
قبل التقدم بطلبك للتسجيل، نويص باالطالع عىل القامئة املرجعية الخاصة بنا التي تسبق التطبيق والحلقة الدراسية عىل شبكة اإلنرتنت بشأن املزايا 

وااللتزامات باعتباركم مؤسسة خريية مسجلة. تحتوي هذه املصادر عىل معلومات هامة حول ما الذي يعنيه ليك تكون مؤسسة خريية ومتطلبات إعداد 

التقارير الخاصة بك. 

الستكامل منوذج الطلب املقدم منك عرب اإلنرتنت، ستحتاج إىل املعلومات التالية:

اسم املؤسسة الخريية	 
االسم القانوين ملؤسستك )االسم املوجود يف سند الضامن الخاص بك أو االسم املسجل 

لدى مكتب الرشكات( وأي أسامء أخرى قد تكون معروفة بها.

بيانات االتصال	 
بيانات االتصال الخاصة مبؤسستك، مبا يف ذلك العنوان الربيدي وعنوان الشارع الفعيل.

جهة االتصال األساسية	 
شخص يكنه استقبال رسائل الربيد اإللكرتوين واملراسالت األخرى. ُيكنك أيًضا توفري 

جهة اتصال بديلة.

الغرض من العمل الخريي	 
لتقييم ما إذا كانت مؤسستك خريية، نحتاج إىل معرفة ما تنص عليه وثيقة القواعد 

الخاصة بك والتي تم إعدادها لهذا الغرض. من أجل املساعدة يف الصياغة، يُرجى 

االطالع عىل املعلومات الخاصة بنا بشأن الغرض الخريي والقواعد الخاصة بك.

الهيكل الخاص مبؤسستك	 
كيف تعمل مؤسستك ومن يشارك بها. ستحتاج إىل وصف وإدراج أي عالقات مع 

املؤسسات الخريية املسجلة األخرى. 

منطقة العمل	 
أين يقع مكان عملك )إقليميًا أو وطنيًا أو دوليًا أو مزيًجا من الثالثة؟(.

املعلومات الخاصة باملوظف املسؤول 	 
التفاصيل الخاصة مبوظفيك املسؤولني )عادًة األمناء لديك أو اللجنة الخاصة بك(، 

واملناصب التي يشغلونها )سواء رئيس، سكرتري، وما إىل ذلك(، تواريخ بدء عملهم، 

وعناوين املنزل وتواريخ امليالد. ستحتاج أيضاً إىل التوقيع لتؤكد بأنه مل يتم استبعادهم 

من العمل بصفتهم موظفني مسؤولني مبوجب قانون املؤسسات الخريية. يُرجى االطالع 

عىل معلوماتنا بشأن املوظفني املسؤولني وشهادات اعتامد املوظف املسؤول.

األنشطة	 
وصف لألغراض التي تقوم بها مؤسستك، مبا يف ذلك من يشارك يف األنشطة التابعة 

ملؤسستك، ومكان حدوثها ومن يستفيد منها.

املعلومات الداعمة	 
هذه املعلومات تساعدك إذا كان بإمكانك تقديم تقرير سنوي أو كتيب أو بريد إلكرتوين 

أو خطاب يوضح نوع العمل الذي تقوم به.

القوائم املالية	 
أحدث بياناتك املالية حال وجودها.

األموال املستخدمة يف الخارج	 
 النسبة املئوية ألموال مؤسستك التي يتم تخصيصها ألغراض خارجية )حتى لو 

كانت صفراً(.

التربعات	 
سواء كنت تتلقى تربعات أو كوها)هبات.

ما تحتاج إليه للتقدم بطلب التسجيل
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البند الخاص بالقواعد والتصفية	 
تُعد القواعد الخاصة بك مبثابة وثيقة تحدد أغراض مؤسستك الخريية، وما هي األعامل 

التي تقوم بها وكيف تعمل. ُيكنك أن تطلق عليها الدستور أو سند الضامن أو الوثيقة 

الحاكمة ملؤسستك.

يجب أن تحتوي جميع املستندات الخاصة بالقواعد، باستثناء سندات الضامن، عىل 

بند يوضح ما سيحدث إذا توقفت مؤسستك الخريية عن العمل )بند خاص بالتصفية(. 

يجب أن يذكر هذا البند إن أي أصول متبقية، بعد تسوية ديونك والتزاماتك، يجب 

استخدامها لغرض خريي، أو تقديها إىل مؤسسة أخرى ذات أغراض خريية. ملزيد من 

التفاصيل، يرجى االطالع عىل الغرض الخريي والقواعد الخاصة بك.

عىل استعداد للتقديم؟

يُرجىالنقر هنا لتقديم الطلب عرب اإلنرتنت.

سوف تتلقى رسالة عرب الربيد إلكرتوين لتأكيد طلبك. إذا احتجنا إىل مزيد من املعلومات، فسوف نقوم باالتصال بك. مبجرد تجهيز طلبك املُقدم، سيتم إخطارك بنتيجة طلبك. 

يُرجى العلم أنه إذا كنت مسجالً لدى مكتب الرشكات وقمت بتغيري القواعد الخاصة بك، فستحتاج إىل إبالغهم بالتغيري قبل إخبارنا بذلك. 

املعلومات الرسية	 
إذا كنت تريد حظر املعلومات من العرض عىل الرأي العام فستحتاج إىل تحديد أسباب 

 ذلك. بشكل تلقايئ، ستكون معظم التفاصيل الخاصة مبؤسستك متاحة للجمهور يف 

سجل املؤسسات الخريية.

املعلومات املحددة للهوية	 
إذا كانت مؤسستك عبارة عن جمعية مدمجة أو وقف خريي مسجل للمنفعة العامة 

أو رشكة، فيمكنك استخدام رقم تسجيل مكتب الرشكات الخاص بك. إذا كان لديك رقم 

الرضيبة أو رقم األعامل التجارية النيوزيلندية )NZBN(، فيمكنك استخدامهام أيًضا.

هل ما زلت بحاجة للمساعدة؟ 

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

االتصال بنا

(0508 242 748) 0508 CHARITIES :الهاتف

info@charities.govt.nz :الربيد اإللكرتوين
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