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المقدمـــــــــــة
دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة هةةي دولةةة اتحاديةةة تت ة لب مةةن سةةب إمةةارات بأبةةو بةةي
ودبةةةي والشةةةارقة والفجيةةةرة وعجمةةةان ورأ الخيمةةةة وأ القيةةةوين حيةةة تعةةةد كةةةل مةةةن
أبةةةةو بي ودبةةةةي أهمثةةةةا مةةةةن حيةةةة النشةةةةاط التجةةةةاري والخيةةةةري .توجةةةةد ةةةةي اإلمةةةةارات
العربيةةةة المتحةةةدة هييةةةة تنظيميةةةة اتحاديةةةة للمنظمةةةات الخيريةةةة ولةةةدن كةةةل مةةةن أبةةةو بةةةي
ودبةةةي هييةةةات تنظيميةةةة مسةةةتقلة ومجموعةةةات مةةةن القةةةوانين واللةةةوائح التةةةي تةةةؤثر علةةةى
المنظمةةةات الخيريةةةة .يوجةةةد أيضةةةا عةةةدد مةةةن منةةةاط التجةةةارة الحةةةرة لةةةديثا مجموعةةةات
مسةةةتقلة مةةةن اللةةةوائح .مةةةن أهةةةا هةةةق المنةةةاط التجاريةةةة هةةةي المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات
اإلنسةةةانية ومركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي وكالهمةةةا يقعةةةان ةةةي دبةةةي .المدينةةةة العالميةةةة
للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية هةةةةي منطقةةةةة تجةةةةارة حةةةةرة مسةةةةتقلة تةةةةا إنشةةةةا ها ةةةةي عةةةةا 2007
وأصةةةةةبحر أكبةةةةةر مركةةةةةب لوجسةةةةةتي ةةةةةي العةةةةةالا وأك رهةةةةةا نشةةةةةاطا لعمليةةةةةات اإلغاثةةةةةة
اإلنسةةةةةانية وتوجةةةةةد يثةةةةةا كيانةةةةةات مسةةةةةجلة بمةةةةةا ةةةةةي ذلةةةةة وكةةةةةا ت األمةةةةةا المتحةةةةةدة
والمنظمةةةةات اإلنسةةةةانية الدوليةةةةة والمنظمةةةةات اإلنمائيةةةةة والكيانةةةةات التجاريةةةةة التةةةةي تقةةةةو
بتبويةةةد هةةةق المنظمةةةات باإلمةةةدادات وتقةةةد لثةةةا المسةةةاعدة .مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي
هةةو منطقةةة حةةةرة ماليةةة مسةةتقلة تركةةةب ةةي المقةةا األول علةةةى صةةناعة الخةةدمات الماليةةةة.
تستضةةةيب دبةةةي ومنةةةاط التجةةةارة الحةةةرة الموجةةةودة يثةةةا معظةةةا المنظمةةةات الخيريةةةة ةةةي
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يوجةةةةةد ةةةةةي اإلمةةةةةارات العربيةةةةةة المتحةةةةةدة نظةةةةةا قةةةةةانوني مةةةةةدني حيةةةةة أن الشةةةةةريعة
اإلسةةةةةالمية هةةةةةي المصةةةةةدر الرئيسةةةةةي للتشةةةةةري  .تتسةةةةةا اإلمةةةةةارات العربيةةةةةة المتحةةةةةدة
والمنطقةةة المحيطةةة بثةةا بجةةقور عميقةةة ةةي ثقا ةةة العطةةاء التةةي نش ة ت ةةي التقاليةةد القبليةةة
والدينيةةةة .ةةةي القةةةرن العشةةةرين قامةةةر الدولةةةة واألسةةةر الحاكمةةةة ةةةي اإلمةةةارات ب ةةةفاء
الطةةاب المؤسسةةي علةةى هةةق التقاليةةد حيةة اسةةت مرت العديةةد مةةن األسةةر الرائةةدة ثروتثةةا
الشخصةةةةية ةةةةي مختلةةةةب المؤسسةةةةات الخيريةةةةة وتةةةةا ت سةةةةي العديةةةةد مةةةةن المنظمةةةةات

 1وكالة ا ستخبارات المركبية كتاب حقائ العالا بواشنطن العاصمة :وكالة ا ستخبارات المركبية 2016
.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html
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الخيريةةة ةةي دولةةة اإلمةةةارات العربيةةة المتحةةدة اليةةو وتتعثةةةد بثةةا الحكومةةة أو أ ةةراد مةةةن
األسرة المالكة.
النشةةةةاط الخيةةةةري ةةةةي دولةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة وعلةةةةى وجةةةة الخصةةةةو
التبرعةةةةات للمنظمةةةةات الخيريةةةةة المحليةةةةة والدوليةةةةة كبيةةةةر ةةةةي حجمةةةة  .حسةةةةب عصرررر
الأعمرررال الخيريرررة ةةة ن اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة هةةةي المصةةةدر الرئيسةةةي للتبرعةةةات
الخيريةةةةة التةةةةي تبيةةةةد عةةةةن مليةةةةون دو ر بةةةةين دول مجلةةةة التعةةةةاون الخليجةةةةي 2والتةةةةي
تضةةةةا أيضةةةةا البحةةةةرين والكويةةةةر وعمةةةةان وقطةةةةر والمملكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية .تم ةةةةل
مؤسسةةةةات الدولةةةةة العديةةةةدة والمبةةةةادرات الخيريةةةةة األخةةةةرن مليةةةةارات الةةةةدو رات مةةةةن
ا ست مارات المحلية واألجنبية.
تخضةةة المنظمةةةات الخيريةةةة ةةةي دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة بشةةةكل عةةةا لرقابةةةة
حكوميةةةةةة صةةةةةارمة .وزارة الشةةةةةؤون ا جتماعيةةةةةة هةةةةةي الثييةةةةةة التنظيميةةةةةة ا تحاديةةةةةة
الرئيسةةةةةية التةةةةةي تةةةةةنظا عمةةةةةل المنظمةةةةةات الخيريةةةةةة وتقةةةةةو بتنظةةةةةيا ودعةةةةةا كةةةةةال مةةةةةن
المنظمةةةةات المحليةةةةة والدوليةةةةة التةةةةي تقةةةةد الةةةةدعا المةةةةادي أو غيةةةةر مةةةةن أشةةةةكال الةةةةدعا
وتشةةةةةةارل ةةةةةةي الرعايةةةةةةة ا جتماعيةةةةةةة وتضةةةةةةطل باألعمةةةةةةال األخةةةةةةرن ذات الصةةةةةةلة
بالمؤسسةةةةةات الخيريةةةةةة .تتمتةةةةة وزارة الشةةةةةؤون ا جتماعيةةةةةة أيضةةةةةا بسةةةةةلطة اإلشةةةةةرا
على تسجيل هق المنظمات.
ةةةةةي حةةةةةين أن وزارة الشةةةةةؤون ا جتماعيةةةةةة تقةةةةةو بتنظةةةةةيا المنظمةةةةةات الخيريةةةةةة علةةةةةى
المسةةةتون ا تحةةةادي ةةة ن هةةةق المنظمةةةات تخضةةة أيضةةةا ةةةي معظةةةا الحةةةا ت للتنظةةةيا
علةةى مسةةتون اإلمةةارة .تتميةةب إمةةارة دبةةي بامتالكثةةا اللةةوائح األك ةةر صةةرامة التةةي تةةنظا
المنظمةةةات العاملةةةة ةةةي دبةةةي ومنةةةاط التجةةةارة الحةةةرة يثةةةا .الجثةةةات الحكوميةةةة التةةةي
يجةةةةوز لثةةةةا أن تصةةةةدر تةةةةراخيا للمنظمةةةةات الخيريةةةةة العاملةةةةة ةةةةي دبةةةةي تشةةةةمل دائةةةةرة
الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري والمدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية وسةةةةلطة
مركةةةةب دبةةةةي المةةةةالي العةةةةالمي وهييةةةةة تنميةةةةة المجتمةةةة  .يجةةةةب علةةةةى جميةةةة المنظمةةةةات
الخيريةةةة التةةةي تسةةةةعى لجمةةة التبرعةةةةات أو المشةةةاركة ةةةي ا تصةةةةا ت المتعلقةةةة بجمةةةة
التبرعةةةةات ةةةةي دبةةةةي الحصةةةةول علةةةةى موا قةةةةة مةةةةن دائةةةةرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل
الخيةةةةري .تتةةةةولى سةةةةلطة المدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية إدارة المدينةةةةة العالميةةةةة
للخةةةةةدمات اإلنسةةةةةانية وتصةةةةةدر التةةةةةراخيا للمنظمةةةةةات الخيريةةةةةة العاملةةةةةة ةةةةةي المدينةةةةةة
العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية .يجةةةب علةةةى المنظمةةةات الخيريةةةة الراغبةةةة ةةةي العمةةةل ةةةي
مركةةب دبةةي المةةالي العةةالمي أن تقةةو بالتسةةجيل لةةدن سةةلطة مركةةب دبةةي المةةالي العةةالمي.
تصةةةةدر هييةةةةة تنميةةةةة المجتمةةةة التةةةةراخيا للمنظمةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة وتحقةةةة ةةةةي
الشةةةةةكاون المقدمةةةةةة ةةةةةد المنظمةةةةةات غيةةةةةر الحكوميةةةةةة وتحةةةةةدد ا نتثاكةةةةةات وتفةةةةةر
العقوبةةةات ذات الصةةةلة وتقتةةةر التشةةةريعات التةةةي تةةةنظا المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة كمةةةا
تقةةةةو بتنظةةةةيا ومراقبةةةةة أنشةةةةطة وجةةةةودة الخةةةةدمات التةةةةي تقةةةةدمثا األنديةةةةة والجمعيةةةةات
ا جتماعيةةةةةةة غيةةةةةةر الربحيةةةةةةة التةةةةةةي تةةةةةةنظا األنشةةةةةةطة ا جتماعيةةةةةةة وال قا يةةةةةةة والفنيةةةةةةة
والتر يثية ي دبي.
باإل ةةا ة إلةةةى ذلةةة وعلةةةى مسةةةتون اإلمةةةارة ةة ن جمعيةةةة األعمةةةال الخيريةةةة ةةةي إمةةةارة
الشةةةارقة هةةةي المسةةةؤولة عةةةن جمةةة األمةةةوال وتنفيةةةق األعمةةةال الخيريةةةة واألعمةةةال ذات
التعاون الخليجي بتخصيا مبلغ مليون دو ر أمريكي لألعمال

 2جوان بالد" :دولة اإلمارات العربية المتحدة تتصدر دول مجل
الخيرية"  18نو مبر . 2015
.http://www.philanthropyage.org/finance/uae -leads-gcc-in-million-dollar-philanthropy
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النف ة العةةا ةةي الشةةارقة .لةةن يةةتا التطةةرق لجمعيةةة األعمةةال الخيريةةة ةةي الشةةارقة بنقةةا
مستفيض ي هقا التقرير.
هنةةةال مةةةا يقةةةرب مةةةن تسةةةعة عشةةةر منظمةةةة مسةةةجلة مةةةن قبةةةل دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية
والعمةةةةةل الخيةةةةةري وخمسةةةةةة وسةةةةةتين منظمةةةةةة مةةةةةن قبةةةةةل المدينةةةةةة العالميةةةةةة للخةةةةةدمات
اإلنسةةةانية ويشةةةمل ذلةةة حةةةوالي خمسةةةين منظمةةةة غيةةةر حكوميةةةة وكيانةةةات تجاريةةةة وتسةةة
وكةةةا ت تابعةةةة لألمةةةا المتحةةةدة واثنتةةةي عشةةةرة مؤسسةةةة مةةةن قبةةةل مركةةةب دبةةةي المةةةالي
العةةةةةالمي وسةةةةةتة منظمةةةةةات ةةةةةي أبةةةةةو بي .عةةةةةدد المنظمةةةةةات المماثلةةةةةة المسةةةةةجلة ةةةةةي
اإلمةةارات األخةةرن باسةةت ناء دبةةي غيةةر معةةرو ولكةةن ربمةةا يكةةون قلةةيال .بالتةةالي نةة
يتا تناول تنظيا هق المنظمات ي هقا التقرير.

التطـــورات األخيـــــرة
ةةةةي عةةةةا  2015أصةةةةدرت إمةةةةارة دبةةةةي المرسةةةةو رقةةةةا ب 9بشةةةة ن جمةةةة التبرعةةةةات
والةةقي يفةةر قيةةودا علةةى قةةدرة المنظمةةات الخيريةةة ةةي اإلمةةارة علةةى جمةة التبرعةةات
واسةةةتالمثا .مةةةن بةةةين أمةةةور أخةةةرن ةةة ن المرسةةةو رقةةةا ب 9يشةةةترط علةةةى المنظمةةةات
الحصةةةول علةةةةى موا قةةةةة خطيةةةةة مةةةةن دائةةةرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري قبةةةةل
جمةةة التبرعةةةات .و قةةةا للحكومةةةة ةةة ن الثةةةد مةةةن ذلةةة هةةةو زيةةةادة شةةةفا ية أنشةةةطة جمةةة
التبرعةةةات و ةةةمان عةةةد اخةةةتال التبرعةةةات المقدمةةةة للجمعيةةةات الخيريةةةة أو األعمةةةال
التجارية أو األ راد.
علةةةةى الةةةةرغا مةةةةن أن القةةةةانون جديةةةةد نسةةةةبيا إ أن دائةةةةرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل
الخيةةةةةري تةةةةةبال بصةةةةةدد ا نتثةةةةةاء مةةةةةن اإلجةةةةةراءات الرسةةةةةمية والمبةةةةةاد التوجيثيةةةةةة
للحصةةةول علةةةى موا قتثةةةا وتشةةةير المقةةةا ت اإلخباريةةةة األخيةةةرة إلةةةى أن سةةةلطات دبةةةي
قةةةد بةةةدأت بالفعةةةل ةةةي ةةةر عقوبةةةات علةةةى األ ةةةراد الةةةقين تةةةا اكتشةةةا ثا يقومةةةون بجمةةة
التبرعةةةات ةةةي اإلمةةةارة دون الحصةةةول علةةةى التةةةرخيا الةةةالز  .ةةةي أواخةةةر شةةةثر يوليةةةو
 2016اعتقلةةةةر شةةةةرطة دبةةةةي المةةةةواطن ا سةةةةترالي البريطةةةةاني سةةةةكوت ريتشةةةةاردز
لقيامةةة باسةةةتخدا يسةةةبول للتةةةروي لجمعيةةةة خيريةةةة تسةةةاعد الالجيةةةين ةةةي أ نانسةةةتان ةةةي
انتثةةةال للمرسةةةو وكةةةان مةةةن المتوقةةةة أن يواجةةة ريتشةةةاردز غرامةةةة قةةةدرها  30ألةةةةب
دو ر أمريكةةي وعقوبةةةة السةةةجن لسةةةنة واحةةةدة إ أنةةة تةةةا إطةةةالق سةةةراح بكفالةةةة بعةةةد أن
أمضةةةى نحةةةو أسةةةبوعين ةةةي السةةةجن دون مبيةةةد مةةةن المالحقةةةة الجنائيةةةة .ةةةي أعقةةةاب هةةةق
القضةةية أكةةدت دائةةرة الشةةؤون اإلسةةالمية والعمةةل الخيةةري علةةى أنةة يجةةوز لألشةةخا
جمةةةة األمةةةةوال ألسةةةةباب معينةةةةة مةةةةن خةةةةالل إحةةةةدن الجمعيةةةةات الخيريةةةةة المسةةةةجلة لةةةةدن
دائةةةةرة الشةةةةةؤون اإلسةةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةةري أو عةةةةةن طريةةةة طلةةةةةب الموا قةةةةةة علةةةةةى
حمالتثةةةا مةةةن خةةةالل موقةةة دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري علةةةى اإلنترنةةةر
أو تقديا طلب إلى الدائرة.
قامةةةر دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري مةةةؤخرا بتحةةةدي موقعثةةةا علةةةى شةةةبكة
اإلنترنةةةر وهةةةي تقةةةد اتن تعليمةةةات بشةةةة ن التقةةةد بطلةةةب الحصةةةول علةةةى التةةةةرخيا
للقيةةةا ب نشةةةطة خيريةةةة ةةةي دبةةةي والحصةةةول علةةةى تصةةةريح لجمةةة التبرعةةةات مةةةن خةةةالل
الجمعيةةةات الخيريةةةة المعتمةةةدة ةةةي دبةةةي .يةةةبود الموقةةة مقةةةد الطلةةةب بتوجيثةةةات بشةةة ن
تقديا الطلبات إلى جانب تحديد الفترات البمنية المقدرة لمعالجة الطلبات.
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ةةةي يونيةةةو  2017أصةةةدر حةةةاكا دبةةةي القةةةانون رقةةةا ب 12لسةةةنة  2017بشةةة ن تنظةةةيا
الجمعيةةةات المدنيةةةة ةةةي إمةةةارة دبةةةي .القةةةانون رقةةةا ب 12لسةةةنة  2017يحةةةدد إجةةةراءات
وشةةةةروط إنشةةةةاء منظمةةةةة غيةةةةر حكوميةةةةة ةةةةي دبةةةةي ويمةةةةنح الصةةةةفة ا عتباريةةةةة لثةةةةق
المنظمةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة .يجيةةةةب القةةةةانون للمنظمةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة تنفيةةةةق بعةةةةض
األنشةةةطة ةةةي المجةةةا ت ا جتماعيةةةة والصةةةحية والتعليميةةةة وال قا يةةةة والعلميةةةة والمثنيةةةة
واإلبداعيةةةة والتقنيةةةة واإلنسةةةانية بثةةةد إ ةةةادة الجمثةةةور وتحقيةةة التنميةةةة ا جتماعيةةةة ةةةي
دبةةةي .ينطبةةة القةةةانون أيضةةةا علةةةى المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة الموجةةةودة مةةةن سةةةاب ةةةي
دبةةةي علةةةى الةةةرغا مةةةن اسةةةت ناء بعةةةض أنةةةواظ المنظمةةةات الخيريةةةة 3القائمةةةة مةةةن أحكةةةا
القةةةةةةانون .يسةةةةةةتخد القةةةةةةانون رقةةةةةةا ب 12لسةةةةةةنة  2017مصةةةةةةطلح المنظمةةةةةةات غيةةةةةةر
الحكومية لوصب  1المنظمات غير الحكومية 4و  2المؤسسات غير الحكومية.5
تةةةؤثر أحكةةةا قةةةانون المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة ةةةي دبةةةي علةةةى دور دائةةةرة الشةةةؤون
اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري .6يةةةنا قةةةانون المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة ةةةي دبةةةي تحديةةةدا
علةةةةى أن المنظمةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة التةةةةي أنشةةةةير بموجةةةةب قةةةةانون المنظمةةةةات غيةةةةر
الحكوميةةةة ةةةي دبةةةي مرخصةةةة ومنظمةةةة مةةةن قبةةةل هييةةةة تنميةةةة المجتمةةة  .يجةةةب أن تةةةتا
الموا قةةةةةة علةةةةةى جميةةةةة التبرعةةةةةات والمةةةةةنح والثبةةةةةات التةةةةةي تتلقاهةةةةةا المنظمةةةةةات غيةةةةةر
الحكومية من قبل هيية تنمية المجتم وطبقا للمرسو رقا ب 9لسنة . 2015
التصنيفات الدولية
هيئة التصنيف
مؤشر األمم المتحدة للتنمية البشرية
ورين بوليسي :مؤشر الدو الهشة
مؤشاار العطااااا العاااالمي لمؤسساااة دعااام األعماااا
الخيرية
 مساعدة الغرباا
 التبرع بالما
 زمن التطوع
مؤشر هدسون لحرية األعما الخيرية

التصنيف
41
145
10
5
14
61
ينطبق

مقيااااااان التصاااااانيف (األ
األسوأ)
188 – 1
1-178
145 – 1

اااااال –

64 - 1

القوانيــن ذات الصــلة
اإلطار الدستوري
المةةةةواد ب 32 30و  33مةةةةن دسةةةةتور دولةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة علةةةةى التةةةةوالي
تكفةةةل حريةةةة الةةةرأي والتعبيةةةر وحريةةةة ا تصةةةال وحريةةةة التجمةةة وتكةةةوين الجمعيةةةات إ
أن مةةةةا تكفلةةةة هةةةةق المةةةةواد يةةةةتا ا لتةةةةبا بةةةة دومةةةةا ةةةةي الممارسةةةةة العمليةةةةة ومةةةةن
 3المنظمات المست ناة تشمل مؤسسات الرعاية العامة والجمعيات والمؤسسات الخاصة التي أنش ها حاكا إمارة دبي والجمعيات الخيرية
ومراكب تحفيظ القرآن والمؤسسات اإلسالمية ومجال األعمال المرخصة من قبل غر ة تجارة وصناعة دبي والثييات العاملة ي مجال
رعاية الشباب والريا ة.
 4يعر القانون أي جمعية غير حكومية ب نثا "كل كيان يثد إلى تحقي الربح يضا جماعة ذات تنظيا ل صفة ا ستمرار ويؤلب
من اشخا طبيعيين او اعتباريين او من كليثما لمباولة أنشطة ي المجا ت ا جتماعية والصحية والتعليمية وال قا ية والعلمية
والتربوية والمثنية واإلبداعية والفنية واإلنسانية وأي مجا ت اخرن تسعى الى تحقي النف العا ".
 5يعر القانون أي مؤسسة غير حكومية ب نثا "كل كيان يثد إلى تحقي الربح يتا إنشا من مؤس واحد أو مجموعة من
المؤسسين يقو على أسا تخصيا مال لمباولة أنشطة ي المجا ت ا جتماعية والصحية والتعليمية وال قا ية والعلمية والتربوية
والمثنية واإلبداعية والفنية واإلنسانية وأي مجا ت اخرن تسعى الى تحقي النف العا ".
 6على نحو ما جرن مناقشت آنفا تنظا دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري الجمعيات الخيرية من إمارة دبي و قا للمرسو رقا
ب 9لسنة  . 2015أيضا تقو دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بتنظيا جمي التبرعات وجم األموال يما يتعل بالكيانات
المنش ة ي مناط اإلمارة والمناط الحرة.
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المعةةةرو أن السةةةلطات الحكوميةةةة تقيةةةد بشةةةكل تعسةةةفي حريةةةة التعبيةةةر لةةةبعض األ ةةةراد.
يتضةةةةةةمن تقريةةةةةةر منظمةةةةةةة العفةةةةةةو الدوليةةةةةةة للفتةةةةةةرة  2016 – 2015علةةةةةةى وجةةةةةة
الخصةةةةو أم لةةةةة عةةةةن كيفيةةةةة اتسةةةةاظ نطةةةةاق القةةةةانون ا تحةةةةادي رقةةةةا  2لسةةةةنة 2015
بشةةة ن مكا حةةةة التمييةةةب والكراهيةةةة والقةةةانون ا تحةةةادي رقةةةا  5لسةةةنة  2012وتعديالتةةة
بشةةة ن مكا حةةةة جةةةرائا تقنيةةةة المعلومةةةات وتمةةةنح السةةةلطات صةةةالحيات واسةةةعة للحةةةد مةةةن
حريةةةةة تكةةةةوين الجمعيةةةةات وحريةةةةة التعبيةةةةر وتسةةةةمح بفةةةةر عقوبةةةةات کبيةةةةرة علةةةةی
ا نتثاكةةةات بمةةةا ةةةي ذلةةة السةةةجن .7بالتةةةالي نةةة ينبنةةةي علةةةى المنظمةةةات ومو فيثةةةا
توخي الحقر ي إبداء التعليقات التي يمكن اعتبارها مسيية.

القوانين واللوائح الوطنية التي تؤثر على العطاا الخيري
يبةةين الجةةدول رقةةا ب 1قائمةةة بمةةا هةةو مطب ة ومةةا هةةو ةةي طةةور المشةةاري بالمسةةودات
مةةن اللةةوائح واألنظمةةة الداخليةةة والوثةةائ الموحةةدة التةةي تشةةِّل تسةةجيل المنظمةةات غيةةةر
الربحية وعملثا اليومي ي المملِّة العربية السعودية.
جدو رقم ( :)1األنظمة واللوائح الوطنية التي تؤثر على العطاا الخيري ي اإلمارات العربية المتحدة
اسم القانون أو الالئحة

السنة التي
سنت يها

القوانين اإلطارية
قرار مجلس الوزراا ا تحادي رقم ( )22بشأن 2009
الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للشؤون
اإلسالمية واألوقاف
القانون ا تحادي رقم ( )2بشأن الجمعيات 2008
والمؤسسات األهلية ذات النفع العام
القانون ا تحادي رقم ( )4بشأن إنشاا صندوق 2003
الزکاة
القانون ا تحادي رقم ( )9بشأن هيئة الهال 2002
األحمر ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
القانون ا تحادي رقم ( )29بشأن إنشاا الهيئة 1999
العامة لألوقاف
قرار مجلس الوزراا رقم ( )1بشأن تنظيم العمل 1977
والشؤون ا جتماعية
قرار اتحادي رقم ( )8بشأن شروط الترخيص 1974
للجمعيات ذات النفع العام لجمع األموا
1972
القانون ا تحادي رقم ()1

الوصف

رابط
القانون أو
الالئحة

يحدد الثيكل التنظيمي للثيية ويحدد سلطاتثا ي انجليبي

اإلشرا على األوقا اإلسالمية تحر إدارتثا
ويمنحثا سلطة تطوير واست مار صنادي الوقب

يتضمن إجراءات وشروط إنشاء أيا من الجمعيات انجليبي
األهلية أو المنظمات غير الحكومية ذات النف العا
واللوائح المعمول بثا
يقضي ب نشاء صندوق البكاة واللوائح المعمول بثا انجليبي
يقضي ب نشاء هيية الثالل األحمر ي دولة انجليبي
اإلمارات العربية المتحدة ويحدد و يفتثا والنر
منثا
يقضي ب نشاء الثيية العامة للشؤون اإلسالمية انجليبي
واألوقا والنر منثا ونظا إدارتثا
يحدد سلطات وصالحيات وزارة العمل والشؤون انجليبي
ا جتماعية ي التشري والتنظيا وسلطات روعثا
وهيكلثا التنظيمي
يحدد شروط وإجراءات الحصول على ترخيا انجليبي
لجم األموال من وزارة الشؤون ا جتماعية
8
يقضي ب نشاء وزارة العمل والشؤون ا جتماعية انجليبي
واختصاصاتثا

قوانين خاصة بإمارة دبي

382
 7منظمة العفو الدولية تقرير منظمة العفو الدولية 2016 – 2015
./https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/2552/2016/en
 8المرسو ا تحادي رقا ب 1لسنة  2006صل وزارة العمل والشؤون ا جتماعية إلى وزارتين جديدتين هما وزارة العمل ووزارة
الشؤون ا جتماعية .تتولى وزارة الشؤون ا جتماعية حاليا مسؤولية تنظيا شؤون األعمال الخيرية.
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اسم القانون أو الالئحة
القانون رقم ( )12لسنة 2017م بشأن تنظيم
الجمعيات األهلية ي إمارة دبي

رابط
السنة التي
القانون أو
الوصف
سنت يها
الالئحة
يحدد اإلجراءات والشروط الالزمة إلنشاء انجليبي
2017
المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير
الحكومية القائمة
يض لوائح تتعل بجم التبرعات ي إمارة دبي انجليبي
2015
والعقوبات المطبقة على ا نتثاكات
يحدد الشروط واإلجراءات المتعلقة باألنشطة انجليبي
2013
الخيرية ي إمارة دبي

المرسوم رقم ( )9بشأن تنظيم جمع التبرعات ي
إمارة دبي
قرار المجلس التنفيذي رقم ( )26بشأن
الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم
والمؤسسات اإلسالمية ي إمارة دبي
القانون رقم ( )2بشأن دائرة الشؤون اإلسالمية 2011
والعمل الخيري

قرار رقم ( )12بشأن قواعد منح التراخيص 2006
للجمعيات والمؤسسات الخيرية والدينية
لممارسة أنشطتها ي إمارة دبي
القانون رقم ( )12بشأن إنشاا دائرة الشؤون 2005
اإلسالمية والعمل الخيري
القانون رقم ( )14بتعديل بعض أحكام القانون 2005
رقم ( )12بشأن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخيري
قوانين خاصة بإمارة الشارقة
القانون رقم ( )4بشأن الوقف ي إمارة الشارقة 2011
المرسوم األميري رقم ( )1بشأن إنشاا جمعية 1989
األعما الخيرية ي الشارقة
قوانين خاصة بإمارة رأن الخيمة
1981
قانون بلدية رأن الخيمة
القوانين والقواعد واللوائح ي مركز دبي المالي العالمي
2013
أداة وضع القواعد العامة رقم 119
قانون مركز دبي المالي العالمي رقم ( ،)7قانون 2013
تعديل المنظمات غير الربحية المدرجة
قانون مركز دبي المالي العالمي رقم ( ،)6قانون 2012
المنظمات غير الربحية المدرجة
اللوائح الخاصة بالمنظمات غير الربحية 2012
المدرجة
قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (2005 )11
وتعديالته

يحدد صالحيات وسلطات دائرة الشؤون اإلسالمية انجليبي
والعمل الخيري واألنشطة الخيرية التي تشر
عليثا والقواعد المتعلقة بجم األموال والتصر
يثا ويلني القانون رقا ب 12لسنة  2005بش ن
هيكل الثيية وسلطاتثا وصالحياتثا
يحدد اللوائح الخاصة ب نشاء الجمعيات الخيرية ي انجليبي
دبي
يقضي ب نشاء دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل انجليبي
الخيري ي دبي ويحدد صالحياتثا وهيكلثا
التنظيمي
يقضي ب حداث تعديالت على سلطات دائرة انجليبي
الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري على النحو
الوارد ي القانون رقا ب 12لسنة 2005
يحدد قواعد وشروط إنشاء الوقب ي إمارة عربي
الشارقة
يقضي ب نشاء جمعية األعمال الخيرية ي الشارقة انجليبي
ويحدد أغرا ثا واختصاصاتثا
يقضي ب نشاء لجنة النف العا ويكلفثا بمثمة تنظيا انجليبي
جم التبرعات من الجمثور ألغرا خيرية ذات
نف عا
تحدد القواعد العامة لتنظيا األنشطة ي مركب دبي انجليبي
المالي العالمي
يقضي ب حداث تعديالت على العديد من أحكا انجليبي
قانون مركب دبي المالي العالمي رقا ب 1لسنة
2013
ينا على القانون القي ينظا تسجيل وأنشطة انجليبي
المنظمات غير الربحية المدرجة ي مركب دبي
المالي العالمي
انجليبي
ينظا تسجيل المنظمات غير الربحية المدرجة

ينا على إنشاء صنادي خيرية وغير خيرية انجليبي
محددة ويحدد اإلجراءات والشروط الالزمة
إلنشاء صندوق ي مركب دبي المالي العالمي إلى
جانب اللوائح المعمول بثا
يوجد يقد كتيب عن تسجيل وت سي المنظمات غير انجليبي
تأسيس  /تسجيل أي كيان ي مركز دبي المالي
الربحية المدرجة
تاريخ
العالمي ،المنظمات غير الربحية المدرجة
القوانين والقواعد واللوائح ي المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
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اسم القانون أو الالئحة
القانون رقم ()1

رابط
السنة التي
القانون أو
الوصف
سنت يها
الالئحة
المدينة العالمية للخدمات انجليبي
ينا على أهدا
2012
اإلنسانية ويحدد هيكل وآليات ومسؤوليات سلطة
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية ويشترط أن
تكون جمي المؤسسات اإلنسانية والتجارية ي
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية مرخصة من قبل
سلطة المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية ويحدد قواعد
ولوائح الترخيا

المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية – القواعد 2012
واللوائح العامة
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية – لوائح منح 2012
الترخيص
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية – لوائح 2012
التسجيل
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية – قائمة 2012
أنشطة التراخيص
2007
القانون رقم ()6

تحدد الشروط الالزمة لتصبح مؤسسة غير ربحية انجليبي
أو تجارية ي المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
والقواعد واللوائح المتعلقة باألنشطة ي المدينة
العالمية للخدمات اإلنسانية
تحدد الشروط المتعلقة بطلب الحصول على انجليبي
ترخيا وتجديد الترخيا وإشعارات المرخا
ل وسير العمل بشكل عا
تحدد الشروط المتعلقة بالتسجيل وإعادة التسجيل انجليبي
تحدد شرائح الترخيا واألنشطة ذات الصلة بكل انجليبي
ترخيا
يقضي ب نشاء المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية انجليبي

التحليــل
األشكا التنظيمية للمنظمات غير الربحية
هنةةةةال خمسةةةةة أنةةةةواظ رئيسةةةةية مةةةةن المنظمةةةةات الخيريةةةةة ةةةةي دولةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة
المتحةةةدة :الجمعيةةةات ذات النفةةة العةةةا والجمعيةةةات الخيريةةةة والمنظمةةةات غيةةةر الربحيةةةة
والمنظمةةةةات غيةةةةر الربحيةةةةة المدرجةةةةة والمنظمةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة .بةةةةد مةةةةن تعيةةةةين
أشةةةكال تنظيميةةةة متميةةةةبة يةةةتا اسةةةةتخدا هةةةق المصةةةةطلحات بطريقةةةة مختلفةةةةة مةةةن قبةةةةل
مختلةةةب الثييةةةات التنظيميةةةةة والسةةةلطات المختصةةةة بالتسةةةةجيل لتحديةةةد هويةةةة المنظمةةةةات
الخيرية التي تق تحر سلطتثا.
نةة مةةن المنطقةةي أن يةةتا النظةةر ةةي األشةةكال التنظيميةةة للمنظمةةات الخيريةةة ةةي
لةةقل
دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة بصةةورة عامةةة حسةةب الثييةةات التنظيميةةة التةةي تتبعثةةا
وإلةةةى حةةةد مةةةا حسةةةب موقعثةةةا ولةةةي مةةةن حيةةة شةةةكلثا القةةةانوني .المنظمةةةات الخيريةةةة
العاملةةةةة علةةةةى المسةةةةتون ا تحةةةةادي تقةةةةو بالتسةةةةجيل لةةةةدن وزارة الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة
ةةي حةةين أن المنظمةةات العاملةةة ةةي إمةةارة دبةةي تقةةو بالتسةةجيل ةةي معظمثةةا لةةدن دائةةرة
الشةةةةةؤون اإلسةةةةةالمية والعمةةةةةل الخيةةةةةري أو هييةةةةةة تنميةةةةةة المجتمةةةةة أو المدينةةةةةة العالميةةةةةة
للخةةةدمات اإلنسةةةانية أو مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي .عةةةدد المنظمةةةات المماثلةةةة المسةةةجلة
ةةةي اإلمةةةارات األخةةةرن باسةةةت ناء دبةةةي غيةةةر معةةةرو ولكةةةن ربمةةةا يكةةةون قلةةةيال .بالتةةةالي
ن يتا تناول تنظيا هق المنظمات ي هقا التقرير.
وزارة الشاااؤون ا جتماعياااة .علةةةى المسةةةتون ا تحةةةادي ةةة ن القةةةانون رقةةةا ب 2لسةةةنة
 2008بشةةةةة ن الجمعيةةةةةات والمؤسسةةةةةات األهليةةةةةة ذات النفةةةةة العةةةةةا بالقةةةةةانون رقةةةةةا 2
يعةةةةر الجمعيةةةةات ذات النفةةةة العةةةةا ب نثةةةةا منظمةةةةات ت سسةةةةر ألغةةةةرا اجتماعيةةةةة أو
خيريةةة أو إنسةةانية أو غيرهةةا مةةن أغةةرا البةةةر .يمةةا عةةدا الجمعيةةات الخيريةةة الخاصةةةة
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ةةةةةمن و يةةةةةة دائةةةةةرة الشةةةةةؤون اإلسةةةةةالمية والعمةةةةةل الخيةةةةةري
ةةةةةي دبةةةةةي التةةةةةي تقةةةةة
ةةةمن و يةةة المدينةةةة العالميةةة للخةةةدمات اإلنسةةانية أو مركةةةب دبةةةي
والمنظمةةات التةةةي تقةة
المةةةةالي العةةةةالمي أو جمعيةةةةة األعمةةةةال الخيريةةةةة ةةةةي الشةةةةارقة نةةةة يجةةةةب علةةةةى جميةةةة
المنظمةةةةات الخيريةةةةة التسةةةةجيل بوصةةةةفثا جمعيةةةةات ذات نفةةةة عةةةةا لةةةةدن وزارة الشةةةةؤون
ا جتماعيةةةة التةةةي تمتلةةة سةةةلطة اإلشةةةرا والرقابةةةة علةةةى المنظمةةةات المحليةةةة واألجنبيةةةة
والدولية التي تقد الخدمات الخيرية وا جتماعية.
دائااارة الشاااؤون اإلساااالمية والعمااال الخياااري .تةةةنظا دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل
الخيةةري الجمعيةةات الخيريةةة ةةمن إمةةارة دبةةي .أيضةةا تةةنظا دائةةرة الشةةؤون اإلسةةالمية
والعمةةةل الخيةةةري جميةةة التبرعةةةات وجمةةة األمةةةوال يمةةةا يتعلةةة بالكيانةةةات المنشةةة ة ةةةي
منةةةاط اإلمةةةارة والمنةةةاط الحةةةرة .يجةةةب علةةةى الجمعيةةةات الخيريةةةة التةةةي تسةةةعى للعمةةةل
داخةةةل دبةةةي الحصةةةول علةةةى تةةةرخيا مةةةن دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري
التةةةي تشةةةير إلةةةى هةةةق المنظمةةةات بتسةةةمية "الجمعيةةةات الخيريةةةة" .تعةةةر دائةةةرة الشةةةؤون
اإلسةةةةةالمية والعمةةةةةةل الخيةةةةةةري الجمعيةةةةةةات الخيريةةةةةة ب نثةةةةةةا منظمةةةةةةات "تةةةةةةا ت سيسةةةةةةثا
ألغةةةةرا جمةةةة التبرعةةةةات نقةةةةدا أو عينةةةةا وإنفاقثةةةةا . . .ونفةةةة الشةةةةيء ةةةةي األنشةةةةطة
الخيريةةةةة داخةةةةل أو خةةةةارا دولةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة" .تحةةةةدد دائةةةةرة الشةةةةؤون
اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري نةةةوعين مةةةن الجمعيةةةات الخيريةةةة :تلةةة التةةةي تةةةا ت سيسةةةثا
ألغةةةرا النفةةة العةةةا بالجمعيةةةات الخيريةةةة األهليةةةة وتلةةة التةةةي تةةةا ت سيسةةةثا مةةةن قبةةةل
كيانات خاصة أو أ راد بالجمعيات الخيرية الخاصة .
يجةةةب أن تكةةةون الجمعيةةةات الخيريةةةة األهليةةةة مسةةةجلة لةةةدن وزارة الشةةةؤون ا جتماعيةةةة
وأن يكةةةون لثةةةا شخصةةةية اعتباريةةةة قبةةةل التةةةرخيا مةةةن قبةةةل دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية
والعمةةةةل الخيةةةةري .يةةةةتا نشةةةةر القةةةةرار المتعلةةةة بتسةةةةجيل أي جمعيةةةةة خيريةةةةة أهليةةةةة ةةةةي
الجريةةةةةدة الرسةةةةةمية لدولةةةةةة اإلمةةةةةارات العربيةةةةةة المتحةةةةةدة .يتعةةةةةين علةةةةةى الجمعيةةةةةات
الخيريةةةةة الخاصةةةةة التةةةةي يؤسسةةةةثا ةةةةرد أو مسةةةةؤول حكةةةةومي أو أي كيةةةةان خةةةةا آخةةةةر
التسةةةةجيل لةةةةدن وزارة الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة ويمكةةةةن التةةةةرخيا لثةةةةا مباشةةةةرة مةةةةن قبةةةةل
دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري .مةةة ذلةةة ةةة ن أنشةةةطة الجمعيةةةات الخيريةةةة
الخاصة تخض للرقابة الوثيقة أك ر من أنشطة الجمعيات الخيرية األهلية.
ةةةي الوقةةةر الحا ةةةر تضةةةا قائمةةةة دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري تسةةةعة
عشةةةرة جمعيةةةة خيريةةةة أهليةةةة وخاصةةةة مرخصةةةة .بحسةةةب ثمنةةةا ةةة ن سةةةب مةةةن هةةةق
المنظمات على األقل هي جمعيات خيرية أهلية.
هيئااة تنميااة المجتمااع .يجةةب علةةى أي كيةةان ةةي دبةةي يرغةةب ةةي مباولةةة أنشةةطة معينةةة
ةةةةةةي المجةةةةةةا ت ا جتماعيةةةةةةة والصةةةةةةحية والتعليميةةةةةةة وال قا يةةةةةةة والعلميةةةةةةة والمثنيةةةةةةة
واإلبداعيةةةة والفنيةةةة واإلنسةةةانية بثةةةد إ ةةةادة الجمثةةةور وتحقيةةة التنميةةةة ا جتماعيةةةة أن
يقةةو بالتسةةجيل كمنظمةةة غيةةر حكوميةةة ةةي دبةةي لةةدن هييةةة تنميةةة المجتم ة  .تتةةولى هييةةة
تنميةةةة المجتمةةة مسةةةؤولية مةةةنح التةةةةراخيا للمنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة و روعثةةةا ةةةةي
دبةةةةةي والتحقيةةةةة ةةةةةي الشةةةةةكاون المقدمةةةةةة ةةةةةد المنظمةةةةةات غيةةةةةر الحكوميةةةةةة وتحديةةةةةد
المخالفةةةةات و ةةةةر العقوبةةةةات ذات الصةةةةلة واقتةةةةرا التشةةةةريعات المنظمةةةةة للمنظمةةةةات
غيةةةر الحكوميةةةة .و قةةةا للقةةةانون رقةةةا ب 12لسةةةنة  2017الصةةةادر ةةةي دبةةةي نةةة يمكةةةن
إنشةةةةاء نةةةةوعين مةةةةن المنظمةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة 1 :الجمعيةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة و 2
المؤسسات غير الحكومية.
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لكةةةي تنطبةةة عليثةةةا صةةةفة جمعيةةةة غيةةةر حكوميةةةة نةةة يجةةةب أن تكةةةون الجمعيةةةة كيانةةةا
يثةةد إلةةى تحقيةة الةةربح مؤلةةب مةةن أشةةخا طبيعيةةين أو اعتبةةاريين ويةةباول أيةةا مةةن
األنشةةةةطة المصةةةةر بثةةةةا المةةةةقكورة أعةةةةال  .يشةةةةترط إلنشةةةةاء أي جمعيةةةةة غيةةةةر حكوميةةةةة
وجةةةود عشةةةرة مؤسسةةةين علةةةى األقةةةل شةةةريطة أن يكةةةون اثنةةةان مةةةنثا مةةةن مةةةواطني دولةةةة
اإلمةةةةةةارات العربيةةةةةةة المتحةةةةةةدة ويمكةةةةةةن أن يكةةةةةةون المؤسسةةةةةةين أشةةةةةةخا طبيعيةةةةةةين
واعتبةةةاريين ويجةةةب أن تتةةةو ر لكةةةل عضةةةو مةةةن األعضةةةاء المؤسسةةةين ألي منظمةةةة غيةةةر
حكوميةةةةة الشةةةةروط التاليةةةةة 1 :أن يقةةةةل عمةةةةر العضةةةةو عةةةةن  21سةةةةنة  2أن يتمتةةةة
باألهليةةة القانونيةةة الكاملةةة  3لةةا تسةةب إدانت ة ةةي جنايةةة أو ةةي جريمةةة مخلةةة بالشةةر
أو األمانةةةةة ب 4أن يكةةةةون مقيمةةةةا ةةةةي دولةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة لمةةةةدة ثةةةةالث
سةةةةنوات علةةةةى األقةةةةل إذا كةةةةان مةةةةن مةةةةواطني دول مجلةةةة التعةةةةاون الخليجةةةةي وتنطبةةةة
هةةةةق الشةةةةروط أيضةةةةا علةةةةى األشةةةةخا ا عتبةةةةاريين بقةةةةدر مةةةةا تكةةةةون متوا قةةةةة مةةةة
الشخصية ا عتبارية.9
لكةةةي تنطبةةة عليثةةةا صةةةفة مؤسسةةةة غيةةةر حكوميةةةة نةةة يجةةةب أن تكةةةون المؤسسةةةة كيانةةةا
يثةةةةةد إلةةةةةى تحقيةةةةة الةةةةةربح يةةةةةتا إنشةةةةةا مةةةةةن مؤسةةةةة واحةةةةةد بأو مجموعةةةةةة مةةةةةن
المؤسسةةةين يقةةةو علةةةى أسةةةا تخصةةةيا مةةةال لمباولةةةة أيةةةا مةةةن األنشةةةطة المصةةةر
بثةةةا المةةةقكورة أعةةةال  .يشةةةترط إلنشةةةاء أي مؤسسةةةة غيةةةر حكوميةةةة وجةةةود سةةةند رسةةةمي أو
وصية موثقة والتي تصبح النظا األساسي للمؤسسة غير الحكومية.10
المدينااااة العالميااااة للخاااادمات اإلنسااااانية .يجةةةةب علةةةةى المنظمةةةةات الخيريةةةةة الراغبةةةةة ةةةةي
العمةةةةل ةةةةي منطقةةةةة التجةةةةارة الحةةةةرة الخاصةةةةة بالمدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية أن
تقةةةو بالتسةةةجيل لةةةدن سةةةلطة المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية .تشةةةير سةةةلطة المدينةةةة
العالميةةةةةة للخةةةةةدمات اإلنسةةةةةانية إلةةةةة ى المنظمةةةةةات الخيريةةةةةة باعتبارهةةةةةا "منظمةةةةةات غيةةةةةر
ربحيةةةة" ولثةةةا مجموعةةةة مةةةن القواعةةةد واألنظمةةةة والقيةةةود التةةةي تةةةنظا تسةةةجيل وأنشةةةطة
هةةةق الجمعيةةةات .مةةةن أجةةةل أن تةةةتمكن أيةةةة منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة مةةةن تسةةةجيل أو تةةةرخيا
مكتةةةب رعةةةي ةةةي المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية نةةة يجةةةب عليثةةةا أن ت بةةةر أن
لثةةا حضةةور دولةةي وأن تكةةون نشةةطة ةةي مجةةال العمةةل اإلنسةةاني الةةدولي وأن يكةةون لثةةا
أهةةةدا إنسةةةانية .أيةةةة منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة يةةةتا إنشةةةا ها ةةةي المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات
اإلنسةةةانية ت خةةةق شةةةكل شةةةركة ذات مسةةةؤولية محةةةدودة تعةةةر ب سةةةا شةةةركة منطقةةةة حةةةرة
ذات مسةةةةةؤولية محةةةةةدودة .أيةةةةةة شةةةةةركة منطقةةةةةة حةةةةةرة ذات مسةةةةةؤولية محةةةةةدودة تكةةةةةون
إماراتيةةةةة الجنسةةةةةية إ أن هةةةةةقا يعنةةةةةي بالضةةةةةرورة أن شةةةةةركة المنطقةةةةةة الحةةةةةرة ذات
المسةةةةؤولية المحةةةةدودة يحةةةة لثةةةةا الحصةةةةول علةةةةى ا متيةةةةازات المخصصةةةةة لمةةةةواطني
دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة .يجةةةوز للمنظمةةةات األجنبيةةةة إنشةةةاء مكاتةةةب رعيةةةة لثةةةا
قط ي المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية.
مركاااز دباااي الماااالي العاااالمي .يجةةةب علةةةى المنظمةةةات الخيريةةةة الراغبةةةة ةةةي العمةةةل ةةةي
منطقةةةة التجةةةارة الحةةةرة الخاصةةةة بمركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي أن تقةةةو بالتسةةةجيل لةةةدن
سةةةلطة مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي التةةةي لةةةديثا قواعةةةدها وأنظمتثةةةا وقيودهةةةا الخاصةةةة
بثةةةا شةةة نثا ةةةي ذلةةة شةةة ن المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية وتشةةةير سةةةلطة مركةةةب
دبةةةةةي المةةةةةالي العةةةةةالمي أيضةةةةةا إلةةةةةى المنظمةةةةةات الخيريةةةةةة باعتبارهةةةةةا "منظمةةةةةات غيةةةةةر
يتضمن

 9تضا دول مجل التعاون الخليجي البحرين والكوير وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
القانون أي نصو تتعل بمواطني دول مجل التعاون الخليجي.
 10القرار القي يصدر عن المدير العا لثيية تنمية المجتم ي دبي سو يحدد بشكل أكبر الشروط واإلجراءات الالزمة إلنشاء أي
مؤسسة غير حكومية ي دبي.
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ربحيةةةة" .تشةةةارل معظةةةا المنظمةةةات غيةةةر الربحيةةةة الموجةةةودة ةةةي مركةةةب دبةةةي المةةةالي
العةةةالمي ةةةي األعمةةةال المتعلقةةةة بقطةةةاظ الخةةةدمات الماليةةةة ولكنثةةةا تقتصةةةر علةةةى مجةةةال
النشةةةاط هةةةقا .يجةةةوز ت سةةةي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة كشةةةركة محةةةدودة األسةةةثا ب ةةةي هةةةق
الحالةةةة سةةةيتا إ ةةةا ة حقةةةة "المحةةةدودة" إلةةةى اسةةةمثا أو شةةةركة ذات مسةةةؤولية محةةةدودة
ب ةةةي هةةةق الحالةةةة سةةةيتا إ ةةةا ة حقةةةة "شةةةركة محةةةدودة المسةةةؤولية" إلةةةى اسةةةمثا  .ةةةي
عةةةا  2012اسةةةتحدث قةةةانون مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي رقةةةا  6بصةةةينت المعدلةةةة
المنظمةةةةةات غيةةةةةر الربحيةةةةةة المدرجةةةةةة لبيةةةةةادة اهتمةةةةةا القطةةةةةاظ الخيةةةةةري ةةةةةي ت سةةةةةي
المنظمةةةات غيةةةر الربحيةةةة ةةةي مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي .بخةةةال المنظمةةةات غيةةةر
الربحيةةةة تقتصةةةر األغةةةرا المصةةةر بثةةةا للمنظمةةةات غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة علةةةى
الخةةةدمات المثنيةةةة والماليةةةة رهنةةةا بةةةالقيود المنصةةةو عليثةةةا ةةةي كتيةةةب قواعةةةد سةةةلطة
رعيةةةةة أخةةةرن تتعلةةةة بتعبيةةةةب وتطةةةةوير الخةةةةدمات
دبةةةي للخةةةةدمات الماليةةةةة وأغةةةةرا
الماليةةة رهنةةا بموا قةةة مسةةجل مركةةب دبةةي المةةالي العةةالمي .تةةا إنشةةاء عةةدد قليةةل جةةدا مةةن
المنظمات غير الربحية المدرجة ي مركب دبي المالي العالمي حتى اتن.
الشاااارقة .تتةةةولى جمعيةةةة األعمةةةال الخيريةةةة ةةةي إمةةةارة الشةةةارقة مسةةةؤولية تنفيةةةق األعمةةةال
الخيريةةةةة واألعمةةةةال ذات النفةةةة العةةةةا عةةةةن طريةةةة جمةةةة أمةةةةوال البكةةةةاة واإلعانةةةةات
الحكوميةةةة والثبةةةات والتبرعةةةات مةةةن األ ةةةراد والجمعيةةةات والمؤسسةةةات والشةةةركات .يةةةتا
تحديد توزي البكاة و قا ألحكا الشريعة اإلسالمية.

تسجيل المنظمات المحلية غير الربحية
مةةةا لةةةا تكةةةن ةةةمن و يةةةة دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري أو هييةةةة تنميةةةة
المجتمةةةة أو المدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية أو مركةةةةب دبةةةةي المةةةةالي العةةةةالمي أو
جمعيةةةة األعمةةةال الخيريةةةة ةةةي الشةةةارقة ةةة ن المنظمةةةات الخيريةةةة تقةةةو عةةةادة بالتسةةةجيل
لةةةدن وزارة الشةةةؤون ا جتماعيةةةة .معظةةةا المنظمةةةات العاملةةةة ةةةي دبةةةي تقةةةو بالتسةةةجيل
لةةةةدن دائةةةةرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري أو هييةةةةة تنميةةةةة المجتمةةةة أو سةةةةلطة
المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية أو سةةةلطة مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي .ك سةةةت ناء
نةةةةة يجةةةةةب علةةةةةى الجمعيةةةةةات الخيريةةةةةة األهليةةةةةة الخا ةةةةةعة لو يةةةةةة دائةةةةةرة الشةةةةةؤون
اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري أن تقةةةو بالتسةةةجيل لةةةدن كةةةل مةةةن دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية
والعمةةةةةل الخيةةةةةري ووزارة الشةةةةةؤون ا جتماعيةةةةةة .المنظمةةةةةات الخيريةةةةةة العاملةةةةةة ةةةةةي
الشارقة تقو بالتسجيل لدن جمعية األعمال الخيرية.
وزارة الشاااااؤون ا جتماعياااااة .يحةةةةةدد القةةةةةانون رقةةةةةا ب 2إجةةةةةراءات وشةةةةةروط إنشةةةةةاء
الجمعيةةةةات ذات النفةةةة العةةةةا  .يجةةةةب أن يكةةةةون لةةةةدن الجمعيةةةةات ذات النفةةةة العةةةةا التةةةةي
تسةةةعى للتسةةةجيل لةةةدن وزارة الشةةةؤون ا جتماعيةةةة عشةةةرين عضةةةوا مؤسسةةةا علةةةى األقةةةل
وأن يقةةةةل سةةةةنثا عةةةةن  18عامةةةةا وأن يكونةةةةوا مةةةةواطنين إمةةةةاراتيين وأن يكونةةةةوا مةةةةن
ذوي "السةةةيرة المحمةةةودة والسةةةمعة الحسةةةنة" بيقصةةةد بةةةقل السةةةمعة الجيةةةدة علةةةى الةةةرغا
مةةةن أن العبةةةارة ليسةةةر محةةةددة صةةةراحة ةةةي القواعةةةد واألنظمةةةة ولةةةا يسةةةب الحكةةةا علةةةى
أيةةا مةةنثا بعقوبةةة السةةجن ةةي جنايةةة أو ةةي جنحةةة مخلةةة بالشةةر أو األمانةةة مةةا لةةا يكةةن
قةةةد رد إليةةة اعتبةةةار  .يتعةةةين علةةةى المؤسسةةةين أن ينتخبةةةوا مةةةن بيةةةنثا لجنةةةة مؤقتةةةة والتةةةي
يتعةةةين عليثةةةا بةةةدورها أن تختةةةار مةةةن أعضةةةائثا منةةةدوبا يقةةةو بةةة جراءات التسةةةجيل .يجةةةب
أن يكةةةون لةةةدن الجمعيةةةة ذات النفةةة العةةةا مجلةةة إدارة مكةةةون مةةةن ثالثةةةة أعضةةةاء علةةةى
األقل جميعثا من المواطنين اإلماراتيين.
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التسجيل تقد الجمعية ذات النف العا طلبا مصحوبا بالوثائ التالية:
نسةةةةةخة مةةةةةن النظةةةةةا األساسةةةةةي للجمعيةةةةةة موقعةةةةةا عليةةةةة مةةةةةن قبةةةةةل األعضةةةةةاء
المؤسسةةةين والةةةقي يجةةةب أن يتضةةةمن ب 1إسةةةا الجمعيةةةة ب 2أغرا ةةةثا ب3
شةةةةةةروط العضةةةةةةوية وأنواعثةةةةةةا ب 4طريقةةةةةةة تكةةةةةةوين مجلةةةةةة إدارة الجمعيةةةةةةة
واختصاصةةةةات ب 5القواعةةةةد التةةةةي تةةةةنظا الجمعيةةةةات العموميةةةةة للجمعيةةةةة ب6
قواعةةةةةةد تعةةةةةةديل النظةةةةةةا األساسةةةةةةي للجمعيةةةةةةة ب 7مةةةةةةوارد الجمعيةةةةةةة وكيفيةةةةةةة
استناللثا والتصر يثا ب 8شروط وقواعد تصفية الجمعية اختياريا.
ملخا النظا األساسي للجمعية.
محضر اجتماظ بأو اجتماعات المؤسسين موقعا علي من الحضور.
محضر اجتماظ باجتماعات اللجنة المؤقتة.
قائمةةةة ب سةةةماء األعضةةةاء المؤسسةةةين وألقةةةابثا وسةةةنثا ومثةةةنثا ومحةةةال إقةةةامتثا
باإل ةةةةا ة إلةةةةى صةةةةور مةةةةن بطاقةةةةات هويةةةةاتثا أو خالصةةةةات قيةةةةدها  /الةةةةد اتر
العائليةةةة بالتةةةي كانةةةر تسةةةتخد قبةةةل ثةةةور بطاقةةةات الثويةةةة الرسةةةمية وتمتلكثةةةا
النالبية العظمى من المواطنين اإلماراتيين .
قرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائثا بتقديا أوراق التسجيل.

بمجةةةرد قيةةةا أي جمعيةةةة نفةةة عةةةا بتقةةةديا طلبثةةةا ةةة ن القةةةانون يةةةنا علةةةى أن تصةةةدر
وزارة الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة قةةةةرارا بالموا قةةةةة علةةةةى التسةةةةجيل أو ر ضةةةة خةةةةالل سةةةةتين
يومةةا .يجةةب علةةى الجمعي ةة ذات النف ة العةةا إيةةداظ أمةةوال باسةةمثا ةةي واحةةد أو أك ةةر مةةن
البنةةةةول الوطنيةةةةة اإلماراتيةةةةة علةةةةى الةةةةرغا مةةةةن أن القةةةةانون ذي الصةةةةلة لةةةةي وا ةةةةحا
بشةةة ن مةةةا إذا كةةةان يجةةةب إيةةةداظ هةةةق األمةةةوال قبةةةل أو بعةةةد تسةةةجيل الجمعيةةةة ذات النفةةة
العةةةا  .يشةةةترط القةةةانون أن تحةةةتفظ الجمعيةةةة ذات النفةةة العةةةا بحةةةد أدنةةةى مةةةن األمةةةوال
قبةةةل التسةةةجيل و يحةةةدد مبلةةةغ رسةةةا التسةةةجيل .مةةةن الناحيةةةة العمليةةةة نةةة يمكةةةن القيةةةا
بعمليةةةة التسةةةجيل األوليةةةة عبةةةر اإلنترنةةةر و تفةةةر أيةةةة رسةةةو خدمةةةة ةةةي المرحلةةةة
األولية.
بعةةةد الحصةةةول علةةةى موا قةةةة وزارة الشةةةؤون ا جتماعيةةةة تكتسةةةب الجمعيةةةة ذات النفةةة
العةةةا الشخصةةةية ا عتباريةةةة ويةةةتا نشةةةر اسةةةمثا ومعلومةةةات التسةةةجيل الخاصةةةة بثةةةا ةةةي
الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
دائااارة الشاااؤون اإلساااالمية والعمااال الخياااري .مةةةن أجةةةل التسةةةجيل لةةةدن دائةةةرة الشةةةؤون
اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري كجمعيةةةة خيريةةةة خاصةةةة يجةةةب أن يكةةةون جميةةة المؤسسةةةين
مةةةن مةةةواطني دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة ويتمتعةةةون باألهليةةةة القانونيةةةة بقواعةةةد
دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري تو ةةةح معنةةةى "األهليةةةة القانونيةةةة" .
يوجةةةد أي شةةةرط بالحةةةد األدنةةةى لعةةةدد المؤسسةةةين .ةةةي حةةةال كةةةان المؤسةةة كيانةةةا قانونيةةةا
نةةة يجةةةب أن يكةةةون مرخصةةةا و قةةةا ألحكةةةا القةةةانون الةةةقي يةةةنظا أنشةةةطة ذلةةة الكيةةةان.
عةةةالوة علةةةى ذلةةة يجةةةب أن يكةةةون لةةةدن المؤسسةةةين المةةةالءة الماليةةة والقةةةدرة الماليةةةة
لتمويةةةل أنشةةةطة الجمعيةةةة الخيريةةةة ويجةةةب أ يكونةةةوا قةةةد حكةةةا علةةةيثا علةةةى اإلطةةةالق
نةةة يجةةةب أ
بجنايةةةة أو جنحةةةة مخلةةةة بالشةةةر أو خيانةةةة ا مانةةةة .باإل ةةةا ة إلةةةى ذلةةة
يكةةةون قةةةد تةةةا صةةةل المؤسسةةةين أو وقفثةةةا عةةةن المشةةةاركة ةةةي نشةةةاط أي مؤسسةةةة خيريةةةة
أو منظمة خيرية أخرن.
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قبةةل تقةةديا طلةةب التسةةجيل ن ة يجةةب أن يكةةون للجمعيةةة الخيريةةة مقةةر مناسةةب ةةي دبةةي
تسةةةتطي مةةةن خاللةةةة القيةةةا ب نشةةةةطتثا .يتعةةةين أن يكةةةةون لةةةدن الجمعيةةةةة الخيريةةةة مةةةةدير
مؤهةةةةةةل ومحاسةةةةةةب يتمتةةةةةة بةةةةةةالمؤهالت المثنيةةةةةةة والخبةةةةةةرة العمليةةةةةةة المطلوبةةةةةةة .مةةةةةةن
المستحسةةةن أن يكةةةون لةةةدن الجمعيةةةة أيضةةةا مةةةو فين أو متطةةةوعين مةةةن ذوي المةةةؤهالت
يبةةةةدو أن
المثنيةةةةة والخبةةةةرة العمليةةةةة المطلوبةةةةة بةةةةدوا كامةةةةل أو جبئةةةةي .مةةةة ذلةةةة
القانون يحدد الحد األدنى المطلوب من المو فين أو المتطوعين.
لتسةةجيل أي جمعيةةةة خيريةةةة
التالية:

نةةة يجةةةب علةةةى المؤسةةة

تقةةةديا طلةةةب مصةةةحوب بالوثةةةائ

 اسا وعنوان الجمعية الخيرية.
 ملخا نظا عمل الجمعية الخيرية وإستراتيجيتثا التشنيلية.
 أسةةةةماء المؤسسةةةةين وأعضةةةةاء مجلةةةة اإلدارة المقتةةةةرحين باإل ةةةةا ة إلةةةةى نسةةةةخ
من جوازات سفرها.
 وصب للبرام والخطط واألنشطة السنوية.
 مخطةةةةةةةةط للثيكةةةةةةةةل التنظيمةةةةةةةةي للجمعيةةةةةةةةة الخيريةةةةةةةةة وتوزيةةةةةةةة المسةةةةةةةةؤوليات
وا ختصاصات.
 وصب مصادر تمويل الجمعية الخيرية.
 وصب األماكن القي ستنفق يثا الجمعية الخيرية أنشطتثا.
تسةةةتطي الجمعيةةةات الخيريةةةة التسةةةجيل عبةةةر اإلنترنةةةر مةةةن خةةةالل بوابةةةة إمةةةارات الخيةةةر.
تةةةو ر بوابةةةة إمةةةارات الخيةةةر بوابةةةة آمنةةةة تسةةةمح أيضةةةا بتقةةةديا التبرعةةةات إلكترونيةةةا مةةةن
خةةةةالل الثواتةةةةب القكيةةةةة واألجثةةةةبة اإللكترونيةةةةة األخةةةةرن .جوهريةةةةا ةةةة ن الثةةةةد هةةةةو
ربةةةةط الجمعيةةةةات الخيريةةةةة التابعةةةةة الواقعةةةةة تحةةةةر و يةةةةة دائةةةةرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية
والعمةةةل الخيةةةري مةةة بعضةةةثا الةةةبعض ومةةة دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري
وم غيرها من الجمعيات الخيرية ي جمي أنحاء دول مجل التعاون الخليجي.
هيئاااة تنمياااة المجتماااع .لنةةةر التسةةةجيل كمنظمةةةة غيةةةر حكوميةةةة ةةةي دبةةةي نةةة ينبنةةةي
علةةى الكيةةان تقةةديا طلةةب إلةةى هييةةة تنميةةة المجتمةة يحةةدد نةةوظ المنظمةةة غيةةر الحكوميةةة
بجمعيةةةةة غيةةةةر حكوميةةةةة أو مؤسسةةةةة غيةةةةر حكوميةةةةة ويتضةةةةمن الوثةةةةائ والمعلومةةةةات
المطلوبةةةة مةةةن قبةةةل هييةةةة تنميةةةة المجتمةةة  .تشةةةمل هةةةق الوثةةةائ النظةةةا األساسةةةي الةةةقي
يتضمن المعلومات التالية:







اسةةةةا المنظمةةةةة غيةةةةر الحكوميةةةةة الةةةةقي يجةةةةب أن  1يشةةةةير إلةةةةى النةةةةر الةةةةقي
أنشةةةةير مةةةةن أجلةةةة المنظمةةةةة  2أ تتخةةةةق تسةةةةمية ت يةةةةر اللةةةةب بينثةةةةا وبةةةةين أي
منظمةةةةة غيةةةةر حكوميةةةةة أخةةةةرن تقةةةة ةةةةي دائةةةةرة نشةةةةاطثا  3أن توا ةةةة عليثةةةةا
هيية تنمية المجتم
المقر المقتر للمنظمة غير الحكومية ونطاقثا الجنرا ي
النةةةر الةةةقي أنشةةةير المنظمةةةة غيةةةر الحِّوميةةةة مةةةن أجلةةة وأنشةةةطتثا والفيةةةات
المستثد ة
أسةةةةماء األعضةةةةاء المؤسسةةةةين وجنسةةةةياتثا ومثةةةةنثا ومحةةةةال إقةةةةامتثا ةةةةي دولةةةةة
اإلمارات العربية المتحدة
القواعةةةد المتعلقةةةة بالعضةةةوية بمةةةا ةةةي ذلةةة أنةةةواظ العضةةةوية والشةةةروط الالزمةةةة
للعضوية وإجراءات قبولثا وإسقاطثا وحقوق األعضاء وواجباتثا
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قواعةةةةةةةد ومبةةةةةةةاد تنظةةةةةةةيا الجمعيةةةةةةةات العموميةةةةةةةة العاديةةةةةةةة وغيةةةةةةةر العاديةةةةةةةة
واختصاصةةةةةةةةةات الجمعيةةةةةةةةةات العموميةةةةةةةةةة بأي السةةةةةةةةةلطات والصةةةةةةةةةالحيات
وإجةةةراءات الةةةدعوة لالجتماعةةةات بأي قواعةةةد اإلشةةةعار با جتماعةةةات والنصةةةاب
القانوني وإجراءات التصوير وما إلى ذل
طريقةةةةةةة تكةةةةةةوين مجلةةةةةة اإلدارة واختصاصةةةةةةات بأي سةةةةةةلطات وصةةةةةةالحيات
مجل اإلدارة
11
انقضاء و قدان العضوية للمؤسسين وأعضاء مجل اإلدارة
قواعةةةد تعةةةديل النظةةةا األساسةةةي وإنشةةةاء أو إغةةةالق الفةةةروظ أو المراكةةةب التابعةةةة
لثا أو إدماجثا م منظمات غير حكومية أخرن ي دبي
المعلومةةةةات المتعلقةةةةة بمصةةةةادر الةةةةدخل المةةةةالي وكيفيةةةةة اسةةةةتخدا هةةةةقا الةةةةدخل
والتصةةةر يةةة وطريقةةةة مراقبةةةة النفقةةةات وتحديةةةد بدايةةةة ونثايةةةة السةةةنة الماليةةةة
12
ونظا قيد وتصفية السلب المالية
قواعد الحل ا ختياري والتصفية
رورية.
أي تفاصيل أخرن تراها هيية تنمية المجتم

تقةةةةةو هييةةةةةة تنميةةةةةة المجتمةةةةة بدراسةةةةةة الطلةةةةةب ويجةةةةةوز لثةةةةةا أن تطلةةةةةب أي وثةةةةةائ أو
موا قةةةات أو تصةةةاريح مةةةن سةةةلطات اتحاديةةةة أو محليةةةة أخةةةرن تحتةةةاا إليثةةةا سةةةتكمال
إجةةةةراءات التةةةةرخيا للمنظمةةةةة غيةةةةر الحكوميةةةةة .ةةةةي غضةةةةون  30يومةةةةا مةةةةن اسةةةةتال
الطلةةةةب ورهنةةةةا باسةةةةتيفاء متطلبةةةةات وشةةةةروط الثييةةةةة تقةةةةو الثييةةةةة ب صةةةةدار موا قةةةةة
مؤقتةةةة .عنةةةد الحصةةةول علةةةى الموا قةةةة المؤقتةةةة يجةةةب علةةةى المنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة أن
تسةةتكمل جميةة إجةةراءات التةةرخيا اإل ةةا ية ةةةي غضةةون سةةتة أشةةثر بمةةا ةةي ذلةةة :
 1ت كيةةةةد مقةةةةر المنظمةةةةة غيةةةةر الحكوميةةةةة 13و قةةةةا للشةةةةروط المنصةةةةو عليثةةةةا بقةةةةرار
يصةةدر مةةن المةةدير العةةا للثييةةة  2الحصةةول علةةى تصةةاريح ذات صةةلة للمشةةاركة ةةي
األنشةةةةطة المخططةةةةة مةةةةن السةةةةلطات ا تحاديةةةةة أو المحليةةةةة األخةةةةرن .تعتبةةةةر الموا قةةةةة
المؤقتةةةةةة غيةةةةةة وباطلةةةةةة ةةةةةي حةةةةةال أخفقةةةةةر المنظمةةةةةة غيةةةةةر الحكوميةةةةةة ةةةةةي الو ةةةةةاء
بالمتطلبات ي غضون ستة أشثر.
يجةةةوز للمنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة خةةةالل الفتةةةرة الواقعةةةة بةةةين إصةةةدار الموا قةةةة المؤقتةةةة
واسةةةةتال التةةةةرخيا النثةةةةائي مباولةةةةة أنشةةةةطة أو إجةةةةراء تنييةةةةرات علةةةةى الوثةةةةائ أو
المعلومةةةةات المقدمةةةةة إلةةةةى الثييةةةةة .بعةةةةد أن تفةةةةي المنظمةةةةة غيةةةةر الحكوميةةةةة بمتطلبةةةةات
الموا قةةةةة المؤقتةةةةة ستصةةةةدر الثييةةةةة التةةةةرخيا وتسةةةةجل المنظمةةةةة غيةةةةر الحكوميةةةةة ةةةةي
سةةةةجل الجمعيةةةةات أو المؤسسةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة الةةةةقي تحةةةةتفظ بةةةة الثييةةةةة .تحصةةةةل
المنظمةةةةةةة غيةةةةةةر الحكوميةةةةةةة علةةةةةةى الشخصةةةةةةية ا عتباريةةةةةةة بمجةةةةةةرد نشةةةةةةر اإلشةةةةةةعار
بترخيصثا ي الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
المدينااااة العالميااااة للخاااادمات اإلنسااااانية .يجةةةةب علةةةةى المنظمةةةةات الخيريةةةةة الراغبةةةةة ةةةةي
العمةةةةل ةةةةي منطقةةةةة التجةةةةارة الحةةةةرة الخاصةةةةة بالمدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية
باإل ةةةةا ة إلةةةةى التسةةةةجيل لةةةةدن دائةةةةرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري أن تقةةةةو
بالتسةةةجيل أيضةةةا لةةةدن سةةةلطة المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية كمةةةا هةةةو الحةةةال مةةة
المنظمةةةةات غيةةةةر الربحيةةةةة .تشةةةةترط سةةةةلطة المدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية علةةةةى
 11لا يتا تعريب هقا المصطلح من قبل القانون.
 12تشير السلب المالية إلى األموال التي تتلقاها المنظمات غير الحكومية من موارد خارجية لتنطية أيا من نفقاتثا.
 13يتعين أن يكون للمنظمة غير الحكومية تواجد مادي ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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المنظمةةةات غيةةةر الربحيةةةة التةةةي تقةةةد طلبةةةات التسةةةجيل أن يكةةةون لثةةةا حضةةةور دولةةةي وأن
تكةةةون عاملةةةة ونشةةةطة ةةةي مجةةةال العمةةةل اإلنسةةةاني الةةةدولي .يجةةةب علةةةى هةةةق المنظمةةةات
أن تضةةةةةطل بتنفيةةةةةق أعمةةةةةال إنسةةةةةانية تشةةةةةمل علةةةةةى سةةةةةبيل الم ةةةةةال الحصةةةةةر تقةةةةةديا
مسةةةاعدات اإلغاثةةةة ةةةي حةةةا ت الكةةةوارث اسةةةتجابة للكةةةوارث اإلنسةةةانية أو الطبيعيةةةة أو
البيييةةةة وتقةةةديا المسةةةاعدة لوكةةةا ت األمةةةا المتحةةةدة وغيرهةةةا مةةةن المنظمةةةات الدوليةةةة غيةةةر
الربحيةةةةة مةةةةن خةةةةالل الةةةةدعا الميةةةةداني أو المةةةةالي وتنفيةةةةق المشةةةةاري اإلنمائيةةةةة اسةةةةتجابة
للكوارث اإلنسانية أو الطبيعية.
تجيةةةةب سةةةةلطة المدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية للمنظمةةةةات غيةةةةر الربحيةةةةة المحليةةةةة
واألجنبيةةةة العمةةةل ةةةي المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية ويجةةةوز للمنظمةةةات المحليةةةة
الجديةةةةدة أن تسةةةةجل نفسةةةةثا كشةةةةركة منطقةةةةة حةةةةرة ذات مسةةةةؤولية محةةةةدودة ةةةةي حةةةةين
يجةةةةوز للكيانةةةةات األجنبيةةةةة أن تسةةةةجل نفسةةةةثا كفةةةةروظ قةةةةط .يجةةةةب أن يكةةةةون الكيةةةةان
األجنبةةةةي مسةةةةتقال وغيةةةةر ربحةةةةي وأن يكةةةةون مسةةةةجال بشةةةةكل صةةةةحيح ومةةةةدرجا تحةةةةر
و ية قانونية خارا دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يةةتا التسةةجيل ةةي المدينةةة العالميةةة للخةةدمات اإلنسةةانية علةةى مةةرحلتين كةةل منثةةا يتطلةةب
مجموعةةةة مةةةن الوثةةةائ الخاصةةةة بثةةةا .أو للحصةةةول علةةةى الموا قةةةة المبدئيةةةة مةةةن سةةةلطة
المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية نةةة يجةةةب علةةةى أي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة تقةةةديا
طلب مصحوب بالوثائ التالية:
التسجيل كفرع









وثيقةةةةةة رسةةةةةمية صةةةةةادرة أو معتمةةةةةدة مةةةةةن قبةةةةةل
المسةةةجل ةةةي المقةةةر الرئيسةةةي للمنظمةةةة األجنبيةةةة
غيةةةةر الربحيةةةةة تؤكةةةةد أسةةةةماء أعضةةةةاء مجلةةةة
اإلدارة واألمناء والمساهمين
صةةور مةةن جةةوازات سةةفر المةةدراء واألمنةةاء ةةي
المقر الرئيسي والمدير المعين للفرظ ي دبي
صةةةورة مةةةن شةةةثادة تسةةةجيل أو تةةةرخيا المقةةةر
الرئيسي
صةةةةور مةةةةن التةةةةراخيا أو اإلثباتةةةةات األخةةةةرن
التي تؤكد وجود روظ أخرن بإن وجدت
نسةةةةةخة مةةةةةن تقريةةةةةر المراجعةةةةةة الماليةةةةةة للمقةةةةةر
الرئيسي من السنة المالية الما ية
خطابةةةةةات توصةةةةةية مةةةةةن منظمةةةةةات متعاونةةةةةة أو
نسةةخ مةةن ا تفاقي ةات الموقعةةة م ة وكةةا ت األمةةا
المتحدة أو المنظمات الحكومية بإن وجدت
خطةةةةة عمةةةةل تتضةةةةمن أهةةةةدا المنظمةةةةة غيةةةةر
الربحيةةةةةةةةة ورسةةةةةةةةالتثا ور يتثةةةةةةةةا وخةةةةةةةةدماتثا
األساسةةةةةية واألنشةةةةةطة المخطةةةةةط لثةةةةةا المبمةةةةة
تنفيةةقها مةةن دبةةي ومصةةادر دخةةل وميبانيةةة ةةرظ
دبي

التأسيس كشركة جديدة (شركة منطقة حرة ذات
مسؤولية محدودة)
 صةةةةور مةةةةن جةةةةوازات سةةةةفر المسةةةةاهمين بإذا
كان أ رادا
 صةةةةورة مةةةةن شةةةةثادة التسةةةةجيل أو التةةةةرخيا
بإذا كان كيان قانوني
 صةةةةور مةةةةن جةةةةوازات السةةةةفر والسةةةةير القاتيةةةةة
ألعضةةةةةةةةاء مجلةةةةةةةة اإلدارة وأمةةةةةةةةين السةةةةةةةةر
والمساهمين والمدراء
 خطابةةةةات توصةةةةية مةةةةن منظمةةةةات متعاونةةةةة أو
نسةةةةخ مةةةةن ا تفاقيةةةةات الموقعةةةةة مةةةة وكةةةةا ت
األمةةةةةا المتحةةةةةدة أو المنظمةةةةةات الحكوميةةةةةة بإن
وجدت
 خطةةةةةة عمةةةةةل تحةةةةةدد هةةةةةد المنظمةةةةةة غيةةةةةر
الربحيةةةةةة وتفاصةةةةةيل الخةةةةةدمات أو المنتجةةةةةات
ومصادر الدخل والثيكل التنظيمي
 توقعات الميبانية للسنة األولى من التشنيل
 خطابةةةةات توصةةةةية بنكيةةةةة بألغةةةةرا التحقةةةة
من أن لدن الشركة أو الفرد مركب مالي

ةةةةي حةةةةال تةةةةا مةةةةنح الموا قةةةةة المبدئيةةةةة مةةةةن قبةةةةل سةةةةلطة المدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات
اإلنسةةةةانية نةةةة يتعةةةةين علةةةةى المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة تقةةةةديا المجموعةةةةة ال انيةةةةة مةةةةن
الوثةةةائ ةةةي غضةةةون عشةةةرين يومةةةا للحصةةةول علةةةى الموا قةةةة النثائيةةةة للتسةةةجيل لةةةدن
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية:
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الترخيص لشركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة
الترخيص للفرع
 شةةثادة مصةةدقة لحسةةن السةةيرة بعلةةى الةةرغا مةةن أن ة  الوثةةائ المصةةدقة التةةي تبةةين الثيكةةل المؤسسةةي
للمنظمة غير الربحية
مةةن غيةةر الوا ةةح مةةن هةةي الجثةةة التةةي تصةةدر هةةق
الشثادة
 توقيةةةةة الشةةةةةخا المخةةةةةول بةةةةةالتوقي المعةةةةةين
بموجةةةب قةةةرار مجلةةة اإلدارة ب ةةةي حةةةال كةةةان
 نسةةخة مصةةةدقة مةةةن النظةةةا األساسةةةي للمنظمةةةة غيةةةر
كيان اعتباري
الربحية أو عقد ت سيسثا أو ئحتثا الداخلية
 توقيةةةة الشةةةةخا المخةةةةول بةةةةالتوقي عةةةةن المنظمةةةةة  قةةةرار مجلةةة اإلدارة وتوقيةةة المخةةةول بةةةالتوقي
ب ي حال كان ردا
غيةةةةةر الربحيةةةةةة المعةةةةةين بموجةةةةةب قةةةةةرار مجلةةةةة
اإلدارة األمةةةةر الةةةةقي يةةةةتا بحضةةةةور مو ةةةةب مةةةةن
سةةةةةلطة المدينةةةةةة العالميةةةةةة للخةةةةةدمات اإلنسةةةةةانية أو
مصدق من قبل كاتب العدل
 تفاصةةةيل عةةةن المم ةةةل الرئيسةةةي للفةةةرظ ةةةي المدينةةةة
العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية إ ةةةةا ة إلةةةةى شةةةةثادة
عةةد ا عتةةرا مةةن الكفيةةل الحةةالي ةةي حةةال كةةان
المم ةةةةةل المعةةةةةين يحمةةةةةل ت شةةةةةيرة إقامةةةةةة اإلمةةةةةارات
العربية المتحدة

يمكةةةن أن تقةةةو أي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة بتقةةةديا الوثةةةائ عةةةن طريةةة البريةةةد أو البريةةةد
اإللكترونةةةةةةي علةةةةةةى العنةةةةةةوان  .reg@ihc.aeيجةةةةةةب علةةةةةةى سةةةةةةلطة المدينةةةةةةة العالميةةةةةةة
للخةةةدمات اإلنسةةةانية ت كيةةةد اسةةةتال هةةةق الوثةةةائ ةةةي غضةةةون ثالثةةةة أيةةةا عمةةةل وبعةةةد
ذلةةة يجةةةب علةةةى مقةةةد الطلةةةب د ةةة رسةةةو التسةةةجيل والتةةةرخيا ذات الصةةةلة وكةةةقل
اإليجةةةار وغيرهةةةا مةةةن الرسةةةو المسةةةتحقة بموجةةةب عقةةةد إيجةةةار المكتةةةب .تفةةةر سةةةلطة
المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية رسةةةو تسةةةجيل لمةةةرة واحةةةدة مبلةةةغ وقةةةدر 15.000
درهةةةةا إمةةةةاراتي بحةةةةوالي  4.080دو ر أمريكةةةةي لشةةةةركة منطقةةةةة حةةةةرة ذات مسةةةةؤولية
محةةةةدودة ومبلةةةةغ وقةةةةدر  1.000درهةةةةا إمةةةةاراتي بحةةةةوالي  270دو ر أمريكةةةةي لفةةةةرظ
المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة .أيضةةةةا تفةةةةر سةةةةلطة المدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية
حةةةوالي  500درهةةةةا ب 136دو ر أمريكةةةي مقابةةةةل المتةةةر المربةةةة الواحةةةد مةةةةن مسةةةةاحة
المكتةةةةب ةةةةي السةةةةنة والتةةةةي تحسةةةةب علةةةةى أسةةةةا مسةةةةاحة المكتةةةةب المحةةةةددة ةةةةي عقةةةةد
اإليجةةةار علةةةى الةةةرغا مةةةن أن القواعةةةد واللةةةوائح غيةةةر وا ةةةحة بشةةة ن هةةةق النقطةةةة .يةةةتا
إصةةدار التةةراخيا ةةي غضةةون خمسةةة أيةةا عمةةل مةةن تةةاريخ د ة الرسةةو وتوقي ة عقةةد
اإليجار.
مركاااز دباااي الماااالي العاااالمي .باإل ةةةا ة إلةةةى التسةةةجيل لةةةدن دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية
والعمةةةل الخيةةةري نةةة يجةةةب علةةةى المنظمةةةات الخيريةةةة الراغبةةةة ةةةي العمةةةل ةةةي منطقةةةة
التجةةةةةارة الحةةةةةرة الخاصةةةةةة بمركةةةةةب دبةةةةةي المةةةةةالي العةةةةةالمي أن تقةةةةةو بالتسةةةةةجيل أيضةةةةةا
كمنظمةةات غيةةر ربحيةةة لةةدن سةةلطة مركةةب دبةةي المةةالي العةةالمي .يجةةب علةةى أيةةة منظم ةة
غيةةةر ربحيةةةة أن تحصةةةل أو علةةةى "موا قةةةة مبدئيةةةة" مةةةن سةةةلطة دبةةةي للخةةةدمات الماليةةةة
علةةةةى نشةةةةاطثا التجةةةةاري المقتةةةةر  .بعةةةةد الحصةةةةول علةةةةى هةةةةق الموا قةةةةة نةةةة يمكةةةةن
للمنظمةةة غيةةر الربحيةةة تةة مين عنةةوان مسةةجل ةةي مركةةب دبةةي المةةالي العةةالمي ثةةا التقةةد
بطلب للتسجيل.
حاليةةا ة ن معظةةا المنظمةةات غيةةر الربحيةةة ةةي مركةةب دبةةي المةةالي العةةالمي تةةا تنظيمثةةا
كشةةةةةركات ذات مسةةةةةؤولية محةةةةةدودة أو شةةةةةركات محةةةةةدودة المسةةةةةؤولية .ةةةةةي حةةةةةين أن
النظةةةةا الجديةةةةد للمنظمةةةةات غيةةةةر الربحيةةةةة المدرجةةةةة يشةةةةترط علةةةةى الشةةةةركات غيةةةةر
الربحيةةةةة القائمةةةةة إعةةةةادة إدراا نفسةةةةثا كمنظمةةةةات غيةةةةر ربحيةةةةة مدرجةةةةة إ أنةةةة يجةةةةب
عليثةةا مةة ذلةة ا مت ةةال لقواعةةد ولةةوائح المنظمةةات غيةةر الربحيةةة المدرجةةة .لةةقل ةة ن
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القواعةةةةد واللةةةةوائح التاليةةةةة تركةةةةب علةةةةى المنظمةةةةات غيةةةةر الربحيةةةةة المدرجةةةةة ولكنثةةةةا
تنطبةةة أيضةةةا علةةةى جميةةة المنظمةةةات غيةةةر الربحيةةةة المسةةةجلة لةةةدن مركةةةب دبةةةي المةةةالي
العالمي.
لتسةةةجيل أي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة مدرجةةةة ةةةي مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي ةةة ن األمةةةر
يقتضةةةي أن يكةةةون لةةةديثا ثالثةةةة أعضةةةاء مؤسسةةةين علةةةى األقةةةل وجمةةةيعثا مقيمةةةون ةةةي
دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة وأمةةةين سةةةر للشةةةركة ومكتةةةب مسةةةجل ةةةي مركةةةب دبةةةي
المةةةةالي العةةةةالمي .يجةةةةب علةةةةى المنظمةةةةات غيةةةةر الربحيةةةةة المدرجةةةةة تقةةةةديا طلةةةةب موقعةةةةا
عليةةة مةةةن قبةةةل األعضةةةاء المؤسسةةةين ال الثةةةة أو أك ةةةر إلةةةى مسةةةجل الشةةةركات ةةةي مركةةةب
دبي المالي العالمي .يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:








إسةةةا المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة الةةةقي يجةةةب أن يتضةةةمن عبةةةارة "منظمةةةة
غير ربحية".
العنوان المسجل لمكتب المنظمة غير الربحية المدرجة.
"النةةةر المصةةةر بةةة " للمنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة الةةةقي يقتصةةةر علةةةى
الخةةةدمات المثنيةةةة والماليةةةة بموجةةةب قةةةوانين مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي طالمةةةا
أنثةةةةا تشةةةةمل "الخةةةةدمات الماليةةةةة" المنصةةةةو عليثةةةةا ةةةةي المةةةةادة 1 – 2 – 2
مةةةةةةن أداة و ةةةةةة القواعةةةةةةد العامةةةةةةة برقةةةةةةا  119لسةةةةةةنة  2013واألغةةةةةةرا
اإل ةةةا ية المتعلقةةةة بتعبيةةةب وتطةةةوير الخةةةدمات الماليةةةة واألنشةةةطة ذات الصةةةلة
شةةةريطة أن تِّةةةون متوا قةةةة مةةة القةةةانون رقةةةا  6لسةةةنة  2012ومعتمةةةدة مةةةن قبةةةل
مسجل الشرکات.
إقةةةةرار موقعةةةةا عليةةةة مةةةةن قبةةةةل األعضةةةةاء المؤسسةةةةين علةةةةى أن المنظمةةةةة غيةةةةر
الربحيةةةةة المدرجةةةةة سةةةةو تنخةةةةرط قةةةةط ةةةةي األنشةةةةطة المةةةةقكورة ةةةةي النةةةةر
المصر ب .
ا سا الكامل لكل عضو مؤس وجنسيت ومحل إقامت .
الثيكل التنظيمي القي يجب إقرار باللنة اإلنجليبية.

يفةةةر مسةةةجل الشةةةركات ةةةي مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي رسةةةوما بمبلةةةغ  100دو ر
أمريكةةةي مقابةةةل طلةةةب تسةةةجيل رقةةةا المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة ورسةةةو اختياريةةةة
بمبلةةةغ  100دو ر أمريكةةةي لحجةةةب إسةةةا معةةةين للمنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة .يجةةةوز
تسةةةجيل المنظمةةةات غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة عبةةةر اإلنترنةةةر مةةةن خةةةالل بوابةةةة عمةةةالء
مركب دبي المالي العالمي.

تسجيل المنظمات األجنبية غير الربحية
تشةةةةترط معظةةةةا السةةةةلطات ةةةةي اإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة علةةةةى مؤسسةةةةي المنظمةةةةات
الخيريةةةةة أن يكونةةةةوا مةةةةواطنين إمةةةةاراتيين األمةةةةر الةةةةقي بالتةةةةالي يجعةةةةل مةةةةن المسةةةةتحيل
تقريبةةةةا علةةةةى المنظمةةةةات الخيريةةةةة األجنبيةةةةة التسةةةةجيل ةةةةي دولةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة
المتحةةدة .علةةى سةةبيل الم ةةال ةة ن أحةةدث قةةانون يةةنظا المنظمةةات غيةةر الحكوميةةة وهةةو
القةةةةانون رقةةةةا ب 12لسةةةةنة  2017الصةةةةادر ةةةةي دبةةةةي يسةةةةمح للجمعيةةةةات المنشةةةة ة
نةةة
خةةةارا دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة ب نشةةةاء ةةةروظ لثةةةا ةةةي دبةةةي .مةةة ذلةةة
يوجةةةةد عةةةةدد قليةةةةل مةةةةةن الخيةةةةارات المحةةةةدودة المتاحةةةةةة للمنظمةةةةات الخيريةةةةة األجنبيةةةةةة
الراغبة ي ت سي حضور لثا ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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يجةةةوز للمنتةةةربين الةةةراغبين ةةةي تسةةةجيل الجمعيةةةات ذات النفةةة العةةةا التقةةةد بطلةةةب إلةةةى
وزارة الشؤون ا جتماعية من خالل سفاراتثا أو قنصلياتثا.
تقةةةو دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري بتسةةةجيل أيةةةة جمعيةةةة أجنبيةةةة تم ةةةل أي
جاليةةةة إسةةةالمية شةةةريطة أن أعضةةةاءها يمارسةةةون أنشةةةطة تجاريةةةة أو مثنيةةةة ةةةي دولةةةة
اإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة ولةةةةديثا األهليةةةةة القانونيةةةةة و يقةةةةل سةةةةنثا عةةةةن  21عامةةةةا
ويظثرون "سلوكا جيدا" ولا يتعر وا إلدانات يعاقب عليثا بالسجن.
يجةةةوز للمدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية أن تسةةةجل رعةةةا ألي منظمةةةة أجنبيةةةة غيةةةر
ربحية و قا لإلجراءات المفصلة أعال .
أيضةةةا يجةةةوز للمنظمةةةات األجنبيةةةة أن تسةةةجل نفسةةةثا كمنظمةةةات غيةةةر ربحيةةةة مدرجةةةةة
ةةةي مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي عبةةةر إتبةةةاظ إجةةةراءات التسةةةجيل واإلدراا نفسةةةثا التةةةي
تتبعثا المنظمات المحلية.

أنشطـة المنظمات غير الربحيــة
وزارة الشاااااؤون ا جتماعياااااة .بصةةةةةفة عامةةةةةة تقتصةةةةةر الجمعيةةةةةات ذات النفةةةةة العةةةةةا
المسةةةجلة لةةةدن وزارة الشةةةؤون ا جتماعيةةةة بشةةةكل صةةةار علةةةى ا نخةةةراط ةةةي أنشةةةطة
تدخل ي نطاق أهدا ثا على النحو المحدد ي نظامثا األساسي.
يحظةةر علةةةى الجمعيةةةات ذات النفةةة العةةةا ا نخةةراط ةةةي أي نشةةةاط يتةةةدخل ةةةي السياسةةةات
أو يتعلةةة بةةة من دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة أو نظةةةا الحكةةةا يثةةةا أو يتسةةةبب ةةةي
نباعةةةات طائفيةةةة أو عرقيةةةة أو دينيةةةة .يتضةةةمن القةةةانون تعريفةةةا حر يةةةا لمةةةا يمكةةةن أن
يشةةةةكل "تةةةةدخل ةةةةي السياسةةةةات" إ أنةةةة مةةةةن المةةةةرجح أن يعطةةةةى المصةةةةطلح تفسةةةةيرا
واسعا.
يحظةةةر علةةةى الجمعيةةةات ذات النفةةة العةةةا إنفةةةاق األمةةةوال إ علةةةى تحقيةةة األهةةةدا التةةةي
أنشةةةةير مةةةةن أجلثةةةةا ويحظةةةةر عليثةةةةا علةةةةى وجةةةة التحديةةةةد ا نخةةةةراط ةةةةي ا تجةةةةار أو
الةةةدخول ةةةي مضةةةاربات ماليةةةة .مةةة ذلةةة يجةةةوز للجمعيةةةات ذات النفةةة العةةةا بموا قةةةة
وزارة الشةةةةةؤون ا جتماعيةةةةةة أن تسةةةةةت مر األمةةةةةوال لتحصةةةةةيل إيةةةةةرادات إلنفاقثةةةةةا ةةةةةي
سبيل تحقي أهدا ثا.
يجةةب أن تكةةون أمةةوال أيةةة جمعيةةة مةةن الجمعيةةات ذات النفةة العةةا مملوكةةة بالكامةةل مةةن
قبةةل المنظمةةة ولةةي ألي مةةن أعضةةائثا حةة ةةي هةةق األمةةوال .يتنةةاول القةةانون علةةى
وجةةة التحديةةةد المنةةةا الخاصةةةة مةةةن قبةةةل المةةةو فين والمةةةدراء وغيةةةرها مةةةن العةةةاملين
إ أنةةة مةةةن المةةةرجح أن مصةةةطلح "األعضةةةاء" يةةةتا تفسةةةير علةةةى نطةةةاق واسةةة ليشةةةمل
العاملين وذل للحفا على النر غير الربحي للجمعية ذات النف العا .
تخضةةةة أمةةةةوال الجمعيةةةةة ذات النفةةةة العةةةةا لرقابةةةةة وزارة الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة التةةةةي
تمتلةةةة سةةةةلطة ا طةةةةالظ علةةةةى د ةةةةاتر وسةةةةجالت ووثةةةةائ جمعيةةةةة النفةةةة العةةةةا  .يجةةةةب
إخطةةةةار وزارة الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة خةةةةالل عشةةةةرة أيةةةةا بشةةةة ن مةةةةا إذا قامةةةةر الجمعيةةةةة
ذات النف العا بتنيير المصر القي تودظ ي أموالثا.
يجةةةةوز للجمعيةةةةات ذات النفةةةة العةةةةا أن تعقةةةةد مةةةةؤتمرات أو منتةةةةديات أو اجتماعةةةةات أو
عاليةةةات يشةةةارل يثةةةا أشةةةخا مةةةن خةةةارا دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة رهنةةةا
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بموا قةةةةةة وزارة الشةةةةةؤون ا جتماعيةةةةةة .يجةةةةةوز لةةةةةوزارة الشةةةةةؤون ا جتماعيةةةةةة تنظةةةةةيا
دورات تدريبيةةةةةة وتقةةةةةديا ا ستشةةةةةارات الفنيةةةةةة لر ةةةةة جةةةةةودة خةةةةةدمات وأداء الجمعيةةةةةات
ذات النف العا .
يجةةةةةب علةةةةةى مجلةةةةة إدارة الجمعيةةةةةة ذات النفةةةةة العةةةةةا أن يقةةةةةد إلةةةةةى وزارة الشةةةةةؤون
ا جتماعيةةةةة نسةةةةخة مةةةةن ميبانيةةةةة الجمعيةةةةة عةةةةن السةةةةنة السةةةةابقة والميبانيةةةةة المقترحةةةةة
للسةةةةنة المقبلةةةةة خةةةةالل خمسةةةةة عشةةةةر يومةةةةا مةةةةن إقرارهةةةةا مةةةةن قبةةةةل الجمعيةةةةة العموميةةةةة
للجمعيةةةة ذات النفةةة العةةةا  .يتعةةةين علةةةى الجمعيةةةة العموميةةةة أن تعقةةةد اجتماعةةةا مةةةرة كةةةل
عا خالل األشثر األربعة التالية لنثاية السنة المالية للجمعية ذات النف العا .
يجةةةةب علةةةةى الجمعيةةةةة ذات النفةةةة العةةةةا إخطةةةةار وزارة الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة باجتمةةةةاظ
الجمعيةةةة العموميةةةة قبةةةل خمسةةةة عشةةةر يومةةةا علةةةى األقةةةل مةةةن الموعةةةد المحةةةدد ويجةةةوز
للةةةةوزارة تفةةةةويض مم ةةةةل لحضةةةةور ا جتمةةةةاظ .يجةةةةوز دعةةةةوة الجمعيةةةةة العموميةةةةة لعقةةةةد
اجتمةةةةاظ غيةةةةر عةةةةادي بنةةةةاءا علةةةةى طلةةةةب مسةةةةبب مةةةةن وزارة الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة أو
مجلةةةة اإلدارة أو ربةةةة عةةةةدد األعضةةةةاء العةةةةاملين و ةةةةي حةةةةال لةةةةا يقةةةةا مجلةةةة اإلدارة
بةةةدعوة الجمعيةةةة العموميةةةة بنةةةاءا علةةةى طلةةةب وزارة الشةةةؤون ا جتماعيةةةة أو األعضةةةاء
ن يجوز لوزارة الشؤون ا جتماعية أن تتولى دعوتثا على نفقة الجمعية.
يفةةةر القةةةانون شةةةروطا أخةةةرن محةةةددة علةةةى أي جمعيةةةة مةةةن الجمعيةةةات ذات النفةةة
نةةة
العةةةا تتعلةةة بتقةةةديا التقةةةارير م ةةةل تقةةةديا التقةةةارير الماليةةةة المراجعةةةة .مةةة ذلةةة
تجةةةدر اإلشةةةارة إلةةةى أنةةة يجةةةوز لةةةوزارة الشةةةؤون ا جتماعيةةةة أن تتعةةةاون مةةة الةةةوزارات
واإلدارات والثييةةةات والمؤسسةةةات األخةةةرن علةةةى النحةةةو الةةةقي يبةةةدو ةةةروريا لضةةةمان
تحقيةةة أهةةةدا الجمعيةةةة ذات النفةةة العةةةا  .لةةةقل و ةةةي ةةةرو معينةةةة نةةة قةةةد تشةةةترط
سلطات أخرن إجراءات إ ا ية تتعل بتقديا التقارير واإلشرا .
و قةةةا للمعةةةايير المحةةةددة سةةةلفا نةةة يجةةةوز لةةةوزارة الشةةةؤون ا جتماعيةةةة أن تخصةةةا
صةةةةنادي ماليةةةةة مةةةةن ميبانيتثةةةةا إلعانةةةةة الجمعيةةةةات ذات النفةةةة العةةةةا  .يةةةةتا تنظةةةةيا هةةةةق
الصةةةنادي مةةةن خةةةالل مرسةةةو صةةةادر عةةةن وزارة الشةةةؤون ا جتماعيةةةة والةةةقي ينبنةةةي
أن يبين أنواظ اإلعانات وكيفية استفادة الجمعية ذات النف العا من األموال.
دائاااارة الشااااؤون اإلسااااالمية والعماااال الخيااااري .تقتصةةةةر الجمعيةةةةات الخيريةةةةة المسةةةةجلة
لةةةدن دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري علةةةى ا نخةةةراط ةةةي األنشةةةطة التةةةي تةةةا
التةةةرخيا لثةةةةا بموجبثةةةةا .يجةةةةوز للجمعيةةةات الخيريةةةةة أن تتةةةةدخل ةةةةي السياسةةةةة أو أن
تحةةةر علةةةى صةةةراظ طةةةائفي أو عرقةةةي أو دينةةةي أو إثنةةةي بمصةةةطلحات غيةةةر محةةةددة
ي القواعد واللوائح .
أي جمعيةةةة خيريةةةة ملبمةةةة ب نفةةةاق أموالثةةةا علةةةى تحقيةةة الثةةةد الةةةقي أنشةةةير مةةةن أجلةةة
و يجةةةةوز لثةةةةا ا نخةةةةراط ةةةةي ا تجةةةةار أو الةةةةدخول ةةةةي مضةةةةاربات ماليةةةةة .مةةةة ذلةةةة
يةةةنا قةةةانون مباولةةةة األنشةةةطة ا قتصةةةادية ةةةي دبةةةي علةةةى ةةةرورة قيةةةا أي شةةةركة أو
منظمةةةة ويشةةةمل ذلةةة أي جمعيةةةة خيريةةةة تعتةةةب القيةةةا بةةة ي نةةةوظ مةةةن أنةةةواظ النشةةةاط
التجةةةةاري ببمةةةةا ةةةةي ذلةةةة التجةةةةارة والمتةةةةاجرة وتةةةةو ير الخةةةةدمات المثنيةةةةة ةةةةي دبةةةةي
الحصةةةول علةةةى تةةةرخيا مةةةن دائةةةرة التنميةةةة ا قتصةةةادية .بالنسةةةبة ألي جمعيةةةة خيريةةةة
ةة ن يةةة رخصةةة دائةةرة التنميةةة ا قتصةةادية تعتمةةد علةةى نةةوظ النشةةاط أو العمةةل الخيةةري
الةةةقي سةةةتقو بةةة  .بصةةةفة عامةةةة يسةةةمح تةةةرخيا دائةةةرة التنميةةةة ا قتصةةةادية للجمعيةةةات
الخيريةةةة بتنفيةةةق أنشةةةطة معينةةةة م ةةةل جمةةة التبرعةةةات والثبةةةات والصةةةدقات وإنفاقثةةةا علةةةى
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عملثةةةةا ومشةةةةاريعثا .مةةةةن المثةةةةا مالحظةةةةة أنةةةة قبةةةةل أن يةةةةتا مةةةةنح التةةةةرخيا للجمعيةةةةة
الخيريةةة مةةن قبةةل دائةةرة التنميةةة ا قتصةةادية نةة يجةةب أو أن تكةةون قةةد حصةةلر علةةى
تةةةةةرخيا مةةةةةن قبةةةةةل دائةةةةةرة الشةةةةةؤون اإلسةةةةةالمية والعمةةةةةل الخيةةةةةري لجمةةةةة األمةةةةةوال
والتبرعات.
أيضةةةا نةةة يجةةةب علةةةى الجمعيةةةات الخيريةةةة الحصةةةول علةةةى موا قةةةة خطيةةةة مسةةةبقة مةةةن
دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري قبةةةل القيةةةا ب نشةةةطة معينةةةة أخةةةرن بمةةةا ةةةي
ذلةةةة تقةةةةديا الةةةةدعا المةةةةالي ألي كيةةةةان أو المشةةةةاركة ةةةةي مةةةةؤتمر أو نةةةةدوة أو اجتمةةةةاظ أو
مسةةةةةابقة داخةةةةةةل أو خةةةةةةارا دولةةةةةةة اإلمةةةةةارات العربيةةةةةةة المتحةةةةةةدة أو ا نتمةةةةةةاء إلةةةةةةى أو
المشةةةاركة ةةةي أنشةةةطة كيةةةان مةةةا يقةةة مقةةةر داخةةةل أو خةةةارا دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة
نةةة
المتحةةدة بمةةةا ةةي ذلةةة المنظمةةات الخيريةةةة المحليةةةة األخةةرن .باإل ةةةا ة إلةةى ذلةةة
يتعةةةةين علةةةةى الجمعيةةةةات الخيريةةةةة الحصةةةةول علةةةةى موا قةةةةة مسةةةةبقة مةةةةن دائةةةةرة الشةةةةؤون
اإلسالمية والعمل الخيري قبل تح أي حساب مصر ي.
يتعةةةين علةةةى كةةةل الجمعيةةةات الخيريةةةة المسةةةجلة تقةةةديا الوثةةةائ والمعلومةةةات التاليةةةة إلةةةى
دائةةةةرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري ب 1التقةةةةارير السةةةةنوية بمةةةةا ةةةةي ذلةةةة
الحسةةةابات الختاميةةةة التةةةي تبةةةين المةةةوارد الماليةةةة للجمعيةةةة وطةةةرق إنفاقثةةةا ب 2بةةةرام
العمةةةةةل السةةةةةن وية بمةةةةةا ةةةةةي ذلةةةةة جميةةةةة المشةةةةةاري الدينيةةةةةة أو الخيريةةةةةة وميبانياتثةةةةةا
السةةةةةنوية ب 3أسةةةةةماء األشةةةةةخا الةةةةةقين تعتةةةةةب الجمعيةةةةةة الخيريةةةةةة دعةةةةةوتثا لتنفيةةةةةق
األنشةةةطة قبةةةل شةةةةثر واحةةةد علةةةةى األقةةةل مةةةةن تةةةاريخ النشةةةةاط ب 4سةةةجالت الحسةةةةابات
المصةةةر ية للجمعيةةةة ب 5أسةةةماء المنظمةةةات التةةةي تم ةةةل أو تتعةةةاون مةةة الجمعيةةةة خةةةارا
دبي.
ةةةي حةةةال مشةةةاركة أي جمعيةةةة خيريةةةة ةةةي جمةةة التبرعةةةات نةةة يجةةةب عليثةةةا تقةةةديا
تقةةارير إلةةى دائةةرة الشةةؤون اإلسةةالمية والعمةةل الخيةةري ةةي نثايةةة تةةرة جمةة التبرعةةات
تحةةةدد مقةةةدار األمةةةوال أو التبرعةةةات التةةةي تةةةا جمعثةةةا وطةةةرق صةةةر أو توزيةةة تلةةة
التبرعات والنفقات المتكبدة من قبل لجنة جم التبرعات.
تمتلةةةة دائةةةةرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري سةةةةلطة مراقبةةةةة أنشةةةةطة الجمعيةةةةات
نةةةة يجةةةةوز لةةةةدائرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل
الخيريةةةةة لضةةةةمان كفاءتثةةةةا .لةةةةقل
الخيةةةري أن تطلةةةب ةةةي أي وقةةةر مةةةن أي جمعيةةةة خيريةةةة تقةةةديا معلومةةةات إ ةةةا ية م ةةةل
أسةةةةماء المةةةةو فين وبيانةةةةاتثا الشخصةةةةية والمثنيةةةةة بمةةةةا ةةةةي ذلةةةة و ةةةةعثا كمةةةةو فين
بةةةةةةدوا كامةةةةةةل أو بةةةةةةدوا جبئةةةةةةي أو متطةةةةةةوعين والثيكةةةةةةل التنظيمةةةةةةي إلةةةةةةى جانةةةةةةب
تخصصةةةةات ومثةةةةا كةةةةل وحةةةةدة علةةةةى حةةةةدة والقواعةةةةد والتعليمةةةةات الداخليةةةةة والمبةةةةاد
التوجيثيةةةة للعمةةةل التنفيةةةقي .لةةةدائرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري الحةةة ةةةي أن
تقتةةةر بةةة ن تقةةةو جمعيةةةة خيريةةةة مةةةا بةةة جراء تنييةةةرات علةةةى مجلةةة إدارتثةةةا أو علةةةى
إدارتثةةةةا وأن تقتةةةةر اللةةةةوائح والقواعةةةةد والثياكةةةةل التنظيميةةةةة لالرتقةةةةاء بمسةةةةتون أداء
اإلدارة وممارسةةةاتثا .ةةةي إطةةةار مراقبةةةة أنشةةةطة أي جمعيةةةة خيريةةةة نةةة يجةةةوز لةةةدائرة
الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري أن تطلةةةةب المسةةةةاعدة مةةةةن الجثةةةةات المختصةةةةة
األخرن ي اإلمارة.
أخيةةةرا نةةة يجةةةب علةةةى أي جمعيةةةة خيريةةةة أن تحةةةتفظ بسةةةجالت داخليةةةة تشةةةمل سةةةجل
ب سةةةةماء األعضةةةةاء ورسةةةةو العضةةةةوية المد وعةةةةة ومحضةةةةر اجتماعةةةةات مجلةةةة اإلدارة
واللجان وحسابات اإليرادات والمصرو ات.
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هيئاااة تنمياااة المجتماااع .يجةةةوز للمنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة أن تتةةةدخل ةةةي السياسةةةة أو
تحةةةةر علةةةةى الكراهيةةةةة أو المنازعةةةةات الطائفيةةةةة أو العرقيةةةةة أو الدينيةةةةة أو اإلثنيةةةةة أو
ت يةةر أي قضةةايا تتعلةة بةة من دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة ونظةةا الحكةةا يثةةا .يجةةب
علةةةةى المنظمةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة الحصةةةةول علةةةةى موا قةةةةة خطيةةةةة مةةةةن هييةةةةة تنميةةةةة
المجتمةةةة لتنظةةةةيا أو المشةةةةاركة ةةةةي مةةةةؤتمرات أو نةةةةدوات أو لقةةةةاءات أو محا ةةةةرات أو
أنشةةطة أخةةرن داخةةةل دولةةة اإلمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة أو خارجثةةا ويجةةةب تقةةديا طلةةةب
الحصةةةول علةةةى هةةةق الموا قةةةة قبةةةل  21يومةةةا مةةةن تةةةاريخ الفعاليةةةة .أيضةةةا يجةةةب علةةةى
المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة الحصةةةول علةةةى موا قةةةة خطيةةةة مسةةةبقة مةةةن الثييةةةة لةةةدعوة أو
استضةةةةةا ة أي شخصةةةةةية هامةةةةةة 14ةةةةةي دبةةةةةي .يجةةةةةوز للمنظمةةةةةات غيةةةةةر الحكوميةةةةةة
ا نضةةةةما أو ا نتسةةةةاب إلةةةةى أو ا شةةةةترال ةةةةي أي جمعيةةةةة أو مؤسسةةةةة مقرهةةةةا خةةةةارا
دولةةةةةة اإلمةةةةةارات العربيةةةةةة المتحةةةةةدة دون الحصةةةةةول علةةةةةى موا قةةةةةة الثييةةةةةة .يجةةةةةوز
للمنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة الةةةدخول ةةةي اتفةةةاق أو تنسةةةي أو تعةةةاون مةةة مؤسسةةةات أو
كيانةةات خةةةارا دولةةة اإلمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة 15و يجةةوز لثةةةا تشةةكيل كيةةةان مةةة أي
جمعيةةةة أخةةةرن داخةةةل دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة أو خارجثةةةا و يجةةةوز لثةةةا ةةةتح
ةةةروظ خةةةارا دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة و يجةةةوز لثةةةا العمةةةل بصةةةفتثا ةةةرظ أو
كطر منتسب ألي جمعية خارا دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يجةةةةوز للمنظمةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة أن تمةةةةار نشةةةةاطا تجاريةةةةا دون الحصةةةةول علةةةةى
موا قةةةة خطيةةةة مسةةةبقة مةةةن الثييةةةة وسةةةائر السةةةلطات ا تحاديةةةة أو المحليةةةة ذات الصةةةلة
ويجب استخدا عائدات أي نشاط تجاري لتحقي أهدا ثا.
تتةةةولى هييةةةة تنميةةةة المجتمةةة مثمةةةة اإلشةةةرا علةةةى بةةةرام المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة
كمةةةا يجةةةوز لثةةةا تنظةةةيا دورات تدريبيةةةة وتقةةةديا المشةةةورة الفنيةةةة وتقةةةديا أشةةةكال أخةةةرن
مةةةةةن المسةةةةةاعدة لتمكةةةةةين المنظمةةةةةات غيةةةةةر الحكوميةةةةةة مةةةةةن تحقيةةةةة أهةةةةةدا ثا وتحسةةةةةين
خةةةدماتثا .16تملةةة الثييةةةة سةةةلطة الوصةةةول إلةةةى المبةةةاني الماديةةةة للمنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة
مةةةن أجةةةل اإلشةةةرا علةةةى المنظمةةةة وكشةةةب المخالفةةةات ألحكةةةا القةةةانون ضةةةال عةةةن
طلب سجالت ووثائ المنظمة غير الحكومية.
يتعةةةين علةةةى المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة أن تقةةةد إلةةةى الثييةةةة المعلومةةةات المطلوبةةةة بشةةة ن
الشةةةةؤون التنظيميةةةةة للمنظمةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة وكةةةةقل أنشةةةةطتثا المحليةةةةة واألجنبيةةةةة.
يجةةةب علةةةى أي منظمةةةة غيةةةر حكوميةةةة أن تقةةةد إلةةةى الثييةةةة مةةةا
علةةةى وجةةة الخصةةةو
يلةةةةةي 1 :الخطةةةةةط السةةةةةنوية وبةةةةةرام العمةةةةةل  2المعلومةةةةةات المتعلقةةةةةة بالمؤسسةةةةةات
والمنظمةةةات التةةةي تتعةةةاون معثةةةا المنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة خةةةارا دبةةةي  3المعلومةةةات
المتعلقةةةةة بالتبرعةةةةات التةةةةي تةةةةتا خةةةةارا دولةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة  4جميةةةة
أشةةةةةكال المةةةةةواد التسةةةةةويقية المنتجةةةةةة أو المنشةةةةةورة أو الموزعةةةةةة بموا قةةةةةة الثييةةةةةة 5
كشةةةو الحسةةةابات المصةةةر ية بمةةةا ةةةي ذلةةة بيانةةةات أي معةةةامالت ماليةةةة  6الميبانيةةةة
السةةةةنوية والحسةةةةابات الختاميةةةةة وبيانةةةةات األرصةةةةدة المدققةةةةة  7محا ةةةةر ا جتماعةةةةات
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يتطرق القانون لتحديد من يمكن اعتبار "شخصية هامة".

 15القانون غير وا ح بش ن كيب يختلب "ا تفاق أو التنسي أو التعاون م مؤسسات أو كيانات خارا دولة اإلمارات العربية المتحدة" عن ا نتساب
لمنظمة ما خارا دولة اإلمارات العربية المتحدة وما إذا كان ب مكان أي منظمة غير حكومية الدخول ي اتفاق أو تنسي أو ما إلى ذل إذا حصلر
على تصريح من هيية تنمية المجتم .

 16يجوز أن يشمل ذل التعميمات ال صادرة عن هيية تنمية المجتم
إلى ذل .

وا تصال مباشرة بالمنظمة غير الحكومية لمعالجة أي مسائل وما
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وتقريةةةةر سةةةةنوي مةةةةوجب عةةةةن العمةةةةل واألنشةةةةطة  8أي وثةةةةائ أو معلومةةةةات أخةةةةرن
تطلبثا الثيية.
المديناااة العالمياااة للخااادمات اإلنساااانية .علةةةى النحةةةو المةةةقكور أعةةةال يجةةةب أن تشةةةمل
األنشةةةطة الرئيسةةةية التةةةي تقةةةو بثةةةا أي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة يوجةةةد مقرهةةةا ةةةي المدينةةةة
العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية تقةةةديا مسةةةاعدات اإلغاثةةةة ةةةي حةةةا ت الكةةةوارث اسةةةتجابة
للكةةةةوارث اإلنسةةةةانية أو الطبيعيةةةةة أو البيييةةةةة وتقةةةةديا المسةةةةاعدة لوكةةةةا ت األمةةةةا المتحةةةةدة
أو المنظمةةةةات غيةةةةر الربحيةةةةة الدوليةةةةة األخةةةةرن مةةةةن خةةةةالل الةةةةدعا الميةةةةداني أو الةةةةدعا
المةةةةةالي وتنفيةةةةةق المشةةةةةاري اإلنمائيةةةةةة اسةةةةةتجابة للكةةةةةوارث اإلنسةةةةةانية أو الطبيعيةةةةةة أو
غيرهةةةا مةةةن األعمةةةال ذات الطةةةاب اإلنسةةةاني .يجةةةب أن تلتةةةب المنظمةةةات غيةةةر الربحيةةةة
بمباد النباهة وا ستقاللية والحيادية ي أداء أنشطتثا.
رهنةةةةا بموا قةةةةة سةةةةلطة المدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية يجةةةةوز للمنظمةةةةات غيةةةةر
الربحيةةةة أن تةةةد عمةةةو ت معقولةةةة ألي شةةةخا يشةةةترل أو يوا ةةة علةةةى ا شةةةترال ةةةي
نةةة يجةةةوز ألي منظمةةةة أجنبيةةةة
أي حصةةةة ةةةي المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة .مةةة ذلةةة
غيةةةر ربحيةةةة يوجةةةد لثةةةا ةةةرظ ةةةي المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية ا نخةةةراط ةةةي أو
القيةةةا بةةة ي نشةةةاط تجةةةاري أو أعمةةةال تجاريةةةة ةةةي المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية
أو خارجثةةةةا مةةةةن مقةةةةر عمةةةةل يقةةةة ةةةةي المدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية إ و قةةةةا
لشروط الترخيا الممنو لثا.
مركاااز دباااي الماااالي العاااالمي .يحظةةةر علةةةى أي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة مدرجةةةة ةةةي مركةةةب
دبةةةي المةةةالي العةةةالمي القيةةةا بةةة ي أنشةةةطة غيةةةر تلةةة المحةةةددة ةةةي النةةةر المصةةةر بةةة .
يجةةةوز ت سةةةي أي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة مدرجةةةة لنةةةر تحقيةةة مكاسةةةب تجاريةةةة أو
ماليةةةةةة ألعضةةةةةائثا المؤسسةةةةةين أو الحةةةةةاليين أو السةةةةةابقين و يجةةةةةوز اسةةةةةتخدا جميةةةةة
اإليةةةرادات المتولةةةدة مةةةن المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة إ لتمويةةةل عملياتثةةةا وتنفيةةةق
غر ثا المصر ب .
علةةةى النحةةةو المةةةقكور أعةةةال يجةةةب أن تقةةةو المنظمةةةات غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة بتقةةةديا
الخةةةةدمات المثنيةةةةة والماليةةةةة والمجةةةةا ت ذات الصةةةةلة ب غرا ةةةةثا المصةةةةر بثةةةةا ةةةةي
حةةةةين أن هةةةةقا التقييةةةةد يسةةةةري علةةةةى المنظمةةةةات غيةةةةر الربحيةةةةة .هنةةةةال العديةةةةد مةةةةن
األنشةةطة التجاريةةةة التةةةي يمكةةةن أن تقةةةو أي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة مدرجةةةة بتنفيةةةقها .علةةةى
سةةةةبيل الم ةةةةال يوجةةةةد لةةةةدن منظمةةةةة ريةةةةت غيةةةةر الربحيةةةةة المدرجةةةةة بReach NPIO
بةةةةرام توجيةةةة مخصصةةةةة لمسةةةةاعدة المثنيةةةةين الشةةةةباب ةةةةي مجةةةةال الخةةةةدمات الماليةةةةة
والقطاعةةةات ذات الصةةةلة وتقةةةد جمعيةةةة مةةةدراء أصةةةول الضةةةيا ة ةةةي الشةةةرق األوسةةةط
وأ ريقيةةةا – وهةةةي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة مدرجةةةة – إدارة األصةةةول الفندقيةةةة يمةةةا تنشةةةط
رابطةةةة ح ير يةةةي ا سةةةتيمان والتركةةةة بالعربيةةةة – وهةةةي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة مدرجةةةة –
ي مجال تحسين السياسات واللوائح المتعلقة بتخطيط الميراث.
يجةةةب علةةةى المنظمةةةات غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة تقةةةديا إشةةةعار ةةةي غضةةةون شةةةثر واحةةةد
بةةةة ي تنييةةةةر ةةةةي األعضةةةةاء المؤسسةةةةين أو إسةةةةا المنظمةةةةة أو النةةةةر المصةةةةر بةةةة أو
عنوان المكتب المسجل أو غيرها من المعلومات المكتبية بم ل رقا الثاتب .
نةةة يجةةةب علةةةى أي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة مدرجةةةة إعةةةداد وتقةةةديا
باإل ةةةا ة إلةةةى ذلةةة
الحسةةةابات السةةةنوية إلةةةى مسةةةجل مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي خةةةالل سةةةتة أشةةةثر بعةةةد
نثايةةةةة السةةةةنة الماليةةةةة .يجةةةةب حةةةةا الحسةةةةابات ومراجعتثةةةةا ةةةةي تقريةةةةر يعةةةةد مةةةةدق
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حسةةةةابات مسةةةةجل بموجةةةةب قةةةةانون الشةةةةركات لسةةةةنة  . 2009يجةةةةب إيةةةةداظ الحسةةةةابات
السةةنوية المدققةةة لةةدن مسةةةجل مركةةب دبةةي المةةالي العةةةالمي خةةالل تةةرة تتجةةاوز سةةةبعة
أيةةةا مةةةن إقةةةرار الحسةةةابات مةةةن قبةةةل األعضةةةاء المؤسسةةةين للمنظمةةةة ويةةةتا تقةةةديا تقريةةةر
المراجعة من قبل مدق الحسابات.
يجةةةوز لمسةةةجل مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي و قةةةا لتقةةةدير تعيةةةين مفةةةت واحةةةد أو أك ةةةر
لتحةةةةري شةةةةؤون أي منظمةةةةة غيةةةةر ربحيةةةةة مدرجةةةةة وتقةةةةديا تقريةةةةر مكتةةةةوب ويجةةةةوز
للمفتشةةةةين أيضةةةةا القيةةةةا بتحةةةةري شةةةةؤون أي شةةةةركة أخةةةةرن ذات صةةةةلة بالمنظمةةةةة غيةةةةر
الربحية المدرجة وتقديا تقرير بقل .

التصفية والحل والعقوبات
وزارة الشاااااؤون ا جتماعياااااة .يجةةةةةوز تصةةةةةفية الجمعيةةةةةات ذات النفةةةةة العةةةةةا اختياريةةةةةا
بقةةةرار مةةةن الجمعيةةةة العموميةةةة .قبةةةل تنفيةةةق القةةةرار نةةة يجةةةب إخطةةةار وزارة الشةةةؤون
ا جتماعية بمكان انعقاد الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما على األقل.
يمتلةةةة وزيةةةةر الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة سةةةةلطة حةةةةل أي جمعيةةةةة مةةةةن الجمعيةةةةات ذات النفةةةة
العةةةا ةةةي ةةةرو معينةةةة لكةةةن قةةةرار يجةةةب أن يسةةةتند إلةةةى توصةةةية مةةةن لجنةةةة تابعةةةة
لةةةةوزارة الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة .ويجةةةةب أن تضةةةةا اللجنةةةةة التةةةةي يشةةةةكلثا وزيةةةةر الشةةةةؤون
ا جتماعيةةةةة كةةةةال مةةةةن وكيةةةةل الةةةةوزارة وأحةةةةد كبةةةةار مةةةةو في الةةةةوزارة ومم ةةةةل لةةةةوزارة
العةةةدل بيختةةةار وزيةةةر العةةةدل وعضةةةوان مةةةن إحةةةدن الجمعيةةةات ذات النفةةة العةةةا غيةةةر
المنظمةةةة المعنيةةةة .يجةةةوز لةةةوزير الشةةةؤون ا جتماعيةةةة أن يلةةةتم توصةةةية اللجنةةةة بحةةةل
الجمعيةةةة ذات النفةةة العةةةا ةةةي حةةةال أن المنظمةةةة :ب 1لةةةا تةةةتمكن لجنتثةةةا المؤقتةةةة مةةةن
عقةةد جمعيةةة عموميةةة ةةي غضةةون ثالثةةة أشةةثر م ةن تةةاريخ التسةةجيل ب 2لةةديثا أقةةل مةةن
عشةةةةرين عضةةةةو مؤسةةةة ب 3تحقةةةة األغةةةةرا التةةةةي أنشةةةةير مةةةةن أجلثةةةةا أو أنثةةةةا
أصةةةبحر عةةةاجبة عةةةن تحقيقثةةةا ب 4تتصةةةر ةةةي أموالثةةةا ألغةةةرا غيةةةر أغرا ةةةثا
المحةةةةددة ب 5أصةةةةبحر عةةةةاجبة عةةةةن الو ةةةةاء بتعثةةةةداتثا الماليةةةةة ب 6تةةةةر ض التفتةةةةي
عليثةةةةا أو تقةةةةد بيانةةةةات غيةةةةر صةةةةحيحة بقصةةةةد التضةةةةليل ب 7ترتكةةةةب مخالفةةةةة جسةةةةيمة
لنظامثةةةةا األساسةةةةي أو ألحكةةةةا القةةةةانون رقةةةةا  2أو ب 8تعةةةةقر عقةةةةد جمعيتثةةةةا العموميةةةةة
خالل سنتين متتاليتين.
دائاااارة الشااااؤون اإلسااااالمية والعماااال الخيااااري .يجةةةةوز حةةةةل أي جمعيةةةةة خيريةةةةة أهليةةةةة
اختياريا بقرار من الجمعية العمومية.
يجةةةةوز لةةةةدائرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري حةةةةل أي جمعيةةةةة خيريةةةةة إجباريةةةةا
بالتنسةةةةةي مةةةةة وزارة الشةةةةةؤون ا جتماعيةةةةةة ةةةةةي حةةةةةال أن المنظمةةةةةة :ب 1تحقةةةةة أو
أصةةةبحر عةةةاجبة عةةةن تحقيةةة أهةةةدا ثا ب 2تتصةةةر ةةةي أموالثةةةا بطريقةةةة تتعةةةار
مةةة أغرا ةةةثا المحةةةددة ب 3أصةةةبحر عةةةاجبة عةةةن الو ةةةاء بتعثةةةداتثا الماليةةةة ب4
تحةةةةتفظ بسةةةةجالتثا ووثائقثةةةةا بمةةةةا ةةةةي ذلةةةة سةةةةجل ب سةةةةماء أعضةةةةاء الجمعيةةةةة الخيريةةةةة
ورسةةةةةةو العضةةةةةةوية التةةةةةةي يقومةةةةةةون بةةةةةةد عثا ومحا ةةةةةةر اجتماعةةةةةةات مجلةةةةةة اإلدارة
واللجةةةةان وحسةةةةابات اإليةةةةرادات والمصةةةةرو ات ب 5تقةةةةو عمةةةةدا بتحريةةةةب سةةةةجالتثا
ووثائقثةةةا أو ب 6يرتكةةةب مخالفةةةة جسةةةيمة لنظامثةةةا األساسةةةي أو لقواعةةةد ولةةةوائح دائةةةرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري.

24

هيئااااة تنميااااة المجتمااااع .يجةةةةوز للمةةةةدير العةةةةا لثييةةةةة تنميةةةةة المجتمةةةة أن يحةةةةل بشةةةةكل
إجبةةةاري أي منظمةةةة غيةةةر حكوميةةةة ةةةي حةةةال أنثةةةا 1 :مارسةةةر أ عةةةال كانةةةر مخالفةةةة
للنظةةةا العةةةا أو اتداب العامةةةة  2خضةةةعر لحكةةةا نثةةةائي باإلدانةةةة ةةةي جةةةرائا تضةةةر
بالمصةةةلحة العامةةةة  3كةةةان لةةةديثا أقةةةل مةةةن عشةةةرة أعضةةةاء  4تحقةةة أو أصةةةبحر
عةةةةاجبة عةةةةن تحقيةةةة أهةةةةدا ثا  5كانةةةةر تتصةةةةر ةةةةي األمةةةةوال بطريقةةةةة يجيبهةةةةا
القةةةةانون  6أصةةةةبحر عةةةةاجبة عةةةةن الو ةةةةاء بتعثةةةةداتثا الماليةةةةة  7تةةةةر ض السةةةةما
بةةةةالتفتي عليثةةةةا أو تعيةةةة عمةةةةل مفتشةةةةي الثييةةةةة أو تقةةةةد معلومةةةةات غيةةةةر صةةةةحيحة أو
كاذبةةةة  8ارتكبةةةر مخالفةةةة خطيةةةرة لنظامثةةةا األساسةةةي أو لقةةةوانين إمةةةارة دبةةةي  9لةةةا
تنعقةةةد جمعيتثةةةا العموميةةةة لمةةةدة سةةةنتين متتةةةاليتين  10لةةةا تقةةةا بتعةةةديل نظامثةةةا األساسةةةي
و قةةةا للقةةةانون .يجةةةب علةةةى المنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة التةةةي ترغةةةب ةةةي حلثةةةا اختياريةةةا أن
تةةةدرا ةةةي قةةةرار حلثةةةا موعةةةدا نثائيةةةا للحةةةل .يتعةةةين علةةةى المنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة أن
تخطةةر الثييةةة ب نثةةا تعتةةب حةةل نفسةةثا قبةةل  30يومةةا مةةن التةةاريخ المحةةدد لحلثةةا .يجةةوز
للمدير العا تمديد هقا الموعد النثائي إذا اقتضر الظرو ذل .
المةةةدير العةةةا مكلةةةب ب صةةةدار قةةةرار يحةةةدد كيفيةةةة التصةةةر ةةةي أمةةةوال المنظمةةةة غيةةةر
الحكوميةةةةة ووثائقثةةةةا وكةةةةقل الكيةةةةان الةةةةقي تنتقةةةةل إليةةةة حقوقثةةةةا والتباماتثةةةةا .يجةةةةوز
لألشةةةخا المسةةةؤولين عةةةن المنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة التصةةةر ةةةي أموالثةةةا أو وثائقثةةةا
عنةةةد حلثةةةا .تعةةةين الثييةةةة واحةةةد أو أك ةةةر مةةةن المصةةةفين الةةةقين يةةةتا د ةةة مكا ةةةآتثا مةةةن
أمةةةوال المنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة .يمكةةةن لمؤسسةةةي أي منظمةةةة غيةةةر حكوميةةةة اسةةةترداد
ممتلكاتثا المنقولة وغير المنقولة بمجرد استيفاء جمي ا لتبامات األخرن.
تحةةةةتفظ المنظمةةةةة غيةةةةر الحكوميةةةةة بشخصةةةةيتثا ا عتباريةةةةة لحةةةةين اسةةةةتكمال إجةةةةراءات
التصةةةفية .بمجةةةرد ا نتثةةةاء مةةةن اإلجةةةراءات يصةةةدر المةةةدير العةةةا قةةةرارا بشةةةطب اسةةةا
المنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة مةةةن سةةةجل المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة الةةةقي يةةةتا نشةةةر ةةةي
الجريدة الرسمية لحكومة دبي و ي اثنتين من الصحب اليومية واسعة ا نتشار.
يمكةةةةن أن تصةةةةدر هييةةةةة تنميةةةةة المجتمةةةة العقوبةةةةات التاليةةةةة علةةةةى المخالفةةةةات ألحكةةةةا
القةةةانون حسةةةب خطةةةورة ا نتثةةةال 1 :اإلنةةةقار رسةةةمي  2غرامةةةة تقةةةل عةةةن 500
درهةةةةةةا بحةةةةةةوالي  136دو ر أمريكةةةةةةي و تبيةةةةةةد عةةةةةةن  100.000درهةةةةةةا بحةةةةةةوالي
 27.227دو ر أمريكةةةةي والتةةةةي يمكةةةةن مضةةةةاعفتثا إلةةةةى  200.000درهةةةةا بحةةةةوالي
 54.454دو ر أمريكةةةةي إذا تةةةةا تكةةةةرار المخالفةةةةة خةةةةالل سةةةةنة واحةةةةدة مةةةةن المخالفةةةةة
السةةةةابقة  3تعليةةةة أنشةةةةطة المنظمةةةةة غيةةةةر الحكوميةةةةة لفتةةةةرة تتجةةةةاوز ثالثةةةةة أشةةةةثر
ب 4حةةةةةةل مجلةةةةةة إدارة المنظمةةةةةةة غيةةةةةةر الحكوميةةةةةةة ب 5اإلنثةةةةةةاء والحةةةةةةل وإلنةةةةةةاء
نةةةة يجةةةةوز لثييةةةةة تنميةةةةة المجتمةةةة أن تطلةةةةب مةةةةن
التةةةةرخيا .باإل ةةةةا ة إلةةةةى ذلةةةة
المنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة إزالةةةة أسةةةباب المخالفةةةة خةةةالل المثلةةةة التةةةي تحةةةددها وبخةةةال
ذلةةةة نةةةة يكةةةةون للثييةةةةة إزالةةةةة أسةةةةباب المخالفةةةةة والرجةةةةوظ علةةةةى المنشةةةة ة األهليةةةةة
بالتكاليب المترتبة على ذل .
المديناااااة العالمياااااة للخااااادمات اإلنساااااانية .يجةةةةةوز لسةةةةةلطة المدينةةةةةة العالميةةةةةة للخةةةةةدمات
اإلنسةةةانية أن تفةةةر عقوبةةةات علةةةى أي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة لمخالفتثةةةا أحكةةةا قواعةةةدها
ولوائحثةةةةةا العامةةةةةة و قةةةةةا لإلجةةةةةراءات التاليةةةةةة :أو تصةةةةةدر سةةةةةلطة المدينةةةةةة العالميةةةةةة
للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية خطةةةةاب إنةةةةقار مةةةة توصةةةةية لتصةةةةحيح المخالفةةةةة .ةةةةي حةةةةال لةةةةر
المخالفةةةةة قائمةةةةة نةةةة يجةةةةوز لسةةةةلطة المدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية إصةةةةدار
خطةةاب إنةةقار ثةةان ويجةةوز لثةةا بعةةد ذل ة القيةةا ب ة ي مةةن اإلجةةراءات التاليةةة أو جميعثةةا:
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ب 1تعليةةةةة أنشةةةةةطة المنظمةةةةةة غيةةةةةر الربحيةةةةةة ب 2إخطةةةةةار السةةةةةلطات األخةةةةةرن ذات
الصةةةةلة بتعليةةةة معامالتثةةةةا مةةةة المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة ب 3حظةةةةر وصةةةةول مةةةةو في
المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة إلةةةةى الممتلكةةةةات بمةةةةا ةةةةي ذلةةةة الحسةةةةابات الماليةةةةة ب 4إلنةةةةاء
ت شةةةةيرات مةةةةو في المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة أو ب 5إلنةةةةاء تةةةةرخيا المنظمةةةةة غيةةةةر
الربحيةةةةةة أو تةةةةة جير المكتةةةةةب وا سةةةةةتحواذ علةةةةةى موجوداتةةةةة  .يجةةةةةوز لسةةةةةلطة المدينةةةةةة
العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية أيضةةةةا صةةةةل التيةةةةار الكثربةةةةائي عةةةةن ممتلكةةةةات المنظمةةةةة
غيةةةر الربحيةةةة ةةةي حةةةال كانةةةر هنةةةال حسةةةابات مسةةةتحقة الةةةد لسةةةلطة المدينةةةة العالميةةةة
للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية أو هييةةةةة كثربةةةةاء وميةةةةا دبةةةةي التةةةةي لةةةةا يةةةةتا د عثةةةةا خةةةةالل الفتةةةةرة
البمنية المحددة لسداد الفاتورة.
ةةةي حةةةال ارتكةةةب أي مو ةةةب مةةةن مةةةو في المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة أي مخالفةةةة لشةةةروط
التةةةةرخيا نةةةة يجةةةةوز لسةةةةلطة المدينةةةةة العالميةةةةة للخةةةةدمات اإلنسةةةةانية اتخةةةةاذ تةةةةدابير
إ ةةةا ية دون إشةةةعار بمةةةا ةةةي ذلةةة إغةةةالق عمليةةةات المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة إذا كانةةةر
المخالفةةةات جسةةةيمة .يمكةةةن أن تشةةةمل هةةةق المخالفةةةات خرقةةةا لقواعةةةد الصةةةحة أو السةةةالمة
أو البييةةةةة أو خرقةةةةا لقةةةةانون اإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة أو دبةةةةي النا ةةةةق علةةةةى أنشةةةةطة
المنظمات غير الربحية وتثدد صحة أو سالمة األشخا اتخرين.
ةةةةي حةةةةال بلنةةةةر خسةةةةائر المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة نصةةةةب رأ مالثةةةةا نةةةة يجةةةةوز
لمةةةةديري المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة أن يقةةةةدموا اقتراحةةةةا إلةةةةى الجمعيةةةةة العموميةةةةة لحةةةةل
المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة وسةةةو يتطلةةةب الحةةةل تعةةةديل النظةةةا األساسةةةي للشةةةركة .ةةةي
حةةةةال بلنةةةةر خسةةةةائر المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة ثالثةةةةة أربةةةةاظ رأ المةةةةال نةةةة يجةةةةوز
للشةةةةركاء الةةةةقين يحةةةةوزون ربةةةة رأ المةةةةال تقةةةةديا طلةةةةب بحةةةةل الشةةةةركة .يجةةةةب علةةةةی
المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة أن تقةةةةو ب خطةةةةار السةةةةلطة والمسةةةةجل .يحةةةة ألي شةةةةري أو
مسةةةاها الحصةةةول علةةةى حصةةةة مةةةن رأ مةةةال المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة مةةةا لةةةا يةةةتا سةةةداد
ديون الشركة.
مركااااز دبااااي المااااالي العااااالمي .يجةةةةوز لألعضةةةةاء المؤسسةةةةين ألي منظمةةةةة غيةةةةر ربحيةةةةة
مدرجةةة ا تفةةاق علةةى قةةرار خةةا علةةى حةةل المنظمةةة غيةةر الربحيةةة المدرجةةة اختياريةةا
إذا لةةةا يِّةةةن عليثةةةا أيةةةة التبامةةةات مسةةةتحقة .يجةةةوز لمسةةةجل مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي
أن يقةةةةو بحةةةةل أي منظمةةةةة غيةةةةر ربحيةةةةة مدرجةةةةة إذا کةةةةان لديةةةة سةةةةبب لالعتقةةةةاد بةةةة ن
المنظمةةة غيةةر الربحيةةة المدرجةةة تتصةةر بمةةا يخةةالب قةةانون أو لةةوائح المنظمةةات غيةةر
الربحيةةةةة المدرجةةةةة أو أن بقةةةةاء المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة المدرجةةةةة مقيةةةةدة ةةةةي السةةةةجل
يضةةةر بمصةةةةالح مركةةةةب دبةةةةي المةةةةالي العةةةةالمي .مةةةةن أجةةةةل البةةةةدء ةةةةي إجةةةةراءات الحةةةةل
يرسةةةةل مسةةةةجل مركةةةةب دبةةةةي المةةةةالي العةةةةالمي إشةةةةعارا إلةةةةى المنظمةةةةة غيةةةةر الربحيةةةةة
المدرجةةة ب ن ة سةةيتا حةةق ثا مةةن السةةجل ةةي غضةةون ثالثةةة أشةةثر مةةا لةةا تبةةدي سةةببا أن ة
ينبنةةةي أن يةةةتا حةةةق ثا .ةةةي حةةةال لةةةا يحصةةةل مسةةةجل مركةةةب دبةةةي المةةةالي العةةةالمي علةةةى
نةةة يةةتا حةةةق
سةةبب كةةا مةةةن المنظمةةة غيةةةر الربحيةةة المدرجةةةة أو مةةن طةةةر ثالةة
اسةةةا المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة مةةةن السةةةجل ويةةةتا حةةةل المنظمةةةة .يعلةةةن مسةةةجل
مركةةب دبةةي المةةالي العةةالمي عةةن حةةل أي منظمةةة مةةن المنظمةةات غيةةر الربحيةةة المدرجةةة
على الموق اإللكتروني لمركب دبي المالي العالمي.
عنةةةد الحةةةل نةةة يجةةةوز ألي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة مدرجةةةة أن تةةةوزظ أي أصةةةول تبيةةةد
عةةةن الخصةةةو علةةةى أي شةةةخا كةةةان مؤسسةةةا أو عضةةةوا أو تسةةةمح لثةةةا با حتفةةةا بثةةةا
كعثةةةةدة لةةةةدن ا ألشةةةةخا الةةةةقين كةةةةانوا مؤسسةةةةين أو أعضةةةةاء .يةةةةتا تحديةةةةد توزيةةةة أيةةةةة
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أصةةةول متبقيةةةة مةةةن قبةةةل المصةةةفي ويةةةتا اعتمادهةةةا مةةةن قبةةةل مسةةةجل مركةةةب دبةةةي المةةةالي
العةةةالمي بعةةةد التشةةةاور مةةة المصةةةفي ومجلةةة إدارة المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة.
ةةي حةةال كانةةر إدارة حكوميةةة مةةا أو سةةلطة عامةةة مةةا قةةد قةةدمر أي جةةبء مةةن األصةةول
المتبقيةةةة بمةةةا ةةةي ذلةةة الجةةةبء غيةةةر المنفةةة مةةةن أي هبةةةة نةةة يجةةةب إعادتثةةةا إلةةةى تلةةة
اإلدارة أو السلطة.
أي شةةخا تةةورط عةةن علةةا ةةي انتثةةال لقةةانون المنظمةةات غيةةر الربحيةةة المدرجةةة "قةةد
يكةةةون عر ةةةة للمالحقةةةة القضةةةائية والتعامةةةل معةةة و قةةةا لةةةقل " .يجةةةوز ةةةر غرامةةةات
علةةةةى المخةةةةالفين تتةةةةراو بةةةةين  1.000دو ر أمريكةةةةي إذا علةةةةى سةةةةبيل الم ةةةةال لةةةةا تقةةةةا
المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة بتضةةةمين اسةةةم ةةةي المراسةةةالت إلةةةى  25.000دو ر
أمريكةةةي إذا علةةةى سةةةبيل الم ةةةال كانةةةر المنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة المدرجةةةة تسةةةعى لتحقيةةة
أغرا أخرن غير األغرا المصر لثا بثا.

التمويل المحلي والتمويل العابر للحدود
وزارة الشاااؤون ا جتماعياااة .يحظةةةر علةةةى الجمعيةةةات ذات النفةةة العةةةا قبةةةول أي تبةةةرظ
أو وصةةةةةةية أو هبةةةةةةة دون الحصةةةةةةول علةةةةةةى تةةةةةةرخيا مسةةةةةةب مةةةةةةن وزارة الشةةةةةةؤون
ا جتماعيةةةةةة .يةةةةةنا القةةةةةانون رقةةةةةا ب 2علةةةةةى أن تصةةةةةدر وزارة الشةةةةةؤون ا جتماعيةةةةةة
مرسةةةةوما منفصةةةةةال يتنةةةةةاول القواعةةةةد واإلجةةةةةراءات المتعلقةةةةةة بةةةةالترخيا إ أننةةةةةا لةةةةةا
نةةةةتمكن حتةةةةى اتن مةةةةن تحديةةةةد هةةةةقا المرسةةةةو أو الحصةةةةول علةةةةى ت كيةةةةد مةةةةن وزارة
الشؤون ا جتماعية ب صدار .
دائااارة الشااااؤون اإلسااااالمية والعماااال الخيااااري .عةةةةادة مةةةةا يةةةةتا اشةةةةتراط الحصةةةةول علةةةةى
الموا قةةةةة الخطيةةةةة المسةةةةبقة مةةةةن دائةةةةرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري قبةةةةل أن
تةةةةةتمكن أي جمعيةةةةةة خيريةةةةةة مةةةةةن الحصةةةةةول علةةةةةى عطايةةةةةا أو منةةةةةا أو مسةةةةةاعدات أو
تبرعةةةات أو هبةةةات مةةةن داخةةةل دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة أو مةةةن خارجثةةةا .أيضةةةا
نةةةة يتعةةةةين علةةةةى أي جمعيةةةةة خيريةةةةة الحصةةةةول علةةةةى الموا قةةةةة للمشةةةةاركة ةةةةي جمةةةة
التبرعةةةةات أو لإلعةةةةالن عةةةةن جمةةةة التبرعةةةةات مةةةةن خةةةةالل أي وسةةةةيلة إعالميةةةةة .ثمةةةةة
اسةةت ناء مةةن هةةق القاعةةدة يتم ةةل ةةةي التبرعةةات للمبةةادرات والمنظمةةات الخيريةةة المنشةةة ة
مةةةةن قبةةةةل األسةةةةرة المالكةةةةة واإلدارات الحكوميةةةةة برهنةةةةا بالتنسةةةةي المسةةةةب مةةةة دائةةةةرة
الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري والكيانةةةات األخةةةرن التةةةي يحةةةددها المةةةدير العةةةا
لتلبيةةةة مقتضةةةيات المصةةةلحة العامةةةة بقواعةةةد دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري
تتنةةةاول مةةةا الةةةقي يشةةةكل "مصةةةلحة عامةةةة"  .يجةةةوز لثةةةق الكيانةةةات جمةةة التبرعةةةات
واإلعةةةةةالن عةةةةةن جمةةةةة التبرعةةةةةات وتلقةةةةةي التبرعةةةةةات بحريةةةةةة دون موا قةةةةةات أو قيةةةةةود
أخةةةرن .باإل ةةةا ة إلةةةى ذلةةة ةةة ن أنشةةةطة جمةةة التبرعةةةات للجمعيةةةات الخيريةةةة الخاصةةةة
تخضةةة لرقابةةةة لصةةةيقة أك ةةةر مةةةن الجمعيةةةات الخيريةةةة األهليةةةة .علةةةى سةةةبيل الم ةةةال إذا
كةةةان جمةةة التبرعةةةات غيةةةر متضةةةمن نةةة يجةةةوز تقةةةديا تبرعةةةات خاصةةةة إلةةةى جمعيةةةة
خيريةةةة أهليةةةة دون موا قةةةة مةةةن دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري .مةةة ذلةةة
نةةة يجةةةب علةةةى أي جمعيةةةة خيريةةةة خاصةةةة الحصةةةول علةةةى موا قةةةة مسةةةبقة مةةةن دائةةةرة
الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري قبةةةل جمةةة التبرعةةةات لتمويةةةل أنشةةةطتثا حتةةةى لةةةو
كانر أنشطة خيرية.
يجةةةةب تقةةةةديا طلةةةةب الحصةةةةول علةةةةى تةةةةرخيا لجمةةةة التبرعةةةةات إلةةةةى دائةةةةرة الشةةةةؤون
اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري التةةةي تقةةةو بدراسةةةة الطلةةةب وتصةةةدر قرارهةةةا خةةةالل خمسةةةة
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عشةةةر يومةةةا مةةةن تةةةاريخ تقةةةديا الطلةةةب .يجةةةب أن يتضةةةمن الطلةةةب مةةةا يلةةةي :ب 1النةةةر
مةةةةةن جمةةةةةة التبرعةةةةةات ب 2أسةةةةةةماء األشةةةةةخا المخةةةةةةولين بجمةةةةة التبرعةةةةةةات ب3
األمةةةاكن التةةةي سةةةيتا يثةةةا جمةةة التبرعةةةات ب 4الوسةةةائل المسةةةتخدمة لجمةةة التبرعةةةات
ب 5الفتةةةةرة البمنيةةةةة المقترحةةةةة لجمةةةة التبرعةةةةات ب 6الكيةةةةان الةةةةقي سيحصةةةةل علةةةةى
التبرعةةةات التةةةي يةةةتا جمعثةةةا ب 7مقةةةدار األمةةةوال المبمةةة جمعثةةةا .يتعةةةين تقةةةديا طلةةةب
منفصل لكل نشاط لجم التبرعات.
هيئاااة تنمياااة المجتماااع .تتكةةةون المةةةوارد الماليةةةة للمنظمةةةة غيةةةر الحكوميةةةة قةةةط مةةةن1 :
اشةةةةةةتراكات األعضةةةةةةاء  2عوائةةةةةةد األنشةةةةةةطة والخةةةةةةدمات وا سةةةةةةت مارات المةةةةةةرخا
للمنظمةةةةة غيةةةةر الحكوميةةةةة بمباولتثةةةةا  3التبرعةةةةات والمةةةةنح والثبةةةةات والوصةةةةايا التةةةةي
تتلقاهةةا المنظمةةةة غيةةر الحكوميةةةة وتوا ةة عليثةةةا الثييةةة و قةةةا لقةةوانين الجمعيةةةات الخيريةةةة
ةةةي دبةةةي بمةةةا ةةةي ذلةةة المرسةةةو رقةةةا ب 9لسةةةنة  2015الصةةةادر ةةةي دبةةةي .يجةةةوز
ألي منظمةةةة غيةةةر حكوميةةةة كسةةةب المةةةال عبةةةر ا تجةةةار أو الةةةدخول بمضةةةاربات ماليةةةة.17
يجةةةةوز للمنظمةةةةة غيةةةةر الحكوميةةةةة إنفةةةةاق أموالثةةةةا إ لألغةةةةرا التةةةةي أنشةةةةير مةةةةن
أجلثةةةا و يجةةةوز لثةةةا توزيةةة اإليةةةرادات أو العوائةةةد علةةةى أعضةةةاء مجلةةة إدارتثةةةا أو
مؤسسةةةةيثا أو أعضةةةةةاء جمعيتثةةةةةا العموميةةةةةة أو مو فيثةةةةا .يجةةةةةوز ألي منظمةةةةةة غيةةةةةر
حكوميةةةة جمةةة التبرعةةةات والسةةةما لثةةةا بجمعثةةةا نيابةةةة عنثةةةا أو اإلعةةةالن عةةةن جمةةة
التبرعةةةةةات مةةةةةن خةةةةةالل الوسةةةةةائل السةةةةةمعية البصةةةةةرية والمنشةةةةةورة ووسةةةةةائل ا تصةةةةةال
المرئيةةةةة ضةةةةال عةةةةن وسةةةةائل التواصةةةةل ا جتمةةةةاعي إ بعةةةةد الحصةةةةول علةةةةى موا قةةةةة
خطيةةةةةة مسةةةةةبقة مةةةةةن هييةةةةةة تنميةةةةةة المجتمةةةةة وأي سةةةةةلطة اتحاديةةةةةة أو محليةةةةةة أخةةةةةرن
رورية.
بعةةةد الحصةةةةول علةةةةى موا قةةةة هييةةةةة تنميةةةةة المجتمةةةة وغيرهةةةا مةةةةن السةةةةلطات ا تحاديةةةةة
والمحليةةةةةة نةةةةة يجةةةةةوز للمنظمةةةةةة غيةةةةةر الحكوميةةةةةة اسةةةةةت مار أي أمةةةةةوال تبيةةةةةد عةةةةةن
احتياجاتثةةةا لتحقيةةة عائةةةد مةةةالي مةةةن شةةة ن أن يسةةةاعدها علةةةى تحقيةةة أهةةةدا ثا وبطريقةةةة
تتوا م القوانين السارية ي دبي.
تتةةةولى الثييةةةة المسةةةؤولية عةةةن التحقةةة مةةةن مصةةةادر دخةةةل المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة
وأنةةةةواظ النفقةةةةات وعلةةةةى وجةةةة التحديةةةةد لضةةةةمان اسةةةةتخدا المةةةةوارد الماليةةةةة والعينيةةةةة
للمنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة لتحقيةةة األغةةةرا والمشةةةاري المصةةةر بثةةةا ةةةي نظامثةةةا
األساسي.
مركااااز دبااااي المااااالي العااااالمي .ينطبةةةة القةةةةانون ا تحةةةةادي رقةةةةا  9لسةةةةنة  2015علةةةةى
جمي ة التبرعةةات التةةي تةةا جمعثةةا ةةي إمةةارة دبةةي بمةةا ةةي ذل ة منةةاط التنمي ةة الخاصةةة
ومنةةةةاط التجةةةةارة الحةةةةرة .يحظةةةةر علةةةةى المنظمةةةةات غيةةةةر الربحيةةةةة المدرجةةةةة قبةةةةةول
التبرعةةةةةات أو الوصةةةةةايا أو الثبةةةةةات دون الحصةةةةةول علةةةةةى موا قةةةةةة مسةةةةةبقة مةةةةةن دائةةةةةرة
الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري .ةةةةي حةةةةين أن اللةةةةوائح تةةةةبال جديةةةةدة نسةةةةبيا
وتعمةةةةل دائةةةةرة الشةةةةؤون اإلسةةةةالمية والعمةةةةل الخيةةةةري حاليةةةةا علةةةةى اسةةةةتكمال التفاصةةةةيل
المتعلقةةةةة بةةةةاإلجراءات والشةةةةروط ننةةةةا نفثةةةةا أنةةةة مةةةةن المةةةةرجح جةةةةدا أن تقةةةةو دائةةةةرة
الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري بمةةةنح الموا قةةةة ألي جمعيةةةة خيريةةةة مرخصةةةة لةةةدن
دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةةري نفسةةةثا أو لةةةدن المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات
اإلنسانية.
 17ي حين أن القانون يبين بالتفصيل كيفية تحديد المضاربة المالية ن ينبني للمنظمات غير الحكومية أن تتاجر أو تدخل ي
معاملة مالية تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسائر التي من ش نثا أن تستبعد إمكانية الكسب.
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المدينااااة العالميااااة للخاااادمات اإلنسااااانية .يحظةةةةر علةةةةى المنظمةةةةات غيةةةةر الربحيةةةةة قبةةةةول
التبرعةةةةةات أو الوصةةةةةايا أو الثبةةةةةات دون الحصةةةةةول علةةةةةى موا قةةةةةة مسةةةةةبقة مةةةةةن دائةةةةةرة
الشةةؤون اإلسةةةالمية والعمةةةل الخيةةري ويجةةةوز للمنظمةةةات غيةةةر الربحيةةة التةةةي تعمةةةل ةةةي
المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية أن تشةةةترل محليةةةا مةةة المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات
اإلنسةةةانية وسةةةلطتثا اإلداريةةةة مةةةن أجةةةل جمةةة التبرعةةةات .إذا رغةةةب طةةةر ثالةةة ةةةي
جمةةة التبرعةةةات لصةةةالح أي منظمةةةة غيةةةر ربحيةةةة مسةةةجلة ةةةي المدينةةةة العالميةةةة للخةةةدمات
اإلنسةةةانية نةةة يجةةةوز للمنظمةةةة غيةةةر الربحيةةةة المسةةةجلة التنسةةةي مةةة سةةةلطة المدينةةةة
العالميةةةة للخةةةدمات اإلنسةةةانية للحصةةةول علةةةى الموا قةةةة مةةةن دائةةةرة الشةةةؤون اإلسةةةالمية
والعمل الخيري.

قانون ال رائب
ةةةي دولةةةة اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة ةةة ن الجمعيةةةات ذات النفةةة العةةةا المسةةةجلة لةةةدن
وزارة الشةةةةؤون ا جتماعيةةةةة معفةةةةاة مةةةةن الضةةةةرائب والرسةةةةو الجمركيةةةةة علةةةةى المةةةةواد
وعلةةةةةى المسةةةةةتلبمات المسةةةةةتوردة الالزمةةةةةة لتحقيةةةةة أهةةةةةدا ثا كمةةةةةا أنثةةةةةا معفةةةةةاة مةةةةةن
الضةةرائب والرسةةةو التةةةي قةةةد تتكبةةةدها لتنفيةةةق أنشةةةطتثا ورسةةةو الميةةةا والكثربةةةاء والنةةةاز
الطبيعةةةي التةةةي تنتجثةةةا هييةةةات حكوميةةةة .أيضةةةا ةةة ن المنظمةةةات الخيريةةةة المسةةةجلة ةةةي
منطقةةةةة للتجةةةةارة الحةةةةرة معفةةةةاة مةةةةن الضةةةةرائب .نظةةةةرا لوجةةةةود نقةةةةا ةةةةي المعلومةةةةات
العامةةةة نةةة لةةةي مةةةن الوا ةةةح مةةةا هةةةي طبيعةةةة المعةةةايير واإلجةةةراءات المعمةةةول بثةةةا
لكةةي تحصةةل المنظمةةات الخيريةةة علةةى هةةق اإلعفةةاءات ودرجةةة تمكنثةةا مةةن القيةةا بةةقل
عمليا.
يةةةةو ر القةةةةانون اإلمةةةةاراتي توجيثةةةةات وا ةةةةحة حةةةةول الحةةةةوا ب الضةةةةريبية لأل ةةةةراد
والكيانةةةات القانونيةةةةة المشةةةاركة ةةةةي العطةةةةاء الخيةةةري .مةةةة ذلةةةة ونظةةةرا لعةةةةد وجةةةةود
ةةةةةرائب مباشةةةةةرة تفر ةةةةةثا الحكومةةةةةة ا تحاديةةةةةة علةةةةةى دخةةةةةل أو ثةةةةةروة الشةةةةةركات
واأل راد ن توجد خصومات على العطاء الخيري على المستون ا تحادي.
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لقةةد كةةان باإلمكةةان إعةةداد هةةقا التقريةةر عةةن قةةانون العمةةل الخيةةري بفضةةل الةةدعا السةةخي
مةةةن مؤسسةةةة بيةةةل وميلينةةةدا غيةةةت  .تةةةا إعةةةداد هةةةقا التقريةةةر مةةةن قبةةةل المركةةةب الةةةدولي
لقةةةوانين منظمةةةات المجتمةةة المةةةدني بالشةةةراكة مةةة مؤسسةةةة كةةةي آنةةةد إل غيةةةت ةةةي شةةةثر
مةةةةةةةار  . 2017اتراء الةةةةةةةواردة هنةةةةةةةا هةةةةةةةي آراء وا ةةةةةةةعي التقريةةةةةةةر و تعكةةةةةةة
بالضةةةةرورة آراء مؤسسةةةةة بيةةةةل وميلينةةةةدا غيةةةةت  .تعكةةةة المعلومةةةةات الةةةةواردة ةةةةي هةةةةقا
التقريةةةةر ثةةةةا وا ةةةةعي التقريةةةةر للقةةةةوانين واللةةةةوائح المعمةةةةول بثةةةةا حاليةةةةا ةةةةي دولةةةةة
اإلمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة ضةةةال عةةةن أ ضةةةل الممارسةةةات الدوليةةةة و تشةةةكل رأيةةةا
قانونيا أو مشورة قانونية.
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