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 ول علدددى الخدمدددةــدددـيدددة اةليدددة و  مسدددتوفيا كافدددة متطلبدددات الح تدددرخيص لجمدددع مدددال لجمع ) بشدددطن طلدددب
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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 

 
ح ول على الخدمات ال تيسيرفىشطن  1998لسنة  4248 رقم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء   

 ترخيص لجمع مال لجمعية اةلية .الجماةيرية ومنها خدمة طلب 

 1/9/2006ــخ بهــذا النموذج ال ادربتاري للواردمة وفقا تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديــم الخد   

من  وبالمحافظات التضامن االجتماعىالجهاز المركزى للتنظيم واالدارة ومديريات كثمرة للتعاون بين  )

المحددة إلنجازةا ،  الزمنية المطلوبة للح ول على الخدمة والتوقيتات والمبالغ تحديد للمستندات واألوراق

وذلك على   -وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -ن عن رأيها فى الطلب المقدم للح ول عليها أو اإلعال

 -:النحو التالى 

 : أوال : المستندات واألوراق المطلوبة
 ورة من محضر مجلس ادارة الجمعية بطلب الموافقة على منح الترخيص لجمع المال موضحا به  -

 لمقررة النتهاء الترخيص .نوع الترخيص والمبلغ المطلوب والمدة ا

 الحساب الختامى للجمعية والميزانية العمومية عن اخر سنة مالية . -

 تعهد من اعضاء مجلس االدارة بتحمل قيمة ما يفقد من دفاتر . -

 اقرار من مجلس ادارة الجمعية بعدم وجود مبالغ طرف الغير تخص تراخيص سابقة . -

 السلوب جمع المال .  تقديم المستندات والبيانات المطلوبة طبقا -

 

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
 تؤدى الخدمة بدون رسوم  

 

 ثالثا: التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
يتم البت فى طلب جمع المال خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا   " طبقا للمادة         

بشطن قواعد منح تراخيــــــــص  2003لسنة  17مينات والشئون االجتماعية رقم الثانية من قرار وزيرة التط

 جمع المال " .

على ان تلتزم الجمعية عند انتهاء مدة الترخيص بجمع المال تقديم االيصاالت او الطوابع المتبقية للجهة " 

 اإلدارية المختصة العدامها ".

 
 

أو مبالغ إضافية تحت أى  لتوقيت المحدد أو طلب مستنداتحالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى ا فى 

 مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :

 المحافظة  ت :

 02/ 2902728ةيئة الرقابة اإلدارية : المركز الرئيسى بالقاةرة ت : 

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة ت :


