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المقدمـــــــــــة
اإلطااااا القااااا و م لمم تماااا الماااات م رالمربمااااات اااار الر ح اااا فاااام ال وياااا ذر طااااا
تق اات إلااح اات ااا تسااترت القااوا ت التاام تاارب هاا ا الم اااى إلااح هااو الساا ةرش هاا
ال ا مااااا ااااات ا ااااا السااااامة التر يااااا رسااااامةتها التقتيريااااا لماااااح المربماااااات ااااار
الر ح ااا ااا ذلااا فقااات تااا فااام الساااروات األخ ااارش إ اااتا عااال التر ااارات اإلي ا ااا
اااا
رالتااام ت ااام ما سااا الم يااات ااات المرر ااا ااات ا ااا الح و ااا فااام الساااما
قا و م
ال مع ات الخ ري العا راستحتا ال ركات ر الر ح ك
ثقافاا العماا الخ ااار هاام ثقافاا ت ااا ش فاام الم تماا ال اااويتم إال أ اا ر اا اكت اااا
الااار ط فااام القااارر الع اااريت اااتأت الح و ااا فااام تةاااوير باااا الرلايااا اال تمال ااا
رزياااا ش االلتماااا ااا ك ااار لماااح الترلااا ر ماااا أر باااا الرلايااا اال تمال ااا يم ااام
عبااا ا ت ا اااات الم تمااا فااا ر سااا ك ااارش ااات الت رلاااات المقت ااا ااات ال اااويت ت
ماااا فااام ذلااا الت رلاااات المقت ااا ااات خااا ى ال كااااش تساااتهت ا ر القضاااايا الترل ااا
3
حسااا تقريااار ال هاااات الما حااا مم اااور رال لعاااا  2013ااات ق ااا عهااات كاااوت
فقاااات ا تماااا ال وياااا المرت اااا اللا اااا اااا ت رى ماااا التعااااارر الخم اااام فاااام لااااا
 2012ااات ااا لااات اله اااات التااام ت اااارزت م اااور رال لااا رش لماااح ذلااا فااا ر
ااااا يقاااار اااات اااا ق ماااا م اااا الت رلااااات المقت اااا اااات رى ماااا التعااااارر
الخم ااام اااا ااات ال ويااا رذه ااا عبااا الت رلاااات المقت ااا ااات ال ويااا فااام لاااا
 2012إلااح ال مع ااات الخ رياا فاام الخااا لموا هاا قضااايا تتاارار اا ت اإل اثاا فاام
االت ال وا رال حو األ ر الترل

التطـــورات األخيـــــرة
 1ركالاااااا االسااااااتخ ا ات المرك ياااااا كتااااااا قااااااا العااااااال راهاااااارةت العاكاااااام خ ركالاااااا االسااااااتخ ا ات المرك ياااااا ) 2016
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
مااا  4 183 658سااام فااام لاااا 2015
 2تقااات اله اااا العا ااا لممعمو اااات المت ااا فااام ال ويااا أر إ ماااالم لااات سااا ار الااا
تمل س المها ريت أكلر ت ٪69
 3عهت كوت تقرير ال هات الما ح مم ور رال  2013ص 23 – 22
http://philanthropy.coutts.com/en/reports/2013/middle -east-gcc/findings.html
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تخةااااط الح و اااا السااااتحتا إطااااا ت ااااريعم تياااات لممربمااااات اااار الر ح اااا إال أر
فعااا الم تمااا المااات م لماااح اااررن القاااا ور المقتااار كاااار سااام ا رألر ااا ل رااا
تملااا  74ربمااا ااار ح ااا إضااااف إلاااح ألضاااا آخاااريت ااات الم تمااا المااات م لااات
قمقهاااا اااات أر ااااررن القااااا ور ساااا ر ق ااااو ا إضاااااف لمااااح القةااااان ي ااااتم أ اااات
االلتراضااااات لمااااح ق ااااو قتر اااا لمااااح الةاااار التاااام تاااارب هااااا المربمااااات اااار
ااااررن القااااا ور تحتياااات ااااتش رالياااا
الر ح اااا سااااها لمااااح ساااا الملاااااى يسااااتحت
مااااا اإل ا ش أيضاااااا فااااا ر المربماااااات ااااار الر ح ااااا تعتااااار لماااااح
ألضاااااا
ال ااا ات التااام يمرحهاااا اااررن القاااا ور لمح و ااا رلماااح ر ااا الخ اااوص سااامة
أ ربم ر ح أل را "الم مح العا "
كمااااا هااااو الحاااااى فاااام الت ااااري الحااااالم يحباااار ااااررن القااااا ور المقتاااار تأساااا
سسااام أ ربمااا ااار
المربماااات األ ر ااا ااار الر ح ااا ري اااترط أر ي اااور م ااا
ح اااا اسااااتلرا ال ااااركات اااار الر ح اااا التاااام يربمهااااا قااااا ور ال ااااركات لساااار
 ) 2016اااواطر ت كاااويت ت اإلضااااف إلاااح ذلااا ف ااا يُحبااار لماااح المربماااات ااار
الر ح ااا تمقااام الاااتل ااات أ ك اااار أ ر ااام أر اال ضاااما إل ااا رر الح اااوى لماااح إذر
خةم ت رزا ش ال رر اال تمال رالعم
ااات ااار المتوقااا أر يااات تمريااار اااررن القاااا ور رر تعاااتي ت ك ااارش إال أ ااا ت ااات
اإلهااا ش إلاااح أر التق اات الم ااارر لماااح ال ا ااات األ ر ااا ال يااات راق اات حم اااا أل ااا
ااات المت اااو أال يااا ثر لماااح المربماااات ااار الر ح ااا المحم ااا ر ااات المتوقااا التاااالم
إ ا فم القا ور ال تيت
فااام ااا لاااا  2016ألمرااا رزا ش ال ااا رر اال تمال ااا رالعمااا إ ااارا ات حااات ش
ال اااا اااا ي اااور الوقااا الااا ي اااهت
لمت رلاااات الخ ريااا خااا ى هاااهر ضاااار رالااا
ت اياااات اااااط المربمااااات اااار الر ح اااا ر التااااالم ت اياااات سااااتو التااااتق اااات ق اااا
الاااوزا ش 4فااام  28يول اااو  2016أكااات رزيااار ال ااا رر اال تمال ااا رالعمااا أر الماااوا
ال ويت اا المتعمقاا العماا الخ اار أث تاا فعال تهااا إلااح اات ك اار خاا ى هااهر ضااار
5
رأ ل يت توث سو لت قم ت المخال ات
فااام هاااهر سااا تم ر  2016ر ا لماااح اتها اااات فااام رساااا اإللااا اااأر ال مع اااات
الخ رياااا ال ويت اااا تمااااوى اإل هااااا أكاااات سااااالت رزياااار الخا اااا ل اااا رر المتا عاااا
رالترسااا أ ااا لماااح يقااا ت تاااا اااأر "ال يو ااات فمااا را ااات ااات ال ويااا يااا ه إلاااح أ
اااات العااااال " رهاااات لمااااح أر
ربماااا إ ها اااا أر أ هااااخ إ هااااا م فاااام أ اااا
رزا ش الخا اااا ررزا ش ال اااا رر اال تمال اااا رالعماااا تتعار ااااار اااا رث اااا لمتأكاااات
6
كح
ت م القوا ت يت االلت ا ها

ماياااا الت رلااااات فاااام هااااهر ضااااار – ال مع ااااات الخ رياااا حبااااو ش اااات ماااا األ ااااواى الرقتياااا " 3
" 4اإللاااا ر لاااات لااااوا
أ رياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا http://www.arabtimesonline.com/news/regulations-donation-protect-ramadan- 2016
announced-charities-barred-collecting-cash/
" 5السااااااامةات ال ويت ااااااا ت قااااااام قا ااااااا ل ااااااا ق لماااااااح مااااااا الت رلاااااااات" ركالااااااا األ اااااااا ال ويت ااااااا  28يول اااااااو 2016
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2514210&language=en
" 6رزا ش الخا اااا تر اااام تقااااا ير لاااات تموياااا ال وياااا ل هااااا "  22ساااا تم ر  2016ركالاااا األ ااااا ال ويت اااا  22ساااا تم ر
http://bit.ly/2eMNyCF 2016
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ااار هااا ا التقريااار أكااات ت رزا ش ال ااا رر اال تمال ااا رالعمااا
أخ ااارا رفااام رقااا
ااااات ااااا ت أ اااااو أخااااار
ال حااااا تر يااااا تياااااتش اااااأر مااااا الت رلاااااات ت ااااا
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القوانيــن ذات الصــلة
يساااترت اإلطاااا القاااا و م فااام ال ويااا إلاااح تقال ااات القاااا ور المااات م ال ويااا هااام إ اااا ش
ر اث اااا لااااتيها سااااتو يااااتلو إلااااح ف اااا الساااامةات اااا ت الساااامة التر ياااا رالساااامة
اااا أساساااام المسااااا
الت ااااريع رالساااامة القضااااا ترةاااام ال ااااريع اإلساااا
لااا قاااا ور األسااارش) رقااات تااا تعاااتي القاااا ور المااات م ل توافااا ااا ال اااريع
ال خ ااا
لماااح سااا الملااااى فقااات تااا اساااتحتا قاااوا ت الر اااا فااام القاااا ور المااات م
اإلسااا
رالتم تحبر فر ال ا تش
اإلطار الدستوري
يتضااامت التساااتو ال اااويتم لاااتش تاااتا ر لمحمايااا ذات ال ااام المربماااات ااار الر ح ااا
تااار الماااا ش  )43التااام تحمااام الحااا فااام ت اااويت ال مع اااات لماااح أر " ريااا ت اااويت
ولاااا رفقااااا لم ااااررط
ال مع ااااات رالرقا ااااات لمااااح أساااا رطر اااا ر وسااااا ساااامم
راألرضااان التاام ي رهااا القااا ور رال ي ااوز إ ااا أ اات لمااح اال ضااما إلااح أ مع اا
ار قا "
أيضاااا فااا ر التساااتو ي ااا مايااا الحااا فااام ريااا الااارأ رال حااا العممااام ركااا ل
ريااااا ال اااااحاف رالر ااااار ااااا رالااااااش األ اااااا المر اااااوص لم هاااااا فااااام القاااااا ور
الما تااااار  36ر  )37راااا لااااا  2006ااااتأ تخ اااا الق ااااو لمااااح كاااارال اإللاااا
رألر ااا الحاااوا التااام تعتااار الاااتخوى رتااا إ اااا كاااح رقراااوات إل ااا تياااتش
ق ااا لاااا  2006كاااار ااات المساااتح تقري اااا إ اااا أ كاااح إذ أر الح و ااا قااات
ألكلر ت ث ث ت لا ا
فض م طم ات الح وى لمح تراخ
ال يحبااار التساااتو أيضاااا اال تمالاااات العا ااا رالمواكااا رالت معاااات لماااح ار ت اااور
أ راضها ررسا مها سمم رال ترافم ا ا العا الما ش )44
كاااار لممح مااا التساااتو ي ر فالااا سااا ا فااام هااا ا الم ااااى إذ ر اااتت أر لااات ا ااات
المااااوا فاااام القااااا ور قاااا  1979/65ااااأر الت معااااات العا اااا اااار سااااتو ي فاااام
5

عاااال الحاااااالت ساااا أ هااااا تخااااال المااااا ش  )44اااات التسااااتو قاااار ت المح ماااا
التسااااتو ي لمااااح ساااا الملاااااى أر القااااا ور ي اااار ق ااااو ا لمااااح الت معااااات العا اااا
اهاااتراط الموافقااا المسااا ق ااات الح و ااا لماااح أ ت مااا ي يااات لااات ل اااريت هخ اااا
رهو أ ر يرته التالم ري الت م
القوانين واللوائح الوطنية التي تؤثر على العطاء الخيري
ي ااا ت ال اااترى قااا  )1القاااوا ت رالماااوا
فم ال وي

الوطر ااا التااام تااا ثر لماااح العةاااا الخ ااار

جدول رقم ( :)1األنظمة واللوائح الوطنية التي تؤثر على العطاء الخيري في الكويت
اسم القانون أو الالئحة
القوانين اإلطارية
القانون رقم ( )1لسنة 2016م بشأن
الشركات
القرار الوزاري رقم (/48أ) لسنة
2015م بشأن اللوائح التنفيذية
للجمعيات الخيرية األهلية (وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل)
القرار الوزاري رقم (/49أ) لسنة
2015م بشأن اللوائح التنفيذية
للمؤسسات الخاصة (وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل)
قرار مجلس الوزراء رقم ( )74لسنة
1999م بشأن المؤسسات الخاصة
القرار الوزاري رقم ( )48لسنة
1999م بشأن النظام األساسي
النموذجي للمبرات الخيرية (وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل)
القرار الوزاري رقم ( )132لسنة
1999م بشأن تعديل القرار الوزاري
رقم ( )48لسنة 1999م (وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل)
أحكام خاصة ومرسوم إنشاء األمانة
العامة لألوقاف
القانون رقم ( )24لسنة 1962م بشأن
األندية وجمعيات النفع العام
األمر األميري السامي لسنة 1951م
بتطبيق األحكام الشرعية الخاصة
باألوقاف
قوانين التمويل
القرار الوزاري رقم ( )101لسنة
1995م بشأن تنظيم جمع التبرعات
(وزارة الشؤون االجتماعية والعمل)
مرسوم بالقانون رقم ( )67لسنة
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التحليــل
اإلطااااا الترب ماااام لممربمااااات اااار الر ح اااا فاااام ال وياااا ذر طااااا تق اااات ساااا ا
يقتضاااام إ ااااا ال مع ااااات الخ رياااا األهم اااا رالم سسااااات الخاكاااا الح ااااوى لمااااح
الموافقااا الرسااام ااات رزا ش ال ااا رر اال تمال ااا رالعمااا رلااا رش لماااح ذلااا فااا ر
الق اااو الرا ضااا لماااح أ اااة المربماااات ااار الر ح ااا تمااار الح و ااا سااامة تقتيريااا
راساااع لتحتيااات األ اااة المسااامو هاااا لماااح سااا الملااااى يُحبااار لماااح المربماااات
ااااار الر ح ااااا اال خاااااراط فااااام األ اااااة الس اسااااا أر التحاااااريل لماااااح الر الاااااات
رالتاااوترات التير ااا إال أ ااا لااا يااات تحتيااات هااا ل الم اااةمحات اااو ش راضاااح ماااا
يعةم الح و سمة تقتيري ةمق لتحتيت السموك المحبو
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يضاااا اإلطااااا الترب ماااام الحااااالم أيضااااا ق ااااو ا اااات ش لمااااح الم ااااا ك األ ر اااا فاااام
المربمااات اار الر ح اا ر و اا لااا فاا ر ال ااويت ت هاا الم اار لهاا فقااط تأساا
المربماااات ااار الر ح ااا ال اااركات ااار الر ح ااا راألرقاااا الخاكااا هااام االساااتلرا
الو ااات ي اااوز لن ا ااا أر يمتم اااوا  ٪49كحااات أق اااح ااات ال اااركات ااار الر ح ااا
ي اااا أر يحاااات ال ويت ااااور ح اااا األ م اااا ) ري ااااوز لهاااا إ ااااا أرقااااا خاكاااا
ر ااات المسااامو لممربماااات ااار الر ح ااا اال تساااا رالتعاااارر ااا المربماااات األ ر ااا
ر الر ح فقط موافق خة ت رزا ش ال رر اال تمال رالعم
األشكال التنظيمية للمنظمات غير الربحية
يم ااات إ اااا المربماااات
التال خ

ااار الر ح ااا فااام ال ويااا

اساااتختا أ ااات األهااا اى الترب م ااا

األندياااة غيااار الربحياااة وجمعياااات النفاااع العاااام يااارب القاااا ور قااا  )24لسااار 1962
ااااأر األ تياااا ر مع ااااات الر اااا العااااا ت ااااويت األ تياااا اااار الر ح اااا ر مع ااااات الر اااا
العاااااا ي ااااا أر ت اااااور لهااااا ل المربماااااات أهاااااتا ثقاف ااااا أر ا تمال ااااا أر ير ااااا أر
ياضاااا رأر ت ااااور تحاااا إهاااارا رزا ش ال اااا رر اال تمال اااا رالعماااا ال يتضاااامت
ااات
القاااا ور تعري اااا لن تيااا أر مع اااات الر ااا العاااا ريساااتخت هااا ل ال مماااات التراااار
الرا اااا العمم اااا تم اااا األ تياااا إلااااح الترك اااا لمااااح األلعااااا الرياضاااا فاااام اااا ت أر
مع اااااات الر اااااا العاااااا هاااااام ربماااااات اااااار و ااااا مع ااااااات االقت ااااااا ي ت أر
المعمم ت
الجمعياااااات الخيرياااااة األهلياااااة تعت ااااار ال مع اااااات الخ ريااااا األهم ااااا فاااااا فرل ااااا ااااات
مع اااات الر ااا العاااا رتتم ااا ال مع ااا الخ ريااا األهم ااا لااات مع ااا الر ااا العاااا ااار
ال خ ريااا أل هاااا ت اااا ك فااام أ اااة خ ريااا تخضااا المربماااات التااام تااا تحتيااات كااا تها
مولاا إضاااف اات المااوا التاام ال ترة اا
ك مع ااات خ رياا أهم اا لمترباا مو اا
قاااا /48أ
لمااااح مع ااااات الر اااا العااااا األخاااار ر ااااو ش خاكاااا القاااارا الااااوزا
لسر  2015أر الموا التر ي لم مع ات الخ ري األهم
يم اااات لم مع ااااات الخ رياااا األهم اااا أر تح اااا لمااااح ت ااااري لمم ااااا ك فاااام ماااا ت
مااا الت رلاااات العا ااا ر التاااالم فااا ر المربماااات التااام تر ااا فااام مااا الت رلاااات
فااام هااا ا ال ااا يتعااا ت لماااح ال مع اااات
ااا لاااا التسااا
ااات ال مهاااو تختاااا
الخ رياااا األهم اااا أر تح اااا لمااااح وافقاااا حاااات ش اااات الااااوزا ش لمااااح الم ااااا ك فاااام
ربمااا اااا رتحتيااات كااا تها ك مع ااا
مااا الت رلاااات العا ااا م ااار أر يااات تأسااا
خ رياااا أهم اااا فاااا ر الح ااااوى لمااااح هاااا ل الموافقاااا ي ااااور لمم اااا سااااهم ساااا ا لمااااح
اااات أر ال ررقراط اااا رالااااررت ت يم اااات أر يتساااا ا فاااام ااااتر تااااأخ رات اااا
الاااار
ذلاااا فاااا ر هاااا ا ال اااا القااااا و م ي اااا أيضااااا لاااات ق ااااو أهاااات اااات اااا الت اااا
راإل ا ش ال ي اااااوز ت ااااا أ مع ااااا خ ريااااا أهم ااااا إال موافقااااا رزيااااار ال ااااا رر
اااا
اال تمال اااا رالعماااا ريحباااار هاااا ا ال اااا القااااا و م أيضااااا ااااا ك األ ا اااا
ي ااااا أر ي اااااور م ااااا الم سسااااا ت رألضاااااا ال مع ااااا العمو ااااا ااااات الماااااواطر ت
ال اااويت ت يُحبااار لماااح ال مع اااات الخ ريااا األهم ااا الم اااا ك فااام األ اااة الس اسااا
إلح إثا ش الر الات التير
راأل ة التم ت
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الشاااركات غيااار الربحياااة ال ااارك ااار الر ح ااا هااام ك اااار سااااه ال ي اااوز أر يقاااو
ااات
توزيااا أ اااا لماااح ال ااا ي اااوز لم اااركات ااار الر ح ااا أر تتخااا أ هااا
أهااا اى تربااا األلمااااى المقااارش مو ااا قاااا ور ال اااركات اساااتلرا ال اااركات العا ااا
تاااا اسااااتحتا هاااا ا ال اااا الترب ماااام ألرى اااارش مو اااا القااااا ور ال ااااويتم فاااام لااااا
 2012ثااا أل ااات اساااتحتاث فااام لاااا  2016تحااا بمااا قاااا ور ال اااركات مو ااا
القااااا ور ال ااااويتم تمماااا ال ااااركات اااار الر ح اااا ساااااهم ت ري ااااوز لن ا اااا تمماااا
 ٪49كحت أق ح ت أسه ال رك تخض ال ركات ر الر ح لمق و التال خ
 ال ي اااوز لهاااا اال خاااراط فااام األ اااة الس اسااا أر األ اااة التااام تااا
الربا العا ؛
اط يتعا
إثا ش الر الات التير أر أ
 لااا قااات م الخااات ات ا خاااريت ف ااا ال ي اااوز لهاااا العمااا ااا األط ااااى رك اااا
كاااااا لااااات
السااااات راألهاااااخاص ذر اال ت ا اااااات الخاكااااا رر تااااارخ
السمةات المخت ؛ ر
 ال ي ااوز لهااا اال خااراط فاام ماا الت رلااات رر الح ااوى لمااح وافقاا خة اا
ااات رزا ش ال ااا رر اال تمال ااا رالعمااا لااا تخت ااار أ هااارك ااار ح ااا اااا
إذا كااااار اااات المم اااات الح ااااوى لمااااح هاااا ا الت ااااري إال أ اااا اااات الم تاااار
لمو اااا أ ااا ااات ااار المااار أر تمااار الاااوزا ش وافقااا ل ااارك ااار ح ااا
ل م الت رلات
إلاااح

الق اااو الم ررضااا
ا يااا خااا
يعت ااار اال تساااا رالاااتل الاااترل ت ملا ااا رةقااا
لماااح المم ااا األ ر ااا فااا ر قاااا ور ال اااركات ال يق ااات كااارا تعاااارر أ هااارك ااار
ح ااااا ااااا المربماااااات األ ر ااااا أر اال تساااااا لهاااااا ااااا ذلااااا إذا كا ااااا المربمااااا
األ ر ااا تر اااط فااام ال ا ااا الس اسااام رتعااا ز األ اااة التااام تعت ااار لماااح أ هاااا تقاااو
إلااااح تو اااا
الربااااا الس اساااام فاااام ال وياااا فاااا ر لاااا هاااا ا التعااااارر يم اااات أر ياااا
اتها ات را
ي ااوز لمم سسااا ت قا و ااا تحويااا ال ااركات
األساااااس المرةقاااام لاااا
ق ااااو لمااااح اإلطاااا
اااا ات خاكااا ال يم رهاااا أر ترخااارط فااام
اار الر ح ا اار تس ا اات ل ا لااا ف
س ما ترال راس ا

ااار الر ح اا إلاااح هااركات ح ااا رر أيااا
ل هااااو أر ال ااااركات اااار الر ح اااا هاااام
مااا الت رلاااات العا ااا ر ماااا أر أكاااولها
ا اات ال ااا تحويمهااا إلااح أكااوى ح ا

المؤسساااات الخاصاااة ي اااوز لمعاااا ت رالم سساااات القا مااا إ اااا سساااات خاكااا
مااا الاااوز ا قااا  74لسااار
تخضااا الم سساااات الخاكااا لمتربااا مو ااا قااارا
 1999رت ااااترط لمم اااا اإل ااااا وافقاااا رزا ش ال اااا رر اال تمال اااا رالعماااا فاااام
لاااا  1999أكااات ت الاااوزا ش الرباااا األساسااام الرماااوذ م الااا ي ااا لماااح م ااا
الم سسااااااات الخاكاااااا أر تعتمااااااتل رفاااااام لااااااا  2015أكاااااات ت رزا ش ال اااااا رر
اال تمال اااا رالعماااا ال حاااا تر ياااا ااااأر الم سسااااات الخاكاااا تخضاااا الم سسااااات
الخاكااا لااار الق اااو الم ررضاااا لماااح ال مع اااات الخ ريااا األهم اااا ااات ااا اااا
األ ا اااا فاااام تأس سااااها رإ ا اااا ا خااااراطه فاااام األ ااااة الس اساااا راأل ااااة التاااام
إلح إثا ش الر الات التير
ت
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األوقااااف الخاصاااة األرقاااا الخاكااا التااام يربمهاااا األ ااار األ ااار الساااا م تة ااا
األ اااا ال ااارل الخاكااا األرقاااا هااام ال ااا القاااا و م األكلااار تحااار ا لممربماااات
اااار الر ح اااا هاااا ا ال اااا ال يقت اااار لمااااح ال ااااويت ت؛ ري ااااوز أل أ ر اااام تساااا
ااا ذلاااا ف ااا يُحبااار لمااااح األرقاااا الخاكااا ماااا
الوقااا الخااااص فاااام ال ويااا
الت رلاااات العا ااا تعت ااار األرقاااا الخاكااا ال ااا الترب مااام األقااات مو ااا القاااا ور
ال اااويتم رقااات تااا ترب مهاااا رااا لاااا  1959ااا ذلااا فااا ر ال حااا ااار تممااا رال
تتةااار إلااااح العتياااات اااات ال وا اااا ذات ال اااام لمااااح ساااا الملاااااى فاااا ر ال حاااا ال
ر التااااالم فاااا ر المراق ااااات ازالاااا سااااتمرش ااااأر ااااا إذا
هااااو التأساااا
تعاااار
كا ااا األرقاااا الخاكااا تعت ااار أهخاكاااا الت ا ياااا ااات الرا ااا العمم ااا فااا ر ذلاااا
تاااح لرااات الق اااا مهاااا أساسااا
يعرااام أر األرقاااا الخاكااا توا ااا تحاااتيات ت ااار م
ااات ا اااا أخااار فاااا ر اإلهااارا الح ااااو م رالق ااااو
لااا فاااات ساااا ات اااارف
الم ررضاااا لمااااح األرقااااا الخاكاااا حااااتر ش لمراياااا لمااااح ساااا الملاااااى ال توا اااا
األرقا الخاك ق و ا تتعم األ ة الس اس رالتير
ال تتااااوفر عمو ااااات لاااات لاااات المربمااااات
ركاااا لنرقااااا الخاكاااا
ر ااااو ساااا
المربمااااات اااار الر ح اااا القا ماااا تو اااات
ال ركات ر الر ح إال أ يعتقت ر و أق
الشركات غير
الربحية

الجمعيات الخيرية
األهلية
21

اااار الر ح اااا فاااام ال وياااا ر باااارا لعاااات
ف اااا اااات اااار المعاااارر كاااا ي ماااا لاااات
اااااك ماثماااا تتعماااا معرفاااا لاااات اااات
ت اثرم ل ر رها

المؤسسات
الخاصة
88

اااا لا اااا ي ااااوز لنفاااارا إ ااااا
عتاار هاااا قا و ااا ااار أر هاا ا يتوقااا
ف هااا فاام اااى كااار ساا ت تضاام ت ماا
ت الح و رهو أ ر يقتضم تس
كتا

األوقاف الخاصة

اإلجمالي7

ربمااااات اااار ساااام رر ت اااا ك ا ااااات
لمااح األ اااة التاام ير اااور فاام اال خاااراط
الت رلااات ف اا يتعاا ت الح ااوى لمااح وافقاا
المربم

تسجيل المنظمات المحلية غير الربحية
إ اااارا ات تساااا
التالمخ

األ ااااوان المختم اااا

اااات المربمااااات

اااار الر ح اااا هاااام لمااااح الرحااااو

األنديااااااة غياااااار الربحيااااااة وجمعيااااااات النفااااااع العااااااام والجمعيااااااات الخيريااااااة األهليااااااة
والمؤسسااااات الخاصااااة م اااا هاااا ل األهاااا اى اااات المربمااااات اااار الر ح اااا تخضاااا
إلهااااارا رزا ش ال ااااا رر اال تمال ااااا رالعمااااا يتعااااا ت أر ي اااااور لااااات ال مع اااااات
الخ رياااا األهم اااا  50سسااااا لمااااح األقاااا فاااام اااا ت أر األهاااا اى األخاااار ت ااااترط
ر ااااو  10سساااا ت لمااااح األقاااا ي اااا أر ي ااااور م اااا الم سساااا ت اااات المااااواطر ت
ال ويت ت رأر ال يق سره لت  21لا ا
ي ترط تقتي المسترتات التال لتس

ه ل األه اى ت المربمات

ر الر ح خ

ااااى الر ااااط أ بااار الممحااا أ ال تتاااوفر عمو اااات لااات لااات
 7لمح اااوى لماااح عمو اااات إضااااف لااات ت ااار المربماااات سااا
اااار هاااا ا التقرياااار س واكاااا المركاااا الااااترلم لقااااوا ت
ال مع ااااات راأل تياااا رال ااااركات اااار الر ح اااا راألرقااااا الخاكاااا رقاااا
ربمات الم تم المت م سع لمح وى لمح ه ل ال ا ات رس قت تحتيلا فم اى توفرها
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ةاقات الهوي المت لمم سس ت ر م عه ي أر ي و وا كويت ت؛
حضر ا تمان الم سس ت اال تمان األرى لمم سس ت)؛
م اإل ا ش؛
حضر تع ت ألضا
ااا المسااااا المسااااتأ رش لاااات  500تاااار
لقااات إي ااااا المقاااار ي اااا أال يقاااا
ر اااا فاااام الاااا ال مع ااااات الخ رياااا األهم اااا ر  250تاااار ر اااا فاااام الاااا
الم سسات الخاك )؛ ر
الرباااااا األساسااااام راااااا ا لماااااح الرماااااوذ المعتمااااات ااااات ق ااااا رزا ش ال ااااا رر
اال تمال ااا رالعمااا فااام ااا ت أ ااا ي ااا اساااتختا الرباااا األساسااام الرماااوذ م
ف ااا يم ااات لممربماااات ااار الر ح ااا فااام عااال األ اااار إضااااف اااوا إضااااف
الوزا ش
عت الت ار

م ه ل الرماذ ع اش ت سو التس
ال مع اااات الخ ريااا األهم ااا راأل تيااا ر مع اااات الر ااا العاااا كاااع
إ ااارا ات تسااا
لمرايااا أل هاااا تتةمااا وافقااا الاااوزير؛ رتا يخ اااا كا ااا خاضاااع لمر اااوذ الس اسااام ااا
أكااا ح أكلااار تحااار ا فااام العقااات
ذلاا ف ااا ت ااات اإلهاااا ش إلاااح أر إ ااارا ات التسااا
ااات ذلااا فااا ر اإل ااارا ات تتسااا ال ررقراط ااا ال اااتيتش ريم ااات أر
األخ ااار ر اااالر
تسااااترر أكلاااار اااات  18هااااهرا ال يتعاااا ت لمااااح الم سسااااات الخاكاااا الح ااااوى لمااااح
رلااااا ش ااااا تسااااترر
وافقاااا الااااوزير رل رهااااا توا اااا تحااااتيات ماثماااا لراااات التساااا
الم سساااات الخاكااا حاااو لاااا ت ااات اإلهاااا ش إلاااح أر هااا ل األطااار
إ ااارا ات تسااا
ال ر تتأثر ع ق رك ت قت الةم الوزا ش
الشااااركات غياااار الربحيااااة تخضاااا ال ااااركات اااار الر ح اااا ل هاااارا الترب ماااام اااات
ق ااا رزا ش الت اااا ش رال ااارال هاااررط تأسااا ال اااركات ااار الر ح ااا ماثمااا لتمااا
الخاكااا اااأ هااارك ت ا يااا ريختمااا العااات الااا ز ااات الم سسااا ت التماااا ا لماااح
هااااا ال ااااارك الااااا يااااات اخت اااااا ل رت ااااام ال اااااراكات العا ااااا رال اااااركات ذات
المسااا رل المحاااتر ش رال اااركات المسااااهم الخاكااا ي ااا أر ال يقااا سااات الم سسااا ت
لاااات  21لا ااااا ري ااااوز لن ا اااا ا اااات ك  ٪49كحاااات أق ااااح اااات ال ااااركات اااار
الر ح
ي ترط تقتي المسترتات التال لتس





ال ركات

ر الر ح خ

ةاقات الهوي المت لمم سس ت؛
هها ش ت ر ت كت أر الم سس ت قت أر لوا أس الماى المةمو ؛
لقت إي ا قر ال رك ؛ ر
الرسااا لمم سسااا ت األ ا ااا يتعااا ت تقاااتي إث اااات اإلقا ااا ساااا ي الم عاااوى فااام
ال وي

ال اااركات ااار الر ح ااا هااام ال ااا الو ااات ااات المربماااات ااار الر ح ااا التااام ي ااا
إال أر هااا ل الرساااو هااام لرااات الحااات األ اااح رال تت اااارز 50
أر تاااتف ساااو التأسااا
رال أ ري م
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ال ااااركات
إ اااارا ات تساااا
المربمات أي لق ات لرت التس

اااار الر ح اااا سااااهم لمراياااا ر ااااا ا ااااا توا اااا هاااا ل

اهااار رهااام تتأساااا
األوقااااف الخاصاااة ال تخضااا األرقاااا الخاكاااا أل إهااارا
لااات المحااااك ااات خااا ى لمم ااا الت اااتي لاااا ش اااا يااات إ اااا األرقاااا الخاكااا ااات
ق اا األفاارا رال تو اات تقري ااا أياا هااررط ااأر الم سساا ت يم اات ل اا اات المااواطر ت
ال ااااويت ت راأل ا اااا تأساااا أرقااااا خاكاااا ال تااااتف األرقااااا الخاكاااا أ سااااو
تأس ر ا ا ا توا لق ات أ ا التأس
تسجيل المنظمات األجنبية غير الربحية
اااا
فاااام ال وياااا
ال تسااااتة ال ااااررن األ ر اااا لممربمااااات اااار الر ح اااا التساااا
يق ااار القاااا ور الحاااالم سسااام المربماااات ااار الر ح ااا لماااح الماااواطر ت ال اااويت ت
ال ي ااااوز أل ربماااا اااار ح اااا العماااا فاااام ال وياااا إال اااات خاااا ى ا تسااااا ها إلااااح
ربماا حم اا اار ح اا إ ااا اات خاا ى ات اق اا هااراك أر اا كرش ت اااه رهااو أ اار
يقتضااام الح اااوى لماااح وافقااا خة ااا ااات رزا ش ال ااا رر اال تمال ااا رالعمااا ) أر
ااات خااا ى ااار هااارك ااار ح ااا ااا اااواطر ت كاااويت ت الع ااا الو ااات لمخ اااا
اللااااا م هااااو أر ال ااااركا الااااوطر ت ساااا مم ور أ م اااا األسااااه فاااام ال اااارك الرات اااا
لمتخ ااا ااات هااا ا الخةااار ف ااا ي اااوز لمماااال ت الاااتخوى فااام ات اق ااا المسااااهم ت التااام
تحمم ال المال ت األقم
أنشطـة المنظمات غير الربحيــة
األنشاااطة السياساااية وجماعاااات الضاااغط .اساااتلرا األرقاااا الخاكااا فااا ر المربماااات
اااار الر ح اااا حبااااو ش قا و ااااا اااات اال خااااراط فاااام األ ااااة الس اساااا ركااااار هاااا ا
اااا ت الراهااااة ت رالح و اااا مااااا أ اااا ال تو اااات
الحباااار لمااااح الااااترا وضاااا خاااا
ااااطا س اسااا ا فااا ر الح و ااا تتمتااا
تعري اااات أر اااا ئ تو ه ااا لماااا يم ااات أر ي ااا
سااامة تقتيريااا ك ااارش فااام تحتيااات اااا هاااو حباااو رفااام عااال الحااااالت يم ااات أر
تخضااا السااامة التقتيريااا لمح و ااا لمتاااتق القضاااا م لماااح سااا الملااااى إذا اتهمااا
الح و اااا إ اااات المربمااااات اااار الر ح اااا اااااال خراط فاااام أ ااااة س اساااا حبااااو ش
ر ت ااا لااا ل تقاااو حااا المربمااا ااار الر ح ااا ف ااا ي اااوز لمم سسااا ت الةعااات فااام
لاااا هاااا ا القاااارا فاااام المح ماااا فاااام ساااا ع ر ات القاااارر الماضاااام تاااا اااا عاااال
ااار أر الح و ااا
المربماااات ااار الر ح ااا سااا ا خراطهاااا فااام األ اااة الس اسااا
ل ا تق ا فاام ا ر ا األخ اارش تق اات أ ااة أ ربم ا اار ح ا ح ا أ هااا "س اس ا "
أر أ ها م ربمات ر ح ال خراطها فم ل ه ل األ ة
اااار ربماااا ر التااااالم ف اااا ال يو اااات تعرياااا لمااااا
مالااااات الضاااارط فاااام ال وياااا
مالاا ضااارط فاام الواقااا تاا ثر المربماااات اار الر ح ااا فاام عااال
يم اات أر ي ااا
األ اااار لماااح لمم ااا كااا ا الت اااريعات رتماااا س التاااأث ر ااات خااا ى الحمااا ت ر اااا
إلااح ذل ا لمااح س ا الملاااى كااار القااا ور ال تياات المقتاار ال ا ياارب المربمااات اار
الر ح اااا اسااااتلرا ال ااااركات اااار الر ح اااا ) وضااااون الرقااااا العااااا المسااااتمر اااا ت
ال مع ااات ررزياار ال اا رر اال تمال اا ر العماا مااا أ اا لاا يتقاار ساام ا ااا إذا كااار
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يم اااات ت اااار هاااا ل األ ااااة لمااااح أ هااااا "أ ااااة س اساااا " فاااا ر المربمااااات اااار
الر ح ااا التااام ترخااارط فااام الضااارط أر الاااتلوش لمربااار فااام الت اااريعات تتعااار لخةااار
الح أر فر لقو ات أخر لم ها
األنشاااطة االقتصاااادية .ي ااار اإلطاااا الترب مااام ق اااو ا لماااح مع اااات الر ااا العاااا ماااا
فااام ذلااا ال مع اااات الخ ريااا األهم ااا راأل تيااا رالم سساااات الخاكااا لماااح اال خاااراط
فاااام األ ااااة الت ا ياااا يحباااار القااااا ور كاااارا اسااااتختا أ ااااواى المربمااااات اااار
الر ح ااا فااام المضاااا ات المال ااا ر ع اااا ش أخااار ر اساااتلرا الااا أ هااارك ااار
ح ااا ف ااا ال ي اااوز أر ي اااور الر ااااط الر سااام أل ربمااا ااار ح ااا اقت اااا يا
لااا ت ااار ست ااا ح ااار هاااا لمااار أيضاااا فااا ر اإلطاااا التق ااات يحبااار لماااح
المربماااات ااار الر ح ااا اال خاااراط فااام األ اااة االقت اااا ي لااات طريااا ال اااركات
التا عاا ر ااا إلااح ذلاا اا ذلاا ف اا ي ااوز لممربمااات اار الر ح اا لااا ش اال خااراط
ساااو لماااح الم اااا ك فااام اااترش أر ااا
فااام أ اااة اقت اااا ي سااا ة لااا فااار
رذلاااا اااات خاااا ى لمااااح ساااا الملاااااى تح اااا
المر ااااو ات أر اسااااتر ا الت ااااال
الرسو لتوف ر رسا ق رضح السرطار إلح المست ات
لااا
ي اااوز لم اااركات ااار الر ح ااا اال خاااراط فااام األ اااة االقت اااا ي ر ااا ذلااا
ذات ال ااام لماااح
أ هاااركات أخااار ف ااا ي ااا لم هاااا الح اااوى لماااح التاااراخ
اااات ماااا
ساااا الملاااااى يتةماااا إ ااااا ا عاااا خاكاااا الح ااااوى لمااااح تاااارخ
ال ا عات الخاك
األنشااطة الدينياااة واألنشاااطة األخااارى يُحبااار لمااح كااا أ اااوان المربماااات ااار الر ح ااا
اال خاااراط فااام الر الاااات رال ااارالات التير ااا أر إثا تهاااا إال أ ااا لااا يااات تعريااا هااا ل
الم ااااةمحات فاااام الت ااااريعات اااات الرا اااا العمم اااا تعت اااار األ ااااة التير اااا اااار
الخ ف ل را المسا ت رالمتا س التير ق ول رها ع
أيضاااا ف ااا يُحبااار أ تاااو ط فااام األ اااة العر اااري رالةا ااا ثا ااا فااا ر القاااا ور
اااااطا لر ااااريا أر
ااااا ئ تو ه اااا ااااأر ااااا يم اااات أر ي اااا
ال ياااار لمااااح أ
طا ا
القياااود علاااى األنشاااطة التنفيذياااة .اإلضااااف إلاااح الق اااو المااا كو ش ألااا ل لماااح األ اااة
االقت اااا ي رالس اسااا رالر الاااات التير ااا ف ااا تو ااات قالاااتش لا ااا ا هاااا أ ااا ي ااا
أر ت اااور لمم اااات م ااا المربماااات ااار الر ح ااا توافقااا ااا األهاااتا التااام تأسسااا
ت أ مها
حظاااار توزيااااع الاااادخل أو األصااااول  /المنااااافع الخاصااااة يُحباااار لمااااح م اااا المربمااااات
اااار الر ح اااا توزياااا أ ااااا لمااااح ألضااااا ها أر المساااااهم ت ف هااااا لمعباااا أهاااا اى
مااا اإل ا ش اساااتلرا
المربماااات فااا ر هااا ا التق ااات ي ااام أ اااتفولات أللضاااا
تساااتيت الر قاااات المعقولااا لااا السااا ر لحضاااو ا تماااان مااا اإل ا ش ال اااركات ااار
ماا
الر ح اا سااتلراش اات هاا ا التق اات ري ااوز لهااا أر تقاات افاا ت سااروي أللضااا
إ ا تها
ماااا
يحباااار قااااا ور ال ااااركات تضااااا الم ااااال أللضااااا
رهاااا ااات ال اااركات األخااار
لم اااركات ااار الر ح ااا لااا
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اإل ا ش راإل ا ش العم ااااا
اااا لااا توافااا ال مع ااا

العمو ا لمااح أ ااة اات ه ا ا الق ا ي اام ه ا ا األ اار أ ك ا ق تااتخ ف هااا ال اارك
اهاااارش أر
اااامح هخ اااا
ماااا اإل ا ش أر أفاااارا أسااااره
ي ااااور ف هااااا أللضااااا
ااار اهااارش ال تو ااات أيااا قوالااات ل سترهاااا هاااا ااات ق ااا ال مع ااا العمو ااا اااأر
الموافقاا لماااح لاا هااا ل االسااتلرا ات ال تخضااا األ ااوان األخااار اات المربماااات ااار
الر ح لق و كريح لمح تضا الم ال أر التعا ذاتم المر ع
اإلشاااراف الحكاااومي وتقاااديم التقاااارير رزا ش ال ااا رر اال تمال ااا رالعمااا هااام ال هااا
الترب م ااا الر سااا لممربماااات ااار الر ح ااا اساااتلرا ال اااركات ااار الر ح ااا التااام
تخضااااا لمتربااااا ااااات ق ااااا رزا ش الت اااااا ش رال ااااارال فااااام الااااا رزا ش ال ااااا رر
اال تمال ااااا رالعمااااا يمااااار القاااااا ور الاااااوزا ش الحااااا فااااام اإلطااااا ن لماااااح سااااا ت
رأ اااة المربماااات ااار الر ح ااا التااام تخضااا لمتربااا ااات ق مهاااا كماااا يمرحهاااا الحااا
ماااا الااااوز ا ساااامة اااا أ ربماااا اااات
فاااام تر اااار ااااال إ ا تهااااا يمماااا
المربمااااات اااار الر ح اااا اااات الرا اااا العمم اااا فقاااات تاااا اااا لااااا التخ اااا اااات
لااا ااا مع ااا
اإلهااارا إلاااح ااات اااا اساااتلرا الحااااالت ذات الاااتراف الس اسااا
االساااتق ى فااام سااا ع ر ات القااارر الماضااام تخضااا ال اااركات ااار الر ح ااا راألرقاااا
الخاكاااا لمحاااات األ ااااح اااات اإلهاااارا رزا ش الت ااااا ش رال اااارال حااااتر ش الحقااااو
لرااات ا يتعمااا األ ااار ال اااركات ااار الر ح ااا لماااح سااا الملااااى رخ فاااا لاااوزا ش
ال اااا رر اال تمال اااا رالعماااا ف اااا ال ي ااااوز لااااوزا ش الت ااااا ش رال اااارال اااا أ
مااا إ ا ش فااام الااا األرقاااا الخاكااا ف ااا ي اااوز لن ا ااا
هااارك أر تر ااار أ
العا ااا لنرقاااا التااام أ اااا فااام لاااا  1993التاااتخ فااام الوقااا الخااااص لرااات ا
يماار الم ساا األ ا اا العا اا لنرقااا الحاا فاام ذلاا أر فاام اااى أ اا ال يو اات أ اا ت
إل ا ش ه رر الوق الخاص
م اا أهاا اى المربمااات اار الر ح اا ي اا لم هااا أر تقاات تقااا ير ال اا سااروي تققاا
ااات ق ااا را ااا خاااا م لمحساااا ات إلاااح رزا ش الت اااا ش رال ااارال اإلضااااف إلاااح
ذلاااا ف اااا ي اااا لمااااح م اااا المربمااااات اااار الر ح اااا التاااام ترخاااارط فاااام ماااا
أساااما األفااارا الااا يت
الت رلاااات – رااال الربااار لااات ا اتهاااا الساااروي – اإل ااا
يتيررر لمم م الت رلات إضاف إلح س ته ال را
التصفية والحل والعقوبات
الحااال االختيااااري ي اااوز لمعبااا المربماااات ااار الر ح ااا أر تختاااا الحااا اخت ا ياااا
هاارية أر تتخاا ال مع اا العمو اا اار العا ياا قاارا ا اا ل اا ذلاا ف اا ال ي ااوز
ااا أ رقااا خااااص إذا تاااوفم سسااا رفاااام ااااى أر ااات ذلااا يساااتمر الوقاااا
اااا إل ا ش الوقااا
الخااااص أ اااتيا تحااا إ ا ش األ راااا فااام ااااى لااا ي ااات هرااااك هاااخ
اإل ا ش
تخ
و
تتولح ه
الحاااال اإلجباااااري اإلطااااا الترب ماااام لم مع ااااات ي اااا لااااوزا ش ال اااا رر اال تمال اااا
الق ااا حاا أ مع اا خ رياا أهم اا أر سساا خاكاا أر ااا أر مع اا اا لااا اار
خ ري فم البرر التال خ
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إذا قااا لاااات األلضااااا لاااات الحاااات األ ااااح المةمااااو لمم سساااا ت – أ  10فاااام
أ اااا أر مع اااا ااا لااااا ااار خ رياااا أر سسااا خاكاااا أر  50فاااام أ
مع خ ري أهم ؛
ا ت ااااا خال اااا ا ياااا ل حاااا التاخم اااا لممربماااا أر أر ت ااااور المربماااا قاااات
ا خرط فم أ ة تت ارز أهتافها؛
المربمااااا مسااااا ال اااااا أ أ هاااااا أكااااا ح لاااااا ش لااااات الوفاااااا تعهاااااتاتها
المال )؛ أر
خال القوا ت الراف ش فم رل ال وي

لمااوزا ش فقااط الح ا فاام اتخاااذ قاارا الح ا
لها الح فم استارا ه ا القرا

لمااح الاار

اات أر أ

ربم ا

اار ح ا

تخضاااا ال ااااركات اااار الر ح اااا لاااار قوالاااات الحاااا التاااام ترة اااا لمااااح ال ااااركات
لااا اإلفااا س ف ااا ي اااوز لممحااااك ااا أ هااارك
الت ا يااا فااام ااااالت اساااتلرا
ر ح
م رااااا فاااام اااااى هم اااا أكااااوى
فاااام الاااا الوقاااا الخاااااص ي ااااور الحاااا اإل ااااا
الوقااا أل سااا كاااار أ أ ااا لااا يعااات و اااو ا لماااح الرحاااو الااا تااا ذكااارل ألااا ل
اااات المربمااااات اااار الر ح اااا ال يخضاااا ل هاااارا الح ااااو م أر
فاااا ر هاااا ا ال اااا
السمةات الح و
توزيع األصول لرت الح






يت توزي أكوى المربم لمح الرحو التالمخ

الشاااركات غيااار الربحياااة يااات إلاااا ش األكاااوى إلاااح الم سسااا ت لماااح افتااارا
أ ها ال ترخرط فم أ ة م الت رلات العا
الجمعيااااات الخيريااااة األهليااااة واألنديااااة وجمعيااااات النفااااع العااااام غياااار الخيريااااة
يااار لقااات التأسااا لاااا ش لماااح ال هااا التااام سااات رى األ اااواى لهاااا فااام الااا
الحااااا لاااااا ش ل مع ااااا خ ريااااا أخااااار ) ااااا ذلااااا فااااا ر لاااااوزا ش ال ااااا رر
اال تمال اااا رالعماااا ساااامة إلااااا ش تو اااا هاااا ل األ ااااواى إلااااح مع اااا خ رياااا
أخر رفقا لتقتيرها
المؤسساااات الخاصاااة لاااوزا ش ال ااا رر اال تمال ااا رالعمااا السااامة التقتيريااا
ال ا م لتقرير ال ه ست رى األ واى لها
األوقااااف الخاصاااة فااام الااا الحااا االخت اااا خااا ى ااااش الم سسااا ت تعاااو
األكااااوى إلااااح الم سساااا ت عاااات رفاااااش الم ساااا الم سساااا ت) ف اااا ال ي ااااوز
الوق الخاص
لمو ث كقالتش

العقوباااات كقالاااتش لا ااا ر عااات الحااا ت اااور عبااا العقو اااات لماااح خال ااا القااارا ات
الوزا يااااا رالقاااااا ور إ ا يااااا هااااا ا ي ااااام اإل ااااا ا ات ال تا ااااا ررقااااا الحساااااا ات
الم ااارف لممربمااا ااار الر ح ااا تاااح يااات تساااوي المخال ااا فااام ااااى أر المربمااا
اااار الر ح اااا لاااا تقاااا تسااااوي المخال اااا ف اااا ت ااااع ت األ اااار إلااااح الااااوزير إلكااااتا
توكااا ها ااا الحااا فااام ااااى ك ا ااا األفعااااى ترةاااو لماااح ساااموك ا ت اااالم يااات
تة القا ور ال را م
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الصفـة الخيريـة أو صفة المنفعـة العامـة
المربماااات ااار الر ح ااا المسااا م ك مع اااات خ ريااا أهم ااا ر مع اااات ااا لاااا ااار
خ رياا تعت اار تساا ل اا الر اا العااا مااا يمرحهااا عاال الم ايااا أرال كاا الر اا
العاااا تم ااات المربمااا ااات مااا الت رلاااات العا ااا يُسااام لم مع اااات الخ ريااا األهم ااا
مع ااااات الر اااا العااااا اااار الخ رياااا اااااال خراط فاااام ماااا
رفاااام اااااالت اسااااتلرا
الت رلاااات العا ااا موافقااا سااا ق ااات رزا ش ال ااا رر اال تمال ااا رالعمااا ال ي اااوز
ألهاااالاى المربمااااات اااار الر ح اااا األخاااار اال خااااراط فاااام ماااا الت رلااااات العا اااا
رل ااات ي اااوز لهاااا التمااااس الت رلاااات الخاكااا فااام راسااا ات خاكااا لااا الت معاااات
ةااااا " ماااا الت رلااااات العا اااا " ال يو اااات
العا م اااا ) رهاااام اااااط يعت اااار خااااا
ع ا ت اات أه ا اى م ا
تعري ا ل م ا الت رلااات العا ا ر ا ذل ا ر ااا إذا كااار ه ا
اااات الواضاااا
الت رلااااات كا اااا لا اااا أر خاكاااا ي اااا سااااأل قا ماااا لمتأرياااا لاااا
تما اااا لماااح سااا الملااااى اااا إذا كاااار يااات التعا ااا ااا اله اااات لماااح أ هاااا "لا ااا "
رل ااات إذا كا ااا اله ااا أل ااارا ترمويااا لااا راااا قااات ات المربماااات ااار الر ح ااا
التالم أ ها لت تعت ر اطا ل م الت رلات العا
فمت المر
ي ااوز لممربمااات الم تساا ل اا الر اا العااا أر تح اا أيضااا – اات الرا اا الربرياا
ا ااا
– لماااح الاااتل ااات الح و ااا فااام الساااا قااات الاااوزا ش ساااا ات ت ااا
رأ والااااا أخاااار اااات الااااتل لهاااا ل المربمااااات اااار أر الااااوزا ش ا ترعاااا فاااام ا ر اااا
األخ رش لت تقتي التل المالم له ل المربمات س ال يا ش فم ألتا ها
تخضااا ال مع اااات الخ ريااا األهم ااا لمتةم اااات اإل ااا اإلضااااف قا ااا هااا ل الم اياااا
لمااااح ر اااا الخ ااااوص ي اااا لمااااح هاااا ل المربمااااات أر تقاااات تقااااا ير لاااات األ ااااواى
المح م راألهخاص الم ا ك ت فم ل ه ا الر اط
تحاااات رزا ش ال اااا رر اال تمال اااا رالعماااا ساااا لااااا لمااااح وقعهااااا لمااااح هاااا
اإل تر ااا يضااا قا مااا مربماااات الر ااا العاااا إال أ ااا ت ااات اإلهاااا ش إلاااح أ ااا ال يااات
ف اا يتعاا ت لمااح أ ربماا اار ح اا
تحااتي الموقاا لااا ش اإلضاااف إلااح الساا
أر تقو ر ر إهها تأس سها فم ال ريتش الرسم
التمويل المحلي والتمويل العابر للحدود
اااااات الضاااااارر الح ااااااوى لمااااااح إذر اااااات رزا ش ال اااااا رر اال تمال اااااا رالعماااااا
لمم ااا ك فاام ماا الت رلااات يم اات فقااط لمربمااات الر اا العااا لمااح الرحااو الاا تاا
راق ااات ألااا ل أر تح ااا لماااح هااا ا اإلذر فااام ااا ت ال يو ااات تعريااا لماااا يم ااات أر
معاااا لمت رلاااات فااا ر ال هااا هاااو أ ااا يتضااامت أ ات ااااى أهمااام رلاااا اااالم تم
ي ااا
لةماا سااالتت اات أ اا قضاا ع راا اات اار الم هااو لمو ااا أ اا ي اام العا ااتات
المتأت ااااا ااااات المراسااااا ات الخاكااااا لمح اااااوى لماااااح وافقااااا ل خاااااراط فااااام مااااا
الت رلات العا خ
 ي اااا أر ي ااااور هاااات
الر ح ؛
 يتع ت لمی المربم ر الر ح تحتيت فترش الحمم ؛

ماااا الت رلااااات توا مااااا اااا أهااااتا
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المربماااا

اااار

 ي اااا لمااااح المربماااا اااار الر ح اااا تحتياااات طريقاااا
األفرا الم ا ك ت فم العمم ؛ ر
 فاام الاا ماا الت رلااات ل ااال قضاا رل اا ف اا ي اا أر تح اا المربماا
ااااار الر ح ااااا لمااااای وافقااااا ااااات رزا ش الخا ااااا لضااااامار لااااات ركاااااوى
األ اااااواى المحم ااااا لاااااتل اإل هاااااا لااااات الاااااوزا ش قا مااااا المربماااااات ااااار
الر ح اا فاام العتياات اات ال مااتار التاام تاا التحقاا رهااا لمتأكاات اات أ هااا ربمااات
اااررل فااام ااااى تااا العةاااا لمربمااا ااار ح ااا ااار ت ااا سااا قا فااام
القا ماااا فاااا ر الااااوزا ش سااااو ت اااا ى العراياااا الوا اااا لمتأكاااات اااات أر المربماااا
ررل ر ت ث تعتي القا م رفقا ل ل
ماااا الت رلااااات رأسااااما

رفقااا ل طااا الترب ماام الحااالم ف اا ال تو اات قوالاات تاارب اااط ال هااات الما حاا فاام
اااى ق ااا ه ا ا ح ا تقااتي لةااا لمربم ا اار اكاام لمااح وافق ا لمااح اال خااراط
فااام مااا الت رلاااات العا ااا فااا ر المتمقااام رلااا ال هااا الما حااا يعت ااار قااات ا تهااا
القا ور
ي اااوز
ال تخضااا ال هاااات الما حااا المحم ااا لق اااو لماااح تقاااتي الت رلاااات إلاااح الخاااا
أل اااااواطت الت ااااارن سااااااط أل ربمااااا رل ااااا رر الحا ااااا لمح اااااوى لماااااح أ
وافقاا اا ذلاا ف ااا ي اا لماا ه ضااامار لاات اسااتختا األ اااواى المت اارن هااا رل اااا
فم لاي اط إ را م أر إ ها م
ي ااوز لممربماااات المحم ااا ااار الر ح ااا أر تعمااا لماااح المساااتو الاااترلم لماااح الااار
ااات أر هااا ا الر اااااط ي ااا أر ي اااور فاااام هاااراك ااا ربماااا أل ر ااا ااار ح اااا
رتقتضااام م ااا أهااا اى اال تساااا رالتعاااارر ااا أهاااخاص أ ا ااا أر ربماااات أ ر ااا
الح ااوى لمااح وافقاا خة اا ساا ق اات الااوزا ش ال تو اات ااا ئ تو ه اا تاارب هاا ل
العمم اااا رلمااااوزا ش ساااامة تقتيرياااا ةمقاااا فاااام هاااا ل المسااااا رتتعا اااا عهااااا لمااااح
أساااااس كاااا الاااا لمااااح ااااتش اااا ذلاااا ر اااا لااااا ترساااا رزا ش الخا اااا اااا
الس ا ا ات ال ويت ا فاام الااترى التاام ت تقاار إلااح الرقا ا الساام م رذل ا لمق ااا مااا يتو ا
ق ااا الموافقااا لماااح ا تساااا أ ربمااا ااار ح ااا ال يااات تة ااا هااا ل الق اااو فااام
ماااتار فااام أر ر اااا أر أ ري اااا ال ااامال ألر المربماااات ااار الر ح ااا فااام هااا ل ال ماااتار
ت اله اات الترب م الح
تعت ر تح قا كا
ال ي اااوز أر تح ااا المربماااات المحم ااا ااار الر ح ااا لماااح تمويااا ااات خاااا الااا
رر الح ااااوى لمااااح وافقاااا رزا ش ال اااا رر اال تمال اااا رالعماااا لاااا تقاااا الااااوزا ش
ر ااار إ ااارا ات حااات ش لهااا ل العمم ااا رلااا ل فهااام تتمتااا سااامة تقتيريااا ةمقااا فااام
الموافقاا لماااح لاا هااا ا التموياا أر فضااا ر اات الرا ااا العمم اا فااا ر الااوزا ش اااا ا
اااا تااارفل طم اااات التمويااا األ ر ااا ال تو ااات قوالااات خاكااا ل ااا لااات التمويااا
ر ااا ذلااا ف ااا ي ااا
الااا تح ااا لم ااا المربمااا ااار الر ح ااا ااات خاااا الااا
إ ا هااا ا التمويااا فااام التقاااا ير المال ااا العا ااا ماااا فااام ذلااا تقاااا ير المرا عااا التااام
ي لمح ك ال مع ات الخ ري تقتيمها لموزا ش

17

ساااها فااام ال وياا رتخضااا ال هاااات الما حااا
ال يتعاا ت لماااح ال هاااات الما حاا تسااا
األ ر اا لاار الق ااو الم ررضااا لمااح ال هااات الما حاا المحم ااا مااا فاام ذلاا فااار
بر لمح ل األ ة الس اس راأل ة التير المل رش لمخ
ااا تها ااارف لماااح المربماااات ااار الر ح ااا
ت اااا ك رزا ش ال ااا رر اال تمال ااا
فاام ال ياااا ات الم تا اا رلمم اااات المرا عااا اات ااا ت خااار لضاامار التااا ا المربماااات
اار الر ح اا م اا القوالاات رالمااوا المعمااوى هااا أيضااا ي اا لمااح الااوزا ش اار
وافقاا ساا ق لمااح أ مماا ل ماا الت رلااات لااا ش ااا ت اات المربمااات اار الر ح اا
اات أر هراااك عاال ال اا ار ااوى التااأخ ر فاام
هاا ل اإل اارا ات ق ولاا لمااح الاار
الح ااااوى لمااااح اإلذر اااات الااااوزا ش يركاااا التااااتق الاااا تقااااو اااا الااااوزا ش لمااااح
المربماااات ااار الح و ااا المتمق ااا رلااا ال هاااات الما حااا تتملااا المسااا رل الو اااتش
المحتممااا لم هاااات الما حااا فااام ااااى تااا تقاااتي ت ااارن إلاااح ربمااا ااار اكااام لماااح
ااااط
الموافقاااات المةمو ااا ااات الاااوزا ش رتااا اكت اااا أ ااا ااارت ط اإل هاااا أر أ
الس ت كعقو حتمم
ق رت م ه ل ال را
إ را م آخر ستت
قانون الضرائب
ت تقاار ال وي ا إلااح اات ك اار إلااح بااا ضااري م تةااو ال تو اات ضااري خ ا فر ي ا
لمااااح المااااواطر ت أر المق ماااا ت األ ا اااا ر ال اااا ال ااااركات ال تااااتف ضااااري خاااا
ال اااركات ال اااركات الو اااتش التااام تاااتف ضاااري الاااتخ هااام تمااا المت ااا فااام ساااو
األساااه الوطر ااا رالضااارا ال تت اااارز  ٪2 5ت ااا لااا ل فااا ر كااا الاااتخ الااا
تح ااا لم ااا المربماااات ااار الر ح ااا ماااا فااام ذلااا ال اااركات ااار الر ح ااا ااا أر
اااترر ر اااو سااااهم ت أ ا ااا ) ال تخضااا لمضاااري ال ي ااار القاااا ور ساااو ا أر
تفولات أخر تال ت الضرا لمح المربمات ر الر ح
اساااتلرا ال اااركات ااار الر ح ااا راألرقاااا الخاكااا التااام تاااتل أفااارا العا مااا فقاااط
أ ال تو ااات لهااااا أ اااارا ذات ااا لااااا ) فاااا ر م ااا األهاااا اى الترب م اااا األخاااار
لممربمات ر الر ح ع اش أيضا تخ



الممتم ات الخ ضري الت ر ) ر
م الرسو المتعمق تس
م الرسو ال مرك سوا لمح الوا ات أر ال ا ات)

ال يم اااات تحتياااات اإلل ااااا ااااأ هاااا
أل ل

اااات األهاااا اى خاااا

االسااااتلرا ات الماااا كو ش

مااا أ اا يُحباار لمااح المربمااات األ ر اا اار الر ح اا إ ااا فااررن لهااا فاام ال وياا
ف ر الربا الضري م ال ويتم ال يرب الضرا الم ررض لمح ه ل ال ا ات
بااارا لعااات ر اااو ضاااري خااا أساساااا فااام ال ويااا فااا ر قاااا ور الضااارا ال يمعااا
ر ا سااا ا فااام تح ااا األ اااة الخ ريااا ااا ذلااا فااا ر قاااا ور الضااارا يتضااامت
عاااال الخ ااااو ات الضااااري لن ااااة الخ رياااا التاااام تعت رهااااا اااامح الضاااارا
خ ريااا ماااا فااام ذلااا الت رلاااات المقت ااا لمح و ااا هااا ل الخ اااو ات تا ااا أساساااا
لم ااركات األ ر اا رتااا ثر لمااح اال تساااا اإل مااالم لمحااات األ ااح ااات الضاارا التااام
فم سو األسه الوطر ال و ك )
ترة لمح ال ركات المت
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ااا ي اا
مو اا قااا ور األساارش ال ااويتم رفاام الاا الوكااايا ف اا ي ااوز تخ اا
إلااح ثم ا ق م ا العقااا لن ااة الخ ري ا ا ذل ا ف ا ي ااوز لنفاارا ق ا القاات ال ا
ير ور إلح األرقا الخاك خ ى اته

أخبار وأحداث
"رزا ش الخا
2016

اااااا تر اااااام تقااااااا ير لاااااات تموياااااا ال وياااااا ل

هااااااا "  22ساااااا تم ر

http://bit.ly/2eMNyCF

"العم خ

ررن قا ور ال مع ات الخ ري "  21ا س 2016

/http://www.arabtimesonline.com/news/labor-drafts-law-charities

ماياااا الت رلااااات فاااام هااااهر
"اإللاااا ر لاااات لااااوا
حبو ش ت م األ واى الرقتي "  3أ ري 2016

ضااااار – ال مع ااااات الخ رياااا

http://www.arabtimesonline.com/news/regulations-donation-protectramadan-announced-charities-barred-collecting-cash/
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الملحق (أ)
فئات أنشطة المؤسسات غير الربحية
العمل االجتماعي دون السكن

أنشطة الشركات ومنظمات أصحاب العمل

أنشطة المنظمات المهنية

أنشطة المنظمات الدينية

أنشطة منظمات العضوية األخرى

الفنون الدرامية والموسيقى وغيرها من
األنشطة
األنشطة الرياضية

اإلجمالي

2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
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عدد المؤسسات

عدد األشخاص المشاركين

9
9
9
9
7
4
4
4
4
4
27
29
29
29
29
42
42
41
41
41
7
7
7
7
7
2
2
2
2
2
34
34
35
35
35
125
127
127
127
125

459
475
453
456
451
24
22
27
27
25
320
354
381
384
406
1020
987
1046
1094
1148
194
189
195
205
204
12
11
12
13
14
3307
3265
3271
3553
3757
5336
5303
5385
5732
6005

لقاات ت ا إلااتا ه ا ا التقرياار لاات قااا ور العم ا الخ اار ض ا الااتل السااخم اات سس ا
اا ر م رااتا اات تاا إلااتا هاا ا التقرياار اات ق اا المركاا الااترلم لقااوا ت ربمااات
الم تمااااا المااااات م ال اااااراك ااااا فهااااات ال اااااالم فااااام هاااااهر اااااا س  2017ا ا
الااااوا ش هرااااا هاااام آ ا راضااااعم التقرياااار رال تع اااا الضاااارر ش آ ا سساااا اااا
ر م راااتا ااات تع ااا المعمو اااات الاااوا ش فااام هااا ا التقريااار فهااا راضاااعم التقريااار
لمقاااوا ت رالماااوا المعماااوى هاااا ال اااا فااام ال ويااا فضااا لااات أفضااا المما ساااات
أيا قا و ا أر و ش قا و
الترل رال ت
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