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( 28.160.273تقديرات عام 2016م)
الرياض
الملكية المطلقة
 1.731تريليااااااون دوالر أمريكااااااي (تقااااااديرات عااااااام
2016م)
 54.100دوالر أمريكي (تقديرات عام 2016م)
( ٪1.2تقديرات عام 2016م)

المقدمـــــــــــة
بامتالكهززززا لنظززززا فر زززز لتصززززني وتح زززز التسلسزززز
تتميزززز المملكزززز العربيزززز السززززع
ت جززز القاعززز األساسزززي
الهرمززز لمصزززا ا القان نيززز  .فززز جززز ر التشزززر السزززع
للحكزززز (المعروفزززز أكثززززر باسزززز النظززززا األساسزززز ) ،التزززز تعتبززززر بشززززك فعززززا بمثابزززز
سزززت للزززبال  .2حززز النظزززا األساسززز أ وا سزززل ا ال ولززز والعالقزززا فيمزززا بينهزززا،
و حزززز أ ضززززا حقزززز المززززز ا ني  .ززززن النظززززا األساسززززز علزززز أن ت بزززز ال ولززززز
الشززززر ع اإلسززززالمي وأنززززه ال سززززل ان علزززز قززززرا ا القضززززا غيززززر سززززل ان الشززززر ع
اإلسالمي .
المصززززا األساسززززي للشززززر ع اإلسززززالمي زززز القززززر ن ،أو الكتززززا المقزززز للمسززززلمي ،
والسززن  ،أو أحا ز النب ز محم ز (صلل هللا ع ي للل لل ) ،و عتبززر كال مززا كق ز اني .
المصززززززا األخززززززر الهامزززززز للشززززززر ع زززززز اإلجمززززززا والقيززززززا  ،والتزززززز تسززززززت
السزززت ال أحكزززا مززز القزززر ن والسزززن لت بيقهزززا علززز الحزززاال التززز لززز تتناولهزززا ززز
اء
القيزززا إلززز
المصزززا بشزززك صزززر  .علززز المسزززت العملززز  ،مكززز أن ززز
فقهيزززز م تلفزززز حزززز المسززززا القان نيزززز  ،اعتمززززا ا علزززز المنهجيزززز المسززززت م  .أحزززز
األمثلززز ذا الصزززل ن ززز علززز ألعزززا الحززز فززز المناسزززبا ال ير ززز  .ززز نبغززز
تحر مهزززا ،ألن اإلسزززال حزززر القمزززا أ نبغززز السزززما بهزززا ،ألن نيززز المشزززا كي ززز
فزززز ال اقزززز بقصزززز التبززززر وليسززززص بقصزززز لعزززز القمززززا نتيجزززز للززززنهج الم تلفزززز فزززز
يسزززززي مززززز الفقزززززه السزززززن فززززز البلززززز ان
اسزززززت ا القيزززززا  ،ظهزززززر أ بززززز مززززز ا
ال تتقيززز سزززميا بأ زززا منهزززا ،إال أن
اإلسزززالمي ؛ وفززز حزززي أن المملكززز العربيززز السزززع
الحنبلززز  ،و ززز النظزززا المهزززيم للفقزززه والززز
أكثزززر تزززأ را بالمززز
المحزززاك السزززع
تبعه غالبي الم ا ني السع ي .
خالفزززا للبلززز ان التززز ت بززز القزززان ن المززز ن  ،ال ت جززز فززز المملكززز العربيززز السزززع
مبزززا قان نيززز عامززز م ونززز  ،مثززز قزززان ن العقززز أو قزززان ن المسززز ولي التقصزززير أو
 1وكالزززززز االسززززززت با ا المرك زززززز  ،كتززززززا حقززززززا العززززززال (وازززززززن العاصززززززم وكالزززززز االسززززززت با ا المرك زززززز ،) 2016 ،
.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
سزززميا ،علززز الزززرغ مززز أن المصززز لحا اإلنجلي ززز تسزززت عنززز
 2المصززز لحا العربيززز وال سزززت و و والقزززان نو ال تسزززت
ترجم ال ا إل اللغ اإلنجلي .
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ق اعزززز التفسززززير .مزززز ذلزززز  ،فقزززز تزززز تزززز و الع زززز مزززز ج انزززز المما سزززز القان نيزززز
الي ميززز  ،بمزززا فززز ذلززز األحكزززا الم بقززز علززز الشزززركا والمنظمزززا غيزززر الربحيززز .
ززز القززز اني  ،المعروفززز باسززز اللززز ا  ،مززز قبززز الهيئززز التشزززر عي المعروفززز
تصززز
؛ وكززز ل مزززز قبززز مجلزززز الززز ء اء .بعزززز الم افقززز عليهززززا بمرسزززز
بمجلززز الشزززز
ملكززز  ،زززت نشزززر ا فززز الجر ززز الرسزززمي  .تمتلززز اللززز ا ج ر زززا قززز القزززان ن و زززت
ت بيقهزززا مززز قبززز المحزززاك  .مززز منظززز نظزززر صزززا  ،مكززز التشزززكي فززز ال حززز مزززا
مززز الشزززر ع اإلسزززالمي  ،إال أن ززز ا األمزززر مسزززتبع المزززا أنزززه
فيمزززا إذا كانزززص تتعزززا
ززت فحزز وتزز قي اللزز ا للتأكزز مزز انسززجامها مزز الشززر ع اإلسززالمي منزز أن تكزز ن
بصزززيغ مشزززرو (مسززز ) .باإلضزززاف إلززز ذلززز  ،فإنزززه جززز ء لهيئزززا السزززل التنفي ززز
إصززز ا صزززك قان نيززز تزززنظ تنفيززز اللززز ا وتعزززر ززز الصزززك بأسزززماء م تلفززز
مززز ضزززمنها اللززز ا ال اخليززز واللززز ا التنفي ززز والق اعززز ؛ وال جززز ء لهزززا أن تتعزززا
م الل ا المل م .
3

كززز ا تزززنظ الشزززر ع اإلسزززالمي واللززز ا معزززا المنظمزززا غيزززر الربحيززز فززز المملكززز
وعلززز م قززز
العربيززز السزززع  .كزززان للشزززر ع أ زززر إ جزززاب علززز القزززان ن السزززع
المزززز ا ني المسززززلمي فزززز الززززبال تجززززا العمزززز ال يززززر  .جزززز أن نتزززز كر أن الشززززر ع
اإلسززالمي ليسزززص مجزززر مجم عزز مززز القززز اني بزز تشزززم تعزززالي نيزز  .القزززر ن الكزززر
وأحا زز النبززز محمززز (صللل هللا ع ي لللل للل ) تشزززج علززز الرحمززز واإلحسزززان
والتكافزززز  ،أو التضززززام االجتمززززاع  ،4باعتبززززا ذلزززز وسززززيل لكسزززز محبزززز هللا وسززززبيله
لل زززال  .مززز بزززي األحكزززا األساسزززي للشزززر ع اإلسزززالمي التززز تجسززز مما سززز العمززز
ال كا والص ق وال ق .
ال ير ف المملك العربي السع
 الزكاااة .وفقززا للتعززالي اإلسززالمي  ،فززإن لإلسززال خمسزز أ كززان الثهززا زز ال كززا .
ال كززا زز زززك مزز أزززكا ضززر ب الثززرو المفروضزز علزز األغنيززاء ،وعززا
مزززززا تبلززززز  ٪2.5مززززز مززززز خراته وم جززززز اته األخزززززر  .زززززت ت ء ززززز ال كزززززا
ألغززززرا محزززز وتشززززم مسززززاع الفقززززراء والمحتززززاجي وتحر ززززر األززززز ا
مزززز العب زززز  .تعتبززززر ال کززززا اليزززز فزززز الغالزززز کززززإ را ا عامزززز ززززت جمعهززززا
وإنفاقهزززا مززز قبززز الحک مززز  .فززز المملكززز العربيززز السزززع  ،فقززز السزززع ن
م فع ن ال كا .
 الصااادقة .أ ززززك مزززز أززززكا الع ززززاء ب زززال ال كزززا عززززر باسززز صزززز ق .
مكزززز أن تأخزززز الصزززز ق زززززك المززززا أو ال قززززص أو الجهزززز  ،أو حتزززز ابتسززززام
يبزززز  .حزززز علزززز الصزززز ق بشزززز باعتبا ززززا عمزززز زززز ع متززززرو لتقزززز ر
فإنه ال ت ج ل ا تنظ الص ق .
المع ؛ وم
ززز ال قززز  ،فزززإن المنظمززز غيزززر ال ربحيززز ززز أ نززز مززز الكيانزززا القان نيززز المعتزززر بهزززا بم جززز قززز اني الزززبال
 3ألغزززرا
والتزززز ال تشززززك جزززز ءا مزززز الجهززززاء الحكزززز م وال تزززز ء األ بززززا علزززز مزززز ر ها أو مشززززغليها أو غيززززر مزززز األززززز ا وتزززز ر
زززززز ونها بززززز اتها والتززززز تكززززز ن المشزززززا ك فيهزززززا مسزززززأل اختيزززززا حزززززر .المنظمزززززا غيزززززر الربحيززززز جززززز ء أن تشزززززم االتحزززززا ا
والم سسزززا والجمعيزززا والشزززركا غيزززر الربحيززز ومزززا إلززز ذلززز  ،المحليززز واألجنبيززز علززز حززز سززز اء .مكززز تنظزززي أ منظمززز
غير بحي إما ألغرا المنفع المتبا ل أو ألغرا خير أو ألغرا المنفع العام .
 4التكافززز  ،والتضزززام و ،عنززز أن المجتمزززز كلزززه مسززز و أمززززا هللا مززز أجززز فا يزززز المجتمززز  .علززز سززززبي المثزززا  ،فززز حززززا أن
فزززال مزززا كزززان صزززا المززز بسزززب السزززر ان وال سزززت ي وال زززه تحمززز تكزززالي العزززال  ،فزززإن المجتمززز مسززز و ومسزززاء أمزززا
هللا لتقزز العزز ن .فزز حزززا قيززا بعززأ أفزززرا المجتمزز بتقزز العززز ن ،فززإن ذلزز عنززز أن المجتمزز قزز قزززا بال فززاء بمسزز وليته .لززز ل
مس و عنها بشك فر .
فه م تل ع االلت اما األخر  ،مث الصال الت ك ن ك ز
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 الوقاااا  .وضززززعص الشززززر ع اإلسززززالمي زززززكال لل صززززا أو الهبزززز لألغززززرا
ال ير زززز وتعززززر بإسزززز ال قزززز (الجمزززز أوقززززا ) .ال قزززز زززز التبززززر الزززز ا
للمسزززتفي مززز العا ززز ا المتأتيززز مززز األصززز وفقزززا للشزززرو واألحكزززا التززز
حززز ا المتبزززر  .ألنزززه ا ززز  ،فإنزززه ال جززز ء إب زززا ال قززز أو إلغزززا أو تصزززفي
أو مصزززا أصززز له إال فززز ظزززرو معينززز ومحززز (أنظزززر أ نزززا ) .مكززز أن
كززز ن ال قززز عزززا – علززز سزززبي المثزززا  ،التبزززر بالعا ززز ا المتأتيززز مززز مبنززز
تجززززا لتقزززز المسززززاع ل ززززال ال زززز فزززز جامعزززز معينزززز أو لزززز ع جمعيزززز
خير ززز تسزززاع مرضززز السزززر ان – أو أنزززه مكززز أن سزززته األسزززر ،كمزززا ززز
الحززا عنزز ما صزز متبززر مززا العا زز ا المتأتيزز مزز م عزز لمسززاع فززر
محتززززا مزززز بززززي أفززززرا أسززززرته .صزززز ال قزززز زززز ال يقزززز التزززز حزززز فيهززززا
المتبززززر األصزززز المتبززززر بهززززا والمسززززتفي  ،و جزززز ء أن تززززن أ ضززززا علزززز
ززززرو وأحكزززا إل ا تبرعزززا ال قززز  ،و ززز أمزززر جززز مراعاتزززه .ال قززز ززز
كيزززان قزززان ن مشزززتر مكززز أن تترتززز عليزززه الت امزززا و عزززاو  ،وبنزززاءا علززز
ذلزز  ،فإنززه جزز أن كزز ن لكزز وقزز نززاظر ،أو وصزز  ،إل ا ال قزز وت ء زز
العا زز ا المتأتيززز منززه وأن كززز ن وكززيال لزززه .أ ضززا ،فإنزززه مكزز أن قززز ال قززز
بعملياته م خال زرك تعر بإس زرك ال ق .

التطـــورات األخيـــــرة
لمراجعززز زززززامل
خضززز القزززان ن والسياسززز المتعلقزززي بالعمززز ال يزززر فززز السزززع
فزززززز عززززززا  2015كجزززززز ء مزززززز برنززززززامج أوسزززززز إلصززززززال السياسززززززا االجتماعيزززززز
واالقتصززززا هزززز إلزززز تح زززز االقتصززززا بعيزززز ا عزززز اعتمززززا الشزززز علزززز الززززنف
وخلززز فزززر عمززز للشزززبا السزززع  .فززز ززززهر نزززا ر  ، 2015أعيززز تشزززكي مجلززز
الززززز ء اء وأنشززززز مجلززززز ج ززززز للشززززز ون االقتصزززززا والتنميززززز ؛ و ضززززز ل مجلززززز
الشزززززز ون االقتصززززززا والتنميزززززز اآلن بزززززز و يسزززززز فزززززز تنفيزززززز ال زززززز والززززززر
اإلسززززتراتيجي للززززبال  .فزززز عززززا  ، 2015أ لقززززص وءا الشزززز ون االجتماعيزززز ووءا
العمززز حملززز ومززز الرعا ززز إلززز التنميززز المسزززت ام و المشزززترك التززز عززز ء فكزززر أنزززه
ال نبغززززز أن قتصزززززر عمززززز المنظمزززززا غيزززززر الربحيززززز علززززز تقززززز العززززز ن والعمززززز
ال يززر  ،بزز نبغزز عليهززا أن تركزز أ ضززا علزز التنميزز المسززت ام  ،بشززك أساسزز مزز
ززززز
خزززززال مسزززززاع المسزززززتفي علززززز أن صزززززبح ا مسزززززتقلي ماليزززززا .5أ خ ززززز
الحك مززز  2030التززز تززز إ القهزززا فززز ززززهر أبر ززز  2016إلززز تع ززز المضززز فززز
زززز تتزززز خ  ،فزززز جملزززز أمزززز  ،وجزززز ق ززززا غيززززر
اإلصززززال االقتصززززا  ،و زززز
بحززززز أكثزززززر فعاليززززز  .6بززززز أ وءا الشززززز ون االجتماعيززززز ب ضززززز معزززززا ير ج ززززز
 5حك مززز المملكززز العربيززز السزززع  ،وءا العمززز والتنميززز االجتماعيززز  ،ووء زززرا العمززز والشززز ون االجتماعيززز لقزززان برنزززامج
مزززز الرعا زززز إلزززز التنميزززز وء ززززرا العمزززز والشزززز ون االجتماعيزززز لقززززان حملزززز مزززز الرعا زززز إلزززز التنميزززز ب،و بيززززان صززززحف ،
 ، 1437/1/13الم افزززززززز  26أكتزززززززز بر  .http://mosa.gov.sa/node/2867 ، 2015كمززززززززا شززززززززج مشززززززززرو قززززززززان ن ج زززززززز
عر بإس ومشرو تنظي األسر المنتج و العم الحر لألسر.
 6ززز  2030تززز ل بالتصزززر حا التاليززز واليززز  ،لززز نا أقززز مززز  1000م سسززز وجمعيززز خير ززز وغيزززر بحيززز ؛ و ززز تسزززا
بنسزززب  0.3بالما ززز فقززز مززز النزززاتج المحلززز اإلجمزززال  ،أ أقززز بكثيزززر مززز المت سززز العزززالم البزززال  6بالما ززز  .فززز ال قزززص الزززرا ،
فزززإ  7بالما ززز فقززز مززز المشزززا تركززز علززز ت ليززز أ زززر اجتمزززاع أو تنسزززج مززز األول زززا ال نيززز ال لززز األجززز  .بحلززز عزززا
 ، 2020فإنززززه نبغزززز أن كزززز ن أكثززززر مزززز لزززز مشززززا المنظمززززا غيززززر الربحيزززز لهززززا أ ززززر اجتمززززاع قابزززز للقيززززا وعميزززز و.
واللززز ا المنشززز مززز خرا بشزززأن المنظمزززا غيزززر الربحيززز وبشزززأن الهيئززز العامززز لألوقزززا ستسزززاع الق زززا غيزززر الربحززز علززز أن
صزززب أكثزززر م سسزززي وأكثزززر سزززمي وأكثزززر كفزززاء  ،وسنسزززر ززز ا التحززز أكثزززر مززز خزززال عززز المشزززا والبزززرامج ذا األ زززر
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لتصزززززني المنظمزززززا غيزززززر الربحيززززز  ،و ززززز خ ززززز تشززززز علززززز الح كمززززز السزززززليم
للشززركا والتقززا ر الماليزز الشزززفاف  ،إلزز جانزز تزز ابير أخزززر لتع زز الكفززاء المهنيززز
لعمزززز المنظمززززا غيزززززر الربحيزززز  .7أخيزززززرا ،حزززز تعزززز وءا  8فززززز زززززهر مزززززا
 ، 2016حيززز تززز مزززج وءا الشززز ون االجتماعيززز ووءا العمززز فززز وءا العمززز
والتنميززز االجتماعيززز 9؛ وقززز زززز الززز ء ر الج ززز لززز ءا العمززز والتنميززز االجتماعيززز
 2030للتنمي االجتماعي .
عل السياسا الم جه نح تحقي خ
أ السياسزززا الج ززز إلززز ت سزززي ن زززا المسزززاع ا الحك ميززز المتاحززز للمنظمزززا
غيزززر الربحيززز  .علززز سزززبي المثزززا  ،فإنزززه جززز ء أن تقززز وءا الشززز ون االجتماعيززز
بتقزز مسزززاع ا ماليززز مباززززر إلززز جمعيزززا مسزززجل لت ظيززز مززز اء سزززع ي (بززز ال
مززز األجانززز ) .األ ززز مززز ذلززز  ،فزززإن صزززن و تنميززز المززز ا البشزززر  ،الززز تبززز
وءا العمزززز  ،قزززز الزززز ع المززززال لجميزززز الكيانززززا  ،بمززززا فزززز ذلزززز المنظمززززا غيززززر
المهنززز للعزززاملي السزززع ي فززز مجزززاال تتزززراو
الربحيززز  ،ألغزززرا تززز فير التززز
بزززي اإلعززز ا للعمززز والمهزززا ا التقنيززز المتق مززز  .مكززز للمنظمزززا غيزززر الربحيززز أن
تسزززتفي مززز التم ززز السززز الززز ق مزززه صزززن و تنميززز المززز ا البشزززر مززز خزززال
للفئزززا األخزززر (ززززر أن تكززز ن مرخصززز للقيزززا بززز ل ) أو لتززز
تززز فير التززز
م ظفيها.
فززز األززززهر األخيزززر لززز ا ج ززز امززز  .تززز
علززز الصزززعي التشزززر ع  ،فقززز صززز
إصززز ا نظزززا ج ززز للجمعيزززا والم سسزززا فززز عزززا  ، 2015تلتزززه الال حززز األساسزززي
ذا الصززززل فزززز أوا زززز عززززا  ، 2016وذلزززز لتسززززهي إنشززززاء الم سسززززا والجمعيززززا
ال ير  .هززز النظزززا الج زززز والال حززز األساسززززي إلززز الحززز مزززز الزززروتي الحكزززز م
مززز خزززال إلززز ا وءا الشززز ون االجتماعيززز باسزززتكما التزززرخي فززز غضززز ن سزززتي
مززززا والحزززز مزززز عزززز م سسزززز أ جمعيزززز إلزززز عشززززر وت سززززي ن ززززا األنشزززز
المسززززم بهززززا لتشززززم علزززز سززززبي المثززززا الر اضزززز وت ضززززي مفهزززز صززززف المنفعزززز
العامززز  .جززز علززز المتقززز مي الجززز االمتثزززا للمت لبزززا الج ززز  ،فززز حزززي أن لززز
الجمعيزززا والم سسزززا المسزززجل سزززن واحززز لتنفيززز أ تغييزززرا ضزززرو لضزززمان
االمتثزززا  .منززز بززز ء سزززر ان نظزززا الجمعيزززا والم سسزززا  ،تززز تسزززجي مزززا ال قززز عززز
 155جمعي ج وأح عشر صن وقا ج ا لألسر .10
االجتمزززاع األكبزززر وعبزززر تسزززهي إنشزززاء المنظمزززا غيزززر الربحيززز مززز قبززز العزززا ال الثر ززز  ،و ززز األمزززر الززز مززز ززززأنه أن عززز ء
النمززز السزززر للق زززا غيزززر الربحززز  ،وسززز نززز ع ززز ا النمززز مززز خزززال خلززز بيئززز اعمززز ومتعاونززز مكززز للم سسزززا والهيئزززا
الحك ميززز ضزززم ززز ا الق زززا التعزززاون فيهزززاو .وفززز ال قزززص نفسزززه ،فإننزززا سززز نشزززج الق زززا غيزززر الربحززز علززز ت بيززز معزززا ير
عززززال الجزززز للمزززز ظفي وتع زززز قافزززز العمزززز الت زززز ع وال ظززززا بزززز وا كامزززز فزززز زززز ا
الح كمزززز السززززليم وتيسززززير التزززز
الق زززززززا و .مكزززززززز اال ززززززززال علزززززززز الززززززززن الكامزززززززز لر ززززززز  2030علزززززززز الم قزززززززز الرسززززززززم للحك مزززززززز علزززززززز الم قزززززززز
.http://vision2030.gov.sa/en
 7واعتمززززا نظززززا لتصززززني وتقزززز الجمعيززززا ال ير زززز ولجززززان التنميزززز الم افقزززز علزززز نظززززا ج زززز لتصززززني وتقيززززي المنظمززززا
ال ير والمراك المجتمعي بو ،صحيف الي  15 ،ني .http://www.alyaum.com/article/4074790 ، 2015
تسززززتمر فزززز ظزززز تعزززز كبيززززر فزززز
 8أنظززززر ،علزززز سززززبي المثززززا  ،أنجزززز ماكزززز وا وكززززات بزززز  ،وإعززززا الهيكلزززز فزززز السززززع
http://www.reuters.com/article/us-saudi-reshuffle
المناصزززززززز االقتصززززززززا و ،و تزززززززززرء 8 ،مززززززززا - ، 2016
.idUSKCN0XY0DX
 9فززز ززز ال قززز  ،سنسزززتمر فززز اإلززززا إلززز وءا الشززز ون االجتماعيززز ووءا العمززز فززز وصززز عمززز الززز ءا تي فززز كزززال
الحالتي قب وبع مجهما.
 ، 2015تزززز تسززززجي 109
 10فزززز الفتززززر مززززا بززززي بزززز ء سززززر ان ال حزززز الجمعيززززا والم سسززززا وحتزززز منتصزززز زززززهر أغسزززز
جمعيزززا ج ززز  .بعززز ذلززز وحتززز  30سزززبتمبر  ، 2016تززز تسزززجي  18جمعيززز وأ بززز صزززنا عا ليززز ؛ وفززز الفتزززر مزززا بزززي 1
أكتزززز بر  2016و  30نزززز فمبر  ، 2016تزززز تأسززززي  26جمعيزززز و  7صززززنا عا ليزززز  ،ليبلزززز المجمزززز الكلزززز  153جمعيزززز و 11
صن و عا ل  .بع ذل  ،ت تسجي جمعيتي إضافيتي  .وإعالنا ال ءا و ،وءا العم والتنمي االجتماعي
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باإلضزززاف إلززز ذلززز  ،تززز وضززز ال حززز فززز عزززا  2015بإنشزززاء يئززز األوقزززا  ،والتززز
فززز عزززا  2016اللززز ا ال اخليززز
سززز ترصززز وتعززز ء التبرعزززا ال قفيززز  .صززز
لصزززن و العا لززز التززز تزززن علززز إنشزززاء صزززن و إعانززز الجمعيزززا  ،ومشزززرو ال حززز
للشزززززركا غيزززززر الربحيززززز تسزززززم بتسزززززجي الم سسزززززا االجتماعيززززز  .قامزززززص وءا
التجزززززا واالسزززززتثما (سزززززابقا وءا التجزززززا والصزززززناع ) باسزززززت ال أ الجمهززززز
حزززز مشززززرو نظززززا الشززززركا غيززززر الربحيزززز حتزززز زززززهر مززززا  .11 2016أخيززززرا،
مزززز خرا اقتراحززززا بتبنزززز نظززززا ج زززز للمسزززز ولي
السززززع
فززززأ مجلزززز الشزززز
االجتماعي للشركا كان م زأنها أن تع ء عم الق ا ال ير .
بتنفيززز زززال مبزززا ا امززز
مززز جانبهزززا ،قامزززص المنظمزززا غيزززر الربحيززز السزززع
ذا صزززل فززز عزززا  ، 2015وكلهزززا تززز إقرا زززا مززز قبززز وءا الشززز ون االجتماعيززز .
المبززززا األولزززز  ،المعروفزززز باسزززز زززززغ  ،زززز حملزززز أ لقتهززززا م سسزززز الملزززز خالزززز
ال زززر جي السزززع ي الشزززبا فززز أفضززز الجامعزززا األمر كيززز  ،ززز تشزززجيعه
لتززز
الحقززا علزز العمزز فزز المنظمززا غيززر الربحيزز  .انيززا ،نززتج مشززرو إ امزز مزز زززراك
إسزززززتراتيجي بزززززي م سسززززز السزززززبيع وجامعززززز الملززززز فهززززز  ،و سزززززع إلززززز تززززز
المت ززززززز عي مززززززز مسزززززززاع المنظمزززززززا ال ير ززززززز فززززززز بنزززززززاء إ ا ا للمت ززززززز عي
للمحاسزززبي القزززان نيي فززز وضززز معزززا ير
المحتزززرفي  .12الثزززا ،بززز أ الهيئززز السزززع
ج ززز للمنظمزززا غيزززر الربحيززز  .13مززز الجززز ر بالززز كر أ ضزززا إصززز ا غرفززز التجزززا
الشها األول إل ا ال ق ف المملك العربي السع .14
السع
التصنيفات الدولية
هيئة التصني

التصني

39
مؤشر األمم المتحدة للتنمية البشرية
97
السياسة الخارجية :مؤشر الدول الهشة
مؤشاار العطاااء العااالمي لمؤسسااة دعاام األعمااال 41
الخيرية
10
 مساعدة الغرباء
46
 التبرع بالمال
96
 زمن التطوع
64
مؤشر هدسون لحرية األعمال الخيرية

مقياااااااس التصااااااني
األسوأ)
188 – 1
1 – 178
145 – 1

(األفضاااااال –

64 - 1

القوانيــن ذات الصــلة
اإلطار الدستوري

التجززززا

 11لم ززز مزززز المعل مززززا عزززز مشززززرو نظزززا الشززززركا غيززززر الربحيزززز  ،أنظززززر الم قززز اإللكترونزززز لزززز ءا
عل الراب التال .http://mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/Pages/npc.aspx#0
 12لم زززززززززز مززززززززززز المعل مزززززززززززا حززززززززززز مشزززززززززززرو إ امززززززززززز  ،أنظزززززززززززر م قعزززززززززززه اإللكترونززززززززززز علززززززززززز الزززززززززززراب التزززززززززززال
.http://www.volunteeredama.org/ar/index.php
 13لم زززز مزززز المعل مززززا عزززز المعززززا ير المحاسززززبي الج زززز للمنظمززززا غيززززر الربحيزززز  ،رجزززز ء ززززا م قزززز الهيئزززز السززززع
للمحاسبي القان نيي عل الراب التال .http://www.socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/3-(1).aspx
، 2016
تشزززززززه إصززززززز ا أو ززززززززها فززززززز إ ا ال قززززززز ب ،الشزززززززر األوسززززززز  26 ،مزززززززا
 14المملكززززززز العربيززززززز السزززززززع
.http://aawsat.com/home/article/63926
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واالسززززتثما

عم مزززا علززز أن ال ولززز تحمززز حقززز اإلنسزززان وفقزززا
زززن النظزززا األساسززز السزززع
علزززز اإلعززززالن
للشززززر ع اإلسززززالمي  .أ ضززززا ،فقزززز صززززا قص المملكزززز العربيزززز السززززع
لحقزززز اإلنسززززان
العززززالم لحقزززز اإلنسززززان .15علزززز الززززرغ مزززز أن اللجنزززز السززززع
مكلفزززز بضززززمان إ ا الت امززززا الحك مزززز فزززز مجززززا حقزززز اإلنسززززان فزززز اإل ززززا
القزززان ن  ،فزززإن القزززان ن السزززع  ،بمزززا فززز ذلززز النظزززا األساسززز  ،ال شزززير صزززراح
إلزز حقزز المزز ا ني والمقيمززي فزز التجمزز وفزز تكزز الجمعيززا  .علزز الززرغ مزز
بشززززأن الحزززز فزززز تكزززز الجمعيززززا  ،إال أنززززه ززززت تشززززجي
صززززمص القززززان ن السززززع
المنظمززززا غيززززر الربحيزززز بقزززز مززززا تززززن عليززززه المززززا ( )27مزززز النظززززا األساسزززز
ب ضززز علززز أن وال ولززز  ...تشزززج الم سسزززا واألفزززرا علززز اإلسزززها فززز األعمزززا
ال ير و.
ال جززز ء أل زززا مززز المنظمزززا غيزززر الربحيززز القيزززا بأنشززز محظززز بم جززز الشزززر ع
اإلسزززالمي  ،بمزززا فززز ذلززز الربزززا وتجزززا الجزززن واالتجزززا غيزززر المشزززرو وأكززز لحززز
ال ن زززر وتعزززا المسزززكرا (بمزززا فززز ذلززز النبيززز ) والقمزززا ؛ والغزززرا أو المعزززامال
الغامضززز التززز ال تكززز ن فيهزززا الت امزززا األ زززرا المشزززا ك محززز ب ضززز  .تت لززز
أنشززز المنظمزززا غيزززر الربحيززز التززز تشزززم الجمعيزززا  ،مثززز المززز تمرا  ،الحصززز
علززز الم افقزززا التنظيميززز التززز بمزززا زززت أو ال زززت منحهزززا .صززز الكثيزززرون عمليززز
ال.16
الم افقا عل أنها تستغر وقتا
الحص عل
غسزززز األمزززز ا وتم زززز اإل ززززا ؛ وقزززز اعتمزززز
تجززززر المملكزززز العربيزززز السززززع
الحك مزززز تشززززر عا مت ا مزززز مزززز ت صززززيا فرقزززز العمزززز الحك ميزززز ال وليزززز المعنيزززز
بزززاإلجراءا الماليززز  .سزززل اإلنفزززاذ المسززز ول ززز وحززز التحر زززا الماليززز السزززع
التززز تقززز تحزززص إززززرا وءا ال اخليززز و تعزززي علززز المنظمزززا غيزززر الربحيززز إبزززال
ون إخ ززززا الجهززززا المانحزززز بهزززز ا
زززز ال حزززز عزززز المعززززامال الماليزززز المشززززب
التزززز قي  .أ ضزززززا ،جزززز علززززز المنظمزززززا غيززززر الربحيززززز ت و زززز البنززززز بالتفاصزززززي
الالءمززز لل فزززاء بمقتضزززيا واعزززر عميلززز و واالحتفزززاظ بالسزززجال وال زززا الماليززز
زززز الم سسززززي
لمزززز عشززززر سززززن ا علزززز األقزززز إضززززاف إلزززز نسزززز مزززز ب اقززززا
وأعضزززاء الجمعيززز العم ميززز وأعضزززاء مجلززز اإل ا والعمزززا والمقزززاولي اآلخزززر .
فززز الجمعيزززا  ،قززز المززز ر المزززال بززز و المززز ر المعنززز باالمتثزززا والمسززز و عززز
المقتضيا .
تلبي
القوانين واللوائح الوطنية التي تؤثر على العطاء الخيري

وحقززز اإلنسزززان ال وليززز  ،أنظزززر مجلززز حقززز اإلنسزززان التزززاب لألمززز
 15لم ززز مززز المعل مزززا عززز المملكززز العربيززز السزززع
المتحززززز والتقر زززززر الززززز ن المقززززز وفقزززززا للفقزززززر ( 15أ) مززززز مرفززززز قزززززرا مجلززززز حقززززز اإلنسزززززان  -1 / 5المملكززززز العربيززززز
السزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززع و  4 ،A/HRC/WG.6/4/SAU/1سزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززمبر ، 2008
http://www.refworld.org/docid/496b40710.html؛ الجمعيزززززززززز ال نيزززززززززز لحقززززززززززز اإلنسززززززززززان ،م ابقزززززززززز الق اعززززززززززز
لالتفاقيززززززززززززززززززا المتعلقزززززززززززززززززز بحقزززززززززززززززززز اإلنسززززززززززززززززززان األساسززززززززززززززززززي nshr.org.sa/en/wp- ،
واألنظمزززززززززززززززززز السززززززززززززززززززع
content/uploads/2013/12/81_PDF11.pdf؛ وصزززززززفح مف ضزززززززي األمززززززز المتحززززززز السزززززززامي لحقززززززز اإلنسزززززززان علززززززز
،
اإلنترنزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززص ال اصززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ب المملكززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز العربيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز السزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززع
.http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/SAIndex.aspx
فزززز 12
انعكزززز فزززز حملزززز الشززززر الزززز
 16مزززز الجزززز ر بالزززز كر أن التجمزززز األكثززززر زززززهر فزززز المملكزززز العربيزززز السززززع
لتحقي ق قياس عالم ف ف مست ال ع ح سر ان الث .
سمبر  2015الت زا فيها  8.264ز
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ز المشززا (المس ز ا )
بززي الج ز و ق ز ( )1قا م ز بمززا ز م ب ز ومززا ز ف ز
مزز اللزز ا واألنظمزز ال اخليزز وال ززا الم حزز التزز تشززک تسززجي المنظمززا غيزززر
الربحي وعملها الي م ف المملک العربي السع .
جدول رقم ( :)1األنظمة واللوائح الوطنية التي تؤثر على العطاء الخيري في المملكة العربية السعودية
السنة التي
اسم الالئحة
سنت فيها
النظام األساسي للحكم الصادر بموجب األمر 1992
الملكي رقم أ 90/بتاريخ 1412/8/27هـ
الموافق  1مارس 1992م
الالئحة التنفيذية لتحصيل الزكاة الصادرة 1950
بموجب القرار الوزاري رقم  393بتاريخ
1370/8/6هـ الموافق  13مايو 1950م
نظام التأمينات االجتماعية الصادر بموجب 1969
المرسوم الملكي رقم م 22/بتاريخ
1389/9/6ه الموافق  15نوفمبر 1969م،
والئحته الداخلية
النظام األساسي لالتحادات الرياضية واللجنة 1987
األولمبية السعودية بتاريخ 1407/7/14ه
الموافق  10أبريل 1987م
القواعد التنفيذية إلنشاء المؤسسات الخيرية 1990
الخاصة باألغراض التعليمية فوق المستوى
الثانوي بتاريخ 1410/6/25ه الموافق 23
يناير 1990م
النظام األساسي لمجلس التعليم العالي 1993
والجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم ( )60بتاريخ 1414/6/4ه الموافق 18
نوفمبر 1993م
الالئحة التنفيذية بشأن جمع التبرعات1996 ،
الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 547
بتاريخ  30مارس 1996م
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 2003
ووضع اليد المؤقت على العقار ،الصادر
بموجب المرسوم الملكي رقم (م )15 /
بتاريخ 1424/3/11ه الموافق  13مايو
2003م
نظام ضريبة الدخل الصادر بموجب المرسوم 2004
الملكي رقم (م )1/بتاريخ 1435/1/15ه
الموافق  6مارس 2004م
نظام العمل رقم (م ،)51/الصادر بموجب 2005
المرسوم الملكي رقم (م )51/بتاريخ
1436/8/23ه الموافق  27سبتمبر 2005م
التعميم رقم ( )2574/9بشأن الزكاة 2005
بتاريخ
الصادر
الدخل
وضريبة
1426/5/14ه الموافق  21يونيو 2005م

الرابط

الوص
بمثاب ال ست
الحق
ح

أو زرع

السع

ال كا إل نظا مل

انجلي
عرب

غير عرب
المنظما
عل
فر
الربحي والكيانا األخر االلت ا
التأمينا
ازتراكا
بف
االجتماعي ع معازا الم ظفي
أو األمرا
والح ا
السن
المهني
ض ق اع خاص ت ب عل عرب
واللجن
الر اضي
االتحا ا
تحص إزرا
األولمبي السع
الر اس العام لرعا الشبا
الق ا عرب
ق اع مح
ض
للمنظما غير الربحي الت ت ر
التعلي العال غير
م سسا
الربحي
نظ عم مجل التعلي العال
عل
شر
ال
والجامعا
الجمعيا الت تق الجامعا
بإنشا ها
تن ب عل جم التبرعا
ن ب عل المنظما غير الربحي
الت تن ب عليها معا ير المنفع
العام و ح ق اع ومقتضيا
االستح اذ عل األ اض
عف
الضر ب

التبرعا

م

عرب

عرب
عرب

ال عاء عرب
عرب

عل أن العاملي ف
ن
المنظما غير الربحي ضع ن
لقان ن العم
عرب
ح ال كا إل نظا مل
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تنظيم هيئة حقوق اإلنسان الصادر بموجب 2005
قرار مجلس الوزراء رقم ( )207بتاريخ
1426/8/14ه الموافق  12سبتمبر 2005م

نظ الهيئ المس ول ع إ ا
الت اما حق اإلنسان ال ولي ف
القان ن السع

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 2006
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 58/بتاريخ
1427/9/4ه الموافق  27سبتمبر 2006م
الالئحة التنظيمية لمراكز التنمية االجتماعية 2007
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ()161
بتاريخ 1428/5/11ه الموافق  28مايو
2007م
نظام مكافحة غسل األموال الصادرة بتاريخ 2007
1438/4/17ه الموافق  4مايو 2007م
الئحة المنافسات والمشتريات الحكومية2007 ،
الصادرة بقرار وزير المالية رقم  362بتاريخ
1428/2/20ه الموافق  10مارس 2007م
الالئحة التنظيمية للمراكز االجتماعية 2007
والقواعد التنفيذية لها الصادرة بقرار مجلس
الوزراء رقم ( )161وتاريخ 1428/5/11ه
الموافق  28مايو 2007م
نظام الجمعيات التعاونية الصادر بموجب 2008
المرسوم الملكي رقم (م )14/بتاريخ
1429/3/10ه الموافق  18مارس 2008م
التوجيهات الخاصة بإنشاء وحدات التدريب 2009
غير الربحية في مجال التدريب التقني
والمهني الصادرة بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم ( )17بتاريخ 1430/5/11ه
الموافق  6مايو 2009م
نظام الصندوق الخيري االجتماعي الصادر 2010
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ()85
بتاريخ 1431/3/22ه الموافق  8مايو
2010م
نظام مكافحة غسل األموال الصادر بموجب 2012
المرسوم الملكي رقم (م  )31/بتاريخ
1433/5/11ه الموافق  3أبريل 2012م

ن ب عل العق الم قع بي أ
جمعي تتمت بصف المنفع العام
والحك م
تنظ مراك التنمي االجتماعي عرب
الت ت ر ا الحك م  ،والت تشبه
الم سسا والجمعيا

قواعد مؤسسة النقد العربي السعودي التي 2012
تحكم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
للبنوك ومحالت الصرافة وفروع البنوك
االجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية،
التحديث الثالث الصادر في شهر فبراير
2012م
تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث 2012
االجتماعية الصادر بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم ( )220بتاريخ 1433/7/7ه
الموافق  28فبراير 2012م
نظام إجراءات المحاكم الشرعية الصادر 2013
بموجب المرسوم الملكي رقم (م )1/بتاريخ
1435/1/22ه الموافق  25نوفمبر 2013م
10

عرب

عرب

عرب

تضم تفاصي ع ت بي نظا
مكافح غس األم ا
عرب
تن ب عل العق الم قع بي أ
جمعي تتمت بصف المنفع العام
والحك م
تنظ المراك االجتماعي الت عرب
ضم
تنشئها الحك م وال تن
غير
المنظما
ن ا تعر
ا التقر ر
الربحي ف
عرب
نظ الجمعيا التعاوني  ،و
كيانا بحي خاص
عل ق اع مح الق ا
تن
للمنظما غير الربحي الت ت ر
التقن والمهن
كيانا الت
غير الربحي

عرب

ال ير
الصن و
نظ
االجتماع  ،ال م المت ق أن
ع المنظما غير الربحي ماليا

عرب

عرب

عر جرا غس األم ا ف
م تل الق اعا  ،بما ف ذل
المنظما غير الربحي  ،و ح
العق با عليها
ض الق اع الت ج مراعاتها عرب
عن ما تق المنظما غير الربحي
والكيانا األخر بفت حسابا
بنكي وتن ر ف مما س عمليا
بنكي
لل اسا
و كيان
مبازر م
م خال

نظ المرك ال ن
االجتماعي ،
والبح
عا ستفي بشك غير
المنظما غير الربحي
إجراء البح
تضم فصال ع سل المحاك
إلص ا صك ال ق وتراخي
األمناء عل ال ق

عرب

عرب

نظام جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر بموجب 2013
المرسوم الملكي رقم (م  )16 /بتاريخ
 1435/2/24ه الموافق  27ديسمبر 2013م

اإل ا ف
ح جرا تم
م تل الق اعا  ،بما ف ذل
المنظما غير الربحي  ،و ح
العق با عليها
البح
نظ إنشاء مراك
االجتماعي الت ق تفي المنظما
غير مبازر
غير الربحي بص
ع ر إجراء البح
غير
المنظما
عل
فر
الربحي  ،م بي أم أخر ،
االلت ا ب ف تأمينا اجتماعي
ض الب ال
تنظ المكات ال ير المنشأ
ال ع للعقي اإلسالمي
لغر
الش ون
وءا
تحص إزرا
وال ع
واألوقا
اإلسالمي
واإل زا
فر اإل ا التنظيم األساس
للم سسا ال ير (بما ف ذل
العا لي ) والجمعيا
الصنا
ال ير
ح ق اع الهبا واألوقا ،
باإلضاف إل يئ األوقا الج
الت ل ت تفعيلها بع
ن ب عل الشركا غير
س
الربحي إل الح ال ال تعا
م ال ح الشركا غير الربحي

نظام رسوم األراضي البيضاء الصادر 2015
بموجب المرسوم الملكي رقم (م )4/بتاريخ
1437/2/12ه الموافق  24نوفمبر 2015م
2016
قواعد الصناديق العائلية الصادرة في 24
مارس 2016م
النظام األساسي للصناديق العائلية المنشورة 2016
بتاريخ  24مارس 2016م
النظام األساسي للمؤسسات المنشورة 2016
بتاريخ  24مارس 2016م
النظام األساسي للجمعيات المنشورة بتاريخ 2016
 24مارس 2016م
مشروع الالئحة التنظيمية لعمل األسر 2016
المنتجة الصادر في  29مارس 2016م
القراءة األولى لمشروع نظام الشركات غير 2016
الربحية (المستكملة بالمذكرات التفسيرية)
الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة
السعودية في  11أبريل 2016م
الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية 2016
الصادرة بتاريخ 1437/6/11ه الموافق 22
مارس 2016م

س ما تعا قيم ال كا
تفر
عل األ اض غير المست م ف
المنا الحضر
ح الق اع الت تن ب عل
الصنا العا لي

القواعد التنفيذية لمراكز البحوث االجتماعية 2013
الخاصة الصادرة بموجب القرار رقم
( )12713بتاريخ 1435/12/9ه الموافق 9
ديسمبر 2013م
نظام التأمين ضد البطالة الصادر بموجب 2014
المرسوم الملكي رقم (م )18/بتاريخ
1435/3/12ه الموافق  13يناير 2014م
الالئحة اإلدارية والمالية المنظمة ألعمال 2014
الدعوة واإلرشاد والتوعية الصادرة في
شهر رمضان 1435ه الموافق لعام 2014م
(الطبعة الثانية)
نظام الجمعيات والمؤسسات الصادر بموجب 2015
المرسوم الملكي رقم (م )8/بتاريخ
1437/2/19ه الموافق  1ديسمبر 2015م
نظام الهيئة العامة لألوقاف الصادر بموجب 2015
المرسوم الملكي رقم (م )11/بتاريخ
1437/2/26ه الموافق  24نوفمبر 2015م
نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم 2015
الملكي رقم (م)3/
بتاريخ 1437/1/28ه الموافق  4ديسمبر
2015م
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عرب

عرب

عرب

عرب

عرب

عرب
عرب

عرب
عرب
عرب

تضم
العا لي
ال ير

ل ا م ح للصنا
والم سسا والجمعيا

عرب
عرب

الكفاء

تع
إل
ه
االقتصا ال اتي لألسر
نظ الشركا غير الربحي  ،بما عرب
غير
ف ذل زركا ال ق
الربحي
نظ الم سسا والجمعيا

عرب

عرب

التحليــل
األشكال التنظيمية للمنظمات غير الربحية
لتغييززززرا
ت ضزززز ياكزززز المنظمززززا غيززززر الربحيزززز فزززز المملكزززز العربيزززز السززززع
تنظيميزززز ا لزززز لت و زززز أصززززحا األعمززززا ال ير زززز ب يززززا ا أوسزززز مزززز الهياكزززز
سززززع ن
المنظمزززز  .وفزززز السززززاب  ،كانززززص ت قعززززا أصززززحا األعمززززا ال ير زززز الزززز
إلنشزززاء الجمعيزززا أن تسزززتغر عمليززز التسزززجي فززز المت سززز مانيززز عشزززر ززززهرا ،وأن
عزززز الم سسززززي أ نززززاء عمليزززز التأسززززي ال مكزززز أن كزززز ن أقزززز مزززز عشززززر  .كانززززص
ال يزززا ا األخزززر المتاحززز ززز إنشزززاء م سسززز خير ززز أو تسزززجي وقززز  .مززز ذلززز ،
فززززإن المشززززكل التزززز ت اجههززززا الم سسززززا زززز أنهززززا ال تسززززت ي جمزززز األمزززز ا مزززز
الجمهزززز أو الحصززززز علزززز مسزززززاع ا حك ميزززز  .تت لززززز األوقززززا  ،مززززز جانبهزززززا،
التبززززر بالممتلكززززا  ،م عزززز أو فنزززز علزززز سززززبي المثززززا  ،لجمزززز اإل ززززرا ا  .لزززز ل ،
كانزززص كززز مززز الم سسزززا واألوقزززا خيزززا ا لززز تكززز فززز متنزززاو معظززز أصزززحا
حتزززاج ن عزززا إلززز الززز ع السزززتكما واسزززت ام مشزززا عه
األعمزززا ال ير ززز  ،الززز
ال ير .
لززز ل  ،فقززز كزززان الشزززاغ الر يسززز لكثيزززر مززز أصزززحا األعمزززا ال ير ززز ززز االسزززتفا
مزززز التم زززز والمسززززاع ا العامزززز ون المسززززا بالكفززززاء  .تزززز تح زززز اال تمززززا إلزززز
تجززا الم سسززا االجتماعيزز والشززركا غيززر الربحيزز فزز بلزز ان أخززر  .مزز حيزز
المما سزززز  ،بزززز أ وءا التجززززا والصززززناع بتسززززجي زززززركا ال قزززز للسززززما لهززززا
بالعمزززز علزززز أسززززا تجززززا  ،كمززززا بزززز أ المتبززززرعي باألوقززززا فزززز صززززياغ صززززك
أوقزززا أكثزززر قززز للسزززما بزززإ ا أوقزززافه بشزززك سزززلي وفقزززا لق اعززز الح كمززز المما لززز
لتل المتبع ف الشركا التجا .
كزززان ززز ا األمزززر إنجزززاءا امزززا ولكنزززه ال ززز ا شزززك خيزززا ا محززز و ا لسزززببي  .أوال ،لززز
اجههزززا وقززز قزززا بالفعززز  .انيزززا ،لززز زززتمك أصزززحا األعمزززا
حززز المشزززاك التززز
ال ير ززز الززز لززز تمكنززز ا مززز التبزززر ب قززز مزززا مززز إنشزززاء ززززركا غيزززر بحيززز ،
وحتززز لززز قزززام ا بإنشزززاء ززززرك لغزززر خيزززر غيزززر معلززز  ،فزززإن علزززيه أن ززز فع ا
ال كزززا وج ر زززا ال حصزززل ن علززز المسزززاع ا الحك ميززز  .لززز ل تززز اقتزززرا مشزززرو
نظزززا ج ززز سزززم بتسزززجي الشزززركا غيزززر الربحيززز  ،وبالتزززال حززز مشزززاك األوقزززا
وجع تسجي الجمعيا أمرا أكثر سه ل .
ززز نزززا يكززز أمثززز أل منظمززز غيزززر بحيززز بعززز کززز اإلصزززالحا التززز حززز ص ال
ززز ا نظزززا الشزززركا غيزززر الربحيززز علززز ززززك مشزززرو  ،ولززز زززت حتززز اآلن اختبزززا
السززل ا التنظيميززز فزز ت بيقهزززا لألنظمزز الصزززا مززز خرا .لزز ل  ،وفززز حززي أنزززه مززز
السزززاب ألوانزززه تقززز ا اء اسززز حززز م ا زززا األنززز ا الم تلفززز مززز المنظمزززا غيزززر
الربحيزززز  ،شززززير االسززززتعرا المزززز ج أ نززززا إلزززز أن االختيززززا عتمزززز أساسززززا علزززز
أول ا الم سسي .
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 فززز حزززا أن الم سسزززي أو المتبزززرعي كزززان ا بحاجززز لالسزززتفا مززز التبرعزززا
والمسززززاع ا العامزززز  ،فززززإنه بالتززززال قزززز أخزززز ون ب يززززا العمزززز مزززز خززززال
جمعيزززز  .قزززز تحصزززز الجمعيززززا علزززز بززززا مزززز الحك مزززز  ،وخاصزززز وءا
الشززززز ون االجتماعيززززز  ،و مكنهزززززا جمززززز التبرعزززززا  .المشزززززكل الر يسزززززي التززززز
واجهتهزززا الجمعيزززا ومزززا ززز التزززأخير فززز التزززرخي لهزززا .غيزززر أنزززه اآلن فقززز
فزززر النظزززا مززز أقصزززا ا ززززهر لمزززن التزززرخي  ،وتقززز وءا الشززز ون
االجتماعيزز بمعالجزز لبززا التسززجي عبززر اإلنترنززص .فزز حززا تزز العمزز تمامززا
وفقزززا لل ززز  ،فزززإن الجمعيزززا بالتزززال سزززتك ن ال يزززا األفضززز للم سسزززي الززز
حتزززاج ن إلززز التم ززز  .تتمتززز الجمعيزززا التززز تتمتززز بصزززف المنفعززز العامززز
بم ا زززا علززز أنززز ا أخزززر مززز الهياكززز  ،خاصززز ألنهزززا تسزززت ي إ ا مشزززا
عامززز  .مززز ذلززز  ،فزززإن مززز التبزززا حزززي بمعنززز وت بيززز مصززز ل والمنفعززز
العام و.
 فززز حزززا كزززان تركيززز الم سسزززي نصززز علززز المرونززز التشزززغيلي و متلكززز ن
الق ز عل ز اسززت ام منظمززته عل ز أسززا تجززا  ،فززإن ال يززا األمث ز له ز ق ز
تمثززززز فززززز إنشزززززاء ززززززرك غيزززززر بحيززززز علززززز ززززززك ززززززرك ذا مسززززز ولي
محززززز و  .تزززززي ززززز ا ال يزززززا الحصززززز علززززز اإلعفزززززاءا الضزززززر بي وتلقززززز
التبرعزززا  .مززز ذلززز  ،فزززإن نظزززا الشزززركا غيزززر الربحيززز ال ززز ا علززز ززززك
مشززرو  ،وم ز المبكززر ج ز ا التنب ز عل ز وجززه اليقززي بمززا سززتك ن عليززه إ جابيززا
ا الهيك .
وسلبيا
 تزززز فر األوقززززا خيززززا ا مهمززززا خززززر للمتبززززرعي الزززز
عا ززز ا  .فززز ظززز صززز جيززز الصزززياغ  ،سزززت ي ال
مج زززززز تجا ززززززا وأن حقزززززز إ ززززززرا ا كمسززززززاع ا
الم سسا أو زرك غير بحي تا ا المتبر بال ق
ال عتر

القان ن السع

لزززز ه أصزززز تحقزززز
قززز االسزززتمرا ب ر قززز
مسززززززتمر للجمعيززززززا أو
.

باألزكا غير المسجل م المنظما غير الربحي .

الجمعيااااات .المززززا ( )2مزززز نظززززا الجمعيززززا والم سسززززا تعززززر الجمعيزززز بأنهززززا أ
منظمززز نشزززئها أزززز ا مززز ذو الصزززف ال بيعيززز أو االعتبا ززز لمززز معينززز أو غيزززر
معينززز وال تهززز إلززز كسززز األ بزززا  .ت ززز الجمعيززز إمزززا منفعززز عامززز أو تسزززته
نتمزززز ن إلزززز نفزززز المهنزززز أو
مجم عزززز معينزززز مزززز المسززززتفي  ،مثزززز أولئزززز الزززز
تقاسزززم ن مصزززلح مشززززترك  .قبززز اإلصزززالحا التنظيميزززز فززز ززززهر أبر زززز ، 2016
أزززززا أحزززز البيانززززا المتزززز فر مزززز وءا الشزززز ون االجتماعيزززز إلزززز وجزززز 736
جمعيزززز مسززززجل فزززز المملكزززز العربيزززز السززززع 17؛ وأظهززززر أ لزززز الجمعيززززا الزززز
نشززززرته وءا الشزززز ون االجتماعيزززز فزززز عززززا  2004أنززززه جزززز فزززز من قزززز مكزززز
المكرمززز أعلززز تركيززز للجمعيزززا  ،تليهزززا من قززز الر زززا  .منززز صززز و اللززز ا الج ززز
فزززز زززززهر أبر زززز  ، 2016تزززز علزززز األقزززز تسززززجي  155جمعيزززز و  11صززززن وقا مزززز
 17ززز ا العززز وعززز الم سسزززا التاليززز مزززأخ ذ مززز خ زززا وء زززر الشززز ون االجتماعيززز السزززاب  ،ماجززز القصزززب  ،نظزززا الجمعيزززا
سززز مسزززا ا ج ززز ا للتنميززز  ،الر زززا  21 ،أبر ززز  . 2016عززز الجمعيزززا تنزززام بشزززك واضززز  .ذكزززر وءا
والم سسزززا
الشززز ون االجتماعيززز فززز وقزززص سزززاب علززز م قعهزززا علززز اإلنترنزززص أن نزززا  686جمعيززز مسزززجل فززز المملكززز العربيززز السزززع .
أنظر .http://www.mosa.gov.sa/ar/services/615
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الصززززنا
للجمعيا .

العا ليزززز  .ال ت جزززز سززززجال زززززامل متاحزززز لتأكيزززز العزززز اإلجمززززال الزززز قي

المؤسساااات .المزززا ( )2مززز نظزززا الجمعيزززا والم سسزززا تعزززر الم سسززز بأنهزززا أ
واحزززززز أو أززززززز ا مزززززز ذو الصززززززف ال بيعيزززززز أو
م سسزززززز م لفزززززز مزززززز ززززززز
االعتبا ززز وذلززز مززز أجززز تحقيززز منفعززز عامززز أو منفعززز م صصززز وال تهززز إلززز
تحقيززززز األ بزززززا  .ال ت زززززر النظزززززا إلززززز الفزززززر بزززززي المنفعززززز العامززززز والمنفعززززز
الم صصززز  ،ولكززز بحسززز المسززز ولي فززز وءا الشززز ون االجتماعيززز  ،فزززإن المنفعززز
العامززز تفهززز ب جزززه عزززا علززز أنهزززا منفعززز م جهززز نحززز المجتمززز بأسزززر  ،فززز حزززي أن
المنفعززززز الم صصززززز تفهززززز ب جزززززه عزززززا علززززز أنهزززززا منفعززززز م جهززززز إلززززز مجم عززززز
م صصزززززز  .ال ت جزززززز معززززززا ير واضززززززح للتمييزززززز بززززززي المنفعزززززز العامزززززز والمنفعزززززز
الم صصززز  .أكززز الززز ءا فززز إعزززالن صززز فززز ززززهر أكتززز بر  2016أنزززه جززز ء
أن تقززز بإنشزززاء م سسزززا خير ززز ؛ ولززز زززت
للشزززركا فززز المملكززز العربيززز السزززع
تقززز أ ت ضزززي حززز مزززا إذا كزززان جززز ء للشزززركا األجنبيززز المسزززجل فززز المملكززز
مما س نف الح .18
العربي السع
نزززا ن عزززان مززز السزززما المميززز للم سسزززا  .أوال ،خالفزززا للجمعيزززا  ،فإنزززه مكززز
واحزززز بإنشززززا ها؛ و انيززززا ،أنهززززا تعتمزززز علزززز الم سزززز (الم سسززززي )
أن قزززز ززززز
كمصززز لألوقزززا أو الهبزززا  .تبزززي السزززجال المتززز فر فززز اآلونززز األخيزززر أن نزززا
 164م سس مسجل ف المملك العربي السع .
الصااااناديق العائليااااة .الصززززنا العا ليزززز زززز نزززز مزززز الم سسززززا وت ضزززز لززززنف
الق اع ز القان ني ز الت ز تن ب ز عل ز الم سسززا مززا ل ز تززن الل ز ا عل ز خززال ذل ز .
تهززز الصزززنا العا ليززز ب جزززه عزززا إلززز عززز الزززرواب العا ليززز والبزززر وأعمزززا ال يزززر
وتسززززز ال الفزززززا العا ليززززز  .ال ت جززززز إحصزززززاءا عززززز العززززز اإلجمزززززال للصزززززنا
العا لي .
األوقاااااف .علزززز الصززززعي العملزززز  ،فإنززززه جزززز ء للمتبززززرعي تسززززجي زززززركا ال قزززز
كشزززك مززز أززززكا المشزززا االجتماعيززز  .لكززز  ،وبسزززب أنزززه ال جززز حتززز اآلن إ زززا
تنظيمزز ن بزز عليهززا و لبزز احتياجاتهززا ال اصزز  ،فززإن األوقززا ت ضزز للق اعزز التززز
تززززنظ الشززززركا التجا زززز  .مزززز األمثلزززز البززززا ء علزززز األوقززززا أوقززززا الراجحزززز
ووقززز جامعززز الملززز فهززز للبتزززرو والمعزززا ن وأوقزززا جامعززز الملززز سزززع ووقززز
عنا لمساع المرض  ،ال ت إ القه ف زهر أبر . 2016
كياناااات مماثلاااة للمنظماااات غيااار الربحياااة .تتقاسززز الكيانزززا التاليززز بعزززأ الميززز ا مززز
المنظمززا غيززر الربحيزز ولكزز ال ن بزز تمامزززا عليهززا تعر زز المنظمزز غيززر الربحيززز ،
ا التقر ر.
وبالتال ال ت تناولها بم م التفصي ف
 التعاونيااااات .زززز زززززك مزززز أزززززكا الجمعيززززا الت عيزززز التزززز تتعززززاون فيهززززا
مجم عزززز مزززز النززززا مزززز أجزززز منفعزززز متبا لزززز بيززززنه وقزززز تسززززع إلزززز جمزززز
 18وءا العمزززززززززز والتنميزززززززززز االجتماعيزززززززززز
.https://goo.gl/NIv51r

حزززززززززز للشززززززززززركا تأسززززززززززي
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الم سسززززززززززا ال ير زززززززززز  25 ،أكتزززززززززز بر ، 2016

األ بززا لت ء عهززا فيمززا بينهززا .علزز سززبي المثززا  ،مكزز للمزز ا عي فززت متجززر
الجمعيزززا التعاونيززز
لمنتجزززا األلبزززان وتقاسززز عا اتزززه .زززنظ القزززان ن السزززع
و جززززز أن تكززززز ن مرخصززززز مززززز قبززززز وءا الشززززز ون االجتماعيززززز وت ضززززز
إلزرافها.
 المنظمااااات غياااار الربحيااااة المنشااااأة بموجااااب مراساااايم ملكيااااة .قزززز تأخزززز
الكيانزززززا ال ير ززززز أززززززكاال م تلفززززز  ،مثززززز األوقزززززا الملكيززززز أو الصزززززنا
ال ير زززز ؛ ومزززز األمثلزززز علزززز ذلزززز الصززززن و ال يززززر االجتمززززاع وجمعيزززز
حما ززز المسزززتهل  .ت ضززز جميززز ززز األوقزززا لمقتضزززيا الشزززر ع اإلسزززالمي
ونظزززا الجمعيزززا والم سسزززا وال حتزززه التنفي ززز إلززز الحززز الززز ال تعزززا
فيه ا النظا م أحكا المرس الملك الم س .
زززز

 االتحاااادات الرياضاااية .فززز حزززا إنشزززاء ززز المنظمزززا مززز قبززز الحك مززز  ،فزززإن
تعر ززز المنظمززززا غيززززر الربحيزززز ال ن بزززز عليهززززا؛ ومزززز األمثلزززز علزززز ذلزززز
اللجن األولمبي السع .
 الجمعياااات داخااال الجامعاااات .كانزززص ززز الجمعيزززا علززز الززز وا مززز مسززز ولي
مجلززز التعلزززي العزززال والجامعزززا  ،إال أن التعلزززي العزززال فززز المملكززز العربيززز
ض إلعا يكل وت استب ا المجل بلجن م قت .
السع
 الجمعياااات واالتحاااادات المهنياااة .تشزززم ززز الفئززز الجمعيزززا المنشزززأ مززز قبززز
الق ززا ال زززا والق زززا العزززا علزز حززز سززز اء؛ ومززز األمثلزز علززز ذلززز لجنززز
والهيئززز السزززع
المحزززامي المنشزززأ تحزززص عا ززز الغرفززز التجا ززز السزززع
للمحامي تحص إزرا وءا الع .
تسجيل المنظمات المحلية غير الربحية
وءا الشززز ون االجتماعيززز لززز ها تفززز أ عزززا لتسزززجي كززز الجمعيزززا والم سسزززا
واإلزززرا عليهززا .فزز حززا كززان عمزز إحزز المنظمززا غيززر الربحيزز تضززم نشززا ا
منظمزززا ومرخصزززا مززز قبززز سزززل حك ميززز أخزززر  ،مثززز البززز التلف ززز ن  ،فزززإن وءا
الشزززز ون االجتماعيزززز لزززز تقزززز بتسززززجي مقزززز ال لزززز إال بعزززز حصزززز له علزززز م افقزززز
الهيئزززز المشززززرف األخززززر  .بعزززز التسززززجي  ،سززززيك ن للجهزززز المشززززرف و فزززز مراقبزززز
ال فزززاء بالمت لبزززا التقنيززز  ،إال أن العززز ء الر يسززز لإلززززرا المزززال واإل ا سززز
تتحملززززه وءا الشزززز ون االجتماعيزززز  .جزززز أن تكزززز ن المنظمززززا غيززززر الربحيزززز التزززز
التقنززز والمهنززز المعتمززز مرخصزز وخاضزززع للمراقبززز مززز قبززز م سسززز
تزز فر التززز
التقنززز والمهنززز  .مززز ذلززز  ،فإنهزززا فززز حزززا كانزززص تززز م و ش عمززز عامززز ال
التززز
نا حاج للترخي اإلضاف .
تتضم ت ء زها ا  ،فإنه لي
الجمعياااات .ألغزززرا التسزززجي  ،فإنزززه جززز أن كززز ن لززز الجمعيزززا عشزززر أعضزززاء
م سسززززي علزززز األقزززز ممزززز سززززت ف ن معززززا ير األ ليزززز التاليزززز أن ك نزززز ا مزززز ا ني
سزززع ي وفززز سززز  18عامزززا علززز األقززز و تمتعززز ن باأل ليززز القان نيززز الكاملززز وال
ج ز ل ز ه سززج جنززا ف ز جززرا خيانزز األمان ز أو الجززرا الم ل ز بالشززر  ،مززا لزز
ك ق ت إبراء سج الس اب الجنا ي .
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جززززز علززززز األعضزززززاء الم سسزززززي أن تفقززززز ا علززززز أحكزززززا الال حززززز األساسزززززي وأن
تززززا وا ممززززثال مزززز بيززززنه ق مزززز ن بتف ضززززه السززززتكما لزززز التسززززجي  .جزززز أن
ك ن ال ل المق إل وءا الش ون االجتماعي مصح با بال ا التالي









لززززز مكتملززززز وم قعززززز تفيززززز بم افقززززز الم سسزززززي علززززز تأسزززززي
اسزززززتما
الجمعيززز  .فززز حالززز الكيانزززا االعتبا ززز  ،فإنزززه جززز أن كززز ن ال لززز م قعزززا
مززز قبززز الممثززز القزززان ن  .جززز ء ل زززر الززز  ،مثززز محزززا  ،أن سزززاع فززز
ال ل ف حا كان تصر بم ج ت كي .
االسزززز وتفاصززززي االتصززززا الكاملزززز لممثزززز الجمعيزززز  ،مزززز صزززز مزززز ب اقزززز
.
اله ال ني له ا الش
أسزززماء ومهززز األعضزززاء الم سسزززي وتفاصزززي االتصزززا الكاملززز ال اصززز بهززز ،
إلزز جانزز نسزز مزز ب اقززا اله زز ال نيزز  .تعززي علزز الكيانززا االعتبا زز
تقززز معل مزززا عززز مقراتهزززا الر يسزززي وم اقززز فروعهزززا ،إلززز جانززز نسززز مززز
سززززجلها التجززززا أو صززززك ال قزززز التززززاب لهززززا وزززززها ا ال كززززا وضززززر ب
ال خ وزها ا الضمان االجتماع .
وءا
الال حززز األساسزززي م قعززز مززز قبززز كززز عضززز م سززز ؛ وقززز أصززز
الشزززز ون االجتماعيزززز ال حزززز أساسززززي نم ذجيزززز للجمعيززززا والصززززنا العا ليزززز
والم سسززززززا  ،والزززززز أصززززززر وءا الشزززززز ون االجتماعيزززززز  ،علزززززز سززززززبي
المما سزززز  ،علزززز أن قزززز المتقزززز مي بإتباعهززززا بشززززك عززززا  .جزززز أن تززززن
الال حززززز األساسزززززي علززززز ق اعززززز عمززززز الجمعيززززز العم ميززززز ومجلززززز اإل ا
والمززز اء التنفيززز ي  .جززز أن كززز ن لكززز جمعيززز مززز ر تنفيززز ومززز ر مزززال ،
و جززز ء إضزززاف لجزززان خاصززز مثززز لجنززز المراجعززز ال اخليززز أو لجنززز الرقابززز ،
جززز
بشزززر أن كززز ن أحززز أعضزززاء مجلززز اإل ا عضززز ا فززز اللجنززز  .نزززا
مزززز المرونزززز فزززز تح زززز عزززز األعضززززاء ومعززززا ير العضزززز وغير ززززا مزززز
التفاصي  ،زر أن تك ن ضم معا ير القان ن.
أسماء أعضاء أو مجل إ ا .

اسززز
ال تلززز وءا الشززز ون االجتماعيززز المتقززز مي بأنزززه جززز علزززيه أ ضزززا تقززز
جززز و  ،ولكنهزززا تبززز و أكثزززر إ جابيززز بشزززأن ال لبزززا المصزززح ب ب ززز العمززز المزززال
واإل ا  ،ألنهززززا تقزززز لززززيال علزززز أن الم سسززززي منظمززززي ومسززززتع بشززززك معقزززز
إل ا عملياته وتم له .
ال ت جززز سززز تسزززجي ؛ و جززز اسزززتكما تقززز المعل مزززا الم ل بززز بحلززز تزززا
إصزز ا التززرخي  .علزز سززبي المثززا  ،فزز حززا تمززص إ انزز أحزز األعضززاء الم سسززي
بزززاالختال  ،فإنزززه جززز أن زززت سزززح اسزززمه مززز و زززا ال لززز وإضزززاف اسززز ج ززز ،
بحيززز ال قززز العززز اإلجمزززال لألعضزززاء الم سسزززي عززز الحززز األ نززز لعشزززر  .بعززز
اسزززززتال ال لززززز  ،سززززز تقززززز وءا الشززززز ون االجتماعيززززز بالت اصززززز مززززز الهيئززززز
المشزززرف للحصزززز علززز م افقتهززززا علزززز األنشززز ذا الصززززل  .بمجزززر االنتهززززاء مزززز
عمليزززز التسززززجي  ،سزززز تصزززز وءا الشزززز ون االجتماعيزززز تززززرخي جمعيزززز بززززرق
تزززززرخي معزززززي وسززززز تنشزززززر الال حززززز األساسزززززي للمنظمززززز الج ززززز علززززز ززززززبك
اإلنترنززززص .وفقززززا للمززززا  )3( 8مزززز نظززززا الجمعيززززا والم سسززززا  ،فإنززززه ال جزززز ء أن
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تسزززتغر عمليززز التسزززجي أكثزززر مززز سزززتي مزززا ،بمجزززر انقضزززاء سزززتي مزززا ،فإنزززه
سززيت اعتبززا أنززه قزز تمززص الم افقزز علزز التسززجي تلقا يززا .مزز الناحيزز العمليزز  ،فإنززه قزز
كززز ن مززز الصزززع تنفيززز ززز القاعززز  .علززز سزززبي المثزززا  ،إذا لززز تزززر الززز ءا علززز
سزززم
لززز التسزززجي  ،فهززز عنززز ذلززز أن الجمعيززز مكنهزززا أن تعمززز ون تزززرخي
حتززز إذا كزززان مززز القزززان ن فززز ززز الحالززز العمززز بززز ون تزززرخي  ،فكيززز سزززتتمك
الجمعيززز مززز جمززز األمززز ا أو تلقززز التبرعزززا أو االززززترا فززز التأمينزززا االجتماعيززز
أو حتزززز فززززت حسززززا بنكزززز ال تتنززززاو المززززا  )3( 8زززز المسززززا  ،وبالتززززال نبغزززز
تعزز لها – علزز سززبي المثززا  ،مزز خززال اسززتح ا إجززراء مززا للززتظل فزز حززا لزز تززر
وءا الش ون االجتماعي عل ل التسجي .
تشززززم األنشزززز المسززززم بهززززا للجمعيززززا  ،بم جزززز نظززززا الجمعيززززا والم سسززززا ،
األعمزززا ال ير ززز واالجتماعيززز والرعا ززز وال ززز ما العامززز وخ مززز األ ززز ا ال نيززز
علزززز النحزززز الزززز تحزززز وءا الشزززز ون اإلسززززالمي واألوقززززا والزززز ع واإل زززززا
وال زززز ما االجتماعيزززز والثقافيزززز والصززززحي والبيئيزززز والتنم زززز واإلعالميزززز والتقنيزززز
والسزززززياحي واألنشزززززز العلميززززز وأنشزززززز الت جيزززززه السززززززل ك والبحززززز والتزززززز
واألنشززز المهنيززز وفززز مجزززا ال فززز والمزززرأ والسزززياح الشزززبابي والعمززز الت ززز ع
وحما ززز المسزززتهل وحما ززز األسزززر واالسزززتجاب للكززز ا واألءمزززا ومسزززا السزززالم
العامزززز وأنشزززز األسززززر والتنميزززز االجتماعيزززز وأ نشززززا خززززر ت افزززز عليززززه وءا
الشزززز ون االجتماعيزززز  .لززززي مزززز المفتززززر أن تكزززز ن قا مزززز األنشزززز المزززز ك فزززز
النظززززا ززززززامل  ،حيزززز مكززززز لززززز ءا الشزززز ون االجتماعيززززز الم افقزززز علززززز أنشززززز
إضزززافي  .بعززز ززز ا القززز  ،فزززإن القا مززز مهمززز  ،إذ أنهزززا تجعززز مززز ظف وءا الشززز ون
االجتماعيززز م مئنزززي أنزززه لزززي مززز غيزززر القزززان ن تسزززجي جمعيززز تركززز  ،علززز سزززبي
المثا  ،عل الر اض .
تا يززززا ،فززززإن المنظمززززا غيززززر الربحيزززز التزززز تزززز فر التعلززززي واإل زززززا الزززز ن  ،مثزززز
علزززز زززززعا ر الحززززج وصززززيان
تحفززززي القززززر ن الكززززر أو مسززززابقا الززززتالو أو التزززز
المسززززاج  ،قزززز تزززز تسززززجيلها واإلزززززرا عليهززززا مزززز قبزززز وءا الشزززز ون اإلسززززالمي
واألوقززززا والزززز ع واإل زززززا  .شززززير نظززززا الجمعيززززا والم سسززززا الج زززز إلزززز أن
أنشززز المنظمزززا ال نيززز غيزززر الربحيززز تقززز اآلن ضزززم ن زززا الجمعيزززا المرخصززز
مززز قبززز وءا الشززز ون االجتماعيززز  .مززز ذلززز  ،فإنزززه ال جززز حكززز زززن ب ضززز
علززز أن المسززز ولي اإلززززرافي علززز ززز المنظمزززا سزززيت نقلهزززا مززز وءا الشززز ون
اإلسزززالمي واألوقزززا والززز ع واإل ززززا إلززز وءا الشززز ون االجتماعيززز  ،وال جزززز
المسأل .
حت اآلن أ م زر عل الكيفي الت سيت م خاللها ح
المؤسساااات .تسزززجي الم سسزززا شزززبه إلززز حززز كبيزززر تسزززجي الجمعيزززا  ،مززز وجززز
واحزز فقزز .
يسززي  .أوال ،مكزز تأسززي م سسزز مززا مزز قبزز ززز
ال زز اسززتثناءا
انيزززا ،فزززز حزززي أن الجمعيززززا ال ت ضزززز الززززترا ا أ المززززا  ،فإنزززه جزززز علززززی
(حززز ال 1.3
األعضزززاء الم سسزززي للم سسززز أن عززز ا مبلززز  5مليززز ن لاير سزززع
مليززز ن وال أمر كززز ) فززز الحسزززا البنكززز للم سسززز خزززال السزززن األولزززی مززز عملهزززا
أو تسززجي األصزز تحززص اسززمها بمززا حقزز إ ززرا ا سززن بززنف المبلزز  .الثززا ،جزز
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أن تززززت إ ا الم سسزززز مزززز قبزززز مجلزززز
االن ما االجتماع واألغرا التعاوني .

أمنززززاء .جزززز ء للم سسززززا مما سزززز أنشزززز

الصااااناديق العائليااااة .ت جزززز اختالفززززا معينزززز بززززي تسززززجي الم سسززززا ب جززززه عززززا
والصززززنا العا ليزززز ب جززززه خززززا  .علزززز سززززبي المثززززا  ،جزززز أن عكزززز الصززززن و
ال بيعزززز  ،و جزززز أن كزززز ن
العززززا ل االسزززز األو واألوسزززز واسزززز عا لزززز الشزززز
م سسززيها مزز األفززرا  .عززالو علزز ذلزز  ،فإنززه ال تعززي علزز الصززن و العززا ل إ زز ا
(حززززز ال  5.000وال أمر كززززز ) فززززز حسزززززابه
سززززز مبلززززز  20.000لاير سزززززع
البنكزز  ،و مكزز أن تززأل مجلزز األمنززاء مزز أفززرا األسززر فقزز  .جزز ء لمقزز ال لزز
أن سزززع إلززز تسزززجي الصزززن و العزززا ل بإسزززمه ززززر أن نضززز إليزززه تسزززع أفزززرا
خززر مزز أفززرا األسززر كم سسززي  .بزز ال مزز ذلزز  ،فإنززه جزز ء لمقزز ال لزز تسززجي
الصزززن و العزززا ل بإسززز أحززز األقزززا  ،وفززز ززز الحالززز فزززإن جميززز أبنزززاء الشززز
الزززز تمززززص تسززززمي الصززززن و العززززا ل بإسززززمه (أو أبنززززاء ابزززز متزززز ف ) جزززز أن ززززت
ضززززمه إليززززه ،زززززر أن ال كزززز ن الحزززز األ نزززز لعزززز أعضززززاء الصززززن و أقزززز مزززز
عشزززر  .سززز تنشزززر وءا الشززز ون االجتماعيززز إعالنزززا عززز لززز إنشزززاء الصزززن و
العزززا ل إلززز جانززز أسزززماء المتقززز مي والال حززز األساسزززي علززز م قعهزززا علززز ززززبك
حمززز اسززز العا لززز
اإلنترنزززص لمززز ال زززي مزززا لضزززمان عززز اعتزززرا أ زززز
علززز التسزززجي  .فززز حزززا وجززز أ اعتزززرا  ،فزززإن لززز وءا الشززز ون االجتماعيززز
زهر واح لتقر ما إذا كان سيت تسجي الصن و العا ل .
األوقااااف .تقليززز ا ،ت لزززص كيانزززا م تلفززز تابعززز لززز ءا الشززز ون اإلسزززالمي واألوقزززا
والززززز ع واإل ززززززا المسززززز ولي اإلززززززرافي علززززز الصزززززنا ال قفيززززز  .فززززز اآلونززززز
الحك مززز نظامززا ج ززز ا نقززز المسززز ولي إلزز يئززز األوقزززا الج ززز
األخيززر  ،أصززز
التززز تمتلززز وال زززز تسزززجي األوقزززا ومراقبتهززززا وت ر زززا ون المسزززا بمقتضززززيا
الشزززر ع اإلسزززالمي أو الشزززرو واألحكزززا المحززز مززز قبززز المتبزززرعي  .لززز زززت بعززز
تنفي النظا الج .
عززززا مززززا تسززززتل صززززك ال قزززز تسززززجي العقززززا كأصزززز  .تقزززز مسزززز ولي تسززززجي
األوقززززا  ،بمززززا فزززز ذلزززز أ اضزززز األوقززززا  ،علزززز عززززات المحززززاك حاليززززا كجزززز ء مزززز
إجراءاتهزززا غيزززر القضزززا ي  .ال شزززير نظزززا األوقزززا الج ززز إلززز مزززا إذا كزززان سزززيت نقززز
تسجي العقا ا إل يئ األوقا .
هزززا
وفقزززا للشزززر ع اإلسزززالمي  ،فإنزززه ال جززز حززز لن زززا األنشززز التززز مكززز أن
األول زز
صززن و ال قزز ؛ وعززا مززا ع زز المتبززرعي فزز المملكزز العربيزز السززع
لمسززززاع الفقززززراء والمحتززززاجي والمرضزززز و و األ تززززا وال ززززال والحجززززا ومبززززان
المسزززاج  .فززز اآلونززز األخيزززر  ،بززز أ إ ا المتبزززرعي بأ ميززز تم ززز الم سسزززا مثززز
الجامعا والمستشفيا ومراك البح .
الشاااااركات غيااااار الربحياااااة .ال تحزززززر الشزززززر ع اإلسزززززالمي تبنززززز أززززززكا ج ززززز مززززز
مززز خرا عززز
المنظمزززا غيزززر الربحيززز  ،وقززز أعلززز وء زززر التجزززا والصزززناع السزززع
وضزززز مشززززرو نظززززا ج زززز للشززززركا غيززززر الربحيزززز  ،و زززز مسززززتم مزززز قزززز اني
النظززززا الج زززز إلزززز وضزززز حلزززز
وكنزززز ا واأل ن .مزززز المت قزززز أن زززز
ني زززز
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اجههززززا أصزززحا األعمززززا ال ير ززز حاليزززا الزززز تعرضززز ا للمما لزززز
للمشزززاك التززز
بسزززب عمليززز التسزززجي ال لززز لززز وءا الشززز ون االجتماعيززز إال أنهززز ال رغبززز ن
فززز تسزززجي الشزززركا العا ززز وتشزززغيلها وكأنهزززا م سسزززا اجتماعيززز  ،المزززا أن ززز
الشزززركا ال تسزززت ي جمززز األمززز ا مززز خزززال التبرعزززا أو الحصززز علززز إعفزززاءا
ضزززر بي  .عززز النظزززا الج ززز للشزززركا غيزززر الربحيززز بمعالجززز ززز المشزززكل  ،ولكنزززه
ماءا قي الت ر ،ول ت حت اآلن تسجي أ زرك غير بحي .
سززززتك ن وءا التجززززا واالسززززتثما مسزززز ول عزززز تسززززجي الشززززركا غيززززر الربحيزززز .
فزززز حززززا تضززززمنص أنشزززز أ زززززرك غيززززر بحيزززز مزززز الشززززركا المتق مزززز أحزززز
األنشززز المنظمززز  ،فإنزززه جززز علززز الهيئززز المشزززرف ذا الصزززل مزززن م افقتهزززا أوال.
تسززززجي أ وقزززز تززززاب لشززززرك غيززززر بحيزززز فزززز إ ززززا إجززززراءا المحكمزززز
نزززز
الشززززرعي – أ أن المحكمزززز الشززززرعي الم تصزززز تقزززز بتسززززجي صزززز ال قزززز أوال،
وبعززز ذلززز تقززز وءا التجزززا واالسزززتثما بتسزززجي ززززرك ال قززز  .تتمتززز األوقزززا
الت ز ت ز أم ز اال و ززت تشززغيلها م ز خززال زززركا ال ق ز بمرون ز الشززركا ف ز ات ززاذ
القرا ا والعمليا الي مي .
جززززز ء أل ززززززرك غيزززززر بحيززززز أن تأخززززز ززززززك ززززززرك ذا مسززززز ولي محززززز و أو
ززززرك مسزززا م مقفلززز ؛ و تزززي كزززال الشزززكلي لألعضزززاء والمسزززا مي التمتززز بمسززز ولي
محززز و  .كقاعززز عامززز  ،فزززإن أ ززززرك ذا مسززز ولي محززز و ال ن بززز عليهزززا الحززز
األ نززز الزززززترا أ المزززا  ،فزززز حزززي أن أ زززززرك مسزززا م مقفلزززز ن بززز عليهززززا
(حززززززز ال
الحززززززز األ نززززززز الززززززززترا أ المزززززززا البزززززززال  500.000لاير سزززززززع
 133.000وال أمر كزززز ) .أ ضززززا ،فززززإن تسززززجي زززززرك ذا مسزززز ولي محزززز و زززز
أمززززر أكثززززر سززززه ل وأقزززز اسززززتغراقا لل قززززص .بنززززاءا علزززز ذلزززز  ،فززززإن الشززززركا ذا
المسززززز ولي المحززززز و ززززز ال يزززززا المفضززززز لمعظززززز المسزززززتثمر السزززززع ي ومززززز
المت قززز أن تحززز و الشزززركا غيزززر الربحيززز حززز و ا .علززز الزززرغ مززز أنزززه قززز ال زززت
إ ا أسزززهمها فززز سززز األو ا الماليززز (الب صززز ) ،فإنزززه مكززز أن تقززز أ ززززرك
غير بحي بإص ا سن ا قابل للتبا لجم األم ا م الجمه .
ال جززز اززززترا محززز لتسزززجي أ ززززرك غيزززر بحيززز  ،و بززز و أن العمليززز سزززتك ن
مما لزززز لتلزززز التزززز ززززت إتباعهززززا لتسززززجي الشززززركا التجا زززز  .م سسزززز الشززززركا
تعزززززي علزززززيه فقززززز تقززززز اله ززززز وو زززززا
التجا ززززز الممل كززززز لسزززززع ي سززززز
الش صزززي االعتبا ززز عبزززر اإلنترنزززص وت يززز الال حززز األساسزززي  .بمجزززر إتمزززا ذلززز ،
زززت إصززز ا السزززج التجزززا ؛ ومزززا لززز تكززز نزززا م افقزززا تنظيميززز للحصززز علززز
أنشززز محززز  ،فزززإن العمليززز برمتهزززا تسزززتغر عزززا مززز أسزززب عي إلززز ال ززز أسزززابي .
سزززيت تح ززز سززز تسزززجي الشزززركا غيزززر الربحيززز فززز وقزززص الحززز بم جززز ال حززز
ج .
شزززتم نظزززا الشزززركا غيزززر الربحيززز علززز مفهززز العضززز  .جززز ء أن كززز ن أعضزززاء
بيعيزززي أو كيانزززا اعتبا ززز ؛ و جززز أن تمتززز
الشزززرك غيزززر الربحيززز إمزززا أزززز ا
كززز مززز األعضزززاء ال بيعيزززي وممثلززز الكيانزززا االعتبا ززز بكامززز أ ليزززته وال جززز ء
أن ك ز ن ق ز ت ز إعززالن إفالسززه أو اتهم ز ا بسززل غيززر أخالق ز غيززر مح ز (مززا ل ز ززت
إبزززراء بم جززز اإلجزززراءا ا لقان نيززز ال اجبززز ) .ال جززز حكززز شزززير إلززز مزززا إذا كزززان
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جززز ء أن كززز ن األعضزززاء مززز السزززع ي أو مززز غيزززر السزززع ي  .مززز ذلززز  ،فإنزززه ال
ال ز
نبغ ز قززراء ز ا النظززا بمع ز ع ز ع ز نظززا االسززتثما األجنب ز ف ز السززع
إال بعزززز
ززززن علزززز أنززززه ال جزززز ء لألجانزززز العمزززز فزززز المملكزززز العربيزززز السززززع
الحصززز علززز تزززرخي االسزززتثما األجنبززز الززز جيززز مما سززز واحززز مززز خمززز
فئا مح م األعما  ،وال شم أ ا منها النشا ال ير .
جززززز ء أن تحززززز الال حززززز األساسزززززي أل ززززززرك غيزززززر بحيززززز فئزززززا م تلفززززز مززززز
العضززز وتمزززن حق قزززا م تلفززز لكززز فئززز (مثززز حززز التصززز ص فززز اجتماعزززا خاصززز
للجمعيززززز العم ميززززز أو الحززززز فززززز تعيزززززي ممثلزززززي فززززز مجلززززز المززززز اء أو مجلززززز
اإل ا ) .مكززز أن تزززن الال حززز األساسزززي أ ضزززا علززز ق اعززز العضززز فززز كززز فئززز ،
مثززز الحززز األ نززز مززز المسزززا م بزززاألم ا  .فززز جميززز األحززز ا  ،فإنزززه جززز أن ضززز
أعضاء ك فئ لنف ق اع العض .
ال حزززز النظززززا ق اعزززز اإل ا وات ززززاذ القززززرا ا فزززز الشززززرك غيززززر الربحيزززز  .مزززز
بشزززك تلقزززا  ،وبنزززاءا علززز ذلززز ،
المفهززز أنزززه سزززيت ت بيززز نظزززا الشزززركا السزززع
فززإن أ ززززرك غيزززر بحيززز تأخززز ززززك ززززرك ذا مسززز ولي محززز و جززز ء أن كززز ن
لزززز ها إمززززا مزززز ر أو مجلزززز إ ا  ،فزززز حززززي أن أ زززززرك غيززززر بحيزززز تأخزززز زززززك
ززززرك مسزززا م مقفلززز جززز أن كززز ن لززز ها مجلززز إ ا مكززز ن مززز ال ززز أعضزززاء
إل أح عشر عض ا.
جزززز ن عززززان مزززز الشززززركا غيززززر الربحيزززز  .تقزززز الشززززركا العامزززز غيززززر الربحيزززز
خزز ما ألغززرا القضززا ا أو المتززاف العامزز  ،بمززا فزز ذلزز التعلززي والبحزز والصززح
واأل و ززز والقضزززاء علزززز الفقزززر وتقزززز المسزززاع ا وحما ززز البيئزززز والتنميززز والفنزززز ن
والثقافززززز والتزززززرا والر اضززززز والتنميززززز االجتماعيززززز وحقززززز اإلنسزززززان والمصزززززالح ،
وصزززيان المرافزززز والمبززززان العامززز والشزززز ون اإلسززززالمي  ،أو أ قضزززي عامزززز أخززززر
تضزززيفها الال حززز التنفي ززز  .جززز ء أن تقززز الشزززركا ال اصززز غيزززر الربحيززز بتقززز أ زززا
مززز ال ززز ما المززز ك أعزززال أو المشزززا ك فززز أنشززز أخزززر  ،ولكززز ال جززز ء لهزززا
إ ا صززززنا ال قزززز العامزززز أو جمزززز التبرعززززا والهبززززا مزززز الجمهزززز  .ب ززززال
ذلززز  ،ال فزززر النظزززا قيززز ا علززز األنشززز التززز تما سزززها الشزززركا غيزززر الربحيززز
الما أنها ت خ ف ن ا الال ح األساسي .
تسجيل المنظمات األجنبية غير الربحية
ال ت جززز إجزززراءا معروفززز لتسزززجي أ ززززك مززز أززززكا المنظمزززا األجنبيززز غيزززر
كما م ض أ نا .
الربحي ف المملك العربي السع
المؤسساااات والجمعياااات .م قززز وءا الشززز ون االجتماعيززز واضززز فززز أنزززه ال جززز ء
تسزززجي فزززرو الجمعيزززا والم سسزززا األجنبيززز (بمزززا فززز ذلززز الصزززنا العا ليززز ) فززز
المملكزز العربيزز السززع  .إال أنززه مزز غيززر ال اضزز مززا إذا كززان مزز الجززا أن كزز ن
لزززز الم سسززززا والجمعيززززا المحليزززز م سسزززز ن أجانزززز  .ززززن القززززان ن السززززع
علززز أن جميززز الم سسزززي  ،سززز اء كزززان ا أفزززرا ا أو كيانزززا اعتبا ززز  ،جززز أن ك نززز ا
مزززز ا ني سززززع ي  ،و ترتزززز علزززز ذلزززز ب ضزززز أن لزززز تأسززززي أ م سسزززز أو
سززيت فضززه .م ز ذل ز  ،فززإن األمززر أق ز وض ز حا
جمعي ز م ز قب ز أ فززر غيززر سززع
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فيمزززا تعلززز بالكيانزززا االعتبا ززز  ،ألنزززه ال جززز تعر ززز قزززان ن لمزززا شزززكله الكيزززان
االعتبزززا األجنبززز ألغزززرا نظزززا الجمعيزززا والم سسزززا  .علززز سزززبي المثزززا  ،إذا
قامزززص ززززرك أجنبيززز لل اقززز المتجززز باستصززز ا تزززرخي لشزززرك فرعيززز تابعززز لهزززا
وترغزززز فزززز تأسززززي جمعيزززز مزززز علمززززاء سززززع ي
فزززز المملكزززز العربيزززز السززززع
ألغزززرا حما ززز البيئززز  ،فهززز سزززم للشزززرك باالززززترا فززز تأسزززي الجمعيززز بشزززك
ألنهزززا تأسسزززص فززز المملكززز العربيززز
أكثزززر تح ززز ا  ،ززز مكززز اعتبا زززا ززززرك سزززع
أ أنهزززا تعتبزززر ززززرك أجنبيززز ألن مسزززا ميها مززز غيزززر السزززع ي اإلجابزززا
السزززع
األسئل ليسص واضح .
عل
األوقاااااف .جزززز ء أن كزززز ن األجانزززز مزززز المتبززززرعي بززززال ق فزززز المملكزززز العربيزززز
ولكززز جززز أن كززز ن المسزززتفي مززز ا ني سزززع ي أو منظمزززا سزززع
السزززع
غير بحي  ،و ض ال ق لهيئ األوقا .
الشااركات غياار الربحيااة .ال جزز فزز نظززا الشززركا غيززر الربحيزز مززا شززير إلزز أنززه
جزززز ء لألجانزززز  ،سزززز اء بمفززززر او مزززز مزززز ا ني سززززع ي  ،امززززتال أسززززه فزززز أ
زززرك غيززر بحيزز  .فزز حززا اسززتمر النظزززا بصززيغته النها يزز فزز إغفززا زز النق ززز ،
فإنزززه مززز غيزززر المحتمززز أن زززت السزززما بتسزززجي الشزززركا غيزززر الربحيززز األجنبيززز ،
نظززرا ألنززه سززيت ت بيزز ق اعزز االسززتثما األجنبزز بشززك تلقززا  ،و زز ال تززن علزز
ا الشك م الشركا .
أنشطـة المنظمات غير الربحيــة
بصف عام  ،ت ض المنظما غير الربحي ال ني م القي

األساسي .

أوال ،ال جززز ء لهزززا ت ء ززز األ بززززا علززز م سسزززيها وأعضززززا ها .فيمزززا تعلززز بت ء زززز
األصززز  ،فزززإن ال ضززز القزززان ن فززز مشزززرو نظزززا الشزززركا غيزززر الربحيززز واضززز
فزززز أنززززه ال جزززز ء أن تقزززز أ زززززرك غيززززر بحيزززز بت ء زززز أ ززززا مزززز أ باحهززززا علزززز
ضزززززم
المسزززززا مي أو المززززز اء أو أ م ظززززز  ،إال إذا كانزززززص ززززز المكافزززززأ تنززززز
ن زززا أسزززبابها غيزززر الربحيززز (أ عنززز ما كززز ن المتلقززز مززز ال للتبزززر بصزززفته مسزززتفي
مسززززته ) .علزززز النقززززيأ مزززز ذلزززز  ،فقزززز أغفزززز نظززززا الجمعيززززا والم سسززززا زززز
النق ززز  .إال أنزززه ،ومززز الناحيززز العمليززز  ،فزززإن وءا الشززز ون االجتماعيززز تتسزززاء عززز
بعزززأ المززز ف عا التززز تززز فعها جمعيززز مزززا إلززز مسزززتفي مززز م ظفيهزززا ،مثززز واتززز
أعلزززز ممززززا زززز سززززا فزززز السزززز والتبرعززززا  .إال أنززززه ال جزززز حظززززر زززززام علزززز
ك ن أ ضا مستفي م ال ما الت تق مها الجمعي .
ت ظي ز
انيززا ،ال جززز ء للشزززركا غيزززر الربحيززز االن زززرا فزز النشزززا السياسززز  .فززز حزززي أنزززه
ال جزز أ حكزز صززر بهزز ا الشززأن فززز القززان ن السززع  ،فززإن عزز جزز اء ان زززرا
الشززززركا غيززززر الربحيزززز فزززز النشززززا السياسزززز زززز مما سزززز اسزززز  .ال جزززز أ
تعر ززز قزززان ن لمزززا مكنزززه أن شزززك نشزززا ا سياسزززيا ،إال أنزززه مززز المفهززز عم مزززا أنزززه
أ نشززا تعلزز بحكزز الززبال  .مزز ناحيزز أخزززر  ،فإنززه لزز ززت تح زز كسزز التأ يزز فززز
التشزززر أو حتززز فززز الثقافززز السياسزززي  ،ولكنزززه مما سززز ززززا ع وغالبزززا مزززا تسزززفر عززز
نتزززا ج .علززز سزززبي المثزززا  ،تجتمززز لجزززان غرفززز التجزززا السزززع  ،بمزززا فيهزززا لجنزززز
األوقززززا  ،لمناقشزززز الشزززز اغ المشززززترك وتمر ر ززززا عبززززر قنزززز ا الغرفزززز إلزززز مجلزززز
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 .زززز ا الشززززك الزززز اقع لكسزززز التأ يزززز حزززز فزززز قافزززز الت فيزززز  ،حيزززز أن
الشزززز
البحزز عزز حزز وسزز بزز ال مزز ال صزز م الع ا يزز حظزز باألفضززلي  .لزز ا فززإن كسززز
التأ يززز عزززا مزززا زززـ تت بعر ضززز تشزززير إلززز تظلززز مزززا وتقتزززر الحززز  .االجتماعزززا مززز
لمناقشزززز القضززززا ا ذا اال تمززززا زززز أمززززر
المسزززز ولي أو أعضززززاء مجلزززز الشزززز
أو فزززز
زززززا  ،إال أن تقزززز األمزززز ا إلزززز مسزززز و أو عضزززز فزززز مجلزززز الشزززز
المجلززز البلززز زززت تفا زززه بشزززك صزززا  ،حيززز أنزززه لززز زززت تح ززز كسززز التأ يززز فززز
النظزززا و مكززز اعتبزززا ززز المززز ف عا بمثابززز زززز  .مززز غيزززر ال اضززز مزززا إذا كزززان
عزز أحزز المرزززحي لالنت ززا فزز مجلزز بلزز مززا عتبززر نشززا ا سياسززيا .بنززاءا علزز
ذلززز  ،تنصززز الجمعيزززا بتجنززز مثززز ززز ا النشزززا حتززز صزززب القزززان ن واضزززحا بشزززأن
النق .
الجمعياااااات والمؤسساااااات .ال جززززز ء للم سسزززززا والجمعيزززززا تقززززز خززززز ما خزززززا
المن قززز الجغرافيززز التززز تززز تسزززجيلها فيهزززا للقيزززا بأنشززز معتمززز  ،وال جززز ء لهزززا فزززت
فززززرو خززززا من قتهززززا اإل ا زززز المعتمزززز إال بم افقزززز مسززززبق مزززز وءا الشزززز ون
االجتماعيزز (علززی سززبي المثززا  ،م سسزز خير ززز مسززجل لتقزز ال زز ما فزز الر زززا
سززززتحتا إلززززی الم افقزززز لفززززت فززززر فزززز جزززز ) .لفززززت فززززر محلزززز  ،فإنززززه جزززز علزززز
الم سسززز تقززز أ لززز علززز م افقززز مجلززز األمنزززاء علززز إنشزززا ه وتح ززز م قززز الفزززر
ووصزززز األنشزززز التزززز سززززيق بتنفيزززز ا وتح زززز المزززز ظفي المحتملززززي وت صززززي
(حزززز ال  533.000وال أمر كزززز ) للفززززر الج زززز أو
مبلزززز  2مليزززز ن لاير سززززع
تسزززجي األصززز بإسزززمه التززز مززز ززززأنها أن ت لززز نفززز المبلززز  .ال تحتزززا الجمعيزززا
إلززز الحصززز علززز م افقززز لفزززت فزززر محلززز اخززز المن قززز المعتمززز سزززابقا ،ززززر
أن تظ ضم ح و أنش تها المرخص .
الفهززز المشزززتر للقزززان ن وللمما سززز المتبعززز بزززي أنزززه مززز المحظززز علززز الجمعيزززا
مما سززززز جميززززز األنشززززز الها فززززز إلززززز جمززززز األ بزززززا  .تعتبزززززر إ زززززرا ا األنشززززز
االقتصزززا مصززز ا جزززا ا للتم ززز  ،علززز الزززرغ مززز أن اللززز ا تزززن تح ززز ا علززز
بيعززز األنشززز االقتصزززا المسزززم بهزززا .باإلضزززاف إلززز ذلززز  ،فإنزززه عنززز الحصززز
علززز تبرعزززا لمشزززرو معزززي  ،فإنزززه ال جززز ء للمنظمززز أن تنفززز المزززا علززز مشزززا
أخززر  .جززز علززز كززز الجمعيزززا والم سسززا تعيزززي مززز ق مزززال مزززرخ وت ظيززز
مزززز ر مززززال تحززززص إزززززرا مجلزززز اإل ا ؛ و جزززز عليهززززا أ ضززززا االحتفززززاظ بسززززجال
عززز مصزززا تم لهزززا ،بمزززا فززز ذلززز ملززز خزززا بالتبرعزززا ال ك ززز  .تعزززي علززز
زززا المتبزززرعي وززززرو التبرعزززا ؛
الجمعيزززا أ ضزززا أن تحزززتف بملززز خزززر حززز
للمحاسزززبي القزززان نيي
و جززز عليهزززا إعززز ا حسزززاباتها وفقزززا لمقتضزززيا الهيئززز السزززع
وإ ززز ا أمززز اله فززز بنززز مزززرخ  ،فززز حزززي أن اإلنفزززا مززز الحسزززا ت لززز م افقززز
ا نززي مزز المزز اء التنفيزز ي فزز المنظمزز  .ال جزز ء للجمعيززا أن تسززتثمر أم الهززا فزز
المضا با المالي .
القاعززز المتعلقززز بتضزززا المصزززال للجمعيزززا والم سسزززا ززز أن األعضزززاء الززز
لهززز مصزززلح فززز ات زززاذ قزززرا مزززا فإنزززه ال جززز ء لهززز التصززز ص عليزززه .باإلضزززاف إلززز
ذلززز  ،فإنزززه ال جززز ء أن زززت ت ظيززز األعضزززاء مززز قبززز وءا الشززز ون االجتماعيززز أو
الهيئ المشرف المس ول ع اإلزرا عل المنظم .
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تمتلزززز وءا الشزززز ون االجتماعيزززز سززززل اإلزززززرا علزززز إ ا وأمزززز ا الجمعيززززا
والم سسزززا  ،ومراجعززز والحصززز علززز سزززجال و فزززاتر حسزززابا ومراسزززال كززز
الجمعيززززا والم سسززززا  .جزززز علزززز الجمعيززززا والم سسززززا أن تقزززز بت و زززز وءا
الشزززز ون االجتماعيزززز ببياناتهززززا الماليزززز السززززن المعتمزززز مزززز قبزززز الجمعيزززز العم ميزززز
خززال فتززر ال تتجززاوء أ بعزز أزززهر مزز نها زز السززن الماليزز  .باإلضززاف إلزز ذلزز  ،فإنززه
جزززز علزززز لجززززان انت ززززا مجلزززز إ ا الجمعيزززز أن تقزززز بت و زززز وءا الشزززز ون
االجتماعيززز بأسزززماء المرززززحي قبززز خمسززز عشزززر مزززا مززز إجزززراء عمليززز االنت زززا .
ال جززززز ء انت زززززا المززززز اء التنفيززززز ي إلززززز مجلززززز اإل ا أل جمعيززززز إال بم افقززززز
وءا الشزززززز ون االجتماعيزززززز  ،وال جزززززز ء لمزززززز ظف وءا الشزززززز ون االجتماعيزززززز أو
الهيئززززز المشزززززرف المسززززز ول أن صزززززبح ا أعضزززززاء فززززز مجزززززال إ ا الجمعيزززززا أو
الم سسزززززا  .جززززز علززززز ممثلززززز وءا الشززززز ون االجتماعيززززز حضززززز اجتماعزززززا
اجتماعزززززا أخزززززر
مجلززززز اإل ا التززززز زززززت فيهزززززا التصززززز ص و جززززز ء حضززززز
لمجززززال األمنززززاء واجتماعززززا الجمعيززززا العم ميزززز ومجززززال اإل ا فزززز الجمعيززززا
(علززز الزززرغ مززز أن القزززان ن ال شزززير إلززز األسزززبا التززز جززز ء لهززز اختيا زززا للقيزززا
بززززز ل ) .ال جززززز ء لممثززززز وءا الشززززز ون االجتماعيززززز التصززززز ص فززززز االجتماعزززززا ،
ولكززززز جززززز ء لزززززه زززززر األسزززززئل  .جززززز علززززز الجمعيززززز ت و ززززز وءا الشززززز ون
االجتماعيززز بنسززز مززز محضزززر اجتمزززا الجمعيززز العم ميززز وسزززج التصززز ص خزززال
االجتمززززا  .جزززز ء لزززز ءا الشزززز ون
فتززززر ال تتجززززاوء خمسزززز عشززززر مززززا بعزززز تززززا
االجتماعيزز إلغززاء تصزز ص مززا مزز قبزز مجلزز اإل ا بإصزز ا أمززر مصززح بتبر ززر
مكتزززز  .ال شززززير القززززان ن إلزززز األسززززبا المسززززم بهززززا إللغززززاء التصزززز ص؛ و نبغزززز
إعا انت ا أعضاء مجل اإل ا بع ذل خال فتر  30 – 15ما.
جززززز ء أن تقززززز وءا الشززززز ون االجتماعيززززز أ ضزززززا بفزززززر عق بزززززا  .علززززز سزززززبي
المثزززا  ،جززز ء لززز ءا الشززز ون االجتماعيززز إقالززز مجلززز اإل ا المنت ززز لجمعيززز مزززا
أو مجلززز اإل ا فززز م سسززز مزززا واسزززتب اله بمجلززز إ ا م قزززص فززز حزززا كزززان عززز
أعضززززاء مجلززززز اإل ا أقزززز مززززز العززززز الم لزززز للنصزززززا القززززان ن ولززززز زززززتمك
المجلززز مززز ء زززا أعززز ا  ،أو أن مجلززز اإل ا لززز سزززتل خزززال ززززهر واحززز إززززعا
خ زززز مزززز وءا الشززززز ون االجتماعيزززز لاللتزززز ا بنظزززززا الجمعيززززا والم سسزززززا أو
ال حته األساسي .
األوقااااف .تنحصزززر أنشززز ال قززز فززز األحكزززا والشزززرو التززز حززز ا المزززان  .مززز
المفتززززر أن كزززز ن ال قزززز ب بيعتززززه مربحززززا – أ أن نززززتج خززززال مكزززز أن ن بزززز
علززز السزززب الززز تأسززز ال قززز وفقزززا لزززه .مززز ذلززز  ،فإنزززه ال جززز ء لل صززز علززز
ال قزز بيزز أصزز له أو اسززتب ا أحزز األصزز بززآخر أو تززأجير أصزز ال قزز ألكثززر مززز
عشززززر سززززن ا أو فززززر ضززززمان علزززز ال صززززا ون م افقزززز مسززززبق مزززز المحكمزززز .
حقيقزز أن ال صزز علزز ال قزز ملزز بأحكززا وزززرو صزز ال قزز زز أمززر مكزز أن
مثززز مشزززكل إذا فززز حزززا أن الصززز ال زززن علززز األمززز ا التززز تعزززي ت صيصزززها
لصززيان ال قززز  .مزز مشزززكل أخززر  ،خاصززز فزز صزززك األوقززا الق مززز  ،تتمثزز فززز
أنهزززا مقتضزززب  ،فبعضزززها أقززز مززز صزززفح واحززز وال تزززن علززز ق اعززز تضزززم إ ا
ال قززز بشزززك جيززز ووجززز أمززز ا كافيززز للمحافظززز علززز أصززز له .الكثيزززر مززز األوقزززا
العا ليززز فززز حالززز احتضزززا ألن المتبزززر قززز تززز ف وتززز تقسزززي حصززز كززز مسزززتفي بزززي
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ززز

ال ززز مزززرا ع ززز بحيززز أن الحصززز أصزززبحص ضزززئيل ال تززز كر وال سزززع ال
إلزززز تحصززززي زززززيكاته  .صززززك األوقززززا الح ثزززز واألكثززززر تعقيزززز ا ،مثزززز صززززك
أوقزززا الراجحززز  ،ززز أكثزززر قززز علززز ضزززمان اإل ا الجيززز واالسزززتمرا المج ززز
ألصززز ال قززز  .علززز سزززبي المثزززا  ،فزززإن النزززاظر لزززي ز صزززا واحززز ا بززز بزززاألحر
مجلززز تمتززز بصزززف سزززمي وأعضزززاء مسزززتقلي وق اعززز خالفززز ؛ مجلززز ل زززه المرونززز
الالءمزززز لت صززززي مبززززال مزززز اإل ززززرا ا للصززززيان ومما سزززز إ ا التغييززززر ،مجلزززز
ل زززه ليزززا قابززز اخليززز سزززليم لضزززمان عززز إسزززاء ت بيززز سزززل ته .مززز المت قززز أن
زززت الت فيززز مززز المشزززاك المتعلقززز بصزززك األوقزززا الق مززز عنززز ما زززت تفعيززز يئززز
األوقزززا الج ززز  .مززز بزززي أمززز أخزززر  ،سزززتك ن يئززز األوقزززا قزززا علززز العمززز
بمثاب الناظر وامتال سل إنشاء ال ق .
الشااااركات غياااار الربحيااااة .نظززززا الشززززركا غيززززر الربحيزززز حظززززر علزززز مجززززال إ ا
الشززززركا غيززززر الربحيزززز بيزززز أو زززززراء أو تززززأجير أو فززززر ضززززمان علزززز العقززززا ا
واألصززز الثابتززز إال إذا أجيززز لهزززا القيزززا بززز ل فززز الال حززز األساسزززي أو بقزززرا مززز
زززي مجلززز اإل ا تززز ل منصززز تنفيززز
المسزززا مي  .حظزززر النظزززا أ ضزززا علززز
فززززز الشزززززرك غيزززززر الربحيززززز  .ال جززززز ء أل عضززززز مززززز أعضزززززاء مجلززززز اإل ا أن
تززززرأ لجنزززز المراجعزززز ال اخليزززز وال جزززز ء ألعضززززاء زززززرك مسززززا م مقفلزززز ممزززز
لززز ه مصزززلح فززز قزززرا مزززا القيزززا بالتصززز ص عليزززه .جززز ء تغييزززر أ ززز تعززز ال علززز
الال حزززز األساسززززي أل زززززرك غيززززر بحيزززز  ،بشززززر الحصزززز علزززز م افقزززز وءا
التجززززا واالسززززتثما فزززز حززززا أن التعزززز ال تزززز ر علزززز ق اعزززز تصززززفي األصزززز أو
أ زززز ا الشززززرك أو سززززل ا مجلزززز اإل ا  .ضزززز المزززز اء ومراجعزززز الحسززززابا
فززززز أ ززززززرك غيزززززر بحيززززز للمسزززززاءل والعق بزززززا إذا أ ملززززز ا التززززز امه القزززززان ن
ا زززر الشزززركا وتقززز بيانزززا ماليززز م ققززز .
باالحتفزززاظ بسزززجال وقززز ا مح ززز لززز
ب زززال ذلززز  ،ت ضززز الشزززركا غيزززر الربحيززز لق اعززز أقززز صزززرام مززز المنظمزززا
غيزززر الربحيززز األخزززر  .مززز ذلززز  ،فزززإن المززز كرا التفسزززير للنظزززا الج ززز تشزززير إلززز
أن الشزززركا غيزززر الربحيززز ال اصززز ست ضززز للق اعززز األكثزززر صزززرام فززز ح كمززز
الشزززركا ولم ززز مززز الرقابززز التنظيميززز  ،علززز الزززرغ مززز عززز وجززز ال ززز علززز
كيفي القيا ب ل .
التصفية والحل والعقوبات
الجمعيااااات والمؤسسااااات .جزززز ء لزززز ء ر الشزززز ون االجتماعيزززز إصزززز ا أمززززر بتعليزززز
جمعيززز أو تصزززفيتها أو مجهزززا إجبا زززا إذا قززز العززز اإلجمزززال لألعضزززاء عززز خمسززز
أززززز ا ؛ أو أن تتجززززاوء الجمعيززززز ن ززززا أنشزززز تها أو ترتكززززز م الفززززا وجسزززززيم و
لنظزززا الجمعيزززا والم سسزززا أو ال حتهزززا األساسزززي ؛ أو إذا أصزززبحص الجمعيززز عزززاج
عززز ال فزززاء بالت اماتهزززا بالززز ف ؛ أو أن تتصزززر الجمعيززز بزززاألم ا فززز غيزززر األوجزززه
المرخصززززز ؛ أو إذا لززززز تلتززززز الجمعيززززز بالنظزززززا العزززززا أو اآل ا العامززززز أو الشزززززر ع
اإلسزززالمي أو ترتكززز أفعزززاال مززز ززززأنها أن تززز ر سزززلبا علززز ال حززز ال نيززز  .باإلضزززاف
إلزز ذلززز  ،فإنزززه فززز حزززا ا تكبزززص الجمعيززز م الفززز جسزززيم لعقززز أبرمتزززه مززز الحك مززز ،
فإنززززه جزززز ء لزززز ءا الشزززز ون االجتماعيزززز تعليزززز تنفيزززز العقزززز إلزززز أن ززززت تصززززحي
الم الفززز أو إلغزززاء العقززز تمامزززا .أ جمعيززز مرخصززز حززز ثا ت فززز فززز بززز ء أنشززز تها
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المرخصززز خزززال سزززن واحززز جززز ء تم ززز تسزززجيلها لسزززن أخزززر  ،و جززز عليهزززا أن
تبزززز أ أنشزززز تها خاللهززززا أو فإنززززه جزززز ء لزززز ءا الشزززز ون االجتماعيزززز إلغززززاء تسززززجيلها.
جزززز أن تكزززز ن جميزززز أوامززززر الزززز مج اإلجبززززا أو التصززززفي أو التعليزززز مبززززر – أ
ا القرا كتاب .
أنه ج عل ال ء ر تق أسبا
جزززز ء للجمعيززززا أن تنهزززز أنشزززز تها اختيا ززززا بإتبززززا عمليزززز التصززززفي المحزززز
ال حتها األساسي .

فزززز

مكززز حززز م سسززز مزززا فززز زززال حزززاال فززز حزززا أصزززبحص عزززاج عززز ال فزززاء
بتعهزززز اتها الماليزززز ؛ أو فزززز حززززا أصززززبحص عززززاج عزززز تنفيزززز أ زززز افها؛ أو فزززز حززززا
أخفقززص فزز بزز ء أنشزز تها خززال سززن واحزز مزز التززرخي لهززا .سززتق وءا الشزز ون
االجتماعيزززز بتعيززززي مصززززف تزززز ل مسزززز ولي عمليزززز التصززززفي  .ززززت ت ء زززز أمزززز ا
الم سسززززز علززززز الكيانزززززا التززززز تحززززز ا وءا الشززززز ون االجتماعيززززز وفقزززززا للبنززززز
عليهزززا فززز ال حتهزززا األساسزززي  .فززز
المحززز مززز قبززز المتبزززر والق اعززز المنصززز
حالززززز الصزززززنا العا ليززززز  ،فإنزززززه جززززز مراعزززززا الق اعززززز الم بقززززز علززززز الميزززززرا
وال صزززززا ا بم جززززز الشزززززر ع اإلسزززززالمي  .ت ضززززز التصزززززفي االختيا ززززز للم سسزززززا
لنف الق اع الت تن ب عل الجمعيا .
علزززز المسززززت العملزززز  ،تززززر وءا الشزززز ون االجتماعيزززز التصززززفي ب صززززفها وأحزززز
اإلجزززراءا القصززز و ،وبالتزززال تهززز إلززز تصزززفي الجمعيزززا والم سسزززا فقززز فززز
الحززززاال القصزززز  ،مثزززز اكتشززززا أن المنظمزززز لهززززا صززززل باإل ززززا  .عنزززز ما تقزززز
وءا الشززز ون االجتماعيزززز بتصزززفي جمعيزززز مزززا ،فإنهززززا تحززز عمليزززز التصزززفي وتقزززز
بتعيززي مصززف ليتسززل األمزز ا وال ززا  .جزز أن حزز قززرا التصززفي الكيانززا التزز
أنشزززز مما لزززز أو
ستحصزززز علزززز األمزززز ا  ،والتزززز نبغزززز أن تكزززز ن جمعيزززز تمززززا
صزززن و إعانززز الجمعيزززا  .بعززز ذلززز  ،زززت ت ء ززز األمززز ا وفقزززا لشزززرو المتبزززرعي
والال حزززز األساسززززي  .ال جزززز ء إل ا الجمعيزززز أن تقزززز بتصززززفي ممتلكززززا أو و ززززا
المنظمزززز إال عنزززز الضززززرو (علزززز سززززبي المثززززا  ،عزززز ر زززز بيزززز المزززز ا الغ ا يزززز
القابل للتل ).
جززز ء لززز ءا الشززز ون االجتماعيززز أن تفزززر عق بزززا علززز الجمعيزززا والم سسزززا
بشزززك تززز ج  ،أوال بإ سزززا إنززز ا إلززز المنظمززز لتصزززحي وضززز مزززا فززز غضززز ن
ال ززي مززا ،زز بإ سززا إنزز ا ززان وإنزز ا نهززا مزز فتززر سززما مما لزز لمزز ال ززي
مزززا .إذا لززز تمتثززز المنظمززز  ،فإنزززه جززز ء للززز ء ر وقززز م ظززز مزززا عززز العمززز (عزززا
مسززز و عززز تصزززحي ال ضززز ) أو منززز الم ظززز مززز العمززز فززز
ألن ذلززز الشززز
جمعيززز أو م سسززز أخزززر أو فصززز أعضزززاء مجلززز اإل ا أو أحززز أعضزززا ه أو تعليززز
أنشزز المنظمزز م قتزززا أو مززج المنظمززز مزز منظمززز أخززر (ال مكززز مززج الم سسزززا
إال بم افقززززز الم سززززز (الم سسزززززي ) أو وفقزززززا لال حتهزززززا األساسزززززي ) أو حززززز المنظمززززز
تماما.
ال قزززز فزززز م متززززه .بمجززززر إتمززززا تنفيزززز وقزززز
األوقاااااف .تتمثزززز إحزززز خصززززا
صززززحي  ،فإنززززه ال جزززز ء إلغززززا وال جزززز ء بيزززز الممتلكززززا األساسززززي أو إعا تهززززا إلزززز
المتبززززر أو ال زززز أو إخضززززاعها للمعززززامال القان نيزززز  .زززز ا األمززززر قزززز تسززززب فزززز
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حززز و مشزززاك فززز حزززا كانزززص نزززا حاجززز السزززتب ا االسزززتثما  ،كمزززا حززز أحيانزززا
مززز المبزززان الق مززز والمشزززا التجا ززز التززز فقززز قيمتهزززا التجا ززز  .فززز مثززز ززز
الحزززاال  ،فإنزززه جززز ء لل صززز علززز ال قززز أن حيززز المسزززأل إلززز المحزززاك للبزززص فيمزززا
إذا كزززان مززز المسزززم بيززز واسزززتب ا أصززز ال قززز  ،اسزززتنا ا إلززز أ ال بزززراء .فززز
حزززا أن ال قززز كزززان وقفزززا عامزززا ،فإنزززه جززز علززز المحكمززز الحصززز علززز الم افقززز
المسزززبق مززز يئززز األوقزززا قبززز السزززما ببيززز األصززز أو أ ززز إجزززراءا أخزززر  ،و ززز
إجززراء سززتغر وقتززا زز ال .تنشززأ المشززاك أ ضززا عنزز وفززا ال صزز علزز ال قزز وال
ززز كر صززز ال قززز ززززيئا عززز تعيزززي البززز  .فززز سزززبي معالجززز ززز التحززز ا  ،فزززإن
يئززززز األوقزززززا بالتصزززززر ك صززززز علززززز ال قززززز
نظزززززا األوقزززززا الج ززززز فززززز
وتصزززفي األصززز المتبزززر بهزززا عززز ر ززز البيززز أو االسزززتب ا أو التح ززز إلززز أسزززه
لغززززر ت زززز ر ال قزززز  .جزززز ء لهيئزززز األوقززززا أ ضززززا أن ت صزززز  25بالما زززز مزززز
العا زززز ا المتأتيزززز مزززز ال قزززز ألغززززرا االسززززتثما  ،بحيزززز أنهززززا تحقزززز إ ززززرا ا
للمسزززاع فززز صزززيان وإصزززال أصززز ال قززز وتجنززز الحاجززز لبيعزززه .أخيزززرا ،فزززإن
ززز ال صززز علززز أ وقززز ال جززز عليزززه أ وصززز  .ال زززت فزززر
يئززز األوقزززا
أ زززز عق بززززا علزززز ال صزززز علزززز ال قزززز  ،ولكزززز جزززز ء اسززززتب ا ال صزززز إذا أ مزززز
واجباته.
الشاااركات غيااار الربحياااة .جيززز نظزززا الشزززركا غيزززر الربحيززز تح ززز أ ززززرك غيزززر
بحيزززز الزززز زززززرك بحيزززز بزززز ون المززززرو بعمليزززز تصززززفي  .جزززز ء أل زززززرك غيززززر
بحيزز خاصزز أن تنزز مج مزز زززرك غيززر بحيزز خاصزز أخززر أو مزز زززرك تجا زز .
علزز النقززيأ مزز ذلزز  ،فإنززه ال جزز ء أل زززرك غيززر بحيزز عامزز أن تنزز مج إال مزز
ززززرك غيزززر بحيززز عامززز أخزززر  .وفقزززا لنظزززا الشزززركا غيزززر الربحيززز  ،فإنزززه تعزززي
علزززززز الشززززززركا غيززززززر الربحيزززززز العامزززززز الحصزززززز علزززززز م افقزززززز وءا التجززززززا
واالسزززتثما قبززز التصزززفي  .بمجزززر أن تزززت تصزززفي أ ززززرك غيزززر بحيززز  ،فإنزززه سزززيت
ت ء زز أصزز لها وفقززا لال حزز األساسززي و غبزز المتبززر بززال ق أو الهبزز  .فزز حززا أنززه
لززز زززر ذكزززر زززز ء فززز الال حززز األساسزززي أو وصزززي الهبززز أو صززز ال قززز بشزززأن ززز
المسزززأل  ،فإنزززه سزززيت ت ء ززز األصززز علززز كيزززان خيزززر خزززر ززز تحقيززز أ ززز ا
مما ل .
الصفـة الخيريـة أو صفة المنفعـة العامـة
تعر ززز والمنفعززز العامززز و لزززي واضزززحا تمامزززا فززز األنظمززز أو اللززز ا السزززع  .وفقزززا
للمززززا ( )25مزززز نظززززا الجمعيززززا والم سسززززا والمززززا تي ( 41و  )42مزززز ال حتززززه
التنفي ززز  ،فزززإن أ جمعيززز تكتسززز صزززف المنفعززز العامززز فززز حزززا اسزززتيفاء الشزززرو
التالي






عا  ،مث التعلي أو الصح والسالم ؛
ت تحقي
تكزززز ن أنشزززز تها متاحزززز لكامزززز مجتمعهززززا المسززززته  ،ولززززي
م تا م األز ا ؛
ت الترخي لها لتحقي اله العا ؛
عض تها مفت ح ؛
ل ترتك أ م الفا مالي أو تقني أو إ ا سابق ؛
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فقزززز لمجم عزززز

 مجلززز إ ا تهزززا ضززز خبيزززران فززز مجزززا األعمزززا ال ير ززز ال اصززز حاصزززلي
ج الماجستير ول هما خم سن ا م ال بر عل األق .
عل
بعززز التسزززجي  ،فإنزززه جززز ء لززز ء ر الشززز ون االجتماعيززز أن صززز قزززرا ا مزززن صزززف
المنفعززز العامززز فززز حزززا تززز اسزززتيفاء ززز المعزززا ير .ال حززز القزززان ن إجزززراءا تقززز
ال لبززا  .جزز ء للزز ء ر أ ضززا إلغززاء صززف المنفعزز العامزز فزز حززا أخفقززص جمعيزز مززا
فزز وقززص الحزز فزز ال فززاء بززأ معيززا مزز معززا ير األ ليزز ؛ ولزز زز ر اإللغززاء قان نززا
عل العق المبرم م الجمعي .
ت ضزززز جمعيززززا المنفعزززز العامزززز لززززنف الق اعزززز القان نيزززز السززززا علزززز الجمعيززززا
العام ز  ،مزز اسززتثناءا معينزز  .أوال ،جزز ء لهززا أن تسززتفي مزز ت بيزز نظززا نزز ملكيزز
العقززا ا للمنفعززز العامززز ووضزز اليززز الم قزززص علززز العقززا الصزززا بم جززز المرسززز
الملكززززز قززززز (  )15/لسزززززن  ، 2003الزززززز جيززززز للحك مززززز مصزززززا األ اضزززززز
السزززت امها لمنفعززز عامززز  ،مثززز ال زززر  ،ومزززن األ اضززز أل جمعيززز مززز جمعيزززا
المنفعزززز العامزززز فزززز المقابزززز كتعزززز أ عززززا  .فزززز حالزززز الجمعيززززا  ،فإنززززه جزززز أن
صززز قزززرا مصزززا األ اضززز مززز قبززز وء زززر الشززز ون االجتماعيززز  .انيزززا ،جززز ء
للهيئزززززا الحك ميززززز وال اصززززز إبزززززرا عقززززز مززززز جمعيزززززا المنفعززززز العامززززز إل ا
الم سسزززا والبزززرامج المتعلقززز بن زززا عمززز الجمعيززز  .المنظمزززا مززز غيزززر منظمزززا
المنفعززز العامززز ليسزززص م لززز لمثززز ززز العقززز  .فززز حالززز إبزززرا العقززز مززز الحك مززز ،
فإنزززززه صزززززب خاضزززززعا لنظزززززا المنافسزززززا والمشزززززتر ا الحك ميززززز الصزززززا بم جززززز
المرسزززز الملكزززز قزززز (  )58/لسززززن  ، 2006فضززززال عزززز الال حزززز التنفي زززز لنظززززا
قززززز 362
المنافسززززا والمشزززززتر ا الحك ميززززز الصزززززا بم جززززز القزززززرا الززززز ءا
لسززززن  . 2007أخيززززرا ،فإنززززه جزززز ء أل جمعيزززز مزززز جمعيززززا المنفعزززز العامزززز جمزززز
التبرعززززا بشززززك مبازززززر ،فزززز حززززي أنززززه تعززززي علزززز أنزززز ا أخززززر مزززز الجمعيززززا
الحص عل م افق مسبق م وءا الش ون االجتماعي .
التمويل المحلي والتمويل العابر للحدود
ال حززز جمززز التبرعزززا لسزززن  1996تزززنظ جمززز التبرعزززا لجميززز أنززز ا المنظمزززا
غيززززر الربحيزززز  ،و تززززن علزززز أن وءا الشزززز ون االجتماعيزززز جزززز أن ت افزززز علزززز
جميززز أنشززز جمززز التبرعزززا  ،مثززز مززز تمر أو حفززز عشزززاء ،قبززز ززززهر واحززز (أو قبززز
خمسززز عشزززر مزززا فززز حزززا جمززز التبرعزززا ال ا ززز ) .مكززز للجمهززز التبزززر عززز
ر ززز سزززال نصزززي إلززز أ قزززا الهزززات المعتمززز مززز قبززز وءا الشززز ون االجتماعيززز
والمنشزززز علزززز م قزززز وءا الشزززز ون االجتماعيزززز علزززز اإلنترنززززص أو مزززز خززززال
برنززززززامج وءا الشزززززز ون االجتماعيزززززز علزززززز اإلنترنززززززص المسززززززم برنززززززامج ال يززززززر
العزززالم  .19ززز فر ززز ا البرنزززامج معل مزززا عززز كززز الجمعيزززا والمشزززا المرخصززز
التززز تحتزززا إلززز تبرعزززا  .مززز أجزززز اسزززت امه ،فإنزززه جززز علززز المتبزززرعي ذكززززر
أسزززما ه وتفاصزززي االتصزززا بهززز  .فززز السزززاب  ،كزززان سزززم للمتبزززرعي أ ضزززا باإل ززز ا
فزززز الحسززززابا البنكيزززز للجمعيززززا المسززززجل لزززز وءا الشزززز ون االجتماعيزززز  ،إال أن
 19لم ززززززززززززززززز مززززززززززززززززز المعل مزززززززززززززززززا حززززززززززززززززز برنزززززززززززززززززامج ال يزززززززززززززززززر العزززززززززززززززززالم  ،أنظزززززززززززززززززر الزززززززززززززززززراب التزززززززززززززززززال
http://www.gg.org.sa/sts/static?pageName=aboutus&title=About%20Globalgoodness
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أسزززل التبزززر ززز ا لززز عززز متاحزززا بسزززب الق اعززز األكثزززر صزززرام لمكافحززز الجزززرا
الماليززز واإل زززا  .جززز إ سزززا المسزززاع ا التززز زززت جمعهزززا لألءمزززا ال ا جيززز ،
أو الززز الء  ،مززز خزززال مركززز الملززز سزززلمان لإلغا ززز واألعمزززا
مثززز النززز ا السززز
اإلنساني .
تزززن المزززا  )12 ( 21مززز نظزززا الجمعيزززا والم سسزززا علززز
أن تتلقززز إعانزززا مززز خزززا الزززبال مزززا لززز ت افززز عليهزززا وءا
وفقزززا ألحكزززا الال حززز  .اللززز ا التنفي ززز للنظزززا الج ززز ال تت زززر
علززز م افقززز وءا الشززز ون االجتماعيززز  .سزززميا ،فزززإن التبرعزززا
السع ي محظ .

أنزززه ال جززز ء للمنظمززز
الشززز ون االجتماعيززز
إلززز عمليززز الحصززز
مززز المززز ا ني غيزززر

الجمعياااات والمؤسساااات .ال جززز ء للجمعيزززا والم سسزززا المشزززا ك فززز أنشززز فززز
أو االنضزززززما إلززززز
ال زززززا أو تقززززز خززززز ما خزززززا المملكززززز العربيززززز السزززززع
عضزززز المنظمززززا ال وليزززز ون الحصزززز علزززز م افقزززز مسززززبق مزززز وءا الشزززز ون
لزززز
االجتماعيزززز والهيئزززز المشززززرف  .ززززت الحصزززز علزززز الم افقزززز مزززز خززززال تقزززز
تضززززم معل مززززا عزززز النشززززا الم لزززز والعضزززز أو ال مزززز وعالقتهززززا بن ززززا
خززز ما مقززز م ال لبزززا  .ال جززز ء للم سسزززا فزززت فزززرو فززز ال زززا ؛ و جززز ء أل
بعززز الحصززز علززز م افقززز
جمعيززز أن تنشززز فرعزززا خزززا المملكززز العربيززز السزززع
معزززا ير الحصززز
مسزززبق مززز وءا الشززز ون االجتماعيززز  .ال حززز القزززان ن السزززع
علززز التصزززر  ،ولكززز علززز األقززز نبغززز أن كززز ن ال لززز م ابقزززا الززززترا ا فزززت
فزززر محلززز – أ بمعنززز تح ززز م قززز الفزززر ون زززا أنشززز ته وتقززز معل مزززا عززز
المزززز ظفي المحتملززززي وتقزززز الزززز لي علزززز أن الجمعيزززز العم ميزززز ت افزززز علزززز الفززززر
األجنب وأن الجمعي تك ن قا عل إ ا المكت وتغ ي تكاليفه.
مصزززززا التم ززززز المحليززززز المصزززززر بهزززززا للجمعيززززز متن عززززز  ،و ززززز تشزززززم سززززز
العضزززز  ،إن وجزززز ؛ واإل ززززرا ا مزززز األنشزززز االقتصززززا (علزززز الززززرغ مزززز أن
بيعززز األنشززز االقتصزززا المسزززم بهزززا)؛ وعا ززز ا
األنظمززز ال تززز كر بشزززك محززز
االسزززززتثما مززززز وقززززز مسزززززج بإسززززز الجمعيززززز ؛ والتبرعزززززا مززززز الصززززز ق والهبزززززا
وال قززز ؛ وال كزززا  ،ززززر أن تقززز الجمعيززز خززز ما ذا صزززل مثززز تقززز مسزززاع ا
للفقزززراء والمحتزززاجي  .جززز ء للجمعيزززا ذا المنفعززز العامززز أ ضزززا تحقيززز إ زززرا ا مززز
إ ا المشا العام .
المسزززاع ا الحك ميززز ت تلززز  ،ففززز بعزززأ األحيزززان تقززز وءا الشززز ون االجتماعيززز
مبلغززززا مق عززززا إلزززز الجمعيزززز بمجززززر اسززززتكما تسززززجيلها .سززززتق الزززز ءا بعزززز ذلزززز
بمراقبزززز الجمعيزززز للتأكزززز مزززز أن لزززز ها القزززز علزززز إ ا وتسززززيير ززززز ونها الماليزززز ،
وبعززززز عزززززا واحززززز مكنهزززززا تقززززز الم ززززز مززززز المسزززززاع ا للمشزززززا  .أ ضزززززا ،فزززززإن
المسزززززاع ا الحك ميززززز كثيزززززرا مزززززا تأخززززز ززززززك التبرعزززززا العينيززززز مثززززز ت صزززززي
األ اضززز فززز المنزززا الحضزززر أو مركبززز لضزززمان قززز المسزززتفي مثززز المعززز قي
علززز الحصززز علززز خززز ما الجمعيززز  .فززز حالززز التبرعزززا العينيززز  ،جززز أن شزززر
ال لززز سزززب الحاجززز إلززز بعزززأ البنززز وت يززز تكاليفهزززا ،مززز عزززرو أسزززعا مززز
 .كزززز الجمعيززززا م لزززز للحصزززز علزززز زززز ا الزززز ع  .للحصزززز علزززز
ال زززز مزززز
لباتهزززززا إلززززز وءا الشززززز ون
تم ززززز حكززززز م  ،فزززززإن الجمعيزززززا عزززززا مزززززا تقززززز
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لبززا الحصززز
االجتماعيزز بعززز التسززجي  ،وعزززا مززا زززت قبززز
بعززز مضززز سزززن واحززز علززز إنشزززا ها مززز إ بزززا أنزززه تزززت إ ا
وأنها تنش ف المجتم .

علزز اإلعانززز الماليززز
الجمعيززز بشزززك جيززز

 .وسزززززيق
قززززز صزززززن و تنميززززز المززززز ا البشزززززر الززززز ع المزززززال لبزززززرامج التززززز
صززززن و إعانزززز الجمعيززززا الج زززز أ ضززززا بت ء زززز التبرعززززا  ،إال أنززززه لزززز تتزززز فر أ زززز
بزززز ء عمزززز زززز ا الصززززن و وسياسززززته فزززز اختيززززا
معل مززززا حتزززز اآلن عزززز تززززا
التبرعا .
ززززأت تم زززز الم سسزززز بشززززك أساسزززز مزززز األمزززز ا والهبززززا واألوقززززا وال صززززا ا
وال كزززا التززز زززت ت صيصزززها مززز قبززز الم سسزززي  .مصزززا اإل زززرا ا األخزززر ززز
االسززززتثما ا أو وقزززز مسززززج بإسزززز الم سسزززز  .علزززز عكزززز الجمعيززززا  ،ال تحصزززز
الم سسزززا علززز إعانززز عامززز  .أ ضزززا ،فإنزززه ال جززز ء لهزززا جمززز التبرعزززا إال بم افقززز
مسززززبق مزززز وءا الشزززز ون االجتماعيزززز  .مززززاءا مزززز المتعززززي انتظززززا مززززا إذا كانززززص
مصزززا التم ززز ززز ستسزززتمر أ ال ،أو سزززيت ت جيزززه كززز التم ززز مززز خزززال صزززن و
إعان الجمعيا .
تشزززززم عا ززززز ا الصزززززنا العا ليززززز عزززززا األمززززز ا والهبزززززا واألوقزززززا وال صزززززا ا
وال كزززا التززز زززت ت صيصزززها مززز قبززز الم سسزززي وعزززا الته والمسزززتحقا الشزززهر
ألعضاء الصن و العا ل  ،إن وج  ،وعا ا االستثما .
األوقااااف .جززز ء حصززز ال قززز علززز ال كزززا والتبرعزززا باإلضزززاف إلززز اإل زززرا ا
المتأتي م األص المتبر به ف الص .
الشاااااركات غيااااار الربحياااااة .جززززز ء أل ززززززرك غيزززززر بحيززززز أن تحقززززز خزززززال مززززز
المعزززامال التجا ززز  .علززز الزززرغ مززز أنزززه جززز ء لهزززا أن تنفززز أ باحهزززا فقززز علززز
األ زززز ا المحزززز فزززز ال حتهززززا األساسززززي  ،فإنززززه جزززز ء أل زززززرك غيززززر بحيزززز أن
ت صززز نسزززب معينززز مززز األ بزززا لتم ززز عملياتهزززا ال اصززز (مززز مراعزززا السزززق
التززز سزززتح ا الال حززز األساسزززي الج ززز ) .زززن النظزززا أ ضزززا علززز أنزززه ال جززز ء إال
للشزززركا غيزززر الربحيززز العامززز القيزززا بجمززز التبرعزززا وتلقززز الهبزززا واالسزززتفا مززز
ال صززززا ا واألوقززززا العامزززز  ،وأن تتزززز ل إ ا أم الهززززا واسززززتثما ا ،و جزززز أن ززززت
ذل وفقا للشرو واألحكا الت ح ا المتبر  ،إن وج .
نظام الضرائب
ال ت جززز ضزززرا علززز الرواتززز فززز المملكززز العربيززز السزززع  ،بمزززا فززز ذلززز علززز
العمززززا األجانزززز  .مزززز ذلزززز  ،فإنززززه جزززز علزززز جميزززز أصززززحا العمزززز فزززز المملكزززز
العربيززز السزززع  ،بمزززا فززز ذلززز الشزززركا غيزززر الربحيززز  ،التسزززجي لززز الم سسززز
العامززززز للتأمينزززززا االجتماعيززززز وسززززز ا مززززز ف عا الضزززززمان االجتمزززززاع الشزززززهر .
بالنسزززب للمززز ظفي السزززع ي  ،فزززإن مقززز ا ززز المززز ف عا بلززز بالنسزززب للمعاززززا
 ٪9مززز اتززز الم ظززز ززز فعها صزززاح العمززز مقابززز  ٪9مززز الم ظززز  ،وبالنسزززب
للحزززز ا والم ززززا ر المهنيزززز  ٪2زززز فعها صززززاح العمزززز ؛ وبالنسززززب لفقزززز ان ال ظيفزززز
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 ٪1زززز فعها صززززاح العمزززز مقابزززز  ٪1مزززز الم ظزززز  .بالنسززززب للمزززز ظفي األجانزززز ،
ف صاح العم  ٪2م الرات للح ا والم ا ر المهني فق .
ت ضززز الهيئزززا االعتبا ززز ال اضزززع للضزززر ب لنظزززا ضزززرا مززز و فززز المملكززز
العربيزززز السززززع  .الشززززركا الممل كزززز بالكامزززز للمزززز ا ني السززززع ي أو مزززز ا ن
و مجلزززز التعززززاون ال ليجزززز  20تزززز ف ال كززززا فقزززز  .بلزززز معزززز ال كززززا  ٪2.5مزززز
وعزززاء ال كزززا  ،بمزززا فززز ذلززز قيمززز األصززز  .الكيانزززا االعتبا ززز األجنبيززز التززز تززز
تززز ف ضزززر ب الززز خ فقززز  ،والتززز تبلززز ٪20
إنشزززا ا فززز المملكززز العربيززز السزززع
مززز األ بزززا  .فززز حالززز الشزززرك الممل كززز مززز قبززز مززز ا ني سزززع ي وأجانززز  ،تززز ف
الشززززرك ال كززززا عزززز حصزززز المسززززا مي السززززع ي وضززززر ب الزززز خ عزززز حصزززز
مزززز
المسززززا مي األجانزززز  .ضزززز الزززز خ المت لزززز فزززز المملكزززز العربيزززز السززززع
األنشزز التجا زز مزز قبزز أفززرا محليززي وأجانزز لل كززا وضززر ب الزز خ وفقززا لززنف
الضزززر ب المسزززتق ع التززز تشزززم
الق اعززز  .أ ضزززا ،ت بززز المملكززز العربيززز السزززع
خصززز  ٪5علززز األ بزززا المح لززز مززز خزززا الزززبال  .جززز علززز الشزززركا واألفزززرا
ال اضزززعي لل كزززا وضزززر ب الززز خ أن ق مززز ا بالتسزززجي لززز مصزززلح ال كزززا والززز خ
وأن قززز م ا نمزززاذ إقزززرا اته الضزززر بي مززز البيانزززا الماليززز خزززال األززززهر األ بعززز
األول م السن التالي  ،إما بالتق الميال أو الهجر .
ال ت ضززز الجمعيزززا والم سسزززا ال ير ززز واألوقزززا أل ززززك مززز أززززكا ضزززر ب
الزززز خ أو ال كززززا ؛ ومزززز المما سززززا الراسزززز أنهززززا ال تقزززز بيانززززا سززززن أو تزززز ف
ضززززرا  .ززززن مشززززرو نظززززا الشززززركا غيززززر الربحيزززز علزززز أن الشززززركا غيززززر
الربحيززز ال تززز ف ال كزززا  ،وتشزززير مززز كر اإلحالززز المرفقززز بمشزززرو النظزززا إلززز اإلعفزززاء
مززز ضزززر ب الززز خ أ ضزززا .لزززي مززز ال اضززز لمزززاذا ال تقززز الشزززركا غيزززر الربحيززز
بزززز ف ال كززززا – عتقزززز بعززززأ المززززراقبي أن زززز ا مكزززز أن كزززز ن مجززززر خ ززززأ فزززز
الصزززياغ  .النظزززا أ ضزززا غزززامأ بشزززأن معزززا ير التحقززز ممزززا إذا كانزززص الشزززرك غيزززر
الربحيزز تعمززز علززز أسزززا غيزززر بحززز  .إذا ومتززز مزززا تززز إقزززرا نظزززا الشزززركا غيزززر
الربحيززز وبززز أ تسزززجي الشزززركا غيزززر الربحيززز فززز المملكززز العربيززز السزززع  ،فزززإن
زز األسزززئل وغير زززا ،مثززز تززأ ير الملكيززز األجنبيززز علززز الشززرك غيزززر الربحيززز  ،جززز
معالجتها.
زززت خصززز التبرعزززا التززز تحصززز عليهزززا جمعيزززا العمززز ال يزززر والكيانزززا ال ير ززز
ززززر أن تكززز ن المنظمززز المتلقيززز للتبرعزززا مسزززجل فززز المملكززز العربيززز السزززع
وال تحقزززززز أ باحززززززا ومززززززرخ لهززززززا أن تحصزززززز علزززززز تبرعززززززا  .نبغزززززز أن كزززززز
التزززززرخي والال حززززز األساسزززززي أل جمعيززززز أو م سسززززز متلقيززززز للتبرعزززززا وصززززز
ال قززز علززز اسزززتيفاء ززز المعزززا ير .فتزززر المتبرعززز ن عزززا أنهززز إذا قزززام ا بززز ف
ززت إعفززاء تمامززا م ز ال كززا الت ز
 ٪2.5م ز خله ز إل ز م سس ز خير ز  ،فإنززه س ز
تبلززز أ ضزززا  ٪2.5مززز الززز خ  ،إال أنزززه زززت خصززز تبرعزززاته فقززز مززز وعزززاء ال كزززا وال
تعتبر ب ال ع ال كا  ،و ظ المتبر مل ما ب ف ال كا عل ال خ المتبق .

واإلمززززا ا العربيزززز المتحزززز  .للحصزززز
 20البحززززر والك ززززص وق ززززر وعمززززان والمملكزززز العربيزززز السززززع
اعتبا ف و مجل التعاون ال ليج  ،فإنه ج أن ك ن كاف المال م و مجل التعاون ال ليج .
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مشززززرو نظززززا الشززززركا غيززززر الربحيزززز غيززززر واضزززز بشززززأن خصزززز التبرعززززا التزززز
تحصززز عليهزززا الشزززركا غيزززر الربحيززز  .مززز الظزززا ر أن التبرعزززا التززز تحصززز عليهزززا
الشززززركا غيززززر الربحيزززز العامزززز معفززززا مزززز الضززززرا  ،ولكزززز ال ت جزززز إزززززا إلزززز
خص ال كا .
تتضززززم الشززززر ع اإلسززززالمي أحكامززززا مفصززززل تتعلزززز بالم ا زززز وال صززززا ا .21جزززز
تقسززي الميززرا بززي أقززر األقربززاء وفقززا لنسزز ابتزز  ،و ززت ت ء زز الميززرا بعزز سزز ا
الززز ن والهبزززا الم صززز بهزززا التززز ال جززز ء أن ت ززز علززز لززز الميزززرا كلزززه بعززز
سززز ا الززز ن .علززز سزززبي المثزززا  ،إذا تززز ف جززز وتزززر خلفزززه مليززز ن لاير سزززع
(حززز ال  265.000وال أمر كززز ) ولززز كززز عليزززه ززز  ،لكنزززه ذكزززر فززز وصزززيته علززز
حصززز م سسززز خير ززز علززز مبلززز  400.000لاير سزززع  ،فزززإن الم سسززز ال ير ززز
فقززز مزززا لززز افززز ال ززز علززز
سززز تحصززز فعليزززا علززز  300.000لاير سزززع
إضززززافي  .ال جزززز ء أن كزززز ن المسززززتفي مزززز الهبزززز
فزززز مبلزززز  100.000لاير سززززع
22
الم صززز بهزززا مززز بزززي ال ززز  ،و جززز علززز المنظمززز غيزززر الربحيززز المسزززتفي مززز
الهب الم ص بها تسجيلها ف حساباتها إال أنها ل تك ن خاضع للضر ب .
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اء م سسززز بيززز وميلينززز ا غيزززت  .تعكززز المعل مزززا
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الززز ا فززز ززز ا التقر زززر فهززز واضزززع التقر زززر للقززز اني واللززز ا المعمززز بهزززا حاليزززا
فزززز المملكزززز العربيزززز السززززع  ،فضززززال عزززز أفضزززز المما سززززا ال وليزززز  ،وال تشززززك
أ ا قان نيا أو مش قان ني .
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