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

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کشورهای غیر اسالمی منتخب کشور هلند است .رتبه باال در رتبهبندیهای
معتب ــر دنی ــا در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه ،برخـــورداری از نظـــام مدیریت ســـاختاریافته،
ش ــفافیت در ارائه اطالعات موسس ــات خیریـــه ،از جمله دال ئل انتخاب ســـوئد بهعنوان
یکی از کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضر حاصل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور هلن ــد میباش ــد و در آن وضعی ــت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
تاریخی کش ــور هلند ،مفهوم وق ــف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش
وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
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بخش در کشور هلند به اجمال بررسی شده است .همچنین این مطالعه مطالبی مرتبط
با امور وقف و خیریه مانند نهادهای حاکم ،سیاستگذار و مدیریتی وقفی ،سیاستهای
اجرایی ،چشـ ـماندازها ،مأموریتها و برنامههایشـــان و همچنین سازمانها ،مؤسسات و
نهادهای فعالی که در این حوزه تالش مینمایند را مدنظر قرار داده است.
در ابت ــدای ام ــر ب ــرای به دس ــت آوردن اطالعات کلـــی در زمینههای مختلف کشـــور
هلن ــد ،اع ــم از اطالع ــات جغرافیای ــی ،تقســـیمات کشـــوری ،وضعیـــت اقتصـــادی و
شاخصهای این حوزه ،سیاسی -اجتماعی و رتبهبندی وضعیت کشور هلند در حوزه
وقف و امور خیریه ،سایتهای مختلف فارسی و انگلیسی بررسی شد که این اطالعات
بهراحت ــی و ب ــا یک جس ــتجوی ابتدایی از ســـایتهای نظیر ویکیپدیا و چندین ســـایت
معتبر جهانی به دست آمدند.
در فص ــل دوم ،مفهوم وقف و امور خیریه در کشـــور هلند موردبررســـی قـــرار گرفت .در
هلند وقف معادل کلمه  endowed foundationsو خیریه معادل با charity، foundations،
 associationاس ــت و س ــازمانهای خیریـــه بـــه دودســـتهی بنیادهـــا و انجمنها تقســـیم
میشوند .بخش بعدی این فصل به سازمانهای عامالمنفعه اختصاص یافت.
فصل س ــوم رون ــد توس ــعه و وضعیت موجـــود وقـــف و امـــور خیریـــه را موردمطالعه قرار
میدهد .بهمنظور به دست آوردن اطالعات در مورد این فصل ،جستجوی بسیاری انجام
ش ــد؛ اما به دلیل کمیاب ب ــودن اطالعات بنیادهـــا ،داراییها و هزینههای ســـازمانهای
غیرانتفاعی ،آخرین بررسیهای صورت گرفته توسط دانشگاه آزاد هلندی آمستردام به نام
"بخش ــش در هلند" 1در س ــال  2013در این گزارش آورده شده است و در انتهای این فصل
مقایسه وضعیت کشور هلند در امور خیریه با دیگر کشورها مقایسه شد.
فصل چهارم این گزارش ،به معرفی بازیگران فعال در حوزه وقف و امور خیریه میپردازد.
در ابت ــدا ادبیات ــی درباره کنش ــگران مطرحشـــد و ســـپس توضیح مختصری دربـــاره هر یک
بازیگران فعال و نقش آنها در این حوزه ارائه گردید ،سپس هر یک از نهادها بهطور مفصل
موردبررس ــی قرارگرفتند .در این فصل به جستجوی مقاالت انگلیسی و سایتهای مرتبط
ً
ب ــا موض ــوع پرداخته ش ــد .در ابتدای امر اطالعـــات اندک و عموما غیـــر مرتبط و همچنین
1. Giving in Netherland
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لینکها و س ــایتهای ضعیفی به زبان انگلیســـی و هلندی یافت شـــد .ســـپس به دلیل
فق ــدان اطالعات کافی ،جس ــتجو ب ــا کلیدواژههای هلندی انجام شـــد که خوشـــبختانه
س ــایت اداره مرک ــزی جذب س ــرمایه ،اتاق بازرگانـــی ،اداره مالیات کـــه از نهادهای اصلی
کشور هلند در حوزه وقف و امور خیریه و به زبان هلندی هستند ،یافت شدند.

در مرحل ــه بع ــد ،این نهاده ــای تأثیرگذار بر حوزه وقـــف و امور خیریه موردبررســـی قرار
گرفتن ــد .در مس ــیر انجام این بخ ــش از کار تالشهای بســـیاری برای ترجمه ســـایتها و
برخ ــی از گزارشه ــا مربوطه ک ــه به ز ب ــان هلندی بودند ،صـــورت گرفت کـــه این موضوع
سختی مطالعات را دوچنداننمود.
بهجاس ــت این نکته نی ــز ذکر گردد که علیرغم اینکه کشـــور هلند دارای یک فرهنگ
قوی از کمکهای خیرخواهانه خصوصی اســـت ،اطالعات کمی در مورد ســـازمانهای
یه ــا ،هزینههای بنیادها و تعـــداد بنیادها وجود داشـــت و همچنین
غیرانتفاع ــی ،دارای 
ً
هیچ دفتر ثبت مرکزی شناختهش ــدهای در کشـــور هلند وجود ندارد که دقیقا مشـــخص
کند که چه تعداد س ــازمان خیریه در هلند مشـــغول به کار هســـتند ،به همین دلیل آمار و
ارقامهای متفاوتی در این زمینه ارائه شده است.
در بررس ــی سایتها و گزارشها ،اطالعاتی در مورد نحوه فعالیتها و برنامههای این
س ــازمانها و ارتباطشان با بخشهای مختلف دولت هلند به دست آمد .این اطالعات
ً
تقریبا بهطور کامل موردمطالعه قرار گرفت و در گزارش بیان گردید.
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بر اساس مطالعات صورت گرفته ،دور دوم جستجو با کلیدواژههای جدیدی به زبان
انگلیس ــی و هلن ــدی ص ــورت گرف ــت کـــه نهادهـــای تســـهیلکننده دیگـــر و اطالعـــات
قابلتوجهی در زمینه وقف و امور خیریه یافت شد.

در ادام ــه ،نگاش ــت نهادی کلیه بازیگران فعال در حوزه وقـــف و امور خیریه هلند که
نشاندهندهی روابط فیمابین آنها است ،ترسیمشده است.
فصل پنجم این گزارش نیز ،مربوط به قوانین مدنی کشـــور هلند در زمینه وقف و امور
خیریه ،مقررات اداره مرکزی جذب س ــرمایه و اســـتانداردهای مربوط به نهادهای فعال در
این حوزه است.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دقت باالی ــی برخوردار گردد .انشـــاء اهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور هلند

1-1اطالعات کلی کشور هلند
1-111مقدمه
بهمنظ ــور انج ــام مطالعات تطبیقی و آشـــنایی بـــا مبحث وقف و امـــور خیریه در یک
کشور دیگر ،پیش از هر چیز الزم است شناختی مجمل از ویژگیهای عمومی آن کشور به
دس ــت آورد .بهعبارتدیگ ــر آ گاه ــی از ویژگیهـــای جغرافیایـــی ،اقتصـــادی و سیاســـی
اجتماع ــی و فرهنگ ــی مذهبی کش ــور موردمطالعه ،موجب ایجاد درک بهتـــر از دادههای
بهدسـ ـتآمده از جس ــتجوها و مطالعات خواهد شـــد و از ســـطحینگری در تحلیل این
دادهها پیشگیری خواهد کرد.
ب ــه همی ــن جه ــت در این فصل ب ــه بررســـی ویژگیهای بارز کشـــور " هلنـــد" پرداخته
یش ــود ک ــه در چهار بخش اطالع ــات جغرافیایـــی ،اقتصادی ،سیاســـی -اجتماعی و
م 
مذهبی اس ــت .همچنین مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در زمینه
کمکه ــای خیریه و وقف در کش ــور هلند انجامشـــده اســـت کـــه از آن میـــان میتوان به
مذهب ،سن افراد ،تحصیالت و درآمد آنها اشاره نمود و درنهایت نیز جایگاه این کشور
در حوزه وقف و کمکهای خیریه موردبررسی قرار گرفت.

1-111اطالعات جغرافیایی
کش ــور هلند در غربیترین قسمت شـــمال جلگه ارو پا واقعشده است .این کشور از
شرق با آلمان و از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق در یا با بریتانیا همسایه است.
کش ــور هلند کش ــوری کم ارتفاع اس ــت کـــه  25درصد مســـاحت آن ،از عقبنشـــینی و
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خش ــک ش ــدن آب دریا تشکیلشده اســـت .کمربند ســـاحلی این کشـــور ،از مرداب-
باتالق و آببند ش ــکلگرفته اس ــت .ارتفاع زمین در جنوب و شرق کشور ،بیش از سایر
نق ــاط بوده و زمس ــتانهای معتدل و تابســـتانهای خنک از ویژگیهـــای آبوهوای آن
محسوب میشود   [.]50

شکل :1-1نمایی از منطقه توریستی فالکن برخ ،مرتفعترین بخش هلند

مس ــاحت کش ــور هلن ــد اندکی بی ــش از  41هزار کیلومترمربع اســـت (مســـاحت ایران
 1.635.000کیلومترمربع است به عبارتی مساحت کشور هلند حدود یک  40ام مساحت
ایران است) و ازاینجهت  134امین کشور جهان به شمار میآید.
در شکل  2-1موقعیت کشور هلند در جهان آورده شده است.
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شکل :2-1موقعیت کشور هلند در جهان

کش ــور هلند سرزمینی پر آب اس ــت .حدود  20درصد این کشور را آب فراگرفته است.
رودهای بس ــیاری در هلند جریان دارند که یکی از بزرگترین آنها راین اســـت .این رود از
کوهس ــتان آلپ در سوئیس سرچش ــمه میگیرد و پس از عبور از کشورهای آلمان و فرانسه
وارد هلند شده و به دریای شمال میریزد [.]1
هلند در زبان هلندی «نیدرالند» خوانده میشـــود که به معنای ســـرزمینهای پست
اس ــت .ارتفاع س ــرزمین هلند پایینتر از سطح در یاست .در این کشور هیچ کوهی دیده
نمیش ــود .مرتفعتر ی ــن نقط ــه هلن ــد با ارتفـــاع  321متر از ســـطح دریـــا " فالکـــن برخ" در
لیمبورخ است.
1-11111تقسیمات کشوری در هلند
هلند دارای  12ایالت که نش ــاندهنده الیهی اداری بین دولت ملی و شـــهردار یهای
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محلی اس ــت که دارای مسئولیت مس ــائل مهم محلی یا منطقهای هستند .این ایالتها
ش ــامل خرونینگن ،فریزالند ،درنته ،اورایســـل ،خلدرالند ،اوترخت ،هلند شـــمالی ،هلند
جنوبی ،زیالند برابانت شمالی ،لیمبورخ و فلووالند است.
پرجمعیتترین ایالت ،هلند جنوبی با بیش از  3.5میلیون نفر در سال  2009است و
زیالند با  381هزار نفر کمجمعیتترین ایالت را در هلند دارد .ازلحاظ مساحت فریزالند
با مساحت  5.749کیلومترمربع ،بزرگترین ایالت است.

شکل :3-1تقسیمات کشوری هلند
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شهرهای آمستردام ،الهه ،روتردام و اوترخت به یک واحد بزرگ مرکزی به نام راندستاد
تعلق دارند که جمعیتی معادل ده میلیون نفر دارند که برابر دوسوم جمعیت هلند است
و آن را به یکی از بزرگترین مناطق شهری اروپا تبدیل میکند .قسمت عمده این جمعیت
به دلیل تراکم آن در این چهار ش ــهر بزرگ نیست ،بلکه به علت شهرهای کوچک و بزرگ
واقع در این منطقه اس ــت .شهرنشینی در هلند پدیده تازه این نیست ،نیمی از جمعیت
از س ــال  1500میالدی در شهرها زندگی میکردند .علیرغم نزدیکی بسیار زیاد ،هر یک از
ش ــهرهای هلن ــد ویژگ ــی مخص ــوص خـــود را دارنـــد .آمســـتردام به دلیـــل مراکـــز تاریخی،
س ــاختمانهای باش ــکوه ،موزهها و سیســـتم منحصربهفرد شـــبکه کانالهای آب بسیار
موردتوجه توریسـ ـتها قرار دارد .الهه ،دلفت ،هارلم ،اوترخت ،خرونینگن و ماستربخت
نی ــز بهنو ب ــه خود از بناهای تاریخی ،موزهها ،ســـنتها و جذابیتهـــای ویژه خود بیبهره
نیستند .روتردام به دلیل معماری مدرن قابلتوجه مشهور است [.]49

1-111اطالعات اقتصادی
سیس ــتم اقتصادی این کش ــور مبتنی بر بازار اســـت و این سیســـتم از دیرباز در هلند
معمول بوده و کارایی خود را نش ــان داده اســـت .پس از پایان جنگ دوم جهانی سه کشور
بلژ ی ــک ،لوکزامب ــورگ و هلن ــد در مقاولـــه نامـــهای که در ســـال  1944به امضا رســـاندند،
اتحادیـ ـهای ب ــه نام بنلوکس را به وجود آوردند که در قالب یـــک اتحادیه گمرکی وارد عمل
گردی ــد .اس ــاس این اتحادیه بر اس ــاس تعرفههای مشـــترک قرارگرفته ،بدیـــن ترتیب اولین
اتحادیه اقتصادی اروپایی به وجود آمد و این امر نشانه اهمیتی است که به لحاظ ساختار
اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار و رقابت آزاد به همکار یهای اقتصادی میدهد .اتحادیه
گمرکی سه کشور در  1958به اتحادیه اقتصادی تبدیل شد.
هلن ــد در س ــال  1959به جامعه اقتصـــادی اروپا ملحق گردید .توســـعه منطقهگرایی و
یکپارچگ ــی اقتص ــادی با کش ــورهای فرانســـه ،آلمـــان ،ایتالیـــا ،بلژیـــک و لوکزامبورگ در
گسترش تجارت خارجی هلند بسیار مؤثر و تعیینکننده بود ،بهطور یکه از آن تاریخ تا به
ام ــروز بیش از  70درص ــد مبادالت تجاری این کشـــور با اعضای جامعـــه اقتصادی اروپا
ص ــورت میگی ــرد .این امر چنان در تأمیـــن منافع و اهمیت ملی هلند مؤثـــر بوده که امروز
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سیاس ــت خارج ــی این کش ــور ب هص ــورت تابعی از سیاســـت تجـــاری آن درآمده اســـت.
بهعبارتدیگر هلند نهتنها منطقهگرایی اقتصادی و بهویژه همکاری چندجانبه در قالب
جامع ــه اقتصادی اروپا را مؤثرترین عاملی در جهت توســـعه اقتصادی و نیز ارتقاء ســـطح
زندگ ــی م ــردم خ ــود میدان ــد ،بلکه بهترین وســـیلهای اســـت کـــه میتوان امنیـــت ملی و
استراتژیک این کشور را بهعنوان کشوری در قلب اروپا تأمین نماید [.]50
سیاست بازرگانی خارجی هلند

هلند به سبب وابستگی زیاد به تجارت خارجی و نقش حیاتی این بخش در اقتصاد
کش ــور ،هم ــواره حام ــی تج ــارت آزاد و رفع موانـــع و محدودیت بر ســـر راه مبـــادالت کاال و
خدمات با اکثر کشورهای جهان بهویژه همسایگان اروپایی خود بوده است.
ً
اساس ــا اقتص ــاد هلن ــد دارای س ــمتگیریهای بینالمللـــی اســـت و ازایـــنرو هر نوع
اختاللی در جریان تجارت خارجی ،اثرات مســـتقیم و تعیینکنندهای بر کل اقتصاد این
کش ــور میگذارد .به همین دلیل مقامات هلندی بیش از هر چیز در فکر توسعه صادرات
و برطرف س ــاختن موانعی هس ــتند که میتوانـــد جریان صدور کاالهـــا و خدمات را دچار
وقفه سازد.
گزارش مقایسهای اوضاع اقتصادی هلند در سال ]50[ 2008

•نمای کلی اقتصاد هلند
{ششمین کشور صادرکننده
{دومین صادرکننده عمده کاالهای کشاورزی بعد از آمریکا
{هفتمین پذیرنده عمده سرمایههای خارجی
{دهمین کشور در جدول شاخصههای اقتصاد رقابتی
{هشتمین کشور به لحاظ جهانگرایی و جهانیسازی اقتصاد
{نهمین کشور به لحاظ فضاسازی تجاری بینالمللی
•شاخصهای اقتصاد کالن
{ 134امین کشور به لحاظ وسعت
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{ 50امین کشور به لحاظ جمعیت
{ششمین اقتصاد اروپایی و شانزدهمین در جهان
{سومین کشور با درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید بعد از آمریکا و ایرلند
{سومین تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید بعد از اتریش و بلژیک
{سومین درصد رشد تولید ناخالص داخلی
{هفتمین در بین کمترین رشد درصد تورم
{ششمین دسترسی و امکان جذب سرمایه
{دومین نرخ درصد پتانسیل بهکارگیری مشاغل ()%7701
{اولین نسبت نیروی کار پارهوقت به کل افراد شاغل ()%25.5
{پایینترین درصد بیکاری نیروی کار شاغل ()%4
•جایگاه جهانی هلند
{ششــمین کشــور صادرکننــده جهانــی کاال بــا  462میلیــارد دالر (معــادل بــا  14میلیــون
میلیارد ریال) صادرات معادل  %3.8کل صادرات جهانی
{نهمیــن کشــور صادرکننــده خدمــات بازرگانــی بــا  82میلیــارد دالر (معــادل بــا 2
میلیون میلیارد ریال) برابر  %3کل آمار جهانی
{هشــتمین در بیــن واردکننــدگان عمــده جهانــی کاال بــا  16میلیــارد دالر (معــادل بــا
 499هزار میلیارد ریال) برابر با  %3.4کل آمار جهانی
{هشــتمین واردکننــده عمــده خدمــات تجــاری بــا  78میلیــارد دالر (معــادل بــا 2.432
میلیون میلیارد ریال) برابر با  %3کل آمار جهانی
شکل  4-1تولید ناخالص داخلی کشور هلند را در سالهای  2014 -2004نشان میدهد
[.]3
که ــای خیرخواهان ــه صورت گرفته در کشـــور هلنـــد بهعنوان درصـــدی از تولید
کم 
ناخالص ملی در سالهای  2013 -1995در جدول  1-1به نمایش درآمده است [.]4
هلند در پرورش و تجارت گل مقام اول را در جهان داراســـت .دامداری و کشاورزی نیز
از پایههای اقتصاد در هلند محسوب میشود .علیرغم 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
هلند در اختیار دارد و این شرکت که بخش هلندی آن به رویال داچ شل معروف است در
زمینه استخراج و تجارت نفت و گاز در سراسر جهان ازجمله ایران فعالیت میکند.

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

جدول :1-1بخششها بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از سال ( 2013-1995هر یورو 31.190 :ریال)

میلیارد یورو



2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995
تولید ناخالص داخلی 643 643  617 609 541 506 476 413 363 324
کل بخششها
بخششها بهعنوان
درصدی از تولید
ناخالص داخلی
(درصد)

4.4 4.3 4.7 4.6 4.4 4.9 3.6 3.4 2.2 2.3
0.7

1.0 0.8 0.8 0.6

0.8

0.7 0.7 0.8 0.8
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هلن ــد خ ــود نی ــز دارای ذخای ــر گاز طبیعـــی اســـت و بخشـــی از آن را صـــادر میکنـــد.
یس ــازی و صنایع ش ــیمیایی از دیگر صنایع مادر در هلند هســـتند .از شـــرکتهای
کشت 
بزرگ هلندی میتوان به فیلیپس (صنایع الکترونیک) اشاره کرد [.]1
بن ــا بر گزارش بانک جهانی ش ــکل  ،5-1رشـــد تولید ناخالص داخلی کشـــور هلند را
برای س ــالهای  2000تا  2015را نش ــان میدهد .رشـــد تولید ناخالص داخلی کشور هلند
برای س ــالهای  2014و  2015به ترتیب  %1.01و  %1.99است .رشد تولید ناخالص داخلی
ایران در سال  2015در سایت بانک جهانی اعالمنشده است؛ بنابراین جهت مقایسه سه
نمودار ،س ــال  2014موردبررسی قرارگرفته است .در سال  ،2014میزان رشد تولید ناخالص
داخلی هلند ( )%1.01از جهان ( )%2.6و همچنین از ایران ( )%4.3پایینتر است [.]51

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

بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  )6-1میزان تولید ناخالص هلند بر اســـاس ســـرانه
ً
جمعی ــت در س ــالهای  2014و  2015برابـــر بـــا  52100دالر (تقریبـــا  1.624میلیـــارد ریال) و
ً
 44400دالر (تقریب ــا  1.384میلی ــارد ریال) اســـت .میزان تولید ناخالـــص داخلی ایران به
ازای س ــرانه جمعیت در س ــال  2015در سایت بانک جهانی اعالمنشـــده است؛ بنابراین
جهت مقایس ــه سه نمودار ،سال  2014موردبررســـی قرارگرفته است .در سال  ،2014میزان
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تولی ــد ناخالص داخلی هلند بر اس ــاس ســـرانه جمعیـــت ،بهطور قابلتوجهـــی از جهان و
ایران باالتر است [.]51
بن ــا بر گزارش بانک جهان ــی ،میزان درآمد ناخالص ملی در ســـالهای  2000تا  2015در
ش ــکل  7-1آورده ش ــده اس ــت .میزان درآمد ناخالص ملـــی هلند در ســـال  ،2015برابر با
 814.413میلیارد دالر ( 29200میلیون میلیارد ریال) است.
میزان درآمد ناخالص ملی ایران در ســـال  2015در ســـایت بانک جهانی اعالمنشده
اس ــت؛ بنابراین جهت مقایس ــه دو نمودار ،ســـال  2014موردبررســـی قرارگرفته اســـت .در
ً
س ــال  ،2014درآمد ناخالص ملی هلنـــد  821.753میلیارد دالر (تقریبا  29463میلیون
میلی ــارد ریال) و درآمد ناخالص ملی ایران 1.360 ،هزار میلیارد دالر ( 42میلیون میلیارد
ریال) است [.]51

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

بن ــا ب ــر گزارش بان ــک جهانی (ش ــکل  ،)8-1درآمد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه
جمعی ــت
ً
در س ــالهای  2013و  2014برابر با  48.900دالر (تقریبا معادل با  1.525میلیارد ریال) و
ً
 48.300دالر (تقریب ــا مع ــادل ب ــا  1.506میلیـــارد ریال) اســـت .همچنین میـــزان درآمد
ً
ناخالص ملی بر اس ــاس س ــرانه جمعیت جهان در سال  15.011 ،2014دالر (تقریبا 464
ً
میلی ــون ریال) و این ش ــاخص ب ــرای ایران به میـــزان  17.400دالر (تقریبـــا  573میلیون
ریال) است [.]51
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شکل :8-1نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت کشور هلند ،ایران و جهان از سال  2000تا 2014

1-111اطالعات سیاسی -اجتماعی
در س ــال  1795کش ــور هلند توسط نیروهای انقالبی فرانسه اشـــغال گردید که آن را به
ایالت رعیتی به نام جمهوری باتاویا تبدیل کردند .در سال  1806ناپلئون برادر خود ،لویی
ً
ناپلئون بوناپارت را بهعنوان شاه به پادشاهی هلند تبدیل کرد 4 .سال بعد فرانسه مجددا
هلن ــد را ضمیمه خود اعالم کرد و لویی ناپلئون ،آمســـتردام را بهعنوان پایتخت انتخاب
ً
کرد .در  1813با س ــقوط امپراتوری فرانســـه ،کشـــورهای پایین ،اســـتقالل خود را مجددا به
دست آوردند .در شمال هلند جنگ قدرت میان سلطنتطلبان و جمهوری خواهان به
پی ــروزی س ــلطنتطلبان انجامی ــد .ویلـــم فردریـــک پســـر آخریـــن اســـتاندار ،از تبعیـــد در
انگلستان بازگشت .اگرچه آمستردام پایتخت رسمی باقی ماند ،ولی دولت به الهه منتقل
ش ــد .بهجای بازگش ــت به سیستم قدیمی ایاالت مستقل ،کشور ســـاختار واحد خود را که
توس ــط فرانس ــویها معرفی ش ــده بود ،حفظ کرد .در سال  ،1815هلند شـــمالی و جنوبی
(هلند و بلژیک امروزی) برای تشکیل پادشاهی هلند تحت فرمان ویلم فردریک بهعنوان
پادش ــاه ،با یکدیگر متحد ش ــدند .این نشـــانگر معرفی ســـلطنت موروثی هلند شد [.]49
قانون اساس ــی بهطور عمدهای در ســـال  1848مورد تجدیدنظر قـــرار گرفت .در قانون
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جدید ،وزرا بهجای پادش ــاه در برابر مجلس منتخب پاســـخگو بودند .این آغاز ســـلطنت
مبتن ــی بر قانون اساس ــی با سیس ــتم پارلمانی بود .در ســـال  1830هلنـــد جنوبی بهمنظور
تش ــکیل ایالت مس ــتقل بلژیک از این پادشـــاهی جدا شـــد که مرزهای آن همان مرزهای
کنون ــی اس ــت .با م ــرگ ویلم س ــوم در ســـال  1890اتحـــاد این پادشـــاهی بـــا لوکزامبورگ و
همچنی ــن س ــلطنت مردان در هلند نیز پایـــان یافت .هرچند که ملکـــه ویلمینا (-1880
 )1962در هم ــان س ــال تاجگذاری ش ــد ،اما مادر وی تا ســـال  1898کـــه ملکه جوان 18
سالش شود ،نایبالسلطنه باقی ماند [.]49
1-11111ساختار حکومتی و سیاسی
حکوم ــت هلند ،پادش ــاهی مش ــروطه اســـت کـــه در آن شـــاه یـــا ملکه نقـــش چندان
تعیینکنن ــدهای در سیاس ــت ن ــدارد و بیشـــتر نمـــاد وحدت ملی اســـت .در ســـال 2013
ً
میالدی ،ملکه بئاتریکس از س ــمت خود کنارهگیری کرد و پســـرش ویلم الکساندر رسما
پادش ــاه کش ــور ش ــد .پیش از ویلم الکســـاندر به مدت  120ســـال زنان (ملکهها) بر هلند
حکومت کردهاند.

شکل :9-1شمای کلی ساختار سیاسی و امور خیریه در هلند
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سیس ــتم حکومتی کشور پادشاهی هلند بنا به قانون اساسی کشور ،بر پایه اصل قوای
سهگانه مقننه ،مجریه و قضائیه استوار است که به شرح زیر میباشد [:]54
1-1111111قوه مقننه
این قوه دارای س ــه مجلس اس ــت که هرکدام از آنها به ترتیب توضیح داده میشـــود
[:]54
__ مجلس اول (س ــنا) :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
 75عضو دارد که بهطور غیرمستقیم و از سوی اعضاء شورای ایالت یا استانها ،که
اغلب استادان دانشگاهها ،مقامات تجاری ،سلطنتی و بلندپایگان استانداریها و
شهرداریها هستند ،انتخاب میشوند .دوره نمایندگان اعضا در این مجلس  4سال
است.
__مجل ــس دوم( ش ــورای مل ــی) :مجلس دوم وظیفـــهای جامعتر و فراگیرتر نســـبت به
مجلس اول بر عهده دارد و درواقع سیاســـیتر اســـت؛ زیرا این مجلس حق اصالح
لوای ــح را دارد ام ــا مجل ــس اول تنهـــا میتواند نظرات کلـــی را پیرامـــون لوایح مصوبه
مجلس دوم ابراز دارد .این مجلس  150نفر عضو دارد که از سیاســـتمداران برجسته
و با رأی مستقیم مردم به مدت  4سال برگزیده میشوند.
__مجالس محلی( ش ــورای ایالت یا اســـتان) :یک عضو اداری در اســـتانها اســـت و
باالتر ی ــن مق ــام در اداره امور اجرایی اســـتان اســـت .بـــا رأی عمومی مـــردم انتخاب
میش ــوند و رئیس ش ــورای اس ــتان توســـط مقام ســـلطنت برگزیده میشـــود .مدت
عضویت در شورای استان  4سال است.
1-1111111قوه مجریه
اصل برتری پارلمان ،اساس قوه مجریه کشور هلند را تشکیل میدهد و چون نمایندگان
ً
پارلمان منحصرا از سوی احزاب معرفی میشوند ،بدین رو رژیم پارلمان حزبی است اما به
علت وجود احزاب گوناگون با خطمشـ ـیها و اهداف گوناگـــون ،هیچگاه اکثریت قاطع در
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پارلمان به دست نمیآید؛ بدین سبب دولتهای هلند همیشه بهصورت ائتالفی از چند
ح ــزب به وجود آمده اس ــت .رئیس دولت یا نخســـتوزیر دارای اختیارات ویژهای اســـت.
قدرت اجرایی با رهبری نخستوزیر ،توسط شورای وزیران اعمال میگردد .شورای دولتی
نیز وظیفه هدایت دولت را به عهده دارد و در مورد پیشنویس کلیه لوایح دولتی ،اعمالنظر
میکند .در ضمن مس ــئولیت قضاوت و بررسی مسائل و مشکالت بین ارگانهای دولتی و
مابین یک دستگاه دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده دارد [.]54
دولت هلند از  11وزارتخانه تشکیلشده است که به شرح زیر میباشند [:]25
1.1وزارت امور خارجه
2.2وزارت دفاع
3.3وزارت امور اقتصادی
4.4وزارت امور مالی
5.5وزارت امور عمومی
6.6وزارت روابط داخلی
7.7وزارت زیرساخت و محیطزیست
8.8وزارت آموزشوپرورش ،فرهنگ و علم
9.9وزارت امور اجتماعی و اشتغال
1010وزارت دادگستری
1111وزارت بهداشت ،رفاه و ورزش
1-1111111قوه قضائیه
قضات دیوان عال ــی از طریق آراء نمایندگان مجلس دوم انتخاب و تعیین میگردند.
دیوان عالی هلند در ش ــهر الهه اس ــتقراریافته اســـت .کیفرخواســـتها ابتدا در این دیوان
بررسیش ــده و سپس به دادگاههای پائین تر ارجاع داده میشـــوند .هر استیناف در دیوان
عالی کشور ،توسط سه الی چهار قاضی موردبررسی قرار میگیرد.
دادگاه ایالت یا دیوان دادرس ــی تحت فرمان و نظارت دیوان عالی کشـــور در  5ایالت
هلند مستقرش ــده اس ــت .دادگاه ایالت مرکب از سه قاضی اســـت که بر امور دادگاههای
ناحی ــه ی ــا بخشهای کوچکتر نظ ــارت و کنترل دارند .دیوان دادرســـی ناحیـــه که بعد از
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دیوان دادرسی ایالت است در شهرهای درجه دوم هلند استقراریافته است و تعداد آنها
به  19دادگاه میرسد .پس از دیوان دادرسی ،دادگاههای بخش قرار دارند که هرکدام فقط
یک قاضی دارند و  2معاون در اختیار دارد.
1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
طبق آمار بانک جهانی در سال  ،2015جمعیت مردم هلند  16.94میلیون نفر است،
درحالیکه جمعیت ایران در سال  ،2015در حدود  79.109.272نفر است .همانطور که
مشاهده میشود در شکل  10-1رشد جمعیت هلند و ایران را از سال  1960تا  2015آورده
شده است [.]51

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

توزیع س ــن مردم هلند از س ــال  2004تا  2014در شـــکل  11-1به تصویر کشـــیده شـــده
اس ــت .طبق نتایج آمار 16.7 ،درصد از جمعیت مردم هلند به گروه ســـنی  14-0ســـال،
 65.59درصد به گروه س ــنی  64-15سال و  17.71درصد به گروه سنی بیش از  65سال
تعلق دارد [ .]3همچنین ش ــمار ایرانیان مقیم هلند در ســـال  2009بـــر پایه دادههای مرکز
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آمار هلند  30617نفر اس ــت به عبارتی  %0.19از کل جمعیت مردم هلند رو در برمیگیرد.
بیشترین تعداد ایرانیان ساکن هلند در آمستردام زندگی میکنند [.]52
پژوهش ــی در هلند تحت عنوان "بخشـــش در هلند" در ســـال  2012صورت گرفت که
 1.505خانواده را موردبررسی قراردادند .نتایج نشان میدهد که تفاوت میان خانوادهها در
رفتار کمکهای بشردوس ــتانه با ویژگیهـــای اجتماعی و اقتصادی آنها مرتبط اســـت،
مانند ویژگیهای س ــنی که افراد مسنتر کمکهای خیرخواهانه بیشتری به سازمانهای
نط ــور رابطه مثبتی بین ســـطح تحصیالت و میـــزان کمکهای
خیر ی ــه میکنن ــد و همی 
خیرخواهانه مشاهدهش ــده اس ــت ،به این صورت که افزایش سطح تحصیالت منجر به
یشـــود و همچنین رابطه مســـتقیمی بین افراد با درآمد
افزایش کمکهای بشردوس ــتانه م 
مالی بیشتر با مقدار کمکهای اهداشده وجود دارد [.]4

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

1-111اطالعات فرهنگی -مذهبی
اکثریت مسلمانان در هلند دارای یک زمینه مهاجرت هستند .ازاینرو ،بعد از سال
 1960با ورود مهاجران ترک و مراکش ،اســـام دومین دین در هلند شـــده اســـت .بهطور
تخمین ــی  825.000مس ــلمان در هلند بـــا تبار ترکی یا مراکشـــی و گروههـــای کوچکتر از
افغانس ــتان ،ع ــراق ،ایران و س ــومالی هســـتند و همچنین اکثریت مســـلمانان در هلند
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سنی هستند [.]5
ش ــکل  12-1توزیع درصد جمعیت هلند در ســـال  2014بر اساس مذهب را به تصویر
میکشد .این آمار نشان میدهد که در سال  2014بیشترین نسبت جمعیت مردم هلند،
هیچ فرقه مذهبی ندارند و از افرادی که خودشان را مذهبی در نظر میگیرند  %24کاتولیک
و همچنین  %5از مردم هلند مسلمان هستند [.]3

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

طب ــق نتای ــج بهدسـ ـتآمده از تحقیقات دانشـــگاه آزاد آمســـتردام در ســـال  ،2012افراد
مذهب ــی در هلن ــد بهخص ــوص فرقه پروتســـتان ،کمکهای بشردوســـتانه بیشـــتری انجام
میدهند [.]4
مشارکت مذهبی مسلمانان در هلند بین سالهای  2014 -2010در شکل  13-1نشان
داد هش ــده است .این آمار نشاندهنده این است که اکثریت مسلمانان در هلند بهندرت
و یا هرگز به مس ــجد یا جلس ــه مذهبی نمیروند که بین سالهای  ،2014 -2010این تعداد
از  %74به  %77افزایشیافته است [.]3

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور هلند

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور هلند
2-222مقدمه
در فصل گذشته ،شناختی نسبی درباره ویژگیهای عمومی کشور هلند و رتبهبندی
و وضعیت کش ــور هلند در حوزه وقف و امور خیریه حاصل شـــد .در این فصل الزم است
ک ــه مفاهی ــم اولیه در این حوزه مش ــخص گردد .در همین راســـتا در این فصل به بررســـی
مفهوم وقف و امور خیریه در هلند پرداخته میشود .مفاهیمی که در این فصل بیان شده
اس ــت در س ــه بخش کلی س ــازمانهای غیرانتفاعـــی ،وقف و ســـازمانهای عامالمنفعه
است.
در بخش سازمانهای غیرانتفاعی مفهوم سازمانهای غیرانتفاعی و انواع و شرایط آن
موردبررس ــی ق ــرار خواه ــد گرفت ک ــه عمده اشـــکال ســـازمانهای غیرانتفاعـــی در هلند
بهصورت انجمنها و بنیادها هستند .در بخش بعدی سازمانهای عامالمنفعه ،شرایط
الزم جهت عامالمنفعه شدن و مزایای آن موردبررسی قرار خواهد گرفت.

2-222سازمانهای غیرانتفاعی

قان ــون مدنی هلند ،مقررات انواع ســـازمانهای غیرانتفاعی را تنظیم میکند و آنها را
بهعنوان نوعی از س ــازمانهایی توصیف میکند که نمیتوانند برای اعضای خود سودی
ایجاد کنند و بهطور ویژهای فعالیتهای خیرخواهانه انجام میدهند [ .]7فعالیتهای
خیرخواهانه س ــازمانهای غیرانتفاعی شـــامل  8حـــوزه مذهـــب ،ورزش و تفریح ،منافع
عموم ــی /اجتماع ــی ،س ــامت ،محیطزیســـت؛ طبیعـــت و حیوانـــات ،کمکهـــای
بینالمللی ،فرهنگ ،آموزش و پژوهش است [.]4
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تشکیل سازمان خیریه طبق قانون مدنی هلند 1به شرح زیر است:
 .1سازمان خیریه باید بهصورت محضری ثبتشده باشد.
 .2س ــند محضری باید به زبان هلندی تنظیم شود .اگر اقامتگاه قانونی سازمان در ایالت
فرایس لند باشد ،سند محضری باید به زبان این ایالت نیز تنظیم شود .تشکیل سازمان
ممکن است بر مبنای وصیتنامهای که متضمن تنظیم سندی به زبان دیگری غیر از
هلندی و زبان این اس ــتان باشد ،بااینوجود ،در این مورد نیز اساسنامه سازمان باید به
زبان هلندی یا ایالت فرایس لند نوشته شود.
 .3اساسنامه باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:
الف) نام سازمان به همراه واژه سازمان خیریه بهعنوان بخشی از نام
ب) هدف سازمان
پ) شیوه عزل و نصب مدیران
ت) شهر اقامتگاه قانونی سازمان
ث)بهکارگیری مازاد سرمایه پس از تصفیه سازمان به علت انحالل یا دیگر مواردی که
استفاده از مازاد سرمایه در آن قابل پیشبینی است.
.4س ــردفتر در حضور کسانی که سند در پیشـــگاه آنها تنظیمشده ،تضمین میکند
ک ــه ای ــن س ــند مطابق م ــوارد ذکرشـــده دربندهای  2و  4اســـت .در صـــورت ایجاد
اشکال ،سردفتر خود بهتنهایی مسئول آسیبهای وارده است.
عمده شکلهای سازمانهای غیرانتفاعی در کشور هلند بهصورت انجمن و بنیادها
هستند که در قسمت بعدی بهطور کامل توضیح داده میشود [.]7
2-22222بنیادها
اکثر س ــاختار مورداس ــتفاده توس ــط ســـازمانهای غیرانتفاعی ،بنیادها میباشند .این
بنیادها نهاد قانونی هستند که هیچ عضو و سهامداری ندارند و منابع مالی خود را بهمنظور
دس ــتیابی به اهداف خاص مندرج در اساســـنامه ،اســـتفاده میکنند .یـــک بنیاد میتواند
سودی را ایجاد کند تا زمانی که این سود به دنبال اهداف بیانشده در اساسنامه باشد [.]8
 .1ماده 2:286قانون مدنی هلند
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تعریف بنیاد بر اساس قانون مدنی هلند

1

 .1یک سازمان خیریه (بنیاد) ،شخصیت حقوقی تشکیلشده بهمنظور فعالیت حقوقی
اس ــت که هیچ عضوی نداش ــته و در پی تحقق اهداف ذکرشـــده در اساســـنامه خود از
طریق سرمایه آورده است.
 .2ا گ ــر اساس ــنامه متضم ــن حض ــور یک یا چنـــد تن برای پر کردن پســـت بـــا تصدی در
هیئترئیسه سازمان باشد ،تنها در این مورد نمیتوان آنها را بهعنوان اعضای سازمان
در نظر گرفت.
 .3ممکن اس ــت هدف سازمان خیریه شامل توزیع سود میان مؤسسین یا آنانی که عضو
هیئتمدیره و امثالهم هس ــتند ،نباشد مگر اینکه همانگونه که پیشتر شرح آن رفت،
توزیع سود برای اهداف خیرخواهانه ،نوعدوستانه یا اجتماعی باشد [.]46
ً
ش ــروع یک بنیاد در هلند نس ــبتا آســـان اســـت .توصیف رســـمی یک بنیـــاد در قانون
مدنی ،یک شخص حقوقی است .بنیادهای تشکیلشده در هلند ،بر طبق قانون مدنی
هلند ملزم به ثبت در دفتر ثبت تجارت میباشـــند 2و باید همراه با ثبت بنیاد ،لیســـتی از
تمام مدیران اولیه ،ارائه شوند.
بهطورکلی ،بنیادها در هلند بر طبق منبع اصلی درآمدشـــان طبقهبندی میشوند که
ش ــامل بنیادهای جمعآور یکننده کمک مالی ، 3بنیادهای وقف ،4بنیادهای ترکیبی 5و
بنیادها با منابع ثابت از درآمد 6میباشند.
• بنیادهای جمعآور یکننده کمک مالی

بنیاده ــای جمعآور یکننده کمک مالی ،پـــول را از منابع مختلف مانند عموم مردم،
دولت و قرعهکشی خیرخواهانه به دست میآورند.
• بنیادهای وقف

بنیادهای وقف نس ــبت به بنیادهای دیگر منابع بیشـــتری از درآمد دارند ،بهطور مثال
اکثر درآمد بنیادهای وقف ،حاصل دارایی اهداشده توسط یک اهداکننده است.
 .1ماده  2:285قانون مدنی هلند
یه ــا و هزینههای آنها در هلند کمیاب اســـت و همچنین اطالعات کمی در مـــورد تعداد بنیادها در
 .2اطالع ــات در مورد بنیادها ،دارای 
هلند وجود دارد.

3. fundraising foundations
4. endowed foundations
5. hybrid foundations
6. other fixed sources of income
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• بنیادهای ترکیبی

ای ــن بنیادها منبع اصلی درآمدش ــان ،ترکیبـــی از بنیادهـــای جمعآور یکننده کمک
مالی و بنیادهای وقف است.
• بنیادها با منابع ثابت از درآمد

منب ــع اصلی ای ــن نوع از بنیادها ،درآمد حاصل از کمکهای مالی دورهای از دولت یا
قرعهکشی خیرخواهانه است.
2-22222انجمنها
انجمنها ،اتحاد میان دو یا بیش ــتر از افراد ،اشخاص فیزیکی یا شرکتهایی هستند
که به دنبال اهداف خاص بیانش ــده در اساسنامه انجمن میباشند و نمیتوانند سود را
میان اعضای خودشان تقسیم کنند.
دو نوع از انجمنها که میتوانند در هلند راهاندازی شوند به شرح زیر میباشند [:] 9
• انجمن با اختیار کامل تحت قانون

در این مورد ،س ــند انجمن توسط دفتر اسناد رسمی 1مدنی نوشته میشود و انجمن با
اختیارات کامل تحت قانون ملزم هستند که در دفتر ثبت تجارت هلند اتاق بازرگانی به
ثبت برسند ،در این صورت به یک انجمن با حقوق قانونی منجر میشود.
• 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 بهصورت اختیاری در دفتر ثبت تجارت اتاق
بازرگانی ثبت میشوند .این به یک انجمن با حقوق قانونی محدود منجر میشود.

2-222وقف

تأ کید بر کمکهای خیرخواهانه در اســـام از طریق مفاهیم زکات ،صدقه و وقف در
ط ــول تاریخ پیامدهای مهمی مانند تشـــویق و توســـعهی ســـازمانهای کمکرســـانی به
مسلمانان و افزایش بودج ه آنها داشته است.
وقف یکی از ابزارهای اس ــامی اســـت که بهمنظور تولید درآمد ســـاالنه ،برای اهداف
1. notary
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خیرخواهانه دائمی طراحیش ــده اس ــت .بهطورمعمول وقف ،بهصورت وقفی مذهبی در
قالب کمک اموال در راس ــتای یک هدف اســـامی اســـت ،با بنیانگذاری که قادر باشد
س ــاختار مدیر ی ــت و ش ــرایط کل ــی وق ــف را تعیین کنـــد .ازآنجاییکـــه وقف توســـط افراد
خصوصی اهدا میشود ،کشورهای خارجی ،مؤسساتی را تأسیس کردهاند که از طریق آن
شهروندان بتوانند پروژههای وقف را در غرب انجام دهند.
بهطور مثال بنیاد وقف برای اولین بار در هلند توســـط دولت کویت تأســـیس شـــد که
بهعنوان یک ابزاری برای ایجاد س ــازمانی بود که از طریق آن مقامات کویتی و شـــهروندان
بتوانن ــد بهطور مس ــتقیم ب ــه صندوقهای وقف بهمنظـــور ایجاد مدارس و مراکز اســـامی
کمک کنند [.]5
ً
نط ــور ک ــه قبال در بخش انواع بنیادها گفته شـــد ،بنیادهای وقـــف ،یکی از انواع
هما 
س ــازمانهای غیرانتفاعی در هلند است که دارای منابع بیشتری از درآمد نسبت به انواع
دیگر بنیادها هستند ،مانند درآمد حاصل از دارایی اهداشده توسط یک اهداکننده .اکثر
بنیادها درآمدهایشان را از منابع خارجی یا از وقف دریافت میکنند.

2-222سازمان عامالمنفعه

درصورتیکه اداره مالیات ،بنیادها را بهعنوان یک سازمان عامالمنفعه در نظر بگیرد،
ته ــای مالیات ــی مختلفی به ســـازمانها ،داده میشـــود .ســـازمان زمانـــی میتواند
معافی 
بهعنوان یک سازمان عامالمنفعه واجد شرایط باشد که حداقل  %90از تالشهای سازمان
در جه ــت مناف ــع عمومیباش ــد .درنتیجه انجمنهای ورزشـــی ،انجمنهـــای کارکنان و
سازمانهای تجاری بهعنوان سازمان عامالمنفعه واجد شرایط نیستند.
ی ــک بنیاد یا انجمن س ــازگار ب ــا الزامات زیر ،میتواند با ارســـال یک نامـــه به مقامات
مالیاتی هلندی ،برای نظام سازمانهای عامالمنفعه درخواست دهد .وضعیت سازمان
عامالمنفعه باید بهطور رسمی توسط مقامات مالیاتی تائید شود.
س ــازمانهای خیریه باید ش ــرایط زیر را بهمنظور تعیین بهعنوان ســـازمان عامالمنفعه
برآورده کنند:
1.1این سازمان یک شرکت با سرمایه تقسیمشده به سهام ،تعاونی و یا سازمان دیگری که
ممکن است گواهی مشارکت صادر شود ،نباشد.
2.2حداقل  %90از تالش سازمانها باید در جهت منفعت عمومی متمرکز باشد.

 / 48آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هلند

3.3سازمان و افرادی که بهطور مستقیم در این سازمان مرتبط هستند باید الزامات امانت
را رعایت کنند.
4.4مدی ــر یا فرد تعیینکننده سیاس ــت ،نباید با داراییهای ســـازمان بهعنوان داراییهای
شخصی رفتار کند .این داراییها باید تفکیک شوند.
5.5مدیر س ــازمان عامالمنفعه نباید داراییهایی بیشـــتر از الزامات موردنیاز برای فعالیت
سازمان حفظ کند .به همین دلیل داراییهای سازمان باید محدود باقی بماند.
6.6دس ــتمزد مدیران ،باید بهصورت کمکهزینه یا حداقل به میزان هزینه خدمت آنها،
محدود شود.
7.7سازمان عامالمنفعه باید یک برنامه سیاستی بهروز داشته باشد.
8.8هزینههای سازمان عامالمنفعه باید بهطور منطقی در تناسب با مخارج باشد.
9.9وجوه باقیمانده پس از انحالل س ــازمان ،باید به سازمانهای مشابه با هدف عمومی،
تخصیص داده شود.
1010سازمان عامالمنفعه باید توسط تعهدات خاص اداری ،مدیریت شود.
در هلند ،منافع عمومی تعریف گستردهای دارد و شامل حمایت از فرهنگ ،آموزش،
عل ــم ،پژوهش ،رف ــاه ،حیوانات ،دین و مراقبتهای بهداشـــتی اســـت و از هرگونه ســـود
ش ــخصی و ش ــرکتی مح ــروم هس ــتند .بر اســـاس اطالعـــات اداره مالیات 1هلنـــد ،تعداد
س ــازمانهای عامالمنفعه  50000اس ــت که این شـــامل تعداد بســـیاری کمی از بنیادهای
جمعآور یکننده کمک مالی است.
مزایای مالیاتی سازمانهای عامالمنفعه به شرح زیر است:
1.1یک سازمان عامالمنفعه معاف از مالیات بر ارث میباشد.
2.2س ــازمان عامالمنفع ــه از مالی ــات بر هدیههایـــی که ســـازمان بهمنظور منافـــع عمومی
تخصیص میدهد ،معاف میباشد.
3.3اش ــخاص حقیقی و حقوقی که کمکهای مالی به ســـازمان عامالمنفعه میکنند،
هدیههایش ــان از مالی ــات ب ــر درآمد هلندی خودشـــان و یـــا مالیات بر درآمد شـــرکت
کسر میشود [.]10
1. Tax Authorities

| فصل سوم |

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

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور هلند
3-333مقدمه
پس از بررسی وضعیت عمومی کشور هلند و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در این فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشـــور هلند
پرداخته میش ــود و پسازآن به بررس ــی وضعیت موجود و آمارهای مربوط به ســـازمانها و
درآمدهای آنها پرداخته خواهد شد.
در همین راستا در بخش اول ،بهطور مختصر به تاریخچه وقف و امور خیریه در هلند
پرداخته میشود ،سپس دورههای مختلف رشد سازمانهای غیرانتفاعی در کشور هلند
و درنهای ــت روند وقف و امور خیریه کشـــور هلند بهطـــور خالصه در بخشهای مختلف
مراقبت بهداشتی ،آموزش ،حمایت از افراد ضعیف ،فعالیت عامالمنفعه در دوران اخیر
موردبررسی خواهد گرفت.
در بخ ــش وضعیت موج ــود ،وضعیت موجود وقـــف و امور خیریـــه ،وضعیت موجود
مس ــاجد و مقایسه کش ــور هلند در امور خیریه با کشورهای دیگر بیان شده است .در این
قس ــمت تع ــداد س ــازمانهای غیرانتفاعـــی فعـــال در هلنـــد ،میـــزان بخشـــشها توســـط
اهداکنندگان مختلف ،توزیع س ــازمانهای غیرانتفاعـــی در بخشهای مختلف ،منابع
کمکهای مالی و س ــازمانهای دریافتکننـــده ،کمکهای دولتی ،آمار مربوط به تعداد
مساجد و  ...موردبررسی قرار خواهد گرفت.
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3-333روند تاریخی وقف و امور خیریه در هلند
تاریخچه بخش غیرانتفاعی در هلند ،مانند بســـیاری از کشورهای اروپایی غربی ،به
قرونوس ــطی برمیگردد .ریشه نهادی بخش غیرانتفاعی توسط فعالیتهای خیرخواهانه
ً
کلیس ــاها ،گروهها و اتحادیه صنفی میباشد .در دوره قبل از مدرن ،انساندوستی عمدتا
ی ــک موض ــوع مربوط به کلیس ــاها و چند تـــن از افـــراد ثروتمند بود .نقـــش دولت (محلی)
ً
محدود بود .س ــازمانهای غیرانتفاعی پیش مدرن عمدتا در زمینههای کالسیک بخش
غیرانتفاعی مانند کمک به مستمندان ،مراقبتهای بهداشتی ،آموزشوپرورش و اغلب
در همین حوزهها فعالیت میکردند [.]11
ازنظر اش ــتغال ،هلن ــد دارای بزرگترین بخش غیرانتفاعی در جهان اســـت .در ســـال
 ،1995ح ــدود  12درص ــد از نی ــروی کار هلنـــدی در بخـــش غیرانتفاعـــی بهخصـــوص در
شه ــای آموزش ،بهداش ــت و درمان و رفـــاه فعالیت میکردنـــد ،درحالیکه در همان
بخ 
سال میانگین سهم اشتغال بخش غیرانتفاعی در کشورهای توسعهیافته حدود  7درصد
ب ــود .بااینحال ،س ــازمانهای غیرانتفاعی هلنـــد با یک درجه باالیی از اســـتقالل عمل،
یش ــوند .یک توجیه برای اندازه بخش غیرانتفاعی و وابستگی خود به بودجه
توصیف نم 
دولت را میتوان در تاریخ بخش غیرانتفاعی هلند پیدا کرد [.]12
با بررس ــی افزایش س ــازمانهایی ک ــه نقشهای کلیـــدی در بخـــش غیرانتفاعی بازی
کردند ،میتوان دورههای رشد سازمانهای غیرانتفاعی را به سه دوره تقسیم کرد [:]13
•اولیــن دوره تــا ســال  1870بــا ابتــکارات متعــدد توســط کلیســاها ،بشردوســتان ،کاربــران
هنــر و مقامــات محلــی مشــخص میشــود .تعییــن کــردن دقیــق آنچــه هــر گــروه ازنظــر
کمــک بــه جامعــه کردهانــد ،ســخت اســت .چنیــن ابتکاراتــی اغلــب در دامنــه
تهــای بهداشــتی ،کمــک بــه مســتمندان و آمــوزش بــود .در حــدود
گســتردهای از مراقب 
سال  1870تحت تأثیر لیبرال ترقیخواه ،دولت بهشدت وارد صحنه شد.
•دوره دوم ســالهای  1870تــا  1945توســط انتقــال تدریجــی از کلیســاها بــه طرحهــای
بودجــه عمومــی شــناخته میشــود؛ امــا همــان زمــان ،اوج فیالریزیشــن 1بــود .رونــد
1. pillarization
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فیالریزیشــن در نیمــه قــرن نوزدهــم آغــاز شــد کــه نقــش کلیــدی بــر شــکل و انــدازه بخــش
غیرانتفاعــی در هلنــد داشــت .فیالریزیشــن فرآینــدی اســت کــه توســط گروههایــی از
شــهروندان در راســتای خطــوط مذهبــی و سیاســی سازماندهیشــده بــود و در تمــام
حوز ههــای اجتماعــی -اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی بــود کــه نتیجــه آن انــواع زیــادی
از ســازمانهای مذهبــی ماننــد احــزاب سیاســی ،اتحادیههــای کارگــری ،ســازمانهای
مسکن ،مدارس و بیمارستانها بود.
•دوره ســوم نیــز از ســال  1945تــا بــه امــروز شــاهد تأثیــر توســعه بــازار دولــت مرکــزی بــوده کــه
ً
تقریبــا گســترش در میــان تمــام زمینههــای مراقبــت ،رفــاه -آمــوزش ،امنیــت اجتماعــی
و مراقبتهای بهداشتی یافته است.
در ادام ــه روند انجام وقف و امور خیریه بهطور خالصه در بخشهای مختلف کشـــور
هلند ذکر میشود [:]13
•مراقبت بهداشتی
یکی از قدیمیترین خدمات در بخش غیرانتفاعی هلند بخش بیمارستانها هستند
که برای تمام کسانی که نیازمند بودند مانند افراد بیمار ،غریبهها ،سرراهی ،کودکان یتیم
و افراد مس ــن ارائه میشد .روابط قوی بین بیمارســـتان با کلیسا وجود داشت و همچنین
کلیساها نقش عمدهای در ظهور بیمارستانها داشتند.
در نیمه دوم قرن  19با توجه به تحوالت سریع در پژوهشهای پزشکی و علوم طبیعی،
بیمارستانها تحت تغییرات قابلتوجهی قرار گرفتند که درنهایت از سازمانهای امداد و
مراقبت ،امروزه به مراکز بسیار تخصصی فناوری پزشکی تبدیل شدند.
•آموزش
در قرونوسطی ،کلیساها در مناطق شهری و روستایی آموزش ابتدایی را فراهم کردند.
بعده ــا هنگامیکه عامه مردم در آموزشوپرورش درگیر شـــدند ،نفوذ مذهبیها قابلتوجه
ش ــد .شهرنش ــینها ه ــم متقاض ــی آموزشوپـــرورش گســـتردهتر و باکیفیت باالتـــری برای
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فرزندان خود شدند و در همین راستا تنوع مدارس (کودکستان ،مدارس ابتدایی ،مدارس
ً
فرانسه ،مدارس التین ،کالجها و دانشگاهها) افزایش یافت .مدارس رسمی شهر ،معموال
جزء بهترینها بود ،اما مدارس ویژه برای فقرا ،مدارس شـــبانه ،مدارس یکشنبه ،مدارس
یتیمخانه و  ...وجود داشت؛ بنابراین آموزشوپرورش برای هر کودک فقیر در دسترس قرار
گرفت .افراد ،کلیساها و مقامات دولتی در بخش آموزش درگیر شدند ،چون آنها معتقد
بودن ــد ک ــه آم ــوزش خوب برای هم ــه در منافع مشـــترک اســـت .در همین راســـتا کودکان
آسیبپذیر ،بچههای خیابانی بیشترین توجه را دریافت کردند.
مراقبت از بچههای یتیم ،س ــطح باالیی از کیفیت را به دست آورد .سه نوع بهزیستی
برجس ــته وج ــود دارد :آنهایی که توس ــط مقامات محلـــی راهاندازی شـــدند ،آنهایی که
توسط سازمانهای رفاه پروتستان یا سرپرستان فقرای کاتولیک تأسیس شدند و آنهایی
که توسط اشخاص یا گروههای کوچکی از شهروندان ایجاد شدند [.]14
•حمایت از افراد ضعیف
مراقب ــت از اف ــراد ضعی ــف جامعه ،دارای یک ســـنت طوالنی در هلند اســـت که یک
س ــنت الهام گرفتهش ــده از عشق مس ــیحی به اهل محل (همسایه) اســـت .کارگاههایی
بهویژه در شهرستانها راهاندازی شدند که بهعنوان مراکز امداد برای آوارهها ،افراد بیمار و
گداها خدمترسانی میکردند.
در مراحل نخس ــتین کمک به مستمندان ،مقامات شـــهر در سطوح مختلفی (نهتنها
ازلحاظ مالی ،بلکه در امور دولت و سیاســـت) درگیر بودند .در قرن  19ام ،بحث در مورد
مس ــئولیت دول ــت و عموم مردم ب ــرای ارائـــه مراقبتهایی به فقرا مطرح شـــد .پروتســـتان
ارتدوکس بهطور خاص و کاتولیکهای روم به میزان کمتری ،اســـتدال ل کردند که کمک
به مستمندان باید بهطور خاص به سازمانهای خیریه مذهبی یا خصوصی واگذار شود.
1

•فعالیت عامالمنفعه 2در دوران اخیر
1. The care of the weak
2. Welfare work

دنله روشک رد هیریخ روما و فقو دوجوم تیعضو و هعسوت دنور _موس لصف 55 /

فعالی ــت عامالمنفعه پس از جنگ جهانی دوم بهســـرعت افزایش یافت .محرکهای
این امر در س ــال  1952توس ــط وزارت امور اجتماعی ایجاد شـــد و در ســـال  1965توســـط
وزارت فرهن ــگ و تفر ی ــح و امور اجتماعی بود .در ســـالهای اولیه پس از جنگ ،کارهای
عامالمنفعه حول محور بازسازی کشور و بعدازآن در مبارزه با فقر متمرکز شد.
مفهوم فعالیت عامالمنفعه در اواســـط  ،1960رواج پیدا کرد و نقش مهمی در اصالح
جامعه داشت .فعالیت عامالمنفعه بهطور مستمر گسترش یافت ،که دیگر تنها با هدف
قرار دادن گروههای آس ــیبپذیر در جامعه نیست ،بلکه ترویج رفاه برای همه افراد جامعه
نیز میباش ــد .ویژگیهای قابلتوجهی از ساختار سازمانی فعالیت عامالمنفعه ،کماکان
نش ــانههایی از پسزمینههای خیرخواهانه آن است و همچنین اشکال قانونی (انجمن و
بنیادها) یادآور ریشههای مسیحی آن میباشد.

3-333وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور هلند
در ای ــن بخ ــش ،ب ــه بررس ــی تع ــداد ســـازمانهای غیرانتفاعی فعـــال در هلنـــد ،میزان
بخشـ ـشها توس ــط اهداکنن ــدگان مختلـــف ،رشـــد ســـازمانهای غیرانتفاعـــی ،توزیـــع
س ــازمانهای غیرانتفاعی در بخشهای مختلف ،منابع کمکهای مالی و سازمانهای
دریافتکننده ،کمکهای دولتی و  ...پرداخته میشود.
3-33333تعداد سازمانهای غیرانتفاعی ثبتشده
هی ــچ دفتر ثبت مرکزی شناختهشـــدهای در هلنـــد وجود ندارد تا مشـــخص کند که
ً
دقیقا چه تعداد س ــازمان خیریه در هلند وجود دارد ،همچنین اطالعات کمی در مورد
یه ــا و هزینهه ــای آنها در هلند وجـــود دارد و هیچ آمار رســـمی در این
بنیاده ــا ،دارای 
خصوص وجود ندارد.
3-33333بزرگترین سازمانهای خیریه در هلند
بر اس ــاس بررسیهای انجامشده توســـط اداره مرکزی جذب سرمایه در سال  ،2010ده
مورد از بزرگترین سازمانهای جمعآور یکننده کمک بر اساس درآمد ناخالص در کشور
هلند به شرح زیر میباشند [.]14
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جدول :1-3بزرگترین سازمانهای خیریه بر اساس درآمد ناخالص (هر یورو 31.190 :ریال)

سازمان

درآمد  2010به یورو

انجمن سرطان

102.623.000

یونیسف

51.486.000

پزشکان بدون مرز

46.306.000

صلیب سرخ

43.344.000

دبلیو دبلیو اف

41.972.000

بنیاد قلب هلند

36.600.000

کوردید

34.300.000

طرح هلند

32.498.000

حفاظت از طبیعت

29.638.000

آ کسفام نویب

28.800.000

3-33333میزان بخششها توسط اهداکنندگان مختلف
ً
در سال  ،2013حدود  4.4میلیارد یورو (تقریبا معادل با  154هزار میلیارد ریال) برای
اهداف خیرخواهانه ،اختصاص دادهشـــده است .این رقم ،مجموع کمکهای تخمین
زد هش ــده توسط خانوارها ،ارث ،شرکتها و قرعهکشی در سال  2013است که با توجه به
ش ــکل 1-3میزان بخشـ ـشها توس ــط خانوادهها به صـــورت پـــول و کاال  ،%45ارث ،%6
بنیادهای جمعآوری کننده کمک مالی ،%2بنیادهای وقف ،%4شرکت ها  %31و قرعه
کشیها  %11است [.]4
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شکل :1-3میزان بخشش ها توسط اهدا کنندگان مختلف(هر یورو 31.190 :ریال)

آمار و ارقام مربوط به ارث از اداره مرکزی جذب ســـرمایه گرفتهشـــده است ،بنیادهای
جمعآور یکننده کمک مالی ،صورتهای مالی خود را در مورد کمکهای مالی به اداره
مرکزی جذب س ــرمایه تسلیم میکنند .از  584بنیاد جمعآور یکننده کمک که در اداره
مرکزی جذب سرمایه به ثبت رسیدهاند ،تنها  196بنیاد این آمار را گزارش دادند به همین
دلی ــل بهاحتمالز ی ــاد مق ــدار کل کمکهای صورت گرفتـــه از طریق ارث بســـیار باالتر از
مقدار گزارششده ،میباشد.
3-33333روند مقدار کمکهای اهداشده
ش ــکل  2-3رون ــد مق ــدار کل کمکهای اهداشـــده از ســـال  1995تا  2013را نشـــان
میدهد.
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شکل :2-3روند مقدار کل کمکهای اهداشده سالهای (2013-1995هر یورو 31.190 :ریال)

بر طبق اطالعات ش ــکل  ،2-3از ســـال  2005یک دوره روند رشـــد رو به باال در میزان
کمکهای اهداش ــده آغاز ش ــده اس ــت ،در ســـال  2011کمکهـــای اهداشـــده بهمنظور
اهداف خیرخواهانه با یکروند نزولی روبهرو میشود ،بهصورت که کمکهای اهداشده
در سال  2013نسبت به سال  ،2011رشد  %12.5داشته است [.]4
3-33333توزیع سازمانهای غیرانتفاعی بر اساس بخشها
نط ــور ک ــه در ش ــکل  3-3مشـــاهده میشـــود ،کمکهـــای اهداشـــده در حوزه
هما 
ً
مذه ــب ،باالترین مقدر ( 806میلیون یورو ،تقریبا معادل با  28هزار میلیارد ریال) را دارد
و آموزش و پژوهش کمترین بخش ازنظر کمکهای خیرخواهانه را دارد [.]4
3-33333منابع کمکهای مالی و سازمانهای دریافتکننده در سال 2013
مقدار کل اهداشده توسط خانوادهها ،افراد (ارث) ،بنیادهای وقف و جمعآور یکننده
کمک ،شرکتها و قرعهکشی به شرح زیر میباشند [:]4
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شکل :3-3توزیع سازمانهای غیرانتفاعی بر اساس بخشها (هر یورو 31.190 :ریال)

همانطور که در جدول  2-3نشان داده میشود:
_در حــوزه مذهبــی ،خانواد ههــا بیشــترین مقــدار کمــک را بــه ســازمانهای مذهبــی
کردهاند.
_ارث در درجه اول به نفع سالمت است.
_بنیادهــای جمعآور یکننــده از منابــع خودشــان ،بهطــور ویــژهای بــرای ســامت و
کمکهای بینالمللی استفاده میکنند.
_فرهنگ بخش مهمی برای بنیادهای وقف است.
_ورزش و تفر یــح بخــش موردعالقــه انتخابشــده ،توســط کســبوکارها و شــرکتها
است.
_قرعهکشـیهای حمایتکننــده از اهــداف خــوب ،بیشــتر پــول خــود را بــرای کمکهــای
بینالمللی و محیطزیست ،طبیعت و حیوانات کمک میکنند.
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جدول :2-3منابع کمکهای مالی و سازمانهای دریافتکننده در سال ( 2013هر دالر 30.910 :ریال)

کمکهای
بینالمللی

304

61

15

16

31

67

115

13 577

محیطزیست/
طبیعت /حیوانات

150

42

20

6

26

47

91

356

8

آموزش /پژوهش

41

1

1

17

18

148

-

208

5

فرهنگ

57

3

26

52

79

80

63

281

6

ورزش /تفریح

42

0

0

11

11

433

68

13 554

منافع عمومی
اجتماعی

190

70

17

45

62

139

86

13 547

دیگر

160

0

0

9

9

117

35

7

خانوادهها

شرکتها

83 213

24

23

48

155

36

12 535

مذهب

787

6

سالمت

کل

265 1.944

106

کل

2

4

6

177

-

22 977

میلیون دالر

ارث

بنیادهای
بنیادهای
جمعآور یکننده وقف

مجموع

321

درصد

قرعهکشی

بنیادها

100 4.356 494 1.363 290 184

3-33333کار داوطلبانه 2014 -2002
برطب ــق جدول  3-3روند کاهش ــی نـــرخ کار داوطلبانه در بین ســـالهای 2014-2002
یش ــود .در دو س ــال گذشته ،میانگین ساعات یک داوطلب کاهش کمی
نمایش داده م 
داشته است که در هرماه از  21ساعت به  18ساعت کشیده شده است [.]4
در س ــال  ،2014انجمنهای ورزشی و سازمانهای مذهبی باالترین میزان داوطلب را
داش ــتند؛ داوطلبان بهطور متوس ــط  18ســـاعت در هرماه کار داوطلبانه انجام میدهند؛

دنله روشک رد هیریخ روما و فقو دوجوم تیعضو و هعسوت دنور _موس لصف 61 /
جدول :3-3کار داوطلبانه

کار داوطلبانه

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

%46

%41

%42

%45

%41

%38

%37

اکث ــر داوطلب ــان وظای ــف مدیریت ــی ( ،)%26کارهای روزمـــره ( ،)%20کارهـــای اداری و
دولتی ( ،)%18مشاوره و آموزش ( )%17و یا ارائه حملونقل ( )%14را انجام میدهند [.]4
3-33333بخششها بهعنوان درصدی از تولید ناخالص ملی
کمکهای خیرخواهانه بهعنوان درصدی از تولید ناخالص ملی در سالهای -1995
 2013در جدول  4-3به نمایش درآمده است ،همانطور که مشاهده میشود ،کمکهای
خیرخواهان ــه بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از ســـال  2003روند رو به پایینی
داشته است.]4[ .
جدول :4-3بخششها بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سالهای ( 2013-1995هر یورو 31.190 :ریال)

میلیارد یورو
2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995
تولید ناخالص
داخلی

643 643 617 609 541 506 476 413 363 324

کل بخششها

4.4 4.3 4.7 4.6 4.4

2.3

4.9 3.6 3.4 2.2

بخششها بهعنوان
درصدی از تولید
0.7
ناخالص
داخلی(درصد)

1.0

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

3-33333منابع کمکهای اهداشده
جدول  5-3منابع کمکهای اهداشـــده که توســـط خانوادهها ،شـــرکتها ،بنیادها،
ارث و قرعهکشی در سالهای  1995تا  2013صورت گرفته است را نشان میدهد [.]4
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جدول :5-3منابع کمکهای اهداشده بین سالهای ( 2013 -1995هر یورو 31.190 :ریال)

میلیون یورو
1999 1997 1995
خانوادهها 1.419

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

1.121

1.944 1.829 1.938 1.945 1.854 1.899 1.788 1.414

شرکتها

610

693

1.363 1.378 1.694 1.639 1.513 2.271 1.359 1.466

قرعهکشی

-

-

-

-

369

396

394

461

498

494

بنیادها

163

214

329

237

196

431

339

387

294

290

ارث

87

135

213

231

189

182

240

232

256

265

کل

4.356 4.255 4.712 4.557 4.376 4.924 3.615 3.422 2.163 2.279

 .1خانوادهها
ً
در س ــال  ،2013خانوادهه ــا  1.944میلیـــون یـــورو (تقریبا معادل بـــا  68میلیارد ریال)
ب هص ــورت پ ــول و کاال اه ــدا کردند .این مقـــدار با توجه به تـــورم ،ارزش هدیـــه و کاالهای
اهداشده توسط خانوادهها 1.2 ،درصد نسبت به سال  2011افزایشیافته است.
 .2ارث
مق ــدار درآمد حاص ــل از ارث ،بر طبق صورتهای مالـــی بنیادهای جمعآور یکننده
کمک مالی ،بهشدت از سال  1995افزایشیافته است.
 .3بنیادها
در مورد روند کمکهای صورت گرفته توســـط بنیادها اظهارنظر قطعی نمیتوان کرد،
به این دلیل که دادهها تنها یک گروه کوچکی از بنیادهای وقف را نشـــان میدهند و این
ارقام در سالهای مختلف به روشهای مختلفی محاسبهشده است.
 .4قرعهکشی
در سالهای اخیر ،کمکهای خیرخواهانه توسط قرعهکشی افزایشیافته است.
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3-3-3333کمکهای دولت به سازمانهای غیرانتفاعی
ً
حمایت دولت از س ــازمانهای غیرانتفاعی نسبتا گسترده است که بستگی به زمینه
فعالی ــت بر اس ــاس وضعیت حقوقی ســـازمان غیرانتفاعی دارد .اگر یارانههای مســـتقیم،
کمکهای مالی و  ...بهعنوان حمایت دولت در نظر گرفته شـــود ،درنتیجه  %30از درآمد
بخش غیرانتفاعی از این منبع به دست میآید [.]15

3-333مقایسه وضعیت کشور هلند در امور خیریه با دیگر کشورها
وضعی ــت کش ــور هلند از لحاظ شـــاخصها و معیارهـــای مختلف با دیگر کشـــورها
مقایسه شده است که در ادامه بهطور مفصل موردبررسی قرار میگیرد.
ش ــاخص بخش ــندگی در دنیا یک گزارش ســـالیانه اســـت که توســـط بنیاد کمک به
س ــازمان های خیریه با اس ــتفاده از دادههای جمعآوری شـــده توسط شـــرکت تحقیقاتی
گالوپ ،منتش ــر می ش ــود و به رتبه بندی بیش از  140کشـــور دنیا از نظر میزان بخشندگی
مردم میپردازد .اطالعات حاصل از تحقیقات این گزارش در ســـال  2015براســـاس ســـه
معی ــار م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفتهاند .این ســـه معیار کمک بـــه خارجیان ،کمـــک مالی به
س ــازمان های خیر ی ــه و س ــاعات کار داوطلبانه می باشـــد .همانطور که در شـــکل 4-3
مشاهده می شود کشور هلند در کمک به خارجیان امتیاز  ،%59در کمک های مالی به
سازمان های خیریه امتیاز  %73و در ساعات کار داوطلبانه  %36را کسب نموده است.
در مجموع کشور هلند در این رتبه بندی در رتبه هفتم دنیا قراردارد [.]55
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شکل :4-3رتبهبندی ده کشور بر اساس شاخصهای جهانی بخشش

شکل  5-3بزرگترین کشورهای اهداکننده در حوزه کمکهای بینالمللی در سال
 2014را نش ــان میدهد .در این س ــال ،ایاالتمتحده در حدود  6.0میلیارد دالر (معادل با
 187هزار میلیارد ریال) کمک جهانی کرده است و هلند با  538میلیون دالر (معادل با
 16هزار میلیارد ریال) در رتبه دهم قرار دارد [.]3

شکل :5-3رتبهبندی بزرگترین کشورهای اهدا کننده بینالمللی
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کش ــور هلند در س ــال  2015از نظر میـــزان هزینههای خیرخواهانه پرداخته شـــده برای
اسکان پناهندگان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است [.]48

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

ش ــکل  7-3جایگاه کش ــور هلند را از نظر کمکهای بشردوســـتانه در میان  20کشور
نش ــان میدهد که کش ــور هلند در جایگاه دهـــم از نظر کمکهای بشردوســـتانه قرار دارد
[.]48
همانطور که در شکل  8-3مشاهده میشود ،کشور هلند در سال  2015در میان 20
کش ــور برتر دنیا رتب ــه نهم را با میزان  868میلیون دالر ( 27.072هـــزار میلیارد ریال) از نظر
کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی به خود اختصاص داده است [.]48
از دیگر آمارهای گزارش کمکهای بشردوســـتانه جهـــان ،میزان هزینههای میزبانی از
پناهندگان و میزان کمکهای بشردوســـتانه بینالمللی در سال  2013است که در شکل
 9-3آورده ش ــده است .همانطور که در شـــکل نمایان است ،کشور هلند در این سال،
ً
کمک بشردوس ــتانه بینالملل ــی برابر  449میلیـــون دالر (تقریبا معادل بـــا  14هزار میلیارد
ً
ریال) و میزان هزینههای میزبانی از پناهندگان برابر با  373میلیون دالر (تقریبا معادل با
 11هزار میلیارد ریال) است [.]48
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هلند  868هزار دالر
( تقریبا  27میلیارد ریال)
شکل :7-3جایگاه کشور هلند در دنیا از نظر میزان کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی در سال 2015
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هلند % 0.10

شکل :8-3جایگاه کشور هلند در دنیا از نظر میزان کمکهای بشردوستانه و میزان بخشندگی
بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2015
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شکل :9-3میزان هزینههای میزبانی از پناهندگان و میزان کمکهای بشردوستانه بینالمللی
در سال ( 2013هر دالر 30.910:ریال)

3-333نگاهی گذرا به وضعیت مساجد و امور قرآنی
تعداد دقیق مس ــاجد مس ــلمانان مشخص نیســـت ،اما تخمینها نشـــان میدهد که
حدود  450مس ــجد در س ــال  2013وجود دارد که  242مسجد ترکی و  179مسجد مراکش
1
در هلند است[.]5
 .1در زمینـ ـهی وضعی ــت موجود مس ــاجد و اماکن مذهبی کشـــور هلند علیرغم جســـتجوهایی کـــه در اینترنت صورت پذیرفـــت ،به دلیل
محدودیت های دسترس ــی 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 سالهای  2014 -2010در شکل  10-3نشان
داد هش ــده است .این آمار نشاندهنده این است که اکثریت مسلمانان در هلند بهندرت
و یا هرگز به مس ــجد یا جلس ــه مذهبی نمیروند که بین سالهای  ،2014 -2010این تعداد
از  %74به  %77افزایشیافته است[.]3

شکل  :10-3مشارکت مذهبی مسلمانان هلند

س ــاخت نخس ــتین مسجد ش ــیعی در هلند ،در ســـال  ۱۹۸۲میالدی به همت شیخ
حم ــزه گل علی آغاز ش ــد .وی نقش مهمی در بســـیج شـــیعیان برای همدلـــی و همراهی
جهت س ــاختن نخس ــتین مسجد در شهر دنهاگ داشـــت .اندکی بعد این مسجد توسط
ش ــیخ محمد القون به طور رس ــمی افتتاح شـــد .پس از آن مســـجد چهارده معصوم(ع) و
سپس مسجدی به نام «محفل علی» برای شیعیان هند و پاکستانی تأسیس گردید.
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3-33333مسجد مبارک
مس ــجد مبارک نخستین مس ــجد بنا شده در هلند اســـت که توسط جنبش احمدیه
بنیانگذاری شدهاس ــت .جنبش احمدیه در ســـال  1947اقدام به ســـاخت این مســـجد
نمودند و در  1955آن را افتتاح کردند.

شکل  :11-3مسجد مبارک
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3-33333مسجد Westermoskee
این مس ــجد یکی از مس ــاجد با ش ــکوه آمســـتردام هلند است که در ســـاخل رودخانه
شینکل واقع شده است .ساختمان این مسجد توسط یک معمار فرانسوی طراحی شد.
در سال  2013ساخت این مسجد آغاز گردید و در سال  2015به پایان رسید .این مسجد
به صورت غیر رسمی در اول آوریل  2016افتتاح گردید .مساحت این مسجد  800متر مربع
و گنجایش  1700نمارگزار را دارد .این مسجد بزرگترین مسجد هلند میباشد.

شکل  :12-3مسجد Westermoskee

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور هلند

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

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری بهصورت فرآیندی تعریفشده است که بهواسطه آن دولت بهمنظور
ارائ ــه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عم ــل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکـــرد اصلی هر دولت اســـت .بهطور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تش ــویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی .در
ادام ــه نهاده ــای سیاسـ ـتگذار در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور هلنـــد بهطور مختصر
توضیح داده میشود.
 .1دولت

دول ــت هلن ــد نقش سیاسـ ـتگذاری در حوزه وقف و امـــور خیریه را بر عهـــده دارد که
بهمنظ ــور تش ــویق کاره ــای داوطلبانه کمکهـــای مالی را بـــه ســـازمانهای غیرانتفاعی
میکند.
 .2وزارت دادگستری

وزارت دادگس ــتری هلن ــد ی ــک نهاد دولتی اســـت که مســـئولیت سیاســـتگذاری و
نظ ــارت ب ــر س ــازمانهای خیر ی ــه را ب ــر عهـــده دارد .وزیر دادگســـتری ،مســـئول سیاســـت
ش ــرطبندی بهصورت منسجم ،متعادل و سازگار است .پیادهسازی و اجرا این سیاست
بر عهده ادارهبازی اس ــت و همچنین بر فعالیتهای اداره مرکزی جذب ســـرمایه نظارت
میکند.
 .3وزارت امور مالی

وزارت امور مالی یک نهاد دولتی است که مسئولیت سیاستگذاری و نظارت مالی
ب ــر س ــازمانهای خیریه را دارد .وزارت امور مالی مســـئول سیاســـت مالـــی -اقتصادی در
هلن ــد و مدیر ی ــت ام ــور مال ــی دول ــت و سیاســـتهای مربوط بـــه بازارهای مالی اســـت.
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شناختهش ــدهترین وظیفه وزارت امور مالی وضع مالیات است .این وزارت خانه مسئول
سیاستهای مالیاتی ،قوانین مالیاتی و اجرای این قوانین بر سازمانهای خیریه است.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعییــن حقــوق و مســئولیتهای هــر یــک از موجودیتهــای جامعــه بهمنظــور تحقــق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
بهمنظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .بهصورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمــان و کنتــرل :1تنظیــم دســتور و کنتــرل نوعــا وضــع /تحمیــل اســتانداردهای
تشــده توســط مصو بــات قانونــی اســت ،هــرگاه اســتانداردها ســازگار نباشــند.
حمای 
بنابرایــن ،قانــون بهعنــوان منــع یــا اجبــار فعالیتهــای معینــی بــه کار مــیرود.
اســتانداردها میتوانــد از طر یــق قانونگــذاری یــا تنظیمکنندگانــی کــه بهواســطه فرآینــد
تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت دارند ،تنظیم شود.
_خــود -تنظیمــی :2ایــن رویکــرد میتوانــد بهعنــوان نوعــی از نســخه خــود انجامــی 3رویکــرد
دســتور و کنتــرل تلقــی شــود .در ایــن مــورد ،اغلــب انجمنهــای تجــاری یــا کس ـبوکار
تشکیلشــده کــه قوانیــن عملکــرد را ایجــاد ،کنتــرل و اجــرا میکننــد .بهعنــوان یــک
قانــون ،خودتنظیمــی اغلــب بهعنــوان یــک روش کس ـبوکار دیــده میشــود کــه اقــدام
انحصــاری بهمنظــور جلوگیــری از مداخلــه دولــت انجــام میدهــد .مزایــای ایــن رویکــرد
1. command and control
2. self-regulation
3. do-it-yourself
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شــامل ســطح بــاالی تعهــد کس ـبوکارها و ماهیــت جامــع قوانیــن تنظیمشــده اســت.
بهعــاوه ،ایــن رویکــرد منعطفتــر از رویکــرد دســتور و کنترل بــوده چراکه بــه قانونگذاری
نیــازی نــدارد .از ســویی دیگــر ،خودتنظیمــی میتوانــد بهصــورت یــک رویکــرد
غیردموکراتیــک ،محــدود بــه بررســی دقیــق بیرونــی و در معــرض سوءاســتفاده توســط
کســانی کــه بــا اهــداف مختلــف قوانیــن را تنظیــم میکننــد ،دیــده شــود .در کمتریــن
ســطح  ،خودتنظیمــی همــواره در معــرض چالشهــای منتــج شــده از عالقههــای بیرونــی
کســانی کــه فکــر میکننــد اســتانداردها و قوانیــن بــه ســمت کاهــش تأثیــر فعالیتهــای
غیر مطلوب تنظیمنشده است ،قرار دارد.
_تنظیــم مبتنــی بــر تشــویق :1یــک تشــویق ،سیاســت ،قانــون ،مکانیســم قیمــت ،یــا
رو ی ـهای اســت کــه بــه دنبــال تعدیــل رفتــار افــراد یــا شــرکتها بــه واســطه تغییــر در
هزینههــا یــا ســودهای حاشــیهای مرتبــط بــا تصمیــم یــا فعالیــت خــاص اســت .از
یتــوان گفــت کــه تمامــی تنظیمــات بــر مبنــای تشــویق اســت چراکــه تنظیــم
کســو ،م 
ی 
از طر یــق مفهــوم پایــه جریمــه بــرای رفتارهــای "بــد" و پــاداش بــرای رفتارهــای "خــوب"
عمــل میکنــد .تنظیــم مبتنــی بــر تشــویق ســعی دارد بهمنظــور کاهــش هزینههــا و بهبــود
خدمــات ،برنامــه ســودمند بــا ســودهای زیــاد را پــاداش دهــد .هــدف عمــده ایــن اســت
مشــده فعالیتهــای غیــر مطلــوب خــود را از طریــق تحمیــل /وضــع مالیــات و
کــه تنظی 
کهــای مالــی محــدود یــا متوقــف کنــد .بــرای بهکارگیــری ایــن رویکــرد ،گامهــای
کم 
اصلــی شــامل انتخــاب واحدهــای اندازهگیــری ،تعییــن خــط مبنــا ،انتخــاب اهــداف
بــرای بهبــود و /یــا نگهــداری و ســپس اجــرای تشــویقها و جریمههــا میباشــد .یکــی از
انــواع تنظیمــات مبتنــی بــر تشــویق ،تنظیــم مبتنــی بــر عملکــرد )PBR( 2اســت کــه
تشــویقها ملــزم بــه بهبــود در عملکــرد مطلــوب ،کاهــش قیمــت و بهبــود در کیفیــت
خدمــات میباشــد .ب هعــاوه PBR ،بیشــتر بــه اســتانداردهای عملکــرد خارجــی متکــی
تهــای خــاص شــرکت حســاس اســت .مزایــای  PBRایــن
اســت و کمتــر بــه فعالی 
اســت کــه بــه بهبــود در بهر هبــرداری شــرکتها ،کاهــش هزینههــای نگهــداری و
1. incentive-based regulation
2. Performance-based regulation
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عملیــات و بهبــود در پایایــی سیســتم کمــک میکنــد .طــرح تنبیــه و تشــویق بهصــورت
مکانیکــی عمــل میکنــد .بنابرایــن کاهــش در حــوزه صالحدیــد تنظیمــی ،در مقابــل
امــکان تســخیر در فرآینــد تنظیــم را کاهــش میدهــد .بهعــاوه ایــن رویکــرد،
انعطافپذیــری در تصمیمگیــری شــرکت ،کــه آیــا از قانــون تبعیــت کنــد یــا جریمــه
بپــردازد ،را فراهــم میکنــد .اگرچــه بهعنــوان یکــی از معایــب ایــن روش ،میتــوان بــه
ایجــاد قوانیــن بســیار پیچیــده و غیــر منعطــف کــه واقعیتهــای بــازار در آن لحــاظ
نشــده اســت ،اشــاره کــرد .از مفروضــات اصلــی ایــن رویکــرد ،عقالنیــت اقتصــادی
ً
اســت کــه لزومــا در همــه مــوارد یافــت نمیشــود .همچنیــن ،گاهــی اوقــات پیشبینــی
تأثیــر ایــن نــوع رویکــرد مشــکل اســت .بهعنوانمثــال ،رفتــار "بــد"  ،ماننــد آلودگــی،
میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین بهطور صحیح تنظیمنشده باشند.
در ادامه نهادهای ناظر در حوزه وقف و امور خیریه کشور هلند بهطور مختصر توضیح
داده میشود.
 .1اداره مرکزی جذب سرمایه

در کش ــور هلن ــد مهمترین نه ــاد نظارتکننده کـــه در حوزه وقف و امـــور خیریه و جود
دارد ،اداره مرکزی جذب س ــرمایه اس ــت که در ســـال  1925بهعنوان یک سازمان مستقل
تأس ــیس ش ــد ک ــه ه ــدف آن نظ ــارت و ارزیابی ســـازمانهای خیریـــه و همچنیـــن ایجاد
اطالعات در دس ــترس در مورد جمعآوری کمکهای مالی است که به نفع سازمانهای
خیریه و مردم اس ــت .ازآنجاییکه اداره مرکزی جذب سرمایه اطالعات و مشاورههایی را
که ــای مالی در اختیار ســـازمانهای خیریه قـــرار میدهد نقش
در م ــورد جمعآوری کم 
تسهیلگری در حوزه وقف و امور خیریه دارد.
 .2اداره مالیات و گمرک هلند

این اداره بخش ــی از وزارت امور مالی اســـت که در ســـال  2008مسئول نظارت مالی بر
سازمانهای خیریه معرفی شد که وضع ،جمعآوری مالیات و معافیتهای مالیاتی را بر
عهده دارد.
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 .3اتاق بازرگانی

در کش ــور هلند نهادی مس ــتقل به نام اتاق بازرگانی وجـــود دارد که نقش تنظیم گری و
تسهیل گری را در حوزه وقف و امور خیریه بر عهده دارد .اتاق بازرگانی دارای بخشی به نام
دفتر ثبت تجارت اس ــت که توس ــط اتاق بازرگانی مدیریت میشـــود که هر کســـبوکاری
ازجمله سازمانهای غیرانتفاعی قبل از شروع هرگونه فعالیت کسبوکار ابتدا باید در دفتر
ثبت تجارت هلند به ثبت برسند .از وظایف و مسئولیتهای اتاق بازرگانی میتوان ثبت
سازمانهای غیرانتفاعی ،ارائه مشاوره و کمک به راهاندازی کسبوکار در هلند نام برد.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میش ــوند و هدف آن توس ــعه و بهبود بازار خدمات است .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاســـی بهتر اســـت.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از مجموعه خیریهها و یا
انج ــام خدمات مش ــاورهای برای س ــازمانهای خیریه نیـــز میتواند بهعنـــوان کارکردهای
تس ــهیلکنندگان در نظر گرفت .در ادامه نهادهای تســـهیلگر در حوزه وقف و امور خیریه
کشور هلند ،بهطور مختصر توضیح داده میشود.
 .1انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی

انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی در سال  1958بهعنوان
یک انجمن بینالمللی از س ــازمانهای نظارتکننده بر سازمانهای خیریه ملی تأسیس
شد .این انجمن متشکل از  18سازمان از  18کشور است که بیش از  4000سازمان خیریه
را ب ــا  60میلیون یورو (معادل با  2.104هزار میلیارد ریال) مدیریت میکند .هدف انجمن
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این اس ــت که اطمینان حاصل کند که جمعآوری کمک مالی برای اهداف خیرخواهانه
س ــازماندهی یافته اس ــت و به ش ــیوهی رضایت بخشی انجام میشـــود و مدیریت وجوه
جمعآور یشده مناس ــب میباشد .این انجمن دارای اســـتانداردها و دستورالعملهایی
اس ــت که س ــازمانهای خیریه که توســـط اعضا این انجمن نظارت میشوند ،موظف به
پیروی از دستورالعملهای دادهشده هستند.
 .2پایگاه داده سازمان عامالمنفعه

بس ــایتی وجود دارد که یک پورتال انتشـــار اطالعات سازمانهای
در کش ــور هلند و 
خیر ی ــه اس ــت و یک پلت فرم طراحیشـــده اســـت کـــه فرصتی را بـــرای اطالعرســـانی به
اهداکنندگان و اش ــخاص عالقهمند فراهم میکند .اداره مالیات بهمنظور درخواســـت و
حفظ وضعیت عامالمنفعه ،انتش ــار اطالعات توسط سازمانهای خیریه (سازمانهای
عامالمنفعه) را در اینترنت ،بهعنوان یک الزام قانونی تعیین کرده است .در صورت عدم
انتش ــار اطالع ــات در اینترن ــت ،وضعیـــت عامالمنفعـــه لغـــو میشـــود .در همین راســـتا
س ــازمانهای خیر ی ــه میتوانن ــد از طریق این وبســـایت ،یـــک صفحه پروفایـــل با آدرس
اینترنتی برای س ــازمان خود ،مطابق با الزامات انتشار اطالعات ،ایجاد کنند .این سایت
امکان جستجوی سازمان خیریه را نیز فراهم میکند.
 .3مرکز مطالعات خیریه

مرک ــز مطالع ــات خیریه ،نهادی تســـهیل گر در حـــوزه وقف و امور خیریه کشـــور هلند
اس ــت که تحقیقات و آموزشهای حرفهای در تمام حوزههای بخش بشردوســـتانه هلند
انجام میدهد .از س ــال  ،1995این مرکز ،واحد پیشـــرو برای پژوهش در امر بشردوستانه در
هلند و اروپا شده است.
 .4انجمن بنیادها

انجمن بنیادها در هلند یکی از نهادهای آموزشـــی در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور
هلند اس ــت که در سال  1988تأسیسشده است .انجمن بنیادها حدود  300عضو دارد
ک ــه اعضای ــش را توانمند به عملک ــرد مؤثر میکنـــد .فعالیت انجمن بنیادها ،شـــامل ارائه
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اطالع ــات و مش ــاوره به افراد و ش ــرکتهایی که به فکـــر راهاندازی بنیـــاد خیریه در هلند
هستند و همچنین تشویق پژوهشهای علمی و آموزشی در بخش بشردوستانه میباشد.
 .5انجمن جمعآوری کمک اروپا

انجمن جمعآوری کمک اروپا بهطور رسمی در سال  2004در آمستردام به ثبت رسید
و ش ــبکهای از  20انجم ــن از سرتاس ــر اروپـــا بـــا هـــدف کار دســـتهجمعی بـــرای افزایـــش
استانداردهای جذب سرمایه ایجاد کرد .پنج حوزه اصلی کار انجمن ایجاد زیرساخت،
پل ــت فرم ــی برای تب ــادل ،جمعآوری کمـــک به صورت حرفـــهای ،صدایی بـــرای جذب
سرمایه و جمعآوری اطالعات بازار است.
4-44444ارائهدهنده خدمات
س ــازمانهای خیریهای که وظیفه جمـــعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند بهعنوان ارائهکنندگان خدمات شـــناخته میشـــوند [ .]47در
ادام ــه ان ــواع س ــازمانهای خیر ی ــه در بخشهـــای مختلف بهطـــور مختصـــر توضیح داده
میشود.
 .1بنیاد آسمل (آموزشی)

بنیاد آس ــمل ،یک س ــازمان خیریه مستقل ثبتشـــده در هلند است که در سال 2001
تحت قانون هلند به ثبت رس ــید .هدف بنیاد افزایش خودکفایی جوانان محروم از طریق
طرح آموزش ــی است که اس ــتعدادها و تواناییهای بالقوه خود را توسعه دهند و استراتژی
ای ــن بنیاد ،تمرکز بر پروژههای آموزش ــی که تنوع و فناوری را ارتقا دهند و کســـبوکاری با
سطح تکنولوژی باال و نیروی کار چندملیتی داشته باشند.
 .2بنیاد راف (کشاورزی)

بنیاد راف یک سازمان غیرانتفاعی ثبتشده در هلند است و از سال  1999به دنبال
کمک به توس ــعه پایدار شهرها با تس ــهیل افزایش آ گاهی ،تولید دانش و گسترش ،توسعه
ظرفیت ،طراحی سیاس ــت و برنامهریزی انعطافپذیر و عادالنه سیستمهای مواد غذایی
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ش ــهری است .مأموریت بنیاد راف شـــامل کمک به کاهش فقر شـــهری ،افزایش امنیت
غذایی شهری ،بهبود مدیریت زیستمحیطی شهری است.
 .3بنیاد آی دی ای (دارو)

بنی ــاد آی دی ای ،تأمینکنن ــده غیرانتفاعـــی پیشـــرو در جهـــان ،در تأمیـــن داروهای
نش ــده و ضروری و تجهیزات پزشـــکی برای کشـــورهای بـــا درآمد کم و
باکیفی ــت تضمی 
متوس ــط اس ــت که در س ــال  1972در هلند تأسیسشـــده اســـت .مأموریت بنیاد شامل
بهبود دسترس ــی و ارائه داروهای ضروری باکیفیت باال و تجهیزات پزشکی در پایینترین
قیمت ممکن برای کشورهای با درآمد کم و متوسط است.
 .4بنیاد آموزش مسیحیت هلند (مذهبی)

بنیاد آموزش مسیحیت هلند در سال  1989تشکیل شد .مأموریت این بنیاد به دلیل
افزای ــش هزینههای تحصیل ،حفظ آموزش مســـیحیت مقرونبهصرفه اســـت .برنامهها و
خدمات علمی بنیاد ش ــامل خدمات پشـــتیبانی آموزشـــی ،خدمات آموزشـــی برای افراد
مستعد ،مرکز فناوری است.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
حوزه وقف و امور خیریه در کشور هلند فعالیت مینمایند؛ در این بخش ،ابتدا نگاشت
نهادی مربوط به این کنشگران در شکل ( )1-4نشان داده شده است و سپس نهادهای
سیاسـ ـتگذار ،تنظیمگر ،تس ــهیل گ ــر و ارائه دهنده خدمـــات در موضوعات مختلف در
حوزه وقف و امور خیریه ،مورد تحلیل قرارگرفتهاند.
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شکل :1-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هلند

4-44444دولت
دول ــت هلن ــد نقش سیاسـ ـتگذاری در حوزه وقف و امـــور خیریه را بر عهـــده دارد که
بهمنظ ــور تش ــویق کاره ــای داوطلبانه کمکهـــای مالی را بـــه ســـازمانهای غیرانتفاعی
میکن ــد .دول ــت و قانون هلند ،سیاس ــتی منســـجم یا سیســـتماتیک برای ســـازمانهای
غیرانتفاع ــی ن ــدارد و در کش ــور هلن ــد ،هیـــچ نظـــارت اجرایـــی فراگیـــری بـــرای بنیادها و
نه ــای خیرخواهانه وج ــود ندارد .ازلحـــاظ تاریخی ،حتی زمانی کـــه بودجه دولتی
انجم 
بس ــیار مهم باشد ،س ــازمانهای بشردوســـتانه بهعنوان ســـازمانهای خصوصی شناخته
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ً
میشوند [ .]16حمایت دولت از سازمانهای غیرانتفاعی نسبتا گسترده است که بیشتر
ب ــه زمین ــه فعالیت بر اس ــاس وضعی ــت حقوقی ســـازمان غیرانتفاعـــی بســـتگی دارد .اگر
یارانههای مس ــتقیم ،کمکه ــای مالی و  ...بهعنوان حمایت دولت در نظر گرفته شـــود،
درنتیج ــه  %30از درآم ــد بخ ــش غیرانتفاعی از این منبع به دســـت میآیـــد ،درهرصورت
حمایت دولتی از سازمانهای غیرانتفاعی قابلتوجه است [.]17
• تحریک کمکهای خصوصی به پژوهش توسط دولت هلند

در س ــال  2005دول ــت هلند ی ــک گروه ضربت " بخشـــش برای پژوهش" برای تشـــویق
کمکهای خصوصی به دانش ــگاهها و نهادهـــای تحقیقاتی راهاندازی کرد .فعالیتهای
گروه ضربت منجر به جلساتی در دانشگاه ،دو کنفرانس ملی ،جلسات مشترک با مقامات
و بنیادهای حمایتکننده از پژوهش شد.
گروه ضربت دانش ــگاهها را بهمنظور راهاندازی بنیادهای دانشگاهی ،ایجاد گروههای
جمعآور یکننده کمک بهمنظور توس ــعه شـــبکههای فارغالتحصیـــان و پاداش دادن به
دانشپژوهانی که در جذب تحقیقات موفق شدند ،توصیه میکند.
در یک نش ــریه به نام "چشـ ـمانداز علم" ،دولت هلند به همکاری بالقوه (کمک مالی
برای فعالیتهای بشردوستانه) برای تحقیق و نوآوری تأ کید کرد [.]17
4-44444وزارت امور اقتصادی
وزارت امور اقتصادی ،تشکیالت اقتصادی کشور هلند را به وسیله وضعیت رقابتی
بین المللی قوی ارتقا میدهد .این وزارت خانه متعهد به ایجاد شـــرایط مناسب کسب و
کار کارآفرینی به وس ــیله تش ــویق همکاری بین موسســـات تحقیقاتی و کسب وکارها و از
میان بردن مقررات غیرضروری و ایجاد سیاستهای مالی کسب و کار تعاونی 1میباشد.
از وظای ــف دیگ ــر وزارت امور اقتصادی این اســـت که کشـــور ،چگونـــه میتواند وضعیت
پیش ــروی خ ــود را در حوز هه ــای کش ــاورزی ،صنعـــت ،خدمـــات و انرژی افزایـــش دهد و
پشتیبانی از کسب وکار هلندی در خارج از کشور از طریق دیپلماسی اقتصادی است.
از اس ــتراتژیهای وزارت ام ــور اقتصـــادی ارتقـــای سیاســـت خـــاص بـــرای نـــوآوری و
1. business-friendly
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کارآفرینی جهت پش ــتیبانی از کس ــب وکارها در حوزه هایی که ضروری میباشد .وزارت
امور اقتصادی نقطه مرکزی دردسترس برای اطالعات دولت و خدمات در حوزه نوآوری،
صادرات و تامین مالی است.
وزارت ام ــور اقتص ــادی از طریق شـــورای اعتبار بخشـــی هلند بـــر اداره مرکزی جذب
س ــرمایه نظارت میکند که در همین راســـتا شـــورای اعتباربخشـــی هلند بـــه اداره مرکزی
جذب سرمایه اختیار گواهی تائید برای سازمانهای غیرانتفاعی که استانداردهای اداره
مرکزی جذب سرمایه را از طریق این گواهی برآورده میکنند ،اعطا میکند.
4-44444وزارت دادگستری
وزارت دادگس ــتری هلند نهادی دولتی است که مسئولیت سیاستگذاری و نظارت
بر س ــازمانهای خیریه را بر عهده دارد .وزیر دادگســـتری ،مســـئول سیاســـت شـــرطبندی
بهصورت منس ــجم ،متعادل و س ــازگار اســـت .پیادهســـازی و اجرا این سیاست بر عهده
ادارهب ــازی اس ــت [ ]25و همچنین وزیر دادگســـتری بر فعالیتهـــای اداره مرکزی جذب
سرمایه نظارت میکند.
وزارت دادگس ــتری مس ــئول حفظ حاکمیت قانون در هلند اســـت ،بهطور یکه مردم
بتوانند باهم در آزادی ،صرفنظر از س ــبک زندگی یا دیدگاهها ،زندگی کنند .این وزارت
خانه بهمنظور جامعهای امن و عادالنهتر با حمایت قانونی مردم و در صورت لزوم مداخله
در زندگ ــی آنها ،فعالی ــت میکند [ .]25همچنیـــن وزارت دادگســـتری ،قانون جدیدی
اع ــام کرده اس ــت .بهطور یک ــه از  1ژانویـــه  2013تمام ســـازمانهای خیریـــه با وضعیت
معافیت مالیاتی ،ملزم هستند که اطالعات مالی خود را به اتاق بازرگانی تسلیم کنند.
بیش از  8میلیون نفر در هلند ،گاهی اوقات بازیهای شانس مانند شرطبندی انجام
میدهن ــد .ه ــزاران نفر از آنها ،خطر ابتال به معتاد شـــدن به شـــرطبندی را دارند .گروههای
آس ــیبپذیر باید در برابر اعتیاد و تقلب محافظت شـــوند .مقامات بررســـی میکنند که آیا
ارائهدهندگان بازی مطابق با قوانین عمل میکنند .مجوز برای انجام قرعهکشی ملی توسط
وزارت دادگس ــتری ب ــه بنیاده ــا ب ــرای بهر هب ــرداری از قرعهکشـــی هلنـــد داده میشـــود .تنها
ً
درصورتیکه ارزش کل جایزه یک بازی ش ــانس از  4500یورو (تقریبا معادل با  158میلیون

دنله روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 87 /

ن موارد قرعهکشیهای (خیرخواهانه)
ریال) بیشتر باشد ،وزارت دادگستری مجوز میدهد .ای 
ً
ساالنهای هستند که حدودا  150مجوز در هرسال توسط دادگستری صادر میشود [.]26
4-4444444اداره بازی
اداره ب ــازی 1بخش ــی در وزارت دادگســـتری اســـت کـــه مســـئول پیادهســـازی و اجرای
سیاسـ ـتهای ش ــرطبندی و نظارت بر سازمانهای خیریه میباشـــد که وظایف زیر را بر
عهده دارد:
_نظارت بر انجام بخش بازی
_بررسی اینکه آیا دارندگان مجوز از قانون حمایت میکنند.
_کمک به کنترل عرضه بازی شانس
_کاهش اعتیاد به شرطبندی
_مبارزه با غیرقانونی بودن و جرم و جنایت مرتبط با بازی شانس []25
• قرعهکشی خیرخواهانه

قرعهکش ــی در هلند توس ــط قانون شـــانس  1964مشخصشده اســـت ،به صورتی که
انجام هر نوع بازی عمومی بدون مجوزی که توســـط ادارهبازی صادر شود ،ممنوع است.
ً
اگر مقدار کل بودجه جایزه از  4500یورو (تقریبا معادل با  158میلیون ریال) تجاوز نکند،
مجوز را میتوان از شهردار یهایی که بازی شانس در آنجا برگزار میشود ،درخواست داد.
مجوزها میتواند برای قرعهکشی سازمانی با هدف افزایش بودجه برای اهداف عمومی
صادر شود .توسط قانون ،این قرعهکشیها موظف هستند که حداقل  %50از فروش خود
را به س ــازمانهای عامالمنفعه کمک کنند .در حال حاضر ســـه قرعهکشـــی بزرگ خیریه
فعال و  5قرعهکشی کوچکتر در بازار هلند وجود دارد .عالوه بر این امکان برای تمام انواع
سازمانهای خیریه و انجمنها برای به دست آوردن مجوز برای قرعهکشی وجود دارد.
جس ــاله) بـــرای ســـازمانهای قرعهکشـــی خیرخواهانـــه
س ــه مج ــوز (در دور هه ــای پن 
صادرش ــده اس ــت .قرعهکشـ ـیهای خیرخواهانه اصلی در هلند شـــامل قرعهکشـــی ملی
1. Gaming Authority
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پس ــت ک ــد ،1قرعهکش ــی ورین ــدن 2و قرعهکشـــی بنک گیرو 3اســـت .این قرعهکشـــیهای
خیرخواهانه ،هرس ــال  14طرح انج ــام میدهند .حداقل  %50از فروش بین ســـازمانهای
مختل ــف جامع ــه مدنی مل ــی و اجتماعی توزیع میشـــود و حـــدود  %30برای پـــول جایزه
تعیین میشود [.]27
• قرعهکشی ملی پست کد

قرعهکش ــی ملی پس ــت کد ،در سال  1989تأســـیس گردید و از ذینفعان در حوزههای
طبیعت و محیطزیس ــت ،توس ــعه همکاری ،حقوق بشـــر و انســـجام اجتماعی حمایت
میکند .هرماه حدود  2.5میلیون شرکتکننده با  4میلیون بلیت بازی میکنند .در سال
 303 ،2013میلیون یورو (معادل با  10هزار میلیارد ریال) بین ذینفعان توزیعشده است.

شکل :2-4آرم قرعهکشی پست کد

• قرعهکشی وریندن

قرعهکشی وریندن ،بخشی از قرعهکشی ملی خیریه در سال  1998شد و از  47ذینفع
در حوزههای سالمت و تندرستی حمایت 1میکند .هرماه بیش از  500.000شرکتکننده
با بیش از  600.000بلیت ،بازی میکنند .این قرعهکشی  49میلیون یورو (معادل با 1.718
هزار میلیارد ریال) در سال  2013به اهداف خوب مانند بنیاد ایدز و بیش از  3000ورزش
محلی و انجمنها کمک کرده است.
1. Nationale Postcode Loterij
2. VriendenLoterij
3. BankGiro Loterij
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شکل :3-4آرم قرعهکشی وریندن

• قرعهکشی بنک گیرو

قرعهکش ــی بنک گیرو ،در س ــال  2002بخشـــی از قرعهکشـــی ملی خیریه شد .در سال
 2013از  70س ــازمان فرهنگ ــی ب ــا  63میلیون یورو (معـــادل با  2.209هـــزار میلیارد ریال)
حمای ــت ک ــرد .هرماه بیش از  800.000بلیت به  570هزار شـــرکتکننده فروخته میشـــود.
ذینفعان این قرعهکشی شامل بنیاد فرانک ان ،1موزه آمستردام ،2موزه امپراتوری و صندوق
فرهنگ شاهزاده برنهاد و امپراتوری 3است [.]27

شکل :4-4آرم قرعهکشی بنک گیرو

4-44444شورای اعتباربخشی هلند
هر دولت عضو اتحادیه اروپا یک نهاد اعتباربخشـــی ملی دارد که در هلند به نام نهاد
اعتباربخش ــی هلند است .ش ــورای اعتباربخشی هلند در ســـال  1995از ادغام سازمان
1. Anne Frank Foundation
2. Amsterdam Museum
3. Rijksmuseum and the Prince Bernhard Culture Fund
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کالیبراس ــیون هلند ،1بنیاد به رس ــمیت شناختن آزمایشگاهها و ســـازمانهای بازرسی 2و
شورای صدور گواهینامه 3تأسیس شد .در سال  2010دولت هلند ،شورای اعتباربخشی
هلند را بهعنوان نهاد اعتباربخش ــی ملی بر اساس مقررات اروپایی منصوب کرد ،از آن به
بعد ش ــورای اعتباربخش ــی هلند بهعنوان یک سازمان دولتی مستقل که باید به وزیر امور
اقتصادی پاسخدهد ،تبدیل شد.
وظیف ــه اصل ــی نه ــاد اعتباربخش ــی هلنـــد ،اعتباربخشـــی و تمدید اعتبـــار نهادهای
ارزیابیکننده (آزمایش ــگاهها ،سازمانهای بازرســـی ،مراجع صدور گواهینامه ،نهادهای
ممیزی )4است.
درصورتیکه سازمانهای ارائهکننده محصوالت و خدمات در کشور هلند یا سازمانهای
خیریه ،الزامات نهادهای ارزیابیکننده را رعایت کنند ،بیانیه از انطباق به شکل گواهی یا
گزارش توسط نهادهای ارزیابیکننده صادر میشود .این بیانیه زمانی دارای بیشترین ارزش
هس ــت ک ــه نه ــاد ارزیابیکنن ــده متخصـــص ،بیطـــرف و مســـتقل باشـــد؛ بنابرایـــن نهـــاد
اعتباربخشی هلند ،بررسی میکند که آیا این نهاد ارزیابیکننده دارای صالحیت هست یا
نه اگر نتایج بررسی مثبت باشد این نهاد ،یک نهاد معتبر میگردد [.]53
• مأموریت

فعالی ــت اصل ــی این ش ــورا ارائ ــه خدمات اعتباربخشـــی اســـت .این شـــورا اطمینان
میدهد که س ــهامداران 5بهط ــور قابلتوجهی در تمامی اظهارات انطبـــاق و گزارشهای
ارزیابی صادرش ــده مورد اعتماد هستند و تحت نظارت شـــورای اعتباربخشی هلند قرار
دارند.
• چشمانداز

{انجام فعالیت به شکل حرفهای ،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
 .5س ــهامداران شامل مشتریان مستقیم شورای اعتباربخش ــی 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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{استفاده از کارکنان صالح ،باانگیزه و شبکههای خارجی از متخصصان
{مطابق با الزامات ملی و بینالمللی مشخصشده
• ارزشهای اصلی شورای اعتباربخشی هلند

{صالحیت
{بیطرفانه و مستقل
{تمرکز بر بازار
{تمرکز بر افراد
{صداقت
{شفافیت
در س ــال  ،1996ش ــورای اعتباربخشـــی هلنـــد به اداره مرکـــزی جذب ســـرمایه اختیار
گواهی تائید برای س ــازمانهای غیرانتفاعی که استانداردهای اداره مرکزی جذب سرمایه
را از طریق این گواهی برآورده میکنند ،اعطا میکند.
4-4444444اداره مرکزی جذب سرمایه
در هلن ــد مهمترین نهاد نظارتکنن ــده در حوزه وقف و امور خیریه اداره مرکزی جذب
س ــرمایه اس ــت ک ــه ی ــک س ــازمان غیردولتـــی و مســـتقل اســـت کـــه نظـــارت و ارزیابی بر
س ــازمانهای خیریه را بر عه ــده دارد و مانند بســـیاری از برنامههای اعتباربخشـــی اروپا،
یارانههای قابلتوجه دولتی دریافت میکند .وزارت دادگستری نیز یک ناظر بر هیئتمدیره
اداره مرکزی جذب س ــرمایه منصوب کرده اســـت [ .]22ازآنجاییکـــه اداره مرکزی جذب
س ــرمایه اطالع ــات و مش ــاورههایی را در مـــورد جمـــعآوری کمکهـــای مالـــی در اختیار
سازمانهای خیریه قرار میدهد نقش تسهیلگری در حوزه وقف و امور خیریه دارد.
اداره مرکزی جذب سرمایه ،صدور گواهی و نظارت بر سازمانهای غیرانتفاعی را با
توج ــه ب ــه اس ــتانداردهای اخالق ــی ،جمـــعآوری کمـــک مالـــی و شـــیوه اداره خـــوب،
سازماندهی میکند .همانطور که در قسمت قبلی ذکر گردید ،در سال  ،1996شورای
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اعتباربخشی هلند به اداره مرکزی جذب سرمایه اختیار گواهی تائید برای سازمانهای
غیرانتفاع ــی ک ــه اس ــتانداردهای اداره را از طریـــق گواهـــی اداره مرکـــزی جذب ســـرمایه
برآورده میکنند ،اعطا میکند.
اداره مرکزی جذب سرمایه به ابتکار نمایندگان شهرداری و برخی از سازمانهای چتر
حمایتی س ــازمانهای خیریه ،در س ــال  1925بهعنوان یک ســـازمان مستقل تأسیس شد
که هدف آن نظارت و ایجاد اطالعات در دســـترس در مورد جمعآوری کمکهای مالی
اس ــت که به نفع س ــازمانهای خیریه و مردم اســـت و بهتدریج فعالیتهای اداره مرکزی
جذب س ــرمایه توسعهیافته اس ــت .در ســـال  1958نیز اداره مرکزی جذب سرمایه یکی از
اعضای بنیانگذار انجمن بینالمللی ســـازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی بود ،به
ای ــن صورت که این انجمن ،اس ــتانداردهایی را برای ســـازمانهای خیریـــه نظارتکننده
درگیر در جمعآوری کمک مالی ،توسعه داده است.
این نهاد ،مرکزی مهم جهت کسب اطالعات است و مقامات محلی از این اطالعات
بهمنظور دادن اجازه به س ــازمانهای خیریه برای جمعکـــردن کمکهای مالی در مناطق
عمومی مانند جمعکردن پول در خیابان استفاده میکنند.
هیئتمدیره اداره مرکزی جذب سرمایه دارای  9عضو و یک مشاور (وابسته به دولت)
دارد که از سه ش ــهردار( 1بهعنوان نمایندگان شهردار یهای حمایتکننده از اداره مرکزی
جذب س ــرمایه) ،دو نماینده از س ــازمانهای خیریه و چهار عضو مســـتقل شـــامل رئیس
دانش ــگاه 2که نماینده بخش علمی و منافع اهداکنندگان اســـت ،تشکیلشـــده اســـت.
همچنی ــن ش ــورایی از خبرگان برای مشـــاوره در زمینـــه مهر تائید کمیته وجـــود دارد که در
اعط ــای مهر تائی ــد به متقاضیان تصمیمگیـــری میکنند .اداره مرکزی جذب ســـرمایه 22
کارمن ــد دارد که  10نفر بهطور مس ــتقیم به بخش ارزیابی و  12نفر در پشـــتیبانی از عملکرد
مرتبط هستند [.]45
• هدف اداره مرکزی جذب سرمایه

ه ــدف اداره مرکزی جذب س ــرمایه ،ترویج افزایش مســـئولیت و توزیع وجوه در هلند،
1. Mayors
2. President
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شکل :5-4نمای سایت اداره مرکزی جذب سرمایه

ش ــامل پول بهدسـ ـتآمده از طریق ش ــرطبندی و قانون بازی توسط ســـازمانهای خیریه
بهمنظ ــور فعالیته ــای خیرخواهانه ،فرهنگـــی ،علمی و یا اشـــخاص حقوقی با اهداف
منافع عمومی اس ــت .گزارش اداره مرکزی جذب ســـرمایه بهطور ســـاالنه منتشر میشود و
ش ــامل اطالعات مالی جمعآوری کمک مالی توسط سازمانهای خیریه است .اینیک
منبع منحصربهفرد از اطالعات است که بهصورت ساالنه به افرادی که درگیر این موضوع
هستند و همچنین مطبوعات ارائه میشود.
• فعالیتهای اداره مرکزی جذب سرمایه

اداره مرک ــزی ج ــذب س ــرمایه ب ــه دنبـــال تحقـــق اهـــداف ذکرشـــده در بـــاال ،از طریـــق
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فعالیتهای زیر است:
_توســعه مقرراتــی بهمنظــور افزایــش اعتمــاد و مســئولیتپذیری ،اســتفاده از وجــوه و
نظارت بر انطباق شرکتها با این قوانین
_شناســایی و مستندســازی مســائلی کــه ممکــن اســت بهطــور اجتماعــی در جــذب
سرمایه قابلتوجه باشد.
_ارائه اطالعات و مشاوره به عموم مردم ،مقامات و مؤسسات.
• وظایف اداره مرکزی جذب سرمایه

فعالیتهای ذکرشده در قسمت قبلی منجر به وظایف زیر میشوند:
_انجام ارزیابی
_نظارت برافزایش مسئولیتپذیری و استفاده از منابع مالی
_ارائــه اطالعــات عمومــی و مشــاوره بــه ســهامداران و مقامات محلــی در زمینه جمعآوری
کمک
در س ــال  ،1994اداره مرک ــزی ج ــذب ســـرمایه یک چارچـــوب تهیه گـــزارش ویژه برای
س ــازمانهای خیریه ،به ش ــورای ملی اســـتاندارد حســـابداری ارائه کرد .این دستورالعمل
خاص توس ــط شورا بهعنوان دستورالعملی برای سازمانهای خیریه در جمعآوری کمک
از عموم مردم پذیرفته ش ــد .در س ــال  2007این دســـتورالعمل بنا به پیشـــنهاد اداره مرکزی
جذب سرمایه مطابق با شیوههای جدید حسابداری بینالمللی مدرن شد .مطابق با این
دس ــتورالعمل ،س ــازمانهای خیریه باید گزارش ســـاالنه خود را به حسابرسان تائید شده،
ارائه کنند .مزیت این دس ــتورالعملها این است که یک استاندارد یکپارچه برای گزارش
دهی سازمانهای خیریه در ترازنامه ،درآمد و هزینه وجود دارد [.]23
همچنی ــن اداره مرکزی جذب س ــرمایه در ســـال  2011بـــا دولت هلنـــد تفاهمنامهای را
امضا کردند که از طریق همکاری با دولت هلند به دنبال بهبود تبادل دانش و اطالعات،
بهبود ارتباط میان بودجه سیاس ــت ،توســـعه راههای خالقانه برای تأمین مالی طرحهای
اجتماعی ،تقویت زیرس ــاختهای بخش انسان دوستانه ،بهبود شفافیت بخش انسان
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دوستانه و تقویت اعتماد عموم مردم نسبت به سازمانهای بشردوستانه است.

شکل :6-4آرم اداره مرکزی جذب سرمایه

بزرگترین بنیادهای جمعآور یکننده کمک در اداره مرکزی جذب سرمایه در هلند به
ثب ــت رس ــیدهاند .ش ــرط مه ــم ب ــرای ثبـــت این اســـت کـــه هزینه جذب ســـرمایه توســـط
سازمانهای خیریه ،نباید بیش از  %25درآمد حاصل از جمعآوری کمک باشد.
اداره مرک ــزی ج ــذب س ــرمایه اس ــتانداردهایی دارد کـــه بر اســـاس این اســـتانداردها،
س ــازمانهای غیرانتفاعی را م ــورد ارزیابی قرار میدهند و مهر تائیدی برای ســـازمانهای
جمعآور یکنن ــده مال ــی ثبتش ــده در اداره مرکـــزی جـــذب ســـرمایه به مدت ســـه ســـال
(بهمنظور برآورده کردن این اس ــتانداردها) صادر میکند .این اســـتانداردها شامل قوانین
س ــاختار ،ارائه صورتهای مالی صادرشـــده توســـط یک حســـابدار خارجی و روشهای
شکایت است [.]24
شرایط درخواست مجوز اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمانهای خیریه بزرگ

الف)س ــازمانهای خیریهای که برای مدت حداقل سه سال در کشور هلند اقدام به
جمـ ـعآوری کم ــک نمودهاند ،خواهند توانســـت برای دریافت این نشـــان اقدام
کنند.
ب) درخواسـ ـتکنندگان این نش ــان باید از معیارهای مدنظر اداره مرکزی جمعآوری
کم ــک برخوردار بوده و با امضاء توافقنامه با این ســـازمان ،خود را ملزم به رعایت
این استانداردها و دیگر شرایط ذکرشده در آن کنند.
پ) س ــازمانهای جمعآور یکنن ــده کمـــک نباید نام یا نشـــانی را کـــه بهتنهایی یا به
همراه نش ــان تأییدیه در منظر عموم بهصورت نام یا نشان یک سازمان تجاری در
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حال فعالیت باشد را بکار گیرند.
ت) با تس ــلیم درخواس ــت دریافت مجـــوز به این اداره ،ســـازمان درخواســـتکننده،
روی هه ــای گنجاندهش ــده در آییننامه اعطای مجوز برای ارزیابی درخواســـت را
موردپذیرش قرار میدهد.
• ارزیابی سازمانهای خیریه توسط اداره مرکزی جذب سرمایه

اکثر سازمانهایی که توسط اداره مرکزی جذب سرمایه ارزیابی میشوند ،سازمانهای
جمعآور یکنن ــده کمک مالی هس ــتند .عالوه بر این ،ســـازمانهایی کـــه فعالیت جذب
س ــرمایه انجام نمیدهند ،اما پولهایی را از طریق شـــرطبندی به دست میآورند ،توسط
اداره مرکزی جذب سرمایه مورد ارزیابی قرار میگیرند.
__ سازمانهایی که بهمنظور ارزیابی واجد شرایط هستند:
نه ــای تحت قانون هلنـــد با صالحیـــت کامل قانونی کـــه بهمنظور
بنیاده ــا ی ــا انجم 
تحق ــق مناف ــع عموم ــی خیرخواهان ــه ،فرهنگی ،علمـــی یا دیگـــر منافع عمومـــی به ثبت
رسیدند .منظور از جمعآوری پول ،پولهایی میباشد که بهطور داوطلبانه اهداشدهاند و
بهعنوان کاالهای عرضهشده یا خدمات ارائهشده در نظر گرفته نمیشود.
__ سازمانهایی که برای ارزیابی شرطبندی واجد شرایط هستند:
نه ــای تح ــت قانـــون هلنـــد کـــه بهمنظـــور تحقـــق منافـــع عمومی
بنیاده ــا ی ــا انجم 
خیرخواهان ــه ،فرهنگی ،علم ــی یا دیگر منافع عمومـــی به ثبت رســـیدند و پولهایی را از
دارن ــدگان مج ــوز ش ــرطبندی (براس ــاس شـــرطبندی هلنـــدی و قانون بازی) به دســـت
میآورند [.]22
کل درآمد بهدسـ ـتآمده از گواهی اعطاشـــده توســـط ســـازمانهای نظارتکننده در
سال  3.4 ،2010میلیارد یورو ( 119هزار میلیارد ریال) بود؛ که  359گواهی به سازمانهای
خیریه اعطاشده است .اداره مرکزی جذب سرمایه عالوه بر  359سازمان خیریه با مهر
تائی ــد ،اطالع ــات مالی ح ــدود  1000ســـازمان خیریه بدون مهـــر را منتشـــر میکند .اداره
مرک ــزی جذب س ــرمایه هی ــچ قضاوتی در مـــورد اطالعات ارائهشـــده این ســـازمانهای
خیریه ندارد [.]45
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• انواع ارزیابی توسط اداره مرکزی جذب سرمایه

گواهی اداره مرکزی جذب سرمایه ،بر سازمانهای غیرانتفاعی بزرگ با وضعیت منافع
عموم ــی متمرکز میش ــود .ای ــن اداره مرکـــزی ،بر فعالیتهـــای جمعآوری کمـــک مالی و
س ــازمانهای غیرانتفاعی کوچ ــک جمعآور یکننده کمک ،پس از دریافت شـــکایت در
مورد تقلب ،گمراه کردن مردم یا تکنیکهای جمعآوری کمک مالی با ارعاب و ترساندن
تش ــده توسط اداره مرکزی جذب سرمایه بررسی میشود.
نظارت میکند .شکایات اثبا 
نتای ــج بررس ــی را در س ــایت خود منتشـــر میکننـــد و به مقامـــات محلی ابـــاغ میکنند و
مقامات میتوانند اقدام قانونی کنند.
اداره مرکزی جذب س ــرمایه در مقررات خود ،مشخص میکند که یک سازمان خیریه
برای به دس ــت آوردن مهر ،باید بیش ــتر از  %25از درآمد جمـــعآوری کمک مالی خود را در
هزینههای باال بردن بودجه صرف نکند و عالوه بر این ،ســـازمان خیریه باید یک سیســـتم
ارزیاب ــی درونی برای کنت ــرل هزینههای خود با توجه به اهداف ســـازمانهای غیرانتفاعی
داشته باشد.
استانداردهای الزم برای صدور گواهی ،ابتدا بر درآمد و اصول اخالقی برای جمعآوری
کمک تمرکز داش ــت .اداره مرکزی جذب ســـرمایه بهوســـیله افکار عمومی برای نظارت بر
که ــای مال ــی تحت تأثیر قـــرار گرفت که در ســـال  ،2004اســـتانداردها را
اس ــتفاده از کم 
بهمنظ ــور پوش ــش اداره داخل ــی و مکانیزم هـــای ســـازمانهای غیرانتفاعـــی داخلی برای
ارزیابی هزینههای برنامه افزایش یافت.
نط ــور که گفته ش ــد یکی از وظایـــف اداره مرکزی جذب ســـرمایه ،انجام ارزیابی
هما 
است .شورای اعتباربخشی هلند 1به این اداره ،اختیارات برای تائید مهر را اعطا میکند.
هدف از این ارزیابی این است که آیا یک نهاد ،معیارهای تنظیمشده توسط اداره مرکزی
جذب سرمایه را برآورده میکند یا نه که این خود موجب افزایش اعتماد و مسئولیتپذیری
و توزیع وجوه میشود که این به نفع مردم و نهادهای درگیر است.
1. Dutch Accreditation Council
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اداره مرکزی جذب سرمایه دارای سه نوع ارزیابی است که به شرح زیر است [:] 22
• گواهی اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمانهای خیریه بزرگ

نهادهای ــی ک ــه تصمی ــم گرفتهان ــد تا بـــرای ارزیابـــی مهـــر اداره مرکزی جذب ســـرمایه
درخواس ــت دهند ،نیاز به اس ــتفاده از اطالعاتـــی را دارند که در دو بروشـــور مقررات مهر و
دس ــتورالعملهای حسابداری هلندی یافت میشـــوند .مقررات مهر ،آنچه برای سازمان
موردنیاز اس ــت را مش ــخص میکن ــد ،به این صورت که چـــه معیارهایی بایـــد با توجه به
هیئت حاکم ،سیاسـ ـتها ،جمعآوری کمک ،مخارج و پاســـخگویی مورداستفاده قرار
گیرد .ضمایم مقررات ش ــامل یک چکلیســـتی از اطالعات موردنیاز اداره مرکزی جذب
سرمایه و لیستی از سؤاالت است.

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

این گواهی برای س ــه س ــال معتبر اســـت و دارای یک هزینه اولیه به مبلغ  3.025یورو
ً
(تقریبا معادل با  106میلیون ریال) اس ــت ،بهاضافه یک ســـهم ساالنه که مربوط به درآمد
حاصل از جمعآوری کمک مالی خود سازمان است که بهصورت ساالنه تنظیم میشود.
در طول این س ــه س ــال اعتبار ،نظارت ساالنه وجود خواهد داشـــت و اگر سازمان بخواهد
میتواند بعد از سه سال ،آن را تمدید کند.
گزارش س ــاالنه در ارزیابی مهم اس ــت .بهمنظور ســـاختار حسابرســـی و سیســـتمهای
گ ــزارش دهی در تطابق با معیارهای اداره مرکزی جذب ســـرمایه ،باید دســـتورالعملهای
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حس ــابداری رس ــمی در بروش ــور دنب ــال شـــود .ایـــن راهنما باهـــدف افزایش شـــفافیت در
حس ــابداری مالی اس ــت که باید حداقل به این سؤاالت پاسخ داده شـــود که چه مقدار از
کمک مالی برای اهداف خیرخواهانه به کار گرفتهشـــده اســـت؟ آیا این پول صرف شده
است؟ آیا پول برای علت واقعی صرف شده است؟
• گواهی اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمانهای خیریه کوچک

بنیاده ــا و انجمنهای ــی ک ــه تح ــت قانـــون هلنـــد ،به جمـــعآوری پـــول بـــرای تحقق
ته ــای خیرخواهان ــه ،فرهنگ ــی ،علمـــی و یـــا دیگـــر اهـــداف منافـــع عامالمنفعـــه
فعالی 
میپردازند ،برای گواهی اداره مرکزی جذب ســـرمایه واجد شـــرایط هستند .این بنیادها و
ً
انجمنها ،نهادهای جذب س ــرمایهای هســـتند که کل درآمدشان از  500.000یورو (تقریبا
معادل با  17میلیارد ریال) در هرسال هم تجاوز نمیکند .نهادهایی که تصمیم گرفتهاند
برای گواهی درخواست دهند ،نیاز به استفاده از اطالعاتی دارند که در دو بروشور مقررات
مهر اداره مرکزی جذب سرمایه و دستورالعملهای حسابداری هلندی یافت میشوند.

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

این گواهی برای س ــازمانهای خیریه کوچک تا سه سال معتبر است .هزینه ارزیابی،
ً
ی ــک هزینه یکجا به مبلغ  525یورو (تقریبا معادل با  18میلیون ریال) اســـت .بنیادها یا
ً
س ــازمانها در هرس ــال در طول اعتبار خـــود ،مبلغ اضافی  370یـــورو (تقریبا معادل با 12
میلیون ریال) در هرسال پرداخت میکنند .هزینهها بهطور ساالنه تنظیم میشوند.
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در طول دوره سهسالهی اعتبار ،نظارت بهطور ساالنه وجود خواهد داشت و اگر سازمانی
بخواهد ،میتواند گواهینامه را در پایان دوره سهساله برای ارزیابی مجدد تمدید کند.
• گواهی اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمانهای خیریه تازه تأسیسشده

نهادهایی که در کمتر از س ــه س ــال در جذب سرمایه درگیر هســـتند ،برای این گواهی
واجد ش ــرایط هس ــتند .نهادهایی که برای دریافت این گواهی تمایل دارند ،باید از همان
دستورالعملهای حسابداری رسمی استفاده کنند.

شکل :9-4مهر اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمانهای خیریه تازه تأسیسشده

ً
در ای ــن قس ــمت ای ــن نکت ــه قابلذکـــر اســـت کـــه اخیـــرا در برخی کشـــورها ،سیســـتم
خودتنظیمی 1پدید آمده اس ــت که مؤثرترین راه برای دستیابی به اهداف است که شامل
دو نوع سیستم سازمانهای چتر حمایتی 2و برچسبها 3است.
سیستمهای سازمانهای چتر حمایتی ،شامل گروهی از چندین سازمان غیرانتفاعی
است که تحت یک نام بهمنظور جمعآوری پول و تقسیم وجوه دریافتی در میان اعضای
خود ،تشکیلشدهاند .عضویت ممکن است مشروط به پرداخت هزینه ویژهای نباشد و
شفافیت ممکن است از طریق ارائه گزارش حسابداری ارائه شود.
برچسـ ـبها نیز سیس ــتمهایی هســـتند که در آن ،اعضـــا در مورد یـــک مجموعهای از
اس ــتانداردهای خ ــاص تواف ــق میکننـــد کـــه مجـــاز به نمایـــش مهـــر شناختهشـــدهای بر
1. self-regulation
2. umbrella organizations
3. labels
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وبسایتها و گزارشهای خود میشوند .گواهی مهر تائید ،پذیرش رفتار مسئوالنه است
و بنابراین نشاندهنده تعهدات به اهداکنندگان بالقوه است.
الزام ــات موردنیاز اغل ــب مربوط به شـــفافیت در گزارش (صدور گـــزارش مالی دقیق
س ــاالنه) ،محدودی ــت برای هزین هه ــای جمعآوری کمـــک مالی (برای کنتـــرل مخارجی
اضاف ــی) یا پذیرش اس ــتانداردهای رفتاری اســـت .عضویت دارای هزینه میباشـــد و در
ص ــورت قصور و ع ــدم رعایت اس ــتانداردها ،محرومیت از برچســـب را بـــه دنبال خواهد
داش ــت ،بخ ــش غیرانتفاع ــی هلن ــد از طریـــق اداره مرکزی جذب ســـرمایه یکـــی از اولین
خودتنظیمی در اروپا ،است [.]21
4-44444وزارت امور مالی
وزارت امور مالی هلند یک نهاد دولتی است که مسئولیت سیاستگذاری و نظارت
مالی بر س ــازمانهای خیریه را دارد .وزارت امور مالی مســـئول سیاست مالی -اقتصادی
در هلن ــد و مدیر ی ــت امور مال ــی دولت و سیاســـتهای مربوط به بازارهای مالی اســـت.
شناختهش ــدهترین وظیفه وزارت امور مالی وضع مالیات اســـت .مالیات مهمترین منبع
درآم ــد برای دولت ملی اس ــت .این وزارت خانه مســـئول سیاســـتهای مالیاتی ،قوانین
مالیاتی و اجرای این قوانین است [.]30
وزارت ام ــور مالی محافظان خزانه ملی هســـتند و در راســـتای تضمیـــن اینکه هلند،
ازنظر مالی س ــالم و مرفه باش ــد ،فعالیت میکند .وزیر امور مالی بـــر هزینههای مؤثر منابع
دولت نظارت دارد و قوانینی را برای اطمینان از سیســـتم مالی پایدار و نظارت بر کیفیت
مؤسس ــات مالی ایجاد میکند و همچنین بر وضع قوانیـــن مالیاتی عادالنه فعالیت دارد.
اداره مالیات هلند ،بخش ــی از وزارت امور مالی است که وضع و جمعآوری مالیات را بر
عهده دارد [.]30
4-4444444اداره مالیات و گمرک
اداره مالی ــات و گمرک هلند ،خدمات گمرک و جمعآوری مالیات را بر عهده دارد .این
1

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،
تش ــخیص تقلب اقتصادی و مالی ،وضع و جمعآوری مالیات و پرداخت مزایای مرتبط با
درآمد برای مراقبت از کودکان و مراقبتهای بهداش ــتی اس ــت [[ 31و در ســـال  2008اداره
مالیات و گمرک بهعنوان یکشکل از نظارت مالی بر سازمانهای خیریه معرفی شد.
پس از ثبت یک کسبوکار ،اداره مالیات بهطور خودکار ،توسط اتاق بازرگانی اطالع پیدا
میکند ،به این صورت که جزئیات اطالعات توس ــط ات ــاق بازرگانی به اداره مالیات گزارش
داده میشود .بهعنوانمثال اداره مالیات شماره ثبت مالیات بر ارزشافزوده که میتواند برای
کسر مالیات قابلاجرا استفاده شود را برای شرکت مربوطه صادر میکند [.]32

شکل :10-4نمای سایت اداره مالیات

وبس ــایت اداره مالیات ،اطالعاتی به زبان انگلیسی بهمنظور پرداخت مالیات برای
کسـ ـبوکار را فراهم میکند و همچنین مشـــاورههای حرفـــهای در زمینه مالی و مدیریتی
قبل از شروع کسبوکار میدهد [.]33
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طبق قوانین اداره مالیات ،یک سازمان عامالمنفعه باید موارد زیر را در سایت اینترنتی
خود منتشر کند [:]34
•نــام ســازمان ،شــماره شناســایی اشــخاص و مشــارکت حقوقــی /شــماره مالیاتــی،
اطالعــات تمــاس ،هــدف ســازمان عامالمنفعــه ،برنامــه سیاســتی ،اســامی مدیــران،
سیاست پرداخت ،گزارش فعالیتهایی که انجام میشود.
•ســازمانهای عامالمنفعــه بایــد صورتهــای مالــی خــود را در وبســایت خــود در
ظــرف شــش مــاه پــس از پایــان ســال مالــی منتشــر کننــد و ایــن کار بــرای هرســال مالــی
بعــد از  31دســامبر  2011بــه پایــان میرســد کــه شــامل اطالعــات ترازنامــه ،صــورت ســود و
زیان ،توضیحات است.
4-4444444نظام مالیاتی هلند
نظ ــام مالیاتی هلند نهتنها برای بنیادهای خیرخواهانه اســـت بلکه برای شـــرکتها و
افرادی که هدیههایی را برای یک سازمان خیریه هلندی اعطا میکنند ،نیز میباشد.
هلن ــد دارای یک نظ ــام مالیاتی جذاب بهخصـــوص برای فعالیتهـــای عامالمنفعه
اس ــت .این نظام ،بس ــیاری از افراد ،کســـبوکارها و ســـازمانهای که مایل بـــه راهاندازی
س ــازمان خود به شیوه کارآمد مالیاتی و با حداکثر سود عمومی هستند را جذب میکند.
یکی از الزامات اصلی نظام مالیاتی این است که باید حداقل  %90اهداف و فعالیتهای
سازمان برای منافع عمومی صرف ش ــود .یک سازمان عامالمنفعه نباید هیچگونه انگیزه
سودی داشته باشد و اجازه جمعآوری سود برای حقوق صاحبان سهام را ندارد .عالوه بر
ای ــن س ــرمایهی س ــازمان عامالمنفع ــه نبایـــد در دســـترس اعضـــای هیئتمدیـــره یـــا
سیاسـ ـتگذاران باش ــد به این دلیل که آن را بهعنوان سرمایه خود ندانند .این بدان معنی
اس ــت که هیچ ش ــخص یا نهادی نباید بر ســـازمان عامالمنفعه کنترل یا منافعی داشـــته
ته ــای تج ــاری نیز در صورتی مجاز اســـت کـــه این فعالیتهـــا بهصورت
باش ــد .فعالی 
مکم ــل و کمکی باش ــند و همچنی ــن درآمد حاصـــل از فعالیتهای تجـــاری باید بهطور
کامل برای اهداف عامالمنفعه استفاده شود [.]35
در هلن ــد چارچ ــوب مالیات ــی منحصربهفـــردی بـــرای فعالیتهـــای خیرخواهانـــه و
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غیرانتفاعی وجود دارد که به شرح زیر است [:]36
• حداقل شکل قانونی

اغل ــب فعالیته ــای خیرخواهانه و غیرانتفاعـــی از طریق بنیادها صـــورت میگیرد و
س ــپس به میزان کمتری توسط انجمنها انجام میشـــود .هر دو نهاد قانونی انعطافپذیر
ً
هس ــتند و نسبتا آس ــان از طریق یک دفتر اسناد رسمی تشکیل میشـــوند .از ویژگیهای
کلیدی بنیاد این اس ــت که هیچ سهامدار یا عضوی ندارد و اهداف خود را در اساسنامه
بیان میکند و توس ــط هیئتمدیره اداره میشـــود .انجمنها نیز دارای اعضایی هســـتند
(حداقل دو نفر) و ممکن است توسط یک گروه اداره شوند.
• نظام مالیاتی طراحیشده

بنیاده ــا و انجمنهای ــی ک ــه بهعن ــوان ســـازمان عامالمنفعه 1واجد شـــرایط هســـتند،
میتوانند برای نظام س ــازمان عامالمنفعـــه به اداره مالیات درخواســـت دهند زیرا مزایای
مالیاتی ویژهای برای سازمانهای عامالمنفعه وجود دارد که به شرح زیر است:
__ مالیات هدیه و ارث
هدیهها و ارثهایی که به س ــازمانهای خیریه اهدا میشـــوند و همچنین هدیههای
ایجادش ــده توس ــط س ــازمانهای خیریه هلنـــدی و ارائـــه هدایایی برای منافـــع عمومی از
مالیات هدیه و ارث معاف هستند.
__ مالیات بر درآمد شرکت
ً
بنیاده ــای هلن ــدی که صرف ــا به قانـــون عمل میکننـــد ،در معرض مالیـــات بر درآمد
ش ــرکت نیس ــتند ،درنتیجه بنیاده ــای هلندی کـــه بهطـــور قانونی خیرخواهانه هســـتند
بهعنوانمثال در هیچیک از فعالیتهای کســـبوکار درگیر نمیشوند از مالیات بر درآمد
شرکت معاف هستند .بااینحال اگر یک سازمان خیریه هلند در هر فعالیت کسبوکاری
وارد ش ــود مش ــمول مالی ــات ب ــر درآمد شـــرکت میشـــود ،اما ممکن اســـت از تعـــدادی از
معافیتها بهرهمند شود.
1. ANBI
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بخشـ ـشهایی که توسط افراد و شرکتها به سازمانهای خیریه ساکن هلند میشود
مشمول معافیت مالیاتی به شرح زیر میباشند:
__ افراد
افراد س ــاکن در هلند ،در معرض مالیات بر درآمد شـــخصی هســـتند که این مالیات
میتواند با اهدای کمک به س ــازمانهای عامالمنفعه کســـر شود .این کسر مالیات منوط
به آستانه ساالنه مشخصشده است ،بهطور یکه هدیههایی که بیش از این میزان باشد،
حداکثر  %10از درآمد مشمول مالیات ساالنه افراد کسر میشود .عالوه بر این ،پرداختهای
س ــاالنه افراد به س ــازمان عامالمنفعه یا نهاد فرهنگی برای حداقل یک دوره  5ســـاله قابل
کس ــر هستند .زمانی که افراد هدیههایی را از سازمانهای خیریه هلند دریافت میکنند،
بهطورمعمول این هدیهها مشمول مالیات بر درآمد شخصی نمیشود.
__ شرکتها
شرکتهایی که مش ــمول مالیات بر درآمد شرکت هستند از طریق کمک هدیههایی
به سازمانهای عامالمنفعه ،مالیات تا  %50از سود (حداکثر  100000یورو معادل با 3.507
میلیارد ریال) ،قابل کسر است.
__ ایجاد هدیه به سازمانهای فرهنگی
از طر ی ــق اه ــدای کمک به یک س ــازمان فرهنگی ،کســـر مالیات از درآمد شـــخصی و
ش ــرکت بهص ــورت چند برابر (مضر ب ــی) اعمال میشـــود .برای اهداف مالیـــات بر درآمد
ش ــخصی ،این کس ــر مالی ــات ت ــا  %25از هدیه (حداکثـــر  1250یورو معادل بـــا 43.838
میلی ــون ریال) افزایش مییابد .برای اهداف مالیات بر درآمد شـــرکت ،این کســـر مالیات
 %50از هدی ــه (حداکثر  2500یورو معادل بـــا  87میلیون ریال) افزایش مییابد .این امتیاز
چند برابر تا  1ژانویه  2017معتبر خواهد بود.
تح ــت قانون مالیات هلندی ،کمکهای مالی به ســـازمانهای خیریه خارجی برای
کاهش مالیات واجد شرایط نمیباشند ،مگر آنکه سازمانهای خیریه خارجی ،خود را در
هلن ــد ثبت کنند .در عمل این قانون موجـــب کاهش تعداد مالیاتدهندگان هلندی به
ایجاد کمک به سازمانهای خیریه خارجی میشود که در هلند خود را به ثبت نرساندند.
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کمسیون اروپا معتقد است که الزامات ثبت برای سازمانهای خیریه خارجی ،نامتناسب
و ناس ــازگار ب ــا قوانی ــن اتحادیه اروپا درحرکت آزاد ســـرمایه تضمینشـــده توســـط ماده 63
پیمان عملکرد اتحادیه اروپا است [.]37
4-44444اتاق بازرگانی
در کش ــور هلند نهادی مس ــتقل به نام اتاق بازرگانی وجود دارد که نقش تنظیم گری و
تس ــهیل گ ــری را در ح ــوزه وق ــف و ام ــور خیریه بر عهـــده دارد .هـــر کســـبوکاری ازجمله
س ــازمانهای غیرانتفاعی قبل از شروع هرگونه فعالیت کسبوکار ابتدا باید در دفتر ثبت
تجارت هلند به ثبت برس ــند .دفتر ثبت تجارت ،توسط اتاق بازرگانی مدیریت میشود.
اتاق بازرگانی عالوه بر ثبت ش ــرکت ،مشـــاورههایی به منظور انجام کســـبوکار در هلند
میدهد و همچنین به ترویج فضای کسبوکار در منطقه محلی کمک میکند.
در هنگام ثبت ش ــرکت در اتاق بازرگانی ،اطالعاتی مانند شـــکل قانونی ،نام تجاری،
ش ــرح فعالیتها ،تخمین گردش مالی ،قرارداد ،اطالعات تماس و آدرس الزم میباشـــد
ک ــه س ــازمانهای غیرانتفاع ــی نیز از این قاعده مســـتثنی نیســـتند .براســـاس قانون ثبت
تجاری هلند ،اتاق بازرگانی اطالعات را جهت ارائه به کارآفرینان و افراد خصوصی برای
اهداف کسـ ـبوکار در دفت ــر ثبت تجارت به ثبت میرســـاند؛ در همین راســـتا نهادهای
دولتی میتوانند اطالعات خاص موردنیاز خود را در ارتباط با شرکتها بدون درخواست
از کارآفرینان ،به دست آورند [.]18
س ــایت اتاق بازرگانی اطالعاتی در مورد شروع یک کسبوکار ،اشکال قانونی ثبت در
دفت ــر ثبت تج ــارت را ارائه میکند و همچنیـــن فرمهای ثبتنام را میتوان از وبســـایت
اتاق بازرگانی دریافت کرد .بهعنوان یک الزام قانونی تمام فرمها به هلندی هستند و باید
به زبان هلندی تکمیل شوند .همچنین ثبتنام بهصورت رایگان نیست و هنگام ثبت،
یک شرکت باید هزینه ثبتنام به مبلغ  50یورو (معادل با  1.753میلیون ریال) پرداخت
کند [.]19
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شکل :11-4نمای سایت اتاق بازرگانی

• وظایف و مسئولیتهای اتاق بازرگانی

وظایف و مسئولیتهای اتاق بازرگانی شامل:
_کمک به ایجاد یک طرح کسبوکار برای کارآفرینان
_ثبت کسبوکار
_ارائه مشاوره و کمک به راهاندازی یک کسبوکار در هلند
_تحریک رشد کسبوکار در منطقه محلی []20
4-4444444دفتر ثبت تجارت هلند
هر ش ــرکت و نهاد قانونی در هلند موظف اســـت در دفتر ثبت تجارت ،خود را به ثبت
برس ــاند .ثبت یک ش ــرکت در دفتر ثبت تجارت از طریق تســـلیم درخواســـت در منطقه
محل کسـ ـبوکار کارآفرین انجام میشـــود .شـــرکتهای هلندی میتوانند توسط مالک
ش ــرکت ،ش ــرکای مدیریت یا نماینده مجاز ثبت شـــوند .یک شـــرکت یا یکنهاد حقوقی
میتواند ثبت در دفتر ثبت تجاری هلند رو یک هفته قبل از شروع فعالیت شرکت تا یک
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هفته پسازآن آغاز کند [ .]19با توجه به اســـناد و مدارک موردنیاز ،این فرآیند بســـیار ساده
است :یک فرم ثبتنام باید تکمیل شود و عالوه بر این الزم است که یک مدرک شناسایی
معتبر مانند کارت شناسایی ،پاسپورت یا گواهینامه رانندگی ارائه شود [.]18
همانطور که گفته ش ــد ،دفتر ثبت تجارت در هلند توســـط اتـــاق بازرگانی مدیریت
یش ــود و هدف آن اطمینان از این اســـت که روابط خوبی میان کارآفرینان و قانون برقرار
م 
کن ــد و همچنین اطالعات باکیفیت ــی برای دیگر کارآفرینان کســـبوکار فراهمکند .دفتر
ثب ــت تجارت هلن ــد ،فعالیتهای یک شـــرکت را ثبـــت میکند که میتوانـــد یک منبع
اطالعات ــی مفید برای تحقیقات بازار ،دانشـــگاهی و  ...باشـــد .دفتر ثبت تجارت هلند،
ام ــکان ارائ ــه اطالعات مختل ــف در انواع متعدد شـــرکتها و اشـــخاص حقوقـــی مانند
وضعیت فعلی شرکت ،شرکای کسبوکار قبلی را دارد.
همچنی ــن این دفت ــر ،مدارکی که بخشـــی از معامالت اقتصادی در هلند اســـت را از
تمام ش ــرکتها ،س ــازمانها و نهادهای قانونی حفظ و نگهداری میکند .کارآفرینان قادر
هس ــتند که از طریق پایگاه داده ثبت و درخواست ،خالصه کسبوکار را دریافت کنند.
بهمنظور به دس ــت آوردن این اطالعات الزم است که یک فرد برای داشتن کد و رمز عبور
درخواس ــت ده ــد ،همچنین پرداخ ــت بهصورت آنالیـــن میتواند در دفتـــر ثبت تجارت
صورت پذیرد .برخی از اطالعات درجشده در دفتر ثبت تجارت ،عمومی و رایگان است
و میتوان اطالعات مربوط به یک ش ــرکت خاص با نام شـــرکت ،شـــماره اتاق بازرگانی،
آدرس و ی ــا کد پس ــتی جس ــتجو ک ــرد .اگـــر اطالعـــات خاصی در مـــورد شـــرکتها مانند
صورتهای مالی س ــاالنه ،سپرده ،تاریخچه ،خالصه یا پیشینه مالیات موردنیاز است،
بس ــته به اطالعات درخواست دادهشده اعمال میشود؛ اما در مورد روش پرداخت ،دفتر
ثب ــت تج ــارت دو گزینه پیش ــنهاد میدهد که گزینه اول با اســـتفاده از بدهی مســـتقیم 1و
گزینه دوم بهصورت پرداخت آنالین است [.]19
دفت ــر ثب ــت تجارت باید از هرگونه تغییرات شـــرکت ثبتشـــده مطلع گـــردد .بهمنظور
انج ــام ای ــن کار ،کارآفرین بای ــد تغیی ــرات صورتگرفتـــه را از طریق ایمیل ،یـــا به صورت
1. direct debit
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حض ــوری ب ــه دفت ــر ثب ــت تج ــارت تســـلیم کنـــد .اطالعـــات ارائهشـــده ،طـــی چنـــد روز
تجزیهوتحلیل و تائید میشود و یا اطالعات اضافی موردنیاز درخواست داده میشود.
4-44444انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی
انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی در سال  1958بهعنوان
یک انجمن بینالمللی از س ــازمانهای نظارتکننده بر سازمانهای خیریه ملی تأسیس
ش ــد و در هلند نیز به ثبترس ــیده است .این انجمن متشـــکل از  18سازمان از  18کشور
ً
اس ــت که بیش از  4000س ــازمان خیر ی ــه را با  60میلیون یورو (تقریبـــا معادل با  1.871هزار
میلی ــارد ر ی ــال) مدیریت میکن ــد 750 .میلیون شـــهروند میتوانند به اطالعات مســـتقل
ارائ هش ــده توس ــط اعضای این انجمن بهمنظور کمک به اهدای عاقالنه به ســـازمانهای
خیریه دسترسی داشته باشند [.]28

شکل :12-4نمای سایت انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآوریکننده کمک مالی

• هدف انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی

هدف انجمن این اس ــت ک ــه اطمینان حاصل کند که جمـــعآوری کمک مالی برای
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اهداف خیرخواهانه سازماندهی یافته است و به شیوهی رضایت بخشی انجام میشود
و همچنین مدیریت وجوه جمعآور یشده مناسب میباشد.
س ــازمانهای خیریه که توس ــط اعضا این انجمن نظارت میشوند ،موظف به پیروی
از دستورالعملهای دادهشده بر طبق قانون ملی و فرهنگ مربوطه هستند .دستورالعملها
ممکن اس ــت ش ــامل اصولی ب ــرای اهداف منافـــع عمومـــی ،رهنمودهـــای اخالقی برای
جمعآوری کمک مالی ،مدیریت ش ــرکت ،شفافیت و پاسخگویی در مورد فعالیتهای
خود باشد.
تمام اعضای انجمن ،ارزیابیهای مستقلی از سازمانهای خیریه در کشورهای خود
میکنند .روند نظارت ،حوزههای کلیدی فعالیتهای خیرخواهانه مانند استانداردهای
بینالمللی انجمن را پوشش میدهد .اعضای انجمن باید از فعالیتها و اهداف انجمن
حمایت کنند و تبادل اطالعات و دانش میان اعضا انجام گیرد و همچنین در جلسات
ً
عمومی ش ــرکت کنند .حق عضویت ســـاالنه به مبلـــغ  1588یورو (تقریبـــا معادل با 55
میلیون ریال) میباش ــد .در صورت عضویت میتوانند به شـــبکه و وبســـایت انجمن،
اطالع ــات اضافی و نش ــریات و به پایگاه داده ســـازمانهای خیریه نظارتشـــده انجمن
دسترس ــی داشته باش ــند و همچنین شرکت در کنفرانس ســـاالنه انجمن ،حق حضور در
جلس ــه مجمع عمومی ،حق رأی و حق انتخاب هیئت انجمن بینالمللی ســـازمانهای
جمعآور یکننده کمک مالی را دارند [.]28
4-44444پایگاه داده سازمان عامالمنفعه
بس ــایت یک پورتال انتش ــار اطالعات ســـازمانهای عامالمنفعه است و یک
این و 
یش ــده است که فرصتی را برای اطالعرسانی به اهداکنندگان و اشخاص
پلت فرم طراح 
عالقهمند فراهم میکند .اداره مالیات بهمنظور درخواست و حفظ وضعیت عامالمنفعه،
انتشار اطالعات توس ــط سازمانهای خیریه (ســـازمانهای عامالمنفعه) را در اینترنت،
بهعنوان یک الزام قانونی تعیین کرده است .در صورت عدم انتشار اطالعات در اینترنت،
وضعیت عامالمنفعه لغو میشود .در همین راستا سازمانهای خیریه میتوانند از طریق
بس ــایت ،ی ــک صفحه پروفای ــل بـــا آدرس اینترنتی برای ســـازمان خـــود ،مطابق با
ای ــن و 
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الزامات انتش ــار اطالعات ،ایجاد کنند که بهمنظور ثبت اطالعات در این ســـایت ،یک
هزینه اشتراک وجود دارد.
پای ــگاه داده س ــازمان عامالمنفع ــه امکان جســـتجوی ســـازمان هـــای عامالمنفعه را
فراهم میکن ــد ،ب ــه این ص ــورت که برای جســـتجوی پیشـــرفته ابتـــدا باید دســـتهبندی
س ــازمانها ،قاره ،اندازه سازمان و مخاطبان هدف مشـــخص شوند و نتیجه جستجو،
اطالع ــات تماس ،مدیران ،گ ــزارش فعالیتهای جاری ،ترازنامه ،صورت ســـود و زیان
قابلمشاهده است [.]40
1.1دستهبندی :عمومی ،رفاه حیوانات ،سالمت ،مذهبی ،کودکان ،سازمان عامالمنفعه
فرهنگ ــی ،هن ــر ،فرهن ــگ ،آم ــوزش ،تحقیق ،توســـعه ،کمک بـــه ســـالمندان ،احزاب
سیاس ــی ،توانبخش ــی ،حمایت از قربانیان ،نابینایـــان و کمبینایـــان ،ورزش و تفریح،
کمک به پناهندگان ،بهداشت عمومی ،رفاه ،طبیعت و محیطزیست.
2.2ق ــاره :تنه ــا در هلند ،در سرتاس ــر جهـــان ،آفریقا ،قطب جنوب ،آســـیا ،اروپا ،شـــمال
آمریکا ،اقیانوسیه ،آمریکای جنوبی.
ً
3.3اندازه س ــازمان :تا  500ه ــزار یورو (تقریبا معـــادل با  17میلیارد ریـــال) 5 ،میلیون یورو
ً
ً
(تقریب ــا مع ــادل با  175میلی ــارد ریال) 20 ،میلیون یـــورو (تقریبا معادل بـــا  701میلیارد
ریال) 20 ،میلیون یورو به باال.
4.4مخاطبان ه ــدف :عمومی ،زنان ،حیوانات ،بیخانمان ،مؤمنـــان ،جوانان ،کودکان،
افراد سالمند ،دانشجویان ،بیماران ،بدون گروه هدف خاص.
مزایای پایگاه داده سازمان عامالمنفعه

1.1مستقل بودن
2.2داشتن اطالعات در مورد مقررات سازمان عامالمنفعه
3.3اطالعات در مورد کسر هدیه
4.4ماشینحسابی بهمنظور محاسبه کسر مالیات
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شکل :13-4نمای سایت پایگاه داده سازمان عامالمنفعه

5.5جمعآوری کمک مالی
6.6اطالع از آخرین اخبار
یک س ــازمان عامالمنفعه طبق قانون مالیات  1994ملزم اســـت که حداقل اطالعاتی
زیر را منتشر کند:
_نام شناختهشده رسمی و عمومی
_شماره ثبت اتاق بازرگانی
_آدرس پســتی ،شــماره تلفــن ،ایمیــل ســازمان ،اهــداف خــود بــا توجــه بــه اساســنامه و
سایر مقررات داخلی
_ویژگیهای اصلی سیاست فعلی
_ترکیب هیئتمدیره ،سیاستهای پاداش سازمان و نام مدیران
_گزارش از فعالیتهای جاری سازمان
4-44444ترازنامه ،صورت سود و زیان و هزینه []40
مرک ــز مطالعات خیریه ،مرکز مطالعات خیریه ،تحقیقات و آموزشهای حرفهای را در
تم ــام حوزههای بخش بشردوس ــتانه هلند انجام میدهد .مرکز مطالعات خیریه از ســـال
 ،1995واحد پیشرو برای پژوهش در امر بشردوستانه در هلند و اروپا شده است .این مرکز
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ته ــای بشردوســـتانه در هلنـــد و اروپـــا انجام میدهـــد که بر
تحقیقات ــی در زمین ــه فعالی 
نوعپرس ــتی خانوادهها ،مس ــئولیت اجتماعی شـــرکتها و بر فعالیتهـــای بنیادها تمرکز
دارد .مأمور ی ــت مرکز مطالعات خیریه دانشـــگاه آزاد آمســـتردام ،تحقیقـــات باکیفیت باال
بهمنظ ــور کمک به حرفهایتر ش ــدن فعالیتهای بشردوســـتانه اســـت .بهطور خالصه،
تحقیقات در این مرکز به این پرس ــش که چه کمکی ،توســـط چه کسی و برای چه هدف
عمومی ،چه زمان و چرایی آن پاسخ میدهد.

شکل :14-4مرکز مطالعات خیریه

مرکز مطالعات خیریه در دانشگاه آزاد آمستردام از سال  ،1995هر دو سال برآورد کالن
اقتص ــادی از فعالیته ــای بشردوس ــتانه و داوطلبانـــه خانوادههـــا ،بنیادها ،شـــرکتها و
قرعهکشـ ـیها منتش ــر میکن ــد .ای ــن پـــروژه تحقیقاتـــی ،بهعنـــوان " بخشـــش در هلنـــد"
شناخت هش ــده است .نسخه اخیر بخشـــش در هلند عالوه بر نمونه تصادفی از خانوادهها
ک ــه نمایندهی جمعیت هلند هس ــتند ،شـــامل نمونـــهای از افراد با دارایـــی خالص باال و
نمونهای از مهاجران اس ــت که این تحقیق توســـط وزارت دادگستری سرمایهگذاری شده
اس ــت .وزارت آم ــوزش فرهن ــگ و علم نیـــز ،یک پـــروژه تحقیقاتی در مـــورد عواقب قانون
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جدید بر بخشش در بخش فرهنگ و هنر سرمایهگذاری کرده است [.]39
4-4-4444انجمن بنیادها در هلند
انجمن بنیادها در هلند 1یکی از نهادهای آموزشـــی در حوزه وقف و امور خیریه کشور
هلند اس ــت که در س ــال  1988تأسیسشده اســـت .انجمن بنیادها در هلند حدود 300
عضو دارد که اعضایش را توانمند به عملکرد مؤثر ،از طریق ارتقا سیاستهای مسئولیت
اجتماعی و شفافیتس ــازی میکن ــد .انجمن بنیاد بهمنظور نشـــان دادن منافع اعضای
خ ــود با دولت ،جامع ــه مدنی و رس ــانهها ارتبـــاط دارد .عضویت در انجمـــن بنیادها ،به
معنای پذیرش و پایبندی به دس ــتورالعملهای رفتاری آن اســـت .این کدهای رفتاری،
نقطه ش ــروعی ک ــه بنیادهای خیرخواهانه باید به هنگام انجـــام کارهای خود از آن پیروی
کنن ــد را مش ــخص میکن ــد .جنب هه ــای دیگـــر کارهـــای خیرخواهانـــه مانند شـــفافیت و
پاسخگویی در این دستورالعملهای رفتاری ،گنجانیده شده است.

شکل :15-4دفتر انجمن بنیادها در الهه

انجمن بنیادها ،یک سازمان چتر حمایتی 2است که به نمایندگی از منافع بنیادهای
خیرخواهانه خصوصی در هلند تشکیلشـــده اســـت .هر بنیادی خیریه خصوصی که در
1. The Association of Foundations in the Netherlands
2. Umbrella Organization
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سش ــده باش ــد و موجب این شـــود که بخش قابلتوجهی از ســـرمایه و یا درآمد
هلند تأسی 
خ ــود در دس ــترس افراد یا س ــازمانهای اجتماعی قـــرار گیرد ،میتواند عضـــوی از انجمن
بنیادها باشد [.]29
• چشمانداز

بخش بشردوس ــتانهای که با همکاری هم بهطور مؤثر به منظور بهرهمندی از زندگی با
کیفیت فعالیت میکنند.
• مأموریت

انجمن بنیاد یک انجمن مستقل است و دارای چهار مأموریت زیر است:
_حمایت از صندوقهای سرمایه
_ترویج عملکرد حرفهای و بهینه اعضا
_تشویق سیاست شفافیت سازی و مسئولیت اجتماعی
_ارتقا نقش اجتماعی و اهمیت انساندوستی
یک ــی از نقشه ــای مهم انجم ــن بنیادها حمایت اســـت که بهمنظـــور حمایت مؤثر از
ط ــرف اعضای خ ــود ،رواب ــط نزدیکی با دولـــت ،ســـازمانهای اجتماعی و رســـانه حفظ
میکن ــد .انجمن بنیاده ــا ،نماینده منافـــع جمعی اعضای خـــود در برابر رســـانه از طریق
انتش ــار مطبوعات و مصاحبهها است که بهعنوان یک سخنگوی بخش بشردوستانه در
هلند عمل میکند [.]29
• فعالیتهای انجمن بنیادها

_ارائــه اطالعــات و مشــاورههایی بــه افــراد و شــرکتهایی کــه بــه فکــر راهانــدازی بنیــاد
خیریه در هلند هستند.
_بهعنــوان یــک نقطــه ارتبــاط مرکــزی بیــن  330عضــو خــود و منابــع اطالعاتــی عمــل
میکند تا به سؤاالت مرتبط با منابع مالی خصوصی پاسخ دهد.
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شکل :16-4نمای سایت انجمن بنیادها

_تشویق پژوهشهای علمی و آموزشی در بخش بشردوستانه.
_ســازماندهی جلســات اعضــای انجمــن ،دو بــار در ســال در ارتبــاط بــا موضوعــات
جاری و ارائه پیشرفتهای جدید و مرتبط در زمینههای بشردوستانه.
_برگــزاری جلســات موضوعــی خــاص در طــول ســال و گــرد هــم آوردن ســازمانهای
خیر یــه بــا اهــداف و عالیــق مشــترک در ارتبــاط بــا یــک موضــوع خــاص ،همچنیــن ایجــاد
یک سیاستگذاری قوی.
_دسترســی مدیــران و اعضــای انجمــن بــه اطالعــات مربــوط بــه تعــدادی از مســائل ماننــد
تغییــرات معافیــت مالیاتــی کمکهــای خیرخواهانــه ،مدیریــت خــوب ،کدهــای
رفتاری ،همکاری بین سازمانهای خیریه ،آموزش و ارزیابی.
_تشویق و حمایت از تحقیقات علمی []29
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4-4-4444انجمن جمعآوری کمک اروپا
انجمن جمعآوری کمک اروپا بهطور رســـمی در ســـال  2004در آمســـتردام به ثبت رسید و
ش ــبکهای از  20انجمن از سرتاس ــر اروپا با هدف فعالیت دســـتهجمعی بـــه منظور افزایش
استانداردهای جذب سرمایه ایجاد کرد .انجمنهای عضو ،نماینده جذب سرمایه در 19
کشور اتریش ،بلژیک ،جمهوری چک ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،مجارستان ،ایرلند ،ایتالیا،
هلند ،نروژ ،لهس ــتان ،اسلواکی ،اسلوونی ،اســـپانیا ،سوئد ،سوئیس ،اوکراین و انگلستان
هستند .این انجمن توسط یک مجمع عمومی اداره میشود و هستهی اصلی این مجمع،
مسئول این است که اطمینان حاصل کند که انجمن بر طبق قانون عمل میکند.
1

شکل :17-4نمای انجمن جمعآوری کمک اروپا

انجم ــن جمعآوری کم ــک ارو پ ــا ،بـــا انجمنهـــای جمعآور یکننده ملـــی همکاری
میکند که یک پلت فرم مشترک به منظور تبادل دانش ،بهترین شیوه و تخصص است.
با اش ــتراک گذاش ــتن هر دانش ملی در مورد جمعآوری کمک ،موجب میشوند که رشد
حرفـ ـهای و صنعت تس ــریع پیدا کند .ایـــن انجمن یک مجموعه از اســـتانداردها و برنامه
1. Europe fundraising association
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اح ــراز صالحیت معتبر 1را توس ــعه میدهـــد ،در همین راســـتا جمعآور یکنندگان کمک
توانمند میشوند تا نقش خود را بهصورت حرفهای با سطح باالیی از تداوم در سراسر اروپا
جهت ایجاد اعتماد عمومی و انساندوستی ایفا کنند [.]38
پنج حوزه اصلی کار انجمن جمعآوری کمک اروپا به شرح زیر است [:]38
 .1ایجاد زیرساخت
این انجمن به راهاندازی و رش ــد انجمنهای جمعآوری کمک در سرتاسر اروپا کمک
میکند که از طریق آن بهترین ش ــیوه ،دانش و تخصص به اشـــتراک گذاشـــته میشـــود.
انجمنهای موجود با تبدیلش ــدن به بخشـــی از شـــبکه این انجمن ،با اشتراک گذاشتن
دیدگاهها و یادگیری در سراسر جامعه اروپا تقویت میشوند.
 .2پلت فرمی برای تبادل
این انجمن با به اش ــتراک گذاش ــتن تکنیکها ،نوآور یها و بهترین شـــیوهها توســـعه
صنعت و افزایش بودجه را تس ــریع میبخشـــد و همچنین رشـــد موفقیتآمیز انجمن را از
طریق تبادل اطالعات و مشاوره هایی جهت مدیریت وتأمین مالی تسهیل میکند.
 .3جمعآوری کمک به صورت حرفهای
انجمن جمعآوری کمک اروپا ،از طریق برنامه گواهی انجمن که از سال  2007شروعشده
اس ــت ،آم ــوزش و جمـ ـعآوری س ــرمایه را تســـهیل کـــرده اســـت .در حـــال حاضـــر
جمعآور یکنندگان کمک در ده کش ــور قادر به دســـتیابی به مدرک جمعآوری کمک به
صورت حرفهای 2هستند.
3
 .4صدایی برای جذب سرمایه
جمعآور یکنندگان کمک در سراســـر اروپا با مســـائل مشـــترک زیادی روبهرو هستند.
این انجمن بهعنوان صدای مرکزی برای صنعت جذب ســـرمایه و شکل دادن به محیط
نظارت ــی گس ــتردهتر عمل میکند .در حـــال حاضر این انجمن در حال رایزنی با کمســـیون
ارو پ ــا ب ــرای یک تواف ــق عادالنهتر برای ســـازمانهای خیریـــه بهمنظور پرداخـــت مالیات بر
1. accredited qualification programme
2. professional fundraising qualificatio
3. One Voice for Fundraising
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ارزشافزوده است.
 .5جمعآوری اطالعات بازار
ای ــن انجمن بهعنوان یک هاب مرکزی برای اطالعات بازار در مورد جمعآوری کمک
مال ــی در ارو پ ــا عمل میکند .اعض ــا اطالعاتی در مورد جذب ســـرمایه در هر کشـــور ارائه
میکنند و این اطالعات در سراسر شبکه انجمن به اشتراک گذاشته میشود.
4-4-4444بنیاد آسمل
بنیاد آسمل ،یک سازمان خیریه مستقل ثبتشده در هلند در موضوع آموزشی است
که در س ــال  2001تحت قانون هلند به ثبت رســـید .بنیاد آســـمل 1ســـازنده پیشرو جهانی
تجهیزات لیتوگرافی در صنعت نیمههادی است .در اواخر  ،1990این سازمان یک سهام
م ــازاد داش ــت ک ــه با توج ــه ب ــه مق ــررات خاصـــی کـــه در آییننامه بـــود ،نمیتوانســـت به
شرکتکنندگان در طرح انتقال دهد ،درنتیجه تصمیم به تغییر هدف سازمان و تبدیل آن
ب ــه ی ــک بنیاد خیرخواهان ــه میگیرند که بتواننـــد از درآمد حاصـــل از داراییهای خود ،به
لحاظ مالی از پروژهها و سازمانهای خیریه حمایت کنند.

شکل :18-4نمای سایت سازمان خیریه آسمل

1. ASML
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• هدف بنیاد آسمل

افزایش خودکفایی جوانان محروم از طریق طرح آموزشی که استعدادها و تواناییهای
بالقوه خود را توسعه دهند.
• استراتژی

اس ــتراتژی این بنیاد ،تمرکز بر پروژههای آموزشی است که تنوع و فناوری را ارتقا دهند
و کسـ ـبوکاری با سطح تکنولوژی باال و نیروی کار چندملیتی داشته باشند .تنوع نیز به
این معنی اس ــت که محدودیت کودکان ممکن اســـت ســـبب دسترســـی کمتـــر آنها به
آموزش ش ــود که بنیاد تالش دارد به این کودکان کمک کند تا شانس خود را بهبود دهند
و شانس شروع زندگی بهتری را داشته باشند.
فعالیتهای بنیاد به این صورت است که برای برخی از کودکان دسترسی به آموزش
ابتدای ــی را فراهم میکند و برای برخی دیگر ممکن اســـت نیازهای آموزشـــی پیچیدهتر را
ارائ ــه کن ــد .یک از پروژههای بنیاد ،ش ــامل این اســـت که جوانانی از مناطـــق محروم را در
کالسهای آخر هفته دانشگاه فیرفیلد ،با رشته کامپیوتر آشنا میکند.
بنیاد آس ــمل در س ــال  ،2015از  28پروژه در  15کشور بهطور مستقیم و برخی بهعنوان
حام ــی (یک ــی از برگزارکنن ــدگان) حمایـــت کرده اســـت؛ و کارمنـــدان بنیـــاد از طریق کار
داوطلبانه از طریق زمان و مهارتهای خود ،در این پروژهها همکاری داشتند ،همچنین
ً
از س ــال  ، 2002حدود  7.2میلیون یورو (تقریبا معادل با  252میلیارد ریال) برای بیش از
 320پروژه در  57کشور فراهم کرده است .بنیاد آسمل از پروژههایی حمایت میکند که
دارای سه معیار زیر باشند:
1.1سازمانی غیردولتی در یکی از کشورهایی که بنیاد آسمل در آن فعالیت میکند.
2.2هدف پروژه آموزشی ،افراد جوان باشد.
3.3پروژه مورد نظر تأثیر مثبت بر جامعه وسیعتری داشته باشد.
بنیاد آس ــمل دارای ساختار دوگانه هیئتمدیره است :هیئتمدیره و هیئت نظارت
که اعضای هیئتمدیره و هیئت نظارت ،هیچ حقوقی از بنیاد دریافت نمیکنند.
•هیئتمدیــره مســئول تعییــن و دســتیابی بــه اهــداف و سیاســتهای بنیــاد ازجملــه
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مدیریت داراییهای خود و تعیین علل واجد شرایط برای تأمین بودجه است.
•هیئــت نظــارت بــر انجــام وظایــف مدیریتــی هیئتمدیــره نظــارت دارد و همچنیــن
هیئتمدیره باید پاسخگو به هیئت نظارت باشد [.]41
4-4-4444بنیاد راف (کشاورزی)
بنیاد راف یک س ــازمان غیرانتفاعی ثبتشـــده در هلند در موضوع کشاورزی است و
از س ــال  1999به دنبال کمک به توس ــعه پایدار شـــهرها با تســـهیل افزایـــش آ گاهی ،تولید
دانش و گس ــترش ،توس ــعه ظرفی ــت ،طراحـــی سیاســـتها و برنامهریـــزی انعطافپذیر و
عادالنه سیستمهای مواد غذایی شهری است.
بنی ــاد راف ی ــک ش ــبکه جهانی با ســـازمانهای عضو در آفریقا ،آســـیا ،شـــرق میانه،
آمر ی ــکا و اروپا اس ــت که باهم یک مرکز پیشـــرو از تجربه و تخصص در زمینه کشـــاورزی
ش ــهری و استراتژیهای غذایی منطقه شهری دارند .ســـازمان بینالمللی مدیریت آب،
س ــازمان جغرافیایی و تحقیقات منابع طبیعی از آ کادمی چین در حال حاضر بخشی از
بنیاد راف هستند.
بنیاد راف ،کش ــاورزی شهری و سیستم مواد غذایی شـــهری پایدارتر و انعطافپذیر را
ب ــرای شهرس ــتانها ترو ی ــج میده ــد .ایـــن بنیـــاد ،از ســـال  1999از دولتهـــای محلـــی،
سازمانهای شهری سازنده ،س ــازمانهای غیردولتی ،مراکز تحقیقاتی و سایر ذینفعان با
آموزش ،کمکهای فنی ،پژوهش ،البیهای سیاســـی از حوزههای کشـــاورزی شـــهری و
استراتژیهای غذایی شهری حمایت میکند.
• مأموریت بنیاد راف

مأمور ی ــت بنی ــاد راف ش ــامل کم ــک به کاهـــش فقر شـــهری ،افزایش امنیـــت غذایی
شهری ،بهبود مدیریت زیستمحیطی شهری است.
• فعالیتهای بنیاد

در حال حاضر فعالیتهای بنیاد راف بر پنج حوزه متمرکز میشود:
1.1برنامهریزی سیستمهای مواد غذایی شهری
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2.2زنجیرههای غذایی کوچک و اقتصاد محلی
3.3امنیت غذایی و تضمین اجتماعی و فقرای شهری
4.4استفاده مجدد از ضایعات تولیدی و فاضالب
5.5کشاورزی شهری و سازگاری شهر با تغییرات آبوهوا
مناب ــع اصلی تأمین بودجه گذش ــته و جـــاری بنیاد راف ،شـــامل وزارت امور خارجه،
اتحادی ــه ارو پ ــا ،بان ــک جهانی ،س ــازمان غـــذا و کشـــاورزی ســـازمان ملل متحـــد ،برنامه
محیطزیست سازمان ملل و  ...است.
بنیاد راف توسط یک هیئتامنا 1اداره میشود که بر مدیران بنیاد نظارت میکند .این
هیئت ،پیش ــرفت در تحقق طرح توس ــعه اســـتراتژی بنیاد راف را بررســـی میکند و بهطور
شه ــای س ــاالنه و صورتهای مالی حسابرســـی شـــده را ارزیابـــی و تصویب
س ــاالنه گزار 
میکند ،همچنین این هیئت یک سیاســـت حقوق و پاداش تعریفشدهای دارند .مدیر
بنیاد نیز سیاستها ،استراتژیها و فرمولبندی طرح توسعه راهبردی را بعد از مشورت با
هیئتامن ــا ،تعر ی ــف میکن ــد .مدی ــر برنامـــه ســـاالنه فعالیتهـــا و بودجـــه ،گزارشهای
حسابرس ــی س ــاالنه ،ترازنام ــه ،ص ــورت داراییها و بدهیهـــا را آماده میکنـــد .مدیر بنیاد
همچنین مسئول مدیریت روزبهروز میباشد.
بنیاد راف ،روش ــی یکپارچه و مش ــارکتی برای نظارت و ارزیابـــی برنامهها و پروژههای
خود به کار میبرد که شامل مکانیزم های زیر است:
.1نظ ــارت داخل ــی ب ــرای ثبت نتایـــج مســـتقیم فعالیتهـــا (خروجیها :تعـــداد افراد
آموزشدیده ،درختان کاشته شده و  ،)...نظارت بر پیشرفتهای مرتبط با اهداف
تعیینشده و به دست آوردن بازخورد از شرکتکنندگان و کاربران.
.2نگاش ــت نتایج بهمنظور نظارت بر میزانی که بنیـــاد ،تغییرات مطلوب در نهادها و
سازمانهای محلی انجام میدهد.
.3ارزیاب ــی اث ــرات بهمنظ ــور اندازهگیری اثـــرات فعالیتها بـــر امرارمعـــاش گروههای
هدفاز لح ــاظ کم ــی و کیف ــی (بهعنوانمثـــال :افزایـــش درآمد ،افزایـــش امنیت
1. Board of Trustees
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غذایی ،دسترسی بهتر به زمین ،بهبود در برابری جنسیتی).

شکل :19-4تصویر بخشی از فعالیتهای بنیاد راف

.4ارزیابی خارج ــی ،اغلب برای برنامههای بزرگتر ازلحـــاظ طوالنی بودن مدتزمان
اس ــت که ش ــامل یک بررس ــی میـــاندوره خارجـــی از پیشـــرفت در برنامـــه و نتایج
بهدسـ ـتآمده و درنهایت توصیههایی برای بهبود در تمرکز و استراتژیهای برنامه و
پیشرفت آینده آن است.
در بنیاد راف در طول اجرای پروژه ،کنترل مالی مؤثر و نظارت بر شـــرکای پروژه اعمال
میش ــود .برای هر پروژه صورتهای مالی سهماهه ،شـــش ماه و یا ساالنه به سازمانهای
تأمینکننده بودجه و شرکای پروژه ارائه میشود؛ و بهطور ساالنه یک صورت مالی تلفیقی
ب ــه هیئتمدیره ارائه میش ــود .یک حسابرســـی خارجـــی نیز برای تصویب حســـابهای
ساالنه بنیاد تحت الزامات قانون هلندی انجام میشود.
روشهای مختلف کمک به بنیاد راف شامل موارد زیر است:
_بــه اشــتراک گذاشــتن تجــارب :بــه اشــتراک گذاشــتن تجــارب از اهمیــت زیــادی بــرای
توســعه سیســتمهای مــواد غذایــی پایــدار شــهری برخــوردار اســت و همچنیــن نوشــتن
مقالــه بــرای مجلــه کشــاورزی شــهری و یــا کنفرانسهــا در مــورد کشــاورزی و
استراتژیهای غذا برای مناطق شهری و یا نیمهشهری
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_کار داوطلبانــه :داوطلــب شــدن بــرای انجــام وظایفــی همچــون افزایــش بودجــه،
جمعآوری دادههای تحقیق و تجربههای پروژه ،حفظ وبسایت و ...
_کمــک مالــی :بنیــاد راف یــک ســازمان غیرانتفاعــی اســت کــه اجــرای برنامههــا و پروژههــا
و ارائــه خدمــات بســتگی دارد بــه الــف) تأمیــن مالــی محلــی ،ملــی و ســازمانهای
بینالمللــی ب) منابــع مالــی از افــراد و ســازمانها کــه تمایــل بــه حمایــت از فعالیتهــای
بنیاد دارند که بهصورت کمکهای مالی و یا کمکهای سازمانی است [.]42
 4-4-4444بنیاد آی دی ای
بنیـــاد آی دی ای ،1تأمینکنن ــده غیرانتفاعـــی پیشـــرو در جهـــان ،در تأمیـــن داروهـــای
باکیفی ــت تضمینش ــده و ضروری و تجهیزات پزشـــکی برای کشـــورهای با درآمد کم و
متوس ــط اس ــت که در سال  1972در هلند تأسیسشده است و دفاتری در هند ،چین،
نیجریه ،کنگو دارد.
محص ــوالت تخصص ــی بنیاد آی دی ای ،مربوط به ایدز ،ماالریا ،بیماری ســـل ،موارد
اورژانس ــی ،مادران و نوزادان و بهداش ــت کودک ،بیمارهای غیرمســـری ،تومور شناســـی،
لوازم بهداشتی است.
• مأموریت بنیاد

بهب ــود دسترس ــی و ارائ ــه داروه ــای ضـــروری باکیفیت بـــاال و تجهیزات پزشـــکی در
پایینترین قیمت ممکن برای کشورهای با درآمد کم و متوسط.
• هدف بنیاد

ه ــدف بنیاد این اس ــت ک ــه مراقبتهای بهداشـــتی باکیفیـــت و مقرونبهصرفه برای
کسانی که بیشترین نیاز را به ملزومات پزشکی و دارو دارند ،ایجاد نماید.

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

• نحوه درخواست دارو به بنیاد

بهعنوان یک مش ــتری ثبتشده ،میتوان کاتالوگ الکترونیکی (تنها برای مشتریان در
دس ــترس اس ــت و یک سند اکسل است که نشـــاندهنده طیف محصوالت در دسترس
میباشد که هر سه ماه بر اساس قیمتها و محصوالت جدید بهروز میشود) را از سایت
درخواس ــت داد .این کاتالوگ الکترونیکی یک لیســـت از محصوالت اســـتاندارد را فراهم
میکن ــد ،س ــپس مقادی ــر الزم از محص ــوالت درخواســـتی ،ســـفارش داده میشـــود و فـــرم
لش ــده به مدیر فروش ارسال میگردد .پس از دریافت درخواست دارو توسط بنیاد،
تکمی 
گ ــروه فروش قیمتی را ارائه میکند که بهطورمعمول برای  30روز معتبر اســـت و در نهایت
سفارش تائید میشود [.]43
4-4-4444بنیاد آموزش مسیحیت هلند
بنیاد آموزش مس ــیحیت هلند در سال  1989تشکیل شد .مأموریت این بنیاد حفظ
آموزش مسیحیت مقرونبهصرفه ،به دلیل افزایش هزینههای تحصیل است.
• مأموریت بنیاد

مأموریت بنیاد ،ذهن مجهز ش ــده و قلب پرورشیافته است که ازنظر علمی مطابق با
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کتاب مقدس آماده ش ــوند و ازلحاظ معنوی رشـــد کنند .دانش آموزان را به تغییر جهان،
دوس ــت داش ــتن دیگ ــران و خدمت به جهـــان در چارچـــوب یادگیری فراگیـــر اجتماعی و
محیط معنوی غنی ،توانمند میسازد.
• برنامهها و خدمات علمی بنیاد

برنامهها و خدمات علمی بنیاد شامل موارد زیر است:
1.1خدمات پش ــتیبانی آموزشی :برنامه خدمات پشتیبانی آموزشی ،کمک ویژهای را برای
دانش آموزان با تفاوتهای یادگیری کم تا زیاد فراهم میکند.
2.2خدمات آموزش ــی برای افراد مستعد :فرصتهایی برای چالش و غنیسازی شاگردان
با ظرفیت باال متناسب باعالقه و تواناییهایشان فراهم میکند.
3.3مرک ــز فناوری :این بنیاد با دیگر م ــدارس منطقه بهمنظور ثبتنام دانش آموزان در مرکز
فن ــاوری مش ــارکت میکن ــد .این مرکـــز آمـــوزش و تجربه را بـــرای جوانانی کـــه به طیف
گستردهای از مشاغل عالقه دارند ،فراهم میکند؛ مانند فلزکاری ،ساخت لوازمآرایشی،
تعمیرات و نگهداری و ...

شکل :21-4فعالیتهای آموزشی بنیاد آموزشی مسیحیت هلند

رش ــد ای ــن بنیاد به کمکه ــای مردمی بســـتگی دارد .درآمدهای ایـــن صندوق بهطور
ساالنه به مدرسه هدیه میشود.
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• راههای کمک به بنیاد آموزش مسیحیت هلند

استطاعت مالی برای بقای آموزش مسیحیت در هلند بسیار مهم است .بنیاد عالوه
بر پذیرش تمامی هدایا ،راههای مختلفی برای کمک مالی ارائه میدهد:
{هدایای آشکار :هدایا شامل پول نقد و داراییهایی مانند اوراق بهادار است.
{ایجــاد ارث :میتــوان بــا ایجــاد ارث بــرای نسـلهای آینــده ،از طریــق نــام بــردن مــدارس
مســیحی هلنــد و یــا بنیــاد بهعنــوان ذینفــع در امــاک خــود ،در ایــن کار خیرخواهانــه
شریک شد [.]44

| فصل پنجم |

قوانین و برنامههای توسعه وقف
و امور خیریه در کشور هلند

5-5قوانین و برنامههای توسعه وقف و امور خیریه در کشور هلند
5-555مقدمه
در این فصل مجموعه قوانین و مقررات وقف و امور خیریه در کشور هلند مورد بررسی
قررار گرفته است.
این قوانینی عبارت اند از قانون مدنی هلند ،مقررات اداره مرکزی جذب سرمایه برای
س ــازمانهای خیریه بزرگ ،مقررات اداره مرکزی جذب ســـرمایه برای ســـازمانهای خیریه
کوچ ــک ،مق ــررات اداره مرک ــزی جذب ســـرمایه برای ســـازمانهای خیریه تازه تأســـیس و
اس ــتانداردهای انجمن بین المللی سازمانهای جمع آوری کننده کمک مالی .در ادامه
تحلیلی از این قوانین و مقررات در کشور هلند بیان شده است.

5-555قوانین و برنامهها
5-55555قانون مدنی هلند
قانون مدنی هلند در  14مارس  1978تصویب شـــد و در ســـال  1992مورد تجدیدنظر
قرار گرفت و در ده کتاب مختلف طبقهبندی شده است که میتوان بر اساس موضوعات
به سه بخش زیر تقسیم کرد:
•قانون افراد (قانون خانواده ،ارث و قانون شرکت)
•قانــون مالکیــت (شــامل قانــون حقــوق مالکیــت حقیقــی ،قانــون تعهــدات ،حقــوق
قراردادها ،حقوق تجارت قانون کار و قانون استخدام)
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•قانــون مالکیــت معنــوی (قانــون ثبــت اختراعــات ،کپیرایــت ،عالئــم تجــاری و
نام تجاری)
 5-55555مقررات اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمانهای خیریه بزرگ
این مقررات دربرگیرنده موادی از آئیننامه دریافت مجوز اداره مرکزی جذب ســـرمایه
مرتبط برای سازمانهای خیریه بزرگ است.
ماده  :3شرایط درخواست مجوز اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمانهای خیریه بزرگ.

الف)س ــازمانهای خیریهای که برای مدت حداقل ســـه ســـال در کشـــور هلند اقدام به
جمعآوری کمک نمودهاند ،خواهند توانست برای دریافت این نشان اقدام کنند.
ب)درخواستکنندگان این نشان باید از معیارهای مدنظر اداره مرکزی جمعآوری کمک
برخ ــوردار ب ــوده و ب ــا امض ــاء توافقنامه بـــا این ســـازمان ،خـــود را ملزم بـــه رعایت این
استانداردها و دیگر شرایط ذکرشده در آن کنند.
پ)س ــازمانهای جمعآور یکننده کمک نباید نام یا نشـــانی را کـــه بهتنهایی یا به همراه
نش ــان تأییدی ــه در منظ ــر عموم بهصورت نام یا نشـــان یک ســـازمان تجـــاری در حال
فعالیت باشد را بکار گیرند.
ت)با تسلیم درخواست دریافت مجوز به این اداره ،سازمان درخواستکننده ،رویههای
گنجاندهش ــده در آییننام ــه اعط ــای مجوز بـــرای ارزیابی درخواســـت را موردپذیرش
قرار میدهد.
ماده  :4معیارهای اعطای مجوز

بند  .1هیئتمدیره سازمان جمعآور یکننده کمک
بند  .1الف) مدیریت و نظارت
الف)سازمانهای جمعآوری کنند کمک باید اصول کلی ذیل را رعایت نمایند« :در
سیستم اجرایی سازمان تمایز آشکاری میان نقشهای نظارتی (تأیید و تصویب
برنامهها و پایش نقادانه س ــازمان و دســـتآوردهای آن) و نقشهای مدیریتی یا
اجرایی وجود داشته باشد».
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ب) اعضای هیئتمدیره باید اصول فوقالذکر را مورد تأیید قرار دهند .هیئتمدیره
متعه ــد ب ــه تنظی ــم ی ــک بیانیـــه پاســـخگویی در زمینـــه موضوعـــات ذیـــل و ارائه
خالصهای از این بیانیه در گزارش ساالنه است:
_	چگونگــی ســازماندهی مســئولیتهای اجرایــی و نظــارت درون ســازمان و چگونگــی
اجرای آن.
_	ســازمان در جهــت نیــل بــه بهتریــن ترکیــب هیئتمدیــره چــه اقداماتــی انجــام
داده است.
_	ســازمان چگونــه عملکــرد هیئتمدیــره ،هیئــت نظــارت و امثالهــم را مــورد ارزیابــی
قرار میدهد.
بند  .1ب) هیئتمدیره
هیئتمدیره سیاسـ ـتها و خطمشـــیهای ســـازمان را تعیین نموده و مســـئول نهایی
مدیریت سازمان است .هیئتمدیره باید بهگونهای سازمان داده شود که ضامن عملکرد
مستقل آن باشد .موارد ذیل در این مورد مدنظر میباشند:
الف)هیئتمدیره حداقل باید دربرگیرنده پنج فرد حقیقی باشد .در مورد سازمانهایی
نه ــا وجـــود یـــک هیئـــت نظـــارت در کنـــار هیئتمدیـــره
ک ــه در اساس ــنامه آ 
یش ــده وجود حداقل یک فرد حقیقی در هیئتمدیره کفایت میکند.
پیشبین 
در چنین س ــازمانهایی ،مواد ذکرشـــده در مـــواد ب ،پ و ت این بند قابلاجرا
نیس ــت .در این مورد مواد ذکرشـــده بند  .1پ) بخش  1کمیته حسابرسی برای
سازمانهای خیریه قابل بهکارگیری است.
ب) عضویت نزدیکان و اعضاء خانواده اعضاء در هیئتمدیره مجاز نمیباشند.
پ) اعضای هیئتمدیره باید بهطور دورهای تغییر کنند .انتصاب و انتصاب مجدد
آنها تنها برای حداکثر یک دوره پنجســـاله قابلپذیرش است .در سازمانهایی
که در آنها هیئت نظارت تشکیلشـــده ،مدیر تعیینشـــده توســـط نهاد قضایی
ممکن است برای یک دوره نامحدود به این مسئولیت گماشته شود.
ت) اعض ــای هیئتمدی ــره بهطور مســـتقیم و غیرمســـتقیم هیچگونـــه حقالزحمه یا
پاداش ــی دریاف ــت نمیکنن ــد .مبلـــغ منطقی که از ســـوی ســـازمان بـــرای جبران
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هزینههای متحمل ش ــده و خدمات ارائهشـــده از ســـوی آنها پرداخت میشود
مش ــروط به اینکه رقم آن باال نباشـــد ،بهعنوان پاداش و حقالزحمه در نظر گرفته
یش ــود .این مس ــئله مانع دریافت پاداش توسط اعضاء هیئتمدیره بهعنوان
نم 
کارکن ــان س ــازمانهایی که در آنهـــا هیئت نظـــارت وجود دارد ،نمیشـــود .این
پرداختها در صورتهای مالی ساالنه سازمان ارائه و افشاء میشود.
ث) ب ــرای تصمیمگی ــری در هر موردی بیـــش از نیمی از اعضـــاء هیئتمدیره باید در
ً
جلسه حضورداشته باشند .هر عضو صرفا دارای یک رأی است.
ج) یک عضو هیئتمدیره تنها به همراه یک یا چند عضو دیگر مجاز به نمایندگی از
سوی سازمان است.
چ) اعض ــای هیئتمدیره س ــازمانهای جمعآوری کمـــک نمیتوانند بهعنوان عضو
هیئتمدیره ،مؤس ــس ،س ــهامدار ،ناظر یا کارکنان ســـازمانی باشـــند که سازمان
خیر ی ــه جمعآور یکنن ــده کم ــک از طریق آن بهطور ســـاختاری امـــکان فعالیت
قانونی ارزشمند به لحاظ پولی را برایشان فراهم نماید.
ح) ممکن است کمتر از یکسوم اعضای هیئتمدیره توسط یک سازمان منصوب
یا نامزد ش ــوند یا یک س ــازمان خیریه -بهطور مســـتقیم یا غیرمستقیم -بر اساس
اساسنامه خود به یک سازمان مادر که همه یا بخشی از کمک جمعآور یشده را
به آنها اهدا نماید ،وابسته باشد .کمتر از یکسوم اعضای هیئتمدیره سازمان
خیر ی ــه ممکن اس ــت عض ــو هیئتمدیره ،مؤســـس ،ســـهامدار ،ناظر یـــا کارکنان
مؤسسات مورداش ــاره بند قبل باشد .اعضای هیئتمدیره در اینجا – بهجز حق
مش ــارکت در هیئتمدیره – مجاز به نمایندگی از طرف سازمان خیریه گردآوری
کننده کمک نیستند.
خ) آنچه دربندهای چ و ح آمده در شرایط ذیل قابل کاربرد نیست:
_	ا گــر مدیــر بهوســیله توافــق اعضــای هیئــت نظــارت تشکیلشــده بــر اســاس اساســنامه
ســازمان خیر یــه منصــوب شــود یــا – اگــر ســازمان یــک شــرکت اســت -بهوســیله توافــق
مجمع عمومی بهعنوان مدیر یا ناظر سازمان دریافتکننده مورداشاره در بند ح.
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_ اگر دو سازمان در هم ادغام شوند.
د) معیار فوقالذکر در اساسنامه سازمان گردآوری کننده کمک ذکر شود.
بند  .1پ) هیئت ناظر
اگر اساس ــنامه س ــازمان وجود یک هیئت نظارت را الزم بداند شـــرایط ذیل باید مدنظر
قرار گیرد:
الف)هیئت ناظ ــر بر هیئتمدیره نظارت دارد .هیئتمدیره ســـازمان را اداره نموده و
مس ــئول نهایی مدیریت و اجرای برنامهها و فعالیتهای روزانه آن اســـت .این
دو هیئت در سیاسـ ـتگذاری کلی و ارائه رهنمودهای مالی سازمان با یکدیگر
همفکری مینمایند.
ب) هیئت ناظر باید حداقل دربرگیرنده سه شخص حقیقی باشد.
پ)اعض ــای خانواده یا وابس ــتگان نزدیک اعضای هیئت ناظـــر نمیتوانند عضو این
هیئت باشند.
ت) اعضای هیئت ناظر برای دوره زمانی حداکثر پنجساله انتخاب میشوند.
ث)اعض ــای هیئ ــت ناظر بهطور مســـتقیم و غیرمســـتقیم هیچگونه وجهـــی بهعنوان
حقالزحمه و پاداش دریافت نمیکنند .مبلغ منطقی که از ســـوی ســـازمان برای
جب ــران هزینههای متحمل ش ــده و خدمات ارائهشـــده از ســـوی آنهـــا پرداخت
میشود مشروط به اینکه رقم آن باال نباشد ،بهعنوان پاداش و حقالزحمه در نظر
گرفته نمیش ــود .این مس ــئله مانع دریافت پاداش توسط اعضای هیئت نظارت
بهعنوان کارکنان س ــازمانهایی که در آنها هیئت نظارت وجود دارد ،نمیشود.
این پرداختها در صورتهای مالی ساالنه سازمان ارائه و افشاء میشوند.
چ) ب ــرای تصمیمگیری در هر موردی بیـــش از نیمی از اعضای هیئت نظارت باید در
ً
جلسه حضورداشته باشند .هر عضو صرفا دارای یک رأی است.
ح) ممک ــن اس ــت کمت ــر از یکســـوم اعضای هیئـــت نظارت توســـط یک ســـازمان
منصوب یا نامزد ش ــوند یا یک سازمان خیریه -بهطور مستقیم یا غیرمستقیم -بر
اس ــاس اساس ــنامه خ ــود ب ــه ی ــک ســـازمان مـــادر کـــه همـــه یـــا بخشـــی از کمک

 / 136آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هلند

جمعآور یش ــده را به آنها اهدا نماید ،وابســـته باشـــد .کمتر از یکسوم اعضای
هیئ ــت نظ ــارت س ــازمان خیریه ممکن اســـت عضـــو هیئت نظارت ،مؤســـس،
س ــهامدار ،ناظر یا کارکنان مؤسســـات مورداشـــاره بند قبل باشد .اعضای هیئت
نظارت در اینجا – بهجز حق مشـــارکت در هیئت نظارت – مجاز به نمایندگی از
طرف سازمان خیریه گردآوری کننده کمک نیستند.
خ) بندهای چ و ح درصورتیکه شرایط ذیل فراهم باشد ،قابل کاربرد نیست:
_ا گــر مدیــر بهوســیله توافــق اعضــای هیئــت نظــارت تشکیلشــده بــر اســاس اساســنامه
ســازمان خیر یــه منصــوب شــود یــا – اگــر ســازمان یــک شــرکت اســت -بهوســیله توافــق
مجمع عمومی بهعنوان مدیر یا ناظر سازمان دریافتکننده مورداشاره در بند ح.
_اگر دو سازمان در هم ادغام شوند.
د)هیئت نظارت بر عملکرد کلی ســـازمان در درون شـــخصیت حقوقی سازمانی که
بدان وابس ــته اس ــت نظارت داشـــته و ســـایر وظایـــف و نقشهـــای آن ازجمله لغو
عضویت اعضای هیئتمدیره در اساسنامه ذکر میشود.
ذ)اگر سازمان خیریه یک ش ــرکت باشد ،تصمیمات ذیل باید توسط مجمع عمومی
شرکت اخذ شود:
_ پیشنهاد اصالح اساسنامه
_ انحالل شخص حقوقی
_ تصمیم برای ادغام
_ نصب و عزل حسابدار سازمان
اگر سازمان یک بنیاد باشد تصمیمات ذیل باید توسط هیئت نظارت یا هیئتمدیره
ب ــا موافقت هیئت نظارت اخذ ش ــود ،اجـــرای این تصمیمات منوط بـــه تصویب هیئت
نظارت یا مجمع عمومی است:
_ سیاستها و برآوردهای مالی چندساله
_ برنامه مالی ساالنه
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_ عزل و نصب اعضای هیئتمدیره
_ تغییر ارتباطات بانکی شخصیت حقوقی و وامگیری و وامدهی
_ واگذاری ،تغییر یا لغو قدرت اجرایی وکیل
_ تنظیم دادخواست برای تصفیه شرکت یا لغو پرداختهای آن
_ ورود یــا جدایــی از ائتالفهــای درازمــدت کــه از اهمیــت اســتراتژیک فوقالعــادهای
برای سازمان برخوردار است.
_متحمــل شــدن هزین ههــای قابلتوجــه لحــاظ نشــده در بودجــه یــا پیشبینینشــده در
پیشبینیهای ساالنه هیئت نظارت.
_همــه دیگــر تصمیمــات مدیریتــی کــه آشــکارا بــه هیئتمدیــره مرتبــط میباشــد ،تنهــا بــا
تصویب هیئت ناظر قابلاجراست.
ر )اگر اساس ــنامه یک ش ــخصیت حقوقی ،اختیار یکی از دو مورد ذیل را داده باشد،
این تصمیم تنها با موافقت هیئت نظارت یا مجمع عمومی قابلاجراست.
 .۱تصمیم ــات هیئتمدی ــره در م ــورد خرید ،مصرف نمـــودن یا گرو گـــذاری داراییهای
ثبتشده ،محدود به میزانی است که سازمان تعیین نموده است.
 .2تصمیم ــات هیئتمدی ــره در زمین ــه ضامـــن یا متعهد شـــدن برای یک فرد یا ســـازمان
بدهکار ،یا تضمین عملکرد یکطرف سوم.
ز ) معیارهای فوقالذکر باید در اساسنامه سازمان ذکر شود.
 .1ت) کمیته حسابرسی
ا گ ــر در اساس ــنامه وجود یک هیئت نظارت مجزا پیشبینیشـــده باشـــد ،اساســـنامه
میتوان ــد وجود یک هیئتمدیره متش ــکل از اشـــخاص حقیقی را که مـــوارد ذیل در مورد
آنها لحاظ شده ،تصریح نماید:
_ بــر اســاس اساســنامه ســازمان خیر یــه ،ســازمان دارای یــک کمیتــه حسابرســی بهعنــوان
یک کمیسیون دائمی هیئت نظارت متشکل از اعضای این هیئت است.
_ ایــن کمیتــه تحــت نظــارت هیئتمدیــره مســئول نظــارت بــر رویههــای مالــی ســازمان و
نیز ارزیابی کنترل سازمانی و بهخصوص بر پرداختها میباشد.
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_ ترکیب و روش کاری این کمیته بهطور تفصیلی توسط هیئت نظارت معین میشود.
بند  .1ت) هیئت مدیران
شروط ذیل برای هر دو هیئت مدیران افتخاری یا هیئت مدیران ذکرشده در اساسنامه
قابلاجراست.
الف)عملکرد هیئتمدیره بهطور ســـاالنه بهوسیله هیئتی که مسئول عزل و نصب و
معلق کردن اعضای هیئتمدیره است یا رسیدگی به عملکرد آنهاست ،مورد
ارزیابی قرار میگیرد.
ب) س ــازمان خیر ی ــه جمـ ـعآوری کمـــک حقالزحمه مشـــخصی را به مدیـــران خود،
پرداخ ــت میکند .می ــزان ای ــن حقالزحمه بهانـــدازه ســـازمان و ماهیت وظایف
محوله به مدیران بستگی دارد.
پ) ا گ ــر هیئتمدی ــره دربرگیرن ــده بیش از یک مدیر باشـــد ،وظایف ،مســـئولیتها و
اختیارات هر عضو و نیز چگونگی عملکرد آنها بهعنوان یک گروه باید مشخص
شود.
ت) ه ــر عض ــو هیئتمدیره باید آ گاه باشـــد هیئتی که مســـئول عـــزل و نصب وی و
هیئتمدی ــره اس ــت ،عملکرد آنها را مـــورد پایش قرار خواهـــد داد .عضویت در
هیئ ــت مدیریت ،پرداخت یا عدم پرداخـــت برای حجم کار به دلیل آنکه منافع
سازمان را متأثر میکند ،باید منوط به نظر این هیئت باشد.
ث) معیاره ــای فوقالذک ــر باید در مجموعـــه قوانین هیئت ثبت شـــود و البته ثبت
آنها منوط به تصویب هیئت مســـئول عزل و نصب و بررسی عملکرد اعضای
هیئتمدیره میباشد.
ج) وظایف فوقالذکر درصورتیکه مجمع عمومی یا هیئت نظارت وجود ندارد و این
وظایف در حیطه هیئت حکام است ،نمیتوان به هیئتمدیره محول نمود.
بند  .1ث) تضاد منافع
هیئتمدی ــره و ا گ ــر قابل اطالق باشـــد ،هیئت ناظـــر ،باید مراقب تضـــاد منافع میان
س ــازمان خیریه و اعضای هیئت حکام یا کارکنان آن یا در صورت وجود اعضای هیئت
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ناظر و هیئت مشاور باشند.
 .1تضاد منافع همانگونه که در مقدمه این بند شرح آن رفت ،در صورت وجود پول میان
افراد فوقالذکر به وجود میآید.
 .2در ص ــورت وق ــوع تض ــاد منافع در میـــان اعضای هیئت حـــکام یا نظارت ،مســـئله به
هیئت حکام یا نظارت گزارش میشود .افزون بر این ،عضو تحت بررسی بدین لحاظ،
از داوری (رأی دادن) در این زمینه منع میشود .حضور عضو تحت بررسی در رسیدن
آرا به میزان حدنصاب الزم ،لحاظ نمیشود.
 .3اگر تضاد منافع میان سازمان خیریه و یک یا تنی چند از اعضای هیئت حادث شود،
این اعضا تنها درصورتیکه اساسنامه سازمان چنین حقی را برای آنها قائل شده باشد
هنوز بهعنوان نماینده س ــازمان قادر به فعالیت میباشند .حق نمایندگی سازمان برای
اعضای دچار تضاد منافع ،تضمینشده نیست.
 .4اگر س ــازمان دارای یک هیئت ناظر باشد ،اساســـنامه ،اختیار نمایندگی سازمان برای
اعض ــای هیئ ــت ناظر در صورت وقوع تضاد منافع میان یک یا چند تن از اعضا هیئت
و س ــازمان را ،تعیین مینماید .اگر تضاد منافع مورداشـــاره رخ دهد ،اولین جمله بخش
 3این بند ،قابلاجرا است .اگر سازمان به شکل شرکت باشد ،مجمع عمومی برخالف
مطالب ذکرشده در این بخش ،میتواند نمایندگی دائم را تصویب نماید.
 .5معیارهای فوقالذکر در اساسنامه سازمان خیریه ذکر میشود.
بند  .2سیاستگذاری
 .1با توجه به فرض تداوم فعالیت ،هیئتمدیره یک برنامه سیاســـتی چندســـاله را بر یک
دوره حداقل سهس ــاله به همراه برآوردهای مالی چندساله طراحی مینماید .این برنامه
سیاس ــتی دربرگیرنده اهداف قابلاندازهگیری اســـت .برای طراحی ایـــن برنامه ارزیابی
یش ــود .ازاینرو ،تهدیدها و فرصتها مدنظر قرار میگیرند.
موقعیت به اجرا گذاش ــته م 
این ارزیابی در اجرای برنامه سیاستی بهعنوان یک مرجع مورداستفاده قرار میگیرد.
 .2برنام ــه سیاس ــتی چندس ــاله و فعالیتهای ســـازمان جمعآور یکننده کمـــک باید با
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اهداف بیانشده در اساسنامه مطابقت داشته باشد.
 .3هیئتمدی ــره یا هیئت ناظر پیش از پایان ســـال مالی ،یک برنامه سیاســـتی ســـاالنه و
بودجه را برای س ــال پیش رو طراحی مینماید که در آن برنامه سیاســـتی چندســـاله به
برنامهه ــا و فعالیتهای خاص با اهداف قابلاندازهگیری تبدیل میشـــود .در هر مورد،
اطالعات باید در برنامهوبودجه س ــالیانه مدنظر قرار گیرد :درآمدهای انتظاری و مخارج
برنامهریزیش ــده در زمین ــه خیر ی ــه و برنامههـــا و فعالیتهـــای خـــاص ،مخـــارج
برنامهریزیش ــده در زمین ــه برنام هه ــای حمایتـــی نتایج مـــورد انتظار و نیز میـــزان ذخایر
مورداستفاده.
 .4هیئتمدیره یا هیئت ناظر بهطور منظم و مداوم اجرای سیاستها را مورد ارزیابی قرار
داده و در مواقع موردنیاز آنها را تعدیل و اصالح نماید.
 .5هیئتمدیره یا هیئت نظارت بر س ــازماندهی و تجهیز مناســـب ســـازمان برای اجرای
این برنامه نظارت مینماید.
 .6نخس ــتین گام در سیاس ــت مال ــی در زمینـــه ذخایـــر ،عـــدم نگهـــداری ذخایـــر بـــدون
تصمیمگیری قبلی در مورد تخصیص آن اســـت .ذخایر مـــازاد ،در آیتمهای دیگر ذخایر
مالی ترازنامه افشاء میشود .هیئتمدیره باید در طول یک سال درباره تخصیص ذخایر
مازاد تصمیمگیری نماید و این تخصیص باید در یک چهارچوب منطقی صورت پذیرد.
 .7تداوم نگهداری ذخایر نباید بیش از  1/5ســـال باشـــد .در گزارش ساالنه بیشینه میزان
مخارج مجاز برای ذخیره تداوم تش ــریح میشـــود .سیاســـت نگهـــداری ذخیره تداوم بر
ارزیاب ــی ریسـ ـکهای خ ــاص در چهارچـــوب زمانـــی خاص مبتنی اســـت .ســـازمان،
ریسـ ـکهای عم ــده را م ــورد بازبینی قـــرار داده و روشهای کنتـــرل آنهـــا را مدنظر قرار
میدهد .این ارزیابی باید به تصویب هیئتمدیره برسد.
 .8سیاس ــت ذخایر مالی بر شفافیت و مســـئولیتپذیری مبتنی است .این سیاستها
دربرگیرنده:
_دیدگاه هیئتمدیره در مورد مدیریت مسئوالنه پساندازها و سرمایهگذار یها
_ افق زمانی و اهداف
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_ نمایه ریسک و ترکیب پرتفوی پسانداز و سرمایهگذاری
_ شرایط خاص مبتنی بر مأموریت سازمان
_ مدیریت پرتفوی ،مسئولیتها و شایستگیها
_ سهلانگاری در برآورده نمودن سیاست نگهداری ذخیره مالی
_گــزارش دهــی مدیر یــت و نتایــج ذخایــر مالــی .گــزارش ســاالنه بایــد دربرگیرنــده اطالعاتــی
در مورد پرتفوی پسانداز و سرمایهگذاری باشد.
بند  .3جمعآوری کمکهای مالی ،اطالعات و ارتباطات عمومی
 .1س ــازمانهای جمعآور یکننده کمک ،روابط عمومی خود را بهگونهای سازمان دادهاند
که اهداف سازمان و تحقق آنها را بهخوبی برای افراد برون سازمان تشریح نموده و این
اطالعات را بهس ــادگی در دس ــترس عموم قرار میدهد .افزون بـــر این ،اطالعات باید از
ابعاد مختلف نامتناقض و سازگار باشد
 .2در مورد جمعآوری کمک و اطالعات عمومی شناســـایی اهداف ،برنامهها و نیازهای
مالی سازمان جمعآور یکننده کمک باید بهروشنی تشریح شود.
 .3سازمان در زمینه ارتباطات عمومی باید از تشابه و اغوا شدن بهوسیله سایر سازمانهای
خیریه جمعآور یکننده کمک اجتناب نماید.
ً
 .4فعالیتهای گردآوری کمک کامال داوطلبانه بوده و وادار نمودن افراد به مشـــارکت در
آن مجاز نیست .افزون بر این ،روشهای مورداستفاده برای جمعآوری کمک نیز باید به
آنچه در عرف موردپذیرش بوده و مناسب تلقی میشود ،همخوانی داشته باشد.
 .5در هن ــگام جمـ ـعآوری کمک ،س ــازمان بهطور شـــفاف و محســـوس فرصـــت تحمیل
محدودی ــت ب ــرای روش مورداس ــتفاده برای برقراری ارتبـــاط با اهداءکننـــده را برای وی
فراهم میکند.
 .6اطالع ــات فرد اهداءکننده بهجز در صورت درخواســـت مراجع ذیصالح نباید بدون
اج ــازه وی در اختیار طرفهای س ــوم قـــرار گیرد .این ســـازمانها باید برای شناســـایی
اهداءکنندگان ،بایگانی کاملی از سوابق آنها را نگهداری کنند.
 .7س ــازمانهای خیر ی ــه باید می ــان هزینههـــای جمـــعآوری کمک و هزینههـــای تحقق
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اهداف توازن برقرار کنند .هزینه جمعآوری کمک اینگونه ســـازمان در طول ســـه ســـال
متوال ــی که درصد درآمدهای حاصل از جمعآوری کمک در هرســـال نامیده میشـــود،
نباید بیشتر از  25درصد درآمدهای حاصل از جمعآوری کمک باشد .محاسبه درصد
فوقالذکر از سال سوم تشکیل سازمان جمعآور یکننده کمک قابل بهکارگیری است.
 .8س ــازمانهای جمعآور یکننده کمکی که در سال چهارم پس از تأسیس ،درخواست
دریاف ــت تأییدیه ارائ ــه نمودهاند ،برخالف آنچه در بند  7آمـــده ،هزینههای جمعآوری
کمک در س ــال س ــوم پس از تأس ــیس نبایـــد بیشـــتر از  25درصد درآمدهـــای حاصل از
جمـ ـعآوری کمک باش ــد .افزون ب ــر این ،بودجـــه برنامهریزیشـــده برای ســـال مالی که
درخواس ــت در آن ارائه شد ،نباید نشانگر باالتر بودن هزینههای جمعآوری کمک از 25
درص ــد درآمده ــای ناش ــی از گ ــردآوری کمـــک باشـــد .اگـــر نشـــان مجـــوز اداره مرکزی
شرکتهای جمعآور یکننده توسط سازمان باید در سال پنجم پس از تأسیس ،مطابق
ماده  9این بند و در سال ششم ،مطابق ماده  7این بند عمل کند.
 .9در مورد سازمانهای خیریهای که درخواست دریافت مجوز اداره مرکزی سازمانهای
جمعآور یکننده کمک را در س ــال پنجم پس از تأســـیس خود ارائه نمودهاند ،برخالف
آنچه در ماده  7آمده ،هزینههای جمعآوری کمک بیانشده برحسب درصد درآمدهای
بهدسـ ـتآمده از جمعآوری کمک در ســـال ســـوم و چهـــارم پس از تأســـیس آنها نباید
بیشتر از  25درصد درآمدهای حاصل از جمعآوری کمک در آن سالها باشد .افزون بر
یش ــده در سال سوم که در آن درخواست دریافت تأییدیه شد،
این در بودجه برنامهریز 
نباید میزان هزینههای جمعآوری کمک بیشتر از  25درصد درآمدهای بهدستآمده از
مح ــل جمـ ـعآوری کم ــک باش ــد .اگـــر نشـــان تأییدیـــه اداره مرکـــزی ســـازمانهای
جمعآور یکننده کمک دریافت شده باشد ،سازمان باید موارد ذکرشده در ماده  7این
بند در سال ششم پس از تأسیس را رعایت نماید.
بند  .4مخارج تأمین مالی
ً
 .1سازمان باید اصول را در این زمینه رعایت نماید« :سازمان باید دائما تمام تالش خود را
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معطوف بهکارگیری سرمایهها بهگونهای که حصول و تحقق اهداف را بهطور مؤثر و کارا
میسر کند ،نماید».
 .2اعض ــای هیئتمدی ــره ،مس ــئول ارائه یـــک بیانیه پاســـخگویی در زمینـــه موضوعات
زیر است:
_بیان اهداف روشن برای همه حوزهها و سطوح مرتبط
_پایش و ارزیابی اجرای فعالیتها و فرآیندهای درونسازمانی
_اجرای تغییرات بر اساس ارزیابیها
افزون بر این اصول ،قواعد نیز باید مدنظر قرار گیرد:
 .3مس ــئولیتها در قب ــال مخ ــارج تأمین مالی باید بهروشـــنی تشـــریح شـــده و معیارها و
رویههای شفافی در این زمینه مدنظر قرار گیرد.
 .4مخارج تأمین مالی با بودجه مطابقت داشـــته باشـــد .مخارج خارج از بودجه بهوسیله
تصمیم هیئتمدیره منع شود.
 .5سرمایههای محدودشده با توجه به مخارج تأمین مالی به جهت ماهیت پروژه یا دالیل
دیگر برای اهداف برنامهریزیشده در یک دوره سهساله بکار گرفته میشوند.
 .6افزایش مخارج در جهت نیل به اهداف در سطح پروژه ،برنامه و سازمانی مورد ارزیابی
قرارگرفته و گزارش شود.
 .7س ــازمانهای جمعآور یکنن ــده کمـــک ،اســـتانداردهایی را بـــا توجـــه بـــه هزینههـــای
مدیریتی و اداری تنظیم نموده و در گزارش ســـاالنه تشـــریح مینمایند .هرگونه مازاد پس
از تسویه پرداخت بدهیهای سازمان در راه نیل به اهداف ذکرشده در اساسنامه صرف
ش ــده یا به س ــازمان دیگری ک ــه اداره دارایی معین کـــرده انتقال داده میشـــود .در مورد
ادغ ــام یا انش ــعاب قانونی یک س ــازمان خیریه جمعآور یکننده کمک باید اساســـنامه
آنها نشانگر انتقال سرمایهها و نیز سود سازمان باشد ،تنها با مجوز دادگاه میتوان این
سرمایهها را در مواردی غیر ازآنچه در قانون آمده صرف نمود.
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بند  .5پاسخگویی
بند  .1.5حسابداری و گزارش دهی

 .1گ ــزارش س ــاالنه بای ــد مطاب ــق رهنمودهـــای رســـمی حســـابداری و دربرگیرنـــده عناصر
سیاس ــتی ،ارتباطی بوده و حفظ کیفیت سازمان و مخارج سرمایهای مرتبط با اهداف
را بهروش ــنی در گ ــزارش هیئتمدی ــره ارائـــه نمایـــد .هرگونـــه اصالحـــات ذکرشـــده در
رهنمودهای رسمی حسابداری فوقالذکر اثر قانونی بر مقررات اداره مرکزی سازمانهای
خیریه جمعآور یکننده کمک ندارد مگر آنکه توسط متخصصین این دفتر موردبررسی
قرار گیرد.
 .2گزارش دهی حسابداری ساالنه با یک گزارش حسابرسی تأییدکننده همراه است.
 .3گزارش ساالنه به دلیل آنکه نشانگر رویههای رسمی حسابداری است ،عمومی بوده و
برای افراد عالقهمند ،نه ماه پس از پایان سال مالی در دسترس خواهد بود.
بند  .2.5ارتباط با طرفهای عالقهمند

 .1س ــازمان خیریه باید اصل کلی ز ی ــر را برآورده نماید« :ســـازمان جمعآور یکننده کمک
تم ــام تالش خ ــود را در جهت برقراری بهتریـــن رابطه با طرفهـــای عالقهمند ،اجابت
خواستهها ،پرسشها و شکایات با توجه خاص به ارائه اطالعات انجام دهد».
 .2اعضای هیئتمدیره مسئول ارائه یک بیانیه پاسخگویی در مورد موارد زیر است:
_طرفهای عالقهمند به سازمان چه کسانی هستند.
_محتوا و کیفیت اطالعات ارائهشده به طرفهای عالقهمند.
_روش ارائه اطالعات
_ارتباطــات چگونــه ســازمان داده شــد ،آیــا اطالعــات مرتبــط ،شــفاف و در دســترس
طرفهای عالقهمند میباشد؟
_روش برخورد سازمان با ایدهها ،اظهارنظرها ،خواستهها و شکایات افراد عالقهمند
بند  .3.5شکایات

__ سازمان جمعآور یکننده باید دارای رویهای برای پذیرش و بررسی شکایات باشد.
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س ــازمان باید از قواعدی مرتبط با این موضوع برخوردار باشـــد .شکایات دریافتی و
رسیدگیهای انجامشده به آنها باید ثبت و ضبط شود [.]22
5-55555مقررات اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمانهای خیریه کوچک
این مقررات دربرگیرنده موادی از آئیننامه دریافت گواهی اداره مرکزی جذب ســـرمایه
سازمانهای خیریه کوچک است.
ماده  :3شرایط درخواست گواهی اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمانهای خیریه کوچک.

الف)س ــازمانهای خیریهای که برای مدت حداقل ســـه ســـال در کشـــور هلند اقدام به
جمعآوری کمک نمایند ،خواهند توانست برای دریافت این نشان اقدام نمایند.
ب)درخواستکنندگان این نش ــان باید از معیارهای مدنظر هیئت اجرایی سازمانهای
خیر ی ــه برخ ــوردار بوده و با امض ــاء توافقنامه با ایـــن نهاد ،خود را ملزم بـــه رعایت این
استانداردها و دیگر شرایط ذکرشده در آن نمایند.
پ)با تسلیم درخواست دریافت مجوز هیئت مرکزی سازمانهای خیریه جمعآور یکننده
کم ــک ،س ــازمان درخواسـ ـتکننده ،رویههـــای گنجاندهشـــده در آییننامه اعطای
مجوز برای ارزیابی درخواست را موردپذیرش قرار میدهد.
ماده  :4معیارهای مجوز

بند  .1هیئتمدیره سازمان جمعآور یکننده کمک
هیئتمدیره سیاسـ ـتها و خطمشـــیهای ســـازمان را تعیین نموده و مســـئول نهایی
مدیریت س ــازمان اس ــت .هیئتمدیره بهگونهای سازمان داده شـــود که عملکرد مستقل
آنها تضمینشده باشد .موارد ذیل در این مورد مدنظر میباشند:
الف)هیئتمدیره حداقل باید دربرگیرنده سه فرد حقیقی باشد.
ب) حداقل دوسوم از اعضای این هیئت باید از افراد مستقل تشکیلشده باشد.
پ)برای تصمیمگیری در هر موردی بیش از نیمی از اعضای هیئتمدیره باید در جلسه
ً
حضورداشته باشند .هر عضو صرفا دارای یک رأی است.
ت)ی ــک عض ــو هیئتمدیره تنها به همـــراه یک یا چند عضو دیگر مجـــاز به نمایندگی از
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سوی سازمان است.
ث) هیئتمدیره باید از وقوع تضاد منافع جلوگیری نماید.
ج)اعض ــای هیئتمدی ــره ب هط ــور مســـتقیم و غیرمســـتقیم هیچگونـــه وجهـــی بهعنـــوان
حقالزحمه و پاداش دریافت نمیکنند .مبلغ منطقی که از سوی سازمان برای جبران
هزینههای متحمل ش ــده و خدمات ارائهشده از سوی آنها پرداخت میشود مشروط
به اینکه رقم آن باال نباشد ،بهعنوان پاداش و حقالزحمه در نظر گرفته نمیشود.
چ)در صورت توقف فعالیت س ــازمان ،مازاد سرمایه آن باید به شیوهای که در اساسنامه
آمده مصرف شود.
ح) بندهای الف تا ح در اساسنامه یا آییننامه داخلی مستند شده است.
خ)ا گ ــر دارای هیئتمدی ــره باش ــد ع ــاوه بر معیارهـــای ذکرشـــده در اینجا بنـــد 1ماده 4
آییننام ــه گواه ــی اداره مرکزی جمعآوری کمک ســـازمانهای خیریـــه کوچک نیز در
مورد آن اعمال خواهد گردید.
بند  .2سیاستگذاری و مخارج
 .1سازمان خیریه دارای یک برنامه سیاستی است.
 .2هیئتمدیره یا هیئت ناظر پیش از پایان سال مالی ،برنامه سیاستی ساالنه و بودجه را
برای سال پیش رو طراحی مینماید.
 .3مخارج باید با اهداف بیان شده در اساسنامه مطابقت داشته باشد.
 .4مخارج تأمین مالی با بودجه مطابقت داشـــته باشـــد .مخارج خارج از بودجه بهوسیله
تصمیم هیئتمدیره منع شود.
 .5مس ــئولیتها در قب ــال مخ ــارج تأمین مالی باید بهروشـــنی تشـــریح شـــده و معیارها و
رویههای شفافی در این زمینه مدنظر قرار گیرد.
بند  .3جمعآوری کمکهای مالی
 .1ویژگیها ،اهداف ،برنامهها و فعالیتهای مالی ســـازمان جمعآور یکننده کمک باید
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بهروشنی تشریح شود.
 .2سازمان در زمینه ارتباطات عمومی باید از تشابه و اغوا شدن بهوسیله سایر سازمانهای
خیریه جمعآور یکننده کمک اجتناب نماید.
 .3س ــازمانهای جمعآور یکنن ــده کمک نباید نام یا نشـــانی را که بهتنهایـــی یا به همراه
نشان تأییدیه در منظر عموم بهصورت نام یا نشان یک سازمان تجاری جلوه مینماید،
را بکار گیرند.
ً
 .4فعالیتهای گردآوری کمک کامال داوطلبانه بوده و وادار نمودن افراد به مشـــارکت در
آن مجاز نیست.
 .5سازمانهای خیریه باید میان هزینههای جمعآوری کمک و هزینههای تحقق اهداف
توازن برقرار کنند .هزینه جمعآوری کمک اینگونه ســـازمانها در طول سه سال متوالی
ک ــه درص ــد درآمدهای حاص ــل از جمعآوری کمک در هرســـال نامیده میشـــود ،نباید
بیشتر از  25درصد درآمدهای حاصل از جمعآوری کمک باشد.
بند  .4گزارش دهی مالی
 .1گزارش ساالنه باید مطابق رهنمودهای رسمی حسابداری و شامل موارد ذیل باشد:
_نام سرفصلها ،مقامات رسمی و فرمهای قانونی
_تشریح اهداف
_ترکیب اعضای هیئتمدیره و فهرستی از سمتهای آنها
تهــای ســازمان در پنــج ســال مالــی اخیــر و میــزان موفقیــت آن در نیــل بــه
_تشــریح فعالی 
اهداف از پیش تعیینشده
_ترازنامه مطابق نمونه ارائهشده در قسمت 2-5
_یادداشتهای توضیحی صورت سود و زیان و ترازنامه
_بررسی اظهارنامه توسط یک حسابرس
.2گزارش س ــاالنه به دلیل آنکه نش ــانگر رویههای رسمی حســـابداری است ،عمومی
بوده و برای افراد عالقهمند ،نه ماه پس از پایان سال مالی در دسترس خواهد بود.
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5-55555مقررات اداره مرکزی جمعآوری کمک برای سازمانهای خیریه تازه تأسیس
این مقررات دربرگیرنده موادی از آئیننامه دریافت گواهی اداره مرکزی جذب ســـرمایه
سازمانهای خیریه تازه تأسیس است.
شرایط درخواست:
 .1س ــازمانهای خیر یـ ـهای ک ــه ب ــرای مدت حداقل ســـه ســـال در کشـــور هلند اقـــدام به
جمعآوری کمک نمایند یا سازمانهای کوچکی که درآمد حاصل از جمعآوری کمک
ً
آنه ــا کمتر از  120000ی ــورو ( تقریبا معادل با  4میلیارد ریال) در ســـال باشـــد ،خواهند
توانست برای دریافت این نشان اقدام نمایند.
 .2س ــازمانهای جمعآور یکنن ــده کمـــک نباید نام یا نشـــانی را که بهتنهایـــی یا به همراه
نش ــان تأییدیه در منظر عموم بهصورت نام یا نشان یک سازمان تجاری جلوه مینماید
را بکار گیرند.
شرایط آغاز جمعآوری کمک توسط سازمانهای خیریه

 .1هیئتمدیره
هیئتمدیره سیاسـ ـتها و خطمشـــیهای ســـازمان را تعیین نموده و مسئول نهایی
مدیریت س ــازمان اس ــت .هیئتمدیره بهگونهای سازمان داده شـــود که عملکرد مستقل
آنها تضمینشده باشد .موارد ذیل در این مورد مدنظر میباشند:
الف)هیئتمدی ــره حداقل بای ــد دربرگیرنده پنج فـــرد حقیقی بوده و نزدیـــکان و اعضای
خانواده نباید عضو هیئتمدیره باشند.
ب)برای تصمیمگیری در هر موردی بیش از نیمی از اعضای هیئتمدیره باید در جلسه
ً
حضور داشته باشند .هر عضو صرفا دارای یک رأی است.
پ)ی ــک عض ــو هیئتمدیره تنها به همـــراه یک یا چند عضو دیگر مجـــاز به نمایندگی از
سوی سازمان است.
ت)هیئ ــت حکام و اگر قابل اطالق باشـــد ،هیئت ناظر ،باید مراقـــب تضاد منافع میان
س ــازمان خیر ی ــه و اعضای هیئت حـــکام یا کارکنان آن یا در صـــورت وجود اعضای
هیئت ناظر و هیئت مشاور باشند.
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ث)اعض ــای هیئتمدی ــره ب هط ــور مســـتقیم و غیرمســـتقیم هیچگونـــه وجهـــی بهعنـــوان
حقالزحمه و پاداش دریافت نمیکنند .مبلغ منطقی که از سوی سازمان برای جبران
هزینههای متحمل شده و خدمات ارائهشده از سوی آنها پرداخت میشود مشروط
به اینکه رقم آن باال نباشد ،بهعنوان پاداش و حقالزحمه در نظر گرفته نمیشود.
ج)اعض ــای هیئتمدی ــره باید بهط ــور دورهای تغییر کنند .انتصـــاب و انتصاب مجدد
آنها تنها برای حداکثر یک دوره پنجساله قابلپذیرش است.
 .2سیاستگذاری
الف) فعالیتهای سازمان باید با اهداف بیان شده در اساسنامه آن مطابقت داشته باشد.
ب)هیئتمدیره یا هیئت ناظر پیش از پایان ســـال مالی ،یک برنامه سیاســـتی ســـاالنه و
بودجه را برای س ــال پیش رو طراحی مینماید که در آن برنامه سیاستی چندساله به
برنامهه ــا و فعالیته ــای خاص بـــا اهـــداف قابلاندازهگیری تبدیل میشـــود .در هر
م ــورد ،اطالعات پی آیند باید در برنامهوبودجه ســـالیانه مدنظر قرار گیرد :درآمدهای
انتظاری و مخارج برنامهریزیشده در زمینه خیریه و برنامهها و فعالیتهای خاص،
یش ــده در زمینه برنامههای حمایتی نتایـــج مورد انتظار و نیز میزان
مخارج برنامهریز 
ذخایر مورداستفاده.
ت)هیئتمدی ــره یا هیئت ناظر بهطور منظم و مداوم اجرای سیاســـتها را مورد ارزیابی
قرار داده و در مواقع موردنیاز آنها را تعدیل و اصالح نماید.
 .3جمعآوری کمک ،اطالعات و روابط عمومی
الف)در م ــورد جمـ ـعآوری کم ــک و اطالعات عمومـــی شناســـایی اهـــداف ،برنامهها و
نیازهای مالی سازمان جمعآور یکننده کمک باید بهروشنی تشریح شود.
ب)س ــازمان در زمین ــه ارتباط ــات عمومـــی بایـــد از تشـــابه و اغوا شـــدن بهوســـیله ســـایر
سازمانهای خیریه جمعآور یکننده کمک اجتناب نماید.
ً
ت)فعالیتهای گردآوری کمک کامال داوطلبانه بوده و وادار نمودن افراد به مشارکت در
آن مجاز نیست.
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ث)س ــازمانهای خیر ی ــه باید می ــان هزینههای جمـــعآوری کمـــک و هزینههای تحقق
اهداف توازن برقرار کنند .هزینه جمعآوری کمک اینگونه سازمانهای در طول سه
س ــال متوالی که درص ــد درآمدهای حاصـــل از جمعآوری کمک در هرســـال نامیده
میشود ،نباید بیشتر از  25درصد درآمدهای حاصل از جمعآوری کمک باشد.
 .4مخارج
الف)مخارج تأمین مالی با بودجه مطابقت داشته باشد .مخارج خارج از بودجه بهوسیله
تصمیم هیئتمدیره منع شود.
ب)دریاف ــت هرگون ــه کم ــک تنها پ ــس از تصمیمگیـــری هیئتمدیـــره و مســـتند نمودن
تصمیمات قابلاجرا است.
 .5گزارشدهی
الف)گزارش س ــاالنه باید مطاب ــق رهنمودهای رســـمی حســـابداری و دربرگیرنده عناصر
سیاس ــتی ،ارتباط ــی بوده و حف ــظ کیفیت ســـازمان و مخارج ســـرمایهای مرتبط با
اهداف را بهروشنی در گزارش هیئتمدیره ارائه نماید.
ب) این گزارش باید دربرگیرنده موارد ذیل باشد:
•نام سرفصلها ،مقامات رسمی و فرمهای قانونی
•تشریح اهداف
•ترکیب اعضای هیئتمدیره و فهرستی از سمتهای آنها
تهــای ســازمان در پنــج ســال مالــی اخیــر و میــزان موفقیــت آن در
•تشــریح فعالی 
نیل به اهداف از پیش تعیینشده
•ترازنامه مطابق نمونه ارائهشده در قسمت 2-5
•حسابهای ساالنه شامل:
__ ترازنامه مقایسهای دربرگیرنده ارقام سال مالی قبل
__ یادداشتهای توضیحی همراه صورت سود و زیان و ترازنامه
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ت)گزارش س ــاالنه به دلیل آنکه نشانگر رویههای رسمی حسابداری است ،عمومی بوده
و برای افراد عالقهمند ،نه ماه پس از پایان سال مالی در دسترس خواهد بود.
5-55555استانداردهای انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی
توان بالقوه سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی با به دست آوردن اعتماد بیشتر
افزایش مییابد که با پایبند بودن به اســـتانداردهای اعضای انجمن دنبال میشـــود .این
استانداردها شامل موارد زیر است:
استاندارد  .1اعضا و مسئولیتهای نهاد حاکم
•نهاد حاکم باید حداقل از  5نفر تشکیل شود.
•افــرادی کــه در نهــاد حا کــم خدمــت میکننــد بایــد :دســتمزدی بــرای خدمــات خــود
بهعنــوان اعضــای هیئتمدیــره دریافــت نکننــد ،مســتقل باشــند و بهطــور منظــم در
جلسات حضورداشته باشند.
استاندارد  .2اهداف منافع عمومی
•بایــد بیانیــه روشــن و ســازگار بــا مأموریــت و اهــداف ســازمان در تمامــی گزارشهــای
عمومی و موارد جمعآوری کمک باشد.
•فعالیتهــا بایــد بــه ســمت دســتیابی ســازمانها بــه اهــداف منافــع عمومــی ســازمان
هدایت شوند.
استاندارد  .3مسئولیتهای مالی
•حســابهای ســاالنه بایــد آمــاده شــود و توســط حسابرســان حرفــهای واجــد شــرایط و
مستقل حسابرسی شوند.
•هزین ههــا بایــد بــا انــدازه و مقیــاس فعالیتهــای ســازمان متناســب باشــد و مطابــق بــا
اخالق سازمانهای عامالمنفعه باشد.
استاندارد  .4شیوههای جمعآوری کمک مالی

•شیوههای جمعآوری کمک باید مبتنی بر صداقت ،دقت باشد و گمراهکننده نباشد.
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•هزین ههــای جم ـعآوری کمــک بایــد بهتناســب منطقــی بــا هزینههــای کلــی ســازمان
محدود شود و بهطور منظم بهمنظور مقرونبهصرفه بودن مورد آزمایش قرار گیرند.
استاندارد  .5اطالعات عمومی
تهــای ســازمان و نتایــج بایــد بهطــور منظــم آمــاده شــود و بــرای
•اطالعــات در مــورد فعالی 
عموم بهطور آزادانه در دسترس باشد.
•اطالعات باید جامع در فرمتهایی باشد که بهراحتی قابلفهم باشد.
•بهمنظــور کمــک بــه درک اطالعــات مالــی و بهمنظــور ایجــاد مقایســه مناســب،
اطالعات روایی توضیحی فراهم شود [.]28

5-555تحلیل قوانین و برنامهها
قان ــون مدنی هلند در ده کتاب مختلف طبقهبندی شـــده اســـت کـــه قانون مرتبط با
انجمنها و بنیادها در کتاب  2در بخش قانون افراد قانون مدنی هلند میباشد که دارای
مادههای قانونی همچون تعریف بنیاد ،شـــرایط تشـــکیل ســـازمان خیریه ،شـــرایط ثبت،
وظایف و قدرت هیئت مدیره و  ...اس ــت .اداره مرکزی جذب ســـرمایه نیز دارای سه نوع
ارزیابی برای سازمانهای خیریه بزرگ ،سازمانهای خیریه کوچک و سازمانهای خیریه
تازه تأسیسشده ،می باشد که شامل شرایط درخواست مجوز اداره مرکزی جذب سرمایه
برای س ــازمانهای خیریه بزرگ ،کوچک و تازه تاسیس و معیارهای اعطای مجوز است.
هدف از این ارزیابی این است که آیا یک نهاد ،معیارهای تنظیمشده توسط اداره مرکزی
جذب سرمایه را برآورده میکند یا نه که این خود موجب افزایش اعتماد ،مسئولیتپذیری
و توزیع وجوه میشود که این به نفع مردم و نهادهای درگیر است.
انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی نیز دارای استانداردها و
دس ــتورالعملهایی در پن ــج ح ــوزه اعضـــا و مســـئولیتهای نهـــاد حاکم،اهـــداف منافع
عمومی ،مس ــئولیتهای مالی ،ش ــیوههای جمعآوری کمک مالـــی ،اطالعات عمومی
اس ــت  .س ــازمانهای خیریه که توس ــط اعضا ایـــن انجمن نظارت میشـــوند ،موظف به
پیروی از دستورالعملهای دادهشده هستند.

| فصل ششم |

جمعبندی

6-6جمع بندی
گ ــزارش حاضر با عنوان «بررس ــی وضعیـــت وقف و امور خیریه کشـــور هلند» با هدف
بررسی ساختار وضعیت وقف و امور خیریه و مساجد در کشور هلند انجام شده است.
هلند کش ــوری در غرب اروپای مرکزی اســـت که از شرق با آلمان ،از جنوب با بلژیک
و از غرب نیز از طریق دریا با بریتانیا همســـایه اســـت .مســـاحت آن اندکی بیش از  41هزار
کیلومترمربع اس ــت و ازاینجهت  134امین کشـــور جهان به شـــمار میآید .کشـــور هلند
دارای یک اقتصاد انعطافپذیر و رقابتی است و از باز بودن تجارت جهانی ،سرمایهگذاری
و محی ــط نظارت ــی کارآمد بهره میب ــرد که فعالیتهـــای کارآفرینی قدرتمندی را تشـــویق
میکن ــد .طبق آمار بانک جهانی در س ــال  ،2015جمعیت مـــردم هلند  16.94میلیون نفر
اس ــت و همچنی ــن طبق پژوهشه ــای صـــورت گرفته در ســـال  2014بزرگترین نســـبت
جمعیت مردم هلند ،هیچ فرقه مذهبی ندارند و از افرادی که خودشان را مذهبی در نظر
میگیرن ــد  %24کاتولی ــک و  15درص ــد پروتســـتان هســـتند و همچنیـــن  %5از مردم هلند
مسلمان هستند.
ویژگیهای تاریخ هلند ،علیرغم یک دولت مدرن فعال در مســـائل اجتماعی ،دارای
یک فرهنگ قوی از کمکهای خیرخواهانه خصوصی اســـت .در رتبهبندی کشور هلند
در امور وقف و خیریه ،این کشور بر اساس معیارهای مختلف بشردوستانه و بخشندگی
موردبررس ــی و تحلی ــل قرارگرفت ــه اس ــت .کشـــور هلند در ســـال 2015براســـاس شـــاخص
بخش ــندگی در دنیا در بین  140کش ــور ،رتبه هفتم را دارد و همچنیـــن جایگاه دهم از نظر
میزان کمکهای بشردوس ــتانه و میزان بخشـــندگی ،رتبه نهم در میان  20کشـــور جهان از
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که ــای بشردوس ــتانه و میزان بخشـــندگی بهصـــورت درصـــدی از تولید
نظ ــر می ــزان کم 
ناخال ــص داخلی  ،رتب ــه چهارم از نظر میـــزان هزینههای خیرخواهانه پرداختهشـــده برای
اس ــکان پناهن ــدگان و رتب ــه یازده ــم از نظـــر میـــزان هزینههـــای میزبانـــی از پناهنـــدگان و
کمکهای بشردوستانه بینالمللی در سال  2013را دارد.
عم ــده ش ــکلهای س ــازمانهای غیرانتفاعـــی در هلنـــد بهصـــورت انجمـــن و بنیـــاد
میباش ــد .قانون مدنی هلند ،مقررات این اشـــکال از ســـازمانهای غیرانتفاعی را تنظیم
میکند و آنها را بهعنوان نوعی از س ــازمانهایی که نمیتوانند سودی برای اعضای خود
ایجاد کنند و بهطور ویژهای فعالیتهای خیرخواهانه انجام میدهند ،توصیف میکند.
اکثر س ــاختار مورداستفاده توسط س ــازمانهای غیرانتفاعی ،بنیادها هستند که یکنهاد
قانونیان ــد که هیچ عضو و س ــهامداری ندارند و منابع مالی خود را بهمنظور دســـتیابی به
اه ــداف خاص مندرج در اساس ــنامه ،اســـتفاده میکننـــد .یک بنیاد میتواند ســـودی را
ایجاد کند تا زمانی که این سود به دنبال اهداف بیانشده در اساسنامه باشد .بنیادها در
هلن ــد بر طب ــق منبع اصل ــی درآمدش ــان بـــه بنیادهـــای جمعآور یکننده کمـــک مالی 1و
بنیاده ــای وق ــف ،2بنیاده ــای ترکیب ــی 3و بنیادهـــا با منابع ثابـــت از درآمـــد 4طبقهبندی
یش ــوند ،همچنین بنیادهای تشکیلشـــده در هلند ،بر طبق قانون مدنی هلند ملزم به
م 
ثبت در دفتر ثبت تجارت میباشند.
انجمنها ،اتحاد میان دو یا بیشتر از افراد ،اشخاص فیزیکی یا شرکتهایی که به دنبال
نش ــده در اساس ــنامه انجمن هســـتند و نمیتوانند سود را میان اعضای
اهداف خاص بیا 
خودشان تقسیم کنند .دو نوع از انجمن وجود دارد که میتوانند در هلند راهاندازی شوند که
شامل انجمن با اختیار کامل تحت قانون و انجمن با اختیارات محدود تحت قانون هستند
که ثبت انجمنها با توجه به این دستهبندی بهصورت اختیاری یا اجباری است.
تاریخچه بخش غیرانتفاعی در هلند ،مانند بســـیاری از کشورهای اروپایی غربی ،به
قرونوس ــطی برمیگردد .ریشه نهادی بخش غیرانتفاعی توسط فعالیتهای خیرخواهانه
1. fundraising foundations
2. endowed foundations
3. hybrid foundations
4. other fixed sources of income
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ً
کلیساها ،گروهها و اتحادیه صنفی است .در دوره قبل از مدرن ،انساندوستی عمدتا یک
موضوع مربوط به کلیس ــاها و چند تن از افراد ثروتمنـــد بود .نقش دولت (محلی) محدود
ً
ب ــود .س ــازمانهای غیرانتفاع ــی پی ــش مـــدرن عمدتـــا در زمینههـــای کالســـیک بخـــش
غیرانتفاعی مانند کمک به مستمندان ،مراقبتهای بهداشتی ،آموزشوپرورش و اغلب
در همین حوزهها فعالیت میکردند.
در بررسی وضعیت موجود وقف و امور خیریه ،هیچ دفتر ثبت مرکزی شناختهشدهای
ً
در هلن ــد وجود ندارد تا مش ــخص کند که دقیقا چه تعداد ســـازمان خیریه در هلند وجود
دارد و هی ــچ آم ــار رس ــمی در این خصوص وجود ندارد .در ســـال  2013میزان بخشـــشها
توس ــط اهداکنندگان مختلف (خانوادهها ،ارث ،بنیادها جمعآور یکننده کمک مالی،
ً
بنیادهای وقف ،شرکتها و قرعهکشی) در کشور هلند 4.4 ،میلیارد یورو (تقریبا معادل
با  154هزار میلیارد ریال) برای اهداف خیرخواهانه اختصاص دادهشـــده است .در سال
 2013میزان کمکهای اهداش ــده نس ــبت به کل کمکهای اهداشده در بخش مذهب
 ،%22کمکهای بینالمللی  ،%13ورزش و تفریح  ،%13منافع عمومی /اجتماعی ،%13
س ــامت  ،%12محیطزیس ــت  ،%8فرهنگ  ،%6آمـــوزش و پژوهـــش  ،%5دیگر موارد %7
اس ــت .در سال  ،2014داوطلبان در کشـــور هلند بهطور متوسط  18ساعت در هرماه کار
داوطلبان ــه انج ــام میدهن ــد؛ اکثر داوطلبـــان وظایف مدیریتـــی ( ،)%26کارهـــای روزمره
( ،)%20کاره ــای اداری و دولت ــی ( ،)%18مشـــاوره و آموزش ( )%17و یـــا ارائه حملونقل
( )%14را انج ــام میدهند .همچنین کمکهای خیرخواهانـــه بهعنوان درصدی از تولید
ناخالص در سال  2013شامل  %0.7بوده است.
در بررس ــی وضعیت موجود مس ــاجد  ،تخمینها نشـــان میدهد که در ســـال 2013
حدود  450مســـجد وجود دارد که  242مســـجد ترکی و  179مســـجد مراکش هســـتند و
طبق بررسـ ـیهای ص ــورت گرفت ــه در ارتباط با مشـــارکت مذهبی مســـلمانان در هلند،
نتای ــج نش ــان میدهد ک ــه اکثریت مســـلمانان در هلند بهنـــدرت و یا هرگز به مســـجد یا
جلس ــه مذهب ــی نمیرون ــد که بین س ــالهای  ،2014 -2010این تعـــداد از  %74به %77
افزایشیافته است.
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بازیگ ــران فع ــال در حوزههای وق ــف و امور خیریه در کشـــور هلند در چهار دســـتهی
سیاسـ ـتگذار ،ناظ ــر ،نهادهای تس ــهیل گر و مؤسســـات خیریـــه در موضوعات مختلف
قرار دارند.
دول ــت هلن ــد نقش سیاسـ ـتگذاری در حوزه وقف و امـــور خیریه را بر عهـــده دارد که
بهمنظ ــور تش ــویق کاره ــای داوطلبانه کمکهـــای مالی را بـــه ســـازمانهای غیرانتفاعی
میکند .دولت و قانون هلند ،یک سیاســـت منســـجم یا سیستماتیک برای سازمانهای
غیرانتفاع ــی ن ــدارد و در کش ــور هلن ــد ،هیـــچ نظـــارت اجرایـــی فراگیـــری بـــرای بنیادها و
ً
انجمنهای خیرخواهانه وجود ندارد .حمایت دولت از ســـازمانهای غیرانتفاعی نســـبتا
گسترده است که بیشتر به زمینه فعالیت بر اساس وضعیت حقوقی سازمان غیرانتفاعی
بس ــتگی دارد .اگر یارانههای مس ــتقیم ،کمکهای مالی و  ...بهعنوان حمایت دولت در
نظر گرفته شود ،درنتیجه  %30از درآمد بخش غیرانتفاعی از این منبع به دست میآید.
وزارت دادگس ــتری هلن ــد ی ــک نهاد دولتی اســـت که مســـئولیت سیاســـتگذاری و
نظ ــارت ب ــر س ــازمانهای خیر ی ــه را ب ــر عهـــده دارد .وزیر دادگســـتری ،مســـئول سیاســـت
ش ــرطبندی بهصورت منسجم ،متعادل و سازگار است .پیادهسازی و اجرا این سیاست
بر عهده ادارهبازی اس ــت و همچنین وزیر دادگستری بر فعالیتهای اداره مرکزی جذب
س ــرمایه نظارت میکند .مجوز برای انجام قرعهکشـــی ملی توســـط وزارت دادگســـتری به
بنیاده ــا برای بهرهبرداری از قرعهکش ــی هلند داده میشـــود .تنهـــا درصورتیکه ارزش کل
ً
جایزه یک بازی ش ــانس از  4500یورو (تقریبا معادل با  158میلیون ریال) بیشـــتر باشـــد،
وزارت دادگستری مجوز میدهد .اینها قرعهکشیهای (خیرخواهانه) ساالنهای هستند
ً
که حدودا  150مجوز در هرسال توسط دادگستری صادر میشود.
اداره ب ــازی بخش ــی در وزارت دادگســـتری اســـت کـــه مســـئول پیادهســـازی و اجرای
سیاسـ ـتهای ش ــرطبندی و نظارت بر ســـازمانهای خیریه اســـت که وظایف نظارت بر
انجام بخش بازی ،مبارزه با غیرقانونی بودن جرم و جنایت مرتبط با بازی شانس و بررسی
اینکه آیا دارندگان مجوز از قانون حمایت میکنند را بر عهدهدارند.
در هلن ــد مهمترین نهاد نظارتکننـــده در حوزه وقف و امور خیریه اداره مرکزی جذب
س ــرمایه است که سازمانی غیردولتی و مستقل اســـت و نظارت و ارزیابی بر سازمانهای
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خیر ی ــه را ب ــر عه ــده دارد و مانن ــد بس ــیاری از برنامههای اعتباربخشـــی اروپـــا ،یارانههای
قابلتوج ــه دولت ــی دریافت میکند .وزارت دادگســـتری نیز یک ناظر بـــر هیئتمدیره اداره
مرک ــزی جذب س ــرمایه منصوب ک ــرده اســـت .ازآنجاییکـــه اداره مرکزی جذب ســـرمایه
اطالعات و مش ــاورههایی را در مورد جمعآوری کمکهای مالی در اختیار ســـازمانهای
خیریه قرار میدهد نقش تسهیلگری در حوزه وقف و امور خیریه دارد .اداره مرکزی جذب
س ــرمایه به ابتکار نمایندگان شهرداری و برخی از سازمانهای چتر حمایتی سازمانهای
خیریه ،در سال  1925بهعنوان سازمانی مستقل تأسیس شد که هدف آن نظارت و ایجاد
اطالعات در دس ــترس در مورد جمعآوری کمکهای مالی است که به نفع سازمانهای
خیریه و مردم اس ــت .هیئتمدیره اداره مرکزی جذب سرمایه دارای  9عضو و یک مشاور
(وابس ــته ب ــه دول ــت) دارد ک ــه از س ــه شـــهردار( 1بهعنـــوان نماینـــدگان شـــهردار یهای
حمایتکننده از اداره مرکزی جذب ســـرمایه) ،دو نماینده از ســـازمانهای خیریه و چهار
عضو مس ــتقل ش ــامل رئیس دانش ــگاه 2که نماینده بخـــش علمی و منافـــع اهداکنندگان
لش ــده اس ــت .از وظایف اداره مرکزی جذب ســـرمایه ارزیابـــی و نظارت بر
اس ــت ،تشکی 
افزایش مس ــئولیتپذیری و اس ــتفاده از منابع مالی و ارائه اطالعات عمومی و مشـــاوره به
سهامداران و مقامات محلی در زمینه جمعآوری کمک است.
اداره مرک ــزی ج ــذب س ــرمایه اس ــتانداردهایی دارد کـــه بر اســـاس این اســـتانداردها،
س ــازمانهای غیرانتفاع ــی را بهط ــور داوطلبانـــه ارزیابـــی میکنـــد و گواهی تائیـــدی برای
سازمانهای جمعآور یکننده مالی ثبتشده در اداره مرکزی جذب سرمایه به مدت سه
س ــال (بهمنظور برآورده کردن این اس ــتانداردها) صادر میکند .این اســـتانداردها شـــامل
قوانی ــن س ــاختار ،ارائ ــه صورته ــای مالی صادرشـــده توســـط یـــک حســـابدار خارجی و
روشهای شکایت است.
وزارت امور مالی هلند نهادی دولتی اســـت که مســـئولیت سیاستگذاری و نظارت
مالی بر س ــازمانهای خیریه را دارد .وزارت امور مالی مســـئول سیاست مالی -اقتصادی
در هلن ــد و مدیر ی ــت امور مال ــی دولت و سیاســـتهای مربوط به بازارهای مالی اســـت.
1. Mayors
2. President
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شناختهش ــدهترین وظیفه وزارت امور مالی وضع مالیات اســـت .مالیات مهمترین منبع
درآم ــد برای دولت ملی اس ــت .این وزارت خانه مســـئول سیاســـتهای مالیاتی ،قوانین
مالیات ــی و اجرای این قوانین بر س ــازمانهای خیریه اســـت .اداره مالیات و گمرک هلند،
خدمات گمرک و جمعآوری مالیات را بر عهده دارد .این اداره بخشی از وزارت امور مالی
اس ــت ک ــه در س ــال  2008اداره مالی ــات و گمـــرک بهعنوان یکشـــکل از نظـــارت مالی بر
سازمانهای خیریه معرفی شد.
هلن ــد دارای یک نظ ــام مالیاتی جذاب بهخصـــوص برای فعالیتهـــای عامالمنفعه
اس ــت .این نظام ،بس ــیاری از افراد ،کســـبوکارها و ســـازمانهای که مایل بـــه راهاندازی
س ــازمان خود به شیوه کارآمد مالیاتی و با حداکثر سود عمومی هستند را جذب میکند.
یکی از الزامات اصلی نظام مالیاتی این است که باید حداقل  %90اهداف و فعالیتهای
س ــازمان ب ــرای منافع عمومی صرف شـــود .ســـازمان عامالمنفعـــه نباید هیچگونـــه انگیزه
سودی داشته باشد و انباشته کردن سود برای حقوق صاحبان سهام اجازه داده نمیشود.
در کش ــور هلند نهادی مس ــتقل به نام اتاق بازرگانی وجود دارد که نقش تنظیم گری و
تس ــهیل گ ــری را در ح ــوزه وق ــف و ام ــور خیریه بر عهـــده دارد .هـــر کســـبوکاری ازجمله
س ــازمانهای غیرانتفاعی قبل از شروع هرگونه فعالیت کسبوکار ابتدا باید در دفتر ثبت
تجارت هلند به ثبت برس ــند .دفتر ثبت تجارت ،توسط اتاق بازرگانی مدیریت میشود.
اتاق بازرگانی عالوه بر ثبت شرکت ،مشاورههایی در انجام کسبوکار در هلند میدهد و
همچنین به ترویج فضای کسبوکار در منطقه محلی کمک میکند.
هر ش ــرکت و نهاد قانونی در هلند موظف اســـت در دفتر ثبت تجارت ،خود را به ثبت
برس ــاند .ثبت یک ش ــرکت در دفتر ثبت تجارت بهوســـیله تســـلیم درخواست در منطقه
محل کسبوکار کارآفرین انجام میشود.
همچنی ــن این دفت ــر ،مدارکی که بخشـــی از معامالت اقتصادی در هلند اســـت را از
تمام ش ــرکتها ،س ــازمانها و نهادهای قانونی حفظ و نگهداری میکند .کارآفرینان قادر
هس ــتند که از طریق پایگاه داده ثبت و درخواست ،خالصه کسبوکار را دریافت کنند.
برخ ــی از اطالع ــات درجش ــده در دفتر ثبت تجـــارت ،عمومی و رایگان اســـت و میتوان
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اطالعات مربوط به یک شرکت خاص با نام شرکت ،شماره اتاق بازرگانی ،آدرس و یا کد
پس ــتی جس ــتجو کرد .اگر اطالعات خاصی در مورد شـــرکتها ماننـــد صورتهای مالی
ساالنه ،سپرده ،تاریخچه ،خالصه یا پیشینه مالیات موردنیاز است ،بسته به اطالعات
درخواس ــت دادهش ــده اعمال میش ــود؛ اما در مورد روش پرداخت ،دفتر ثبت تجاری در
هلند دو گزینه پیش ــنهاد میدهد که گزینه اول با اســـتفاده از بدهی مستقیم 1و گزینه دوم
بهصورت پرداخت آنالین است.
انجمن بینالمللی سازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی در سال  1958بهعنوان
یک انجمن بینالمللی از س ــازمانهای نظارتکننده بر سازمانهای خیریه ملی تأسیس
ش ــد که یکی از نهادهای تس ــهیل گر در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور هلند است .این
انجمن متش ــکل از  18سازمان از  18کشور اســـت که بیش از  4000سازمان خیریه را با 60
ً
میلیون ی ــورو (تقریبا معادل با  1.871هزار میلیارد ریـــال) مدیریت میکند 750 .میلیون
ش ــهروند میتوانند به اطالعات مس ــتقل ارائهشـــده توســـط اعضای ایـــن انجمن بهمنظور
کمک به اهدای عاقالنه ،به سازمانهای خیریه دسترسی داشته باشند.
این انجمن دارای اس ــتانداردها و دستورالعملهایی است که سازمانهای خیریه که
توسط اعضا این انجمن نظارت میشوند ،موظف به پیروی از دستورالعملهای دادهشده
هس ــتند .این ممکن اس ــت که ش ــامل اصولی برای اهداف منافع عمومی ،رهنمودهای
اخالق ــی ب ــرای جمعآوری کمک مالی ،اداره شـــرکت ،شـــفافیت و پاســـخگویی در مورد
فعالیتهای خود باشند.
پای ــگاه داده س ــازمان عامالمنفع ــه یک پورتال انتشـــار اطالعات ســـازمانهای خیریه
است و یک پلت فرم طراحیشده است که فرصتی را برای اطالعرسانی به اهداکنندگان
و اشخاص عالقهمند فراهم میکند .اداره مالیات بهمنظور درخواست و حفظ وضعیت
عامالمنفعه ،انتشار اطالعات توسط ســـازمانهای خیریه (سازمانهای عامالمنفعه) را
در اینترنت ،بهعنوان یک الزام قانونی تعیین کرده است .در صورت عدم انتشار اطالعات
در اینترن ــت ،وضعی ــت عامالمنفع ــه لغو میشـــود .در همین راســـتا ســـازمانهای خیریه
1. direct debit
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بس ــایت ،یک صفحـــه پروفایل با آدرس اینترنتی برای ســـازمان
میتوانن ــد از طریق این و 
خ ــود ،مطابق با الزامات انتش ــار اطالعـــات ،ایجاد کنند .برای انجـــام ثبت اطالعات در
وبسایت ،یک هزینه اشتراک نیز وجود دارد.
این سایت امکان جستجوی سازمان عامالمنفعه را فراهم میکند .به این صورت که
ب ــرای جس ــتجوی پیش ــرفته ابت ــدا بای ــد دســـتهبندی ســـازمانها ،قـــاره ،اندازه ســـازمان و
مخاطبان هدف مش ــخص شوند و نتیجه جســـتجو ،اطالعات تماس ،مدیران ،گزارش
فعالیتهای جاری ،ترازنامه ،صورت سود و زیان قابلمشاهده است.
مرک ــز مطالعات خیریه ،تحقیق ــات و آموزشهای حرفهای در تمـــام حوزههای بخش
بشردوس ــتانه هلند انجام میدهد .از ســـال  ،1995این مرکز ،واحد پیشرو برای پژوهش در
امر بشردوس ــتانه در هلند و اروپا ش ــده اســـت .مرکز مطالعات خیریـــه تحقیقاتی در زمینه
فعالیته ــای بشردوس ــتانه در هلن ــد و اروپا انجـــام میدهد که بر نوعپرســـتی خانوادهها،
مس ــئولیت اجتماعی ش ــرکتها و ب ــر فعالیتهـــای بنیادهـــا تمرکـــز دارد .مأموریت مرکز
مطالع ــات خیریه دانش ــگاه آزاد آمس ــتردام ،تحقیقـــات باکیفیت بـــاال بهمنظور کمک به
حرفهایتر شدن فعالیتهای بشردوستانه است .از سال  ،1995مرکز مطالعات خیریه در
دانش ــگاه آزاد آمستردام ،هر دو س ــال برآورد کالن اقتصادی از فعالیتهای بشردوستانه و
داوطلبان ــه خانواد هه ــا ،بنیاده ــا ،ش ــرکتها و قرعهکشـــیها منتشـــر میکنـــد .ایـــن پروژه
تحقیقاتی در حال انجام ،بهعنوان " بخشش در هلند" شناختهشده است.
انجمن بنیادها در هلند یکی از نهادهای آموزشـــی در حوزه وقف و امور خیریه کشـــور
هلند است که در سال  1988تأسیسشده است و حدود  300عضو دارد که اعضایش را
توانمن ــد ب ــه عملکرد مؤث ــر میکن ــد .عضویـــت در انجمن بنیادهـــا ،به معنـــای پذیرش و
پایبندی به دس ــتورالعملهای رفتاری آن اســـت .این کدهای رفتاری ،نقطه شروعی که
بنیاده ــای خیرخواهانه باید به هنگام انجام کارهای خود از آن پیروی کنند را مشـــخص
میکند .جنبههای دیگر کارهای خیرخواهانه مانند شـــفافیت و پاســـخگویی ،سیاست
روش ــن در این دستورالعملهای رفتاری ،گنجانیده شده است .مأموریت انجمن شامل
حمایت از صندوقهای سرمایه ،ترویج عملکرد حرفهای و بهینه اعضا ،تشویق سیاست
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شفافیت و مسئولیت اجتماعی ،ارتقا نقش اجتماعی و اهمیت انساندوستی است.
انجمن جمعآوری کمک اروپا بهطور رسمی در سال  2004در آمستردام به ثبت رسید
و ش ــبکهای از  20انجم ــن از سرتاس ــر اروپـــا بـــا هـــدف کار دســـتهجمعی بـــرای افزایـــش
استانداردهای جذب سرمایه ایجاد کرد .پنج حوزه اصلی کار انجمن ایجاد زیرساخت،
پل ــت فرم ــی برای تب ــادل ،جمعآوری کمـــک به صورت حرفـــهای ،صدایی بـــرای جذب
سرمایه و جمعآوری اطالعات بازار است.
چه ــار مؤسس ــه خیر ی ــه در هلن ــد در موضوعـــات مختلف شناســـایی و موردبررســـی
قرارگرفتند.
 .1بنیاد آسمل (آموزشی)

بنیاد آسمل ،یک سازمان خیریه مستقل ثبتشده در هلند در موضوع آموزشی است
که در سال  2001تحت قانون هلند به ثبت رسید .هدف بنیاد افزایش خودکفایی جوانان
محروم از طریق طرح آموزش ــی اس ــت که اســـتعدادها و تواناییهای بالقوه خود را توســـعه
دهند و اس ــتراتژی این بنیاد ،تمرکز بر پروژههای آموزشـــی که تنوع و فناوری را ارتقا دهند و
کسـ ـبوکاری با سطح تکنولوژی باال و نیروی کار چندملیتی داشته باشند .این بنیاد در
س ــال  ،2015از  28پ ــروژه در  15کش ــور بهطور مســـتقیم و برخی بهعنـــوان حامی (یکی از
برگزارکنن ــدگان) حمایت کرده اس ــت؛ و کارمندان بنیاد از طریـــق کار داوطلبانه با زمان و
مهارتهای خود ،در این پروژهها همکاری داشتند ،همچنین از سال  ، 2002حدود 7.2
ً
میلی ــون ی ــورو (تقریبا معادل ب ــا  252میلیارد ریال) برای بیش از  320پروژه در  57کشـــور
فراهم کرده است.
 .2بنیاد راف (کشاورزی)

بنیاد راف یک س ــازمان غیرانتفاعی ثبتشـــده در موضوع کشـــاورزی است و از سال
 1999ب ــه دنبال کمک به توس ــعه پایدار شـــهرها با تســـهیل افزایش آ گاهـــی ،تولید دانش و
گس ــترش ،توس ــعه ظرفی ــت ،طراح ــی سیاســـت و برنامهریـــزی انعطافپذیـــر و عادالنـــه
سیس ــتمهای مواد غذایی شهری است .مأموریت بنیاد راف شامل کمک به کاهش فقر
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ش ــهری ،افزایش امنیت غذایی ش ــهری ،بهبود مدیریت زیســـتمحیطی شـــهری است.
منابع اصلی تأمین بودجه گذشته و جاری بنیاد راف ،شامل وزارت امور خارجه ،اتحادیه
اروپا ،بانک جهانی ،س ــازمان غذا و کشاورزی ســـازمان ملل متحد ،برنامه محیطزیست
سازمان ملل و  ...است.
 .4بنیاد آی دی ای (دارو)

بنی ــاد آی دی ای تأمینکنن ــده غیرانتفاعـــی پیشـــرو در جهـــان ،در تأمیـــن داروهـــای
نش ــده و ضروری و تجهیزات پزشـــکی برای کشـــورهای بـــا درآمد کم و
باکیفی ــت تضمی 
متوس ــط اس ــت که در س ــال  1972در هلند تأسیسشـــده اســـت .مأموریت بنیاد شامل
بهبود دسترس ــی و ارائه داروهای ضروری باکیفیت باال و تجهیزات پزشکی در پایینترین
قیمت ممکن برای کش ــورهای با درآمد کم و متوسط است .محصوالت تخصصی بنیاد
آی دی ای ،مر ب ــوط ب ــه ایدز ،ماالریا ،بیماری ســـل ،موارد اورژانســـی ،مـــادران و نوزادان و
بهداشت کودک ،بیمارهای غیرمسری ،تومور شناسی ،لوازم بهداشتی است.
 .5بنیاد آموزش مسیحیت هلند (مذهبی)

بنیاد آموزش مس ــیحیت هلند در سال  1989تشکیل شد .مأموریت این بنیاد حفظ
آموزش مس ــیحیت مقرونبهصرفه به دلیل افزایش هزینههای تحصیل اســـت .برنامهها و
خدمات علمی بنیاد ش ــامل خدمات پشـــتیبانی آموزشـــی ،خدمات آموزشـــی برای افراد
مستعد ،مرکز فناوری است.
پس از شناس ــایی بازیگران در س ــطوح گوناگون و معرفی نقش هرکدام در حوزه وقف و
ام ــور خیریه ،نگاش ــت نهادی مربوط به آنان ترسیمشـــده اســـت که بـــه درک بهتر جایگاه
هریک از بازیگران و ارتباطات فیمابین آنان کمک مینماید.
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قانون مدنی هلند در  14مارس  1978تصویب شـــد و در ســـال  1992مورد تجدید نظر
قرار گرفت و در ده کتاب مختلف طبقه بندی شـــد که می توان بر اســـاس موضوعات به
سه بخش زیر تقسیم کرد:
•قانون افراد (قانون خانواده ،ارث و قانون شرکت)
•قانــون مالکیــت (شــامل قانــون حقــوق مالکیــت حقیقــی ،قانــون تعهــدات ،حقــوق
قراردادها ،حقوق تجارت قانون کار و قانون استخدام)
•قانــون مالکیــت معنــوی (قانــون ثبــت اختراعــات ،کپیرایــت ،عالئــم تجــاری و
نام تجاری)
اداره مرکزی جذب سرمایه دارای سه نوع ارزیابی از سازمانهای غیرانتفاعی است که

 / 166آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هلند

هدف از این ارزیابی این است که آیا یک نهاد ،معیارهای تنظیمشده توسط اداره مرکزی
جذب سرمایه را برآورده میکند یا نه که این خود موجب افزایش اعتماد و مسئولیتپذیری
یش ــود که این به نفع مردم و نهادهای درگیر است .سازمانهای خیریهای
و توزیع وجوه م 
که تصمیم گرفتهاند تا برای ارزیابی گواهی اداره مرکزی جذب ســـرمایه درخواست دهند،
باید مقررات و استانداردهای اداره مرکزی جذب سرمایه را رعایت کنند.
اداره مرک ــزی جذب س ــرمایه دارای ســـه نوع ارزیابی بـــرای ســـازمانهای خیریه بزرگ،
سازمانهای خیریه کوچک ،سازمانهای خیریه تازه تأسیسشده است.
مقررات اداره مرکزی جهت دریافت مجوز برای ســـازمانهای خیریه بزرگ شامل موارد
زیر است:
 .1شرایط درخواست مجوز اداره مرکزی جذب سرمایه برای سازمانهای خیریه بزرگ.
 .2معیارهای اعطای مجوز
•هیئتمدیره سازمان جمعآور یکننده کمک مالی
_مدیریت و نظارت
_هیئتمدیره
_هیئت ناظر
_هیئت مدیران
_تضاد منافع
•سیاستگذاری
•جمعآوری کمکهای مالی ،اطالعات و ارتباطات عمومی
•مخارج تأمین مالی
•پاسخگویی
_حسابداری و گزارش دهی
_ارتباط با طرفهای عالقهمند
_شکایات
مقررات اداره مرکزی جهت دریافت مجوز برای ســـازمانهای خیریه بزرگ شامل موارد
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زیر است:
.1ش ــرایط درخواست نش ــان تأیید اداره مرکزی جذب ســـرمایه کمکهای مالی برای
سازمانهای خیریه
 .2معیارهای مجوز
•هیئتمدیره اداره مرکزی جذب سرمایه
•سیاستگذاری و مخارج
•جمعآوری کمک مالی
•گزارش دهی مالی
مقررات اداره مرکزی جهت دریافت مجوز برای سازمانهای خیریه تازه تأسیس شامل
موارد زیر است:
 .1شرایط درخواست
 .2شرایط آغاز جمعآوری کمک توسط سازمانهای خیریه
•هیئتمدیره
•سیاستگذاری
•جمعآوری کمک ،اطالعات و روابط عمومی
•مخارج
•گزارش دهی
انجم ــن بینالمللی س ــازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی دارای اســـتانداردها و
دس ــتورالعملهایی اس ــت که س ــازمانهای خیریه که توســـط اعضا ایـــن انجمن نظارت
یش ــوند ،موظف به پیروی از دس ــتورالعملهای دادهشـــده هســـتند که استانداردهایی
م 
برای اعضا و مس ــئولیتهای نهاد حاکم ،اهداف منافع عمومی ،مســـئولیتهای مالی،
شیوههای جمعآوری کمک مالی ،اطالعات عمومی دارد.
قان ــون مدنی هلند ،مقررات انواع ســـازمانهای غیرانتفاعی را تنظیم میکند و آنها را
بهعنوان نوعی از سازمانهایی توصیف میکند و بهطور ویژهای فعالیتهای خیرخواهانه
انج ــام میدهن ــد و نمیتوانند برای اعضای خود ســـودی ایجاد کنند .عمده شـــکلهای
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س ــازمانهای غیرانتفاع ــی در هلند بهصـــورت انجمن و بنیاد اســـت .بنیادها در هلند بر
طب ــق منب ــع اصلی درآمدش ــان به بنیادهـــای جمعآور یکننـــده کمک مالـــی ،بنیادهای
وق ــف ،بنیاده ــای ترکیبی و بنیاده ــا با منابع ثابـــت از درآمد طبقهبندی میشـــوند .انواع
نه ــا نیز ش ــامل انجمن با اختی ــار کامل تحت قانون و انجمن بـــا اختیارات محدود
انجم 
تحت قانون میباشند.
فعالیتهای خیرخواهانه س ــازمانهای غیرانتفاعی شـــامل  8حوزه مذهب ،ورزش و
تفر ی ــح ،مناف ــع عموم ــی /اجتماع ــی ،ســـامت ،محیطزیســـت؛ طبیعـــت و حیوانات،
کمکهای بینالمللی ،فرهنگ ،آموزش و پژوهش است .طبق اطالعات موجود در سال
 ،2013بیشترین مقدار کمکهای اهداشده در حوزه مذهب ( )%22و سپس در حوزههای
کمکهای بینالمللی ،ورزش و تفریح و منافع عمومی /اجتماعی ( )%13بوده است.
ً
هیچ دفتر ثبت مرکزی شناختهشدهای در هلند وجود ندارد تا مشخص کند که دقیقا
چه تعداد س ــازمان خیریه و چه تعداد مســـاجد در هلند وجود دارد ،همچنین اطالعات
کمی در مورد بنیادها ،داراییها و هزینههای آنها در هلند وجود دارد و هیچ آمار رسمی
در این خصوص وجود ندارد.
منبع اصلی درآمدهای س ــازمانهای غیرانتفاعی از طریق خانواده (پول ،کاال ،ارث)،
ش ــرکتها ،قرعهکش ــی و دولت اس ــت .اگر یارانههای مســـتقیم ،کمکهـــای مالی و ...
بهعن ــوان حمایتهای دولت در نظر گرفته شـــود %30 ،از درآمد بخش غیرانتفاعی از این
منبع به دست میآید.
ب ــا توج ــه به تعیین بازیگران مختل ــف و ارتباطات فیمابین آنـــان در حوزه وقف و امور
خیریه کش ــور هلن ــد میتوان بیان داشـــت که سیاســـتگذاری و نظـــارت در موضوعات
مختل ــف ب هص ــورت غیرمتمرک ــز اس ــت .دولـــت و قانـــون هلنـــد ،سیاســـتی منســـجم یا
سیس ــتماتیک برای س ــازمانهای غیرانتفاعی ندارد و هیچ نظارت اجرایی فراگیری برای
بنیادها و انجمنهای خیرخواهانه وجود ندارد.
در هلند مهمترین نهاد نظارتکننده که در حوزه وقف و امور خیریه و جود دارد ،اداره
مرکزی جذب س ــرمایه اس ــت .اداره مرکزی جذب ســـرمایه ســـازمانی غیردولتی و مستقل
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اس ــت که نظارت و ارزیابی بر سازمانهای خیریه را بر عهده دارد .هدف این نهاد ،ترویج
افزایش مسئولیت و توزیع وجوه در هلند توسط سازمانهای خیریه بهمنظور فعالیتهای
خیرخواهان ــه ،فرهنگ ــی ،علمی و یا اشـــخاص حقوقـــی با اهداف منافع عمومی اســـت.
وظایف اداره مرکزی جذب سرمایه ش ــامل ارزیابی سازمانهای خیریه ،نظارت بر افزایش
مسئولیتپذیری و استفاده از منابع مالی و ارائه اطالعات عمومی و مشاوره به سهامداران
و مقام ــات محل ــی در زمین ــه جمـ ـعآوری کمـــک اســـت .اداره مرکـــزی جـــذب ســـرمایه
اس ــتانداردهایی دارد ک ــه بر اس ــاس این اســـتانداردها ،ســـازمانهای غیرانتفاعـــی را مورد
ارزیاب ــی ق ــرار میده ــد و گواهی تائیدی به مدت ســـه ســـال (بهمنظور بـــرآورده کردن این
اس ــتانداردها) صادر میکند .این اس ــتانداردها شامل قوانین ســـاختار ،ارائه صورتهای
مالی صادرشده توسط یک حسابدار خارجی و روشهای شکایت است.
اداره مالی ــات بهمنظور درخواس ــت و حفظ وضعیت عامالمنفعه ،انتشـــار اطالعات
توس ــط سازمانهای خیریه را در اینترنت ،بهعنوان یک الزام قانونی تعیین کرده است .در
صورت عدم انتش ــار اطالعات در اینترنت ،وضعیت عامالمنفعه لغو میشود .در همین
راستا یک پایگاه داده در حوزه وقف و امور خیریه در کشور هلند وجود دارد که سازمانهای
بس ــایت ،یک صفحـــه پروفایل بـــا آدرس اینترنتی برای
خیر ی ــه میتوانن ــد از طریق این و 
سازمان خود ،مطابق با الزامات انتشار اطالعات ،ایجاد کنند .برای انجام ثبت اطالعات
در این وبسایت ،یک هزینه اشتراک نیز وجود دارد.
از مؤسس ــات بینالمللی در کش ــور هلنـــد میتوان انجمـــن بینالمللی ســـازمانهای
جمعآور یکننده کمک مالی را نام برد که در سال  1958در هلند به ثبت رسیده است و
متش ــکل از  18سازمان از  18کشور اســـت که بیش از  4000سازمان خیریه را با  60میلیون
ً
ی ــورو (تقریبا مع ــادل با  2میلیون میلیـــارد ریال) مدیریت میکند 750 .میلیون شـــهروند
میتوانند به اطالعات مس ــتقل ارائهشـــده توســـط اعضای این انجمن بهمنظور کمک به
اه ــدای عاقالن ــه ،به س ــازمانهای خیریه دسترســـی داشـــته باشـــند .این انجمـــن دارای
اس ــتانداردها و دس ــتورالعملهایی اس ــت کـــه ســـازمانهای خیریه که توســـط اعضا این
انجم ــن نظارت میش ــوند ،موظ ــف به پیروی از دســـتورالعملهای دادهشـــده هســـتند.
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اس ــتانداردها ممک ــن اس ــت ش ــامل اصولی برای اهـــداف منافـــع عمومـــی ،رهنمودهای
اخالقی برای جمعآوری کمک مالی ،مدیریت شرکت ،شفافیتسازی و پاسخگویی در
مورد فعالیتهای خود باشد.
انجمن جمعآوری کمک اروپا ،موسسه بینالمللی دیگری است که در سال  2004در
آمستردام به ثبت رسید که شبکهای از  20انجمن از سرتاسر اروپا با هدف کار دستهجمعی
برای افزایش استانداردهای جذب سرمایه ایجاد کرده است .انجمنهای عضو ،نماینده
ج ــذب س ــرمایه در  19کش ــور اتریش ،بلژیک ،جمهـــوری چک ،فنالند ،فرانســـه ،آلمان،
مجارس ــتان ،ایرلند ،ایتالیا ،هلند ،نروژ ،لهســـتان ،اسلواکی ،اســـلوونی ،اسپانیا ،سوئد،
سوئیس ،اوکراین و انگلستان هستند.
در ح ــوزه وق ــف و امور خیریه کش ــور هلند ،قانون مدنی وجود دارد که در ســـال 1978
تصویبشده که در ده کتاب مختلف طبقهبندیشده است که قانون مرتبط با انجمنها
و بنیاده ــا در کتاب  2این قانون میباشـــد .اداره مرکزی جذب ســـرمایه نیـــز بهعنوان نهاد
اصل ــی ناظ ــر بر وقف و ام ــور خیریه ،مقرراتی بـــه تفکیک برای ســـازمانهای خیریه بزرگ،
س ــازمانهای خیریه کوچک و سازمانهای خیریه تازه تأســـیس دارد .انجمن بینالمللی
س ــازمانهای جمعآور یکننده کمک مالی نیز ،اســـتانداردهایی برای اعضای عضو این
انجمن دارد که ش ــامل اس ــتانداردهایی برای اعضا و مسئولیتهای نهاد حاکم ،اهداف
مناف ــع عمومی ،مس ــئولیتهای مالی ،شـــیوههای جمعآوری کمک مالـــی و اطالعات
عمومی است.
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پیوست

قانون مدنی هلند
ماده  2:285تعریف یک "بنیاد"؛ بدون عضو و بدون توزیع سود

 .1یک س ــازمان خیر ی ــه (بنیاد) ،شـــخصیت حقوقی تشکیلشـــده بهمنظور فعالیت
حقوقی است که هیچ عضوی نداشته و در پی تحقق اهداف ذکرشده در اساسنامه خود
از طریق سرمایه آورده است.
 .2اگر اساس ــنامه متضمن حض ــور یک یا چند تن برای پر کردن پســـت بال تصدی در
هیئترئیس ــه سازمان باش ــد ،تنها در این مورد نمیتوان آنها را بهعنوان اعضای سازمان
در نظر گرفت.
 .3ممکن اس ــت هدف س ــازمان خیریه شامل توزیع ســـود میان مؤسسین یا آنانی که
عض ــو هیئتمدیره و امثالهم هس ــتند ،نباشـــد مگر اینکه همانگونه که پیشتر شـــرح آن
رفت ،توزیع سود برای اهداف خیرخواهانه ،نوعدوستانه یا اجتماعی باشد.
ماده  2:286تشکیل سازمان خیریه

 -1سازمان خیریه باید بهصورت محضری ثبتشده باشد.
 -2س ــند محضری باید به زبان هلندی تنظیم شـــود .اگر اقامتگاه قانونی ســـازمان در
ایالت فرایس لند باش ــد ،س ــند محضری باید به زبان این ایالت نیز تنظیم شـــود .تشکیل
سازمان ممکن است بر مبنای وصیتنامهای که متضمن تنظیم سندی به زبان دیگری
غیر از هلندی و زبان این استان باشد ،بااینوجود ،در این مورد نیز اساسنامه سازمان باید
به زبان هلندی یا ایالت فرایس لند نوشته شود.
 -4اساسنامه باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:
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الف) نام سازمان به همراه واژه سازمان خیریه بهعنوان بخشی از نام
ب) هدف سازمان
پ) شیوه عزل و نصب مدیران
ت) شهر اقامتگاه قانونی سازمان
ث) بهکارگیری مازاد س ــرمایه پس از تصفیه ســـازمان به علت انحالل یا دیگر مواردی
که استفاده از مازاد سرمایه در آن قابل پیشبینی است.
 -5س ــردفتر در حضور کسانی که سند در پیشگاه آنها تنظیمشده ،تضمین میکند
که این س ــند مطابق موارد ذکرش ــده دربندهای  2و  4اســـت .در صورت ایجاد اشـــکال،
سردفتر خود بهتنهایی مسئول آسیبهای وارده است.
ماده  2:287عدم ذکر اقامتگاه قانونی در اساسنامه

مواقعی که س ــازمان در اساس ــنامه اقامتگاه قانونی خود را مشخص نکرده باشد ،باید
ش ــهری را که س ــردفتر در آن س ــند تش ــکیل شـــرکت را تنظیم مینماید بهعنوان اقامتگاه
قانونی خود برگزیند.
ماده  2:289ثبت سازمان در اداره ثبت شرکتها

 -1مدی ــران س ــازمان مس ــئول ثبتنام ،نـــام خانوادگی و اقامتـــگاه یا آخریـــن اقامتگاه
مؤسس ــین س ــازمان در اداره ثبت هس ــتند و باید یک رونوشت برابر اصل شـــده یا معتبر از
سند محضری سازمان را به اداره ثبت شرکتها تحویل دهند.
 -2تا هنگامیکه هیچ درخواس ــت ثبت اولیه یا مـــوارد مدنظر بند  ،1صورت نپذیرفته
باشد ،هر مدیر بهطور مشترک و جداگانه و سپس سازمان مسئول موارد قانونی که سازمان
متعهد به انجام آن است ،میباشد.
ماده  2:291وظایف و قدرت هیئتمدیره

-1هیئتمدیره مش ــروط ب ــه محدودیتهای ذکرشـــده در اساســـنامه مســـئول اداره و
مدیریت سازمان است.
 -2هیئتمدیره تنها درصورتیکه اساســـنامه چنین اختیـــاری را به آنها واگذار کرده
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باش ــد قادر خواهند بود در مورد تحمیل ،واگذاری و ودیعه گذاری داراییهای ثبتشـــده
توسط سازمان ،تصمیمگیری نمایند .ممکن است اساسنامه این قدرت را محدود نموده
یا آن را منوط به حصول شرایط خاص نماید
 2:292اختیار نمایندگی سازمان

 .1هیئتمدیره تا زمانی که قانون نشـــانگر خالف آن نباشـــد از حق نمایندگی سازمان
برخوردار نمیباشند.
 .2ممکن اس ــت اساس ــنامه 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.
ً
 .3اختیار نمایندگی س ــازمان هیئتمدیره یا ســـازمان بهتنهایی یا مشترکا تا زمانی که
برخ ــاف قانون نباش ــد ،بهط ــور نامحدود و نامقید تضمینشـــده اســـت .ممکن اســـت
سازمان برای این اختیار ،محدودیتهای قانونی یا محدودیتهایی را در نظر بگیرد.
 .4همچنی ــن ممک ــن اس ــت اساســـنامه نمایندگی را به افـــرادی غیر از مدیـــران تنفیذ
نماید.
ماده  2:293اصالح اساسنامه

اصالح اساس ــنامه س ــازمان تنها بهوسیله مؤسســـین آن و درصورتیکه خود اساسنامه
ام ــکان ای ــن کار را فراه ــم نموده باش ــد ،صـــورت میپذیـــرد .چنین اصالحی بایـــد بهطور
محضری ثبت ش ــود وگرنه باطل بوده و از درجه اعتبار ســـاقط میشـــود .مدیران باید یک
رونوشت معتبر از اصالحیه اساسنامه را تسلیم اداره ثبت شرکتها نمایند.
ماده  2:294تغییر اساسنامه سازمان بهوسیله دادگاه

 .1اگر عدمتغییر اساس ــنامه به پیامدهای ناخواســـتهای که مدنظر مؤسســـین سازمان
نبوده بیانجامد و در اساس ــنامه امکان اصالح آن پیشبینینشـــده و یا چنین اختیاری به
کس ــی داده نش ــده باش ــد ،ممک ــن اســـت بـــا درخواســـت مؤسســـین ،هیئتمدیـــره یـــا
مدعیالعموم ،دادگاه منطقهای ،اساسنامه سازمان را تغییر داده و اصالح نماید.
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 .2در چنی ــن حالت ــی ،دادگاه منطقـــه بایســـتی در کوتاهترین زمان ممکن ،اساســـنامه
موجود را باطل نموده و در صورت ضرورت اصالح اهداف سازمان ،دادگاه باید مأموریتی
مرتب ــط با ه ــدف موج ــود را پیش ــنهاد نماید .به جهـــت رعایت مـــوارد فوقالذکـــر ،دادگاه
منطقهای قادر است هر جا که احساس نیاز کند اساسنامه را به شیوهای غیر ازآنچه مورد
درخواست واقعشده اصالح نماید.
 .3مطاب ــق بندهای قبلی ،دادگاه منطقهای ممکن اســـت بـــرای جلوگیری از انحالل
سازمان اساسنامه آن را بر مبنای یکی از عناوین مواد  2:21یا  2:301بند  ،1تغییر دهد.
مـــاده  2:295ابطـــال رأی برای یک تغییر اساســـنامهای که ممکن اســـت به انحالل ســـازمان
خیریه بیانجامد

رأی ب ــه تغیی ــر اساس ــنامه ب ــر اس ــاس درخواســـت ســـازمان ،طرفهـــای ذینفـــع یـــا
مدعیالعم ــوم منج ــر ب ــه انح ــال س ــازمان بر اســـاس مـــواد  2:21یـــا  2:301بند  ،1شـــود و
درصورتیکه این اصالح منجر به تبدیل بنگاه به دیگر شـــخصیتهای حقوقی نگردد ،از
سوی دادگاه منطقهای ابطال میشود.
مـــاده  2:296دادگاه منطقـــهای ممکـــن اســـت بـــا اســـتفاده اختیـــارات قانونی تضمینشـــده
دربندهای قبل پیشنهادات خود را اجرا کند.

در اقدام ــات حقوق ــی که در آنها انحالل ســـازمان بر مبنای یکی از موارد ذکرشـــده در
موارد  2:21یا  2:301بند  1درخواس ــت شـــود ،دادگاه میتواند پیشنهادهای خود را اجرایی
نماید.
ماده  2:297نظارت مدعیالعموم

 .1در م ــواردی که در مورد اجرای کامل قانون یا مفاد اساســـنامه تشـــکیک وجود دارد،
مدعیالعموم میتواند از هیئتمدیره تقاضای ارائه اطالعات نماید.
 .2وقتی هیئتمدیره قادر به اجابت یا اجابت کامل این درخواســـت نباشـــد ،قاضی
موقت جبران خواس ــته دادگاه منطقهای ممکن است دستور به بررسی اسناد و دادههای
س ــازمان بهوسیله مدعیالعموم را صادر نماید .فرجامخواهی در مورد این رأی مشابه رأی
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قاضی موقت است.
ماده  2:297افرادی که نمیتوانند بهعنوان مدیر یک سازمان خاص منصوب شوند

 .1م ــاده حاضر برای س ــازمانهای خیریـــهای که در ذیل آمده اســـت ،قابل بهکارگیری
است:
الف) مطابق قانون ،مسئول ارائه صورتهای مالی مشابه آنچه تحت عنوان  2:9بیان
شد ،باشد.
ب) در مورد ترازنامههای پیدرپی بدون وقفه پس از دو ترازنامه پیدرپی که حداقل دو
م ــورد از الزام ــات ذکرش ــده در ماده  2:397بندهـــای  1و  ،2ماده  ،2:398بنـــد  5را برآورد
نک ــرده باش ــند ،قابل بهکارگیری اس ــت .برای بـــرآورده نمودن مـــاده  2:397بند  ،1گردش
خالص بهعنوان کل درآمدهای سازمان یا کل سود تا جایی که بنگاه این موارد را بر اساس
قانون لحاظ نموده باشد ،تلقی میشود.
 .2بر اساس بند  ،1افراد ذیل را نمیتوان بهعنوان مدیر سازمان منصوب نمود:
الف) افرادی که مدیر ناظر هس ــتند یا اگر وظایف مدیر در سازمان بین مدیران اجرایی
و غیر اجرایی تقسیمش ــده ،مدیر غیر اجرایی دو شـــخص حقوقی باشد .افرادی که رئیس
هیئت ناظر یا هیئتمدیره یک ش ــخص حقوقی هســـتند اگر وظایف مدیران بین مدیران
اجرایی و غیر اجرایی تقسیمشده باشد.
 .3برای اهداف مقاله حاضر:
الف) ش ــخصی که عضو هیئت ناظر سازمانی باشـــد که بنا بر اساسنامه معادل مدیر
ناظر باشد.
ب) انتصاب برای اش ــخاص حقوقـــی مختلف مرتبط باهم که یـــک انتصاب فرض
میشود.
پ) بر اس ــاس مالحظات اش ــخاص حقوقی :نوع حقوقی و قانونی ســـازمانهای باز یا
بس ــته که در دو س ــال مال ــی متوالی حداقـــل الزامات قانونی مورداشـــاره بندهـــای پیشتر
گفتهشده را برآورده ننمایند.
ت) انتصاب موقت بر اساس ماده  ،2:394بند  2یا ماده  2:356بهعنوان انتصاب در
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نظر گرفته نمیشود.
ث) انتصاب اعضای هیئت نظارت یا مدیر غیر اجرایی
 .3در م ــواردی ک ــه یک انتصاب بر اســـاس بندهای پیشـــین باطل یـــا برخالف قانون
باشد ،این مسئله اثری بر مجاز بودن تصمیمگیریهای انجامشده ندارد.
ماده  2:298عزل یک مدیر بهوسیله دادگاه

 .1مدیری که:
ال ــف) عملی مرتکب ش ــده یا از انجام عملی ســـرباز زده که بنا بر قانون یا اساســـنامه
سازمان مجاز به انجام آن نبوده یا میتوان او را به دلیل سوء مدیریت محکوم نمود.
ب) بنا بر دستورات قاضی موقت طبق آنچه در ماده  2:27آمده عمل ننموده ممکن
است بهوسیله دادگاه منطقهای عزل شود .چنین عزلی ممکن است بر اساس درخواست
مدعیالعموم یا طرفهای ذینفع صورت پذیرد.
 .2در مواقع رسیدگی دادگاه ممکن است برای بررسی مؤثر هیئتمدیره ،بهطور موقت
مدیران را معلق نماید.
 .3مدیری که توس ــط دادگاه عزل شـــده تا  5ســـال مجاز به تصدی پست مدیریت در
هیچ سازمان دیگری نیست.
ماده  2:299پستهای خالی در هیئتمدیره که توسط دادگاه تکمیل میشود

هرگاه هیئتمدیره تا حدودی یا بهطور کامل با اساســـنامه ســـازمان مطابقت نداشته
باشد و اساسنامه دربرگیرنده دستورالعملهایی در این زمینه نباشد ،دادگاه منطقهای بنا
ب ــر درخواس ــت طرفه ــای ذینف ــع ی ــا مدعیالعمـــوم میتوانند افـــرادی را بـــرای تصدی
پستهای خالی هیئتمدیره انتخاب نماید.
ماده الف  2:299گزارش دهی و گردش مالی خالص بنگاهها اقتصادی وابسته به سازمان

س ــازمانی که بر اس ــاس قانون دارای چندین بنگاه اقتصادی ثبتشـــده اســـت ،باید
گردش مالی خالص آنها را در صورت سود و زیان گزارش دهد.
ماده  2:300حســـابهای مالی ســـاالنه و گزارش ساالنه یک ســـازمان خیریه دارای یک بنگاه
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اقتصادی بزرگ

 .1س ــاالنه ش ــش ماه پس از پایان ســـال مالی ،بهجز در مواردی که این مدت بهوســـیله
مجمع س ــازمان تمدید شود ،حسابها و اســـناد مالی سازمان باید برای رسیدگی به دفتر
سازمان ارائه شود.
 .2حس ــابهای س ــاالنه بهوس ــیله مدیران و اعضای هیئت نظارت امضاء میشوند.
عدم امضای یک یا چند تن از آنها و دالیل آنها باید گزارش شود.
 .3حس ــابهای س ــاالنه نباید یک ماه پس از پایان دوره ذکرشـــده در بند  1بهوســـیله
هیئتی که بر اس ــاس اساسنامه مسئول رسیدگی اســـت ،موردبررسی قرار گیرد .اگر چنین
اختیاری برای هیچ هیئتی در اساس ــنامه ذکر نشـــده باشـــد ،ممکن اســـت این وظیفه به
هیئت نظارت یا در نبود آن به هیئتمدیره محول شود.
 .4یک س ــازمان خیریه بر اس ــاس قانون تنها میتواند کســـری ســـرمایه خود را از محل
ذخیره قانونی جبران کند.
 .5در ص ــورت درخواس ــت ،وز ی ــر اقتصاد ممکن اســـت بـــرای دالیل متقـــن ،تضمین
معافیت مسئولیت ارائه صورتها ،صورتهای مالی ساالنه را موردپذیرش قرار دهد.
ماده الف  2:300مسئولیت مدیران سازمان
مواد  2:149 ،2:138 ،2:131و  2:150بایســـتی در صورت ورشکســـتگی سازمان دارای
بدهی مالیاتی ،به اجرا درآید.
ماده  2:301انحالل سازمان بهوسیله دادگاه

 -1دادگاه محلی باید در صورت درخواست طرف ذینفع یا مدعیالعموم اگر سازمانی
بهصورت ذیل باشد آن را منحل میکند:
ال ــف) کل داراییهای س ــازمان -بـــرای تحقق اهـــداف -آن کافی نباشـــد و احتمال
حصول داراییهای بیشتر در آینده نزدیک محتمل نباشد.
ب) هدف س ــازمان تحققیافته یا بـــهزودی تحقق مییابد ،درحالیکـــه تغییر اهداف
سازمان ممکن نیست.
 -2ممکن است دادگاه منطقهای وقتی درخواست انحالل مربوط به ماده  2:294را رد
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کند درحالیکه همزمان سازمان را بر اساس طرح خود منحل نماید.
ماده  2:302ثبت تصمیمات قضایی در ثبت شرکتها

تصمیمات قضایی نهایی و الزماالجرا درباره:
 حذف ،افزودن یا تغییر آنچه در ثبت شرکتها ثبتشده است. اصالح و تغییر اساسنامه (شرکتنامه) تغییر یا تکمیل هیئتمدیره ابطال رأی تغییر شرکتنامه پیش از رسیدگی توسط منشی دادگاه ثبت شود.ماده  2:303اعالم ورشکستگی یا استمهال (اجازه دیرکرد) پرداخت

وقتی سازمانی اعالم ورشکستگی یا استمهال پرداخت نماید بنا بر قانون ورشکستگی
این مس ــئله باید در روزنامه رسمی منتشرشـــده و به اطالع مرجع مورداشاره ،ماده 2:289
(ثبت شرکتها) رسانده شود.
ماده  2:304یک صندوق بازنشستگی به شکل یک سازمان

 -1برای اهداف مدنظر ماده  2:285مؤسسین یک صندوق بازنشستگی یا هر صندوق
مرتب ــط ب ــا م ــاده  7:631بن ــد  3بهعنوان عضو یک ســـازمان کـــه تحت چنیـــن صندوقی
فعالیت میکند ،تلقی نخواهد شد.
 -2برای اهداف مدنظر ماده  ،2:285بند  3توزیع ســـود ناشـــی از اســـتحقاق دریافت
مس ــتمری بازنشس ــتگی یا از یک تنوع استحقاقی ناشـــی از قرارداد کاری دربرگیرنده موارد
مدنظر ماده  ،7:631بند  3بهعنوان توزیع ســـود میان مؤسســـین یـــا اعضای هیئتمدیره
سازمان تلقی نمیشود.
عنوان  2 .2شرکتها /ماده  2:26تعریف یک شرکت عادی
 -1یک ش ــرکت ش ــخصیت حقوقی دربرگیرنده اعضاء است که در پی تحقق هدف
خاصی متفاوت از موارد مورداشاره ماده  2:53بند  1یا  2است.
 -2یک شرکت با هدف فعالیت حقوقی چندجانبه تشکیل میشود.
 -3یک شرکت ممکن است هیچ سودی میان اعضاء توزیع ننماید.
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ماده  2:27ثبت محضری شرکت

 -1در مورد عمل ثبت شرکت باید موارد ذیل رعایت شود:
 -2تنظیم سند ثبت شرکت باید به زبان هلندی باشد .اگر اقامتگاه قانونی شرکت در
استان فرایس لند واقعشده ،سند ثبت ممکن است به زبان محلی نیز تنظیم شود.
 -3سند ثبت باید دربرگیرنده شرکتنامه باشد.
 -4شرکتنامه دربرگیرنده:
الف) نام و اقامتگاه قانونی شرکت
ب) مأموریت شرکت
پ) تعهدات اعضاء نس ــبت به شـــرکت یا روشـــی که چنین مســـئولیتهایی اعمال
شود.
ث) روش عزل و نصب مدیران
ت در صورت انحالل یا چگونگی برآورد آن
ج) چگونگی بهکارگیری سرمایه مازاد شرک 
 -5س ــردفتر در حضور آنانی که در پیشگاهشـــان ســـند ثبت شـــرکت تنظیمشده باید
تضمین کند که این سند با موارد ذکرشده در بند  2مطابقت دارد.
ماده  2:28شرکتنامه گنجاندهشده در سند محضری

 -1در م ــواردی ک ــه ش ــرکت مطابق مواد مورداشـــاره بند  1تنظیم شـــود ،ممکن اســـت
مجمع عمومی راهحلی برای گنجاندن شرکتنامه در سند محضری ارائه نماید.
ماده  2:29ثبت در اداره ثبت شرکتها

 -1مدی ــران ش ــرکتی ش ــرکتنامه آن در ســـند محضری گنجاندهشـــده مســـئول ثبت
ش ــرکت در اداره ثبت ش ــرکتها بوده و باید رونوشـــت معتبری از آن را به این اداره تحویل
نمایند.
 -2تا زمانی که درخواستی برای ثبت اولیه یا موقت به اداره ثبت شرکتها ارائه نشده
باشد ،هر مدیر بهطور مشترک و جداگانه مسئول عواقب ناشی از این عدم ثبت است.
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ماده  2:30شرکت خصوصی با مسئولیت محدود برای ابتیاع دارایی

 -1ش ــرکتی که ش ــرکتنامه آن بهطور محضری تنظیمنشده باشـــد ،نمیتواند دارایی
ثبتشدهای را ابتیاع نماید.
 -2مدیران چنین ش ــرکتهایی در طول تصـــدی و حتی پس از کنارهگیری از آن ،این
پست بهطور مشترک و جداگانه مسئول بدهیهای ناشی از فعالیت عادی در طول دوره
فعالیت خود شرکت میباشند .افرادی که بهعنوان مشاور در اینگونه شرکتها فعالیت
میکنند از چنین مس ــئولیتی برخوردار نمیباشـــند .وقتی شخص دیگری بهجز شرکت را
نمیتوان مس ــئول بدهیها دانس ــت ،افـــرادی که فعالیتهـــای حقوقی شـــرکت را انجام
میدهند بهطور مشترک و جداگانه مسئول میباشند.
 -3مدیران ش ــرکت ممکن است آن را در ثبت شـــرکتها به ثبت رسانده باشند .اگر
اینگونه باشد آنها باید رونوشتی از آن را به اداره ثبت ارائه نمایند.
 -4هنگامیکه شرکت در ثبت شرکتهای به ثبت رسیده باشد ،افراد مسئول مطابق
بند  2بایس ــتی تنها زمانی که طرف مقابل بپذیرد هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نیست،
مسئول هستند.
ماده  2:33پذیرش عضو

اگر در ش ــرکتها به روش دیگری ذکر نشـــده باشد ،هیئتمدیره مسئول پذیرش عضو
ً
جدی ــد اس ــت در غیر این ص ــورت احتمـــاال مجمع عمومـــی در این زمینـــه تصمیمگیری
مینماید.
ماده  2:34عضویت حضوری (غیرقابلانتقال)

 -1عضو ی ــت در ش ــرکت ش ــخصی و غیرقابلانتقال اســـت مگر آنکه در شـــرکتنامه
ترتیب دیگری پیشبینیشده باشد.
 -2اگر یک شخص حقوقی عضو یک شرکت باشد و این شخص حقوقی در اثر ادغام
یا انفصال از حق عضویت خود دس ــت بکشـــد ،عضویتش همچنان قابلاجرا است مگر
آنکه در شرکتنامه ترتیب دیگری پیشبینیشده باشد.
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ماده  2:34الف تعهدات و مسئولیتهای ناشی از عضویت

تعهدات و مسئولیتهای ناشی از عضویت مطابق شرکتنامه تعیین میشود.
ماده  2:35پایان عضویت

 -1عضویت در یک شرکت در موارد زیر پایان میپذیرد:
ال ــف) وقت ــی یک عضو ف ــوت نماید ،مگر آنکه شـــرکتنامه واگـــذاری عضویت طبق
حقوق ارث و وصیت را مجاز بداند.
ب) وقتی یک عضو به عضویت خود پایان دهد.
پ) وقتی عضویت یک عضو بهوسیله شرکت پایان داده شود.
ت) وقتی عضویت یک عضو پایان داده شود.
ث) وقتی عضویت یک عضو عزل میشود.
 -2ممکن است ش ــرکت عضویت یک عضو را تحت شرایط ذکرشده در شرکتنامه
و ی ــا ب ــه علت عدم حص ــول از ش ــرایط عضویت ذکرشـــده در آن لغو گـــردد .هیئتمدیره
مس ــئول لغو عضویت اعضا اس ــت مگر آنکه شـــرکتنامه این اختیار را به هیئت دیگری
تنفیذ نماید.
 -3عضو ی ــت یک عضو ممکن اســـت تنهـــا در اثر نقـــض مواد شـــرکتنامه ،مقررات
داخلی شرکت ،یا در اثر زیان رساندن به شرکت لغو شود.
 -4لغ ــو عضو ی ــت از س ــوی هیئتمدیره صورت میگیـــرد مگر آنکه شـــرکتنامه این
اختیار را به دیگری واگذار نماید .لغو عضویت یک عضو در اولین فرصت بهطور مکتوب
به وی اطالع داده میشود .یک ماه پس از لغو عضویت ،فرد نام ه لغو عضویت را دریافت
میکن ــد ک ــه ممکن اس ــت نس ــبت ب ــه آن در مجمـــع عمومی یـــا دیگر مراجـــع ذیصالح
فرجامخواهی نماید .در زمان فرجامخواهی عضویت فرد به حالت تعلیق درمیآید.
 -5وقتی دوره عضویت یک عضو در طول ســـال مالی پایان میپذیرد ،نمیتوان توزیع
سود را بهطور کامل انجام داد ،مگر آنکه در شرکتنامه پیشبینیشده باشد.
ً
 -6ش ــرکت تضمین میکند که عضو پیش از لغو عضویت کامال به اطالعات مرتبط
دسترس ــی داش ــته باش ــد .این اطالعات در صورت برخورداری شـــرکت از وبســـایت در

 / 188آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور هلند

صفحه اصلی وبسایت و صفحات  1و  2و  3مجله اعضا ارائه میشود.
 2:36لغو عضویت

 -1اگر شرکتنامه ترتیب دیگری را در نظر گرفته باشد ،لغو عضویت از تاریخ یک روز
کاری پ ــس از پایان س ــال مالی تا چه ــار هفته پس از مشـــاهده نامه لغـــو عضویت ،قانون
عمومی در این مورد قابل کاربرد است .عضویت ممکن است یک روز کاری پس از پایان
س ــال مالی به دنبال نامه لغو عضویت یا اگر ادامه عضویت قابلانتظار نباشد ،بالفاصله
لغو شود.
 -2لغو عضویت در اثر تخطی از شروط و قواعد ارائهشده دربندهای فوقالذکر باید در
اسرع وقت پس از روز کاری ذکرشده در مورد لغو عضویت ناشی از خطا ،انجام شود.
 -3ممک ــن اس ــت عضویت ی ــک عضو بالفاصله یک مـــاه پس از آ گاهـــی از تصمیم
مح ــدود نمودن اختیارات یا افزایش وظایف لغو شـــود ایـــن تصمیم پس از اخراج وی قابل
کاربرد نیس ــت .ممکن اس ــت ش ــرکتنامه حق لغو عضویت اعضا را تا جایی که موجب
تغییرات حائز اهمیت در حقوق و تعهداتی که بهطور دقیق در شرکتنامه تشریح شده یا
بهطور کل حقوق و تعهدات مالی حائز اهمیت را تغییر دهد ،رد نماید.
 -4همچنین ممکن اس ــت عضویت یک عضو بهطـــور فوری در طول یک ماه پس از
آ گاهی نس ــبت به تصمیم تبدیل ش ــرکت به یک شـــخصیت حقوقی متفاوت یا تصمیم
درباره ادغام یا جدایی ،لغو شود.
ماده  2:37نصب ،عزل و معلق نمودن مدیران

 -1هیئتمدی ــره از مدی ــران تشکیلشـــده و ممکـــن اســـت در شـــرکتنامه مدیریـــت
اعضای غیر عضو نیز پیشبینیشده باشد.
 -2مجمع عمومی مدیران را منصوب مینماید .ممکن است شرکتنامه دربرگیرنده
روشهای دیگری برای نصب مدیران باشد که طبق آن هر عضو قادر باشد بهطور مستقیم
یا غیرمستقیم در رأیگیری برای بهکارگیری مدیران شرکت نماید.
 -3ممکن است شرکتنامه 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.
 -4اگر ش ــرکتنامه نش ــانگر انتخاب مدیر در مجمع از میان کاندیدهای یک پســـت
الزماالجرا باش ــد ،الزماالجرا بودن پس ــت ممکن اســـت بـــا تصمیمگیری بـــر مبنای حداقل
دوسوم آراء مأخوذه از میزان الزماالجرا بودن آن بکاهد.
 -5وقت ــی یک عضو هیئتمدیره بر مبنای شـــرکتنامه بهوســـیله اعضای شـــرکت یا
بخش ــی از س ــازمان خارج از مجمع منصوب شود ،اعضای ســـازمان باید از فرصت نامزد
نم ــودن کاندیداهای معین برخوردار باشـــند .ممکن اســـت شـــرکتنامه این حـــق را تنها
بهطور گروهی در اختیار تعدادی از اعضا که شـــمار آنها بیشـــتر از دوســـوم افراد حاضر در
رأیگیری نباشد ،قرار دهد.
 -6حتی اگر مدیر برای دوره ثابتی منصوب میشـــود ،هیئتی که او را منصوب نموده
میتوان ــد وی را معلق یا عزل نماید .دادگاه قادر نیســـت رأی بـــه تجدید قرارداد میان مدیر
موردبحث ماده  7:682دهد.
 -7هیئتمدی ــره رئیس ،منش ــی و خزانهدار را از میان اعضای خـــود برمیگزیند ،مگر
آنکه شرکتنامه سازوکار دیگری در این مورد پیشبینی نموده باشد.
ماده  2:38مجمع عمومی ،مشارکت ،حق رأی

 -1ب هج ــز م ــواردی ک ــه در ماده بعد تشـــریح خواهد شـــد ،همه اعضای غیـــر معلق در
مجمع عمومی حضورداش ــته و دارای حق رأی میباشـــند ،یک عضو معلق ممکن است
در جلس ــه مجمع که در آن راجع به معلق شدن وی تصمیمگیری میشود حضورداشته و
در دفاع از خود صحبت کند .ممکن است شرکتنامه به برخی از اعضا حق برخورداری
از بیش از یک رأی اعطا نماید.
 -2رئیس و منشی هیئتمدیره یا جانشینان آنها باید بهعنوان رئیس و منشی مجمع
عمومی فعالیت کنند.
 -3ممکن است شرکتنامه به برخی افراد غیر عضو هیئتمدیره حق رأی در مجمع
ً
عمومی اعطا کند .شمار آراء این افراد احتماال بیش از  50درصد شمار آراء اعضا شرکت
نمیباشد.
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 -4درصورتیکه ش ــرکتنامه روش دیگری را ارائه ننموده باشـــد ،شـــخصی که از حق
ً
رأی مورداش ــاره  1یا  3برخوردار اس ــت احتماال میتواند حق رأی خود را بهطور مکتوب به
دیگر افراد دارای حق رأی واگذار کند.
 -5الزام ــات موردنی ــاز برای اینکه حق رأی بهطور مکتوب واگذار شـــود در مواقعی که
این واگذاری بهطور الکترونیکی ثبت شود ،نیز برآورده میشود.
 -6ممک ــن اس ــت ش ــرکتنامه وا گـــذاری حـــق رأی مورداشـــاره در بندهـــای  2یا  3را
بهوسیله ابزارهای ارتباطی الکترونیکی فراهم کند.
 -7برای برآورده نمودن موارد مورداشـــاره بند  ،6الزم است که شخص دارای حق رأی
را بتوان از طریق ابزارهای ارتباطی شناســـایی نمود و وی قادر باشـــد برای بهکارگیری حق
رأی خود بهطور بالدرنگ به مطالب مطرحشده در مجمع دسترسی داشته باشد .ممکن
اس ــت ش ــرکتنامه برای ش ــخص برخوردار از حـــق رأی برای رأیدهی از طریـــق ابزارهای
ارتباطی فرصت مشاوره گرفتن را نیز فراهم نموده باشد.
 -8ممکن اس ــت ش ــرکتنامه رأیدهی از طریـــق ابزارهای ارتباطی پیش از نشســـت
مجم ــع ،البت ــه کمتر از  30روز پیش از برگزاری مجمع را همســـنگ رأیدهی حضوری در
مجمع تلقی نماید.
 -9ش ــرکتنامه ش ــرایط بهکارگی ــری ابزارهـــای ارتباطـــی بـــرای رأیدهی را مشـــخص
مینمای ــد .اگر این ش ــرایط در ش ــرکتنامه آمـــده باشـــد ،در بیانیه مجمـــع عمومی اعالم
میشود.
ماده  2:39هیئت نمایندگان ،همهپرسی

 -1ممکن اس ــت ش ــرکتنامه مجمـــع عمومی را ملزم به تشـــکیل هیئـــت نمایندگان
منتخب بهوسیله اعضای شرکت نماید .روش گزینش و شمار نمایندگان در شرکتنامه
یش ــود .هر عضو ش ــرکت باید از فرصت مشارکت مســـتقیم و غیرمستقیم در
مش ــخص م 
انتخابات برخوردار باش ــد؛ بنابراین ماده  2:37بند  4و  5بایســـتی برای چنین انتخاباتی
بکار بس ــته شود .ازاینرو ماده  38بند  3بایســـتی برای افرادی که عضو دیگر هیئتهای
ً
شرکت بوده یا اصال نماینده نیستند بکار گرفته شود.
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 -2ممکن اس ــت شرکتنامه نشانگر مشروط بودن تصمیمات خاص هیئتمدیره به
همهپرس ــی باشد .شرکتنامه باید مشخص کند که در چه حالتی چنین همهپرسی باید
در چ ــه دوره زمانی و چگونه برگزار ش ــود .در صورت به تعویق افتادن همهپرســـی ،اجرای
تصمیمات به حالت تعلیق درمیآید.
مـــاده  2:40وظایـــف و قدرت مجمع عمومـــی ،پذیرش یک تصمیم خـــارج از مجمع عمومی
تشکیلشده

 -1در ش ــرکت ،مجمع عمومی از چنان قدرتی برخوردار است که این قدرت بهوسیله
قانون یا شرکتنامه برای دیگر هیئت شرکت تضمین نشده است.
ق رأی همه اعضای شرکت یا همه نمایندگان در خارج از مجمع
 -2تصمیمگیری متف 
برگزارشده از الزامآوری نظیر تصمیم اخذشده توسط مجمع برخوردار است.
ماده  2:41برگزاری مجمع عمومی

 -1هیئتمدی ــره بای ــد ه ــر از چن ــد گاه در مواقع لزوم یـــا وقتی روح شـــرکتنامه وظیفه
برگزاری مجمع را بر عهده این مجمع میگذارد ،مجمع عمومی را برگزار کند.
 -2هرگاه ش ــمار اعضای ش ــرکت یا نمایندگان برخوردار از حق رأی ،حداقل یکنهم
آراء مجم ــع عمومی از درخواس ــت مکتوب تعـــداد کمتری از چنین اعضـــا یا نمایندگانی
مدنظر ش ــرکتنامه باش ــد ،هیئتمدیره باید مجمـــع عمومی را ظرف چهـــار هفته پس از
دریافت درخواست برگزار کند.
 -3ا گ ــر هیئتمدی ــره چهارده روز پس از دریافت درخواســـت هیچ حرکتی در جهت
برگ ــزاری مجمع انجام ندهد ،ممکن اســـت درخواســـتکنندگان خـــود از طریق برگزاری
مجمع بهوس ــیله هیئتمدیره یا بهوس ــیله انتشـــار آ گهی در روزنامههای کثیراالنتشـــار در
ش ــهر اقامت ــگاه قانونی ش ــرکت ،اقدام به برگـــزاری مجمع نماید ،مگر آنکه شـــرکتنامه در
چنین مواردی راهکارهای دیگری را در نظر گرفته باشد .در هنگامیکه درخواستکنندگان
خود اقدام به برگزاری مجمع نمایند ،یکی از اعضای هیئتمدیره را برای اداره جلســـه در
نظر میگیرند.
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 -4درخواس ــت مورداشاره بند پیش باید مکتوب یا بهصورت الکترونیکی باشد ،مگر
آنکه شرکتنامه راهکارهای دیگری را در نظر گرفته باشد.
 -5آ گه ــی برگ ــزاری مجم ــع عمومـــی ممکـــن اســـت بـــا اســـتفاده از پیامرســـانهای
الکترونیکی ارسال شود ،چنین پیامهایی باید قابلخواندن و قابل تکثیر باشد.
ماده  2:42تغییر شرکتنامه ،پیشنهاد انحالل شرکت

 -1ش ــرکتنامه ی ــک ش ــرکت را تنها بـــا تصمیـــم مجمع عمومـــی میتوان تغییـــر داد.
مدتزمان اعالم برگزاری مجمع حداقل باید هفت روز باشد.
 -2اشخاصی که مجمع عمومی را برای رأیگیری در مورد پیشنهاد اصالح شرکتنامه
برگزار میکنند ،باید یک رونوشت از آن را برای آ گاهی اعضای شرکت در اختیار آنها قرار
دهند ،این رونوش ــت باید دربرگیرنده پیشنهاد اصالح باشد .این رونوشت همچنین باید
پن ــج روز پی ــش از برگزاری جلس ــه مجمـــع در مکانی که مجمـــع در آن برگزار میشـــود قرار
دادهشده و تا آخر روز برقراری مجمع در همان مکان باقی بماند.
 -3ش ــروط بنده ــای  1و  2درصورتیکـــه همه اعضای شـــرکت یا همـــه نمایندگان در
مجمع عمومی حضورداش ــته و تصمیمگیری در مورد تغییر شـــرکتنامه بهطور متفق رأی
در جلسه اتخاذ شود ،قابل کاربرد نیست.
 -4بنابرای ــن ش ــروط مورداش ــاره بندهـــای  1و  2مـــاده حاضر و شـــروط مـــاده بعد برای
تصمیمگیری در زمینه انحالل شرکت نیز قابل کاربرد است.
ماده  2:43تشریفات تغییر شرکتنامه

 -1تصمیم برای تغییر ش ــرکتنامه نیازمند کسب اکثریت دوسوم آراء است مگر آنکه
شرکتنامه راهکار دیگری در این زمینه در نظر گرفته باشد.
 -2هرچقدر امکان تغییر شرکتنامه میسر باشد ،چنین تغییری بهوسیله تصمیمگیری
متفق رأی در مجمع امکانپذیر است.
 -3وج ــود ش ــروط محدود نمودن قدرت اصـــاح شـــرکتنامه در آن را میتوان تنها به
دلیل مشاهده چنین محدودیتهایی اصالح نمود.
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 -4وجود شرطی در شرکتنامه مبنی بر محدود نمودن قدرت اصالح شرکتنامه تنها
بهوسیله تصمیمگیری متفق رأی همه اعضای شرکت قابلتغییر است.
 -5اگر شرکت دارای مسئولیت حقوقی کامل و نامحدود باشد اصالح شرکتنامه آن
تنها بایس ــتی از طریق یک س ــند رس ــمی در دســـتور کار قرار گیرد .مدیران باید رونوشـــت
معتبری از این سند را به اداره ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
 -6هرگاه یک رونوش ــت ش ــرکتنامه یک شـــرکت با مســـئولیت محدود به اداره ثبت
ش ــرکتها مطابق ماده  2:30تس ــلیم شـــود ،مدیران چنین شرکتی مســـئول ارائه رونوشت
تغییرات و شرکتنامه اصالحشده به ثبت شرکتها میباشند.
ماده  2:44وظایف و قدرت هیئتمدیره

 -1هیئتمدیره مش ــروط به هرگونه محدودیت لحاظ شـــده در شـــرکتنامه مســـئول
مدیریت و اداره شرکت است.
 -2هیئتمدیره در صورت لحاظ شـــدن آن در شـــرکتنامه قـــادر به تصمیمگیری در
زمین ــه خرید یک دارایی ثبتش ــده و یا ضمانت افراد اســـت .همچنیـــن محدودیتها و
ت نیز برقرارشـــده
ش ــروطی در زمین ــه اختیارات هیئتمدیـــره در زمینه نمایندگی از شـــرک 
است.
ماده  2:45اختیار نمایندگی شرکت

 -1هیئتمدیره تا زمانی که مخالف قانون نباشد از حق نمایندگی از شرکت برخوردار
است.
 -2ممکن اس ــت ش ــرکتنامه یک یا چند تن از مدیران را از حق نمایندگی از شرکت
برخوردار نماید.
 -3اختیار نمایندگی ش ــرکت ،واگذارشـــده به هیئتمدیره تا زمانی که خالف قانون
نباشد ،بهصورت انفرادی و جمعی نامحدود و نامشروط است .ممکن است شرکت این
اختیار را محدود نماید.
 -4ممکن اس ــت در ش ــرکتنامه اختیار نمایندگی به افراد دیگری غیـــر از مدیران نیز
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واگذار شود.
ت نسبت به اعضا خود
ماده  2:46حقوق و وظایف تصریحشده شرک 

شرکت ممکن است تا زمانی که شرکتنامه مخالف نباشد ،حقوقی را برای اعضای
ً
خود تعهد نماید .تا درجهای که ش ــرکتنامه صریحا این قدرت را برای شـــرکت تضمین
میکند ،ش ــرکت نیز نس ــبت به اعضا خود متعهد اســـت .ممکن اســـت شرکت خواستار
ایفای حقوق تصریحش ــده برای اعضا و جبران خســـارات مرتبط با این حقوق باشد ،مگر
آنکه اعضا با این خواسته مخالفت نمایند.
ماده  2:47تضاد منافع میان شرکت و مدیر یا مدیر ناظر

در هم ــه موقعیتهایی که ش ــرکت با تضاد منافع یک یا چند تـــن از مدیران یا ناظران
یش ــود ،مجمع عمومی ممکن اســـت یک یـــا چند تن را بر نمایندگی از شـــرکت
مواج ــه م 
منصوب نماید.
ماده  2:48صورتهای مالی ساالنه شرکت

 -1ش ــش م ــاه پ ــس از پایان س ــال مالـــی ،مگر آنکـــه مجمع ایـــن دوره را تمدیـــد کند،
هیئتمدیره یک گزارش ساالنه در مورد وضعیت کلی شرکت و سیاستهای اتخاذشده
را در مجم ــع عموم ــی ارائ ــه مینمای ــد .ایـــن هیئـــت ،ترازنامـــه و صـــورت ســـود و زیـــان و
یادداشتهای همراه آن را برای تصویب به این مجمع تسلیم مینماید .این اسناد باید به
امض ــاء مدی ــران یا ناظران برس ــد و عدم امضاء یکـــی از این افراد باید بـــا ذکر علت گزارش
شود .پس از انقضاء مدت پیش از دوره ذکرشده ،هر عضو شرکت ممکن است نسبت به
هم ــه مدیران اقامه دعوی نم ــوده و آنها را مجبور به انجام وظایف محوله و تعهداتشـــان
نماید.
 -2وقتی هیئت ناظر در ش ــرکت وجود نداشـــته و هیچ گزارش مالی ساالنه مورداشاره
م ــاده  2:391به مجمع ارائه نش ــود ،مجمع عمومی باید کمیتهای را مأمور بررســـی اســـناد
هرس ــال مالی و گ ــزارش آن به مجمع عمومـــی نماید .هیئتمدیره بایـــد همه اطالعات،
اس ــناد ،حس ــابها و دادهه ــای مال ــی شـــرکت را مـــورد درخواســـت ایـــن کمیتـــه بـــرای
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بررسیهایشان در اختیار آنها قرار دهد.
 -3ممکن اس ــت یک شرکت دربرگیرنده چند شعبه که بر اساس قانون در اداره ثبت
ش ــرکتها ثبتشدهاند ،باشد .حساب سود و زیان این شعب باید در صورتهای مالی
شرکت منعکس باشد.
ماده  2:49حسابها و گزارشهای مالی ساالنه یک شرکت بزرگ

 -1س ــاالنه ش ــش ماه پس از پایان ســـال مالی یا در شـــرایط خاص و با تصمیم مجمع
بیش ــتر از پنج ماه پسازاین تاریخ ،هیئتمدیره همانگونه که ماده  2:360نشـــان میدهد
باید گزارشهای مالی س ــاالنه را برای بررســـی به دفتر مرکزی شـــرکت ارائـــه نماید .در دوره
مشابه ،هیئتمدیره مگر در مورد شرکتهای موضوع ماده  2:396بند  7یا ماده ،2:403
همچنین باید گزارش ساالنه بررسی اعضای خود ارائه نماید.
 -2گزارش مالی س ــاالنه به امضا مدیران یا ناظران میرســـد و عدم امضای آن از سوی
یک یا چند تن باید با ذکر علت گزارش شود.
 -3حس ــابها و گزارشه ــای مال ــی ســـاالنه بایـــد بـــه تأییـــد مجمـــع برســـد ،ازاینرو
هیئتمدیره باید کمتر از یک ماه پس از پایان دوره زمانی مورداشاره بند  1آن را تقدیم این
مجمع نماید .پذیرش گزارشهای مالی ساالنه دال لت بر رفع مسئولیت مدیران یا مدیران
ناظر نمیباشد.
 -4م ــاده  2:48بند  1برای ش ــرکتهای مورداشـــاره ماده  2:360بنـــد  3کاربرد ندارد.
ماده  2:48بند  2برای چنین شرکتهایی بکار گرفته میشود.
 -5شرکتهای مورداشاره ماده  2:360بند  3ممکن است تنها کسری سرمایه خود را
از ذخایر قانونی مجاز قانونی تأمین نمایند.
ماده  2:50در دسترس بودن گزارشهای مالی ساالنه

ش ــرکت مورداش ــاره ماده  2:360بند  3باید متعهد شـــود که اطالعـــات و گزارشهای
مالی و حس ــابهای س ــاالنه مورداش ــاره ماده  2:392بند  1از تاریخ تشـــکیل مجمع برای
تصویب این گزارش در دفتر شرکت موجود باشد .اعضای شرکت ممکن است خواستار
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بررسی این اسناد و در اختیار داشتن رونوشتی از آن باشند.
ماده  2:50الف) مسئولیت مدیران در مورد ورشکستگی شرکت

م ــواد  2:149 ،2:139 ،2:138 ،2:131و  2:150بایســـتی در هنـــگام ورشکســـتگی
نه ــا بهطور محضـــری تنظیمشـــده و مشـــمول مالیات بر
ش ــرکتهایی که ش ــرکتنامه آ 
شرکتها میباشند ،بکار گرفته شود.
ی یا ناتوانی شرکت از بازپرداخت دیون
ماده  2:51ثبتهای موردنیاز در هنگام ورشکستگ 

ی یا ناتوانی ش ــرکت از بازپرداخت دیون شـــرکت در اداره ثبت شـــرکتها
ورشکس ــتگ 
ثبتشده و اعالمیه آن در روزنامههای کثیراالنتشار چاپ شود.
ماده  2:52نوشتن شرکتنامه برای عدول از شروط قانونی 202

تا زمانی که عدول از شروط قانونی حاضر مجاز باشد ،این عمل تنها از طریق اعالم آن
در شرکتنامه میسر است]46[.

