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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



کشور هلند   14  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

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 هلند است. رتبه باال در رتبه بندی های 
یافته،  معتبـــر دنیـــا در حـــوزه وقف و امـــور خیریه، برخـــورداری از نظـــام مدیریت ســـاختار
ئل انتخاب ســـوئد به عنوان  یـــه، از جمله دال شـــفافیت در ارائه اطالعات موسســـات خیر

کشورهای هدف مطالعه می باشد. یکی از 
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضر حاصل 
کشـــور هلنـــد می باشـــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و 
کشـــور هلند، مفهوم وقـــف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت موجود بخش  یخی  تار
وقف و امور خیریه، نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه ای این 



پیشگفتار  /  17

کشور هلند به اجمال بررسی شده است. همچنین این مطالعه مطالبی مرتبط  بخش در 
کم، سیاست گذار و مدیریتی وقفی، سیاست های  با امور وقف و خیریه مانند نهاد های حا
یت ها و برنامه هایشـــان و همچنین سازمان ها، مؤسسات و  اجرایی، چشـــم اندازها، مأمور

که در این حوزه تالش می نمایند را مدنظر قرار داده است.  نهاد های فعالی 
کلـــی در زمینه های مختلف کشـــور  ردن اطالعات  در ابتـــدای امـــر بـــرای به دســـت آو
کشـــوری، وضعیـــت اقتصـــادی و  هلنـــد، اعـــم از اطالعـــات جغرافیایـــی، تقســـیمات 
کشور هلند در حوزه  شاخص های این حوزه، سیاسی- اجتماعی و رتبه بندی وضعیت 
که این اطالعات  وقف و امور خیریه، سایت های مختلف فارسی و انگلیسی بررسی شد 
یکی پدیا و چندین ســـایت  به راحتـــی و بـــا یک جســـتجوی ابتدایی از ســـایت های نظیر و

معتبر جهانی به دست آمدند.
گرفت. در  کشـــور هلند موردبررســـی قـــرار  در فصـــل دوم، مفهوم وقف و امور خیریه در 
 charity، foundations، و خیریه معادل با endowed foundations هلند وقف معادل کلمه
یـــه بـــه دودســـته ی بنیادهـــا و انجمن ها تقســـیم  association اســـت و ســـازمان های خیر

می شوند. بخش بعدی این فصل به سازمان های عام المنفعه اختصاص یافت. 
یـــه را مورد مطالعه قرار  فصل ســـوم رونـــد توســـعه و وضعیت موجـــود وقـــف و امـــور خیر
ردن اطالعات در مورد این فصل، جستجوی بسیاری انجام  می دهد. به منظور به دست آو
شـــد؛ اما به دلیل کمیاب بـــودن اطالعات بنیادهـــا، دارایی ها و هزینه های ســـازمان های 
غیرانتفاعی، آخرین بررسی های صورت گرفته توسط دانشگاه آزاد هلندی آمستردام به نام 
رده شده است و در انتهای این فصل  "بخشـــش در هلند"1 در ســـال 2013 در این گزارش آو

مقایسه وضعیت کشور هلند در امور خیریه با دیگر کشورها مقایسه شد.
یگران فعال در حوزه وقف و امور خیریه می پردازد.  فصل چهارم این گزارش، به معرفی باز
بـــاره هر یک  در ابتـــدا ادبیاتـــی درباره کنشـــگران مطرح شـــد و ســـپس توضیح مختصری در
یگران فعال و نقش آن ها در این حوزه ارائه گردید، سپس هر یک از نهادها به طور مفصل  باز
مورد بررســـی قرارگرفتند. در این فصل به جستجوی مقاالت انگلیسی و سایت های مرتبط 
بـــا موضـــوع پرداخته شـــد. در ابتدای امر اطالعـــات اندک و عمومًا غیـــر مرتبط و همچنین 

1. Giving in Netherland
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لینک ها و ســـایت های ضعیفی به زبان انگلیســـی و هلندی یافت شـــد. ســـپس به دلیل 
فقـــدان اطالعات کافی، جســـتجو بـــا کلیدواژه های هلندی انجام شـــد که خوشـــبختانه 
ســـایت اداره مرکـــزی جذب ســـرمایه، اتاق بازرگانـــی، اداره مالیات کـــه از نهادهای اصلی 

کشور هلند در حوزه وقف و امور خیریه و به زبان هلندی هستند، یافت شدند.

در مرحلـــه بعـــد، این نهادهـــای تأثیرگذار بر حوزه وقـــف و امور خیریه موردبررســـی قرار 
کار تالش های بســـیاری برای ترجمه ســـایت ها و  گرفتنـــد. در مســـیر انجام این بخـــش از 
کـــه این موضوع  گرفت  بـــان هلندی بودند، صـــورت  کـــه به ز گزارش هـــا مربوطه  برخـــی از 

سختی مطالعات را دوچندان  نمود.
کشـــور هلند دارای یک فرهنگ  که علی رغم اینکه  گردد  به  جاســـت این نکته نیـــز ذکر 
کمی در مورد ســـازمان های  کمک های خیرخواهانه خصوصی اســـت، اطالعات  قوی از 
غیرانتفاعـــی، دارایی هـــا، هزینه های بنیادها و تعـــداد بنیادها وجود داشـــت و همچنین 
که دقیقًا مشـــخص  کشـــور هلند وجود ندارد  هیچ دفتر ثبت مرکزی شناخته شـــده ای در 
کار هســـتند، به همین دلیل آمار و  کند که چه تعداد ســـازمان خیریه در هلند مشـــغول به 

ارقام های متفاوتی در این زمینه ارائه شده است.
گزارش ها، اطالعاتی در مورد نحوه فعالیت ها و برنامه های این  در بررســـی سایت ها و 
ســـازمان ها و ارتباطشان با بخش های مختلف دولت هلند به دست آمد. این اطالعات 

گردید. گزارش بیان  گرفت و در  کامل موردمطالعه قرار  تقریبًا به طور 
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کلیدواژه های جدیدی به زبان  ر دوم جستجو با  گرفته، دو بر اساس مطالعات صورت 
کـــه نهادهـــای تســـهیل کننده دیگـــر و اطالعـــات  گرفـــت  انگلیســـی و هلنـــدی صـــورت 

قابل توجهی در زمینه وقف و امور خیریه یافت شد.

که  یگران فعال در حوزه وقـــف و امور خیریه هلند  کلیه باز در ادامـــه، نگاشـــت نهادی 
نشان دهنده ی روابط فی مابین آن ها است، ترسیم شده است.

کشـــور هلند در زمینه وقف و امور  گزارش نیز، مربوط به قوانین مدنی  فصل پنجم این 
خیریه، مقررات اداره مرکزی جذب ســـرمایه و اســـتانداردهای مربوط به 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 با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقت باالیـــی 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 |

کشور هلند کلی   اطالعات 





کشور هلند- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
به منظـــور انجـــام مطالعات تطبیقی و آشـــنایی بـــا مبحث وقف و امـــور خیریه در یک 
کشور به  یژگی های عمومی آن  کشور دیگر، پیش از هر چیز الزم است شناختی 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 
یژگی های بارز کشـــور " هلنـــد" پرداخته   بـــه همیـــن جهـــت در این فصل بـــه بررســـی و
کـــه در چهار بخش اطالعـــات جغرافیایـــی، اقتصادی، سیاســـی- اجتماعی و  می شـــود 
گســـترده ای در زمینه مؤلفه هـــای تأثیرگذار در زمینه  مذهبی اســـت. همچنین مطالعات 
کـــه از آن میـــان می توان به  کشـــور هلند انجام شـــده اســـت  کمک هـــای خیریه و وقف در 
کشور  مذهب، سن افراد، تحصیالت و درآمد آن ها اشاره نمود و درنهایت نیز جایگاه این 

گرفت.  کمک های خیریه موردبررسی قرار  در حوزه وقف و 

اطالعات جغرافیایی- 1-1
کشور از  پا واقع شده است. این  کشـــور هلند در غربی ترین قسمت شـــمال جلگه ارو
یتانیا همسایه است.  یا با بر یک و از غرب نیز از طریق در شرق با آلمان و از جنوب با بلژ
کـــه 25 درصد مســـاحت آن، از عقب نشـــینی و  کم ارتفاع اســـت  کشـــوری  کشـــور هلند 
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کشـــور، از مرداب-  کمربند ســـاحلی این  یا تشکیل شده اســـت.  خشـــک شـــدن آب در
کشور، بیش از سایر  باتالق و آب بند شـــکل گرفته اســـت. ارتفاع زمین در جنوب و شرق 
یژگی هـــای آب وهوای آن  نقـــاط بوده و زمســـتان های معتدل و تابســـتان های خنک از و

محسوب می شود   ]50[.

خ، مرتفع ترین بخش هلند شکل  1 -1: نمایی از منطقه توریستی فالکن بر

مســـاحت کشـــور هلنـــد اندکی بیـــش از 41 هزار کیلومترمربع اســـت )مســـاحت ایران 
کشور هلند حدود یک 40 ام مساحت  کیلومترمربع است به عبارتی مساحت   1.635.000

کشور جهان به شمار می آید. ایران است( و ازاین جهت 134 امین 
رده شده است. کشور هلند در جهان آو در شکل 1-2 موقعیت 
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کشور هلند در جهان شکل  1 -2: موقعیت 

گرفته است.  کشـــور هلند سرزمینی پر آب اســـت. حدود 20 درصد این کشور را آب فرا
که یکی از بزرگ ترین آن ها راین اســـت. این رود از  رودهای بســـیاری در هلند جریان دارند 
کوهســـتان آلپ در سوئیس سرچشـــمه می گیرد و پس از عبور از کشورهای آلمان و فرانسه 

یزد ]1[. یای شمال می ر وارد هلند شده و به در
که به معنای ســـرزمین های پست  هلند در زبان هلندی »نیدرالند« خوانده می شـــود 
کوهی دیده  کشور هیچ  یاست. در این  اســـت. ارتفاع ســـرزمین هلند پایین تر از سطح در
یـــا " فالکـــن برخ" در  یـــن نقطـــه هلنـــد با ارتفـــاع 321 متر از ســـطح در نمی شـــود. مرتفع تر

لیمبورخ است.

کشوری در هلند- 1-1-1 تقسیمات 
که نشـــان دهنده الیه ی اداری بین دولت ملی و شـــهرداری های  هلند دارای 12 ایالت 
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که دارای مسئولیت مســـائل مهم محلی یا منطقه ای هستند. این ایالت ها  محلی اســـت 
رایســـل، خلدرالند، اوترخت، هلند شـــمالی، هلند  شـــامل خرونینگن، فریزالند، درنته، او

یالند برابانت شمالی، لیمبورخ و فلووالند است. جنوبی، ز
 پرجمعیت ترین ایالت، هلند جنوبی با بیش از 3.5 میلیون نفر در سال 2009 است و 
کم جمعیت ترین ایالت را در هلند دارد. ازلحاظ مساحت فریزالند  یالند با 381 هزار نفر  ز

کیلومترمربع، بزرگ ترین ایالت است. با مساحت 5.749 

کشوری هلند شکل  1 -3: تقسیمات 
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شهرهای آمستردام، الهه، روتردام و اوترخت به یک واحد بزرگ مرکزی به نام راندستاد 
که برابر دوسوم جمعیت هلند است  که جمعیتی معادل ده میلیون نفر دارند  تعلق دارند 
پا تبدیل می کند. قسمت عمده این جمعیت  و آن را به یکی از بزرگ ترین مناطق شهری ارو
کوچک و بزرگ  به دلیل تراکم آن در این چهار شـــهر بزرگ نیست، بلکه به علت شهرهای 
واقع در این منطقه اســـت. شهرنشینی در هلند پدیده تازه این نیست، نیمی از جمعیت 
یاد، هر یک از  از ســـال 1500 میالدی در شهرها زندگی می کردند. علی رغم نزدیکی بسیار ز
یخی،  کـــز تار یژگـــی مخصـــوص خـــود را دارنـــد. آمســـتردام به دلیـــل مرا شـــهرهای هلنـــد و
کانال های آب بسیار  ســـاختمان های باشـــکوه، موزه ها و سیســـتم منحصربه فرد شـــبکه 
یســـت ها قرار دارد. الهه، دلفت، هارلم، اوترخت، خرونینگن و ماستربخت  موردتوجه تور
یژه خود بی بهره  یخی، موزه ها، ســـنت ها و جذابیت هـــای و نیـــز به نوبـــه خود از بناهای تار

نیستند. روتردام به دلیل معماری مدرن قابل توجه مشهور است ]49[.

اطالعات اقتصادی- 1-3
کشـــور مبتنی بر بازار اســـت و این سیســـتم از دیرباز در هلند  سیســـتم اقتصادی این 
کارایی خود را نشـــان داده اســـت. پس از پایان جنگ دوم جهانی سه کشور  معمول بوده و 
که در ســـال 1944 به امضا رســـاندند،  یـــک، لوکزامبـــورگ و هلنـــد در مقاولـــه نامـــه ای  بلژ
که در قالب یـــک اتحادیه گمرکی وارد عمل  ردند  اتحادیـــه ای بـــه نام بنلوکس را به وجود آو
گردیـــد. اســـاس این اتحادیه بر اســـاس تعرفه های مشـــترک قرارگرفته، بدیـــن ترتیب اولین 
پایی به وجود آمد و این امر نشانه اهمیتی است که به لحاظ ساختار  اتحادیه اقتصادی ارو
اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار و رقابت آزاد به همکاری های اقتصادی می دهد. اتحادیه 

کشور در 1958 به اتحادیه اقتصادی تبدیل شد. گمرکی سه 
پا ملحق گردید. توســـعه منطقه گرایی و  هلنـــد در ســـال 1959 به جامعه اقتصـــادی ارو
یـــک و لوکزامبورگ در  کشـــورهای فرانســـه، آلمـــان، ایتالیـــا، بلژ یکپارچگـــی اقتصـــادی با 
یخ تا به  گسترش تجارت خارجی هلند بسیار مؤثر و تعیین کننده بود، به طوری که از آن تار
پا  کشـــور با اعضای جامعـــه اقتصادی ارو ز بیش از 70 درصـــد مبادالت تجاری این  امـــرو
ز  که امرو صـــورت می گیـــرد. این امر چنان در تأمیـــن منافع و اهمیت ملی هلند مؤثـــر بوده 
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کشـــور به صـــورت تابعی از سیاســـت تجـــاری آن درآمده اســـت.  سیاســـت خارجـــی این 
یژه همکاری چندجانبه در قالب  به عبارت دیگر هلند نه تنها منطقه گرایی اقتصادی و به و
پا را مؤثرترین عاملی در جهت توســـعه اقتصادی و نیز ارتقاء ســـطح  جامعـــه اقتصادی ارو
کـــه می توان امنیـــت ملی و  زندگـــی مـــردم خـــود می دانـــد، بلکه بهترین وســـیله ای اســـت 

پا تأمین نماید ]50[. کشوری در قلب ارو کشور را به عنوان  استراتژیک این 

سیاست بازرگانی خارجی هلند
یاد به تجارت خارجی و نقش حیاتی این بخش در اقتصاد  هلند به سبب وابستگی ز
کاال و  کشـــور، همـــواره حامـــی تجـــارت آزاد و رفع موانـــع و محدودیت بر ســـر راه مبـــادالت 

پایی خود بوده است. یژه همسایگان ارو کشورهای جهان به و خدمات با اکثر 
اساســـًا اقتصـــاد هلنـــد دارای ســـمت گیری های بین المللـــی اســـت و ازایـــن رو هر نوع 
کل اقتصاد این  اختاللی در جریان تجارت خارجی، اثرات مســـتقیم و تعیین کننده ای بر 
کشـــور می گذارد. به همین دلیل مقامات هلندی بیش از هر چیز در فکر توسعه صادرات 
کاالهـــا و خدمات را دچار  ر  که می توانـــد جریان صدو و برطرف ســـاختن موانعی هســـتند 

وقفه سازد.

گزارش مقایسه ای اوضاع اقتصادی هلند در سال 1008 ]50[
کلی اقتصاد هلند	  نمای 

کشور صادرکننده	} ششمین 
رزی بعد از آمریکا	} کشاو کاالهای  دومین صادرکننده عمده 
هفتمین پذیرنده عمده سرمایه های خارجی	}
کشور در جدول شاخصه های اقتصاد رقابتی	} دهمین 
کشور به لحاظ جهان گرایی و جهانی سازی اقتصاد	} هشتمین 
کشور به لحاظ فضاسازی تجاری بین المللی	} نهمین 

کالن	  شاخص های اقتصاد 
کشور به لحاظ وسعت	} 134 امین 
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کشور به لحاظ جمعیت	} 50 امین 
پایی و شانزدهمین در جهان	} ششمین اقتصاد ارو
کشور با درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید بعد از آمریکا و ایرلند	} سومین 
سومین تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید بعد از اتریش و بلژیک	}
سومین درصد رشد تولید ناخالص داخلی	}
کمترین رشد درصد تورم	} هفتمین در بین 
ششمین دسترسی و امکان جذب سرمایه	}
دومین نرخ درصد پتانسیل به کارگیری مشاغل )%7701(	}
کل افراد شاغل )%25.5(	} کار پاره وقت به  اولین نسبت نیروی 
کار شاغل )%4(	} پایین ترین درصد بیکاری نیروی 

جایگاه جهانی هلند	 
ششــمین کشــور صادرکننــده جهانــی کاال بــا 462 میلیــارد دالر )معــادل بــا 14 میلیــون 	}

کل صادرات جهانی یال( صادرات معادل %3.8  میلیارد ر
بــا 2 	} میلیــارد دالر )معــادل  بــا 82  بازرگانــی  کشــور صادرکننــده خدمــات  نهمیــن 

کل آمار جهانی یال( برابر %3  میلیون میلیارد ر
کاال بــا 16 میلیــارد دالر )معــادل بــا 	} هشــتمین در بیــن واردکننــدگان عمــده جهانــی 

کل آمار جهانی یال( برابر با %3.4  499 هزار میلیارد ر
هشــتمین واردکننــده عمــده خدمــات تجــاری بــا 78 میلیــارد دالر )معــادل بــا 2.432 	}

کل آمار جهانی یال( برابر با %3  میلیون میلیارد ر
شکل 1-4 تولید ناخالص داخلی کشور هلند را در سال های 2004- 2014 نشان می دهد 

.]3[
کشـــور هلنـــد به عنوان درصـــدی از تولید  گرفته در  کمک هـــای خیرخواهانـــه صورت 

ناخالص ملی در سال های 1995- 2013 در جدول 1-1 به نمایش درآمده است ]4[.
رزی نیز  رش و تجارت گل مقام اول را در جهان داراســـت. دامداری و کشاو هلند در پرو
از پایه های اقتصاد در هلند محسوب می شود. علی رغم کوچکی کشور هلند، سهم بزرگی 
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در تجارت و بانکداری جهانی دارند. بیش از نیمی از ســـهام شـــرکت نفتی- گازی شـــل را 
یال داچ شل معروف است در  هلند در اختیار دارد و این شرکت که بخش هلندی آن به رو

زمینه استخراج و تجارت نفت و گاز در سراسر جهان ازجمله ایران فعالیت می کند.

شکل  1 -4: تولید ناخالص داخلی سال های 2004- 2014 )هر یورو: 31.190 ریال(

جدول  1 -1: بخشش ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از سال 1995-2013 )هر یورو: 31.190 ریال(

میلیارد یورو  

1995199719991001100310051007100910111013

324363413476506541609617643تولید ناخالص داخلی  643

2.32.23.43.64.94.44.64.74.34.4کل بخشش ها

بخشش ها به عنوان 
 درصدی از تولید 
ناخالص داخلی 

)درصد(
0.70.60.80.81.00.80.80.80.70.7
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گاز طبیعـــی اســـت و بخشـــی از آن را صـــادر می کنـــد.  هلنـــد خـــود نیـــز دارای ذخایـــر 
کشتی ســـازی و صنایع شـــیمیایی از دیگر صنایع مادر در هلند هســـتند. از شـــرکت های 

کرد ]1[. بزرگ هلندی می توان به فیلیپس )صنایع الکترونیک( اشاره 
کشـــور هلند را  گزارش بانک جهانی شـــکل 1-5، رشـــد تولید ناخالص داخلی  بنـــا بر 
کشور هلند  برای ســـال های 2000 تا 2015 را نشـــان می دهد. رشـــد تولید ناخالص داخلی 
برای ســـال های 2014 و 2015 به ترتیب 1.01% و 1.99% است. رشد تولید ناخالص داخلی 
ایران در سال 2015 در سایت بانک جهانی اعالم نشده است؛ بنابراین جهت مقایسه سه 
نمودار، ســـال 2014 موردبررسی قرارگرفته است. در سال 2014، میزان رشد تولید ناخالص 

داخلی هلند )1.01%( از جهان )2.6%( و همچنین از ایران )4.3%( پایین تر است ]51[.

شکل  1 -5: نمودار رشد تولید ناخالص داخلی هلند، ایران و جهان از سال 2000 تا 2015

گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-6( میزان تولید ناخالص هلند بر اســـاس ســـرانه  بنا بر 
یال( و  جمعیـــت در ســـال های 2014 و 2015 برابـــر بـــا 52100 دالر )تقریبـــًا 1.624 میلیـــارد ر
یال( اســـت. میزان تولید ناخالـــص داخلی ایران به  44400 دالر )تقریبـــًا 1.384 میلیـــارد ر
ازای ســـرانه جمعیت در ســـال 2015 در سایت بانک جهانی اعالم نشـــده است؛ بنابراین 
جهت مقایســـه سه نمودار، سال 2014 موردبررســـی قرارگرفته است. در سال 2014، میزان 
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تولیـــد ناخالص داخلی هلند بر اســـاس ســـرانه جمعیـــت، به طور قابل توجهـــی از جهان و 
تر است ]51[. ایران باال

گزارش بانک جهانـــی، میزان درآمد ناخالص ملی در ســـال های 2000 تا 2015 در  بنـــا بر 
رده شـــده اســـت. میزان درآمد ناخالص ملـــی هلند در ســـال 2015، برابر با  شـــکل 1-7 آو

یال( است. 814.413 میلیارد دالر )29200 میلیون میلیارد ر
میزان درآمد ناخالص ملی ایران در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی اعالم نشده 
اســـت؛ بنابراین جهت مقایســـه دو نمودار، ســـال 2014 موردبررســـی قرارگرفته اســـت. در 
ســـال 2014، درآمد ناخالص ملی هلنـــد 821.753 میلیارد دالر )تقریبًا 29463 میلیون 
یال( و درآمد ناخالص ملی ایران، 1.360 هزار میلیارد دالر )42 میلیون میلیارد  میلیـــارد ر

یال( است ]51[. ر

کشور هلند، ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال 2000 تا 2015 شکل  1 -6: نمودار تولید ناخالص داخلی 
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کشور هلند و ایران از سال 2000 تا 2015 شکل  1 -7: نمودار درآمد ناخالص ملی 

بر اســـاس ســـرانه  بانـــک جهانی )شـــکل 1-8(، درآمد ناخالص ملی  بـــر گزارش  بنـــا 
 جمعیـــت

و  یال(  ر با 1.525 میلیارد  با 48.900 دالر )تقریبًا معادل  برابر   در ســـال های 2013 و 2014 
درآمد  میـــزان  اســـت. همچنین  یال(  ر میلیـــارد  بـــا 1.506  معـــادل  )تقریبـــًا  48.300 دالر 
ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه جمعیت جهان در سال 2014، 15.011 دالر )تقریبًا 464 
ایران به میـــزان 17.400 دالر )تقریبـــًا 573 میلیون  بـــرای  یال( و این شـــاخص  میلیـــون ر

یال( است ]51[. ر
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کشور هلند، ایران و جهان از سال 2000 تا 2014 شکل  1 -8: نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت 

اطالعات سیاسی- اجتماعی- 1-1
که آن را به  گردید  کشـــور هلند توسط نیروهای انقالبی فرانسه اشـــغال  در ســـال 1795 
یی  کردند. در سال 1806 ناپلئون برادر خود، لو یا تبدیل  ایالت رعیتی به نام جمهوری باتاو
کرد. 4 سال بعد فرانسه مجددًا  ناپلئون بوناپارت را به عنوان شاه به پادشاهی هلند تبدیل 
یی ناپلئون، آمســـتردام را به عنوان پایتخت انتخاب  کرد و لو هلنـــد را ضمیمه خود اعالم 
کرد. در 1813 با ســـقوط امپراتوری فرانســـه، کشـــورهای پایین، اســـتقالل خود را مجددًا به 
ردند. در شمال هلند جنگ قدرت میان سلطنت طلبان و جمهوری خواهان به  دست آو
یـــک پســـر آخریـــن اســـتاندار، از تبعیـــد در  یلـــم فردر زی ســـلطنت طلبان انجامیـــد. و پیـــرو
انگلستان بازگشت. اگرچه آمستردام پایتخت رسمی باقی ماند، ولی دولت به الهه منتقل 
شـــد. به جای بازگشـــت به سیستم قدیمی ایاالت مستقل، کشور ســـاختار واحد خود را که 
توســـط فرانســـوی ها معرفی شـــده بود، حفظ کرد. در سال 1815، هلند شـــمالی و جنوبی 
یک به عنوان  یلم فردر زی( برای تشکیل پادشاهی هلند تحت فرمان و )هلند و بلژیک امرو
پادشـــاه، با یکدیگر متحد شـــدند. این نشـــانگر معرفی ســـلطنت موروثی هلند شد ]49[.
گرفت. در قانون  قانون اساســـی به طور عمده ای در ســـال 1848 مورد تجدیدنظر قـــرار 
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زرا به جای پادشـــاه در برابر مجلس منتخب پاســـخگو بودند. این آغاز ســـلطنت  جدید، و
مبتنـــی بر قانون اساســـی با سیســـتم پارلمانی بود. در ســـال 1830 هلنـــد جنوبی به منظور 
که مرزهای آن همان مرزهای  تشـــکیل ایالت مســـتقل بلژیک از این پادشـــاهی جدا شـــد 
یلم ســـوم در ســـال 1890 اتحـــاد این پادشـــاهی بـــا لوکزامبورگ و  کنونـــی اســـت. با مـــرگ و
یلمینا )1880- که ملکـــه و همچنیـــن ســـلطنت مردان در هلند نیز پایـــان یافت. هرچند 
کـــه ملکه جوان 18  1962( در همـــان ســـال تاج گذاری شـــد، اما مادر وی تا ســـال 1898 

سالش شود، نایب السلطنه باقی ماند ]49[.

ساختار حکومتی و سیاسی- 1-1-1
کـــه در آن شـــاه یـــا ملکه نقـــش چندان  حکومـــت هلند، پادشـــاهی مشـــروطه اســـت 
تعیین کننـــده ای در سیاســـت نـــدارد و بیشـــتر نمـــاد وحدت ملی اســـت. در ســـال 2013 
یلم الکساندر رسمًا  کرد و پســـرش و کناره گیری  میالدی، ملکه بئاتریکس از ســـمت خود 
یلم الکســـاندر به مدت 120 ســـال زنان )ملکه ها( بر هلند  کشـــور شـــد. پیش از و پادشـــاه 

کرده اند. حکومت 

کلی ساختار سیاسی و امور خیریه در هلند شکل  1 -9: شمای 
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کشور، بر پایه اصل قوای  کشور پادشاهی هلند بنا به قانون اساسی  سیســـتم حکومتی 
یر می باشد ]54[: که به شرح ز سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه استوار است 

قوه مقننه- 1-1-1-1
که هرکدام از آن ها به ترتیب توضیح داده می شـــود  این قوه دارای ســـه مجلس اســـت 

:]54[
__  مجلس اول )ســـنا(: وظیفه این مجلس رد یا تصویب لوایح اســـت. اما اصالح و یا 
واردکردن موارد جدید به لوایح پیشنهادی بر عهده این مجلس نیست. این مجلس 
75 عضو دارد که به طور غیرمستقیم و از سوی اعضاء شورای ایالت یا استان ها، که 
اغلب استادان دانشگاه ها، مقامات تجاری، سلطنتی و بلند پایگان استانداری ها و 
شهرداری ها هستند، انتخاب می شوند. دوره نمایندگان اعضا در این مجلس 4 سال 

است.
گیرتر نســـبت به  __  مجلـــس دوم) شـــورای ملـــی(: مجلس دوم وظیفـــه ای جامع تر و فرا
یرا این مجلس حق اصالح  مجلس اول بر عهده دارد و درواقع سیاســـی تر اســـت؛ ز
کلـــی را پیرامـــون لوایح مصوبه  لوایـــح را دارد امـــا مجلـــس اول تنهـــا می تواند نظرات 
که از سیاســـتمداران برجسته  مجلس دوم ابراز دارد. این مجلس 150 نفر عضو دارد 

و با رأی مستقیم مردم به مدت 4 سال برگزیده می شوند. 
__  مجالس محلی) شـــورای ایالت یا اســـتان(: یک عضو اداری در اســـتان ها اســـت و 
تریـــن مقـــام در اداره امور اجرایی اســـتان اســـت. بـــا رأی عمومی مـــردم انتخاب  باال
می شـــوند و رئیس شـــورای اســـتان توســـط مقام ســـلطنت برگزیده می شـــود. مدت 

یت در شورای استان 4 سال است. عضو

قوه مجریه- 1-1-1-1
اصل برتری پارلمان، اساس قوه مجریه کشور هلند را تشکیل می دهد و چون نمایندگان 
یم پارلمان حزبی است اما به  پارلمان منحصرًا از سوی احزاب معرفی می شوند، بدین رو رژ
گـــون، هیچ گاه اکثریت قاطع در  گون با خط مشـــی ها و اهداف گونا علت وجود احزاب گونا
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پارلمان به دست نمی آید؛ بدین سبب دولت های هلند همیشه به صورت ائتالفی از چند 
یژه ای اســـت.  یر دارای اختیارات و ز حـــزب به وجود آمده اســـت. رئیس دولت یا نخســـت و
یران اعمال می گردد. شورای دولتی  ز یر، توسط شورای و ز قدرت اجرایی با رهبری نخست و
یس کلیه لوایح دولتی، اعمال نظر  نیز وظیفه هدایت دولت را به عهده دارد و در مورد پیش نو
می کند. در ضمن مســـئولیت قضاوت و بررسی مسائل و مشکالت بین ارگان های دولتی و 

مابین یک دستگاه دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده دارد ]54[.
یر می باشند ]25[: که به شرح ز زارتخانه تشکیل شده است  دولت هلند از 11 و

زارت امور خارجه. 1 و
زارت دفاع. 2 و
زارت امور اقتصادی. 3 و
زارت امور مالی. 4 و
زارت امور عمومی. 5 و
زارت روابط داخلی. 6 و
یست. 7 یرساخت و محیط ز زارت ز و
رش، فرهنگ و علم. 8 پرو زارت آموزش و و
زارت امور اجتماعی و اشتغال. 9 و

زارت دادگستری. 10 و
رزش. 11 زارت بهداشت، رفاه و و و

قوه قضائیه- 1-1-1-3
قضات دیوان عالـــی از طریق آراء نمایندگان مجلس دوم انتخاب و تعیین می گردند. 
یافته اســـت. کیفرخواســـت ها ابتدا در این دیوان  دیوان عالی هلند در شـــهر الهه اســـتقرار
بررسی شـــده و سپس به دادگاه های پائین تر ارجاع داده می شـــوند. هر استیناف در دیوان 

کشور، توسط سه الی چهار قاضی موردبررسی قرار می گیرد. عالی 
کشـــور در 5 ایالت  دادگاه ایالت یا دیوان دادرســـی تحت فرمان و نظارت دیوان عالی 
که بر امور دادگاه های  هلند مستقرشـــده اســـت. دادگاه ایالت مرکب از سه قاضی اســـت 
که بعد از  کنترل دارند. دیوان دادرســـی ناحیـــه  ناحیـــه یـــا بخش های کوچک تر نظـــارت و 
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یافته است و تعداد آن ها  دیوان دادرسی ایالت است در شهرهای درجه دوم هلند استقرار
که هرکدام فقط  به 19 دادگاه می رسد. پس از دیوان دادرسی، دادگاه های بخش قرار دارند 

یک قاضی دارند و 2 معاون در اختیار دارد.

جمعیت و پراکندگی سنی- 1-1-1
طبق آمار بانک جهانی در سال 2015، جمعیت مردم هلند 16.94 میلیون نفر است، 
که  درحالی که جمعیت ایران در سال 2015، در حدود 79.109.272 نفر است. همان طور 
رده  مشاهده می شود در شکل 1-10 رشد جمعیت هلند و ایران را از سال 1960 تا 2015 آو

شده است ]51[.

شکل  1 -10: نمودار رشد جمعیت هلند و ایران از سال 1960 تا 2015

کشـــیده شـــده  یر  یع ســـن مردم هلند از ســـال 2004 تا 2014 در شـــکل 1-11 به تصو  توز
گروه ســـنی 0-14 ســـال،  اســـت. طبق نتایج آمار، 16.7 درصد از جمعیت مردم هلند به 
گروه سنی بیش از 65 سال  گروه ســـنی 15-64 سال و 17.71 درصد به  65.59 درصد به 
تعلق دارد ]3[. همچنین شـــمار ایرانیان مقیم هلند در ســـال 2009 بـــر پایه داده های مرکز 
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کل جمعیت مردم هلند رو در برمی گیرد.  آمار هلند 30617 نفر اســـت به عبارتی 0.19% از 
کن هلند در آمستردام زندگی می کنند ]52[. بیشترین تعداد ایرانیان سا

که  گرفت  پژوهشـــی در هلند تحت عنوان "بخشـــش در هلند" در ســـال 2012 صورت 
که تفاوت میان خانواده ها در  1.505 خانواده را موردبررسی قراردادند. نتایج نشان می دهد 
یژگی هـــای اجتماعی و اقتصادی آن ها مرتبط اســـت،  کمک های بشردوســـتانه با و رفتار 
کمک های خیرخواهانه بیشتری به سازمان های  که افراد مسن تر  یژگی های ســـنی  مانند و
یـــه می کننـــد و همین طـــور رابطه مثبتی بین ســـطح تحصیالت و میـــزان کمک های  خیر
که افزایش سطح تحصیالت منجر به  خیرخواهانه مشاهده شـــده اســـت، به این صورت 
کمک های بشردوســـتانه می شـــود و همچنین رابطه مســـتقیمی بین افراد با درآمد  افزایش 

کمک های اهداشده وجود دارد ]4[. مالی بیشتر با مقدار 

شکل  1 -11: توزیع درصد جمعیت مردم هلند بر اساس سن

اطالعات فرهنگی- مذهبی- 1-5
اکثریت مسلمانان در هلند دارای یک زمینه مهاجرت هستند. ازاین رو، بعد از سال 
رود مهاجران ترک و مراکش، اســـالم دومین دین در هلند شـــده اســـت. به طور  1960 با و
تخمینـــی 825.000 مســـلمان در هلند بـــا تبار ترکی یا مراکشـــی و گروه هـــای کوچک تر از 
افغانســـتان، عـــراق، ایران و ســـومالی هســـتند و همچنین اکثریت مســـلمانان در هلند 
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سنی هستند ]5[.
یر  یع درصد جمعیت هلند در ســـال 2014 بر اساس مذهب را به تصو شـــکل 1-12 توز
که در سال 2014 بیشترین نسبت جمعیت مردم هلند،  می کشد. این آمار نشان می دهد 
هیچ فرقه مذهبی ندارند و از افرادی که خودشان را مذهبی در نظر می گیرند 24% کاتولیک 

و همچنین 5% از مردم هلند مسلمان هستند ]3[.

شکل  1 -12: توزیع درصد جمعیت مردم هلند بر اساس مذهب

طبـــق نتایـــج به دســـت آمده از تحقیقات دانشـــگاه آزاد آمســـتردام در ســـال 2012، افراد 
مذهبـــی در هلنـــد به خصـــوص فرقه پروتســـتان، کمک های بشردوســـتانه بیشـــتری انجام 

می دهند ]4[.
مشارکت مذهبی مسلمانان در هلند بین سال های 2010- 2014 در شکل 1-13 نشان 
که اکثریت مسلمانان در هلند به ندرت  داده شـــده است. این آمار نشان دهنده این است 
که بین سال های 2010- 2014، این تعداد  و یا هرگز به مســـجد یا جلســـه مذهبی نمی روند 

از 74% به 77% افزایش یافته است ]3[.
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کشور هلند- 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
کشور هلند و رتبه بندی  یژگی های عمومی  گذشته، شناختی نسبی درباره و در فصل 
و وضعیت کشـــور هلند در حوزه وقف و امور خیریه حاصل شـــد. در این فصل الزم است 
گردد. در همین راســـتا در این فصل به بررســـی  کـــه مفاهیـــم اولیه در این حوزه مشـــخص 
که در این فصل بیان شده  مفهوم وقف و امور خیریه در هلند پرداخته می شود. مفاهیمی 
اســـت در ســـه بخش کلی ســـازمان های غیرانتفاعـــی، وقف و ســـازمان های عام المنفعه 

است.
در بخش سازمان های غیرانتفاعی مفهوم سازمان های غیرانتفاعی و انواع و شرایط آن 
کـــه عمده اشـــکال ســـازمان های غیرانتفاعـــی در هلند  گرفت  موردبررســـی قـــرار خواهـــد 
به صورت انجمن ها و بنیادها هستند. در بخش بعدی سازمان های عام المنفعه، شرایط 

گرفت. الزم جهت عام المنفعه شدن و مزایای آن موردبررسی قرار خواهد 

سازمان های غیرانتفاعی- 1-1
قانـــون مدنی هلند، مقررات انواع ســـازمان های غیرانتفاعی را تنظیم می کند و آن ها را 
که نمی توانند برای اعضای خود سودی  به عنوان نوعی از ســـازمان هایی توصیف می کند 
یژه ای فعالیت های خیرخواهانه انجام می دهند ]7[. فعالیت های  کنند و به طور و ایجاد 
رزش و تفریح، منافع  خیرخواهانه ســـازمان های غیرانتفاعی شـــامل 8 حـــوزه مذهـــب، و
کمک هـــای  یســـت؛ طبیعـــت و حیوانـــات،  عمومـــی/ اجتماعـــی، ســـالمت، محیط ز

بین المللی، فرهنگ، آموزش و پژوهش است ]4[.
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یر است: تشکیل سازمان خیریه طبق قانون مدنی هلند1 به شرح ز
1. سازمان خیریه باید به صورت محضری ثبت شده باشد.

گر اقامتگاه قانونی سازمان در ایالت  2. ســـند محضری باید به زبان هلندی تنظیم شود. ا
فرایس لند باشد، سند محضری باید به زبان این ایالت نیز تنظیم شود. تشکیل سازمان 
که متضمن تنظیم سندی به زبان دیگری غیر از  ممکن است بر مبنای وصیت نامه ای 
هلندی و زبان این اســـتان باشد، بااین وجود، در این مورد نیز اساسنامه سازمان باید به 

زبان هلندی یا ایالت فرایس لند نوشته شود.
یر باشد: برگیرنده موارد ز 3. اساسنامه باید در

الف( نام سازمان به همراه واژه سازمان خیریه به عنوان بخشی از نام
ب( هدف سازمان

پ( شیوه عزل و نصب مدیران
ت( شهر اقامتگاه قانونی سازمان

ث(  به کارگیری مازاد سرمایه پس از تصفیه سازمان به علت انحالل یا دیگر مواردی که 
استفاده از مازاد سرمایه در آن قابل پیش بینی است.

که سند در پیشـــگاه آن ها تنظیم شده، تضمین می کند  کسانی  4.  ســـردفتر در حضور 
کـــه ایـــن ســـند مطابق مـــوارد ذکرشـــده دربندهای 2 و 4 اســـت. در صـــورت ایجاد 

اشکال، سردفتر خود به تنهایی مسئول آسیب های وارده است.
عمده شکل های سازمان های غیرانتفاعی در کشور هلند به صورت انجمن و بنیادها 

کامل توضیح داده می شود ]7[. که در قسمت بعدی به طور  هستند 

بنیادها- 1-1-1
کثر ســـاختار مورداســـتفاده توســـط ســـازمان های غیرانتفاعی، بنیادها می باشند. این  ا
بنیادها نهاد قانونی هستند که هیچ عضو و سهامداری ندارند و منابع مالی خود را به منظور 
دســـتیابی به اهداف خاص مندرج در اساســـنامه، اســـتفاده می کنند. یـــک بنیاد می تواند 
سودی را ایجاد کند تا زمانی که این سود به دنبال اهداف بیان شده در اساسنامه باشد ]8[.

1.  ماده2:286 قانون مدنی هلند
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تعریف بنیاد بر اساس قانون مدنی هلند1
1. یک سازمان خیریه )بنیاد(، شخصیت حقوقی تشکیل شده به منظور فعالیت حقوقی 
اســـت که هیچ عضوی نداشـــته و در پی تحقق اهداف ذکرشـــده در اساســـنامه خود از 

رده است. طریق سرمایه آو
کردن پســـت بـــال تصدی در  گـــر اساســـنامه متضمـــن حضـــور یک یا چنـــد تن برای پر  2. ا
هیئت رئیسه سازمان باشد، تنها در این مورد نمی توان آن ها را به عنوان اعضای سازمان 

گرفت. در نظر 
که عضو  یع سود میان مؤسسین یا آنانی  3. ممکن اســـت هدف سازمان خیریه شامل توز
که پیش تر شرح آن رفت،  هیئت مدیره و امثالهم هســـتند، نباشد مگر اینکه همان گونه 

یع سود برای اهداف خیرخواهانه، نوع دوستانه یا اجتماعی باشد ]46[. توز
شـــروع یک بنیاد در هلند نســـبتًا آســـان اســـت. توصیف رســـمی یک بنیـــاد در قانون 
مدنی، یک شخص حقوقی است. بنیادهای تشکیل شده در هلند، بر طبق قانون مدنی 
هلند ملزم به ثبت در دفتر ثبت تجارت می باشـــند2 و باید همراه با ثبت بنیاد، لیســـتی از 

تمام مدیران اولیه، ارائه شوند.
که  به طورکلی، بنیادها در هلند بر طبق منبع اصلی درآمدشـــان طبقه بندی می شوند 
ری کننده کمک مالی3 ، بنیادهای وقف4، بنیادهای ترکیبی5 و  شـــامل بنیادهای جمع آو

بنیادها با منابع ثابت از درآمد6 می باشند.

کمک مالی •  بنیادهای جمع آوری کننده 
ری کننده کمک مالی، پـــول را از منابع مختلف مانند عموم مردم،  بنیادهـــای جمع آو

رند. دولت و قرعه کشی خیرخواهانه به دست می آو

•  بنیادهای وقف
بنیادهای وقف نســـبت به بنیادهای دیگر منابع بیشـــتری از درآمد دارند، به طور مثال 

کثر درآمد بنیادهای وقف، حاصل دارایی اهداشده توسط یک اهداکننده است. ا
1.  ماده 2:285 قانون مدنی هلند

 2.  اطالعـــات در مورد بنیادها، دارایی هـــا و هزینه های آن ها در هلند کمیاب اســـت و همچنین اطالعات کمی در مـــورد تعداد بنیادها در 
هلند وجود دارد.

3. fundraising foundations
4. endowed foundations
5. hybrid foundations
6. other fixed sources of income
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•  بنیادهای ترکیبی
کمک  ری کننده  ایـــن بنیادها منبع اصلی درآمدشـــان، ترکیبـــی از بنیادهـــای جمع آو

مالی و بنیادهای وقف است.

•  بنیادها با منابع ثابت از درآمد
ره ای از دولت یا  منبـــع اصلی ایـــن نوع از بنیادها، درآمد حاصل از کمک های مالی دو

قرعه کشی خیرخواهانه است.

انجمن ها- 1-1-1
انجمن ها، اتحاد میان دو یا بیشـــتر از افراد، اشخاص فیزیکی یا شرکت هایی هستند 
که به دنبال اهداف خاص بیان شـــده در اساسنامه انجمن می باشند و نمی توانند سود را 

کنند. میان اعضای خودشان تقسیم 
یر می باشند ]9 [: که می توانند در هلند راه اندازی شوند به شرح ز دو نوع از انجمن ها 

کامل تحت قانون •  انجمن با اختیار 
در این مورد، ســـند انجمن توسط دفتر اسناد رسمی1 مدنی نوشته می شود و انجمن با 
که در دفتر ثبت تجارت هلند اتاق بازرگانی به  کامل تحت قانون ملزم هستند  اختیارات 

ثبت برسند، در این صورت به یک انجمن با حقوق قانونی منجر می شود.

•  انجمن با اختیارات محدود تحت قانون
در انجمن با اختیارات محدود تحت قانون، ســـند انجمن بدون اســـتفاده از یک دفتر 
اسناد رسمی است و ثبت الزامی نیست و به صورت اختیاری در دفتر ثبت تجارت اتاق 

بازرگانی ثبت می شوند. این به یک انجمن با حقوق قانونی محدود منجر می شود.

وقف- 1-3
کمک های خیرخواهانه در اســـالم از طریق مفاهیم زکات، صدقه و وقف در  کید بر  تأ
کمک رســـانی به  یق و توســـعه ی ســـازمان های  یخ پیامدهای مهمی مانند تشـــو طـــول تار

مسلمانان و افزایش بودجه  آن ها داشته است.
که به منظور تولید درآمد ســـاالنه، برای اهداف  وقف یکی از ابزارهای اســـالمی اســـت 

1. notary
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خیرخواهانه دائمی طراحی شـــده اســـت. به طورمعمول وقف، به صورت وقفی مذهبی در 
قالب کمک اموال در راســـتای یک هدف اســـالمی اســـت، با بنیان گذاری که قادر باشد 
کنـــد. ازآنجایی کـــه وقف توســـط افراد  کلـــی وقـــف را تعیین  یـــت و شـــرایط  ســـاختار مدیر
خصوصی اهدا می شود، کشورهای خارجی، مؤسساتی را تأسیس کرده اند که از طریق آن 

ژه های وقف را در غرب انجام دهند. شهروندان بتوانند پرو
یت تأســـیس شـــد که  به طور مثال بنیاد وقف برای اولین بار در هلند توســـط دولت کو
یتی و شـــهروندان  کو که از طریق آن مقامات  به عنوان یک ابزاری برای ایجاد ســـازمانی بود 
کز اســـالمی  بتواننـــد به طور مســـتقیم بـــه صندوق های وقف به منظـــور ایجاد مدارس و مرا

کنند ]5[. کمک 
کـــه قباًل در بخش انواع بنیادها گفته شـــد، بنیادهای وقـــف، یکی از انواع  همان طـــور 
که دارای منابع بیشتری از درآمد نسبت به انواع  ســـازمان های غیرانتفاعی در هلند است 
کثر  دیگر بنیادها هستند، مانند درآمد حاصل از دارایی اهداشده توسط یک اهداکننده. ا

یافت می کنند. بنیادها درآمدهایشان را از منابع خارجی یا از وقف در

سازمان عام المنفعه- 1-1
درصورتی که اداره مالیات، بنیادها را به عنوان یک سازمان عام المنفعه در نظر بگیرد، 
معافیت هـــای مالیاتـــی مختلفی به ســـازمان ها، داده می شـــود. ســـازمان زمانـــی می تواند 
به عنوان یک سازمان عام المنفعه واجد شرایط باشد که حداقل 90% از تالش های سازمان 
کارکنان و  رزشـــی، انجمن هـــای  در جهـــت منافـــع عمومی باشـــد. درنتیجه انجمن های و

سازمان های تجاری به عنوان سازمان عام المنفعه واجد شرایط نیستند.
یر، می تواند با ارســـال یک نامـــه به مقامات  یـــک بنیاد یا انجمن ســـازگار بـــا الزامات ز
مالیاتی هلندی، برای نظام سازمان های عام المنفعه درخواست دهد. وضعیت سازمان 

عام المنفعه باید به طور رسمی توسط مقامات مالیاتی تائید شود.
یر را به منظور تعیین به عنوان ســـازمان عام المنفعه  ســـازمان های خیریه باید شـــرایط ز

کنند: رده  برآو
که . 1 این سازمان یک شرکت با سرمایه تقسیم شده به سهام، تعاونی و یا سازمان دیگری 

گواهی مشارکت صادر شود، نباشد. ممکن است 
حداقل 90% از تالش سازمان ها باید در جهت منفعت عمومی متمرکز باشد.. 2
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که به طور مستقیم در این سازمان مرتبط هستند باید الزامات امانت . 3 سازمان و افرادی 
کنند. را رعایت 

مدیـــر یا فرد تعیین کننده سیاســـت، نباید با دارایی های ســـازمان به عنوان دارایی های . 4
کند. این دارایی ها باید تفکیک شوند. شخصی رفتار 

مدیر ســـازمان عام المنفعه نباید دارایی هایی بیشـــتر از الزامات موردنیاز برای فعالیت . 5
کند. به همین دلیل دارایی های سازمان باید محدود باقی بماند. سازمان حفظ 

کمک هزینه یا حداقل به میزان هزینه خدمت آن ها، . 6 دســـتمزد مدیران، باید به صورت 
محدود شود.

ز داشته باشد.. 7 سازمان عام المنفعه باید یک برنامه سیاستی به رو
هزینه های سازمان عام المنفعه باید به طور منطقی در تناسب با مخارج باشد.. 8
وجوه باقی مانده پس از انحالل ســـازمان، باید به سازمان های مشابه با هدف عمومی، . 9

تخصیص داده شود.
سازمان عام المنفعه باید توسط تعهدات خاص اداری، مدیریت شود.. 10

گسترده ای دارد و شامل حمایت از فرهنگ، آموزش،  در هلند، منافع عمومی تعریف 
علـــم، پژوهش، رفـــاه، حیوانات، دین و مراقبت های بهداشـــتی اســـت و از هرگونه ســـود 
شـــخصی و شـــرکتی محـــروم هســـتند. بر اســـاس اطالعـــات اداره مالیات1 هلنـــد، تعداد 
که این شـــامل تعداد بســـیاری کمی از بنیادهای  ســـازمان های عام المنفعه 50000 اســـت 

کمک مالی است. ری کننده  جمع آو
یر است: مزایای مالیاتی سازمان های عام المنفعه به شرح ز

یک سازمان عام المنفعه معاف از مالیات بر ارث می باشد.. 1
که ســـازمان به منظور منافـــع عمومی . 2 ســـازمان عام المنفعـــه از مالیـــات بر هدیه هایـــی 

تخصیص می دهد، معاف می باشد.
اشـــخاص حقیقی و حقوقی که کمک های مالی به ســـازمان عام المنفعه می کنند، . 3

هدیه هایشـــان از مالیـــات بـــر درآمد هلندی خودشـــان و یـــا مالیات بر درآمد شـــرکت 
.]10[ کسر می شود 

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

درآمدهای آن ها پرداخته خواهد شد.
یخچه وقف و امور خیریه در هلند  در همین راستا در بخش اول، به طور مختصر به تار
ره های مختلف رشد سازمان های غیرانتفاعی در کشور هلند  پرداخته می شود، سپس دو
کشـــور هلند به طـــور خالصه در بخش های مختلف  و درنهایـــت روند وقف و امور خیریه 
ران اخیر  مراقبت بهداشتی، آموزش، حمایت از افراد ضعیف، فعالیت عام المنفعه در دو

گرفت. موردبررسی خواهد 
یـــه، وضعیت موجود  در بخـــش وضعیت موجـــود، وضعیت موجود وقـــف و امور خیر
کشـــور هلند در امور خیریه با کشورهای دیگر بیان شده است. در این  مســـاجد و مقایسه 
قســـمت تعـــداد ســـازمان های غیرانتفاعـــی فعـــال در هلنـــد، میـــزان بخشـــش ها توســـط 
یع ســـازمان های غیرانتفاعـــی در بخش های مختلف، منابع  اهداکنندگان مختلف، توز
یافت کننـــده، کمک های دولتی، آمار مربوط به تعداد  کمک های مالی و ســـازمان های در

گرفت. مساجد و ... موردبررسی قرار خواهد 
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روند تاریخی وقف و امور خیریه در هلند- 3-1
پایی غربی، به  کشورهای ارو یخچه بخش غیرانتفاعی در هلند، مانند بســـیاری از  تار
یشه نهادی بخش غیرانتفاعی توسط فعالیت های خیرخواهانه  قرون وســـطی برمی گردد. ر
ره قبل از مدرن، انسان دوستی عمدتًا  گروه ها و اتحادیه صنفی می باشد. در دو کلیســـاها، 
کلیســـاها و چند تـــن از افـــراد ثروتمند بود. نقـــش دولت )محلی(  یـــک موضـــوع مربوط به 
کالسیک بخش  محدود بود. ســـازمان های غیرانتفاعی پیش مدرن عمدتًا در زمینه های 
رش و اغلب  پرو غیرانتفاعی مانند کمک به مستمندان، مراقبت های بهداشتی، آموزش و

در همین حوزه ها فعالیت می کردند ]11[.
ازنظر اشـــتغال، هلنـــد دارای بزرگ ترین بخش غیرانتفاعی در جهان اســـت. در ســـال 
کار هلنـــدی در بخـــش غیرانتفاعـــی به خصـــوص در  1995، حـــدود 12 درصـــد از نیـــروی 
بخش هـــای آموزش، بهداشـــت و درمان و رفـــاه فعالیت می کردنـــد، درحالی که در همان 
سال میانگین سهم اشتغال بخش غیرانتفاعی در کشورهای توسعه یافته حدود 7 درصد 
بـــود. بااین حال، ســـازمان های غیرانتفاعی هلنـــد با یک درجه باالیی از اســـتقالل عمل، 
توصیف نمی شـــوند. یک توجیه برای اندازه بخش غیرانتفاعی و وابستگی خود به بودجه 

کرد ]12[. یخ بخش غیرانتفاعی هلند پیدا  دولت را می توان در تار
کلیـــدی در بخـــش غیرانتفاعی بازی  کـــه نقش های  با بررســـی افزایش ســـازمان هایی 

کرد ]13[: ره تقسیم  ره های رشد سازمان های غیرانتفاعی را به سه دو کردند، می توان دو
بــران 	  کار کلیســاها، بشردوســتان،  ره تــا ســال 1870 بــا ابتــکارات متعــدد توســط   اولیــن دو

گــروه ازنظــر  کــردن دقیــق آنچــه هــر  هنــر و مقامــات محلــی مشــخص می شــود. تعییــن 
دامنــه  در  اغلــب  ابتکاراتــی  چنیــن  اســت.  ســخت  کرده انــد،  جامعــه  بــه  کمــک 
کمــک بــه مســتمندان و آمــوزش بــود. در حــدود  گســترده ای از مراقبت هــای بهداشــتی، 

سال 1870 تحت تأثیر لیبرال ترقی خواه، دولت به شدت وارد صحنه شد.
ــه طرح هــای 	  کلیســاها ب یجــی از  ــا 1945 توســط انتقــال تدر ره دوم ســال های 1870 ت  دو

رونــد  بــود.  یزیشــن1  فیالر اوج  زمــان،  همــان  امــا  می شــود؛  شــناخته  عمومــی  بودجــه 

1. pillarization
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کلیــدی بــر شــکل و انــدازه بخــش  کــه نقــش  یزیشــن در نیمــه قــرن نوزدهــم آغــاز شــد  فیالر
گروه هایــی از  کــه توســط  یزیشــن فرآینــدی اســت  غیرانتفاعــی در هلنــد داشــت. فیالر
شــهروندان در راســتای خطــوط مذهبــی و سیاســی سازماندهی شــده بــود و در تمــام 
یــادی  کــه نتیجــه آن انــواع ز حوزه هــای اجتماعــی- اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی بــود 
کارگــری، ســازمان های  از ســازمان های مذهبــی ماننــد احــزاب سیاســی، اتحادیه هــای 

مسکن، مدارس و بیمارستان ها بود.
کــه 	  ز شــاهد تأثیــر توســعه بــازار دولــت مرکــزی بــوده  ره ســوم نیــز از ســال 1945 تــا بــه امــرو  دو

گســترش در میــان تمــام زمینه هــای مراقبــت، رفــاه- آمــوزش، امنیــت اجتماعــی  تقریبــًا 
و مراقبت های بهداشتی یافته است.

کشـــور  در ادامـــه روند انجام وقف و امور خیریه به طور خالصه در بخش های مختلف 
هلند ذکر می شود ]13[:

مراقبت بهداشتی	 
یکی از قدیمی ترین خدمات در بخش غیرانتفاعی هلند بخش بیمارستان ها هستند 
کودکان یتیم  که نیازمند بودند مانند افراد بیمار، غریبه ها، سرراهی،  کسانی  که برای تمام 
کلیسا وجود داشت و همچنین  و افراد مســـن ارائه می شد. روابط قوی بین بیمارســـتان با 

کلیساها نقش عمده ای در ظهور بیمارستان ها داشتند.
در نیمه دوم قرن 19 با توجه به تحوالت سریع در پژوهش های پزشکی و علوم طبیعی، 
که درنهایت از سازمان های امداد و  گرفتند  بیمارستان ها تحت تغییرات قابل توجهی قرار 

ری پزشکی تبدیل شدند. کز بسیار تخصصی فناو زه به مرا مراقبت، امرو

آموزش	 
در قرون وسطی، کلیساها در مناطق شهری و روستایی آموزش ابتدایی را فراهم کردند. 
رش درگیر شـــدند، نفوذ مذهبی ها قابل توجه  پرو بعدهـــا هنگامی که عامه مردم در آموزش و
تـــری برای  کیفیت باال رش گســـترده تر و با پـــرو شـــد. شهرنشـــین ها هـــم متقاضـــی آموزش و
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فرزندان خود شدند و در همین راستا تنوع مدارس )کودکستان، مدارس ابتدایی، مدارس 
 
ً
کالج ها و دانشگاه ها( افزایش یافت. مدارس رسمی شهر، معموال تین،  فرانسه، مدارس ال
یژه برای فقرا، مدارس شـــبانه، مدارس یکشنبه، مدارس  جزء بهترین ها بود، اما مدارس و
کودک فقیر در دسترس قرار  رش برای هر  پرو یتیم خانه و ... وجود داشت؛ بنابراین آموزش و
کلیساها و مقامات دولتی در بخش آموزش درگیر شدند، چون آن ها معتقد  گرفت. افراد، 
کـــه آمـــوزش خوب برای همـــه در منافع مشـــترک اســـت. در همین راســـتا کودکان  بودنـــد 

کردند. یافت  آسیب پذیر، بچه های خیابانی بیشترین توجه را در
رد. سه نوع بهزیستی  کیفیت را به دست آو مراقبت از بچه های یتیم، ســـطح باالیی از 
که  که توســـط مقامات محلـــی راه اندازی شـــدند، آن هایی  برجســـته وجـــود دارد: آن هایی 
کاتولیک تأسیس شدند و آن هایی  توسط سازمان های رفاه پروتستان یا سرپرستان فقرای 

کوچکی از شهروندان ایجاد شدند ]14[. گروه های  که توسط اشخاص یا 

حمایت از افراد ضعیف1	 
مراقبـــت از افـــراد ضعیـــف جامعه، دارای یک ســـنت طوالنی در هلند اســـت که یک 
کارگاه هایی  گرفته شـــده از عشق مســـیحی به اهل محل )همسایه( اســـت.  ســـنت الهام 
کز امداد برای آواره ها، افراد بیمار و  که به عنوان مرا یژه در شهرستان ها راه اندازی شدند  به و

گداها خدمت رسانی می کردند.
کمک به مستمندان، مقامات شـــهر در سطوح مختلفی )نه تنها  در مراحل نخســـتین 
ازلحاظ مالی، بلکه در امور دولت و سیاســـت( درگیر بودند. در قرن 19 ام، بحث در مورد 
مســـئولیت دولـــت و عموم مردم بـــرای ارائـــه مراقبت هایی به فقرا مطرح شـــد. پروتســـتان 
که کمک  کردند  ل  کاتولیک های روم به میزان کمتری، اســـتدال ارتدوکس به طور خاص و 
به مستمندان باید به طور خاص به سازمان های خیریه مذهبی یا خصوصی واگذار شود. 

فعالیت عام المنفعه2 در دوران اخیر	 

1. The care of the weak
2. Welfare work
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فعالیـــت عام المنفعه پس از جنگ جهانی دوم به ســـرعت افزایش یافت. محرک های 
زارت امور اجتماعی ایجاد شـــد و در ســـال 1965 توســـط  این امر در ســـال 1952 توســـط و
یـــح و امور اجتماعی بود. در ســـال های اولیه پس از جنگ، کارهای  زارت فرهنـــگ و تفر و

کشور و بعدازآن در مبارزه با فقر متمرکز شد. عام المنفعه حول محور بازسازی 
کرد و نقش مهمی در اصالح  مفهوم فعالیت عام المنفعه در اواســـط 1960، رواج پیدا 
که دیگر تنها با هدف  جامعه داشت. فعالیت عام المنفعه به طور مستمر گسترش یافت، 
یج رفاه برای همه افراد جامعه  گروه های آســـیب پذیر در جامعه نیست، بلکه ترو قرار دادن 
کان  کما یژگی های قابل توجهی از ساختار سازمانی فعالیت عام المنفعه،  نیز می باشـــد. و
نشـــانه هایی از پس زمینه های خیرخواهانه آن است و همچنین اشکال قانونی )انجمن و 

یشه های مسیحی آن می باشد. ر ر بنیادها( یادآو

کشور هلند- 3-3 وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 
در ایـــن بخـــش، بـــه بررســـی تعـــداد ســـازمان های غیرانتفاعی فعـــال در هلنـــد، میزان 
یـــع  کننـــدگان مختلـــف، رشـــد ســـازمان های غیرانتفاعـــی، توز بخشـــش ها توســـط اهدا
ســـازمان های غیرانتفاعی در بخش های مختلف، منابع کمک های مالی و سازمان های 

کمک های دولتی و ... پرداخته می شود. یافت کننده،  در

تعداد سازمان های غیرانتفاعی ثبت شده- 3-3-1
هیـــچ دفتر ثبت مرکزی شناخته شـــده ای در هلنـــد وجود ندارد تا مشـــخص کند که 
دقیقًا چه تعداد ســـازمان خیریه در هلند وجود دارد، همچنین اطالعات کمی در مورد 
بنیادهـــا، دارایی هـــا و هزینه هـــای آن ها در هلند وجـــود دارد و هیچ آمار رســـمی در این 

خصوص وجود ندارد.

بزرگ ترین سازمان های خیریه در هلند- 3-3-1
بر اســـاس بررسی های انجام شده توســـط اداره مرکزی جذب سرمایه در سال 2010، ده 
کشور  کمک بر اساس درآمد ناخالص در  ری کننده  مورد از بزرگ ترین سازمان های جمع آو

یر می باشند ]14[. هلند به شرح ز
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جدول  3 -1: بزرگ ترین سازمان های خیریه بر اساس درآمد ناخالص )هر یورو: 31.190 ریال(

درآمد 1010 به یوروسازمان

102.623.000انجمن سرطان

51.486.000یونیسف

46.306.000پزشکان بدون مرز

43.344.000صلیب سرخ

41.972.000دبلیو دبلیو اف

36.600.000بنیاد قلب هلند

34.300.000کوردید

32.498.000طرح هلند

29.638.000حفاظت از طبیعت

کسفام نویب 28.800.000آ

کنندگان مختلف- 3-3-3 میزان بخشش ها توسط اهدا
یال( برای  در سال 2013، حدود 4.4 میلیارد یورو )تقریبًا معادل با 154 هزار میلیارد ر
کمک های تخمین  اهداف خیرخواهانه، اختصاص داده شـــده است. این رقم، مجموع 
که با توجه به  زده شـــده توسط خانوارها، ارث، شرکت ها و قرعه کشی در سال 2013 است 
کاال 45%، ارث %6،  شـــکل3-1 میزان بخشـــش ها توســـط خانواده ها به صـــورت پـــول و 
کمک مالی2%، بنیادهای وقف4%، شرکت  ها 31% و قرعه  کننده  ری  بنیادهای جمع آو

کشی ها 11% است ]4[.
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کنندگان مختلف)هر یورو: 31.190 ریال( شکل  3 -1: میزان بخشش ها توسط اهدا

گرفته شـــده است، بنیادهای      آمار و ارقام مربوط به ارث از اداره مرکزی جذب ســـرمایه 
کمک های مالی به اداره  کمک مالی، صورت های مالی خود را در مورد  ری کننده  جمع آو
که در اداره  کمک  ری کننده  مرکزی جذب ســـرمایه تسلیم می کنند. از 584 بنیاد جمع آو
گزارش دادند به همین  مرکزی جذب سرمایه به ثبت رسیده اند، تنها 196 بنیاد این آمار را 
تر از  گرفتـــه از طریق ارث بســـیار باال کمک های صورت  کل  یـــاد مقـــدار  دلیـــل به احتمال ز

گزارش شده، می باشد. مقدار 

کمک های اهداشده- 3-3-1 روند مقدار 
کمک های اهداشـــده از  ســـال  1995 تا 2013 را نشـــان  کل  شـــکل 3-2 رونـــد مقـــدار 

می دهد.
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کمک های اهداشده سال های 1995-2013)هر یورو: 31.190 ریال( کل  شکل  3 -2: روند مقدار 

ره روند رشـــد رو به باال در میزان  بر طبق اطالعات شـــکل 3-2، از ســـال 2005 یک دو
کمک هـــای اهداشـــده به منظور  کمک های اهداشـــده آغاز شـــده اســـت، در ســـال 2011 
اهداف  خیرخواهانه با یک  روند نزولی روبه رو می شود، به صورت که کمک های اهداشده 

در سال 2013 نسبت به سال 2011، رشد 12.5% داشته است ]4[.

توزیع سازمان های غیرانتفاعی بر اساس بخش ها- 3-3-5
کمک هـــای اهداشـــده در حوزه  کـــه در شـــکل 3-3 مشـــاهده می شـــود،  همان طـــور 
یال( را دارد  ترین مقدر )806 میلیون یورو، تقریبًا معادل با 28 هزار میلیارد ر مذهـــب، باال

کمک های خیرخواهانه را دارد ]4[. کمترین بخش ازنظر  و آموزش و پژوهش 

کمک های مالی و سازمان های دریافت کننده در سال 1013- 3-3-3 منابع 
ری کننده  مقدار کل اهداشده توسط خانواده ها، افراد )ارث(، بنیادهای وقف و جمع آو

یر می باشند ]4[: کمک، شرکت ها و قرعه کشی به شرح ز
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شکل  3 -3: توزیع سازمان های غیرانتفاعی بر اساس بخش ها )هر یورو: 31.190 ریال(

که در جدول 3-2 نشان داده می شود: همان طور 
مذهبــی 	  ســازمان های  بــه  را  کمــک  مقــدار  بیشــترین  خانواده هــا  مذهبــی،  حــوزه  در 

کرده اند.
ارث در درجه اول به نفع سالمت است.	 
و 	  ســالمت  بــرای  یــژه ای  و به طــور  خودشــان،  منابــع  از  ری کننــده  جمع آو بنیادهــای 

کمک های بین المللی استفاده می کنند.
فرهنگ بخش مهمی برای بنیادهای وقف است.	 
کســب وکارها و شــرکت ها 	  یــح بخــش موردعالقــه انتخاب شــده، توســط  رزش و تفر و

است.
کمک هــای 	  قرعه کشــی های حمایت کننــده از اهــداف خــوب، بیشــتر پــول خــود را بــرای 

کمک می کنند. یست، طبیعت و حیوانات  بین المللی و محیط ز
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کمک های مالی و سازمان های دریافت کننده در سال 2013 )هر دالر: 30.910 ریال( جدول  3 -2: منابع 

میلیون دالر

ها
ده 

نوا
خا

ارث
بنیادها

ها
ت 

شرک

شی
ه ک

رع
ق

صدکل
در

بنیادهای 
جمع آوری کننده

بنیادهای 
وقف

مجموع

97722-7876246177مذهب

213832423481553653512سالمت

کمک های 
304611516316711557713بین المللی

محیط زیست/ 
150422062647913568طبیعت/ حیوانات

2085-41111718148آموزش/ پژوهش

57326527980632816فرهنگ

420011114336855413ورزش/ تفریح

منافع عمومی 
190701745621398654713اجتماعی

1600099117353217دیگر

1.9442651061842901.3634944.356100کل

کار داوطلبانه 1001- 1011- 3-3-7
کار داوطلبانه در بین ســـال های 2014-2002  برطبـــق جدول 3-3 روند کاهشـــی نـــرخ 
نمایش داده می شـــود. در دو ســـال گذشته، میانگین ساعات یک داوطلب کاهش کمی 

کشیده شده است ]4[. که در هرماه از 21 ساعت به 18 ساعت  داشته است 
ترین میزان داوطلب را  رزشی و سازمان های مذهبی باال در ســـال 2014، انجمن های و
کار داوطلبانه انجام می دهند؛ داشـــتند؛ داوطلبان به طور متوســـط 18 ســـاعت در هرماه 
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کار داوطلبانه جدول  3 -3: 

2002200420062008201020122014

37%38%41%45%42%41%46%کار داوطلبانه

زمـــره )20%(، کارهـــای اداری و  کثـــر داوطلبـــان وظایـــف مدیریتـــی )26%(، کارهای رو ا
ره و آموزش )17%( و یا ارائه حمل ونقل )14%( را انجام می دهند ]4[. دولتی )18%(، مشاو

بخشش ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی- 3-3-8
کمک های خیرخواهانه به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی در سال های 1995- 
2013 در جدول 3-4 به نمایش درآمده است، همان طور که مشاهده می شود، کمک های 
خیرخواهانـــه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از ســـال 2003 روند رو به پایینی 

داشته است. ]4[.
جدول  3 -4: بخشش ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال های 1995-2013 )هر یورو: 31.190 ریال(

میلیارد یورو

1995199719992001200320052007200920112013

تولید ناخالص 
324363413476506541609617643643داخلی

2.32.23.43.64.94.44.64.74.34.4کل بخشش ها

بخشش ها به عنوان 
درصدی از تولید 

ناخالص 
داخلی)درصد(

0.70.60.80.81.00.80.80.80.70.7

کمک های اهداشده- 3-3-9 منابع 
جدول 3-5 منابع کمک های اهداشـــده که توســـط خانواده ها، شـــرکت ها، بنیادها، 

گرفته است را نشان می دهد ]4[. ارث و قرعه کشی در سال های 1995 تا 2013 صورت 
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کمک های اهداشده بین سال های 1995- 2013 )هر یورو: 31.190 ریال( جدول  3 -5: منابع 

میلیون یورو

1995199719992001200320052007200920112013

1.4191.1211.4141.7881.8991.8541.9451.9381.8291.944خانواده ها

6106931.4661.3592.2711.5131.6391.6941.3781.363شرکت ها

369396394461498494----قرعه کشی

163214329237196431339387294290بنیادها

87135213231189182240232256265ارث

2.2792.1633.4223.6154.9244.3764.5574.7124.2554.356کل

1. خانواده ها
یال(  در ســـال 2013، خانواده هـــا 1.944 میلیـــون یـــورو )تقریبًا معادل بـــا 68 میلیارد ر
کاالهای  کردند. این مقـــدار با توجه به تـــورم، ارزش هدیـــه و  کاال اهـــدا  به صـــورت پـــول و 

اهداشده توسط خانواده ها، 1.2 درصد نسبت به سال 2011 افزایش یافته است.
2. ارث

ری کننده  مقـــدار درآمد حاصـــل از ارث، بر طبق صورت های مالـــی بنیادهای جمع آو
کمک مالی، به شدت از سال 1995 افزایش یافته است.

3. بنیادها
کرد،  گرفته توســـط بنیادها اظهارنظر قطعی نمی توان  کمک های صورت  در مورد روند 
کوچکی از بنیادهای وقف را نشـــان می دهند و این  گروه  که داده ها تنها یک  به این دلیل 

ارقام در سال های مختلف به روش های مختلفی محاسبه شده است.
4. قرعه کشی

کمک های خیرخواهانه توسط قرعه کشی افزایش یافته است. در سال های اخیر، 
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کمک های دولت به سازمان های غیرانتفاعی- 3-3-10
که بستگی به زمینه  گسترده است   حمایت دولت از ســـازمان های غیرانتفاعی نسبتًا 
گر یارانه های مســـتقیم،  فعالیـــت بر اســـاس وضعیت حقوقی ســـازمان غیرانتفاعی دارد. ا
گرفته شـــود، درنتیجه 30% از درآمد  کمک های مالی و ... به عنوان حمایت دولت در نظر 

بخش غیرانتفاعی از این منبع به دست می آید ]15[.

کشورها- 3-1 کشور هلند در امور خیریه با دیگر  مقایسه وضعیت 
کشـــورها  کشـــور هلند از لحاظ شـــاخص ها و معیارهـــای مختلف با دیگر  وضعیـــت 

که در ادامه به طور مفصل موردبررسی قرار می گیرد. مقایسه شده است 
کمک به  که توســـط بنیاد  گزارش ســـالیانه اســـت  شـــاخص بخشـــندگی در دنیا یک 
ری شـــده توسط شـــرکت تحقیقاتی  ســـازمان های خیریه با اســـتفاده از داده های جمع آو
کشـــور دنیا از نظر میزان بخشندگی  گالوپ، منتشـــر می شـــود و به رتبه بندی بیش از 140 
گزارش در ســـال 2015 براســـاس ســـه  مردم می پردازد. اطالعات حاصل از تحقیقات این 
گرفته اند. این ســـه معیار کمک بـــه خارجیان، کمـــک مالی به  معیـــار مـــورد بررســـی قـــرار 
که در شـــکل 4-3  کار داوطلبانه می باشـــد. همانطور  یـــه و ســـاعات  ســـازمان های خیر
کمک های مالی به  کمک به خارجیان امتیاز 59%، در  کشور هلند در  مشاهده می شود 
کسب نموده است.  کار داوطلبانه 36% را  سازمان های خیریه امتیاز 73% و در ساعات 

کشور هلند در این رتبه بندی در رتبه هفتم دنیا قراردارد ]55[. در مجموع 
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کشور بر اساس شاخص های جهانی بخشش شکل  3 -4: رتبه بندی ده 

کمک های بین المللی در سال  کشورهای اهداکننده در حوزه  شکل 3-5 بزرگ ترین 
2014 را نشـــان می دهد. در این ســـال، ایاالت متحده در حدود 6.0 میلیارد دالر )معادل با 
کرده است و هلند با 538 میلیون دالر )معادل با  کمک جهانی  یال(  187 هزار میلیارد ر

یال( در رتبه دهم قرار دارد ]3[. 16 هزار میلیارد ر

کننده بین المللی کشورهای اهدا شکل  3 -5: رتبه بندی بزرگ ترین 
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کشـــور هلند در ســـال 2015 از نظر میـــزان هزینه های خیرخواهانه پرداخته شـــده برای 
اسکان پناهندگان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است ]48[.

کشورهای دنیا بر اساس میزان هزینه صرف شده برای پناه جویان شکل  3 -6: جایگاه 

کشور  کمک های بشردوســـتانه در میان 20  کشـــور هلند را از نظر  شـــکل 3-7 جایگاه 
کمک های بشردوســـتانه قرار دارد  کشـــور هلند در جایگاه دهـــم از نظر  که  نشـــان می دهد 

.]48[
کشور هلند در سال 2015 در میان 20  که در شکل 3-8 مشاهده می شود،  همان طور 
یال( از نظر  کشـــور برتر دنیا رتبـــه نهم را با میزان 868 میلیون دالر )27.072 هـــزار میلیارد ر

کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی به خود اختصاص داده است ]48[.
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 
کشور هلند در این سال،  که در شـــکل نمایان است،  رده شـــده است. همان طور  3-9 آو
کمک بشردوســـتانه بین المللـــی برابر 449 میلیـــون دالر )تقریبًا معادل بـــا 14 هزار میلیارد 
یال( و میزان هزینه های میزبانی از پناهندگان برابر با 373 میلیون دالر )تقریبًا معادل با  ر

یال( است ]48[. 11 هزار میلیارد ر
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کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015 کشور هلند در دنیا از نظر میزان  شکل  3 -7: جایگاه 

هلند 868 هزار دالر 
یال( ) تقریبا 27 میلیارد ر
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کمک های بشردوستانه و میزان بخشندگی  کشور هلند در دنیا از نظر میزان   شکل  3 -8: جایگاه 
به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2015

هلند 0.10 % 
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کمک های بشردوستانه بین المللی   شکل  3 -9: میزان هزینه های میزبانی از پناهندگان و میزان 
در سال 2013 )هر دالر:30.910 ریال(

گذرا به وضعیت مساجد و امور قرآنی- 3-5 نگاهی 
که  تعداد دقیق مســـاجد مســـلمانان مشخص نیســـت، اما تخمین ها نشـــان می دهد 
حدود 450 مســـجد در ســـال 2013 وجود دارد که 242 مسجد ترکی و 179 مسجد مراکش 

در هلند است]5[.1

1. در زمینـــه ی وضعیـــت  موجود مســـاجد و اماکن مذهبی کشـــور هلند علیرغم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صورت پذیرفـــت، به دلیل 
محدودیت های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشـــور مورد مطالعه، مطالبی یافت نگردید و تکمیل 

اطالعات موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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مشارکت مذهبی مسلمانان در هلند بین سال های 2010- 2014 در شکل 3-10 نشان 
که اکثریت مسلمانان در هلند به ندرت  داده شـــده است. این آمار نشان دهنده این است 
که بین سال های 2010- 2014، این تعداد  و یا هرگز به مســـجد یا جلســـه مذهبی نمی روند 

از 74% به 77% افزایش یافته است]3[.

شکل 3-10: مشارکت مذهبی مسلمانان هلند

ســـاخت نخســـتین مسجد شـــیعی در هلند، در ســـال 1982 میالدی به همت شیخ 
حمـــزه گل علی آغاز شـــد. وی نقش مهمی در بســـیج شـــیعیان برای همدلـــی و همراهی 
گ داشـــت. اندکی بعد این مسجد توسط  جهت ســـاختن نخســـتین مسجد در شهر دنها
شـــیخ محمد القون به طور رســـمی افتتاح شـــد. پس از آن مســـجد چهارده معصوم)ع( و 

گردید. کستانی تأسیس  سپس مسجدی به نام »محفل علی« برای شیعیان هند و پا
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مسجد مبارک- 3-5-1
که توسط جنبش احمدیه  مســـجد مبارک نخستین مســـجد بنا شده در هلند اســـت 
بنیان گذاری شده اســـت. جنبش احمدیه در ســـال 1947 اقدام به ســـاخت این مســـجد 

کردند. نمودند و در 1955 آن را افتتاح 

شکل 3-11: مسجد مبارک
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3-5-1 -Westermoskee مسجد
که در ســـاخل رودخانه  این مســـجد یکی از مســـاجد با شـــکوه آمســـتردام هلند است 
شینکل واقع شده است. ساختمان این مسجد توسط یک معمار فرانسوی طراحی شد. 
گردید و در سال 2015 به پایان رسید. این مسجد  در سال 2013 ساخت این مسجد آغاز 
یل 2016 افتتاح گردید. مساحت این مسجد 800 متر مربع  ر به صورت غیر رسمی در اول آو

گنجایش 1700 نمارگزار را دارد. این مسجد بزرگترین مسجد هلند می باشد. و 

Westermoskee شکل 3-12: مسجد





| فصل چهارم |

  نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور هلند و امور خیریه در 





کشور هلند- 1 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 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع ازآن جهت  مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف و بررسی و  که با شناخت انواع باز مورد اهمیت اســـت 
ردهای هـــر یک از این  که انجـــام می دهند، می توان از دســـتاو تحلیـــل نـــوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  باز
کنشـــگران فعال در حـــوزه وقف وامـــور خیریه، به    در ایـــن فصـــل پس از معرفـــی انواع 
کشـــور  که در وقف و امور خیریه  یگران مختلف با توجه به نقشـــی  شناســـایی و تحلیل باز
یگران به  هلند ایفا می کنند، پرداخته شـــده است. سپس نگاشـــت نهادی تمامی این باز
یگران و مجموعه  همراه نوع ارتباطات آن  ترسیم شـــده اســـت و پس ازآن، هر یک از این باز
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، 
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:
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سیاست گذار- 1-1-1
کسب وکارها و  که باید توسط دولت،  که برنامه هایی  یک سیاســـت گذار نهادی است 

غیره دنبال شود را تعیین می کند.
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
ادامـــه نهادهـــای سیاســـت گذار در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور هلنـــد به طور مختصر 

توضیح داده می شود.

1. دولت
که  دولـــت هلنـــد نقش سیاســـت گذاری در حوزه وقف و امـــور خیریه را بر عهـــده دارد 
کمک هـــای مالی را بـــه ســـازمان های غیرانتفاعی  کارهـــای داوطلبانه  یق  به منظـــور تشـــو

می کند.

1. وزارت دادگستری
که مســـئولیت سیاســـت گذاری و  زارت دادگســـتری هلنـــد یـــک نهاد دولتی اســـت  و
یر دادگســـتری، مســـئول سیاســـت  ز یـــه را بـــر عهـــده دارد. و نظـــارت بـــر ســـازمان های خیر
شـــرط بندی به صورت منسجم، متعادل و سازگار است. پیاده سازی و اجرا این سیاست 
بر عهده اداره بازی اســـت و همچنین بر فعالیت های اداره مرکزی جذب ســـرمایه نظارت 

می کند.

3. وزارت امور مالی
که مسئولیت سیاست گذاری و نظارت مالی  زارت امور مالی یک نهاد دولتی است  و
زارت امور مالی مســـئول سیاســـت مالـــی- اقتصادی در  بـــر ســـازمان های خیریه را دارد. و
یـــت امـــور مالـــی دولـــت و سیاســـت های مربوط بـــه بازارهای مالی اســـت.  هلنـــد و مدیر
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زارت خانه مسئول  زارت امور مالی وضع مالیات است. این و شناخته شـــده ترین وظیفه و
سیاست های مالیاتی، قوانین مالیاتی و اجرای این قوانین بر سازمان های خیریه است.

تنظیم گر- 1-1-1
که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم گر بنا به دالیـــل  شـــرکت ها و مـــردم را تنظیم می کنـــد. 

آمده اند از جمله:
تعییــن حقــوق و مســئولیت های هــر یــک از موجودیت هــای جامعــه به منظــور تحقــق 	 

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

کارکردهای تنظیم گر، بررسی انواع روش های تنظیمی مفید خواهد  به منظور درک بهتر 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: بود. به صورت 

اســتانداردهای 	  تحمیــل  وضــع/  نوعــًا  کنتــرل  و  دســتور  تنظیــم  کنتــرل1:  و  فرمــان 
حمایت شــده توســط مصوبــات قانونــی اســت، هــرگاه اســتانداردها ســازگار نباشــند. 
مــی رود.  کار  بــه  معینــی  فعالیت هــای  اجبــار  یــا  منــع  به عنــوان  قانــون  بنابرایــن، 
ــد  ــطه فرآین ــه به واس ک ــی  ــا تنظیم کنندگان ــذاری ی ــق قانون گ ــد از طری ــتانداردها می توان اس

تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت دارند، تنظیم شود.
یکــرد 	  یکــرد می توانــد به عنــوان نوعــی از نســخه خــود انجامــی3 رو خــود- تنظیمــی2: ایــن رو

کســب وکار  کنتــرل تلقــی شــود. در ایــن مــورد، اغلــب انجمن هــای تجــاری یــا  دســتور و 
کنتــرل و اجــرا می کننــد. به عنــوان یــک  کــه قوانیــن عملکــرد را ایجــاد،  تشکیل شــده 
ــدام  ــه اق ک ــود  ــده می ش ــب وکار دی کس ــک روش  ــوان ی ــب به عن ــی اغل ــون، خودتنظیم قان
یکــرد  انحصــاری به منظــور جلوگیــری از مداخلــه دولــت انجــام می دهــد. مزایــای ایــن رو

1. command and control
2.  self-regulation
3. do-it-yourself
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کســب وکارها و ماهیــت جامــع قوانیــن تنظیم شــده اســت.  ــاالی تعهــد  شــامل ســطح ب
یکــرد دســتور و کنترل بــوده چراکه بــه قانون گذاری  یکــرد منعطف تــر از رو به عــالوه، ایــن رو
یکــرد  رو یــک  به صــورت  می توانــد  خودتنظیمــی  دیگــر،  یی  ســو از  نــدارد.  نیــازی 
غیردموکراتیــک، محــدود بــه بررســی دقیــق بیرونــی و در معــرض سوءاســتفاده توســط 
کمتریــن  کــه بــا اهــداف مختلــف قوانیــن را تنظیــم می کننــد، دیــده شــود. در  کســانی 
ســطح،  خودتنظیمــی همــواره در معــرض چالش هــای منتــج شــده از عالقه هــای بیرونــی 
کاهــش تأثیــر فعالیت هــای  کــه فکــر می کننــد اســتانداردها و قوانیــن بــه ســمت  کســانی 

غیر مطلوب تنظیم نشده است، قرار دارد.
یــا 	  قیمــت،  قانــون، مکانیســم  یق، سیاســت،  تشــو یــک  یق1:  تشــو بــر  تنظیــم مبتنــی 

در  تغییــر  واســطه  بــه  یــا شــرکت ها  افــراد  رفتــار  تعدیــل  دنبــال  بــه  کــه  اســت  یــه ای  رو
از  اســت.  فعالیــت خــاص  یــا  بــا تصمیــم  مرتبــط  یــا ســود های حاشــیه ای  هزینه هــا 
کــه تنظیــم  یق اســت چرا کــه تمامــی تنظیمــات بــر مبنــای تشــو گفــت  یک ســو، می تــوان 
ــوب"  ــای "خ ــرای رفتاره ــاداش ب ــد" و پ ــای "ب ــرای رفتاره ــه ب ــه جریم ــوم پای ــق مفه از طری
کاهــش هزینه هــا و بهبــود  یق ســعی دارد به منظــور  عمــل می کنــد. تنظیــم مبتنــی بــر تشــو
یــاد را پــاداش دهــد. هــدف عمــده ایــن اســت  خدمــات، برنامــه ســودمند بــا ســودهای ز
کــه تنظیم شــده فعالیت هــای غیــر مطلــوب خــود را از طریــق تحمیــل/ وضــع مالیــات و 
گام هــای  یکــرد،  کنــد. بــرای به کارگیــری ایــن رو کمک هــای مالــی محــدود یــا متوقــف 
اصلــی شــامل انتخــاب واحدهــای اندازه گیــری، تعییــن خــط مبنــا، انتخــاب اهــداف 
یق ها و جریمه هــا می باشــد. یکــی از  ــا نگهــداری و ســپس اجــرای تشــو بــرای بهبــود و/ ی
کــه  یق، تنظیــم مبتنــی بــر عملکــردPBR( 2( اســت  انــواع تنظیمــات مبتنــی بــر تشــو
کیفیــت  کاهــش قیمــت و بهبــود در  یق ها ملــزم بــه بهبــود در عملکــرد مطلــوب،  تشــو
خدمــات می باشــد. به عــالوه، PBR بیشــتر بــه اســتانداردهای عملکــرد خارجــی متکــی 
کمتــر بــه فعالیت هــای خــاص شــرکت حســاس اســت. مزایــای PBR ایــن  اســت و 
و  نگهــداری  هزینه هــای  کاهــش  شــرکت ها،  بهره بــرداری  در  بهبــود  بــه  کــه  اســت 

1.  incentive-based regulation
2.  Performance-based regulation 
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یق به صــورت  کمــک می کنــد. طــرح تنبیــه و تشــو عملیــات و بهبــود در پایایــی سیســتم 
کاهــش در حــوزه صالحدیــد تنظیمــی، در مقابــل  مکانیکــی عمــل می کنــد. بنابرایــن 
یکــرد،  رو ایــن  به عــالوه  می دهــد.  کاهــش  را  تنظیــم  فرآینــد  در  تســخیر  امــکان 
یــا جریمــه  کنــد  از قانــون تبعیــت  آیــا  کــه  انعطاف پذیــری در تصمیم گیــری شــرکت، 
بپــردازد،  را فراهــم می کنــد. اگرچــه به عنــوان یکــی از معایــب ایــن روش، می تــوان بــه 
کــه واقعیت هــای بــازار در آن لحــاظ  ایجــاد قوانیــن بســیار پیچیــده و غیــر منعطــف 
یکــرد، عقالنیــت اقتصــادی  کــرد. از مفروضــات اصلــی ایــن رو نشــده اســت، اشــاره 
گاهــی اوقــات پیش بینــی  کــه لزومــًا در همــه مــوارد یافــت نمی شــود. همچنیــن،  اســت 
آلودگــی،  ، ماننــد  "بــد"  رفتــار  به عنوان مثــال،  یکــرد مشــکل اســت.  رو نــوع  ایــن  تأثیــر 

که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند. گر  می تواند پاداش بگیرد ا
در ادامه نهادهای ناظر در حوزه وقف و امور خیریه کشور هلند به طور مختصر توضیح 

داده می شود.

1. اداره مرکزی جذب سرمایه
کـــه در حوزه وقف و امـــور خیریه و جود  در کشـــور هلنـــد مهم ترین نهـــاد نظارت کننده 
که در ســـال 1925 به عنوان یک سازمان مستقل  دارد، اداره مرکزی جذب ســـرمایه اســـت 
یـــه و همچنیـــن ایجاد  یابی ســـازمان های خیر کـــه هـــدف آن نظـــارت و ارز تأســـیس شـــد 
که به نفع سازمان های  کمک های مالی است  ری  اطالعات در دســـترس در مورد جمع آو
ره هایی را  خیریه و مردم اســـت. ازآنجایی که اداره مرکزی جذب سرمایه اطالعات و مشاو
کمک هـــای مالی در اختیار ســـازمان های خیریه قـــرار می دهد نقش  ری  در مـــورد جمع آو

تسهیلگری در حوزه وقف و امور خیریه دارد.

گمرک هلند 1. اداره مالیات و 
که در ســـال 2008 مسئول نظارت مالی بر  زارت امور مالی اســـت  این اداره بخشـــی از و
ری مالیات و معافیت های مالیاتی را بر  که وضع، جمع آو سازمان های خیریه معرفی شد 

عهده دارد.
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3. اتاق بازرگانی
گری و  که نقش تنظیم  کشـــور هلند نهادی مســـتقل به نام اتاق بازرگانی وجـــود دارد  در 
گری را در حوزه وقف و امور خیریه بر عهده دارد. اتاق بازرگانی دارای بخشی به نام  تسهیل 
کســـب وکاری  که هر  که توســـط اتاق بازرگانی مدیریت می شـــود  دفتر ثبت تجارت اســـت 
ازجمله سازمان های غیرانتفاعی قبل از شروع هرگونه فعالیت کسب وکار ابتدا باید در دفتر 
ثبت تجارت هلند به ثبت برسند. از وظایف و مسئولیت های اتاق بازرگانی می توان ثبت 

کسب وکار در هلند نام برد. کمک به راه اندازی  سازمان های غیرانتفاعی، ارائه مشاوره و 

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 خدماتـــی جدید، ارتقاء 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 دیتابیســـی از مجموعه خیریه ها و یا  موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
کارکردهای  ره ای برای ســـازمان های خیریه نیـــز می تواند به عنـــوان  انجـــام خدمات مشـــاو
گرفت. در ادامه نهادهای تســـهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه  تســـهیل کنندگان در نظر 

کشور هلند، به طور مختصر توضیح داده می شود.

کمک مالی 1. 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 
یال( مدیریت می کند. هدف انجمن  را بـــا 60 میلیون یورو )معادل با 2.104 هزار میلیارد ر
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ری کمک مالی برای اهداف خیرخواهانه  که جمع آو کند  که اطمینان حاصل  این اســـت 
ســـازمان دهی یافته اســـت و به شـــیوه ی رضایت بخشی انجام می شـــود و مدیریت وجوه 
ری شده مناســـب می باشد. این انجمن دارای اســـتانداردها و دستورالعمل هایی  جمع آو
که توســـط اعضا این انجمن نظارت می شوند، موظف به  که ســـازمان های خیریه  اســـت 

پیروی از دستورالعمل های داده شده هستند.

1. پایگاه داده سازمان عام المنفعه
که یک پورتال انتشـــار اطالعات سازمان های  کشـــور هلند وب ســـایتی وجود دارد  در 
کـــه فرصتی را بـــرای اطالع رســـانی به  یـــه اســـت و یک پلت فرم طراحی شـــده اســـت  خیر
اهداکنندگان و اشـــخاص عالقه مند فراهم می کند. اداره مالیات به منظور درخواســـت و 
حفظ وضعیت عام المنفعه، انتشـــار اطالعات توسط سازمان های خیریه )سازمان های 
کرده است. در صورت عدم  عام المنفعه( را در اینترنت، به عنوان یک الزام قانونی تعیین 
انتشـــار اطالعـــات در اینترنـــت، وضعیـــت عام المنفعـــه لغـــو می شـــود. در همین راســـتا 
یـــه می تواننـــد از طریق این وب ســـایت، یـــک صفحه پروفایـــل با آدرس  ســـازمان های خیر
کنند. این سایت  اینترنتی برای ســـازمان خود، مطابق با الزامات انتشار اطالعات، ایجاد 

امکان جستجوی سازمان خیریه را نیز فراهم می کند.

3. مرکز مطالعات خیریه
کشـــور هلند  گر در حـــوزه وقف و امور خیریه  مرکـــز مطالعـــات خیریه، نهادی تســـهیل 
که تحقیقات و آموزش های حرفه ای در تمام حوزه های بخش بشردوســـتانه هلند  اســـت 
انجام می دهد. از ســـال 1995، این مرکز، واحد پیشـــرو برای پژوهش در امر بشردوستانه در 

پا شده است. هلند و ارو

1. انجمن بنیادها
کشـــور  انجمن بنیادها در هلند یکی از نهادهای آموزشـــی در حوزه وقف و امور خیریه 
که در سال 1988 تأسیس شده است. انجمن بنیادها حدود 300 عضو دارد  هلند اســـت 
کـــه اعضایـــش را توانمند به عملکـــرد مؤثر می کنـــد. فعالیت انجمن بنیادها، شـــامل ارائه 
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که به فکـــر راه اندازی بنیـــاد خیریه در هلند  ره به افراد و شـــرکت هایی  اطالعـــات و مشـــاو
یق پژوهش های علمی و آموزشی در بخش بشردوستانه می باشد. هستند و همچنین تشو

کمک اروپا 5. انجمن جمع آوری 
پا به طور رسمی در سال 2004 در آمستردام به ثبت رسید  کمک ارو ری  انجمن جمع آو
کار دســـته جمعی بـــرای افزایـــش  پـــا بـــا هـــدف  و شـــبکه ای از 20 انجمـــن از سرتاســـر ارو
یرساخت،  کار انجمن ایجاد ز کرد. پنج حوزه اصلی  استانداردهای جذب سرمایه ایجاد 
کمـــک به صورت حرفـــه ای، صدایی بـــرای جذب  ری  پلـــت فرمـــی برای تبـــادل، جمع آو

ری اطالعات بازار است. سرمایه و جمع آو

ارائه دهنده خدمات- 1-1-1
ری کمک های مردمی و صرف این کمک ها  ســـازمان های خیریه ای که وظیفه جمـــع آو
در میان افراد هدف را دارند به عنوان ارائه کنندگان خدمات شـــناخته می شـــوند ]47[. در 
یـــه در بخش هـــای مختلف به طـــور مختصـــر توضیح داده  ادامـــه انـــواع ســـازمان های خیر

می شود.

1. بنیاد آسمل )آموزشی(
که در سال 2001  بنیاد آســـمل، یک ســـازمان خیریه مستقل ثبت شـــده در هلند است 
تحت قانون هلند به ثبت رســـید. هدف بنیاد افزایش خودکفایی جوانان محروم از طریق 
که اســـتعدادها و توانایی های بالقوه خود را توسعه دهند و استراتژی  طرح آموزشـــی است 
کســـب وکاری با  ری را ارتقا دهند و  که تنوع و فناو ژه های آموزشـــی  ایـــن بنیاد، تمرکز بر پرو

کار چندملیتی داشته باشند. سطح تکنولوژی باال و نیروی 

1. بنیاد راف )کشاورزی(
بنیاد راف یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده در هلند است و از سال 1999 به دنبال 
گسترش، توسعه  گاهی، تولید دانش و  کمک به توســـعه پایدار شهرها با تســـهیل افزایش آ
یزی انعطاف پذیر و عادالنه سیستم های مواد غذایی  ظرفیت، طراحی سیاســـت و برنامه ر
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کاهش فقر شـــهری، افزایش امنیت  کمک به  یت بنیاد راف شـــامل  شـــهری است. مأمور
یست محیطی شهری است. غذایی شهری، بهبود مدیریت ز

3. بنیاد آی دی ای )دارو(
بنیـــاد آی دی ای، تأمین کننـــده غیرانتفاعـــی پیشـــرو در جهـــان، در تأمیـــن داروهای 
کم و  کشـــورهای بـــا درآمد  ری و تجهیزات پزشـــکی برای  کیفیـــت تضمین شـــده و ضرو با
یت بنیاد شامل  که در ســـال 1972 در هلند تأسیس شـــده اســـت. مأمور متوســـط اســـت 
کیفیت باال و تجهیزات پزشکی در پایین ترین  ری با بهبود دسترســـی و ارائه داروهای ضرو

کم و متوسط است. کشورهای با درآمد  قیمت ممکن برای 

1. بنیاد آموزش مسیحیت هلند )مذهبی(
یت این بنیاد به دلیل  بنیاد آموزش مسیحیت هلند در سال 1989 تشکیل شد. مأمور
افزایـــش هزینه های تحصیل، حفظ آموزش مســـیحیت مقرون به صرفه اســـت. برنامه ها و 
خدمات علمی بنیاد شـــامل خدمات پشـــتیبانی آموزشـــی، خدمات آموزشـــی برای افراد 

ری است. مستعد، مرکز فناو

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشـــین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
کشور هلند فعالیت می نمایند؛ در این بخش، ابتدا نگاشت  حوزه وقف و امور خیریه در 
کنشگران در شکل )4-1( نشان داده شده است و سپس نهادهای  نهادی مربوط به این 
گـــر و ارائه دهنده خدمـــات در موضوعات مختلف در  سیاســـت گذار، تنظیم گر، تســـهیل 

حوزه وقف و امور خیریه، مورد تحلیل قرارگرفته اند.
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کشور هلند شکل  4 -1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

دولت- 1-3-1
که  دولـــت هلنـــد نقش سیاســـت گذاری در حوزه وقف و امـــور خیریه را بر عهـــده دارد 
کمک هـــای مالی را بـــه ســـازمان های غیرانتفاعی  کارهـــای داوطلبانه  یق  به منظـــور تشـــو
می کنـــد. دولـــت و قانون هلند، سیاســـتی منســـجم یا سیســـتماتیک برای ســـازمان های 
گیـــری بـــرای بنیادها و  غیرانتفاعـــی نـــدارد و در کشـــور هلنـــد، هیـــچ نظـــارت اجرایـــی فرا
کـــه بودجه دولتی  یخی، حتی زمانی  انجمن هـــای خیرخواهانه وجـــود ندارد. ازلحـــاظ تار
بســـیار مهم باشد، ســـازمان های بشردوســـتانه به عنوان ســـازمان های خصوصی شناخته 
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که بیشتر  گسترده است  می شوند ]16[. حمایت دولت از سازمان های غیرانتفاعی نسبتًا 
گر  بـــه زمینـــه فعالیت بر اســـاس وضعیـــت حقوقی ســـازمان غیرانتفاعـــی بســـتگی دارد. ا
گرفته شـــود،  کمک هـــای مالی و ... به عنوان حمایت دولت در نظر  یارانه های مســـتقیم، 
درنتیجـــه 30% از درآمـــد بخـــش غیرانتفاعی از این منبع به دســـت می آیـــد، درهرصورت 

حمایت دولتی از سازمان های غیرانتفاعی قابل توجه است ]17[.

کمک های خصوصی به پژوهش توسط دولت هلند •  تحریک 
یق  گروه ضربت " بخشـــش برای پژوهش" برای تشـــو در ســـال 2005 دولـــت هلند یـــک 
کرد. فعالیت های  کمک های خصوصی به دانشـــگاه ها و نهادهـــای تحقیقاتی راه اندازی 
گروه ضربت منجر به جلساتی در دانشگاه، دو کنفرانس ملی، جلسات مشترک با مقامات 

و بنیادهای حمایت کننده از پژوهش شد.
گروه های  گروه ضربت دانشـــگاه ها را به منظور راه اندازی بنیادهای دانشگاهی، ایجاد 
ری کننده کمک به منظور توســـعه شـــبکه های فارغ التحصیـــالن و پاداش دادن به  جمع آو

که در جذب تحقیقات موفق شدند، توصیه می کند. دانش پژوهانی 
در یک نشـــریه به نام "چشـــم انداز علم"، دولت هلند به همکاری بالقوه )کمک مالی 

کرد ]17[. کید  ری تأ برای فعالیت های بشردوستانه( برای تحقیق و نوآو

وزارت امور اقتصادی- 1-3-1
کشور هلند را به وسیله وضعیت رقابتی  زارت امور اقتصادی، تشکیالت اقتصادی  و
زارت خانه متعهد به ایجاد شـــرایط مناسب کسب و  بین المللی قوی ارتقا می دهد. این و
کسب وکارها و از  یق همکاری بین موسســـات تحقیقاتی و  کارآفرینی به وســـیله تشـــو کار 
ری و ایجاد سیاست های مالی کسب و کار تعاونی1 می باشد.  میان بردن مقررات غیرضرو
کشـــور، چگونـــه می تواند وضعیت  که  زارت امور اقتصادی این اســـت  از وظایـــف دیگـــر و
رزی، صنعـــت، خدمـــات و انرژی افزایـــش دهد و  پیشـــروی خـــود را در حوزه هـــای کشـــاو
کشور از طریق دیپلماسی اقتصادی است. کسب وکار هلندی در خارج از  پشتیبانی از 

ری و  زارت امـــور اقتصـــادی ارتقـــای سیاســـت خـــاص بـــرای نـــوآو از اســـتراتژی های و
1. business-friendly
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زارت  ری می باشد. و که ضرو کســـب وکارها در حوزه هایی  کارآفرینی جهت پشـــتیبانی از 
ری،  امور اقتصادی نقطه مرکزی دردسترس برای اطالعات دولت و خدمات در حوزه نوآو

صادرات و تامین مالی است.
زارت امـــور اقتصـــادی از طریق شـــورای اعتبار بخشـــی هلند بـــر اداره مرکزی جذب  و
که در همین راســـتا شـــورای اعتباربخشـــی هلند بـــه اداره مرکزی  ســـرمایه نظارت می کند 
که استانداردهای اداره  گواهی تائید برای سازمان های غیرانتفاعی  جذب سرمایه اختیار 

رده می کنند، اعطا می کند. گواهی برآو مرکزی جذب سرمایه را از طریق این 

وزارت دادگستری- 1-3-3
زارت دادگســـتری هلند نهادی دولتی است که مسئولیت سیاست گذاری و نظارت  و
یر دادگســـتری، مســـئول سیاســـت شـــرط بندی  ز بر ســـازمان های خیریه را بر عهده دارد. و
به صورت منســـجم، متعادل و ســـازگار اســـت. پیاده ســـازی و اجرا این سیاست بر عهده 
یر دادگســـتری بر فعالیت هـــای اداره مرکزی جذب  ز اداره بـــازی اســـت ]25[ و همچنین و

سرمایه نظارت می کند.
کمیت قانون در هلند اســـت، به طوری که مردم  زارت دادگســـتری مســـئول حفظ حا و
زارت  کنند. این و بتوانند باهم در آزادی، صرف نظر از ســـبک زندگی یا دیدگاه ها، زندگی 
خانه به منظور جامعه ای امن و عادالنه تر با حمایت قانونی مردم و در صورت لزوم مداخله 
زارت دادگســـتری، قانون جدیدی  در زندگـــی آن ها، فعالیـــت می کند ]25[. همچنیـــن و
یـــه با وضعیت  یـــه 2013 تمام ســـازمان های خیر کرده اســـت. به طوری کـــه از 1 ژانو اعـــالم 

کنند. که اطالعات مالی خود را به اتاق بازرگانی تسلیم  معافیت مالیاتی، ملزم هستند 
گاهی اوقات بازی های شانس مانند شرط بندی انجام  بیش از 8 میلیون نفر در هلند، 
می دهنـــد. هـــزاران نفر از آن ها، خطر ابتال به معتاد شـــدن به شـــرط بندی را دارند. گروه های 
که آیا  آســـیب پذیر باید در برابر اعتیاد و تقلب محافظت شـــوند. مقامات بررســـی می کنند 
ارائه دهندگان بازی مطابق با قوانین عمل می کنند. مجوز برای انجام قرعه کشی ملی توسط 
وزارت دادگســـتری بـــه بنیادهـــا بـــرای بهره بـــرداری از قرعه کشـــی هلنـــد داده می شـــود. تنها 
کل جایزه یک بازی شـــانس از 4500 یورو )تقریبًا معادل با 158 میلیون  درصورتی که ارزش 
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یال( بیشتر باشد، وزارت دادگستری مجوز می دهد. این  موارد قرعه کشی های )خیرخواهانه(  ر
ساالنه ای هستند که حدودًا 150 مجوز در هرسال توسط دادگستری صادر می شود ]26[.

اداره بازی- 1-3-3-1
کـــه مســـئول پیاده ســـازی و اجرای  زارت دادگســـتری اســـت  اداره بـــازی1 بخشـــی در و
یر را بر  که وظایف ز سیاســـت های شـــرط بندی و نظارت بر سازمان های خیریه می باشـــد 

عهده دارد:
نظارت بر انجام بخش بازی	 
بررسی اینکه آیا دارندگان مجوز از قانون حمایت می کنند.	 
کنترل عرضه بازی شانس	  کمک به 
کاهش اعتیاد به شرط بندی	 
مبارزه با غیرقانونی بودن و جرم و جنایت مرتبط با بازی شانس ]25[	 

•  قرعه کشی خیرخواهانه
که  قرعه کشـــی در هلند توســـط قانون شـــانس 1964 مشخص شده اســـت، به صورتی 
که توســـط اداره بازی صادر شود، ممنوع است.  انجام هر نوع بازی عمومی بدون مجوزی 
ز نکند،  یال( تجاو گر مقدار کل بودجه جایزه از 4500 یورو )تقریبًا معادل با 158 میلیون ر ا
که بازی شانس در آنجا برگزار می شود، درخواست داد. مجوز را می توان از شهرداری هایی 

مجوزها می تواند برای قرعه کشی سازمانی با هدف افزایش بودجه برای اهداف عمومی 
که حداقل 50% از فروش خود  صادر شود. توسط قانون، این قرعه کشی ها موظف هستند 
کنند. در حال حاضر ســـه قرعه کشـــی بزرگ خیریه  کمک  را به ســـازمان های عام المنفعه 
فعال و 5 قرعه کشی کوچک تر در بازار هلند وجود دارد. عالوه بر این امکان برای تمام انواع 

ردن مجوز برای قرعه کشی وجود دارد. سازمان های خیریه و انجمن ها برای به دست آو
ره هـــای پنج ســـاله( بـــرای ســـازمان های قرعه کشـــی خیرخواهانـــه  ســـه مجـــوز )در دو
صادرشـــده اســـت. قرعه کشـــی های خیرخواهانه اصلی در هلند شـــامل قرعه کشـــی ملی 

1. Gaming Authority
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ینـــدن2 و قرعه کشـــی بنک گیرو3 اســـت. این قرعه کشـــی های  ر کـــد1، قرعه کشـــی و پســـت 
خیرخواهانه، هرســـال 14 طرح انجـــام می دهند. حداقل 50% از فروش بین ســـازمان های 
یع می شـــود و حـــدود 30% برای پـــول جایزه  مختلـــف جامعـــه مدنی ملـــی و اجتماعی توز

تعیین می شود ]27[.

کد •  قرعه کشی ملی پست 
گردید و از ذینفعان در حوزه های  قرعه کشـــی ملی پســـت کد، در سال 1989 تأســـیس 
یســـت، توســـعه همکاری، حقوق بشـــر و انســـجام اجتماعی حمایت  طبیعت و محیط ز
می کند. هرماه حدود 2.5 میلیون شرکت کننده با 4 میلیون بلیت بازی می کنند. در سال 
یع شده است. یال( بین ذینفعان توز 2013، 303 میلیون یورو )معادل با 10 هزار میلیارد ر

کد شکل  4 -2: آرم قرعه کشی پست 

•  قرعه کشی وریندن
یندن، بخشی از قرعه کشی ملی خیریه در سال 1998 شد و از 47 ذینفع  ر قرعه کشی و
در حوزه های سالمت و تندرستی حمایت 1می کند. هرماه بیش از 500.000 شرکت کننده 
با بیش از 600.000 بلیت، بازی می کنند. این قرعه کشی 49 میلیون یورو )معادل با 1.718 
رزش  یال( در سال 2013 به اهداف خوب مانند بنیاد ایدز و بیش از 3000 و هزار میلیارد ر

کرده است. کمک  محلی و انجمن ها 

1. Nationale Postcode Loterij
2. VriendenLoterij
3. BankGiro Loterij
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شکل  4 -3: آرم قرعه کشی وریندن

گیرو •  قرعه کشی بنک 
گیرو، در ســـال 2002 بخشـــی از قرعه کشـــی ملی خیریه شد. در سال  قرعه کشـــی بنک 
یال(  2013 از 70 ســـازمان فرهنگـــی بـــا 63 میلیون یورو )معـــادل با 2.209 هـــزار میلیارد ر
کـــرد. هرماه بیش از 800.000 بلیت به 570 هزار شـــرکت کننده فروخته می شـــود.  حمایـــت 
ذینفعان این قرعه کشی شامل بنیاد فرانک ان1، موزه آمستردام2، موزه امپراتوری و صندوق 

فرهنگ شاهزاده برنهاد و امپراتوری3 است ]27[.

گیرو شکل  4 -4: آرم قرعه کشی بنک 

شورای اعتباربخشی هلند- 1-3-1
که در هلند به نام نهاد  پا یک نهاد اعتباربخشـــی ملی دارد  هر دولت عضو اتحادیه ارو
اعتباربخشـــی هلند است. شـــورای اعتباربخشی هلند در ســـال 1995 از ادغام سازمان 

1. Anne Frank Foundation
2. Amsterdam Museum
3. Rijksmuseum and the Prince Bernhard Culture Fund
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کالیبراســـیون هلند1، بنیاد به رســـمیت شناختن آزمایشگاه ها و ســـازمان های بازرسی2 و 
گواهینامه3 تأسیس شد. در سال 2010 دولت هلند، شورای اعتباربخشی  ر  شورای صدو
کرد، از آن به  پایی منصوب  هلند را به عنوان نهاد اعتباربخشـــی ملی بر اساس مقررات ارو
یر امور  ز که باید به و بعد شـــورای اعتباربخشـــی هلند به عنوان یک سازمان دولتی مستقل 

اقتصادی پاسخ  دهد، تبدیل شد. 
وظیفـــه اصلـــی نهـــاد اعتباربخشـــی هلنـــد، اعتباربخشـــی و تمدید اعتبـــار نهادهای 
گواهینامه، نهادهای  ر  یابی کننده )آزمایشـــگاه ها، سازمان های بازرســـی، مراجع صدو ارز

ممیزی4( است.
درصورتی که سازمان های ارائه کننده محصوالت و خدمات در کشور هلند یا سازمان های 
خیریه، الزامات نهادهای ارزیابی کننده را رعایت کنند، بیانیه از انطباق به شکل گواهی یا 
گزارش توسط نهادهای ارزیابی کننده صادر می شود. این بیانیه زمانی دارای بیشترین ارزش 
هســـت کـــه نهـــاد ارزیابی کننـــده متخصـــص، بی طـــرف و مســـتقل باشـــد؛ بنابرایـــن نهـــاد 
اعتباربخشی هلند، بررسی می کند که آیا این نهاد ارزیابی کننده دارای صالحیت هست یا 

نه اگر نتایج بررسی مثبت باشد این نهاد، یک نهاد معتبر می گردد ]53[.

•  مأموریت 
فعالیـــت اصلـــی این شـــورا ارائـــه خدمات اعتباربخشـــی اســـت. این شـــورا اطمینان 
گزارش های  که ســـهامداران5 به طـــور قابل توجهی در تمامی اظهارات انطبـــاق و   می دهد 
یابی صادرشـــده مورد اعتماد هستند و تحت نظارت شـــورای اعتباربخشی هلند قرار  ارز

دارند.

•  چشم انداز
انجام فعالیت به شکل حرفه ای، شفاف ، مستقل و اخالقی	}

1. the Dutch Calibration Organisation (NKO)
2. the Foundation for the Recognition of Laboratories and Inspection Bodies (STERLAB/STERIN)
3. the Certification Council (RvC)
4. verification bodies

5.  ســـهامداران شامل مشتریان مستقیم شورای اعتباربخشـــی هلند) نهادهای ارزیابی کننده(، مشتریان مستقیم نهادهای ارزیابی کننده ) خریداران و عرضه کننده ها(، بخش 
انجمن ها، بخش های دولتی، نهادهای علمی، کاربران
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کارکنان صالح، باانگیزه و شبکه های خارجی از متخصصان	} استفاده از 
مطابق با الزامات ملی و بین المللی مشخص شده	}

•  ارزش های اصلی شورای اعتباربخشی هلند
صالحیت	}
بی طرفانه و مستقل	}
تمرکز بر بازار	}
تمرکز بر افراد	}
صداقت	}
شفافیت	}

در ســـال 1996، شـــورای اعتباربخشـــی هلنـــد به اداره مرکـــزی جذب ســـرمایه اختیار 
که استانداردهای اداره مرکزی جذب سرمایه  گواهی تائید برای ســـازمان های غیرانتفاعی 

رده می کنند، اعطا می کند. گواهی برآو را از طریق این 

اداره مرکزی جذب سرمایه- 1-3-1-1
در هلنـــد مهم ترین نهاد نظارت کننـــده در حوزه وقف و امور خیریه اداره مرکزی جذب 
یابی بر  کـــه نظـــارت و ارز کـــه یـــک ســـازمان غیردولتـــی و مســـتقل اســـت  ســـرمایه اســـت 
پا،  ســـازمان های خیریه را بر عهـــده دارد و مانند بســـیاری از برنامه های اعتباربخشـــی ارو
زارت دادگستری نیز یک ناظر بر هیئت مدیره  یافت می کند. و یارانه های قابل توجه دولتی در
کرده اســـت ]22[. ازآنجایی کـــه اداره مرکزی جذب  اداره مرکزی جذب ســـرمایه منصوب 
کمک هـــای مالـــی در اختیار  ری  ره هایی را در مـــورد جمـــع آو ســـرمایه اطالعـــات و مشـــاو

سازمان های خیریه قرار می دهد نقش تسهیلگری در حوزه وقف و امور خیریه دارد.
گواهی و نظارت بر سازمان های غیرانتفاعی را با  ر  اداره مرکزی جذب سرمایه، صدو
کمـــک مالـــی و شـــیوه اداره خـــوب،  ری  بـــه اســـتانداردهای اخالقـــی، جمـــع آو توجـــه 
گردید، در سال 1996، شورای  که در قسمت قبلی ذکر  سازمان دهی می کند. همان طور 
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گواهی تائید برای سازمان های  اعتباربخشی هلند به اداره مرکزی جذب سرمایه اختیار 
گواهـــی اداره مرکـــزی جذب ســـرمایه  یـــق  کـــه اســـتانداردهای اداره را از طر غیرانتفاعـــی 

رده می کنند، اعطا می کند. برآو
اداره مرکزی جذب سرمایه به ابتکار نمایندگان شهرداری و برخی از سازمان های چتر 
حمایتی ســـازمان های خیریه، در ســـال 1925 به عنوان یک ســـازمان مستقل تأسیس شد 
کمک های مالی  ری  که هدف آن نظارت و ایجاد اطالعات در دســـترس در مورد جمع آو
یج فعالیت های اداره مرکزی  که به نفع ســـازمان های خیریه و مردم اســـت و به تدر اســـت 
جذب ســـرمایه توسعه یافته اســـت. در ســـال 1958 نیز اداره مرکزی جذب سرمایه یکی از 
ری کننده کمک مالی بود، به  اعضای بنیان گذار انجمن بین المللی ســـازمان های جمع آو
یـــه نظارت کننده  که این انجمن، اســـتانداردهایی را برای ســـازمان های خیر ایـــن صورت 

کمک مالی، توسعه داده است. ری  درگیر در جمع آو
این نهاد، مرکزی مهم جهت کسب اطالعات است و مقامات محلی از این اطالعات 
کمک های مالی در مناطق  به منظور دادن اجازه به ســـازمان های خیریه برای جمع کـــردن 

عمومی مانند جمع کردن پول در خیابان استفاده می کنند.
ر )وابسته به دولت(  هیئت مدیره اداره مرکزی جذب سرمایه دارای 9 عضو و یک مشاو
که از سه شـــهردار1 )به عنوان نمایندگان شهرداری های حمایت کننده از اداره مرکزی  دارد 
جذب ســـرمایه(، دو نماینده از ســـازمان های خیریه و چهار عضو مســـتقل شـــامل رئیس 
که نماینده بخش علمی و منافع اهداکنندگان اســـت، تشکیل شـــده اســـت.  دانشـــگاه2 
ره در زمینـــه مهر تائید کمیته وجـــود دارد که در  همچنیـــن شـــورایی از خبرگان برای مشـــاو
اعطـــای مهر تائیـــد به متقاضیان تصمیم گیـــری می کنند. اداره مرکزی جذب ســـرمایه 22 
یابی و 12 نفر در پشـــتیبانی از عملکرد  که 10 نفر به طور مســـتقیم به بخش ارز کارمنـــد دارد 

مرتبط هستند ]45[.

•  هدف اداره مرکزی جذب سرمایه
یع وجوه در هلند،  یج افزایش مســـئولیت و توز هـــدف اداره مرکزی جذب ســـرمایه، ترو

1. Mayors
2. President
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شکل  4 -5: نمای سایت اداره مرکزی جذب سرمایه

شـــامل پول به دســـت آمده از طریق شـــرط بندی و قانون بازی توسط ســـازمان های خیریه 
به منظـــور فعالیت هـــای خیرخواهانه، فرهنگـــی، علمی و یا اشـــخاص حقوقی با اهداف 
گزارش اداره مرکزی جذب ســـرمایه به طور ســـاالنه منتشر می شود و  منافع عمومی اســـت. 
کمک مالی توسط سازمان های خیریه است. این یک  ری  شـــامل اطالعات مالی جمع آو
منبع منحصربه فرد از اطالعات است که به صورت ساالنه به افرادی که درگیر این موضوع 

هستند و همچنین مطبوعات ارائه می شود.

•  فعالیت های اداره مرکزی جذب سرمایه
اداره مرکـــزی جـــذب ســـرمایه بـــه دنبـــال تحقـــق اهـــداف ذکرشـــده در بـــاال، از طریـــق 
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یر است: فعالیت های ز
و 	  وجــوه  از  اســتفاده  مســئولیت پذیری،  و  اعتمــاد  افزایــش  به منظــور  مقرراتــی  توســعه 

نظارت بر انطباق شرکت ها با این قوانین
کــه ممکــن اســت به طــور اجتماعــی در جــذب 	  شناســایی و مستندســازی مســائلی 

سرمایه قابل توجه باشد.
ره به عموم مردم، مقامات و مؤسسات.	  ارائه اطالعات و مشاو

•  وظایف اداره مرکزی جذب سرمایه
یر می شوند: فعالیت های ذکرشده در قسمت قبلی منجر به وظایف ز

یابی	  انجام ارز
نظارت برافزایش مسئولیت پذیری و استفاده از منابع مالی	 
ری 	  ره بــه ســهامداران و مقامات محلــی در زمینه جمع آو ارائــه اطالعــات عمومــی و مشــاو

کمک

یژه برای  گـــزارش و در ســـال 1994، اداره مرکـــزی جـــذب ســـرمایه یک چارچـــوب تهیه 
کرد. این دستورالعمل  ســـازمان های خیریه، به شـــورای ملی اســـتاندارد حســـابداری ارائه 
ری کمک  خاص توســـط شورا به عنوان دستورالعملی برای سازمان های خیریه در جمع آو
از عموم مردم پذیرفته شـــد. در ســـال 2007 این دســـتورالعمل بنا به پیشـــنهاد اداره مرکزی 
جذب سرمایه مطابق با شیوه های جدید حسابداری بین المللی مدرن شد. مطابق با این 
گزارش ســـاالنه خود را به حسابرسان تائید شده،  دســـتورالعمل، ســـازمان های خیریه باید 
گزارش  که یک استاندارد یکپارچه برای  کنند. مزیت این دســـتورالعمل ها این است  ارائه 

دهی سازمان های خیریه در ترازنامه، درآمد و هزینه وجود دارد ]23[.
همچنیـــن اداره مرکزی جذب ســـرمایه در ســـال 2011 بـــا دولت هلنـــد تفاهم نامه ای را 
امضا کردند که از طریق همکاری با دولت هلند به دنبال بهبود تبادل دانش و اطالعات، 
بهبود ارتباط میان بودجه سیاســـت، توســـعه راه های خالقانه برای تأمین مالی طرح های 
یرســـاخت های بخش انسان دوستانه، بهبود شفافیت بخش انسان  یت ز اجتماعی، تقو
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یت اعتماد عموم مردم نسبت به سازمان های بشردوستانه است. دوستانه و تقو

شکل  4 -6: آرم اداره مرکزی جذب سرمایه

ری کننده کمک در اداره مرکزی جذب سرمایه در هلند به  بزرگ ترین بنیادهای جمع آو
کـــه هزینه جذب ســـرمایه توســـط  ثبـــت رســـیده اند. شـــرط مهـــم بـــرای ثبـــت این اســـت 

کمک باشد. ری  سازمان های خیریه، نباید بیش از 25% درآمد حاصل از جمع آو
کـــه بر اســـاس این اســـتانداردها،   اداره مرکـــزی جـــذب ســـرمایه اســـتانداردهایی دارد 
یابی قرار می دهند و مهر تائیدی برای ســـازمان های  ســـازمان های غیرانتفاعی را مـــورد ارز
ری کننـــده مالـــی ثبت شـــده در اداره مرکـــزی جـــذب ســـرمایه به مدت ســـه ســـال  جمع آو
کردن این اســـتانداردها( صادر می کند. این اســـتانداردها شامل قوانین  رده  )به منظور برآو
ســـاختار، ارائه صورت های مالی صادرشـــده توســـط یک حســـابدار خارجی و روش های 

شکایت است ]24[.

شرایط درخواست مجوز اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه بزرگ
کشور هلند اقدام به  که برای مدت حداقل سه سال در  الف(  ســـازمان های خیریه ای 
یافت این نشـــان اقدام  کمـــک نموده اند، خواهند توانســـت برای در ری  جمـــع آو

کنند.
ری  ب(   درخواســـت کنندگان این نشـــان باید از معیارهای مدنظر اداره مرکزی جمع آو
کمـــک برخوردار بوده و با امضاء توافقنامه با این ســـازمان، خود را ملزم به رعایت 

کنند. این استانداردها و دیگر شرایط ذکرشده در آن 
کـــه به تنهایی یا به  کمـــک نباید نام یا نشـــانی را  ری کننـــده  پ(   ســـازمان های جمع آو
همراه نشـــان تأییدیه در منظر عموم به صورت نام یا نشان یک سازمان تجاری در 
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گیرند. حال فعالیت باشد را بکار 
یافت مجـــوز به این اداره، ســـازمان درخواســـت کننده،  ت(   با تســـلیم درخواســـت در
یابی درخواســـت را  گنجانده شـــده در آیین نامه اعطای مجوز برای ارز یه هـــای  رو

موردپذیرش قرار می دهد.

•  ارزیابی سازمان های خیریه توسط اداره مرکزی جذب سرمایه
یابی می شوند، سازمان های  اکثر سازمان هایی که توسط اداره مرکزی جذب سرمایه ارز
کـــه فعالیت جذب  ری کننـــده کمک مالی هســـتند. عالوه بر این، ســـازمان هایی  جمع آو
رند، توسط  ســـرمایه انجام نمی دهند، اما پول هایی را از طریق شـــرط بندی به دست می آو

یابی قرار می گیرند. اداره مرکزی جذب سرمایه مورد ارز
یابی واجد شرایط هستند: که به منظور ارز __  سازمان هایی 

کـــه به منظور  کامل قانونی  بنیادهـــا یـــا انجمن هـــای تحت قانون هلنـــد با صالحیـــت 
تحقـــق منافـــع عمومـــی خیرخواهانـــه، فرهنگی، علمـــی یا دیگـــر منافع عمومـــی به ثبت 
که به طور داوطلبانه اهداشده اند و  ری پول، پول هایی می باشد  رسیدند. منظور از جمع آو

گرفته نمی شود. کاالهای عرضه شده یا خدمات ارائه شده در نظر  به عنوان 
یابی شرط بندی واجد شرایط هستند: که برای ارز __  سازمان هایی 

کـــه به منظـــور تحقـــق منافـــع عمومی  بنیادهـــا یـــا انجمن هـــای تحـــت قانـــون هلنـــد 
خیرخواهانـــه، فرهنگی، علمـــی یا دیگر منافع عمومـــی به ثبت رســـیدند و پول هایی را از 
دارنـــدگان مجـــوز شـــرط بندی )براســـاس شـــرط بندی هلنـــدی و قانون بازی( به دســـت 

رند ]22[. می آو
توســـط ســـازمان های نظارت کننده در  از گواهی اعطاشـــده  به دســـت آمده  کل درآمد 
یال( بود؛ که 359 گواهی به سازمان های  سال 2010، 3.4 میلیارد یورو )119 هزار میلیارد ر
با مهر  بر 359 سازمان خیریه  مرکزی جذب سرمایه عالوه  اداره  اعطاشده است.  خیریه 
تائیـــد، اطالعـــات مالی حـــدود 1000 ســـازمان خیریه بدون مهـــر را منتشـــر می کند. اداره 
مرکـــزی جذب ســـرمایه هیـــچ قضاوتی در مـــورد اطالعات ارائه شـــده این ســـازمان های 

ندارد ]45[. خیریه 
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•  انواع ارزیابی توسط اداره مرکزی جذب سرمایه

گواهی اداره مرکزی جذب سرمایه، بر سازمان های غیرانتفاعی بزرگ با وضعیت منافع 
کمـــک مالی و  ری  عمومـــی متمرکز می شـــود. ایـــن اداره مرکـــزی، بر فعالیت هـــای جمع آو
یافت شـــکایت در  کمک، پس از در ری کننده  کوچـــک جمع آو ســـازمان های غیرانتفاعی 
ری کمک مالی با ارعاب و ترساندن  مورد تقلب، گمراه کردن مردم یا تکنیک های جمع آو
نظارت می کند. شکایات اثبات شـــده توسط اداره مرکزی جذب سرمایه بررسی می شود. 
نتایـــج بررســـی را در ســـایت خود منتشـــر می کننـــد و به مقامـــات محلی ابـــالغ می کنند و 

کنند. مقامات می توانند اقدام قانونی 
که یک سازمان خیریه  اداره مرکزی جذب ســـرمایه در مقررات خود، مشخص می کند 
کمک مالی خود را در  ری  ردن مهر، باید بیشـــتر از 25% از درآمد جمـــع آو برای به دســـت آو
هزینه های باال بردن بودجه صرف نکند و عالوه بر این، ســـازمان خیریه باید یک سیســـتم 
کنتـــرل هزینه های خود با توجه به اهداف ســـازمان های غیرانتفاعی  یابـــی درونی برای  ارز

داشته باشد.
ری  ر گواهی، ابتدا بر درآمد و اصول اخالقی برای جمع آو استانداردهای الزم برای صدو
کمک تمرکز داشـــت. اداره مرکزی جذب ســـرمایه به وســـیله افکار عمومی برای نظارت بر 
اســـتفاده از کمک هـــای مالـــی تحت تأثیر قـــرار گرفت که در ســـال 2004، اســـتانداردها را 
به منظـــور پوشـــش اداره داخلـــی و مکانیزم هـــای ســـازمان های غیرانتفاعـــی داخلی برای 

یابی هزینه های برنامه افزایش یافت. ارز
یابی  گفته شـــد یکی از وظایـــف اداره مرکزی جذب ســـرمایه، انجام ارز که  همان طـــور 
است. شورای اعتباربخشی هلند1 به این اداره، اختیارات برای تائید مهر را اعطا می کند. 
که آیا یک نهاد، معیارهای تنظیم شده توسط اداره مرکزی  یابی این است  هدف از این ارز
رده می کند یا نه که این خود موجب افزایش اعتماد و مسئولیت پذیری  جذب سرمایه را برآو

که این به نفع مردم و نهادهای درگیر است. یع وجوه می شود  و توز

1. Dutch Accreditation Council
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یر است ]22 [: که به شرح ز یابی است  اداره مرکزی جذب سرمایه دارای سه نوع ارز

گواهی اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه بزرگ   •
یابـــی مهـــر اداره مرکزی جذب ســـرمایه  گرفته انـــد تا بـــرای ارز کـــه تصمیـــم  نهادهایـــی 
که در دو بروشـــور مقررات مهر و  درخواســـت دهند، نیاز به اســـتفاده از اطالعاتـــی را دارند 
دســـتورالعمل های حسابداری هلندی یافت می شـــوند. مقررات مهر، آنچه برای سازمان 
که چـــه معیارهایی بایـــد با توجه به  موردنیاز اســـت را مشـــخص می کنـــد، به این صورت 
یی مورداستفاده قرار  کمک، مخارج و پاســـخگو ری  کم، سیاســـت ها، جمع آو هیئت حا
گیرد. ضمایم مقررات شـــامل یک چک لیســـتی از اطالعات موردنیاز اداره مرکزی جذب 

سرمایه و لیستی از سؤاالت است.

شکل  4 -7: مهر اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه بزرگ

گواهی برای ســـه ســـال معتبر اســـت و دارای یک هزینه اولیه به مبلغ 3.025 یورو  این 
که مربوط به درآمد  یال( اســـت، به اضافه یک ســـهم ساالنه  )تقریبًا معادل با 106 میلیون ر
که به صورت ساالنه تنظیم می شود.  کمک مالی خود سازمان است  ری  حاصل از جمع آو
گر سازمان بخواهد  در طول این ســـه ســـال اعتبار، نظارت ساالنه وجود خواهد داشـــت و ا

کند. می تواند بعد از سه سال، آن را تمدید 
یابی مهم اســـت. به منظور ســـاختار حسابرســـی و سیســـتم های  گزارش ســـاالنه در ارز
گـــزارش دهی در تطابق با معیارهای اداره مرکزی جذب ســـرمایه، باید دســـتورالعمل های 
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حســـابداری رســـمی در بروشـــور دنبـــال شـــود. ایـــن راهنما باهـــدف افزایش شـــفافیت در 
که چه مقدار از  که باید حداقل به این سؤاالت پاسخ داده شـــود  حســـابداری مالی اســـت 
گرفته شـــده اســـت؟ آیا این پول صرف شده  کار  کمک مالی برای اهداف خیرخواهانه به 

است؟ آیا پول برای علت واقعی صرف شده است؟

کوچک گواهی اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه    •
ری پـــول بـــرای تحقق  کـــه تحـــت قانـــون هلنـــد، به جمـــع آو بنیادهـــا و انجمن هایـــی 
فعالیت هـــای خیرخواهانـــه، فرهنگـــی، علمـــی و یـــا دیگـــر اهـــداف منافـــع عام المنفعـــه 
گواهی اداره مرکزی جذب ســـرمایه واجد شـــرایط هستند. این بنیادها و  می پردازند، برای 
انجمن ها، نهادهای جذب ســـرمایه ای هســـتند که کل درآمدشان از 500.000 یورو )تقریبًا 
گرفته اند  که تصمیم  ز نمی کند. نهادهایی  یال( در هرسال هم تجاو معادل با 17 میلیارد ر
برای گواهی درخواست دهند، نیاز به استفاده از اطالعاتی دارند که در دو بروشور مقررات 

مهر اداره مرکزی جذب سرمایه و دستورالعمل های حسابداری هلندی یافت می شوند.

کوچک شکل  4 -8: مهر اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه 

یابی،  کوچک تا سه سال معتبر است. هزینه ارز گواهی برای ســـازمان های خیریه  این 
یال( اســـت. بنیادها یا  یـــک هزینه یکجا به مبلغ 525 یورو )تقریبًا معادل با 18 میلیون ر
ســـازمان ها در هرســـال در طول اعتبار خـــود، مبلغ اضافی 370 یـــورو )تقریبًا معادل با 12 

یال( در هرسال پرداخت می کنند. هزینه ها به طور ساالنه تنظیم می شوند. میلیون ر
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در طول دوره سه ساله ی اعتبار، نظارت به طور ساالنه وجود خواهد داشت و اگر سازمانی 
یابی مجدد تمدید کند. بخواهد، می تواند گواهینامه را در پایان دوره سه ساله برای ارز

	  گواهی اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه تازه تأسیس شده
گواهی  کمتر از ســـه ســـال در جذب سرمایه درگیر هســـتند، برای این  که در  نهادهایی 
گواهی تمایل دارند، باید از همان  یافت این  که برای در واجد شـــرایط هســـتند. نهادهایی 

کنند.  دستورالعمل های حسابداری رسمی استفاده 

شکل  4 -9: مهر اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه تازه تأسیس شده

کـــه اخیـــرًا در برخی کشـــورها، سیســـتم  در ایـــن قســـمت ایـــن نکتـــه قابل ذکـــر اســـت 
که شامل  که مؤثرترین راه برای دستیابی به اهداف است  خودتنظیمی1 پدید آمده اســـت 

دو نوع سیستم سازمان های چتر حمایتی2 و برچسب ها3 است.
گروهی از چندین سازمان غیرانتفاعی  سیستم های سازمان های چتر حمایتی، شامل 
یافتی در میان اعضای  ری پول و تقسیم وجوه در که تحت یک نام به منظور جمع آو است 
یژه ای نباشد و  یت ممکن است مشروط به پرداخت هزینه و خود، تشکیل شده اند. عضو

گزارش حسابداری ارائه شود. شفافیت ممکن است از طریق ارائه 
که در آن، اعضـــا در مورد یـــک مجموعه ای از  برچســـب ها نیز سیســـتم هایی هســـتند 
کـــه مجـــاز به نمایـــش مهـــر شناخته شـــده ای بر  اســـتانداردهای خـــاص توافـــق می کننـــد 

1. self-regulation
2. umbrella organizations
3. labels
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وب سایت ها و گزارش های خود می شوند. گواهی مهر تائید، پذیرش رفتار مسئوالنه است 
و بنابراین نشان دهنده تعهدات به اهداکنندگان بالقوه است.

گـــزارش مالی دقیق  ر  گزارش )صدو الزامـــات موردنیاز اغلـــب مربوط به شـــفافیت در 
کنتـــرل مخارجی  کمـــک مالی )برای  ری  ســـاالنه(، محدودیـــت برای هزینه هـــای جمع آو
یت دارای هزینه می باشـــد و در  اضافـــی( یا پذیرش اســـتانداردهای رفتاری اســـت. عضو
صـــورت قصور و عـــدم رعایت اســـتانداردها، محرومیت از برچســـب را بـــه دنبال خواهد 
داشـــت، بخـــش غیرانتفاعـــی هلنـــد از طریـــق اداره مرکزی جذب ســـرمایه یکـــی از اولین 

پا، است ]21[. خودتنظیمی در ارو

وزارت امور مالی- 1-3-5
که مسئولیت سیاست گذاری و نظارت  زارت امور مالی هلند یک نهاد دولتی است  و
زارت امور مالی مســـئول سیاست مالی- اقتصادی  مالی بر ســـازمان های خیریه را دارد. و
یـــت امور مالـــی دولت و سیاســـت های مربوط به بازارهای مالی اســـت.  در هلنـــد و مدیر
زارت امور مالی وضع مالیات اســـت. مالیات مهم ترین منبع  شناخته شـــده ترین وظیفه و
زارت خانه مســـئول سیاســـت های مالیاتی، قوانین  درآمـــد برای دولت ملی اســـت. این و

مالیاتی و اجرای این قوانین است ]30[.
زارت امـــور مالی محافظان خزانه ملی هســـتند و در راســـتای تضمیـــن اینکه هلند،  و
یر امور مالی بـــر هزینه های مؤثر منابع  ز ازنظر مالی ســـالم و مرفه باشـــد، فعالیت می کند. و
کیفیت  دولت نظارت دارد و قوانینی را برای اطمینان از سیســـتم مالی پایدار و نظارت بر 
مؤسســـات مالی ایجاد می کند و همچنین بر وضع قوانیـــن مالیاتی عادالنه فعالیت دارد. 
ری مالیات را بر  که وضع و جمع آو زارت امور مالی است  اداره مالیات هلند، بخشـــی از و

عهده دارد ]30[.

گمرک1- 1-3-5-1 اداره مالیات و 
اداره مالیـــات و گمرک هلند، خدمات گمرک و جمع آوری مالیات را بر عهده دارد. این 

1. Belastingdienst / Tax and Customs Administration
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اداره بخشی از وزارت امور مالی است که مسئول نظارت بر واردات، صادرات، ترانزیت کاال، 
تشـــخیص تقلب اقتصادی و مالی، وضع و جمع آوری مالیات و پرداخت مزایای مرتبط با 
کودکان و مراقبت های بهداشـــتی اســـت ]31 ]و در ســـال 2008 اداره  درآمد برای مراقبت از 

مالیات و گمرک به عنوان یک شکل از نظارت مالی بر سازمان های خیریه معرفی شد.
پس از ثبت یک کسب وکار، اداره مالیات به طور خودکار، توسط اتاق بازرگانی اطالع پیدا 
می کند، به این صورت که جزئیات اطالعات توســـط اتـــاق بازرگانی به اداره مالیات گزارش 
داده می شود. به عنوان مثال اداره مالیات شماره ثبت مالیات بر ارزش افزوده که می تواند برای 

کسر مالیات قابل اجرا استفاده شود را برای شرکت مربوطه صادر می کند ]32[.

شکل  4 -10: نمای سایت اداره مالیات

وب ســـایت اداره مالیات، اطالعاتی به زبان انگلیسی به منظور پرداخت مالیات برای 
ره های حرفـــه ای در زمینه مالی و مدیریتی  کســـب وکار را فراهم می کند و همچنین مشـــاو

کسب وکار می دهد ]33[. قبل از شروع 
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یر را در سایت اینترنتی  طبق قوانین اداره مالیات، یک سازمان عام المنفعه باید موارد ز
کند ]34[: خود منتشر 

مالیاتــی، 	  مشــارکت حقوقــی/ شــماره  و  اشــخاص  ســازمان، شــماره شناســایی   نــام 
اطالعــات تمــاس، هــدف ســازمان عام المنفعــه، برنامــه سیاســتی، اســامی مدیــران، 

که انجام می شود. گزارش فعالیت هایی  سیاست پرداخت، 
در 	  خــود  وب ســایت  در  را  خــود  مالــی  صورت هــای  بایــد  عام المنفعــه   ســازمان های 

ــرای هرســال مالــی  کار ب کننــد و ایــن  ظــرف شــش مــاه پــس از پایــان ســال مالــی منتشــر 
بعــد از 31 دســامبر 2011 بــه پایــان می رســد کــه شــامل اطالعــات ترازنامــه، صــورت ســود و 

یان، توضیحات است. ز

نظام مالیاتی هلند- 1-3-5-1
نظـــام مالیاتی هلند نه تنها برای بنیادهای خیرخواهانه اســـت بلکه برای شـــرکت ها و 

که هدیه هایی را برای یک سازمان خیریه هلندی اعطا می کنند، نیز می باشد. افرادی 
هلنـــد دارای یک نظـــام مالیاتی جذاب به خصـــوص برای فعالیت هـــای عام المنفعه 
که مایل بـــه راه اندازی  کســـب وکارها و ســـازمان های  اســـت. این نظام، بســـیاری از افراد، 
کارآمد مالیاتی و با حداکثر سود عمومی هستند را جذب می کند.  ســـازمان خود به شیوه 
یکی از الزامات اصلی نظام مالیاتی این است که باید حداقل 90% اهداف و فعالیت های 
سازمان برای منافع عمومی صرف شـــود. یک سازمان عام المنفعه نباید هیچ گونه انگیزه 
ری سود برای حقوق صاحبان سهام را ندارد. عالوه بر  سودی داشته باشد و اجازه جمع آو
یـــا  هیئت مدیـــره  اعضـــای  دســـترس  در  نبایـــد  عام المنفعـــه  ســـازمان  ســـرمایه ی  ایـــن 
سیاســـت گذاران باشـــد به این دلیل که آن را به عنوان سرمایه خود ندانند. این بدان معنی 
کنترل یا منافعی داشـــته  اســـت که هیچ شـــخص یا نهادی نباید بر ســـازمان عام المنفعه 
کـــه این فعالیت هـــا به صورت  باشـــد. فعالیت هـــای تجـــاری نیز در صورتی مجاز اســـت 
کمکی باشـــند و همچنیـــن درآمد حاصـــل از فعالیت های تجـــاری باید به طور  مکمـــل و 

کامل برای اهداف عام المنفعه استفاده شود ]35[.
و  بـــرای فعالیت هـــای خیرخواهانـــه  در هلنـــد چارچـــوب مالیاتـــی منحصربه فـــردی 
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یر است ]36[: که به شرح ز غیرانتفاعی وجود دارد 

•  حداقل شکل قانونی
اغلـــب فعالیت هـــای خیرخواهانه و غیرانتفاعـــی از طریق بنیادها صـــورت می گیرد و 
کمتری توسط انجمن ها انجام می شـــود. هر دو نهاد قانونی انعطاف پذیر  ســـپس به میزان 
یژگی های  هســـتند و نسبتًا آســـان از طریق یک دفتر اسناد رسمی تشکیل می شـــوند. از و
که هیچ سهامدار یا عضوی ندارد و اهداف خود را در اساسنامه  کلیدی بنیاد این اســـت 
بیان می کند و توســـط هیئت مدیره اداره می شـــود. انجمن ها نیز دارای اعضایی هســـتند 

گروه اداره شوند. )حداقل دو نفر( و ممکن است توسط یک 

•  نظام مالیاتی طراحی شده
کـــه به عنـــوان ســـازمان عام المنفعه1 واجد شـــرایط هســـتند،  بنیادهـــا و انجمن هایـــی 
یرا مزایای  می توانند برای نظام ســـازمان عام المنفعـــه به اداره مالیات درخواســـت دهند ز

یر است: که به شرح ز یژه ای برای سازمان های عام المنفعه وجود دارد  مالیاتی و
__ مالیات هدیه و ارث

که به ســـازمان های خیریه اهدا می شـــوند و همچنین هدیه های  هدیه ها و ارث هایی 
ایجادشـــده توســـط ســـازمان های خیریه هلنـــدی و ارائـــه هدایایی برای منافـــع عمومی از 

مالیات هدیه و ارث معاف هستند.
__ مالیات بر درآمد شرکت

که صرفـــًا به قانـــون عمل می کننـــد، در معرض مالیـــات بر درآمد  بنیادهـــای هلنـــدی 
کـــه به طـــور قانونی خیرخواهانه هســـتند  شـــرکت نیســـتند، درنتیجه بنیادهـــای هلندی 
کســـب وکار درگیر نمی شوند از مالیات بر درآمد  به عنوان مثال در هیچ یک از فعالیت های 
گر یک سازمان خیریه هلند در هر فعالیت کسب وکاری  شرکت معاف هستند. بااین حال ا
وارد شـــود مشـــمول مالیـــات بـــر درآمد شـــرکت می شـــود، اما ممکن اســـت از تعـــدادی از 

معافیت ها بهره مند شود.

1. ANBI
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کن هلند می شود  که توسط افراد و شرکت ها به سازمان های خیریه سا بخشـــش هایی 
یر می باشند: مشمول معافیت مالیاتی به شرح ز

__  افراد
که این مالیات  کن در هلند، در معرض مالیات بر درآمد شـــخصی هســـتند  افراد ســـا
می تواند با اهدای کمک به ســـازمان های عام المنفعه کســـر شود. این کسر مالیات منوط 
به آستانه ساالنه مشخص شده است، به طوری که هدیه هایی که بیش از این میزان باشد، 
کثر 10% از درآمد مشمول مالیات ساالنه افراد کسر می شود. عالوه بر این، پرداخت های  حدا
ره 5 ســـاله قابل  ســـاالنه افراد به ســـازمان عام المنفعه یا نهاد فرهنگی برای حداقل یک دو
یافت می کنند،  که افراد هدیه هایی را از سازمان های خیریه هلند در کســـر هستند. زمانی 

به طورمعمول این هدیه ها مشمول مالیات بر درآمد شخصی نمی شود.
__  شرکت ها

کمک هدیه هایی  که مشـــمول مالیات بر درآمد شرکت هستند از طریق  شرکت هایی 
کثر 100000 یورو معادل با 3.507  به سازمان های عام المنفعه، مالیات تا 50% از سود )حدا

کسر است. یال(، قابل  میلیارد ر
__  ایجاد هدیه به سازمان های فرهنگی

از طریـــق اهـــدای کمک به یک ســـازمان فرهنگی، کســـر مالیات از درآمد شـــخصی و 
شـــرکت به صـــورت چند برابر )مضربـــی( اعمال می شـــود. برای اهداف مالیـــات بر درآمد 
کثـــر 1250 یورو معادل بـــا 43.838  شـــخصی، این کســـر مالیـــات تـــا 25% از هدیه )حدا
کســـر مالیات  یال( افزایش می یابد. برای اهداف مالیات بر درآمد شـــرکت، این  میلیـــون ر
یال( افزایش می یابد. این امتیاز  کثر 2500 یورو معادل بـــا 87 میلیون ر 50% از هدیـــه )حدا

یه 2017 معتبر خواهد بود. چند برابر تا 1 ژانو
کمک های مالی به ســـازمان های خیریه خارجی برای  تحـــت قانون مالیات هلندی، 
کاهش مالیات واجد شرایط نمی باشند، مگر آنکه سازمان های خیریه خارجی، خود را در 
کنند. در عمل این قانون موجـــب کاهش تعداد مالیات دهندگان هلندی به  هلنـــد ثبت 
ایجاد کمک به سازمان های خیریه خارجی می شود که در هلند خود را به ثبت نرساندند. 
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پا معتقد است که الزامات ثبت برای سازمان های خیریه خارجی، نامتناسب  کمسیون ارو
پا درحرکت آزاد ســـرمایه تضمین شـــده توســـط ماده 63  و ناســـازگار بـــا قوانیـــن اتحادیه ارو

پا است ]37[. پیمان عملکرد اتحادیه ارو

اتاق بازرگانی- 1-3-3
گری و  که نقش تنظیم  کشـــور هلند نهادی مســـتقل به نام اتاق بازرگانی وجود دارد  در 
گـــری را در حـــوزه وقـــف و امـــور خیریه بر عهـــده دارد. هـــر کســـب وکاری ازجمله  تســـهیل 
کسب وکار ابتدا باید در دفتر ثبت  ســـازمان های غیرانتفاعی قبل از شروع هرگونه فعالیت 
تجارت هلند به ثبت برســـند. دفتر ثبت تجارت، توسط اتاق بازرگانی مدیریت می شود. 
کســـب وکار در هلند  ره هایی به منظور انجام  اتاق بازرگانی عالوه بر ثبت شـــرکت، مشـــاو

کمک می کند. کسب وکار در منطقه محلی  یج فضای  می دهد و همچنین به ترو
در هنگام ثبت شـــرکت در اتاق بازرگانی، اطالعاتی مانند شـــکل قانونی، نام تجاری، 
گردش مالی، قرارداد، اطالعات تماس و آدرس الزم می باشـــد  شـــرح فعالیت ها، تخمین 
کـــه ســـازمان های غیرانتفاعـــی نیز از این قاعده مســـتثنی نیســـتند. براســـاس قانون ثبت 
کارآفرینان و افراد خصوصی برای  تجاری هلند، اتاق بازرگانی اطالعات را جهت ارائه به 
کســـب وکار در دفتـــر ثبت تجارت به ثبت می رســـاند؛ در همین راســـتا نهادهای  اهداف 
دولتی می توانند اطالعات خاص موردنیاز خود را در ارتباط با شرکت ها بدون درخواست 

رند ]18[. کارآفرینان، به دست آو از 
کسب وکار، اشکال قانونی ثبت در  ســـایت اتاق بازرگانی اطالعاتی در مورد شروع یک 
دفتـــر ثبت تجـــارت را ارائه می کند و همچنیـــن فرم های ثبت نام را می توان از وب ســـایت 
کرد. به عنوان یک الزام قانونی تمام فرم ها به هلندی هستند و باید  یافت  اتاق بازرگانی در
به زبان هلندی تکمیل شوند. همچنین ثبت نام به صورت رایگان نیست و هنگام ثبت، 
یال( پرداخت  یک شرکت باید هزینه ثبت نام به مبلغ 50 یورو )معادل با 1.753 میلیون ر

کند ]19[.
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شکل  4 -11: نمای سایت اتاق بازرگانی

•  وظایف و مسئولیت های اتاق بازرگانی
وظایف و مسئولیت های اتاق بازرگانی شامل:

کارآفرینان	  کسب وکار برای  کمک به ایجاد یک طرح 
کسب وکار	  ثبت 
کسب وکار در هلند	  کمک به راه اندازی یک  ره و  ارائه مشاو
کسب وکار در منطقه محلی ]20[	  تحریک رشد 

دفتر ثبت تجارت هلند- 1-3-3-1
هر شـــرکت و نهاد قانونی در هلند موظف اســـت در دفتر ثبت تجارت، خود را به ثبت 
برســـاند. ثبت یک شـــرکت در دفتر ثبت تجارت از طریق تســـلیم درخواســـت در منطقه 
کارآفرین انجام می شـــود. شـــرکت های هلندی می توانند توسط مالک  کســـب وکار  محل 
شـــرکت، شـــرکای مدیریت یا نماینده مجاز ثبت شـــوند. یک شـــرکت یا یک نهاد حقوقی 
می تواند ثبت در دفتر ثبت تجاری هلند رو یک هفته قبل از شروع فعالیت شرکت تا یک 
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هفته پس ازآن آغاز کند ]19[. با توجه به اســـناد و مدارک موردنیاز، این فرآیند بســـیار ساده 
است: یک فرم ثبت نام باید تکمیل شود و عالوه بر این الزم است که یک مدرک شناسایی 

گواهینامه رانندگی ارائه شود ]18[. کارت شناسایی، پاسپورت یا  معتبر مانند 
گفته شـــد، دفتر ثبت تجارت در هلند توســـط اتـــاق بازرگانی مدیریت  که   همان طور 
کارآفرینان و قانون برقرار  که روابط خوبی میان  می شـــود و هدف آن اطمینان از این اســـت 
کســـب وکار فراهم  کند. دفتر  کارآفرینان  کیفیتـــی برای دیگر  کنـــد و همچنین اطالعات با
که می توانـــد یک منبع  ثبـــت تجارت هلنـــد، فعالیت های یک شـــرکت را ثبـــت می کند 
اطالعاتـــی مفید برای تحقیقات بازار، دانشـــگاهی و ... باشـــد. دفتر ثبت تجارت هلند، 
امـــکان ارائـــه اطالعات مختلـــف در انواع متعدد شـــرکت ها و اشـــخاص حقوقـــی مانند 

کسب وکار قبلی را دارد. وضعیت فعلی شرکت، شرکای 
که بخشـــی از معامالت اقتصادی در هلند اســـت را از  همچنیـــن این دفتـــر، مدارکی 
کارآفرینان قادر  تمام شـــرکت ها، ســـازمان ها و نهادهای قانونی حفظ و نگهداری می کند. 
کنند.  یافت  که از طریق پایگاه داده ثبت و درخواست، خالصه کسب وکار را در هســـتند 
کد و رمز عبور  که یک فرد برای داشتن  ردن این اطالعات الزم است  به منظور به دســـت آو
درخواســـت دهـــد، همچنین پرداخـــت به صورت آنالیـــن می تواند در دفتـــر ثبت تجارت 
صورت پذیرد. برخی از اطالعات درج شده در دفتر ثبت تجارت، عمومی و رایگان است 
و می توان اطالعات مربوط به یک شـــرکت خاص با نام شـــرکت، شـــماره اتاق بازرگانی، 
گـــر اطالعـــات خاصی در مـــورد شـــرکت ها مانند  کـــرد. ا کد پســـتی جســـتجو  آدرس و یـــا 
یخچه، خالصه یا پیشینه مالیات موردنیاز است،  صورت های مالی ســـاالنه، سپرده، تار
بســـته به اطالعات درخواست داده شده اعمال می شود؛ اما در مورد روش پرداخت، دفتر 
گزینه اول با اســـتفاده از بدهی مســـتقیم1 و  گزینه پیشـــنهاد می دهد که  ثبـــت تجـــارت دو 

گزینه دوم به صورت پرداخت آنالین است ]19[.
گـــردد. به منظور  دفتـــر ثبـــت تجارت باید از هرگونه تغییرات شـــرکت ثبت شـــده مطلع 
کارآفرین بایـــد تغییـــرات صورت گرفتـــه را از طریق ایمیل، یـــا به صورت  کار،  انجـــام ایـــن 

1. direct debit
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ز  کنـــد. اطالعـــات ارائه شـــده، طـــی چنـــد رو حضـــوری بـــه دفتـــر ثبـــت تجـــارت تســـلیم 
تجزیه وتحلیل و تائید می شود و یا اطالعات اضافی موردنیاز درخواست داده می شود.

کمک مالی- 1-3-7 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 
کشور  شـــد و در هلند نیز به ثبت رســـیده است. این انجمن متشـــکل از 18 سازمان از 18 
یـــه را با 60 میلیون یورو )تقریبـــًا معادل با 1.871 هزار  اســـت که بیش از 4000 ســـازمان  خیر
یـــال( مدیریت می کنـــد. 750 میلیون شـــهروند می توانند به اطالعات مســـتقل  میلیـــارد ر
ارائه شـــده توســـط اعضای این انجمن به منظور کمک به اهدای عاقالنه به ســـازمان های 

خیریه دسترسی داشته باشند ]28[.

کمک مالی شکل  4 -12: نمای سایت انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 

کمک مالی •  هدف انجمن بین المللی سازمان های جمع آوری کننده 
کمک مالی برای  ری  که جمـــع آو کند  کـــه اطمینان حاصل  هدف انجمن این اســـت 
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اهداف خیرخواهانه سازمان دهی یافته است و به شیوه ی رضایت بخشی انجام می شود 
ری شده مناسب می باشد. و همچنین مدیریت وجوه جمع آو

 ســـازمان های خیریه که توســـط اعضا این انجمن نظارت می شوند، موظف به پیروی 
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 در مورد فعالیت های  ری کمک مالی، مدیریت شـــرکت، شفافیت و پاسخگو 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 
یت می توانند به شـــبکه و وب ســـایت انجمن،  یال( می باشـــد. در صورت عضو میلیون 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 ]28[. ری کننده  جمع آو

پایگاه داده سازمان عام المنفعه- 1-3-8
این وب ســـایت یک پورتال انتشـــار اطالعات ســـازمان های عام المنفعه است و یک 
که فرصتی را برای اطالع رسانی به اهداکنندگان و اشخاص  پلت فرم طراحی شـــده است 
عالقه مند فراهم می کند. اداره مالیات به منظور درخواست و حفظ وضعیت عام المنفعه، 
انتشار اطالعات توســـط سازمان های خیریه )ســـازمان های عام المنفعه( را در اینترنت، 
به عنوان یک الزام قانونی تعیین کرده است. در صورت عدم انتشار اطالعات در اینترنت، 
وضعیت عام المنفعه لغو می شود. در همین راستا سازمان های خیریه می توانند از طریق 
ایـــن وب ســـایت، یـــک صفحه پروفایـــل بـــا آدرس اینترنتی برای ســـازمان خـــود، مطابق با 
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که به منظور ثبت اطالعات در این ســـایت، یک  کنند  الزامات انتشـــار اطالعات، ایجاد 
هزینه اشتراک وجود دارد.

پایـــگاه داده ســـازمان عام المنفعـــه امکان جســـتجوی ســـازمان هـــای عام المنفعه را 
ابتـــدا باید دســـته بندی  بـــه این صـــورت که برای جســـتجوی پیشـــرفته  فراهم می کنـــد، 
ســـازمان ها، قاره، اندازه سازمان و مخاطبان هدف مشـــخص شوند و نتیجه جستجو، 
یان  اطالعـــات تماس، مدیران، گـــزارش فعالیت های جاری، ترازنامه، صورت ســـود و ز

قابل  مشاهده است ]40[.
دسته بندی: عمومی، رفاه حیوانات، سالمت، مذهبی، کودکان، سازمان عام المنفعه . 1

کمک بـــه ســـالمندان، احزاب  فرهنگـــی، هنـــر، فرهنـــگ، آمـــوزش، تحقیق، توســـعه، 
رزش و تفریح،  کم بینایـــان، و سیاســـی، توان بخشـــی، حمایت از قربانیان، نابینایـــان و 

یست. کمک به پناهندگان، بهداشت عمومی، رفاه، طبیعت و محیط ز
پا، شـــمال . 2 قـــاره: تنهـــا در هلند، در سرتاســـر جهـــان، آفریقا، قطب جنوب، آســـیا، ارو

آمریکا، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی.
یـــال(، 5 میلیون یورو . 3 اندازه ســـازمان: تا 500 هـــزار یورو )تقریبًا معـــادل با 17 میلیارد ر

یال(، 20 میلیون یـــورو )تقریبًا معادل بـــا 701 میلیارد  )تقریبـــًا معـــادل با 175 میلیـــارد ر
یال(، 20 میلیون یورو به باال. ر

کودکان، . 4 مخاطبان هـــدف: عمومی، زنان، حیوانات، بی خانمان، مؤمنـــان، جوانان، 
گروه هدف خاص. یان، بیماران، بدون  افراد سالمند، دانشجو

مزایای پایگاه داده سازمان عام المنفعه
مستقل بودن. 1
داشتن اطالعات در مورد مقررات سازمان عام المنفعه. 2
کسر هدیه. 3 اطالعات در مورد 
کسر مالیات. 4 ماشین حسابی به منظور محاسبه 
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شکل  4 -13: نمای سایت پایگاه داده سازمان عام المنفعه

کمک مالی. 5 ری  جمع آو
اطالع از آخرین اخبار. 6

یک ســـازمان عام المنفعه طبق قانون مالیات 1994 ملزم اســـت که حداقل اطالعاتی 
کند: یر را منتشر  ز

نام شناخته شده رسمی و عمومی	 
شماره ثبت اتاق بازرگانی	 
آدرس پســتی، شــماره تلفــن، ایمیــل ســازمان، اهــداف خــود بــا توجــه بــه اساســنامه و 	 

سایر مقررات داخلی
یژگی های اصلی سیاست فعلی	  و
ترکیب هیئت مدیره، سیاست های پاداش سازمان و نام مدیران	 
گزارش از فعالیت های جاری سازمان	 

ترازنامه، صورت سود و زیان و هزینه ]10[- 1-3-9
مرکـــز مطالعات خیریه، مرکز مطالعات خیریه، تحقیقات و آموزش های حرفه ای را در 
تمـــام حوزه های بخش بشردوســـتانه هلند انجام می دهد. مرکز مطالعات خیریه از ســـال 
پا شده است. این مرکز  1995، واحد پیشرو برای پژوهش در امر بشردوستانه در هلند و ارو
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که بر  پـــا انجام می دهـــد  تحقیقاتـــی در زمینـــه فعالیت هـــای بشردوســـتانه در هلنـــد و ارو
نوع پرســـتی خانواده ها، مســـئولیت اجتماعی شـــرکت ها و بر فعالیت هـــای بنیادها تمرکز 
کیفیت باال  یـــت مرکز مطالعات خیریه دانشـــگاه آزاد آمســـتردام، تحقیقـــات با دارد. مأمور
کمک به حرفه ای تر شـــدن فعالیت های بشردوســـتانه اســـت. به طور خالصه،  به منظـــور 
کسی و برای چه هدف  کمکی، توســـط چه  که چه  تحقیقات در این مرکز به این پرســـش 

عمومی، چه زمان و چرایی آن پاسخ می دهد.

شکل  4 -14: مرکز مطالعات خیریه

کالن  رد  مرکز مطالعات خیریه در دانشگاه آزاد آمستردام از سال 1995، هر دو سال برآو
اقتصـــادی از فعالیت هـــای بشردوســـتانه و داوطلبانـــه خانواده هـــا، بنیادها، شـــرکت ها و 
ژه تحقیقاتـــی، به عنـــوان " بخشـــش در هلنـــد"  قرعه کشـــی ها منتشـــر می کنـــد. ایـــن پـــرو
شناخته شـــده است. نسخه اخیر بخشـــش در هلند عالوه بر نمونه تصادفی از خانواده ها 
کـــه نماینده ی جمعیت هلند هســـتند، شـــامل نمونـــه ای از افراد با دارایـــی خالص باال و 
زارت دادگستری سرمایه گذاری شده  که این تحقیق توســـط و نمونه ای از مهاجران اســـت 
ژه تحقیقاتی در مـــورد عواقب قانون  زارت آمـــوزش فرهنـــگ و علم نیـــز، یک پـــرو اســـت. و
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کرده است ]39[. جدید بر بخشش در بخش فرهنگ و هنر سرمایه گذاری 

انجمن بنیادها در هلند- 1-3-10
کشور  انجمن بنیادها در هلند1 یکی از نهادهای آموزشـــی در حوزه وقف و امور خیریه 
هلند اســـت که در ســـال 1988 تأسیس شده اســـت. انجمن بنیاد ها در هلند حدود 300 
که اعضایش را توانمند به عملکرد مؤثر، از طریق ارتقا سیاست های مسئولیت  عضو دارد 
اجتماعی و شفافیت ســـازی می کنـــد. انجمن بنیاد به منظور نشـــان دادن منافع اعضای 
یت در انجمـــن بنیادها، به  خـــود با دولت، جامعـــه مدنی و رســـانه ها ارتبـــاط دارد. عضو
کدهای رفتاری،  معنای پذیرش و پایبندی به دســـتورالعمل های رفتاری آن اســـت. این 
کارهای خود از آن پیروی  کـــه بنیادهای خیرخواهانه باید به هنگام انجـــام  نقطه شـــروعی 
کارهـــای خیرخواهانـــه مانند شـــفافیت و  کننـــد را مشـــخص می کنـــد. جنبه هـــای دیگـــر 

گنجانیده شده است. یی در این دستورالعمل های رفتاری،  پاسخگو

شکل  4 -15: دفتر انجمن بنیادها در الهه

که به نمایندگی از منافع بنیادهای  انجمن بنیادها، یک سازمان چتر حمایتی2 است 
که در  خیرخواهانه خصوصی در هلند تشکیل شـــده اســـت. هر بنیادی خیریه خصوصی 

1. The Association of Foundations in the Netherlands
2. Umbrella Organization
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هلند تأسیس شـــده باشـــد و موجب این شـــود که بخش قابل توجهی از ســـرمایه و یا درآمد 
گیرد، می تواند عضـــوی از انجمن  خـــود در دســـترس افراد یا ســـازمان های اجتماعی قـــرار 

بنیادها باشد ]29[.

•  چشم انداز
که با همکاری هم به طور مؤثر به منظور بهره مندی از زندگی با   بخش بشردوســـتانه ای 

کیفیت فعالیت می کنند.

•  مأموریت
یر است: یت ز  انجمن بنیاد یک انجمن مستقل است و دارای چهار مأمور

حمایت از صندوق های سرمایه	 
یج عملکرد حرفه ای و بهینه اعضا	  ترو
یق سیاست شفافیت سازی و مسئولیت اجتماعی	  تشو
ارتقا نقش اجتماعی و اهمیت انسان دوستی	 

یکـــی از نقش هـــای مهم انجمـــن بنیادها حمایت اســـت که به منظـــور حمایت مؤثر از 
طـــرف اعضای خـــود، روابـــط نزدیکی با دولـــت، ســـازمان های اجتماعی و رســـانه حفظ 
می کنـــد. انجمن بنیادهـــا، نماینده منافـــع جمعی اعضای خـــود در برابر رســـانه از طریق 
که به عنوان یک سخنگوی بخش بشردوستانه در  انتشـــار مطبوعات و مصاحبه ها است 

هلند عمل می کند ]29[.

•  فعالیت های انجمن بنیادها
کــه بــه فکــر راه انــدازی بنیــاد 	  ره هایی بــه افــراد و شــرکت هایی  ارائــه اطالعــات و مشــاو

خیریه در هلند هستند.
به عنــوان یــک نقطــه ارتبــاط مرکــزی بیــن 330 عضــو خــود و منابــع اطالعاتــی عمــل 	 

می کند تا به سؤاالت مرتبط با منابع مالی خصوصی پاسخ دهد.
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شکل  4 -16: نمای سایت انجمن بنیادها

یق پژوهش های علمی و آموزشی در بخش بشردوستانه.	  تشو
ســازمان دهی جلســات اعضــای انجمــن، دو بــار در ســال در ارتبــاط بــا موضوعــات 	 

جاری و ارائه پیشرفت های جدید و مرتبط در زمینه های بشردوستانه.
ردن ســازمان های 	  آو گــرد هــم  و  برگــزاری جلســات موضوعــی خــاص در طــول ســال 

یــه بــا اهــداف و عالیــق مشــترک در ارتبــاط بــا یــک موضــوع خــاص، همچنیــن ایجــاد  خیر
یک سیاست گذاری قوی.

دسترســی مدیــران و اعضــای انجمــن بــه اطالعــات مربــوط بــه تعــدادی از مســائل ماننــد 	 
کدهــای  خــوب،  مدیریــت  خیرخواهانــه،  کمک هــای  مالیاتــی  معافیــت  تغییــرات 

یابی. رفتاری، همکاری بین سازمان های خیریه، آموزش و ارز
یق و حمایت از تحقیقات علمی ]29[	  تشو
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کمک اروپا1- 1-3-11 انجمن جمع آوری 
پا به طور رســـمی در ســـال 2004 در آمســـتردام به ثبت رسید و  کمک ارو انجمن جمع آوری 
پا با هدف فعالیت دســـته جمعی بـــه منظور افزایش  شـــبکه ای از 20 انجمن از سرتاســـر ارو
کرد. انجمن های عضو، نماینده جذب سرمایه در 19  استانداردهای جذب سرمایه ایجاد 
کشور اتریش، بلژیک، جمهوری چک، فنالند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، 
هلند، نروژ، لهســـتان، اسلواکی، اسلوونی، اســـپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین و انگلستان 
هستند. این انجمن توسط یک مجمع عمومی اداره می شود و هسته ی اصلی این مجمع، 

که انجمن بر طبق قانون عمل می کند. کند  که اطمینان حاصل  مسئول این است 

کمک اروپا شکل  4 -17: نمای انجمن جمع آوری 

ری کننده ملـــی همکاری  پـــا، بـــا انجمن هـــای جمع آو کمـــک ارو ری  انجمـــن جمع آو
که یک پلت فرم مشترک به منظور تبادل دانش، بهترین شیوه و تخصص است.  می کند 
که رشد  کمک، موجب می شوند  ری  گذاشـــتن هر دانش ملی در مورد جمع آو با اشـــتراک 
کند. ایـــن انجمن یک مجموعه از اســـتانداردها و برنامه  حرفـــه ای و صنعت تســـریع پیدا 

1. Europe fundraising association
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ری کنندگان کمک  احـــراز صالحیت معتبر1 را توســـعه می دهـــد، در همین راســـتا جمع آو
پا  توانمند می شوند تا نقش خود را به صورت حرفه ای با سطح باالیی از تداوم در سراسر ارو

کنند ]38[. جهت ایجاد اعتماد عمومی و انسان دوستی ایفا 
یر است ]38[: پا به شرح ز کمک ارو ری  کار انجمن جمع آو پنج حوزه اصلی 

یرساخت 1. ایجاد ز
کمک  پا  کمک در سرتاسر ارو ری  این انجمن به راه اندازی و رشـــد انجمن های جمع آو
گذاشـــته می شـــود.  که از طریق آن بهترین شـــیوه، دانش و تخصص به اشـــتراک  می کند 
گذاشتن  انجمن های موجود با تبدیل شـــدن به بخشـــی از شـــبکه این انجمن، با اشتراک 

یت می شوند. پا تقو دیدگاه ها و یادگیری در سراسر جامعه ارو
2. پلت فرمی برای تبادل

ری ها و بهترین شـــیوه ها توســـعه  گذاشـــتن تکنیک ها، نوآو این انجمن با به اشـــتراک 
صنعت و افزایش بودجه را تســـریع می بخشـــد و همچنین رشـــد موفقیت آمیز انجمن را از 

ره هایی جهت مدیریت وتأمین مالی تسهیل می کند. طریق تبادل اطالعات و مشاو
کمک به صورت حرفه ای 3. جمع آوری 

پا، از طریق برنامه گواهی انجمن که از سال 2007 شروع شده  ری کمک ارو انجمن جمع آو
حاضـــر  حـــال  در  اســـت.  کـــرده  تســـهیل  را  ســـرمایه  ری  جمـــع آو و  آمـــوزش  اســـت، 
کمک به  ری  کشـــور قادر به دســـتیابی به مدرک جمع آو کمک در ده  ری کنندگان  جمع آو

صورت حرفه ای2 هستند.
4. صدایی برای جذب سرمایه3

یادی روبه رو هستند.  پا با مســـائل مشـــترک ز کمک در سراســـر ارو ری کنندگان  جمع آو
این انجمن به عنوان صدای مرکزی برای صنعت جذب ســـرمایه و شکل دادن به محیط 
گســـترده تر عمل می کند. در حـــال حاضر این انجمن در حال رایزنی با کمســـیون  نظارتـــی 
یـــه به منظور پرداخـــت مالیات بر  پـــا بـــرای یک توافـــق عادالنه تر برای ســـازمان های خیر ارو

1. accredited qualification programme
2. professional fundraising qualificatio
3. One Voice for Fundraising
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ارزش افزوده است.
5. جمع آوری اطالعات بازار

کمک  ری  ایـــن انجمن به عنوان یک هاب مرکزی برای اطالعات بازار در مورد جمع آو
کشـــور ارائه  پـــا عمل می کند. اعضـــا اطالعاتی در مورد جذب ســـرمایه در هر  مالـــی در ارو

گذاشته می شود. می کنند و این اطالعات در سراسر شبکه انجمن به اشتراک 

بنیاد آسمل- 1-3-11
بنیاد آسمل، یک سازمان خیریه مستقل ثبت شده در هلند در موضوع آموزشی است 
که در ســـال 2001 تحت قانون هلند به ثبت رســـید. بنیاد آســـمل1 ســـازنده پیشرو جهانی 
تجهیزات لیتوگرافی در صنعت نیمه هادی است. در اواخر 1990، این سازمان یک سهام 
کـــه در آیین نامه بـــود، نمی توانســـت به  کـــه با توجـــه بـــه مقـــررات خاصـــی  مـــازاد داشـــت 
شرکت کنندگان در طرح انتقال دهد، درنتیجه تصمیم به تغییر هدف سازمان و تبدیل آن 
که بتواننـــد از درآمد حاصـــل از دارایی های خود، به  بـــه یـــک بنیاد خیرخواهانـــه می گیرند 

کنند. ژه ها و سازمان های خیریه حمایت  لحاظ مالی از پرو

شکل  4 -18: نمای سایت سازمان خیریه آسمل

1. ASML
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•  هدف بنیاد آسمل
که استعدادها و توانایی های  افزایش خودکفایی جوانان محروم از طریق طرح آموزشی 

بالقوه خود را توسعه دهند.

•  استراتژی
ری را ارتقا دهند  که تنوع و فناو ژه های آموزشی است  اســـتراتژی این بنیاد، تمرکز بر پرو
کار چندملیتی داشته باشند. تنوع نیز به  کســـب وکاری با سطح تکنولوژی باال و نیروی  و 
کمتـــر آن ها به  کودکان ممکن اســـت ســـبب دسترســـی  که محدودیت  این معنی اســـت 
کند تا شانس خود را بهبود دهند  کمک  کودکان  که بنیاد تالش دارد  به این  آموزش شـــود 

و شانس شروع زندگی بهتری را داشته باشند.
کودکان دسترسی به آموزش  که برای برخی از  فعالیت های بنیاد به این صورت است 
ابتدایـــی را فراهم می کند و برای برخی دیگر ممکن اســـت نیازهای آموزشـــی پیچیده تر را 
ژه های بنیاد، شـــامل این اســـت که جوانانی از مناطـــق محروم را در  کنـــد. یک از پرو ارائـــه 

کامپیوتر آشنا می کند. کالس های آخر هفته دانشگاه فیرفیلد، با رشته 
ژه در 15 کشور به طور مستقیم و برخی به عنوان  بنیاد آســـمل در ســـال 2015، از 28 پرو
کار  کارمنـــدان بنیـــاد از طریق  کرده اســـت؛ و  حامـــی )یکـــی از برگزارکننـــدگان( حمایـــت 
ژه ها همکاری داشتند، همچنین  داوطلبانه از طریق زمان و مهارت های خود، در این پرو
یال( برای بیش از  از ســـال 2002 ، حدود 7.2 میلیون یورو )تقریبًا معادل با 252 میلیارد ر
که  ژه هایی حمایت می کند  کرده است. بنیاد  آسمل از پرو کشور فراهم  ژه در 57  320 پرو

یر باشند: دارای سه معیار ز
که بنیاد آسمل در آن فعالیت می کند.. 1 کشورهایی  سازمانی غیردولتی در یکی از 
ژه آموزشی، افراد جوان باشد.. 2 هدف پرو
ژه مورد نظر تأثیر مثبت بر جامعه وسیع تری داشته باشد.. 3 پرو

بنیاد آســـمل دارای  ساختار دوگانه هیئت مدیره است: هیئت مدیره و هیئت نظارت 
یافت نمی کنند. که اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت، هیچ حقوقی از بنیاد در

 هیئت مدیــره مســئول تعییــن و دســتیابی بــه اهــداف و سیاســت های بنیــاد ازجملــه 	 
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مدیریت دارایی های خود و تعیین علل واجد شرایط برای تأمین بودجه است.
 هیئــت نظــارت بــر انجــام وظایــف مدیریتــی هیئت مدیــره نظــارت دارد و همچنیــن 	 

هیئت مدیره باید پاسخگو به هیئت نظارت باشد ]41[.

بنیاد راف )کشاورزی(- 1-3-13
رزی است و  بنیاد راف یک ســـازمان غیرانتفاعی ثبت شـــده در هلند در موضوع کشاو
گاهی، تولید  کمک به توســـعه پایدار شـــهرها با تســـهیل افزایـــش آ از ســـال 1999 به دنبال 
یـــزی انعطاف پذیر و  گســـترش، توســـعه ظرفیـــت، طراحـــی سیاســـت ها و برنامه ر دانش و 

عادالنه سیستم های مواد غذایی شهری است.
بنیـــاد راف یـــک شـــبکه جهانی با ســـازمان های عضو در آفریقا، آســـیا، شـــرق میانه، 
رزی  پا اســـت که باهم یک مرکز پیشـــرو از تجربه و تخصص در زمینه کشـــاو یـــکا و ارو آمر
شـــهری و استراتژی های غذایی منطقه شهری دارند. ســـازمان بین المللی مدیریت آب، 
کادمی چین در حال حاضر بخشی از  ســـازمان جغرافیایی و تحقیقات منابع طبیعی از آ

بنیاد راف هستند.
رزی شهری و سیستم مواد غذایی شـــهری پایدارتر و انعطاف پذیر را  کشـــاو بنیاد راف، 
یـــج می دهـــد. ایـــن بنیـــاد، از ســـال 1999 از دولت هـــای محلـــی،  بـــرای شهرســـتان ها ترو
کز تحقیقاتی و سایر ذینفعان با  سازمان های شهری سازنده، ســـازمان های غیردولتی، مرا
رزی شـــهری و  کشـــاو آموزش، کمک های فنی، پژوهش، البی های سیاســـی از حوزه های 

استراتژی های غذایی شهری حمایت می کند.

•  مأموریت بنیاد راف
کاهـــش فقر شـــهری، افزایش امنیـــت غذایی  یـــت بنیـــاد راف شـــامل کمـــک به  مأمور

یست محیطی شهری است. شهری، بهبود مدیریت ز

•  فعالیت های بنیاد
در حال حاضر فعالیت های بنیاد راف بر پنج حوزه متمرکز می شود:

یزی سیستم های مواد غذایی شهری. 1 برنامه ر
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کوچک و اقتصاد محلی. 2 زنجیره های غذایی 
امنیت غذایی و تضمین اجتماعی و فقرای شهری. 3
استفاده مجدد از ضایعات تولیدی و فاضالب. 4
رزی شهری و سازگاری شهر با تغییرات آب وهوا. 5 کشاو

زارت امور خارجه،  گذشـــته و جـــاری بنیاد راف، شـــامل و منابـــع اصلی تأمین بودجه 
رزی ســـازمان ملل متحـــد، برنامه  کشـــاو پـــا، بانـــک جهانی، ســـازمان غـــذا و  اتحادیـــه ارو

یست سازمان ملل و ... است. محیط ز
که بر مدیران بنیاد نظارت می کند. این  بنیاد راف توسط یک هیئت امنا1 اداره می شود 
هیئت، پیشـــرفت در تحقق طرح توســـعه اســـتراتژی بنیاد راف را بررســـی می کند و به طور 
یب  یابـــی و تصو گزارش هـــای ســـاالنه و صورت های مالی حسابرســـی شـــده را ارز ســـاالنه 
می کند، همچنین این هیئت یک سیاســـت حقوق و پاداش تعریف شده ای دارند. مدیر 
بنیاد نیز سیاست ها، استراتژی ها و فرمول بندی طرح توسعه راهبردی را بعد از مشورت با 
گزارش های  یـــف می کنـــد. مدیـــر برنامـــه ســـاالنه فعالیت هـــا و بودجـــه،  هیئت امنـــا، تعر
حسابرســـی ســـاالنه، ترازنامـــه، صـــورت دارایی ها و بدهی هـــا را آماده می کنـــد. مدیر بنیاد 

ز می باشد. زبه رو همچنین مسئول مدیریت رو
ژه های  یابـــی برنامه ها و پرو بنیاد راف، روشـــی یکپارچه و مشـــارکتی برای نظارت و ارز

یر است: که شامل مکانیزم های ز کار می برد  خود به 
1.  نظـــارت داخلـــی بـــرای ثبت نتایـــج مســـتقیم فعالیت هـــا )خروجی ها: تعـــداد افراد 
کاشته شده و ...(، نظارت بر پیشرفت های مرتبط با اهداف  آموزش دیده، درختان 

بران. کار ردن بازخورد از شرکت کنندگان و  تعیین شده و به دست آو
که بنیـــاد، تغییرات مطلوب در نهادها و  2.  نگاشـــت نتایج به منظور نظارت بر میزانی 

سازمان های محلی انجام می دهد.
گروه های  یابـــی اثـــرات به منظـــور اندازه گیری اثـــرات فعالیت ها بـــر امرارمعـــاش  3.  ارز
کیفـــی )به عنوان مثـــال: افزایـــش درآمد، افزایـــش امنیت  کمـــی و  هدف  از لحـــاظ 

1. Board of Trustees
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غذایی، دسترسی بهتر به زمین، بهبود در برابری جنسیتی(.

شکل  4 -19: تصویر بخشی از فعالیت های بنیاد راف

یابی خارجـــی، اغلب برای برنامه های بزرگ تر ازلحـــاظ طوالنی بودن مدت زمان  4.  ارز
ره خارجـــی از پیشـــرفت در برنامـــه و نتایج  که شـــامل یک بررســـی میـــان دو اســـت 
به دســـت آمده و درنهایت توصیه هایی برای بهبود در تمرکز و استراتژی های برنامه و 

پیشرفت آینده آن است.
ژه اعمال  کنترل مالی مؤثر و نظارت بر شـــرکای پرو ژه،  در بنیاد راف در طول اجرای پرو
ژه صورت های مالی سه ماهه، شـــش ماه و یا ساالنه به سازمان های  می شـــود. برای هر پرو
ژه ارائه می شود؛ و به طور ساالنه یک صورت مالی تلفیقی  تأمین کننده بودجه و شرکای پرو
یب حســـاب های  بـــه هیئت مدیره ارائه می شـــود. یک حسابرســـی خارجـــی نیز برای تصو

ساالنه بنیاد تحت الزامات قانون هلندی انجام می شود.
یر است: کمک به بنیاد راف شامل موارد ز روش های مختلف 

یــادی بــرای 	  گذاشــتن تجــارب از اهمیــت ز گذاشــتن تجــارب: بــه اشــتراک  بــه اشــتراک 
ــدار شــهری برخــوردار اســت و همچنیــن نوشــتن  توســعه سیســتم های مــواد غذایــی پای
و  رزی  کشــاو مــورد  در  کنفرانس هــا  یــا  و  شــهری  رزی  کشــاو مجلــه  بــرای  مقالــه 

استراتژی های غذا برای مناطق شهری و یا نیمه شهری
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بودجــه، 	  افزایــش  همچــون  وظایفــی  انجــام  بــرای  شــدن  داوطلــب  داوطلبانــه:  کار 
ژه، حفظ وب سایت و ... ری داده های تحقیق و تجربه های پرو جمع آو

ژه هــا 	  کــه اجــرای برنامه هــا و پرو کمــک مالــی: بنیــاد راف یــک ســازمان غیرانتفاعــی اســت 
بــه الــف( تأمیــن مالــی محلــی، ملــی و ســازمان های  و ارائــه خدمــات بســتگی دارد 
بین المللــی ب( منابــع مالــی از افــراد و ســازمان ها کــه تمایــل بــه حمایــت از فعالیت هــای 

کمک های سازمانی است ]42[. که به صورت کمک های مالی و یا  بنیاد دارند 

 بنیاد آی دی ای- 1-3-11
بنیـــاد آی دی ای1، تأمین کننـــده غیرانتفاعـــی پیشـــرو در جهـــان، در تأمیـــن داروهـــای 
کم و  کشـــورهای با درآمد  ری و تجهیزات پزشـــکی برای  کیفیـــت تضمین شـــده و ضرو با
که در سال 1972 در هلند تأسیس شده است و دفاتری در هند، چین،  متوســـط اســـت 

کنگو دارد. یه،  نیجر
یا، بیماری ســـل، موارد  محصـــوالت تخصصـــی بنیاد آی دی ای، مربوط به ایدز، ماالر
کودک، بیمارهای غیرمســـری، تومور شناســـی،  رژانســـی، مادران و نوزادان و بهداشـــت  او

لوازم بهداشتی است.

•  مأموریت بنیاد
کیفیت بـــاال و تجهیزات پزشـــکی در  ری با  بهبـــود دسترســـی و ارائـــه داروهـــای ضـــرو

کم و متوسط. کشورهای با درآمد  پایین ترین قیمت ممکن برای 

•  هدف بنیاد
کیفیـــت و مقرون به صرفه برای  کـــه مراقبت های بهداشـــتی با هـــدف بنیاد این اســـت 

که بیشترین نیاز را به ملزومات پزشکی و دارو دارند، ایجاد نماید. کسانی 

1. IDA
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شکل  4 -20: داروهای تأمین شده توسط بنیاد آی دی ای

•  نحوه درخواست دارو به بنیاد
کاتالوگ الکترونیکی )تنها برای مشتریان در  به عنوان یک مشـــتری ثبت شده، می توان 
که نشـــان دهنده طیف محصوالت در دسترس  دســـترس اســـت و یک سند اکسل است 
ز می شود( را از سایت  که هر سه ماه بر اساس قیمت ها و محصوالت جدید به رو می باشد 
کاتالوگ الکترونیکی یک لیســـت از محصوالت اســـتاندارد را فراهم  درخواســـت داد. این 
می کنـــد، ســـپس مقادیـــر الزم از محصـــوالت درخواســـتی، ســـفارش داده می شـــود و فـــرم 
یافت درخواست دارو توسط بنیاد،  تکمیل شـــده به مدیر فروش ارسال می گردد. پس از در
ز معتبر اســـت و در نهایت  که به طورمعمول برای 30 رو گـــروه فروش قیمتی را ارائه می کند 

سفارش تائید می شود ]43[.

بنیاد آموزش مسیحیت هلند- 1-3-15
یت این بنیاد حفظ  بنیاد آموزش مســـیحیت هلند در سال 1989 تشکیل شد. مأمور

آموزش مسیحیت مقرون به صرفه، به دلیل افزایش هزینه های تحصیل است.

•  مأموریت بنیاد
که ازنظر علمی مطابق با  رش یافته است  یت بنیاد، ذهن مجهز شـــده و قلب پرو مأمور



کشور هلند   126  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کنند. دانش آموزان را به تغییر جهان،  کتاب مقدس آماده شـــوند و ازلحاظ معنوی رشـــد 
گیـــر اجتماعی و  دوســـت داشـــتن دیگـــران و خدمت به جهـــان در چارچـــوب یادگیری فرا

محیط معنوی غنی، توانمند می سازد.

•  برنامه ها و خدمات علمی بنیاد
یر است: برنامه ها و خدمات علمی بنیاد شامل موارد ز

یژه ای را برای . 1 خدمات پشـــتیبانی آموزشی: برنامه خدمات پشتیبانی آموزشی، کمک و
یاد فراهم می کند. کم تا ز دانش آموزان با تفاوت های یادگیری 

گردان . 2 خدمات آموزشـــی برای افراد مستعد: فرصت هایی برای چالش و غنی سازی شا
با ظرفیت باال متناسب باعالقه و توانایی هایشان فراهم می کند.

ری: این بنیاد با دیگر مـــدارس منطقه به منظور ثبت نام دانش آموزان در مرکز . 3 مرکـــز فناو
کـــه به طیف  ری مشـــارکت می کنـــد. این مرکـــز آمـــوزش و تجربه را بـــرای جوانانی  فنـــاو
گسترده ای از مشاغل عالقه دارند، فراهم می کند؛ مانند فلزکاری، ساخت لوازم آرایشی، 

تعمیرات و نگهداری و ...

شکل  4 -21: فعالیت های آموزشی بنیاد آموزشی مسیحیت هلند

رشـــد ایـــن بنیاد به کمک هـــای مردمی بســـتگی دارد. درآمدهای ایـــن صندوق به طور 
ساالنه به مدرسه هدیه می شود.
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کمک به بنیاد آموزش مسیحیت هلند •  راه های 
استطاعت مالی برای بقای آموزش مسیحیت در هلند بسیار مهم است. بنیاد عالوه 

کمک مالی ارائه می دهد: بر پذیرش تمامی هدایا، راه های مختلفی برای 
راق بهادار است.	} هدایای آشکار: هدایا شامل پول نقد و دارایی هایی مانند او
ایجــاد ارث: می تــوان بــا ایجــاد ارث بــرای نســل های آینــده، از طریــق نــام بــردن مــدارس 	}

کار خیرخواهانــه  ک خــود، در ایــن  مســیحی هلنــد و یــا بنیــاد به عنــوان ذینفــع در امــال
شریک شد ]44[.





| فصل پنجم |

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





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

مقدمه- 5-1
کشور هلند مورد بررسی  در این فصل مجموعه قوانین و مقررات وقف و امور خیریه در 

گرفته است. قررار 
این قوانینی عبارت اند از قانون مدنی هلند، مقررات اداره مرکزی جذب سرمایه برای 
ســـازمان های خیریه بزرگ، مقررات اداره مرکزی جذب ســـرمایه برای ســـازمان های خیریه  
کوچـــک، مقـــررات اداره مرکـــزی جذب ســـرمایه برای ســـازمان های خیریه تازه تأســـیس و 
ری کننده کمک مالی. در ادامه  اســـتاندارد های انجمن بین المللی سازمان های جمع آو

کشور هلند بیان شده است. تحلیلی از این قوانین و مقررات در 

قوانین و برنامه ها- 5-1

قانون مدنی هلند- 5-1-1
یب شـــد و در ســـال 1992 مورد تجدیدنظر  قانون مدنی هلند در 14 مارس 1978 تصو
قرار گرفت و در ده کتاب مختلف طبقه بندی شده است که می توان بر اساس موضوعات 

کرد: یر تقسیم  به سه بخش ز
قانون افراد )قانون خانواده، ارث و قانون شرکت(	 
قانــون مالکیــت )شــامل قانــون حقــوق مالکیــت حقیقــی، قانــون تعهــدات، حقــوق 	 

کار و قانون استخدام( قراردادها، حقوق تجارت قانون 
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و 	  ی  تجــار ئــم  عال کپی رایــت،  اختراعــات،  ثبــت  )قانــون  معنــوی  مالکیــت  قانــون 
ی( نام تجار

 مقررات اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه بزرگ- 5-1-1
یافت مجوز اداره مرکزی جذب ســـرمایه  برگیرنده موادی از آئین نامه در  این مقررات در

مرتبط برای سازمان های خیریه بزرگ است.

ماده 3: شرایط درخواست مجوز اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه بزرگ.
کشـــور هلند اقدام به  که برای مدت حداقل ســـه ســـال در  الف(  ســـازمان های خیریه ای 
کنند. یافت این نشان اقدام  کمک نموده اند، خواهند توانست برای در ری  جمع آو

ری کمک  ب(  درخواست کنندگان این نشان باید از معیارهای مدنظر اداره مرکزی جمع آو
برخـــوردار بـــوده و بـــا امضـــاء توافقنامه بـــا این ســـازمان، خـــود را ملزم بـــه رعایت این 

کنند. استانداردها و دیگر شرایط ذکرشده در آن 
کـــه به تنهایی یا به همراه  کمک نباید نام یا نشـــانی را  ری کننده  پ(  ســـازمان های جمع آو
نشـــان تأییدیـــه در منظـــر عموم به صورت نام یا نشـــان یک ســـازمان تجـــاری در حال 

گیرند. فعالیت باشد را بکار 
یه های  یافت مجوز به این اداره، سازمان درخواست کننده، رو ت(  با تسلیم درخواست در
یابی درخواســـت را موردپذیرش  گنجانده شـــده در آیین نامـــه اعطـــای مجوز بـــرای ارز

قرار می دهد.

ماده 1: معیارهای اعطای مجوز
کمک ری کننده  بند 1. هیئت مدیره سازمان جمع آو

بند 1. الف( مدیریت و نظارت
کلی ذیل را رعایت نمایند: »در  کمک باید اصول  کنند  ری  الف(  سازمان های جمع آو
یب  سیستم اجرایی سازمان تمایز آشکاری میان نقش های نظارتی )تأیید و تصو
ردهای آن( و نقش های مدیریتی یا  برنامه ها و پایش نقادانه ســـازمان و دســـت آو

اجرایی وجود داشته باشد.«
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ب(   اعضای هیئت مدیره باید اصول فوق الذکر را مورد تأیید قرار دهند. هیئت مدیره 
یی در زمینـــه موضوعـــات ذیـــل و ارائه  متعهـــد بـــه تنظیـــم یـــک بیانیـــه پاســـخگو

گزارش ساالنه است: خالصه ای از این بیانیه در 
  چگونگــی ســازمان دهی مســئولیت های اجرایــی و نظــارت درون ســازمان و چگونگــی 	 

اجرای آن.
انجــام 	  اقداماتــی  چــه  هیئت مدیــره  ترکیــب  بهتریــن  بــه  نیــل  جهــت  در    ســازمان 

داده است.
یابــی 	    ســازمان چگونــه عملکــرد هیئت مدیــره، هیئــت نظــارت و امثالهــم را مــورد ارز

قرار می دهد.
بند 1. ب( هیئت مدیره

هیئت مدیره سیاســـت ها و خط مشـــی های ســـازمان را تعیین نموده و مســـئول نهایی 
که ضامن عملکرد  مدیریت سازمان است. هیئت مدیره باید به گونه ای سازمان داده شود 

مستقل آن باشد. موارد ذیل در این مورد مدنظر می باشند:
برگیرنده پنج فرد حقیقی باشد. در مورد سازمان هایی  الف(  هیئت مدیره حداقل باید در
کنـــار هیئت مدیـــره  کـــه در اساســـنامه آن هـــا وجـــود یـــک هیئـــت نظـــارت در 
کفایت می کند.  پیش بینی شـــده وجود حداقل یک فرد حقیقی در هیئت مدیره 
در چنین ســـازمان هایی، مواد ذکرشـــده در مـــواد ب، پ و ت این بند قابل اجرا 
کمیته حسابرسی برای  نیســـت. در این مورد مواد ذکرشـــده بند 1. پ( بخش 1 

سازمان های خیریه قابل به کارگیری  است.
یت نزدیکان و اعضاء خانواده اعضاء در هیئت مدیره مجاز نمی باشند. ب(  عضو

ره ای تغییر کنند. انتصاب و انتصاب مجدد  پ(   اعضای هیئت مدیره باید به طور دو
ره پنج ســـاله قابل پذیرش است. در سازمان هایی  آن ها تنها برای حداکثر یک دو
که در آن ها هیئت نظارت تشکیل شـــده، مدیر تعیین شـــده توســـط نهاد قضایی 

گماشته شود. ره نامحدود به این مسئولیت  ممکن است برای یک دو
ت(   اعضـــای هیئت مدیـــره به طور مســـتقیم و غیرمســـتقیم هیچ گونـــه حق الزحمه یا 
که از ســـوی ســـازمان بـــرای جبران  یافـــت نمی کننـــد. مبلـــغ منطقی  پاداشـــی در
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هزینه های متحمل شـــده و خدمات ارائه شـــده از ســـوی آن ها پرداخت می شود 
گرفته  مشـــروط به اینکه رقم آن باال نباشـــد، به عنوان پاداش و حق الزحمه در نظر 
یافت پاداش توسط اعضاء هیئت مدیره به عنوان  نمی شـــود. این مســـئله مانع در
که در آن هـــا هیئت نظـــارت وجود دارد، نمی شـــود. این  کارکنـــان ســـازمان هایی 

پرداخت ها در صورت های مالی ساالنه سازمان ارائه و افشاء می شود.
ث(   بـــرای تصمیم گیـــری در هر موردی بیـــش از نیمی از اعضـــاء هیئت مدیره باید در 

جلسه حضورداشته باشند. هر عضو صرفًا دارای یک رأی است.
ج(   یک عضو هیئت مدیره تنها به همراه یک یا چند عضو دیگر مجاز به نمایندگی از 

سوی سازمان است.
ری کمـــک نمی توانند به عنوان عضو  چ(   اعضـــای هیئت مدیره ســـازمان های جمع آو
که سازمان  کارکنان ســـازمانی باشـــند  هیئت مدیره، مؤســـس، ســـهام دار، ناظر یا 
کمـــک از طریق آن به طور ســـاختاری امـــکان فعالیت  ری کننـــده  یـــه جمع آو خیر

قانونی ارزشمند به لحاظ پولی را برایشان فراهم نماید.
کمتر از یک سوم اعضای هیئت مدیره توسط یک سازمان منصوب  ح(   ممکن است 
یا نامزد شـــوند یا یک ســـازمان خیریه- به طور مســـتقیم یا غیرمستقیم- بر اساس 
ری شده را  کمک جمع آو که همه یا بخشی از  اساسنامه خود به یک سازمان مادر 
کمتر از یک سوم اعضای هیئت مدیره سازمان  به آن ها اهدا نماید، وابسته باشد. 
کارکنان  یـــه ممکن اســـت عضـــو هیئت مدیره، مؤســـس، ســـهام دار، ناظر یـــا  خیر
مؤسسات مورداشـــاره بند قبل باشد. اعضای هیئت مدیره در اینجا – به جز حق 
ری  گردآو مشـــارکت در هیئت مدیره – مجاز به نمایندگی از طرف سازمان خیریه 

کمک نیستند. کننده 
برد نیست: کار خ(  آنچه دربندهای چ و ح آمده در شرایط ذیل قابل 

  اگــر مدیــر به وســیله توافــق اعضــای هیئــت نظــارت تشکیل شــده بــر اســاس اساســنامه   	 
ســازمان خیریــه منصــوب شــود یــا – اگــر ســازمان یــک شــرکت اســت- به وســیله توافــق 

مجمع عمومی به عنوان مدیر یا ناظر سازمان دریافت کننده مورداشاره در بند ح.
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گر دو سازمان در هم ادغام شوند.	  ا  
کمک ذکر شود. کننده  ری  گردآو د(  معیار فوق الذکر در اساسنامه سازمان 

بند 1. پ( هیئت ناظر
گر اساســـنامه ســـازمان وجود یک هیئت نظارت را الزم بداند شـــرایط ذیل باید مدنظر  ا

قرار گیرد:
الف(  هیئت ناظـــر بر هیئت مدیره نظارت دارد. هیئت مدیره ســـازمان را اداره نموده و 
زانه آن اســـت. این  مســـئول نهایی مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های رو
کلی و ارائه رهنمودهای مالی سازمان با یکدیگر  دو هیئت در سیاســـت گذاری 

همفکری می نمایند.
برگیرنده سه شخص حقیقی باشد. ب( هیئت ناظر باید حداقل در

پ(  اعضـــای خانواده یا وابســـتگان نزدیک اعضای هیئت ناظـــر نمی توانند عضو این 
هیئت باشند.

کثر پنج ساله انتخاب می شوند. ره زمانی حدا ت( اعضای هیئت ناظر برای دو
ث(  اعضـــای هیئـــت ناظر به طور مســـتقیم و غیرمســـتقیم هیچ گونه وجهـــی به عنوان 
که از ســـوی ســـازمان برای  یافت نمی کنند. مبلغ منطقی  حق الزحمه و پاداش در
جبـــران هزینه های متحمل شـــده و خدمات ارائه شـــده از ســـوی آن هـــا پرداخت 
می شود مشروط به اینکه رقم آن باال نباشد، به عنوان پاداش و حق الزحمه در نظر 
یافت پاداش توسط اعضای هیئت نظارت  گرفته نمی شـــود. این مســـئله مانع در
که در آن ها هیئت نظارت وجود دارد، نمی شود.  کارکنان ســـازمان هایی  به عنوان 

این پرداخت ها در صورت های مالی ساالنه سازمان ارائه و افشاء می شوند.
چ(   بـــرای تصمیم گیری در هر موردی بیـــش از نیمی از اعضای هیئت نظارت باید در 

جلسه حضورداشته باشند. هر عضو صرفًا دارای یک رأی است.
کمتـــر از یک ســـوم اعضای هیئـــت نظارت توســـط یک ســـازمان  ح(   ممکـــن اســـت 
منصوب یا نامزد شـــوند یا یک سازمان خیریه- به طور مستقیم یا غیرمستقیم- بر 
کـــه همـــه یـــا بخشـــی از کمک  اســـاس اساســـنامه خـــود بـــه یـــک ســـازمان مـــادر 
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کمتر از یک سوم اعضای  ری شـــده را به آن ها اهدا نماید، وابســـته باشـــد.  جمع آو
هیئـــت نظـــارت ســـازمان خیریه ممکن اســـت عضـــو هیئت نظارت، مؤســـس، 
کارکنان مؤسســـات مورداشـــاره بند قبل باشد. اعضای هیئت  ســـهام دار، ناظر یا 
نظارت در اینجا – به جز حق مشـــارکت در هیئت نظارت – مجاز به نمایندگی از 

کمک نیستند. کننده  ری  گردآو طرف سازمان خیریه 
برد نیست: کار خ( بندهای چ و ح درصورتی که شرایط ذیل فراهم باشد، قابل 

ــر اســاس اساســنامه 	  ــر به وســیله توافــق اعضــای هیئــت نظــارت تشکیل شــده ب گــر مدی ا
گــر ســازمان یــک شــرکت اســت- به وســیله توافــق  یــه منصــوب شــود یــا – ا ســازمان خیر

یافت کننده مورداشاره در بند ح. مجمع عمومی به عنوان مدیر یا ناظر سازمان در
گر دو سازمان در هم ادغام شوند.	  ا

که  کلی ســـازمان در درون شـــخصیت حقوقی سازمانی  د(    هیئت نظارت بر عملکرد 
بدان وابســـته اســـت نظارت داشـــته و ســـایر وظایـــف و نقش هـــای آن ازجمله لغو 

یت اعضای هیئت مدیره در اساسنامه ذکر می شود. عضو
گر سازمان خیریه یک شـــرکت باشد، تصمیمات ذیل باید توسط مجمع عمومی  ذ(    ا

شرکت اخذ شود:
 پیشنهاد اصالح اساسنامه	 
 انحالل شخص حقوقی	 
 تصمیم برای ادغام	 
 نصب و عزل حسابدار سازمان	 

گر سازمان یک بنیاد باشد تصمیمات ذیل باید توسط هیئت نظارت یا هیئت مدیره  ا
یب هیئت  بـــا موافقت هیئت نظارت اخذ شـــود، اجـــرای این تصمیمات منوط بـــه تصو

نظارت یا مجمع عمومی است:
ردهای مالی چندساله	   سیاست ها و برآو
 برنامه مالی ساالنه	 
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 عزل و نصب اعضای هیئت مدیره	 
 تغییر ارتباطات بانکی شخصیت حقوقی و وام گیری و وام دهی	 
 واگذاری، تغییر یا لغو قدرت اجرایی وکیل	 
 تنظیم دادخواست برای تصفیه شرکت یا لغو پرداخت های آن	 
کــه از اهمیــت اســتراتژیک فوق العــاده ای 	  رود یــا جدایــی از ائتالف هــای درازمــدت   و

برای سازمان برخوردار است.
متحمــل شــدن هزینه هــای قابل توجــه لحــاظ نشــده در بودجــه یــا پیش بینی نشــده در 	 

پیش بینی های ساالنه هیئت نظارت.
کــه آشــکارا بــه هیئت مدیــره مرتبــط می باشــد، تنهــا بــا 	  همــه دیگــر تصمیمــات مدیریتــی 

یب هیئت ناظر قابل اجراست. تصو
گر اساســـنامه یک شـــخصیت حقوقی، اختیار یکی از دو مورد ذیل را داده باشد،  ر (  ا

این تصمیم تنها با موافقت هیئت نظارت یا مجمع عمومی قابل اجراست.
گـــذاری دارایی های  گرو  1. تصمیمـــات هیئت مدیـــره در مـــورد خرید، مصرف نمـــودن یا 

که سازمان تعیین نموده است. ثبت شده، محدود به میزانی است 
2. تصمیمـــات هیئت مدیـــره در زمینـــه ضامـــن یا متعهد شـــدن برای یک فرد یا ســـازمان 

بدهکار، یا تضمین عملکرد یک طرف سوم.
ز ( معیارهای فوق الذکر باید در اساسنامه سازمان ذکر شود.

کمیته حسابرسی 1. ت( 
گـــر در اساســـنامه وجود یک هیئت نظارت مجزا پیش بینی شـــده باشـــد، اساســـنامه  ا
که مـــوارد ذیل در مورد  می توانـــد وجود یک هیئت مدیره متشـــکل از اشـــخاص حقیقی را 

آن ها لحاظ شده، تصریح نماید:
کمیتــه حسابرســی به عنــوان 	  یــه، ســازمان دارای یــک   بــر اســاس اساســنامه ســازمان خیر

کمیسیون دائمی هیئت نظارت متشکل از اعضای این هیئت است. یک 
یه هــای مالــی ســازمان و 	  کمیتــه تحــت نظــارت هیئت مدیــره مســئول نظــارت بــر رو  ایــن 

کنترل سازمانی و به خصوص بر پرداخت ها می باشد. یابی  نیز ارز
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 ترکیب و روش کاری این کمیته به طور تفصیلی توسط هیئت نظارت معین می شود.	 
بند 1. ت( هیئت مدیران

شروط ذیل برای هر دو هیئت مدیران افتخاری یا هیئت مدیران ذکرشده در اساسنامه 
قابل اجراست.

که مسئول عزل و نصب و  الف(  عملکرد هیئت مدیره به طور ســـاالنه به وسیله هیئتی 
معلق کردن اعضای هیئت مدیره است یا رسیدگی به عملکرد آن هاست، مورد 

یابی قرار می گیرد. ارز
کمـــک حق الزحمه مشـــخصی را به مدیـــران خود،  ری  یـــه جمـــع آو ب(   ســـازمان خیر
پرداخـــت می کند. میـــزان ایـــن حق الزحمه به انـــدازه ســـازمان و ماهیت وظایف 

محوله به مدیران بستگی دارد.
برگیرنـــده بیش از یک مدیر باشـــد، وظایف، مســـئولیت ها و  گـــر هیئت مدیـــره در پ(   ا
گروه باید مشخص  اختیارات هر عضو و نیز چگونگی عملکرد آن ها به عنوان یک 

شود.
که مســـئول عـــزل و نصب وی و  گاه باشـــد هیئتی  ت(   هـــر عضـــو هیئت مدیره باید آ
یت در  هیئت مدیـــره اســـت، عملکرد آن ها را مـــورد پایش قرار خواهـــد داد. عضو
کار به دلیل آنکه منافع  هیئـــت مدیریت، پرداخت یا عدم پرداخـــت برای حجم 

سازمان را متأثر می کند، باید منوط به نظر این هیئت باشد.
ث(   معیارهـــای فوق الذکـــر باید در مجموعـــه قوانین هیئت ثبت شـــود و البته ثبت 
یب هیئت مســـئول عزل و نصب و بررسی عملکرد اعضای  آن ها منوط به تصو

می باشد. هیئت مدیره 
ج(   وظایف فوق الذکر درصورتی که مجمع عمومی یا هیئت نظارت وجود ندارد و این 

وظایف در حیطه هیئت حکام است، نمی توان به هیئت مدیره محول نمود.
بند 1. ث( تضاد منافع

گـــر قابل اطالق باشـــد، هیئت ناظـــر، باید مراقب تضـــاد منافع میان  هیئت مدیـــره و ا
کارکنان آن یا در صورت وجود اعضای هیئت  ســـازمان خیریه و اعضای هیئت حکام یا 
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ر باشند. ناظر و هیئت مشاو
که در مقدمه این بند شرح آن رفت، در صورت وجود پول میان  1. تضاد منافع همان گونه 

افراد فوق الذکر به وجود می آید.
2. در صـــورت وقـــوع تضـــاد منافع در میـــان اعضای هیئت حـــکام یا نظارت، مســـئله به 
گزارش می شود. افزون بر این، عضو تحت بررسی بدین لحاظ،  هیئت حکام یا نظارت 
ری )رأی دادن( در این زمینه منع می شود. حضور عضو تحت بررسی در رسیدن  از داو

آرا به میزان حدنصاب الزم، لحاظ نمی شود.
گر تضاد منافع میان سازمان خیریه و یک یا تنی چند از اعضای هیئت حادث شود،  3. ا
این اعضا تنها درصورتی که اساسنامه سازمان چنین حقی را برای آن ها قائل شده باشد 
هنوز به عنوان نماینده ســـازمان قادر به فعالیت می باشند. حق نمایندگی سازمان برای 

اعضای دچار تضاد منافع، تضمین شده نیست.
گر ســـازمان دارای یک هیئت ناظر باشد، اساســـنامه، اختیار نمایندگی سازمان برای  4. ا
اعضـــای هیئـــت ناظر در صورت وقوع تضاد منافع میان یک یا چند تن از اعضا هیئت 
گر تضاد منافع مورداشـــاره رخ دهد، اولین جمله بخش  و ســـازمان را، تعیین می نماید. ا
گر سازمان به شکل شرکت باشد، مجمع عمومی برخالف  3 این بند، قابل اجرا است. ا

یب نماید. مطالب ذکرشده در این بخش، می تواند نمایندگی دائم را تصو
5. معیارهای فوق الذکر در اساسنامه سازمان خیریه ذکر می شود.

بند 2. سیاست گذاری
1. با توجه به فرض تداوم فعالیت، هیئت مدیره یک برنامه سیاســـتی چندســـاله را بر یک 
ردهای مالی چندساله طراحی می نماید. این برنامه  ره حداقل سه ســـاله به همراه برآو دو
یابی  برگیرنده اهداف قابل اندازه گیری اســـت. برای طراحی ایـــن برنامه ارز سیاســـتی در
موقعیت به اجرا گذاشـــته می شـــود. ازاین رو، تهدیدها و فرصت ها مدنظر قرار می گیرند. 

یابی در اجرای برنامه سیاستی به عنوان یک مرجع مورداستفاده قرار می گیرد. این ارز
کمـــک باید با  ری کننده  2. برنامـــه سیاســـتی چندســـاله و فعالیت های ســـازمان جمع آو
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اهداف بیان شده در اساسنامه مطابقت داشته باشد.
3. هیئت مدیـــره یا هیئت ناظر پیش از پایان ســـال مالی، یک برنامه سیاســـتی ســـاالنه و 
که در آن برنامه سیاســـتی چندســـاله به  بودجه را برای ســـال پیش رو طراحی می نماید 
برنامه هـــا و فعالیت های خاص با اهداف قابل اندازه گیری تبدیل می شـــود. در هر مورد، 
گیرد: درآمدهای انتظاری و مخارج  بودجه ســـالیانه مدنظر قرار  اطالعات باید در برنامه و
مخـــارج  خـــاص،  فعالیت هـــای  و  برنامه هـــا  و  یـــه  خیر زمینـــه  در  یزی شـــده  برنامه ر
یزی شـــده در زمینـــه برنامه هـــای حمایتـــی نتایج مـــورد انتظار و نیز میـــزان ذخایر  برنامه ر

مورداستفاده.
یابی قرار  4. هیئت مدیره یا هیئت ناظر به طور منظم و مداوم اجرای سیاست ها را مورد ارز

داده و در مواقع موردنیاز آن ها را تعدیل و اصالح نماید.
5. هیئت مدیره یا هیئت نظارت بر ســـازمان دهی و تجهیز مناســـب ســـازمان برای اجرای 

این برنامه نظارت می نماید.
گام در سیاســـت مالـــی در زمینـــه ذخایـــر، عـــدم نگهـــداری ذخایـــر بـــدون  6. نخســـتین 
تصمیم گیری قبلی در مورد تخصیص آن اســـت. ذخایر مـــازاد، در آیتم های دیگر ذخایر 
مالی ترازنامه افشاء می شود. هیئت مدیره باید در طول یک سال درباره تخصیص ذخایر 
مازاد تصمیم گیری نماید و این تخصیص باید در یک چهارچوب منطقی صورت پذیرد.

گزارش ساالنه بیشینه میزان  7. تداوم نگهداری ذخایر نباید بیش از 1/5 ســـال باشـــد. در 
مخارج مجاز برای ذخیره تداوم تشـــریح می شـــود. سیاســـت نگهـــداری ذخیره تداوم بر 
یســـک های خـــاص در چهارچـــوب زمانـــی خاص مبتنی اســـت. ســـازمان،  یابـــی ر ارز
کنتـــرل آن هـــا را مدنظر قرار  بینی قـــرار داده و روش های  یســـک های عمـــده را مـــورد باز ر

یب هیئت مدیره برسد. یابی باید به تصو می دهد. این ارز
8. سیاســـت ذخایر مالی بر شفافیت و مســـئولیت پذیری مبتنی است. این سیاست ها 

برگیرنده: در
دیدگاه هیئت مدیره در مورد مدیریت مسئوالنه پس اندازها و سرمایه گذاری ها	 
 افق زمانی و اهداف	 
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یسک و ترکیب پرتفوی پس انداز و سرمایه گذاری	   نمایه ر
یت سازمان	   شرایط خاص مبتنی بر مأمور
 مدیریت پرتفوی، مسئولیت ها و شایستگی ها	 
رده نمودن سیاست نگهداری ذخیره مالی	   سهل انگاری در برآو
برگیرنــده اطالعاتــی 	  گــزارش ســاالنه بایــد در گــزارش دهــی مدیریــت و نتایــج ذخایــر مالــی. 

در مورد پرتفوی پس انداز و سرمایه گذاری باشد.

کمک های مالی، اطالعات و ارتباطات عمومی بند 3. جمع آوری 
کمک، روابط عمومی خود را به گونه ای سازمان داده اند  ری کننده  1. ســـازمان های جمع آو
که اهداف سازمان و تحقق آن ها را به خوبی برای افراد برون سازمان تشریح نموده و این 
اطالعات را به ســـادگی در دســـترس عموم قرار می دهد. افزون بـــر این، اطالعات باید از 

ابعاد مختلف نامتناقض و سازگار باشد
ری کمک و اطالعات عمومی شناســـایی اهداف، برنامه ها و نیازهای  2. در مورد جمع آو

کمک باید به روشنی تشریح شود. ری کننده  مالی سازمان جمع آو
3. سازمان در زمینه ارتباطات عمومی باید از تشابه و اغوا شدن به وسیله سایر سازمان های 

کمک اجتناب نماید. ری کننده  خیریه جمع آو
کاماًل داوطلبانه بوده و وادار نمودن افراد به مشـــارکت در  کمک  ری  گردآو 4. فعالیت های 
ری کمک نیز باید به  آن مجاز نیست. افزون بر این، روش های مورداستفاده برای جمع آو

آنچه در عرف موردپذیرش بوده و مناسب تلقی می شود، همخوانی داشته باشد.
ری کمک، ســـازمان به طور شـــفاف و محســـوس فرصـــت تحمیل  5. در هنـــگام جمـــع آو
محدودیـــت بـــرای روش مورداســـتفاده برای برقراری ارتبـــاط با اهداءکننـــده را برای وی 

فراهم می کند.
6. اطالعـــات فرد اهداءکننده به جز در صورت درخواســـت مراجع ذی صالح نباید بدون 
گیرد. این ســـازمان ها باید برای شناســـایی  اجـــازه وی در اختیار طرف های ســـوم قـــرار 

کنند. کاملی از سوابق آن ها را نگهداری  اهداءکنندگان، بایگانی 
کمک و هزینه هـــای تحقق  ری  یـــه باید میـــان هزینه هـــای جمـــع آو 7. ســـازمان های خیر
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ری کمک این گونه ســـازمان در طول ســـه ســـال  اهداف توازن برقرار کنند. هزینه جمع آو
ری کمک در هرســـال نامیده می شـــود،  که درصد درآمدهای حاصل از جمع آو متوالـــی 
کمک باشد. محاسبه درصد  ری  نباید بیشتر از 25 درصد درآمدهای حاصل از جمع آو
کمک قابل به کارگیری است. ری کننده  فوق الذکر از سال سوم تشکیل سازمان جمع آو

که در سال چهارم پس از تأسیس، درخواست  کمکی  ری کننده  8. ســـازمان های جمع آو
ری  یافـــت تأییدیه ارائـــه نموده اند، برخالف آنچه در بند 7 آمـــده، هزینه های جمع آو در
کمک در ســـال ســـوم پس از تأســـیس نبایـــد بیشـــتر از 25 درصد درآمدهـــای حاصل از 
که  یزی شـــده برای ســـال مالی  کمک باشـــد. افزون بـــر این، بودجـــه برنامه ر ری  جمـــع آو
ری کمک از 25  تر بودن هزینه های جمع آو درخواســـت در آن ارائه شد، نباید نشانگر باال
گـــر نشـــان مجـــوز اداره مرکزی  کمـــک باشـــد. ا ری  گـــردآو درصـــد درآمدهـــای ناشـــی از 
ری کننده توسط سازمان باید در سال پنجم پس از تأسیس، مطابق  شرکت های جمع آو

کند. ماده 9 این بند و در سال ششم، مطابق ماده 7 این بند عمل 
یافت مجوز اداره مرکزی سازمان های  که درخواست در 9. در مورد سازمان های خیریه ای 
کمک را در ســـال پنجم پس از تأســـیس خود ارائه نموده اند، برخالف  ری کننده  جمع آو
ری کمک بیان شده برحسب درصد درآمدهای  آنچه در ماده 7 آمده، هزینه های جمع آو
ری کمک در ســـال ســـوم و چهـــارم پس از تأســـیس آن ها نباید  به دســـت آمده از جمع آو
کمک در آن سال ها باشد. افزون بر  ری  بیشتر از 25 درصد درآمدهای حاصل از جمع آو
یافت تأییدیه شد،  که در آن درخواست در یزی شـــده در سال سوم  این در بودجه برنامه ر
کمک بیشتر از 25 درصد درآمدهای به دست آمده از  ری  نباید میزان هزینه های جمع آو
ســـازمان های  مرکـــزی  اداره  تأییدیـــه  نشـــان  گـــر  ا باشـــد.  کمـــک  ری  جمـــع آو محـــل 
یافت شده باشد، سازمان باید موارد ذکرشده در ماده 7 این  کمک در ری کننده  جمع آو

بند در سال ششم پس از تأسیس را رعایت نماید.

بند 4. مخارج تأمین مالی
1. سازمان باید اصول را در این زمینه رعایت نماید: »سازمان باید دائمًا تمام تالش خود را 
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کارا  که حصول و تحقق اهداف را به طور مؤثر و  معطوف به کارگیری سرمایه ها به گونه ای 
کند، نماید.« میسر 

یی در زمینـــه موضوعات  2. اعضـــای هیئت مدیـــره، مســـئول ارائه یـــک بیانیه پاســـخگو
یر است: ز

بیان اهداف روشن برای همه حوزه ها و سطوح مرتبط	 
یابی اجرای فعالیت ها و فرآیندهای درون سازمانی	  پایش و ارز
یابی ها	  اجرای تغییرات بر اساس ارز

گیرد: افزون بر این اصول، قواعد نیز باید مدنظر قرار 
3. مســـئولیت ها در قبـــال مخـــارج تأمین مالی باید به روشـــنی تشـــریح شـــده و معیارها و 

گیرد. یه های شفافی در این زمینه مدنظر قرار  رو
4. مخارج تأمین مالی با بودجه مطابقت داشـــته باشـــد. مخارج خارج از بودجه به وسیله 

تصمیم هیئت مدیره منع شود.
ژه یا دالیل  5. سرمایه های محدودشده با توجه به مخارج تأمین مالی به جهت ماهیت پرو

گرفته می شوند. ره سه ساله بکار  یزی شده در یک دو دیگر برای اهداف برنامه ر
یابی  ژه، برنامه و سازمانی مورد ارز 6. افزایش مخارج در جهت نیل به اهداف در سطح پرو

گزارش شود. قرارگرفته و 
ری کننـــده کمـــک، اســـتانداردهایی را بـــا توجـــه بـــه هزینه هـــای  7. ســـازمان های جمع آو
مدیریتی و اداری تنظیم نموده و در گزارش ســـاالنه تشـــریح می نمایند. هرگونه مازاد پس 
یه پرداخت بدهی های سازمان در راه نیل به اهداف ذکرشده در اساسنامه صرف  از تسو
کـــرده انتقال داده می شـــود. در مورد  کـــه اداره دارایی معین  شـــده یا به ســـازمان دیگری 
ری کننده کمک باید اساســـنامه  ادغـــام یا انشـــعاب قانونی یک ســـازمان خیریه جمع آو
آن ها نشانگر انتقال سرمایه ها و نیز سود سازمان باشد، تنها با مجوز دادگاه می توان این 

سرمایه ها را در مواردی غیر ازآنچه در قانون آمده صرف نمود.
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بند 5. پاسخگویی

گزارش دهی بند 1.5. حسابداری و 
برگیرنـــده عناصر  گـــزارش ســـاالنه بایـــد مطابـــق رهنمودهـــای رســـمی حســـابداری و در  .1
کیفیت سازمان و مخارج سرمایه ای مرتبط با اهداف  سیاســـتی، ارتباطی بوده و حفظ 
گـــزارش هیئت مدیـــره ارائـــه نمایـــد. هرگونـــه اصالحـــات ذکرشـــده در  را به روشـــنی در 
رهنمودهای رسمی حسابداری فوق الذکر اثر قانونی بر مقررات اداره مرکزی سازمان های 
کمک ندارد مگر آنکه توسط متخصصین این دفتر موردبررسی  ری کننده  خیریه جمع آو

گیرد. قرار 
گزارش حسابرسی تأییدکننده همراه است. گزارش دهی حسابداری ساالنه با یک   .2

یه های رسمی حسابداری است، عمومی بوده و  گزارش ساالنه به دلیل آنکه نشانگر رو  .3
برای افراد عالقه مند، نه ماه پس از پایان سال مالی در دسترس خواهد بود.

بند 2.5. ارتباط با طرف های عالقه مند
کمک  ری کننده  رده نماید: »ســـازمان جمع آو یـــر را برآو کلی ز 1. ســـازمان خیریه باید اصل 
تمـــام تالش خـــود را در جهت برقراری بهتریـــن رابطه با طرف هـــای عالقه مند، اجابت 

خواسته ها، پرسش ها و شکایات با توجه خاص به ارائه اطالعات انجام دهد.«
یر است: یی در مورد موارد ز 2. اعضای هیئت مدیره مسئول ارائه یک بیانیه پاسخگو

کسانی هستند.	  طرف های عالقه مند به سازمان چه 
کیفیت اطالعات ارائه شده به طرف های عالقه مند.	  محتوا و 
روش ارائه اطالعات	 
ارتباطــات چگونــه ســازمان داده شــد، آیــا اطالعــات مرتبــط، شــفاف و در دســترس 	 

طرف های عالقه مند می باشد؟
روش برخورد سازمان با ایده ها، اظهارنظرها، خواسته ها و شکایات افراد عالقه مند	 

بند 3.5. شکایات
یه ای برای پذیرش و بررسی شکایات باشد.  ری کننده باید دارای رو __   سازمان جمع آو
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یافتی و  ســـازمان باید از قواعدی مرتبط با این موضوع برخوردار باشـــد. شکایات در
رسیدگی های انجام شده به آن ها باید ثبت و ضبط شود ]22[.

کوچک- 5-1-3 مقررات اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه 
گواهی اداره مرکزی جذب ســـرمایه  یافت  برگیرنده موادی از آئین نامه در این مقررات در

کوچک است. سازمان های خیریه 

ماده 3: شرایط درخواست گواهی اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه کوچک.
کشـــور هلند اقدام به  که برای مدت حداقل ســـه ســـال در  الف(  ســـازمان های خیریه ای 

یافت این نشان اقدام نمایند. کمک نمایند، خواهند توانست برای در ری  جمع آو
ب(  درخواست کنندگان این نشـــان باید از معیارهای مدنظر هیئت اجرایی سازمان های 
یـــه برخـــوردار بوده و با امضـــاء توافقنامه با ایـــن نهاد، خود را ملزم بـــه رعایت این  خیر

استانداردها و دیگر شرایط ذکرشده در آن نمایند. 
ری کننده  یافت مجوز هیئت مرکزی سازمان های خیریه جمع آو پ(  با تسلیم درخواست در
گنجانده شـــده در آیین نامه اعطای  یه هـــای  کمـــک، ســـازمان درخواســـت کننده، رو

یابی درخواست را موردپذیرش قرار می دهد. مجوز برای ارز

ماده 1: معیارهای مجوز
کمک بند 1. هیئت مدیره سازمان جمع آوری کننده 

هیئت مدیره سیاســـت ها و خط مشـــی های ســـازمان را تعیین نموده و مســـئول نهایی 
که عملکرد مستقل  مدیریت ســـازمان اســـت. هیئت مدیره به گونه ای سازمان داده شـــود 

آن ها تضمین شده باشد. موارد ذیل در این مورد مدنظر می باشند:
برگیرنده سه فرد حقیقی باشد.  الف(  هیئت مدیره حداقل باید در

ب( حداقل دوسوم از اعضای این هیئت باید از افراد مستقل تشکیل شده باشد.
پ(  برای تصمیم گیری در هر موردی بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره باید در جلسه 

حضورداشته باشند. هر عضو صرفًا دارای یک رأی است.
ت(  یـــک عضـــو هیئت مدیره تنها به همـــراه یک یا چند عضو دیگر مجـــاز به نمایندگی از 
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سوی سازمان است.
ث( هیئت مدیره باید از وقوع تضاد منافع جلوگیری نماید.

ج(  اعضـــای هیئت مدیـــره به طـــور مســـتقیم و غیرمســـتقیم هیچ گونـــه وجهـــی به عنـــوان 
که از سوی سازمان برای جبران  یافت نمی کنند.  مبلغ منطقی  حق الزحمه و پاداش در
هزینه های متحمل شـــده و خدمات ارائه شده از سوی آن ها پرداخت می شود مشروط 

گرفته نمی شود. به اینکه رقم آن باال نباشد، به عنوان پاداش و حق الزحمه در نظر 
که در اساسنامه  چ(  در صورت توقف فعالیت ســـازمان، مازاد سرمایه آن باید به شیوه ای 

آمده مصرف شود.
ح( بندهای الف تا ح در اساسنامه یا آیین نامه داخلی مستند شده است.

گـــر دارای هیئت مدیـــره باشـــد عـــالوه بر معیارهـــای ذکرشـــده در اینجا بنـــد1 ماده 4  خ(  ا
کوچک نیز در  یـــه  کمک ســـازمان های خیر ری  گواهـــی اداره مرکزی جمع آو آیین نامـــه 

گردید. مورد آن اعمال خواهد 

بند 2. سیاست گذاری و مخارج
1. سازمان خیریه دارای یک برنامه سیاستی است.

2. هیئت مدیره یا هیئت ناظر پیش از پایان سال مالی، برنامه سیاستی ساالنه و بودجه را 
برای سال پیش رو طراحی می نماید.

3. مخارج باید با اهداف بیان شده در اساسنامه مطابقت داشته باشد.
4. مخارج تأمین مالی با بودجه مطابقت داشـــته باشـــد. مخارج خارج از بودجه به وسیله 

تصمیم هیئت مدیره منع شود.
5. مســـئولیت ها در قبـــال مخـــارج تأمین مالی باید به روشـــنی تشـــریح شـــده و معیارها و 

گیرد. یه های شفافی در این زمینه مدنظر قرار  رو

کمک های مالی بند 3. جمع آوری 
ری کننده کمک باید  یژگی ها، اهداف، برنامه ها و فعالیت های مالی ســـازمان جمع آو 1. و
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به روشنی تشریح شود.
2. سازمان در زمینه ارتباطات عمومی باید از تشابه و اغوا شدن به وسیله سایر سازمان های 

کمک اجتناب نماید. ری کننده  خیریه جمع آو
که به تنهایـــی یا به همراه  کمک نباید نام یا نشـــانی را  ری کننـــده  3. ســـازمان های جمع آو
نشان تأییدیه در منظر عموم به صورت نام یا نشان یک سازمان تجاری جلوه می نماید، 

گیرند. را بکار 
کاماًل داوطلبانه بوده و وادار نمودن افراد به مشـــارکت در  کمک  ری  گردآو 4. فعالیت های 

آن مجاز نیست.
ری کمک و هزینه های تحقق اهداف  5. سازمان های خیریه باید میان هزینه های جمع آو
کمک این گونه ســـازمان ها در طول سه سال متوالی  ری  کنند. هزینه جمع آو توازن برقرار 
ری کمک در هرســـال نامیده می شـــود، نباید  کـــه درصـــد درآمدهای حاصـــل از جمع آو

کمک باشد. ری  بیشتر از 25 درصد درآمدهای حاصل از جمع آو

گزارش دهی مالی بند 4. 
1. گزارش ساالنه باید مطابق رهنمودهای رسمی حسابداری و شامل موارد ذیل باشد:

نام سرفصل ها، مقامات رسمی و فرم های قانونی	 
تشریح اهداف	 
ترکیب اعضای هیئت مدیره و فهرستی از سمت های آن ها	 
تشــریح فعالیت هــای ســازمان در پنــج ســال مالــی اخیــر و میــزان موفقیــت آن در نیــل بــه 	 

اهداف از پیش تعیین شده
ترازنامه مطابق نمونه ارائه شده در قسمت 2-5	 
یان و ترازنامه	  یادداشت های توضیحی صورت سود و ز
بررسی اظهارنامه توسط یک حسابرس	 

یه های رسمی حســـابداری است، عمومی  2.  گزارش ســـاالنه به دلیل آنکه نشـــانگر رو
بوده و برای افراد عالقه مند، نه ماه پس از پایان سال مالی در دسترس خواهد بود.



کشور هلند   148  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کمک برای سازمان های خیریه تازه تأسیس- 5-1-1 مقررات اداره مرکزی جمع آوری 
گواهی اداره مرکزی جذب ســـرمایه  یافت  برگیرنده موادی از آئین نامه در این مقررات در

سازمان های خیریه تازه تأسیس است.
شرایط درخواست:

کشـــور هلند اقـــدام به  کـــه بـــرای مدت حداقل ســـه ســـال در  یـــه ای  1. ســـازمان های خیر
کمک  ری  که درآمد حاصل از جمع آو کوچکی  کمک نمایند یا سازمان های  ری  جمع آو
یال( در ســـال باشـــد، خواهند  کمتر از 120000 یـــورو ) تقریبًا معادل با 4 میلیارد ر آن هـــا 

یافت این نشان اقدام نمایند. توانست برای در
که به تنهایـــی یا به همراه  کمـــک نباید نام یا نشـــانی را  ری کننـــده  2. ســـازمان های جمع آو
نشـــان تأییدیه در منظر عموم به صورت نام یا نشان یک سازمان تجاری جلوه می نماید 

گیرند. را بکار 

کمک توسط سازمان های خیریه شرایط آغاز جمع آوری 
1. هیئت مدیره

 هیئت مدیره سیاســـت ها و خط مشـــی های ســـازمان را تعیین نموده و مسئول نهایی 
که عملکرد مستقل  مدیریت ســـازمان اســـت. هیئت مدیره به گونه ای سازمان داده شـــود 

آن ها تضمین شده باشد. موارد ذیل در این مورد مدنظر می باشند:
برگیرنده پنج فـــرد حقیقی بوده و نزدیـــکان و اعضای  الف(  هیئت مدیـــره حداقل بایـــد در

خانواده نباید عضو هیئت مدیره باشند.
ب(  برای تصمیم گیری در هر موردی بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره باید در جلسه 

حضور داشته باشند. هر عضو صرفًا دارای یک رأی است.
پ(  یـــک عضـــو هیئت مدیره تنها به همـــراه یک یا چند عضو دیگر مجـــاز به نمایندگی از 

سوی سازمان است.
گر قابل اطالق باشـــد، هیئت ناظر، باید مراقـــب تضاد منافع میان  ت(  هیئـــت حکام و ا
کارکنان آن یا در صـــورت وجود اعضای  یـــه و اعضای هیئت حـــکام یا  ســـازمان خیر

ر باشند. هیئت ناظر و هیئت مشاو
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ث(  اعضـــای هیئت مدیـــره به طـــور مســـتقیم و غیرمســـتقیم هیچ گونـــه وجهـــی به عنـــوان 
یافت نمی کنند. مبلغ منطقی که از سوی سازمان برای جبران  حق الزحمه و پاداش در
هزینه های متحمل شده و خدمات ارائه شده از سوی آن ها پرداخت می شود مشروط 

گرفته نمی شود. به اینکه رقم آن باال نباشد، به عنوان پاداش و حق الزحمه در نظر 
کنند. انتصـــاب و انتصاب مجدد  ره ای تغییر  ج(  اعضـــای هیئت مدیـــره باید به طـــور دو

ره پنج ساله قابل پذیرش است. آن ها تنها برای حداکثر یک دو

2. سیاست گذاری
الف( فعالیت های سازمان باید با اهداف بیان شده در اساسنامه آن مطابقت داشته باشد.
ب(  هیئت مدیره یا هیئت ناظر پیش از پایان ســـال مالی، یک برنامه سیاســـتی ســـاالنه و 
که در آن برنامه سیاستی چندساله به  بودجه را برای ســـال پیش رو طراحی می نماید 
برنامه هـــا و فعالیت هـــای خاص بـــا اهـــداف قابل اندازه گیری تبدیل می شـــود. در هر 
گیرد: درآمدهای  بودجه ســـالیانه مدنظر قرار  مـــورد، اطالعات پی آیند باید در برنامه و
یزی شده در زمینه خیریه و برنامه ها و فعالیت های خاص،  انتظاری و مخارج برنامه ر
یزی شـــده در زمینه برنامه های حمایتی نتایـــج مورد انتظار و نیز میزان  مخارج برنامه ر

ذخایر مورداستفاده.
یابی  ت(  هیئت مدیـــره یا هیئت ناظر به طور منظم و مداوم اجرای سیاســـت ها را مورد ارز

قرار داده و در مواقع موردنیاز آن ها را تعدیل و اصالح نماید.

کمک، اطالعات و روابط عمومی 3. جمع آوری 
کمـــک و اطالعات عمومـــی شناســـایی اهـــداف، برنامه ها و  ری  الف(  در مـــورد جمـــع آو

کمک باید به روشنی تشریح شود. ری کننده  نیازهای مالی سازمان جمع آو
ب(  ســـازمان در زمینـــه ارتباطـــات عمومـــی بایـــد از تشـــابه و اغوا شـــدن به وســـیله ســـایر 

کمک اجتناب نماید. ری کننده  سازمان های خیریه جمع آو
کاماًل داوطلبانه بوده و وادار نمودن افراد به مشارکت در  ری کمک  گردآو ت(  فعالیت های 

آن مجاز نیست.
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کمـــک و هزینه های تحقق  ری  یـــه باید میـــان هزینه های جمـــع آو ث(  ســـازمان های خیر
کمک این گونه سازمان های در طول سه  ری  کنند. هزینه جمع آو اهداف توازن برقرار 
کمک در هرســـال نامیده  ری  که درصـــد درآمدهای حاصـــل از جمع آو ســـال متوالی 

کمک باشد. ری  می شود، نباید بیشتر از 25 درصد درآمدهای حاصل از جمع آو

4. مخارج
الف(  مخارج تأمین مالی با بودجه مطابقت داشته باشد. مخارج خارج از بودجه به وسیله 

تصمیم هیئت مدیره منع شود.
کمـــک تنها پـــس از تصمیم گیـــری هیئت مدیـــره و مســـتند نمودن  یافـــت هرگونـــه  ب(  در

تصمیمات قابل اجرا است.

گزارش دهی   .5
برگیرنده عناصر  الف(  گزارش ســـاالنه باید مطابـــق رهنمودهای رســـمی حســـابداری و در
کیفیت ســـازمان و مخارج ســـرمایه ای مرتبط با  سیاســـتی، ارتباطـــی بوده و حفـــظ 

گزارش هیئت مدیره ارائه نماید. اهداف را به روشنی در 
برگیرنده موارد ذیل باشد: گزارش باید در ب(  این 

نام سرفصل ها، مقامات رسمی و فرم های قانونی	 
تشریح اهداف	 
ترکیب اعضای هیئت مدیره و فهرستی از سمت های آن ها	 
تشــریح فعالیت هــای ســازمان در پنــج ســال مالــی اخیــر و میــزان موفقیــت آن در 	 

نیل به اهداف از پیش تعیین شده
ترازنامه مطابق نمونه ارائه شده در قسمت 2-5	 
حساب های ساالنه شامل:	 

برگیرنده ارقام سال مالی قبل             __  ترازنامه مقایسه ای در
یان و ترازنامه       __  یادداشت های توضیحی همراه صورت سود و ز
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یه های رسمی حسابداری است، عمومی بوده  ت(  گزارش ســـاالنه به دلیل آنکه نشانگر رو
و برای افراد عالقه مند، نه ماه پس از پایان سال مالی در دسترس خواهد بود.

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
کــم خدمــت می کننــد بایــد: دســتمزدی بــرای خدمــات خــود 	  کــه در نهــاد حا  افــرادی 

یافــت نکننــد، مســتقل باشــند و به طــور منظــم در  به عنــوان اعضــای هیئت مدیــره در
جلسات حضورداشته باشند.

استاندارد 2. اهداف منافع عمومی
گزارش هــای 	  یــت و اهــداف ســازمان در تمامــی   بایــد بیانیــه روشــن و ســازگار بــا مأمور

کمک باشد. ری  عمومی و موارد جمع آو
 فعالیت هــا بایــد بــه ســمت دســتیابی ســازمان ها بــه اهــداف منافــع عمومــی ســازمان 	 

هدایت شوند.

استاندارد 3. مسئولیت های مالی
 حســاب های ســاالنه بایــد آمــاده شــود و توســط حسابرســان حرفــه ای واجــد شــرایط و 	 

مستقل حسابرسی شوند.
ــا 	  ــق ب ــدازه و مقیــاس فعالیت هــای ســازمان متناســب باشــد و مطاب ــا ان ــد ب  هزینه هــا بای

اخالق سازمان های عام المنفعه باشد.

کمک مالی استاندارد 4. شیوه های جمع آوری 
شیوه های جمع آوری کمک باید مبتنی بر صداقت، دقت باشد و گمراه کننده نباشد.	 
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کلــی ســازمان 	  کمــک بایــد به تناســب منطقــی بــا هزینه هــای  ری  هزینه هــای جمــع آو
گیرند. محدود شود و به طور منظم به منظور مقرون به صرفه بودن مورد آزمایش قرار 

استاندارد 5. اطالعات عمومی
اطالعــات در مــورد فعالیت هــای ســازمان و نتایــج بایــد به طــور منظــم آمــاده شــود و بــرای 	 

عموم به طور آزادانه در دسترس باشد.
که به راحتی قابل فهم باشد.	  اطالعات باید جامع در فرمت هایی باشد 
مناســب، 	  مقایســه  ایجــاد  به منظــور  و  مالــی  اطالعــات  درک  بــه  کمــک  به منظــور 

اطالعات روایی توضیحی فراهم شود ]28[.

تحلیل قوانین و برنامه ها- 5-3
کـــه قانون مرتبط با  قانـــون مدنی هلند در ده کتاب مختلف طبقه بندی شـــده اســـت 
که دارای  کتاب 2 در بخش قانون افراد قانون مدنی هلند می باشد  انجمن ها و بنیادها در 
ماده های قانونی همچون تعریف بنیاد، شـــرایط تشـــکیل ســـازمان خیریه، شـــرایط ثبت، 
وظایف و قدرت هیئت مدیره و ... اســـت.  اداره مرکزی جذب ســـرمایه نیز دارای سه نوع 
کوچک و سازمان های خیریه  یابی برای سازمان های خیریه بزرگ، سازمان های خیریه  ارز
تازه تأسیس شده، می باشد که شامل شرایط درخواست مجوز اداره مرکزی جذب سرمایه 
کوچک و تازه تاسیس و معیارهای اعطای مجوز است.  برای ســـازمان های خیریه بزرگ، 
که آیا یک نهاد، معیارهای تنظیم شده توسط اداره مرکزی  یابی این است  هدف از این ارز
رده می کند یا نه که این خود موجب افزایش اعتماد، مسئولیت پذیری  جذب سرمایه را برآو

که این به نفع مردم و نهادهای درگیر است. یع وجوه می شود  و توز
کمک مالی نیز دارای استانداردها و  ری کننده  انجمن بین المللی سازمان های جمع آو
کم،اهـــداف منافع  دســـتورالعمل هایی در پنـــج حـــوزه اعضـــا و مســـئولیت های نهـــاد حا
کمک مالـــی، اطالعات عمومی  ری  عمومی، مســـئولیت های مالی، شـــیوه های جمع آو
که توســـط اعضا ایـــن انجمن نظارت می شـــوند، موظف به  اســـت . ســـازمان های خیریه 

پیروی از دستورالعمل های داده شده هستند.
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جمع بندی- 3

کشـــور هلند« با هدف  گـــزارش حاضر با عنوان »بررســـی وضعیـــت وقف و امور خیریه 
کشور هلند انجام شده است.  بررسی ساختار وضعیت وقف و امور خیریه و مساجد در 
پای مرکزی اســـت که از شرق با آلمان، از جنوب با بلژیک  هلند کشـــوری در غرب ارو
یا با بریتانیا همســـایه اســـت. مســـاحت آن اندکی بیش از 41 هزار  و از غرب نیز از طریق در
کشـــور هلند  کشـــور جهان به شـــمار می آید.  کیلومترمربع اســـت و ازاین جهت 134 امین 
دارای یک اقتصاد انعطاف پذیر و رقابتی است و از باز بودن تجارت جهانی، سرمایه گذاری 
یق  کارآفرینی قدرتمندی را تشـــو که فعالیت هـــای  کارآمد بهره می بـــرد  و محیـــط نظارتـــی 
می کنـــد. طبق آمار بانک جهانی در ســـال 2015، جمعیت مـــردم هلند 16.94 میلیون نفر 
گرفته در ســـال 2014 بزرگ ترین نســـبت  اســـت و همچنیـــن طبق پژوهش هـــای صـــورت 
که خودشان را مذهبی در نظر  جمعیت مردم هلند، هیچ فرقه مذهبی ندارند و از افرادی 
کاتولیـــک و 15 درصـــد پروتســـتان هســـتند و همچنیـــن 5% از مردم هلند  می گیرنـــد %24 

مسلمان هستند.
یخ هلند، علیرغم یک دولت مدرن فعال در مســـائل اجتماعی، دارای  یژگی های تار و
کشور هلند  کمک های خیرخواهانه خصوصی اســـت. در رتبه بندی  یک فرهنگ قوی از 
کشور بر اساس معیارهای مختلف بشردوستانه و بخشندگی  در امور وقف و خیریه، این 
موردبررســـی و تحلیـــل قرارگرفتـــه اســـت. کشـــور هلند در ســـال2015 براســـاس شـــاخص 
کشـــور، رتبه هفتم را دارد و همچنیـــن جایگاه دهم از نظر  بخشـــندگی در دنیا در بین 140 
کشـــور جهان از  کمک های بشردوســـتانه و میزان بخشـــندگی، رتبه نهم در میان 20  میزان 
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کمک هـــای بشردوســـتانه و میزان بخشـــندگی به صـــورت درصـــدی از تولید  نظـــر میـــزان 
ناخالـــص داخلی ، رتبـــه چهارم از نظر میـــزان هزینه های خیرخواهانه پرداخته شـــده برای 
اســـکان پناهنـــدگان  و رتبـــه یازدهـــم از نظـــر میـــزان هزینه هـــای میزبانـــی از پناهنـــدگان و 

کمک های بشردوستانه بین المللی در سال 2013 را دارد.
عمـــده شـــکل های ســـازمان های غیرانتفاعـــی در هلنـــد به صـــورت انجمـــن و بنیـــاد 
می باشـــد. قانون مدنی هلند، مقررات این اشـــکال از ســـازمان های غیرانتفاعی را تنظیم 
که نمی توانند سودی برای اعضای خود  می کند و آن ها را به عنوان نوعی از ســـازمان هایی 
یژه ای فعالیت های خیرخواهانه انجام می دهند، توصیف می کند.  کنند و به طور و ایجاد 
کثر ســـاختار مورداستفاده توسط ســـازمان های غیرانتفاعی، بنیادها هستند که یک نهاد  ا
که هیچ عضو و ســـهامداری ندارند و منابع مالی خود را به منظور دســـتیابی به  قانونی انـــد 
اهـــداف خاص مندرج در اساســـنامه، اســـتفاده می کننـــد. یک بنیاد می تواند ســـودی را 
که این سود به دنبال اهداف بیان شده در اساسنامه باشد. بنیادها در  کند تا زمانی  ایجاد 
کمـــک مالی1 و  ری کننده  هلنـــد بر طبـــق منبع اصلـــی درآمدشـــان بـــه بنیادهـــای جمع آو
بنیادهـــای وقـــف2، بنیادهـــای ترکیبـــی3 و بنیادهـــا با منابع ثابـــت از درآمـــد4 طبقه بندی 
می شـــوند، همچنین بنیادهای تشکیل شـــده در هلند، بر طبق قانون مدنی هلند ملزم به 

ثبت در دفتر ثبت تجارت می باشند.
انجمن ها، اتحاد میان دو یا بیشتر از افراد، اشخاص فیزیکی یا شرکت هایی که به دنبال 
اهداف خاص بیان شـــده در اساســـنامه انجمن هســـتند و نمی توانند سود را میان اعضای 
خودشان تقسیم کنند. دو نوع از انجمن وجود دارد که می توانند در هلند راه اندازی شوند که 
شامل انجمن با اختیار کامل تحت قانون و انجمن با اختیارات محدود تحت قانون هستند 

که ثبت انجمن ها با توجه به این دسته بندی به صورت اختیاری یا اجباری است.
پایی غربی، به  کشورهای ارو یخچه بخش غیرانتفاعی در هلند، مانند بســـیاری از  تار
یشه نهادی بخش غیرانتفاعی توسط فعالیت های خیرخواهانه  قرون وســـطی برمی گردد. ر

1. fundraising foundations
2. endowed foundations
3. hybrid foundations
4. other fixed sources of income
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ره قبل از مدرن، انسان دوستی عمدتًا یک  کلیساها، گروه ها و اتحادیه صنفی است. در دو
کلیســـاها و چند تن از افراد ثروتمنـــد بود. نقش دولت )محلی( محدود  موضوع مربوط به 
بـــود. ســـازمان های غیرانتفاعـــی پیـــش مـــدرن عمدتـــًا در زمینه هـــای کالســـیک بخـــش 
رش و اغلب  پرو غیرانتفاعی مانند کمک به مستمندان، مراقبت های بهداشتی، آموزش و

در همین حوزه ها فعالیت می کردند.
در بررسی وضعیت موجود وقف و امور خیریه، هیچ دفتر ثبت مرکزی شناخته شده ای 
که دقیقًا چه تعداد ســـازمان خیریه در هلند وجود  کند  در هلنـــد وجود ندارد تا مشـــخص 
دارد و هیـــچ آمـــار رســـمی در این خصوص وجود ندارد. در ســـال 2013 میزان بخشـــش ها 
کمک مالی،  ری کننده  توســـط اهداکنندگان مختلف )خانواده ها، ارث، بنیادها جمع آو
بنیادهای وقف، شرکت ها و قرعه کشی( در کشور هلند، 4.4 میلیارد یورو )تقریبًا معادل 
یال( برای اهداف خیرخواهانه اختصاص داده شـــده است. در سال  با 154 هزار میلیارد ر
کمک های اهداشده در بخش مذهب  کل  کمک های اهداشـــده نســـبت به  2013 میزان 
رزش و تفریح 13%، منافع عمومی/ اجتماعی %13،  22%، کمک های بین المللی 13%، و
یســـت 8%، فرهنگ 6%، آمـــوزش و پژوهـــش 5%، دیگر موارد %7  ســـالمت 12%، محیط ز
کار  کشـــور هلند به طور متوسط 18 ساعت در هرماه  اســـت. در سال 2014، داوطلبان در 
زمره  کارهـــای رو کثر داوطلبـــان وظایف مدیریتـــی )%26(،  داوطلبانـــه انجـــام می دهنـــد؛ ا
ره و آموزش )17%( و یـــا ارائه حمل ونقل  کارهـــای اداری و دولتـــی )18%(، مشـــاو  ،)%20(
کمک های خیرخواهانـــه به عنوان درصدی از تولید  )14%( را انجـــام می دهند. همچنین 

ناخالص در سال 2013 شامل 0.7% بوده است.
که در ســـال 2013   در بررســـی وضعیت موجود مســـاجد ، تخمین ها نشـــان می دهد 
کش هســـتند و  که 242 مســـجد ترکی و 179 مســـجد مرا حدود 450 مســـجد وجود دارد 
گرفتـــه در ارتباط با مشـــارکت مذهبی مســـلمانان در هلند،  طبق بررســـی های صـــورت 
یت مســـلمانان در هلند به نـــدرت و یا هرگز به مســـجد یا  کثر کـــه ا نتایـــج نشـــان می دهد 
که بین ســـال های 2010- 2014، این تعـــداد از 74% به %77  جلســـه مذهبـــی نمی رونـــد 

است. افزایش یافته 
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کشـــور هلند در چهار دســـته ی  یگـــران فعـــال در حوزه های وقـــف و امور خیریه در  باز
یـــه در موضوعات مختلف  گر و مؤسســـات خیر سیاســـت گذار، ناظـــر، نهادهای تســـهیل 

قرار دارند.
که  دولـــت هلنـــد نقش سیاســـت گذاری در حوزه وقف و امـــور خیریه را بر عهـــده دارد 
کمک هـــای مالی را بـــه ســـازمان های غیرانتفاعی  کارهـــای داوطلبانه  یق  به منظـــور تشـــو
می کند. دولت و قانون هلند، یک سیاســـت منســـجم یا سیستماتیک برای سازمان های 
گیـــری بـــرای بنیادها و  غیرانتفاعـــی نـــدارد و در کشـــور هلنـــد، هیـــچ نظـــارت اجرایـــی فرا
انجمن های خیرخواهانه وجود ندارد. حمایت دولت از ســـازمان های غیرانتفاعی نســـبتًا 
که بیشتر به زمینه فعالیت بر اساس وضعیت حقوقی سازمان غیرانتفاعی  گسترده است 
کمک های مالی و ... به عنوان حمایت دولت در  گر یارانه های مســـتقیم،  بســـتگی دارد. ا

گرفته شود، درنتیجه 30% از درآمد بخش غیرانتفاعی از این منبع به دست می آید. نظر 
که مســـئولیت سیاســـت گذاری و  زارت دادگســـتری هلنـــد یـــک نهاد دولتی اســـت  و
یر دادگســـتری، مســـئول سیاســـت  ز یـــه را بـــر عهـــده دارد. و نظـــارت بـــر ســـازمان های خیر
شـــرط بندی به صورت منسجم، متعادل و سازگار است. پیاده سازی و اجرا این سیاست 
یر دادگستری بر فعالیت های اداره مرکزی جذب  ز بر عهده اداره بازی اســـت و همچنین و
زارت دادگســـتری به  ســـرمایه نظارت می کند. مجوز برای انجام قرعه کشـــی ملی توســـط و
کل  بنیادهـــا برای بهره برداری از قرعه کشـــی هلند داده می شـــود. تنهـــا درصورتی که ارزش 
یال( بیشـــتر باشـــد،  جایزه یک بازی شـــانس از 4500 یورو )تقریبًا معادل با 158 میلیون ر
زارت دادگستری مجوز می دهد. این ها قرعه کشی های )خیرخواهانه( ساالنه ای هستند  و

که حدودًا 150 مجوز در هرسال توسط دادگستری صادر می شود.
کـــه مســـئول پیاده ســـازی و اجرای  زارت دادگســـتری اســـت  اداره بـــازی بخشـــی در و
که وظایف نظارت بر  سیاســـت های شـــرط بندی و نظارت بر ســـازمان های خیریه اســـت 
انجام بخش بازی، مبارزه با غیرقانونی بودن جرم و جنایت مرتبط با بازی شانس و بررسی 

اینکه آیا دارندگان مجوز از قانون حمایت می کنند را بر عهده دارند.
در هلنـــد مهم ترین نهاد نظارت کننـــده در حوزه وقف و امور خیریه اداره مرکزی جذب 
یابی بر سازمان های  که سازمانی غیردولتی و مستقل اســـت و نظارت و ارز ســـرمایه است 
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پـــا، یارانه های  یـــه را بـــر عهـــده دارد و ماننـــد بســـیاری از برنامه های اعتباربخشـــی ارو خیر
زارت دادگســـتری نیز یک ناظر بـــر هیئت مدیره اداره  یافت می کند. و قابل توجـــه دولتـــی در
کـــرده اســـت. ازآنجایی کـــه اداره مرکزی جذب ســـرمایه  مرکـــزی جذب ســـرمایه منصوب 
ری کمک های مالی در اختیار ســـازمان های  ره هایی را در مورد جمع آو اطالعات و مشـــاو
خیریه قرار می دهد نقش تسهیلگری در حوزه وقف و امور خیریه دارد. اداره مرکزی جذب 
ســـرمایه به ابتکار نمایندگان شهرداری و برخی از سازمان های چتر حمایتی سازمان های 
خیریه، در سال 1925 به عنوان سازمانی مستقل تأسیس شد که هدف آن نظارت و ایجاد 
که به نفع سازمان های  کمک های مالی است  ری  اطالعات در دســـترس در مورد جمع آو
ر  خیریه و مردم اســـت. هیئت مدیره اداره مرکزی جذب سرمایه دارای 9 عضو و یک مشاو
نماینـــدگان شـــهرداری های  )به عنـــوان  از ســـه شـــهردار1  کـــه  دارد  دولـــت(  بـــه  )وابســـته 
حمایت کننده از اداره مرکزی جذب ســـرمایه(، دو نماینده از ســـازمان های خیریه و چهار 
که نماینده بخـــش علمی و منافـــع اهداکنندگان  عضو مســـتقل شـــامل رئیس دانشـــگاه2 
یابـــی و نظارت بر  اســـت، تشکیل شـــده اســـت. از وظایف اداره مرکزی جذب ســـرمایه ارز
ره به  افزایش مســـئولیت پذیری و اســـتفاده از منابع مالی و ارائه اطالعات عمومی و مشـــاو

کمک است. ری  سهامداران و مقامات محلی در زمینه جمع آو
کـــه بر اســـاس این اســـتانداردها،  اداره مرکـــزی جـــذب ســـرمایه اســـتانداردهایی دارد 
گواهی تائیـــدی برای  یابـــی می کنـــد و  ســـازمان های غیرانتفاعـــی را به طـــور داوطلبانـــه ارز
ری کننده مالی ثبت شده در اداره مرکزی جذب سرمایه به مدت سه  سازمان های جمع آو
کردن این اســـتانداردها( صادر می کند. این اســـتانداردها شـــامل  رده  ســـال )به منظور برآو
قوانیـــن ســـاختار، ارائـــه صورت هـــای مالی صادرشـــده توســـط یـــک حســـابدار خارجی و 

روش های شکایت است.
که مســـئولیت سیاست گذاری و نظارت  زارت امور مالی هلند نهادی دولتی اســـت  و
زارت امور مالی مســـئول سیاست مالی- اقتصادی  مالی بر ســـازمان های خیریه را دارد. و
یـــت امور مالـــی دولت و سیاســـت های مربوط به بازارهای مالی اســـت.  در هلنـــد و مدیر

1. Mayors
2. President
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زارت امور مالی وضع مالیات اســـت. مالیات مهم ترین منبع  شناخته شـــده ترین وظیفه و
زارت خانه مســـئول سیاســـت های مالیاتی، قوانین  درآمـــد برای دولت ملی اســـت. این و
گمرک هلند،  مالیاتـــی و اجرای این قوانین بر ســـازمان های خیریه اســـت. اداره مالیات و 
زارت امور مالی  ری مالیات را بر عهده دارد. این اداره بخشی از و خدمات گمرک و جمع آو
گمـــرک به عنوان یک شـــکل از نظـــارت مالی بر  کـــه در ســـال 2008 اداره مالیـــات و  اســـت 

سازمان های خیریه معرفی شد.
هلنـــد دارای یک نظـــام مالیاتی جذاب به خصـــوص برای فعالیت هـــای عام المنفعه 
که مایل بـــه راه اندازی  کســـب وکارها و ســـازمان های  اســـت. این نظام، بســـیاری از افراد، 
کارآمد مالیاتی و با حداکثر سود عمومی هستند را جذب می کند.  ســـازمان خود به شیوه 
یکی از الزامات اصلی نظام مالیاتی این است که باید حداقل 90% اهداف و فعالیت های 
ســـازمان بـــرای منافع عمومی صرف شـــود. ســـازمان عام المنفعـــه نباید هیچ گونـــه انگیزه 
سودی داشته باشد و انباشته کردن سود برای حقوق صاحبان سهام اجازه داده نمی شود.

گری و  که نقش تنظیم  کشـــور هلند نهادی مســـتقل به نام اتاق بازرگانی وجود دارد  در 
گـــری را در حـــوزه وقـــف و امـــور خیریه بر عهـــده دارد. هـــر کســـب وکاری ازجمله  تســـهیل 
کسب وکار ابتدا باید در دفتر ثبت  ســـازمان های غیرانتفاعی قبل از شروع هرگونه فعالیت 
تجارت هلند به ثبت برســـند. دفتر ثبت تجارت، توسط اتاق بازرگانی مدیریت می شود. 
کسب وکار در هلند می دهد و  ره هایی در انجام  اتاق بازرگانی عالوه بر ثبت شرکت، مشاو

کمک می کند. کسب وکار در منطقه محلی  یج فضای  همچنین به ترو
هر شـــرکت و نهاد قانونی در هلند موظف اســـت در دفتر ثبت تجارت، خود را به ثبت 
برســـاند. ثبت یک شـــرکت در دفتر ثبت تجارت به وســـیله تســـلیم درخواست در منطقه 

کارآفرین انجام می شود. کسب وکار  محل 
که بخشـــی از معامالت اقتصادی در هلند اســـت را از  همچنیـــن این دفتـــر، مدارکی 
کارآفرینان قادر  تمام شـــرکت ها، ســـازمان ها و نهادهای قانونی حفظ و نگهداری می کند. 
کنند.  یافت  که از طریق پایگاه داده ثبت و درخواست، خالصه کسب وکار را در هســـتند 
برخـــی از اطالعـــات درج شـــده در دفتر ثبت تجـــارت، عمومی و رایگان اســـت و می توان 
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کد  اطالعات مربوط به یک شرکت خاص با نام شرکت، شماره اتاق بازرگانی، آدرس و یا 
گر اطالعات خاصی در مورد شـــرکت ها ماننـــد صورت های مالی  کرد. ا پســـتی جســـتجو 
یخچه، خالصه یا پیشینه مالیات موردنیاز است، بسته به اطالعات  ساالنه، سپرده، تار
درخواســـت داده شـــده اعمال می شـــود؛ اما در مورد روش پرداخت، دفتر ثبت تجاری در 
گزینه دوم  گزینه اول با اســـتفاده از بدهی مستقیم1 و  گزینه پیشـــنهاد می دهد که  هلند دو 

به صورت پرداخت آنالین است.
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 
کشـــور هلند است. این  گر در حوزه وقف و امور خیریه  که یکی از نهادهای تســـهیل  شـــد 
که بیش از 4000 سازمان خیریه را با 60  کشور اســـت  انجمن متشـــکل از 18 سازمان از 18 
یـــال( مدیریت می کند. 750 میلیون  میلیون یـــورو )تقریبًا معادل با 1.871 هزار میلیارد ر
شـــهروند می توانند به اطالعات مســـتقل ارائه شـــده توســـط اعضای ایـــن انجمن به منظور 

کمک به اهدای عاقالنه، به سازمان های خیریه دسترسی داشته باشند.
که  که سازمان های خیریه  این انجمن دارای اســـتانداردها و دستورالعمل هایی است 
توسط اعضا این انجمن نظارت می شوند، موظف به پیروی از دستورالعمل های داده شده 
که شـــامل اصولی برای اهداف منافع عمومی، رهنمودهای  هســـتند. این ممکن اســـت 
یی در مورد  ری کمک مالی، اداره شـــرکت، شـــفافیت و پاســـخگو اخالقـــی بـــرای جمع آو

فعالیت های خود باشند.
پایـــگاه داده ســـازمان عام المنفعـــه یک پورتال انتشـــار اطالعات ســـازمان های خیریه 
که فرصتی را برای اطالع رسانی به اهداکنندگان  است و یک پلت فرم طراحی شده است 
و اشخاص عالقه مند فراهم می کند. اداره مالیات به منظور درخواست و حفظ وضعیت 
عام المنفعه، انتشار اطالعات توسط ســـازمان های خیریه )سازمان های عام المنفعه( را 
در اینترنت، به عنوان یک الزام قانونی تعیین کرده است. در صورت عدم انتشار اطالعات 
در اینترنـــت، وضعیـــت عام المنفعـــه لغو می شـــود. در همین راســـتا ســـازمان های خیریه 

1. direct debit
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می تواننـــد از طریق این وب ســـایت، یک صفحـــه پروفایل با آدرس اینترنتی برای ســـازمان 
کنند. برای انجـــام ثبت اطالعات در  خـــود، مطابق با الزامات انتشـــار اطالعـــات، ایجاد 

وب سایت، یک هزینه اشتراک نیز وجود دارد.
که  این سایت امکان جستجوی سازمان عام المنفعه را فراهم می کند. به این صورت 
بـــرای جســـتجوی پیشـــرفته ابتـــدا بایـــد دســـته بندی ســـازمان ها، قـــاره، اندازه ســـازمان و 
گزارش  مخاطبان هدف مشـــخص شوند و نتیجه جســـتجو، اطالعات تماس، مدیران، 

یان قابل مشاهده است. فعالیت های جاری، ترازنامه، صورت سود و ز
مرکـــز مطالعات خیریه، تحقیقـــات و آموزش های حرفه ای در تمـــام حوزه های بخش 
بشردوســـتانه هلند انجام می دهد. از ســـال 1995، این مرکز، واحد پیشرو برای پژوهش در 
یـــه تحقیقاتی در زمینه  پا شـــده اســـت. مرکز مطالعات خیر امر بشردوســـتانه در هلند و ارو
که بر نوع پرســـتی خانواده ها،  پا انجـــام می دهد  فعالیت هـــای بشردوســـتانه در هلنـــد و ارو
یت مرکز  مســـئولیت اجتماعی شـــرکت ها و بـــر فعالیت هـــای بنیادهـــا تمرکـــز دارد. مأمور
کیفیت بـــاال به منظور کمک به  مطالعـــات خیریه دانشـــگاه آزاد آمســـتردام، تحقیقـــات با
حرفه ای تر شدن فعالیت های بشردوستانه است. از سال 1995، مرکز مطالعات خیریه در 
کالن اقتصادی از فعالیت های بشردوستانه و  رد  دانشـــگاه آزاد آمستردام، هر دو ســـال برآو
ژه  داوطلبانـــه خانواده هـــا، بنیادهـــا، شـــرکت ها و قرعه کشـــی ها منتشـــر می کنـــد. ایـــن پرو

تحقیقاتی در حال انجام، به عنوان " بخشش در هلند" شناخته شده است.
کشـــور  انجمن بنیادها در هلند یکی از نهادهای آموزشـــی در حوزه وقف و امور خیریه 
که اعضایش را  که در سال 1988 تأسیس شده است و حدود 300 عضو دارد  هلند است 
یـــت در انجمن بنیادهـــا، به معنـــای پذیرش و  توانمنـــد بـــه عملکرد مؤثـــر می کنـــد. عضو
که  کدهای رفتاری، نقطه شروعی  پایبندی به دســـتورالعمل های رفتاری آن اســـت. این 
کنند را مشـــخص  کارهای خود از آن پیروی  بنیادهـــای خیرخواهانه باید به هنگام انجام 
یی، سیاست  کارهای خیرخواهانه مانند شـــفافیت و پاســـخگو می کند. جنبه های دیگر 
یت انجمن شامل  گنجانیده شده است. مأمور روشـــن در این دستورالعمل های رفتاری، 
یق سیاست  یج عملکرد حرفه ای و بهینه اعضا، تشو حمایت از صندوق های سرمایه، ترو
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شفافیت و مسئولیت اجتماعی، ارتقا نقش اجتماعی و اهمیت انسان دوستی است.
پا به طور رسمی در سال 2004 در آمستردام به ثبت رسید  کمک ارو ری  انجمن جمع آو
کار دســـته جمعی بـــرای افزایـــش  پـــا بـــا هـــدف  و شـــبکه ای از 20 انجمـــن از سرتاســـر ارو
یرساخت،  کار انجمن ایجاد ز کرد. پنج حوزه اصلی  استانداردهای جذب سرمایه ایجاد 
کمـــک به صورت حرفـــه ای، صدایی بـــرای جذب  ری  پلـــت فرمـــی برای تبـــادل، جمع آو

ری اطالعات بازار است. سرمایه و جمع آو
یـــه در هلنـــد در موضوعـــات مختلف شناســـایی و موردبررســـی  چهـــار مؤسســـه خیر

قرارگرفتند.

1. بنیاد آسمل )آموزشی(
بنیاد آسمل، یک سازمان خیریه مستقل ثبت شده در هلند در موضوع آموزشی است 
که در سال 2001 تحت قانون هلند به ثبت رسید. هدف بنیاد افزایش خودکفایی جوانان 
که اســـتعدادها و توانایی های بالقوه خود را توســـعه  محروم از طریق طرح آموزشـــی اســـت 
ری را ارتقا دهند و  که تنوع و فناو ژه های آموزشـــی  دهند و اســـتراتژی این بنیاد، تمرکز بر پرو
کار چندملیتی داشته باشند. این بنیاد در  کســـب وکاری با سطح تکنولوژی باال و نیروی 
کشـــور به طور مســـتقیم و برخی به عنـــوان حامی )یکی از  ژه در 15  ســـال 2015، از 28 پـــرو
کار داوطلبانه با زمان و  کارمندان بنیاد از طریـــق  کرده اســـت؛ و  برگزارکننـــدگان( حمایت 
ژه ها همکاری داشتند، همچنین از سال 2002 ، حدود 7.2  مهارت های خود، در این پرو
ژه در 57 کشـــور  یال( برای بیش از 320 پرو میلیـــون یـــورو )تقریبًا معادل بـــا 252 میلیارد ر

کرده است. فراهم 

1. بنیاد راف )کشاورزی(
رزی است و از سال  کشـــاو بنیاد راف یک ســـازمان غیرانتفاعی ثبت شـــده در موضوع 
گاهـــی، تولید دانش و  1999 بـــه دنبال کمک به توســـعه پایدار شـــهرها با تســـهیل افزایش آ
یـــزی انعطاف پذیـــر و عادالنـــه  گســـترش، توســـعه ظرفیـــت، طراحـــی سیاســـت و برنامه ر
کاهش فقر  کمک به  یت بنیاد راف شامل  سیســـتم های مواد غذایی شهری است. مأمور



کشور هلند   164  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یســـت محیطی شـــهری است.  شـــهری، افزایش امنیت غذایی شـــهری، بهبود مدیریت ز
زارت امور خارجه، اتحادیه  منابع اصلی تأمین بودجه گذشته و جاری بنیاد راف، شامل و
یست  رزی ســـازمان ملل متحد، برنامه محیط ز پا، بانک جهانی، ســـازمان غذا و کشاو ارو

سازمان ملل و ... است.

1. بنیاد آی دی ای )دارو(
بنیـــاد آی دی ای تأمین کننـــده غیرانتفاعـــی پیشـــرو در جهـــان، در تأمیـــن داروهـــای 
کم و  کشـــورهای بـــا درآمد  ری و تجهیزات پزشـــکی برای  کیفیـــت تضمین شـــده و ضرو با
یت بنیاد شامل  که در ســـال 1972 در هلند تأسیس شـــده اســـت. مأمور متوســـط اســـت 
کیفیت باال و تجهیزات پزشکی در پایین ترین  ری با بهبود دسترســـی و ارائه داروهای ضرو
کم و متوسط است. محصوالت تخصصی بنیاد  کشـــورهای با درآمد  قیمت ممکن برای 
رژانســـی، مـــادران و نوزادان و  یا، بیماری ســـل، موارد او آی دی ای، مربـــوط بـــه ایدز، ماالر

کودک، بیمارهای غیرمسری، تومور شناسی، لوازم بهداشتی است. بهداشت 

5. بنیاد آموزش مسیحیت هلند )مذهبی(
یت این بنیاد حفظ  بنیاد آموزش مســـیحیت هلند در سال 1989 تشکیل شد. مأمور
آموزش مســـیحیت مقرون به صرفه به دلیل افزایش هزینه های تحصیل اســـت. برنامه ها و 
خدمات علمی بنیاد شـــامل خدمات پشـــتیبانی آموزشـــی، خدمات آموزشـــی برای افراد 

ری است. مستعد، مرکز فناو
گون و معرفی نقش هرکدام در حوزه وقف و  گونا یگران در ســـطوح  پس از شناســـایی باز
که بـــه درک بهتر جایگاه  امـــور خیریه، نگاشـــت نهادی مربوط به آنان ترسیم شـــده اســـت 

کمک می نماید. یگران و ارتباطات فی مابین آنان  هریک از باز
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یب شـــد و در ســـال 1992 مورد تجدید نظر     قانون مدنی هلند در 14 مارس 1978 تصو
که می توان بر اســـاس موضوعات به  کتاب مختلف طبقه بندی شـــد  گرفت و در ده  قرار 

کرد: یر تقسیم  سه بخش ز
قانون افراد )قانون خانواده، ارث و قانون شرکت(	 
قانــون مالکیــت )شــامل قانــون حقــوق مالکیــت حقیقــی، قانــون تعهــدات، حقــوق 	 

کار و قانون استخدام( قراردادها، حقوق تجارت قانون 
و 	  تجــاری  عالئــم  کپی رایــت،  اختراعــات،  ثبــت  )قانــون  معنــوی  مالکیــت  قانــون 

نام تجاری(
که  یابی از سازمان های غیرانتفاعی است  اداره مرکزی جذب سرمایه دارای سه نوع ارز
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که آیا یک نهاد، معیارهای تنظیم شده توسط اداره مرکزی  یابی این است  هدف از این ارز
رده می کند یا نه که این خود موجب افزایش اعتماد و مسئولیت پذیری  جذب سرمایه را برآو
که این به نفع مردم و نهادهای درگیر است. سازمان های خیریه ای  یع وجوه می شـــود  و توز
گواهی اداره مرکزی جذب ســـرمایه درخواست دهند،  یابی  گرفته اند تا برای ارز که تصمیم 

کنند. باید مقررات و استانداردهای اداره مرکزی جذب سرمایه را رعایت 
یابی بـــرای ســـازمان های خیریه بزرگ،  اداره مرکـــزی جذب ســـرمایه دارای ســـه نوع ارز

کوچک، سازمان های خیریه تازه تأسیس شده است. سازمان های خیریه 
یافت مجوز برای ســـازمان های خیریه بزرگ شامل موارد  مقررات اداره مرکزی جهت در

یر است: ز
1. شرایط درخواست مجوز اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمان های خیریه بزرگ.

2. معیارهای اعطای مجوز
کمک مالی	  ری کننده  هیئت مدیره سازمان جمع آو

مدیریت و نظارت	 
هیئت مدیره	 
هیئت ناظر	 
هیئت مدیران	 
تضاد منافع	 

سیاست گذاری	 
کمک های مالی، اطالعات و ارتباطات عمومی	  ری  جمع آو
مخارج تأمین مالی	 
یی	  پاسخگو

گزارش دهی	  حسابداری و 
ارتباط با طرف های عالقه مند	 
شکایات	 

یافت مجوز برای ســـازمان های خیریه بزرگ شامل موارد  مقررات اداره مرکزی جهت در



فصل ششمک جمع بندی   /  167

یر است: ز
کمک های مالی برای  1.  شـــرایط درخواست نشـــان تأیید اداره مرکزی جذب ســـرمایه 

سازمان های خیریه
2. معیارهای مجوز

هیئت مدیره اداره مرکزی جذب سرمایه	 
سیاست گذاری و مخارج	 
کمک مالی	  ری  جمع آو
گزارش دهی مالی	 

یافت مجوز برای سازمان های خیریه تازه تأسیس شامل  مقررات اداره مرکزی جهت در
یر است: موارد ز

1. شرایط درخواست
کمک توسط سازمان های خیریه ری  2. شرایط آغاز جمع آو

هیئت مدیره	 
سیاست گذاری	 
کمک، اطالعات و روابط عمومی	  ری  جمع آو
مخارج	 
گزارش دهی	 

کمک مالی دارای اســـتانداردها و  ری کننده  انجمـــن بین المللی ســـازمان های جمع آو
که توســـط اعضا ایـــن انجمن نظارت  که ســـازمان های خیریه  دســـتورالعمل هایی اســـت 
می شـــوند، موظف به پیروی از دســـتورالعمل های داده شـــده هســـتند که استانداردهایی 
کم، اهداف منافع عمومی، مســـئولیت های مالی،  برای اعضا و مســـئولیت های نهاد حا

کمک مالی، اطالعات عمومی دارد. شیوه های جمع آوری 
قانـــون مدنی هلند، مقررات انواع ســـازمان های غیرانتفاعی را تنظیم می کند و آن ها را 
یژه ای فعالیت های خیرخواهانه  به عنوان نوعی از سازمان هایی توصیف می کند و به طور و
انجـــام می دهنـــد و نمی توانند برای اعضای خود ســـودی ایجاد کنند. عمده شـــکل های 
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ســـازمان های غیرانتفاعـــی در هلند به صـــورت انجمن و بنیاد اســـت. بنیادها در هلند بر 
ری کننـــده کمک مالـــی، بنیادهای  طبـــق منبـــع اصلی درآمدشـــان به بنیادهـــای جمع آو
وقـــف، بنیادهـــای ترکیبی و بنیادهـــا با منابع ثابـــت از درآمد طبقه بندی می شـــوند. انواع 
انجمن هـــا نیز شـــامل انجمن با اختیـــار کامل تحت قانون و انجمن بـــا اختیارات محدود 

تحت قانون می باشند.
فعالیت های خیرخواهانه ســـازمان های غیرانتفاعی شـــامل 8 حوزه مذهب، ورزش و 
یســـت؛ طبیعـــت و حیوانات،  یـــح، منافـــع عمومـــی/ اجتماعـــی، ســـالمت، محیط ز تفر
کمک های بین المللی، فرهنگ، آموزش و پژوهش است. طبق اطالعات موجود در سال 
2013، بیشترین مقدار کمک های اهداشده در حوزه مذهب )22%( و سپس در حوزه های 

کمک های بین المللی، ورزش و تفریح و منافع عمومی/ اجتماعی )13%( بوده است.
که دقیقًا  کند  هیچ دفتر ثبت مرکزی شناخته شده ای در هلند وجود ندارد تا مشخص 
چه تعداد ســـازمان خیریه و چه تعداد مســـاجد در هلند وجود دارد، همچنین اطالعات 
کمی در مورد بنیادها، دارایی ها و هزینه های آن ها در هلند وجود دارد و هیچ آمار رسمی 

در این خصوص وجود ندارد.
کاال، ارث(،  منبع اصلی درآمدهای ســـازمان های غیرانتفاعی از طریق خانواده )پول، 
کمک هـــای مالی و ...  گر یارانه های مســـتقیم،  شـــرکت ها، قرعه کشـــی و دولت اســـت. ا
گرفته شـــود، 30% از درآمد بخش غیرانتفاعی از این  به عنـــوان حمایت های دولت در نظر 

منبع به دست می آید.
یگران مختلـــف و ارتباطات فی مابین آنـــان در حوزه وقف و امور  بـــا توجـــه به تعیین باز
که سیاســـت گذاری و نظـــارت در موضوعات  کشـــور هلنـــد می توان بیان داشـــت  خیریه 
مختلـــف به صـــورت غیرمتمرکـــز اســـت. دولـــت و قانـــون هلنـــد، سیاســـتی منســـجم یا 
سیســـتماتیک برای ســـازمان های غیرانتفاعی ندارد و هیچ نظارت اجرایی فراگیری برای 

بنیادها و انجمن های خیرخواهانه وجود ندارد.
که در حوزه وقف و امور خیریه و جود دارد، اداره  در هلند مهم ترین نهاد نظارت کننده 
مرکزی جذب ســـرمایه اســـت. اداره مرکزی جذب ســـرمایه ســـازمانی غیردولتی و مستقل 
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یج  یابی بر سازمان های خیریه را بر عهده دارد. هدف این نهاد، ترو که نظارت و ارز اســـت 
یع وجوه در هلند توسط سازمان های خیریه به منظور فعالیت های  افزایش مسئولیت و توز
خیرخواهانـــه، فرهنگـــی، علمی و یا اشـــخاص حقوقـــی با اهداف منافع عمومی اســـت. 
یابی سازمان های خیریه، نظارت بر افزایش  وظایف اداره مرکزی جذب سرمایه شـــامل ارز
ره به سهامداران  مسئولیت پذیری و استفاده از منابع مالی و ارائه اطالعات عمومی و مشاو
کمـــک اســـت. اداره مرکـــزی جـــذب ســـرمایه  ری  و مقامـــات محلـــی در زمینـــه جمـــع آو
کـــه بر اســـاس این اســـتانداردها، ســـازمان های غیرانتفاعـــی را مورد  اســـتانداردهایی دارد 
کردن این  رده  گواهی تائیدی به مدت ســـه ســـال )به منظور بـــرآو یابـــی قـــرار می دهـــد و  ارز
اســـتانداردها( صادر می کند. این اســـتانداردها شامل قوانین ســـاختار، ارائه صورت های 

مالی صادرشده توسط یک حسابدار خارجی و روش های شکایت است.
اداره مالیـــات به منظور درخواســـت و حفظ وضعیت عام المنفعه، انتشـــار اطالعات 
کرده است. در  توســـط سازمان های خیریه را در اینترنت، به عنوان یک الزام قانونی تعیین 
صورت عدم انتشـــار اطالعات در اینترنت، وضعیت عام المنفعه لغو می شود. در همین 
راستا یک پایگاه داده در حوزه وقف و امور خیریه در کشور هلند وجود دارد که سازمان های 
یـــه می تواننـــد از طریق این وب ســـایت، یک صفحـــه پروفایل بـــا آدرس اینترنتی برای  خیر
سازمان خود، مطابق با الزامات انتشار اطالعات، ایجاد کنند. برای انجام ثبت اطالعات 

در این وب سایت، یک هزینه اشتراک نیز وجود دارد.
کشـــور هلنـــد می توان انجمـــن بین المللی ســـازمان های  از مؤسســـات بین المللی در 
که در سال 1958 در هلند به ثبت رسیده است و  کمک مالی را نام برد  ری کننده  جمع آو
که بیش از 4000 سازمان  خیریه را با 60 میلیون  کشور اســـت  متشـــکل از 18 سازمان از 18 
یال( مدیریت می کند. 750 میلیون شـــهروند  یـــورو )تقریبًا معـــادل با 2 میلیون میلیـــارد ر
کمک به  می توانند به اطالعات مســـتقل ارائه شـــده توســـط اعضای این انجمن به منظور 
اهـــدای عاقالنـــه، به ســـازمان های خیریه دسترســـی داشـــته باشـــند. این انجمـــن دارای 
که توســـط اعضا این  کـــه ســـازمان های خیریه  اســـتانداردها و دســـتورالعمل هایی اســـت 
انجمـــن نظارت می شـــوند، موظـــف به پیروی از دســـتورالعمل های داده شـــده هســـتند. 
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اســـتانداردها ممکـــن اســـت شـــامل اصولی برای اهـــداف منافـــع عمومـــی، رهنمودهای 
یی در  ری کمک مالی، مدیریت شرکت، شفافیت سازی و پاسخگو اخالقی برای جمع آو

مورد فعالیت های خود باشد.
که در سال 2004 در  پا، موسسه بین المللی دیگری است  کمک ارو ری  انجمن جمع آو
پا با هدف کار دسته جمعی  آمستردام به ثبت رسید که شبکه ای از 20 انجمن از سرتاسر ارو
کرده است. انجمن های عضو، نماینده  برای افزایش استانداردهای جذب سرمایه ایجاد 
جـــذب ســـرمایه در 19 کشـــور اتریش، بلژیک، جمهـــوری چک، فنالند، فرانســـه، آلمان، 
ژ، لهســـتان، اسلواکی، اســـلوونی، اسپانیا، سوئد،  مجارســـتان، ایرلند، ایتالیا، هلند، نرو

سوئیس، اوکراین و انگلستان هستند.
در حـــوزه وقـــف و امور خیریه کشـــور هلند، قانون مدنی وجود دارد که در ســـال 1978 
یب شده که در ده کتاب مختلف طبقه بندی شده است که قانون مرتبط با انجمن ها  تصو
کتاب 2 این قانون می باشـــد. اداره مرکزی جذب ســـرمایه نیـــز به عنوان نهاد  و بنیادهـــا در 
اصلـــی ناظـــر بر وقف و امـــور خیریه، مقرراتی بـــه تفکیک برای ســـازمان های خیریه بزرگ، 
کوچک و سازمان های خیریه تازه تأســـیس دارد. انجمن بین المللی  ســـازمان های خیریه 
کمک مالی نیز، اســـتانداردهایی برای اعضای عضو این  ری کننده  ســـازمان های جمع آو
کم، اهداف  که شـــامل اســـتانداردهایی برای اعضا و مسئولیت های نهاد حا انجمن دارد 
کمک مالـــی و اطالعات  ری  منافـــع عمومی، مســـئولیت های مالی، شـــیوه های جمع آو

عمومی است.
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پیوست





قانون مدنی هلند

ماده 1:185 تعریف یک "بنیاد"؛ بدون عضو و بدون توزیع سود
یـــه )بنیاد(، شـــخصیت حقوقی تشکیل شـــده به منظور فعالیت  1. یک ســـازمان خیر
که هیچ عضوی نداشته و در پی تحقق اهداف ذکرشده در اساسنامه خود  حقوقی است 

رده است. از طریق سرمایه آو
کردن پســـت بال تصدی در  گر اساســـنامه متضمن حضـــور یک یا چند تن برای پر  2. ا
هیئت رئیســـه سازمان باشـــد، تنها در این مورد نمی توان آن ها را به عنوان اعضای سازمان 

گرفت. در نظر 
که  یع ســـود میان مؤسسین یا آنانی  3. ممکن اســـت هدف ســـازمان خیریه شامل توز
که پیش تر شـــرح آن  عضـــو هیئت مدیره و امثالهم هســـتند، نباشـــد مگر اینکه همان گونه 

یع سود برای اهداف خیرخواهانه، نوع دوستانه یا اجتماعی باشد. رفت، توز

ماده 1:183 تشکیل سازمان خیریه
1- سازمان خیریه باید به صورت محضری ثبت شده باشد.

گر اقامتگاه قانونی ســـازمان در  2- ســـند محضری باید به زبان هلندی تنظیم شـــود. ا
ایالت فرایس لند باشـــد، ســـند محضری باید به زبان این ایالت نیز تنظیم شـــود. تشکیل 
که متضمن تنظیم سندی به زبان دیگری  سازمان ممکن است بر مبنای وصیت نامه ای 
غیر از هلندی و زبان این استان باشد، بااین وجود، در این مورد نیز اساسنامه سازمان باید 

به زبان هلندی یا ایالت فرایس لند نوشته شود.
یر باشد: برگیرنده موارد ز 4- اساسنامه باید در
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الف( نام سازمان به همراه واژه سازمان خیریه به عنوان بخشی از نام
ب( هدف سازمان

پ( شیوه عزل و نصب مدیران
ت( شهر اقامتگاه قانونی سازمان

ث( به کارگیری مازاد ســـرمایه پس از تصفیه ســـازمان به علت انحالل یا دیگر مواردی 
که استفاده از مازاد سرمایه در آن قابل پیش بینی است.

که سند در پیشگاه آن ها تنظیم شده، تضمین می کند  کسانی  5- ســـردفتر در حضور 
که این ســـند مطابق موارد ذکرشـــده دربندهای 2 و 4 اســـت. در صورت ایجاد اشـــکال، 

سردفتر خود به تنهایی مسئول آسیب های وارده است.

ماده 1:187 عدم ذکر اقامتگاه قانونی در اساسنامه
که ســـازمان در اساســـنامه اقامتگاه قانونی خود را مشخص نکرده باشد، باید  مواقعی 
که ســـردفتر در آن ســـند تشـــکیل شـــرکت را تنظیم می نماید به عنوان اقامتگاه  شـــهری را 

قانونی خود برگزیند.

ماده 1:189 ثبت سازمان در اداره ثبت شرکت ها
1- مدیـــران ســـازمان مســـئول ثبت نام، نـــام خانوادگی و اقامتـــگاه یا آخریـــن اقامتگاه 
مؤسســـین ســـازمان در اداره ثبت هســـتند و باید یک رونوشت برابر اصل شـــده یا معتبر از 

یل دهند. سند محضری سازمان را به اداره ثبت شرکت ها تحو
2- تا هنگامی که هیچ درخواســـت ثبت اولیه یا مـــوارد مدنظر بند 1، صورت نپذیرفته 
که سازمان  گانه و سپس سازمان مسئول موارد قانونی  باشد، هر مدیر به طور مشترک و جدا

متعهد به انجام آن است، می باشد.

ماده 1:191 وظایف و قدرت هیئت مدیره
1-هیئت مدیره مشـــروط بـــه محدودیت های ذکرشـــده در اساســـنامه مســـئول اداره و 

مدیریت سازمان است.
کرده  2- هیئت مدیره تنها درصورتی که اساســـنامه چنین اختیـــاری را به آن ها واگذار 
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گذاری دارایی های ثبت شـــده  باشـــد قادر خواهند بود در مورد تحمیل، واگذاری و ودیعه 
توسط سازمان، تصمیم گیری نمایند. ممکن است اساسنامه این قدرت را محدود نموده 

یا آن را منوط به حصول شرایط خاص نماید

1:191 اختیار نمایندگی سازمان
که قانون نشـــانگر خالف آن نباشـــد از حق نمایندگی سازمان  1. هیئت مدیره تا زمانی 

برخوردار نمی باشند.
2. ممکن اســـت اساســـنامه اختیار نمایندگی ســـازمان را به یک یا چند تن از مدیران 
واگذار نماید. این نمایندگی ممکن است تنها با مشارکت یک یا چند تن از مدیران مجاز 

باشد.
که  3. اختیار نمایندگی ســـازمان هیئت مدیره یا ســـازمان به تنهایی یا مشترکًا تا زمانی 
برخـــالف قانون نباشـــد، به طـــور نامحدود و نامقید تضمین شـــده اســـت. ممکن اســـت 

سازمان برای این اختیار، محدودیت های قانونی یا محدودیت هایی را در نظر بگیرد.
4. همچنیـــن ممکـــن اســـت اساســـنامه نمایندگی را به افـــرادی غیر از مدیـــران تنفیذ 

نماید.

ماده 1:193 اصالح اساسنامه
اصالح اساســـنامه ســـازمان تنها به وسیله مؤسســـین آن و درصورتی که خود اساسنامه 
کار را فراهـــم نموده باشـــد، صـــورت می پذیـــرد. چنین اصالحی بایـــد به طور  امـــکان ایـــن 
محضری ثبت شـــود وگرنه باطل بوده و از درجه اعتبار ســـاقط می شـــود. مدیران باید یک 

رونوشت معتبر از اصالحیه اساسنامه را تسلیم اداره ثبت شرکت ها نمایند.

ماده 1:191 تغییر اساسنامه سازمان به وسیله دادگاه
که مدنظر مؤسســـین سازمان  گر عدم تغییر اساســـنامه به پیامدهای ناخواســـته ای  1. ا
نبوده بیانجامد و در اساســـنامه امکان اصالح آن پیش بینی نشـــده و یا چنین اختیاری به 
یـــا  بـــا درخواســـت مؤسســـین، هیئت مدیـــره  کســـی داده نشـــده باشـــد، ممکـــن اســـت 

مدعی العموم، دادگاه منطقه ای، اساسنامه سازمان را تغییر داده و اصالح نماید.
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کوتاه ترین زمان ممکن، اساســـنامه  2. در چنیـــن حالتـــی، دادگاه منطقـــه بایســـتی در 
یتی  رت اصالح اهداف سازمان، دادگاه باید مأمور موجود را باطل نموده و در صورت ضرو
مرتبـــط با هـــدف موجـــود را پیشـــنهاد نماید. به جهـــت رعایت مـــوارد فوق الذکـــر، دادگاه 
کند اساسنامه را به شیوه ای غیر ازآنچه مورد  که احساس نیاز  منطقه ای قادر است هر جا 

درخواست واقع شده اصالح نماید.
3. مطابـــق بندهای قبلی، دادگاه منطقه ای ممکن اســـت بـــرای جلوگیری از انحالل 

ین مواد 2:21 یا 2:301 بند 1، تغییر دهد. سازمان اساسنامه آن را بر مبنای یکی از عناو

ل ســـازمان  که ممکن اســـت به انحال مـــاده 1:195 ابطـــال رأی برای یک تغییر اساســـنامه ای 
خیریه بیانجامد

 رأی بـــه تغییـــر اساســـنامه بـــر اســـاس درخواســـت ســـازمان، طرف هـــای ذی نفـــع یـــا 
مدعی العمـــوم منجـــر بـــه انحـــالل ســـازمان بر اســـاس مـــواد 2:21 یـــا 2:301 بند 1، شـــود و 
درصورتی که این اصالح منجر به تبدیل بنگاه به دیگر شـــخصیت های حقوقی نگردد، از 

سوی دادگاه منطقه ای ابطال می شود.

مـــاده 1:193 دادگاه منطقـــه ای ممکـــن اســـت بـــا اســـتفاده اختیـــارات قانونی تضمین شـــده 
کند. دربندهای قبل پیشنهادات خود را اجرا 

که در آن ها انحالل ســـازمان بر مبنای یکی از موارد ذکرشـــده در  در اقدامـــات حقوقـــی 
موارد 2:21 یا 2:301 بند 1 درخواســـت شـــود، دادگاه می تواند پیشنهاد های خود را اجرایی 

نماید.

ماده 1:197 نظارت مدعی العموم
کامل قانون یا مفاد اساســـنامه تشـــکیک وجود دارد،  که در مورد اجرای  1. در مـــواردی 

مدعی العموم می تواند از هیئت مدیره تقاضای ارائه اطالعات نماید.
کامل این درخواســـت نباشـــد، قاضی  2. وقتی هیئت مدیره قادر به اجابت یا اجابت 
موقت جبران خواســـته دادگاه منطقه ای ممکن است دستور به بررسی اسناد و داده های 
ســـازمان به وسیله مدعی العموم را صادر نماید. فرجام خواهی در مورد این رأی مشابه رأی 
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قاضی موقت است.

که نمی توانند به عنوان مدیر یک سازمان خاص منصوب شوند ماده 1:197 افرادی 
که در ذیل آمده اســـت، قابل به کارگیری  یـــه ای  1. مـــاده حاضر برای ســـازمان های خیر

است:
الف( مطابق قانون، مسئول ارائه صورت های مالی مشابه آنچه تحت عنوان 2:9 بیان 

شد، باشد.
پی که حداقل دو  پی بدون وقفه پس از دو ترازنامه پی در ب( در مورد ترازنامه های پی در
رد  مـــورد از الزامـــات ذکرشـــده در ماده 2:397 بندهـــای 1 و 2، ماده 2:398، بنـــد 5 را برآو
گردش  رده نمودن مـــاده 2:397 بند 1،  نکـــرده باشـــند، قابل به کارگیری اســـت. برای بـــرآو
خالص به عنوان کل درآمدهای سازمان یا کل سود تا جایی که بنگاه این موارد را بر اساس 

قانون لحاظ نموده باشد، تلقی می شود.
2. بر اساس بند 1، افراد ذیل را نمی توان به عنوان مدیر سازمان منصوب نمود:

گر وظایف مدیر در سازمان بین مدیران اجرایی  که مدیر ناظر هســـتند یا ا الف( افرادی 
که رئیس  و غیر اجرایی تقسیم شـــده، مدیر غیر اجرایی دو شـــخص حقوقی باشد. افرادی 
گر وظایف مدیران بین مدیران  هیئت ناظر یا هیئت مدیره یک شـــخص حقوقی هســـتند ا

اجرایی و غیر اجرایی تقسیم شده باشد.
3. برای اهداف مقاله حاضر:

که بنا بر اساسنامه معادل مدیر  که عضو هیئت ناظر سازمانی باشـــد  الف( شـــخصی 
ناظر باشد.

که یـــک انتصاب فرض  ب( انتصاب برای اشـــخاص حقوقـــی مختلف مرتبط باهم 
می شود.

پ( بر اســـاس مالحظات اشـــخاص حقوقی: نوع حقوقی و قانونی ســـازمان های باز یا 
که در دو ســـال مالـــی متوالی حداقـــل الزامات قانونی مورداشـــاره بندهـــای پیش تر  بســـته 

رده ننمایند. گفته شده را برآو
ت( انتصاب موقت بر اساس ماده 2:394، بند 2 یا ماده 2:356 به عنوان انتصاب در 
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گرفته نمی شود. نظر 
ث( انتصاب اعضای هیئت نظارت یا مدیر غیر اجرایی

کـــه یک انتصاب بر اســـاس بندهای پیشـــین باطل یـــا برخالف قانون  3. در مـــواردی 
باشد، این مسئله اثری بر مجاز بودن تصمیم گیری های انجام شده ندارد.

ماده 1:198 عزل یک مدیر به وسیله دادگاه
که: 1. مدیری 

که بنا بر قانون یا اساســـنامه  الـــف( عملی مرتکب شـــده یا از انجام عملی ســـرباز زده 
سازمان مجاز به انجام آن نبوده یا می توان او را به دلیل سوء مدیریت محکوم نمود.

ب( بنا بر دستورات قاضی موقت طبق آنچه در ماده 2:27 آمده عمل ننموده ممکن 
است به وسیله دادگاه منطقه ای عزل شود. چنین عزلی ممکن است بر اساس درخواست 

مدعی العموم یا طرف های ذی نفع صورت پذیرد.
2. در مواقع رسیدگی دادگاه ممکن است برای بررسی مؤثر هیئت مدیره، به طور موقت 

مدیران را معلق نماید.
که توســـط دادگاه عزل شـــده تا 5 ســـال مجاز به تصدی پست مدیریت در  3. مدیری 

هیچ سازمان دیگری نیست.

که توسط دادگاه تکمیل می شود ماده 1:199 پست های خالی در هیئت مدیره 
کامل با اساســـنامه ســـازمان مطابقت نداشته  هرگاه هیئت مدیره تا حدودی یا به طور 
برگیرنده دستورالعمل هایی در این زمینه نباشد، دادگاه منطقه ای بنا  باشد و اساسنامه در
بـــر درخواســـت طرف هـــای ذی نفـــع یـــا مدعی العمـــوم می توانند افـــرادی را بـــرای تصدی 

پست های خالی هیئت مدیره انتخاب نماید.

گردش مالی خالص بنگاه ها اقتصادی وابسته به سازمان گزارش دهی و  ماده الف 1:199 
که بر اســـاس قانون دارای چندین بنگاه اقتصادی ثبت شـــده اســـت، باید  ســـازمانی 

گزارش دهد. یان  گردش مالی خالص آن ها را در صورت سود و ز

گزارش ساالنه یک ســـازمان خیریه دارای یک بنگاه  ماده 1:300 حســـاب های مالی ســـاالنه و 
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اقتصادی بزرگ
1. ســـاالنه شـــش ماه پس از پایان ســـال مالی، به جز در مواردی که این مدت به وســـیله 
مجمع ســـازمان تمدید شود، حساب ها و اســـناد مالی سازمان باید برای رسیدگی به دفتر 

سازمان ارائه شود.
2. حســـاب های ســـاالنه به وســـیله مدیران و اعضای هیئت نظارت امضاء می شوند. 

گزارش شود. عدم امضای یک یا چند تن از آن ها و دالیل آن ها باید 
ره ذکرشـــده در بند 1 به وســـیله  3. حســـاب های ســـاالنه نباید یک ماه پس از پایان دو
گر چنین  گیرد. ا که بر اســـاس اساسنامه مسئول رسیدگی اســـت، موردبررسی قرار  هیئتی 
اختیاری برای هیچ هیئتی در اساســـنامه ذکر نشـــده باشـــد، ممکن اســـت این وظیفه به 

هیئت نظارت یا در نبود آن به هیئت مدیره محول شود.
کســـری ســـرمایه خود را از محل  4. یک ســـازمان خیریه بر اســـاس قانون تنها می تواند 

کند. ذخیره قانونی جبران 
یـــر اقتصاد ممکن اســـت بـــرای دالیل متقـــن، تضمین  ز 5. در صـــورت درخواســـت، و

معافیت مسئولیت ارائه صورت ها، صورت های مالی ساالنه را موردپذیرش قرار دهد.
ماده الف 2:300 مسئولیت مدیران سازمان

رشکســـتگی سازمان دارای  مواد 2:131، 2:138، 2:149 و 2:150 بایســـتی در صورت و
بدهی مالیاتی، به اجرا درآید.

ل سازمان به وسیله دادگاه ماده 1:301 انحال
گر سازمانی  1- دادگاه محلی باید در صورت درخواست طرف ذی نفع یا مدعی العموم ا

به صورت ذیل باشد آن را منحل می کند:
کافی نباشـــد و احتمال  کل دارایی های ســـازمان- بـــرای تحقق اهـــداف- آن  الـــف( 

حصول دارایی های بیشتر در آینده نزدیک محتمل نباشد.
ب( هدف ســـازمان تحقق یافته یا بـــه زودی تحقق می یابد، درحالی کـــه تغییر اهداف 

سازمان ممکن نیست.
2- ممکن است دادگاه منطقه ای وقتی درخواست انحالل مربوط به ماده 2:294 را رد 
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کند درحالی که همزمان سازمان را بر اساس طرح خود منحل نماید.

ماده 1:301 ثبت تصمیمات قضایی در ثبت شرکت ها
تصمیمات قضایی نهایی و الزم االجرا درباره :

- حذف، افزودن یا تغییر آنچه در ثبت شرکت ها ثبت شده است.
- اصالح و تغییر اساسنامه )شرکت نامه(

- تغییر یا تکمیل هیئت مدیره
- ابطال رأی تغییر شرکت نامه پیش از رسیدگی توسط منشی دادگاه ثبت شود.

ماده 1:303 اعالم ورشکستگی یا استمهال )اجازه دیرکرد( پرداخت
رشکستگی  رشکستگی یا استمهال پرداخت نماید بنا بر قانون و وقتی سازمانی اعالم و
زنامه رسمی منتشرشـــده و به اطالع مرجع مورداشاره، ماده 2:289  این مســـئله باید در رو

)ثبت شرکت ها( رسانده شود.

ماده 1:301 یک صندوق بازنشستگی به شکل یک سازمان
1- برای اهداف مدنظر ماده 2:285 مؤسسین یک صندوق بازنشستگی یا هر صندوق 
کـــه تحت چنیـــن صندوقی  مرتبـــط بـــا مـــاده 7:631 بنـــد 3 به عنوان عضو یک ســـازمان 

فعالیت می کند، تلقی نخواهد شد.
یافت  یع ســـود ناشـــی از اســـتحقاق در 2- برای اهداف مدنظر ماده 2:285، بند 3 توز
برگیرنده موارد  کاری در مســـتمری بازنشســـتگی یا از یک تنوع استحقاقی ناشـــی از قرارداد 
یع ســـود میان مؤسســـین یـــا اعضای هیئت مدیره  مدنظر ماده 7:631، بند 3 به عنوان توز

سازمان تلقی نمی شود.
عنوان 2. 2 شرکت ها/ ماده 2:26 تعریف یک شرکت عادی

که در پی تحقق هدف  برگیرنده اعضاء است  1- یک شـــرکت شـــخصیت حقوقی در
خاصی متفاوت از موارد مورداشاره ماده 2:53 بند 1 یا 2 است.

2- یک شرکت با هدف فعالیت حقوقی چندجانبه تشکیل می شود.

یع ننماید. 3- یک شرکت ممکن است هیچ سودی میان اعضاء توز
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ماده 1:17 ثبت محضری شرکت
1- در مورد عمل ثبت شرکت باید موارد ذیل رعایت شود:

گر اقامتگاه قانونی شرکت در  2- تنظیم سند ثبت شرکت باید به زبان هلندی باشد. ا
استان فرایس لند واقع شده، سند ثبت ممکن است به زبان محلی نیز تنظیم شود.

برگیرنده شرکت نامه باشد. 3- سند ثبت باید در
برگیرنده: 4- شرکت نامه در

الف( نام و اقامتگاه قانونی شرکت
یت شرکت ب( مأمور

که چنین مســـئولیت هایی اعمال  پ( تعهدات اعضاء نســـبت به شـــرکت یا روشـــی 
شود.

ث( روش عزل و نصب مدیران
رد آن ج( چگونگی به کارگیری سرمایه مازاد شرکت  در صورت انحالل یا چگونگی برآو
5- ســـردفتر در حضور آنانی که در پیشگاهشـــان ســـند ثبت شـــرکت تنظیم شده باید 

که این سند با موارد ذکرشده در بند 2 مطابقت دارد. کند  تضمین 

گنجانده شده در سند محضری ماده 1:18 شرکت نامه 
کـــه شـــرکت مطابق مواد مورداشـــاره بند 1 تنظیم شـــود، ممکن اســـت  1- در مـــواردی 

گنجاندن شرکت نامه در سند محضری ارائه نماید. مجمع عمومی راه حلی برای 

ماده 1:19 ثبت در اداره ثبت شرکت ها
1- مدیـــران شـــرکتی شـــرکت نامه آن در ســـند محضری گنجانده شـــده مســـئول ثبت 
یل  شـــرکت در اداره ثبت شـــرکت ها بوده و باید رونوشـــت معتبری از آن را به این اداره تحو

نمایند.
که درخواستی برای ثبت اولیه یا موقت به اداره ثبت شرکت ها ارائه نشده  2- تا زمانی 

گانه مسئول عواقب ناشی از این عدم ثبت است. باشد، هر مدیر به طور مشترک و جدا
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ماده 1:30 شرکت خصوصی با مسئولیت محدود برای ابتیاع دارایی
که شـــرکت نامه آن به طور محضری تنظیم نشده باشـــد، نمی تواند دارایی  1- شـــرکتی 

ثبت شده ای را ابتیاع نماید.
کناره گیری از آن، این  2- مدیران چنین شـــرکت هایی در طول تصـــدی و حتی پس از 
ره  گانه مسئول بدهی های ناشی از فعالیت عادی در طول دو پست به طور مشترک و جدا
ر در این گونه شرکت ها فعالیت  که به عنوان مشاو فعالیت خود شرکت می باشند. افرادی 
می کنند از چنین مســـئولیتی برخوردار نمی باشـــند. وقتی شخص دیگری به جز شرکت را 
که فعالیت هـــای حقوقی شـــرکت را انجام  نمی توان مســـئول بدهی ها دانســـت، افـــرادی 

گانه مسئول می باشند. می دهند به طور مشترک و جدا
گر  3- مدیران شـــرکت ممکن است آن را در ثبت شـــرکت ها به ثبت رسانده باشند. ا

این گونه باشد آن ها باید رونوشتی از آن را به اداره ثبت ارائه نمایند.
4- هنگامی که شرکت در ثبت شرکت های به ثبت رسیده باشد، افراد مسئول مطابق 
که طرف مقابل بپذیرد هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نیست،  بند 2 بایســـتی تنها زمانی 

مسئول هستند.

ماده 1:33 پذیرش عضو
گر در شـــرکت ها به روش دیگری ذکر نشـــده باشد، هیئت مدیره مسئول پذیرش عضو  ا
 مجمع عمومـــی در این زمینـــه تصمیم گیری 

ً
جدیـــد اســـت در غیر این صـــورت احتمـــاال

می نماید.

ماده 1:31 عضویت حضوری )غیرقابل انتقال(
یـــت در شـــرکت شـــخصی و غیرقابل انتقال اســـت مگر آنکه در شـــرکت نامه  1- عضو

ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.
گر یک شخص حقوقی عضو یک شرکت باشد و این شخص حقوقی در اثر ادغام  2- ا
یتش همچنان قابل اجرا است مگر  یت خود دســـت بکشـــد، عضو یا انفصال از حق عضو

آنکه در شرکت نامه ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.
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ماده 1:31 الف تعهدات و مسئولیت های ناشی از عضویت
یت مطابق شرکت نامه تعیین می شود. تعهدات و مسئولیت های ناشی از عضو

ماده 1:35 پایان عضویت
یر پایان می پذیرد: یت در یک شرکت در موارد ز 1- عضو

یت طبق  گـــذاری عضو الـــف( وقتـــی یک عضو فـــوت نماید، مگر آنکه شـــرکت نامه وا
حقوق ارث و وصیت را مجاز بداند.

یت خود پایان دهد. ب( وقتی یک عضو به عضو
یت یک عضو به وسیله شرکت پایان داده شود. پ( وقتی عضو

یت یک عضو پایان داده شود. ت( وقتی عضو
یت یک عضو عزل می شود. ث( وقتی عضو

یت یک عضو را تحت شرایط ذکرشده در شرکت نامه  2- ممکن است شـــرکت عضو
گـــردد. هیئت مدیره  یت ذکرشـــده در آن لغو  و یـــا بـــه علت عدم حصـــول از شـــرایط عضو
یت اعضا اســـت مگر آنکه شـــرکت نامه این اختیار را به هیئت دیگری  مســـئول لغو عضو

تنفیذ نماید.
یـــت یک عضو ممکن اســـت تنهـــا در اثر نقـــض مواد شـــرکت نامه، مقررات  3- عضو

یان رساندن به شرکت لغو شود. داخلی شرکت، یا در اثر ز
یـــت از ســـوی هیئت مدیره صورت می گیـــرد مگر آنکه شـــرکت نامه این  4- لغـــو عضو
یت یک عضو در اولین فرصت به طور مکتوب  اختیار را به دیگری واگذار نماید. لغو عضو
یافت  یت را در یت، فرد نامه  لغو عضو به وی اطالع داده می شود. یک ماه پس از لغو عضو
کـــه ممکن اســـت نســـبت بـــه آن در مجمـــع عمومی یـــا دیگر مراجـــع ذی صالح  می کنـــد 

یت فرد به حالت تعلیق درمی آید. فرجام خواهی نماید. در زمان فرجام خواهی عضو
یع  یت یک عضو در طول ســـال  مالی پایان می پذیرد، نمی توان توز ره عضو 5- وقتی دو

کامل انجام داد، مگر آنکه در شرکت نامه پیش بینی شده باشد. سود را به طور 
کاماًل به اطالعات مرتبط  یت  که عضو پیش از لغو عضو 6- شـــرکت تضمین می کند 
دسترســـی داشـــته باشـــد. این اطالعات در صورت برخورداری شـــرکت از وب ســـایت در 
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صفحه اصلی وب سایت و صفحات 1 و 2 و 3 مجله اعضا ارائه می شود.

1:33 لغو عضویت
ز  یخ یک رو یت از تار گرفته باشد، لغو عضو گر شرکت نامه ترتیب دیگری را در نظر  1- ا
یت، قانون  کاری پـــس از پایان ســـال مالی تا چهـــار هفته پس از مشـــاهده نامه لغـــو عضو
کاری پس از پایان  ز  یت ممکن است یک رو برد است. عضو کار عمومی در این مورد قابل 
یت قابل انتظار نباشد، بالفاصله  گر ادامه عضو یت یا ا ســـال مالی به دنبال نامه لغو عضو

لغو شود.
یت در اثر تخطی از شروط و قواعد ارائه شده دربندهای فوق الذکر باید در  2- لغو عضو

یت ناشی از خطا، انجام شود. کاری ذکرشده در مورد لغو عضو ز  اسرع وقت پس از رو
گاهـــی از تصمیم  یت یـــک عضو بالفاصله یک مـــاه پس از آ 3- ممکـــن اســـت عضو
محـــدود نمودن اختیارات یا افزایش وظایف لغو شـــود ایـــن تصمیم پس از اخراج وی قابل 
یت اعضا را تا جایی که موجب  برد نیســـت. ممکن اســـت شـــرکت نامه حق لغو عضو کار
که به طور دقیق در شرکت نامه تشریح شده یا  تغییرات حائز اهمیت در حقوق و تعهداتی 

کل حقوق و تعهدات مالی حائز اهمیت را تغییر دهد، رد نماید. به طور 
یت یک عضو به طـــور فوری در طول یک ماه پس از  4- همچنین ممکن اســـت عضو
گاهی نســـبت به تصمیم تبدیل شـــرکت به یک شـــخصیت حقوقی متفاوت یا تصمیم  آ

درباره ادغام یا جدایی، لغو شود.

ماده 1:37 نصب، عزل و معلق نمودن مدیران
یـــت  1- هیئت مدیـــره از مدیـــران تشکیل شـــده و ممکـــن اســـت در شـــرکت نامه مدیر

اعضای غیر عضو نیز پیش بینی شده باشد.
برگیرنده  2- مجمع عمومی مدیران را منصوب می نماید. ممکن است شرکت نامه در
روش های دیگری برای نصب مدیران باشد که طبق آن هر عضو قادر باشد به طور مستقیم 

یا غیرمستقیم در رأی گیری برای به کارگیری مدیران شرکت نماید.
3- ممکن است شرکت نامه تعیین یک یا بیش از یک عضو هیئت نه بیش از نصف 
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اعضا را بر عهده افرادی غیر از اعضا شرکت بگذارد.
کاندیدهای یک پســـت  گر شـــرکت نامه نشـــانگر انتخاب مدیر در مجمع از میان  4- ا
الزم االجرا باشـــد، الزم االجرا بودن پســـت ممکن اســـت بـــا تصمیم گیری بـــر مبنای حداقل 

دوسوم آراء مأخوذه از میزان الزم االجرا بودن آن بکاهد.
5- وقتـــی یک عضو هیئت مدیره بر مبنای شـــرکت نامه به وســـیله اعضای شـــرکت یا 
بخشـــی از ســـازمان خارج از مجمع منصوب شود، اعضای ســـازمان باید از فرصت نامزد 
کاندیداهای معین برخوردار باشـــند. ممکن اســـت شـــرکت نامه این حـــق را تنها  نمـــودن 
که شـــمار آن ها بیشـــتر از دوســـوم افراد حاضر در  گروهی در اختیار تعدادی از اعضا  به طور 

رأی گیری نباشد، قرار دهد.
که او را منصوب نموده  ره ثابتی منصوب می شـــود، هیئتی  گر مدیر برای دو 6- حتی ا
می توانـــد وی را معلق یا عزل نماید. دادگاه قادر نیســـت رأی بـــه تجدید قرارداد میان مدیر 

موردبحث ماده 7:682 دهد.
7- هیئت مدیـــره رئیس، منشـــی و خزانه دار را از میان اعضای خـــود برمی گزیند، مگر 

آنکه شرکت نامه سازوکار دیگری در این مورد پیش بینی نموده باشد.

ماده 1:38 مجمع عمومی، مشارکت، حق رأی
کـــه در ماده بعد تشـــریح خواهد شـــد، همه اعضای غیـــر معلق در  1- به جـــز مـــواردی 
مجمع عمومی حضورداشـــته و دارای حق رأی می باشـــند، یک عضو معلق ممکن است 
که در آن راجع به معلق شدن وی تصمیم گیری می شود حضورداشته و  در جلســـه مجمع 
کند. ممکن است شرکت نامه به برخی از اعضا حق برخورداری  در دفاع از خود صحبت 

از بیش از یک رأی اعطا نماید.
2- رئیس و منشی هیئت مدیره یا جانشینان آن ها باید به عنوان رئیس و منشی مجمع 

کنند. عمومی فعالیت 
3- ممکن است شرکت نامه به برخی افراد غیر عضو هیئت مدیره حق رأی در مجمع 
 بیش از 50 درصد شمار آراء اعضا شرکت 

ً
کند. شمار آراء این افراد احتماال عمومی اعطا 

نمی باشد.
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که از حق  4- درصورتی که شـــرکت نامه روش دیگری را ارائه ننموده باشـــد، شـــخصی 
 می تواند حق رأی خود را به طور مکتوب به 

ً
رأی مورداشـــاره 1 یا 3 برخوردار اســـت احتماال

کند. دیگر افراد دارای حق رأی واگذار 
5- الزامـــات موردنیـــاز برای اینکه حق رأی به طور مکتوب واگذار شـــود در مواقعی که 

رده می شود. این واگذاری به طور الکترونیکی ثبت شود، نیز برآو
گـــذاری حـــق رأی مورداشـــاره در بندهـــای 2 یا 3 را  6- ممکـــن اســـت شـــرکت نامه وا

کند. به وسیله ابزارهای ارتباطی الکترونیکی فراهم 
رده نمودن موارد مورداشـــاره بند 6، الزم است که شخص دارای حق رأی  7- برای برآو
را بتوان از طریق ابزارهای ارتباطی شناســـایی نمود و وی قادر باشـــد برای به کارگیری حق 
رأی خود به طور بالدرنگ به مطالب مطرح شده در مجمع دسترسی داشته باشد. ممکن 
اســـت شـــرکت نامه برای شـــخص برخوردار از حـــق رأی برای رأی دهی از طریـــق ابزارهای 

گرفتن را نیز فراهم نموده باشد. ره  ارتباطی فرصت مشاو
8- ممکن اســـت شـــرکت نامه رأی دهی از طریـــق ابزارهای ارتباطی پیش از نشســـت 
ز پیش از برگزاری مجمع را همســـنگ رأی دهی حضوری در  مجمـــع، البتـــه کمتر از 30 رو

مجمع تلقی نماید.
9- شـــرکت نامه شـــرایط به کارگیـــری ابزارهـــای ارتباطـــی بـــرای رأی دهی را مشـــخص 
گر این شـــرایط در شـــرکت نامه آمـــده باشـــد، در بیانیه مجمـــع عمومی اعالم  می نمایـــد. ا

می شود.

ماده 1:39 هیئت نمایندگان، همه پرسی
1- ممکن اســـت شـــرکت نامه مجمـــع عمومی را ملزم به تشـــکیل هیئـــت نمایندگان 
گزینش و شمار نمایندگان در شرکت نامه  منتخب به وسیله اعضای شرکت نماید. روش 
مشـــخص می شـــود. هر عضو شـــرکت باید از فرصت مشارکت مســـتقیم و غیرمستقیم در 
انتخابات برخوردار باشـــد؛ بنابراین ماده 2:37 بند 4 و 5 بایســـتی برای چنین انتخاباتی 
که عضو دیگر هیئت های  بکار بســـته شود. ازاین رو ماده 38 بند 3 بایســـتی برای افرادی 

گرفته شود. شرکت بوده یا اصاًل نماینده نیستند بکار 
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2- ممکن اســـت شرکت نامه نشانگر مشروط بودن تصمیمات خاص هیئت مدیره به 
که در چه حالتی چنین همه پرسی باید  کند  همه پرســـی باشد. شرکت نامه باید مشخص 
یق افتادن همه پرســـی، اجرای  ره زمانی و چگونه برگزار شـــود. در صورت به تعو در چـــه دو

تصمیمات به حالت تعلیق درمی آید.

مـــاده 1:10 وظایـــف و قدرت مجمع عمومـــی، پذیرش یک تصمیم خـــارج از مجمع عمومی 
تشکیل شده

که این قدرت به وسیله  1- در شـــرکت، مجمع عمومی از چنان قدرتی برخوردار است 
قانون یا شرکت نامه برای دیگر هیئت شرکت تضمین نشده است.

2- تصمیم گیری متفق  رأی همه اعضای شرکت یا همه نمایندگان در خارج از مجمع 
ری نظیر تصمیم اخذشده توسط مجمع برخوردار است. برگزارشده از الزام آو

ماده 1:11 برگزاری مجمع عمومی
1- هیئت مدیـــره بایـــد هـــر از چنـــد گاه در مواقع لزوم یـــا وقتی روح شـــرکت نامه وظیفه 

کند. برگزاری مجمع را بر عهده این مجمع می گذارد، مجمع عمومی را برگزار 
2- هرگاه شـــمار اعضای شـــرکت یا نمایندگان برخوردار از حق رأی، حداقل یک نهم 
آراء مجمـــع عمومی از درخواســـت مکتوب تعـــداد کمتری از چنین اعضـــا یا نمایندگانی 
مدنظر شـــرکت نامه باشـــد، هیئت مدیره باید مجمـــع عمومی را ظرف چهـــار هفته پس از 

کند. یافت درخواست برگزار  در
یافت درخواســـت هیچ حرکتی در جهت  ز پس از در گـــر هیئت مدیـــره چهارده رو 3- ا
برگـــزاری مجمع انجام ندهد، ممکن اســـت درخواســـت کنندگان خـــود از طریق برگزاری 
کثیر االنتشـــار در  زنامه های  گهی در رو مجمع به وســـیله هیئت مدیره یا به وســـیله انتشـــار آ
شـــهر اقامتـــگاه قانونی شـــرکت، اقدام به برگـــزاری مجمع نماید، مگر آنکه شـــرکت نامه در 
چنین مواردی راهکارهای دیگری را در نظر گرفته باشد. در هنگامی که درخواست کنندگان 
خود اقدام به برگزاری مجمع نمایند، یکی از اعضای هیئت مدیره را برای اداره جلســـه در 

نظر می گیرند.
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4- درخواســـت مورداشاره بند پیش باید مکتوب یا به صورت الکترونیکی باشد، مگر 
گرفته باشد. آنکه شرکت نامه راهکارهای دیگری را در نظر 

گهـــی برگـــزاری مجمـــع عمومـــی ممکـــن اســـت بـــا اســـتفاده از پیام رســـان های  5- آ
الکترونیکی ارسال شود، چنین پیام هایی باید قابل خواندن و قابل تکثیر باشد.

ل شرکت ماده 1:11 تغییر شرکت نامه، پیشنهاد انحال
1- شـــرکت نامه یـــک شـــرکت را تنها بـــا تصمیـــم مجمع عمومـــی می توان تغییـــر داد. 

ز باشد. مدت زمان اعالم برگزاری مجمع حداقل باید هفت رو
2- اشخاصی که مجمع عمومی را برای رأی گیری در مورد پیشنهاد اصالح شرکت نامه 
گاهی اعضای شرکت در اختیار آن ها قرار  برگزار می کنند، باید یک رونوشت از آن را برای آ
برگیرنده پیشنهاد اصالح باشد. این رونوشت همچنین باید  دهند، این رونوشـــت باید در
ز پیـــش از برگزاری جلســـه مجمـــع در مکانی که مجمـــع در آن برگزار می شـــود قرار  پنـــج رو

ز برقراری مجمع در همان مکان باقی بماند. داده شده و تا آخر رو
3- شـــروط بندهـــای 1 و 2 درصورتی کـــه همه اعضای شـــرکت یا همـــه نمایندگان در 
مجمع عمومی حضورداشـــته و تصمیم گیری در مورد تغییر شـــرکت نامه به طور متفق رأی 

برد نیست. کار در جلسه اتخاذ شود، قابل 
4- بنابرایـــن شـــروط مورداشـــاره بندهـــای 1 و 2 مـــاده حاضر و شـــروط مـــاده بعد برای 

برد است. کار تصمیم گیری در زمینه انحالل شرکت نیز قابل 

ماده 2:43 تشریفات تغییر شرکت نامه
کسب اکثریت دوسوم آراء است مگر آنکه  1- تصمیم برای تغییر شـــرکت نامه نیازمند 

گرفته باشد. شرکت نامه راهکار دیگری در این زمینه در نظر 
2- هرچقدر امکان تغییر شرکت نامه میسر باشد، چنین تغییری به وسیله تصمیم گیری 

متفق رأی در مجمع امکان پذیر است.
3- وجـــود شـــروط محدود نمودن قدرت اصـــالح شـــرکت نامه در آن را می توان تنها به 

دلیل مشاهده چنین محدودیت هایی اصالح نمود.
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4- وجود شرطی در شرکت نامه مبنی بر محدود نمودن قدرت اصالح شرکت نامه تنها 
به وسیله تصمیم گیری متفق رأی همه اعضای شرکت قابل تغییر است.

کامل و نامحدود باشد اصالح شرکت نامه آن  گر شرکت دارای مسئولیت حقوقی  5- ا
گیرد. مدیران باید رونوشـــت  کار قرار  تنها بایســـتی از طریق یک ســـند رســـمی در دســـتور 

معتبری از این سند را به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.
6- هرگاه یک رونوشـــت شـــرکت نامه یک شـــرکت با مســـئولیت محدود به اداره ثبت 
شـــرکت ها مطابق ماده 2:30 تســـلیم شـــود، مدیران چنین شرکتی مســـئول ارائه رونوشت 

تغییرات و شرکت نامه اصالح شده به ثبت شرکت ها می باشند.

ماده 1:11 وظایف و قدرت هیئت مدیره
1- هیئت مدیره مشـــروط به هرگونه محدودیت لحاظ شـــده در شـــرکت نامه مســـئول 

مدیریت و اداره شرکت است.
2- هیئت مدیره در صورت لحاظ شـــدن آن در شـــرکت نامه قـــادر به تصمیم گیری در 
زمینـــه خرید یک دارایی ثبت شـــده و یا ضمانت افراد اســـت. همچنیـــن محدودیت ها و 
شـــروطی در زمینـــه اختیارات هیئت مدیـــره در زمینه نمایندگی از شـــرکت  نیز برقرارشـــده 

است.

ماده 1:15 اختیار نمایندگی شرکت
1- هیئت مدیره تا زمانی که مخالف قانون نباشد از حق نمایندگی از شرکت برخوردار 

است.
2- ممکن اســـت شـــرکت نامه یک یا چند تن از مدیران را از حق نمایندگی از شرکت 

برخوردار نماید.
که خالف قانون  3- اختیار نمایندگی شـــرکت، واگذارشـــده به هیئت مدیره تا زمانی 
نباشد، به صورت انفرادی و جمعی نامحدود و نامشروط است. ممکن است شرکت این 

اختیار را محدود نماید.
4- ممکن اســـت در شـــرکت نامه اختیار نمایندگی به افراد دیگری غیـــر از مدیران نیز 
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واگذار شود.

ماده 1:13 حقوق و وظایف تصریح شده شرکت  نسبت به اعضا خود
که شرکت نامه مخالف نباشد، حقوقی را برای اعضای  شرکت ممکن است تا زمانی 
که شـــرکت نامه صریحًا این قدرت را برای شـــرکت تضمین  خود تعهد نماید. تا درجه ای 
می کند، شـــرکت نیز نســـبت به اعضا خود متعهد اســـت. ممکن اســـت شرکت خواستار 
ایفای حقوق تصریح شـــده برای اعضا و جبران خســـارات مرتبط با این حقوق باشد، مگر 

آنکه اعضا با این خواسته مخالفت نمایند.

ماده 1:17 تضاد منافع میان شرکت و مدیر یا مدیر ناظر
که شـــرکت با تضاد منافع یک یا چند تـــن از مدیران یا ناظران  در همـــه موقعیت هایی 
مواجـــه می شـــود، مجمع عمومی ممکن اســـت یک یـــا چند تن را بر نمایندگی از شـــرکت 

منصوب نماید.

ماده 1:18 صورت های مالی ساالنه شرکت
کند،  ره را تمدیـــد  1- شـــش مـــاه پـــس از پایان ســـال مالـــی، مگر آنکـــه مجمع ایـــن دو
هیئت مدیره یک گزارش ساالنه در مورد وضعیت کلی شرکت و سیاست های اتخاذشده 
یـــان و  را در مجمـــع عمومـــی ارائـــه می نمایـــد. ایـــن هیئـــت، ترازنامـــه و صـــورت ســـود و ز
یب به این مجمع تسلیم می نماید. این اسناد باید به  یادداشت های همراه آن را برای تصو
گزارش  امضـــاء مدیـــران یا ناظران برســـد و عدم امضاء یکـــی از این افراد باید بـــا ذکر علت 
ره ذکرشده، هر عضو شرکت ممکن است نسبت به  شود. پس از انقضاء مدت پیش از دو
همـــه مدیران اقامه دعوی نمـــوده و آن ها را مجبور به انجام وظایف محوله و تعهداتشـــان 

نماید.
گزارش مالی ساالنه مورداشاره  2- وقتی هیئت ناظر در شـــرکت وجود نداشـــته و هیچ 
کمیته ای را مأمور بررســـی اســـناد  مـــاده 2:391 به مجمع ارائه نشـــود، مجمع عمومی باید 
گـــزارش آن به مجمع عمومـــی نماید. هیئت مدیره بایـــد همه اطالعات،  هرســـال مالی و 
کمیتـــه بـــرای  اســـناد، حســـاب ها و داده هـــای مالـــی شـــرکت را مـــورد درخواســـت ایـــن 
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بررسی هایشان در اختیار آن ها قرار دهد.
که بر اساس قانون در اداره ثبت  برگیرنده چند شعبه  3- ممکن اســـت یک شرکت در
یان این شعب باید در صورت های مالی  شـــرکت ها ثبت شده اند، باشد. حساب سود و ز

شرکت منعکس باشد.

گزارش های مالی ساالنه یک شرکت بزرگ ماده 1:19 حساب ها و 
1- ســـاالنه شـــش ماه پس از پایان ســـال مالی یا در شـــرایط خاص و با تصمیم مجمع 
که ماده 2:360 نشـــان می دهد  یخ، هیئت مدیره همان گونه  بیشـــتر از پنج ماه پس ازاین تار
ره  گزارش های مالی ســـاالنه را برای بررســـی به دفتر مرکزی شـــرکت ارائـــه نماید. در دو باید 
مشابه، هیئت مدیره مگر در مورد شرکت های موضوع ماده 2:396 بند 7 یا ماده 2:403، 

گزارش ساالنه بررسی اعضای خود ارائه نماید. همچنین باید 
گزارش مالی ســـاالنه به امضا مدیران یا ناظران می رســـد و عدم امضای آن از سوی   -2

گزارش شود. یک یا چند تن باید با ذکر علت 
گزارش هـــای مالـــی ســـاالنه بایـــد بـــه تأییـــد مجمـــع برســـد، ازاین رو  3- حســـاب ها و 
ره زمانی مورداشاره بند 1 آن را تقدیم این  کمتر از یک ماه پس از پایان دو هیئت مدیره باید 
لت بر رفع مسئولیت مدیران یا مدیران  گزارش های مالی ساالنه دال مجمع نماید. پذیرش 

ناظر نمی باشد.
برد ندارد.  کار 4- مـــاده 2:48 بند 1 برای شـــرکت های مورداشـــاره ماده 2:360 بنـــد 3 

گرفته می شود. ماده 2:48 بند 2 برای چنین شرکت هایی بکار 
کسری سرمایه خود را  5- شرکت های مورداشاره ماده 2:360 بند 3 ممکن است تنها 

از ذخایر قانونی مجاز قانونی تأمین نمایند.

گزارش های مالی ساالنه ماده 1:50 در دسترس بودن 
گزارش های  که اطالعـــات و  شـــرکت مورداشـــاره ماده 2:360 بند 3 باید متعهد شـــود 
یخ تشـــکیل مجمع برای  مالی و حســـاب های ســـاالنه مورداشـــاره ماده 2:392 بند 1 از تار
گزارش در دفتر شرکت موجود باشد. اعضای شرکت ممکن است خواستار  یب این  تصو
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بررسی این اسناد و در اختیار داشتن رونوشتی از آن باشند.

ماده 1:50 الف( مسئولیت مدیران در مورد ورشکستگی شرکت
رشکســـتگی  و هنـــگام  در  بایســـتی   2:150 و   2:149  ،2:139  ،2:138  ،2:131 مـــواد 
که شـــرکت نامه آن هـــا به طور محضـــری تنظیم شـــده و مشـــمول مالیات بر  شـــرکت هایی 

گرفته شود. شرکت ها می باشند، بکار 

ماده 1:51 ثبت های موردنیاز در هنگام ورشکستگی  یا ناتوانی شرکت از بازپرداخت دیون
پرداخت دیون شـــرکت در اداره ثبت شـــرکت ها  رشکســـتگی  یا ناتوانی شـــرکت از باز و

کثیراالنتشار چاپ شود. زنامه های  ثبت شده و اعالمیه آن در رو

ماده 1:51 نوشتن شرکت نامه برای عدول از شروط قانونی 101
تا زمانی که عدول از شروط قانونی حاضر مجاز باشد، این عمل تنها از طریق اعالم آن 

در شرکت نامه میسر است.]46[
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