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 مـن التعـديالت،     اًشهدت التشريعات الخاصة بالجمعيات األهلية والمؤسسات الخاصة عدد       

عد حملة واسعة النطاق وضغط شديد من قبل المنظمات غير الحكومية المصرية ومسـاندة عـدد         فب
كبير من المنظمات الدولية شرعت الدولة في وضع قـانون جديـد خـاص بالجمعيـات األهليـة                  

 العديـد مـن   ، وطوال فترات التداول ظهر١٩٦٤ة  لسن ٣٢والمؤسسات الخاصة بديال عن القانون      
للجنة التي شكلتها وزارة الشئون االجتماعية لصياغة القانون الجديـد، إلـى أن             المسودات من قبل ا   

، غير أن القانون جاء مخالفا لكل التوقعات بما فيها المسودات التي            ١٩٩٩ لسنة   ١٥٣ظهر القانون   
 من أعضاء اللجنة يعقـدون مـؤتمرات صـحفية          اً كبير اًظهرت من قبل اللجنة وهو ما جعل عدد       

ءتهم من هذا القانون، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون إذ             يعلنون فيها برا  
الذي يجـب أن    رأت المحكمة الدستورية أن القانون هو أحد التشريعات المهمة المكملة للدستور            

ن الحكومة لم تفعـل ذلـك       إ وحيث    ، بل عرضه علي مجلس الشعب     ق الشورىيعرض علي مجلس    
 الشورى مجلس   ىرأت المحكمة في عدم عرضه عل      لذا فقد    ،الشعب مباشرة وعرضته علي مجلس    

 وقالت المحكمة بعد عرض حججها فـي هـذه           ، عيبا دستوريا شكليا يقضي بوقف العمل به وإلغائه       
 وكان العيب الدستوري المشار إليه قد شمل قانون الجمعيـات            ، نه لما كان ما تقدم    إ وحيث    ، النقطة

 فإن القضاء بعدم دستوريته برمتـه        ،  بتمامه  ١٩٩٩  لسنة  ١٥٣ الصادر تحت رقم  والمؤسسات األهلية   
  ،  وذلك دون حاجة إلي الخوض فيما اتصل بنصوصه من عوار دستوري موضـوعي              ، يكون متعينا 

 ولقد أفصحت عن رأيهـا فيمـا         ،  غير العيب الشكلي   ىلمحكمة رأت في القانون عيوبا أخر     أي أن ا  
  . جاء في شرحها للحكم

حق المواطنين في االجتماع وفي تكوين الجمعيـات انتقـل          القانون  فبعد أن أكد    " جاء به    إذ
وية وحاسمة وعميقة الداللـة     للحديث عن أهمية وجود منظمات المجتمع المدني فقال في عبارات ق          

 عليه قضاء هذه المحكمة ـ هي رابطة العقد  ى ما جرىن منظمات المجتمع المدني ـ وعل إوحيث 
 إذ هي الكفيلة باالرتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة األساسـية فـي بنـاء                ،  الفرد والدولة  بين

 ثقافة  ى ومن ثم تربية المواطنين عل      ، مة عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العا         ، المجتمع
اعية إلحداث مزيد    وتعبئة الجهود الفردية والجم     ، الديمقراطية والتوافق في إطار من حوار حر بناء       

  ،  ضمان الشـفافية   ىالعمل بجميع الوسائل المشروعة عل     و  ، من التنمية االجتماعية واالقتصادية معا    
  ،  وتعميق مفهوم التضامن االجتماعي     ،  والتأثير في السياسات العامة     ، وترسيخ قيمة حرمة المال العام    

                                                 
 أضيفت بمعرفة المحرر  )1(
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وعات التطوعية علي أداء أفضل للخدمات       والمشر  ، ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة     
 وبكـل    ،  دور القـوة   وإبراز  ،  العام اإلنفاق ترشيد   ى وعل  ،  حسن توزيع الموارد   ى والحث عل   ، العامة
 وتتنـاغم    ،  ويتحقق العدل   ، عنمسئولية بكل صورها فال تشيع وال ت       وتتحدد الم   ،  تذيع المصداقية   ، ذلك
  ."  التقدمرى ذىنه والنهوض به إل رفعة شأىم عل فتتالح ، ي المجتمع الفاعلةقو

هذا الجزء من نص الحكم إن دل علي شيء فإنما يدل علي رؤية واضحة لمفهوم التنميـة                 
  .  بهذه البراعة والنصاعة إال خبير في التنمية البشريةمفهوم الديمقراطية لم يكن ليكتبهو

إن هـذا    "وين الجمعيات األهلية فيقـول    ثم ينتقل الحكم بعد ذلك لتأكيد حق المواطنين في تك         
 ال   ، الحق هو فرع من حرية االجتماع وإن هذا الحق يتعين أن يتمخض عن تصـرف إرادي حـر                 

 .")٢( ويستقل عنها ، تتدخل فيه الجهة اإلدارية
 وهو ما يشبه    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ثم تم إصدار القانون الحالي للجمعيات والمؤسسات الخاصة         

نون السابق، إذ افتقد للمبادئ     ا من الق  التفصيلية جاء أسوأ   في بعض األمور     صورة طبق األصل، بل   
عدم جواز ازدواجية العقوبـة     القائل ب لمبدأ القانوني   لمثل افتقاده   القانونية المتعارف عليها في العالم      

 أي شخص بصفته رئيسا أو عضوا فـي الجمعيـة أو            ى تلق اإذ سبيل المثال    ى فعل  ،  نفس الجرم  ىعل
 أو قام بجمع تبرعـات دون موافقـة الجهـة            ، سة أمواال من الخارج أو أرسل أمواال للخارج       المؤس

 وتصبح   ،  ألفي جنيه  ىتزيد عل   ستة أشهر وغرامة ال    ىتزيد عل  نه يعاقب بالحبس مدة ال    إ ف  ، اإلدارية
ـ وإنمايقف عند هذه العقوبة  غير أن القانون الئ المادة منطقية في معاقبة المخط هذه   د ليكـون   يمت

  .  من أسباب حل الجمعيةاًدذلك واح
ن القانون قـد    إ إذ  ، القانون فهو التناسب بين الجرم والعقوبة     هذا   المفقود في    خراآلأما المبدأ   

 ولعل أخطر هذه البنود      ،  خاصة تلك الناتجة عن أخطاء فردية       ، توسع كثيرا في مسببات حل الجمعية     
 التي أنشـئت    األغراضرف في أموالها أو تخصيصها في غير         حل الجمعية نتيجة للتص    إمكانيةهو  

يحتويه من صياغة فضفاضة يمكن أن يحـل أيـا مـن الجمعيـات أو                 وهذا البند وما    ، من أجلها 
إنشاء مكتبة صغيرة في الجمعية يمكن أن يدخل في          ن شراء تليفزيون أو   إ إذ  ، المؤسسات الموجودة 

 كانت الجمعية لم تنشأ من أجل التثقيف االجتمـاعي          إذاة   خاص  ، نطاق التصرف في أموال الجمعية    
  .  كمسوغ لوزير الشئون االجتماعية لحل الجمعيةإليه الذي يمكن النظر األمر

 يمكن لخطأ غير مقصود من قبـل مجلـس          إذ ة،والحقيقة أن هذا البند يتسم بالغرابة الشديد      
لنظر عن حجم المضـارين سـواء مـن          وذلك بغض ا    ،  أن يكون مبررا لحل الجمعية كلها      اإلدارة

                                                 
 ٢٤/٦/٢٠٠٢ األهرام،  الوراءى والعودة إلقانون العمل األهلي :عادل أبو زهرة. د )2(
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نـه لـيس مـن      إ إذ وتعد العقوبة الجماعية هذه غير منطقية         ،  أو المستفيدين من خدماتها    أعضائها
 ولعل من حسن الطالع      ،  كلها للسجن  األسرة أسرة بالسرقة يعني تعرض      أفراد قيام أحد    أنالمعقول  

غير أن هذا العوار الواضـح فـي          . )٣( ية المؤسسات العامة أو الحكوم    علىيطبق   أن هذا المبدأ ال   
لتعامل مـع   معيات األهلية والمؤسسات الخاصة من ا     القانون ال يمنع المنظمات غير الحكومية والج      

ـ  اهتماماالقانون ومع الظرف السياسي واالجتماعي في مرحلة تاريخية تشهد            بأهميـة دور    اً عالمي
التعامل مع القانون بما يسمح لها بحرية الحركة         هذه المؤسسات    ، ومن ثم فإنه على    المجتمع المدني 

 .والعمل
نشـاء وعمـل الجمعيـات األهليـة       ا الكتيب على الجوانب المختلفة إل      الضوء في هذ   ونلقي

االسترشاد به في عملهـا أو  والمؤسسات الخاصة آملين أن يمثل دليال مفيدا يمكن للجمعيات األهلية     
 الفآدة تخدم المجتمع المصـري الـذي يحتـاج إلـى             إلنشاء جمعيات أهلية جدي    آخرين أن يحفز 

رنا منهج السؤال والجواب للتسهيل على القراء في معرفة ما يودون معرفته عن             الجمعيات، وقد اخت  
 .الجمعيات األهلية والمؤسسات الخاصة

ها المادة التي استخدمت في هذا الدليل هي المادة التي سبق اسـتخدام  بالذكر أن   رومن الجدي 
 دعم المنظمات غير الحكومية في المجموعـة المتحـدة لـبعض            دريبات التي نظمتها وحدة   في الت 

، وهنا فإننـا ال بـد أن         والقاهرة  الغربية والدقهلية والجيزة   :الجمعيات األهلية العاملة في محافظات    
ن الممتازة ولك  المادة العلمية    نتقدم بالشكر إلى األستاذين أحمد محسن ومحمد بيومي ليس فقط على          

 . بها أعمال التدريب عليهاا الطريقة التي أدارعلى
HH…†]<

                                                 
 ٢٤/٦/٢٠٠٢جريدة األهرام، .  حلقة جديدة في كبت المجتمع المدني:محمد حسين النجار )3(
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 هى الجمعية؟ ما: س 

  :هي.. ٢٠٠٢ لسنة ٨٤صدها القانون  الجمعية كما يق-
 وتتكون من أشـخاص بأنفسـهم       معينة، غير   أوكل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معنية         .١

غير بهدف   وذلك   ، يقل عددهم عن عشرة     ال ، منهما معا  أو أشخاص اعتبارية    أوطبيعيين  
 ). من القانون١مادة . (الحصول على ربح

ن تتخـذ لمركـز     أو..  من المؤسسين  ال بد أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه          .٢
 .إدارتها مقرا مالئما في جمهورية مصر العربية

يدة بعقوبة مق و  أدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية       ال يجوز أن يشترك في التأسيس من ص        .٣
 .و األمانة إال إذا رد إليه اعتبارهأللحرية في جنحة مخلة بالشرف 

د الـواردة   شتراك في عضوية الجمعيات وفقا للقواع     اال) مصريينالغير  (ويجوز لألجانب    .٤
  .) من الالئحة٢مادة ( في الالئحة التنفيذية

  :البيانات اآلتيةيجب أن يشمل النظام األساسي للجمعية  .٥
 إلى اللبس مع جمعية أخرى تشترك       ي الجمعية مشتقا من غرضها وال يؤد      اسم يكون -أ

 .في نطاق عملها الجغرافي 
 .نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي -ب
 . الجمعيةإلدارةعنوان المقر المتخذ مركزا  -جـ
 .الخ.. اسم كل عضو من األعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسه -د

 .جمعية وطريقة استغاللها والتصرف فيهاموارد ال -هـ
ارهـا  يوكيفية اخت. اللجان. هيئة المكتب .اإلدارة..  الجمعية العمومية :زة الجمعية أجه -و

ـ  و إسقاط عضـويتهم والنصـاب     أ عزلهم    وطرق اواختصاصات كل منهم    ةالقانوني
 .  لصحة انعقاد هذه األجهزة وصحة قراراتهاةالالزم

 .وشروطها والحقوق والواجباتنظام اكتساب العضوية  -ز
 .نظام المراقبة المالية -حـ
 ). من القانون٣مادة (تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس  -ط
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ال بد أن ينص النظام األساسي للجمعية على أيلولة أموالهـا عنـد انقضـائها إلـى                   -ي
 المؤسسات  أوى الجمعيات    إلى إحد  أو. صندوق إعانة للجمعيات والمؤسسات األهلية     
 .٢٠٠٢ لسنة ٨٤ الخاصة للقانون تاالتحاديا أو

يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام األساسي للجمعيـة مصـحوبا بالمسـتندات                -ك
 .المدونة به



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ١٣

 ما هو الفرق بين الجمعية األهلية والمؤسسة األهلية؟ 
  :يوضح الجدول التالي الفرق بين الجمعية والمؤسسة

 المؤسسة األهلية األهليةالجمعية  قارنةمجال الم

جماعـة ذات تنظـيم     تنشأ الجمعية بتوافق     التأسيس
غير معينة تتألف من     مستمر لمدة معينة أو   

أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين،      
ذلك لغرض غير الحصول    و أو منهما معا،  

 . ماديعلى ربح

تنشأ المؤسسة األهلية بتخصيص مال لمدة      
عينة لتحقيق غرض غيـر     معينة أو غير م   

، ويجـب أن يكـون المـال        الربح المادي 
المخصص كافيا ومناسبا لتحقيق أغـراض      

 .المؤسسة األهلية
 

 األنشطة
 مل الجمعيات على تحقيق أغراضها في     تع

تمـع وفقـا    الميادين المختلفة لتنميـة المج    
 يحددها القـانون    للقواعد واإلجراءات التي  

 بعـد   –عية  ذية، ويجوز للجم  والالئحة التنفي 
 االتحادات المختصـة وموافقـة      أخذ رأي 

 أكثر مـن     أن تعمل في   –اإلدارية  الجهة  
 .ميدان

 تهـدف   يجوز أن تتعدد األنشـطة التـي      
المؤسسة األهلية إلى العمل فيها طالما كان       
مجموع هذه األنشطة يلتزم بأغراض تنمية      

مــع وال يســتهدف تحقيــق الــربح المجت
  .المادي

أشـخاص طبيعيـون أو     عية  يؤسس الجم  المؤسسون
يقـل   ال و .معاهم  ن، أو   أشخاص اعتباريو 

  جميع األحوال عن عشرةفيعددهم 

يجوز أن ينشئ المؤسسة األهلية شـخص       
واحد، كما يجوز أن ينشـئها أكثـر مـن          
شخص من األشخاص الطبيعيين أو مـن       

 .األشخاص االعتبارية أو منهما معا
 األوراق

المطلوبة 
 للتسجيل

اعة المؤسسين إلى الجهـة     يتقدم ممثل جم  
اإلدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام      

" ٣"األساسي للجمعية على النموذج رقـم       
الئحة مرفقـا بـه المسـتندات       البالمرفق  
  :اآلتية

 نسختان من النظام األساسي للجمعيـة       .١
المرفق بالالئحة موقعا   " ٤"وفقا للنموذج رقم  

 عليهما من جميع المؤسسين، فإذا كان أحد      
المؤسسين من األشخاص االعتبارية وجب     

 بالطلب ما يثبت الوضع القانوني    أن يرفق   
اإلعتباري وإقرار صـريح مـن      للشخص  

يكون إنشـاء المؤسسـة األهليـة بأحـد         
 :التصرفات القانونية اآلتية

ه المؤسـس أو     يضـع  أساسـي  نظام   .١
سم كل منهم وصفته    المؤسسون مبينا فيه ا   

ته التي شارك   ومحل إقامته وجنسيته وحص   
 تأسيس المؤسسة األهليـة ومكـان       بها في 

وتاريخ التوقيع على هذا النظام، علـى أن        
  .ن التوقيع من جميع المؤسسينيكو
 سند رسمى يصدر مـن المؤسـس أو         .٢

المؤسسين يتضمن إفصاحا صريحا عـن      
انعقاد إرادتهم على تخصيص المال إلنشاء      
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لموافقة على تأسـيس أو      با ممثله القانوني 
  . تأسيس الجمعيةاالشتراك في

 نسختان من كشوف أسماء المؤسسـين       .٢
هما االسم الرباعى لكـل مـنهم       موضحا ب 

  . ومهنته ومحل إقامته وسنه وجنسيتهولقبه
س بأنـه لـم    إقرار من كل عضو مؤس    .٣

 جنايـة أو     بعقوبة يصدر ضده حكم نهائي   
 جنحـة مخلـة     بعقوبة مقيدة للحرية فـي    

  .بالشرف أو األمانة
 سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في      .٤

اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لنص المـادة       
 .من الالئحة) ١٩(
 -تمليـك  (د شغل مقـر الجمعيـة     ن س .٥ 

على أن يكون   ) تخصيص -انتفاع -إيجار
 .السند ثابت التاريخ

 لحسـاب    ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنيه      .٦ 
صندوق إعانة الجمعيـات والمؤسسـات      

 .األهلية أو أحد فروعه
يجب أن يتضمن النظام األساسي للجمعيـة   
عدد أعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون       

يزيد على عددا فرديا ال يقل عن خمسة وال 
 .خمسة عشر

 الـذى   القانونيالمؤسسة األهلية، وسندهم    
 شـأن   جيز لهم إجراء هذا التخصيص في     ي

  .المال المخصص
لة  وصية مشهرة وفقا ألحكام قانون الدو      .٣
تى تم فيهـا اإليصـاء، تتضـمن اسـم          ال

 فـي  وصفته وجنسـيته وسـنده       الموصي
اإليصاء بتخصيص المال الموصـى بـه       

 .إلنشاء مؤسسة أهلية
يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية مجلـس        

ى ال يقـل عـن      أمناء يتكون من عدد فرد    
 عشـر عضـوا،     ثالثة وال يجاوز خمسة   

  .يختار أحدهم رئيسا

جلـس  ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء م     
 .األمناء من المؤسسين أو من غيرهم

يتم اختيار مجلس اإلدارة األول بطريـق         اإلدارة
التعيين بواسطة جماعة المؤسسين، ويجب     
أن يتضمن قرارهم بتعيين مجلـس اإلدارة       
تحديدا لمدته بما ال يجاوز ثالث سـنوات        

 .تبدأ من تاريخ قيد الجمعية
نتخاب أعضاء  تختص الجمعية العمومية با   

جلس اإلدارة، وتتحدد دورة أول مجلـس       م

يختص مؤسـس أو مؤسسـو المؤسسـة        
هلية بتعيين مجلس األمناء، ويجـب أن       األ

 على مدة المجلـس،     األساسيينص النظام   
وطريقة تجديـد عضـويته إن وجـدت،        

ريقة تعيين من يحل محل العضو الذي       وط
 سبب قبـل انتهـاء مـدة        يخلو مكانه ألي  

  .تعيينه
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نتخاب بست ري اختياره بطريق االإدارة يج
 .سنوات

ويلتزم مجلس اإلدارة المنتخب بعقد اجتماع      
قبل انتهاء مدة سنتين مـن بـدء دورتـه          
إلجراء القرعة علـى جميـع أعضـائه،        
وتنتهي عضوية ثلـث األعضـاء الـذين        

 القرعة اعتبارا من تاريخ إجـراء       تصيبهم
 .ابات التجديدنتخا

لعموميـة  ويدعو مجلس اإلدارة الجمعية ا    
يوما مـن    موعد أقصاه ستين     لالنعقاد في 

نتخاب أعضـاء   تاريخ قفل باب الترشيح ال    
 يخل  جدد بدال ممن انتهت عضويتهم، وال     

ذلك بحق من انتهت عضويته في الترشيح       
 .نتخاباتلهذه اال

وتتجدد اإلجراءات السابقة عنـد انتهـاء        
 .لتاليتينالسنتين ا

ـ        ت وباستكمال مجلس اإلدارة لمـدة الس
وم بالـدعوة    شكلت دورته يق   سنوات التي 

نتخاب مجلس إدارة   لجمعية عمومية تتولى ا   
 .جديد بالكامل

 شأن جميـع    وتتبع اإلجراءات السابقة في   
دارة التي يتم اختيارها بطريـق      مجالس اإل 

 .نتخاباال
يجب أن يحدد النظام األساسـي للجمعيـة        

لترشيح لعضوية مجلـس اإلدارة،     اشروط  
 جميع األحوال يشترط فيمن يرشـح       وفي

لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون متمتعـا       
 .بحقوقه المدنية

وعلى مجلس اإلدارة فتح بـاب الترشـيح        

 األساسي للمؤسسة أو السند     وإذا كان النظام  
 أو الوصية لم يتضـمن طريقـة        الرسمي
مجلس األمناء ومدته، تولت الجهـة      تعيين  

اإلدارية المختصة تعيين مجلس األمناء من      
الخبراء فى ميادين النشاط المحدد للمؤسسة      
األهلية والشخصيات العامة المهتمين بالعمل 

 لى، وتعيين من يحل محل العضو الذي      األه
يخلو مكانه، ويخطر االتحاد العام للجمعيات 

  .والمؤسسات األهلية بالتعيين
 هذه الحالـة    وفيما يتعلق بمدة المجلس في    

فتتحدد بدورات مدة كل منها ست سـنوات       
عدا مجلس األمناء األول تكون مدته بما ال        

  .يتجاوز ثالث سنوات
 دورتـه الثانيـة     ويلتزم مجلس األمناء في   

 بين جميع أعضائه كل سنتين      بإجراء قرعة 
 عضوية ثلـث األعضـاء الـذين        لتنتهي

يجوز للمجلـس تجديـد     تصيبهم القرعة، و  
عضوية من انتهت عضويتهم عن طريـق       
القرعة أو تعيين أعضاء جدد بـدال مـنهم         
حسب احتياجـات ومصـالح المؤسسـة       

  .األهلية
 جميع األحوال يقوم مجلـس األمنـاء      وفي

بإخطار الجهة اإلدارية المختصة واالتحاد     
العام للجمعيات والمؤسسات األهلية بإتمام     

 .طرأ عليهتشكيله وبكل تغيير ي
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لعضوية المجلس لمدة ال تقل عـن سـبعة         
أيام، وذلك بموجب دعوة كتابيـة توجـه        
لجميع األعضاء العاملين بالجمعية قبل فتح      

عد باب الترشيح بثالثة أيام على األقل،       مو
ر  مق إلعالن عن ذلك في مكان ظاهر في      وا

 النظـام   الجمعية، وذلك كله ما لم يرد في      
 وسيلة أخرى أو مدد أطول، وال       األساسى

 إاليقبل الترشيح لعضوية مجلـس اإلدارة       
مــن أعضــاء الجمعيــة الــذين أوفــوا 

 .بالتزاماتهم
 التبرعات داخـل    ي تلق في للجمعية الحق    التمويل

مصر من األشخاص الطبيعيين، مصريين     
ــب أو مــن األشــخاص  ــانوا أو أجان ك

 طبيعة  تاالعتبارية المصرية وذلك أيا كان    
 .المال المتبرع به

  تلقـي  فـي  كما يكون للجمعيـة الحـق       
التبرعات من المنظمات أو الهيئات األجنبية 

 مصـر   في بمباشرة نشاطها    المصرح لها 
وذلك وفقا لما يرد باالتفاق المبـرم معهـا         

مـن  ) ٥،٤،٣(على النحو الوارد بـالمواد    
الالئحة بشرط قيام الجمعية بإخطار الجهة      
اإلدارية المختصة بقيمة التبـرع والجهـة       

 .المتبرعة

 التبرعات داخـل     تلقي فيمؤسسة الحق    لل
مصر من األشخاص الطبيعيين، مصريين     

ــانو ــب أو مــن األشــخاص ك ا أو أجان
االعتبارية المصرية وذلك أيا كان طبيعـة       

 .المال المتبرع به

 فـي تلقـي   كما يكون للمؤسسـة الحـق      
التبرعات من المنظمات أو الهيئات األجنبية 

 مصـر   فيالمصرح لها بمباشرة نشاطها     
وذلك وفقا لما يرد باالتفاق المبـرم معهـا         

 مـن   )٥،٤،٣(على النحو الوارد بـالمواد    
الالئحة بشرط قيام الجمعية بإخطار الجهة      
اإلدارية المختصة بقيمة التبـرع والجهـة       

 .المتبرعة
االجتماعات 
 الدورية

وميـة الجتمـاع    يجب دعوة الجمعية العم   
 خـالل   األقـل  عادي مرة كل سنة علـى     

شهر التالية النتهاء السنة الماليـة       أ األربعة
للجمعية، وذلـك للنظـر فـي الميزانيـة         

 اإلدارةاب الختامي وتقرير مجلـس      والحس
 السنة وتقرير مراقب الحسابات،     أعمالعن  

يجتمع مجلس األمناء مرتين علـى األقـل       
ه، وعليه أن يجتمع    سنويا بدعوة من رئيس   

شهر التالية النتهاء السـنة     خالل األربعة أ  
 الموافقة على الميزانيـة     فيالمالية للنظر   

العمومية والحسـاب الختـامي للمؤسسـة       
األهلية عن السنة المالية المنتهية وتقريـر       
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والنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بدال مـن    
الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيـين       

ولغير ذلك مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، 
دراجه في جدول    مجلس اإلدارة إ   مما يرى 

ة األعمال، كما يجوز دعوة الجمعية العمومي
الجتماع عادي كلما اقتضـت الضـرورة       

  .ذلك

 الجمعية العمومية الجتماعات غير     دعىوت
عادية للنظر في تعديل النظـام األساسـي        
للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو        
عزل كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة       
أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام        
األساسي للجمعية وجـوب نظرهـا فـي        

  .اجتماع غير عادي
لجمعية مرة  يجب أن ينعقد مجلس إدارة ا     و

 األقـل، وال يكـون      كل ثالثة شهور على   
انعقــاده صــحيحا إال بحضــور أغلبيــة 

  .أعضائه

وتصدر قراراته بموافقة األغلبية المطلقـة      
 يـنص النظـام     لعدد الحاضرين مـا لـم     

كبر، وعند تسـاوي    األساسي علي أغلبية أ   
 .لذي منه الرئيساألصوات يرجح الجانب ا

 مراقب الحسابات ومشروع    النشاط وتقرير 
  .موازنة السنة المالية الجديدة

وترسل صورة من هذه األوراق إلى الجهة       
اإلدارية المختصة واالتحاد المختص قبـل      
موعد االجتماع بخمسة عشر يوما علـى       

 .األقل
 

الميزانية 
 السنوية

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وعليها أن       
هـا علـى     دفاتر يبين في   فيباتها  تدون حسا 

 التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بمـا      وجه
 . ذلك التبرعات ومصدرهافي

وفات أو اإليـرادات    وإذا جاوزت المصر  
 وجـب علـى مجلـس       عشرين ألف جنيه  

 على أحد   الختامياإلدارة عرض الحساب    

 بإعـداد   تكتفييجوز للمؤسسة األهلية أن     
 بـاإليرادات والمصـروفات   دوريبيـان  

وأوجه اإلنفاق بدال من الميزانية السنوية إذا    
  .كانت طبيعة أموالها تبرر ذلك

 هذه الحالة فيويجب على المؤسسة األهلية     
أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الجهة       

 .رراتهااإلدارية توضح فيه مب
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المحاسبين المقيدين بجـدول المـراجعين      
ؤيدة لـه   الحسابيين مشفوعا بالمستندات الم   

 قبـل انعقـاد     ير عنـه   وتقديم تقر  لفحصه
 .الجمعية العمومية بشهر على األقل

اإلدارة وتعرض الميزانية وتقرير مجلـس      
 مقر الجمعية   وتقرير مراقب الحسابات في   

قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيـام       
على األقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق       
عليها، وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون       

  .هذه المستنداتكيفية عرض 

 

االنضمام 
لتحالف أو شبكة 

يجوز للجمعية أن تنضـم أو تشـترك أو         
تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة         
مقرها خارج جمهورية مصـر العربيـة       

 ال يتنافى مـع أغراضـها       وتمارس نشاطاً 
  إخطار الجهة اإلدارية بذلك، ومضيبشرط

ستين يوما مـن تـاريخ اإلخطـار دون         
 .نهااعتراض كتابي م

يجوز للمؤسسة أن تنضـم أو تشـترك أو         
تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة         
مقرها خارج جمهورية مصـر العربيـة       
وتمارس نشاطا ال يتنافى مـع أغراضـها        
بشرط إخطار الجهة اإلدارية بذلك، ومضى 
ستين يوما مـن تـاريخ اإلخطـار دون         

 .اعتراض كتابي منها
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 ؟كيف يتم إنشاء الجمعية: س  

تأسـيس   ، وذلك بأنفسـهم   ،جمعية إذا أراد عشرة أفراد على األقل كاملي األهلية        اليتم إنشاء   
وهم الذين يقررون نوع النشاط واألغراض واألهداف التي يسعون إلى تحقيقها مـن             معية  ج

 .إنشاء هذه الجمعية
 . تنمية المجتمع ككلأوت وتكون لها حاجة في المجتمع المحيط وتؤدى إلى عالج مشكال 
اختيار اسـم   افع شخصية، لهم مطلق الحرية في        من أوال يسعون إلى تحقيق ربح شخصي        

 وكيفية العمل بها وحلهـا      . وتمويلها ونطاق عملها الجغرافي    الجمعية وأهدافها وأغراضها  
 . الخ.. وانتقال أموالها

نمـاذج  و ،)أوراق شهر الجمعيـة    (القيام باستيفاء البيانات الموجودة لدى االتحاد اإلقليمي       
 .معينة خاصة بذلك

 :استيفاء المستندات اآلتية 
 . عليها من جميع المؤسسين موقع…الئحة النظام األساسي للجمعية  -  أ
 ). من الالئحة٢المادة ( أحكام ةإقرار من كل عضو مؤسس بعدم صدور ضده أي -  ب
 التمليـك   أو سند اإليجـار     – العربية    في جمهورية مصر    الجمعية مالئم  إلدارةمركز   -  ج

 ).موثق ومثبت التاريخ في الشهر العقاري(
 .تفويض أحد بإنهاء إجراءات الشهر مع الجهة اإلدارية -  د

 . المؤسسيناستيفاء نموذج طلب القيد -هـ
بنـك  ب ج باسم الجمعية لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسـات األهليـة            ١٠٠إيداع مبلغ    -و

 . رمسيسالقاهرة فرع 
تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بقيد ملخص النظام األساسي للجمعية في السجل الخـاص              .١

بتقديم طلب  ) المفوض( يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين         ٦٠المعد لذلك خالل    
 .من القانون) ٥( بالمستندات المشار إليها في المادة القيد مصحوب

إتمام القيد اعتبر القيد واقعا بحكم القـانون وتثبـت          خطار ب  يوما دون اإل   ٦٠إذا مضت ال   .٢
 .الشخصية االعتبارية

من القانون وجب رفض طلـب      ) ١١( نشاط مما تحظره المادة      أوإذا تبين وجود غرض      .٣
 .القيد بقرار مسبب
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يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خالل              .٤
 . يوما المشار إليها٦٠

الطعن على هذا القرار أمام     ) المفوض( الجمعية ممثلة في ممثل جماعة المؤسسين        من حق  .٥
 . يوما من تاريخ إخطاره وفق اإلجراءات المقررة٦٠المحكمة المختصة خالل 

 –إذا رأت الجهة اإلدارية وجود مخالفة في أحد األمور أخطرت المفوض بذلك إلزالتهـا                .٦
اد هذا العضو من المؤسسين أي إزالـة         وتم استبع  ،وجود شخص صدر ضده حكم      : مثل

 .المخالفة
 أو في اسم الجمعية مع أخرى في ذات المحافظـة           اًإذا رأت الجهة اإلدارية أن هناك لبس       .٧

 . المخالفة بتغيير االسمةزالإلالمنطقة أخطرت المفوض بذلك 
  يومـا  ٦٠تنشر الجهة اإلدارية ملخص النظام األساسي للجمعية بالوثائق المصرية خالل            .٨

 .من تاريخ ثبوت الشخصية االعتبارية مجانا في الوثائق المصرية
 الجمعيات والمؤسسات واالتحادات والجماعات القائمة      أوضاع كيف يتم توفيق     :س

 ؟٢٠٠٢ لسنة ٨٤ القانون ألحكامطبقا 
 : اآلتيتباعبإ يتم التوفيق -

  .٢٠٠٢ لسنة ٨٤قانون يقوم مجلس اإلدارة بتعديل أحكام النظام األساسي بما يتوافق مع ال .١
 للنظر في النظام األساسي بعد      يومية الجتماع غير عاد   يدعو مجلس اإلدارة الجمعية العم     .٢

 .تعديله والموافقة عليه
ساسي مرفـق بـه     يقوم مجلس اإلدارة بإخطار الجهة اإلدارية المختصة بتعديل النظام األ          .٣

 :المستندات اآلتية 
 .م فيه اقتراح التعديلمحضر اجتماع مجلس اإلدارة الذي ت  -أ
 فيـه الموافقـة علـى       تالذي تم ) عاديةالغير  ( محضر اجتماع الجمعية العمومية      -ب

 .مشروع التعديل
 . من الالئحة٨ مادة ،نسخة من النظام بعد التعديل  -ج

 ؟مستوفاة وكاملةدارية بعد تقديم أوراق التوفيق  ما هو دور الجهة اإل-س
 بالتأشير وبالتعديل على هامش سجل قيد الجمعية خالل         تلتزم الجهة اإلدارية المختصة    -

 ).تسليم األوراق( خطار  يوما على األكثر من تاريخ اإل٦٠
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تقوم الجهة اإلدارية بإخطار الجمعية بإتمام هذا التأشير بموجب خطاب موصى عليـه              -
 .٢بعلم الوصول على النموذج رقم 

أشير بالموافقة اعتبر التأشير واقعا      يوما دون إخطار الجمعية بإتمام الت      ٦٠إذا مضت ال   -
 .بحكم القانون

أن التعديالت التي أدخلت على النظام األساسي لـم تشـمل           .. إذا رأت الجهة اإلدارية    -
أحكاما تتعارض مع القانون أو الالئحة دون أن تكون ضمن الخطـوات المنصـوص              

  . من القانون١١عليها في المادة 
عية بخطاب موصى عليه بعلـم الوصـول بأسـباب          تقوم الجهة اإلدارية بإخطار الجم     -

 . الحق للجمعية في إزالة أسباب هذا االعتراضيتعطاالعتراض حتى 
داريـة  اض في األجل الذي تحدده الجهة اإل       االعتر ذا لم يتم التعديل الذي يزيل سبب      فإ -

 . من القانون٧عرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة .. المختصة
إذا كان هناك حـق     ال  إنها مخالفة   أترى الجهة اإلدارية     أسباب   ة بإزالة أي  ي هنا صويو -

 . الجمعيةيقانوني يؤيد رأ
ال بعد انتهاء اللجنة إلى قرار ما لـم         إلجنة  ال يتم التأشير هنا بعد إحالة األوراق إلى ال         -

ـ     لحكماتنفيذ  يتم  ترفع بشأنه دعوى أو      ن منازعـة  أ القضائي النهائي الذي يصدر في ش
 . من لالئحة١٠ مادة ،تعديلال

يكـون   من القـانون     ١١في حالة وجود أحد المحظورات المنصوص عليها في المادة           -
 الجهة اإلدارية رفض التأشير بالتعديل بموجب قرار مسـبب وتخطـر الجمعيـة              ىعل

 .بذلك
 ٦مام محكمة القضاء اإلداري على النحو المبين بالمادة         أويكون الطعن على هذا القرار      

 .لقانونمن ا
القيام بأي نشـاط    ) أي بعد تمام قيدها   (ة االعتبارية   ية الحق بعد اكتسابها للشخصي    علجمل -

ـ           ىلإيؤدي   يهـا  لر ع و تحقيق أغراضها في تنمية المجتمع فيما عدا األنشـطة المحظ
  .ممارستها طبقا للقانون

علـي  و. يةلبشـر  من ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة تهدف إلى تحقيق التنمية ا           دوتع -
تعليمية أو الصحية أو الثقافية أو الدينية أو الخدمات         لسبيل المثال ال الحصر األنشطة ا     

لحقوق الدسـتورية   اة ب ي أو االقتصادية أو البيئة أو حماية المستهلك أو التوع         ةيعاالجتما
 .ونية أو الدفاع االجتماعي أو حقوق اإلنسانانوالق
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إحـدى   ترخيص خـاص مـن       صول على تتطلب الح اطا   كانت الجمعية تباشر نش    اوإذ -
ـ ع ال ذلك إقامة وحدة للخدمات الصحية بالجمعية يتطلب الحصول        ثم(  .تاالوزار  ىل

 أو اإلعـالن عنـة أو       طنشالفال يجوز لها مباشرة ذلك ا     ) ترخيص من وزارة الصحة     
وزارة ال ترخيص من    مكان تابع لها إال بعد الحصول على      سماح لغيرها بمباشرته في     ال

 .نيةالمع



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ٢٣

OIíéÃÛ¢]<ìˆãq_<<
ما هو العدد القانوني لمجلس إدارة الجمعية ومن الذي يقـوم باختيـارهم أو               : س

 ؟انتخابهم
اء ال يقـل    يتكون من عدد فردى من األعض     ية البد أن يكون لها مجلس إدارة        كل جمع  -

 عضوا طبقا لما تحـدده الئحـة النظـام األساسـي            ١٥ لى أعضاء وال يزيد ع    ٥عن  
 .للجمعية

 تجديد انتخـاب ثلـث أعضـاء        ي ويجر ، سنوات ٦م الجمعية العمومية لدورة مدتها      تنتخبه
 .المجلس بدال ممن تنتهي عضويتهم بطريقة القرعة كل سنة

 يوما مـن تـاريخ      ٦٠يدعو مجلس اإلدارة الجمعية العمومية لالنعقاد في موعد أقصاه           -
 يخل ذلك بحق     وال ،قفل باب الترشيح النتخاب أعضاء جدد بدال ممن انتهت عضويتهم         

 .من انتهت عضويته في الترشيح لهذه االنتخابات
 سنوات لمجلس اإلدارة يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى انتخاب مجلـس            ٦بانتهاء مدة   

 .إدارة جديد بالكامل
إذا خال مكان عضو مجلس إدارة سواء باالستقالة أو الوفـاة أو زوال العضـوية ألي                 -

خـر انتخابـات    آعلى األصوات من المرشحين في      لى أ سبب يحل محله من حصل ع     
 .صحيحة الستكمال باقي مدة عضوية من خال مكانه

تتخذ فأما إذا كان مجلس اإلدارة قد تم اختياره بطريق التزكية وخال مكان أحد أعضائه                -
 .إجراءات انتخاب من يحل محله في أول اجتماع تال للجمعية العمومية

 أيام بموجب   ٧ترشيح لعضوية المجلس مدة ال تقل عن        مجلس اإلدارة يقوم بفتح باب ال      -
دعوة كتابية توجه لجميع األعضاء العاملين قبل فتح باب الترشيح بثالثة أيام على األقل              

بل استمارة مرشح إال إذا كان      ال تق و ،وتعلن عن ذلك في مكان ظاهر في مقر الجمعية        
 .وفى بالتزاماتهأقد 

عرض قائمة بأسماء المرشحين    بالي لقفل باب الترشيح     يلتزم مجلس اإلدارة في اليوم الت      -
 ثم يتم إخطار الجهة اإلدارية      –لعضوية المجلس في مكان بارز وظاهر بمقر الجمعية         

 يومـا علـى   ٦٠ أيام التالية وقبل موعد إجراء االنتخابـات ب    ةالمختصة خالل الثالث  
 .األقل
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ام السبعة التالية لعرض القائمة      شأن إخطار الجمعية خالل األي     ذيللجهة اإلدارية ولكل     -
، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فإذا لم          األحوالأو اإلخطار بها، بحسب     

يثبت تنازله عن الترشيح خالل سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعيـة، كـان للجهـة                
 من هذا )٧( المادة في الشأن عرض األمر على اللجنة المنصوص عليها         ولذوياإلدارية  

 .األخير التالية النقضاء الميعاد األيامالقانون، وذلك خالل 

ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها خالل األيام العشرة التالية لتاريخ العـرض عليهـا،               
 الشأن رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خالل األيام السبعة          ولذيويكون للجهة اإلدارية    

 المدة المحددة إلصداره، وتفصل المحكمة فى الدعوى        انقضاءالتالية لصدور قرار اللجنة أو      
 . لالنتخاباتقبل الموعد المحدد 

 . أيام٧تلتزم الجمعية بإخطار المرشح بذلك لتنازله عن ترشيحه خالل 
 .جرأ مجلس اإلدارة والعمل بالجمعية بال يجوز الجمع بين عضوية

 ؟معية التي تقودها لتحقيق أهدافها ما هي أجهزة الج-س
شـهر  أ ٦ على عضـويتهم      مضت ينون من جميع األعضاء العاملين الذ      وتتك :معية العمومية   الج

 .روضة عليهم طبقا للنظام األساسيوفوا بااللتزامات المفأعلى األقل و
ويجوز للعضو الذي لم يعرف بالتزاماته المفروضة عليه أن يقوم بالوفاء بها إلى ما               -

  .عقاد الجمعية العموميةقبل بدأ االجتماع في المكان المحدد الن
خر يمثله في الحضـور     آمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا       كما يجوز لعضو الج    -

 . أخر من عضوأكثرب العضو عنه يها وال يجوز أن ينتوالتصويت على قرارا
 ؟دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد من الذي يقوم ب-س

 : لعقد الجمعية العمومية كل من ختص بالدعوةي
 .بقرار يصدر في اجتماع صحيح للمجلس باألغلبية المطلقة. دارة الجمعيةمجلس إ .١
 .من عدد األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية % ٢٥من يفوضه كتابة  .٢
المفوض المعين بقرار من وزير الشئون االجتماعية في حالـة خلـو النظـام األساسـي                 .٣

ة عدد أعضاء مجلس اإلدارة النعقاده      للجمعية من حكم يعالج الوضع الناشئ عند عدم كفاي        
 .صحيحاًانعقاداً 

 .الجهة اإلدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك .٤
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 ؟ها الجتماع الجمعية العموميةؤ ما هي الشروط الواجب أدا-س
يتم الدعوة بخطاب موصى عليه مسجل بعلم الوصول موجه للعضو على عنوانه الثابـت               .١

موعد االجتماع وجدول األعمال قبل موعـد انعقـاد         يبين فيه مكان و   .. بسجالت الجمعية 
 . يوما على األقل١٥الجمعية ب 

 .لعضو شخصيا مقابل توقيعه باالستالمل هيجوز تسليم .٢
يجب إرسال صورة من األوراق المعروضة على الجمعية العمومية إلى الجهة اإلداريـة              .٣

 يوما ويجـوز    ١٥ ب    االتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إليه قبل موعد العقد         ،المختصة
 .لالتحاد أن يندب من يحضر االجتماع عنه

 ؟صحيحاًانعقاداً  النعقاد الجمعية العمومية ة ما هو النصاب القانوني-س
العـاملين  يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها           -

  .) أعضاء ٥ عن ال يقل عدد الحاضرين بأنفسهمأيشترط (الذين لهم حق التصويت 
عقـد  تد في الدعوة يؤجل إلى جلسة أخرى        فإذا لم يتكامل العدد في موعد االنعقاد المحد        -

 .خالل المدة المحددة في النظام األساسي للجمعية
 . يوما١٥علي بحيث ال تقل عن ساعة وال تزيد  -
عـدم  تضمن الدعوة للجمعية العمومية مدة التأجيل لالجتماع الثاني في حالة           تيجب أن    -

 .تكامل نصاب االجتماع األول
من مجموع   % ١٠يكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد ال يقل عن             -

 .قلأ عضوا أيهما ٢٠أو  .األعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت
 ؟خر غير مقر الجمعية الرئيسيآكان  هل يجوز عقد الجمعية العمومية في م-س

ر صاحب الـدعوة    في مقر المركز الرئيسي للجمعية ما لم يقر       تنعقد الجمعية العمومية     -
خر في نفس المحافظة ويشترط تحديد هذا المكان تفصيال في الدعوة           آانعقادها في مكان    

 .لالجتماع
ـ   مسائل غير تلك     هل يجوز للجمعية العمومية النظر في        -س ي جـدول   الـواردة ف

 ؟ بالدعوةهاألعمال المرفق
ي من أعضاء الجمعية على أن يقـوم الـرئيس بعـرض            يجوز ذلك بناء على طلب أ      -

، ويـتم   ن إضافته لجدول األعمال   أى األعضاء الحاضرين للتصويت في ش     االقتراح عل 
 . فإذا تمت الموافقة باألغلبية المطلقةاعتماده
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 ؟ادية للجمعية وما هي اختصاصاتها متى تعقد الجمعية العمومية الع-س
شـهر  أ كل سنة على األقل خـالل األربعـة          ة مرة يجب دعوة الجمعية العمومية العادي     -

 :وذلك للنظر فيالنتهاء السنة المالية للجمعية التالية 
 .اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية .١
 .تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة .٢
 .تقرير مراقب الحسابات .٣
 .و انتهت عضويتهمأجلس اإلدارة بدال من الذين زالت انتخاب أعضاء م .٤
 .ين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهيتع .٥
 .ما يرى مجلس اإلدارة إدراجه في جدول األعمال .٦
 .تصدر قرارات الجمعية العمومية باألغلبية المطلقة لعدد األعضاء الحاضرين -
 المفوض بإبالغ الجهة اإلداريـة المختصـة واالتحـاد          أويلتزم رئيس مجلس اإلدارة      -

 يومـا مـن تـاريخ       ٣٠محضر اجتماع الجمعية العمومية خالل      المختص بصورة من    
 .االنعقاد

 ؟عاديةالغير لجمعية العمومية  ما هي اختصاصات ا-س
 .حذف.. توقيع..إضافة.. تعديل النظام األساسي للجمعية -١
 . مع غيرهاأوحل الجمعية أو إدماجها في  -٢

 . بعض أعضاء مجلس اإلدارةأوعزل كل  -٣
 .عاديةالغير عية عرضه على الجمعية العمومية لجمما يوجب النظام األساسي ل

 .تصدر القرارات باألغلبية المطلقة لعدد األعضاء الذين لهم حق التصويت -
 شخصية في   ةال يجوز لعضو الجمعية العمومية االشتراك في التصويت إذا كانت له مصلح            -

 .ض فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعيةالقرار المعرو
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وز للجمعية أن تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التـي            جل ي ه -س

 ؟)غرافي لهاجلاالنطاق (يقع بها مركز إدارتها 
رافي لها ولكن بشـرط     ا خارج النطاق الجغ   هشطتنيجوز للجمعية أن تباشر نشاطا من أ      نعم  

اشر فيها هذا النشاط بنوعه    ي تب لمحافظة الت خطار مديرية الشئون االجتماعية في ا     أن تلتزم بإ  
نشطة أللويكون لهذه الجهة اإلدارية ممارسة اختصاصاتها بالنسبة        . سئولين عنه مومدته وال 

 .التي تمارس في دائرة اختصاصها
 :ادين جديدةية مفاضإ اءاترجإ

 :ة في تعديل الئحة النظام األساسيء من القواعد العامانث استدعيا ذهو
ل النظام األساسي للجمعية    العامة في تعدي   ادة العاشرة من القانون القواعد     الم وردتن أ أد  عبف
 .تأسيس الجمعيةل ةتباع ذات اإلجراءات المقرروذلك با
لتقرر استثناء هذه القواعد العامة حيث      ن  من القانو  ولىأفقرة  / المادة الحادية عشرة     تاءج

موافقة الجهة اإلدارية أن تعمل في أكثر مـن          و صةأجازت للجمعية بعد أخذ رأي االتحادات المخت      
 .ميدان

غب فيها الجمعيـة إضـافة      رت أوضحت الالئحة التنفيذية للقانون أنه في األحوال التي        وقد
يكون لها أن تتقـدم  . ساسي أو العمل في أكثر من ميدان  أل نظامها ا  امنهضميادين جديدة لم يكن قد ت     

يوما مـن تـاريخ تقـديم         تصدر قرارها فيه خالل ثالثين     ي الت بطلب إلى الجهة اإلدارية المختصة    
 .الطلب وذلك بعد أخذ رأي االتحاد المختص

 :جمعيةلي لسالنظام األسا اهيتضمن مل إلضافة ميادين جديدة ةيللعما تجراءاإلا
 .مجلس اإلدارة باقتراح الميادين الجديدة التي لم يتضمنها النظام األساسي للجمعية وميق -
 للنظر في إضافة ميادين جديدة      ومية الجتماع غير عادي   مدارة الجمعية الع  مجلس اإل  دعوي -

 .اهيللنظام األساسي والموافقة عل
ضافة ميادين جديدة مرفق به      إل طلببصة  تمجلس اإلدارة بالتقدم للجهة اإلدارية المخ      وميق -

عيـة  الجماجتمـاع    حضرماجتماع مجلس اإلدارة الذي تم فيه اقتراح اإلضافة و         حضرم
 .الذي تمت فيه الموافقة علي إضافة ميادين جديدة) غير العادية(لعمومية ا

 . بعد اإلضافةيسان من النظام األساسختن -
 .مهيتقد  بتاريخستالم صورة من الطلب مؤشر عليهاتم ي -
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 الجهة اإلدارية المختصة بإصدار قرارها في الطلب خالل ثالثين يوما مـن تـاريخ               متقو -
 . حاد المختصت االعد أخذ رأيلب بتقديم الط

قـة  فاود مرور الثالثين يوما دون صدور قرار الجهة اإلدارية بمثابة م          عل ي ه  -س
 ؟ألساسياام ظ الن إضافة ميادين جديدة إلىىجمعية علمن الجهة اإلدارية لل

  مرور الثالثين يوما دون صدور قرار الجهة اإلدارية بمثابة موافقة ألن القانون لـم              ديع ال
ية بعد أخذ رأي االتحاد المخـتص       شترط موافقة الجهة اإلدار   ن القانون ا   بل إ  ،رها كذلك يقد
ـ  تسنى للجمعية ممارسة أنشطتها في الميادين الجديدة التـي         ت ىتحعتبرها ضرورية   وا  متت

 . الئحة النظام األساسيتها إلىفإضا
وما ن ي ي موقف الجمعية إذا لم تصدر الجهة اإلدارية قرارها خالل ثالث          وا ه م -س  

 ؟ارها بالرفض قرترأو أصد
وتتبع أمامهـا   تا لجنة نظر المنازعجوز للجمعية أن تعرض المنازعة على    ه الحالة ي  ذي ه ف

ار اللجنة خالل سـتين يومـا مـن         ر ق ىلطعن ع  ت ولها أن . ذات اإلجراءات السالف بيانها   
ـ  صدوره أو خالل الستين يوما التالية لمرور ستين يوما من عرض المنازعة              اللجنـة  ى عل

 . ويكون هذا الطعن أمام محكمة القضاء اإلداري. دون أن يصدر فيها قرار
  ات التي يكفلها القانون للجمعيات؟ا هي االمتيازم -س 

لجمعية في جميع أنـواع     الي  عيقع عبء أدائها     لتيا )٤(ء من رسوم التسجيل والقيد    عفاإلا .١
ن أو الحقـوق العينيـة      مثل عقـود الملكيـة أو الـره       .... العقود التي تكون طرفاً فيها    

 . اإلعفاء من رسوم التصديق علي التوقيعاتاوكذ. )٥(األخرى
والتي تفرض مستقبالً علـي جميـع        اًروضة حالي فالم  الدمغة مرسووفاء من ضرائب    عإلا .٢

يرها مما قـد يكـون      وغالمحررات واألوراق المطبوعة والسجالت     وت  الالعقود والتوكي 
 .  ضرائب ورسوم دمغةمفروضاً عليه

 :)٦(ركية والرسوم األخرى المفروضة علىالجماء من الضرائب فعاإل .٣
 .ستورده الجمعية من عدد وآالت وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاجما ت -
 .ارجخلقاه من هدايا وهبات ومعونات من التتا م -

                                                 
 .أ من القانون/١٣م )٤(
 . توضيح الحقوق العينية كما عرفها القانون المدني)٥(
 ب من القانون /١٣م  )٦(
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ون هذه األشياء الزمة لنشاط الجمعية األساسي ويكون اإلعفاء بقرار يصدر من            كن ت  أ بشرط هذاو
  :ون ذلك وفق اإلجراءات اآلتية ويكجلس الوزراءرئيس م

 ؟)٧(  إعفاء ما تستورده الجمعيةىءات الحصول علإجرا ما هي -س
دد وقيمة األشياء المطلـوب     عف و ص فيه و  ة الشئون االجتماعية مبين   رازم بطلب إلى و   دلتقا

 .استيرادها
 من  يته خمسة عشر يوماً   لرأي في الطلب في موعد غا     اقوم وزير الشئون االجتماعية بإبداء      ي  

الذي يعرضه على رئـيس     . كان الرأي بالموافقة يحال الطلب إلى وزير المالية        فإذا .تاريخ تقديمه 
 . فيهاء ليصدر قرارهرزو اللسمج

 االجتماعية بتسليم الجمعية قرار اإلعفاء من الضرائب والرسوم األخرى          نشئولوزارة ا  قومت
ل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء بحسب        النقشهادة من وكيل    جرد تقديم صورة من سند الشحن أو        مب

 .األحوال
 مـن بـات أو معونـات      ه و إعفاء ما تتلقاه الجمعية من هـدايا أ        ىات الحصول عل  ءجراإ
 .)٨(الخارج
  .هاية مبين فيه وصف األشياء المطلوب إعفاؤم بطلب إلى وزارة الشئون االجتماعدتقال .١
بإحالـة  ) زمة لنشاط الجمعية  ه األشياء ال  هذ أن   ذا تبين له  إ(وزير الشئون االجتماعية     يقوم .٢

ير المالية لعرضه على    زو الطلب في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى          
 . فيههزراء ليصدر قراروالس رئيس مجل

جوز اإلفراج المؤقت عن الهدايا أو الهبات أو المعونات التـي تتلقاهـا             هل ي   -س
 ؟)٩(الخارجمن الجمعية 

عية أن تتقدم بطلب لإلفراج المؤقت عن األشـياء التـي تلقتهـا مـن الخـارج                  للجم جوزي
إدارة الجمعيـة    جلـس ما الطلب مصحوباً بقرار من      ذه والمطلوب إعفاؤها بشرط أن يكون    

وفي هـذه    .يتعهد فيه بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة إذا رفض طلب اإلعفاء          
عية أن تطلب من وزارة المالية اإلفراج المؤقت عن         جتماشئون اال الالحالة يجب علي وزارة     

لحساب  ديرات األمر في حالة االس    ا هذ يرسي  ال نولك.األشياء التي تلقتها الجمعية من الخارج     
 .الجمعية

                                                 
 .  من الالئحة التنفيذية للقانون٥٠م )٧(
 .  ملحق بالالئحة التنفيذية للقانون٥نموذج رقم  )٨(
 .من الالئحة٥١/٣م  )٩(
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 الجمعية التصرف في األشـياء المعمـرة سـواء التـي            ر على افة األحوال يحظ  كفي   :ظة  ملحو
قبل مرور خمس سنوات    ) والتي تم إعفاؤها   (و هدية من الخارج   ة أ باستوردتها أو تلقتها كه   

 )١٠(.حقة عليهاتلمسائب والرسوم الجمركية ارضإال إذا سددت عنها ال. م الجمعية لهاعلى تسل
ـ      اً وزير الشئون االجتماعية باالتفاق مع وزير المالية قـرار         ريصدو  ءيا يحـدد فيـه األش

 .)١١(معمرةال

 .والمملوكة للجمعية) فقط(ةالعقارات المبني على العقاريةئب لضرااإلعفاء من جميع ا
ية المملوكة للجمعية   عزرالفضاء أو ا  لا ر المبنية مثل األراضي   فى العقارات غي  عل ت ه -س

 من الضرائب العقارية ؟
والمملوكة للجمعية من الضرائب العقاريـة وبالتـالي تكـون          ) فقط(القانون العقارات المبنية     عفىأ

 . المبنية غير معفاة من الضرائب العقاريةغيررات العقا
ـ الت علـي ال   آلامن أجـور نقـل المعـدات و       % ٢٥ الجمعية تخفيضاً بنسبة     حتمن - كك س

 .)١٢(لحديديةا
ـ  من استهالك المياه والكهرباء والغاز الطبيعـي      % ٥٠ الجمعية تخفيضاً بنسبة     حمنت -  يالت

 .)١٣(هة حكوميةام وأية ج العيئات العامة وشركات القطاعهلاتقوم بإنتاجها 
 ت الجمعيات التي يصدر قرار من الجهة اإلدارية بتحديدها تعريفة االشـتراكا           على ريست -

 .التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ماتلالمكاو
% ١٠تبرع بما ال يزيـد علـي        ل دخل ا  اً على ر التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليف     اتباع -

 .)١٤(منه

                                                 
 . من الالئحة٥٢م  )١٠(
  . لها الجمعيةةصدوره من مديرية الشئون االجتماعية التابعيستفسر عن   لم يصدر القرار و)١١(
 . د من القانون/ ١٣م  )١٢(
 .وإذا صدر يوضح رقمه وتاريخه. هـ من القانون /١٣م) ١٣(
 . ز من القانون/ ١٣م ) ١٤(
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 :عيةجملاق قوح
 :اءضعحق األ -أ 

، معية حق االنسحاب منها فـي أي وقـت        جالعضو ب  لكل: النسحاب من الجمعية   ا قح .١
 يخطر الجمعية بذلك بموجب خطاب موصى عليه ومصـحوب بعلـم            نلتزم بأ يولكن  

 اًأن تطالبه بما قد يكـون مسـتحق       يخل هذا االنسحاب بأحقية الجمعية في        الوصول وال 
الية يكون قـد التـزم بهـا قبـل           التزامات م  ة متأخرة أو أي   اكات سواء من اشتر   عليه

 .الجمعية
 . من أموال للجمعية بما قد يكون لديهالبتط ن يمنع هذا االنسحاب الجمعية من أالما ك

 أن  وعليـه ،  سجالتها  الجمعية حق االطالع على    ضو من أعضاء  عكل   ل :طالعاال حق .٢
 عليهـا   طالع فيه السجالت التي يرغب في اال      حدداًكتابي لمجلس اإلدارة م    طلببيتقدم  

 .طالع هذا االمنوالغرض 
، طالعزمة إلجابة العضو لطلبه بـاال     اءات الال رإلج ا ذام رئيس مجلس اإلدارة باتخ    زيلت

لم يكن هناك عـذر      ما،  ساعة ٢٤ السجالت ألكثر من     ضو على الع الع طوال يجوز تأخير ا   
 .قهري يبرر التأخير

 :يةعجمالق ح -ب
بما يمكنها مـن تحقيـق      ) ية أو غير المبنية   سواء المبن (لجمعية في تملك العقارات   احق   .١

 .أغراضها
 . وكيف ذلك– هل يجوز للجمعية دعم مواردها المالية -س

 .على نحو يمكنها من تحقيق أغراضها االجتماعية..يجوز للجمعية دعم مواردها المالية  -
 : بالقيام باآلتي يتم ذلكو

وعات للقوانين والقرارات             إقامة المشروعات الخدمية واإلنتاجية وتخضع هذه المشر                        -١
 .المنظمة للنشاط بحسب طبيعته

إقامة الحفالت بمختلف أنواعها من مسرحية وفنية وسينمائية وموسيقية وغيرها من                            -٢
 .حفل واحد في السنةوللجمعية ، )١٥(عروض فنية 

 . كانت المعروضات التي تعرض فيهاأياًإقامة األسواق الخيرية بمختلف أنواعها  -٣

                                                 
 . لدى المديرية المختصة٧٠بموجب نموذج  )١٥(
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لتسويق ما يعرض فيها سواء كان إبداعا فنيـا أو سـلعا إنتاجيـة أو               إقامة المعارض    -٤
 .غيرها

 .إقامة المباريات الرياضية في جميع األلعاب واألنشطة الرياضية -٥
 . البورصة–تمنع الجمعية من الدخول في مضاربات مالية  -٦

 هل يجوز للجمعية االنضمام أو االنتساب إلى شبكة أو تحالف؟ -س
م أو االشتراك أو االنتساب إلى ناد أو جمعيـة أو هيئـة أو منظمـة                عية االنضما مق للج حي

طار خإ بشرط   افى مع أغراضها  تني مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا ال       
 . ذلك اعتراضها علىوعدمالجهة اإلدارية بذلك 

 :خطاراإلات بيان
 .ومقرها، منظمة، وجنسيتهالا أو يئةه أو الجمعية أو اليالنادم سا -١
 . أو النشاط األساسي لهاضغرال -٢
 .ة أو الدول التي تمارس نشاطها فيهالدوال -٣
وإذا مضى ستون يوماً دون اعتراض كتـابي         ،خطارفقة بمجرد تلقيها اإل   هة اإلدارية الموا  وللج

 .م إجراءاتهامنها كان للجمعية الحق في إتما
بـرفض   قرار الجهة اإلداريـة الصـادر         على ضارعت اال ةوز للجمعي جل ي ه - س

 ؟ة االنضمام أو االشتراك أو االنتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظم
 ويكـون ذلـك بعـرض       ،ية بالرفض دار قرار الجهة اإل   عية الحق في االعتراض على    للجم

ات التي سبق   ءارجإل با كوذل  المنازعات، ثم محكمة القضاء اإلداري،      نظر النزاع على لجنة  
 .أن أوضحناها سلفاً

جل دعم مواردهـا    أللجمعية جمع تبرعات مباشرة من الجمهور من         هل يحق    -س
 ؟المالية

 : الخطوات اآلتيةتباعبايجوز جمع تبرعات مباشرة من الجمهور 
طلب يقدم للجهة اإلدارية المختصة يوضح فيه النشاط أو المشروع الذي تخصـص لـه                -١

لوبـة  ة المط المـد ..طوابع..إيصاالت..الطريق المقترح لجمع المال   .. حصص التبرعات 
 . النطاق الجغرافيبحسبيجوز المد ..شهور٦..  شهور٣..للتصريح بالجمع

 من تاريخ   اً يوم ١٥خطر الجمعية برأيها خالل     تجهة اإلدارية المختصة في الطلب و     تبت ال  -٢
 .تلقيها الطلب
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مرقمـة  (أو الطوابع   .. الفي حالة الموافقة تلتزم الجمعية بتقديم دفاتر إيصاالت جمع الم          -٣
 .إلى الجهة اإلدارية لختمها بختم الجهة اإلدارية..مختومة بختم الجمعية )لةومسلس

موافقة علـى جمـع المـال       تصدر الجهة اإلدارية المختصة تصريحا للجمعية يتضمن ال        -٤
وتحـدد دفـاتر اإليصـاالت أو       .. والمدة والنطاق الجغرافي المصرح بهمـا     ) التبرعات(

تقديم دفاتر اإليصـاالت    بمدة الترخيص أو التجديد     الطوابع التي تلتزم الجمعية بعد انتهاء       
  .أو الطوابع

  ترتب عليـه   ولعد اإلعالن عن أغراض الجمعية أو نشاطها من قبيل جمع التبرعات حتى             يال  
 حـق   الوارد لها ما ينطبق على تبرع ال طبق على ألنه في هذه الحالة ين     ، الجمعية لتبرعات  تلقي

 ).لقائيتبرع ت(التبرعات  الجمعية في تلقي
 الخارج أو إرسالها؟ نمية تلقي أموال ع هل يحق للجم-س 

بشـرط  ، للخـارج  الخارج كما لها أن ترسل أمواالً     ن   م ية الحق في أن تتلقى تمويالً     علجمل
لي طلب يقدم منها ويجـب      عبناء  ير الشئون االجتماعية ويكون ذلك      ذن وز إ يلالحصول ع 

 :من الطلب البيانات اآلتيةضويت ،مهيدق من تاريخ تاًمن يويتس البت فيه خالل
لشخص أو الجهة األجنبية أو من يمثلها في الداخل بحسب األحوال والدولة التي             اسم  ا -

 .ينتمي إليها ومقره
 .خص أو الجهة األجنبية وأغراضها الشاط الذي يمارسهشالن -
يها يلة تلق سووول عليها أو تعتزم إرسالها      صالح ر األموال التي ترغب الجمعية في     امقد -

 .أو إرسالها
ـ    ما -س  الحصـول ل هو موقف الجمعية في حالة ورود األموال لها من الخارج قب

 ؟ذن وزير الشئون االجتماعيةإ على
ـ وال حتى يصدر األذن من وزير الشئون االجتماع األمه الحالة يتم حفظ     ذي ه ف ويكـون  ، ةي

 في مصر، أمـا األمـوال       نوك المعتمدة بلا بأحد   اً خاص اًية بإيداعها حساب  دلنقاحفظ األموال   
يجوز للجمعية طلب اإلفراج المؤقت      كمايعتها،  طب بالطريقة التي تناسب     افظهحالعينية فيتم   

أن التـي سـبق      طبقا لإلجـراءات  قة وزارة الشئون االجتماعية،     موافعن هذه األموال بعد     
 .)١٦(فاًلأوضحناها سا

                                                 
 . يراجع إجراءات الحصول علي اإلفراج المؤقت عن الهدايا أو الهبات التي تتلقاها الجمعية من الخارج )١٦(
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ة واشتراكاتها واشتراكات العضوية    والمجالت العلمية والفني   تا الكتب والنشر  بق على طل ت ه -س
 قي األموال من الخارج أو إرسالها؟ذات اإلجراءات والشروط المطلوبة لتل

 مـا يخـص الكتـب       وال من الخارج أو إرسالها على     ي أم  إجراءات وشروط تلق   يرتس ال
 .ضويةعلا واشتراكات هاوالفنية واشتراكات ميةلوالنشرات والمجالت الع

  مواردها المالية؟ وكيف؟ هل يحق للجمعية دعم -س
ولها في سبيل ذلك    ، حقيق أغراضها تية الحق في دعم مواردها المالية حتى تتمكن من          علجمل

 :يتاآلبأن تقوم 
يمها الجمعيـة خاضـعة   قي تتن هذه المشروعات ال  ووتك :واإلنتاجيـة   المشروعات الخدمية  ةمقاإ 

تعيد استثمار فائض إيراداتها الناتجة      المنظمة للنشاط ويجوز للجمعية أن       تارنين والقرا واللق
 من فائض الميزانية السنوية للجمعية،    % ٥٠بما ال يجاوز     ت هذه المشروعات فيها   داائعمن  
ة العمومية  فقة الجمعي ا مو طيشتر، عادة االستثمار عن هذه النسبة    إادت االستثمارات أو    ز نإف

 . ذلكعلى
وغيرها من العـروض    ، ة وسينمائية وموسيقية    ف أنواعها من مسرحية وفني    لمختب :الحفالت ةامقإ 

للجهة ) لقانونلذية   المرفق بالالئحة التنفي   ٧على النموذج رقم    (وتتقدم الجمعية بطلب    . الفنية
  لها بإقامة  يصدارية بإصدار ترخ  لجهة اإل اقة  فويصرح لها بذلك بعد موا    ، اإلدارية المختصة 

 .) التنفيذية للقانونةرفق بالالئح الم٧/١ويكون ذلك طبقاً للنموذج رقم (ل خيري فح
 من الضريبة المقررة علـى دخـول المسـارح          ملعااي  فل واحد   فية التمتع بإعفاء ح   علجمل

 .)١٧()١٩٩٩ لسنة ٢٤قانون رقم (لمالهي ينما واوالس
وعد الحفل بستين يومـا      م لقب المختصة   ةم طلب للجهة اإلداري   يتقد ب الجمعية تزملن ت أ ليع

 :اآلتي موضحا به لألق اعلي
راض اإلنسانية أو الثقافية أو االجتماعية أو الرياضية التي يقام الحفل للمساهمة فـي              غاأل -١

 .تحقيقها
ل مـن   قاأل على% ٢٥ات الحفل بشرط تخصيص نسبة       من إيراد  نالمستفيدو د أو تفيسالم -٢

ـ تحقيق األغراض اإلن  ل فيلتكا ةأي جمالي هذه اإليرادات قبل خصم    إ انية أو الثقافيـة أو     س
 .جتماعية أو الرياضيةاال

 .هامجرنوموعد إقامة الحفل وب كانم -٣

                                                 
  ولم يرد له ذكر بالقانون – من الالئحة التنفيذية ٦٠ورد هذا اإلعفاء في المادة  )١٧(
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للجهة ، ديم التذاكر المعدة للحفل   تققل ب  األ ىتلتزم الجمعية قبل موعد الحفل بثالثين يوما عل        كما
 ).للقـانون   التنفيذيـة ةلالئحبا قفر الم٧/٢علي النموذج (  "ة معفا"  لختمها   ةختصماإلدارية ال 

 :با باآلتيومصح
طلوب إعفاؤه من الضريبة ألي      الحفل الم  قامةإالحق في   عن  ابي بعدم التنازل أو البيع       كت رقراإ

ـ  ال ل المستفيدين المحددين في الطلب، مع التعهد بسداد كام        د أو خر بخالف المستفي  شخص آ  ريبة ض
 المباعة في حالة عدم إعفاء الحفل       ر التذاك المحددة على  عي أساس أسعار الب   ملحقاتها المستحقة على  و

 .من الضريبة
 بما فيها عقـود الفنـانين والفنيـين         ،من العقود المبرمة بقصد تنظيم الحفل إن وجدت        ورةص
تعاب واألجور المتفـق     األ ةحياء الحفل مرفقا بها إقرارات توضح قيم      ين في إ  ركالمشت من   وغيرهم

 .الفنيين أو غيرهمو نعليها مع هؤالء الفناني
واردة في الالئحة   (الطلب، وفي حالة استيفائه للشروط      م الجهة اإلدارية المختصة بفحص      زتلت

ة قبل موعد الحفل بأسـبوعين علـى        لي الما زارةتقوم بمخاطبة و  ) ١٩٩٩ لسنة ٢٤التنفيذية للقانون   
 . التذاكر المعدة للحفلمتخ من وزير المالية باإلعفاء والتخاذ إجراءات رقرا األقل الستصدار

 الحفل بتقديم حساب ختـامي      إقامةسبوعين من تاريخ    وز أ  الجمعية في خالل مدة ال تتجا      زملتت
 .هة اإلدارية المختصةج للالمعفى عن الحفل

 الجمعية والجهـة اإلداريـة      افيه  إلغاء التذاكر غير المباعة بمعرفة لجنة تشترك       أوعدام  إتم  ي
 .المختصة
دعت الضرورة   من المواعيد التي سلف بيانها إذا        اوز عن أي  جارية المختصة أن تت   دإل ا ةلجهل
 .لذلك

يـة  جنتا إ ا سواء  فيه لف أنواعها أيا كانت المعروضات التي تعرض      تبمخ :  األسواق الخيرية  ةمقاإ 
  .أو صناعية

أو األعمـال الفنيـة     تامثل اللوح  (اً فني اًا يعرض فيها سواء كان إبداع     ملتسويق    : المعارض ةقامإ
 أو سلعا إنتاجية أو غيرها ) ليدويةا

 . في جميع األلعاب واألنشطة الرياضيةت الرياضية المبارياةقامإ
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تثمر فيها عائد أو فـائض      تسن  ة أ جمعي المجاالت التي أباح القانون لل     يا ه م -س  
 ؟اتها أو أنشطتهاعشرومإيراداتها الناتجة عن 

 توفير البريد أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره            بتار الودائع لدي مك   بتعت
نه البنوك المعتمدة لشهادات استثمار أو إيداع أو سندات أو ما تقبله من ودائع، مـن                أو تضم 
 .راداتهايض إئاح القانون للجمعية أن تستثمر فيها عائد أو فاأبالتي الت المجا

 مالية أو التعامل في بورصة األوراق       تابوز للجمعية الدخول في مضار    جيل   ه -س
 المالية ؟

ويعـد التعامـل فـي      ، الجمعية الدخول في مضاربات مالية     لىميع األحوال يمتنع ع   جفي  
 الجمعيـة   اربات المالية وبالتالي يمتنع علـى     نواع المض من أ  اًبورصة األوراق المالية نوع   

 . فيهالعامتال
 . ما هي السجالت والوثائق والمكاتبات الواجب وجودها في مقر الجمعية-س

 .الئحة النظام األساسي -١

 .اكاتسجل العضوية واالشتر -٢

 .سجل حركة عضوية مجلس اإلدارة -٣

 .سجل اجتماعات الجمعية العمومية -٤

 .سجل اجتماعات مجلس اإلدارة -٥

 .سجل اإليرادات والمصروفات -٦

 .سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة -٧

أو منقولـة   )  مبـان  – أراض( ممتلكات الجمعية سواء عقارية    به كافة    سجل موضح  -٨
 .) معدات– تجهيزات –سيارات (

ت لحفظ كافة وثائق الملكية وكافة الفواتير واإليصاالت والمكاتبـات الصـادرة            ملفا -٩
 .والواردة

 .جل الزيادات - ١٠

 .سجل التبرعات -١١
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كما يجوز إمساك دفاتر أخرى ترى الجمعية ضرورة لوجودها في ممارسة نشاط             -
 .ما

 يجب أن تكون هذه السجالت مرقمة ومختومة بختم الجمعية وتختم بخـتم الجهـة              -
 . من الالئحة٦١ مادة ة المختصة قبل استعمالهااإلداري

 لم يتضمن النظام األساسي للجمعية تحديد المسئول عن صحة بيانات تلك السـجالت،              اوإذ
مجلـس   ئيسرده بقرار يصدره، فإذا لم يصدر هذا القرار يكون          تحدييتولى مجلس اإلدارة    

 .تاإلدارة هو المسئول عن صحة بيانات تلك السجال
  السـجالت   اإلدارية واالتحاد المختصين باالطالع على     ظفي الجهة ح لمو السما
 )١٨()مشروط(

 ول  بدخالجمعية أن تسمح لموظفي الجهة اإلدارية المختصة وممثلي االتحاد المختص على
 :ط بأن تتوافر فيهم الشروط اآلتيةن هذا مشروكا، ولهالتج سعلىطالع ية واالعلجما مقر

ل مقـار  درة من جهة عملـه تسـمح لـه بـدخو         لموظف بطاقة خاصة صا   ا لمحن ي أ -
 .سجالتهاي طالع علالجمعيات وفروعها بهدف اال

، جمعية أو الفرع  م ال سا:  من جهة عملة موضحا به     اً سير معتمد  حمل الموظف خط  يأن   -
 .هاتومد ،والغرض من المهمة

 ما يفيد االطالع علـى    ب ةقع الموظف في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعي        يون  أ -
 .سجالتال

طالع على سجالت الجمعية بتقديم تقرير إلى جهة عملـه           الموظف الذي قام باال    ملتزي -
لجهة فحص تلك المالحظات    ذه ا وعلى ه ،  له من مالحظات   مته متضمنا ما ظهر   عن مه 

 .الفحص نتيجةبية عخطار الجموإ

 

 

 

                                                 
 . من الالئحة٦٤م ، ٦٣م ، القانون من ٢٠م )١٨(
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 :نويةيزانية سل مم ع-ج
وعليهـا  ، عن السنة المالية المنتهية   مية  ية سنوية وحسابات ختا   نازن يكون للجمعية مي   أجب  ي

ا بمـا فـي ذلـك       ى وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداته    أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها عل       
 .درها ومصالتبرعات
وجب على مجلس اإلدارة    ، عشرين ألف جنيه   جمعيةلت ا اتجاوزت مصروفات أو إيراد    إذاف

لمراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقريـر      ي علي أحد المحاسبين بجدول ا     ماتعرض الحساب الخ  
 . العمومية بشهر على األقليةعنه قبل انعقاد الجمع

 : الجمعيةبمقرلميزانية وتقرير مجلس اإلدارة ارض  ع-د
 الختاميـة   تلميزانية السنوية والحسـابا   امن   )١٩(ال صورة سبإر  الجمعية  مجلس إدارة  ملتزي
ل عضو من   كلى  إ )٢٠(ع ميزانية السنة المالية الجديدة    ومشرو، قرير نشاط مجلس اإلدارة   تو للجمعية

 .على األقليام لعمومية بثمانية أاعلى عنوانه قبل انعقاد الجمعية ، أعضاء الجمعية العمومية
وتقريـر نشـاط مجلـس      ، والحسابات الختامية للجمعية  ، زانيةيالم  االكتفاء بعرض  زيجوو
 بارز   لوحة إعالنات خاصة موضوعة في مكان      على، )وجدن  إ(قرير مراقب الحسابات    تو، اإلدارة

ض قبل  العرويكون هذا    .عليها طالعبما يتيح لجميع األعضاء اال    ، وظاهر ومطروق بمقر الجمعية   
  هذه األوراق   على ويستمر إلى حين تمام التصديق    ، العمومية بثمانية أيام على األقل    انعقاد الجمعية   

  . الجمعية العموميةنم
ة بإيداع أموالها النقدية باالسم الذي قيدت به لـدى أحـد             الجمعي ملتزت  -ـه 

  .البنوك أو صندوق التوفير
 .ا فيما يحقق أغراضهاوالهنفاق أم الجمعية بإملتزت  -و 
  . مضاربات ماليةة على الجمعية الدخول في أيعمتني  – ز 
 
 
 

                                                 
 الجمعية بعرض الميزانية وأحال الالئحة لبيان كيفية العرض ولكن الالئحة ألزمت مجلس اإلدارة بإرسال ٢١لزم القانون مأ )١٩(

 .  من القانون٢١ لمقصد المشرع في نص المادة اًصورة لكل عضو وهذا األمر يخرج من مجال العرض وبالتالي يعد تحوير
 . القانونى منه وبالتالي تعد إضافة عل٢١دة  ولم يرد مثلها بالقانون بالما٦٥وردت هذه الفقرة بالالئحة م )٢٠(
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 . ما هي المحظورات الواجب تجنبها في عمل أو أداء الجمعيات األهلية-س
 ؟أو حلها..النظام األساسي للجمعيةالتي تؤدى إلى رفض قيد ملخص و

 .تكوين السرايا أو التشكيالت العسكرية أو ذات الطابع العسكري .١
بـين    الدعوة إلى التمييز   ب العامة أو  ادية أو مخالفة النظام العام أو اآل      تهديد الوحدة الوطن   .٢

 . الدين أو العقيدةالمواطنين بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو
مثـل   ..أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على األحزاب السياسية وفقا لقانون األحزاب           .٣

الترويج لبرنامج حزب ما وأي     و بأموال الجمعية في االنتخابات      تهترشيح مرشح ومساعد  
مثل التصريح بممارسـة    ..نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات        

أو المطالبة بحقوق صاحب مهنـة      .. أو إعطاء رخص مبان   .. و فتح عيادة  أ.. الطبمهنة  
 .الصحفيين مثالك

وال يعـد اتبـاع الضـوابط       .. استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك         .٤
 .التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا

<
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QIíéÃÛ¢]<Øu<<
 ؟يةلجمعكيف يتم حل ا: س

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها              
ال تقل عن األغلبية المطلقة لعـدد       أها على   تبية المقررة إلصدار قرارا   األساسي وذلك باألغل  

  %.٥٠أعضاء الجمعية 
 :و يجب أن يتضمن قرار الحل ما يلي

 .ل التصفية للقيام بأعماأكثرمصف أو تعيين  -
 .تحديد مدة التصفية -
 . المصفينأو يتحديد أتعاب المصف -
 الجهة اإلدارية المختصة واالتحاد المختص بالقرار خالل أسـبوعين مـن            طالعاويجب   -

 يوما من   ٣٠تاريخ صدوره وإبالغها بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خالل           
 .)٢١( انعقادهاتاريخ

اعية حل الجمعيـة بقـرار       لوزير الشئون االجتم    األسباب التي أجازت   هي  ما -س
 ؟ االتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالهايخذ رأأمسبب بعد 

 : في الحاالت اآلتية…يجوز للوزير حل الجمعية بقرار مسبب 
ا في غير األغراض التي أنشـئت مـن         التصرف في أموال الجمعية وتخصيصه     -١

 .جلهاأ
و إرسال أمـوال إلـى جهـة خارجيـة          أ الحصول على أموال من جهة خارجية      -٢

دون . ( من الالئحة  ٥٨ الفقرة الثانية من القانون والمادة       ١٧بالمخالفة لنص المادة    
 ).الجهة اإلدارية (  الحصول على موافقة الوزير أوموافقة 

 .و األدبأو النظام العام أارتكاب مخالفة جسيمة للقانون  -٣
و منظمـة مقرهـا   أو هيئة أو جمعية  أاد  و االنتساب إلى ن   أو االشتراك   أاالنضمام   -٤

 ٥٥ من القانون والمـادة      ١٦خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة        
 .من الالئحة

 ممارسة نشاط من األنشطة المحظـورة فـي         أوثبوت حقيقة أغراضها استهداف      -٥
 . من القانون١١المادة 

                                                 
  من الالئحة٩٢مادة  )٢١(



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ٤١

لنص الفقرة األولى من المادة      بالمخالفة   موافقةدون   )التبرعات(مع المال   القيام بج  -٦
 .. من الالئحة٥٧ من القانون والمادة ١٧

 . لمدة عام ويتم تحديد األتعابأكثر أوين مصف ي يتعين أن يتضمن قرار الحل تعو
  :اً مسببو لوزير الشئون االجتماعية أن يصدر قراراً

 إزالة أسـباب    أو إلغاء النشاط المخالف     أو.. وقف نشاط الجمعية  أو    ..عزل مجلس اإلدارة  
 :مخالفة بدال من الحل في الحالتينال

 عدم انعقادها بناء على الدعوة النعقادها       أوعدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين        -أ
 . من القانون الفقرة الثانية٤٠تنفيذا لحكم المادة 

 ٢٠٠٠  لسـنة  ٨٤ القـانون    ألحكامعدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقا         -ب
 .الالئحة التنفيذية لهو



 ج في الجمعيات األهلية& س 

 ٤٢

٦Il^eçÏÃÖ]<E22D< 
  ما هي العقوبات التي نص عليها عند مخالفة القانون؟ -س
 ىحـد امة ال تزيد علي عشرة آالف جنيـه أو بإ          يعاقب بالحبس مدة ال تزيد علي سنة وبغر        :والًأ

 : هاتين العقوبتين كل من 
  .نشأ جمعية يكون نشاطها سرياًأ •
مـن هـذا    ) ١١( من المادة    ٣،٢،١ المنصوص عليها في البنود      نشطةاألباشر نشاطا من     •

 .ذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية، إي هاتين الحالتين بحل الجمعيةويحكم ف، القانون
 ىحـد لفي جنيـه أو بإ     أ بغرامة ال تزيد على    ستة أشهر و   اقب بالحبس مدة ال تزيد على      يع :ثانياً

  :منهاتين العقوبتين كل 
  بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات األهليـة دون أن           تحت أى مسمى   ناًنشأ كيا أ •

 .يتبع األحكام المقررة في هذا القانون
 من أنشطة الجمعية أو المؤسسة األهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقـف              باشر نشاطاً  •

 .نشاطها أو بحلها
هـذه الصـفة    أهلية سواء كانـت      في جمعية أو مؤسسة       أو عضواً   بصفته رئيساً  تلقى •

 من الخارج أو أرسل للخارج شيئا منهـا أو قـام بجمـع              ، أو مزعومة أمواالً   صحيحة
 .التبرعات دون موافقة الجهة اإلدارية

و ضـارب    للجمعية أو المؤسسة األهلية أو لالتحاد في أغراض شخصية أ          نفق أمواالً أ •
 بها في عمليات مالية

ية التي حكم أو صدر قرار بحلها       لهتصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة األ         •
 مر كتابي من المصفيوتصفيتها، أو أصدر قرارا بذلك دون أ

عليـه بغرامـة   لزام المحكوم ر تقضي المحكمة كذلك بإ    -ذ-د ،ليها في البنود  وفي الحاالت المشار إ   
، بحسـب   تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أمـوال                  

 .عانة الجمعيات والمؤسسات األهلية صندوق إوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلىحاأل
 
 

                                                 
 أضيفت بمعرفة المحرر ) (22



 الدليل الثاني للجمعيات األهلية 

 ٤٣

ى حـد ر وبغرامة ال تزيد على ألف جنيـه أو بإ         شه ثالثة أ  ب بالحبس مدة ال تزيد على      يعاق :ثالثاً
 : عقوبتين في أي من الحاالت اآلتيةهاتين ال

، عـدا    قيـدها  ة قبل إتمـام   كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة األهلي          •
  .أعمال التأسيس

كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة األهلية أو من مديرها سـاهم                •
 مقرها  بفعله في انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلي ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة              

 .اعتراضها، وذلك دون إخطار الجهة اإلدارية أو رغم خارج جمهورية مصر العربية
 .كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة األهلية بالمخالفة ألحكام هذا القانون •
م بفعلـه فـي إدمـاج    كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساه     •

 . دون موافقة الجهة اإلداريةالجمعية في أخرى
 



 ج في الجمعيات األهلية& س 

 ٤٤

Ðv×Ú)*( 
 ة االجتماعيعناوين وتليفونات مديريات الشئون

 فاكس ت العنوان اسم مدير المديرية كود المديرية

 القاهرة
 )ا(

محمد عبد  ٠٢
 اللطيف عثمان

مجمع التحرير 
الدور الثالث 

وملحق بشارع 
 الجالء

  مباشر٧٩٥٢٧٥٦
  مباشر٧٩٥٧٤٥٢
  مدير٧٩٤٨٤٤٦

٧٩٥٧١٣٩ 

٧٩٥٧١٣٩ 
٧٩٤٨٤٤٦ 

 اإلسكندرية
 )ا(

 

عالء الدين عبد  ٠٣
الخالق رمضان 

 دومة
 

لية الطب  ش ك١٩
لرمل قسم محطة ا

العطارين بجوار 
  الميريالمستشفى

  مدير٤٨٧٧٩٧٩
٤٨٦٣٤١٧ 
 سويتش

٤٨٧١٩٠٥ 
 سويتش
  مباشر٤٨٣١٩٩٥
  مدير٤٨٧٧٥٧٣

٤٨٦١٧٣٣ 

 سعيدبور
 )ب(

محمد محمد  ٠٦٦
 قريش

ديوان عام 
المديرية ش عبد 

 أمامالسالم عارف 
حي المناخ 

  التضامنتشفىمس

  مدير٢٢٩٩٣٣
  وكيل٢٢٩٢٣٦
  سكرتارية٢٢٩٤٩٧
  سويتش٢٢٦٧٤٦
  سويتش٢٢٩٤٨٠

٣٤٩٤٦٣ 

 اإلسماعيلية
 )ب(

احمد حامد محمد  ٠٦٤
 هالل

 ش التحرير ١١٠
 ميدان عرابي

  مدير٣٥٧٧٥٧
  مدير٣٤٩١٦٣

٣٤٥٦٩٠ 

 دمياط
 )ب(

سعاد حامد محمد  ٠٥٧
 شومان

ميدان سرور 
مجمع المصالح 
 الدور الثالث

  مباشر٣٢٢٨٦٩
  مدير٣٢٣٠٨
  سويتش٣٢٢٥٦٤

٣٢٢٨٦٩ 

 السويس
 )ا(

مكرم يعقوب  ٠٦٢
 يوسف

 بالمالحة ش البلدية
بجوار السنترال 

 صدر ومستشفى
 السويس

  مديرية٣٣١٢٦٠
  سويتش٣٣١٢٦١
  مدير٣٣١٢٧٠

٣٣١٢٧٠ 

 

                                                 
  المحرر  *
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 ٤٥

 فاكس ت العنوان اسم مدير المديرية كود المديرية

 القليوبية
 )ا(

محمد عبد المنعم  ٠١٣
 محمد توفيق

بنها ش كورنيش 
النيل بجوار 

المجلس الشعبي 
 ىالمحلي مبن

مؤسسة البنين 
 يةبالمدير

  مباشر٢٢٢١١٣
  سويتش٢٤٥٤٥٦
  مدير٢٥٥٨٨٦
  مباشر٢٤٥٤٥٧
  مباشر٢٤٥٤٦١

٣٥٤٦٥١ 

٢٥٢٧٩٢ 

 المنوفية
 )ا(

محمد مصيلحي  ٠٤٨
 إبراهيم

 

 ٤٠شبين الكوم 
ش جمال عبد 
 الناصر البحري

 

  مدير٢٢٣١٤٨
  مباشر٢٢١١٥٨
  مباشر٢٢٣٧٧٦
  سويتش٢٢٢٤٠٠
  سويتش٢٢٢٥٩١

٢٢٣٧٧٦ 
٢٢٣١٤٨ 

 الغربية
 )ا(

 عبد براهيمإ ٠٤٠
المجيد سعد 
 عوض

 ش ١٥ –طنطا 
عثمان محمد 

 األوقافعمارة 
 ى مستشفأمام

 األحمرالهالل 
بجوار بنك التنمية 
واالئتمان الزراعي

  مدير٣٣٣٣٥٦٦٣
٣٣٣٢١١١ 
 سويتش

٣٣٥٩٦٦١ 

 الدقهلية
 )ا(

٠٥٠ 
 

فيصل محمد 
 احمد عمار

 المحافظة ش ىمبن
الجيش الدور 
 الرابع المنصورة

  مدير٢٣١٢٦٤٠
٢٣١٥٧٢٥ 
 سويتش

٢٣٣٠٠٦٣ 

٢٣١٢٦٤٠ 

 الشرقية
 )ا(

احمد عبد الحميد  ٠٥٥
 عطية نصير

ميدان عرابي ش 
 يوليو خلف ٢٣

شركة بيع 
المصنوعات 
عمارة كبابة 
الزقازيق قسم 

 النظام

  مدير٢٣٠٣٠٣٦
٢٣٠٣٦٦٩ 
 سويتش

٢٣٠٤٠٦٩ 
 سويتش

٢٣٠٣٠٣٦ 
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 ٤٦

 فاكس ت العنوان اسم مدير المديرية كود المديرية

 كفر الشيخ
 )ب(

محمد عبد العزيز  ٠٤٧
 احمد عبد العال

مهورية ش الج
ارض الجمعية 
النسائية لتحسين 

 الصحة

  مدير٢٢٦٩٨٢
  سويتش٢٢٣١٨٢

٢٢١٤٤٥ 
٢٢٦٩٨٢ 

 الجيزة
 )ا(

 عبد إبراهيم ٠٢
 إبراهيمالعزيز 

 حبلص

مجمع المصالح ش 
ربيع الجيزي 
 الدور الخامس

ومجمع الخدمات 
بالعجوزة ش حافظ 
حسن خلف معمل 
 المصل واللقاح

  مباشر٥٧٢٠٤٠٢
٥٧٢٠٥٣٣ 
 سويتش
  مدير٧٦٠٤١٠٦

٧٦٠٤١٠٧ 

٧٦٠٤١٠٧ 
٧٦٠٤١٠٦ 
٥٧٢٢٦١٨ 

 البحيرة
 )ا(

محمد لطفي  ٠٤٥
 حسن بطيشة

ش عبد السالم 
الشاذلي مجمع 

المصالح الحكومية 
 دمنهور

  مدير٣٣١٨٣٥٠
  وكيل٣٣١٧١٦٧
  سويتش٣٣١٧٤٧٧
  سويتش٣٣١٧٧١٤

٣١٨٣٥٠ 

 الفيوم
 )ا(

 إبراهيمالمتولي  ٠٨٤
  المتوليإبراهيم

ش سعد زغلول 
مع  مجىمبن

 المصالح

  مدير٣٣٣٠٦٠
  مدير٣٣٧٣٦٧
  سويتش٣٤٣٣٤٤

٣٣٧٣٠٤ 
٣٣٧٣٦٧ 

 المنيا
 )ا(

محمد عبد العظيم  ٠٨٦
 خليل الالهوني

ش محمود ١٥
 حسين

  مدير٣٦٢٩٤٩
  سويتش٣٦٢٩٧٧
  سويتش٣٦٣٨٥٧

٣٦٢٩٤٩ 

 أسيوط
 )أ(

محمد فهمي احمد  ٠٨٨
 حسين

منطقة حي بجوار 
مساكن الزراعيين 

خلف مديرية 
ار الزراعة بجو

مدرسة التربية 
 الفكرية
 
 

٣٢٢٣٧٧ 
  مدير٣٢٤٠١١

٣٢٢٥٢١ 
٣٢٥٢٩٥ 
٣٣٨٤٧٩ 

  سويتش١٠١
  سويتش١٠٣

٣٣٨٤٧٩ 
٣٢٤٠١١ 
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 ٤٧

 فاكس ت العنوان اسم مدير المديرية كود المديرية

 سوهاج
 )ا(

حمدي حسن  ٠٩٣
 حافظ

  مدير٦٠١٠٧٤ مدينة ناصر شرق
  مباشر٦٠١٣٣٨
  سويتش٦٠١٠١١
  سويتش٦٠١٠٨١

٦٠٤٠٧٤  
 مباشر

٦٠١٣٣٨ 

 بني سويف
 )ب(

عبد العزيز احمد  ٠٨٢
 فراجمحمد 

 مالك اإلمامش 
متفرع من ش 

صالح سالم خلف 
 كلية التربية

  مباشر٣٢٣٠٤٩
  سويتش٣٢٢٤٦٧
  داخلي٢٣٠

  مدير٣٢٢٨٣٨

٣٢٢٨٣٨ 

 قنا
 )ا(

احمد كمال احمد  ٠٩٦
  رشوانإبراهيم

ش المحافظة 
 حوض أمامالجديد 
 بجوار جمعية ١٠

 تحسين الصحة

  سويتش٣٣٤٩٥١
  سويتش٣٣٢٦٥٠
  مدير٣٣٢٢٤٩

٣٣٢٧٨١ 

٣٣٢٢٤٩ 
٣٣٢٧٨١ 

 األقصر
 )ب(

هنية محمود  ٠٩٥
 عثمان

ش صالح سالم 
خلف محطة بنزين 
 مصر للبترول

  مباشر٣٧٢٤٥٥
  سويتش٣٧٢٧٨٤

٢٧٢٤٥٥ 

 أسوان
 )ب(

عبد العزيز احمد  ٠٩٧
 علي عوض

 محافظة ىمبن
 الدور سوانا

الخامس ش 
 كورنيش النيل

  مباشر٣١٩٩٠٩
  سويتش٣٠٢٠٣٨
  مدير٣١٦٦٠٩

٣١٦٦٠٩ 

 حمرالبحر األ
 )ب(

عادل عبد اهللا  ٠٦٥
 احمد عرفة

الغردقة الدهار ش 
النصر بجوار 
ديوان عام 
 المحافظة

  مدير٥٤٦٥٠٩
  سويتش٥٤٦٣٣٨
  سويتش٥٤٦٣٧٩

٥٥٠٨٧٦ 

٥٤٦٥٠٩ 

 الوادي الجديد
 )ب(

رائف علي  ٠٩٢
 رضوان منير

مدينة الخارجة ش 
جمال عبد الناصر 
بجوار ديوان عام 

 المحافظة

  مباشر٩٢١٦١٨
 سويتش ٩٢٠٣٣٩
  سويتش٩٢٠٧٣٩

٩٤٠٥٨٥ 
٩٢١٦١٨ 
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 ٤٨

 فاكس ت العنوان اسم مدير المديرية كود المديرية

مرسي 
 مطروح

 )ب(

محمد عادل هاشم ٠٤٦ ش بور سعيد 
الحويطي تقاطع 

  بالمديرية٨٤ش 

  مديرية٤٩٣٢١٢٢
  مدير٤٩٣٢٨٦٠
  سويتش٤٩٣٢١٢٢
  سويتش٤٩٣٣٣٤٧

٤٩٣٣٣٤٧ 

 شمال سيناء
 )ب(

مجدي محمد عبد  ٠٦٨
 الرحمن العيسوي

المحافظة ش 
الجيش بجوار 

 ىالقر أممسجد 
 ش ١العريش 
  ذكريإسماعيل

  مباشر٣٥٥٦٢٨
  سويتش٣٥٥٦٢٩

٣٥٥٦٢٧ 

٣٥٥٦٢٧ 

 جنوب سيناء
 )ب(

عصام الدين  ٠٦٩
 برهان

 ىطور سيناء مبن
مجمع المصالح 
الحكومية الدور 

 الثاني

٧٧٥٠٤٣ 
  مباشر٧٧١٤٠٥

٧٧٠٥٠٥ 

 
٧٧١٤٠٥ 

 

 


