الدليل اإلسترشادي إلستمارة العائد اإلحصائي اإلشرافي لمكافحة تمويل اإلرهاب
في المنظمات غير الربحية ((NPOs

عناصر اإلستمارة
استمارة العائد اإلحصائي اإلشرافي لمكافحة تمويل اإلرهاب في المنظمات غير الربحية ()NPOs

ب  -العمليات

أ -معلومات عامة
معلومات عامة عن الجمعية تتضمن
(اسم الجمعية  ،اسم رئيسها  ،رقم
الهاتف  ،التوقيع  ،التاريخ)

مصادر التمويل

ب  -العمليات

العمليات
 .1مصادر
التمويل

.2استخدامات
التمويل

استخدامات التمويل

.1مصادر التمويل

مصادر
التمويل
اإلجمالي

نوع المصدر
ماهو مصدر التمويل
الذي حصلت عليه
الجمعية العام الماضي

اجمالي التمويل الذي
حصلت عليه الجمعية
العام الماضي

أردني
مجموع التمويل الذي حصلت
عليه الجمعية في العام
الماضي من جهات أردنية و
نسبته من مجموع التمويل

نوع المساهمات

طبيعة التمويل المقدم
للجمعية خالل العام
الماضي

أجنبي

مجموع التمويل الذي
حصلت عليه الجمعية من
جهات خارجية غير أردنية
و نسبته من مجموع التمويل

 .2نوع المصدر

نوع
المصدر
األشخاص بشكل فردي
التمويل الذي حصلت
عليه الجمعية خالل العام
الماضي من أفراد بصفتهم
الشخصية

أشخاص أردنيين

التمويل الذي حصلت عليه
الجمعية خالل العام الماضي
من أشخاص أردنيين

غير ذلك

أشخاص أجانب
التمويل الذي حصلت عليه
الجمعية خالل العام الماضي
من أشخاص غير أردنيين

نوع
المصدر
غير ذلك

و تشمل البنود
التالية

منظمات غير
ربحية وخيرية

جهات حكومية

أردنية

أردنية

أجنبية

شركات وغير
ذالك

أجنبية

أردنية

 .3نوع المساهمات

نوع
المساهمات
مساهمات نقدية
و تشمل التمويل النقدي
المقدم للجمعية خالل العام
الماضي ويقسم الى قسمين

مساهمات غير نقدية

العمالت األردنية

العمالت األجنبية

قيمة التمويل النقدي المقدم
للجمعية خالل العام
الماضي بالدينار األردني

قيمة التمويل النقدي المقدم
للجمعية خالل العام الماضي
بالدينار األردني

خارجية

ب  – .2استخدامات التمويل
استخدامات التمويل :تحديد والتعرف على المستفيدين واستخدامات التمويل للسنة المالية الماضية .مالحظة ،إذا كان أكثر منن اختصناص أو غنر
واحد ينطبق على المنظمة غير الربحية ،يتعين استكمال المستفيدين لكل اختصاص أو غنر أدننا  .وفني حالنة تطبينق اختصناص  /غنر واحند
فقط ،يجب استكمال ما سبق فقط .ينبغي أن يكون هذا القسم متسقا مع الردود الواردة في ما سبق أعال .

استخدامات األموال
(أوجه اإلنفاق)

إجمالي التمويل
المدفوعة للمستفيدين

إجمالي التوزيعات الى
المستفيدين

طريقة التوزيع

اجمالي قيمة التمويل الذي
تم تقديمه للمستفيدين

النقدي

القرو

المناطق الجغرافية

التوزيعات ألغرا /
اختصاصات أخرى أو
مستفيدين أخرين

غير النقدي و تشمل

البنية التحتية
( المباني )

التوزيعات العينية
(األغذية و اللوازم )

أخرى (أذكرها)

إجمالي التوزيعات
الى المستفيدين

إجمالي التوزيعات الى
المستفيدين

األردنيين

إجمالي التوزيعات الى
المستفيدين في

المجتمعات المضيفة
لالجئين ومخيمات
الالجئين

المنظمات غير
الربحية األخرى

غير ذلك

المناطق الجغرافية
المناطق الجغرافية للمستفيدين /
التمويل المدفوع للسنة المالية
الماضية حسب المنطقة

المفرق

الرمثا

.1

.2

األزرق

إربد

معان

التوزيعات ألغرا
أو اختصاصات أخرى
أو مستفيدين أخرين

.3

.4
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قائمة تعريف المصطلحات الواردة في االستمارة
(االستمارة القصيرة)
الرقم

التعريفات

المصطلحات

.1

المنظمات غير الربحية ()NPOs

الجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات

.2

اسم المنظمة غير الربحية

اسم الجمعية

.3

مصادر االموال

مصادر ايرادات الجمعية

.4

اردنيين

االيراداتالواردةمناشخاصاردنيين

.5

اجانب
نوع المصدر

االيراداتالواردةمناشخاصغيراردنيين
مصدر االيرادات بحسب الجهة المقدمة للتبرع او التمويل.

.6

الوكاالت الحكومية

.7

المنظمات غير الربحية والجمعيات

الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية االردنية
وغير االردنية
المنظمات والهيئات المانحة للتمويل (غير الربحية)

.8

نوع المساهمة

نوع المساعدة (نقدية ام عينية)

.9

استخدامات االموال

اوجه االنفاق

.11

طريقة التوزيع

الية وطريقة الدفع

.11

السيولة النقدية

الدفع النقدي (الكاش)

.12

غير النقدية

التوزيعات والتبرعات العينية

.13

البنية التحتية

.14

اجمالي التوزيعات الى المستفيدين

االموال المنفقة على الصيانة العامة لممتلكات الجمعية من المباني
واالجهزة والمعدات ....
اجمالي االموال المنفقة على المستفيدين من خدمات الجمعية

.15

المجتمعات المضيفة لالجئين (المخيمات)

مناطق تواجد الالجئين ومخيمات الالجئين

.16

المناطق الجغرافية

االموال المنفقة في المناطق المحددة في االستمارة ان وجدت

.17

التوزيعات الغرا

.18

مسؤول االمتثال

واختصاصات اخرى

اوجه االنفاق االخرى (غير المحددة اعال ) وحسب االختصاص
او حسب المستفيدين من خدمات الجمعية.
الشخص المسمى من الجمعية لتعبئة االستمارة (ضابط االرتباط)

