حلقة حوار (المغترة)
البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للقطاع
الدورة الخامسة | (1438هـ 2016 -م)

بوادر لتجارب محلية لالستثمار االجتماعي في المملكة

حول منهجية حلقة الحوار

حـــول منهـجيــــة حلقــــة الحــــوار

تحليــل التوجهــات والفــرص والمســتهدفات فــي كل مــن وثيقــة رؤيــة المملكــة 2030م ووثيقــة برنامــج التحــول
الوطنــي 2020م حيــال القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة.
موضوع حلقة الحوار
البيئة التنظيمية
والتشريعية الداعمة
للقطاع

ما يقابلها من أهداف/مبادرات/مؤشرات واردة في رؤية  2030وبرنامج التحول الوطني 2020
■ ■حوكمة جميع القطاعات في الدولة من أهم مرتكزات رؤية المملكة.
■ ■برنامــج «متيــن» لحوكمــة الجمعيــات الخيريــة وتصنيفهــا هــي إحــدى مبــادرات التحــول الوطنــي لــوزارة العمــل والتنميــة
االجتماعية.

استعراض التجارب المحلية والدروس المستفادة منها.
التعريف بأفضل الممارسات العالمية.

األنظمة واللوائح المنظمة للقطاع غير الربحي في المملكة
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تشريعات مرتقبة تسمح بإنشاء منظمات جديدة في المملكة

نظام الشركات غير الربحية

الئحة الجمعيات الصغيرة
Mini NGOs

الئحة إنشاء مجموعات
العمل االجتماعي

الشــركات غيــر الربحيــة هــي
شــركات ال تهــدف إلــى تحقيــق
ربــح يعــود علــى الشــركاء أو
المســاهمين فيهــا ،وتســتخدم
األربــاح فــي خدمــة برامــج
اجتماعيــة.

هــي منظمــات أهليــة صغيــرة،
ال يتجــاوز رأس مالهــا مبلــغ 100
ألــف ريــال.

هـــي مجموعـــات محليـــة
تطوعيـــة تهـــدف لتحقيـــق
أهـــداف محـــددة.

نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية

صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م )8/وتاريخ 1437/2/19هـ؛ بعد مدة تجاوزت عشر سنوات من الدراسة.

أبرز مالمح النظام
1.1أرجع النظام عملية اإلشراف المالي واإلداري والترخيص للجمعيات إلى وزير الشؤون االجتماعية.
2.2أضــاف النظــام جهــة إشــراف أخــرى ،تتمثــل فــي إشــراف الــوزارات المعنيــة بالجمعيــات التابعــة لهــا .ويقتصــر حــدود إشــراف هــذه
الجهةعلــى الجوانــب الفنيــة.
3.3يســمح النظــام لوزيــر الشــؤون االجتماعيــة بإنشــاء مجلــس للجمعيــات ومجلــس للمؤسســات األهليــة ،علــى أن تصــدر الئحــة
لتنظيــم هــذه المســألة.
4.4يسمح النظام بإنشاء صناديق عائلية وأهلية ،تندرج تحت المؤسسات األهلية.
5.5ينص النظام على إنشاء صندوق لدعم الجمعيات.
6.6السماح بتأسيس جمعيات تحت نشاطات جديدة :السياحي ،الحرفي ،التدريبي ،الكوارث واألزمات ،وغيرها.

نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية

صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م )8/وتاريخ 1437/2/19هـ؛ بعد مدة تجاوزت عشر سنوات من الدراسة.

أبرز مالمح الالئحة التنفيذية
1.1تسمح الالئحة للجمعيات العمومية أن تكون مغلقة أو مفتوحة.
2.2إلــزام الجمعيــات بالتقيــد بالمعاييــر المحاســبية للمنظمــات غيــر الربحيــة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين
القانونييــن.
3.3الســماح بتفويــض التعامــل مــع الحســابات البنكيــة ،بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة ،الثنيــن مــن أعضائــه أو اثنيــن مــن قياديــي
اإلدارة التنفيذيــة ،بشــرط أن يكونــوا ســعوديي الجنســية.
4.4وضــع إطــار زمنــي للــرد علــى طلــب تأســيس الجمعيــات خــال ســتين يومــً ،بمــا فــي ذلــك الجمعيــات التــي يشــترك فــي اإلشــراف
عليهــا جهــات مشــرفة ،وبعــد التنســيق مــع الجهــة المختصــة.
5.5السماح للجهات الحكومية بتأسيس الجمعيات األهلية.
6.6السماح بإنابة األعضاء في اجتماعات الجمعية العمومية.
7.7إلزام الجمعيات بفتح حساب مستقل أو سجل خاص بها للتعامل مع أموال الزكاة.
8.8السماح بإنشاء فروع للجمعيات.

جمعيــات النفـــع العـــام
يجــوز ألي جهــة حكوميــة أو خاصــة التعاقــد مــع إحــدى جمعيــات النفــع العامــة إلدارة مؤسســة تابعــة
لهــا ،أو تنفيــذ بعــض مشــروعاتها أو برامجهــا أو خدماتهــا ،والتــي تدخــل ضمــن اختصاصهــا ،وتعــد
العالقــة الناشــئة بيــن جمعيــة النفــع العــام والجهــة الحكوميــة عالقــة عقديــة إداريــة تنشــأ وفقــً لنظــام
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة.
المادة الثالثة واألربعون من الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

ما هي جمعيات النفع العام؟
هي جمعيات يقوم وزير العمل والتنمية االجتماعية بمنحها صفة النفع العام إذا استوفت الشروط اآلتية:
1.1أن يكون غرضها تحقيق المصلحة العامة.
2.2أن يكون نشاطها موجهًا لعموم المجتمع الذي تستهدفه الجمعية.
3.3أن تكون العضوية في جمعيتها العمومية مفتوحة.
4.4أن يكــون ضمــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا خبيــران علــى األقــل مــن ذوي االختصــاص فــي مجــا ل العمــل األهلــي ،ويشــترط أن
ال تقــل خبــرة كل منهمــا عــن  5ســنوات وأن يكونــا مــن حملــة شــهادة الماجســتير فأعلــى.

جمعيــات النفـــع العـــام

االمتيازات التي تتمتع بها جمعيات النفع العام:
■ ■يمكــن لجمعيــات النفــع العــام نــزع ملكيــة العقــارات التــي تحتــاج إليهــا فــي حــدود أغــراض النفــع العــام التــي أنشــئت مــن
أجلهــا ،علــى أن يصــدر قــرار نــزع الملكيــة مــن وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة.
■ ■يجــوز لجمعيــات النفــع العــام جمــع التبرعــات بــدون أخــذ اإلذن مــن الــوزارة ،علــى أن يتــم التقيــد باألنظمــة والتعليمــات
والضوابــط المنظمــة لعمليــة جمــع التبرعــات.
■ ■ال يجوز الحجز أو التنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إال بحكم قضائي.

أبرز مالمح مشروع نظام الشركات غير الربحية

المقدم من وزارة التجارة واالستثمار

يجــوز للشــركة غيــر الربحيــة العامــة جمــع التبرعــات أو تلقــي الهبــات والوصايــا واألوقــاف النقديــة والعينية
أو إدارتهــا أو اســتثمارها واإلنفــاق مــن ريعهــا وفقــا لشــروط الواهــب أو الموصــي أو الواقــف إن وجــدت.
كيف تختلف عن الشركات العادية ماليًا؟

المادة الخامسة عشرة من مشروع نظام الشركات غير الربحية

■ ■ال يجــوز للشــركة غيــر الربحيــة اســتخدام األربــاح التــي تحققهــا فــي غيــر أهدافهــا المنصــوص عليهــا فــي عقــد
تأسيســها أو نظامهــا األســاس.
■ ■يحظــر على الشــركة غيــر الربحية طــرح أســهمها لالكتتاب
■ ■يجــوز للشــركة غيــر الربحيــة إصــدار صكــوك قابلــة للتــداول لتمويــل أعمالهــا وأنشــطتها ،مــع مراعــاة األحــكام
الشــرعية للديــون عنــد إصــدار أدوات الديــن وتداولهــا.
■ ■يحظــر علــى الشــركة غيــر الربحيــة توزيــع أي مــن أرباحهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى أي مــن الشــركاء أو
المســاهمين أو األعضــاء أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الموظفيــن فيهــا
■ ■يمكــن للشــركة غيــر الربحيــة أن تخصــص جــزءا من أرباحهــا لتنمية اســتثماراتها والتوســع فــي أعمالها.

أبرز مالمح مشروع نظام الشركات غير الربحية

المقدم من وزارة التجارة واالستثمار

االمتيازات التي تتمتع بها الشركات غير الربحية
■ ■استثناء من نظام الزكاة ،ال تستوفى الزكاة من الشركات غير الربحية العامة المعدة لإلنفاق في أوجه البر العامة.
■ ■يجــوز لتحديــد الوعــاء الضريبــي لــكل مكلــف  ،وفقــا للنظــام الضريبــي -حســم التبرعــات المدفوعــة خــال الســنة الضريبيــة
إلــى شــركات غيــر ربحيــة عامــة.
■ ■يجــوز للجهــات الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة والجامعــات والموظفيــن الحكومييــن تأســيس شــركات غيــر
ربحيــة عامة.

حوكمة القطاع والرقابة والمراجعة المالية

حوكمة القطاع والرقابة والمراجعة المالية

قواعد فتح الحسابات البنكية واشتراطات مؤسسة النقد العربي السعودي
■ ■تفرض مؤسسة النقد العناية الواجبة اإلضافية  Extra Due Diligence EDDعلى المنظمات الخيرية بصفتها فئات ذات مخاطر عالية.
■ ■يســمح للمنظمــات غيــر الربحيــة فتــح حســابات فــي البنــوك الســعودية بالريــال الســعودي فقــط وتتقيــد باســتخدام حســاب رئيســي
واحــد مــع قصــر اســتخدام الحســابات الفرعيــة علــى عمليــات اإليــداع فقــط ومنــع إصــدار شــيكات عليهــا أو إجــراء أي عمليــة ســحب أو
تحويــل منهــا لغيــر الحســاب الرئيســي.
■ ■يســمح للجمعيــات المرخصــة فتــح حســابات الســتثمار أموالهــا فــي أنشــطة ذات عائــد مالــي يســاعد علــى تحقيــق أهدافهــا بعــد
موافقــة الــوزارة مــا عــدا المضاربــات الماليــة.
■ ■ال يسمح بتنفيذ أية عملية تحويل من حسابات الجمعيات الخيرية إلى خارج المملكة بتاتًا.
■ ■ال يسمح للمنظمات غير الربحية باستالم بطاقات صراف آلي ،وال بطاقات ائتمانية نهائيًا.
■ ■تفتــح حســابات األوقــاف الخيريــة العامــة بموجــب خطــاب مــن معالــي وزيــر الشــؤون اإلســامية تحــت مســمى «إيــرادات غــال» رغــم
نقــل اختصــاص األوقــاف إلــى «الهيئــة العامــة لألوقــاف».
■ ■ال يســمح للصناديــق العائليــة فتــح حســابات بنكيــة لحين صــدور التعليمــات المنظمــة بالترخيص لنشــاطها ،رغم صدور نظــام الجمعيات
والمؤسســات األهليــة والقواعد الخاصة بالصناديــق العائلية.

المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح

صادرة عــن الهيئة الســعودية
للمحاســبين القانونييــن ،وتــم اعتمادهــا
فــي الالئحــة التنفيذيــة لنظام
الجمعيــات والمؤسســات األهلية.

تتقيــد الجمعيــات والمؤسســات األهليــة بالمعايير المحاســبية الصادرة من الهيئة الســعودية للمحاســبين
القانونييــن وبالنمــاذج والتقاريــر المحاســبية التي تصدرهــا الوزارة.
المادة الخامسة عشرة من مشروع نظام الشركات غير الربحية

المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح

أهداف ومفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح:
تحدد هذه األهداف والمفاهيم معايير وضع القوائم المالية للمنظمات غير الربحية ،وما يجب أن تتضمنه وفقًا لآلتي:
■ ■تقديم المعلومات المالئمة الحتياجات المستفيدين الرئيسيين.
■ ■تقديم المعلومات عن الموارد المالية للمنشأة ومصادرها.
■ ■تقديم معلومات عن أداء المنشأة من خالل القياس الدوري للتغير في صافي أصول المنشأة.

المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح

معايير العرض واإلفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح:
■ ■تهــدف هــذه المعاييــر إلــى تحديــد مــا تشــمله القوائــم الماليــة التــي تصدرهــا المنشــآت غيــر الهادفــة للربــح لتحتــوي :قائمــة
المركــز المالــي ،وقائمــة األنشــطة ،وقائمــة التدفقــات النقديــة ،واإليضاحــات المرفقــة بها.
■ ■يجــب عــرض تفاصيــل األصــول غيــر المقيــدة ،واألصــول المقيدة ،وأصــول األوقاف فــي اإليضاحــات المرفقــة بالقوائــم المالية.
وأن يتــم االلتــزام بالترتيــب التالــي :األصــول المتداولــة ،االســتثمارات واألصــول الماليــة ،األصــول الثابتــة ،األصــول غيــر الملموســة،
أصــول األوقاف.
■ ■تحتــوي المعاييــر علــى تفاصيــل قائمــة التدفقــات النقديــة ،والتــي تــم التأكيــد علــى أهميتهــا للمؤسســين والمتبرعيــن
واألعضــاء والدائنيــن وغيرهــم ،لتوفيــر المعلومــات الالزمــة عــن الســيولة المتوفــرة للمنشــأة .ويجــب أن تتضمــن القائمــة
المعلومــات المتعلقــة باألنشــطة التشــغيلية واالســتثمارية والتمويليــة ،وعرضهــا لإلفصــاح العــام.
■ ■تتضمــن المعاييــر اإلفصــاح عــن القيــود المرتبطــة بقائمــة المركــز المالــي ،بحميــع أشــكالها ،كالقيــود المفروضــة علــى
اســتخدامات الوقــف.

المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح

معايير التبرعات:
■ ■تهــدف هــذه المعاييــر إلــى وضــع أســس اإلثبــات والقيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن مــا يتلقــى مــن تبرعــات مشــروطة وغيــر
مشــروطة .باإلضافــة إلــى أســس اإلثبــات والقيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن تحويــات األصــول ،التــي تكــون فيهــا المنشــأة
القائمــة باإلفصــاح وكي ـ ً
ا ،أو وصيــً ،أو وســيطًا.
■ ■تعالــج هــذه المعاييــر كل مــا ُيتلقــى أن ُيقــدم مــن تبرعــات مــن خــال عمليــات غيــر تبادليــة ،ســواء أكان ذلــك فــي صــورة
نقديــة ،ام فــي صــورة أصــول أخــرى ،بمــا فــي ذلــك التعهــدات بتقديــم تبرعــات .وينطبق هــذا المعيــار علــى التبرعــات النقدية
أو التبرعــات فــي شــكل أصــول أخــرى.

لجان الرقابة في المنظمات غير الربحية

ما هو دور لجنة الرقابة في المنظمات غير الربحية؟
■ ■يعتبــر مجلــس اإلدارة فــي المنظمــات غيــر الربحيــة الجهــاز المنــوط بجميــع عمليــات الرقابــة علــى المنشــأة .وتلجــأ بعــض
مجالــس إدارة المنظمــات غيــر الربحيــة التــي يتجــاوز رأس مالهــا مبالــغ كبيــرة ،بتشــكيل لجنــة للرقابــة ،تقــوم بمراجعــة
تقاريــر المراجــع المالــي الخارجــي بشــكل دقيــق .وتعــد هــذه اللجــان مــن أدوات حوكمــة القطــاع غيــر الربحــي.
■ ■باإلضافــة إلــى مراجعــة تقاريــر المراجــع الخارجــي ،تقــوم هــذه اللجنــة بالتأكد مــن تنفيذ توصيــات المراجــع المالــي وااللتزام
بهــا مــن قبــل المنظمة.
■ ■تقوم هذه اللجنة بتسلم التظلمات والمالحظات الواردة بشأن اإلدارة المالية في المنظمة ،وتعمل على معالجتها.
■ ■يجــب الحــرص علــى أن ال يكــون مــن ضمــن أعضــاء اللجنــة أي مــن الممثليــن للجهــاز التنفيــذي فــي المنظمــة ،أو ممثــل
للجهــة التــي تقــوم بالمراجعــة الخارجيــة ،حيــث أن اســتقاللية هــذه اللجنــة مــن الضمانــات الالزمــة لنجاحهــا وفاعليتهــا.
■ ■إنشاء لجان الرقابة يكون في العادة اختياريًا وغير إلزامي .وتلجأ المنظمات الضخمة إلنشائها.
■ ■مــن الممارســات المشــابهة منــح اللجــان التنفيذيــة لمجالــس اإلدارة مهــام لجنــة الرقابــة ،عوضــً عن إنشــاء لجنــة متخصصة
بهذا الشــأن.
■ ■تقوم بعض المنظمات بإنشاء فريق عمل مؤقت لتولي مهام لجنة المراقبة ،عوضًا عن إنشاء لجنة مراقبة دائمة.

نماذج للكيانات التنظيمية للقطاع غير الربحي حول العالم
مؤسســة القطــاع الثالــث فــي تركيــا :رابطــة تضــم أكثــر مــن  100منظمــة غيــر ربحيــة ،تهــدف إلــى تعزيــز البنيــة التحتيــة للقطــاع الثالــث،
مــن خــال إدخــال التعديــات علــى قانــون مؤسســات القطــاع الثالــث فــي تركيــا ،وتشــجيع الدراســات واألبحــاث الخاصــة بالقطــاع.
هيئــة الجمعيــات الخيريــة والمنظمــات غيــر الربحيــة األســترالية :تعــد الهيئــة نفســها الكيــان الوطنــي المســتقل والمنظــم للقطــاع
غيــر الربحــي فــي أســتراليا .مــن اختصاصاتهــا منــح التراخيــص للجمعيــات ،وضمــان الشــفافية والموثوقيــة فــي إجــراءات وتعامــات القطــاع
غيــر الربحــي .وتقــوم بتقديــم الدعــم الفنــي والمــادي للجمعيــات لتحديــد أهدافهــا.
مركــز معلومــات ودعــم المنظمــات غيــر الربحيــة فــي لثوانيــا :كيــان أهلي تنســيقي يهــدف إلى تنظيــم الجهود بيــن القطاع غيــر الربحي
والقطاعــات األخــرى ،توفيــر المعلومــات بشــأن القطاع الثالــث ،إبراز جهــود القطــاع ومبادراته ،وتحســين أداء المنظمات غيــر الربحية.
هيئــة الجمعيــات فــي إنجلتــرا وويلــز :هــو الكيــان المنظــم والمرخــص للجمعيــات فــي إنجلتــرا وويلــز .تســعى الهيئــة إلــى ضمــان
الموثوقيــة فــي الجمعيــات والشــفافية للقطــاع ،وتهــدف إلــى رفــع أداء الجمعيــات.
منتــدى المنظمــات غيــر الربحيــة فــي باكســتان :هــو كيــان أهلــي يضــم فــي عضويتــه  5شــبكات تنســيقية فــي مناطــق مختلفــة مــن
باكســتان .يهــدف المنتــدى إلــى تعزيــز جهــود المنظمــات غيــر الربحيــة فــي البلــد وتنظيمهــا ،وإلــى بنــاء بيئــة داعمــة للعمــل غيــر الربحــي.
المجلــس الوطنــي للمنظمــات غيــر الربحيــة :مجلــس يقــوم علــى تنســيق الجهــود بيــن مجالــس واتحــادات المنظمــات غيــر الربحيــة
علــى مســتوى الواليــات ،ويســعى فــي المقــام األول إلــى مضاعفــة أثــر برامــج وأعمــال المنظمــات غيــر الربحيــة.

شكـرًا لكــم

