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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی»
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد
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اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشت ،و همکار ایشان ،آقای علیرضا رحیمی تشکر
و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کشورهای غیر اسالمی منتخب کشور بریتانیا است .رتبه باال در رتبهبندیهای
معتب ــر دنی ــا در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه ،برخـــورداری از نظـــام مدیریت ســـاختاریافته،
ش ــفافیت در ارائ ــه اطالعات موسس ــات خیریـــه ،قانون خیریـــه مفصل و جامـــع و برنامه
اس ــتراتژیک توس ــعه وقف و امور خیریه از جملـــه دالئل انتخاب بریتانیـــا بهعنوان یکی از
کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور بریتانی ــا میباش ــد و در آن وضعیت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
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تاریخی کش ــور بریتانیا ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش
وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور بریتانیا طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
برای انجام تحقیق حاضر در ابتدا اطالعات کشور بریتانیا شامل اطالعات اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی جمع آوری ش ــد .این اطالعات با جستجودر سایتهای اینترنتی و
س ــایر منابع اطالعاتی به دس ــت آمد .برای بررســـی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه و
ش ــاخصهای بخشندگی کشور بریتانیا مقاالت و گزارشهای دیگری بررسی شدند .این
گزارشها شامل برخی پژوهشهای خارجی مربوط به سالهای اخیر است که اطالعات
ارزش ــمندی را در ارتب ــاط با کش ــور بریتانیـــا در اختیار قـــرار میدهد .همچنیـــن هر یک از
نهاده ــای فعال در بریتانیا با برخورداری از ســـایتهایی مشـــخص اطالعات مفیدی در
زمینه نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا در دسترس عموم قرار میدهند.
نکتهای که اش ــاره به آن در ابتدای گزارش اهمیت ویژهای دارد ،ذکر این نکته اســـت
ک ــه در انتخ ــاب کش ــور انگلیس ب ــه عنوان یکـــی از کشـــورهای منتخب جهـــت مطالعه
میبایس ــت تفاوت بین بریتانیا ( )UKو انگلیس مشـــخص گـــردد .در این مطالعه هدف
کش ــور انگلیس میباشد ولی با توجه به اینکه در بیشـــتر موارد تفکیک انگلیس از بریتانیا
غیر ممکن میباش ــد و اطالعات هر دو در هم تنیده اســـت لذا از عنوان کالن بریتانیا در
این گزارش استفاده شده است.
در ابت ــدای کار مق ــاالت ،مطالعات و پایگاههای اینترنتی فارســـی که در زمینه کشـــور
بریتانی ــا اطالعات قابلتوجهی داش ــتند ،مورد بررســـی قـــرار گرفت .درمجموع ســـه مقاله
فارسی با عناوین بررسی شد:
_گزارش مطالعات تطبیقی مدیریت وقف در کشور انگلیس (بهار )93
_بررسی موسسات وقفی در کشورهای غیر اسالمی :مطالعه انگلیس
_مطالعه تطبیقی وقف و تراست در حقوق ایران و انگلیس
در فصل اول برای بررسی و حصول اطالعات کلی در مورد کشور بریتانیا به سایتهای
مختلف فارسی و انگلیسـ ـیزبان مراجعه شد تا اطالعاتی در مورد وضعیت جغرافیایی،
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تقسیمات کشوری ،وضعیت فرهنگی ،اوضاع سیاسی -اجتماعی ،ساختار حکومت،
وضعیت اقتصادی و ش ــاخصهای این حوزه به دســـت آید .ســـایتهایی که بیشـــترین
کمک را کردند عبارتند از سایت دیپلماسی ایرانی که اطالعات مناسبی را در این زمینه
دارا بود ،س ــایت ویکیپدیا که اطالعات کالن مناســـبی در این خصوص داشت و سایت
بانک جهانی که شاخصهای اقتصادی و جمعیتی را فراهم کرده بود.
در فص ــل دوم مفه ــوم وقف و ام ــور خیریه در کشـــور انگلیس با توجه بـــه قانون خیریه
انگلیس و س ــایت کمیس ــیون امور خیریه به تفصیل شرح داده شـــد و انواع امور خیریه در
س ــه دس ــته کل ــی ام ــور خیر ی ــه معمولـــی ،معـــاف و مســـتثنی بیان شـــده اســـت و نیات
خیرخواهان ــه با توج ــه به این قانون مشـــخص گردیده اســـت .در بریتانیـــا واژه  Charityبه
عنوان اصلی ترین واژه در حوزه وقف و امور خیریه شناســـایی گردید و مشـــخص شـــد که
کلیساها ذیل موسسات خیریه قرار دارند.
فصل سوم روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه موردمطالعه قرار گرفتند.
در قسمت روند توسعه ،تغییراتی که در مدیریت کمیسیون امور خیریه با استناد به قانون
خیر ی ــه رخداد ،بیان ش ــد و همچنین این بخش به بیان روند توســـعه قوانیـــن وقف و امور
خیر ی ــه در بریتانی ــا پرداخته اس ــت .در این فصـــل وضعیت موجود وقف و امـــور خیریه در
بریتانیا به تفصیل اشاره شد و تعداد موسسات خیریه ،درآمدها ،هزینهها و  ....به صورت
کام ــل طی س ــالیان مختلف بیان ش ــد و در انتهای فصل مقایســـه وضعیـــت وقف و امور
خیریه کشور بریتانیا در امور خیریه با دیگر کشورها صورت پذیرفت.
فص ــل چهارم به معرفی بازیگران فعـــال در حوزه وقف و امور خیریه میپردازد .در ابتدا
انواع کنشگران معرفی ش ــد و س ــپس توضیـــح مختصری درباره هر یـــک بازیگران فعال و
نق ــش ه ــر یک به صورت کوتاه بیان شـــده اســـت ســـپس در تصویری با عنوان نگاشـــت
نهادی نقش هر یک از بازیگران به همراه ارتباطات آنها نشان داد شد و در ادامه ،هر یک
از نهاده ــا به ط ــور مفصل موردبررس ــی قرار گرفتهاند .الزم به ذکر اســـت ،بـــه صورت کلی
کمیسیون امورخیریه بریتانیا به عنوان یک نهاد دولتی مسئولیت ثبت و نظارت بر تمامی
موسسات خیریه را بر عهده دارد.
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فصل پنجم این گزارش ،مربوط به برنامههای این کشور برای آینده و همچنین قوانین
و مق ــررات مرتبط با وقف و امورخیریه میباشـــد که در این زمینه برنامه اســـتراتژی -2015
 2018کمیسیون امور خیریه معرفی ،و به صورت کلی در خصوص قانون خیریه انگلستان
و ولز توضیحاتی بیان شده است.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دق ــت باالیی برخوردار گردد .انشـــاءاهلل بـــا نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور بریتانیا

1-1اطالعات کلی کشور بریتانیا
1-111مقدمه
بهمنظ ــور آش ــنایی و مطالع ــه روندهـــای اجتماعی و فرهنگـــی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مربوط به آن پرداخته میشود .مطالعات گستردهای درزمینه مؤلفههای تأثیرگذار درزمینه
کمکهای خیریه و وقف در کش ــورهای مختلف دنیا انجامشـــده اســـت کـــه از آن میان
میتوان به مذهب ،سطح تحصیالت ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررسی ویژگیهای بارز کشور بریتانیا پرداخته میشود که
در چهار بخش اطالعات جغرافیایی و جمعیت شناختی ،اطالعات اقتصادی ،اطالعات
سیاسی و درنهایت جایگاه این کشور در حوزه وقف و کمکهای خیریه میباشد.
همانطور که در پیش ــگفتار بیان شـــد نکتهای که اشـــاره به آن در ابتدای گزارش حائز
اهمیت ویژهای میباش ــد ذکر این نکته اســـت کـــه در انتخاب کشـــور انگلیس به عنوان
یک ــی از کش ــورهای منتخ ــب جهت مطالعـــه میبایســـت تفاوت بیـــن بریتانیـــا ( )UKو
انگلیس مش ــخص گردد .در این مطالعه هدف کشـــور انگلیس میباشد و جهت معرفی
انگلی ــس الزم اس ــت در ابتدا نیز اطالعاتی در خصوص بریتانیا نیـــز بیان گردد .همچنین
بس ــیاری از اطالعات برای کش ــور بریتانیا بیان شـــده اســـت و به تفکیک بـــرای انگلیس
مشخص نشده است و لذا از این اطالعات در گزارش استفاده شده است.
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1-111اطالعات جغرافیایی
بریتانی ــا ی ــا پادش ــاهی متحد بریتانیا با نام رســـمی پادشـــاهی متحد بریتانیـــای کبیر و
ایرلند شمالی 1که در بسیاری از منابع فارسی ،کل کشور بریتانیا بهاشتباه «انگلستان» یا
بهطور خالصه «انگلیس» خواند هش ــده اســـت ،در ســـواحل شـــمال غربی اروپا واقعشده
اس ــت و توسط دریای شمال از شبهجزیره اسکاندیناوی و هلند ،و توسط کانال مانش از
فرانسه جدا میگردد.
در منابع رس ــمی از عبارتهای «پادشاهی متحد»« ،پادشاهی متحد بریتانیای کبیر
و ایرلند شمالی»« ،بریتانیای کبیر» یا «بریتانیا» استفادهشده است.
شکل شماره ( )1-1جایگاه « پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی» در قاره
اروپا را نشان میدهد]1[ .

شکل  .1-1جایگاه پادشاهی متحد در اروپا
)1. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK
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این کش ــور از دو جزیره اصلی تشکیلشـــده اســـت؛ جزیره اصلی و بزرگتر «بریتانیای
کبیر» نامیده میشود و شامل اسکاتلند ،ولز و انگلستان است و جزیره دیگر جزیره ایرلند
اس ــت که توس ــط دریای ایرلند از بریتانیای کبیر جدا میشـــود و شامل ایرلند شمالی (در
ش ــمال) و جمه ــوری ایرلند (در جنوب) میباشـــد .جمهوری ایرلند جنوبی یک کشـــور
مس ــتقل و عضوی از اتحادیه اروپاست و بخشـــی از کشور بریتانیا محسوب نمیشود]1[.
شکل شماره ( )2-1تقسیمات کشوری بریتانیای کبیر را نشان میدهد.

شکل  .2-1تقسیمات کشوری پادشاهی متحد بریتانیا
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پادش ــاهی متح ــد دارای چهارده ســـرزمین برونمرزی اســـت .این ســـرزمینها بقایای
امپراتوری انگلستان هستند .این امپراتوری که بزرگترین امپراتوری تاریخ به شمار میرود
در اوج خود در سدههای  ۱۹و  ۲۰تقریب یکچهارم زمینهای کره زمین را شامل میشد.
چهارده سرزمین برونمرزی پادشاهی متحد که در شکل ( )3-1نیز نشان دادهشده است
عبارتاند .از:
•آنگویال
2
•برمودا
3
•قلمرو انگلستانی قطب جنوب
4
•قلمرو انگلستان در اقیانوس هند
5
•جزایر کیمن
6
•جزایر فالکلند
8
•جبل طارق 7مونتسرات
9
•جزایر پیتکرن ،هندرسون ،دوسی و اونو
10
•سنت هلن
11
•جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی
12
•مناطق پایگاهی مستقل آ کروتیری و دکلیا در قبرس
13
•جزایر تورکس و کایکوس
14
•جزایر ویرجین انگلستان
1

Anguilla
Bermuda
)British Antarctic Territory (BAT
)British Indian Ocean Territory (BIOT
Cayman Islands
Falkland Islands
Gibraltar
Montserrat
Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno
St Helena
)South Georgia and the South Sandwich Islands (SGSSI
)Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia on Cyprus (SBAs
Turks and Caicos Islands
)Virgin Islands (commonly known as the British Virgin Islands

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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شکل  .3-1سرزمینهای فرامرزی پادشاهی متحد

انگلیس نام نیمهی جنوبی جزیره بریتانیای کبیر و یکی از چهار بخش کشور پادشاهی
متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است.
این منطقه از شمال با اسکاتلند و از غرب با ولز هممرز است و مهمترین و عمدهترین
جزء تشکیلدهندهی کشور بریتانیا است .مرزهای آبی این کشور در شمال غرب دریای
ایرلن ــد ،در جن ــوب غرب دریای س ــلتی و در شـــرق دریای شمال هســـتند ،و در جنوب
نیز کانال مانش آن را از اروپای و کشور فرانسه جدا میکند.
انگلستان دارای بیش از یکصد جزیره کوچک و بزرگ است که از جمله آنها میتوان
به جز ی ــره وایت و جزیره من اش ــاره ک ــرد .شـــهر لندن پایتخت انگلســـتان و در عین حال
پایتخت پادشاهی بریتانیا اس ــت .پرآبترین رود بریتانیا ،رود تیمز است که از میان شهر
لندن میگذرد و به دریای شمال میریزد.

1-111اطالعات اجتماعی_ فرهنگی
در حال حاضر جمعیت پادش ــاهی متحد بریتانیا  64،928،77میباشد ،همانطور
ً
که در شکل ( )4-1مشاهده میشود جمعیت این کشور در طول تاریخ خود ،تقریبا روند
صعودی داشته است]2[.
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شکل  .4-1روند تغییرات جمعیت پادشاهی متحد بریتانیا در طول تاریخ

1-11111پراکندگی سنی
س ــن اف ــراد میتواند در می ــزان کمکهـــای خیریـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه
مش ــخصی بین سن افراد و کمکهای غیرمذهبی مشاهده نشده است .ازجمله عواملی
که س ــبب میش ــود میزان کمکهای خیریه در میان افراد با ســـن باالتر افزایش یابد ،باالتر
ب ــودن گرایشهای مذهبی این افراد نســـبت به افراد جوانتر اســـت ،از طـــرف دیگر افراد در
س ــنین باال کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحتتـــر میتوانند از اندوخته
خود به دیگران کمک نمایند .همچنین مطالعات نشان میدهد که افراد با نزدیک شدن
به پایان زندگی و یاد مرگ بیشتر به دیگران فکر میکنند و به کمک به آنها میاندیشند.
در برخی مطالعات ،مشاهد هش ــده اســـت که زنان به دلیل حـــس همدلی و تمایالت
مذهب ــی و اجتماع ــی ب ــودن ،تمای ــل بیشـــتری بـــه کمکهای خیریـــه نشـــان میدهند ،و
درعینح ــال م ــردان باوجوداینک ــه تمایل کمتری بـــه کمک کردن ابـــراز میکنند ،در عمل
کمکهای بیش ــتری میکنند؛ باوجود همه این مسائل جنســـیت نمیتواند بهعنوان یک
متغیر مس ــتقل و منفرد در میزان بخش ــندگی افراد ســـنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیر
درآمد افراد ،نظر سایر افراد خانواده نسبت به کمک کردن و سایر متغیرهای عنوانشده در
این فصل نیز تأثیرگذار میباشند]3[.
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توزی ــع س ــنی جمعی ــت در اوایل ســـال  2016مطابـــق شـــکل ( )5-1و ( )6-1تخمین
زدهشده است:
درصد افراد زیر  15سال __
درصد افراد بین  16تا  64سال __
درصد افراد باالی  65سال __
شکل  .5-1توزیع سنی جمعیت در بریتانیای کبیر

شکل  .6-1توزیع سنی و جنسیتی جمعیت در بریتانیای کبیر
جدول-1‑1توزیع سنی و جنسیتی جمعیت

ردیف

گروه سنی (سال) درصد نسبت مرد به زن

1

.15

17/3

1/05

2

16.64

66/2

1/02

3

+65

16/5

0/79

6

جمعیت کل

100

0/98
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1-11111مذهب
ترکیب پیروان ادیان مختلف در پادشـــاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شـــمالی در
سال  ،2015به شرح جدول ( )2-1میباشد]4[:
جدول  .2-1توزیع پیروان مذاهب مختلف در بریتانیای کبیر

مذهب

درصد پیروان

مسیحیت پروتستان

31/1

مسیحیت کاتولیک

9/1

سایر فرقههای مسیحیت

7/6

اسالم

1/6

سایر ادیان

5/9

بدون مذهب

44/7

ً
بر اس ــاس یک نظرس ــنجی که اخیرا انجامشده اســـت ،در میان  65کشور ،پادشاهی
متحد بریتانیا رتبه  59ازنظر غیرمذهبیترین شهروندان را کسب نموده است.
 1-11111فرهنگ امور خیریه در بریتانیا
بی ــش از ه ــزار مرکز خیریه اس ــامیو بنیـــاد در بریتانیا وجود دارند کـــه درآمد کل آنها
بالغبر  42میلیون پوند میشود ،که تقریب  21پوند برای هر مسلمان در انگلیس میباشد.
بخ ــش اعظم این مبل ــغ در خارج برای کمک به جنـــگزدگان و قربانیان قحطی و بالیای
طبیعی هزینه میگردد.
بنیاد تس ــکین اس ــامی ،که در س ــال  1948تأســـیس شـــد ،بزرگترین مؤسسه خیریه
بریتانی ــا ب ــا درآمد جهان ــی و خالص  15میلیون پوند اســـت که  5میلیـــون پوند آن در خود
بریتانیا جمعآوری میشود.
این بنیاد کمکهایی از اداره توس ــعه بینالملل هم دریافت میدارد و در حال حاضر،
تمرکز اصلی بنیاد مذکور کمکهای انســـانی در افغانســـتان ،فلســـطین و چچن است .از
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یازدهم س ــپتامبر به بعد ،توجهات خاصی به بنیادهای خیریه اصلی بهعنوان مراکز تأمین
اعتبار تروریسـ ـتها معطوف ش ــده اســـت .باوجود  14پرونده تحقیقاتی در این خصوص
هیچگونه ارتباط مس ــتقیمیبا گروههای تروریســـتی کشف نشده اســـت .جوامع اسالمی
بریتانیا از زمان شکلگیری مبالغ زیادی اعتبار مالی از عربستان سعودی و سایر کشو رهای
اس ــامی دریافت داش ــتهاند .برای نمونه اهدای مبالغ هنگفـــت کمک  20میلیون پوندی
اخیر عربستان سعودی به مراکز اسالمی آ کسفورد برای احداث ساختمان جدید و کمک
 3میلیون پوندی شاه فهد برای ساخت مسجد و مراکز اسالمیادینبوره مربوط میشود».

1-111اطالعات اقتصادی
ازجمل ــه مهمتر ی ــن صنای ــع ای ــن کشـــور میتـــوان به آهـــن و پوالد ،وســـایل مهندســـی،
کش ــاورزی ،س ــاختمانی ،راهسازی ،ماشـــین و هواپیماسازی ،منســـوجات ،شیمیایی و
تولیدات غذایی و نظامی اشاره نمود.
رون ــد تغیی ــرات تولی ــد ناخالص داخلی این کشـــور مطابق شـــکل ( )7-1هســـت که
همانطور که مشاهده میشود این روند صعودی است و پیشبینی میشود که در سال
 2021به رقم  3،375میلیارد دالر ( 10/7میلیون میلیارد تومان) برسد.
تولید ناخالص داخلی بریتانیای کبیر در ســـال  2015معادل  1،790،466میلیون یورو
( 6/3میلیون میلیارد تومان) بوده است]5[.

شکل  .7-1تغییرات تولید ناخالص داخلی بریتانیا
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ب ــا توجه به اینکه می ــزان درآمد افراد میتواند بر میزان بخشـــندگی آنها اثرگذار باشـــد،
متوس ــط درآمد سرانه شهروندان بریتانیایی به همراه متوسط درآمد سرانه جهانی در شکل
( )8-1آورده شده است( .درآمدها بر اساس دالر آمریکا میباشد ).میانگین درآمد سرانه
شهروندان بریتانیای کبیر در سال  2014معادل  43،390دالر آمریکا ( 137میلیون تومان)
بوده است]5[.

شکل  .8-1تغییرات میانگین درآمد سرانه شهروندان بریتانیای کبیر

شکل  .9-1روند تغییرات نرخ بیکاری در پادشاهی متحد بریتانیا
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همچنی ــن ن ــرخ بیکاری چند س ــال اخیر کشـــور بریتانیـــای کبیر بر اســـاس آمار بانک
جهانی مطابق شکل ( )9-1میباشد]5[:
همانطور که مشاهده میشود نرخ بیکاری از سال  ،2008روند صعودی داشته است
و در این س ــال از میانگین نرخ بیکاری در دنیا نیز باالتر بوده اســـت ،این نرخ تا ســـال 2012
تقریب ثابت بوده است و از این سال سیر نزولی خود را آغاز نموده است [.]5

1-111اطالعات سیاسی
در بریتانیا ،مقام س ــلطنت یا همان ملکه باالترین مقام کشـــور میباشد که روی نظام
قان ــون گ ــذاری ،نظام اجرای ــی و نظام قضایی نظارت داشـــته و مدیریت کلی کشـــور را بر
عه ــده دارد و همچنی ــن در مواق ــع ل ــزوم میتواند نســـبت به عـــزل و نصب هر یـــک از این
مقامات اقدام نماید.
حکومت بریتانیا س ــلطنت مش ــروطه و بدون قانون اساســـی مکتوب است .مجلس
اعیان ،مجلس انتخابنش ــده پارلمان ،متشـــکل از بیش از  20لرد اســـتیناف (اعضای
غی ــر موروث ــی) ،بیش از  370عضو مادامالعمر 2 ،اســـقف اعظم و  24اســـقف کلیســـای
بریتانیا میباشد.
مجلس عوام متش ــکل اس ــت از  651عضو که بارأی تمامی افراد باالی  18ســـال برای
پنج س ــال انتخاب میشوند.پادشاه شخصی را به نخستوزیری انتصاب میکند که از
پشتیبانی اکثریت مجلس عوام برخوردار است.
نوع حکومت کش ــور بریتانیا ،پادشاهی مشـــروطه است .ثبات سیاسی کشور بریتانیا
فوقالعاده بوده و یکی از باثباتترین سیاســـتهای جهان به شـــمار میآید .قوه مقننه از
دو مجل ــس قانونگذاری(مجلس عوام) با  635عضو (برای مدت  5ســـال) و (مجلس
اعیان) با  1000عضو تشکیل یافته است .قانون اساسی موجود بریتانیا ،قسمتی از قوانین
تصویبی مجلس ،قس ــمتی از قوانین عرفی جاری و معمول ،و قســـمتی از حقوق ســـنتی
تش ــکیل یافته اس ــت .مواد قانون اساســـی هیچگاه بهصورت مدون درنیامده و در مواقع
لزوم میتوانند بر طبق شرایط روز از طریق تصویب پارلمان و یا آرای عمومی تغییرپذیرند.
مجلس لردها عالیترین مرجع رس ــیدگی در کشـــور اســـت و شـــامل نمایندگان موروثی،
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اشراف و نجیب زادگان ،قضات عالی مادامالعمر 2 ،اسقف و  24نفر از کشیشان عالی
میباش ــد .این مجل ــس دارای قدرت به تعویـــق انداختن تصویب قوانین میباشـــد ولی
نمیتوان ــد از تصو ی ــب نهائ ــی آنه ــا جلوگیـــری کنـــد .مجلـــس عـــوام واضـــع قوانیـــن و
تصویبکننده نهائی آنها میباشد.کشور بریتانیای کبیر از اتحاد اسکاتلند ،انگلستان،
ولز و ایرلند ش ــمالی تش ــکیل یافته که واحدهای فوق در امور داخلی خویش ،استقالل و
خودمختاری نس ــبی دارند و هر یک بهعنوان کشور مستقل محسوب میگردند .فعالیت
اح ــزاب در بریتانی ــا تا ح ــدودی آزاد اســـت .ازجمله احـــزاب مهم آن میتـــوان به احزاب
محافظـــهکار ،کارگر ،آزادیخـــواه ،دموکرات لیبـــرال (آزادیخواه) ،و حزب ملی اســـکاتلند
اش ــاره نمود .طی س ــال  ،1533مقارن با حکومت هنری هشـــتم ،بریتانیا از به رســـمیت
شناختن کلیساهای کاتولیک خودداری نموده و از کلیسای آنجلیکا بهعنوان کلیسای
رس ــمی کش ــور یاد نمود .بااینوجود پادشـــاه رئیس کشـــور بـــوده و کلیســـاها از هیچگونه
قدرت برخوردار نمیباشند [6و]7

شکل  .10-1شمای کلی ساختار سیاسی و امور خیریه در بریتانیا []7
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1-11111نظام قانونگذاری (پارلمان)
_فعالیتهای پارلمان در دو مجلس اعیان و عوام صورت میپذیرد.
_وظایف این دو مجلس مش ــابه است و عبارت است از :وضع قانون ،بررسی موشکافانه
فعالیتهای دولت ،بحث در خصوص مسائل جاری.

_ع ــاوه بر موارد ف ــوق مجلس عوام وظیفه تصویب و تخصیص بودجـــه به دولت را نیز بر
عهده دارد]7[.
1-11111نظام اجرایی
1-1111111دپارتمانهای وزیران
_دپارتمان وزیران مانند وزارتخانههای ایران است که کابینه دولت از تشکیل این وزرا به
وجود میآید.
_برخی از وزارتخانههای بریتانیا متعلق بهکل بریتانیا اســـت مثل وزارت دفاع اما برخی از
دپارتمانها فقط مختص انگلیس است]7[.
1-1111111دپارتمانهای غیروزرا
_رئیس هر یک از این دپارتمانها یکی از کارمندان ارشـــد دولتی هستند که وزیر نیستند
و در کابینه نیز حضور ندارند.
ً
_این دپارتمانها معموال وظیفه نظارت و بازرسی را بر عهدهدارند]7[.
1-11111نظام قضایی
_بخشی از دولت هستند که وظیفه ارائه خدمات دولتی را بر عهدهدارند و در تصمیمگیری
و سیاستگذاری دخالت ندارند.

_خدماتی که ارائه میکنند عبارتاند .از :اجرایی ،مشـــاورهای ،بخشـــی از فعالیتهای
قضایی ،نظارت بر زندانها[]7

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه
در کشور بریتانیا

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا
2-222مقدمه
از نظر قانون انگلس ــتان و ولز ،موسسه خیریه به موسسهای گفتهمیشو د که تنها برای
مقاصد خیرخواهانه تأس ــیس شده و تحت کنترل دادگاه عالی در حوزه قضایی باشد3 .
نوع موسس ــه خیریه در بریتانیا وجود دارد که شـــامل مؤسســـات خیریه معمولی که تحت
نظارت کمیسیون امور خیریه قرار دارند ،مؤسسات خیری ه معاف که از نظارت کمیسیون
امور خیریه معاف هستند و مؤسسات خیریه مستثنی که نیازی به ثبتنام یا ارائه گزارش
ساالنه ندارند.

2-222مفهوم نفع عمومی
ی در قصد خیرخواهانه برای هر خیریهای از دو بعد در قانون
الزام به داشتن نفع عموم 
خیریهها بررسیشده است.
•بعد سودمندی
ن بعد
بعد منفعت داش ــتن بدین معناس ــت که قصد ســـودمند باشـــد .برای نیل به ای 
قص ــد باید س ــودمند باش ــد و هر ض ــرر و خســـارتی که بهموجب قصـــد به وجود آیـــد نباید
سنگینتر از منفعت قصد باشد.
ی
•بعد عموم 
ی در مورد این است که چه کسانی از قصد سودمیبرند
بعدعمومیت منفعت عموم 
ی بودن قصد باید به عمـــوم بهصورت کلی یا بخش کافی از آن
و ب ــرای ارض ــای بعد عموم 
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سود برساند و نباید منجر به افزایش تصادفی نفع شخصی شود.
ی اینکه قصد به نفع عمومیباشـــد باید هر دو بعد ســـودمندی و
در حال ــت کل ــی ب ــرا 
عمومی بودن را ارضا کند.
هرچند اگر قصد تسکین یا برطرف کردن فقر باشد قوانین متفاوتی حاکم است.
در کل خیریهه ــا با قصد تس ــکین (و در بعضـــی موارد جلوگیری از ) فقر در مقایســـه با
س ــایر خیریههامیتوانند به بخش کوچکتری از عموم ســـود برســـانند .بـــرای اینکه یک
قصد خیرخواهانه باش ــد .باید هر دو بعدعمومیت و سودمندی راتأمین کند .درحالیکه
ن موقعیت متفاوت است و در این خیریهها
در مورد مقاصد تسکین و جلوگیری از فقر ای 
ی به بعد
دادگاه تنه ــا بع ــد س ــودمندی را در نظ ــرمیگیـــرد .در این مـــوارد توجه جداگانـــها 
عمومیبودن نمیشود.
از نظ ــر قان ــون تنه ــا خیریهها ب ــا قصد تســـکین (و در بعضی مـــوارد جلوگیـــری از ) فقر
میتوانند کسانی که سودمیبرند را تعریف کنند با ارجاع به:
_ارتباطات فامیلی آنها (به معنای نژادهایی از یک فرد)
_استخدام آنها توسط کارفرما
_عضویت آنها در یک اتحادیه غیریکپارچه
خیریه نباید قصدی که در آن سودمندی «افراد نامبرده" را در نظرمیگیرد داشته باشد
حتی اگر آن افراد فقیر باشند]8[.

2-222تعاریف نیات خیرخواهانه
در این بخش مقصدی خیرخواهانه است که بر اساس یکی از موارد زیر باشد:
1.1فقرزدایی
2.2پیشرفت آموزش
3.3پیشرفت دین
4.4پیشرفت سالمت یا نجات جان انسانها
5.5پیشرفت توسعه شهروندی و اجتماع
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6.6پیشرفت هنر ،فرهنگ،میراث یا علوم
7.7پیشرفت ورزشهای مبتدی
8.8پیشرفت حقوق انسانی ،حل تضادها ،اتحاد یا ارتقای همآوایی دینی و نژادی و برابری
و تنوع
9.9پیشرفت محافظت یا بهبود محیطزیستی
1010تس ــکین افراد نیازمند به خاطر سن ،بیماریجســـمی ،ناتوانی ،گرفتاری مالی یا سایر
زیانها
1111پیشرفت رفاه جانوران
1212ارتقای کارایی نیروهای مس ــلح سلطنتی یا کارایی سرویسهای پلیس ،آتشنشانی و
یا عملیات نجات و آمبوالنس
1313هر مقصد دیگری که
الف) در پاراگرافه ــای( )1ت ــا ( )13نباشـــد ولی بهعنوان مقصـــدی خیرخواهانه
مطابق با بخش ( 5تفریحی و )...یا قانون قدیم باشد.
ب)ب ــه ص ــورت موجهی مش ــابهت ذاتی بـــا اهـــداف پاراگرافهای( )1تـــا ()13یا
پاراگراف(الف) دارد.
ج) به صورت موجهی مش ــابه یکی از مقاصدی باشد که براساس قانون مربوط به
انگلستان و ولز شناخته شده است]8[.

2-222تعاریف نیات خیرخواهانه
2-22222فقرزدایی
در گذش ــت ه دادگاه فق ــر را با اش ــاره به تنگنای مالی یـــا نبود امکانات اساســـی تعریف
میکرد ،ولی در جامعه و شرایط اقتصادی کنونی ،فقر شامل زیانها و سختیهای زیادی
ناشی از نبود منابع اساسی و مالیمیشود.
تعریفی قطعی برای فق رنمیتوان کرد ازآنجاییکه مشـــکالتی که منجر به فقرمیشوند
چندبع ــدی و تجمعی هس ــتند کهمیتواند افـــراد و کل جامعه را تحت تأثیـــر قرار دهند و
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میتواندزمینهی تجربههای بلندمدت یا کوتاهمدت باشد.
فقرزدای ــی تنها به معنای دادن کمکهای مالی به مردم که پول ندارند نیســـت ،بلکه
مس ــئلهای پیچیدهتر و وابسته ب ه ش ــرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد .کمیسیون از
بررس ــی خیریههای ــی ک ــه در ارتباط با فقرزدایی هســـتند به این نتیجه رســـیده اســـت که
خیریهها هر دو حالت علل (جلوگیری از) فقر و نتایج (تسکین) فقر را هدف قرار دادهاند.
ً
الزاما تمام افرادی که س ــختی مالی دارند فقیر نیســـتند ،ولی شاید همچنان کمک به
ن افراد خیرخواهانه از نظر قصد تســـکین افراد نیازمند با توجه به
ی ای 
بهبود مش ــکالت مال 
سن ،وضعیت سالمتی ،ناتوانی ،سختیهای مالی یا سایر زیانها باشد.
در اکثر مواقع کمیسیون با فقرزدایی و بهبود گرفتار یهای مالی یکسان برخوردمیکند.
در حالت کلی ،کمک به فقرزدایی یا کسانی که گرفتار یهای مالی دارند و منابع الزم برای
ً
آنها فراهم نیست در مدتزمان کوتاه یا بلند احتماال خیرخواهانه خواهد بود.
مثالهای ــی از روشهای ــی که خیریهها بدان وســـیلهمیتوانند فقر را بهبو د بخشـــند به
شرح زیر است:
_اهدای پول
_اهدای وس ــایل (چه به صورت واگذاری قطعی یا قرض دادن) مانند اثاثیه منزل ،وســـایل
خواب ،پوشاک ،غذا ،سوخت ،وسایل گرمایشی ،ماشینهای شوینده و یخچال.
_پرداخت ــی برای س ــرویسهایی دکوراســـیون ضـــروری خانـــه ،عایقبنـــدی و تعمیرات،
کش ــویی ،تهی ــه وعدهه ــای غذایـــی ،گـــردش و تفریـــح کوتـــاه ،مراقبـــت از
خش 
کودکان،خطوط تلفن و سایر تسهیالت مانند آب.
_فراهم کردن امکانات ابزاری یا کتاب ،پرداخت دســـتمزد برای آموزش ،امتحان یا سایر
هزینههای مرتبط با کارآموزی و یادگیری شـــغل ،زبان ،سواد خواندن و نوشتن ،اعداد و
مهارتهای فنی ،هزینههای سفر برای کمک به متقاضیان برایتأمین مخارج زندگی،
تجهیزات و س ــرمایه ب ــرای تفریحات یا آموزشهایـــی که کیفیت زندگـــی ذینفعان را تا
استاندارد قابل قبولی ارتقامیدهد.
_ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص مدیریت پول و بدهی ازجمله روشهاییمیتواند
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باشد که خیریهها به فقرزدایی کمکمیکنند.
2-22222پیشرفت آموزش
قانون خیریه معنای وس ــیعی برای آموزش در نظرمیگیر د و آن را محدود به آموزش در
محی ــط کالسنمیکند .ب ــرای آنکه هدف آموزش خیرخواهانه و به نفع عموم شـــود باید
ن ب ــه معنای ارتقا ،حمایـــت و افزایش دانش و درک فـــردی و جمعی از
پیش ــرفته باش ــد  .ای 
درس،مهارت و حرفه در زمینهای خاص است.
امروزه آموزش شامل موارد زیرمیشود:
_آموزش رسمی
_آموزش اجتماعی
_آموزش فیزیکی و توسعه جوانان
_آموزش (شامل آموزشهای شغلی) و یادگیریهای مادامالعمر
_تحقیق و افزایش دانش و درک جمعی در زمینهای خاص از مطالعات یا تخصص
_توسعهی قابلیتها ،شایستگیها ،مهارتها و درک فردی
_انواعی از خیریهها که قادر به آموزش پیشرفته باشند شامل موارد زیر است:
_مؤسسات آموزشی مانند مدرسهها ،کالجها و دانشگاهها
_س ــازمانهایی که مؤسس ــات آموزشـــی و مرتبط را حمایت میکنند ،مانند مؤسســـات
معلمین پدران و مادران ،س ــرمایههای جوایز دانشآموزی و دانشـــجویی ،سازمانهای
تنظیم استاندارد ،آموزش معلمان ،شوراهای دانشآموزی ،هیئت برگزاری آزمونها
_کالسهای قبل از مدرس ــه و خارج از مدرسه مانند کالسهای آخر هفته ،کالسهای
تابستانی و باشگاههای انجام تکالیف مدرسه
_س ــازمانهایی که آم ــوزش فیزیکی جوانان را فراهم میکنند مانند تســـهیالت ورزشـــی
جوانان
_س ــازمانهایی که مهارتهای آموزشـــی فراهم میکند مانند طرح جوایز دوک ادینبرگ،
گروههای پیشاهنگی ،صنایع چوبی محلی
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_بنیادهای تحقیقات و گروههای تخصصی مباحثه
_موزهها ،نمایشگاهها ،کتابخانهها و مؤسسات علمی
_سازمانهایی که آموزش مردم را تأمین سرمایه میکنند.
_س ــازمانهایی که آموزش مردم را در موضوعی خاص تأمین میکنند مانند حقوق بشر،
تغییرات آبوهوا ،مدیریت مالی شخصی
_رس ــانههای اطالعاتی مانند اینترنت ،رادیو ،تلویزیـــون ،کتابخانهها ،مراکز اطالعاتی،
نشریات دانشگاهی ،سمینارها ،کنفرانسها و سخنرانیها
1

2-22222پیشرفت دین
ب ــرای مقاص ــد قانون خیریه ،یک دین سیســـتمی از اعتقاداتی اســـت کـــه ویژگیهای
قطعی دارد که در قانون به صورت موردی تشـــخیص دادهشده است و در قانون خیریهها
توضیح دادهشده است ،که بیان میکند:
_دین شامل موارد زیر میشود:
_دینی که شامل اعتقاد به بیش از یک خدا میشود.

_دینی که در آن اعتقادی به خدا وجود ندارد.
_برای تش ــخیص اینکه آی ــا یک مجموعه باوری تشـــکیل دین میدهد یـــا خیر دادگاهها
ویژگیهای مش ــخصی تعیین کردهاند .که باور دینیت را تشریح میکند ،این ویژگیها
شامل موارد زیر میشود:
_اعتقاد به خدا (یا خدایان) ،یا الهه (یا الهگان) ،یا وجود یا موجودیت برتر و اعلی ،وجود
یا موجودیت مقدس یا متعالی و یا اصول روحانی که موضوع یا تمرکز دین بر آن است.
_ارتباط بین پیرو باور و وجود برتر که بهوســـیله پرستش ،تکریم یا ستایش وجود برتر نشان
داده میشود.
_درجهای از قدرت عقیده ،همبستگی ،جدیت و اهمیت در پیروان
_چهارچوب قابلتعیین مثبت ،مفید و معنوی یا اخالقی
_مثالهایی از روشهایی که خیریهها میتوانند موجب پیشرفت دین شوند به شرح زیر
1. Think tank
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است:
_فراهم کردن مکانهایی برای پرستش
_افزایش آ گاهی و درک از باورها و فعالیتهای دینی
_انجام فعالیتهای عبادتی دینی
_انجام کارهای مبلغان و توسعهدهندگان دین
2-22222پیشرفت سالمت یا نجات جان انسانها
پیش ــرفت سالمت ش ــامل جلوگیری یا درمان ناخوشـــی ،بیماری یا رنجهای انسانی و
همچنین ارتقا سطح سالمت میشود.
برای آنکه قصد خیریه محس ــوب شود الزم است شـــواهد کافی از سودمندی روشی که
استفاده میکند داشته باشد .ارزیابی سودمندی طب درمان وابسته به ادعای تأثیر آن روش
(که میتواند تشخیصی ،درمانی ،و یا مسکن باشند ) .و همچنین اینکه درمان تکمیلی یا
جایگزین است میباشد .هر مورد با توجه به مزیتی که دارد در نظر گرفته میشود.
تس ــکین افراد بیمار از رفتارهای مراقبتی مانند بیمارســـتان فراتر رفته و شـــامل مواردی
مانند تهیه لوازم ،سرویسها و امکانات و تسهیالتی میشود که منجر به تسکین یا کمک
به فرایند بهبود یا آسودگی بیماران ،ناتوانان و افراد ضعیف میشود.
نجات جان انس ــانها ش ــامل طی ــف وســـیعی از فعالیتها در راســـتای نجات جان
مردمی که درخطر هستند و حفاظت از زندگی و اموال آنها میشود.
نمونههایی از خیریهها و فعالیتهای خیرخواهانه که زیرمجموعه این قصد هســـتند
به شرح زیر است:
_خیریههایی که خدمات مراقبتی و درمانی پزشـــکی فراهم میکنند مانند بیمارســـتانها،
درمانگاهها ،و خیریههایی که کار آنها را حمایت میکنند یا مرتبط با آنها هستند.
_خیریههایی که تجهیزات ،خدمات و امکانات برای بیماران و ناتوانان فراهم میکنند.
_خیریههای تحقیقات پزشکی
_خیریههایی که اس ــتانداردهای درســـت فعالیتهای پزشـــکی را فراهم میکنند مانند
کنسول پزشکی عمومی
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_خیریههای ــی که س ــرویس و تس ــهیالت برای فعاالن حوزهی پزشـــکی فراهـــم میکنند،
مانند مسکن برای پرستاران
_خیریههایی که فعالیتهای اثباتشده به سود سالمت را ارتقا میدهند.
_خیریههای ــی ک ــه س ــرویسهای نجات ماننـــد قایقهای نجـــات ،نجات کوهســـتان،
آتشنش ــانی ،آمبوالن ــس ،کمکهای اولیه را تهیه میکنند ،یا به پلیس و ســـرویسهای
نج ــات کمک میکنند بهطور مثال ارتباطات رادیویی اورژانســـی در حادثههای ملی و
محلی فراهم میکنند.
_خیریههایی که به مجروحان حوادث طبیعی یا جنگ کمک میکنند.
_برگزاری کالسهای نجات جان یا دفاع شخصی
_فراهم کردن سرویسهای انتقال خون
2-22222پیشرفت توسعه شهروندی و اجتماع
پیش ــرفت ش ــهروندی یا توس ــعه جوامع ،گروه وســـیعی از مقاصد خیرخواهانه را که در
راستای حمایتهای اجتماعی و زیرساختهای جامعه که بیشتر به جامعه تأ کید دارند
تا شخص ،شامل میشود.
مثالهایی از خیریهها و مقاصد خیرخواهانه که با این مقصد باشند به شرح زیر است:
_ارتق ــای مس ــئولیت مدن ــی و ش ــهروندی خوب ماننـــد برنامه جایـــزه به شـــهروند نمونه،
گروههای راهنما و پیشاهنگی
_ارتقا نوزایش شهری و روستایی
_تشویق به داوطلب شدن
_ارتقای بخش داوطلبانه
_ارتقای اثربخشی و کارایی خیریهها و اثربخشی استفاده از منابع خیرخواهانه
_خیریههای مربوط به سرمایهگذاری اجتماعی
2-22222پیشرفت هنر ،فرهنگ ،میراث یا علوم
فرهنگ لغت گس ــتردهای اس ــت ب ــرای مفهوم پیشـــرفت هنر و میراث .پیشـــرفت هنر
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طیف وس ــیعی از فعالیتهای خیرخواهانه را اعم از ارتقای هنر در سطح ملی /حرفهای
و محل ــی /مبتدی را دارد .هنر ش ــامل انواع و ابعاد مختلفی همچـــون انتزاعی ،مفهومی،
عملی ،نمایشی و تصویری است.
خیریههایی که به پیش ــرفت هنرهای بصری یا اجرایی مانند موســـیقی ،رقص یا تئاتر،
مشغولاند .باید معیارهای شایس ــتگی که جزئیات آن در موزهها و نمایشگاههای هنری
کمیسیون آورده شده را داشته باشند.
می ــراث میتوان ــد بهعنوان بخش ــی از تاریخ و ســـنتهای محلی یا ملی که بهوســـیله
نسلهای متوالی به ارث برده شدهاند .در نظر گرفته شود.
توس ــعه میراث ش ــامل خیریههایی میشـــود که از زمینها و ســـاختمانهای تاریخی
حفاظت میکند .همچنین حفاظت و حفظ سنتی مخصوص که حفاظت از آن به نفع
عموم است نیز از فعالیتهای خیریههای این قصد است.
توس ــعه و پیش ــرفت علم ش ــامل تحقیقـــات علمـــی و خیریههایی که به مؤسســـات و
جوامع یادگیرنده مربوط هستند میشود.
مثالهایی از انواعی از خیریهها و مقاصد خیرخواهانه این بخش به شرح زیر است:
_نمایشگاهها ،جشنوارهها و کنسولهای هنری
_خیریههایی که هنرهای نمایش ،رقص ورزشی و هنری ،موسیقی ،آوازخوانی ،ادبیات،
مجسم هس ــازی ،نقاشی ،س ــینما ،جوامع اپرا و تئاتر و اســـتانداردهای مربوط به آنها را
ارتقا میدهند یا به آنها تشویق میکنند.
_ارتقای صنعت و صنایعدستی
_جوامع باستانی ملی و محلی
_جوامع محلی هنرها
_خیریههایی که از مکانها یا ساختمانهای باستانی حفاظت میکنند.
_خیریههایی که از یادوار ه  ،بنا یا مجموعهای از مسائل تاریخی و معماری خاص و مهم
حفاظ ــت میکنند یا حفاظت از ابنای تاریخی را ماننـــد خیریههای ودیعهای به عهده
دارند.
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_حفاظ ــت از س ــنتهای تاریخ ــی ماننـــد کارناوالهـــا و گروههـــای رقص محلـــی مانند
باشگاههای محلی
_پروژههای پژوهشی علمی
_خیریههای مربوط به مؤسسات و جوامع یادگیری مانند کالج سلطنتی جراحان ،کالج
سلطنتی پرستاری
2-22222پیشرفت ورزشهای آماتور
پیشرفت ورزشهای مبتدی به معنای توسعه ورزشها یا باز یهایی است که موجب
ارتقای سالمتی ،شامل مهارتهای فیزیکی و روحی بر اساس اصول ابتدایی میشود.
مثالهایی از انواع خیریهها و مقاصد خیرخواهانه که در این قصد میگنجد به شـــرح
زیر است:
_خیریههایی که ورزش را در باش ــگاههای محلی مانند فوتبال محلی ،راگبی و باشـــگاه
تنیس توسعه میدهند.
_مراکزی که انواع مختلفی از ورزش دارند.
_سازمانهایی که به ارتقای ورزش مبتدی یا بازی خاصی مشغولاند.
_نمونهای از خیریه برای ورزشهای مبتدی «باشگاه هیچین بریج» 1است که به صورت
انحص ــاری برای اهداف خیرخواهانه عامالمنفعه تأســـیس شـــده اســـت و تســـهیالت
تفریحی برای پیشرفت ورزش مبتدی فراهم میکند.
2-22222پیشرفت حقوق انسانی ،حل تضادها ،اتحاد یا ارتقای متوازن دینی و نژادی
و برابری و تنوع
حل تضادها و اتحاد ش ــامل حل اختالفات بینالمللی و تســـکین رنج ،فقر و محنتی
میشود که بهواسطه اختالفات در ابعاد ملی و بینالمللی به وجود آمده است .همچنین
ش ــامل مقاصدی میش ــود که در راس ــتای میانجیگـــری و اتحاد بین افراد ،ســـازمانها و
گروهها که درگیر بحث یا اختالف بودند.
ارتق ــای همآوای ــی دین ــی و ن ــژادی و برابـــری شـــامل طیـــف وســـیعی از فعالیتهـــای
1. Hitchin Bridge
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خیرخواهانه میشود که اختالفات و تفاوتهای نژادی یا مجموعه باورهایی که منجر به
تبعیض میشوند را کاهش داده و تنوع را در جامعه گسترش میدهند.
مثالهایی از فعالیتهای تحت این قصد به شرح زیر است:
_خیریههایی که درگیر حقوق بش ــر در خانه یا خارج هســـتند مانند کمک به مصدومین
سوءاس ــتفاده از حقوق بش ــر ،افزایش آ گاهی انســـانها از مســـائل مربوط به حقوقشـــان،
اطمینان از اعمال قانون حقوق بشر
_خیریههای ــی به ح ــل اعاده کننده عدل و ســـایر روشهای حل اختالفـــات و مصالحه
میپردازند.
_خیریههایی که به حل اختالفات ملی و بینالمللی میپردازند.
_خیریههای میانجیگر
_خیریههایی که ارتباطات خوب بین گروههای نژادی مختلف را ارتقا میدهند.
_خیریههایی که به حذف تبعیض ســـنی ،جنســـیتی و گرایشـــات جنســـی میپردازند و
برابری و تنوع را درجامعه ارتقا میدهند.
_خیریههایی که درک افراد یک دین را از باورهای دینی سایرین فراهم میکنند.
2-22222پیشرفت محافظت و بهبود محیطی
پیش ــرفت محافظ ــت و بهبود محیطزیســـتی شـــامل نگهداری و حفاظـــت از محیط
طبیعی و توس ــعه پایدار آن اس ــت .حفاظت محیطزیست شـــامل حفاظت از حیوانات،
پرندگان یا س ــایر گونههای خاص از حیاتوحش و گیاهان ،یا محل ســـکونت طبیعی یا
منطقـ ـهای از زمین با زیبای ــی طبیعی و یا کلیهی گیاهان و جانوران یک اقلیم میشـــود.
خیریههایی که درگیر محافظت محیطزیســـت یا بهبود آن هســـتند الزم است که شواهد
کارشناس ــی مس ــتقلی ارائه دهند که گونههای موردنظر ،زمین یا محل ســـکونت طبیعی،
ارزش حفاظت را دارند.
مثالهایی از خیریهها و مقاصد خیرخواهانه این بخش به شرح زیر است:
_خیریههای درگیر حفاظت از کل جانوران  ،گیاهان یا محیطزیست به اقلیم
_خیریههای درگیر حفاظت از یک منطقه جغرافیایی
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_خیریههایی که به حفاظت از گونههای خاص مشغولاند.
_باغوحشها
_ارتقای توسعهی پایدار و تنوع زیستی
_ارتقای مدیریت بازیافت دو ر ریختنیها
_پروژههای تحقیقاتی مرتبط به منابع انرژی تجدیدپذیر
2-2-2222تسکین افراد نیازمند به خاطر سن ،بیماریجسمی ،ناتوانی ،گرفتاری مالی
یا سایر زیانها
خیریهه ــا با فعالیتهای متنوعی وجود دارند که قصدشـــان تســـکین افراد نیازمند به
خاطر س ــن ،بیماری جس ــمی ،ناتوانی ،گرفتاری مالی یا ســـایر زیانها میباشد که شامل
تهیه امکانات و مراقبت از این افراد میشود.
مثالهایی از این خیریهها در زیر آمده است:
_خیریههایی که نگران مراقبت ،تربیت ،و بنیاد زندگی کودکان و جوانان هســـتند مانند
خانه مراقبت از کودکان
_خیریههایی که درگیر تس ــکین مش ــکالت ســـالمندان به خاطر کهنســـالی هســـتند ،و
مشاوره ،تجهیزات و وسایل تخصصی فراهم میکنند ،مانند خانه سالمندان.
_خیریههایی که به تسکین ناتوانیها میپردازند و مشاوره ،تجهیزات و وسایل تخصصی
برای افراد ناتوان فراهم میکنند.
_خیریههایی که به مشکالت مسکن میپردازند مانند نوانخانهها
2-2-2222پیشرفت رفاه جانوران
پیش ــرفت رفاه جانوران ش ــامل هر مقصدی در راســـتای جلوگیری یا توقف خشـــونت
علیه حیوانات یا تسکین رنج آنها میشود.
مثالهایی از این خیریهها به شرح زیر است:
_خیریههایی که مهربانی را نس ــبت به حیوانات گســـترش داده ،و از خشونت علیه آنها
جلوگیری میکنند.
_پناهگاههای حیوانات
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_فراهم کردن مراقبتهای دامپزشکی برای حیوانات
_خیریههایی که به مراقبت و اسکان مجدد حیوانات ترک شده ،گمشده یا حیواناتی که
با آنها سوءرفتار داشتهاند ،میپردازند.
_کنترل حیوانات وحشی
2-2-2222ارتقای کارایی نیروهای مسلح سلطنتی یا کارایی سرویسهای پلیس،
آتشنشانی و یا عملیات نجات و آمبوالنس
نیروهای مس ــلح ب ــرای دفاع و امنی ــت عمومی وجـــود دارند .افزایش کارایـــی نیروهای
مس ــلح درباری و اطمینان از اینکه این نیروها در زمان اختالف بهدرســـتی آموزشدیده و
تجهیز شدهاند .به معنای دفاع از کشور و خیرخواهانه است .این همچنین شامل فراهم
ک ــردن امکانات و مزایا برای نیروهای مســـلح میشـــود .همچنین به دالیل مشـــابه افزایش
کارای ــی نیروهای پلیس ،آتشنش ــانی ،ســـرویسهای نجات و آمبوالنـــس نیز چون موجب
جلوگیری یا تشخیص جرم ،نگهداری و محافظت از عموم میشوند خیرخواهانه است.
مثالهایی از این خیریهها و مقاصد خیرخواهانه به شرح زیر است:
_افزایش دانش اعضای س ــرویسدهنده ،بهوســـیله فراهم کردن منابع آموزشی ،رقابت و
جایزه
_افزایش تناس ــب فیزیکی اعضا بهوســـیله فراهم کردن تســـهیالت و تجهیزات ورزشی و
همچنین رقابتهای ورزشی
_فراهم کردن فرصتهای ش ــخصی برای دستیابی به تجارب دیگر مرتبط به شغل برای
اعضا
_فراهم کردن و نگهداری از تجهیزات و وسایل گروه
_فراهم کردن و تقویت ارتباط بین واحدهای پیوسته
_ایجاد مجلسهای یادبود از شکستها و پیروز یها
_فراهم کردن نشاط لشکر
_تقو ی ــت ارتباط ــات در ی ــک واحد و ایجـــاد امکان ترکیـــب نیروهای در حـــال خدمت و
نیروهای پیشین
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_تشویق به سربازگیری برای سرویسها (از طریق نمایشگاهها و)...
_تهیه امکانات و سرویسهای نجات هوایی و دریایی اورژانسی[]8

2-222خیریههای مستثنی
برخ ــی از خیریهه ــا از نی ــاز به ثبتنام «مســـتثنی» شـــدهاند .بـــه این معنی کـــه نیازی به
ثبتنام یا ارائه عایدیهای س ــاالنه ندارند.ولی کمیســـیون خیریـــه بر روی آنها همچون
خیریههای ثبتشده نظارت میکند و میتواند از هر یک از قدرتهایش در صورت نیاز
استفاده کند.
به صورت کلی به خیریهای مستثنی گفته میشود که درآمدشان  100,000پوند یا کمتر
باشد و عضو یکی از گروههای زیر باشند:
_کلیساهایی که متعلق به برخی مذاهب خاص مسیحی باشند
_خیریههایی که فضایی را در اختیار برخی از انواع مدرسهها قرار میدهند
_گروههای پیشاهنگی پسرانه یا دخترانه
_بودجههای خدمات خیریه برای نیروهای مسلح
ت ــا پیش از س ــال  ،۲۰۰۹پارلمان یا کمیســـیونمیتوانســـتند قوانینی برای «مســـتثنی»
نم ــودن خیریهها تصویب کنند .ام ــا ازآنپس دیگر امکان تصویب موارد مســـتثنی جدید
ی هســـتند ،جز مورد مربوط به کلیســـاهای مستثنی
وجود ندارد .موارد فعلی همگی دائم 
که تا سال  ۲۰۲۱تمدید شده است.
کلیسـ ـاهای مستثنی شده ش ــامل مواردی همچون کلیســـاهای باپتیست ،کلیسای
ولز ،کلیس ــای انگلس ــتان ،و کلیسـ ـاهای مستقل اســـت .کلیســـاهای دیگر درصورتیکه
درآمدی بیش از  5,000پوند داش ــته باشند ،بایســـتی ثبتنام کنند .یک خیریه اگر شرایط
زیر را دارا باشد مستثنیمیگردد:
_زمین یا س ــاختمانی در اختیار داش ــته باشـــد ،که برای اســـتفاده بهعنوان یا توسط یک
مدرسه به امانت گذارده شده باشد
_هیچ منبع درآمد دیگری نداشته باشد
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_گروههای پیشاهنگی پسرانه یا دخترانه مستثنی هستند ،مگر اینکه:
_درآمدشان بیش از  100,000پوند باشد
_وقف دائم باشند
_دارای مالکیت زمین یا ساختمانهایی باشند
_خیریههای نیروهای مسلح نیز مستثنی هستند ،مگر اینکه:
_درآمدشان بیش از  100,000پوند باشد
_دارای مالکیت زمین (غیر اجاره) باشند
_به افرادی که تحت خدمت نیروهای مسلح نباشند منفعت برسانند
_اهدافشان شامل نمایش یا حفظ اسناد دارای ارزش تاریخی باشد[]8

2-222خیریههای معاف
خیریهای معاف اس ــت که بهوس ــیله کمیســـیون ثبت یا نظارت نمیشود و سیستم و
ً
ً
س ــازمان نظارتی متفاوتی (مثال دپارتمانهای تخصصی مربوطه) دارد که آن را اصطالحا
ناظران اصولی مینامند.
مواد قانون خیریهها که برای خیریههای معاف اعمال نمیشود شامل موارد زیر است:
_خیریه معاف نمیتواند توسط کمیسیون ثبت شود.
_خیریه نباید خود را بهعنوان خیریه ثبتشده اعالم کند و از شماره ثبت استفاده کند.
_حسابها ،بازرسی و گزارش ساالنه توسط کمیسیون بازرسی نمیشود.
_خیریههای معاف به صورت عمومی پاسخگو هستند و باید حسابهای درست تهیه
کنن ــد هرچند ش ــیوه این کار ب ــرای آنها با ســـایر خیریههای تحت نظارت کمیســـیون
متفاوت است[.]8
2-22222ناظران اصولی خیریههای معاف
در قان ــون خیریههای  2006ش ــیوه نظارت خیریهها بهبود یافـــت .خیریههای معاف از
این به بعد تنظیمکننده اصولی برای نظارت بر خیریه دارند یا دیگر بهعنوان خیریه معاف
ی مختلف
تلقینمیشوند و تحت نظارت کمیسیون هستند .این تغییرات برای گروهها 
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از خیریهه ــای معاف در زمانهای مختلفی معرفیشـــده اســـت .تنظیمکنندگان اصولی
موظفان ــد .اج ــرای قانون خیریهها رو توســـط خیریهای که نظارتمیکننـــد ارتقا دهند.
آنها بهوسیله وزیر انتساب شدهاند.
تنظیمکننده اصولی وظایف زیر را به عهده دارد:
_پیروی از قانون توسط معتمدین خیریه را ارتقا خواهد داد
_کنترل خیریهها را به عهده خواهد داشت
_در صورت ضرورت میتواند از کمیسیون بخواهد تا استعالم کند ولی خودش نمیتواند
در خیریهها بهشخصه تحقیق کند
_با کمیسیون کار کند تا مطمئن شود که خیریههای معاف پاسخگوی عموم هستند.
تنظیمکنن ــده اصول ــی هی ــچ قدرتی نـــدارد که قانـــون خیریههـــا را اجبار کنـــد .آنها با
کمیس ــیون کار میکنن ــد تا نگرانیها در مـــورد یک خیریه را حل کنند .کمیســـیون باید با
تنظیمکنن ــده اصولی مش ــورت کند قبل از اینکه از قدرتش اســـتفاده کنـــد .درصورتیکه
تنظیمکنن ــده اصولی بخواهد کمیس ــیون تنهامیتواند اســـتعالم و تحقیـــق قانونی انجام
دهد]8[.
2-22222انواع خیریههای معاف
خیریههایی که در فهرس ــت  3قانون خیریهها بهعنوان خیریه معاف لیست شدهاند.
شامل موارد زیر میباشند:
2-2222222خیریههای آموزشی
خیریههای آموزشی بریتانیا شامل موارد زیر میباشد:
_بیشتر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بریتانیا
_شرکتهای آ کادمیک بریتانیا
_بدنه مدیریتی بنیادها و مدارس داوطلبانه
_سایر بنگاههای آموزشی
خیریههای معاف آموزشی در بریتانیا به همراه تنظیمکننده اصولی آنها در جدول زیر
نشان داده شدهاند]8[.
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جدول  .1-2خیریههای معاف آموزشی

خیریههای معاف آموزشی

توضیحات

 HEFCEبهعنوان ناظر اصولی این خیریهها در ژوئن 2010
انتخاب شد .این خیریهها در جدول  -3نامبرده نشدهاند.
دانشگاههایی که پیش از قانون
ولی شامل دانشگاههای بیرمنگام ،بریستول ،اکستر،هال،
 1960معاف شدهاند.
لیدز ،لیستر ،لیورپول ،منچستر ،ناتینگهام ،ریدینگ،
شفیلد و ساتمپتون
دانشگاههای آ کسفورد،
کمبریج ،لندن ،دورهام،
نیوکسل و منچستر
 HEFCEبهعنوان تنظیمگر اصولی برای این خیریهها در
کالج پادشاه و ملکه مری لندن و
1ژوئن  2010انتساب شد.
ً
موسسه ویستیلد در دانشگاه
این گروه الزاما شامل موارد زیر نمیشود:
لندن
هر کالجی در دانشگاه آ کسفورد
هر دانشگاه ،کالج یا موسسه
هر کالج یا تاالری در دانشگاه کمبریج یا دورهام
مرتبط در بریتانیا که به دستور
هر انجمن دانشجویی
کنسول معاف شده است.
مؤسسات آموزش عالی در ولز
سازمانهای آموزش عالی
این موارد از  1ژوئن  2010دیگر معاف نیستند.
بریتانیا
تعداد کمی از مؤسسات آموزش عالی بریتانیا هرگز معاف
سازمانهای جانشین
نبودهاند .و بهوسیلهی کمیسیون ثبت میشوند.
تحصیالت عالی که به وسیله
 HEFCEتأمین سرمایه میشوند.
سایر شرکتهای آموزشی

در بریتانیا تنظیم اصولی برای این شرکتها دپارتمان
کسبوکار ،نوآوری و مهارتها است که در  1سپتامبر 2013
منسوب شد.

این خیریهها تنها در بریتانیا وجود دارند .شامل آ کادمیها،
مالک آ کادمی صالحیتدهنده مدارس رایگان ،کالجهای فنی دانشگاهها و استودیوهای
( )Academy Trustکه بهعنوان مدارس که به وسیله آ کادمیها کنترل یا مدیریت میشوند،
قانون آ کادمیها در سال 2010
است.
تعریف شدند.
تنظیمکننده اصولی دپارتمان آموزش است که  1آ گوست
 2011منسوب شد.
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خیریههای معاف آموزشی

توضیحات

بدنه حکومتی هر بنیاد ،سازمان
داوطلبانه کمک یا کنترل
میشوند و یا بنیادهای خاص
در بریتانیا تنظیمگر اصولی دپارتمان آموزش است که در 1
مدارس
آ گوست  2011منسوب شد.
هر بدنه بنیادی که زیربخش 21
از استانداردهای مدارس و
چهارچوب قانون  1998است.
ششمین فرم از شرکتهای
کالج (با معنی آموزش بیشتر و
عالی در قانون )1992

این خیریهها تنها در بریتانیا وجود دارند که تنظیمکنندهی
اصولی آنها دپارتمان آموزش که در  1آ گوست 2011
منسوب شد ،میباشد.

2-2222222موزهها و نمایشگاهها
موزهها و نمایشگاههایی که در زمره خیریههای معاف به حساب میآیند شامل موارد
زیر است:
_موزه ویکتوریا و آلبرت
_موزه علم
_اسلحهخانه سلطنتی
_موزه ملی
_کتابخانه بریتانیا
_سایر موزهها
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جدول  .2-2خیریههای معاف از موزهها و نمایشگاهها

خیریههای معاف موزه ها و
نمایشگاه ها

توضیحات

هیئت /متولیان:
موزه ویکتوریا و آلبرت
موزه ساینس
اسلحهخانه سلطنتی
موزه ملی و گالریها در مرسی ساید تنظیمکننده اصولی این خیریهها سازمان فرهنگ،
موزه تبت
رسانه و ورزشها که در  1ژوئن منسوب شد .این
گالری ملی
دپارتمان از این خیریهها حمایت کرده و تأمین سرمایه
موزه تیت
میکند.
گالری ملی پورتریت
موزه جنگ پادشاهی
موزه ملی دریایی
کتابخانه انگلستان
تنظیمکننده اصولی اینجا دپارتمان محیطزیست،
هیئت متولیان باغهای گیاهشناسی
غذا ،و مسائل روستایی است که در  1ژوئن  2010برای
سلطنتی
حمایت و تأمین سرمایه این خیریهها منسوب شد.

2-2222222انجمنهای خیریه در زمینه تأمین مسکن بیخانمانها و مستأجران
این بخش ش ــامل س ــازمانهای زیر که به صورت انحصاری قصدهـــای خیرخواهانه
ی دارندمیشود.
برای نفع عموم 
انجمنهای دوستانه ثبتشده
انجمنهای صنعتی و مشیتی (مجمعهای به نفع اجتماع)
ن س ــازمانها با مج ــوز اداره مالیات ثبتمیشـــوند .بســـیاری از آنهـــا همچنین
ایـ ـ 
فراهمکننده اسکان اجتماعی هستند که توسط ناظران اسکان ثبت و نظارتمیشوند.
خیریههای معاف انجمنهای خیریه در زمینه تأمین مسکن بیخانمانها و مستأجران
در بریتانیا به همراه تنظیمکننده اصولی آنها در جدول زیر لیست شدهاند]8[.
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جدول  .3-2خیریههای معاف از انجمنهای صنعتی ،معیشتی و اسکان

خیریه های تأمین مسکن بیخانمانها و مستأجران

توضیحات

هیچ
انجمنهایی که به جوامع سود میرساند و تهیهکنندگان بدون سود
تنظیمکننده اصولی
ثبتشدهی اسکان اجتماعی هستند.
انجمنها و جوامع دوستانه که به سود جامعه هستند و مالکان ثبتشده هنوز منسوب نشده
است.
هستند.
سایر جوامع و انجمنهای دوستانه ثبتشده که خیرخواهانه هستند و
به سود جامعه هستند(.شامل تنظیم تهیهکنندگان اسکان محلی
نمیشود).

هیچ
تنظیمکننده اصولی
هنوز منسوب نشده
است.

2-2222222بخشی از کلیساهای بریتانیا
خیریهها در این بخش شامل موارد زیرمیشوند:
_هر س ــرمایه یا س ــپرده پولی که بهواسطه سرمایهگذاری در کلیســـا که قبل از سال 1958
انجام گرفته شده است شامل خیریه معاف خواهد بود
_هر بودجه س ــرمایهگذاری یا سپردهشـــده در کلیســـای متدولیســـت در سال 1960شامل
خیریه معاف خواهد بود]8[.

2-222معافیت مالیاتی
در بریتانیا برای پرداختیها و هدایایی که به مؤسســـات خیریه اهدا میشـــود مالیات
پرداخت نمیگردد که به این امر معافیت مالیاتی گفته میشود .عواید حاصل از معافیت
مالیات ــی بن ــا بر نوع عم ــل خیری که فرد انجام داده اســـت بـــه فرد یا موسســـه خیریه تعلق
ن عملکـــرد ب ه اینکه
ی ای 
میگی ــرد .مالیات به ش ــخص یا خیر یـــه دادهمیشـــود .چگونگ 
چگونه بخشش انجام شده است بستگی دارد:
•کمک هدیه (مستقیم)
بخش ــش به خیریه از طریق کمک هدیه بدین معناست که شخص به ازای پرداخت
ه ــر  1پون ــدمیتوان ــد (25pمع ــادل  )1.25اضافـــه مطالبـــه کنـــد ،درحالیکه هیـــچ هزینه
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اضاف هت ــری برای وی ن ــدارد .خیریههامیتوانند مدعی کمک هدیه روی اکثر بخشـــشها
ش ــوند ول ــی بعضی از پرداختیها فاقد صالحیت هســـتند .افراد بایـــد بیانیه کمک هدیه
ً
برای مطالبه کردن خیریه بنویس ــند .این کار را معموال با پر کردن یک فرم انجاممیشـــود.
خیرینمیتوانند تمامی کمکهای مالی از  4سال قبل را داشته باشند .مالیاتمیتواند
روی درآمد یا منفعت سرمایه افراد بستهشده باشد.
•مالیات پرداختکنندگان با نرخ باالتر
اگر ش ــخص نرخ باال ت ــر یا اضافهمالیـــات پرداختمیکند،میتوانـــد تفاوت نرخی که
پرداختمیکند با نرخ پای ه اهدایی به خیریه را مطالبه کند .این کار به یکی از روشهای
زیر انجام میدهد:
•از طریق ارزیابی شخصی بازگشت مالیات
ت از عایــدی علیاحضــرت و حقــوق گمرگــی بــرای اصالحیــه دادن رو کــد
•بــا درخواس ـ 
مالیاتی شما
بهعنوانمث ــال ش ــخص  100پوند به خیریه کمـــکمیکند .آنها مدعـــی کمک هدیه
یش ــوند ت ــا کم ــک مال ــی وی  125پوند شـــود .شـــخص  %40مالیات پرداخـــتمیکند
م 
ً
شخصا 25.00پوند را مطالبه کند)%20 x 125£( .

بنابراینمیتواند
•از روی حقوق به صورت مستقیم
کارفرم ــا ط ــرح صورت پرداخ ــت اهدایی را بـــرای کارمنـــدان تهیه میکنـــد .کارمندان
ً
میتوانند مستقیما از روی حقوق یا مستمری خود به خیریهها کمک پرداخت کنند .این
اتفاق قبل از اینکه مالیات از درآمد کسر شود رخ میدهد.
•زمین ،دارایی ،سهام
زمین ،دارایی یا سهامی که از طرف خیرین به خیریهها واگذار میشود و یا خیریهها از
عواید آن استفاده میکنند از معافیت مالیاتی برخوردارند
•معافیت مالیات درآمد
شخصمیتواند مالیات بر درآمد کمتری با تفریق کردن ارزش بخشش خود از مجموع
ن کار را برای سال مالیاتی ( 6آوریل تا  5آوریل) که در آن
درآمد مالیاتی پرداخت کنید  .ای 
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هدیه یا فروش برای خیریه داشتید انجام دهد.
ن کار باید ارزیابی ش ــخصی بازگشـــت مالیاتی کامل شود و مقداری که مدعی
برای ای 
پرداخ ــت خیرخواهان ــه اس ــت در فرم پر شـــود .اگر بازگشـــت مالیات تکمیل نشـــود ،برای
عای ــدی علیاحض ــرت و حق ــوق گمرگی بایـــد جزئیات هدیه یـــا فروش و مقدار آســـودگی
مالیاتی خود نوش ــته شود .ی ا این سرمایه به شـــخص بازگرداندهمیشود یا کد مالیاتی وی
تغییرمیکند و بنابراین مالیات درآمد کمتری پرداخته خواهد شد.
•معافیت مالیاتی سود سرمایه
ی که به خیریه کمک کرده
ش ــخص نباید برای س ــود سرمایهی زمین ،دارایی یا ســـهام 
مالیات پرداخت کند.
ش ــخص ش ــاید مجبور ب ــه پرداخت این مالیات شـــود اگـــر آنها را به قیمتی بیشـــتر از
ارزشش ــان ،ول ــی کمت ــر از ارزش ب ــازار فروختـــه باشـــد .ســـود خـــود را بهجای مبلـــغ ارزش
داراییهایش با توجه به مبلغی که خیریه در اصل به وی پرداخته است محاسبه کند.
•وصیتنامه
درصورتیکه مبلغ ارثیه باالی 231هزار پوند باشد و به فرد دیگری جز همسر متوفی و یا
مؤسسات خیریه برسد ،مش ــمول مالیات 40درصدی ارثیه میگردد .اهدایی وی به یکی
د بود:
دو صورت زیر خواه 
_کسر ارزش دارایی قبل از محاسبه مالیات ارثیه
_کاهش نرخ مالیات ارثیه درصورتیکه بیش از  %10از داراییها به خیریه اهدا شود
_ویمیتواند به هر یک از روشهای زیر کمک کنید:
_یک مقدار ثابت
_یک دارایی
_آنچه پس از سایر هدایا باقیمیماند]8[.

| فصل سوم |

روند توسعه و وضعیت موجود وقف
و امور خیریه در کشور بریتانیا

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا
3-333مقدمه
پس از بررسی وضعیت عمومی کشور بریتانیا و آشکارشدن مفهوم وقف و امور خیریه
و همچنین قوانین مربوط به آن در این کشور ،در این فصل به بررسی روند تاریخی توسعه
و تکام ــل وق ــف و ام ــور خیریه در کش ــور بریتانیـــا پرداخته میشـــود و پس از آن به بررســـی
وضعیت موجود و آمارهای مربوط به نهادها و درآمدهای آنها پرداخته خواهد شد.

3-333روند توسعه وقف و امور خیریه در بریتانیا
3-33333روند توسعه در یک نگاه
پ ــس از بررس ــی وضعی ــت عمومی کشـــور بریتانیا و آشـــکار شـــدن مفهوم وقـــف و امور
خیریه ،در این فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشور
بریتانیا پرداخته میش ــود و پسازآن به بررسی وضعیت موجود و آمارهای مربوط به نهادها
و درآمدهای آنها پرداخته خواهد شد.
در ش ــکل ز ی ــر به ص ــورت کلی روند ت وســـعه وقف و امـــور خیریه از لحـــاظ قانونی و
مدیریتی نشان داده شده است.
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شکل  .1-3روند توسعه امور و قوانین مرتبط با خیریهها در یک نگاه

در س ــال  1601ریش ــه یک قان ــون م ــدرن و نظاممند در ارتبـــاط با امور خیریه در کشـــور
بریتانیا نوش ــته شد .سالها بعد برای افزودن قوانین امور مالیاتی بر این قانون از قوانین لرد
مکنگتن اس ــتفاده گردید .قبل از دهه  1840کمیسیون برمبنای اساسنامه استفادههای
خیریه در سال  1601وجود داشت ،ولی غیرفعال بود .کمیسیون امور خیریه ابتدا در قانون
شرکتهای خیریه  1853تأسیس شد  .تالشهای بسیاری برای بازسازی خیریهها شد
ولی با مخالفت گروههای زیادی ش ــامل کلیسا ،دادگاهها ،سازمانها ،و دانشگاهها روبرو
ش ــد .قدرت کمیس ــیون به موجب اصالحیـــه در قانـــون در  1862 ، 1860 ،1855تقویت
ش ــد .س ــند مؤسسات خیریه در سال  2006کمیســـیون امور خیریه را به صورت ساختار و
اس ــم امروزیایجاد کرد .درنهای ــت اهداف ،وظایف و عملکردهای کمیســـیون در قانون
خیریهها در سال  2011تکمیل شد.
3-33333قانون خیریه قبل از سند قانونی خیریهها در سال 2006
معن ــای قانونی خیریه از نظ ــر قانون بریتانیا متفاوت از احســـاس و کاربرد این لغت در
س ــخنرانیهای معمول آموزش ــی اس ــت .ریشـــه قانون مدرن درباره مفهـــوم خیریه مقدمه
اساسنامه استفادههای خیرخواهانه در سال  1601است.
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دادگاه مقاص ــدی ک ــه در مقدمه لیســـت شـــده بود را به عنـــوان مقاصـــد خیرخواهانه
تش ــخیص داد .دادگاه همچنین مقاصد خیرخواهانه مشـــابه به لیســـت مقدمه و یا موارد
ً
مشابهی که قبال تصمیم گرفته بود را به عنوان خیریه تعیین کرد.
در حک ــم درآمدهای مالیاتی لرد مکنگتن  4دســـتهبندی زیر را برای مقاصد خیریه در
نظر گرفت:
خیریه از نظر قانونی  4بخش دارد :اتحادیههایی برای تســـکین فقر ،پیشـــرفت آموزش،
پیشرفت دین و سایر شرکتها در راستای مقاصد سودمند برای جامعه که در دستههای
ی برای توسعههای بعدی قانون
پیش ــین جاینمیگیرند .این دس ــتهبندی به عنوان پایها 
در نظر گرفته شد.
3-33333تاریخچه کمیسیون امور خیریه
قبل از دهه  1840کمیس ــیون برمبنای اســـاسنامه اســـتفادههای خیریه در سال 1601
وجود داش ــت ،ولی غیرفعال بود .کمیسیون امور خیریه ابتدا در قانون شرکتهای خیریه
 1853تأس ــیس شد  .تالشهای بس ــیاری برای بازسازی خیریهها شـــد ولی با مخالفت
گروههای زیادی شامل کلیسا  ،دادگاهها ،سازمانها ،و دانشگاهها روبرو شد.
قدرت کمیسیون به موجب اصالحیه در قانون در  1862 ، 1860 ،1855تقویت شد.
س ــند مؤسس ــات خیریه در سال  2006کمیســـیون امور خیریه را به صورت ساختار و اسم
امروزیایجاد کرد.
کمیس ــیون خیریه مدرن توس ــط قانون خیریهها در ســـال  2006ســـاخته شد .اهداف،
وظایف و عملکردهای کمیس ــیون همگی در قانون  2006تعیین شـــد و بعدها به وســـیله
قانون خیریهها در سال  2011تکمیل شد.

3-333وضعیت موجود وقف و امور خیریه در بریتانیا
در ای ــن بخ ــش ب ــه تفصی ــل اطالعاتی در خصـــوص وضعیت موجـــود امـــور خیریه در
انگلیس و یا بریتانیا بیان ش ــده اس ــت که ذکر این موضوع الزم اســـت که با توجه به اینکه
بیش ــتر اطالعات در خصوص بریتانیا میباشـــد و به تفکیک در خصوص انگلیس بیان
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نشده است ،لذا اطالعات بریتانیا بیان شده است.
3-33333آمار ثبتنام و درآمد خیریهها در سپتامبر 2015
آمار ثبتنام خیریهها با طیف درآمدی ســـالیانه متفاوت در ســـال  2015به شـــرح ذیل
است]9[:
جدول  .1-3آمار ثبتنام و درآمد خیریهها در سپتامبر 2015

د سالیانه
طبقه بندی درآم 

تعداد
خیریهها

%

درآمد سالیانه میلیارد £

%

to £10,000 £0

66,838

40.4

0.223

0.3

to £100,000 £10,001

56,615

34.3

1.994

2.8

to £500,000 £100,001

21,583

13.1

4.765

6.8

to £5,000,000 £500,001

8,658

5.2

13.042

18.6

 £5,000,000بیشتر از

2,110

1.3

50.042

71.4

مجموع

155,804

94.3

70.066

100

نا مشخص

9,486

5.7

0

0

مجموع کل

165,290

100

70.066

100

3-33333آمار خیریههای ثبتنامشده در سالهای گذشته
آمار مجموع و درآمد ناخالص سالیانه خیریهها در سالهای گذشته در دو جدول زیر
قابلمشاهده است]9[ .
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جدول  - 2-3آمار خیریههای ثبت نام شده در سالهای گذشته سال 2014- 2009
سال

مجموع تعداد
خیریهها

درآمد ناخالص سالیانه
کل خیریهها  £میلیارد

نسبت از
تعداد خیریههای بزرگ درآمد ناخالص سالیانه
مجموع درآمد
خیریه های بزرگ £
(درآمد بیشتر از 10میلیون
%
میلیارد
)£

2014

164,348

35.72

1,068

39.44

60.0

2013

163,709

61.43

1,005

35.88

58.4

2012

162,915

58.48

958

33.50

57.3

2011

161,649

55.87

901

31.75

56.8

2010

162,415

53.86

883

30.10

55.9

2009

160,515

51.74

833

28.26

54.6

جدول  .3-3آمار خیریههای ثبتنامشده در سالهای گذشته سال 2008-1999
درآمد ناخالص
سالیانه خیریه های
بزرگ  £میلیارد

نسبت از مجموع
درآمد %

168,354 2008

48.40

747

25.67

53.0

2007

169,297

44.55

679

22.41

50.3

2006

168,609

41.26

627

20.10

48.7

2005

167,466

37.86

570

17.59

46.5

166,336 2004

34.86

511

15.84

45.4

2003

164,781

31.62

460

14.19

44.9

2002

162,335

29.45

421

13.04

44.3

2001

160,778

26.71

372

11.42

42.7

2000

159,845

24.56

336

10.27

41.8

163,355 1999

23.74

307

10.19

42.9

سال

مجموع تعداد
خیریهها

تعداد خیریههای بزرگ
درآمد ناخالص
(درآمد بیشتر از
سالیانه کل خیریه ها
10میلیون )£
 £میلیارد
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3-33333تعداد خیریههای اصلی ثبتنامشده و درآمد ساالنه آنها
در سالهای 2014 - 1999
ش ــکل زیر تع ــداد خیری هه ــای اصلی ثبتنامشـــده و مجمـــوع درآمد ســـاالنه آنها در
سالهای 2014-1999را نشان میدهد]9[ .

شکل  .2-3نمودار تعداد خیریههای اصلی ثبتنام شده و مجموع درآمد ساالنه آنها در سالهای 2014-1999

3-33333روند نسبت کمک به خیریهها با مقاصد مختلف
ش ــکل زیر تغییرات روند درصد کمک به خیریهها با مقاصد مختلف را در سالهای
 2007تا  2014را نشان میدهد]9[ .

شکل  .3-3روند نسبت کمک به خیریهها با مقاصد مختلف در سالهای گذشته
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3-33333نرخ کمکهای شخصی مردم به مقاصد مختلف در سال 2014
ش ــکل زیر نسبت اهداکنندگان به خیریهها با مقاصد مختلف در سال  2014را نشان
میدهد]9[ .

شکل  .4-3نرخ کمکهای شخصی مردم به مقاصد مختلف در سال 2014

3-33333تفکیک آماری کمکهای شخصی مردم به مقاصد مختلف در سال 2014
بر اساس جنسیت
ج ــدول زیر کمک به خیریهها با مقاصد مختلف به تفکیک جنســـیت اهداکننده را
نشان میدهد]9[ .
جدول  - 4-3تفکیک آماری کمکهای شخصی مردم به مقاصد مختلف در سال  2014بر اساس جنسیت
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3-33333روش مختلف کمک به خیریه در یک و چهار سال گذشته
در شکل بعد روشهای کمک به خیریه توسط مردم نشان داده شده است .همانطور
که مش ــخص اس ــت درصد بیش ــتری از مردم کمک به خیریهها به صورت مالی (پول) را
ترجیح میدهند و به این صورت به خیریهها کمک میکنند]9[ .

شکل  .5-3روش مختلف کمک به خیریه در یک و چهار سال گذشته

3-33333درصد میانگین کمک به خیریه از درآمد
در ش ــکل ز ی ــر درصدی از میزان کمکهای خیریهای بر اســـاس میزانـــی از درآمد افراد
نش ــان داده شده است .بر اس ــاس این مطالعه افراد با وضعیت اجتماعی و اقتصادی باال
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علیرغم اینکه درمجموع ،کمک بیش ــتری به خیریهها انجام میدهند اما درصدی که از
درآمد خود صرف امور خیریه میکنند به نســـبت افراد با وضعیت اجتماعی و اقتصادی
پایین کمتر است]9[ .

شکل  .6-3میزان کمکهای خیریهای بر اساس درصدی از درآمد ساالنه افراد

3-33333آمارهای سال  2015مؤسسات خیریه در بریتانیا
در ش ــکلهای زیر اطالعاتی در خصوص مؤسســـات خیریهای در بریتانیا نشـــان داده
ش ــده اس ــت .این اطالعات ش ــامل درآمد مؤسســـات خیریه ،مخارج مؤسسات خیریه و
مجموع داراییها و بدهیهای مؤسس ــات خیریه در ســـال  2015میشوند .مجموع درآمد
مؤسسات خیریه در سال  69/49 ،2015میلیارد پوند و مجموع مخارج آنها در این سال
 66/16میلیارد پوند بوده است]9[ .

شکل  .7-3درآمد مؤسسات خیریه در سال ( 2015میلیارد پوند)
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شکل  .8-3مخارج مؤسسات خیریه در سال ( 2015میلیارد پوند)

شکل  .9-3مجموع داراییها و بدهیهای مؤسسات خیریه در سال ( 2015میلیارد پوند)

3-3-3333آمار مؤسسات خیریه برای حقوق انسانی
_تنه ا  206خیریه برای مقاصد خیرخواهانه مربوط به حقوق انسانی ثبتنام کردهاند .که
تنها  %0.1از خیریههای ثبتشدهمیباشند.
_تعداد خیریههایی که به مسائل حقوق انسانی میپردازند از حداکثر یک یا دو تا در سال
از س ــال  1960به  28ثبتنام در  2006رســـیده است .افزایش سریع در پنج سال گذشته
موجب توس ــعه کنونی حوزه حقوق انســـانی شـــد ه اســـت که منجر به تشخیص حقوق
انسانی بهتنهایی به عنوان قصدی خیرخواهانه در سال  2002شد.
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_آخرین درآمد کل ثبتشده از خیریههای حقوق انسانی نزدیک به 160میلیون پوند بوده
است .این تنها کمتر از % 0.4از درآمد کل ثبتشده برای کل خیریههامیباشد.
_درحالیکه سـ ـهچهارم ((%76از کل خیریههای تأســـیس شـــده به صـــورت محلی کار
میکنن ــد بی ــش از چهارپنجم ()%82از خیریههـــای مربوط به حقوق انســـانی به هر دو
صورت ملی و بینالمللی فعالیتمیکنند]9[ .
3-3-3333بررسی و مقایسه آمار وقف و خیریه در بریتانیا در سال 2004
بر پایه تحقیقات بنیاد کمکهای خیریه افراد شـــخصی  8/2میلیون میلیون پوند در
سال  2004/5به مؤسسههای خیریه دادند که  2/8میلیون میلیون پوند آن از طریق طرح
کمک هدایا صورت پذیرفت که رکوردی جدید بود.
این گزارش خود حکایت از رش ــد  5درصدی نســـبت به سال  2003دارد ،که میزان آن
 7/1میلیون میلیون پوند بود .عالوه بر این بخششها ،افراد شخصی  1/6میلیون میلیون
پوند میراثشان را وقف کردند که نسبت به سال  5 ،2003درصد افزایش را نشان میدهد.
تخفی ــف مالیات ــی هدای ــا و تخفیف مالیـــات بر ارث که توســـط دولت داده شـــد به 625
میلیون پوند میرس ــد ،بنابراین جمع ارزش هدایا توســـط افراد شـــخصی به  10/4میلیون
میلیون پوند میرسد.
با وجود رش ــد سرتاسری مشهود در بخشش افراد شخصی ،فقط  %15از مردم انگلیس
از خود میراث باقی گذاش ــتند .بخش ــندگان پرارزش (کســـانی که در یک ســـال بیشـــتر از
 1/200پون ــد اعطا کردند) بهاحتمال بیشـــتری از خود میراث باقـــی میگذارند و نیز بخش
مهم ــیاز مجم ــوع بخشـ ـشها را اعطا کردند 5 :درصـــد از بخشـــندگان  40درصد از تمام
بخششها را دادند.
رو یهمرفته ثروتمندان میتوانند بیشتر از این بدهند :بررسی بنیاد  CAFنشان داد که
« 40درصد از مردم توانایی پرداخت بیشـــتر (از آنچه که هماکنون میپردازند) را دارند ،نیز
بس ــیاری از گرو هه ــای اجتماع ــی ردهباالتر بیان داشـــتند که آنها این توانایـــی را دارند که
میزان پرداختیهایشان را دو برابر کنند»]9[ .
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3-3-3333مختصری از وضعیت ثبت مؤسسههای خیریه در بریتانیا
در بریتانیا افراد خود میتوانند مؤسســـهها وقفی ایجـــاد کنند که باید آن را ثبت کنند.
آنها باید هدف خود از تأس ــیس مؤسســـه یا صندوق را بیان دارند و نیز چگونگی اداره آن
(سیس ــتم حاکم بر نوع مؤسس ــه) را به کمیســـیون وقف و امور خیریه ابـــاغ نمایند .بدین
منظور کمیسیون اوقاف خود فرمهایی را ایجاد کرده که در آن فرمها ،خصوصیات الزم را
ذک ــر میکنن ــد .افراد میتوانند در مؤسســـات خود تغییـــر ایجاد کنند ،آن را بـــه غیر انتقال
دهند و یا حتی آن را منحل کنند.
ا گ ــر ی ــک مؤسس ــه خیریه س ــالیانه  5000پوند یـــا کمتر کســـب میکند و مطابـــق با این
شرایط باشد:
شرکت نباشد ،سابقه زمینی که از آن برای اهداف خیریه استفادهشده باشد ،نداشته
باش ــد ،و نیز یک مؤسس ــه خیریه معاف نباشـــد 1،متولی آن میتواند مؤسســـهاش را به فرد
دیگری که اهداف یکسانی دارد انتقال دهد ،یا اینکه اهداف مؤسسه خیریه را تغییر دهد
و با مدل دیگری آن را اداره کند.
ً
تولیت مؤسس ــات خیریه معموال یک امر داوطلبانه است .اگر الزم شود که فرد بعضی
از اوق ــات خ ــود را در اختیار مؤسس ــه قـــرار بدهد در ابتـــدا باید از صالحیـــت او اطمینان
حاصل شود.
اگر متولی یک مؤسسه تصمیم بگیرد که آن را تعطیل کند باید نام آن مؤسسه را از دفتر
ثب ــت کمیس ــیون اوق ــاف و ام ــور خیر یـــه نیز حـــذف کنـــد .مؤسســـههایی که بـــا یکدیگر
ترکیبش ــدهاند .باید مؤسس ــه ادغامشده را ثبت کنند تا مطمئن شوند که ارث و یا هدایا
و خیرات میتواند به آن مؤسسه اختصاص داده شود.
3-3-3333رتبه بندی بریتانیا در زمینه امور خیریه در دنیا
ش ــاخص بخش ــندگی در دنیا ( )World Giving Indexیک گزارش سالیانه است که
توس ــط بنیاد امور خیریه ( )CAFبا اس ــتفاده از دادههای جمعآور یشـــده توســـط شرکت
یش ــود و به رتبهبندی بیش از  140کشـــور دنیـــا از نظر میزان
تحقیقات ــی گالوپ ،منتش ــر م 
 .1مؤسسهای که از مقررات کمیسیون وقف تبعیت نمیکند.
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بخشندگی مردم میپردازد .اطالعات تحقیقات این گزارش بر اساس  3معیار موردبررسی
قرارگرفتهان ــد .ای ــن  3معی ــار کم ــک ب ــه خارجیان ،کمـــک مالی بـــه خیریههـــا و کارهای
داوطلبانه میباش ــد .در ش ــکل زیر جایگاه کشـــور بریتانیا در کنار دیگر کشورهای باالتر و
پایینتر از آن در جدول مشاهده میشود.

شکل  .10-3رتبهبندی شاخص بخشندگی کشور بریتانیا

همانطور که مشاهده میشود کش ــور بریتانیا در کمک به خارجیان رتبه امتیاز ،%63
که ــای مال ــی امتی ــاز  %75و در کمـــک بـــه خیریههـــا  %32را کســـب نمودهانـــد.
در کم 
درمجموع کش ــور بریتانیا در این رتبهبندی در رتبه ششـــم دنیا قرار دارد .در شـــکل زیر نیز
جایگاه کشورهای مختلف جهان در کنار بریتانیا نمایش داده شده است.
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شکل  .11-3رتبهبندی شاخص بخشندگی کشور بریتانیا در کنار دیگر کشورها

3-3-3333میزان بخشندگی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی
اگر بخواهیم میزان بخش ــش کش ــورها را به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی
آنها به دست بیاوریم ،رتبهبندی کشورها دچار تغییراتی میشود .در شکلهای زیر این
ش ــاخص برای کش ــور بریتانیا در کنار دیگر کشو رها نشان داده شده است .کشور بریتانیا
در رتبه دوم این رتبهبندی قرار دارد.
نط ــور ک ــه در جدول بعد نیز مشـــاهده میشـــود بریتانیا میزان یکدهـــم درصد از
هما 
تولی ــد ناخالص داخلی خود را صرف امور خیریه مینماید و از این منظر رتبه هشـــتم را به
خود اختصاص میدهد.
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جدول  .5-3میزان بخشندگی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی

 2،822میلیون دالر
( 8،750میلیارد تومان)

 0.1درصد
شکل  .12-3رتبهبندی کشورها بر اساس میزان
بخشندگی بهصورت درصدی از درآمد ناخالص ملی
در سال 2015

شکل  .13-3رتبهبندی کشورها بر اساس میزان
بخشندگی در سال 2015
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3-3-3333حجم کمکهای بشردوستانه در سال 2010
در ش ــکل زیر حجم کمکهای بشردوســـتانه در سال  2010برحســـب میلیون دالر برای
کشورهای نخست در این زمینه نمایش داده شده است .همانطور که مشخص میباشد
کش ــور ایاالتمتحده امریکا با اختالف در این جدول در مقام نخســـت قرار دارد و کشـــور
بریتانیا در مقام دوم میباش ــد .میزان کمکهای کشـــور بریتانیا  943میلیون دالر در سال
 2010بوده است.

شکل  .14-3حجم کمکهای بشردوستانه در سال (2010میلیون دالر)

3-3-3333بررسی بنیادها و مؤسسات خیریه
در جدول بعد کش ــور بریتانیا در سه شـــاخص ،ضریب پویایی بنیادها ،میزان دارایی
بنیادها و تعداد بنیادهای خیریهای با دیگر کشـــورها مقایســـه شـــده اســـت .همانطور که
مشخص است از نظر تعداد بنیادهای خیریهای کشور بریتانیا در رتبه هشتم قرار دارد.
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جدول  .6-3رتبهبندی بنیادها و مؤسسات خیریه در کشورهای جهان

3-3-3333شاخص سهولت کمکهای بشردوستانه
مرکز پیش ــرفت جهانی در انستیتوهادســـون برای اولین بار به معرفی و بررسی شاخص
س ــهولت کمکهای بشردوس ــتانه  64کشـــور دنیا ( %81جمعیت جهان) در تمام قارهها
پرداخته اس ــت و میزان توانایی آنها در ایجاد محیطی برای فعالیتهای بشردوســـتانه را
موردمطالعه قرار داده است.
بر اس ــاس سه شاخص میزان سهولت فعالیت بشردوســـتانه کشورها رتبهبندی شده
است:
 .1سهولت ثبتنام و فعالیت سازمانهای جامعه مدنی
 .2سیاستهای مالیاتی برای کسری ،معافیت و امتیازهای مالیاتی
 .3سهولت ارسال و دریافت پول نقد و کاال از مرزها
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شکل  .15-3شاخص سهولت کمکهای بشردوستانه

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور بریتانیا

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع ازآنجهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فص ــل پ ــس از معرفی انواع کنشـــگران فعـــال در حـــوزه وقف وامـــور خیریه ،به
شناس ــایی و تحلیل بازیگران مختلف با توجه به نقشـــی که در وقف و امور خیریه کشـــور
بریتانیا ایفا میکنند ،پرداخته شده است .سپس نگاشت نهادی تمامی این بازیگران به
ن ترسیمش ــده اســـت و پسازآن ،هر یک از این بازیگران و مجموعه
همراه نوع ارتباطات آ 
فعالیتها ،اهداف ،مأموریت ،چشمانداز ،ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند]10[:
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4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریفشده است که بهواسطه آن دولت بهمنظور
ارائ ــه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عمل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی]10[ .
در بریتانی ــا پارلمان ،دادگاه عالی بریتانیا ،دفتر جامعه مدنی به عنوان سیاســـت گذاران و
بخش حاکمیت بریتانیا میباشند.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون به
عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
1.- command and control
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دارند ،تنظیم شود.
_خ ــود -تنظیم ــی :1این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 2رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در این مـــورد ،اغلـــب انجمنهای تجاری یا کســـبوکار
تش ــکیل شده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به عنوان یک قانون،
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسبوکار دیده میشود که اقدام انحصاری به
منظ ــور جلوگی ــری از مداخل ــه دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
باالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیمشـــده میباشـــد .بهعالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند به صورت یـــک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانیکه با اهـــداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منتج ش ــده از عالق ههـــای بیرونی کســـانیکه فکر میکنند اســـتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تشویق :3یک تشویق ،سیاست ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهایست
ک ــه به دنب ــال تعدیل رفتار افراد یا ش ــرکتها به واســـطه تغییـــر در هزینهها یا ســـودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یک سو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای «بد» و پاداش برای رفتارهای «خوب» عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشونده فعالیتهای غیر مطلوب خود
را از طر ی ــق تحمیل /وض ــع مالیات و کمکهـــای مالی محدود یا متوقـــف کند .برای
بهکارگیری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
1.- self-regulation
2.-do-it-yourself
3.- incentive-based regulation
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جریم هه ــا میباش ــد .یک ــی از ان ــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــویق ،تنظیـــم مبتنـــی بر
عملکرد )PBR(1است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت
و بهبود در کیفیت خدمات میباشد .بهعالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد
خارجی متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس اســـت .مزایای
 PBRاین اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شـــرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و
عملی ــات و بهب ــود در پایایی سیس ــتم کمک میکنـــد .طرح تنبیه و تشـــویق به صورت
مکانیکی عمل میکند .بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان
تس ــخیر در فرآیند تنظی ــم را کاهش میدهد .بـــه عالوه این رویکـــرد ،انعطافپذیری در
تصمیمگیری ش ــرکت ،که آی ــا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد ،را فراهم میکند.
اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر
منعط ــف که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت ،اشـــاره کـــرد .از مفروضات
ً
اصلی این رویکرد ،عقالنیت اقتصادی اســـت که لزوما در همه موارد یافت نمیشـــود.
همچنین ،گاهی اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال،
رفت ــار «بد»  ،مانند آلودگ ــی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم
نشده باشند [.]10
تنظیمکنن ــدگان بریتانیا عبارتند از کمیســـیون شـــرطبندی ،اکشـــن فـــراد ،خانه ثبت
شرکتها ،عایدی علیاحضرت و حقوق گمرکی ،هیئت استانداردهای افزایش سرمایه،
انجمن نظارتی افزایش س ــرمایه عمومی ،مؤسسه افزایش سرمایه ،نگهبان خیریهها ،مرجع
اس ــتانداردهای تبلیغات ــی ،کمیس ــیون بازاریابـــی ،آف کام ،دپارتمان آمـــوزش ،دپارتمان
فرهنگ ،رس ــانه و آموزش ،دپارتمان کسبوکار ،نوآوری و مهارتها ،محیطزیست ،غذا
و مسائل روستایی ،آژانس مسکن انجمنها. HEFCE ،
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میش ــوند و هدف آن توس ــعه و بهبود بازار خدمات میباشد .تســـهیلگر ،تأمینکنندگان
1.- Performance-based regulation
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خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمای ــت میکن ــد .کارکر ده ــای دیگـــر تســـهیلگر شـــامل ارزیابی خارجـــی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از مجموعه خیریهها و یا
انج ــام خدم ــات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریـــه نیز میتوانـــد به عنـــوان کارکردهای
تسهیلکنندگان در نظر گرفت]10[ .
تس ــهیلگران بریتانیا عبارتند از اداره کمیسیون اطالعات ،سایت انتخاب مؤسسات
خیریه ،س ــایت پای ــگاه داده مؤسس ــات خیریه ،ســـازمان عضویتی خیریـــه ملی ،انجمن
مدیران ارشد سازمانهای داوطلبی ،انجمن ملی سازمانهای داوطلبانه.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند [.]10
ارائهدهن ــدگان خدمات عبارتند از انجمن ملی جلوگیری از خشـــونت علیه کودکان،
بنیاد شل ،پژوهشگاه سرطان انگلیس ،بنیاد ثبت لوید ،انجمن صلیب سرخ بریتانیا.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیشین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
حوزۀ وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا فعالیت مینمایند؛ در این بخش ابتدا نگاشت
نهادی مربوط به آن در ش ــکل  1-4آورده شـــده اســـت و سپس سیاســـت گذاران ،تنظیم
کننندگان ،تس ــهیل کنندگان و مؤسســـات خیریه در این حوزه شناساییشـــدهاند و مورد
تحلیل قرارگرفتهاند.
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شکل .1-4نگاشت نهادی وقف و امور خیریه

4-44444دادگاه عالی
دادگاه عال ــی بریتانی ــا ،ی ــک دادگاه عالی در همه امـــور در قانون انگلیـــس ،ولز ،ایرلند
ش ــمالی و اسکاتلند می باشد .این نهاد آخرین پناهگاه و دادگاه استیناف در بریتانیا می
باش ــد .این دادگاه همچنان صالحیت رســـیدگی به حل مشـــکالت مربـــوط به نزاع های
مر ب ــوط ب ــه واگذاری ها در بریتانیا را ب ــر عهده دارد و همچنین همین قـــدرت قانونی را در
ارتباط با س ــه دولت اسکاتلند ،ولز و ایرلند شمالی را نیز برعهده دارد .به طور کلی دادگاه
عالی بریتانیا نقش بس ــیار مهمی را در پیشرفت قوانین کشور بریتانیا و من الجمله قوانین
ام ــور خیر ی ــه ایفا میکند .این دادگاه عالی طبق بخش  3قانون اساســـی اصالح شـــده در

ایناتیرب روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 95 /

سال  2005ایجاد گردید و فعالیت خود را از سال  2009آغاز کرد.
نق ــش اصلی دادگاه عالی ،ش ــنیدن درخواســـت هـــای تجدید نظرهـــای دادگاه های
تمامی بریتانیا (انگلستان ،ولز و ایرلند شمالی) است.
دادگاه عال ــی بیش ــتر بر روی مواردی تمرکز می کند کـــه قوانین عمومی مهم را زیر پا می
گ ــذارد .ام ــا در هر صورت این دادگاه به اموری از جمله ،نزاع های خانوادگی ،مشـــکالت
تج ــاری ،جرائم اجتماعی و  ...نیز رس ــیدگی می نماید .البتـــه دادگاه عالی جرائم جنایی
مر ب ــوط به اس ــکاتلند را بررس ــی نمی نماید و ایـــن موضوع مربوط به دادگاه عالی دادرســـی
اس ــکاتلند که باالترین دادگاه در این کشـــور می باشـــد ،میشـــود .دادگاه عالی همچنین
مس ــائل مربوط ب ــه نقل و انتقاالت و واگذاری ها را مورد بررســـی قرار مـــی دهد .به صورت
کلی دادگاه عالی بریتانیا فعالیتهای زیر را انجام میدهد:
_باالترین دادگاه اس ــتیناف برای امور مدنی و جرائم در انگلســـتان ،ولز و ایرلند شـــمالی
میباشد.
_به درخواستهای قانونی عمومی جامعه رسیدگی میکند.
_بر روی موارد قانونی عمومی مهم و مشروط تمرکز میکند.
_ب ــه عنوان باالترین دادگاه عالی بریتانیا به حفاظت و توســـعه قوانین کشـــوری و جهانی
میپردازد.
4-44444پارلمان
پارلم ــان بریتانیا یا پارلمان پادش ــاهی متحـــد بریتانیـــا و ایرلند شـــمالی 1باالترین نهاد
قانونگ ــذاری در بریتانی ــای کبیر و متعلقات اســـت .ایـــن پارلمان به تنهایـــی حق قانونی
حکومت به سایر نواحی را دارد.
پارلمان از س ــه عنصر تشکیل شده اســـت :مجلس عوام ،مجلس اعیان و پادشاهی.
داد و س ــتد های اصلی پارلمان در دو مجلس اتفاق می افتد .به طور معمول ،تصمیمی
که در یک مجلس گرفته می شود ،باید توسط مجلس دیگر به تصویب برسد.
مجل ــس عوام ش ــامل نمایندگان ــی اســـت کـــه اعضـــای آن هـــر  ۵ســـال یکبـــار
1. Parliament of the United Kingdom
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بهطور مردمس ــاالرانه از س ــوی مردم انتخـــاب میشـــوند .مجلس اعیان شـــامل روحانیون
بلندپایه است؛ بطور کلی اعضای مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمیشوند .این دو
مجلس در تاالرهای متفاوت در کاخ وستمینستر واقع در وستمینستر در لندن تشکیل
جلسه میدهند .برای این تاالرها نام «خانهی مجلس» نیز استفاده میشود.
پارلمان آنچه را دولت در حال انجام دادن اســـت ،بررسی میکند ،قوانین جدید وضع
میکن ــد و همچنی ــن ب ــرای تعیین مالیـــات و مذاکـــره در مـــورد مســـائل روز دارای قدرت
میباش ــد .مجل ــس عوام و مجلس اعیان هـــر دو در پارلمان نقش مهمـــی را ایفا میکنند.
وظایف اصلی پارلمان بریتانیا عبارت است از:
_بررسی و به چالش کشیدن فعالیتهای دولت (بررسی کردن)
_ایجاد و تغییر قوانین (قانون گذاری)
_بحث و مذاکره در مورد مسائل مهم روز (مذاکره کردن)
_بررسی و تصویب هزینهها و مالیات دولت (بودجه و مالیاتها)
 .1بررسی و به چالش کشیدن فعالیت های دولت

یک ــی از نقش ه ــای اصلی پارلمان ،بررســـی کردن و به چالش کشـــیدن فعالیتهای
دولت اس ــت .مجلس عوام و مجلس اعیان برای انجام این نقش ،از متدها و روشهای
یکسانی استفاده مینمایند ،اما رویههای آنها متفاوت است .روش اصلی آنها پرسش
از وزرای دول ــت ،مذاکره کردن و بررس ــی کردن فعالیتهای دولت میباشـــد .دولت هم
میتواند به صورت عمومی پاسخ دهد و از لحاظ سیاسی توجیه نماید.
 .2ایجاد و تغییر قوانین

یک ــی از نقش های اصلی پارلم ــان ،مباحثه کردن و تصویب قوانیـــن (قانون گذاری)
اس ــت .دولت طرحها و برنامههای بســـیاری را برای ایجاد قوانین جدید معرفی مینماید،
از جمله آنهایی که در گفتار ملکه بیان شده است یا آن هایی که در هر جلسه از پارلمان
مطرح شده است و یا قوانین موجود که نیاز به تغییر دارند .اما این قوانین جدید از مجلس
عوام و اعیان سرچش ــمه میگیرند و آغاز میشوند .مســـائل اضطراری که باعث میشوند
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قوانین جدیدی ایجاد ش ــوند عبارتند از :تهدید تروریســـم ،فشـــار دولت برای بروز رســـانی
قوانین قدیمی و قوانینی که در مورد دادگاه میباشد.
 .3بحث و مذاکره در مورد مسائل مهم روز

هر دو مجلس عوام و اعیان ،مذاکراتی را در زمینه سیاســـتهای دولت ،پیشنهاد قوانین
جدید و مس ــائلی ک ــه در جامعه مطرح میباشـــد را بیان میدارند .ایـــن مذاکرات طراحی
ش ــده اس ــت تا به مجلس عوام و اعیان کمک نماید که به یـــک تصمیمگیری آ گاهانه در
مورد یک موضوع دس ــت یابن ــد و اغلب بـــرای نتیجهگیری درباره مذاکـــرات ،رأی گیری
صورت میگیرد که میتواند ش ــامل رد کردن یا پیشـــنهاد یک قانون جدید باشد و یا اینکه
نظراتشان را به عنوان یک موضوع جدید ثبت نمایند .تمام مذاکرات ضبط می گردد و در
یک نش ــریه به نام "جلس ــات رس ــمی پارلمان" که به طور آنالین در دسترس می باشد ،به
ثبت می رسد.
 .4بررسی و تصویب هزینه های دولت

پارلم ــان به طور دقی ــق طرحهای مالیاتی و هزینههای دولت را بررســـی میکند تا مطمئن
شود که بودجه دولتی به طور کارآمد به مصرف رسیده است .دولت نمیتواند مالیاتهای
جدید را افزایش دهد یا بودجه دولتی را بدون موافقت پارلمان به مصرف برساند.
4-44444دفتر جامعه مدنی
تا قبل از سال  2010عنوان این اداره ،اداره بخش سوم بود که پسازآن به دفتر جامعه مدنی
تغییر یافت و یکی از وزارتخانههای کابینه دولت است .بخش سوم در بریتانیا بخشی در
کنار بخش دولتی و خصوصی است که مسئولیت آن بر عهده دفتر جامعه مدنی است و
مس ــئولیت خیریهها ،سازمانهای اجتماعی و سازمانهای داوطلبانه را در کابینه دولت
به عهده دارد.
کابینه دولت به صورت کلی به وســـیله این دفتر مسئولیت سیاستگذاری و ارتقای
د و مردم را تشـــویقمیکند که به
توس ــعه بخش اجتماعی و داوطلبانه در بریتانیامیباشـــ 
صورت فعاالنه درگیر این فعالیتهای اجتماعی بهخصوص در مناطق محروم شوند.
1

1. Office for Civil Society

 / 98آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا

ای ــن دفتر چشـ ـمانداز خود را در خصوص بخش ســـوم این قرار داده اســـت که متعهد
اس ــت اقداماتی صورت دهد تا خیریهها ،بنگاههای اجتماعی و ســـازمانهای داوطلبانه
راحتتر اداره و اجرا شوند و در موانع و بروکراسیها غرق نشوند.
مأمور ی ــت اصل ــی این دفتر حمایت و برانگیختن مردم در سراســـر کشـــور برای تحویل
سرویس عمومی بهتر و ساخت جامعه بزرگتر است.
4-4444444سیاستها
سیاستهای دولت در خصوص بخش سوم بر سه بخش زیر تمرکز دارد:
_تسهیل اداره و اجرای خیریهها  ،بنگاههای اجتماعی و سازمانهای داوطلبانه
_فراهم کردن منابع بیشتر برای این بخش :تقویت استقالل و انعطافپذیری در بخش
ن بخش با دولت
_تسهیل کار سازمانهای ای 
دولت ب ــه تعهد اقتص ــادی و اجتماعی خیریههـــای بریتانیا ،بنگاههـــای اجتماعی و
س ــازمانهای داوطلبان ــه و همچنی ــن کار فوقالعاده افراد جامعه بـــرای بهبود زندگیهای
بهخصوص افراد محروم ارزش میگذارد.
4-4444444استراتژی برای گروههای داوطلبانه و اجتماعی ،خیریهها و مؤسسات جمعی
• ساختن یک جامعه مدنی قویتر

حوزه داوطلبانه و اجتماعی ،همراه با شهروندان و جمعیتها ،در مرکز بلندپرواز یهای
دولت برای ساختن یک «جامعه بزرگ» قرار دارد.
س ــازمانهای داوطلبانه و اجتماعی نقش ویژهای در به حرکت درآوردن و پشتیبانی از
یش ــده در برنامـــه دولت ائتالف برای نظـــارت و بازبینی
م ــردم دارد .اصالحات پیشبین 
هزینهها ،فرصتی اس ــت برای بهکارگیری قدرت این حوزه جهت پیدا کردن راهحلهایی
برای رفع مشکالت اجتماعی ،که شامل سه عنصر اصلی میگردد:
_توانمندس ــازی جوامع :اعطای اختیارات به شوراهای محلی برای تصمیمگیری درباره
مناطق و آینده خودشان
_آزادسازی خدمات عمومی ،تا خیریهها و مؤسسات اجتماعی بتوانند در ارائه خدمات
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باکیفیت رقابت کنند.
_ترو ی ــج فعالیتهای اجتماعی ،تشـــویق مردم از قشـــرهای مختلف بـــرای ایفای نقش
فعال در جامعه و ارتقای بخش داوطلبانه و بشردوستانه
ای ــن اصالحات فرصتهای جدید زیادی به این حوزه برای تشـــکیل و ارائه خدمات
یس ــازد ،جایی که تدارکات پرهزینه دولتی با شکست
مبتکرانه و پایین-به-باال فراهم م 
مواجه شده است .البته دولت آ گاه است که این اقدامها ممکن است درآمد سازمانهای
اجتماعی مدنی بسیاری را کاهش دهد ،بخصوص که برخی از آنها وابستگی زیادی به
حمایتهای مالی دولت دارند .ازاینرو وزیر کابینه و وزیر جامعه مدنی نامهای سرگشاده
به این س ــازمانها ارسال کرده است تا دیدگاه آنها را در مورد نحوه کاهش کسری بودجه
و ارائه خدمات ابداعانهتر و بهینهتر جمعآوری کند.
اصالحات ــی ک ــه دول ــت در قال ــب دســـتور کار «جامعه بـــزرگ» در حـــال انجـــام دارد،
فرصتهای گستردهای را برای گروههای داوطلبانه و اجتماعی فراهم میکند ،که در سه
حوزه فوق قابلبحث است و در حوزه توانمندسازی جوامع شامل موارد زیر است:
الف)فرصتها و اختیارات جدید :اجتماعها و سازمانهای محلی از این جابجایی
قدرت وس ــیع میتوانند بهره ببرند .عالوه بر این ،مجموعه جدیدی از حقوق در
اختی ــار اجتما عه ــا ق ــرار میگیرد ،همچـــون حق خرید یـــا مناقصه بـــرای اموال
اجتماع ــی .ای ــن حقوق ب ــه اجتماعهـــای محلی این امـــکان را میدهـــد که در
صورت عدم رضایت از خدمات یا تسهیالت ارائهشده توسط مقامات محلی،
بتوانند از ارائهدهندگان جایگزین استفاده کنند.
ب) آزادس ــازی بودجههای محلی :دولت متعهد شـــده اســـت که بیش از  ۱میلیارد
پون ــد از بودج هه ــای اعطایی به خیریههـــای محلی را انحصـــار زدایی کند .این
فرصت ــی را ب ــرای گروهه ــای داوطلبانـــه و اجتماعـــی فراهم میســـازد کـــه درباره
واگذاری مجد÷د منابع متناسب با اولویتهای محلی به بحث بپردازند.
پ) ش ــفافیت و ارائ ــه اطالعات :بـــرای مثال ،الـــزام مقامات محلی به انتشـــار تمام
مخارج بیش از  ۵۰۰پوند ،حجم عظیمی از اطالعات درباره نحوه گردش پول و
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دسترسی به اطالعات مهم رقابتی را فراهم میسازد.
در حوزه آزادسازی خدمات عمومی شامل موارد زیر میگردد:
الف)اصالح ــات خدم ــات عمومـــی .دولت متعهد شـــده اســـت کـــه در حوزههای
سیاسـ ـتگذاری مختلف ،اصالحاتی انجام دهد که فرصتهای قابلتوجهی
ب ــرای س ــازمانهای داوطلبانه و حـــوزه اجتماعی با ایفای نقشهـــای بزرگتر در
انواع خدمات زیر فراهم کند:
_سالمت و مراقبت جمعی
_سیستم قضائی جرائم
_رفاه کاری
ب) ترو ی ــج تعاونیهای کارمن ــدی .اصالحات در ایـــن زمینه بـــه میلیونها کارمند
حوزه عمومی این اختیار را میدهد که رئیس خودشـــان شـــوند و به آنها کمک
میکن ــد خدمات بهتری را در تعامل با اجتماعهایی که در آن کار میکنند ارائه
دهند.
در حوزه ترویج فعالیتهای اجتماعی شامل موارد زیر میگردد:
الف)اقدامات ش ــهروندی :دولت در حال بررســـی راههای جدید برای تشویق کارهای
داوطلبانه و انس ــان دوس ــتانه اســـت .به صورت کلی بحـــث در خصوص جامعه
ب ــزرگ افراد و س ــازمانها را برای فکر درخصوص مشـــارکت بـــرای انجام تغییرات
تشویق میکند.
ب) اقدام ــات اجتماعی :در این بخش به دنبال ارتقا اقدامـــات اجتماعی به عنوان
بخش ــی از برنام هه ــای اصالحات گســـتردهتر از طریق جلســـات ضرب و شـــتم
محلی با پلیس ،اصالح مدارس و بودجهبندی دلگرمکننده محله میباشد.
• حمایت از حوزه داوطلبانه و اجتماعی برای دستیابی به فرصتها

اداره جامع ــه مدنی برای این بنانهاده شـــده اســـت که شـــبکه گســـترده و مهم جامعه
مدنی را حمایت و تقویت کند و استراتژی درازمدت آن حول این سه هدف ساخته شده
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است:
 .۱آسانتر نمودن اداره یک سازمان داوطلبانه یا حوزه اجتماعی
 .۲وارد نمودن منابع بیشتر به داخل حوزه برای پیریزی قابلیت ارتجاعی و استقالل آن.
 .۳آسانتر نمودن دادوستد با دولت]11[.
4-44444کمیسیون امور خیریه
همانطور که در فصل قبل اشاره شد کمیسیون امور خیریه ،که خیریههای انگلستان
و ولز را کنترلمیکند یک ساختمان مستقل فاقد وزیر است که توسط پارلمان بودجه آن
یش ــود .در صورت ضرورت کمیسیون حمایت کابینه وزرا را خواهد داشت ولی
تأمینم 
همچنان باید به طور مس ــتقیم به پارلمان برای نحوه عملکرد و همچنین مصرف بودجه
پاسخگو باشد.
4-4444444چشمانداز
ن است که کمیسیون
آنچه که از بازبینی اس ــتراتژیک بهروشـــنی استنتاجمیشـــو د ای 
ن کار را در راســـتای
ام ــور خیر ی ــه ب ــرای خدمت ب ــه عم ــوم مـــردم وجـــود دارد .بنابراین ایـــ 
چشماندازش انجاممیدهد:
«خیریههایی که ّ
خیرین میتوانند با اطمینان و اعتماد حمایت کنند».
4-4444444مأموریت
ن
نقش اصلی کمیس ــیون امور خیریه حفاظت از عالقه عموم به خیریه است :اطمینا 
از اینکه خیریهها به مقاصدی که به واســـطه آن به آنها هویت خیریه داده شـــده اســـت
ن مقاصد را برای خاطر نفع عمومی و نه نفع شـــخصی یا دولتی یا عالیق
تأ کید دارند و ای 
سیاسی دنبالمیکنند]12[.
ن اس ــت که یـــک دفتر ثبـــت و نظارتگر مؤثر و مســـتقل برای
مأمور ی ــت کمیس ــیون ای 
خیریههای انگلستان و ولز باشد که اطمینان یابد:
_خیریهه امیدانند چه وظایفی باید انجام دهند
_عموم مردممیدانند خیریه چهمیکنند
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_خیریهها برای پاسخگویی نگهداری میشوند
4-4444444راهکار نظارتی
اه ــداف ،عملکردها ،قدرتها ،و وظایف کمیســـیون خیریـــه در مصوبه خیریههای
 ۲۰۱۱مش ــخص گردی ــده اس ــت .راه ــکار نظارتـــی کمیســـیون بـــرای تأمیـــن انتظـــارات
صش ــده تحت مصوبه به بهترین نحو ،و مطابق با منابع در دســـترس طراحیشـــده
مشخ 
است.
کمیس ــیون معتقد اس ــت کهمیتواند اهـــداف قانونی خود را به بهترین شـــکل برآورده
کن ــد ،ب ــه کمک منابعی ک ــه در اختیار دارد ،بـــا تمرکز بر ترویج رعایت قانـــون ،با کمک به
معتمدی ــن خیریهها در ارتباط با تعهدات قانونیشـــان ،با افزایش ســـختگیریهایی که
خیریهها را نسبت به آنها مسئولمیداند و با اطمینان از تأیید مفهوم خیریه تحت قانون
ن
ی و اطمینا 
خیر ی ــه .همچنین این بهترین راه برای کمیســـیون اســـت که اعتمـــاد عموم 
نس ــبت ب ــه خیریهه ــا را ترویج داده ،و به این وســـیله کمـــک به خیریهها در تمام اشـــکال
گسترش دهد.
کمیس ــیون سوءاس ــتفاده از هرگون ــه خیریـــه یا بودجه آنهـــا برای اهـــداف غیرقانونی یا
نادرست را تحمل نمیکند .به طور مشخص نسبت به کالهبرداری ،اقدامهای تروریستی،
و بدرفت ــاری ب ــا بهرهمندان آس ــیبپذیر هوشـــیار خواهد بـــود و هر جا الزم باشـــد اقدامات
قاطعی خواهد کرد .کمیس ــیون در استفاده از قدرتهای قانونیاش در بیشتر پروندههای
جدی جسور خواهد بود.
خیریهه ــا ب ــه اهداکنندگان ،بهرهمنـــدان و عموم مردم از طریق نگهـــداری از یک دفتر
ثبت دقیق و انتش ــار اطالعات قابلدسترســـی درباره تمام خیریههای ثبتشده و تحت
نظارتمان بر روی  GOV.UKپاس ــخگو هســـتند .کمیسیون هر خیریهای که درباره مسائل
مالی یا قانونی آن نگرانیهایی وجود داشته باشد را برجستهمیکند تا عموم و اهداکنندگان
بتوانند تصمیمهای آ گاهانهای درباره حمایت از خیریههای معین بگیرند.
کمیسیون ناظر فعالی خواهد بود و از دادههایش برای تشخیص و پیگیری سوءاستفاده
احتمالی از خیریه حداکثر استفاده را خواهد نمود .هرکجا که خطر قابلتوجهی نسبت به
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اعتماد و اطمینان عموم وجود داش ــته باشـــد ،وارد عمل خواهد شـــد .یک مرجع بهینه،
هدفمند ،و متناس ــب خواهد بود که ارائه نتایج عادالنه و منطقی را دنبالمیکند .ضمن
اینک ــه نی ــاز به عم ــل در چهارچ ــوب قانـــون را تصدیقمیکنـــد ،در جایی که ریســـکها
ً
قابلتوجی ــه باش ــد ،هم ــکاران خود را در اتخـــاذ تصمیمهای دشـــوار و گاهـــا چالشانگیز
حمایتمیکند.
کمیسیون هر زمان که دلیلی برایتردید در صحت اطالعات ارائه شده به خود داشته
باش ــد ،یا هر جا که معتمدین برای پاسخگویی به نگرانیهای آن کند یا بیتمایل باشند
پاسخ محکمی خواهد داد .هر جا که اشتباهات حقیقی توسط معتمدین عواقب جدی
ن معتمدها برای رفع مســـائل همـــکاری خواهد کرد تـــا خیریه مورد
نداش ــته باش ــند ،ب ا ای 
سؤال را به یک جایگاه امن بازگرداند.
از اس ــتقالل خیریهها حمایت و مراقبتمینماید .بر اســـاس قانون ،معتمدها بایستی
خیریههای خود را مدیریت نمایند ،و تا زمانی که در محدوده قانون و طبق بندهای قانون
حاکم بر آنها عمل کنند ،معتمدها اختیار وســـیعی دارند که طبق صالحدید خود عمل
ً
کنند ،مش ــروط ب ر اینکه صرفا در راستای بهترین مصلحت خیریه عمل کنند و از وظیفه
خود برای احتیاط در عمل پیروی کنند ،کمیسیون بر اساس قانون نمیتواند دخالتی نماید.
کمیسیون به صورت نزدیک با سایر ادارات دولتی و گروههای تحت پوشش همکاری
خواهد نمود ،اهداف و اس ــتراتژیهای مشـــترک تعیین خواهد نمود ،درحالیکه استقالل
خود را نیز حفظمینماید]12[ .
4-4444444ارزشها
ارزشهای کمیس ــیون بنیانی اس ــت و بر تمام کارهایی کهمیکند و بر رفتار خارجی و
داخلی آن حاکم است .این ارزشها شامل موارد زیر است:
• تخصص

کمیس ــیون دیدگاه منحصربهفردی از حوزه به عنوان نظارتگر دارد و تنها گروهی اســـت
ن تخصص ،حاصل ســـالها زمان،
تش ــده در تعامل اســـت .ای 
ک ــه ب ــا تمام خیریههای ثب 
هستهای برای نظارت مؤثری است که عموم و خیریهها بهدرستی از کمیسیون انتظار دارند.
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• بیطرفی

کمیس ــیون بایس ــتی همیشه به ش ــکل مســـتقل و یکپارچه و به دور از هرگونه تعصب،
واقعی عمل کند.
• آشکاری

کمیس ــیون به عمل به صورت آش ــکار و شفاف و ترویج و اشـــتراک گذاردن شیوههای
مثب ــت ،تعه ــد دارد .کمیس ــیون راهه ــای همـــکاری جدید را برای دســـتیابی بـــه اهداف
مشترک به کار میگیرد.
• بینایی و سرعت

ن یابد که تمام کسانی که با آن در ارتباط هستند ،نسبت به
کمیسیون بایستی اطمینا 
کارهای ــی ک ــه بایس ــتی انج ــام دهن ــد و زمان انجـــام آنها ،روشـــن هســـتند .کمیســـیون
تصمیمهای خود را به سریعترین شکل ممکن اتخاذمیکند و دالیل خود را به طور کامل
شرحمیدهد.
• پاسخگو بودن

کمیس ــیون ب ــرای تم ــام تصمیمهایی که خواهد گرفت ،درمورد روشـــی کـــه به نظارت
ً
میپردازد و چگونگی استفاده از بودجههای عمومی ،کامال پاسخگو است .این واقعیت،
انتظارات باالتر کمیسیون را از پاسخگو بودن خیریهها بازتابمینماید]12[ .
4-4444444اهداف
پنج هدف کمیسیون شامل موارد زیر است:
ن به خیریهها
_افزایش اعتماد عمومی و اطمینا 
_ترویج آ گاهی و درک نیازمندی بهره عمومی
_ترو ی ــج رعایت قانون ب ــا معتمدین خیریهها درباره تعهدات قانونیشـــان در بهکارگیری،
کنترل و ادارهی مدیریت خیریههایشان
_ترویج بهکارگیری مؤثر منابع خیریهای
_تسهیل پاسخگویی خیریهها به اهداکنندگان ،بهرهمندان ،و عموم مردم[]12
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4-4444444عملکردهای کلی کمیسیون
( )۱کمیسیون عملکردهای عمومی زیر را دارد:
_تعیین اینکه کدام مؤسسات خیریه هستند و کدامیک نه
_تشویق و تسهیل مدیریت بهتر خیریهها
_تش ــخیص و پیگیری س ــوءرفتار یا ســـوء مدیریت در اداره خیریهها و اتخاذ اقدامات
اصالحی یا مراقبتی در ارتباط با سوءرفتار یا سوء مدیریت در اداره خیریهها
ی بایستی صادر شود ،و معتبر بماند،
_تعیین اینک ه آیا رسیدهای دریافت وجوه عموم 
در ارتباط با جمعآوری وجوه خیریه عمومی
_دریافت ،ارزیابی ،و انتش ــار اطالعـــات در ارتباط با کارایی هر یـــک از عملکردهای
کمیسیون یا دستیابی به هر یک از اهداف آن
_ارائه اطالعات و مشاوره ،یا تهیه طرحهای پیشنهادی ،به هر یک از وزیران دربار ،در
ارتباط با هر یک از عملکردهای کمیسیون یا دستیابی به هر یک از اهداف آن
()۲کمیسیونمیتواند در ارتباط با دومین عملکرد کلی خود ،مشاوره یا راهنمایی در
رابطه با مدیریت خیریهها را بهگونهای که صالح بداند ،ارائه دهد.
( )۳هر مش ــاوره یا راهنمایی ارائه شـــده به این صورتمیتوانـــد در ارتباط با موارد زیر
باشد:
الف) خیریه به صورت کلی
ب) هر دستهای از خیریه
ج) یک خیریه معین
و میتواند در هر قالب ،و به هر گونهای ارائه شود ،که کمیسیون صالح بداند.
()۴عملکرد کلی شش ــم کمیس ــیون شـــامل (عالوه بر موارد دیگر) پیروی ،تا آنجا که
عملی باش ــد ،از هر درخواست از طرف یک وزیر دربار ،برای اطالعات یا مشاوره
دربارهی هر موضوعی مرتبط با هرکدام از عملکردهایش است]12[ .
4-4444444وظایف کلی کمیسیون
کمیسیون وظایف کلی زیر را دارد:
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.۱ت ــا آنجا ک ــه به ش ــکل معقول ــی قابلانجـــام باشـــد ،کمیســـیون بایســـتی ،در انجام
عملکردهایش بهگونهای رفتار کند که:
الف) با اهدافش سازگار باشد
ب)میپندارد برای دستیابی به این اهداف مناسبترین است
.۲ت ــا آنج ــا ک ــه ب ــه ش ــکل معقول ــی قابلانجـــام باشـــد کمیســـیون بایســـتی در انجام
عملکردهایش بهگونهای رفتار کند که سازگار باشد با تشویق
الف) هر گونهای از اهدای خیریه
ب) مشارکت داوطلبانه در کارهای خیریه
.۳در انج ــام عملکردهای ــش ،کمیســـیون بایســـتی به نیاز بـــرای اســـتفاده از منابع به
بهینهترین ،مؤثرترین ،و اقتصادیترین راه مالحظه داشته باشد.
 . ۴در انج ــام عملکردهایش ،کمیســـیون بایســـتی ،تـــا جایی که مرتبط باشـــد ،اصول
بهترین ش ــیوه نظارتی (ش ــامل اصولـــی که طبـــق آن فعالیتهای نظارتی بایســـتی
متناسب ،پاسخگو ،یکپارچه ،شفاف ،و تنها در ارتباط با مواردی که نیاز به اقدام
دارد) را در نظر بگیرد.
 .۵در انجام عملکردهایش ،کمیسیون بایستی ،در موارد مناسب ،مطلوبیت تسهیل
نوآوری توسط یا از طرف خیریهها را مالحظه کند.
.۶کمیسیون بایستی در مدیریت امورش ،نسبت به اصول حاکمیت سازمانی خوب
تا جایی که اعمال آنها منطقی باشد ،مالحظه داشته باشد]12[ .
4-4444444چگونه کمیسیون امور خیریه در مورد ثبت خیریهها تصمیمگیریمیکند؟
کمیسیون امور خیریه تنها در مورد سازمانهاییایفای نقشمیکند که
_از نظر قانون خیریه محسوب شوند.
_نیاز به ثبت داشته باشند.
ثبتنام همچنین آغاز رابطه کمیســـیون با یک خیریه به عنوان تنظیمکننده اســـت.
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کمیسیون باید مطمئن شود که معتمدین نقش و مسئولیتهایشان رو را درک کردهاند،.
ی پیشنیازهای قانونی فراهم شده است.
و زمانی که خیریه ثبتمیشود تمام 
کمیسیون تصمیممیگیرد که:
_آیا یک سازمان به عنوان خیریه تأسیس شده است.
_آیا باید ثبت شود.
_آیا باید پس از ثبت مورد نظارت قرار بگیرد.
این تصمیم براساس اطالعاتی که در درخواست ثبتشده تعیینمیکند:
_آیا مطابق تعریف قانونی موسسه خیریه در قانون خیریههای انگلستان و ولز است
_آیا نیاز است ثبت شود
_همانگونه که ثبتشده بود فعالیتمیکند.
در هنگام ثبت کمیس ــیون همچنین ســـایر نیازمندیهای خیریه مرتبط با موارد زیر را
چکمیکند:
_نام خیریه
_سند قانونی خیریه
_معتمدین خیریه
_امور مالی خیریه
ن مورد که قصد
اگر س ــازمانی به کمیس ــیون برای ثبت رجوع کند کمیسیون باید در ای 
ن بدین معناست که کمیسیون باید تصمیم
خیرخواهانه اس ــت یا خیر تصمیم بگیرد .ای 
بگیرد که
_قصد سازمان چیست
_آیا قصد سازمان براساس قانون قصد خیرخواهانه است یا خیر
_آیا قصد به نفع عموم هست یا خیر[]12
4-4444444گامهایی که کمیسیون برای تصمیمگیری در هنگام ثبت برمیدارد
کمیسیون گامهای زیر را برمیدارد تا تصمیم بگیرد که سازمان خیریه است یا خیر
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1.1تصمیمگیری در مورد اینکه سازمان در انگلستان و ولز تأسیس شده است
2.2تصمیمگیری در این مورد که آیا سازمان به ثبت نیاز دارد یا خیر
3.3تصمیمگیری در این مورد که قصد سازمان چیست
4.4تصمیم در این مورد که هرکدام از قصدهای سازمان مطابق کدام مقاصد توصیفشده
در قانونمیباشد
5.5تصمیمگیری در این مورد که آیا هر قصد به نفع عمومی هست
یمیشود
6.6ارزیابی که اینکه هر یک از مقاصد تا چه حد منجر به نفع عموم 
7.7تصمیمگیری در مورد ثبتنام یا رد سازمان
ً
تصمیمگیری معموال بر اس ــاس اطالعاتی که در درخواســـت سازمان تهیهشده است
ص ــورتمیگی ــر د ول ــی در بعض ــی م ــوارد کمیســـیون شـــاید از ســـایر اطالعـــات مرتبـــط
ی اس ــتفاده کند مانند اطالعات در سایت خیریه یا اطالعاتی که از شخص
پیشزمینها 
سوم از میان سایر ناظرین فرستادهشده است]12[ .
• گام  .1تصمیمگیری در مور د اینکه سازمان در انگلستان و ولز تأسیس شده است

کمیس ــیوننمیتواند موسسـ ـهای که تحت قانون کشـــور دیگرمیباشـــد را ثبت کند.
عوامل زیر تعیینمیکند کهآیا سازمان بر اساس قانون انگلستان و ولز است یا خیر
_سند دولتی آن موافق قانون انگلستان و ولز برای کنترل باشد.
_اکثریت معتمدین در انگلستان و ولز زندگی کنند.
_بیش ــتر داراییهای سازمان (شامل بودجهها و حساب اصلی بانک) در انگلستان و ولز
باشد.
_مرکز اجرایی سازمان در انگلستان و ولز باشد]12[ .
• گام  .2تصمیمگیری در این مورد که آیا سازمان به ثبت نیاز دارد یا خیر

ن گام کمیسیون بررسیمیکند که آیا خیریه نیاز به ثبت دارد .خیریه درصورتیکه
در ای 
مشمول یکی از موارد زیر باشد نیاز به ثبت ندارد.
_خیریههای معاف بر اساس بخش  3از قانون خیریههای 2011
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_خیریهای که برای مدتی موقت یا دائم از نظارت مســـتثنی شـــده اســـت و دارای شرایط
خیریه مستثنیمیباشد و درآمد ناخالص آن از  100,000پوند تجاوز نکند.
_خیریهای که درآمد ناخالصش کمتر از  5,000پوندباشد.
• گام  .3تصمیمگیری در مور د اینکه مقاصد سازمان چه هستند

قبل از اینکه کمیسیون تصمیم بگیرد که قصد خیرخواهانه است (که متناسب یکی
ی است) ابتدا باید به صورت روشن مشخص شود
از تشریحات مقاصد و برای نفع عموم 
قصد سازمان چیست.
ً
مقاصد معموال در عبارت اهداف در ســـند قانونی نوشـــته میشوند .اما کمیسیون به
کمک تمام س ــند قانونی شامل قدرتها ،نفع معتمدین و عبارات انحالل میتواند قصد
سازمان را تعیین کند.
ب ــرای خیریه بودن باید قصد قطعی باشـــد .اگر لغاتی که در ســـند قانونی مطرح شـــده
اس ــت یا گس ــتره معنایی مقاصد مبهم باشـــد قصد خیریه قطعی نیســـت .در این شرایط
ی مرتبط شـــامل فعالیتهای ســـازمان را برای
کمیس ــیون میتواند اطالعات پیشزمینها 
کمک به درک مقاصد سازمان به کار گیرد .به طور مثال در بسیاری از موارد ممکن است
مقاصد به صورت خیرخواهانه قابلتعبیر نباشد ولی سایر اطالعات موجود در درخواست
به صورت روش ــن نشانمیدهد س ــازمان برای قصد خیرخواهانه و به نفع عموم فعالیت
میکن ــد .در ایـ ـن ص ــورت کمیس ــیون به ســـازمان مشـــاورهمیدهـــد که چگونـــه مقاصد
خیرخواهانه خود را بهدرستی بیان کند.
	•گام  .4تصمیمگیری در این مورد که مقاصد مطابق تشریح قانون خیرخواهانه هستند.

پس از اینکه قصد س ــازمان متقاضی مشـــخص شد باید تعیین شو د این قصد مطابق
مقاصد خیرخواهانه تعریفشده در قانون هست.
	•گام  .5ارزیابی اینکه هر قصد در حین اجرا به نفع عمومی خواهد بود.

هنگام ایجاد درخواس ــت ثبت کمیســـیون از متقاضیمیخواهد تا به سؤاالت پاسخ
دهد که مش ــخصمیکند که هر قصد ســـازمان به نفع عموم هســـت یا خیر .کمیســـیون
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براساس قانون تصمیممیگیرد که هر قصد به نفع عموم است.
	•گام  .6تصمیمگیری در مورد ثبتنام

در حالتی که کمیس ــیون تشخیص دهد که سازمان یک خیریه است و میتواند ثبت
شود ،تصمیم به ثبت آنمیگیرد.
4-4-444444موافقت با ثبتنام
کمیس ــیون متقاضی را از تصمیماتش مطلعمیکند و شـــماره ثبت بـــه خیریهمیدهد و
معتمدی ــن خیریه را از یک لیس ــت آنالین از راهنماییهای مرتبط بـــه قوانین معتمدین ارائه
میدهد]12[ .
4-4-444444تصمیم به ثبتنام با شرایط
در بعض ــی موارد کمیس ــیون معتقد اســـت که ســـازمان میتواند به عنـــوان یک خیریه
فعالیت کند ول ــی نگرانیهایی در مورد مقاصدی که معتمدین میخواهند عملی کنند
ی در مورد اداره یـــک خیریه ارائه دهـــد بنابراین
دارد .یـ ـا اینک ــه تمایل دارد مش ــاوره عمومـــ 
چهارچوبی قانونی برای خیریه تعیینمیکند.
زمانی که کمیس ــیون ص ــاح ببیند ســـازمان متقاضی را باخبرمیکنـــد که تصمیم به
ثب ــت آن دارد ولی بایس ــتی متقاض ــی را درمورد اداره و کنترل خیریه مشـــورت و راهنمایی
کند .این ممکن اس ــت به صورت پیشنهاد تغییراتی به مواد اجرایی مستند قانونی خیریه
باشد که به وضعیت خیرخواهانه بودن آن آسیبی واردنمیکند.
تجربه نشانمیدهد که معتمدین خیریه از این پیشنهادات استقبالمیکنند.
ن شرایط که خیریه
گاهی کمیسیون تصمیممیگیرد که خیریه را ثبتنام کند تحت ای 
فعالیتهای ــی برای برطرف ک ــردن بعضی نگرانیهایی که در مـــورد نحوه عملکرد خیریه
دارد برطرف کند.
د این
با توجه به ماهیت نگرانیها و پتانســـیل ریســـکهایی که خیریه را تهدیدمیکنن 
شرایطمیتوانند به شکلهای زیر باشند:
_معتمدی ــن تأیی ــد کنند که چهارچوب قانونـــی برای خیریـــه را درکمیکنند و مطابق با

ایناتیرب روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 111 /

مشاوره و راهنمایی کمیسیون عمل خواهند کرد.
_شواهدی از برنامههای سازمان که معتمدین بایستی در آنها نگرانیهای کمیسیون را
موردبررسی قرار دهند ارائه دهند.
_شواهدی از فعالیتهایی معتمدین که خاص نگرانیهای کمیسیون انجام دادهاند.
در بعض ــی موارد کمیس ــیون میتواند خیریـــه را کنترل و پیگیری کند کـــه بعد از ثبت
معتمدین مش ــاورههای کمیس ــیون را لحـــاظ کردهاند .به طـــور مثال بهســـادگی میتواند
گزارش ساالنه معتمدین را بررسی کند که چگونه اهداف را برای نفع عموم دنبال کردهاند.
کمیس ــیون همچنی ــن میتوان ــد اقدام ــات نظارتـــی انجـــام دهـــد درصورتیکـــه معتمدین
فعالیتهای الزم را انجام نداده باشند]12[ .
4-4-444444تصمیم به عدم ثبت
در م ــواردی که درخواس ــت س ــازمان متقاضی کمیســـیون را راضی نکند ،کمیســـیون
تصمیم به عدم ثبت سازمان فوقمیگیرد (به صورت رسمی درخواست را ردمیکند)
کمیسیون دالیلی که برای رد سازمان به عنوان خیریه دارد را شرح خواهد داد و متقاضی
میتواند:
_پس از برطرف کردن دالیلی که کمیسیون برای رد کردن داشت دوباره درخواست دهد.
_اگر فکرمیکند تصمیم کمیس ــیون اشـــتباه بوده است از کمیسیون بخواهد تصمیمش
را بازبینی کند.
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شکل .2-4گامهای تصمیمگیری کمیسیون در هنگام ثبتنام

4-4-444444نسبت درخواستهایی که منجر به ثبتنامشده در سال 2015
تعداد درخواستهای ثبتشده و ثبتنشده از تعداد کل درخواستهای گرفته شده
در شکل زیر قابلمشاهده است]12[ .
4-4-444444جایگاه و استقالل کمیسیون
_کمیسیون یک بخش غیر وزارتی دولت است و بخشی از خدمات اجتماعی ـ کشوری
را ارائه میکند .کمیس ــیون دارای استقالل از سایر وزارتخانههای بریتانیا است و تحت
تأثیر و فش ــار آنها قرار نمیگیرد و در محدوده اجرایی مســـتقل است .کمیسیون دارای
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یک س ــری کارکردها و مأموریتهای شـــبه قضایی اســـت که از قدرتی شـــبیه به دیوان
عالی کشور بهرهمند است.

شکل  .3-4نسبت درخواستهایی که منجر به ثبتنامشده در سال  2015شده

_کمیس ــیون طبق قانون ،از تأثیرات و فشـــارهای وزارتی و وزارتخانهای مســـتقل اســـت و
خ ــود عملکردهای روزان ــه و تصمیمگیریهایش را کنترل میکند .کمیســـیون نباید در
معرض هدایت یا کنترل توسط وزارتخانه یا خانواده سلطنتی یا دیگر بخشهای دولتی
قرار گیرد.
_کمیسیون میبایست گزارش عملکردش را ساالنه به پارلمان کشور ارائه دهد.
ً
_وزیر مربوط به بخش سوم 1قانونا موظف به انتخاب رئیس 2و اعضای کمیسیون است.
1. The Minister for the Third Sector
2. chair

 / 114آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا

_باوجودی که اعضای کمیس ــیون شـــنونده و پاســـخگوی تمام نقطـــه نظرات صحیح و
معتبر هستند ،آنها میبایست به منفعت عمومینیز توجه کنند ،نه اینکه از بخش یا
ی خاص نمایندگی کنند .ازاینرو اعضای کمیســـیون بـــدون هیچگونه ترس یا
ح ــوزها 
مساعدتی خودشان تصمیمگیری میکنند.
کمیسیون به شکل زیر جوابگوی به پارلمان است:
_گزارش سالیانه کمیسیون که قبل از پارلمان توسط وزیر مربوطه وضعشده است.
1
_حسابرسی سالیانه حسابهای کمیسیون توسط دفتر حسابرسی ملی

_گزارشهای دورهای اقتصاد ،اثربخشـــی و کارایی منابعی که کمیســـیون استفاده کرده
که توسط دفتر حسابرسی ملی 2انجام میپذیرد.
3
_بازرسـ ـیهای دورهای که توسط مجلس عوام انگلیس و شورای حسابهای عمومی
انجام میگیرد.

4-4-444444وظایف رئیس کمیسیون
رئیس مسئولیت هدایت هیئتمدیره را بر عهده دارد در:
_جهت دادن به توس ــعه اس ــتراتژیهای کمیســـیون ،برنامهها و خطمشـــیها؛ گســـترش
روابط بین کمیسیون و دولت ،بخشها و. ...
_حمایت کمیسیون از طریق:
_انجام مؤثر وظایف قانونی ،عملکرد و وظایف عمومیو اســـتفاده مناســـب از قدرت
قانونی ،درک استراتژی گروه و برنامههای آینده ،و. ...
_انجام خدمات در مسیر هدف.
_همکاری با مدیر هیئت اجرایی 4،ارتباط با برنامههای کمیسیون و]12[ . ...

1. NAO
2. NAO
3. PAC
4. Chief Executiv
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4-4-444444هیئتمدیره 1کمیسیون
هیئتمدیره اعضای کمیس ــیون هستند که با هم کار میکنند و مسئولیت موارد زیر
را بر عهده دارد:
1.1تضمی ــن کارایی کمیس ــیون طوری کـــه هدفهای قانونـــی را تأمین کنـــد ،وظایفش را
انجام دهد و بهطور مناسبی از اختیاری که به او واگذارشده استفاده کند.
2.2جه ــت حرکت کلی اس ــتراتژیک کمیســـیون را تعیین کند ،و نیز دسترســـی به منابع را
تضمی ــن نمای ــد .عملکرد مدی ــر هیئت اجرایـــی و تیمش را زیـــر نظر بگیـــرد .موقعیت،
ارزشها ،یکپارچگی و اعتبار کمیسیون را ارتقا دهد و از آن حمایت کند.
3.3جهت تأمین و تضمین استانداردهای اجرایی ،هیئتمدیره ممکن است هیئتهایی
را تأس ــیس کن ــد و رویهه ــا و خطمشـــیهای آنهـــا را تأیید کنـــد که در آن کمیســـیون،
اعض ــای آن ،رئیس و کارمن ــدان آن را انجام دهند .این رویهها و خطمشـــیها میتواند
شامل موارد زیر باشد:
4.4اص ــول اداره و اجرای بهتر برای اعضای کمیســـیون ،تصریح روابط بین هیئتمدیره و
تیم هیئت اجرایی ،رویه شکایت و دادخواهی و...
5.5اعضای کمیسیون از طریق درخواست عمومی استخدام منصوب میشوند( .مطابق
با رویه استخدام عمومی).
6.6هماکنون کمیسیون دارای رئیس و هشت عضو است]12[ .
4-4-444444وظایف مدیر هیئت اجرایی 2کمیسیون
1.1مدیر هیئت اجرایی همان مدیرعامل میباشـــد که قدرت اجرایی مدیریت کمیســـیون
به او تفویض شده است.
2.2مدیر هیئت اجرایی مسئول هدایت تیم اجرایی و کارمندان آن است در:
ی و استفاده از قدرت قانونی در
_تحقق اهداف کمیس ــیون و عملکرد و وظایف عموم 
جای الزم
1. board
2. chief executive
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_توسعه برنامهها و خطی مشی تصویبی اعضا
_درک استراتژی کمیسیون و برنامههای آن برای آینده
4-4-444444اصول اداره مطلوب کمیسیون
اعضای کمیسیون در انجام نقشهایشان اصول زیر را مدنظر قرار میدهند:
الف) پاسخگویی یکسان و مشترک
_اعضای کمیسیون در تصمیمگیریها مشترک عمل میکنند.
_اعضا در انجام مسئولیتشان توجه ویژهای به موارد زیر دارند:
_حداکثر سازی تأثیر و کارایی کمیسیون
_شناخت و اداره ریسکها و ضبط فرصتها
_تضمین و تأمین استقالل کمیسیون
_تضمین استفاده محتاطانه از پولهای انفاق شده
_تضمین عملکرد منصفانه ،مسئوالنه و مطابق بااخالق
_کمیسیون در پی مذاکرات صحیح و مناسب است.
_کمسیون در پی جلب موافقت عمومیدر تصمیمهای عمدهاش است.
4-4-444444پاسخگویی شخصی در کمیسیون
اعضای کمیسیون:
_با حسن نیت در جهت اهداف کمیسیون عمل میکنند.
_از دانش ،تجربه و تواناییهای تخصصیشان استفاده میکنند.
_وقت و توجه کافی را به وظایف و پیشرفتهایشـــان اختصاص میدهند ،آن طوری که
شایسته اعضای کمیسیون است]12[ .
4-4-444444نفع شخصی در کمیسیون
اعضای کمیسیون از موقعیتشان سوءاستفاده نمیکنند ،همچنین اطالعاتی را که با
توجه به موقعیتشان به دست میآورند در جهت منافع شخصیشان به کار نمیبرند.
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4-4-444444هدایا ،مهماننوازی در کمیسیون
اعضای کمیسیون از دستورالعمل خدمات اجتماعی در هدایا و صدقه و مهماننوازی
حمایت میکنند:
_هیچ هدیه و بخششی را برای انجام دادن یا ندادن کاری نمیپذیرند.
_هیچ هدیه نقدی یا غیر نقدی را قبول نمیکنند.
دریافت هر نوع احس ــان و بخشش ــی منوط به این اســـت که ببینند آیـــا در دفتر و مفاد
کمیسیون قبل ذکرشده یا نه.
4-4-444444هزینهها در کمیسیون
از اعضای کمیس ــیون انتظار میرود که در پی بازپرداخت هزینهها باشند؛ طوری که
هیچ ضرر و زیانی را در عمل به وظیفهشـــان وارد نســـازد و نیز منطبق با مشـــی کمیســـیون
باشد.
همانطور که بیان ش ــد کمیسیون امور خیریه در بریتانیا یک بخش غیر وزارتی دولت
میباش ــد که مؤسسـ ـههای خیریه وقفی را در انگلســـتان و ولز ثبت میکند (و تا اندازهای
همه کلیساها را)]12[ .
ً
کمیس ــیون اوقاف مس ــتقیما به پارلمان بریتانیا پاســـخ میدهد و البته به هیچ بخش
وزارتی نیز پاس ــخگو نیس ــت .این کمیسیون بهوســـیله یک هیئتمدیره 1اداره میشود که
توسط یک مدیر اجرایی 2و یک تیم اجرایی 3کمک میشود.
در اس ــکاتلند مؤسسـ ـههای خیریه وقفی توسط دفتر تنظیمکننده وقف اسکاتلند و در
4
ایرلند توس ــط واحد فعالیتهای داوطلبانه وزارت خانه ســـامت و خدمات اجتماعی
اداره میگردد.
4-4-444444بودجه کمیسیون خیریه در سال 2015
بودجه کمیس ــیون در مقایس ــه با داراییهایی کـــه از آن در ســـال  2015نگهداری کرده
1. board
2. Chief Executive
3. Executive team
4. the voluntary activity unit of department of health and social services
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است در شکل زیر نشان داده شده است]12[ .
4-4-444444استراتژیهای مشارکت
مش ــارکت از الویته ــای نظارت ــی کمیســـیون بـــه خصـــوص بـــرای پیـــروی از قانـــون،
پاس ــخگویی و اعتماد و اتکا به خود است .کمیسیون به واسطه مشارکت تأثیر شگرفی ب ر
این حوزهها گذاش ــته اس ــت که س ــابق قادر به آن نبود .حیطه مشارکت کمیسیون طیف
وسیعی از فعالیتها و روابط را در برمیگیرد.

شکل  .4-4بودجه کمیسیون خیریه در سال 2015

کلمه ش ــریک از نظر قانونی در جایی که قرارداد یا توافقی صورتمیگیرد کاربرد ندارد
و درحقیقت نوعی همکاری در موضوعاتی مشـــخص بین کمیسیون و سایر سازمانها را
نشانمیدهد که برای آن هیچ قراردادی یا تضمینی صورت نگرفته است.
ارتباط کمیسیون با یک خیریه که شریک آن محسوبمیشود روی قدرت کمیسیون
ب ــرای نظارت ب ــر آن تأثیرینمیگ ــذارد و مانعی بـــرای حفاظت از داراییهـــا و ذینفعان به
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یآید.
حساب نم ِ
فعالیتهای مشارکتی کمیسیون سه دسته را تشکیل میدهند:
_تشویق دیگران برای حمایت از خیریهها
_حمایت از سیستمهای ارزیابی کیفی
_برنامه بازبینی[]12
	•تشویق دیگران برای حمایت از خیریهها

کمیس ــیون به روشهای مختلف از افراد زیر یک چتر و سایر واسطههایی که اعضای
خود و بخش بزرگتری را راهنمایی و کمکمیکنند ،حمایتمیکند .پیوستن خیریه به
خیریههای مشابه خود یا نامنویسی در سازمانهایی که سرویس به خیریهها ارائهمیدهند
(تسهیلکنندگان) توصیهمیشود .معتمدین به طور مکرر نیاز به دسترسی به راهنمایی،
مشورت و سایر حمایتها برای اتخاذ تصمیمات درست پیرو قانون و ارائه سرویسهایی
باکیفی ــت دارند .کمیس ــیون با خیریههای متعـــددی کار میکند کـــه اکثریت آنها خود
ن سازمانها در کل به یکی از دو حالت زیر هستند:
خیریه هستند .ای 
ن موارد طیفی از سرویسهای حمایتی برای اعضای خیریههایی
.1افراد زیر یک چتر  :ای 
ً
که معموال قصد یکسانی دارند ارائهمیدهند و هماهنگ میکنند.
_ :Home-Starts UKایـ ـن س ــازمان ،خیریههای محلـــی که به خانوادههـــا و فرزندان
کمکمیکنند را نمایشمیدهد و حمایتمیکند.
ن گروه تمایل به فراهم کردن ســـرویس برای
.2افراد ظرفیت :س ــاختمان و حمایت -ای 
خیریهها به صورتعمومیتر (به صورت محلی یا ملی) دارند و میتوانند راهنمایی
و سایر حمایتها را به حوزهای گسترده یا تخصصی ارائه دهند.
_ :AbilityNetاین خیریه متعهد اســـت جهانی را بسازد که در آن به کمک تکنولوژی
ی پتانســـیلهای خود در خانه برای
اطالعات و ارتباطات افراد ناتوان بتوانند به تمام 
کار یا تحصیل برسند.
ش ــرکا سرویسهایی را ارائ ه میدهند که کمیسیون ب ه تنهایینمیتوانست انجام دهد
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یا تکمیلکننده سرویسهای کمیسیون هستند]12[ .
	•حمایت از سیستمهای ارزیابی کیفیت

کمیس ــیون از برنام ــه ارزیاب ــی کیف ــی بخـــش خیریـــه کـــه اســـتانداردهای ســـرویس و
قانونمداری را ارتقا میدهند پشتیبانیمیکند.
توصی ــه ای ــن اس ــت ک ــه خیریهها بـــرای مـــوارد زیـــر از سیســـتمهای ارزیابـــی کیفیت
استفاده کنند:
_هرگونه محصول یا سرویسی که خیریه تهیهمیکند مطابق قصد آن باشد.
_خیریه به صورت کارا ادارهمیشود.
کمیس ــیون معتقد است سیس ــتم ارزیابی کیفیت کمک بزرگی به کارایی اداره بخش
خیریهه ــا خواه ــد ک ــرد و به ص ــورت فعال هیئتهـــا و ســـرمایهگذاران را تشـــویق میکند
اهمی ــت سیس ــتمهای کیفی ــت را در هنگام بســـتن قـــرارداد تخصیص بودجـــه و کمک
درنظر بگیرند.
کمیسیون آن دسته از سیستمهای ارزیابی را پشتیبانیمیکند که:
_برای و بهوسیلهی بخش خیریه ساخته شده باشند.
_نیازهای خیریهها را برطرف کند.
_تمام فعالیتهای یک خیریه (و نهتنها بخشی از آن ) را پوشش دهند.
_با راهنمای یک خیریه اثربخش از نظر کمیسیون سازگار باشند.
_شامل ارزیابی مستقل باشد.
_شامل بازدید از محل خیریه باشد.
ً
پش ــتیبانی کمیس ــیون معموال چهارســـاله اســـت کـــه ســـازمانهامیتواننـــد از لوگوی
پش ــتیبانی آن در برنامه تبلیغاتی خود اســـتفاده کنند .کمیسیون میتواند حمایت خود را
درصورتیکه سیستم معیارهای خود را نداشته باشد لغو کند.
_ Age UKاس ــتانداردهای کیفی ــت ســـازمانی را بـــه ســـازمانهای عضو کـــه خیریههای
مربوط به سالمندان هستند ارائهمیدهد]12[ .
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	•برنامه بازبینی

ن برنامه کمیس ــیون در تالش اســـت با همکاری شرکایش مشاورههای رایگان به
در ای 
ن برنامه
ن روش کل بخش را بهنوعـــی حمایت کند  .ای 
خیریهه ــای جز را ارتقا ده ــد و ب ا ای 
هدف تشویق خیریهها به تقویت خود را دارد .هر پروژهای شامل دو بخش است:
ت بازبینی و مروری خیریههای جز که موضوعی به خصوص از مدیریت و کنترل
_مقاال 
خیریه را ارزیابیمیکنند.
_تجزیهوتحلیل یافتههای بهدسـ ـتآمده در آن مقاالت بازبینی که به صورت گزارشی به
کمیسیون ارائ همیشود.
ن بخش خیریه دارد که شـــامل موارد زیر
ای ــن برنامه مزیتهای بس ــیاری ب ــرای ذینفعا 
است:
_ارتقای اتکا به خود و بهبود مدیریت و کنترل در بخش خیریه
_افزایش آ گاهی کلی از مدیریت خوب و به خصوص مدیریت ریسک
_استفاده از طیفی از کارشناسان برای توسعه مدیریت بخش
ی را برای توســـعه برنامه بازبینی خـــود برنامهریزی کرده
کمیس ــیون پروژههای اولیه کم 
است .هر پروژه روی موضوع جداگانهای از طریق مقاالت بازبینی و مروری تمرکزمیکند.
_بازبینی کنترلهای مالی و آ گاهی از ریسک (پروژه پایلوت)
این پروژه با مش ــارکت موسس ــه حســـابدارانممیزی در انگلســـتان و ولـــز ()ICAEW
انجام شد و بازبینگران نتایج تحقیق خود را در وبسایت موسسه قرار دادند .کمیسیون
ن گزارش ارزشمند را به معتمدین برای مباحث کنترل مالی و مدیریت ریسک
ن ای 
خواند 
توصیهمیکند]12[ .
4-4-444444سایت پایگاه داده مؤسسات خیریه
س ــایت فوق از آنجایی که امکانات جســـتجوی خیریهها را برای عموم فراهم میکند
ج ــز تس ــهیلگران بخش خیر یـ ـهی بریتانیـــا اســـت .در قســـمت باالیی ســـایت میتوانیم
خیریهها در بریتانیا را بر اساس نام و آدرس ،متولیان ،فعالیت و اهداف ،و مسائل مالی
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پیدا کرد]13[.

شکل  .5-4نمای سایت پایگاه داده مؤسسات خیریه

با انتخاب گزینه سبزرنگ  start nowمیتوان وارد صفحه جدید زیر شد.
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شکل  .6-4جستجوی خیریهها بر اساس جزئیات اطالعات ثبتشده

در این صفحه میتوان جزئیات اطالعات خیریهها را جستجو کرد.
در قسمت نخس ــت میتوان خیریهها را براساس خیریههای ثبتشده ،حذفشده و
یا خیریههایی که موعد مستندات آنها گذشته است ،جستجو کرد.
در بخش بعد میتوان براساس مطابقت با کلیدواژه خیریهی موردنظر را پیدا کرد.
قسمت بعد مربوط به محلی است که خیریه در آنجا فعالیت میکند.
که در صورت انتخاب به انتخابهای شکل زیر منتهی میشود:

شکل  .7-4جستجوی خیریهها بر اساس محل فعالیت
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در قسمت بعدی خیریهها بر اساس نوع فعالیتهایی که خیریهها با توجه به هرکدام
از مقاص ــد خیرخواهانه انج ــام میدهند ،افرادی که به آنها کمـــکمیکنند و همینطور
روشی که برای کمک دارند ،دستهبندی میکند]13[ .

شکل  :8-4جستجوی خیریهها بر اساس نوع فعالیت منطبق بر مقاصد خیرخواهانه

شکل  .9-4جستجوی خیریهها بر اساس افرادی که به آنها کمک میکنند
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شکل  .10-4جستجوی خیریهها بر اساس روش کمک

در قسمتهای بعدی میتوان خیریهها را بر اساس تاریخ ثبت یا حذف جستجو کرد
و در نهایت در بخش آخر خیریهها بر اساس دستهبندی درآمدشان جستجو میشوند.

شکل  .11-4جستجوی خیریهها بر اساس طیف درآمد

در قس ــمت پایین ش ــکل  3-4میتوان اطالعات آماری در مورد بخش خیریه به دست
آورد.
در ای ــن بخ ــش آمار کل خیریهها بر اســـاس درآمد و همچنین منبع درآمـــد در نمودار و
جدول به زیبایی نمایش داده شده است]13[ .
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شکل  .12-4آمار کل خیریهها بر اساس درآمد

شکل  .13-4آمار کل خیریهها بر اساس منبع درآمد
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همچنی ــن ب ــا انتخ ــاب بخ ــش  sectorکل اطالعات بخـــش خیریه شـــامل تعداد کل
خیریهها ،درآمد و مخارج کل بخش ،داراییها و بدهیها و همچنین تفکیک افرادی که
در این بخش مشغول به فعالیت هستند را نمایش میدهد.

شکل  .14-4آمار کل بخش خیریه
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در نهای ــت در آخرین بخش از ش ــکل  3-4بـــا انتخاب top10میتـــوان  10خیریه برتر از
جهات مختلف را لیست کرد.

شکل  .15-4آمار  10خیریه برتر بریتانیا بر اساس معیارهای مختلف

این دس ــتهبندی همانطور که در شکل 3-4نمایش داده شده است بر اساس درآمد،
مخارج ،مخارج خیرخواهان ،س ــرمایهگذاری ،کارمندان ،داوطلبان ،ســـود سرمایه ،رشد
درآمد و موعد رسیده میباشد]13[ .
4-44444نگهبان خیریهها
بر طبق قانون خیریهها مصوبه سال  2011نگهبان خیریهها در نقش متولی خیریهها عمل
میکنند .دارایی خیریهها باید به آنها واگذار شـــود و خیریهها از هرگونه مدیریت بر اموال
خ ــود منع ش ــدهاند .نگهبان رس ــمی خیریههـــا به عنوان یک شـــرکت زیر نظر کمیســـیون
امورخیریه جهت حفظ و نگهداری زمین از جانب خیریههای فاقد شـــخصیت حقوقی،
تشکیل شده است]14[.
4-4444444مزیتهای تحویل زمین به نگهبان رسم 
ی
خیریههایی که شخصیت حقوقی ندارندنمیتوانند دارایی شامل زمین را به اسم خود
ن داراییها توسط افراد منسوب به عنوان معتمدین ملک از جانب
ض ای 
نگهدارند .در عو 
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خیریه نگهداری میشوند که در عمل یک یا چند نفر از معتمدین خیریه هستند .در ای 
ن
حال ــت گاهبـ ـهگاه این اف ــراد به واس ــطه بازنشســـتگی یا مرگ تغییـــرمیکنند و الزم اســـت
ن داراییها بـــه افراد بعدی صورت گیـــرد .هرچند تحویل
کارهای ــی برای انتقال اس ــناد ای 
زمینهای خیریه به نگهبان رسمی این نیاز را برطرفمیکند و دو مزیت دارد:
_خیر ی ــه در هزینهه ــای انتق ــال اس ــناد زمانـــی کـــه معتمدیـــن ملکـــش تغییـــرمیکننـــد
صرفهجوییمیکند.
_این ریس ــک که زمین خیریه همچنان محول به افرادی که دیگر درگیر خیریه نیســـتند و
پیگیر بودن آنها دشوار است از بین میرود.
اگر خیریه دارای هویت قانونی است و میتواند داراییهای خود شامل زمینش را با نام
ی نیست و این کار هیچ مزیتی
خود نگهداری کند نیازی به تحویل زمین به نگهبان رسم 
نخواهد داش ــت .اگر زمین خیریه به افرادی محول شـــده باشـــدکه دیگر ارتباطی با خیریه
ندارند و به خصوص تمامی آنها فوت کردهاند ،دســـتور کمیســـیون برای تحویل زمین به
ی ش ــاید بهترین راه برای اطمینان از آن است که خیریه بتواند تملک زمین
نگهبان رس ــم 
خود را نشان دهد .به عالوه تمامی سرویسهای نگهبان رسمی رایگان است.
 4-4444444مدیریت زمین
نگهبان زمیننمیتواند در مدیریت زمینی که به آن محول شـــده است دخالت کند.
معتمدی ــن خیریه تمامـ ـی قدرت و وظایف مدیریت را به عهده دارنـــد .به طور مثال آنها
همچنان باید اعمال زیر را کنترل کنند:
چگونه باید از زمین استفاده شود( .اگر در سند قانونی خیریه ذکرشده باشد که باید از
زمین استفاده شود).
_ترتیب دادن جمعآوری اجارهها برای زمین
_زمان ــی که زمین باید برای مقصدی مشـــخص نگهداری شـــود از اجـــرای آن مطمئن
شوند
_حفاظ ــت از زمی ــن ب ــه طور مث ــال ب ــا اطمینـــان از اینکه محـــدودهی زمین بهروشـــنی
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تعیینش ــده است و به طور مرتب سرکشی به آن برای جلوگیری از استفاده نادرست از
آن.
_ترتیب دادن تعمیر و نگهداری و در صورت نیاز بهبود داراییها
تحویل زمین خیریه به نگهبان رسمی هیچیک از قدرتهای خیریه را برای معتمدین
خیر ی ــه در خص ــوص اداره آن محدودنمیکنـــد .گاهی محدودیتهایی برای اســـتفاده از
ً
زمین وجود دارد که معموال ناشی از یکی از موارد زیر است:
_سند قانونی خیریه
_قانون خیریهها
قان ــون انجمنه ــای اس ــکان در س ــال  1985در مورد خیریـــهای که به عنـــوان انجمن
ن محدودیتهـــا تأثیری
ی بـــ ر ای 
تش ــده اس ــت تحویل زمین به نگهبان رســـم 
اس ــکان ثب 
نمیگذارد.
4-4444444موارد موردنیاز برای ثبتنام در نگهبان خیریهها
_شماره ثبت خیریه
_شواهد روشن مبنی بر داراییهای خیریه
_جزییات داراییهایی که قرار است به نگهبان خیریه سپرده شود
_شماره ثبت زمین در صورت وجود
_در ص ــورت عدم وجود ش ــماره ثبت زمین باید شـــرح کاملـــی از زمین یا ملـــک همراه با
کدپستی باشد [.]14
4-44444کنسول تأمین سرمایه تحصیالت عالی برای انگلستان
 HEFCEتنظیمکننده اصولی برای مؤسســـات آموزش عالی است که معاف هستند.
 20موسس ــه ز ی ــر این مجموع ــه قرار میگیرنـــد .این کنســـول یکی از چنـــد تنظیمکنندهی
اصولی است که ارتقای پیروی از قانون خیریهها را برای آن دسته از خیریههای معافی که
مسئولش ــان اس ــت به عهده دارد که این نیاز به کنترل و کار دقیقتر بسته به موقعیت دارد
1

1. Hiegher Education Funding Council for England
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که در این صورت با کمیسیون امور خیریه برای استفاده از قدرتش در ارتباط خواهد بود.
در کل فعالیتهایی که کنس ــول انجام میدهد در  8دســـته اصلی قرار میگریند که
عبارتاند از:
_مقررات و تضمین
_تجزیهوتحلیل و پایش
_بودجه و امور مالی
_همکاری با ارائهکنندگان خدمات آموزش عالی
_تحقیقات
_آموزش و تدریس در آموزش عالی
_دسترسی دانشجویان و پیشرفت و موفقیت آنها
_تبادل دانش ،مباحثات و مهارتها
کنسول به عنوان تنظیمکننده اصولی  4مسئولیت عمده به عهده دارد:
_مانیتور دورهای خیریههای معاف تحصیالت عالی و تأیید پیروی آنها از قانون خیریه
و تالش مفید آنها،
_تحقیق درمورد نگرانیهای کمیسیون امور خیریه در مورد مؤسسات آموزش عالی
_مشاوره به مؤسسات و یا مشاوران حرفهای آنها
_توسعه سیاست و تالشهای نظارت.
کنس ــول به صورت م ــوازی در کنار تأمین ســـرمایه بدنه زیرمجموعـــهاش وظیفهی دارد از
پاس ــخگویی درس ــت در قبال بودجهی عمومی مطمئن شود.کنســـول از کمیســـیون امور
خیریه مشورت میگیرد ولی تنظیمکنندههای اصولی قواعد خود را برای نظارت دارند که
نیازی نیست با تالشهای کمیسیون امور خیریه مطابقت داشته باشد.
در اجرای نقش خود به عنوان تنظیمگر اصولی  ،کنسول اصول نظارتی مانند تناسب،
فگ ــذاری را دنبال میکنـــد ..به همین دلیل بـــه صورت زیر
س ــازگاری ،ش ــفافیت و هد 
عمل میکند:
_منطقی و عقالنی
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_موجه و مدلل
_متناسب
_منصفانه
_مطابق با قانون عمومی
 HEFCEبه عنوان تأمینکننده بودجه و تنظیمکننده اصولی فعالیت میکند .تمامی
تنظیمکنندگان اصولی مسئولیتهای دوگانه به عنوان تأمینکننده بودجه ،و تنظیمکننده
را دارن ــد .پارلمان ریس ــک تضاد منافع و عالیق را در نظر گرفته اســـت ولـــی به این نتیجه
رسیده است که این ریسک کمتر از نظارت زیاد بر کار این تنظیمکنندگان است .کنسول
نیز معتقد است که میتواند هر دو نقش خود را با ریسک کمی از ایجاد تضاد پیش ببرد.
بیشتر از آنچه که کنسول با مؤسسات آموزش عالی در ارتباط باشد نقش آن به عنوان
تأمینکننده س ــرمایه اس ــت .برای اطمینـــان از پیروی از قانون کنســـول ،آن نیـــاز دارد که
تمامی خیریههای معاف تحصیالت عالی ،نشـــان معافیت را در وبسایتشان قرار داده
باشند .این صفحه بهآس ــانی به اطالعات خیریههای ثبتشده که در سایت کمیسیون
امور خیریه موجود است دسترسی دارد]15[.
حال به شرح مختصر  4مسئولیت عمده این مجموعه میپردازیم:
4-4444444مانیتور دورهای خیریههای معاف آموزش عالی برای بررسی مطابقت
با قانون خیریه
کنسول هر دو برنامه بازبینی پاسخگویی ساالنه و بازبینی تعهد  HEFCEرا تغییر داده
است تا پیروی از قانون را کنترل کند.
کنسول به عنوان تأمینکننده اصلی سرمایه  ،در هر در هر بازبینی پاسخگویی ساالنه
عملکرد مالی مؤسس ــات آموزش عالی را که در گزارش مالی ساالنه آنها نشان داده شده
اس ــت را نمایش میده ــد .به عن ــوان تنظیمکننده اصولـــی همچنین بررســـی میکند که
مؤسسات آموزش عالی اطالعات کافی درمورد خود منتشر کرده باشند.
کنسول همچنین صفحه ورودی مؤسسات را بر روی وبسایتشان بررسی میکند که
در  31ژانو ی ــه هرس ــال بروز میش ــود .این صفحـــات ورودی اطمینان حاصـــل میکند که
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اطالعات درباره اداره و عملکرد مالی خیریهها برای عموم قابلدسترسی است.
در بازبینی تعهد  ،HEFECکنسول با کارمندان عالیرتبه و متولیان خیریههای معاف
آموزش عالی درمورد آ گاهی آنها درمورد پیروی از قانون خیریه و منابع و تالش مفیدشان
برای عمل به تعهدشان بحث خواهد کرد.
4-4444444تحقیق درمورد نگرانیها درباره مطابقت با قانون خیریهها
در بعضی م ــوارد نگرانیهایی درمورد مطابقت فعالیتهای مؤسســـات آموزش عالی
خیریهی معاف با قانون خیریهها وجود دارد .این نگرانیها به واسطه نظارتهای کنسول
یا توجه حسابرس خارجی دیگر یا حتی خود موسسه آموزش عالی به وجود آمده است.
در حاالتی که این موضوع توس ــط خود موسسه آموزش عالی گوشزد نشده ،کنسول به
ص ــورت معم ــول به مس ــئول پاس ــخگو در موسســـه نامهای درخصـــوص نگرانی نوشـــته و
خواستار پاسخ خواهد شد .در تمامی موارد فعالیتهای بعدی کنسول به ماهیت پاسخ
موسسه و جدیت مسئله بستگی خواهد داشت .حتی ممکن است کنسول مسئله را در
کمیس ــیون امور خیریه مطرح کرده تا مطمئن شـــود نتیجه مشابه آنچه کمیسیون در موارد
مشابه برخورد میکند است.
4-4444444مشاوره به مؤسسات تحصیالت عالی یا مشاوران حرفهای آنها
کنس ــول درآمد اضافه برای حمایت از فعالیتهایش به عنوان تنظیمگر اصولی ندارد و
تخص ــص فن ــی محدود در مورد قانون خیریه دارد .اما به عنـــوان یک بخش از وظیفه خود
درمورد ارتقای پیروی از قانون خیریه  ،تالش برای کمک و مشـــاوره به مؤسســـات آموزش
عالی و مشاورانشان را همیشه در نظر خواهد داشت.
 4-4444444توسعهی سیاستها و تالشهای نظارتی
کنسول با کمیسیون امور خیریه و سایر تنظیمکنندگان اصولی در انگلستان همکاری
میکند تا سیاستها و تالشهای نظارتی را توسعه دهد]15[.
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4-44444دپارتمان آموزش
این دپارتمان مســـئول آموزش و خدمات به کودکان در بریتانیا است .دپارتمان در تالش
اس ــت تا کشور به یک جامعه آموزشدیده عالی دســـت پیدا کند که در آن فرصتهای
براب ــر ب ــرای تمام ــی کودکان و افراد ج ــوان بدون توجه به گذشـــته و محیـــط خانواده وجود
داشته باشد.
نه ــای نخســـتوزیری بـــا  3نهـــاد اجرایـــی اســـت که
ای ــن دپارتم ــان یک ــی از دپارتما 
عبارتاند از:
_سازمان سرمایهگذاری بر آموزشوپرورش
_سازمان استاندارد و آزمون
_دانشکده ملی برای تدریس و رهبری
1

کارمندان در اداره اصلی در لندن و ادارات دیگر در نواحی دیگر بریتانیا مستقر هستند.
این دپارتمان با نهادهای ملی و محلی که از کودکان مراقبت میکنند و افراد حرفهای که
در مدارس ،خدمات کودکان و خدمات درمانی کار میکنند همکاری نزدیکی دارد.
حال به توضیح مختصری از هر کدام از این سه نهاد اجرایی میپردازیم:
_س ــازمان س ــرمایهگذاری ب ــر آموزشوپـــرورش :مســـئول توزیع منابـــع مالی بـــرای آموزش
ایالتها در بریتانیا برای افراد  3تا  19ساله و مدیریت داراییهای مدارس و دانشکدهها
است.
_س ــازمان اس ــتاندارد و آزمون :که مسئول توســـعه و تحویل تمام ارزیابیهای قانونی برای
دانش آموزان مدارس در بریتانیا است.
_دانش ــکده مل ــی برای تدر ی ــس و رهبری :کـــه مســـئول ادارهی آموزش معلمـــان جدید و
موجود و تنظیم قوانین حرفهای تدریس  ،پیشنهاد مدیران مدارس و دانشگاهها و فراهم
کردن فرصتهای توس ــعه حرفهای برای افراد مشـــغول در خدمات کـــودکان در بریتانیا
است.
1. Department for Education
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4-4444444مسئولیتهای دپارتمان
دپارتمان در مورد امور زیر مسئول خواهد بود:
_آموزش و یادگیری کودکان در سالهای اولیه زندگیشان و قبل از مدرسه
_آموزش و راهنمایی افراد جوان با س ــن کمتر از  19سال در دوره راهنمایی و آموزشهای
بعدی به آنها
_حمایت از افراد حرفهای که با کودکان و افراد جوان کار کند.
_کمک به کودکان معلول و افراد جوان محروم برای دستیابی به موفقیتهای بیشتر
_اطمینان حاصل کردن از آنکه خدمات محلی از کودکان محافظت و حمایت میکند.
4-4444444اولویتهای دپارتمان
اولویتهای کاری دپارتمان عبارتاند .از:
_ایمنی و رفاه برای کودکان و نوجوانان
_فراهم کردن فرصت آموزشی باکیفیت برای همه کودکان در همهجا
_آمادهسازی نوجوانان برای مراحل باالتر زندگی

_طراحی سیستم خود بهبود بخش برای مدارس
_توسعه یک نیروی کار عالی ،با رهبری قوی
_افزایش سختگیری و انتظارات از برنامه آموزشی ،ارزیابیها و رفتارها
_محافظت و افزایش فرصت برای کودکان آسیبدیده
_حمایت از مدارس برای آماده کردن افراد جوان توانا برای موفقیت در زندگی بزرگسالی
_حذف مقررات غیرضروری و بروکراسی
_افزایش پاسخگویی
_اختصاص سرمایه به صورت منصفانه و کارا[]16

4-44444دپارتمان کسبوکار ،نوآوری و مهارت

1

این دپارتمان یکی از وزارتخانههای دولتی زیر نظر نخستوزیر است که مسئولیت رشد
اقتصادی در بریتانیا را بر عهده دارد و بر روی مهارتها و آموزشها برای ارتقای تجارت،
1. Department for Business, innovation and skills
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راهاندازی نوآوری و کمک به مردم برای شروع و رشد یک کسبوکار کمک میکند .این
دپارتمان همچنین از مصرفکنندگان حمایتمیکند و آثار آییننامهها را کاهش میدهد.

4-4444444شرح وظائف
این دپارتمان مسئولیت انجام فعالیتهای زیر را به صورت مشخص بر عهده دارد:
شه ــای عالـــی بـــرای فراهـــم کـــردن مهارتهـــای الزم به
_هم ــکاری ب ــا مؤسس ــات آموز 
دانشآموزان که برای رقابت در بازار کار نیاز دارند.
_حمایت از نوآوری و توسعه در صنعت علم و تحقیق بریتانیا که برای دستیابی به رشد
اقتصادی ضروری است.
_اطمین ــان از اینکه قانون مصرفکننده برای مصرفکنندهها و کســـبوکارها منصفانه
است.
_حمایت از کسبوکارهای بریتانیایی برای افزایش بهرهوری و رقابت در سراسر جهان
_آییننامههای بهتر به کمک کاهش حجم آییننامهها برای کمک به درک بهتر و ذخیره
پول برای افزایش کارایی
4-4444444اولویتهای استراتژیک
اولویتهای استراتژیک دپارتمان کسبوکار ،نوآوری و مهارت برای سالهای  2014تا
 2015به شرح زیر است:
_فراه ــم آوردن صد میلیون پوند برای دانشـــگاهها بهمنظور انجـــام پروژههای بلندمدت
تحقیقاتی
_معرفی سیستمهای وا م جدید برای دانشآموزان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
_تبدی ــل بریتانی ــا ب ــه یک ــی از س ــریعترین و آســـانترین کشـــو رهای جهان برای تأســـیس
کسبوکارهای جدید
نگ ــذاری حجیم و در عـــوض هدفگذاری روی بازرســـی
_خاتم ــه دادن ب ــه فرهنگ قانو 
سازمانها با ریسک باال از طریق قانونگذاری مشترک و بهبود استانداردهای حرفهای
_فرصت دادن به عموم و کسبوکارها برای به چالش کشیدن مقررات نامناسب
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نط ــور که در توضیح خیریههای معاف بیان گردید؛ خیریههای معاف بهوســـیله
هما 
ً
کمیسیون امور خیریه ثبت یا نظارت نمیشود و سیستم و سازمان نظارتی متفاوتی (مثال
ً
نه ــای تخصصی مربوطه) دارد کـــه آن را اصطالحا ناظران اصولی مینامند .یکی
دپارتما 
از وظای ــف دپارتمان کسـ ـبوکار ،ن ــوآوری و مهارت نیـــز نظـــارت روی خیریههای معاف
ش ــرکتهای آموزش ــی اس ــت که در خصوص این شـــرکتهای آموزشـــی اقدامات زیر را
انجام میدهد:
_بر عهده گرفتن کنترل خیریهها
_در صورت ضرورت میتواند از کمیسیون بخواهد تا استعالم کند ولی خودش نمیتواند
در خیریهها بهشخصه تحقیق کند
_با کمیس ــیون کار میکند تا مطمئن شـــود که خیریههای معاف پاسخگوی عموم مردم
هستند.
_بیش ــتر دانشگاهها و مؤسس ــات آموزش عالی بریتانیا ،شـــرکتهای آ کادمیک بریتانیا،
بدن ــه مدیریتی بنیادها و مدارس داوطلبانه و ســـایر بنگاههای آموزشـــی از شـــرکتهای
آموزشی هستند که به عنوان خیریههای معاف در بریتانیا شناخته میشوند]17[.
4-44444دپارتمان فرهنگ ،رسانه و ورزش
این دپارتمان یکی از وزارتخانههای دولتی زیر نظر نخســـتوزیر است که به بریتانیا برای
تبدیلش ــدن به خالقانهترین و مهیجترین مکان برای زندگی ،بازدید و کسبوکار کمک
میکند .این دپارتمان از فرهنگ و میراث هنری بریتانیا محافظت میکند و به برجســـته
کردن بریتانیا به مکانی فوقالعاده و نوآور برای بازدید کمک میکند و از باورهای بریتانیا
درم ــورد آزادی و براب ــری دف ــاع میکن ــد .همچنین دپارتمـــان فرهنگ ،رســـانه و ورزش در
تالش اس ــت بریتانیا به مزیت یکتای ــی در رقابت جهانی بـــرای موفقیتهای اقتصادی
دست یابد.
1

4-4444444شرح وظائف
این دپارتمان مسئولیت انجام فعالیتهای زیر را به صورت مشخص بر عهده دارد:
1. Department of Culture and Media and Sport
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_تس ــهیل لذت بردن همگان از فرهنگ ملی ،ورزش ،و دسترســـی به تلفنهای همراه و
وسایل ارتباطی آنالین
_تس ــهیل رشد برای رسانهها ،توریسـ ـتها و صنعت ارتباطات راه دور به کمک کاهش
محدودیتها و فراهم کردن مش ــاوره و حمایت از نـــوآوری همراه با محافظت از عالیق
شهروندی
_محافظ ــت از دسترس ــی آزاد ب ــه مؤسســـات فرهنگـــی ،هنـــر و گســـترش چالشهایی و
سرمایهگذار یهایی که منجر به رشد نخبگان ورزشی آینده میشود.
_مجموعه هنر دولت که هنر را در ساختمانهای دولت بریتانیا و ساکنان رسمی در دور
دنی ــا قرار میدهد ت ــا هنر و تاریخ بریتانیا را همراه با فرهنگ دیپلماســـی خود گســـترش
دهد.
4-4444444اولویتهای استراتژیک
الویتهای اس ــتراتژیک دپارتمان فرهنگ ،رســـانه و ورزش برای ســـالهای پیشرو به
شرح زیر است:
_رشد اقتصادی
_ارتباطات بریتانیا
_مشارکت دلگرمکننده مردم
_حفظ برتری و ارتقا بریتانیا
_حمایت از رسانههای داخلی
_حصول اطمینان از مسئولیتهای اجتماعی
نط ــور که در توضیح خیریههای معاف بیان گردید؛ خیریههای معاف بهوســـیله
هما 
ً
کمیسیون امور خیریه ثبت یا نظارت نمیشود و سیستم و سازمان نظارتی متفاوتی (مثال
ً
نه ــای تخصصی مربوطه) دارد کـــه آن را اصطالحا ناظران اصولی مینامند .یکی
دپارتما 
از وظای ــف دپارتم ــان فرهنگ ،رس ــانه و ورزش نیز نظـــارت روی موزهها و نمایشـــگاهها به
عنوان خیریههای معاف است که در خصوص این موزهها و نمایشگاهها اقدامات زیر را
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انجام میدهد:
_بر عهده گرفتن کنترل خیریهها
_در صورت ضرورت میتواند از کمیسیون بخواهد تا استعالم کند ولی خودش نمیتواند
در خیریهها بهشخصه تحقیق کند
_با کمیس ــیون کار میکند تا مطمئن شـــود که خیریههای معاف پاسخگوی عموم مردم
هستند.
_موزه ویکتوریا و آلبرت ،موزه علم ،اسلحهخانه سلطنتی ،موزه ملی ،کتابخانه بریتانیا
و  ...از موزهه ــا و نمایش ــگاههای بریتانیـــا هســـتند که بـــه عنوان خیریههـــای معاف در
بریتانیا شناخته میشوند]18[.
4-4-4444دپارتمان محیطزیست ،غذا و مسائل محلی
این دپارتمان یکی از وزارتخانههای دولتی زیر نظر نخســـتوزیر اســـت که مســـئولیت
حفاظ ــت از محیطزیس ــت طبیع ــی ،حمایت از صنعت کشـــاورزی و غـــذا و همچنین
حفظ اقتصاد موفق روستایی را بر عهده دارد .فعالیتهای گستردهای دپارتمان به معنی
نقش عمده آن در زندگی روزمره مردم از غذایی که میخورند تا هوایی که تنفس میکنند
و آبی که مینوشند است.
1

4-444-4444مقاصد و اهداف
مقص ــد این وزاتخانه آزادس ــازی پتانســـیل غذا ،کشـــاورزی ،طبیعت و حومه شـــهر و
همچنین محافظت از محیطزیس ــت در مقابل خطرها و تهدیدهاست و به دنبال برپایی
اهداف زیر در بریتانیا است:
_محیطزیست تمیزتر و سالمتر که به مردم و اقتصاد سود میرساند.
_رهبری صنعت غذا و کشاورزی در جهان
_اقتصاد روستایی موفق که به تندرستی نیز کمک میکند.
_ملتی که در مقابل خطرهای طبیعی و پاسخهای قوی و قابلیتهای بازیابی محافظت
شده است.
1. Department for Environment, food and rural affairs
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4-444-4444اولویتهای استراتژیک
اولویتهای استراتژیک دپارتمان محیطزیست ،غذا و مسائل محلی برای سالهای
پیشرو به شرح زیر است:
_یک پا ککننده که محیطزیست را سالمتر میکند و به مردم و اقتصاد سود میرساند
_پیشرو در صنعت کشاورزی و مواد غذایی جهان
_اقتصاد روستایی پررونق ،کمک به رفاه ملی و تندرستی
_کمک به داش ــتن ملتی که خیلی خوب در مقابل مشـــکالت حیوانی و گیاهی و ســـایر
مخاطرات محافظت میکند و قابلیت مقابله و بازسازی باالیی دارد.
نط ــور ک ــه در توضی ــح خیریههای معاف بیـــان گردید؛ خیریههای معاف به وســـیله
هما 
ً
کمیسیون امور خیریه ثبت یا نظارت نمیشود و سیستم و سازمان نظارتی متفاوتی (مثال
ً
نه ــای تخصصی مربوطه) دارد کـــه آن را اصطالحا ناظران اصولی مینامند .یکی
دپارتما 
از وظای ــف دپارتم ــان محیطزیس ــت ،غـــذا و مســـائل محلـــی نیـــز نظـــارت روی موزهها و
نمایشگاههای مرتبط با محیطزیست به عنوان خیریههای معاف است که در خصوص
این موزهها و نمایشگاهها اقدامات زیر را انجام میدهد:
_بر عهده گرفتن کنترل خیریهها
_در صورت ضرورت میتواند از کمیسیون بخواهد تا استعالم کند ولی خودش نمیتواند
در خیریهها بهشخصه تحقیق کند
_با کمیس ــیون کار میکند تا مطمئن شـــود که خیریههای معاف پاسخگوی عموم مردم
هستند.
_هیئت متولیان باغهای گیاهشناس ــی ســـلطنتی از موزهها و نمایشگاههایی در بریتانیا
اس ــت که مرتبط با محیطزیس ــت اســـت که بـــه عنـــوان خیریههای معـــاف در بریتانیا
شناخته میشوند]19[.
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4-4-4444تنظیمکنندگان تأمین سرمایه
4-444-4444هیئت استانداردهای افزایش سرمایه
هیئت استانداردهای افزایش سرمایه یک سازمان غیرانتفاعی و یک تنظیم گر (ناظر)
مس ــتقل ب ــر جمع آوری کمکهای مالی خیریه ها از ســـال  2007اســـت .این ســـازمان به
عن ــوان یک ط ــرح خود-نظارتی فرآیند جمـــعآوری کمک مالی در خیریه ها ایجاد شـــد و
خیری هه ــا با اختیار خود میتوانند به عضویت این ســـازمان درآیند .اعضای این ســـازمان
متعهد به رعایت باالترین س ــطح اس ــتانداردها و حفظ شـــفافیت و مســـئولیتپذیری در
یش ــوند .این ســـازمان از خیریهها حمایـــت و به آنان در
فرآین ــد جمع آوری کمک مالی م 
خصوص انطباق با قوانین کمک میکند و همچنین شکایات درباره جذب کمک مالی
خیریهها را مانیتور و مسائل مربوط به این موضوع را حل میکند.
یکی دیگر از مسئولیتهای مهم این سازمان اطمینان بخشی به جامعه مبنی بر قابل
اعتماد بودن خیریههای عضو س ــازمان در خصوص مســـائل مالی است .خیریههایی که
به عضویت این س ــازمان در میآیند و تعهدات مربوطه را میپذیرند از لوگوی این سازمان
که در ذیل نش ــان داده ش ــده است اس ــتفاده میکنند که در واقع نوعی عالمت استاندارد
برای آن خیریه تلقی میشود.
1

شکل  .16-4لوگوی هیئت استانداردهای افزایش سرمایه

)1. The Fundraising Standards Board (FRSB
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	•روند نظارت بر خیریهها

هیئت اس ــتانداردهای افزایش س ــرمایه بر فعالیت افزایش سرمایه خیریهها با موارد زیر
نظارت میکند:
_اس ــتانداردهای شناخته ش ــده که به فعالیتهای مختلف افزایش ســـرمایه در بریتانیا
اعمال میش ــود .این استانداردها در کد تالش برای افزایش سرمایه تنظیم میشود و به
وسیله این هیئت تفسیر میشود.
_اس ــتانداردهای باالی درستی ،آزادی ،پاسخگویی و شـــفافیت که در رفتارهای تأمین
سرمایه
این هیئت رفتارهای افزایش س ــرمایه را که پس از بررسیهای اعضای خیریه غیرقابلحل
باق ــی میمانن ــد را مانیت ــور ک ــرده و قانونمند میکنـــد .همچنین با عمـــوم و بخش خیریه
همکاری میکند تا نواحی کلیدی نگرانی عموم را مخاطب قرار داده و شناسایی کرده تا
اس ــتانداردها را ارتقا دهد .و درمورد افزایش ســـرمایه به صورت نادرســـت که توسط عموم
مردم ،رسانهها یا سایر منابع گزارششده است را بررسی میکند.
	•ملزومات گرفتن تعهد از خیریهها

مؤسسات باید  6مورد زیر را پس از ثبتنام انجام بدهند:
1.1استفاده از لوگوی این هیئت در زمان فرایند افزایش سرمایه
2.2بیان تعهدات خود به خیران
3.3درنظر گرفتن فرایندی برای شکایت عمومی
4.4پیروی از کد تجربیات افزایش سرمایه
5.5ارسال شکایتهای بازگشت کمکهای نقدی ساالنه
6.6پرداخت هزینه ساالنه
4-444-4444موسسهی افزایش سرمایه
این موسسه در سال  1983تأسیس شد و بهعنوان یک بدنه عضویت حرفهای شامل
1

)1. Institute of Fundraising (IoF
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مجموعهای از س ــازمانهای تأمین س ــرمایه اســـت .این ســـازمان کد تالش بـــرای افزایش
س ــرمایه را تفس ــیر و منتش ــر میکن ــد ک ــه بـــر اســـاس نیازهـــای قانونـــی تنظیـــم میشـــود و
اس ــتانداردهای ش ــناختهش ــده برای انـــواع مختلفـــی از فعالیتهای افزایش ســـرمایه در
بریتانیا را اعمال میکند.
	•مأموریت

مأموریت این موسسـ ـ ه پش ــتیبانی فرایند افزایش ســـرمایه از طریق رهبری ،نمایندگی،
تعریف استاندارد و آموزش میباشد و فعالیتهای افزایش سرمایه را مانند یک پیشنهاد
شغلی ترویج میدهند.
	•چشمانداز

این موسس ــه فرایند افزایش س ــرمایه عالی برای دنیای بهتر را به عنوان چشمانداز خود
تعیی ــن نموده اس ــت .همچنین برای رســـیدن به هدف پشـــتیبانی اعضا و انجـــام فرایند
افزایش سرمایه وسیعتر در سطح جامعه روشهای زیر را دنبال میکند:
_ساختن محیطزیست بهتر برای فرایند افزایش سرمایه
_افزایش فهم فرایند افزایش سرمایه
_قادر ساختن فرایند افزایش سرمایه در راستای بهترین بودن
آنه ــا محیطزیس ــت را ب ــرای فرایند افزایش ســـرمایه از طریق سیاســـت و پشـــتیبانی ارتقا
میدهند .همچنین س ــطح فهم و درک نســـبت به فرایند افزایش سرمایه را از طریق مرجع
دان ــش بودن خود افزای ــش میدهند .همچنین فرایند افزایش ســـرمایه را با فراهم ســـاختن
منابع ،توسعه مهارتها و شایستگیها به بهترین درجه اجرای خود میرسانند.
4-444-4444انجمن نظارتی افزایش سرمایه عمومی
انجم ــن نظارتی افزایش س ــرمایه عمومی یـــک بدنه عضوگیری خیریه محـــور همراه با
هم ــکاری نظارتی برای همه گونههای افزایش ســـرمایه رودررو میباشـــد .افزایش ســـرمایه
رودررو یک درخواس ــت شخصی برای تنظیم کمک به خیریهها از طریق بدهی مستقیم
اس ــت.این انجم ــن دارای یک نق ــش دوگانـــه بهعنوان پلـــی مابین شـــورا و فعالیتهای
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خیریه(محافظ ــت از اس ــتانداردهای حرفـــهای و اطمینان از تخصیـــص عادالنه افزایش
سرمایه) میباشد.
_ PFRAب ــر افزایش س ــرمایه به ص ــورت خانه به خانه و در کوچـــه و خیابان ،جایی که از
افراد برای بخشش معمولی به خیریهها تقاضا میشود ،نظارت میکند.
_ PFRAتوافقات مدیریتی را با مرجعهای محلی برای تنظیم مکانهایی که این افزایش
س ــرمایه میتواند رخ ده ــد ،زمانی که میتواند رخ دهد و تعداد افرادی شـــرکتکننده به
کار میگیرد.
	•قوانین نظارتی بر روش افزایش سرمایه عمومی خیابانی
_پایان دادن به مکالمه در صورت عدم تمایل فرد

_اجتناب از موانع عمدی یا تعقیب افراطآمیز عموم مردم
_حفظ فاصله از ورودی مغازهها ،صندوق مغازهها و دیگر المانهای خیابانی
_ممانعت از صحبت با عموم مردمی که نشستهاند .یا در حال انجاموظیفه هستند
_استفاده از کیفهای تیم

	•سایت انجمن نظارتی افزایش سرمایه عمومی

هدف این س ــایت مدیر ی ــت فعالیتهای افزایش ســـرمایه عمومی اســـت .برای تأثیر
بیشتر این فعالیتها موارد زیر باید رعایت شود:
_تشخیص دادن سایت مناسب برای افزایش سرمایه عمومی
_برق ــراری ارتباط با صاحبان س ــایتهای خصوصـــی و عمومی بریتانیا برای تســـهیل در
رسیدن به درجات پایدارتر و قابلقبولتر در فرایند خیریه
_تخصی ــص ظرفی ــت ب ــه خیری هه ــا و ســـازمانهای افزایـــش ســـرمایه حرفـــهای از طریق
روشهای عادالنه و منصفانه
این انجمن در نقش پل بین خیریهها و شورا به دنبال ایجاد تعادل مابین حقوق خیریه برای
افزایش سرمایه و حقوق خیرین (عموم مردم) .این نتایج از موارد زیر حاصل شده است:
_توافق مدیریت سایت با رییس مرکز شهر و مقامات محلی
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_حفاظ ــت از خاط ــرات که باعث شفافســـازی برای اعضا و همکاران شـــورا که فرایند
افزایش سرمایه اتفاق میافتد
4-4-4444کمیسیون شرطبندی
این کمیس ــیون تحت قانون ش ــرطبندی مصوبه ســـال  2005برای تنظیم شـــرطبندی
تجاری در بریتانیا طی همکاری با مقامات ذیصالح ،ایجادشـــده اســـت .در اکتبر ســـال
 2013این کمیسیون مسئولیتهای کمیسیون شرطبندی ملی را برای تنظیم شرطبندی
ملی تحت قانون مصوبه سال  1993بر عهده گرفت .کمیسیون شرطبندی بدنه عمومی
و مس ــتقل غیردپارتمان ــی اس ــت ک ــه توســـط دپارتمان فرهنـــگ ،رســـانه و ورزش حمایت
یش ــود .ای ــن کمیت ــه دارای  250نف ــر کارمند در دفتـــر بیرمنـــگام  40 ،همـــکار دورکار در
م 
انگلس ــتان ،اسکاتلند و ولز میباشد .هزینههای این کمیسیون توسط دپارتمان فرهنگ،
رسانه و ورزش و سازمانها و خیرین تأمین میشود.
4-444-4444فعالیتهای کمیسیون شرطبندی
تحت قانون ش ــرطبندی مصوبه سال  2005شرطبندیهای تجاری در بریتانیا توسط
این کمیسیون تنظیمشده است.
_باز یهای ارکید
_شرطبندی
_بازی بینگو
_قماربازی
_تولید و تأمین ماشین بازی
_تولیدکنندگان نرمافزار شرطبندی
_اپراتورها و مدیران قرعهکشی خارجی
_اپراتور قمار از راه دور
شرطبندیهای وسیع و گسترده در حیطه وظایف این کمیسیون نیست و توسط سازمان
مالی انجام میشود
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4-444-4444روند نظارت کمیسیون شرطبندی
س ــازمانها و اش ــخاصی که تس ــهیالت شـــرطبندی را فراهـــم کردهاند یـــا محصوالت
ش ــرطبندی را به مش ــتریان در بریتانیا تبلیغ نمودهاند ،تحت نظارت این کمیســـیون قرار
دارن ــد ک ــه فعالیته ــای زیادی در ح ــوزه شـــرطبندی مانند بـــازی بینگو ،شـــرطبندی،
بختآزمای ــی ،ش ــرطبندیهای از راه دور و ...پوشـــش میدهد .همچنیـــن بر تولیدات و
تدارکات مربوط به نرمافزارهای ش ــرطبندی هـــم نظارت میکنند .بختآزماییهای ملی
به دالیل زیر توسط این کمیسیون نظارت میشود:
_اطمینان از رفتار منصفانه بازیکنان
_احترام به ملت عالقهمند به بختآزمایی
_انگیزه بخشی به اپراتور برای افزایش لذت و منفعت حاصل از بختآزمایی[]21
4-4-4444تنظیمکنندگان تبلیغات و بازاریابی
4-444-4444مرجع استانداردهای تبلیغاتی
مرج ــع اس ــتانداردهای تبلیغاتی عبـــارت اســـت از تنظیمکننده مســـتقل تبلیغات از
طریق تمام رسانهها در بریتانیا .این مرجع کدهای تبلیغاتی را که توسط کمیته تبلیغات
نوشته میشود به کار میبرد .کار این مرجع این است که به شکایات مربوط به تبلیغات
رس ــیدگی کند و همچنین تبلیغات را از نظر اینکه مضر نباشند کنترل نماید .هدف این
مرجع عبارت اس ــت از اینکه تبلیغات را مســـئوالنه کند و آرزوی این مرجع این است که
هر انگلیسی که یک تبلیغ مسئوالنه و مفید داشته باشد.
استانداردهای این مرجع برای مسئوالنه کردن تبلیغات عبارتاند .از:
_هوشیاری
_درک و دریافت
_حمایت و پشتیبانی
_اثرگذاری و تأثیر
_فعال بودن
1

1. Advertising Standards Authority
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ارزشهای این مرجع عبارتاند .از:
_قابلاعتماد و اخالق مدار بودن
_عدالت و احترام به همه
_قابلدسترس و مفید بودن
_هوشمند و کامل بلکه بهموقع و متناسب بودن
_باز و پاسخگو بودن و عدم وجود ترس برای اعتراف بهاشتباه
_یک تیم عالی و الهامبخش بودن برای یکدیگر
سهامداران خارجی همچنین موضوعات زیر را درک خواهند کرد:
_عدم وابستگی در ادارهی کدهای تبلیغاتی
_مبتنی بر شواهد  ،هدفمند و سازگار بودن
_انعکاسی از یک جامعه نه یک مهندس اجتماعی
	•پروسهها و استانداردهای خدمات

پروسههای این نهاد شفاف بوده و آماده برای زیر ذرهبین رفتن است.این مرجع تالش
میکند تا استانداردهای خدمات را منتشر کند.این مرجع متعهد است به:
_در دسترس بودن برای اعضای جامعه و صنعت تبلیغات
_حل ش ــکایات مختلف بدون تأخیر با اشـــراف بر اینکه شکایات پیچیدهتر بیشتر طول
میکشند.
_فعال بودن در اجرای نشستهای موردنیاز مشتریان چه از اعضای جامعه باشند و چه
جز صنعت تبلیغات باشند.
_تحویل خدمات باکیفیت و حرفهای
_باز بودن برای پروسهها و تصمیمگیریهایش و حسابگر بودن در اعمال و رفتارهایش
	•دیگر همکاران این مرجع

این مرجع با تنظیمکنندههای دیگری نیز در همکاری نزدیک است که عبارتاند .از:
_آف کام
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_کمیته شرطبندی
_اداره مالی
_نهاد استانداردهای غذایی
_نهاد تنظیمکننده دارو و محصوالت درمانی
_گروه پورت من
_استانداردهای تجارت
_نهاد رقابت و بازار[]22
4-444-4444کمیسیون بازاریابی مستقیم
کمیس ــیون بازاریابی مس ــتقیم بدنهای اســـت که کدهای بازاریابی مستقیم را نظارت
میکند که محافظت مؤثری را از دریافتکنندگان ،کاربران و شـــاغالن بازاریابی مستقیم
به عمل آورد.
ه ــدف ای ــن کمیس ــیون عب ــارت اســـت از اطمینـــان از اینکـــه کمپانیهـــا باالتریـــن
استانداردهای یکپارچگی و تجارت را در قبال مشتریانشان و بین یکدیگر به کار میبرند
و کمیسیون این کار را با بررسی شکایات  ،زیر ذرهبین بردن مسائل و موضوعات مربوط به
بازاریابی مستقیم و فراهم کردن راهنمایی برای مشتریان انجام میدهد.
هر فردی میتواند بهصورت رایگان شـــکایت خود را برای این کمیســـیون مطرح کند و
کمیسیون نتایج بررسی را روی وبسایت خود به طور منظم قرار خواهد داد.
کمیس ــیون متعهد اس ــت تمام ش ــکایات را حداکثر ظرف دو روز کاری در دستور کار
قرار دهد و حداقل درصد رضایت  65درصد را کسب نماید.
اس ــتفاده از بازاریابی مس ــتقیم برای خرید آســـان و ســـریع کاالها یا به عنوان منبعی از
اطالعات ،کار هرروزهی میلیونها نفر از مشـــتریان اســـت و این اعتبار صنعت بازاریابی
مس ــتقیم اس ــت که انطباقش با کد بســـیار باال باشـــد.هرچقدر که این صنعت گسترش
مییابد فعالیت و پاسخ کمیسیون به تغییرات بیشتر میشود.
قوانین بازاریابی مستقیم بسیار پیچیدهاند .این قوانین توسط مقررات دولتی و مقررات
1
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یش ــوند و مســـئولیت اجـــرای آنهـــا بیـــن تعـــداد زیـــادی از
خودس ــاخته پوش ــش داده م 
دپارتمانهای دولتی  ،نهادهای آنها و بدنههای قانونگذار پخششده است.
هدف اصلی کمیس ــیون عبارت است از محافظت از مشتریان و اطمینان بخشی به
نه ــا از ای ــن موض ــوع ک ــه رواب ــط تج ــاری در ایـــن صنعـــت گســـترده بیـــن مشـــتریان و
آ
مصرفکنندگان و صاحبان صنعت عادالنه است.
راههای مختلف این بازاریابیها عبارتاند .از:
_نامه مستقیم
_ایمیل
_بازاریابی تلفنی
_بروشورها،مراسمها و کتابهای رایگان
_کاتالوگها
_بازاریابی حوزهای
_مجلهی مشتریان
_تبلیغات رادیویی و تلویزیونی
_تبلیغات روزانه روزنامهای و مجلهای
_پیامهای موبایلی
_تلویزیونهای تعاملی
_رسانههای برمبنای محل[]23
4-444-4444آف کام
آف کام تنظیمکننده ارتباطات در بریتانیا است .این مجموعه تنظیمکنندهی ارتباطات
ب ــرای تلویزیون ،بخشهای رادیو ،خطوط ارتباطی راه دور ،موبایل ،ســـرویسهای پســـتی
بهاضافه امواج روی س ــایر دستگاههای بیسیم میباشد .این مجموعه اطمینان حاصل
میکند که مردم در سراسر بریتانیا بهترین خدمات ارتباطی را دریافت میکنند و از آفات
و مض ــرات این ارتباطات محافظت میشـــوند .آف کام مجموعه قوانینی برای انتشـــار بر
روی خطوط برای محافظت از بینندگان و شنوندگان دارد.
1
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این مجموعه تحت نظر تعدادی از قوانین پارلمان شـــامل قوانین ارتباطات سال 2003
فعالی ــت میکن ــد.آف کام باید در حیطـــهی اختیارات و وظایفی که تحت قانون توســـط
پارلمان برایش گذاش ــته ش ــده اس ــت فعالیت کند .این قانون بیـــان میکند که وظیفهی
اصلی آف کام که عالقهمندیهای مشتریان و شهروندان را تا آنجایی که مناسب است
از طر ی ــق ارتق ــای رقاب ــت تأمی ــن کند .بـــر طبق قانـــون پارلمـــان ،آف کام قوانینـــی را برای
بخشهایی که مسئولیتش را دارد تنظیم میکند.همچنین این اختیارات را دارد تا قوانین
رقابتی را همراه با نهادهای بازاریابی و رقابتی در این بخشها اجبار کند .
آف کام س ــرمایهاش را از طریق مبالغی که برای تنظیم ارتباطات و مسائل پخش برای
شبکههای ارتباطی انجام میدهد و کمکهای حکومتی تأمین میکند.
	•آف کام چهکارهایی انجام میدهد؟

وظایف اصلی قانونی این مجموعه عبارتاند .از اطمینان از:
_بریتانی ــا دارای خدمات ارتباطی الکترونیکی با وســـعت باالیی اســـت شـــامل خدمات
ارتباطی با سرعت باال مانند اینترنت
_ی ــک محدوده گس ــترده از برنامهه ــای تلویزیونـــی و رادیویـــی باکیفیت باال بـــا توجه به
ذائقهها و محدودههای سنی مختلف
_خدمات رادیویی و تلویزیونی که توسط سازمانهای مختلفی فراهم میشوند.
_مردم ــی که به رادیو گوش میدهن ــد یا تلویزیون میبینند از مطالب مضر و آزاردهنده در
امان باشند.
_مردم از رفتارهای غیرعادالنه در برنامههای رادیویی و تلویزیونی در امان باشند.
_بینندگان ویدیوهایی که بر مبنای ســـرویسهای تقاضا شده است از مضامین مضر در
امان باشند.
_امواج رادیویی در اس ــتفادههای مختلف در رنجهایی استفاده شوند که مؤثرترین راه را
ادامه دهند و مضر نباشند.
	•آف کام چهکارهایی انجام نمیدهد؟

این مجموعه مسئولیتی برای تنظیم موارد زیر ندارد:
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_مشاجرات بین مردم و ارائهکنندگان خدمات ارتباطی به آنها
_سرویسهای با نرخ معمولی مانند سرویسهای متنی موبایلها و آهنگهای زنگ
_مضامین برنامههای رادیو و تلویزیون
_شکایتها در مورد برنامههای BBC
_الیسنس رایگان تلویزیونی BBC
_ادارات پست
_روزنامهها و مجالت[]24
4-4-4444اکشن فراد
مرج ــع متمرکز برای تم ــاس برای اطالعات دربـــارهی کالهبـــرداری و جرمهای مالی از
طریق اینترنت میباشد .اگر یک خیریه یا فردی از عموم مردم از کالهبرداری یک خیریه یا
قربانی یک خیریه آ گاه باش ــد ،باید آن را گـــزارش دهد .آنها همچنین میتوانند به پلیس
محلی ،مرجع سرویس استانداردهای تجارت محلی یا تنظیمکننده خیریه اطالعرسانی
کنند.
وقت ــی یک کالهب ــرداری به ای ــن نهاد اطالع داده میشـــود شـــاکیان یک کـــد پیگیری
دریافت میکنند و موضوع آنها به اداره ملی بازرســـی کالهبرداری ارجاع داده میشود که
توسط پلیس لندن اداره میشود.
س ــایت این مجموعه همچنین قابلیت شـــرح انواع مختلفی از کالهبرداری به ترتیب
حروف الفبا را دارا میباشد و پیشنهادات برای جلوگیری از این اعمال را ارائه میدهد.
ای ــن مجموع ــه بهص ــورت نزدیک با شـــرکایش در دولـــت و خدمات پلیـــس همکاری
میکند تا گزارشات کالهبرداری که دریافت میکند را بررسی کند.
انواع کالهبردار یها بر اساس سایت این مجموعه عبارتاند .از:
_کالهبردار یهای اینترنتی
_کالهبردار یهای شخصی
_کالهبردار یهای شرکتی
1
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_کالهبردار یهای پیشرفته[]25
4-4-4444خانه ثبت شرکتها
خان ــه ثبت ش ــرکتها ش ــرکتهای محدود را ثبـــت و منحلمیکنـــد ،اطالعاتی که
ن اطالعات را در دسترس
شرکتها به صورت قانونی باید تهی ه کنند را ثبتمیکند و ای 
عموم میگذارد.
بیش از 3میلیون ش ــرکت محدود در بریتانیا ثبتشده است و  500,000شرکت جدید
در هر سال ثبتمیشود.
ای ــن مجموع ــه نزدی ــک ب ــه  1000کارمنـــد در دفاتـــر خـــود در کاردیـــف و ادارات خود در
ادینبورگ،بلفارس ــت و لن ــدن دارد .ثب ــت شـــرکتها در انگلیس و ولـــز در کاردیف انجام
میگی ــرد درحالیک ــه برای اس ــکاتلند و ایرلند شـــمالی در ادینبورگ و بلفارســـت صورت
میپذیرد.دفتر لندن نیز تنها خدماتی را برای مشتریانی که مالقات میکنند ارائه میدهد.
1

 4-444-4444مسئولیتهای خانه ثبت شرکتها
مسئولیتهای اصلی این نهاد به شرح زیر است:
_شرکتهای محدود را ثبت یا منحل کند.
ی اطالعات شرکتهایی که از نظر قانونی نیاز است را انجام دهد.
_آزمودن و ذخیره تمام 
_تمامی اطالعات ثبت رس ــمی دولت برای شرکتهای بریتانیا را در دسترس عموم قرار
دهد.
4-444-4444الویتهای خانه ثبت شرکتها
از سالهای  2014تا  2015الویتهای این نهاد به شرح زیر است:
ی سرویسهای مجموعه
_تهیه نقطه ورود منفرد برای تمام 
ن بیشتر
_انتشار اطالعات رایگا 
_دیجیتالی بودن به وسیل ه سرویس پیشفرض
_افزایش رضایت مشتری
1. House Companies
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4-444-4444خدمات خانه ثبت شرکتها
این خدمات عبارتاند .از:
_پیدا کردن اطالعات مربوط به شرکتها بهصورت رایگان و استفاده از اسناد بهصورت
آنالین
_استفاده آنالین از فایلها و اسناد شرکتها
_سرویسهای متفاوت آنالین
_پیدا کردن اطالعات شرکتها در برنامه کاربری تلفن همراه
_دانلود دادههای شرکتها توسط سرویس داده
_جستجوی شرکتهای لغو و سلب امتیاز شده
انواع شرکتها عبارتاند .از:
_شرکتهای محدود عمومی
_شرکتهای محدود سهامی خصوصی
_شرکتهای محدود خصوصی با تضمین
_شرکتهای نامحدود خصوصی
_مشارکتهای با مسئولیت محدود
_مشارکتهای محدود[]26
4-4-4444عایدی علیاحضرت و حقوق گمرکی
عای ــدی ملکه و حقوق گمرکی ،یک دپارتمان از دپارتمانهای  22گانه غیر وزراســـت که
مس ــئول جمعآوری مالیاتها ،پرداخت برخی از انواع حمایتهای دولتی و اجرای سایر
س ــازوکارهای تنظیمی مانند حداقل دســـتمزد ملی اســـت .این دپارتمـــان از ادغام بخش
«درآمد داخلی و گمرک اعلیحضرت» و «مالیات کاالهای داخلی» که در تاریخ  18آوریل
 2005صورت گرفت ،شکل گرفته است.
1

4-444-4444وظایف دپارتمان
ای ــن دپارتمان مس ــئول مدیریت و جمـــعآوری مالیاتهای مســـتقیم شـــامل مالیات بر
1. HM Revenue and Customs
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درآمد و مالیات شرکتی ،مالیاتهای سرمایه شامل مالیات بر سود سرمایه و مالیات بر
ارث ،مالیاته ــای غیرمس ــتقیم ش ــامل مالیات بـــر ارزش افـــزوده ،مالیات بـــر زمین ،و
مالیات زیستمحیطی مانند مالیات تغییرات آبوهوا ،میباشد .سایر مسئولیتهای
این دپارتمان عبارتاند از :ارائه بیمه ملی ،توزیع مزایای کودک و ســـایر اشکال حمایتی
دول ــت از صندوق تراس ــت ک ــودک ،پرداخت اعتبـــار مالیاتی ،اجرای حداقل دســـتمزد
ملی ،مدیریت ضد پولش ــویی برای مؤسسات خدمات پولی ،جمعآوری و انتشار آمار
تجارت محصوالت.
 HMRCیک س ــازمان اجرای قانون است که کادری قوی از محققان جنایی بهمنظور
رس ــیدگی س ــازمانیافته و جدی به جرائم مالی در آن مشـــغول به فعالیت میباشند .این
دپارتمان از منابع و مهارتهای گستردهای از طیف نظارت سرزده و پنهان را دارا میباشد
و همچنین آنها از ش ــرکای ارشد «کمیته مشارکت جرائم ســـازمانیافته» میباشند .این
س ــازمان مجوز تشخیص جرم ،دس ــتگیری ،ورود ،جستجو و بازداشـــت را دارا میباشد.
ای ــن دپارتم ــان ازجمله بخشهای ــی از دولت بریتانیاســـت که به جمـــعآوری اطالعات،
تجزیهوتحلیل و ارزیابی آنها کمک به سزایی مینماید.
4-444-4444ساختار
 HMRCاز چهار گروه عملیاتی تش ــکیل شـــده اســـت که هر یک توسط یک مدیر رهبری
میشود:
_گروه مالیاتهای شخصی
_گروه مزایا و اعتبارات
_گروه مالیات کسبوکار
_گروه عملیاتی و اجرا
عالوه بر این گروههای عملیاتی ،پنج گروه پشتیبان نیز در این دپارتمان فعالیت مینمایند:
_دبیر دائمی برای گروه مالیاتی
_گروه ارشد امور مالیاتی
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_گروه ارشد اطالعات
_مشاوره عمومی و گروه وکالت
_گروه ارشد رسیدگی به امور مردم
هیئتمدیره از اعضای کمیته اجرایی و مدیران غیر اجرایی تشـــکیل شده است .وظیفه
اصلی آن توسعه و تصویب استراتژیهای کلی دپارتمان ،تصویب طرح نهایی کسبوکار
و توصیههایی به مدیر ارش ــد در قرار مالقاتهای کلیدی اســـت .هیئتمدیره همچنین
نق ــش تضمین اجرا و مش ــاوره را نیز ب ــر عهده دارد .رئیس خزانـــهداری دپارتمان ،دبیر مالی
وزارت خزانهداری است.
4-444-4444عملکرد دپارتمان
دپارتمان  HMRCدر پایان سال  2012حدود  476میلیارد پوند برای خزانهداری بریتانیا
جمـ ـعآوری نمود .در پایان ماه مارس  ،2009ایـــن دپارتمان  20میلیون پرونده باز ،که دارای
تناقضات مالیاتی بودند ،و میتوانست بر  4/5میلیون نفر با اضافه پرداخت مالیات 1/6
میلیارد پوند تحت تأثیر قرار دهد ،مدیریت نمود.
4-444-4444رابطه با بخش خیریه
ای ــن دپارتمان گزارش مفصلی را به صورت ســـاالن ه درمورد بازپرداختهای مالیاتی به
اف ــراد ّ
خیر و س ــازمانهای خیریه ،ش ــامل اطالعاتی همچون تعـــداد خیریهها و مقدار کل
بازپرداخت از مالیات بر درآمد نرخ پایه را فراهم مینماید .این اطالعات به ّ
خیرین کمک
مینمای ــد تا با دید بهتری نس ــبت به معافیتهـــای مالیاتی و روند کمکهـــای مردمی بر
ته ــای مالیات ــی ،کمکهـــای مالـــی خـــود را اهـــدا نماینـــد؛ همچنیـــن
حس ــب معافی 
سازمانهای خیریه میتوانند با استفاده از آمارهای ارائه شده ،رویکردهای جدیدی را در
کس ــب هدایای مالیاتی در پیش گیرند .برخی از این اطالعات ارائه شده توسط دپارتمان
 HMRCدر شکلهای زیر ارائه شده است]27[.
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شکل  .17-4تعداد مؤسسات خیریه با معافیتهای مالیاتی تعیینشده

شکل  .18-4تعداد افراد خیر در سالهای مختلف
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4-4-4444آژانس مسکن و انجمنها
آژانس مسکن و انجمنها کمک میکند تا انجمنهای موفقی ایجاد شوند .همچنین
ارائهکنن ــدگان خانهه ــای اجتماع ــی را تنظیـــم میکنـــد .ایـــن نهـــاد بهصـــورت محلی در
انجمنهای شخصی کار میکند تا آنها را برای رسیدن به اولویتهایشان یاری رساند.
ای ــن مجموع ــه به ص ــورت عمده بـــر روی ســـاختن خانههـــای جدید ســـرمایهگذاری
میکند ،ولی همچنین به س ــاخت فضای مناسب کار و سایر تسهیالت موردنیاز جوامع
در ش ــهرها و روس ــتاهای مختلف کشـــور مشـــغول اســـت .خانههایی کهتأمین ســـرمایه
میکن ــد خانهه ــای قابل اس ــتطاعت بـــرای اجاره و فروش بر اســـاس ارزش بازار هســـتند.
همچنین به افزایش رشد محلی که به واسطه ایجاد مشاغل و کسبوکارهای حمایتی به
وجود آمده است کمکمیکند.
ی میباشد ،که به سازندگان خانه و سایرین میفروشد .
آژانس مالکزمینهای عموم 
ن یکی از روشهایی اس ــت که آژانس برای غلبه بر موانع برای توســـعه و افزایش سرعت
ای 
ساخت خانه توسط سازندگان انجام میدهد.
همچنی ــن به تنظیم ارائهکنن ــدگان خانههای اجتماعی میپـــردازد .این کار در جهت
حمایت از داراییهای خانههای اجتماعی و اطمینان از اینکه این خانهها برای دسترسی
به عموم باقی میمانند انجام میشود.
نزدیک به  900نفر در ادارات این مجموعه در سراسر کشور فعالیت میکنند.
1

4-444-4444مسئولیتها
مسئولیتهای این نهاد عبارتاند .از:
_افزایش تعداد خانههای که در بریتانیا ساخته میشوند .
_بهب ــود خان هه ــای اجتماع ــی موج ــود و برگردانـــدن خانههـــای خالـــی بهصـــورت خانه
اجتماعی
_افزایش تأمین زمینهای عمومی و تسریع در نرخ ساخت آنها
_تنظی ــم ارائهکنندهه ــای خانههای اجتماعی جهت اطمینـــان از اینکه خوب مدیریت
1. Homes and Communities Agency
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میکنند و از لحاظ مالی تأمین هستند .
_کمک در جهت تحریک پیشرفت محلی با استفاده از زمینها و سرمایههای مجموعه
و ترغیب بخش خصوصی در سرمایهگذاری در این زمینها
4-444-4444اولویتها
اولویتهای این مجموعه عبارتاند .از:
_س ــرمایهگذاری  4میلیارد دالری در ســـاخت خانههای جدیـــد و کمک به نزدیک به 70
هزار خانواده و شخص برای صاحبخانه شدن
_فروش زمینی که برای ساخت نزدیک به 6هزار خانه مناسب است در آیندهی نزدیک
_ساخت نزدیک به  315هزار مترمربع برای محلهای تجاری
_برگرداندن  450هکتار زمین برای استفاده عموم
_توسعه قالب تنظیمی مجموعه و بهبود تواناییها برای تنظیم مؤثر خانههای اجتماعی
_اطمین ــان از اینک ــه س ــازمانهای تابعه به طور مناســـبی توســـعه پیدا میکننـــد و آماده
پاسخگویی به حکومت بودن]28[.
4-4-4444دفتر کمیسیون اطالعات
نق ــش این دفتر عبارت اس ــت از نگهـــداری اطالعات صحیح موردتوجـــه عموم .این
دفتر مرجع مس ــتقل انگلس ــتان برای ،ارتقای صداقت توأم بـــا محرمانگی اطالعات برای
عم ــوم اس ــت .به دس ــت آوردن اطالعات صحیـــح و محافظت از آنها مطابـــق قانون در
طیف وظایف این کمیسیون است.
1

4-444-4444فعالیتهای کمیسیون اطالعات
کارهای این دفتر عبارتاند .از:
_ثبتن ــام کنترلکنندههای دادهها :که شـــامل ریز اطالعات ســـازمانهایی اســـت که ا
اطالعات شخصی مردم را فرآیند میکنند.
_مدیریت دغدغهها :س ــاالنه این دفتر میلیونها درخواست و نوشته و شکایت دریافت
میکند که به مدیریت آنها میپردازد.
1. Information Commissioner’s Office
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_عمل کردن – محافظت از دادهها :مجموعه اقداماتی است که این دفتر انجام میدهد
تا رفتار و عملکرد آنهایی که اطالعات شخصی را فرایند میکنند بهبود یابد.
_عم ــل ک ــردن – مقررات حریم ش ــخصی و ارتباطـــات الکترونیکی :مجموعـــه اقداماتی
اس ــت که ای ــن دفت ــر انج ــام میدهد تـــا رفتـــار و عملکـــرد آنهایـــی کـــه بازاریابیهای
الکترونیکی ارس ــال میکنند ،از کوکیها اســـتفاده میکنند یا ســـرویسهای ارتباطات
الکترونیکی اجتماعی فراهم میکنند بهبود یابد.
_عم ــل کردن – آزادی اطالع ــات و اطالعات محیطی :مجموعـــه اقداماتی که این دفتر
میتوان ــد انج ــام ده ــد تا انطباق ب ــا آزادی اطالعـــات  ،اطالعات محیطـــی و قوانین در
جریان را بهبود دهد.
_وظای ــف بینالملل ــی :این وظیفه شـــامل همکاری با ســـازمانهای مختلـــف در اروپا و
جاهای دیگر است.
4-444-4444قوانین تحت پوشش کمیسیون اطالعات
مجموعه قوانینی که تحت حمایت این دفتر هستند عبارتاند .از:
_قانون محافظت از دادهها
_قانون آزادی اطالعات
_مقررات اطالعات محیطی
_مقررات حریم شخصی و ارتباطات الکترونیکی
_مقررات استفاده دوباره از اطالعات بخش عمومی
4-444-4444بازرسیها
مجموعه بازرسـ ـیها و تفحصهای جدی که توســـط دفتر در ایـــن مهرومومها رخداده
است شامل شرکتهای زیر بوده است:
_شرکت سونی
_شرکت عملیاتی موتورمان
_انجمن مشاوره[]29
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4-4-4444سایت انتخاب مؤسسات خیریه
س ــایت تس ــهیلگر بع ــدی ک ــه در آن خیریههـــای بریتانیـــا را بـــر اســـاس نـــوع فعالیت
خیرخواهانه دس ــتهبندی کرده است ،ســـایت انتخاب مؤسسات خیریه است .در شکل
زیر نمای کلی این سایت قابلمشاهده است.

شکل .19-4نمای کلی سایت http://www.charitychoice.co.uk/charities

همچنین در هر یک از بخشهای این سایت دستهبندی موضوعی به صورت جزئیتر
صورت گرفته اس ــت که با انتخاب هر یک دســـتهبندیهای جزئیتر میتوان به لیســـت
خیریههای آن موضوع رس ــید .ش ــکل زیر دســـتهبندی موضوعی جزئیتر بخش خانواده را
نشانمیدهد.
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شکل  -20-4دستهبندی موضوعی بخش خانواده در سایت http://www.charitychoice.co.uk/charities

4-4-4444چترهای حمایتی
4-444-4444انجمن ملی سازمانهای داوطلبی ()NCVO
انجمن از س ــال  1919به عنوان یک انجمن ملی برای خدمات اجتماعی که میراثی از
ادوارد ویویان بود ش ــروع به کار نمود .از آن زمان انجمن در تالش بوده اســـت که از بخش
داوطلب ــی حمایت کند و در امور اجتماعی جامعه با دولت نیز مذاکره نماید .این انجمن
هماکنون به عنوان یکی از نهادهای چترهای حمایتی در بریتانیا فعالیت مینماید.
	•چشمانداز

انجم ــن مل ــی س ــازمانهای داوطلبی از بخـــش داوطلبـــی و فعالیتهـــای داوطلبانه
حمایت و پشتیبانی مینماید زیرا آنها الزمهی رسیدن به یک جامعه برتر میباشند.
هر روزه میلیونها نفر تحوالتی را در سازمانهای داوطلبی ایجاد مینمایند .چشمانداز
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شکل  .21-4سایت انجمن ملی سازمانهای داوطلبی

انجمن ایجاد جامعهای است که در آن در هر زمان و برای هر کس فرصت ایجاد تغییر
و تحولی که به آن اعتقاد دارد وجود داشته باشد.
	•اعضای انجمن ملی سازمانهای داوطلبانه
ای ــن انجم ــن یک جامعه ب ــا بیش از  12000عضو در ســـازمانهای داوطلبی (یکســـوم
نیروی کار بخش داوطلبانه در بریتانیا) میباشد.
	•کار انجمن

انجم ــن از بخ ــش داوطلب ــی از طریـــق ایجـــاد ارتبـــاط ،نمایـــش دادن و حمایـــت از
س ــازمانهای داوطلبی از این س ــازمانها پشـــتیبانی میکند .این انجمن به ســـازمانها و
افراد داوطلب کمک میکند تا بهترین و تأثیرگذارترین نقشها را در جامعه بازی کنند.
_ارتباط :انجمن س ــازمانها را با افراد ،شـــرکا و منابعی که آنها نیاز دارند مرتبط میسازد
تا بهترین عملکرد در جامعه ایجاد شود.
_نمای ــش :انجم ــن با انج ــام تحقیق ــات و مطالعات ،بخـــش داوطلبانـــه و فعالیتهای
داوطلبانه را به دولت نمایش میدهد .انجمن ارزشهای واقعی آنان را تعیین میکند و
این ارزشها را برای سیاستگذاران نمایش میدهد.
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_حمایت :انجمن از س ــازمانهای داوطلبانه با تولید و شناسایی دانش و تخصص برای
آنها حمایت میکند.
	•استراتژی انجمن

اس ــتراتژی انجمن در حوزهی مأموریت انجمن اســـت که همان کمک به اعضا برای
ایجاد تغییرات بزرگ میباشد.
_ارزشها
_مستند بودن
_خالقیت
_همکاری
_فراگیر بودن
_اتحاد
	•درآمدها و مخارج انجمن

درآمدهای انجمن از  3راه تأمین میگردد:
_اعضای انجمن (که پرداختهای ساالنهای را به عنوان حق عضویت میپردازند)
_خدمات انجمن شامل برگزاری کنفرانس و اجاره دفتر
_خیریهها و بنیادها و همچنین مؤسسه خیریهی تأسیسشده توسط خود انجمن[]30
جدول  .1-4جدول درآمدها و مخارج انجمن ملی سازمانهای داوطلبی

سال

درآمدها (پوند)

مخارج (پوند)

2010

10.140.000

9.781.000

2011

7.393.000

7.078.000

2012

8.939.000

8.280.000

2013

9.588.000

8.868.000

2014

10.365.000

8.737.000
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4-444-4444انجمن مدیران ارشد سازمانهای داوطلبی
انجمن مدیران ارشد سازمانهای داوطلبی بزرگترین و مؤثرترین شبکه بریتانیا برای
امور خیریه و رهبران تش ــکیالت اجتماعی میباشـــد .در حدود  30ســـال اســـت که این
انجم ــن از اعض ــای خ ــود در سرتاس ــر بریتانیـــا ،رهبـــران گروههـــای کوچـــک جمعیتی و
نهادهای غیرانتفاعی حمایت میکند .رهبران این انجمن در سازمانهای خود به ایجاد
تغییرات بس ــیار عمیقی میپردازند و انجمن به آنها در راســـتای رســـیدن به اهدافشان
کمک میکند.
انجم ــن به اعضای خ ــود راههای اجرایـــی مختلفی را برای دســـتیابی به فرصتهای
توسعه بخش برای آنها پیشنهاد میکند .این پیشنهادات شامل کمکهایی در راستای
آموزش و شبکهسازی ،مشاوره قراردادی و راهحلهایی برای کمک به تقویت کسبوکار
خود و همچنین خدمات حرفهای تخفیفدار بهوسیله شرکای انجمن میباشد.
عضو ی ــت در انجم ــن برای خیریهها ،مدیـــران اجرایی تشـــکیالت اجتماعی ،مدیران
ارشد بلندپرواز و استادان دانشگاه آزاد میباشد.

شکل  - 22-4انجمن مدیران ارشد سازمانهای داوطلبی
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	•آمارهای انجمن
_درآمدهای انجمن

درآمدهای انجمن در سال  2015به قرار زیر میباشد:
جدول  .2-4درآمدهای انجمن در سال 2015

عنوان

مقدار سرمایه (پوند)

فعالیتهای افزایش سرمایه

739.174

سود سهام

2.855

خدمات و تجهیزات اهدایی

151.000

خدمات اعضا

507.788

کنفرانسها

103.836

توسعه حرفهای

36.967

نشریات و بازاریابی

24.448

پروژههای حمایتی

165.251

سیاست و وکالت

209.201

	•مخارج انجمن

مخارج انجمن در سال  2015به قرار زیر میباشد]31[:
جدول  .3-4مخارج انجمن در سال 2015

عنوان

مقدار سرمایه (پوند)

فعالیتهای افزایش سرمایه

523.633

خدمات اعضا

396.822

کنفرانسها

168.901
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عنوان

مقدار سرمایه (پوند)

توسعه حرفهای

162.783

نشریات و بازاریابی

121.237

پروژههای حمایتی

452.921

سیاست و وکالت

391.749

هزینههای دولتی

56.207

4-444-4444سازمان عضویتی خیریه ملی
این س ــازمان ی ــک آوای ملی ب ــرای فعالیتهـــای اجتماعی منطقهای میباشـــد .این
سازمان یک س ــازمان عضویتی خیریه برای زیرساختهای بخش داوطلبانه (افرادی که
به دیگران کمک میکنند که خیریهها و گروههای اجتماعی را ایجاد کنند) اســـت .این
سازمان بزرگترین شبکه منطقهای برای خیریهها و گروههای محلی بریتانیا میباشد.
ویژگیها:
_ 250عضو برای پوشش بریتانیا

شکل  .23-4سایت سازمان عضویتی خیریه ملی برای زیرساختهای اجتماعی
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_نمایش بیش از  160هزار خیریه و گروه اجتماعی محلی
_تهیه آوای معتبری از خیریهها و گروههای اجتماعی محلی
	•چشمانداز و مأموریت

چشـ ـمانداز س ــازمان این جمله اس ــت کـــه "هر کس بتواند پتانســـیل خـــود را در انجام
فعالیتهای اجتماعی منطقهای نشان دهد".
مأمور ی ــت س ــازمان این اس ــت که فعالیتهـــای منطقـــهای را بهصورت زیرســـاختی
تقویت نموده و از آنها حمایت نماید.
این س ــازمان یک مرکز جنبش ــی برای ایجاد تغییرات در جامعه است .یک جنبش که
متعهد به همکاری ،عدالت اجتماعی و تنوع شـــده اســـت .نهـــادی که از انرژی و منابع
اجتماع ــی بریتانی ــا سرچش ــمه میگی ــرد .نهادی کـــه به برگزاری جلســـات و واســـطهگری
یپ ــردازد .اعضا نس ــبت به مـــردم و جوامعی کـــه به آنها خدمـــات میدهند
معام ــات م 
پاسخگو هستند و پیشنهاداتی را در جهت بهبود شکلگیری خدمات و نظارت خدمات
به آنها میدهند.
	•کمکهای سازمان

تهـــای شـــبکهای ،توصیههـــای خـــاص ،حمایـــت،
س ــازمان از طر ی ــق ایج ــاد فرص 
اطالعات سیاسی و آموزش به اعضای خود کمک میکند .سازمان یک پل ارتباطی قوی
و فعال بین گروههای محلی و دولت ملی ،سرمایهگذاران و تصمیم گیران است]32[.
4-4-4444بنیاد ثبت لوید
بنی ــاد ثب ــت لوید ی ــک بنیاد بینالمللـــی فنـــی ،تکنولوژیک و ارائهدهنـــدهی خدمات
تجاری اس ــت که توس ــط س ــازمان خیریهای لوید اداره میگردد .این خیریه وظایف خود را
معطوف بر تحقیق در زمینه علوم و مهندســـی کرده اســـت .این بنیاد ابتدا در ســـال 1760
میالدی به عنوان موسس ــه طبقهبندی دریایـــی اعالم موجودیت نمود .در حال حاضر این
بنیاد در زمینههای مختلف صنعتی فعالیت میکند و در حدود  9،000پرســـنل در سراسر
دنیا دارد.
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کارهای این بنیاد بخشهای مختلفی از زندگی انسانها را تحت پوشش خود قرار

شکل  .24-4سایت رسمی بنیاد ثبت لوید

داده است مانند حضور کشتیهای مرتبط به سازمان و حمایت از تجارت بینالملل،
در نیروگاهها برای افزایش انرژی ،سالمتی تغذیه و . ...
4-444-4444اهداف
اهداف اصلی بنیاد عبارتاند .از:
_حفاظت از انس ــان و مایملک از طریق برقراری اســـتانداردهای ســـطح باال در طراحی،
تولید ،نگهداری و عملکرد.
_باال بردن سطح جامعه در زمینههای حملونقل ،مهندسی ،تکنولوژی و . ...
بخش اصلی کارهای این بنیاد را مقولهی ایمنی در بر میگیرد و زمان و ســـرمایهی خود را
از زمان تأسیس صرف افزایش آن در قالب پروژهای در دل جامعه صرف کرده است.
4-444-4444ارزشهای بنیاد
در س ــال گذش ــته ارزشهای اصلی جدید این بنیاد معرفی شد .ارزشهای این بنیاد
بهوسیلهی جملهی» ما ارزش قائل میشویم ،ما تجربیاتمان را با شما در میان میگذاریم
و ما کار درست را انجام میدهیم «1معرفی شد.
4-444-4444حوزههای کاری
حوزههای کاری این بنیاد را میتوان چنین دستهبندی نمود:
1. we care, we share our expertise,and we do the right thing
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_خدمات دریایی :این بنیاد خدمات گستردهای را در زمینه دستهبندی ،ثبت و طراحی
مشاوره به مؤسسات و شرکتهای فعال در این زمینه میدهد تا بتوانند سود و امنیت
کاری را باالتر برند.
_نق ــت و گاز :از مرحله ابتدایی اس ــتخراج تا فروش محصوالت نفتی در زمینهی کســـب
مجوز و افزایش بهره بری فعالیت میکند.
_ایج ــاد نیرو با آلودگی پایین :این بنیاد ارائهدهندهی مشـــاوره در زمینهی کاهش آلودگی
تولید و پخش نیرو در شبکه توسط نیروگاههای مختلف میباشد.
_تولیدات صنعتی :این بنیاد ارائهدهندهی طیف وسیعی از خدمات و گواهینامهها به
تولیدات صنعتی میباشد.
_ابزارآالت و ساختمانها :این بنیاد آزمایشها و برآوردهای متفاوتی را در زمینه ابزارآالت
و ساختمان انجام میدهد و همچنین گواهینامههای الزم را ارائه میدهد.
4-444-4444قوانین و مقررات
بنیاد لوید در زمینهی س ــاخت و نگهداری کشـــتی قوانین خاصی را تصویب مینماید تا
اطالعات کاملی در این زمینه در دس ــت باشد و محصوالت بدون مشکل در چرخه عمر
فعالیت کنند.
4-444-4444تحقیق و نوآوری
این بنیاد از ابتدای تأسیس تا به امروز از روشها و تکنولوژ یهای نو استقبال کرده است
و سعی در گسترش آن نمود است ،تا خود و مشتریان و جامعه از نتایج آن بهره برند.
4-444-4444مالی
این موسس ــه توانس ــته اس ــت در س ــال گذشـــته در حدود  1/04میلیارد پوند 1گردش مالی
داشته است .سرمایهی آن  %4/1افزایش پیدا کرده است و  11/5میلیون پوند کمکهای
مالی کسب کرده است.

 .1هر پوند معادل  46،300ریال میباشد
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شکل  .25-4درآمدها و هزینه های بنیاد ثبت لوید

4-4-4444سازمان صلیب سرخ انگلستان
این سازمان شاخهی سازمان بشردوستانه بینالمللی صلیب سرخ جهانی 1میباشد.
این ش ــاخهی س ــازمان در س ــال  1870میالدی در بریتانیا تأســـیس شـــد .در حال حاضر
دارای  32،500داوطلب و  3،500پرسنل تماموقت میباشد .وظیفهی اصلی این سازمان
کمک به مردم بحرانزده در سراسر دنیا میباشد .صلیب سرخ متعهد است بدون در نظر
گرفت ــن هیچگونه تبعیض در جنس ــیت ،نـــژاد و ملیتی به فعالیتهای بشردوســـتانه خود
بپردازد.

شکل  .26-4سایت رسمی صلیب سرخ انگلستان
1. International Red Cross
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4-444-4444اهداف
هدف صلیب س ــرخ انگلستان بسیج نیروی انسانی اســـت که درنتیجهی آن بتوانند
در بحرانها مقاومت نمایند و بر آن فائق آیند .برای رسیدن به این هدف تمامی داوطلبان
و پرس ــنل این س ــازمان باید از هفت اصل اساســـی سازمان صلیب ســـرخ جهانی تبعیت
کنند .این هفت اصل عبارتاند .از:
_بشردوستی
_بیطرفی
_استقالل
_ارائه خدمات داوطلبانه
_وحدت
_پذیرش عامه
4-444-4444ارزشها
این سازمان دارای چهار ارزش میباشد:
_عطوفت
_پذیرش
_پویایی
_شجاعت
4-444-4444مناطق تحت پوشش
این سازمان عالوه بر بریتانیا در بیستوسه کشور دیگر جهان فعالیت مینماید.
4-444-4444فعالیتها
صلیب سرخ انگلستان به عنوان یکی از سه نهاد داوطلبانه ارائهدهنده کمک از سوی
دولت انگلس ــتان ش ــناخته میش ــود .این ســـازمان به ســـه منطقه  ،هر منطقـــه به منطقه
عملیاتی و س ــپس به ش ــاخهها تقسیم میشوند .هر شاخه نشـــاندهنده فعالیت در یک
کش ــور میباش ــد .با چنین س ــاختاری ،صلیب ســـرخ انگلســـتان توانایی وفق دادن با هر

 / 172آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا

شرایطی را مییابد.

شکل .27-4مناطق تحت پوشش سازمان

این س ــازمان خدمات ز ی ــادی را در زمان بروز حوادث ارائـــه مینماید .میتوان ازجمله
ای ــن خدمات ب ــه ارائه کمکه ــای اولیـــه ،توزیعکننده خدمـــات درمانی و مدیریت پس ــا
بحران.
فعالیتهای اساسی سازمان را به شرح زیر میتوان بیان نمود:
_ایجاد تیمهای کمکهای اولیه و آمبوالنسهای آماده به خدمت
_آموزش کمکهای اولیه
_تیمهای پشتیبانی آتشسوز یها و خدمات اورژانسی
_ارائه ابزارآالت پزشکی و بهداشتی در حوادث به مراکز درمانی
_آموزشهای بشردوستانه
_ارائه خدمات درمانی و بهداشتی
_ارائهدهنده خدمات حمایتی به پناهندگان
_ارائه خدمات در زمان بروز بحران در کشو رهای دیگر

ایناتیرب روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 173 /

_ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در کشو رهای دیگر
_ایجاد آ گاهی حول مقولهی ایدز
4-444-4444محل درآمد
س ــازمان صلیب سرخ انگلس ــتان به عنوان یک خیریه بهشـــدت نیازمند کمکهای
مال ــی داوطلبانـ ـهی اعضای جامعه اســـت .روش دیگـــر درآمدزایی این ســـازمان از طریق
خدم ــات تج ــاری مانن ــد برپایی دورههـــای آمـــوزش کمکهای اولیـــه میباشـــد .باآنکه
کمکهای فردی بس ــیار مهم اس ــت ،ولی کمکهای مالی مؤسســـات تجـــاری میتواند
نقش بیشتری در گسترش فعالیتهای این سازمان داشته باشد.
هرس ــاله جشنها و جلسات زیادی از سوی ســـازمان برپا میگردد تا در آن جشنها به
می ــزان بیشتری کمکهای مالی افزایش یابد.از آن جمله میتوان به جشـــنهای هفتهی
صلیب سرخ اشاره نمود.

شکل  .28-4درآمدها و هزینه های صلیب سرخ

4-444-4444موزه صلیب سرخ انگلستان
این موزه که بهوس ــیلهی صلیب سرخ انگلستان اداره میشود ،ابزار و وسایل زیادی از
زم ــان تأس ــیس این س ــازمان تا به ام ــروز را در خود جای داده اســـت .این مـــوزه عضو گروه
موزههای بهداش ــت و داروی انگلس ــتان میباشـــد .کلکســـیونهای موجـــود در این موزه
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عبارتاند .از پوس ــترها ،عکسها ،نمادهایی که اعضای سازمان را مشخص میکردند،
مدالهای افتخار تقدیمی به اعضا ،ابزار پزشکی و ابزار و وسایل جلب سرمایه.
4-4-4444پژوهشگاه سرطان بریتانیا
این پژوهش ــگاه خیریه با هدف تحقیقات و آ گاهی از ســـرطان در فوریه سال  ،2002از
ادغام «کمپین تحقیقات س ــرطان» و «صندوق تحقیقات ســـرطان ســـلطنتی» تأســـیس
گردی ــد .ه ــدف اصل ــی آن کاهش تع ــداد مرگومیر ناشـــی از ســـرطان میباشـــد .بهعنوان
بزرگترین موسسه خیریه تحقیقات سرطان ،این موسسه بر روی مسائلی همچون تحقیق
در پیشگیری ،تشخیص و درمان این بیماری تحقیقاتی انجام میدهد.

شکل  .29-4سایت پژوهشگاه سرطان بریتانیا

4-444-4444محققین و شرکای پژوهشگاه
این موسسه از ذینفعان پژوهشی حقیقی و حقوقی حمایت مالی مینماید .ذینفعان
حقیقی ش ــامل پژوهش ــگران و محققانی اســـت که بهصورت مســـتقل بـــه مطالعه بر روی
سرطان میپردازند؛ از میان این پژوهشگران تعداد هفت نفر جایزه نوبل دریافت کردهاند.
ذینفعان حقوقی ش ــامل مؤسس ــات پژوهشی میشوند که توســـط پژوهشگاه سرطان
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بریتانیا تأمین مالی میگردند و به شرح زیر میباشند:
_موسسه تحقیقات سرطان بیستون بریتانیا :1این موسسه در دانشگاه گالسکو 2و ارتباط
تنگاتنگی با مرکز سرطان بیستون اسکاتلند غربی دارد.
_موسسه تحقیقات سرطان کمبریج بریتانیا :این موسسه در دانشگاه کمبریج ،3نزدیک
بیمارستان ادنبروک در پردیس پزشکی کمبریج واقعشده است.
_موسسه تحقیقات سرطان منچستر بریتانیا :این موسسه در دانشگاه منچستر واقعشده
اس ــت و ارتباط نزدیکی با بیمارستان کریســـتی 4دارد؛ همچنین از شرکای مرکز سرطان
منچستر میباشد.
_این پژوهشگاه همچنین شرکای تحقیقاتی دارد که به شرح زیر میباشند:
_موسسه فرانسیس کریک
5
_موسسه آ کسفورد برای رادیوتراپی غدد
6
_موسسه گوردن
4-444-4444خدمات اطالعاتی
ای ــن موسس ــه خیر ی ــه اطالعات را در ســـه ســـطح و بـــرای عموم مـــردم ،مجامـــع علمی و
متخصص ــان مراقبتهای بهداش ــتی فراهم مینماید .از طریق وبســـایت Cancerhelp
 ،UKب ــرای همه افرادی که به نحوی از ســـرطان اثر میپذیرند ،اطالعاتی درباره ســـرطان،
ته ــای آن و همچنی ــن پای ــگاه داده منحصربهفـــردی از آزمایشهـــای بالینـــی ارائه
مراقب 
میدهد .از دیگر خدمات این پژوهشگاه ،گروه تخصصی از پرستارهای آموزشدیده برای
مراقبتهای س ــرطانی اس ــت که بهصورت تلفنی و یـــا آنالین اطالعاتی را بـــرای بیماران
فراهم مینمایند .این پژوهش ــگاه همچنین انجمنی برای افراد سرطانی دارد که میتوانند
اطالع ــات خود را با یکدیگر به اش ــتراک بگذارند .ازجمله خدماتی که این موسســـه برای
متخصص ــان مراقبته ــای بهداش ــتی فراهـــم مینمایـــد ،مقاالتـــی اســـت کـــه در بخش
1. The Cancer Research UK Beatson Institute
2. University of Glasgow
3. University of Cambridge
4. Christie Hospital
5. The Oxford Institute for Radiation Oncology
6. Gurdon Institute
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 CancerStatsسایت موسسه برای استفاده به اشتراک میگذارد.
پژوهش ــگاه س ــرطان بریتانیا همچنین مجله پزشکی تخصصی را بانام "مجله سرطان
بریتانیا"1بهصورت دو ماهانه منتشر میکند.
4-444-4444اثرگذاری بر سیاستگذاری
این موسس ــه ب ــا دول ــت بریتانیا ب ــرای اطالعرســـانی و بهبـــود خدمات به ســـرطانیها
همکاری مینماید .ازجمله فعالیتهای این موسســـه تالشهایی اســـت که ممنوعیت
اس ــتعمال سیگار در بریتانیا را به ارمغان آورد و همچنان به اقدامات بیشتری در مصرف
سیگار میپردازد .این موسسه همچنین به البیگری برای برنامههای غربالگری و مشاوره
بهتر برای دسترسی به داروهای مؤثر برای درمان سرطان میپردازد.
4-444-4444شرکا
این موسس ــه خیریه با مشارکت سازمانهای دیگر به فعالیت خود ادامه میدهد .این
شرکا عبارتاند .از:
2
_دپارتمان سالمت بریتانیا
3
_ولکام تراست
4
_خدمات سالمت ملی
5
_موسسه ملی تعالی بهداشت و مراقبت
6
_شبکه ملی اطالعات سرطان
7
_موسسه ملی تحقیقات سرطان
8
_موسسه فرانسیس کریک

1. British Journal of Cancer
2. UK Department of Health
3. Wellcome Trust
4. National Health Service
5. National Institute for Health and Care Excellence
6. National Cancer Intelligence Network
7. National Cancer Research Institute
8. Francis Crick Institute
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4-444-4444درآمدها و هزینهها
بودجه پژوهش ــگاه سرطان بریتانیا تقریب بهطور کامل توسط مردم تأمین میشود؛ این
ً
تأمی ــن مالی غالب ــا از طریق کمکهای مالـــی ،ارثیههای اهدایی ،تأمیـــن مالی عمومی،
رویدادها ،خردهفروش ــی و مش ــارکت شـــرکتهای بزرگ صورت میگیرد .این پژوهشـــگاه
بیش از  40،000نفر داوطلب دائمی دارد.
در تاریخ  18ژوئیه سال  2012بیشترین مقدار کمک اهدایی در تاریخ پژوهشگاه توسط
فردی ناش ــناس و معادل  10میلیون پوند اهدا گردید و این پول برای تأمین مالی موسســـه
فرانس ــیس کر ی ــک 1در لندن ،که بزرگترین ســـاختمان تحقیقات پزشـــکی در اروپاســـت
صرف گردید.
این پژوهشگاه بیش از  4000محقق ،پزشک و پرستار را در سراسر بریتانیا حمایت مالی
مینمای ــد؛ همچنین از بیش از  200آزمایش بالینی و مطالعه مربوط به ســـرطان در بیش از
یکمیلیون نفر مردم بریتانیا حمایت میکند]33[.

1. Francis Crick Institute
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شکل  -30-4نمودار آمارهای مالی پژوهشگاه سرطان بریتانیا

شکل  .31-4نمودار آمارهای مالی پژوهشگاه سرطان بریتانیا

4-4-4444بنیاد شل
بنیاد ش ــل یک خیریه مس ــتقل در بریتانیا اســـت که در ســـال  2000توســـط گروه شل با
هدف یافتن راه حلی جدید برای چالشهای توســـعه جهانی بـــا یک موقوفه  250میلیون
دالری تأس ــیس ش ــد و از هیئتی از تراســـتیها و متخصصان کســـب و کار تشـــکیل شده
اس ــت .ای ــن خیریه تفکر تجاری را درباره مســـائل زیســـت محیطی و اجتماعـــی مرتبط با
انرژی اعمال میکند و به دنبال اس ــتفاده از قدرت نفوذ شبکه شل برای ایجاد تأثیر بیشتر
بر توس ــعه اس ــت .طی س ــالها با اله ــام از شکســـتها و موفقیتها این بنیـــاد یک مدل
بنگاه-مح ــور ایجاد نم ــوده و ترکیبی از منابـــع اقتصادی و غیراقتصادی را برای شـــتاب
بخش ــیدن ب ــه نوآور یهای اجتماعی و مهـــار بازار خصوصی به نفع منافـــع عمومی به کار
بسته است.
1

1. Shell Foundation

ایناتیرب روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 179 /

4-444-4444رویکرد
بنیاد ش ــل با تعدادی از کار آفرینان به منظور شناســـایی ضعفهای بازار که موجب
ایجاد مشکالت زیادی در سطح دنیا میشود همکاری میکند و به همراه آنها بنگاههای
اجتماعی جدیدی برای حل این مشکالت تأسیس میکند و با فراهم نمودن کمکهای
مال ــی طوالنی م ــدت و حمایتهای تجـــاری به پیشـــگامان اقتصادی کمـــک میکند تا
مدلهای جدید کسب و کار را ارزیابی کرده و به استقالل اقتصادی دست یابند.
چنانچه موفقیت و دوام یک راه حل یا مدل تجاری اثبات شود ،این بنیاد واسطههای
تخصصی برای تسهیل رشد و توسعه آن مدل در سطح صنعتی ایجاد میکند.
ب ــا ب ــه کارگیری این رویک ــرد در مورد چالشهای بـــزرگ جهانی همچون اشـــتغالزایی،
دسترس ــی به انرژی ،پویایی ش ــهرها و زنجیره تأمین پایدار ،این بنیاد شـــرکای استراتژیکی
تش ــکیل داده اس ــت که اکنون اثرات بزرگی در کشـــورهای آفریقایی ،آســـیایی و آمریکای
التین دارند.
این بنیاد با طیف وس ــیعی از بنیادها ،شرکتها ،سرمایهگذاران ،دولتها ،نهادهای
توسعه و سازمانهای مردم نهاد همکاری میکند .دو شریک استراتژیک مهم این سازمان
وزارت توسعه بین المللی بریتانیا و صندوق توسعه بین الملل اوپک هستند.

شکل  .32-4کشورهای حوزه فعالیت بنیاد شل
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4-444-4444موضوعات فعالیت
بنی ــاد ش ــل برای ح ــل بزرگترین چالشهای توســـعه در جهان در چهـــار حوزه اصلی
فعالیت میکند:
_دسترس ــی به انرژی :ارتقاء دسترس ــی به منابع ارزان و مطمئن انـــرژی به خصوص برای
اقشار کم درآمد
_ایجاد پویایی پایدار :سرعت بخشیدن به راههای پایدار برای حرکت اشخاص و کاالها
به سمت کشورهای در حال توسعه
_اش ــتغالزایی پایدار :حمای ــت از بنگاه های کوچک و متوســـط برای ایجاد اشـــتغال و
رشد اقتصادی
_انکیباتور :پرورش فناور یها و مدلهای کســـب و کار نوآورانه به منظور دســـت یابی به
اثرات پایدار و مستمر
4-444-4444گزارش عملکرد بنیاد شل تا سال 2015
از آن رو که تمرکز فعالیتهای بنیاد شـــل بر روی توســـعه پایدار اقتصادی و اجتماعی
است ،عملکرد این سازمان از طریق اندازه گیری تعداد ذینفعان و مزایای زیست محیطی
و اجتماع ــی فعالیتهای این بنیاد و شـــرکای آن ارزیابی میشـــود .نمونهای از مهمترین
نتایج فعالیتهای این بنیاد در نمودارهای زیر نمایش داده شده است]34[:

شکل  .33-4تعداد مشاغل ایجاد شده از طریق ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط در سال های مختلف
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شکل  .34-4تعداد افراد با معیشت بهبود یافته در سال های مختلف

شکل  .35-4میزان کاهش کربن در سال های مختلف
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4-4-4444انجمن ملی جلوگیری از خشونت علیه کودکان
انجمن ملی جلوگیری از خش ــونت علیه کودکان یک کمپیـــن خیریه برای حمایت از
کودکان در بریتانیا اس ــت .تاریخچه تأســـیس این خیریه به ســـال  1881و ســـفر یک تاجر
انگلیس ــی به نام توماس اگنیو 2به نیویورک بر میگردد .او در نیویورک انجمن جلوگیری از
خشونت علیه کودکان نیویورک را دید و بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و با بازگشت به شهر
لیورپول در انگلستان در سال  1883انجمن جلوگیری از خشونت علیه کودکان لیورپول
را تأسیس کرد .به تدریج دیگر شهرهای انگلستان شروع به پیروی از این انجمن کردند تا
آنکه در س ــال  ،1884انجمن جلوگیری از خشـــونت علیه کودکان لندن ایجاد شد .پنج
س ــال پس از ایجاد این انجمن و کمپین مبارزه با خشونت علیه کودکان ،پارلمان بریتانیا
ب ــرای اولین بار قانون حمایت از کودکان علیه ســـوء اســـتفاده و غفلت را در ســـال 1889
تصویب کرد .در همین سال انجمن جلوگیری از خشونت علیه کودکان لندن به انجمن
مل ــی جلوگی ــری از خش ــونت علیه کودکان تغییر نـــام داد .در ســـال  1895ملکه ویکتوریا
اولین حامی س ــلطنتی این انجمن شد .این خیریه به صورت منظم بازرسی میشود و هر
سال یک گزارش ساالنه منتشر میکند.
ارزشهای اصلی این انجمن همان کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است.
1

4-444-4444فعالیتها
انجمن ملی جلوگیری از خش ــونت علیه کودکان به البیگری در دولت بر سر مسائل مربوط
ب ــه رف ــاه کودکان و ایج ــاد کمپین عمومی با هـــدف افزایش آ گاهی درباره مســـائل مربوط به
حمای ــت از ک ــودکان ،میپردازد .ای ــن انجمن در کنار یـــک خط تلفن امداد کـــودکان ،یک
سرویس مشاوره آنالین برای کودکان و جوانان ایجاد کرده است .این انجمن همچنین یک
س ــرویس مش ــاوره و آم ــوزش حمایت از کودک برای ســـازمانهایی که با کـــودکان در ارتباط
هس ــتند همچ ــون م ــدارس راهاندازی کرده اســـت .هدف اســـتراتژیک ایـــن انجمن ایجاد
امنیت بیش ــتر برای  5میلیون کودک تا ســـال  2021است .به منظور دستیابی به این هدف
این خیریه با دیگر سازمانها و سیاستگذاران در سراسر انگلستان همکاری میکند.
)1. National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC
2. Thomas Agnew
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خدمات این سازمان برای کودکان و خانوادههایشان به قرار ذیل است:
_کمک به پدران برای درمان رفتارهای خشونتآمیز
_حمایت از کودکانی که همراه با والدین با مشکل ذهنی زندگی میکنند
_حمایت از کودکانی که از آنان سوء استفاده جنسی شده است
_بهبود رابطه میان مادران و کودکان
در س ــال  11554 ،2015ک ــودک و خان ــواده از خدمـــات نوآورانـــه ایـــن انجمـــن در  42مرکز
خدم ــات به ــره بردهاند و در بخش خدمات مدارس ،این خیریـــه بیش از  400.000کودک را
تحت پوشش قرار داده است.

شکل  .36-4تصویری از سایت و خدمات انجمن ملی جلوگیری از خشونت علیه کودکان

4-444-4444درآمدها و مخارج
میزان درآمد این انجمن در س ــال  134.5 ،2015میلیون پوند (معادل  5,485میلیارد
ر ی ــال) ب ــوده اس ــت ک ــه  %81آن مربوط به بخشـــش ،هدایـــا و وصیتنامـــه %6 ،مربوط به
فعالیتها و رویدادهای خیریه برای جمعآوری کمک %0.9 ،آن حاصل از سرمایهگذاری،
 %6.8درآمد حاصل از انجام امور خیریه و حدود  %5متعلق به سایر درآمدها است.
می ــزان مخ ــارج انجم ــن در س ــال  126.5 ،2015میلیـــون پوند(معـــادل  5,158میلیـــارد
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شکل  .37-4انجمن ملی جلوگیری از خشونت علیه کودکان

ریال) بوده است که  %77آن صرف امور خیریه %0.5 ،صرف مدیریت و اداره انجمن
و  %22.5آن صرف ایجاد درآمد و جذب کمک شده است]35[.

| فصل پنجم |

قوانین و برنامههای توسعه
وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا

5-5قوانین و برنامههای توسعه وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا
5-555معرفی قوانین و برنامهها
کمیس ــیون امورخیریه در س ــالهای اخیر دو برنامه استراتژیک برای توسعه وقف و امور
خیریه تدوین کرده است که عبارتند از:
_اولویتهای استراتژی کمیسیون در سالهای 2015 -2012
_اولویتهای استراتژی کمیسیون برای سالهای 2018-2015
در این برنامهها به صورت مختصر در خصوص اولویتهای اســـتراتژیک کمیســـیون امور
خیر ی ــه برای توس ــعه وقف و امور خیریه در بریتانیا پرداخته شـــده اســـت و روشهای الزم
برای اجرای هر یک از این اولویت های استراتژیک بیان شده است.
عالوه بر برنامههای اس ــتراتژیک کمیســـیون امور خیریه ،پارلمـــان بریتانیا قانون خیریه
 2011را تصویب کرده اس ــت که این قانون در ادامه قانـــون خیریه  2006و تثبیت کننده آن
اس ــت و در  19بخش تدوین شده اس ــت و به عنوان مرجع قانون خیریه در بریتانیا است.
در ادامه در خصوص هر یک از این برنامهها و قوانین توضیحاتی بیان شده است.
5-55555اولویتهای استراتژی گذشته کمیسیون در سالهای 2015 -2012
•توسعه پیروی از قانون و پاسخگویی بخش خیریه
ی برای ثبتنام خیریهها دارد که درســـتی خیریه را تضمین
کمیس ــیون راهکار مس ــتحکم 
میکن ــد .خیریهه ــا موظفان ــد نیازمندیهـــای الزم را بـــه صورت شـــفاف به کمیســـیون
پاسخگو باشند و کمیسیون نیازمندیهایی را بررسی خواهد کرد که مرتبط هستند.
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•توسعه اتکا به خود در بخش
کمیسیون فرمت دسترسیها و راهنماییهای خود را بهبود خواهد داد .کمیسیون استراتژیهای
شراکت خود را توسع ه خواهد داد که راهنمای الزم را برای بخش خیریه فراهم کند تا از حالتی که
کمیسیون اولین و تنها پایگاه برای تماس و مشاوره است خارج شود.

کمیس ــیون مدیریت بخش را به کمک برنامههای بازبینی متفاوتی که خواهد داشت
ارتقا خواهد داد.
براساس قانون خیریههای  2011کمیسیون تالش خواهد کرد تا نیازهایی که معتمدین
بیش از حد به رضایت قانونی کمیسیون نیاز دارند را برطرف کند]36[.
 5-55555اولویتهای استراتژی جاری کمیسیون برای سالهای 2015.2018
 5-5555555محافظت خیریهها از سوءاستفاده و سوءمدیریت
اعتم ــاد به خیریهها باال اس ــت ،اما سوءاســـتفاده به هر شـــکل در تنها یـــک خیریه به
اعتبار کل حوزه صدمهمیرساند ،چه سوءاستفاده عمدی باشد ،یا ناشی از سوءمدیریت.
از س ــال  ،۲۰۱۳کمیسیون رویکرد خود را نســـبت به رفع سوءاستفاده و سوءمدیریت
ن امر همچنان یـــک اولویت اســـتراتژیک برای
در خیریهه ــا را تقو ی ــت نموده اس ــت .ایـــ 
کمیسیون خواهد بود و جایی است که بیشتر منابعش برای تعامل نظارتی با خیریهها را
مصرف میکند.
ً
کمیسیون اساسا این کار را به شکل زیر انجاممیدهد:
_نظارت بر اساس یک چهارچوب ریسک بهروز شده با استفاده از دادههای بهتر ،که به
کمیسیون امکانمیدهد منابع خود را بر روی موارد دارای باالترین ریسک و آنهایی که
یمیگذارند ،متمرکز کند.
بیشتری تأثیر را بر روی اعتماد عموم 
_س ــرعت و اثربخشی رسیدگیهایی که نســـبت به رفتارهای نادرست انجاممیدهد را
بهبود بخشد ،و قدرتهای نظارتی خود را به صورت محکم و شفاف اعمالمیکند.
_اتخاذ اقدامهای فعاالنه بیش ــتر نسبت به سوءاستفادهی خیریهها ،به شکلی که بر پایه
اطالع ــات و درک بهتری از تهدیدهای در حال تغییر ،و ریســـکهای سوءاســـتفاده در
حوزه باشد.
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ً
_تعامل مؤثر با س ــایر ادارات نظارتی و دولتی ،مشـــخصا از طریق تبادل اطالعات بهتر در
جهت تش ــخیص کالهبرداری و پیوندهایمیان خیریههـــا و فعالیتهای مجرمانه ،از
جمله فعالیتهای تروریستی و افراطی.
_پیشگیری از بروز مشکالت از طریق هدایتها و فعالیتهای گسترشی بیشتر و بهتر.
 5-5555555قادر ساختن معتمدین در اداره مؤثر خیریههایشان
حدود ی ــکمیلیون معتمد خیریه وجود دارد ،بیشـــتر آنها داوطلبان بدون دســـتمزد،
گاهی اوقات با دانش محدود نسبت به اینکه معتمد بودن مستلزم چیست ،هستند.
این یک بخش اساس ــی از نقش نظارتی کمیســـیون و یک اولویت اســـتراتژیک است،
که معتمدین را قادر به اداره مؤثر خیریههایشان بسازد ،تا استفاده مؤثر از منابع خیریه را به
حداکثر برساند.
شرایط مالی کمیسیون به این معنی است که دیگر نمیتواند مشاوره اختصاصی یک
ب ــه یک ،در ان ــدازهای که زمانی قادر بوده ،بدهـــد .با این وجود ،بـــا دادن اطالعات و ابزار
مورد نیاز آنها ،و استفاده از روشهای جدید ،به پشتیبانی معتمدین ادامهمیدهد.
ً
کمیسیون اساسا این کار را به صورت زیر انجاممیدهد:
_س ــادهتر و مؤثرت ــر نم ــودن هم ــکاری معتمدین بـــا کمیســـیون  ،هنگامیکه بـــه مجوز یا
کمکهای دیگر نیاز داشته باشند ،از طریق سرویسهای دیجیتال بیشتر و بهتر
_ارائه مش ــاوره نظارتی واضح ،در دس ــترس ،و متمرکز برای روشـــن نمـــودن معتمدین که
برای پیروی از شیوههای قانونی و نظارتی چهکار باید بکنند
_اس ــتفاده از قدرتهای ــش ،ه ــر جا که ضـــروری و صحیح باشـــد ،بـــرای دادن مجوز به
خیریهها برای ترویج استفادهی مؤثر از منابعشان
_حداکث ــر رس ــاندن همکار ی ــش ب ــا اشـــخاص ثالـــت ،همچـــون ســـرمایهگذاران خیریه،
مشاورین حرفهای و صنفها برای کمک به بهبود اثربخشی معتمدین[]36
5-5555555تشویق به شفافیت و پاسخگویی بیشتر برای خیریهها
ی را فرض مســـلم بدانند .کمیســـیونمیداند
خیریهها نباید هیچوقت حمایت عموم 
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که ش ــفافیت و پاس ــخگویی ب ــرای اعتماد و اطمینـــان عمومی حیاتی اســـت .دفتر ثبت
ً
ن رامیدهد که یک خیریه واقعا برای یک هدف خیریه
خیریههای کمیسیون این اطمینا 
بر پا ش ــده ،و اطالعاتی درباره خیریهها فراهـــممیکند که اغلب در تصمیمهای حمایت
مالی نقش دارد.
اتخ ــاذ تصمیمهای صحی ــح قانونی که یکپارچگی دفتر ثبـــت را حفاظت کند ،و ارائه
اطالعات بهروز ،و دقیق درباره خیریهها به عموم همچنان یک اولویت استراتژیک است.
ً
کمیسیون اساسا این کار را به صورت زیر انجاممیدهد:
_معرفی یک فرایند ثبت درخواست بهبودیافته
_اس ــتفاده از اطالعات مش ــترک برای متقاعد نمودن خودش از شایســـتگی قانونی افراد
برای نقش معتمدین خیریهها
_پیگیری بیشتر تعهدات داده شده ،از طریق نظارت و رسیدگی پس از ثبتنام
_س ــرعت بیش ــتر در حذف خیریههایی که فعالیتشـــان متوقفمیشـــود ،ورشکست
میگردند ،یا اینکه تصمیم بگیرد دیگر خیریه نیستند ،یا نبودهاند.
 5-5555555عمل به صورت یک نظارتگر مؤثر و تخصصی با بودجه پایدار
خیریههای خوب مدیریت شده استحقاق یک نظارتگر مؤثر و یکپارچه را دارند ،که
ب ــرای تخصص و قضاوت خود شناختهشـــده باشـــد ،و توســـط یـــک مدل بودجـــه پایدار
پشتیبانی شود.
اولویت اس ــتراتژیک جدید کمیس ــیون ،ارائه ســـودهای حاصل از برنامـــه تحول خود و
کاهش وابستگی به بودجه مالیاتی است.
ً
اساسا این کار را به صورت زیر انجاممیدهد:

کمیسیون
_مش ــاوره درباره طرحهای پیش ــنهادی برای گزینههای درآمد جایگزین ،شامل دریافت
یک مبلغ ساالنه از خیریههای ثبتشده
_سرمایهگذاری بودجههای اضافی داده شده به کمیسیون توسط خزانه در سال  ۲۰۱۴در
اص ــاح مدل کاری و فرایندهای کســـبوکار ،بـــرای کاهش پیچیدگی و دســـتیابی به
کارایی باالتر ،و همچنین س ــرمایهگذاری در برنامههای دیجیتال جدید  ،برای آســـانتر
نمودن ارتباط با کمیسیون برای معتمدها و سایرین
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اس ــتراتژی کمیس ــیون به خیریهه ــا و عموم اطمینـــانمیدهد که در رویکردمان نســـبت به
سوءاس ــتفاده و سوءمدیریت محکم خواهد بود .کمیسیون اعتقاد دارد که با انجا م این کار
اعتماد و اطمینان عمومی در مدیریت خیریهها توسط معتمدین آنها را افزایشمیدهد.
اس ــتراتژی کمیس ــیون همچنین پایداری کمیســـیون به عنوان یک نظارتگر محکم،
فعال ،متناسب ،و مبتنی بر ریسک را تضمینمیکند]36[.
5-55555قانون خیریه 2011
پارلم ــان بریتانیا قانون خیریه  2011را تصویب کرده اســـت که این قانون در ادامه قانون
خیریه  2006و تثبیت کننده آن است و در  19بخش تدوین شده است و به عنوان مرجع
قانون خیریه در بریتانیا است 19 .بخش اصلی این قانون عبارتند از:
_معنا و مفهوم خیریه و نیات خیرخواهانه
_کمیسیون امور خیریه و نگهبانان رسمی خیریه
_خیریههای معاف و تنظیمکنندگان اصولی
_ثبت نام و نام موسسات خیریه
_قدرت اطالعات
_همیاری و نظارت خیریهها توسط کمیسیون و دادگاه
_زمینهای خیریه
_گزارشات ،حسابها و بازده موسسات خیریه
_تراستهای خیریه ،تراستی و حسابرسان
_شرکتهای خیرخواهانه
_شرکتهای خیرخواهانه ثبت شده
_تراستهای خیریه ثبت شده
_خیریههای ثبت نشده
_تراستهای ویژه
_موسسات خیریه محلی
_ادغام موسسات خیریه
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_دادگاه
_سایر موارد و قوانین مکمل
_مقررات نهایی
هر یک از این  19بخش قسمتهای مختلفی دارد که به تفصیل در پیوست گزارش بیان
شده است.

| فصل ششم |

جمعبندی

6-6جمعبندی
بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیا بانام رسمی پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند
شمالی ،در سواحل شمال غربی اروپا واقعشده است و توسط دریای شمال از شبهجزیره
اسکاندیناوی و هلند ،و توسط کانال مانش از فرانسه جدا میگردد.
این کش ــور از دو جزیره اصلی تشکیلشـــده اســـت؛ جزیره اصلی و بزرگتر «بریتانیای
کبیر» نامیده میشود و شامل اسکاتلند ،ولز و انگلستان است و جزیره دیگر جزیره ایرلند
اس ــت که توس ــط دریای ایرلند از بریتانیای کبیر جدا میشـــود و شامل ایرلند شمالی (در
ش ــمال) و جمهوری ایرلند (در جنوب) میباشد .جمهوری ایرلند (ایرلند جنوبی) یک
کشور مستقل و عضوی از اتحادیه اروپاست و بخشی از کشور بریتانیا محسوب نمیشود.
پایتخت این کشور شهر لندن میباشد.
در بین  30کشور مورد مطالعه در این پروژه ،کشور بریتانیا از جمله کشورهایی بود که
بهترین ساختارها و تشکیالت را در کشور خود در خصوص وقف و امور خیریه پایهگذاری
کرده است .این کشور در تمامی بخشها که نیاز به فعالیت و نظارت بوده ،گام گذاشته
و نه ــادی را برای رس ــیدگی به امور آن تشـــکیل داده اســـت .نهتنها در بخـــش وقف و امور
خیریه بلکه در دیگر بخشهای کشور نیز این انسجام و دقت مشاهده میشود.
حکومت بریتانیا س ــلطنت مش ــروطه و بدون قانون اساســـی مکتوب اســـت .مجلس
اعی ــان متش ــکل از بی ــش از  20لرد اس ــتیناف (اعضای غیر موروثی) ،بیـــش از  370عضو
مادامالعمر 2 ،اسقف اعظم و  24اسقف کلیسای بریتانیا میباشد.
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بریتانی ــا ب ــا دارا ب ــودن نظام و مکانیزمی شـــفاف و جامـــع در ارائه اطالعـــات مربوط به
موسس ــات و بنیادهای خیریه در بین کشـــورهای مختلف سرآمد میباشد .همانطور که
در جدول نیز مشخص است تا انتهای سپتامبر  165290 2015موسسه خیریه در انگلیس
ثبت ش ــده اند که بالغ بر  70میلیارد پوند به صورت ساالنه درآمد داشتهاند و طبقه بندی
درآمد سالیانه در جدول نشان داده شده است.
طبقه بندی درآمد سالیانه

تعداد
خیریهها

%

درآمد سالیانه
میلیارد £

%

 0تا £ 10.000

66.838

40.4

0.223

0.3

 10.001تا £ 100.000

56.615

34.3

1.994

2.8

 100.001تا £ 500.000

21.583

13.1

4.765

6.8

 500.001تا £ 5.000.000

8.658

5.2

13.042

18.6

بیشتر از £ 5.000.000

2.110

1.3

50.042

71.4

مجموع

155.804

94.3

70.066

100

نا مشخص

9.486

5.7

0

0

مجموع کل

165.290

100

70.066

100

در خصوص وقف و امور خیریه در بریتانیا بخشهای مختلفی ایجاد گردیده اســـت
و در ح ــال خدمترس ــانی میباش ــد .یکـــی از نهادهای اصلـــی این کشـــور در این حوزه،
کمیس ــیون امور خیریه میباشد .کمیســـیون امور خیریه ،که وظیفه نظارت بر خیریههای
انگلستان و ولز را بر عهده دارد ،یک ساختمان مستقل فاقد وزیر است که توسط پارلمان
بودجه آن تصویب می گردد .در صورت ضرورت کمیسیون حمایت کابینه وزرا را خواهد
داش ــت ول ــی همچنان باید به طور مســـتقیم به پارلمـــان برای نحوه عملکـــرد و همچنین
مصرف بودجه پاسخگو باشد.
کمیسیون به کمک منابعی که در اختیار دارد معتقد است کهمیتواند اهداف قانونی
خ ــود را ب ــه بهترین ش ــکل از طریق تمرکز بـــر ترویج رعایـــت قانون ،با کمک بـــه معتمدین
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خیریهه ــا در ارتباط با تعهدات قانونیشـــان ،با افزایش ســـختگیریهایی که خیریهها را
نس ــبت به آنها مس ــئولمیداند و ب ــا اطمینان از تأیید مفهوم خیریـــه تحت قانون خیریه
ی و اطمینان
برآورده کند .همچنین این بهترین راه برای کمیسیون است که اعتماد عموم 
ن وســـیله کمک به خیریهها در تمام اشـــکال را
نس ــبت به خیریهها را ترویج داده ،و ب ه ای 
گسترش دهد.
نکتـ ـهای که در خص ــوص بریتانیا حائز اهمیت اســـت وجود نهادهـــای متنوعی برای
فعالیتهای مختلف است .به این ترتیب که به منظور انجام هر یک از وظایف از قبیل
نظ ــارت ،ثبت ،نظارت فنی ،نظارت بر افزایش ســـرمایه و  ....نهادی به صورت مســـتقل
فعالیت می کند که در ادامه برخی از این نهادها به اختصار بیان میگردد.
ب ــر طبق قانون خیریهها مصوبه س ــال  2011نگهبان خیریههـــا در نقش متولی خیریهها
عمل میکنند .دارایی خیریهها باید به آنها واگذار شـــود و خیریهها از هرگونه مدیریت بر
اموال خود منع شدهاند .نگهبان رسمی خیریهها به عنوان یک شرکت زیر نظر کمیسیون
امورخیریه جهت حفظ و نگهداری زمین از جانب خیریههای فاقد شـــخصیت حقوقی،
تشکیل شده است.
در بریتانی ــا مجموعـ ـهای از خیریهها بهوســـیله کمیســـیون ثبت یا نظارت نمیشـــود و
ً
سیستم و سازمان نظارتی متفاوتی (مثال دپارتمانهای تخصصی مربوطه) دارند که آن را
ً
اصطالحا ناظران اصولی مینامند که به خیریهای معاف معروف هستند .ناظران اصولی
خیری هه ــای مع ــاف در بریتانی ــا ،کنس ــول تأمین ســـرمایه تحصیـــات عالی انگلســـتان،
دپارتم ــان آم ــوزش ،دپارتمان کسـ ـبوکار ،نوآوری و مهـــارت ،دپارتمان فرهنگ ،رســـانه و
ورزش ،دپارتمان محیطزیست ،غذا و مسائل محلی میباشد.
در حوزه جمعآوری کمکهای مالی خیریه هیئت اســـتانداردهای افزایش سرمایه در
بریتانیا فعالیت مینماید .هیئت استانداردهای افزایش سرمایه یک سازمان غیرانتفاعی
ی مالی خیریهها از ســـال 2007
مگ ــر (ناظر) مس ــتقل بر جمـــعآوری کمکهـــا 
و ی ــک تنظی 
اس ــت .این س ــازمان به عنوان یک ط ــرح خود-نظارتی فرآیند جمـــعآوری کمک مالی در
خیریهها ایجاد ش ــد و خیریهها با اختیار خود میتوانند به عضویت این ســـازمان درآیند.
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اعضای این س ــازمان متعهد به رعایت باالترین ســـطح اســـتانداردها و حفظ شـــفافیت و
مس ــئولیتپذیری در فرآین ــد جمـ ـعآوری کمک مالی میشـــوند .این ســـازمان از خیریهها
حمای ــت و ب ــه آنان در خص ــوص انطباق با قوانیـــن کمک میکند و همچنین شـــکایات
در ب ــاره ج ــذب کمک مال ــی خیری هه ــا را مانیتور و مســـائل مربـــوط به این موضـــوع را حل
میکند .یکی دیگر از مسئولیتهای مهم این سازمان اطمینان بخشی به جامعه مبنی بر
قابلاعتماد بودن خیریههای عضو س ــازمان در خصوص مسائل مالی است .خیریههایی
ک ــه ب ــه عضویت این س ــازمان در میآینـــد و تعهدات مربوطـــه را میپذیرنـــد از لوگوی این
س ــازمان اس ــتفاده میکنن ــد ک ــه در واقع نوعی عالمـــت اســـتاندارد بـــرای آن خیریه تلقی
میشود.
نه ــاد دیگ ــری که در ح ــوزه مال ــی در بریتانیا فعالیـــت میکند انجمن نظارتـــی افزایش
سرمایه عمومی است .انجمن نظارتی افزایش سرمایه عمومی یک بدنه عضوگیری خیریه
مح ــور هم ــراه با همکاری نظارت ــی برای همه گونههای افزایش ســـرمایه رودررو میباشـــد.
افزایش س ــرمایه رودررو یک درخواست شـــخصی برای تنظیم کمک به خیریهها از طریق
بدهی مستقیم است.این انجمن دارای یک نقش دوگانه بهعنوان پلی مابین کمیسیون و
فعالیته ــای خیر ی ــه (محافظ ــت از اســـتانداردهای حرفـــهای و اطمینـــان از تخصیص
عادالنه افزایش سرمایه) میباشد.
در بریتانی ــا نهادهایی با عن ــوان نهادهای تبلیغات و بازاریابـــی فعالیت مینمایند که
همانطور که از نام این نهادها مشخص است این نهادها از روشهای مختلفی از جمله
رسانهها به انجام تبلیغات و معرفی امور خیریه به عموم میپردازند.
یکی از نهادهای فعال در تبلیغات و بازاریابی در بریتانیا مرجع استانداردهای تبلیغاتی
است .مرجع اس ــتانداردهای تبلیغاتی عبارت اســـت از تنظیمکننده مستقل تبلیغات از
طریق تمام رسانهها در بریتانیا .این مرجع کدهای تبلیغاتی را که توسط کمیته تبلیغات
یش ــود به کار میبرد .کار این مرجع این است که به شکایات مربوط به تبلیغات
نوش ــته م 
رس ــیدگی کند و همچنین تبلیغات را از نظر اینکه مضر نباشـــند کنترل نماید .هدف این
مرجع عبارت است از اینکه تبلیغات را مسئوالنه کند و آرزوی این مرجع این است که هر
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انگلیسی که یک تبلیغ مسئوالنه و مفید داشته باشد .خیریهها نیز به عنوان یک بخش از
اجتماع در صورت نیاز به انجام تبلیغات تحت نظارت این نهاد میباشند.
نه ــاد بعدی در تبلیغات و بازاریابی در بریتانیا کمیســـیون بازاریابی مســـتقیم اســـت.
کمیس ــیون بازاریابی مس ــتقیم بدنهای اســـت کـــه کدهـــای بازاریابی مســـتقیم را نظارت
میکند که محافظت مؤثری را از دریافتکنندگان ،کاربران و شـــاغالن بازاریابی مستقیم
به عمل آورد .هدف این کمیسیون عبارت است از اطمینان از اینکه کمپانیها باالترین
استانداردهای یکپارچگی و تجارت را در قبال مشتریانشان و بین یکدیگر به کار میبرند
و کمیسیون این کار را با بررسی شکایات ،زیر ذرهبین بردن مسائل و موضوعات مربوط به
بازاریابی مستقیم و فراهم کردن راهنمایی برای مشتریان انجام میدهد .هر فردی میتواند
بهصورت رایگان شکایت خود را برای این کمیسیون مطرح کند و کمیسیون نتایج بررسی
بس ــایت خ ــود ب ــه ط ــور منظم قـــرار خواهد داد .کمیســـیون متعهد اســـت تمام
را روی و 
ش ــکایات را حداکثر ظرف دو روز کاری در دســـتور کار قرار دهد و حداقل درصد رضایت
 65درصد را کسب نماید .هدف اصلی کمیسیون عبارت است از محافظت از مشتریان
و اطمینان بخش ــی به آنها از این موضوع که روابط تجاری در این صنعت گســـترده بین
مشتریان و مصرفکنندگان و صاحبان صنعت عادالنه است.
نه ــاد بع ــدی در ح ــوزه تبلیغ ــات و بازاریابـــی در بریتانیـــا آف کام میباشـــد .آف کام
تنظیمکنن ــده ارتباطات در بریتانیا اس ــت .این مجموعه تنظیمکننـــدهی ارتباطات برای
تلویزیون ،بخشهای رادیو ،خطوط ارتباطی راه دور ،موبایل ،سرویسهای پستی بهاضافه
امواج روی س ــایر دستگاههای بیسیم میباشـــد .این مجموعه اطمینان حاصل میکند
ک ــه م ــردم در سراس ــر بریتانی ــا بهترین خدمـــات ارتباطی را دریافـــت میکننـــد و از آفات و
مضرات این ارتباطات محافظت میشوند .آف کام مجموعه قوانینی برای انتشار بر روی
خطوط برای محافظت از بینندگان و شنوندگان دارد.
یک ــی از نهاده ــای فعال در حوزه امور خیریه در بریتانیا اکشـــن فراد اســـت .این نهاد،
مرج ــع متمرکز برای تماس برای اطالعات دربارهی کالهبرداری و جرمهای مالی از طریق
اینترنت میباشد .اگر یک خیریه یا فردی از عموم مردم از کالهبرداری یک خیریه یا قربانی
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یک خیریه آ گاه باشد ،باید آن را گزارش دهد .آنها همچنین میتوانند به پلیس محلی،
مرجع س ــرویس اس ــتانداردهای تجارت محلی یا تنظیمکننده خیریه اطالعرسانی کنند.
وقتی یک کالهبرداری به این نهاد اطالع داده میشـــود شـــاکیان یک کد پیگیری دریافت
میکنند و موضوع آنها به اداره ملی بازرســـی کالهبرداری ارجاع داده میشـــود که توســـط
پلیس لندن اداره میش ــود .سایت این مجموعه همچنین قابلیت شرح انواع مختلفی از
کالهب ــرداری به ترتیب حروف الفبا را دارا میباشـــد و پیشـــنهادات بـــرای جلوگیری از این
اعم ــال را ارائ ــه میدهد .این مجموعه بهصورت نزدیک با شـــرکایش در دولت و خدمات
پلیس همکاری میکند تا گزارشات کالهبرداری که دریافت میکند را بررسی کند.
نه ــاد مهم دیگر در بخش امور خیریه در بریتانیا خانه ثبت شـــرکتها میباشـــد .خانه
ثبت شرکتها ،شرکتهای محدود را ثبت و منحلمیکند ،اطالعاتی که شرکتها به
ص ــورت قانون ــی بای ــد تهیه کنن ــد را ثبتمیکنـــد و این اطالعـــات را در دســـترس عموم
میگذارد .بیش از 3میلیون شرکت محدود در بریتانیا ثبتشده است و  500,000شرکت
جدید در هر س ــال ثبتمیش ــود .ای ــن مجموعه نزدیک بـــه  1000کارمنـــد در دفاتر خود در
کاردیف و ادارات خود در ادینبورگ،بلفارســـت و لندن دارد.ثبت شرکتها در انگلیس و
ولز در کاردیف انجام میگیرد درحالیکه برای اســـکاتلند و ایرلند شـــمالی در ادینبورگ و
بلفارس ــت صورت میپذیرد .دفتر لن ــدن نیز تنها خدماتی را برای مشـــتریانی که مالقات
میکنند ارائه میدهد.
عای ــدی ملکه و حقوق گمرکی ،یک دپارتمان از دپارتمانهای  22گانه غیر وزراســـت
ته ــا ،پرداخت برخی از انواع حمایتهـــای دولتی و اجرای
که مس ــئول جمعآوری مالیا 
س ــایر س ــازوکارهای تنظیمی مانند حداقل دســـتمزد ملی اســـت .این دپارتمـــان از ادغام
بخ ــش «درآمد داخل ــی و گمرک اعلیحضرت» و «مالیات کاالهـــای داخلی» که در تاریخ
 18آور ی ــل  2005ص ــورت گرفت ،ش ــکل گرفته اســـت .ایـــن دپارتمان مســـئول مدیریت و
جمعآوری مالیاتهای مس ــتقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات شرکتی ،مالیاتهای
س ــرمایه شامل مالیات بر سود س ــرمایه و مالیات بر ارث ،مالیاتهای غیرمستقیم شامل
مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده ،مالیات ب ــر زمیـــن ،و مالیات زیســـتمحیطی ماننـــد مالیات
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تغییرات آبوهوا ،میباشد.
آژانس مسکن و انجمنها کمک میکند تا انجمنهای موفقی ایجاد شوند .همچنین
ب ــر ارائهکنندگان خانههای اجتماع ــی نیز نظارت میکند .این نهـــاد بهصورت محلی در
انجمنهای شخصی کار میکند تا آنها را برای رسیدن به اولویتهایشان یاری رساند.
این مجموعه به صورت عمده بر روی ســـاختن خانههای جدید سرمایهگذاری میکند،
ول ــی همچنین به س ــاخت فضای مناســـب کار و ســـایر تســـهیالت موردنیـــاز جوامع در
ش ــهرها و روستاهای مختلف کشور مشغول است .خانههایی کهتأمین سرمایه میکند
خانههای قابل استطاعت برای اجاره و فروش بر اساس ارزش بازار هستند .همچنین به
افزایش رش ــد محلی که به واسطه ایجاد مشاغل و کسبوکارهای حمایتی به وجود آمده
اس ــت کمکمیکند .آژانس مالکزمینهای عمومی میباشد ،که به سازندگان خانه و
س ــایرین میفروش ــد .این یک ــی از روشهایی اســـت که آژانس بـــرای غلبه بـــر موانع برای
توس ــعه و افزایش س ــرعت ساخت خانه توســـط ســـازندگان انجام میدهد .همچنین به
تنظی ــم ارائهکنن ــدگان خانهه ــای اجتماعـــی میپـــردازد .ایـــن کار در جهـــت حمایـــت از
داراییهای خانههای اجتماعی و اطمینان از اینکه این خانهها برای دسترسی به عموم
باقی میمانند انجام میش ــود .نزدیک به  900نفر در ادارات این مجموعه در سراسر کشور
فعالیت میکنند.
دفتر کمیس ــیون اطالعات نی ــز در بخش امور خیریه بریتانیـــا فعالیت مینماید .نقش
این دفتر عبارت اس ــت از نگهداری اطالعات صحیـــح موردتوجه عموم .این دفتر مرجع
مس ــتقل بریتانیا برای ،ارتقای صداقت توأم با محرمانگی اطالعات برای عموم است .به
دس ــت آوردن اطالعات صحیح و محافظت از آنها مطابق قانون در طیف وظایف این
کمیسیون است.
در بخش تس ــهیل گری در بخش وقف و امور خیریه در بریتانیا نیز نهادهایی فعالیت
مینماین ــد ک ــه یکی از ای ــن نهادها همان کمیســـیون امور خیریه اســـت که دیتابیســـی از
تمام ــی خیری هه ــای فع ــال در بریتانیا و میزان درآمدهـــا و هزینههـــا و  ....آنها در معرض
بازدید عموم میگذارد.
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بخ ــش دیگر فعال در بخش ام ــور خیریه در بریتانیا ،چترهای حمایتی هســـتند که به
ارائه خدمات به مؤسسات خیریه میپردازند .این چترهای حمایتی به این ترتیب فعالیت
میکنن ــد که هر ی ــک مجموعهای از موسســـات خیریه را تحت پوشـــش خود قـــرار داده و
مجموعهای از خدمات را به این موسسات ارائه میکنند.
انجمن ملی س ــازمانهای داوطلبانه یکی از این چترهای حمایتی اســـت .انجمن از
س ــال  1919به عنوان یک انجمن ملی برای خدمات اجتماعی که میراثی از ادوارد ویویان
ب ــود ش ــروع ب ــه کار نم ــود .از آن زمان انجمـــن در تالش بوده اســـت که از بخـــش داوطلبی
حمایت کند و در امور اجتماعی جامعه با دولت نیز مذاکره نماید.
انجمن مدیران ارش ــد س ــازمانهای داوطلبی بزرگترین و مؤثرترین شبکه بریتانیا برای
ام ــور خیریه و رهبران تش ــکیالت اجتماعی میباشـــد .در حدود  30ســـال اســـت که این
انجمن از اعضای خود در سرتاسر بریتانیا ،رهبران گروههای کوچک اجتماعی و نهادهای
غیرانتفاعی حمایت میکند .رهبران این انجمن در ســـازمانهای خود به ایجاد تغییرات
بس ــیار عمیق ــی میپردازن ــد و انجم ــن به آنها در راســـتای رســـیدن به اهدافشـــان کمک
میکند .انجمن به اعضای خود راههای اجرایی مختلفی را برای دستیابی به فرصتهای
توسعه بخش برای آنها پیشنهاد میکند .این پیشنهادات شامل کمکهایی در راستای
آموزش و شبکهسازی ،مشاوره قراردادی و راهحلهایی برای کمک به تقویت کسبوکار
خ ــود و همچنی ــن خدم ــات حرفـ ـهای تخفیفدار بهوســـیله شـــرکای انجمن میباشـــد.
عضویت در انجمن برای خیریهها ،مدیران اجرایی تشـــکیالت اجتماعی ،مدیران ارشـــد
بلندپرواز و استادان دانشگاه آزاد میباشد.
چت ــر حمایتی دیگری ک ــه در بریتانیا فعالیت میکند ســـازمان عضویتـــی خیریه ملی
اس ــت .این س ــازمان یک آوای ملی برای فعالیتهای اجتماعی منطقهای میباشد .این
سازمان یک س ــازمان عضویتی خیریه برای زیرساختهای بخش داوطلبانه (افرادی که
به دیگران کمک میکنند که خیریهها و گروههای اجتماعی را ایجاد کنند) اســـت .این
سازمان بزرگترین شبکه منطقهای برای خیریهها و گروههای محلی بریتانیا میباشد.
بخ ــش بع ــدی فعال در کش ــور بریتانیا ،مؤسســـات خیریه و نهادهایی هســـتند که به
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خدماتده ــی ب ــه م ــردم نیازمند و حل مشـــکالتی از جامعـــه میپردازند کـــه برخی از این
موسس ــات عبارتند از بنیاد ثبت لوید ،انجمن ملی جلوگیری از خشـــونت علیه کودکان،
پژوهشگاه سرطان بریتانیا ،سازمان صلیب سرخ بریتانیا و بنیاد شل.
در ادامه نگاشت نهادی وقف و امور خیریه کشور بریتانیا نشان داده شده است.

کمیس ــیون امورخیریه در س ــالهای اخیر دو برنامه اســـتراتژیک اولویتهای استراتژی
کمیس ــیون در س ــالهای  2015 .2012و اولویتهای اســـتراتژی کمیسیون برای سالهای
 2015.2018برای توسعه وقف و امور خیریه تدوین کرده است .در این برنامهها به صورت
مختصر در خصوص اولویتهای اس ــتراتژیک کمیســـیون امور خیریه برای توسعه وقف و
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ام ــور خیر ی ــه در بریتانیا پرداخته ش ــده اســـت و روشهای الزم برای اجـــرای هر یک از این
اولویتهای اس ــتراتژیک بیان ش ــده است .اولویتهای اســـتراتژیک اخیر کمیسیون امور
خیر ی ــه در این حوزه محافظت خیریهها از سوءاســـتفاده و ســـوءمدیریت ،قادر ســـاختن
معتمدین در اداره مؤثر خیریههایش ــان ،تشـــویق به شـــفافیت و پاســـخگویی بیشـــتر برای
خیریهها ،عمل به صورت یک نظارتگر مؤثر و تخصصی با بودجه پایدار است.
عالوه بر برنامههای اس ــتراتژیک کمیســـیون امور خیریه ،پارلمـــان بریتانیا قانون خیریه
 2011را تصویب کرده اس ــت که این قانون در ادامه قانـــون خیریه  2006و تثبیت کننده آن
اس ــت و در  19بخش تدوین شده اس ــت و به عنوان مرجع قانون خیریه در بریتانیا است.
مهمترین بخشهای این قانون معنا و مفهوم خیریه و نیات خیرخواهانه ،کمیسیون امور
خیریه و نگهبانان رسمی خیریه ،خیریههای معاف و تنظیمکنندگان اصولی ،ثبت نام و
نام موسسات خیریه است.
ب ــه صورت کلی با توجه به اینکه در بریتانیا موسســـات خیریه فراوانی با حجم گردش
مالی بس ــیار باال به صورت کامال سیســـتماتیک در حال فعالیت هســـتند لذا میتوان از
مکانیزمهای موجود در این کش ــور جهـــت بهبود فعالیتهای داخلی اســـتفاده نمود .در
کش ــور بریتانیا کمیس ــیون امور خیریه به عنوان نهادی باالدست کلیه فعالیتهای کالن
مرتبط با وقف و امور خیریه از قبیل انجام فرایند ثبت موسســـات و نظارت کالن بر آنها
را مطابق با قانون خیریه  2011برعهده دارد .همچنین این کمیسیون به عنوان مرجع قانونی
موظف است به صورت کامال شفاف اطالعات مختلفی از موسسات را در اختیار عموم
مردم قرار دهد که برای این منظور یک مرکز اطالعاتی گسترده ،شفاف و کامل با قابلیت
جس ــتجو پیش ــرفته را فراهم آورده اس ــت .نکتـــهی مهمی که در خصـــوص فعالیتهای
خیرخواهانه در بریتانیا حائز اهمیت اســـت مجموعهای از خیریهها بهوســـیله کمیسیون
ثبت یا نظارت نمیشود و سیستم و سازمان نظارتی متفاوتی (به طور مثال دپارتمانهای
ً
تخصص ــی مربوط ــه) دارند ک ــه آن را اصطالحا ناظـــران اصولی مینامند کـــه به خیریهای
معاف معروف هس ــتند .عالوه بر نظارت کالن بر تمامی موسسات خیریه که وظیفه آن بر
عهده کمیس ــیون امور خیریه اس ــت وجود نهادهای متنوعی برای فعالیتهای مختلف
است .به این ترتیب که به منظور انجام هر یک از وظایف از قبیل نظارت ،ثبت ،نظارت
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فن ــی ،نظ ــارت ب ــر افزای ــش س ــرمایه و  ....نهادی بـــه صورت مســـتقل فعالیـــت میکند و
موسس ــات موظف هس ــتند به این نهادهـــا در خصوص نوع فعالیتی کـــه انجام میدهند
پاسخگو باشند.
نکته دیگری که در انگلیس به صورت خاص و ویژه در نظر گرفته میشود ،با توجه به
حج ــم باالی موسس ــات خیر ی ــه در بریتانیا و نیاز این موسســـات به مجموعـــه متنوعی از
خدمات بخشی در حوزه امور خیریه در بریتانیا با عنوان چترهای حمایتی فعال است که
این چترهای حمایتی هر یک مجموعهای از موسســـات خیریه را تحت پوشـــش خود قرار
داده و مجموعـ ـهای از خدمات را به این موسســـات ارائه میکنند و این امر به موسســـات
خیری ه که به صورت کلی تجربه و دانشی در این خصوص ندارند کمک شایانی میکند.
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پیوست

 -8پیوست :1اساسنامه مؤسسات خیریه 1111
اساسنامه خیریهها 1122
فصل 12
اساسنامهای برای ثبت الیحه  3991خیریهها و دیگر قوانین مربوط به آنها ( 31دسامبر
.)1133
این اساسنامه توسط علیاحضرت ملکه و با پیشنهاد و موافقت نجبای مذهبی و غیرمذهبی و
عموم مردم در مجلس وقت به شرح زیر ایجاد شد:
بخش 2

معنی "خیریه" و "هدف خیرخواهانه"
فصل 2
کلیات
 .3معنی "خیریه"

خیریه

( )3برای اهداف انگلستان و ولز ،خیریه به معنی موسسهای است که
(الف) فقط برای اهداف خیرخواهانه ایجاد شده باشد ،و
(ب) اختیارات خیریه تحت کنترل دادگاه عالی باشد.
 .1تعریف خیریه در زیر بخش ( )3برای اهداف قانونگذاری به کار نمیرود ،چنانچه تعریف
متفاوتی از این اصطالح بهواسطهی این قانون یا هر قانون دیگری برای آن اهداف به کار رود.
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 1معنی "هدف خیرخواهانه"

هدف خیرخواهانه

( )3برای اهداف قانون انگلستان و ولز" ،هدف خیرخواهانه هدفی است که
الف) در بخش ( 1)3قرار میگیرد ،و

ب) برای منفعت عمومی به کار میرود (به بخش  1رجوع شود)

( )1هرگونه ارجاع در هر قانون یا سند (تحت عنوان هرگونه اصطالحی)،
(الف) برای اهداف خیرخواهانه ،یا

(ب) برای سازمانهایی که طبق قانون خیریه در انگلستان و ولز اهداف
خیرخواهانهای دارند
باید بر اساس زیربخش ( )3خوانده شود.
( )1زیربخش ( )1در جایی که زمینه دیگری نیاز است به کار نمیرود.
( )1این بخش مشروط به بخش ( )33است (که تدارکات الزم را برای فصل  1این بخش
فراهم میکند).
 3توصیف اهداف
( )3هدفی در این بخش قرار میگیرد که در یکی از توصیفات هدف زیر باشد
( )aجلوگیری یا از بین بردن فقر؛

( )bارتقا تعلیم و تربیت؛
( )cترویج مذهب؛

( )dبهبود سالمتی یا نجات زندگیها؛

( )eپیشرفت شهروندی یا توسعهی جامعه؛
( )fپیشرفت هنر ،فرهنگ ،میراث یا علم؛
( )gپیشرفت ورزش غیرحرفهای؛

( )hافزایش حقوق بشر ،از بین بردن تضادها ،صلح یا ترویج مذهب یا هماهنگی نژادی
یا تساوی و تنوع؛

( )iپیشرفت حفاظت یا بهبود محیطی؛
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( )jکمک به نیازمندان به خاطر مسائلی مانند جوان بودن ،سن ،بیماری ،ناتوانی،
مشکالت مالی یا گرفتاریهای دیگر؛

( )kبهبود رفاه حیوانات؛

( )lبهبود کارایی نیروهای مسلح کشور یا کارایی پلیس ،آتشنشانی یا خدمات نجات یا
خدمات آمبوالنس؛

( )mاهداف دیگر:

که در پاراگرافهای ( )aتا ( )lنیستند اما توسط بخش ( 5مؤسسات

()i

تفریحی و مشابه)یا طبق قانون قدیم به عنوان اهداف خیرخواهانه در نظر
گرفته میشوند،

اهدافی که نزدیک به یا مشابه اهداف پاراگرافهای ( )aتا ()lیا پاراگراف

()ii

( )iهستند ،یا

( )iiiکه شبیه یا نزدیک به اهدافی هستند که طبق قانون خیریه در انگلستان و ولز
در پاراگراف ( )iiقرار میگیرند.

بخش 3ـ معنی "خیریه" و "هدف خیرخواهانه"
فصل 3ـ کلیات
( )1در زیربخش ()2ـ

الف) در پاراگراف ( )cمذهب شامل ـ
()i

()ii

مذهبی که اعتقاد به بیش از یک خدا دارد و
مذهبی که اعتقاد به خدا ندارد

ب) در پاراگراف (" ،)dبهبود سالمتی" شامل جلوگیری یا از بین بردن بیماری،
مریضی یا رنج انسان میباشد،

ج) پاراگراف ( )eشامل ـ
()i

()ii

بازسازی شهری یا روستایی ،و
ترویج مسؤولیت شهری ،کارهای داوطلبانه ،بخش داوطلبانه یا تأثیر
یا کارایی خیریهها،
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د) در پاراگراف ( )gورزش به معنی بازیها یا ورزشهایی است که با ایجاد
مهارتهای فیزیکی یا روحی و یا تالش ،سالمتی را بهبود میبخشند،

و) پاراگراف ( )jشامل آرامشی است که با ارائه مراقبت یا مسکن که در این

پاراگراف ذکر شدند به دست میآید ،و

ه) در پاراگراف ( )lخدمات" نجات و آتشنشانی" به معنی خدماتی هستند که

طبق بخش  1اساسنامه خدمات نجات و آتشنشانی  1111توسط مراجع خدمات نجات
و آتشنشانی ارائه میشوند.

( )1در جایی که اصطالحات به کار برده شده در پاراگرافهای ( )aتا ( )lبخش ( )3یا بخش
( )1طبق قانون مربوط به خیریههای انگلستان و ولز معنای خاصی داشته باشند ،وقتی
این اصطالح در آن قانون ظاهر میشود باید معنای مشابهی داشته باشد.

( )1در بخش (" ،)i( )m( )3قانون قدیمی" ،قانون مربوط به خیریههای انگلستان و ولز
است که قبل از یکم آوریل  1112جاری بوده است.
 .4نیاز منفعت عمومی

( )3در این اساسنامه "نیاز منفعت عمومی " به معنی نیاز بخش ( )3(1ب) است که در

آن ،هدفی که در بخش ( 1)3قرار میگیرد اگر خیرخواهانه است باید برای منفعت عمومی باشد.
( )1برای تعیین اینکه آیا نیاز منفعت عمومی در ارتباط با هر هدفی که در بخش ( 1 )3است
برآورده میشود ،نباید فرض کنیم که هدف یک توصیف خاص ،برای منفعت عمومی است.
( )1در این فصل هرگونه ارجاع به منفعت عمومی در صورتی ارجاع است که آن اصطالح
برای اهداف قانون مربوط به خیریههای انگلیس و ولز شناخته شود.
( )1زیربخش ( )1مشروط به زیربخش ( )1است.
مؤسسات تفریحی و کلوب های ورزشی ثبت شده
 .2مؤسسات تفریحی و مشابه
( )3این مؤسسات خیرخواهانه هستند (و همیشه باید خیرخواهانه در نظر گرفته شوند) تا
امکاناتی را برای موارد زیر ارائه یا فراهم کنند
(الف) تفریح ،یا
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(ب) دیگر کارهای مربوط به اوقات فراغت ،به شرطی که امکانات در جهت رفاه
جامعه ارائه شوند.
( ) 1اگر شرایط اساسی برآورده نشوند ،نیاز به اینکه امکانات در جهت رفاه اجتماعی ارائه
شوند برآورده نخواهد شد.
فصل  -3کلیات
()1شرایط اصلی ـ
(الف) امکاناتی هستند که برای بهبود زندگی افرادی ارائه میشوند که این امکانات اساساً
برای آنها در نظر گرفته شدهاند ،و
(ب) اینکه ـ
() i

این افراد به خاطر جوانی ،سن ،ضعف یا ناتوانی ،فقر ،یا وضعیت اجتماعی

اقتصادی به این امکانات نیاز دارند ،یا

( )iiامکانات باید به طور گسترده در دسترس عموم مردم یا مردان یا زنان قرار

بگیرد.
()1زیربخش ( )3به طور ویژه برای موارد زیر به کار میرود ـ
(الف) فراهم کردن امکانات در سالنهای روستا ،مراکز اجتماعی و مؤسسات بانوان
و
(ب) تهیه و حفظ زمینها و ساختمانهایی که برای اهداف بازسازی کارهای
تفریحی به کار میروند ،و با سازماندهی هر فعالیت ارائهی امکانات برای آن اهداف را گسترش
میدهند .اما این امر مشروط به این نیاز است که امکانات در جهت رفاه اجتماعی ارائه شوند.
( )5هیچ چیزی در این بخش نباید به عنوان کاستن از نیاز منفعت عمومی در نظر گرفته شود.
 .6کلوب های ورزشی ثبت شده
( )3کلوب ورزشی ثبت شده که برای اهداف خیرخواهانه ایجاد شده است نباید اینگونه در
نظر گرفته شود و در نتیجه نمیتواند یک خیریه باشد.

( )1در زیربخش (" ،)3کلوب ورزشی ثبت شده" به معنی یک کلوب ثبت شده در معنای
فصل  9بخش  31اساسنامه مالیاتی شرکت ( 1131جمعه کلوب های ورزشی
غیرحرفهای) است.
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مکمل
 .7کاربرد این فصل در ارتباط با اسکاتلند
( )3این فصل تا حدی بر قانون اسکاتلند اثر میگذارد که بر ایجاد ارجاعهای زیر اثر
گذارد،
الف) خیریه ،یا
ب) اهداف خیرخواهانه ،در قوانینی که مربوط به موضوعاتی هستند که در
بخش  A3قسمت  1برنامه  5اساسنامه  3992اسکاتلند قرار میگیرند

(موارد قید شده و سیاست مالی و )...
ت) این فصل تا حد زیر بر قانون اسکاتلند اثر میگذارد ـ
 ارجاع بخشهای ( 3)3و ( 1)3به قانون انگلستان و ولز باید به عنوانارجاع به قانون اسکاتلند خوانده شوند ،و
 ارجاع بخش ( 3)3به دادگاه عالی باید به عنوان ارجاع به دادگاه رسمیخوانده شود.

قسمت 2ـ معنی "خیریه" و "اهداف خیرخواهانه"
فصل 2ـ کلیات

 .8کاربرد این فصل در ارتباط با ایرلند شمالی
()3این فصل فقط تا حدی بر قانون ایرلند شمالی اثر میگذارد که بر ارجاع بر موارد
زیر اثر گذارد ـ
(الف) خیریه ،یا
(ب) اهداف خیرخواهانه ،در قوانینی که به موضوعاتی مربوط هستند که
در بند  9برنامه  1اساسنامه  3992ایرلند شمالی قرار میگیرند (موارد استثنا؛
مالیات و عوارض)
( )1تا حدی این فصل بر قانون ایرلند شمالی اثر میگذارد که ـ
(الف) ارجاع بخشهای ( 3)3و ( 1)3به قانون انگلستان و ولز به عنوان
ارجاع به قانون ایرلند شمالی خوانده شوند ،و
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(ب) ارجاع بخش ( 3)3به دادگاه عالی به عنوان ارجاع به دادگاه عالی در
ایرلند شمالی خوانده شود.
 .9تفسیر

( )3در این فصل "قانون" شامل ـ
الف) هرگونه اقدام قانون پیرو (در معنای تفسیر اساسنامه  ،)3992و
ب) ارائه یک معیار مجمع کلیسا یا شورای عمومی کلیسا انگلستان
و ارجاع به قوانین شامل قوانینی که در هر زمان تصویب یا
ایجاد میشوند.
ت) در بخش ( 1)1ارجاع به یک سند شامل سندی است که در هر
زمان ایجاد میشود/

ث) در این اساسنامه" ،مؤسسه" به معنای مؤسسه ثبت شده یا نشده
است و شامل سازمان یا تعهد میباشد.
ج) زیربخش های ( )3تا ( )1به جز در جایی که زمینه دیگری نیاز
است به کار میروند.
فصل 1
تدارک اجتماعی برای این اساسنامه
 .21شرکتهای مذهبی  ،نه خیریههایی در زمینه خاص

( )3در ادامهی این اساسنامه" ،خیریه" به جز در مواردی که بافت دیگری نیاز است معنای
بخش ( 3)3را دارد.

( )1اما در ادامهی این اساسنامه (به غیر از فصل  1بخش " ،)39خیریه" در موارد زیر به کار
نمیرود ـ
الف) هر شرکت خیریه با توجه به دارایی کلی شرکت اهدافی دارد که با توجه
به دارایی کلی که برای آن اهداف به کار میرود میتوانند غیرمذهبی باشند،
ب) هر هیئت اسقفنشین فرانسه یا هر مؤسسه تابع چنین هیئتی با توجه به
زمین کلیسای این هیئت
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ج) هر سازمان دارایی برای اهدافی که این دارایی برایشان تخصیص داده شده
است.

(" )1شرکت مذهبی" به معنای هر شرکتی چه انحصاری و چه انبوه در کلیسای انگلستان که
برای اهداف خیرخواهانه ایجاد شده است.
فصل  1تدارکات الزم برای این اساسنامه

(" )1هیئت اسقفنشین فرانسه"" ،مؤسسه تابع" و "زمین کلیسا " معنی مشابه معیار زمین و
وقفهای  3997دارند.
 .22اهداف خیرخواهانه

در ادامهی این اساسنامه" ،اهداف خیرخواهانه به معنی ،به غیر از زمینههای دیگر ،اهدافی

هستند که منحصراً هدف خیرخواهانه دارند (همانگونه که در بخش ( 1)3تعریف شد).
 .21نظارت بر اینکه خیریه جداگانه چه چیزی است (یا نیست)
( )3کمیسیون (بخش  )31ممکن است برای کل یا هر هدفی از این اساسنامه ،مؤسسهای را که
برای هر هدف خاصی یا در ارتباط با خیریه ایجاد شده است را نظارت کند تا به عنوان
یکی از موارد زیر در نظر گرفته شود ـ
(الف) به عنوان ایجاد بخشی از آن خیریه ،یا

ب) به عنوان ایجاد یک خیریه مجزا
( 

( )1مؤسسه ممکن است دو یا چند خیریه متولیان خیریه یکسانی دارند به خاطر اهداف این
اساسنامه به عنوان یک خیریه منفرد در نظر بگیرد.
بخش 1
کمیسیون خیریه و متولیان رسمی خیریه
کمیسیون
 .23کمیسیون خیریه
( )3یک مجموعه شرکت به نام کمیسیون خیریه برای انگلستان و ولز وجود دارد (که در
این اساسنامه کمیسیون نام دارد)
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( )1در ولز این کمیسیون با عنوان "

Comisiwn Elusennau Cymru a

 "Lloegerشناخته شده است.

( )1نقشهای کمیسیون از طرف حکومت اجرا میشوند.
( )1این کمیسیون در عمل به نقشهایش تحت کنترل یا نظارت هیچ وزارتخانهای از
حکومت یا بخش دیگری از دولت نیست.
( )5اما زیربخش ( )1بر موارد زیر اثر نمیگذارد ـ
الف) هرگونه اقدام به نام قانون
ب) هرگونه کنترل اجرایی که توسط خزانه روی مخارج کمیسیون
انجام میشود
( )7برنامه  3حاوی تدارکات مربوط به کمیسیون است.
 .24اهداف کمیسیون
اهداف کمیسیون به شرح زیر هستند ـ

 .3هدف اعتماد عمومی

هدف اعتماد عمومی برای افزایش اعتماد و اطمینان عمومی در خیریهها است.

 .1هدف منفعت عمومی

هدف منفعت عمومی این است که آگاهی و شناخت از عمل نیاز نفع عمومی را

افزایش دهد.

 .1هدف پیروی

هدف پیروی این است که مطاوعت متولیان خیریه از تعهدات قانونیشان را در

کنترل و مدیریت ادارهی خیریهشان افزایش دهد.

 .1هدف منابع خیریه

هدف منابع خیریه افزایش استفادهی سودمند از منابع خیریه است.

 .5هدف پاسخگویی
هدف پاسخگویی این است که پاسخگویی خیریهها به اهداکنندگان ،ذینفعان و
عموم مردم افزایش یابد.
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 .22نقشهای کلی کمیسیون
( )3نقشهای کلی کمیسیون به شرح زیر است ـ
 .3تعیین اینکه آیا مؤسسات ،خیریه هستند یا نه.
 .1تشویق و تسهیل ادارهی بهتر خیریهها.
 .1شناسایی و بررسی بد اداره کردن و سوء مدیریت بارز در ادارهی خیریهها و انجام
عمل ترمیمی و حفاظتی در ارتباط با این مشکل در ادارهی خیریهها.
 .1تعیین اینکه آیا مجوزهای مجموعههای عمومی با توجه به مجموعههای خیریه
عمومی باید صادر شوند و به قوت خود باقی بمانند.
 .5کسب ،ارزیابی و پخش اطالعات در ارتباط با عملکرد هر نقشی از کمیسیون یا
برآورده کردن هر هدفی از آن.
 .7ارائهی اطالعات ،توصیه یا پیشنهاد به وزرای حکومت در مورد موضوعات مربوط
به نقشهای کمیسیون یا برآورده کردن اهداف آن.
( )1کمیسیون ممکن است بر اساس نقش کلی ثانویهاش توصیهها یا راهنماییهایی را در
ارتباط با ادارهی خیریهها در صورتی که مناسب باشد بدهد.
( )1بنابراین ،هر توصیه یا راهنمایی داده شده ممکن است با موارد زیر مرتبط باشد ـ
( )aخیریه به طور کلی
( )bهر نوع خیریه ،یا

( )cهر خیریه خاص ،و ممکن است طبق نظر خیریه شکل یا حالت خاصی را به خود
بگیرد.

بخش 1ـ کمیسیون خیریه و متولی رسمی خیریه

( )1نقش کلی پنجم کمیسیون شامل (در بین بقیه چیزها) حفظ یک ثبت درست و جدید از
خیریهها طبق بخش ( 19ثبت) و ( 11حذف خیریهها از ثبت) میباشد.
( )5نقش کلی ششم کمیسیون شامل (در بین بقیه چیزها) ،تبعیت نسبتاً معقول از هر
درخواستی که وزیر کشور برای اطالعات یا توصیه در مورد هر موضوع مربوط به
نقشهای آن دارد.

اهتسویپ 221 /

( )7در این بخش "مجموعه خیرخواهانه عمومی" و "مجوز مجموعه عمومی"معنای یکسانی
همانند فصل  3بخش  1اساسنامه  1117خیریه دارند.
 .26وظایف کلی کمیسیون
وظایف کلی کمیسیون به شرح زیر هستند ـ
 .3کمیسیون باید تا حد امکان در انجام نقشهایش به روشی عمل کند که ـ
( )aبا اهدافش سازگار باشد ،و

( )bو برای برآوردن آن اهداف مناسبترین باشد.

 .1کمیسیون باید تا حد امکان در انجام نقشهایش به روشی عمل کند که با تشویق موارد
زیر سازگار باشد ـ

( )aتمام شکلهای کارهای خیرخواهانه ،و
( )bمشارکت داوطلبانه در کار خیر.

 .1کمیسیون در انجام نقشهایش باید در نظر داشته باشد که منابع به شکلی کاراتر ،مؤثرتر
و مقرون به صرفه استفاده شوند.
 .1کمیسیون در انجام نقشهایش باید تا حد امکان اصول بهترین نظارت را در نظر بگیرد
(مانند اصولی که طبق آنها فعالیتهای نظارتی باید فقط در مواردی که عمل نیاز است
متناسب ،پاسخگو ،ثابت ،شفاف و هدفمند باشند.
 .5کمیسیون در انجام نقشهایش باید در موارد مناسب از طرف خیریه مطلوبیت تسهیل
نوآوری را در نظر داشته باشد.
 .7کمیسیون باید در ادارهی امور خود باید چنین اصول پذیرفته شده کلی از ادارهی مناسب
شرکت را در نظر بگیرد و منطقی است که کاربردی بودن آن را در نظر بگیرد.
 .39راهنمایی در جهت فعالیت نیازهای منفعت عمومی

( )1کمیسیون باید برای دنبال کردن اهداف منفعت عمومی خود باید راهنماییهای الزم را
بکند (بند  1بخش .)31

( )2کمیسیون ممکن است هرازگاهی تمام راهنماییهای صادر شده در این بخش را بازبینی
کند.
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( )3کمیسیون باید چنین مشاورهی همگانی و دیگر مشاورههایی را که مناسب میبیند در
موارد زیر انجام دهد ـ

( )aقبل از ارائهی هرگونه راهنمایی طبق این بخش ،یا

(( )bدر صورتی که ضروری باشد) قبل از بازبینی راهنماییها طبق این بخش.

( )4کمیسیون باید هرگونه راهنمایی ارائه شده یا بازبینی شده بر اساس این بخش را به
گونهای که مناسب میداند منتشر کند.

( )5متولیان خیریه یک خیریه باید هنگام استفاده از هرگونه قدرت یا وظیفهای که به
راهنمایی مرتبط است ،باید به چنین راهنماییهایی توجه کنند.
 .28فراهم کردن رونوشت اسناد توسط کمیسیون
کمیسیون باید بر اساس درخواست هر فرد ،رونوشت یا خالصهای از هر سند در
دارایی کمیسیون که در حال حاضر برای بررسی طبق تدارکات این اساسنامه موجود و
باز است ،را برای هر فرد فراهم کند.
 .29پول و دیگر مقدارهای پرداختنی به کمیسیون
( )3وزیر ممکن است طبق قوانین مستلزم به پرداخت چنین پولهایی به کمیسیون باشد
که بهوسیله قوانین بر اساس موارد زیر تعیین شدهاند ـ
(الف) ایفای چنین نقشهایی توسط کمیسیون بر اساس قوانین مشخص شدهی
مربوط به خیریهها
(ب) بازرسی دفتر ثبت خیریهها یا دیگر موضوعاتی که بر اساس آن قوانین
توسط کمیسیون نگهداری شدهاند ،یا ارائهی رونوشتها یا خالصهی اسناد نگهداری شده.
( )1قوانین این بخش ممکن است ـ
(الف) برای اعطا یا معافیت از بدهیها ارائه شوند تا یک پول مشخص شده
پرداخت شود؛
(ب) برای بخشودگی یا استرداد یک پول مشخص شده (به طور کلی یا اقساطی)
در شرایط مشخص شده با قوانین

ارائه شوند.

( )1کمیسیون ممکن است بر اساس عرضهی هرگونه انتشارت تولید شدهاش در صورتی
که متناسب ببیند مقادیری را مطالبه کند.

اهتسویپ 223 /

( )1هرگونه پول یا دیگر پرداختنیهایی که کمیسیون بر اساس این بخش دریافت میکند
باید به صندوق تحکیم و تثبیت پرداخت شود.
 .11نیروهای همراه
( )3کمیسیون ممکن است هر کاری انجام دهد که انتظار میرود منجر به عملکرد هر
نقشی از آن یا وظایف کلی آن شود.
( )1اما هیچ چیز در این اساسنامه به کمیسیون این اختیار را نمیدهد ـ
(الف) تا نقشهایی منطبق با نقشهای متولی خیریه در ارتباط با یک خیریه انجام دهد،
یا
(ب) در غیر این صورت ،به طور مستقیم در ادارهی خیریه مشارکت داشته باشد.
( )1زیربخش)(1بر فعالیت بخش  21یا  25اثر نمیگذارد (قدرت کمیسیون در هدایت
کارهای مشخص شدهای که باید انجام شوند یا هدایت کاربرد دارایی خیریه).

بخش  1ـ کمیسیون خیریه و متولی رسمی برای خیریهها
متولی رسمی

 .12متولی رسمی برای خیریهها
( )3معموالً یک مأمور برای خیریهها وجود دارد که متولی خیریه نامیده میشود (در این
اساسنامه به عنوان "متولی رسمی" شناخته شده است).

( )1نقش متولی رسمی این است که به عنوان متولی برای خیریهها در مواردی که بر اساس
این اساسنامه است کار کند.
( )1متولی رسمی ،شخصی است که کمیسیون ممکن است هرازگاهی منصوب کند.
( )1وظایف متولی رسمی باید بر اساس باید بر اساس دستورالعملهای کلی و ویژهی
کمیسیون اجرا شوند.
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بخش 3
خیریههای معاف و تنظیم کننده اصلی
 .11معنی "خیریه معاف " و برنامه 3

خیریههای معاف

(" )3خیریه معاف" در این اساسنامه به معنی هر مؤسسهای ،به اندازهای که خیریه باشد،
که در برنامه  1قرار میگیرد.

( )1زیربخش ( )3پیرو هر قانونی است که بر اساس آن خیریه میتواند یک "خیریه
معاف" باشد.

 .13قدرت اصالح برنامه  3تا اندازهی حذف یا اضافهی خیریههای معاف

( )3وزیر ممکن است طیق دستور اصالحاتی در برنامه  1ایجاد کند که به عقیدهاش برای
تضمین موارد زیر مناسب هستند ـ

(الف)اینکه مؤسسات یک گونه خاص (تا حدی که خیریه هستند) خیریه
معاف باشند یا نه ،یا
(ب) یک مؤسسهی خاص (تا حدی که خیریه است) خیریه معاف باشد یا
نه.
( )1دستوری بر اساس زیربخش  3صادر خواهد شد به شرطی که وزیر تأیید کند که این
دستور ،در ادارهی سودمند و مؤثر خیریهها یا خیریهای که از متولیان خیریهها تبعیت
میکند و یا خیریهای که در کنترل و مدیریت ادارهی خیریهها دارای تعهدات قانونی
است ،مؤثر است.
( )1وزیر ممکن است طبق دستور اصالحات یا تعدیلهایی در هر قانون ایجاد کند که با
موارد زیر تناسب داشته باشند ـ
(الف) خیریههای یک نوع خاص به خیریههای معاف تبدیل میشوند یا
نمیشوند ،یا
(ب) یک خیریه خاص درنتیجهی شروط زیر بخش ( )3به خیریه معاف تبدیل
میشود یا نه.
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(" )1قانون" در زیربخش ( )1شامل ـ
(الف) هر شرط قانونگذاری پیرو (با معنای اساسنامه تفسیر  ،)3992و
(ب) شرط معیار انجمن کلیسا یا شورای عمومی کلیسای انگلستان ،و ارجاع
به قوانین شامل قوانین تصویب شده یا ایجاد شده.
 .14قدرت حذف مؤسسات منسوخ از برنامه 3
وزیر ممکن است طبق دستور ،اصالحاتی در برنامه  1انجام دهد که برای حذف
مؤسسهای که دیگر وجود ندارد از برنامه مناسب میداند.
 .12معنی "تنظیم کننده اصلی"

تنظیم کننده اصلی

در این اساسنامه "تنظیم کننده اصلی" در رابطه با خیریه  exهیئت یا نمایندهای از

حکومت است که طبق قوانین ایجاد شده توسط وزیر ،تنظیم کننده اصلی آن است.
 .16وظیفهی کلی تنظیم کنندهی اصلی در رابطه با خیریه معاف
( )3این بخش برای هر هیئت یا نمایندهای از حکومت به کار میرود که تنظیم کنندهی
اصلی خیریه eط است.

( )1این هیئت یا نماینده باید هر آنچه که یک هیئت یا نماینده برای برآوردن اهداف
مطاوعت مربوط به خیریه معاف انجام میدهد را انجام دهد.
( )1هدف مطاوعت این است که پیروی متولیان خیریه از تعهدات قانونیشان را در جهت
کنترل و مدیریت ادارهی خیریه افزایش دهد
 .17قدرت انجام اصالحات در رابطه با برنامه 16
( )3قوانین بخش  15میتوانند چنان اصالحات یا تعدیلهایی در هر قانون ایجاد کنند که به
عقیدهی وزیر برای تسهیل نقش تنظیم کنندهی اصلی از وظایف بخش (17)1مناسب
هستند.

( )1در زیربخش (" ،)3قانون" شامل ـ
(الف)هر شط از قانونگذاری وابسته (در معنای اساسنامه تفسیر  ،)3992و
(ب) شرط معیار مجمع کلیسا یا شورای عمومی کلیسای انگلستان و ارجاع به
قوانین مانند قوانینی که هر موقع تصویب یا ایجاد میشوند.
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 .18کمیسیون مشورت با تنظیم کننده اصلی
کمیسیون باید قبل از کار با خیریه معاف با تنظیم کنندهی اصلی خیریه مشورت کند.
بخش 4
ثبتنام و نام خیریهها
 .19دفتر ثبت
( )3معموالً یک دفتر ثبت از خیریهها وجود دارد که کمیسیون آنگونه که مناسب بداند آن را
حفظ میکند.
( )1دفتر ثبت باید حاوی ـ
(الف) اسم هر خیریه که بر اساس بخش  11ثبت شده است ،و
(ب) جزئیات دیگر به همراه اطالعات مربوط به هر خیریه که کمیسیون
مناسب میداند.

( )1در این اساسنامه ،به جز در مواردی که زمینه دیگری نیاز است" ،دفتر ثبت" به معنی
دفتر ثبت خیریههایی است که بر اساس این بخش حفظ میشوند و بر این اساس باید

"ثبت شده" خوانده شوند.

خیریهها باید ثبت شوند
 .31خیریهها باید ثبت شوند :کلیات
( )3هر خیریه باید در دفتر ثبت ثبت شود مگر اینکه زیر بخش ( )1در مورد آن به کار
رود.
( )1موارد زیر نیازی به ثبت ندارند ـ
الف) خیریههای معاف (رجوع کنید به بخش  11برنامه )1
ب) خیریههایی که هماکنون ـ
()i

()ii

به صورت موقت یا دائم به دستور کمیسیون
حذف میشوند ،و
با شرایط حذف متابعت دارد و درآمد ناخالص
آن بیشتر از  311111پوند نیست،

ج) خیریهای که هماکنون ـ
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()i

در حالتی است که به طور موقت یا دائم
بهوسیلهی قوانین ایجاد شده توسط وزیر حذف

()ii

خواهد شد و
با شرایط حذف متابعت دارد و درامد ناخالص
آن بیشتر از  311111پوند نیست و

(د) خیریهای که درآمد ناخالص آن بیشتر از  5111پوند نیست.
( )1خیریهای در ـ
(الف) زیربخش (1ب) یا (ج)
(ب) زیربخش( 1ب) ،اگر درخواست شود باید در دفتر ثبت ثبت شود.
( )1در این بخش هرگونه ارجاع به درآمد ناخالص باید در ارتباط با یک زمان خاص
خوانده شود ـ
الف) ارجاع به درآمد ناخالص خیریه در سال مالی آن درست قبل از
زمان،
ب) اگر کمیسیون به عنوان ارجاع به مقداری تعیین کند که کمیسیون
برآورد میکند این مقدار احتمالی درآمد ناخالص خیریه در چنین
سال مالی خواهد بود  ،درست همانگونه که در محاسبات مشخص
شده است.

 .32محدودیتهای گسترش دامنهی خیریههای حذف شده
( )3بر اساس بخش()1( 11ب) هیچ دستوری وجود ندارد تا هر خیریهای که درست قبل از
 11ژانویه  1119حذف نشده است را حذف کند.
( )1طبق زیربخش ( )1احتماالً هیچ قانونی بر اساس بخش ()1( 11ج) به وجود نخواهد آمد
که هر خیریه یا گونهای از خیریهها که درست قبل از  13ژانویه  1119حذف نشدهاند را
حذف کند.
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( )1چنین قوانینی باید بر اساس بخش ()1( 11ج) ایجاد شوند چونکه باید تضمین کنند که
هر مؤسسهای که طبق دستور بخش  ،11دیگر خیریه معاف نیست طبق بخش 11
(()1ج) حذف خواهد شد (بر اساس متابعت از تمام شرایط حذف و محدودی مالی ذکر
شده در بخش ()1( 11ج)).
( )1زیربخش ( )3از دستوری که طبق موارد زیر باشد جلوگیری نمیکند ـ
(الف) دستوری که درست قبل از  11ژانویه  1119جاری بوده است ،و
(ب) (طبق بتد  1برنامه  )2اثرشان آنگونه باشد که گویی طبق بخش 11
(()1ج) ایجاد شدهاند.
( )5زیربخش ( )1از قوانین زیر جلوگیری نمیکند ـ
(الف) قوانینی که درست قبل از  13ژانویه  1119جاری بودهاند ،و
(ب) (طبق بتد  1برنامه  )2اثرشان آنگونه باشد که گویی طبق بخش 11
(()1ج) ایجاد شدهاند.
 .31قدرت تغییر مجموعههای مشخص شده در برنامه (31)1
( )3وزیر ممکن است دستور دهد ـ
(الف) بخش ()1(11ب) و (ج) یا
(ب) بخش ()1( 11د) را با جایگزین کردن یک مجموعه متفاوت با
مجموعهای که اکنون مشخص شده است اصالح کند.
( )1وزیر ممکن است طبق زیربخش ( )3دستوری صادر کند ـ
(الف) که بخش ()1(11ب) (ج) را اصالح کند ،به شرطی که انجام این کار
را مناسب بداند و قصد داشته باشد که میزان حذفهای ارائه شده بهوسیله بخش
()1(11ب) و(ج) را کاهش دهد،
(ب) تا جایی که بخش ()1(11د) را اصالح کند و این در صورتی است که
این کار را به خاطر موارد زیر مناسب بداند ـ
()i

()ii

به خاطر تغییر در ارزش پول ،یا
به منظور گسترش میزان حذف ارائه شده بهوسیله بخش
()1(11د).
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(ت) وزیر هیچ دستوری را طبق زیربخش (()3الف) صادر نمیکند مگر اینکه
رونوشتی از یک گزارش طبق بخش  91اساسنامه خیریه  1119بر اساس
آن بخش ارائه شود.
 .33قدرت لغو شروط مربوط به خیریههای حذف شده
شروط زیر ـ
الف) بخش ()1(11ب) و (ج) و (1الف)،
ب) بخش 13
ج) بخش ()3(11الف)()1( ،الف) و ( )1و
د) این بخش ،دیگر اثری روی این دوره ندارند ،چونکه وزیر ممکن است طبق
دستور برای این بخش منصوب شود.

حذف خیریهها از دفتر ثبت
 .34حذف خیریهها از دفتر ثبت
( )3کمیسیون باید از دفتر ثبت حذف کند ـ
(الف) هر مؤسسهای که دیگر به عنوان خیریه در نظر گرفته نمیشود ،و
(ب) هر خیریهای که دیگر وجود ندارد یا کارش را متوقف کرده است.
( )1اگر حذف یک مؤسسه طبق زیربخش (( )3الف) به خاطر تغییر در سازمانهایش
باشد،حذف ،از زمان تغییر اجرا خواهد شد.
( )1خیریهای که هماکنون طبق بخش ((11)1ثبت داوطلبانه) ثبت شده است اگر چنین
درخواستی داشته باشد باید از دفتر ثبت حذف شود.
ثبت :وظایف ،مخالفتها و تقاضاهای متولیان
 .32وظایف متولیان در ارتباط با ثبت
( )3چنانچه خیریهای که الزم است طبق بخش ( 11)3ثبت شود ،ثبت نشده باشد متولیان
خیریه باید ـ
(الف) برای ثبت آن خیریه از کمیسیون درخواست کنند ،و
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(ب) اسناد و اطالعات الزم را برای کمیسیون فراهم کنند.
( )1اسناد و اطالعات الزم ـ
(الف) رونوشتهایی از سازمانهای خیریه یا (اگر در هیچ سندی تنظیم نشده
باشند) مشخصات آنها میباشند،
(ب) دیگر اسناد یا اطالعاتی که ممکن است طبق قانون ایجاد شده توسط وزیر
ایجاد شده باشند ،و
(ث) دیگر اسناد یا اطالعاتی که کمیسیون ممکن است برای اهداف کاربردیش
نیاز داشته باشد.

( )1چنانچه مؤسسهای هماکنون ثبت شده باشد متولیان خیریه (یا متولیان قبلی خیریه) باید –
(الف) چنانچه این مؤسسه دیگر وجود ندارد یا تغییراتی در سازمانهای آن یا
جزئیاتی از آن که وارد دفتر ثبت نشدهاند رخ داده است آن را به مؤسسه اطالع
دهند،
(ب) تا حد امکان ،جزئیات هر تغییر یا رونوشت هر سازمان جدید و یا تغییر
سازمانها را برای کمیسیون فراهم کنند.
( )1در زیربخش ( )1هیچ چیز به فرد نیاز ندارد ـ
(الف) تا رونوشتهایی از طرحهای یک اداره خیریه که توسط دادگاه ایجاد
نشده را به کمیسیون ارائه دهد،
(ب) تا هرگونه تغییر در مورد خیریهای که با چنین طرحی ثبت شده را به
کمیسیون ارائه دهد،
(ج) چنانچه فرد کمیسیون را به یک سند یا رونوشتی که هماکنون به کمیسیون
متعلق است ارجاع دهد تا رونوشت دیگری از سند را فراهم کند.
 .36مخالفت و تقاضاهای ثبت
( )3فردی که ثبت یک مؤسسه به عنوان خیریه  ،که در میان مردم یک خیریه نیست ،بر او
اثر میگذارد ممکن است ـ
(الف) مخالف ثبت آن در دفتر ثبت توسط کمیسیون باشد،
(ب) از کمیسیون درخواست کند تا آن را از دفتر ثبت حذف کند.
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( )1قوانین ممکن است بر اساس قانونگذاری طوری توسط وزیر طراحی شوند که در آنها
به هرگونه درخواست یا اعتراضی بپردازند و آن را پیگیری کنند.
( )1زیربخش ( )1در صورتی به کار میرود که درخواستی علیه تصمیمی از کمیسیون وجود
داشته باشد مثالً ـ
(الف) یک مؤسسه وارد دفتر ثبت شود ،یا اینکه،
(ب) مؤسسهای نباید از دفتر ثبت حذف شود.
( )1تا زمانی که کمیسیون تأیید نکند که آیا تصمیم کمیسیون باید پابرجا باشد یا نه ،مدخل
دفتر ثبت ـ
(الف) باید حفظ شود ،اما
(ب) باید در حالت تعلیق باشد و باید عالمتگذاری شود تا مشخص باشد که
در حالت تعلیق است.
( )5هرگونه سؤالی که بر ثبت یا حذف دفتر ثبت یک مؤسسه اثر میگذارد ـ
(الف) کمیسیون آن را دوباره در نظر میگیرد ،یا اینکه تصمیم مربوط به تقاضا بر
اساس فصل  1بخش (تقاضا و درخواست به محکمه)  39تعیین شده است ،و
(ب) آن تصمیم بر نتیجه آن اثر نمیگذارد به شرطی که کمیسیون متوجه شود که ـ
( )iشرایط تغییر کرده است ،یا

( )iiاین تصمیم با تصمیم قضایی جدید منطبق است.
اثر ثبت و حق بازرسی
 .37اثر ثبت
( )3یک مؤسسه ،برای تمام اهداف به جز اصالح دفتر ثبت ،تا زمانی که در دفتر ثبت است
یک خیریه است.
( )1یک مؤسسه برای اهداف زیربخش ( )3باید در طول هر دورهای که مدخل مربوط به آن
طبق بخش ( 17)1در حالت تعلیق است نباید در دفتر ثبت باشد.
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 .38حق بازرسی دفتر ثبت
( )3دفتر ثبت (شامل مدخلهای حذف شدهای که با حذف مؤسسه از دفتر ثبت حذف
شدهاند) باید در تمام زمانهای معقول در دسترس بازرسی عمومی باشد.
( )1اگر اطالعاتی که در دفتر ثبت هستند در فرم سند نباشند ،اطالعاتی که باید به شکل
قانونی در هر زمان در دسترس بازرسی عمومی باشند باید در زیربخش ( )3خوانده
شوند.
( )1چنانجه کمیسیون تشخیص دهد زیربخش ( )3برای هیچ اطالعاتی از دفتر ثبت که در
محاسبه مشخص شدهاند به کار نمیرود.
( )1رونوشت (یا جزئیات) سازمانهای هر خیریه که طبق بخش  15برای کمیسیون فراهم
میشوند (وظایف متولیان در ارتباط با ثبت) باید تا وقتی که خیریه در دفتر ثبت است ـ
(الف) توسط کمیسیون نگهداری شوند ،و
(ب) در هر زمان معقول در دسترس بازرسی عمومی باشند.
( )5اگر رونوشتی از یک سند مربوط به یک خیریه ثبت شده ـ
(الف) طبق بخش ( 15)1نیازی به ارائه به کمیسیون نداشته باشد ،اما
(ب) در مالکیت کمیسیون باشد ،رونوشتی از آن سند باید طبق زیربخش ()1در
دسترس بازرسی باشد به گونهای که طبق بخش  15به کمیسیون ارائه
شود.
افشای وضعیت ثبت شدهی خیریه
 .39وضعیتی که باید در انتشارات رسمی و غیره ایجاد شود
( )3این بخش برای خیریهی ثبت شدهای به کار میرود که درآمد ناخالص آن در آخرین
سال ملیاش بیشتر از 31111پوند باشد.
( )1اگر این بخش برای یک خیریه ثبت شده به کار رود ،این حقیقت که این یک خیریه ثبت
شده است باید با ویژگیهای حقوقی در موارد زیر بیان شود ـ
(الف)در تمام اطالعیهها ،آگهیها یا دیگر اسناد صادر شده ،یا از طرف خیریه
و پول تقاضا شده یا دیگر داراییهایی برای نفع شرکت،
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(ب) در تمام صورتحسابهای مبادله ،سفتهها ،تصدیقها ،چکها و
دستورهای مربوط به پول یا کاالها که ظاهراً باید از طرف خیریه امضا
شوند ،و
(ج) در تمام صورتحسابهای عرضه شده بهوسیله آن و در تمام فاکتورها،
رسیدها و کارتهای اعتباری آن.
( )1گزارش مورد نیاز زیر بخش ( )1باید به زبان انگلیسی باشد به جز در موردی که سند

کامالً به زبان ولز است ،اگر این گزارش شامل " خیریه ثبت شده" باشد ممکن است به زبان ولز
باشد.
( )1زیربخش (( )1الف) روی موارد زیر اثر میگذارد ـ
(الف) اینکه آیا درخواست مشخص یا ضمنی باشد ،و
(ب) اینکه پول یا دیگر اموال برای هدف خاصی داده شوند یا نه.
 .41قدرت تغییر مجموعه مشخص شده در برنامه (39)2
وزیر ممکن است طبق دستور با جایگزینی یک مجموعه متفاوت با مجموعهای که برای زمان
خاصی تعیین شده است بخش ( 19)3را اصالح کند.
 .42جرمها
( )3در مورد خیریه ثبت شدهای که بر اساس بخش  19است ،چنانچه فردی سندی را که بر
اساس بخش ()1(19الف) یا (ج) است و شامل بیانیه مورد نیاز بخش ( 19)1نمیشود را
صادر کند یا اجازهی صدور آن را بدهد مجرم شناخته میشود.
( )1در مورد خیریه ثبت شدهای که بر اساس بخش  19است ،چنانچه فرد سندی را که بر
اساس بخش ()1(19ب) است و شامل بیانیه مورد نیاز بخش ( 19)1نمیشود را امضا
کند مجرم شناخته میشود.
اختیارات مورد نیاز برای تغییر نام خیریه
 .41اختیارات مورد نیاز برای تغییر نام خیریه
( )3چنانچه این زیربخش برای یک خیریه به کار رود ،کمیسیون ممکن است دستورالعملی را
ارائه دهد که مستلزم تغییر نام خیریه ،در زمان مشخص شده در دستورالعمل ،به نام
دیگری است که متولیان خیریه ممکن است با تائید کمیسیون آن را تعیین کنند.
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( )1زیربخش یک برای خیریهای به کار میرود که ـ

(الف) یک خیریهی ثبت شده باشد و اسم آن ("اسم ثبت شده") ـ
()i

()ii

شبیه یا
طبق نظر کمیسیون شبیه اسم هر خیریهای باشد (چه ثبت شده یا
نشده) که در زمان ثبت بر اساس خیریه وارد دفتر ثبت میشده است

(ب) بر اساس نظر کمیسیون ،نام خیریه احتماالً مردم را به ماهیت موارد زیر سوق
میدهد ـ

( )iالیتهایی که خیریه در چارچوب سازمانهایش برای دنبال کردن این
اهداف انجام میدهد.

(ج) اسم خیریه شامل هر کلمه یا اصطالحی است که در زمانی بر اساس قوانین
ایجاد شده توسط وزیر مشخص شده است و به کار بردن این کلمه یا اصطالح در این
اسم بر اساس عقیدهی کمیسیون از هر نظر ،مردم را به وجههی خیریه سوق میدهد.
(د) طبق نظر کمیسیون اسم خیریه چنین نشان میدهد که خیریه به حکومت
علیاحضرت یا هر قدرت محلی مرتبط است و وقتی خیلی مرتبط نباشد با هر گروهی از
افراد یا هر فردی ،یا
(ت) اسم خیریه طبق نظر کمیسیون زننده باشد.
( )1هر دستورالعملی که طبق زیربخش (()1الف) ارائه میشود باید وقتی که اسم ثبت شده با
توجه به خیریه در دفتر ثبت وارد شد  31ماه وقت داشته باشد
( )1در زیربخش ( )1هرگونه ارجاع به اسم خیریه در ارتباط با خیریه ثبت شده ارجاع به
اسم ثبت شدهی خیریه است.
()5هرگونه دستورالعمل ارائه شده توسط این بخش در رابطه با خیریه باید در رابطه با
متولیان خیریه ارائه شود.
 .43وظایف متولیان خیریه در ارتباط با دریافت دستورالعملها طبق برنامه 41
( )3متولیان خیریه در دریافت یک دستورالعمل بر اساس بخش  11باید بدون توجه به
بنیادهای خیریه ،به آن ترتیب اثر دهند.

اهتسویپ 235 /

( )1اگر اسم خیریهای به موجب بخش  11تغییر کند ،متولیان خیریه باید بدون تأخیر موارد
زیر را به کمیسیون اطالع دهند ـ
(الف) اسم جدید خیریه ،و
(ب) تاریخی که این تغییر اتفاق افتاده است.
( )1زیربخش ( )1بر بخش (( 15)1وظایف متولیان خیریه در اطالع دادن تغییرهای
مشخصات ثبت شده) اثر نمیگذارد.
 .44تغییر نام که بر حقوق و مقررات موجود اثر نمیگذارد
تغییر نامی که یک خیریه بر طبق بخش  11انجام میدهد بر حقوق و تعهدات خیریه اثر
نمیگذارد؛ و همچنین بر هر دعوای حقوقی که بر علیه اسم سابق آن بوده است ممکن است بر
علیه اسم جدید آن باشد.

 .42تغییر نام در جایی که خیریه ،یک شرکت است
( )3هرگونه ارجاع بخش  11یا  11به متولیان خیریه یک سازمان خیریه باید به عنوان ارجاع
به مدیران شرکت در نظر گرفته شود.
( )1زیربخش های ( )1تا ( )5در صورتی به کار میروند که یک دستورالعمل لر اساس بخش
 11با توجه به شرکت خیریه ارائه شود.
( )1دستورالعمل باید به عنوان نیاز به تغییر نام شرکت بر اساس قطعنامهی مدیران شرکت
تلقی شود.
( )1وقتی قطعنامهی مدیران شرکت بر اساس زیربخش ( )1تصویب شود ،شرکت باید این
تغییر را به مأمور ثبت شرکت اطالع دهد.
( )5وقتی نام شرکت بر اساس دستورالعمل تغییر میکند ،مأمور ثبت شرکت باید ـ
(الف) تأیید کند که اسم جدید با مقتضیات بخش  5اساسنامه  1117شرکتها
متابعت دارد ،و اسم جدید را به جای اسم قبلی وارد دفتر ثبت کند.
(ب) گواهی را در مورد این تغییر صادر کند که با شرایط این مورد تطابق داشته
باشد؛ و تغییر نام از تاریخ صدور گواهی تغییر اثر خود را داشته باشد.
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بخش 2
اختیارات اطالعات
تحقیقات انجام شده توسط کمیسیون
 .46قدرت کلی برای انجام مؤسسه
( )3کمیسسون ممکن است هرازگاهی تحقیقاتی را در ارتباط با خیریهها یا یک خیریه یا
گروه خاصی از خیریهها به طور کلی یا برای اهداف خاص انجام دهد.
( )1اما هیچکدام از این تحقیقات نباید به خیریه معاف گسترش یابد مگر وقتی که تنظیم
کنندهی اصلی درخواست بکند.
( )1کمیسیون ممکن است ـ
(الف) خودش چنین تحقیقی را انجام دهد  ،یا
(ب) فردی را مسئول انجام این کار کند و به کمیسیون گزارش دهد.
( )1این بخش و بخشهای  19تا ( 19به دست آوردن مدارک و حکمهای بازرسی) بر هیئتی
که وارد دفتر ثبت خیریه اسکاتلند میشود اثر میگذارند که عمدتاً در انگلستان یا ولز بر اساس
اثرشان بر خیریه کنترل یا اداره میشوند.
 .47به دست آوردن مدارک برای اهداف تحقیق

(" )3تحقیق" در این بخش به معنای تحقیق بر اساس بخش  17است.
( )1برای اهداف تحقیق ،کمیسیون یا فردی که از طرف کمیسیون برای انجام این کار
منصوب شده است ممکن است هر فردی را خطاب قرار دهد ـ
(الف) چنانچه سؤال تحقیق سؤالی باشد که فرد میتواند اطالعاتی را در مورد آن
به دست آورد ـ
()i

تا بیانات مکتوبی را در ارتباط با این موضوع به دست آورد یا به
هرگونه سؤال در مورد این موضوع که از فرد میشود پاسخهای

()ii

مکتوبی ارائه کند ،و
تا برای اظهارات قانونی ،چنین پاسخها یا گفتههایی را به اثبات
برساند؛
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(ب) تا رونوشتی از مدارکی را فراهم کند که تحت کنترل فردو مرتبط با سؤال
تحقیق است ،تا با بیانات قانونی ،چنین رونوشتهایی را تأیید کند؛
(ج) تا در زمان و مکان مشخص شده حاضر شود و شواهد مربوط به چنین اسنادی
را ارائه کند.
اما این معطوف به مفاد این بخش است.
( )1برای اهداف یک تحقیق ـ
(الف) شواهد باید بر اساس سوگند باشند و فردی که تحقیق را انجام میدهد
ممکن است برای این هدف سوگند داده شود ،یا
(ب) فردی که تحقیق را انجام داده است ممکن است بجای سوگند خوردن،
اظهارنامهای در ارتباط با حقیقت موضوعاتی که بررسی کرده است ارائه کند.
( )1کمیسیون ممکن است به هر فردی که حاضر باشد شواهد یا مدارکی را برای هدف
تحقیق فراهم کند هزینهای را بپردازد.

( )5دستورالعملی که بر اساس بخش ( )1(cاست به فرد اجازه نمیدهد تا بیش از ده مایل

فراتر از محل سکونتش فراتر برود مگر آنکه هزینههای آن به فرد پرداخت شوند.
 .48قدرت دستیابی به حکم تحقیق برای اهداف تحقیق
( )3قاضی دادگاه بخش اگر از اطالعاتی که طبق سوگند عضو کمیسیون ارائه شدهاند راضی
باشد ،بر اساس این بخش حکمی را صادر میکند که نشان میدهد زمینههای خاصی
وجود دارد که نشان میدهد کل شرایط زیربخش  1انجام شدهاند،
( )1شرایط به شرح زیر هستند ـ
(الف) هر تحقیق بر اساس بخش  17انجام شده است،
(ب) هرگونه سند یا اطالعات مربوط به آن تحقیق که کمیسیون باید بر طبق بخش
( 51)3ارائه کند در محوطهها در حکم مشخص شوند ،و
(ج) چنانچه کمیسیون بخواهد دستوری بدهد که نیازمند ارائهی اطالعات یا مدارک
باشد ـ

( )iاین دستور نباید پذیرفته شود ،یا

( )iiاطالعات یا مدارک باید حذف یا دستکاری شوند یا از بین روند.
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( )1حکمی که بر اساس این بخش است حکمی است که به کارکنان کمیسیون که ""p
نامیده میشوند این اختیار را میدهد تا ـ
(الف) وارد مقدمات مشخص شده در آن شوند و در مورد آن جستجو کنند؛

(ب) افراد دیگری را با  pبه کار گیرد که کمیسیون تشخیص دهد برای کمک به  pنیاز

هستند تا pبتواند بر اساس حکم ،آنچه را که باید انجام دهد؛

(ج) گرفتن مالکیت هرگونه سند که در زیرمجموعه (()1ب) قرار میگیرند ،یا انجام
هرگونه اقدامی که برای حفظ یا جلوگیری از دخالت در اسناد ،ضروری است؛
(د) گرفتن مالکیت هر دیسک کامپیوتری یا سایر ابزارهای ذخیره الکترونیکی که ظاهراً
حاوی اطالعاتی هستند که در زیربخش (1ب) قرار دارند ،یا اطالعاتی که در یک سند هستند ،یا
انجام اقداماتی که برای حفظ این اطالعات یا جلوگیری از دخالت در آنها ضروری هستند؛
(و) رونوشت یا خالصه گیری از هر سند یا اطالعاتی که در این بند (الف) هستند؛
(ه) ملزم کردن هر فرد در محوطهها به ارائه توضیحی در مورد هر سند یا اطالعات یا بیان
اینکه چنین اسناد یا اطالعاتی را میتوان در کجا مشاهده کرد؛

(ی) ملزم کردن چنین فردی به کمک کردن به  pکه ممکن است  pبرای گرفتن رونوشت

یا خالصه گیری که در بند (و) ذکر شد نیاز داشته باشد.
 .49اجرای حکم تحقیق
( )3تحقیق و بررسی بر اساس حکم بخش  12باید در یک ساعت مناسب و در طول
یک ماه از تاریخ صدور آن باشد.

( )1اعضای کارکنان کمیسیون (" )"pکه طبق چنین حکمی عمل میکنند باید در
صورت لزوم ـ
(الف) حکم را عرضه کنند ،و

(ب) مدارک مستندی را ارائه کنند که  pعضوی از کارکنان کمیسیون است،

که مالک محوطهها یا نمایندهی او میتواند از آنها تحقیق کند

( p )1باید موارد زیر را به صورت مکتوب ثبت کند ـ

(الف) زمان و تاریخ ورود  pبه محوطهها،
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(ب) تعداد افرادی که (در صورتی که وجود داشته باشد) که  pرا در محوطهها
همراهی میکنند و اسم هرکدام از این افراد،

(ج) دوره زمانی که ( pو دیگر افراد اینچنینی) در محوطهها باقی میمانند،

(د) آنچه که ( pو دیگر افراد اینچنینی) وقتی در محوطهها هستند انجام

میدهند،

(ه) هرگونه سند یا ابزاری که  pتا وقتی آنجاست مالک آن است.

( )1در صورت نیاز p ،باید رونوشتی از گزارش به مالک محوطه یا نماینده مالک ارائه دهد.

( )5در صورتی که این کار عملی نباشد p ،باید قبل از ترک محوطه از موارد زیر پیروی

کنندـ
(الف) شرایط زیربخش ( ،)1و
(ب) هرگونه شرطی که بر اساس زیربخش ( )1است.
( )7جایی که مالکیت هر سند یا ابزار بر اساس بخش  12باشد ـ
(الف) سند ممکن است برای مدت طوالنی تا وقتی که کمیسیون نگهداری آن را الزم
میداند برای اهداف مربوط به تحقیق طبق بخش  17حفظ شود (به جای اینکه کپی از آن
نگهداری شود) ،یا
(ب) ابزار ممکن است تا وقتی که کمیسیون نیاز مداند برای ابزار تحقیق ،حفظ شود.
( )9وقتی کمیسیون متوجه شود که دیگر نیازی به نگهداری سند یا ابزار نیست باید ترتیبی
داده شود که سند یا ابزار در اسرع وقت به ـ
(الف) به فردی که از آن گرفته شده ،یا
(ب) هر متولی خیریهای که سند متعلق به اوست یا با آن در ارتباط است برگردانده
شود.
به خاطر اهداف این بخش که متأثر از بخش ( 17)1هستند ،ارجاع بند (ب) به متولیان خیریه
باید به عنوان ارجاع به افرادی در نظر گرفته شود که کنترل و مدیریت کلی ادارهی هیئت که وارد
دفتر ثبت خیریه اسکاتلند میشود را داشته باشد.
()2چنانچه فردی عمداً مانع انجام حقوقی شود که طبق قانون بر اساس بخش  12اعطا
میشوند ،خطاکار شناخته میشود.
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( )9فردی که بر اساس زیربخش ( )2خطاکار است مشمول حکم ـ
(الف)  53هفته زندانی ،یا
(ب) طبق معیار استاندارد باید جریمهای را پرداخت کند که از سطح  5فراتر نمیرود.
 .21انتشار نتایج تحقیق
( )3این بخش در جایی به کار میرود که تحقیق بر اساس بخش  17انجام شده است.
( )1کمیسیون ممکن است ـ
(الف) گزارش فردی که تحقیق را انجام داده است یا گزارش نتایج تحقیق را در
صورتی که مناسب ببیند چاپ و منتشر کند ،یا
(ب) چنین گزارشاتی را به روشی دیگر منتشر کند که طبق نظر کمیسیون باعث
توجه افرادی میشود که ممکن است بخواهند در مورد این عمل به کمیسیون شکایت
کنند.
 .22همکاری مقامات محلی با تحقیقات خیریههای محلی
( )3شورا ممکن است در هزینههای کمیسیون مربوط به تحقیقات بخش  ،17به
خیریههای محلی حوزهی شورا کمک کند.

(" )1شورا" در زیربخش ( )3به معنی ـ
(الف) یک شورای محلی؛
(ب) شورای کشور؛

(ج) شورای شهرستان آزاد کشور؛
(د)شورای شهرستان آزاد لندن؛
(و) شورای عمومی شهر لندن میباشد.
فدرت سفارش اسناد و ثبتهای تحقیق
 .21قدرت سفارش اسناد
( )3کمیسیون ممکن است طبق دستور ـ
(الف) از هر فردی بخواهد تا هرگونه اطالعاتی را که دارد برای کمیسیون فراهم
کند و یا اطالعاتی که ـ

()i

مربوط به هر خیریه هستند ،و
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()ii

با ایفای نقشهای کمیسیون یا متولیان رسمی مرتبط
هستند؛

(ب) از افرادی که مسئول نگهداری یا کنترل اسناد مربوط به هر خیریه و همچنین
اسناد مرتبط با ایفای نقش کمیسیون یا متولیان رسمی هستند بخواهد تا

( )iرونوشت یا خالصهای از سند به کمیسیون بدهند ،یا

( )iiاصل سند را برای وارسی به کمیسیون منتقل کنند(به جز سندی
که بخشی از دفتر ثبت است یا دیگر اسناد دادگاه یا سند یک مقام دولتی یا محلی).
( )1کمیسیون اجازه دارد بدون هیچ هزینهای هر رونوشت یا خالصهای که طبق زیربخش
( )3به او ارائه شده است را نگه دارد.
( )1چنانچه سندی طبق زیربخش ( )3برای وارسی به کمیسییون انتقال داده شود که ـ
(الف) مربوط به یک یا چند خیریه است ،و
(ب) توسط هیچ فردی با عنوان متولی یا نمایندهی آن نگهداری نشده باشد،
کمیسیون میتواند آن را نگه دارد یا آن را ب متولیان خیریه یا افرادی تحت این
عنوان تحویل دهد.
( )1این بخش بر هر فردی اثر میگذارد که وارد دفتر ثبت خیریه اسکاتلند شده است که
عمدتاً در انگلستان یا ولز کنترل یا اداره میشود.
 .23قدرت ثبت تحقیق
( )3هر عضوی از کارکنان کمیسیون ،در صورت اجازه از آن ،میتواند بدون هیچ پرداختنی
رونوشت یا خالصهای از گزارشات یا اسناد ـ
(الف) هر دادگاه ،یا
(ب) دفتر اسناد یا بایگانی عمومی برای هر هدفی که مربوط به ایفای نقش کمیسیون یا
متولیان رسمی است بردارد.
( )1ارجاع در زیربخش ( )3به هر عضوی از کارکنان کمیسیون شامل متولیان رسمی
است و نه حتی یکی از اعضای کارکنان کمیسیون.
( )1حقوق منوط به زیربخش ( )3در رابطه با اطالعات ثبت شده جز در شکل خوانا،
شامل حق دسترسی به اطالعات در شکل خوانا ـ
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(الف) برای وارسی ،یا
(ب) برای رونویسی یا خالصهای از آن میباشد.
افشای اطالعات
 .24افشا برای کمیسیون :کلیات
( )3در صورتی که افشا به کمیسون کمک کند تا نقشهایش را بهتر ایفا کند ،یک مقام دولتی
مربوطه اطالعات را برای کمیسیون افشا میکند.
( )1زیربخش ( )3مشروط به بخش  55است.

( )1در این بخش "مقام دولتی مربوطه" به معنی ـ
(الف) هر بخش دولتی (شامل بخش ایرلند شمالی)،
(ب) هر مقام محلی،
(ج) هر مأمور ،و
(د) هر فرد یا گروه دیگری که نقشهای یک نهاد دولتی را ایفا میکند (شامل فرد
یا گروهی که نقشهای منظمی را در ارتباط با توصیف فعالیتها ایفا میکند).
 .22افشا برای کمیسیون :اطالعات درآمد و عوارض
( )3اطالعات درآمد و عوارض ممکن است طبق بخش ( 51)3در صورتی که مربوط به
یک مؤسسه باشند افشا شوند و در یک یا چند تا از بندهای زیر قرار بگیرند ـ
(الف) یک خیریه؛
(ب) مؤسسهای که برای اهداف خیرخواهانه ،نیکوکارانه یا بشردوستانه ایجاد
شده است؛
(ج) مؤسسهای که با نوجه به آن تقاضای معافیت مالیاتی در هر زمانی ایجاد
میشود؛
(د) مؤسسه تابعی که متعهد به یک خیریه است؛
(ه) گروهی که در دفتر ثبت خیریه اسکاتلند وارد شده است که عمدتاً در
انگلستان یا ولز کنترل و مدیریت میشود.
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( )1در زیربخش (()3د) "مؤسسه تابع متعهد به خیریه" به معنی تعهدی (که طبق بخش
( 3371)3اساسنامه  1117شرکتها تعریف شده است) است که بر اساس آن ـ
(الف) یک خیریه ،والد است (یا در نظر گرفته میشود) که تعهداتش بر
اساس مفاد بخش  3371و برنامه  9اساسنامه  1117شرکتها میباشد ،یا
(ب) دو یا چند خیریه (در صورتی که خیریه منفردی باشند) والدی خواهند
بود که بر اساس آن مفاد عمل میکنند.
( )1برای اهداف مربوط به ارجاع به والد که بر اساس ـ
(الف) زیربخش ( ،)1و
(ب) بخش 3371و برنامه  9اساسنامه  1117شرکتها هستند و برای اهداف
زیربخش ( )1به کاررفتهاند،

"تعهد" شامل خیریهای است که آن خیریهای نیست که در بخش ( 3373)3آن اساسنامه
تعریف شده است.

( )1در این بخش "اطالعات درآمد و عوارض" اطالعاتی هستند که طبق بخش (32)3
اعضای کمیسیون اساسنامه  1115درآمد و عوارض ذکر شدهاند.

( )5برای اهداف زیربخش (()3ج) "تقاضای معافیت مالیاتی" به معنای ـ
(الف) تقاضای معافیت بر اساس بخش ( 515)3اساسنامه 3992مالیات درآمد و
شرکتها،
(ب) تقاضای معافیت بر اساس بخش  31اساسنامه  1119مالیات درآمد ،یا
(ج) تقاضای معافیت بر اساس بخش  33اساسنامه  1131مالیات شرکتها میباشد،
به شرطی که ـ

( )iتقاضای معافیت بر اساس بخش  195،197یا ( 199معافیت

گروههای واجد شرایط و سازمانهای تحقیقات علمی) ،یا
()iii

تقاضایی که بر اساس بخش  191یا( 193به کار بردن
معافیتها برای گروههای واجد شرایط و سازمانهای
تحقیق علمی) نباشد.
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 .26افشا توسط کمیسیون :کلیات
( )3کمیسیون ممکن است هرگونه اطالعاتی را که در ارتباط با نقشهای کمیسیون دریافت
میکند به مرجع دولتی مربوطه افشا کند به شرطی که ـ
(الف) این افشا به مرجع دولتی مربوطه در ایفای نقشهایش کمک کند ،یا
(ب) اطالعات افشا شده به شکلی دیگر به ایفای نقشهای مرجع دولتی مربوطه
مرتبط باشند.
( )1زیربخش ( )3مشروط به زیربخش ( )1و بخش ( 59)3و ( )1است.
( )1در مواردی که اطالعات طبق بخش ( 51)3به کمیسیون افشا میشوند قدرت کمیسیون
برای افشای اطالعات بر طبق زیربخش ( )3با توجه به هر بندی که اطالعات بر اساس آن به
کمیسیون افشا شدهاند ،قابل اجراست.

( )1در این بخش "مقام دولتی مربوطه" معنایی همانند بخش  51دارد با این تفاوت که این
بخش هر فرد یا گروهی از بخش ()1(51د) از کشور یا قلمرویی خارج از بریتانیای کبیر را
در برمیگیرد.
 .27افشا توسط کمیسیون :اطالعات درآمد و عوارض

( )3بخش ( 57)1برای اطالعات درآمد و عوارضی که طبق بخش ( 51)3به کمیسیون افشا
شدهاند به کار میرود.
( )1اما چنین اطالعاتی ممکن است (حتی طبق بخش ( 57)3یا بقیه) دیگر افشا نشوند مگر
با رضایت اعضای کمیسیون برای درآمد و عوارض علیاحضرت.
( )1چنانچه فرد مسئول اطالعات را برخالف زیربخش ( )1افشا کند خطاکار شناخته میشود.
( )1فرد خطاکار بر اساس زیربخش ( )1محکوم به ـ
(الف) محکومیت مختصر ،کمتر از  31ماه زندان یا جریمهای بر طبق قانون یا هر
دو؛
(ب) محکومیت بر اساس کیفرخواست ،کمتر از  1سال زندان یا جریمه یا هر دو
میشود.
( )5چنانچه فرد مسئول که طبق زیربخش  1متهم به خطای افشای اطالعات است ثابت کند
که
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(الف) افشا ،قانونی بوده است ،یا
(ب) اطالعات هم اکنون به صورت قانونی در دسترس مردم هستند ،فرد میتواند
از خود دفاع کند.
( )7در به کار بردن این بخش برای ایرلند شمالی ارجاع به  31ماه در زیربخش ( )1باید به
ارجاع به  7ماه خوانده شود.

( " )9اطالعات درآمد و عوارض" در این بخش ،اطالعاتی هستند که همانگونه که در بخش

( 32)3ذکر شد توسط اعضای کمیسیون برای اساسنامه  1115درآمد و عوارض حفظ میشوند.
(" )2فرد مسئول" در این بخش فردی است که ـ
(الف) عضوی از کمیسیون است،
(ب) عضوی از کارکنان کمیسیون است،
(ج) فردی است که از طرف ـ
( )iکمیسیون ،یا

( )iiعضوی از کارکنان کمیسیون عمل میکند ،یا
(د) عضوی از کمیتهای است که توسط کمیسیون ایجاد شده است.
 .28افشا توسط تنظیم کنندههای اصلی خیریههای معاف
( )3بخشهای  51تا  59با اصالحاتی در زیربخشهای ( )1تا ( )1در رابطه با افشای
اطالعات تنظیم کننده اصلی خیریه معاف شده به کار میروند.
( )1ارجاعهای این بخش به کمیسیون یا به هر نقشی از آن باید به عنوان ارجاع به تنظیم
کننده اصلی خیریه معاف یا به هر نقشی از آن فرد یا گروه به عنوان تنظیم کننده اصلی
در ارتباط با خیریه در نظر گرفته شود.
( )1اثربخش  55آنگونه است که گویی برای زیربخش های ( )3و ( )1ـ
( )3اطالعات درآمد و عوارض ممکن است طبق بخش ( 51)3افشا شوند به
شرطی که با
(الف) خیریه معاف مرتبط باشد که تنظیم کننده اصلی در آن نقش
داشته باشد ،یا
(ب) مؤسسه تابعی که تحت خیریه معاف است.
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( )1در زیربخش (()3ب) "مؤسسه تابع خیریه معاف" به معنی تابعی است
(که طبق بخش ( 3373)3اساسنامه  1117شرکتها تعریف شد) که طبق آن ـ
(الف) خیریه معاف در ارتباط با آن یک والد است که بر اساس
مفاد بخش  3371و برنامه  9اساسنامه  1117شرکتها کار میکند ،یا
(ب) خیریه معاف یا یک یا چند خیریه دیگر (در صورتی که یک
خیریه منفرد باشند) والد هستند و بر اساس آن مفاد عمل میکنند.

( )1اثربخش  59برای تعریف "فرد مسئول" در زیربخش ( )2به گونهای است که گویی یک
تعریف جایگزین وجود دارد که بهوسیلهی قوانین بخش  15ارائه شده است (معنای تنظیم کننده
اصلی).
( )5قوانین بخش  15همچنین ممکن است در صورتی که وزیر مناسب ببیند اصالحات یا
تعدیلهایی را در هر قانون ایجاد کنند که تضمین میکند مفاد افشا که در غیر این صورت در
ارتباط با تنظیم کننده اصلی خیریه  exبه کار میرود ،در ارتباط با آن فرد یا گروه به عنوان تنظیم

کننده اصلی به کار نمیرود.

( )7در زیربخش " 5مفاد افشا" مفادی هستند که بر روی قدرت افشای اطالعات توسط

تنظیم کننده اصلی اثر میگذارند.

( )9در زیربخش " 5قانون" شامل ـ
(الف) هر مفادی از قانون تابع (در معنای اساسنامه تفسیر )3992است ،و
(ب) مفاد معیار انجمن کلیسا یا مجمع عمومی کلیسای انگلیس و ارجاع به قوانینی
که در هر زمان تصویب یا ایجاد میشوند.
 .29افشا :تکمیلی
هیچ چیز در بخشهای  51تا ( 59یا در آن بخشهایی که بهوسیله بخش ( 52)3تا( )1به

کاررفتهاند) اجازهی افشایی را نمیدهد که ـ
(الف) مخالف اساسنامه  3992حفاظت از دادهها باشد ،یا
(ب) طبق بخش  3اساسنامه  1111قوانین اختیارات رسیدگی ،ممنوع باشد.
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 .61ارائه اطالعات غلط یا گمراهکننده به کمیسیون
( )3اگر فردی آگاهانه یا بدون مالحظه ،اطالعات غلط یا گمراه کننده به کمیسیون ارائه کند
بخصوص اگر این اطالعات ـ
(الف) بر یک اساس واهی با نیاز این اساسنامه باشند ،یا
(ب) چیزی غیر از آنچه باشند که در بند الف ذکر شد  ،اما در شرایطی که فرد
اطالعات را ارائه میکند

( )iقصد دارد یا

( )iiانتظار میرود که بداند توسط کمیسیون برای اهداف ایفای نقش بر
اساس این اساسنامه به کار میروند
( )1اگر فرد عمداً سندی را که باید طبق اساسنامه به کمیسیون تحویل دهد تغییر دهد یا
پنهان یا نابود کند خطاکار شناخته میشود.
( )1طبق این بخش فرد خطاکار محکوم به
(الف) محکومیت فوری ،جریمهای که از حد قانونی تجاوز نمیکند
(ب) محکومیت بر اساس قانون به کمتر از  1سال زندان یا جریمه یا هر دو.
( )1در این بخش ارجاع به کمیسیون شامل ارجاع به هر فردی میشود که طبق بخش 17
تحقیق را انجام داده است.
بخش 6

اختیارات خیریه معاف و کمک و نظارت خیریهها توسط دادگاه و کمیسیون
اختیارات فراتر از حد و تنوع منشورها

 .62وظیفه متولیان در ارتباط با به کار بردن اموال تا سر حد امکان
به موجب این حکم ،سازمانی که برای اهداف خیرخواهانه کار میکند وظیفهای را به
متولی محول میکند که اجازه میدهد دارایی یا بخشی از آن برای تا سر حد امکان به کار رود
تا بهکارگیری آن استفاده سودمندی برای خیریه داشته باشد.
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 .61فرصتهایی برای به کار بردن اموال تا سر حد امکان
( )3طبق زیربخش ( ،)1شرایطی که در آن اهداف اصلی هدیه خیرخواهانه را میتوان برای به
کار بردن اهدای کل یا بخشی از آن برای تا سر حد امکان به کار رود به شرح زیر است
ـ
(الف) وقتی اهداف اصلی به طور کلی یا جزئی
()i

()ii

تا حد امکان برآورده شوند ،یا
نمیتوانند انجام شوند ،یا بر اساس دستورالعملهای داده شده و
معنی هدیه نیستند،

(ب) وقتی اهداف اصلی برحسب هدیه ،کاربردی را برای دارایی فراهم میکنند.
(ج) که در آن ـ

( )iدارایی که بر طبق هدیه ،موجود است و

( )iiدیگر داراییهایی گه برای اهداف مشابه به کار میروند به طور مفید
برای بررسیهای مناسب و اهداف مشترک به کار روند.
(د) وقتی اهداف اصلی با ارجاع به موارد زیر ایجاد شوند ـ

( )iحوزهای که قبالً وجود داشته اما اکنون به دالیلی وجود ندارد،

( )iiحوزه یا گروهی از افرادی که دیگر مناسب نیستند یا در اجرای هدیه،
کاربردی نیستند ،یا
(و) وقتی اهداف اصلی به طور کلی یا جزئی از زمانی که وضع شدهاند ـ
( )iبهوسیله ابزار دیگری پشتیبانی شدهاند،

( )iiاز آنجایی که برای این جامعه مضر یا نامناسب هستند و یا به خاطر دالیل
دیگر ،طبق قانون خیرخواهانه نیستند ،یا

( )iiiدیگر نمیتوانند روش سودمند و مفیدی را برای استفاده از دارایی موجود
برحسب هدیه فراهم کنند.

( )1در زیربخش (" )3بررسیهای الزم" از یک طرف
(الف) به معنی هدیه
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(ب) از طرف دیگر به معنی شرایط اقتصادی و اجتماعی غالب در زمان تغییر پیشنهادی
اهداف اصلی میباشد.
( )1زیربخش ( )3بر شرایطی که باید برای بهکارگیری داراییهایی که برای اهداف

خیرخواهانه به کار میروند در  cyاثر نمیگذارد مگر اینکه این شرایط مستلزم شکست

اهداف اصلی باشند.
( )1ارجاعهای زیر بخشهای ( )3تا ( )1به اهداف اصلی یک هدیه ،وقتی که کاربرد دارایی
داده شده تغییر میکند یا بهوسیله چیزی غیر از این تنظیم میشوند ،باید به عنوان ارجاع به
اهدافی خوانده شوند که دارایی هماکنون برای آنها به کار رفته است.
( )5دادگاه ممکن است طبق طرح بر اساس صالحیت دادگاه در مورد خیریهها ،در هر موردی
به کار رود که در آن اهدافی که دارایی برای آنها به کار میرود با ارجاع به هر واحدی که در
ستون  3برنامه  1عنوان شد وضع شوند و این حوزه را تا آن حد که در ستون  1مدخل آن
برنامه ذکر شده است گسترش دهد.
( )7زیربخش ( )5بر روی موضوع قرار دادن طرحها در زیربخش( )3اثر میگذارد.
 .63کاربرد تا سر حد امکان :اهداکنندگان ناشناس یا بدون ادعا
( )3داراییهایی که برای اهداف خیریه خاصی که انجام نمیشوند داده میشوند داراییهای
کاربردی تا سر حد امکانی هستند که به طور کلی برای اهداف خیرخواهانه داده شدهاند
در صورتی که ـ
(الف) متعلق به اهداکنندهای باشند که بعد از ـ
()i

()ii

ایجاد و انتشار بررسیها و آگهیهای مشخص شده و همچنین
دورهی مشخص شدهای که با پایان آن آگهی شروع میشود،
نمیتوان او را پیدا یا شناسایی کرد.

(ب) به اهداکنندهای که مشخصاً ادعایی مبنی بر حق بازگشت اموال ندارد
( )1وقتی آگهیها و بررسیهای مشخص توسط متولیان در ارتباط با چنین اموالی منتشر
میشوند  ،چنانچه هیچ ادعایی در این رابطه تا قبل از پایان دورهی ذکر شده در بخش ()3
(الف) ( )iiاز طرف فرد دریافت نکنند دیگر پاسخگو به آن فرد نیستند.
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( )1وقتی دارایی طبق این بخش تا سر حد امکان به کار میرود تمایل اهداکننده به آن در
هنگام ایجاد هدیه نادیده گرفته میشود.
( )1اما وقتی دارایی متعلق به اهداکنندگانی است که قابل شناسایی نیستند و طبق بخش 71
به کار نمیرود (اهداکنندگان غیرقابل شناسایی در نظر گرفته میشوند) ـ
(الف) طرح باید کل آن دارایی را مشخص کند،
(ب) اهدا کنندهی هر بخشی از این مقدار که در این محدوده زمانی ادعایی داشته
است باید مبلغی معادل آن بخش از خیریهای که این دارایی برایش به کار رفته باز پس
بگیرد ،بعد از تاریخ این طرح در ارتباط با ادعاهای مربوط به هدیه اهداکننده ،متولیان
هزینههای کمتری را باال میآورند و
(ج) این طرح ممکن است شانل دستورالعملهایی برای اقدامات مربوط به برآوردن
ادعاهایی باشد که طبق بند (ب) ایجاد شدهاند.
( )5برای اهداف زیربخش (()1ب) ـ
(الف) ادعا در این محدوده زمانی در صورتی ایجاد میشود که کمتر از 7
ماه بعد از تاریخ ایجاد طرح ایجاد شود،و

(ب) "تاریخ طرح" به معنی تاریخی است که در آن این طرح ایجاد شده

است.
( )7زیربخش ( )9در صورتی به کار میرود که ـ
(الف) هر مجموعهای ،بر اساس دستورالعملهای لحاظ شده در این طرح
طبق زیربخش(()1ج) برای برآوردن ادعاهای مربوط به زیربخش (()1ب)
تنظیم شود ،اما
(ب) کل مبلغ چنین ادعاهایی فراتر از مقدار مربوطه شود؛ و به همین

دلیل "مقدار مربوطه" مقداری است که بعد از کاهش هزینههای ایجاد شده
توسط متولیان خیریه در ارتباط با ادعاهای اهداکنندگان ،کنار گذاشته میشود
( )9اگر کمیسیون به این شکل هدایت کند ،هر کدام از اهداکنندگان مورد تردید
محق نسبتی از مقدار مربوطه است که مقدار ادعای اهداکننده بر کل مقدار ارجاع داده
شده در زیربخش (()7ب) دارد.
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 .64اهداکنندگانی که ناشناس در نظر گرفته میشوند
( )3به خاطر اهداف بخش  ،71فرض بر این است (بدون هیچ آگهی یا بررسی) که دارایی
منحصراً متعلق به اهداکنندگانی است که نمیتوان آنها را شناسایی کرد ،و متشکل از ـ
(الف) عواید مجموعههای نقدی که ـ
()i

()ii

با جمعآوری صندوقها ایجاد میشوند ،یا
با ابزار دیگری که برای مشخص کردن هدیهای از هدیهی دیگر به
کار نمیروند ،یا

(ب)

عواید هرگونه بختآزمایی ،رقابت ،سرگرمی ،فعالیتهای فروش یا دیگر

فعالیتهای مشابهی که پول فراهم میکنند ،بعد از اینکه دارایی برای فراهم کردن جوایز و مقاالتی
برای فروش به کار میرود یا اینکه انجام فعالیت را ممکن میکند.
( )1دادگاه یا کمیسیون ممکن است طبق دستور عنوان کند که داراییهایی که در زیربخش
( )3نیستند برای اهداف بخش  71هستند (بدون هیچ بررسی یا آگهی) چون متعلق به
اهداکنندگانی هستند که نمیتوان آنها را شناسایی کرد به شرطی که برای دادگاه یا کمیسیون
محرز شود که ـ
(الف) با توجه به مقدارهای احتمالی که باید به اهداکنندگان بازگردانده شوند ،باال آوردن
هزینه با دید بازگشت اموال ،منطقی نیست ،یا
(ب) با توجه به ماهیت ،شرایط و مقدارهای هدیه و تأخیر زمانی از زمانی که هدیه داده
شده است ،منطقی نیست که اهداکنندگان انتظار بازگشت دارایی را داشته باشند.
 .62اهداکنندگان بدون ادعا
( )3این بخش برای داراییهایی به کار میرود ـ
(الف) که برای اهداف خیرخواهانه خاص  ،و
(ب) در پاسخ به تقاضای زیربخش ( )1داده شدهاند.
( )1تقاضا در این زیربخش است به شرطی که ـ
(الف) برای اهداف خیرخواهانه خاص ایجاد شود ،و
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(ب) همراه با گزارشی باشد ،بدین معنی که دارایی که در پاسخ به آن ،در صورت
کمبود آن اهداف ،داده میشود ،دارایی قابل کاربردی است که گویی در کل برای اهداف
خیرخواهانه داده شده است مگر اینکه اهداکننده بیانیه مرتبطی را در زمان اعطا ارائه کند.
( )1بیانیه مرتبط ،بیانیه مکتوب اهداکننده است بدین معنی که در مواردی که اهداف
خیرخواهانه خاص انجام نمیشوند اهدا کننده امیدوار است که متولیانی که دارایی را نگهداری
میکنند فرصتی به او بدهند تا درخواست بازگشت دارایی مزبور (یا مبلغی معادل ارزش آن در
زمان اعطا) را بکند.
( )1زیر بخشهای ( )5و ( )7در صورتی به کار میروند که ـ
(الف) طبق زیربخش ( )3به فرد دارایی داده شود،
(ب) اهداف خیرخواهانه خاص برآورده نشوند ،و
(ج) اهداکننده بیانیه مرتبطی را ارائه کند.
( )5متولیانی که دارایی را نگه میدارند باید اقدامات مشخصی را برای اهداف زیر انجام دهند
ـ
(الف) اهداکننده اهداف انجام نشده را آگاه کنند،
(ب) بررسی کنند که آیا اهداکننده تقاضای بازگشت دارایی را دارد (مبلغی معادل
ارزش آن) ،و
(ج) اگر اهداکننده در طول دورهی مشخص شده چنین درخواستی کرده است،
دارایی (یا چنین مبلغی) به اهداکننده بازگردانده شود.
( )7اگر این متولیان تمام مراحل مشخص شده را انجام دهند اما ـ
(الف) نتوانند اهداکننده را پیدا کنند ،یا
(ب) اهداکننده در طول زمان مشخص شده درخواست بازگشت دارایی (یا مبلغی
معادل ارزش آن) را ندهد،
بخش ( 71)3در مورد این دارایی به کار خواهد رفت به طوری که گویی متعلق به
یک اهداکننده در بخش ()3(71ب) بوده است (کاربرد دارایی در جایی که اهداکننده
ادعایی مبنی بر بازگشت دارایی ندارد).
()9اگر ـ
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(الف) طبق زیربخش ( )3دارایی به فردی داده شود،
(ب) اهداف خیرخواهانه خاص انجام نشوند ،و
(ج) اهداکننده بیانیه مرتبطی ارائه نکند ،بخش ( )71()3مشابهاً برای دارایی به کار
میرود گویی که دارایی متعلق به اهدا کننده بخش (()3()71ب) بوده است.
( )2برای اهداف این بخش ـ

(الف) "تقاضا" به معنی تقاضایی است که به هر شکلی ارائه شده است و در مورد

فردی است که مخاطب قرار داده شده است،
(ب) به بازگشت دارایی مزبور مرتبط باشد ،و
(ج) جایی که هر درخواست متشکل از ـ

( )iتقاضاهایی است که با بیانیههای بخش (()1ب) همراه است ،و

( )iiهمچنین تقاضاهایی که اینچنین همراهی نشدهاند ،طبق دادخواست ارائه

شده اموال به فرد داده میشود مگر اینکه خالف آن ثابت شود،تا به تقاضاهای قبلی
و نه بعدی پاسخ داده شود.
 .66اهدا کنندههای ناشناس و بدون ادعا :مکمل
( )3اگر در به کارگیری اموال برای اهداف خیرخواهانه مشکلی وجود داشته باشد و آن اموال
یا بخشی از آنها که برای اهداف تا سرحد امکان کاربرد ندارند به اهداکنندگان
بازگردانده شوند ،اهداف خیرخواهانه به خاطر اهداف بخشهای  71و  75ناموفق در
نظر گرفته نمیشوند.
( )1در بخشهای  71تا  75و این بخش ـ
(الف) ارجاع به اهداکننده شامل افرادی میشود که به عنوان اهداکننده اصلی ادعا
میکنند ،و
(ب) ارجاع به اموال داده شده شامل اموالی میشود که هم اکنون بیانگر اموالی هستند که
در اصل داده شدهاند یا داراییهایی که از آن گرفته شدهاند.
( )1زیربخش ( )1به جز در زمینههای خاص به کار میرود

( )1در بخشهای  71و " 75مشخص شده" به معنی مشخص شده با قوانین ایجاد شده

توسط کمیسیون است.
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( )5کمیسیون باید آنگونه که مناسب میبیند چنین قوانینی را منتشر کند.
( )7چنین قوانینی در رابطه با آگهیهایی که باید برای اهداف بخش ()3(71الف) منتشر
شوند مفاد مربوط به فرم و محتوای این آگهیها و همچنین روش انتشارشان را فراهم
میکنند.
 .67طرحهای تا سرحد امکان

3

( )3اختیارات دادگاه یا کمیسیون جهت ایجاد طرحهایی برای استفاده از اموال تا سرحد
امکان ،بایستی مطابق با قواعد این بخش انجام گیرد.
( )1در جایی که هرگونه اموال اهدا شده برای اهداف خیریه تا سر حد امکان قابل انجام
باشد ،دادگاه یا کمیسیون میتواند طرحی را برای اموال مورد نظر فراهم آورد تا آن مال
به موارد زیر اختصاص یابد:
(الف) برای آن اهداف خیریه ،و
(ب) (چنانچه طرح در نظر داشته باشد که اموال به خیریهی دیگر انتقال یابد) بنا
به اعتماد به آن خیریهی دیگر،
و چنانچه مناسب تشخیص داد اموال در مواردی که در بند ( )1آمده است صرف میشوند.
( )1این موارد عبارتاند از:
(الف) اهداف هدیهی عام،
(ب) شرایط مطلوب تضمین اینکه اموال برای اهداف خیریهای صرف میشوند که
به اهداف اصلی نزدیکاند ،و
(ج) نیاز به خیریهای مرتبط جهت داشتن اهدافی که در بستر شرایط اجتماعی و
اقتصادی موجود در جامعه ،مناسب و کارآمد است.

اصطالح "خیریهی مرتبط" به معنای خیریهای است که تحت آن طرح خیریه به آن

متعلق بوده و یا از جانب آن ،فعالیت میکند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1اجرای خواستههای موصی یا واگذارنده و غیره بنا به صالحدید دادگاه (م.).

اهتسویپ 255 /

( )1اگر طرحی تدارک دیده شده باشد که به موجب آن ،اموال به خیریهی دیگری انتقال یابد،

ممکن است وظیفهی اطمینان بخشیدن به آنکه اموال برای اهداف مورد نظر صرف شده-
اند ،و تا آنجا که به لحاظ عقلی پذیرفتنی است نیاتی مشابه اهداف اصلی برای آن در
نظر گرفته شده است ،بر امنای آن خیریه تحمیل شود.

( )5در این بخش ،ارجاع به واژهی اموال ،اموالی را شامل میشود که در آن زمان در اصل
برای آن واژه استفاده میشود و یا اموالی است که از آن استخراج میشود.
( )7در این بخش ،ارجاع به اصطالح انتقال اموال به یک خیریه ،ارجاع به انتقال اموال به
موارد زیر است:
(الف) به مؤسسهی خیریه،
(ب) به امنای خیریه،
(ج) به هر متولی خیریه ،یا
(د) به شخصی که توسط امنای خیریه جهت حفظ اموال به اعتماد خیریه معرفی
شده است،
اینها در صورتی است که طرح بتواند آنها را فراهم آورد.
( )9در این بخش ،ارجاع به اصطالح اهداف عمومی قرائت شدهی هدیه در جایی است که
کاربرد اموال اهدا شده ،توسط یک طرح ،تغییر داده شده و یا تعیین شده است یا در غیر

این صورت ارجاع به واژهی "اهداف" برای آنهایی خواهد بود که در آن زمان قابل اجرا
باشند.
 .68مؤسسات خیریهی اداره شده توسط منشور ،یا تحت اساسنامه
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که یک منشور سلطنتی که سازمان یا چارچوب مشارکتی
را ایجاد و یا تنظیم مینماید توسط اهدا و پذیرش هر چه بیشتر منشور ،قابل اصالح
باشد.

( )1یک طرح مرتبط با سازمان یا ادارهی اموال در دست سازمان (شامل طرحی برای استفاده-
ی تا سرحد امکان از تمامی چنین اموالی):
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(الف) ممکن است توسط دادگاه تحت حوزهی قضایی دیوان در رابطه با مؤسسات
خیریه ایجاد شود ،حتی اگر این طرح نتواند بدون تغییر منشور ،عملکرد مؤثری داشته
باشد ،اما

(ب) بایستی به نحوی چارچوببندی شده باشد که طرح ،یا بخشی از آن که نمی-

تواند بدون تغییر در منشور عملکرد مؤثر داشته باشد ،این ادعا را نداشته باشد که وارد
عمل شود مگر اینکه و یا تا زمانی که علیاحضرت فکر کند که اصالح منشور به چنین
شیوهای مناسب است و به طرح یا آن بخش از طرح امکان عملکرد مؤثر را بدهد.
( )1بند ( )1در این موارد اعمال میشود :تحت ....
(الف) حوزهی قضایی دیوان در رابطه با سازمانهای خیریه یا حوزهی قضایی
مربوطهی یک دادگاه در ایرلند شمالی ،یا
(ب) اختیارات اعطاشده توسط این قانون یا توسط قانون ایرلند شمالی در ارتباط
با سازمانهای خیریه،
یک طرح که با توجه به یک سازمان ایجاد میشود و در ارتباط با این طرح،
هرگونه منشور سلطنتی مرتبط با آن سازمان به صالحدید علیاحضرت اصالح میشود.
( )1ممکن است علیاحضرت در استفاده از سازمان ،بر این اساس به سفارش شورا به هر
شیوهای که منشور بتواند توسط اعطا و پذیرش یک منشور بیشتر اصالح شود ،آن را
اصالح نماید؛ و ممکن است چنین سفارشی در شورا به شیوهای مشابه به اصالح منشور،
لغو شده و یا تغییر کند.
( )5حکم دادگاه در رابطه با این مؤسسات خیریه ،مستثنی یا محدود نمیشود :مورد مربوط
به خیریهای که در جدول  5توسط عملکرد مصوبات یا ابزارهایی که در ارتباط با آن
شرح وجود دارند ،ذکر شد.
( )7یک طرح ایجاد شده برای خیریهای که شرح آن در جدول  5آمده است:
(الف) ممکن است در ارتباط با قیدی که توسط چنین مصوبه یا ابزاری ایجاد شده
مشمول اصالح یا جایگزینی شود ،البته در صورتی که توسط طرح دادگاه ایجاد شده
باشد ،و
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(ب) ممکن است چنین قیدی را نیز ایجاد کند که توسط آن جدول مجاز شناخته
شده است.
اختیارات کمیسیون در ایجاد طرحها و غیره
 .69حوزهی قضایی کمیسیون همراه با دادگاه عالی برای اهداف خاص
( )3کمیسیون میتواند بنا به دستور ،حکم و اختیارات یکسانی را که توسط دادگاه عالی در
دعاوی مؤسسات خیریه برای اهداف زیر انجام دهد:
(الف) ایجاد طرحی برای ادارهی یک مؤسسهی خیریه؛
(ب) انتصاب ،خلع یا برکنار نمودن امنای مؤسسهی خیریه یا تعیین متولی برای
یک مؤسسه ،یا برکنار نمودن یک افسر یا کارمند؛
(ج) واگذاری یا انتقال اموال ،یا تجهیز یا مستحق دانستن هر شخص جهت
فراخوانی یا انجام هرگونه انتقال اموال یا هرگونه وجه پرداختی.
( )1بند ( )3منوط به مفاد این قانون است.
( )1چنانچه دادگاه طرحی را برای اداری یک مؤسسهی خیریه که قرار است ایجاد شود تعیین
نماید:
(الف) دادگاه میتواند بنا به دستور موضوع را به کمیسیون برای آمادهسازی یا حل
و فصل یک طرح مطابق با چنین جهتگیریهایی (در صورت وجود) که دادگاه
اعطای آنها را مناسب میداند ،ارجاع دهد ،و
(ب) چنین دستوری ممکن است برای طرحی که قرار است عملیاتی شود بنا به
دستور کمیسیون ارائه شود البته اگر بر اساس بند ( )3و بدون هیچگونه حکم دیگر
از سوی دادگاه تدارک دیده شود.
 .71محدودیتها در رابطه با حوزهی قضایی کمیسیون
( )3کمیسیون بر اساس بخش  79اختیار تعیین اینها را ندارد:
(الف) عنوان قانونی یا حقوق وارد بر هرگونه اموالی مابین:
()i

()ii

یک مؤسسهی خیریه یا متولی برای یک خیریه
شخصی که مدعی اموال است یا اموال را در اختیار دارد یا
به زیان مؤسسهی خیریه عمل میکند ،یا
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(ب) هرگونه سؤالی در ارتباط با وجود یا حد و حدود هرگونه اتهام یا اعتماد.
( )1کمیسیون نمیبایست منوط به بندهای زیر حوزهی قضایی خود تحت بخش  79را در
رابطه با مؤسسهی خیریه به استثنای موارد زیر اعمال نماید:
(الف) در رابطه با موارد استفادهی خیریه،
(ب) در رابطه با حکم دادگاه تحت بخش  ،)1(79یا
(ج) در رابطه با دادستان کل.

( )1در مواردی که درآمد ناخالص خیریه از  £ 511در سال بیشتر نیست ،کمیسیون میتواند
حکم خود را تحت بخش  79بر مورد استفادهی زیر اعمال نماید:
(الف) هریک از امنای خیریه،
(ب) تمامی اشخاص مرتبط با مؤسسهی خیریه ،یا
(ج) تعداد دو نفر یا بیشتر از ساکنان حوزهی مؤسسهی خیریه (چنانچه آن مؤسسه،
یک خیریهی محلی باشد).
( )1بند ( )5در مواردی برای خیریه استفاده میشود (به استثنای مؤسسات معاف) که
کمیسیون ...
(الف) راضی باشد که امنای خیریه ....
()i

()ii

بایستی طرحی در راستای منافع خیریه را اعمال نمایند ،اما
به شیوهای معقول انجام آن را نپذیرفته یا ندیده بگیرند ،و

(ب) به متولیان مؤسسهی خیریه فرصت ارائهی بازنمودهای آن داده باشد.
( )5کمیسیون ...
(الف) در صورتی که یک مورد استفاده برای یک طرح توسط خیریه انجام گرفته
باشد میتواند به آن ادامه دهد ،اما
(ب) در جایی که به موجب این بند اقدام میکند نمیتواند اهداف یک مؤسسهی
خیریه را تغییر دهد مگر آنکه  11سال از تاریخ پایهگذاری مؤسسه گذشته باشد.
( )7هر کجا که...
(الف) یک مؤسسهی خیریه نتواند یک طرح را به دلیل وجود جای خالی در میان
متولیان مؤسسه یا عدم حضور یا عدم صالحیت هرکدام از آنها اعمال نماید ،اما
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(ب) چنین مورد استفادهای توسط این تعداد از متولیان مؤسسه تعیین شود ،به
نحوی که کمیسیون مناسباتی را در شرایط مربوط به این مورد در نظر داشته باشد ،با این
حال کمیسیون میتواند به چینی روندی ادامه دهد ،انگار که این مورد استفاده توسط
خود مؤسسه تعیین شده باشد.
( )9کمیسیون میتواند در رابطه با تمامی متولیان خیریه ،حوزهی قضایی خود تحت بخش
 79را برای اهداف عزل متقاضی از تولیت اعمال نماید.
( )2کمیسیون نبایستی حوزهی قضایی خود تحت بخش  79را در تمامی مواردی که ( ...با
حکم دادگاه به آن ارجاع داده نمیشود)
(الف) به دلیل منشور بحثبرانگیز خود ،یا هرگونه پرسش خاص از قانون یا
حقیقتی که ممکن است در آن دخیل باشد ،یا
(ب) به دالیل دیگر،
اعمال نماید .کمیسیون میتواند تناسب بیشتری را در رسیدگی به آن توسط دادگاه،
مدنظر داشته باشد.
 .72اعمال حوزهی قضایی کمیسیون :اعالن
( )3پیش از اعمال هرگونه حکمی بر اساس بخش  ،79مگر بر اساس حکم دادگاه،
بایستی کمیسیون قصد خود از انجام این عمل را به تمامی متولیان مؤسسهی خیریه
اعالم نماید البته به جز اشخاصی که ...
(الف) نمیتوان آنها را یافت یا هیچ آدرس مشخصی در بریتانیا ندارند ،یا
(ب) شخصی که خود بخشی یا محرم اسرار برای یکی از موارد استفاده در
اعمال حکم کمیسیون است.
( )1چنین اعالنی...
(الف) ممکن است توسط پست تحویل داده شود ،و
(ب) در صورتی که توسط پست تحویل داده شود ،ممکن است به آخرین
آدرس مشخص آن شخص در بریتانیا ارسال شده باشد.
 .71قدرت تغییر مبلغ مشخص شده در )3( 71
چنانچه بداند که انجام این کار به صالح است ...
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(الف) در نتیجهی تغییرات در ارزش پول ،یا

(ب) با توجه به افزایش تعداد خیریهها در رابطه با اینکه کدام کمیسیون می-

تواند حوزهی قضایی خود تحت بخش  79را مطابق با بخش  )1( 91اعمال نماید،
وزیر میتواند بنا به دستور بخش  )1( 91را با جایگزینی یک مبلغ متفاوت با
مبلغی که قبالً تعیین شده بود ،اصالح نماید.
 .73قدرت ایجاد طرحهایی که مفاد این قانون را تغییر میدهند
( )3اگر برای کمیسیون چنین به نظر برسد که یک طرح بایستی برای ادارهی یک
خیریه ایجاد شود ،اما
(الف) برای این طرح این موضوع الزم یا مطلوب باشد که ...
()i

()ii

مفاد تنظیمشده توسط قانون را تغییر دهد ،یا
هرگونه مفاد دیگری را ایجاد نماید که به فراسوی
اختیارات قابل اجرا توسط کمیسیون که در این بخش
نیامده است ،برود ،یا

(ب) به هر دلیلی بررسی پارلمانی برای طرح نیاز باشد،
کمیسیون میتواند (بر اساس بند ( ))9یک طرح را مطابق با دورنمای
اثرپذیری از این بخش ایجاد نماید.
( )1طرح ایجادشده توسط کمیسیون بر اساس این بخش میتواند بنا به دستور
وزیر به اجرا گذاشته شود.
( )1بر اساس بندهای ( )1و ( ،)7یک دستور بر اساس بند ( )1مشروط به ابطال به
موجب قطعنامهای از سوی هر دو مجلس است.
( )1در مواردی که طرح به فراسوی اختیارات قابل اعمال جدای از این بخش
جهت تغییر دادن مفاد قانونی موجود در آن یا اجرایی شدن تحت هرگونه
قوانین عمومی گام میگذارد ،ممکن است هیچ دستوری به جز نگارش یک
پیشنویس از دستور و تأیید آن توسط هر کدام از بخشهای پارلمان نیاز
نباشد.
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( )5مشروط به بند ( ،)7هریک از مفاد یک طرح که تحت این بخش به اجرا
گذاشته شده است میتواند توسط دادگاه یا کمیسیون ،اصالح شده و یا
جایگزین شود ،البته چنانچه این طرحی باشد که تحت بخش  79با دستور
کمیسیون به اجرا گذاشته شده باشد.
( )7در جایی که بند ( )1به یک طرح اعمال میشود ،دستوری که آن را اجرایی
میکند..
(الف) ممکن است موجب شود که نیاز نباشد توسط طرحی که به اجرا
گذاشته شده اصالح یا جایگزین شود ،مگر اینکه بر اساس این بخش انجام
گرفته باشد ،و
(ب) ممکن است موجب شود که بند ( )1اصالح و جایگزینی هر طرحی
را که توسط این دستور به اجرا گذاشته شده است ،انجام دهد.
( )9نبایستی کمیسیون بر اساس این بخش بدون کارکرد مشابه و اعالن
مشابه به امنای خیریه اقدام نماید ،چرا که اگر کمیسیون تحت بخش  79اقدام
نماید (بدون دستور از سوی دادگاه) چنین چیزی نیاز خواهد بود.
( )2اما برای تمامی موارد کارکرد این طرح ،یا در مواردی که به موجب
بخش  )5(91یا ( )7اقدام مینماید ،کمیسیون میتواند بر اساس این بخش یا
بخش  79و هرکدام که متناسب تلقی شود ،عمل نماید.
 .74محدودیت در هزینههای صورتحسابهای ترویجی
( )3هیچ هزینهای در آمادهسازی یا ارتقای یک صورتحساب در پارلمان بدون
رضایت دادگاه یا کمیسیون از هر نوع وجه قابل استفاده برای مقاصد یک
خیریه ،پرداخت نمیشود.
( )1بند ( )3صرفنظر از هرگونه موارد انحصاری یک خیریه اعمال میشود.
 72اختیارات بیشتر جهت تغییر دادن کارایی اموال خیریه
()3

بند ( )1در جایی اعمال میشود که کمیسیون راضی است ...
(الف) کل درآمد خیریه نمیتواند در شرایط موجود به شیوهای کارآمد

برای اهداف خیریه صرف شود،
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(ب) چنانچه این شرایط تداوم یابد ،طرحی را میتوان برای استفاده از
اختیارات اضافی ایجاد نمود ،و
(ج) به هر علتی ایجاد چنین طرحی مطلوب نیست.
( )1کمیسیون میتواند بنا به دستور ،به متولیان خیریه اجازه دهد که به اختیار
خود (اما مشروط به هرگونه شرایط تحمیلی بنا به دستور) هرگونه درآمد
تحققیافته را برای هر هدفی که توسط چنین طرحی قابل اجراست ،صرف
نمایند.
( )1هرگونه موارد استفادهی درآمد تحققیافته که توسط یک دستور بر اساس
بند ( )1مجاز شناخته شود ،بایستی برای اهداف خیریه استفاده شود.
( )1یک دستور تحت بند ( )1نبایستی به موارد زیر بسط یابد...

(الف) به بیشتر از  £ 111از درآمد تحققیافته پیش از تاریخ دستور،
(ب) به درآمد تحققیافتهی بیش از سه سال پس از آن تاریخ ،و

(ج) به بیشتر از  £ 311از درآمد تحققیافته در هریک از این سه سال.
اختیارات کمیسیون در انجام اقدامات به جهت محافظت از خیریهها
 .76تعلیق متولیان و انتصاب مدیران موقت
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که در هر زمان پس از آن ،کنکاشی بر اساس بخش 17
در رابطه با خیریه ایجاد شود ،کمیسیون در موارد زیر وارد عمل میشود ...
(الف) در صورت وجود هرگونه سوءرفتار و یا سوءمدیریت در ادارهی خیریه ،یا
(ب) انجام اقدامات به جهت اهداف زیر مطلوب و ضروری باشد:
( )iحفاظت از اموال خیریه ،یا

( )iiتضمین استفادهی مناسب خیریه از آن اموال یا از اموال حاصل برای خیریه.
( )1مرجع در بند ( )1جهت رسیدگی به سوءرفتار یا سوءمدیریت (صرفنظر از هر مورد در
انحصار متولیان) به موارد زیر بسط مییابد:
(الف) برای پاداش یا اجرت افرادی که در امور خیریه کار میکند ،یا
(ب) برای سایر اهداف اجرایی،
این هزینه از مبالغی است که برای مقاصد خیریه در نظر گرفته شدهاند.
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( )1کمیسیون میتواند از جانب خود یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:
(الف) طبق دستور ،شخصی را که جزو متولیان ،امنای خیریه ،مأمورین ،عوامل یا
کارکنان خیریه است از دفتر یا شغل خود تعلیق نموده و او را در انتظار اخراج نگاه
دارد (خواه بر اساس بخش  21 ،99یا سایر موارد)؛
(ب) طبق دستور ،تعداد افرادی برابر با امنای خیریه را که جهت ادارهی مناسب خیریه
الزم میداند ،تعیین نماید؛
(ج) طبق دستور ...

( )iهرگونه اموال موجود در دست خیریه یا متعلق به آن را در مقام متولی رسمی

واگذار نماید،

( )iiاز شخصی که این اموال به او واگذار گردیده بخواهد آن را به متولی رسمی

واگذار نماید ،یا

( )iiiهر شخصی را جهت انتقال این اموال به متولی رسمی تعیین نماید.

(د) به هر شخصی که اموال را از جانبی مؤسسهی خیریه یا متولیان آن در دست دارد
دستور دهد ،بدون تأیید کمیسیون کاری با اموال نداشته باشد؛
(ه) از بدهکاران خیریه بخواهد بدون تأیید خیریه هیچ پرداختی برای مسئول بدهکاری
که عزل شده است پرداخت نکنند؛
(و) طبق دستور (بدون در نظر گرفتن هیچ موردی از متولیان خیریه) معامالتی را که
میتواند به آنها وارد شود ،یا ماهیت و میزان پرداختیهایی را که وصول میشوند،
در ادارهی خیریه بدون تأیید کمیسیون محدود نماید؛
(ز) طبق دستور (به تبعیت از بخش  )92یک مدیر موقت را جهت اقدام به عنوان
دریافتکننده و مدیر در رابطه با اموال و امور مؤسسهی خیریه تعیین کند.
( )1کمیسیون ممکن است تحت بند (( )1الف) دستوری جهت تعلیق یک شخص از سمت
مأمور یا کارمند برای دورهی زمانی بیش از  31ماه صادر نکند.

( )5اما هر دستوری بر اساس بند (( )1الف) که در مورد هر شخصی صادر شده باشد می-

تواند دورهی زمانی تعلیق شخص برای حوادث ناشی از آن را تعیین نماید ،و به طور ویژه:
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(الف) برای فراهم آوردن امکان اجرای اقدامی به نام آن شخص یا در غیر این
صورت ،اقدام برای آن شخص ،و
(ب) در موارد متولیان خیریه ،جهت تطبیق قوانین حاکم بر رسیدگی به متولیان در
رابطه با کاهش تعداد افراد قادر به انجام آن کار.
این بر کلیت بخش  )3(119و ( )1اثری نمیگذارد.
()7کمیسیون ...
(الف) بایستی در بازههای زمانی که به تشخیص او مناسب است ،تمامی دستورات
صادر شده توسط خود بر اساس پاراگراف (الف) یا هرکدام از پاراگرافهای (ج)
تا (ز) از بند  1را مورد بررسی قرار داده ،و
(ب) چنانچه در هرکدام از این موارد چنین به نظر برسد کمیسیونی که جهت لغو
دستور به طور کامل یا بخشی از دستور ،مناسب است ،آن را لغو نماید (خواه
مشروط به هرگونه صرفهجویی یا سایر مقررات انتقالی باشد یا نباشد).
 .77جرم تخطی از دستورات خاص تحت بخش 76
( )3تخطی از یک دستور تحت موارد زیر برای هر شخصی جرم تلقی میشود:
(الف) بخش ()1(97د) (دستوری که شخص را از تقسیم اموال منع میکند)،
(ب) بخش ()1(97ه) (دستوری که بدهکار را از لغو مسئولیت منع میکند) ،یا
(ج) بخش ()1(97و) (دستوری که معامالت یا پرداختها را محدود میکند).
( )1شخص گناهکار در تخطی از بند ( )3در قبال محکومیتی که در مقیاس مناسب از سطح
 5تجاوز نکند ،مسئول است.
( )1این بخش نبایستی مانع انجام رسیدگی برای نقض اعتماد در مقابل هرکدام از امنای
خیریه یا متولی در رابطه با تخطی از یک دستور تحت بخشهای ()1(97د) تا (ز) شود (خواه
رسیدگی به تخطی در برابر متولی تحت این بخش ذکر شده باشد و خواه ذکر نشده باشد).
 .78مدیران موقت :متمم
( )3کمیسیون میتواند تحت بخش ( )1(97ز) شخصی را که فکر میکند مناسب است جهت
مدیریت موقت برای یک خیریه (شخصی به جز یکی از خود اعضا) تعیین نماید.
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( )1دستور صادرشده تحت بخش ()1(97ز) ممکن است مقرراتی در ارتباط با عملیاتهایی
که توسط مدیر موقت تعیین شده طبق دستور لغو میشوند ،ایجاد نماید .این تأثیری بر
کلیت بخشهای  )3(119و ( )1ندارد.
( )1آن عملکردها قرار است توسط مدیر موقت تحت مفاد کمیسیون ،لغو شوند.
( )1در ارتباط با لغو آن عملکردها ،دستوری تحت بخش ()1(97ز) میتواند موارد زیر را
فراهم آورد:
(الف) داشتن چنین اختیارات و وظایفی که به امنای خیریه مربوط میشود (خواه از
این قانون ناشی شود ،خواه از قانونی دیگر) به همان نحو که در دستور مشخص شدهاند،
برای مدیر موقت منتسب توسط دستور؛
(ب) هرگونه اختیارات یا وظایفی که به موجب پاراگراف (الف) قرار است توسط
مدیر موقت برای کنار نهادن آن متولیان تعیین شده باشند.
( )5جایی که شخصی توسط این دستور به عنوان مدیر داخلی منتسب شد ...
(الف) بخش ( 331قدرت ارائهی مشاوره و راهنمایی) به مدیر موقت و عملکرد
مدیر موقت اعمال میشود ،به همان نحو که به وظایف امنای خیریه و خود امنای خیریه
مربوط میشود ،و
(ب) کمیسیون میتواند برای جهتگیریهای مرتبط با هرگونه موارد خاص ناشی
از ارتباط با لغو آن عملکردها به دادگاه عالی سپرده شود.
( )7دادگاه عالی میتواند طبق برنامهای تحت بند (( )5ب) ...
(الف) چنین جهتگیریهایی را ارائه داده ،یا
(ب) چنین دستوراتی را جهت اعالم حقوق به هر شخصی (خواه پیش از دادگاه و
خواه پس از آن) ایجاد نماید.
( )9هزینههای عملکرد تحت بند (()5ب) بایستی توسط خیریهی مربوطه پرداخت شود.
( )2مقررات تنظیمشده توسط وزیر میتواند با توجه به موارد زیر ارائه شود:
(الف) انتصاب و عزل اشخاص تعیینشده مطابق با این بخش؛
(ب) پاداشهای این افراد خارج از درآمد خیریههای مربوطه؛
(ج) ارائهی گزارشهایی به کمیسیون توسط این افراد.
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( )9مقررات تحت بند ( )2ممکن است بهطور ویژه کمیسیون را مجاز به موارد زیر نماید:
(الف) نیاز به امنیت برای لغو عملکردهای شخصی که برای او تعیین شدهاند؛
(ب) جهت تعیین مقدار حقالزحمهی این افراد؛
(ج) رد کردن هر مقدار حقالزحمه در چنین شرایطی که از پیش توسط این
مقررات تعیین شده است.
 .79برکناری متولی یا مأمور برای اهداف حفاظتی
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که در هر زمان پس از انجام کنکاش تحت بخش  17در
رابطه با مؤسسهی خیریه ،کمیسیون از هر دو مورد ذکرشده در بخش ()3(97الف) اطمینان
حاصل نماید (سوءمدیریت یا سوءرفتار).
( )1کمیسیون میتواند به اختیار خود یکی با هر دو مورد زیر را انجام دهد:
(الف) طبق دستور ،هرکدام از متولیان ،امنا ،مأمورین ،عوامل یا کارکنان خیریه را که در
موارد زیر جای میگیرند عزل کند
()i

()ii

کسی که مسئول یک سوءرفتار یا سوءمدیریت بوده و یا از آن مطلع
باشد ،یا
کسی که اقداماتش باعث سوءرفتار یا سوءمدیریت شده و یا آن را
تسهیل نماید؛

(ب) طبق دستور ،طرحی برای ادارهی خیریه ایجاد نماید.
 .81سایر اختیارات در عزل و نصب متولیان خیریه
( )3کمیسیون میتواند متولی خیریه را مطابق دستوری که خود صادر نموده عزل نماید ،البته
چنانچه...
(الف) ظرف  5سال گذشته ،متولی...
()i

()ii

که پیشتر حکم به ورشکستگی او شده ،منفصل شده باشد ،یا
پیشتر ترکیب یا چیدمانی برای اعمال متولی در منفصل شدن از
بستانکاران ایجاد شده باشد؛

(ب) متولی در یک تسویه نقش داشته باشد؛
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(ج) متولی به دلیل اختالالت ذهنی عنوان شده در قانون بهداشت روانی  3921از
انجام امورات ناتوان باشد؛
(د) متولی اقداماتی را انجام نداده باشد و تمایلی نیز به انجام آنها از خود نشان
نداده باشد؛
(ه) متولی...

( )iخارج از انگلستان و ولز باشد یا نتوان او را پیدا کرد ،یا
( )iiعملی را انجام ندهد؛

و ناکامی یا عدم حضور متولی در انجام اقدامات مانع از ادارهی مناسب خیریه
شد.
( )1کمیسیون میتواند طبق دستور صادر شده از جانب خود ،شخصی را در امنای خیریه
منتصب نماید..
(الف) در جایگاه متولی خیریه که توسط کمیسیون تحت بخش  99یا بند ( )3یا
مواردی دیگر عزل شده باشد؛
(ب) چنانچه هیچ متولی خیریهای وجود نداشته باشد؛ یا به دلیل وجود جای خالی
در تعداد یا غیبت و عدم صالحیت هرکدام از خیریه که نتوان برای آنها انتصاب
انجام داد؛
(ج) چنانچه یک متولی خیریه وجود داشته باشد که شرکت چند عضوی نیست و
کمیسیون اعتقاد دارد که افزایش نفرات برای ادارهی مناسب خیریه الزم است؛
(د) چنانچه کمیسیون اعتقاد دارد که برای اداره-سی مناسب خیریه ،داشتن متولیان
اضافی نیاز است ،زیرا یکی از اعضای موجود بایستی در هر صورت جزو متولیان
خیریه باقی بماند...

( )iخارج از انگلستان و ولز بوده و یا نمیتوان او را یافت ،یا
( )iiکار خود را انجام نمیدهد.

( )1در بند (()3الف)( ،)iمرجع رسیدگی به داشتن حکم ورشکستگی عبارت است از
مرجعی برای امالک متولی که توقیف شده باشد.
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( )1این بخش در ارتباط با مؤسسهی خیریهی معاف اعمال نمیشود به جز زمان پس از
انجام یک کنکاش توسط کمیسیون بر اساس بخش  17در ارتباط با آن.
 .82عزل و نصب متولیان خیریه :متمم
( )3اختیارات کمیسیون بر اساس بخشهای  99 ،97و  21جهت عزل یا نصب متولیان خیریه
به اختیار خود عبارت است از قدرتی جهت صدور چنین دستوری در ارتباط با واگذاری
یا انتقال هرگونه دارایی به امنای خیریه که کمیسیون میتواند در عزل و نصب متولی
خیریه توسط آن تحت بخش  79به کار گیرد (صالحیت همزمان کمیسیون با دادگاه عالی
برای اهداف خاص).
( )1هرگونه دستوری تحت هرکدام از بخشها یا این بخش...
(الف) برای عزل و نصب امنای خیریه یا متولیان ،یا
(ب) برای واگذاری هرگونه دارایی،
اثری مشابه یک دستور صادرشده تحت بخش  79دارد.
( )1بند ( )3در ارتباط با یک خیریهی معاف اعمال نمیشود به جز زمان پس از انجام یک
کنکاش توسط کمیسیون بر اساس بخش  17در ارتباط با آن.
 .81عزل متولیان :اعالن
( )3پیش از انجام هر امر قضایی به موجب بخشهای  99یا  ،21بایستی کمیسیون ،قصد
خود از انجام آن را به تمامی امنای خیریه ،به جز کسی که نمیتوان او را یافت یا
آدرس مشخصی در بریتانیا ندارد.
( )1تمامی چنین اعالنهایی...
(الف) را میتوان توسط پست تحویل داد ،و
(ب) چنانچه توسط پست تحویل داده شوند ،به آخرین آدرس مشخص
گیرنده در بریتانیا ارسال میشوند.
 83قدرت تعلیق یا عزل متولیان از عضویت خیریه
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که...
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(الف) کمیسیون دستوری بر اساس بخش  )1(97مبنی بر تعلیق از مأمورین یا
کار یک شخص (متولی ،امنای خیریه ،مأموران ،عاملین یا کارکنان) از خیریه صادر
کند ،و
(ب) شخص عضوی از مؤسسهی خیریه باشد.
( )1کمیسیون میتواند دستوری در تعلیق عضویت افراد از خیریه برای دورهی زمان
مشخصی که شخص از مأموریت یا کار تعلیق شده ،صادر نماید.
( )1بند ( )1در جایی اعمال میشود که ...
(الف) کمیسیون بر اساس بخش  )1(99دستوری در راستای عزل از
مأموریت و کار یک شخص (متولی ،امنای خیریه ،مأموران ،عاملین یا کارکنان) از
خیریه صادر نماید ،و
(ب) شخص عضوی از مؤسسهی خیریه باشد.
( )1کمیسیون میتواند دستورات مبنی بر موارد زیر صادر کند:
(الف) فسخ عضویت شخص از خیریه ،و
(ب) منع شخص از ازسرگیری عضویت در خیریه بدون رضایت کمیسیون.
( )5چنانچه موارد استفاده برای رضایت کمیسیون تحت بند (()1ب)  5سال یا بیشتر
پس از صدور فرمان صورت پذیرد ،بایستی کمیسیون آن مورد استفاده را اعطا نماید ،مگر
آنکه اطالع یابد به دلیل شرایط خاص ،بایستی آن را رد کرد.
 .84قدرت پیشبرد اقدامات ویژهای که انجام میپذیرد
( )3این بخش در جایی اعمال میشود که در زمانی پس از انجام بازرسی توسط
کمیسیون بر اساس بخش  17در رابطه با مؤسسهی خیریه ،مواردی مشابه آنچه که در
بخش ()3(97الف) (سوءمدیریت یا سوءرفتار) یا مشابه آنچه که در بخش ()3(97ب)
(نیاز به حفاظت از اموال) ذکر شد ،اتفاق بیفتد.
( )1کمیسیون میتواند به اینها امر کند...
(الف) امنای خیریه،
(ب) متولیان خیریه،
(ج) مأمورین و کارکنان خیریه ،یا
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(د) (در حالت وجود شرکت) خود مؤسسهی خیریه،
که اقدامی مشخص در راستای فرمانی که کمیسیون به مصلحت خیریه میداند،
انجام دهند.
( )1هر دستور تحت این بخش...
(الف) ممکن است نیازمند اقدامی باشد که انجام میگیرد یا نمیگیرد ،در غیر
این صورت در بستر اختیارات قابل اجرا توسط شخص یا اشخاصی مرتبط است،
یا توسط خیریه در ارتباط با ادارهی خیریه یا اموال آن اجرا میشود ،اما
(ب) ممکن است نیازمند اقدامی نباشد که توسط قانون منع شده یا صراحتاً
توسط امنای خیریه منع شده یا با اهداف آن متناقض باشد.
( )1هر کار انجام گرفته توسط شخص یا سازمانی تحت نظارت یک دستور بر
اساس این بخش بایستی به عنوان اموالی تلقی شود که طبق اختیارات عنوانشده در
بند (()1الف) عنوان شده است.
( )5بند ( )1بر هیچ قرارداد یا سایر حقوق ناشی از ارتباط با چیزهایی که تحت
نظارت چنین دستوری انجام گرفتهاند ،اثر نمیگذارد.
 .82قدرت هدایت کارکردهای اموال مؤسسهی خیریه
( )3این بخش در جایی اعمال میشود که خیریه اطمینان یابد...
(الف) که شخص یا اشخاصی تحت اختیار و نظارت هرگونه اموال خیریه،
تمایلی به اعمال آن به طور مناسب برای اهداف خیریه نیستند ،و
(ب) که صدور دستوری تحت این بخش برای اهداف تضمین کارکرد مناسب
آن اموال برای اهداف خیریه ،مطلوب و ضروری است.
( )1کمیسیون میتواند طبق دستور ،شخص یا اشخاص مرتبط با استفاده از اموال به
چنین شیوهای را که در دستور مشخص شده ،هدایت نماید.
( )1یک دستور این بخش...
(الف) ممکن است نیازمند اقداماتی باشد که انجام میشوند یا نمیشوند ،در غیر
این صورت در چارچوب اختیارات قابل اجرا توسط شخص یا اشخاص مربوطه در
ارتباط با آن اموال هستند ،اما
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(ب) ممکن است نیازی به انجام اقدامی نباشد که توسط قانون منع شده یا صراحتاً
توسط امنای خیریه ممنوع شده است.
( )1هر عمل انجامشده توسط شخص تحت نظارت یک دستور بر اساس این بخش
بایستی به عنوان عملی که در چارچوب اختیارت عنوانشده در بند (()1الف) انجام میگیرد،
تلقی شود.
( )5بند ( )1بر هیچ قرارداد یا سایر حقوق ناشی از ارتباط با چیزهایی که تحت نظارت
چنین دستوری انجام گرفتهاند ،اثر نمیگذارد.
 86کپی دستورات خاص و دالیل خاص که بایستی به مؤسسهی خیریه ارسال شوند
( )3در جایی که کمیسیون دستوری بر اساس یکی از مفاد عنوانشده در بند ( )1صادر
میکند ،بایستی اسناد ذکرشده در بند ( )1را برای موارد زیر ارسال نماید...
(الف) برای مؤسسهی خیریهی مربوطه (در صورت وجود شرکت) ،یا
(ب) (در غیر این صورت) برای هرکدام از امنای خیریه.
( )1این مفاد عبارتاند از:
بخش ( 97تعلیق متولیان و انتصاب مدیران موقت)؛
بخش ( 99عزل امنا یا مأمورین برای اهداف حفاظتی)؛
بخش ( 21دیگر اختیارات جهت عزل و نصب متولیان خیریه)؛
بخش ( 23عزل و نصب امنای خیریه :متمم)؛
بخش ( 21قدرت تعلیق یا عزل متولیان از عضویت خیریه)؛
بخش ( 21قدرت هدایت اقدامات خاصی که قرار است انجام گیرد)؛
بخش ( 25قدرت هدایت موارد استفاده از اموال خیریه).
()1این اسناد عبارتاند از..
(الف) یک کپی از دستور ،و
(ب) بیانیهای از دالیل کمیسیون برای صدور آن.
( )1بایستی اسناد به محض آنکه پس از صدور فرمان ،قابل اجرا شد ،به خیریه یا امنای
خیریه ارسال شود.
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( )5نیازی نیست کمیسیون بر بند ( )1در ارتباط با اسناد ،یا (در مواردی) با بیانیهی
مربوط به دالیل کمیسیون ،منطبق باشد ،البته چنانچه انجام اینها را مدنظر داشته باشد:
(الف) هرگونه بازرسی یا پرسوجویی را مخدوش نماید ،یا
(ب) به نفع خیریه نباشد؛
اما پس از آنکه کمیسیون فهمید که این موارد وجود ندارد ،بایستی اسناد ،یا
(در موارد ممکن) بیانیه را به خیریه یا متولیان خیریه در اسرع وقت ارسال نماید.
هیچ چیز در این بخش به اسنادی که بایستی به اشخاص زیر ارسال شوند نیاز

()7
نیست:

(الف) اشخاصی که نمیتوان آنها را یافت
(ب) هیچ آدرس مشخصی در بریتانیا ندارند.
( )9هر سندی که الزم باشد به اشخاص تحت این بخش ارسال شود به شخص به همان
شیوهای که دستور صادره از کمیسیون تحت این قانون میتواند بر روی شخص منطبق
بر بخش  119تأثیر بگذارد ،ارسال میشود.
 .87نظارت توسط کمیسیون خیریههای خاص در اسکاتلند
( )3بخشهای  97تا ( 21به جز بخش ()1(99ب)) و بخشهای  21تا  27در ارتباط با
هر شخص که جزو موارد زیر باشد ،اجرایی میشوند:
(الف) شخصی که به ادارهی خیریههای اسکاتلند ورود کرده باشد ،و
(ب) بهطور کامل یا عمدتاً از سوی انگلستان و ولز مدیریت و نظارت شود،
چرا که اینها در ارتباط با خیریهها تحت تأثیر قرار میگیرند.
( )1بند ( )1در جایی اعمال میشود که...
(الف) شخصی که به ادارهی ثبت خیریههای اسکاتلند ورود کرده باشد بهطور کامل
یا عمدتاً تحت نظارت و کنترل از سوی اسکاتلند باشد ،و
(ب) هرکسی که در اسکاتلند و ولز هرگونه اموالی را از جانب سازمان یا شخصی
مرتبط با مدیریت و کنترل در اختیار داشته باشد.

اهتسویپ 273 /

( )1چنانچه کمیسیون اطمینان یابد که بر پایهی چنین اطالعاتی که ممکن است توسط
مقررات خیریهی اسکاتلند به آن عرضه شده باشد ،همانند موارد عنوانشده در بند ( ،)1ممکن
است صدور فرمانی نیازمند شخصی باشد که اموال بدون تأیید کمیسیون در اختیار نمیگیرد.
( )1این موارد عبارتاند از:
(الف) وجود هرگونه سوءرفتار یا سوءمدیریت در ادارهی سازمان ،و
(ب) صدور فرمانی تحت بند ( )1با هدف حفاظت از سازمان یا تضمین استفادهی
مناسب از چنین اموالی برای اهداف سازمان ،ضروری و مطلوب باشد.
( )5بند ( )7در جایی اعمال میشود که...
(الف) شخصی در انگلستان و ولز هرگونه اموالی را از جانب یک سازمان که به
ادارهی ثبت اسکاتلند ورود پیدا کرده یا از جانب شخصی که با مدیریت یا کنترل چنین
سازمانی در ارتباط است ،در اختیار داشته باشد ،و
(ب) کمیسیون مطمئن شود که (خواه بر پایهی چنین اطالعاتی که ممکن است
توسط اداره ثبت خیریهی اسکاتلند یا مواردی غیر از آن ارائه شده باشند) ...

( )iهرگونه سوءرفتار یا سومدیریتی در ادارهی سازمان وجود داشته ،و

( )iiصدور فرمانی تحت بند ( )7با هدف حفاظت از اموال سازمان یا تضمین

استفادهی مناسب از چنین اموالی برای اهداف سازمان ،مطلوب و ضروری باشد.
کمیسیون میتواند طبق دستور ...
(الف) اموال را در چنین سازمان یا خیریهای همانگونه که در فرمان مطابق با
بندهای ( )9و( )2عنوان شده ،واگذار نماید،
(ب) از تمامی اشخاصی که اموال به آنها واگذار شده بخواهد آن را به چنین
سازمان یا خیریهای انتقال دهد ،یا
(ج) شخصی را جهت انتقال اموال به چنین سازمان یا خیریهای منصوب نماید.
( )7کمیسیون میتواند در فرمانی تحت بند ( )7مشخص نماید که ...
(الف) آن سازمان دیگر که به اداره ثبت خیریهی اسکاتلند ورود پیدا کرده ،یا
(ب) چنین خیریهای،
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به هر نحو که مناسب دید ،آیا اهداف سازمان یا خیریه از دید کمیسیون با
شخصیت آنچه که سازمان در بند (()5الف) که به لحاظ منطقی قابل اجراست ،به آن
ارجاع داده شد ،یکسان است یا خیر.
()9اما بایستی کمیسیون هیچ سازمان یا خیریهای را مشخص نماید مگر اینکه آن را از
موارد زیر دریافت نموده باشد...
(الف) اشخاص مرتبط با مدیریت و کنترل سازمان ،یا
(ب) امنای خیریه،
تأیید کتبی اینکه آنها مایل به پذیرش اموال هستند.
انتشار عمومی مرتبط با طرحها و دستورات
 88انتشار عمومی مرتبط با طرحها
( )3کمیسیون نمیتواند...
(الف) هیچ دستوری بر اساس این قانون جهت ایجاد طرحی برای ادارهی یک
خیریه صادر کند ،یا
(ب) چنین طرحی را به دادگاه یا وزیر جهت صدور فرمان اجرایی نمودن آن ارائه
نماید،
مگر اینکه پیش از انجام آن ،کمیسیون از الزامات انتشار عمومی در بند ( )1تبعیت
نماید.
ای مشروط به عدم استفاده از آن الزامات تحت بند ( )1است.
( )1الزامات انتشار عمومی عبارتاند از:
(الف) بایستی کمیسیون اعالن عمومی از طرح پیشنهادی خود ارائه داده،
نمایندگانی را طی یک دورهی زمانی مشخص در اعالنها دعوت نماید ،و
(ب) در مورد مربوط به طرح مرتبط با یک خیریهی محلی (به جز خیریههای
کلیسا) در یک محله ،یا در یک اجتماع در ولز ،بایستی کمیسیون یک پیشنویس از طرح
را برای اینها ارسال نماید:

( )iشورای محله ،یا اگر محله شورا نداشته باشد ،برای رئیس جلسات محل،

یا
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( )iiشورای اجتماع ،یا اگر اجتماع شورا نداشته باشد ،برای شورای استان یا
شورای قصبهی استان.
( )1زمانی که چنین اعالنهایی ارائه میشود یا چنین ارتباطاتی انجام میپذیرد بایستی توسط
کمیسیون تعیین شود.
( )1کمیسیون میتواند تعیین کند که یکی یا هر دو الزام انتشار عمومی در ارتباط با طرح
خاصی اعمال میشوند یا خیر ،البته اگر اطمینان یابد که ...
(الف) به دلیل ماهیت طرح ،یا
(ب) به هر دلیل دیگری،
انطباق با الزام یا الزامات نیاز نیست.

( )5جایی که کمیسیون اعالن عمومی از طرحهای پیشنهادی را تحت این بخش ارائه می-
نماید...
(الف) بایستی هرگونه الزامات انجام گرفته برای آن در چارچوب دورهی زمانی
مشخص در آن اعالن را مدنظر داشته باشد ،و
(ب) میتواند با طرحهایی کار خود را ادامه دهد (بدون اعالن بیشتر) که بدون
اصالح بودهاند یا اصالحاتی را که مطلوب میدانند ،انجام دادهاند.
( )7جایی که کمیسیون فرمانی را تحت این قانون جهت ایجاد طرحی برای ادارهی
خیریه صادر مینماید ،بایستی یک کپی از فرمان در دسترس باشد ،برای حداقل یک ماه پس
از انتشار فرمان ،برای بازرسی عمومی در تمامی زمانهای معوق ....
(الف) در دفتر کمیسیون ،و
(ب) اگر خیریه یک خیریه ی محلی است ،در مکانی مناسب در محدودهی خیریه.
( )9بند (()7ب) در صورتی که کمیسیون اطمینان یابد به هر دلیلی کپی کردن طرح برای
در دسترس بودن آن به صورت محلی نیاز نیست ،اعمال نمیشود.
( )2هرگونه اعالن عمومی طرحهای پیشنهادی که بایستی تحت این بخش ارائه شوند...

(الف) دربردارندهی چنین ویژگیهایی از طرحهای پیشنهادی ،یا چنین جهت-

گیریهایی برای دستیابی به اطالعاتی پیرامون آنها که کمیسیون کافی و مناسب میداند،
است ،و
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(ب) باید به شیوهای باشد که کمیسیون آن را کافی و مناسب بداند.
 .89انتشار عمومی دستورات مرتبط با متولیان و سایر افراد
( )3کمیسیون نمیتواند هیچ دستوری بر اساس این قانون جهت انتصاب ،اخراج یا عزل
امنای خیریه یا متولیان برای خیریه صادر نماید ،مگر آنکه..
(الف) دستور با متولی رسمی در ارتباط باشد ،یا
(ب) دستوری تحت بخش ()1(97ب) (انتصاب امنای بیشتر برای خیریه) باشد،
مگر اینکه پیش از انجام آن ،کمیسیون از الزام انتشار عمومی در بند ( )1تبعیت کند.
این مشروط به هرگونه عدم استفاده از آن الزام تحت بند ( )1است.
( )1الزام انتشار عمومی آن است که بایستی کمیسیون اعالن عمومی از طرح پیشنهادی
خود ارائه داده ،نمایندگانی را طی یک دورهی زمانی مشخص در اعالنها دعوت
نماید.
( )1زمانی که چنین اعالنهایی ارائه میشود یا چنین ارتباطاتی انجام میپذیرد بایستی
توسط کمیسیون تعیین شود.
( )1کمیسیون میتواند تعیین کند الزام انتشار عمومی در ارتباط با طرح خاصی اعمال
میشوند یا خیر ،البته اگر اطمینان یابد که به هر دلیلی تبعیت از آن الزام ،نیاز است.
( )5پیش از آنکه کمیسیون دستوری تحت این قانون جهت عزل شخصی که یکی از
شرایط زیر را دارد....
(الف) جزو امنای خیریه یا متولیان آن است ،یا
(ب) یک مأمور ،عامل ،یا کارمند خیریه است،

بدون رضایت شخص ،بایستی کمیسیون چیزی کمتر از اعال یک ماهه برای طرح-

های پیشنهادی آن ارائه ندهد ،نمایندگانی را طی یک دورهی زمانی مشخص در اعالنها
دعوت نماید.
این در صورتی که شخص یافت نشد یا هیچ آدرس مشخصی در بریتانیا نداشته
باشد ،اعمال نمیشود.
( )7جایی که کمیسیون اعالن عمومی از طرحهای پیشنهادی را تحت این بخش ارائه
مینماید...
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(الف) بایستی هرگونه الزامات انجام گرفته برای آن در چارچوب دورهی زمانی
مشخص در آن اعالن را مدنظر داشته باشد ،و
(ب) میتواند با طرحهایی کار خود را ادامه دهد (بدون اعالن بیشتر) که بدون
اصالح بودهاند یا اصالحاتی را که مطلوب میدانند ،انجام دادهاند.
( )9هرگونه اعالن از هر طرح پیشنهادی که تحت این بخش ارائه میشود...

(الف) دربردارندهی چنین ویژگیهایی از طرحهای پیشنهادی ،یا چنین جهت-

گیریهایی برای دستیابی به اطالعاتی پیرامون آنها که کمیسیون کافی و مناسب میداند،
است ،و
(ب) باید به شیوهای باشد که کمیسیون آن را کافی و مناسب بداند.
( )2هرگونه اعالنی که تحت بند ( )5ارائه میشود ...
(الف) بایستی توسط پست تحویل داده شود ،و
(ب) چنانچه توسط پست تحویل داده شود ،باید به آخرین آدرس مشخص گیرنده
در بریتانیا ارسال شود.
اموال واگذارشده به متولیان رسمی
 .91سپردن اموال خیریه به متولیان رسمی ،و فسخ اعتماد
( )3دادگاه میتواند طبق دستور ...
(الف) هرگونه ملک تحت اختیار خیریه را به متولی رسمی واگذار نماید،
(ب) به اشخاصی که چنین ملکی به آنها واگذار شده اجازهی انتقال آن به متولی
رسمی را داده ،و این کار را از آنها طلب کند ،یا
(ج) هر شخصی را جهت انتقال چنین ملکی به متولی رسمی منصوب کند.
( )1اما بند ( )3به هیچ ملکی به شیوهی رهن یا موارد دیگر اعمال نمیشود.
( )1در جایی که اموال به متولی رسمی مورد اعتماد خیریه واگذار شده باشد ،دادگاه میتواند
دستوری جهت عزل متولی رسمی از امانتداری از تمام جهات یا برای هرکدام از این اموال ،صادر
نماید.
( )1هر جا که ...
(الف) متولی رسمی از امانتداری هر مالی عزل شود ،یا
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(ب) اعتماد به متولی رسمی که هرگونه اموالی را در اختیار دارد ،خاتمه یابد،
دادگاه میتواند چنین دستورات واگذاری را صادر نموده و این جهتگیریها را به
شیوهای که دادگاه آن را الزم و به تبع آن ،به مصلحت میداند واگذار نماید.
()5هیچ شخصی مسئول هیچگونه زیان برخاسته از موارد زیر نیست:
(الف) اقدام در انطباق با یک دستور تحت این بخش ،یا
(ب) اجرایی شدن بر هر چیزی که به موجب چنین سفارشی انجام میگیرد.
( )7هیچ شخصی از این موارد معاف نیست:
(الف) اقدام در انطباق با یک دستور تحت این بخش ،یا
(ب) اجرایی شدن بر هر چیزی که به موجب چنین سفارشی انجام میگیرد ،چراکه این
دستور به هر شیوهای به صورت نادرست حاصل میشود.
 .92مقررات تکمیلی برای اموالی که به متولی رسمی واگذار میشوند
( )3با رعایت مفاد این قانون ،در جایی که اموالی به متولی رسمی مورد اعتماد مؤسسهی
خیریه واگذار شود ،متولی رسمی ...
(الف) نبایستی هیچ اختیار مدیریتی را اعمال نماید ،بلکه
(ب) از آنجا که متولی هر مالی ...

( )iتمامی اختیارات ،وظایف و مسئولیتهای مشابهی را به دوش دارد،
( )iiمستحق حقوق و مصونیتهای یکسانی است ،و

( )iiiدر معرض کنترل و دستورات دادگاه به شیوهی یکسانی است،

شرکت بر اساس بخش  1قانون عمومی امناء  3917یک متولی مورد اطمینان را منصوب می-
نماید.
( )1بند ( )3اختیار تغییر هزینهها را به متولی رسمی اعطا نمیکند.
( )1مشروط به بند ( ،)1هرکجا که زمینی به متولی رسمی مورد اعتماد خیریه واگذار شود،
امنای خیریه میتوانند به نام و از جانب متولی رسمی ،تمامی اطمینان و مواردی را که
میتوانند به خوبی اجرا نمایند عملی نموده و یا چنانچه ملک به آنها واگذار گردیده ،به
نام و از جانب خود آن را اجرا کنند.
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( )1چنانچه هر ملکی به موجب فرمانی تحت بخش ()1( 97ج) به متولی رسمی واگذار
شود ،اختیارات اعطاشده به امنای خیریه توسط بند ( )1توسط آنها در ارتباط با هرگونه
معاملهی انجام گرفته بر روی ملک قابل اعمال نیست ،مگر اینکه معامله توسط فرمان
دادگاه یا کمیسیون مجاز شناخته شود.
( )5هرکجا که ملکی به متولی رسمی مورد اعتماد مؤسسهی خیریه واگذار گردد....
(الف) امنای خیریه قدرت مشابهی جهت برقراری مقررات جهت ورود به آنها در
ارتباط با ملک به همان نحوی که اگر زمین به آنها واگذار میشد ،دارند ،و
(ب) هر پیمان ،قرارداد یا شرطی که توسط یا علیه متولی رسمی قابل اجرا باشد ،به
این خاطر که ملک به متولی رسمی واگذار شده ،توسط یا علیه امنای خیریه به همان
نحوی که اگر زمین به آنها واگذار میشد ،قابل اجراست.
( )7در ارتباط با یک مؤسسهی خیریه ،بندهای ( )1تا ( )5با جایگزینی مراجع خیریه برای
مراجع امنای خیریه اعمال میشوند.
( )9بندهای ( )1تا ( )5هیچگونه حقی به امنای خیریه یا متولیان جهت تحمیل هرگونه
مسئولیت شخصی به متولی رسمی نمیدهند.
( )2در جایی که متولی رسمی به عنوان یکی از امنا حق توقیف اوراق بهادار یا اسناد مرتبط
با اموال خیریه را دارد ،متولی رسمی میتواند به آنها اجازهی در اختیار بودن یا تحت کنترل امنای
خیریه بودن بدون تحمیل هرگونه مسئولیتی با انجام این کار را بدهد.
متولی رسمی و قانون حکم اعادهی وضع اماکن 2987
 .91سلب متولی رسمی در جایی که قانون  2987وارد عمل میشود
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که
(الف) هرگونه ملکی به متولی رسمی مورد اعتماد خیریه واگذار شده باشد ،و
(ب) کمیسیون متوجه شود که بخش  3قانون ( 3929حق حکم اعادهی وضع
جایگزین شده با اعتماد) در ارتباط با ملک درزمان خاصی با شرایط ویژه عملیاتی
خواهد شد.
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( )1صالحیتی که تحت بخش  79توسط کمیسیون با هدف عزل یکی از امنای خیریه قابل
اجراست میتواند در هر زمانی پیش از آنکه بخش  3قانون  3929در ارتباط با آن ملک عمل کند،
توسط کمیسیون به اختیار خود برای اهداف زیر اجرایی شود:
(الف) صدور فرمانی جهت عزل متولی رسمی از امانتداری ملک ،و
(ب) صدور چنین فرمانهای واگذاری و دادن این جهتگیریها که به دید کمیسیون،
ضروری هستند و در نتیجه به مصلحت خواهند بود.
( )1در این بخش و تمامی بخشهای  91تا ...95
(الف) قانون  3929به معنای قانون حکم اعادهی وضع اماکن  3929است ،و
(ب) هرگونه ارجاع به بخش  3قانون  3929در ارتباط با هرگونه ملکی که به مرجع
رسیدگی تحت این بخش است ،اطالق میشود.
 .93سلب متولی رسمی در جایی که قانون  2987عملیاتی میشود
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که ...
(الف) بند  3قانون  3929در ارتباط با هرگونه زمینی که بالفاصله پیش از زمان
اجرایی شدن آن به متولی رسمی مورد اطمینان خیریه واگذار شده ،عملیاتی میشود ،و
(ب) ملک در اختیار متولی رسمی باقی میماند اما این به اعتماد ناشی از این بخش
خواهد بود.
( )1دادگاه یا کمیسیون (به اختیار خود) میتواند...
(الف) فرمانی جهت عزل متولی رسمی از امانتداری ملک صادر نماید ،و
(ب) (بنا به بخشهای  91و  )95این فرمانهای واگذاری را صادر نموده و این
جهتگیریها را هر جا که الزم دید و به تبع آن مصلحت باشد ،ارائه نماید.
 .94واگذاری ملک در امنای مربوطهی خیریه پس از سلب
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که فرمان عزل متولی رسمی از امانتداری هرگونه ملکی
...
(الف) توسط یکی از اینها صادر شده باشد...
()i

()ii

دادگاه بر اساس بخش  ،)1(91یا
کمیسیون بر اساس بخش ،79
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بر این اساس که بخش  3قانون  3929به احتمال زیاد در ارتباط با آن ملک ،عملیاتی خواهد
شد ،یا
(ب) توسط دادگاه یا کمیسیون تحت بخش  91صادر شود.
( )1اشخاصی که قرار است ملک به آنها واگذار شود و از متولی رسمی عزل میشوند ،امنای
مربوطهی خیریه هستند ،مگر اینکه دادگاه یا کمیسیون اطمینان یابد که واگذاری به برخی اشخاص
دیگر مناسب است.

( )1در بند (" )1امنای مربوطهی خیریه" به این معناست:
(الف) در ارتباط با فرمان صادرشده که در بند (()3الف) اشاره شد ،امنای خیریه که
ملک به آنها واگذار شده در متولی رسمی بالفاصله پیش از زمانی که دستور
عملیاتی شده است ،یا
(ب) در ارتباط با فرمان صادرشده تحت بخش  ،91امنای خیریه که ملک به آنها
واگذار شده در متولی رسمی بالفاصله پیش از زمانی که بخش  3قانون  3929در
ارتباط با ملک عملیاتی شده است.
 .92مقررات تکمیلی در ارتباط با قانون 2987

( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که ...
(الف) بخش  3قانون  3929در ارتباط با هرگونه ملکی اعمال میشود که در بخش
()3(91الف) اشاره شد ،و

(ب) زمین در اختیار متولی رسمی که در بخش ()3(91ب) اشاره شده ،باقی می-

ماند.
( )1مشروط به بند (... )1
(الف) تمامی اختیارات ،وظایف و مسئولیتهایی جدای از این بخش که به افرادی
متولی رسمی مورد اطمینان برای ملک داده میشوند ،به جای آنهایی قرار خواهند
گرفت که به امنای خیریه مربوط میشوند ،و
(ب) این امنا میتوانند به نام و از جانب متولی رسمی ،تمامی اطمیناندهی و
چیزهایی را که آنها میتوانند به شیوهی مناسب اجرا کنند ،عملیاتی نموده و یا در
صورتی که ملک به آنها واگذار شده ،به نام و از جانب آنها را انجام دهند.
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( )1بند ( )1نبایستی به گونهای تلقی شود که به متولیان اجازهی فروش ملک در زمانی را که
در اختیار متولی رسمی است ،بدهد و یا این را از وی بخواهد.
( )1هرکجا که...
(الف) متولی رسمی از امانتداری هرگونه ملکی طبق فرمانی تحت بخش  ،91عزل
شد ،و
(ب) این ملک مطابق بخش  91به امنای مربوطهی خیریه یا به شخصی غیر از آنها
واگذار شد،
ملک بایستی توسط امنا ،یا آن اشخاصی همچون امنایی که در شرایط اطمینان ناشی
از بند  3قانون  3929عمل میکنند ،نگهداری شود.
()5متولی رسمی مسئول هیچ شخصی در ارتباط با هرگونه خسارت یا سوءاستفاده از ملک
واگذارشده مطابق بخش  3قانون  3929نیست ،مگر آنکه ناشی از هرگونه غفلت عمدی
موارد زیر باشد...
(الف) متولی رسمی ،یا
(ب) هر شخصی که برای متولی رسمی کار میکند.
( )7اما بودجهی تلفیق در قبال اعطای هرگونه مبلغ به هر شخص که متولی رسمی ممکن
است به دلیل چنی غفلت یا خطایی مسئول آن باشد ،مسئولیت دارد.
ایجاد سرمایهگذاری مشترک یا وجوه سپرده
 .96قدرت ایجاد طرحهای سرمایهگذاری مشترک

( )3دادگاه یا کمیسیون میتواند دستور صادر نموده و طرحهایی را برای ایجاد سرمایه-
گذاریهای مشترک تحت انحصار عملیاتی نماید این طرحها موارد زیر را فراهم می-
آورند:
(الف) برای اموال انتقال یافته به صندوق یا از جانب یک خیریه شرکتکننده در
طرح تا تحت کنترل امنای تعیینشده جهت مدیریت ،سرمایهگذاری شود ،و
(ب) برای خیریههای شرکتکننده ،حق (مشروط به مفاد این طرح) سرمایهگذاری
و درآمد صندوق در سهام تعیینشده توسط مرجع به میزان یا ارزش اموال انتقال یافته به
آن توسط یا از جانب هر کدام از آنها به ارزش صندوق در زمان انتقال ،فراهم میشود.
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( )1در این بخش و بخشهای  99تا  99طرح سرمایهگذاری مشترک به معنای طرحی تحت
بند ( )3است.
( )1دادگاه یا کمیسیون میتواند طرح سرمایهگذاری مشترک را با همکاری دو یا چند خیریه
ایجاد نماید.
 97شرکتهایی که میتوانند در طرحهای سرمایهگذاری مشترک شرکت کنند
( )3یک طرح سرمایهگذاری مشترک ...
(الف) ممکن است در شرایط پذیرش هر خیریه جهت مشارکت ایجاد شود ،یا
(ب) ممکن است حق مشارکت به هر شیوهای را محدود سازد.
( )1یک طرح سرمایهگذاری مشترک میتواند پذیرفته شدن جهت مشارکت در طرح (افزون
بر خیریههای شرکتکننده) را به میزانی برای شرکتهای مناسب فراهم آورد که امنای منتصب
جهت مدیریت صندوق بتوانند تعیین کنند.

( )1در این بخش "شرکت مناسب" به این معناست:
(الف) یک شرکت شناختهشدهی اسکاتلندی ،یا
(ب) یک خیریهی ایرلند شمالی،
و در موارد استفادهی مفاد مربوطه در ارتباط با طرحی که حاوی مفاد مجاز توسط بند

( )1است" ،خیریه" شامل یک شرکت مناسب است.
()1مفاد مربوطه عبارتاند از:

(الف) بخش ( )3(97قدرت ایجاد طرحهای سرمایهگذاری مشترک)،
(ب) بخش ( 92مقرراتی که میتوان در طرحهای سرمایهگذاری مشترک گنجاند)،
(ج) بخش ( )3(99مفاد مرتبط با حقوق خیریههای شرکتکننده) ،و
(د) (تنها در ارتباط با خیریههای ایرلند شمالی) بخش ( )1(99قدرت مشارکت در
طرحهای سرمایهگذاری مشترک).
 .98مفادی که ممکن است در طرحهای سرمایهگذاری مشترک گنجانده شوند
( )3یک طرح سرمایهگذاری مشترک ممکن است مفادی برای تمامی موارد مربوط به آن،
ایجاد آن ،سرمایهگذاری ،مدیریت و مالکیت و انحالل صندوق سرمایهگذاری مشترک
ایجاد نماید ،و ممکن است به طور ویژه دربردارندهی مفاد زیر باشد:
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(الف) برای اشخاص مترقی که امنا را جهت نگهداری یا مدیریت صندوق یا هر
بخش از آن ،با یا بدون مفادی که به یک شخص اجازهی دریافت پاداش را میدهند،
منتصب میکنند ،حتی اگر شخص یکی از امنای خیریه یا متولیان خیریهی شرکتکننده
باشد؛
(ب) برای محدود کردن حجم صندوق ،و برای تنظیم آن با زمان و ارزش ،یا در
غیر این صورت حق انتقال اموال یا برداشت آن از صندوق ،و برای فراهم آوردن امکان
خروج مبالغی از صندوق به شیوهی پرداخت وام به یک خیریهی مناسب که در انتظار
دریافت مالی از طرف صندوق تحت ادارهی خیریه است؛
(ج) برای حفظ درآمدها از توزیع با دورنمای جلوگیری از نوسانات در مقادیر
توزیع شده ،و بهطور کلی برای تنظیم توزیع درآمدها؛

(د) برای فراهم آوردن امکان قرض گرفتن موقت پول برای اهداف انجام پرداخت-

های خارج از بودجه؛
(ه) برای ایجاد پرسشهای ناشی از انجام طرح همچون حق خیریه جهت
مشارکت ،یا حقوق خیریههای شرکتکننده ،یا هر مورد دیگری که به طور قطع توسط
تصمیمات متولیان ادارهی صندوق یا به هر شیوهی دیگری تعیین میشود؛
(و) برای تنظیم حسابها و اطالعاتی که به خیریههای شرکتکننده عرضه میشود.
( )1یک طرح سرمایهگذاری مشترک افزون بر مفادی برای اموال که به صندوق انتقال مییابند
(بر این اساس که خیریه مستحق داشتن سهم در سرمایه و درآمد صندوق است) میتواند
شامل مفادی برای مبالغی باشد که توسط یا از جانب یک خیریه سپرده میشوند ،البته بر این
اساس که (مشروط به مفاد طرح) خیریه مستحق موارد زیر است:
(الف) بازپرداخت مبالغ سپردهشده ،و
(ب) بهرهمندی از آنها با نرخی که توسط یا بر اساس طرح تعیین میشود.
( )1در جایی که یک طرح چنین مفادی را ایجاد میکند بایستی امکان مستثنی نمودن از مقادیر
سرمایه و درآمدی که میان خیریههای دخیل به اشتراک گذارده میشود را دارا باشد ،در غیر
این صورت به شیوهای چنین مقادیری را سپردهگذاری نماید (مقادیری را که به طور مناسب به
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سپردهگذاری اختصاص یافتهاند را مستثنی نمیکند) چراکه اینها از زمانی به زمان دیگر در
رابطه با مسئولیتهای صندوق به شیوهای معقول نیاز میشوند ...
(الف) برای بازپرداخت سپردهها ،و
(ب) برای سود وارد بر سپردهها،
این مقادیر مورد نیاز از طریق ذخیره را نیز شامل میشود.
 99مفاد بیشتر مرتبط با طرحهای سرمایهگذاری مشترک و صندوقها
( )3به جز مواردی که تاکنون طرح سرمایهگذاری مشترک خالف آن را عنوان نموده ....
(الف) حقوق یک خیریهی دخیل که منوط به آن است امکان اختصاص یافتن یا
موظف شدن را ندارد؛
(ب) متولی یا شخص مرتبط با مدیریت صندوق سرمایهگذاری مشترک اجازهی
داشتن هرگونه سهام یا حساب اثرگذار بر خیریه یا اموال و حقوق آن را ندارد.

( )1اختیارات بازرسی از تمامی خیریهها عبارتاند از قدرت شرکت در طرحهای سرمایه-
گذاری مشترک به استثنای وضعیتی که این اختیار توسط مفادی که بهطور خاص به طرحهای
سرمایهگذاری مشترک انحصاری خیریه مستثنی شده باشد.
( )1صندوق سرمایهگذاری مشترک برای تمامی اهداف بایستی همچون یک خیریه در نظر
گرفته شود.
( )1بند ( )1نه تنها به صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ایجادشده تحت بخش  97بلکه به
تمامی صندوقهای مشابه ایجادشده برای مزایای انحصاری خیریهها توسط یا تحت هرگونه
تصویب مرتبط با هرگونه خیریهی خاص یا ردهای از خیریهها ،اعمال میشود.
 211قدرت ایجاد طرحهای سپردهگذاری مشترک
( )3دادگاه یا کمیسیون میتواند طبق دستور طرحهایی را جهت ایجاد صندوقهای سپردهی

مشترک تحت انحصار ایجاد نموده و به اجرا بگذارد که امکان این موارد را فراهم می-

آورد:
(الف) مبالغ سپردهگذاری شده توسط یا از جانب یک خیریهی دخیل در طرح و
سرمایهگذاری تحت کنترل متولیان منتصب جهت مدیریت صندوق ،و
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(ب) تمامی این خیریهها اجازهی بازپرداخت هرگونه مبالغ سپردهشده و بهره-
برداری از آنها با نرخ تعیینشده در این طرح را داشته باشند.
( )1در این بخش و بخشهای  313تا  311طرح سپردهگذاری مشترک به معنای طرحی
عنوانشده در بند ( )3است.
( )1دادگاه یا کمیسیون میتواند یک طرح سپردهگذاری مشترک جهت استفادهی دو یا چند
خیریه ایجاد نماید.
 .212سازمانهایی که میتوانند در طرحهای سپردهگذاری مشترک شرکت کنند
( )3یک طرح سپردهگذاری مشترک ...
(الف) میتواند طبق شرایطی انجام گیرد که تمامی خیریهها را جهت مشارکت پذیر
باشد ،یا
(ب) میتواند حق مشارکت به هر شیوهای را محدود کند.
( )1یک طرح سپردهگذاری مشترک میتواند برای سازمانهای مناسب امکان پذیرفته شدن
جهت مشارکت در طرح (افزون بر خیریههای شرکتکننده) را تا به میزانی که متولیان جهت
مدیریت صندوق میتواند تعیین نماید ،فراهم آورد.
( )1در این بخش شرکت مناسب به این معناست:
(الف) یک شرکت ثبتشدهی اسکاتلندی ،یا
(ب) یک خیریهی ایرلند شمالی.
و در موارد استفادهی مفاد مربوط به طرحی که دربردارندهی مفاد مجاز توسط بند
( )1است ،خیریه شامل یک سازمان مناسب است.
()1مفاد مربوطه عبارتاند از...
(الف) بخش ( )3(311قدرت ایجاد طرح سپردهگذاری مشترک)،
(ب) بخش ( 311مفادی که میتوان در طرحهای سپردهگذاری مشترک گنجانید)،
(ج) بخش ( 311مفاد مرتبط با حقوق خیریههای شرکتکننده) ،و
(د) (تنها در ارتباط با خیریههای ایرلند شمالی) بخش ( )1( 311قدرت شرکت در
طرحهای سپردهگذاری مشترک).
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 .211مفادی که میتوان در طرحهای سپردهگذاری مشترک گنجاند
( )3یک طرح سپردهگذاری مشترک میتواند مفادی برای تمامی موارد مرتبط با ایجاد،
سرمایهگذاری ،مدیریت و انحالل صندوق سپردهگذاری مشترک ایجاد نماید ،و ممکن
است به طور ویژه دربردارندهی مفاد زیر باشد:
(الف) برای اشخاص مترقی که امنا را جهت نگهداری یا مدیریت صندوق یا هر
بخش از آن ،با یا بدون مفادی که به یک شخص اجازهی دریافت پاداش را میدهند،
منتصب میکنند ،حتی اگر شخص یکی از امنای خیریه یا متولیان خیریهی شرکتکننده
باشد؛
(ب) برای محدود کردن حجم صندوق ،و برای تنظیم آن با زمان و ارزش ،یا در
غیر این صورت حق بازپرداخت مبالغ سپردهگذاری شده در صندوق؛
(ج) برای حفظ بخش از درآمدها برای هر سال جهت وجود اعتبار برای حساب
اندوختهی محفوظ برای اهداف مقابله با ضرر و زیان وارد بر صندوق ،و به طور کلی
برای تنظیم شیوهی تعیین نرخ بهره بر سپردهها از زمانی به زمان دیگر؛

(د) برای فراهم آوردن امکان قرض گرفتن موقت پول برای اهداف انجام پرداخت-

های خارج از صندوق؛
(ه) برای ایجاد پرسشهای ناشی از انجام طرح همچون حق خیریه جهت
مشارکت ،یا حقوق خیریههای شرکتکننده ،یا هر مورد دیگری که به طور قطع توسط
تصمیمات متولیان ادارهی صندوق یا به هر شیوهی دیگری تعیین میشود؛
(و) برای تنظیم حسابها و اطالعاتی که به خیریههای شرکتکننده عرضه میشود.
 213مقررات بیشتر مرتبط با صندوقها و طرحهای سپردهگذاری مشترک
( )3به جز مواردی که تاکنون طرح سپردهگذاری مشترک خالف آن را عنوان نموده ....
(الف) حقوق یک خیریهی دخیل که منوط به آن است امکان اختصاص یافتن یا موظف
شدن را ندارد؛
(ب) متولی یا شخص مرتبط با مدیریت صندوق سرمایهگذاری مشترک اجازهی داشتن
هرگونه سهام یا حساب اثرگذار بر خیریه یا اموال و حقوق آن را ندارد.
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( )1اختیارات بازرسی از تمامی خیریهها عبارتاند از قدرت شرکت در طرحهای سپرده-
گذاری مشترک به استثنای وضعیتی که این اختیار توسط مفادی که بهطور خاص به طرحهای
سپردهگذاری مشترک انحصاری خیریه مستثنی شده باشد.
( )1صندوق سپردهگذاری مشترک برای تمامی اهداف بایستی همچون یک خیریه در نظر
گرفته شود.
( )1بند ( )1نه تنها به صندوقهای سپردهگذاری مشترک ایجادشده تحت بخش  97بلکه به
تمامی صندوقهای مشابه ایجادشده برای مزایای انحصاری خیریهها توسط یا تحت هرگونه
تصویب مرتبط با هرگونه خیریهی خاص یا ردهای از خیریهها ،اعمال میشود.
 214معنای شرکت ثبت شده در اسکاتلند و خیریهی ایرلند شمالی
( )3در بخشهای  99و  ،313شرکت ثبت شده در اسکاتلند به معنای شرکتی است که...
(الف) تحت قوانین اسکاتلند ایجاد شده است ،یا
(ب) بهطور کامل یا عمدتاً در اسکاتلند یا از سوی آن مدیریت و کنترل میشود،

به آنها نشان  HMRCداده میشود و در نتیجه چنین برداشت میشود که

بخشودگی مالیاتی مرتبط با درآمد شرکت است که قابل اجرا بوده و تنها جهت مقاصد
خیریه صرف میشود.
( )1در بخشهای  99و  313خیریهی ایرلند شمالی به معنای مؤسسهای است که ...
(الف) تحت قوانین ایرلند شمالی ایجاد شده است ،و

(ب) به آنها نشان  HMRCداده میشود و در نتیجه چنین برداشت میشود که
بخشودگی مالیاتی مرتبط با درآمد مؤسسه است که قابل اجرا بوده و تنها جهت مقاصد
خیریه صرف میشود.
( )1برای اهداف این بخش ...

 HMRCیعنی کمیسیونهایی برای درامد علیاحضرت و گمرک؛

"بخشودگی مالیاتی" یعنی بخشودگی تحت ...

(الف) قسمت  31قانون درآمد مالیاتی  ،1119یا
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(ب) هر کدام از مفاد قانون مالیات بر شرکتها  1131به جز بخشهای 121
(معافیت برای سود معامالت مقیاس کوچک) و ( 123معافیت از هزینههای تحت مفادی
که بخش  3391به آنها اعمال میشود).
قدرت اعطای مجوز به انجام معامالت با اموال خیریه ،پرداختهای بالعوض و غیره
 .212قدرت اعطای مجوز به انجام معامالت با اموال خیریه
( )3مشروط به مفاد این بخش ،در جایی که برای کمیسیون محرز شود که هرگونه اقدام
پیشنهادی یا اندیشیده شده در ادارهی یک خیریه به مصلحت منافع خیریه است،
کمیسیون میتواند طبق دستور این اقدام را تحریم نموده ،خواه این اختیارات در
چارچوب قدرت قابل اعمال توسط امنای خیریه در ادارهی خیریه باشد و خواه نباشد.
( )1هر عمل انجامشده تحت نظارت فرمانی بر اساس این بخش بایستی به طور کامل در
راستای این اختیارات قلمداد شود.
( )1فرمان تحت این بخش...
(الف) میتواند به نحوی ایجاد شود که اجازهی انتقال خاص ،سازش یا امثال آن ،یا
کاربرد خاصی برای اموال را بدهد و یا به گونهای باشد که اختیارات کلی بیشتری را
اعطا نماید ،و
(ب) میتواند یک خیریه را مجاز به استفاده از امالک مشترک ،یا استخدام کارکنان
مشترک ،یا در غیر این صورت ترکیبی با اهداف اجرایی با هر مؤسسهی خیریهی دیگری
نماید.
پاراگراف (ب) بر کلیت بند ( )3تأثیر نمیگذارد.
( )1فرمان تحت این بخش میتواند جهتگیریهایی را ارائه دهد ...
(الف) در رابطه با شیوههایی که بر اساس آنها هرگونه هزینهای به عهدهی آن
باشد ،و
(ب) در رابطه با موضوعات دیگر مرتبط یا برخاسته از اقدامات مجاز طبق آن
دستور.
( )5در جایی که عملی به موجب اختیار داده شده در ارتباط با آن مجوز انجام میگیرد ...
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(الف) برای امنای خیریه طی مدت زمانی که امنای خیریه عنوان نمودهاند ،الزامآور
میشود ،اما
(ب) ممکن است در هنگام اجرا توسط خیریه اصالح شده و یا با دستور دیگری
جایگزین شود.
( )7جهتگیریهایی که میتواند توسط یک دستور تحت این بخش به طور ویژه ارائه شود،
عبارتاند از جهتگیریهایی:
(الف) برای برآورده ساختن هزینههای خارج از بودجهی مشخصشده،
(ب) برای پرداخت هرگونه هزینهی وارد بر سرمایه یا وارد بر درآمد،
(ج) برای هزینهی مورد نیاز پرداختی بر سرمایه جهت بازگرداندن درآمد طی یک
دورهی معین،
(د) برای محدود ساختن هزینههایی که بر خیریه تحمیل میشوند ،یا
(ه) برای سرمایهگذاری پول به دست آمده از هرگونه معامله.
این بر کلیت بند ( )1تأثیری نمیگذارد.
()9یک دستور تحت این بخش میتواند اجازهی هر اقدامی را بدهد حتی اگر ...
(الف) این اقدام توسط قانون اجارهنامههای کلیسایی  3217ممنوع شده باشد ،یا
(ب) امنای خیریه بخواهند که این اقدام توسط و یا تحت اختیار دادگاه باشد.
( )2اما یک فرمان تحت این بخش نمیتواند ...
(الف)اجازهی انجام هرگونه اقدامی را که صراحتاً توسط هر قانونی به جز قانون
اجارهنامههای کلیسایی  ،3217یا توسط امنای خیریه ،ممنوع شده باشد بدهد ،یا
(ب) اهداف خیریه را بسط داده یا تغییر دهد.
( )9در موارد شرکتهای خیریه ،فرمان تحت این بخش میتواند اجازهی اقدام را بدهد ،حتی
اگر این اقدام شامل نقض وظایف تحمیلشده بر مدیر شرکت تحت فصل  1قسمت  31قانون
شرکتها ( 1117وظایف عمومی مدیران) باشد.
( )31فرمان تحت این بخش هیچ حقی را در ارتباط با ساختمانی که وقف شده و یا
ساختمانی که استفاده یا تخریب آن برنامهریزی شده یا میتواند بعدها برنامهریزی شود ،و با توسط
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یک طرح اجرایی شود ،یا با آن به شکل ساختمانی رفتار میشود که تحت و یا به موجب

"مأموریت و اقدام پاستورال  " 1133اجرایی خواهد شد ،ایجاد نمیکند.

( )33با مرجع در بند ( )31برای یک ساختمان بایستی به یکی از طرق زیر برخورد شود:
(الف) بخشی از یک ساختمان ،و
(ب) هر زمینی که قرار است تحت چنین طرحی مورد استفاده قرار گیرد و یا با
ساختمانی که طرح بر روی آن اجرا میشود جایگزین شود.
 .216قدرت صدور مجوز برای پرداختهای بالعوض
( )3مشروط به بند ( ،)5کمیسیون میتواند طبق دستور ،اختیاراتی یکسان با آنچه توسط
دادستان کل جهت صدور مجوز برای امنای خیریه در اقدام منوط به بند (()1الف) یا
(ب) در مواردی که امنای خیریه وضعیت زیر را دارند ،صادر نماید:
(الف) (جدای از این بخش) هیچ اختیاری در انجام اقدامات ندارند ،اما
(ب) در تمامی شرایط خود را تحت یک تعهد اخالقی جهت انجام آن میبینند.
( )1این اقدامات عبارتاند از:
(الف) هرگونه استفاده از اموال خیریه ،یا
(ب) چشمپوشی از حق دریافت هرگونه اموال از جانب خیریه.
( )1اختیارات اعطاشده به کمیسیون توسط بند ( )3توسط کمیسیون تحت نظارت و همراستا
با جهتگیریهای مشابه با آنچه توسط دادستان کل ارائه میشود ،قابل اجراست.
( )1چنین جهتگیریهایی میتوانند به طور ویژه به کمیسیون نیاز داشته باشند ،البته در
چنین شرایطی که در جهتگیریهای زیر مشخص شدهاند:
(الف) جهت خودداری از اعمال قدرت اعطاشده توسط بند ( ،)3یا
(ب) جهت رایزنی با دادستان کل پیش از انجام آن.
( )5در جایی که ..
(الف) عملکردی برای کمیسیون جهت اعمال اختیارات اعطاشده توسط بند ( )3در
مواردی که توسط چنین جهتگیریهایی از انجام آنها منع نشده باشد ،ایجاد میشود،
اما
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(ب) کمیسیون این را در نظر میگیرد که در هر صورت قبول این عملکرد توسط
دادستان کل به جای کمیسیون ،نامطلوب است،
کمیسیون بایستی این مورد استفاده یا عملکرد را به دادستان کل ارجاع دهد.
( )7بدینوسیله اعالم میشود که هر جا ...
(الف) عملکردی برای کمیسیون به همان نحو که در بند (()5الف) اشاره شد ،انجام
گیرد ،و
(ب) کمیسیون آن عملکرد را با رد اختیار امنای خیریه در انجام هر اقدامی که در
بند (()1الف) یا (ب) جای گیرد ،تعیین نماید ،این امتناع مانع از کار دادستان کل ،یا
عملکردی که متعاقباً برای دادستان کل توسط امنای خیریه از مجاز دانستن آنها به انجام
آن اقدام ،ایجاد شده ،نمیشود.
قدرت ارائهی جهتگیریهایی در رابطه با حسابهای بانکی مسکوت خیریه
 .217قدرت ایجاد جهتگیری جهت انتقال اعتبار در حسابهای بانکی مسکوت
( )3کمیسیون میتواند در شرایط زیر یک جهتگیری تحت بند ( )1ارائه نماید:
(الف) توسط یک نهاد مرتبط اطالع یابد...
()i

()ii

که یک یا چند حساب بانکی با نام و یا از جانب خیریهی خاصی
(خیریهی مربوطه) نزد آنها وجود دارد ،و
این حساب ،یا (چنانچه دو یا چند حساب نزد آنها باشد) هر کدام
از حسابها ،مسکوت هستند ،و

(ب) پس از انجام کنکاشهای منطقی ،از یافتن موقعیت آن خیریه و هرکدام از
امنای آن ناتوان است.
( )1جهتگیری تحت این بند ،به گونهای است که ..
(الف) از نهاد مربوطه میخواهد که آن مبلغ ،یا مقادیر مجموع را به حساب اعتبار
خیریهی مربوطه به حساب یا حسابهای مورد بحث برای آن خیریه که در جهتگیری
مطابق بند ( )1تعیین شد] ،انتقال دهد ،یا
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(ب) از نهاد مربوطه میخواهد آن را به هرکدام از دو یا چند خیریه که در جهت-
گیری مشخص شده انتقال دهد ،این میتواند بخشی از مبلغ یا کل مبلغی باشد که در
ارتباط با آن خیریه تعیین شده است.
( )1کمیسیون ....
(الف) میتواند در یک جهتگیری تحت بند ( ،)1آن خیریه یا خیریههای دیگر را
که مناسب میپندارد تعیین نماید ،در مواردی که کمیسیون از اهداف خیریهی مربوطه
اطالع دارد ،این کار با توجه به آن اهداف و اهداف سایر خیریهها انجام میگیرد ،اما
(ب) نبایستی هیچ خیریهای مشخص شود مگر آنکه تأیید کتبی امنای خیریه را
مبنی بر آنکه آن متولیان مایل به قبول مبلغ پیشنهادی برای انتقال به خیریهشان هستند،
دریافت شود.
( )1هرگونه مبلغ دریافت شده توسط خیریه به موجب این بخش باید طبق شرایط زیر باشد:
(الف) این قرار است توسط خیریه برای اهداف خیریه نگهداری یا استفاده شود ،اما

(ب) در هر صورت به عنوان اموال خیریه ،مشروط به هیچ محدودیتی در هزینه-

هایی که قرار بوده به عنوان اموال خیریهی مربوطه صرف شود ،نیست.
( )5دریافت از سوی امنای و متولیان خیریه برای خیریه در رابطه با هر مبلغی که از نهادهای
مربوطه به موجب این بخش دریافت شده باشد به منزلهی خالصی کامل آن نهاد در رابطه با آن
مبلغ است.
 .218حسابهایی که متوقف میشوند تا پیش از انتقال ،مسکوت باشند
( )3این بخش در جایی اعمال میشود که ..
(الف) کمیسیون همانگونه که در بخش ()3(319الف) عنوان شد توسط هرگونه
نهاد مربوط اطالع یابد ،و
(ب) پیش از آنکه هر انتقالی توسط آن مؤسسه به موجب یک جهتگیری تحت
بخش  )1(319انجام شود ،آن مؤسسه به هر دلیلی ،به این باور برسد که حساب یا
هرگونه حساب دیگری که نزد آن به نام و یا از جانب خیریهی مربوطه وجود دارد ،دیگر
مسکوت به حساب نمیآید.
( )1بایستی آن مؤسسه بدون تأخیر آن شرایط را به صورت کتبی به کمیسیون اطالع دهد.
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( )1چنانچه برای کمیسیون محرز شود که حساب یا حسابهای مورد بحث ،دیگر مسکوت
نیستند ،بایستی هرگونه جهتگیری تحت بخش  )1(319را که پیشتر توسط آن به مؤسسه در رابطه
با خیریهی مربوطه ارائه شده ،باطل نماید.
 .219حسابهای بانکی مسکوت :متمم
( )3هیچ تعهدی به محرمانه بودن یا سایر محدودیتها در افشای اطالعات ،مؤسسهی
مربوطه را از افشای هرگونه اطالعات به کمیسیون با هدف فراهم آوردن امکان ترخیص
عملکردهای آن تحت بخشهای  319و  312بازنمیدارد و
( )1برای اهداف بخشهای  319و  312و این بخش ،یک حساب در صورتی مسکوت است
که هیچ تراکنشی بر آن نشده باشد ،به جز...
(الف) یک تراکنش شامل واریز به حساب ،یا
(ب) تراکنشی که مؤسسهی مربوطه ،خود موجب انجام آن شده باشد،
و اینها در ارتباط با آن حساب ظرف  5روز بالفاصله پیش از تاریخی انجام شده
باشد که کمیسیون طبق بخش ()3(319الف) از آن مطلع شده باشد.
( )1برای اهداف بخشهای  319و  312و این بخش ،مؤسسهی مربوطه یعنی ...
(الف) بانک انگلستان،
(ب) شخصی که تحت قسمت  1قانون بازارها و خدمات مالی  1111حق قبول
سپرده را داشته باشد،

(ج) یک شرکت  EEAاز نوعی که در پاراگراف (1ب) جدول زمانبندی  1اشاره

شده و طبق قانونی مطابق با پاراگراف  35آن جدول (در نتیجهی کسب شرایط برای
صدور مجوز طبق پاراگراف  )3(31آن زمانبندی) سپردهها را قبول کند ،یا
(د) شخص دیگری که میتواند به لحاظ قانونی سپردهها را در بریتانیا قبول کند و
توسط وزیر پیشنهاد میشود.
( )1در بند ( ،)1پاراگرافهای (ب) تا (د) بایستی همراه با موارد زیر خوانده شوند
(الف) بخش  11قانون بازارها و خدمات مالی ،1111
(ب) هرگونه فرمان مرتبط تحت آن بخش ،و
(ج) برنامهی زمانبندی  1مربوط به آن قانون.
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( )5برای اهداف بخشهای  319و  ،312مراجع انتقال هرگونه وجه به یک خیره ،همان
مراجع انتقال آن به موارد زیر است:
(الف) به امنای خیریه ،یا
(ب) به هرکدام از متولیان خیریه،
چراکه امنای خیریه میتوانند آن را تعیین نمایند (و هر مرجعی که هرگونه وجه
دریافتی توسط یک خیریه بر اساس آن خوانده میشود).
()7با هدف تعیین موضوعات مرتبط با مبحثی که اختیارات اعطاشده توسط بخشهای  17تا
( 51کنکاش و جستجو) میتواند آن را اجرایی نماید بایستی فرض شود که کمیسیون هیچ
عملکردی تحت بخشهای  319یا  312در ارتباط با حسابهایی که بند به آنها اعمال میشود
ندارد.
(این نتیجه حاصل میشود که برای نمونه یک مؤسسهی مرتبط در ارتباط با عملکرد
کمیسیون تحت بخشهای  319و  ،312تحت بخش ()1(19الف) نیازی به ارائهی هیچگونه
اظهارنامه یا پاسخگویی به هیچگونه پرسش یا کنکاشی را در ارتباط با هرگونه حساب از این
دست ،ندارد).
()9بند ( )7به حسابهایی اعمال میشود که ...
(الف) به موجب بند ( ،)1حساب مسکوت شناخته میشوند ،اما
(ب) اگر بند (1الف) حذف شود ،حساب مسکوت شناخته نمیشوند.
 .221قدرت مشاوره دادن
( )3کمیسیون میتواند در صورت درخواست کتبی هریک از امنای خیره یا متولیان ،به
متقاضی ،نظرات و توصیههای خود در رابطه با هر موردی را ارائه دهد ...
(الف) در ارتباط با عملکرد متقاضی در هر کاری در سمت متولی در ارتباط با
خیریهی مربوطه ،یا
(ب) در غیر این صورت موارد مربوط به ادارهی مناسب خیریه.
( )1شخصی که ...
(الف) یکی از متولیان یا امنای خیریه است ،و
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(ب) مطابق با هرگونه نظر و مشاورهی ارائهشده توسط کمیسیون تحت بند ()3
عمل میکند (خواه برای آن شخص یا دیگر متولیان)،
با توجه به مسئولیتهای آن شخص برای انجام آن اقدام که مطابق با اعتماد شخص به انجام
رسانیده ،رفتار میشود.
()1اما بند ( )1هنگام اقدامات زیر به شخص اعمال نمیشود:
(الف) آن شخص دلیل معقولی برای این شک داشته باشد که نظر یا توصیه با
غفلت از برخی حقایق مطرح شده است ،یا
(ب) تصمیم دادگاه یا دیوان در رابطه با موضوع یا در رسیدگی به حالت تعلیق
جهت دستیابی به موضوعی دیگر عنوان شده است.
 .222قدرت تعیین عضویت خیریه
( )3کمیسیون میتواند..
(الف) در کارکردهای یک خیریه ،یا
(ب) در هرزمان پس از انجام پرسوجو توسط مؤسسه تحت بخش  17در رابطه با
خیریه،
مشخص نماید که چه کسی متولی خیریه است.
( )1قدرت کمیسیون تحت بند ( )3میتواند توسط شخص منتصب توسط کمیسیون برای این
منظور ،اجرایی شود.
( )1در موارد موجود در بند (()3ب) کمیسیون میتواند اگر مناسب دید شخصی را جهت
انجام کنکاش در خیریه منصوب نماید.
 .221قدرت جهت صدور فرمان ارزیابی صورتحساب وکالت
( )3کمیسیون میتواند فرمان دهد که صورتحساب هزینههای وکالت برای کسبوکار انجام
شده برای یک خیریه ،یا برای امنا و متولیان خیریه ،همراه با هزینههای خودارزیابی مورد
بررسی قرار گیرد ...
(الف) توسط یک مأمور خرید در بخشی از دادگاه عالی که احتماالً در فرمان
مشخص میشود ،یا
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(ب) توسط مأمور خرید هر دادگاه دیگری که صالحیت قضایی فرمان ارزیابی
صورتحساب را داشته باشد.
( )1در هر فرمان تحت این بخش برای ارزیابی صورتحساب وکالت ...
(الف) ارزیابی ادامه مییابد،
(ب) مأمور خرید اختیارت و وظایف مشابهی دارد ،و
(ج) هزینههای ارزیابی نیز افزوده میشوند،
این در صورتی است که فرمانی در رابطه با عملکرد شخص مسئول صورتحساب
توسط دادگاهی که هزینهها را ارزیابی میکند ،صادر شود.
()1هیچ فرمانی تحت این بخش برای ارزیابی صورتحساب وکالت پس از پرداخت آن انجام
نمیگیرد ،مگر اینکه کمیسیون عقیده داشته باشد که صورتحساب مبالغ گزافی را در خود داشته
است.
( )1هیچ فرمانی تحت این بخش در تمامی مواردی که هزینههای وکالت در معرض ارزیابی
به فرمان دادگاه عالی به خاطر مسائل زیر قرار نمیگیرد ،صادر نمیشود:
(الف) قراردادی برای اعطای پاداش به وکیل ،یا
(ب) گذشت زمان از تاریخ پرداخت صورتحساب.
رودهای قانونی مرتبط با خیریهها
 .223دادخواستها برای انحالل خیریهها تحت قانون ورشکستگی
( )3این بخش در جایی اعمال میشود که خیریه ممکن است توسط دادگاه عالی تحت قانون
ورشکستگی  3927منحل شود.
( )1درخواستی برای خیریه جهت انحالل تحت قانون  3927توسط هر دادگاهی در انگلستان
و ولز که صالحیت داشته باشد ،میتواند توسط دادستان کل و نیز توسط هر شخصی که
توسط قانون به وی اختیار داده شده باشد ،ارائه شود.
( )1چنین درخواستی میتواند توسط کمیسیون نیز ارائه شود ،البته اگر در هر زمانی پس از
انجام کنکاش تحت بخش  17در رابطه با خیریه ،هرکدام از موارد بخش ()3(97الف)
(سوءرفتار یا سوءمدیریت) یا ()3(97ب) (نیاز به حفاظت از اموال) محرز شود.
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( )1قدرت قابل اعمال توسط کمیسیون به موجب این بخش در وضعیتهای زیر قابل اجرا
است:
(الف) توسط کمیسیون به اختیار خود ،اما
(ب) تنها با توافق دادستان کل به هر مناسبت.
 .224دادرسیهای انجامگرفته توسط کمیسیون
( )3مشروط به بند ( ،)1کمیسیون میتواند همان اختیارات را در موارد زیر اعمال نماید:
(الف) انجام روندهای قانونی در رابطه با خیریهها یا اموال یا امور خیریه ،یا
(ب) سازش بر سر دعاوی با دورنمای اجتناب یا خاتمه دادن به چنین روندهایی،
اینها توسط دادستان کل جهت اقدام از لحاظ تصدی مقام قابل اجرا هستند.
( )1بند ( )3به اختیارات دادستان کل تحت بخش  )1(331جهت ارائهی دادخواست برای
انحالل یک خیریه اعمال نمیشود.
( )1عمل و روندی که بایستی در ارتباط با هرگونه دادرسی توسط کمیسیون تحت بند ()3
دنبال شود ،چنانچه توسط دادستان کل جهت اقدام از لحاظ تصدی مقام انجام گیرند ،از
تمامی جنبهها (و در حالت خاص با توجه به هزینهها) مشابهاند.
( )1هیچ بند قانونی یا اقدامی نباید به نحوی باشد که نیاز شود دادستان کل بخشی از چنین
دادرسیهایی باشد.
( )5اختیارات قابل اجرا توسط کمیسیون به موجب این بخش به شکل زیر قابل اعمالاند:
(الف) توسط کمیسیون به اختیار خود ،اما
(ب) تنها با توافق دادستان کل به هر مناسبت.
 .222دادرسیهای انجامگرفته توسط سایر اشخاص
( )3دادرسیهای خیریه میتوانند با ارجاع به خیره توسط موارد زیر انجام گیرند:
(الف) خیریه،
(ب) هرکدام از امنای خیریه،
(ج) هر شخص بهرهمند از خیریه ،یا
(د) اگر خیریه محلی باشد ،هر دو یا چند نفر از ساکنان حوزهی مؤسسهی خیریه،
اما اشخاص دیگر قادر به انجام آن نیستند.
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( )1مشروط به مفاد زیر از این بخش ،هیچ روند خیریهای در ارتباط با یک خیریه در هیچ
دادگاهی پذیرفته نمیشود مگر اینکه انجام دادرسی با فرمان کمیسیون ،مجاز شناخته
شود.
( )1کمیسیون نبایستی بدون دالیل ویژه ،انجام دادرسیهای خیریه را در جایی که به عقیدهی
خود ،آن مورد نمیتواند توسط کمیسیون تحت اختیارات این قانون حل و فصل شود،
مجاز بداند ،البته به جز مواردی که توسط بخش  331ارائه شدهاند.
( )1این بخش نیازمند فرمانی برای انجام دادرسی در موارد زیر نیست:
(الف) در یک مورد تعلیقی یا به تأخیر افتاده ،یا
(ب) برای گرفتن درخواست تجدیدنظر.
( )5هرکجا که بند ( )3تا ( )1نیازمند انجام دادرسی برای خیریه با صدور مجوز توسط فرمان
کمیسیون باشد ،دادرسی میتواند در هر صورت توسط آن پذیرفته شود ،البته پس از آنکه فرمان
برای آن اعمال شده و رد شود و ترک دادرسی را یکی از قضات دادگاه عالی مرتبط با صدارت
عظمی اعالم نماید.
( )7هیچ جیز در بند ( )3تا ( )5به موارد زیر اعمال نمیشود:
(الف) برای انجام دادرسیها توسط دادستان کل ،با یا بدون شاکی ،یا
(ب) برای انجام دادرسیها توسط کمیسیون مطابق با بخش .331
( ) 9اگر کمیسیون چنین تلقی نماید که در یکی از موارد کارکرد برای یک فرمان تحت این
بخش یا غیر از آن ،موارد زیر نامطلوب است:
(الف) برای دادرسیهای قانونی که با رجوع به هر خیریه یا اموال و امورات آن
برگزار میشود ،و
(ب) برای دادرسیهایی که توسط دادستان کل انجام میشوند،

بایستی کمیسیون دادستان کل را مطلع ساخته و این بیانیهها را که کمیسیون می-

پندارد برای تشریح موضوع نیاز است ،برای وی ارسال نماید.
()2در این بخش دادرسیهای خیریه یعنی دادرسیهایی در هر دادگاهی در انگلستان یا ولز
که تحت موارد زیر برگزار میشود:
(الف) حوزهی قضایی دادگاه در رابطه با خیریهها ،یا
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(ب) حوزهی قضایی دادگاه در رابطه با امنا و در ارتباط با اجرای انحصار برای
اهداف خیریه.
متمم
 .226اثر مفاد مرتبط با واگذاری یا انتقال دارایی
هیچگونه واگذاری یا انتقال هرگونه دارایی به موجب مفاد این بخش به عنوان نقض پیمان یا
اقدام در مقابل انتقال مالکیت تلقی نشده و موجب صدور جریمه نمیشود.
بخش 7
ملک خیریه

محدودیتها بر وضعیت امالک در انگلستان و ولز
 .227محدودیتها بر وضعیت امالک :عمومی
( )3هیچ ملکی که در اختیار خیریه باشد ،انتقال و رهن داده نمیشود و یا بدو فرمان مراجع
زیر تخریب نمیشود:
(الف) دادگاه ،یا
(ب) کمیسیون.
اما این مشروط به مفاد زیر از این بخش است :بخشهای  339تا ( 313مفاد بیشتر در
رابطه با محدودیتهای وضعیت امالک) و بخش ( 319انتشار مبالغ کرایهی خیریه).
( )1بند ( )3به وضعیت چنین امالکی اعمال نمیشود ،البته چنانچه...
(الف) این وضعیت برای شخصی ایجاد شده باشد که جزو موارد زیر نیست:
()i

()ii

بک فرد مرتبط (که در بخش  332تعریف میشود) ،یا
متولی یا کاندید شخص مرتبط ،و

(ب) الزامات ...

( )iبخش ( )3(339وضعیتهای غیر از رهنهای خاص) ،یا
( )iiبخش ( )1(311رهنی که برای  9سال یا کمتر است)

در ارتباط با آن رعایت شده باشد.
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( )1محدودیتها بر وضعیت تحمیلی توسط این بخش و بخشهای  339تا  313بدون توجه
به موارد مطرح متولیان خیریه اعمال میشود؛ اما هیچ چیز در این بخش یا بخشهای
 339تا  313به موارد زیر اعمال نمیشود:
(الف) هرگونه وضعیتی که برای آن اختیارات عمومی و ویژه به صراحت توسط
موارد زیر داده شده است (بدون اینکه آن اختیار مشروط به تحریم یک فرمان دادگاه
باشد):

()i

()ii

هر یک از مفاد قانونی موجود در قانون یا اجرایی توسط آن،
هرگونه طرحی که به صورت قانونی ایجاد شده باشد،

(ب) هرگونه وضعیتی که برای آن مجوز یا رضایت وزیر امور خارجه تحت قانون
امالک کالج و دانشگاهها  3915نیاز باشد،
(ج) هرگونه وضعیت امالک موجود در اختیار خیریه که ...

( )iبه خیریهی دیگری داده شده یا در غیر این صورت با بهترین قیمتی که

بتوان به صورت منطقی آن را به دست آورد ،و

( )iiمجاز است توسط متولیان خیریهی نخست ایجاد شود ،یا

(د) اعطای (توسط یا از جانب یک خیریه و مطابق با اعتماد آن) مجوز رهن به هر
ذینفع در جایی که رهن ...

( )iدر مواردی غیر از بهترین کرایه که میتوان به صورت منطقی به دست

آورد اعطا میشود ،و

( )iiبه منظور فراهم آوردن امکان اشغال مکانهای خالی برای اهداف خیریه

یا هر دلیل خاص دیگر.
( )1هیچ چیز در این بخش و بخشهای  339تا  313به موارد زیر اعمال نمیشود:
(الف) هرگونه وضعیت ملکی که در اختیار یک خیریهی معاف است،
(ب) هرگونه وضعیت ملک رهنی یا دارای وضعیت امنیتی دیگر ،یا
(ج) هرگونه وضعیت حق گزینش کشیش.
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 228معنای شخص مرتبط در بخش )1(227
( )3در بخش  )1(339شخص مرتبط در ارتباط با یک خیریه به معنای شخصی است که در
بند ( )1صدق میکند
(الف) در زمان بروز وضعیت مورد بررسی ،یا
(ب) در زمان هرگونه قرارداد برای وضعیت مورد بررسی.
( )1شخصی که جزو یکی از موارد زیر است:
(الف) یکی از متولیان یا امنای خیریه،
(ب) شخصی که اهداکنندهی هرگونه ملک به خیریه است (خواه اهدا کردن قبالً
صورت گرفته باشد ،خواه پس از تأسیس خیریه)،
(ج) فرزند ،والدین ،نوه ،جد ،برادر یا خواهر متولی یا اهداکننده،
(د) مأمور ،عامل یا کارمند خیریه،
(ه) همسر یا شریک زندگی مدنی هر شخصی که در هرکدام از پاراگرافهای
(الف) تا (د) صدق کند،
(و) شخصی که کسبوکاری را با هرکدام از اشخاص پاراگرافهای (الف) تا (ه)
شریک است،
(ز) مؤسسهای که توسط موارد زیر کنترل میشود:

( )iهریک از اشخاصی که در یکی از پاراگرافهای (الف) تا (و) صدق می-

کند ،یا

( )iiتوسط دو یا چند نفر از این اشخاص همراه با هم ،یا

(ح) یک شرکت که در آن ...

( )iهر شخص مرتبطی که در تمامی پاراگرافهای فوق صدق میکند دارای

منافع چشمگیر باشد ،یا

( )iiدو یا چند نفر ،همراه با هم که منافع چشمگیری دارند.

()1بخشهای  151تا ( 151معنای فرزند ،همسر و شریک زندگی مدنی ،مؤسسهی کنترل-
شده و منافع چشمگیر) به اهداف بند ( )1اعمال میشوند.
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 .229الزامات برای وضعیتهایی غیر از رهن معین
( )3الزامات ذکرشده در بخش ()1(339ب) آن است که بایستی امنای خیریه پیش از ورود
به انعقاد قرارداد برای فروش ،یا برای رهن و سایر وضعیتهای مرتبط با ملک ...
(الف) یک گزارش کتبی در مورد وضعیت پیشنهادی از نقشهبردار واجد شرایط
آموزشدیده توسط امنا که به صورت انحصاری برای خیریه کار میکند ،دریافت نمایند،
(ب) انتشار وضعیت پیشنهادی برای این دورهی زمانی و به شیوهای که توسط
گزارش نقشهبردار توصیه شده است (مگر اینکه توصیه شود که انتشار وضعیت
پیشنهادی به نفع خیریه نخواهد بود) ،و
(ج) تصمیم به اینکه آنها راضی شدهاند و گزارش نقشهبردار را مبنی بر شرایطی
که در آن ،وضعیت پیشنهادی بهترین حالت خواهد بود و میتوان آن را به شیوهی معقول
برای خیریه حاصل نمود ،پذیرفتهاند.
( )1بند ( )3در جایی که وضعیت پیشنهادی اعطای چنین رهنی به شکلی که در بخش
 )3(311اشاره شد ،است ،اعمال نمیشود.
( )1برای اهداف بند ( )3یک نقشهبردار مجرب شخصی است...
(الف) خبره یا حرفهای وابسته به مؤسسهی سلطنتی نقشهبرداران خبره یا چنین
الزاماتی را که پیشتر برای وزیر بیان شد ،برآورده مینماید ،و
(ب) مورد اعتماد متولیان خیریه به داشتن توانایی و تجربه در ارزیابی زمین از
نوعی خاص و در ناحیهی مشخص مورد بحث است.
( )1هرگونه گزارش ارائهشده برای اهداف بند ( )3بایستی حاوی چنین اطالعاتی بوده و
به مواردی که توسط قواعد ایجاد شده توسط وزیر تعریف شد ،بپردازد.
 .211الزامات برای رهنهایی که برای  7سال یا کمتر است
( )3بند ( )1درجایی اعمال میشود که وضعیت پیشنهادی ،اعطای رهن برای مدت زمانی
است که پیش از  9سال اعطای آن خاتمه مییابد (به جز آنچه که به طور کامل یا تا
بخشی با مالحظات جریمه اعطا شده باشد).
( )1الزامات عنوانشده در بخش ()1(339ب) آنهایی هستند که بایستی امنای خیریه پیش از
ورود به یک قرارداد برای رهن در نظر داشته باشد:
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(الف) دستیابی به توصیههایی در رابطه با وضعیت پیشنهادی شخصی که به طور
معقول مورد اطمینان متولیان به داشتن توانایی الزم و تجربهی عملی جهت ارائهی
مشاورهی حرفهای در رابطه با وضعیت پیشنهادی است ،و
(ب) تصمیم به اینکه آنها راضی شدهاند و توصیهی شخص را مبنی بر شرایطی که
در آن ،وضعیت پیشنهادی بهترین حالت خواهد بود و میتوان آن را به شیوهی معقول
برای خیریه حاصل نمود ،پذیرفتهاند.
 .212محدودیتهای اضافی در جایی که ملک برای مقاصد صریح نگه داشته
شده است
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که ...
(الف) هرگونه ملکی توسط خیریه حفظ شده باشد ،و
(ب) متولیان تصریح میکنند که قرار است این ملک برای مقاصد یا اهداف
مشخص خیریه استفاده شود.
( )1بایستی ملک منتقل نشده و رهن داده نشود و یا تخریب نشود ،مگر اینکه امنای
خیریه پیشتر در زمان مشخصی ...
(الف) اعالن عمومی مبنی بر وضعیت پیشنهادی را منتشر نموده و نمایندگان
را جهت ایجاد چارچوبی زمانی در اعالن فراخوانده باشند ،این زمان بایستی از یک
ماه از تاریخ اعالن کمتر نباشد ،و
(ب) هرگونه تضمینی برای آن مبنی بر زمان وضع پیشنهادی وجود نداشته
باشد.
( )1بند (... )1
(الف) مشروط به بندهای ( )5و ( )7است ،و
(ب) بر عملکرد بخشهای  339تا  311اثری نمیگذارد.

( )1در بند (" ،)1زمان مرتبط" یعنی ...

(الف) جایی که امنای خیریه وارد قراردادی برای فروش ،یا برای رهن یا
تخریب آن میشوند ،این زمان وقتی است که آنها به قرارداد ورود پیدا میکنند ،و
(ب) در هر مورد دیگری ،زمان آن وضعیت مدنظر است.
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( )5بند ( )1به هیچکدام از چنین زمینهایی که در اینجا ذکر شده ،اعمال نمیشود ،البته
در صورتی که
(الف) وضعیت تحت تأثیر دورنمای دستیابی به شیوهی جابجایی سایر اموالی
که قرار است با ارجاع به بند (()3ب) در اختیار امنا باقی بمانند ،قرار نمیگیرد ،یا
(ب) وضعیت عبارت است از اعطای رهن برای یک دوره که کمتر از  1سال
طول نمیکشد (به جز چیزی که به صورت کامل یا تا حدی با توجه به مالحظات
جریمه ،اعطا شده است).
( )7کمیسیون میتواند چنانچه شرایط بند ( )9برآورده شود ،این جهتگیریها را ایجاد
نماید تا ....
(الف) بند ( )1به وضعیتهایی از ملک تحت اختیار خیریه یا تعدادی از
خیریهها اعمال نشود (خواه به طور کلی و خواه تنها در مورد ردهی خاصی از
وضعیتها یا امالک ،یا در غیر این صورت زمانی که بتوان آن را در جهتگیری
ارائه نمود) ،یا
(ب) بند ( )1به وضعیت خاصی از زمین که توسط خیریه نگهداری میشود،
اعمال نشود.
( )9این شرایط آن است که کمیسیون در عملکردی که به صورت کتبی یا از جانب
خیریه یا خیریههای مورد بحث ایجاد میشود ،راضی میشود که این به نفع خیریه
یا خیریهها برای کمیسیون در ارائهی جهتگیری خواهد بود.
 .211موارد مرتبط با وضعیت امالک :اظهارنامههای موردنیاز
( )3بند ( )1به تمامی موارد زیر اعمال میشود:
(الف) قرارداد فروش ،رهن یا وضعیتهای دیگر زمینی که در اختیار
خیریه است ،و
(ب) انتقال و رهن یا موارد دیگر اثرگذار بر وضعیت چنین ملکی.
( )1مواردی که این بند به آنها اعمال میشود ،عبارتاند از:
(الف) اینکه ملک در اختیار خیریه باشد،
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(ب) خواه خیریه یک مؤسسهی معاف باشد و خواه در بخش
()1(339الف)( ،ب)( ،ج) یا (د) بگنجد ،و
(ج) چنانچه خیریه یک مؤسسهی معاف نباشد ،و وضعیت آن در یکی از
بخشهای ذکرشده نگنجد ،آن ملک ،زمینی خواهد بود که محدودیتهای
وضعیت تحمیلی توسط بخشهای  339تا  313به آن اعمال خواهد شد.
( )1خواه یک ملک که در اختیار خیریه است ،انتقال یا رهن شده باشد یا توسط
وضعیتهایی که  )3(339یا ( )1اعمال میکنند ،تخریب شود ،بایستی امنای خیریه
در موردی که آن وضعیت به اجرا درآمده تأیید نمایند که ...
(الف) (در جایی که بخش  )3(339اعمال میشود) این وضعیت توسط و
یا به فرمان کمیسیون تحریم شده است ،یا
(ب) (در جایی که بخش  )1(339اعمال میشود) که امنای خیریه تحت
اعتماد خیریه اختیار اثرگذاری بر این وضعیت را داشته و از بخشهای 339
تا  313تا آنجا که قابل اجرا باشد ،تبعیت میکنند.
( )1در جایی که بند ( )1در ارتباط با هرگونه وضعیت ملک ،تطبیق مییابد ،به نفع
شخصی که (خواه تحت این وضعیت یا پس از آن) منافع زمین به صورت پول یا
ارزش پول را دریافت میکند ،به طور قطع فرض میشود که این حقایق در گواهی
اعالم شدهاند.
( )5بند ( )7در جایی اعمال میشود که ...
(الف) هرگونه ملکی که در اختیار خیریه است انتقال یافته یا رهن
شده باشد و یا توسط وضعیتی که بخشهای  )3(339یا ( )1اعمال میکنند،
تخریب شود ،اما
(ب) بند  1در ارتباط با آن وضعیت رعایت نشده است.
( )7به نفع شخصی که (خواه تحت این وضعیت یا پس از آن) منافع زمین را با
حسن نیت دریافت میکند ،وضعیت معتبر است مگر آنکه ...
(الف) این وضعیت توسط فرمان دادگاه یا کمیسیون تحریم شده
باشد ،یا
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(ب) امنای خیریه تحت اعتماد خیریه اختیار اثرگذاری بر این
وضعیت را داشته و از بخشهای  339تا  313تا آنجا که قابل اجرا
باشد ،تبعیت میکنند.
( )9بند ( )2به تمامی موارد زیر اعمال میشود:
(الف) قرارداد فروش ،رهن یا وضعیتهای دیگر زمینی که در اختیار خیریه
است ،و
(ب) انتقال و رهن یا موارد دیگر اثرگذار بر وضعیت چنین ملکی.
( )2موردی که این بند به آن اعمال میشود بایستی بیان نماید ...
(الف) که ملک در نتیجهی یک وضعیت ،در اختیار خیریه خواهد بود،
(ب) خواه خیریه ،یک مؤسسهی معاف باشد ،و
(ج) اگر یک مؤسسهی معاف نباشد ،محدودیتها بر وضعیت تحمیلی توسط
بخشهای  339تا  313به ملک اعمال خو شد (مشروط به بخش .))1(339
( )9در این بخش و بخش  311ارجاع به وضعیت زمین اینها را شامل نمیشود:
(الف) وضعیت زمین به شیوهی رهنی یا موارد امنیتی دیگر،
(ب) هرگونه وضعیت حق گزینش کشیش.
(ج) هرگونه انتشار مبلغ کرایه که در بخش  )3(319جای میگیرد.
 .213ملک خیریه و ثبت ملک
( )3در جایی که قرار است وضعیت توسط چنین مواردی که در بخش
()3(311ب) یا (()9ب) ذکر شد ،تحت تأثیر قرار گیرد ،اینها را خواهیم
داشت:
(الف) یک وضعیت قابل ثبت ،یا
(ب) وضعیتی که موجب الزام به ثبت میشود،
اظهارنامهای که به موجب بخش  )1(311یا ( )2قرار است در این موارد
گنجانده شود ،بایستی چنان شکلی داشته باشد که بتوان توسط قوانین ثبت
زمین آن را تشریح نمود.
( )1در جایی که ثبتکننده یک کارکرد را برای ثبت موارد زیر تأیید میکند ...
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(الف) وضعیت ملک قابل ثبت ،یا
(ب) عنوان شخص تحت وضعیت ملک غیرقابل ثبت،
و آن مورد بر وضعیت دارای اظهارنامه که با بخش  )2(311و بند ()3
همخوانی دارد ،بایستی ثبتکننده وارد ثبت یک محدودیت شود که محدودیت
تحت بخشهای  339تا  313و دسترسی پس از آن را نشان دهد.
( )1در جایی که ...
(الف) هرگونه محدودیتی به ثبت هر نوع زمینی ورود پیدا کرد ،و
(ب) خیریه توسط یا از سوی امنایی که ملک در اختیار آنها است به
یک خیریهی معاف تبدیل میشود،
امنای خیریه بایستی حذف مدخل را به ثبتکننده تحمیل نمایند.
( )1در صورت دریافت هرگونه کارکرد ایجادشده تحت بند ( )1بایستی ثبتکننده،
مدخل را حذف نماید.
( )5در جایی که ...
(الف) هرگونه ملک ثبتشده در اختیار یک خیریهی معاف است و
خیریه از تبدیل شدن به مؤسسهی معاف بازمانده است ،یا
(ب) هرگونه ملک ثبتشده در نتیجهی اعالن امنای توسط صاحب امتیاز
ثبتشده ،زمین در اختیار خیریه خواهد بود (البته به جز خیریهی معاف)،
بایستی امنای خیریه چنین محدودیتی را که در بند ( )1ذکر شد و قرار
شد به ثبت در رابطه با زمین وارد شود ،تحمیل نمایند.
( )7در صورت دریافت هرگونه کارکرد ایجادشده تحت بند ( )1بایستی ثبتکننده،
در ثبت مرتبط با زمین وارد این محدودیت شود.
محدودیتها در وام مسکن ملک در انگلستان و ولز
 .214محدودیتها بر وام مسکن
( )3مشروط به بند ( ،)1هیج وام مسکنی برای ملکی که در اختیار یک خیریه باشد بدون
دستور یکی از مراجع زیر داده نمیشود:
(الف) دادگاه ،یا
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(ب) کمیسیون.
( )1بند ( )3به وامی که امنای خیریه پیش از اجرای آن به دست آورده و توصیههای مناسب در
رابطه با آن را به صورت کتبی در امور مربوطه یا مورد ذکرشده در بند ( )1یا ( )1دریافت
نمودهاند ،اعمال نمیشود.
( )1در موارد وام جهت تضمین پرداخت یک بدهی پیشنهادی یا کمک مالی ،موارد مرتبط
عبارتند از:
(الف) خواه بدهی یا کمک مالی برای امنای خیریه در ممکن ساختن پیگیری
اقدامات خاصی که در ارتباط با آن به دنبال بدهی یا کمک مالی بودهاند الزم است یا
خیر،
(ب) خواه شرایط کمک مالی با توجه به وضعیت خیریه به عنوان دریافتکنندهی
آیندهنگر بدهی یا کمک مالی ،معقول است یا خیر ،و
(ج) توانایی خیریه در بازپرداخت با آن شرایط برای مبالغ پیشنهادی که به شیوهی
بدهی یا کمک پرداخت شده است.
( )1در مورد مربوط به وام مسکن جهت تضمین پرداخت هرگونه تعهد پیشنهادی دیگر ،مورد
مربوطه آن است که آیا برای امنای خیریه انجام تعهدات با توجه به اهداف خیریه ،معقول
است یا خیر.
( )5بند ( )1یا بند ( )1در ارتباط با وامی اعمال میشود که در آن بند ذکر شده ،خواه آن وام ...
(الف) تنها برای تضمین بازپرداخت بدهی یا کمک مالی پیشنهادی یا پرداخت
تعهدات پیشنهادی به اجرا درآید و خواه ...
(ب) جهت تضمین بازپرداخت مبالغ گفتهشده به شکل بدهی یا کمک مالی ،یا
پرداخت سایر تعهدات انجامشده ،پس از تاریخ اجرای آن باشد.
( )7بند ( )9در جایی اعمال میشود که ...
(الف) امنای خیریه یک وام مسکن را برای ملکی که در اختیار خیریه است بر
اساس بند ( )1گرفته باشند ،و
(ب) وام مسکن جهت تضمین بازپرداخت مبالغ گفتهشده به شکل بدهی یا کمک
مالی ،یا پرداخت سایر تعهدات انجامشده ،پس از تاریخ اجرای آن باشد.
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( )9در چنین مواردی ،نبایستی امنای خیریه پس از تاریخ به هرگونه معاملهی شامل موارد زیر
ورود پیدا کنند:
(الف) پرداخت هر مورد از چنین مبالغی ،یا
(ب) انجام هر کدام از این تعهدات،
مگر آنکه آنها پیش از ورود به آن معامله ،توصیههای مناسب را دریافت نموده و
به صورت کتبی در ارتباط با موارد ذکرشده در بند (()1الف) تا (ج) یا ( )1در اختیار
آنها قرار گرفته باشد.
()2برای اهداف این بخش ،توصیهی مناسب ،توصیهای از سوی شخصی است که ...
(الف) امنای خیریه به واجد شرایط بودن او در توانایی و تجربهی عملی در موارد مالی اعتماد
دارند ،و
(ب) هیچ منافع مادی در ارتباط با آن بدهی ،کمک مالی یا سایر معامالت مرتبط با آنچه که
توصیه برای آن بیان میشود ،نداشته باشد؛
و چنین توصیهای میتواند شامل مشاورهی مناسب برای آن ها باشد که حتی اگر شخص
آنها را دریافت نماید آن را در دورهی اشتغال به سمت مأمور یا کارمند خیریه یا امنای خیریه
انجام دهد.
()9این بخش صرفنظر از موارد امنای خیره اعمال میشود؛ اما هیچ چیز در این بخش به وام
مسکنی که در موارد زیر صدق کند اعمال نمیشود
(الف) برای آن مجوز عمومی یا ویژه به همان نحو که در بخش ()1(339الف) عنوان شد،
نیاز باشد،
(ب) برای آن مجوز یا رضایت وزیر امور خارجه که در بخش ()1(339ب) اشاره شد ،نیاز
باشد.
( )31هیچ چیز در این بخش به خیریهی معاف اعمال نمیشود.
 .212وام مسکن :اظهارنامههای الزم
( )3در هر وامی برای ملکی که در اختیار خیریه است بایستی بیان شود که ...
(الف) آن ملک در اختیار خیریه است،
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(ب) خواه خیریه یک مؤسسهی معاف باشد و خواه آن وام در بخش )9(311
صدق کند ،و
(ج) چنانچه یک مؤسسهی خیریه نیست و وام در شرایط بخش  )9(311صدق
میکند ،به آن وام ،محدودیتهای بخش  311اعمال میشود.
( )1در جایی که بخش  )3(311یا ( )1به هرگونه وام برای ملکی که در اختیار خیریه است
اعمال میشود ،بایستی امنای خیریه در آن وام تأیید کنند که ...
(الف) (در جایی که بخش  )3(311اعمال میشود) وام با فرمان دادگاه یا کمیسیون
تحریم شده است ،یا
(ب) (در جایی که بخش  )1(311اعمال میشود) امنای خیریه تحت اختیار خیره
قدرت اعطای وام را داشته و چنین مشاورهای را که در بخش  )1(311اشاره شد ،کسب
نمودهاند.
( )1هرجا که بند ( )1در ارتباط با هرگونه وام ،انطباق یافت ،آنگاه به سود شخصی که (خواه
تحت وام یا پس از آن) منافعی را در ملک مورد بحث به صورت پول یا ارزش پول کسب میکند،
به طور قطع فرض میشود که این حقایق در گواهی اعالم شدهاند.
( )1بند ( )5در جایی اعمال میشود که ...
(الف) بخش  )3(311یا ( )1به هرگونه وام امالکی که در اختیار خیریه هستند،
اعمال میشود ،اما
(ب) بند ( )1در رابطه با آن وام رعایت نشده باشد.
( )5در راستای منافع کسانی که (خواه تحت وام یا پس از آن) با حسن نیت منافع زمین را به
صورت پول یا ارزش پولی به دست میآورند ،آن وام معتبر است ،مگر آنکه ...
(الف) آن وام طبق دستور دادگاه یا کمیسیون تحریم شده باشد ،یا

(ب) امنای خیریه تحت اختیار خیریه قدرت اعطای وام را داشته و چنین مشاوره-

ای را که در بخش  )1(311بیان شد ،داشته باشند.
( )7در جایی که بخش  )9(311به هرگونه وام امالک مربوط به خیریه اعمال شود ،بایستی
امنای خیریه در ارتباط با هرگونه معاملهای که در بخش  )9(311جای میگیرد و چنین مشاورهای
را که در بخش  )9(311عنوان شد ،دریافت نمودهاند ،تأیید نمایند.
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( )9هرکجا که بند ( )7در ارتباط با هرگونه معاملهای رعایت شد ،آنگاه به نفع شخصی که
(خواه تحت وام یا پس از آن) منافعی را به صورت پول یا ارزش پول به دست آورده ،به طور قطع
فرض میشود که این حقایق که در گواهی بیان شد ،صحت دارد.
 .216وامهای مسکن امالک خیریه و ثبت امالک
( )3هرکجا که وام مورد بحث در بخش  )3(315یک وضعیت قابل ثبت باشد ،اظهارنامهی
مورد نیاز بخش  )3(315بایستی به فرمی باشد که بتوان توسط قوانین ثبت امالک آن را
تشریح نمود.
( )1هرکجا که چنین وامی با بخش ( )3(1ز) قانون ثبت امالک  1111مطابقت داشته باشد،
موارد زیر اعمال میشود:
(الف) اظهارنامهی مورد نیاز بخش  )3(315بایستی به فرمی باشد که بتوان توسط
قوانین ثبت امالک آن را تشریح نمود ،و
(ب) چنانچه خیریه یک مؤسسهی معاف نباشد ،بایستی وام شامل یک اظهارنامه نیز
باشد ،به فرمی که بتوان توسط قوانین ثبت امالک آن را تشریح نمود ،و آن محدودیتها
بر وضعیت که توسط بخشهای  339تا  313اعمال میشود ،به آن ملک نیز اعمال شود
(مشروط به بخش .))1(339
( )1در جایی که ...
(الف) ثبتکننده کارکردی را برای ثبت عنوان شخص برای امالک در ارتباط با
چنین وامی که در بند( )1اشاره شد تأیید میکند،
(ب) وام شامل اظهارنامههایی است که با بخش  )3(315و بند ( )1همخوانی دارد،
و
(ج) خیریه یک مؤسسهی معاف نیست،
بایستی ثبتکننده به ثبت محدودیتی که بیانگر محدودهی تحت بخش  339تا 313
بر اختیارات پس از آن است ،ورود پیدا کند.
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()1بندهای ( )1و ( )1بخش ( 311حذف مدخل) در ارتباط با هرگونه محدودیت وارده

تحت بند ( )1به همان نحو که در ارتباط با هرگونه محدودیت ورود به بخش  )1(311اعمال می-
شوند ،اعمال خواهد شد.
انتشار وجه اجارهی خیریه
 .217انتشار وجه اجارهی خیره
( )3بخش  )3(339به انتشار وجه اجاره توسط یک خیریه که حق دریافت آن را دارد اعمال
نمیشود ،البته اگر این انتشار در ارتباط با پرداخت مبلغی باشد که کمتر از  31برابر مبلغ
ساالنهی اجارهبها نباشد.
( )1در جایی که خیریهی مستحق دریافت اجارهبها ،آن را در ارتباط با پرداخت مبلغی که از
 3111پوند بیشتر نیست منتشر میکند ،هرگونه هزینهی تحمیلی توسط خیریه در ارتباط
با اثبات عنوان آن به اجارهبها توسط خیریه از شخص یا اشخاصی که منافع آنها در
انتشار اجارهبها است ،قابل استحصال است.
( )1نه بخش  )3(339و نه بند ( )1این بخش در جایی که اجاره بهایی که یک خیریه مستحق
دریافت آن است تحت بخش  2تا  31قانون اجارهبها  3999بخشوده میشود ،اعمال
نخواهد شد.
 .218قدرت تغییر مبالغ تعیینشده در بخش )1(217
وزیر میتواند طبق دستور ،بخش  )1(319را با جایگزین کردن مبلغی متفاوت با مبلغ زمان
تعیینشده در اینجا ،اصالح نماید.
تفسیر
 .219تفسیر
( )3در بخشهای  339تا  ،317ملک یعنی زمین در انگلستان و ولز.
( )1در بخشهای  311تا  ،317وام مسکن شامل یک پرداختی است.

( )1بخشهای  311و  317به عنوان بخشهای همراه با قانون ثبت امالک  1111تفسیر می-
شوند.
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قسمت 8
گزارشات ،بازدهی و حسابهای خیریه
فصل 2
حسابهای فردی
 .231سوابق حسابداری

( )3امنای خیریه بایستی اطمینان یابند که سوابق حسابداری در خیریهای که نگهداری می-
شوند که جهت نمایش و تبیین آن ،تمامی تراکنشهای خیریه کافی بوده و به گونهای
است که ...
(الف) در هر زمان با دقت مناسب فاش شود ،وضعیت مالی خیریه در آن زمان ،و
(ب) امنا را قادر سازد که تضمین کنند هر جا اظهارنامههای حسابها توسط آنها تحت
بخش  )3(311تهیه شد ،آن اظهارنامههای حسابها با الزامات مقررات تحت بخش )3(311
همخوانی دارد.
( )1سوابق حسابداری بایستی به طور ویژه شامل اینها باشد:
(الف) مدخلهایی که به صورت روز به روز تمامی مبالغ پول دریافتی و هزینه-شده
توسط خیریه ،و موارد مربوط به علت انجام دریافتیها و پرداختها را نشان میدهند ،و
(ب) ثبت داراییها و بدهیهای خیریه.

 .313حفظ سوابق حسابداری
( )3امنا و متولیان خیریه بایستی سوابق حسابداری ایجادشده برای اهداف بخش  311مرتبط
با مؤسسه را به مدت حداقل  7سال از انتهای سال مالی تأسیس خیریه نزد خود نگاه
دارند.
( )1بند ( )1در صورتی اعمال میشود که یک خیریه ورود به دورهی  7سالهی گفتهشده در
بند ( )3که به تمامی سوابق حسابداری اعمال میشود را متوقف نماید.
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( )1تعهد به حفظ سوابق حسابداری مطابق با بند ( )3بایستی ادامه یابد تا توسط آخرین

امنای خیریه پرداخت شود ،در غیر این صورت کمیسیون به صورت کتبی رضایت می-
دهد که سوابق نابود شده و یا دور انداخته شدهاند.

 .231آمادهسازی اظهارنامههای حسابها
( )3امنای خیریه بایستی (مشروط به بخش  )311برای هر سال مالی مؤسسه ،یک اظهارنامه
از حسابها مطابق با چنین الزاماتی که ممکن است فرم و محتوای آن پیشتر توسط
مقررات ایجادشده توسط وزیر تعریف شده باشد ،تهیه نمایند.
( )1مقررات تحت بند ( )3میتواند به صورت ویژه مفادی را برای موارد زیر ارائه دهد:
(الف) برای تمامی چنین اظهارنامههایی که مطابق با روشها و اصول مشخصشده
و یا اشارهشده در مقررات ایجاد شدهاند؛
(ب) مواردی همچون تمامی اطالعاتی که توسط یادداشتهای مربوط به حسابها
ارائه میشود.
( )1مقررات تحت بند ( )3میتوانند مفادی برای تعیین سال مالی یک خیریه برای اهداف
این قانون و تمامی مقررات تحت آن ایجاد نماید.
( )1اما مقررات تحت بند ( )3نمیتوانند این را به امنای خیریهای که توسط یک شخص
هرگونه الزامی جهت افشا ،در تمامی اظهارنامههای حسابهای تهیه شده توسط آنها تحت
بند ( )3ایجاد شده ،تحمیل نمایند ....
(الف) هویت دریافتکنندگان کمکهای مالی خارج از بودجهی خیریه ،یا
(ب) مبالغ هرگونه کمک مالی اعطایی،
البته اگر افشای آن در یک دورهی زمانی باشد که شخص مقیم یا همسر یا شریک
مدنی او هنوز زنده باشد.
 .233حساب و ارائهی گزینهای برای خیریههای کم درآمد

چنانچه درآمد ناخالص در هر سال مالی از  151111پوند بیشتر نشود ،متولیان خیریه می-

توانند در آن سال تهیهی اینها را انتخاب کنند ...
(الف) یک حساب دریافتیها و پرداختیها ،و
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(ب) اظهارنامهای از داراییها و بدهیها،
اینها در عوض اظهارنامهی حسابهای تحت بخش  )3(311است.
 .234حفظ اظهارنامهی حسابها
( )3امنای خیریه بایستی اینها را نگاه دارند:
(الف) تمامی اظهارنامههای حسابهای تهیهشده توسط آنها تحت بخش ،)3(311
یا
(ب) هرگونه حساب و اظهارنامهی تهیهشده توسط آنها تحت بخش ،311
این برای حداقل  7سال از انتهای آن سال مالی است که در آن هرگونه اظهارنامهی
مرتبط با چنین حسابهایی وجود دارد.
( )1بند ( )1در صورتی اعمال میشود که یک خیریه ماندن در دورهی  7سالهی بیانشده در
بند ( )3را که به تمامی حسابها و اظهارنامهها اعمال میشود متوقف کند.
( )1تعهد به حفظ اظهارنامه یا حساب مطابق با بند ( )3بایستی ادامه یابد تا توسط آخرین

متولیان خیریه پرداخت شود ،در غیر این صورت کمیسیون به صورت کتبی رضایت می-

دهد که سوابق نابود شده و یا دور انداخته شدهاند.
 .232شرکتهای خیریه
هیچ چیز در بخشهای  311تا ( 311تهیه و حفظ حسابهای شخصی) به شرکتهای خیریه
اعمال نمیشود.
 .236خیریههای معاف
( )3هیچ چیز در بخشهای  311تا ( 311تهیه و حفظ حسابهای شخصی) به خیریههای
معاف اعمال نمیشود.
( )1اما امنای یک خیریهی معاف ....
(الف) بایستی صورت مناسبی از حسابهای مرتبط با امور خیریه را نگاه دارند ،و
(ب) چنانچه هیچ مقام یا قانونی نیاز به تهیهی اظهارنامههای دورهای از حسابها
نداشته باشد بایستی اظهارنامههای متوالی از حسابها دربردارندهی موارد زیر تهیه شود:

( )iیک حساب درآمدی و هزینهای مرتبط با یک دورهی زمانی که از 35

ماه کمتر نباشد ،و
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( )iiترازنامهی مربوط به انتهای آن دوره.
( )1وضعیت حسابها و اظهارنامههای حسابهای مربوط به خیریهی معاف بایستی برای
یک دورهی زمانی  7ساله نگهداری شود ،مگر آنکه ...
(الف) خیریه دیگر وجود نداشته باشد ،و
(ب) کمیسیون به صورت کتبی رضایت میدهد که سوابق نابود شده و یا دور
انداخته شدهاند.
فصل دوم
حسابهای گروهی
 .237سوابق حسابداری
( )3متولیان یک مؤسسهی خیریهی والد یا هر خیریهای که شرکت تابعه محسوب میشود
بایستی تضمین کند که سوابق حسابداری نگهداری شدهی خیریه بر اساس بخشهای زیر
....
(الف) بخش ( )3(311حسابهای فردی :سوابق حسابداری) ،یا
(ب) بخش  127قانون شرکتها ( 1117وظیفهی حفظ سوابق حسابداری)،
به گونهای باشد که امنای خیریهی والد را قادر سازد تضمین نمایند ،هر جا که حسابهای
گروهی توسط آنها تحت بخش  )1(312تهیه شدهاند ،آن حسابها با الزامات مقررات تحت
بخش  311همخوانی دارد.
( )1وظیفهی عنوانشده در بند ( )3افزون بر وظیفهی تضمین همخوانی سوابق حسابداری با
موارد زیر است:
(الف) بخش  ،)3(311یا
(ب) بخش  127قانون شرکتها .1117
( )1بند ( )1در صورتی اعمال میشود که یک خیریهی والد ،یک تعهد جانبی داشته باشد که
الزامات زیر:
(الف) بخش  ،)3(311یا
(ب) بخش  127قانون شرکتها .1117
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به آنها اعمال نشود.
()1متولیان یک خیریهی والد بایستی گامهای معقولی جهت تضمین این موضوع بردارند که
جهت حفظ چنین سوابق حسابداری گامهایی برمیدارند ،این متولیان را قادر میسازد اطمینان
دهند که هرکجا حسابهای گروهی توسط آنها بر اساس بخش  )1(312تهیه شدهاند با الزامات
مقررات تحت بخش  311همخوانی دارد.
 .238تهیه و تدارک حسابهای گروه
( )3این بخش در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه اعمال میشود اگر
(الف) این موسسه خیریه یک موسسه خیریه مادر در پایان آن سال باشد و
(ب) (جایی که آن یک شرکت است) این برای آمادهسازی حسابهای تلفیقی برای
آن سال مطابق بخش  199قانون شرکتهای (1117مأموریت آمادهسازی حسابهای گروه)
ضروری نیست ،خواه چنین حسابهایی در عمل آماده شوند یا آماده نشوند.
( )1هیئتامنای موسسه مادر (اصلی) باید حسابهای گروه در ارتباط با آن سال را آماده کنند.
( )1اگر شرط الزم در بند ( )1به هیئتامنای یک موسسه خیریه مادر (بهجز موسسه خیریهی
مادری که یک شرکت است) در ارتباط با یک سال مالی اعمال شود
(الف) این الزامات بهگونهای به جمع الزامات در بخش (( 311)3بیانهی حسابها)
اعمال میشود و
(ب) گزینه آمادهسازی اسناد ذکرشده در بخش (311حساب و بیانیه) در ارتباط با آن
سال (هر مقدار از درآمد ناخالص خیریه برای آن سال) موجود نیست.
( )1اگر
(الف) شرط الزم در بند ( )1به هیئتامنای یک موسسه خیریه مادر در ارتباط با یک
سال مالی اعمال شود ،و
(ب) موسسه خیریه یک شرکت است که این الزامات بهگونهای به جمع الزامات در
بخش  191قانون شرکتهای  1117اعمال میشود (وظیفه آمادهسازی حسابهای فردی)
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( )5بند ( )1موضوعی برای بخش  319است.
 .239استثناهای الزم برای آمادهسازی حسابهای گروه
( )3اگر در پایان آن سال این الزامات خود یک تعهد فرعی در ارتباط با موسسه خیریه دیگری
باشند ،الزامات در بخش ( 312)1به یک موسسه خیریه مادر در ارتباط با یک سال مالی اعمال
نمیشود.
( )1اگر کل درآمد ناخالص گروه برای آن سال همانطور که در قوانین وضعشده از سوی وزیر
مشخصشده است از چنین مبلغی تجاوز نکند ،الزامات در بخش ( 312)1به موسسه خیریه مادر
در ارتباط با یک سال مالی اعمال نمیشود.
( )1قوانین وضعشده از سوی وزیر ممکن است شرایطی را در این تعهد فرعی مقرر کند که می-
تواند یا باید از حسابهای ضروری گروه برای آمادهسازی مطابق بخش ( 312)1برای یک سال
مالی کنار گذاشته شود.
( )1که بهموجب این قوانین ،هر یک از تعهدات فرعی که اعضای یک گروه هستند عبارتاند از
(الف) مجاز به حذف از هرگونه حساب گروه برای یک سال مالی ،یا
(ب) ضروری برای حذف شدن،
این الزامات در بخش ( 312)1به هیئتامنای موسسه خیریه مادر در ارتباط با آن سال
اعمال نمیشود.
 .241حفظ و نگهداری حسابهای گروه
( )3هیئتامنای موسسه خیریه باید هرگونه حساب گروه که توسط آنها مطابق بخش (312)1
به مدت حداقل  7سال از پایان سال مالی حسابهای مربوطه آمادهشده است را حفظ و
نگهداری کند.
( )1اگر یک موسسه خیریه ظرف مدت  7سال مذکور در بند ( )3وقف شود همانطور که آن
به هر حساب گروه اعمال میشود ،بند ( )1اعمال میشود.
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( )1تعهد به حفظ و نگهداری حسابها مطابق با بند ( )3باید برای تخلیه توسط آخرین
هیئتامنای موسسه خیریه ادامه پیدا کند ،مگر اینکه کمیسیون به نوشتهی حسابهای در حال
نابودی یا در غیر این صورتحسابهای مستعد نابودی رضایت دهد.
 " .242موسسه خیریه مادر ""،تعهد تابعه " و " گروه "
( )3این بخش برای اهداف این قسمت اعمال میشود.
( )1موسسه خیریه یک موسسه خیریه مادر است اگر آن یک تعهد مادر در ارتباط با یک یا چند
تعهد دیگر مطابق با مفاد بخش  3371و فهرست  9برای قانون شرکتهای  1117باشد.
( ) 1هر تعهد در رابطه با یک موسسه خیریه مادر یک تعهد مادر است که با توجه به آن دسته از
مقررات یک تعهد فرعی در ارتباط با موسسه خیریه مادر است.

( )1اما بند ( )1آن نتیجه را ندارد که هر یک از موارد زیر یک تعهد فرعی است
(الف) هرگونه مسئولیت خاص یک موسسه خیریه،
(ب) هر موسسه که بهموجب یک جهت مطابق بخش ( 31)3مربوط به بخشی از یک
موسسه خیریه برای اهداف این قسمت است ،یا
(ج) هر موسسه خیریه در یک جهت مطابق بخش ( 31)1برای اهداف این قسمت
اعمال میشود.
(" )5گروه " ،در رابطه به یک موسسه خیریه مادر ،بدان معنی است که موسسه خیریه و تعهد
فرعی آن یا تعهدات و هرگونه رجوع به اعضای گروه بر این اساس برای خوانده شدن است.
( )7برای اهداف این بخش و عملیات برای آن دسته از اهداف بخش  3371و فهرست  9برای
قانون شرکتهای " 1117متعهد " بدین معنی است

(الف) تعهد توسط بخش  )3( 3373قانون سال  1117تعریفشده است و یا
(ب) یک موسسه خیریه همانطور که تعریفشده است متعهد نیست.
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 " .311حسابهای گروه "
( )3برای اهداف این بخش "،حسابهای گروه " به معنی حسابهای تلفیقی...
(الف) مربوط به این گروه و
(ب) مطابق با چنین الزاماتی برای شکل و محتوی آنها میتواند بهصورت قوانین
مقررشده از سوی وزیر تعیین شود.
( )1قوانین مطابق بند ( )3ممکن است بهطور خاص منجر به مفادهای زیر شود
(الف) برای هرگونه حساب جهت آمادهسازی مطابق با روشها و اصول همانطور که در
قوانین تعیین و یا اشارهشده است؛
(ب) برای رویارویی با مواردی که در سال مالی اعضای گروه همگی باهم مصادف نیستد؛
(ج) همچنین هرگونه اطالعاتی از طریق یادداشتهای حسابها فراهمشده است.
( )1قوانین مطابق بخش ( )3نیز ممکن است منجر به مفاد زیر شود
(الف) برای تعیین سال مالی تعهدات فرعی برای اهداف این قسمت؛
(ب) برای تحمیل بر الزامات هیئتامنای موسسه خیریه مادر با توجه به تأمین امنیت ازجمله
مصادف شدن سال مالی با این موسسه خیریه
 .243مؤسسات خیریه معاف (مستثنا)
هیچچیز در بخش  319تا (311آمادهسازی و حفظ حسابهای گروه) به یک موسسه خیریه
معاف اعمال نمیشود.
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فصل 3
حسابرسی یا بررسی حسابها
حسابرسی یا بررسی حسابهای فردی
 .244حسابرسی حسابهای موسسه خیریه بزرگتر
( )3بند ( )1به یک سال مالی موسسه خیریه اعمال میشود اگر
(الف) درآمد ناخالص موسسه خیریه در آن سال بیش از  511111پوند باشد ،یا
(ب) درآمد ناخالص موسسه خیریه در آن سال بیشازحد آستانه حسابها باشد و در
پایان سال ارزش کل داراییهای آن (قبل از کسر بدهیها) بیش از  1219میلیون پوند باشد.
" آستانه حسابها " به معنای حاصل جمع برای زمان موجود مشخصشده در بخش
( 311حساب و بیانیه یک گزینه برای مؤسسات خیریه کمدرآمد) است.
( )1اگر این بند به سال مالی یک موسسه خیریه اعمال شود ،حسابهای موسسه خیریه برای
آن سال باید توسط فردی حسابرسی شود که
(الف) واجد شرایط برای انتصاب بهعنوان حسابرس قانونی مطابق قسمت  11قانون
شرکتهای  1117است ،یا
(ب) عضوی از یک نهاد برای زمان موجود تعیینشده در قوانین مطابق بخش 351
است و مطابق قوانین آن نهاد است که واجد شرایط برای انتصاب بهعنوان حسابرس موسسه
خیریه باشد.
 .242بررسی حسابهای یک انتخاب برای مؤسسات خیریه کمدرآمد
( )3اگر بخش ( 311)1به یک سال مالی موسسه خیریه اعمال نشود اما درآمد خالص آن در
آن سال بالغبر  15111پوند باشد ،حسابهای موسسه خیریه برای آن سال باید در انتخاب
هیئتامنای موسسه خیریه موجود باشد
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(الف) توسط یک بررسی مستقل موردبررسی قرارگرفته که یک فرد مستقل وجود دارد
که بهطور منطقی بر این باور است که با همکاری هیئتامنا توانایی الزم و تجربه عملی برای
انجام بررسی شایسته حسابها را دارند ،یا
(ب) حسابرسی توسط یک شخص در بخش (الف)( 311 )1یا (ب)
( )1بند ( )3موضوعی است برای
(الف) بند ( )1و
(ب) هرگونه دستور مطابق بخش (317 )3
( )1اگر بند ( )3به حسابهای موسسه خیریه برای یک سال اعمال شود و درآمد ناخالص
موسسه خیریه در آن سال بالغبر  151111پوند باشد ،یک نفر بهعنوان بازرس مستقل برای اهداف
بند (()3الف) واجد شرایط است اگر (و تنها اگر) این شخص مستقل باشد و
(الف) عضوی از یک نهاد ذکرشده در بند ( ،)1یا
(ب) یک همکار از انجمن بازرسان مستقل موسسه خیریه باشد.
( )1نهادها در بند (()1الف) عبارتاند از
(الف) موسسه حسابداران خبره در انگلستان و ولز؛
(ب) موسسه حسابداران خبره اسکاتلند؛
(ج) موسسه حسابداران خبره در ایرلند؛
(د) انجمن حسابداران تصدیق شدهی خبره؛
(ه) انجمن مجاز حسابداران رسمی؛
(چ) انجمن تکنسینهای حسابداری؛
(خ) انجمن حسابداران بینالمللی؛
(ح) انجمن حسابداران خبره مدیریت؛
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(ی) موسسه منشیها و مدیران خبره؛
(و) موسسه رسمی امور مالی و حسابداری.
( )5کمیسیون ممکن است
(الف) به هیئتامنای موسسه خیریه در ارتباط با انتخاب یک فرد برای انتصاب بهعنوان
یک بازرس مستقل راهنمایی دهد؛
(ب) دادن چنین راهنماییها بهگونهای که تصور شود با توجه به انجام بازرسی
بهموجب بند (()3الف) مناسب است؛
و هرگونه راهنمایی و یا هدایت که میتواند کاربرد عمومی داشته باشد یا تنها به یک
موسسه خیریه اعمال شود.
( )7وزیر ممکن است بر اساس
(الف) بند ( )1را با افزودن یا حذف یک توصیف از فردی به و یا از لیست در آن بند و
یا با تغییر هر ورودی برای زمان حال مشمول در این لیست اصالح کند؛
(ب) بند ( )1را با افزودن یا حذف یک نهاد به یا از لیست در بند و یا با تغییر هر
ورودی برای زمان حال مشمول در این لیست اصالح کند.
 .246قدرت کمسیون برای حکم حسابرسی
( )3کمیسیون ممکن است بنا به دستور حسابهای موسسه خیریه برای یک سال مالی
حسابرسی شده توسط یک شخص در بخش (()1الف)  311یا (ب) را نیاز داشته باشد چنانچه آن
برای کمیسیون پدیدار شود که
(الف) بخش ( ،311 )1یا بخش ( ،315)3در رابطه با آن سال در  31ماه پس از پایان آن
سال پیروی نمیکند ،یا
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(ب) اگرچه بخش ( 311)1برای آن سال اعمال نمیشود ،اما بااینوجود برای حساب-
های موسسه خیریه برای آن سال جهت حسابرسی توسط یک شخص در بخش
(()1الف) 311یا (ب) مطلوب خواهد بود.
( )1اگر کمیسیون یک دستور مطابق با بند ( )3با توجه به یک موسسه خیریه ایجاد کند،
حسابرس باید یک فرد منصوبشده توسط کمیسیون باشد مگر اینکه
(الف) دستور به استناد بند (()3ب) ساختهشده و
(ب) هیئتامنای موسسه خیریه خودشان یک حسابرس مطابق با دستور تعیین کنند،
( )1هزینههای هر حسابرسی توسط یک حسابرس منصوبشده توسط کمیسیون مطابق بند
( ،)1ازجمله پاداش حسابرس انجام شد که توسط کمیسیون قابل بازیابی هستند
(الف) از هیئتامنای موسسه خیریه عالقهمند که شخصاً ،بهصورت مشترک و انفرادی
برای آن هزینهها مسئول هستند ،یا
(ب) به میزانی که آن برای کمیسیون به نظر میرسد جستجوی بازیابی این هزینهها با
توجه به پاراگراف (الف) ،از صندوق موسسه خیریه عملی نیست.
 .247حسابهای موردنیاز برای حسابرسی مطابق قانون شرکتها
( )3هیچچیز در بخش  311تا  317در ارتباط با حسابهای یک شرکت امور خیریه برای
یک سال مالی اعمال نمیشود اگر آن حسابها برای حسابرسی بر اساس قسمت  37قانون

شرکتهای  "(1117قسمت  37حسابها) موردنیاز باشد.

( )1در رابطه با یک شرکت امور خیریه ،این کمیسیون ممکن است طبق حکم آن شرایط و
قسمت  37حسابهای شرکت برای چنین دورهی را نیاز داشته باشد همانطور که کمیسیون تصور
میکند که برای بررسی و حسابرسی توسط یک حسابرس مناسب هستند که
(الف) واجد شرایط جهت انتصاب بهعنوان حسابرس مطابق قسمت  11قانون شرکت-
های  1117باشد و
(ب) توسط کمیسیون منصوب شود.
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( )1اقدام یک حسابرس مطابق بند ( )1عبارتاند از
(الف) حق دسترسی به تمام کتابها ،حسابها و اسناد و مدارک مربوط به شرکت را
دارد که در اختیار یا کنترل هیئتامنای موسسه خیریه هستند یا به هیئتامنای موسسه خیریه
دسترسی دارند.
(ب) مستحق نیاز به هرگونه متولی موسسه خیریه ،سابق و کنونی و هرگونه افسر سابق
و کنونی یا کارمند شرکت ازجمله اطالعات و توضیح که بهعنوان حسابرس فکر میکند برای
انجام وظایف حسابرسی ضروری است.
(ج) باید در پایان و یا در طول پیشرفت حسابرسی چنین گزارشی را برای کمسیون در
موردحسابرسی یا در مورد حسابها و یا امور شرکت که بهعنوان حسابرس فکر میکند که
موردنیاز است ایجاد کند و باید یک کپی از هر گزارش به هیئتامنای موسسه خیریه ارسال
کند.
( )1هزینههای هر حسابرسی مطابق بند ( )1ازجمله پاداش حسابرس توسط کمیسیون
پرداخت میشود.
( )5اگر هر فرد نتواند هزینهای را که حسابرس در هر مرکز مطابق بند ( )1استحقاق دارد
بپردازد ،شرکت باید طبق دستور هزینه را به آن شخص یا به هیئتامنای موسسه خیریه برای زمانی
که این جهتگیریهای موجود باشند بپردازد همانطور که کمیسیون فکر میکند برای تأمین امنیت
که بهطور پیشفرض ایجادشده است مناسب است.
 .248مؤسسات خیریه  :NHSعمومی
هیچچیز از مفاد بخشهای  311تا  317در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه اعمال
نمیشود که در هر زمان در سال عبارتاند از
(الف) موسسه خیریه انگلیسی (NHSهمانطور که در بخش  319تعریفشده) ،یا
(ب) موسسه خیریه  NHSولز (همانطور که در بخش  351تعریفشده).
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 .249حسابرسی یا بررسی حسابهای موسسه خیریه انگلیسی NHS
( )3این بخش در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه که در همان زمان در سال

اعمال میشود ،این یک موسسه خیریه  NHSانگلیسی است.

( )1اگر بخش (()3الف) 311یا (ب) در ارتباط با آن سال مالی موسسه خیریه راضی شود،
حسابهای موسسه خیریه برای آن سال باید توسط یک فرد منصوبشده توسط کمیسیون
حسابرسی ،حسابرسی شود.
( )1درهرصورت ،حسابهای موسسه خیریه برای آن سال مالی باید در انتخابات کمیسیون
حسابرسی...
(الف) توسط یک شخص منصوبشده توسط کمیسیون حسابرسی ،حسابرسی شود ،یا
(ب) توسط یک فرد منصوبشده موردبررسی قرار گیرد.
( )1بخش ( )1قانون کمیسیون حسابرسی  3992در ارتباط با هر انتصاب مطابق بند ( )1یا
(()1الف) اعمال میشود.
( )5کمیسیون موسسه خیریه ممکن است همانطور که تصور میکند آن با توجه به انجام
رسیدگی مطابق بند (()1ب) مناسب است چنین جهاتی را بدهد و هرگونه جهت ممکن است
کاربرد عام داشته باشد یا تنها به یک موسسه خیریه اعمال شود.
( )7رئیس واحد حسابداری و حسابرس عمومی ممکن است در هر زمان بررسی و بازرسی
شوند...
(الف) حسابهای موسسه خیریه برای سال مالی جاری
(ب) هرگونه سوابق مربوط به آن حساب و
(ج) هرگونه گزارش از فرد منصوبشده مطابق بند ( )1یا ( )1برای حسابرسی یا
بررسی حساب آنها.
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( )9در این بخش "،موسسه خیریه  NHSانگلیسی " به معنای یک متصدی خیریه است،
هیئتامنای آن عبارتاند از
(الف) یک نهاد بهداشت راهبردی،
(ب) یک متصدی مراقبت اولیه
(ج) یک متصدی خدمات بهداشت ملی همه یا بیشتر بیمارستانها ،مؤسسات و امکانات
که در انگلیس واقعشده است.
(د) هیئتامنای منتصب شده بهموجب بند  31فهرست  1برای قانون خدمات بهداشت
ملی  1117برای یک متصدی خدمات بهداشت ملی در بند (ج) جای میگیرد،
(و) هیئتامنای منصوبشده بهموجب بند ( 19)3قانون ساماندهی خدمات بهداشت
ملی سال  ،3991بخش ( 95)3قانون خدمات بهداشت ملی سال  3999و بخش (131)3
قانون خدمات بهداشت ملی  1117برای چنین متصدی خدمات بهداشت ملی ،یا
(ه) هیئتامنا برای یک متصدی مراقبت اولیه منصوبشده بهموجب بند  31فهرست 1
برای قانون خدمات سالمت ملی .1117
( )2در این فصل " کمیسیون حسابرسی " به معنای کمیسیون حسابرسی برای مقامات محلی
و خدمات بهداشت ملی در انگلستان است.
 .221حسابرسی یا بررسی حسابهای موسسه خیریه  NHSولز
( )3این بخش در ارتباط با سال مالی موسسه خیریه که در همان زمان در سال اعمال میشود،

آن موسسه خیریه  NHSولز است.

( )1اگر بخش ((311)3الف) یا (ب) در ارتباط با سال مالی موسسه خیریه راضی شود،
حسابهای موسسه خیریه برای آن سال باید توسط حسابرس عمومی برای ولز حسابرسی شود.
( )1درهرصورت ،حسابهای موسسه خیریه برای آن سال مالی باید در انتخابات حسابرس
عمومی برای ولز ،توسط حسابرس عمومی برای ولز حسابرسی و بررسی شود.
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( )1در این بخش " موسسه خیریه  NHSولز " به معنای متصدی خیریه است ،هیئتامنای
آن عبارتاند از
(الف) انجمن بهداشت محلی
(ب) متصدی خدمات بهداشت ملی همه یا بیشتر بیمارستانها ،مؤسسات و امکانات در
ولز واقعشده است،
(ج) هیئتامنای منصوبشده بهموجب بند  31برنامه زمانی  1برای قانون خدمات
بهداشت ملی (1117ولز) برای یک متصدی خدمات بهداشت ملی به پاراگراف (ب) سقوط
میکند ،یا
(د) هیئتامنای منصوبشده بهموجب بند ( 19)3قانون ساماندهی خدمات بهداشت
ملی  ،3991بخش ( 95)3قانون خدمات بهداشت ملی  3999و بخش ( 371)3قانون خدمات
بهداشت ملی (1117ولز) برای چنین متصدی خدمات بهداشت ملی.
( )5منابع در این قانون برای یک حسابرس یا یک بازرس اثراتی در ارتباط با این بخش
بهعنوان مراجع برای حسابرس عمومی برای ولز اقدام مطابق این بخش بهعنوان یک حسابرس یا
بازرس دارد.
 .222حسابرسی حسابهای گروههای بزرگتر
( )3این بخش که در آن حسابهای گروه برای یک سال مالی یک موسسه خیریه مادر مطابق
بخش ( 312)1آمادهشده است ،اعمال میشود و
(الف) کل درآمد ناخالص گروه در آن سال بیش از آستانه درآمد مربوطه (بخش
( 397)3را ببینید) است ،یا
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(ب) کل درآمد ناخالص گروه در آن سال بیش از آستانه درآمد مربوطه است و در پایان
سال ارزش کل داراییهای این گروه (قبل از کسر بدهیها) بیش از آستانه داراییهای مربوطه
(بخش ( 397 )1را نگاه کنید) است.
( )1این بخش همچنین اعمال میشود که در آن
(الف) حسابهای گروه برای یک سال مالی یک موسسه خیریه مادر مطابق بخش ()1
 312آماده میشود و
(ب) قوانین حسابرسی مناسب در ارتباط با حسابهای خود موسسه خیریه مادر در آن
سال اعمال میشود.
( )1در این بخش " قانون حسابرسی مناسب " در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه
مادر بدین معنی است
(الف) (موضوعبند (ب)( ،ج)( ،د)) بخش ((311)1حسابرسی حساب-های موسسه
خیریه بزرگتر)؛
(ب) اگر بخش (319حسابرسی یا بررسی حسابهای موسسه خیریه انگلیسی )NHS
در ارتباط با آن سال ،بخش ( 319)1اعمال میشود
(ج) اگر بخش (351حسابرسی یا بررسی حسابهای موسسه خیریه  NHSولز) در
ارتباط با آن سال اعمال میشود ،بخش (351 )1؛
(د) اگر موسسه خیریه مادر یک شرکت باشد
( )iبخش ( ،311)1یا
( )iiقسمت  37قانون شرکتهای 1117
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( )1اگر این بخش در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه مادر بهموجب بند ( )3یا
( )1اعمال شود ،حسابهای گروه برای آن سال باید حسابرسی شود
(الف) (موضوعبند (ب) یا (ج)) توسط یک شخص در بند (( )1الف) 311یا (ب)؛
(ب) اگر بخش  319در ارتباط با آن سال ،توسط یک فرد منصوبشده توسط کمیسیونِ
حسابرسی اعمال شود؛
(ج) اگر بخش  351در ارتباط با آن سال ،توسط حسابرس عمومی برای ولز اعمال
شود.
( )5اگر این بخش در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه مادر بهموجب بند ()3
اعمال شود
(الف)(موضوع پاراگراف (ب)) قانون حسابرسی مناسب در ارتباط با حسابهای خود
موسسه خیریه مادر برای آن سال (خواه قبل از اعمال باشد یا پس از اعمال) اعمال میشود؛
(ب) اگر موسسه خیریه مادر یک شرکت باشد و حسابهای خودِ آن برای آن سال
برای حسابرسی مطابق با قسمت  37قانون شرکتهای  1117موردنیاز نباشد ،بخش (311)1
در ارتباط با این حسابها (خواه قبل درخواست باشد یا پسازآن) اعمال میشود.
( )7بندهای ( )1و ( )7از بخش  319در ارتباط با هرگونه انتصاب مطابق بند (()1الف) اعمال
میشود همانطور که آنها در ارتباط با یک قرار مالقات در بند ( 319)1اعمال میشوند.
( )9مراجع در این قانون برای یک حسابرس اثراتی در ارتباط با بند (()1ج) بهعنوان مراجع
حسابرسی عمومی برای ولز اقدام مطابق بند (()1ج) بهعنوان یک حسابرس دارند.
 .221بررسی حسابهای یک انتخاب برای گروههای کوچکتر
( )3این بخش اعمال میشود اگر
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(الف) حسابهای گروه برای یک سال مالی یک موسسه مادر مطابق بخش (312 )1
آماده شود و
(ب) بخش (353حسابرسی حسابهای گروههای بزرگتر) در ارتباط با آن سال اعمال
نشود.
( )1اگر
(الف) این بخش در ارتباط با یک یال مالی موسسه خیریه مادر اعمال شود،
(ب) کل درآمد ناخالص گروه در آن سال از مجمع مشخصشده در بخش (315)3
تجاوز میکند و
(ج) بند ( )7یا (()9موسسه خیریه :NHSحسابهای گروه) در ارتباط با آن اعمال
نمیشود ،حسابهای گروه برای آن سال باید در انتخابات هیئتامنای موسسه خیریه مادر،
توسط یک بازرس مستقل (همانطور که در بخش (( )3الف) 315یا حسابرسی توسط یک
شخص در بخش (()1الف) 311یا (ب) تعریفشده) بررسی شود.
( )1بند ( )1موضوعی برای
(الف) بند ( )1و
(ب) هرگونه دستور مطابق بخش (.351)3
( )1اگر بند ( )1به حسابهای گروه برای یک سال اعمال شود و کل درآمد ناخالص گروه
در آن سال از مجموع مشخصشده در بخش ( 315)1تجاوز کند ،یک فرد واجد شرایط بهعنوان
یک بازرس مستقل برای اهداف بند ( )1است اگر (و تنها اگر) این شخص مستقل و مطابق با
الزامات بخش (()1الف) 315یا (ب) باشد.
( )5این کمیسیون میتواند
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(الف) به هیئتامنای موسسه خیریه مادر در ارتباط با انتخاب یک فرد برای انتصاب
بهعنوان یک بازرس مستقل راهنمایی دهد؛
(ب) همچنین دادن جهاتی بهعنوان اینکه آن فکر میکند با توجه به انجام یک بررسی
طبق بند ( )1مناسب است؛
و هرگونه راهنمایی یا هدایت نیز ممکن است یک کاربرد عام باشد یا تنها به یک
موسسه خیریه خاص اعمال شود.
( )7اگر
(الف) این بخش در ارتباط با یک سال مالی موسسه خیریه مادر اعمال میشود و
(ب) بخش (319حسابرسی یا بررسی حسابهای موسسه خیریه  NHSانگلیسی)
همچنین در ارتباط با آن سال اعمال میشود،
حسابهای گروه برای آن سال باید در انتخابات کمیسیون حسابرسی توسط یک شخص
منصوبشده توسط کمیسیون حسابرسی یا بررسی توسط یک فرد منصوبشده حسابرسی شوند.
بندهای ( )1تا ( )7بخش  319برای اهداف این بند اعمال میشود همانطور که آنها برای
اهداف بخش ( 319)1اعمال میشوند.
( )9اگر
(الف) این بخش در ارتباط با یک سال مالی موسسه خیریه مادر اعمال میشود و
(ب) بخش (351حسابرسی یا برسی حسابهای موسسه خیریه  NHSولز) همچنین
در ارتباط با آن سال اعمال میشود ،حسابهای گروه برای آن سال باید در انتخابات
حسابرس عمومی برای ولز توسط حسابرس عمومی برای ولز حسابرسی شوند و
موردبررسی قرار گیرند.
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مراجعی که در این قانون برای یک حسابرس یا یک بازرس اثراتی در ارتباط با این بند به
اجرا درمیآیند همانند مراجعی برای حسابرس عمومی برای ولز مطابق این بند بهعنوان یک
حسابرس یا بازرس عمل میکنند.
( )2اگر حسابهای گروه برای یک سال مالی موسسه خیریه مادر برای بررسی یا حسابرسی
مطابق با بند ( )1باشند ،بخش ( 315)3در ارتباط با حسابهای خود موسسه خیریه مادر برای آن
سال (خواه پسازآن اعمال شود یا نشود) اعمال میشود.
( )9هیچچیز در بند ( )75یا ( )9بر ساماندهی بخش ( 319)1تا ( )7یا بخش ( 351)1در
ارتباط با حسابهای خود موسسه خیریه مادر برای یک سال مالی در مسئله تأثیر ندارد.
 .223اختیارات کمیسیون برای حکم حسابرسی حسابهای گروه
( )3کمیسیون میتواند طبق نیاز حسابهای گروه یک موسسه خیریه مادر برای یک سال
مالی توسط یک شخص در بخش (()1الف) 311یا (ب) حسابرسی شود اگر آن به نظر برسد که
کمسیون
(الف) بخش (()1الف) 353یا بخش ( 351)1در ارتباط با آن سال در  31ماه پس از
پایان آن سال پیروی میکند ،یا
اگرچه بخش (()1الف) 353به آن سال اعمال نمیشود ،اما بااینوجود برای حسابهای
گروه که برای آن سال توسط یک شخص در بخش (()1الف) 311یا (ب) حسابرسی شده
مطلوب است.
اما این بند اعمال نمیشود اگر بخش  319یا (351حسابرسی یا بررسی حسابهای

موسسه خیریه  )NHSدر ارتباط با موسسه خیریه مادر برای آن سال اعمال شود.

( )1اگر کمیسیون یک دستور مطابق بند ( )3با توجه به حسابهای گروه ایجاد کند،
حسابرس باید یک فرد منصوبشده توسط کمیسیون باشد در غیر این صورت

اهتسویپ 335 /

(الف) این حکم به استناد بند (()3ب) ایجاد میشود و
(ب) هیئتامنای موسسه خیریه مادر خودشان یک حسابرس با توجه بهحکم تعیین می-
کنند.
( )1هزینههای هر حسابرسی توسط یک حسابرس توسط کمیسیون مطابق بند ( )1انجام
میشود که شامل پاداش حسابرس که توسط کمیسیون قابل بازیابی هستند
(الف) از هیئتامنای موسسه خیریه مادر که شخصاً ،بهطور مشترک و انفرادی برای آن
هزینهها مسئول هستند ،یا
(ب) تا حدی که آن به نظر میرسد برای کمیسیون برای جستجوی بازیابی آن هزینهها
با توجه به بند (الف) ،از صندوق موسسه خیریه مادر عملی نیست.
 .224قوانین مربوط بهکاررفته و بررسیها
( )3وزیر میتواند توسط قوانین مفاد زیر را بسازد
(الف) تعین یک یا چند نهاد برای اهداف بخش (()1ب)311؛
(ب) با توجه بهحساب رسی وظایف یک حسابرس برای حسابرسی حسابهای فردی
یا گروهی ،ازجمله قوانین با توجه به ساخت توسط حسابرس یک گزارش در
( )iبیانیهی حسابهای آماده برای یک سال مالی در مسئله مطابق با بخش (311)3
( )iiحساب و بیانیه آمادهشده مطابق بخش ،311
( )iiiحسابهای آماده مطابق بخش  191قانون شرکتهای (1117وظیفه
آمادهسازی حسابهای فردی) ،یا
( )ivحسابهای آماده گروه مطابق با بخش (،312)1
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(ج) با توجه به ساخت گزارش در رابطه با بررسی حسابهای فردی و گروهی توسط
بازرس مستقل یا بازرسی که بررسی را انجام میدهد؛
(د) مشورت کردن با یک حسابرس یا یک بازرس مستقل یا بازرس محقِ دسترسی با
توجه به کتابها ،اسناد و دیگر مدارک که مربوط به
( )iموسسه خیریه (درصورتیکه حسابرسی یا بررسی از حسابهای فردی باشد)،
یا
( )iiهر عضو گروه (درصورتیکه حسابرسی یا بررسی از حسابهای گروه باشد)
هستند؛
(و) مستحق دانستن یک حسابرس یا یک بازرس مستقل برای خواستن اطالعات و
توضیحاتی از
( )iهیئتامنای موسسه خیریه قبلی و کنونی یا افراد معتمد ،یا افسران قبلی و کنونی
یا کارکنان موسسه خیریه (درصورتیکه حسابرسی یا بررسی از حسابهای فردی
است) ،یا
( )iiهیئتامنای موسسه خیریه یا افراد معتمد و یا افسران سابق و کنونی یا کارکنان
هر عضو از گروه (درصورتیکه حسابرسی یا بررسی از حسابهای فردی است)
(ه) توانا ساختن کمیسیون در شرایط تعین شده در قوانین و مقررات برای کنار گذاشتن
با الزامات بخش (()3( ،315)3( ،311)1الف) 353یا (351)1
( )iدر مورد یک موسسه خیریه خاص ،یا
( )iiدر مورد هرسال مالی خاص یک موسسه خیریه.
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( )1مقررات مطابق بند (()3و) میتواند بهطور خاص در ارتباط با حسابرسی یا بررسی
حسابهای گروه مفاد متناظر یا مشابه با هریک از مقررات ساختهشده توسط بخش  199یا 511
قانون شرکتهای  1117در ارتباط با حقوق قابل تمرین توسط یک حسابرس یک شرکت در
ارتباط با یک تعهد فرعی شرکت ایجاد شود.
( )1در این بخش
" حسابرسی حسابهای فردی یا گروهی " به معنای حسابرسی زیر است
(الف) بخش  311،315،317،319یا (351حسابهای فردی) ،یا
(ب) بخش  353،351ر یا (351حسابهای گروهی)؛
" بررسی حسابهای فردی یا گروهی " به معنی بررسی زیر است
(الف) بخش  315،319یا (351حسابهای فردی) ،یا
(ب) بخش (351حسابهای گروهی)؛
و مراجع در این بخش و بخش  355برای یک حسابرسی یا بررسی حسابهای فردی و
برای حسابرسی یا بررسی حسابهای گروهی بر اساس خوانده شدن هستند.
 .222قدرت کمیسیون برای انطباق مستقیم با مقررات خاص
اگر هر فرد نتواند هزینه یک حسابرس یا بازرس مستقل هر مرکز برای آن حسابرس را
پرداخت کند ،بازرس مستقل یا بازرس به استناد بخش (()3د) یا (و) محق این هزینه است،
کمیسیون برای تأمین امنیت که بهطور پیشفرض خوب ساختهشده است ،میتواند چنین جهاتی را
همانطور که فکر میکند مناسب است ترتیب دهد
(الف) برای آن شخص،
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(ب) اگر حسابرسی یا بررسی از حسابهای فردی برای هیئتامنای موسسه خیریه
برای زمان وجود موسسه خیریه عالقهمند باشد ،یا
(ج) اگر حسابرسی یا بررسی از حسابهای گروه برای هیئتامنای موسسه خیریه برای
زمان وجود چنین عضوی در گروه همانطور که کمیسیون فکر میکند مناسب است ،باشد.
وظیفهی حسابرسان و غیره برای گزارش امور به کمیسیون
 .226وظیفهی حسابرسان و غیره برای گزارش امور به کمیسیون
( )3این بخش به یک شخص (" )"Pاعمال میشود که
(الف) عاملی بهعنوان یک حسابرس یا بازرس مستقل منصوبشده یا در رابطه با یک
موسسه خیریه مطابق بخشهای  311تا (317حسابرسی یا بررسی حسابهای فردی) است،
(ب) عاملی بهعنوان حسابرس یا بازرس مستقل منصوبشده مطابق بخش ( 319)1یا

(()1حسابرسی یا بررسی حسابهای موسسه خیریه  NHSانگلیسی) است ،یا

(ج) حسابرس عمومی برای ولز عاملی مطابق بخش ( 351)1یا (()1حسابرسی یا

بررسی حسابهای موسسه خیریه  NHSولز) است.

( )1اگر در این دوره فعال در ظرفیتهای ذکرشده در بند ( P ،)3از یک موضوع آگاه شود
(الف) که مربوط به فعالیتها و یا موسسه خیریه و یا هر نهاد متصل است و
(ب) که Pدلیل منطقی بهاحتمالزیاد برای باور داشتن اهمیت مواد برای اهداف اعمالی

توسط کمیسیون از توابع آن طبق مقررات ذکرشده در بند ( )1داردP ،باید فوراً یک گزارش
کتبی در مورد این موضوع به کمیسیون بدهد
( )1مقررات عبارتاند از
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(الف) بخشهای  17،19و (51استعالم توسط کمیسیون)
(ب) بخشهای  97و  99تا (21اختیارات کمیسیون برای اقدام در حمایت از مؤسسات
خیریه)؛
( )1اگر در این دوره فعال در ظرفیتهای ذکرشده در بند ( P،)3از هرگونه امور آگاه شود
(الف) این به نظر نمیرسد که برای یکی شدن  Pباشد که  Pبرای گزارش مطابق بند
( )1موردنیاز باشد
(ب) که  Pدالیل منطقی برای این باور دارد که بهاحتمالزیاد باهدفهای اعمالی توسط

کمیسیون هر یک از توابع آن مرتبط باشد P،میتواند یک گزارش در مفاد کمیسیون بسازد.

( )5جایی که وظیفه یا قدرت مطابق بند ( )1یا ( )1در ارتباط با  Pزمانی که فعالیت در

ظرفیت ذکرشده در بند ( )3به وجود آمده ،وظیفه یا قدرت توسط ایستادن متعاقباً  Pبرای اقدام در
همان ظرفیت مطابق تأثیر قرار نمیگیرد

( )7جایی که  Pیک گزارش موردنیاز یا مجاز توسط بند ( )1یا ( )1ایجاد میکند ،هیچ

وظیفهای که  Pموضوعی است که بهعنوان نقص کردن صرفاً به دلیل هرگونه اطالعات یا عقاید
مندرج در گزارش در نظر گرفته میشود نیست.
 .227معنی " موسسه یا نهاد مرتبط " در بخش (226)1
( )3در بخش ( "357)1موسسه یا نهاد مرتبط " در ارتباط با یک موسسه خیریه به معنای
(الف) یک نهاد که کنترل میشود توسط ،یا
(ب) یک نهاد سازمانی که در آن منافع زیادی نگهداری میشود توسط،
موسسه خیریه یا هر یک یا بیشتر هیئتامنای موسسه خیریه فعال.

( )1بخشهای  153و (151مهنای نهاد کنترلشده و منافع قابلتوجه) برای اهداف بند ()3
اعمال میشود.
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 .228کاربرد مأموریت در ارتباط با حسابرسان و غیره حسابهای گروه
( )3بندهای ( )1تا ( )7بخش (357وظیفه حسابرسان و غیره حسابهای فردی برای گزارش
امور به کمیسیون) در ارتباط با یک فرد منصوبشده برای حسابرسی یا گزارش در هر حساب
گروهی مطابق بخشهای  353تا  351اعمال میشود همانطور که آنها در ارتباط با فرد موردنظر

برای بخش  357بهصورت " "Pاعمال میشود.

( )1در بخش (()1الف) ،357همچنین آن مطابق بند ( )3اعمال میشود ،با رجوع به موسسه
خیریه یا هر موسسه یا نهاد مرتبط ،بهعنوان مرجع موسسه خیریه مادر یا هر یک از تعهدات فرعی
آن خوانده میشود.
 .29درخواست مأموریت در رابطه با حسابرسان قانون شرکتها
( )3بند ( 357)1و (359وظیفه حسابرسان و غیره از حسابهای فردی به گزارش امور به
کمیسیون) در رابطه با اقدام یک فرد بهعنوان یک حسابرس قانون شرکتهای خیریه اعمال میشود

همانطور که آنها در ارتباط با فرد مرجع در بخش  357بهعنوان ""Pاعمال میشوند ،اما خواندن
هرگونه مرجع برای اقدام Pدر ظرفیتها در بخش ( 357)3بهعنوان یک مرجع برای یک فرد فعال

بهعنوان یک حسابرس قانون شرکتها ذکرشده است.

( )1در بند ( " ،)3حسابرس قانون شرکتها " به معنی یک حسابرس منصوب مطابق فصل 1
قسمت  37از قانون شرکتهای ( 1117انتصاب حسابرسان) است.
مؤسسات خیریه معاف و مستثنا
 .261مؤسسات خیریه معاف
( )3هیچچیز در بخشهای  311تا (355حسابرسی و بررسی حسابها) به یک موسسه خیریه
معاف اعمال نمیشود.
( )1بخشهای ( 357)1تا ( )7و (359وظیفه حسابرسی و غیره از حسابهای فردی برای
گزارش امور به کمیسیون) در ارتباط با یک فرد منصوبشده برای حسابرسی اعمال میشود ،یا

اهتسویپ 341 /

گزارش حسابهای یک موسسه خیریه معاف که یک شرکت نیست همانطور که آنها در ارتباط
با شخص مرجع در بخش  357بهعنوان " "Pاعمال میشود ،اما مطالعه...

(الف) هرگونه رجوع برای اقدام " "Pدر ظرفیتهای ذکرشده در بخش ( 357)3همانند
یک مرجع برای اقدام شخص بهعنوان یک شخص منصوبشده و
(ب) هرگونه رجوع به کمیسیون یا هر یک از توابع آن بهعنوان یک مرجع تنظیمکننده
اصلی موسسه خیریه یا برای هر یک از توابع دیگر بهعنوان تنظیمکننده اصلی در ارتباط با
موسسه خیریه.
( )1هیچچیز در بخش (352وظیفه حسابرسی و غیره در ارتباط با حسابهای گروه) به
موسسه خیریه معاف اعمال نمیشود.
 .262مؤسسات خیریه مستثنا
( )3هیچچیز در بخشهای  311تا (317حسابرسی یا بررسی حسابهای فردی) به هیچ
موسسه خیریهای اعمال نمیشود که...
(الف) در بخش (()1د)(11خواه در بخش (()1ب)  11یا (ج) جای گیرد یا نگیرد)
جای گیرد و
(ب) ثبتنشده باشد.
( )1بهاستثنای آنهایی که در بند ( )1هستند ،هیچچیز در ...
(الف) بخش  351یا (355مقررات مربوط بهحساب رسی و بررسیها) ،یا
(ب) بخش  357یا (359وظیفه حسابرسان و غیره برای گزارش امور به کمیسیون) ،به
موسسه خیریه ذکرشده در بند ( )3اعمال میشود.
( )1بخشهای  351تا  359به یک موسسه خیریه ذکرشده در بند ( )3اعمال میشود که
آنهم...
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(الف) یک موسسه خیریه  NHSانگلیسی (همانطور که در بخش  319تعریفشده)،
یا
(ب) یک موسسه خیریه  NHSولز (همانطور که در بخش  351تعریفشده) است.
( )1بخشهای  357و  359مطابق بخش ( 371)1به یک موسسه خیریه ذکرشده در بند ()3
که آن نیز یک موسسه خیریه معاف است اعمال میشود.

فصل 4
گزارش ساالنه و بازده و دسترسی عمومی به حسابها و غیره
گزارشهای ساالنه و غیره
 .261هیئتامنای موسسه خیریه برای آمادهسازی گزارشهای ساالنه
( )3هیئتامنای یک موسسه خیریه باید در ارتباط با هرسال مالی موسسه خیریه یک گزارش
ساالنه محتوی موارد زیر تهیه کنند.
(الف) یک گزارش توسط هیئتامنا در فعالیهای موسسه خیریه در آن سال و
(ب) اطالعات دیگر مربوط به موسسه خیریه یا هیئتامنای آن یا مأمورانی که ممکن
است توسط مقررات مقررشده از سوی وزیر تعین شوند.
( )1مقررات مطابق بند ( )3میتواند منجر به مفاد زیر شود
(الف) هرگونه گزارش ذکرشده در بند (()3الف) مطابق با اصول تهیه شود همانطور که
در مقررات مشخص و ارجاع دادهشدهاند؛
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(ب) اختیار دادن به کمیسیون جهت توزیع هرگونه الزامات تجویزشده بهموجب بند
(()3ب)...
( )iدر مورد یک موسسه خیریه خاص یا یک دسته خاص از مؤسسات خیریه ،یا
( )iiدر مورد یک سال مالی خاص یک موسسه خیریه یا هر نوع موسسه خیریه
 .263ارسال گزارش ساالنه به کمیسیون موارد خاص
( )3ازآنجاکه درآمد ناخالص یک موسسه خیریه در هرسال مالی بیش از  15111پوند است،
الزم است یک کپی گزارش ساالنه مطابق بخش  371در ارتباط با آن سال تهیه شود که باید توسط
هیئتامنای موسسه خیریه به کمیسیون در مدت...
(الف)  31ماه پس از پایان آن سال ،یا
(ب) دورهی زمانی طوالنیتر بهطوریکه کمیسیون بتواند به هر دلیل خاص در مورد آن
گزارش اجازه دهد ،ارسال شود.
( )1ازآنجاکه درآمد ناخالص یک موسسه خیریه در هرسال مالی از  15111پوند تجاوز نمی-
کند ،ضروری است که یک کپی گزارش ساالنه مطابق بخش  371در ارتباط با آن سال تهیه شود
که باید پس از درخواست کمیسیون ،توسط هیئتامنای موسسه خیریه به کمسیون ...
(الف) درصورتیکه درخواست قبل از پایان  9ماه از پایان سال مالی ایجاد شود گزارش
مربوط به آن ظرف مدت  31ماه پس از پایان آن سال و
(ب) درصورتیکه درخواست در عرض  1ماه از تاریخ درخواست ایجاد نشده باشد،
یا در هر دو صورت ،در دوره طوالنیتر بهطوریکه کمیسیون بتواند به هر دلیل خاص
در مورد آن گزارش اجازه دهد ،ارسال شود.
( )1درصورتیکه یک موسسه خیریه که بهعنوان یک  CIOتأسیس شود...
(الف) شرط الزم اعمالشده توسط بند ( )3به هر درآمد ناخالص موسسه خیریه اعمال
میشود و
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(ب) بند ( )1اعمال نمیشود.
 .264اسناد و مدارک برای ارسال با گزارش ساالنه
( )3موضوعبند ( ،)1هرگونه کپی از گزارش ساالنه ارسالی به کمیسیون مطابق بخش 371
باید به آن...
(الف) یک کپی از بیانهی حسابهای تهیهشده برای سال مالی در مسئلهی بخش
( ،311)3یا
(ب) یک کپی از حساب و بیانیه تهیهشده مطابق بخش ،311
و یک کپی از گزارش حسابرس مربوطه یا بازرس الصاق شود.
( )1در بند ( " ،)3گزارش حسابرس مربوطه یا بازرس " به این معنی است که...
(الف) اگر حسابهای موسسه خیریه برای آن سال مطابق بخش  311،315،317،319یا
 351حسابرسی شود ،گزارش توسط حسابرس بر آن بیانیه حسابها یا بر آن حساب و بیانیه
ایجاد میشود؛
(ب) اگر حسابهای موسسه خیریه برای آن سال در بخش  315،319یا  351بررسی
شوند ،گزارشی توسط فرد اجرای بازرسی ایجاد میشود.
( )1بند ( )3و ( )1به یک شرکت امور خیریه اعمال نمیشود و هرگونه کپی ارسالی از
گزارش ساالنه توسط هیئتامنای موسسه خیریهی یک شرکت امور خیریه مطابق بخش  371باید
به آن...
(الف) یک کپی تهیهشده از حسابهای ساالنه شرکت برای سال مالی مطابق قسمت 35
قانون شرکتهای  1117و
(ب) یک کپی از گزارش حسابرس مربوطه یا بازرس الصاق شود.
( )1در بخش ( " ،)1گزارش حسابرس مربوطه یا بازرس " به این معنی است که...
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(الف) اگر حسابهای شرکت برای آن سال مطابق بخش  37قانون شرکتهای 1117
حسابرسی شوند ،گزارشی توسط حسابرس بر حسابهای آنها ایجاد میشود؛
(ب) اگر حسابهای شرکت برای آن سال مطابق بخش  311،315یا  317حسابرسی
شوند ،گزارشی توسط حسابرس بر حسابهای آنها ایجاد میشود؛
(ج) اگر حسابهای شرکت برای آن سال مطابق بخش  311،315یا  317بررسی شوند،
گزارشی توسط فرد اجراکنندهی بازپرسی ایجاد میشود؛
 .262حفظ و نگهداری گزارشهای ساالنه و غیره
( )3هرگونه کپی از گزارش ساالنه ارسالی کمیسیون مطابق بخش  ،371همراه با اسناد و
مدارک الصاقی به آن ،توسط کمیسیون برای چنین دورهای که فکر میکند مناسب است ،نگهداری
میشود.
( )1هیئتامنای یک موسسه خیریه باید برای حداقل  7سال از پایان سال مالی گزارش را
نگهداری کنند چراکه آن مربوط به گزارش ساالنه تهیهشده توسط آنها مطابق بخش ( 371)3است
هرچند آنها به ارسال یک کپی از آن برای کمیسیون نیاز ندارند.
( )1بند ( )1اعمال میشود چنانچه یک موسسه خیریه به مدت  7سال مطابق بند ( )1وقف
شود همانطور که آن به هر گرازش ساالنه اعمال میشود.
( )1تعهد به حفظ گزارش ساالنه مطابق بند ( )1باید توسط آخرین هیئتامنای موسسه خیریه
انجام شود ،مگر اینکه کمیسیون به نوشتن گزارش ساالنه در حال نابود شدن یا در غیر این
صورت مستعد نابودی رضایت دهد.
 .266گزارشهای ساالنه و حسابهای گروه
( )3این بخش درجایی که حسابهای گروه برای سال مالی یک موسسه خیریه مادر مطابق
بخش ( 312)1تهیهشده است ،اعمال میشود.
( )1گزارش ساالنه توسط هیئتامنای موسسه خیریه مادر در ارتباط با آن سال مطابق بخش
 371تهیه میشود که باید شامل ...
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(الف) چنین گزارشی توسط هیئتامنا در فعالیتهای تعهدات فرعی موسسه خیریه در
طول آن سال و
(ب) اطالعات دیگر مربوط به هر یک از تعهدات باشد که ممکن از توسط مقررات
مقررشده توسط وزیر تجویز شود.
( )1مقررات مطابق بند ( )1میتواند مفادهای زیر را بسازد...
(الف) برای هرگونه گزارش همانطور که در بند (()1الف) عنوانشده است ،مطابق
اصول آماده میشود همانطور که در مقررات تعیینشدهاند و مورد رجوع قرارگرفتهاند.
(ب) قادر ساختن کمیسیون برای تجویز هر نوع نیاز بهموجب بند (()1ب) در مورد...
( )iیک تعهد فرعی خاص ،یا
( )iiیک دستهی خاص از تعهدات فرعی.
( )1بخش (371ارسال گزارش ساالنه به کمیسیون در موارد خاص) در ارتباط با گزارش
ساالنه اشارهشده در بند ( )1اعمال میشود ،هرچند هرگونه اشاره به درآمد ناخالص موسسه خیریه
در سال مالی مرجعی برای کل درآمد ناخالص گروه در سال بود.
( )5هنگام ارسال به کمیسیون مطابق بند ( ،)1کپی گزارش ساالنه باید به هردو یک کپی
آمادهشده حسابهای گروه برای آن سال مطابق بخش ( 312)1و
(الف) یک کپی از گزارشهای ساختهشده توسط حسابرس بر آن حسابها ،یا
(ب) اگر آن حسابها مطابق بخش  351بررسی شوند ،یک کپی از گزارشهای
ساختهشده توسط فرد انجام دهندهی بازرسی الصاق شود.
( )7الزامات در این بخش افزون بر الزامات بخشهای  371تا  375هستند
 .267مؤسسات خیریه معاف
هیچچیز در بخش  371تا (377گزارشهای ساالنه و غیره) به هیچ موسسه خیریه معافی
اعمال نمیشود.
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 .268مستثنا کردن مؤسسات خیریه
( )3هیچچیز در بخش  371تا (375گزارش ساالنه و غیره) به هیچ موسسه خیریهای که...
(الف) در بخش (()1د)(11خواه در بخش (()1ب) یا (ج) قرار گیرد یا نگیرد) جای
میگیرد و
(ب) ثبتنشده است ،اعمال نمیشود.
( )1بهاستثنای بند ( ،)5هیچچیز در بخشهای  371تا  375به هیچ موسسه خیریه که...
(الف) در بخش (()1ب) یا (ج) جای میگیرد اما در بخش (()1د) جای نمیگیرد و
(ب) ثبتنشده است ،اعمال نمیشود.
( )1در صورت درخواست برای انجام این کار توسط کمیسیون ،هیئتامنای هر موسسه
خیریه که در بند ( )1ذکرشده است باید یک گزارش ساالنه در ارتباط با چنین سال مالی موسسه
خیریه تهیه شود همانطور که در درخواست کمیسیون تعیینشده است.
( )1هر گزارش تهیهشده مطابق بند ( )1باید شامل...
(الف) چنین گزارشی توسط هیئتامنای موسسه خیریه بر فعالیتهای موسسه خیریه در
طول سال مورد سؤال و
(ب) دیگر اطالعات مربوط به موسسه خیریه یا برای هیئتامنا یا مأموران آن باشد،
همچنین ممکن است توسط مقررات ایجادشده مطابق بخش ( 371)3در ارتباط با گزارش
ساالنه تهیهشده مطابق بخش ( 371)3تجویز شود.
( )5مقررات زیر در ارتباط با هرگونه گزارش موردنیاز برای آمادهسازی مطابق بند ( )1اعمال
میشود ،درنتیجه این یک گزارش ساالنه موردنیاز برای آمادهسازی مطابق بخش (...371)3
(الف) بخش ((371)3ارسال گزارش ساالنه در موارد خاص) ،با حذف کلمات قبلی "

یک کپی گزارش ساالنه " و
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(ب) بخش (371اسناد و مدارک ارسالشده با گزارش ساالنه) و ((375)3حفظ و
نگهداری گزارش ساالنه و غیره) بود.
( )7بند ( )9و ( )2اعمال میشود که در آن...
(الف) یک موسسه خیریه برای آمادهسازی یک گزارش ساالنه در مورد یک سال مالی
بهموجب بند ( )1موردنیاز است،
(ب) موسسه خیریه یک موسسه خیریه مادر در پایان سال است و
(ج) حسابهای گروهی برای آن سال مالی مطابق بخش ( 312)1توسط هیئتامنای
موسسه خیریه آمادهشده است.
( )9هنگام ارسال به کمیسیون مطابق بند ( ،)5کپی گزارش ساالنه باید به آنهم یک کپی از
حسابهای گروه و...
(الف) یک کپی از گزارش ساختهشده توسط حسابرس در آن حسابها ،یا
(ب) چنانچه این حسابها مطابق بخش  351بررسی شوند ،یک کپی از گزارش
ساختهشده توسط شخص انجام دهندهی بازرسی الصاق شود.
( )2الزامات در بند ( )9افزون بر آن در بند ( )1است.
بازده ساالنه
 .269بازده ساالنه توسط مؤسسات خیریه ثبتشده
( )3موضوعبند ( ،)1هر موسسه خیریه ثبتشده باید در رابطه با هرسال مالی خود بازدهی
ساالنه را در چنین شکل و حاوی چنین اطالعاتی آماده کند ،همچنین ممکن است توسط مقررات
ساختهشده توسط کمیسیون تجویز شود.
( )1بند ( )3در ارتباط با هرسال مالی موسسه خیریه که در آن درآمد ناخالص موسسه خیریه

از  31111پوند تجاوز نمیکند (اما اگر موسسه خیریه بهعنوان یک  CIOتعیین شود این بند اعمال
نمیشود) اعمال نمیشود.
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( )1هرگونه بازدهی در تاریخی که توسط آن هیئتامنای موسسه خیریه ،بهموجب بخش
( ،371)3درخواست ارسال گزارش ساالنه موردنیاز به کمیسیون برای آمادهسازی در ارتباط با سال
مالی مورد سؤال را دارند به کمیسیون ارسال میشود.
( )1کمیسیون با الزامات بند ( )3میتواند...
(الف) در مورد یک موسسه خیریه خاص یا یک دسته موسسه خیریه خاص ،یا
(ب) در مورد یک سال مالی خاص یک موسسه خیریه یا هر دست از مؤسسه خیریه
توزیع شود.
در دسترس بودن اسناد برای عموم
 .71بازرسی عمومی گزارش ساالنه و غیره نگهداری شده توسط کمیسیون
هر سند نگهداری شده توسط کمیسیون بهموجب بخش ((375)3حفظ گزارش ساالنه و
غیره) باید در همه زمانهای معقول و منطقی برای بازرسی عمومی باز باشد...
(الف) در طول دوره برای اینکه آن نگهداری شود ،یا
(ب) اگر کمیسیون نیز تعیین کند ،در آن مدت کمتر ممکن است مشخص کند.
 .272تهیه کپی از جدیدترین گزارش ساالنه توسط هیئتامنای موسسه خیریه
( )3این بخش درصورتیکه گزارش ساالنه در ارتباط با هرسال مالی یک موسسه خیریه
بهموجب بخش ( 371)3یا ( 372)1تهیه شود ،اعمال میشود.
( )1اگر هیئتامنای یک موسسه خیریه...
(الف) در نوشتهی هر شخص برای آماده کردن آن فرد با یک کپی از جدیدترین
گزارش ساالنه خود درخواست میشود و
(ب) توسط آن شخص چنین هزینهی معقولی پرداخت شود (در صورت وجود)
بنابراین ممکن است در رابطه با هزینههای مطابق با درخواست نیاز باشد ،آنها باید با
درخواست در مدت  1ماه از شروع تاریخ که در آن تشکیلشده است مطابقت داشته باشند.
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( )1مرجع بند ( )1برای جدیدترین گزارش ساالنه یک موسسه خیریه یک مرجع برای تهیه
گزارش ساالنه بهموجب بخش ( 371)3یا ( 372)1در ارتباط با آخرین سال مالی است که در آن
یک گزارش ساالنه آمادهشده است.
 .271تهیه کپی جدیدترین حسابها توسط هیئتامنای موسسه خیریه
( )3اگر هیئتامنای یک موسسه خیریه...
(الف) در نوشته توسط هر فرد برای آماده کردن آن فرد با یک کپی از جدیدترین
حسابهای موسسه خیریه درخواست شوند و
(ب) توسط آن شخص چنین هزینهی معقولی پرداخت شود (در صورت وجود)
بنابراین ممکن است هزینههای مطابق با درخواست نیاز باشد ،آنها باید با درخواست در
مدت  1ماه از شروع تاریخ که در آن تشکیلشده است مطابقت داشته باشند.
( )1مراجعه به بند ( )3برای جدیدترین حسابهای یک موسسه خیریه ...
(الف) در مورد یک موسسه خیریه دیگر بهجز یکی که در حال سقوط در پاراگراف
(ب) یا (ج) است ،یک مرجع برای...
( )iبیانهی حسابهای آماده ه موجب بخش ( 311)3ف یا
( )iiحساب و بیانیه آماده بهموجب بخش  ،311در ارتباط با آخرین سال مالی
موسسه خیریه که در آن یک بیانه از حسابها یا حساب و بیانیه آمادهشدهاند؛
(ب) در مورد یک شرکت امور خیریه ،یک مرجع برای جدیدترین حسابهای ساالنهی
آمادهی شرکت مطابق قسمت  37قانون شرکتهای  1117در ارتباط با هر یک از شرایط زیر
راضی است...
( )iآنها حسابرسی شدهاند،
( )iiآنها توسط یک بازرس مستقل مطابق بخش (()3الف) 315موردبررسی
قرارگرفتهاند ،یا
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( )iiiآنها یک سال در ارتباط با این شرکت را شرح میدهند که در آن شرکت از
حسابرسی مطابق قسمت  37قانون شرکت  1117هیچ بخش ( 311)1هیچ بخش (315)3
اعمالشده به آنها معاف نیستند و
(ج) در مورد یک موسسه خیریه معاف ،یک مرجع برای حسابهای اخیر موسسه
خیریه بهموجب هر قانون یا دیگر الزامات حسابرسی میشود ،یا چنانچه حساب آن برای
حسابرسی نیاز نباشد ،حسابهای آمادهی اخیر در ارتباط با موسسه خیریه است.
( )1در بند ( )3رجوع به حسابهای اخیر یک موسسه خیریه در ارتباط با یک موسسه خیریه
بهحساب میآید که هیئتامنای آن هر حساب گروه را مطابق بخش ( 312)1آماده کردهاند،
حسابهای گروه اخیراً توسط آنها آمادهشده است.
جرائم
 .273جرائم عدم عرضه مدارک خاص
( )3اگر هر نوع نیاز در بند ( )1برای هر فردی که بالفاصله قبل از تاریخ تعیینشده با
هیئتامنای موسسه خیریه سازگار بود برآورده نشود موسسه خیریه متهم به یک جرم است.
( )1یک نیاز در این بند هست که اگر تحمیل شود...
(الف) توسط بخش  371یا بهموجب بخش ((377)1موردنیاز برای ارسال گزارش
ساالنه به کمیسیون) ،با بخش  377)5( ،371و ((372)9اسناد با گزارش سالیانه عرضه
میشود) در صورت کاربرد در نظر گرفته میشود،
(ب) توسط بخش ((379)1موردنیاز برای ارسال بازده ساالنه به کمیسیون)،
(ج) توسط بخش ((393)1تهیه کپی آخرین گزارش ساالنه توسط هیئتامنای موسسه
خیریه) ،یا
(د) توسط بخش ( 391)3یا بهموجب بخش ((391)1تهیه آخرین حسابها توسط
هیئتامنای موسسه خیریه)؛
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و در بند ( ")3تاریخ تعیینشده برای انطباق " به معنی تاریخ برای انطباق مشخصشده در
بخش مورد سؤال است.
( )1این یک دفاع است که در آن یک شخص با یک جرم مطابق بند ( )3شارژ میشود که
ثابت کند فرد تمام گامهای منطقی برای تأمین امنیت را در نظر گرفته که از شرط موردبحث در
زمان پیروی خواهد کرد.
( )1شخص مورد اتهام مطابق بند ( )3در محکومیت مختصر مسئول است برای...
(الف) یک جریمه کمتر از سطح  1در مقیاس استاندارد و
(ب) برای ادامه تخلف ،جریمه روزانه کمتر از  31درصدِ سطح  1در مقیاس استاندارد
برای زمانی که فرد مورد سؤال بهعنوان هیئتامنای موسسه خیریه باقی میماند،
فصل 2
قدرت تنظیم آستانه مالی
 .274قدرت برای تغییر مبالغ معین مشخصشده در این قسمت
( )3وزیر میتواند با دستور اصالح هر ماده ذکرشده در بند (...)1
(الف) با جایگزینی کردن مبلغ مختلف برای مبلغ مشخصشده زمان حال در آن
ماده ،یا
(ب) در صورت ارائه بیش از یک مبلغ مشخص ،با جایگزین کردن مبلغهای مختلف
برای هر مبلغ مشخصشده در آن ماده.
( )1مقررات (موارد) عبارتاند از
بخش (311درآمد ناخالص در ارتباط با گزینه آمادهسازی حساب و بیانیه بهجای
صورتحسابها)؛
بخش (()3الف)(311درآمد ناخالص و ارزش داراییها در ارتباط با الزامات حسابرسی
مؤسسات خیریه بزرگتر)؛

اهتسویپ 353 /

بخش ((315)1درآمد ناخالص در ارتباط با الزامات شرایط و صالحیت بازرس مستقل)؛
بخش ( 371)3یا (()1درآمد ناخالص در ارتباط با الزامات ارسال گزارش ساالنه به
کمیسیون)؛
بخش ((379)1درآمد ناخالص در ارتباط با الزامات آمادهسازی بازده ساالنه).

 .272کل درآمد ناخالص گروه
وزیر میتواند قوانین و مقرراتی برای تعیین اهداف این بخش مقدار کل درآمد ناخالص برای
یک سال مالی یک گروه متشکل از یک موسسه خیریه مادر و تعهد فرعی یا تعهدات آن تدارک
ببیند.
 .276گروههای بزرگتر " :آستانه درآمد مربوطه " و " آستانه داراییهای مربوطه "
( )3رجوع به آستانه درآمد مربوطه در پاراگراف (الف) یا (ب) بخش ( 353)3یک مرجع
برای مبلغ تجویزشده بهعنوان آستانه درآمد مرتبط باهدفهای این پاراگراف است.
( )1رجوع به آستانه داراییهای مربوطه در پاراگراف (ب) بخش ( 353)3یک مرجع برای
مبلغ تجویزشده بهعنوان آستانه داراییهای مربوطه برای اهداف این پاراگراف است.

(" )1تجویز " به معنای تجویز مقررات ساختهشده از سوی وزیر است.
بخش 9

هیئتامنای موسسه خیریه ،متولیان و حسابرسان و غیره
مفهوم "هیئتامنای موسسه خیریه "

 .277مفهوم " هیئتامنای موسسه خیریه "

در این قانون بهجز در مواردی که در مفاد طرق دیگر نیاز باشد "،هیئتامنای موسسه خیریه

" به معنای افرادی است که کنترل کلی و مدیریت دستگاه اداری موسسه خیریه را بر عهدهدارند.
رد صالحیت هیئتامنای موسسه خیریه و متولیان
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 278افراد رد صالحیت شد از هیئتامنای موسسه خیریه یا متولیان یک موسسه خیریه

( )3شخصی (" )"Pاز هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی بودن برای یک موسسه خیریه در
موارد زیر رد صالحیت شده است
مورد الف
شخص به هر نوع جرم ازجمله عدم صداقت یا فریبکاری محکومشده است.
مورد ب
شخص ورشکسته دانسته میشود یا اموال او توقیفشده (در هر دو مورد)
(الف) شخص عزل نمیشود ،یا
(ب) شخص در معرض اعمال حکم محدودیت ورشکستگی یا یک حکم موقت است
مورد ج
شخص یک ترکیب یا ترتیب با طلبکاران ترتیب داده است ،یا یک سند معتبر به
طلبکاران اعطا کرده است و در رابطه با عزل نشده است.
مورد د
شخص از دفتر هیئتامنای موسسه خیریه یا متولیان موسسه خیریه

با حکم

ساختهشده...
(الف) توسط کمیسیون مطابق بخش (()1الف) 99یا توسط کمیسیون یا توسط
کمیسیون تحت یک تصویب مناسب پیشین یا (همانطور که در بخش (399)5
تعریفشده است) ،یا
(ب) توسط دادگاه عالی عزل شده است
درزمینهی هرگونه سوء رفتار یا سوء مدیریت در اداره موسسه خیریه برای آنکه شخص
مسئول بود یا برای آنکه شخص صمیمی بود ،یا اینکه رفتار فرد را تسهیل کرده یا به
آن کمک کرده است.
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مورد (و)
شخص مطابق بخش (و)( 11)5سرمایهگذاری موسسه خیریه و هیئتامنا (اسکاتلند) قانون

)asp31(1115

(اختیارات جلسه دادگاه) یا قوانین پیشین مربوطه (همانطور که در بخش (399)7
تعریفشده) ،از

طرفهای دخیل در مدیریت و کنترل هر نهاد حذف میشود.

مورد (ه)
شخص در معرض...
(الف) یک حکم رد صالحیت یا انجام رد صالحیت تحت قانون رد صالحیت

مدیران شرکت سال  3927یا حکم رد صالحیت مدیران شرکت S.I. 1111/ ((1111

 ،)1351 (N.I.1یا

(ب) یک حکم ساختهشده مطابق بخش ( 119)1قانون اعسار  3927است.
( )1بند ( )3منوط به بخش  399تا  323است.
 .279رد صالحیت :حوادث قبل از شروع و غیره
( )3مورد الف
(الف) اعمال اینکه آیا عقیده قبل یا بعد از شروع بخش ( 392)3رخداده است ،اما
(ب) در ارتباط با هر عقیده صدق نمیکند که یک عقیده سست برای احیای قانون
مجرمین  3991است.
( )1مورد ب به اینکه آیا رسیدگی به حکم ورشکستگی یا توقیف اموال یا ایجاد یک حکم
محدودیت ورشکستگی یا حکم موقت قبل یا بعد شروع بخش ( 392)3انجام میشود یا نه،
اعمال میشود.
( )1مورد ( )1به این اعمال میشود که آیا ترکیب یا ترتیب ساختهشده است ،یا سند معتبر ،قبل
یا بعد شروع بخش ( 392)3اعطاشده است.
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( )1مورد د تا ه در ارتباط با حکم ایجادشده و از حذف اثرات قبل یا پس از پایان بخش (392)3
اعمال میشود.
( )5در مورد د
(الف)" کمیسیون به معنی کمیسیون خیریه برای انگلیس و ولز است و
(ب)" مصوبه پیشین مربوطه " به معنی
( )iبخش ( 32)i()1قانون موسسه خیریه (3991قدرت اقدام بهمنظور حفاظت از
موسسه خیریه)،
( )iiبخش ( 11)3A()iقانون موسسه خیریه  ،3971یا
( )iiiبخش ( 11)3()iقانون (3971بهعنوان نیروی قبل شروع بخش  2قانون
مؤسسات خیریه )3991
( )7در مورد و "،قانون پیشین مربوطه" به معنی بخش  9قانون  3999اصالح قانون (احکام
متفرقه)(اسکاتلند)(اختیارات جلسه دادگاه برای مقابله با مدیریت مؤسسات خیریه).
 .281رد صالحیت :استثنا در ارتباط با شرکتهای خیریه
( )3جایی که (جدا از این بخش) یک شخص (" )"Pتحت مورد ب از هیئتامنای موسسه
خیریه یا متولی برای یک شرکت خیریه رد صالحیت میشود ،شخص رد صالحیت نمیشود
اگر تحت بخش  33قانون رد صالحیت مدیران شرکت (3927ورشکستهی عزل نشده) برای
فرد بهمنظور اقدام بهعنوان مدیر شرکت مرخصی داده شود.

( )1بهطور مشابه ،یک فرد (" )"Pتحت مورد ه از هیئتامنای موسسه خیریه یا متصدی برای

شرکت خیریه رد صالحیت نمیشود چنانچه در مورد ستون اول جدول مرخصی داده شود
همانطور که در ستون دوم برای فرد بهمنظور اقدام بهعنوان مدیر شرکت ذکرشده است.
فرد منوط به حکم رد صالحیت مسئول تحت برای اهداف بخش (الف)( 3)3یا (الف)()3
قانون رد صالحیت مدیران شرکت  3A 3927قانون  3927مرخص دادهشده است.
است.

توسط دادگاه عالی در ایرلند شمالی مرخصی
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شخص منوط بهحکم رد صالحیت یا تعهد رد دادهشده است.
صالحیت تحت حکم رد صالحیت مدیر توسط دادگاه که حکم را ایجاد کرده
(ایرلند شمالی)(  (S.I. 1111/1351مرخصی دادهشده است.

شرکت

 (N.I.1است.

شخص منوط به یک حکم تحت بخش ()1
 119قانون اعسار  3927است.
 .282قدرت چشمپوشی از رد صالحیت
( )3این بخش به فردی اعمال میشود که تحت بخش ( 392)3رد صالحیت شده است.
( )1( )1کمیسیون میتواند از رد صالحیت فرد چشمپوشی کند ،چنانچه فرد یک کاربرد
تحت این بخش را ...
(الف) بهطورکلی ،یا
(ب) در ارتباط با یک موسسه خیریه یا یک دسته خاص از موسسه خیریه ایجاد کند.
( )1اگر

(الف) شخص تحت مورد "و " و "ه " رد صالحیت شود و منجر به ایجاد یک
کاربرد تحت بند ( 5 )1به مدت سال یا بیشتر پس از تاریخی که در آن رد صالحیت

صورت گرفته است و
(ب) کمیسیون مانع از اعطای برنامه مطابق بند ( )5نمیشود
کمیسیون باید برنامه را اعطا کند مگر اینکه راضی شود که ،به دلیل شرایط خاصی،
آن ر باید رد شود.
( )1هرگونه چشمپوشی تحت بند ( )1باید در نوشته به فرد اطالع داده شود.
( )5بدون چشمپوشی ممکن است مطابق بند ( )1در ارتباط با هر شرکت خیریه اعطا شود
اگر
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(الف) فرد برای زمان حال مانع از اقدام بهعنوان مدیر این شرکت است ،بهموجب...
( )iیک حکم رد صالحیت یا تعهد رد صالحیت تحت قانون رد صالحیت
مدیران شرکت  ،3927یا
( )iiمادهی  3927قانون ذکرشده در بند ( )7و
(ب) برای شخص جهت اقدام بهعنوان مدیر هر شرکت دیگر مرخصی داده نشده است.
( )7مفاد قانون  3927عبارتاند از
(الف) بخش ((33)3ورشکستگان مبرا شده)؛
(ب) بخش ((31)1عدم موفقیت در پرداخت تحت حکم دادگاه بخش مدیریت)؛
(ج) بخش (A31احکام رد صالحیت ایرلند شمالی)؛
(د) بخش (B31تعهدات رد صالحیت ایرلند شمالی).
 .281سوابق افراد برکنار شده از کار
()3

برای اهداف بخشهای  392تا  323کمیسیون باید ،بهنحویکه فکر میکند مناسب است،

لیست تمام افراد برکنار شده از کار همانطور که در مورد د ذکرشده است ...
(الف) با حکم کمیسیون یا کمیسیون ساختهشده قبل یا بعد از شروع بخش ( ،392)3یا
(ب) با حکم دادگاه عالی ساختهشده پس از شروع بخش ( 15)3قانون موسسه خیریه
 3991را نگهدارند؛
و ازآنجاکه هر فرد توسط حکم دادگاه عالی از کار برکنار میشود ،دادگاه باید کمیسیون
برکناری افراد را اطالع دهد.
()1

این نوشته در لیست نگهداری شده تحت بند ( )3باید برای بازرسی عمومی به شکلی

خوانا در تمام اوقات مناسب در دسترس باشد.
()1

در این بخش " کمیسیون " به معنای کمیسیون خیریه برای انگلستان و ولز است.

اهتسویپ 359 /

 .283عواقب کیفری اقدام (فعالیت) در هنگام رد صالحیت
( )3منوط به بند ( ،)1این عمل برای هر شخص جهت فعالیت بهعنوان هیئتامنای موسسه
خیریه یا متصدیان یک موسسه خیریه هنگامیکه متولی بهموجب بخش  392رد صالحیت
شود ،جرم است.
( )1بند ( )3اعمال نمیشود اگر...
(الف) موسسه خیریه مربوطه یک شرکت باشد و
(ب) فرد رد صالحیت شده تنها بهموجب مورد ب و ه رد صالحیت شده باشد.
( )1شخص متهم به یک جرم تحت بند ( )3ملزم به
(الف) محکومیت مختصر ،حبس برای مدت  31ماه یا جریمه کمتر از حداکثر
قانونی و یا هر دو است؛
(ب) محکومیت بر اساس کیفرخواست ،حبس به مدت کمتر از  1سال یا جریمه
نقدی و یا هردو است.
 .284عواقب حقوقی فعالیت هنگام رد صالحیت
( )3انجام هرگونه فعالیت بهعنوان هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی یک موسسه خیریه
توسط یک فرد رد صالحیت شده از متولی موسسه خیریه بهموجب بخش  392صرفاً به دلیل
اینکه آن رد صالحیت شده نامعتبر نیست.
( )1بند ( )1اعمال میشود درصورتیکه کمیسیون راضی باشد که هر فرد...
(الف) بهعنوان هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی برای یک موسسه خیریه هنگام
رد صالحیت از منصب متصدی بهموجب بخش  392فعالیت کند و
(ب) هنگام اقدام ،از موسسه خیریه هرگونه مبالغ از طریق پاداش و یا مخارج و یا
هرگونه سود در نوع ،در ارتباط با اقدام بهعنوان هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی برای
موسسه خیریه دریافت نکرده باشد.
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( )1کمیسیون میتواند با دستور مستقیم شخص...
(الف) به موسسه خیریه همه یا بخش از هرگونه هزینه را برگرداند ،یا
(ب) به موسسه خیریه همه یا بخشی از ارزش پولی هرگونه سود (همانطور که
کمیسیون تعیین

میکند) را برگرداند.

( )1بند ( )1به هیچ مبلغ دریافت شده از طریق پاداش و یا مخارج در ارتباط با هر زمانی که
شخص مربوطه از هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه رد صالحیت شده
باشد ،اعمال نمیشود.
پاداش هیئتامنا موسسه خیریه و متولیان و غیره
 .282پاداش هیئتامنای موسسه خیریه و متولیان و غیره جهت ارائه خدمات به موسسه خیریه
( )3این بخش شامل پاداش جهت خدمات ارائهشده توسط یک شخص به یا از طرف
موسسه خیریه است که در آن...
(الف) شخص هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه است ،یا
(ب) شخص در ارتباط با هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه
است و پاداش ممکن است منجر به اخذ هرگونه سود برای متولی شود.
این منوط به بخش ( )1است.
( )1اگر وضعیت الف تا د در ارتباط با پاداش در بند ( )3برآورده شود ،شخص مستحق
دریافت پاداش از صندوق خیریه است.
وضعیت الف
وضعیت الف این است که مقدار یا حداکثر مقدار پاداش...
(الف) در توافقنامهای بهصورت کتبی بین موسسه خیریه یا هیئتامنای موسسه

خیریه و شخصی که خدمات درخواست شده را به یا از طرف موسسه خیریه ارائه می-
دهد ،تعیین میشود و
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(ب) ازآنچه در شرایط برای تأمین خدمات درخواست شده توسط شخص منطقی و
معقول است تجاوز نکند.
وضعیت ب
شرایط ب این است که ،قبل از عضویت در این توافقنامه ،هیئتامنای موسسه خیریه
تصمیم بگیرند که آنها راضی بودند که آن در بهترین منافع موسسه خیریه برای خدمات
توسط فرد به یا از طرف موسسه خیریه برای مقدار یا حداکثر مقدار پاداش در شرایط
تنظیمشده ارائه میشود.
وضعیت ج
وضعیت ج این است که اگر بالفاصله پس از توافق به عضویت درآید ،در مورد موسسه
خیریه ،بیش از یک نفر وجود دارد که متولی موسسه خیریه است و ...
(الف) یک نفر در ارتباط با اینکه توافقنامه در وضعیت الف قابلاجرا است ،وجود
دارد،
(ب) یک شخص وجود دارد که مستحق دریافت پاداش از صندوق موسسه خیریه
بهموجب چنین توافقی است ،یا
(ج) یک شخص مرتبط با فرد در حال سقوط در پاراگراف (الف) یا (ب) وجود دارد،
تعداد کل آنها طبقات اقلیتی از افراد را برای احراز مقام و منصب بهعنوان هیئتامنای
موسسه خیریه تشکیل میدهد.
وضعیت د
وضعیت د این است که متولیان موسسه خیریه شامل هیچگونه مفاد روشن که شخص
را از دریافت پاداش منع میکند ،نمیشود.
( )1هیچ موردی در این بخش به...
(الف) هیچ پاداشی برای ارائه خدمات توسط یک فرد با توجه به توانایی فرد
بهعنوان هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه اعمال نمیشود ،یا
(ب) هیچ پاداشی در پاراگراف (الف) نیست که یک فرد مستحق دریافت وجوه از
موسسه خیریه بهموجب....
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( )iهر مفاد موجود در هیئتامنای موسسه خیریه دادگاه یا کمیسیون؛
( )iiهر حکم دادگاه یا کمیسیون؛
( )iiiهر یک از مفاد قانونی در یا داشتن تأثیرات تحت یک قانون دیگر این
بخش باشد.
( )1قبل شروع عضویت در توافقنامه در وضعیت الف هیئتامنای موسسه خیریه باید به
هرگونه راهنمایی توسط کمیسیون مرتبط با ساخت چنین توافقهایی توجه داشته باشند.
( )5وظیفه مراقبت در بخش ( 3)3قانون متولی  1111به هیئتامنای موسسه خیریه که چنین
تصمیمی را اتخاذ میکنند اعمال میشود ،همانطور که در وضعیت ب ذکرشده است.
( )7اهداف وضعیت ج در توافق با وضعیت الف اجرا میشود تا زمانی که هر تعهدی تحت
توافق بهطور کامل توسط یک بخش آن پرداخت شود.
( )9بخشهای  329و (322تفسیر) برای اهداف این بخش اعمال میشود.
 .286رد صالحیت هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی دریافتکننده پاداش تحت بخش 282
( )3این بخش به هر هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه اعمال
میشود...
(الف) که مستحق پاداش است یا تمایل به دریافت پاداش تحت یک توافق یا
توافق پیشنهادی در وضعیت الف دارد ،یا
(ب) که به شخصی که از پاداش برخوردار است یا تمایل دارد برخوردار شود
مرتبط است
( )1هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه از اقدام و همچنین در ارتباط با
هر

تصمیمگیری یا دیگر مواد در ارتباط با توافقنامه رد صالحیت شده است.

( )1اما چنانچه یک عمل توسط شخصی که از انجام آن بهموجب بند ( )1رد صالحیت شده
انجام شود ،این عمل صرفاً به دلیل اینکه رد صالحیت شده نامعتبر نیست.
( )1اگر کمیسیون راضی شود...
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(الف) که یک فرد هر اقدامی را که از انجام آن بهموجب بند ( )1رد صالحیت شده
انجام دهد و
(ب) که فرد یا شخص در ارتباط با شخص دریافت کرده است یا در حال دریافت
هرگونه پاداش تحت توافقنامه مورد درخواست از موسسه خیریه است،
ممکن است یک حکم تحت بند ( )5یا (()7آنگونه که مناسب است) ایجاد کند.
( )5یک حکم تحت این بند یک نیاز P
(الف) برای پرداخت همه یا بخشی از پاداش دریافتی به موسسه خیریه است همانطور
که در بند

(()1الف) ذکرشده است؛

(ب) به همان میزانی که پاداش متشکل از یک سود در نوع ،برای پرداخت همه یا بخشی
از ارزش پولی سود در نوع (همانگونه که توسط کمیسیون تعیین میشود) است.
( )7یک حکم تحت این بند یک ناظر است که  Pیا فرد مربوطه تمام یا بخشی از پاداش
ذکرشده در (()1ب) را پرداخت نمیکند.
( )9اگر کمیسیون یک حکم تحت بند ( )5یا ( )7ایجاد کند P ،یا شخص مربوطه بر اساس

خاتمه برای داشتن هرگونه حق تحت توافق برای پاداش بسیار بهعنوان حکم موردنیاز P

برای پرداخت به موسسه یا بهعنوان هدایت آن پرداخت نمیشود.
( )2بخشهای  329و (322تفسیر) برای اهداف این بخش اعمال میشود.
 .287معنی " سود "" ،پاداش " ،خدمات " و غیره
در بخشهای  325و 327
"سود " به معنی یک سود مستقیم یا غیرمستقیم از هر نوع است؛
" حداکثر مقدار " ،در ارتباط با پاداش ،به معنای حداکثر مقدار پاداش اعم از مشخصشده یا
قابلاثبات تحت شرایط توافقنامه در درخواست؛
"پاداش " شامل هرگونه سود در نوع (و بر اساس " مقدار " شامل ارزش پولی)؛
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"خدمات " ،درزمینهی پاداش برای خدمات ،ازجمله کاالهایی که در ارتباط با ارائه خدمات
عرضه میشود.
 .288معنی " فرد مرتبط "
( )3برای اهداف بخشهای  325و  ،327افراد زیر با هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی برای
موسسه خیریه در ارتباط است.
(الف) یک فرزند ،پدر و ماد ،نوه ،پدربزرگ و مادربزرگ ،برادر یا خواهر متولی؛

(ب) همسر یا شریک قانونی هیئتامنا یا هر فرد که در پاراگراف (الف) جای می-

گیرد؛
(ج) هر فردی که کسبوکار را در همکاری با هیئتامنا یا هر فردی که در پاراگراف
(الف) یا(ب) قرارگرفته جلو میبرد.
(د) یک موسسه که کنترلشده است...

( )iتوسط متصدی یا توسط هر شخصی که در پاراگراف (الف)( ،ب) یا (ج)

صدق میکند ،یا

( )iiتوسط دو یا چند نفر که در بند ( )iصدق میکند ،زمانی که باهم در نظر

گرفته میشوند.
(و) یک شرکت سهامی که در آن...

( )iمتصدی یا هر فرد مرتبط در هر بند (الف) تا (ج) دارای منافع قابلتوجهی

است ،یا

( iiدو یا چند نفر قرارگرفته در بند ( ،)iزمانی که باهم در نظر گرفته میشوند،

منافع قابلتوجهی دارد.
( )1بخشهای  151تا (151به معنی فرزند ،همسر و شریک قانونی ،نهاد کنترلشده و منافع
قابلتوجه) برای اهداف بند ( )3اعمال میشود.
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بیمه خسارت برای هیئتامنای موسسه خیریه یا متصدیان
 .289بیمه خسارت برای هیئتامنای موسسه خیریه یا متصدیان
( )3هیئتامنای یک موسسه خیریه ممکن است برای خرید ،از وجوه موسسه خیریه ،بیمه
طراحیشده برای صدمه زدن به هیئتامنای موسسه خیریه یا متصدیان برای موسسه
خیریه در برابر هرگونه مسئولیت شخصی ترتیبی دهد در ارتباط با...
(الف) هرگونه خیانتدرامانت یا نقض وظیفه سپردهشده توسط آنان در توانایی خود
بهعنوان هیئتامنای موسسه خیریه یا متصدیان برای موسسه خیریه ،یا
(ب) هرگونه سهلانگاری ،بهطور پیشفرض ،نقض وظیفه و یا خیانتدرامانت توسط
آنها در تواناییهایشان بهعنوان مدیر یا مأمور...
( )iموسسه خیریه (چنانچه آن یک شرکت سهامی است) ،یا
( )iiهر شرکت سهامی اجرایی در هر فعالیتی از طرف موسسه خیریه.
( )1اما به لحاظ چنین بیمهای باید برای حذف مفاد هرگونه غرامت برای یک شخص تنظیم
شود در ارتباط با...
(الف) هرگونه خسارت وارده توسط فرد برای پرداخت...
( )iجریمه اعمالشده در دادرسی جزایی ،یا
( )iiمبلغ قابل پرداخت برای یک مقام نظارتی از طریق یک جریمه در
ارتباط با عدم تطابق با هر نوع نیاز ماهیت نظارتی،
(ب) هر خسارت وارده توسط شخص در دفاع از هر پرونده کیفری که در آن شخص
به ارتکاب جرم ناشی از هرگونه تقلب یا عدم صداقت ،یا خودرأی بودن ،یا سوء رفتار
بیپروا محکم است و
(ج) هرگونه خسارت وارده به موسسه خیریه توسط فرد که ناشی از هرگونه رفتاری
است ...
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( )iکه میداند در جهت منافع موسسه خیریه نیست ،یا
( )iiدرصورتیکه فرد اهمیت نمیدهد که آن به نفع موسسه خیریه است یا نه.
( )1برای اهداف بند (()1ب)...
(الف) اشاره به هرگونه محکومیت برای چیزی که پایانیافته است یک مرجع است،
(ب) محکومیت پایان مییابد...
( )iاگر در پایان دوره برای ایجاد با درخواست تجدیدنظر اعتراض نکند ،یا
( )iiاگر درزمانی که درخواست تجدیدنظر تنظیم میشود ،در برابر دادگاه اعتراض
کند و
(ج) درخواست تجدیدنظر تنظیم میشود ...
( )iاگر آن تعیین شود و دوره ایجاد هرگونه درخواست تجدیدنظر پایان یابد ،یا
( )iiاگر آن رها شود و یا در غیر این صورت برای داشتن اثرپذیری متوقف شود.
()1هیئتامنای یک موسسه خیریه ممکن است بیمه را تحت این بخش خریداری نکنند مگر
اینکه آنها تصمیم بگیرند که آنها راضی شدهاند که آن در بهترین منافع موسسه خیریه
برای انجام این کار باشد.
()5وظیفه مراقبت در بخش ( 3)3قانون متولی  1111به هیئتامنای موسسه خیریه که چنین
تصمیمی اتخاذ کردهاند اعمال میشود.
()7این بخش...
(الف) اجازهی خرید هرگونه بیمه که بهصراحت توسط هیئتامنای موسسه ممنوع شده
است را

نمیدهد ،اما

(ب) باوجود هرگونه مفاد منع هیئتامنای موسسه خیریه یا متصدیان برای موسسه خیریه
از دریافت هرگونه نفع شخصی از صندوقهای خیریه تأثیراتی دارد.
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 .291اختیار اصالح بخش 289
وزیر ممکن است چنین اصالحاتی در بخش ( 329)1و ( )1را ایجاد کند همانطور که
برای وزیر مناسب در نظر گرفته میشود.
اختیارات برکنار کردن هیئتامنا و حسابرسان و غیره از مسئولیت
 .292قدرت کمیسیون برای برکنار کردن هیئتامنا و حسابرسان و غیره از مسئولیت
( )3این بخش به یک شخص اعمال میشود که...
(الف) هیئتامنای موسسه خیریه یا متصدی موسسه خیریه
(ب) یک فرد منصوبشده برای حسابرسی حسابهای موسسه خیریه (خواه قانونی
منصوبشده باشد یا نه) ،یا
(ج) یک بازرس مستقل یا شخص دیگر منصوبشده برای بررسی یا گزارش
حسابهای موسسه خیریه (خواه قانونی منصوبشده باشد یا نه) است یا خواهد شد.
( )1اگر کمیسیون در نظر بگیرد ...
(الف) که شخص هست یا ممکن است شخصاً مسئول خیانتدرامانت یا نقض
وظیفه سپرده در توانایی فرد بهعنوان یک فرد در بند (()3الف)( ،ب) یا (ج) باشد،
اما
(ب) که شخص صادقانه و منطقی عمل کرده است و باید بهطور منصفانه برای
خیانتدرامانت یا وظیفه تبرئه شود ،کمیسیون ممکن است یک حکم برای برکنار
کردن شخص ارز همه یا بخشی از هرگونه مسئولیت ایجاد کند.
( )1حکم مطابق بند ( )1ممکن است کمکی طبق چنین ضوابطی اعطا کند همانطور که
کمیسیون فکر میکند مناسب است.
( )1بند ( )1در ارتباط با هرگونه مسئولیت قراردادی شخصی هیئتامنای موسسه خیریه یا متولی
موسسه خیریه اعمال نمیشود
( )5برای اهداف این بخش و بخش ...391
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(الف) بند (()3ب) بهعنوان یک مرجع برای حسابرسی عمومی برای ولز جهت اقدام
بهعنوان حسابرس تحت قسمت  2خوانده میشود و
(ب) بند (()3ج) بهعنوان یک مرجع برای حسابرسی عمومی برای ولز جهت اقدام
بهعنوان بازرس تحت قسمت  2خوانده میشود،
و در بند (()3ب) و (ج) هرگونه رجوع به حسابهای موسسه خیریه بهعنوان هرگونه تهیه حساب
گروهی توسط هیئتامنای موسسه خیریه خوانده میشود.
( )9این بخش بر عملیات...
(الف) بخش  73قانون متولی  39151اختیار دادگاه برای اعطای کمک به متولی)،
(ب) بخش  3359قانون شرکتهای (1117اختیار دادگاه برای اعطای کمک به
مأموران یا حسابرسان شرکت) ،یا
(ج) بخش (391که بخش  3359برای حسابرسان مؤسسات که شرکت نیستند
گسترش مییابد) تأثیر میگذارد.
 .291اختیار دادگاه برای اعطای کمک به درخواست همه حسابرسان و غیره مؤسسات
خیریه که شرکت نیستند
( )3بخش  3359قانون شرکتهای (1117اختیار دادگاه برای اعطای کمک به مأموران یا
حسابرسان شرکت) اثراتی در ارتباط با فردی که به او این بخش اعمال میشود دارد
همچنین آن اثراتی در ارتباط با افراد شاغل بهعنوان حسابرس توسط یک شرکت دارد.
( )1این بخش اعمال میشود به...
(الف) فردی فعال در یک ظرفیت درون بخش (()3ب) 393یا (ج) در یک مورد که
در آن ،جدا از این بخش ،بخش  1117 3359قانون در ارتباط اینکه شخص
بهعنوان یک فرد بسیار فعال است اعمال نمیشود و

(ب) یک متولی موسسه خیریه .CIO
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قسمت 21
شرکتهای خیریه و غیره
مقدماتی
 .293معنی " شرکت خیریه "
در این قانون " شرکت خیریه " به معنی یک موسسه خیریه است که یک شرکت است.
افشای وضعیت موسسه خیریه توسط شرکت
 .294الزامات برای افشای وضعیت موسسه خیریه
( )3ازآنجاکه یک نام یک شرکت خیریه شامل کلمه "  "charityیا "  "charitableاست،
این واقعیت که شرکت یک موسسه خیریه است باید در کاراکتر خوانا...
(الف) در هر مکان و در هر شرح سند یا ارتباطات که در آن مقررات تحت بخش
 21قانون شرکتهای  1117برای وضعیت ثبت آن موردنیاز است و
(ب) در همه واگذاری کالم برای به اجرا درآمدن توسط شرکت قید شود.
( )1ازآنجاکه نام شرکت شامل کلمه "  "elusenیا " " elusennolاست (معادل ولز "

"charityو "  ،)"charitableبند ( )3در ارتباط با هرگونه سند که بهطور کامل به ولزی است
اعمال نمیشود.
( )1بیانیه موردنیاز بند ( )3باید به زبان انگلیسی باشد ،بهاستثنای اینکه در مورد یک سند که در
غیر این صورت بهطور کامل به زبان ولزی است ،این بیانیه ممکن است به زبان ولزی باشد

اگر آن شامل کلمه" " elusenیا " " elusennolباشد.

( )1در بند (()3الف)" واگذاری " به معنای هر ابزار جدید ایجادشده ،انتقال ،تغییر یا سرکوب
یک عالقه در بستر است.
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 .292عواقب قانونی شکست برای درخواست افشاسازی
( )3این بخش برای رسیدگی به هر روند قانونی توسط یک شرکت خیریه اعمال میشود که
در آن بخش  391برای به اجرا درآوردن حق ناشی از یک قرارداد یا انتقال سند در ارتباط
با اینکه یک شکست برای عدم تطابق با این بخش وجود دارد اعمال میشود.
( )1رسیدگی به اختالفات باید کنار گذاشته شود اگر آن نشان میدهد که متهم برای انجام
دادرسی...
(الف) ادعایی علیه این شرکت ناشی از قرارداد یا انتقال سند دارد که متهم قادر به
دنبال کردن علت شکست شرکت برای تطبیق با بخش  391است ،یا
(ب) جهت از دست دادن بخش مالی در ارتباط با قرارداد یا انتقال سند به دلیل
شکست شرکت برای تطبیق با آن بخش رنج میبرد،
مگر آنکه دادگاه قبل اینکه رسیدگی انجام شود راضی شود که آن برای مجوز رسیدگی به
ادامه عادالنه و منصفانه است
( )1این بخش برحق هر فرد برای اجرای چنین حقوقی تأثیر نمیگذارد همانطور که فردی
ممکن است در برابر دیگری در یکروند مطرحشده توسط دیگری تأثیر داشته باشد.
 .296عواقب کیفری شکست (ناکامی) در درخواست افشاسازی
( )3ازآنجاکه یک شرکت خیریه ورشکست میشود ،بدون عذر معقول ،مطابق بخش  ،391یک
جرم توسط...
(الف) شرکت و
(ب) هر مأمور شرکت که تعیینشده است ،مرتکب میشود.
( )1به این منظور مدیر این شرکت بهعنوان مأمور (صاحبمنصب) شرکت رفتار میکند چنانچه
این

شکست مطابق با بخش (()3الف) 391باشد و شخص میتواند بهعنوان یک

صاحبمنصب شرکت برای اهداف مربوطهی موردنیاز مقررات تحت بخش  21قانون شرکت-
های  1117رفتار کند.
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( )1شخص متهم به چنین جرمی در محکومیت مختصر متعهد به پرداخت جریمه کمتر از
سطح  1در مقیاس استاندارد است و جهت ادامه تخلف ،یک جریمه روزانه کمتر از  31درصد
سطح  1مقیاس استاندارد تعیین میشود.
( )1عبارات مورداستفاده در این بخش به همان معنی است که در بخش  21قانون شرکتهای
(1117عواقب کیفری عدم افشای نام ثبتشده شرکت) وجود دارد.

محدودیت در تغییر اهداف
 .297تغییر اهداف توسط شرکت سهامی و وضعیت موسسه خیریه
( )3بند ( )1اعمال میشود درجایی که موسسه خیریه ...
(الف) یک شرکت یا دیگر شرکتهای سهامی است و
(ب) دارای قدرت برای تغییر ابزارهای ایجاد و یا تنظیم آن بهعنوان یک شرکت سهامی
( )1هیچ اعمال قدرتی که دارای اثر نهاد متوقفشده برای اینکه یک موسسه خیریه معتبر شود
ندارد بنابراین اثراتی بر کاربرد....
(الف) هر اموال بهدستآمده تحت هرگونه وضع یا شرایط قبالً ساختهشده دارد در غیر
این صورت توجه کامل در پول و ارزش پول ،یا هر دارایی نماینده دارایی حاصلشده
است.
(ب) هرگونه دارایی نشاندهنده درآمد که دارای هزینه قبل از تغییر ساختهشده است و
(ج) درآمد حاصل از هرگونه دارایی دارد.
 .298تغییر اهداف توسط شرکتها و موافقت کمیسیون
( )3هرگونه تغییر تحت کنترل توسط یک شرکت خیریه...
(الف) نیاز به کسب اجازه کتبی کمیسیون دارد و
(ب) بیتأثیر است اگر چنین توافقی به دست نیامده باشد

 / 372آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا

( )1موارد زیر تغییرات کنترلشده هستند.
(الف) اصالح شرایط انجمن افزایشگر شرکت ،حذف یا تغییر بیانه اهداف شرکت،
(ب) هرگونه تغییر در هریک از مقررات هدایتشده اساسنامه با استفاده از دارایی
شرکت در انحالل آن و
(ج) هرگونه تغییر در هر یک از مقررات اساسنامه که در آن تغییر مجوزی برای هرگونه
سود بهدستآمده توسط مدیران یا اعضای شرکت یا شخص در ارتباط با آنها فراهم
میشود.
( )1ازآنجاکه یک شرکت که یک تغییر کنترلشده مطابق بند ( )3ایجاد کرده است...
(الف) توسط بخش  17قانون شرکتهای  1117برای ارسال برای ثبت شرکتها شروط
خود بهعنوان اصالحیه نیاز است،
(ب) توسط بخش  11آن قانون برای ارسال به کارمند اداره ثبت ،یک کپی از قطعنامه
ویژه مؤثر بر تغییر نیاز است ،یا
(ج) توسط بخش  13آن قانون برای دادن اخطار به کارمند اداره ثبتِ اصالحیه نیاز
است
کپی یا اخطاریه باید با یک کپی از رضایت کمیسیون همراه باشد.
( )1اگر بیش از یکی از آن مفادها اعمال شود و آنها در تطابق با زمانهای مختلف باشند ،اگر
یک کپی در موارد قبلی ارسال شود دیگر الزم نیست شرکت یک نسخه دیگر از رضایت
کمیسیون ارسال کند.
( )5بند ( )1تا ( )1آن قانون (جرم به دلیل عدم رعایت بخش  )11در ارتباط با عدم تطابق با بند
( )1اعمال میشود.
 .299معنی "سود " در بخش (298)1
برای اهداف بخش (()1ج)" 392سود " به معنی سود مستقیم یا غیرمستقیم از هر نوع است ،با
این تفاوت که هیچ پاداشی دریافتی (در معنای بخش  )325که ممکن است تحت آن بخش مجاز
باشد را شامل نمیشود.
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 .111مفهوم "فرد مرتبط " در بخش (298)1
( )3برای اهداف بخش (()1ج) ،392افراد زیر در ارتباط با یک مدیر یا اعضای شرکت خیریه
هستند.
(الف) فرزند ،پدر مادر ،پدربزرگ و مادربزرگ ،برادر یا خواهر مدیر یا اعضا؛

(ب) همسر یا شریک قانونی مدیر یا اعضا یا هر شخصی که در بند (الف) جای می-

گیرد؛
(ج) یک فرد ایجادکننده کسبوکار در همکاری با مدیر یا اعضا یا با هر فردی که در
بند (الف) یا (ب) صدق میکند؛
(د) یک موسسه که کنترل میشود...

( )iتوسط مدیر یا اعضا یا هر شخصی که در بند (الف)( ،ب) یا (ج) صدق

میکند ،یا

( )iiتوسط دو یا چند نفر که در زیر بند ( )iصدق میکند ،زمانی که باهم در

نظر گرفته میشوند.
(و) یک شرکت سهامی که در آن...

( )iمدیر یا اعضا یا هر شخص مرتبط با بندهای (الف) تا (ج) دارای منافع

قابلتوجهی هستند و

( )iiدو یا چند نفر که در زیر بند ( )Iجای میگیرد ،زمانی که باهم در نظر

گرفته میشوند ،یک منافع قابلتوجهی دارند.
( )1بخشهای  151تا (151منظور فرزند ،همسر ،شریک قانونی ،نهاد کنترل و منافع قابلتوجه
است) برای اهداف بند ( )3اعمال میشود.
اعمال نیاز به رضایت کمیسیون
 .112رضایت موردنیاز کمیسیون برای تصویب و غیره توسط اعضای شرکتهای خیریه
( )3در مورد یک شرکت خیریه ،هر یک از موارد زیر بدون اجازه کتبی کمیسیون بیاثر هستند.
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(الف) دادن هرگونه تائید توسط اعضای شرکت تحت هرگونه مفاد و مقررات فصل 1
بخش  31قانون شرکتهای (1117معامالت با مدیران نیازمند به تائید توسط اعضا) ذکرشده
در بند ( )1و
(ب) دادن هرگونه تأکید توسط اعضای شرکت تحت بخش  397یا  131قانون
(1117تأکید بر معامالت داراییهای تائید نشده و وامها).
( )1مفادهای قانون  1117عبارتاند از
(الف) بخش (322قراردادهای بلندمدت خدمات مدیران)؛
(ب) بخش (391معامالت دارایی قابلتوجه با مدیران و غیره)؛
(ج) بخش  399،392یا (111وامها و شبه وامها برای مدیران و غیره)
(د) بخش (113معامالت اعتباری برای بهرهمندی مدیران و غیره)؛
(و) بخش (111مقدمات مربوطه)؛
(ه) بخش (139پرداختیها به مدیران برای از دست دادن دفتر)
(ی) بخش (132پرداختیها به مدیران برای از دست دادن دفتر :انتقال تعهد و غیره)
 .111رضایت موردنیاز کمیسیون برای اعمال برخی از شرکتهای خیریه
( )3یک شرکت خیریه ممکن است اقدامی انجام ندهد که این بخش بدون اجازه کتبی از
کمیسیون اعمال شود.
( )1این بخش در مورد اقدامی اعمال میشود که...
(الف) نیازمند تصویب تحت یک شرط ذکرشده در فصل  1قسمت  31قانون
شرکتهای (1117معامالت با مدیران) توسط اعضای شرکت نیست ،اما
(ب) نیازمند چنین تصویبی است که برای معافیت در مفادی که نیازمند تائید در
بخش اعضای یک شرکت سهامی است اعمال نمیشود که یک شرکت تابعه تماماً
متعلق به شرکت سهامی دیگری است.
( )1ارجاع به مفاد ذکرشده یک مرجع برای مفاد ذکرشده در بخش ( 113)1است
( )1اگر یک شرکت برخالف این بخش عمل کند ،معافیت در بند (()1ب) بهعنوان بدون اثر
در رابطه با این اقدام رفتار میکند.
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بازسازی شرکتهای خیریه برای ثبت
 .113درخواست جهت بازسازی شرکتهای خیریه برای ثبت
( )3کمیسیون میتواند یک درخواست تحت بخش  3119قانون شرکتهای
(1117درخواست برای دادگاه بهمنظور بازسازی برای ثبت شرکتها) برای بازسازی
شرکت خیریه برای ثبت شرکت ایجاد کند.
( )1قدرت اعمالی توسط کمیسیون بهموجب این بخش ...
(الف) توسط کمیسیون پیشنهادی خود آن قابلاعمال است ،اما
(ب) فقط با موافقت دادستان کل در هر مورد.
قسمت 22

سازمانهای خیریهی ادغامشده ( CIOها)
فصل 2
کلیات
 .111معنای CIO

ماهیت و قانون اساسی

در این قانون CIO ،به معنای سازمان خیریهی ادغامشده است.

 .115ماهیت

( ،CIO )3یک شرکت سهامی محسوب میشود.
( CIO )1بایستی اینها را داشته باشد:
(الف) یک قانون اساسی
(ب) یک دفتر اصلی ،که بایستی در انگلستان یا ولز باشد.
(ج) یک یا چند عضو.
( )1ممکن است اعضا...

(الف) در صورت انحالل  ،CIOهیچگونه تعهدی در قبال مشارکت در

داراییهای آن نداشته باشند ،یا

 / 376آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا

(ب) متعهد باشد که تا سر حد امکان در آن نقش داشته باشند.
 117قانون اساسی

( )3بایستی موارد زیر در قانون  CIOعنوان شود
(الف) نام آن،
(ب) اهداف آن،
(ج) دفتر اصلی آن در انگلستان است یا ولز ،و
(د) آیا اعضای آن متعهد به کمک به داراییهای آن در صورت انحالل هستند
یا خیر ،و این کمک تا چه مقدار است.

( )1بایستی قانون اساسی  CIOمفادی در رابطه با موارد زیر داشته باشد:
(الف) چه کسانی شرایط عضویت را دارند و یک شخص به چه نحو عضو آن
میشود،

(ب) در مورد انتصاب یک یا چند شخص که قرار است امنای خیریهی CIO

باشند و هرگونه شرایط الزم برای احراز عضویت ،و

(ج) دربردارندهی جهتگیریهایی پیرامون موارد کاربرد اموال  CIOدر زمان

انحالل آن باشد.

( )1بایستی قانون اساسی  CIOبرای چنین مسائلی نیز دستوراتی داشته باشد ،و با چنین
الزاماتی که در مقررات  CIOمشخص شده ،همخوانی داشته باشد.

( )1قانون اساسی ... CIO

(الف) بایستی در صورت استقرار دفتر اصلی آن در انگلستان ،به زبان
انگلیسی باشد؛
(ب) و اگر دفتر اصلی آن در ولز باشد ،میتواند انگلیسی یا ولزی باشد.

( )5بایستی قانون اساسی  CIOبه فرمی که در مقررات ایجادشده توسط کمیسیون آمده،
باشد یا تا جایی که شرایط اجازه میدهد به آن فرم نزدیک باشد.

( )7مشروط به تمامی موارد در قانون اساسی .... CIO

(الف) متولی یک خیریهی  CIOمیتواند یکی از اعضای آن باشد ،البته این

الزامی نیست ،و
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(ب) عضو  CIOمیتواند یکی از اعظای متولیان باشد ،البته این الزامی نیست،
و

(ج) کسانی که عضو یک  CIOبوده و آنهایی که متولیان آن هستند بایستی

یکسان باشند ،البته این الزامی نیست.

شکلگیری و ثبت CIO

 .117روش تشکیل و ثبت CIO

( )3هر شخص (متقاضی) را میتوان برای تشکیل و یا ثبت یک خیریه  CIOبه کمیسیون
معرفی نمود.
( )1بایستی متقاضی مدارک زیر را به کمیسیون ارائه نماید:
(الف) یک کپی از پیشنهاد شکلگیری ، CIO

(ب) تمامی دیگر اطالعات و اسنادی که پیشتر در مقررات  CIOبیان شده است ،و

(ج) تمامی دیگر اطالعات و اسنادی که ممکن است کمیسیون برای اهداف برنامه-

های خود نیاز داشته باشد.
 .118مواردی که در آن برنامه بایستی رد شود و احتماالً پذیرفته نخواهد شد
( )3بایستی کمیسیون برنامههای تحت بخش  119را در حاالت زیر نپذیرد:

(الف) این را که  CIOیک خیریه در زمان ثبت خواهد بود برآورده نسازد ،یا

(ب) قانون اساسی پیشنهادی برای  CIOبا یک یا چند مورد از الزامات بخش 117

(قانون اساسی  )CIOو هرگونه مقررات وضعشده بر اساس آتن بخش ،همخوانی
نداشته باشد.
( )1کمیسیون میتواند برنامههایی را که در موارد زیر صدق کند ،نپذیرد:
(الف) نام پیشنهادی برای ...CIO
()i

یکسان ،یا
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()ii

یا از نظر کمیسیون بسیار شبیه،

نام هر خیریهی دیگری باشد (چه ثبت شده باشد چه نشده باشد) ،یا
(ب) کمیسیون با رجوع به هر کدام از پاراگرافهای (ب) تا (ه) بخش )1(11

(قدرت درخواست به تغییر نام خیریه) در ارتباط با نام پیشنهادی برای  CIOبه این باور
(پاراگراف (ب) در ارجاع به اهداف پبشنهادی  CIOو فعالیتهایی که انجام

برسد

آنها پیشنهاده شده ،بررسی میشود).

 119ثبت CIO

( )3چنانچه کمیسیون اجازهی یک برنامه را تحت بخش  119اعطا نمود بایستی  CIOرا به
گونهای ثبت کند که وظایف مرتبط با خیریه در ثبت خیریهها به آن مربوط شوند.
( )1مدخل مربوط به ثبت خیریه در قانون ثبت خیریهها بایستی دربردارندهی اینها باشد:
(الف) تاریخ ثبت خیریه ،و
(ب) یادداشتی که تشکیل آن را به عنوان خیریه اعالم نماید.

( )1یک کپی از مدخل ثبت بایستی به دفتر اصلی  CIOفرستاده شود.

 .121تأثیر ثبت CIO

( )3پس از ثبت  CIOدر نهاد ثبت خیریهها ،به موجب قانون ثبت به شرکتی سهامی تبدیل
میشود که:
(الف) قانون اساسی آن همان چیزی است که در بخش  119پیشنهاد میشود.
(ب) نام آن همانی است که در قانون اساسی بخش  119پیشنهاد شده است.
(ج) عضو اول آن و یا اعضای نخست آن همان متقاضیانی هستند که در بخش
 119آمده است.

( )1تمامی اموالی که برای مدت زمانی به متقاضیان برای اهداف خیریهی  CIOواگذار می-

شود (هنگام ثبت) به موجب این بند پس از ثبت آن به  CIOواگذار میشود.
نام و وضعیت
 .122نام

( )3نام  CIOبایستی با حروف خوانا ...
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(الف) در هر محل ،و در شرح تمامی اسناد یا مکاتبات که در آنها مقررات تحت
بخش  21قانون شرکتها  1117از شرکت خیریه میخواهد نام ثبتی خود را اعالم نماید،
و

(ب) در تمامی اسنادی که  CIOادعای اجرای آنها را دارد.

نوشته شود.
( )1در بند (()3ب) ،اسناد یعنی هرگونه ایجاد ،انتقال ،تغییر انجامگرفته.
 .121وضعیت

( )3بند ( )1در صورتی اعمال میشود که نام  CIOشامل این موارد نباشد
(الف) "سازمان خیریهی ادغامشده"،

(ب)  CIOبا یا بدون توقفهای کامل از هر کلمه ،یا

(ج) معادل ولزی گفتهشده در بند (( )1اما این تنها در صورتی اعمال میشود که

قانون اساسی  ،CIOولزی باشد)،

( )1معادل ولزی گفتهشده در بند (( )3ج) اینگونه است:

(الف) “ ،”sefydliad elusennol corfforedigیا

(ب)  ،SECبا یا بدون توقفهای کامل پس از هر کلمه.

( )1اگر این بند اعمال شود ،این واقعیت که یک  CIOیک  CIOاست بایستی با حروف
خوانا در تمامی محلها ،اسناد و مکاتبات گفتهشده در بخش  )3(133ظاهر شود.
( )1بایستی اظهارنامهی مورد نیاز بند ( )1به زبان انگلیسی باشد ،به جز موارد مربوط به
سندی که کامالً به زبان ولزی باشد ،اظهارنامه نیز میتواند ولزی باشد.
 .123تبعات مدنی عدم افشای نام یا وضعیت

( )3این بخش به تمامی مراحل قانونی مربوط به  CIOجهت اجرای حق ناشی از قرارداد یا
سند مرتبط با آنچه که از تطبیق با بخش  133یا  131بازماند ،اعمال میشود.
( )1این اقدامات بایستی در صورتی که متهم به موارد زیر باشد ،لغو شود:

(الف) وجود ادعایی علیه  CIOبرخاسته از یک قرارداد یا سند که متهم توانایی

پیگیری را به دلیل عدم مطابقت با بخش  133یا  131را نداشته باشد ،یا
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(ب) دچار شدن به زیان مالی در ارتباط با قرارداد یا سندی به دلیل عدم تطبیق با
بخش  133یا  ،131مگر آنکه دادگاه پیش از انجام آن رضایت دهد که صدور مجوز
ادامهی رسیدگی ،عادالنه و منصفانه است.
( )1این بخش از حق هیچکس جهت اجرای حقوقی که ممکن است آن شخص در برابر
شخصی دیگر در روند ارائهشده توسط وی داشته باشد ،اثر نمیپذیرد.
 .124جرم عدم افشای نام یا وضعیت
( )3در صورت ناکامی ،بدون عذر معقول ،در انطباق با بخش  133یا  131موارد زیر مرتکب
خالف شدهاند:

(الف) هر کدام از امنای خیریهی  ،CIOو

(ب) هر شخص دیگری که از جانب ... CIO

( )iسند متخلف را امضا کرده باشد ،یا

( )iiدر غیر این صورت مرتکب عمل خالف شده است.
( )1شخص متهم به تخلف تحت بند ( )3مسئول سطح مناسب  1در مقیاس استاندارد است
و برای ادامهی نقض ،چیزی کمتر از  %31سطح  1مقیاس استاندارد وجود دارد.
( )1مرجع در بند ( )3برای امنای خیریه به صورت پیشفرض ،و مرجع در بند ( )1برای
پیشفرض روزانه ،معانی یکسانی در قانون شرکتها (بخشهای  3313تا  3311و 3315
قانون شرکتها  )1117دارند.

 .122جرم اعالم  CIOبودن یک شرکت

( )3برای تمامی افراد اعالم  CIOبودن یک شرکت در صورتی که شرکت نباشد ،جرم است.
( )1زمانی که شخص تحت جرم بند ( )3قرار گیرد ،اثبات اینکه شخص به دالیل معقول باور
دارد که شرکت CIO ،بوده ،جرم است.

( )1شخص متهم تحت بند ( )3مسئول محکومیت سطح  1در مقیاس استاندارد است.
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فصل 1
 .126اختیارات CIO

اختیارات ،ظرفیت و رویکردها

( )3مشروط به تمامی موارد قانون اساسی CIO ،میتواند هر کاری که جهت پیشبرد اهداف
محاسبه شده یا منجر به آن شود را انجام دهد.

( )1متولیان خیریهی  CIOمسئول ادارهی امور  CIOبوده و میتوانند تمامی اختیارت خود
را بدین منظور به کار گیرند.
 .127الزامات قانونی

( )3یک  CIOبایستی از اموال خود جهت پیشبرد اهداف خود و مطابق با قانون اساسی بهره
گیرد.

( )1چنانچه  CIOبه گونهای است که اعضای آن مسئول مشارکت در داراییهای آن هستند،

در صورتی که دچار انحالل شود ،قانون اساسی آن CIO ،و اعضای آن را برای زمانی
برابر با مفادی که در یک قرارداد گنجانده شد ،به هم مرتبط میکند ،شامل این موارد:

(الف) برای قراردادی که  CIOو هرکدام از اعضای آن یک طرف آن بودهاند ،و

(ب) این دربردارندهی تعهداتی بر روی بخشی از  CIOو اعضای آن جهت

مشاهدهی تمام مفاد قانون اساسی.

( )1پول قابل پرداخت توسط یک شخص به  CIOتحت قانون اساسی ،بدهی شخص به
 CIOاست و ماهیت بدهی عادی قراردادی را دارد.

 .128اشخاص ثالث

( )3مشروط به بند ( ،)1اعتبار اقدام انجام گرفته توسط  CIOبر این اساس که  CIOفاقد
ظرفیت قانونی است ،نبایستی زیر سؤال برود.

( )1مشروط به بند ( ،)1قدرت متولیان خیریهی  CIOدر اقدام جهت مرتبط ساختن CIO
(یا صدور مجوز برای شخص دیگری جهت انجام آن) بر این اساس که هیچ محدودیت
قانونی برای اختیارات آنها وجود ندارد ،نبایستی زیر سؤال برود.
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( )1بندهای ( )3و ( )1تنها به نفع شخصی اعمال میشوند که توجه کاملی به پول و ارزش
پول در ارتباط با اقدام مورد بحث داشته باشد ،و از موارد زیر آگاهی ندارد:

(الف) در مورد بند ( :)3این اقدام فراتر از ظرفیت قانونی  CIOاست ،یا
(ب) در مورد بند ( ،)1این اقدام فراتر از اختیارات قانونی متولیان خیریه است،

و (به عالوه) بند ( )1تنها در صورتی اعمال میشود که شخص نسبت به CIO

حسن نیت داشته باشد (در اینجا فرض میشود که شخص همینگونه باشد ،مگر آنکه
خالفش ثابت شود).

( )1طرف قرارداد یک معامله با  CIOمحدود به پرسوجوهای زیر نیست:
(الف) اینکه در چارچوب ظرفیت قانونی  CIOاست یا خیر ،یا

(ب) آیا هرگونه محدودیت قانونی در رابطه با اختیارات امنای خیریه جهت ارتباط

دادن  CIOبا افراد مجاز جهت انجام آن وجود دارد.

( )5چنانچه یک خیریه مدعی انتقال یا اعطای منفعتی برای داراییها باشد ،این حقیقت ...
(الف) که چنین اقدامی فراتر از ظرفیت قانونی آن است ،یا
(ب) متولیان خیریه در ارتباط با اقدام از اختیارات قانونی خود فراتر رفته باشند... ،
بر عنوان شخصی اثری نمیگذارد که متعاقباً در اموال یا هرگونه منفعت مزبور به آن برای

توجه کامل بدون توجه واقعی به هرگونه شرایط اثرگذار بر اعتبار اقدامات  CIOجستجو میکند.

()7در هرگونه روند برخاسته از بند ( )3تا ( ،)1وظیفهی اثبات اینکه یک شخصی اطالع دارد
که این اقدام ...

(الف) فراتر از ظرفیت قانونی  CIOاست ،یا
(ب) فراتر از اختیارات قانونی متولیان آن خیریه است،

بر عهدهی شخصی است به آن متهم شده است.
()9در این بخش و بخش ... 139

(الف) مراجع رسیدگی به عدم ظرفیت قانونی برای  ،CIOفقدان ظرفیت به دلیل

محدودیتهای قانونی بر اختیارات آن تحت قانون اساسی آن است ،شامل محدودیت-
های ناشی از یک قطعنامهی  CIOدر یک نشست عمومی یا ناشی از توافقی مابین

اعضای  ،CIOو مراجع مرتبط با اختیارات قانونی که بر اساس آن مطالعه میشوند.
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 .129محدودیتهای بخش 128
( )3هیچ چیز در بخش  132مانع از اجرای دادرسی برای یک شخص جهت جلوگیری از
انجام اقدامی که شامل موارد زیر باشد ،نمیشود:
(الف) فراتر از ظرفیت قانونی  ،CIOیا

(ب) فراتر از اختیارات قانونی متولیان  CIOباشد.

( )1اما هیچ کدام از این روندها را نمیتوان در ارتباط با اقدامی که قرار است جهت تحقق

یک تعهد قانونی ناشی از اقدام قبلی  CIOانجام گیرد ،بررسی کرد.

( )1بند ( )1کمیسیون را از اعمال هرگونه اختیاراتی باز نمیدارد.

( )1هیچ چیز در بخش  )1(132بر هرگونه خسارت وارده توسط متولیان خیریهی ( CIOیا

هر کدام از آنها) در اثر اقدامات فراسوی اختیارات قانونی آنها اثر نمیگذارد.

( )5هیچ چیز در بخش  132متصدیان خیریهی  CIOرا از وظیفهشان در قبال اقدام در

چارچوب قانون اساسی  CIOو مطابق با هرگونه محدودیت قانونی در اختیاراتشان ،معاف نمی-
کند.

 .111وظیفهی اعضای CIO

هر عضو  CIOبایستی اختیاراتی را که اعضا در آن ظرفیت دارا میباشند به گونهای اعمال

نماید که تصمیمات اعضا با حسن نیت با بیشترین احتمال در راستای تحقق اهداف  CIOباشد.
 .112وظایف متولیان خیریه

( )3تمامی متولیان خیریه  CIOبایستی اختیارات خود را اعمال نموده و اقدامات را به گونه-
ای انجام دهند که ظرفیت قانونی داشته و به شیوهای باشد که تصمیمات آنها با حسن

نیت با بیشترین احتمال در راستای تحقق اهداف  CIOباشد.

( )1تمامی متولیان خیریه  CIOبایستی در انجام وظایف در ظرفیت قانونی خود ،به قدری
محتاط و ماهر باشند که در آن شرایط توجه خاصی به موارد زیر داشته باشند:
(الف) به هرگونه تجربه و دانش خاصی که متولیان خیریه دارند و یا ادعا میکنند
که دارند ،و
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(ب) چنانچه متولیان خیریه در یک دورهی کسبوکار یا تخصصی چنین عمل

کنند ،بایستی به هرگونه تجربه و دانش خاصی که میتوان آن را از شخصی که در دوره-
ی زمانی آن نوع کسبوکار یا تخصص انتظار داشت ،توجه داشت.
اما این مشروط به هرگونه مفاد قانون اساسی است که به موجب مقررات ایجادشده
تحت بند ( )1مجاز باشد.

( )1مقررات  CIOمیتواند به قانون اساسی  CIOاین امکان را بدهد که وظایف بند (.. )1
(الف) اعمال نمیشوند ،یا
(ب) تا آنجا که در قانون اساسی مشخص نشده ،اعمال نمیشوند.
( )1مقررات تحت بند ( )1میتواند مواردی برای محدودیتها در رابطه با میزان آنها که
قانون اساسی میتواند وظیفهای را در بند ( )1به اجرا درآورد ،تعیین کند.
 .111پرداختها و مزایای شخصی

( )3امنای یک خیریهی  CIOاز معامالتی که  CIOبه آنها ورود پیدا کرده ،منفعت شخصی
نمیبرند ،البته در صورتی که پیش از ورود به معامله ،امنا هیچ نفع مادی را که در آن
دارند و هر شخص دیگر به صورت سهامی دارد ،فاش نکرده باشند.

( )1هیچ چیز در بند ( )3به متصدیان خیریهی  CIOحق منفعت شخصی از هرگونه معامله-
ای که  CIOبه آن ورود پیدا کرده باشد را نمیدهد.

( )1متولی خیریهی یک .... CIO

(الف) حق بازپرداخت ،یا

(ب) پرداخت از بودجههای  CIOبرای موزد زیر را دارد:
مخارجی را که توسط متولی خیریه در عملکرد آن خیریه است ،به درستی تحمیل شده باشند.

 .113مقررات مرتبط با رویکرد  CIOها

( )3مقررات  CIOمیتواند مفادی در رابطه با رویکرد  CIOها ایجاد نماید.
( )1مشروط به ...
(الف) هرکدام از این مقررات،
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(ب) هرگونه الزامات دیگر اعمالشده توسط و یا به موجب این قانون یا هر
مصوبهی دیگر ،و

(ج) هر چیزی در قانون اساسی ،CIO

یک  CIOمیتواند رویکرد را تنظیم نماید.
( )1اما رویکرد  CIOبایستی دربردارندهی مفادی برای برگزاری نشست عمومی اعضا ،و

مقررات مربوطه در بند ( )3میتواند به طور خاص مفادی در ارتباط با چنین نشست-

هایی پدید آورد.
فصل 3
اصالح قانون اساسی
 .114اصالح قانون اساسی و رویکرد

( CIO )3میتواند با عزم اعضا ،قانون اساسی خود را اصالح نماید.
( )1چنین عزمی بایستی توسط یکی از موارد زیر تأیید شود:

(الف) با اکثریت  95درصدی کسانی که در یک نشست عمومی  CIOاز آنها

رأیگیری شده است (به صورت نیابتی یا از طریق پست ،چنانچه به این شیوه مجاز
باشد) ،یا

(ب) به اتفاق آرای اعضای  ،CIOدر غیر این صورت در یک نشست عمومی.

( )1تاریخ تأیید چنین عزمی ...
(الف) تاریخ نشست عمومی است که در آن به تصویب رسیده است ،یا
(ب) اگر به شیوهای غیر از نشست عمومی تصویب شده ،در تاریخی که مفاد قانون

اساسی  CIOیا مفاد مرتبط با مقررات ایجادشده تحت بخش  111آن را مصوب میدانند
(اما این تاریخ نمیتواند پیش از زمانی باشد که در آن آخرین عضو با آن موافقت کرده
است).
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 .112اصالح قانون اساسی و وضعیت خیریه

قدرت یک  CIOجهت اصالح قانون اساسی آن به شیوههایی که منجر به توقف  CIOاز

خیریه بودن میشود ،قابل اجرا نیست.
 .116اصالح قانون اساسی و رضایت کمیسیون
( )3مشروط به بخش  ،)5(119این عزم دربردارندهی یک اصالحیه است که هر جایگزین
تنظیمشدهای را به قدری که کارآمد باشد ایجاد خواهد کرد مگر آنکه رضایت کتبی قبلی
کمیسیون جهت انجام آن اصالحیه کسب شده باشد.
( )1اینها جایگزینهای تنظیمشده هستند:

(الف) هرگونه جایگزین اهداف ،CIO

(ب) هرگونه جایگزین برای هریک از مفاد قانون اساسی  CIOدر ارتباط با

استفاده از اموال  CIOدر صورت انحالل آن ،و

(ج) هرگونه تغییر مفاد قانون اساسی  CIOدر جایی که این تغییرات مجوزی برای

هرگونه بهرهمندی که قرار است توسط امنای خیریه یا اعضای  CIOیا اشخاص مرتبط
با آنها فراهم شود.
( )1بخشهای ( 112معنای سود) و ( 119معنای شخص مرتبط) برای اهداف این بخش
اعمال میشود.
 .117ثبت و به اجرا گذاشتن اصالحات

( )3بایستی  CIOیک کپی از طرح حاوی اصالحیه برای قانون اساسی آن را همراه با موارد
زیر برای کمیسیون ارسال نماید:
(الف) یک کپی از قانون اساسی اصالحشده ،و
(ب) سایر اسناد و اطالعاتی که کمیسیون درخواست میکند،

اینها در پایان یک دورهی  35روزه هستند که با تاریخ تصویب طرح شروع می-
شود (بخش .))1(111

( )1یک اصالحیه برای طرح  CIOتا زمانی که ثبت نشود به اجرا گذاشته نمیشود.
( )1نبایستی کمیسیون ثبت اصالحیه را در موارد زیر قبول کند:
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(الف) اگر در نظر کمیسیون CIO ،هیچ قدرتی در ایجاد آن نداشته باشد (برای

نمونه ،به این خاطر که اجرایی کردن آن به این معنا باشد که  CIOدیگر خیریه نخواهد

بود ،یا اینکه  CIOیا قانون اساسی آن با الزامات تحمیلی از سوی یا به موجب این
قانون یا هرگونه اصالحیه ،همخوانی نخواهد داشت) ،یا

(ب) این اصالحیه نام  CIOرا تغییر دهد و کمیسیون بتواند یک مورد کاربردی

تحت بخش  119را برای قانون اساسی و ثبت یک  CIOبا نام مشخصشده در اصالحیه
بر اساس موارد عنوان شده در بخش  )1(112رد کند.
( )1کمیسیون میتواند ثبت اصالحیه را در موارد زیر نپذیرد:
(الف) اصالحیه موجب تغییرات منظم شود ،و
(ب) رضایت عنوانشده در بخش  )3(117حاصل نشده باشد و

( )5اما اگر کمیسیون چنین اصالحیهای را ثبت نکند ،بخش  )3(117اعمال نمی-
شود.
فصل 1
تبدیل ،ادغام و انتقال
 .118موارد کاربرد برای تبدیل توسط شرکت خیریه

( )3شرکت خیریه میتواند تبدیل شدن به  CIOو ثبت  CIOیک خیریه را مطابق با این
بخش به کمیسیون اعمال نماید.
( )1اما چنین مورد استفادهای نمیتواند توسط موارد زیر ایجاد شود:
(الف) شرکتی که دارای سهم سرمایه است ،در صورتی که هرگونه سهمی به طور
کامل پرداخت نشده باشد ،یا
(ب) یک خیریهی معاف.
( )1بایستی شرکت موارد زیر را برای کمیسیون فراهم آورد:

(الف) یک کپی از طرح شرکتی که به  CIOتبدیل میشود،
(ب) یک کپی از قانون اساسی پیشنهادی ،CIO
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(ج) یک کپی از طرح شرکت که در آن قانون اساسی پیشنهادی برای  CIOاتخاذ
شده باشد،

(د) هرگونه اسناد و اطالعاتی که ممکن است مقررات  CIOنیاز داشته باشد ،و

(ه) هرگونه اطالعات و اسنادی که ممکن است کمیسیون برای اهداف خود بدانها
نیاز داشته باشد.
( )1طرح ذکرشده در بند (( )1الف) بایستی یکی از موارد زیر باشد:
(الف) یک طرح خاص مربوط به شرکت ،یا
(ب) یک طرح کتبی دارای اتفاق آرا یا امضاشده توسط و یا از جانب تمامی
اعضای شرکت که حق رأی در آن طرح را دارند.
( )5فصل  1از بخش  1قانون شرکتها ( 1117طرحها و توافقهای مؤثر بر قانون اساسی
شرکت) به چنین طرحی اعمال نمیشود.
( )7در موارد مربوط به یک شرکت محدودشده با این تضمین که کاربردی تحت این
بخش (خواه سرمایهی مشترک داشته باشد ،خواه نداشته باشد) ایجاد میشود ،قانون

اساسی پیشنهادی  CIOبایستی (مگر اینکه بند ( )2اعمال شود) موارد زیر را فراهم
آورد:

(الف) مسئولیت سهیم شدن در داراییها برای اعضای  CIOدر صورت انحالل ،و
(ب) از چه مقداری به باال آنها مسئولیت میگیرند.

( )9آن مقدار بایستی کمتر از مبلغی که آنها را مسئول سهیم شدن در داراییهای شرکت
در صورت انحالل میکرد ،کمتر نباشد.
( )2اگر مبلغی که هر کدام از اعضای شرکت را مسئول سهیم شدن در داراییهای آن در
هنگام انحالل میکند  31پوند یا کمتر باشد:

(الف) تضمینی بر روی تبدیل شرکت به  CIOایجاد میشود ،و

(ب) الزامات بند ( )7ئ ( )9اعمال نمیشوند.
 .119موارد استفاده برای تبدیل توسط انجمن ثبتشده

( )3خیریهای که یک انجمن ثبتشده باشد میتواند تبدیل شدن به یک  CIOو ثبت
 CIOبه خیریه را مطابق با این بخش ،به کمیسیون پیشنهاد دهد.
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انجمن ثبتشده دارای همان معنی در قانون اتحادیهها و انجمنهای سود و
تعاونی  3975است.
( )1اما این مورد استفاده نمیتواند توسط موارد زیر انجام گیرد:
(الف) یک انجمن ثبتی که دارای سهم مشترک است ،در صورتی که هر کدام
از سهامی به طور کامل پرداخت نشده باشد ،یا
(ب) یک خیریهی معاف.
( )1انجمن ثبتشده بایستی موارد زیر را برای کمیسیون فراهم آورد:

(الف) یک کپی از طرح انجمن ثبتشده که به  CIOتبدیل میشود،
(ب) یک کپی از قانون اساسی پیشنهادی ،CIO

(ج) یک کپی از طرح انجمن ثبتشده که در آن قانون اساسی پیشنهادی برای

 CIOاتخاذ شده باشد،

(د) هرگونه اسناد و اطالعاتی که ممکن است مقررات  CIOنیاز داشته باشد ،و
(ه) هرگونه اطالعات و اسنادی که ممکن است کمیسیون برای اهداف خود بدانها

نیاز داشته باشد.
( )1طرح ذکرشده در بند (( )1الف) بایستی یکی از موارد زیر باشد:
(الف) یک طرح خاص مربوط به انجمن ثبتشده  ،یا
(ب) یک طرح کتبی دارای اتفاق آرا یا امضاشده توسط و یا از جانب تمامی
اعضای انجمن ثبتشده که حق رأی در آن طرح را دارند.
( )5در بند ( ،)1طرح خاص دارای همان معنی در قانون اتحادیهها و انجمنهای سود
و تعاونی  3975که در بخش  )1(51آمده است.
 .131کمیسیونی برای مشاوره جهت کنندهی ثبت مناسب و دیگران
( )3بایستی کمیسیون برای تبدیل ،به اینها اطالع دهد:
(الف) ثبتکنندهی مناسب ،و
(ب) افراد دیگری (در صورت وجود) که کمیسیون در مورد خاصی آنها را
مناسب میداند،
و بایستی با آنها در این رابطه مشورت کند.

 / 390آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا

( )1در بند ( )3و بخشهای  113تا  ،111ثبتکنندهی مناسب یعنی...
(الف) در رابطه با موارد استفاده توسط شرکت خیریه :ثبتکنندههای خیریه؛
(ب) در رابطه با موارد استفاده توسط انجمن ثبتشده :مسئولین خدمات مالی.

( )1در این بخش و بخشهای  113تا " ،111موارد استفاده برای تبدیل" یعنی موارد استفاده
بر اساس بخش  112تا .119
 132مواردی که در آنها بایستی و ممکن است پذیرفته نشوند
()3

کمیسیون بایستی موارد استفاده برای تبدیل را در موارد زیر رد کند:

(الف) چنانچه خیریه بودن  CIOرا در زمان ثبت ،برآورده نسازد،

(ب) قانون اساسی پیشنهادی  CIOبا یک یا چند مورد از مقررات ایجاد شده

تحت بخش ( 117قانون اساسی  CIOها) و هرگونه مقررات تحت آن بخش
همخوانی نداشته باشد ،یا
(ج) در موارد استفاده برای تبدیل انجام گرفته توسط یک شرکت محدود به

این تضمین که قانون اساسی پیشنهادی  CIOبا الزامات بخش  )7(112و ()9
مطابقت نمیکند.
()1

کمیسیون میتواند موارد استفاده برای تبدیل را در شرایط زیر رد کند:
(الف) نام پیشنهادی برای .... CIO
()i

()ii

مشابه ،یا
به نظر کمیسیون بیش از اندازه شبیه ...

نام یک خیریهی دیگر باشد (خواه ثبت شده باشد خواه نشده باشد)،
(ب) کمیسیون با ارجاع به هرکدام از پاراگرافهای (ب) تا (ه) بخش )1(11

(قدرت درخواست تغییر نام خیریه) در ارتباط با نام پیشنهادی ( CIOپاراگراف
(ب) مرجعی برای اهداف پیشنهادی  CIOو فعالیتهایی است که بایستی انجام

گیرد) به این نتیجه برسد ،یا
(ج) با در نظر گرفتن هرگونه تضمین دریافتشده از تحت بخش  )3(111با
آنها مشورت شده است ،کمیسیون این را در نظر میگیرد (با توجه به مقررات
تحت بند ( ))1که اعطای آن مورد استفاده ،مناسب نخواهد بود.
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( )1مقررات  CIOمیتواند مفادی را برای شرایطی ایجاد نماید که در آن مجوز یک مورد
استفاده برای تبدیل ،مناسب نباشد.
( )1چنانچه کمیسیون یک مورد استفاده برای تبدیل را نپذیرد ،بایستی ثبتکنندهی مناسب را
مطلع نماید.
 131ثبت موقت و نهایی یک شرکت تبدیل یافته
( )3اگر کمیسیون یک مورد استفاده برای تبدیل را اعطا نماید ،بایستی ....

(الف)  CIOرا برای آن مورد استفادهی مرتبط با ثبت خیریهها ،ثبت کند ،و
(ب) یک کپی از موارد زیر را برای ثبتکنندهی مناسب ارسال نماید

( )iهر طرح مرتبط با شرکت تبدیل یافته یا انجمن ثبتشده ،و

( )iiمدخلی در ثبت در ارتباط با .CIO

( )1در بند (()3ب)" ،طرحهای مرتبط" یعنی...

(الف) در موارد یک شرکت تبدیل یافته ،طرحهای اشاره شده در بخش
()1(112الف) و (ج).
(ب) در موارد یک انجمن تبدیل یافته ،طرحهای اشاره شده در بخش
()1(119الف) و (ج).

( )1ثبت  CIOبه صورت موقتی است البته تا هنگامی که ثبتکنندهی مناسب ثبت شرکت یا
انجمن مطابق با بند (()1ب) لغو کند.
( )1بایستی ثبتکنندهی مناسب ...
(الف) اسناد ارسال شده تحت بند (()3ب) را ثبت کند ،و
(ب) ثبت شرکت در سازمان ثبت شرکتها ،یا انجمنها در ادارهی ثبت را لغو کند،
و بایستی به کمیسیون اطالع دهد که این اقدام انجام گرفته است.
()5مدخل مربوط به ثبت خیریه در اداره ثبت بایستی شامل اینها باشد:

(الف) یادداشتی که نشان میدهد خیریه به عنوان  CIOتشکیل شده است،
(ب) تاریخی که در آن  CIOتشکیل شده است ،و

(ج) یادداشتی از نام شرکت یا انجمنی که به  CIOتبدیل شده است.
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( )7اما موارد گفته شده در بندهای (()5الف) و (ب) بایستی تنها زمانی در آن ذکر شوند که
ثبتکنندهی مناسب کمیسیون را مطابق با الزامات بند ( )1مطلع نموده باشد.

( )9یک کپی از مدخلی در برگه ثبت که بایستی به دفتر رسمی  CIOارسال شود.
 .133تأثیر نهایی شدن ثبت

( )3به محض لغو ثبت شرکت یا انجمن ثبتشده ،شرکت با انجمن به  CIOتبدیل میشود،
یعنی یک شرکت سهامی ...
(الف) که قانون اساسی آن ،چیزی است که در موارد استفادهی قانون اساسی
پیشنهاد شده است ،و
(ب) نام آن همانی است که در قانون اساسی مشخص شده است ،و
(ج) اعضای اولیهی آن همان اعضایی هستند که درست پیش از لحظهی تبدیل
شرکت ،عضو آن بودهاند.
( )1چنانچه شرکت یا انجمن تبدیل شوند دارای سرمایهی مشترک باشد ...
(الف) پس از تبدیل شرکت یا انجمن ،تمامی سهمها به موجب این بند لغو میشوند ،و
(ب) هیچکدام از دارندگان پیشین سهام لغو شده هیچ حقی در این رابطه پس از لغو آن
ندارند.
( )1بند ( )1از هیچگونه حقی که در رابطه با یک سهم پیش از لغو آن تعلق میگیرد ،اثر
نمیپذیرد.

( )1تبدیل شرکت یا انجمن به  CIOبه طور خاص تأثیری بر مسئولیتی که شرکت یا انجمن

به موجب خیریه بودن آن دارد ،نمیگذارد.
 134تبدیل شرکت عامالمنفعه

( )3بایستی مقررات  CIOمفادی برای موارد زیر داشته باشد:
(لف) تبدیل شرکت عامالمنفعه به  ،CIOو
(ب) ثبت  CIOبه عنوان خیریه.

( )1این مقررات میتواند به طور خاص یا با اصالحات مشخص شده در مقررات یا موارد
زیر اعمال شوند:
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(الف) بخشهای  51تا  55قانون شرکتها ( 1111حسابرسی ،بازرسیها و
شرکتها) ،یا
(ب) بخشهای  112تا .111

ادغام  CIOها

 .132موارد استفاده برای ادغام  CIOها

( )3دو یا چند  CIO( CIOهای قدیمی) میتوانند مطابق موارد این بخش ،ادغام شدن
خود را به کمیسیون اعالم نمایند و به عنوان یک خیریه یا  CIOجدید مشارکت

نمایند و ثبت شوند.

( )1بایستی  CIOهای قدیمی این موارد را برای کمیسیون فراهم آورند:
(الف) یک کپی از قانون اساسی پیشنهادی برای  CIOجدید،

(ب) هرگونه اسناد و اطالعاتی که ممکن است مقررات  CIOنیاز داشته

باشد ،و
(ج) هرگونه اطالعات و اسنادی که ممکن است کمیسیون برای اهداف خود
بدانها نیاز داشته باشد.

( )1افزون بر اسناد و اطالعات گفته شده در بند ( ،)1بایستی  CIOهای قدیمی موارد
زیر را نیز برای کمیسیون فراهم نمایند:

(الف) یک کپی از طرحی که هر  CIOقدیمی در آن ،ادغام پیشنهادی را

تأیید نموده باشد ،و

(ب) یک کپی از طرح هر کدام از  CIOهای قدیمی که در آن ،قانون اساسی

پیشنهادی  CIOجدید را پذیرفته باشد.

( )1طرحهای اشارهشده در بند ( )1بایستی توسط موارد زیر پذیرفته شده باشد:

(الف) توسط اکثریت  95درصدی رأیدهندگان در یک نشست عمومی CIO

(شامل آنهایی که یه صورت وکالتی یا از طریق پست رأی میدهند ،البته اگر این شیوه
مجاز باشد) ،یا

(ب) به اتفاق آرای اعضای  ،CIOالبته اگر نشست عمومی تشکیل نشود.

( )5تاریخ تصویب چنین طرحی ...
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(الف) تاریخی است که در نشست عمومی تصویب شده باشد ،یا
(ب) چنانچه به طریقی غیر از نشست عمومی تصویب شده باشد ،تاریخی که در

آن مفاد قانون اساسی  CIOیا مقررات ایجاد شده تحت بخش  ، 111آن را تصویب شده
بدانند (اما آن تاریخ نمیتواند زودتر از زمانی باشد که آخرین عضو با آن موافقت کرده
باشد).
 .136اطالعیه درخواست برای ادغام
( )3هر  CIOقدیمی باید...
(الف) دادن اطالعیه ادغام پیشنهادی به شیوهای (شیوهها) که در نظر هیئتامنای
موسسه خیریه آن ساخته خواهد شد بهاحتمالزیاد موردتوجه کسانی است که با ادغام
تحت تأثیر قرار میگیرند و
(ب) یک کپی از اطالعیه به کمیسیون بفرستد.
( )1این اطالعیه باید از همهکسانی که فرض میشود با ادغام ارائهشده با ضمانت مکتوب
برای کمیسیون در مدتی کمتر از تاریخ تعیینشده توسط کمیسیون و مشخصشده در
اطالعیه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت 2دعوت کند.
 .137مواردی که در آن درخواست باید یا میتواند رد شود
( )3کمیسیون باید درخواست برای ادغام را رد کند اگر...

(الف) آن راضی نیست که  CIOجدید یک موسسه خیریه شود تا زمانی که آن

ثبت خواهد شد ،یا

(ب) قانون اساسی پیشنهادی  CIOجدید با یک یا بیشتر الزامات بخش  117و

هرگونه مقررات ساختهشده تحت این بخش منطبق نیست.
( )1عالوه بر نیاز به رد آن به یکی از دالیل ذکرشده در بند ( ،)3کمیسیون باید درخواست
ادغام را رد کند اگر فرض میشود که خطر جدی وجود دارد که  CIOجدید بهدرستی

قادر به دنبال کردن آن اهداف نیست.
( )1کمیسیون ممکن است درخواست ادغام را رد کند اگر...
(الف) نام پیشنهادی  CIOجدید...
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( )iهمان است ،یا

( )iiبه عقیده کمیسیون خیلی شبیه است،
نام هر موسسه خیریه دیگر (خواه ثبتشده باشد یا نه)
(ب) کمیسیون بر این باور است که ارجاع به هر بند (ب) تا (و) بخش

((11)1قدرت نیاز برای تغییر نام موسسه خیریه) در ارتباط با نام پیشنهادی  CIOجدید

است (خواندن بند (ب) بهعنوان مرجع برای اهداف ارائه پیشنهادی  CIOجدید و برای
فعالیتهای پیشنهادی که آن باید به دوش بکشد)

( )1کمیسیون میتواند درخواست ادغام را رد کند اگر آن راضی نشود که مفاد در قانون
اساسی  CIOجدید در مورد مسائل ذکرشده در بند (...)5
(الف) همان است ،یا
(ب) بهطور قابلتوجهی همان است ،همانطور که در مورد مسائل در قانون اساسی

هر  CIOصدق میکند.
( )5مسائل عبارتاند از

(الف) اهداف ،CIO

(ب) استفاده از دارایی  CIOدر انحالل آن و

(ج) مجوز توسط هیئتامنای موسسه خیریه یا اعضای  CIOیا افراد مرتبط با آنها

برای به دست آوردن هرگونه سود.

( )7بخشهای (112معنی "سود ") و (119معنی "فرد مرتبط ") برای اهداف این بخش
اعمال میشود.

( )9در این بخش و بخشهای  112و  " ،119درخواست ادغام " به معنی یک درخواست
تحت بخش  115است.
 .138ثبت  CIOادغامشده
( )3اگر کمیسیون یک درخواست برای ادغام اعطا کند ،آن باید  CIOجدیدی در دفتر ثبت
موسسه خیریه ثبت کند.
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( )1ثبت مربوط به ثبتنام در دفتر ثبت موسسه خیریه تشکیلشده بهعنوان  CIOجدید باید
شامل...

(الف) یک تبصره که آن بهعنوان یک  CIOتشکیلشده است،
(ب) تاریخ ثبت موسسه خیریه و

(ب) یک تبصره که  CIOبه پیروی از ادغام و نام هردو  CIOقدیمی تشکیلشده

است.

( )1یک کپی از ثبت در دفتر ثبت باید به موسسه خیریه در دفتر اصلی  CIOجدید ارسال
شود.
 .139اثرات ثبت
( )3پس از ثبت  CIOجدید آن بهموجب ثبت شرکت سهامی...
(الف) به قانون اساسی تبدیل میشود که در کاربرد برای ادغام مطرح است،
(ب) که نامش در قانون اساسی مشخصشده است و

(ج) که اعضای نخستین آن اعضای  CIOهای قدیمی هستند که بالفاصله قبل

 CIOجدید ثبتشده بودند.

( )1پس از ثبت  CIOجدید...

(الف) تمام دارایی ،حقوق و مسئولیتهای هر یک از  CIOهای قدیمی بهموجب این

بند دارایی ،حقوق و مسئولیتهای  CIOجدید مناسب است و
(ب) هر یک از  CIOقدیمی حل میشود
( )3هر هدیه که...

(الف) بهعنوان یک هدیه به یکی از  CIOهای قدیمی ارائه میشود و
(ب) در یا پس از تاریخ ثبت  CIOجدید ترتیب اثر داده میشود بهعنوان یک هدیه

 CIOجدید ترتیب اثر داده میشود.

اهتسویپ 397 /

انتقال مسئولیت  CIOبه  CIOدیگر
 .141طرحهایی در مورد انتقال مسئولیت  CIOبه  CIOدیگر
( )3یک  CIOمیتواند مقرر کند که همه دارایی ،حقوق و مسئولیتهای آن باید به CIO
دیگر مشخصشده در طرح منتقل شود.

( )1ازآنجاکه یک  CIOچنین طرحی را تصویب کرده است ،آن باید به کمیسیون موارد زیر
را ارسال کند.
(الف) یک کپی از طرح و

(ب) یک کپی از طرح انتقال مسئولیت  CIOبرای انتقال به آن.

( )1طرحهای مذکور دربندهای ( )3و ( )1باید به تصویب برسند...

(الف) توسط  95درصد اکثریت کسانی که در یک جلسه عمومی ( CIOازجمله

کسانی که توسط وکیل یا از طریق پست رأی دادهاند ،اگر رأی دادن به این روش مجاز
باشد) رأی دادهاند ،یا

(ب) بهاتفاق آرا توسط اعضای  ،CIOدر غیر این صورت در یک نشست عمومی.

( )1تاریخ تصویب چنین طرحی...
(الف) تاریخ جلسهی عمومی است در آن به تصویب رسید ،یا
(ب) اگر آن به تصویب برسد در غیر این صورت در یک نشست عمومی ،تاریخی

که در آن مفاد در قانون اساسی  CIOیا در مقررات ایجادشده تحت بند  111رفتارها آن
به تصویب رسیده است (اما این تاریخ ممکن است زودتر از آنی نشود که آخرین عضو
با آن موافقت کرده است).

( )5در این طرح انتقالدهنده  CIOتا زمانی که توسط کمیسیون تائید نشود ،اعمال نمیشود.
 .142اطالعیه تحویل مسئولیت  CIOبه  CIOدیگر
( )3پس از دریافت کپی طرح ارجاعی در بخش ( ،111)1کمیسیون...

(الف) میتواند انتقال دهند  CIOرا برای دادن اطالع عمومی طرح خود

بهنحویکه در یک جهت مشخصشده است مدیریت کند و
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(ب) اگر آن چنین جهتی را بدهد ،باید هیچگونه تضمینی برای آن توسط افراد برای

عالقهمند شدن به انتقالدهنده  CIOدر نظر گرفته نشود که این تضمینها برای آن در

مدت  12روز از شروع زمان تاریخ اطالعیه عمومی که توسط انتقالدهنده CIO
دادهشده ،ایجادشده است.
 .141مواردی که میتواند یا باید تائیدیه طرح را رد کنند
( )3کمیسیون باید تائیدیه طرح انتقالدهندهی  CIOرا رد کند اگر آن در نظر گرفته شود که
خطر جدی وجود دارد که انتقالدهنده  CIOبهدرستی قادر به دنبال کردن انتقالدهنده

 CIOخواهد بود.

( )1کمیسیون میتواند تائیدیه طرح را رد کند اگر آن مجاب نشود که این مفاد در قانون
اساسی انتقالدهندهی  CIOدر مورد مسائل ذکرشده در بند (...)1
(الف) همان است ،یا
(ب) بهطور قابلتوجهی همان بهعنوان این مفاد در مورد مسائل در قانون اساسی

انتقالدهنده CIOاست
( )1مسائل عبارتاند از

(الف) اهداف ،CIO

(ب) استفاده از دارایی  CIOدر انحالل آن و

(ج) مجوز برای هرگونه سود بهدستآمده توسط هیئتامنا یا اعضای  CIOیا افراد

مرتبط با آنها

( )1بخشهای (112معنی "سود ") و (119معنی " فرد مرتبط ") برای اهداف این بخش
اعمال میشود.
 .143تائیدیه طرح
( )3چنانچه کمیسیون انتقالدهنده  CIOدر دوره مربوطه را که برای تائید یا امتناع از تائید
طرح انتقالدهندهی  CIOاست اعالم نکند ،طرح بهصورت تائید شده توسط کمیسیون
در روز پس از پایان آن دوره تلقی میشود.

( )1منوط به بند ( "،)1دوره مربوطه " بدین معنی است...

اهتسویپ 399 /

(الف) اگر کمیسیون انتقالدهنده  CIOتحت بخش  113را برای دادن اطالعیه
عمومی آن طرح مدیریت کند ،به مدت  7ماه از شروع با تاریخ زمانی که اطالع دادهشده
است ،یا
(ب) در غیر این صورت ،به مدت  7ماه از شروع با تاریخ زمانی که هر دو کپی
طرح مربوط به بخش ( 111)1توسط کمیته دریافت شده است.
( )1کمیسیون میتواند در هر زمان با دوره  7ماهه ذکرشده در بند (()1الف) یا (ب) به
انتقالدهنده  CIOیک اطالعیه تمدید دوره مربوطه توسط چنین دوره (کمتر از  7ماه) را
بدهد همانطور که در اطالعیه مشخصشده است.
( )1یک اطالعیه تحت بند ( )1باید دالیل کمیسیون برای گسترش را تنظیم کند.
 .144اثرات تائیدیه طرح
( )3چنانچه طرح انتقالدهنده  CIOتوسط کمیسیون زیر تائید شود (بهصورت تائید شده
رفتار کند)...

(الف) تمام دارایی ،حقوق و بدهیهای انتقالدهندهی  CIOبهموجب این بخش

به اموال ،حقوق و بدهیهای تحویلگیرندهی  CIOمطابق با طرح تبدیل میشوند و
(ب) انتقالدهندهی  CIOحلشده است.

( )1هر هدیه که...
(الف) بهعنوان یک هدیه به انتقالدهندهی  CIOارائه میشود و
(ب) در یا پس از تاریخی که در آن طرح تائید شده ترتیب اثر داده میشود (و یا

بهصورت تائید شده رفتار میکند) ،بهعنوان یک هدیه برای تحویلگیرنده  CIOترتیب
اثر داده میشود.
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فصل
 2تکمیلی (متمم)
 .142مقررات در مورد تسویه ،ورشکستگی و انحالل
( )3مقررات  CIOمیتواند مفادی در مورد...
(الف) تسویه  CIOها،

(ب) ورشکستگی آنها،
(ب) انحالل آنها و
(د) احیا و بازسازی و ثبت تعقیب انحالل را ارائه دهد.
( )1مقررات بهویژه میتواند ،مفادی ارائه دهد...

(الف) در مورد انتقال در انحالل یک  CIOاز دارایی و حقوق خود (شامل دارایی

و حقوق گرفتهشده بر اساس اعتماد به  )CIOبرای متولی رسمی یا دیگر افراد نهاد؛

(ب) نیاز به هر فرد در مالکیت نام هر سهام ،سرمایه یا اوراق بهادار در اعتماد برای

یک  CIOبرای انتقال آنها به نام متولی رسمی یا شخص دیگر یا نهاد دائمی هستند؛

(ج) در مورد سلب مسئولیت عنوان از هر دارایی آن توسط متولی رسمی یا انتقال

دیگر دارایی ،CIO

(د) در مورد استفاده از دارایی CIO؛

(و) در مورد شرایطی که در آن هیئتامنای موسسه خیریه میتواند شخصاً برای

کمک به داراییهای یک  CIOیا برای بدهیهای خود مسئول شود؛

(ه) در مورد نقض در احیای دوباره هر کار انجامشده یک  CIOدر انحالل آن.

( )1مقررات میتواند...
(الف) هرگونه مصوبه را اعمال کند که در غیر این صورت هردو بدون تغییر یا با
تغییرات مشخصشده در مقررات اعمال نخواهند شد.
(ب) اعمال نشود ،یا تغییر (به روش مشخصشده در مقررات) با استفاده از هرگونه
مصوبه که در غیر این صورت اعمال میشود.

اهتسویپ 401 /

( )1در بند ( "،)1مصوبه " شامل یک مفاد تحت فرمان قانون در معنای قانون تفسیر در سال
 3992است.
 .146قدرت برای ارائه بیشتر مفاد در مورد  CIOها
( )3مقررات  CIOمیتواند مفاد بیشتری در مورد درخواست برای ثبت  CIOها ،اجرای
 CIOها ،تغییر شرکتهای خیریه ،ثبت انجمنها و انجمن شرکتهای عالقهمند به
 CIOها ،ادغام  CIOها و بهطورکلی در ارتباط با  CIOها ارائه دهد،
( )1مقررات ممکن است ،بهطور ویژه ،مفادی (ماده) در مورد...
(الف) اجرای اسناد و مدارک

(ب) ارتباطات الکترونیکی پیامها یا اسناد مربوط به یک  CIOیا هرگونه رفتار با
کمیسیون در ارتباط باکسی،
(ج) نگهداری ثبتهای اعضا و هیئتامنای موسسه خیریه،

(د) نگهداری سایر ثبتها (برای مثال یک ثبت از اتهامات داراییهای )CIO
( )1مقررات میتواند...
(الف) هرگونه مصوبه را اعمال کند که در غیر این صورت اعمال نخواهد شد که
هردو بدون تغییر یا با تغییرات مشخصشده در مقررات هستند،
(ب) اعمال نشود ،یا تغییر (به روش مشخصشده در مقررات) با استفاده از هرگونه
مصوبه که در غیر این صورت اعمال میشود.

( )1مقررات ممکن است در ارتباط با مؤسسات خیریه تشکیلشده بهعنوان  CIOها ...
(الف) به هر بخش  19تا (12ثبت مؤسسات خیریه) اعمال نشود،
(ب) با استفاده از هر یک از بخشها به روش مشخصشده در مقررات تغییر نکند.

( )5در بند ( "،)1مصوبه " شامل یک مفاد تحت فرمان قانون در معنای قانون تفسیر در سال
 3992است.
 .147معنی "مقررات "CIO
()3

در این قسمت " مقررات  "CIOبه معنی مقررات ساختهشده توسط وزیر است.
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 .148معنی "سود "
( )3این بخش برای اهداف بخشهای (()1ج)()5( ،117ج) 119و (()1ج)(111مواردی که
در کمیسیون ممکن است حاضر به رضایت به اصالح قانون اساسی ،برای اعطای یک

درخواست برای ادغام و یا اعالم طرح انتقال تعهد  CIOنشوند) اعمال میشود.

(" )1سود " به معنی سود مستقیم یا غیرمستقیم از هر نوع است ،با این تفاوت که هیچ
پاداش دریافتی (در معنای بخش  )325را که ممکن است تحت آن بخش مجاز نباشد را
شامل میشود.
 .149مفهوم " فرد مرتبط "
( )3این بخش برای اهداف بخشهای (()1ج)()5( ،117ج) 119و (()1ج) 111اعمال میشود.
( )1اشخاص زیر با هیئتامنای موسسه خیریه یا اعضای یک  CIOدر ارتباط هستند.

(الف) فرزند ،پدر و مادر ،نوه ،پدربزرگ و مادربزرگ ،برادر یا خواهر هیئتامنا یا
اعضا؛
(ب) همسر یا شریک قانونی هیئتامنا یا اعضا یا هر فردی که در بند (الف) صدق کند؛
(ج) هر شخص دارای کسبوکار در همکاری با هیئتامنا یا اعضا یا هر فردی که در
بند (الف) یا(ب) صدق کند.
(د) یک موسسه که...

( )iتوسط هیئتامنا یا اعضا یا هر فردی که در بند (الف)( ،ب) یا (ج) صدق

میکند ،یا

( )iiتوسط دو یا چند فرد که در بند ( )iصدق میکند ،زمانی که باهم صورت می-

گیرند ،تحت کنترل است.
(و) یک شرکت سهامی که در آن...

( )iهیئتامنا یا اعضا یا هر فرد مرتبط که در هر بند (الف) تا (ج) صدق میکند
دارای منافع قابلتوجهی هستند ،یا

( )iiدو یا چند نفر که در بند ( )iصدق میکنند ،زمانی که باهم در نظر گرفته می-
شوند ،دارای منافع قابلتوجهی هستند.

اهتسویپ 403 /

( )1بخشهای  151تا (151منظور فرزند ،همسر ،شریک قانونی ،نهاد کنترل و منافع قابلتوجه)
برای اهداف بند ( )1اعمال میشود.
 .121تأثیر مقررات مربوط به واگذاری یا انتقال دارایی
بدون واگذاری یا انتقال هر دارایی بهموجب هرگونه مقررات موجود در این قسمت بهمثابه
یک نقض عهد یا شرط برابر انتقال مالکیت عمل میکند یا منجر به جریمه میشود.
بخش 21
ثبتِ هیئت امنای مؤسسهی خیریه
عمومی
 .122ثبتِ هیئت امنای مؤسسهی خیریه
( )3کمیسیون میتواند گواهی ثبتِ هیئت امنای مؤسسهی خیریه را بهعنوان یک شرکت سهامی
تأمین بودجه کند درصورتی که-

( )aهیئت امنای مؤسسهی خیریه ،مطابق با بخش  ،157برای کمیسیون برای این گواهی
اعمال میشوند ،و

( )bکمیسیون بررسی کند که ثبت هیئت امنای مؤسسهی خیریه به نفع مؤسسهی خیریه
باشد.
( )1این گواهی بر اساس شرایط یا دستورالعملهایی است که کمیسیون فکر میکند برای درج در
آن مناسب است.
( )1اما کمیسیون نباید این گواهی را تأمین بودجه کند در صورتی که مؤسسهی خیریه-
( )aبه نظر میرسد کمیسیون ملزم به ثبت مطابق با بخش  11است ،اما
( )bثبت نشده است.

( )1در مورد تأمین بودجهی این گواهی-

( )aهیئت امنای مؤسسهی خیریه با اسمی که در گواهی تعیین میشود ،به یک شرکت

سهامی تبدیل میشوند ،و

( )bهرگونه حق و حقوق یا بدهکاریهای این هیئت امنا مطابق با هرگونه واگذاری اموال در

نهاد بهموجب بخش  ،151تبدیل به حق و حقوق یا بدهکاریهای آن نهاد میشود.
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پاراگراف ( )bبر اجرای بخش  151تأثیر نمیگذارد (بدهکاری هیئت امنای مؤسسهی خیریـه
تحت تأثیر ثبت نیست).
( )5هیئت امنای مؤسسهی خیریه پس از تأسیس شرکتشان -
( )aمیتوانند مدعی اسم شرکتشان شوند ،و

( )bاختیارات یکسانی دارند و در معرض شرایط و محدودیتها دربارهی نگهداری ،مالکیت

و در معرضگذاری اموال در ارتباط با اهداف مؤسسهی خیریه هستند آنگونه که آنها در
معرض بودند ،در حالی که ثبت نشدند؛
و هرگونه اقدام قانونی مربوطه که ممکن است ادامه داشته باشند یا توسط یا در برابـر هیئـت
امنای مؤسسهی خیریه آغاز شده باشد ،ممکن است توسطِ یا در برابر آنها به اسم شرکتشان ادامـه
یابد یا آغاز شود.

( )7در بند (" )5اقدامات قانونی مربوطه" به معنی اقدامات قانونی مربوطه در ارتباط با هرگونه
واگذاری اموال در نهاد ثبتشده بهموجب بخش  151است.
( )9یک نهاد ثبتشده نیازی به مهروموم عمومی ندارد.
 .121امالک برای سرمایهگذاری در نهاد ثبتشده
( )3گواهی ثبت در نهاد ثبتشده تمام مستغالت و امالک شخصی ،از هر آنچه طبیعت و تصدی،
که متعلق به یا نگهداری شده توسط هر شخص یا اشخاص به امانت برای مؤسسهی خیریهی
مربوطه است ،سرمایهگذاری میکند.
( )1در مورد واگذاری تمام مستغالت و امالک شخصی بهموجب بند ( ،)3هر شخص یا اشخاصی
که به اسم یا اسامی هرگونه سهام ،صندوقها یا اوراق بهادار به امانت برای مؤسسهی خیریهی
مربوطه سابقه دارند ،باید آنها را به اسم نهاد ثبتشده انتقال دهند.
( )1بندهای ( )3و ( )1برای اموال واگذارشده به متولی رسمی اعمال نمیشوند.
 .123هدایا برای تأثیرگذاری بهعنوان هدایا برای نهاد ثبتشده
( )3پس از ثبت بهموجب این بخش از هیئت امنای مؤسسهی خیریه ،هر هدیهی مربوطه و
وضعیت اموال صورت گرفته-

( )aبرای یا به نفع مؤسسهی خیریه ،یا هیئت امنای مؤسسهی خیریه ،یا
( )bدر غیر این صورت برای اهداف مؤسسهی خیریه،
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تأثیر میگذارد ،آنگونه که برای یا به نفع نهاد ثبتشده یا در غیر این صـورت بـرای اهـداف
مشابه ایجاد شد.
( )1برای اهداف بند ( ،)3یک هدیه ،پیشکش یا وضعیت اموال مرتبط است در صورتی که (چه از
مستغالت یا امالک شخصی و چه ایجادشده توسط اقدام ،خواسته یا در غیر این صورت)-
( )aقبل از ثبت بهصورت قانونی انجام شده بود اما درواقع تأثیر نگذاشته است ،یا
( )bبعد از ثبت بهصورت قانونی انجام شده است.

 .124بدهکاری هیئت امنای مؤسسهی خیریه بدون اثرپذیری از ثبت
بعد از اینکه گواهی ثبت بهموجب این بخش تأمین بودجـه شـده اسـت ،تمـام هیئـت امنـای
مؤسسهی خیریه ،با وجود ثبت آنها-

( )aبرای اموال قابل پرداخت هستند آنگونه که آن را به دست میآورند ،و

( )bمسئول و پاسخگوی اقدامات ،رسیدها ،غفلتها و کوتاهیهای خودشان و دلیل
مدیریت مؤسسهی خیریه و اموال آن ،به روش مشابه و تا حد مشابه هستند آنگونه
که هیچ ثبتی تأثیر نگذاشته است.

 .122هیئت امنای مؤسسهی خیریه محدودشده توسط شرایط در گواهینامه و غیره
( )3تمام شرایط و دستورالعملهای درجشده در هر گواهیِ ثبت الزامآور هستند و باید توسط
هیئت امنای مؤسسهی خیریه بهعنوان متولیان مؤسسهی خیریه اجرا و رسیدگی شوند.
( )1بخش ( 117اجرای دستورات کمیسیون) برای هیئت امنای مؤسسهی خیریه اعمال میشود که
برای اجرا یا رسیدگی به هر شرط یا دستورالعمل رد شود آنگونه که برای یک شخص متهم
به نافرمانی از هر دستورِ کمیسیون اعمال میشود ،آنگونه که در آن بخش ذکر شده است.
فرآیند درخواست
 .126درخواستهای ثبت
( )3هر درخواست به کمیسیون برای گواهی ثبت بهموجب این بخش باید-

( )aکتبی و امضاشده توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریهی موردنظر باشد ،و

( )bهمراه با اسناد یا اطالعاتی باشد که کمیسیون ممکن است برای اهداف درخواست نیاز
داشته باشد.
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( )1کمیسیون ممکن است نیاز داشته باشد به-

( )aهر اظهارنامه شامل هرگونه درخواست ،یا

( )bهرگونه سند یا اطالعات عرضهشده بهموجب بند ( ،)b()3که به روشی که میتواند تعیین
کند ،تأیید شوند.

 .127شرط باید برآورده شود قبل از اینکه گواهی اعطا شود
قبل از اینکه بهموجب این بخش گواهی ثبت اعطا شود ،هیئت امنای مؤسسهی خیریه باید بـه
صورت ثمربخش رضایت کمیسیون را به دست آورده باشند.
 .128گواهی قطعی برای انطباق با الزامات ثبت و غیره
( )3گواهی ثبت اعطاشده بهموجب این بخش مدرکی قطعی است که تمام الزامات مقدماتی برای
ثبت بهموجب این بخش مورد پذیرش قرار گرفتهاند.
( )1تاریخ ثبت ذکرشده در گواهی بهعنوان تاریخی تلقی میشود که ثبت صورت گرفته است.
مدیریت مؤسسهی خیریه که هیئت امنای مؤسسهی خیریه ثبت میکنند
 .129پرکردن جاهای خالی در هیئت امنای مؤسسهی خیریه
( )3این بخش در جایی اعمال میشود که گواهی ثبت بهموجب این بخش اعطا شود.
( )1جاهای خالیِ تعدادی از هیئت امنای مؤسسهی خیریه باید پر شوند تا آنجا که توسط قانون یا
توافق مؤسسهی خیریه یا توسط هرگونه قانون یا دستورالعملها در گواهی الزامآور است-

( )aتوسط ابزارهای قانونی که برای نصب هیئت امنای جدید مؤسسهی خیریه قابلدسترس
بودهاند در صورتی که هیچ گواهی ثبتی اعطا نشده است ،یا

( )bدر غیر این صورت آنگونه که شرایط یا دستورالعملها الزام میکنند.
 .161اجرای اسناد توسط نهاد ثبتشده :عمومی
( )3این بخش و بخش  173بر اجرای اسناد توسط یک نهاد ثبتشده تأثیر دارند.
( )1در صورتی که یک نهاد ثبتشده مهروموم عمومی دارد ،یک سند ممکن است توسط این نهاد
با الصاق مهروموم عمومی آن اجرا شود.

( )1چه مهروموم عمومی داشته باشد چه نداشته باشد ،یک سند ممکن است توسط یک نهاد ثبت-
شده اجرا شود توسط-
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( )aامضای اکثریت هیئت امنای مؤسسهی خیریه و بیانشده (به هر شکلی از کلمات) که
توسط این نهاد اجرا شود ،یا

( )bاجراشده به دنبال اختیار دادهشده بهموجب بخش .)3(173
( )1یک سند بهموقع اجراشده توسط یک نهاد ثبتشده که چهرهی آن را آشکار میسازد که
توسط شخص یا اشخاصی با انجام تأثیرگذار آن پس از تحویل بهعنوان یک عمل در نظر
گرفته میشود و فرض میشود ،مگر اینکه یک هدف متقابل تأیید شود که پس از اجرای آن
تحویل داده شود.
( )5به نفع خریدار یک سند است که اجرای بهموقع توسط یک نهاد ثبتشده تلقی شود ،در
صورتی که ادعا کند امضا شده است توسط-

( )aاکثریت هیئت امنای مؤسسهی خیریهی مربوطه ،یا

( )bهیئت امنای مؤسسهی خیریهی مربوطه آنگونه که توسط هیئت امنای آن مؤسسهی
خیریه مجاز هستند که آن را به اسمِ یا از طرفِ این نهاد اجرا کنند ،و در صورتی که این سند
چهرهی آن را آشکار سازد که توسط شخص یا اشخاص با انجام آن بهعنوان یک عمل در
نظر گرفته میشود ،بهعنوان تحویل دادهشده پس از اجرای آن تلقی میشود.

( )7برای اهداف بند (" )5خریدار"-

( )aبه معنی خریدار با حسن نیت برای عوضِ ارزنده است ،و

( )bشامل یک مستأجر ،گرو گیر یا هر شخص دیگری است که برای عوض ارزنده ،سودی در
اموال کسب کند.
 .162اعطای اختیار برای اجرای اسناد

( )3برای اهداف بخش  )b()1(171هیئت امنای مؤسسهی خیریهی مربوطه در مورد یک نهاد

ثبتشده ،ممکن است تابع متولیان مؤسسهی خیریه باشند ،مشورت با هر یک از دو یا چند

نفر آنها-

( )aاختیار عمومی ،یا

( )bاختیار محدود ،به روشی که هیئت امنای مؤسسهی خیریه فکر میکنند مناسب است،
برای اجرا به اسمِ و از طرفِ اسناد نهاد برای اثرگذاری بر مذاکراتی که در آن ایـن نهـاد یـک
حزب است.
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( )1اختیار بهموجب بند (-)3

( )aبرای هر سند کافی است ،در صورتی که کتباً یا توسط قطعنامهی یک جلسهی هیئت
امنای مؤسسهی خیریهی مربوطه ،باوجود درخواست هر فرمالیتهی اداری که در اعطای
اختیار جدا از آن بند موردنیاز است؛

( )bممکن است اعطا شود ،چنانکه برای دادن اختیارات اعطاشدهی قابلاجرا توسط هر یک
از هیئت امنای مؤسسهی خیریه انجام شود ،یا ممکن است منحصر به افراد نامیده شده یا
هر روش دیگر باشد؛

( )cبر اساس هرگونه محدودیت و تا زمانی که لغو شود ،باوجود هرگونه تغییر در هیئت
امنای مؤسسهی خیریهی مربوطه ،بهعنوان یک اختیار مستمر اعطاشده توسط هیئت امنای
مؤسسهی خیریه بر مؤسسهی خیریه و قابلاجرا توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریه اثر
دارد.

( )1در هر اختیار که بهموجب بند ( )3برای اجرای یک سند به اسمِ و از طرف یک نهاد ثبتشده

وجود دارد ،تا زمانی که هدف متقابل آشکار شود ،اختیار ضمنی نیز برای این نهاد به اسمِ و از

طرف متولی رسمی یا هر شخص دیگری اجرا میشود ،در هر موردی که در آن هیئت امنای
مؤسسهی خیریه بتوانند چنین کاری انجام دهند.
اختیارات کمیسیون برای اصالح گواهی یا انحالل نهاد
 .161اصالحیهی گواهی ثبت
کمیسیون میتواند گواهی ثبت را اصالح کند-

( )aبر اساس درخواست نهاد ثبتشده که به آن مربوط است ،یا
( )bیا پیشنهاد خودش.

( )3قبل از انجام هرگونه اصالحیه از پیشنهاد خودش ،کمیسیون باید توسط اطالعیهی کتبی-
( )aهیئت امنای مؤسسهی خیریه را از پیشنهادات خود مطلع کند ،و

( )bهیئت امنای مؤسسهی خیریه را بهمنظور ایجاد بازنمودها برای آن در زمان تعیینشده در
اطالعیه ،دعوت کند.

( )1زمان تعیینشده نباید کمتر از یک ماه از تاریخ اطالعیه باشد.
( )1کمیسیون-
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( )aباید هرگونه بازنمود ایجادشده توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریه در زمان تعیینشده را
در نظر بگیرد ،و

( )bسپس میتواند (بدون اطالعیهی بعدی) با پیشنهادات خود یا بدون تغییر یا با تغییراتی که
مطلوب به نظر میرسند ،ادامه دهد.
( )1کمیسیون میتواند گواهی ثبت را اصالح کند توسط-
( )aصدور دستورِ تعیین اصالحیه ،یا

( )bصدور یک گواهی ثبت جدید با درنظر گرفتن اصالحیه.
 .163انحالل نهاد ثبتشده
( )3کمیسیون میتواند از پیشنهاد خودش دستورِ انحالل یک نهاد ثبتشده را از تاریخی که در
دستور تعیین میشود صادر کند ،در صورتی که کمیسیون موافقت کند-

( )aکه این نهاد هیچگونه دارایی ندارد یا کاری انجام نمیدهد،
( )bکه مؤسسهی خیریهی مربوطه متوقف شده است،

( )cکه تشکیالت مؤسسهی قبلی ،یا تلقی شده توسط کمیسیون بهعنوان تشکیالت ،مؤسسهی
خیریهی مربوطه متوقف شده است ،یا (بسته به مورد) در زمان ثبت مؤسسهی خیریه ،یک
مؤسسهی خیریه نبود ،یا

( )dکه اهداف مؤسسهی خیریهی مربوطه-

( )iتا آنجا که ممکن است به دست آمدهاند ،یا
( )iiدر عمل ناتوان از دستیابی هستند.

( )1کمیسیون میتواند دستور انحالل یک نهاد ثبتشده را از تاریخی که در دستور تعیین میشود
صادر کند ،در صورتی که کمیسیون به درخواست هیئت امنای مؤسسهی خیریهی مربوطه
موافقت کند که به نفع مؤسسهی خیریه برای انحالل این نهاد خواهد بود.
( )1مطابق با بند ( ،)1دستور صادرشده بهموجب این بخش در مورد نهاد ثبتشده ،در واگذاری به
هیئت امنای مؤسسهی خیریهی مربوطه ،به امانت برای آن مؤسسهی خیریه اثر دارد ،تمام
اموال در حال حاضر واگذارشده-
( )aبه این نهاد ،یا

( )bبه هر شخص دیگر (جدا از متولی رسمی) به امانت برای آن مؤسسهی خیریه.
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( )1در صورتی که کمیسیون دستور دهد-

( )aهمه یا هر بخش تعیینشده از آن اموال ،بهجای واگذاری به هیئت امنای مؤسسهی

خیریهی مربوطه ،واگذار میشود به-

( )iشخص تعیینشده بهعنوان متولی یا نامزدِ آن مؤسسهی خیریه ،یا

( )iiاشخاصی (به غیر از هیئت امنای مؤسسهی خیریهی مربوطه) که ممکن است

تعیین شوند؛

( )bهرگونه سرمایهگذاری تعیینشده ،یا هر کالس تعیینشده یا شرح سرمایهگذاریها،
نگهداری شده توسط هر شخص به امانت برای مؤسسهی خیریهی مربوطه انتقال داده میشود
به-

( )iهیئت امنای مؤسسهی خیریه ،یا

( )iiهر شخص یا اشخاصی که در پاراگراف ( )i()aیا ( )iiذکر شدهاند.

برای این هدف "تعیینشده" به معنی تعیینشده توسط کمیسیون در دستور است.

( )5در جایی که یک دستور برای این بند اعمال میشود ،با توجه به نهاد ثبتشده انجام میشود-
( )aهرگونه حق و حقوق یا بدهکاریهای نهاد ،تبدیل به حق و حقوق یا بدهکاریهای

هیئت امنای مؤسسهی خیریهی مربوطه میشوند ،و

( )bهرگونه اقدام قانونی که میتواند توسطِ یا در برابر این نهاد ادامه یابد یا آغاز شود ،می-

تواند توسط یا در برابر آن هیئت امنا ادامه یابد یا آغاز شود.
( )7بند ( )5برای هرگونه دستور بهموجب این بخش اعمال میشود که بهموجب آن-
( )aهرگونه اموال واگذارشده بهصورت ذکرشده در بند ( )1واگذار میشود به-
( )iهیئت امنای مؤسسهی خیریهی مربوطه ،یا

( )iiهر شخص بهعنوان متولی آن مؤسسهی خیریه ،یا

( )bهرگونه سرمایهی نگهداری شده توسط هر شخص به امانت برای مؤسسهی خیریه الزم
است که انتقال یابد به-

( )iهیئت امنای مؤسسهی خیریه ،یا

( )iiهر شخص بهعنوان متولی یا نامزد آن مؤسسهی خیریه.
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تکمیلی
 .164ثبت درخواستها و گواهیها
( )3کمیسیون باید مدارک تمام درخواستها و گواهیهای ثبت بهموجب این بخش را نگه دارد.

( )1اسناد ارسالشده به کمیسیون بهموجب این بخش توسط کمیسیون برای دورهای که فکر می-
کند مناسب است ،نگهداری میشوند.
( )1اسناد نگهداری شده بهموجب این بخش برای بازرسی عمومی در تمام زمانهای منطقی ،باز
نگه داشته میشوند.
( )1هر شخصی که یک نسخه از هرگونه سند نگهداری شده بهموجب این بخش را ارائه دهد
ممکن است نیاز باشد توسط یک گواهی امضاشده توسط یک عضو از کارکنان کمیسیون تأیید
شود.

 .162مفهوم "نهاد ثبتشده" و "مؤسسهی خیریهی مربوطه"
در این بخش-

"نهاد ثبتشده" به معنی یک نهاد ثبتشده بهموجب بخش  153است؛

"مؤسسهی خیریهی مربوطه" ،در رابطه با یک نهاد ثبتشده ،به معنی هیئت امنای مؤسسـهی

خیریهای است که بهعنوان آن نهاد ثبت شدهاند.
 .166اثر آییننامههای مربوط به واگذاری یا انتقال اموال
واگذار نکردن یا عدمِ انتقال اموال بهموجب هر یک از مفاد این بخش بهعنوان نقض قـرارداد
یا شرط در برابر تصرف اجرا میشود یا منجر به جریمه میشود.
بخش 23
مؤسسات خیریهی ثبتنشده
اختیارِ انتقال تمام اموالِ مؤسسهی خیریهی ثبتنشده
 .167مقدمه
( )3بخش ( 172قطعنامه بهمنظور انتقال تمام اموال) برای یک مؤسسهی خیریه اعمال میشود در
صورتی که-

(( )aبر اساس بند ( ))1درآمد ناخالص آن در آخرین سال مالیاش متجاوز از  31111پوند

نباشد،
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( )bهرگونه زمین تعیینشده را نگهداری نکند ،و
( )cیک شرکت یا شرکت سهامیِ دیگر نیست.

"زمین تعیینشده" به معنی زمین نگهداری شده به امانت است که قید شود بـرای اهـداف یـا
هرگونه هدف ویژهی مؤسسهی خیریه استفاده شود.

( )1بند ( )a()3در رابطه با یک قطعنامه توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریه اعمال نمیشود-
( )aبرای انتقال تمام اموال آن به یک  ،CIOیا

( )bبرای تقسیم اموال آن بین دو یا چند .CIO

( )1در جایی که یک مؤسسهی خیریه وقف دائم است ،بخشهای  172تا  191مطابق با بخش-
های  191و  191اثر دارند.
( )1در بخشهای  172تا  191اشارات به انتقال اموال به یک مؤسسهی خیریه اشارات هستند به
انتقال آن –

( )aبه مؤسسهی خیریه،

( )bبه هیئت امنای مؤسسهی خیریه،

( )cبه هر امانت برای مؤسسهی خیریه ،یا

( )dبه یک شخص منصوبشده توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریه برای نگهداری آن به

امانت برای مؤسسهی خیریه ،که هیئت امنای مؤسسهی خیریه ممکن است تعیین کنند.
 .168قطعنامه برای انتقال تمام اموال
( )3هیئت امنای مؤسسهی خیریهای که این بخش اعمال میشود (به بخش  179مراجعه کنید)
ممکن است برای اهداف این بخش مقرر شود-

( )aکه تمام اموال مؤسسهی خیریه باید به مؤسسهی خیریهی دیگر تعیینشده در قطعنامه

انتقال یابد ،یا

( )bکه تمام اموال مؤسسهی خیریه باید به دو یا چند مؤسسهی خیریهی تعیینشده در

قطعنامه مطابق با آییننامهی اموال بین آنهایی که تعیین میشود ،انتقال یابد.
( )1هر مؤسسهی خیریهی تعیینشده ممکن است یا یک مؤسسهی خیریهی ثبتشده باشد یا یک
مؤسسهی خیریه باشد که الزم نیست ثبت شود.
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( )1اما هیئت امنای مؤسسهی خیریه ("مؤسسهی خیریهی انتقالدهنده") اختیار تصویب یک
قطعنامه بهموجب بخش ( )3را ندارند تا زمانی که موافقت کنند-

( )aکه به سود پیشبرد اهداف مقتضی است که برای آن اموال توسط مؤسسهی خیریهی

انتقالدهندهی اموال نگهداری میشود که مطابق با قطعنامه انتقال یابد ،و

( )bکه اهدافِ (یا هر یک از اهداف) هر مؤسسهی خیریه که در آن اموال بهموجب قطعنامه

انتقال مییابد ،بهطور قابل مالحظهای با اهدافِ (یا هر یک از اهداف) مؤسسهی خیریهی
انتقالدهنده مشابه هستند.
( )1هر قطعنامه بهموجب بند ( )3باید توسط اکثریت حداقل دو سوم هیئت امنای مؤسسهی خیریه
تصویب شود که به قطعنامه رأی میدهند.
( )5در جایی که هیئت امنای مؤسسهی خیریه بهموجب بند ( )3قطعنامه تصویب کردهاند ،باید
یک نسخه از آن ،همراه با اظهاریهی دالیلشان برای تصویب آن را به کمیسیون ارسال کنند.
 .169اطالعیه و اطالعات دربارهی قطعنامه برای انتقال اموال
( )3پس از دریافت نسخهی قطعنامه بهموجب بخش  ،)5(172کمیسیون-

( )aمیتواند دستور دهد هیئت امنای مؤسسهی خیریه یک اعالن عمومی از قطعنامه به

روشی که در دستورالعمل تعیین میشود ،ارائه دهند ،و

( )bدر صورتی که یک دستورالعمل ارائه شود ،باید هرگونه بازنمود ایجادشده را به حساب

آورند برای آن-

( )iتوسط اشخاصی که به نظر میرسد در مؤسسهی خیریه ذینفع باشند ،و

( )iiدر دورهی  12روزه با شروع از روزی که اعالن عمومیِ قطعنامه توسط هیئت

امنای مؤسسهی خیریه ارائه میشود.
( )1کمیسیون همچنین میتواند دستور دهد هیئت امنای مؤسسهی خیریه برای کمیسیون فراهم
کنند اطالعات اضافی یا توضیحات مربوط به-

( )aموقعیتها در یا با اشاره به اینکه آنها تصمیم گرفتهاند بهموجب بخش  172عمل کنند،

یا

( )bانطباق آنها با هر الزام تحمیلشده بر آنها توسطِ یا بهموجب بخش  172یا این بخش

مطابق با قطعنامه.
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 .171قاعدهی کلی مربوط به زمانی که قطعنامهی  168.sاثر دارد
با توجه به بخش  ،193یک قطعنامه بهموجـب بخـش  )3(172در پایـان دورهی  71روزه بـا
شروع از تاریخی که نسخهی آن توسط کمیسیون دریافت شده بود ،اثر دارد.
 172قطعنامهی  168.Sاثر ندارد یا در تاریخ بعدی اثر دارد

( )3یک قطعنامه بهموجب بخش  191اثر ندارد اگر قبل از پایانِ-
( )aدورهی  71روزه ،یا

( )bآن دورهای که توسط قطعنامهی ( )1یا ( )5تغییر کرد ،کمیسیون به هیئت امنای مؤسسهی

خیریه کتباً اعالم کند که بر اساس دالیل رویهای یا بر اساس شایستگیهای پیشنهادهای
موجود در قطعنامه به قطعنامه اعتراض دارند.

(" )1دورهی  71روزه" به معنی دورهی  71روزهی ذکرشده در بخش  191است.

(" )1بر اساس دالیل رویهای" به معنی دالیلی است که هر الزام تحمیلشده بر هیئت امنای
مؤسسهی خیریه توسطِ یا بهموجب بخش  172یا  179مطابق با قطعنامه موافقت نکردهاند.
( )1در صورتی که بهموجب بخش  )3(179کمیسیون دستور دهد هیئت امنای مؤسسهی خیریه
اعالن عمومی از قطعنامه را ارائه دهند ،اجرای دورهی  71روزه بهموجب این بند به حالت
تعلیق درمیآید-

( )aاز تاریخی که در آن دستور به هیئت امنای مؤسسهی خیریه صادر میشود ،و

( )bتا زمان پایان دورهی  11روزه با شروع از تاریخی که اعالن عمومیِ قطعنامه توسط هیئت

امنای مؤسسهی خیریه ارائه میشود.
( )5در صورتی که بهموجب بخش  )1(179کمیسیون دستور دهد هیئت امنای مؤسسهی خیریه
هرگونه اطالعات یا توضیحات را فراهم کنند ،اجرای دورهی  71روزه بهموجب این قطعنامه
به حالت تعلیق درمیآید-

( )aاز تاریخی که دستور به هیئت امنای مؤسسهی خیریه صادر میشود ،و
( )bتا تاریخی که اطالعات یا توضیحات به کمیسیون ارائه میشوند.

( )7بند ( )9دورهی زمانی یا کل دورهی زمانی اعمال میشود که در طول دورهی  71روزه به-
موجب بخشهای ( )1و ( )5بیش از  311روز به حالت تعلیق درمیآید.
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( )9در آن نقطه ،قطعنامه (در صورتی که قبالً کمیسیون اعتراض نکرده باشد) بهگونهای تلقی می-
شود که هرگز تصویب نشده بود.

 .171انتقال اموال مطابق با قطعنامهی 168.s

( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که یک قطعنامه بهموجب بخش  )3(172اثر گذاشته است.
( )1هیئت امنای مؤسسهی خیریه باید برای تمام اموال مؤسسهی خیریهی انتقالدهنده ترتیبی دهند
که مطابق با قطعنامه انتقال یابند ،و در شرایطی که هرگونه اموال منتقلشده-

( )aتوسط مؤسسهی خیریه نگهداری میشود که مطابق با بند ( )1انتقال مییابد ،اما

( )bزمانی که این نگهداری با این حال در معرض هرگونه محدودیت در هزینه نیست که

هدف اموال مؤسسهی خیریهی انتقالدهنده بود؛ و هیئت امنای مؤسسهی خیریه باید ترتیبی
دهند تا اموال تا این تاریخ پس از اینکه قطعنامه اثر دارد ،انتقال یابند که آنها با هیئت امنای
مؤسسهی خیریهی تحویلگیرنده یا مؤسسات خیریهی موردنظر توافق کنند.
( )1هیئت امنای هر مؤسسهی خیریه که اموال بهموجب این بخش به آن انتقال مییابد باید تا آنجا
که بهطور منطقی امکانپذیر است امین باشند که این اموال برای اهداف آن اعمال میشود،
چرا که بهطور قابل مالحظهای با مؤسسهی خیریهی انتقالدهنده مشابه هستند.
اما در صورتی که هیئت امنای مؤسسهی خیریه در نظر داشته باشند که تطابق با آن منجـر بـه
روشِ مناسب و مؤثر استفاده از اموال نخواهد شد ،این شرط اعمال نمیشود.
( )1برای اینکه امکان انتقال هرگونه اموال بهموجب این بخش به مؤسسهی خیریه میسر باشد،
کمیسیون میتواند در درخواست هیئت امنای مؤسسهی خیریه از آن مؤسسهی خیریه
دستوراتِ واگذاری هرگونه اموالِ مؤسسهی خیریهی انتقالدهنده را صادر کند-

( )aبه مؤسسهی خیریهی تحویلگیرنده ،به هیئت امنای مؤسسهی خیریهی آن یا به هر متولی

برای آن مؤسسهی خیریه ،یا

( )bبه هر شخص منصوبشدهی دیگر توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریه برای نگهداری

اموال بهصورت امانت برای آن مؤسسهی خیریه.
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 .173انتقال در جایی که مؤسسهی خیریه وقف دائم دارد :عمومی
( )3این بخش و بخش  191برای اجرای بخشهای  172تا  191ارائه میشوند ،درجایی که یک
مؤسسهی خیریه در بخش  )3(179یک وقف دائم دارد (خواهناخواه امنای مؤسسهی خیریه
آییننامهای برای خاتمهدادن به مؤسسهی خیریه دارند).

( )1در صورتی که مؤسسهی خیریه وقف دائم و اموال دیگری دارد ("اموال نامحدود")-

( )aیک قطعنامه بهموجب بخش  )3(172باید مربوط به وقف دائم آن و اموال نامحدود آن

باشد ،و

( )bبخشهای  172تا  191اعمال میشوند-

( )iدر رابطه با اموال نامحدود آن ،چنانکه اشارات به آن بخشها به همه یا هر یک

از اموال مؤسسهی خیریه اشارات به همه یا هر یک از اموال نامحدود آن بودند ،و
( )iiدر رابطه با وقف دائم آن مطابق با بخش .191

( )1اگر تمام اموال مؤسسهی خیریه شامل وقف دائم آن است ،بخشهای  172تا  191در رابطه با
وقف دائم آن مطابق با بخش  191اعمال میشوند.
 .174مقررات مربوط به وقف دائم
( )3بخشهای  172تا  191در رابطه با وقف دائمِ مؤسسهی خیریه (همانطور که در بخش
 )ii()b()1(191ذکر شد) با تغییرات زیر اعمال میشوند.

( )1ارجاعات به بخشهای  172تا  191برای همه یا هر یک از اموالِ مؤسسهی خیریه ،ارجاعات
به همه یا هر یک از اموال شاملِ وقف دائم هستند.
( )1در صورتی که اموال مشمولِ وقف دائم به یک مؤسسهی خیریهی منفرد انتقال یابند ،هیئت

امنای مؤسسهی خیریه باید (بهجای موافقت همانطور که در بخش  )b()1(172ذکر شد) باید
موافقت کنند که مؤسسهی خیریهی تحویلگیرندهی پیشنهادشده اهدافی دارد که بهطور قابل

مالحظهای با تمام اهداف مؤسسهی خیریهی انتقالدهنده مشابه هستند.
( )1در صورتی که اموالِ وقفِ دائم آن به دو یا چند مؤسسهی خیریه انتقال یابد ،هیئت امنای

مؤسسهی خیریه باید (بهجای موافقت همانطور که در بخش  )b()1(172ذکر شد) موافقت
کنند -
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( )aکه مؤسسات خیریهی تحویلگیرندهی پیشنهادشده ،در نظر گرفتهشده باهم ،اهدافی دارند
که بهطور قابل مالحظهای با همهی اهداف مؤسسهی خیریهی انتقالدهنده مشابه هستند ،و

( )bکه هر یک از مؤسسات خیریهی پیشنهادشده اهدافی دارد که بهطور قابل مالحظهای با

یک یا چند هدفِ مؤسسهی خیریهی انتقالدهنده مشابه هستند.
( )5در موردی که انتقال برای بخش ( )1اعمال میشود ،قطعنامه بهموجب بخش  )3(172باید
اموالِ وقف دائمِ مؤسسهی خیریه بین مؤسسات خیریهی تحویلگیرنده انتقال داده شود به
روشی که این دستور در نظر گرفته شود ،آنگونه که میتواند توسط کمیسیون برای اهداف
این بخش ارائه شود.

( )7برای اهداف بخشهای  172تا  ،191ارجاعات به بخشهای  )b()1(179و  )1(193برای هر
الزام تحمیلشده بر هیئت امنای مؤسسهی خیریه توسطِ یا بهموجب بخش  172یا  179شامل
ارجاع به هرگونه الزام تحمیلشده بر آنها بهموجب هر یک از بخشهای ( )1تا ( )5است.
( )9این شرط در بخش  )1(191در مورد هر انتقال اعمال میشود و در انطباق با آن شرطِ هیئت
امنای مؤسسهی خیریهی تحویلگیرنده باید مطمئن باشد که درخواست اموال انتقالیافته به
مؤسسهی خیریه این دستور را در نظر میگیرد ،آنگونه که میتواند توسط کمیسیون برای
اهداف این بخش ارائه شود.
( )2هرگونه دستور صادرشده توسط کمیسیون برای اهداف این بخش میتواند این فرم را در نظر
بگیرد و به روشی که کمیسیون مناسب در نظر میگیرد ارائه شود.
اختیارات برای تغییر اهداف یا اختیارات مؤسسهی خیریهی ثبتنشده
 .172قطعنامه برای جایگزینی اهداف مؤسسهی خیریهی ثبتنشده
( )3این بخش برای یک مؤسسهی خیریه اعمال میشود در صورتی که-

( )aدرآمد ناخالص آن در آخرین سال مالیاش متجاوز از  31111پوند نباشد،
( )bهر زمین تعیینشده را نگهداری نمیکند ،و
( )cیک شرکت یا شرکت سهامی دیگر نیست.

"زمین تعیینشده" به معنی زمین نگهداری شده به امانت اسـت کـه قیـد شـود بـرای اهـدافِ ،یـا
هرگونه اهداف خاصِ مؤسسهی خیریه استفاده شود.
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( )1هیئت امنای مؤسسهی خیریه میتوانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که متولیان مؤسسهی
خیریه باید توسط جایگذاری همه یا هر یک از اهداف مؤسسهی خیریه با دیگر اهدافِ
تعیینشده در قطعنامه تغییر کنند.
( )1دیگر اهداف تعیینشده باید اهداف خیریه باشند.
( )1اما هیئت امنای مؤسسهی خیریه اختیار تصویب قطعنامه بهموجب بند ( )1را ندارند مگر اینکه
موافقت کنند-

( )aکه به نفع مؤسسهی خیریه برای اهداف مربوط به جایگذاری مناسب است ،و

( )bکه ،تا آنجا که بهطور منطقی عملی است ،اهداف جدید شامل اهدافی هستند که با

آنهایی که جایگذاری میشوند ،در خصوصیات مشابه هستند.
( )5هر قطعنامه بهموجب بند ( )1باید توسط اکثریتِ حداقل دوسوم هیئت امنای مؤسسهی خیریه
که به قطعنامه رأی میدهند ،تصویب شود.
( )7در جایی که هیئت امنای مؤسسهی خیریه یک قطعنامه بهموجب بند ( )1تصویب کردهاند،
باید یک نسخه از آن ،همراه با یک اظهارنامه از دالیلشان برای تصویب آن را به کمیسیون
ارسال کنند.

 .176اطالعیه و اطالعات دربارهی قطعنامهی 172.s

( )3پس از دریافت نسخهی قطعنامه بهموجب بخش  ،)7(195کمیسیون-

( )aمیتواند دستور دهد هیئت امنای مؤسسهی خیریه اعالن عمومیِ قطعنامه را ارائه دهند به

روشی که در دستورالعمل تعیین میشود ،و

( )bدر صورتی که این دستورالعمل ارائه شود ،باید هر بازنمود ایجادشده را در نظر بگیرند

برای آن-

( )iتوسط شخصی که به نظر میرسد در مؤسسهی خیریه ذینفع باشد ،و

( )iiدر دورهی  12روزه با شروع از تاریخی که اعالن عمومیِ قطعنامه توسط هیئت

امنای مؤسسهی خیریه ارائه میشود.
( )1کمیسیون همچنین میتواند دستور دهد هیئت امنای مؤسسهی خیریه به کمیسیون اطالعات یا
توضیحات اضافی ارائه دهند مربوط به-

( )aموقعیتهایی با ارجاع به آنها که برای اقدام بهموجب بخش  195تصمیم گرفتهاند ،یا
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( )bانطباق آنها با هرگونه الزام تحمیلشده بر آنها توسطِ یا بهموجب بخش  195یا این
بخش مطابق با قطعنامه.

 .177قاعدهی کلی تا زمانی که قطعنامهی  172.sاثر دارد
با توجه به بخش  ،192یک قطعنامه بهموجـب بخـش  )1(195در پایـان دورهی  71روزه بـا

شروع از تاریخی که نسخهی آن توسط کمیسیون دریافت شد ،اثر دارد.
 .178قطعنامهی  172.Sاثر ندارد یا در تاریخ بعدی اثر دارد

( )3یک قطعنامه بهموجب بخش  199اثر ندارد در صورتی که قبل از پایانِ-
( )aدورهی  71روزه ،یا

( )bآن دورهای که توسط بند ( )1یا ( )5تغییر میکند،

کمیسیون کتباً به هیئت امنای مؤسسهی خیریه اعالم کند که بر اساس دالیـل رویـهای یـا بـر
اساس شایستگیهای پیشنهادهای موجود در قطعنامه ،به قطعنامه اعتراض دارد.

(" )1دورهی  71روزه" به معنی دورهی  71روزهی ذکرشده در بخش  199است.

(" )1بر اساس دالیل رویهای" به معنی دالیلی است که هر الزام تحمیلشده بر هیئت امنای
مؤسسهی خیریه توسطِ یا بهموجب بخش  195یا  197در ارتباط با قطعنامه موافقت نکردهاند.
( )1در صورتی که بهموجب بخش  )3(197کمیسیون به هیئت امنا دستور دهد یک اعالن عمومی
از قطعنامه ارائه دهند ،اجرای دورهی  71روزه بهموجب این بند به حالت تعلیق درمیآید-
( )aاز تاریخی که دستور به هیئت امنای مؤسسهی خیره صادر میشود ،و

( )bتا زمان پایان دورهی  11روزه با شروع از تاریخی که اعالن عمومیِ قطعنامه توسط هیئت

امنای مؤسسهی خیریه ارائه میشود.
( )5در صورتی که بهموجب بخش  )1(179کمیسیون دسـتور دهـد هیئـت امنـای مؤسسـهی
خیریه هرگونه اطالعات یا توضیحات را فراهم کنند ،اجرای دورهی  71روزه بهموجب این قطعنامه
به حالت تعلیق درمیآید-

( )aاز تاریخی که دستور به هیئت امنای مؤسسهی خیریه صادر میشود ،و
( )bتا تاریخی که اطالعات یا توضیحات به کمیسیون ارائه میشوند.

( )5بند ( )9دورهی زمانی یا کل دورهی زمانی اعمال میشود که در طول دورهی  71روزه به-
موجب بخشهای ( )1و ( )5بیش از  311روز به حالت تعلیق درمیآید.
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( )7در آن نقطه ،قطعنامه (در صورتی که قبالً کمیسیون اعتراض نکرده باشد) بهگونهای تلقی می-
شود که هرگز تصویب نشده بود.

 .179جایگزینی اهداف مطابق با 172.s
از زمانی که قطعنامه بهموجب بخش  199اثر دارد ،متولیان مؤسسهی خیریهی مربوطه در نظر

گرفته میشود که مطابق با شرایط قطعنامه تغییر کردهاند.
 .181اختیارِ تغییر اختیارات یا روندهای مؤسسهی خیریهی ثبتنشده
( )3این بخش برای هر مؤسسهی خیریهای که یک شرکت یا شرکت سهامی دیگر نیست اعمال
میشود.

( )1هیئت امنای مؤسسهی خیریه میتوانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که هرگونه آییننامه-
ی امنای مؤسسهی خیریه-

( )aمربوط به هر یک از اختیارات قابلاجرا توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریه در مدیریت

مؤسسهی خیریه ،یا

( )bتنظیم این روند در هر جنبه در ارتباط با مدیریت آن دنبال شود،

باید به روشی که در قطعنامه تعیین میشود ،تغییر کند.
( )1بند ( )1در صورتی اعمال میشود که یک انجمنِ ثبتنشده همراه با بدنهی اعضای متمایز از
هیئت امنای مؤسسهی خیریه است.
( )1هر قطعنامهی هیئت امنای مؤسسهی خیریه بهموجب بند ( )1باید توسط قطعنامهی بعدی که
در جلسهی کلیِ نهاد تصویب میشود ،تأیید شود-

( )aتوسط اکثریت حداقل دوسوم اعضا برای شرکت و رأی در جلسهای که به قطعنامه رأی

میدهند ،یا

( )bتوسط تصمیم گرفتهشده بدون یک رأی و بدون هرگونه بیانِ مخالف در پاسخ به سؤال

از جلسه.
( )5در جایی که-

( )aهیئت امنای مؤسسهی خیریه بهموجب بند ( )1یک قطعنامه تصویب کردهاند ،و

(( )bدر صورتی که بند ( )1اعمال میشود) قطعنامهی بعدی بهموجب آن بند تصویب شده

است،
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امنای مؤسسهی خیریه فرض میشود که مطابق با شرایطِ قطعنامه تغییر داده شدهاند.
( )7امنا فرض میشود که تغییر داده شدهاند از-

( )aتاریخی که برای این هدف در قطعنامه بهموجب بند ( )1تعیین میشود ،یا

(( )bاگر بعداً) تاریخی که هر قطعنامهی بعدی بهموجب بند ( )1تصویب شود.
اختیارات مؤسسات خیریهی ثبتنشده برای صرف سرمایه

 .182اختیار مؤسسات خیریهی ثبتنشده برای صرف سرمایه :عمومی
( )3این بخش برای هر صندوق موقوفهی در دسترس مؤسسهی خیریه که یک شرکت یا شرکت
سهامی دیگر نیست اعمال میشود.
( )1اما این بخش برای یک صندوق اعمال نمیشود در صورتی که بخشهای  121تا ( 121اختیارِ
صرف صندوق بزرگتر دادهشده برای هدف خاص) برای آن اعمال شوند.
( )1در صورتی که شرط در بند ( )1در ارتباط با مؤسسهی خیریه برآورده شود ،هیئت امنای
مؤسسهی خیریه میتوانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که صندوق یا بخشی از آن
بایستی از محدودیتها با توجه به هزینهی سرمایهای که برای آن اعمال میشود ،رها شود.
( )1شرط این است که هیئت امنای مؤسسهی خیریه رضایت دهند که اهداف در اماناتی تنظیم
شوند که در آن صندوق موردنظر بتواند مؤثرتر انجام شود ،در صورتی که سرمایهی صندوق
یا بخش سرمایهی مربوطه همچنین درآمد متعلق به آن ،بهجای فقط این درآمد ،بتواند صرف
شود.
( )5هنگامی که هیئت امنای مؤسسهی خیریه قطعنامهای بهموجب بند ( )1تصویب کردهاند،
صندوق یا بخشی از آن میتواند بهموجب این بخش در انجام اهداف تنظیمشده در اماناتی
هزینه شود که در آن صندوق بدون توجه به محدودیتهای ذکرشده در آن بند بحث شود.
( )7صندوق یا بخشی از آن میتواند از تاریخی که برای این هدف در قطعنامه تعیین میشود،
هزینه شود.

( )9در این بخش "صندوق موقوفهی در دسترس" ،در ارتباط با یک مؤسسهی خیریه ،به معنی-

( )aکل وقف دائمِ مؤسسهی خیریه است ،در صورتی که همه مربوط به همان امانات است،

یا
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( )bهر بخش از وقف دائمِ آن است که مربوط به هر امانت ویژهای است که متفاوت از
آنهایی هستند که به هر بخش دیگر مربوط است.
 .181قطعنامه برای صرف صندوق بزرگتر ارائهشده برای هدف خاص
( )3این بخش برای هر صندوق موقوفهی در دسترس مؤسسهی خیریه که یک شرکت یا شرکت
سهامی دیگر نیست اعمال میشود در صورتی که-
( )aسرمایهی صندوق شامل کل اموال ارائهشده-
( )iتوسط یک شخص خاص است،

( )iiتوسط یک نهاد خاص (از طریق کمک مالی یا غیر آن) است ،یا

( )iiiتوسط دو یا چند شخص یا نهاد به دنبال یک هدف مشترک است ،و

( )bدرآمد ناخالص مؤسسهی خیریه در آخرین سال مالیاش متجاوز از  3111پوند است و
ارزش بازارِ صندوق وقفی متجاوز از  31111پوند است.

( )1در صورتی که شرط بند ( )1در ارتباط با مؤسسهی خیریه برآورده شود ،هیئت امنای مؤسسه-
ی خیریه میتوانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که صندوق یا بخشی از آن بایستی از
محدودیتها با توجه به صرف سرمایهای که برای آن اعمال میشود ،رها باشد.
( )1شرط این است که هیئت امنای مؤسسهی خیریه رضایت دهند که اهداف در اماناتی تعیین

شوند که صندوق بتواند مؤثرتر انجام شود ،در صورتی که سرمایهی صندوق یا بخش سرمایه-

ی مربوطه ،همچنین درآمد متعلق به آن ،بهجای فقط این درآمد ،بتواند صرف شود.
( )1هیئت امنای مؤسسهی خیریه-

( )aباید نسخهی هر قطعنامه را بهموجب بند ( )1همراه با اظهارنامهی دالیلشان برای

تصویب آن به کمیسیون ارسال کنند ،و

( )bمیتوانند قطعنامه را بهجز مطابق با بخشهای  121و  121اجرا نکنند.

( )5در این بخش-

"صندوق وقفی در دسترس" همان معنی در بخش  123را دارد؛
"ارزش بازار" در رابطه با صندوق وقفی ،به معنی-

( )aارزش بازار صندوق ثبتشده در حسابها برای آخرین سال مالیِ مؤسسهی خیریهی

مربوطه است ،یا

اهتسویپ 423 /

( )bدر صورتی که این ارزش ثبت نشده باشد ،ارزش بازار فعلیِ صندوق تعیینشده بر اساس
ارزیابیِ انجامشده برای هدف است.
( )7در بند ( ،)3ارجاع به اعطای اموال توسط یک فرد شامل اعطای انفرادی آن بااراده است.
 .183اطالعیه و اطالعات دربارهی قطعنامهی 181.s

()3

پس از دریافت نسخهی قطعنامه بهموجب بخش  ،)1(121کمیسیون میتواند-

( )aدستور دهد هیئت امنای مؤسسهی خیریه اعالن عمومی قطعنامه را ارائه دهند به روشی
که در دستور تعین میشود ،و

( )bدر صورتی که دستور صادر شود ،باید هر بازنمود ارائهشده برای آن در نظر گرفته شود-
( )iتوسط شخصی که به نظر میرسد در مؤسسهی خیریه ذینفع باشد ،و

( )iiدر دورهی  12روزه با شروع از تاریخی که اعالن عمومی قطعنامه توسط هیئت

امنای مؤسسهی خیریه ارائه میشود.
()1

کمیسیون همچنین میتواند به هیئت امنای مؤسسهی خیریه دستور دهد به کمیسیون ارائه
دهد اطالعات اضافی یا توضیحات مربوط به-

( )aموقعیتها در و توسط ارجاع به آنکه آنها بهموجب بخش  121تصمیم به اقدام گرفته-
اند ،یا

( )bانطباق آنها با هر الزام تحمیلشده بر آنها توسطِ یا بهموجب بخش  121یا این بخش

مطابق با قطعنامه.

 .184چه زمان و چگونه قطعنامهی  181.sاثر دارد

( )3هنگامی که با درنظرگرفتن اینکه آیا با قطعنامه بهموجب بخش  )1(121موافقت شود یا نه،
کمیسیون باید در نظر بگیرد-

( )aهر مدرک قابلدسترس برای آن که اهداکننده یا اهداکنندگان ذکرشده در بخش )3(121

درخواست میکنند ،و

( )bهرگونه تغییرات در موقعیتهای مربوط به مؤسسهی خیریه از زمان ایجاد هدیه یا هدایا

(ازجمله ،موقعیت خاص مالی آن ،نیازهای ذینفعان آن و محیط اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی
که در آن اجرا میشود).
( )1کمیسیون نباید با قطعنامه موافقت کند تا زمانی که موافقت کند-
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( )aکه اجرای آن با مفهوم هدیه یا هدایای ذکرشده در بخش  )a()3(121سازگار باشد (حتی
اگرچه با محدودیتهای ذکرشده در بخش  )1(121ناسازگاز باشد) ،و

( )bکه هیئت امنای مؤسسهی خیریه با الزامات تحمیلشده بر آنها توسطِ یا بهموجب بخش

 121یا  121مطابق با قطعنامه موافقت کردهاند.
( )1قبل از پایان دورهی  1ماهه با شروع از تاریخ مربوطه ،کمیسیون باید کتباً به هیئت امنای
مؤسسهی خیریه اعالم کند-

( )aکه کمیسیون با قطعنامه موافقت میکند ،یا
( )bبا آن مخالف است.

( )1در بند (" )1تاریخ مربوطه" به معانی زیر است-

( )aدر صورتی که کمیسیون دستور دهد هیئت امنای مؤسسهی خیریه بهموجب بخش

 )3(121اعالن عمومی قطعنامه را ارائه دهند ،تاریخی که اطالعیه ارائه میشود ،و

( )bدر غیر این صورت ،تاریخی که کمیسیون یک نسخه از قطعنامه را مطابق با بخش

 )1(121دریافت میکند.
( )5در جایی که-

( )aبه هیئت امنای مؤسسهی خیریه توسط کمیسیون اطالع داده میشود که با قطعنامه

موافقت میکند ،یا

( )bدورهی  1ماهه در بند ( )1بدون اطالع کمیسیون به آنها سپری شده است که با قطعنامه

موافقت نمیکنند،
صندوق یا بخشی از آن میتواند بهموجب این بخش در انجام اهداف تنظـیمشـده در امانـات
صرف شود که در آن صندوق بدون توجه به محدودیتهای ذکرشده در بخش  )1(121موردبحث
است.
تکمیلی
 .182اختیار تغییر مبالغ تعیینشده در این بخش
( )3وزیر میتواند توسط دستور هر آییننامهی ذکرشده در بند ( )1را اصالح کند-

( )aبا جایگزینی یک مبلغ متفاوت برای مبلغ در حال حاضر تعیینشده در آن آییننامه ،یا
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( )bدر صورتی که آییننامه بیشتر از یک مبلغ تعیین کند ،با جایگزینی یک مبلغ متفاوت برای
هر مبلغ تعیینشده در آن آییننامه.
( )1آییننامهها عبارتاند از-
بخش ( )3(179سطح درآمد برای اهداف قطعنامه بهمنظور انتقال امـوال مؤسسـهی خیریـهی
ثبتنشده)؛
بخش ( )3(195سطح درآمد برای اهداف قطعنامـه بـهمنظـور جـایگزینی اهـداف مؤسسـهی
خیریهی ثبتنشده)
بخش ( )3(121سطح درآمد و ارزش بازار صندوق برای اهداف قطعنامه بـهمنظـور هزینـهی
صندوق بزرگتر ارائهشده برای هدفی خاص).
 .186اثر آییننامههای مربوط به واگذاری یا انتقال اموال
واگذارنکردن یا عدمِ انتقال اموال بهموجب هر یک از مفاد این بخش بهعنوان نقض قرارداد یا
شرط در برابر تصرف اجرا میشود یا منجر به جریمه میشود.
بخش 24
 .187معنی "امانت خاص"

امانات خاص

( )3در این قانون" ،امانت خاص" به معنی اموالی است که-

( )aتوسط یا از طرفِ یک مؤسسهی خیریه برای هرگونه اهداف خاصِ مؤسسهی خیریه

نگهداری یا مدیریت میشود ،و

( )bجدا از امانات مربوط به تنها آن اموال نگهداری و مدیریت میشود.

( )1اما یک امانت خاص بهخودیخود یک مؤسسهی خیریه برای اهداف بخش  2را ایجاد نمی-
کند (حسابها ،گزارشها و برگشتهای مؤسسهی خیریه).
 .188اختیار صرف سرمایهی مربوط به امانات خاص :عمومی
( )3این بخش برای هر صندوق وقفی در دسترس امانت خاص اعمال میشود که در نتیجهی

دستور بهموجب بخش  ،)3(31بهعنوان یک مؤسسهی خیریهی جدا ("مؤسسهی خیریهی

مربوطه") برای اهداف بخشهای  129تا  191تلقی میشود.
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( )1اما این بخش برای یک صندوق اعمال نمیشود در صورتی که بخشهای  129تا ( 193اختیار
صرف سرمایهی مربوط به امانات خاص :صندوق بزرگتر) در رابطه با آن اعمال شوند.
( )1در صورتی که شرط در بند ( )1در رابطه با مؤسسهی خیریهی مربوطه برآورده شود ،هیئت
امنای مؤسسهی خیریه میتوانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که صندوق یا بخشی از آن
بایستی از محدودیتها با توجه به هزینهی سرمایهای که برای آن اعمال میشود ،رها شود.
( )1شرط این است که هیئت امنای مؤسسهی خیریه رضایت دهند که اهداف در اماناتی تنظیم
شوند که در آن صندوق موردنظر بتواند مؤثرتر انجام شود ،در صورتی که سرمایهی صندوق
یا بخش سرمایهی مربوطه همچنین درآمد متعلق به آن ،بهجای فقط این درآمد ،بتواند صرف
شود.
( )5هنگامی که هیئت امنای مؤسسهی خیریه قطعنامهای بهموجب بند ( )1تصویب کردهاند،
صندوق یا بخشی از آن میتواند بهموجب این بخش در انجام اهداف تنظیمشده در اماناتی
هزینه شود که در آن صندوق بدون توجه به محدودیتهای ذکرشده در آن بند بحث شود.
( )7صندوق یا بخشی از آن میتواند از تاریخی که صندوق یا بخشـی از آن بـرای ایـن هـدف در
قطعنامه تعیین میشود ،هزینه شود.

( )9در ایــن بخــش "صــندوق وقفــی در دســترس" همــان معنــی در بخــش  123را دارد (اختیــار
مؤسسات خیریهی ثبتنشده برای صرف سرمایه :عمومی).
 .189قطعنامه برای صرف سرمایهی مربوط به امانات خاص :صندوق بزرگتر
( )3این بخش برای هر صندوق در بخش  )3(122اعمال میشود در صورتی که-
( )aسرمایهی صندوق شامل کل اموال ارائهشده است-
( )iتوسط یک شخص خاص،

( )iiتوسط یک نهاد خاص (از طریق کمک مالی یا غیر آن) ،یا

( )iiiتوسط دو یا چند شخص یا نهاد به دنبال یک هدف مشترک ،و

( )bارزش بازارِ صندوق متجاوز از  31111پوند است.

( )1در صورتی که شرط در بند ( )1در ارتباط با مؤسسهی خیریهی مربوطه برآورده شود ،هیئت
امنای مؤسسهی خیریه میتوانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که صندوق یا بخشی از آن
بایستی از محدودیتها با توجه به صرف سرمایهای که برای آن اعمال میشود ،رها باشد.
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( )1شرط این است که هیئت امنای مؤسسهی خیریه رضایت دهند که اهداف در اماناتی تعیین
شوند که صندوق بتواند مؤثرتر انجام شود ،درصورتی که سرمایهی صندوق یا بخش سرمایهی
مربوطه ،همچنین درآمد متعلق به آن ،بهجای فقط این درآمد ،بتواند صرف شود.
( )1هیئت امنای مؤسسهی خیریه-

( )aباید نسخهی هر قطعنامه را بهموجب بند ( )1همراه با اظهارنامهی دالیلشان برای

تصویب آن به کمیسیون ارسال کنند ،و

( )bمیتوانند قطعنامه را بهجز مطابق با بخشهای  121و  121اجرا نکنند.

( )5در این بخش"ارزش بازار" همان معنی در بخش  121را دارد (قطعنامه برای صرف صندوق
بزرگتر ارائهشده برای هدفی خاص).
( )7در بند ( ،)3ارجاع به اعطای اموال توسط یک فرد شامل اعطای انفرادی آن بااراده است.
 .191اطالعیه و اطالعات دربارهی قطعنامهی 189.s

( )3پس از دریافت یک نسخه از قطعنامه بهموجب بخش  ،)1(129کمیسیون میتواند-

( )aدستور دهد هیئت امنای مؤسسهی خیریه اعالن عمومی قطعنامه را ارائه دهند به روشی

که در دستور تعین میشود ،و

( )bدر صورتی که دستور صادر شود ،باید هر بازنمود ارائهشده برای آن در نظر گرفته شود-
( )iتوسط شخصی که به نظر میرسد در مؤسسهی خیریه ذینفع باشد ،و

( )iiدر دورهی  12روزه با شروع از تاریخی کـه اعـالن عمـومی قطعنامـه توسـط

هیئت امنای مؤسسهی خیریه ارائه میشود.
( )1کمیسیون همچنین میتواند به هیئت امنای مؤسسهی خیریه دستور دهد به کمیسیون ارائه دهد
اطالعات اضافی یا توضیحات مربوط به-

( )aموقعیتها در و توسط ارجاع به آنکه آنها بهموجب بخش  129تصمیم به اقدام گرفته-

اند ،یا

( )bانطباق آنها با هر الزام تحمیلشده بر آنها توسطِ یا بهموجب بخش  129یا این بخش

مطابق با قطعنامه.
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 .192چه زمان و چگونه قطعنامهی  189.sاثر دارد
( )3هنگامی که با درنظرگرفتن اینکه آیا با قطعنامه بهموجب بخش  )1(129موافقت شود یا نه،
کمیسیون باید در نظر بگیرد-

( )aهر مدرک قابلدسترس برای آن که اهداکننده یا اهداکنندگان ذکرشده در بخش )3(129

درخواست میکنند ،و

( )bهرگونه تغییرات در موقعیتهای مربوط به مؤسسهی خیریه از زمان ایجاد هدیه یا هدایا

(ازجمله ،موقعیت خاص مالی آن ،نیازهای ذینفعان آن و محیط اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی
که در آن اجرا میشود).
( )1کمیسیون نباید با قطعنامه موافقت کند تا زمانی که موافقت کند-

( )aکه اجرای آن با مفهوم هدیه یا هدایای ذکرشده در بخش  )a()3(129سازگار باشد (حتی

اگرچه با محدودیتهای ذکرشده در بخش  )1(129ناسازگاز باشد) ،و

( )bکه هیئت امنای مؤسسهی خیریه با الزامات تحمیلشده بر آنها توسطِ یا بهموجب بخش

 129یا  191مطابق با قطعنامه موافقت کردهاند.
( )1قبل از پایان دورهی  1ماهه با شروع از تاریخ مربوطه ،کمیسیون باید کتباً به هیئت امنای
مؤسسهی خیریه اعالم کند-

( )aکه کمیسیون با قطعنامه موافقت میکند ،یا
( )bبا آن مخالف است.

( )1در بند (" )1تاریخ مربوطه" به معانی زیر است-

( )aدر صورتی که کمیسیون دستور دهد هیئت امنای مؤسسهی خیریه بهموجب بخش

 )3(191اعالن عمومی قطعنامه را ارائه دهند ،تاریخی که اطالعیه ارائه میشود ،و

( )bدر غیر این صورت ،تاریخی که کمیسیون یک نسخه از قطعنامه را مطابق با بخش

 )1(129دریافت میکند.
( )5در جایی که-

( )aبه هیئت امنای مؤسسهی خیریه توسط کمیسیون اطالع داده میشود که با قطعنامه

موافقت میکند ،یا
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( )bدورهی  1ماههی ذکرشده در بند ( )1بدون اطالع کمیسیون به آنها سپری شده است که
با قطعنامه موافقت نمیکنند،
صندوق یا بخشی از آن میتواند بهموجب این بخش در انجام اهداف تنظـیمشـده در امانـات
صرف شود که در آن صندوق بدون توجه به محدودیتهای ذکرشده در بخش  )1(129موردبحث
است.
( )7صندوق یا بخشی از آن میتواند از تاریخی که برای این هدف در قطعنامه تعیین میشود،
صرف شود.

 . 191اختیار تغییر مبلغ تعیینشده در 189.s
وزیر میتواند با یک دستور ،بخش ( )3(129ارزش بازار صندوق برای اهداف قطعنامه بـرای
صرف سرمایهی مربوط به امانات خاص :صندوق بزرگتر) با جایگزینی یک مبلـغ متفـاوت بـرای
مبلغ در حال حاضر تعیینشده در آنجا را اصالح کند.
بخش 22
مؤسسات خیریهی محلی
فهرستها و بازبینیها و غیره

 . 193معنی "مؤسسهی خیریهی محلی"

در این قانون ،مگر تا آنجا که متن در غیر این صورت نیاز دارد" ،مؤسسهی خیریهی محلی"،

در رابطه با هر ناحیه ،به معنی یک مؤسسهی خیریهی ایجادشده برای اهدافی است که عبـارتانـد
از-

( )aبه واسطهی ماهیت آنها ،یا

( )bبهواسطهی امانات مؤسسهی خیریه،
هدایتشده کامالً یا عمدتاً برای منافع آن ناحیه یا بخشی از آن.
 . 194فهرست اختیار محلی مؤسسات خیریهی محلی
( )3شورا میتواند فهرست مؤسسات محلی یا هر کالس مؤسسات خیریهی محلی را در حوزهی
شورا نگهداری کند و میتواند اطالعات موجود در فهرست یا خالصههای استخراجشده از آن
را منتشر کند.
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( )1شورا با پیشنهاد ایجاد یا نگهداریِ فهرست مؤسسات خیریهی محلی یا هر کالس از مؤسسات
خیریهی محلی بهموجب این بخش باید ،بنا به درخواست ،توسط کمیسیون عرضه شود،
رایگان-
( )aبا نسخههایی از دفاتر ثبت در ثبت مؤسسات خیریه که مربوط به فهرست هستند ،یا
( )bبا خصوصیات هرگونه تغییرات در دفاتر ثبتی که در آنها نسخهها قبالً عرضه شدهاند؛
و کمیسیون میتواند ترتیبی دهد که بدون درخواست بعدی ،شـورا بـا خصوصـیات هرگونـه
تغییرات عرضه شود.
( )1یک فهرست نگهداری شده بهموجب این بخش باید در تمام زمانهای منطقی برای بازرسی
عمومی باز باشد.
 . 192بازبینیهای مؤسسات خیریهی محلی توسط اختیار محلی
( )3شورا میتواند-

( )aبر اساس آییننامههای بعدیِ این بخش ،همکاری با هیئت امنای مؤسسهی خیریه ،یک

بازبینی از کار هر گروه از مؤسسات خیریهی محلی با اهداف یکسان یا مشابه در حوزهی
شورا را آغاز کند و انجام دهد ،و

( )bبرای کمیسیون گزارشی در مورد بازبینی و نامههای پیشنهادی شورا ،بعد از مشورت با

هیئت امنا ،آنگونه که فکر میکند مناسب است ،تهیه کند.
( )1شورا با داشتن اختیارِ آغاز بازبینیها بهموجب این بخش میتواند-

( )aبا اشخاص دیگر در هر بازبینیِ کار مؤسسات خیریهی محلی توسط آنها در زمینهی

شورا همکاری کند (با یا بدون مؤسسات خیریهی دیگر) ،یا

( )bدر آغاز و انجام این بازبینی به اشخاص دیگر ملحق شود.

( )1هیچ بازبینیِ آغازشده توسط یک شورا بهموجب این بخش تعمیم نمییابد به-
( )aهر مؤسسهی خیریه بدون توافق هیئت امنای مؤسسهی خیریه ،یا
( )bهر مؤسسهی خیریهی وابسته به کلیسا.

( )1هیچ بازبینیِ آغازشده بهموجب این بخش توسط شورای منطقه ،به کار در هر بخش از

مؤسسهی خیریهی محلی ایجادشده برای اهداف مشابه یا مکمل برای هرگونه خدمات ارائه-
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شده توسط شوراهای استان گسترش نمییابد مگر اینکه بازبینی با توافق شورای آن استان
گسترش یابد.
( )5بند ( )1د رابطه با ولز اعمال نمیشود.
 194.s .196و  :192.sتکمیلی

( )3در بخشهای  191و  195و این بخش "شورا" به معانی زیر است-
( )aشورای منطقه،
( )bشورای استان،

( )cشورای شهرستان

( )dشورای بخشِ لندن ،یا

( )eشورای عوامِ شهر لندن.

( )1شورا میتواند هر سازمان داوطلبانه را بهعنوان نمایندهی آنها برای اهداف بخشهای  191و
 ،195در این شرایط و در این محدودیتها (در صورت وجود) یا در مواردی که آنها ممکن
است موافق باشند ،استخدام کند.

( )1در بند (" ،)1سازمان داوطلبانه" به معنی هرگونه نهادی است-
( )aکه فعالیتها بهجز برای منفعت ادامه مییابند ،و
( )bیک مقام محلی یا عمومی نیست.

( )1عزل هیئت مشترک هر یک از توابع شورا بهموجب بخشهای  191و  195دربارهی مؤسسات
خیریهی محلی در حوزهی شورایی اختیارات مشابهی با شورایی دارد که برای اهداف مشابه یا
تکمیلی برای هرگونه خدمات ارائهشده توسط این هیئت ایجاد میشوند.
 .197همکاری بین مؤسسات خیریه و بین مؤسسات خیریه و مقامات محلی
( )3عزل هر شورای محلی و هر هیئت مشترکِ هر یک از توابع شورای محلی-

( )aمیتواند با هر مؤسسهی خیریهی ایجادشده برای اهداف مشابه یا تکمیلی بهمنظور

خدمات ارائهشده توسط شورا یا هیئت صورت گیرد ،مقدمات برای هماهنگیِ-
( )iفعالیتهای شورا یا هیئت ،و
( )iiآنها از مؤسسهی خیریه،

به نفع اشخاصی که ممکن است از آن خدمات یا از مؤسسهی خیریه نفع برند ،و
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( )bدر آزادی برای افشای هر مؤسسهی خیریه به نفع آن اشخاص از هرگونه اطالعات به-
دستآمده در ارتباط با خدمات فراهمشده توسط شورا یا هیئت است ،چه مقدمات با
مؤسسهی خیریه بهموجب این بند ایجاد شدهاند یا نه.

( )1در بند ( ،)3معانی "شورای محلی" به صورت زیر است-
( )aدر رابطه با انگلستان-

( )iشورای منطقه
( )iiشورای استان

( )iiiشورای بخشِ لندن
( )ivشورای بخش

( )vشورای عوام شهر لندن ،یا
( )viشورای جزایر سیلی ،و

( )bدر رابطه با ولز-

( )iشورای استان،

( )iiشورای بخش ،یا

( )iiiشورای عوام.

( )1هیئت امنای مؤسسهی خیریه میتوانند با صرفنظر از هر چیزی در امانات مؤسسهی خیریه،
بهموجب این بند همه یا هر یک از کارهای زیر را انجام دهند ،در صورتی که برای آنها
مشخص شود که احتمال دارد کار مؤسسهی خیریه ارتقا یابد یا مؤثرتر انجام شود-

( )aآنها میتوانند در هر بازبینی انجامشده بهموجب بخش  195یا به غیر از کار مؤسسات

خیریه یا هر کالس از مؤسسات خیریه همکاری کنند؛

( )bآنها میتوانند مقدمات را با یک مقام فعال بهموجب بند ( )3یا با مؤسسهی خیریهی

دیگر برای همکاری فعالیتهای آنها و آن مقامات یا مؤسسهی خیریهی دیگر انجام دهند؛
( )cآنها میتوانند اطالعات مؤسسات خیریهی دیگر را با نظر به ،به اطالع آنها رساندن

منتشر کنند که منفعت آنها در نظر گرفته میشود.
( )1هیئت امنای مؤسسهی خیریه میتوانند هزینهی اقدام بهموجب بند ( )1بهواسطهی هرگونه
درآمد یا پول قابل اطالق بهعنوان درآمد مؤسسهی خیریه را تسویه کنند.
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مؤسسات خیریهی بخشی
 .198انتقال اموال به شورای بخش یا عوام یا انتصابات آن
( )3این بخش در جایی اعمال میشود که هیئت امنا هرگونه اموال را نگه میدارند-

( )aبرای اهداف زمین بازآفرینی عمومی یا سهمیهها (خواه بهموجب قوانین چهاردیواری

باشند یا نه) برای منفعت ساکنانِ بخشِ دارای شورا یا (در ولز) جامعهی دارای شورای عوام،
یا

( )bبرای دیگر اهداف خیریهی مرتبط با بخش یا جامعه؛

و این برای اموال نگهداری شده برای هرگونه اهداف عمومی اعمال میشود آنگونه که بـرای
اموال نگهداری شده برای اهداف خیریه اعمال میشود.
( )1هیئت امنا میتوانند با تأیید کمیسیون و با توافق شورای بخش یا عوام ،اموال را انتقال دهند
به-

( )aشورای بخش یا عوام ،یا

( )bاشخاص منصوبشده توسط شورای بخش یا عوام؛
و شورا یا انتصابات آنها باید اموال را مانند امانات و بر اساس شرایط یکسان که هیئـت امنـا
انجام دادند ،نگهداری کنند
 .199اختیار مقامات محلی برای نصب هیئت امنای نماینده
( )3این بخش در جایی اعمال میشود که یک مؤسسهی خیریهی بخشی در یک بخش یا (در
ولز) در جامعه -

( )aیک مؤسسهی خیریهی وابسته به کلیسا ،یا

( )bیک مؤسسهی خیریهی تأمینمالیشده در  11سال قبل نیست.

( )1در صورتی که هیئت امنای مؤسسهی خیریه شامل این اشخاص نباشند-

( )aانتخابشده توسط انتخابکنندههای دولت محلی یا ساکنانِ بخش یا جامعه ،یا

( )bمنصوبشده توسط شورای بخش یا جلسهی بخش یا (در ولز) توسط شورای عوام یا

شورای استان یا (بسته به مورد) شورای شهرستان،
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شورای بخش یا جلسهی بخش یا شورای عوام یا شورای استان یا شورای شهرستان میتواند
هیئت امنای مؤسسهی خیریهی اضافی را منصوب کنند که این تعداد بهعنوان کمیسـیون مـیتواننـد
مجاز باشند.
( )1در صورتی که تنها یک متولی مؤسسهی خیریه انتخابنشده یا منصوب نشده بهصورت
ذکرشده در بند ( )1وجود دارد ،تعداد هیئت امنای مؤسسهی خیریه میتوانند با تأیید
کمیسیون تا  1نفر افزایش یابند ،که-

( )aیک نفر میتواند توسط دفتردار متولی منصوب شود ،و

( )bیک نفر میتواند توسط شورای بخش یا جلسهی بخش یا شورای عوام یا شورای استان

یا شورای شهرستان منصوب شود.
 .311اختیارات انتصاب حاصل از اختیارات قبل از 2894
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که بهموجب امانات مؤسسهی خیریه به غیر از مؤسسهی
خیریهی وابسته به کلیسا-

( )aساکنان کلیسای بخش روستایی (چه در اتاق دعا یا نه) ،یا
( )bیک اتاق دعای انتخابی،

قبالً (در  )3291حق انتصاب هیئت امنای مؤسسهی خیریه یا هیئت امنا یا ذینفعانِ مؤسسـهی
خیریه را داشتند.
( )1انتصاب صورت گرفته است-

( )aدر یک بخشِ دارای شورای بخش یا (در ولز) یک جامعه دارای شورای عوام ،توسط

شورای بخش یا عوام ،یا در مورد ذینفعان ،توسط اشخاص منصوبشده توسط شورای بخش
یا عوام؛

( )bدر یک بخش بدون داشتن شورای بخش یا (در ولز) یک جامعه بدون داشتن شورای

عوام ،توسط جلسهی بخش یا توسط شورای استان یا (بسته به مورد) شورای شهرستان.
( )1بند ( )1در جایی اعمال میشود که-
( )aمتصدیان ذاتی ،یا
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( )bبهجز در مورد مؤسسهی خیریهی وابسته به کلیسا ،سرپرستان ذاتی ،قبالً (در )3291
هیئت امنای مؤسسهی خیریه یا هیئت امنا برای مؤسسهی خیریهی بخشی در یک بخش
روستایی بودند ،یا بهتنهایی یا مشترکاً با دیگر اشخاص بودند.
( )1بهجای متصدی سابق یا هیئت امنای سرپرست کلیسا ،هیئت امنا (برای تعدادی کمتر از آن از
متصدی سابق یا هیئت امنای سرپرست کلیسا) وجود دارند ،منصوبشده-

( )aتوسط شورای بخش یا ،در صورتی که شورای بخش وجود ندارد ،توسط جلسهی

بخش ،یا

( )bتوسط شورای عوام یا در صورتی که شورای عوام وجود ندارد ،توسط شورای استان یا

(بسته به مورد) شورای شهرستان.

( )5در این بخش "سابقاً (در  ")3291به دورهی بالفاصله قبل از تصویب قانون  3291دولت
محلی است و "سابقاً" بر این اساس تفسیر میشود.

 .312اختیارات انتصاب حاصل از اختیارات قبل از 2917
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که خارج لندن بزرگ (به غیر از بخشهای بیرونی لندن)،
متصدیان بخش ذاتاً از قبل (در  )3919هیئت امنای مؤسسهی خیریه یا هیئت امنای برای هر
مؤسسهی خیریه ،یا بهتنهایی یا مشترکاً با دیگر اشخاص بودند.
( )1بهجای متصدی سابق هیئت امنا وجود دارند (برای یک تعداد کمتر از هیئت امنای متصدی
سابق) ،منصوبشده-

( )aتوسط شورای بخش یا در صورتی که شورای بخش وجود ندارد ،توسط جلسهی بخش،

یا

(( )bدر ولز) توسط شورای عوام یا در صورتی که شورای عوام وجود ندارد ،توسط شورای

استان یا (بسته به مورد) شورای شهرستان.
( )1در مورد بخش شهری موجود بالفاصله قبل از تصویب قانون  3991دولت محلی که پس از
اول آوریل  3991در یک بخش تشکیل نشده است ،اختیار انتصاب بهموجب بند ( )1توسط
شورای منطقه قابلاجرا است.
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( )1در این بخش "سابقاً (در  ")3919به دورهی بالفاصله قبل از  3آوریل  3919مربوط است و
"سابقاً" بر این اساس تفسیر میشود.

 .311دورهی اشتغالِ هیئت امنای منصوبشده بهموجب  199.sتا 312.s

( )3هرگونه انتصاب متولی مؤسسهی خیریه که بهموجب بخشهای  199تا  113انجام میشود
باید برای یک دورهی  1ساله باشد و بازنشسته شدن هیئت امنا برای انتصاب مجدد مطلوب
است.
اما این بر اساس بندهای ( )1و ( )1است.
( )1در یک انتصاب بهموجب بخش  ،199در جایی که-
( )aانتصابات قبلی انجام نشدهاند بهموجب-
( )iبخش  ،199یا

( )iiآییننامهی متناظرِ قانون  3291دولت محلی ،قانون  3971مؤسسات خیریه یا
قانون  3991مؤسسات خیریه ،و

( )bبیشتر از یک متولی منصوب میشود،
نصف افراد منصوبشده (یا تقریباً تا جایی که ممکن باشد) بایـد بـرای یـک دورهی  1سـاله
منصوب شوند.
( )1انتصاب صورتگرفته برای پر کردن جای خالی اتفاقی باید برای باقیماندهی مدت انتصاب
قبلی باشد.

 198.s .313تا  :311.sتکمیلی

( )3در بخشهای  199و " ،111مؤسسهی خیریهی بخشی" ،در رابطه با هر بخش یا (در ولز)
جامعه ،به معنی یک مؤسسهی خیریه است که منافعی دارند ،یا توزیع جداگانهی منافعی که
هست ،محدود به ساکنانِ-
( )aبخش یا جامعه،

( )bیک بخش وابسته به کلیسای قدیمی منفرد که شامل آن بخش یا جامعه یا بخشی از آن
است ،یا

( )cیک ناحیه متشکل از آن بخش یا جامعه با کمتر از  1بخش یا جامعهی همسایه.
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( )1بخشهای  192تا  111بر امانتداری ،کنترل یا مدیریت هرگونه مدرسهی مقدماتی یا
داوطلبانه در مفهوم قانون 3992چهارچوب و استاندارهای مدرسه تأثیر نمیگذارد.
( )1بخشهای  192تا -111

( )aبرای جزایر سیلی اعمال نمیشوند ،و

( )bبر اساس هر دستور (شامل هر دستور بعدی) صادرشده بهموجب هر مصوبه مربوط به

دولت محلی با توجه به حوزههای دولت محلی یا اختیارات مقامات محلی تأثیر دارند.
تکمیلی
 .314تأثیر آییننامههای مربوط به واگذاری یا انتقال اموال
واگذار نکردن یا عدمِ انتقال اموال بهموجب هر یک از مفاد این بخش بهعنوان نقض قـرارداد
یا شرط در برابر تصرف اجرا میشود یا منجر به جریمه میشود.
بخش 26
ادغامهای مؤسسهی خیریه
ثبت
 .312ثبت ادغامهای مؤسسهی خیریه
( )3ثبت ادغامهای مؤسسهی خیریه ادامه مییابد تا توسط کمیسیون نگه داشته شود ،به روشی که
فکر میکند مناسب است و توسط آن حفظ میشود.
( )1ثبت باید شامل یک دفتر ثبت در رابطه با هر ادغام مؤسسهی خیریهی مربوطه باشد که مطابق
با بخش  119به کمیسیون اعالم میشود و چنین روشهایی میتوانند تعیین شوند.
 .316معنی "ادغام مؤسسهی خیریهی مربوطه" و غیره

()3

در این بخش "ادغام مؤسسهی خیریهی مربوطه" به این معنی است-

( )aادغام دو یا چند مؤسسهی خیریه در ارتباط با آنکه یکی از آنها ("تحویلگیرنده") تمام

اموال دیگری یا دیگران را به آن انتقال داده است ،هر کدام (یک "انتقالدهنده") در یا بعد از
انتقال اموال آن به تحویلگیرنده دیگر وجود ندارد ،یا وجود آن متوقف میشود ،یا

( )bادغام دو یا چند مؤسسهی خیریه ("انتقالدهندگان") در ارتباط با آنکه هر دو یا همهی

آنها وجود ندارند ،یا وجود آنها را متوقف میکنند ،در یا بعد از انتقال تمام اموال آنها به
یک مؤسسهی خیریهی جدید ("تحویلگیرنده").

 / 438آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا

( )1در مورد ادغام که شامل انتقال اموال هر مؤسسهی خیریه است-

( )aکه هر دو و دیگر اموال وقف دائم دارد ("اموال نامحدود") ،و
( )bکه امانات شامل آییننامه برای پایان مؤسسهی خیریه نیستند،

بند ( )a()3یا ( )bبر اساس تغییرات در بند ( )1اعمال میشود.
( )1تغییرات در ارتباط با هر مؤسسهی خیریه عبارتاند از-

( )aاشاره به تمام اموال آن ،اشاره به تمام اموال نامحدود آن تلقی میشود ،و
( )bهر اشاره به توقف وجود آن بهعنوان محذوف تلقی میشود.

( )1در این بخش و بخشهای  119و -112

( )aهر ارجاع به انتقال اموال شامل یک انتقال تحت تأثیرِ اعالم واگذاری است ،و

(" )bاعالم واگذاری" به معنی اعالمی است که برای آن بخش  )1(131اعمال میشود.
 .317اطالعیهی ادغامهای مؤسسهی خیریه
( )3بهموجب بخش  )1(115ممکن است در رابطه با ادغامِ یک مؤسسهی خیریهی مربوطه اطالع
داده شود در هر زمانی بعد از-

( )aانتقال اموال مشمولِ ادغام صورت گرفته است ،یا

(( )bدر صورتی که بیشتر از یک انتقالِ اموال گنجانده شود) آخرین آن انتقاالت صورت

گرفته است.
( )1در صورتی که اعالم واگذاری در رابطه با ادغام یک مؤسسهی خیریهی مربوطه صورت گیرد،
بهموجب بخش  )1(115باید با توجه به ادغام ،زمان انتقال اطالع داده شود ،یا زمانی که
آخرین انتقاالت ذکرشده در بند ( )3صورت گرفته است.
( )1بهموجب بخش  )1(115توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریهی تحویل گیرنده اطالع داده شود
و باید-

( )aانتقالدهنده یا انتقالدهندگان اموال مشمول ادغام و تاریخ یا تاریخهایی که انتقال یا

انتقاالت صورت گرفتند ،تعیین شوند،

( )bشامل یک اظهارنامه باشد که ترتیبات مناسب در رابطه با ادای بدهیهای مؤسسه یا

مؤسسات خیریهی انتقالدهنده صورت گرفتهاند ،و

( )cدر مورد اطالعیهی موردنیاز توسط بند ( ،)1موضوعات ذکرشده در بند ( )1تنظیم شوند.
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( )1موضوعات عبارتاند از-

( )aاین واقعیت که اعالم واگذاریِ موردبحث انجام شده است،
( )bتاریخی که اعالم انجام شده است ،و

( )cتاریخی که واگذاریِ عنوان بر اساس اعالم بهموجب بخش  )1(131صورت گرفت.

 .318جزئیات ثبتشده در دفترِ ثبت ادغامهای مؤسسهی خیریه
( )3بند ( )1برای ثبت انجامشده در دفتر ثبتِ ادغامهای مؤسسهی خیریه در رابطه با ادغام
مؤسسهی خیریهی مربوطه ،بهصورت موردنیاز توسط بخش  )1(115اعمال میشود.
( )1ثبت باید-

( )aتاریخ انتقال یا انتقاالت اموال مشمول در ادغام صورتگرفته را تعیین کند،

( )bاگر اعالم واگذاری در رابطه با ادغام صورت گرفت ،موضوعات ذکرشده در بخش

 )1(119تنظیم شوند ،و

( )cشامل دیگر خصوصیات ادغام باشد آنگونه که کمیسیون فکر میکند مناسب است.

 .319حق بازرسیِ دفتر ثبت ادغامهای مؤسسهی خیریه
( )3دفتر ثبت ادغامهای مؤسسهی خیریه باید برای بازرسی عمومی در تمام زمانهای منطقی باز
باشد.
( )1جایی که در آن هرگونه اطالعات موجود در دفتر ثبت به شکل سند نیست ،بند ( )3در
صورت نیاز اطالعاتِ قابلدسترس برای بازرسی عمومی را به شکل خوانا در تمام زمانهای
منطقی تفسیر میکند.
اعالمهای واگذاری و اثر ادغام بر هدایای خاص
 .321اعالمهای واگذاری قبل از ادغام
( )3بند ( )1برای یک اعالم اعمال میشود که -

( )aبا انجام اهداف این بخش توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریهی انتقالدهنده انجام می-

شود،

( )bدر ارتباط با ادغام مؤسسهی خیریهی مربوطه انجام میشود ،و

( )cبهمنظور تأثیری است که (بر اساس بندهای ( )1و ( ))1تمام اموال انتقالدهنده بر

تحویلگیرنده در تاریخی که در اعالمیه تعیین میشود ،واگذار میشوند ("تاریخ تعیینشده").
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( )1اعالمیه در تاریخ تعیینشده برای واگذاریِ عنوان قانونی برای تمام اموال انتقالدهنده در
تحویلگیرنده ،بدون نیاز به هرگونه انتقال سند بعدی آن اجرا میشود.
این بر اساس بندهای ( )1و ( )1است.
( )1بند ( )1اعمال نمیشود برای-

( )aهرگونه زمین نگهداری شده توسط انتقالِ امن بر اساس امانات انتقالدهنده (به غیر از

زمین نگهداری شده بر اساس امانت برای سهام یا سهام قرضه)،

( )bهرگونه زمین نگهداری شده توسط انتقالدهنده بهموجب اجارهنامه یا توافقنامه که شامل

هرگونه پیمان (با این حال توصیفشده) در برابر واگذاری بهرهی انتقالدهنده بدون توافق
یک شخص دیگر است ،مگر اینکه توافق قبل از تاریخ تعیینشده به دست آمده باشد ،یا

( )cهرگونه سهام ،سهمیه ،مقرری یا دیگر اموال که تنها در دفاتر نگهداری شده توسط یک

شرکت یا نهاد دیگر یا به روش دستور دادهشده توسط یا بهموجب هرگونه مصوبه قابلانتقال
است.
( )1در درخواست آن برای زمین ثبتشده در مفهوم قانون  1111ثبت زمین ،بند ( )1بر اساس
بخش  19آن قانون است (حالتهای موردنیاز برای ثبت).
 .322اثر ثبتِ ادغام مؤسسهی خیریه بر هدایا برای انتقالدهنده
( )3این بخش در جایی اعمال میشود که ادغام یک مؤسسهی خیریه در دفتر ثبتِ ادغامهای
مؤسسهی خیریه ثبت شود.
( )1هرگونه هدیه که-

( )aبهعنوان هدیه برای انتقالدهنده بیان میشود ،و
( )bدر یا قبل از تاریخ ثبت ادغام اثر میگذارد،

بهعنوان یک هدیه بر تحویلگیرنده اثر میگذارد ،مگر اینکه یه هدیهی مستثنی باشد.
( )1یک هدیه ،هدیهی مستثنی است در صورتی که-

( )aانتقالدهنده یک مؤسسهی خیریه در بخش  )1(117است ،و

( )bهدیه برای نگهداری بر اساس امانات در نظر گرفته میشود که در آن تمام یا بخشی از

وقف دائمِ مؤسسهی خیریه نگهداری میشود.
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" .321انتقالدهنده" و "تحویلگیرنده" و غیره در  321.sو 322.s
( )3در بخشهای  131و -133

( )aهرگونه ارجاع به انتقالدهنده ،در رابطه با یک ادغام مؤسسهی خیریهی مربوطه ،ارجاع به

انتقالدهنده (یا یکی از انتقالدهندگان) در مفهوم بخش  117است ،و

( )bهرگونه ارجاع به تمام اموال انتقالدهنده ،در جایی که انتقالدهنده یک مؤسسهی خیریه

در بخش  )1(117است ،ارجاع به تمام اموال نامحدود انتقالدهنده است (در مفهوم بخش

.))a()1(117

( )1در بخشهای  131و  ،133هرگونه ارجاع به تحویلگیرنده ،در رابطه با ادغام یک مؤسسهی
خیریهی مربوطه ،ارجاع است به-

( )aتحویلگیرنده (در مفهوم بخش  ،)117در صورتی که یک شرکت یا شرکت سهامی دیگر

است ،و

( )bدر غیر این صورت ،هیئت امنای مؤسسهی خیریهی تحویلگیرنده (در مفهوم بخش

.)117
تکمیلی
 .323اثر آییننامههای مربوط به واگذاری یا انتقال اموال
واگذار نکردن یا عدمِ انتقال اموال بهموجب هر یک از مفاد این بخش بهعنوان نقض قـرارداد
یا شرط در برابر تصرف اجرا میشود یا منجر به جریمه میشود.
 .324استثنا برای CIOs

هیچ چیزی در این بخش در یک مورد اعمـال نمـیشـود در جـایی کـه بخـش ( 115ادغـام

 )CIOsیا ( 111انتقال مسئولیت  CIOبه  CIOدیگر) اعمال میشود.
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بخش 27
دیوان محاکمات
فصل 2
عمومی
 .322دیوان محاکمات

( )3در این قانون" ،دیوان محاکمات" در ارتباط با هر درخواست تجدیدنظر ،درخواست یا ارجاع،
به معانی زیر است-

( )aدیوان محاکمات باالرتبه ،در هر مورد در جایی که توسط یا بهموجب قوانین دادرسی

دیوان محاکمات تعیین شود که دیوان محاکمات باالرتبه بهمنظور شنیدن درخواست
تجدیدنظر ،درخواست یا ارجاع است ،یا

( )bدیوان محاکمات ردیف اول در هر مورد دیگر.

( )1دیوان محاکمات صالحیتِ شنیدن و تعیین موارد زیر را دارد-

( )aدرخواست تجدیدنظرها و درخواستهایی که ممکن است به دیوان محاکمات مطابق با

فصل  ،1یا هر مصوبهی دیگر ،با توجه به تصمیمات ،دستورات یا قوانین کمیسیون ارائه شود،
و

( )bموضوعاتی که ممکن است مطابق با فصل  1توسط کمیسیون یا دادستان کل به دیوان

محاکمات ارجاع داده شوند.
( )1درخواست تجدیدنظرها ،درخواستها و موضوعاتی که توسط دیوان محاکمات مطابق با
فصلهای  1و  1شنیده و تعیین میشوند ،یا هر مصوبهی تصویبشده با-
( )aقوانین ایجادشده بهموجب بخش  ،)1(137و
( )bقوانین دادرسی دیوان محاکمات.

 .326قوانین مربوط به درخواست تجدیدنظرها ،درخواستها یا ارجاعات
( )3این بخش در ارتباط با درخواست تجدیدنظرها ،درخواستها یا ارجاعات به دیوان محاکمات
اعمال میشود که در بخش  )1(135ذکر شدند.
( )1قاضیالقضات میتواند ایجاد کند قوانین -
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( )aتدوین مراحلی که باید قبل از درخواست تجدیدنظرها ،درخواستها یا ارجاعات انجام
شوند که به دیوان محاکمات ارائه میشوند (و دورهای که در آن هرگونه مراحل باید انجام
شوند)؛

( )bموردنیاز کمیسیون برای اطالع حقوق اشخاص به آنها تا پس از تصمیم یا دستور نهاییِ

کمیسیون به دیوان محاکمات درخواست تجدیدنظر دهند یا اعمال کنند.
( )1قوانین دادرسیِ دیوان محاکمات ممکن است هرگونه آییننامهی دیگر را با تنظیم اجرای
حقوق برای درخواست تجدیدنظر یا اعمال به دیوان محاکمات و موضوعات مرتبط با ایجاد
ارجاع به آن اجرا کنند.
( )1قوانین بهموجب بخش ( )1و ( )1میتواند مشورت کند با-
( )aدیوان محاکمات ،یا
( )bهر شخص دیگر.

( )5قوانین قاضیالقضات بهموجب این بخش-
( )aتوسط ابزار قانونی ایجاد میشوند ،و

( )bپس از قطعنامهی مجلس پارلمان در معرض ابطال است.

( )7قوانین قاضیالقضات بهموجب این بخش میتوانند ایجاد کنند-
( )aآییننامهی متفاوت برای پروندههای متفاوت ،و

( )bآییننامه یا پساندازهای مکمل ،ضمنی ،مهم یا انتقالی آنگونه که قاضیالقضات مناسب

در نظر میگیرد.
 .327درخواست تجدیدنظر از دادگاه
( )3برای اهداف بخشهای  )1(33و  )1(31از قانون  1119دیوان محاکمات ،دادگاهها و اجرا،
کمیسیون و دادستان کل بهعنوان احزاب دعاوی قبل از دیوان محاکمات در رابطه با هرگونه
درخواست تجدیدنظر ،درخواست یا ارجاع بهصورت ذکرشده در بخش  )1(135تلقی می-

شوند.
( )1در مورد درخواست تجدیدنظر بهموجب بخش  33یا  31از قانون  1119دیوان محاکمات،
دادگاهها و اجرا در برابر یک تصمیمِ دیوان محاکمات که در آن یک موضوع ارجاع دادهشده
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به آن توسط کمیسیون یا دادستان کل تعیین میشود ،دیوان محاکمات و دادگاه با شنیدن
درخواست تجدیدنظر-

( )aباید دوباره به موضوع ارجاع دادهشده به دیوان محاکمات رسیدگی کنند ،و

( )bممکن است شاهدی را در نظر بگیرند که برای دیوان محاکمات قابلدسترس نباشد.
 .328مداخله توسط دادستان کل
( )3این بخش اعمال میشود برای هرگونه اقدامات-
( )aقبل از دیوان محاکمات ،یا

( )bدر درخواست تجدیدنظر از دیوان محاکمات ،یا
که در آن دادستان کل یک حزب نیست.
( )1نهاد مناسب در هر مرحله از اقدامات میتواند دستور دهد که تمام مدارک الزم در مورد
عملیات به دادستان کل ارسال شوند.
( )1دستور بهموجب بند ( )1ممکن است صادر شود توسط نهاد مناسب -
( )aاز پیشنهاد خودش ،یا

( )bدر درخواست از هرگونه حزب برای این اقدامات.

( )1دادستان کل میتواند-

( )aدر اقدامات مداخله کند به روشی که فکر میکند الزم یا مصلحت است ،و

( )bاستدالل کند ،قبل از اینکه نهاد مناسب هرگونه موضوع در ارتباط با اقداماتی که ضروری

میداند را بهطور کامل استدالل کند.
( )5بند ( )1اعمال میشود ،خواه یک دستور بهموجب بند ( )1صادر شود یا نشود.

( )7در این بخش "نهاد مناسب" به معنی دیوان محاکمات یا ،در پروندهی درخواست تجدیدنظر
از دیوان محاکمات ،دیوان محاکمات یا دادگاهی است که درخواست تجدیدنظر را میشنود.
فصل 1
درخواستهای تجدیدنظر و درخواستها به دیوان محاکمات
 .329درخواستهای تجدیدنظر :عمومی
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( )3بهجز در مورد یک موضوع قابلبازبینی (به بخش  111مراجعه کنید) درخواست تجدیدنظر
ممکن است در برابر هرگونه تصمیم ،دستورالعمل یا دستور ذکرشده در ستون  3از جدول ،7
به دیوان محاکمات برسد.
( )1این درخواست تجدیدنظر ممکن است برسد توسط-
( )aدادستان کل ،یا

( )bهر شخص تعیینشده در دفتر ثبت مربوطه در ستون  1از جدول .7
( )1کمیسیون پاسخگوی این درخواست تجدیدنظر است.
( )1در تعیین درخواست تجدیدنظر ،دیوان محاکمات-

( )aباید دوباره به تصمیم ،دستورالعمل یا دستور درخواستشده برای تجدیدنظر رسیدگی

کند ،و

( )bمیتواند شاهدی که برای کمیسیون قابلدسترس نیست را در نظر بگیرد.

( )5دیوان محاکمات میتواند-

( )aدرخواست تجدیدنظر را رد کند ،یا

( )bدر صورتی که درخواست تجدیدنظر را بپذیرد ،هرگونه اختیار تعیینشده در دفتر ثبت

مربوطه در ستون  1از جدول  7را اجرا کند.

 .311درخواستهای تجدیدنظر :دستورات بهموجب 21.s

( )3بخش  )a()1(139در رابطه با درخواست تجدیدنظر در برابر یک دستور صادرشده بهموجب
بخش  51اعمال نمیشود (اختیار فراخوانِ اسناد).
( )1در درخواست تجدیدنظر ،دیوان محاکمات باید بررسی کند که آیا اطالعات یا سند
موردبحث-

( )aمربوط به مؤسسهی خیریه است یا خیر؛

( )bمربوط به عزل توابعِ کمیسیون یا متولی رسمی است یا خیر.

( )1دیوان محاکمات میتواند درخواست تجدیدنظر را تنها در صورتی بپذیرد که موافق است
اطالعات یا سند موردبحث مشمول بند ( )a()1یا ( )bنشود.
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 .312بازبینیها
( )3یک درخواست ممکن است برای بازبینی یک موضوع قابلبازبینی به دیوان محاکمات ارائه
شود.
( )1چنین درخواستی ممکن است صورت بگیرد توسط-
( )aدادستان کل ،یا

( )bهرگونه شخص ذکرشده در دفتر ثبت در ستون  1از جدول  7که متناظر با دفتر ثبت در
ستون  3است که مربوط به موضوع قابلبازبینی است.
( )1کمیسیون پاسخگوی چنین درخواستی است.
( )1در تعیین چنین درخواستی ،دیوان محاکمات باید اصولی را اعمال کند که توسط دادگاه عالی
در درخواست برای بازبینی قضایی اعمال میشوند.
( )5دیوان محاکمات میتواند-

( )aدرخواست را رد کند ،یا

( )bدر صورتی که درخواست را بپذیرد ،هرگونه اختیارِ ذکرشده در مورد ثبتشده در ستون
 1از جدول  7را اجرا کند که مطابق با مورد ثبتشده در ستون  3است که مربوط به موضوع
قابلبازبینی است.
 .311موضوعات قابلبازبینی
( )3در این فصل اشاره به موضوعات قابلبازبینی عبارتاند از-
( )aتصمیماتی که برای بند ( )1اعمال میشود ،و
( )bدستوراتی که برای بند ( )1اعمال میشود.

( )1این بند اعمال میشود برای تصمیمات کمیسیون -

( )aبهمنظور فرمانِ ثبت بهموجب بخش  17با توجه به یک نهاد خاص؛

( )bبهمنظور فرمان ثبت بهموجب بخش  17با توجه به یک کالس از مؤسسات؛
( )cلغو طرح سرمایهگذاری مشترک بهموجب بخش 97؛
( )dلغو طرح سپردهی مشترک بهموجب بخش 311؛

( )eلغو یک دستور بهموجب بخش ( 315اختیار معامالت مجاز با اموال مؤسسهی خیریه و

غیره) در رابطه با یک مؤسسهی خیریه؛
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( )fلغو یک دستور بهموجب بخش ( 339محدودیتها در موقعیتهای زمین) در رابطه با
زمین نگهداری شده به امانت برای یک مؤسسهی خیریه؛

( )gلغو یک دستور بهموجب بخش ( 311محدودیتها در رهنها) در رابطه با رهن یک

زمین به امانت برای یک مؤسسهی خیریه.
( )1این بند برای دستور صادرشده توسط کمیسیون بهموجب بخش ( )1(319تحقیق و
حسابرسی) در رابطه با یک شرکت خیریه اعمال میشود.
 .313ارجاع موضوعات به کمیسیون
ارجاعات در ستون  1از جدول  7برای اختیار ارجاع یک موضوع به کمیسیون ،اختیارِ ارجـاع
موضوع هستند-

( )aبه طور کلی ،یا

( )bبرای تعیین مطابق با حکم صادرشده یا دستور صادرشده توسط دیوان محاکمات.
 .314اختیار اصالح آییننامههای مربوط به درخواستهای تجدیدنظر و درخواستها بـه
دیوان محاکمات
( )3وزیر میتواند با دستور-

( )aیک مورد ثبتشده در جدول  7را اصالح کند یا در غیر اینصورت تغییر دهد،
( )bیک مورد ثبتشده به جدول  7اضافه کند ،یا

( )cیک مورد ثبتشده را از جدول  7حذف کند.

( )1یک دستور بهموجب بند ( )3میتواند چنین اصالحات ،درخواست تجدیدنظرها یا دیگر
تغییرات را انجام دهد از-

( )aبخش  139تا  ،111یا

( )bیک مصوبه که در آن ،این فصل و جدول  7اعمال میشود،
آنگونه که در پی هرگونه تغییر در جدول  7ایجادشده توسط این دسـتور ،وزیـر مناسـب در
نظر میگیرد.
( )1بندهای ( )3و (( )1با تغییرات ضروری) در رابطه با بخش  59از قانون  1117مؤسسات
خیریه اعمال میشود آنگونه که-

( )aآن بخش در این فصل موجود بودند ،و
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( )bدر بند ( )1ارجاع به بخشهای  139تا  111مشمول ارجاع به هر آییننامهی دیگر مربوط
به درخواست تجدیدنظرها به دیوان محاکمات است که شامل فصل  3از بخش  1از قانون
 1117مؤسسات خیریه است.
فصل 3
ارجاعات به دیوان محاکمات
 .312ارجاعات توسط کمیسیون

( )3موضوعی که –

( )aدر ارتباط با اجرا توسط کمیسیون هرگونه عملکردهای آن افزایش یافته است ،و

( )bشامل اجرای قانون مؤسسهی خیریه در هر جنبه یا کاربرد آن برای حالت ویژهی امور

است،
می تواند توسط کمیسیون به دیوان محاکمات ارجاع داده شود در صورتی که کمیسیون آن را برای
ارجاع موضوع به دیوان محاکمات مطلوب در نظر بگیرد.
( )1کمیسیون میتواند چنین ارجاعی را تنها با رضایت دادستان کل انجام دهد.
( )1کمیسیون یک بخش برای دادرسی قبل از دیوان محاکمات در ارجاع است.
( )1موارد زیر برای بخشهای دادرسی قبل از دیوان محاکمات در ارجاع عنوان میشوند-
( )aدادستان کل ،و

( )bبا دستور دیوان محاکمات-

( )iهیئت امنای مؤسسهی خیریه که احتماالً تحت تأثیر تصمیم دیـوان محاکمـات در

ارجاع است،

( )iiهر مؤسسهی خیریهای که یک شرکت سهامی است ،و

( )iiiهر شخص دیگری که احتماالً تحت تأثیر قرار میگیرد.
 .316ارجاعات توسط دادستان کل
( )3هر موضوعی که موارد زیر را شامل شود-

( )aاجرای قانون مؤسسهی خیریه در هر جنبه ،یا

( )bکاربرد قانون مؤسسهی خیریه برای حالت ویژهی امور،
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ممکن است توسط دادستان کل به دیوان محاکمات ارجاع داده شود در صورتی کـه دادسـتان
کل ارجاع موضوع به دیوان محاکمات را مطلوب در نظر بگیرد.
( )1دیوان محاکمات یک بخش برای دادرسی قبل از دیوان محاکمات در ارجاع است.
( )1موارد زیر بخشهایی برای دادرسی قبل از دیوان محاکمات در ارجاع عنوان میشوند-
( )aکمیسیون ،و

( )bبا دستور دیوان محاکمات-

( )iهیئت امنای مؤسسهی خیریه که احتماالً تحت تـأثیر تصـمیم دیـوان محاکمـات در

ارجاع است،

( )iiهر مؤسسهی خیریهای که یک شرکت سهامی است ،و

( )iiiهر شخص دیگری که احتماالً تحت تأثیر قرار میگیرد.
 .317اختیارات کمیسیون در رابطه با موضوعات ارجاع دادهشده به دیوان محاکمات
( )3این بخش در جایی اعمال میشود که یک موضوع که شامل کاربرد قانون مؤسسهی خیریه
برای حالت ویژهی امور است ،بهموجب بخش  115یا  117به دیوان محاکمات ارجاع داده
شده است.
( )1کمیسیون نباید هر جنبه با تکیه به هر دیدگاه برای کاربرد قانون مؤسسهی خیریه برای آن
حالتِ امور را در نظر بگیرد مگر اینکه-

( )aدادرسیها در ارجاع (ازجمله هرگونه دادرسی در درخواست تجدیدنظر) به نتیجه

رسیدهاند ،و

( )bهر دورهای که طی آن درخواست تجدیدنظر(یا درخواست تجدیدنظر بعدی) میتواند

معموالً صورت گیرد ،پایان یافته است.
( )1در جایی که-

( )aپاراگرافهای ( )aو ( )bاز بند ( )1برآورده شوند ،و

( )bدر دادرسی موضوع به ارجاع تصمیم گرفته شده است،

کمیسیون باید هنگام سروکار داشتن با حالت ویژهی اموری که به ارجاع مربوط اسـت ،بـرای
آن تصمیم اثر ارائه دهد.
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 .318تعلیق محدودیتهای زمانی در حالی که ارجاع در جریان است
( )3بند ( )1اعمال میشود در صورتی که-

( )aبخش  )1(119کمیسیون را از انجام هر مرحله بازدارد که در غیر اینصورت مجاز یا ملزم

به انجام آن است ،و

( )bمراحل موردبحث میتواند تنها در طول دورهی تعیینشده در یک مصوبه انجام شوند

("دورهی تعیینشده").

( )1اجرای دورهی تعیینشده به حالت تعلیق درمیآید برای دورهای که-

( )aدر تاریخی شروع میشود که موضوع به دیوان محاکمات ارجاع داده میشود ،و

( )bدر تاریخی پایان مییابد که پاراگرافهای ( )aو ( )bاز بخش  )1(119برآورده شوند.

( )1هیچ چیزی در-

( )aاین بخش ،یا

( )bبخش  193یا ( 192تعلیق دورهای که در طول آن کمیسیون میتواند به قطعنامهی
مؤسسهی خیریهی ثبتنشده اعتراض کند)،
مانع از دورهی تعیینشدهی معلقکردن همزمان بهموجب بند ( )1و هر یک از آیـیننامـههـای
بخشهای  193و  192نمیشود.
 .319ترتیب برای کمیسیون بهمنظور عمل در حالی که ارجاع در جریان است
( )3بخش  )1(119در ارتباط با هر مرحلهی انجامشده توسط کمیسیون اعمال نمیشود با ترتیبِ-
( )aاشخاصی که بخشهایی برای دادرسیها در ارجاع در زمانی هستند که آن مراحل انجام

میشوند ،و

(( )bدر صورتی که در پاراگراف ( )aنیست) هیئت امنای مؤسسهی خیریه که-
( )iاحتماالً بهطور مستقیم تحت تأثیر انجام آن مراحل است ،و
( )iiیک بخش برای دادرسیها در آن زمان نیست.

( )1کمیسیون میتواند آن مراحل را انجام دهد باوجود تعلیق مطابق با بخش  )1(112از هر
دورهای که در طول آن در غیر اینصورت مجاز یا ملزم به انجام آنهاست.
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( )1بخش  )1(119کمیسیون را ملزم به اثربخشی برای تصمیم بهمنظور کاربرد قانون مؤسسهی
خیریه برای حالت ویژهی امور نمیکند تا حدی که این تصمیم با هر مرحلهی قبالً انجامشده
توسط کمیسیون در ارتباط با آن حالتِ امور مطابق با این بخش متناقض است.
 .331درخواست تجدیدنظرها و درخواستها با توجه به موضوعات تعیینشده در ارجاع
( )3هیچ درخواست تجدیدنظر یا درخواستی توسط شخصی که برای او بند ( )1با توجه به یک
دستور یا تصمیم ،یا دستورالعمل صادرشده ،توسط کمیسیون مطابق با بخش  )1(119اعمال
میشود ،به دیوان محاکمات ارائه نمیشود.
( )1این بند برای شخصی اعمال میشود که در هر مرحله یک بخش برای دادرسیهایی بود که در
آن ،موضوعِ ارجاع دادهشده به دیوان محاکمات تصمیمگیری شد.
( )1هر مصوبه (ازجمله یکی مشمول این قانون) که برای درخواست تجدیدنظر یا درخواست به
دیوان محاکمات ارائه میشود ،بر اساس بند ( )3اثر دارد.
 .332تفسیر
( )3در این فصل-

"قانون مؤسسهی خیریه" به معانی زیر است-

( )aهر مصوبه مشمول یا صادرشده بهموجب این قانون یا قانون  1117مؤسسات خیریه،
( )bهر مصوبهی دیگر تعیینشده در آییننامههای صادرشده توسط وزیر ،و
( )cهر قانونی که مربوط به مؤسسات خیریه است ،و

"مصوبه" شامل یک مصوبه متشکل از قانونگذاری وابسته (در مفهـوم قـانون  3992تفسـیر)
است و شامل یک مصوبه است هنگامی که تصویب یا صادر میشود.
( )1استثنائات موجود در بخش ( )1(31شرکتهای وابسته به کلیسا و غیره) بر اهداف این فصل
تأثیر ندارند.
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بخش 28
متفرقه و تکمیلی
مقررات اداری در مورد سازمانهای خیریه
 . 331نحوهی اطالع دادن جلسات مؤسسهی خیریه و غیره.
( )3تمام اعالمیههای موردنیاز یا مجاز توسط هیئت امنای یک مؤسسهی خیریه که به متـولی،
عضو یا پذیرهنویس مؤسسهی خیریه داده میشود-

( )aمیتواند از طریق پست ارسال شود و

( )bدر صورتی که از طریق پست ارسال شود ،میتواند به هر آدرس دادهشده بـهعنـوان
آدرس متولی ،عضو یا پذیرهنویس مؤسسهی خیریه در لیست افرادِ در حال حاضر مشغول در
دفتر یا مرکز اصلی مؤسسهی خیریه ارسال شود.
( )1بندهای ( )1و ( )1در جایی اعمال میشوند که الزم است توسط متولیان مؤسسهی خیریه
به هیئت امنای مؤسسهی خیریه ،عضو یا پذیرهنویس مؤسسهی خیریه اطالع داده میشود.
( )1اگر از طریق پست اطالع داده شود ،در زمانی که نامهی حاوی آن در دورهی عادیِ پست
تحویل داده میشود ،بهعنوان تحویل داده شده تلقی میشود.
( )1در صورتی که این اطالعیه در مورد هرگونه جلسه یا انتخابات است ،ضرورتی ندارد بـه

هر متولی ،عضو یا پذیرهنویس مؤسسهی خیریه ذکرشده در لیست در بند ( )b()3که هیچ آدرسـی
در انگلستان ندارد،
اطالع داده شود.

 .333اعطای اختیارِ اجرای اسناد
( )3هیئت امنای مؤسسهی خیریه ،بر اساس امانات مؤسسهی خیریه ،میتواند دو یا چند نهاد
آنها را اعطا کند به-

( )aیک مقام عمومی ،یا
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( )bیک مقام محدود به روشی که هیئت امنای مؤسسهی خیریه فکر میکنند بـهمنظـور
اجرا به نامِ و از طرف اسناد هیئت امنای مؤسسهی خیریه برای تـأثیر در مـذاکراتی کـه در آن
هیئت امنای مؤسسهی خیریه یک حزب هستند ،مناسب است.
( )1هر سند اجراشده به دنبال یک اختیار بهموجب بند ( ،)3چنانکـه توسـط نهـاد کـل اجـرا
شود ،اثر یکسانی دارد.

( )1یک اختیار بهموجب بند (– )3

( )aبرای هر سند کفایت میکند اگر کتبی یا بهوسیلهی قطعنامهی جلسهی هیئت امنـای

مؤسسهی خیریه ارائه شود باوجود درخواست هر تشریفات اداری که در اعطای اختیـار جـدا
از آن بند موردنیاز خواهد بود؛

( )bاختیارات اعطاشدهی قابلاجرا میتواند توسط هر یـک از هیئـت امنـای مؤسسـهی

خیریه داده شود یا محدود به افراد نامیده شده یا هر روش دیگری شود؛

( )cبا توجه به این محدودیت و تا زمانی که لغو شود ،باوجود هرگونه تغییر در هیئـت

امنای مؤسسهی خیریه ،بهعنوان یک اختیار مداوم اعطاشـده توسـط هیئـت امنـای مؤسسـهی
خیریه و اجراشده توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریه ،اثر دارد.
( )1در هرگونه اختیار بهموجب این بخش ،یک سند به نامِ و از طرف هیئت امنای مؤسسـهی
خیریه اجرا میشود ،مگر اینکه هدف خالف آن به نظر برسد ،اختیـارِ ضـمنی همچنـین اجـرای آن
برای آن ها به نامِ و از طرفِ متولی رسمی یا هر فرد دیگری اسـت ،در صـورتی کـه هیئـت امنـای
مؤسسهی خیریه بتوانند این کار را انجام دهند.
( )5در جایی که مفاد یک سند طبق این بخش اجرا شود ،پس به نفع کسی که (پس از آن) با
حسن نیت برای پول یا ارزش پول را به دست میآورد-
( )aسود یا هزینه در مالکیت یا

( )bسود هر قرارداد یا توافق صریح توسط هیئت امنای مؤسسـهی خیریـه ثبـت شـود،
بهطور قطعی فرض میشود که بهموجب این بخش بهموقع اجرا شدهاند.
( )7اختیارات اعطاشده بهموجب این بخش عالوه بر اختیارات دیگر هسـتند و نـه فسـخِ هـر
یک از آنها.
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 .334انتقال و شاهد عنوان برای اموال واگذارشده به هیئت امنا
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که ،بهموجب امانات یک مؤسسهی خیریه ،متولیان اموال
نگهداری شده برای اهداف خیریه میتواند توسط قطعنامهی جلسهی هیئت امنا ،اعضا یا افراد دیگرِ
مؤسسهی خیریه منصوب یا برکنار شوند.
( )1اعالمِ نامهای که یک متولی منصوب یا برکنار شدهاند ،شواهد کافی از این حقیقت اسـت

که این نامه –

( )aیا در جلسه توسط شخص رئیس امضا شده است یـا بـه شـیوههـای دیگـر توسـط

جلسه دستور داده
شده است و

( )bتوسط دو نفر حاضر در جلسه تأیید شده است.
( )1تأیید نامهی نصب یا عزل یک متولی مطابق بند ( ،)1در صورتی که بهعنـوان یـک عمـل
اجرا شود ،عملیات مشابهی با بند  11قانون متولی ( 3915اعالم واگذاری بهعنوان جنبـههـای
اموال امانی در اقداماتِ انتصاب یا عزل معتمدین) دارد ،چنانکه نصب یا عزل تحت تأثیر این
اقـــــــــــــــــدام قـــــــــــــــــرار گرفتـــــــــــــــــه باشـــــــــــــــــند.
( )1برای اهداف این بخش که در آن مفاد یک سند ذکرشده در بند ( )1امضا و تأیید شدهاند،
پس مدرکِ (توسط شواهد یا بهعنوان مادهی استنباط) امضای سند فـرض مـیشـود امضـا و
تأیید شدهاند ،مگر آنکه خالف آن اثبات شود.
( )5این بخش برای نامهی دستور دادهشده در هر زمان اعمال میشود ،بهجز آنکـه بنـد ()1
تنها برای نامههای پس از  3ژانویهی  3973اعمال میشود.
( )7این بخش در رابطه با هر نهادی اعمال میشود که قانونِ  3251نهادهای ادبی و علمی را
اجرا میکند آن چنانکه در رابطه با یک مؤسسهی خیریه اعمال میشود.
( )9واگذار نکردن یا عدمِ انتقال اموال بهموجب هر یک از مفاد این بخـش بـهعنـوان نقـض
قرارداد یا شرط در برابر تصرف اجرا میشود یا منجر به جریمه میشود.
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اختیاراتِ اجرای کمیسیون و غیره
 .332اجرای مقررات به دستور کمیسیون
( )3اگر یک فرد در اجرای هر نوع مقررات بهموجب این قانون کوتاهی کند( ،بهموجـب بنـد
( ))1کمیسیون میتواند دستور دهد فرد دستورالعملهایی را که بـرای تـأمین آن مناسـب مـیدانـد
بهطور پیشفرض خوب اجرا کنند.

( )1بند ( )3برای هیچ مقرراتی اعمال نمیشود درصورتی که –

( )aکسی که در اجرای آن کوتاهی کند یا مصرّانه بهصورت پیشفرض در رابطه با این
مقررات محکوم به هرگونه مجازات کیفری میشود یا

( )bاین مقررات تحمیل میشود بهوسیلهی-

( )iدستورِ کمیسیون که در بخش  117اعمال میشود یا

( )iiدستورِ کمیسیون که در بخش  117بهموجب بخش  )1( 112اعمال میشود.
 336اجرای دستورات کمیسیون
( )3با فرد متهم به نافرمانی از دسـتور ذکرشـده در بنـد ( )1مـیتـوان بـر اسـاس اسـتفاده از
کمیسیون برای دادگاه عالی با عطف به نافرمانی از دستور دادگاهِ عالی برخورد کرد.
( )1این دستورات عبارتاند از-

( )aدستورِ کمیسیون بهموجب

بخش ( )3(51اختیار برای پاسخ به فراخوانی اسناد)،
بخش ( 21اختیار دستور تعیینشده برای اقدام)،
بخش ( 25اختیارِ استفادهی مستقیم از اموال مؤسسهی خیریه)،
بخش ( 29نظارت خاص بر سازمانهای خیریه در اسکاتلند)،
بخش ( 355اختیارِ انطباق مستقیم با مقرراتی که برای حسابرسـان دسترسـی بـه اطالعـات و
غیره را فراهم میکند)،
بخش ( 321پیامدِ مدنیِ اقدام در صورت رد صالحیت)،
بخش ( 327رد صالحیت متولی مؤسسهی خیریه یا متولی دریافت پاداش بـهموجـب بخـش
،)325
بخش ( 171انحالل نهاد ثبتشده)،
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( )bدستور کمیسیون بهموجب –
بخش ( 79صالحیتِ همزمان با دادگاه عالی برای اهداف خاص) یا هر یک از بخشهـای 97
و  99تا ( 23اختیاراتِ اقدام برای حفاظت از سازمان هـای خیریـه و غیـره) کـه نیازمنـد انتقـال یـا
پرداخت اموال بهمنظور فراخوانی یا اجرا هستند ،یا

( )cدستور کمیسیون با نیاز به یک پیشفرض بهموجب این قانون خوب صادر میشود.
 .337سایر آییننامهها بهعنوانِ دستوراتِ کمیسیون

( )3هر دستور صادرشده توسط کمیسیون بهموجب این قانون میتواند شامل مقررات ضـمنی
یا تکمیلی باشد آنگونه که کمیسیون برای اجرای اهـدافِ دسـتور ،فکـر مـیکنـد مناسـب اسـت.
( )1در جایی که کمیسیون هر قلمرو اختیار را برای صدورِ دستور بهموجب این قـانون بـر اسـاس
درخواست یا ارجاع به آن به کار میگیرد ،میتواند چنین مفـادی را بـه دسـتور الحـاق کنـد حتـی
اگرچه درخواست یا ارجاع ،الحاق آنها را پیشنهاد نمیدهد.

( )1در جایی که بهموجب این قانون کمیسیون یک دستور صادر میکند ،کمیسیون –

( )aمیتواند خودش اعالن عمومی دهد آنگونه که فکر میکنـد صـدور یـا محتویـات

دستور مناسب است ،یا

( )bممکن است نیاز باشد اعالن عمومی داده شود توسط-
( )iهر فرد که درخواست دستور صادر کند ،یا

( )iiهر مؤسسهی خیریه که تحت تأثیر این دستور قرار گیرد.
( )1این کمیسیون میتواند با یا بدون هیچگونه درخواست یا ارجاعی بـه آن ،یـک دسـتور را
کامل یا تا قسمتی خارج کند و مشروط به هرگونه پسانداز یا دیگر مقررات انتقالی باشد یا نباشد،
در صورتی که

( )aاین دستور بهموجب هر یک از مقررات این قانون به غیـر از بخـش ( 171انحـاللِ

نهاد ثبتشده) صادر میشود و

( )bدر هر زمان در  31ماه پس از صدور دستور ،قانع میشود که این دستور به اشتباه یا

با ارائهی اطالعات نادرست یا در غیر این صورت در انطباق با این قانون صادر شده است.
( )5بهاستثنای اهدافِ بند ( )1یا استیناف بـهموجـب ایـن قـانون ،دسـتور صادرشـده توسـط
کمیسیون بهموجب این قانون-
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( )aبهعنوان صدور بهموقع و رسمی تلقی میشود ،و

( )bموضوع تنها به دلیل بیقاعده بودن یا غیررسمی بودن فراخـوانی نمـیشـود ،بلکـه
(مشروط به هر دستورِ بعدی) مطابق با مفاد آن اثر دارد.
( )7هر دستور صادرشده توسط این کمیسیون بهموجب هر آییننامهی این قانون ممکن است
متفاوت باشد یا بهوسیلهی یک دستور متعاقب لغو شود و ممکن است شـامل مقـررات انتقـالی یـا
پساندازها باشد.
 .338دستورالعملهای کمیسیون یا شخص مجری پرسوجو
( )3هر دستور صادرشده توسط کمیسیون بهموجب هر آییننامهی این قانون-

( )aممکن است متفاوت باشد یا بهوسیلهی دستور بعدی بهموجب آن آییننامه لغو شود

و

( )bباید کتبی صادر شود.

( )1بخشهای ( 117اجرای دسـتورات) و  )3(119تـا ( )1و (( )5مقـررات دیگـر بـهعنـوان
دستورات) برای هر دستور اعمال میشود ،مانند آنهایی که برای دستور کمیسیون اعمال میشوند.
( )1در بند ( )3ارجاع به کمیسیون ،در رابطه با یک دستور بـهموجـب بخـش ( )1(19کسـبِ
شواهد و غیره برای اهداف پرسوجو) ،شامل ارجاع به هر فرد مجریِ پرسوجو بهموجـب بخـش
 17است.
( )1هیچ چیز در این بخش تفسیر نمیشود آنگونـه کـه بـرای هـر دسـتورالعمل در دسـتور
صادرشده توسط کمیسیون بهموجب بخش ( )3(115دستورالعملها بـرای آن پـیشفـرض خـوب
صادر میشود) اعمال میشود.
 .339خدمات دستورها و دستورالعملها
( )3این بخش برای هر دستور یا دستورالعمل توسط این کمیسیون تحت ایـن قـانون اعمـال
میشود.
( )1هرگونه دستور یا دستورالعمل ممکن است به یک فرد (به غیر از شرکت سهامی) خدمت
کند بهوسیلهی-

( )aتحویل به آن شخص،

( )bرها کردن آن در آخرین آدرس مشخصِ شخص در انگلستان ،یا
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( )cارسال آن از طریق پست به آن شخص در آن آدرس.
( )1هرگونه دستور یا دستورالعمل ممکن است به یک شرکت سهامی با تحویلِ آن یا ارسـال
آن از طریق پست خدمت کند-

( )aبرای دفتر اصلی یا ثبتشدهی نهاد در انگلستان ،یا

( )bاگر چنین دفتری در انگلستان ندارد ،برای هر مکان در انگلستان که در آنجا کسب-

وکار را ادامه میدهد یا فعالیتهایش را انجام میدهد (بسته به مورد).
( )1هرگونه دستور یا دستورالعمل ممکن است همچنین (شامل شرکت سهامی) با ارسـال آن
از طریق پست برای آن شخص در یک آدرس اعالمشده توسـط شـخص بـه کمیسـیون در جهـتِ
اهداف این بند به فرد خدمت کند.
( )5در این بخش هر ارجاع به کمیسیون ،در رابطه به یک دستورالعمل بـهموجـب بخـش 19
(( )1کسب شواهد و غیره برای اهداف پرسوجو) ،ارجاع به هر پرسوجوی فرد بهموجب بخـش
 17است.
اسناد و شواهد و غیره
 .341ثبت و نگهداری اسناد و غیره
( )3کمیسیون میتواند دفاتری که در آن هرگونه سند یا دیگر اسناد مربوط به یک مؤسسهی خیریه
ممکن است ثبت شده باشد را ارائه کند.
( )1کمیسیون میتواند نگهداری امن هر سند مربوط به یک مؤسسهی خیریه و هیئت امنای
مؤسسهی خیریه یا افراد دیگر دارای حضانتِ اسناد یا مربوط به یک مؤسسهی خیریه (شامل یک
مؤسسهی خیریه که متوقف شده است) را بپذیرد ،میتواند با موافقت کمیسیون ،آنها توسط
کمیسیون برای نگهداری امن ،بهجز در مورد مدارک موردنیاز توسط برخی مصوبات دیگر برای
نگهداری در جای دیگر ذخیره شوند.
( )1آییننامههای ایجادشده توسط وزیر ممکن است مقررات برای اسناد ذخیرهشده توسط
کمیسیون بهموجب این بخش را ایجاد کنند که میتواند پیشبینی شود توسط آییننامهها نابود
شوند یا در غیر این صورت ذخیرهی پس از آن مدت و یا در این شرایطی ممکن است بسیار
توصیه شود.
( )1بند ( )1اعمال میشود برای هر سند-
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( )aمنتقلشده به کمیسیون بهموجب بخش  ،51و

( )bنگهداری شده توسط کمیسیون بهموجب بخش  ،)1(51چنانکه این سند توسط کمیسیون
برای نگهداری امن بهموجب این بخش ذخیره شوند.
( )5بندهای ( )1و (( )1با هر تطبیقِ الزم) برای اسـناد ثبـتشـده ،ذخیـرهشـده یـا منتقـلشـده بـه
کمیسیون خیریهی انگلستان و ولز بهموجب مصوبات قبلی مشابه ،بهویژه شامل قانون 3919-3251
هیئت امنای مؤسسهی خیریه اعمال میشوند.
 .342شواهدِ اسناد دریافت شده توسط کمیسیون و غیره
( )3بند ( )1در جایی اعمال میشود که یک سند توسط کمیسیون ثبت مـیشـود یـا در حـال
حاضر توسط کمیسیون بهموجب بخش  111ذخیره میشود.
( )1شواهدِ محتویات سند ممکن است بهوسیلهی یک نسخهی تأییدشده توسط هـر عضـو از
کارکنان کمیسیون بهطور کلی یا بهخصوص مجاز توسط کمیسیون برای اقدام به ایـن منظـور ارائـه
شود.

( )1مفهوم یک سند مانند یک نسخه در شواهد بدون اثبات دریافت میشود –
( )aاز مقام یا قدرت رسمی یا دستخط شخص با تأیید آن ،یا

( )bاز سند اصلی ثبتشده یا ذخیرهشده.

( )1بندهای ( )1و ( )1اعمال میشوند برای هر سند-

( )aمنتقلشده به کمیسیون بهموجب بخش  ،51و

( )bنگهداری شده توسط کمیسیون بهموجب بخش ،)1( 51
چنانکه این سند توسط کمیسیون برای نگهداری امـن بـهموجـب بخـش  111ذخیـره شـود.
( )5بندهای ( )1تا (( )1با هر تطبیقِ الزم) برای اسناد ثبـتشـده ،ذخیـرهشـده یـا منتقـلشـده بـه
کمیسیون خیریهی انگلستان و ولز بهموجب مصوبات قبلی مشابه ،بهویژه شامل قانون 3919-3251
هیئت امنای مؤسسهی خیریه اعمال میشوند.
 .341گزارش پرسوجوی شاهدبودن در روندهای خاص
( )3یک نسخه از گزارش شخص که پرسوجو را بهموجـب بخـش  17انجـام مـیدهـد ،در
صورتی که توسط کمیسیون تأیید شود که یک نسخهی واقعی است ،در هر روندی که ایـن بخـش

اعمال میکند قابلقبول است –
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( )aبهعنوان مدرکی از هر واقعیت مطرحشده در این گزارش ،و

( )bبهعنوان مدرکی از نظر آن شخص مربوط به هر موضوع ارجاع دادهشده در آن.

( )1این بخش اعمال میشود برای-

( )aهر اقدام قانونی انجامشده توسط کمیسیون بهموجب بخش  ،7و

( )bهر اقدام قانونی انجامشده توسط دادستان کل در خصوص یک مؤسسهی خیریه.

( )1مفهومِ یک سند برای یک گواهی صادرشده برای اهدافِ بند ( )3این است که –
( )aدر شواهد دریافت شود ،و

( )bبهعنوان یک تأییدیه تلقی شود ،مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
 .343شواهد اسناد صادرشده توسط کمیسیون و غیره

( )3مدارک هر دستور ،تأییدیه یا دیگر اسناد صادرشده توسط کمیسیون میتواند به-
وسیلهی یک نسخهی نگهداری شده توسط آن یا گرفتهشده از یک نسخهی نگهداری شده
ارائه شود ،در صورتی که این نسخه تأیید شود که یک نسخهی واقعی توسط هر عضو از
کارکنان کمیسیون به طور کلی یا بهخصوص مجاز توسط کمیسیون برای اقدام به این منظور
باشد.
( )1مدارک ثبت در دفتر در هر دفتر ثبتِ نگهداری شده توسط کمیسیون میتواند بهوسیلهی
یک نسخه از ثبت در دفتر ارائه شود ،در صورتی که این نسخه تأیید شود که یک نسخهی
واقعی توسط هر عضو از کارکنان کمیسیون به طور کلی یا بهخصوص مجاز توسط کمیسیون
برای اقدام به این منظور باشد.
( )1مفهوم یک سند مانند یک نسخه همانطور که در بند ( )3یا ( )1ذکر شد این است که در
شواهد بدون اثبات مقام یا قدرت رسمی یا دستخط شخص با تأیید آن دریافت شود.
( )1بندهای ( )3و ( )1برای هر دستور ،تأییدیه یا دیگر اسناد صادرشده توسط کمیسیون
خیریهی انگلستان و ولز اعمال میشود همانگونه که برای هر دستور ،تأییدیه یا دیگر اسناد
صادرشده توسط کمیسیون اعمال میشود.
 .344دیگر مقررات متفرقه بهعنوان شواهد
( )3بند ( )1برای بهبود یا پرداخت کامل روندهای هرگونه پرداخت اجاره یا دیگر
پرداختهای دورهای ادعاشده توسطِ یا از طرف یک مؤسسهی خیریه خارج از زمین یا
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اجارهها ،سودها یا دیگر درآمدهای زمین اعمال میشود ،در غیر اینصورت بهعنوان تابع
اجاره برای بازگشت اعمال میشود.
( )1در صورتی که در هر دادرسی نشان داده شود که این بخش اعمال میشود که
پرداخت اجاره یا دیگر پرداختهای دورهای در هر زمان برای  31سال متوالی برای یا به نفع
مؤسسهی خیریه پرداخت شده است-

( )aکه شواهدِ بدهکاریِ دائمی به آن از زمین یا درآمد بدیهی است ،و

( )bهیچ مدرکی از اصل آن الزم نیست )1(.در هر دادرسی ،مدارک زیر بهعنوان مدارکِ اسناد

و حقایق مندرج در آنها قابلقبول است-

( )aنسخههای چاپیِ گزارشهای هیئتامنا برای پرسوجو دربارهی مؤسسات خیریه-3232 ،

 ،3219که تحت قانون  Geo.1 c.93 52و قوانین پس از آن منصوب شده باشند ،و

( )bنسخههای چاپی از گزارشهایی که برای شهرستانها و بخشهای شهرستانهای مختلف

برای هیئت امنای مؤسسهی خیریه توسط دستیار هیئت امنای آنها تهیه شده باشند و برای مجلـس
عوام انگلیس بهعنوان بازگشت به دستوراتِ تاریخهای مختلف با شروع در  2دسامبر  3291و پایان
در  9سپتامبر  3919ارائه شده باشند.
جرائم
 342محدودیت در مورد قانون رسیدگی به جرایم خاص
( )3عدم رسیدگی به جرمی که برای این بخش اعمال میشود بهجز توسطِ یا با موافقت مدیرِ
عمومی تعقیب ایجاد میشوند.
( )1این بخش برای هر جرم اعمال میشود بهموجب-

( )aبخش ( 13جرائم در ارتباط با اظهارات موردنیاز در نشریات رسمی و غیره)،

( )bبخش ( 71عرضهی اطالعات نادرست یا گمراهکننده به کمیسیون و غیره)،

( )cبخش ( )3(99جرمِ نقض دستوراتِ خاص صادرشده برای حمایت از مؤسسات خیریه)،

( )dبخش ( 391جرایم عدم عرضهی اسناد خاص) یا

( )eبخش ( )3(321عواقبِ کیفریِ اقدام در صورت رد صالحیت).
 .346جرائمِ شرکتهای سهامی

( )3درصورتیکه جرم بهموجب این قانون-
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( )aتوسط یک شرکت سهامی صورت گیرد ،و

( )bثابت شود که جرم با رضایت یا اغماض صورت گرفته اسـت یـا بـه هرگونـه غفلـت از
سوی یک
مدیرِ شرکت سهامی نسبت داده شود،
مدیر و همچنین شرکت سهامی متهم به ارتکاب جرم میشوند و مسئول اقدام علیـه قـانون و
مجازات بر این اساس هستند.

( )1در این بخش" ،مدیر" در رابطه با شرکت سهامی ،به معنی –

( )aهر رئیس ،مدیر ،منشی یا دیگر مدیران مشابه از شرکت سهامی است ،یا

( )bهر شخصی که مدعی اقدام با هر ظرفیت و در رابطه با شرکت سـهامی باشـد کـه امـور

توسط اعضای آن مدیریت میشوند"،مدیر" به معنی یک عضو از شرکت سهامی است.
مقررات و دستورات
 .347مقررات و دستورات :عمومی

( )3هرگونه اختیار وزیر برای ایجاد هر آییننامه یا دستور بهموجب این قانون با ابزار قانونی قابل-
اجراست.
( )1مطابق با بخشهای  )3(112و  ،)3(119مقررات یا دستوراتِ وزیر بهموجب این قانون طبق
قطعنامهی مجلس پارلمان در معرض ابطال هستند.

( )1هرگونه مقرراتِ وزیر یا کمیسیون و هر دستور وزیر بهموجب این قانون میتواند –

( )aمقررات مختلفی برای موارد متفاوت یا توصیفاتِ موردی یا اهداف یا حوزههای مختلف

ایجاد کند و

( )bاین مقررات یا پساندازهای مکمل ،ضمنی ،مهم ،گذرا یا انتقالی را بهعنوان وزیر ایجاد

کند یا ،بسته به مورد ،کمیسیون مناسب در نظر میگیرد.
( )1هیچ چیز در این بخش برای دستور طبق بند  19از جدول ( 9تغییرات گذرا) اعمال نمیشود.
 .348مقررات بر اساس روند مثبت و غیره

( )3بخش ( )1(119روند منفی) اعمال نمیشود برای –
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( )aمقررات بهموجب بخش ( 39هزینهها و دیگر مبالغ قابل پرداخت به کمیسیون) که نیاز به
پرداخت هزینه در رابطه با هر موضوعی دارد که برای آن هیچ هزینهای قبالً قابل پرداخت نبوده
است.

( )bمقررات بهموجب بخش ( 15به معنای "تنظیمکنندهی اصلی") که هر یک از مقررات یک

قانون را اصالح میکند؛

( )cمقررات بهموجب بخش ( 115مقررات در مورد پایان ،ورشکستگی و انحالل مدیران

ارشد فناوری اطالعات).

( )1هیچ مقرراتی در بند ( )a()3یا ( )cنمیتواند ایجاد شود مگر اینکه پیشنویسِ مقررات قبالً
طرح شده باشد و توسط یک قطعنامه از هر یک از مجلس پارلمان تأیید شده باشد.

( )1هیچ مقرراتی در بند ( )b()3ممکن نیست ایجاد شده باشد (چه بهتنهایی یا با سایر مقررات)
مگر اینکه پیشنویس مقررات قبالً طرح شده باشد و توسط قطعنامهی هر یک از مجلس پارلمان
تأیید شده باشد.

( )1قبل از ایجاد هرگونه مقررات بهموجب –

( )aبخش ( 2حسابهای مؤسسهی خیریه ،گزارشات و بازگشتها) ،یا

( )bبخش  115یا ( 117اختیارات خاص برای ایجاد مقررات در مورد مدیران ارشد فناوری

اطالعات) ،وزیر باید با این افراد یا افرادی که مناسب در نظر میگیرد ،مشورت کند.
 .349دستورات بر اساس روند مثبت و غیره
( )3بخش ( )1(119روند منفی) اعمال نمیشود برای-

( )aدستور بهموجب بخش ( 11اختیاراتِ اصالح جدول  1دربارهی افزودن یا حذفِ
سازمانهای خیریهی معاف)،

( )bدستور بهموجب بخش ( )1(91اختیاراتِ ایجادِ طرحهای تغییر مقررات ایجادشده توسط
قوانین و غیره)؛

( )cدستور بهموجب بخش ( 391اختیارِ اصالح مقررات مربوط به بیمهی خسارت برای
هیئت امنا و متولیان مؤسسهی خیریه).

( )dدستور بهموجب بخش ( 111اختیارِ اصالح مقررات مربوط به درخواست تجدیدنظرها و
درخواستها به دادگاه).
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( )1هیچ دستوری در بند ( )a()3نمیتواند صادر شود (چه بهتنهایی یا با سایر مقررات) مگر اینکه
پیشنویس دستور قبالً طرح شده باشد و توسط قطعنامهی هر یک از مجلس پارلمان تأیید
شده باشد.

( )1هیچ دستوری در بند ( )c()3یا ( )dنمیتواند صادر شود مگر اینکه پیشنویسِ دستور قبالً
طرح شده باشد و توسط قطعنامهی هر یک از مجلس پارلمان تأیید شده باشد.
( )1اگر پیشنویسِ یک ابزار حاویِ یک دستور بهموجبِ بخش  ،11جدا از این بخش ،برای
اهداف دستورات جاریِ دو مجلس پارلمان بهعنوان یک ابزار ترکیبی تلقی شود ،این در آن
مجلس ادامه مییابد چنانکه چنین ابزاری نباشد.
تفسیر
 .321شخصِ وابسته :فرزند ،همسر و شریک مدنی

( )3در بخــش  )a()3(111 ،)a()3(322 ،)c()1( 332و " ،)a()1(119فرزنــد" شــامل
فرزندخوانده و فرزند نامشروع است.

( )1اهــدافِ بخــش  )b()3(111 ،)b()3(322 ،)e()1(332و  )b()1(119عبــارتانــد از -
( )aیک فرد که با دیگری به عنوان شوهر یا زنِ شخص زندگی میکند کـه بـهعنـوان همسـر
شخص تلقی میشود.

( )bجایی که در آن دو نفر همجنس شرکای مدنی نیستند ،اما بـا هـم زنـدگی مـیکننـد ،بـه
طوری که هر یک از آنها شریکِ مدنی دیگری تلقی میشود.
 .322شخص وابسته :مؤسسهی کنترلشده

مطابق بـا بخـش  )d()3(111 ،)d()3(322 ،)a()3(359 ،)g()1(332و  ،)d()1(119شـخص
مؤسسهای را کنترل میکند در صورتی که قادر است امور مؤسسه مطابق با خواسـتههـای شـخص
انجام شوند.
 321شخص وابسته :سود قابلتوجه در شرکت سهامی

( )3مطابق با بخش  )e()3(111 ،)e()3(322 ،)b()3(359 ،)h()1(332و  ،)e()1(119هر فرد
وابسته که در اینجا ذکر میشود سودِ قابـلتـوجهی در یـک شـرکت سـهامی دارد در صـورتی کـه
شخص یا مؤسسهی موردبحث-
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( )aسودِ سهام شـاملِ سـرمایهی سـهمیِ سـهامدارانِ آن نهـاد بـاارزش اسـمیِ بـیش از
یکپنجم آن سرمایهی سهمی است ،یا

( )bبرای عمل یا کنترل اعمال ،بیش از یکپنجم اختیارِ رأی در هر جلسهی عمومیِ آن

نهاد ذیحق است.
( )1قوانین مطرحشده در جدول  3برای قانون  1117شرکتها (قوانینی برای تفسیر مقـرراتِ
خاصِ آن قانون) مطابق با بند ( )3اعمال میشوند که مطابق با بخش  151آن قانون اعمال میشوند

("افراد" وابسته و غیره).

( )1در این بخش "سرمایهی سهمی سهامداران" و "سهام" معنی یکسانی در آن قانون دارند.
 .323تعاریف جزئی

( )3در این قانون ،بهجز در مواردی که بیان شود" -شرکت" به معنی یک شـرکت ثبـتشـده
بهموجب قانون  1117شرکتها در انگلستان و ولز یا اسکاتلند است؛
"دادگاه" به معنی –

( )aدادگاه عالی است ،و

( )bدر حدود صالحیتِ آن ،هر دادگاه دیگر در انگلستان و ولز با داشتن صـالحیت در
رابطه با سازمانهای خیریه همزمان (در هر حدودی از مساحت یا مقدار) با آن از دادگاه عالی
و شامل هر قاضی یا افسر دادگاه است که صالحیت دادگـاه را اعمـال مـیکنـد؛ "مؤسسـهی

خیریهی وابسته به کلیسا" معنی مشابهی در قانونِ  3291دولتِ محلی دارد؛
"سال مالی" –

( )aدر رابطه با یک شرکت خیریه ،مطـابق بـا بخـش  191از قـانون  1117شـرکتهـا

استنباط میشود ،و

( )bدر رابطه با هر مؤسسهی خیریهی دیگر ،مطـابق بـا مقـررات ایجادشـده بـه اسـتناد

بخش  311استنباط میشود ()1؛ اما تابع هـر مقـررات ایجادشـده بـه اسـتناد بخـش )1(311
(سالهای مالیِ تعهدات فرعی) است.

"درآمد ناخالص" ،در رابطه با یک مؤسسهی خیریه ،به معنی درآمد ناخالص ثبتشدهی

آن از تمام منابع ازجمله هیئت امنای خاص است؛
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"بازرس مستقل" ،در رابطه با یک مؤسسهی خیریه ،به معنی فردی است کـه در بخـش 315

()a()3

ذکر میشود؛

"اعضا" ،در رابطه با یک مؤسسهی خیریه با یک نهادِ اعضا ،جدا از هیئـت امنـای مؤسسـهی

خیریه ،به معنی هر یک از آن اعضا است؛

"وزیر" به معنی وزیر دفترِ کابینه است؛
"هیئت امنا "–

( )aدر رابطه با یک مؤسسهی خیریه ،بـه معنـی سـازماندهی مقـررات بـهعنـوان یـک

مؤسسه ی خیریه و تنظیمِ اهداف و مدیریت آن است ،خواه آن مقررات با روش هیئت امنا اثرگـذار
باشد یا نه؛ و

( )bدر رابطه با نهادهای دیگر معنی متناظر دارد.

( )1در این قانون ،بهجز در مواردی که بیان شود" ،سند" شامل اطالعات ثبتشده در هر فرم
و در رابطه با اطالعات ثبتشده است ،در غیر اینصورت یک فرم خوانا-

( )aهرگونه مرجع برای تولید آن بهعنوان یک مرجع برای مقررات یک نسـخه از آن در

فرم خوانا تعبیر میشود و

( )bهرگونه مرجع برای مقرراتِ یک نسخه از آن یا استخراج از آن بر این اساس است

که بهعنوان یک مرجع برای مقرراتِ یک نسخه از آن یا استخراج از آن در فـرم خوانـا تعبیـر
میشود.
( )1یک مؤسسهی خیریه مطابق با این قانون بهعنوان یک وقف دائمـی تلقـی مـیشـود
مگر اینکه تمام اموال نگهداری شده برای اهداف خیریه برای آن اهداف صرف شـود ،بـدون
تمایز بین-

( )aسرمایه ،و
( )bدرآمد؛

و در این قانون "وقف دائم" به معنی ،در رابطه با هر مؤسسهی خیریه ،اموال نگهداری شـده
به دلیل محدودیت در صرف آن برای اهداف خیریه است.
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بخش 29
مقررات نهایی
 .324اصالحات و غیره
( )3جدول  9شامل اصالحات مهم است.
( )1جدول  2شامل مقررات انتقالی و پساندازها است.
( )1جدول  9شامل تغییرات گذرا است.
( )1جدول  31شامل لغوها و ابطالها است.
 .322آغاز
این قانون در پایان دورهی  1ماهه بـا شـروع از روزی کـه بـه تصـویب مـیرسـد ،بـه اجـرا
درمیآید.
 .326گسترش
( )3مطابق با بندهای ( )1تا ( ،)9این قانون تنها به انگلستان و ولز تعمیم مییابد.

( )1فصل  3از بخش ( 3معنای "مؤسسهی خیریه" و "هدف خیریه" :عمومی) –

( )aبه اسکاتلند نیز تعمیم مییابد ،اما قانون اسکاتلند را تنها تا آنجا که در بخش  9ذکر

شد تحت تأثیر قرار میدهد؛

( )bبه ایرلند شمالی نیز تعمیم مییابد ،اما قانون ایرلند شـمالی را تنهـا تـا آنجـا کـه در

بخش  2ذکر شد تحت تأثیر قرار میدهد.
( )1در بخش ( 5اختیارات اطالعات) ،بخش ( 59-51افشای اطالعات به کمیسیون و توسـط
کمیسیون) به کل انگلستان تعمیم یافت.

( )1در بخش ( 7استفاده از اموال میراثگذار یا اهداکننده و غیره) –

( )aبخش  )1(72و (( )1اصالح منشورهای سـلطنتی بـا دسـتور در شـورایی کـه در آن

شرکت سهامی بر اساس یک طرح است) ،و

( )bبخش ( 311-97سرمایهگذاری مشترک یا وجوه سپرده) ،همچنین به ایرلنـد شـمالی

تعمیم یافت.
( )5بند  1از جدول ( 9تولید منابع در مصوبات و اسناد برای هیئت امنـای مؤسسـهی خیریـه
برای انگلستان و ولز) به اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز تعمیم یافت.

 / 468آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا

( )7مطابق با هرگونه مقررات ایجادشده توسط جدول  ،9هر اصالحیه ،لغو یا ابطـال صـورت
گرفته توسط جدول  9یا  31گسترش یکسانی با مصوبه یا آییننامهای دارد که به آن مربوط است.
( )9در بخش  1از جدول ( 2انتقالیها و پساندازها :اهداف تفریحی و غیره) –

( )aپاراگرافهای  9تا  31همچنین برای اسکاتلند تعمیم یافتند اما پاراگرافهـای  31و

 31قانون اسکاتلند را تنها تا آنجا که در آن پاراگرافها ذکر شد تحت تأثیر قرار میدهند؛

( )bپاراگراف  9تا  33و  31نیز برای ایرلند شمالی تعمیم یافتند اما پاراگرافهای  31و

31قانون ایرلند شمالی را تنها تا آنجا که در این پاراگرافها ذکر شد تحت تأثیر قرار دادند
 .327شاخصِ عبارات تعریفشده
جدول  33مکانهایی را ذکر میکند که برخی از عبارات مورداستفاده در ایـن قـانون تعریـف
میشوند یا در غیر این صورت توضیح داده میشوند.
 .328عنوان کوتاه
این قانون میتواند بهعنوان قانون  1133مؤسسات خیریه اشاره شود.

