
منبع: موسسه مدیریت »پورناپراجنا« زیر نظر دانشکده میسور هندوستان
مترجم: شادی آذری حمیدیان

مدیریت منابع مالی 
در سازمان های غیرانتفاعی 

)با بررسی تجربه کشور هندوستان(



مدیریت منابع مالی در سازمان های غیرانتفاعی                                                                                 3

بازبینی منابع علمی در زمینه مدیریت مالی                                                                                     5

 اهداف مطالعه                                                                                                                                    7

ابعاد مدیریت منابع مالی در سازمان های غیرانتفاعی                                                                       9

جنبه های حقوقی مرتبط با سازمان های غیرانتفاعی                                                                       11 

اهمیت مدیریت بودجه در سازمان های غیرانتفاعی                                                                         12

نظارت کلی بر مدیریت بودجه و فعالیت های مالی سازمان های غیرانتفاعی                                       15

گزارش مالی سازمان های غیرانتفاعی                                                                                              17

پیشنهادها                                                                                                                                       18

جمع بندی                                                                                                                                        18      

فهرست



موسسه مدیریت حامیان نواندیش افرا  / 3

سازمان های غیرانتفاعی نقش مهمی را در پر کردن شکاف بین بخش های دولتی، تجاری و جامعه ایفا می کنند. 
سازمان های غیرانتفاعی به طور مستقل با توانمندسازی افراد از طریق برنامه های آموزشی، ارائه حمایت های مالی، 
ارتقای مهارت های آنها، و پشتیبانی های دیگر، در راستای رفاه جامعه عمل می کنند. هدف آنها کمک به ایجاد یک 

جامعه عادالنه با ارزش های برابر و رعایت آزادی است. 

مدیریت منابع مالی در سازمان های غیرانتفاعی

سازمان های غیرانتفاعی برای تأمین مالی فعالیت های خود 
به شدت به درآمدهای ناخالص متکی هستند. این درآمدهای 
و  صنوف  و  مردمی  مالی  حمایت های  قالب  در  ناخالص 
محقق  دولتی  سازمان های  و  بنیادها  همچنین کمک های 
می شوند. از آنجایی که سازمان های غیرانتفاعی، فرصت های 
و  حمایت ها  به  اتکا  و  دارند  درآمد  کسب  برای  محدودی 
کمک های مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است، بنابراین 
استفاده بهینه از منابع، بسیار حیاتی است. با در نظر داشتن 
این موضوع که سازمان های غیرانتفاعی وجوه بسیاری دریافت 
لرزه  به  را  غیرانتفاعی ها  دنیای  تخلفات  برخی  و  می کنند 
درآورده است، بنابراین می طلبد تا سازمان های غیرانتفاعی، 
شفافیت و پاسخگویی مالی بیشتر و رعایت شیوه های صحیح 
مدیریت مالی را در کار خود اعمال کنند. این گزارش سعی 
دارد تا ابعاد مختلف مدیریت مالی سازمان های غیرانتفاعی، 
ارتباط مدیریت سرمایه و شیوه های غالب مدیریت  نقش و 

سرمایه در سازمان های غیرانتفاعی را نشان دهد.
این مقاله بر اساس پژوهشی در حوزه مدیریت مالی سازمان های 
غیرانتفاعی و توسط موسسه مدیریت »پورناپراجنا« که زیر 
نظر دانشکده میسور هندوستان است تهیه شده است. این 
و در سال 2018 منتشر شده  انجام  پژوهش در سال 2015 

است. سازمان های غیرانتفاعی وجوه اضافی را بین صاحبان 
یا سهامداران توزیع نمی کنند، بلکه باید از آنها در راستای 
کمک به محقق شدن اهداف سازمان استفاده کنند. آنها به 
هیچ بخش و نهاد دولتی یا خصوصی وابسته نیستند و به 
مدیریت منابع و اجرای پروژه ها با هدف رسیدگی به مسائل 
اجتماعی اختصاص یافته اند. سازمان های غیرانتفاعی نه تنها 
نقش مهمی در پر کردن شکاف بین دولت، بخش تجاری و 
جامعه ایفا می کنند، بلکه به طور مستقل با توانمندسازی 
مالی،  ارائه حمایت های  آموزشی،  برنامه های  طریق  از  افراد 
ارتقا مهارت های آنها، و پشتیبانی های دیگر در راستای رفاه 
جامعه عمل می کنند. سازمان های غیرانتفاعی دربرگیرنده 
خودیاری،  گروه های  غیردولتی،  سازمان های  خیریه ها، 
جنبش های اجتماعی، اتحادیه های کارگری و غیره هستند 
بر عهده می گیرند که  را  برنامه هایی  که مسئولیت اجرای 
عموما توسط مقامات محلی یا ایالتی به حاشیه رانده شده اند. 
نقش سازمان های غیرانتفاعی به این دلیل اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که به عنوان رابطی برای خدمت رسانی با اهداف 
دستیابی به رفاه اجتماعی عمل می کنند و هدف اصلی از 
بدون  مردم  عموم  منافع  در جهت  آنها  فعالیت  و  تاسیس 
چشمداشت مالی است. گاهی اوقات حضور یک بخش بزرگ 
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غیرانتفاعی به عنوان شاخص اقتصاد سالم در سنجش های 
مالی محلی و ملی در نظر گرفته می شود. با افزایش تعداد 
محیط  اجتماعی،  خدمات  بر  که  غیرانتفاعی  سازمان های 
سراسر  در  نشده  برآورده  نیازهای  سایر  و  آموزش  زیست، 
جامعه متمرکز شده اند، بخش غیرانتفاعی به طور روزافزون 

در سالمت و رفاه جامعه محوریت پیدا می کند. 
سازمان های غیرانتفاعی البته با برخی از مشکالت از قبیل 
سنجش  ظرفیت سازی،  منابع،  کمبود  ناکارآمد،  مدیریت 
عملکرد، افزایش هزینه های سربار، سوء مدیریت منابع و غیره 
نیز روبه رو هستند. تا سال های اخیر، گزارش های مالی توسط 
عموم  و  غیرمدیریتی  اعضای  برای  غیرانتفاعی  سازمان های 
مردم نسبتا کمتر مورد توجه قرار می  گرفت. نگرشی که در 
آن تمرکز بر کارهای شایسته و تمایل بر به حداقل رساندن 
هزینه های اداری است، اجازه انتشار صورت های مالی را داده 
گردآورندگان  هستند.  گمراه کننده  و  ناقص  اغلب  که  است 
ایجاد فضایی هستند  کمک های داوطلبانه، در تالش برای 
که به درخواست های آنها پاسخگو باشد. تمایل آنها بر این 
مالی  نیازهای  بر  تا  باشد  به گونه ای  گزارش دهی  که  است 
تاکید کند. حرفه حسابداری، یا این حوزه را به طور کامل 
نادیده گرفته یا عذر و بهانه هایی برای گزارش دهی ناکافی 
آورده است. در بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی، مدیریت 
مالی از اولویت پایینی برخوردار است. ویژگی بارز آن نیز اغلب 
اما  است.  ضعیف  مالی  برنامه ریزی  و  نظارت  سیستم های 
سازمان های غیرانتفاعی در فضایی به سرعت در حال تغییر 
و رقابتی فعالیت می کنند. اگر مدیران بخواهند که در این 
ادامه دهد، به  آنها به فعالیت خود  فضای چالشی، سازمان 
درک و اعتماد الزم برای به کارگیری کامل از ابزارهای مدیریت 

مالی نیاز دارند. 

عملکرد خوب در مدیریت مالی به مدیران کمک می کند تا 
از منابع به طور موثر  و کارآمد برای دستیابی به اهداف و 
انجام تعهدات خود نسبت به ذینفعان بهره ببرند. این موضوع 
قبال  در  تا  نیز کمک می کند  غیرانتفاعی  به سازمان های 
خیرین و سایر ذینفعان بیشتر پاسخگو باشند. مدیریت مالی 
احترام  تا  قادر می سازد  را  غیرانتفاعی  سازمان های  مقبول، 
و اعتماد نهادهای مالی، شرکا و ذینفعان را به دست آورند. 
همچنین این موضوع در رقابت برای جذب منابع نادر و اندک 
یک مزیت محسوب می شود و به سازمان های غیرانتفاعی 
بلندمدت  مالی  پایداری  برای  را  تا خودشان  کمک می کند 

آماده کنند. 
براساس این پژوهش، تعداد سازمان های غیرانتفاعی حتی در 
هند نیز در حال افزایش است. سازمان های غیرانتفاعی هندی 
بین المللی  و  ملی  در سطح  خود  عملکرد خوب  دلیل  به 
مورد توجه قرار گرفته اند. با این حال، به مانند سایر کشورها، 
حتی در هند، آگاهی در مورد اهمیت مدیریت منابع مالی 
در سازمان های غیرانتفاعی جدی گرفته نشده است. در حال 
حاضر، نظارت عمومي بر فعالیت هاي سازمان هاي غیرانتفاعی 
خصوصا به دلیل اینکه اکثر آنها براي انجام فعالیت هاي خود 
از خارج از کشور بودجه دریافت مي کنند، افزایش یافته است. 
شایان توجه است که اکثر سازمان های غیرانتفاعی در هند 
بیشتر به منابع مالی خارجی وابسته هستند تا به منابع مالی 
داخلی، که آنها را در برابر خواسته های خیرین آسیب پذیر 
می کند. عالوه بر این، محرمانه نگه داشتن وجوه باعث ایجاد 
شبهه در مورد فعالیت های آنها می شود. این مطالعه سعی 
غیرانتفاعی  سازمان های  مالی  منابع  مدیریت  اهمیت  دارد 
و ابعاد مختلف مدیریت مالی سازمان های غیرانتفاعی را با 

بررسی تجربه کشور هند بیش از پیش نمایان سازد.
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منابع متعددی در زمینه های مختلف مدیریت مالی سازمان های غیرانتفاعی در سراسر جهان ارائه شده است. یکی 
از این منابع کتابی است که توسط »هانکین، سیدنر و زیتلو )1998(« به رشته تحریر درآمده است. آنها می گویند 
که در دنیای امروز که رقابت ویژگی بارز آن است، مدیریت مالی یک سازمان غیرانتفاعی مانند سازمان های انتفاعی 

دلهره آور و مشکل است.

که  باشند  مالی  تخصص  دارای  باید  غیرانتفاعی  مدیران   
دربرگیرنده مدیریت منابع مالی یک سازمان، ارائه سیاست های 
مالی و تجدیدنظر در آنها، حسابداری، ارائه گزارش های مالی 
بلندمدت،  و  کوتاه مدت  سرمایه گذاری های  انجام  بودجه،  و 

کنترل و مدیریت ریسک است. 
در یکی دیگر از منابع »برایس )2000(« بیان می کند که امور 
مالی صرفا یک ابزار ضروری برای برآوردن اهداف استراتژیک 
برای  تقاضا  می گوید   »)2007( کارتی  »مک  است.  سازمان 
پاسخگویی مالی سازمان های غیرانتفاعی به طور چشمگیری 

افزایش یافته است. 
»مک الفلین )2009(« تصریح می کند که برای اهداف مالی، 
اساس  بر  را  آن  که  است  این  این صنعت  به  نگاه  بهتر  راه 
اقتصادی که سازمان ها دارند، دسته بندی  کارکردهای اصلی 
مدیریت  زمینه  در  غیرانتفاعی  مدیران  از  کمی  تعداد  کرد. 
مالی آموزش رسمی دیده اند. تاکید بیشتر بر مدیریت مالی 
قابل  تالشی  منعکس کننده  غیرانتفاعی  سازمان های  در 
مرتب  مالی  سوابق  اینکه  است.  پاسخگویی  برای  ستایش 
نگهداری شوند کافی نیست، بلکه باید یک سازمان قادر باشد 
سیستم های مالی خوبی را به کار بندد و ارائه کند تا سایر 
درخواست های رو به افزایش غیرانتفاعی ها  در دنیای امروز را 

بازبینی منابع علمی در زمینه مدیریت مالی

برآورده سازد. »دراکر )1979(« بیان می کند که سازمان های 
می شوند.  هدایت  اشتباه  به  بودجه  به خاطر  غیرانتفاعی 
اولویت ها و تمرکز  تعیین  با  بودجه  به تخصیص  وابستگی 
تالش  ها در تضاد است. »مادوکس )1999(« بودجه بندی را پایه 
و اساس مدیریت غیرانتفاعی می شناسد. بودجه بندی یکی از 
بهترین ابزارهای موجود برای تمرکز و هماهنگی یک سازمان 
از  بسیاری  برای  تاکید می کند که  »اوستر )1995(«  است. 
غیرانتفاعی ها؛ جمع آوری کمک های مالی مشکل ترین جنبه 
مدیریت است. سیستم های بودجه بندی و گزارش دهی مالی 
در برنامه ریزی و کنترل به همان اندازه که برای سازمان های 
نیز  غیرانتفاعی  برای سازمان های  انتفاعی ضروری هستند، 

حائز اهمیت اند. 
سازمان  مدیر  هر  که  می کند  تاکید   »)1993( »کینگما 
باید  درآمد،  تنوع  مناسب  سطح  انتخاب  برای  غیرانتفاعی، 
این  میان  کواریانس  درآمدی،  جریان های  همه  واریانس 
نظر  در  را  جریان  هر  رشد  انتظار  مورد  سطح  و  جریان ها 
از  نیازمند توسعه یک مدل رسمی  آینده  بگیرد. تحقیقات 
منابع هزینه شده توسط مدیران سازمان های غیرانتفاعی برای 

تامین بودجه است. 
نقدینگی  مدیریت جریان  به   »)1998( هایدون  و  »دراپکین 
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سازمان های غیرانتفاعی اهمیت می دهند. »لینزر اند لینزر 
طیف  برای  نقدینگی  جریان  اصول  که  می گویند   »)2008(
غیردولتی،  سازمان های  جمله  از  موسسات،  از  وسیعی 
موسسات مذهبی و همچنین سایر نهادهای غیرتجاری که 
به دنبال تامین منافع جامعه هستند، قابل اجرا است. درک و 
مدیریت جریان نقدینگی نیازمند یادگیری پر کردن شکاف ها 
یا برخورد موثر با هزینه های سربار و تالش برای جریان کارآمد 
همه منابع در دنیای غیرانتفاعی در راستای سالمت مالی و 
رفاه سازمان های غیرانتفاعی است. »زیتلو و سیدنر )2007(« 
مشکالت  است  ممکن  غیرانتفاعی ها  که  می کنند  تصریح 
جریان نقدینگی منحصر به فرد و چالش برانگیزی را تجربه 
کنند که با استفاده از ابزارهایی مانند روش های پیش بینی 
نقدینگی که روند پویایی جریان نقدینگی و موقعیت آن را 

بررسی می کند، قابل حل است.
سازمان های  واژه  با  غیرانتفاعی  سازمان های  واژه  هند،  در 

اظهار  »کانداسامی)2006(«  است.  مترادف  غیردولتی 
در  غیرانتفاعی  میلیون سازمان  به 1/2  نزدیک  که  می کند 
متخصصان  به  ویژه  به  بخش  این  و  دارد  وجود  هندوستان 
حسابداری فرصت های چالش برانگیز و فوق العاده ای را ارائه 
هند،  در  که  می کند  بیان   ،»)2007( »راویچاندران  می کند. 
86درصد از سازمان های غیرانتفاعی/غیردولتی از کمک های 
سه  حدود  می شوند.  بهره مند   )ODA(خارجی و  دولتی 
از  غیرانتفاعی/غیردولتی  سازمان های  )71درصد(  چهارم 
از  57درصد  حدود  و  دارند  درآمد  مالی  کمک های  محل 
و  »سوریامورتی  می شوند.  منتفع  اجتماعی  مشارکت های 
غیردولتی  بیان می کنند که سازمان های   »)2001( گانگرید 
در هندوستان مشارکت خود را بر  ابتکارات توسعه گرایی، از 
جمله توانمندسازی زنان و اقشار ضعیف تر، کارگران متمرکز 

کرده اند.

درک و مدیریت جریان نقدینگی نیازمند یادگیری 
هزینه های  با  موثر  برخورد  یا  شکاف ها  کردن  پر 
در  منابع  همه  کارآمد  جریان  برای  تالش  و  سربار 
دنیای غیرانتفاعی در راستای سالمت مالی و رفاه 

سازمان های غیرانتفاعی است
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چارچوب مفهومی
عنوان  که  می گوید  غیرانتفاعی  قانون  بین المللی  مرکز 
به  که  است  اصطالحی   )NFPO( غیرانتفاعی«  »سازمان 
می شود  اطالق  سازمان ها  از  بسیاری  به  گسترده  صورت 
غیرانتفاعی،  خیریه،  امور  در  که  سازمان هایی  جمله  از 
داوطلبانه  سازمان های   ،)NGOs( غیردولتی  سازمان های 
خصوصی )PVOs(، سازمان های جامعه مدنی )CSOs( و 
غیره فعالیت می کنند. این امکان وجود دارد که سازمان های 
غیرانتفاعی هرازگاهی کسب سود کنند اما این موضوع هدف 
اصلی نیست که برای آن سازماندهی شده اند و اداره می شوند 
برای  از هرگونه سود  بخشی  تقسیم  آن  و همچنین هدف 
منافع خصوصی نیست. وجه تمایز عمده میان سازمان های 
غیرانتفاعی و انتفاعی این است که سازمان های غیرانتفاعی بر 
اساس اصل عدم توزیع اداره می شوند. یک سازمان توزیع کننده 
غیرانتفاعی )NPDO( شکلی از ساختار کسب وکار است که 
در آن، اگرچه هنوز سود جستجو می شود، اما هرگونه سود 
به جای توزیع میان سهامداران، در خدمات یا رشد مشاغل 

سرمایه گذاری می شود.
»جامعه تحقیقات مشترک در آسیا )PRIA(«، یک سازمان 

اهداف مطالعه

غیرانتفاعی را به عنوان نهادی تعریف می کند که پنج معیار 
را به طور همزمان داشته باشد:

1. باید یک هویت نهادی داشته باشد.
2. باید از دولت جدا باشد.

3. باید براساس اصل عدم توزیع سود استوار باشد.
4.  باید خودگردان باشد.

5. باید به صورت داوطلبانه راه اندازی شده باشد. 
غیرانتفاعی شامل  کامل، سازمان های  عنوان یک بخش  به 
از:  عبارتند  که  می شوند  سازمان ها  از  وسیعی  مجموعه 
موسسات، نهادها و مجموعه ها، از جمله خیریه ها، تعاونی ها، 
گروه های مذهبی، ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، آموزشی 
گروه های  متقابل؛  و کمک  گروه های خودیاری  اجتماعی؛  و 
فرهنگی،  محیطی،  زیست  انجمن های  اجتماعی؛  عدالت 
بازرگانی.  اتاق های  هنری، تفریحی، ورزشی و حرفه ای مانند 
این امکان وجود دارد که آنها در زمینه ارائه خدمات، حمایت 
توسعه  تسهیل  خودیاری،  تشویق  جوامع،  فعالیت های  از 
و  مذهبی  اعتقادات  ترویج  بین المللی،  اجتماعی  اقتصادی، 
جمع آوری کمک های مالی جهت حمایت از دیگر سازمان های 

اهداف مطالعه
1( روشن ساختن جنبه های مفهومی مدیریت بودجه 

2( نشان دادن ارتباط مدیریت بودجه 
3( تمرکز بر شیوه های مدیریت مالی غالب
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غیرانتفاعی،  سازمان های  برای  عمده  چالش  یک 
مدیریت منابع مالی مختلف و نحوه به وجود آوردن 
همزمان  و  آینده  در  مطلوب  حمایتی  جریان های 

انجام فعالیت ها و دنبال کردن ماموریت است

سازمان های  معمول  انواع  است.  داوطلبانه  یا  غیرانتفاعی 
غیردولتی عبارتند از: سازمان های غیردولتی مبلغ، سازمان های 
ظرفیت سازی،  آموزشی/  سازمان های  مشاوره ای/پژوهشی ، 
سازمان های شبکه ای، سازمان های مردم نهاد مادر، سازمان های 
ملی،  سازمان های  شهرها،  در  مستقر  سازمان های  بنیادی، 
سازمان های  و  خودیاری  گروه های  بین المللی،  سازمان های 

مردم نهاد مذهبی. 
یک چالش عمده برای سازمان های غیرانتفاعی، مدیریت منابع 
حمایتی  جریان های  آوردن  وجود  به  نحوه  و  مختلف  مالی 
انجام فعالیت ها و دنبال کردن  مطلوب در آینده و همزمان 

ماموریت است.
بر اساس استاندارد بین المللی، اصطالح »وجه نقد« عموما به 
پول نقد، معادل های نقدی و دارایی های جاری یا به سرمایه در 
گردش اطالق می شود. مدیریت وجوه مستلزم مالکیت کارآمد و 
گسترش وجوه است و کمک می کند تا برای هزینه های سربار، 
دارایی ها،  کنترل  هزینه ها،  اندازه گیری  هزینه های سرمایه ای، 

حساب های قابل دریافت و غیره برنامه ریزی شود.

داوطلبانه فعالیت کنند. »بارگاوا و کومار )2006(«
بانک جهانی سازمان های غیردولتی را اینگونه تعریف می کند: 
برای  فعالیت هایی  دنبال  به  که  خصوصی  »سازمان های 
تسکین رنج، در جهت منافع فقرا، حفاظت از محیط زیست، 
ارائه خدمات اولیه اجتماعی یا توسعه جامعه هستند.« یک 
سند کلیدی بانک جهانی در خصوص »کار با سازمان های 
غیردولتی« می گوید: »در کاربرد گسترده تر، عبارت سازمان 
غیرانتفاعی را می توان به هر سازمان غیرانتفاعی مستقل از 
دولت اطالق کرد. سازمان های غیردولتی معموال سازمان های 
متکی  حدودی  تا  یا  کلی  طور  به  که  هستند  ارزش مداری 
حوزه  گرچه  داوطلبانه اند.  خدمات  و  خیریه  کمک های  به 
سازمان های غیرانتفاعی در دو دهه گذشته به طور فزاینده ای 
فعالیت های  و  نوع دوستی  اصول  اما  است،  شده   حرفه ای 
داوطلبانه از ویژگی های اصلی آن محسوب می شوند.« »وکیل 
)1997(« می گوید که »سازمان های غیردولتی، سازمان های 
برای  که  هستند  خودگردانندگانی  غیرانتفاعی  و  خصوصی 
بهبود کیفیت زندگی افراد محروم تالش می کنند.« در اغلب 
سازمان  با  مترادف  تقریبا  غیردولتی  سازمان  یک  گفتگوها 
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منابع بودجه: بودجه برای ادامه حیات سازمان های غیرانتفاعی بسیار ضروری است. به طور طبیعی آنها بودجه هایشان 
را از منابع داخلی و خارجی تامین می کنند. منابع داخلی شامل حق عضویت ها، کمک های حامیان مالی و فروش 

است. منابع خارجی شامل بودجه های جمع آوری شده از داخل و خارج از کشور است. 

ابعاد مدیریت منابع مالی در سازمان های غیرانتفاعی

منابع خارجی در داخل هندوستان شامل کمک های بالعوض 
مختلف  اشکال  با  کمک هایی  محلی(  یا  مرکزی  دولت  )از 
کمک های  غیره،  و  خوراکی  اقالم  و  کتاب  دارو،  همچون 
نهادهای خصوصی یا سازمان های مردم نهاد مرکزی، نهادهای 
شرکتی، گردشگران و غیره است. منابع مالی خارج از هندوستان 
شامل بودجه های دوجانبه، بودجه های چندجانبه، بودجه های 
نهادهای خصوصی، جوامع غیرمقیم خارجی و غیره می شود. 
هدف و میزان مشارکت های خارجی دریافتی براساس پیمان 
»قانون نظارت بر مشارکت های خارجی« مصوب 1976 مورد 
چنین  که  نهادهایی  این  بر  عالوه  می گیرند.  قرار  نظارت 
الزم  اسناد  ارائه  به  ملزم  می کنند  دریافت  را  بودجه هایی 
هستند. در هندوستان به طور سنتی کمک های چندجانبه 
بین المللی از طریق دولت ارائه شده اند. برخی از سفارت های 
کشورهای نیکوکار کمک های خود را نه از طریق دولت، بلکه 
مستقیما به فعاالن اجتماعی انتقال داده اند. انحصار دولت از 
بین رفته است. عالوه بر این، دولت چه با اراده خود و چه تحت 
فشار نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی، تخصیص 
فرآیندهای  در  غیرانتفاعی  سازمان های  به  پررنگ تر  نقشی 
توسعه ای را آغاز کرده است. بنابراین سازمان های غیرانتفاعی 
امروزه اگر می خواهند از چندین بودجه برخوردار شوند،  باید 
باشند،  داشته  در ذهن  را  متفاوت  ارزشی خیرین  نظام های 

آنها همچنین باید با نظام های اجرایی گوناگون سازمان های 
متفاوت، خود را وفق دهند.

آن دسته از نهادهای داوطلبانه در هندوستان که دریافت کننده 
بودجه های خارجی هستند، به شدت موظف هستند که نام 
خود را در وزارت امور داخله هندوستان ثبت کنند. در صورتیکه 
شرایط و ضوابط وضع شده توسط دولت را داشته باشند از آنها 
تا  انجام می شود  آن  برای  ثبت نام  می آید.  به عمل  ثبت نام 
اطمینان حاصل شود که آنها مطابق با قوانین عمل می کنند. 
 ،1976 مصوب  خارجی«  مشارکت های  بر  نظارت  »قانون 
یک سازمان ثبت شده را ملزم می کند که هر میزان کمک 
خارجی دریافتی، منبع آن و نحوه دریافت را به دولت مرکزی 
کمک  آن  برای  که  هدفی  می بایست  در ضمن  دهد.  اطالع 
اعالم کند. چنین سازمانی  نیز  را  نظر گرفته شده است  در 
همیشه تحت مراقبت شدید دولت هندوستان است. چنین 
سازمان هایی همچنین تحت نظارت سازمان مدیریت بحران 
هندوستان  می کنند.  فعالیت   FEMA )فما(  آمریکا  فدرال 
همکاری های دوجانبه ای را با تقریبا همه کمیته های کمک 
و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای  توسعه  به 
از همه خیرین چندجانبه کمک  و  دارد   )OECD( توسعه 
سازمان های  برای  بودجه  تامین کننده  آنها  می کند.  دریافت 
طریق  از  را  کار  این  و  هستند  هندوستان  داوطلبانه  حوزه 
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کانال های گوناگونی با تایید دولت هندوستان انجام می دهند. 
قسمت عمده تامین بودجه بخش داوطلبانه هندوستان در 
وهله نخست از سازمان های غیرانتفاعی بین المللی خصوصا 
می شود.  تامین  شمالی  آمریکای  و  اروپایی  سازمان های  از 
بیش از 200 نهاد خارجی هستند که به طور منظم به شبکه 
سندیکاهای داوطلبانه در هندوستان کمک مالی می کنند. 
هندوستان  در  عمده  از خیرین  برخی  نهادها  این  میان  در 
 Bread( »دفاتری برای خود دارند از جمله: »برد آو د ورلد
of the world( )آلمان(، »نهاد توسعه بین المللی دانمارک« 

)کانادا(.  بین المللی«  تحقیقات  توسعه  »سازمان  )دانمارک(، 
نهادهای برجسته ای در هندوستان وجود دارند که بودجه های 
خیرین بین المللی را در هندوستان توزیع می کنند و به عنوان 
هماهنگ کننده هایی میان سازمان های داوطلبانه کوچک تر و 
نهادهای نیکوکار خارجی عمل می کنند. از مطرح ترین این 
نهادهای  سندیکای  به  می توان  هماهنگ کننده  نهادهای 
بنیاد   ،)AVARD( آوارد  روستایی-  توسعه  برای  داوطلبانه 
 VishwaYuvak( کندرا  یوواک  ویشوا  گاندی،  صلح 
اجتماع-  و  Kendra(، موسسه مسیحی مطالعات مذهب 

بنگلور )Bangalore(، خدمات مشاوره ای توسعه روستایی 
)اسکندرآباد(، و مرکز پژوهشی و کارهای اجتماعی )راجستان( 

اشاره کرد. 
مزیت ها و معایب کمک های خارجی: احساس می شود 
وابستگی شدید سازمان های غیرانتفاعی به کمک های خارجی 
باعث کاهش استقالل، خودمختاری، آزادی، خودباوری، تمامیت 
و اثربخشی آنها شده است. چالش بزرگتر روند تامین بودجه، 
محدودسازی اثربخشی عملیاتی و جریان منظم بودجه برای 
ادامه پروژه ها است. هر تاخیری در تصمیمات بودجه  توسط 
دولت، می تواند منجر به فروپاشی پروژه شود. تامین بودجه 
دولت همچنین اثری منفی بر روابط سازمان ها با گروه های 
هدفشان یا حوزه های سنتی شان دارد، چون حاال بخش اعظم 
وقت شان صرف نگرانی درباره فرآیند تامین بودجه می شود. 
در مواقع بسیاری دولت ها محدودیت هایی برای بودجه بندی 
خارجی  سیاست های  موجب  به  غیرانتفاعی  سازمان های 
اقتصادی خود وضع می کنند؛ برخی محدودیت ها  و منافع 
برنامه های سازمان ها  تعادل در  به عدم  ممکن است منجر 

شود. 
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جنبه های حقوقی مرتبط با سازمان های غیرانتفاعی

تنوع وسیعی از ساختارها و اهداف در چشم انداز سازمان غیرانتفاعی وجود دارد. با این وجود، برای طبقه بندی حقوقی 
و بررسی نهایی، برخی از عناصر ساختاری دارای اهمیت حقوقی مهم هستند که عبارتند از:

• فعالیت اقتصادی
• مقررات نظارت و مدیریت

• نمایندگی 
• مقررات پاسخگویی و حسابرسی 

• مقررات مربوط به اصالح اساسنامه موسسه 
• مقررات انحالل موسسه

• وضعیت مالیاتی خیرین خصوصی و شرکت ها
• وضعیت مالیاتی بنیاد

برخی از موارد فوق باید در بیشتر محاکم قضایی همراه با 
دیگری  مدارک  باشد  نیاز  شاید  شود.  ارائه  تاسیس  مدارک 
مورد  خاص  قضایی  محکمه  هر  در  ناظر  مقامات  توسط 
بررسی قرار گیرد. اغلب کشورها قوانینی دارند که تاسیس 
و مدیریت سازمان های غیرانتفاعی را ضابطه مند می کند و 
از ساختارهای حاکمیت  پیروی  به  را  قوانین سازمان ها  این 
خواسته  بزرگ تر  سازمان های  از  می کند.  ملزم  شرکت ها 
می شود گزارش های مالی خود را که حاوی جزییاتی همچون 
درآمدها و هزینه هایشان است برای عموم منتشر کنند. در 
قلمداد  مراکز کسب وکار  از جنبه ها آن ها همچون  بسیاری 
می شوند، هر چند که تفاوت های فاحشی میان آن ها وجود 
دارد. هم مراکز غیرانتفاعی و هم مراکز انتفاعی  باید دارای 

اعضای هیات مدیره، اعضای کمیته راهبردی، یا معتمدینی 
باشند که نسبت به سازمان وفادار هستند و تعهد اخالقی 

دارند.
تشکیالت و معافیت های مالیاتی: در بسیاری از کشورها 
سازمان های غیرانتفاعی ممکن است به دنبال معافیت مالیاتی 
باشند، به نحویکه خود سازمان بتواند از پرداخت مالیات بر 
مالیات ها معاف شود. در هندوستان معموال  و دیگر  درآمد 
غیردولتی  سازمان های  عنوان  به  غیرانتفاعی  سازمان های 
شناخته می شوند. آن ها به چهار روش به ثبت می رسند: 1. 
به عنوان صندوق مالی 2. انجمن 3. شرکت های با مسئولیت 

محدود؛ 4. ثبت مجوزهای خاص.
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یک بنگاه انتفاعی بر سوددهی و حداکثرسازی ارزش سهام تمرکز می کند. هدف اولیه سازمان های غیرانتفاعی اما 
افزایش ارزش سهام نیست بلکه برآورده سازی یک نیاز اجتماعی است. 

اهمیت مدیریت بودجه در سازمان های غیرانتفاعی

یک  انعطاف پذیری  فاقد  معموال  غیرانتفاعی  سازمان  یک 
که  منابع  تامین کنندگان  به  چون  است  تجاری  بنگاه 
درگیر یک معامله دوطرفه نیستند، وابسته اند. منابعی که 
به یک  یا خدمات  تامین کاالها  به سمت  تامین می شوند 
دریافت کننده کمک هدایت می شوند و نه یک تامین کننده 
منابع. همانطور که سازمان های انتفاعی بر حداکثرسازی سود 
تمرکز دارند، سازمان های غیرانتفاعی سعی در ارائه خدمات به 
جامعه دارند. همچنین انواع خاصی از سیستم  ها و روش های 
و سازمان های  در حوزه شرکت ها  دارد که  حسابداری وجود 
سازمان های  برای  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  غیرانتفاعی 
برای  نرم افزار  دارای  بودجه محور  حسابداری  غیرانتفاعی 
پروژه های مختلف و نرم افزارهایی که سازمان را به فعالیت ها 
مهم  بسیار  حسابداری  فعالیت  یک  بزند  گره  نتایجش  و 
سازمان های  در  مالی  گزارش های  ارائه  می شود.  محسوب 

غیرانتفاعی هم متفاوت از سازمان های انتفاعی است. 
در سال های اخیر شواهد حکایت از افزایش شدید اهمیت، 
تعداد و تنوع سازمان های غیرانتفاعی داشته است. اما در عین 
حال همزمان با افزایش اهمیت آن ها مسئولیت های آن ها نیز 
افزایش یافته است. سازمان های غیرانتفاعی مسئولیت دارند 
اطالعات  تا  باشند  اخالق مدار  و  پاسخگو  که شفاف، صادق، 

صحیح ارائه کنند و برای منفعت هیات مدیره و کارکنانشان 
اطالعات را دستکاری نکنند. سازمان های غیرانتفاعی خواستار 
و  فرهنگی  قومی،  مذهبی،  نژادی،  مرزهای  از  رفتن  فراتر 
بنیادی  بشر  رعایت حقوق  به  موظف  آنها  سیاسی هستند. 
هر فرد هستند. بنابراین شاهد افزایش مشارکت و سهم کارکرد 
آنها هستیم. چندین رسوایی بزرگ مالی دنیای غیرانتفاعی ها 
به  جامعه  که  است  شده  باعث  و  است  انداخته  لرزه  به  را 
کند.  نگاه  تردید  با  غیرانتفاعی  سازمان های  فعالیت های 
ندارد و پاسخگویی  در حوزه غیرانتفاعی، هیچ مالکی وجود 
در جهت  باید  غیرانتفاعی  بنابراین سازمان های  است.  غایب 
شفافیت و صداقت در داخل و نسبت به نیکوکاران و عموم 
مردم تالش کنند. یک سازمان غیرانتفاعی باید برای اقدامات 
و تصمیمات خود نه تنها در قبال نهادهای تامین کننده مالی 
خود و دولت، بلکه در قبال افرادی که به آن ها خدمت رسانی 
می کند، کارکنان و اعضای خود، سازمان های همکار و عموم 
مالی  منابع  از  و حفاظت  مدیریت  باشد.  پاسخگو  نیز  مردم 
باید برای همه سازمان های غیرانتفاعی یک دغدغه باشد، زیرا 
بدون داشتن منابع مالی کافی یک سازمان نمی تواند ماموریت 
خود را محقق کند و ممکن است نتواند به حیات خود ادامه 
دهد. منابع مالی یا دارایی ها به سه دسته پول، کاال و خدمات 
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تقسیم می شوند. پول شامل نقدینگی در دست یا نقدینگی 
موجود در بانک، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها است. 
کاال شامل اجناس یا موجودی انبار، لوازم و تجهیزات است. 
خدمات نیز برنامه ها و فعالیت هایی را شامل می شوند که 
سازمان به ذینفعان خود ارائه می کند. خطرات مدیریت مالی 
عبارت هستند از هرگونه اقداماتی که باعث کاهش ارزش یا از 
دست دادن هر یک از دارایی های مالی سازمان شوند. خسارت 
مالی می تواند تاثیرات عظیمی بر یک سازمان غیرانتفاعی 
داشته باشد. از دست دادن پول می تواند جریان نقدینگی را با 
مشکل مواجه کند و سازمان را مجبور به کاهش هزینه های 
خود کند. برای کاهش هزینه ها ممکن است اقداماتی از جمله 
حذف کارکنان یا کاهش ساعات کار به عالوه تعدیل خدمات 

ارائه شده به ذینفعان را شامل شود. 
عالوه بر کاهش خدمات، ممکن است تبلیغات منفی در مورد 
این حادثه برای سازمان غیرانتفاعی در پی داشته باشد. اخبار 
مالی و همچنین  به کاهش کمک های  بد می تواند منجر 
کاهش تمایل داوطلبان برای همکاری با آن سازمان شود. در 
نهایت، خسارت مالی می تواند شهرت افراد را نیز تحت تاثیر 
قرار دهد. همه این عوامل موجب می شود تا برای هر سازمان 

غیرانتفاعی نظارت های مالی مناسب ضروری باشد.
ریسک های مختلف مالی که سازمان های غیرانتفاعی 

با آن روبه رو هستند عبارتند از:
1-تقلب: هر سازمان غیرانتفاعی در برابر تقلب و اختالس 
آسیب پذیر است. سرقت یا استفاده ناصحیح از وجوه می تواند 
عواقب شدیدی به دنبال داشته باشد. یک کارمند می تواند 

وجوه را اختالس کند، لوازم اداری یا اجناس را بدزدد، پرداخت 
شرکت  حساب  به  کالهبرداری  یا  غیرضروری  هزینه های 
یا یک شرکت ساختگی  انجام دهد  استفاده شخصی  برای 
انجام نشده است  ایجاد کند و در قبال خدماتی که هرگز 
پرداختی برای شرکت منظور کند. یک فرد خارج از سازمان 
از  خدمات  یا  کاالها  برای  بفروشد،  صوری  اجناس  می تواند 
سازمان هزینه بیشتری دریافت کند یا سازمان را ترغیب کند 
از  بزرگ  یک سرقت  تنها  دهد.  انجام  بد  سرمایه گذاری های 
وجوه یا تجهیزات می تواند حیات سازمان غیرانتفاعی را به 
نقدینگی  است جریان  بیندازد. ممکن  به خطر  طور جدی 
اعتماد  رفتن  دست  از  باعث  کند،  تالطم  دچار  را  سازمان 
خیرین شود، کاهش خدمات و از دست رفتن مشاغل شود. 
انتشار یک گزارش ضرر و زیان به عموم مردم می تواند ویرانگر 
باشد، زیرا گزارش رسانه ها بر کمک های خیریه، در دسترس 
اثرگذار است. متوقف کردن  اعتماد عموم  بودن داوطلبان و 
خطاها پیش از آنکه منجر به خسارات بزرگ شود، کلید حل 
بر  عالوه  غیرانتفاعی  سازمان های  بنابراین  است.  معما  این 
اعمال نظارت های داخلی،  باید در خصوص نظارت بر برنامه ها 

نیز حساس باشند.
در  سرمایه گذاری ها  نوع  و  اندازه  سرمایه گذاری ها:   -2
کوچک تر  سازمان های  برای  است.  متفاوت  سازمانی  هر 
سرمایه گذاری ها می تواند نقدینگی موجود باشد، در حالیکه 
در بیمارستان های بزرگ، دانشکده ها، و دانشگاه ها می توانند 
اندازه بودجه های  از  باشند. فارغ  بودجه های عظیمی داشته 
نیازمند کنترل و نظارت  سرمایه ای هر سازمان غیرانتفاعی 
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بر سرمایه گذاری هایش است. اگر سازمان غیرانتفاعی سهام یا 
اوراقی را  خریداری کند که متعاقبا تحت موشکافی دولت و 
رسانه ها قرار گیرد، ممکن است کاهش ارزش سرمایه گذاری 
خود را شاهد شود. هر هیات مدیره ای باید یک سیاست در 
سرمایه گذاری را تدوین کند که راهنمای سازمان غیرانتفاعی 

در سرمایه گذاری و تصمیمات مالی اش باشد.
3- استفاده نادرست از بودجه ها: یک راه عالی برای نظارت 
بر پیشرفت یک سازمان از طریق نحوه استفاده از بودجه هایش 
شود  موجب  می تواند  بودجه ها  از  نامناسب  استفاده  است. 
خواستار  بکشد،  بیرون  را  خود  پول  بودجه  تامین کننده 
بازگشت بودجه های هزینه شده شود و از تامین بودجه های 
آینده اجتناب ورزد. بودجه هایی که به صورت نادرست هزینه 
مالیاتی  بین رفتن معافیت  از  به  شده اند، می توانند منجر 
سازمان یا دیگر تسهیالت قانونی آن شود. با تداوم فشارها بر 
سازمان های غیرانتفاعی بر نیازهای اجتماعی شان و معموال از 

بین رفتن چشم انداز ماموریت سازمان تسهیل می شود.
غیرانتفاعی همچنین  سازمان  یک  مالیاتی:  تعهدات   -4
بر  فروش  مالیات  اخذ  و  وجه  دریافت  خاطر  به  می تواند 
اقالم فروخته شده مسئول شناخته شود. وقتی سازمان های 
بودجه  افزایش  برای  خالقانه  راه های  دنبال  به  غیرانتفاعی 
هستند، درآمدهای تجاری نامرتبط می توانند به یک نگرانی 
جدی تبدیل شوند. هر سازمان غیرانتفاعی موظف است که 

تعهدات مالیاتی خود را بشناسد و آن ها را بپردازد.

غیرانتفاعی  سازمان  اگر  مالیاتی:  معافیت  وضعیت   -5
از بودجه های خود به دالیلی غیرمرتبط با هدف نیکوکارانه 
خود استفاده کند وضعیت معافیت مالیاتی خود را از دست 

خواهد داد.
6- جمع آوری بودجه: ریسک های مالی جمع آوری بودجه 
دو برابر هستند و به فراتر از مرزهای دزدی پول های جمع آوری 
شده می رسند. نخست یک سازمان باید در برابر جمع آوری 
حساب نشده بودجه از خود محافظت کند. همچنین ممکن 
است یک سازمان متحمل خساراتی شود که ناشی از حضور 
هر  است.  بوده  پول  جمع آوری  مراسم  در  صوری  گروه های 
و  نام  از  نادرست  استفاده  برابر  در  باید  غیرانتفاعی  سازمان 
خود  از  بودجه  جمع آوری  با  رابطه  در  ویژه  به  خود  لوگوی 

مواظبت کند.
7- دارایی های فیزیکی: هر سازمانی دارای مبلمان اداری 
به  برای دستیابی  که  است  دیگری  ملزومات  و  تجهیزات  و 
ماموریتش مورد استفاده قرار می دهد. همه آنها می تواند در 
معرض نابودی قرار بگیرد. خسارت تجهیزات می تواند تاثیری 
نابودکننده بر ماموریت سازمان از خود بر جای بگذارد. بسیاری 
از دست می دهند  را  پول خود  فروش کاال  از سازمان ها در 
چون کنترلی بر کاالها وجود ندارد. بهترین محافظت در برابر 
چنین خسارتی، سیستم ها و سازوکارهایی است که دسترسی 

به این دارایی ها را محدود می کند.
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منابع بودجه ها و استفاده از بودجه های دولتی
سازمان های غیردولتی در هند بیشتر روی کمک های خیرین خارجی حساب می کنند. به نظر نمی رسد که آن ها به 
تجهیز منابع از طریق فعالیت های اقتصادی ایجادکننده بودجه متکی باشند. آن ها حتی بر بودجه هایی که از جوامع 

محلی ناشی می شوند هم متمرکز نیستند.

 نظارت کلی بر مدیریت بودجه و فعالیت های
مالی سازمان های غیرانتفاعی

دستیابی به بودجه دولتی دشوار و با موانع بوروکراتیک مواجه 
طریق  از  جوامع  رفاه  فلسفه  اصل  برای  شرایط  این  است. 
فعالیت های داوطلبانه زیان بار است. در جستجوی بودجه ها 
سازمان های داوطلب تالش می کنند پروژه هایی را قبول کنند 
برای  کارفرماها  مانند  ایجاد کنند که خیرین  را  و شرایطی 
بانک  همچون  بین المللی  نهادهای  کرده اند.  تجویز  آن ها 
جهانی بودجه های عظیمی را در اختیار دولت قرار می دهند 
تا برای رفاه اجتماعی هزینه شود. دولت پروژه هایی را تعریف 
می کند و از سازمان های غیردولتی دعوت به عمل می آورد 
تا در آن ها شرکت کنند. آن دسته از سازمان های غیردولتی 
که به چنین فعالیت هایی عالقمندند »طرح های پیشنهادی« 
خود را درست به مانند شرکت در یک مناقصه ارائه می کنند. 
این یک شیوه خروج از فلسفه فعالیت های داوطلبانه است 

که بخش غیردولتی بر پایه آن بنا نهاده شده است. 
دولت و خیرین بین المللی در کمک های خود بودجه هایی 
سازمان های  توسط  شده  ساخته  زیرساخت های  برای  را 
غیرانتفاعی در نظر نمی گیرند. پول هایی که داده می شود 
به ندرت به درخواست ها در رابطه با پروژه ها پاسخ می دهد. 

سازمان های غیرانتفاعی کوچک تر بیشترین ضربه را متحمل 
می شوند، زیرا از هیچ مرکز و سازمانی برای نهادسازی در ساختار 
آن ها ساختن  برای  نمی کنند.  دریافت  سازمان شان حمایت 
است. سازمان های  کار دشواری  نیز  زیرساخت های ظرفیتی 
داوطلبانه مجبورند به دنبال منابع جایگزین بودجه ای بگردند، 
نشود.  وارد  آسیب  آن ها  خالقیت  و  ابداعات  به  نحویکه  به 
بشردوستانه  بودجه های  شامل  می تواند  گزینه هایی  چنین 
مراکز صنعتی باشد. آن ها به طور سنتی سابقه دیرینه در 
فعالیت های خیرخواهانه داشته اند و همکاری خوبی بین این 

دو بخش وجود داشته است.
یک مقاله که در نشریه »فرانت الین« به چاپ رسید نشان 
تا  سال های 2002  طی  محلی  و  مرکزی  دولت های  که  داد 
2009 دستکم 66 میلیارد و 543 میلیون و 600 هزار روپیه 
کمک  عنوان  به  غیرانتفاعی  سازمان های  به  هندوستان 
بالعوض تخصیص دادند. اما موارد زیادی، تقریبا 97 درصد، 
سازمان های غیرانتفاعی اسناد به کارگیری را که نشان دهنده 
هدف اعطای کمک های بالعوض باشد، ارائه نکرده اند و دولت ها 
نیز این اسناد را درخواست نکرده اند. عالوه بر این، تعدادی از 
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نام  نیز  بودند  سیاه  لیست  در  که  غیرانتفاعی  سازمان های 
این کمک های  از مزایای  تا همچنان  تغییر داده اند  را  خود 
مالی بهره مند شوند. حتی در مواردی که تخلفات مشخص 
شده اند، هیچ گونه اقدامات پیگیری انجام نشده است. به طور 
رفته  به کجا  پول  اینکه  پاسخگویی در مورد  خالصه، هیچ 
است، آیا این مبلغ برای هدفی که مشخص شده بود صرف 
شده است، چه کسی آن را دریافت کرده است و با چه معیار، 
ندارد. همچنین مشخص شده است که سازمان های  وجود 
کمک های  از  درصد   20 تا   15 از  بیش  ذینفع  غیردولتی 
بالعوض دریافتی را برای طرح پیشنهادی خود هزینه کرده اند، 
این بدان معنا است که این پول به عنوان رشوه پرداخت شده 

است.
سوهاس چاکما، مدیر مرکز آسیایی حقوق بشر، در مطالعه ای 
که تحت عنوان »بودجه های هند به سازمان های غیرانتفاعی 
هدر دادن است« منتشر کرده است و می گوید، »این یک 
کالهبرداری بزرگ است. در حالیکه دستورالعمل های مربوط به 
بودجه سازمان های غیرانتفاعی عالی است، اما هیچ شفافیتی 
در مورد نحوه انتخاب سازمان های غیرانتفاعی ذینفع وجود 
زیرا  می کنند  استفاده  درستی  به  بودجه  از  آنها  آیا  ندارد، 

و  کارگیری  به  نحوه  اسنادی  هیچ  در  موارد  از  بسیاری  در 
هزینه کرد بودجه دریافتی ارائه نشده است، و از همه مهمتر 
هیچ پاسخگویی نه از سوی مقامات و نه از سوی سازمان های 
غیرانتفاعی وجود ندارد.« حتی در مواردی که بی نظمی ها و 
تخلفات آشکار شده اند، تقریبا هیچ اقدامی انجام نشده است. 
»دفتر ذیحساب و حسابرسی کل«، هنگام ممیزی برنامه های 
جنگل کاری و توسعه محیط زیست ملی توسط وزارت محیط 
زیست و جنگل ها، اظهار داشت که امکان تقلب و کالهبرداری 
داوطلبانه وجود  غیرانتفاعی/سازمان های  توسط سازمان های 
دارد، زیرا برای کمک های بالعوض 5 میلیارد و 967 میلیون 
و 900 هزار روپیه که بین سال های 1981 تا 2009 اعطا شد، 
هیچ سند به کارگیری ارائه نشد و هیچ یک از دریافت کنندگان 

کمک برای دریافت قسط دوم کمک بازنگشتند.
با توجه به اینکه 90درصد از سازمان های غیرانتفاعی در هند 
برای »کالهبرداری« ایجاد شده اند و »صرفا ابزارهای پول سازی« 
هستند، دادگاه عالی دهلی خواستار تشدید مقررات صدور 
یک  فقط  است.  شده  غیرانتفاعی  سازمان های  برای  مجوز 
سازمان از هر صد سازمان غیرانتفاعی به هدفی که برای آن 

تاسیس شده است، می پردازد.

دنبال  به  مجبورند  داوطلبانه  سازمان های 
منابع جایگزین بودجه ای بگردند، به نحویکه 
به ابداعات و خالقیت آن ها آسیب وارد نشود
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گزارش مالی سازمان های غیرانتفاعی

با  غیرانتفاعی  سازمان های  حوزه  در  مالی  گزارش  الف( 
سازمان های انتفاعی متفاوت است. هر سازمانی مجموعه ای 
تحلیل  و  تهیه  برای  منظم  مالی  گزارش های  از  متفاوت 
ارائه  برای  سازمان  یک  مختلف  زمان های  در  برمی گزیند. 
اطالعات برای حمایت از تصمیم گیری خود نیاز به گزارش های 
متفاوتی دارد. هر سازمان غیرانتفاعی مسائل مالی متفاوتی 
دارد و انواع و دفعات گزارش ها به ماهیت سازمان غیرانتفاعی و 
وضعیت آن بستگی دارد. ممکن است بانک ها گزارش هایی را 
بخواهند توان قوی مالی برای بازپرداخت وام ها را تایید کنند. 
بنیادها، افراد یا سایر نیکوکاران ممکن است گزارش هایی را 
بخواهند که تایید کند کمک های مالی طبق انتظار بنیاد یا 

اهداکننده هزینه شده است.
قبیل  از  غیرانتفاعی  سازمان های  مالی  صورت های  ب( 
منتشر  بزرگ  داوطلبانه  انجمن های  و  خیریه  سازمان های 
هستتند.  ساده تر  انتفاعی  شرکت های  به  نسبت  می کنند 
فعالیت ها«  »صورت  و  ترازنامه  یک  از  فقط  آن ها  اغلب 
)فهرست درآمدها و هزینه ها( شبیه به »صورت سود و زیان« 
یک سازمان انتفاعی تشکیل شده است. سازمان های خیریه 
در ایاالت متحده آمریکا ملزم به نشان دادن درآمد و دارایی 
خالص خود )سهام( خود در قالب سه گروه هستند: بدون 
محدودیت )برای استفاده عمومی در دسترس است(، موقتا 
محدود )پس از برآورده شدن محدودیت های زمانی یا انطباق 
به  و  می شود(  برداشته  محدودیت  شده  گذاشته  شرایط  با 

طور دائم محدود )این محدودیت برای همیشه وجود خواهد 
داشت، به عنوان مثال، وقف شده باشد(

ج( سیستم گزارش دهی مالی در میان سازمان های غیردولتی با 
یکدیگر متفاوت است. برخی از آن ها دو مجموعه از صورت های 
مالی را آماده می کنند. یکی از مجموعه ها متمرکز بر خیرین 
است. این مجموعه به طور معمول یک دوره 12ماهه از سال 
را از یک ژانویه تا 31دسامبر را پوشش می دهد. این گزارش 
حسابی با جزییات به کارگیری بودجه های منابع مختلف به ویژه 
خیرین متفاوت را ارائه می کند. مجموعه دوم گزارش های ساالنه 
عموما توسط همه انواع سازمان های غیرانتفاعی آماده می  شود. 
ارائه  به  ملزم  سال  هر  غیرانتفاعی  سازمان های  اگرچه  د( 
اظهارنامه مالیاتی هستند، اما دیده شده است که برخی از 
مربوط  قوانین  نمی کنند.  تنظیم  اظهارنامه  سال  هر  آن ها 
به  نسبت  غیرانتفاعی ها  برای  اظهارنامه  اجباری  ارائه  به 

سازمان های انتفاعی قوی نیست.  
در  آسانی  به  غیرانتفاعی  سازمان های  مالی  گزارش های  ه( 

دسترس عموم مردم قرار نمی گیرد.
از  مناسبی  سابقه  کوچک  غیرانتفاعی  سازمان های  اغلب  و( 
بودجه های دریافتی و هزینه کرد خود را نگهداری نمی کنند. 
اساسی  بخش  که  مناسب  حسابداری  اصول  و  سیستم ها 
مدیریت مالی است در چنین سازمان هایی مورد توجه قرار ندارد.
ابزار و روش های مالی مورد استفاده در سازمان های غیرانتفاعی
برخی از مهمترین ابزارها و روش های مالی مورد استفاده در 
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به  گیرد،  قرار  عموم  دسترس  در  باید  مالی  صورت های  د( 
نحویکه مفهوم شفافیت در مدیریت سازمان های غیرانتفاعی 

بهبود یابد.
نقاط مختلف سراسر  در  غیرانتفاعی  ه( شبکه سازمان های 

کشور بین سازمان های فعال باید تقویت شود.
از گاهی  باید هر  و( کنفرانس های سازمان های غیرانتفاعی 
باید شرکت  و  برگزار شود  منطقه  بزرگ  سازمان های  توسط 
بگیرد.  قرار  تشویق  مورد  دانشگاهیان  از جمله  مردم  عموم 
این بی تردید موجب می شود که تصویر خوبی از سازمان های 
غیرانتفاعی در ذهن عموم شکل بگیرد و نسل جوان را ترغیب 
می کند که برای بهبود شرایط جامعه مسئولیت خدماتی را 

که نفع شخصی ندارد بر عهده گیرند.
ز( برای سازمان های غیرانتفاعی بسیار ضروری است که افراد 
آگاه به مدیریت مالی سازمان های غیردولتی را برای امور مالی 

خود به کار گمارند.

جمع بندی
مدیریت مالی موثر و پاسخگو سنگ بنای سازمان غیرانتفاعی 
مدیریت  و  برنامه  کلیدی  مولفه  و  است،  پایدار  و  پاسخگو 
سازمانی است. البته در بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی، 
برنامه ریزی مالی سازمان، نظارت، و سیستم های گزارش دهی 
سازمانی  مدیریت  فرآیند  کل  در  گرفتن  قرار  چگونگی  و 
نیازمند تقویت است. در ضمن دنیای سازمان های غیرانتفاعی 
به سرعت در حال تغییر، و به طور فزاینده ای رقابتی است. 
و  حیات  ادامه  به  قادر  آنکه  برای  غیرانتفاعی  سازمان های 
توسعه باشند، سیستم های مدیریت مالی باکیفیت داشته و 
آن ها را به کار گیرند، باید سیستم هایی که شرایط پاسخگو 
بودن سازمان را فراهم آورد و همچنین ثبات آن  را تقویت کند 
را به کار گیرند. استفاده از مدیریت مالی استراتژیک و حرفه ای 

و  شرکت  عملکردهای  کارایی  سنجش  برای  مالی  مدیریت 
اندازه گیری صحت تصمیمات نسبت به رد یا پذیرش پروژه های 
آینده شامل موارد زیر است: هزینه سرمایه، تئوری های ساختار 
سرمایه، روش های ارزیابی بودجه سرمایه ای، مدل های مدیریت 
نقدینگی،  جریان  تحلیل  بودجه،  جریان  تحلیل  نقدینگی، 

تحلیل سود و غیره.
سازمان های  برای  که  تکنیک هایی  است  شده  معلوم  البته 
عملکرد  ارزیابی  برای  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  انتفاعی 
عملکرد  تمرکز  نبوده اند،  موثر  غیرانتفاعی  سازمان های 
سازمان های غیردولتی با گذشت زمان تغییر می کند و این 

موضوع مقایسه را دشوار می سازد.

پیشنهادها
به  شبیه  بیشتر  غیرانتفاعی  سازمان  یک  مالی  مدیریت 
نگهداری یک وسیله نقلیه است. اگر سوخت و روغن باکیفیت 
به طور منظم استفاده نشود، عملکرد وسیله نقلیه با اخالل 
مواجه می شود و بهره وری آن پایین می آید اگر این موضوع 
باز  حرکت  از  نهایت  در  نقلیه  وسیله  شود،  گرفته  نادیده 
می ایستد و نمی تواند به مقصد نهایی خود برسد. مدیریت 
پیگیری سالمت مالی  برای  اقدام  به معنای  مالی در عمل 
یک سازمان است به نحوی که امور به صورت شانسی پیش 
نرود. این مساله شامل مدیریت منابع نایاب، مدیریت ریسک، 
مدیریت استراتژی و مدیریت هدفمند است. براساس بررسی 
مقدماتی برخی از سازمان های غیرانتفاعی، توصیه های زیر 

برای حیات مالی آنها ارائه می شود.
برای  باید  حسابرسی  و  مالی  صورت های  کردن  آماده  الف( 

سازمان های غیرانتفاعی اجباری شود.
ب( یکسان سازی در صورت های مالی باید اعمال شود.

ج( ارائه اظهارنامه باید به مانند سازمان های انتفاعی اجباری شود.
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نه تنها موجب افزایش اعتماد حامیان می شود، بلکه توانایی 
یک سازمان را در مدیریت منابع خود برای پایداری آن افزایش 
نظارت های  کارگیری  به  استراتژیک،  برنامه ریزی  می دهد. 
بودجه بندی،  مسئولیت،  و  ساختار  به  نظم دهی  داخلی، 
تحلیل  مالی،  گزارش های  عملکرد،  گزارش های  آماده سازی 
جریان نقدینگی و غیره جزو حیطه مدیریت مالی سازمان های 
غیرانتفاعی است. واضح است که افزایش بودجه های رسمی 
برای سازمان های غیرانتفاعی، محبوبیتی که از آن بهره مند 
هستند و دسترسی روزافزون آن ها به مراکز تصمیم گیری در 
همراه  به  را  و خطراتی  فرصت ها  بین المللی  و  ملی  سطح 
دارد. همانطور که در سال 1988 جان پرانک هشدار داد در 
بازی  یک  غیرانتفاعی  سازمان های  فساد  پیش رو  سال های 
سیاسی خواهد بود. منظور پرانک از فساد نه تنها رسوایی-
های مالی، بلکه گسترده تر از آن یعنی انحراف سازمان های 
غیرانتفاعی از ماموریت شان برای تغییر شکل جامعه بود. تنها 
راهی که سازمان های غیرانتفاعی می توانند در این مقوله از 
فساد اجتناب کنند، استفاده از سیستم هایی برای نظارت بر 
عملکرد حسابرسی و برنامه ریزی استراتژیک است تا اطمینان 
کورکورانه  همکاری  و  شفافیت  بین  مرز  که  شود  حاصل 

مشخص است.
در سطح جهان سازمان های غیرانتفاعی ساالنه صدها میلیارد 
دالر از خیرین جمع آوری می کنند و پس از پرداخت هزینه های 
اجرایی خود آن ها بین ذینفعان توزیع می کنند. شفافیت به 
اما حجم  است.  مقامات  و  نیکوکار  سازمان های  عموم،  نفع 
اهمیت  غیرانتفاعی معموال  تراکنش های سازمان های  باالی 

بزرگی شان، سطح  تناسب  به  و  می کند  تاکید  را  ریسک ها 
مناسب قوانین و نظارت در این حوزه را می طلبد. پاسخگویی 
غیرانتفاعی  بخش  الزمه  حاکمیت خوب  و  شفافیت  مالی، 
است. با توجه به اینکه هر ساله بخش مالی و منابع انسانی 
به کار گرفته شده در حوزه غیرانتفاعی ها رشد می کند، نیاز 
به برنامه ریزی مالی، مدیریت مالی و حسابرسی مالی درست 
بودن  پاسخگو  درباره  زیادی  بحث های  می یابد.  افزایش  نیز 
سازمان های غیرانتفاعی وجود داشته است. استفاده نادرست 
است،  غیرانتفاعی  سازمان های  خاص  مشکل  یک  منابع  از 
زیرا کارمندان آن ها در برابر هیچ کسی که منافع مستقیم 
در سازمان دارد، پاسخگو نیستند. یک کارمند می تواند یک 
برنامه جدید را شروع کند بدون آنکه همه تعهدات آن را فاش 
سازمان  تصویر  بهبود  خاطر  به  می تواند  کارمند  آن  سازد. 
غیرانتفاعی، خوشحال کردن سایر کارمندان، و جذب خیرین 
جدید پاداش هم بگیرد. این در حالی است که تعهداتی که 
سازمان زیر بار آن ها می رود و استفاده از اعتبار آن سازمان که 
اختالس حسابداری را شکل می دهد جایی ثبت نمی شود. 
اما حتی تعهدات غیرمستقیم هم می تواند بر پایداری مالی 
سازمان غیرانتفاعی اثر منفی بر جای بگذارد و آن سازمان به 
مشکالت مالی بر بخورد، مگر آنکه نظارت های سخت گیرانه ای 
را اعمال کند. همزمان با اینکه جامعه غیرانتفاعی ها رشد و 
موشکافی پیش بینی نشده ای را تجربه می کند، ضروری است 
که  گرفته شود  کار  به  شفافی  مالی  عملکرد  و  نظارت  که 
استفاده مناسب از منابع در جهت دستیابی به ماموریت های 

سازمان تضمین شود.



instagram.com/afraway  

@afraway

linkedin.com/company/afraway

afraway.org

021 91015285 

https://www.instagram.com/afraway/
https://www.instagram.com/afraway/
https://t.me/afraway
https://t.me/afraway
https://www.linkedin.com/company/afraway
http://afraway.org/

