حمضر ندوة جلنة التشريعات اإلقتصادية
مع الدكتور  /زياد بهاء الدين

األربعاء املوافق  6مارس 2019

عقدت جلنة التشريعات اإلقتصادية باجلمعية إجتماعاً يف متام الساعة الثانية ظهراً يوم األربعاء املوافق  6مارس 2019
،حبضور املهندس  /علي عيسى – رئيس اجلمعية وبرئاسة املستشار  /حممود فهمي – رئيس جلنة التشريعات اإلقتصادية
باجلمعية ،وذلك مع الدكتور  /زياد بهاء الدين – احملامي مبكتب بهاء الدين للمحاماه ونائب رئيس جملس الوزراء
(األسبق) ،وحضور عدد من ممثلي منظمات األعمال املصرية والسادة أعضاء اجلمعية ،ورجال الصحافة واإلعالم مبقر
اجلمعية باجليزة ،وذلك بهدف إستعراض ومناقشة:

" مشروع قانون اجلمعيات األهلية اجلديد "
وقد بدأ اللقاء بكلمة املهندس  /علي عيسى – رئيس اجلمعية  ،مرحباً بالدكتور  /زياد بهاء الدين ،وقد أكد سيادته
على أهمية هذا اللقاء ملناقشة أخر املستجدات اخلاصة مبشروع قانون اجلمعيات األهلية اجلديد ،ومعرفة ما إذا كان
مازال هناك دور جمتمعي للمنظمات األعمال جتاه مشروع القانون املشار إليه.
ثم أشار سيادته إىل أن العقبات املقيدة للحريات يف العمل اخلريي غري مقبولة ،ملا ستؤدي إليه من عزوف رجال
األعمال عن العمل اجملتمعي واخلريي جتنباً للمساءلة القانونية ،وهو ما يؤكد على ضرورة قيام اجلمعية بالتعاون مع
منظمات األعمال بإعداد مذكرة تفصيلية وإرساهلا إىل وزارة التضامن اإلجتماعي للمطالبة مبشروع جديد لقانون
اجلمعيات األهلية حيت يتسين ملنظمات األعمال واجلمعيات األهلية املشاركة يف إعداده خاصة وأن اغلب مطالب
اجلمعيات مل يتم مراعاتها فى مشروع احلكومة ومل يتم النظر إليها يف التعديالت اليت طرأت على القانون احلالي.
ثم قام املستشار  /حممود فهمي – رئيس جلنة التشريعات اإلقتصادية باجلمعية بالرتحيب بالدكتور  /زياد بهاء
الدين ،وقد أشار سيادته إىل أن املادة " "70من مشروع قانون اجلمعيات املقدم من احلكومة أنشأ جهة رقابية تسمي
بـ"اجلهاز القومي لتنظيم عمل املنظمات األجنبية " لإلشراف والرقابة على املنظمات األجنبية اليت متارس عملها يف
مصر إال أن اختصاصات اجلهاز املشار إليه تشمل " "25مادة مما اعطي له سلطة واسعة على اجلمعيات األهلية بشكل
عام أجنبية ومصرية.
وقد أكد سيادته على أن مشروع قانون احلكومة يف وضعه احلالي ينهي عمل كافة الكيانات اخلريية املنبثقة من
اجلمعيات ومؤسسات اجملتمع املدني مثل أندية الروتاري ومؤسسة البنك التجاري الدولي اخلريية ،جبانب أنه
اعطى سلطة لوزارة التضامن فى منح الشهادات العلمية واملهنية بديالً عن املؤسسات املعنية بذلك ،وذلك فضالً عن
االحكام املقيدة حلرية اجلمعيات يف العمل وتلقي التمويل األجنيب والرقابة التدخلية يف عمل اجلمعيات وغري ذلك
من أمور تشل عمل اجلمعيات ،وهو األمر الذي يستدعي إجراء تعديالت جوهرية مبشروع القانون وإستبدال بنود
عديدة فيه ،مؤكداً على ضرورة وضع مشروع جديد لقانون اجلمعيات األهلية بديالً عن املشروع املقدم من احلكومة
،وال مانع من الرقابة احلكومية لعمل اجلمعيات سواء كانت مصرية أو أجنبية وإمنا بالقدر الذي ال يعطل أو يعوق عملها.

وقام الدكتور  /زياد بهاء الدين ،بتوجيه الشكر للجمعية لدعوته هلذا اللقاء اهلام ملناقشة ما مير به مشروع قانون
اجلمعيات األهلية اجلديد من مستجدات ،وقد أشاد سيادته بقرار السيد رئيس اجلمهورية خالل مؤمتر شرم الشيخ
األخري بإعادة مشروع قانون اجلمعيات األهلية املقدم من احلكومة إلي جملس النواب املصري مرة أخرى لتعديله
وإعادة صياغته ،حيث أكد سيادته على أنه قرار صائب ويعكس حرص الدولة على فتح باب احلوار اجملتمعي وبناء
وإحداث أكرب قدر من التوافق على بنود مشروع القانون املشار إليه لتشجيع النشاط األهلي ال تقييده ،مما يؤكد على
إميان القيادات العليا بأهمية دور اجلمعيات األهلية فى مساندة خطط الدولة للنمو اإلقتصادي والتنمية اجملتمعية.
وقد أشار سيادته إىل أن بنود مشروع قانون احلكومة للجمعيات األهلية أثارت جدالً واسع ًا بني خمتلف املنظمات
األهلية وخاصة مجيعات رجال األعمال ،حيث أن من أهم املواد اليت أثارت اجلدل هى املواد اليت نصت على
العقوبات السالبة للحريات وصعوبة احلصول على التمويل والرقابة اخلانقة على االدارة وإلزام اجلميعات أن تتخذ هلا
مقراً مستقالً.
ثم أكد سيادته على أن هناك إمجاع ًا تامًا وتوافق كبري بني اجلمعيات األهلية لرفض مشروع احلكومة نظراً ألنه مل
يراعي املقرتحات اليت خرج بها احلوار اجملتمعي ،حيث أغفل ثالثة حمددات رئيسية لعمل اجلمعيات األهلية وذلك
على النحو التالي :
ً
 أوال  :أن النشاط األهلي يبنى على أساس التربع
ً
 ثانيا :ال جيوز أن تكون الرقابة من الدولة إنتقامية ،وهذا ال ينفي حق الدولة يف الرقابة ولكن جيب حسن


إختيار أسلوب الرقابة وآلياتها وفقا لالسس والنظم املتبعة يف مجيع دول العامل
ً
ثالثا :مسألة التمويل للجمعيات األهلية وأن املوافقة عليه تكون من قبل اجلهاز املركزي للمحاسبات وما
نص عليه بأن املوافقة على التمويل تكون باإلخطار.

وقد أشار سيادته إىل أن حصول اجلمعيات االهلية على التمويل ليست اإلشكالية الكربى فى مشروع قانون احلكومة
وإمنا التمويل االجنيب حيث ميكن وضع ضوابط للتمويل احمللي من خالل وضع حد اقصي للتربع النقدي بأال يزيد
على  10االف جنيه أما التمويل األجنيب فيجب أن يكون حتت رقابة الدولة مبدة زمنية معينة،مشرياً إىل أن النص يف
مشروع قانون احلكومة بتقديم طلب للحصول على التمويل األجبين وفى حالة عدم املوافقة خالل شهر يعترب رفض ًا
،يعد أمر ًا غري عملي وغري مقبول ،وقد أشار سيادته إىل تأسيس اجلمعيات الذي جيب أن يكون باألخطار ،مؤكداً أن
تقديم طلب التأسيس يف مشروع قانون احلكومة ووفق ما تراه الالئحة التنفيذية أو وزارة التضامن أن تطبقه ،يعد أمر
غري قانوني ،وذلك إضافة إىل الرقابة اإلدارية الشديدة واخلانقة اليت ال تتناسب مع طبيعة عمل اجلمعيات األهلية.

ثم أشار سيادته إىل قيامه بوضع جمموعة من القواعد واألسس اخلاصة بقانون جديد للجمعيات األهلية ،واليت تعرب
عن ما يفرتض القيام به جتاه هذا القانون من وجهه نظره،مؤكداً على أن مشروع القانون جيب أن تكون بنوده بسيطة
وسهلة الفهم والتطبيق ،ثم أشار سيادته إىل ضرورة أن يتضمن مشروع القانون  10حماور رئيسية وذلك على النحو
التالي:
 .1العودة لنظام التأسيس باإلخطار املنصوص عليه فى الدستور املصري
 .2توسيع نطاق عمل املنظمات األهلية حبيث يشمل كل نشاط ال يهدف للربح ما عدا ما استثين بنص فى
القانون مثل النشاط السياسي و االنتخابي والنقابي وممارسة العنف والنشاط املسلح والتحريض وغريه.
 .3أن يتضمن املشروع اجلديد نص جواز قيام املنظمات األهلية بتملك األصول واملساهمة يف األنشطة
التجارية من أجل تنمية مواردها وحتقيق االستدامة املالية طاملا ال تقوم بتوزيع األربا
 .4أن يتضمن املشروع حكماً بتنظيم إنشاء الكيانات األهلية ذات األغراض اإلجتماعية احملددة مثل احلمالت
االهلية واملبادرات
 .5إستحداث األحكام اليت حتقق سهولة يف إدارة املنظمات من الناحية اإلدارية والتخلي عن البريوقراطية
اليت تكبل النشاط األهلي.
 .6ضرورة إتاحة اجملال للمنظمات األهلية يف احلصول على التمويل من األفراد واجلهات املصرية دون قيود
أما فيما يتعلق بالتمويل األجنيب فيلزم أن يكون مبوافقة جهة اإلدارة واذا مل يرد قرار باملوافقة خالل شهر
يعترب ذلك مبثابة قبول للتمويل
 .7أن ختضع املنظمات االهلية لرقابة مالية ومعايري مراجعة وحماسبة وإفصا حديثة وصارمة تتفق مع الشفافية
والنزاهة.
 .8اتاحة الفرصة للجمعيات االهلية لالندماج ولقيامها بإدارة أصول املنظمات األهلية مبا حيقق الكفاءة
واالستفادة من اخلربات املرتاكمة فى القطاع األهلي املصري
 .9تنظيم إجراءات التصريح لفروع املنظمات األجنبية وأحكام تأسيس االحتادات النوعية واالقليمية على أن
يكون اإلنضمام إليها اختيارياً وتنظيم صندوق دعم النشاط األهلي.
 .10أن ينص القانون على تدابري تتخذها جهة االدارة حيال املنظمات املخالفة ألحكام القانون ومبا يتناسب
مع حجم وأهمية تلك املخالفات ،وعلي عقوبات مالية على مرتكيب املخالفات املنصوص عليها فى القانون
دون أن يتضمن ذلك عقوبات سالبة للحرية ،وذلك نظراً لوجود قوانني أخرى متخصصة مثل  :قانون مكافحة
اإلرهاب ،قانون العقوبات  ...،إخل ،واليت تتضمن العقوبات املناسبة لكل خمالفة أو جرمية ترتكب.
ويف نهاية كلمته أكد الدكتور  /زياد بهاء الدين على ضرورة قيام منظمات األعمال بالتوجه إىل احلكومة مبقرت
إلعدا د مشروع قانون جديد للجمعيات األهلية بديالً عن املشروع الذى طرحته احلكومة والذي أثارت بعض بنوده
جدالً واسع ًا داخل منظمات األعمال واجملتمع املدني.

وقد مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت إستعراض النقاط اهلامة التالية:
 مت التأكيد على أن اهلدف االساسي جلمعية رجال األعمال واجلمعيات املماثلة هلا العاملة يف اجملال اإلقتصادي فقط
هو الرتويج لالستثمار االجنيب يف مصر وهو ما يتطلب ابرام اتفاقيات تعاون وبروتوكوالت ثنائية لتبادل الزيارات ،يف
حني أن مشروع القانون املقدم من احلكومة يلزم إخطار اجلهة الرقابة للموافقة على الربوتوكول يف مدة زمنية معينة
وهو أمر غري قابل للتطبيق عملياً وحيد من نشاط ودور اجلمعيات األهلية.
 مت التأكيد على أن املواد السالبة للحريات ضمن مشروع قانون اجلمعيات األهلية اجلديد ،تعترب غري مقبولة نهائياً من قبل
منظمات األعمال العاملة بكافة األنشطة املختلفة ،فمن غري املقبول فرض عقوبات السجن لعاملني مبنظمات أعمال
تهدف يف األساس للعمل التطوعي واجملتمعي ،كما أن هذا األمر من شأنه العزوف عن املشاركة اجملتمعية.
 متت اإلشارة إىل إلزام مشروع قانون اجلمعيات األهلية اجلديد للجمعيات ومنظمات األعمال بالدفاتر اليدوية مع عدم
األخذ بالربامج اإللكرتونية يف اإلعتبار ،وهو أمر يشجع على البريوقراطية ويعطل العمل االداري.
 متت اإلشارة إىل صعوبة حصول منظمات األعمال املشاركة يف احلوار اجملتمعي مع وزارة التضامن اإلجتماعي ،على
نسخة من التعديالت على مواد مشروع القانون واليت مت عرضها من قبل الوزارة.
 مت التأكيد على ضرورة وضع نشاط اجلمعيات األهلية املختلفة يف اإلعتبار عند القيام باملراقبة واملتابعة من قبل اجلهاز
املركزي للمحاسبات ،حيث أن لكل مجعية أهلية أو منظمة أعمال نشاط ختتلف طبيعته عن أنشطة اجلمعيات األخرى
،مثل اجلمعيات اليت يتعلق نشاطها بقطاع الزراعة حيث تقوم بتنفيذ برامج تنموية حاصلة على موافقة وزارة الزراعة
وإستصال األراضي يف هذا اجملال ،حيث يصعب وجود رقابة شديدة عليها نظراً لطبيعته التنموية.
 متت اإلشارة إىل اجلمعيات ومنظمات األعمال العاملة بقطاع السياحة واليت ينحصر نشاطها فقط يف دراسة القوانني
املؤثرة على القطاع ،وهو ما يبعد هذه اجلمعيات عن التخوف من التمويالت األجنبية وغريها من القيود الواردة مبشروع
القانون اجلديد واليت تعيق طبيعة العمل اجملتمعي هلذه املنظمات.
 مت التأكيد على أن إخضاع كافة منظمات األعمال املصرية للرقابة من قبل اجلهاز املركزي للمحاسبات ،سيحمله بعبء
كبري ولن ميكنه ذلك من القيام بدوره على أكمل وجه.
 مت التأكيد على ضرورة عمل قانون جديد متوازن بدالً من إدخال التع ديالت على القانون احلالي واليت تتعدى نسبتها %70
من مواده.

 مت التأكيد على أن ضرورة توضيح مسألة الربح للجمعيات يف مشروع القانون اجلديد ،حيث أن اهلدف األساسي ليس
حتقيق ربح لالعضاء ولكن من حق كل مجعية أو منظمة أعمال اإلستثمار يف الدخل املوجود لديها من إشرتاكات
األعضاء والرعايات لإلجتماعات حتى تستطيع اإلستمرار لتحقيق أهدافها اجملتمعية.
 مت التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة للجمعيات األهلية املتخصصة مثل :مجعية احملاسبني واملراجعني ومجعية تنمية
الصادرات البستانية  ..، HEIAإخل ملنح الشهادات املتخصصة كلٍ يف جماله .
ثم إنتهى اللقاء حيث قام كلٍ من  :املهندس  /علي عيسى – رئيس اجلمعية واملستشار  /حممود فهمي – رئيس جلنة التشريعات اإلقتصادية
باجلمعية ،بتوجيه الشكر للدكتور  /زياد بهاء الدين وشكر مجيع السادة احلضور على املشاركة الفعالة يف اللقاء ،والذي إنتهى حيث كانت
الساعة الرابعة عصراً.

