
تقدم املؤسسات الخريية املسجلة تقاريرها إىل إدارات املؤسسات الخريية كل عام عن طريق استكامل منوذج إقرار العائد السنوي وإرفاق تقرير ُموقع 

بشأن األداء. يجب االنتهاء من تقاريرك باستخدام معايري إعداد التقارير ولديك مهلة زمنية تصل إىل 6 أشهر من نهاية السنة املالية خاصتك الستكامل 

هذه التقارير. 

ُيقسم هذا الدليل التوضيحي إعداد تقاريرك السنوية إىل 8 خطوات بسيطة ويوفر روابط ُيكنك الوصول من خاللها ملعلومات مفيدة ملساعدتك يف إعداد 

التقرير وتقديه. 

خطوات استكامل العائد السنوي الخاص بك

اعمل عىل مستوى مؤسستك الخريية.. 	

يُرجى تحميل الدليل الخاص بإعداد التقارير السنوية ملساعدتك: كتاب دليل املستوى 3 أو كتاب دليل املستوى 4.. 	

يُرجى االطالع عىل املصادراملتاحة للمستوى الخاص بك. . 	

 تتضمن هذه املصادر النامذج املستخدمة والربامج التعليمية وأمثلة لتقارير األداء، ودليلنا حول كيفية إكامل تقرير األداء الخاص بك وإقرار عائدك السنوي. ُيرجى االطالع عىل 

مصادر املستوى 3 أو مصادر املستوى 4.

قم بتحميل النموذج املستخدم يف تقرير األداء من أجل البدء. . 	

النامذج املستخدمة يف املستوى 3 أو النامذج املستخدمة يف املستوى 4. ال يتعني عليك استخدام النامذج الخاصة بنا، ولكنها تجعل األمر أسهل إذا قمت بذلك. إذا كنت بحاجة إىل 

مساعدة يف استخدام مناذج االكسل، يُرجى مشاهدة الربامج التعليمية الخاصة بنا: برنامج تعليمي خاص باملستوى 3 أو برنامج تعليمي خاص باملستوى 4.

يُرجى استكامل تقرير األداء الخاص بك باملعلومات املالية وغري املالية عىل حد السواء.. 	

مالحظة: يجب إكامل كل مربع يف النموذج يحتوي عىل عالمة النجمة الحمراء *. تذكر أن تجعل املوظفني املسؤولني لدى مؤسستك الخريية يوقعون عىل تقرير األداء الذي تم االنتهاء 

منه ويؤرخونه. 

هل تحتاج إىل تدقيق أو مراجعة؟. 	

ستحتاج إىل تدقيق أو مراجعة إذا كانت القواعد الخاصة بك )سواء الدستور أو سند الضامن( تؤكد ذلك اعتامداً عىل نفقاتك التشغيلية لكل من العامني املاضيني: 

أكرث من 550,000 دوالر – تحتاج إما إىل تدقيق أو مراجعة من قبل مدقق حسابات مؤهل

أكرث من 1,100,000 دوالر – تحتاج إىل تدقيق من قبل مدقق حسابات مؤهل

إذا مل تكن متأكداً من متطلباتك، يُرجى التحقق من مستند القواعد الخاص بك يف سجل املؤسسات الخريية أو قم بتسجيل الدخول إىل حساب مؤسستك الخريية عرب اإلنرتنت.

 استكامل العائد السنوي الخاص بك 

)املستوى 	 واملستوى 	 من املؤسسات الخريية(
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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

روابط رسيعة ملصادر مفيدة

نظرة عامة عىل الندوة الدراسية عرب اإلنرتنت إلعداد التقاريرالسنوية وتقديها	 

كيفية إكامل تقرير األداء الخاص بك وكتيب عائدك السنوي	 

اإلطار الزمني لتقديم التقرير 	 

قامئة مراجعة العائد السنوي للجمعيات الخريية الصغرية	 

دليل السجل النقدي اآليل للمؤسسات الخريية من املستوى 4	 

معلومات العمل التطوعي 	 

سّجل الدخول إىل حساب مؤسستك الخريية عرب اإلنرتنت وقم بتقديم إقرار العائد السنوي الخاص بك.. 	

يتضمن ذلك اإلجابة عىل األسئلة يف منوذج إقرار العائد السنوي وتحميل تقرير األداء الخاص بك. للحصول عىل املساعدة، يُرجى مشاهدة مقطع الفيديو اإلرشادي الخاص بنا املتعلق 

بإقرار العائد السنوي عرب اإلنرتنت.

ادفع رسوم إقرار العائد السنوي )إذا كانت مؤسستك الخريية 0,000	 دوالر أو أكرث(.

اتبع هذه الخطوات لدفع العائد السنوي الخاص بك من خالل الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت.
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