
 

 

  

 Associations Incorporation Act) ١٩٨١ لعام اداتــــالاتح تسجيل ون ــــقان دالــــاستب مــسيت ،٢٠١٢ انـــث نـــتشري/رــنوفمب من ٔالاول  يــــف
ى سيشتمل الذي ،(Associations Incorporation Reform Act 2012) ٢٠١٢ لعام اداتـــــالاتح لــــتسجي الحــــإص ون ـــــبقان  (1981  ترتيبات" ع
ن مع التكيف ي الاتحادات ملساعدة" انتقالية رتيبات هذه وترد.  الجديدة القوان  .أدناه ال

 
   املسجل الاتحاد وضع

  
 التسجيل شهادة تبقى كما التسجيل تاريخ يتأثر ولن. الجديد التشريع ظل ي مسجلة السابق التشريع وفق املسجلة الاتحادات كافة ستبقى
   .املفعول  سائرة

 

   بيان ٔالاغراض
 

ر بيان ٔالاغراض الخاص باالتحاد تلقائيا جزء من النظم.   بمجرد البدء بالعمل بالقانون الجديد، سيعت
ى بعد البدء بالعمل بالقانون  ى تسجيل نفسها للمرة ٔالاو الجديد إكمال استمارة "بيان أغراض" منفصلة، ولن تحتاج الاتحادات الساعية إ

رحة. ي نظمها املق ا تحديد تلك ٔالاغراض    ولكن يتوجب عل
 

ى بيان أغراض الاتحاد. رح ع ر نظمه بعد البدء بالعمل بالقانون الجديد فيجب أن تشتمل نظمه الجديد املق   إذا تقدم اتحاد بطلب تغي
 

ن    القوان
 

ا،من القانو  ١يشتمل الجدول  ى نظم الاتحاد معالج ى بنود جديدة يجب ع ي ن الجديد ع  :و
  اسم الاتحاد والغرض منه •

م •   حقوق ٔالاعضاء وواجبا

ا • ا  ٕالاجراءات املتعلقة باالستقالة من العضوية وان

ن سر الاتحاد وفصله • ن أم  إجراءات تعي

ر محاضر الجلسات العامة واجتماعات اللجان والاحتفا • اتحض   ظ 

ي الاجتماع العام • ي ذلك البيانات املالية املقدمة  ى محاضر الاجتماعات العامة بما   ترتيبات الطالع ٔالاعضاء ع

ى محاضر اجتماعات اللجان.  • ي النظام) ع   حق إطالع ٔالاعضاء (إذا تم النص عليه 

ن الجديدة.وبغض النظر عن استعمال الاتحاد لنظمها الخاصة أم لنظم نموذجية فال دا ي تبديلها بالقوان    ع هناك لالستعجال 
 

 

  املسجلة الاتحادات: حقائق صحيفة
ن مع التكيف  الجديدة القوان



 

 

                        

   الاتحادات ال تستعمل نظمها الخاص
  

ن ةنظمه الخاصإذا كان الاتحاد يستعمل  ى ح رها. (أي ال يستعمل نظما نموذجية)، فإن النظم املوجودة تبقى سارية املفعول إ وعندما  تغي

ي الجدول  ا  ى النظم املوجودة، فإن من واجب النظم الجديدة معالجة كافة البنود املنصوص عل رات ع . ١يقرر ٔالاعضاء القيام بأية تغي

ن نظم الاتحاد والقانون الجد ا تضارب ب ى كافة الحاالت ال يكون هناك ف ي غضون ذلك تنطبق متطلبات القانون الجديد ع   يد. و

  الاتحادات ال تستعمل نظما نموذجية

ا ألغراض الاتحاد.  ى هذه الاتحادات مراجعة النظم النموذجية الجديدة لتحديد مدى مالءم  وما لم تخطر تلك الاتحادات هيئة يجب ع

ن شؤون لك ن الجديدة، فإنه سيتم ا شهرا ١٢فيكتوريا عن نظمها خالل  ي املس ستبدال نظمها الحالية تلقائيا من بدء العمل بالقوان

م النموذجية الجديدة.   بال

ن شؤون أما إذا قام الاتحاد بإخطار هيئة لك ا يمكنه: ي املس   فيكتوريا، حي

ي وقت أبكر • ى النظم النموذجية الجديدة   التحول إ

ا. •   وضع نظمها الخاصة 

ر ى املوقع ، يمكن الاطال ٢٠١٢ثان  تشرين/بدًء من ٔالاول من نوفم ى النظم النموذجية الجديدة ع   . consumer.vic.gov.au/formsع ع
  
 

ا الجدول  ى نظم كافة الاتحادات (إن كانت تلك نظمها الخاصة أم نظم نموذجية) معالجة كل البنود ال يتطل ن ع ي حالة عدم ١يتع . و
ي ا ي نظم الاتحاد. قيامها بذلك، فإن الحكم ذو الصلة بذلك البند واملنصوص عليه  ر متضمنا   لنظم النموذجية الجديدة سيعت

 

ر النظم الرجاء مراجعة صحيفة الحقائق املتعلقة   . بنظم الاتحاداتللمزيد من املعلومات عن كيفية تغي

 

ن سر   تبديل املسؤول العام بأم

ن سر"  ي القانون الجديد بمصطلح "أم   .تم استبدال مصطلح "املسؤول العام" 

ي ظل القانون القديم. وال  ا املسؤول العام    تتأثر بذلك أية وثائق صدق عل

ا املسؤول العام أو إكمالها.  ي أي مهام بدأ ف ن السر الاستمرار  ى أم ن الجديدة، يمكن ع رض هيئة وعندما يبدأ العمل بالقوان  وسوف تف
ن شؤون لك ى مهام املنص ي املس ر ذلك.فيكتوريا بأن نفس الشخص يتو ن ما لم يتم إعالم الهيئة بغ    ب

 



 

 

 البيانات املالية 
  

ى  سيدخل القانون الجديد هيكال ثالثي املستويات للتقارير، ى املستوى ٔالاول أو الثاني أو الثالث اعتمادا ع يتم بموجبه تصنيف الاتحاد ع
ى إيراده.   :املثال سبيل فع

 
 ألف دوالر ٢٥٠ح  املستوى ٔالاول: •
ى مليون دوالر ٢٥٠من  املستوى الثاني: •   ألف إ
ر من مليون دوالر. املستوى الثالث: •   أك
 

ر املقررة.    ويستبدل هذا الهيكل الجديد الهيكل القديم لالتحادات املقررة/غ
  

ي ال ى الاتحادات املسجلة أن تفهم الهيكل الجديد وتحدد املستوى الذي تقع ضمنه، ألن ذلك سيؤثر  ا بتقديم التقارير. يجب ع  اما
ى التفاصيل. consumer.vic.gov.au/associationsالرجاء مراجعة املوقع     لالطالع ع

  
  صيغة جديدة لتقديم البيانات املالية

 
ن شؤون ستقوم هيئة لك اء السنة ي املس ى الاتحادات مع تواريخ ان ي صيغته الجديدة إ ي  فيكتوريا بإرسال البيان السنوي  املالية وذلك 

ر ١   أو بعده. ٢٠١٢ثان  تشرين/نوفم
 

ا املالية قبل  ا  ٢٠١٣حزيران /يونيو ٣٠ويحق لالتحادات ال تنته سن ي صيغ ذه الصيغة الجديدة أو  ا السنوي  أن تختار تقديم بيا
ر مقرر.  ى أساس مقرر/غ ي للتف السابقة املبينة ع ى القسم التا  اصيل.الرجاء الاطالع ع

  

ن شؤون تقع مسؤولية إيداع البيان السنوي لدى هيئة لك ن ي املس ى أم  سر الاتحاد (أي املسؤول العام سابقا).  فيكتوريا ع

ن شؤون وسوف ترسل هيئة  لك اء سنة بعد شهرفيكتوريا باستمارة البيان السنوي ٓالان  ي املس الاتحاد املالية، بدال من  من تاريخ ان
.   شهر قبله ي املا ى الاتحاد عقد اجتماعه السنوي العام وإيداع بيانه السنوي خالل  كما كانت تقوم بذلك  ن ع من  خمسة أشهرويتع

اء سنة ي. تاريخ ان  الاتحاد املا
 

ى للحصول  والتقارير  بالدورة السنويةحقائق الخاصة  إضافية بشأن إعداد البيان السنوي وإيداعه الرجاء مراجعة صحيفة معلومات ع
  .املالية

 

  خيارات تقديم البيانات

يمكن ألي اتحاد تم تسجيله بموجب القانون القديم أن يختار إعداد وتقديم بياناته املالية وفق ما ينص عليه القانون القديم ولكن فقط 

  . ٢٠١٣حزيران /يونيو ٣٠إذا كانت سنته املالية تنته قبل 

ى ى  ٢٠١٢يناير/كانون ثان  ١تد سنته املالية من املثال، يحق التحاد تم سبيل فع ر/كانون أول  ٣١إ أن يقدم بياناته املالية  ٢٠١٢ديسم
ر املقرر" القديم.    وفق نظام املستويات الثالث الجديد أو وفق نظام "املقرر/غ

 
ي أو بعد  ى اتحاد تنته سنته املالية  ن ع    أن يقدم بياناته املالية وفق نظام املستويات الثالثة الجديد.  ٢٠١٣ حزيران/يونيو ٣٠يتع

 



 

 

ن سر الاتحاد الاتصال   ى أم ر مقرر" القديم، فع ن شؤون يئةإذا كان الاتحاد يقدم بياناته املالية وفق نظام "مقرر/غ لك  ي املس
ى استمارة إيداع، مبينا  فيكتوريا ي ع سيبلغالاتحاد  إذا كانللحصول ع ر مقرر. كاتحاد مقرر أ ٢٠١٣-٢٠١٢ن العام املا  و غ

 

   املستمرة العمليات
 
اء يتم لم القديم القانون  وفق بطلب الاتحادات أحد تقدم حال ي ر فسوف الجديد، بالقانون  العمل ي البدء قبل منه الان  ذلك يعت

   . الجديد القانون  ي لذلك املقابلة ٔالاحكام وفق مقدما الطلب

 
 

ن شؤون هيئةسوف تتمكن  لك ى أية  فيكتوريا ي املس ا إ من معالجة غالبية الطلبات ال تم إيداعها وفق القانون القديم دون حاج
ي حال احنس ناولكن معلومات إضافية، ى تفاصيل إضافية.تصل باالتحاد     تجنا إ

 

ي ظل القانون الجديد.تحتفظ كافة ا ي ظل القانون القديم سارية املفعول    لقرارات والتعيينات أو ٕالاشعارات ال تمت 

ا  ن شؤون هيئةكما أن كافة ٕالاجراءات ال اتخذ لك ر سارية املفعول  ظل القانون القديمي  فيكتوريا ي املس ي ظل القانون ستعت

  .الجديد

ي    ؟ إضافية معلومات هل ترغب 

ن شؤون هيئة لك   فيكتوريا ي املس

ن شؤون هيئةتقوم  لك ن الخاصة بتلك  فيكتوريا ي املس ي والية فيكتوريا، وتطبيق القوان بتسجيل وتنظيم الاتحادات املسجلة 

 الاتحادات.

   consumer.vic.gov.au/associations املوقع:

 81 81 55 1300 الهاتف:

PilchConnect 

PilchConnect  ر ربحية تقدم   للجمعيات ٔالاهلية.القانونية املتخصصة واملشورة  الخدماتمنظمة مستقلة غ

 pilchconnect.org.au :املوقع

 4400 8636 03 :الهاتف

 


