قائمة التحقق الخاصة بطلب التسجيل

استخدم قائمة التحقق هذه إلكمال نموذج التسجيل بصورة صحيحة ،ولتسريع طلبك وتقليل طلبات المعلومات
اإلضافية التي قد نقدمها إلى الحد األدنى.
استخدم الدليل المفصّل لطلب التسجيل لمساعدتك على اإلجابة على كل سؤال في نموذج التسجيل ،على الرابط
.www.acnc.gov.au/registrationguide
عندما تقوم بالتأشير على جميع البنود في هذه القائمة ،فبوسعك أن تبدأ الطلب على الرابط
.www.acnc.govau/register
نعم\ل

األمور التي سيتم التحقق منها
هل مؤسستك خيرية؟
■حتى تكون مؤسسة خيرية مسجلة فيتوجب عليها أن تكون مؤسسة غير
ربحية ،وأن تكون لديها أهداف خيرية موجهة للمصلحة العامة فقط ،أو
■أن تكون لديها أهداف خيرية إضافة إلى أهداف جانبية أو مساعِ دة تدعم هذه
األهداف الخيرية وتعززها.
مالحظة :بشكل عام ال يتم اعتبار األهداف الرياضية أو االجتماعية أو
الترفيهية خيرية..
هل قمت بالتحقق من أن مؤسستك ال تمتلك أهدافا ً ُتبطل تأهيلها؟
إن األهداف التالية ليست خيرية:
■المشاركة في ،أو الترويج لنشاطات غير قانونية أو مضادة للسياسة العامة
■الترويج لحزب سياسي أو مرشح لمنصب سياسي أو معارضته.
هل تعرف الهيكلية القانونية لمؤسستك (مثالً هل هي متحدة أو غير متحدة أو
شركة عامة)؟
مالحظة :التجار الوحيدون واألحزاب السياسية والهيئات الحكومية غير
مؤهلة للتقدم بطلب للتسجيل.

مالحظات

هل لديك رقم أعمال أسترالي ( )ABNلمؤسستك؟ هل قمت بالتأكد من أن
هذا الرقم:
■هو باالسم الصحيح ،و
■يظهر الهيكلية القانونية الصحيحة؟
وفي حال انطبق ذلك ،فهل يوجد لديك رقم من لجنة االستثمارات واألوراق
المالية األسترالية أو رقم من مجلس صناعات الترفيه في الهواء الطلق؟
هل لديك وثائق التحكم في مؤسستك؟ (مثالً الدستور الخاص بها أو قوانينها
أو صك الملكية أو مذكرات وبنود التأسيس).
هل قمت بالتحقق من أن وثائق التحكم تحتوي على الفقرات الالزمة لدعم
طلب مؤسستك الخيرية؟
مثالً:
■فقرة الهدف الخيري أو الغايات
■فقرة خاصة بعدم الربحية
■فقرة التصفية
■فقرة اإللغاء (مطلوبة في حال كنت تتقدم بطلب العتماد إعفاء ضريبي
خاص بتلقي هدايا لدى مكتب الضرائب األسترالي)
هل تحققت من أن االسم القانوني لمؤسستك مناسب للتسجيل؟
هل لديك:
■عنوان الخدمة الخاص بمؤسستك؟ (هذا هو العنوان الذي سنستخدمه
للتواصل معك وإرسال الوثائق الرسمية لك)
■معلومات االتصال الخاصة بمؤسستك ،لالستعالمات خالل عملية التسجيل؟
(قد يكون هذا هو نفس عنوان الخدمة)
هل فكرت في أي نوع أو أنواع فرعية من المؤسسات الخيرية ترغب في
تسجيله؟ (يتوجب على هذه األنواع أن تقابل الهدف أو األهداف الخيرية)
هل تدعم وثائق التحكم الخاصة بمؤسستك وأنشطتها والمستفيدون منها
التسجيل في هذا النوع أو األنواع الفرعية؟
هل ترغب في تسجيل مؤسستك كهيئة خيرية عامة أو كمؤسسة خيرية
لتعزيز الصحة؟
مالحظة :إذا كان األمر كذلك فينبغي عليك تزويدنا بمعلومات إضافية.
هل لديك المعلومات الكاملة الخاصة بكل شخص مسؤول في مؤسستك ،ومن
بينها تاريخ الميالد والعنوان السكني وأرقام االتصال والوظيفة؟
مالحظة :نحن ال نقوم بنشر العنوان أو تاريخ الميالد أو رقم هاتف االتصال
لألشخاص المسؤولين.
هل تحققت من أن هؤالء األشخاص المسؤولين مناسبون ويفهمون أن لديهم
واجبات بحسب معايير الحوكمة الخاصة بالهيئة األسترالية للمؤسسات
الخيرية وغير الربحية؟
هل لديك التفاصيل المالية الخاصة بمؤسستك ومن بينها :الفترة المعنية لرفع
التقارير المالية ،والدخل والمصاريف الخاصة بالسنة المالية السابقة (إن
انطبق ذلك) ،وتقديرات خاصة بالسنة المالية التالية؟

هل تسعى مؤسستك إلى الحصول على إعفاءات ضريبية و\أو اعتماد
كمتلقي هدية معفىً من الضرائب؟
هل تريد أن تطلب أن يتم حجب أسماء األشخاص المسؤولين لديك أو
تفاصيل معينة حول مؤسستك من سجل الهيئة؟
مالحظة :نحن ال نقوم بنشر عنوان األشخاص المسؤولين أو تاريخ ميالدهم.
هل تدرك بأنه ينبغي على مؤسستك الخيرية ،في حال تسجيلها ،أن تلتزم
بمعايير الحوكمة ومتطلبات رفع التقارير الخاصة بالهيئة ؟
هل أن مخوّ ل بالتوقيع على التصريح في نموذج طلب التسجيل؟

المزيد من المعلومات
دليل طلب التسجيل www.acnc.gov.au/registrationguide
نموذج طلب التسجيل www.acnc.gov.au/register
اإلعفاءات الضريبية www.ato.gov.au/nonprofit
التزامات المؤسسة الخيرية www.acnc.gov.au/ongoingobligations
معايير الحوكمة www.acnc.gov.au/governancestandards
اتصل على الهيئة األسترالية للمؤسسات الخيرية وغير الربحية
هاتف13 ACNC (13 22 62):
بريد إلكترونيadvice@acnc.gov.au :
بريد عاديAdvice Services, Australian Charities and Not-for-profits Commission, GPO Box 5108, Melbourne:
VIC 3001
فاكس1300 232 569:
للتواصل معنا بلغة غير اللغة اإلنجليزية ،فبوسعك استخدام خدمة الترجمة والترجمة الفورية المجانية لالتصال بنا .الستخدام هذه الخدمة ،اتصل على الرقم
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