إدارة الجمعيات واملؤسسات الخاصة

املستندات املطلوبة لتأسيس مؤسسة خاصة
(مؤسس واحد)

طلب تسجيل جمعية
- 1ثالث نسخ أصلية من عقد تأسيس املؤسسة الخاصة.
- 2ثالث نسخ أصلية من النظام األسا�سي للمؤسسة الخاصة.
- 3محضراجتماع املؤسس لتعيين أعضاء مجلس إدارة املؤسسة الخاصة.
- 4تعهد من طالب تأسيس املؤسسة الخاصة بفتح حساب مصرفي باسم املؤسسة
في أحد البنوك املعتمدة في الدولة ،وتوفيرمقر ،وسداد راس مال املؤسسة الذي ال
يقل عن عشرة ماليين ريال قطري.
- 5صورة عن البطاقة الشخصية.
- 6ملء نموذج طلب اصدارشهادة حسن سيرة وسلوك املعتمد في موقع وزارة
الداخلية ،ومبلغ  10ريال رسم اصدارشهادة.

مالحظة:
تكون جميع البيانات مطبوعة باستثناء التوقيع.
يجب أن تكون األسماء والتواقيع املدرجة في كشوف األسماء مطابقة لبيانات
البطاقة الشخصية.
مراعاة ترقيم الصفحات.
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طلب تسجيل مؤسسة
بيانات مقدم الطلب
اسم طالب التأسيس
الرقم الشخصي

صندوق البريد

المهنة
رقم الهاتف

الجوال

األرضي

@

البريد االلكتروني

الفاكس

بيانات املؤسسة
اسم المؤسسة

مؤسسة ألكثرمن مؤسس

مؤسسة من مؤسس واحد

بيانات ضابط االتصال
االسم
رقم الهاتف
الفاكس

الجوال

األرضي

@

البريد االلكتروني

تعهد من طالب تأسيس مؤسسة
أتعهد أنا املوقع أدناه طالب تأسيس املؤسسة بتوفيرمقرصالح لنشاط املؤسسة و فتح حساب بنكي باسم املؤسسة وسداد
رأس مال املؤسسة بما ال يقل عن ( )10.000.000عشرة ماليين ريال قطري خالل ستة أشهرمن تاريخ صدور قرار وزير
ً
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بتسجيلها وموافاة إدارة الجمعيات واملؤسسات الخاصة بما يفيد ذلك رسميا.
وتفضلوا بقبول االحترام والتقدير،،
توقيع مقدم الطلب

التاريخ
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محضراجتماع
مؤسسة

(تحت التأسيس)

م
هـ املوافق
بتاريخ
عقد اجتماع في يوم
وذلك لتعيين أعضاء مجلس إدارة املؤسســة الذي يتولى إدارتها إعماال لحكم املادة ( )6من
الســاعة
ً
القانون رقم ( )12لســنة  ، 2004بشــأن الجمعيات واملؤسســات الخاصة والقوانين املعدلة له .وبحضور كال من:

م

التوقيع

االسم

1
2
3
4
5

وقد تقرر تعيين أعضاء مجلس إدارة املؤسسة وهم :
ً
رئيسا ملجلس اإلدارة .
-1
ً
نائبا للرئيس.
-2
ً
سكرتيرا
-3
ً
أمينا للصندوق.
-4
ً
عضوا.
-5
وانتهى االجتماع في تمام الساعة
طالب تأسيس مؤسسة
			
توقيع
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وثيقة تأسيس مؤسسة خاصة
(مؤسس واحد )
ً
وفقا ألحكام القانون رقم ( )12لسنة  2004بشأن الجمعيات واملؤسسات الخاصة والقوانين املعدلة له

إنه بتاريخ

م نحن :

هـ املوافق
االسم
الوظيفة
العنوان

الجنسية

السن

رغبــة منــي فــي املســاهمة فــي أعمــال البــر أو النفــع العــام أو الخــاص ،فقــد رأيــت إنشــاء مؤسســة خاصــة
وتخصيــص األمــوال الالزمــة لهــا ،علــى النحــو الــوارد باملــواد التاليــة .
مادة ()1
( مـ ـ ــؤسس ـ ــة خاص ــة قـ ــطري ـ ــة).

اسـ ــم املؤسس ـ ـ ــة

مادة ()2
مقراملؤسسة ومحلها القانوني في مدينة

ً
 ،ويجوز إنشاء فروع لها وفقا لنظامها األسا�سي .

مادة ()3
رأس مـال املؤسس ــة (

) ريـال قطـري ،أو ( العقارات واملنقوالت املبينة في الكشوف املرفقة ) .

مادة ()4

ُ
تشكل لجنة تأسيسية إلعداد مشروع النظام األسا�سي للمؤسسة .ويصدربتشكيل هذه اللجنة قرارمن املؤسس .
ً
وتعمل املؤسسة وفقا للنظام األسا�سي الذي تعده اللجنة ويصدره املؤسس .

مادة ()5
يتولى إدارة املؤسسة مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن ثالثة وال يجاوز خمسة يكون من بينهم الرئيس ونائبه ،ويصدربتعيينهم
قرارمن املؤسس .
اسم المؤسس
توقيع
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النظام األسا�سي ملؤسسة خاصة
الفصل األول
إنشاء املؤسسة
مادة ()1

ً
تؤسس مؤسسة خاصة وفقا ألحكام القانون رقم ( )12لسنة  2004بشأن الجمعيات واملؤسسات
الخاصة والقوانين املعدلة له ،وهذا النظام األسا�سي ،بيانها كما يلي :
-1اسم املؤسسة
-2مقره ـ ـ ـ ـ ــا:
-3منطقة عملها
-4رأس مالها

مادة ()2

												
أغراض املؤسسة
		 - 1
		
-2
		
-3
وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض األعمال التالية
		 - 1
		
-2
-3

مادة ()3
ال يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح مادي  ،ويحظرعليها االشتغال باألمور السياسية .
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الفصل الثاني
امل ــؤسس ــون
مادة ()4

يــشت ــرط في مؤسس املؤسس ــة مايلـ ــي :
ً
-1أن يكون قطريا .
-2أال يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميالدية .
-3أال يكون قد صدرضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره .
 -4أن يكون حسن السمعة ،محمود السيرة .

مادة ()5
يعيــن املؤســس أو املؤسســون مجلــس إدارة املؤسســة والــذي يتولــى بــدوره تعييــن الجهــازأو األجهــزة التــي تقــوم
باإلشــراف علــى املؤسســة وتصريــف أمورهــا وتكــون مســؤولة أمامــه .
واختاراملؤسس أو املؤسسون لذلـك .
م
1
2
3
4
5

6

االسم

السن

املهنة

محل اإلقامة

الجنسية
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الفصــل الثالــث
ماليــة املؤسســة
مادة ()6

تعتمد املؤسسة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي والدعم الذي يقدم إليها من املؤسس أواملؤسسين،
وريع األعيان املوقوفة عليها ،وما تتلقاه من هبات ووصايا ومساعدات ،وال يجوز منحها إعانات حكومية .

مادة ()7

ً
يعين مجلس إدارة املؤسسة من بين أعضائه أمينا للصندوق يختص باآلتي:
-1التوقيع على املستندات املالية وأذون الصرف مع غيره من املفوضين بذلـك .
-2اإلشراف على جميع املعامالت املالية للمؤسسة .
-3حفظ الدفاترواملستندات املالية بمقراملؤسسة .
-4إعداد املوازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي .
-5االحتفــاظ ببيــان الرصيــد النقــدي وااللتــزام بتقديمــه عنــد كل طلــب مــن الجهــة املختصــة بالتفتيــش أو
املراجعــة أو املراقبــة .

مادة ()8
تبــدأ الســنة املاليــة للمؤسســة فــي األول مــن ينايــر ،وتنتهــي فــي آخــرديســمبرمــن كل عــام ،واســتثناء مــن ذلــك
تبــدأ الســنة املاليــة األولــى مــن تاريــخ شــهراملؤسســة وتنتهــي فــي آخــرديســمبرمــن العــام التالــي .
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الفصـل الرابـع
أحـكـام عامــة
مادة ()9

للمؤسس أو املؤسسين ،الحق في تعديل النظام األسا�سي للمؤسسة في إطارالقانون وأهدافها العامة ،كما
يجوز إدماجها أو اتحادها مع مؤسسة خاصة أخرى مماثلة لها في أهدافها ،أو إنشاء فروع لها ،بعد موافقة
وزيرالعمل و الشؤون االجتماعية.

مادة ()10
-1للمؤســس أو املؤسســين ،بعد موافقة وزيرالعمل و الشــؤون االجتماعية ،الحق في حل املؤسســة في حالة
عــدم قدرتهــا علــى القيــام بتحقيــق أهدافها .
-2يجــوز ل ــوزارة العمــل و الش ــؤون االجت ــماعية عــزل مديــري املؤسســة الذيــن يثبــت إهمالهــم أو اســتعمالهم
أمــوال املؤسســة فيمــا ال يتفــق مــع أغراضهــا أو قصــد مؤسســها أو مؤسســيها وتعييــن مــن يحــل محلهــم .
ً
-3لوزيــرالعمــل و الشــؤون االجتماعيــة أن يصــدرقــرارا بحــل املؤسســة عنــد مخالفتهــا ألحــكام القانــون رقــم
( )12لســنة  2004املشــار إليــه ،أو نظامهــا األسا�ســي ،أو االشــتغال باألمــور السياســية .
-4فــي حالــة حــل املؤسســة ال يجــوز التصــرف فــي أموالهــا ومســتنداتها إال بقــرار مــن وزيــر العمــل و الشــؤون
االجتماعيــة ،علــى أن تــؤول أموالهــا وممتلكاتهــا إلــى املؤسســات الخاصــة املماثلــة .

مادة ()11
فيما لم يرد بشأنه نص في الئحة العاملين باملؤسسة ،تسري على العاملين فيها أحكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم ( )14لسنة . 2004
اسم المؤسس
توقيع
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