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ورقة قانونية حول أبرز عقبات الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات
األهمية الجديد

1

أحمد راغب – محام
بصدور القانون رقم  949لسنة  9199نكون أمام التدخل التشريعي السابع – عمى األقل – من
قبل الدولة المصرية لتنظيم العمل األىمي منذ أن أصدر الممك فاروق القانون رقم  49لسنة
 9945بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات االجتماعية والتبرع لموجوه الخيرية،
والنصوص الواردة بالقانون المدني الصادر برقم  939لسنة  9948والقوانين أرقام  384لسنة
 9956و 39لسنة  9964والقانون  84لسنة  9119والقانون  71لسنة  9197إنتياء بالقانون
الحالي.
ورغم أن القانون الحالي قد خفف من القيود المفروضة عمى العمل األىمي بموجب القانون السابق
رقم  71لسنة  9197وىي حقيقة ترجع باألساس ألن القانون السابق كان قانوناً سيء السمعة
ولم يستطع أحد – حتي أنصار الحكومة المصرية – تأييده والتمسك بو طويالً ،وجاءت الدعوة
لتعديمو واإلعتراف بمساوءه وعيوبو من رئيس الجميورية نفسو والذي تبني الدعوة لتعديمو وىي
الدعوة التي تحولت إللغاءه واعداد قانون جديد لمجمعيات األىمية.
1

عرضت فً ندوة لوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة بتارٌخ  11نوفمبر 8113
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والفكرة األساسية لمقانون كصياغة سياسية تعكس توازنات القوي والفئات المستفيدة والمستيدفة من
القانون بما يشكل شروط وقواعد المعادلة ما بين األطراف المتنازعة ،بشكل موضوعي وعادل .
والقول الفصل أن قانون الجمعيات األىمية الممغي رقم  71لسنة  9197لم يحقق ىذه الفكرة وأن
كان يعبر عن توازن قوي وىمي إال أنو فشل كصياغة لممعادلة  ،فاألخير عكس وجو نظر
أحادية – وىي وجو نظر الحكومة – إال أن ىذه النظرة – الصياغة – تعارضت وتضاربت مع
مصالح الجميعات األىمية ولم تعكس توازن القوي لتمك الفئات وىو ما أدي إلى أن ىذا القانون
الممغي أصبح قانوناً غير قابل لمتطبيق.
وأبرز مثال عمى فشل القانون الممغي رقم  71لسنة  9197كصياغة متوافق عمييا لمعمل األىمي
في مصر ىو أن ىذا القانون لم تصدر لو الئحة تنفيذية منذ صدوره في أوائل عام  9197وحتي
إلغاءه في أغسطس العام الحالي  9199بموجب القانون رقم  949لسنة .9199
وبصدور القانون الحالي لقانون الجمعيات رقم  949لسنة  9199والذي ال يعتبره البعض قانوناً
يؤكد حرية العمل األىمي واستقاللية المجتمع المدني – وخصوصاً إذا ما قارنو بينو وبين القانون
رقم  84لسنة  – 9119إال أنو يعتبر قانوناً قابالً لمتطبيق ومن ثم فأن ىناك حالة من الترقب
ل صدور الالئحة التنفيذية لو ،واألخيرة رغم أنيا من حيث القيمة القانونية تقع في مرتبة أسفل من
القانون نفسو ،إال أنيا تقع من الناحية العممية والواقعية تعتبر ىي الضابط الرئيسي ما بين
المستفيدين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة والمنظمات الدولية وغيرىا من أطراف العمل
األىمي.
فالموائح التنفيذية لمقوانين ىي باألساس تعني بتفصيل النصوص العامة الواردة بالقوانين  ،ومن
ىذه الزاوية يأتي األىتمام بصياغة الموائح التنفيذية بإعتبارىا مدخالً لمتفسيرات والتآويالت المفسدة
لمنصوص والقواعد وذلك تصديقاً لممقولة القديمة بأن الشيطان يكمن في التفاصيل !
وسأحاول في ىذه الورقة المساىمة في تسميط الضوء عمى بعض مكامن الشيطان في القانون
الحالي والتي تحتاج إلدارة حوار مجتمعي ومع ممثمي المجتمع المدني المصري والمنظمات
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الدولية ذات الصمة وذلك لموصول إلى أفضل صياغة ممكنة لتمك الالئحة ،وذلك عمى النحو
التالي:

أوالً :مسألة توفيق األوضاع
المهمه :حدد القانون ميمة مدتيا سنة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية ( ميمو إصدار الالئحة
التنفيذية  6أشير من تاريخ إصدار القانون )9لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات األىمية
واالتحادات والمنظمات اإلقميمية واألجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل األىمي (
م  2إصدار)

3

طريقة توفيق األوضاع :إخطار الو ازرة بجميع بيانات المؤسسة عمى النموذج المعد لذلك( .المادة
الثانية من مواد اإلصدار)
لجنة لحصر الكيانات التي لم يتم توفيق أوضاعها  :تكون ميمة ىذه المجنة التي يشكميا الوزير
المختص حصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعيا وتتولي أعمال الحل واتماميا بعد صدور
الحكم القضائي بذلك

4

 8تنص المادة السابعة من مواد اإلصدار على ٌ :صدر رئٌس مجلس الوزراء الالئحة التنفٌذٌة للقانون المرافق خالل ستة أشهر من تارٌخ العمل به ،وإلى أن تصدر هذه الالئحة
ٌستمر العمل بالالئحة التنفٌذٌة والقرارات القائمة بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
3

تنص المادة الثانٌة من مواد اإلصدار على" :

على جمٌع الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة واالتحادات والمنظمات اإلقلٌمٌة واألجنبٌة غٌر الحكومٌة والكٌانان

التً تمارس العمل ا ألهلً وفق التعرٌف المنصوص علٌه فً القانون المرافق أن تقوم بتوفٌق أوضاعها وفقا ألحكامه خالل سنة من تارٌخ العمل بالئحته التنفٌذٌة ،وإال
قضت المحكمة المختصة بحلها .وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة المنصوص علٌه فً القانون المرافق.
وٌكون توفٌق األوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجمٌع بٌانات الجمعٌة أو المؤسسة األهلٌة أو االتحاد أو المنظمة أو الكٌان ،وأنشطتها ومصادر تموٌلها وبرامجها
وبروتوكوالت ومذكرات التفاهم ،وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ،وأن تقوم كذلك بتعدٌل نظمها بما ٌضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وفً جمٌع األحوالٌ ،حظر توفٌق أوضاع الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة والكٌانات التً صدر قرار بإدراجها على قوائم الكٌانات اإلرهابٌة طوال مدة إدراجها ،أو التً
حكم باشتراكها فً إحدى جرائم اإلرهاب ،وتشرف على أنشطتها المتف قة مع أحكام القانون المرافق جمعٌة أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعٌات والعمل
األهلً ،على أن تئول أموال الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة والكٌانات المدرجة على قوائم الكٌانات اإلرهابٌة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة
المنصوص علٌه فً القانون المرافق فً حالة صدور حكم نهائً بإدانتها بإحدى جرائم اإلرهاب.
وٌقف بقوة القانون كل نشاط ٌمارس بالمخالفة ألحكام هذه المادة".
 6تنص المادة الثالثة من مواد اإلصدار على " :تلتزم الجهة اإلدارٌة بصفة دورٌة بحصر الكٌانات التً لم تقم بتوفٌق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.
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وقف نشاط الكيانات خالل مدة توفيق األوضاع  :في حال عدم توفيق أوضاع الكيانات بعد
صدور الالئحة التنفيذية أو بإخطار تمك الكيانات تقوم الو ازرة المختصة بإصدار ق ار اًر بوقف
النشاط المالف فو ار واخطار الجية مصدرة الترخيص لوقف الترخيص األصمي واتخاذ اإلجراءات
القانونية وفقا لمقواعد المنظمة

5

عدم ترتيب أي أثر لمتراخيص وانعدامها لمكيانات :ال يسمح أو يرخص بأي شكل بمزاولة أي
عمل أىمي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع األىمي ( المادة الرابعة من مواد
اإلصدار)
غمق مقر الكيانات  :لمجية اإلدارية غمق مقر الكيانات التي تمارس العمل األىمي منفرداً دون
الحصول عمى ترخيص أو تصريح أو نشاطاً يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع األىمي
وأيقاف نشاطيا بقوة القانون ( .المادة الرابعة من مواد اإلصدار)

وٌشكل الوزٌر المختص بشئون الجمعٌات والعمل األهلً لجنة أو أكثر من العاملٌن بالجهة اإلدارٌة وغٌرهم ،على أن تضم فً عضوٌتها ممثال للمحافظة التً ٌقع مقر
الكٌان فً دائرتها ،تتولى تنفٌذ أعمال الحل وإتمامها بعد صدور الحكم القضائً بذلك ،وٌحدد القرار الصادر نظام عملها ،ومدة قٌامها بتلك األعمال.
 5تنص المادة الرابعة من مواد اإلصدار علً ٌ " :حظر على أي جهة أو كٌان ممارسة العمل األهلً أو أي نشاط مما ٌدخل فً أغراض الجمعٌات وغٌرها من مؤسسات
المجتمع األهلً الواردة فً القانون المرافق دون الخضوع ألحكامه.
وعلى الك ٌانات التً تمارس أنشطة مرخصا بها بخالف العمل األهلً وقامت بممارسة العمل األهلً أو نشاطا ٌدخل فً أغراض الجمعٌات األهلٌة ،أن تقوم بتوفٌق
أوضاعها بمجرد العمل بالالئحة التنفٌذٌة للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعٌات والعمل األهلً أٌهما أقرب ،وإال أصدرت
الوزارة المختصة قرارا بوقف النشاط المخالف فورا وإخطار الجهة مصدرة الترخٌص أو التصرٌح األصلً أو المقٌد لدٌها أو المسجل بها الكٌان المشار إلٌه مبٌنا به
أوجه المخالفة إلعمال شئونها لوقف الترخٌص األصلً لممارسة عمل خارج حدود الترخٌص أو التصرٌح الصادر منها ،واتخاذ اإلجراءات القانونٌة وفقا للقواعد
المنظمة لها على وجه السرعة.
كما ٌحظر على أي جهة غٌر الجهة اإلدارٌة المختصة وفقا ألحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص ،بأي شكل وتحت أي مسمى ،بمزاولة أي عمل أهلً أو نشاط
مما ٌدخل فً أغراض مؤسسات المجتمع األهلً ،وٌكون هذا الترخٌص منعدما منذ صدوره وال ٌرتب أثرا.
وللجهة اإلدارٌة غلق مقر الكٌانات التً تمارس العمل األهلً منفردا دون الحصول على ترخٌص أو تصرٌح ،أو نشاطا ٌدخل فً أغراض مؤسسات المجتمع األهلً،
وإٌقاف نشاطها بقوة القانون ،وتئول أموالها بحكم محكمة القضاء اإلداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة.
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حل الكيانات في حال عدم قيام الجية مصدرة الترخيص أو التصريح بإاللغاء الترخيص لتمك
الكيانات عن طريق المجوء إلى محكمة القضاء اإلداري المختصة.

6

العقوبات :يعاقب بغرامة ال تقل عن  911ألف جنية وال تزيد عن مميون جنية في حال االستمرار
في ممارسة العمل األىمي دون إتخاذ شكل من أشكال المنصوص عمييا بالقانون وعدم توفيق
األوضاع .7

ثانياً :التمويل األجنبي والمحمي
 اشتراط اإلخطار بتمقي األموال في حال كانت من داخل مصر سواء من أشخاص
8

طبيعية أو اعتبارية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح ليا بالعمل داخل مصر

 أما في حالة التمويل األجنبي فيشترط إخطار الجية اإلدارية خالل مدة  31يوم من تمقي
األموال ولمجية اإلارية حق اإلعتراض خالل  61يوم عمل تالية لتاريخ اإلخطار بقبول
أو تمقي األموال مع إلتزام الجمعية بعد صرف األموال خالل مدة ال  61يوماً وفى حالة

 4تنص المادة الخامسة من مواد اإلصدار على  ":إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخٌص أو التصرٌح لممارسة نشاط الكٌان بإلغاء الترخٌص أو التصرٌح لهذا الكٌانٌ ،جوز للوزارة
المختصة بشئون الجمع ٌات والعمل األهلً اللجوء إلى محكمة القضاء اإلداري المختصة إلصدار حكمها بحل هذا الكٌان على وجه السرعة.
1

ٌنص البند الخامس من المادة  36على:

ٌعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنٌه ،وال تزٌد على ملٌون جنٌه كل من:

................................15-استمر فً ممارسة العمل األهلً دون اتخاذ شكل من األشكال القانونٌة الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفٌق أوضاعه وفوات المهلة المحددة فً اإلخطار.

 2تنص ( المادة  )86على  :مع عدم اإلخالل بأحكام قوانٌن مكافحة اإلرهاب وغسل األموالٌ ،كون للجمعٌة فً سبٌل تحقٌق أغراضها ودعم مواردها المالٌة ،حق
تلقى األموال النقدٌة من داخل الجمهورٌة من أشخاص طبٌعٌة أو اعتبارٌة مصرٌة أو منظمات أجنبٌة غٌر حكومٌة مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا ألحكام هذا
القانون ،على أن تودع تلك األموال فً حسابها البنكً والتأشٌر فً سجالتها بذلك ،وأن تقوم الجمعٌة بتخصٌص تلك األموال وإنفاقها فٌما وردت من أجله مع تقدٌم
كشوف حساب دورٌة وتقرٌر فنً ٌستوفً أوجه اإلنفاق والنشاط .وٌجب إخطار الجهة اإلدارٌة بتلقً األموال فً المواعٌد التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون،
كما تبٌن هذه الالئحة ضوابط وإجراءات تلقً األموال العٌنٌة ،والحد األقصى لقٌمة تلقً األموال النقدٌة.
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9

عدم الرد يعتبر ذلك موافقة عمى التمويل

وتتعارض ىذه المادة مع الحظر المفروض

عمي الجمعيات من إبرام أي اتفاق مع جية اجنبية دون موافقة الجية اإلدارية.

ثالثاً :التسجيل واجراءاته ( إشكالية األخطار /الترخيص)


تأسيس الجمعية األىمية بموجب إخطار عمى النموذج المحدد مستوفيا جميع المستندات
المنصوص عمييا

91

 اعتبر القانون أن اإلخطار الذي لم يستوفي البيانات والمستندات المطموبة ال يعتبر
إخطار ( المادة )2
 اشتراط أن يكون النظام األساسي لمجمعية يتفق مع نموذج النظام األساسي الذي تحدده
الالئحة التنفيذية

11

 3تنص المادة  81على  :مع عدم اإلخالل بأحكام قوانٌن مكافحة اإلرهاب ومكافحة غسل األموال ،وبمراعاة ما ورد بالمادة ( )86من هذا القانونٌ ،جوز للجمعٌة أن تقبل
األموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبٌعٌة أو اعتبارٌة مصرٌة أو أجنبٌة من خارج البالد أو من أشخاص طبٌعٌة أو اعتبارٌة أجنبٌة من داخل البالد.
على أن تودع تلك األموال فً حسابها البنكً دون غٌره ،والتأشٌر فً سجالتها بذلك ،وإخطار الجهة اإلدارٌة خالل ثالثٌن ٌوم عمل من تارٌخ تلقً األموال ودخولها
الحساب الخاص بالجمعٌة ،وللجهة اإلدارٌة حق االعتراض خالل الستٌن ٌوم عمل التالٌة لتارٌخ اإلخطار بقبول أو تلقً األموال.
وتلتزم الجمعٌة بعدم صرف األموال الممنوحة خالل فترة الستٌن ٌوم عمل المشار إلٌها ،وإذا لم ترد الجهة اإلدارٌة خالل المدة المشار إلٌها اعتبر ذلك موافقة منها.
وللجمعٌة أن ترسل أو تحول أمواال أٌا كانت طبٌعتها إلى أشخاص أو منظمات فً الخارج بعد موافقة الوزٌر المختص دون غٌره بناء على طلب ٌقدم بذلك ،وذلك فٌما
عدا الكتب والنشرات والمجالت العلمٌة والفنٌة ورسوم االشتراكات فً النشرات وفً المؤتمرات العلمٌة والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجٌة التً تخص أنشطة
الجمعٌة المدرجة بالئحة نظامها األساسً.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون إجراءات وقواعد تلقً تلك األموال ،واآلثار المترتبة على عدم الموافقة ،وإجراءات اإلخطار ،وما ٌتضمنه من بٌانات ومستندات،
وكذا البٌانات والمستندات الواجب تقدٌمها بعد الموافقة.

 11تنص المادة الثانٌة من القانون على ٌ :كون تأسٌس الجمعٌة األهلٌة بموجب إخطار ٌقدم إلى الجهة اإلدارٌة على النموذج الذي تحدده مستوفٌا جمٌع المستندات
المنصوص علٌها فً المواد التالٌة ،وتكون لها الشخصٌة االعتبارٌة بمجرد اإلخطار ،ولكل شخص طبٌعً أو اعتباري حق االنضمام إلٌها أو االنسحاب منها وفقا
ألحكام هذا القانون.
وال ٌعتبر إخطارا منتجا آلثاره القانونٌة كل إخطار لم ٌستوف جمٌع البٌانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.
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 تضمين النظام األساسي بيانات شخصية تخص األعضاء مثل التطبيقات اإللكترونية


99

الحق في إطالق مبادرات أوحمالت لتنفيذ نشاط من أنشطة العمل األىمي مرىون بالحصول
عمى تصريح من الجية اإلدارية تحدد المستندات الواجب تقديميا لمحصول عمى التصريح
والقواعد الواجب إتباعيا الالئحة التنفيذية
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 11تنص المادة الثالثة على ٌ":شترط إلنشاء الجمعٌة أن ٌكون لها نظام أساسً مكتوب ٌتفق مع نموذج النظام األساسً الذي تحدده الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون ،وموقع
علٌه من جمٌع المؤسسٌن ،وأن تتخذ لمركز إدارتها فً جمهورٌة مصر العربٌة مقرا مالئما إلدارة نشاطها ،على أن تحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الضوابط
الالزمة لذلك.
وفً جمٌع األحوالٌ ،جب أن ٌتضمن النظام األساسً لكل جمعٌة النص على التزامها باحترام الدستور والقوانٌن وعدم اإلخالل باألمن القومً والنظام العام واآلداب
العامة.
( 18المادة ٌ )1شترط أن ٌشتمل النظام األساسً للجمعٌة على اآلتً:
1عنوان المقر المتخذ مركزا إلدارة الجمعٌة. 2اسم الجمعٌة ،على أن ٌكون اسما ممٌزا مشتقا من غرضها ،وال ٌؤدي إلى اللبس بٌنها وبٌن جمعٌة أو مؤسسة أخرى تشترك معها فً نطاق عملها الجغرافًأو النوعً ،أو ٌكون مشابها السم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولٌة.
3نطاق عمل الجمعٌة الجغرافً والنوعً والمجاالت التً تعمل فٌها.4أغراض الجمعٌة وطبٌعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقٌقها. 5اسم كل عضو من األعضاء والمؤسسٌن ،ولقبه وسنه وجنسٌته األصلٌة والمكتسبة إن وجدت ،ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومً أو جواز السفر لألجانب،ووسائل االت صال التقلٌدٌة والممٌكنة المعتمدة والفعالة لدٌه مثل الهاتف والبرٌد اإللكترونً والتطبٌقات اإللكترونٌة وغٌرها.
6موارد الجمعٌة وطرٌقة استغاللها والتصرف فٌها. 7األجهزة التً تمثل الجمعٌة ،واختصاصات كل منها ،وكٌفٌة اختٌار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضوٌتهم أو إبطالها ،والنصاب الالزم لصحة انعقادهذه األجهزة وصحة قراراتها ،ووسٌلة الدعوة التً ٌتحقق بها علم أعضائها.
 8نظام العضوٌة وشروطها ،وحقوق األعضاء وواجباتهم ،وعلى األخص حق كل عضو فً االطالع على مستندات الجمعٌة وحقه فً حضور الجمعٌةالعمومٌة والتصوٌت فٌها متى استوفت شروطها.
9النظم المالٌة والمحاسبٌة ونظام المراقبة المالٌة. 10قواعد انعقاد الجمعٌات العمومٌة العادٌة وغٌر العادٌة وآلٌة الدعوة إلٌها وصحة انعقادها ومحل االنعقاد ،وسلطة األعضاء فً كل منها فً إصدار القراراتوالتصوٌت وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وسلطاته ،وتعٌٌن مراقب الحسابات وتحدٌد أتعابه.
 11قواعد تعدٌل النظام األساسً للجمعٌة وتكوٌن فروع لها ،وأحوال انقضاء الجمعٌة فً غٌر أحوال حل الجمعٌة بحكم قضائً ،والجهات التً تئول إلٌهاأموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة أو إلى إحدى الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة التً تعمل فً ذات مجال
عمل الجمعٌة أو المؤسسة األهلٌة بحسب األحوال.
12تحدٌد المختص بطلب اكتساب الجمعٌة صفة النفع العام. 13قواعد وشروط التطوع للعمل فً أنشطة الجمعٌة إن وجدت ،وحقوق المتطوعٌن وواجباتهم والتزاماتهم.وٌرفق بالالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون نظام أساسً نموذجً استرشادي للجمعٌات.
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رابعاً :التدخل اإلداري في عمل الجمعيات /المؤسسات
 أعطي القانون الحق لمجية اإلدارية بالتقدم لمنائب العام بطمب إللزام البنوك بالكشف عن
سرية الحسابات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني والكيانات

94

 حظر إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جية أجنبية داخل أو خارج البالد قبل موافقة
الجية اإلدارية وكذلك أي تعديل يط أر عميو ( البند ك المادة 11) 11وىذا الحظر
يتناقض مع المادة الخاصة بالتمويل األجنبي ( المادة ) 27

 إعتبار أموال الجمعيات األىمية في حكم األموال العامة  ،وذلك في تطبيق أحكام الباب
96

الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

 13تنص المادة الثالثة عشر على ٌ ":جوز لألشخاص الطبٌعٌة أو االعتبارٌة المصرٌة أو كلٌهما معا إطالق أو تنفٌذ مبادرة أو حملة لتنفٌذ نشاط معٌن من أنشطة
العمل األهلً المصرح للجمعٌات بتنفٌذها ،و ذلك بموجب تصرٌح ٌصدر من الجهة اإلدارٌة وفقا ألحكام هذا القانون ،على أال تزٌد مدة تنفٌذ هذه المبادرة أو
الحملة على عام مٌالدي على األكثر قابلة للتجدٌد .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون المستندات الواجب تقدٌمها للجهة اإلدارٌة للحصول على التصرٌح

والقواعد الواجب اتباعها لتنفٌذ هذا النشاط".
16

تنص المادة العاشرة على :

تلتزم الجهة اإلدارٌة بقٌد الجمعٌة واتخاذ إجراءات نشر ملخص نظامها األساسً على الموقع اإللكترونً الرسمً للجهة

اإلدارٌة على شبكة المعلومات الدولٌة (اإلنترنت) وذلك بعد إتمام عملٌة اإلخطار وفقا لحكم المادتٌن ( )3 ،8من هذا القانون.
وعلى الجمعٌة فور ثبوت شخصٌتها االعتبارٌة نشر ملخص نظامها األساسً المعتمد من الجهة اإلدارٌة بالموقع اإللكترونً الخاص بها ،إن تٌسر ،وبجرٌدة
الوقائع المصرٌة.
وتصدر الجهة اإلدارٌة خطابا موجها ألحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكً للجمعٌة باالسم الذي قٌدت به.
واستثناء من حكم المادتٌن ( )32 ،31من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفً والنقد الصادر بالقانون رقم  22لسنة ٌ ،8113كون للجهة اإلدارٌة أن تطلب
من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لدٌها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع األهلً أو بالكٌانات بكشف سرٌة هذه الحسابات والكشف عن األمانات والودائع
والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكٌان بحسب األحوال.

ٌ 15نص البند (ك) من المادة  15على ٌ :حظر على الجمعٌات القٌام باآلتً:

(أ) .............................................
( ك) إبرام اتفاق بأي صٌغة كانت مع جهة أجنبٌة داخل أو خارج البالد قبل موافقة الجهة اإلدارٌة ،وكذلك أي تعدٌل ٌطرأ علٌه.
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 أعطي القانون الحق لمجية اإلدارية في التأكد والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية
لمقانون والتزاميا بأنفاق أموال الجيات في األوجة والمصارف المحددة ليا
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 أعطي لموزير المختص الحق في وقف نشاط الجمعية لمدة ال تجاوز سنة في حال
مخالفة المواد  95الخاصة بالترخيص بجمع المال والمادة  97الخاصة بالتمويل األجنبي
بعد إنذار الجمعية ،ولمجية اإلدارية تنفيذ قرار وقف النشاط وليا أن تطمب حل الجمعية
أو عزل مجمس اإلدارة وأجاز ليا بأن تطمب من النيابة العامة إستصدار قرار بغل يد
مجمس اإلدارة لحين صدور قرار قضائي بالحل ( المادة ) 29
 أعطي القانون الحق لممثمي الجية اإلدارية الحق في دخول مقرات مؤسسات العمل
األىمي بعد أخطارىا لمتأكد من مطابقتيا لمقانون ،ويكون دخوليم دون إخطار في حال
وجود شكوي رسمية ويشمل ىذا الحق الكيانات التي لم توفق أوضاعيا
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 14تنص الفقرة األخٌرة من المادة  83على  :وتعتبر أموال الجمعٌات فً حكم األموال العامة ،وذلك فً تطبٌق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانً من قانون
العقوبات.
 11تنص المادة  83على ٌ ":حق للجهة اإلدارٌة التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع األهلً للقانون دون إعاقة لعملها ،وعلٌها التحقق من أن أموال تلك
الجهات تنفق فً األوجه والمصارف المحددة لها ،ولها فً سبٌل ذلك اتخاذ جمٌع اإلجراءات والقرارات المبٌنة بالالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون لتصحٌح أي إجراء
أو عمل ٌقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحته التنفٌذٌة.
وٌجوز للوزٌر المختص دون غٌره فً أحوال مخالفة أحكام المواد ( ،) 81 ،85 ،86من هذا القانون ،وبعد توجٌه اإلنذار الالزم بإزالة المخالفة ،أن ٌقوم بوقف
نشاط الجمعٌة لمدة ال تجاوز سنة ،وللجهة اإلدارٌة اتخاذ اإلجراءات التنظٌمٌة الالزمة لتنفٌذ قرار وقف النشاط وفقا لكل حالة على حدة ،وأن تطلب حل الجمعٌة
أو المؤسسة األهلٌة أو عزل مجلس اإلدارة أو مجلس األمناء بحسب األحوال من المحكمة المختصة .وٌجوز للجهة اإلدارٌة أن تطلب من النٌابة العامة استصدار
قرار بغل ٌد مجلس اإلدارة لحٌن صدور الحكم القضائً بالحل أو العدل للحفاظ على األموال المتبرع بها ولضمان استمرارٌة األنشطة التابعة للجمعٌة.
12

تنص المادة  31على ":

لممثلً الجهة اإلدارٌة الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من الوزٌر المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع األهلً أو

فروعها ،بعد إخطارها ،لتقدٌم الدعم الفنً ولمتابعة أنشطتها واالطالع على سجالتها وفحص أعمالها من الناحٌة اإلدارٌة والمالٌة والفنٌة للتحقق من مطابقتها
ألحكام هذا القانون ،على أن تحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون الشروط ا لواجب توافرها لدخول ممثلً الجهة اإلدارٌة للمقر .وتلتزم الجمعٌة ومجلس إدارتها
بمعاونتهم إلنجاز عملهم إال إذا كان دخول ممثلً الجهة اإلدارٌة بناء على شكوى رسمٌة ،فٌحق لهم الدخول دون إخطار مسبق.
وتخضع لرقابة الجهة اإلدارٌة أي أنشطة تدخل ضمن أغراض الجمعٌات ومٌا دٌن عملها وتمارسها أشخاص اعتبارٌة أخرى أٌا كان شكلها القانونً ولو لم تتخذ
إجراءات التأسٌس وفقا ألحكام هذا القانون ،وٌجب علٌها توفٌق أوضاعها وفقا ألحكامه.
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 أعطي القانون الحق لمجيية اإلدارية في االعتراض عمى ق اررات الجمعية في حال
مخالفتو ألحكام القانون أو لنظام الجمعية األساسي وليا أن تطمب سحب القرار خالل
مدة  31يوم ويكون لمجمعية الحق في توضيح وجيو نظرىا خالل مدة  7أيام التالية
لألعتراض فإذا أنقضت تمك المدة دون سحبو أو لم تقبل الجية اإلدارية التوضيح يعتبر
قرار الجية اإلدارية نافذاً وليا أن تتخذ اإلجراءات المنصوص عمييا بالقانون بحسب
99

المخالفة

 لمجية اإلدارية سمطة استبعاد المرشحين لمجمس اإلدارة لعدم توافر شروط الترشح ولكل
ذي شأن رفع األمر إلى المحكمة المختصة
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 أعطي القانون لموزير المختص أن يصدر ق ار ًار مؤقتا بوقف الجمعية لمدة ال تجاوز سنة
99

وغمق مقارتيا في حاالت  5حاالت

 13تنص المادة  36من القانون على  " :فً األحوال التً تصدر فٌها الجمعٌة قرارا ترى الجهة اإلدارٌة مخالفته ألحكام القانون أو لنظام الجمعٌة األساسً،
ٌتعٌن على الجهة اإلدارٌة أن تطلب من الجمعٌة بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول سحب هذا القرار خالل ثالثٌن ٌوم عمل من تارٌخ إفادتها به واألسباب
المبررة لذلك .وللجمعٌة أن توضح وجهة نظرها للجهة اإلدارٌة مؤٌدة بالمستندات خالل السبعة أٌام عمل التالٌة ،فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت
الجهة اإلدارٌة بعد سماع إٌضاحات الجمعٌة إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام األساسً اتخذت اإلجراءات المنصوص علٌها فً هذا القانون بحسب
جسامة ونوع المخالفة،
وٌعتبر قرار الجهة اإلدارٌة نافذا بالقدر وفً الحدود الالزمة إلزالة المخالفة.
وٌجوز للجمعٌة التظلم من هذا القرار وفق اإلجراءات المعتادة.
 81تنص المادة  32على  " :على مجلس اإلدارة عرض قائمة بأسماء المترشحٌن لعضوٌة المجلس بمقر الجمعٌة فً الٌوم التالً لقفل باب الترشح ،وإخطار
الجهة اإلدارٌة بها خالل السبعة أٌام التالٌة لذلك وقبل موعد إجراء االنتخابات بستٌن ٌوما على األقل.
وللجهة اإلدارٌة ولكل ذي شأن إخطار الجمعٌة خالل الخمسة عشر ٌوما التالٌة لعرض القائمة أو اإلخطار بها بحسب األحوال ،بمن ترى استبعاده لعدم توافر
شروط الترشح فٌه ،فإذا لم ٌثبت تنا زله عن الترشح خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ إخطار الجمعٌة ،وجب على الجهة اإلدارٌة أن تصدر قرارا باستبعاده.
ٌكون للمستبعد وكل ذي شأن أن ٌرفع األمر إلى المحكمة المختصة خالل السبعة أٌام التالٌة لصدور هذا القرار ،وتفصل المحكمة فٌه قبل الموعد المحدد إلجراء
االنتخابات بصفة مستعجلة.
 81تنص المادة  65على ٌ :جوز للوزٌر المختص أن ٌصدر قرارا مؤقتا بوقف الجمعٌة لمدة ال تجاوز سنة وغلق مقارها ،وذلك فً أي من األحوال اآلتٌة:
1مخالفة بٌانات التأسٌس للحقٌقة.2ممارسة أنشطة لم ترد فً النظام األساسً للجمعٌة أو لم ٌتم التصرٌح بممارساتها.3-تصرف مجلس إدارة الجمعٌة فً أموالها ،أو تخصٌصها فً غٌر األغراض التً أنشئت من أجلها.
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 منح القانون لمموظفين العاممين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر
بتحديدىم قرار من وزير العدل بناء عمى عرض الوزير المختص صفو مأموري الضبطية
القضائية

99

خامساً :األنشطة
 وضع قيود عمى العمل األىمي بالمناطق الحدودية وذلك باشتراط الحصول عمى ترخيص
باألنشطة في المناطق الحدودية بعد أخد رأي المحافظ المختص وموافقة الجيات
المعنية

93

 استمرار حظر ممارسة األنشطة السياسية والنقابية واستمرار إشكالية تعريف ىذه األنشطة
واضافة حظر استخدام مقرات الجمعيات في تمك األنشطة.

94

 4االنتقال إلى مقر جدٌد دون إخطار الجهة اإلدارٌة بسند قانونً لشغل هذا المقر خالل ثالثة أشهر على األكثر من تارٌخ االنتقال.5مخالفة أحكام المواد ( )82 ،83 ،88 ،81 ،81 ،15 ،16 ،13 ،11من هذا القانون.وعلى الجهة اإلدارٌة أن تطلب من المحكمة المختصة خالل سبعة أٌام عمل من تارٌخ صدور قرار الوقف تأٌٌد هذا القرار ،وتفصل المحكمة فً هذا الطلب على
وجه السرعة.
فإذا لم تطلب الجهة اإلدارٌة من المحكمة المختصة خالل المدة المشار إلٌها تأٌٌد قرارها بالوقف ،انتهى أثره القانونً.
وفً جمٌع األحوال ،ال ٌجوز للقائمٌن على إدارة الجمعٌة التعامل على أموالها خالل مدة الوقف .وتعٌن الجهة اإلدارٌة من ٌسٌر أعمال الجمعٌة خالل هذه المدة،
وذلك كله على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
 88تنص المادة  13من القانون على ٌ :كون للموظفٌن العاملٌن بالوحدة المركزٌة والوحدات الفرعٌة الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من وزٌر العدل بناء على عرض
الوزٌر المختص صفة مأموري الضبط القضائً.
 83تنص المادة  16من القانون على  :تعمل الجمعٌات فً مجاالت تنمٌة المجتمع المحددة فً نظامها األساسً دون غٌرها ،وذلك مع مراعاة خطط الدولة
التنموٌة واحتٌاجات المجتمع.
وٌجب على الجمعٌات فً حال رغبتها فً ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودٌة التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من رئٌس مجلس الوزراء الحصول على ترخٌص
بتنفٌذ تلك األعمال من الجهة اإلدارٌة بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنٌة على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
ٌ 86نص البند (ب) من المادة  15على ٌ :حظر على الجمعٌات القٌام باآلتً:

(أ) .........................................

.

(ب) ممارسة األنشطة السٌاسٌة أو الحزبٌة أو النقابٌة وفقا للقوانٌن المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعٌة فً ذلك.
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 حظر منح شيادات عممية أو مينية دون التصريح من الجية اإلدارية أو الجيات المعنية
أو دون الشراكة الرسمية مع أحدي الجامعات
 حظر إجراء استطالعات الرأي

95

96

 األنضمام واالنتساب أو أي تعاون مع أي جمعية أو منظمة محمية يكون بعد إخطار
الجية اإلدارية أما في حال كانت الجية أجنبية يجب أن يكون بترخيص من الجية
اإلدارية بعد موافقة الوزير المختص

97

سادساً :حل الجمعيات /المؤسسات ( سمطة المحاكم والقضاء)
 أعطي القانون لممحكمة المختصة حل مجمس اإلدارة في  8حاالت

98

ٌ 85نص البند (ب) من المادة  15على ٌ :حظر على الجمعٌات القٌام باآلتً:

(أ) .........................................

.

(ز)منح أي شهادات علمٌة أو مهنٌة دون التصرٌح من الجهة اإلدارٌة أو الجهات المعنٌة أو دون الشراكة الرسمٌة مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات
المختصة ،وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس األعلى للجامعات.
ٌ 84نص البند (ب) من المادة  15على ٌ :حظر على الجمعٌات القٌام باآلتً:

(أ) .........................................

.

(ي) إجراء استطالعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها ،أو إجراء البحوث المٌدانٌة أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء للتأكد من
سالمتها وحٌادها وتعلقها بنشاط الجمعٌة.
 81المادة  13تنص على ٌ :جوز للجمعٌة أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون ،بأي صورة من الصور ،فً ممارسة نشاط أهلً ال ٌتنافى مع أغراضها مع جمعٌة
أو هٌئة أو منظمة محلٌة وذلك بعد إخطار الجهة اإلدارٌة بذلك.
كما ٌجوز للجمعٌة أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون ،بأي صورة من الصور ،فً ممارسة نشاط أهلً ال ٌتنافى مع أغراضها مع جمعٌة أو هٌئة أو منظمة
أجنبٌة بشرط الحصول على ترخٌص من الجهة اإلدارٌة بناء على طلب ٌقدم بذلك ،وٌشترط للترخٌص فً حالة االنضمام أو االنتساب أو المشاركة أو التعامل مع
منظمة أجنبٌة موافقة الوزٌر المختص.
وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون ضوابط االنضمام واالنتساب واالشتراك والتعاون مع الجهة المحلٌة واألجنبٌة ،وما ٌجب أن ٌتضمنه الطلب من بٌانات ومستندات.
 82المادة  61تقضً المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة اإلدارٌة أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعٌة ،وذلك إذا توافرت أي من الحاالت اآلتٌة:
1حصول الجمعٌة على أموال من جهة أجنبٌة أو إرسال أموال إلى جهة أجنبٌة بالمخالفة لحكم المادة ( )81من هذا القانون. 2ارتكاب مجلس إدارة الجمعٌة جرٌمة التبدٌد ألموال الجمعٌة أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانً من قانون العقوبات.3قٌام الجمعٌة بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتٌن ( )85 ،86من هذا القانون.4عدم انعقاد الجمعٌة العمومٌة عامٌن متتالٌٌن لسبب ٌرجع لمجلس اإلدارة.5-عدم تمكٌن الجهة اإلدارٌة من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة ( )31من هذا القانون.
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أعطي القانون لممحكمة المختصة حل الجمعية في  6حاالت

99

سابعاً :المنظمات األجنبية
 قيد القانون عمل المنظمات األجنبية بأن اشترط أن يكون نشاطيا متفقا مع أولوليات
المجتمع المصري واحتياجاتو وفقا لخطط التنمية وأال تعمل أو تمول نشاطاً يدخل في
نطاق عمل األحزاب أو النقابات المينية أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو ديني أو
يضر باألمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو يحض عمى التمييز أو
31

الكراىية أو إثارة الفتن.

6قٌامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعدٌله أٌا كانت صٌغته مع منظمة أجنبٌة دون الحصول على موافقة الوزٌر المختص. 7عدم القٌام بأعمال فعلٌة أو برامج جدٌة لمدة عام واحد من تارٌخ التأسٌس أو من تارٌخ آخر عمل قامت به ،وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة معاٌٌر الجدٌة.8معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص علٌها بالبنود ( )5 ،6 ،3 ،8من المادة ( )65من هذا القانون.وعلى الجهة اإلدارٌة تعٌٌن مجلس إدارة مؤقت التخاذ إجراءات الدعوة لجمعٌة عمومٌة النتخاب مجلس إدارة جدٌد.
 83المادة 62

تقضً المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة اإلدارٌة أو كل ذي صفة بحل الجمعٌة وتعٌٌن مصف ألموالها ،وذلك فً أي من األحوال اآلتٌة:
1عدم توفٌق األوضاع بالمخالفة ألحكام قانون اإلصدار وهذا القانون. 2إذا ثبت لها أن حقٌقة أغراض الجمعٌة استهداف أو ممارسة نشاط من األنشطةالمحظورة بالمادتٌن ( )15 ،16من هذا القانون.
3تمادى الجمعٌة فً ارتكاب أي من المخالفات المشار إلٌها فً المادتٌن ( )61 ،65من هذا القانون وامتناعها عن تصوٌب المالحظات. 4تلقً تموٌل أجنبً دون الحصول على التصرٌح الالزم والشروع فً إنفاقه بالمخالفة ألحكام هذا القانون.5مخالفة أحكام تلقً األموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورٌة.6قٌام ال جمعٌة باالنضمام أو االشتراك أو االنتساب إلى جمعٌة أو هٌئة أو منظمة أجنبٌة أو جماعة بالمخالفة ألحكام هذا القانون.وفً جمٌع األحوال ،ال ٌجوز لمن ٌثبت من الحكم القضائً مسئولٌته الشخصٌة عن وقوع المخالفات التً أدت إلى حل مجلس اإلدارة وفقا لحكم المادة ( )61من هذا
القانون ،أو حل الجمعٌة من أعضاء مجلس إدارة الجمعٌة المعزولٌن أو التً قضى بحلها ،ترشٌح نفسه لعضوٌة مجلس إدارة جمعٌة أو اتحاد أو تعٌٌنه عضوا بمجلس
أمناء مؤسسة أهلٌة لمدة أربع سنوات من تارٌخ صدور الحكم البات بحل مجلس اإلدارة أو حل الجمعٌة.
 31المادة  42تنص على  ":فً جمٌع األحوالٌ ،جب أن ٌكون نشاط المنظمة األجنبٌة غٌر الحكومٌة المصرح لها به متفقا مع أولوٌات المجتمع المصري واحتٌاجاته
وفقا لخطط التنمٌة .وأال تعمل أو تمول نشاطا ٌدخل فً نطاق عمل األحزاب ،أو النقابات المهنٌة ،أو العمالٌة أو ذات طابع سٌاسً أو دٌنً ،أو ٌضر باألمن القومً
للبالد ،أو النظام العام ،أو اآلداب العامة ،أو الصحة العامة ،أو ٌحض على التمٌٌز أو الكراهٌة أو إثارة الفتن.
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 أخضع القانون المنظمات األجنبية الغير حكومية المصرح ليا بالعمل إلشراف الجية
اإلدارية

39

 أخضع القانون جميع عالقات العمل بالمنظمات األجنبية لقانون العمل المصري وحظر
عمييا االستعانة باألجانب سواء عاممين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين أو خبراء إال بعد
الحصول عمى ترخيص بذلك من الوزير المختص ،ويسري ىذا الحظر عمى كافة
39

مؤسسات المجتمع المدني

ثام ًنا :العقوبات
 أكتفي القانون بعقوبة الغرامة تتراوح ما بين  51ألف كحد أدني ومميون جنية كحد أقصي
في حاالت مخالفة لألحكامو

33

 31تنص المادة  11على ٌ :حظر على المنظمة األجنبٌة غٌر الحكومٌة المصرح لها إرسال أو نقل أو تحوٌل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هٌئة أو
مؤسسة أو جهة فً الخارج إال بعد موافقة الوزٌر المختص دون غٌره ،كما ٌحظر علٌها تلقً أي أموال من أي شخص طبٌعً أو اعتباري بخالف مصادر تموٌلها
المنصوص علٌها بالتصرٌح الصادر لها إال بعد موافقة الوزٌر المختص دون غٌره.
 38تنص المادة  18من القانون على  ":تخضع جمٌع عالقات العمل للعاملٌن بالمنظمة األجنبٌة غٌر الحكومٌة لقانون العمل المصري ،وتختص المحاكم المصرٌة دون
غٌرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العالقات .وٌقع باطال كل اتفاق ٌخالف ذلك.
وفً جمٌع األحوال ،ال ٌجوز لمؤسسات المجتمع األهلً االستعانة باألجانب سواء فً صورة خبراء أو عاملٌن دائمٌن أو مؤقتٌن أو متطوعٌن إال بعد الحصول على
ترخٌص بذلك من الوزٌر المختص وفق اإلجراءات والمستندات التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.
 33المادة ٌ 36عاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنٌه ،وال تزٌد على ملٌون جنٌه كل من:
 1تلقً أو أرسل بصفته رئٌسا أو عضوا أو عامال فً جمعٌة أو مؤسسة أهلٌة أو أي كٌان ٌمارس العمل األهلً ولو بالمخالفة ألحكام هذا القانون سواء كانت هذهالصفة صحٌحة أو مدعومة ،أمواال من جهة أجنبٌة أو محلٌة أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة ألحكام هذا القانون .وتقضً المحكمة بإلزام المحكوم علٌه برد ما تلقاه أو
أرسله أو جمعه من أموال ،بحسب األحوال ،وتئول هذه األموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة.
2مارس نشاطا بالمخالفة ألحكام البند ( )3من المادة ( )65من هذا القانون.3خالف أحكام البندٌن (ج ،د) من المادة ( )15من هذا القانون.4باشر نشاطا من أنشطة الجمعٌة أو المؤسسة األهلٌة رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها. 5استمر فً ممارسة العمل األهلً دون اتخاذ شكل من األشكال القانونٌة الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفٌق أوضاعه وفوات المهلة المحددة فً اإلخطار.المادة ٌ 35عاقب بغرامة ال تقل عن خمسٌن ألف جنٌه ،وال تزٌد على خمسمائة ألف جنٌه:
 1كل شخص طبٌعً أو اعتباري بخالف الجهة اإلدارٌة المختصة منح تراخٌص ألي كٌان لمزاولة أي نشاط مما ٌدخل فً أغراض مؤسسات المجتمع األهلً.2كل من امتنع عمدا عن تمكٌن الجهة اإلدارٌة من متابعة وفحص أعمال الجمعٌة. 3-كل من نقل المقر إلى مكان بخالف المخطر به ،ولم ٌقم بإخطار الجهة اإلدارٌة خالل ثالثة أشهر من تارٌخ النقل ،وفً حالة تكرار المخالفة ٌجوز للجهة اإلدارٌة
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 أعتبر القانون أن المسئول عن اإلدارة الفعمية لمشخص االعتباري يعاقب بذات العقوبات
عن األفع ال التي ترتكب متي ثبت عممو بيا وكأن إخاللو بواجبات اإلدارة قد سيل وقوع
الجريمة.

34

بعد االستعراض السريع لعدد من النقاط الرئيسية والتي أحال فييا القانون في أغمب تمك النقاط
لالئحة التنفيذية لمقانون لبيان كيفية تطبيق ىذه النصوص والقواعد يتبين أن ىناك بعض القواعد
والنصوص الغامضة والتي تحتاج لتفسير – حسن النية – كما أن بعض تمك النصوص
متعارضة مع بعضيا البعض ويستمزم أن تتدارك الالئحة التنفيذية ىذا التعارض.
األمر الذي يفرض طرح ىذه النقاط وغيرىا في حوار مجتمعي حقيقي يشارك فييا ممثمين عن
مختمف المنظمات العاممة بالمجتمع األىمي في مصر لموصول إلى الئحة تنفيذية تشكل معادلة
جديدة لممجتمع األىمي بكل روافدة.

طلب حل الجمعٌة بدعوى أمام المحكمة المختصة.
4خالف أحكام البنود أرقام (أ ،ب ،هـ ،و ،ز ،ح ،ط ،ى ،ك) من المادة ( )15من هذا القانون. 5أنفق أموال مؤسسات المجتمع األهلً فً غٌر النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانٌن واللوائح.6كل من تصرف فً مال من أموال الجمعٌة أو المؤسسة األهلٌة التً حكم أو صدر قرار بحلها وتصفٌتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابً من المصفى.7كل مصف قام بتوزٌع أموال الجمعٌة أو المؤسسة األهلٌة أو االتحاد بالمخالفة ألحكام هذا القانون. 36المادة  31تقضً المحكمة فً أحوال الحكم باإلدانة فضال عن العقوبات المنصوص علٌها فً المادتٌن ( )35 ،36بالعقوبات اآلتٌة:
نشر الحكم بوسائل النشر التقلٌدٌة واإللكترونٌة على نفقة المحكوم علٌه.
مصادرة األموال المضبوطة فً الجرائم المنصوص علٌها فً المادتٌن ()35 ،36
وأٌلولتها إلى الصندوق ،أو بغرامة إضافٌة تعادل قٌمتها فً حالة تعذر ضبطها أو فً حالة التصرف فٌها إلى الغٌر حسن النٌة.
وفً جمٌع األحوالٌ ،جوز للمحكمة أن تقضً بغلق المقار وحظر تلقً التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة ال تجاوز سنة.
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