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  ٢٠٢٠ لسنة ٧قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية

  ٢٠١٧ لسنة ٢١٨الصادر بالقانون رقم 
  باسم الشعب

  رئيس اجلمهورية
   :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه

  ) املادة األوىل (
من قانون تنظيم الهيئـات     ) ٢٧(من المادة   ) ٧(، والبند   ) ٣(يستبدل بصدر المادة    

   : ، النصان اآلتيان٢٠١٧ لسنة ٢١٨الشبابية الصادر بالقانون رقم 
  ) :٣(ادة صدر امل

هة اإلدارية المركزية األنظمة األساسـية للهيئـات الـشبابية الخاضـعة       تضع الج 
ألحكام هذا القانون ، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتـضمن جميـع القواعـد               

   :واألحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات ، وعلى األخص اآلتى
  ) :٧بند / ٢٧(مادة 
والمياه والغاز والمكالمـات    من مقابل استهالك الكهرباء     ) ٪٧٥( اإلعفاء من    - ٧

  .التليفونية على األقل ، وفى جميع األحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل 
   )الثانيةاملادة ( 

ات الشبابية المشار إليه تعريـف    من قانون تنظيم الهيئ   ) ١(يضاف إلى نص المادة     
الهيئـات الـشبابية   "يـف  مراكز التنمية الشبابية ، على أن يكون تاليا فى الترتيب لتعر    ل

   :، نصه اآلتى" األخرى
 هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الـوزراء ،           :مراكز التنمية الشبابية    

تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات ألعضائها ، بغية اكتشاف مـواهبهم وتنميتهـا              
  يـة والفنيـة   والرياضية والثقاف واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة األنشطة االجتماعية        

  .فى إطار السياسة العامة للدولة 
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   )الثالثةاملادة ( 
 )٢٧(إلى نص المادة    ) ١٠(م  ، وبند جديد برق   ) ٢٦( نص المادة    تضاف فقرة ثانية إلى   

   :من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه ، نصهما اآلتى
  ) :فقرة ثانية /٢٦(مادة 

نشاء مراكز تنميـة شـبابية أو تحويـل    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إ   
بعض الهيئات الخاضعة ألحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شـبابية ، وتتمتـع هـذه                
المراكز بالشخصية االعتبارية ، ويصدر بنظامها األساسى قرار من الوزير المختص ،            

تهـا  يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدار         
  .وآلية الرقابة على أعمالها 

  ) :١٠بند / ٢٧(مادة 
 اإلعفاء من مقابل االنتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لـصالح أى مـن               - ١٠

  .رات أو الهيئات أو وحدات اإلدارة المحلية االوز
   )الرابعةاملادة ( 

الرياضـة  على الهيئات الشبابية التى لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب و       
 أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا ألحكام هذا القـانون ،           ٢٠١٨ لسنة   ٣٦رقم  

  .خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإال اعتبرت منحلة بقوة القانون 
   )اخلامسةاملادة ( 

   اليـوم التـالى    مـن  فـى الجريـدة الرسـمية ، ويعمـل بـه             القانونينشر هذا   
  .لتاريخ نشره 

  .القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا 
  ه١٤٤١ سنة ة جمادى اآلخر٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٠ فبراير سنة ٢الموافق      (                       
 عبد الفتاح السيسى
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