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  االجتماعيةدائرة الشؤون 

 تنظيم الترخيص بجمع المال لألغراض العامة قانون

تنظيًما ألعمال جمع المال لألغراض البر العام أو مساعدة المنكوبين أو الصرف على األعمال األهلية للخدمة 
 التي تجمع من أجلها تقرر:العامة وضمانًا إلنفاق هذه األموال في األغراض 

 مادة أولى:
ال يجوز لألفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأية وسيلة كانت  1959اعتباًرا من أول مارس 

بغرض إنفاقها في أحد وجوه البر أو النفع العام أو مساعدة المنكوبين في الكويت أو في البالد العربية الشقيقة أو 
خرى للخدمة العامة إال بعد الحصول على ترخيص سابق من دائرة الشؤون االجتماعية قبل األعمال األهلية األ

 بدء الجمع بشهر على األقل يحدد مدة الجمع وطريقته والغرض منه والهيئة التي ستقوم به.
 مادة ثانية:

بجمع التبرعات قبل يجوز لدائرة الشؤون االجتماعية في حاالت اإلغاثة أو الحاالت العاجلة أن ترخص في البدء 
 المدة المنصوص عليها في المادة األولى بما يحقق المصلحة العامة المتوخاة من جمع التبرعات.

 مادة ثالثة:
يكون لدائرة الشؤون االجتماعية حق التفتيش على حسابات التبرعات وعلى نظام جمع المال للوقوف على طرق 

 ا منح الترخيص. جمعه وإنفاقه ومطابقتها لألغراض التي من أجله
 مادة رابعة:

يجب أن يبين في الطلب الذي يقدم للتصريح بجمع المال اسم الهيئة القائمة على الجمع والمدة والطريقة الالزمة 
 للجمع ويجوز طلب تمديد فترة الجمع مع بيان األسباب التي دعت إلى طلب تمديد المدة. 

 مادة الخامسة:
بالجمع يجب موافاة رئيس دائرة الشؤون االجتماعية ببيانات حسابات الجمع بعد انتهاء المدة المرخص خاللها 

 ونتيجة تصفية الترخيص مع تقديم الكميات المتبقية من الطوابع أو اإليصاالت لمراجعتها وإعدامها.
 مادة سادسة:

صفية حسابات لدائرة الشؤون االجتماعية إصدار التعليمات واالستمارات المنظمة لطلبات الترخيص وبيانات ت
 جمع المال.

 مادة سابعة:
يجب إخطار دائرة الشرطة واألمن العام بصورة أرقام التراخيص التي تصدرها الدائرة للهيئات والجماعات التي 

تقوم بجمع المال ليتسنى ضبط الطوابع أو اإليصاالت أو الصناديق التي ال تحمل رقم الترخيص واسم الهيئة 
 انونيًا بشأن المخالفات التي تقع بالنسبة إلحدى هذه المواد.القائمة بالجمع والتصرف ق

 مادة ثامنة:
وفي جميع الحاالت يجوز لرئيس دائرة الشؤون االجتماعية رفض الترخيص بجمع المال أو تأجيله لفترة مناسبة 

 لتنسيق عمليات الجمع من الجمهور مع إبداء األسباب التفصيلية للقرار الذي تتخذه.

 يةالشؤون االجتماعرئيس دائرة 

 صباح األحمد الصباح
 


