قرار وزاري
رقم ()0202/35

بإصدار الئحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور
استناداً إلى قانون الجمعيات األهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (،)0222/41
وإلى المرسوم السلطاني رقم  0222/02بتحديد اختصاصات وزارة التنمية االجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر
مادة ( :)1يعمل في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور بالالئحة المرفقة.
مادة ( :)2يلغى

كل ما يخالف الالئحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

مادة ( :)3ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
د .شريفة بنت خلفان اليحيائية
وزيرة التنمية االجتماعية

صدر في  02 :جمادى األولى 0350هـ
الموافق  00 :مـــــــــــــــــــايو 0202م

* نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العدد رقم (1222/)921م
الئحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور
الفصل األول
مادة (:)1

تعاريف
في تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قررين لرل منهرا مرا لرم يقرت
النص معنى آخر:
الـــــــــــــــــــوزارة:

وزارة التنمية االجتماعية.

الــــــــــــــــــــوزير :وزير التنمية االجتماعية.
الوكيـــــــــــــــل:

وكيل وزارة التنمية االجتماعية.

سريا

القانــــــــــــــــــون :قانون الجمعيات األهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم .1222/21
الجهــــة المختصة:

دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

الجهة الجـامعة:

الجمعيات األهلية المقيدة وفقا ً ألحكام القانون.

جمع المــــــــال:

لل عمل يسرتهد الجمهرور للتبررا بالمرال عرن طريرق
الحفررالت ،األسرروا الخيريررة ،ا،يصرراالت ،الكوبونررات،
الصررناديق ،المباريررات الريا ررية ،السررباقات الريا ررية،
الحسرررابات البنكيرررة والرسرررائل النصرررية عبرررر الهواتررر
النقالة.
الفصل الثاني

شروط وإجراءات جمع المال من الجمهور الخاصة بالجمعيات األهلية
مادة (:)2

ال يجوز ألية جهة إقامة أو تنظيم أي عمل يكون الهدف منه جمع المال من الجمهور لصالح األغراض الخيرية إال بعد الحصول على ترخيص بذلك
من الجهة المختصة.

مادة (:)3

ال يجوز الترخيص بجمع المال من الجمهور لصالح األغراض الخيرية إال وفق الشروط التالية:
أ  -أن تكون الجهة طالبة الجمع مقيدة بسجالت الوزارة.
ب  -أن يقدم الطلب إلى الجهة المختصة قبل الموعد المحدد للجمع بشرهرين علرى األقرل ،ويجرب
البررف فرري الطلررب سررواء بررالقبول أو الرررف خررالل مرردة أقصرراها ياليررة أسررابيع مررن ترراري
وروده .
ج  -أن يرفق بالطلب المستندات الدالة على صفة مقدمه .

مادة (: )4

ال يجوز منح الترخيص بجمع المال بغرض نفع أفراد معينين أو طائفة معينة.

مادة (:)5

المادة (:)5

يقدم طلب الحصول على ترخيص بجمع المال إلى الجهة المختصة وفقا ً للنموذج المعد لهذا الغرض مبينا فيه الغرض من جمع

المال ،وسيلة الجمع ،تاريخ بداية ونهاية الجمع ،ومكانه ،وحصيلة الجمع السابق ـ إن وجدت ـ ونتيجة التصفية وطريقة التصرف في الحصيلة ،وذلك
قبل التاريخ المحدد لبدء الجمع بشهرين على األقل.
ويرفق بالطلب إقرار خطي من مقدمه بعدم البدء في الجمع قبل الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط.

مادة (:)6

مادة (:)7

يقتصر منح الترخيص للجهة الجامعة على المناطق التي تزاول فيها نشاطها الفعلي أو من خالل فروعها فقط ،ويجوز االستثناء من هذا الشرط

بموافقة الوزير.
تخطر الجهة الجامعة بالقرار الصادر بالترخيص أو رفضه ،ولها التظلم للوزير من قرار الرفض خالل ستين يوما من تاريخ اإلخطار ،ويجب البت
في التظلم خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ،ويعتبر مضي الثالثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضه.

مادة (:)8

يجوز تعديل شروط الترخيص من حيث الموعد أو المكان أو طرق الجمع وذلك بموافقة الجهة المختصة.

مادة (:)9

ال يرخص

مادة (:)11

يجوز للجهة المختصة تمديد الترخيص لجمع المال بناء على طلب الجهة الجامعة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أال تتجاوز فترة التمديد ثالثة
أشهر.

مادة (:)11

ال يجوز الترخيص بجمع المال

مادة (:)12

ال يجوز استغالل األموال التي تجمع إال للغرض الذي جمعت من أجله.

مادة (:)13

يحظر على الجهة الجامعة أن تتفق مع أي شخص طبيعي أو اعتباري على عمولة أو نسبة من إيرادات طرق جمع المال نظير القيام بأعمال الجمع أو
الوساطة.

مادة (:)14

يجب على

للجهة الجامعة بجمع المال أكثر من مرتين في السنة.

للجهة الجامعة إال في حدود األغراض الواردة في النظام األساسي للجهة الجامعة.

الجهة الجامعة موافاة الوزارة بتقرير شامل بحصيلة الجمع وإيراداته ومصروفاته والمستندات الدالة على صحته وذلك خالل

أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الجمع.

مادة (:)15

للوزارة ا،شرا

على عملية جمع المال ومتابعة مراحل تنفيذها ،وذلك بالتنسيق مع الجهة الجامعة.
وتشكل لجنة لإلشرا على آلية الجمع بكافة الطر المنصوص عليهرا بالفصرل اللالرن مرن هرذه
الالئحررة مررن الجهررة الجامعررة ومملررل عررن الجهررة المختصررة وذلررك بقرررار مررن الوليررل يحرردد لافررة
اختصاصاتها.
الفصل الثالث

مادة (:)17
مادة (:) 19

ترخيص جمع المال من الجمهور لألشخاص الطبيعيين والمعنويين
مع عدم ا،خالل بأحكام هذه الالئحة يجروز مرنح األشرخاص الطبيعيرين والمعنرويين العامرة أو الخاصرة تررخيص
بجمع المال من الجمهور ألغراض خيرية وفقرا ً للشرروط واألو راا المنصروص عليهرا فري هرذا
الفصل.
تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب والبت فيه خالل شهر من تاريخ تقديمه ،وتخطر صاحب الشأأن بالموافقأة
المبدئية أو رفضه ،ولأذوي الشأأن الأتظلم إلأى الجهأة المختصأة مأن قأرار الأرفض خأالل سأتين
يوما من تاريخ اإلخطأار ،وعلأى الجهأة المأتظلم إليهأا البأت فأي الأتظلم خأالل ثالثأين يومأا مأن

تاريخ تقديمه ،ويعتبر مضي الثالثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه بمثابة رفضه.
وفي حالة الموافقة المبدئية يتم توجيأه مقأدم الطلأب إلأى اسأتيفاء اإلجأراءات والمسأتندات المطلوبأة الستصأدار
الترخيص النهائي.

مادة (:)21

يجب أن يكون لألشخاص المنصوص عليهم في المادة ( )21من هذه الالئحة حساب بنكي في أحد المصارف المحلية
يخصص لغرض جمع المال من الجمهور.

مادة (: )21

ال يجأوز لألشأخاص المنصأأوص علأيهم فأأي المأادة ( )21مأأن هأذه الالئحأة مباشأأرة عمليأة جمأأع المأال إال بعأأد
الحصول على الموافقة النهائية من قبل الوزارة.
الفصل الرابع

مادة (:)22

طرق جمع المال
يتبع عند الترخيص لجمع المال عن طريق الصناديق في األماكن العامة ما يأتي:
أ-

أال يزيد أجل الجمع على يالية أشهر.

ب  -تحدد الوزارة عدد الصناديق طبقا لنشاط الجمعية والغرض الذي يجمع المال من أجله.
ج  -تقوم الجهة الجامعة بتصميم الصناديق طبقا للمواصفات التي تقرها الوزارة ويوضح علأى
كأأل صأأندوق رقأأم التأأرخيص ومدتأأه واسأأم الجهأأة الجامعأأة ،ورقأأم القيأأد إن كانأأت الجهأأة
جمعية.
د  -تشكل لجنة لإلشرا على آلية الجمع مرن الجهرة الجامعرة ومملرل الجهرة المختصرة ،علرى أن
يعتمد التشكيل مرن الوليرل ،وال يجروز البردء فري عررض الصرناديق إال بعرد اعتمراد تشركيل
اللجنة.
هـ  -تسلم الصناديق للجهة الجامعة مغلقة بعد ختمها بخاتم الوزارة بموجب محضر استالم يوقرع
عليه مندوب الجهة الجامعة ومملل الجهة المختصة .
و  -تتحمل الجهة الجامعة والجهرة التري يعررض فيهرا الصرندو مسراولية المحافظرة عليره مرن
التل  ،والعبن ،والسرقة ،أو غيرها من األ رار طوال فترة الجمع ولحين فتحه.
ز  -يتم فتح الصناديق بمعرفة لجنة ا،شرا
اللجنة المشرفة على عملية الجمع.

مادة (:)23

المشرار إليهرا ،ويعرد محضرر يوقرع عليره أعضراء

ح  -ترفرع الجهرة الجامعررة إلرى الرروزارة خرالل مرردة خمسرة عشرر يومررا مرن ترراري فرتح الصررندو
تقريرا شامال يو ح به إجمالي المبالغ التي جمعف وطريقة التصر فيها.
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق الحفالت ما يأتي:

أ-

تعد الجهة الجامعة تذالر دخول الحفل بفئاتهرا موزعرة علرى دفراتر حسرب عرددها وبحسرب
البيانات المقدمة إلرى الروزارة ،بشررط أن ال يزيرد عرددها علرى سرعة المكران المزمرع إقامرة
الحفل فيه.

ب  -تختم التذالر بخراتم لرل مرن الجهرة الجامعره والروزارة والبلديرة إذا لران الحفرل عامرا وتبراا
التذالر في األمالن العامة ،وتختم بخراتم لرل مرن الجهرة الجامعرة والروزارة إذا لران الحفرل

يقتصررر علررى المرردعوين ،وتسررلم للجهررة الجامعررة بموجررب محضررر يوقررع مررن قبررل منرردوبيها
ومملل الوزارة.
ج  -يو ح على التذلرة اسم الجهة الجامعة ،فإذا لانف جمعية يبين رقرم قيردها ورقرم التررخيص
وتاري ومكان الحفل.
د  -يجب أن ال يزيد عدد تذالر الدعوات المجانية على  %5من سعة المكان المقام فيه الحفل.
هـ  -إذا لانف الحفلة مشمولة برعاية ما فعلى الجهة الجامعة أن تقدم إلى الوزارة مرا يفيرد قبرول
الراعي ذلك.

مادة (:)24

و  -ترفررع الجهررة الجامعررة إلررى الرروزارة خررالل مرردة خمسررة عشررر يومررا مررن ترراري إقامررة الحفررل
تقريرا شامال يو ح به إجمالي المبالغ التي جمعف وطريقة التصر فيها.
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق األسوا الخيرية ما يأتي:
أ-

تعررد الجهررة الجامعررة لشررو بالمعرو ررات وأسررعارها لمررا تعررد دفرراتر إيصرراالت خاصررة
بالسو من أصل وصورتين بأرقام مسلسلة ويو ح على لل إيصال اسم الجهة الجامعة،
فإذا لانف جمعية يبين رقم قيدها ،ورقم الترخيص ومدته.

ب  -يعد بيان باألشياء المعرو ة في السو والسعر المحدد لبيعها.
ج  -تختم جميع ا،يصاالت والدفاتر بخاتم لل من الوزارة والجهة الجامعة وتسلم للجهة بموجب
محضر يوقع من قبل مندوبه ومملل الوزارة.
د  -يسلم أصل ا،يصال للمشتري وتحفظ الصورة األولى بمعرفة الجهة الجامعة وتبقى الصورة
اللانية في الدفتر لحين مراجعتها.
هـ  -تقدم الجهأة الجامعأة خأالل مأدة خمسأة عشأر يومأا مأن انتهأاء السأوق إلأى للأوزارة كشأفا
باألشياء التي تم بيعها تقدم تقريراً شامالً يوضح به إجمالي الدخل وطريقة التصرف فيه.

و  -تأأودا المبأأال فأأي الحسأأاب البنكأأي المخصأأص أوال بأأأول ويحأأتفظ
المسؤول المالي بالجهة الجامعة بإشعار اإليداا.
مادة (:)25

تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق اإليصاالت ما يأتي:
أ-

تعد الجهة الجامعة دفاتر إيصاالت مرن أصرل وصرورتين ،بأرقرام مسلسرلة ،ويو رح علرى
لل إيصال بيانات الجهة الجامعة.

ب  -تختم جميرع ا،يصراالت والردفاتر بخراتم لرل مرن الروزارة والجهرة الجامعرة وتسرلم للجمعيرة
بموجب محضر يوقع من قبل مندوبها ومملل الوزارة.

ج  -يسلم أصل ا،يصال للمتبرا وتحفظ الصورة األولى بمعرفة الجهة الجامعة وتبقرى الصرورة
اللانية في الدفتر لحين مراجعتها.
د  -تفررتح الصررناديق يوميررا ويجرررد مررا تررم جمعرره بهررا ويررتم تسررليمه إلررى المسرراول المررالي بالجهررة
الجامعررة مقابررل سررند قررب وتررودا المبررالغ فرري البنررك أوال بررأول ويحفررظ المسرراول المررالي
بإشعار ا،يداا.

مادة (:)26

هررـ  -ترفررع الجهررة الجامعررة إلررى الرروزارة خررالل مرردة خمسررة عشررر يومررا مررن ترراري انتهرراء الجمررع
تقريرا شامالً يو ح به إجمالي المبالغ التي تم جمعها وليفية التصر فيها.
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق القسائم (الكوبونات) ما يأتي:
أ  -تحديد عدد الطوابع وفئاتها وفترة الجمع والجوائز العينية التي سيتم السحب عليها إن وجدت.
ب  -يبين على لل طابع قيمته ويختم بخاتم لل من الروزارة والجهرة الجامعرة ،وتسرلم إلرى الجهرة
الجامعة بموجب محضر يوقع من قبل مندوبها ومملل الوزارة.
ج  -تجمع الطوابع في دفاتر ويو رع علرى غالفهرا اسرم الجهرة الجامعرة ورقرم التررخيص ومدتره
ورقم الدفتر المسلسل.
هـ  -ترد جميع الطوابع التي لم يتم بيعها في دفاترها ويعمل حصر لحين حضرور مملرل الروزارة
لمراجعتها وإتالفها بموجب محضر يوقع عليه مملل الوزارة والجهة الجامعة .
و  -ترفع الجهرة الجامعرة إلرى الروزارة خرالل مردة خمسرة عشرر يومرا مرن تراري انتهراء الجمرع
تقريرا شامالً يو ح به حصيلة الجمع ،وعدد الدفاتر المباعة بالكامل وغير المباعة.

مادة (:)27

تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق المباريات
الرياضية ما يأتي:
أ-

تعد الجهة الجامعة تذالر دخول المباراة بفئاتها موزعة علرى دفراتر حسرب عرددها ،بشررط
أن ال يزيد عددها على سعة المكان المزمع إقامة المباراة فيه.

ب  -تخأأتم التأأذاكر بخأأاتم كأأل مأأن الجهأأة الجامعأأة بموجأأب محضأأر والأأوزارة والبلديأأة ،وتسأألم
للجهة الجامعة بموجب محضر يوقع من قبل مندوبها وممثل الوزارة .
ج  -يوضح على التذكرة بيانات الجهة الجامعة وتاريخ ومكان المباراة.
د  -يجب أن ال يزيد عدد تذاكر الدعوات المجانية علأى  %12مأن سأعة المكأان المقامأة فيأه
المباراة.
هـ  -إذا كانت المباراة مشمولة برعاية مأا فعلأى الجهأة الجامعأة أن تقأدم إلأى الأوزارة مأا يفيأد

قبول الراعي ذلك.
و  -ترفع الجهة الجامعة إلى الوزارة خالل مأدة خمسأة عشأر يومأا مأن تأاريخ إقامأة المبأاراة
تقريرا شامالً يوضح به إجمالي المبال التي جمعت وطريقة التصرف فيه.

مادة (:)28

تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق السباقات الريا ية ما يأتي:
أ-

تعد الجهة الجامعة بيان بعدد القمصان والقبعات وأسعارها كمأا تعأد دفأاتر إيصأاالت مأن
أصأأل وصأأورتين ،وبأرقأأام مسلسأألة ،ويوضأأح علأأى كأأل إيصأأال بيانأأات الجهأأة الجامعأأة،
ورقم الترخيص ومدته.

ب  -تخأأتم جميأأع اإليصأأاالت والأأدفاتر بخأأاتم كأأل مأأن الأأوزارة والجهأأة الجامعأأة وتسأألم الجهأأة
الجامعة بموجب محضر يوقع من قبل مندوبها وممثل الوزارة .
ج  -يسأألم أصأأل اإليصأأال للمتبأأرا وتحفأأظ الصأأورة األولأأى بمعرفأأة الجهأأة الجامعأأة وتبقأأى
الصورة الثانية في الدفاتر لحين مراجعتها.
هـ  -تفتح الصناديق يوميا ويجرد ما تأم جمعأه بهأا ويأتم تسأليمه إلأى المسأؤول المأالي بالجهأة
الجامعة مقابل سند قبض ،وتأودا المبأال فأي البنأك أوال بأأول ويحأتفظ المسأؤول المأالي
بإشعار اإليداا.
و  -ترفع الجهة الجامعة إلى الوزارة خالل مدة خمسة عشر يومأا مأن انتهأاء السأباق كشأوف
بعدد القمصان والقبعات غير المباعة وتدرج ضمن عهدتها.

مادة (:)29

تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عأن طريأق الحسأابات البنكيأة
ما يأتي-:
أ-

تحدد الوزارة عدد الحسابات طبقا للنشاط والغرض الأذي يجمأع المأال مأن أجلأه وأسأماء
البنأوك والفتأأرة الزمنيأأة المحأأددة لفأتح وإغأأالق الحسأأاب علأأى أن ال تزيأد هأأذه المأأدة عأأن
ثالثة أشهر .

ب  -تشأأكل لجنأأة لفشأأراف علأأى عمليأأة الجمأأع وتخطأأر الأأوزارة بهأأذا التشأأكيل العتمأأاده وال
يجوز فتح الحسابات إال بعد اعتماد التشكيل .
ج  -يجأب أن يفأوض شخصأين للتوقيأع مجتمعأين علأأى الحسأاب علأى أن يكأون أحأدهما مأأن
الوزارة .
د  -يجب أن ال تزيد النسبة المستقطعة لمواجهأة المصأاريف المحتملأة عأن  %12مأن جملأة

المبل المحصل.
هـ  -إذا لانف عملية الجمع مشمولة بـ ( راعي  /رعاة ) فعلى الجهرة الجامعرة أن تقردم للروزارة
ما يفيد قبول الراعي /الرعاة ذلك تو ح فيه التزامات الراعي /الرعاة اتجاه الحملة.
و  -ال يجرروز للجهررة الجامعررة اسررتالم مبررالغ نقديررة مررن المتبرررعين ويجررب أن تررودا المبررالغ فرري
الحسابات المرخصة مباشرة.
ز  -ال يجوز سحب أي مبأال مأن الحسأاب أثنأاء فتأرة الجمأع المحأددة فأي التأرخيص إال بأإذن
مسبق من الوزارة.
ح  -تحرر اللجنة عدة شيكات لسحب المبال في الحساب أحدهما بإجمالي المبل المحدد للنشاط
وشيكات أخرى لتغطية المصاريف المحتملة توقع الشيكات من األطراف المخولة .
ط  -ترفع الجهة الجامعة إلأى الأوزارة خأالل مأدة خمسأة عشأر يومأا مأن تأاريخ إغأالق الحسأاب
تقريراً شامالً يوضح به إجمالي المبال المحصلة في الحساب وآلية توزيعها .

مادة (:)31

المادة ( :)02تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهاتف
النقال ما يأتي:
أ-

تحدد الوزارة عدد الشرائح المراد نشرها وأسماء موفري الخدمة طبقأا للنشأاط والغأرض
الذي يجمع المال من أجله والفترة الزمنية المحددة لبداية ونهاية النشأاط علأى أن ال تزيأد
الفترة على أسبوا.

ب  -يجب على الجهة الجامعة عرض صيغة نص الرسائل القصأيرة المأراد نشأرها للجمهأور
على الوزارة العتمادها قبل نشرها .
ج  -تشأأكل لجنأأة لفشأأراف علأأى عمليأأة الجمأأع وتخطأأر الأأوزارة بهأأذا التشأأكيل العتمأأاده وال
يجوز البدء في عملية الجمع إال بعد اعتماد التشكيل.
د  -يجب أن تقدم الجهة الجامعة للوزارة ما يفيد قبول موفر الخدمة على دعم ومساندة عملية
الجمع والقيمة المتفأق عليهأا وآليأة تحصأيل المبأال مأن مأوفر الخدمأة والفتأرة الزمنيأة
المحددة لتحويل المبال من حساب موفر الخدمة لحساب المشروا.
و  -يفتح حسراب ماقرف للمشرروا بعرد حصرول الجهرة الجامعرة علرى التررخيص الرالزم بجمرع
المال من الجمهور ويغلق بعد خمسة عشر يوم من تاري إيداا المبالغ المحولرة مرن مروفر
الخدمة.
ز -يجب أال تزيد النسبة المستقطعة لمواجهة المصراري

المحتملرة علرى %12مرن جملرة المبلرغ

المحصل.
ح -إذا لانف عملة الجمع مشمولة بـ ( راعي  /رعاة ) فعلى الجهرة الجامعرة أن تقردم للروزارة مرا
يفيد قبول الراعي /الرعاة ذلك تو ح فيه التزامات الراعي /الرعاة اتجاه الحملة.
ط -يجب أن يفوض شخصين للتوقيع على الحساب ,على أن يكون أحدهما من الوزارة.
ي -ال يجرروز سررحب أي مبررالغ مررن الحسرراب أينرراء فترررة الجمررع المحررددة فرري ا لترررخيص إال بررإذن
مسبق من الوزارة.
ك -تحرر اللجنة عدة شيكات لسحب المبرالغ فري الحسراب األول أحردهما بإجمرالي المبلرغ المحردد
للنشرراط وشرريكات أخررري لتغطيررة المصرراري المحتملررة  ,توقررع الشرريكات مررن األطرررا
المخولة .
ل -ترفع الجهة الجامعة إلى الوزارة خأالل مأدة خمسأة عشأر يومأا مأن تأاريخ إغأالق الحسأاب
تقريراً شامالً يوضح به إجمالي المبال المحصلة في الحساب وآلية توزيعها .

الفصل الخامـــــس
( أحكام عامه )
مادة (:)31

تتحمل الجهة الجامعة أو الراعي إن وجد كافة النفقات الالزمة لعملية جمع المال
من الجمهور كما تتحمل الجهة الجامعة المسئولية كاملة أمام الغير وأمام الوزارة
عن كافة األضرار التي قد تحدث للغير نتيجة عملية جمع المال.

مادة (:)32

يجب على الجهة الجامعة أن تبل الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على المكان المحدد لجمع المال خالل سبعة أيام من
تاريخ التغيير.

مادة (:)33

ينتهي الترخيص في األحوال اآلتية:
أ-

انتهاء المدة المحددة.

ب -زوال الغرض الذي من أجله تم منح الترخيص.
ج -حل الجهة الجامعة أو دمجها مع جهة أخري .
د -انحرا

مادة (:)34

الجهة الجامعة عن الهد

من جمع المال.

هـ ـ مخالفة القوانين أو اللوائح ومخالفة شروط الترخيص.
في حالة مخالفة الجهة الجامعة ألحكام وقواعد هذه الالئحة يحق للوزارة اتخاذ ا،جراءات اآلتية:

أ-

إنذارها بإزالة المخالفة خالل مدة ال تجاوز أسبوا من تاري ا،نذار.
ب -سحب التراخيص في حالة عدم إزالة المخالفة بعد إنذاره.
ج -التحفظ على ما تم جمعه في حساب الوزارة لحين البف في مو وا المخالفة .

مادة (:)35

تعتمد نماذج تراخيص جمع المال من الوزير ،ويصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد ،ويقيد في السجل المعد لذلك
بالجهة المختصة.

