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 قانون تنظيم ممارسة العمل االهلى : الوأ
 2019لسنه  149الصادر بالقانون رقم 

 (92مادة )
ٌهدف تنظٌم العمل التطوعً إلى تشجٌع روح المبادرة لدي افراد المجتمع ومشاركتهم اإلٌجابٌة  

ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لدٌهم من خالل العمل التطوعً مع فً األنشطة المختلفة 
وضع الضوابط التً تكفل حماٌة المتطوعٌن والفئات المستفٌدة من العمل التطوعً وتحدد 
الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط حماٌة المتطوعٌن والمزاٌا التً 

 .المستفٌدة من العمل التطوعً علٌها والفئات  ٌحصلون
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء : ايناث
 2021( لسنة     104رقم )      

 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم  ممارسة العمل األهلي
 2019لسنة  149الصادر بالقانون رقم 

 
 ؛بعد االطالع على الدستور

        ........................................................................................ 
................................................................................................ 

 ؛2019لسنة  148وعلى قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 
................................................................................................ 
.............................................................................................. 

 
 التطوع :الباب العاشر
 
 (180المادة )

أي عمتتل تطتتوعً إال فتتً إطتتار اتفتتاد كتتتابً محتتدد المتتدة ٌتضتتمن تنظتتٌم ال ٌتتتم تنفٌتتذ 
العالقتتتة بتتتٌن المتطتتتوع وجهتتتة التطتتتوع وموضتتتوع العمتتتل التطتتتوعً وطتتترد تنفٌتتتذ  ومتتتدة 
االتفتتتاد وشتتتروط تجدٌتتتد  وحقتتتود كتتتل متتتن المتطتتتوع وجهتتتة التطتتتوع وواجبتتتات كتتتل منهمتتتا  

 ٌحرر طبقاً للنموذج المرافد.
 

 (181المادة )
ع إٌتتتتداع نستتتتخة متتتتن اتفتتتتاد التطتتتتوع لتتتتد  الوحتتتتدة أو الوحتتتتدة علتتتتى جهتتتتات التطتتتتو

 الفرعٌة المختصة  بحسب األحوال  خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تحرٌر .  
 وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعٌة المختصة بقٌد ملخص االتفاد فً السجل المعد لذلك . 

 
 (182المادة )

اتفتتتاد التطتتتوع بنفستتت   وٌجتتتوز عامتتتا إلبتتترام  81ٌجتتتب أال تقتتتل ستتتن المتطتتتوع عتتتن 
لمتتن  تتم أدنتتً متتن  تتذا العمتتر إبتترام اتفتتاد التطتتوع بموافقتتة كتابٌتتة متتن التتولً أو الوصتتً أو 

 من فً حكمهما  كما ٌشترط أال ٌكون من المدرجٌن على قوائم اإلر اب.
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 (183المادة )
ى ٌنتهتتتتً اتفتتتتاد التطتتتتّوع بانتهتتتتاا مدتتتتت   أو بانتهتتتتاا العمتتتتل التطتتتتّوعً   كمتتتتا ٌنتهتتتت

 بإخطار أحد طرفٌ  الطرف اآلخر كتابٌاً   أثناا سرٌان   برغبت  فً إنهائ .
 

 (184) المادة
 ٌتمتع المتطوع فً إطار اتفاد التطوع كحد أدنى بالحقود واالمتٌازات اآلتٌة3 

 .االطالع على طبٌعة العمل التطّوعً الذي سٌقوم بتنفٌذ  .8
 التعاُمل مع  باحترام وتقدٌر من ِقَبل كاّفة العاِملٌن فً ِجهات التطوع.  .2
ع لدٌها بعد انتهاا العمل  .3 الحصول على شهادات شكر وتقدٌر من الِجهة الُمتطوَّ

التطّوعً الذي  ٌشارك فٌ  تتضمن نوع العمل التطوعً وساعات التطوع  كما 
باإلرادة المنفردة لجهة التطوع ٌحصل علٌها أٌضاً إذا كان إنهاا اتفاد التطوع 

 .قبل انتهاا مدت 
 الحصول على التدرٌب واإلشراف الضرورٌٌن إلنجاز العمل التطوعً. .4
ٌّة التً ٌتحّملها عند قٌام  بالعمل التطّوعً ومنها  .5 التعوٌض عن التكالٌف المال

 بدالت االنتقال وتكالٌف اإلقامة واإلعاشة  وذلك حسب طبٌعة  ذا العمل.
 ضد الحوادث. التأمين .6
 أٌة حقود أخر  ٌتضّمنها اتفاد التطّوع. .7

 
 (185المادة )

 ٌلتزم المتطوع فً إطار اتفاد التطوع باآلت3ً
انجاز العمل التطوعً محل االتفاد بإخالص وإتقان بالطرٌقة المتفد علٌها ووفقا لقواعد  .8

 العمل المطبقة فً جهة التطوع وقواعد النظام العام.
 اآلخرٌن والعاملٌن بجهة التطوع والتعامل معهم بروح الفرٌد.احترام المتطوعٌن  .2
 اتباع تعلٌمات المشرفٌن على العمل التطوعً بجهة التطوع. .3
 عدم إفشاا األسرار والمعلومات الشخصٌة التً اطلع علٌها خالل إنجاز  العمل التطّوعً. .4
وااللتزام بردِّ ا بعد انتهاا  الُمحافظة على األدوات والُمِعّدات واألجِهزة التً ٌتم تسلٌمها ل   .5

ع لدٌها حال تلف أو  العمل التطوعً أو انتهاا اتفاد التطّوع  مع وجوب إبالغ الِجهة الُمتطوَّ
  .فقد أي من تلك األدوات والُمِعّدات واألجِهزة

 وٌجوز لجهة التطوع إنهاا االتفاد فً حالة مخالفة المتطوع ألي من التزامات . 
 

 (186لمادة )ا
 ٌجوز للفئات التالٌة االستفادة من العمل التطوع3ً 

 كافة الجهات الحكومٌة والعامة. -8
 القطاع الخاص. -2
 القطاع األ لً. -3
 

 (187المادة )
 ٌجب على جهات التطوع االلتزام باآلت3ً

 تحدٌد معاٌٌر وضوابط العمل التطّوعً لدٌها  وإعالنها فً مكان ظا ر بالجهة. .8
 على المهارات الالزمة لتنفٌذ أعمال التطوع.تدرٌب المتطوعٌن  .2
 توفٌر المعدات واألدوات الالزمة للقٌام باألعمال التطوعٌة. .3
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تحمل جمٌع المصارٌف والنفقات الالزمة لتنفٌذ أعمال التطوع أو المترتبة  .4
 علٌها.

 مراعاة تحقٌد التناسب بٌن األعمال التطوعٌة ومؤ الت المتطوع وقدرات . .5
 

 (188المادة )
وز للوحدة أو الوحدة الفرعٌة المختصة  بحسب األحوال  حال مخالفة أ  من ٌج

 مؤسسات المجتمع األ لً ألحكام  ذا الباب اتخاذ اإلجرااات اآلتٌة 3
توجٌ  إنذار كتابً لمؤسسة المجتمع األ لى متضمنا بٌانا بالمخالفة المنسوبة إلٌها  -8

 واإلجرااات القانونٌة المترتبة علٌها .
 سسة المجتمع األ لى خمسة عشر ٌوما للرد وإزالة المخالفات إن أمكن.إمهال مؤ -2
فً حالة انتهاا المدة المحددة دون الرد أو إزالة المخالفة حسب األحوال أو عدم تضمٌن  -3

رد مؤسسة المجتمع األ لى ما ٌؤكد بالمستندات عدم ارتكابها المخالفات المنسوبة إلٌها  
 فى القانون. ُتتخذ اإلجرااات المنصوص علٌها

 
 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات : اثلاث

 2019لسنة  148الصادر بالقانون رقم 
 

 (45مادة )

( 2تستر  أحكتتام  تتذا البتاب علتتى المتتؤمن علتٌهم التتوارد ذكتتر م فتى البنتتد أوالً متتن المتتادة  

 باإلضافة إلى الفئات اآلتٌة3

 سنة.  81العاملٌن بالقطاع الخاص الذٌن تقل أعمار م عن  -8
 المتدرجٌن والتالمٌذ الصناعٌٌن. -2
 الطالب المشتغلون فى مشروعات التشغٌل الصٌفى. -3
 المكلفون بالخدمة العامة. -4
الملتحقٌن بعمل بعد سن التقاعد وال تسر  فى شأنهم أحكام تأمٌن الشٌخوخة والعجز  -5

 والوفاة.

 
 

 الخالصة : اعبار
 

قانون التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات الصادر بالقانون رقم من  45لم تتضمن المادة  – 8
   العمل التطوعى. 2182لسنة  841

الصادر  الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم  ممارسة العمل األ لًمن  814تضمنت المادة  – 2
التأمٌن ضد بتمتع المتطوع فً إطار اتفاد التطوع    2182لسنة  842بالقانون رقم 

 .الحوادث
 

 
 


