
الِهبات والتبرّعات

متى يمكنني المطالبة؟

يمكنك المطالبة باقتطاع ضريبي عن أي تبّرع تقّدمه إلى منّظمة ما إذا انطبقت أربعة شروط   

على التبّرع:
� )DGR( أن تعطيه إلى منظمة تتلّقى تبرّعات يمكن المطالبة باقتطاع عنها
يجب أن يكون المبلغ تبرًّعا حقيقًيا. التبّرع هو تحويل طوعي الأموال أو ممتلكات ال تتلّقى لقاءها  �

أية فائدة مادية أو انتفاع*
يجب أن يكون ماالً أو ملًكا، بما في ذلك االأصول المالية كاالأسهم �
أن يكون لديك سجل بالتبّرع )إيصال مثالً(. �

 * إذا تلّقيت فائدة مادية – أي إذا تلّقى المتبّرع شيًئا ذا قيمة مالية من DGR مقابل تبرّعه - فإن ذلك يُعتَبر اشتراًكا وفي 
.ato.gov.au/gift-or-contribution هذه الحالة تنطبق شروط إضافية. للمزيد من المعلومات، ُزر الموقع

ما هي DGR ؟

المنظمة التي تتلّقى تبرّعات يمكن المطالبة 
باقتطاع عنها )DGR( هي منظمة يمكن أن تتلّقى 
أو صندوق يمكن أن يتلّقى ِهبات يمكن المطالبة 

باقتطاع ضريبي عنها.

ليست كل المنظمات الخيرية DGR. في االآونة 
االأخيرة، مثالً، حصلت زيادة ضخمة في حمالت 

التمويل المجتمعي. لكن الكثير من المواقع 
لكترونية التي تعمل بمثابة حمالت تمويل  االإ

.DGR مجتمعي ليست منظمات

 DGR م إلى يمكنك التأّكد مّما إذا كان تبرّعك ُقدِّ
لكتروني التابع  معتَمدة وذلك في الموقع االإ

 لـسجل المصالح التجارية االأسترالية وهو 
.abn.business.gov.au/DgrListing.aspx

ما هي السجالت التي أحتاج 
إليها؟

ينبغي أن تحتفظ بسجالت بكاّفة الهبات   

مكان  واالشتراكات التي تقّدمها ويكون باالإ
المطالبة باقتطاع ضريبي عنها.

عندما تقّدم تبرًّعا، ستصدر إليك DGR عادًة 
إيصاالً – لكنها ليست ملزَمة بذلك. وإذا لم تفعل 

هي ذلك، سيظل بإمكانك في بعض الظروف 
المطالبة باقتطاع ضريبي باستخدام سجالت 

أخرى، مثل الكشوفات البنكية.

إذا أصدرت DGR إليك إيصاالً بشأن ِهبة يمكن 
يصال ما يلي: اقتطاعها ضريبًيا، يجب أن يذكر االإ

اسم الصندوق الذي أو الهيئة أو المؤسسة  �
التي تلّقت التبّرع

رقم ABN الخاص بـ DGR )إن ُوجد – بعض  �
منظمات DGR المدرجة باالإسم قد ال يكون 

)ABN لها أرقام

يصال هو بشأن ِهبة. � أن االإ

إذا كنت تتبّرع عن طريق برنامج تبّرع في مكان 
عملك، سيشّكل ملّخص دفعاتك أو سجٌل خطٌي 

دليالً كافًيا لذلك.

التبرّعات في الدلو

إذا قّدمت تبرًّعا أو أكثر بقيمة دوالَرين أو   

أكثر إلى ما يُعرَف بحمالت جمع التبرّعات 
في الدلو التي تقوم بها مؤسسات معتَمدة 
لضحايا الكوارث الطبيعية، يمكنك المطالبة 

باقتطاع ضريبي لغاية 10 دوالرات عن 
إجمالي هذه التبرّعات بدون إيصال. يتوفر 

لكتروني  مزيد من المعلومات في الموقع االإ
 . ATO ـ الخاص ب

إيصاالت

ع تبرَّ

http://www.ato.gov.au/gift-or-contribution
http://www.abn.business.gov.au/DgrListing.aspx


 إن هذا ملّخص عام فقط. 
ato.gov.au/gifts-and-donations للمزيد من المعلومات، راجع وكيلك الضريبي أو ُزر الموقع
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 متى يمكنك ومتى ال يمكنك
المطالبة باقتطاع ضريبي

قد تستطيع المطالبة باقتطاع ضريبي عندما:  

تكون قيمة الِهبة أو التبّرع دوالَرين أو أكثر ويكون لديك سجل بالتبّرع �

 تتبّرع بممتلكات أو أسهم، إالّ أنه تنطبق قواعد خاصة  �
)ato.gov.au/gifts-and-fundraising-rules راجع(

هناك حاالت خاصة بموجب برامج الِهبات التراثية والثقافية  �
حين يمكن المطالبة باقتطاع عن التبرّعات )لالّطالع على مزيد 

.)ato.gov.au/cultural-gifts من المعلومات، راجع

ال يمكنك المطالبة باقتطاع عن الِهبات أو التبرّعات عندما تكون   

لالأغراض التالية:
شراء تذاكر يانصيب أو تذاكر االتحادات الفنّية )مثل المنزل كجائزة  �

)RSL Art Union في سحب
شراء أشياء لجمع تبرّعات مثل شراء الشوكوالتة و االأقالم �
كلفة حضور مآدب العشاء الخاصة بجمع التبرّعات حتى وإن زادت  �

كلفتها على قيمة العشاء 
الدفعات المقّدمة إلى صناديق البناء المدرسية، مثالً كبديل لزيادة  �

الرسوم المدرسية
الِهبات المقّدمة إلى العائالت واالأصدقاء بصرف النظر عن السبب �
التبرّعات المقّدمة بموجب أحد ترتيبات التضحية بالراتب �
التبرّعات المقّدمة بموجب وصّية. �

 الِهبات والتبرّعات إلى االأحزاب
   السياسية والمرّشحين

 واالأعضاء المستقّلين

في بعض الحاالت، يمكن المطالبة بالِهبات والتبرّعات التي تقّدمها إلى 
االأحزاب السياسية المسّجلة والمرّشحين المستقّلين كاقتطاع ضريبي. 

يجب أن تكون قيمة ِهبتك أو تبرّعك دوالَرين أو أكثر وأن تكون على شكل 
أموال أو ممتلكات اشتريتها خالل الـ 12 شهًرا السابقة لتقديمك التبّرع. 

وهذا يشمل دفعك اشتراك العضوية في حزب سياسي مسّجل. يجب 
عليك أيًضا أن يكون تبرّعك أو ِهبتك على أساس شخصي وليس في سياق 

ممارستك عمل أو تجارة، وهو ال يمكن أن يكون تبرًّعا إيصائًيا.

المبلغ االأقصى الذي يمكنك المطالبة عنه في سنة الدخل هو:

1500 دوالر لالشتراكات والِهبات إلى االأحزاب السياسية، و �

 1500 دوالر لالشتراكات والِهبات  �

إلى المرّشحين واالأعضاء المستقّلين.

 للمطالبة باقتطاع، يجب أن يكون 
لديك سجل خطي بتبرّعك.

 لمعرفة ما هي الجهات المسّجلة، 
 توّجه إلى الموقع: 

.ato.gov.au/political-gifts

صّورها!
احفظها!
اخزنها

Is this partly a 
private cost?

Cost

What can you claim on your tax return?

OR100% $0.00

Date

Description

Car

Other car expenses

Yes No

Add expense

Carrier 12:34 PM 100%

صّورها!

احفظها!

اخزنها

$45.00

10/04/2018

Travel expenses

https://www.ato.gov.au/gifts-and-donations
http://www.ato.gov.au/gifts-and-fundraising-rules
http://www.ato.gov.au/cultural-gifts
http://www.ato.gov.au/political-gifts

