
                    
 

   
   

للممارس االستشارية المجموعة  
 

األعمال جدول بند : PAGED06-02 
اإلنترنت  عبر - 2022 يونيو 15  

المالية القوائم  في الرئيسية والشروط األرقام  NPO 

لـ المالية البيانات في  رئيسية أرقاًما الورقة هذه تقترح ملخص   NPO  التي الرئيسية المصطلحات وتحدد  

المالية البيانات في استخدامها سيتم . 

الورقة  من  الهدف / الغرض أعضاء من مدخالت  اطلب    PAG وكذلك ، المالية البيانات في المقترحة الرئيسية األرقام حول  

المالية البيانات في لالستخدام الرئيسية المصطلحات إعداد لتمكين مدخالت عن ابحث . 

األخرى  الداعمة البنود    

ساندرسون  وكارين ماسون بول أعده   

االجتماع  لهذا اإلجراءات  تعليق على األرقام الرئيسية  

 تقديم المشورة على الشروط الرئيسية 



                    
 

   
   

مجموعة  الممارس استشاري  

المالية القوائم  في الرئيسية والشروط األرقام  NPO 

 خلفية  .1

 

والصافية اإلجمالية واألرباح ، التداول حجم  مثل ، الرئيسية األرقام على الربحية للكيانات المالية البيانات تركز 1.1  ، 

على والعائد % الهامش مثل النسب  لحساب األرقام هذه المحللون يستخدم  .واألصول  الملكية  وحقوق ، والديون  

في المالية البيانات هيكل األولويات هذه شكلت .السيولة ونسب همس لكل  واألرباح الملكية حقوق / والديون االستثمار  

أيًضا الربحي غير القطاع في المالية التقارير إلعداد والتوقعات  المعايير على وأثرت ، الربح قطاع . 

 

يستخدمها التي المالية التقارير إعداد مصطلحات أن من األحيان من كثير في مخاوف  أثيرت ، المشروع تقدم مع 1.2  

الذي األساسي البيان اسم  حول السابقة مناقشتنا في ذلك رأينا لقد  .الربحي غير للقطاع معنى لها ليس الربحي القطاع  

حول بديلة إرشادات أو مصطلحات إلى حاجة  هناك تكون قد لذلك  .بالتقرير المشمولة الفترة في والنفقات الدخل  يحدد  

سياق في  المصطلحات معنى  NPO.  

 

مشروع يقدم 1.3  IFR4NPO وتنظيم ، الربحي غير القطاع في أهمية األكثر والمصطلحات األرقام في للنظر فرصة  

عليها المتفق المحاسبية والمبادئ المفاهيم حدود ضمن ,لذلك وفقًا المالية البيانات . 

 

المالية  التقارير  إعداد  شروط  .2  NPO 

 

هناك ، ذلك ومع .االقتصاد قطاعات جميع عبر عامة  تطبيق قابلية ذات مصطلحات المالية التقارير من الكثير يستخدم 2.1  

أدناه الفقرات في استكشافها سيتم والتي ، االختالفات من عدد . 

 

  



                    
 

   
   

ممممم مممم ممممم  

 

 اقترح أن مطلوب ، PAG ناقشت ورقة التشاور فصل المقيد عن األموال غير المقيدة  .في الورقة إلى آخر اجتماع 2.2

 عرض منفصل للدخل والمصروفات  وصافي  األصول )والتغيرات في صافي األصول (لمجموع األموال المقيدة وغير

 .ووافقت الهيئتان على هذا النهج  .TAG المقيدة كحد أدنى  .تم طرح نفس االقتراح على

 

الدولية المحاسبية المعايير  .المقيد غير يعنيه ما لذلك ونتيجة بالقيود نعنيه ما على االتفاق إلى  نحتاج ، قدًما للمضي 2.3  

على يحتوي ممممممممم ممم ممممممممم مم ممممممممم - 23 العام للقطاع  

أدناه 1 الجدول في التعريفات . 

 

بالقيود  المتعلقة  التعاريف  23 العام  للقطاع  الدولية  المحاسبية  المعايير  - 1 الجدول   

 تعريف  مصطلح 

األصول  شروط  

 المحولة 

مطلوبة األصل في  المضمنة الخدمة  إمكانات أو المستقبلية االقتصادية الفوائد أن تحدد التي الشروط  
يجب  الخدمة إمكانات  أو المستقبلية االقتصادية  الفوائد أو محدد هو كما المتلقي قبل من الستهالكها  

المحول إلى إرجاعها . 

األصول  على قيود  

 المحولة 
أن تحدد ال ولكن ,أجلها  من المحول األصل استخدام يمكن التي األغراض توجه أو  تحد التي الشروط  
النحو على نشرها يتم لم إذا المحول  إلى إلعادتها مطلوبة الخدمة  إمكانات أو المستقبلية االقتصادية الفوائد  
 المحدد

على االفتراضات   

المحولة  األصول  

قبل من المحول األصل استخدام على المفروضة ، لزمالم الترتيب أو ، اللوائح أو القوانين في  الشروط  

المبلغ الكيان خارج كيانات . 

 

2.4 IPSASB العمل هذا خلق  .التحويل ومصروفات التبادلية غير باإليرادات المتعلقة معاييرها تحديث بصدد  حاليا  

يبتعد  .فعال بشكل تقييدها ليتم األصول  في للنظر الوجود إلى يحتاج الذي الترتيب طبيعة حول جدالً   IPSASB عن 

والنظر (ذلك غير أو قانونيًا) ترتيبًا يشكل ما  حول المناقشة كانت حيث االمتثال لترتيبات األداء  التزامات في النظر  

(يعادلها ما أو) القانونية الوسائل خالل من للتنفيذ القابلة وااللتزامات محددة حقوقًا يتضمن الترتيب كان إذا ما في . 

 

الخيرية للجمعيات بها الموصى للممارسات المتحدة المملكة بيان خالل  من القيود حول بديلة نظر وجهة توفير يتم 2.5  ، 

المتحدة المملكة في  الثقة بقانون مرتبطة أدناه التعريفات  .األموال محاسبة تعتمد والتي . 

 

" ممممم ممم مممممم مم ممم ممم ممممممم ممممممم مممم مم  م 

مممممم) مممممممم مممممممم ممم .…… .ممممممم ممممم ممم مممممممم  

مممممممم مم ممممم مممم ممم ممممممممم مممم ممممم ممم (ممممممم  

مم ممممممم مممم مممم مم مممم ممممممم مممممممم مممم .مممممم  

مممم مممم ممممممم ممم ممم مممممممم مممممم مم / م م ممممم  

مممممم ممممممم ممم مم ممممممم ممم مممم مممم ممممممم . 

 



                    
 

   
   

" مممم ممممممم ممم ممممممم مممممم ممممم مم مممممم ممم ممممممم  

ممممممم ممممممم مممم ممممم م ممممم ممم ممممم ممممم ممم ممممم  
ممممممم ممممممم ممممممم مم ممم ممممممممم مممم مممم مممممم  

مممم ممم مم ممم ممممممم ممم ممممممم ممممممم ممممم مم .ممممممم  

ممممممم ممممممم مممم . 

 

من 2 القسم في 2.6  INPAG المقيدة وغير المقيدة األموال  حاليًا نصف فإننا ، المنتشرة والمبادئ المفاهيم يغطي الذي  

التالي النحو على . 

قبل  من ةالمقيد األموال إنشاء يتم  NPO أو إنفاقها يتطلب آخر قانوني ترتيب أي أو خارجيًا المفروض التمويل بسبب  

قبل من بها االحتفاظ أو استثمارها  NPO أو خارجيًا المفروض  التمويل  هذا خرق يتطلب ما عادة .معين لغرض  

من األخرى القانونية الترتيبات  NPO الموظفين مكتب يواجه قد .لهم قدموا الذين أولئك إلى  المالية الموارد إعادة  

التنظيمية االمتيازات فقدان ذلك في بما ، المقيدة األموال  استخدام إلساءة المنظمين من انتقادات أيًضا المبتدئين الفنيين  

المالية االمتيازات من وغيرها .  

أغراض من أي في خدامهاالست  مجانًا المتاحة تلك أنها على المقيدة غير األموال وصف يتم ، ذلك من النقيض على  

لـ  يجوز .الربحية غير المنظمات  NPO مفروض تمويل يوجد ال ولكن ، معين لغرض داخليًا األموال هذه تعيين  

الغرض لهذا استخدامها يتطلب آخر قانوني ترتيب أي أو خارجيًا .  

 

التفصيلية المقترحات تطوير سيتم  .المالية البيانات في عرضه  يمكن ما منظور من بحتة التعقيدات هذه في النظر يتم 2.7  

2 التعرض مسودة في تضمينها سيتم التي المنح ونفقات التبادلية غير باإليرادات المتعلقة  الموضوعات من كجزء .  

المناقشة إثراء  في للمساعدة تعريفات تقديم تم . 

 

 

 

 

ممممممم مممم  

 

العام القطاع كيانات ستستخدمها التي المعايير في أيًضا تضمينه ويتم الربح معايير في يستخدم  مصطلح هو اإلنصاف 2.8 .  

سيشمل  .الخصوم خصم  بعد المنشأة أصول  في يةالمتبق  الفائدة أنها على الربح معايير في الملكية  حقوق تعريف يتم  

المحتجزة واالحتياطيات األرباح أيًضا وسيتضمن ، المال رأس  مثل االلتزام تعريف تستوفي ال التي البنود ذلك  ، 

التقييم إعادة احتياطي المثال سبيل على . 

 

حقوق/األصول صافي  مصطلح وتستخدم مال رأس لديها يكون قد الكيانات بعض بأن العام القطاع معايير تعترف 2.9  

المحاسبية المعايير .الربحية المالية للبيانات العمومية الميزانية في "الملكية  حقوق" لقسم مكافئ  كمصطلح الملكية  

منظور من :1 السؤال   NPO أعضاء آراء هي ما  PAG التي المعامالت هي ما  ?مقيد من المقصود حول  

األصول وصافي والنفقات المحدود الدخل ضمن رؤيتها تتوقع ? 



                    
 

   
   

األصول  صافي  تعريف  المصطلح يستخدم ممممممم مممممممم ممم- 1 العام للقطاع الدولية  / 

المسيطرة غير والفوائد واالحتياطيات  ، العجز أو المتراكم والفائض ، المساهم المال رأس  أنها على الملكية حقوق  . 

 

صناديق أو كيانات بعضها يكون قد  .المختلفة القانونية الهياكل من متنوعة مجموعة الربحية  غير للمنظمات سيكون 2.10  

تعريف تستوفي التي الكيانات بعض أن الممكن من  .مدمجة  غير كيانات من مختلفة أشكال أو استئمانية  NPO 

تاريخ من إما ,المنظمة على األسهم مطالبات أشكال  من شكل لديها سابقًا مناقشتها تمت التي الخصائص باستخدام  

ذلك شيوع  مدى الواضح من ليس ، ذلك ومع  .القضائية للوالية محددة الئحة  / تشريع بسبب أو تاريخي . 

 

األصول  صافي" المبتدئين الفنيين للموظفين المالية البيانات في المكافئ القسم استدعاء  حاليًا المشروع أمانة تقترح 2.11  ", 

والفوائد االحتياطيات ,المقيد وغير المقيد بين المقسم العجز أو المتراكم الفائض أو  المساهم المال رأس  يشمل هذا مع  

ساهم .(الربحية غير المنظمات من عدد لدعم إنشاؤه تم كيان في األقلية حصة  ، المثال  سبيل على) يطرةالمس غير  

إصدارها تم أسهم أي ذلك في بما األسهم مطالبات أشكال  جميع ستشمل المال رأس . 

 

 

 

 

 

 

مممم ممممم  

 

الدولية المحاسبية  والمعايير المالية التقارير إلعداد  الدولية المعايير من كل في  المالية البيانات من الغرض وصف  تم 2.12  

استخدام أثار  .للمنشأة النقدية والتدفقات المالي واألداء المالي المركز حول معلومات تقديم " أنها على العام للقطاع  

السنة في المالي النشاط" مصطلح استخدام يمكن  .المصلحة أصحاب  بعض من انتقادات "المالي  األداء" مصطلح " 

السنة في  والنفقات الدخل لتضمين ذلك من بدالً  . 

 

بشكل مفهومة مصطلحات هذه  .التجاريين الدائنين " و "التجاريين المدينين" مصطلحات المالي المركز بيان يستخدم 2.13  

المشكلة هذه  إلى النظر تم إذا  .تداول" نشاط لديها الربحية غير المنظمات كل  ليس ولكن ، الحسابات إعداد في شائع  

مع يتوافق ما وهو ، "المستحقات " و "المستحقات" إلى المصطلحات هذه تعديل فيمكن ، مهمة مشكلة أنها على  

العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير في المستخدمة المصطلحات . 

 

المالية  انات البي  في  الرئيسية  األرقام  .3  

 

أو المصاحبة السردية التقارير إلى باإلضافة ، نفسها المالية البيانات من كالً  العامة لألغراض المالية التقارير تشمل 3.1  

السردية التقارير  في النظر مع المالية البيانات في الرئيسية األرقام هو الورقة لهذه المحدد التركيز .اإلدارية التعليقات  

منفصلة ورقة  في . 

أعضاء آراء  هي ما - 2 السؤال   PAG مساهمال المال  رأس أو األسهم وتكرار "الملكية حقوق" مصطلح حول  

عوامل هناك هل  ?المال رأس أخذ في تساهم قد التي األشكال ما  ?الوطنية لألوامر المالية البيانات من كجزء  

فيها للنظر أخرى ? 



                    
 

   
   

 

األبحاث أظهرت  ,فمثال .للغاية  مهم األولويات تحديد فإن لذا ، الرئيسية الشخصيات وملف  وضع في مقايضات هناك 3.2  

على المالية البيانات على المالحظات إلى ينظرون ال المستخدمين من العظمى  الغالبية أن أخرى وأماكن أستراليا في  

حسابات مستخدمي  بعض واشتكى ، اإلطالق   SORP بيان في األرقام من الكثير هناك أن المتحدة المملكة  في  

األعمدة متعدد المالية األنشطة  .  

 

المبتدئين الفنيين للموظفين المالية البيانات في إلدراجها المحتملة الرئيسية األرقام أدناه الجدول يوضح 3.3 .  

 

 السبب  رقم 

المصاريف  إجمالي 1  
تشغيل  وسياق الحجم مؤشر  NPO 

الدخل  إجمالي 2  

مقيد  غير دخل 3 مقيد لغرض ليست التي التكاليف تغطية على الربحية غير المنظمات قدرة   

األموال  جمع تكاليف 4 مقيد غير دخل لتوليد االستثمار قياس   

والمشرف  البرنامج نفقات 5  
المانحة  الجهات  من محدد تكميلي بيان مع التوفيق  على القدرة  

المقيدة المنح من الرأسمالي اإلنفاق 6  

مقيد غير عجز أو فائض 7 االحتياطيات وتوليد المالية  مواردها إدارة على المبتدئين الفنيين الموظفين قدرة    

إجمالي يساوي) األصول صافي 8  

الصناديق أو الملكية حقوق  ) 

للحجم  والوكيل االستمرارية مؤشر  

منفقة  غير منح 9 المستقبلية الفترات في  احتسابها سيتم التي األموال   

المقيدة  غير العامة االحتياطيات 10 المالية  االستدامة قياس   

المديرين مع األرصدة أو المعامالت 11  
العليا  اإلدارة أو  

المسؤولية استخدام إساءة أو المحتمل المصالح تضارب حول الشفافية  

 .االئتمانية

 

والنفقات الدخل إجمالي هي القصوى  األهمية ذات األرقام أن هو الناشئ الرأي فإن ، المانحة الجهات مع المناقشة في 3.4  

المرونة على مؤشر أنها الكثيرون يرى التي ,المقيدة غير االحتياطيات ومدى . 

 

ترغب  المانحة الجهات من العديد ألن نظًرا ، معينة كمسألة المقيدة المنح من الرأسمالية النفقات على الضوء  تسليط تم 3.5  

إظهار الممكن من يكون ال قد أنه حين في  .المنحة استخدام كيفية لتوضيح األصول  لنفقات اإلجمالية القيمة رؤية في  

النقدية التدفقات بيان في هذا ظهور كيفية في للنظر  خيارات  هناك تكون قد ، والنفقات الدخل بيان في  كمصروف ذلك . 

لـ المالية البيانات لمستخدمي األرقام هذه فائدة حول آرائك هي ما :3 سؤال   NPO ، على المالحظات أو األساسية  البيانات سواء  

السردي للتقرير األرقام هذه من أي  يكون أن يجب هل  ?الحسابات ? 

 

للموظفين العامة لألغراض المالية البيانات في معقول بشكل تضمينها يمكن أخرى مفيدة رئيسية أرقام هناك هل :4 السؤال   

لماذا ، كذلك األمر كان إذا ?المبتدئين الفنيين ? 

 



                    
 

   
   

أعضاء يعتقد التي الثالثة األرقام هي ما :5 السؤال   PAG المالية البيانات في  الشهرة وتستحق قيمة األكثر ستكون أنها  

لـ العامة لألغراض  NPO?  

 

2022 يونيو  

  



                    
 

   
   

 الملحق 

الرئيسية  لألرقام  إضافية  سياقية  معلومات   

التطوير قيد تزال ال النهائية الصياغة  أن حين في .العامة لألغراض المالية البيانات مستخدمو هم  من 2 التشاور  ورقة فصل تناول  ، 

المعلومات من احتياجاتهم حول لمحادثة كسياق العمل  افتراضات هو يلي ما فإن : 

لـ  المالية  للتقارير  األساسيون  المستخدمون   NPO ( لطلب السلطة  أو السلطة  إلى يفتقرون الذين الخارجيين المصلحة أصحاب   

الخاصة  احتياجاتهم لتلبية المعلومات ) 

يمثلونهم قد الذين وأولئك ، (المتأثرة والمجتمعات والمستفيدين بالعمالء أيًضا إليهم يشار) ، الخدمة مستخدمو •  

(المحتملون والمانحون األفراد ) المحتملة  المانحة الجهات •  

االئتمان دميومق الموردين •  

لـ  المالية  للتقارير  الثانويون  المستخدمون   NPO ( لديهم يكون قد أو ، الفنية الناحية من بذلك يتمتعون الذين المصلحة أصحاب   

الخاصة احتياجاتهم لتلبية المعلومات لطلب السلطة أو السلطة ) 

بالحوكمة المكلفين المديرين أو األمناء •  

الضريبية ات السلط / للقطاع التنظيمية الجهات •  

الحالية  المنح / المانحة الجهات •  

المتعاونين  والشركاء  الموظفين •  

األمثل النحو على يعمل لقطاع  ضرورية الربحية غير المنظمات في الثقة حيث ,أوسع نطاق  على  المجتمع  . 

 

ومع .خاص بشكل المطلوبة بالمعلومات احتياجاتهم تلبية المحتمل من ألنه ثانويين مستخدمين والمانحون الحاليون المانحون يعتبر  

التكاليف هذه تخفيف يمكن .والممولين المانحين من كل يولدها التي المتعددة بالمتطلبات مرتبطة كبيرة وأعباء تكاليف هناك ، ذلك  

ةالعام  لألغراض المالية التقارير في المشتركة االحتياجات تلبية فيه يمكن الذي الحد إلى واألعباء . 

 

واقترح  .والمساءلة القرار اتخاذ دعم أرادوا  إذا ، المالية التقارير لمستخدمي اإلعالمية االحتياجات 2 التشاور  ورقة فصل تناول كما  

والفعالية والكفاءة  االقتصاد من تزيد بطريقة ، أهدافه يحقق وطني فني موظف أن معرفة إلى الخارجيون المصلحة أصحاب يحتاج أن  

الطويل المدى  على المالية صحتها سياق وفي ، واللوائح للقيود االمتثال بينما ، حد أقصى  إلى الموارد استخدام في .  


