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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 داشـــت ،و همکاران ایشـــان ،آقای علیرضا رحیمی و
خانم بتول ابراهیمی 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 کانادا 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 مؤسس ــات خیریه و برنامه اســـتراتژیک توســـعه وقف و امور
خیریه از جمله دالئل انتخاب کانادا بهعنوان یکی از کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور کان ــادا میباش ــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
تاریخی کش ــور کانادا ،مفه ــوم وقف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش
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وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور کانادا طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
برای انجام تحقیق حاضر در ابتدا اطالعات کشور کانادا شامل اطالعات اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی جمعآوری ش ــد .این اطالعات با جستجو در سایتهای اینترنتی و
س ــایر منابع اطالعاتی به دس ــت آمد .برای بررســـی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه و
ش ــاخصهای بخشندگی کش ــور کانادا مقاالت و گزارشهای دیگری بررسی شدند .این
گزارشها شامل برخی پژوهشهای خارجی مربوط به سالهای اخیر است که اطالعات
ارزشمندی را در ارتباط با کشور کانادا در اختیار قرار میدهد.
ـت مطالعه ،اس ــناد و مقاالت فارســـیزبان ،موردبررســـی قـــرار گرفت.
در مرحله نخس ـ ِ
پـ ـسازآن مق ــاالت انگلیس ــی مرتبط با حوزه وقف و امور خیریه بررســـی شـــد کـــه بر همین
اساس معیارهای مؤثر در میزان کمکهای خیریه و وقف استخراج شد.
در ابت ــدای ام ــر ب ــرای به دس ــت آوردن اطالعات کلـــی در زمینههای مختلف کشـــور
کان ــادا ،اع ــم از اطالع ــات جغرافیای ــی ،تقســـیمات کشـــوری ،وضعیـــت اقتصـــادی و
ش ــاخصهای این حوزه و اطالعات سیاسی -اجتماعی وضعیت کشور کانادا در حوزه
وقف و امور خیریه بررسی شد.
در فص ــل دوم ،مفهوم وقف و امور خیریه در کشـــور کانادا موردبررســـی قرار گرفتند .در
کانادا وقف معادل کلمه  Endowmentو خیریه معادل با  charityو  foundationsاســـت.
عمده اش ــکال مؤسس ــات خیر ی ــه در کانادا بهصـــورت بنیادهای خصوصـــی ،بنیادهای
عمومی و سازمانهای خیریه هستند .در بخش بعدی این فصل مفهوم وقف و شرایط آن
موردبررسی قرار گرفتند.
فصل سوم روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه موردمطالعه قرار گرفتند.
بهمنظور به دس ــت آوردن اطالعات دربارۀ این فصل ،جستجوی بسیاری قرار گرفت؛ اما
ب ــه دلیل کمیاب ب ــودن اطالعات در بـــارۀ بنیادهـــا ،داراییها و هزینههای ســـازمانهای
خیریه ،آخرین بررسیهای صورت گرفته مربوط به سال  2013میباشد که در این گزارش
آورده ش ــده اس ــت و در انتهای این فصل مقایسه وضعیت کشـــور کانادا در امور خیریه با
سایر کشورها موردبررسی قرار گرفتند.
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فص ــل چه ــارم ای ــن گزارش ،ب ــه معرفـــی بازیگران فعـــال در حـــوزه وقف و امـــور خیریه
میپردازد .در ابتدا ادبیاتی درباره کنشگران مطرحشده است و سپس توضیح مختصری
درباره هر یک بازیگران فعال داد هش ــده اســـت که در این حوزه دارای چه نقشی میباشند
و در ادام ــه ،ه ــر ی ــک از نهادها بهطور مفصـــل موردبررســـی قرارگرفتهانـــد .در این فصل به
جستجوی مقاالت انگلیس ــی و سایتهای مرتبط با موضوع پرداخته شد .در ابتدای امر
اداره مالیات کانادا موردبررس ــی قرار گرفت .ســـپس به دلیل وجود تناقضات مختلف در
نتایج تحقیقات ،بررسـ ـیهای بیش ــتری صورت گرفت و اداره شورای قانونگذاری یافت
ش ــد که بهعن ــوان نهاد نظارتکنن ــده بر ســـازمانهای خیریه ثبتنشـــده در اداره مالیات
کانادا موردبررسی و تحلیل قرار گرفت.

در بررس ــی سایتها و گزارش ــات ،اطالعاتی دربارۀ نحوه فعالیتها و برنامههای اداره
مالیات کانادا و سیس ــتم نظارتی آن ،جهت نظارت بر مؤسســـات خیریه مانند ابزارهایی
جهت پیروی از قانون مؤسس ــات خیریه ،نحوه انتخاب مؤسســـه برای حسابرسی ،نحوه
حسابرسی مؤسسات خیریه ،اقدامات انجامشده بعد از اتمام عملیات حسابرسی ،انواع
نامههای ارسالی به مؤسسه خیریه پس از انجام حسابرسی و انتشار اطالعات حسابرسی
برای عموم مردم یافت گردید.
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،دور دوم جستجو با کلیدواژههای جدیدی به زبان
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انگلیس ــی صورت گرفت که نهادهای تسهیلگر و اطالعات قابلتوجهی در زمینه وقف و
امور خیریه یافت شد.

در ادام ــه فص ــل چهارم ،نگاش ــت نهـــادی کلیه بازیگـــران فعال در حوزه وقـــف و امور
خیریه کانادا که نشاندهندۀ روابط فیمابین آنها است ،ترسیمشده است.
فصل پنجم این گزارش نیز ،مربوط به قوانین کشور کانادا در زمینه وقف و امور خیریه،
سیاسـ ـتها دس ــتورالعملها ،برنامههای استاندارد و اســـتراتژیک نهادهای فعال در این
حوزه 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 کانادا

1-1اطالعات کلی کشور کانادا
1-111مقدمه
بهمنظ ــور انج ــام مطالعات تطبیقی و آشـــنایی با مبحث وقف و امور خیریه در ســـایر
کش ــورها ،پیش از هر چیز الزم اس ــت شـــناختی مجمل از ویژگیهای عمومی آن کشور به
دس ــت آورد .بهعبارتدیگ ــر آ گاه ــی از ویژگیهـــای جغرافیایـــی ،اقتصـــادی و سیاســـی
اجتماع ــی و فرهنگ ــی مذهبی کش ــور موردمطالعه ،موجب ایجاد درک بهتـــر از دادههای
بهدسـ ـتآمده از جس ــتجوها و مطالعات خواهد شـــد و از ســـطحینگری در تحلیل این
دادهها پیشگیری خواهد کرد.
ب ــه همین جه ــت در این فص ــل به بررســـی ویژگیهای بارز کشـــور " کانـــادا" پرداخته
یش ــود ک ــه در چهار بخش اطالع ــات جغرافیایـــی ،اقتصادی ،سیاســـی -اجتماعی و
م 
مذهبی است و درنهایت نیز جایگاه این کشور در حوزه وقف و کمکهای خیریه بررسی
شد.

1-111اطالعات جغرافیایی
کانادا کش ــوری در شمال قاره آمریکای شمالی اســـت که از ده ایالت (فدرال) و یازده
مرکز اداری و سه قلمرو تشکیلشده است .این کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و
از ش ــمال تا اقیانوس منجمد ش ــمالی گســـترده اســـت .کانادا با مســـاحت  9.98میلیون
کیلومترمربع ،دومین کشور پهناور جهان ازنظر مجموع مساحت و چهارمین کشور پهناور
جهان ازنظر مس ــاحت خش ــکی اس ــت (مســـاحت ایـــران  1.635.000کیلومترمربـــع) .مرز
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مش ــترک کانادا ب ــا ایاالتمتحده ،بلندترین مـــرز زمینی در جهان اســـت .بخش زیادی از
خاک کانادا به دلیل س ــرمای هوا و نزدیکی به قطب شـــمال ،خالی از ســـکنه اســـت[.]2
هرچند کانادا پس از روس ــیه بزرگترین کشـــور جهان اســـت ،اما جمعیـــت آن تنها حدود
یکپنجم جمعیت روس ــیه اس ــت .نزدیک به  90درصد از جمعیت این کشـــور در امتداد
مرز جنوبی آن تا فاصله  200کیلومتری آمریکا زندگی میکنند .پرجمعیتترین شـــهرهای
کانادا به ترتیب تورنتو ،مونترآل و ونکوور میباشند.
کانادا منابع طبیعی فراوانی دارد .آبوهوای آن ســـرد و در بیشـــتر نقاط قطبی اســـت.
آبشار نیاگارا ،پهناورترین آبشار جهان هم در این کشور قرار دارد[.]2
در شکل  1-1موقعیت کشور کانادا در جهان آورده شده است.

شکل :1-1موقعیت کشور کانادا در جهان
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1-11111تقسیمات کشوری در کانادا
کانادا به  10ایالت و  3قلمرو تقسیمشده است .ایالتها درمجموع استقالل زیادی از
دولت مرکزی دارند ،اما درجه این آزادی عمل نزد قلمروها کمتر اســـت .مهمترین ایالت از
لح ــاظ اقتصادی و سیاس ــی ایالت انتاریو 1اســـت کـــه تورنتو 2و اتاوا در آن قرار دارند .ســـه
قلمرو آن نواحی شمال غرب ،نوناووت 3و یوکان 4است .ایالتها ،مسئول اکثر برنامههای
اجتماع ــی ،مث ــل مراقبتهای بهداشـــتی ،آموزشوپـــرورش و رفاه عمومـــی (کمکهای
مال ــی) هس ــتند .دولت فدرال ،ب ــا اعمال قدرت خـــود میتواند سیاســـتهای ملی را در
مناطق ایالتی نیز ،به اجرا بگذارد ،مثل الیحه الحاقی بهداشـــت کانادا؛ که البته مسئوالن
ایالتی میتوانند آنها را نادیده بگیرند.

شکل :2-1تقسیمات کشوری کانادا

1. Ontario
2. Toronto
3. Nunavut
4. Yukon
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1-111اطالعات اقتصادی
کانادا یکی از کش ــورهای عضو گروه هشـــت 1و ســـازمان همکاری اقتصادی و توسعه
اس ــت .این کش ــور دارای منابع معدنی غنی ،صنایع پیشـــرفته (همچون خودروســـازی،
صنای ــع ش ــیمیایی و نف ــت ،صنای ــع غذایی ،چـــوب و کاغـــذ ،صنایع معدنـــی و فلزی و
ش ــیالت) و محص ــوالت ف ــراوان کش ــاورزی (ازجملـــه گنـــدم ،دانههـــای روغنـــی ،میوه،
سبزیجات و توتون) است .کشور کانادا ازنظر صنعت و فناوری ،کشوری پیشرفته است
ک ــه سیس ــتم اقتص ــادی آن بهش ــدت بهخصـــوص در بخـــش بازرگانـــی و دادوســـتد بـــه
ایاالتمتحده وابس ــته است ،بهنحویکه موجب شده اســـت این کشور رابطه اقتصادی
پیچیده و بلندمدتی را با این کشور داشته باشد[.]2
بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  ،)3-1رشـــد تولید ناخالص داخلی 3کشور کانادا
برای س ــالهای  2000تا  2015را نش ــان میدهد .رشـــد تولید ناخالص داخلی کشور کانادا
برای سالهای  2014و  2015به ترتیب  %2.47و  %1.07است .رشد تولید ناخالص داخلی
ایران در س ــال  2015در س ــایت بانک جهانی اعالم نشده است؛ بنابراین برای مقایسه سه
نمودار س ــال  2014بررسی شده است .در ســـال  ،2014میزان رشد تولید ناخالص داخلی
کانادا ( )%2.47از جهان ( )%2.6و ایران ( )%4.3پایینتر است[.]26
2

1. G8
2. OECD
3. GDP Growth
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شکل :3-1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی کانادا ،ایران و جهان از سال  2000تا 2015

بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  )4-1میزان تولید ناخالص کانادا بر اســـاس سرانه
ً
جمعیت 1در س ــالهای  2014و  2015برابر با  50185/4دالر (تقریبا  1.585میلیارد ریال)
ً
و  43248/5دالر (تقریبا  1.366میلیارد ریال) است .میزان تولید ناخالص داخلی ایران
به ازای س ــرانه جمعیت در سال  2015در سایت بانک جهانی اعالمنشده است؛ بنابراین
برای مقایس ــه س ــه نمودار س ــال  2014بررسی شـــد .در ســـال  ،2014میزان تولید ناخالص
داخل ــی کان ــادا ب ــر اس ــاس س ــرانه جمعیـــت ،بهطـــور قابلتوجهی از جهـــان و ایـــران باالتر
است[.]26

1. GDP Per Capita
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شکل :4-1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور کانادا ،ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال  2000تا 2015

بن ــا بر گزارش بانک جهانی ،میزان درآمد ناخالص ملی 1در ســـالهای  2000تا  2015در
ش ــکل  5-1آورده ش ــده اس ــت .میزان درآمد ناخالص ملی کانادا و ایران در سال  2015در
س ــایت بانک جهانی اعالمنش ــده اس ــت؛ بنابراین جهت مقایســـه دو نمودار ســـال 2014
بررس ــی ش ــد .در س ــال  ،2014میزان درآمد ناخالص ملی کانادا ،برابر با  1.581میلیارد دالر
( 49.946ه ــزار میلی ــارد ریال) و درآمد ناخالص ملی ایـــران 1.360 ،هزار میلیارد دالر (42
میلیون میلیارد ریال) است[.]26

1. GNI, PPP
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شکل :5-1درآمد ناخالص ملی کشور کانادا و ایران از سال  2000تا 2015

بن ــا ب ــر گ ــزارش بانک جهان ــی (ش ــکل  ،)6-1درآمـــد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه
ً
جمعیت 1در س ــالهای  2013و  2014برابر با  44.490دالر (تقریبا معادل با  1.405میلیارد
ً
ر ی ــال) و  43.680دالر (تقریب ــا مع ــادل با  1.379میلیـــارد ریال) اســـت .همچنین میزان
ً
درآمد ناخالص ملی بر اس ــاس س ــرانه جمعیت جهان در ســـال  15.011 ،2014دالر (تقریبا
ً
 474میلیون ریال) و این ش ــاخص برای ایران به میـــزان  17.400دالر (تقریبا  594میلیون
ریال) است[.]26

1. GNI Per Capita, PPP
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شکل :6-1درآمد ناخالص ملی کشور کانادا و ایران به ازای سرانه جمعیت از سال  2000تا 2015

1-111اطالعات سیاسی -اجتماعی
کانادا تا س ــال  1713مستعمره فرانسه بود ،در این سال انگلیس کنترل آن را در دست
گرفت .با افزودن الیحه الحاقی قانون اساسی که در سال  1867و قانون کانادا که در سال
 ،1982به تصویب رس ــید ،اس ــتقالل خـــود را از بریتانیای کبیر اعـــام کرد .همچنین این
کش ــور عض ــو کش ــورهای مش ــترکالمنافع اســـت و کنفدراســـیون کانـــادا ،زیر تشـــریفات
سلطنت مشروطه مرتبط با پادشاهی متحده اداره میشود.
حکوم ــت کانادا ،یک دموکراس ــی پارلمانی فدرال و یک پادشـــاهی مشـــروطه اســـت.
س ــاختار حکومت کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیای کبیر ،دولت فدرال ،دو مجلس سنا
و ع ــوام ،دولتهای ایالتی و فرماندار کل که بهعنـــوان نماینده ملکه الیزابت ایفای نقش
میکند ،تشکیلش ــده است .رأیدهندگان کانادا و شـــهروندان نیز در قاعده این هرم قرار
میگیرن ــد .این کش ــور توس ــط دولتهای مســـتقل از هم اداره میشـــود کـــه درمجموع زیر
پوش ــش دولت فدرال قرارگرفتهاند .کانادا از ده ایالت و ســـه خطه جداگانه تشکیلشـــده
اس ــت که مردم آن دارای چند فرهنگ هســـتند و به دو زبان مختلف گویش میکنند که
زبان رسمی در سطح فدرال ،بهصورت انگلیسی و فرانسوی است.
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پایتخت سیاس ــی کانادا ش ــهر اتاوا 1اســـت ،محلی که در آن مجلس فدرال کشـــور و
خان ــه فرمان ــدار کل ق ــرار دارد .فرماندار کل یک کانادایی اســـت که بهصورت تشـــریفاتی
رئیس مملکت اس ــت و بهعنوان نماینده ملکه الیزابت دوم در کانادا ،مســـتعمره سابق
بریتانیای کبیر ،زندگی میکنند .فرماندار کل ،توســـط پادشـــاه و به توصیه نخســـتوزیر
منصوب میشود[.]2
1-11111ساختار حکومتی و سیاسی
کانادا دارای س ــه س ــطح دولتی اس ــت که شـــامل دولت فدرال ،ایالتـــی /منطقهای و
محلی است.

شکل :7-1شمای کلی ساختار سیاسی و امور خیریه در کانادا
1. Ottawa
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دولت فدرال در اتاوا است .نخستوزیر رئیس دولت فدرال است که با مسائل ملی و
بینالمللی ازجمله دفاع ملی ،امور خارجه ،بیمه کار ،پول ،بانکداری ،مالیات ،پســـت،
حمل ،راهآهن ،مخابرات ،خطوط لوله و قانون کیفری درگیر اســـت .دولتهای محلی و
منطقهای قدرت قوانین خود و مدیریت زمینهای عمومی خود را دارند و مسئولیتهای
تهـــای بهداشـــتی ،قوانین و مقررات جادهها اســـت.
ته ــای ایالت ــی آموزش ،مراقب 
دول 
دولتهای محلی نیز س ــطحی از دولت میباشند که شهرستان یا شهر را اداره میکنند و
مس ــئولیتهای حملونق ــل عمومی ،حفاظت در مقابل آتش ،پلیس محلی ،اســـتفاده از
نه ــای محل ــی ،کتابخانه ،پارکها ،جادههـــا و پارکینگ را بر عهده دارند .شـــهرداران
زمی 
رئیس دولتهای محلی میباشند[.]28
کشور کانادا دارای  29وزارتخانه است که شامل[:]29
1.1وزارت کشاورزی و محصوالت کشاورزی
2.2وزارت میراث کانادا
3.3وزارت شهروندی ،مهاجرت و پناهندگی
4.4وزارت محیطزیست
5.5وزارت امور مالی
6.6وزارت توسعه بینالملل
7.7وزارت تجارت بینالملل
8.8وزارت دادگستری
9.9وزارت کار
1010وزارت دفاع ملی
1111وزارت درآمد ملی
1212وزارت منابع طبیعی
1313وزارت امنیت عمومی
1414وزارت شیالت ،اقیانوسها و گارد ساحلی کانادا
1515وزارت نوآوری ،توسعه علم و اقتصاد
1616وزارت خدمات عمومی
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1717وزارت امور بین دولتی و جوانان
1818وزارت زیرساخت و جوامع
1919وزارت امور سربازان بازنشسته
2020وزارت نهادهای دموکراتیک
2121وزارت امور بومی
2222وزارت امور خارجه
2323وزارت بهداشت
2424وزارت خانوادهها ،توسعه اجتماعی و کودکان
2525وزارت علوم
2626وزارت ورزش
2727وزارت امور زنان
2828وزارت بنگاههای کوچک و گردشگری
2929وزارت حملونقل
1-11111نظام حقوقی
کانادا پیرو نظام حقوقی قانون عرفی( 1برگرفته از حقوق انگلســـتان) است ،بهجز ایالت
کبک که نظام حقوقی آن بر مبنای ترکیبی از حقوق مدنی 2و قانون عرفی بناشـــده اســـت.
مثل دیگر کشورهای پیرو این سیستم ،قوه قضاییه کانادا نقش مهمی در معرفی قوانین این
کشور بازی میکند و قدرت لغو قوانین مغایر با قانون اساسی را داراست .تمامی قضات در
س ــطح عالی و ایالتی توس ــط فرماندار ،به پیشنهاد نخســـتوزیر و وزیر دادگستری ،بعد از
مش ــورت با س ــازمانهای قانون ــی غیردولتـــی منصوب میشـــوند .قوانین مربـــوط به جرم و
ً
جنای ــت منحص ــرا در اختی ــار مس ــئوالن فـــدرال اســـت و در سرتاســـر کانـــادا یکی اســـت.
سازمانهای اجرای قوانین ،مثل دادگاههای جنایی ،در هر ایالت به عهده یک فرد است،
اما در مناطق روستایی ،نظارت بر عهده پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا است[.]2
دول ــت ف ــدرال از دادگاه ف ــدرال ،دادگاه مالیاتـــی و دادگاه اســـتیناف فـــدرال تشـــکیل
1. Common low
2. Civil low
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شده است:
1.1دادگاه ف ــدرال :در زمینهه ــای مختلفـــی ماننـــد مالکیـــت معنـــوی ،قوانیـــن دریایـــی،
اختالفات فدرال -استانی و پروندههای مدنی مربوط به تروریسم فعالیت میکند.
2.2دادگاه مالیاتی :در ارتباط با تجدیدنظر ارزیابیهای مالیاتی میباشد.
3.3دادگاه استیناف فدرال تصمیمگیریهای صورت گرفته توسط دادگاه فدرال و دادگاه
مالیاتی را بررسی مینماید.
1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
طبق آمار بانک جهانی در س ــال  ،2015جمعیت مـــردم کانادا  35.851.774میلیون
نفر اس ــت ،درحالیکه جمعیت ایران در ســـال  79.109.272 ،2015نفر اســـت .در شـــکل
 8-1رشد جمعیت کانادا و ایران از سال  2000تا  2015آورده شده است[.]26

شکل :8-1نمودار رشد جمعیت کانادا و ایران از سال  2000تا 2015

درصد گروههای س ــنی مختلف در کشـــور کانادا در سال  2014مطابق جدول زیر بوده
است[:]30
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جدول :1-1گروههای سنی مختلف در کشور کانادا

ردیف

گروه سنی (سال)

درصد

نسبت مرد به زن

1

14-0

15.44

1.051

2

24-15

%12.12

1.059

3

54-25

40.32

1.028

4

64-55

13.94

0.98

5

 65و باالتر

18.18

0.80

6

جمعیت کل

100

-

شکل :9-1گروههای سنی مختلف در کانادا
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1-111اطالعات فرهنگی -مذهبی
مذهب در کانادا ش ــامل طیف گســـتردهای از گروهها و باورها است .اکثر کاناداییها
مس ــیحی هستند که کلیس ــای کاتولیک ،بیشـــترین پیروان را دارد %67 .از کل جمعیت
کانادا را مسیحیان و  %23.9از کل جمعیت کانادا ،افرادی هستند که هیچ دینی ندارند.
اسالم دومین دین بزرگ در کانادا است که  %3.2از جمعیت را در برمیگیرد[.]3

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور کانادا

 2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور کانادا
2-222مقدمه
در فصل گذشته ،شناختی نسبی درباره ویژگیهای عمومی کشور کانادا و رتبهبندی
و وضعیت کش ــور کانادا در حوزه وقف و امور خیریه حاصل شد .در این فصل الزم است
ک ــه مفاهی ــم اولیه در این حوزه مش ــخص گردد .در همین راســـتا در این فصل به بررســـی
مفهوم وقف و امور خیریه در کانادا پرداخته میشود .مفاهیمی که در این فصل بیانشده
است ،در دو بخش کلی مؤسسات خیریه و وقف است.
در بخ ــش مؤسس ــات خیر ی ــه مفه ــوم مؤسســـات خیریـــه و تفـــاوت آن بـــا مؤسســـات
غیرانتفاع ــی ،انواع مؤسس ــات خیر ی ــه تحت قانون مالیات بر درآمد و شـــرایط آن بررســـی
خواهد شد که عمده اشکال مؤسسات خیریه در کانادا بهصورت بنیادهای خصوصی،
بنیادهای عمومی و س ــازمانهای خیریه هســـتند .در بخش بعدی مفهوم وقف و شرایط
آن بررسی میشود.

2-222مفهوم امور خیریه
نقط ــه ش ــروع تعریف خیر ی ــه در کانادا ،منافع عمومی اســـت .منافـــع عمومی منافعی
اس ــت که برای بخش قابلتوجهی از افراد حاضر در جامعه ملموس باشـــد .قانون مالیات
بر درآمد ،خیریه را تعریف نمیکند و کانادا از یک تعریف قانونی عرفی اســـتفاده میکند،
بهعبارتدیگر مؤسسهای که یکی از چهار هدف زیر را داشته باشد مؤسسه خیریه است:
_فقرزدایی
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_پیشرفت آموزشی و تحصیلی
_ترویج دین
_سایر اهداف عامالمنفعه برای جامعه ،به تشخیص دادگاه[]5
فعالیتهای خیرخواهانه مؤسس ــات خیریه در کانادا شـــامل هنر و فرهنگ ،ورزش و
تفر ی ــح ،آم ــوزش و پژوه ــش ،دانش ــگاهها و کالـــج ،ســـامت ،بیمارســـتانها ،خدمـــات
اجتماعی ،محیطزیست ،توسعه و مسکن ،حمایت و سیاست ،ترویج داوطلبانه گرایی
و ج ــذب س ــرمایه بینالمللی ،مذه ــب و اتحادیهها و انجمنهای حرفهای و کســـبوکار
اس ــت که مهمترین نیات خیرخواهانه در کشـــور کانادا بخش آموزش و پژوهش (،)%28
خدمات اجتماعی (  )%16و سالمت( )%15میباشد.
ازنظ ــر قانونی تمام مؤسس ــات خیر یـــه کانادایی باید توســـط اداره مالیـــات کانادا ثبت
شوند که بر طبق قوانین اداره مالیات کانادا یک مؤسسه خیریه ثبتشده ،سازمانی است
ک ــه برای اهداف خیرخواهانهایجادش ــده اســـت و باید منابعشـــان را بـــرای فعالیتهای
خیرخواهانه تخصیص دهند.
مطاب ــق ب ــا قانون ،مؤسس ــات خیریـــه ثبتشـــده در کانـــادا باید شـــرایط زیر را داشـــته
باشد[:]5
_مؤسس ــه خیر ی ــه باید در کانادا مس ــتقر باشـــد و نمیتوانـــد درآمدش را بـــه نفع اعضایش
مصرف نماید.
_فعالیت و اهداف آن منافعی محسوس برای عموم فراهم نماید.
_فعالیتهای خیرخواهانه باید قانونی باشد و نباید مغایر با نظم عمومیباشد.
مؤسس ــات خیر ی ــه اغلب بهعنوان ســـازمانهای غیرانتفاعی 1نامیده میشـــوند ،اما با
وجود این که مؤسسات خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی ،هر دو فعالیتهایشان مبتنی
بر غیرانتفاعی (بدون س ــود) اس ــت ،قانون مالیات بر درآمد ،سازمانهای غیرانتفاعی را از
تش ــده متمای ــز میکند و هر دودســـته در تمام یا بخشـــی از مالیات
مؤسس ــات خیریه ثب 
معاف هس ــتند .تفاوتهای مؤسس ــات خیریه و ســـازمانهای غیرانتفاعـــی در اهداف و
1. NPOs
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فعالیتهای هریک نهفته است که در جدول  1-2نشان دادهشده است[.]5
جدول :1-2تفاوت میان مؤسسات خیریه ثبتشده و مؤسسات غیرانتفاعی

موضوع

مؤسسات خیریه ثبتشده

سازمانهای غیرانتفاعی

اهداف

ً
باید منحصرا برای اهداف خیریه
تأسیس شوند و فعالیتهای
خیرخواهانه انجام دهند.

میتوانند برای رفاه اجتماعی،
بهبود مدنی ،لذت ،ورزش،
تفریح یا هر هدف دیگری بهجز
سود فعالیت کنند.
ً
منحصرا برای اهداف خیریه
فعالیت نمیکنند

ثبتنام

باید به اداره مالیات کانادا
درخواست دهند و بهعنوان یک
مؤسسه خیریه مورد تأیید قرار
گیرند.

بدون گذراندن روند ثبتنام برای
اهداف مالیات بر درآمد

پس از تصویب توسط اداره مالیات
شماره ثبت خیریه کانادا ،شماره ثبت خیریه صادر
میگردد.
درآمد مالیاتی

شماره ثبت خیریه صادر
نمیگردد.

امکان صدور رسیدهای رسمی
عدم امکان صدور رسیدهای
کمکهای اهداشده برای اهداف رسمی کمکهای اهداشده برای
مالیات بر درآمد دارند.
اهداف مالیات بر درآمد

باید حداقل مبلغی ،در
الزامات موردنیاز
فعالیتهای خیریه خود و یا
الزامی برای پرداخت سهم وجود
صرف هزینه (سهم
بهعنوان هدیه برای گیرندگان واجد
ندارد.
پرداخت)
شرایط صرف شود.
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موضوع

مؤسسات خیریه ثبتشده

سازمانهای غیرانتفاعی

نامگذاری

توسط اداره مالیات کانادا بهعنوان
یک سازمان خیریه ،بنیاد عمومی،
یا یک بنیاد خصوصی تعیین
میشوند.

هیچ نامگذاری را دریافت
نمیکنند.

اظهارنامه

ممکن است الزم به بایگانی
باید اظهارنامه اطالعات ساالنه (فرم
اظهارنامه  T2و یا اظهارنامه اطالعات
 )T3010به مدت  6ماه پس از پایان
(فرم  )T1044ظرف مدت  6ماه از
سال مالی بایگانی شود.
پایان دوره مالی خود باشد.

منافع شخصی
برای اعضا

درآمدشان را نمیتوانند برای منافع
درآمدشان را نمیتوانند برای منافع
شخصی اعضایشان استفاده
شخصی اعضایشان استفاده کنند.
کنند.

بهطورکلی از پرداخت مالیات بر
وضعیت معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد معاف درآمد معاف هستند ،ممکن
هستند.
مالیاتی
است مشمول مالیات بر درآمد
اموال و یا بر عایدی سرمایه باشند.
GST/HST

1

اکثر منابع معاف هستند
باید مالیات خالص از طریق فرمول
مالیات خالص برای مؤسسات
خیریه محاسبه شود.

تعداد کمی از منابع معاف
هستند.
باید مالیات بر درآمد به شیوه
منظمی محاسبه گردد.

2-222انواع مؤسسات خیریه در کانادا

1

تحت قانون مالیات بر درآمد ،مؤسســـات خیریه بهعنوان یکی از ســـه گروه بنیادهای
خصوصی ،بنیادهای عمومی و سازمانهای خیریه تعیین میشوند که بنیادهای عمومی
و خصوصی بهوسیله استقالل مدیرانشان و سرمایهشان از یکدیگر متمایز میشوند.
 .1مالیات بر فروش کاال و خدمات است که برای اکثر کاال و خدمات در کانادا به کار برده می شود.
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2-22222بنیادهای خصوصی
بیش از  %50مدیران ،تراستی ها یا مسئوالن بهصورت هماهنگ کار میکنند و دارای
مناف ــع مش ــترک و ب ــه یکدیگ ــر وابس ــته هســـتند و بنیادهای خصوصـــی بیـــش از نیمی از
سرمایهش ــان را از یک منب ــع و از فرد یا گروهی از افراد که امور خیریـــه را کنترل میکنند به
دس ــت میآورند .مرکز بنی ــاد یک بنیاد خصوصـــی را بهعنوان یک ســـازمان غیرانتفاعی،
غیردولت ــی ک ــه دارای یک صندوق اصلی اســـت که توســـط مدیـــران یا امنای خودشـــان
مدیریت میش ــود ،تعریف میکن ــد .بنیادهای خصوصی کمکهای خیریه ،آموزشـــی،
مذهبی یا دیگر فعالیتهای ارائه خدمت را انجام میدهند.
2-2222222بنیادهای گرنتمیکینگ
بنیاده ــای گرنت میکینگ بنیاد خیرخواهانه ثبتشـــدهای اســـت که کمکهایی را
برای مؤسس ــات خیریه کانادایی و سازمانهایی که توســـط دولت فدرال بهعنوان گیرنده
واجد ش ــرایط هس ــتند ایجاد میکن ــد .این بنیاد بایـــد بهطور ســـاالنه  %3.5از داراییهای
س ــرمایهگذاری خودش و  %80از کمکهای دریافت شده در سال قبل (بهاستثنای ارث
و کمکهایی دریافتی را که برای حداقل  10سال حفظ میشوند) مصرف کند.
ً
ب ــر طبق اطالعات فدرال ،بیش از  8400بنیاد ثبتشـــده وجود دارد که تقریبا بهاندازه
براب ــر بین بنیاده ــای عمومی و خصوصی تقســـیم میشـــوند .با توجه به مرکز بشردوســـتی
کان ــادا ،حدود  2300بنیاد گرنت میکینگ فعال وجود دارد که اکثریت آن (بیش از )%80
متعلق به بنیادهای خصوصی هستند.
2-22222بنیادهای عمومی
بی ــش از  %50مدی ــران ،تراس ــتی ها یا مســـئوالن ،مســـتقل از یکدیگـــر کار میکنند و با
یکدیگ ــر تعامل ندارند و اکثریت بودجه این بنیادها از بیش از یک منبع به دســـت میآید
ک ــه بهطورکل ــی از کمکه ــای مالی خـــود ،دریافـــت کمکهای مالـــی از افـــراد ،دولت و
بنیادهای خصوصی ناشی میشود.
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2-2222222بنیادهای اجتماعی
بنیاده ــای اجتماع ــی ،بنیاده ــای عمومـــی هســـتند کـــه بـــه محـــدوده جغرافیایـــی
تعریفش ــدهای ارائ ــه خدم ــت میکنند .شـــش ویژگـــی اصل ایـــن بنیادهـــای اجتماعی
عبارتاند از:
_مأمور ی ــت بنیادهای اجتماع ــی ،بهطور گســـتردهای تعریف میشـــوند (بهعنوانمثال
بهبود کیفیت زندگی در یک جامعه).
_بهمنظور حمایت از پروژههای توسعه کمکهای مالی میکنند.
_خدماتی را برای محدوده جغرافیایی تعریفشده مانند یک شهرستان ،استان ،منطقه
یا ایالت فراهم میکنند.
_توس ــط طیف گس ــتردهای از اهداکنندگان خصوصی و عموم مردم حمایت میشوند و
در درجه اول در جستجوی کمکهای بشردوستانه از داخل جامعه هستند.
_توسط هیئتهای چندبخشی محلی اداره میشوند.
_ایجاد سرمایه وقف که اصلی مهم برای پایداری است.
خانوادهها ،افراد ،شرکتها و گروههای غیرانتفاعی وجوهی را به بنیادهای اجتماعی
کمک میکنند که این بنیاده ــا میتوانند بهصورت انواعی از داراییها ،بهمنظور اهداف
خیرخواهانه استفاده کنند .وجوه ایجادشده در بنیادهای اجتماعی میتواند بدون وقف
یا بهصورت وجوه مصرفی باشد (مجموعهای وجوه که میتوانند بهطور کامل خرج شوند)
و یا میتوانند بهصورت وقف باشند.
2-22222سازمانهای خیریه
بی ــش از  %50مدی ــران ،تراس ــتی ها یا مســـئوالن ،مســـتقل از یکدیگـــر کار میکنند و با
یکدیگ ــر تعامل ندارند و اکثریت بودجهشـــان را از طریق کمکهـــای مالی خود ،دریافت
کمکهای مالی از افراد ،دولت و بنیادهای خصوصی ناشی میشود.
تفاوت بنیادهای عمومی و خیریه در این است که بنیادهای عمومی ،باید معادل
یا بیشتر از نصفی از درآمد ساالنه خودشان را ،کمکهایی برای گیرندگان واجد شرایط
ایجاد کنند اما س ــازمانهای خیریه میتوانند کمکهایی برای گیرندگان واجد شـــرایط
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تخصی ــص دهند یا برای برنامههای خیریهای خودشـــان که مناســـب میبینند صرف
کنند[.]5

2-222وقف

1

وق ــف بودجه بلندمدتی اس ــت ک ــه بهمنظور حمایـــت از مأموریت مؤسســـات خیریه
س ــرمایهگذاری میش ــود .وق ــف ی ــک اصطـــاح قانونـــی نیســـت و در قانون کانـــادا یافت
ً
نمیشود ،اما معموال بهصورت بودجه سرمایهگذاری بلندمدت (گاهی اوقات همیشگی)
یش ــود که توسط مؤسس ــات خیریه نگهداری میشوند[ .]6وقف دارایی مالی
توصیف م 
اس ــت که در قالب کمک مالی به یک فرد ،گروه یا سازمان غیرانتفاعی ایجاد میشود که
متش ــکل از بودجههای س ــرمایهگذاری شـــده یا امـــوال دیگری که ممکن اســـت هدف یا
ش ــرطی توس ــط اهداکننده ارث مشخصشده باشـــد .دریافتکنندگان موقوفات ممکن
اس ــت یک دانش ــگاه ،کتابخانه یا بیمارســـتان باشـــند .اکثر موقوفات ،بـــرای حفظ مبلغ
اصلی طراحیشدهاند که از سود درآمد سرمایهگذاری شده برای فعالیتهای خیرخواهانه
استفاده میشود .موقوفات توسط بسیاری از مؤسسات خیریه کانادایی دریافت میشود.
ب ــاوجود ای ــن منبع ای ــن بودجه وقفشـــده و ماهیت شـــرایط قانونـــی قابلاجرا بـــرای این
موقوفات بسیار گسترده است.
موقوفات بودجههایی هستند که بهصورت تراست برای هدفی خیرخواهانه نگهداری
یش ــوند .قانون تراس ــت برای مدیریت موقوفات بهکاربرده میشـــود حتی اگر هیچ سند
م 
تراس ــت رسمی وجود نداشته باشد ،مؤسســـه خیریه و مدیران آنیک تعهد ضمانتی برای
بودجهها و اس ــتفاده از آنها دارند که باالترین ســـطح مراقبت را دارد .این تعهد دارای دو
جنبه اولیه است:
_اطمینان از اینکه بودجهها برای اهداف مشخصشده تخصیص یابند.
_سرمایهگذاری محتاطانه بر روی بودجهها انجام شود.
طبق قانون کانادا ،تراست ها یک نوع مسئولیت ایالتی میباشند .هر ایالتی یک قانون
تراس ــت دارد ک ــه ب ــه مدیر ی ــت موقوف ــات خیریه مربوط میشـــود .مؤسســـات خیریـــه باید
1. Endowment
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راهبرده ــای قانونی را ،برای درک تعهداتشـــان در ایالت خود دنبال کننـــد .یکی از مفاهیم
کلی ــدی در قان ــون تراس ــت جدید ،تعهد بـــه ســـرمایهگذار محتاطانه 1بودن اســـت .چالش
اینجاست که هیچ تعریف قانونی قابلدسترسی از یک سرمایهگذار محتاطانه وجود ندارد.
یک مقررات عملی در قانون تراست انتاریو وجود دارد .بند  27ام ،به تراستی ها 2برای
س ــرمایهگذاری در هر نوع دارایی که یک ســـرمایهگذار محتاطانه باید ســـرمایهگذاری کند
اج ــازه میدهد .بهعبارتدیگر تا زمانی که رویکرد کلی عاقالنه اســـت ،هیچ محدودیتی
در س ــرمایهگذاری در هر نوع دارایی مانند امالک و مســـتغالت و یا حقوق صاحبان سهام
خارجی وجود ندارد .باوجود این محدودیتهایی در قانون مالیات بر درآمد وجود دارد که
ً
مث ــا بنیاده ــای عموم ــی را از انج ــام کســـبوکارهایی کـــه موجـــب ســـرمایهگذاری در
بودجههای سرمایهگذاری ساختاریافته باشد مانند مشارکت محدود را منع میکنند[.]6
قانون تراستی انتاریو فهرستی از هفت معیار دارد که مرتبط با برنامهریزی سرمایهگذاری
بر روی دارایی تراست است .یک تراستی باید موارد زیر را در نظر بگیرد:
1.1شرایط اقتصادی کلی
2.2اثر احتمالی تورم یا رکود
3.3عواقب مالیات مورد انتظار تصمیمات /استراتژیهای سرمایهگذاری
4.4نقش هر سرمایهگذاری
5.5بازگشت کل مورد انتظار درآمد و رشد سرمایه
6.6نیاز به نقدینگی ،تنظیم درآمد و حفظ درآمد
بودجههای وقف توسط یک مدیر ســـرمایهگذار مستقل حرفهای (توسط هیئتمدیره
تراس ــتی های بنیاد تأیید میشود) مطابق با بیانیه سیاستهای سرمایهگذاری و اهداف
بش ــده تراستی ها ،سرمایهگذاری میشود .مدیر ارشد امور مالی مسئول نظارت بر
تصوی 
انطباق س ــرمایهگذار یهای مدیر با سیاســـتهای ســـرمایهگذاری و ارائه گزارش منظم به
تراستی ها است[.]6
1. Prudent investor
2. trustees
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2-22222مالحظات غیر مالیاتی
بهمنظور صرف کردن وقف باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
_تجزیهوتحلیل اهداف مؤسسه خیریه که در اسناد حاکمیتی تنظیمشده است.
_تحمیل شرایط توسط اهداکننده در زمان اهدا وقف
_سیاستهای عمومی وقف مؤسسه خیریه
2-22222مالحظات مالیاتی
طب ــق قان ــون مالیات ب ــر درآمد ،س ــهمیه پرداختی تعهـــدی را برای مؤسســـات خیریه
ثبتشده اعمال میکند که باید  %80از کمکهای مالی دریافت شده سال قبل خود را،
بهغی ــراز رس ــیدهای صادرش ــده برای کمکهایـــی از داراییهـــای پایدار مصـــرف کنند.
داراییهای پایدار برای مؤسس ــات خیریه ارزشـــمند هســـتند چون از سهمیه  %80معاف
هستند .داراییهای پایدار شامل موارد زیر میباشند[:]6
_کمک دریافت شده از طریق ارث
_دریافت کمک از دیگر مؤسس ــات خیریه ،بهمنظور استفاده از آن در  5سال آینده برای
برنامههای خیرخواهانه یا اکتساب اموال سرمایهای
_دریافت کمک از دیگر مؤسسات خیریه ثبتشده بهصورت تراست
_انتقال دارایی پایدار از یک مؤسس ــه خیریه به مؤسســـه خیریه ثبتشـــده دیگر با همان
شرایط ایجادشده برای دارایی پایدار
2-22222جنبههای حقوقی و قانونی موقوفات (دانشگاه)
وق ــف یک رابط ــه قانونی شناختهشـــده بهعنوان یک تراســـت با اهـــداف خیرخواهانه
است که منابع مالی توسط هیئتمدیره 1دانشگاه بهعنوان تراستی حفظ میشوند.
کمکه ــای مال ــی وق ــف ،کمکهایی هســـتند که بـــرای همیشـــه برای دانشـــگاهی
سرمایهگذاری ش ــود و درآمد حاصل از سرمایهگذاری آن برای حمایت از اهداف استفاده
گ ــردد .ب ــرای پذی ــرش وق ــف اهداف دانشـــگاه بایـــد بـــا برنامههـــا و فعالیتهـــای آموزش
صش ــده مرتبط باشد .اهداف ممکن است شـــامل جایزه آموزشی ،خرید صندلی
مشخ 
1. Board of Governors
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دریک بخش دانشگاه و یا تأمین مالی از یک برنامه تحقیقاتی خاص باشد.
ب ــر طب ــق اصط ــاح قانون ــی ،تراســـت بـــا اهـــداف خیرخواهانـــه شـــامل ســـه گـــروه
زیر میباشند[:]7
_اهداکننده وقف
_تراستی (بهعنوانمثال هیئتمدیره دانشگاه آلبرتا)
_ذینفع وقف (اهداف خاص خیرخواهانه وقف ،برای خدمت رســـاندن بهعنوانمثال
جایزه آموزشی)
بهمنظور ایجاد یک تراس ــت (بهعنوانمثـــال وقف) تمام الزامات قانونی تراســـت باید
رعایت شود:
_باید روشن شود که اهداکننده ،ایجاد تراست را در نظر گرفته است.
ً
_باید روشن شود که دقیقا چه داراییهایی به شکل اموال تراست هستند.
_هدف تراست باید مشخص و قطعی باشد.

| فصل سوم |

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

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور کانادا
3-333مقدمه
پس از بررسی وضعیت عمومی کشور کانادا و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در این فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشـــور کانادا
یش ــود و پسازآن وضعیت موجود و آمارهای مربوط به ســـازمانها و درآمدهای
پرداخته م 
آنها بررسی میشود.
در همین راستا در بخش اول ،به روند و تحوالت وقف و امور خیریه و قوانین مالیات بر
درآمد در س ــالهای مختلف و پیش ــینه وقف و امور خیریه در کانادا پرداخته میشـــود .در
بخ ــش دوم ،وضعیت موجود وقف و امور خیریه و مقایســـه کشـــور کانـــادا در امور خیریه با
کشورهای دیگر بیانشده است .در این قسمت ده مؤسسه بزرگ خیریه در کانادا ،وضعیت
کمکهای خیرخواهانه در کانادا ،وضعیت فعالیتهای داوطلبانه ،فعالیتهای درآمدزا
میان مؤسس ــات خیریه ،انواع فعالیتهای درآمدزا ،دســـتهبندی ســـازمانها ،حوزههای
سرمایهگذاری مؤسسات خیریه و  ...بررسی خواهند شد.

3-333روند تاریخی وقف و امور خیریه
3-33333از سال  1601تا جنگ جهانی اول
خیریه اولین بار در قوانین بریتانیا در زمان سلطنت الیزابت اول شرح دادهشده است.
هنگامیکه اساسنامۀ کاربردهای خیریه در سال  1601تصویب شد ،خیریه بهصورت زیر
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تعریف گردید:
تس ــکین افراد س ــالخوردۀ ناتوان و فقیر ،مقـــداری برای مراقبت از افـــراد بیمار ،دیوانه،
س ــربازان و دریان ــوردان ،م ــدارس آموزشـــی ،مـــدارس رایـــگان و محققان در دانشـــگاهها،
مق ــداری ب ــرای تعمیر پ ــل ،لنگ ــرگاه ،پناهـــگاه ،راههـــا ،کلیســـاها ،بانکهـــای دریایی و
بزرگراهها ،مقداری برای آموزش و نگهداری از یتیمان ،نســـبت به ســـهام یا مقداری برای
ام ــداد و نجات یا حف ــظ کانون اصالح و تربیت ،مقداری بـــرای ازدواج دختران دم بخت
فقی ــر ،مقداری برای پش ــتیبانی و کمک به تجار جوان ،اهالی صنایعدســـتی و زندانیان و
اس ــیران ،کمک یا س ــهولت در امر سکونت افراد فقیر با پرداخت به افراد پانزدهساله ،اعزام
سربازان و مالیاتهای دیگر.
هرچن ــد تعریف ازآنچه بهمنزلۀ یک مؤسســـه خیریه اســـت هرگـــز در قوانین مالیات بر
درآمد کانادا ظاهرنش ــده است اما زمانی که سیستم فعلی ما از کسریات مالیات بر درآمد
برای کمکهای مالی به س ــازمانهای خیریه اولین بار در ســـال  1930تفســـیر شد ،تعبیر
فوق مورداستفاده قرار گرفت .جدیدترین شرح درآمد کانادا ازآنچه بهمنزلۀ سازمان خیریه
از آن یاد میشود عبارت است از سازمانی برای:
الف) فقرزدایی
ب) پیشرفت دینی
ج) پیشرفت تحصیلی
د) دیگ ــر اه ــداف س ــودمند ب ــرای جامعـــه بهعنـــوان یـــک کل به روشـــی که قانـــون خیریه
تلقی میکند.
هرچن ــد ب ــاور بر این بود که در س ــال  1930چنین تفســـیری از ســـازمان خیریـــه هرگونه
خیرخواهی را پوش ــش دهد که هر شهروند کانادا ممکن است تمایل بهافراط در آن داشته
باش ــد ،ام ــا میتوان گفت که س ــازمانها بهطورکلـــی از فعالیتهایی کـــه دولت حمایت
یک ــرد و فعالیتهای ــی که در صورت تمایـــل برای حفظ حالت خیریه خود ،سیاســـی
نم 
تلقی میشدند ،منع شدهاند.
هماهنگترین تالش برای کنترل فعالیتهای مؤسسات خیریه از سال  1960صورت
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پذیرف ــت .در س ــال  ،1978دولت برای روشـــن کـــردن مفهوم موضوعـــات و فعالیتهای
خیریه ،مؤسس ــات خیریه ثبتش ــده ،موضوعات و فعالیتهای سیاســـی در بخشنامۀ
اطالعاتـ ـیاش ت ــاش نمود .درواقع آن بخشـــنامه قـــدرت (و تمایل) دولـــت برای محدود
کردن ش ــدید حقوق سازمانهای خیریه برای شرکت در فعالیتهایی را مشخص میکرد
که ممکن بود برای اختالل یا اعمال فشار بر یک دولت طراحی شوند .اگرچه ،تحتفشار
از جانب بخش خیریه ،این بخش ــنامه پذیرفته نشـــد اما رئیس سابق گروه بررسی سازمان
دارای ــی مؤسس ــات خیر ی ــه ،آرت ــور بی .ســـی .دراژه ،اشـــاره کرد کـــه رد آن هیـــچ تفاوتی در
موقعیت سیاس ــت دول ــت در س ــال  ،1982ســـازمانهای داوطلبانه ملـــی ،ائتالف 124
س ــازمان داوطلبانه ملی  /سازمانهای خیریه ایجاد نکرد ،سپس پیشنهاد کرد که تفسیر
 91س ــاله مؤسس ــه خیر ی ــه باید بهروز رســـانی شـــود تـــا دفاع منافـــع عمومـــی و اصالحات
اجتماعی را ش ــامل ش ــود که بس ــیاری از ســـازمانهای خیریه در طول دهههای شصت و
هفتاد بر عهده داشتند و اغلب آنها را در مخالفت مستقیم با دولت قرار داده بودند.
دوره مورد غفلت واقعش ــدن تمام شـــد که به نظر میرســـد برخاســـته از این برداشـــت
دولت بوده است که اکثر مؤسسات خیریه بهجای مخالفت با اهداف آن ،در خدمت آن
ً
بودهان ــد و از زم ــان ارائه مالیات بر درآمد در ســـال  1917منجر به قوانین نســـبتا بدون تغییر
باقیمانده مربوط به مؤسسات خیریه شده است.
3-33333از جنگ جهانی اول تا رکود اقتصادی
در سال  1914در جلس ــه ویژه جنگ ،الیحهای برای گنجاندن صندوق میهنی کانادا
(س ــازمانی با ریشـ ـههایی در جنگ بوئر) معرفی شد .هدف آن افزایش و توزیع منابع مالی
برای خانوادههای نظامیان زن و مرد بود.
بهجای فراهم کردن کمک مس ــتقیم ،مجلس کســـریات مالیات بر درآمد نامحدود را
برای مبالغ پرداختشده توسط مالیاتدهندگان در طول سال به صندوقهای میهنی و
کانادایی صلیب سرخ و دیگر صندوقهای میهنی و جنگ مصوب وزیر ارائه کرد ،زمانی
که قانون مالیات بر درآمد جنگ برای اولین بار در  20سپتامبر  1917ارائه گردید.
صندوق میهنی کانادا تا  27مارس  1937ادامه یافت .از سال  1914تا سال  1937آن
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ً
مبل ــغ ب ــه  51.584.521.03دالر (تقریبـــا  162.965هـــزار میلیارد ریـــال) افزایش یافت .آن
مبلغ در باالترین حد خود به  54,000خانوادۀ محتاج به کمک ارائه شد .در سال  1916آن
ً
مبلغ در عرض یک ماه  900,000دالر (تقریبا  28میلیارد ریال) توزیع نمود.
خود قانون س ــازمانهای خیریه جنگ در ســـال  1927لغو شـــد .در ســـال  1920تحت
حکوم ــت طرف ــدار اتحادیه ،بخش قانـــون مالیات بـــر درآمد جنگ مجوز کســـریات برای
صندوقهای میهنی و صلیب سرخ و دیگر انجمنها لغو شد.
وقتی بحران جنگ تمام ش ــد ،دولت بهســـرعت مشوقهای مالیاتی را که به کمک به
مؤسسات خیریه زمان جنگ تشویق میکرد ،پس گرفت.
3-33333سالهای رکود اقتصادی بزرگ
در سال  1929دولت بر آن شد که به ایالتها و شهردار یهایی کمک کند که بار بزرگ
مس ــئولیت ارائه امداد به  44بیکار را به دوش میکشیدند .در سال  1930اصالحیه قانون
مالیات بر درآمد جنگ توس ــط دولت وضع شـــد و این اصالحیه در  30می سال  1930در
طول فراخوان یک جلسه ویژه برای مقابله با رکود اقتصادی ،به یک قانون تبدیل شد.
دولت وقت نشان داد که آن ،قانون مربوط به کمکهای مالی خیریه را بهشدت اجرا
میکند و اجازه نمیدهد که هیچیک از این کمکهای مالی ویژه یا اتحادیه از پرداخت
مالیات معاف باش ــند .بااینحال ،یک تغییر دیگر در سال  1934رخ داد یعنی زمانی که
مالیاتهای هدیه معرفی شدند .کمکهای مالی به سازمانهای خیریه معاف شدند.
3-33333جنگ جهانی دوم
در سال  1939با وقوع یک جنگ دیگر ،خیریه بار دیگر جزء اولویتهای دولت فدرال
قرار گرفت .هم قانون  56مؤسسات خیریۀ جنگ و هم صندوق میهنی  57کانادا دوباره
در جلسه ویژه تصویب شد.
ازآنجاکه دولت به کار سازمانهای خیریۀ جنگ توجه گستردهای داشت 50 ،درصد
از کمک به کس ــانی که مورد تأیید آنها بودند در ســـالهای  1939الی 1940؛ و  40درصد
در سال  1941کسر شد.
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3-33333سالهای 1984 -1948
قان ــون مالی ــات بر درآمد جنگ در ســـال  1948جای خود را به قانـــون مالیات بر درآمد
داد .آن زم ــان ب ــود که ذکر ش ــد هیچ فهرســـت اصلـــی از ســـازمانهای خیریـــۀ موجود در
دس ــترس نیس ــت .بااینحال ،پس از ســـال  ،1948مؤسســـات خیریه که خواهان صدور
رس ــید برای مقاصد مالی ــات بر درآمد بودند ملزم شـــدند بهعنوان ســـازمانهای خیریه به
کش ــکل تجویزی شناخته ش ــوند .ازآنجاکه دولت بر این باور بود که برخی از شهروندان
ی 
ثروتمند “بنگاههای خیریه" ای راهاندازی کردند که خودشـــان انتظار ســـود از آنها دارند،
در سال  1950دولت قانونی ارائه نمود که یک بنیاد خیریه را تعریف مینمود و آنها را ملزم
بهصرف  90درصد از درآمدهای ساالنهشان برای خیریه میکرد.
در س ــال  ،1942کمکهای خیریه برای اولین بار با کسریات پزشکی گروهبندی شدند.
به هر گروه پزش ــکی بیش از پنج درصد از درآمد خالص مالیاتدهندگان بهصورت کســـر از
درآمد مش ــمول مالیات مجوز داده شد .این مبلغ در ســـال  1944به چهاردر صد و در سال
 1957به س ــه درصد تغییر داده شد .در ســـال  ،1942هدایا به دولت نیز در گروه کمکهای
خیریه و مخارج پزشکی قرار گرفتند ،هرچند هر یک بهصورت اقالم جداگانه .بعد از اجرای
قان ــون مالی ــات بر درآم ــد ( ،)۱۹۴۸کمکهـــای خیریه به همـــراه هزینههای پزشـــکی و هم
ته ــای ش ــخصی هرچند بهصورت مـــوارد جداگانه در یک دســـتهبندی قـــرار داده
معافی 
شدند.
در سال  1957استاندارد اختیاری کسر  100دالری ( 3.159میلیون ریال) بنا شد برای
کمکه ــای خیریه ،هزین هه ــای درمانی و اتحادیه ،حق عضویتهای حرفهای یا مشـــابه
اعمال شود.
بررس ــی آمار مربوط ب ــه کمکهای فردی خیریه از ســـال  1959نشـــان میدهد که این
سیاس ــت خاص ،تأثیر عمدهای در کمکهای خیریه داشـــت .ازآنجاکه تا سال مالیاتی
 1984طول کش ــید تا کس ــر اس ــتاندارد حذف شـــود ،میتوان نتیجه گرفت که حداقل به
مدت  25سال ،قدردانی سیاس ــی اندکی ازآنچه توسط مؤسسات خیریه انجامشده بود،
صورت گرفت و س ــازمانهای خیریه نفوذ سیاسی کمی داشتند .بهعنوانمثال ،در سال
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 1961ی ــک عض ــو از مخالفان اظه ــار داشـــت درحالیکه باید ســـطح ســـایر معافیتها از
مالیات بر درآمد ش ــخصی را افزایش داد ،کســـریات خیریه باید حذف شوند زیرا آنها راه
گریزی است که دولت از طریق آن ،صدها میلیون دالر را در مالیاتها از دست میدهد.
در س ــال  1961گ ــزارش ش ــد ک ــه ســـاکنان کبـــک مدعـــی کمکهـــای مالـــی معادل
ً
 164,616,000دالر ( تقریب ــا مع ــادل ب ــا  5.200هـــزار میلیارد ریال) به خیریـــه بودند و این در
ً
حالی بود که س ــاکنان تمام بقیه کانادا فقط مدعـــی  137,713,000دالر ( تقریبا معادل با
ً
 4.350ه ــزار میلی ــارد ریال) کمک کرده بودند .در ســـال  157 ،1962میلیون دالر ( تقریبا
ً
مع ــادل با  4.959هزار میلیارد ریال) کمک مالی بـــرای کبک و  85.6میلیون دالر(تقریبا
معادل با  2.704هزار میلیارد ریال) برای انتاریو گزارش شد.
(یک تغییر دیگر در س ــال  1965به وقوع پیوست .دیون اتحادیه و هزینههای حرفهای
از کسر استاندارد  100دالر کنار گذاشته شد که در آن زمان ،تنها برای کمکهای خیریه و
هزینههای درمانی اعمال شدند).
دولت بهعنوان بخش ــی از برنامه خود برای جلوگیری از سوءاســـتفاده در ســـال ،1962
یک بیانیۀ اطالعاتی منتش ــر نمود که به تنظیم آن دســـته از کمکهای مالی میپرداخت
که واجد شرایط کسر مالیات بر درآمد نبودند:
الف) کمکهای مالی به سازمانهای خیریه در خارج از کانادا
ب) کمکهای مالی به افراد
ج) ارزش خدمات ارائهشده
د) ارزش کاال که در آن هزینهاش بهعنوان هزینه کسبوکار مطرحشده است
ه )کمکه ــای مالی لباسهای قدیمی ،مبلمان و  ...و دیگر مبالغ برای کارت احزاب،
بینگوها ،قرعهکشیها و غیره.
3-33333سالهای 1972-1984
در پاس ــخ به گزارش هیئت دول ــت در ارتباط با مالیاتبندی ،در ســـال  1972دولت
تغییرات ــی در بودج ــه ایجاد کرد که امکان کســـر کمکهای خیریه تـــا  20درصد از درآمد را
فراهم میکرد.
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بااینح ــال ،اکثریتقریببهاتف ــاق تغییـــرات قانونی و طرحهای پیشـــنهادی از ســـال
 1950بهجای میانگین مالیاتدهندگان ،بنیادها و تراســـتها را تحت تأثیر قرار دادهاند.
برای مثال در س ــال  1976بنیادهای خیریه به دو دسته تقسیم شدند :بنیادهای عمومی
و خصوص ــی .مق ــررات جدی ــد برای مؤسســـات خیریه ثبتشـــده آنها را ملزم به تســـلیم
اطالع ــات عمومی بازده ــی کردند و برای شـــرکت در فعالیتهای کســـبوکار مرتبط به
آنها مجوز دادند.
 67س ــال پس از کس ــر مالیات بر درآمد برای کمکهای خیریه ،بهعنوان ابزاری برای
حمایت دلگرمکننده برای صندوقهای میهنی کانادا مجاز دانسته شدند.
درنتیج ــه کاهش مالیات برای کمکهای خیریه شـــخصی در کانادا ،از تمایل دولت
ف ــدرال ب ــه وج ــود آم ــد بهطور یک ــه بودجهها بـــرای دســـتیابی به اهـــداف خـــاص دولتی
مورداس ــتفاده قرار گرفتند که در زمان جنگ جهانی اول و امدادرســـانی عمومی در دوران
رکود بزرگ اقتصادی استفاده شدند.

3-333وضعیت وقف و امور خیریه در کشور کانادا
3-33333ده مؤسسه بزرگ خیریه کانادا
در س ــال  86000 ،2015مؤسس ــه خیریـــه در کانادا به ثبت رســـیدهاند کـــه تحت قانون
مالی ــات بر درآمد ،بهعنوان یکی از س ــه گـــروه بنیادهای خصوصـــی ،بنیادهای عمومی و
س ــازمانهای خیریه تعیین میشوند .فهرســـتی از  10مؤسسه بزرگ خیریه کانادا که توسط
یش ــان اندازهگیری ش ــدهاند .در جدول  1-3آورده شده است .درمجموع
کمکهای مال 
ً
کاناداییه ــا بیش از  1.4میلیارد دالر( تقریبا معـــادل با  44.228هزار میلیارد ریال) به این
ً
 10سازمان خیریه کانادا کمک کردهاند؛ که حدود  %10از  15میلیارد دالری ( تقریبا معادل
ب ــا  473.228هزار میلیارد ریال) که در هرســـال توســـط کاناداییها به مؤسســـات خیریه
داده میشود به این مؤسسات تعلق دارد[.]12
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جدول :1-3ده مؤسسه بزرگ خیریه کانادا (هر دالر 30.910:ریال)

کمکهای اهداشده
(میلیون دالر)

نام مؤسسه خیریه

282.2

1. World Vision Canada

188.4

2. Canadian Cancer Society

180.9

3. Salvation Army

156.8

4. Canadian Red Cross

124.0

5. Heart and Stroke Foundation of Canada

116.9

6. United Way Toronto

110.1

7. SickKids Foundation

107.1

8. Plan International Canada

98.0

9. Aga Khan Foundation

80.3

10. Princess Margaret Cancer Foundation

3-33333وضعیت کمکهای خیریه در کانادا
در س ــال  %84 ،2010از کاناداییه ــا ســـن  15ســـال و باالتـــر (معادل بـــا  8.23میلیون
کانادایی) به سازمانها و مؤسسات غیرانتفاعی کمک کردهاند که درمجموع  6.10میلیارد
ً
دالر (تقریب ــا معادل با  334.875هزار میلیارد ریال) کمک شـــده اســـت کـــه این ارقام از
سال  2007بدون تغییر باقیمانده است[.]14
3-33333وضعیت فعالیتهای داوطلبانه
در س ــال  %47 ،2010از کاناداییهای  15ســـاله و باالتر داوطلب شدند .درمجموع این
داوطلبان کمتر از  1.2میلیارد ساعت کار داوطلبانه ،معادل با  1.1میلیون شغل تماموقت
ً
کم ــک کردهان ــد .درواق ــع ،کل س ــاعت کار داوطلبانه در ســـال  2007تقریبا تا ســـال 2010
یکسان بوده است[.]14
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جدول :2-3وضعیت کمکهای خیریه در کانادا (هر دالر 30.910:ریال)

2004
کل جمعیت

26.1

میلیون

2007
27.1

2010
28.3

اهداکنندگان و کمکهای مالی
22.2

22.8

23.8

اهداکنندگان

میلیون

%85

%84

%84

$9.9

$10.4

$10.6

میانگین کمکهای مالی

$445

$457

$446

متوسط کمکهای مالی

$134

$125

$123

نرخ اهداکنندگان
کل مقدار کمکهای مالی

میلیارد

جدول :3-3وضعیت فعالیتهای داوطلبانه (هر دالر 30.910:ریال)

2004
کل جمعیت

میلیون

26.1

2007
27.1

2010
28.3

داوطلبان و ساعت کار
داوطلبانه
11.8

12.5

13.3

داوطلبان

میلیون

%45

%46

%47

2.0

2.1

2.1

میانگین ساعت کار داوطلبانه

168

166

156

متوسط ساعت داوطلبانه

61

56

55

نرخ داوطلبان
کل ساعتهای کار داوطلبانه

میلیارد

3-33333فعالیتهای درآمدزا میان مؤسسات خیریه کانادایی
اگرچه کس ــب درآمد ،برای اکثر مؤسســـات خیریه رایج نیست اما نقش مهمی در امور
مال ــی س ــازمانها بازی میکنند و درآمد کسبشـــده بـــه مدت طوالنی یـــک منبع مهم از
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درآمد ،برای بخش خیریه اس ــت .بس ــیاری از مؤسسات خیریه نسبت قابلتوجهی از کل
درآمدش ــان را ،کاال و خدماتی برای طیف وســـیعی از مشـــتریان (افراد ،شـــرکتها و دیگر
س ــازمانهای خیر ی ــه) فراهم میکنند .در ســـالهای اخیر ،عالقه به ایجـــاد درآمدزایی در
کانادا افزایشیافته است و بسیاری از این مؤسسات خیری ه منابع را بهمنظور تنوع و مکمل
جریان درآمدی خود دنبال میکنند.
فعالیته ــای درآمد زا ش ــامل فروش کاال یا خدمات به مشـــتریان اســـت که محدوده
بالقوه کاالها و خدمات بسیار گسترده است که شامل محصوالت ،تخصص ،فرآیندها،
مالکیت معنوی است[.]15
ش ــکل  1-3میزان رای ــج بودن فعالیتهای درآمدزا را نشـــان میدهد کـــه تنها کمتر از
یکچهارم از س ــازمانهای خیریه در یک فعالیت درگیر هســـتند ،حدود یکپنجم در دو
فعالیت و بقیه در سه یا بیشتر فعالیت درگیر شدهاند[.]15

شکل :1-3میزان رایج بودن فعالیتهای درآمدزای مؤسسات خیریه

3-33333انواع فعالیتهای درآمدزای مؤسسات خیریه
مؤسس ــات خیریه در وس ــعت زیادی درگیـــر فعالیتهای درآمدزا هســـتند .رایجترین
ته ــای گزارشش ــده طب ــق ش ــکل  2-3جمـــعآوری حـــق عضویـــت ( %38از
فعالی 
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س ــازمانهای خیر ی ــه) و تأمی ــن هزینههای کاربـــر و برنامه اســـت و کمتـــر از یکچهارم از
س ــازمانهای خیر ی ــه از طر ی ــق هزینه اجاره و هزینـــه پذیرش ایجـــاد درآمدزایی میکنند و
ً
تقریب ــا ده ت ــا پان ــزده درصد از مؤسس ــات خیریـــه از طریـــق روشهای دیگر کســـب درآمد
میکنند .فعالیتهای کمتر رایج ش ــامل ارائه خدمات مشـــاوره ( 7درصد از مؤسســـات
خیر ی ــه) ،فروش نش ــریات ازجمله بهعنـــوان خبرنامه یا مجلـــه ( )%5و فروش محصوالت
خبری ( )%3است[.]15

شکل :2-3انواع فعالیتهای درآمدزا مؤسسات خیریه

3-33333نقش وابستگی به درآمد مؤسسات خیریه
احتمال درگیر ش ــدن مؤسس ــات خیریـــه در فعالیتهای درآمدزا بســـتگی به اکثریت
منبع درآمد مؤسس ــات خیریه دارد .مؤسســـات خیریهای که بیش از نیمی از درآمدشان از
که ــای مالی اس ــت ،بهاحتمـــال کمتـــری در فعالیتهای درآمـــدزا درگیر
هدی هه ــا و کم 
یش ــوند ،فقط دوسوم از این مؤسسات خیریه ایجاد درآمدزایی میکنند در مقابل حدود
م 
 80درصد از مؤسسات خیریه در درجه اول به دولت یا کسب درآمد شامل سرمایهگذاری
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درآمد وابسته هستند و بهاحتمال کمتری در فعالیتهای درآمدزا درگیر میشوند[.]15

شکل :3-3میزان وابستگی به درآمد مؤسسات خیریه

3-33333دستهبندی سازمانها
هن ــر و فرهنگ :این بخش ش ــامل ســـازمانها ،فعالیتهایـــی در زمینههای عمومی و
تخصص ــی ازجمل ــه رس ــانهها و ارتباطـــات ،هنرهـــای تجســـمی ،معماری ،هنر ســـفال،
هنرهای نمایشی ،تاریخی ،ادبی و انسانی جوامع ،موزهها و باغوحشها است.
ورزش و تفریح :این بخش شامل سازمانها و فعالیتهایی مربوط به ورزش (ازجمله
تناسباندام و مراکز سالمتی) و تفریحی و باشگاههای اجتماعی است.
آموزش و پژوهش :این بخش شامل سازمانها و فعالیتهای ارائهکننده ،ارتقادهنده،
مدیریت ــی ،حمایتی و خدمات دهنده آموزش و پژوهش اســـت که شـــامل :ســـازمانهای
آموزشی ابتدایی و متوسطه ،سازمانهای درگیر در انواع دیگر آموزشی (آموزش بزرگساالن،
آموزش فنی حرفهای ،مدارس فنی) و سازمانهای درگیر در پژوهش (تحقیقات پزشکی،
علم و فناوری و علوم اجتماعی).
_دانش ــگاهها و کالج :این بخش ش ــامل ســـازمانها و فعالیتهایی مربـــوط به آموزش
عال ــی اس ــت مانن ــد دانش ــگاهها ،مـــدارس مدیریـــت کســـبوکار ،مـــدارس حقـــوق و
دانشکدههای پزشکی.
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_س ــامت :این دسته شامل س ــازمانهایی میشـــوند که در درجه اول در فعالیتهای
مرتبط با س ــامت بیماران س ــرپایی و خدمات پشـــتیبانی ســـامت درگیر میشـــوند و
ش ــامل درمان س ــامت روان و دیگر خدمات درمانی و بهداشتی (بهداشت عمومی و
آموزش س ــامت ،درمان بیماری ســـرپایی ،خدمات پزشـــکی توانبخشی و خدمات
اورژانسی پزشکی) است.
_بیمارس ــتانها :این بخش شامل بیمارستانها ،خانههای سالمندان ،بیمارستانهای
ته ــای مر ب ــوط به توانبخشـــی ماننـــد مراقبت پزشـــکی بیمـــار و درمان
روان ــی و فعالی 
توانبخشی است.
_خدم ــات اجتماعی :این بخش ش ــامل ســـازمانها و مؤسســـات ارائهدهنـــده خدمات
اجتماعی و انسانی به جامعه هدف میباشند که شامل  .1خدمات اجتماعی (ازجمله
س ــازمانهای ارائهدهن ــده خدم ــات بـــه کـــودکان ،جوانـــان ،خانوادههـــا ،معلـــوالن و
سالمندان) .2 ،اورژانس وامداد ،میشود.
_محیطزیس ــت :این بخش ش ــامل ســـازمانهایی برای ترویج و ارائـــه خدمات در حفظ
محیطزیست ،کنترل آلودگی ،آموزش محیطزیست و بهداشت و حمایت از حیوانات
میباشد .این بخش دو گروه محیطزیست و حمایت از حیوانات را شامل میشود.
_توس ــعه و مس ــکن :این بخش ش ــامل ســـازمانهای ترویج کننده برنامهها و ارائهدهنده
خدمات برای کمک به بهبود جوامع و ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه است
ک ــه س ــه زیرگ ــروه را ش ــامل میش ــوند .1 :توســـعه اقتصـــادی ،اجتماعی .2 ،مســـکن و
 .3اشتغال و آموزش
_قانون ،حمایت و سیاس ــت :این بخش شامل سازمانها و گروههایی میشود که حفظ
و ارتقادهن ــده حق ــوق مدن ــی و س ــایر حقـــوق ،حمایت از منافـــع اجتماعی و سیاســـی
حوز هه ــای عام و خاص و ارائه خدمات حقوقی و ترویج امنیت عمومی میباشـــند که
ش ــامل س ــه زیرگ ــروه هس ــتند .1 :س ــازمانهای مدنـــی  .2خدمـــات قانونـــی و حقوقی و
 .3سازمانهای سیاسی
_ترویج داوطلبانه گرایی ،جذب سرمایه و گرنت میکینگ :این دسته شامل سازمانهای
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بشردوستانه و سازمانهای ترویج کننده خیریه و فعالیتهای خیریه ازجمله بنیادهای
گرن ــت میکین ــگ ،س ــازمان ترو ی ــج کننـــده و حمایتکننـــده از داوطلبانـــه گرایـــی و
سازمانهای جذب سرمایه میباشند.
_بینالمللی :این دس ــته شامل س ــازمانهای ارتقادهنده درک فرهنگی ،میان ملتها از
کش ــورهای مختل ــف ب ــا پسزمینههـــای تاریخـــی اســـت و همچنیـــن کشـــورهایی که
ارائهدهنده کمکهای اضطراری و ترویجدهنده توسعه و رفاه در خارج از کشور هستند.
_دین :این بخش ش ــامل سازمانهای ترویجدهنده اعتقادات مذهبی و اجرای خدمات
مذهب ــی و آدابورس ــوم (ب ــرای مثال کلیســـاها ،مســـاجد ،معابد ،حوزههـــای علمیه،
صومعهها و نهادهای مذهبی مشابه) میباشند.
نه ــای حرفـ ـهای و کســـبوکار :ایـــن دســـته شـــامل ســـازمانهای
_اتحادی هه ــا و انجم 
ترویجدهن ــده ،تنظیمکنن ــده و حفاظـــت کننـــده از منافـــع کســـبوکار و نیـــروی کار
میباشند[.]16
جدول :4-3دستهبندی سازمانها[]17

دستهبندی مؤسسات خیریه

انواع مؤسسات خیریه
سازمانهای ارائهدهنده خدمات مراقبتی پیش از درمان

خدمات اجتماعی

شرکتهای خیریه (رفاه)
تراست های خیریه (رفاه)
سازمانهای رفاهی (طبقهبندی نشده)
بیمارستانها
ارائه خدمات پیش از بیمارستانها

سالمت

شرکتهای خیریه (بهداشت)
تراست خیریه (بهداشت)
سازمانهای (بهداشت) -طبقهبندی نشده
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دستهبندی مؤسسات خیریه

انواع مؤسسات خیریه
مؤسسات آموزشی
پشتیبانی از مدارس و آموزشوپرورش

آموزش و پژوهش

شرکتهای خیریه (آموزش)
تراست های خیریه (آموزش)
سازمانهای آموزشی بدون طبقهبندی
فعالیتهای فرهنگی و ارتقای هنر

هنر و فرهنگ

سازمان خدمات هنرهای ملی ثبتشده
کتابخانهها و موزهها
حفاظت از سایت ،زیبایی و تاریخ

کمکهای بینالمللی

بودجههای حوادث و فاجعه

رفاه حیوانات

حفاظت از حیوانات
شرکتهای خیریه (اجتماعی)
تراست های خیریه (اجتماعی)

اجتماعی

سازمانهای خیریه بدون طبقهبندی
باشگاههای خدماتی و شرکتهای خیریه دوستانه جوامع

1

باشگاههای خدماتی و پروژههای دوستانه جوامع
کلیساهای آنگلیکان
گروههای مذهبی بهائی
دین و مذهب -فرقهها

دسته ها و گروههای باپتیست
گروههای مذهبی بودائی

1

گروههای مذهبی هندو
1. Service Clubs and Fraternal Societies’ Charitable Corporations
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دستهبندی مؤسسات خیریه

انواع مؤسسات خیریه
گروههای مذهبی اسالمی
گروههای جهواه
کنیسههای یهودیان

دین و مذهب -فرقهها

گروههای لوتری
گروههای منو نایت
گروههای مذهبی سبک
بقیه فرقهها
سازمانهای خیریه (مذهب)
تراست های خیریه (مذهب)

مذهب -دیگر

صومعهها
سازمانهای تبلیغ و ترویج انجیل
سازمانهای مذهبی بدون طبقهبندی
واحدهای نظامی
کمپهای تفریح و سرگرمی ،زمینهای بازی
انجمنهای اعتدال گرایانه

دیگر

تراست های خیریه کارکنان
شرکتهای جذب سرمایۀ انجمن دوستار ورزش ثبتشده
1
کانادا
تراست جذب سرمایۀ انجمن دوستار ورزش ثبتشده کانادا
سازمانهای خیریه متفرقه
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3-33333حوزههای سرمایهگذاری مؤسسات خیریه
در سال  2010از  10.6میلیارد دالر کمکهای اعطایی توسط کاناداییها 4.26 ،میلیارد
دالر به س ــازمانهای مذهبی اهدا ش ــده اســـت که این  40درصد از ارزش کل کمکهای
که ــای مالی به ســـازمانهای غیرمذهبـــی ،رایجترین آن
یش ــود .از کم 
مالی را ش ــامل م 
کمک مالی به س ــازمانها در بخش بهداشت و درمان (بهجز بیمارستان) است .در سال
 ،2010این س ــازمانها  1.59میلیارد یا  %15کل کمکهای مالی را به دســـت آورده است.
ً
یه ــا نی ــز  615میلی ــون دالر (تقریبـــا معـــادل بـــا  19.429هـــزار میلیـــارد ریـــال) بـــه
کانادای 
بیمارستانها ( %6از کل مبلغ اهداشده) کمک کردهاند[.]17
1

جدول :5-3حوزههای سرمایهگذاری مؤسسات خیریه

نوع سازمان

کل مقدار اهداشده
2007

مجموع

2010
درصد توزیع

100

100

هنر و فرهنگ

1

1

ورزش و تفریح

2

2

آموزش و پژوهش

2

3

دانشگاه و کالج

1

1

سالمت

15

15

بیمارستان

6

6

خدمات اجتماعی

9

11

محیطزیست

2

3

1. Corporation Funding Registered Canadian Amateur Athletic Association
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نوع سازمان

کل مقدار اهداشده
2007

مجموع

2010
درصد توزیع

توسعه و مسکن

1

1

قانون ،حمایت و سیاست

1

1

ترویج داوطلبانه گرایی و جذب سرمایه

5

6

سازمانهای بینالمللی

6

8

مذهب

46

40

اتحادیهها و انجمنهای حرفهای و کسبوکار

0

0

دیگر گروههای بدون طبقهبندیشده

1

1

سازمانهای مختلف

2

1

3-3333333حوزههای سرمایهگذاری بنیادهای گرنت میکینگ
از س ــال  1994ت ــا  2014تعداد بنیادهـــای خصوصی  %76افزایشیافته اســـت و تعداد
بنیادهای عمومی  %69افزایشیافته اســـت .پژوهشـــی در کانادا صورت گرفته اســـت که
 150م ــورد از بزرگترین بنیادهای گرنت میکینگ به همراه  10مورد از بزرگترین بنیادهای
اجتماعی در دوره  2002تا  2012بررس ــی شـــده است که در شـــکل  4-3به نمایش درآمده
اس ــت .همانطور که در این ش ــکل مشـــاهده میشـــود ،برحســـب ارزش کل کمکهای
مالی ،تاکنون بیش ــترین سطح از حمایت به آموزش و تحقیقات ( )%28اهداشده است
و به دنبال آن در خدمات اجتماعی ( )%16و سازمان بهداشت ( )%15است .پایینترین
س ــطوح حمایت به قانون و سیاس ــت ( ،)%1ورزش و تفریح ( )%1و ســـطوح متنوع دولت
( )%1بوده است[.]18
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شکل :4-3حوزه سرمایهگذاری بنیادهای گرنت میکینگ

3-3333333حوزه سرمایهگذاری بنیادهای اجتماعی
ً
تقریبا در س ــال  2001تمام مناطق توســـط هرکدام از بنیادهای اجتماعی موردحمایت
قرارگرفته اس ــت .طبق شکل  5-3باالترین ســـطوح حمایت از بنیادهای اجتماعی برای
خدم ــات اجتماع ــی ( %24از کل ارزش کمکهـــای مالـــی) ،ســـازمانهای آمـــوزش و
تحقیقات ( ،)%22س ــازمانهای هنر و فرهنگ ( ،)%13ســـامت ( )%10و محیطزیست
( )%9است[.]18
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شکل :5-3حوزه سرمایهگذاری بنیادهای اجتماعی

3-33333هزینه و درآمد مؤسسات خیریه بزرگ کانادا در سالهای  2010تا 2014

شکل :6-3هزینه و درآمد بنیاد اعتیاد مانیتوا (هر دالر 30.910:ریال)
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شکل :7-3هزینه و درآمد بنیاد پژوهشهای دانههای غرب کشور (هر دالر 30.910:ریال)

شکل :8-3هزینه و درآمد بنیاد تری فا کس (هر دالر 30.910:ریال)
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شکل :9-3هزینه و درآمد انجمن مسلمانان (هر دالر 30.910:ریال)

شکل :10-3هزینه و درآمد بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ (هر دالر 30.910:ریال)
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شکل :11-3هزینه و درآمد بنیاد کتابخانه ادمونتون (هر دالر 30.910:ریال)

3-3-3333طرح اقدام اقتصادی 2015
ً
اخی ــرا طرح اقدام اقتصادی  2015منتشرشـــده اســـت که بهمنظور کاهش مشـــکالت
مالی و نظارتی س ــازمانهای خیریه ،چندین طـــرح ابتکاری دولت فدرال وجود دارد که از
گس ــترش معافیت مالیات بر سود س ــرمایه تا افزایش انعطافپذیری ســـازمانهای خیریه
برای تنوع بخش ــیدن به سرمایهگذاری اســـت که تأمین مالی بیشتر را برای  86000مؤسسه
خیریه ثبتشده در سراسر کشور موجب میشود .در حال حاضر  50درصد از سود سرمایه
و یا سود بهدستآمده از کمکهای مالی مانند سهام ،اوراق قرضه و امالک و مستغالت
مشمول مالیات است .معافیت مالیاتی به سازمانهای خیریه اجازه میدهد تخصیص
بودجه بیشتری به فعالیتهایشان بنمایند.
راهی که موجب انعطافپذیری بیشـــتر مؤسســـات خیریه میشـــود دربارۀ پورتفولیوی
سرمایهگذار یهایش ــان اس ــت .طرح اقدام اقتصادی  2015پیشنهاد میکند به مؤسسات
خیر ی ــه برای س ــرمایهگذاری در مش ــارکت محدود اجازه دادهشـــود .ســـازمانهای خیریه
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میتوانند منابعش ــان را در سازمانهای دیگری ســـرمایهگذاری کنند که بازده اقتصادی و
س ــود اجتماع ــی دارند درنتیجه موجب افزایـــش میزان تأثیر مثبت اجتماعی میشـــود که
خیریه و بنیادها میتوانند داشته باشند.
ابت ــکار عم ــل دیگری که ب ــرای تقویت مؤسســـات غیرانتفاعی و خیریـــه در نظر گرفته
یش ــود ،طرح ش ــتابدهنده س ــرمایهگذاری اجتماعی اســـت .کارآفرینـــان اجتماعی با
م 
کارگاهه ــای آموزش ــی ،مش ــاوره ،فرصتهای شـــبکهای و معرفـــی ســـرمایهگذار بهمنظور
سرعت بخشیدن به رشد شرکتهای اجتماعی در کانادا را فراهم میکنند.

3-333مقایسه وضعیت کشور کانادا در امور خیریه با دیگر کشورها
ش ــاخص بخش ــندگی در دنی ــا یک گزارش ســـاالنه اســـت که توســـط بنیـــاد کمک به
س ــازمانهای خیریه با اس ــتفاده از دادههای جمعآور یشـــده توســـط شـــرکت تحقیقاتی
یش ــود و به رتبهبندی بیش از  140کشـــور دنیا از نظر میزان بخشـــندگی
گالوپ ،منتش ــر م 
مردم میپردازد .اطالعات حاصل از تحقیقات این گزارش در ســـال  2015بر اســـاس ســـه
معیار بررسی شده است .این سه معیار کمک به خارجیان ،کمک مالی به سازمانهای
خیریه و ساعات کار داوطلبانه میباشد .همانطور که در شکل  12-3مشاهده میشود
کش ــور کانادا در کم ــک به خارجی ــان امتیـــاز  ،%59در کمکهای مالی به ســـازمانهای
خیریه امتیاز  %73و در س ــاعات کار داوطلبانه  %36را کســـب نموده اســـت .درمجموع
کشور کانادا در این رتبهبندی در رتبه هفتم دنیا قرار دارد[.]31
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شکل :12-3رتبهبندی ده کشور بر اساس شاخصهای جهانی بخشش

ش ــکل  13-3بزرگتر ی ــن کش ــورهای اهداکننـــده در حوزه کمکهـــای بینالمللی در
سال  2014را نشان میدهد .در این سال ،ایاالتمتحده در حدود  6.0میلیارد دالر (معادل
با  187هزار میلیارد ریال) کمک جهانی کرده است و کانادا با  747میلیون دالر (معادل
با  23هزار میلیارد ریال) در رتبه دهم قرار دارد.
کش ــور کانادا در س ــال  2015از نظر میزان هزینههای خیرخواهانه پرداختشـــده برای
اسکان پناهندگان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است[.]27
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شکل :13-3رتبهبندی بزرگترین کشورهای اهدا کننده بینالمللی(هر دالر 30.910:ریال)

شکل :14-3جایگاه کشورهای دنیا بر اساس میزان هزینه صرف شده برای پناهجویان(هر دالر 30.910:ریال)
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ش ــکل  15-3جایگاه کش ــور کانادا را از نظر کمکهای بشردوستانه در میان  20کشور
نشان میدهد کشور کانادا در جایگاه نهم از نظر کمکهای بشردوستانه قرار دارد[.]27

شکل :15-3جایگاه کشور کانادا در دنیا از نظر میزان کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015
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همانطور که در شکل  15-3مشاهده میشود ،کشور کانادا در سال  2015در میان 20
کش ــور برتر دنیا رتب ــه نهم را با میزان  873میلیون دالر ( 27.579هـــزار میلیارد ریال) از نظر
کمکهای بشردوس ــتانه و میزان بخش ــندگی به خود اختصاص داده است .شکل 16-3
نیز جایگاه کشور کانادا را از نظر میزان کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی بهصورت
درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در رتبه شانزدهم قرار دارد[.]27

شکل :16-3جایگاه کشور کانادا در دنیا از نظر میزان کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی
بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2015
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از دیگر آمارهای گزارش کمکهای بشردوســـتانه جهـــان ،میزان هزینههای میزبانی از
پناهندگان و میزان کمکهای بشردوســـتانه بینالمللی در سال  2013است که در شکل
 17-3آورده شده است .همانطور که در شکل نمایان است ،کشور کانادا در این سال،
ً
کمک بشردوس ــتانه بینالملل ــی برابر  655میلیـــون دالر (تقریبا معادل بـــا  20هزار میلیارد
ً
ریال) و میزان هزینههای میزبانی از پناهندگان برابر با  211میلیون دالر (تقریبا معادل با 6
هزار میلیارد ریال) است[.]27

شکل :17-3میزان هزینههای میزبانی از پناهندگان و میزان کمکهای بشردوستانه بینالمللی در سال 2013
(هر دالر 30.910:ریال)

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور کانادا

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کانادا
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختل ــف ش ــناخت س ــاختار و بازیگ ــران فعـــال در این حوزه اســـت .این موضـــوع ازآنرو
اهمیت دارد که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و تحلیل
ن ــوع فعالیتهایی که انجام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هر یـــک از این بازیگران
استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فص ــل پ ــس از معرفی ان ــواع کنشـــگران فعال در حـــوزه وقف و امـــور خیریه ،به
شناس ــایی و تحلیل بازیگران مختلف با توجه به نقشـــی که در وقف و امور خیریه کشـــور
کان ــادا ایفا میکنند ،پرداخته ش ــده اســـت کـــه این بررســـی ،الزمه و پیشنیـــاز فهم دقیق
مطالعات مربوط به حوزه وقف و امور خیریه است .بهعبارتدیگر بدون شناخت فعاالن
و بازیگران عمده و اصلی حوزه وقف و امور خیریه نمیتوان تحلیل مناســـبی از دادههای
بهدسـ ـتآمده از مطالعات داشت .سپس نگاشـــت نهادی تمامی بازیگران به همراه نوع
ارتباط ــات آنها ترس ــیم ش ــده اس ــت و پـــس از آن ،هریـــک از ایـــن بازیگـــران و مجموعه
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

  /  84آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کانادا  

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:
4-44444سیاستگذار
سیاسـ ـتگذار نهادی اس ــت که برنامههایـــی را تعیین میکند که باید توســـط دولت،
کسبوکارها و غیره دنبال شود.
سیاستگذاری بهصورت فرآیندی تعریفشده است که بهواسطه آن دولت بهمنظور
ارائ ــه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عم ــل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکـــرد اصلی هر دولت اســـت .بهطور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تش ــویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی .در
ادام ــه نهادهای سیاسـ ـتگذار در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور کانـــادا بهطور مختصر
توضیح داده میشود.
1.1وزارت امور مالی :وزارت امور مالی نهادی دولتی است که مسئولیت سیاستگذاری
و نظ ــارت بر مؤسس ــات خیریه را بر عهده دارد .وزارت امور مالـــی از طریق اداره مالیات
کانادا ثبت ،حسابرسی و نظارت بر فعالیتهای مؤسسات خیریه را بر عهده دارد.
2.2وزارت دادگستری :وزارت دادگستری نهادی دولتی است که نقش نظارت بر مؤسسات
خیریه ثبتنشده در اداره مالیات کانادا را بر عهده دارد .وزیر دادگستری مسئول وزارت
دادگستری و دادستان کل کشور کانادا است .دادستان کل مسئولیتهای گستردهای
در ارتباط با قانون دولتی دارد .این مسئولیت به دو صورت توصیف میشود :نظارت بر
تمام ــی مصوبات ق ــوه مقننه مطابق با عدالت طبیعی و حقـــوق مدنی و جنبه دوم این
مسئولیت ارائه مشاوره در قانون اساسی و مجاز بودن قانون است.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت کـــه بهواســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
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شرکتها و مردم را تنظیم میکند .کارکردهای تنظیمکننده بنا به دالیل گوناگونی به وجود
آمدهاند ازجمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه بهمنظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
بهمنظ ــور درک بهتر کارکردهای تنظیمکننده ،بررســـی انواع روشهـــای تنظیمی مفید
خواهد بود .بهصورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1تنظیم هرگاه اس ــتانداردها ســـازگار نباشند دستور و کنترل نوعا وضع/
تحمیل اس ــتانداردهای حمایتشده توســـط مصوبات قانونی اســـت .بنابراین ،قانون
بهعنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .استانداردها میتواند از طریق
نگ ــذاری یا تنظیمکنندگانی تنظیم شـــود که بهواســـطه فرآیند تنظیـــم برای تعریف
قانو 
قانون مشروعیت دارند.
_خ ــود -تنظیم ــی :2این رویکرد میتواند بهعنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 3رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در ای ــن بـــاره ،اغلب انجمنهـــای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجـــرا میکنند .بهعنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیم ــی اغلب بهعنوان یک روش کســـبوکار دیده میشـــود که اقدام انحصاری
بهمنظ ــور جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
ب ــاالی تعه ــد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیمشـــده اســـت .بهعـــاوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل اســـت زیرا نیازی به قانونگذاری ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند بهصورت یک رویکـــرد غیردموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توسط کســـانی دیده شود که با اهداف
مختلف قوانین را تنظیم میکنند .در کمترین ســـطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منت ــج ش ــده از عالقههـــای بیرونـــی کســـانی قـــرار دارد کـــه فکـــر میکنند
چال 
1. command and control
2. self-regulation
3. do-it-yourself
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اس ــتانداردها و قوانین به س ــمت کاهش تأثیـــر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیمنشـــده
است.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :1یک تش ــویق ،سیاســـت ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها بهواسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتب ــط با تصمیم یا فعالیت خاص اســـت .از یکســـو ،میتـــوان 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 تشـــویق
س ــعی دارد بهمنظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالی ــات و کمکهـــای مالی محـــدود یا متوقف کنـــد .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
2
جریمهها اس ــت .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشـــویق ،تنظیـــم مبتنی بر عملکرد
( )PBRاس ــت که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود
در کیفیت خدمات اس ــت .بهعالوه PBR ،بیشتر به اســـتانداردهای عملکرد خارجی
متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس است .مزایای  PBRاین
اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و
بهبود در پایایی سیس ــتم کمک میکند .طرح تنبیه و تشویق بهصورت مکانیکی عمل
میکن ــد .بنابرای ــن کاه ــش در ح ــوزه صالحدید تنظیمـــی ،در مقابل امکان تســـخیر در
فرآیند تنظی ــم را کاهش میدهد .بهعالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری
ت را فراه ــم میکند که آی ــا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد .اگرچه بهعنوان
ش ــرک 
یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیده و غیر منعطف اشاره
کرد که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت .از مفروضات اصلی این رویکرد،
ً
عقالنیت اقتصادی اس ــت که لزوم ــا در همه موارد یافت نمیشـــود .همچنین ،گاهی
1. incentive-based regulation
2. Performance-based regulation
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اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثـــال ،اگر قوانین بهطور
صحیح تنظیمنشده باشند رفتار "بد" ،مانند آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد.
مگ ــر در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور کانادا بهطور مختصر
در ادام ــه نهادهای تنظی 
توضیح داده میشود:
1.1اداره کل خیر ی ــه :اداره کل خیریه بهعنوان یکی از زیرمجموعههای اداره مالیات کانادا
ثبت و نظارت بر مؤسسات خیریه را بر عهده دارد و نیازهای مؤسسات خیریه ثبتشده
در کانادا را تش ــخیص میدهد و همکار یهـــای داوطلبانه با قوانین مربوط به وضعیت
مؤسس ــه خیریه ثبتشده را تس ــهیل میکند و مسئول بررســـی برنامههایی جهت ثبت
یک مؤسس ــه خیریه اس ــت ،همچنین ارائه اطالعات ،راهنمایی و مشاوره برای حفظ
وضعیت ثبتنام ،تضمین موافقت ســـازمانهای ثبتشـــده بـــا الزامات ثبت از طریق
یک برنامه متعادل آموزش ،خدمات ،توســـعه سیاســـت و ارائه اطالعات ،ارتباطات و
برنامهه ــای آموزش ــی برای بخش س ــازمانهای خیریـــه و برای اهداکننـــدگان ،تعامل با
بخش سازمان خیریه ،بخشهای دولتی دیگر و سطوح دیگر دولت.
2.2اداره ش ــورای قانونگذاری :اداره ش ــورای قانونگذاری یکی از زیرمجموعههای وزارت
دادگس ــتری اس ــت ک ــه وظیفه ثبت و نظـــارت بر مؤسســـات خیریه ثبتنشـــده در اداره
مالی ــات کان ــادا را ب ــر عه ــده دارد و همچنیـــن نقش کلیـــدی را در حصـــول اطمینان از
یکپارچگ ــی قانونی از قوانین دولت ایفا میکند .مؤسســـات خیریه میتوانند تحت این
قانون در اداره ش ــورا به ثبت برسند و اداره شـــورای قانونگذاری به مؤسسات ثبتشده
ی ــک گواهی ص ــادر میکند .عملیات ثبت و صدور بهصورت رایگان انجام میشـــود و
مؤسسات خیریه موظف هستند شرایط شورا را احراز نمایند.
3.3ش ــورای مؤسس ــات خیریه مس ــیحی کانادایـــی :نهادی غیردولتی اســـت کـــه نظارت
داوطلبان ــه ب ــر مؤسس ــات خیر ی ــه را بر عهده دارد .شـــورای مؤسســـات خیریه مســـیحی
کانادای ــی ،بزرگترین انجمن خیریه مســـیحی در کانادا اســـت که با عضویت در شـــورا
میتوان از طیف وس ــیعی از مزایای بزرگ بهرهمند شـــد .این شـــورا به انواع کلیســـاها در
روستاها و شهرها ،س ــازمانهای امداد و کمکرسانی ،مدارس مسیحی ،کالج کتاب
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مقدس و  ...خدمت میکند .این شـــورا به بیش از  3300مؤسسه خیریه با ارائه منابعی
مقرونبهصرف ــه خدمت میکند .ش ــورای مؤسســـات خیریه مســـیحی کانادایی بهطور
س ــاالنه بر مؤسسات خیریه دارای گواهی تائید ،بهمنظور انطباق با استانداردهای شورا
نظارت میکند.
4.4دادگاه :دادگاه نهادی دولتی است که وظیفه نظارت بر مؤسسات خیریه کانادایی را بر
عهده دارد .در صورت وجود اختالف میان اداره مالیات کانادا و یک مؤسســـه خیریه،
طرفین به دادگاه مراجعه میکنند و نتیجه نهایی توسط دادگاه اعالم میگردد.
5.5ناظ ــر ایالتی :عالوه بر مقررات دولت فدرال و نظارت اداره مالیات کانادا بر مؤسســـات
خیریه ،هر ایالت و قلمروی ممکن اســـت برای مؤسســـات خیریه قوانینی داشته باشد.
برای مثال برخی از ایالت ها برای فعالیتهای کســـب و کار ،جمعآوری کمک مالی،
مدیریت داخلی و استفاده از اموال خیریه قوانینی دارند.
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 است .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتی جدید ،ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاســـی بهتر اســـت.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجامشده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
م ــوارد مذک ــور در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه فراهـــم آوردن اطالعـــات پایـــهای از مجموعه
خیریهها و یا انجام خدمات مش ــاورهای برای ســـازمانهای خیریه را نیز میتوان بهعنوان
کارکردهای تس ــهیلکنندگان در نظر گرفت .در ادامه نهادهای تســـهیلگر در حوزه وقف و
امور خیریه کشور کانادا ،بهطور مختصر توضیح داده میشود.
1.1ایمجین کانادا :نهادی تس ــهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور کانادا اســـت که در
سال  2003درنتیجه اتحاد دو سازمان خیریه پیشرو به نامهای مرکز کانادا برای بشردوستی
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و ائتالف س ــازمانهای ملی داوطلبانه تأسیسشده اســـت .ایمجینکانادا یک سازمان
خیریه ملی است که به ارائه برنامهها ،منابع و استانداردهایی بهمنظور تقویت مؤسسات
خیریه و عملیاتش ــان میپردازد ،بهطور یکه مؤسســـات خیریه ،بتواننـــد بهطور مؤثرتری
خدمت کنند و در کنار دیگر س ــازمانهای خیریه کار میکنند .همچنین ایمجینکانادا
اغل ــب با بخ ــش خصوصی ،دولت و افراد جامعه همـــکاری میکند تا اطمینان حاصل
کند سازمانهای خیریه نقشی محوری در ایجاد و غنیسازی ملت بازی میکنند.
2.2گرنت کانکت :یکی از زیرمجموعههای ایمجینکانادا اســـت که از ســـال  1966بهطور
رس ــمی بهعنوان راهنمایی برای بنیادها و ســـازمانهای کانادایی شناختهشده است و
 48س ــال است که از بخش خیریه حمایت میکند .همچنین یک پایگاه داده دوزبانه
به همراه جزئیات و قابلیت جستجوی اطالعات دربارۀ هزاران سرمایهگذار بزرگ را دارد
که دقیقترین و جامعترین ابزار جستجوی جذب سرمایه در کانادا است .هسته اصلی
کار گرن ــت کانکت ،تقویت بخش ســـازمانهای خیریه اســـت که بـــرای ایمجینکانادا
یش ــود .گرنت کانکت به قابلدسترس بودن مؤسسات خیریه در تمام اندازهها
انجام م 
یش ــود .در همین راستا برنامههای مشـــترک مقرونبهصرفه و تخفیفهایی را
متعهد م 
برای س ــازمانهای خیریه کوچک ارائه میدهد .همچنین هزینهها بر اساس کل درآمد
ساالنه مؤسسه خیریه محاسبه میشود.
3.3پای ــگاه داده چریتیفوک ــوس :یک ــی از زیرمجموعههای ایمجینکانادا اســـت که نقش
تس ــهیلگر در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه را دارد که بهســـرعت تبدیل بـــه منبع اطالعاتی
مؤسس ــات خیریه ش ــده اس ــت .ای ــن ســـایت نهتنهـــا دارای جزئیـــات مالی اســـت که
س ــازمانها به اداره مالیات کانادا گزارش میدهند ،بلکه همچنین سازمانهای خیریه
برای آپلود کردن اس ــناد اضافه خود بهمنظور فراهم کردن بســـتری برای اطالعات مالی
تشویق میشوند.
4.4سکتور سورس یکی از دیگر زیرمجموعههای ایمجین کانادا است که یک وبسایت
مل ــی ،دوزبان ــه و ی ــک مرکز اطالعاتی اســـت کـــه شـــیوهها و ابزارهایی مرتبـــط ،منابع و
فرصتهایی آموزش ــی را برای مؤسســـات خیریـــه و ســـازمانهای غیرانتفاعی بهمنظور
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بهبود شیوههایش ــان در  5مرحله کلیدی نظـــارت هیئتمدیره ،مدیریت مالی ،جذب
سرمایه ،مدیریت کارکنان و مشارکت داوطلبانه فراهم میکند.
5.5پای ــگاه داده خیریه کانادا اس ــت که اطالعـــات مفصلی در ارتباط با  85000ســـازمان
تش ــده ،بنیادهای خصوصی و بنیادهای عمومی ارائه میکند .کاربران این
خیریه ثب 
س ــایت میتوانن ــد به تجزیهوتحلیل ،مقایســـه و رتبهبندی مؤسســـات خیریـــه و بیانیه
مالی  5سال اخیر هریک از این  85000مؤسسه خیریه دسترسی داشته باشند .سایت
ً
خیر ی ــه کان ــادا عمدت ــا مبتنی بر هزینه اســـت و دارای یـــک برنامه قیمتگـــذاری برای
اش ــترا کگذاری اطالعات اس ــت .همچنین ســـایت خیریـــه کانادا جســـتجوی پایه و
رایگانی را فراهم میکند.
4-44444ارائهدهنده خدمات
سازمانهای خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند بهعنوان ارائهکنندگان خدمات شـــناخته میشـــوند[ .]32در
ادام ــه ان ــواع س ــازمانهای خیریه در بخشهـــای مختلف بهطـــور مختصـــر توضیح داده
میشود.
 .1بنیاد اعتیاد مانیتوبا

بنیادی عمومی اس ــت که ارائهکنن ــده خدمات درمان اعتیـــاد و حمایت از رفتارهای
سالم است که برخی از فعالیتهای این بنیاد به شرح زیراست:
_بزرگس ــاالن :ارائه خدمات مسکونی و محیطی امن و حمایتی برای افراد  18سال و باالتر
که با الکل ،مواد مخدر یا قمار درگیر هســـتند ،بهمنظور ایجاد تغییرات در شیوه زندگی
و توسعه مهارتهای زندگی جدید به آنها کمک میکنند.
_خانواده :وقتی کس ــی ب ــا مواد مخدر ،الکل و یا قمار درگیر اســـت ،خانواده آن شـــخص
بیشازح ــد تحت تأثیر ق ــرار میگیرد .برنامه خانواده به معتـــاد کمک میکند که چگونه
باسابقه اعتیاد زندگی کند و رو به جلو حرکت کند.
_جوانان :ارائه جلسات با مشاوران درباره مسائل جوانان و اثرات بالقوه الکل ،مواد مخدر
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و یا قمار در زندگی و بهمنظور ایجاد تغییرات مثبت حمایت میشوند.
_مدارس و اجتماع :طیف وس ــیعی از خدمات آموزشی و پیشگیری دربارۀ الکل ،مواد
مخدر و قمار به مدارس و سازمانهای اجتماعی در سراسر ایالت ارائه میشود و این
خدم ــات موجب کاهش تقاضا برای درگیر شـــدن با اثرات الـــکل و مواد مخدر و قمار
میشود.
 .2بنیاد پژوهشهای دانههای غرب کشور

مؤسسـ ـهای اس ــت ک ــه در حوزه آمـــوزش و پژوهش فعالیـــت میکنـــد و در تحقیقات
کش ــاورزی به نفع تولیدکنندگان غربی کانادا سرمایهگذاری میکند .این بنیاد از بسیاری
از برنام هه ــا و پروژ هه ــای تحقیقات ــی عمومـــی بلندمـــدت و کوتاهمـــدت ازجملـــه توســـعه
محصوالت جدید و متنوع ،کنترل علف هرز و حشرات ،فنون تولید و برداشت و مدیریت
منابع ،خاک و اثربخشی کودها در سراسر غرب کانادا پشتیبانی میکند .بنیاد پژوهشهای
ً
دان هه ــای غرب ،بیش از  125میلیون دالر (تقریبـــا معادل با  3.949هزار میلیارد ریال) در
پرورش و تحقیقات کشاورزی ،توسعه بیش از  200گونه جدید گندم و جو و سرمایهگذاری
بیش از  18میلیون دالر در سال در پرورش و تحقیقات محصوالت کمک کرده است.
 .3بنیاد تری فاکس

یک ــی از بزرگترین تأمینکنندگان مالی غیردولتی تحقیقات ســـرطان در کشـــور کانادا
اس ــت ک ــه در حوزه س ــامت فعالی ــت میکند و کمکهـــای مالی بســـیاری بـــرای انواع
مختلف س ــرطانها میکند .مطالعات چندساله اخیر شامل ریه ،تخمدان ،روده بزرگ،
پانکراس ،دهان ،کبد و بس ــیاری دیگر بوده اســـت .بنیاد تری فاکس حدود  26.5میلیون
ً
دالر(تقریبا معادل با  837میلیارد ریال) در ســـه ناحیه کلیدی تحقیقات سرمایهگذاری
کرده است.
 .4انجمن مسلمانان کانادا

انجم ــن مس ــلمانان کان ــادا در ح ــوزه مذهـــب فعالیـــت نمـــوده و معتقـــد اســـت کـــه
مطلوبترین راه برای جامعه مسلمانان و کار اسالمی در کانادا از طریق آموزش و پیشرفت
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هر فرد مس ــلمان ،هر خانواده مس ــلمان و هر اجتماع محلی مســـلمان اســـت که بر اساس
خواندن زندگی پیامبر و درک درس ــتی از تاریخ اســـام محقق میشود .انجمن مسلمانان
کانادا طیف گستردهای از برنامهها را برای مردم در تمام سنین و در تمام جنبههای زندگی
ارائه میکند و مأموریت آن برپا کردن اسالم در کانادا است.
 .5بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ

بنی ــاد راه اتح ــاد برلینگتون و همیلتون بـــزرگ در حوزه رفاه بهمنظـــور ایجاد فرصتی به
افراد و خانوادهها برای رس ــیدن به اس ــتعدادهای نهانی خود و بهبود کیفیت زندگیشـــان
فعالی ــت میکن ــد .این بنی ــاد با تأمی ــن بودجه  133برنامـــه از طریق  73ســـازمان ،طیف
گس ــتردهای از نیازهای جامعه ازجمله ســـالمندان ،افراد با نیازهای خاص و خانوادهها و
کودکانی را پوش ــش میدهد ک ــه در فقر زندگی میکنند .از فعالیتهـــای بنیاد میتوان به
س ــرمایهگذاری در خدم ــات انس ــانی ،ایجاد ارزش ثابـــت برای همکاران ســـازمان ،انجام
پژوهش ،همکاری و پژوهش نام برد.
 .6کتابخانه عمومی ادمونتون

کتابخانه عمومی ادمونتون ،ش ــهروندان ادمونتون را به دانش و فرهنگهای جهان از
طر ی ــق دسترس ــی ب ــه مجموع ــه کتابخانـــه ،برنامههـــا و خدمـــات متصل میکنـــد .این
کتابخانه از طریق یک ش ــبکه از  17شـــعبه کتابخانه و بیش از  3میلیون موارد ازجمله
کت ــاب ،س ــی دی ،دیو یدی ،باز یهای ویدئویـــی و محتوای قابل دانلـــود دیجیتال
ته ــای کلیـــدی بنیاد شـــامل خرید و فهرســـت بنـــدی مواد
یش ــود .از فعالی 
فراه ــم م 
کتابخان ــه ،ارائ ــه خدمات پژوهش ــی و اطالعات به شـــهروندان ،دسترســـی شـــهروندان
خانـ ـهدار به کتابخانه از طر ی ــق خدمات تحویل رایگان و ارائه منابع و دسترســـی به 17
شعبه کتابخانه به شهروندان میباشد.
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4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
حوزۀ وقف و امور خیریه در کشور کانادا فعالیت مینمایند؛ در این بخش ،ابتدا نگاشت
نهادی مربوط به این کنش ــگران در ش ــکل  1-4نشان داده شـــده است و سپس نهادهای
سیاسـ ـتگذار ،تنظیمگ ــر ،تس ــهیلگر و ارائهدهنـــدۀ خدمات در موضوعـــات مختلف در
حوزۀ وقف و امور خیریه مورد تحلیل قرار گرفتهاند.

شکل :1-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کانادا

  /  94آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور کانادا  

4-44444دولت فدرال
دول ــت کان ــادا نقش سیاسـ ـتگذاری در حوزه وقـــف و امور خیریه را بـــر عهده دارد که
بهمنظ ــور تش ــویق کاره ــای داوطلبان ــه در کانـــادا ،کمکهـــای مالـــی را به ســـازمانهای
غیرانتفاعی میکند.
شه ــا برای کنتـــرل فعالیتهای مؤسســـات خیریه از ســـال 1960
هماهنگتر ی ــن تال 
توسط دولت صورت پذیرفت .در سال  ،1978دولت برای روشن کردن مفهوم موضوعات
ته ــای خیرخواهانه ،مؤسس ــات خیریه ثبتشـــده ،موضوعـــات و فعالیتهای
و فعالی 
سیاس ــی در بخش ــنامۀ اطالعاتیاش تالش نمود .درواقع آن بخشـــنامه قدرت (و تمایل)
دولت برای محدود کردن شدید حقوق سازمانهای خیریه برای شرکت در فعالیتهایی
که ممکن بود برای اختالل یا اعمال فشار بر یک دولت طراحی شوند را مشخص میکرد.
در سال  1939نیز ،با وقوع جنگ جهانی دوم ،خیریه بار دیگر جزء اولویتهای دولت
فدرال قرار گرفت .ازآنجاکه دولت بر این باور بود که برخی از شهروندان ثروتمند "بنگاههای
خیریه" ای راهاندازی کردند که خودش ــان انتظار ســـود از آنها دارند ،در سال  1950دولت
قانون ــی ارائه نمود که یک بنیاد خیریه را تعریف مینمود و آنها را ملزم بهصرف  90درصد
درآمدهای ساالنهشان برای خیریه میکرد .همچنین دولت بهعنوان بخشی از برنامه خود
ب ــرای جلوگیری از سوءاس ــتفاده در س ــال  ،1962یک بیانیۀ اطالعاتی منتشـــر نمود که به
تنظیم آن دس ــته از کمکهای مالی میپرداخت که واجد شـــرایط کســـر مالیات بر درآمد
نبودند:
الف) کمکهای مالی به سازمانهای خیریه در خارج از کانادا
ب) کمکهای مالی به افراد
ج) ارزش خدمات ارائهشده
د) ارزش کاال که در آن هزینهاش بهعنوان هزینه کسبوکار مطرحشده است
هـ ) کمکهای مالی لباسهای قدیمی ،مبلمان و  ...و دیگر مبالغ برای کارت احزاب،
بینگوها ،قرعهکشیها و غیره.
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4-44444وزارت امور مالی
وزارت ام ــور داخل ــی کان ــادا ،بخشـــی از دولـــت فـــدرال کانـــادا اســـت که مســـئولیت
سیاستگذاری و نظارت مالی بر سازمانهای خیریه را برعهده دارد .وزارت امور مالی زیر
نظ ــر وز ی ــر ام ــور مال ــی ق ــرار دارد و ه ــدف آن اطمینـــان از اقتصاد ســـالم کانادا به وســـیله
سیاستهای توس ــعه مدیریت اقتصادی و ارائه مشاورههای تخصصی به دولت است.
ای ــن وزارتخان ــه ب ــه بخشهای سیاســـت مالی و اقتصادی ،توســـعه اقتصـــادی ،روابط
ایالت ــی -دولت ــی و سیاس ــت اجتماعی ،سیاســـت بخـــش مالـــی ،تجارت بیـــن الملل ،
سیاستهای مالیاتی ،قانون ،خدمات سازمانی و مشاوره تقسیم میشود.
وزارت ام ــور مال ــی وظیفه نظارت بر اداره مالیات کانادا را بـــر عهده دارد .اداره مالیات
کانادا نیز تحت نظارت وزارت امور مالی مســـئولیت ثبت و نظارت سازمانهای خیریه را
ب ــر عهده دارد به این ص ــورت که ازنظر قانونی ،تمامی مؤسســـات خیریه کانادایی موظف
هستند در اداره مالیات کانادا ،خود را به ثبت برسانند.
4-4444444اداره مالیات کانادا
اداره مالیات کانادا نهادی دولتی اســـت که مســـئولیت ثبت و نظارت بر سازمانهای
خیر ی ــه را بر عهده دارد ،همچنین نقش تســـهیلگر در حوزه وقف و امـــور خیریه کانادا را بر
عهده دارد .اداره مالیات کانادا یک سازمان فدرال است که قوانین مالیاتی را برای دولت
کانادا و برای بسیاری از ایالتها و مناطق اجرا میکند و برنامههای مختلف و انگیزههای
اجتماع ــی و اقتصادی از طریق نظ ــام مالیاتی ارائه میگردد .این اداره بر ثبت مؤسســـات
خیریه در کانادا ،برنامه اعتبار مالیاتی مانند تحقیقات علمی نظارت میکند و همچنین
انطباق با قوانین و مقررات مالیاتی کانادا را ارتقا میبخشد و نقش مهمی در اقتصاد و رفاه
اجتماع ــی کاناداییها ایف ــا میکند .اداره مالیـــات کانادا همچنین به مؤسســـات خیریه
دربارۀ تعهدات خود ،تکمیل فرم بازگشت ساالنه ،محدودیتهای فعالیتهای سیاسی،
کسبوکار و همچنین موارد دیگر آموزش میدهد.
یک ــی از مناب ــع کس ــب درآم ــد دولت کانـــادا نظام مالیاتی اســـت کـــه پـــول را از افراد و
کسـ ـبوکارهای موجود در کانادا جمعآوری میکند .اداره مالیات کانادا مســـئولیت اداره
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ای ــن نظام مالیات ــی را بر عهده دارد که درآمدهای حاصل از مالیـــات را برای ارائه خدمات
عمومی و برنامههای دولتی صرف میکند.
ساختار و چارچوب عملیاتی اداره مالیات کانادا

پارلم ــان کان ــادا در تاریخ  29آوریل ســـال  ،1999قانون گمرک کانـــادا و اداره مالیات را
تصو ی ــب کرد که بر اس ــاس این قانون گمـــرک کانادا و اداره مالیـــات (در حال حاضر اداره
مالی ــات کانادا) تأس ــیس گردیدند .دولت در ســـال  ،2003اداره خدمات مـــرزی کانادا را
تأس ــیس کرد و مس ــئول عملیات گمرکی در کانادا اعالم شد .دو سال بعد در سال 2005
ن ــام س ــازمان بهطور قانون ــی به اداره مالیـــات کانادا تغییـــر یافت که ســـاختار و چارچوب
عملیاتی اداره مالیات کانادا به شرح زیر است[:]5
•وزیر درآمد ملی
وزیر درآمد ملی برای تمام فعالیتهای اداره مالیات کانادا ازجمله مدیریت و اجرای
قانون مالیات بر درآمد و قانون مالیات غیرمســـتقیم به پارلمان پاســـخگو است .وزیر باید
اطمینان حاصل کند که اداره مالیات کانادا بر طبق چارچوب کلی دولت عمل میکند.
•هیئتمدیره

لش ــده اســـت که  11نفر از این افـــراد از ایالتها و مناطق
هیئتمدی ــره از  15نفر تشکی 
مختلف نامزد ش ــدهاند .هیئتمدیره مســـئول نظـــارت و مدیریـــت اداره مالیات کانادا،
شامل توسعه طرح کسبوکار شرکت و مدیریت سیاستهای مربوط به منابع ،خدمات،
اموال و کارکنان است .هیئتمدیره اداره مالیات کانادا در تمام فعالیتهای کسبوکار
دخالت نمیکند و مسئولیتی برای مدیریت و اجرای قانون ندارد.
•مدیر ارشد اجرایی

مدیر ارش ــد اجرایی مس ــئول مدیریت روزانه و اجرای قانون است که تحت اختیار وزیر
به او تفویض ش ــده اس ــت .مدیر ارش ــد اجرایـــی برای مدیریـــت روزانه ،نظـــارت کارکنان و
اجرای سیاستها و بودجه ،باید به هیئتمدیره اداره مالیات کانادا پاسخگو باشد .عالوه
بر این موارد ،مدیر ارشد اجرایی باید در رابطه با مقامات قانونی ،به وزیر مشاوره دهد.
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•رئیس

بهعنوان رئیس هیئتمدیره اس ــت کـــه امور و عملکردهـــای هیئتمدیره را مدیریت
میکن ــد و هیئتمدی ــره را ب ــرای اطمینـــان از مطابقـــت بـــا مسئولیتهایشـــان راهنمایی
میکند.
ازنظ ــر قانونی تمام مؤسس ــات خیریه کانادایی باید توســـط اداره مالیـــات کانادا 1ثبت
شوند .مطابق با تعریف اداره مالیات کانادا یک مؤسسه خیریه ثبتشده ،سازمانی است
که برای اهداف خیریه ایجادشده است و باید منابع خود را برای فعالیتهای خیرخواهانه
تخصیص دهند.

شکل :2-4نمای سایت اداره مالیات کانادا

ثبت مؤسسات خیریه در کانادا دارای مزیتهایی به شرح زیر است[:]8
1.1ثبت یک مؤسس ــه خیریه ،اجازه صدور رســـیدهای کمکهای مالـــی برای هدایایی را
فراهم میآورد که از مؤسسات خیریه و افراد خیر دریافت میکند .این رسیدها میتوانند
موجب کاهش مالیات بر درآمد پرداختی یک فرد اهداکننده یا درآمد مشـــمول مالیات
یک شرکت اهداکننده شود.
2.2بهمحض ثبتنام ،یک مؤسس ــه خیریه از پرداخـــت مالیات بر درآمد تحت بخش اول
1. Canada revenue agency
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قانون مالیات بر درآمد معاف میشود.
3.3مؤسس ــات خیریه ثبتشده ،برای دریافت کمک از دیگر مؤسسات خیریه ثبتشده
مانند بنیادها واجد شرایط میباشند.
4.4ثبتنام مؤسسات خیریه افزایش اعتبار در جامعه را فراهم میکند ،ازاینرو مؤسسات
تش ــده بای ــد بهمنظور حفظ ثبت خود از قوانین و دســـتورالعملهای خاصی
خیریه ثب 
پیروی کنند.
5.5بس ــیاری از کااله ــا و خدم ــات ارائهشـــده توســـط مؤسســـات خیریه از مالیـــات کاال و
خدمات معاف هستند.
باوج ــود چنین مزایایی برای ثبت مؤسســـات خیریه ،محدودیتهـــا و تعهداتی وجود
دارد که به شرح زیر میباشند[:]5
1.1تخصی ــص مناب ــع مؤسس ــات خیریـــه (بودجههـــا ،کارکنـــان و امـــوال) بـــه اهـــداف و
فعالیتهای خیرخواهانه
2.2بایگانی فرم  T3010بهصورت ساالنه ،اظهارنامه مالیاتی مؤسسات خیریه ثبتشده به
مدت  6ماه پس از پایان دوره مالی خود.
3.3برآورده ساختن الزامات مصارف ساالنه خود
4.4نگهداری سوابق کافی و قابلدس ــترس بودن این سوابق در صورت درخواست بررسی
توسط اداره مالیات کانادا
5.5اطمینان از کامل و دقیق بودن رسیدهای رسمی صادرشده برای کمکهای اهدایی
6.6کنترل و نظارت بر استفاده از منابع خود (بودجهها ،افراد و اموال).
7.7حفظ موقعیت خود بهعنوان یکنهاد قانونی
فعالیتهای قابلقبول و مجاز مؤسسات خیریه

•فعالیتهای کسبوکار

ً
یک س ــازمان خیریه و یا بنیاد عمومی برای اهداف صرفا خیریه تشـــکیل میشـــود که

ممکن اس ــت در فعالیتهای کسبوکاری درگیر شوند که موجب تحقق اهداف خیریه
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یش ــوند؛ ام ــا یک بنی ــاد خصوصی ممکن اســـت در هیچ فعالیت کســـبوکاری درگیر
م 
نشود.
قان ــون مالی ــات ب ــر درآمد ب ــه س ــازمانهای خیریـــه و بنیادهـــای عمومی اجـــازه انجام
فعالیتهای کسبوکار تحت شرایط خاص را میدهد .ایالتها و مناطق ممکن است
الزامات و محدودیتهایی را بر مؤسســـه خیریه تحمیل کنند که ســـازمان خیریه پیش از
هرگون ــه فعالیت کسـ ـبوکار باید با بخشهـــای ایالتی ،منطقهای و محلـــی مربوطه خود
ارتباط برقرار کنند.
•فعالیتهای سیاسی

درصورتیکه فعالیتهای مؤسسات خیریه غیر حزبی و در ارتباط و وابسته به اهداف
ای ــن مؤسس ــات باش ــند ،میتوانن ــد در فعالیتهـــای سیاســـی محدود مشـــارکت کنند.
درصورتیکه اهداف سیاسی مانند پیشبرد منافع یک حزب سیاسی خاص یا حمایت از
یک حزب سیاس ــی باشد ،دادگاه اهداف سیاسی را برای مؤسسات خیریه منع میکند و
باید فقط اهداف خیرخواهانهای را دنبال کنند که موجب نفع عمومی میشوند.
•فعالیتهای اجتماعی

مؤسس ــه خیریه ثبتش ــدهای که برای اهداف بشردوستانه تشـــکیل میشود ،میتواند
برخی از منابع خود را بهشرط در نظر گرفتن نکات زیر به فعالیتهای اجتماعی اختصاص
دهد:
_فعالیته ــای اجتماع ــی ک ــه بهمنظور افزایـــش کمکهای مالـــی خیرخواهانـــه انجام
میشوند ،نباید بهعنوان یک هدف اصلی برای مؤسسه در نظر گرفته شوند.
_این فعالیتها از اقدامات فرعی برای اهداف بشردوســـتانه مؤسســـات خیریه هستند.
بهطورکل ــی ،یک مؤسس ــه خیریه ثبتشـــده نباید بیـــش از  %10از منابع خـــود (بودجه،
کارکنان و اموال) را به فعالیتهای اجتماعی اختصاص دهد.
•فعالیتهای جمعآوری کمکهای مالی

اداره مالیات کانادا میپذیرد که ممکن است مؤسسات خیریه ثبتشده ،هزینههایی
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را بهمنظور جمعآوری وجوه برای انجام فعالیتهای بشردوستانه خودشان متحمل شوند
که انتظار میرود این هزینهها معقول و منطقی باشـــند .مؤسسه خیریه ممکن است برای
افزایش جذب س ــرمایه خود ،قرعهکش ــی و  ...را انتخاب کند که در این صورت عالوه بر
دس ــتورالعملهای باال ،مؤسس ــه خیریه باید قبـــل از درگیر کردن خـــود در این فعالیتها،
برای به دست آوردن مجوز رسمی با بخشهای ایالتی ،منطقهای و محلی مربوطه ارتباط
برقرار کنند[.]8
فعالیتهای یک مؤسسه خیریه به سه بخش فعالیتهای خیرخواهانه ،فعالیتهای
ممنوعه (مؤسس ــه خیریه نباید فعالیتهای غیرقانونی و یا فعالیت سیاسی حزبی انجام
دهد .فعالیت سیاسی حزبی شامل حمایت یا مخالفت مستقیم یا غیرمستقیم هر حزب
سیاس ــی یا کاندیدای اداره دولتی است) و فعالیتهای سیاسی( مؤسسه خیریه ممکن
اس ــت در فعالیتهای سیاس ــی که غیر حزبی و تابعی از اهداف خیریه باشند مشارکت
کنند مانند تش ــویق مردم به تماس با نماینده منتخـــب یا مقامات دولتی و ترغیب کردن
آنها به حفظ ،مخالفت یا تغییر قانون ،سیاست یا تصمیمگیری در هر سطحی از دولت
در کانادا یا یک کشور خارجی) تقسیم میشوند[.]9
در سال  2000اداره مالیات کانادا ،راهنمایی به نام  RC4108منتشر کرد که در ارتباط با
قانون مالیات بر درآمد و مؤسس ــات خیریه ثبتشده بود .از آن زمان ،اطالعات مربوط به
تغیی ــرات قانونی در این راهنما اعمال میگردید .در ســـالهای اخیر صفحات وب به نام
س ــازمانهای خیر ی ــه و بخش ــش در ســـایت اداره مالیات کانـــادا بهطـــور قابلمالحظهای
ً
بهبودیافت ــه و اساس ــا جایگز ی ــن راهنمـــای  RC4108گردیده و انتشـــار راهنمـــای RC4108
متوقفشده است.]36[.
• اداره کل خیریه

اداره کل خیریه یکی از زیرمجموعههای اداره مالیات کانادا اســـت که ثبت و نظارت
ب ــر مؤسس ــات خیریه را بر عهده دارد .مؤسســـات خیریه ثبتشـــده در کانـــادا ،به دلیل در
حال تغییر بودن اجتماع ،نیازها ،تکنولوژی ،انتظارات سرمایهگذاران ،جمعیتشناسی،
تصمیمات دادگاه و الزامات قانونی در معرض تغییرات مداوم میباشند .در همین راستا
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اداره کل خیر ی ــه نیازه ــای مؤسس ــات خیریه ثبتشـــده در کانادا را تشـــخیص میدهد و
همکار یهای داوطلبانه با قوانین مربوط به وضعیت مؤسســـه خیریه ثبتشده را تسهیل
میکند و از دسترس ــی آسان مؤسس ــات خیریه به اطالعات دقیقی که تعهدات آنها را بر
طبق قانون ش ــرح میدهد ،اطمینان پیدا میکند و برای اطمینان از پایبندی مؤسســـات
خیریه ثبتشده به انجام تعهداتشان ،بر کار مؤسسات خیریه نظارت میکند[.]5
نظارتکننده اولیه بر مؤسسات خیریه در کانادا ،اداره کل خیریه است که مؤسسات
خیر ی ــه را تحت قان ــون مالیات ب ــر درآمد ثبت ،لغو ثبت ،حسابرســـی و تنظیـــم میکند و
مس ــئول تمام فعالیته ــای برنامههای مرتبط با مقـــررات قانون مالیات بـــر درآمد ،دربارۀ
مؤسسات خیریه ثبتشده است که شامل موارد زیر است[:]5
_بررسی برنامههایی برای ثبت مؤسسه خیریه
_ارائه اطالعات ،راهنمایی و مشاوره برای حفظ وضعیت ثبتنام
_تضمین موافقت س ــازمانهای ثبتشـــده با الزامات ثبت از طریـــق یک برنامه متعادل
آموزش ،خدمات
_توس ــعه سیاس ــت و ارائ ــه اطالع ــات ،ارتباطـــات و برنامههـــای آموزشـــی بـــرای بخش
سازمانهای خیریه و اهداکنندگان
_تعام ــل ب ــا بخش س ــازمان خیر ی ــه ،بخشهای دولتـــی دیگر و ســـطوح دیگـــر دولت؛ و
حمای ــت از نق ــش اداره مالیات کان ــادا در مبارزه با تأمین مالی تروریســـم در حمایت از
قانون ثبتنام خیریه
مأموریت و چشمانداز اداره کل خیریه

_مأمور ی ــت :ارتق ــای انطباق با قانون و مقـــررات مالیات بر درآمد مربوط به ســـازمانهای
خیر ی ــه از طریق آموزش ،خدمات باکیفیت ،درنتیجه یکپارچگی بخش ســـازمانهای
خیریه و رفاه اجتماعی کاناداییها
_چشـ ـمانداز :اداره کل خیر ی ــه توس ــط ســـازمانهای خیریـــه ،ذینفعان و عمـــوم مردم به
صداقت ،انصاف ،دانش و ارائه خدمات نوآورانه و درنتیجه خدمات مشـــتری مدار به
رسمیت شناخته شود و مورداحترام قرار گیرد[.]5
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•نحوه محاسبه اعتبار مالیاتی خیریه

ب ــرای محاس ــبه اعتبار مالیات ــی خیریه ،ابتدا نیاز بـــه تعیین مقدار مجـــاز( 1ارزش بازار
داراییه ــای اهداش ــده) کمکه ــای خیرخواهانه اســـت ،این مقدار برای این اســـت که
گیرنده واجد شرایط بتواند یک رسید برای اهداکننده صادر کند.
ن ــرخ اعتبار مالیاتی خیریه فدرال شـــامل  %15از  200دالر(معـــادل با  6.318.400ریال)
اول و  %29از باقیمانده کمک اهداش ــده است و نرخ اعتبار مالیاتی ایالتی نیز شامل %11
از  200دالر اول و  %15از باقیمان ــده کم ــک اهداشـــده اســـت کـــه مجموع اعتبـــار مالیاتی
ً
خیریه فرد اهداکننده ش ــامل نرخ اعتبار مالیاتی خیریه فدرال و ایالتی اســـت .مثال فردی
که در ساسکاچوان زندگی میکند و  400دالر ( معادل با  12.636.800ریال) در سال 2013
به مؤسس ــه خیریه ثبتش ــده کم ــک میکند ،اعتبـــار مالیاتی آن بهصورت زیر محاســـبه
میگردد[:]5
_نرخ اعتبار مالیاتی خیریه فدرال = ($88 = )200 * %29( + )$200 * %15
_نرخ اعتبار مالیاتی خیریهایالتی = ($52 = )200 * %15( + )$200 * %11
_ترکیب اعتبار مالیاتی خیریه فرد اهداکننده = ($140 = )$52 + $88
•اعتبار فوقالعاده برای اهداکنندگان بار اول

2

اعتب ــار فوقالعاده برای اهداکنندگان بار اول مکمل ارزش اعتبار مالیاتی کمکهای
خیریهای اس ــت که ش ــامل  %25از کمک اهداشـــدهای اســـت که بعد از  20مارس 2013
ً
انج ــام میگی ــرد .مثال فردی که  700دالر در ســـال  2014به مؤسســـه خیریهای کمک کرده
باش ــد که  300دالر (معادل با  9.477.600ریال) آن ،بهصورت پول باشـــد ،اعتبار مالیاتی
کم ــک خیر ی ــه و اعتب ــار فوقالع ــاده ب ــرای اهداکنندگان بـــار اول بهصورت زیر محاســـبه
میشود[:]5
CDTC = (200 * 15%) = 30$
CDTC = (700 -200) * 29 % = 145$
FDSC = (300 * 25%) = 75$
1. Eligible amount
2. First-time donor’s super credit
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CDTC + FDSC = (30+145+75) =250$
کمکهایی که برای اعتبار مالیاتی خیریه واجد شـــرایط میباشـــند شامل کمکهای
مالی از پول نقد ،کاال ،زمین و یا اوراق بهادار به مؤسسه خیریه ثبتشده یا دیگر گیرندگان
واجد شرایط که برای اعتبار مالیاتی خیریه مجاز میباشند.
ً
نمونههای ــی از کمکه ــای مالی که معمـــوال برای اعتبار مالیاتی خیریه واجد شـــرایط
نیستند عبارتاند از:
_پرداخ ــت هزینه اولیه برای ورود به یک رویداد یا برنامـــه (برای مثال هزینه مهدکودک یا
امکانات شیرخوارگاه)
_کمکهای خدماتی مانند زمان ،مهارت و تالش
_قیمت خرید یک بلیت قرعهکش ــی و یا شـــانس دیگر برای برنده شـــدن جایزه ،حتی اگر
درآمد حاصل از قرعهکشی به یک یا بیشتر مؤسسات خیریه سود برساند.
_پرداخت حقالزحمه (استثنا وجود دارد)
•ابزارهای اداره مالیات کانادا بهمنظور پیروی از قانون توسط مؤسسات خیریه

بهطورکلی رویکرد اداره کل خیریه ،انطباق با قوانین و مقررات از طریق آموزش اســـت
که تعدادی از ابزارها برای این منظور ،به شرح زیر است[:]5
{سایت اینترنتی
صفح ــات وب ش ــامل عملی ــات مؤسســـات خیریـــه ثبتشـــده ،سیاســـتها و
دستورالعملها و نشریاتی است که به مؤسسه خیریه ثبتشده کمک میکند تا مقررات
را دنبال کنند.
{برنامه توسعه
برگزاری وبینارهای زنده و ارائه وبینارهای ضبطشده
{برنامه خدمات مشتری
نماین ــدگان خدمات مش ــتری ،برای پاســـخ به ســـؤاالت از طریق تلفـــن و یا بهصورت
کتبی در دسترس میباشند.
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{تذکر نامه
ابزاری آموزش ــی اس ــت که در خارج از حسابرسی استفاده میشـــود ،زمانی که از طریق
ته ــای نظارتی حوزههای عدم انطباق با قانون شناساییشـــده اســـت .این نامهها
فعالی 
بهمنظور کمک به مؤسس ــات خیر ی ــه برای انطباق با الزامات ثبتنام برای آنها فرســـتاده
میشود.
1

{برنامه حسابرسی
برنام ــه حسابرس ــی موجب حف ــظ اعتماد عمومی نســـبت بـــه انصـــاف و یکپارچگی
سیس ــتم ثبت مؤسس ــات خیر ی ــه و بخش مهمـــی از برنامههای انطباق میشـــود .نحوه و
چگونگی عملکرد و نظارت اداره مالیات کانادا
•نحوه انتخاب مؤسسه خیریه برای حسابرسی

بهعنوان بخش ــی از تالشهای مداوم برای ایجاد اطمینان از اینکه مؤسســـات خیریه
ک ــه الزامات ثبت را انجام میدهند ،اداره مالیات کانادا حدود  %1از مؤسســـات خیریه را
حسابرس ــی میکن ــد .ای ــن ب ــدان معنی اســـت کـــه اداره مالیات کانـــادا حـــدود 900-800
مؤسسات خیریه ثبتشده در سراسر کانادا در هرسال حسابرسی مینماید[.]5
رایجترین موارد انتخاب یک مؤسسه خیریه برای حسابرسی به شرح زیر است:
_انتخاب تصادفی
_ارجاع از قسمت دیگر اداره مالیات کانادا
_شکایت مردم
_مقاالت در رسانهها یا منابع قابلدسترس دیگر
_بررسی تعهدات قانونی خاص تحت قانون مالیات بر درآمد
2
_اطالعات بهدستآمده از اظهارنامه اطالعات ساالنه
_پیگیری بر شرایط انطباق قبلی

1. reminder letters
2. T3010
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•نحوه حسابرسی مؤسسات خیریه توسط اداره مالیات کانادا

بهمنظور حسابرس ــی مؤسس ــات خیریه دو نوع اصلی حسابرســـی وجود دارد که اغلب
تصمیمگیری برای نوع حسابرس ــی موردنیاز بر اســـاس اندازه و پیچیدگی مؤسسه خیریه و
همچنین مسائل درگیر شده است]5[ .
 .1حسابرسی در محل مؤسسه خیریه

ً
این نوع از حسابرسی در محل مؤسسه خیریه انجام میشود که معموال بین سه تا پنج
روز طول میکش ــد و ش ــامل بررسی اس ــناد 1مؤسسه خیریه و ســـوابق ازجمله حسابهای
بانکی ،قراردادها ،اس ــناد حاکم ،گزارش ســـاالنه و اســـناد دیگر مربوط به فعالیتهایشان
اس ــت .حسابرس ــان با مدیران مؤسس ــات خیریه مصاحبه خواهند کرد و ســـؤاالتی دربارۀ
فعالیتهای خیریه میپرسند .آنها حتی ممکن است که بهمنظور درک بهتر معامالت
تش ــده در اس ــناد و دیدن برنامهها و فعالیتهای مؤسســـه خیریه در عمل گردشی در
ثب 
سازمان داشته باشند.
 .2حسابرسی در مرکز اداره مالیات کانادا

این نوع از حسابرسی توسط اداره کل خیریه در مرکز اداره مالیات کانادا انجام میشود
زیرا با انجام حسابرس ــی در محل کسـ ـبوکار مؤسسه خیریه مخالف هستند .حسابرس
اطالعات و اس ــناد در پرونده مؤسس ــه خیریه را بررســـی میکند .این ممکن اســـت شامل
جدیدتر ی ــن اس ــناد حاکم ،ش ــرح برنامههـــا و فعالیتهـــا ،اظهارنامه اطالعات ســـاالنه و
ته ــای مالی باش ــد .در اغل ــب مواقع نیاز به تماس با مؤسســـه خیریه بـــرای گرفتن
صور 
اطالعات بیشتر دربارۀ فعالیتهایشان است.
•اقدامات اداره مالیات کانادا بعد از اتمام عملیات حسابرسی

زمانی که اداره مالیات کانادا حسابرســـیاش به پایان میرســـد ،نامهای را به مؤسســـه
خیریه ارسال میکنند که تشریح کننده نتایج است.
درصورتیکه عملیات و تمام فعالیتهای مؤسسه خیریه در راستای قانون باشد ،اداره
1. book
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مالی ــات کان ــادا تأیید خواه ــد کرد که نیاز بـــه هیچگونه تغییری در وضعیت ثبت مؤسســـه
خیریه وجود ندارد اما زمانی که حسابرسی آشکار سازد که مؤسسه خیریه طبق قانون پیش
نمیرود ،اداره مالیات کانادا نامهای به مؤسسه خیریه ارسال خواهد کرد که[:]5
_تشریح کننده جزئیات هر یک از نگرانیهای اداره مالیات کانادا است
_دیدگاه و نظر ابتدایی خودش را نس ــبت به اینکه مؤسســـه خیریه نیاز به انجام اقدامات
اصالح ــی دارد ی ــا حکم عدم رعای ــت و پایبندی به قوانین اســـت کـــه تحریمها ،لغو یا
ابطال ثبت مؤسسه خیریه را اعمال میکند.
_ایجاد فرصت برای ارائه قبل از اینکه اداره مالیات کانادا تصمیم نهایی را بگیرد.
_بهطورکل ــی ،اداره مالی ــات کانادا یک مهلت  30روزه به مؤسســـه خیریه برای پاســـخ به
نگرانیهای ــش میدهد ،اگرچه مؤسســـه خیریه میتواند درخواســـت تمدید آن مهلت را
کند.
•انواع نامههای دریافتی توسط مؤسسه خیریه پس از انجام حسابرسی

ابتدا اداره مالیات کانادا یک رویکرد آموزشی دارد ،به این معنی که بهطورکلی فرصتی
ب ــرای اصالح عدم انطباق از طریق آموزش قبـــل از اینکه به اقداماتی همچون تحریمها یا
ابطال متوس ــل شود .تنها بخش بس ــیار کوچکی از نتایج حسابرسی اداره مالیات کانادا،
عواقب جدی مانند تحریم یا لغو دارند[.]5
وضعی ــت مؤسس ــه خیریه تعیین خواهد کـــرد که اداره مالیات کانـــادا چه رویکردی را
دنبال میکند:
_نامۀ آموزش :1زمانی که عدم انطباق جزئی باشد ،اداره مالیات کانادا یک نامه آموزشی
به مؤسس ــه خیریه ارس ــال میکند .این نامه قســـمتهایی را که مؤسسه خیریه از قانون
پیروی نکرده اس ــت شناس ــایی کرده و راهنماییهایی را بهمنظور تغییرات موردنیاز به
مؤسس ــه خیریه میدهد .این نامه آموزش اثر نامطلوبی بر وضعیت ثبت مؤسسه خیریه
ندارد و مؤسسه خیریه الزم نیست که به این نامه پاسخ دهد.
_توافقنام ــه انطب ــاق :2در م ــوارد ع ــدم انطبـــاق متوســـط ،اداره کل خیریه ممکن اســـت
1. Education letters
2. Compliance agreements
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توصیههای ــی ب ــرای ورود به توافقنام ــه انطباق با مؤسســـه خیریه بدهد .یـــک توافقنامه
انطباق به تشریح مسائل عدم انطباق و اقدامات اصالحی میپردازد که مؤسسه خیریه
با انجام آن موافقت کرده است و شامل مجموعهای از جدول زمانی برای تغییرات الزم
اس ــت و تش ــریح عواقب اینکه اگر مؤسسه خیریه توافقنامه را دنبال نکند ،چه اقداماتی
ممکن است علیه آن صورت بگیرد.
_تحریم :در موارد جدی و یا تکرار عدم رعایت قوانین ،اداره مالیات کانادا ممکن اســـت
اعمال تحریم کند که شامل مجازات مالی و تعلیق موقت امتیاز رسید مالیاتی مؤسسه
خیریه ،یا هر دو و همچنین وضعیتشان بهعنوان گیرنده واجد شرایط است.
_لغ ــو ثبتنام :زمانی ک ــه اداره مالیات کانادا یک مورد جـــدی از عدم رعایت قانون پیدا
میکند ،لغو وضعیت ثبت مؤسس ــه خیریه را مطرح میکند .اگرچه اداره مالیات کانادا
ً
معموال از لغو بهعنوان آخرین راهحل استفاده میکند ،طبق قانون ،اداره مالیات کانادا
میتوان ــد در هرزمانی که مناس ــب اســـت ثبت مؤسســـه خیریـــه را لغو کند .این شـــامل
موقعیتهایی است که:
_عدم رعایت قانون جدی و عمدی است.
_ع ــدم رعای ــت قان ــون قابلتوج ــه و مهـــم باشـــد و اثـــر منفـــی بـــر دیگـــران (ذینفعان،
اهداکنندگان و یا تأمینکنندگان مالی) بگذارد.
_مؤسس ــه خیریه یک س ــابقه قبلی از عدم رعایت قانون بهطورجدی یا عدم پیروی از
قوانین داشته است.
مؤسس ــه خیریهای که ثبتنام آن لغو شده اســـت باید داراییهایش را در یک سال به
مؤسس ــات خیریه دیگر بدهد و ی ــا  %100مالیات لغو برای داراییهـــای باقیمانده بپردازد.
ای ــن مالیات کمک میکند تا اطمینان حاصل شـــود که مبالغ کمک شـــده برای اهداف
خیریه ،در بخش خیریه باقی میماند[.]5
•اطالعات حسابرسی قابلدسترس برای عموم مردم

بهعن ــوان یک اس ــتثنا در قوانین عمومی حـــدود محرمانگی مالیاتدهنـــدگان ،قانون
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اجازه میدهد تا اطالعات مربوط به مؤسسات خیریه ،برای عموم منتشر شود .زمانی که
اداره مالی ــات کان ــادا ثب ــت یک مؤسســـه خیریـــه را لغو یا ابطـــال و یا تحریـــم میکند ،این
اطالع ــات را در فهرس ــت خیری هه ــا مشـــخص میکند .طبق قانـــون اداره مالیـــات کانادا
میتوان ــد ی ــک کپی از نامـ ـهای را که به مؤسســـه خیریه ارســـال کرده بود و تشـــریح کننده
دالیلش برای این تصمیم بود ،منتشر کند[.]5
•آمار و نتایج حسابرسی

لغو بهعنوان یک نتیجه حسابرس ــی اســـت که بهطورکلی بـــرای موقعیتهای جدی
ازجمل ــه عدم رعای ــت عمدی یا تکرار عدم رعایت اســـت .شـــایعترین مـــواردی که ثبت
مؤسس ــه خیریه لغو خواهد ش ــد ش ــامل درگیر شـــدن در یک سوءاســـتفاده مالیاتی ،دادن
مزایای بیمورد ،صدور رس ــید نامناس ــب ،عدم نگهداری اســـناد و ســـوابق و اختصاص
ندادن منابع به فعالیتهای خیریه است[.]5
جدول :1-4آمار نتایج حسابرسی مقایسه شده در سال 2015-2012

نتایج

2013-2012

2014-2013

2015-2014

عدمتغییر

61

112

55

آموزش

460

514

484

توافقنامه انطباق

178

139

153

لغو اختیاری

38

20

16

مجازات /تعلیق (تحریم)

2

5

7

اخطار تصمیم به صدور لغو*

30

36

45

ابطال و لغو

9

6

7

21

13

14

799

845

781

دیگر (شامل فعالیتهای دیگر
حسابرسی مانند پیش ثبتنام)
مجموع
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* ش ــامل موقعیتهایی که حسابرسی تمامش ــده و اداره مالیات کانادا لغو ثبت مؤسسه خیریه را مطرح
کرده است ،اما اجازه انجام آن را نمیدهد.

•جریمهها و سیستم تعلیق برای مؤسسات خیریه ثبتشده
تش ــده باید هرگونـــه تغییرات در وضعیـــت عملیات خیریه یا
یک مؤسس ــه خیریه ثب 
س ــاختار قانون ــی خود مانند تغییر آدرس ،مدیـــران ،نام قانونی ،اهـــداف و فعالیتها را به
اداره کل خیر ی ــه اط ــاع دهد .درصورتیکه مؤسســـه خیریه به تعهـــدات خود عمل نکند،
ممکن است در معرض مجازات (پولی و یا تعلیق از امتیازات مالیاتی) و یا لغو وضعیت
ثبتنام خود ش ــود که در جدول زیر به آن پرداختهشـــده اســـت .زمانی که یک حسابرسی
منجر به اعمال تحریم (مانند تعلیق امتیازات) ،ابطال یا فســـخ مؤسســـه خیریه شـــود در
1
سایت ،یا در روزنامه کانادا و یا هردو منتشر میشود[.]5
جدول :2-4جریمهها و سیستم تعلیق برای مؤسسات خیریه ثبتشده

تخلف
عدم پر کردن بهموقع اظهارنامه
اطالعات ساالنه (فرم )T3010
صدور رسید با اطالعات ناقص
عدم نگهداری سوابق مناسب و یا در
صورت درخواست آنها را به اداره مالیات
کانادا ارائه ندهند.
سازمان خیریه یا بنیاد عمومی
کسبوکار نامربوط انجام دهند

مجازات /تعلیق برای مجازات /تعلیق برای تکرار
اولین تخلف

تخلفات

 500دالر جریمه
ً
(تقریبا معادل با 15
میلیون ریال)

 500دالر جریمه

 %5جریمه در مبلغ
مجاز ذکرشده در رسید

 %10جریمه در مبلغ ذکرشده
در رسید

تعلیق امتیازات رسید
1
مالیاتی
 %5جریمه از درآمد
ناخالص کسبوکار
نامربوط در یک دوره مالی

تعلیق امتیازات رسید
مالیاتی
 %100جریمه از درآمد ناخالص
کسبوکار نامربوط در یک دوره
مالی و تعلیق امتیازات مالیاتی

1. tax-receipting
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تخلف

مجازات /تعلیق برای مجازات /تعلیق برای تکرار
اولین تخلف

تخلفات

بنیاد خصوصی که کسبوکاری انجام
دهد

 %5جریمه از درآمد
ناخالص کسبوکار در
یک دوره مالی

 %100جریمه از درآمد ناخالص
کسبوکار در یک دوره مالی و
تعلیق امتیازات رسید مالیاتی

بنیاد کنترل یک شرکت را به دست
گیرد

 %5جریمه از سود
سهام پرداختشده به
مؤسسه خیریه توسط
شرکت

 %5جریمه از سود سهام
پرداختشده به مؤسسه خیریه
توسط شرکت
 %110جریمه از مبلغ سود
غیرضروری .اگر سود غیرضروری
از یک هدیه اعطا نشده باشد،
همچنین تعلیق امتیازات مالی
نیز قابلاجراست.

ارائه سود غیرضروری و بیمورد توسط
یک مؤسسه خیریه به هر شخص یا نهادی
که واجد شرایط برای گرفتن کمک نیستند

 %105جریمه از مبلغ
سود غیرضروری.

صدور رسید زمانی که هیچ کمکی
وجود نداشته یا زمانی که رسید شامل
اطالعات نادرست است (زمانی که کل
مبلغ جریمهها از  25000دالر تجاوز نمیکند)

 %125جریمه به مقدار
مجاز ذکرشده در رسید

 %125جریمه به مقدار مجاز
ذکرشده در رسید

صدور رسید زمانی که هیچ کمکی
وجود نداشته یا زمانی که رسید شامل
اطالعات نادرست است (زمانی که کل
مبلغ جریمهها از  25000دالر تجاوز میکند)

 %125جریمه به مبلغ
مجاز ذکرشده در رسید و
تعلیق امتیازات رسید
مالیاتی

 %125جریمه به مبلغ مجاز
ذکرشده در رسید و تعلیق
امتیازات رسید مالیاتی

برای سازمانهای
ورود به معامله ،ازجمله ایجاد کمکی به
برای سازمانهای خیریه
خیریه درگیر %110 ،جریمه
دیگر مؤسسات خیریه برای به تأخیر انداختن
درگیر %110 ،جریمه از مقدار هزینه
از مقدار هزینه اجتناب
هزینهها در فعالیتهای خیرخواهانه
اجتناب شده یا به تأخیر افتاده
شده یا به تأخیر افتاده
پذیرش کمک یا انتقال دارایی بهطرف
یک گیرنده واجد شرایط تعلیق شده

تعلیق امتیازات رسید
مالیاتی

تعلیق امتیازات رسید
مالیاتی
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تخلف

مجازات /تعلیق برای مجازات /تعلیق برای تکرار
اولین تخلف

 %5از حاصلضرب
مقدار تعهد عدم
سرمایهگذاری بنیاد
بنیاد خصوصی از درصدی از سهامش
خصوصی برای دوره مالی
در پایان دوره مالی بهرهمند شود
در ارزش منصفانه بازار
تمام سهام صادرشده و
قابلتوجه

تخلفات
 %10از حاصلضرب مقدار
تعهد عدم سرمایهگذاری بنیاد
خصوصی برای دوره مالی در
ارزش منصفانه بازار تمام سهام
صادرشده و قابلتوجه

 %10از حاصلضرب
مقدار تعهد عدم
 %10از حاصلضرب مقدار
بنیاد خصوصی منافع مادی که تصرف
سرمایهگذاری بنیاد
تعهد عدم سرمایهگذاری بنیاد
کرده را در پایان دوره مالی خودش ،افشا
خصوصی در این گروه از خصوصی در این گروه از سهام در
نکند زمانی که آشکارسازی الزم است.
سهام در ارزش منصفانه ارزش منصفانه بازار تمام سهام
بازار تمام سهام صادرشده
صادرشده و قابلتوجه
و قابلتوجه
 %10از حاصلضرب
مقدار تعهد عدم
 %10از حاصلضرب مقدار
بنیاد خصوصی مجموع مقدار
سرمایهگذاری بنیاد
تعهد عدم سرمایهگذاری بنیاد
داراییهای شرکت خود را در پایان دوره مالی
خصوصی در این گروه از خصوصی در این گروه از سهام در
خودش ،افشا نکند زمانی که آشکارسازی
سهام در ارزش منصفانه ارزش منصفانه بازار تمام سهام
الزم است.
بازار تمام سهام صادرشده
صادرشده و قابلتوجه
و قابلتوجه
دریافت کمکهایی بهغیراز کمکهای
تعیینشده از مؤسسه خیریه که توسط
مؤسسه خیریه دریافتکننده برای
فعالیتهای خیریهای خودش خرج
نمیشوند و یا انتقال به گیرنده واجد شرایط
در سال مالی جاری -این مقدار اضافه برای
سهمیه پرداخت مؤسسه خیریه است.

برای مؤسسه خیریه
دریافتکننده ،جریمه
 %110از مقدار مصرف
نشده

برای مؤسسه خیریه
دریافتکننده ،جریمه  %110از
مقدار مصرف نشده
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تخلف

مجازات /تعلیق برای مجازات /تعلیق برای تکرار
اولین تخلف

انجام فعالیتهای سیاسی حزبی ،یا
فعالیتهای سیاسی که وابسته به اهداف
بشردوستانه مؤسسه خیریه نیستند یا انجام
فعالیتهای سیاسی ،زمانی که مؤسسه
خیریه بهطور قابلمالحظهای تمام منابع
خودش را به فعالیتهای خیریهای و
اهدافش اختصاص ندهد.

تعلیق یک سال از
امتیازات رسید مالیاتی

ارائه اطالعات ناقص یا نادرست در
اظهارنامه اطالعات ساالنه (فرم )T3010

تعلیق امتیازات
مالیاتی تا زمانی که
اطالعات موردنیاز در فرم
 T3010برای اداره مالیات
کانادا ارائه شود.

تخلفات

تعلیق یک سال از امتیازات
رسید مالیاتی

تعلیق امتیازات مالیاتی تا
زمانی که اطالعات موردنیاز در
فرم  T3010برای اداره مالیات
کانادا ارائه شود.

4-44444ناظر ایالتی
ع ــاوه بر مقررات دولت ف ــدرال و نظارت اداره مالیات کانادا بر مؤسســـات خیریه ،هر
ایالت و قلمروی ممکن اس ــت قوانینی برای مؤسســـات خیریه داشـــته باشـــد .برای مثال
برخ ــی از ایال ــت ه ــا قوانینی ب ــرای فعالیتهای کســـب و کار ،جمـــعآوری کمک مالی،
مدیریت داخلی و استفاده از اموال خیریه دارند.
4-44444وزارت دادگستری
وزارت دادگستری نهادی دولتی است که نقش نظارت بر مؤسسات خیریه ثبتنشده
در اداره مالی ــات کانادا را بر عهده دارد .وزیر دادگســـتری مســـئول وزارتخانه دادگســـتری و
دادس ــتان کل کشور است .دادس ــتان کل مسئولیتهای گســـتردهای در ارتباط با قانون
دولتی دارد .این مسئولیت به دو صورت توصیف میشود :نظارت بر تمامی مصوبات قوه
مقننه مطابق با عدالت طبیعی و حقوق مدنی و جنبه دوم این مسئولیت ارائه مشاوره در
قان ــون اساس ــی و قانون ــی بودن قان ــون میباشـــد[ .]33دادســـتان کل در مســـئولیتهای
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مختل ــف قانون ــی ایفای نق ــش میکند و در کمیتـــه کابینه کـــه بهمنظور بررســـی قوانین و
یش ــود ،نقش زیادی دارد .وزیر دادگســـتری فرصت دارد دربارۀ مسائل
مقررات تش ــکیل م 
فنی مربوط به قوانین و مقررات ،قبل از بررسی هیئت دولت اظهارنظر کند .نقش دادستان
کل در امور قانونگذاری بهعنوان مشاور در هیئت دولت است .اداره شورای قانونگذاری
بهعنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت دادگستری موظف است به دادستان کل گزارش
دهد[.]34
4-4444444اداره شورای قانونگذاری
نگ ــذاری یکی از زیرمجموعههای وزارت دادگســـتری اســـت که بر
اداره ش ــورای قانو 
مؤسسات خیریه ثبتنشده در اداره مالیات کانادا نظارت میکند و در حصول اطمینان
از یکپارچگ ــی قانون ــی قوانین دولت نقش کلیدی ایفا میکنـــد .اگرچه رابطه گزارشدهی
شورای قانونگذاری به دادستان کل سبب میشود راهنماییها و مجموعه استانداردهایی
توس ــط دادس ــتان کل داده ش ــود ،ام ــا بخشهایـــی از قانون بر اســـاس دســـتورالعملهای
وزارتخانهه ــا پیشنو ی ــس میش ــود و تنها در کنترل شـــورای قانونگذاری و دادســـتان کل
نمیباشد.
اداره ش ــورای قانونگذاری زیر نظر وزیر دادگســـتری برای مؤسســـات خیریه که در اداره
مالی ــات کانادا به ثبت نرس ــیدهاند ،قانونـــی دارد که در این قانون مؤسســـه خیریه هر فرد،
انجمن ،نهاد ،یا س ــازمانی تعریف میشـــود کـــه تحت نظارت آن کمکهـــای مالی برای
اهداف نوعدوس ــتانه ،آموزش ــی ،فرهنگی ،خیرخواهانه یا مذهبی گردآور یشده باشد ،و
مفاد این قانون هر مؤسسه خیریهای را که بهطور عمومی کمکهای مالی برای رسیدن به
اه ــداف خود جمـ ـعآوری مینماید ،بهاســـتثنای کمکهایی در بر میگیرد که کلیســـاها
ب ــرای اهداف مذهب ــی یا مرتبط با کلیســـا از اعضای خود جمـــعآوری مینمایند ،اما این
قان ــون ب ــرای س ــازمانها یا بنیادهایی کـــه بهعنوان یک مؤسســـه خیریه برای بهـــره بردن از
معافیتهای ذکرشده در قانون مالیات بر درآمد (کانادا) ثبتشدهاند ،قابلاجرا نیست.
مؤسس ــات خیریه میتوانند تحت این قانون در شـــورا به ثبت برســـند و اداره شـــورای
قانونگذاری به مؤسسات ثبتشده یک گواهی صادر میکند که عملیات ثبت و صدور
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بهصورت رایگان است و مؤسسات خیریه موظف هستند شرایط زیر را احراز نمایند:
الف)صورتجلسات و گزارشهای هر نشست با درج نام اعضای حاضر ثبت شود.
ب)دفاتر مالی صحیح موجود بوده و حسابها نشانگر کل درآمدها و هزینههای هرگونه
وصول وجه ،بازار ،حراج ،مهمانی یا نمایشـــگاه بوده؛ و نسخهای از حسابها پس از
حسابرسی توسط حسابرسان واجد شرایط برای وزیر ارسال گردد.
پ)همه وجوه دریافتی باید به حسابهای جداگانهای در یک بانک واریز شود.
ت)چنین جزئیاتی در صورت درخواســـت شورا باید به وی ارائه شود و حسابها و دفاتر
مالی خیریه هر زمان پذیرای حسابرســـی و بازرســـی توســـط فرد مشخصشده توسط
شورا باشد.
ً
اگر ش ــورا تشخیص دهد که مؤسسه خیریه ثبتشده تحت این قانون کامال صادقانه
و با حسن نیت فعالیتننموده ،یا هر یک از شروط و مقررات ذکرشده در این قانون نقض
ش ــده یا کنترلهای الزم به عمل نیامده باشـــد ،ممکن است مجوز فعالیت آن مؤسسه را
لغ ــو نم ــوده و این ام ــر را به اطالع عموم برســـاند .پس از لغو مجوز هر مؤسســـه خیریه تمام
وجوه نقد و داراییهای آن به مدیر واگذارشـــده و باید به شـــیوهای که شـــورا تعیین میکند
توسط وی اداره شود.
اگر هر فردی در درخواس ــت یا گزارش ،هرگونه تغییرات موردنیاز در جزئیات مربوط به
ثب ــت ،هرگون ــه اظهارات کذب ارائه نمایـــد یا اگر بهطور کذب خـــود را بهعنوان نماینده یا
ّ
کارگزار یا مبلغ یک خیریه معرفی نماید ،گناهکار بوده و این قانون را نقض نموده اســـت.
هرگونه تخطی از این قانون با جریمه نقدی بیش از  500دالر همراه اســـت .جرائم مرتبط با
نقض این قانون جز با رضایت شورا قابل وضع نمیباشد.
4-44444شورای مؤسسات خیریه مسیحی کانادایی
ش ــورای مؤسس ــات خیر ی ــه مس ــیحی کانادایی 1نهادی غیردولتی اســـت که در ســـال
 1972در اتاوا تأسیس شده است و نظارت داوطلبانه بر مؤسسات خیریه را بر عهده دارد.
شورای مؤسس ــات خیریه مسیحی کانادایی ،بزرگترین انجمن خیریه مسیحی در کانادا
1. Canadian Council of Christian Charities
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است که با عضویت در شورا میتوان از طیف وسیعی از مزایای بزرگ مانند نرخهای ویژه
در کنفرانسه ــا و رویدادها ،طیف گســـتردهای از برنامههای متعدد و تخفیفهای بزرگ
در فروشگاهها بهرهمند شد .این شورا به انواع کلیساها در روستاها و شهرها ،سازمانهای
امداد و کمکرسانی ،مدارس مسیحی ،کالج کتاب مقدس و  ...خدمت میکند.
مأموریت شورای مؤسسات خیریه مسیحی کانادایی به اشتراک گذاشتن پیام عیسی
مس ــیح است .مدیریت مؤسس ــات خیریه کار بسیار پیچیدهای است و همیشه با مسائل
جدی ــدی در ارتباط با مقررات دولتی ،منابع انســـانی ،جمعآوری کمـــک مالی ،مدیریت،
بهترین ش ــیوه و  ...روبهرو هستند .ش ــورای مؤسسات خیریه مسیحی کانادایی به بیش از
 3300مؤسس ــه خیریه با ارائه منابعی مقرونبهصرفه خدمت میکند .این شورا دارای تیمی
از حس ــابداران و دارندگان گواهینامه ،بهمنظور کمک به مؤسســـات خیریه جهت مســـائل
پیچیده و س ــؤاالت خاص ب ــا رویکرد اتحاد در ایمان و عمل میباشـــد ،همچنین وکالیی
دارد که منابع ارزش ــمند و اطالعات قانونی را به مؤسســـات خیریه ارائـــه میکند و نماینده
منافع بخش خیرخواهانه مسیحیت در دولت و قانونگذاران است[.]37
شورای مؤسس ــات خیریه مسیحی کانادایی بهطور ســـاالنه بر مؤسسات خیریه دارای
گواهی تائید ،بهمنظور انطباق با اس ــتانداردهای شـــورا نظارت میکند .مؤسسات خیریه
نیز بهمنظور انجام بازرس ــی ساالنه ،موظف هســـتند که ظرف شش ماه پس از پایان سال
مال ــی ف ــرم انطب ــاق و مدارک مرتب ــط را تکمیل و به شـــورا ارســـال کنند .در صـــورت عدم
انطباق ،یک چارچوب زمانی برای پاســـخ و یا انطباق ابالغ میشـــود؛ اما در صورت عدم
پیروی و عدم انطباق ،عضویت در شورا و حق استفاده از گواهی به پایان میرسد.
ش ــورای مؤسس ــات خیریه مس ــیحی کانادایـــی معتقد اســـت که حکمرانـــی خوب و
پاس ــخگویی برای کسب احترام و اعتماد مردم ضروری است .در همین راستا در سایت
ش ــورای مؤسسات خیریه مسیحی کانادایی صورتهای مالی و گزارشهای ساالنه خود
را در دسترس اعضا و عموم مردم قرار میدهد.
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شکل :3-4نمای سایت شورای مؤسسات خیریه مسیحی کانادایی

اقدام ــات و مس ــئولیتهای ش ــورای مؤسســـات خیریـــه مســـیحی کانادایـــی توســـط
سیاستهای متعددی کنترل میگردد که شامل موارد زیر است:
1.1سیاستهای اخالقی
2.2سیاستهای خصوصی
3.3سیاستهای افشا
4.4سیاستهای پذیرش هدایا و ارزشگذاری
5.5برنامه خدمات قابلدسترس برای مشتریان
فعالیتهای شورای مؤسسات خیریه مسیحی کانادایی

بس ــایت شورا ،اعضا به انواع منابع رایگان مانند مقاالت،
_منابع و دانلودها :از طریق و 
نمونه سیاسـ ـتها ،وبینارها و  ...بهصورت آنالین دسترســـی دارنـــد .موضوعات قابل
جس ــتجو در منابع اعضا به دس ــتههای مدیریت هیئتمدیره ،مالی ،جذب ســـرمایه،
تکنول ــوژی و رس ــانه ،رهبری ،حقوق و دســـتمزد منابع انســـانی ،مقررات ســـازمانهای
خیریه ،گزارش به دولت ،تحقیقات ،مدیریت دارایی و ریسکها ،مدارس(مذهبی)،
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شروع یک مؤسسه خیریه تقسیم میشود.
_حمایت تلفنی و ایمیل :کارکنان شـــورا تجربه زیادی بهصورت اعضای هیئتمدیره و
فعالیته ــای داوطلبانه دارند .هرســـال آنها به هزاران ســـؤال از طریق تلفن و ایمیل در
موضوعات مدیریت هیئتمدیره ،مالی ،جذب ســـرمایه ،تکنولوژی و رسانه ،رهبری،
حق ــوق و دس ــتمزد منابع انس ــانی ،مقـــررات ســـازمانهای خیریـــه ،گزارش بـــه دولت،
تحقیقات ،مدیریت دارایی و ریسـ ـکها ،مدارس(مذهبی) ،شروع یک مؤسسه خیریه
پاسخ میدهند.
_تحقیقات و انتشارات :انجام تحقیقات ،نظرسنجی و تعامل مستقیم با اعضای خود
له ــای منابع انس ــانی :ارائه راهحلهـــای مقرونبهصرفه برای مؤسســـات کوچک و
_راهح 
متوس ــط مس ــیحی کانادایی که ممکن است منابع انســـانی حرفهای در کارمندان خود
نداشته باشند.
_همایشه ــا و رویدادها :برگزاری کنفرانسهای جدید و گســـترده بهمنظور بهروز کردن،
مجه ــز ک ــردن و توانمندس ــازی رهبران مؤسســـات که فرصتـــی برای افزایش اثربخشـــی
مؤسسات میباشد.
_برنام ــه ص ــدور گواهینامه :ع ــاوه بر مزایای بســـیاری که عضویت در شـــورا وجود دارد،
صدور گواهینامه ،بهترین ش ــیوه برای یکپارچگی مالی و ســـازمانی اســـت .مهر شـــورا
حمایتی را از مؤسسات خیریه فراهم میکند کهموجب افزایش اعتماد اهداکنندگان و
افزایش صداقت و مس ــئولیتپذیری مطابق با استانداردهای شورای مؤسسات خیریه
یش ــود .تطابق با اس ــتانداردهای شـــورا از طریق ارزیابیهای خارجی توسط
کانادایی م 
متخصصان شورا تائید میشوند.
ً
_مناف ــع کارمن ــدان :انواع برنامهه ــای مفید ،منحصرا برای اعضای شـــورا طراحی شـــده
است که به منظور منافع کارکنان سازمانهای خیریه بهصورت آسانتر و مقرونبهصرفه
تر میباش ــد ،مانند بیمه س ــامت ،بیمه ســـامت برای مهاجران ،بازنشستگان و طرح
بازنشستگی برای اعضای شورا.
_آموزش آنالین :وبینارهایی بهصورت رایگان با موضوعات مسائل حقوقی ،حسابداری،
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رهبری و حتی مس ــائل تکنولوژیکی برای اعضای شـــورا ( هزینه شـــرکت در وبینار برای
غیر از اعضا  25دالر در هر وبینار) برگزار میگردد.
_صندوق تراست اجتماعی :صندوق تراست اجتماعی میتواند از طریق دریافت اوراق
بهادار از اهداکننده ،صدور رس ــید رســـمی برای اهداف مالیاتـــی ،فروش اوراق بهادار،
ارسال درآمد نقدی خالص بهدستآمده که به یک یا چند سازمان خیریه ثبتشده در
کانادا کمک کند.
_نمایندگ ــی بخ ــش خیر ی ــه :ب ــه نمایندگـــی از بخـــش ســـازمانهای خیریـــه مســـیحی،
کرسـ ـیهایی در کمیتهه ــای مختل ــف مشـــاوره حقوقـــی و دولتـــی بهمنظـــور ورود در
سیاستها و مقررات دولت حفظ میکند.
4-4444444گواهینامه شورای مؤسسات خیریه مسیحی
صدور گواهینامه توس ــط ش ــورای مؤسســـات خیریه مســـیحی کانادایی یک حمایت
قدرتمند از تمامیت مؤسس ــه خیریه است .این گواهی نشـــان میدهد که مؤسسه خیریه
بهدق ــت توس ــط فرآیند ص ــدور گواهینامه توســـط شـــورا ارزیابیشـــده اســـت و مطابق با
اس ــتانداردهای شورا میباش ــد و اهداکنندگان میتوانند با اطمینان به مؤسسه خیریهای
که دارای این مهر است ،کمک کنند.
هر س ــازمان مسیحی که بهصورت یک مؤسسه خیریه به ثبت رسیده است و مطابق
با اس ــتانداردهای شورا باشد ،برای درخواســـت گواهی واجد شرایط میباشد .مدتزمان
الزم جهت صدور گواهی بستگی بهسرعت مؤسسه خیریه جهت انطباق با استانداردهای
پاس ــخگویی دارد .هزین ــه س ــاالنه گواهـــی  805دالر (تقریبا معادل بـــا  25میلیون ریال) و
همچنی ــن ب ــه ازای هر  100.000دالر درآم ــد (تقریبا معادل با  3.163میلیـــارد ریال)  43دالر
(تقریبا معادل با  1.360میلیون ریال) میباشد.
مؤسس ــات خیریه دارنده گواهی شـــورا ،موظف به پیروی از نه استاندارد پاسخگویی
ذیل میباشند:
1.1داشتن اعتقاد به مسیح
2.2داشتن یک هیئت حاکم فعال و مستقل
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3.3حسابرسی مستقل از صورتهای مالی خود
4.4ارائه صورتهای مالی در صورت درخواست شورا
5.5داشتن کمیته بازبینی حسابرسی ،که به شورای حاکم گزارش داده شود.
6.6انجام فعالیتهای خود با باالترین استانداردهای پاسخگویی
7.7داش ــتن سیاس ــت نظ ــارت اعالمشـــده کـــه هیـــچ شـــخصی ،کمیســـیونی بر اســـاس
بخششهای صورت گرفته ،دریافت نکند.
8.8داشتن برنامه بهمنظور نظارت بر اثربخشی و بهرهوری فعالیتهای سازمان
9.9احت ــرام به حریم خصوص ــی افراد ذینفع و داشـــتن اســـتانداردهای اخالقی جمعآوری
کمک
بهمنظور حفظ گواهی مؤسسات خیریه باید:
_استانداردهای پاسخگویی شورا را رعایت کنند.
_ارائه تائیدیه ساالنه انطباق و اسناد حاکم و مالی منتخب
_اجازه دادن به شورا جهت ارزیابی عملیات مؤسسه خیریه در محل
مراحل صدور گواهینامه

لش ــده درخواس ــت عضویت به همراه مدارک موردنیـــاز و هزینه متقاضی به
1.1فرم تکمی 
شورا ارسال میگردد.
2.2دو الی سه هفته زمان طول میکشد که درخواستها بررسی شوند و اطالع از موافقت
به همراه توصیههای ممکن به متقاضی ارسال میگردد.
3.3اطالعرسانی به شورا زمانی که توصیهها اجراشدهاند.
4.4اگر تمام شرایط رضایتبخش باشد ،شورا تائید میکند و مهر گواهی ارائه میشود.
5.5تماس از طرف نماینده شورا به ترتیب بر اساس زمان بررسی صورت می گیرد.
مزایای گواهی برای مؤسسات خیریه

مؤسسات خیریه دارنده گواهی قادر خواهند بود که:
_مهر شورا را در وبسایت و نشریات خود به نمایش بگذارند.
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_تبلیغ مؤسسه خیریه خود در سایت  GiveConfidently.caبا ایجاد یک پروفایل خیریه
_دریافت گزارش ارزیابی ریسک /انطباق با شورا
_دریافت درج رایگان از طریق ایمیل برای اهداکنندگان خود
_دسترسی به وبسایت با قابلیت جستجو و اطالعات دستهبندیشده
_دسترسی به کارکنان آ گاه شورا (از طریق ایمیل ،تلفن یا فکس)
_دسترسی به پژوهشنامه شورا ( مقاالت مفید و آخرین تحوالت در بخش خیریه)
_اظهارنامه اطالعات خیریه (فرم  )T3010بهصورت آنالین
 4-44444دادگاه
دادگاه نهادی دولتی اس ــت که وظیفه نظارت بر مؤسسات خیریه کانادایی را بر عهده
دارد .در صورت وجود اختالف میان اداره مالیات کانادا و یک مؤسسه خیریه ،طرفین به
دادگاه مراجع ــه میکنن ــد و نتیجه نهایی توســـط دادگاه اعالم میگـــردد[ .]38همچنین
دادگاه ،فعالیتهایی با اهداف سیاسی را برای مؤسسات خیریه منع میکند و مؤسسات
خیر ی ــه موظف هس ــتند که فق ــط اهداف خیرخواهانـــهای را دنبال کنند کـــه موجب نفع
عمومی میشوند.
4-44444ایمجینکانادا
ایمجین کانادا نهادی تس ــهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور کانادا است که در
سال  2003درنتیجه اتحاد دو سازمان خیریه پیشرو به نامهای مرکز کانادا برای بشردوستی
و ائتالف سازمانهای ملی داوطلبانه تأسیسشده است.
ایمجینکانادا یک س ــازمان خیریه ملی است که برنامهها و منابعی را بهمنظور تقویت
مؤسسات خیریه و عملیاتشان فراهم مینماید ،بهطور یکه این مؤسسات ،بتوانند بهطور
مؤثرتری خدمت و در کنار دیگر سازمانهای خیریه فعالیتکنند .همچنین ایمجینکانادا
اغل ــب با بخ ــش خصوصی ،دولت و افـــراد جامعه همکاری میکند تـــا اطمینان حاصل
کند سازمانهای خیریه نقشی محوری در ایجاد و غنیسازی ملت بازی میکنند[.]10

اداناک روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف  121  /

شکل :4-4نمای سایت ایمجین کانادا

مأموریت

تقو ی ــت و حمایت از مؤسس ــات خیریه و ســـازمانهای غیرانتفاعی ،بهطور یکه آنها
بتوانن ــد بهط ــور مؤثرتری خدمت کنند و بـــا افراد و اجتماعات دیگر در کانادا و در سراســـر
جهان تعامل داشته باشند.
چشمانداز

ایج ــاد کانادای ــی قدرتمندت ــر ک ــه در آن ســـازمانهای خیریه باهـــم ،همراه بـــا دولت و
کسبوکار جانبی برای ایجاد اجتماعی پرنشاط و مرفه مشارکت داشته باشند.
اهداف

1.1ایجاد فرصت برای برقراری ارتباط
2.2یادگیری از یکدیگر
3.3ایجاد ظرفیت بخشها بهمنظور موفقیت
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•چارچوب عملیاتی ایمجینکانادا

ت و دس ــتورالعملهایی برای وجوه سرمایهگذاری دارد که در هر
ایمجینکانادا سیاسـ ـ 
زمان برای بررسی باز میباشد ،اما باید بهطور ساالنه توسط کمیته امور مالی و حسابرسی
و هیئتمدیره بازبینی و تأیید شوند.
هیئتمدی ــره مس ــئول س ــرمایهگذاری بودجههـــای خود اســـت و کمیته امـــور مالی و
حسابرس ــی مس ــئول دریاف ــت گ ــزارش از مدیریـــت بهصـــورت  6ماهـــه بـــر روی منابـــع
س ــرمایهگذاری شده و بازده آن است و همچنین مسئول بررسی سرمایهگذاری و عملکرد
سرمایهگذاری با هیئتمدیره ،حداقل در هرسال است.
کمیته امور مالی و حسابرسی ممکن است مدیریت روزانه بودجه را به مدیر امور مالی
واگذار نماید و مدیر امور مالی و حسابرســـی هر ســـه ماه به کمیته امور مالی و حسابرســـی
گزارش خواهد داد[.]10
•انواع کمکهای مالی دریافتی توسط ایمجینکانادا

ایمجینکان ــادا کمکهای مالی را از منابع مختلف دریافت میکند .این کمکهای
مال ــی ممک ــن اس ــت نامح ــدود ،مح ــدود بـــرای اهـــداف خـــاص و یـــا محـــدود بهعنوان
وقف باشد[.]11
.1کمکهای مالی وقف :وجوهی هســـتند که باید برای همیشـــه بهمنظور حمایت از
فعالیتهای سازمان بهصورت درآمد استفاده شوند .همچنین افق سرمایهگذاری
یم ــدت اســـت .در پذیـــرش چنیـــن کمکهـــای مالـــی
ب ــرای ای ــن وج ــوه طوالن 
ایمجینکانادا ،موظف اس ــت بهطور مؤثر این کمکهـــا را برای حصول اطمینان از
محقق ش ــدن هدف اهداکننده ،مدیریت کند .اهداف سرمایهگذاری کمکهای
مالی اوقاف شامل موارد ذیل است:
_افزایش ارزش سرمایه
_حفظ ارزش واقعی سرمایه
_به حداکثر رساندن نرخ بازگشت با تأیید سطوح ریسک
که ــای مال ــی مح ــدود :ای ــن وجـــوه ممکـــن اســـت از کمکهـــای مالـــی و یـــا
.2کم 

اداناک روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف  123  /

ته ــای بالعوض باش ــد .ســـرمایهگذاری این وجوه به واســـطه طـــرح جریان
پرداخ 
نقدی موردنیاز تعیین میشوند.
که ــای عملیاتی :کمکهای عملیاتی ممکن اســـت از کمکهای نامحدود،
.3کم 
اعضا ،خدمات و فروش کاال به دســـت آید .سرمایهگذاری از این وجوه توسط طرح
یش ــوند .اهداف بودجههای محدود و عملیاتی شامل موارد
جریان نقدی تعیین م 
ذیل است:
_حفظ نقدینگی الزم برای پاسخگویی پول نقد موردنیاز
_حفظ ارزش واقعی سرمایه
_به حداکثر رساندن نرخ بازگشت با تأیید سطوح ریسک
4-4444444گرنت کانکت
گرنت کانکت یکی از زیرمجموعههای ایمجین کانادا اســـت که از سال  1966بهطور
رسمی بهعنوان راهنمایی برای بنیادها و سازمانهای کانادایی شناختهشده است و 48
س ــال اس ــت از بخش خیریه حمایت میکند .امروزه گرنت کانکت یکی از سازمانهای
اجتماع ــی موفق در کاناداس ــت که فرصت تعامل با بنیادها ،شـــرکتها و ســـازمانهای
دولت ــی را فراهم میکن ــد و بهمنظور جمـــعآوری کمکهای مالی برای مؤسســـات خیریه
راهحلی ایجاد کرده است.
گرن ــت کانک ــت ی ــک پای ــگاه داده دوزبانـــه به همـــراه جزئیـــات و قابلیت جســـتجوی
اطالع ــات ،در ب ــارۀ ه ــزاران س ــرمایهگذار بـــزرگ را دارد کـــه دقیقتریـــن و جامعتریـــن ابـــزار
جس ــتجوی جذب سرمایه در کانادا است .تیم تحقیقاتی گرنت کانکت ارتباط مستقیم
ب ــا تأمینکنن ــدگان مال ــی دارند ک ــه اطالعات دقیق و قابل جســـتجویی برای مؤسســـات
خیریه ،تمام بنیادهای گرنت میکینگ کانادا ،شرکتها ،برنامههای کمک مالی دولت
و بنیاده ــای آمریکای ــی را فراهم میکن ــد که از ســـازمانهای خیریـــه و غیرانتفاعی کانادا
حمایت میکنند.
{مأموریت
پیشبرد دانش و روابط برای ارتقای مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی بهصورت مؤثر و پایدار.
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{یک رویکرد متفاوت به قیمتگذاری
هس ــته اصلی کار گرنت کانکت ،تقویت بخش ســـازمانهای خیریه اســـت که برای
ایمجینکانادا انجام میش ــود .گرنت کانکت به قابلدســـترس بودن مؤسســـات خیریه در
یش ــود .در همیـــن راســـتا برنامههـــای مشـــترک مقرونبهصرفه و
تم ــام انداز هه ــا متعه ــد م 
تخفیفهای ــی را برای س ــازمانهای خیریه کوچـــک ارائه میدهد .همچنیـــن هزینهها بر
اس ــاس کل درآمد ساالنه مؤسس ــه خیریه محاسبه میشود .جهت ثبت مؤسسات خیریه
در گرنت کانکت باید فرم مربوطه در سایت بهصورت آنالین تکمیل شود و هزینه اشتراک
بر اساس مجموع درآمد ساالنه سازمان پرداخت گردد.
4-4444444چریتیفوکوس
چریتیفوکوس پایگاه دادهای اس ــت که زیر نظر ایمجین کانادا است .چریتی فوکوس
ب هس ــرعت تبدیل به یک منبع اطالعاتی برای مؤسســـات خیریه شـــده است .این سایت
نهتنه ــا دارای جزئی ــات مال ــی س ــازمانهایی اســـت که بـــه اداره مالیـــات کانـــادا گزارش
میدهن ــد ،بلکه همچنین س ــازمانهای خیریه به آپلود کردن اســـناد اضافه جهت فراهم
کردن بستری برای اطالعات مالی تشویق میشوند.
پای ــگاه داده چریتیفوک ــوس اطالعـــات مربـــوط به  22000ســـازمانهای خیریـــه (1400
سازمان خیریه فعال) 7700 ،بنیاد خصوصی ( 5400بنیاد خصوصی فعال) و  7300بنیاد
عمومی ( 5100بنیاد عمومی فعال) را پوشش میدهد.
4-4444444سکتور سورس
یک وبس ــایت ملی ،دوزبانه و یک مرکز اطالعاتی اســـت که با شـــیوهها و ابزارهایی
مرتبط ،منابع و فرصتهایی آموزشی را برای مؤسسات خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی
بهمنظور بهبود شیوههایش ــان در  5مرحله کلیدی نظـــارت هیئتمدیره ،مدیریت مالی،
جذب س ــرمایه ،مدیریت کارکنان و مشـــارکت داوطلبانه فراهم میکند .ســـکتور سورس
له ــای نوآورانه و یادگیری از یکدیگر و متخصصان داخل و
همچنی ــن انجمنی برای راهح 
خارج بخش ارائه میکند.
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شکل :5-4نمای پایگاه داده چریتیفوکوس

 4-44444پایگاه داده خیریه کانادا
خیر ی ــه کان ــادا پایگاه داده جامعی اســـت که اطالعـــات مفصلی در ارتبـــاط با 85000
سازمان خیریه ثبتشده ،بنیادهای خصوصی و بنیادهای عمومی ارائه میکند .کاربران
این س ــایت میتوانند برای دسترس ــی به تجزیهوتحلیل ،مقایســـه و رتبهبندی مؤسســـات
خیر ی ــه و بیانی ــه مالی  5س ــال اخیر برای هریک از این  85000مؤسســـه خیریه را جســـتجو
ً
کنن ــد .پای ــگاه داده خیر ی ــه کان ــادا عمدتـــا مبتنـــی بـــر هزینـــه اســـت و دارای یـــک برنامه
تگ ــذاری برای اش ــترا کگذاری اطالعات اســـت و همچنین ســـایت خیریـــه کانادا
قیم 
جس ــتجوی پای ــه و رایگان ــی را فراهم میکنـــد .در این پایـــگاه داده مشـــترکان میتوانند به
فهرسـ ـتهای مختلف ــی از مؤسس ــات خیریـــه طبقهبندیشـــده بـــا مـــکان جغرافیایـــی،
دستههای مؤسسات خیریه ،فیلترهای مالی و ابزارهای رتبهبندی شده و مقایسه گزارش
مجموعـ ـهای از ان ــواع مختلف مؤسس ــات خیریه دسترســـی داشـــته باشـــند .مؤسســـات
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شکل :6-4نمای پایگاه داده خیریه کانادا جهت جستجوی مؤسسات خیریه

خیریه پس از ش ــناخت شرایط و ضوابط استفاده از سایت خیریه کانادا و پذیرش این
قوانی ــن ،با تکمیل ف ــرم مربوط در س ــایت و پرداخت هزینه عضویت در ایـــن پایگاه ثبت
میشوند و از خدماتی که این پایگاه داده ارائه میدهد استفاده مینمایند.
4-4444444انواع پایگاه داده قابلدسترس در خیریه کانادا
{پایگاه داده کاناداییها
این پایگاه داده به مشترکان سایت خیریه کانادا دسترسی منحصربهفردی به اطالعات
مر ب ــوط به بیوگرافی  24000کانادایی را فراهم میکند .هماکنون در ســـال  ،2015این پایگاه
1
داده مرجع استاندارد بیوگرافی کاناداییهای معاصر است که آنها را بر اساس شایستگی
انتخاب میکند.
اطالع ــات جزئ ــی بیوگراف ــی افراد شـــامل تاریخ و محـــل تولد ،تحصیـــات ،خانواده،
اطالع ــات تم ــاس ،س ــوابق کاری ،تاریـــخ عضویـــت ،کارهـــای خالقانـــه ،افتخـــارات و
جوایز است.

1. merit

اداناک روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف  127  /

{سوابق کمکهای خیرخواهانه کاناداییها
ای ــن پای ــگاه داده ،بزرگترین پایگاه داده قابل جســـتجوی کمکهـــای خیرخواهانه در
جهان است و ابزار پیشرویی است که بهسرعت اطالعات مربوط به پیشینه فعالیتهای
بشردوستانه افراد ،بنیادها و شرکتها را در اختیار مشترکان قرار میدهد .این پایگاه داده
به مش ــترکان س ــایت خیریه کانادا ،جزئیات اطالعات دربارۀ  7میلیون ســـابقه و پیشینه
کمکهای کاناداییها را میدهد که شامل اطالعات کمکهای خیرخواهانه کاناداییها
ش ــامل نام و نام خانوادگی کمککننده (فرد ،شـــرکت یا بنیاد) ،مقـــدار کمک مالی ،نوع
کمک مالی ،سال اهدا ،محل گیرنده است.
{افشای حقوق و دستمزد دولتی
از زمان تصویب قانون افش ــای حقوق بخش دولتی در ســـال  ،1996ســـازمانهایی که
بودج ــه دولتی از دول ــت آنتار ی ــو دریافت میکنند ،ملزم هســـتند که اطالعـــات حقوق و
ً
دس ــتمزد تمامی کارکنان بخش دولتی را که  100.000دالر (تقریبـــا معادل با  3.159میلیارد
ریال) یا بیش ــتر در طول س ــال تقویمی به دســـت میآوردند افشـــا کنند .مشترکان سایت
خیریه کانادا ،بهآس ــانی میتوانند در این فهرســـت جســـتجو کنند و بینشـــی ارزشـــمند از
درآمدهای انتاریو و باالترین پرداخت به کارکنان بخش دولتی بریتیش کلمبیا به دســـت
آورن ــد .ه ــر پایگاه داده افش ــای بخش دولتی شـــامل نـــام ،تحصیالت ،بخـــش ،کارفرما،
موقعیت شغلی ،تاریخ استخدام و مجموع مزد و پاداشها است.
{مدیران خیریه کانادا
پایگاه داده مدیران خیریه کانادا ،دسترسی مشترکان را به اطالعات باارزشی در ارتباط
با رهبران  86000مؤسس ــات خیریه ثبتشـــده در کانادا فراهم میکند .هر مؤسســـه خیریه
تش ــده ملزم است که اطالعات مدیریت خود را بهطور ساالنه در اختیار اداره مالیات
ثب 
کانادا قرار دهد.
در س ــایت خیریه کانادا س ــوابقی از ســـال  2002در ارتباط با مدیران مؤسســـات خیریه
کانادایی وجود دارد که هر رکورد ش ــامل اطالعات نام ،ســـازمان خیریه ،موقعیت شغلی،
تاریخ شروع موقعیت شغلی و  ...است.
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4-44444انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی
انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی در سال  1958بهعنوان
یک انجمن بینالمللی از س ــازمانهای نظارتکننده بر سازمانهای خیریه ملی تأسیس
شد .این انجمن متشکل از  18سازمان از  18کشور است که بیش از  4000سازمان خیریه
ً
را ب ــا  60میلیون ی ــورو (تقریبا معادل با  1.871هزار میلیارد ریـــال) مدیریت میکند750 .
میلیون ش ــهروند میتوانند به اطالعات مســـتقل ارائهشـــده توســـط اعضـــای این انجمن
بهمنظور کمک به اهدای عاقالنه به سازمانهای خیریه دسترسی داشته باشند[.]35

شکل :7-4نمای سایت انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآوریکننده کمک مالی

•هدف انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی

ه ــدف انجمن این اس ــت ک ــه اطمینان حاصـــل کند جمـــعآوری کمـــک مالی برای
اهداف خیرخواهانه س ــازماندهی یافته است و به شیوۀ رضایت بخشی انجام میشود و
همچنین مدیریت وجوه جمعآور یشده مناسب میباشد.
سازمانهای خیریه که توسط اعضای این انجمن نظارت میشوند ،موظف به پیروی
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از دستورالعملهای دادهشده بر طبق قانون ملی و فرهنگ مربوطه هستند .دستورالعملها
ممکن اس ــت ش ــامل اصولی ب ــرای اهداف منافـــع عمومـــی ،رهنمودهـــای اخالقی برای
جمعآوری کمک مالی ،مدیریت ش ــرکت ،شفافیت و پاســـخگویی دربارۀ فعالیتهای
خود باشد.
تمام اعضای انجمن ،ارزیابیهای مستقلی از سازمانهای خیریه در کشورهای خود
میکنند .روند نظارت ،حوزههای کلیدی فعالیتهای خیرخواهانه مانند استانداردهای
بینالمللی انجمن را پوشش میدهد .اعضای انجمن باید از فعالیتها و اهداف انجمن
حمایت کنند و تبادل اطالعات و دانش میان اعضا انجام گیرد و همچنین در جلسات
ً
عمومی ش ــرکت کنند .حق عضویت ســـاالنه به مبلـــغ  1588یورو (تقریبـــا معادل با 55
میلی ــون ر ی ــال) اس ــت .در صورت عضویـــت میتوانند به شـــبکه و وبســـایت انجمن،
اطالع ــات اضافی و نش ــریات و به پایگاه داده ســـازمانهای خیریه نظارتشـــده انجمن
دسترس ــی داشته باش ــند و همچنین شرکت در کنفرانس ســـاالنه انجمن ،حق حضور در
جلس ــه مجمع عمومی ،حق رأی و حق انتخاب هیئت انجمن بینالمللی ســـازمانهای
جمعآور یکننده کمک مالی را دارند[.]35
4-4-4444بنیاد اعتیاد مانیتوبا( 1خدمات اجتماعی)
بنیادی دولتی اس ــت ک ــه ارائهکننده خدمات درمـــان اعتیاد و حمایـــت از رفتارهای
س ــالم اس ــت .از آنجا که حداقل یکپنجم کاناداییها با مشـــکل الکل ،مـــواد مخدر و یا
یشـــوند در همین راســـتا فعالیتهـــا و خدمات بنیاد
قمار در طول زندگیش ــان مواجه م 
اعتیاد مانیتوبا برای بزرگساالن ،خانوادهها ،جوانان ،مدارس و اجتماع و ...است[.]22

1. ADDICTIONS FOUNDATION OF MANITOBA
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شکل :8-4نمای سایت بنیاد اعتیاد مانیتوبا

فعالیتها و خدمات بنیاد اعتیاد مانیتوبا شامل موارد زیر است:
1.1بزرگساالن :ارائه خدمات مسکونی و محیطی امن و حمایتی برای افراد  18سال و باالتر
که با الکل ،مواد مخدر یا قمار درگیر هســـتند ،بهمنظور ایجاد تغییرات در شیوه زندگی
و توسعه مهارتهای زندگی جدید به آنها کمک میکنند.
2.2خانواده :وقتی کس ــی با مواد مخدر ،الکل و یا قمار درگیر اســـت ،خانواده آن شـــخص
بیشازح ــد تحت تأثیر ق ــرار میگیرد .برنامه خانواده به معتـــاد کمک میکند که چگونه
باسابقه اعتیاد زندگی کند و به سمت جلو حرکت کند.
3.3جوان ــان :ارائه جلس ــات با مش ــاوران درباره مســـائل جوانان و اثرات بالقـــوه الکل ،مواد
مخدر و یا قمار در زندگی و بهمنظور ایجاد تغییرات مثبت حمایت میشوند.
4.4مدارس و اجتماع :طیف وس ــیعی از خدمات آموزشـــی و پیشـــگیری دربـــارۀ الکل ،مواد
مخ ــدر و قم ــار به مدارس و س ــازمانهای اجتماعی در سراســـر ایالت ارائه میشـــود و این
خدمات موجب کاهش تقاضا برای درگیر شدن با اثرات الکل و مواد مخدر و قمار میشود.
5.5محل کار :ارزیابی تست مصرف الکل و مواد مخدر که تستی جامع شامل توصیههایی
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برای آموزش ،درمان ،پیگیری و مراقبت است زمانی که تست کارمندی مثبت است.
6.6تجو ی ــز مت ــادون ب ــرای افرادی ک ــه به مواد وابســـته هســـتند .ایـــن برنامه شـــامل ارتقای
س ــامت ،آموزش برای پیش ــگیری از بیماری ازجمله تبادل سوزن ،کمک به مشتریان
برای ارتباط با دیگر خدمات اجتماعی است.
7.7برنام ــه اخت ــال راننده :بیمه عمومـــی مانیتوبا ،تمـــام رانندگانی را که درگیـــر الکل و یا
حادثه رانندگی مربوط به مواد مخدر هستند به داشتن گواهینامه رانندگی مانیتوبا برای
دسترس ــی به برنامه اختالل راننده جهـــت ارزیابی مواد مخدر و الکل ملزم میکند .این
ارزیابی پروسهای اس ــت که نیازهای فرد ،شناسایی میشوند و مناسبترین استراتژی
توصیه میشود .هدف از این برنامه کمک به افراد برای جلوگیری از جرائم رانندگی و در
صورت لزوم مراجعه و دسترسی آسان به خدمات است.
8.8مش ــکل قمار :این بنیاد بهصورت رایگان ،مشاوره فردی محرمانه را برای افرادی فراهم
میکند که درگیر قمار هستند یا مشکالتی که به دلیل قمار شخص دیگری دارند.
4-4-4444بنیاد پژوهشهای دانههای غرب کشور( 1آموزش و پژوهش)
بنیاد پژوهشهای دانههای غرب کشـــور سازمانی غیرانتفاعی است که در تحقیقات
کش ــاورزی به نفع تولیدکنندگان غربی کانادا سرمایهگذاری میکند .این بنیاد از بسیاری
از برنام هه ــا و پروژ هه ــای تحقیقات ــی عمومـــی بلندمـــدت و کوتاهمـــدت ازجملـــه توســـعه
محصوالت جدید و متنوع ،کنترل علف هرز و حشرات ،فنون تولید و برداشت و مدیریت
منابع ،خاک و اثربخشی کودها در سراسر غرب کانادا پشتیبانی میکند.
ً
بنی ــاد پژوهشهای دانههای غرب ،بیـــش از  125میلیون دالر (تقریبا معادل با 3.949
ه ــزار میلی ــارد ریال) در پرورش و تحقیقات کشـــاورزی ،توســـعه بیـــش از  200گونه جدید
ً
گن ــدم و ج ــو و س ــرمایهگذاری بی ــش از  18میلیـــون دالر (تقریبا معادل بـــا  568.656هزار
میلیارد ریال) در سال در پرورش و تحقیقات محصوالت کمک کرده است.

1. WESTERN GRAINS RESEARCH FOUNDATION
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شکل :9-4نمای سایت بنیاد پژوهشهای دانه غرب کشور

ً
یکی دیگر از اقدامات این بنیاد که از ژوئن  2011آغازشده است( 100000 ،تقریبا معادل
با  3.159میلیارد ریال) دالر کمکهزینه دانشـــجویی در ســـه دانشـــگاه مانیتوبا ،1آلبرتا 2و
ساسکاچوان 3است که بهطور گردشی هر سه سال یکبار بهمنظور تشویق برای مطالعات
بیشتر در زمینه تحقیقات محصول داده میشود[.]23
بنی ــاد پژوهشه ــای دان هه ــای غ ــرب ،ســـه حـــوزه تحقیقاتـــی مهـــم بـــرای حمایت از
بودجههای وقف شناس ــایی کرده اس ــت کـــه کمکهای مالی را بـــرای پروژههایی در نظر
میگیرد که در این سه حوزه هستند:
 .1انواع توسعه

ژنتیک ،روشهای پرورش ،اصالح نژادی ،آسیبشناسی ،کیفیت
1. University of Manitoba
2. University of Alberta
3. University of Saskatchewan
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 .2تولید

سیستمهای کشت ،مدیریت باروری ،مدیریت آفات ،مدیریت تولید
 .3پس از تولید

ذخیرهسازی ،تجزیهوتحلیل اقتصادی /نظارتی
ً
در س ــال  9 ،1981میلی ــون دالر(تقریبـــا معـــادل بـــا  284.328میلیارد ریـــال) از قانون
مس ــاعدت کش ــاورزان به بنیاد انتقال یافت که به پایهای برای صندوق وقف تبدیل شد.
اصل بودجه وقف ،س ــرمایهگذاری میشـــود و درآمد حاصل از ســـرمایهگذاری برای طیف
گس ــتردهای از تحقیق ــات محص ــول ،غالت ،حبوبـــات ،دانههای روغنـــی و محصوالت
خاص برای تولیدکنندگان غرب کانادایی استفاده میشود.
ً
صندوق وقف بنیاد پژوهشهای دانههای غرب باارزش بیش از  100میلیون دالر(تقریبا
معادل با  3.159میلیارد ریال) ،بهاندازه کافی برای تأثیرگذاری در بخش کشاورزی غرب
کانادا بزرگ است.
4-4-4444بنیاد تری فاکس( 1سالمت)
یک ــی از بزرگترین تأمینکنندگان مالی غیردولتی تحقیقات ســـرطان در کشـــور کانادا
اس ــت که کمکهای مالی بس ــیاری برای انواع مختلف ســـرطانها میکنـــد .مطالعات
چندس ــاله اخیر ش ــامل ریه ،تخمدان ،روده بزرگ ،پانکراس ،دهان ،کبد و بسیاری دیگر
بوده است.
ً
بنیاد تری فاکس حدود  26.5میلیون دالر (تقریبا معادل با  837میلیارد ریال) در سه
ناحیه کلیدی تحقیقات سرمایهگذاری کرده است[.]24
ً
_دیس ــکاوری پژوهش :علوم پایه ،بیوپزشکی درمان گرا 15.2 :میلیون دالر(تقریبا معادل
با  480میلیارد ریال)
_حرکت به س ــمت اکتش ــافات از آزمایشـــگاه به کلینیک با سرعت بیشـــتری برای تأثیر
ً
گذاشتن بر بیماران 10.2 :میلیون دالر(تقریبا معادل با  322.238میلیارد ریال)
ً
_آم ــوزش رهبران آینده ب ــرای تحقیقات ســـرطان 1.1 :میلیون(تقریبا معـــادل با 34.751
میلیارد ریال)
1. THE TERRY FOX FOUNDATION
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شکل :10-4نمای سایت تری فا کس

بنی ــاد ت ــری فاکس س ــاالنه ب ــرای جمـــعآوری کمکهـــای مالـــی در روز مدرســـه ملی
تریفا ک ــس 1مراس ــمی برگ ــزار میکند کـــه میلیونهـــا دانشآموز در سراســـر کانادا شـــرکت
میکنن ــد که این یک ــی از بزرگترین رویدادهـــای جمعآوری کمک مالـــی در تاریخ کانادا
اس ــت .برای محافظت از حریم خصوصی دانش آموزان شرکتکننده در این رویداد ،نام
دانش آموزان غیرقابل جستجو است ،باوجود این افراد میتوانند کمکهای مالی خود را
بهطور مس ــتقیم با مراجعه به صفحه جمعآوری کمکهای مالی مدرســـه ،انجام دهند و
 84س ــنت از هر دالر بهطور مس ــتقیم برای تحقیقات سرطان به کار میرود .از سوی دیگر
افراد یا سازمانها میتوانند کمکهای مالی خود را از طریق مراجعه به سایت اهدا کنند.
1. Terry Fox National School Run Day
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4-4-4444انجمن مسلمانان کانادا( 1مذهب)
انجمن مس ــلمانان کانادا معتقد اســـت که مطلوبترین راه برای جامعه مســـلمانان و
کار اس ــامی در کانادا از طریق آموزش و پیشـــرفت هر فرد مسلمان ،هر خانواده مسلمان و
هر اجتماع محلی مس ــلمان اس ــت که بر اســـاس خواندن زندگی پیامبر و درک درســـتی از
تاریخ اسالم محقق میشود.
انجمن مسلمانان کانادا طیف گستردهای از برنامهها را برای مردم در تمام سنین و در
تم ــام جنب هه ــای زندگ ــی ارائه میکن ــد و مأموریت آن برپا کردن اســـام در کانادا اســـت.
برنام هه ــا بهمنظ ــور حص ــول اطمینان از اینکـــه آنهـــا منعکسکننده ارزشهـــا از ایمان،
برادری ،رشد شخصی ،شهروندی و تعالی میباشند مطالعه و طراحی میشوند[.]13

شکل :11-4نمای سایت انجمن مسلمانان

1. MUSLIM ASSOCIATION OF CANADA
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برنامههای انجمن مسلمانان کانادا
 .1برنامههای جوانان

مس ــابقات ورزش ــی آخ ــر هفت ــه ب ــرای جوانـــان دبیرســـتانی بهطـــور ســـاالنه ،رقابت در
زمینههای شعر ،علم و  ،...اردو با فعالیت در فضای باز و سخنرانی روحانی ،فعالیتهای
اجتماعی سرپوش ــیده و روباز برای جوانان ،نمایشـــگاههای مســـیرهای شـــغلی مختلف
برای دانش آموزان دبیرس ــتانی ،محفل مطالعات مذهبی برای جوانان ،مشارکت جوانان
از طریق فعالیتهای ورزش ــی مختلف ،بهرهگیری از ماه رمضان از طریق نماز ،صدقه و
ته ــای اجتماعـــی و مذهبـــی ،بـــه رســـمیت شـــناختن
 ،...برنام ــه نم ــاز ش ــب از فعالی 
دستاوردهای جوانان مسلمان.
 .2برنامههای اجتماعی

این مؤسسه بر روی چهار اولویت استراتژیک بهمنظور پاسخگویی به نیازهای جامعه
تمرکز میکند:
_س ــرمایهگذاری درراههایی برای پر کردن شـــکاف میان نسلی :توسعه هویت مسلمانان
کانادا
_کاهش موانع مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
_ایجاد زیرساخت پاسخگو
_تعهد مدنی و شهروندی ثابتشده
 .3برنامههای آموزشی

انجمن مسلمانان کانادا بهطور گسترده در سه نوع از مدارس عمل میکند:
_م ــدارس اس ــامی آخر هفت ــه که ب ــه دانش آمـــوزان فرصت یادگیـــری عربـــی و آموزش و
آدابورسوم اسالمی ارائه میکند.
_م ــدارس ق ــرآن که فرصتهای بیش ــتری بـــرای دانش آموزان بـــا تمرکز بـــر قرائت و حفظ
قرآن است.
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 .4برنامه کودکان

بودجه آموزش ــی انجمن مس ــلمانان کانادا یک پروژه آزمایشی انجمن مسلمانان کانادا
اس ــت ک ــه کمکهایی را ب ــرای والدینـــی فراهـــم میکنند کـــه نیازمند کمـــک مالی برای
فرستادن کودکانشان به مدرسه اسالمی کانادا میباشند.
حمایتکنن ــده برنامههای انجمن مســـلمانان کانادا شـــامل ســـازمانها و مؤسســـات
مالی ،مؤسس ــات خیریه ،س ــازمانهای مردمنهاد ،1دولت و  ...اســـت .محدوده حامیان
ای ــن انجم ــن از حامیان ملی ،حامیان رویـــداد ،حامیان طرح ابتکاری ویـــژه ،افراد و دیگر
هدایای شرکت است.
انجمن مسلمانان کانادا در تعدادی پروژههای محلی و ملی مشغول به کار است و از
داوطلب ــان مختلف با توجه به عالیق و استعدادهایشـــان اســـتفاده میکنـــد .این انجمن
کمکه ــای مالی را هم برای تأمین مالی عمومـــی و هم برای حمایت از پروژههای خاص
میپذیرد .عالوه بر کمکهای مالی ،هدیههایی بهصورت اوراق بهادار و اموال میپذیرد.
انجم ــن مس ــلمانان کانادا بودجههایـــش را برای عملیـــات و برنامههـــای خودمصرف
میکند .از آنجاکه مقدار محدودی پول در دسترس برای حمایت از پروژههای اجتماعی
خ ــارج از عملیات این انجمن وجود دارد ،درصورتیکه افرادی پروژههایی دارند که نیاز به
حمای ــت مالی دارند بعد از تش ــریح ماهیت پروژه ،اهداف ،نحوه اجـــرای پروژه ،بودجه و
منابع مالی موردنیاز ،اولویت به پروژههایی داده میشود که در راستای چشمانداز انجمن
باشد.
4-4-4444بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ( 2رفاه)
این بنیاد به افراد و خانوادهها فرصتی برای رسیدن به استعدادهای نهانی خود و بهبود
یش ــان میدهد .با تأمین بودجـــه  133برنامه از طریق  73ســـازمان ،طیف
کیفی ــت زندگ 
گس ــتردهای از نیازهای جامعه ازجمله ســـالمندان ،افراد با نیازهای خاص و خانوادهها و
کودکانی را پوشش میدهد که در فقر زندگی میکنند.
1. NGO
2. United Way of Burlington & Greater Hamilton
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اکنون این بنیاد تأ کید بیش ــتری بر روی پرداختن به علت مشـــکالت اجتماعی دارد و
بر انجام فعالیتهایی تمرکز میکند که موجب تغییرات بلندمدت شود و تفاوت زیادی
در جامعه ایجاد کند.
از آنجاکه برای تغییر ش ــرایط اجتماعی کل یک جامعه باید باهم کار کنند ،این بنیاد
برای ایجاد چنین مشارکتی افراد جامعه ،سازمانها ،تأمینکنندگان مالی و سایر بخشها
را برای رس ــیدن به اهداف مش ــترک بســـیج میکند .یکـــی از نقشهای بنیـــاد ارائه منابع
مالی ،انس ــانی و س ــایر مناب ــع برای ایجاد ظرفیـــت و پیدا کردن فرصت بـــرای همکاری با
یکدیگ ــر بهعنوان یک بخش برای حل مســـائل پیچیده اجتماعی اســـت و همچنین رفع
نیازهای اساس ــی (غذا ،س ــرپناه و اش ــتغال) ،کمک به خانوادهها و افراد برای رسیدن به
ثب ــات مال ــی و درآمد ،بهبود دسترس ــی بـــه خدمـــات حمایتکننده مرتبط با ســـامتی و
اجتماعی ،حمایت از یادگیری و پیش ــرفت کودکان ،کمک به کودکان برای موفق شدن و
ماندن در مدرسه تا زمان فارغ تحصیلی است[.]25

شکل :12-4نمای سایت بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ
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فعالیتهای بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ
 .1سرمایهگذاری در خدمات انسانی

س ــرمایهگذاری در ی ــک ش ــبکه حمایـــت اجتماعی که شـــامل  68ســـازمان خدمات
انس ــانی که ارائهکننده  126برنامه مبتنی بر پیشگیری و خدمات ،تقویت اجتماع و بهبود
زندگی است.
 .2ایجاد ارزش ثابت برای همکاران سازمان

ایجاد تعهدات مالی چندساله ،طراحی استراتژیهای بلندمدت برای ارائه برنامه ،به
اشترا کگذاری پژوهش و ارائه کمک برای بهبود اداره و مدیریت شیوهها
 .3انجام پژوهش

تحقیق و بررس ــی علل ریشهای چالشبرانگیزترین مســـائل اجتماعی بهمنظور توسعه
استراتژی و اطمینان از تغییرات پایدار
 .4همکاری و مشارکت

هم ــکاری ب ــا اجتم ــاع (ش ــورای مدرســـهها ،دولـــت ،دانشـــگاهها ،اتحادیـــه ،رهبران
کسبوکار ،ساکنان محله و تأمینکنندگان) برای ایجاد تفاوتی بزرگ.
4-4-4444کتابخانه عمومی ادمونتون
کتابخان ــه عمومی ادمونتون ،ش ــهروندان ادمونتون را به دانـــش و فرهنگهای جهان از
طریق دسترس ــی ب ــه مجموعه کتابخانـــه ،برنامهها و خدمات متصل میکنـــد .این کار از
طریق ش ــبکهای متشکل از  17شعبه کتابخانه و بیش از  3میلیون موارد ازجمله کتاب،
سی دی ،دیو یدی ،باز یهای ویدئویی و محتوای قابل دانلود دیجیتال فراهم میشود.
موارد زیر خالصهای از فعالیتهای کلیدی دربارۀ نحوه انجام برنامههایشان است[:]13
_خرید و فهرست بندی مواد کتابخانه (کتاب ،نشریات ،رسانههای صوتی ،تصویری و
الکترونیکی).
_ارائه خدمات پژوهشی و اطالعات به شهروندان
_دسترسی شهروندان خانهدار به کتابخانه از طریق خدمات تحویل رایگان
_ارائه منابع و دسترسی به  17شعبه کتابخانه به شهروندان

| فصل پنجم |

قوانین و برنامههای توسعه وقف
و امور خیریه در کشور کانادا

5-5قوانین و برنامههای توسعه وقف و امور خیریه در کشور کانادا
5-555قوانین مؤسسات خیریه
مؤسس ــات خیر ی ــه ثبتش ــده در اداره مالیات کانـــادا ،تحت قانون مالیـــات بر درآمد
میباشند و تحت این قانون ثبت ،لغو ثبت ،حسابرسی و تنظیم میشوند .قانون مالیات
بر درآمد برای اولین بار در  20سپتامبر  1917ارائه گردید .همچنین مؤسسات خیریهای که
بهمنظ ــور بهره بردن از معافیتهای ذکرشـــده در قانون مالیات بـــر درآمد ،در اداره مالیات
کانادا به ثبت نرس ــیدند ،تحت قانون مؤسســـات خیریه هســـتند که توســـط اداره شورای
قانونگذاری  2دسامبر  2015بازبینی شده است.

5-555سیاستها و دستورالعملهای اداره کل خیریه
اداره مالی ــات کان ــادا ب هط ــور منظ ــم سیاســـتها و دســـتورالعملهای خود را بررســـی
میکند .سیاسـ ـتها و دس ــتورالعملها در این بخش ،الزامات قانـــون مالیات بر درآمد را
توضیح میدهد که به شرح ذیل میباشند[.]5
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جدول :1-5سیاستها و دستورالعملهایی بهمنظور درخواست ثبت

1

سیاستها و دستورالعملها در ارتباط با درخواست ثبت
1

متقاضیان انجمنهای
قومی -فرهنگی

12

پژوهش بهعنوان یک
فعالیت خیریهای

23

نرخ بیمه برای مؤسسات
خیریه ثبتشده

2

ثبت خیرخواهانه و
فعالیتهای هنری

13

شوراهای مدرسه

24

دستورالعملهایی برای ثبت
یک مؤسسه خیریه -برآورده
کردن منفعت عمومی

3

منافع برای افراد بومی کانادا

14

ورزش و ثبت خیریه

25

مسکن برای سالمندان

4

انجام فعالیتهای خارج از
کانادا توسط مؤسسات خیریه
ثبتشده

15

دفاع از حقوق بشر و
ثبت خیریه

26

5

اهداف خیرخواهانه و
فعالیتهایی برای منفعت
جوانان

استفاده از یک واسطه
 16برای انجام فعالیتهای 27
مؤسسه خیریه در کانادا

فعالیت خیرخواهانه و گروههای
 6قومی -فرهنگی ،اطالعات برای 17
ثبت بهعنوان مؤسسه خیریه

کسبوکار مرتبط
چیست

28

فعالیتهای سیاسی
ثبت انجمنهای ورزشی
1
آماتور کانادایی
افزایش رفاه حیوانات و ثبت
مؤسسه خیریه

افزایش سالمت و ثبت مؤسسه
خیریه
29

7

فعالیتهای توسعه اقتصادی
جامعه و ثبت مؤسسه خیریه

18

برگزاری جشنوارهها و
ترویج گردشگری

8

امکانات مهدکودک

19

گیرندگان واجد شرایط
کمکها

30

9

تمایز میان کمک شخصی و
اعضای گروهها

20

جمعآوری کمکهای
خیریه ثبتشده

31

انتشار مجله

10

تاریخ مؤثر ثبتنام

21

الزامات عمومی برای
ثبت مؤسسه خیریه

32

ثبت مؤسسات خیریه برای
ترویج برابری نژادی

11

امدادرسانی به سالمندان

22

ثبت جشنوارههای
هنری

33

دستورالعمل برای ثبت
سازمانهای چتر بهعنوان
سازمانهای هلدینگ

توسعه فعالیتهای داوطلبانه

1. Registration of Canadian Amateur Athletic Associations
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جدول :2-5سیاستها و دستورالعملهایی در ارتباط با عملیات مؤسسه خیریه

12

سیاستها و دستورالعملها در ارتباط با عملیات مؤسسه خیریه
1

انباشته شدن اموال توسط
بنیاد عمومی

فعالیتهای توسعه
صدور رسید در نامی غیر از نام
 13اقتصادی ،اجتماعی و 25
اهداکننده
ثبت خیریه
هزینههای متحمل
شده توسط داوطلبان

26

مدیریت پورتفولیوی
سرمایهگذار یها

15

آدرس خیریه

27

افراد فاقد صالحیت

16

ارزش منصفانه هدایا و
مالیات

28

مسکن و ثبت خیریه

5

جمعآوری کمک توسط
حضور در یک شام جمعآوری
مؤسسه خیریه
17
2
کمکهای سیاسی
ثبتشده

29

رسید رسمی کمکها توسط
مؤسسه خیریهای که بهتازگی
ثبتشده

6

انجام فعالیتهایی در خارج
از کانادا توسط مؤسسات
خیریه ثبتشده

18

الزامات عمومی برای
ثبت مؤسسه خیریه

30

فعالیت سیاسی

7

اهداف خیرخواهانه و
فعالیتهایی به نفع جوانان

19

هدایا بهصورت ارائه
خدمات

31

استفاده حزب سیاسی از
امکانات خیریه

8

بخشی از یک هدیه  10ساله

20

توسعه فعالیتهای
داوطلبانه

گیرندگان واجد شرایط-
 32پیامدهای بازگشت داراییهای
اهداشده

2

برنامههای کاربردی برای امداد 14

3

فعالیتهای هنری و ثبت
خیریه

4

وضعیت ارتباط برای
مؤسسات خیریه نامرتبط

1

9

افزایش رفاه حیوانات و ثبت
خیریه

21

ارتقای سالمت و ثبت
خیریه

33

ورزش و ثبت خیریه

10

سیاست صدور رسید

22

کسبوکار مرتبط
چیست

34

دستورالعملهایی برای ثبت
سازمان چتر بهعنوان سازمان
هلدینگ

11

کسبوکارهای مرتبط و
بنیادهای عمومی

23

پژوهش بهعنوان یک
فعالیت خیرخواهانه

 35شخص ثالث جمعآوری کمک

12

استفاده از یک واسطه برای
انجام فعالیتهای مؤسسه
خیریه در کانادا

24

دفاع از حقوق بشر و
ثبت خیریه

حق عضویت اتحادیه -نحوه
 36پرداخت به یک مؤسسه خیریه
ثبتشده

1. Associated Status for Unrelated Charities
2. Attendance at a Political Fundraising Dinner
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جدول :3-5سیاستها و دستورالعملهایی در ارتباط با لغو وضعیت ثبت مؤسسه خیریه

ردیف

سیاستها و دستورالعملها در ارتباط با لغو وضعیت ثبت مؤسسه خیریه

1

بدهی

2

مسئولیت

3

ارائه اطالعات جعلی

4

لغو -انجمن ورزشی آماتور ثبتشده کانادا

5

مالیات بر ابطال

6

مزایای بیمورد

5-555برنامه استاندارد ایمجین کانادا
ایمجین کانادا ،برنامه اس ــتانداردی را برای تقویت ظرفیتســـازی مؤسسات خیریه و
غیرانتفاع ــی در  5حوزه اساس ــی طراحی کرده اســـت .این برنامه اســـتاندارد در درجه اول
ابتکار ظرفیتسازی است.
اطالعات دربارۀ چگونگی تطابق با استانداردهاســـت و همچنین ابزار و منبعی برای
کمک به سازمانها برای تقویت شیوهها و روشهای کار است 73 .استاندارد بر  5حوزه
متمرکز است[:]20
1.1نظارت هیئتمدیره
2.2حسابرسی مالی و شفافیت
3.3جذب سرمایه
4.4مدیریت کارکنان
5.5مشارکت داوطلبانه
سطوح استاندارد []20

سطح  :1سازمانهایی با حداکثر  5کارمند تماموقت و  2میلیون هزینه ساالنه
سطح  :2سازمانهایی با حداکثر  50کارمند تماموقت و  10میلیون هزینه ساالنه
سطح  :3سازمانهایی با بیش از  50کارمند تماموقت و یا بیش از  10میلیون هزینه ساالنه
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جدول :4-5استانداردهایی در حوزه نظارت هیئتمدیره

بخش اول :نظارت هیئتمدیره
سطح 1

سطح 2

سطح 3

رهبری هیئتمدیره
1

سازمان یک بیانیه مأموریت دارد که توسط هیئتمدیره تأیید و تصویب میشود و حداقل هر  5سال
بهمنظور ارزیابی آن ،ارتباط مداوم دارند.
فرآیندهای مورداستفاده هیئتمدیره برای بررسی بیانیه مأموریت
تاریخ آخرین بیانیه مأموریت بررسیشده هیئتمدیره
هیئتمدیره تضمین میکند که هیئتمدیره مسئول تصویب طرح استراتژیک است و یک فرآیند برای
ارزیابی پیشرفت در دستیابی به اولویتها دارد.
برنامه استراتژیک وجود دارد.

2
برنامه استراتژیک سازمان

•برنامه استراتژیک سازمان
•حرکــت از جلســه هیئتمدیــره بهجایــی کــه در آن برنامــه اســتراتژیک
تصویب میشود.
•فرآیندهــای مورداســتفاده هیئتمدیــره بــرای ارزیابــی پیشــرفت در
دستیابی به اولویتهای طرح

هیئت نظارت
هیئتمدیره مسئول استخدام و راهنمایی فرد ارشد کارکنان در
هیئتمدیره مسئول استخدام و سازمان است .فرآیند استخدام عادالنه و شفاف و بهطور حرفهای
راهنمایی فرد ارشد کارکنان در توسط هیئتمدیره مدیریت میشود .هیئتمدیره پاسخگو است
 3سازمان است.
برای اطمینان از اینکه فرد ارشد کارکنان ،راهنمایی مناسب موردنیاز
برای مسئولیتش دریافت میکند
فرآیند مورداستفاده هیئتمدیره برای استخدام و راهنمایی فرد ارشد کارکنان
فرد ارشد کارکنان به
 4هیئتمدیره گزارش میدهد و
یک شرح شغل نوشتهشده دارد.
 5شرح شغل فرد ارشد کارکنان

فرد ارشد کارکنان به هیئتمدیره گزارش میدهد و یک شرح شغل
دقیق یا اهداف عملکرد ساالنه دارد و عملکرد ساالنه بررسی میشود.
•شرح شغل فرد ارشد
•اهداف عملکرد کنونی فرد ارشد
•تاریخ بررسی جدیدترین عملکرد
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بهطور ساالنه هیئتمدیره ،طرح جانشینی برای جایگاه ارشد کارکنان
در سازمان موردبحث قرار میگیرد.

 6قابلاجرا نیست

مدارک و شواهد در این استانداردها موجود است.
سازمان یک فرآیند برای شناسایی ریسکهای عملیاتی و استراتژیک و یک برنامه برای کاهش این
ریسکها دارد.
7

•فرآیند مورداستفاده برای
شناسایی ریسکهای
عملیاتی و استراتژیک
•تاریخ آخرین برنامه بررسی
شده توسط هیئتمدیره

•فرآیند مورداستفاده برای شناسایی ریسکهای عملیاتی و
استراتژیک
•برنامهریزی برای کاهش و به حداقل رساندن ریسکها
•تاریخ آخرین برنامه بررسیشده توسط هیئتمدیره

سازمان یک فرآیند بررسی پوشش بیمهای دارد ،خالصه گزارش ساالنه توسط هیئتمدیره بررسی میشود.
 8تاریخ آخرین گزارش بررسیشده
بر روی پوششهای بیمهای

•مدارک و شواهد در این استانداردها موجود است( .بهعنوانمثال
گزارش هیئتمدیره)
•تاریخ آخرین گزارش بررسیشده بر روی پوششهای بیمهای

هیئتمدیره یا کمیته هیئتمدیره بر انطباق س ــازمان با اس ــناد حاکمیتی خ ــود (بهعنوانمثال نامه ثبت
اختراع) نظارت میکند و کلیه قوانین و مقررات فدرال ،ایالتی و محلی قابلاجراست .همچنین سازمانهای
 9اجراکننده برنامهها خارج از کانادا ،به قوانین و مقررات و قراردادها در حوزه قضایی ،پایبند هستند
فرآینـــد مورداســـتفاده برای نظارت بر موافقت س ــازمانها با اس ــناد حکومتیش ــان و تم ــام قوانین و مقررات
قابلاجرا

فرآیندها و سیاستهای حکومتی
سازمانها ،ذینفعانشان را شناسایی میکنند و اطمینان میدهند که یک استراتژی برای ارتباط مؤثر و
 10قانونمند و مشاوره با آنها دربارۀ دستاوردهای سازمان و کار وجود دارد.
استراتژیها و شیوههای مورداستفاده برای برقراری ارتباط و مشورت با ذینفعان
سازمانها دارای کدهای اخالقی /رفتاری هستند که برای
هیئتمدیره ،کارکنان و داوطلبان اعمال میشود.
 11قابلاجرا نیست

•کدهای اخالقی /رفتاری
•فرآیند مورداستفاده برای حصول اطمینان از هیئتمدیره ،کارکنان
و داوطلبان که با کدها آشنا و پایبند باشند.
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بخش اول :نظارت هیئتمدیره
سطح 1

12

سطح 2

سطح 3

سازمان دارای تضاد عالیق سیاسی با هیئتمدیره ،کارکنان و داوطلبان است که افشاگری ،بررسی و
تصمیمگیری بر روی تعارضات واقعی یا شهودی عالیق را فراهم میکند.
فرآیند مورداستفاده برای حصول اطمینان از هیئتمدیره و  ...که با تعارض عالیق سیاسی آشنا و
پایبند باشند.
سازمان یک سیاست حفظ حریم خصوصی دارد که به سهولت در وبسایت قابلدسترس است.

• 13سیاست حفظ حریم خصوصی سازمان
•آدرس وبسایت که سیاست حفظ حریم خصوصی که میتوان دسترسی داشت.

14

سازمان دارای یک سیاست شکایت قابلاجرا به
سازمان بهسرعت به شکایات ذینفعان خارجی ذینفعان است که به سهولت در وبسایت
پاسخ میدهد .سازمان ،هیئتمدیره را حداقل
قابلدسترس است .سازمان بهسرعت به شکایات
ساالنه از تعداد ،نوع و وضع شکایات دریافت شده ذینفعان خارجی پاسخ میدهد .سازمان،
آ گاه میکند.
هیئتمدیره را حداقل ساالنه از تعداد ،نوع و وضع
شکایات دریافت شده آ گاه میکند.

اخیرترین گزارش به هیئتمدیره دربارۀ شکایات یا
صورتجلسهای از تحویل گزارش شفاهی

 15قابل اجرا نیست

•سیاست شکایات
•آدرس وبسایت که در آن سیاست شکایت
میتواند در دسترس باشد.
•اخیرترین گزارش به هیئتمدیره دربارۀ
شکایات یا صورتجلسهای از تحویل گزارش
شفاهی
سازمان ،سیاستها و روشهایی را ایجاد و اجرا
کرده است که افراد را قادر میسازد بااطالع از
شیوههای غیرقانونی و نقض سیاستهای
سازمانی جلو بیایند .این سیاست افشاگر ،باید
مشخص کند سازمان نمیخواهد اقدام
تالفیجویانه کند و محرمانگی افرادی که
گزارشهای با حسن نیت داشتند ،حفظ خواهد
شد
سیاستها و روشهای افشاگر
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بخش اول :نظارت هیئتمدیره
سطح 1

سطح 3

سطح 2

هیئتمدیره یک تعداد کافی از جلسات ساالنه برای اطمینان از مناسب بودن هدایت و نظارت
فعالیتهای سازمان برگزار میکند .هیئتمدیره حداقل باید دو جلسه در هرسال که در آن دستور جلسه
 16به مشکل یا مشکالت خاصی محدود نمیشود.
نسخههایی از دو دستور جلسه هیئتمدیره از  12ماه گذشته
هیچیک از اعضای هیئتمدیره مستحق برای دریافت مستقیم یا غیرمستقیم هر حقوق و دستمزد ،کمیسیون
17
و یا مبلغ دیگری برای خدمات ارائهشده به سازمان در حد ظرفیت خودشان بهعنوان یک مدیر نمیباشند.
یک فرآیند برای اطمینان از جهتگیری اعضای جدید هیئتمدیره است .اعضای هیئتمدیره باید
 18مسئولیتهای قانونی و امانتداری خود را درک کنند.
روند مورداستفاده برای راهنمایی اعضای هیئتمدیره جدید و خالصهای از محتوای راهنمایی
صورتجلسههایی از جلسات هیئتمدیره و سابقهای از سیاستها نگهداری میشود.
19

20

• یک نمونه از صورتجلسههای هیئتمدیره از  12ماه گذشته
•شرح اینکه چگونه صورتجلسات و سیاستها ثبت و نگهداری میشوند.
هیئتمدیره یک فرآیند برای بررسی ساالنه برنامهها برای جانشینی هیئتمدیره و کمیته دارد.
فرآیند مورداستفاده هیئتمدیره برای بررسی ماهانه برنامهها برای جانشینی هیئتمدیره و کمیته

 21قابلاجرا نیست

 22قابلاجرا نیست

هیئتمدیره یک فرآیندی برای در نظر گرفتن فرصتهای توسعه
ساالنه برای کمیته هیئتمدیره بالقوه دارد.
روند مورداستفاده برای در نظر گرفتن فرصتهای توسعه ساالنه برای
کمیته و هیئتمدیره بالقوه
هیئتمدیره یک فرآیند برای
هیئتمدیره یک فرآیند برای
بررسی ساالنه عملکردهای
بررسی ساالنه عملکردشان دارد .مدیران فردی و هیئتمدیره
بهعنوان یک کل دارد.
فرآیندهای مورداستفاده برای
بررسی عملکردهایشان شامل
تاریخ آخرین بررسی

فرآیندهای مورداستفاده برای
بررسی عملکردهای مدیران فردی
و هیئتمدیره بهعنوان یک کل
شامل تاریخ آخرین بررسی
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جدول :5-5استانداردهایی در حوزه حسابرسی مالی و شفافیت

بخش دوم :حسابرسی مالی و شفافیت
سطح 1

سطح 2

سطح 3

حسابرسی مالی
1

سازمانها باید صورتهای مالی ساالنه را بر اساس یک چارچوب حسابداری قابلقبول که توسط
حسابداران حرفهای کانادا شناختهشده است را کامل کنند.

2

سازمانها با بیش از  1میلیون دالر درامد سالیانه ،صورتهای مالیشان باید توسط یک حسابدار
عمومی با مجوز مستقل حسابرسی شود .بقیه سازمانها باید بررسی شود مگر اینکه قانون حکومتشان
نیاز به یک حسابدار داشته باشد.

3

صورتهای مالی سازمانها باید توسط هیئتمدیره دریافت و مورد تأیید قرار گیرد و ظرف  6ماه از
پایان سال منتشر شود.
•اخیرترین صورتهای مالی ساالنه شامل حسابرسی یا بررسی گزارش
•حرکت از جلسه هیئتمدیره بهجایی که صورتهای مالی مورد تأیید قرار میگیرد شامل تاریخ جلسه
مؤسسات خیریه :هیئتمدیره فرآیندهایی برای اطمینان از اطالعات دقیق مؤسسات خیریه ثبتشده
در اداره مالیات کانادا ظرف  6ماه از پایان سال دارد.

4

•بخشهای عمومی از اخیرترین  T3010شامل تاریخ بایگانی شدن در CRA
•فرآیندهای مورداستفاده هیئتمدیره برای اطمینان از ارائه بهموقع و دقیق T3010
سازمانهای غیرانتفاعی :هیئتمدیره فرآیندهایی برای اطمینان از اینکه یک اظهارنامه مالیات بر درآمد
دقیق در هر  6ماه از پایان سال در  CRAثبت شود.
•اخیرترین اظهارنامه شرکت مالیات بر درآمد ( )T2شامل تاریخ بایگانی شدن در CRA
•فرآیند مورداستفاده هیئتمدیره برای اطمینان از ارسال بهموقع و دقیق T2

5

هیئتمدیره بودجه ساالنه را تصویب میکند و دارای یکروند برای نظارت بر عملکرد این سازمان در
ارتباط با بودجه ساالنه است .هیئتمدیره یا کمیته هیئت ،حداقل دو بار در سال درآمد واقعی و
هزینههای بودجه را بررسی میکنند.
•فرآیند مورداستفاده هیئتمدیره برای نظارت بر عملکرد در ارتباط با بودجه ساالنه
•حرکت از جلسه هیئتمدیره بهجایی که در آن بودجه ساالنه تصویب میشود ازجمله تاریخ جلسه
•آخرین تاریخی که هیئتمدیره یا کمیته هیئت ،درآمد واقعی و هزینههای بودجه بررسی کردند.
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بخش دوم :حسابرسی مالی و شفافیت
سطح 1
6

سطح 2

سطح 3

هیئتمدیره یا کمیته هیئت حداقل دو بار در سال تضمین اینکه تمام وجوه ارسالی بهطور قانونی بوده
است را از مدیریت دریافت میکند.
آخرین تاریخی که هیئتمدیره یا کمیته هیئت ،تضمین قانونی بودن تمام وجوه ارسالی را دریافت کرده است.
هیئتمدیره بهطور منظم هزینه -اثربخشی فعالیتهای جمعآوری مالی سازمان را بررسی میکند.

 7آخرین تاریخی که هیئتمدیره ،جمعآوری
فرآیند مورداستفاده برای بررسی جمعآوری کمکهای
کمکهای مالی و هزینههای اداری سازمان
مالی و هزینههای اداری سازمان شامل تاریخ بررسی
بررسی میکند
سازمانها با داراییهای قابل سرمایهگذاری بیش از  100000دالر باید یک سیاست سرمایهگذاری برای تخصیص
 8داراییهایشان ،روشهایی برای سرمایهگذاری و مسائل مربوط به حفاظت دارایی تنظیم کنند.
سیاست سرمایهگذاری

9

هنگامیکه سازمان پول (کمکهای مالی و یا فروش) بهصورت آنالین جمعآوری میکند ،باید
شیوههایشان سازگار با قانون و مقررات کانادا و تمرینی برای حمایت از مصرفکننده در تجارت
الکترونیک باشد.
تأیید شیوههای سازمان یا ارائهدهندگان شخص ثالث مطابق با قانون کانادا برای حمایت از
مصرفکنندگان در تجارت الکترونیک

شفافیت

10

اظهارات مالی سازمان در دسترس عموم
میباشند.

سازمان اطالعات زیر را در وبسایت خود در دسترس
قرار میدهد:
•گزارشهای ساالنه سه سال اخیر
•صورتهای مالی سه سال اخیر ازجمله تبصرههایی
که توسط هیئتمدیره تصویب میشوند و نظر
حسابدار مستقل که حسابرسی میکند.
•نام تمام اعضای هیئتمدیره
•بهعالوه موارد فوق ،مؤسسات خیریه باید اطالعات
زیر را در وبسایت خود در دسترس دهند:
•شماره ثبت خود که توسط اداره مالیات کانادا
اختصاص دادهشده است.

شرح اینکه چگونه سازمان صورتهای مالی
خود را در دسترس عموم قرار میدهند.

لینک اطالعات موردنیاز در وبسایت سازمان
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بخش دوم :حسابرسی مالی و شفافیت
سطح 1

سطح 2

سطح 3

سازمان بر روی وبسایت خودش جزئیات هدف و میزان پرداخت برای محصوالت یا خدمات به
 11اعضای هیئتمدیره یا شرکتهایی که اعضای هیئتمدیره در آن مالک ،شریک یا مدیر ارشد
هستند ،افشا کند.
جدول :6-5استانداردهایی در حوزه جذب سرمایه

بخش سوم :جذب سرمایه
سطح 2

سطح 1

سطح 3

ارتباط اهداکنندگان
سازمان از کمککنندگان افتخاری و اهداکنندگان آینده درخواست میکند به:
•محدود کردن تکرار تماس
• 1ارتباط برقرار نکردن از طریق تلفن یا فنآور یهای دیگر
•دریافت اطالعات چاپشده مربوط به سازمان
سیاستگذاری بر درخواستهای اهداکنندگان
سازمان لیست اهداکننده خودش را نمیفروشد .مگر اینکه لیست اهداکنندهشان را اجاره دهند یا
تبادل و یا به اشتراک گذاشته شود که باید به منشور اخالقی و استانداردهای حرفهای و درخواستهای
 2اهداکننده افتخاری به انجمن بازاریابی کانادا پایبند باشند.
سیاستگذاری بر روی فهرستهای اهداکننده
3

درخواستهای اهداکنندگان برای اینکه بهصورت ناشناس باقی بمانند ارجمند است.
سیاستگذاری برای گمنامی اهداکنندگان

سازمان داوطلبان را به تالش برای مشورتهای مستقل تشویق میکند ،اگر کمکهای پیشنهادشده
یک کمک برنامهریزیشده است و یا سازمان هیچ دلیلی برای اعتقاد به کمکهای پیشنهادشده ندارد
 4باید بهطور قابلتوجهی بر موقعیت مالی اهداکننده ،درآمد مشمول مالیات و یا ارتباط با دیگر اعضا
تأثیر گذارد.
سیاستگذاری برای مشورتهای مستقل
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بخش سوم :جذب سرمایه
سطح 2

سطح 1

سطح 3

شیوههای جذب سرمایه
تمام فعالیتهای جمعآوری کمکهای مالی انجامشده توسط یا از طرف سازمان باید:
 5متناسب با حقایق باشد ،توصیف دقیق فعالیتهای سازمان ،فاش شدن نام سازمان ،افشای هدف
سیاستگذاری برای فعالیتهای جذب سرمایه
هرگونه اطالعات جمعآوری کمکهای مالی توزیعشده توسط سازمان باید شامل آدرس یا اطالعات
 6تماس باشد.
نمونهای از اطالعات جمعآوری کمک مالی
سازمان ،سیاستهایی برای جذب کمکهای
سازمان دارای یک سیاست پذیرش کمک ،یک
مالی مناسب دارد (بهعنوانمثال سیاست پذیرش
سیاست برای کمکهای محدود یا تعیینشده و
هدیه ،سیاستی برای کمکهای محدود یا
سیاستهای اوقاف است .ارتباط و تناسب این
تعیینشده و سیاستهای اوقاف) .ارتباط و
سیاستها هر سه سال توسط هیئتمدیره بررسی
تناسب این سیاستها هر سه سال توسط
میشود.
 7هیئتمدیره بررسی میشود.
•نسخههایی از سیاستهای قابلاجرا
•تاریخ آخرین بررسی ارتباط و تناسب
سیاستهای جذب کمکهای مالی سازمان

•سیاست پذیرش کمک ،سیاستی برای
کمکهای محدود و یا تعیینشده و
سیاستهای اوقاف
•تاریخ آخرین بررسی ارتباط و تناسب
سیاستهای جذب کمکهای مالی سازمان

سازمانهایی که بهصورت چهره به چهره جذب سرمایه میکنند (بهعنوانمثال کمپین درب به درب،
جذب سرمایه از خیابان ،کمپینهای محل کار) باید:
•فراهم کردن مدرک وابستگی فرد نماینده به سازمان
• 8امنیت و حفاظت از اطالعات محرمانه ازجمله اطالعات کارت اعتباری ارائهشده توسط
کمککنندگان.
شرح اینکه چگونه سازمان این استاندارد را تضمین میکند.
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جدول :7-5استانداردهایی در حوزه مدیریت کارکنان

بخش چهارم :مدیریت کارکنان
سطح 1

سطح 3

سطح 2
سیاستها و سایر اسناد

سازمان سیاستهای مدیریت منابع انسانی نوشتهشدهای دارد که حداقل دربارۀ اشتغال ،بهداشت،
 1ایمنی و قوانین قابلاجرا است.
فهرست مطالبی از سیاستهای مدیریت منابع انسانی
2

سیاستهای مدیریت منابع انسانی برای همه کارکنان قابلدسترسی باشد.
شرح چگونگی در دسترس قرار دادن سیاستهای مدیریت منابع انسانی برای همه کارکنان
سیاستهای مدیریت منابع انسانی ،در صورت لزوم

 3حداقل هر دو سال بررسی و تجدیدنظر میشود

سیاستهای مدیریت منابع انسانی ،در
صورت لزوم ساالنه بررسی و تجدیدنظر
میشود

شرح فرآیندهایی برای بررسی و تجدیدنظر سیاستهای مدیریت منابع انسانی و تاریخ آخرین بررسی
ً
سازمان ساختاری برای جبران خسارت دارد که نسبتا ارزش هر موقعیت را ارزیابی
قابلاجرا
میکند.
4
نیست
شرح ساختار جبران خسارت و توضیح اینکه چگونه ارزش موقعیت ارزیابی میشود.
قابلاجرا نیست
 5نمونهای از شرح شغل که در
حال حاضر بررسی میشود.

تمام کارکنان شرح شغل مکتوب شدهای دارند.
دو نمونه از شرح شغل که در حال حاضر بررسی میشود .یکی برای
جایگاه مدیریت و یکی برای جایگاه غیر مدیریت

استخدام ،راهنمایی و آموزش
فرآیندی که کارمندان استخدام میشوند و برای هدفی انتخاب میشوند ،حداقل با قوانین حقوق بشر
 6مطابقت دارند.
شرح استخدام کارمند سازمان و انتخاب سیاست
 7شرح فرآیند مورداستفاده برای راهنمایی و آموزش کارکنان جدید
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بخش چهارم :مدیریت کارکنان
سطح 1

سطح 3

سطح 2
توسعه و مدیریت عملکرد کارکنان

تمام کارکنان یک طرح کار و یا اهداف عملکرد دارند که وظایف ،فعالیتهایشان و نتایج مورد انتظار
 8شناسایی میشود
یک یا دو نمونه از برنامه کاری یا عملکرد اهداف جاری

قابلاجرا
9
نیست

توسعه نیازهای کارکنان تماموقت و
برنامهها بهمنظور رسیدگی به هرگونه
شکاف ،حداقل ساالنه بررسی میشود.

توسعه نیازهای کارکنان تماموقت و برنامهها
بهمنظور رسیدگی به هرگونه شکاف ،حداقل
ساالنه بررسی میشود .کارکنان با مسئولیت
مدیریت دیگران ،فرصتهایی برای توسعه
مهارتهای نظارتی فراهم میشود.

نمونهای از یک فرصت توسعه کارکنان
ارائهشده در سال گذشته

دو نمونه از یک فرصت توسعه کارکنان
ارائهشده در سال گذشته -یکی برای
جایگاه نظارتی و یکی برای جایگاه غیر
نظارتی

قابلاجرا
10
نیست

پستهای مهم سازمان شناسایی شود و برنامههای جانشین برای هرگونه شکاف بالقوه
برقرار میشود.

قابلاجرا
11
نیست

سازمان فرآیندهای رسمی برای مدیریت تعارضات محل کار دارد.
روندهای مورداستفاده سازمان برای مدیریت تعارضات محل کار
جدول :8-5استانداردهایی در حوزه مشارکت داوطلبان

بخش پنجم :مشارکت داوطلبان
سطح 1
1

سطح 2

سازمان سیاستها و روشهایی برای تعریف و حمایت مشارکت داوطلبان دارند.
سیاستها و روشهای مربوط به مشارکت داوطلب

سطح 3
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بخش پنجم :مشارکت داوطلبان
سطح 1
سازمان حداقل یک فرد که
مسئول مشارکت داوطلبانه
 2باشد دارد.
عنوان فرد مسئول برای
مشارکت داوطلبانه

سطح 2

سطح 3

سازمان ،یک یا تعداد بیشتری از افراد باتجربه مناسب ،مهارت یا
شایستگیهایی که مسئول مشارکت داوطلبانه باشد تخصیص داده
است.
•عنوان افرادی مسئول برای مشارکت داوطلبانه
•توصیف تجربه ،مهارت یا شایستگیهایشان

وظایف داوطلبان با مأموریت یا اهداف سازمان مرتبط باشد و مشارکت داوطلبان در مسیری قرار گیرد که
 3تواناییها ،نیازها و پیشزمینهشان منعکس شود.
شرح دو وظیفه داوطلب و توضیح اینکه آنها چگونه با مأموریت و اهداف سازمان مرتبط شوند.

 4قابلاجرا نیست

استخدام داوطلب ،استراتژیهای داخلی و خارجی را برای رسیدن به
خروجی ترکیب میکند.
•فرآیند مورداستفاده برای داوطلبان هیئتمدیره
•فرآیند مورداستفاده برای داوطلبان غیر هیئتمدیره

سازمان فرآیندهای غربالگری مناسب برای داوطلبان دارد
5

6

7

8

•فرآیندهایی برای غربال کردن و انتخاب داوطلبان هیئتمدیره استفاده شود.
•فرآیندهایی برای غربال کردن و انتخاب داوطلبان غیر هیئتمدیره استفاده شود.
داوطلبان آموزش مناسب با نقشها و نیازهایشان دریافت میکنند.
شرح آموزش ارائهشده برای داوطلبان جدید
بهتمامی داوطلبان فرصتهایی برای ارائه و دریافت بازخور داده میشود .داوطلبانی که در ارائه برنامهها
یا خدمات دیگر درگیر میشوند ،یک سطح مناسب از نظارت در ارتباط با نقششان دریافت میکنند.
•شرح مکانیزم بازخورد مورداستفاده با داوطلبان
•توضیح چگونگی تحت نظارت قرار گرفتن داوطلبان غیر هیئتمدیره
کمکهای داوطلبان تأیید و شناخته میشوند.
شرح اینکه چگونه کمکهای داوطلبان تأیید و شناخته میشوند.
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بخش پنجم :مشارکت داوطلبان
سطح 1

 9قابلاجرا نیست

سطح 2

سطح 3

تأثیر و کمکهای داوطلبان و برنامه داوطلب بهطور منظم مورد ارزیابی
قرار میگیرد.
شرح اینکه چگونه تأثیر و کمکهای داوطلبان و برنامه داوطلب بهطور
منظم مورد ارزیابی قرار میگیرد.

5-555برنامه استراتژیک ایمجین کانادا سال 2013-2015
در طول این س ــه س ــال ایمجین کانادا بهطور متفاوتی کار میکند و از تمرکز بر فعالیت
افراد به تمرکز در ارائه نتایج استراتژی خود حرکت میکند .به همین منظور برای انجام این
کار به دنبال حداکثر کردن منابع داخلی اســـت تا بهطور اســـتراتژیک تری بر روی حمایت
از نتایج استراتژیک تمرکز کنند .این به ایمجینکانادا اجازه خواهد داد تا از منابع محدود
خود بهتر استفاده کند.
استراتژیها در چهار حوزه کلیدی در طول سالهای :]21[2013-2015
1.1بخ ــش س ــازمانهای خیر ی ــه و غیرانتفاعی صدایی قویتـــر ،منســـجمتر و فعالتری در
سیاست عمومی ملی داشته باشند.
2.2س ــازمانها در بخش خیریه ش ــفافتر باشـــند و به ابزارها و منابع بـــرای بهبود نظارت و
نشان دادن تأثیر ،دسترسی داشته باشند.
3.3کاناداییها یک درک بهتر از نقش و تأثیربخش سازمانهای خیریه داشته باشند.
4.4ایمجین کانادا س ــازمان ملی فراگیر ،قویتر ،مســـتقل ،اتصال بهتر و ثبات مالی بیشتر
برای بخش سازمانهای خیریه باشد.
5-55555استراتژی 1
ب ــرای انج ــام این اس ــتراتژی ،باید در سراســـر جغرافیـــا و زیر بخشهـــا بهمنظور کاهش
دوبارهکاری و به حداکثر رس ــاندن اثربخشی ،یک زیرساخت مشترک ایجاد شود تا دربارۀ
مسائل مشترک گرد همآیند.
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س ــه مؤلف ــه مهم از زیرس ــاخت وجـــود دارد که بهطـــور قابلتوجهـــی توانایی مـــا را برای
اطالعرس ــانی و تعامل با بخش ،سیاستمداران ،مقامات دولتی ،رسانهها و مردم به شیوه
معتبر ،بهموقع و فعال تقویت خواهد کرد که در زیر به آن پرداختهشده است:
 .1هشدار زودهنگام و سیستم واکنش سریع

سیس ــتم هش ــدار زودهنگام به مدیران اجـــازه خواهد داد که بهطـــور فعال فرصتها و
تهدیدهایی را که توس ــط پوش ــش رس ــانهای ،سیاست و تحوالت سیاســـی در فدرال ارائه
میش ــوند شناس ــایی و ارتب ــاط برقرار کننـــد .جمعآوری اطالعـــات دوطرفـــه و همچنین
نظارت منس ــجم بر روی کسـ ـبوکار پارلمان در رسانه ملی و مسائل مرتبط در این بخش،
یش ــود و بـــه مدیران بخـــش اجـــازه خواهد داد تا بـــر منابع
موج ــب کاه ــش دوبارهکاری م 
سیاس ــت عمومی و آنهایی که اس ــتراتژیک تر و مؤثرترند تمرکز کنند .همچنین ایمجین
کانادا یک سیس ــتم پاسخگویی سریع ایجاد میکند تا ســـازمانها ،کارکنان و داوطلبان،
تخصصهایشان را برای مسائل جاری و در حال ظهور فدرال بیاورند.
 .2استراتژی تعامل ملی

ایمجین کانادا در همکاری با تعدادی از شرکای ملی ،منطقهای و محلی و مدیران به
دنبال پیشرفت قابلتوجهی در اولویتهای عملی برای تقویت در این بخش خواهد بود.
این یک ابتکار چندس ــاله اس ــت که در سال  2009آغاز شد و بیش از  1300مؤسسه خیریه
و سازمان غیرانتفاعی در سراسر کانادا درگیر آن هستند.
اهداف کلی عبارتاند از:
_تقویت صدای جمعی برای پیشبرد مسائل مشترک
_ایجاد و تقویت ارتباط ،شبکهها ،مشارکت بهمنظور افزایش کار آیی بخش
_تبادل دانش و نوآوری برای ایجاد ظرفیت
 .3ایجاد سمت اقتصاددان ارشد در بخش خیریه و غیرانتفاعی

اس ــتخدام اقتصاددان ارشد که اعتبارات زاید برای سیاست عمومی و کار تحقیقاتی
را شناس ــایی و تجزیهوتحلیل بهموقع و مبتنی بر شـــواهد را نشـــان دهد .اقتصاددان ارشد
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دربارۀ سیاسـ ـتها ،برنامهها و قوانینی که مؤثر اســـت مشـــاوره میدهد و آنها را تجزیهو
تحلیل میکند.
5-55555استراتژی 2
ً
در سالهای اخیر پوشش رسانهای و شعارهای سیاسی دربارۀ این بخش کامال منفی
بوده اس ــت ،به همین دلیل ایمجین کانادا معتقد اســـت که اطمینـــان و اعتماد عمومی
برای بخش غیرانتفاعی و سازمانهای خیریه ضروری است.
اقدامات کلیدی در راستای تحقق این استراتژی
 .1برنامه استاندارد

برنامه استاندارد ایمجین کانادا ،دارای مجموعه معیارهای مشترک برای سازمانهایی
اس ــت ک ــه متمایل به افزایش اثربخش ــی خـــود در نظـــارت هیئتمدیـــره ،مدیریت مالی،
جذب سرمایه ،مدیریت کارکنان و مشارکت داوطلبانه هستند .برنامه استاندارد در درجه
اول یک ابتکار ظرفیتسازی است.
 .2سایت چریتیفوکوس

ب هس ــرعت تبدیل به منبع اطالعات مؤسسات خیریه شـــده است .این سایت نهتنها
دارای جزئیات مالی اس ــت که س ــازمانها به اداره مالیات کانادا گزارش میدهند ،بلکه
همچنین س ــازمانهای خیریه به آپلود کردن اســـناد اضافه بهمنظور فراهم کردن بســـتری
برای اطالعات مالی تشویق میشوند.
 .3سکتور سورس

بس ــایت مل ــی ،دوزبانه و یک مرکـــز اطالعاتی اســـت که شـــیوهها و ابزارهایی
ی ــک و 
مرتبط ،منابع و فرصتهایی آموزشی را برای مؤسسات خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی
بهمنظور بهبود شیوههایش ــان در  5مرحله کلیدی نظـــارت هیئتمدیره ،مدیریت مالی،
جذب س ــرمایه ،مدیریت کارکنان و مشـــارکت داوطلبانه فراهم میکند .ســـکتور سورس
له ــای نوآورانه و یادگیری از یکدیگر و متخصصان داخل و
همچنی ــن انجمنی برای راهح 
خارج بخش ارائه میکند.
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5-55555استراتژی 3
اقدامات کلیدی:
 .1درک بنیادی جدید

ایمجین کانادا با گروهی از سازمانها از تمام زیر بخشها بهمنظور ایجاد درک بنیادی
جدی ــدی کار میکند و ابزار و منابع مختلفی برای گســـترش این مفهـــوم ایجاد مینماید.
نه ــا را درباره این بخش ارتقـــا میدهد .این درک شـــامل پیدا کردن
همچنین برداش ــت آ 
راههای ــی ب ــرای ج ــذب اس ــتعدادها (کارکنـــان و داوطلبان با مهـــارت بـــاال) و منابع مالی
موردنیاز برای این بخش است.
 .2رقابت ملی خیریه دانش آموزان

در ای ــن بخش ،بهمنظور افزایش درک کاناداییها از مؤسســـات خیریه و تعاملشـــان از
دی ــد دانش آم ــوزان فعالیت میکنن ــد .ایمجین کانـــادا و بنیاد موتارت 1بهطور مشـــترک از
خیر ی ــه دانش آم ــوزان حمایت میکنند .رقابـــت آ گاهی عمومی نوآورانـــه ،از دانش آموزان
برای ایج ــاد کمپینهای آ گاهی عمومی دربارۀ چگونگی تأثیر خیریه بر کیفیت زندگی در
کانادا و در سراسر جهان درخواست همکاری میکند.
5-55555استراتژی 4
بهمنظور اس ــتقالل و ارتباط بهتر با بخشهای دیگر کســـبوکار و موفقیت مؤسسات
خیریه برنامههای زیر را دارد:
 .1اعضا

اعض ــا ،مناب ــع و مش ــروعیت را برای ایمجین کانـــادا فراهم میکند .در همین راســـتا،
تعامل با مدیران در سراسر کشور را افزایش میدهند.
 .2توجه به برنامه شرکت

ش ــرکتهای کانادایی نقش ــی مهم در حمایت از کار مؤسســـات خیریه و غیرانتفاعی
بازی میکنند و توجه به این ش ــرکت ،کلیدی در شـــناخت این مشارکت است .در طول
1. Muttart Foundation
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این س ــه سال ،ایمجین کانادا در زمینه افزایش تعامل با شرکتهای بزرگ کانادا و تشویق
سرمایهگذاری بیشتر اجتماع فعالیت کرده است.
 .3توسعه صندوق

موفقی ــت ایمجین کان ــادا ،به توانایی آن در جذب ســـرمایه برای حمایت از کارشـــان
وابسته است .برای جذب حامیان ،ایمجین کانادا استراتژی خود را تقویت میکند.
 .4گرنت کانکت

در سال  1966بهطور رسمی بهعنوان راهنمایی برای بنیادها و سازمانهای کانادایی
شناخت هش ــده اس ــت و  48س ــال اس ــت که از بخش خیریه حمایت میکند همچنین
یک پایگاه داده دوزبانه به همراه جزئیات و قابلیت جستجوی اطالعات دربارۀ هزاران
س ــرمایهگذار ب ــزرگ را دارد ک ــه دقیقترین و جامعترین ابزار جســـتجو جذب ســـرمایه در
کانادا است.
5-55555استانداردهای انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی
توان بالقوه سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی با به دست آوردن اعتماد بیشتر
افزایش مییابد که با پایبند بودن به اســـتانداردهای اعضای انجمن دنبال میشـــود .این
استانداردها شامل موارد زیر است:
استاندارد  :1اعضا و مسئولیتهای نهاد حاکم

_نهاد حاکم باید حداقل از  5نفر تشکیل شود.
_افرادی که در نهاد حاکم خدمت میکنند باید :دستمزدی برای خدمات خود بهعنوان
اعض ــای هیئتمدی ــره دریاف ــت نکنند ،مســـتقل باشـــند و بهطور منظم در جلســـات
حضورداشته باشند.

استاندارد  :2اهداف منافع عمومی

_باید بیانیه روشن و سازگار با مأموریت و اهداف سازمان در تمامی گزارشهای عمومی
و موارد جمعآوری کمک باشد.
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ته ــا باید به س ــمت دس ــتیابی ســـازمانها به اهـــداف منافع عمومی ســـازمان
_فعالی 
هدایت شوند.
استاندارد  :3مسئولیتهای مالی

_حسابهای ساالنه باید آماده شود و توسط حسابرسان حرفهای واجد شرایط و مستقل
حسابرسی شوند.
_هزینهها باید با اندازه و مقیاس فعالیتهای سازمان متناسب باشد و مطابق با اخالق
سازمانهای عامالمنفعه باشد.

استاندارد  :4شیوههای جمعآوری کمک مالی

_شیوههای جمعآوری کمک باید مبتنی بر صداقت ،دقت باشد و گمراهکننده نباشد.
_هزینههای جمعآوری کمک باید بهتناسب منطقی با هزینههای کلی سازمان محدود
شود و بهطور منظم بهمنظور مقرونبهصرفه بودن مورد آزمایش قرار گیرند.

استاندارد  :5اطالعات عمومی

_اطالعات دربارۀ فعالیتهای سازمان و نتایج باید بهطور منظم آماده شود و برای عموم
بهطور آزادانه در دسترس باشد.
_اطالعات باید جامع در فرمتهایی باشد که بهراحتی قابلفهم باشد.
_بهمنظور کمک به درک اطالعات مالی و بهمنظور ایجاد مقایســـه مناســـب ،اطالعات
روایی توضیحی فراهم شود]28[ .

| فصل ششم |

جمعبندی

 6-6جمعبندی
درگذر تاریخ ،نقش و اهمیت مؤسســـات خیریه مشهود و ملموس است .بهطور یکه
در فرهنگه ــا ،دیدگا هه ــا و مکات ــب گوناگون بشـــری به ایـــن موضوع توجه ویژهای شـــده
اس ــت .این مؤسسات در رش ــد و توسعه علمی ،آموزشـــی ،اخالقی ،انسانی جوامع نقش
ارزن ــدهای ایفا میکنن ــد .با نگاهی کوتاه به تاریخ بشـــری با آثار و بـــرکات مادی و معنوی
مؤسس ــات خیریه در جهان آش ــنا میشـــویم .این امر ریشه داشـــتن فرهنگ نوعدوستی در
نهاد آدمی را نش ــان میدهد .وجود هزاران مدرســـه ،مسجد ،بیمارســـتان ،کتابخانه و ...
بهترین گواه و شاهد این فرهنگ است.
در ایران نیز بهمنظور توس ــعه وقف و امور خیریه ،برنامهریزی دقیق و جامع ضروری به
نظ ــر میرس ــد .یکی از مراحل مه ــم چنیـــن برنامهریزیهایی ،بررســـی و تحلیل تجربیات
کشورهای غیر اسالمی در زمینه وقف و امور خیریه از منظر ابعاد مختلفی همچون مفهوم
و روند توسعه وقف و امور خیریه در کشورهای غیر اسالمی ،وضعیت موجود وقف و امور
خیر ی ــه در ای ــن کش ــورها ،بازیگران فع ــال در حوزه وقف و امور خیریه و ترســـیم نگاشـــت
نهادی و برنامهها و سیاسـ ـتهای کشـــورهای غیر اســـامی اســـت .در این راستا یکی از
کشورهایی که مطالعۀ وضعیت وقف و امور خیریه آن سودمند خواهد بود ،کانادا است.
این کشور در میان  20کشور دنیا رتبه نهم از نظر کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی
را به خود اختصاص داده است.
کانادا کش ــوری در ش ــمال قاره آمریکای شمالی اســـت که از ده ایالت(فدرال) و یازده
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مرکز اداری و سه قلمرو تشکیلشده است .این کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و
از ش ــمال تا اقیانوس منجمد ش ــمالی گســـترده اســـت .کانادا با مســـاحت  9.98میلیون
کیلومترمربع ،دومین کشور پهناور جهان ازنظر مجموع مساحت و چهارمین کشور پهناور
جهان ازنظر مس ــاحت خش ــکی اس ــت .کشـــور کانادا به  10ایالت و  3قلمرو تقسیمشـــده
اس ــت .ایالتها درمجموع اس ــتقالل زیـــادی از دولت مرکزی دارند ،امـــا درجه این آزادی
عم ــل در نزد قلمروها کمتر اس ــت .مهمتریـــن ایالت ازلحاظ اقتصادی و سیاســـی ایالت
انتاریو اس ــت که تورنتو و اتاوا در آن قرار دارند .سه قلمرو آن نواحی شمال غرب ،نوناووت
و یوکان اس ــت .کش ــور کانادا یکی از کشـــورهای عضو گروه هشـــت و ســـازمان همکاری
اقتص ــادی و توس ــعه اس ــت و دارای منابـــع معدنـــی غنـــی ،صنایـــع پیشـــرفته (همچـــون
خودروسازی ،صنایع شیمیایی و نفت ،صنایع غذایی ،چوب و کاغذ ،صنایع معدنی و
فلزی و شیالت) و محصوالت فراوان کشاورزی (ازجمله گندم ،دانههای روغنی ،میوه،
س ــبزیجات و توتون) است .این کش ــور ازنظر صنعت و فناوری ،کشوری پیشرفته است
که سیس ــتم اقتصادی آن ب هش ــدت به ایاالتمتحده وابســـته است بهخصوص در بخش
بازرگانی و دادوستد.
بنا بر گزارش بانک جهانی رش ــد تولید ناخالص داخلی کشـــور کانادا برای ســـالهای
 2014و  2015ب ــه ترتی ــب  %2.47و  %1.07اســـت و میـــزان تولید ناخالص کانادا بر اســـاس
ً
س ــرانه جمعیت در س ــالهای  2014و  2015برابر با  50185/4دالر (تقریبا  1.585میلیارد
ً
ریال) و  43248/5دالر (تقریبا  1.366میلیارد ریال)) اســـت .همچنین در ســـال ،2014
میزان درآمد ناخالص ملی کانادا ،برابر با  1.581میلیارد دالر ( 49.946هزار میلیارد ریال)
ً
و درآم ــد ناخال ــص ملی بر اس ــاس س ــرانه جمعیـــت در ســـال  43.680 ،2014دالر (تقریبا
معادل با  1.379میلیارد ریال) بوده است.
کش ــور کانادا تا سال  1713مستعمره فرانســـه بود .در این سال انگلیس کنترل آن را در
دس ــت گرفت .با افزودن الیحه الحاقی قانون اساسی که در سال  1867و قانون کانادا که
در س ــال  ،1982به تصویب رسید ،اســـتقاللش را از بریتانیای کبیر اعالم کرد .این کشور
عضو کش ــورهای مش ــترکالمنافع اس ــت .کنفدراســـیون کانادا ،زیر تشـــریفات سلطنت
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مش ــروطه مرتب ــط با پادش ــاهی متح ــده اداره میشـــود .حکومـــت کانادا ،یک دموکراســـی
پارلمانی فدرال و یک پادشاهی مشروطه است .ساختار حکومت کانادا از پادشاه یا ملکه
بریتانیای کبیر ،دولت فدرال ،دو مجلس ســـنا و عـــوام ،دولتهای ایالتی و فرماندار کل
که بهعنوان نماینده ملکه الیزابت ایفای نقش میکند ،تشکیلشـــده اســـت .این کشـــور
دارای سه سطح دولتی است که شامل دولت فدرال ،ایالتی /منطقهای و محلی است..
نخستوزیر رئیس دولت فدرال است که با مسائل ملی و بینالمللی ازجمله دفاع ملی،
ام ــور خارجه ،بیم ــه کار ،پ ــول ،بانکداری ،مالیات ،پســـت ،حمل ،راهآهـــن ،مخابرات،
خطوط لوله و قانون کیفری درگیر میباشد و از  29وزارتخانه تشکیلشده است.
طبق آمار بانک جهانی در س ــال  ،2015جمعیت مـــردم کانادا  35.851.774میلیون
نفر است ،درحالیکه جمعیت ایران در سال  79.109.272 ،2015نفر بوده است .مذهب
در کانادا ش ــامل طیف گس ــتردهای از گروهها و باورها اســـت .اکثر کاناداییها مســـیحی
هس ــتند ک ــه کلیس ــای کاتولیک دارای بیشـــترین پیـــروان را دارد .مســـیحیان  %67از کل
جمعیت و افرادی که هیچ دینی ندارند  %23.9از کل جمعیت را شامل میشوند .اسالم
دومین دین بزرگ در کانادا است که شامل  %3.2از جمعیت است.
کش ــور کانادا در میان  20کش ــور دنیا رتبـــه نهم از نظر کمکهای بشردوســـتانه و میزان
بخشندگی و از نظر میزان کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی بهصورت درصدی
از تولید ناخالص داخلی رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است.
نقطه ش ــروع تعریف خیریه در کانادا ،منافع عمومی است که برای بخش قابلتوجهی
از افراد حاضر در جامعه ملموس باش ــد .مؤسســـات خیریه در کانـــادا باید یکی از اهداف
فقرزدایی ،پیش ــرفت آموزش ــی و تحصیلی ،ترویج دین و یا سایر اهداف عامالمنفعه برای
جامعه را داشته باشند .بر طبق قوانین اداره مالیات کانادا یک مؤسسه خیریه ثبتشده،
س ــازمانی اس ــت که برای اهداف خیرخواهانه ایجادشده اســـت و باید منابع خود را برای
ته ــای خیرخواهانه تخصیص دهد .فعالیتهای خیرخواهانه مؤسســـات خیریه
فعالی 
در کانادا ش ــامل هن ــر و فرهنگ ،ورزش و تفریح ،آموزش و پژوهش ،دانشـــگاهها و کالج،
سالمت ،بیمارس ــتانها ،خدمات اجتماعی ،محیطزیست ،توسعه و مسکن ،حمایت
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و سیاس ــت ،ترویج داوطلبانه گرایی و جذب سرمایه ،بینالمللی ،مذهب و اتحادیهها و
انجمنهای حرفهای و کسـ ـبوکار است که مهمترین نیات خیرخواهانه در کشور کانادا
بخش آموزش و پژوهش ( ،)%28خدمات اجتماعی (  )%16و سالمت( )%15است.
تحت قانون مالیات بر درآمد ،مؤسســـات خیریه بهعنوان یکی از ســـه گروه بنیادهای
خصوصی ،بنیادهای عمومی و سازمانهای خیریه تعیین میشوند که بنیادهای عمومی
و خصوصی بهوسیله استقالل مدیرانشان و سرمایهشان از یکدیگر متمایز میشوند.
بنیادهای خصوصی بیش از  %50مدیران ،تراستی ها یا مسئوالن بهصورت هماهنگ
کار میکنند و دارای منافع مش ــترک و به یکدیگر وابســـته هســـتند و بنیادهای خصوصی
بی ــش از نیم ــی از سرمای هش ــان را از ی ــک منبع و از فرد یـــا گروهی از افراد که امـــور خیریه را
کنترل میکنند به دست میآورند .مرکز بنیاد یک بنیاد خصوصی است که بهعنوان یک
س ــازمان غیرانتفاع ــی ،غیردولت ــی دارای یـــک صندوق اصلی تعریف میشـــود و توســـط
مدیران یا امنای خودش ــان مدیر ی ــت میگردد .بنیادهای خصوصـــی کمکهای خیریه،
آموزشی ،مذهبی یا دیگر فعالیتهای ارائه خدمت را انجام میدهند .بنیادهای عمومی
بیش از  %50مدیران ،تراس ــتی ها یا مســـئوالن ،مستقل از یکدیگر کار میکنند و با یکدیگر
تعام ــل ندارن ــد و اکثر ی ــت بودج ــه این بنیادهـــا از بیش از یـــک منبع به دســـت میآید که
بهطورکلی از کمکهای مالی خود ،دریافت کمکهای مالی از افراد ،دولت و بنیادهای
خصوصی ناش ــی میشود .سازمانهای خیریه نیز مانند بنیادهای عمومی هستند با این
تفاوت که بنیادهای عمومی ،موظف هســـتند معادل یا بیشـــتر از نصفی از درآمد سالیانه
خودشان را ،کمکهایی برای گیرندگان واجد شرایط ایجاد کنند اما سازمانهای خیریه
میتوانن ــد کمکهایی برای گیرندگان واجد شـــرایط تخصیص دهند یـــا برای برنامههای
خیریهای خودشان صرف کنند که آنها را مناسب میبینند.
در کان ــادا وقف بودجه بلندمدتی اســـت کـــه بهمنظور حمایت از مأموریت مؤسســـات
یش ــود .وقف یک اصطالح قانونی نیســـت و در قانون کانادا یافت
خیریه س ــرمایهگذاری م 
ً
نمیشود ،اما معموال بهصورت بودجه سرمایهگذاری بلندمدت (گاهی اوقات همیشگی)
توصیف میشود که توسط مؤسسات خیریه نگهداری میشوند .موقوفات توسط بسیاری
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از مؤسس ــات خیریه کانادایی دریافت میشـــود .باوجود این منبع این بودجه وقفشـــده و
ماهیت شرایط قانونی قابلاجرا برای این موقوفات بسیار گسترده است .طبق قانون کانادا،
تراست ها یک مسئولیت ایالتی میباشند .هر ایالتی یک قانون تراست دارد که به مدیریت
موقوفات خیریه مربوط میش ــود .مؤسســـات خیریه باید راهبردهـــای قانونی را ،برای درک
تعهداتش ــان در ایالت خ ــود دنبال کنند .یکی از مفاهیم کلیدی در قانون تراســـت جدید،
تعهد به س ــرمایهگذار محتاطانه 1بودن اســـت .چالش اینجاســـت که هیـــچ تعریف قانونی
قابلدسترسی از یک سرمایهگذار محتاطانه وجود ندارد.
در س ــال  86000 ،2015مؤسس ــه خیریـــه در کانادا به ثبت رســـیدهاند کـــه تحت قانون
مالی ــات بر درآمد ،بهعنوان یکی از س ــه گـــروه بنیادهای خصوصـــی ،بنیادهای عمومی و
س ــازمانهای خیر ی ــه تعیی ــن میش ــوند .در ســـال  2010درمجمـــوع  6.10میلیـــارد دالر بـــه
س ــازمانهای خیر ی ــه و مؤسس ــات غیرانتفاعی کمک شـــده اســـت و همچنیـــن  %47از
کاناداییه ــای  15س ــاله و باال ت ــر بهمنظـــور فعالیتهـــای داوطلبانـــه ،داوطلـــب شـــدند.
درمجموع این داوطلبان کمتر از  1.2میلیارد ســـاعت کار داوطلبانه ،معادل با  1.1میلیون
شغل تماموقت کمک کردهاند.
بس ــیاری از مؤسسات خیریه در کانادا نســـبت قابلتوجهی از کل درآمدشان را ،کاال و
خدماتی برای طیف وس ــیعی از مش ــتریان (افراد ،شـــرکتها و دیگر سازمانهای خیریه)
فراهم میکنند .در سالهای اخیر ،عالقه به ایجاد درآمدزایی در کانادا افزایشیافته است
و بس ــیاری از این مؤسس ــات خیری ه فعالیتهای درآمدزا را بهمنظور تنوع و مکمل جریان
درآم ــدی خود دنب ــال میکنند .رایجتریـــن فعالیتهـــای درآمدزای مؤسســـات خیریه در
کانادا جمعآوری حق عضویت ( %38از سازمانهای خیریه) میباشد .از منابع درآمدی
مؤسس ــات خیر ی ــه میتوان به کمکهای دولتی ،هدیه و کمکهای اهداشـــده ،کســـب
درآمد و فروش کاال و خدمات اشاره نمود.
برحس ــب ارزش کل کمکهای مالی در کانادا ،بیشـــترین هدیههای بنیادها تاکنون به
بیش ــترین سطح از حمایت برای آموزش و تحقیقات ( )%28دادهشده است و به دنبال آن
1. Prudent investor
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در خدمات اجتماعی ( )%16و سازمان بهداشت ( )%15است .پایینترین سطوح حمایت
از قانون و سیاست ( ،)%1ورزش و تفریح ( )%1و سطوح متنوع دولت ( )%1بوده است.
نهادهای فعال در حوزه وقف و امور خیریه شـــامل بازیگران مختلفی میشـــوند که در
رأس آنه ــا اداره مالی ــات کانادا اس ــت ،نهـــادی دولتی که مســـئولیت ثبـــت و نظارت بر
س ــازمانهای خیریه را ب ــر عهده دارد ،همچنین در نقش تســـهیلگر در حـــوزه وقف و امور
خیریه کاناداست .اداره مالیات کانادا یک سازمان فدرال است که قوانین مالیاتی را برای
دول ــت کانادا و برای بس ــیاری از ایالتهـــا و مناطق اجرا میکنـــد و برنامههای مختلف و
انگیزههای اجتماعی و اقتصادی از طریق نظام مالیاتی ارائه میگردند .این اداره مســـئول
نظارت بر ثبت مؤسس ــات خیریه در کانادا ،برنامه اعتبار مالیاتی مانند تحقیقات علمی
است و همچنین انطباق با قوانین و مقررات مالیاتی کانادا را ارتقا میدهد و نقش مهمی
در اقتصاد و رفاه اجتماعی کاناداییها ایفا میکند.
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اداره کل خیریه بهعنوان یکی از زیرمجموعههای اداره مالیات کانادا ثبت و نظارت بر
مؤسس ــات خیر ی ــه را ب ــر عه ــده دارد و نیازهای مؤسســـات خیریـــه ثبتشـــده در کانادا را
تشخیص میدهد و همکار یهای داوطلبانه با قوانین مربوط به وضعیت مؤسسه خیریه
تش ــده را تسهیل میکند و مسئول بررســـی برنامههایی برای ثبت یک مؤسسه خیریه،
ثب 
ارائ ــه اطالع ــات ،راهنمایی و مش ــاوره برای حفـــظ وضعیت ثبتنـــام ،تضمین موافقت
تش ــده با الزامات ثبت از طریق یک برنامه متعـــادل آموزش ،خدمات،
س ــازمانهای ثب 
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توسعه سیاست و ارائه اطالعات ،ارتباطات و برنامههای آموزشی برای بخش سازمانهای
شهـــای دولتی دیگر و
خیر ی ــه و ب ــرای اهداکنندگان ،تعامل با بخش ســـازمان خیریه ،بخ 
س ــطوح دیگ ــر دول ــت؛ و حمایت از نق ــش اداره مالیـــات کانـــادا در مبارزه بـــا تأمین مالی
تروریسم در حمایت از قانون ثبتنام خیریه است.
نظارتکنن ــده اصلی خیریه در کانادا ،اداره کل خیریه اســـت که مؤسســـات خیریه را
تحت قانون مالیات بر درآمد ثبت ،لغو ثبت ،حسابرسی و نظارت میکند و مسئول تمام
فعالیتهای برنامههای مرتبط با مقررات قانون مالیات بر درآمد ،دربارۀ مؤسسات خیریه
ثبتشده است .عالوه بر مقررات دولت فدرال و نظارت اداره مالیات کانادا بر مؤسسات
خیریه ،هر ایالت و قلمروی ممکن اس ــت قوانینی برای مؤسســـات خیریه داشـــته باشـــد.
ب ــرای مثال برخی از ایالت ها قوانینی برای فعالیتهای کســـب و کار ،جمعآوری کمک
مالی ،مدیریت داخلی و استفاده از اموال خیریه دارند.
اداره شورای قانونگذاری که یکی از زیرمجموعههای وزارت دادگستری است وظیفه
ثبت و نظارت بر مؤسس ــات خیریه ثبتنشـــده در اداره مالیات کانادا را دارد و همچنین
نق ــش کلیدی را در حصول اطمین ــان از یکپارچگی قانونی از قوانیـــن دولت ایفا میکند.
مؤسس ــات خیریه میتوانند تحت این قانون در اداره شـــورا به ثبت برســـند و اداره شورای
تش ــده یک گواهـــی صادر میکند کـــه عملیات ثبت و
قانونگذاری برای مؤسس ــات ثب 
صدور بهصورت رایگان اس ــت و مؤسســـات خیریه موظف هستند شـــرایط شورا را احراز
نمایند.
ش ــورای مؤسس ــات خیریه مس ــیحی کانادایـــی 1نهادی غیردولتی اســـت کـــه نظارت
داوطلبانه بر مؤسسات خیریه را بر عهده دارد .شورای مؤسسات خیریه مسیحی کانادایی،
بزرگترین انجمن خیریه مسیحی در کانادا است که با عضویت در شورا میتوان از طیف
وس ــیعی از مزایای بزرگ بهرهمند ش ــد .این شـــورا به انواع کلیســـاها در روستاها و شهرها،
س ــازمانهای امداد و کمکرسانی ،مدارس مسیحی ،کالج کتاب مقدس و  ...خدمت
میکند .این ش ــورا به بیش از  3300مؤسســـه خیریه با ارائه منابعی مقرونبهصرفه خدمت
1. Canadian Council of Christian Charities
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میکند .ش ــورای مؤسس ــات خیریه مسیحی کانادایی بهطور ســـاالنه بر مؤسسات خیریه
دارای گواهی تائید ،بهمنظور انطباق با استانداردهای شورا نظارت میکند.
دادگاه نهادی دولتی اس ــت که وظیفه نظارت بر مؤسسات خیریه کانادایی را بر عهده
دارد .در صورت وجود اختالف میان اداره مالیات کانادا و یک مؤسسه خیریه ،طرفین به
دادگاه مراجعه میکنند و نتیجه نهایی توسط دادگاه اعالم میگردد.
ایمجین کانادا نهادی تس ــهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور کانادا است که در
سال  2003درنتیجه اتحاد دو سازمان خیریه پیشرو به نامهای مرکز کانادا برای بشردوستی
و ائتالف س ــازمانهای ملی داوطلبانه تأســـیس شده اســـت .ایمجینکانادا یک سازمان
خیریه ملی است که به ارائه برنامهها ،منابع و استانداردهایی میپردازد مؤسسات خیریه
و عملیاتش ــان را تقو ی ــت نمای ــد ،بهطور یکه مؤسســـات خیریـــه ،بتوانند بهطـــور مؤثرتری
خدم ــت کنند و در کنار دیگر س ــازمانهای خیریه کار میکنند .همچنین ایمجینکانادا
اغل ــب با بخ ــش خصوصی ،دولت و افـــراد جامعه همکاری میکند تـــا اطمینان حاصل
کند سازمانهای خیریه نقشی محوری را در ایجاد و غنیسازی ملت بازی میکنند.
گرنت کانکت یکی از زیرمجموعههای ایمجینکانادا اســـت که از ســـال  1966بهطور
رسمی بهعنوان راهنمایی برای بنیادها و سازمانهای کانادایی شناختهشده است و 48
سال است که از بخش خیریه حمایت میکند همچنین یک پایگاه داده دوزبانه به همراه
جزئی ــات و قابلی ــت جس ــتجوی اطالعـــات دربارۀ هـــزاران ســـرمایهگذار بـــزرگ را دارد که
دقیقترین و جامعترین ابزار جس ــتجوی جذب ســـرمایه در کانادا است .هسته اصلی کار
گرن ــت کانکت ،تقویت بخش س ــازمانهای خیریه اســـت که بـــرای ایمجینکانادا انجام
میش ــود .گرنت کانکت به قابلدسترس بودن مؤسســـات خیریه در تمام اندازهها متعهد
میش ــود .در همی ــن راس ــتا برنام هه ــای مشـــترک مقرونبهصرفـــ ه و تخفیفهایـــی را برای
س ــازمانهای خیریه کوچک ارائه میدهد .همچنین هزینهها بر اســـاس کل درآمد ساالنه
مؤسسه خیریه محاسبه میشود.
پای ــگاه داده چریتیفوک ــوس یک ــی از زیرمجموعههـــای ایمجینکانادا اســـت که نقش
تسهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه را دارد و بهسرعت تبدیل به منبع اطالعاتی مؤسسات
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خیریه ش ــده اس ــت .این س ــایت نهتنها دارای جزئیات مالی اســـت که ســـازمانها به اداره
مالیات کانادا گزارش میدهند ،بلکه همچنین سازمانهای خیریه برای آپلود کردن اسناد
اضافه خود بهمنظور فراهم کردن بستری برای اطالعات مالی تشویق میشوند.
یکی از دیگر زیرمجموعههای ایمجین کانادا ،سکتور سورس است که یک وبسایت
مل ــی ،دوزبان ــه و ی ــک مرک ــز اطالعاتی اســـت کـــه شـــیوهها و ابزارهایـــی مرتبـــط ،منابع و
فرصتهایی آموزشی را برای مؤسسات خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی بهمنظور بهبود
شیوههایش ــان در  5مرحله کلیدی نظارت هیئتمدیره ،مدیریت مالی ،جذب سرمایه،
مدیریت کارکنان و مشارکت داوطلبانه فراهم میکند.
پای ــگاه داده خیریه کان ــادا اطالعات مفصلی در ارتباط با  85000ســـازمانهای خیریه
ثبتش ــده ،بنیادهای خصوصی و بنیادهـــای عمومی ارائه میکند .کاربران این ســـایت
میتوانند به تجزیهوتحلیل ،مقایس ــه و رتبهبندی مؤسســـات خیریه و بیانیه مالی  5ســـال
اخیر هریک از این  85000مؤسس ــه خیریه دسترســـی داشـــته باشند .ســـایت خیریه کانادا
ً
عمدت ــا مبتن ــی ب ــر هزینه اس ــت و دارای یـــک برنامه قیمتگـــذاری برای اشـــترا کگذاری
اطالع ــات اس ــت و همچنین س ــایت خیریه کانادا جســـتجوی پایـــه و رایگانـــی را فراهم
میکند .در این سایت ،مشترکان میتوانند به فهرستهای مختلفی از مؤسسات خیریه
طبقهبندیش ــده با مکان جغرافیایی ،دســـتههای مؤسســـات خیریـــه ،فیلترهای مالی و
ابزارهای رتبهبندی شده و مقایسه گزارش مجموعهای از انواع مختلف مؤسسات خیریه
دسترسی داشته باشند .انواع پایگاههای داده قابلدسترس در خیریه کانادا شامل پایگاه
داده کاناداییها ،س ــوابق کمکهای خیرخواهانه کاناداییها ،افشـــای حقوق و دستمزد
دولتی و مدیران خیریه کانادا میباشد.
شش مؤسسه خیریه در کانادا در موضوعات مختلف شناسایی و بررسی شدند:
 .1بنیاد اعتیاد مانیتوبا

بنیادی عمومی اس ــت که ارائهکنن ــده خدمات درمان اعتیـــاد و حمایت از رفتارهای
سالم است و دارای فعالیتهایی به شرح زیر:
_بزرگس ــاالن :ارائه خدمات مسکونی و محیطی امن و حمایتی برای افراد  18سال و باالتر
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که با الکل ،مواد مخدر یا قمار درگیر هســـتند ،بهمنظور ایجاد تغییرات در شیوه زندگی
و توسعه مهارتهای زندگی جدید به آنها کمک میکنند.
_خانواده :وقتی کس ــی ب ــا مواد مخدر ،الکل و یا قمار درگیر اســـت ،خانواده آن شـــخص
بیشازح ــد تحت تأثیر ق ــرار میگیرد .برنامه خانواده به معتـــاد کمک میکند که چگونه
باسابقه اعتیاد زندگی کند و رو به جلو حرکت کند.
_جوانان :ارائه جلسات با مشاوران درباره مسائل جوانان و اثرات بالقوه الکل ،مواد مخدر
و یا قمار در زندگی و بهمنظور ایجاد تغییرات مثبت حمایت میشوند.
_مدارس و اجتماع :طیف وس ــیعی از خدمات آموزشی و پیشگیری دربارۀ الکل ،مواد
مخدر و قمار به مدارس و سازمانهای اجتماعی در سراسر ایالت ارائه میشود و این
خدم ــات موجب کاهش تقاضا برای درگیر شـــدن با اثرات الـــکل و مواد مخدر و قمار
میشود.
_محل کار :ارزیابی تست مصرف الکل و مواد مخدر که تستی جامع شامل توصیههایی
برای آموزش ،درمان ،پیگیری و مراقبت است زمانی که تست کارمندی مثبت باشد.
_تجویز متادون برای افرادی که به مواد وابسته هستند .این برنامه شامل ارتقای سالمت،
آموزش برای پیشگیری از بیماری ازجمله تبادل سوزن ،کمک به مشتریان برای ارتباط
با دیگر خدمات اجتماعی است.
_برنامه اختالل راننده :بیمه عمومی مانیتوبا ،تمام رانندگانی را که درگیر الکل و یا حادثه
رانندگ ــی مر ب ــوط به مواد مخدر هســـتند ،به داشـــتن گواهینامه رانندگـــی مانیتوبا ملزم
میکن ــد ت ــا به برنامه اخت ــال راننده برای ارزیابی مواد مخدر و الکل دسترســـی داشـــته
باشد .این ارزیابی پروسهای است که نیازهای فرد ،شناسایی میشوند و مناسبترین
یش ــود .هدف از این برنامه کمک به افراد بـــرای جلوگیری از جرایم
اس ــتراتژی توصیه م 
رانندگی و مراجعه و دسترسی آسان به خدمات در صورت لزوم است.
 .2بنیاد پژوهشهای دانههای غرب کشور

مؤسسـ ـهای اس ــت ک ــه در حوزه آمـــوزش و پژوهش فعالیـــت میکنـــد و در تحقیقات
کش ــاورزی به نفع تولیدکنندگان غربی کانادا سرمایهگذاری میکند .این بنیاد از بسیاری
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از برنام هه ــا و پروژ هه ــای تحقیقات ــی عمومـــی بلندمـــدت و کوتاهمـــدت ازجملـــه توســـعه
محصوالت جدید و متنوع ،کنترل علف هرز و حشرات ،فنون تولید و برداشت و مدیریت
منابع خاک و اثربخشی کودها در سراسر غرب کانادا پشتیبانی میکند .بنیاد پژوهشهای
ً
دانهه ــای غ ــرب ،بیش از  125میلیون دالر(تقریبا معادل بـــا  3.949هزار میلیارد ریال) در
پرورش و تحقیقات کشاورزی ،توسعه بیش از  200گونه جدید گندم و جو و سرمایهگذاری
بی ــش از  18میلیون دالر در س ــال در پرورش و تحقیقات محصوالت کمک کرده اســـت.
بنیاد پژوهشهای دانههای غرب ،س ــه حوزه تحقیقاتی مهم برای حمایت از بودجههای
وقف شناس ــایی کرده است که کمکهای مالی را برای پروژههایی در نظر میگیرد که در
سه حوزه انواع توس ــعه (ژنتیک ،روشهای پرورش ،اصالح نژادی) ،تولید (سیستمهای
کش ــت ،مدیریت باروری ،مدیریت آفات ،مدیریت تولید) ،پس از تولید (ذخیرهسازی،
تجزیهوتحلیل اقتصادی /نظارتی) باشند.
 .3بنیاد تری فاکس

یک ــی از بزرگترین تأمینکنندگان مالی غیردولتی تحقیقات ســـرطان در کشـــور کانادا
اس ــت ک ــه در حوزه س ــامت فعالی ــت میکند و کمکهـــای مالی بســـیاری بـــرای انواع
مختلف س ــرطانها دارد .مطالعات چندســـاله اخیر شـــامل ریه ،تخمـــدان ،روده بزرگ،
پانکراس ،دهان ،کبد و بس ــیاری دیگر بوده اســـت .بنیاد تری فاکس حدود  26.5میلیون
ً
دالر (تقریبا معادل با  837میلیارد ریال) در ســـه ناحیه کلیدی تحقیقات سرمایهگذاری
کرده است.
 .4انجمن مسلمانان کانادا

انجم ــن مس ــلمانان کان ــادا در ح ــوزه مذهـــب فعالیـــت نمـــوده و معتقـــد اســـت کـــه
مطلوبترین راه برای جامعه مسلمانان و کار اسالمی در کانادا از طریق آموزش و پیشرفت
هر فرد مس ــلمان ،هر خانواده مس ــلمان و هر اجتماع محلی مســـلمان اســـت که بر اساس
خواندن زندگی پیامبر و درک درس ــتی از تاریخ اســـام محقق میشود .انجمن مسلمانان
کانادا طیف گستردهای از برنامهها را برای مردم در تمام سنین و در تمام جنبههای زندگی
ارائ ــه میکند و مأموریت آن برپا کردن اســـام در کانادا اســـت .برنامهها بهمنظور حصول
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اطمینان از اینکه آنها منعکسکننده ارزشها میباشـــند از جمله ایمان ،برادری ،رشـــد
ش ــخصی ،ش ــهروندی و تعال ــی مطالعـــه و طراحی میشـــوند .انجمـــن مســـلمانان کانادا
برنامههای اجتماعی ،آموزشی ،برای جوانان و کودکان دارد.
 .5بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ

بنی ــاد راه اتح ــاد برلینگتون و همیلتون بزرگ در حوزه رفاه بهمنظور ایجاد فرصتی برای
اف ــراد و خانوادهها جهت کش ــف اس ــتعدادهای نهانی خود و بهبود کیفیت زندگیشـــان
فعالی ــت میکن ــد .این بنی ــاد با تأمی ــن بودجه  133برنامـــه از طریق  73ســـازمان ،طیف
گس ــتردهای از نیازهای جامعه ازجمله ســـالمندان ،افراد با نیازهای خاص و خانوادهها و
کودکان ــی را که در فقر زندگی میکنند پوشـــش میدهد .از فعالیتهـــای بنیاد میتوان به
س ــرمایهگذاری در خدم ــات انس ــانی ،ایجاد ارزش ثابـــت برای همکاران ســـازمان ،انجام
پژوهش ،همکاری و پژوهش نام برد.
 .6کتابخانه عمومی ادمونتون

کتابخان ــه عموم ــی ادمونتون ،ش ــهروندان ادمونتون را به دانـــش و فرهنگهای جهان از
طریق دسترس ــی ب ــه مجموعه کتابخان ــه ،برنامهها و خدمـــات متصل میکنـــد .این کار از
طریق یک شبکه از  17شعبه کتابخانه و بیش از  3میلیون موارد ازجمله کتاب ،سی دی،
دیو یدی ،باز یه ــای ویدئو ی ــی و محتـــوای قابـــل دانلـــود دیجیتـــال فراهم میشـــود .از
فعالیتهای کلیدی بنیاد خرید و فهرســـت بندی مواد کتابخانه ،ارائه خدمات پژوهشی
و اطالعات به ش ــهروندان ،دسترس ــی شـــهروندان خانهدار به کتابخانـــه از طریق خدمات
تحویل رایگان و ارائه منابع و دسترسی به  17شعبه کتابخانه به شهروندان میباشد.
بهطورکلی نهادهای شکلدهنده ساختار وقف و امور خیریه کانادا در شکل صفحه
بع ــد ب ــه تفکی ــک کارکردهای تنظیم گری ،تســـهیل گری ،آموزشـــی و مؤسســـات خیریه
مشخص شدهاند.
تش ــده در اداره کل خیریه بر اساس قانون مالیات بر درآمد
قانون مؤسس ــات خیریه ثب 
اداره مالیات کانادا میباش ــد و قانون مؤسســـات خیریه ثبتنشده در اداره مالیات کانادا
توس ــط اداره ش ــورای قانونگ ــذاری در ســـال  2015تهیه گردیده اســـت که وجـــوه خیریه و
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مؤسسات خیریه را تعریف کرده است و الزاماتی جهت حفظ ثبت مؤسسات خیریه دارد
و این مؤسسات ملزم به احراز شرایط هستند.
اداره مالیات کانادا سیاسـ ـتها و دستورالعملهایی دارد که الزامات قانون مالیات بر
درآمد را توضیح میدهد و ش ــامل سیاســـتها و دســـتورالعملهایی بهمنظور درخواست
ثبت ،عملیات مؤسسات خیریه و لغو وضعیت ثبت مؤسسه خیریه است.
ایمجین کانادا برنامه اس ــتانداردی را برای تقویت ظرفیتســـازی مؤسســـات خیریه و
غیرانتفاع ــی در  5حوزه اساس ــی طراحی کرده اســـت .این برنامه اســـتاندارد در درجه اول
تس ــازی اس ــت .این برنامـــه اســـتاندارد دارای  73اســـتاندارد در پنج حوزه
ابت ــکار ظرفی 
نظارت هیئتمدیره ،حسابرس ــی مالی و شـــفافیت ،جذب ســـرمایه ،مدیریت کارکنان و
مشارکت داوطلبان است که در سطح زیر است:
سطح  :1سازمانهایی با حداکثر  5کارمند تماموقت و  2میلیون هزینه ساالنه
سطح  :2سازمانهایی با حداکثر  50کارمند تماموقت و  10میلیون هزینه ساالنه
س ــطح  :3س ــازمانهایی با بیش از  50کارمند تماموقت و یا بیش از  10میلیون هزینه
ساالنه
ایمجی ــن کان ــادا در چه ــار ح ــوزه کلیـــدی در طـــول ســـالهای  2013-2015دارای
استراتژیهایی است که شامل:
1.1بخ ــش س ــازمانهای خیر ی ــه و غیرانتفاعـــی صدایـــی قویتـــر ،منســـجمتر و فعالتر در
سیاست عمومی ملی داشته باشند.
2.2س ــازمانها در بخش خیریه ش ــفافتر باشـــند و به ابزارها و منابع بـــرای بهبود نظارت و
نشان دادن تأثیر ،دسترسی داشته باشند.
3.3کاناداییها درک بهتری از نقش و تأثیربخش سازمانهای خیریه داشته باشند.
4.4ایمجین کانادا س ــازمان ملی فراگیر ،قویتر ،مســـتقل ،اتصال بهتر و ثبات مالی بیشتر
برای بخش سازمانهای خیریه باشد.
کش ــور کان ــادا رتبه  5از نظر ش ــاخص بخشـــندگی با امتیاز  ،%58کمـــک به خارجیان
 ،%66کمک مالی به خیریهها  %67و اختصاص زمان برای کار داوطلبانه  %41است .در
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س ــال  2015میزان کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی بهصورت درصدی از تولید
ناخالص داخلی  %0.05اس ــت و میزان کمکهای بشردوســـتانه  873میلیون دالر است.
همچنین ش ــاخص کلی س ــهولت بخشـــندگی در کانـــادا  4/6از  ،5ســـهولت ثبتنام و
فعالیت سازمانهای جامعه مدنی  ،4/7سیاستهای مالیاتی برای کسری ،معافیت و
امتیازهای مالیاتی  5و سهولت ارسال و دریافت پول نقد و کاال از مرزها  4است.
در کانادا طبق قانون عرفی سازمانی را که یکی از اهداف فقرزدایی ،پیشرفت آموزشی
و تحصیل ــی ،ترویج دین و یا س ــایر اهداف عامالمنفعه برای جامعه به تشـــخیص دادگاه
داش ــته باش ــد ،مؤسس ــه خیریه مینامند .بر طبق قوانین اداره مالیات کانادا یک مؤسسه
تش ــده ،س ــازمانی اس ــت که برای اهداف خیرخواهانه ایجادشده است و باید
خیریه ثب 
مناب ــع خ ــود را برای فعالیته ــای خیرخواهانه تخصیـــص دهد .تحت قانـــون مالیات بر
درآم ــد ،مؤسس ــات خیریه بهعن ــوان یکی از ســـه گـــروه بنیادهای خصوصـــی ،بنیادهای
عمومی و سازمانهای خیریه تعیین میشوند که بنیادهای عمومی و خصوصی بهوسیله
استقالل مدیرانشان و سرمایهشان از یکدیگر متمایز میشوند.
فعالیتهای خیرخواهانه مؤسس ــات خیریه در کانادا شـــامل هنر و فرهنگ ،ورزش و
تفر ی ــح ،آم ــوزش و پژوه ــش ،دانش ــگاهها و کالـــج ،ســـامت ،بیمارســـتانها ،خدمـــات
اجتماعی ،محیطزیست ،توسعه و مسکن ،حمایت و سیاست ،ترویج داوطلبانه گرایی
و جذب س ــرمایه ،بینالمللی ،مذهب و اتحادیهها و انجمنهای حرفهای و کســـبوکار
اس ــت که مهمترین نیات خیرخواهانه در کشـــور کانادا بخش آموزش و پژوهش (،)%28
خدمات اجتماعی (  )%16و سالمت( )%15است.
در س ــال  86000 ،2015مؤسس ــه خیریـــه در کانـــادا بـــه ثبت رســـیدهاند .طبـــق آخرین
اطالعات بهدستآمده در سال  6.10 ،2010میلیارد دالر به سازمانهای خیریه و مؤسسات
غیرانتفاعی کمک ش ــده اس ــت .از منابع درآمدی مؤسســـات خیریه کانادایی میتوان به
کمکهای دولتی ،هدیه و کمکهای اهداشـــده ،کســـب درآمد و فروش کاال و خدمات
اش ــاره نمود .مس ــاجد موجود نیز در کانادا ،بالغبر ســـیصد و شـــصت مســـجد و ســـازمان
اسالمی است.
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نظام وقف و امور خیریه در کانادا بهصورت یکپارچه است به این صورت که اداره کل
خیر ی ــه زیر نظر اداره مالیات کانادا اس ــت که نظارتکننده اولیه خیریه در کانادا اســـت و
مس ــئولیت ثب ــت و نظ ــارت ب ــر س ــازمانهای خیریه را بـــر عهـــده دارد .مؤسســـات خیریه
ثبتشده در اداره مالیات کانادا موظف هستند فرم اظهارنامه اطالعات ساالنه ()T3010
را ب ــه م ــدت  6ماه پس از پایان س ــال مالی تکمیـــل کنند و هرگونه تغییـــرات در وضعیت
عملیات خیریه یا س ــاختار قانونی خود مانند تغییر آدرس ،مدیران ،نام قانونی ،اهداف و
فعالیتها را به اداره مالیات کانادا اطالع دهند .در صورت اطالعات ناقص یا نادرست
در اظهارنام ــه اطالعات س ــاالنه به اداره مالیات کانادا ،موجـــب تعلیق امتیازات مالیاتی
میشوند تا زمانی که اطالعات موردنیاز در فرم  T3010را به اداره مالیات کانادا ارائه کنند.
اداره کل خیر ی ــه سیاسـ ـتها و دس ــتورالعملهایی بـــرای مؤسســـات خیریـــه بهمنظـــور
درخواس ــت ثب ــت ،عملیات مؤسس ــه خیریـــه و در ارتباط بـــا لغو وضعیت ثبت مؤسســـه
خیر ی ــه دارد .اداره مالی ــات کان ــادا فعالیتهـــای تســـهیلگری نیـــز ماننـــد آمـــوزش و ارائه
اطالعات را انجام میدهد .اداره کل خیریه دارای یک سیستم نظارت دقیق و مشخصی
جهت نظارت بر مؤسسات خیریه است مانند ابزارهایی جهت پیروی از قانون مؤسسات
خیر ی ــه ،نحوه انتخاب مؤسس ــه برای حسابرســـی ،نحوه حسابرســـی مؤسســـات خیریه،
اقدامات انجا مش ــده بعد از اتمام عملیات حسابرسی ،انواع نامههای ارسالی به مؤسسه
خیریه پس از انجام حسابرس ــی و انتشار اطالعات حسابرسی برای عموم مردم .در ضمن
نهادی به نام ایمجین کانادا وظیفه تسهیلگری در حوزه وقف و امور خیریه را نیز بر عهده
دارد ک ــه برنام هه ــا و منابع ــی را بهمنظ ــور تقویت مؤسســـات خیریـــه و عملیاتشـــان فراهم
مینماید ،بهطور یکه این مؤسسات بتوانند بهطور مؤثرتری خدمت کنند و استانداردهایی
برای مؤسسات خیریه در بخشهای نظارت هیئتمدیره ،جذب سرمایه و  ...دارد.
در کش ــور کانادا سه پایگاه داده مختلف وجود دارد اما مؤسسات خیریه ملزم به ثبت
در پایگاههای داده ذکرشده در قسمت پایین نمیباشند:
_سایت خیریه کانادا پایگاه داده جامعی است که اطالعات مفصلی در ارتباط با 85000
سازمانهای خیریه ثبتشده ،بنیادهای خصوصی و بنیادهای عمومی ارائه میکند.
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کار ب ــران این س ــایت میتوانند برای دسترســـی بـــه تجزیهوتحلیل ،مقایســـه و رتبهبندی
مؤسس ــات خیریه و بیانیه مالی  5سال اخیر برای هریک از این  85000مؤسسه خیریه را
ً
جستجو کنند .پایگاه داده خیریه کانادا عمدتا مبتنی بر هزینه است و دارای یک برنامه
قیمتگذاری برای اش ــترا کگذاری اطالعات اســـت و همچنین ســـایت خیریه کانادا
جس ــتجوی پایه و رایگان ــی را فراهم میکنـــد .در این پایگاه داده مشـــترکان میتوانند به
فهرسـ ـتهای مختلف ــی از مؤسس ــات خیریـــه طبقهبندیشـــده با مـــکان جغرافیایی،
دس ــتههای مؤسس ــات خیر ی ــه ،فیلترهای مالی و ابزارهای رتبهبندی شـــده و مقایســـه
گ ــزارش مجموعـ ـهای از ان ــواع مختلـــف مؤسســـات خیریه دسترســـی داشـــته باشـــند.
مؤسس ــات خیریه پس از ش ــناخت شـــرایط و ضوابط استفاده از ســـایت خیریه کانادا و
پذی ــرش این قوانین ،با تکمیل فرم مربوط در ســـایت و پرداخت هزینه عضویت در این
پایگاه ثبت میشوند و از خدمات این پایگاه داده استفاده مینمایند.
_جهت ثبت مؤسس ــات خیر ی ــه در گرنت کانکت باید فرم مربوطه در ســـایت بهصورت
آنالی ــن تکمی ــل ش ــود و هزین ــه اش ــتراک بـــر اســـاس مجمـــوع درآمـــد ســـاالنه ســـازمان
پرداخت گردد.
_پای ــگاه داده چریت ــی فوک ــوس نهتنها دارای جزئیات مالی اســـت که ســـازمانها به اداره
مالی ــات کان ــادا گزارش میدهن ــد ،بلکه همچنین ســـازمانهای خیریه بـــه آپلود کردن
اسناد اضافه برای فراهم کردن بستری برای اطالعات مالی تشویق میشوند.
_گرن ــت کانک ــت ی ــک پای ــگاه داده دوزبانـــه بـــه همـــراه جزئیـــات و قابلیت جســـتجوی
اطالع ــات ،در ب ــارۀ ه ــزاران س ــرمایهگذار بـــزرگ را دارد کـــه دقیقترین و جامعتریـــن ابزار
جستجوی جذب سرمایه در کانادا است .تیم تحقیقاتی گرنت کانکت ارتباط مستقیم
ب ــا تأمینکنندگان مالی دارند که اطالعات دقیق و قابل جســـتجویی برای مؤسســـات
خیر ی ــه ،تمام بنیاده ــای گرنت میکینگ کانادا ،شـــرکتها ،برنامههـــای کمک مالی
دول ــت و بنیاده ــای آمریکای ــی فراهم میکند که از ســـازمانهای خیریـــه و غیرانتفاعی
کانادا حمایت میکنند.
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پیوست

پیوست
پیوست  :1قانون مؤسسات خیریه
این سند توسط اداره شورای قانونگذاری 1در  2دسامبر  2015بازبینی شده است[.]19
 .1در این قانون
ً
الف)وج ــوه خیریه هرگونه وجه نقد باالتـــر از یک هزار دالر (تقریبا معادل با  31میلیون
ریال) که برای اهداف نوعدوستانه ،آموزشی ،فرهنگی ،خیرخواهانه یا مذهبی
گردآور یشده باشد ،تعریف میشود.
ب) مؤسسه خیریه هر فرد ،انجمن ،نهاد ،یا سازمانی که تحت نظارت آن کمکهای
مال ــی برای اهداف نوعدوس ــتانه ،آموزشـــی ،فرهنگـــی ،خیرخواهانـــه یا مذهبی
گردآور یشده باشد ،تعریف میشود.
پ) وزیر فردی که منصوب معاون فرماندار در شورا برای نظارت بر اجرای این قانون
است تعریف میشود.
.2مف ــاد این قانون برای هر مؤسس ــه خیریهای که بهطور عمومـــی کمکهای مالی برای
رس ــیدن به اهداف خود جمعآوری مینماید ،بهاســـتثنای کمکهایی که کلیساها
برای اهداف مذهبی یا مرتبط با کلیســـا از اعضـــاء خود جمعآوری مینماید ،اما این
قانون برای س ــازمانها یا بنیادهایی که بهعنوان یک مؤسســـه خیریه برای بهره بردن از
ته ــای ذکرش ــده در قانون مالیات بـــر درآمد (کانادا) ثبتشـــدهاند ،قابلاجرا
معافی 
1. Legislative Counsel Office
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نیست.
 )1( .3مواردی که تحت این قانون مجاز نمیباشد.
الف)هرگونه تقاضای مستقیم یا غیرمستقیم کمک یا حق عضویت بهصورت نقد یا
غیره یا جمعآوری یا تالش برای جمعآوری پول برای هر یک از اهداف مؤسسه
یا نهاد خیریه از طریق اقدام به برگزاری هرگونه بازار ،حراج ،مهمانی یا نمایشگاه
یا از طریق درخواس ــت تبلیغ یا هر از هر طریق دیگر ،جز درصورتیکه مؤسســـه یا
نهاد خیریه تحت این قانون ثبتشده باشد.
ب) جمـ ـعآوری یا تالش ب ــرای جمعآوری هرگونـــه وجه بابت خیریه مگر با کســـب
اجازه از وزیر.
()2این بخش برای هرگونه جمعآوری کمک در بخش خدمات مذهبی (کلیســـاها و
غیره) در عبادتگاهها قابلاجرا نمیباشد.
)1( .4ممک ــن اس ــت وزیر ،پ ــس از برآورده شـــدن مـــوارد ذیل بـــا درخواســـت ثبت هر
ش ــخص ،انجمن ،یا س ــازمان بهعنوان خیریه برای جمعنمـــودن وجوه خیریه
تحت نظارت آن موافقت نماید.
الف)مف ــاد الزم ب ــرای ایجاد و کنترل این مؤسســـات و نهادها مطابـــق مقررات تحت
بخش  8ارائهشده باشد.
ً
ب)دلی ــل و مدرکی مبنی بر اینکه اهداف خاص آنها قبال برآورده نشـــده در دســـت
نباشد.
(پ) درخواست ثبت با حسن نیت و صادقانه تنظیمشده باشد.
ت
(ت)اگر بهعنوان یک س ــازمان خیریه کانادایی مشـــمول قانون مالیات بر درآمد ثب 
نشده باشد.
()2وزیر باید همه خیریههای ثبتشده تحت این قانون را فهرست و بایگانی نماید؛
که فهرست شامل:
الف) نام مؤسسه خیریه
ب) تاریخ ثبت و انقضاء آن
پ)ن ــام ش ــخص ،انجمن ،نهاد یا ســـازمانی کـــه کمکهای مالی تحـــت نظارت آن
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گردآوری میشود.
ت) نام متصدی یا متصدیان صدور مجوز جمعآوری پول و اعانه برای خیریه
( )3وزیر باید برای هر خیریه ثبتشده تحت این قانون یک گواهی صادر نماید.
( )4عملیات ثبت یا صدور گواهی رایگان است.
( )5هر خیریه ثبتشده تحت این قانون باید شرایط ذیل را احراز نماید:
الف) صورتجلسات و گزارشهای هر نشست با درج نام اعضای حاضر ثبت شود.
ب)دفات ــر مال ــی صحی ــح موجود بوده و حســـابها نشـــانگر کل درآمدهـــا و هزینههای
هرگونه وصول وجه ،بازار ،حراج ،مهمانی یا نمایشگاه بوده؛ و نسخهای از حسابها
پس از حسابرسی توسط حسابرسان واجد شرایط برای وزیر ارسال گردد.
پ) همه وجوه دریافتی باید به حسابهای جداگانهای در یک بانک واریز شود.
ت)چنین جزئیاتی در صورت درخواســـت وزیر باید به وی ارائه شـــود و حســـابها و
دفاتر مالی خیریه هر زمان پذیرای حسابرســـی و بازرسی توسط فرد مشخصشده
توسط وزیر باشد.
.6وزیر ممکن اس ــت فردی را مأمور گزارش هرگونـــه جمعآوری وجه نقد برای مقاصد
خیریه یا درخواست ثبت یا هر موضوع مرتبط به آن نماید.
)1(.7ثبت هرگونه مؤسسه خیریه به انقضاء دوره فعالیت آن هرگاه که وزیر تشخیص
ده ــد که این انقضاء ب ــرای هماهنگی مؤثر کمکهای مالـــی خیریه و اعانهها
مطلوب بوده و به منافع عمومی را تأمین مینماید ،مشروط است.
ً
()2ا گ ــر وزیر تش ــخیص دهد که مؤسســـه خیریه ثبتشـــده تحت این قانـــون کامال
صادقانه و با حس ــن نیت فعالیتننموده ،یا هر یک از شروط و مقررات ذکرشده
در این قانون نقض ش ــده یا کنترلهای الزم به عمل نیامده باشـــد ،ممکن است
مجوز فعالیت آن مؤسسه را لغو نموده و این امر را به اطالع عموم برساند.
()3پ ــس از لغ ــو مجوز هر مؤسس ــه خیریه تمـــام وجوه نقـــد و داراییهـــای آن به مدیر
واگذارش ــده و باید به ش ــیوهای که معاون فرماندار در شورای ناظر تعیین میکند
توسط وی اداره شود.
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 .8با تصویب معاون فرماندار در شـــورای ناظر وزیر ممکن است در موارد ذیل مقرراتی
وضع نماید:
الف)تعیی ــن فرمهایی ب ــرای درخواســـت مجوز تحت ایـــن قانون و جزئیـــات موجود
در آنها
ب) تعیین فرمهایی که تحت این قانون باید ثبت شود
پ)بهکارگیری آنها برای بازرس ــی موارد ثبتشـــده تحت این قانـــون و ایجاد ،تهیه و
نگهداری رونوشتهایی از آنها برای استخراج موارد موردنیاز
ت)ارائه فرمها و جزئیات برای گزارش رســـمی به وزیـــر و تعیین دورههای زمانی برای
گزارش دهی
ث) اقدامات کلی برای رسیدن بهتر به اهداف این قانون
.9اگر هر فرد ،یا در هر درخواس ــت یا در گزارش هرگونـــه تغییرات موردنیاز در جزئیات
مربوط به ثبت ،هرگونه اظهارات کذب ارائه نماید یا اگر هر فردی بهطور کذب خود
را بهعن ــوان نماینده یا کارگزار یا مبلغ یک خیریـــه معرفی نماید ،گناهکار بوده و این
قانون را نقض نموده است.
ً
)1( .10هرگونه تخطی از این قانون با جریمه نقدی بیش از  500دالر(تقریبا معادل با 15
میلیون ریال) همراه است.
( )2جرائم مرتبط با نقض این قانون جز با رضایت وزیر قابل وضع نمیباشد.

 قانون مالیات بر درآمد:2 پیوست

Charities
Definitions 149.1. (1) In this section,
“charitable foundation” « fondation de bienfaisance »
“charitable foundation” means a corporation or trust that is constituted and operated exclusively for charitable purposes, no part of the income of which is payable to, or is otherwise available for, the personal benefit of any proprietor,
member, shareholder, trustee or settlor thereof, and that is not a charitable organization;
“charitable organization” « oeuvre de bienfaisance »
“charitable organization” means an organization, whether or not incorporated,
(a) all the resources of which are devoted to charitable activities carried on by
the organization itself,
(b) no part of the income of which is payable to, or is otherwise available for, the
personal benefit of any proprietor, member, shareholder, trustee or settlor
thereof,
(c) more than 50% of the directors, trustees, officers or like officials of which
deal with each other and with each of the other directors, trustees, officers or
officials at arm’s length, and
(d) where it has been designated as a private foundation or public foundation
pursuant to subsection (6.3) of this section or subsection 110(8.1) or (8.2) of
the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, or
has applied after February 15, 1984 for registration under paragraph 110(8)(c)
of that Act or under the definition “registered charity” in subsection 248(1),
not more than 50% of the capital of which has been contributed or otherwise
paid into the organization by one person or members of a group of persons
who do not deal with each other at arm’s length and, for the purpose of this
paragraph, a reference to any person or to members of a group does not include
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a reference to Her Majesty in right of Canada or a province, a municipality,
another registered charity that is not a private foundation, or any club, society
or association described in paragraph 149(1)(l);
“charitable purposes” « fins de bienfaisance »
“charitable purposes” includes the disbursement of funds to qualified donees;
“charity” « organisme de bienfaisance »
“charity” means a charitable organization or charitable foundation;
“disbursement quota” « contingent des versements »
“disbursement quota” for a taxation year of a charitable foundation means the
amount determined by the formula
A + A.1 + B + [(C x 0.045[D - (E + F)]) / 365 ] + G
where
A is 80% of the total of all amounts each of which is the amount of a gift for
which the foundation issued a receipt described in subsection 110.1(2) or
118.1(2) in its immediately preceding taxation year, other than
(a) a gift of capital received by way of bequest or inheritance,
(b) a gift received subject to a trust or direction to the effect that the property
given, or property substituted therefor, is to be held by the foundation for a
period of not less than 10 years, or
(c) a gift received from a registered charity,
A.1
is 80% of the total of all amounts each of which is the amount of a gift received
in a preceding taxation year, to the extent that the amount of the gift
(a) is expended in the year, and
(b) was excluded from the disbursement quota of the foundation
(i) because of paragraph (a) of the description of A for a taxation year that begins
after 1993, or
(ii) because of paragraph (b) of the description of A,
B is
(a) in the case of a private foundation, the total of all amounts each of which is
an amount received by it in its immediately preceding taxation year from a
registered charity, other than an amount that is a specified gift, or
(b) in the case of a public foundation, 80% of the total of all amounts each of
which is an amount received by it in its immediately preceding taxation year
from a registered charity,
other than an amount that is a specified gift,
C is the number of days in the taxation year,
D is the prescribed amount for the year in respect of property (other than a pre-
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scribed property) or a portion thereof owned by the foundation at any time in
the immediately preceding 24 months that was not used directly in charitable
activities or administration,
E is 5/4 of the total of the amounts determined for A and A.1 for the year in respect of the foundation,
F is the amount equal to
(a) in the case of a private foundation, the amount determined as the value of B
for the year in accordance with paragraph (a) of the description of B, or
(b) in the case of a public foundation, 5/4 of the amount determined as the value
of B for the year in accordance with paragraph (b) of the description of B, and
G is, for each of the first 10 taxation years of the foundation commencing after
1983, a portion of the amount, if any, by which
(a) 90% of the amount, if any, by which the amount deducted by the foundation,
for its last taxation year that commenced before 1984, pursuant to paragraph
149.1(18)(a) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of
Canada, 1952, as it read for that year, exceeds the total of the amounts determined in respect of the foundation under clauses 149.1(1)(e)(iv)(B) to (D) of
that Act for its first taxation year commencing after 1983
exceeds
(b) the total of all amounts each of which is an amount that, for a preceding taxation year, has been determined as the value of G or included under subparagraph 149.1(1)(e)(v) of the above- mentioned Act in determining the disbursement quota of the foundation,
that is not less than the amount obtained when such excess is divided by the difference between 10 and the number of preceding taxation years of the foundation that commenced after
1983 and before the year;
“non-qualified investment” « placement non admissible »
“non-qualified investment” of a private foundation means
(a) a debt (other than a pledge or undertaking to make a gift) owing to the foundation by
(i) a person (other than an excluded corporation)
(A) who is a member, shareholder, trustee, settlor, officer, official or director of
the foundation,
(B) who has, or is a member of a group of persons who do not deal with each
other at arm’s length who have, contributed more than 50% of the capital of
the foundation, or
(C) who does not deal at arm’s length with any person described in clause
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149.1(1) “non-qualified investment” (a)(i)(A) or 149.1(1) “non-qualified investment” (a)(i)(B), or
(ii) a corporation (other than an excluded corporation) controlled by the foundation, by any person or group of persons referred to in subparagraph 149.1(1)
“non-qualified investment” (a)(i), by the foundation and any other private
foundation with which it does not deal at arm’s length or by any combination
thereof,
(b) a share of a class of the capital stock of a corporation (other than an excluded
corporation) referred to in paragraph 149.1(1) “non-qualified investment” (a)
held by the foundation (other than a share listed on a prescribed stock exchange
or a share that would be a qualifying share within the meaning assigned by
subsection 192(6) if that subsection were read without reference to the expression “issued after May 22, 1985 and before 1987”), and
(c) a right held by the foundation to acquire a share referred to in paragraph
149.1(1) “non-qualified investment” (b),
and for the purpose of this definition, an “excluded corporation” is
(d) a limited-dividend housing company to which paragraph 149(1)(n) applies,
(e) a corporation all of the property of which is used by a registered charity in its
administration or in carrying on its
charitable activities, or
(f) a corporation all of the issued shares of which are held by the foundation;
“private foundation” « fondation privée »
“private foundation” means a charitable foundation that is not a public foundation;
“public foundation” « fondation publique »
“public foundation” means a charitable foundation of which,
(a) where the foundation has been registered after February 15, 1984 or designated as a charitable organization or private foundation pursuant to subsection
149.1(6.3) or to subsection 110(8.1) or (8.2) of the Income Tax Act, chapter
148 of the Revised Statutes of Canada, 1952,
(i) more than 50% of the directors, trustees, officers or like officials deal with
each other and with each of the other directors, trustees, officers or officials at
arm’s length, and
(ii) not more than 50% of the capital contributed or otherwise paid in to the foundation has been so contributed or otherwise paid in by one person or members
of a group of such persons who do not deal with each other at arm’s length, or
(b) in any other case,
(i) more than 50% of the directors or trustees deal with each other and with each
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of the other directors or trustees at arm’s length, and
(ii) not more than 75% of the capital contributed or otherwise paid in to the foundation has been so contributed or otherwise paid in by one person or by a group
of persons who do not deal with each other at arm’s length
and for the purpose of subparagraph 149.1(1) “public foundation” (a)(ii), a reference to any person or to members of a group does not include a reference to
Her Majesty in right of Canada or a province, a municipality, another registered charity that is not a private foundation, or any club, society or association
described
in paragraph 149(1)(l);
“qualified « donataire donee”
reconnu »
“qualified 110.1(1)(a) donee” and 110.1(1)(b) means a donee and the described
definitions in any “total of charitable
paragraphs
gifts” and “total Crown gifts” in subsection 118.1(1);
“qualified investment” (Repealed by S.C. 1984, c. 45, s. 57(5).)
“related business” « activité commerciale complémentaire »
“related business”, in relation to a charity, includes a business that is unrelated to
the objects of the charity if substantially all persons employed by the charity in
the carrying on of that business are not remunerated for that employment;
“specified gift” « don désigné »
“specified gift” means that portion of a gift, made in a taxation year by a registered charity, that is designated as a specified gift in its information return for
the year;
“taxation year” « année d’imposition »
“taxation year” means, in the case of a registered charity, a fiscal period.
Exclusions (1.1) For the purposes of paragraphs 149.1(2)(b), 149.1(3)(b),
149.1(4)(b) and 149.1(21)(a), the following shall be deemed to be neither an
amount expended in a taxation year on charitable activities nor a gift made to a
qualified donee:
(a) a specified gift; and
(b) an expenditure on political activities made by a charitable organization or a
charitable foundation.
Authority of Minister (1.2) For the purposes of the determination of D in the
definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1), the Minister may
(a) authorize a change in the number of periods chosen by a charitable foundation in determining the prescribed amount; and
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(b) accept any method for the determination of the fair market value of property
or a portion thereof that may be required in determining the prescribed amount.
Revocation of registration of charitable organization
(2) The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a charitable organization for any reason described in subsection
168(1) or where the organization
(a) carries on a business that is not a related business of that charity; or
(b) fails to expend in any taxation year, on charitable activities
carried on by it and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the
total of which is at least equal to the total of
(i) the amount that would be the value of A for the year, and
(ii) the amount that would be the value of A.1 for the year,
in the definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1) in respect of the
organization if it were a charitable foundation.
Revocation of registration of public foundation
(3) The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a public foundation for any reason described in subsection 168(1) or
where the foundation
(a) carries on a business that is not a related business of that charity;
(b) fails to expend in any taxation year, on charitable activities carried on by it
and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the total of which
is at least equal to the foundation’s disbursement quota for that year;
(c) since June 1, 1950, acquired control of any corporation;
(d) since June 1, 1950, incurred debts, other than debts for current operating expenses, debts incurred in connection with the purchase and sale of investments
and debts incurred in the course of administering charitable activities; or
(e) at any time within the 24 month period preceding the day on which notice is
given to the foundation by the Minister pursuant to subsection 168(1) and at a
time when the foundation was a private foundation, took any action or failed to
expend amounts such that the Minister was entitled, pursuant to subsection
149.1(4), to revoke its registration as a private foundation.
Revocation of registration of private foundation
(4) The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a private foundation for any reason described in subsection 168(1) or
where the foundation
(a) carries on any business;
(b) fails to expend in any taxation year, on charitable activities carried on by it
and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the total of which
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is at least equal to the
foundation’s disbursement quota for that year;
(c) since June 1, 1950, acquired control of any corporation; or
(d) since June 1, 1950, incurred debts, other than debts for current operating expenses, debts incurred in connection with the purchase and sale of investments
and debts incurred in the course of administering charitable activities.
Revocation of registration of registered charity
(4.1) Where a registered charity has made a gift to another registered charity and
it may reasonably be considered that one of the main purposes of making the
gift was to unduly delay the expenditure of amounts on charitable activities,
the Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of the charity that made the gift and, where it may reasonably be considered that the charities acted in concert, of the other charity.
Reduction (5) The Minister may, on application made to the Minister in
prescribed form by a registered charity, specify an amount in respect of the charity for a taxation year and, for the purpose of paragraph 149.1(2)(b), 149.1(3)
(b) or 149.1(4)(b), as the case may be, that amount shall be deemed to be an
amount expended by the charity in the year on charitable activities carried on
by it.
Devoting resources charitable activity
to
(6) A charitable organization shall be considered to be devoting its resources to
charitable activities carried on by it to the extent that
(a) it carries on a related business;
(b) in any taxation year, it disburses not more than 50% of its income for that
year to qualified donees; or
(c) it disburses income to a registered charity that the Minister has designated in
writing as a charity associated with it.
Charitable purposes (6.1) For the purposes of the definition “charitable foundation”
in subsection 149.1(1), where a corporation or trust devotes substantially all of
its resources to charitable purposes and
(a) it devotes part of its resources to political activities,
(b) those political activities are ancillary and incidental to its charitable purposes, and
(c) those political activities do not include the direct or indirect support of, or
opposition to, any political party or candidate for
public office,
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the corporation or trust shall be considered to be constituted and operated for
charitable purposes to the extent of that part of its resources so devoted.
Charitable activities (6.2) For the purposes of the definition “charitable organization”
in subsection 149.1(1), where an organization devotes substantially all of its resources to charitable activities carried on by it and
(a) it devotes part of its resources to political activities,
(b) those political activities are ancillary and incidental to its charitable activities, and
(c) those political activities do not include the direct or indirect support of, or
opposition to, any political party or candidate for public office,
the organization shall be considered to be devoting that part of its resources to
charitable activities carried on by it.
Designation foundation, etc.
as public
registered (6.3) The charity, Minister on may, the Minister’s by notice own sent
initiative by registered or on mail application
to a
made to the Minister in prescribed form, designate the charity to be a charitable
organization, private foundation or public foundation and the charity shall be
deemed to be registered as a charitable organization, private foundation or
public foundation, as the case may be, for taxation years commencing after the
day of mailing of the notice unless and until it is otherwise designated under
this subsection or its registration is revoked under subsection 149.1(2),
149.1(3), 149.1(4), 149.1(4.1) or 168(2).
National arts service organizations
(6.4) Where an organization that
(a) has, on written application to the Minister of Canadian Heritage describing
all of its objects and activities, been designated by that Minister on approval of
those objects and activities to be a national arts service organization,
(b) has, as its exclusive purpose and its exclusive function, the promotion of arts
in Canada on a nation-wide basis,
(c) is resident in Canada and was formed or created in Canada, and
(d) complies with prescribed conditions
applies in prescribed form to the Minister of National Revenue for registration,
that Minister may register the organization for the purposes of this Act and,
where the organization so applies or is so registered, this section, paragraph
38(a.1), sections 110.1, 118.1, 168, 172, 180 and 230, subsection 241(3.2) and
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Part V apply, with such modifications as the circumstances require, to the organization as if it were an applicant for registration as a charitable organization
or as if it were a registered charity that is designated as a charitable organization, as the case may be.
Revocation of designation
(6.5) The Minister of Canadian Heritage may, at any time, revoke the designation of an organization made for the purpose of subsection 149.1(6.4) where
(a) an incorrect statement was made in the furnishing of information for the purpose of obtaining the designation, or
(b) the organization has amended its objects after its last designation was made,
and, where the designation is so revoked, the organization shall be deemed for
the purpose of section 168 to have ceased to comply with the requirements of
this Act for its registration under this Act.
Designation of associated charities
(7) On application made to the Minister in prescribed form, the Minister may, in
writing, designate a registered charity as a charity associated with one or more
specified registered charities where the Minister is satisfied that the charitable
aim or activity of each of the registered charities is substantially the same, and
on and after a date specified in such a designation, the charities to which it relates shall, until such time, if any, as the Minister revokes the designation, be
deemed to be associated.
Accumulation of property
(8) A registered charity may, with the approval in writing of the Minister, accumulate property for a particular purpose, on terms and conditions, and over
such period of time, as the Minister specifies in the approval, and any property
accumulated after receipt of such an approval and in accordance therewith, including any income earned in respect of the property so accumulated, shall be
deemed
(a) to have been expended on charitable activities carried on by the charity in the
taxation year in which it was so
accumulated; and
(b) not to have been expended in any other year.
Idem (9) Property accumulated by a registered charity as provided in
subsection 149.1(8), including any income earned in respect of that property,
that is not used for the particular purpose for which it was accumulated either
(a) before the expiration of any period of time specified by the Minister in the
Minister’s approval of the accumulation, or
(b) at an earlier time at which the registered charity decides not to use the proper-
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ty for that purpose
shall, notwithstanding subsection 149.1(8), be deemed to be income of the charity for, and the amount of a gift for which it issued a receipt described in subsection 110.1(2) or 118.1(2) in, its taxation year in which the period referred to
in paragraph 149.1(9)(a) expires or the time referred to in paragraph 149.1(9)
(b) occurs, as the case may be.
Deemed charitable activity
(10) An amount paid by a charitable organization to a qualified donee that is not
paid out of the income of the charitable organization shall be deemed to be a
devotion of a resource of the charitable organization to a charitable activity
carried on by it.
Income not to include taxable capital gains
(11) (Repealed by S.C. 1984, c. 45, s. 57(13).)
Rules (12) For the purposes of this section,
(a) a corporation is controlled by a charitable foundation if more than 50% of the
corporation’s issued share capital, having full voting rights under all circumstances, belongs to
(i) the foundation, or
(ii) the foundation and persons with whom the foundation does not deal at arm’s
length,
but for the purpose of paragraph 149.1(3)(c) or 149.1(4)(c), as the case may be, a
charitable foundation shall be deemed not to have acquired control of a corporation if it has not purchased or otherwise acquired for consideration more than
5% of the issued shares of any class of the capital stock of that corporation;
(b) there shall be included in computing the income of a charity
for a taxation year all gifts received by it in the year including gifts from any
other charity but not including
(i) a specified gift or a gift referred to in paragraph (a) or (b) of the description of
A in the definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1),
(ii) any gift or portion of a gift in respect of which it is established that the donor
is not a charity and
(A) has not been allowed a deduction under paragraph 110.1(1)(a) in computing
the donor’s taxable income or under subsection 118.1(3) in computing the donor’s tax payable under this Part, or
(B) was not taxable under section 2 for the taxation year in which the gift was
made, or
(iii) any gift or portion of a gift in respect of which it is established that the donor
is a charity and that the gift was not made out of the income of the donor; and
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(c) subsections 104(6) and 104(12) are not applicable in computing the income
of a charitable foundation that is a trust.
Designation foundation as of public
private
foundation, (13) On application the Minister made may, to on the such Minister
terms by and a private
conditions as the Minister considers appropriate, designate the foundation to be a
public foundation, and on and after the date specified in such a designation, the
foundation to which it relates shall, until such time, if any, as the Minister revokes the
designation, be deemed to be a public foundation.
Information returns (14) Every registered charity shall, within 6 months from the
end of each taxation year of the charity, file with the Minister both an information return and a public information return for the year, each in prescribed form
and containing prescribed information, without notice or demand therefor.
Information may be communicated
(15) Notwithstanding section 241,
(a) the information contained in a public information return referred to in subsection 149.1(14) shall be communicated or otherwise made available to the public by the Minister in such manner as the Minister deems appropriate; and
(b) the Minister may make available to the public in such manner as the Minister
deems appropriate an annual listing of all registered or previously registered
charities indicating for each the name, location, registration number, date of
registration and, in the case of a charity the registration of which has been revoked, annulled or terminated, the effective date of the revocation, annulment
or termination.
Penalty tax (16) (Repealed by S.C. 1984, c. 45, s. 57(17).)
Idem (17) (Repealed by S.C. 1984, c. 45, s. 57(17).)
Rules relating to computation of income
(18) (Repealed by S.C. 1984, c. 45, s. 57(17).)
Election in respect of first taxation year
(19) (Repealed by S.C. 1980-81, c. 48, s. 84.1(2).)
Rule disbursement regarding
excess
excess (20) Where for a taxation a registered year, the charity charity has may,
expended for the a purpose disbursement
of determining whether it complies with the requirements of paragraph 149.1(2)
(b), 149.1(3)(b) or 149.1(4)(b), as the case may be, for the immediately preced-
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ing taxation year of the charity and 5 or less of its immediately subsequent
taxation years, include in the computation of the amounts expended on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it to qualified donees, such portion of that disbursement excess as was not so included under
this subsection for any preceding taxation year.
Definition of “disbursement excess”
(21) For the purpose of subsection 149.1(20), “disbursement excess” for a taxation year of a charity means the amount, if any, by which
(a) the total of amounts expended in the year by the charity on charitable activities carried on by it or by way of gifts made by it to qualified donees
exceeds
(b) in the case of a charitable foundation, its disbursement quota for the year, and
(c) in the case of a charitable organization, the total of
(i) the amount that would be the value of A for the year, and
(ii) the amount that would be the value of A.1 for the year,
in the definition “disbursement quota” in subsection (1) in respect of the organization if it were a charitable foundation.

