واالتحادات النوعیة واإلقلیمیة القائمة وقت العمل بالقانون المرافق تستمر مجالس إدارة الجمعیات 

.وأجھزتھا التنفیذیة واإلداریة في مباشرة أعمالھا إلى أن یتم إعادة تشكیلھا وفقًا ألحكامھ

)المادة السادسة(
الل ستة أشھر من تاریخ العمل بھ، وإلى أن تصدر ھذه یصدر وزیر الشئون االجتماعیة الالئحة التنفیذیة للقانون المرافق خ

.الالئحة یستمر العمل بالالئحة والقرارات القائمة في تاریخ العمل بالقانون المرافق بما ال یتعارض مع أحكامھ

)المادة السابعة(
لجمعیات والمؤسسات األھلیة ، وقانون ا١٩٦٤لسنة ٣٢یلغي قانون الجمعیات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 

.، كما یلغي كل نص یخالف أحكام القانون المرافق١٩٩٩لسنة ١٥٣الصادر بالقانون رقم 

)المادة الثامنة(
.ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره

.یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھا
ـھ١٤٢٣ربیع األول سنة ٢٤صدر برئاسة الجمھوریة في 

حسني مبارك).م٢٠٠٢یونیة سنة ٥الموافق (
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نة أو غیر معینة تتألف من أشخاص تعتبر جمعیة في تطبیق أحكام ھذا القانون كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معی-١مادة 
ال یقل عددھم في جمیع األحوال عن عشرة، وذلك لغرض غیر الحصول على ربح . طبیعیین، أو أشخاص اعتباریة، أو منھما معًا

.مادي
ًا یشترط في إنشاء الجمعیة أن یكون لھا نظام أساسي مكتوب وموقع علیھ من المؤسسین وأن تتخذ لمركز إدارتھا مقر-٢مادة 

.مالئمًا في جمھوریة مصر العربیة
وال یجوز أن یشترك في تأسیس الجمعیة من صدر ضده حكم نھائي بعقوبة جنایة، أو بعقوبة مقیدة للحریة في جنحة مخلة 

.بالشرف أو األمانة، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره
.اعد الواردة بالالئحة التنفیذیة لھذا القانونویجوز لغیر المصریین االشتراك في عضویة الجمعیة وفقًا للقو

:یجب أن یشتمل النظام األساسي للجمعیة على البیانات اآلتیة-٣مادة 
اسم الجمعیة على أن یكون مشتقًا من غرضھا، وغیر مؤد إلى اللبس بینھا وبین جمعیة أخرى تشترك معھا في نطاق عملھا )أ(

.الجغرافي
.شاط الجمعیة ونطاق عملھا الجغرافينوع ومیدان ون) ب(
.عنوان المقر المتخذ مركزًا إلدارة الجمعیة) ج(
.اسم كل عضو من األعضاء المؤسسین ولقبھ وسنھ وجنسیتھ ومھنتھ ومحل إقامتھ) د( 
.موارد الجمعیة وطریقة استغاللھا والتصرف فیھا) ھـ(
، وكیفیة اختیار أعضائھاأجھزة الجمعیة التي تمثلھا، واختصاصات كل منھا) و (

وطرق عزلھم أو إسقاط أو إبطال عضویتھم، والنصاب الالزم لصحة انعقاد
.ھذه األجھزة وصحة قراراتھا

نظام العضویة وشروطھا وحقوق األعضاء وواجباتھم، وعلى األخص حق كل ) ز (
العمومیة عضو في االطالع على مستندات الجمعیة وحضور الجمعیة 

.والتصویت فیھا
.نظام المراقبة المالیة) ح (
قواعد تعدیل النظام األساسي للجمعیة وتكوین فروع لھا وأحوال انقضاء ) ط( 

.الجمعیة والجھات التي تؤول إلیھا أموالھا في ھذه األحوال
.تحدید المختص بطلب اكتساب الجمعیة صفة النفع العام) ى( 
.ممثل جماعة المؤسسین في اتخاذ إجراءات التأسیستحدید) ك( 

ویرفق بالالئحة التنفیذیة لھذا القانون نظام أساسي نموذجي یجوز
.للجمعیات اتباعھ

ال یجوز أن ینص النظام األساسي للجمعیة على أیلولة أموالھا عند انقضائھا إال إلى صندوق إعانة الجمعیات -٤مادة 
.إحدى الجمعیات أو المؤسسات األھلیة أو االتحادات الخاضعة ألحكام ھذا القانونوالمؤسسات األھلیة أو إلى

:یجب أن یكون طلب قید ملخص النظام األساسي للجمعیة محررًا على النموذج المعد لذلك مصحوبًا بالمستندات اآلتیة-٥مادة 
.یننسختان من النظام األساسي للجمعیة موقعًا علیھما من جمیع المؤسس-١
من ) د ( والبیانات الواردة بالبند ) ٢(إقرار من كل عضو مؤسس متضمنًا استیفاء الشروط المنصوص علیھا في المادة -٢

.من ھذا القانون) ٣(المادة 
.سند شغل مقر الجمعیة-٣

.سجل خاص لدیھاوعلى الجھة اإلداریة إثبات تاریخ تقدیم طلب القید على صورة منھ تسلم إلى الطالب مع قیده في 
وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات تقدیم الطلب والرسم الواجب أداؤه مقابل قید نظام الجمعیة في السجل الخاص بما 

ال یزید على مائة جنیھ تؤول حصیلتھ إلى صندوق إعانة الجمعیات والمؤسسات األھلیة، ویرفق بالالئحة نموذج لطلب القید 
.المشار إلیھ

تلتزم الجھة اإلداریة بقید ملخص النظام األساسي للجمعیة في السجل الخاص المعد لذلك خالل ستین یومًا من تاریخ قیام -٦مادة 
من ھذا القانون، فإذا مضت الستون ) ٥(ممثل جماعة المؤسسین بتقدیم طلب القید مصحوبًا بالمستندات المشار إلیھا في المادة 

.القید واقعًا بحكم القانونیومًا دون إتمامھ اعتبر
وتثبت الشخصیة االعتباریة للجمعیة بإجراء ھذا القید أو بمضي ستین یومًا من تاریخ قیام ممثل جماعة المؤسسین بتقدیم طلب 

.القید مستوفیًا، أیھما أقرب
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من ھذا ) ١١(مما تحظره المادة فإذا تبین للجھة اإلداریة خالل الستین یومًا المشار إلیھا أن من بین أغراض الجمعیة نشاطًا
القانون، وجب علیھا رفض طلب القید بقرار مسبب یخطر بھ ممثل جماعة المؤسسین بموجب كتاب موصى علیھ بعلم الوصول، 

.وذلك خالل الستین یومًا المشار إلیھا في الفقرة السابقة
تصة خالل ستین یومًا من تاریخ إخطاره بھ وفق ویكون لممثل جماعة المؤسسین الطعن على ھذا القرار أمام المحكمة المخ

.اإلجراءات المقررة
وعلى الجھة اإلداریة اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام األساسي للجمعیة بالوقائع المصریة خالل ستین یومًا من تاریخ ثبوت 

.الشخصیة االعتباریة للجمعیة، ویكون النشر بغیر مقابل
–على األقل –ة لجنة أو أكثر یصدر بتشكیلھا سنویًا قرار من وزیر العدل برئاسة مستشار تنشأ في نطاق كل محافظ-٧مادة 

:بمحاكم االستئناف ترشحھ الجمعیة العمومیة للمحكمة، وعضویة كل من
.ممثل للجھة اإلداریة یرشحھ وزیر الشئون االجتماعیة-١
ام للجمعیات، ویضم إلى عضویة اللجنة ممثل للجمعیة المعنیة الطرف ممثل لالتحاد اإلقلیمي یرشحھ مجلس إدارة االتحاد الع-٢

.ترشحھ جمعیتھا العمومیة أو مجلس إدارتھافي المنازعة
.وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بین الجمعیة والجھة اإلداریة لتسویتھا بالطرق الودیة

ن كل من طرفي النزاع، وتصدر قرارھا خالل ستین یومًا من تاریخ وال یصح انعقاد اللجنة إال بحضور رئیسھا وممثل ع
عرض النزاع علیھا وذلك بأغلبیة األصوات، وعند التساوي یرجح الجانب الذي منھ الرئیس، وتبین الالئحة التنفیذیة لھذا 

.القانون القواعد واإلجراءات األخرى لسیر العمل في اللجنة
.اجب التنفیذ إذا قبلھ طرفا النزاعویكون قرار اللجنة ملزمًا و

وال تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة، إال بعد صدور قرار فیھ من اللجنة، أو بعد انقضاء مدة الستین یومًا 
ءات المقررة المشار إلیھا، ویكون رفع الدعوى خالل ستین یومًا من تاریخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة، وذلك وفق اإلجرا

.لرفع الدعوى
من ھذا القانون، للجھة اإلداریة االعتراض على ما ترى فیھ ) ٦(مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثالثة من المادة -٨مادة 

مخالفة للقانون في النظام األساسي للجمعیة أو فیما یتعلق بالمؤسسین، وال یحول ذلك دون التزامھا بقید الجمعیة في السجل 
.من ھذا القانون) ٦(الخاص بالقید خالل المدة المبینة في المادة 

وعلى الجھة اإلداریة إذا رأت وجھًا لالعتراض إخطار الجمعیة بأسباب اعتراضھا بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول، فإذا لم 
زاع على اللجنة المنصوص علیھا في تقم الجمعیة بإزالة أسباب االعتراض خالل األجل الذي تحدده الجھة اإلداریة عرضت الن

.المادة السابقة
من ھذا القانون ) ٧(بمراعاة أحكام الفقرة األخیرة من المادة –وعند رفع الدعوى بشأن االعتراض أمام المحكمة المختصة 

فة مع استمرار الجمعیة یكون للجھة اإلداریة أن تطلب من المحكمة المختصة على وجھ االستعجال الحكم بإزالة أسباب المخال–
.في نشاطھا، أو بوقف نشاط الجمعیة مؤقتًا لحین الفصل في موضوع الدعوى

.وتقوم الجھة اإلداریة بالتأشیر بمنطوق الحكم على ھامش قید الجمعیة في السجل الخاص
صورة منھ مصدق علیھا لكل ذي شأن حق االطالع على ملخص قید النظام األساسي للجمعیة والحصول على-٩مادة 

بمطابقتھا لألصل بعد آداء الرسم الذي تحدده الالئحة التنفیذیة لھذا القانون بما ال یزید على عشرین جنیھًا، تؤول حصیلتھ إلى 
.صندوق إعانة الجمعیات والمؤسسات األھلیة

.ا الفصل لتأسیسھایتبع في تعدیل النظام األساسي للجمعیة ذات اإلجراءات المقررة بھذ-١٠مادة 



4

تعمل الجمعیات على تحقیق أغراضھا في المیادین المختلفة لتنمیة المجتمع وفقًا للقواعد واإلجراءات التي یحددھا -١١مادة 
أن تعمل في أكثر من –لمختصة وموافقة الجھة اإلداریة بعد أخذ رأي االتحادات ا–القانون والالئحة التنفیذیة، ویجوز للجمعیة 

.میدان
:ویحظر إنشاء الجمعیات السریة، كما یحظر أن یكون من بین أغراض الجمعیة أن تمارس نشاطًا مما یأتي

.تكوین السرایا أو التشكیالت العسكریة أو ذات الطابع العسكري-١
النظام العام أو اآلداب أو الدعوة إلى التمییز بین المواطنین بسبب الجنس أو األصل أو تھدید الوحدة الوطنیة أو مخالفة -٢

.اللون أو اللغة أو الدین أو العقیدة
أي نشاط سیاسي تقتصر ممارستھ على األحزاب السیاسیة وفقًا لقانون األحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارستھ على -٣

.تالنقابات وفقًا لقوانین النقابا
استھداف تحقیق ربح أو ممارسة نشاط ینصرف إلى ذلك، وال یعد اتباع الضوابط التجاریة لتحقیق ناتج یساھم في تحقیق -٤

.أغراض الجمعیة نشاطًا مخالفًا
لى طلب یجوز ندب العاملین المدنیین بالدولة للعمل في الجمعیات لتقدیم المعاونة الالزمة ألداء رسالتھا وذلك بناءًا ع-١٢مادة 

.الجمعیة
.ویصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجدید قرار من الوزیر أو المحافظ المختص حسب األحوال

مع عدم اإلخالل بأیة مزایا منصوص علیھا في قانون آخر، تتمتع الجمعیات الخاضعة ألحكام ھذا القانون بالمزایا -١٣مادة 
:اآلتیة

جیل والقید التي یقع عبء أدائھا على الجمعیة في اإلعفاء من رسوم التس)أ(
جمیع أنواع العقود التي تكون طرفًا فیھا كعقود الملكیة أو الرھن أو الحقوق

.العینیة األخرى، وكذلك من رسوم التصدیق على التوقیعات
اإلعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالیًا والتي تفرض مستقبًال) ب(

على جمیع العقود والتوكیالت والمحررات واألوراق المطبوعة والسجالت
.وغیرھا

اإلعفاء من الضرائب الجمركیة والرسوم األخرى المفروضة على ما تستورده) ج(
من عدد وآالت وأجھزة ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من ھدایا وھبات 

وذلك بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ومعونات من الخارج،
وزیر الشئون االجتماعیة وعرض وزیر المالیة، وبشرط أن تكون ھذه األشیاء 

ویحظر التصرف في األشیاء المعمرة منھا التي . الزمة لنشاطھا األساسي
المالیة، وذلك قبل تحدد بقرار من وزیر الشئون االجتماعیة باالتفاق مع وزیر

.مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنھا الضرائب والرسوم الجمركیة المستحقة
.إعفاء العقارات المبنیة المملوكة للجمعیة من جمیع الضرائب العقاریة) د(
.من أجور نقل المعدات واآلالت على السكك الحدیدیة%) ٢٥(تمنح تخفیضًا مقداره ) ھـ(
ة االشتراكات والمكالمات التلیفونیة الخاصة المقررة للمنازل، سریات تعریف) و(

ویصدر بتحدید الجمعیات التي تسري علیھا ھذه التعریفة قرار من الجھة 
.اإلداریة

من استھالك المیاه والكھرباء والغاز الطبیعي %) ٥٠(تمنح تخفیضًا مقداره ) ز(
.وشركات القطاع العام وأیة جھة حكومیةالتي تقوم بإنتاجھا الھیئات العامة 

اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعیات تكلیفًا على دخل المتبرع بما ال یزید ) ح(
.منھ%) ١٠(على 
لكل عضو حق االنسحاب من الجمعیة في أي وقت یشاء على أن یخطر الجمعیة بذلك بكتاب موصى علیھ بعلم -١٤مادة 

.لك بحق الجمعیة في مطالبتھ بما قد یكون مستحقًا علیھ أو بأموالھا لدیھالوصول، وال یخل ذ
للجمعیة الحق في تملك العقارات بما یمكنھا من تحقیق أغراضھا مع مراعاة أحكام القوانین التي تنظم تملك -١٥مادة 

.األجانب للعقارات
ناد أو جمعیة أو ھیئة أو منظمة مقرھا خارج جمھوریة مصر یجوز للجمعیة أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى -١٦مادة 

العربیة وتمارس نشاطًا ال یتنافى مع أغراضھا بشرط إخطار الجھة اإلداریة بذلك، ومضي ستین یومًا من تاریخ اإلخطار دون 
.اعتراض كتابي منھا

ألشخاص الطبیعیین ومن األشخاص االعتباریة للجمعیة الحق في تلقي التبرعات، ویجوز لھا جمع التبرعات من ا-١٧مادة 
.بموافقة الجھة اإلداریة على النحو الذي تحدده الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

وفي جمیع األحوال ال یجوز ألیة جمعیة أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جھة 
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أن ترسل شیئًا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إال بإذن من وزیر الشئون أجنبیة أو من یمثلھا في الداخل، وال
.وذلك كلھ فیما عدا الكتب والنشرات والمجالت العلمیة والفنیة. االجتماعیة

الت یجوز للجمعیة، في سبیل أغراضھا ودعم مواردھا المالیة، أن تقیم المشروعات الخدمیة واإلنتاجیة والحف-١٨مادة 
.واألسواق الخیریة والمعارض والمباریات الریاضیة

على الجمعیة أن تحتفظ في مركز إدارتھا بالوثائق والمكاتبات والسجالت الخاصة بھا، وتبین الالئحة التنفیذیة لھذا -١٩مادة 
.القانون ھذه السجالت وكیفیة إمساكھا واستعمالھا والبیانات التي تحتوي علیھا

.ذه السجالت من الجھة اإلداریة قبل استعمالھاویجب ختم ھ
.لكل عضو من أعضاء الجمعیة حق االطالع على سجالت الجمعیة-٢٠مادة 

كما یجوز للموظفین الذین یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر الشئون االجتماعیة ولممثلي االتحاد المختص دخول مقر الجمعیة 
.التھا وفقًا لإلجراءات التي تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانونأو فروعھا بغرض االطالع على سج

یكون لكل جمعیة میزانیة سنویة، وعلیھا أن تدون حساباتھا في دفاتر یبین فیھا على وجھ التفصیل مصروفاتھا -٢١مادة 
.وإیراداتھا بما في ذلك التبرعات ومصدرھا

ت عشرین ألف جنیھ وجب على مجلس اإلدارة عرض الحساب الختامي على أحد وإذا جاوزت المصروفات أو اإلیرادا
المحاسبین المقیدین بجدول المراجعین الحسابیین مشفوعًا بالمستندات المؤیدة لھ لفحصھ وتقدیم تقریر عنھ قبل انعقاد الجمعیة 

.العمومیة بشھر على األقل
راقب الحسابات في مقر الجمعیة قبل انعقاد جمعیتھا العمومیة بثمانیة أیام وتعرض المیزانیة وتقریر مجلس اإلدارة وتقریر م

.على األقل، وتظل كذلك حتى یتم التصدیق علیھا، وتبین الالئحة التنفیذیة لھذا القانون كیفیة عرض ھذه المستندات
.قدیة باالسم الذي قیدت بھتلتزم الجمعیة بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفیر أموالھا الن-٢٢مادة 

وعلى الجمعیة أن تنفق أموالھا فیما یحقق أغراضھا، ولھا أن تستثمر فائض إیراداتھا على نحو یضمن لھا الحصول على 
.مورد ثابت أو أن تعید توظیفھا في مشروعاتھا اإلنتاجیة والخدمیة
مالیة، وتبین الالئحة التنفیذیة لھذا القانون األحوال والشروط وفي جمیع األحوال یمتنع على الجمعیة الدخول في مضاربات

.التي یجوز بمقتضاھا استثمار أموال الجمعیة
في األحوال التي تصدر فیھا الجمعیة قرارًا ترى الجھة اإلداریة أنھ مخالف للقانون أو لنظامھا األساسي یكون لھذه -٢٣مادة 

وصى علیھ بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خالل عشرة أیام من تاریخ إفادتھا بھ وفقًا الجھة أن تطلب من الجمعیة بكتاب م
من ھذا القانون، فإذا لم تقم الجمعیة بسحبھ خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ إخطارھا، كان ) ٣٨(للفقرة الثالثة من المادة 

من ھذا القانون، ویكون رفع الدعوى إلى المحكمة ) ٧(للجھة اإلداریة أن تعرض األمر على اللجنة المنصوص علیھا في المادة
.المشار إلیھا) ٧(المختصة بمراعاة حكم الفقرة األخیرة من المادة 
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قل وأوفوا تتكون الجمعیة العمومیة من جمیع األعضاء العاملین الذین مضت على عضویتھم ستة أشھر على األ-٢٤مادة 
.بااللتزامات المفروضة علیھم وفقًا للنظام األساسي للجمعیة

تنعقد الجمعیة العمومیة بدعوة كتابیة لكل من أعضائھا الذین لھم حق الحضور، یبین فیھا مكان االجتماع وموعده -٢٥مادة 
:وجدول األعمال، وتوجھ ھذه الدعوة من

.مجلس اإلدارة) أ(
.من عدد األعضاء الذین لھم حق حضور الجمعیة العمومیة%) ٢٥(فوضھ من ی) ب(
.من ھذا القانون) ٤٠(المفوض المعین طبقًا للمادة ) ج(
.الجھة اإلداریة إذا رأت ضرورة لذلك) د(

أي مكان آخر یحدد في تنعقد الجمعیة العمومیة في مقر المركز الرئیسي للجمعیة، كما یجوز لھا أن تنعقد في -٢٦مادة 
الدعوة المرفق بھا جدول األعمال، وترسل نسخة من األوراق المطروحة على الجمعیة العمومیة إلى الجھة اإلداریة وإلى االتحاد 

.الذي تكون الجمعیة منضمة إلیھ قبل االنعقاد بخمسة عشر یومًا على األقل ولالتحاد أن یندب عنھ من یحضر االجتماع
.جمعیة العمومیة النظر في غیر المسائل الواردة في جدول األعمال بموافقة األغلبیة المطلقة لمجموع عدد أعضائھاویجوز لل

ویجب إبالغ كل من الجھة اإلداریة واالتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعیة العمومیة خالل ثالثین یومًا من 
.تاریخ انعقاده

لجمعیة العمومیة الجتماع عادي مرة كل سنة على األقل خالل األربعة أشھر التالیة النتھاء السنة یجب دعوة ا-٢٧مادة 
المالیة للجمعیة، وذلك للنظر في المیزانیة والحساب الختامي وتقریر مجلس اإلدارة عن أعمال السنة وتقریر مراقب الحسابات، 

انتھت عضویتھم، ولتعیین مراقب الحسابات وتحدید أتعابھ ولغیر ذلك والنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بدًال من الذین زالت أو 
.مما یرى مجلس اإلدارة إدراجھ في جدول األعمال، كما یجوز دعوة الجمعیة العمومیة الجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك

معیة أو حلھا أو اندماجھا في غیرھا أو وتدعى الجمعیة العمومیة الجتماعات غیر عادیة للنظر في تعدیل النظام األساسي للج
عزل كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو لغیر ذلك من المسائل التي یحدد النظام األساسي للجمعیة وجوب نظرھا في اجتماع 

.غیر عادي
لعدد أجل االجتماع یعتبر اجتماع الجمعیة العمومیة صحیحًا بحضور األغلبیة المطلقة ألعضائھا، فإن لم یتكامل ا-٢٨مادة 

إلى جلسة أخرى تعقد خالل مدة أقلھا ساعة وأقصاھا خمسة عشر یومًا من تاریخ االجتماع األول تبعًا لما یحدده النظام األساسي 
عدد ال یقل عن عشرة في المائة من األعضاء أو –بأنفسھم –للجمعیة، ویكون االنعقاد في ھذه الحالة صحیحًا إذا حضره 

.أیھما أقل بحیث ال یقل عدد الحاضرین في الحالة األولى عن خمسة أعضاءعشرین عضوًا 
لعضو الجمعیة العمومیة أن ینیب عنھ كتابة عضوًا آخر یمثلھ في حضور الجمعیة العمومیة وفقًا للقواعد التي -٢٩مادة 

.یقررھا النظام األساسي للجمعیة وال یجوز أن ینوب العضو عن أكثر من عضو واحد
ال یجوز لعضو الجمعیة العمومیة االشتراك في التصویت إذا كانت لھ مصلحة شخصیة في القرار المعروض وذلك -٣٠مادة 

.فیما عدا انتخاب أجھزة الجمعیة
.تصدر قرارات الجمعیة العمومیة العادیة باألغلبیة المطلقة لألعضاء الحاضرین-٣١مادة 

عمومیة غیر العادیة باألغلبیة المطلقة لعدد أعضاء الجمعیة ما لم ینص النظام األساسي على وتصدر قرارات الجمعیة ال
.أغلبیة أكبر

مجلس اإلدارة

یكون لكل جمعیة مجلس إدارة یتكون من عدد فردي من األعضاء ال یقل عن خمسة وال یزید على خمسة عشر وفقًا -٣٢مادة 
م الجمعیة العمومیة لدورة مدتھا ست سنوات، على أن یجري تجدید انتخاب ثلث أعضاء لما یحدده النظام األساسي، تنتخبھ

.المجلس بدًال ممن تنتھي عضویتھم بطریق القرعة كل سنتین
ویجب في الجمعیات التي یشترك في عضویتھا أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس اإلدارة المتمتعین بجنسیة 

.ثلة على األقل لنسبتھم إلى مجموع األعضاء المشتركین في الجمعیةجمھوریة مصر العربیة مما
.ویكون تعیین أول مجلس إدارة عن طریق جماعة المؤسسین لمدة أقصاھا ثالث سنوات

یشترط فیمن یرشح لعضویة مجلس إدارة الجمعیة أن یكون متمتعًا بحقوقھ المدنیة، ویحدد النظام األساسي -٣٣مادة 
.ة الشروط األخرىللجمعی

یجب على مجلس اإلدارة عرض قائمة بأسماء المرشحین لعضویة المجلس بمقر الجمعیة في الیوم التالي لقفل باب -٣٤مادة 
.الترشیح، وإخطار الجھة اإلداریة بالقائمة خالل الثالثة األیام التالیة لذلك وقبل موعد إجراء االنتخابات بستین یومًا على األقل
وللجھة اإلداریة ولكل ذي شأن إخطار الجمعیة خالل السبعة األیام التالیة لعرض القائمة أو اإلخطار بھا، بحسب األحوال، 
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بمن یرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشیح، فإذا لم یثبت تنازلھ عن الترشیح خالل سبعة أیام من تاریخ إخطار الجمعیة، كان 
من ھذا القانون، وذلك خالل السبعة األیام ) ٧(عرض األمر على اللجنة المنصوص علیھا في المادة للجھة اإلداریة ولذي الشأن 

.التالیة النقضاء المیعاد األخیر
ویتعین على اللجنة أن تصدر قراراھا خالل العشرة األیام التالیة لتاریخ العرض علیھا، ویكون للجھة اإلداریة ولذي الشأن 

محكمة المختصة خالل السبعة األیام التالیة لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة إلصداره، وتفصل رفع الدعوى إلى ال
.المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد لالنتخابات

یحظر الجمع بین عضویة مجلس إدارة الجمعیة وبین العمل في الجھة اإلداریة أو غیرھا من الجھات العامة التي -٣٥مادة 
تتولى اإلشراف أو التوجیھ أو الرقابة على الجمعیة أو تمویلھا، ما لم یرخص رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ بذلك ألسباب 

.تتعلق بالمصلحة العامة
.ال یسري ھذا الحظر على الجمعیات التي تقتصر العضویة فیھا على العاملین بإحدى الجھات المذكورةو

.ال یجوز الجمع بین عضویة مجلس اإلدارة والعمل بالجمعیة بأجر-٣٦مادة 
ال عدا تلك التي ینص ھذا یتولى مجلس إدارة الجمعیة إدارة شئونھا، ولھ في سبیل ذلك القیام بأي عمل من األعم-٣٧مادة 

.القانون أو النظام األساسي للجمعیة على ضرورة موافقة الجمعیة العمومیة علیھا قبل إجرائھا
.ویكون لمجلس اإلدارة رئیس یمثل الجمعیة أمام القضاء وقبل الغیر

یكون انعقاده صحیحًا إال بحضور أغلبیة یجب أن ینعقد مجلس إدارة الجمعیة مرة كل ثالثة شھور على األقل، وال-٣٨مادة 
.أعضائھ

وتصدر قراراتھ بموافقة األغلبیة المطلقة لعدد الحاضرین ما لم ینص النظام األساسي على أغلبیة أكبر، وعند تساوي 
.األصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس

ر عنھ أو عن الجمعیة العمومیة وذلك خالل ثالثین یومًا من وعلى مجلس اإلدارة إفادة الجھة اإلداریة بالقرارات التي تصد
.تاریخ صدورھا

یجوز لمجلس اإلدارة أن یعین مدیرًا للجمعیة من أعضائھ أو من غیرھم، ویحدد قرار التعیین أعمال اإلدارة التي -٣٩مادة 
.یختص بھا والمقابل الذي یستحقھ

ساسي للجمعیة، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة ال یكفي النعقاده صحیحًا، جاز مع مراعاة أحكام النظام األ-٤٠مادة 
لوزیر الشئون االجتماعیة عند الضرورة، بعد أخذ رأي االتحاد العام للجمعیات والمؤسسات األھلیة، أن یعین بقرار مسبب 

.رةمفوضًا من بین األعضاء الباقین أو من غیرھم، تكون لھ اختصاصات مجلس اإلدا
وعلى المفوض دعوة الجمعیة العمومیة خالل ستین یومًا النتخاب مجلس إدارة جدید، وإال اعتبرت مدعوة إلیھ بحكم القانون 

.یوم الجمعة التالي لفوات المیعاد المشار إلیھ، وتنظم الالئحة التنفیذیة لھذا القانون أوضاع ھذا االجتماع
.لس اإلدارة الجدیدوتنتھي مھمة المفوض بانتخاب مج
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یجوز بقرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة حل الجمعیة وفقًا للقواعد المقررة في نظامھا األساسي، ویجب أن -٤١مادة 
.یتضمن قرار الحل تعیین مصف أو أكثر وتحدید مدة التصفیة وأتعاب المصفي

ة بقرار مسبب من وزیر الشئون االجتماعیة، بعد أخذ رأي االتحاد العام وبعد دعوة الجمعیة یكون حل الجمعی-٤٢مادة 
:لسماع أقوالھا، في األحوال اآلتیة

.التصرف في أموالھا أو تخصیصھا في غیر األغراض التي أنشئت من أجلھا-١
من ) ١٧(لمخالفة لحكم الفقرة الثانیة من المادة الحصول على أموال من جھة خارجیة أو إرسال أموال إلى جھة خارجیة با-٢

.ھذا القانون
.ارتكاب مخالفة جسیمة للقانون أو النظام العام أو اآلداب-٣
االنضمام أو االشتراك أو االنتساب إلى ناد أو جمعیة أو ھیئة أو منظمة مقرھا خارج جمھوریة مصر العربیة بالمخالفة لحكم -٤

.القانونمن ھذا ) ١٦(المادة 
.من ھذا القانون) ١١(ثبوت أن حقیقة أغراضھا استھداف أو ممارسة نشاط من األنشطة المحظورة في المادة-٥
.من ھذا القانون) ١٧(القیام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة األولى من المادة -٦

.ددھماویتعین أن یتضمن قرار الحل تعیین مصف أو أكثر لمدة وبمقابل یح
ولوزیر الشئون االجتماعیة أن یصدر قرارًا بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب

:المخالفة أو بعزل مجلس اإلدارة أو بوقف نشاط الجمعیة، وذلك في أي من الحالتین اآلتیتین
تنفیذًا لحكم الفقرة الثانیة من المادة عدم انعقاد الجمعیة العمومیة عامین متتالیین أو عدم انعقادھا بناء على الدعوة النعقادھا-١
.من ھذا القانون) ٤٠(
.عدم تعدیل الجمعیة نظامھا وتوفیق أوضاعھا وفقًا ألحكام ھذا القانون-٢

كما یجوز لوزیر الشئون االجتماعیة االكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في
. ة األولى، وذلك بدًال من حل الجمعیةالفقرة السابقة في الحاالت المنصوص علیھا في الفقر

ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي یصدره وزیر الشئون االجتماعیة أمام محكمة القضاء اإلداري وفقًا لإلجراءات 
من ھذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجھ ) ٧(والمواعید المحددة لذلك، ودون التقید بأحكام المادة 

.الستعجال وبدون مصروفاتا
.ویعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعیة التي صدر في شأنھا القرار

في األحوال المنصوص علیھا في المادتین السابقتین إذا انقضت المدة المحددة للتصفیة دون تمامھا جاز مدھا لمدة -٤٣مادة 
.لعام للجمعیات والمؤسسات األھلیة، وإال تولت الجھة اإلداریة إتمام التصفیةواحدة أخرى بقرار من االتحاد ا

یجب على القائمین على إدارة الجمعیة المنحلة وموظفیھا المبادرة بتسلیم أموال الجمعیة وجمیع المستندات -٤٤مادة 
متنع على الجھة المودع لدیھا أموال الجمعیة والسجالت واألوراق الخاصة بھا إلى المصفي بمجرد طلبھا، ویمتنع علیھم كما ی

.والمدینین لھا التصرف في أي شأن من شئونھا أو أموالھا أو حقوقھا إال بأمر كتابي من المصفي
.یقوم المصفي بعد تمام التصفیة بتوزیع ناتجھا وفقًا لألحكام المقررة في النظام األساسي للجمعیة-٤٥مادة 

في ھذا النظام أو استحال تطبیق ما ورد بھ آل ناتج التصفیة إلى صندوق إعانة الجمعیات والمؤسسات فإذا لم یوجد نص
.األھلیة المنصوص علیھ في الباب الرابع من ھذا القانون

تختص المحكمة االبتدائیة التي یقع في دائرتھا مقر الجمعیة دون غیرھا بالفصل في الدعاوى التي ترفع من -٤٦مادة 
.المصفي أو علیھ

من ھذا القانون، یحظر على أعضاء الجمعیة المنحلة وأي شخص آخر قائم على ) ٤٤(مع مراعاة حكم المادة -٤٧مادة 
.إدارتھا مواصلة نشاطھا أو التصرف في أموالھا، كما یحظر على كل شخص االشتراك في نشاط أیة جمعیة تم حلھا
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.تخضع الجمعیات ذات النفع العام فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا الفصل لألحكام المقررة في شأن الجمعیات-٤٨مادة 
كل جمعیة تھدف إلى تحقیق مصلحة عامة عند تأسیسھا أو بعد تأسیسھا یجوز إضفاء صفة النفع العام علیھا -٤٩مادة 

ة، وذلك بناءًا على طلب الجمعیة أو بناء على طلب الجھة اإلداریة أو االتحاد العام للجمعیات بقرار من رئیس الجمھوری
.والمؤسسات األھلیة وموافقة الجمعیة في الحالین

.ویكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئیس الجمھوریة
ة اإلداریة، بعد أخذ رأي االتحاد العام للجمعیات ویجوز اندماج الجمعیات ذات النفع العام في بعضھا بموافقة الجھ

والمؤسسات األھلیة، على أنھ ال یكون االندماج بین جمعیات النفع العام وغیرھا من الجمعیات التي لم تضف علیھا صفة النفع إال 
.بقرار من رئیس الجمھوریة

التي تتمتع بھا الجمعیات التي تضفي علیھا صفة النفع تحدد بقرار من رئیس الجمھوریة امتیازات السلطة العامة -٥٠مادة 
العام، وعلى وجھ الخصوص عدم جواز الحجز على أموالھا كلھا أو بعضھا، وعدم جواز اكتساب تلك األموال بالتقادم، وإمكانیة 

.نزع الملكیة للمنفعة العامة لصالحھا تحقیقًا لألغراض التي تقوم علیھا الجمعیة
ز لوزیر الشئون االجتماعیة أن یعھد إلى إحدى الجمعیات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو یجو-٥١مادة 

لغیرھا من الوزارات أو الوحدات المحلیة بناء على طلبھا أو تنفیذ بعض مشروعاتھا أو برامجھا، وفي ھذه الحالة تعتبر أموال 
.الجمعیة أمواًال عامة

جمعیات ذات النفع العام لرقابة الجھة اإلداریة وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعیة بما في ذلك تلك تخضع ال-٥٢مادة 
.المتعلقة بالمشروع المسند إلیھا والتحقق من مطابقتھا للقوانین واللوائح والنظام األساسي للجمعیة

.ویتولى ھذه الرقابة مفتشون یعینھم وزیر الشئون االجتماعیة
إذا تبین للجھة اإلداریة وقوع أخطاء جسیمة تؤثر على تحقیق الجمعیة ذات النفع العام ألغراضھا أو ممارستھا -٥٣ادة م

:ألنشطتھا أو تنفیذھا لما عھد إلیھا بھ من برامج أو مشروعات، كان لوزیر الشئون االجتماعیة اتخاذ أحد اإلجراءات اآلتیة
.لى الجمعیة مؤقتًا إلى حین إزالة المخالفاتوقف نشاط المشروع المسند إ)أ(
.سحب المشروع المسند إلى الجمعیة) ب(
عزل مجلس إدارة الجمعیة وتعیین مفوض إلى حین دعوة الجمعیة العمومیة ) ج(

خالل ثالث أشھر على األكثر من تاریخ تعیینھ النتخاب مجلس إدارة جدید، 
.عام للجمعیات والمؤسسات األھلیةوذلك بعد أخذ رأي االتحاد ال

فإذا لم تدع الجمعیة لالجتماع خالل المیعاد المشار إلیھ اعتبرت مدعوة إلیھ بحكم القانون یوم الجمعة التالي لفوات ھذا المیعاد، 
.وتنظم الالئحة التنفیذیة لھذا القانون أوضاع ھذا االجتماع

وزیر الشئون االجتماعیة أمام محكمة القضاء اإلداري وفقًا لإلجراءات ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي یصدره 
من ھذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجھ ) ٧(والمواعید المحددة لذلك، ودون التقید بأحكام المادة 

.االستعجال وبدون مصروفات
.وتنتھي مھمة المفوض بانتخاب مجلس اإلدارة الجدید
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ال یجوز للجمعیات أو لغیرھا تخصیص أماكن إلیواء األطفال والمسنین والمرضى بأمراض مزمنة وغیرھم من -٥٤مادة 
.المحتاجین إلى الرعایة االجتماعیة وذوي االحتیاجات الخاصة، إال بترخیص من الجھة اإلداریة

.ند مخالفة الجمعیة لشروطھویجوز للجھة اإلداریة إلغاء الترخیص ع
.وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخیص وإلغائھ



11

.تسري على المؤسسات األھلیة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا الباب األحكام المقررة في شأن الجمعیات-٥٥مادة 
تنشأ المؤسسة األھلیة بتخصیص مال لمدة معینة أو غیر معینة لتحقیق غرض غیر الربح المادي، وتسري في -٥٦مادة 

.من ھذا القانون) ١١(ھذا الخصوص أحكام المادة 
یكون إنشاء المؤسسة األھلیة بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسین من األشخاص الطبیعیین أو -٥٧مادة 

:ویضع المؤسسون نظامًا أساسیًا یشمل على األخص البیانات اآلتیة. خاص االعتباریة أو منھما معًااألش
اسم المؤسسة ونطاق عملھا الجغرافي ومقر إدارتھا بجمھوریة مصر )أ(

.العربیة
.الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقیقھ) ب(
.ق أغراض المؤسسةبیان تفصیلي لألموال المخصصة لتحقی) ج(
تنظیم إدارة المؤسسة بما في ذلك طریقة تعیین رئیس وأعضاء) د(

.مجلس األمناء وطریقة تعیین المدیر
كما یجوز إنشاء المؤسسة األھلیة بسند رسمي أو بوصیة مشھرة یعد أیھما في حكم النظام األساسي للمؤسسة بشرط 

.لبیانات المنصوص علیھا في الفقرة السابقةاشتمالھ على ا
.ویرفق بالالئحة التنفیذیة لھذا القانون نظام نموذجي یجوز للمؤسسات األھلیة اتباعھ

متى كان إنشاء المؤسسة األھلیة بسند رسمي جاز لمن أنشأھا أن یعدل عنھا بسند رسمي آخر وذلك إلى أن یتم -٥٨مادة 
.قیدھا

تثبت الشخصیة االعتباریة للمؤسسة األھلیة اعتبارًا من الیوم التالي لقید نظامھا األساسي أو لقید ما في حكمھ، -٥٩مادة 
.ویتم القید بالجھة اإلداریة بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئیس مجلس األمناء أو الشخص المعین لتنفیذ الوصیة

اء یتكون من ثالثة على األقل یعینھم المؤسس أو المؤسسون، ویجوز أن یكون لكل مؤسسة أھلیة مجلس أمن-٦٠مادة 
.یكون منھم أو من غیرھم الرئیس واألعضاء

.وتخطر الجھة اإلداریة واالتحاد العام للجمعیات والمؤسسات األھلیة بالتعیین وبكل تعدیل یطرأ على مجلس األمناء
و مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعیین بدًال منھ أو منھم بالطریقة المبینة بالنظام وفي حالة عدم تعیین مجلس األمناء أو خل

.األساسي تتولى الجھة اإلداریة التعیین وتخطر االتحاد العام للجمعیات والمؤسسات األھلیة بذلك
یس المجلس أمام القضاء وقبل یتولى إدارة المؤسسة األھلیة مجلس األمناء وفقًا لنظامھا األساسي، ویمثلھا رئ-٦١مادة 

.الغیر
یجوز للمؤسسة األھلیة أن تتلقى أمواًال من الغیر بعد موافقة وزیر الشئون االجتماعیة على ذلك وعلى الشروط -٦٢مادة 

.التي قد یضعھا مقدم المال
خذ رأي االتحاد العام وبعد دعوة یجوز حل المؤسسة األھلیة بقرار مسبب من وزیر الشئون االجتماعیة، بعد أ-٦٣مادة 

من ھذا ) ١١(المؤسسة لسماع أقوالھا، إذا توافرت دالئل جدیة على ممارسة المؤسسة نشاطًا من األنشطة المحظورة في المادة 
.القانون

.ویتعین أن یتضمن قرار الحل تعیین مصف أو أكثر لمدة وبمقابل یحددھما
یكتفي في أي من الحاالت المشار إلیھا بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب ولوزیر الشئون االجتماعیة أن

.المخالفة أو بعزل مجلس األمناء أو بوقف نشاط المؤسسة
ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي یصدره وزیر الشئون االجتماعیة أمام محكمة القضاء اإلداري وفق اإلجراءات 

من ھذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجھ ) ٧(لمحددة لذلك، ودون التقید بأحكام المادة والمواعید ا
.االستعجال وبدون مصروفات

.ویعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسیھا
.ق إعانة الجمعیات والمؤسسات األھلیةوتؤول األموال الناتجة عن تصفیة المؤسسة إلى صندو

بحسب –أن یقوم مقام المیزانیة –بعد موافقة الجھة اإلداریة –یكون للمؤسسة األھلیة میزانیة سنویة، ویجوز -٦٤مادة 
.بیان یتضمن إیراداتھا ومصروفاتھا وأوجھ إنفاق أموالھا–طبیعة المال الذي جرى تخصیصھ ووفقًا للنظام األساسي 
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.تنشئ الجمعیات والمؤسسات األھلیة فیما بینھا اتحادات نوعیة أو إقلیمیة تكون لھا الشخصیة االعتباریة-٦٥مادة 
نشاطًا مشتركًا في مجال معین، سواء على ویتكون االتحاد النوعي من الجمعیات والمؤسسات األھلیة التي تباشر أو تمول 

.مستوى الجمھوریة أو إحدى محافظاتھا
.ویتكون االتحاد اإلقلیمي من الجمعیات والمؤسسات األھلیة الواقعة في نطاق المحافظة أیًا كان نشاطھا

لیة بعد موافقة مجلس اإلدارة أو مجلس ویكون االنضمام إلى االتحاد النوعي أو اإلقلیمي بطلب من الجمعیة أو المؤسسة األھ
.األمناء، بحسب األحوال، وال یجوز لالتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط االنضمام

ال یجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقلیمي على مستوى المحافظة الواحدة، ویجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعي لذات -٦٦مادة 
عن عشرة من الجمعیات والمؤسسات –عند التعدد –بشرط إال یقل عدد أعضاء كل اتحاد النشاط في نطاق المحافظة الواحدة

.األھلیة
.تتكون جماعة المؤسسین من الجمعیات والمؤسسات األھلیة التي تطلب تكوین االتحاد النوعي أو اإلقلیمي-٦٧مادة 

الواردة في ھذا القانون، وتضع جماعة المؤسسین نظامًا ویخضع االتحاد في تأسیسھ وحلھ ألحكام تأسیس وحل الجمعیات 
.أساسیًا لالتحاد تتبع في شأنھ األحكام الخاصة بالنظام األساسي للجمعیات، وذلك بما ال یتعارض مع طبیعة االتحاد

:یختص االتحاد النوعي أو اإلقلیمي بما یأتي-٦٨مادة 
مات الكافیة عن الجمعیات إعداد قاعدة للبیانات وتوفیر المعلو)أ(

والمؤسسات األھلیة التي تعمل في مجال نشاطھ، بما في ذلك
الدراسات والبحوث التي تعنیھا، وكذا المؤتمرات المحلیة والدولیة 

.التي تتصل بنشاطھا
العمل على نشر دلیل بقوائم الجمعیات المقیدة في المجال )ب(

لیمي لتعریف المواطنین بھا وحثھم على اإلسھامالنوعي واإلق
.والمشاركة في أنشطتھا

إجراء البحوث االجتماعیة الالزمة في مجال نشاط االتحاد أو نطاقھ ) ج(
الجغرافي واالشتراك في البحوث االجتماعیة العامة التي یتوالھا

.لجمعیات والمؤسسات األھلیةاالتحاد العام ل
تنسیق الجھود بین الجمعیات والمؤسسات األھلیة األعضاء في ) د(

.االتحاد ضمانًا لتكاملھا
تقییم الخدمات التي تؤدیھا الجمعیات والمؤسسات األھلیة على ) ه(

والمؤسسات ضوء احتیاجات المجتمع وإمكانیات تلك الجمعیات 
.األھلیة ومواردھا المتاحة

تنظیم برامج اإلعداد والتدریب الفني واإلداري لموظفي الجمعیات) و(
.والمؤسسات األھلیة وأعضائھا

دراسة مشاكل تمویل الجمعیات والمؤسسات األھلیة والعمل على ) ز(
.حلھا
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ینشأ اتحاد عام للجمعیات والمؤسسات األھلیة تكون لھ الشخصیة االعتباریة ویضم االتحادات النوعیة واإلقلیمیة، -٦٩مادة 
.ویكون مقره مدینة القاھرة

ضوًا یعین رئیس الجمھوریة منھم رئیس االتحاد وعشرة أعضاء ویتولى إدارة االتحاد العام مجلس إدارة یتكون من ثالثین ع
من المھتمین بالمسائل االجتماعیة، وینتخب الباقون من بین أعضاء الجمعیات والمؤسسات األھلیة الخاضعة ألحكام ھذا القانون، 

.وتكون مدة المجلس ثالث سنوات
فیة إدارتھ وتنظیم العمل بھ ویصدر بالالئحة قرار من وزیر الشئون ویضع مجلس اإلدارة الئحة بالنظام الداخلي لالتحاد وكی

.االجتماعیة
:ویختص االتحاد العام للجمعیات والمؤسسات األھلیة بما یأتي

.وضع تصور عام لدور الجمعیات والمؤسسات األھلیة في تنفیذ برامج التنمیة)أ(
لالزم للجمعیاتإجراء الدراسات الالزمة لتوفیر التمویل ا)ب(

والمؤسسات األھلیة لتنمیة مواردھا، والقیام باالتصال بالجھات الداخلیة
والخارجیة بما یساعد على توفیر اإلعانات والمساعدات وإبداء المشورة 

.لھا عن وسائل دعم قدراتھا المالیة
اإلداري لموظفي الجمعیات تنظیم برامج اإلعداد والتدریب الفني و) ج(

والمؤسسات األھلیة وأعضائھا بالتنسیق مع االتحادات النوعیة
.واإلقلیمیة والجمعیات والمؤسسات األھلیة

یكون لالتحاد العام مؤتمر عام یتكون من رؤساء مجالس إدارة الجمعیات والمؤسسات األھلیة واالتحادات -٧٠مادة 
.إلقلیمیة، ویكون لھم حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة االتحاد العامالنوعیة وا

ویعقد المؤتمر العام لالتحاد سنویًا، ویجوز أن یدعى إلى حضوره الشخصیات المعنیة بالمسائل االجتماعیة لدراسة المسائل 
.معیات والمؤسسات األھلیةالتي تحال إلیھ من لجانھ الفنیة أو من االتحادات النوعیة واإلقلیمیة أو من الج
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.ینشأ بوزارة الشئون االجتماعیة صندوق إلعانة الجمعیات والمؤسسات األھلیة وفق أحكام ھذا القانون-٧١مادة 
:اعیة وعضویةیكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزیر الشئون االجتم-٧٢مادة 

من ھذا القانون یختارھم ) ٧٣(خمسة من أعضاء الجمعیات والمؤسسات األھلیة التي تتوافر فیھا الشروط المبینة في المادة -
.مجلس إدارة االتحاد العام على أن یمثل كل منھم نشاطًا نوعیًا مختلفًا وأن یكون أحدھم ممثًال للجمعیات ذات النفع العام

.ثة من رؤساء اإلدارات المركزیة بوزارة الشئون االجتماعیةثال-
.أربعة من الشخصیات العامة المعنیة بالمسائل االجتماعیة-

.وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثالث سنوات، ویجوز إعادة تعیین العضو مددًا أخرى
لس قرار من وزیر الشئون االجتماعیة كما تحدد الالئحة ویصدر بتشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل في المج

.التنفیذیة نظام العمل في الصندوق
یختار مجلس إدارة االتحاد العام للجمعیات والمؤسسات األھلیة األعضاء الخمسة في مجلس إدارة الصندوق من -٧٣مادة 

:ةبین أعضاء الجمعیات والمؤسسات التي تتوافر فیھا الشروط اآلتی
.أن یكون قد تم إنشاءھا وفقًا ألحكام ھذا القانون)أ(
أن تؤكد تقاریر مراقب الحسابات ومیزانیتھا وحسابھا الختامي عن)ب(

.الثالث سنوات السابقة على الترشیح سالمة مركزھا المالي
في ھذا أال تكون قد ارتكبت أیة مخالفة من المخالفات المنصوص علیھا ) ج(

.القانون خالل الخمس السنوات السابقة على تقدمھا للترشیح
:مجلس إدارة الصندوق ھو الجھة المھیمنة على شئونھ ولھ على وجھ الخصوص ما یأتي-٧٤مادة 

.اتخاذ ما یلزم لتنمیة موارد الصندوق) أ(
وضاع المالیة للجمعیات وأولویاتإجراء الدراسات الالزمة بشأن األ) ب(

.إعانتھا
جمع البیانات المالیة الخاصة بالجمعیات وحدود التوسع في أنشطتھا، ) ج(

وإصدارالنشرات التي تمكن المتبرعین في الداخل والخارج من تحدید
ي ببیان الجمعیات والمؤسسات قدر إسھاماتھم وإعداد ونشر دلیل سنو

األھلیة واالتحاداتالنوعیة واإلقلیمیة التي ینتسبون إلیھا لتمكین المواطنین 
.من اإلسھام فیھا والمشاركة في العمل االجتماعي التطوعي

.رسم السیاسة العامة إلعانات الجمعیات والمؤسسات األھلیة) د(
.وضع الضوابط الخاصة بتوزیع اإلعانات) ھـ(
.توزیع اإلعانات على الجمعیات والمؤسسات األھلیة) و(

:تتكون موارد الصندوق على األخص مما یأتي-٧٥مادة 
المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة إلعانة الجمعیات والمؤسسات )أ(

.ألحكام ھذا القانوناألھلیة المنشأة طبقًا 
.الھبات واإلعانات والتبرعات التي یتلقاھا الصندوق) ب(
.ما یؤول إلیھ من أموال الجمعیات والمؤسسات األھلیة التي یتم حلھا) ج(
.الرسوم اإلضافیة المفروضة الصالح األعمال الخیریة) د(
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مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر یعاقب على الجرائم -٧٦مادة 
:الواردة في ھذا الباب بالعقوبات التالیة

:یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة وبغرامة ال تزید على عشرة آالف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من- أوًال
.أنشأ جمعیة یكون نشاطھا سریًا) أ(
.من ھذا القانون) ١١(من المادة ) ٣، ٢، ١(باشر نشاطًا من األنشطة المنصوص علیھا في البنود ) ب(

.ویحكم في ھاتین الحالتین بحل الجمعیة، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعیة
:على ستة أشھر وبغرامة ال تزید على ألفي جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل منیعاقب بالحبس مدة ال تزید - ثانیًا

أنشأ كیانًا تحت أي مسمى یقوم بنشاط من أنشطة الجمعیات أو المؤسسات األھلیة دون أن یتبع األحكام المقررة في ھذا ) أ(
.القانون
.ألھلیة رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطھا أو بحلھاباشر نشاطًا من أنشطة الجمعیة او المؤسسة ا) ب(
تلقى بصفتھ رئیسًا أو عضوًا في جمعیة أو مؤسسة أھلیة سواء كانت ھذه ) ج(

الصفة صحیحة أو مزعومة، أمواًال من الخارج أو أرسل للخارج شیئًا 
.ھة اإلداریةمنھا أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الج

أنفق أمواًال للجمعیة أو للمؤسسة األھلیة أو لالتحاد في أغراض شخصیة ) د(
.أو ضارب بھا في عملیات مالیة

تصرف في مال من أموال الجمعیة أو المؤسسة األھلیة التي حكم أو ) ھـ(
ًا بذلك دون أمر كتابي من صدر قرار بحلھا وتصفیتھا، أو أصدر قرار

.المصفي
تقضي المحكمة كذلك بإلزام المحكوم علیھ بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو ) ج، د، ھـ(وفي الحاالت المشار إلیھا في البنود 

رامة إلى صندوق إعانة أرسلھ أو جمعھ أو أنفقھ أو ضارب بھ أو تصرف فیھ من أموال، بحسب األحوال، وتؤول حصیلة تلك الغ
.الجمعیات والمؤسسات األھلیة

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ثالثة أشھر وبغرامة ال تزید على ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین في أي من -ثالثًا
:الحاالت اآلتیة

كل من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعیة أو المؤسسة األھلیة قبل إتمام )أ(
.قیدھا، عدا أعمال التأسیس

كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعیة أو المؤسسة األھلیة أو من )ب(
مدیرھا ساھم بفعلھ في انضمامھا أو اشتراكھا أو انتسابھا إلى ناد أو 

جمعیة أو ھیئة أو منظمة مقرھا خارج جمھوریة مصر العربیة، وذلك 
.جھة اإلداریة أو رغم اعتراضھادون إخطار ال

كل مصف قام بتوزیع أموال الجمعیة أو المؤسسة األھلیة بالمخالفة ) ج(
.ألحكام ھذا القانون

كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعیة ذات النفع العام ساھم بفعلھ) د(
.افقة الجھة اإلداریةفي إدماج الجمعیة في أخرى دون مو


