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مقدمه

از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام 
یژه ای به  وافر قرار داشـــته اســـت. دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام و
که پیشـــوایان اســـالم ناب همگی از جمله  گونه ای  یج وقف در بین مســـلمین دارد، به  ترو
واقفیـــن و متولیـــان موقوفـــات بوده انـــد. در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و 
کلیدی فرهنگی، اقتصادی و  یرســـاخت های  مهمترین بســـتر تعالی نهاد دین و یکی از ز
اجتماعی اداره جوامع اســـالمی بوده اســـت. با توجه به اهداف بلند انقالب اســـالمی در 
راســـتای ایجاد جامعه اســـالمی ایرانـــی و تمدن بین الملل اســـالمی، احیـــاء نهاد وقف و 
کید مکرر مقام  که مورد تا یات اساسی ای است  ر شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضرو

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با 
کشورها، مقدمات آشنایی و بهره گیری از  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل، و توســـعه ارتباطات بین المللی در حوزه وقف، به 
یژه ارتباطات با کشورها و ملت های مسلمان را فراهم نماید. لذا از سال گذشته معاونت  و
ژه پژوهشی »شناخت  توســـعه مدیریت و پشتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
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 
یـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد  ز ســـال جاری توســـط جنـــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری، و
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یاســـت جمهوری و  ری ر اســـالمی، جناب آقای دکتر ســـتاری، معاون محترم علم و فناو
یاســـت محترم ســـازمان  حجـــت االســـالم و المســـلمین محمـــدی، نماینده ولی فقیه و ر

گردید. اوقاف و امورخیریه رونمایی 
ژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم می دانم از زحمات  اجرای این پرو
یژه مدیـــرکل دفتر نوســـازی و تحـــول اداری، جناب آقای دکتـــر غالمعلی  همـــه آن هـــا به و
که نقش  کارشناســـان این دفتر، آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی  رحیمی و 
که  کارفرمایـــی ایـــن مطالعات را برعهده داشـــتند، و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری 
ژه را برعهده داشـــت، و همکاران ایشـــان، آقای علیرضا رحیمی و  مدیریت اجرای این پرو

خانم بتول ابراهیمی تشکر و قدردانی نمایم.
یغ جناب آقای حسین آب نیکی__ همچنین مراتب ســـپاس خود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  کـــه نظارت براین پـــرو یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه__  ر عالی ر مشـــاو

کیفی آن تالش نمود اعالم می دارم. گرفت و در جهت ارتقاء 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه 
کشورها در این حوزه،  به منظور آشنایی با بیشینه، روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی 
نگاشت نهادی مجموعه های فعال در بخش وقف )شامل معرفی نهادها و روابط ما بین 
آن هـــا( و برنامه هـــای آتـــی این کشـــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از 
کشـــورهای مورد مطالعه، در دستور  تجربیات ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 

گردید. گرفت و عملیاتی  کار قرار 
ژه در قالب چهـــار فاز ذیل  بـــه منظـــور تحقق اهداف مدنظر، شـــرح خدمـــات این پـــرو

گردید: طراحی و اجرا 
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی 	  فــاز اول: تعییــن شــاخص های انتخــاب 

کشورها
گزارش مطالعات انجام شده مرتبط	  ری، تحلیل و جمع بندی  گردآو فاز دوم: 
کشورهای مدنظر	  ری و تجزیه وتحلیل اطالعات هر یک از  فاز سوم: جمع آو
کلی مطالعه	  فاز چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری 

ژه و جزئیات هر یک از  ین چهارچوب کالن، تفصیلی و محدوده پـــرو فـــاز صفر بـــه تدو
مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخـــاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 
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کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
کشورهای موفق در حوزه  کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه،  همسایه، 
یـــه در دنیا و نیز کشـــورهای مشـــابه جمهوری اســـالمی ایـــران از جهت  وقـــف و امـــور خیر

گیرند. وضعیت فرهنگی، اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار 
ری  ری، تحلیل و جمع بندی مطالعات انجام شده« به جمع آو فاز دوم با عنوان »گردآو
و تحلیل مطالعات موجود در کشـــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
کشـــورها اختصاص یافت. هدف این فاز بهره بـــرداری از اطالعات و پژوهش های مرتبط 

گرفتن مطالعات پیشین  بود.   کشور و همچنین پرهیز از نادیده  انجام شده موجود در 
ری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه  فـــاز ســـوم نیز بـــه ترتیب بـــه جمـــع آو
کشورهای منتخب از منابع مکتوب، اینترنتی و سایر منابع در دسترس، و تجزیه وتحلیل 
اطالعات و جمع بندی مطالب اختصاص یافت. در نهایت طی فاز چهارم جمع بندی و 

گردید. کلی مطالعه انجام و ارائه  کشورها و نتیجه گیری  نتایج حاصل از مطالعه همه 
کشـــور  گرفتند شـــامل پانزده  ژه هدف مطالعه قرار  که در این پرو کشـــورهایی  مجموعه 
که با توجه به شاخص های مدنظر سازمان،  اســـالمی و پانزده کشور غیر اسالمی می باشد 
یژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،  همچون همسایگی و و
یـــت و فعالیت های درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،  برخـــورداری از نظـــام مدیر
وجـــود ارتباطـــات بخـــش وقف و امـــور خیریه بین جمهوری اســـالمی ایران و کشـــور مورد 

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
یکی از کشورهای غیر اسالمی منتخب کشور کانادا است. رتبه باال در رتبه بندی های 
یافته،  معتبـــر دنیـــا در حـــوزه وقف و امـــور خیریه، برخـــورداری از نظـــام مدیریت ســـاختار
شـــفافیت در ارائـــه اطالعات مؤسســـات خیریه و برنامه اســـتراتژیک توســـعه وقف و امور 
کشورهای هدف مطالعه می باشد. کانادا به عنوان یکی از  ئل انتخاب  خیریه از جمله دال
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
کانـــادا می باشـــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و  کشـــور 
کانادا، مفهـــوم وقف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت موجود بخش  کشـــور  یخی  تار
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وقف و امور خیریه، نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه ای این 
کانادا طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است. کشور  بخش در 

کانادا شامل اطالعات اجتماعی،  برای انجام تحقیق حاضر در ابتدا اطالعات کشور 
ری شـــد. این اطالعات با جستجو در سایت های اینترنتی و  اقتصادی و فرهنگی جمع آو
ســـایر منابع اطالعاتی به دســـت آمد. برای بررســـی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه  و 
گزارش های دیگری بررسی شدند. این  کانادا مقاالت و  کشـــور  شـــاخص های بخشندگی 
که اطالعات  گزارش ها شامل برخی پژوهش های خارجی مربوط به سال های اخیر است 

کانادا در اختیار قرار می دهد.  کشور  ارزشمندی را در ارتباط با 
گرفت.  در مرحله نخســـِت مطالعه، اســـناد و مقاالت فارســـی زبان، موردبررســـی قـــرار 
کـــه بر همین  پـــس ازآن مقـــاالت انگلیســـی مرتبط با حوزه وقف و امور خیریه بررســـی شـــد 

کمک های خیریه و وقف استخراج شد. اساس معیارهای مؤثر در میزان 
کلـــی در زمینه های مختلف کشـــور  ردن اطالعات  در ابتـــدای امـــر بـــرای به دســـت آو
کشـــوری، وضعیـــت اقتصـــادی و  کانـــادا، اعـــم از اطالعـــات جغرافیایـــی، تقســـیمات 
کانادا در حوزه  کشور  شـــاخص های این حوزه و اطالعات سیاسی- اجتماعی وضعیت 

وقف و امور خیریه بررسی شد.
گرفتند. در  کانادا موردبررســـی قرار  کشـــور  در فصـــل دوم، مفهوم وقف و امور خیریه در 
کلمه Endowment و خیریه معادل با charity و foundations اســـت.  کانادا وقف معادل 
کانادا به صـــورت بنیادهای خصوصـــی، بنیادهای  یـــه در  عمده اشـــکال مؤسســـات خیر
عمومی و سازمان های خیریه هستند. در بخش بعدی این فصل مفهوم وقف و شرایط آن 

گرفتند. موردبررسی قرار 
گرفتند.  فصل سوم روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه مورد مطالعه قرار 
گرفت؛ اما  ردن اطالعات دربارۀ این فصل، جستجوی بسیاری قرار  به منظور به دســـت آو
بـــارۀ بنیادهـــا، دارایی ها و هزینه های ســـازمان های  کمیاب بـــودن اطالعات در بـــه دلیل 
گزارش  که در این  گرفته مربوط به سال 2013 می باشد  خیریه، آخرین بررسی های صورت 
کانادا در امور خیریه با  کشـــور  رده شـــده اســـت و در انتهای این فصل مقایسه وضعیت  آو

گرفتند. کشورها موردبررسی قرار  سایر 
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یگران فعـــال در حـــوزه وقف و امـــور خیریه  گزارش، بـــه معرفـــی باز فصـــل چهـــارم ایـــن 
کنشگران مطرح شده است و سپس توضیح مختصری  می پردازد. در ابتدا ادبیاتی درباره 
یگران فعال داده شـــده اســـت که در این حوزه دارای چه نقشی می باشند  درباره هر یک باز
و در ادامـــه، هـــر یـــک از نهادها به طور مفصـــل مورد بررســـی قرارگرفته انـــد. در این فصل به 
جستجوی مقاالت انگلیســـی و سایت های مرتبط با موضوع پرداخته شد. در ابتدای امر 
گرفت. ســـپس به دلیل وجود تناقضات مختلف در  کانادا موردبررســـی قرار  اداره مالیات 
گرفت و اداره شورای قانون گذاری یافت  نتایج تحقیقات، بررســـی های بیشـــتری صورت 
که به عنـــوان نهاد نظارت کننـــده بر ســـازمان های خیریه ثبت نشـــده در اداره مالیات  شـــد 

گرفت. کانادا موردبررسی و تحلیل قرار 

گزارشـــات، اطالعاتی دربارۀ نحوه فعالیت ها و برنامه های اداره  در بررســـی سایت ها و 
کانادا و سیســـتم نظارتی آن، جهت نظارت بر مؤسســـات خیریه مانند ابزارهایی  مالیات 
جهت پیروی از قانون مؤسســـات خیریه، نحوه انتخاب مؤسســـه برای حسابرسی، نحوه 
حسابرسی مؤسسات خیریه، اقدامات انجام شده بعد از اتمام عملیات حسابرسی، انواع 
نامه های ارسالی به مؤسسه خیریه پس از انجام حسابرسی و انتشار اطالعات حسابرسی 

گردید. برای عموم مردم یافت 
کلیدواژه های جدیدی به زبان  ر دوم جستجو با  گرفته، دو بر اساس مطالعات صورت 



راشگگتار/19

که نهادهای تسهیلگر و اطالعات قابل توجهی در زمینه وقف و  گرفت  انگلیســـی صورت 
امور خیریه یافت شد.

یگـــران فعال در حوزه وقـــف و امور  کلیه باز در ادامـــه فصـــل چهارم، نگاشـــت نهـــادی 
که نشان دهندۀ روابط فی مابین آن ها است، ترسیم شده است. کانادا  خیریه 

کانادا در زمینه وقف و امور خیریه،  گزارش نیز، مربوط به قوانین کشور  فصل پنجم این 
سیاســـت ها دســـتورالعمل ها، برنامه های استاندارد و اســـتراتژیک نهادهای فعال در این 

حوزه است.
ز  گـــزارش از مراجع معتبر و به رو ین این  که در تدو در مجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد.  انشـــاء اهلل بـــا نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقـــت باالیی برخوردار 

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های تکمیلی مثمرثمر واقع 
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه های 

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 |

کانادا کشور  کلی  اطالعات 





کانادا- 1 کشور  کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
به منظـــور انجـــام مطالعات تطبیقی و آشـــنایی با مبحث وقف و امور خیریه در ســـایر 
یژگی های عمومی آن کشور به  کشـــورها، پیش از هر چیز الزم اســـت شـــناختی مجمل از و
یژگی هـــای جغرافیایـــی، اقتصـــادی و سیاســـی  گاهـــی از و رد. به عبارت دیگـــر آ دســـت آو
کشـــور موردمطالعه، موجب ایجاد درک بهتـــر از داده های  اجتماعـــی و فرهنگـــی مذهبی 
به دســـت آمده از جســـتجوها و مطالعات خواهد شـــد و از ســـطحی نگری در تحلیل این 

کرد. داده ها پیشگیری خواهد 
کانـــادا" پرداخته  کشـــور "  یژگی های بارز   بـــه همین جهـــت در این فصـــل به بررســـی و
کـــه در چهار بخش اطالعـــات جغرافیایـــی، اقتصادی، سیاســـی- اجتماعی و  می شـــود 
کمک های خیریه بررسی  کشور در حوزه وقف و  مذهبی است و درنهایت نیز جایگاه این 

شد.

اطالعات جغرافیایی- 1-1
که از ده ایالت )فدرال( و یازده  کشـــوری در شمال قاره آمریکای شمالی اســـت  کانادا 
کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و  مرکز اداری و سه قلمرو تشکیل شده است. این 
کانادا با مســـاحت 9.98 میلیون  از شـــمال تا اقیانوس منجمد شـــمالی گســـترده اســـت. 
ر  کشور پهناو ر جهان ازنظر مجموع مساحت و چهارمین  کشور پهناو کیلومترمربع، دومین 
کیلومترمربـــع(. مرز  جهان ازنظر مســـاحت خشـــکی اســـت )مســـاحت ایـــران 1.635.000 
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یادی از  کانادا بـــا ایاالت متحده، بلندترین مـــرز زمینی در جهان اســـت. بخش ز مشـــترک 
کانادا به دلیل ســـرمای هوا و نزدیکی به قطب شـــمال، خالی از ســـکنه اســـت]2[.  ک  خا
کشـــور جهان اســـت، اما جمعیـــت آن تنها حدود  کانادا پس از روســـیه بزرگ ترین  هرچند 
کشـــور در امتداد  یک پنجم جمعیت روســـیه اســـت. نزدیک به 90 درصد از جمعیت این 
کیلومتری آمریکا زندگی می کنند. پرجمعیت ترین شـــهرهای  مرز جنوبی آن تا فاصله 200 

ر می باشند. کانادا به ترتیب تورنتو، مونترآل و ونکوو
کانادا منابع طبیعی فراوانی دارد. آب وهوای آن ســـرد و در بیشـــتر نقاط قطبی اســـت. 

کشور قرار دارد]2[. رترین آبشار جهان هم در این  گارا، پهناو آبشار نیا
رده شده است. کانادا در جهان آو کشور  در شکل 1-1 موقعیت 

کانادا در جهان کشور   شکل  1-1: موقعیت 
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کانادا- 1-1-1 کشوری در  تقسیمات 
یادی از  کانادا به 10 ایالت و 3 قلمرو تقسیم شده است. ایالت ها درمجموع استقالل ز
کمتر اســـت. مهم ترین ایالت از  دولت مرکزی دارند، اما درجه این آزادی عمل نزد قلمروها 
کـــه تورنتو2 و اتاوا در آن قرار دارند. ســـه  یو1 اســـت  لحـــاظ اقتصادی و سیاســـی ایالت انتار
کثر برنامه های  قلمرو آن نواحی شمال غرب، نوناووت3 و یوکان4 است. ایالت ها، مسئول ا
رش و رفاه عمومـــی )کمک های  پـــرو اجتماعـــی، مثـــل مراقبت های بهداشـــتی، آموزش و
مالـــی( هســـتند. دولت فدرال، بـــا اعمال قدرت خـــود می تواند سیاســـت های ملی را در 
که البته مسئوالن  کانادا؛  مناطق ایالتی نیز، به اجرا بگذارد، مثل الیحه الحاقی بهداشـــت 

ایالتی می توانند آن ها را نادیده بگیرند.

کانادا کشوری  شکل  1-2: تقسیمات 

1. Ontario
2. Toronto
3. Nunavut
4. Yukon
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اطالعات اقتصادی- 1-3
گروه هشـــت1 و ســـازمان همکاری اقتصادی و توسعه2  کانادا یکی از کشـــورهای عضو 
کشـــور دارای منابع معدنی غنی، صنایع پیشـــرفته )همچون خودروســـازی،  اســـت. این 
کاغـــذ، صنایع معدنـــی و فلزی و  صنایـــع شـــیمیایی و نفـــت، صنایـــع غذایی، چـــوب و 
گنـــدم، دانه هـــای روغنـــی، میوه،  رزی )ازجملـــه  شـــیالت( و محصـــوالت فـــراوان کشـــاو
کشوری پیشرفته است  ری،  کانادا ازنظر صنعت و فناو کشور  سبزیجات و توتون( است. 
کـــه سیســـتم اقتصـــادی آن به شـــدت به خصـــوص در بخـــش بازرگانـــی و دادوســـتد بـــه 
کشور رابطه اقتصادی  ایاالت متحده وابســـته است، به نحوی که موجب شده اســـت این 

کشور داشته باشد]2[. پیچیده و بلندمدتی را با این 
کانادا  کشور  گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-3(، رشـــد تولید ناخالص داخلی3  بنا بر 
کانادا  کشور  برای ســـال های 2000 تا 2015 را نشـــان می دهد. رشـــد تولید ناخالص داخلی 
برای سال های 2014 و 2015 به ترتیب 2.47% و 1.07% است. رشد تولید ناخالص داخلی 
ایران در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشده است؛ بنابراین برای مقایسه سه 
نمودار ســـال 2014 بررسی شده است. در ســـال 2014، میزان رشد تولید ناخالص داخلی 

کانادا )2.47%( از جهان )2.6%( و ایران )4.3%( پایین تر است]26[.

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

کانادا بر اســـاس سرانه  گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-4( میزان تولید ناخالص  بنا بر 
یال(  جمعیت1 در ســـال های 2014 و 2015 برابر با 50185/4 دالر )تقریبًا 1.585 میلیارد ر
یال( است. میزان تولید ناخالص داخلی ایران  و 43248/5 دالر )تقریبًا 1.366 میلیارد ر
به ازای ســـرانه جمعیت در سال 2015 در سایت بانک جهانی اعالم نشده است؛ بنابراین 
برای مقایســـه ســـه نمودار ســـال 2014 بررسی شـــد. در ســـال 2014، میزان تولید ناخالص 
تر  کانـــادا بـــر اســـاس ســـرانه جمعیـــت، به طـــور قابل توجهی از جهـــان و ایـــران باال داخلـــی 

است]26[.

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

گزارش بانک جهانی، میزان درآمد ناخالص ملی1 در ســـال های 2000 تا 2015 در  بنـــا بر 
کانادا و ایران در سال 2015 در  رده شـــده اســـت. میزان درآمد ناخالص ملی  شـــکل 1-5 آو
ســـایت بانک جهانی اعالم نشـــده اســـت؛ بنابراین جهت مقایســـه دو نمودار ســـال 2014 
کانادا، برابر با 1.581 میلیارد دالر  بررســـی شـــد. در ســـال 2014، میزان درآمد ناخالص ملی 
یال( و درآمد ناخالص ملی ایـــران، 1.360 هزار میلیارد دالر )42  )49.946 هـــزار میلیـــارد ر

یال( است]26[. میلیون میلیارد ر

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

گـــزارش بانک جهانـــی )شـــکل 1-6(، درآمـــد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه  بنـــا بـــر 
جمعیت1 در ســـال های 2013 و 2014 برابر با 44.490 دالر )تقریبًا معادل با 1.405 میلیارد 
یال( اســـت. همچنین میزان  یـــال( و 43.680 دالر )تقریبـــًا معـــادل با 1.379 میلیـــارد ر ر
درآمد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه جمعیت جهان در ســـال 2014، 15.011 دالر )تقریبًا 
یال( و این شـــاخص برای ایران به میـــزان 17.400 دالر )تقریبًا 594 میلیون  474 میلیون ر

یال( است]26[. ر

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

اطالعات سیاسی- اجتماعی- 1-1
کنترل آن را در دست  کانادا تا ســـال 1713 مستعمره فرانسه بود، در این سال انگلیس 
که در سال  کانادا  که در سال 1867 و قانون  گرفت. با افزودن الیحه الحاقی قانون اساسی 
یب رســـید، اســـتقالل خـــود را از بریتانیای کبیر اعـــالم کرد. همچنین این  1982، به تصو
یر تشـــریفات  کانـــادا، ز کنفدراســـیون  کشـــور عضـــو کشـــورهای مشـــترک المنافع اســـت و 

سلطنت مشروطه مرتبط با پادشاهی متحده اداره می شود.
کانادا، یک دموکراســـی پارلمانی فدرال و یک پادشـــاهی مشـــروطه اســـت.  حکومـــت 
کبیر، دولت فدرال، دو مجلس سنا  کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیای  ســـاختار حکومت 
که به عنـــوان نماینده ملکه الیزابت ایفای نقش  کل  و عـــوام، دولت های ایالتی و فرماندار 
کانادا و شـــهروندان نیز در قاعده این هرم قرار  می کند، تشکیل شـــده است. رأی دهندگان 
یر  کـــه درمجموع ز می گیرنـــد. این کشـــور توســـط دولت های مســـتقل از هم اداره می شـــود 
گانه تشکیل شـــده  کانادا از ده ایالت و ســـه خطه جدا پوشـــش دولت فدرال قرارگرفته اند. 
که  یش می کنند  گو که مردم آن دارای چند فرهنگ هســـتند و به دو زبان مختلف  اســـت 

زبان رسمی در سطح فدرال، به صورت انگلیسی و فرانسوی است.
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پایتخت سیاســـی کانادا شـــهر اتاوا1 اســـت، محلی که در آن مجلس فدرال کشـــور و 
خانـــه فرمانـــدار کل قـــرار دارد. فرماندار کل یک کانادایی اســـت که به صورت تشـــریفاتی 
رئیس مملکت اســـت و به عنوان نماینده ملکه الیزابت دوم در کانادا، مســـتعمره سابق 
یر  ز بریتانیای کبیر، زندگی می کنند. فرماندار کل، توســـط پادشـــاه و به توصیه نخســـت و

منصوب می شود]2[.

ساختار حکومتی و سیاسی- 1-1-1
که شـــامل دولت فدرال، ایالتـــی/ منطقه ای و  کانادا دارای ســـه ســـطح دولتی اســـت 

محلی است. 

کانادا کلی ساختار سیاسی و امور خیریه در  شکل  1-7: شمای 

1. Ottawa
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که با مسائل ملی و  یر رئیس دولت فدرال است  ز دولت فدرال در اتاوا است. نخست و
کار، پول، بانکداری، مالیات، پســـت،  بین المللی ازجمله دفاع ملی، امور خارجه، بیمه 
کیفری درگیر اســـت. دولت های محلی و  حمل، راه آهن، مخابرات، خطوط لوله و قانون 
منطقه ای قدرت قوانین خود و مدیریت زمین های عمومی خود را دارند و مسئولیت های 
دولت هـــای ایالتـــی آموزش، مراقبت هـــای بهداشـــتی، قوانین و مقررات جاده ها اســـت. 
که شهرستان یا شهر را اداره می کنند و  دولت های محلی نیز ســـطحی از دولت می باشند 
مســـئولیت های حمل ونقـــل عمومی، حفاظت در مقابل آتش، پلیس محلی، اســـتفاده از 
کتابخانه، پارک ها، جاده هـــا و پارکینگ را بر عهده دارند. شـــهرداران  زمین هـــای محلـــی، 

رئیس دولت های محلی می باشند]28[.
که شامل]29[: زارتخانه است  کانادا دارای 29 و کشور 

رزی.1 کشاو رزی و محصوالت  کشاو زارت  و
کانادا.2 زارت میراث  و
زارت شهروندی، مهاجرت و پناهندگی.3 و
یست.4 زارت محیط ز و
زارت امور مالی.5 و
زارت توسعه بین الملل.6 و
زارت تجارت بین الملل.7 و
زارت دادگستری.8 و
کار.9 زارت  و
زارت دفاع ملی.10 و
زارت درآمد ملی.11 و
زارت منابع طبیعی.12 و
زارت امنیت عمومی.13 و
کانادا.14 گارد ساحلی  زارت شیالت، اقیانوس ها و  و
ری، توسعه علم و اقتصاد.15 زارت نوآو و
زارت خدمات عمومی.16 و
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زارت امور بین دولتی و جوانان.17 و
یرساخت و جوامع.18 زارت ز و
زارت امور سربازان بازنشسته.19 و
زارت نهادهای دموکراتیک.20 و
زارت امور بومی.21 و
زارت امور خارجه.22 و
زارت بهداشت.23 و
کودکان.24 زارت خانواده ها، توسعه اجتماعی و  و
زارت علوم.25 و
رزش.26 زارت و و
زارت امور زنان.27 و
گردشگری.28 کوچک و  زارت بنگاه های  و
زارت حمل ونقل.29 و

نظام حقوقی- 1-1-1
کانادا پیرو نظام حقوقی قانون عرفی1 )برگرفته از حقوق انگلســـتان( است، به جز ایالت 
کبک که نظام حقوقی آن بر مبنای ترکیبی از حقوق مدنی2 و قانون عرفی بناشـــده اســـت. 
مثل دیگر کشورهای پیرو این سیستم، قوه قضاییه کانادا نقش مهمی در معرفی قوانین این 
کشور بازی می کند و قدرت لغو قوانین مغایر با قانون اساسی را داراست. تمامی قضات در 
یر دادگستری، بعد از  ز یر و و ز ســـطح عالی و ایالتی توســـط فرماندار، به پیشنهاد نخســـت و
مشـــورت با ســـازمان های قانونـــی غیردولتـــی منصوب می شـــوند. قوانین مربـــوط به جرم و 
جنایـــت منحصـــرًا در اختیـــار مســـئوالن فـــدرال اســـت و در سرتاســـر کانـــادا یکی اســـت. 
سازمان های اجرای قوانین، مثل دادگاه های جنایی، در هر ایالت به عهده یک فرد است، 

اما در مناطق روستایی، نظارت بر عهده پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا است]2[.
دولـــت فـــدرال از دادگاه فـــدرال، دادگاه مالیاتـــی و دادگاه اســـتیناف فـــدرال تشـــکیل 

1. Common low
2. Civil low
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 شده است:
یایـــی، .1 دادگاه فـــدرال: در زمینه هـــای مختلفـــی ماننـــد مالکیـــت معنـــوی، قوانیـــن در

یسم فعالیت می کند. ر اختالفات فدرال- استانی و پرونده های مدنی مربوط به ترو
یابی های مالیاتی می باشد..2 دادگاه مالیاتی: در ارتباط با تجدیدنظر ارز
گرفته توسط دادگاه فدرال و دادگاه .3 دادگاه استیناف فدرال تصمیم گیری های صورت 

مالیاتی را بررسی می نماید.

جمعیت و پراکندگی سنی- 1-1-3
کانادا 35.851.774 میلیون  طبق آمار بانک جهانی در ســـال 2015، جمعیت مـــردم 
نفر اســـت، درحالی که جمعیت ایران در ســـال 2015، 79.109.272 نفر اســـت. در شـــکل 

رده شده است]26[. کانادا و ایران از سال 2000 تا 2015 آو 1-8 رشد جمعیت 

 

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

یر بوده  کانادا در سال 2014 مطابق جدول ز کشـــور  گروه های ســـنی مختلف در  درصد 
است]30[:
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کانادا کشور  گروه های سنی مختلف در  جدول  1-1: 

نسبت مرد به زندرصدگروه سنی )سال(ردیف

114-015.441.051

224-15%12.121.059

354-2540.321.028

464-5513.940.98

تر5 6518.180.80 و باال

کل6 -100جمعیت 

کانادا گروه های سنی مختلف در  شکل  9-1: 
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اطالعات فرهنگی- مذهبی- 1-5
کانادایی ها  کثر  رها است. ا گروه ها و باو گســـترده ای از  کانادا شـــامل طیف  مذهب در 
کاتولیک، بیشـــترین پیروان را دارد. 67% از کل جمعیت  کلیســـای  که  مســـیحی هستند 
که هیچ دینی ندارند.  کانادا، افرادی هستند  کل جمعیت  کانادا را مسیحیان و 23.9% از 

که 3.2% از جمعیت را در برمی گیرد]3[. کانادا است  اسالم دومین دین بزرگ در 



| فصل دوم |

کانادا کشور  مفهوم وقف و امور خیریه در 





کانادا- 1 کشور   مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
کانادا و رتبه بندی  کشور  یژگی های عمومی  گذشته، شناختی نسبی درباره و در فصل 
کانادا در حوزه وقف و امور خیریه حاصل شد. در این فصل الزم است  کشـــور  و وضعیت 
گردد. در همین راســـتا در این فصل به بررســـی  کـــه مفاهیـــم اولیه در این حوزه مشـــخص 
که در این فصل بیان شده  کانادا پرداخته می شود. مفاهیمی  مفهوم وقف و امور خیریه در 

کلی مؤسسات خیریه و وقف است. است، در دو بخش 
یـــه و تفـــاوت آن بـــا مؤسســـات  یـــه مفهـــوم مؤسســـات خیر در بخـــش مؤسســـات خیر
یـــه تحت قانون مالیات بر درآمد و شـــرایط آن بررســـی  غیرانتفاعـــی، انواع مؤسســـات خیر
کانادا به صورت بنیادهای خصوصی،  که عمده اشکال مؤسسات خیریه در  خواهد شد 
بنیادهای عمومی و ســـازمان های خیریه هســـتند. در بخش بعدی مفهوم وقف و شرایط 

آن بررسی می شود.

مفهوم امور خیریه- 1-1
کانادا، منافع عمومی اســـت. منافـــع عمومی منافعی  یـــه در  نقطـــه شـــروع تعریف خیر
که برای بخش قابل توجهی از افراد حاضر در جامعه ملموس باشـــد. قانون مالیات  اســـت 
کانادا از یک تعریف قانونی عرفی اســـتفاده می کند،  بر درآمد، خیریه را تعریف نمی کند و 
یر را داشته باشد مؤسسه خیریه است: که یکی از چهار هدف ز به عبارت دیگر مؤسسه ای 

فقرزدایی	 



کانادا  کشور 40/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

پیشرفت آموزشی و تحصیلی	 
یج دین	  ترو
سایر اهداف عام المنفعه برای جامعه، به تشخیص دادگاه]5[	 

رزش و  کانادا شـــامل هنر و فرهنگ، و فعالیت های خیرخواهانه مؤسســـات خیریه در 
کالـــج، ســـالمت، بیمارســـتان ها، خدمـــات  یـــح، آمـــوزش و پژوهـــش، دانشـــگاه ها و  تفر
گرایی  یج داوطلبانه  یست، توسعه و مسکن، حمایت و سیاست، ترو اجتماعی، محیط ز
و جـــذب ســـرمایه بین المللی، مذهـــب و اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای و کســـب وکار 
کانادا بخش آموزش و پژوهش )%28(،  کشـــور  که مهم ترین نیات خیرخواهانه در  اســـت 

خدمات اجتماعی ) 16%( و سالمت)15%( می باشد.
کانادا ثبت  کانادایی باید توســـط اداره مالیـــات  یـــه  ازنظـــر قانونی تمام مؤسســـات خیر
کانادا یک مؤسسه خیریه ثبت شده، سازمانی است  که بر طبق قوانین اداره مالیات  شوند 
کـــه برای اهداف خیرخواهانه  ایجادشـــده اســـت و باید منابعشـــان را بـــرای فعالیت های 

خیرخواهانه تخصیص دهند.
یر را داشـــته  کانـــادا باید شـــرایط ز یـــه ثبت شـــده در  مطابـــق بـــا قانون، مؤسســـات خیر

باشد]5[:
یـــه باید در کانادا مســـتقر باشـــد و نمی توانـــد درآمدش را بـــه نفع اعضایش 	  مؤسســـه خیر

مصرف نماید.
فعالیت و اهداف آن منافعی محسوس برای عموم فراهم نماید.	 
فعالیت های خیرخواهانه باید قانونی باشد و نباید مغایر با نظم عمومی  باشد.	 

یـــه اغلب به عنوان ســـازمان های غیرانتفاعی1 نامیده می شـــوند، اما با  مؤسســـات خیر
که مؤسسات خیریه و سازمان های غیرانتفاعی، هر دو فعالیت هایشان مبتنی   وجود این 
بر غیرانتفاعی )بدون ســـود( اســـت، قانون مالیات بر درآمد، سازمان های غیرانتفاعی را از 
مؤسســـات خیریه ثبت شـــده متمایـــز می کند و هر دودســـته در تمام یا بخشـــی از مالیات 
معاف هســـتند. تفاوت های مؤسســـات خیریه و ســـازمان های غیرانتفاعـــی در اهداف و 

1. NPOs
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که در جدول 2-1 نشان داده شده است]5[. فعالیت های هریک نهفته است 

جدول  2-1: تفاوت میان مؤسسات خیریه ثبت شده و مؤسسات غیرانتفاعی

سازمان های غیرانتفاعیمؤسسات خیریه ثبت شدهموضوع

اهداف
باید منحصرًا برای اهداف خیریه 

تأسیس شوند و فعالیت های 
خیرخواهانه انجام دهند.

اجتماعی،  رفاه  برای  می توانند 
رزش،  و بهبود مدنی، لذت، 

به جز  دیگری  یا هر هدف  تفریح 
کنند. فعالیت  سود 

منحصرًا برای اهداف خیریه 
فعالیت نمی کنند

ثبت نام

کانادا  باید به اداره مالیات 
درخواست دهند و به عنوان یک 

مؤسسه خیریه مورد تأیید قرار 
گیرند.

گذراندن روند ثبت نام برای  بدون 
اهداف مالیات بر درآمد

شماره ثبت خیریه
یب توسط اداره مالیات  پس از تصو

کانادا، شماره ثبت خیریه صادر 
می گردد.

شماره ثبت خیریه صادر 
نمی گردد.

درآمد مالیاتی
ر رسیدهای رسمی  امکان صدو

کمک های اهداشده برای اهداف 
مالیات بر درآمد دارند.

ر رسیدهای  عدم امکان صدو
کمک های اهداشده برای  رسمی 

اهداف مالیات بر درآمد

الزامات موردنیاز 
صرف هزینه )سهم 

پرداخت(

باید حداقل مبلغی، در 
فعالیت های خیریه خود و یا 

گیرندگان واجد  به عنوان هدیه برای 
شرایط صرف شود.

الزامی برای پرداخت سهم وجود 
ندارد.
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سازمان های غیرانتفاعیمؤسسات خیریه ثبت شدهموضوع

نام گذاری

کانادا به عنوان  توسط اداره مالیات 
یک سازمان خیریه، بنیاد عمومی، 

یا یک بنیاد خصوصی تعیین 
می شوند.

یافت  هیچ نام گذاری را در
نمی کنند.

اظهارنامه
باید اظهارنامه اطالعات ساالنه )فرم 
T3010( به مدت 6 ماه پس از پایان 

سال مالی بایگانی شود.

ممکن است الزم به بایگانی 
اظهارنامه T2 و یا اظهارنامه اطالعات 

)فرم T1044( ظرف مدت 6 ماه از 
ره مالی خود باشد. پایان دو

منافع شخصی 
برای اعضا

درآمدشان را نمی توانند برای منافع 
کنند. شخصی اعضایشان استفاده 

درآمدشان را نمی توانند برای منافع 
شخصی اعضایشان استفاده 

کنند.

وضعیت معافیت 
مالیاتی

از پرداخت مالیات بر درآمد معاف 
هستند.

به طورکلی از پرداخت مالیات بر 
درآمد معاف هستند، ممکن 

است مشمول مالیات بر درآمد 
اموال و یا بر عایدی سرمایه باشند.

1GST/HST

کثر منابع معاف هستند ا
باید مالیات خالص از طریق فرمول 

مالیات خالص برای مؤسسات 
خیریه محاسبه شود.

کمی از منابع معاف  تعداد 
هستند.

باید مالیات بر درآمد به شیوه 
گردد. منظمی محاسبه 

کانادا1- 1-3 انواع مؤسسات خیریه در 
گروه بنیادهای  تحت قانون مالیات بر درآمد، مؤسســـات خیریه به عنوان یکی از ســـه 
خصوصی، بنیادهای عمومی و سازمان های خیریه تعیین می شوند که بنیادهای عمومی 

و خصوصی به وسیله استقالل مدیرانشان و سرمایه شان از یکدیگر متمایز می شوند.

1.مالیاتبرفروشکاالوخدماتاستکهبرایاکثرکاالوخدماتدرکانادابهکاربردهمیشود.
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بنیادهای خصوصی- 1-3-1
کار می کنند و دارای  بیش از 50% مدیران، تراستی ها یا مسئوالن به صورت هماهنگ 
منافـــع مشـــترک و بـــه یکدیگـــر وابســـته هســـتند و بنیادهای خصوصـــی بیـــش از نیمی از 
کنترل می کنند به  یـــه را  که امور خیر گروهی از افراد  سرمایه شـــان را از یک منبـــع و از فرد یا 
رند. مرکز بنیـــاد یک بنیاد خصوصـــی را به عنوان یک ســـازمان غیرانتفاعی،  دســـت می آو
که توســـط مدیـــران یا امنای خودشـــان  کـــه دارای یک صندوق اصلی اســـت  غیردولتـــی 
کمک های خیریه، آموزشـــی،  مدیریت می شـــود، تعریف می کنـــد. بنیادهای خصوصی 

مذهبی یا دیگر فعالیت های ارائه خدمت را انجام می دهند.

گرنت میکینگ- 1-3-1-1 بنیادهای 
گرنت میکینگ بنیاد خیرخواهانه ثبت شـــده ای اســـت که کمک هایی را  بنیادهـــای 
گیرنده  که توســـط دولت فدرال به عنوان  کانادایی و سازمان هایی  برای مؤسســـات خیریه 
واجد شـــرایط هســـتند ایجاد می کنـــد. این بنیاد بایـــد به طور ســـاالنه 3.5% از دارایی های 
یافت شده در سال قبل )به استثنای ارث  کمک های در ســـرمایه گذاری خودش و 80% از 

کند. که برای حداقل 10 سال حفظ می شوند( مصرف  یافتی را  کمک هایی در و 
که تقریبًا به اندازه  بـــر طبق اطالعات فدرال، بیش از 8400 بنیاد ثبت شـــده وجود دارد 
برابـــر بین بنیادهـــای عمومی و خصوصی تقســـیم می شـــوند. با توجه به مرکز بشردوســـتی 
که اکثریت آن )بیش از %80(  گرنت میکینگ فعال وجود دارد  کانـــادا، حدود 2300 بنیاد 

متعلق به بنیادهای خصوصی هستند.

بنیادهای عمومی- 1-3-1
کار می کنند و با  بیـــش از 50% مدیـــران، تراســـتی ها یا مســـئوالن، مســـتقل از یکدیگـــر 
یکدیگـــر تعامل ندارند و اکثریت بودجه این بنیادها از بیش از یک منبع به دســـت می آید 
کمک های مالـــی از افـــراد، دولت و  یافـــت  کمک هـــای مالی خـــود، در کـــه به طورکلـــی از 

بنیادهای خصوصی ناشی می شود.
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بنیادهای اجتماعی- 1-3-1-1
کـــه بـــه محـــدوده جغرافیایـــی  بنیادهـــای اجتماعـــی، بنیادهـــای عمومـــی هســـتند 
یژگـــی اصل ایـــن بنیادهـــای اجتماعی  تعریف شـــده ای ارائـــه خدمـــت می کنند. شـــش و

عبارت اند از:
گســـترده ای تعریف می شـــوند )به عنوان مثال 	  یـــت بنیادهای اجتماعـــی، به طور  مأمور

کیفیت زندگی در یک جامعه(. بهبود 
کمک های مالی می کنند.	  ژه های توسعه  به منظور حمایت از پرو
خدماتی را برای محدوده جغرافیایی تعریف شده مانند یک شهرستان، استان، منطقه 	 

یا ایالت فراهم می کنند.
توســـط طیف گســـترده ای از اهداکنندگان خصوصی و عموم مردم حمایت می شوند و 	 

کمک های بشردوستانه از داخل جامعه هستند. در درجه اول در جستجوی 
توسط هیئت های چندبخشی محلی اداره می شوند.	 
که اصلی مهم برای پایداری است.	  ایجاد سرمایه وقف 

گروه های غیرانتفاعی وجوهی را به بنیادهای اجتماعی  خانواده ها، افراد، شرکت ها و 
که این بنیادهـــا می توانند به صورت انواعی از دارایی ها، به منظور اهداف  کمک می کنند 
کنند. وجوه ایجادشده در بنیادهای اجتماعی می تواند بدون وقف  خیرخواهانه استفاده 
یا به صورت وجوه مصرفی باشد )مجموعه ای وجوه که می توانند به طور کامل خرج شوند( 

و یا می توانند به صورت وقف باشند.

سازمان های خیریه- 1-3-3
کار می کنند و با  بیـــش از 50% مدیـــران، تراســـتی ها یا مســـئوالن، مســـتقل از یکدیگـــر 
یافت  کمک هـــای مالی خود، در یکدیگـــر تعامل ندارند و اکثریت بودجه شـــان را از طریق 

کمک های مالی از افراد، دولت و بنیادهای خصوصی ناشی می شود.
معادل  باید  عمومی،  بنیادهای  که  است  این  در  خیریه  و  عمومی  بنیادهای  تفاوت 
واجد شرایط  گیرندگان  برای  را، کمک هایی  درآمد ساالنه خودشان  از  از نصفی  بیشتر  یا 
برای گیرندگان واجد شـــرایط  اما ســـازمان های خیریه می توانند کمک هایی  ایجاد کنند 
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صرف  می بینند  مناســـب  که  خودشـــان  خیریه ای  برنامه های  برای  یا  دهند  تخصیـــص 
کنند]5[.

وقف1- 1-1
یت مؤسســـات خیریه  کـــه به منظور حمایـــت از مأمور وقـــف بودجه بلندمدتی اســـت 
کانـــادا یافت  ســـرمایه گذاری می شـــود. وقـــف یـــک اصطـــالح قانونـــی نیســـت و در قانون 
 به صورت بودجه سرمایه گذاری بلندمدت )گاهی اوقات همیشگی( 

ً
نمی شود، اما معموال

که توسط مؤسســـات خیریه نگهداری می شوند]6[. وقف دارایی مالی  توصیف می شـــود 
که  گروه یا سازمان غیرانتفاعی ایجاد می شود  کمک مالی به یک فرد،  که در قالب  اســـت 
که ممکن اســـت هدف یا  متشـــکل از بودجه های ســـرمایه گذاری شـــده یا امـــوال دیگری 
یافت کنندگان موقوفات ممکن  شـــرطی توســـط اهداکننده ارث مشخص شده باشـــد. در
کثر موقوفات، بـــرای حفظ مبلغ  کتابخانه یا بیمارســـتان باشـــند. ا اســـت یک دانشـــگاه، 
اصلی طراحی شده اند که از سود درآمد سرمایه گذاری شده برای فعالیت های خیرخواهانه 
یافت می شود.  استفاده می شود. موقوفات توسط بسیاری از مؤسسات خیریه کانادایی در
بـــا  وجود ایـــن منبع ایـــن بودجه وقف شـــده و ماهیت شـــرایط قانونـــی قابل اجرا بـــرای این 

گسترده است. موقوفات بسیار 
موقوفات بودجه هایی هستند که به صورت تراست برای هدفی خیرخواهانه نگهداری 
گر هیچ سند  برده می شـــود حتی ا می شـــوند. قانون تراســـت برای مدیریت موقوفات به کار
تراســـت رسمی وجود نداشته باشد، مؤسســـه خیریه و مدیران آن یک تعهد ضمانتی برای 
ترین ســـطح مراقبت را دارد. این تعهد دارای دو  که باال بودجه ها و اســـتفاده از آن ها دارند 

جنبه اولیه است:
اطمینان از اینکه بودجه ها برای اهداف مشخص شده تخصیص یابند.	 
سرمایه گذاری محتاطانه بر روی بودجه ها انجام شود.	 

طبق قانون کانادا، تراست ها یک نوع مسئولیت ایالتی می باشند. هر ایالتی یک قانون 
یـــه باید  یـــت موقوفـــات خیریه مربوط می شـــود. مؤسســـات خیر تراســـت دارد کـــه بـــه مدیر

1. Endowment
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راهبردهـــای قانونی را، برای درک تعهداتشـــان در ایالت خود دنبال کننـــد. یکی از مفاهیم 
کلیـــدی در قانـــون تراســـت جدید، تعهد بـــه ســـرمایه گذار محتاطانه1 بودن اســـت. چالش 
اینجاست که هیچ تعریف قانونی قابل دسترسی از یک سرمایه گذار محتاطانه وجود ندارد.

یو وجود دارد. بند 27 ام، به تراستی ها2 برای  یک مقررات عملی در قانون تراست انتار
کند  که یک ســـرمایه گذار محتاطانه باید ســـرمایه گذاری  ســـرمایه گذاری در هر نوع دارایی 
کلی عاقالنه اســـت، هیچ محدودیتی  یکرد  که رو اجـــازه می دهد. به عبارت دیگر تا زمانی 
ک و مســـتغالت و یا حقوق صاحبان سهام  در ســـرمایه گذاری در هر نوع دارایی مانند امال
که  خارجی وجود ندارد. با  وجود این محدودیت هایی در قانون مالیات بر درآمد وجود دارد 
کـــه موجـــب ســـرمایه گذاری در  کســـب وکارهایی  مثـــاًل بنیادهـــای عمومـــی را از انجـــام 
یافته باشد مانند مشارکت محدود را منع می کنند]6[. بودجه های سرمایه گذاری ساختار
یزی سرمایه گذاری  یو فهرستی از هفت معیار دارد که مرتبط با برنامه ر قانون تراستی انتار

یر را در نظر بگیرد: بر روی دارایی تراست است. یک تراستی باید موارد ز
کلی.1 شرایط اقتصادی 
اثر احتمالی تورم یا رکود.2
عواقب مالیات مورد انتظار تصمیمات/ استراتژی های سرمایه گذاری.3
نقش هر سرمایه گذاری.4
کل مورد انتظار درآمد و رشد سرمایه.5 بازگشت 
نیاز به نقدینگی، تنظیم درآمد و حفظ درآمد.6

بودجه های وقف توسط یک مدیر ســـرمایه گذار مستقل حرفه ای )توسط هیئت مدیره 
تراســـتی های بنیاد تأیید می شود( مطابق با بیانیه سیاست های سرمایه گذاری و اهداف 
یب شـــده تراستی ها، سرمایه گذاری می شود. مدیر ارشد امور مالی مسئول نظارت بر  تصو
گزارش منظم به  انطباق ســـرمایه گذاری های مدیر با سیاســـت های ســـرمایه گذاری و ارائه 

تراستی ها است]6[.

1. Prudent investor
2. trustees
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مالحظات غیر مالیاتی- 1-1-1
گرفته شود: یر در نظر  کردن وقف باید موارد ز به منظور صرف 

کمیتی تنظیم شده است.	  که در اسناد حا تجزیه وتحلیل اهداف مؤسسه خیریه 
تحمیل شرایط توسط اهداکننده در زمان اهدا وقف	 
سیاست های عمومی وقف مؤسسه خیریه	 

مالحظات مالیاتی- 1-1-1
طبـــق قانـــون مالیات بـــر درآمد، ســـهمیه پرداختی تعهـــدی را برای مؤسســـات خیریه 
یافت شده سال قبل خود را،  کمک های مالی در که باید 80% از  ثبت شده اعمال می کند 
کنند.  کمک هایـــی از دارایی هـــای پایدار مصـــرف  به غیـــراز رســـیدهای صادرشـــده برای 
دارایی های پایدار برای مؤسســـات خیریه ارزشـــمند هســـتند چون از سهمیه 80% معاف 

یر می باشند]6[: هستند. دارایی های پایدار شامل موارد ز
یافت شده از طریق ارث	  کمک در
یافت کمک از دیگر مؤسســـات خیریه، به منظور استفاده از آن در 5 سال آینده برای 	  در

برنامه های خیرخواهانه یا اکتساب اموال سرمایه ای
کمک از دیگر مؤسسات خیریه ثبت شده به صورت تراست	  یافت  در
انتقال دارایی پایدار از یک مؤسســـه خیریه به مؤسســـه خیریه ثبت شـــده دیگر با همان 	 

شرایط ایجادشده برای دارایی پایدار

جنبه های حقوقی و قانونی موقوفات )دانشگاه(- 1-1-3
وقـــف یک رابطـــه قانونی شناخته شـــده به عنوان یک تراســـت با اهـــداف خیرخواهانه 

که منابع مالی توسط هیئت مدیره1 دانشگاه به عنوان تراستی حفظ می شوند. است 
که بـــرای همیشـــه برای دانشـــگاهی  کمک هایی هســـتند  کمک هـــای مالـــی وقـــف، 
سرمایه گذاری شـــود و درآمد حاصل از سرمایه گذاری آن برای حمایت از اهداف استفاده 
گـــردد. بـــرای پذیـــرش وقـــف اهداف دانشـــگاه بایـــد بـــا برنامه هـــا و فعالیت هـــای آموزش 
مشخص شـــده مرتبط باشد. اهداف ممکن است شـــامل جایزه آموزشی، خرید صندلی 
1. Board of Governors
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یک بخش دانشگاه و یا تأمین مالی از یک برنامه تحقیقاتی خاص باشد. در
گـــروه  ســـه  شـــامل  خیرخواهانـــه  اهـــداف  بـــا  تراســـت  قانونـــی،  اصطـــالح  طبـــق  بـــر 

یر می باشند]7[: ز
اهداکننده وقف	 
تراستی )به عنوان مثال هیئت مدیره دانشگاه آلبرتا(	 
ذی نفع وقف )اهداف خاص خیرخواهانه وقف، برای خدمت رســـاندن به عنوان مثال 	 

جایزه آموزشی(

به منظور ایجاد یک تراســـت )به عنوان مثـــال وقف( تمام الزامات قانونی تراســـت باید 
رعایت شود:

گرفته است.	  که اهداکننده، ایجاد تراست را در نظر  باید روشن شود 
که دقیقًا چه دارایی هایی به شکل اموال تراست هستند.	  باید روشن شود 
هدف تراست باید مشخص و قطعی باشد.	 



| فصل سوم |

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





کانادا- 3 کشور  روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 3-1
کانادا و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،  کشور  پس از بررسی وضعیت عمومی 
کانادا  کشـــور  یخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در  در این فصل به بررســـی روند تار
پرداخته می شـــود و پس ازآن وضعیت موجود و آمارهای مربوط به ســـازمان ها و درآمدهای 

آن ها بررسی می شود.
در همین راستا در بخش اول، به روند و تحوالت وقف و امور خیریه و قوانین مالیات بر 
درآمد در ســـال های مختلف و پیشـــینه وقف و امور خیریه در کانادا پرداخته می شـــود. در 
بخـــش دوم، وضعیت موجود وقف و امور خیریه و مقایســـه کشـــور کانـــادا در امور خیریه با 
کشورهای دیگر بیان شده است. در این قسمت ده مؤسسه بزرگ خیریه در کانادا، وضعیت 
کمک های خیرخواهانه در کانادا، وضعیت فعالیت های داوطلبانه، فعالیت های درآمدزا 
میان مؤسســـات خیریه، انواع فعالیت های درآمدزا، دســـته بندی ســـازمان ها، حوزه های 

سرمایه گذاری مؤسسات خیریه و ... بررسی خواهند شد.

روند تاریخی وقف و امور خیریه- 3-1

از سال 1601 تا جنگ جهانی اول- 3-1-1
خیریه اولین بار در قوانین بریتانیا در زمان سلطنت الیزابت اول شرح داده شده است. 
یر  یب شد، خیریه به صورت ز بردهای خیریه در سال 1601 تصو کار هنگامی که اساسنامۀ  
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گردید: تعریف 
تســـکین افراد ســـالخوردۀ  ناتوان و فقیر، مقـــداری برای مراقبت از افـــراد بیمار، دیوانه، 
یانـــوردان، مـــدارس آموزشـــی، مـــدارس رایـــگان و محققان در دانشـــگاه ها،  ســـربازان و در
یایی و  کلیســـاها، بانک هـــای در مقـــداری بـــرای تعمیر پـــل، لنگـــرگاه، پناهـــگاه، راه هـــا، 
بزرگراه ها، مقداری برای آموزش و نگهداری از یتیمان، نســـبت به ســـهام یا مقداری برای 
کانون اصالح و تربیت، مقداری بـــرای ازدواج دختران دم بخت  امـــداد و نجات یا حفـــظ 
کمک به تجار جوان، اهالی صنایع دســـتی و زندانیان و  فقیـــر، مقداری برای پشـــتیبانی و 
اســـیران، کمک یا ســـهولت در امر سکونت افراد فقیر با پرداخت به افراد پانزده ساله، اعزام 

سربازان و مالیات های دیگر.
هرچنـــد تعریف ازآنچه به منزلۀ  یک مؤسســـه خیریه اســـت هرگـــز در قوانین مالیات بر 
کسریات مالیات بر درآمد  که سیستم فعلی ما از  کانادا ظاهرنشـــده است اما زمانی  درآمد 
کمک های مالی به ســـازمان های خیریه اولین بار در ســـال 1930 تفســـیر شد، تعبیر  برای 
کانادا ازآنچه به منزلۀ  سازمان خیریه  گرفت. جدیدترین شرح درآمد  فوق مورداستفاده قرار 

از آن یاد می شود عبارت است از سازمانی برای:
الف( فقرزدایی

ب( پیشرفت دینی
ج( پیشرفت تحصیلی

که قانـــون خیریه  د( دیگـــر اهـــداف ســـودمند بـــرای جامعـــه به عنـــوان یـــک کل به روشـــی 
تلقی می کند.

یـــه هرگونه  که در ســـال 1930 چنین تفســـیری از ســـازمان خیر ر بر این بود  هرچنـــد بـــاو
کانادا ممکن است تمایل به افراط در آن داشته  که هر شهروند  خیرخواهی را پوشـــش دهد 
کـــه دولت حمایت  باشـــد، امـــا می توان گفت که ســـازمان ها به طورکلـــی از فعالیت هایی 
که در صورت تمایـــل برای حفظ حالت خیریه خود، سیاســـی  نمی کـــرد و فعالیت هایـــی 

تلقی می شدند، منع شده اند.
هماهنگ ترین تالش برای کنترل فعالیت های مؤسسات خیریه از سال 1960 صورت 
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کـــردن مفهوم موضوعـــات و فعالیت های  پذیرفـــت. در ســـال 1978، دولت برای روشـــن 
خیریه، مؤسســـات خیریه ثبت شـــده، موضوعات و فعالیت های سیاســـی در بخشنامۀ  
اطالعاتـــی اش تـــالش نمود. درواقع آن بخشـــنامه قـــدرت )و تمایل( دولـــت برای محدود 
کردن شـــدید حقوق سازمان های خیریه برای شرکت در فعالیت هایی را مشخص می کرد 
که ممکن بود برای اختالل یا اعمال فشار بر یک دولت طراحی شوند. اگرچه، تحت فشار 
گروه بررسی سازمان  از جانب بخش خیریه، این بخشـــنامه پذیرفته نشـــد اما رئیس سابق 
کـــه رد آن هیـــچ تفاوتی در  کرد  یـــه، آرتـــور بی. ســـی. دراژه، اشـــاره  دارایـــی مؤسســـات خیر
موقعیت سیاســـت دولـــت در ســـال 1982، ســـازمان های داوطلبانه ملـــی، ائتالف 124 
که تفسیر  کرد  ســـازمان داوطلبانه ملی / سازمان های خیریه ایجاد نکرد، سپس پیشنهاد 
ز رســـانی شـــود تـــا دفاع منافـــع عمومـــی و اصالحات  یـــه باید به رو 91 ســـاله مؤسســـه خیر
اجتماعی را شـــامل شـــود که بســـیاری از ســـازمان های خیریه در طول دهه های شصت و 

هفتاد بر عهده داشتند و اغلب آن ها را در مخالفت مستقیم با دولت قرار داده بودند.
که به نظر می رســـد برخاســـته از این برداشـــت  ره مورد غفلت واقع شـــدن تمام شـــد  دو
کثر مؤسسات خیریه به جای مخالفت با اهداف آن، در خدمت آن  که ا دولت بوده است 
بوده انـــد و از زمـــان ارائه مالیات بر درآمد در ســـال 1917 منجر به قوانین نســـبتًا بدون تغییر 

باقی مانده مربوط به مؤسسات خیریه شده است.

از جنگ جهانی اول تا رکود اقتصادی- 3-1-1
کانادا  گنجاندن صندوق میهنی  یژه جنگ، الیحه ای برای  در سال 1914 در جلســـه و
یع منابع مالی  یشـــه هایی در جنگ بوئر( معرفی شد. هدف آن افزایش و توز )ســـازمانی با ر

برای خانواده های نظامیان زن و مرد بود.
کســـریات مالیات بر درآمد نامحدود را  کمک مســـتقیم، مجلس  کردن   به جای فراهم 
برای مبالغ پرداخت شده توسط مالیات دهندگان در طول سال به صندوق های میهنی و 
کرد، زمانی  یر ارائه  ز کانادایی صلیب سرخ و دیگر صندوق های میهنی و جنگ مصوب و

گردید. که قانون مالیات بر درآمد جنگ برای اولین بار در 20 سپتامبر 1917 ارائه 
کانادا تا 27 مارس 1937 ادامه یافت. از سال 1914 تا سال 1937 آن   صندوق میهنی 



کانادا  کشور 54/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

یـــال( افزایش یافت. آن  مبلـــغ بـــه 51.584.521.03 دالر )تقریبـــًا 162.965 هـــزار میلیارد ر
کمک ارائه شد. در سال 1916 آن  ترین حد خود به 54,000 خانوادۀ  محتاج به  مبلغ در باال

یع نمود. یال( توز مبلغ در عرض یک ماه 900,000 دالر )تقریبًا 28 میلیارد ر
خود قانون ســـازمان های خیریه جنگ در ســـال 1927 لغو شـــد. در ســـال 1920 تحت 
کســـریات برای  حکومـــت طرفـــدار اتحادیه، بخش قانـــون مالیات بـــر درآمد جنگ مجوز 

صندوق های میهنی و صلیب سرخ و دیگر انجمن ها لغو شد.
وقتی بحران جنگ تمام شـــد، دولت به ســـرعت مشوق های مالیاتی را که به کمک به 

گرفت. یق می کرد، پس  مؤسسات خیریه زمان جنگ تشو

سال های رکود اقتصادی بزرگ- 3-1-3
در سال 1929 دولت بر آن شد که به ایالت ها و شهرداری هایی کمک کند که بار بزرگ 
مســـئولیت ارائه امداد به 44 بیکار را به دوش می کشیدند. در سال 1930 اصالحیه قانون 
مالیات بر درآمد جنگ توســـط دولت وضع شـــد و این اصالحیه در 30 می سال 1930 در 

یژه برای مقابله با رکود اقتصادی، به یک قانون تبدیل شد. طول فراخوان یک جلسه و
دولت وقت نشان داد که آن، قانون مربوط به کمک های مالی خیریه را به شدت اجرا 
یژه یا اتحادیه از پرداخت  می کند و اجازه نمی دهد که هیچ یک از این کمک های مالی و
مالیات معاف باشـــند. بااین حال، یک تغییر دیگر در سال 1934 رخ داد یعنی زمانی که 
مالیات های هدیه معرفی شدند. کمک های مالی به سازمان های خیریه معاف شدند.

جنگ جهانی دوم- 3-1-1
یت های دولت فدرال  در سال 1939 با وقوع یک جنگ دیگر، خیریه بار دیگر جزء اولو
کانادا دوباره  گرفت. هم قانون 56 مؤسسات خیریۀ  جنگ و هم صندوق میهنی 57  قرار 

یب شد. یژه تصو در جلسه و
گسترده ای داشت، 50 درصد  کار سازمان های خیریۀ  جنگ توجه  که دولت به  ازآنجا
که مورد تأیید آن ها بودند در ســـال های 1939 الی 1940؛ و 40 درصد  کســـانی  کمک به  از 

کسر شد. در سال 1941 



کانادا/55 کشور فالسوموشوند وساهوومایتموجودوقفوامورخیریهدر

سال های 1918- 1981- 3-1-5
قانـــون مالیـــات بر درآمد جنگ در ســـال 1948 جای خود را به قانـــون مالیات بر درآمد 
یـــۀ  موجود در  که ذکر شـــد هیچ فهرســـت اصلـــی از ســـازمان های خیر داد. آن زمـــان بـــود 
ر  که خواهان صدو دســـترس نیســـت. بااین حال، پس از ســـال 1948، مؤسســـات خیریه 
رســـید برای مقاصد مالیـــات بر درآمد بودند ملزم شـــدند به عنوان ســـازمان های خیریه به 
ر بود که برخی از شهروندان  که دولت بر این باو یزی شناخته شـــوند. ازآنجا یک شـــکل تجو
کردند که خودشـــان انتظار ســـود از آن ها دارند،  ثروتمند “بنگاه های خیریه" ای راه اندازی 
در سال 1950 دولت قانونی ارائه نمود که یک بنیاد خیریه را تعریف می نمود و آن ها را ملزم 

به صرف 90 درصد از درآمدهای ساالنه شان برای خیریه می کرد.
در ســـال 1942، کمک های خیریه برای اولین بار با کسریات پزشکی گروه بندی شدند. 
به هر گروه پزشـــکی بیش از پنج درصد از درآمد خالص مالیات دهندگان به صورت کســـر از 
درآمد مشـــمول مالیات مجوز داده شد. این مبلغ در ســـال 1944 به چهاردر صد و در سال 
1957 به ســـه درصد تغییر داده شد. در ســـال 1942، هدایا به دولت نیز در گروه کمک های 
گانه. بعد از اجرای  خیریه و مخارج پزشکی قرار گرفتند، هرچند هر یک به صورت اقالم جدا
قانـــون مالیـــات بر درآمـــد )1948(، کمک هـــای خیریه به همـــراه هزینه های پزشـــکی و هم 
گانه در یک دســـته بندی قـــرار داده  معافیت هـــای شـــخصی هرچند به صورت مـــوارد جدا

شدند.
یال( بنا شد برای  کسر 100 دالری )3.159 میلیون ر در سال 1957 استاندارد اختیاری 
یت های حرفه ای یا مشـــابه  کمک هـــای خیریه، هزینه هـــای درمانی و اتحادیه، حق عضو

اعمال شود.
که این  کمک های فردی خیریه از ســـال 1959 نشـــان می دهد  بررســـی آمار مربوط بـــه 
که تا سال مالیاتی  کمک های خیریه داشـــت. ازآنجا سیاســـت خاص، تأثیر عمده ای در 
که حداقل به  گرفت  کســـر اســـتاندارد حذف شـــود، می توان نتیجه  کشـــید تا  1984 طول 
مدت 25 سال، قدردانی سیاســـی اندکی ازآنچه توسط مؤسسات خیریه انجام شده بود، 
کمی داشتند. به عنوان مثال، در سال  گرفت و ســـازمان های خیریه نفوذ سیاسی  صورت 



کانادا  کشور 56/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

1961 یـــک عضـــو از مخالفان اظهـــار داشـــت درحالی که باید ســـطح ســـایر معافیت ها از 
یرا آن ها راه  کســـریات خیریه باید حذف شوند ز مالیات بر درآمد شـــخصی را افزایش داد، 
که دولت از طریق آن، صدها میلیون دالر را در مالیات ها از دست می دهد. گریزی است 
کمک هـــای مالـــی معادل  کبـــک مدعـــی  کنان  گـــزارش شـــد کـــه ســـا در ســـال 1961 
یـــه بودند و این در  یال( به خیر 164,616,000 دالر ) تقریبـــًا معـــادل بـــا 5.200 هـــزار میلیارد ر
کانادا فقط مدعـــی 137,713,000 دالر ) تقریبًا معادل با  کنان تمام بقیه  که ســـا حالی بود 
کرده بودند. در ســـال 1962، 157 میلیون دالر ) تقریبًا  یال( کمک  4.350 هـــزار میلیـــارد ر
کبک و 85.6 میلیون دالر)تقریبًا  کمک مالی بـــرای  یال(  معـــادل با 4.959 هزار میلیارد ر

گزارش شد. یو  یال( برای انتار معادل با 2.704 هزار میلیارد ر
)یک تغییر دیگر در ســـال 1965 به وقوع پیوست. دیون اتحادیه و هزینه های حرفه ای 
کمک های خیریه و  که در آن زمان، تنها برای  گذاشته شد  کنار  کسر استاندارد 100 دالر  از 

هزینه های درمانی اعمال شدند.(
دولت به عنوان بخشـــی از برنامه خود برای جلوگیری از سوءاســـتفاده در ســـال 1962، 
یک بیانیۀ  اطالعاتی منتشـــر نمود که به تنظیم آن دســـته از کمک های مالی می پرداخت 

کسر مالیات بر درآمد نبودند: که واجد شرایط 
کانادا کمک های مالی به سازمان های خیریه در خارج از  الف( 

کمک های مالی به افراد ب( 
ج( ارزش خدمات ارائه شده

کسب وکار مطرح شده است که در آن هزینه اش به عنوان هزینه  کاال  د( ارزش 
کارت احزاب،  ه  (  کمک هـــای مالی لباس های قدیمی، مبلمان و ... و دیگر مبالغ برای 

بینگوها، قرعه کشی ها و غیره.

سال های 1971-1981- 3-1-6
گزارش هیئت دولـــت در ارتباط با مالیات بندی، در ســـال 1972 دولت  در پاســـخ به 
کســـر کمک های خیریه تـــا 20 درصد از درآمد را  که امکان  کرد  تغییراتـــی در بودجـــه ایجاد 

فراهم می کرد.



کانادا/57 کشور فالسوموشوند وساهوومایتموجودوقفوامورخیریهدر

بااین حـــال، اکثریت قریب به اتفـــاق تغییـــرات قانونی و طرح های پیشـــنهادی از ســـال 
1950 به جای میانگین مالیات دهندگان، بنیادها و تراســـت ها را تحت تأثیر قرار داده اند. 
برای مثال در ســـال 1976 بنیادهای خیریه به دو دسته تقسیم شدند: بنیادهای عمومی 
و خصوصـــی. مقـــررات جدیـــد برای مؤسســـات خیریه ثبت شـــده آن ها را ملزم به تســـلیم 
کســـب وکار مرتبط به  کردند و برای شـــرکت در فعالیت های  اطالعـــات عمومی بازدهـــی 

آن ها مجوز دادند.
کمک های خیریه، به عنوان ابزاری برای  کســـر مالیات بر درآمد برای   67 ســـال پس از 

کانادا مجاز دانسته شدند. حمایت دلگرم کننده برای صندوق های میهنی 
کانادا، از تمایل دولت  درنتیجـــه کاهش مالیات برای کمک های خیریه شـــخصی در 
فـــدرال بـــه وجـــود آمـــد به طوری کـــه بودجه ها بـــرای دســـتیابی به اهـــداف خـــاص دولتی 
ران  که در زمان جنگ جهانی اول و امدادرســـانی عمومی در دو گرفتند  مورداســـتفاده قرار 

رکود بزرگ اقتصادی استفاده شدند.

کانادا- 3-3 کشور  وضعیت وقف و امور خیریه در 

کانادا- 3-3-1 ده مؤسسه بزرگ خیریه 
کـــه تحت قانون  کانادا به ثبت رســـیده اند  یـــه در  در ســـال 2015، 86000 مؤسســـه خیر
گـــروه بنیادهای خصوصـــی، بنیادهای عمومی و  مالیـــات بر درآمد، به عنوان یکی از ســـه 
کانادا که توسط  ســـازمان های خیریه تعیین می شوند. فهرســـتی از 10 مؤسسه بزرگ خیریه 
رده شده است. درمجموع  کمک های مالی شـــان اندازه گیری شـــده اند. در جدول 3-1 آو
یال( به این  کانادایی هـــا بیش از 1.4 میلیارد دالر) تقریبًا معـــادل با 44.228 هزار میلیارد ر
که حدود 10% از 15 میلیارد دالری ) تقریبًا معادل  کرده اند؛  کمک  کانادا  10 سازمان خیریه 
کانادایی ها به مؤسســـات خیریه  که در هرســـال توســـط  یال(  بـــا 473.228 هزار میلیارد ر

داده می شود به این مؤسسات تعلق دارد]12[.



کانادا  کشور 58/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

کانادا )هر دالر:30.910 ریال( جدول  3-1: ده مؤسسه بزرگ خیریه 

کمک های اهداشده 
)میلیون دالر(

نام مؤسسه خیریه

282.21. World Vision Canada

188.42. Canadian Cancer Society

180.93. Salvation Army

156.84. Canadian Red Cross

124.05. Heart and Stroke Foundation of Canada

116.96. United Way Toronto

110.17.  SickKids Foundation

107.18. Plan International Canada

98.09. Aga Khan Foundation

80.310.  Princess Margaret Cancer Foundation

کانادا- 3-3-1 کمک های خیریه در  وضعیت 
تـــر )معادل بـــا 8.23 میلیون  کانادایی هـــا ســـن 15 ســـال و باال در ســـال 2010، 84% از 
کانادایی( به سازمان ها و مؤسسات غیرانتفاعی کمک کرده اند که درمجموع 6.10 میلیارد 
کـــه این ارقام از  یال( کمک شـــده اســـت  دالر )تقریبـــًا معادل با 334.875 هزار میلیارد ر

سال 2007 بدون تغییر باقی مانده است]14[.

وضعیت فعالیت های داوطلبانه- 3-3-3
تر داوطلب شدند. درمجموع این  کانادایی های 15 ســـاله و باال در ســـال 2010، 47% از 
کار داوطلبانه، معادل با 1.1 میلیون شغل تمام وقت  داوطلبان کمتر از 1.2 میلیارد ساعت 
کار داوطلبانه در ســـال 2007 تقریبًا تا ســـال 2010  کل ســـاعت  کرده انـــد. درواقـــع،  کمـــک 

یکسان بوده است]14[.



کانادا/59 کشور فالسوموشوند وساهوومایتموجودوقفوامورخیریهدر

کانادا )هر دالر:30.910 ریال( کمک های خیریه در  جدول  3-2: وضعیت 

100110071010

26.127.128.3میلیونکل جمعیت

کمک های مالی اهداکنندگان و 

22.222.823.8میلیوناهداکنندگان

84%84%85%نرخ اهداکنندگان

کمک های مالی 10.6$10.4$9.9$میلیاردکل مقدار 

کمک های مالی 446$457$445$میانگین 

کمک های مالی 123$125$134$متوسط 

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

100110071010

26.127.128.3میلیونکل جمعیت

کار  داوطلبان و ساعت 
داوطلبانه

11.812.513.3میلیونداوطلبان

47%46%45%نرخ داوطلبان

کار داوطلبانه 2.02.12.1میلیاردکل ساعت های 

کار داوطلبانه 168166156میانگین ساعت 

615655متوسط ساعت داوطلبانه

کانادایی- 3-3-1 فعالیت های درآمدزا میان مؤسسات خیریه 
کثر مؤسســـات خیریه رایج نیست اما نقش مهمی در امور  کســـب درآمد، برای ا اگرچه 
کسب شـــده بـــه مدت طوالنی یـــک منبع مهم از  مالـــی ســـازمان ها بازی می کنند و درآمد 



کانادا  کشور 60/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

کل  درآمد، برای بخش خیریه اســـت. بســـیاری از مؤسسات خیریه نسبت قابل توجهی از 
کاال و خدماتی برای طیف وســـیعی از مشـــتریان )افراد، شـــرکت ها و دیگر  درآمدشـــان را، 
یـــه( فراهم می کنند. در ســـال های اخیر، عالقه به ایجـــاد درآمدزایی در  ســـازمان های خیر
کانادا افزایش یافته است و بسیاری از این مؤسسات خیریه  منابع را به منظور تنوع و مکمل 

جریان درآمدی خود دنبال می کنند.
که محدوده  کاال یا خدمات به مشـــتریان اســـت  فعالیت هـــای درآمد زا شـــامل فروش 
که شامل محصوالت، تخصص، فرآیندها،  گسترده است  کاالها و خدمات بسیار  بالقوه 

مالکیت معنوی است]15[.
کمتر از  کـــه تنها  شـــکل 3-1 میزان رایـــج بودن فعالیت های درآمدزا را نشـــان می دهد 
یک چهارم از ســـازمان های خیریه در یک فعالیت درگیر هســـتند، حدود یک پنجم در دو 

فعالیت و بقیه در سه یا بیشتر فعالیت درگیر شده اند]15[.

شکل  3-1: میزان رایج بودن فعالیت های درآمدزای مؤسسات خیریه

انواع فعالیت های درآمدزای مؤسسات خیریه- 3-3-5
یادی درگیـــر فعالیت های درآمدزا هســـتند. رایج ترین  مؤسســـات خیریه در وســـعت ز
از   %38( یـــت  عضو حـــق  ری  جمـــع آو  2-3 شـــکل  طبـــق  گزارش شـــده  فعالیت هـــای 
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کمتـــر از یک چهارم از  بـــر و برنامه اســـت و  کار یـــه( و تأمیـــن هزینه های  ســـازمان های خیر
یـــه از طریـــق هزینه اجاره و هزینـــه پذیرش ایجـــاد درآمدزایی می کنند و  ســـازمان های خیر
کســـب درآمد  یـــه از طریـــق روش های دیگر  تقریبـــًا ده تـــا پانـــزده درصد از مؤسســـات خیر
ره )7 درصد از مؤسســـات  کمتر رایج شـــامل ارائه خدمات مشـــاو می کنند. فعالیت های 
یـــه(، فروش نشـــریات ازجمله به عنـــوان خبرنامه یا مجلـــه )5%( و فروش محصوالت  خیر

خبری )3%( است]15[.

شکل  3-2: انواع فعالیت های درآمدزا مؤسسات خیریه

نقش وابستگی به درآمد مؤسسات خیریه- 3-3-6
یـــه در فعالیت های درآمد زا بســـتگی به اکثریت  احتمال درگیر شـــدن مؤسســـات خیر
منبع درآمد مؤسســـات خیریه دارد. مؤسســـات خیریه ای که بیش از نیمی از درآمدشان از 
هدیه هـــا و کمک هـــای مالی اســـت، به احتمـــال کمتـــری در فعالیت های درآمـــدزا درگیر 
می شـــوند، فقط دوسوم از این مؤسسات خیریه ایجاد درآمدزایی می کنند در مقابل حدود 
کسب درآمد شامل سرمایه گذاری  80 درصد از مؤسسات خیریه در درجه اول به دولت یا 
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کمتری در فعالیت های درآمدزا درگیر می شوند]15[. درآمد وابسته هستند و به احتمال 

شکل  3-3: میزان وابستگی به درآمد مؤسسات خیریه

دسته بندی سازمان ها- 3-3-7
هنـــر و فرهنگ: این بخش شـــامل ســـازمان ها، فعالیت هایـــی در زمینه های عمومی و 
تخصصـــی ازجملـــه رســـانه ها و ارتباطـــات، هنرهـــای تجســـمی، معماری، هنر ســـفال، 

یخی، ادبی و انسانی جوامع، موزه ها و باغ وحش ها است. هنرهای نمایشی، تار
رزش )ازجمله  رزش و تفریح: این بخش شامل سازمان ها و فعالیت هایی مربوط به و و

تناسب اندام و مراکز سالمتی( و تفریحی و باشگاه های اجتماعی است.
آموزش و پژوهش: این بخش شامل سازمان ها و فعالیت های ارائه کننده، ارتقادهنده، 
که شـــامل: ســـازمان های  مدیریتـــی، حمایتی و خدمات دهنده آموزش و پژوهش اســـت 
آموزشی ابتدایی و متوسطه، سازمان های درگیر در انواع دیگر آموزشی )آموزش بزرگساالن، 
آموزش فنی حرفه ای، مدارس فنی( و سازمان های درگیر در پژوهش )تحقیقات پزشکی، 

ری و علوم اجتماعی(. علم و فناو
دانشـــگاه ها و کالج: این بخش شـــامل ســـازمان ها و فعالیت هایی مربـــوط به آموزش 	 

یـــت کســـب وکار، مـــدارس حقـــوق و  عالـــی اســـت ماننـــد دانشـــگاه ها، مـــدارس مدیر
دانشکده های پزشکی.



کانادا/63 کشور فالسوموشوند وساهوومایتموجودوقفوامورخیریهدر

که در درجه اول در فعالیت های 	  ســـالمت: این دسته شامل ســـازمان هایی می شـــوند 
مرتبط با ســـالمت بیماران ســـرپایی و خدمات پشـــتیبانی ســـالمت درگیر می شـــوند و 
شـــامل درمان ســـالمت روان و دیگر خدمات درمانی و بهداشتی )بهداشت عمومی و 
آموزش ســـالمت، درمان بیماری ســـرپایی، خدمات پزشـــکی توان بخشی و خدمات 

رژانسی پزشکی( است. او
بیمارســـتان ها: این بخش شامل بیمارستان ها، خانه های سالمندان، بیمارستان های 	 

روانـــی و فعالیت هـــای مربـــوط به توان بخشـــی ماننـــد مراقبت پزشـــکی بیمـــار و درمان 
توان بخشی است.

خدمـــات اجتماعی: این بخش شـــامل ســـازمان ها و مؤسســـات ارائه دهنـــده خدمات 	 
اجتماعی و انسانی به جامعه هدف می باشند که شامل 1. خدمات اجتماعی )ازجمله 
و  کـــودکان، جوانـــان، خانواده هـــا، معلـــوالن  بـــه  ارائه دهنـــده خدمـــات  ســـازمان های 

رژانس وامداد، می شود. سالمندان(، 2. او
یج و ارائـــه خدمات در حفظ 	  یســـت: این بخش شـــامل ســـازمان هایی برای ترو محیط ز

یست و بهداشت و حمایت از حیوانات  یست، کنترل آلودگی، آموزش محیط ز محیط ز
یست و حمایت از حیوانات را شامل می شود. گروه محیط ز می باشد. این بخش دو 

یج کننده برنامه ها و ارائه دهنده 	  توســـعه و مســـکن: این بخش شـــامل ســـازمان های ترو
خدمات برای کمک به بهبود جوامع و ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه است 
یرگـــروه را شـــامل می شـــوند: 1. توســـعه اقتصـــادی، اجتماعی، 2. مســـکن و  کـــه ســـه ز

3. اشتغال و آموزش
قانون، حمایت و سیاســـت: این بخش شامل سازمان ها و گروه هایی می شود که حفظ 	 

و ارتقادهنـــده حقـــوق مدنـــی و ســـایر حقـــوق، حمایت از منافـــع اجتماعی و سیاســـی 
یج امنیت عمومی می باشـــند که  حوزه هـــای عام و خاص و ارائه خدمات حقوقی و ترو
یرگـــروه هســـتند: 1. ســـازمان های مدنـــی 2. خدمـــات قانونـــی و حقوقی و  شـــامل ســـه ز

3. سازمان های سیاسی
یج داوطلبانه گرایی، جذب سرمایه و گرنت میکینگ: این دسته شامل سازمان های 	  ترو
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یج کننده خیریه و فعالیت های خیریه ازجمله بنیادهای  بشردوستانه و سازمان های ترو
گرایـــی و  کننـــده و حمایت کننـــده از داوطلبانـــه  یـــج  گرنـــت میکینـــگ، ســـازمان ترو

سازمان های جذب سرمایه می باشند.
بین المللی: این دســـته شامل ســـازمان های ارتقادهنده درک فرهنگی، میان ملت ها از 	 

یخـــی اســـت و همچنیـــن کشـــورهایی که  کشـــورهای مختلـــف بـــا پس زمینه هـــای تار
یج دهنده توسعه و رفاه در خارج از کشور هستند. ارائه دهنده کمک های اضطراری و ترو

یج دهنده اعتقادات مذهبی و اجرای خدمات 	  دین: این بخش شـــامل سازمان های ترو
رســـوم )بـــرای مثال کلیســـاها، مســـاجد، معابد، حوزه هـــای علمیه،  مذهبـــی و آداب و

صومعه ها و نهادهای مذهبی مشابه( می باشند.
کســـب وکار: ایـــن دســـته شـــامل ســـازمان های 	  اتحادیه هـــا و انجمن هـــای حرفـــه ای و 

کار  کســـب وکار و نیـــروی  کننـــده از منافـــع  یج دهنـــده، تنظیم کننـــده و حفاظـــت  ترو
می باشند]16[.

جدول  3-4: دسته بندی سازمان ها]17[

انواع مؤسسات خیریهدسته بندی مؤسسات خیریه

خدمات اجتماعی

سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبتی پیش از درمان

شرکت های خیریه )رفاه(

تراست های خیریه )رفاه(

سازمان های رفاهی )طبقه بندی نشده(

سالمت

بیمارستان ها

ارائه خدمات پیش از بیمارستان ها

شرکت های خیریه )بهداشت(

تراست خیریه )بهداشت(

سازمان های )بهداشت(- طبقه بندی نشده
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انواع مؤسسات خیریهدسته بندی مؤسسات خیریه

آموزش و پژوهش

مؤسسات آموزشی

رش پرو پشتیبانی از مدارس و آموزش و

شرکت های خیریه )آموزش(

تراست های خیریه )آموزش(

سازمان های آموزشی بدون طبقه بندی

هنر و فرهنگ

فعالیت های فرهنگی و ارتقای هنر

سازمان خدمات هنرهای ملی ثبت شده

کتابخانه ها و موزه ها

یخ یبایی و تار حفاظت از سایت، ز

بودجه های حوادث و فاجعهکمک های بین المللی

حفاظت از حیواناترفاه حیوانات

اجتماعی

شرکت های خیریه )اجتماعی(

تراست های خیریه )اجتماعی(

سازمان های خیریه بدون طبقه بندی
باشگاه های خدماتی و شرکت های خیریه دوستانه جوامع1

ژه های دوستانه جوامع باشگاه های خدماتی و پرو

دین و مذهب- فرقه ها

کلیساهای آنگلیکان

گروه های مذهبی بهائی

گروه های باپتیست دسته ها و 

گروه های مذهبی بودائی

گروه های مذهبی هندو 1

1. Service Clubs and Fraternal Societies’ Charitable Corporations
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انواع مؤسسات خیریهدسته بندی مؤسسات خیریه

دین و مذهب- فرقه ها

گروه های مذهبی اسالمی

گروه های جهواه

کنیسه های یهودیان

گروه های لوتری

گروه های منو نایت

گروه های مذهبی سبک

بقیه فرقه ها

مذهب- دیگر

سازمان های خیریه )مذهب(
تراست های خیریه )مذهب(

صومعه ها

یج انجیل سازمان های تبلیغ و ترو

سازمان های مذهبی بدون طبقه بندی

دیگر

واحدهای نظامی
کمپ های تفریح و سرگرمی، زمین های بازی

گرایانه انجمن های اعتدال 
کارکنان تراست های خیریه 

رزش ثبت شده  شرکت های جذب سرمایۀ  انجمن دوستار و
کانادا1

کانادا رزش ثبت شده  تراست جذب سرمایۀ  انجمن دوستار و
سازمان های خیریه متفرقه
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حوزه های سرمایه گذاری مؤسسات خیریه1- 3-3-8
در سال 2010 از 10.6 میلیارد دالر کمک های اعطایی توسط کانادایی ها، 4.26 میلیارد 
که این 40 درصد از ارزش کل کمک های  دالر به ســـازمان های مذهبی اهدا شـــده اســـت 
کمک هـــای مالی به ســـازمان های غیرمذهبـــی، رایج ترین آن  مالی را شـــامل می شـــود. از 
کمک مالی به ســـازمان ها در بخش بهداشت و درمان )به جز بیمارستان( است. در سال 
رده است.  کمک های مالی را به دســـت آو کل  2010، این ســـازمان ها 1.59 میلیارد یا %15 
یـــال( بـــه  کانادایی هـــا نیـــز 615 میلیـــون دالر )تقریبـــًا معـــادل بـــا 19.429 هـــزار میلیـــارد ر

کرده اند]17[. کمک  کل مبلغ اهداشده(  بیمارستان ها )6% از 

جدول  3-5: حوزه های سرمایه گذاری مؤسسات خیریه

نوع سازمان
کل مقدار اهداشده

10071010

درصد توزیعمجموع

100100

11هنر و فرهنگ

رزش و تفریح 22و

23آموزش و پژوهش

کالج 11دانشگاه و 

1515سالمت

66بیمارستان

911خدمات اجتماعی

یست 23محیط ز

1. Corporation Funding Registered Canadian Amateur Athletic Association
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نوع سازمان
کل مقدار اهداشده

10071010

درصد توزیعمجموع

11توسعه و مسکن

11قانون، حمایت و سیاست

گرایی و جذب سرمایه یج داوطلبانه  56ترو

68سازمان های بین المللی

4640مذهب

کسب وکار 00اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای و 

گروه های بدون طبقه بندی شده 11دیگر 

21سازمان های مختلف

گرنت میکینگ- 3-3-8-1 حوزه های سرمایه گذاری بنیادهای 
از ســـال 1994 تـــا 2014 تعداد بنیادهـــای خصوصی 76% افزایش یافته اســـت و تعداد 
که  گرفته اســـت  کانادا صورت  بنیادهای عمومی 69% افزایش یافته اســـت. پژوهشـــی در 
گرنت میکینگ به همراه 10 مورد از بزرگ ترین بنیادهای  150 مـــورد از بزرگ ترین بنیادهای 
که در شـــکل 3-4 به نمایش درآمده  ره 2002 تا 2012 بررســـی شـــده است  اجتماعی در دو
کمک های  کل  که در این شـــکل مشـــاهده می شـــود، برحســـب ارزش  اســـت. همان طور 
کنون بیشـــترین سطح از حمایت به آموزش و تحقیقات )28%( اهدا شده است  مالی، تا
و به دنبال آن در خدمات اجتماعی )16%( و سازمان بهداشت )15%( است. پایین ترین 
رزش و تفریح )1%( و ســـطوح متنوع دولت  ســـطوح حمایت به قانون و سیاســـت )1%(، و

)1%( بوده است]18[.



کانادا/69 کشور فالسوموشوند وساهوومایتموجودوقفوامورخیریهدر

گرنت میکینگ شکل  3-4: حوزه سرمایه گذاری بنیادهای 

حوزه سرمایه گذاری بنیادهای اجتماعی- 3-3-8-1
تقریبًا در ســـال 2001 تمام مناطق توســـط هرکدام از بنیادهای اجتماعی موردحمایت 
ترین ســـطوح حمایت از بنیادهای اجتماعی برای  قرارگرفته اســـت. طبق شکل 3-5 باال
و  آمـــوزش  مالـــی(، ســـازمان های  کمک هـــای  ارزش  کل  از  خدمـــات اجتماعـــی )%24 
یست  تحقیقات )22%(، ســـازمان های هنر و فرهنگ )13%(، ســـالمت )10%( و محیط ز

)9%( است]18[.



کانادا  کشور 70/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

شکل  3-5: حوزه سرمایه گذاری بنیادهای اجتماعی

کانادا در سال های 1010 تا 1011- 3-3-9 هزینه و درآمد مؤسسات خیریه بزرگ 

شکل  3-6: هزینه و درآمد بنیاد اعتیاد مانیتوا )هر دالر:30.910 ریال(



کانادا/71 کشور فالسوموشوند وساهوومایتموجودوقفوامورخیریهدر

کشور )هر دالر:30.910 ریال( شکل  3-7: هزینه و درآمد بنیاد پژوهش های دانه های غرب 

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



کانادا  کشور 72/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

شکل  3-9: هزینه و درآمد انجمن مسلمانان )هر دالر:30.910 ریال(

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



کانادا/73 کشور فالسوموشوند وساهوومایتموجودوقفوامورخیریهدر

کتابخانه ادمونتون )هر دالر:30.910 ریال( شکل  3-11: هزینه و درآمد بنیاد 

طرح اقدام اقتصادی 1015- 3-3-10
کاهش مشـــکالت  که به منظور  اخیـــرًا طرح اقدام اقتصادی 2015 منتشرشـــده اســـت 
که از  مالی و نظارتی ســـازمان های خیریه، چندین طـــرح ابتکاری دولت فدرال وجود دارد 
گســـترش معافیت مالیات بر سود ســـرمایه تا افزایش انعطاف پذیری ســـازمان های خیریه 
که تأمین مالی بیشتر را برای 86000 مؤسسه  برای تنوع بخشـــیدن به سرمایه گذاری اســـت 
خیریه ثبت شده در سراسر کشور موجب می شود. در حال حاضر 50 درصد از سود سرمایه 
ک و مستغالت  راق قرضه و امال و یا سود به دست آمده از کمک های مالی مانند سهام، او
مشمول مالیات است. معافیت مالیاتی به سازمان های خیریه اجازه می دهد تخصیص 

بودجه بیشتری به فعالیت هایشان بنمایند.
که موجب انعطاف پذیری بیشـــتر مؤسســـات خیریه می شـــود دربارۀ پورتفولیوی  راهی 
سرمایه گذاری هایشـــان اســـت. طرح اقدام اقتصادی 2015 پیشنهاد می کند به مؤسسات 
یـــه برای ســـرمایه گذاری در مشـــارکت محدود اجازه داده  شـــود. ســـازمان های خیریه  خیر



کانادا  کشور 74/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

که بازده اقتصادی و  کنند  می توانند منابعشـــان را در سازمان های دیگری ســـرمایه گذاری 
که  ســـود اجتماعـــی دارند درنتیجه موجب افزایـــش میزان تأثیر مثبت اجتماعی می شـــود 

خیریه و بنیادها می توانند داشته باشند.
گرفته  یـــه در نظر  یت مؤسســـات غیرانتفاعی و خیر که بـــرای تقو ابتـــکار عمـــل دیگری 
کارآفرینـــان اجتماعی با  می شـــود، طرح شـــتاب دهنده ســـرمایه گذاری اجتماعی اســـت. 
ره، فرصت های شـــبکه ای و معرفـــی ســـرمایه گذار به منظور  کارگاه هـــای آموزشـــی، مشـــاو

کانادا را فراهم می کنند. سرعت بخشیدن به رشد شرکت های اجتماعی در 

کشورها- 3-1 کانادا در امور خیریه با دیگر  کشور  مقایسه وضعیت 
کمک به  که توســـط بنیـــاد  گزارش ســـاالنه اســـت  شـــاخص بخشـــندگی در دنیـــا یک 
ری شـــده توســـط شـــرکت تحقیقاتی  ســـازمان های خیریه با اســـتفاده از داده های جمع آو
کشـــور دنیا از نظر میزان بخشـــندگی  گالوپ، منتشـــر می شـــود و به رتبه بندی بیش از 140 
گزارش در ســـال 2015 بر اســـاس ســـه  مردم می پردازد. اطالعات حاصل از تحقیقات این 
کمک مالی به سازمان های  کمک به خارجیان،  معیار بررسی شده است. این سه معیار 
که در شکل 3-12 مشاهده می شود  کار داوطلبانه می باشد. همان طور  خیریه و ساعات 
کمک های مالی به ســـازمان های  کمـــک به خارجیـــان امتیـــاز 59%، در  کانادا در  کشـــور 
کســـب نموده اســـت. درمجموع  کار داوطلبانه 36% را  خیریه امتیاز 73% و در ســـاعات 

کانادا در این رتبه بندی در رتبه هفتم دنیا قرار دارد]31[. کشور 



کانادا/75 کشور فالسوموشوند وساهوومایتموجودوقفوامورخیریهدر

کشور بر اساس شاخص های جهانی بخشش شکل  3-12: رتبه بندی ده 

کننـــده در حوزه کمک هـــای بین المللی در  شـــکل 3-13 بزرگ تریـــن کشـــورهای اهدا
سال 2014 را نشان می دهد. در این سال، ایاالت متحده در حدود 6.0 میلیارد دالر )معادل 
کانادا با 747 میلیون دالر )معادل  کرده است و  کمک جهانی  یال(  با 187 هزار میلیارد ر

یال( در رتبه دهم قرار دارد. با 23 هزار میلیارد ر
کانادا در ســـال 2015 از نظر میزان هزینه های خیرخواهانه پرداخت  شـــده برای  کشـــور 

اسکان پناهندگان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است]27[.



کانادا  کشور 76/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

کننده بین المللی)هر دالر:30.910 ریال( کشورهای اهدا شکل  3-13: رتبه بندی بزرگ ترین 

کشورهای دنیا بر اساس میزان هزینه صرف شده برای پناه جویان)هر دالر:30.910 ریال( شکل  3-14: جایگاه 



کانادا/77 کشور فالسوموشوند وساهوومایتموجودوقفوامورخیریهدر

کشور  کمک های بشردوستانه در میان 20  کانادا را از نظر  کشـــور  شـــکل 3-15 جایگاه 
کمک های بشردوستانه قرار دارد]27[. کانادا در جایگاه نهم از نظر  کشور  نشان می دهد 

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015 کانادا در دنیا از نظر میزان  کشور  شکل  3-15: جایگاه 



کانادا  کشور 78/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

همان طور که در شکل 3-15 مشاهده می شود، کشور کانادا در سال 2015 در میان 20 
یال( از نظر  کشـــور برتر دنیا رتبـــه نهم را با میزان 873 میلیون دالر )27.579 هـــزار میلیارد ر
کمک های بشردوســـتانه و میزان بخشـــندگی به خود اختصاص داده است. شکل 16-3 
نیز جایگاه کشور کانادا را از نظر میزان کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به صورت 

درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در رتبه شانزدهم قرار دارد]27[.

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی  کانادا در دنیا از نظر میزان  کشور   شکل  3-16: جایگاه 
به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2015



کانادا/79 کشور فالسوموشوند وساهوومایتموجودوقفوامورخیریهدر

کمک های بشردوســـتانه جهـــان، میزان هزینه های میزبانی از  گزارش  از دیگر آمارهای 
که در شکل  کمک های بشردوســـتانه بین المللی در سال 2013 است  پناهندگان و میزان 
کانادا در این سال،  کشور  که در شکل نمایان است،  رده شده است. همان طور  3-17 آو
کمک بشردوســـتانه بین المللـــی برابر 655 میلیـــون دالر )تقریبًا معادل بـــا 20 هزار میلیارد 
یال( و میزان هزینه های میزبانی از پناهندگان برابر با 211 میلیون دالر )تقریبًا معادل با 6  ر

یال( است]27[. هزار میلیارد ر

کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2013   شکل  3-17: میزان هزینه های میزبانی از پناهندگان و میزان 
)هر دالر:30.910 ریال(





| فصل چهارم |

  نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کانادا کشور  و امور خیریه در 





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

مقدمه- 1-1
کشـــورهای  یکـــی از موضوعات مهم برای شـــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در 
یگـــران فعـــال در این حوزه اســـت. این موضـــوع ازآن رو  مختلـــف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف و بررسی و تحلیل  که با شناخت انواع باز اهمیت دارد 
یگران  ردهای هر یـــک از این باز که انجام می دهند، می توان از دســـتاو نـــوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو استفاده 
در ایـــن فصـــل پـــس از معرفی انـــواع کنشـــگران فعال در حـــوزه وقف و امـــور خیریه، به 
کشـــور  که در وقف و امور خیریه  یگران مختلف با توجه به نقشـــی  شناســـایی و تحلیل باز
کـــه این بررســـی، الزمه و پیش نیـــاز فهم دقیق  کانـــادا ایفا می کنند، پرداخته شـــده اســـت 
مطالعات مربوط به حوزه وقف و امور خیریه است. به عبارت دیگر بدون شناخت فعاالن 
یگران عمده و اصلی حوزه وقف و امور خیریه نمی توان تحلیل مناســـبی از داده های  و باز
یگران به همراه نوع  به دســـت آمده از مطالعات داشت. سپس نگاشـــت نهادی تمامی باز
یگـــران و مجموعه  یـــک از ایـــن باز ارتباطـــات آن ها ترســـیم شـــده اســـت و پـــس از آن، هر
یت، چشم انداز، ساختار و... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد. فعالیت ها، اهداف، مأمور

کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه- 1-1 انواع 
رودی ها )منابع( و یا  که می تواند بر و گروه و یا سازمانی  کنشـــگر، عبارت اســـت از فرد، 



کانادا  کشور 84/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

بروندادهـــای یک سیســـتم تأثیـــر بگذارد و یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن )خدمات، 
کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  گزارش  محصـــوالت، پیامدها و ...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:

سیاست گذار- 1-1-1
که باید توســـط دولت،  که برنامه هایـــی را تعیین می کند  سیاســـت گذار نهادی اســـت 

کسب وکارها و غیره دنبال شود.
که به واسطه آن دولت به منظور  سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است 
ارائـــه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشـــم انداز سیاســـی خـــود را به برنامه و 
کل،  کارکـــرد اصلی هر دولت اســـت. به طور  عمـــل تبدیل می کند. لذا سیاســـت گذاری، 
سیاست می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاست های غیر مداخله ای، 
کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. در  یق تغییرات داوطلبانه )مانند  تنظیم، تشـــو
کانـــادا به طور مختصر  کشـــور  ادامـــه نهادهای سیاســـت گذار در حوزه وقف و امور خیریه 

توضیح داده می شود.
که مسئولیت سیاست گذاری .1 زارت امور مالی نهادی دولتی است  زارت امور مالی: و و

زارت امور مالـــی از طریق اداره مالیات  و نظـــارت بر مؤسســـات خیریه را بر عهده دارد. و
کانادا ثبت، حسابرسی و نظارت بر فعالیت های مؤسسات خیریه را بر عهده دارد.

زارت دادگستری نهادی دولتی است که نقش نظارت بر مؤسسات .2 زارت دادگستری: و و
زارت  یر دادگستری مسئول و ز کانادا را بر عهده دارد. و خیریه ثبت نشده در اداره مالیات 
گسترده ای  کل مسئولیت های  کانادا است. دادستان  کشور  کل  دادگستری و دادستان 
در ارتباط با قانون دولتی دارد. این مسئولیت به دو صورت توصیف می شود: نظارت بر 
تمامـــی مصوبات قـــوه مقننه مطابق با عدالت طبیعی و حقـــوق مدنی و جنبه دوم این 

ره در قانون اساسی و مجاز بودن قانون است. مسئولیت ارائه مشاو

تنظیم گر- 1-1-1
کـــه به واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 



کانادا/85 کشور فالچ ارمونگاشتن ادینظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم کننده بنا به دالیل  شرکت ها و مردم را تنظیم می کند. 
آمده اند ازجمله:

تعییـــن حقـــوق و مســـئولیت های هر یـــک از موجودیت هـــای جامعه به منظـــور تحقق 	 
اهداف توسعه پایدار

تنظیم استانداردهای صنعتی	 
ری مالیات ها و دیگر درآمدها و ...	  جمع آو

کارکردهای تنظیم کننده، بررســـی انواع روش هـــای تنظیمی مفید  به منظـــور درک بهتر 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: خواهد بود. به صورت 

فرمان و کنترل1: تنظیم هرگاه اســـتانداردها ســـازگار نباشند دستور و کنترل نوعًا وضع/ 	 
تحمیل اســـتانداردهای حمایت شده توســـط مصوبات قانونی اســـت. بنابراین، قانون 
به عنوان منع یا اجبار فعالیت های معینی به کار می رود. استانداردها می تواند از طریق 
که به واســـطه فرآیند تنظیـــم برای تعریف  قانون گـــذاری یا تنظیم کنندگانی تنظیم شـــود 

قانون مشروعیت دارند.
یکرد 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی3 رو خـــود- تنظیمـــی2: این رو

دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در ایـــن بـــاره، اغلب انجمن هـــای تجاری یا کســـب وکار 
تشکیل شـــده که قوانین عملکرد را ایجاد، کنترل و اجـــرا می کنند. به عنوان یک قانون، 
خودتنظیمـــی اغلب به عنوان یک روش کســـب وکار دیده می شـــود که اقدام انحصاری 
یکرد شـــامل ســـطح  به منظـــور جلوگیری از مداخله دولت انجام می دهد. مزایای این رو
بـــاالی تعهـــد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده اســـت. به عـــالوه، این 
یرا نیازی به قانون گذاری ندارد. از  یکرد دســـتور و کنترل اســـت ز یکرد منعطف تر از رو رو
یکـــرد غیردموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یک رو ســـو
بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توسط کســـانی دیده شود که با اهداف 
مختلف قوانین را تنظیم می کنند. در کمترین ســـطح،  خودتنظیمی همواره در معرض 
کـــه فکـــر می کنند  چالش هـــای منتـــج شـــده از عالقه هـــای بیرونـــی کســـانی قـــرار دارد 

1. command and control
2. self-regulation
3. do-it-yourself
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کاهش تأثیـــر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشـــده  اســـتانداردها و قوانین به ســـمت 
است.

یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو یق1: یک تشـــو تنظیم مبتنی بر تشـــو
که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های  است 
حاشـــیه ای مرتبـــط با تصمیم یا فعالیت خاص اســـت. از یک ســـو، می تـــوان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  ســـعی دارد به منظور کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
کنـــد. برای  از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیـــات و کمک هـــای مالی محـــدود یا متوقف 
گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازه گیری، تعیین  یکرد،  به کارگیری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیـــم مبتنی بر عملکرد2  جریمه ها اســـت. یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشـــو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت و بهبود  که تشو )PBR( اســـت 
کیفیت خدمات اســـت. به عالوه، PBR بیشتر به اســـتانداردهای عملکرد خارجی  در 
متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس است. مزایای PBR این 
اســـت که به بهبود در بهره برداری شرکت ها، کاهش هزینه های نگهداری و عملیات و 
یق به صورت مکانیکی عمل  بهبود در پایایی سیســـتم کمک می کند. طرح تنبیه و تشو
می کنـــد. بنابرایـــن کاهـــش در حـــوزه صالحدید تنظیمـــی، در مقابل امکان تســـخیر در 
یکرد، انعطاف پذیری در تصمیم گیری  فرآیند تنظیـــم را کاهش می دهد. به عالوه این رو
شـــرکت  را فراهـــم می کند که آیـــا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد. اگرچه به عنوان 
یکی از معایب این روش، می توان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیده و غیر منعطف اشاره 
یکرد،  که واقعیت های بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت. از مفروضات اصلی این رو کرد 
گاهی  که لزومـــًا در همه موارد یافت نمی شـــود. همچنین،  عقالنیت اقتصادی اســـت 

1. incentive-based regulation
2. Performance-based regulation
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گر قوانین به طور  یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثـــال، ا اوقات پیش بینی تأثیر این نوع رو
صحیح تنظیم نشده باشند رفتار "بد"، مانند آلودگی، می تواند پاداش بگیرد.

کانادا به طور مختصر  کشـــور  در ادامـــه نهادهای تنظیم گـــر در حوزه وقف و امور خیریه 
توضیح داده می شود:

کانادا .1 یرمجموعه های اداره مالیات  کل خیریه به عنوان یکی از ز یـــه: اداره  کل خیر اداره 
ثبت و نظارت بر مؤسسات خیریه را بر عهده دارد و نیازهای مؤسسات خیریه ثبت شده 
کانادا را تشـــخیص می دهد و همکاری هـــای داوطلبانه با قوانین مربوط به وضعیت  در 
مؤسســـه خیریه ثبت شده را تســـهیل می کند و مسئول بررســـی برنامه هایی جهت ثبت 
ره برای حفظ  یک مؤسســـه خیریه اســـت، همچنین ارائه اطالعات، راهنمایی و مشاو
وضعیت ثبت نام، تضمین موافقت ســـازمان های ثبت شـــده بـــا الزامات ثبت از طریق 
یک برنامه متعادل آموزش، خدمات، توســـعه سیاســـت و ارائه اطالعات، ارتباطات و 
کننـــدگان، تعامل با  یـــه و برای اهدا برنامه هـــای آموزشـــی برای بخش ســـازمان های خیر

بخش سازمان خیریه، بخش های دولتی دیگر و سطوح دیگر دولت.
زارت .2 یرمجموعه های و اداره شـــورای قانون گذاری: اداره شـــورای قانون گذاری یکی از ز

کـــه وظیفه ثبت و نظـــارت بر مؤسســـات خیریه ثبت نشـــده در اداره  دادگســـتری اســـت 
کلیـــدی را در حصـــول اطمینان از  کانـــادا را بـــر عهـــده دارد و همچنیـــن نقش  مالیـــات 
یکپارچگـــی قانونی از قوانین دولت ایفا می کند. مؤسســـات خیریه می توانند تحت این 
قانون در اداره شـــورا به ثبت برسند و اداره شـــورای قانون گذاری به مؤسسات ثبت شده 
ر به صورت رایگان انجام می شـــود و  گواهی صـــادر می کند. عملیات ثبت و صدو یـــک 

مؤسسات خیریه موظف هستند شرایط شورا را احراز نمایند.
کـــه نظارت .3 کانادایـــی: نهادی غیردولتی اســـت  شـــورای مؤسســـات خیریه مســـیحی 

یـــه را بر عهده دارد. شـــورای مؤسســـات خیریه مســـیحی  داوطلبانـــه بـــر مؤسســـات خیر
یت در شـــورا  که با عضو کانادا اســـت  کانادایـــی، بزرگ ترین انجمن خیریه مســـیحی در 
کلیســـاها در  می توان از طیف وســـیعی از مزایای بزرگ بهره مند شـــد. این شـــورا به انواع 
کتاب  کالج  کمک رسانی، مدارس مسیحی،  روستاها و شهرها، ســـازمان های امداد و 
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مقدس و ... خدمت می کند. این شـــورا به بیش از 3300 مؤسسه خیریه با ارائه منابعی 
کانادایی به طور  مقرون به صرفـــه خدمت می کند.  شـــورای مؤسســـات خیریه مســـیحی 
گواهی تائید، به منظور انطباق با استانداردهای شورا  ســـاالنه بر مؤسسات خیریه دارای 

نظارت می کند. 
کانادایی را بر .4 که وظیفه نظارت بر مؤسسات خیریه  دادگاه: دادگاه نهادی دولتی است 

کانادا و یک مؤسســـه خیریه،  عهده دارد. در صورت وجود اختالف میان اداره مالیات 
طرفین به دادگاه مراجعه می کنند و نتیجه نهایی توسط دادگاه اعالم می گردد.

کانادا بر مؤسســـات .5 ناظـــر ایالتی: عالوه بر مقررات دولت فدرال و نظارت اداره مالیات 
خیریه، هر ایالت و قلمروی ممکن اســـت برای مؤسســـات خیریه قوانینی داشته باشد. 
کمک مالی،  ری  کار، جمع آو کســـب و  برای مثال برخی از ایالت ها برای فعالیت های 

مدیریت داخلی و استفاده از اموال خیریه قوانینی دارند.

تسهیل گر- 1-1-3
 توســـط دولت ســـرمایه گذاری 

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شـــوند و هدف آن توســـعه و بهبود بازار خدمات است. یک تسهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتی جدید، ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد 
یابـــی خارجی تأثیر  کارکرد های دیگر یک تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایت می کند. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاســـی بهتر اســـت. 
که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن اطالعـــات پایـــه ای از مجموعه  مـــوارد مذکـــور در حـــوزه وقف و امـــور خیریه فراهـــم آو
ره ای برای ســـازمان های خیریه را نیز می توان به عنوان  خیریه ها و یا انجام خدمات مشـــاو
گرفت. در ادامه نهادهای تســـهیلگر در حوزه وقف و  کارکردهای تســـهیل کنندگان در نظر 

کانادا، به طور مختصر توضیح داده می شود. کشور  امور خیریه 
ایمجین کانادا: نهادی تســـهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور کانادا اســـت که در .1

سال 2003 درنتیجه اتحاد دو سازمان خیریه پیشرو به نام های مرکز کانادا برای بشردوستی 
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و ائتالف ســـازمان های ملی داوطلبانه تأسیس شده اســـت. ایمجین کانادا یک سازمان 
یت مؤسسات  خیریه ملی است که به ارائه برنامه ها، منابع و استانداردهایی به منظور تقو
خیریه و عملیاتشـــان می پردازد، به طوری که مؤسســـات خیریه، بتواننـــد به طور مؤثرتری 
خدمت کنند و در کنار دیگر ســـازمان های خیریه کار می کنند. همچنین ایمجین کانادا 
اغلـــب با بخـــش خصوصی، دولت و افراد جامعه همـــکاری می کند تا اطمینان حاصل 

کند سازمان های خیریه نقشی محوری در ایجاد و غنی سازی ملت بازی می کنند.
یرمجموعه های ایمجین کانادا اســـت که از ســـال 1966 به طور .2 گرنت کانکت: یکی از ز

کانادایی شناخته شده است و  رســـمی به عنوان راهنمایی برای بنیادها و ســـازمان های 
زبانه  که از بخش خیریه حمایت می کند. همچنین یک پایگاه داده دو 48 ســـال است 
به همراه جزئیات و قابلیت جستجوی اطالعات دربارۀ هزاران سرمایه گذار بزرگ را دارد 
کانادا است. هسته اصلی  که دقیق ترین و جامع ترین ابزار جستجوی جذب سرمایه در 
که بـــرای ایمجین کانادا  یت بخش ســـازمان های خیریه اســـت  کانکت، تقو گرنـــت  کار 
کانکت به قابل دسترس بودن مؤسسات خیریه در تمام اندازه ها  گرنت  انجام می شـــود. 
متعهد می شـــود. در همین راستا برنامه های مشـــترک مقرون به صرفه  و تخفیف هایی را 
کل درآمد  کوچک ارائه می دهد. همچنین هزینه ها بر اساس  برای ســـازمان های خیریه 

ساالنه مؤسسه خیریه محاسبه می شود.
که نقش .3 یرمجموعه های ایمجین کانادا اســـت  پایـــگاه داده چریتی فوکـــوس: یکـــی از ز

که به ســـرعت تبدیل بـــه منبع اطالعاتی  تســـهیلگر در حـــوزه وقف و امـــور خیریه را دارد 
که  مؤسســـات خیریه شـــده اســـت. ایـــن ســـایت نه تنهـــا دارای جزئیـــات مالی اســـت 
گزارش می دهند، بلکه همچنین سازمان های خیریه  کانادا  ســـازمان ها به اداره مالیات 
کردن بســـتری برای اطالعات مالی  کردن اســـناد اضافه خود به منظور فراهم  برای آپلود 

یق می شوند. تشو
که یک وب سایت .4 کانادا است  یرمجموعه های ایمجین  سکتور سورس یکی از دیگر ز

کـــه شـــیوه ها و ابزارهایی مرتبـــط، منابع و  زبانـــه و یـــک مرکز اطالعاتی اســـت  ملـــی، دو
یـــه و ســـازمان های غیرانتفاعی به منظور  فرصت هایی آموزشـــی را برای مؤسســـات خیر
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بهبود شیوه هایشـــان در 5 مرحله کلیدی نظـــارت هیئت مدیره، مدیریت مالی، جذب 
کارکنان و مشارکت داوطلبانه فراهم می کند. سرمایه، مدیریت 

پایـــگاه داده خیریه کانادا اســـت که اطالعـــات مفصلی در ارتباط با 85000 ســـازمان  .5
بران این  خیریه ثبت شـــده، بنیادهای خصوصی و بنیادهای عمومی ارائه می کند. کار
یـــه و بیانیه  ســـایت می تواننـــد به تجزیه وتحلیل، مقایســـه و رتبه بندی مؤسســـات خیر
مالی 5 سال اخیر هریک از این 85000 مؤسسه خیریه دسترسی داشته باشند. سایت 
یـــه کانـــادا عمدتـــًا مبتنی بر هزینه اســـت و دارای یـــک برنامه قیمت گـــذاری برای  خیر
یـــه کانادا جســـتجوی پایه و  اشـــتراک گذاری اطالعات اســـت. همچنین ســـایت خیر

را فراهم می کند. رایگانی 

ارائه دهنده خدمات- 1-1-1
کمک ها  کمک های مردمی و صرف این  ری  که وظیفه جمع آو سازمان های خیریه ای 
در میان افراد هدف را دارند به عنوان ارائه کنندگان خدمات شـــناخته می شـــوند]32[. در 
ادامـــه انـــواع ســـازمان های خیریه در بخش هـــای مختلف به طـــور مختصـــر توضیح داده 

می شود.

1. بنیاد اعتیاد مانیتوبا
که ارائه کننـــده خدمات درمان اعتیـــاد و حمایت از رفتارهای  بنیادی عمومی اســـت 

یراست: که برخی از فعالیت های این بنیاد به شرح ز سالم است 
تر 	  بزرگســـاالن: ارائه خدمات مسکونی و محیطی امن و حمایتی برای افراد 18 سال و باال

که با الکل، مواد مخدر یا قمار درگیر هســـتند، به منظور ایجاد تغییرات در شیوه زندگی 
کمک می کنند. و توسعه مهارت های زندگی جدید به آن ها 

خانواده: وقتی کســـی بـــا مواد مخدر، الکل و یا قمار درگیر اســـت، خانواده آن شـــخص 	 
بیش ازحـــد تحت تأثیر قـــرار می گیرد. برنامه خانواده به معتـــاد کمک می کند که چگونه 

کند. کند و رو به جلو حرکت  باسابقه اعتیاد زندگی 
ران درباره مسائل جوانان و اثرات بالقوه الکل، مواد مخدر 	  جوانان: ارائه جلسات با مشاو
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و یا قمار در زندگی و به منظور ایجاد تغییرات مثبت حمایت می شوند.
مدارس و اجتماع: طیف وســـیعی از خدمات آموزشی و پیشگیری دربارۀ الکل، مواد 	 

مخدر و قمار به مدارس و سازمان های اجتماعی در سراسر ایالت ارائه می شود و این 
خدمـــات موجب کاهش تقاضا برای درگیر شـــدن با اثرات الـــکل و مواد مخدر و قمار 

می شود.

کشور 1. بنیاد پژوهش های دانه های غرب 
کـــه در حوزه آمـــوزش و پژوهش فعالیـــت می کنـــد و در تحقیقات   مؤسســـه ای اســـت 
کانادا سرمایه گذاری می کند. این بنیاد از بسیاری  رزی به نفع تولیدکنندگان غربی  کشـــاو
کوتاه مـــدت ازجملـــه توســـعه  ژه هـــای تحقیقاتـــی عمومـــی بلندمـــدت و  از برنامه هـــا و پرو
محصوالت جدید و متنوع، کنترل علف هرز و حشرات، فنون تولید و برداشت و مدیریت 
ک و اثربخشی کودها در سراسر غرب کانادا پشتیبانی می کند. بنیاد پژوهش های  منابع، خا
یال( در  دانه هـــای غرب، بیش از 125 میلیون دالر )تقریبـــًا معادل با 3.949 هزار میلیارد ر
رزی، توسعه بیش از 200 گونه جدید گندم و جو و سرمایه گذاری  رش و تحقیقات کشاو پرو

کرده است. کمک  رش و تحقیقات محصوالت  بیش از 18 میلیون دالر در سال در پرو

کس 3. بنیاد تری فا
کانادا  یکـــی از بزرگ ترین تأمین کنندگان مالی غیردولتی تحقیقات ســـرطان در کشـــور 
کمک هـــای مالی بســـیاری بـــرای انواع  کـــه در حوزه ســـالمت فعالیـــت می کند و  اســـت 
یه، تخمدان، روده بزرگ،  مختلف ســـرطان ها می کند. مطالعات چندساله اخیر شامل ر
کس حدود 26.5 میلیون  پانکراس، دهان، کبد و بســـیاری دیگر بوده اســـت. بنیاد تری فا
کلیدی تحقیقات سرمایه گذاری  یال( در ســـه ناحیه  دالر)تقریبًا معادل با 837 میلیارد ر

کرده است.

کانادا 1. انجمن مسلمانان 
کـــه  کانـــادا در حـــوزه مذهـــب فعالیـــت نمـــوده و معتقـــد اســـت  انجمـــن مســـلمانان 
مطلوب ترین راه برای جامعه مسلمانان و کار اسالمی در کانادا از طریق آموزش و پیشرفت 
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که بر اساس  هر فرد مســـلمان، هر خانواده مســـلمان و هر اجتماع محلی مســـلمان اســـت 
یخ اســـالم محقق می شود. انجمن مسلمانان  خواندن زندگی پیامبر و درک درســـتی از تار
کانادا طیف گسترده ای از برنامه ها را برای مردم در تمام سنین و در تمام جنبه های زندگی 

کانادا است. کردن اسالم در  یت آن برپا  ارائه می کند و مأمور

5. بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ
بنیـــاد راه اتحـــاد برلینگتون و همیلتون بـــزرگ در حوزه رفاه به منظـــور ایجاد فرصتی به 
افراد و خانواده ها برای رســـیدن به اســـتعدادهای نهانی خود و بهبود کیفیت زندگی شـــان 
فعالیـــت می کنـــد. این بنیـــاد با تأمیـــن بودجه 133 برنامـــه از طریق 73 ســـازمان، طیف 
گســـترده ای از نیازهای جامعه ازجمله ســـالمندان، افراد با نیازهای خاص و خانواده ها و 
کـــه در فقر زندگی می کنند. از فعالیت هـــای بنیاد می توان به  کودکانی را پوشـــش می دهد 
ســـرمایه گذاری در خدمـــات انســـانی، ایجاد ارزش ثابـــت برای همکاران ســـازمان، انجام 

پژوهش، همکاری و پژوهش نام برد.

کتابخانه عمومی ادمونتون  .6
از  کتابخانه عمومی ادمونتون، شـــهروندان ادمونتون را به دانش و فرهنگ های جهان 
بـــه مجموعـــه کتابخانـــه، برنامه هـــا و خدمـــات متصل می کنـــد. این  طریـــق دسترســـی 
ازجمله  از 3 میلیون موارد  و بیش  از 17 شـــعبه کتابخانه  کتابخانه از طریق یک شـــبکه 
دانلـــود دیجیتال  قابل  و محتوای  یـــی  یدئو و بازی های  کتـــاب، ســـی دی، دی وی دی، 
مواد  بنـــدی  فهرســـت  و  بنیاد شـــامل خرید  کلیـــدی  فعالیت هـــای  از  فراهـــم می شـــود. 
به شـــهروندان، دسترســـی شـــهروندان  و اطالعات  پژوهشـــی  ارائـــه خدمات  کتابخانـــه، 
ارائه منابع و دسترســـی به 17  و  رایگان  یل  از طریـــق خدمات تحو به کتابخانه  خانـــه دار 

به شهروندان می باشد. کتابخانه  شعبه 



کانادا/93 کشور فالچ ارمونگاشتن ادینظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشـــین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
کانادا فعالیت می نمایند؛ در این بخش، ابتدا نگاشت  کشور  حوزۀ وقف و امور خیریه در 
کنشـــگران در شـــکل 4-1 نشان داده شـــده است و سپس نهادهای  نهادی مربوط به این 
سیاســـت گذار، تنظیم گـــر، تســـهیل گر و ارائه دهنـــدۀ خدمات در موضوعـــات مختلف در 

گرفته اند.  حوزۀ وقف و امور خیریه مورد تحلیل قرار 

کانادا کشور  شکل  4-1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 
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دولت فدرال- 1-3-1
کانـــادا نقش سیاســـت گذاری در حوزه وقـــف و امور خیریه را بـــر عهده دارد که  دولـــت 
کمک هـــای مالـــی را به ســـازمان های  کانـــادا،  کارهـــای داوطلبانـــه در  یق  به منظـــور تشـــو

غیرانتفاعی می کند.
کنتـــرل فعالیت های مؤسســـات خیریه از ســـال 1960  هماهنگ تریـــن تالش هـــا برای 
توسط دولت صورت پذیرفت. در سال 1978، دولت برای روشن کردن مفهوم موضوعات 
و فعالیت هـــای خیرخواهانه، مؤسســـات خیریه ثبت شـــده، موضوعـــات و فعالیت های 
سیاســـی در بخشـــنامۀ اطالعاتی اش تالش نمود. درواقع آن بخشـــنامه قدرت )و تمایل( 
کردن شدید حقوق سازمان های خیریه برای شرکت در فعالیت هایی  دولت برای محدود 
که ممکن بود برای اختالل یا اعمال فشار بر یک دولت طراحی شوند را مشخص می کرد.
یت های دولت  در سال 1939 نیز، با وقوع جنگ جهانی دوم، خیریه بار دیگر جزء اولو
ر بود که برخی از شهروندان ثروتمند "بنگاه های  که دولت بر این باو فدرال قرار گرفت. ازآنجا
کردند که خودشـــان انتظار ســـود از آن ها دارند، در سال 1950 دولت  خیریه" ای راه اندازی 
که یک بنیاد خیریه را تعریف می نمود و آن ها را ملزم به صرف 90 درصد  قانونـــی ارائه نمود 
درآمدهای ساالنه شان برای خیریه می کرد. همچنین دولت به عنوان بخشی از برنامه خود 
که به  بـــرای جلوگیری از سوءاســـتفاده در ســـال 1962، یک بیانیۀ اطالعاتی منتشـــر نمود 
کســـر مالیات بر درآمد  که واجد شـــرایط  کمک های مالی می پرداخت  تنظیم آن دســـته از 

نبودند:
کانادا کمک های مالی به سازمان های خیریه در خارج از  الف( 

کمک های مالی به افراد ب( 
ج( ارزش خدمات ارائه شده

کسب وکار مطرح شده است که در آن هزینه اش به عنوان هزینه  کاال  د( ارزش 
هـ ( کمک های مالی لباس های قدیمی، مبلمان و ... و دیگر مبالغ برای کارت احزاب، 

بینگوها، قرعه کشی ها و غیره.
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وزارت امور مالی- 1-3-1
که مســـئولیت  کانـــادا اســـت  کانـــادا، بخشـــی از دولـــت فـــدرال  زارت امـــور داخلـــی  و
یر  زارت امور مالی ز سیاست گذاری و نظارت مالی بر سازمان های خیریه را برعهده دارد. و
کانادا به وســـیله  یـــر امـــور مالـــی قـــرار دارد و هـــدف آن اطمینـــان از اقتصاد ســـالم  ز نظـــر و
ره های تخصصی به دولت است.  سیاست های توســـعه مدیریت اقتصادی و ارائه مشاو
زارت خانـــه بـــه بخش های سیاســـت مالی و اقتصادی، توســـعه اقتصـــادی، روابط  ایـــن و
ایالتـــی- دولتـــی و سیاســـت اجتماعی، سیاســـت بخـــش مالـــی، تجارت بیـــن الملل ، 

ره تقسیم می شود. سیاست های مالیاتی، قانون، خدمات سازمانی و مشاو
کانادا را بـــر عهده دارد. اداره مالیات  زارت امـــور مالـــی وظیفه نظارت بر اداره مالیات  و
زارت امور مالی مســـئولیت ثبت و نظارت سازمان های خیریه را  کانادا نیز تحت نظارت و
کانادایی موظف  که ازنظر قانونی، تمامی مؤسســـات خیریه  بـــر عهده دارد به این صـــورت 

کانادا، خود را به ثبت برسانند. هستند در اداره مالیات 

کانادا- 1-3-1-1 اداره مالیات 
کانادا نهادی دولتی اســـت که مســـئولیت ثبت و نظارت بر سازمان های  اداره مالیات 
کانادا را بر  یـــه را بر عهده دارد، همچنین نقش تســـهیلگر در حوزه وقف و امـــور خیریه  خیر
که قوانین مالیاتی را برای دولت  کانادا یک سازمان فدرال است  عهده دارد. اداره مالیات 
کانادا و برای بسیاری از ایالت ها و مناطق اجرا می کند و برنامه های مختلف و انگیزه های 
اجتماعـــی و اقتصادی از طریق نظـــام مالیاتی ارائه می گردد. این اداره بر ثبت مؤسســـات 
کانادا، برنامه اعتبار مالیاتی مانند تحقیقات علمی نظارت می کند و همچنین  خیریه در 
کانادا را ارتقا می بخشد و نقش مهمی در اقتصاد و رفاه  انطباق با قوانین و مقررات مالیاتی 
کانادا همچنین به مؤسســـات خیریه  کانادایی ها ایفـــا می کند. اداره مالیـــات  اجتماعـــی 
دربارۀ تعهدات خود، تکمیل فرم بازگشت ساالنه، محدودیت های فعالیت های سیاسی، 

کسب وکار و همچنین موارد دیگر آموزش می دهد.
کـــه پـــول را از افراد و  کانـــادا نظام مالیاتی اســـت  یکـــی از منابـــع کســـب درآمـــد دولت 
کانادا مســـئولیت اداره  ری می کند. اداره مالیات  کانادا جمع آو کســـب وکارهای موجود در 
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که درآمدهای حاصل از مالیـــات را برای ارائه خدمات  ایـــن نظام مالیاتـــی را بر عهده دارد 
عمومی و برنامه های دولتی صرف می کند.

کانادا ساختار و چارچوب عملیاتی اداره مالیات 
کانـــادا و اداره مالیات را  یل ســـال 1999، قانون گمرک  ر یخ 29 آو کانـــادا در تار پارلمـــان 
کانادا و اداره مالیـــات )در حال حاضر اداره  گمـــرک  که بر اســـاس این قانون  کرد  یـــب  تصو
کانادا را  گردیدند. دولت در ســـال 2003، اداره خدمات مـــرزی  کانادا( تأســـیس  مالیـــات 
کانادا اعالم شد. دو سال بعد در سال 2005  گمرکی در  کرد و مســـئول عملیات  تأســـیس 
که ســـاختار و چارچوب  کانادا تغییـــر یافت  نـــام ســـازمان به طور قانونـــی به اداره مالیـــات 

یر است]5[: کانادا به شرح ز عملیاتی اداره مالیات 

وزیر درآمد ملی	 
کانادا ازجمله مدیریت و اجرای  یر درآمد ملی برای تمام فعالیت های اداره مالیات  ز و
یر باید  ز قانون مالیات بر درآمد و قانون مالیات غیرمســـتقیم به پارلمان پاســـخگو است. و
کلی دولت عمل می کند. کانادا بر طبق چارچوب  که اداره مالیات  کند  اطمینان حاصل 

هیئت مدیره	 
هیئت مدیـــره از 15 نفر تشکیل شـــده اســـت که 11 نفر از این افـــراد از ایالت ها و مناطق 
کانادا،  یـــت اداره مالیات  مختلف نامزد شـــده اند. هیئت مدیره مســـئول نظـــارت و مدیر
شامل توسعه طرح کسب وکار شرکت و مدیریت سیاست های مربوط به منابع، خدمات، 
کسب وکار  کانادا در تمام فعالیت های  کارکنان است. هیئت مدیره اداره مالیات  اموال و 

دخالت نمی کند و مسئولیتی برای مدیریت و اجرای قانون ندارد.

مدیر ارشد اجرایی	 
یر  ز زانه و اجرای قانون است که تحت اختیار و مدیر ارشـــد اجرایی مســـئول مدیریت رو
زانه، نظـــارت کارکنان و  یـــت رو یض شـــده اســـت. مدیر ارشـــد اجرایـــی برای مدیر به او تفو
اجرای سیاست ها و بودجه، باید به هیئت مدیره اداره مالیات کانادا پاسخگو باشد. عالوه 

ره دهد. یر مشاو ز بر این موارد، مدیر ارشد اجرایی باید در رابطه با مقامات قانونی، به و
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رئیس	 
کـــه امور و عملکردهـــای هیئت مدیره را مدیریت  به عنوان رئیس هیئت مدیره اســـت 
می کنـــد و هیئت مدیـــره را بـــرای اطمینـــان از مطابقـــت بـــا مسئولیت هایشـــان راهنمایی 

می کند.
کانادا1 ثبت  کانادایی باید توســـط اداره مالیـــات  ازنظـــر قانونی تمام مؤسســـات خیریه 
کانادا یک مؤسسه خیریه ثبت شده، سازمانی است  شوند. مطابق با تعریف اداره مالیات 
که برای اهداف خیریه ایجادشده است و باید منابع خود را برای فعالیت های خیرخواهانه 

تخصیص دهند.

کانادا شکل  4-2: نمای سایت اداره مالیات 

یر است]8[: کانادا دارای مزیت هایی به شرح ز ثبت مؤسسات خیریه در 
ر رســـیدهای کمک های مالـــی برای هدایایی را .1 ثبت یک مؤسســـه خیریه، اجازه صدو

یافت می کند. این رسیدها می توانند  رد که از مؤسسات خیریه و افراد خیر در فراهم می آو
کاهش مالیات بر درآمد پرداختی یک فرد اهداکننده یا درآمد مشـــمول مالیات  موجب 

یک شرکت اهداکننده شود.
به محض ثبت نام، یک مؤسســـه خیریه از پرداخـــت مالیات بر درآمد تحت بخش اول .2

1. Canada revenue agency
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قانون مالیات بر درآمد معاف می شود.
کمک از دیگر مؤسسات خیریه ثبت شده .3 یافت  مؤسســـات خیریه ثبت شده، برای در

مانند بنیادها واجد شرایط می باشند.
ثبت نام مؤسسات خیریه افزایش اعتبار در جامعه را فراهم می کند، ازاین رو مؤسسات .4

خیریه ثبت شـــده بایـــد به منظور حفظ ثبت خود از قوانین و دســـتورالعمل های خاصی 
کنند. پیروی 

کاال و .5 کاالهـــا و خدمـــات ارائه شـــده توســـط مؤسســـات خیریه از مالیـــات  بســـیاری از 
خدمات معاف هستند.

باوجـــود چنین مزایایی برای ثبت مؤسســـات خیریه، محدودیت هـــا و تعهداتی وجود 
یر می باشند]5[: که به شرح ز دارد 

کارکنـــان و امـــوال( بـــه اهـــداف و .1 یـــه )بودجه هـــا،  تخصیـــص منابـــع مؤسســـات خیر
فعالیت های خیرخواهانه

بایگانی فرم T3010 به صورت ساالنه، اظهارنامه مالیاتی مؤسسات خیریه ثبت شده به .2
ره مالی خود. مدت 6 ماه پس از پایان دو

رده ساختن الزامات مصارف ساالنه خود.3 برآو
کافی و قابل دســـترس بودن این سوابق در صورت درخواست بررسی .4 نگهداری سوابق 

کانادا توسط اداره مالیات 
کمک های اهدایی.5 کامل و دقیق بودن رسیدهای رسمی صادرشده برای  اطمینان از 
کنترل و نظارت بر استفاده از منابع خود )بودجه ها، افراد و اموال(..6
حفظ موقعیت خود به عنوان یک نهاد قانونی.7

فعالیت های قابل قبول و مجاز مؤسسات خیریه

کسب وکار	  فعالیت های 

که  یک ســـازمان خیریه و یا بنیاد عمومی برای اهداف صرفًا خیریه تشـــکیل می شـــود 
که موجب تحقق اهداف خیریه  کسب وکاری درگیر شوند  ممکن اســـت در فعالیت های 
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می شـــوند؛ امـــا یک بنیـــاد خصوصی ممکن اســـت در هیچ فعالیت کســـب وکاری درگیر 
نشود.

یـــه و بنیادهـــای عمومی اجـــازه انجام  قانـــون مالیـــات بـــر درآمد بـــه ســـازمان های خیر
کسب وکار تحت شرایط خاص را می دهد. ایالت ها و مناطق ممکن است  فعالیت های 
که ســـازمان خیریه پیش از  کنند  الزامات و محدودیت هایی را بر مؤسســـه خیریه تحمیل 
کســـب وکار باید با بخش هـــای ایالتی، منطقه ای و محلـــی مربوطه خود  هرگونـــه فعالیت 

کنند. ارتباط برقرار 

فعالیت های سیاسی	 
درصورتی که فعالیت های مؤسسات خیریه غیر حزبی و در ارتباط و وابسته به اهداف 
ایـــن مؤسســـات باشـــند، می تواننـــد در فعالیت هـــای سیاســـی محدود مشـــارکت کنند. 
درصورتی که اهداف سیاسی مانند پیشبرد منافع یک حزب سیاسی خاص یا حمایت از 
یک حزب سیاســـی باشد، دادگاه اهداف سیاسی را برای مؤسسات خیریه منع می کند و 

که موجب نفع عمومی می شوند. کنند  باید فقط اهداف خیرخواهانه ای را دنبال 

فعالیت های اجتماعی	 
مؤسســـه خیریه ثبت شـــده ای که برای اهداف بشردوستانه تشـــکیل می شود، می تواند 
یر به فعالیت های اجتماعی اختصاص  برخی از منابع خود را به شرط در نظر گرفتن نکات ز

دهد:
کمک های مالـــی خیرخواهانـــه انجام 	  کـــه به منظور افزایـــش  فعالیت هـــای اجتماعـــی 

گرفته شوند. می شوند، نباید به عنوان یک هدف اصلی برای مؤسسه در نظر 
این فعالیت ها از اقدامات فرعی برای اهداف بشردوســـتانه مؤسســـات خیریه هستند. 	 

به طورکلـــی، یک مؤسســـه خیریه ثبت شـــده نباید بیـــش از 10% از منابع خـــود )بودجه، 
کارکنان و اموال( را به فعالیت های اجتماعی اختصاص دهد.

کمک های مالی	  فعالیت های جمع آوری 
اداره مالیات کانادا می پذیرد که ممکن است مؤسسات خیریه ثبت شده، هزینه هایی 



کانادا  کشور 100/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

ری وجوه برای انجام فعالیت های بشردوستانه خودشان متحمل شوند  را به منظور جمع آو
که انتظار می رود این هزینه ها معقول و منطقی باشـــند. مؤسسه خیریه ممکن است برای 
که در این صورت عالوه بر  کند  افزایش جذب ســـرمایه خود، قرعه کشـــی و ... را انتخاب 
کردن خـــود در این فعالیت ها،  دســـتورالعمل های باال، مؤسســـه خیریه باید قبـــل از درگیر 
ردن مجوز رسمی با بخش های ایالتی، منطقه ای و محلی مربوطه ارتباط  برای به دست آو

کنند]8[. برقرار 
فعالیت های یک مؤسسه خیریه به سه بخش فعالیت های خیرخواهانه، فعالیت های 
ممنوعه )مؤسســـه خیریه نباید فعالیت های غیرقانونی و یا فعالیت سیاسی حزبی انجام 
دهد. فعالیت سیاسی حزبی شامل حمایت یا مخالفت مستقیم یا غیرمستقیم هر حزب 
کاندیدای اداره دولتی است( و فعالیت های سیاسی) مؤسسه خیریه ممکن  سیاســـی یا 
که غیر حزبی و تابعی از اهداف خیریه باشند مشارکت  اســـت در فعالیت های سیاســـی 
کردن  یق مردم به تماس با نماینده منتخـــب یا مقامات دولتی و ترغیب  کنند مانند تشـــو
آن ها به حفظ، مخالفت یا تغییر قانون، سیاست یا تصمیم گیری در هر سطحی از دولت 

کشور خارجی( تقسیم می شوند]9[. کانادا یا یک  در 
که در ارتباط با  کرد  کانادا، راهنمایی به نام RC4108 منتشر  در سال 2000 اداره مالیات 
قانون مالیات بر درآمد و مؤسســـات خیریه ثبت شده بود. از آن زمان، اطالعات مربوط به 
تغییـــرات قانونی در این راهنما اعمال می گردید. در ســـال های اخیر صفحات وب به نام 
کانـــادا به طـــور قابل مالحظه ای  یـــه و بخشـــش در ســـایت اداره مالیات  ســـازمان های خیر
 RC4108 گردیده و انتشـــار راهنمـــای RC4108 بهبودیافتـــه و اساســـًا جایگزیـــن راهنمـــای

متوقف شده است.]36[.

کل خیریه • اداره 
که ثبت و نظارت  کانادا اســـت  یرمجموعه های اداره مالیات  کل خیریه یکی از ز اداره 
کانـــادا، به دلیل در  بـــر مؤسســـات خیریه را بر عهده دارد. مؤسســـات خیریه ثبت شـــده در 
حال تغییر بودن اجتماع، نیازها، تکنولوژی، انتظارات سرمایه گذاران، جمعیت شناسی، 
تصمیمات دادگاه و الزامات قانونی در معرض تغییرات مداوم می باشند. در همین راستا 
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کانادا را تشـــخیص می دهد و  یـــه نیازهـــای مؤسســـات خیریه ثبت شـــده در  کل خیر اداره 
همکاری های داوطلبانه با قوانین مربوط به وضعیت مؤسســـه خیریه ثبت شده را تسهیل 
که تعهدات آن ها را بر  می کند و از دسترســـی آسان مؤسســـات خیریه به اطالعات دقیقی 
طبق قانون شـــرح می دهد، اطمینان پیدا می کند و برای اطمینان از پایبندی مؤسســـات 

کار مؤسسات خیریه نظارت می کند]5[. خیریه ثبت شده به انجام تعهداتشان، بر 
که مؤسسات  کل خیریه است  کانادا، اداره  نظارت کننده اولیه بر مؤسسات خیریه در 
یـــه را تحت قانـــون مالیات بـــر درآمد ثبت، لغو ثبت، حسابرســـی و تنظیـــم می کند و  خیر
مســـئول تمام فعالیت هـــای برنامه های مرتبط با مقـــررات قانون مالیات بـــر درآمد، دربارۀ 

یر است]5[: که شامل موارد ز مؤسسات خیریه ثبت شده است 
بررسی برنامه هایی برای ثبت مؤسسه خیریه	 
ره برای حفظ وضعیت ثبت نام	  ارائه اطالعات، راهنمایی و مشاو
تضمین موافقت ســـازمان های ثبت شـــده با الزامات ثبت از طریـــق یک برنامه متعادل 	 

آموزش، خدمات
توســـعه سیاســـت و ارائـــه اطالعـــات، ارتباطـــات و برنامه هـــای آموزشـــی بـــرای بخش 	 

سازمان های خیریه و اهداکنندگان
یـــه، بخش های دولتـــی دیگر و ســـطوح دیگـــر دولت؛ و 	  تعامـــل بـــا بخش ســـازمان خیر

یســـم در حمایت از  ر حمایـــت از نقـــش اداره مالیات کانـــادا در مبارزه با تأمین مالی ترو
قانون ثبت نام خیریه

کل خیریه مأموریت و چشم انداز اداره 
یـــت: ارتقـــای انطباق با قانون و مقـــررات مالیات بر درآمد مربوط به ســـازمان های 	  مأمور

کیفیت، درنتیجه یکپارچگی بخش ســـازمان های  یـــه از طریق آموزش، خدمات با خیر
کانادایی ها خیریه و رفاه اجتماعی 

یـــه، ذی نفعان و عمـــوم مردم به 	  یـــه توســـط ســـازمان های خیر چشـــم انداز: اداره کل خیر
رانه و درنتیجه خدمات مشـــتری مدار به  صداقت، انصاف، دانش و ارائه خدمات نوآو

گیرد]5[. رسمیت شناخته شود و مورداحترام قرار 
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نحوه محاسبه اعتبار مالیاتی خیریه	 
بـــرای محاســـبه اعتبار مالیاتـــی خیریه، ابتدا نیاز بـــه تعیین مقدار مجـــاز1 )ارزش بازار 
که  کمک هـــای خیرخواهانه اســـت، این مقدار برای این اســـت  دارایی هـــای اهداشـــده( 

کند. گیرنده واجد شرایط بتواند یک رسید برای اهداکننده صادر 
یال(  نـــرخ اعتبار مالیاتی خیریه فدرال شـــامل 15% از 200 دالر)معـــادل با 6.318.400 ر
کمک اهداشـــده است و نرخ اعتبار مالیاتی ایالتی نیز شامل %11  اول و 29% از باقی مانده 
کـــه مجموع اعتبـــار مالیاتی  کمـــک اهداشـــده اســـت  از 200 دالر اول و 15% از باقی مانـــده 
خیریه فرد اهداکننده شـــامل نرخ اعتبار مالیاتی خیریه فدرال و ایالتی اســـت. مثاًل فردی 
یال( در سال 2013  که در ساسکاچوان زندگی می کند و 400 دالر ) معادل با 12.636.800 ر
یر محاســـبه  به مؤسســـه خیریه ثبت شـــده کمـــک می کند، اعتبـــار مالیاتی آن به صورت ز

می گردد]5[:
نرخ اعتبار مالیاتی خیریه فدرال = )%15 * $200( + )%29 * 200( = $88	 
نرخ اعتبار مالیاتی خیریه  ایالتی = )%11 * $200( + )%15 * 200( = $52	 
ترکیب اعتبار مالیاتی خیریه فرد اهداکننده = )$88 + $52( = $140	 

کنندگان بار اول2	  اعتبار فوق العاده برای اهدا
کمک های  اعتبـــار فوق العاده برای اهداکنندگان بار اول مکمل ارزش اعتبار مالیاتی 
که بعد از 20 مارس 2013  کمک اهداشـــده ای اســـت  که شـــامل 25% از  خیریه ای اســـت 
کرده  کمک  که 700 دالر در ســـال 2014 به مؤسســـه خیریه ای  انجـــام می گیـــرد. مثاًل فردی 
یال( آن، به صورت پول باشـــد، اعتبار مالیاتی  که 300 دالر )معادل با 9.477.600 ر باشـــد 
یر محاســـبه  یـــه و اعتبـــار فوق العـــاده بـــرای اهداکنندگان بـــار اول به صورت ز کمـــک خیر

می شود]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$

کمک هایی که برای اعتبار مالیاتی خیریه واجد شـــرایط می باشـــند شامل کمک های 
راق بهادار به مؤسسه خیریه ثبت شده یا دیگر گیرندگان  مالی از پول نقد، کاال، زمین و یا او

که برای اعتبار مالیاتی خیریه مجاز می باشند. واجد شرایط 
 برای اعتبار مالیاتی خیریه واجد شـــرایط 

ً
نمونه هایـــی از کمک هـــای مالی که معمـــوال

نیستند عبارت اند از:
یداد یا برنامـــه )برای مثال هزینه مهدکودک یا 	  رود به یک رو پرداخـــت هزینه اولیه برای و

امکانات شیرخوارگاه(
کمک های خدماتی مانند زمان، مهارت و تالش	 
گر 	  قیمت خرید یک بلیت قرعه کشـــی و یا شـــانس دیگر برای برنده شـــدن جایزه، حتی ا

درآمد حاصل از قرعه کشی به یک یا بیشتر مؤسسات خیریه سود برساند.
پرداخت حق الزحمه )استثنا وجود دارد(	 

کانادا به منظور پیروی از قانون توسط مؤسسات خیریه	  ابزارهای اداره مالیات 
کل خیریه، انطباق با قوانین و مقررات از طریق آموزش اســـت  یکرد اداره  به طورکلی رو

یر است]5[: که تعدادی از ابزارها برای این منظور، به شرح ز

سایت اینترنتی	}
و  سیاســـت ها  ثبت شـــده،  یـــه  خیر مؤسســـات  عملیـــات  شـــامل  وب  صفحـــات 
کمک می کند تا مقررات  که به مؤسسه خیریه ثبت شده  دستورالعمل ها و نشریاتی است 

کنند. را دنبال 

برنامه توسعه	}
بینارهای ضبط شده بینارهای زنده و ارائه و برگزاری و

برنامه خدمات مشتری	}
نماینـــدگان خدمات مشـــتری، برای پاســـخ به ســـؤاالت از طریق تلفـــن و یا به صورت 

کتبی در دسترس می باشند.
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{	
تذکر نامه1

ابزاری آموزشـــی اســـت که در خارج از حسابرسی استفاده می شـــود، زمانی که از طریق 
فعالیت هـــای نظارتی حوزه های عدم انطباق با قانون شناسایی شـــده اســـت. این نامه ها 
یـــه برای انطباق با الزامات ثبت نام برای آن ها فرســـتاده  به منظور کمک به مؤسســـات خیر

می شود.

برنامه حسابرسی	}
برنامـــه حسابرســـی موجب حفـــظ اعتماد عمومی نســـبت بـــه انصـــاف و یکپارچگی 
یـــه و بخش مهمـــی از برنامه های انطباق می شـــود. نحوه و  سیســـتم ثبت مؤسســـات خیر

کانادا چگونگی عملکرد و نظارت اداره مالیات 

نحوه انتخاب مؤسسه خیریه برای حسابرسی	 
به عنوان بخشـــی از تالش های مداوم برای ایجاد اطمینان از اینکه مؤسســـات خیریه 
کانادا حدود 1% از مؤسســـات خیریه را  کـــه الزامات ثبت را انجام می دهند، اداره مالیات 
کانـــادا حـــدود 900-800  کـــه اداره مالیات  حسابرســـی می کنـــد. ایـــن بـــدان معنی اســـت 

کانادا در هرسال حسابرسی می نماید]5[. مؤسسات خیریه ثبت شده در سراسر 
یر است: رایج ترین موارد انتخاب یک مؤسسه خیریه برای حسابرسی به شرح ز

انتخاب تصادفی	 
کانادا	  ارجاع از قسمت دیگر اداره مالیات 
شکایت مردم	 
مقاالت در رسانه ها یا منابع قابل دسترس دیگر	 
بررسی تعهدات قانونی خاص تحت قانون مالیات بر درآمد	 
اطالعات به دست آمده از اظهارنامه اطالعات ساالنه2	 
پیگیری بر شرایط انطباق قبلی	 

1. reminder letters
2. T3010
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کانادا	  نحوه حسابرسی مؤسسات خیریه توسط اداره مالیات 
به منظور حسابرســـی مؤسســـات خیریه دو نوع اصلی حسابرســـی وجود دارد که اغلب 
تصمیم گیری برای نوع حسابرســـی موردنیاز بر اســـاس اندازه و پیچیدگی مؤسسه خیریه و 

همچنین مسائل درگیر شده است. ]5[

1. حسابرسی در محل مؤسسه خیریه
 بین سه تا پنج 

ً
که معموال این نوع از حسابرسی در محل مؤسسه خیریه انجام می شود 

ز طول می کشـــد و شـــامل بررسی اســـناد1 مؤسسه خیریه و ســـوابق ازجمله حساب های  رو
گزارش ســـاالنه و اســـناد دیگر مربوط به فعالیت هایشان  کم،  بانکی، قراردادها، اســـناد حا
تی دربارۀ  کرد و ســـؤاال اســـت. حسابرســـان با مدیران مؤسســـات خیریه مصاحبه خواهند 
که به منظور درک بهتر معامالت  فعالیت های خیریه می پرسند. آن ها حتی ممکن است 
گردشی در  ثبت شـــده در اســـناد و دیدن برنامه ها و فعالیت های مؤسســـه خیریه در عمل 

سازمان داشته باشند.

کانادا 1. حسابرسی در مرکز اداره مالیات 
کانادا انجام می شود  کل خیریه در مرکز اداره مالیات  این نوع از حسابرسی توسط اداره 
کســـب وکار مؤسسه خیریه مخالف هستند. حسابرس  یرا  با انجام حسابرســـی در محل  ز
اطالعات و اســـناد در پرونده مؤسســـه خیریه را بررســـی می کند. این ممکن اســـت شامل 
کم، شـــرح برنامه هـــا و فعالیت هـــا، اظهارنامه اطالعات ســـاالنه و  جدیدتریـــن اســـناد حا
گرفتن  صورت هـــای مالی باشـــد. در اغلـــب مواقع نیاز به تماس با مؤسســـه خیریه بـــرای 

اطالعات بیشتر دربارۀ فعالیت هایشان است.

کانادا بعد از اتمام عملیات حسابرسی	  اقدامات اداره مالیات 
کانادا حسابرســـی اش به پایان می رســـد، نامه ای را به مؤسســـه  که اداره مالیات  زمانی 

کننده نتایج است. که تشریح  خیریه ارسال می کنند 
درصورتی که عملیات و تمام فعالیت های مؤسسه خیریه در راستای قانون باشد، اداره 

1. book



کانادا  کشور 106/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

مالیـــات کانـــادا تأیید خواهـــد کرد که نیاز بـــه هیچ گونه تغییری در وضعیت ثبت مؤسســـه 
خیریه وجود ندارد اما زمانی که حسابرسی آشکار سازد که مؤسسه خیریه طبق قانون پیش 

نمی رود، اداره مالیات کانادا نامه ای به مؤسسه خیریه ارسال خواهد کرد که]5[:
کانادا است	  کننده جزئیات هر یک از نگرانی های اداره مالیات  تشریح 
دیدگاه و نظر ابتدایی خودش را نســـبت به اینکه مؤسســـه خیریه نیاز به انجام اقدامات 	 

کـــه تحریم ها، لغو یا  اصالحـــی دارد یـــا حکم عدم رعایـــت و پایبندی به قوانین اســـت 
ابطال ثبت مؤسسه خیریه را اعمال می کند.

کانادا تصمیم نهایی را بگیرد.	  ایجاد فرصت برای ارائه قبل از اینکه اداره مالیات 
زه به مؤسســـه خیریه برای پاســـخ به 	  به طورکلـــی، اداره مالیـــات کانادا یک مهلت 30 رو

نگرانی هایـــش می دهد، اگرچه مؤسســـه خیریه می تواند درخواســـت تمدید آن مهلت را 
کند.

انواع نامه های دریافتی توسط مؤسسه خیریه پس از انجام حسابرسی	 
یکرد آموزشی دارد، به این معنی که به طورکلی فرصتی   ابتدا اداره مالیات کانادا یک رو
بـــرای اصالح عدم انطباق از طریق آموزش قبـــل از اینکه به اقداماتی همچون تحریم ها یا 
کانادا،  کوچکی از نتایج حسابرسی اداره مالیات  ابطال متوســـل شود. تنها بخش بســـیار 

عواقب جدی مانند تحریم یا لغو دارند]5[.
یکردی را  کانـــادا چه رو که اداره مالیات  کـــرد  وضعیـــت مؤسســـه خیریه تعیین خواهد 

دنبال می کند:
کانادا یک نامه آموزشی 	  که عدم انطباق جزئی باشد، اداره مالیات  نامۀ آموزش1: زمانی 

به مؤسســـه خیریه ارســـال می کند. این نامه قســـمت هایی را که مؤسسه خیریه از قانون 
پیروی نکرده اســـت شناســـایی کرده و راهنمایی هایی را به منظور تغییرات موردنیاز به 
مؤسســـه خیریه می دهد. این نامه آموزش اثر نامطلوبی بر وضعیت ثبت مؤسسه خیریه 

که به این نامه پاسخ دهد. ندارد و مؤسسه خیریه الزم نیست 
توافقنامـــه انطبـــاق2: در مـــوارد عـــدم انطبـــاق متوســـط، اداره کل خیریه ممکن اســـت 	 

1. Education letters
2. Compliance agreements
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رود به توافقنامـــه انطباق با مؤسســـه خیریه بدهد. یـــک توافقنامه  توصیه هایـــی بـــرای و
انطباق به تشریح مسائل عدم انطباق و اقدامات اصالحی می پردازد که مؤسسه خیریه 
کرده است و شامل مجموعه ای از جدول زمانی برای تغییرات الزم  با انجام آن موافقت 
گر مؤسسه خیریه توافقنامه را دنبال نکند، چه اقداماتی  اســـت و تشـــریح عواقب اینکه ا

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 
گیرنده واجد شرایط است. خیریه، یا هر دو و همچنین وضعیتشان به عنوان 

کـــه اداره مالیات کانادا یک مورد جـــدی از عدم رعایت قانون پیدا 	  لغـــو ثبت نام: زمانی 
می کند، لغو وضعیت ثبت مؤسســـه خیریه را مطرح می کند. اگرچه اداره مالیات کانادا 
کانادا   از لغو به عنوان آخرین راه حل استفاده می کند، طبق قانون، اداره مالیات 

ً
معموال

یـــه را لغو کند. این شـــامل  می توانـــد در هرزمانی که مناســـب اســـت ثبت مؤسســـه خیر
که: موقعیت هایی است 

عدم رعایت قانون جدی و عمدی است.	 
عـــدم رعایـــت قانـــون قابل توجـــه و مهـــم باشـــد و اثـــر منفـــی بـــر دیگـــران )ذی نفعان، 	 

اهداکنندگان و یا تأمین کنندگان مالی( بگذارد.
مؤسســـه خیریه یک ســـابقه قبلی از عدم رعایت قانون به طورجدی یا عدم پیروی از 	 

قوانین داشته است.

که ثبت نام آن لغو شده اســـت باید دارایی هایش را در یک سال به  مؤسســـه خیریه ای 
مؤسســـات خیریه دیگر بدهد و یـــا 100% مالیات لغو برای دارایی هـــای باقی مانده بپردازد. 
که مبالغ کمک شـــده برای اهداف  ایـــن مالیات کمک می کند تا اطمینان حاصل شـــود 

خیریه، در بخش خیریه باقی می ماند]5[.

اطالعات حسابرسی قابل دسترس برای عموم مردم	 
به عنـــوان یک اســـتثنا در قوانین عمومی حـــدود محرمانگی مالیات دهنـــدگان، قانون 
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که  اجازه می دهد تا اطالعات مربوط به مؤسسات خیریه، برای عموم منتشر شود. زمانی 
یـــم می کند، این  یـــه را لغو یا ابطـــال و یا تحر کانـــادا ثبـــت یک مؤسســـه خیر اداره مالیـــات 
کانادا  اطالعـــات را در فهرســـت خیریه هـــا مشـــخص می کند. طبق قانـــون اداره مالیـــات 
کننده  کرده بود و تشـــریح  که به مؤسســـه خیریه ارســـال  کپی از نامـــه ای را  می توانـــد یـــک 

کند]5[. دالیلش برای این تصمیم بود، منتشر 

آمار و نتایج حسابرسی	 
که به طورکلی بـــرای موقعیت های جدی   لغو به عنوان یک نتیجه حسابرســـی اســـت 
که ثبت  ازجملـــه عدم رعایـــت عمدی یا تکرار عدم رعایت اســـت. شـــایع ترین مـــواردی 
مؤسســـه خیریه لغو خواهد شـــد شـــامل درگیر شـــدن در یک سوءاســـتفاده مالیاتی، دادن 
ر رســـید نامناســـب، عدم نگهداری اســـناد و ســـوابق و اختصاص  مزایای بی مورد، صدو

ندادن منابع به فعالیت های خیریه است]5[.

جدول  4-1: آمار نتایج حسابرسی مقایسه شده در سال 2015-2012

1011-10131015-10111011-1013نتایج

6111255عدم تغییر

460514484آموزش

178139153توافقنامه انطباق

382016لغو اختیاری

257مجازات/ تعلیق )تحریم(

ر لغو* 303645اخطار تصمیم به صدو

967ابطال و لغو

دیگر )شامل فعالیت های دیگر 
حسابرسی مانند پیش ثبت نام(

211314

799845781مجموع
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کانادا لغو ثبت مؤسسه خیریه را مطرح  که حسابرسی تمام شـــده و اداره مالیات  * شـــامل موقعیت هایی 
کرده است، اما اجازه انجام آن را نمی دهد.

جریمه ها و سیستم تعلیق برای مؤسسات خیریه ثبت شده	 
یک مؤسســـه خیریه ثبت شـــده باید هرگونـــه تغییرات در وضعیـــت عملیات خیریه یا 
ســـاختار قانونـــی خود مانند تغییر آدرس، مدیـــران، نام قانونی، اهـــداف و فعالیت ها را به 
یـــه اطـــالع دهد. درصورتی که مؤسســـه خیریه به تعهـــدات خود عمل نکند،  اداره کل خیر
ممکن است در معرض مجازات )پولی و یا تعلیق از امتیازات مالیاتی( و یا لغو وضعیت 
یر به آن پرداخته شـــده اســـت. زمانی که یک حسابرسی  که در جدول ز ثبت نام خود شـــود 
منجر به اعمال تحریم )مانند تعلیق امتیازات(، ابطال یا فســـخ مؤسســـه خیریه شـــود در 

کانادا و یا هردو منتشر می شود]5[.1 زنامه  سایت، یا در رو

جدول  4-2: جریمه ها و سیستم تعلیق برای مؤسسات خیریه ثبت شده

تخلف
مجازات/ تعلیق برای 

اولین تخلف
مجازات/ تعلیق برای تکرار 

تخلفات

کردن به موقع اظهارنامه  عدم پر 
)T3010 اطالعات ساالنه )فرم

500 دالر جریمه 
)تقریبًا معادل با 15 

یال( میلیون ر
500 دالر جریمه

ر رسید با اطالعات ناقص صدو
5% جریمه در مبلغ 
مجاز ذکرشده در رسید

10% جریمه در مبلغ ذکرشده 
در رسید

عدم نگهداری سوابق مناسب و یا در 
صورت درخواست آن ها را به اداره مالیات 

کانادا ارائه ندهند.

تعلیق امتیازات رسید 
مالیاتی1

تعلیق امتیازات رسید 
مالیاتی

سازمان خیریه یا بنیاد عمومی 
کسب وکار نامربوط انجام دهند

5% جریمه از درآمد 
کسب وکار  ناخالص 

ره مالی نامربوط در یک دو

100% جریمه از درآمد ناخالص 
ره  کسب وکار نامربوط در یک دو
مالی و تعلیق امتیازات مالیاتی

1. tax-receipting
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تخلف
مجازات/ تعلیق برای 

اولین تخلف
مجازات/ تعلیق برای تکرار 

تخلفات

کسب وکاری انجام  که  بنیاد خصوصی 
دهد

5% جریمه از درآمد 
کسب وکار در  ناخالص 

ره مالی یک دو

100% جریمه از درآمد ناخالص 
ره مالی و  کسب وکار در یک دو
تعلیق امتیازات رسید مالیاتی

کنترل یک شرکت را به دست  بنیاد 
گیرد

5% جریمه از سود 
سهام پرداخت شده به 
مؤسسه خیریه توسط 

شرکت

5% جریمه از سود سهام 
پرداخت شده به مؤسسه خیریه 

توسط شرکت

ری و بی مورد توسط  ارائه سود غیرضرو
یک مؤسسه خیریه به هر شخص یا نهادی 
کمک نیستند گرفتن  که واجد شرایط برای 

105% جریمه از مبلغ 
ری. سود غیرضرو

110% جریمه از مبلغ سود 
ری  گر سود غیرضرو ری. ا غیرضرو

از یک هدیه اعطا نشده باشد، 
همچنین تعلیق امتیازات مالی 

نیز قابل اجراست.

کمکی  که هیچ  ر رسید زمانی  صدو
که رسید شامل  وجود نداشته یا زمانی 

کل  که  اطالعات نادرست است )زمانی 
ز نمی کند( مبلغ جریمه ها از 25000 دالر تجاو

125% جریمه به مقدار 
مجاز ذکرشده در رسید

125% جریمه به مقدار مجاز 
ذکرشده در رسید

کمکی  که هیچ  ر رسید زمانی  صدو
که رسید شامل  وجود نداشته یا زمانی 

کل  که  اطالعات نادرست است )زمانی 
ز می کند( مبلغ جریمه ها از 25000 دالر تجاو

125% جریمه به مبلغ 
مجاز ذکرشده در رسید و 

تعلیق امتیازات رسید 
مالیاتی

125% جریمه به مبلغ مجاز 
ذکرشده در رسید و تعلیق 

امتیازات رسید مالیاتی

کمکی به  رود به معامله، ازجمله ایجاد  و
دیگر مؤسسات خیریه برای به تأخیر انداختن 

هزینه ها در فعالیت های خیرخواهانه

برای سازمان های 
خیریه درگیر، 110% جریمه 

از مقدار هزینه اجتناب 
شده یا به تأخیر افتاده

برای سازمان های خیریه 
درگیر، 110% جریمه از مقدار هزینه 

اجتناب شده یا به تأخیر افتاده

کمک یا انتقال دارایی به طرف  پذیرش 
گیرنده واجد شرایط تعلیق شده یک 

تعلیق امتیازات رسید 
مالیاتی

تعلیق امتیازات رسید 
مالیاتی
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تخلف
مجازات/ تعلیق برای 

اولین تخلف
مجازات/ تعلیق برای تکرار 

تخلفات

بنیاد خصوصی از درصدی از سهامش 
ره مالی بهره مند شود در پایان دو

5% از حاصل ضرب 
مقدار تعهد عدم 

سرمایه گذاری بنیاد 
ره مالی  خصوصی برای دو

در ارزش منصفانه بازار 
تمام سهام صادرشده و 

قابل توجه

10% از حاصل ضرب مقدار 
تعهد عدم سرمایه گذاری بنیاد 
ره مالی در  خصوصی برای دو

ارزش منصفانه بازار تمام سهام 
صادرشده و قابل توجه

که تصرف  بنیاد خصوصی منافع مادی 
ره مالی خودش، افشا  کرده را در پایان دو
که آشکارسازی الزم است. نکند زمانی 

10% از حاصل ضرب 
مقدار تعهد عدم 

سرمایه گذاری بنیاد 
گروه از  خصوصی در این 
سهام در ارزش منصفانه 

بازار تمام سهام صادرشده 
و قابل توجه

10% از حاصل ضرب مقدار 
تعهد عدم سرمایه گذاری بنیاد 

گروه از سهام در  خصوصی در این 
ارزش منصفانه بازار تمام سهام 

صادرشده و قابل توجه

بنیاد خصوصی مجموع مقدار 
ره مالی  دارایی های شرکت خود را در پایان دو

که آشکارسازی  خودش، افشا نکند زمانی 
الزم است.

10% از حاصل ضرب 
مقدار تعهد عدم 

سرمایه گذاری بنیاد 
گروه از  خصوصی در این 
سهام در ارزش منصفانه 

بازار تمام سهام صادرشده 
و قابل توجه

10% از حاصل ضرب مقدار 
تعهد عدم سرمایه گذاری بنیاد 

گروه از سهام در  خصوصی در این 
ارزش منصفانه بازار تمام سهام 

صادرشده و قابل توجه

کمک های  کمک هایی به غیراز  یافت  در
که توسط  تعیین شده از مؤسسه خیریه 

یافت کننده برای  مؤسسه خیریه در
فعالیت های خیریه ای خودش خرج 

گیرنده واجد شرایط  نمی شوند و یا انتقال به 
در سال مالی جاری- این مقدار اضافه برای 

سهمیه پرداخت مؤسسه خیریه است.

برای مؤسسه خیریه 
یافت کننده، جریمه  در
110% از مقدار مصرف 

نشده

برای مؤسسه خیریه 
یافت کننده، جریمه 110% از  در

مقدار مصرف نشده
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تخلف
مجازات/ تعلیق برای 

اولین تخلف
مجازات/ تعلیق برای تکرار 

تخلفات

انجام فعالیت های سیاسی حزبی، یا 
که وابسته به اهداف  فعالیت های سیاسی 
بشردوستانه مؤسسه خیریه نیستند یا انجام 

که مؤسسه  فعالیت های سیاسی، زمانی 
خیریه به طور قابل مالحظه ای تمام منابع 

خودش را به فعالیت های خیریه ای و 
اهدافش اختصاص ندهد.

تعلیق یک سال از 
امتیازات رسید مالیاتی

تعلیق یک سال از امتیازات 
رسید مالیاتی

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

تعلیق امتیازات 
که  مالیاتی تا زمانی 

اطالعات موردنیاز در فرم 
T3010 برای اداره مالیات 

کانادا ارائه شود.

تعلیق امتیازات مالیاتی تا 
که اطالعات موردنیاز در  زمانی 
فرم T3010 برای اداره مالیات 

کانادا ارائه شود.

ناظر ایالتی- 1-3-3
کانادا بر مؤسســـات خیریه، هر  عـــالوه بر مقررات دولت فـــدرال و نظارت اداره مالیات 
ایالت و قلمروی ممکن اســـت قوانینی برای مؤسســـات خیریه داشـــته باشـــد. برای مثال 
ری کمک مالی،  کار، جمـــع آو کســـب و  برخـــی از ایالـــت هـــا قوانینی بـــرای فعالیت های 

مدیریت داخلی و استفاده از اموال خیریه دارند.

وزارت دادگستری- 1-3-1
که نقش نظارت بر مؤسسات خیریه ثبت نشده  زارت دادگستری نهادی دولتی است  و
زارتخانه دادگســـتری و  یر دادگســـتری مســـئول و ز کانادا را بر عهده دارد. و در اداره مالیـــات 
گســـترده ای در ارتباط با قانون  کل مسئولیت های  کشور است. دادســـتان  کل  دادســـتان 
دولتی دارد. این مسئولیت به دو صورت توصیف می شود: نظارت بر تمامی مصوبات قوه 
ره در  مقننه مطابق با عدالت طبیعی و حقوق مدنی و جنبه دوم این مسئولیت ارائه مشاو
قانـــون اساســـی و قانونـــی بودن قانـــون می باشـــد]33[. دادســـتان کل در مســـئولیت های 
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کـــه به منظور بررســـی قوانین و  کابینه  کمیتـــه  مختلـــف قانونـــی ایفای نقـــش می کند و در 
یر دادگســـتری فرصت دارد دربارۀ مسائل  ز یادی دارد. و مقررات تشـــکیل می شـــود، نقش ز
فنی مربوط به قوانین و مقررات، قبل از بررسی هیئت دولت اظهارنظر کند. نقش دادستان 
ر در هیئت دولت است. اداره شورای قانون گذاری  کل در امور قانون گذاری به عنوان مشاو
زارت دادگستری موظف است به دادستان کل گزارش  یر مجموعه های و به عنوان یکی از ز

 دهد]34[.

اداره شورای قانون گذاری- 1-3-1-1
که بر  زارت دادگســـتری اســـت  یرمجموعه های و اداره شـــورای قانون گـــذاری  یکی از ز
کانادا نظارت می کند و در حصول اطمینان  مؤسسات خیریه ثبت نشده در اداره مالیات 
گزارش دهی  کلیدی ایفا می کنـــد. اگرچه رابطه  از یکپارچگـــی قانونـــی قوانین دولت نقش 
شورای قانون گذاری به دادستان کل سبب می شود راهنمایی ها و مجموعه استانداردهایی 
توســـط دادســـتان کل داده شـــود، امـــا بخش هایـــی از قانون بر اســـاس دســـتورالعمل های 
کنترل شـــورای قانون گذاری و دادســـتان کل  یـــس می شـــود و تنها در  زارتخانه هـــا پیش نو و

نمی باشد.
که در اداره  یر دادگســـتری برای مؤسســـات خیریه  ز یر نظر و اداره شـــورای قانون گذاری ز
که در این قانون مؤسســـه خیریه هر فرد،  کانادا به ثبت نرســـیده اند، قانونـــی دارد  مالیـــات 
کمک هـــای مالی برای  کـــه تحت نظارت آن  انجمن، نهاد، یا ســـازمانی تعریف می شـــود 
ری شده باشد، و  گردآو اهداف نوع دوســـتانه، آموزشـــی، فرهنگی، خیرخواهانه یا مذهبی 
کمک های مالی برای رسیدن به  که به طور عمومی  مفاد این قانون هر مؤسسه خیریه ای را 
کلیســـاها  که  کمک هایی در بر می گیرد  ری می نماید، به اســـتثنای  اهـــداف خود جمـــع آو
ری می نمایند، اما این  کلیســـا از اعضای خود جمـــع آو بـــرای اهداف مذهبـــی یا مرتبط با 
کـــه به عنوان یک مؤسســـه خیریه برای بهـــره بردن از  قانـــون بـــرای ســـازمان ها یا بنیادهایی 
معافیت های ذکرشده در قانون مالیات بر درآمد )کانادا( ثبت شده اند، قابل اجرا نیست.

مؤسســـات خیریه می توانند تحت این قانون در شـــورا به ثبت برســـند و اداره شـــورای 
ر  که عملیات ثبت و صدو گواهی صادر می کند  قانون گذاری به مؤسسات ثبت شده یک 
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یر را احراز نمایند: به صورت رایگان است و مؤسسات خیریه موظف هستند شرایط ز
گزارش های هر نشست با درج نام اعضای حاضر ثبت شود. الف(  صورت جلسات و 

کل درآمدها و هزینه های هرگونه  ب(  دفاتر مالی صحیح موجود بوده و حساب ها نشانگر 
وصول وجه، بازار، حراج، مهمانی یا نمایشـــگاه بوده؛ و نسخه ای از حساب ها پس از 

گردد. یر ارسال  ز حسابرسی توسط حسابرسان واجد شرایط برای و
یز شود. گانه ا ی در یک بانک وار یافتی باید به حساب های جدا پ(  همه وجوه در

ت(  چنین جزئیاتی در صورت درخواســـت شورا باید به وی ارائه شود و حساب ها و دفاتر 
مالی خیریه هر زمان پذیرای حسابرســـی و بازرســـی توســـط فرد مشخص شده توسط 

شورا باشد.

کاماًل صادقانه  که مؤسسه خیریه ثبت شده تحت این قانون  گر شـــورا تشخیص دهد  ا
و با حسن نیت فعالیت  ننموده، یا هر یک از شروط و مقررات ذکرشده در این قانون نقض 
کنترل های الزم به عمل نیامده باشـــد، ممکن است مجوز فعالیت آن مؤسسه را  شـــده یا 
لغـــو نمـــوده و این امـــر را به اطالع عموم برســـاند. پس از لغو مجوز هر مؤسســـه خیریه تمام 
وجوه نقد و دارایی های آن به مدیر واگذارشـــده و باید به شـــیوه ای که شـــورا تعیین می کند 

توسط وی اداره شود.
گزارش، هرگونه تغییرات موردنیاز در جزئیات مربوط به  گر هر فردی در درخواســـت یا  ا
گر به طور کذب خـــود را به عنوان نماینده یا  ثبـــت، هرگونـــه اظهارات کذب ارائه نمایـــد یا ا
گناهکار بوده و این قانون را نقض نموده اســـت.  غ یک خیریه معرفی نماید، 

ّ
کارگزار یا مبل

هرگونه تخطی از این قانون با جریمه نقدی بیش از 500 دالر همراه اســـت. جرائم مرتبط با 
نقض این قانون جز با رضایت شورا قابل وضع نمی باشد.

کانادایی- 1-3-5 شورای مؤسسات خیریه مسیحی 
کانادایی1 نهادی غیردولتی اســـت که در ســـال  یـــه مســـیحی  شـــورای مؤسســـات خیر
1972 در اتاوا تأسیس شده است و نظارت داوطلبانه بر مؤسسات خیریه را بر عهده دارد. 
کانادا  کانادایی، بزرگ ترین انجمن خیریه مسیحی در  شورای مؤسســـات خیریه مسیحی 
1. Canadian Council of Christian Charities
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یژه  یت در شورا می توان از طیف وسیعی از مزایای بزرگ مانند نرخ های و که با عضو است 
گســـترده ای از برنامه های متعدد و تخفیف های بزرگ  یدادها، طیف  کنفرانس هـــا و رو در 
در فروشگاه ها بهره مند شد. این شورا به انواع کلیساها در روستاها و شهرها، سازمان های 

کتاب مقدس و ... خدمت می کند. کالج  کمک رسانی، مدارس مسیحی،  امداد و 
یت شورای مؤسسات خیریه مسیحی کانادایی به اشتراک گذاشتن پیام عیسی   مأمور
مســـیح است. مدیریت مؤسســـات خیریه کار بسیار پیچیده ای است و همیشه با مسائل 
ری کمـــک مالی، مدیریت،  جدیـــدی در ارتباط با مقررات دولتی، منابع انســـانی، جمع آو
بهترین شـــیوه و ... روبه رو هستند. شـــورای مؤسسات خیریه مسیحی کانادایی به بیش از 
3300 مؤسســـه خیریه با ارائه منابعی مقرون به صرفه خدمت می کند. این شورا دارای تیمی 
از حســـابداران و دارندگان گواهینامه، به منظور کمک به مؤسســـات خیریه جهت مســـائل 
یکرد اتحاد در ایمان و عمل می باشـــد، همچنین وکالیی  پیچیده و ســـؤاالت خاص بـــا رو
دارد که منابع ارزشـــمند و اطالعات قانونی را به مؤسســـات خیریه ارائـــه می کند و نماینده 

منافع بخش خیرخواهانه مسیحیت در دولت و قانون گذاران است]37[.
کانادایی به طور ســـاالنه بر مؤسسات خیریه دارای  شورای مؤسســـات خیریه مسیحی 
گواهی تائید، به منظور انطباق با اســـتانداردهای شـــورا نظارت می کند. مؤسسات خیریه 
که ظرف شش ماه پس از پایان سال  نیز به منظور انجام بازرســـی ساالنه، موظف هســـتند 
کنند. در صـــورت عدم  مالـــی فـــرم انطبـــاق و مدارک مرتبـــط را تکمیل و به شـــورا ارســـال 
انطباق، یک چارچوب زمانی برای پاســـخ و یا انطباق ابالغ می شـــود؛ اما در صورت عدم 

گواهی به پایان می رسد. یت در شورا و حق استفاده از  پیروی و عدم انطباق، عضو
که حکمرانـــی خوب و  کانادایـــی معتقد اســـت  شـــورای مؤسســـات خیریه مســـیحی 
ری است. در همین راستا در سایت  یی برای کسب احترام و اعتماد مردم ضرو پاســـخگو
گزارش های ساالنه خود  کانادایی صورت های مالی و  شـــورای مؤسسات خیریه مسیحی 

را در دسترس اعضا و عموم مردم قرار می دهد.
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کانادایی شکل  4-3: نمای سایت شورای مؤسسات خیریه مسیحی 

کانادایـــی توســـط  یـــه مســـیحی  اقدامـــات و مســـئولیت های شـــورای مؤسســـات خیر
یر است: که شامل موارد ز کنترل می گردد  سیاست های متعددی 

سیاست های اخالقی.1
سیاست های خصوصی.2
سیاست های افشا.3
سیاست های پذیرش هدایا و ارزش گذاری.4
برنامه خدمات قابل دسترس برای مشتریان.5

کانادایی فعالیت های شورای مؤسسات خیریه مسیحی 
منابع و دانلودها: از طریق وب ســـایت شورا، اعضا به انواع منابع رایگان مانند مقاالت، 	 

بینارها و ... به صورت آنالین دسترســـی دارنـــد. موضوعات قابل  نمونه سیاســـت ها، و
جســـتجو در منابع اعضا به دســـته های مدیریت هیئت مدیره، مالی، جذب ســـرمایه، 
تکنولـــوژی و رســـانه، رهبری، حقوق و دســـتمزد منابع انســـانی، مقررات ســـازمان های 
یسک ها، مدارس)مذهبی(،  گزارش به دولت، تحقیقات، مدیریت دارایی و ر خیریه، 
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شروع یک مؤسسه خیریه تقسیم می شود.
یادی به صورت اعضای هیئت مدیره و 	  کارکنان شـــورا تجربه ز حمایت تلفنی و ایمیل: 

فعالیت هـــای داوطلبانه دارند. هرســـال آن ها به هزاران ســـؤال از طریق تلفن و ایمیل در 
موضوعات مدیریت هیئت مدیره، مالی، جذب ســـرمایه، تکنولوژی و رسانه، رهبری، 
گزارش بـــه دولت،  یـــه،  حقـــوق و دســـتمزد منابع انســـانی، مقـــررات ســـازمان های خیر
یســـک ها، مدارس)مذهبی(، شروع یک مؤسسه خیریه  تحقیقات، مدیریت دارایی و ر

پاسخ می دهند.
تحقیقات و انتشارات: انجام تحقیقات، نظرسنجی و تعامل مستقیم با اعضای خود	 
راه حل هـــای منابع انســـانی: ارائه راه حل هـــای مقرون به صرفه برای مؤسســـات کوچک و 	 

متوســـط مســـیحی کانادایی که ممکن است منابع انســـانی حرفه ای در کارمندان خود 
نداشته باشند.

ز کردن، 	  کنفرانس های جدید و گســـترده به منظور به رو یدادها: برگزاری  همایش هـــا و رو
که فرصتـــی برای افزایش اثربخشـــی  کـــردن و توانمندســـازی رهبران مؤسســـات  مجهـــز 

مؤسسات می باشد.
یت در شـــورا وجود دارد، 	  ر گواهینامه: عـــالوه بر مزایای بســـیاری که عضو برنامـــه صـــدو

گواهینامه، بهترین شـــیوه برای یکپارچگی مالی و ســـازمانی اســـت. مهر شـــورا  ر  صدو
که  موجب افزایش اعتماد اهداکنندگان و  حمایتی را از مؤسسات خیریه فراهم می کند 
افزایش صداقت و مســـئولیت پذیری مطابق با استانداردهای شورای مؤسسات خیریه 
یابی های خارجی توسط  کانادایی می شـــود. تطابق با اســـتانداردهای شـــورا از طریق ارز

متخصصان شورا تائید می شوند.
منافـــع کارمنـــدان: انواع برنامه هـــای مفید، منحصرًا برای اعضای شـــورا طراحی شـــده 	 

است که به منظور منافع کارکنان سازمان های خیریه به صورت آسان تر و مقرون به صرفه 
تر می  باشـــد، مانند بیمه ســـالمت، بیمه ســـالمت برای مهاجران، بازنشستگان و طرح 

بازنشستگی برای اعضای شورا.
بینارهایی به صورت رایگان با موضوعات مسائل حقوقی، حسابداری، 	  آموزش آنالین: و
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بینار برای  یکی برای اعضای شـــورا ) هزینه شـــرکت در و رهبری و حتی مســـائل تکنولوژ
بینار( برگزار می گردد. غیر از اعضا 25 دالر در هر و

راق 	  یافت او صندوق تراست اجتماعی: صندوق تراست اجتماعی می تواند از طریق در
راق بهادار،  ر رســـید رســـمی برای اهداف مالیاتـــی، فروش او بهادار از اهداکننده، صدو
ارسال درآمد نقدی خالص به دست آمده که به یک یا چند سازمان خیریه ثبت شده در 

کند. کمک  کانادا 
یـــه مســـیحی، 	  یـــه: بـــه نمایندگـــی از بخـــش ســـازمان های خیر نمایندگـــی بخـــش خیر

رود در  ره حقوقـــی و دولتـــی به منظـــور و کمیته هـــای مختلـــف مشـــاو کرســـی هایی در 
سیاست ها و مقررات دولت حفظ می کند.

گواهینامه شورای مؤسسات خیریه مسیحی- 1-3-5-1
کانادایی یک حمایت  گواهینامه توســـط شـــورای مؤسســـات خیریه مســـیحی  ر  صدو
که مؤسسه خیریه  گواهی نشـــان می دهد  قدرتمند از تمامیت مؤسســـه خیریه است. این 
یابی  شـــده اســـت و مطابق با  گواهینامه توســـط شـــورا ارز ر  به دقـــت توســـط فرآیند صـــدو
اســـتانداردهای شورا می باشـــد و اهداکنندگان می توانند با اطمینان به مؤسسه خیریه ای 

کنند. کمک  که دارای این مهر است، 
که به صورت یک مؤسسه خیریه به ثبت رسیده است و مطابق   هر ســـازمان مسیحی 
گواهی واجد شرایط می باشد. مدت زمان  با اســـتانداردهای شورا باشد، برای درخواســـت 
ر گواهی بستگی به سرعت مؤسسه خیریه جهت انطباق با استانداردهای  الزم جهت صدو
یال( و  گواهـــی 805 دالر )تقریبا معادل بـــا 25 میلیون ر یی دارد. هزینـــه ســـاالنه  پاســـخگو
یال( 43 دالر  همچنیـــن بـــه ازای هر 100.000 دالر درآمـــد )تقریبا معادل با 3.163 میلیـــارد ر

یال( می باشد. )تقریبا معادل با 1.360 میلیون ر
یی  گواهی شـــورا، موظف به پیروی از نه استاندارد پاسخگو مؤسســـات خیریه دارنده 

ذیل می باشند:
داشتن اعتقاد به مسیح.1
کم فعال و مستقل.2 داشتن یک هیئت حا
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حسابرسی مستقل از صورت های مالی خود.3
ارائه صورت های مالی در صورت درخواست شورا.4
گزارش داده شود..5 کم  که به شورای حا بینی حسابرسی،  کمیته باز داشتن 
یی.6 ترین استانداردهای پاسخگو انجام فعالیت های خود با باال
کـــه هیـــچ شـــخصی، کمیســـیونی بر اســـاس .7 داشـــتن سیاســـت نظـــارت اعالم شـــده 

یافت نکند. گرفته، در بخشش های صورت 
ری فعالیت های سازمان.8 داشتن برنامه به منظور نظارت بر اثربخشی و بهره و
ری .9 احتـــرام به حریم خصوصـــی افراد ذی نفع و داشـــتن اســـتانداردهای اخالقی جمع آو

کمک

گواهی مؤسسات خیریه باید: به منظور حفظ 
کنند.	  یی شورا را رعایت  استانداردهای پاسخگو
کم و مالی منتخب	  ارائه تائیدیه ساالنه انطباق و اسناد حا
یابی عملیات مؤسسه خیریه در محل	  اجازه دادن به شورا جهت ارز

گواهینامه مراحل صدور 
یت به همراه مدارک موردنیـــاز و هزینه متقاضی به .1 فرم تکمیل شـــده درخواســـت عضو

شورا ارسال می گردد.
که درخواست ها بررسی شوند و اطالع از موافقت .2 دو الی سه هفته زمان طول می کشد 

به همراه توصیه های ممکن به متقاضی ارسال می گردد.
که توصیه ها اجراشده اند..3 اطالع رسانی به شورا زمانی 
گواهی ارائه می شود..4 گر تمام شرایط رضایت بخش باشد، شورا تائید می کند و مهر  ا
گیرد..5 تماس از طرف نماینده شورا به ترتیب بر اساس زمان بررسی صورت می 

گواهی برای مؤسسات خیریه مزایای 
که: گواهی قادر خواهند بود  مؤسسات خیریه دارنده 

مهر شورا را در وب سایت و نشریات خود به نمایش بگذارند.	 
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تبلیغ مؤسسه خیریه خود در سایت GiveConfidently.ca با ایجاد یک پروفایل خیریه	 
یسک/ انطباق با شورا	  یابی ر گزارش ارز یافت  در
یافت درج رایگان از طریق ایمیل برای اهداکنندگان خود	  در
دسترسی به وب سایت با قابلیت جستجو و اطالعات دسته بندی شده	 
گاه شورا )از طریق ایمیل، تلفن یا فکس(	  کارکنان آ دسترسی به 
دسترسی به پژوهشنامه شورا ) مقاالت مفید و آخرین تحوالت در بخش خیریه(	 
اظهارنامه اطالعات خیریه )فرم T3010( به صورت آنالین	 

 دادگاه- 1-3-6
کانادایی را بر عهده  که وظیفه نظارت بر مؤسسات خیریه  دادگاه نهادی دولتی اســـت 
کانادا و یک مؤسسه خیریه، طرفین به  دارد. در صورت وجود اختالف میان اداره مالیات 
دادگاه مراجعـــه می کننـــد و نتیجه نهایی توســـط دادگاه اعالم می گـــردد]38[. همچنین 
دادگاه، فعالیت هایی با اهداف سیاسی را برای مؤسسات خیریه منع می کند و مؤسسات 
کـــه موجب نفع  یـــه موظف هســـتند که فقـــط اهداف خیرخواهانـــه ای را دنبال کنند  خیر

عمومی می شوند.

ایمجین کانادا- 1-3-7
کانادا است که در  کانادا نهادی تســـهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور  ایمجین 
کانادا برای بشردوستی  سال 2003 درنتیجه اتحاد دو سازمان خیریه پیشرو به نام های مرکز 

و ائتالف سازمان های ملی داوطلبانه تأسیس شده است.
یت  که برنامه ها و منابعی را به منظور تقو ایمجین کانادا یک ســـازمان خیریه ملی است 
مؤسسات خیریه و عملیاتشان فراهم می نماید، به طوری که این مؤسسات، بتوانند به طور 
مؤثرتری خدمت و در کنار دیگر سازمان های خیریه فعالیت  کنند. همچنین ایمجین کانادا 
اغلـــب با بخـــش خصوصی، دولت و افـــراد جامعه همکاری می کند تـــا اطمینان حاصل 

کند سازمان های خیریه نقشی محوری در ایجاد و غنی سازی ملت بازی می کنند]10[.
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کانادا شکل  4-4: نمای سایت ایمجین 

مأموریت
یـــت و حمایت از مؤسســـات خیریه و ســـازمان های غیرانتفاعی، به طوری که آن ها  تقو
کانادا و در سراســـر  کنند و بـــا افراد و اجتماعات دیگر در  بتواننـــد به طـــور مؤثرتری خدمت 

جهان تعامل داشته باشند.

چشم انداز
کـــه در آن ســـازمان های خیریه باهـــم، همراه بـــا دولت و  کانادایـــی قدرتمندتـــر  ایجـــاد 

کسب وکار جانبی برای ایجاد اجتماعی پرنشاط و مرفه مشارکت داشته باشند.

اهداف
ایجاد فرصت برای برقراری ارتباط.1
یادگیری از یکدیگر.2
ایجاد ظرفیت بخش ها به منظور موفقیت.3
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چارچوب عملیاتی ایمجین کانادا	 
که در هر  ایمجین کانادا سیاســـت  و دســـتورالعمل هایی برای وجوه سرمایه گذاری دارد 
کمیته امور مالی و حسابرسی  زمان برای بررسی باز می باشد، اما باید به طور ساالنه توسط 

بینی و تأیید شوند. و هیئت مدیره باز
کمیته امـــور مالی و  هیئت مدیـــره مســـئول ســـرمایه گذاری بودجه هـــای خود اســـت و 
بـــر روی منابـــع  یـــت به صـــورت 6 ماهـــه  از مدیر گـــزارش  یافـــت  حسابرســـی مســـئول در
ســـرمایه گذاری شده و بازده آن است و همچنین مسئول بررسی سرمایه گذاری و عملکرد 

سرمایه گذاری با هیئت مدیره، حداقل در هرسال است.
زانه بودجه را به مدیر امور مالی  کمیته امور مالی و حسابرسی ممکن است مدیریت رو
کمیته امور مالی و حسابرســـی  واگذار نماید و مدیر امور مالی و حسابرســـی هر ســـه ماه به 

گزارش خواهد داد]10[.

کمک های مالی دریافتی توسط ایمجین کانادا	  انواع 
کمک های  یافت می کند. این  کمک های مالی را از منابع مختلف در ایمجین کانـــادا 
مالـــی ممکـــن اســـت نامحـــدود، محـــدود بـــرای اهـــداف خـــاص و یـــا محـــدود به عنوان 

وقف باشد]11[.
که باید برای همیشـــه به منظور حمایت از  1.  کمک های مالی وقف: وجوهی هســـتند 
فعالیت های سازمان به صورت درآمد استفاده شوند. همچنین افق سرمایه گذاری 
مالـــی  کمک هـــای  چنیـــن  پذیـــرش  در  اســـت.  طوالنی مـــدت  وجـــوه  ایـــن  بـــرای 
کمک هـــا را برای حصول اطمینان از  ایمجین کانادا، موظف اســـت به طور مؤثر این 
کمک های  کند. اهداف سرمایه گذاری  محقق شـــدن هدف اهداکننده، مدیریت 

مالی اوقاف شامل موارد ذیل است:
افزایش ارزش سرمایه	 
حفظ ارزش واقعی سرمایه	 
یسک	  کثر رساندن نرخ بازگشت با تأیید سطوح ر به حدا

2.  کمک هـــای مالـــی محـــدود: ایـــن وجـــوه ممکـــن اســـت از کمک هـــای مالـــی و یـــا 
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پرداخت هـــای بالعوض باشـــد. ســـرمایه گذاری این وجوه به واســـطه طـــرح جریان 
نقدی موردنیاز تعیین می شوند.

3.  کمک هـــای عملیاتی: کمک های عملیاتی ممکن اســـت از کمک های نامحدود، 
اعضا، خدمات و فروش کاال به دســـت آید. سرمایه گذاری از این وجوه توسط طرح 
جریان نقدی تعیین می شـــوند. اهداف بودجه های محدود و عملیاتی شامل موارد 

ذیل است:
یی پول نقد موردنیاز	  حفظ نقدینگی الزم برای پاسخگو
حفظ ارزش واقعی سرمایه	 
یسک	  کثر رساندن نرخ بازگشت با تأیید سطوح ر به حدا

کانکت- 1-3-7-1 گرنت 
که از سال 1966 به طور  کانادا اســـت  یرمجموعه های ایمجین  کانکت یکی از ز گرنت 
کانادایی شناخته شده است و 48  رسمی به عنوان راهنمایی برای بنیادها و سازمان های 
کانکت یکی از سازمان های  گرنت  زه  ســـال اســـت از بخش خیریه حمایت می کند. امرو
که فرصت تعامل با بنیادها، شـــرکت ها و ســـازمان های  کاناداســـت  اجتماعـــی موفق در 
کمک های مالی برای مؤسســـات خیریه  ری  دولتـــی را فراهم می کنـــد و به منظور جمـــع آو

کرده است. راه حلی ایجاد 
زبانـــه به همـــراه جزئیـــات و قابلیت جســـتجوی  گرنـــت کانکـــت یـــک پایـــگاه داده دو
کـــه دقیق تریـــن و جامع تریـــن ابـــزار  بـــارۀ هـــزاران ســـرمایه گذار بـــزرگ را دارد  اطالعـــات، در
کانکت ارتباط مستقیم  گرنت  کانادا است. تیم تحقیقاتی  جســـتجوی جذب سرمایه در 
یی برای مؤسســـات  کـــه اطالعات دقیق و قابل جســـتجو بـــا تأمین کننـــدگان مالـــی دارند 
کمک مالی دولت  کانادا، شرکت ها، برنامه های  گرنت میکینگ  خیریه، تمام بنیادهای 
کانادا  یـــه و غیرانتفاعی  که از ســـازمان های خیر و بنیادهـــای آمریکایـــی را فراهم می کنـــد 

حمایت می کنند.

یت	} مأمور
پیشبرد دانش و روابط برای ارتقای مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی به صورت مؤثر و پایدار.
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یک رویکرد متفاوت به قیمت گذاری	}
که برای  یت بخش ســـازمان های خیریه اســـت  کانکت، تقو گرنت  کار  هســـته اصلی 
ایمجین کانادا انجام می شـــود. گرنت کانکت به قابل دســـترس بودن مؤسســـات خیریه در 
تمـــام اندازه هـــا متعهـــد می شـــود. در همیـــن راســـتا برنامه هـــای مشـــترک مقرون به صرفه و 
کوچـــک ارائه می دهد. همچنیـــن هزینه ها بر  تخفیف هایـــی را برای ســـازمان های خیریه 
اســـاس کل درآمد ساالنه مؤسســـه خیریه محاسبه می شود. جهت ثبت مؤسسات خیریه 
در گرنت کانکت باید فرم مربوطه در سایت به صورت آنالین تکمیل شود و هزینه اشتراک 

گردد. بر اساس مجموع درآمد ساالنه سازمان پرداخت 

چریتی فوکوس- 1-3-7-1
کانادا است. چریتی فوکوس  یر نظر ایمجین  که ز چریتی فوکوس پایگاه داده ای اســـت 
به ســـرعت تبدیل به یک منبع اطالعاتی برای مؤسســـات خیریه شـــده است. این سایت 
گزارش  کانـــادا  که بـــه اداره مالیـــات  نه تنهـــا دارای جزئیـــات مالـــی ســـازمان هایی اســـت 
کردن اســـناد اضافه جهت فراهم  می دهنـــد، بلکه همچنین ســـازمان های خیریه به آپلود 

یق می شوند. کردن بستری برای اطالعات مالی تشو
یـــه )1400  پایـــگاه داده چریتی فوکـــوس اطالعـــات مربـــوط به 22000 ســـازمان های خیر
سازمان خیریه فعال(، 7700 بنیاد خصوصی )5400 بنیاد خصوصی فعال( و 7300 بنیاد 

عمومی )5100 بنیاد عمومی فعال( را پوشش می دهد.

سکتور سورس- 1-3-7-3
که با شـــیوه ها و ابزارهایی  زبانه و یک مرکز اطالعاتی اســـت  یک وب ســـایت ملی، دو
مرتبط، منابع و فرصت هایی آموزشی را برای مؤسسات خیریه و سازمان های غیرانتفاعی 
کلیدی نظـــارت هیئت مدیره، مدیریت مالی،  به منظور بهبود شیوه هایشـــان در 5 مرحله 
کارکنان و مشـــارکت داوطلبانه فراهم می کند. ســـکتور سورس  جذب ســـرمایه، مدیریت 
رانه و یادگیری از یکدیگر و متخصصان داخل و  همچنیـــن انجمنی برای راه حل هـــای نوآو

خارج بخش ارائه می کند.
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شکل  4-5: نمای پایگاه داده چریتی فوکوس

کانادا- 1-3-8  پایگاه داده خیریه 
که اطالعـــات مفصلی در ارتبـــاط با 85000  کانـــادا پایگاه داده جامعی اســـت  یـــه  خیر
بران  کار سازمان خیریه ثبت شده، بنیادهای خصوصی و بنیادهای عمومی ارائه می کند. 
این ســـایت می توانند برای دسترســـی به تجزیه وتحلیل، مقایســـه و رتبه بندی مؤسســـات 
یـــه و بیانیـــه مالی 5 ســـال اخیر برای هریک از این 85000 مؤسســـه خیریه را جســـتجو  خیر
کانـــادا عمدتـــًا مبتنـــی بـــر هزینـــه اســـت و دارای یـــک برنامه  یـــه  کننـــد. پایـــگاه داده خیر
کانادا  یـــه  قیمت گـــذاری برای اشـــتراک گذاری اطالعات اســـت و همچنین ســـایت خیر
جســـتجوی پایـــه و رایگانـــی را فراهم می کنـــد. در این پایـــگاه داده مشـــترکان می توانند به 
یـــه طبقه بندی شـــده بـــا مـــکان جغرافیایـــی،  فهرســـت های مختلفـــی از مؤسســـات خیر
گزارش  دسته های مؤسسات خیریه، فیلترهای مالی و ابزارهای رتبه بندی شده و مقایسه 
مجموعـــه ای از انـــواع مختلف مؤسســـات خیریه دسترســـی داشـــته باشـــند. مؤسســـات 
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کانادا جهت جستجوی مؤسسات خیریه شکل  4-6: نمای پایگاه داده خیریه 

کانادا و پذیرش این  خیریه پس از شـــناخت شرایط و ضوابط استفاده از سایت خیریه 
یت در ایـــن پایگاه ثبت  قوانیـــن، با تکمیل فـــرم مربوط در ســـایت و پرداخت هزینه عضو

که این پایگاه داده ارائه می دهد استفاده می نمایند. می شوند و از خدماتی 

کانادا- 1-3-8-1 انواع پایگاه داده قابل دسترس در خیریه 

کانادایی ها	} پایگاه داده 
این پایگاه داده به مشترکان سایت خیریه کانادا دسترسی منحصربه فردی به اطالعات 
کانادایی را فراهم می کند. هم اکنون در ســـال 2015، این پایگاه  مربـــوط به بیوگرافی 24000 
داده مرجع استاندارد بیوگرافی کانادایی های معاصر است که آن ها را بر اساس شایستگی1 

انتخاب می کند.
یخ و محـــل تولد، تحصیـــالت، خانواده،  اطالعـــات جزئـــی بیوگرافـــی افراد شـــامل تار
کارهـــای خالقانـــه، افتخـــارات و  یـــت،  یـــخ عضو کاری، تار اطالعـــات تمـــاس، ســـوابق 

جوایز است.

1. merit
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کانادایی ها	} کمک های خیرخواهانه  سوابق 
ایـــن پایـــگاه داده، بزرگ ترین پایگاه داده قابل جســـتجوی کمک هـــای خیرخواهانه در 
یی است که به سرعت اطالعات مربوط به پیشینه فعالیت های  جهان است و ابزار پیشرو
بشردوستانه افراد، بنیادها و شرکت ها را در اختیار مشترکان قرار می دهد. این پایگاه داده 
کانادا، جزئیات اطالعات دربارۀ 7 میلیون ســـابقه و پیشینه  به مشـــترکان ســـایت خیریه 
کمک های کانادایی ها را می دهد که شامل اطالعات کمک های خیرخواهانه کانادایی ها 
کمک مالی، نوع  کمک کننده )فرد، شـــرکت یا بنیاد(، مقـــدار  شـــامل نام و نام خانوادگی 

گیرنده است. کمک مالی، سال اهدا، محل 

افشای حقوق و دستمزد دولتی	}
یب قانون افشـــای حقوق بخش دولتی در ســـال 1996، ســـازمان هایی که  از زمان تصو
که اطالعـــات حقوق و  یافت می کنند، ملزم هســـتند  یـــو در بودجـــه دولتی از دولـــت آنتار
که 100.000 دالر )تقریبـــًا معادل با 3.159 میلیارد  کارکنان بخش دولتی را  دســـتمزد تمامی 
کنند. مشترکان سایت  ردند افشـــا  یمی به دســـت می آو یال( یا بیشـــتر در طول ســـال تقو ر
کنند و بینشـــی ارزشـــمند از  کانادا، به آســـانی می توانند در این فهرســـت جســـتجو  خیریه 
کلمبیا به دســـت  کارکنان بخش دولتی بریتیش  ترین پرداخت به  یو و باال درآمدهای انتار
کارفرما،  رنـــد. هـــر پایگاه داده افشـــای بخش دولتی شـــامل نـــام، تحصیالت، بخـــش،  آو

یخ استخدام و مجموع مزد و پاداش ها است. موقعیت شغلی، تار

کانادا	} مدیران خیریه 
پایگاه داده مدیران خیریه کانادا، دسترسی مشترکان را به اطالعات باارزشی در ارتباط 
کانادا فراهم می کند. هر مؤسســـه خیریه  با رهبران 86000 مؤسســـات خیریه ثبت شـــده در 
که اطالعات مدیریت خود را به طور ساالنه در اختیار اداره مالیات  ثبت شـــده ملزم است 

کانادا قرار دهد.
کانادا ســـوابقی از ســـال 2002 در ارتباط با مدیران مؤسســـات خیریه  در ســـایت خیریه 
که هر رکورد شـــامل اطالعات نام، ســـازمان خیریه، موقعیت شغلی،  کانادایی وجود دارد 

یخ شروع موقعیت شغلی و ... است. تار
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کمک مالی- 1-3-9 انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 
کمک مالی در سال 1958 به عنوان  ری کننده  انجمن بین المللی سازمان های جمع آو
یک انجمن بین المللی از ســـازمان های نظارت کننده بر سازمان های خیریه ملی تأسیس 
که بیش از 4000 سازمان  خیریه  کشور است  شد. این انجمن متشکل از 18 سازمان از 18 
یـــال( مدیریت می کند. 750  را بـــا 60 میلیون یـــورو )تقریبًا معادل با 1.871 هزار میلیارد ر
میلیون شـــهروند می توانند به اطالعات مســـتقل ارائه شـــده توســـط اعضـــای این انجمن 

کمک به اهدای عاقالنه به سازمان های خیریه دسترسی داشته باشند]35[. به منظور 

کمک مالی شکل  4-7: نمای سایت انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 

کمک مالی	  هدف انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 
کمـــک مالی برای  ری  کند جمـــع آو کـــه اطمینان حاصـــل  هـــدف انجمن این اســـت 
اهداف خیرخواهانه ســـازمان دهی یافته است و به شیوۀ  رضایت بخشی انجام می شود و 

ری شده مناسب می باشد. همچنین مدیریت وجوه جمع آو
 سازمان های خیریه که توسط اعضای این انجمن نظارت می شوند، موظف به پیروی 
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از دستورالعمل های داده شده بر طبق قانون ملی و فرهنگ مربوطه هستند. دستورالعمل ها 
ممکن اســـت شـــامل اصولی بـــرای اهداف منافـــع عمومـــی، رهنمودهـــای اخالقی برای 
یی دربارۀ فعالیت های  کمک مالی، مدیریت شـــرکت، شفافیت و پاســـخگو ری  جمع آو

خود باشد.
کشورهای خود  یابی های مستقلی از سازمان های خیریه در  تمام اعضای انجمن، ارز
می کنند. روند نظارت، حوزه های کلیدی فعالیت های خیرخواهانه مانند استانداردهای 
بین المللی انجمن را پوشش می دهد. اعضای انجمن باید از فعالیت ها و اهداف انجمن 
گیرد و همچنین در جلسات  کنند و تبادل اطالعات و دانش میان اعضا انجام  حمایت 
یت ســـاالنه به مبلـــغ 1588 یورو )تقریبـــًا معادل با 55  کنند. حق عضو عمومی شـــرکت 
یـــت می توانند به شـــبکه و وب ســـایت انجمن،  یـــال( اســـت. در صورت عضو میلیـــون ر
اطالعـــات اضافی و نشـــریات و به پایگاه داده ســـازمان های خیریه نظارت شـــده انجمن 
کنفرانس ســـاالنه انجمن، حق حضور در  دسترســـی داشته باشـــند و همچنین شرکت در 
جلســـه مجمع عمومی، حق رأی و حق انتخاب هیئت انجمن بین المللی ســـازمان های 

کمک مالی را دارند]35[. ری کننده  جمع آو

بنیاد اعتیاد مانیتوبا1 )خدمات اجتماعی(- 1-3-10
کـــه ارائه کننده خدمات درمـــان اعتیاد و حمایـــت از رفتارهای  بنیادی دولتی اســـت 
کانادایی ها با مشـــکل الکل، مـــواد مخدر و یا  که حداقل یک پنجم  ســـالم اســـت. از آنجا 
قمار در طول زندگی شـــان مواجه می شـــوند در همین راســـتا فعالیت هـــا و خدمات بنیاد 

اعتیاد مانیتوبا برای بزرگساالن، خانواده ها، جوانان، مدارس و اجتماع و... است]22[.

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

یر است: فعالیت ها و خدمات بنیاد اعتیاد مانیتوبا شامل موارد ز
تر .1 بزرگساالن: ارائه خدمات مسکونی و محیطی امن و حمایتی برای افراد 18 سال و باال

که با الکل، مواد مخدر یا قمار درگیر هســـتند، به منظور ایجاد تغییرات در شیوه زندگی 
کمک می کنند. و توسعه مهارت های زندگی جدید به آن ها 

کســـی با مواد مخدر، الکل و یا قمار درگیر اســـت، خانواده آن شـــخص .2 خانواده: وقتی 
که چگونه  بیش ازحـــد تحت تأثیر قـــرار می گیرد. برنامه خانواده به معتـــاد کمک می کند 

کند. کند و به سمت جلو حرکت  باسابقه اعتیاد زندگی 
ران درباره مســـائل جوانان و اثرات بالقـــوه الکل، مواد .3 جوانـــان: ارائه جلســـات با مشـــاو

مخدر و یا قمار در زندگی و به منظور ایجاد تغییرات مثبت حمایت می شوند.
مدارس و اجتماع: طیف وســـیعی از خدمات آموزشـــی و پیشـــگیری دربـــارۀ الکل، مواد .4

مخـــدر و قمـــار به مدارس و ســـازمان های اجتماعی در سراســـر ایالت ارائه می شـــود و این 
خدمات موجب کاهش تقاضا برای درگیر شدن با اثرات الکل و مواد مخدر و قمار می شود.

یابی تست مصرف الکل و مواد مخدر که تستی جامع شامل توصیه هایی .5 محل کار: ارز
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کارمندی مثبت است. که تست  برای آموزش، درمان، پیگیری و مراقبت است زمانی 
کـــه به مواد وابســـته هســـتند. ایـــن برنامه شـــامل ارتقای .6 یـــز متـــادون بـــرای افرادی  تجو

کمک به مشتریان  ســـالمت، آموزش برای پیشـــگیری از بیماری ازجمله تبادل سوزن، 
برای ارتباط با دیگر خدمات اجتماعی است.

که درگیـــر الکل و یا .7 برنامـــه اختـــالل راننده: بیمه عمومـــی مانیتوبا، تمـــام رانندگانی را 
گواهینامه رانندگی مانیتوبا برای  حادثه رانندگی مربوط به مواد مخدر هستند به داشتن 
یابی مواد مخدر و الکل ملزم می کند. این  دسترســـی به برنامه اختالل راننده جهـــت ارز
که نیازهای فرد، شناسایی می شوند و مناسب ترین استراتژی  یابی پروسه ای اســـت  ارز
کمک به افراد برای جلوگیری از جرائم رانندگی و در  توصیه می شود. هدف از این برنامه 

صورت لزوم مراجعه و دسترسی آسان به خدمات است.
ره فردی محرمانه را برای افرادی فراهم .8 مشـــکل قمار: این بنیاد به صورت رایگان، مشاو

که به دلیل قمار شخص دیگری دارند. که درگیر قمار هستند یا مشکالتی  می کند 

کشور1 )آموزش و پژوهش(- 1-3-11 بنیاد پژوهش های دانه های غرب 
که در تحقیقات  کشـــور سازمانی غیرانتفاعی است  بنیاد پژوهش های دانه های غرب 
کانادا سرمایه گذاری می کند. این بنیاد از بسیاری  رزی به نفع تولیدکنندگان غربی  کشـــاو
کوتاه مـــدت ازجملـــه توســـعه  ژه هـــای تحقیقاتـــی عمومـــی بلندمـــدت و  از برنامه هـــا و پرو
محصوالت جدید و متنوع، کنترل علف هرز و حشرات، فنون تولید و برداشت و مدیریت 

کانادا پشتیبانی می کند. کودها در سراسر غرب  ک و اثربخشی  منابع، خا
بنیـــاد پژوهش های دانه های غرب، بیـــش از 125 میلیون دالر )تقریبًا معادل با 3.949 
گونه جدید  رزی، توســـعه بیـــش از 200  رش و تحقیقات کشـــاو یال( در پرو هـــزار میلیـــارد ر
گنـــدم و جـــو و ســـرمایه گذاری بیـــش از 18 میلیـــون دالر )تقریبًا معادل بـــا 568.656 هزار 

کرده است. کمک  رش و تحقیقات محصوالت  یال( در سال در پرو میلیارد ر

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

که از ژوئن 2011 آغازشده است، 100000 )تقریبًا معادل  یکی دیگر از اقدامات این بنیاد 
یی در ســـه دانشـــگاه مانیتوبا1، آلبرتا2 و  کمک هزینه دانشـــجو یال( دالر  با 3.159 میلیارد ر
یق برای مطالعات  ساسکاچوان3 است که به طور گردشی هر سه سال یک بار به منظور تشو

بیشتر در زمینه تحقیقات محصول داده می شود]23[.
بنیـــاد پژوهش هـــای دانه هـــای غـــرب، ســـه حـــوزه تحقیقاتـــی مهـــم بـــرای حمایت از 
ژه هایی در نظر  کـــه کمک های مالی را بـــرای پرو کرده اســـت  بودجه های وقف شناســـایی 

که در این سه حوزه هستند: می گیرد 

1. انواع توسعه
کیفیت رش، اصالح نژادی، آسیب شناسی،  ژنتیک، روش های پرو

1. University of Manitoba
2. University of Alberta
3. University of Saskatchewan
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1. تولید
ری، مدیریت آفات، مدیریت تولید کشت، مدیریت بارو سیستم های 

3. پس از تولید
ذخیره سازی، تجزیه وتحلیل اقتصادی/ نظارتی

یـــال( از قانون  در ســـال 1981، 9 میلیـــون دالر)تقریبـــًا معـــادل بـــا 284.328 میلیارد ر
که به پایه ای برای صندوق وقف تبدیل شد.  رزان به بنیاد انتقال یافت  مســـاعدت کشـــاو
اصل بودجه وقف، ســـرمایه گذاری می شـــود و درآمد حاصل از ســـرمایه گذاری برای طیف 
گســـترده ای از تحقیقـــات محصـــول، غالت، حبوبـــات، دانه های روغنـــی و محصوالت 

کانادایی استفاده می شود. خاص برای تولیدکنندگان غرب 
صندوق وقف بنیاد پژوهش های دانه های غرب باارزش بیش از 100 میلیون دالر)تقریبًا 
رزی غرب  کشاو کافی برای تأثیرگذاری در بخش  یال(، به اندازه  معادل با 3.159 میلیارد ر

کانادا بزرگ است.

کس1 )سالمت(- 1-3-11 بنیاد تری فا
کانادا  یکـــی از بزرگ ترین تأمین کنندگان مالی غیردولتی تحقیقات ســـرطان در کشـــور 
کمک های مالی بســـیاری برای انواع مختلف ســـرطان ها می کنـــد. مطالعات  که  اســـت 
کبد و بسیاری دیگر  یه، تخمدان، روده بزرگ، پانکراس، دهان،  چندســـاله اخیر شـــامل ر

بوده است.
یال( در سه  کس حدود 26.5 میلیون دالر )تقریبًا معادل با 837 میلیارد ر بنیاد تری فا

کرده است]24[. کلیدی تحقیقات سرمایه گذاری  ناحیه 
گرا: 15.2 میلیون دالر)تقریبًا معادل 	  پزشکی درمان  ری پژوهش: علوم پایه، بیو دیســـکاو

یال( با 480 میلیارد ر
کلینیک با سرعت بیشـــتری برای تأثیر 	  حرکت به ســـمت اکتشـــافات از آزمایشـــگاه به 

یال( گذاشتن بر بیماران: 10.2 میلیون دالر)تقریبًا معادل با 322.238 میلیارد ر
آمـــوزش رهبران آینده بـــرای تحقیقات ســـرطان: 1.1 میلیون)تقریبًا معـــادل با 34.751 	 

یال( میلیارد ر
1. THE TERRY FOX FOUNDATION
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کس شکل  4-10: نمای سایت تری فا

ز مدرســـه ملی  کمک هـــای مالـــی در رو ری  کس ســـاالنه بـــرای جمـــع آو بنیـــاد تـــری فا
کانادا شـــرکت  کـــه میلیون هـــا دانش آموز در سراســـر  کـــس1 مراســـمی برگـــزار می کند  تری فا
کانادا  یخ  کمک مالـــی در تار ری  یدادهـــای جمع آو که این یکـــی از بزرگ ترین رو می کننـــد 
یداد، نام  اســـت. برای محافظت از حریم خصوصی دانش آموزان شرکت کننده در این رو
کمک های مالی خود را  دانش آموزان غیرقابل جستجو است، با  وجود این افراد می توانند 
ری کمک های مالی مدرســـه، انجام دهند و  به طور مســـتقیم با مراجعه به صفحه جمع آو
کار می رود. از سوی دیگر  84 ســـنت از هر دالر به طور مســـتقیم برای تحقیقات سرطان به 
کنند. افراد یا سازمان ها می توانند کمک های مالی خود را از طریق مراجعه به سایت اهدا 

1. Terry Fox National School Run Day



کانادا/135 کشور فالچ ارمونگاشتن ادینظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

کانادا1 )مذهب(- 1-3-13 انجمن مسلمانان 
که مطلوب ترین راه برای جامعه مســـلمانان و  کانادا معتقد اســـت  انجمن مســـلمانان 
کانادا از طریق آموزش و پیشـــرفت هر فرد مسلمان، هر خانواده مسلمان و  کار اســـالمی در 
که بر اســـاس خواندن زندگی پیامبر و درک درســـتی از  هر اجتماع محلی مســـلمان اســـت 

یخ اسالم محقق می شود. تار
گسترده ای از برنامه ها را برای مردم در تمام سنین و در  کانادا طیف  انجمن مسلمانان 
کانادا اســـت.  کردن اســـالم در  یت آن برپا  تمـــام جنبه هـــای زندگـــی ارائه می کنـــد و مأمور
برنامه هـــا به منظـــور حصـــول اطمینان از اینکـــه آن هـــا منعکس کننده ارزش هـــا از ایمان، 

برادری، رشد شخصی، شهروندی و تعالی می باشند مطالعه و طراحی می شوند]13[.

شکل  4-11: نمای سایت انجمن مسلمانان

1. MUSLIM ASSOCIATION OF CANADA



کانادا  کشور 136/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

کانادا برنامه های انجمن مسلمانان 

1. برنامه های جوانان
رزشـــی آخـــر هفتـــه بـــرای جوانـــان دبیرســـتانی به طـــور ســـاالنه، رقابت در  مســـابقات و
زمینه های شعر، علم و ...، اردو با فعالیت در فضای باز و سخنرانی روحانی، فعالیت های 
اجتماعی سرپوشـــیده و روباز برای جوانان، نمایشـــگاه های مســـیرهای شـــغلی مختلف 
برای دانش آموزان دبیرســـتانی، محفل مطالعات مذهبی برای جوانان، مشارکت جوانان 
رزشـــی مختلف، بهره گیری از ماه رمضان از طریق نماز، صدقه و  از طریق فعالیت های و
...، برنامـــه نمـــاز شـــب از فعالیت هـــای اجتماعـــی و مذهبـــی، بـــه رســـمیت شـــناختن 

ردهای جوانان مسلمان. دستاو

1. برنامه های اجتماعی
یی به نیازهای جامعه  یت استراتژیک به منظور پاسخگو این مؤسسه بر روی چهار اولو

تمرکز می کند:
یت مسلمانان 	  ســـرمایه گذاری درراه هایی برای پر کردن شـــکاف میان نسلی: توسعه هو

کانادا
کاهش موانع مشارکت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی	 
یرساخت پاسخگو	  ایجاد ز
تعهد مدنی و شهروندی ثابت شده	 

3. برنامه های آموزشی
گسترده در سه نوع از مدارس عمل می کند: کانادا به طور  انجمن مسلمانان 

که بـــه دانش آمـــوزان فرصت یادگیـــری عربـــی و آموزش و 	  مـــدارس اســـالمی آخر هفتـــه 
رسوم اسالمی ارائه می کند. آداب و

مـــدارس قـــرآن که فرصت های بیشـــتری بـــرای دانش آموزان بـــا تمرکز بـــر قرائت و حفظ 	 
قرآن است.



کانادا/137  کشور فالچ ارمونگاشتن ادینظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

کودکان 1. برنامه 
کانادا  ژه آزمایشی انجمن مسلمانان  کانادا یک پرو بودجه آموزشـــی انجمن مســـلمانان 
کمـــک مالی برای  کـــه نیازمند  کمک هایی را بـــرای والدینـــی فراهـــم می کنند  کـــه  اســـت 

کانادا می باشند. کودکانشان به مدرسه اسالمی  فرستادن 
کانادا شـــامل ســـازمان ها و مؤسســـات  حمایت کننـــده برنامه های انجمن مســـلمانان 
مالی، مؤسســـات خیریه، ســـازمان های مردم نهاد1، دولت و ... اســـت. محدوده حامیان 
یـــژه، افراد و دیگر  یـــداد، حامیان طرح ابتکاری و ایـــن انجمـــن از حامیان ملی، حامیان رو

هدایای شرکت است.
کار است و از  ژه های محلی و ملی مشغول به  کانادا در تعدادی پرو انجمن مسلمانان 
داوطلبـــان مختلف با توجه به عالیق و استعدادهایشـــان اســـتفاده می کنـــد. این انجمن 
ژه های خاص  کمک هـــای مالی را هم برای تأمین مالی عمومـــی و هم برای حمایت از پرو
راق بهادار و اموال می پذیرد. کمک های مالی، هدیه هایی به صورت او می پذیرد. عالوه بر 
کانادا بودجه هایـــش را برای عملیـــات و برنامه هـــای خودمصرف  انجمـــن مســـلمانان 
ژه های اجتماعی  می کند. از آنجا  که مقدار محدودی پول در دسترس برای حمایت از پرو
که نیاز به  ژه هایی دارند  خـــارج از عملیات این انجمن وجود دارد، درصورتی که افرادی پرو
ژه، بودجه و  ژه، اهداف، نحوه اجـــرای پرو حمایـــت مالی دارند بعد از تشـــریح ماهیت پرو
که در راستای چشم انداز انجمن  ژه هایی داده می شود  یت به پرو منابع مالی موردنیاز، اولو

باشد.

بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ2 )رفاه(- 1-3-11
این بنیاد به افراد و خانواده ها فرصتی برای رسیدن به استعدادهای نهانی خود و بهبود 
کیفیـــت زندگی شـــان می دهد. با تأمین بودجـــه 133 برنامه از طریق 73 ســـازمان، طیف 
گســـترده ای از نیازهای جامعه ازجمله ســـالمندان، افراد با نیازهای خاص و خانواده ها و 

که در فقر زندگی می کنند. کودکانی را پوشش می دهد 

1. NGO
2. United Way of Burlington & Greater Hamilton



کانادا  کشور 138/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

کید بیشـــتری بر روی پرداختن به علت مشـــکالت اجتماعی دارد و  اکنون این بنیاد تأ
یادی  که موجب تغییرات بلندمدت شود و تفاوت ز بر انجام فعالیت هایی تمرکز می کند 

کند. در جامعه ایجاد 
کنند، این بنیاد  کار  کل یک جامعه باید باهم  از آنجا  که برای تغییر شـــرایط اجتماعی 
برای ایجاد چنین مشارکتی افراد جامعه، سازمان ها، تأمین کنندگان مالی و سایر بخش ها 
را برای رســـیدن به اهداف مشـــترک بســـیج می کند. یکـــی از نقش های بنیـــاد ارائه منابع 
کردن فرصت بـــرای همکاری با  مالی، انســـانی و ســـایر منابـــع برای ایجاد ظرفیـــت و پیدا 
یکدیگـــر به عنوان یک بخش برای حل مســـائل پیچیده اجتماعی اســـت و همچنین رفع 
کمک به خانواده ها و افراد برای رسیدن به  نیازهای اساســـی )غذا، ســـرپناه و اشـــتغال(، 
ثبـــات مالـــی و درآمد، بهبود دسترســـی بـــه خدمـــات حمایت کننده مرتبط با ســـالمتی و 
کودکان برای موفق شدن و  کودکان، کمک به  اجتماعی، حمایت از یادگیری و پیشـــرفت 

ماندن در مدرسه تا زمان فارغ تحصیلی است]25[.

شکل  4-12: نمای سایت بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ



کانادا/139 کشور فالچ ارمونگاشتن ادینظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

فعالیت های بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ

1. سرمایه گذاری در خدمات انسانی
که شـــامل 68 ســـازمان خدمات  ســـرمایه گذاری در یـــک شـــبکه حمایـــت اجتماعی 
یت اجتماع و بهبود  که ارائه کننده 126 برنامه مبتنی بر پیشگیری و خدمات، تقو انســـانی 

زندگی است.

1. ایجاد ارزش ثابت برای همکاران سازمان
ایجاد تعهدات مالی چندساله، طراحی استراتژی های بلندمدت برای ارائه برنامه، به 

کمک برای بهبود اداره و مدیریت شیوه ها اشتراک گذاری پژوهش و ارائه 

3. انجام پژوهش
یشه ای چالش برانگیزترین مســـائل اجتماعی به منظور توسعه  تحقیق و بررســـی علل ر

استراتژی و اطمینان از تغییرات پایدار

1. همکاری و مشارکت
همـــکاری بـــا اجتمـــاع )شـــورای مدرســـه ها، دولـــت، دانشـــگاه ها، اتحادیـــه، رهبران 

کنان محله و تأمین کنندگان( برای ایجاد تفاوتی بزرگ. کسب وکار، سا

کتابخانه عمومی ادمونتون- 1-3-15
کتابخانـــه عمومی ادمونتون، شـــهروندان ادمونتون را به دانـــش و فرهنگ های جهان از 
کار از  کتابخانـــه، برنامه ها و خدمات متصل می کنـــد. این  طریق دسترســـی بـــه مجموعه 
کتاب،  کتابخانه و بیش از 3 میلیون موارد ازجمله  طریق شـــبکه ای متشکل از 17 شعبه 
یی و محتوای قابل دانلود دیجیتال فراهم می شود.  یدئو سی دی، دی وی دی، بازی های و
کلیدی دربارۀ نحوه انجام برنامه هایشان است]13[: یر خالصه ای از فعالیت های  موارد ز

یری و 	  کتابخانه )کتاب، نشریات، رسانه های صوتی، تصو خرید و فهرست بندی مواد 
الکترونیکی(.

ارائه خدمات پژوهشی و اطالعات به شهروندان	 
یل رایگان	  کتابخانه از طریق خدمات تحو دسترسی شهروندان خانه دار به 
کتابخانه به شهروندان	  ارائه منابع و دسترسی به 17 شعبه 





| فصل پنجم |

 قوانین و برنامه های توسعه وقف 
کانادا کشور  و امور خیریه در 





کانادا- 5 کشور  قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در 

قوانین مؤسسات خیریه- 5-1
کانـــادا، تحت قانون مالیـــات بر درآمد  یـــه ثبت شـــده در اداره مالیات  مؤسســـات خیر
می باشند و تحت این قانون ثبت، لغو ثبت، حسابرسی و تنظیم می شوند. قانون مالیات 
که  گردید. همچنین مؤسسات خیریه ای  بر درآمد برای اولین بار در 20 سپتامبر 1917 ارائه 
به منظـــور بهره بردن از معافیت های ذکرشـــده در قانون مالیات بـــر درآمد، در اداره مالیات 
که توســـط اداره شورای  کانادا به ثبت نرســـیدند، تحت قانون مؤسســـات خیریه هســـتند 

بینی شده است. قانون گذاری 2 دسامبر 2015 باز

کل خیریه- 5-1 سیاست ها و دستورالعمل های اداره 
کانـــادا به طـــور منظـــم سیاســـت ها و دســـتورالعمل های خود را بررســـی  اداره مالیـــات 
می کند. سیاســـت ها و دســـتورالعمل ها در این بخش، الزامات قانـــون مالیات بر درآمد را 

که به شرح ذیل می باشند]5[. توضیح می دهد 



کانادا  کشور 144/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

جدول  5-1: سیاست ها و دستورالعمل هایی به منظور درخواست ثبت1

سیاست ها و دستورالعمل ها در ارتباط با درخواست ثبت

متقاضیان انجمن های 1
پژوهش به عنوان یک 12قومی- فرهنگی

نرخ بیمه برای مؤسسات 23فعالیت خیریه ای
خیریه ثبت شده

ثبت خیرخواهانه و 2
24شوراهای مدرسه13فعالیت های هنری

دستورالعمل هایی برای ثبت 
رده  یک مؤسسه خیریه- برآو

کردن منفعت عمومی

کانادا3 رزش و ثبت خیریه14منافع برای افراد بومی  مسکن برای سالمندان25و

4
انجام فعالیت های خارج از 

کانادا توسط مؤسسات خیریه 
ثبت شده

دفاع از حقوق بشر و 15
فعالیت های سیاسی26ثبت خیریه

5
اهداف خیرخواهانه و 

فعالیت هایی برای منفعت 
جوانان

16
استفاده از یک واسطه 

برای انجام فعالیت های 
کانادا مؤسسه خیریه در 

رزشی 27 ثبت انجمن های و
کانادایی1 آماتور 

6
فعالیت خیرخواهانه و گروه های 
قومی- فرهنگی، اطالعات برای 

ثبت به عنوان مؤسسه خیریه
کسب وکار مرتبط 17

28چیست
افزایش رفاه حیوانات و ثبت 

مؤسسه خیریه

فعالیت های توسعه اقتصادی 7
برگزاری جشنواره ها و 18جامعه و ثبت مؤسسه خیریه

گردشگری یج  29ترو
افزایش سالمت و ثبت مؤسسه 

خیریه

گیرندگان واجد شرایط 19امکانات مهدکودک8
توسعه فعالیت های داوطلبانه30کمک ها

کمک شخصی و 9 تمایز میان 
گروه ها کمک های 20اعضای  ری  جمع آو

انتشار مجله31خیریه ثبت شده

یخ مؤثر ثبت نام10 الزامات عمومی برای 21تار
ثبت مؤسسات خیریه برای 32ثبت مؤسسه خیریه

یج برابری نژادی ترو

ثبت جشنواره های 22امدادرسانی به سالمندان11
33هنری

دستورالعمل برای ثبت 
سازمان های چتر به عنوان 

سازمان های هلدینگ

1. Registration of Canadian Amateur Athletic Associations



کانادا/145 کشور فالپن روقوانیهوبرنامههای وساهوقفوامورخیریهدر

جدول  5-2: سیاست ها و دستورالعمل هایی در ارتباط با عملیات مؤسسه خیریه12

سیاست ها و دستورالعمل ها در ارتباط با عملیات مؤسسه خیریه

انباشته شدن اموال توسط 1
13بنیاد عمومی

فعالیت های توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و 

ثبت خیریه
ر رسید در نامی غیر از نام 25 صدو

اهداکننده

بردی برای امداد2 کار هزینه های متحمل 14برنامه های 
مدیریت پورتفولیوی 26شده توسط داوطلبان

سرمایه گذاری ها

فعالیت های هنری و ثبت 3
افراد فاقد صالحیت27آدرس خیریه15خیریه

وضعیت ارتباط برای 4
ارزش منصفانه هدایا و 16مؤسسات خیریه نامرتبط1

مسکن و ثبت خیریه28مالیات

ری 5 حضور در یک شام جمع آو
17کمک های سیاسی2

کمک توسط  ری  جمع آو
مؤسسه خیریه 

ثبت شده
29

کمک ها توسط  رسید رسمی 
که به تازگی  مؤسسه خیریه ای 

ثبت شده

6
انجام فعالیت هایی در خارج 

کانادا توسط مؤسسات  از 
خیریه ثبت شده

الزامات عمومی برای 18
فعالیت سیاسی30ثبت مؤسسه خیریه

اهداف خیرخواهانه و 7
هدایا به صورت ارائه 19فعالیت هایی به نفع جوانان

استفاده حزب سیاسی از 31خدمات
امکانات خیریه

توسعه فعالیت های 20بخشی از یک هدیه 10 ساله8
32داوطلبانه

گیرندگان واجد شرایط- 
پیامدهای بازگشت دارایی های 

اهداشده

افزایش رفاه حیوانات و ثبت 9
ارتقای سالمت و ثبت 21خیریه

رزش و ثبت خیریه33خیریه و

ر رسید10 کسب وکار مرتبط 22سیاست صدو
34چیست

دستورالعمل هایی برای ثبت 
سازمان چتر به عنوان سازمان 

هلدینگ

کسب وکارهای مرتبط و 11
پژوهش به عنوان یک 23بنیادهای عمومی

کمک35فعالیت خیرخواهانه ری  شخص ثالث جمع آو

12
استفاده از یک واسطه برای 
انجام فعالیت های مؤسسه 

کانادا خیریه در 
دفاع از حقوق بشر و 24

36ثبت خیریه
یت اتحادیه- نحوه  حق عضو

پرداخت به یک مؤسسه خیریه 
ثبت شده

1. Associated Status for Unrelated Charities
2. Attendance at a Political Fundraising Dinner



کانادا  کشور 146/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

جدول  5-3: سیاست ها و دستورالعمل هایی در ارتباط با لغو وضعیت ثبت مؤسسه خیریه

سیاست ها و دستورالعمل ها در ارتباط با لغو وضعیت ثبت مؤسسه خیریهردیف

بدهی1

مسئولیت2

ارائه اطالعات جعلی3

کانادا4 رزشی آماتور ثبت شده  لغو- انجمن و

مالیات بر ابطال5

مزایای بی مورد6

کانادا- 5-3 برنامه استاندارد ایمجین 
یت ظرفیت ســـازی مؤسسات خیریه و  کانادا، برنامه اســـتانداردی را برای تقو ایمجین 
کرده اســـت. این برنامه اســـتاندارد در درجه اول  غیرانتفاعـــی در 5 حوزه اساســـی طراحی 

ابتکار ظرفیت سازی است.
اطالعات دربارۀ چگونگی تطابق با استانداردهاســـت و همچنین ابزار و منبعی برای 
کار است. 73 استاندارد بر 5 حوزه  یت شیوه ها و روش های  کمک به سازمان ها برای تقو

متمرکز است]20[:
نظارت هیئت مدیره.1
حسابرسی مالی و شفافیت.2
جذب سرمایه.3
کارکنان.4 مدیریت 
مشارکت داوطلبانه.5

سطوح استاندارد ]10[
کارمند تمام وقت و 2 میلیون هزینه ساالنه کثر 5  سطح 1: سازمان هایی با حدا

کارمند تمام وقت و 10 میلیون هزینه ساالنه کثر 50  سطح 2: سازمان هایی با حدا
سطح 3: سازمان هایی با بیش از 50 کارمند تمام وقت و یا بیش از 10 میلیون هزینه ساالنه
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جدول  5-4: استانداردهایی در حوزه نظارت هیئت مدیره

بخش اول: نظارت هیئت مدیره

سطح 3سطح 1سطح 1

رهبری هیئت مدیره

1

یب می شود و حداقل هر 5 سال  که توسط هیئت مدیره تأیید و تصو یت دارد  سازمان یک بیانیه مأمور
یابی آن، ارتباط مداوم دارند. به منظور ارز

یت فرآیندهای مورداستفاده هیئت مدیره برای بررسی بیانیه مأمور
یت بررسی شده هیئت مدیره یخ آخرین بیانیه مأمور تار

2

که  هیئت مدیره تضمین می کند 
برنامه استراتژیک وجود دارد.

یب طرح استراتژیک است و یک فرآیند برای  هیئت مدیره مسئول تصو
یت ها دارد. یابی پیشرفت در دستیابی به اولو ارز

برنامه استراتژیک سازمان

برنامه استراتژیک سازمان	 
کــه در آن برنامــه اســتراتژیک 	   حرکــت از جلســه هیئت مدیــره به جایــی 

یب می شود. تصو
یابــی پیشــرفت در 	  ارز بــرای   فرآیندهــای مورداســتفاده هیئت مدیــره 

یت های طرح دستیابی به اولو

هیئت نظارت

3

هیئت مدیره مسئول استخدام و 
کارکنان در  راهنمایی فرد ارشد 

سازمان است.

کارکنان در  هیئت مدیره مسئول استخدام و راهنمایی فرد ارشد 
سازمان است. فرآیند استخدام عادالنه و شفاف و به طور حرفه ای 

توسط هیئت مدیره مدیریت می شود. هیئت مدیره پاسخگو است 
کارکنان، راهنمایی مناسب موردنیاز  برای اطمینان از اینکه فرد ارشد 

یافت می کند برای مسئولیتش در

کارکنان فرآیند مورداستفاده هیئت مدیره برای استخدام و راهنمایی فرد ارشد 

4
کارکنان به  فرد ارشد 

گزارش می دهد و  هیئت مدیره 
یک شرح شغل نوشته شده دارد.

گزارش می دهد و یک شرح شغل  کارکنان به هیئت مدیره  فرد ارشد 
دقیق یا اهداف عملکرد ساالنه دارد و عملکرد ساالنه بررسی می شود.

کارکنان5 شرح شغل فرد ارشد 
شرح شغل فرد ارشد	 
کنونی فرد ارشد	  اهداف عملکرد 
یخ بررسی جدیدترین عملکرد	  تار
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قابل اجرا نیست6

کارکنان  به طور ساالنه هیئت مدیره، طرح جانشینی برای جایگاه ارشد 
در سازمان موردبحث قرار می گیرد.

مدارک و شواهد در این استانداردها موجود است.

7

کاهش این  یسک های عملیاتی و استراتژیک و یک برنامه برای  سازمان یک فرآیند برای شناسایی ر
یسک ها دارد. ر

 فرآیند مورداستفاده برای 	 
یسک های  شناسایی ر
عملیاتی و استراتژیک

یخ آخرین برنامه بررسی 	   تار
 شده توسط هیئت مدیره

یسک های عملیاتی و 	   فرآیند مورداستفاده برای شناسایی ر
استراتژیک

یسک ها	  کاهش و به حداقل رساندن ر یزی برای  برنامه ر
یخ آخرین برنامه بررسی شده توسط هیئت مدیره	  تار

8

سازمان یک فرآیند بررسی پوشش بیمه ای دارد، خالصه گزارش ساالنه توسط هیئت مدیره بررسی می شود.

گزارش بررسی شده  یخ آخرین  تار
بر روی پوشش های بیمه ای

 مدارک و شواهد در این استانداردها موجود است. )به عنوان مثال 	 
گزارش هیئت مدیره(

گزارش بررسی شده بر روی پوشش های بیمه ای	  یخ آخرین  تار

9

ثبت  نامه  )به عنوان مثال  اســـناد حاکمیتی خـــود  با  ســـازمان  انطباق  بر  یا کمیته هیئت مدیره  هیئت مدیره 
اختراع( نظارت می کند و کلیه قوانین و مقررات فدرال، ایالتی و محلی قابل اجراست. همچنین سازمان های 

از کانادا، به قوانین و مقررات و قراردادها در حوزه قضایی، پایبند هستند برنامه ها خارج  اجرا کننده 

فرآینـــد مورداســـتفاده برای نظارت بر موافقت ســـازمان ها با اســـناد حکومتی شـــان و تمـــام قوانین و مقررات 
قابل اجرا

فرآیندها و سیاست های حکومتی

10

که یک استراتژی برای ارتباط مؤثر و  سازمان ها، ذی نفعانشان را شناسایی می کنند و اطمینان می دهند 
کار وجود دارد. ردهای سازمان و  ره با آن ها دربارۀ دستاو قانون مند و مشاو

 استراتژی ها و شیوه های مورداستفاده برای برقراری ارتباط و مشورت با ذی نفعان

قابل اجرا نیست11

که برای  کدهای اخالقی/ رفتاری هستند  سازمان ها دارای 
کارکنان و داوطلبان اعمال می شود. هیئت مدیره، 

کدهای اخالقی/ رفتاری	 
کارکنان 	   فرآیند مورداستفاده برای حصول اطمینان از هیئت مدیره، 

کدها آشنا و پایبند باشند. که با  و داوطلبان 
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بخش اول: نظارت هیئت مدیره

سطح 3سطح 1سطح 1

12

گری، بررسی و  که افشا کارکنان و داوطلبان است  سازمان دارای تضاد عالیق سیاسی با هیئت مدیره، 
تصمیم گیری بر روی تعارضات واقعی یا شهودی عالیق را فراهم می کند.

که با تعارض عالیق سیاسی آشنا و  فرآیند مورداستفاده برای حصول اطمینان از هیئت مدیره و ... 
پایبند باشند.

13

که به سهولت در وب سایت قابل دسترس است. سازمان یک سیاست حفظ حریم خصوصی دارد 

سیاست حفظ حریم خصوصی سازمان	 
که می توان دسترسی داشت.	  که سیاست حفظ حریم خصوصی  آدرس وب سایت 

14

سازمان به سرعت به شکایات ذی نفعان خارجی 
پاسخ می دهد. سازمان، هیئت مدیره را حداقل 

یافت شده  ساالنه از تعداد، نوع و وضع شکایات در
گاه می کند. آ

سازمان دارای یک سیاست شکایت قابل اجرا به 
که به سهولت در وب سایت  ذی نفعان است 

قابل دسترس است. سازمان به سرعت به شکایات 
ذی نفعان خارجی پاسخ می دهد. سازمان، 

هیئت مدیره را حداقل ساالنه از تعداد، نوع و وضع 
گاه می کند. یافت شده آ شکایات در

گزارش به هیئت مدیره دربارۀ شکایات یا  اخیرترین 
گزارش شفاهی یل  صورتجلسه ای از تحو

سیاست شکایات	 
که در آن سیاست شکایت 	   آدرس وب سایت 

می تواند در دسترس باشد.
گزارش به هیئت مدیره دربارۀ 	   اخیرترین 

گزارش  یل  شکایات یا صورتجلسه ای از تحو
شفاهی

قابل اجرا نیست15

سازمان، سیاست ها و روش هایی را ایجاد و اجرا 
که افراد را قادر می سازد بااطالع از  کرده است 

شیوه های غیرقانونی و نقض سیاست های 
گر، باید  سازمانی جلو بیایند. این سیاست افشا

کند سازمان نمی خواهد اقدام  مشخص 
که  کند و محرمانگی افرادی  یانه  تالفی جو

گزارش های با حسن نیت داشتند، حفظ خواهد 
شد

گر سیاست ها و روش های افشا
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بخش اول: نظارت هیئت مدیره

سطح 3سطح 1سطح 1

16

کافی از جلسات ساالنه برای اطمینان از مناسب بودن هدایت و نظارت  هیئت مدیره یک تعداد 
که در آن دستور جلسه  فعالیت های سازمان برگزار می کند. هیئت مدیره حداقل باید دو جلسه در هرسال 

به مشکل یا مشکالت خاصی محدود نمی شود.

گذشته نسخه هایی از دو دستور جلسه هیئت مدیره از 12 ماه 

هیچ یک از اعضای هیئت مدیره مستحق برای دریافت مستقیم یا غیرمستقیم هر حقوق و دستمزد، کمیسیون 17
و یا مبلغ دیگری برای خدمات ارائه شده به سازمان در حد ظرفیت خودشان به عنوان یک مدیر نمی باشند.

18

یک فرآیند برای اطمینان از جهت گیری اعضای جدید هیئت مدیره است. اعضای هیئت مدیره باید 
کنند. مسئولیت های قانونی و امانت داری خود را درک 

روند مورداستفاده برای راهنمایی اعضای هیئت مدیره جدید و خالصه ای از محتوای راهنمایی

19

صورت جلسه هایی از جلسات هیئت مدیره و سابقه ای از سیاست ها نگهداری می شود.

گذشته	   یک نمونه از صورت جلسه های هیئت مدیره از 12 ماه 
شرح این که چگونه صورت جلسات و سیاست ها ثبت و نگهداری می شوند.	 

20
کمیته دارد. هیئت مدیره یک فرآیند برای بررسی ساالنه برنامه ها برای جانشینی هیئت مدیره و 

کمیته فرآیند مورداستفاده هیئت مدیره برای بررسی ماهانه برنامه ها برای جانشینی هیئت مدیره و 

قابل اجرا نیست21

گرفتن فرصت های توسعه  هیئت مدیره یک فرآیندی برای در نظر 
کمیته هیئت مدیره بالقوه دارد. ساالنه برای 

گرفتن فرصت های توسعه ساالنه برای  روند مورداستفاده برای در نظر 
کمیته و هیئت مدیره بالقوه

قابل اجرا نیست22

هیئت مدیره یک فرآیند برای 
بررسی ساالنه عملکردشان دارد.

هیئت مدیره یک فرآیند برای 
بررسی ساالنه عملکردهای 

مدیران فردی و هیئت مدیره 
کل دارد. به عنوان یک 

فرآیند های مورداستفاده برای 
بررسی عملکردهایشان شامل 

یخ آخرین بررسی تار

فرآیند های مورداستفاده برای 
بررسی عملکردهای مدیران فردی 

کل  و هیئت مدیره به عنوان یک 
یخ آخرین بررسی شامل تار
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جدول  5-5: استانداردهایی در حوزه حسابرسی مالی و شفافیت

بخش دوم: حسابرسی مالی و شفافیت

سطح 3سطح 1سطح 1

حسابرسی مالی

که توسط 1 سازمان ها باید صورت های مالی ساالنه را بر اساس یک چارچوب حسابداری قابل قبول 
کنند. کامل  کانادا شناخته شده است را  حسابداران حرفه ای 

2
سازمان ها با بیش از 1 میلیون دالر درامد سالیانه، صورت های مالی شان باید توسط یک حسابدار 

عمومی با مجوز مستقل حسابرسی شود. بقیه سازمان ها باید بررسی شود مگر اینکه قانون حکومتشان 
نیاز به یک حسابدار داشته باشد.

3

گیرد و ظرف 6 ماه از  یافت و مورد تأیید قرار  صورت های مالی سازمان ها باید توسط هیئت مدیره در
پایان سال منتشر شود.

گزارش	  اخیرترین صورت های مالی ساالنه شامل حسابرسی یا بررسی 
 حرکت از جلسه هیئت مدیره به جایی که صورت های مالی مورد تأیید قرار می گیرد شامل تاریخ جلسه	 

4

مؤسسات خیریه: هیئت مدیره فرآیندهایی برای اطمینان از اطالعات دقیق مؤسسات خیریه ثبت شده 
کانادا ظرف 6 ماه از پایان سال دارد. در اداره مالیات 

 	CRA یخ بایگانی شدن در بخش های عمومی از اخیرترین T3010 شامل تار
 	T3010 فرآیندهای مورداستفاده هیئت مدیره برای اطمینان از ارائه به موقع و دقیق

سازمان های غیرانتفاعی: هیئت مدیره فرآیندهایی برای اطمینان از اینکه یک اظهارنامه مالیات بر درآمد 
دقیق در هر 6 ماه از پایان سال در CRA ثبت شود.

 	CRA یخ بایگانی شدن در اخیرترین اظهارنامه شرکت مالیات بر درآمد )T2( شامل تار
 	T2 فرآیند مورداستفاده هیئت مدیره برای اطمینان از ارسال به موقع و دقیق

5

یب می کند و دارای یک روند برای نظارت بر عملکرد این سازمان در  هیئت مدیره بودجه ساالنه را تصو
کمیته هیئت، حداقل دو بار در سال درآمد واقعی و  ارتباط با بودجه ساالنه است. هیئت مدیره یا 

هزینه های بودجه را بررسی می کنند.

فرآیند مورداستفاده هیئت مدیره برای نظارت بر عملکرد در ارتباط با بودجه ساالنه	 
یخ جلسه	  یب می شود ازجمله تار حرکت از جلسه هیئت مدیره به جایی که در آن بودجه ساالنه تصو
یخی که هیئت مدیره یا کمیته هیئت، درآمد واقعی و هزینه های بودجه بررسی کردند.	  آخرین تار



کانادا  کشور 152/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

بخش دوم: حسابرسی مالی و شفافیت

سطح 3سطح 1سطح 1

6
کمیته هیئت حداقل دو بار در سال تضمین این که تمام وجوه ارسالی به طور قانونی بوده  هیئت مدیره یا 

یافت می کند. است را از مدیریت در

آخرین تاریخی که هیئت مدیره یا کمیته هیئت، تضمین قانونی بودن تمام وجوه ارسالی را دریافت کرده است.

7

ری مالی سازمان را بررسی می کند. هیئت مدیره به طور منظم هزینه- اثربخشی فعالیت های جمع آو

ری  که هیئت مدیره، جمع آو یخی  آخرین تار
کمک های مالی و هزینه های اداری سازمان 

بررسی می کند

کمک های  ری  فرآیند مورداستفاده برای بررسی جمع آو
یخ بررسی مالی و هزینه های اداری سازمان شامل تار

8
سازمان ها با دارایی های قابل سرمایه گذاری بیش از 100000 دالر باید یک سیاست سرمایه گذاری برای تخصیص 

دارایی هایشان، روش هایی برای سرمایه گذاری و مسائل مربوط به حفاظت دارایی تنظیم کنند.

سیاست سرمایه گذاری

9

ری می کند، باید  هنگامی که سازمان پول )کمک های مالی و یا فروش( به صورت آنالین جمع آو
کانادا و تمرینی برای حمایت از مصرف کننده در تجارت  شیوه هایشان سازگار با قانون و مقررات 

الکترونیک باشد.

کانادا برای حمایت از  تأیید شیوه های سازمان یا ارائه دهندگان شخص ثالث مطابق با قانون 
مصرف کنندگان در تجارت الکترونیک

شفافیت

10

اظهارات مالی سازمان در دسترس عموم 
می باشند.

یر را در وب سایت خود در دسترس  سازمان اطالعات ز
قرار می دهد:

گزارش های ساالنه سه سال اخیر	 
 صورت های مالی سه سال اخیر ازجمله تبصره هایی 	 

یب می شوند و نظر  که توسط هیئت مدیره تصو
که حسابرسی می کند. حسابدار مستقل 

نام تمام اعضای هیئت مدیره	 
 به عالوه موارد فوق، مؤسسات خیریه باید اطالعات 	 

یر را در وب سایت خود در دسترس دهند: ز
کانادا 	  که توسط اداره مالیات   شماره ثبت خود 

اختصاص داده شده است.

شرح این که چگونه سازمان صورت های مالی 
لینک اطالعات موردنیاز در وب سایت سازمانخود را در دسترس عموم قرار می دهند.



کانادا/153 کشور فالپن روقوانیهوبرنامههای وساهوقفوامورخیریهدر

بخش دوم: حسابرسی مالی و شفافیت

سطح 3سطح 1سطح 1

11
سازمان بر روی وب سایت خودش جزئیات هدف و میزان پرداخت برای محصوالت یا خدمات به 

که اعضای هیئت مدیره در آن مالک، شریک یا مدیر ارشد  اعضای هیئت مدیره یا شرکت هایی 
کند. هستند، افشا 

جدول  5-6: استانداردهایی در حوزه جذب سرمایه

بخش سوم: جذب سرمایه

سطح 3سطح 1سطح 1

کنندگان ارتباط اهدا

1

کمک کنندگان افتخاری و اهداکنندگان آینده درخواست می کند به: سازمان از 
کردن تکرار تماس	  محدود 
ری های دیگر	  ارتباط برقرار نکردن از طریق تلفن یا فن آو
یافت اطالعات چاپ شده مربوط به سازمان	  در

سیاست گذاری بر درخواست های اهداکنندگان

2

سازمان لیست اهداکننده خودش را نمی فروشد. مگر اینکه لیست اهداکننده شان را اجاره دهند یا 
که باید به منشور اخالقی و استانداردهای حرفه ای و درخواست های  گذاشته شود  تبادل و یا به اشتراک 

کانادا پایبند باشند. یابی  اهداکننده افتخاری به انجمن بازار

سیاست گذاری بر روی فهرست های اهداکننده

3
درخواست های اهداکنندگان برای اینکه به صورت ناشناس باقی بمانند ارجمند است.

گمنامی اهداکنندگان سیاست گذاری برای 

4

کمک های پیشنهادشده  گر  یق می کند، ا سازمان داوطلبان را به تالش برای مشورت های مستقل تشو
کمک های پیشنهادشده ندارد  یزی شده است و یا سازمان هیچ دلیلی برای اعتقاد به  کمک برنامه ر یک 

باید به طور قابل توجهی بر موقعیت مالی اهداکننده، درآمد مشمول مالیات و یا ارتباط با دیگر اعضا 
تأثیر گذارد.

سیاست گذاری برای مشورت های مستقل



کانادا  کشور 154/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

بخش سوم: جذب سرمایه

سطح 3سطح 1سطح 1

شیوه های جذب سرمایه

5

کمک های مالی انجام شده توسط یا از طرف سازمان باید: ری  تمام فعالیت های جمع آو
متناسب با حقایق باشد، توصیف دقیق فعالیت های سازمان، فاش شدن نام سازمان، افشای هدف

سیاست گذاری برای فعالیت های جذب سرمایه

6

یع شده توسط سازمان باید شامل آدرس یا اطالعات  کمک های مالی توز ری  هرگونه اطالعات جمع آو
تماس باشد.

کمک مالی ری  نمونه ای از اطالعات جمع آو

7

کمک های  سازمان، سیاست هایی برای جذب 
مالی مناسب دارد )به عنوان مثال سیاست پذیرش 

کمک های محدود یا  هدیه، سیاستی برای 
تعیین شده و سیاست های اوقاف(. ارتباط و 

تناسب این سیاست ها هر سه سال توسط 
هیئت مدیره بررسی می شود.

کمک، یک  سازمان دارای یک سیاست پذیرش 
کمک های محدود یا تعیین شده و  سیاست برای 
سیاست های اوقاف است. ارتباط و تناسب این 

سیاست ها هر سه سال توسط هیئت مدیره بررسی 
می شود.

نسخه هایی از سیاست های قابل اجرا	 
یخ آخرین بررسی ارتباط و تناسب 	   تار

کمک های مالی سازمان سیاست های جذب 

کمک، سیاستی برای 	   سیاست پذیرش 
کمک های محدود و یا تعیین شده و 

سیاست های اوقاف
یخ آخرین بررسی ارتباط و تناسب 	   تار

کمک های مالی سازمان سیاست های جذب 

8

کمپین درب به درب،  که به صورت چهره به چهره جذب سرمایه می کنند )به عنوان مثال  سازمان هایی 
کار( باید: کمپین های محل  جذب سرمایه از خیابان، 

کردن مدرک وابستگی فرد نماینده به سازمان	  فراهم 
کارت اعتباری ارائه شده توسط 	   امنیت و حفاظت از اطالعات محرمانه ازجمله اطالعات 

کمک کنندگان.

شرح این که چگونه سازمان این استاندارد را تضمین می کند.



کانادا/155 کشور فالپن روقوانیهوبرنامههای وساهوقفوامورخیریهدر

کارکنان جدول  5-7: استانداردهایی در حوزه مدیریت 

کارکنان بخش چهارم: مدیریت 

سطح 3سطح 1سطح 1

سیاست ها و سایر اسناد

1

که حداقل دربارۀ اشتغال، بهداشت،  سازمان سیاست های مدیریت منابع انسانی نوشته شده ای دارد 
ایمنی و قوانین قابل اجرا است.

فهرست مطالبی از سیاست های مدیریت منابع انسانی

2
کارکنان قابل دسترسی باشد. سیاست های مدیریت منابع انسانی برای همه 

کارکنان شرح چگونگی در دسترس قرار دادن سیاست های مدیریت منابع انسانی برای همه 

3

سیاست های مدیریت منابع انسانی، در صورت لزوم 
حداقل هر دو سال بررسی و تجدیدنظر می شود

سیاست های مدیریت منابع انسانی، در 
صورت لزوم ساالنه بررسی و تجدیدنظر 

می شود

یخ آخرین بررسی شرح فرآیندهایی برای بررسی و تجدیدنظر سیاست های مدیریت منابع انسانی و تار

4
قابل اجرا 

نیست

یابی  که نسبتًا ارزش هر موقعیت را ارز سازمان ساختاری برای جبران خسارت دارد 
می کند.

یابی می شود. شرح ساختار جبران خسارت و توضیح این که چگونه ارزش موقعیت ارز

5
قابل اجرا نیست

که در  نمونه ای از شرح شغل 
حال حاضر بررسی می شود.

کارکنان شرح شغل مکتوب شده ای دارند. تمام 

که در حال حاضر بررسی می شود. یکی برای  دو نمونه از شرح شغل 
جایگاه مدیریت و یکی برای جایگاه غیر مدیریت

استخدام، راهنمایی و آموزش

6

کارمندان استخدام می شوند و برای هدفی انتخاب می شوند، حداقل با قوانین حقوق بشر  که  فرآیندی 
مطابقت دارند.

کارمند سازمان و انتخاب سیاست شرح استخدام 

کارکنان جدید7 شرح فرآیند مورداستفاده برای راهنمایی و آموزش 



کانادا  کشور 156/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

کارکنان بخش چهارم: مدیریت 

سطح 3سطح 1سطح 1

کارکنان توسعه و مدیریت عملکرد 

8

که وظایف، فعالیت هایشان و نتایج مورد انتظار  کار و یا اهداف عملکرد دارند  کارکنان یک طرح  تمام 
شناسایی می شود

کاری یا عملکرد اهداف جاری یک یا دو نمونه از برنامه 

قابل اجرا 9
نیست

کارکنان تمام وقت و  توسعه نیازهای 
برنامه ها به منظور رسیدگی به هرگونه 

شکاف، حداقل ساالنه بررسی می شود.

کارکنان تمام وقت و برنامه ها  توسعه نیازهای 
به منظور رسیدگی به هرگونه شکاف، حداقل 
کارکنان با مسئولیت  ساالنه بررسی می شود. 
مدیریت دیگران، فرصت هایی برای توسعه 

مهارت های نظارتی فراهم می شود.

کارکنان  نمونه ای از یک فرصت توسعه 
گذشته ارائه شده در سال 

کارکنان  دو نمونه از یک فرصت توسعه 
گذشته- یکی برای  ارائه شده در سال 

جایگاه نظارتی و یکی برای جایگاه غیر 
نظارتی

قابل اجرا 10
نیست

پست های مهم سازمان شناسایی شود و برنامه های جانشین برای هرگونه شکاف بالقوه 
برقرار می شود.

قابل اجرا 11
نیست

کار دارد. سازمان فرآیندهای رسمی برای مدیریت تعارضات محل 

کار روندهای مورداستفاده سازمان برای مدیریت تعارضات محل 

جدول  5-8: استانداردهایی در حوزه مشارکت داوطلبان

بخش پنجم: مشارکت داوطلبان

سطح 3سطح 1سطح 1

1
سازمان سیاست ها و روش هایی برای تعریف و حمایت مشارکت داوطلبان دارند.

سیاست ها و روش های مربوط به مشارکت داوطلب



کانادا/157 کشور فالپن روقوانیهوبرنامههای وساهوقفوامورخیریهدر

بخش پنجم: مشارکت داوطلبان

سطح 3سطح 1سطح 1

2

که  سازمان حداقل یک فرد 
مسئول مشارکت داوطلبانه 

باشد دارد.

سازمان، یک یا تعداد بیشتری از افراد باتجربه مناسب، مهارت یا 
که مسئول مشارکت داوطلبانه باشد تخصیص داده  شایستگی هایی 

است.

 عنوان فرد مسئول برای 
مشارکت داوطلبانه

عنوان افرادی مسئول برای مشارکت داوطلبانه	 
توصیف تجربه، مهارت یا شایستگی هایشان	 

3

که  گیرد  یت یا اهداف سازمان مرتبط باشد و مشارکت داوطلبان در مسیری قرار  وظایف داوطلبان با مأمور
توانایی ها، نیازها و پیش زمینه شان منعکس شود.

یت و اهداف سازمان مرتبط شوند. شرح دو وظیفه داوطلب و توضیح این که آن ها چگونه با مأمور

قابل اجرا نیست4

استخدام داوطلب، استراتژی های داخلی و خارجی را برای رسیدن به 
خروجی ترکیب می کند.

فرآیند مورداستفاده برای داوطلبان هیئت مدیره	 
فرآیند مورداستفاده برای داوطلبان غیر هیئت مدیره	 

5

سازمان فرآیندهای غربال گری مناسب برای داوطلبان دارد

کردن و انتخاب داوطلبان هیئت مدیره استفاده شود.	  فرآیندهایی برای غربال 
کردن و انتخاب داوطلبان غیر هیئت مدیره استفاده شود.	  فرآیندهایی برای غربال 

6
یافت می کنند. داوطلبان آموزش مناسب با نقش ها و نیازهایشان در

شرح آموزش ارائه شده برای داوطلبان جدید

7

که در ارائه برنامه ها  یافت بازخور داده می شود. داوطلبانی  به تمامی داوطلبان فرصت هایی برای ارائه و در
یافت می کنند. یا خدمات دیگر درگیر می شوند، یک سطح مناسب از نظارت در ارتباط با نقش شان در

شرح مکانیزم بازخورد مورداستفاده با داوطلبان	 
گرفتن داوطلبان غیر هیئت مدیره	  توضیح چگونگی تحت نظارت قرار 

8
کمک های داوطلبان تأیید و شناخته می شوند.

کمک های داوطلبان تأیید و شناخته می شوند. شرح این که چگونه 



کانادا  کشور 158/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

بخش پنجم: مشارکت داوطلبان

سطح 3سطح 1سطح 1

قابل اجرا نیست9

یابی  کمک های داوطلبان و برنامه داوطلب به طور منظم مورد ارز تأثیر و 
قرار می گیرد.

کمک های داوطلبان و برنامه داوطلب به طور  شرح این که چگونه تأثیر و 
یابی قرار می گیرد. منظم مورد ارز

کانادا سال 1013-1015- 5-1 برنامه استراتژیک ایمجین 
کار می کند و از تمرکز بر فعالیت  کانادا به طور متفاوتی  در طول این ســـه ســـال ایمجین 
افراد به تمرکز در ارائه نتایج استراتژی خود حرکت می کند. به همین منظور برای انجام این 
کردن منابع داخلی اســـت تا به طور اســـتراتژیک تری بر روی حمایت  کثر  کار به دنبال حدا
کنند. این به ایمجین کانادا اجازه خواهد داد تا از منابع محدود  از نتایج استراتژیک تمرکز 

کند. خود بهتر استفاده 
کلیدی در طول سال های 2013-2015]21[: استراتژی ها در چهار حوزه 

یـــه و غیرانتفاعی صدایی قوی تـــر، منســـجم تر و فعال تری در .1 بخـــش ســـازمان های خیر
سیاست عمومی ملی داشته باشند.

ســـازمان ها در بخش خیریه شـــفاف تر باشـــند و به ابزارها و منابع بـــرای بهبود نظارت و .2
نشان دادن تأثیر، دسترسی داشته باشند.

کانادایی ها یک درک بهتر از نقش و تأثیربخش سازمان های خیریه داشته باشند..3
گیر، قوی تر، مســـتقل، اتصال بهتر و ثبات مالی بیشتر .4 کانادا ســـازمان ملی فرا ایمجین 

برای بخش سازمان های خیریه باشد.

استراتژی 1- 5-1-1
یر بخش هـــا به منظور کاهش  بـــرای انجـــام این اســـتراتژی، باید در سراســـر جغرافیـــا و ز
یرساخت مشترک ایجاد شود تا دربارۀ  کثر رســـاندن اثربخشی، یک ز دوباره کاری و به حدا

گرد هم آیند. مسائل مشترک 
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که به طـــور قابل توجهـــی توانایی مـــا را برای  یرســـاخت وجـــود دارد  ســـه مؤلفـــه مهم از ز
اطالع رســـانی و تعامل با بخش، سیاستمداران، مقامات دولتی، رسانه ها و مردم به شیوه 

یر به آن پرداخته شده است: که در ز کرد  یت خواهد  معتبر، به موقع و فعال تقو

1. هشدار زودهنگام و سیستم واکنش سریع
که به طـــور فعال فرصت ها و  سیســـتم هشـــدار زودهنگام به مدیران اجـــازه خواهد داد 
تهدیدهایی را که توســـط پوشـــش رســـانه ای، سیاست و تحوالت سیاســـی در فدرال ارائه 
ری اطالعـــات دوطرفـــه و همچنین  کننـــد. جمع آو می شـــوند شناســـایی و ارتبـــاط برقرار 
نظارت منســـجم بر روی کســـب وکار پارلمان در رسانه ملی و مسائل مرتبط در این بخش، 
کاهـــش دوباره کاری می شـــود و بـــه مدیران بخـــش اجـــازه خواهد داد تا بـــر منابع  موجـــب 
کنند. همچنین ایمجین  که اســـتراتژیک تر و مؤثرترند تمرکز  سیاســـت عمومی و آن هایی 
کارکنان و داوطلبان،  یی سریع ایجاد می کند تا ســـازمان ها،  کانادا یک سیســـتم پاسخگو

رند. تخصص هایشان را برای مسائل جاری و در حال ظهور فدرال بیاو

1. استراتژی تعامل ملی
کانادا در همکاری با تعدادی از شرکای ملی، منطقه ای و محلی و مدیران به  ایمجین 
یت در این بخش خواهد بود.  یت های عملی برای تقو دنبال پیشرفت قابل توجهی در اولو
این یک ابتکار چندســـاله اســـت که در سال 2009 آغاز شد و بیش از 1300 مؤسسه خیریه 

کانادا درگیر آن هستند. و سازمان  غیر انتفاعی در سراسر 
کلی  عبارت اند از: اهداف 

یت صدای جمعی برای پیشبرد مسائل مشترک	  تقو
کار آیی بخش	  یت ارتباط، شبکه ها، مشارکت به منظور افزایش  ایجاد و تقو
ری برای ایجاد ظرفیت	  تبادل دانش و نوآو

3. ایجاد سمت اقتصاددان ارشد در بخش خیریه و غیرانتفاعی
کار تحقیقاتی  که اعتبارات زاید برای سیاست عمومی و  اســـتخدام اقتصاددان ارشد 
را شناســـایی و تجزیه وتحلیل به موقع و مبتنی بر شـــواهد را نشـــان دهد. اقتصاد دان ارشد 
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ره می دهد و آن ها را تجزیه  و  که مؤثر اســـت مشـــاو دربارۀ سیاســـت ها، برنامه ها و قوانینی 
تحلیل می کند.

استراتژی 1- 5-1-1
کاماًل منفی  در سال های اخیر پوشش رسانه ای و شعارهای سیاسی دربارۀ این بخش 
که اطمینـــان و اعتماد عمومی  کانادا معتقد اســـت  بوده اســـت، به همین دلیل ایمجین 

ری است. برای بخش غیرانتفاعی و سازمان های خیریه ضرو

کلیدی در راستای تحقق این استراتژی اقدامات 

1. برنامه استاندارد
برنامه استاندارد ایمجین کانادا، دارای مجموعه معیارهای مشترک برای سازمان هایی 
کـــه متمایل به افزایش اثربخشـــی خـــود در نظـــارت هیئت مدیـــره، مدیریت مالی،  اســـت 
جذب سرمایه، مدیریت کارکنان و مشارکت داوطلبانه هستند. برنامه استاندارد در درجه 

اول یک ابتکار ظرفیت سازی است.

1. سایت چریتی فوکوس
به ســـرعت تبدیل به منبع اطالعات مؤسسات خیریه شـــده است. این سایت نه تنها 
گزارش می دهند، بلکه  کانادا  که ســـازمان ها به اداره مالیات  دارای جزئیات مالی اســـت 
کردن بســـتری  کردن اســـناد اضافه به منظور فراهم  همچنین ســـازمان های خیریه به آپلود 

یق می شوند. برای اطالعات مالی تشو

3. سکتور سورس
زبانه و یک مرکـــز اطالعاتی اســـت که شـــیوه ها و ابزارهایی  یـــک وب ســـایت ملـــی، دو
مرتبط، منابع و فرصت هایی آموزشی را برای مؤسسات خیریه و سازمان های غیرانتفاعی 
کلیدی نظـــارت هیئت مدیره، مدیریت مالی،  به منظور بهبود شیوه هایشـــان در 5 مرحله 
کارکنان و مشـــارکت داوطلبانه فراهم می کند. ســـکتور سورس  جذب ســـرمایه، مدیریت 
رانه و یادگیری از یکدیگر و متخصصان داخل و  همچنیـــن انجمنی برای راه حل هـــای نوآو

خارج بخش ارائه می کند.
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استراتژی 3- 5-1-3
کلیدی: اقدامات 
1. درک بنیادی جدید

یر بخش ها به منظور ایجاد درک بنیادی  گروهی از سازمان ها از تمام ز کانادا با  ایمجین 
گســـترش این مفهـــوم ایجاد می نماید.  کار می کند و ابزار و منابع مختلفی برای  جدیـــدی 
کردن  همچنین برداشـــت آن هـــا را درباره این بخش ارتقـــا می دهد. این درک شـــامل پیدا 
راه هایـــی بـــرای جـــذب اســـتعدادها )کارکنـــان و داوطلبان با مهـــارت بـــاال( و منابع مالی 

موردنیاز برای این بخش است.

1. رقابت ملی خیریه دانش آموزان
کانادایی ها از مؤسســـات خیریه و تعاملشـــان از  در ایـــن بخش، به منظور افزایش درک 
کانـــادا و بنیاد موتارت1 به طور مشـــترک از  دیـــد دانش آمـــوزان فعالیت می کننـــد. ایمجین 
رانـــه، از دانش آموزان  گاهی عمومی نوآو یـــه دانش آمـــوزان حمایت می کنند. رقابـــت آ خیر
کیفیت زندگی در  گاهی عمومی دربارۀ چگونگی تأثیر خیریه بر  کمپین های آ برای ایجـــاد 

کانادا و در سراسر جهان درخواست همکاری می کند.

استراتژی 1- 5-1-1
کســـب وکار و موفقیت مؤسسات  به منظور اســـتقالل و ارتباط بهتر با بخش های دیگر 

یر را دارد: خیریه برنامه های ز

1. اعضا
کانـــادا فراهم می کند. در همین راســـتا،   اعضـــا، منابـــع و مشـــروعیت را برای ایمجین 

کشور را افزایش می دهند. تعامل با مدیران در سراسر 

1. توجه به برنامه شرکت
کار مؤسســـات خیریه و غیرانتفاعی  کانادایی نقشـــی مهم در حمایت از  شـــرکت های 
کلیدی در شـــناخت این مشارکت است. در طول  بازی می کنند و توجه به این شـــرکت، 

1. Muttart Foundation
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یق  کانادا و تشو کانادا در زمینه افزایش تعامل با شرکت های بزرگ  این ســـه سال، ایمجین 
کرده است. سرمایه گذاری بیشتر اجتماع فعالیت 

3. توسعه صندوق
کارشـــان  کانـــادا، به توانایی آن در جذب ســـرمایه برای حمایت از   موفقیـــت ایمجین 

یت می کند. کانادا استراتژی خود را تقو وابسته است. برای جذب حامیان، ایمجین 

کانکت گرنت   .1

در سال 1966 به طور رسمی به عنوان راهنمایی برای بنیادها و سازمان های کانادایی 
شناخته شـــده اســـت و 48 ســـال اســـت که از بخش خیریه حمایت می کند همچنین 
زبانه به همراه جزئیات و قابلیت جستجوی اطالعات دربارۀ هزاران  پایگاه داده دو یک 
ابزار جســـتجو جذب ســـرمایه در  کـــه دقیق ترین و جامع ترین  را دارد  بـــزرگ  ســـرمایه گذار 

کانادا است.

کمک مالی- 5-1-5 استانداردهای انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 
ردن اعتماد بیشتر  کمک مالی با به دست آو ری کننده  توان بالقوه سازمان های جمع آو
که با پایبند بودن به اســـتانداردهای اعضای انجمن دنبال می شـــود. این  افزایش می یابد 

یر است: استانداردها شامل موارد ز

کم استاندارد 1: اعضا و مسئولیت های نهاد حا
کم باید حداقل از 5 نفر تشکیل شود.	  نهاد حا
کم خدمت می کنند باید: دستمزدی برای خدمات خود به عنوان 	  افرادی که در نهاد حا

یافـــت نکنند، مســـتقل باشـــند و به طور منظم در جلســـات  اعضـــای هیئت مدیـــره در
حضورداشته باشند.

استاندارد 1: اهداف منافع عمومی
گزارش های عمومی 	  یت و اهداف سازمان در تمامی  باید بیانیه روشن و سازگار با مأمور

کمک باشد. ری  و موارد جمع آو
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فعالیت هـــا باید به ســـمت دســـتیابی ســـازمان ها به اهـــداف منافع عمومی ســـازمان 	 
هدایت شوند.

استاندارد 3: مسئولیت های مالی
حساب های ساالنه باید آماده شود و توسط حسابرسان حرفه ای واجد شرایط و مستقل 	 

حسابرسی شوند.
هزینه ها باید با اندازه و مقیاس فعالیت های سازمان متناسب باشد و مطابق با اخالق 	 

سازمان های عام المنفعه باشد.

کمک مالی استاندارد 1: شیوه های جمع آوری 
گمراه کننده نباشد.	  ری کمک باید مبتنی بر صداقت، دقت باشد و  شیوه های جمع آو
ری کمک باید به تناسب منطقی با هزینه های کلی سازمان محدود 	  هزینه های جمع آو

گیرند. شود و به طور منظم به منظور مقرون به صرفه بودن مورد آزمایش قرار 

استاندارد 5: اطالعات عمومی
اطالعات دربارۀ فعالیت های سازمان و نتایج باید به طور منظم آماده شود و برای عموم 	 

به طور آزادانه در دسترس باشد.
که به راحتی قابل فهم باشد.	  اطالعات باید جامع در فرمت هایی باشد 
به منظور کمک به درک اطالعات مالی و به منظور ایجاد مقایســـه مناســـب، اطالعات 	 

روایی توضیحی فراهم شود. ]28[
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یخ، نقش و اهمیت مؤسســـات خیریه مشهود و ملموس است. به طوری که  درگذر تار
یژه ای شـــده  گون بشـــری به ایـــن موضوع توجه و گونا در فرهنگ هـــا، دیدگاه هـــا و مکاتـــب 
اســـت. این مؤسسات در رشـــد و توسعه علمی، آموزشـــی، اخالقی، انسانی جوامع نقش 
یخ بشـــری با آثار و بـــرکات مادی و معنوی  کوتاه به تار ارزنـــده ای ایفا می کننـــد. با نگاهی 
یشه داشـــتن فرهنگ نوع دوستی در  یم. این امر ر مؤسســـات خیریه در جهان آشـــنا می شـــو
کتابخانه و ...  نهاد آدمی را نشـــان می دهد. وجود هزاران مدرســـه، مسجد، بیمارســـتان، 

گواه و شاهد این فرهنگ است. بهترین 
ری به  یزی دقیق و جامع ضرو در ایران نیز به منظور توســـعه وقف و امور خیریه، برنامه ر
یزی هایی، بررســـی و تحلیل تجربیات  نظـــر می رســـد. یکی از مراحل مهـــم چنیـــن برنامه ر
کشورهای غیر اسالمی در زمینه وقف و امور خیریه از منظر ابعاد مختلفی همچون مفهوم 
کشورهای غیر اسالمی، وضعیت موجود وقف و امور  و روند توسعه وقف و امور خیریه در 
یگران فعـــال در حوزه وقف و امور خیریه و ترســـیم نگاشـــت  یـــه در ایـــن کشـــورها، باز خیر
کشـــورهای غیر اســـالمی اســـت. در این راستا یکی از  نهادی و برنامه ها و سیاســـت های 
کانادا است.  که مطالعۀ  وضعیت وقف و امور خیریه آن سودمند خواهد بود،  کشورهایی 
این کشور در میان 20 کشور دنیا رتبه نهم از نظر کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی 

را به خود اختصاص داده است.
که از ده ایالت)فدرال( و یازده  کانادا کشـــوری در شـــمال قاره آمریکای شمالی اســـت 
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کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و  مرکز اداری و سه قلمرو تشکیل شده است. این 
کانادا با مســـاحت 9.98 میلیون  از شـــمال تا اقیانوس منجمد شـــمالی گســـترده اســـت. 
ر  کشور پهناو ر جهان ازنظر مجموع مساحت و چهارمین  کشور پهناو کیلومترمربع، دومین 
کانادا به 10 ایالت و 3 قلمرو تقسیم شـــده  کشـــور  جهان ازنظر مســـاحت خشـــکی اســـت. 
یـــادی از دولت مرکزی دارند، امـــا درجه این آزادی  اســـت. ایالت ها درمجموع اســـتقالل ز
کمتر اســـت. مهم تریـــن ایالت ازلحاظ اقتصادی و سیاســـی ایالت  عمـــل در نزد قلمروها 
که تورنتو و اتاوا در آن قرار دارند. سه قلمرو آن نواحی شمال غرب، نوناووت  یو اســـت  انتار
گروه هشـــت و ســـازمان همکاری  کشـــورهای عضو  کانادا یکی از  کشـــور  و یوکان اســـت. 
اقتصـــادی و توســـعه اســـت و دارای منابـــع معدنـــی غنـــی، صنایـــع پیشـــرفته )همچـــون 
کاغذ، صنایع معدنی و  خودروسازی، صنایع شیمیایی و نفت، صنایع غذایی، چوب و 
گندم، دانه های روغنی، میوه،  رزی )ازجمله  کشاو فلزی و شیالت( و محصوالت فراوان 
کشوری پیشرفته است  ری،  کشـــور ازنظر صنعت و فناو ســـبزیجات و توتون( است. این 
که سیســـتم اقتصادی آن به شـــدت به ایاالت متحده وابســـته است به خصوص در بخش 

بازرگانی و دادوستد.
کانادا برای ســـال های  کشـــور  گزارش بانک جهانی رشـــد تولید ناخالص داخلی  بنا بر 
کانادا بر اســـاس  2014 و 2015 بـــه ترتیـــب 2.47% و 1.07% اســـت و میـــزان تولید ناخالص 
ســـرانه جمعیت در ســـال های 2014 و 2015 برابر با 50185/4 دالر )تقریبًا 1.585 میلیارد 
یال(( اســـت. همچنین در ســـال 2014،  یال( و 43248/5 دالر )تقریبًا 1.366 میلیارد ر ر
یال(  کانادا، برابر با 1.581 میلیارد دالر )49.946 هزار میلیارد ر میزان درآمد ناخالص ملی 
و درآمـــد ناخالـــص ملی بر اســـاس ســـرانه جمعیـــت در ســـال 2014، 43.680 دالر )تقریبًا 

یال( بوده است. معادل با 1.379 میلیارد ر
کنترل آن را در  کانادا تا سال 1713 مستعمره فرانســـه بود. در این سال انگلیس  کشـــور 
که  کانادا  که در سال 1867 و قانون  گرفت. با افزودن الیحه الحاقی قانون اساسی  دســـت 
کشور  کرد. این  کبیر اعالم  یب رسید، اســـتقاللش را از بریتانیای  در ســـال 1982، به تصو
یر تشـــریفات سلطنت  کانادا، ز کنفدراســـیون  کشـــورهای مشـــترک المنافع اســـت.  عضو 
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کانادا، یک دموکراســـی  مشـــروطه مرتبـــط با پادشـــاهی متحـــده اداره می شـــود. حکومـــت 
کانادا از پادشاه یا ملکه  پارلمانی فدرال و یک پادشاهی مشروطه است. ساختار حکومت 
کل  کبیر، دولت فدرال، دو مجلس ســـنا و عـــوام، دولت های ایالتی و فرماندار  بریتانیای 
کشـــور  که به عنوان نماینده ملکه الیزابت ایفای نقش می کند، تشکیل شـــده اســـت. این 
دارای سه سطح دولتی است که شامل دولت فدرال، ایالتی/ منطقه ای و محلی است.. 
که با مسائل ملی و بین المللی ازجمله دفاع ملی،  یر رئیس دولت فدرال است  ز نخست و
کار، پـــول، بانکداری، مالیات، پســـت، حمل، راه آهـــن، مخابرات،  امـــور خارجه، بیمـــه 

زارتخانه تشکیل شده است. کیفری درگیر می باشد و از 29 و خطوط لوله و قانون 
کانادا 35.851.774 میلیون  طبق آمار بانک جهانی در ســـال 2015، جمعیت مـــردم 
نفر است، درحالی که جمعیت ایران در سال 2015، 79.109.272 نفر بوده است. مذهب 
کانادایی ها مســـیحی  کثر  رها اســـت. ا گروه ها و باو گســـترده ای از  کانادا شـــامل طیف  در 
کاتولیک دارای بیشـــترین پیـــروان را دارد. مســـیحیان 67% از کل  کـــه کلیســـای  هســـتند 
کل جمعیت را شامل می شوند. اسالم  که هیچ دینی ندارند 23.9% از  جمعیت و افرادی 

که شامل 3.2% از جمعیت است. کانادا است  دومین دین بزرگ در 
کمک های بشردوســـتانه و میزان  کشـــور دنیا رتبـــه نهم از نظر  کانادا در میان 20  کشـــور 
کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به صورت درصدی  بخشندگی و از نظر میزان 

از تولید ناخالص داخلی رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است.
که برای بخش قابل توجهی  کانادا، منافع عمومی است  نقطه شـــروع تعریف خیریه در 
کانـــادا باید یکی از اهداف  از افراد حاضر در جامعه ملموس باشـــد. مؤسســـات خیریه در 
یج دین و یا سایر اهداف عام المنفعه برای  فقرزدایی، پیشـــرفت آموزشـــی و تحصیلی، ترو
کانادا یک مؤسسه خیریه ثبت شده،  جامعه را داشته باشند. بر طبق قوانین اداره مالیات 
که برای اهداف خیرخواهانه ایجادشده اســـت و باید منابع خود را برای  ســـازمانی اســـت 
فعالیت هـــای خیرخواهانه تخصیص دهد. فعالیت های خیرخواهانه مؤسســـات خیریه 
کالج،  رزش و تفریح، آموزش و پژوهش، دانشـــگاه ها و  کانادا شـــامل هنـــر و فرهنگ، و در 
یست، توسعه و مسکن، حمایت  سالمت، بیمارســـتان ها، خدمات اجتماعی، محیط ز
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گرایی و جذب سرمایه، بین المللی، مذهب و اتحادیه ها و  یج داوطلبانه  و سیاســـت، ترو
کانادا  کشور  که مهم ترین نیات خیرخواهانه در  کســـب وکار است  انجمن های حرفه ای و 

بخش آموزش و پژوهش )28%(، خدمات اجتماعی ) 16%( و سالمت)15%( است.
گروه بنیادهای  تحت قانون مالیات بر درآمد، مؤسســـات خیریه به عنوان یکی از ســـه 
خصوصی، بنیادهای عمومی و سازمان های خیریه تعیین می شوند که بنیادهای عمومی 

و خصوصی به وسیله استقالل مدیرانشان و سرمایه شان از یکدیگر متمایز می شوند.
بنیادهای خصوصی بیش از 50% مدیران، تراستی ها یا مسئوالن به صورت هماهنگ 
کار می کنند و دارای منافع مشـــترک و به یکدیگر وابســـته هســـتند و بنیادهای خصوصی 
که امـــور خیریه را  گروهی از افراد  بیـــش از نیمـــی از سرمایه شـــان را از یـــک منبع و از فرد یـــا 
که به عنوان یک  رند. مرکز بنیاد یک بنیاد خصوصی است  کنترل می کنند به دست می آو
ســـازمان غیرانتفاعـــی، غیردولتـــی دارای یـــک صندوق اصلی تعریف می شـــود و توســـط 
کمک های خیریه،  یـــت می گردد. بنیادهای خصوصـــی  مدیران یا امنای خودشـــان مدیر
آموزشی، مذهبی یا دیگر فعالیت های ارائه خدمت را انجام می دهند. بنیادهای عمومی 
کار می کنند و با یکدیگر  بیش از 50% مدیران، تراســـتی ها یا مســـئوالن، مستقل از یکدیگر 
یـــت بودجـــه این بنیادهـــا از بیش از یـــک منبع به دســـت می آید که  کثر تعامـــل ندارنـــد و ا
کمک های مالی از افراد، دولت و بنیادهای  یافت  کمک های مالی خود، در به طورکلی از 
خصوصی ناشـــی می شود. سازمان های خیریه نیز مانند بنیادهای عمومی هستند با این 
تفاوت که بنیادهای عمومی، موظف هســـتند معادل یا بیشـــتر از نصفی از درآمد سالیانه 
کنند اما سازمان های خیریه  گیرندگان واجد شرایط ایجاد  کمک هایی برای  خودشان را، 
گیرندگان واجد شـــرایط تخصیص دهند یـــا برای برنامه های  کمک هایی برای  می تواننـــد 

که آن ها را مناسب می بینند. کنند  خیریه ای خودشان صرف 
یت مؤسســـات  در کانـــادا وقف بودجه بلندمدتی اســـت کـــه به منظور حمایت از مأمور
خیریه ســـرمایه گذاری می شـــود. وقف یک اصطالح قانونی نیســـت و در قانون کانادا یافت 
 به صورت بودجه سرمایه گذاری بلندمدت )گاهی اوقات همیشگی( 

ً
نمی شود، اما معموال

توصیف می شود که توسط مؤسسات خیریه نگهداری می شوند. موقوفات توسط بسیاری 



فالششروجممبندی/171

یافت می شـــود. با  وجود این منبع این بودجه وقف شـــده و  از مؤسســـات خیریه کانادایی در
ماهیت شرایط قانونی قابل اجرا برای این موقوفات بسیار گسترده است. طبق قانون کانادا، 
تراست ها یک مسئولیت ایالتی می باشند. هر ایالتی یک قانون تراست دارد که به مدیریت 
موقوفات خیریه مربوط می شـــود. مؤسســـات خیریه باید راهبردهـــای قانونی را، برای درک 
تعهداتشـــان در ایالت خـــود دنبال کنند. یکی از مفاهیم کلیدی در قانون تراســـت جدید، 
تعهد به ســـرمایه گذار محتاطانه1 بودن اســـت. چالش اینجاســـت که هیـــچ تعریف قانونی 

قابل دسترسی از یک سرمایه گذار محتاطانه وجود ندارد.
کـــه تحت قانون  کانادا به ثبت رســـیده اند  یـــه در  در ســـال 2015، 86000 مؤسســـه خیر
گـــروه بنیادهای خصوصـــی، بنیادهای عمومی و  مالیـــات بر درآمد، به عنوان یکی از ســـه 
یـــه تعییـــن می شـــوند. در ســـال 2010 درمجمـــوع 6.10 میلیـــارد دالر بـــه  ســـازمان های خیر
کمک شـــده اســـت و همچنیـــن 47% از  یـــه و مؤسســـات غیرانتفاعی  ســـازمان های خیر
تـــر به منظـــور فعالیت هـــای داوطلبانـــه، داوطلـــب شـــدند.  کانادایی هـــای 15 ســـاله و باال
کار داوطلبانه، معادل با 1.1 میلیون  کمتر از 1.2 میلیارد ســـاعت  درمجموع این داوطلبان 

کرده اند. کمک  شغل تمام وقت 
کاال و  کل درآمدشان را،  کانادا نســـبت قابل توجهی از  بســـیاری از مؤسسات خیریه در 
خدماتی برای طیف وســـیعی از مشـــتریان )افراد، شـــرکت ها و دیگر سازمان های خیریه( 
کانادا افزایش یافته است  فراهم می کنند. در سال های اخیر، عالقه به ایجاد درآمدزایی در 
و بســـیاری از این مؤسســـات خیریه  فعالیت های درآمدزا را به منظور تنوع و مکمل جریان 
درآمـــدی خود دنبـــال می کنند. رایج تریـــن فعالیت هـــای درآمدزای مؤسســـات خیریه در 
یت )38% از سازمان های خیریه( می باشد. از منابع درآمدی  ری حق عضو کانادا جمع آو
یـــه می توان به کمک های دولتی، هدیه و کمک های اهداشـــده، کســـب  مؤسســـات خیر

کاال و خدمات اشاره نمود. درآمد و فروش 
کنون به  برحســـب ارزش کل کمک های مالی در کانادا، بیشـــترین هدیه های بنیادها تا
بیشـــترین سطح از حمایت برای آموزش و تحقیقات )28%( داده شده است و به دنبال آن 

1. Prudent investor
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در خدمات اجتماعی )16%( و سازمان بهداشت )15%( است. پایین ترین سطوح حمایت 
رزش و تفریح )1%( و سطوح متنوع دولت )1%( بوده است. از قانون و سیاست )1%(، و

که در  یگران مختلفی می شـــوند  نهادهای فعال در حوزه وقف و امور خیریه شـــامل باز
که مســـئولیت ثبـــت و نظارت بر  کانادا اســـت، نهـــادی دولتی  رأس آن هـــا اداره مالیـــات 
ســـازمان های خیریه را بـــر عهده دارد، همچنین در نقش تســـهیلگر در حـــوزه وقف و امور 
که قوانین مالیاتی را برای  کانادا یک سازمان فدرال است  کاناداست. اداره مالیات  خیریه 
کانادا و برای بســـیاری از ایالت هـــا و مناطق اجرا می کنـــد و برنامه های مختلف و  دولـــت 
انگیزه های اجتماعی و اقتصادی از طریق نظام مالیاتی ارائه می گردند. این اداره مســـئول 
کانادا، برنامه اعتبار مالیاتی مانند تحقیقات علمی  نظارت بر ثبت مؤسســـات خیریه در 
کانادا را ارتقا می دهد و نقش مهمی  است و همچنین انطباق با قوانین و مقررات مالیاتی 

کانادایی ها ایفا می کند. در اقتصاد و رفاه اجتماعی 
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کانادا ثبت و نظارت بر  یرمجموعه های اداره مالیات  اداره کل خیریه به عنوان یکی از ز
کانادا را  یـــه ثبت شـــده در  یـــه را بـــر عهـــده دارد و نیازهای مؤسســـات خیر مؤسســـات خیر
تشخیص می دهد و همکاری های داوطلبانه با قوانین مربوط به وضعیت مؤسسه خیریه 
ثبت شـــده را تسهیل می کند و مسئول بررســـی برنامه هایی برای ثبت یک مؤسسه خیریه، 
ره برای حفـــظ وضعیت ثبت نـــام، تضمین موافقت  ارائـــه اطالعـــات، راهنمایی و مشـــاو
ســـازمان های ثبت شـــده با الزامات ثبت از طریق یک برنامه متعـــادل آموزش، خدمات، 
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توسعه سیاست و ارائه اطالعات، ارتباطات و برنامه های آموزشی برای بخش سازمان های 
یـــه و بـــرای اهداکنندگان، تعامل با بخش ســـازمان خیریه، بخش هـــای دولتی دیگر و  خیر
کانـــادا در مبارزه بـــا تأمین مالی  ســـطوح دیگـــر دولـــت؛ و حمایت از نقـــش اداره مالیـــات 

یسم در حمایت از قانون ثبت نام خیریه است. ر ترو
که مؤسســـات خیریه را  کل خیریه اســـت  کانادا، اداره  نظارت کننـــده اصلی خیریه در 
تحت قانون مالیات بر درآمد ثبت، لغو ثبت، حسابرسی و نظارت می کند و مسئول تمام 
فعالیت های برنامه های مرتبط با مقررات قانون مالیات بر درآمد، دربارۀ مؤسسات خیریه 
کانادا بر مؤسسات  ثبت شده است. عالوه بر مقررات دولت فدرال و نظارت اداره مالیات 
خیریه، هر ایالت و قلمروی ممکن اســـت قوانینی برای مؤسســـات خیریه داشـــته باشـــد. 
کمک  ری  کار، جمع آو کســـب و  بـــرای مثال برخی از ایالت ها قوانینی برای فعالیت های 

مالی، مدیریت داخلی و استفاده از اموال خیریه دارند.
زارت دادگستری است وظیفه  یرمجموعه های و که یکی از ز اداره شورای قانون گذاری 
کانادا را دارد و همچنین  ثبت و نظارت بر مؤسســـات خیریه ثبت نشـــده در اداره مالیات 
کلیدی را در حصول اطمینـــان از یکپارچگی قانونی از قوانیـــن دولت ایفا می کند.  نقـــش 
مؤسســـات خیریه می توانند تحت این قانون در اداره شـــورا به ثبت برســـند و اداره شورای 
کـــه عملیات ثبت و  گواهـــی صادر می کند  قانون گذاری برای مؤسســـات ثبت شـــده یک 
ر به صورت رایگان اســـت و مؤسســـات خیریه موظف هستند شـــرایط شورا را احراز  صدو

نمایند.
کـــه نظارت  کانادایـــی1 نهادی غیردولتی اســـت  شـــورای مؤسســـات خیریه مســـیحی 
داوطلبانه بر مؤسسات خیریه را بر عهده دارد. شورای مؤسسات خیریه مسیحی کانادایی، 
یت در شورا می توان از طیف  که با عضو کانادا است  بزرگ ترین انجمن خیریه مسیحی در 
کلیســـاها در روستاها و شهرها،  وســـیعی از مزایای بزرگ بهره مند شـــد. این شـــورا به انواع 
کتاب مقدس و ... خدمت  کالج  کمک رسانی، مدارس مسیحی،  ســـازمان های امداد و 
می کند. این شـــورا به بیش از 3300 مؤسســـه خیریه با ارائه منابعی مقرون به صرفه خدمت 

1. Canadian Council of Christian Charities
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کانادایی به طور ســـاالنه بر مؤسسات خیریه  می کند.  شـــورای مؤسســـات خیریه مسیحی 
گواهی تائید، به منظور انطباق با استانداردهای شورا نظارت می کند.  دارای 

کانادایی را بر عهده  که وظیفه نظارت بر مؤسسات خیریه  دادگاه نهادی دولتی اســـت 
کانادا و یک مؤسسه خیریه، طرفین به  دارد. در صورت وجود اختالف میان اداره مالیات 

دادگاه مراجعه می کنند و نتیجه نهایی توسط دادگاه اعالم می گردد.
کانادا است که در  کانادا نهادی تســـهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور  ایمجین 
کانادا برای بشردوستی  سال 2003 درنتیجه اتحاد دو سازمان خیریه پیشرو به نام های مرکز 
و ائتالف ســـازمان های ملی داوطلبانه تأســـیس شده اســـت. ایمجین کانادا یک سازمان 
که به ارائه برنامه ها، منابع و استانداردهایی می پردازد مؤسسات خیریه  خیریه ملی است 
یـــه، بتوانند به طـــور مؤثرتری  یـــت نمایـــد، به طوری که مؤسســـات خیر و عملیاتشـــان را تقو
کار می کنند. همچنین ایمجین کانادا  کنار دیگر ســـازمان های خیریه  خدمـــت کنند و در 
اغلـــب با بخـــش خصوصی، دولت و افـــراد جامعه همکاری می کند تـــا اطمینان حاصل 

کند سازمان های خیریه نقشی محوری را در ایجاد و غنی سازی ملت بازی می کنند.
که از ســـال 1966 به طور  یرمجموعه های ایمجین کانادا اســـت  کانکت یکی از ز گرنت 
کانادایی شناخته شده است و 48  رسمی به عنوان راهنمایی برای بنیادها و سازمان های 
زبانه به همراه  سال است که از بخش خیریه حمایت می کند همچنین یک پایگاه داده دو
که  جزئیـــات و قابلیـــت جســـتجوی اطالعـــات دربارۀ هـــزاران ســـرمایه گذار بـــزرگ را دارد 
کار  کانادا است. هسته اصلی  دقیق ترین و جامع ترین ابزار جســـتجوی جذب ســـرمایه در 
که بـــرای ایمجین کانادا انجام  یت بخش ســـازمان های خیریه اســـت  کانکت، تقو گرنـــت 
کانکت به قابل دسترس بودن مؤسســـات خیریه در تمام اندازه ها متعهد  گرنت  می شـــود. 
می شـــود. در همیـــن راســـتا برنامه هـــای مشـــترک مقرون به صرفـــه  و تخفیف هایـــی را برای 
ســـازمان های خیریه کوچک ارائه می دهد. همچنین هزینه ها بر اســـاس کل درآمد ساالنه 

مؤسسه خیریه محاسبه می شود.
یرمجموعه هـــای ایمجین کانادا اســـت که نقش   پایـــگاه داده چریتی فوکـــوس یکـــی از ز
تسهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه را دارد و به سرعت تبدیل به منبع اطالعاتی مؤسسات 
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خیریه شـــده اســـت. این ســـایت نه تنها دارای جزئیات مالی اســـت که ســـازمان ها به اداره 
مالیات کانادا گزارش می دهند، بلکه همچنین سازمان های خیریه برای آپلود کردن اسناد 

یق می شوند. اضافه خود به منظور فراهم کردن بستری برای اطالعات مالی تشو
یرمجموعه های ایمجین کانادا، سکتور سورس است که یک وب سایت  یکی از دیگر ز
کـــه شـــیوه ها و ابزارهایـــی مرتبـــط، منابع و  زبانـــه و یـــک مرکـــز اطالعاتی اســـت  ملـــی، دو
فرصت هایی آموزشی را برای مؤسسات خیریه و سازمان های غیرانتفاعی به منظور بهبود 
کلیدی نظارت هیئت مدیره، مدیریت مالی، جذب سرمایه،  شیوه هایشـــان در 5 مرحله 

کارکنان و مشارکت داوطلبانه فراهم می کند. مدیریت 
کانـــادا اطالعات مفصلی در ارتباط با 85000 ســـازمان های خیریه  پایـــگاه داده خیریه 
بران این ســـایت  کار ثبت شـــده، بنیادهای خصوصی و بنیادهـــای عمومی ارائه می کند. 
می توانند به تجزیه وتحلیل، مقایســـه و رتبه بندی مؤسســـات خیریه و بیانیه مالی 5 ســـال 
کانادا  اخیر هریک از این 85000 مؤسســـه خیریه دسترســـی داشـــته باشند. ســـایت خیریه 
عمدتـــًا مبتنـــی بـــر هزینه اســـت و دارای یـــک برنامه قیمت گـــذاری برای اشـــتراک گذاری 
کانادا جســـتجوی پایـــه و رایگانـــی را فراهم  اطالعـــات اســـت و همچنین ســـایت خیریه 
می کند. در این سایت، مشترکان می توانند به فهرست های مختلفی از مؤسسات خیریه 
یـــه، فیلترهای مالی و  طبقه بندی شـــده با مکان جغرافیایی، دســـته های مؤسســـات خیر
گزارش مجموعه ای از انواع مختلف مؤسسات خیریه  ابزارهای رتبه بندی شده و مقایسه 
کانادا شامل پایگاه  دسترسی داشته باشند. انواع پایگاه های داده قابل دسترس در خیریه 
کانادایی ها، افشـــای حقوق و دستمزد  کانادایی ها، ســـوابق کمک های خیرخواهانه  داده 

کانادا می باشد. دولتی و مدیران خیریه 
کانادا در موضوعات مختلف شناسایی و بررسی شدند: شش مؤسسه خیریه در 

1. بنیاد اعتیاد مانیتوبا
که ارائه کننـــده خدمات درمان اعتیـــاد و حمایت از رفتارهای  بنیادی عمومی اســـت 

یر: سالم است و دارای فعالیت هایی به شرح ز
تر 	  بزرگســـاالن: ارائه خدمات مسکونی و محیطی امن و حمایتی برای افراد 18 سال و باال
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که با الکل، مواد مخدر یا قمار درگیر هســـتند، به منظور ایجاد تغییرات در شیوه زندگی 
کمک می کنند. و توسعه مهارت های زندگی جدید به آن ها 

خانواده: وقتی کســـی بـــا مواد مخدر، الکل و یا قمار درگیر اســـت، خانواده آن شـــخص 	 
بیش ازحـــد تحت تأثیر قـــرار می گیرد. برنامه خانواده به معتـــاد کمک می کند که چگونه 

کند. کند و رو به جلو حرکت  باسابقه اعتیاد زندگی 
ران درباره مسائل جوانان و اثرات بالقوه الکل، مواد مخدر 	  جوانان: ارائه جلسات با مشاو

و یا قمار در زندگی و به منظور ایجاد تغییرات مثبت حمایت می شوند.
مدارس و اجتماع: طیف وســـیعی از خدمات آموزشی و پیشگیری دربارۀ الکل، مواد 	 

مخدر و قمار به مدارس و سازمان های اجتماعی در سراسر ایالت ارائه می شود و این 
خدمـــات موجب کاهش تقاضا برای درگیر شـــدن با اثرات الـــکل و مواد مخدر و قمار 

می شود.
یابی تست مصرف الکل و مواد مخدر که تستی جامع شامل توصیه هایی 	  محل کار: ارز

کارمندی مثبت باشد. که تست  برای آموزش، درمان، پیگیری و مراقبت است زمانی 
یز متادون برای افرادی که به مواد وابسته هستند. این برنامه شامل ارتقای سالمت، 	  تجو

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 	 
رانندگـــی مربـــوط به مواد مخدر هســـتند، به داشـــتن گواهینامه رانندگـــی مانیتوبا ملزم 
یابی مواد مخدر و الکل دسترســـی داشـــته  می کنـــد تـــا به برنامه اختـــالل راننده برای ارز
که نیازهای فرد، شناسایی می شوند و مناسب ترین  یابی پروسه ای است  باشد. این ارز
اســـتراتژی توصیه می شـــود. هدف از این برنامه کمک به افراد بـــرای جلوگیری از جرایم 

رانندگی و مراجعه و دسترسی آسان به خدمات در صورت لزوم است.

کشور 1. بنیاد پژوهش های دانه های غرب 
کـــه در حوزه آمـــوزش و پژوهش فعالیـــت می کنـــد و در تحقیقات   مؤسســـه ای اســـت 
کانادا سرمایه گذاری می کند. این بنیاد از بسیاری  رزی به نفع تولیدکنندگان غربی  کشـــاو
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کوتاه مـــدت ازجملـــه توســـعه  ژه هـــای تحقیقاتـــی عمومـــی بلندمـــدت و  از برنامه هـــا و پرو
محصوالت جدید و متنوع، کنترل علف هرز و حشرات، فنون تولید و برداشت و مدیریت 
ک و اثربخشی کودها در سراسر غرب کانادا پشتیبانی می کند. بنیاد پژوهش های  منابع خا
یال( در  دانه هـــای غـــرب، بیش از 125 میلیون دالر)تقریبًا معادل بـــا 3.949 هزار میلیارد ر
رزی، توسعه بیش از 200 گونه جدید گندم و جو و سرمایه گذاری  رش و تحقیقات کشاو پرو
کرده اســـت.  کمک  رش و تحقیقات محصوالت  بیـــش از 18 میلیون دالر در ســـال در پرو
بنیاد پژوهش های دانه های غرب، ســـه حوزه تحقیقاتی مهم برای حمایت از بودجه های 
که در  ژه هایی در نظر می گیرد  کمک های مالی را برای پرو که  کرده است  وقف شناســـایی 
رش، اصالح نژادی(، تولید )سیستم های  سه حوزه انواع توســـعه )ژنتیک، روش های پرو
ری، مدیریت آفات، مدیریت تولید(، پس از تولید )ذخیره سازی،  کشـــت، مدیریت بارو

تجزیه وتحلیل اقتصادی/ نظارتی( باشند.

کس 3. بنیاد تری فا
کانادا  یکـــی از بزرگ ترین تأمین کنندگان مالی غیردولتی تحقیقات ســـرطان در کشـــور 
کمک هـــای مالی بســـیاری بـــرای انواع  کـــه در حوزه ســـالمت فعالیـــت می کند و  اســـت 
یه، تخمـــدان، روده بزرگ،  مختلف ســـرطان ها دارد. مطالعات چندســـاله اخیر شـــامل ر
کس حدود 26.5 میلیون  پانکراس، دهان، کبد و بســـیاری دیگر بوده اســـت. بنیاد تری فا
کلیدی تحقیقات سرمایه گذاری  یال( در ســـه ناحیه  دالر )تقریبًا معادل با 837 میلیارد ر

کرده است.

کانادا 1. انجمن مسلمانان 
کـــه  کانـــادا در حـــوزه مذهـــب فعالیـــت نمـــوده و معتقـــد اســـت  انجمـــن مســـلمانان 
مطلوب ترین راه برای جامعه مسلمانان و کار اسالمی در کانادا از طریق آموزش و پیشرفت 
که بر اساس  هر فرد مســـلمان، هر خانواده مســـلمان و هر اجتماع محلی مســـلمان اســـت 
یخ اســـالم محقق می شود. انجمن مسلمانان  خواندن زندگی پیامبر و درک درســـتی از تار
کانادا طیف گسترده ای از برنامه ها را برای مردم در تمام سنین و در تمام جنبه های زندگی 
کانادا اســـت. برنامه ها به منظور حصول  کردن اســـالم در  یت آن برپا  ارائـــه می کند و مأمور
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اطمینان از اینکه آن ها منعکس کننده ارزش ها می باشـــند از جمله ایمان، برادری، رشـــد 
کانادا  شـــخصی، شـــهروندی و تعالـــی مطالعـــه و طراحی می شـــوند. انجمـــن مســـلمانان 

کودکان دارد. برنامه های اجتماعی، آموزشی، برای جوانان و 

5. بنیاد راه اتحاد برلینگتون و همیلتون بزرگ
بنیـــاد راه اتحـــاد برلینگتون و همیلتون بزرگ در حوزه رفاه به منظور ایجاد فرصتی برای 
کیفیت زندگی شـــان  کشـــف اســـتعدادهای نهانی خود و بهبود  افـــراد و خانواده ها جهت 
فعالیـــت می کنـــد. این بنیـــاد با تأمیـــن بودجه 133 برنامـــه از طریق 73 ســـازمان، طیف 
گســـترده ای از نیازهای جامعه ازجمله ســـالمندان، افراد با نیازهای خاص و خانواده ها و 
که در فقر زندگی می کنند پوشـــش می دهد. از فعالیت هـــای بنیاد می توان به  کودکانـــی را 
ســـرمایه گذاری در خدمـــات انســـانی، ایجاد ارزش ثابـــت برای همکاران ســـازمان، انجام 

پژوهش، همکاری و پژوهش نام برد.

کتابخانه عمومی ادمونتون  .6
کتابخانـــه عمومـــی ادمونتون، شـــهروندان ادمونتون را به دانـــش و فرهنگ های جهان از 
طریق دسترســـی بـــه مجموعه کتابخانـــه، برنامه ها و خدمـــات متصل می کنـــد. این کار از 
طریق یک شبکه از 17 شعبه کتابخانه و بیش از 3 میلیون موارد ازجمله کتاب، سی دی، 
یـــی و محتـــوای قابـــل دانلـــود دیجیتـــال فراهم می شـــود. از  یدئو دی وی دی، بازی هـــای و
فعالیت های کلیدی بنیاد خرید و فهرســـت بندی مواد کتابخانه، ارائه خدمات پژوهشی 
و اطالعات به شـــهروندان، دسترســـی شـــهروندان خانه دار به کتابخانـــه از طریق خدمات 

یل رایگان و ارائه منابع و دسترسی به 17 شعبه کتابخانه به شهروندان می باشد. تحو
به طورکلی نهادهای شکل دهنده ساختار وقف و امور خیریه کانادا در شکل صفحه 
بعـــد بـــه تفکیـــک کارکردهای تنظیم گری، تســـهیل گری، آموزشـــی و مؤسســـات خیریه 

مشخص  شده اند.
قانون مؤسســـات خیریه ثبت شـــده در اداره کل خیریه بر اساس قانون مالیات بر درآمد 
کانادا  کانادا می باشـــد و قانون مؤسســـات خیریه ثبت نشده در اداره مالیات  اداره مالیات 
که وجـــوه خیریه و  گردیده اســـت  توســـط اداره شـــورای قانون گـــذاری در ســـال 2015 تهیه 
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کرده است و الزاماتی جهت حفظ ثبت مؤسسات خیریه دارد  مؤسسات خیریه را تعریف 
و این مؤسسات ملزم به احراز شرایط هستند.

که الزامات قانون مالیات بر  کانادا سیاســـت ها و دستورالعمل هایی دارد  اداره مالیات 
درآمد را توضیح می دهد و شـــامل سیاســـت ها و دســـتورالعمل هایی به منظور درخواست 

ثبت، عملیات مؤسسات خیریه و لغو وضعیت ثبت مؤسسه خیریه است.
یت ظرفیت ســـازی مؤسســـات خیریه و  کانادا برنامه اســـتانداردی را برای تقو ایمجین 
کرده اســـت. این برنامه اســـتاندارد در درجه اول  غیرانتفاعـــی در 5 حوزه اساســـی طراحی 
ابتـــکار ظرفیت ســـازی اســـت. این برنامـــه اســـتاندارد دارای 73 اســـتاندارد در پنج حوزه 
کارکنان و  نظارت هیئت مدیره، حسابرســـی مالی و شـــفافیت، جذب ســـرمایه، مدیریت 

یر است: که در سطح ز مشارکت داوطلبان است 
کارمند تمام وقت و 2 میلیون هزینه ساالنه کثر 5  سطح 1: سازمان هایی با حدا

کارمند تمام وقت و 10 میلیون هزینه ساالنه کثر 50  سطح 2: سازمان هایی با حدا
کارمند تمام وقت و یا بیش از 10 میلیون هزینه  ســـطح 3: ســـازمان هایی با بیش از 50 

ساالنه
دارای  طـــول ســـال های 2013-2015  در  کلیـــدی  حـــوزه  در چهـــار  کانـــادا  ایمجیـــن 

که شامل: استراتژی هایی است 
یـــه و غیرانتفاعـــی صدایـــی قوی تـــر، منســـجم تر و فعال تر در .1 بخـــش ســـازمان های خیر

سیاست عمومی ملی داشته باشند.
ســـازمان ها در بخش خیریه شـــفاف تر باشـــند و به ابزارها و منابع بـــرای بهبود نظارت و .2

نشان دادن تأثیر، دسترسی داشته باشند.
کانادایی ها درک بهتری از نقش و تأثیربخش سازمان های خیریه داشته باشند..3
گیر، قوی تر، مســـتقل، اتصال بهتر و ثبات مالی بیشتر .4 کانادا ســـازمان ملی فرا ایمجین 

برای بخش سازمان های خیریه باشد.
کانـــادا رتبه 5 از نظر شـــاخص بخشـــندگی با امتیاز 58%، کمـــک به خارجیان  کشـــور 
کار داوطلبانه 41% است. در  کمک مالی به خیریه ها 67% و اختصاص زمان برای   ،%66
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ســـال 2015 میزان کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به صورت درصدی از تولید 
ناخالص داخلی 0.05% اســـت و میزان کمک های بشردوســـتانه 873 میلیون دالر است. 
کانـــادا 4/6 از 5، ســـهولت ثبت نام و  کلی ســـهولت بخشـــندگی در  همچنین شـــاخص 
کسری، معافیت و  فعالیت سازمان های جامعه مدنی 4/7، سیاست های مالیاتی برای 

کاال از مرزها 4 است. یافت پول نقد و  امتیازهای مالیاتی 5 و سهولت ارسال و در
که یکی از اهداف فقرزدایی، پیشرفت آموزشی  کانادا طبق قانون عرفی سازمانی را   در 
یج دین و یا ســـایر اهداف عام المنفعه برای جامعه به تشـــخیص دادگاه  و تحصیلـــی، ترو
کانادا یک مؤسسه  داشـــته باشـــد، مؤسســـه خیریه می نامند. بر طبق قوانین اداره مالیات 
که برای اهداف خیرخواهانه ایجادشده است و باید  خیریه ثبت شـــده، ســـازمانی اســـت 
منابـــع خـــود را برای فعالیت هـــای خیرخواهانه تخصیـــص دهد. تحت قانـــون مالیات بر 
گـــروه بنیادهای خصوصـــی، بنیادهای  درآمـــد، مؤسســـات خیریه به عنـــوان یکی از ســـه 
که بنیادهای عمومی و خصوصی به وسیله  عمومی و سازمان های خیریه تعیین می شوند 

استقالل مدیرانشان و سرمایه شان از یکدیگر متمایز می شوند.
رزش و  کانادا شـــامل هنر و فرهنگ، و فعالیت های خیرخواهانه مؤسســـات خیریه در 
کالـــج، ســـالمت، بیمارســـتان ها، خدمـــات  یـــح، آمـــوزش و پژوهـــش، دانشـــگاه ها و  تفر
گرایی  یج داوطلبانه  یست، توسعه و مسکن، حمایت و سیاست، ترو اجتماعی، محیط ز
کســـب وکار  و جذب ســـرمایه، بین المللی، مذهب و اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای و 
کانادا بخش آموزش و پژوهش )%28(،  کشـــور  که مهم ترین نیات خیرخواهانه در  اســـت 

خدمات اجتماعی ) 16%( و سالمت)15%( است.
کانـــادا بـــه ثبت رســـیده اند. طبـــق آخرین  یـــه در  در ســـال 2015، 86000 مؤسســـه خیر
اطالعات به دست آمده در سال 2010، 6.10 میلیارد دالر به سازمان های خیریه و مؤسسات 
کانادایی می توان به  کمک شـــده اســـت. از منابع درآمدی مؤسســـات خیریه  غیرانتفاعی 
کاال و خدمات  کســـب درآمد و فروش  کمک های دولتی، هدیه و کمک های اهداشـــده، 
کانادا، بالغ بر ســـیصد و شـــصت مســـجد و ســـازمان  اشـــاره نمود. مســـاجد موجود نیز در 

اسالمی است.
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که اداره کل  کانادا به صورت یکپارچه است به این صورت  نظام وقف و امور خیریه در 
کانادا اســـت و  که نظارت کننده اولیه خیریه در  کانادا اســـت  یر نظر اداره مالیات  یـــه ز خیر
مســـئولیت ثبـــت و نظـــارت بـــر ســـازمان های خیریه را بـــر عهـــده دارد. مؤسســـات خیریه 
 )T3010( کانادا موظف هستند فرم اظهارنامه اطالعات ساالنه ثبت شده در اداره مالیات 
کنند و هرگونه تغییـــرات در وضعیت  را بـــه مـــدت 6 ماه پس از پایان ســـال مالی تکمیـــل 
عملیات خیریه یا ســـاختار قانونی خود مانند تغییر آدرس، مدیران، نام قانونی، اهداف و 
کانادا اطالع دهند. در صورت اطالعات ناقص یا نادرست  فعالیت ها را به اداره مالیات 
کانادا، موجـــب تعلیق امتیازات مالیاتی  در اظهارنامـــه اطالعات ســـاالنه به اداره مالیات 
کانادا ارائه کنند.  می شوند تا زمانی که اطالعات موردنیاز در فرم T3010 را به اداره مالیات 
به منظـــور  یـــه  بـــرای مؤسســـات خیر یـــه سیاســـت ها و دســـتورالعمل هایی  کل خیر اداره 
یـــه و در ارتباط بـــا لغو وضعیت ثبت مؤسســـه  درخواســـت ثبـــت، عملیات مؤسســـه خیر
کانـــادا فعالیت هـــای تســـهیلگری نیـــز ماننـــد آمـــوزش و ارائه  یـــه دارد. اداره مالیـــات  خیر
اطالعات را انجام می دهد. اداره کل خیریه دارای یک سیستم نظارت دقیق و مشخصی 
جهت نظارت بر مؤسسات خیریه است مانند ابزارهایی جهت پیروی از قانون مؤسسات 
یـــه، نحوه انتخاب مؤسســـه برای حسابرســـی، نحوه حسابرســـی مؤسســـات خیریه،  خیر
اقدامات انجام شـــده بعد از اتمام عملیات حسابرسی، انواع نامه های ارسالی به مؤسسه 
خیریه پس از انجام حسابرســـی و انتشار اطالعات حسابرسی برای عموم مردم. در ضمن 
کانادا وظیفه تسهیلگری در حوزه وقف و امور خیریه را نیز بر عهده  نهادی به نام ایمجین 
یـــه و عملیاتشـــان فراهم  یت مؤسســـات خیر کـــه برنامه هـــا و منابعـــی را به منظـــور تقو دارد 
می نماید، به طوری که این مؤسسات بتوانند به طور مؤثرتری خدمت کنند و استانداردهایی 

برای مؤسسات خیریه در بخش های نظارت هیئت مدیره، جذب سرمایه و ... دارد.
کانادا سه پایگاه داده مختلف وجود دارد اما مؤسسات خیریه ملزم به ثبت  کشـــور  در 

در پایگاه های داده ذکرشده در قسمت پایین نمی باشند:
سایت خیریه کانادا پایگاه داده جامعی است که اطالعات مفصلی در ارتباط با 85000 	 

سازمان های خیریه ثبت شده، بنیادهای خصوصی و بنیادهای عمومی ارائه می کند. 
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بـــران این ســـایت می توانند برای دسترســـی بـــه تجزیه وتحلیل، مقایســـه و رتبه بندی  کار
مؤسســـات خیریه و بیانیه مالی 5 سال اخیر برای هریک از این 85000 مؤسسه خیریه را 
جستجو کنند. پایگاه داده خیریه کانادا عمدتًا مبتنی بر هزینه است و دارای یک برنامه 
کانادا  قیمت گذاری برای اشـــتراک گذاری اطالعات اســـت و همچنین ســـایت خیریه 
جســـتجوی پایه و رایگانـــی را فراهم می کنـــد. در این پایگاه داده مشـــترکان می توانند به 
یـــه طبقه بندی شـــده با مـــکان جغرافیایی،  فهرســـت های مختلفـــی از مؤسســـات خیر
یـــه، فیلترهای مالی و ابزارهای رتبه بندی شـــده و مقایســـه  دســـته های مؤسســـات خیر
گـــزارش مجموعـــه ای از انـــواع مختلـــف مؤسســـات خیریه دسترســـی داشـــته باشـــند. 
مؤسســـات خیریه پس از شـــناخت شـــرایط و ضوابط استفاده از ســـایت خیریه کانادا و 
یت در این  پذیـــرش این قوانین، با تکمیل فرم مربوط در ســـایت و پرداخت هزینه عضو

پایگاه ثبت می شوند و از خدمات این پایگاه داده استفاده می نمایند.
یـــه در گرنت کانکت باید فرم مربوطه در ســـایت به صورت 	  جهت ثبت مؤسســـات خیر

آنالیـــن تکمیـــل شـــود و هزینـــه اشـــتراک بـــر اســـاس مجمـــوع درآمـــد ســـاالنه ســـازمان 
پرداخت گردد.

پایـــگاه داده چریتـــی فوکـــوس نه تنها دارای جزئیات مالی اســـت که ســـازمان ها به اداره 	 
مالیـــات کانـــادا گزارش می دهنـــد، بلکه همچنین ســـازمان های خیریه بـــه آپلود کردن 

یق می شوند. کردن بستری برای اطالعات مالی تشو اسناد اضافه برای فراهم 
زبانـــه بـــه همـــراه جزئیـــات و قابلیت جســـتجوی 	  گرنـــت کانکـــت یـــک پایـــگاه داده دو

کـــه دقیق ترین و جامع تریـــن ابزار  بـــارۀ هـــزاران ســـرمایه گذار بـــزرگ را دارد  اطالعـــات، در
جستجوی جذب سرمایه در کانادا است. تیم تحقیقاتی گرنت کانکت ارتباط مستقیم 
یی برای مؤسســـات  که اطالعات دقیق و قابل جســـتجو بـــا تأمین کنندگان مالی دارند 
کمک مالی  کانادا، شـــرکت ها، برنامه هـــای  گرنت میکینگ  یـــه، تمام بنیادهـــای  خیر
یـــه و غیرانتفاعی  دولـــت و بنیادهـــای آمریکایـــی فراهم می کند که از ســـازمان های خیر

کانادا حمایت می کنند.
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پیوست 1: قانون مؤسسات خیریه
بینی شده است]19[. این سند توسط اداره شورای قانون گذاری1 در 2 دسامبر 2015 باز

1. در این قانون
تـــر از یک هزار دالر )تقریبًا معادل با 31 میلیون  الف(  وجـــوه خیریه هرگونه وجه نقد باال
که برای اهداف نوع دوستانه، آموزشی، فرهنگی، خیرخواهانه یا مذهبی  یال(  ر

ری شده باشد، تعریف می شود. گردآو
ب(     مؤسسه خیریه هر فرد، انجمن، نهاد، یا سازمانی که تحت نظارت آن کمک های 
مالـــی برای اهداف نوع دوســـتانه، آموزشـــی، فرهنگـــی، خیرخواهانـــه یا مذهبی 

ری شده باشد، تعریف می شود. گردآو
که منصوب معاون فرماندار در شورا برای نظارت بر اجرای این قانون  یر فردی  ز پ(    و

است تعریف می شود.
2.  مفـــاد این قانون برای هر مؤسســـه خیریه ای که به طور عمومـــی کمک های مالی برای 
ری می نماید، به اســـتثنای کمک هایی که کلیساها  رســـیدن به اهداف خود جمع آو
ری می نماید، اما این  برای اهداف مذهبی یا مرتبط با کلیســـا از اعضـــاء خود جمع آو
قانون برای ســـازمان ها یا بنیادهایی که به عنوان یک مؤسســـه خیریه برای بهره بردن از 
معافیت هـــای ذکرشـــده در قانون مالیات بـــر درآمد )کانادا( ثبت شـــده اند، قابل اجرا 

1. Legislative Counsel Office
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نیست.
که تحت این قانون مجاز نمی باشد. 3. )1( مواردی 

یت به صورت نقد یا  الف(  هرگونه تقاضای مستقیم یا غیرمستقیم کمک یا حق عضو
ری پول برای هر یک از اهداف مؤسسه  ری یا تالش برای جمع آو غیره یا جمع آو
یا نهاد خیریه از طریق اقدام به برگزاری هرگونه بازار، حراج، مهمانی یا نمایشگاه 
یا از طریق درخواســـت تبلیغ یا هر از هر طریق دیگر، جز درصورتی که مؤسســـه یا 

نهاد خیریه تحت این قانون ثبت شده باشد.
کســـب  ری هرگونـــه وجه بابت خیریه مگر با  ری یا تالش بـــرای جمع آو ب(     جمـــع آو

یر. ز اجازه از و
کمک در بخش خدمات مذهبی )کلیســـاها و  ری  )2(  این بخش برای هرگونه جمع آو

غیره( در عبادتگاه ها قابل اجرا نمی  باشد.
رده شـــدن مـــوارد ذیل بـــا درخواســـت ثبت هر  یر، پـــس از برآو ز 4. )1(  ممکـــن اســـت و
شـــخص، انجمن، یا ســـازمان به عنوان خیریه برای جمع  نمـــودن وجوه خیریه 

تحت نظارت آن موافقت نماید.
کنترل این مؤسســـات و نهادها مطابـــق مقررات تحت  الف(  مفـــاد الزم بـــرای ایجاد و 

بخش 8 ارائه شده باشد.
رده نشـــده در دســـت  ب(  دلیـــل و مدرکی مبنی بر اینکه اهداف خاص آن ها قباًل برآو

نباشد.
)پ( درخواست ثبت با حسن نیت و صادقانه تنظیم شده باشد.

کانادایی مشـــمول قانون مالیات بر درآمد ثبت   گر به عنوان یک ســـازمان خیریه  )ت(  ا
نشده باشد.

یر باید همه خیریه های ثبت شده تحت این قانون را فهرست و بایگانی نماید؛  ز  )2(  و
که فهرست شامل:

الف( نام مؤسسه خیریه
یخ ثبت و انقضاء آن ب( تار

کـــه کمک های مالی تحـــت نظارت آن  پ(  نـــام شـــخص، انجمن، نهاد یا ســـازمانی 
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ری می شود. گردآو
ری پول و اعانه برای خیریه ر مجوز جمع آو ت( نام متصدی یا متصدیان صدو

گواهی صادر  نماید. یر باید برای هر خیریه ثبت شده تحت این قانون یک  ز  )3( و
گواهی رایگان است. ر   )4( عملیات ثبت یا صدو

 )5( هر خیریه ثبت شده تحت این قانون باید شرایط ذیل را احراز نماید:
گزارش های هر نشست با درج نام اعضای حاضر ثبت شود. الف( صورت جلسات و 
ب(  دفاتـــر مالـــی صحیـــح موجود بوده و حســـاب ها نشـــانگر کل درآمدهـــا و هزینه های 
هرگونه وصول وجه، بازار، حراج، مهمانی یا نمایشگاه بوده؛ و نسخه ای از حساب ها 

یر ارسال گردد. ز پس از حسابرسی توسط حسابرسان واجد شرایط برای و
یز شود. گانه ا ی در یک بانک وار یافتی باید به حساب های جدا پ( همه وجوه در

یر باید به وی ارائه شـــود و حســـاب ها و  ز ت(  چنین جزئیاتی در صورت درخواســـت و
دفاتر مالی خیریه هر زمان پذیرای حسابرســـی و بازرسی توسط فرد مشخص شده 

یر باشد. ز توسط و
ری وجه نقد برای مقاصد  گزارش هرگونـــه جمع آو یر ممکن اســـت فردی را مأمور  ز 6.  و

خیریه یا درخواست ثبت یا هر موضوع مرتبط به آن نماید.
یر تشخیص  ز ره فعالیت آن هرگاه که و 7.  )1(  ثبت هرگونه مؤسسه خیریه به انقضاء دو
کمک های مالـــی خیریه و اعانه ها  که این انقضاء بـــرای هماهنگی مؤثر  دهـــد 

مطلوب بوده و به منافع عمومی را تأمین می نماید، مشروط است.
کاماًل  که مؤسســـه خیریه ثبت شـــده تحت این قانـــون  یر تشـــخیص دهد  ز گـــر و  )2(  ا
صادقانه و با حســـن نیت فعالیت  ننموده، یا هر یک از شروط و مقررات ذکرشده 
کنترل های الزم به عمل نیامده باشـــد، ممکن است  در این قانون نقض شـــده یا 

مجوز فعالیت آن مؤسسه را لغو نموده و این امر را به اطالع عموم برساند.
 )3(  پـــس از لغـــو مجوز هر مؤسســـه خیریه تمـــام وجوه نقـــد و دارایی هـــای آن به مدیر 
که معاون فرماندار در شورای ناظر تعیین می کند  واگذارشـــده و باید به شـــیوه ای 

توسط وی اداره شود.
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یر ممکن است در موارد ذیل مقرراتی  ز یب معاون فرماندار در شـــورای ناظر و 8. با تصو
وضع نماید:

الف(  تعییـــن فرم هایی بـــرای درخواســـت مجوز تحت ایـــن قانون و جزئیـــات موجود 
در آن ها

که تحت این قانون باید ثبت شود ب( تعیین فرم هایی 
پ(  به کارگیری آن ها برای بازرســـی موارد ثبت شـــده تحت این قانـــون و ایجاد، تهیه و 

نگهداری رونوشت هایی از آن ها برای استخراج موارد موردنیاز
ره های زمانی برای  یـــر و تعیین دو ز گزارش رســـمی به و ت(  ارائه فرم ها و جزئیات برای 

گزارش دهی
کلی برای رسیدن بهتر به اهداف این قانون ث( اقدامات 

گزارش هرگونـــه تغییرات موردنیاز در جزئیات  گر هر فرد، یا در هر درخواســـت یا در  9.  ا
گر هر فردی به طور کذب خود  مربوط به ثبت، هرگونه اظهارات کذب ارائه نماید یا ا
گناه کار بوده و این  یـــه معرفی نماید،  کارگزار یا مبلغ یک خیر را به عنـــوان نماینده یا 

قانون را نقض نموده است.
10. )1(  هرگونه تخطی از این قانون با جریمه نقدی بیش از 500 دالر)تقریبًا معادل با 15 

یال( همراه است. میلیون ر
یر قابل وضع نمی باشد. ز )2( جرائم مرتبط با نقض این قانون جز با رضایت و



پیوست 1: قانون مالیات بر درآمد 
Charities
Definitions 149.1. (1) In this section,
“charitable foundation” « fondation de bienfaisance »
“charitable foundation” means a corporation or trust that is constituted and oper-

ated exclusively for charitable purposes, no part of the income of which is pay-
able to, or is otherwise available for, the personal benefit of any proprietor, 
member, shareholder, trustee or settlor thereof, and that is not a charitable or-
ganization;

“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 re-
spect 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 deter-
mined 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 taxa-

tion year, has been determined as the value of G or included under subpara-
graph 149.1(1)(e)(v) of the above- mentioned Act in determining the disburse-
ment quota of the foundation,

that is not less than the amount obtained when such excess is divided by the dif-
ference between 10 and the number of preceding taxation years of the founda-
tion 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 foun-

dation 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 in-
vestment” (a)(i)(B), or

(ii) a corporation (other than an excluded corporation) controlled by the founda-
tion, 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 expres-
sion “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 founda-

tion;
“public foundation” « fondation publique »
“public foundation” means a charitable foundation of which,
(a) where the foundation has been registered after February 15, 1984 or designat-

ed 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 foun-
dation 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 foun-

dation 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 refer-
ence 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 regis-
tered 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 regis-

tered 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 founda-

tion 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 regis-

tration 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 regis-

tration 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 ex-

penses, 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 regis-

tration 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 ex-

penses, 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 registra-
tion of the charity that made the gift and, where it may reasonably be consid-
ered 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 char-

ity 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 founda-

tion”
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 purpos-

es, 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 organiza-
tion”

in subsection 149.1(1), where an organization devotes substantially all of its re-
sources 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 activi-

ties, 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 or-
ganization 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 organiza-
tion, as the case may be.

Revocation of designation
(6.5) The Minister of Canadian Heritage may, at any time, revoke the designa-

tion 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 pur-

pose 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 re-
lates 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, accu-

mulate 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, in-
cluding 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-



کانادا  کشور 202/آشناییبانظاممدیریتوقفوامورخیریهدر

ty for that purpose
shall, notwithstanding subsection 149.1(8), be deemed to be income of the chari-

ty for, and the amount of a gift for which it issued a receipt described in sub-
section 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 circum-
stances, 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 corpo-
ration 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 do-
nor’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 re-
vokes 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 informa-

tion 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 subsec-

tion 149.1(14) shall be communicated or otherwise made available to the pub-
lic 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 re-
voked, 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 charita-
ble activities carried on by it and by way of gifts made by it to qualified do-
nees, 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 taxa-

tion 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 activi-

ties 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 organi-

zation if it were a charitable foundation.
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