
   

أوضــاع  لتوفيــق  توافرهــا  الواجــب  الــروط 
األهليــة املؤسســة 

ــد أو . 	 ــس واح ــن مؤس ــه م ــة مكون ــون املؤسس أن تك
ــن.  ــن املؤسس ــة م مجموع

عــى املؤسســن تخصيــص رأس مــال للمؤسســة . 	
ــنويأً.  س

ســنة . 	 عــرة  ثمــاين  عــن  العضــو  عمــر  يقــل  أال 
ميالديــة. 

أن يكــون العضــو محمــود الســرة حــن الســمعة، . 	
ولــم يســبق الحكــم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة يف 
جنايــة أو يف جنحــة مخلــة بالــرف أو األمانــة مــا لــم 

يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره. 
أن يكــون جميــع األعضــاء املؤسســن والعاملــن مــن . 	

املتمتعــن بجنســية الدولة. 
أ.  تــري الــروط الســابقة عــى الجمعيــات املؤلفــة 
يمكــن  الــذي  بالقــدر  االعتباريــة  األشــخاص  مــن 

تطبيقهــا عليهــم. 
بعــض  أو  كل  مــن  االســتثناء  الــوزراء  ملجلــس  ب.  
الــرط  أدنــاه، وذلــك فيمــا عــدا  املبينــة  الــروط 

 .)	( البنــد  يف  الــوارد 

أوضــاع  لتوفيــق  املطلوبــة  واألوراق  املســتندات 
األهليــة  املؤسســة 

طلب توفيق أوضاع املؤسسة األهلية. . 	
إنشــاء . 	 رخصــة(   / قــرار   / )مرســوم  مــن  نســخة 

 . سســة ملؤ ا
املوافقــة املبدئيــة لدائــرة تنميــة املجتمــع الــي يقــع يف . 	

دائــرة اختصاصهــا مقــر املؤسســة. 
النظام األسايس للمؤسسة. . 	
للمؤسســة . 	 املخصصــة  باألمــوال  تفصيــي  بيــان 

 . ســنوياً
قــرار تشــكيل مجلــس أمنــاء املؤسســة واملناصــب . 	

اإلداريــة ألعضــاء املجلــس. 
بيــان بأســماء األعضــاء املؤسســن وألقابهــم وســنهم . 	

ومهنهــم ومحــال إقامتهــم. 
صــور عــن بطاقــة الهويــة وجــواز الســفر لألعضــاء . 	

املؤسســن وأعضــاء مجلــس االمنــاء. 
استمارة بيانات األعضاء املؤسسن. . 	

وألقابهــم . 		 األمنــاء  مجلــس  أعضــاء  بأســماء  بيــان 
إقامتهــم.  ومحــال  ومهنهــم  وســنهم 

صــور عــن بطاقــة الهويــة وجــواز الســفر ملجلــس . 		
األمنــاء. 

استمارة بيانات أعضاء مجلس األمناء. . 		
ــم . 		 ــة والقوائ ــة عــن الحســابات الختامي نســخة مدقق

ــة.  ــة للمؤسســة عــن آخــر ســنة مالي املالي
أي مســتندات أخــرى تطلبهــا الــوزارة أو دائــرة تنميــة . 		

املجتمــع. 

The Conditions to be met For Reconciling 
Status of the Civil Society Foundations: 

1. The foundation shall consist of one founder or 
a group of founders. 

2. The founders shall allocate a capital for the 
association every year. 

3. Member’s age shall not be below 18 Gregorian 
years. 

4. The member should be enjoying good 
character and conduct, and not convicted with 
any freedom restricting sentence in an honor 
or trust breaching crime or misdemeanor, 
unless he is rehabilitated. 

5. All the founding and active members shall be 
UAE citizens. 
A. The aforementioned conditions shall be 
applicable to the associations consisting of 
artificial persons to the possible extent. 
B. All or some of the aforementioned 
conditions may be exempted by The Cabinet, 
except for the condition set forth under item 
No.(2).

The Documents Required For Reconciling 
Status of the Civil Society Foundations:

1. An application for reconciling status of the 
Civil Society Foundations:. 

2. Copy of the foundation establishment (decree 
/ resolution/license). 

3. Initial approval of the Department of 
Community Development in the jurisdiction 
where headquarter of the foundation is 
located. 

4. Constitution’s of foundation. 
5. Detailed statement of the funds allocated for 

the foundation. 
6. Board of Trustees composition decision and 

administrative positions of the board members. 
7. A list including names, titles, ages, occupations 

and domiciles of the founding members. 
8. Copies of identity cards and passports of the 

founding members. 
9. Founding members’ data form. 
10. A list including names, titles, ages, occupations 

and domiciles of the board of Trustees 
members.  

11. Copies of the identity cards and passports of 
the board of Trustees members. 

12. Board of trustees members data form. 
13. An audited copy of the final accounts, and 

financial statements of the foundation for the 
last fiscal year. 

14. Any other documents required by the Ministry 
or Department of Community Development.  


