
منوذج تقديم التقارير البسيط من املستوى 4
مالحظة: يتعني استكامل تقرير األداء باستخدام اللغة اإلنجليزية أو املاورية.

بصفتك مؤسسة خريية مسجلة، يجب عليك تقديم منوذج إقرار العائد السنوي وتقرير أداء يفي مبعايري إعداد التقارير الحالية. يجب تقديم هذه النامذج عىل النحو الواجب 

يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد نهاية السنة املالية الخاصة بك. 

وقد أصدر مجلس التقارير الخارجية منوذجاً أبسط للجمعيات الخريية الصغرية من املستوى 4. والغرض من هذا الدليل هو قراءته إىل جانب هذا النموذج، مع تقديم 

تعاريف وأمثلة للبنود الرئيسية.

تم إعداد منوذج تقديم التقارير البسيط هذا للمؤسسات الخريية الصغرية من املستوى 4. قد يكون لديك:

_ حساب مرصيف واحد؛	

_ القليل من املوارد املهمة األخرى أو عدم وجودها عىل اإلطالق )األشياء التي متتلكها مثل السيارات أو األرايض أو املباين(؛	

_ القليل من االلتزامات أو عدم وجودها )األشياء التي تدين بها مثل القروض املرصفية(؛ و 	

_ مل تدخل يف معامالت معقدة أخرى )مثل املَِنح متعددة السنوات أو األعامل التجارية الخاضعة للرقابة(.	

ال يزال بإمكان املؤسسات الخريية التي ترغب يف إدراج معلومات إضافية يف تقاريرها )عىل سبيل املثال إذا طلبها املمّولون( استخدام منوذج إعداد التقارير الكامل من 

املستوى 4 لإلبالغ عن معلومات اختيارية.

نظراً ألن منوذج إعداد التقارير البسيط أقرص كثرياً من منوذج التقارير الكامل، فقد أخذنا املفاهيم األساسية من دليل املستوى 4 ووضعناها هنا حتى ميكنك الرجوع إليها. إذا 

واجهتك أي مشكلة، فيمكنك الرجوع إىل دليلنا الكامل للحصول عىل مزيد من املساعدة.

املحتويات

_ بيان اإليرادات واملدفوعات	

_ بيان املوارد وااللتزامات	

_ املعامالت مع األطراف ذات الصلة	
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بيان اإليرادات واملدفوعات

األمثلةالرشحالفئة

إيرادات التشغيل

التربعات وجمع التربعات واإليرادات املامثلة 

األخرى

برجاء إدراج هنا إجاميل األموال املستلمة من املنح 

والتربعات / الهبات التي مل يتم استالمها من تقديم 

السلع أو الخدمات. يرجى االطالع عىل املعلومات 

اإلضافية يف الصفحة 20.

ال يشمل هذا القسم التربعات التي قدمها أعضاء 

مؤسستك الخريية )إذا كان لديها قاعدة عضوية(. يتم 

تسجيل هذه املعلومات يف الفئة التالية.

بالنسبة إليرادات جمع التربعات، يرجى إدراج إجاميل 

أي أموال تم تحصيلها من خالل أنشطة جمع التربعات.

التربعات: أموال يتربع بها لك راِع خارجي،وما  	

إىل ذلك.

إيرادات جمع التربعات: النداءات السنوية،  	

وليايل البنغو / املسابقات، وأكشاك الكعك، وبيع 

النقانق املشوية، واليانصيب ”رافلز“، وحفالت 

جمع التربعات، واملهرجانات / املعارض، وسوق 

البيع من صندوق السيارة، والرعاية، والفعاليات 

الرياضية، وما إىل ذلك.

الرسوم واالشرتاكات واإليرادات األخرى من 

األعضاء

إذا كانت مؤسستك الخريية لديها قاعدة من األعضاء، 

فريجى إدراج إجاميل املبلغ املستلم من أعضائك هنا.

رسوم العضوية ورسوم االشرتاك والتربعات / الهبات 

وجمع التربعات املستلمة من األعضاء، أو األموال 

املستلمة من أعضائك مقابل السلع أو الخدمات 

املقدمة.

إجاميل املبلغ املستلم من بيع البضائع أو تقديم إيرادات بيع السلع أو تقديم الخدمات

الخدمات.

الدخل من تأجري مقاعد السيارة لألطفال. 	

املنح التي هي مبثابة عقداً لتسليم السلع أو  	

الخدمات.

فوائد الحساب املرصيف وعائدات االستثامر 

األخرى

إجاميل األموال املستلمة من االستثامرات التي متتلكها 

مؤسستك الخريية.

فائدة من البنك أو أرباح األسهم من االستثامرات. 

مجموع األموال األخرى املستلمة.إيرادات أخرى

إذا كانت مؤسستك الخريية مسجلة لدى رضيبة السلع 

والخدمات وكانت املعلومات التي تُدرجها يف هذا 

القسم خاصة برضيبة السلع والخدمات، فستحتاج إىل 

تسجيل صايف رضيبة السلع والخدمات هنا.

تعويضات التأمني والعائدات ورضيبة السلع 

والخدمات )إذا تم تسجيلها لرضيبة السلع 

والخدمات وتسجيل املعلومات باعتبارها حرصية 

لرضيبة السلع والخدمات(.

الغرض من بيان اإليرادات واملدفوعات هو اإلبالغ عن جميع األموال املستلمة )اإليرادات( واملبالغ املدفوعة )املدفوعات( من قبل مؤسستك الخريية لجميع أنشطتها خالل 

السنة املالية. يوضح هذا البيان أيضاً مقدار األموال التي حصلت عليها مؤسستك الخريية يف بداية ونهاية السنة املالية.

من الطرق السهلة للتفكري يف األمر أن بيان اإليرادات واملدفوعات هو ملخص للبيانات املرصفية ملؤسستك الخريية لهذا العام.

تحتاج مؤسستك الخريية إىل تجميع إيراداتها ومدفوعاتها يف الفئات الواردة أدناه. 
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األمثلةالرشحالقسم

مدفوعات التشغيل

إجاميل املبالغ املدفوعة املقدمة التي تم تقدميها تكاليف جمع التربعات

لتغطية تكاليف أنشطة جمع التربعات.

استئجار مكان، الرتويج والتسويق، تقديم هبة 

للمعدات املستعارة، تكلفة الجوائز، الرسوم أو 

العموالت املدفوعة لجمع التربعات من طرف 

ثالث، تكلفة لوازم بيع النقانق )النقانق، الصلصات، 

الخبز،وما إىل ذلك(.

إذا كانت مؤسستك الخريية تعني موظفني أو لديها املبالغ املدفوعة للموظفني واملتطوعني

متطوعني، يرجى إدراج إجاميل جميع املدفوعات ذات 

الصلة بهم هنا. 

الرواتب واألجور مبا يف ذلك املوظفني املؤقتني، 

واملوظفني املتعاقدين للعمل العام، واألتعاب 

املقدمة ملهام أعضاء مجلس اإلدارة، ورضائب 

الدخل PAYE، واملساهامت املقدمة لحساب توفري 

التقاعد كيوي سيفر KiwiSaver، ورسوم مؤسسة 

تعويضات الحوادث ACC، وتدريب املوظفني 

والتطوير املهني، وتعيني املوظفني.

 املبالغ املدفوعة املتعلقة بتوفري السلع 

أو الخدمات

إجاميل املبالغ املدفوعة التي تتعلق بتقديم السلع أو 

الخدمات من قبل مؤسستك الخريية.

املرافق )اإليجار، الرسوم، الطاقة، الهاتف(، تكاليف 

تكنولوجيا املعلومات )الكمبيوتر(، التأمني، اإلصالح، 

الصيانة، األدوات املكتبية، التصوير، الطباعة، 

تكاليف الربيد / الربيد الرسيع، تكاليف الربامج 

الحاسوبية، التنظيف.

إذا كانت مؤسستك الخريية توزع األموال من خالل املَِنح والتربعات املدفوعة

دفع املنح أو التربعات، فرُيجى إدراج إجاميل هذه 

األموال هنا.

املَِنح املدفوعة، املَِنح الدراسية املدفوعة، 

التربعات املقدمة، املساهامت املقدمة، التربعات 

الخريية األخرى.

إجاميل املدفوعات األخرى التي دفعتها والتي ال تندرج املدفوعات األخرى

ضمن الفئات املذكورة أعاله.

مدفوعات الفوائد ورسوم االنتساب وأتعاب مراجعة 

الحسابات والرسوم املرصفية.
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موازنة كشف اإليرادات واملدفوعات الخاصة بك

يجب أن يعكس كشف اإليرادات واملدفوعات الحركة يف رصيد البنك الخاص مبؤسستك الخريية لهذا العام. سيكون الرصيد املرصيف االفتتاحي ملؤسستك الخريية باإلضافة إىل 

اإليصاالت مخصوم منه املدفوعات مساوياً لرصيدك املرصيف الختامي.

رصيد البنك االفتتاحي األموال املستلمة األموال املدفوعة رصيد البنك الختامي

وقد قدمنا مثاالً عىل ذلك عىل النحو الوارد أدناه:

Operating Receipts   Current Year Last Year

Donations, fundraising and grants 70  110 
Fees and other receipts from members 200  300 

Receipts from selling goods or providing services ‐    130 

Bank account interest and other investment 
income   5  10 

Other receipts   0  ‐  
Total Operating Receipts   Money received                   275                   550 

Operating Payments
Fundraising costs 50  50 
Payments to employees and volunteers ‐    ‐  

Payments related to providing goods or services 75  100 

Grants and donations paid 100  ‐  
Other payments 150  150 
Total Operating Payments  Money paid                   375                   300 

Operating surplus/(deficit) for the year ‐                100  150 
Plus opening total of all bank accounts and cash 
on hand  Opening bank balance                   350  200 

Closing total of all bank account balances and 
cash on hand  Closing bank balance                   250                   350 

Statement of Receipts and Payments
For the Year Ended:
31 December 2020
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الغرض من بيان املوارد وااللتزامات هو تقديم ملحة رسيعة عن املوارد وااللتزامات الهامة ملؤسستك الخريية يف نهاية السنة املالية الخاصة بك.

ما هو “املهم”؟

ما عليك سوى تسجيل املوارد وااللتزامات املهمة. 

“املهم” هو مصطلح محاسبي يعني أنك بحاجة إىل استخدام بعض األحكام. يعترب املورد أو االلتزام مهامً إذا كان إدراجه أو استبعاده من تقرير األداء الخاص بك ميكن أن 
يغري فهم القارئ العام ملؤسستك الخريية. ما هو “مهم” سيكون مختلفاً لكل مؤسسة خريية. عىل سبيل املثال، قد ال يكون اليشء املهم ملؤسسة خريية صغرية مهامً ملؤسسة 

خريية أكرب.

ما هي املوارد وااللتزامات؟

املوارد هي ما متتلكه مؤسستك الخريية وما يعود عليها. االلتزامات هي تعهدات تجاه اآلخرين وما تدين به املؤسسة الخريية يف نهاية سنتها املالية.

األمثلةالنوعالجدول الزمني

الحساب الجاِري، حساب التوفري.الحسابات املرصفية واألموال النقديةاملوارد

إذا كنت قد دخلت يف رشاكة مع مؤسسة أخرى للعمل يف األموال املحتفظ بها نيابة عن اآلخرين

مرشوع مشرتك وأنت تحتفظ باألموال.

الفواتري غري املدفوعة، الفوائد املستحقة، املنح املوعودة ولكن األموال املستحقة للمنشأة

مل يتم استالمها بعد، املبالغ املسرتدة لرضيبة السلع والخدمات.

األرايض واملباين والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والربمجيات املوارد املادية

واألثاث واملعدات املكتبية واملخزون / املوجودات.

األسهم والسندات وما إىل ذلك.االستثامرات

اإليجارات املستحقة الدفع، والرسوم املستحقة الدفع، األموال املستحقة الدفع من قبل املنشأةااللتزامات

وحسابات املرافق، واألجور والرواتب املستحقة الدفع، 

واملدفوعات املستحقة ملصلحة الرضائب، والفوائد املستحقة 

الدفع، واملنح املستحقة الدفع من قبل مؤسستك الخريية 

التي متت املوافقة عليها ولكن مل يتم دفعها بعد، والقروض 

املستحقة الدفع.

اتفاقية اإليجار أو االستئجار التي التزمت بدفعها، وااللتزام التزامات أخرى

بتقديم قروض أو منح، واألموال النقدية املستلمة لألحداث 

املستقبلية.

تعمل املؤسسة الخريية كضامن للحصول عىل قرض.الضامنات

بيان املوارد وااللتزامات
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يتطلب معيار املستوى 4 من املؤسسات الخريية اإلبالغ عن معامالت األطراف ذات صلة. معاملة الطرف ذي صلة هي تحويل األموال أو السلع أو الخدمات بني 

مؤسسة خريية وأولئك املرتبطني ارتباطاً وثيقاً ولديهم القدرة عىل التأثري عىل املؤسسة الخريية.

من هم األطراف ذات الصلة؟

قد تكون األطراف ذات الصلة أشخاصاً أو مؤسسات، مبا يف ذلك: 

األشخاص الذين لديهم تأثري كبري عىل القرارات االسرتاتيجية واملالية للمؤسسة الخريية )مثل أصحاب املناصب وأعضاء اللجنة واملديرين( وأفراد عائالتهم املقربني 	_

)مثل الوالد أو الرشيك أو األخ أو الطفل(؛ 

املؤسسات األخرى التي لها تأثري كبري عىل املؤسسة الخريية )عىل سبيل املثال، مؤسسة تعني أحد أعضاء املجموعة اإلدارية للمؤسسة الخريية(. 	_

ال يُنظر إىل األشخاص عىل أنهم يتمتعون بتأثري كبري إذا شاركوا فقط يف اإلدارة اليومية للمؤسسة الخريية ومل يشاركوا يف قراراتها االسرتاتيجية أو املالية.

ما هي معامالت األطراف ذات الصلة؟ 

معاملة طرف ذي صلة هي تحويل أموال أو سلع أو خدمات بني مؤسسة خريية وطرف ذي صلة. يجب عليك اإلبالغ عن املعامالت مع طرف ذي صلة يكون: 

مهم ملؤسستك الخريية )يف الطبيعة أو القيمة املالية(؛ أو	_

ليس وفقاً للرشوط واألحكام العادية )عىل سبيل املثال، البضائع املخفضة أو املتربع بها، أو الخدمات املهنية املخفضة أو التطوعية(.	_

مثال عىل املعامالت مع األطراف ذات الصلة

السنة املاضيةهذه السنةوصف املعاملةوصف الطرف املعني

هيمي تامهاوا هو عضو يف الهيئة اإلدارية 

وميتلك أيضاً رشكة ايه يب يس ترينينج ليمتد.

شاركت ايه يب يس ترينينج ليمتد يف 

اإلرشاف عىل برنامج تدريبي جديد 

للمؤسسة الخريية.

0 دوالر2,000 دوالر

As at December 2021

املعامالت مع األطراف ذات صلة


