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عن المفوضية األسترالية للمنظمات
الخيرية وغير الربحية

المفوضية األسترالية للمنظمات الخيرية
وغير الربحية ( )ACNCهي هيئة مستقلة
تابعة لحكومة الكمنويلث تـُعنى بتنظيم
األعمال الخيرية.
تقوم  ACNCبتسجيل المنظمات الخيرية والعمل معها ،من أجل
تعزيز ثقة العامة ودعم األعمال التي تقوم بها هذه المنظمات.

معلومات بلغتك
إذا أردت الحصول على معلومات بلغتك ،يُرجى االتصال
بـ  ACNCعبر خدمة الترجمة التحريرية والشفهية على
الرقم .13 14 50

ماهي المنظمة الخيرية؟
العديد من المنظمات تعمل من أجل مساعدة أفراد المجتمع،
ً
منظمات خيرية .وكلمة خيرية لها معنى
فقط البعض منها هي
خاص في القانون.
فإذا كانت منظمتكم تعمل من أجل المنفعة العامة وال تهدف للربح
فقد تكون منظمة خيرية إذا كانت تعمل:
■ ■من أجل االرتقاء بالصحة
■ ■من أجل االرتقاء بالتعليم ،أو
■ ■ألية منفعة أخرى للمجتمع.

ما نقوم به
تقوم  ACNCبما يلي:
■ ■تسجيل المنظمات الخيرية
■ ■مساعدة المنظمات الخيرية على فهم وايفاء التزاماتها بتقديم
إليهم المعلومات واالرشاد والنصح ودعم اخر
■ ■إدارة سجل  ACNCااللكتروني والعام الذي يحوي معلومات
عن المنظمات الخيرية
■ ■المساعدة على وضع نظام أسهل للمنظمات الخيرية لتقديم
المعلومات إلى الحكومة.

ماذا تعني  ACNCالجديدة بالنسبة
للمنظمات الخيرية؟
التسجيل لدى  ACNCطوعي/اختياري ،إالّ أنه يتعي ِّن/يلزم على
منظمتكم الخيرية أن تكون مسجلة لدى  ACNCقبل أن تحصل
على تخفيضات ضريبية للمنظمات الخيرية من مكتب الضرائب
األسترالي ) Australian Taxation Office (ATOوغير ذلك من
إعانات حكومة الكمنويلث .ستقوم  ACNCبإدارة التسجيل بينما
يظل  ATOمسؤوالً عن التخفيضات الضريبية.
إذا كانت منظمتكم معتمدة لدى  ATOكمنظمة خيرية قبل  3ديسمبر/
كانون األول  ،2012فسوف يتم تسجيلها تلقائيا ً لدى .ACNC
بإمكانكم أيضا مراجعة سجل  ACNCعلى موقعنا االلكتروني للتأكد
مما إذا كانت منظمتكم مسجلة ،أو بإمكانكم االتصال بنا.

أمثلة من المنظمات الخيرية تتضمن بعض المجموعات الدينية،
أو دور رعاية المسنين ،أو منظمات خدمة المعاقين ،أو جمعيات
الرفق بالحيوان ،أو المجموعات الفنية أو الثقافية أو مجموعات
حماية البيئة.

االتصال بنا
قـُم بزيارة acnc.gov.au
اتصل على 13 ACNC
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ماذا يعني التسجيل للمنظمات الخيرية؟
هناك العديد من المنافع والمزايا من تسجيل منظمتكم لدى ،ACNC
بما في ذلك:
■ ■األهلية لطلب تخفيضات حكومة الكمنويلث الضريبية للمنظمات
الخيرية من ATO
■ ■الحصول على تخفيضات أو اعفاءات أو إعانات أخرى بموجب
قانون الكمنويلث

المزيد من المعلومات عن
التخفيضات الضريبية
بإمكانكم تقديم طلب للتخفيضات الضريبية على نفس استمارة
التسجيل ATO .لديه دليل تفصيلي حول التخفيضات الضريبية
(باللغة االنجليزية) بعنوان ‘األساسيات الضريبية للمنظمات غير
الربحية’ .بإمكان الحصول على الدليل بالبحث عن ‘’NAT 7966
على موقع  ATOااللكتروني .ato.gov.au

■ ■االعتراف بالمنظمة كمنظمة خيرية في أستراليا ،و

االتصال بنا

■ ■التسجيل المجاني في سجل  ACNCااللكتروني.

هناك عدّة طرق لالتصال بـ :ACNC
الموقع االلكترونيacnc.gov.au :

إذا كانت منظمتكم الخيرية مسجلة لدى  ،ACNCفعليكم
أيضا مسؤوليات ،مثل حفظ السجالت ،وتقديم تقارير
إلينا واخبارنا بأي تغيير يطرأ في بيانات منظمتكم.
يرجى زيارة الموقع االلكتروني charity.acnc.gov.au

البريد االلكترونيadvice@acnc.gov.au :

الهاتف ( 13 22 62باللغة االنجليزية)
( 13 14 50باللغة العربية)
الفاكس1300 232 569 :
البريد العاديGPO Box 5108 :
Melbourne, VIC 3001

كيفية التسجيل
بإمكانكم تسجيل منظمتكم الخيرية عبر الموقع االلكتروني
 acnc.gov.auويجب أن يكون لديكم رقم تجاري أسترالي (.)ABN
يحتوي الموقع االلكتروني على دليل إرشادي لمساعدتكم خطوة
بخطوة على التسجيل.

وسائل التواصل االجتماعي:

YouTube Facebook

Twitter

سوف يتعيَّن عليكم جمع بعض المعلومات قبل البداية ،بما في
ذلك بيانات منظمتكم (مثل  ،(ABNوأي مستندات تثبت طبيعة
عمل منظمتكم وهدفها ،ومعلومات مالية (كااليرادات ،والتبرعات
واإلنفاق) وتفاصيل األشخاص العاملين بالمنظمة أو اللجنة
اإلدارية (األشخاص المسؤولين).
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يجوز لك بكل حرية نسخ وتعديل واعادة إنتاج وتبادل وتوزيع أي جزء من هذا
المنشور كما تريد (ولكن ليست بطريق ٍة توحي بأن  ACNCأو حكومة الكمنويلث
ترخصانك أنت أو أي من خدماتك أو منتجاتك).

االتصال بنا
قـُم بزيارة acnc.gov.au
اتصل على 13 ACNC

