
تغطي هذه الصفحة األسئلة الرئيسية التي يجب طرحها، وما هي املستندات املطلوبة، والخطوة التالية لألشخاص الذين يفكرون يف إنشاء مؤسسات 

خريية ومجموعات مجتمعية.

هل أحتاج إىل إنشاء مجموعة جديدة؟

تحتاج املنظمة إىل الوقت واملال واملوارد. قبل أن تقرر إنشاء مجموعة جديدة، اسأل نفسك:

هل توجد مؤسسات خريية حالية يكنني العمل معها؟ ابحث يف سجالملؤسسات الخريية للعثور عىل جمعيات خريية تقوم بعمل مامثل لتجنب االزدواجية. 

هل هناك طرق أخرى لتنفيذ هديف؟ تعرف عىل املزيد حول األموال التي يقوم املانحون باإلبالغ عنها والعمل مع صاحب التربعات للقيام بعمل جيد يف املجتمع. 

 هل أقوم بإرشاك األشخاص املناسبني؟ ستحتاج إىل مجموعة متنوعة من األشخاص الذين يفهمون: كيفية إدارة مجموعة، ومتطلبات إعداد التقارير وااللتزامات 

باعتبارها مؤسسة خريية مسجلة. 

الهيكل القانوين

إذا قررت إنشاء مجموعة، فأنت بحاجة إىل اتخاذ قرار بشأن نوع الهيكل القانوين الذي ستشكله. لقد أنشأنا ندوة عرب اإلنرتنت حول الهياكل املختلفة املتاحة ملساعدتك عىل التفكري 

يف خياراتك. تُعد مجموعة مصادر املجتمع ودليل قانون املجتمع أيضاً موارد جيدة ملساعدتك عىل اتخاذ القرار. توفر وزارة تنمية املاوري Te Puni Kokiri معلومات عن هياكل 

منظامت املاوري.

القواعد 

بعد ذلك، تحتاج إىل كتابة وثيقة القواعد – املعروف أيضاً باسم الدستور أو سند الضامن. تحتاج وثيقة القواعد إىل تلبيةبعض املتطلبات حتى يتم اعتبارها مؤسسة خريية. 

معلومات مفيدة:

يكن للصناديق الخريية استخدام النموذج الخاص بسند الوقفالخريي ودليل بنوده. ُيكنك تحميل هذا النموذج وتحريره. 

يكن للجمعيات املدمجة استخدام ُمنشئ الدستور– من خالل األداة اإللكرتونية »افعلها بنفسك« لكتابة أو مراجعة قواعد مجتمعك.

 إذا كنت بحاجة إىل وضع املتربع لدى مصلحة الرضائب، فيجب أن تضمن قواعد مؤسستك أن أموالها يتم استخدامهاكلياً أو بشكل أسايس عىل األغراض الخريية يف 

نيوزيلندا. تعرف عىل املزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين لدائرة الرضائب.

إنشاء مؤسسة خريية
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الدمج 

إذا قررت دمج مجموعتك )كجمعية مدمجة أو صندوق خريي أو رشكة(، فأنت بحاجة إىل تقديم طلب إىل مكتب الرشكات قبل التقدم للتسجيل كمؤسسة خريية. يُرجى قراءة 

املدونة الخاصة بنا ملعرفة املزيد عن عملية الدمج. 

سجل الصناديق الخريية	 

سجل الجمعيات املدمجة املسجلة	 

سجل الرشكات	 

يتم تلقائياً تخصيص رقم نشاط تجاري نيوزيلندي )NZBN( للمؤسسات املدمجة بعد التسجيل لدى مكتب الرشكات. إذا مل تكن مدرجاً، فمن السهل التقدم بطلب للحصول عىل 

رقم نشاط تجاري نيوزيلندي NZBN ملؤسستك مجاناً من خالل املوقع اإللكرتوين الخاص برقم النشاط التجاري النيوزيلندي NZBN. يُرجى قراءة مدونتنا حول ما تحتاج املؤسسات 

.NZBN الخريية إىل معرفته بشأن رقم النشاط التجاري النيوزيلندي

ستحتاج أيضاً إىل رقم رضيبي. يكنك معرفة املزيد عن اإلجراءات عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بهم. هذه املعلومات مخصصة لألشخاص الذين يرغبون يف إنشاء مجموعة مجتمعية 

بسيطة. إذا كانت لديك موارد كبرية، وتعتزم امتالك أرض أو توظيف أشخاص، فإننا نويص بالتحدث إىل محاِم.

 مبجرد حصولك عىل مستند قواعد واتخاذ قرار بشأن التأسيس، يكنك بعد ذلك تحديد ما إذا كنت ترغب يف التقدم بطلب للتسجيل كمؤسسة خريية من خالل النظر يف 

مزايا والتزامات التسجيل واالستعدادلتسجيل الصفحات. 

موارد مفيدة

مجموعة موارد املجتمع	 
تعد مجموعة موارد املجتمع مصدراً مستفيضاً من الشبكة املجتمعية أوتياروا CommunityNet Aotearoa. إنها دليل إلنشاء وإدارة مجموعات مجتمعية يف أوتياروا نيوزيلندا. 

فهي مصممة للمجموعات املجتمعية والتطوعية ومجموعات إيوي/املاوري وهي مفيدة إلدارة املجموعة واملوظفني واملتطوعني. وهي تغطي: البدء، والتخطيط، والهياكل التنظيمية، 

واإلدارة، والسياسات، واالجتامعات، واإلدارة املالية، وحفظ السجالت، وجمع التربعات، والتوظيف واالتصاالت. 

نافيجيتور نيوزيلندا	 
نافيجيتور نيوزيلندا هو أداة مجانية للتقييم الذايت عرب اإلنرتنت تم تطويرها للمجموعات املجتمعية. يكنك استخدامها لتقييم نقاط القوة والضعف يف مجموعتك عرب تسعة مجاالت 

مختلفة – التوجيه، واإلدارة، والقيادة، واألفراد ، والتنظيم، والشؤون املالية، والتواصل، والتقييم، والعالقات. مبجرد إكامل التقييم، يتم إرسال تقرير مفصل إليك عرب الربيد اإللكرتوين مع 

مالحظات ومصادر )مبا يف ذلك خطة عمل( ملساعدتك عىل انشاء مجموعتك.
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هل ما زلت بحاجة للمساعدة؟ 

ُيكنك حجز غرفة مشورة للتحدث وجًها لوجة كام ُيكنكالتحدث إلينا عرب الهاتف أو الدردشة املرئية )عن طريق تطبيق زووم(.

االتصال بنا

(0508 242 748) 0508 CHARITIES :الهاتف

info@charities.govt.nz :الربيد اإللكرتوين

مصادر أخرى متاحة

تعد الشبكة املجتمعية أوتياروا CommunityNet Aotearoa أكرب مركز عىل اإلنرتنت يف أوتياروا نيوزيلندا وتوفر مجموعة كبرية من املصادر العملية املصممة لتقوية 	 

املجموعات واملجتمعات. 

 يقدم قانون املجتمع يف نيوزيلندا مجموعة األدوات املجتمعية – والتي تُعد مبثابة مصدر قانوين عميل. فهي تستهدف أولئك الذين يخططون إلنشاء مجموعة جديدة 	 

)أو يبحثون يف إعادة الهيكلة( وتوفر معلومات حول الصالحيات القانونية وااللتزامات.

يقدم املجال الريايض يف نيوزيلندا أوتياروا Sport New Zealand Ihi Aotearoa مصادر ممتازة لإلدارة ملساعدتك يف إدارة مجموعتك. فهم يقدمون دورة مجانية لإلدارة 	 

.Governance Lite عرب اإلنرتنت لتعزيز معرفتك باإلدارة. إذا كنت تريد شيئاً أقرص، يكنك االطالع من معلومات إدارة اليت

يحتوي موقع سوشيالينك SociaLink عىل العديد من املصادر املمتازة املتاحة للتحميل. وهذا املوقع يغطي موضوعات مثل التخطيطاالسرتاتيجي واإلدارة املالية واإلدارة 	 

والصحة والسالمة.

يوفر موقع ويلهاوس Wheelhouse املعلومات والدعم واملشورة والتدريب لتمكني املجموعات من النجاح.	 

توفر وكالة نيوزيلندا اإلبداعية Creative New Zealand مجموعة أدوات وورش عمل وندوات عرب اإلنرتنت وتدريبات مفيدة لجميع املجموعات ولكنها تركز عىل الفنون. 	 

يقدم معهد املديرين غري الربحي مجموعة من املصادر واملقاالت واألدلة للمجموعات غري الربحية.	 

https://www.charities.govt.nz/news-and-events/events/one-on-one-clinics-with-charities-services-every-thursday/
mailto:%20info%40charities.govt.nz%20?subject=
mailto:%20info%40charities.govt.nz%20?subject=
https://community.net.nz/
https://community.net.nz/
http://communitytoolkit.org.nz/
http://communitytoolkit.org.nz/
https://communitylaw.org.nz/
https://communitylaw.org.nz/
https://sportnz.org.nz/resources/new-governance-101-online-training-now-live/
https://sportnz.org.nz/
https://sportnz.org.nz/
https://sportnz.org.nz/resources/governance-lite/#:~:text=The%20Governance%20Lite%20publication%20and%20supporting%20material%20is,Framework%20for%20Sport%20and%20Recreation%20in%20New%20Zealand.
https://sportnz.org.nz/resources/new-governance-101-online-training-now-live/
https://socialink.org.nz/resources-support/resources-on-governance/
https://socialink.org.nz/resources-support/financial-management/
https://socialink.org.nz/resources-support/strategic-planning/
https://socialink.org.nz/
https://socialink.org.nz/
https://socialink.org.nz/resources-support/people-resources-2/
https://wheelhouse.org.nz/
https://wheelhouse.org.nz/
https://www.creativenz.govt.nz/development-and-resources
https://www.creativenz.govt.nz/development-and-resources
https://www.iod.org.nz/nfp/#



