
                    
 

   
   

أن نأمل  .- التلقائي الترجمة برنامج باستخدام اإلنجليزية - غير ترجمات  أي إنشاء تم وقد ،  اإلنجليزية اللغة هي المستند لهذا األصلية اللغة أن مالحظة يرجى  

الترجمة عملية في دقة عدم هناك يكون قد بأنه نعترف ولكننا ،  والفهم المشاركة  في ذلك يساعد . 

 
الفنية االستشارية المجموعة  

القضية ورقة  
 

األعمال جدول بند : TAGED07 - 04 
اإلنترنت عبر – 2022 يونيو 28  

المالية القوائم عرض – 7 - 3 األقسام  

من 7 - 3 لألقسام المقترح النص على تعليقات عن الورقة هذه تبحث ملخص   INPAG. 

الورقة  من  الهدف / الغرض أعضاء إدخال اطلب    TAG ععععععع ععع3 للقسم المقترح النص على  

عععع5 القسم ;عععععع عععععع عععع4 القسم  :ععععععع  

عععع عع عععععععع عععع6 القسم ;عععععععععع ععععع  

ععععععع عععععععع عععع 7 والقسم ;عععععع  

األخرى  الداعمة البنود  شيء  ال   

ساندرسون  وكارين ماسون بول أعده   

االجتماع  لهذا اإلجراءات  تعليق على مسودة األقسام  

 تقديم المشورة حول ما إذا كان هناك  حاجة إلى توجيه إضافي 



                    
 

   
   

االستشارية المجموعة تقني  

 
المالية القوائم عرض – 7 - 3 األقسام  

 

 خلفية  .1

 

ورقة من جزء المالية البيانات شكل .اإلرشادات من 1 للمرحلة أولوية ذي كموضوع المالية البيانات إدراج تم 1.1  

إلى الواردة  الردود على التعليقات تقديم تم .التشاور  TAG  2022 مايو في اجتماعها في . 

 

التشاور ورقة على التعليقات الورقة هذه في الواردة المقترحات تعكس .المالية البيانات شكل الورقة هذه تغطي 1.2  ، 

2022 مايو اجتماع في التعليقات تلك حول TAG ومناقشات . 

 

ل جدو بند في واألخطاء والتقديرات المحاسبية والسياسات  المالية البيانات على المالحظات  مقترحات تغطية يتم 1.3  

 .TAGED07 - 03 األعمال

 

يشتمل ، سابقًا لوحظ  كما 1.4  INPAG عععععع ععععععع عععععععع من أقسام على  
حيث  مباشر معيار ععععععععع ععععععع ععععععع ععععععع عععععععع  

التقارير إعداد قضايا مع التعامل يتم لم حيث .تغيير أي إلجراء المبتدئين الفنيين الموظفين  لقطاع محدد سبب يوجد ال  

بـ الخاصة المالية  NPO -  عععععع ععععععع عععععععع القائمة في  مناسب أو شامل بشكل  
في أو ، المعيار ععععععععع ععععععع ععععععع ععععععع عععععععع  

تقوم قد ، صلة ذي  قسم وجود عدم حالة  INPAG ععععععع عععععععع على تغيير بإجراء  
ععععععععع ععععععع ععععععع ععععععع عععععععع عععععع  

 .معيار

 

أعضاء لمساعدة 1.5  TAG  عععععع ععععععع ععععععععمن النص أين فهم في  
ارالمعي  دمج تم ععععععععع ععععععع ععععععع ععععععع عععععععع  

التالي النهج استخدام ويتم ، للتغيير تعرض أو مباشرة : 

 

النص  لون   شرح  
للشركات األصلي المالية للتقارير الدولي المعيار  أسود  

القياسي  النص والمتوسطة  الصغيرة  
التقارير إلعداد الدولية المعايير ضمن النص  حذف يتوسطه خط أحمر   

الصغيرة للشركات القياسي للنص  األصلية المالية  
  والمتوسطة

فقط  المصطلحات تغيير أخضر   
التقارير إلعداد الدولية  المعايير معايير من نشأ نص أرجواني   

 المالية
 األصلي  INPAG نص  أزرق

للقطاع الدولية المحاسبية المعايير معايير من نشأ نص تحته خط أزرق   
 العام



                    
 

   
   

  

واألساس التنفيذ وإرشادات صلة ذي تطبيق أي قسم بكل المتعلق للنص  المقترحة التعرض مسودة  إلى  باإلضافة 1.6  
عععععع ععععععع ععععععععمن القسم بتعيين أخرى وثيقة تقوم ، لالستنتاجات بها المرتبط  

للقسم المعيار ععععععععع ععععععع ععععععع ععععععع عععععععع  

من المقترح  INPAG. 

 

ألف المرفق في  بالموضوع المتعلقة السابقة والطلبات بالمشورة قائمة وترد 1.7 . 

 

مالي  بيان  من  أكثر  على  تؤثر  التي  القضايا  .2  

 

على التعديالت  بعض ، المصلحة وأصحاب  الربحية غير المنظمات  احتياجات تلبي التي المالية البيانات تطوير في 2.1  
ععععععع عععععععع عععععع ععععععع عععععععع في المتطلبات  

القضايا من عدًدا التعديالت هذه تعكس .المعيار اقتراح تم ععععععععع ععععععع ععععععع  ، 

أدناه نناقش القضايا هذه .واحد مالي بيان من ثرأك على بعضها سيؤثر . 

 
ععععععع عععع ععععععع ععععععععع ععععع  

 

أصحاب قبل من عام بشكل مدعوًما النهج هذا وكان ، المقيدة غير األموال عن المقيد فصل التشاور ورقة ناقشت 2.2  

لأللغام االستشارية المجموعة اجتماع إلى الورقة  في  .المصلحة   (TAG)  للدخل  المنفصل العرض أن اقترح  ، راألخي  

مطلوبة  ستكون المقيدة وغير المقيدة األموال لمجموع  ( األصول صافي  في  والتغيرات ) األصول صافي ,والنفقات  

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

 

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

يستخدم ععععععععع ععع ععععععععع عع ععععععععع – 23 العام للقطاع  

أدناه 1 الجدول في التعريفات . 

 

1 الجدول   – IPSAS 23  بالقيود  المتعلقة  التعاريف  

 تعريف  مصطلح 
األصول  شروط  

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

المحول إلى إرجاعها يجب الخدمة إمكانات أو . 

األصول  على قيود  
 المحولة 

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

على االفتراضات   
المحولة  األصول  

األصل استخدام على المفروضة ، الملزم الترتيب أو ، اللوائح أو القوانين في  الشروط  

المبلغ الكيان خارج كيانات قبل من المحول  . 

 

2.4 IPSASB العمل هذا خلق   .التحويل ومصروفات - المتداولة 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 نظرال  

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



                    
 

   
   

 

للجمعيات ععع عععععع عععععععع عععع المتحدة المملكة ل قب  من للقيود بديل عرض توفير يتم 2.5  

المتحدة المملكة  في الثقة بقانون مرتبطة أدناه التعريفات  .الصناديق محاسبة تتبنى التي الخيرية . 

" ععععع ععع عععععع عع ععع ععع ععععععع ععععععع عععع عع  ع 

عععععععع ععع ) ععععععع .…… .ععععععع ععععع ععع عععععععع  

ععع ععععععععع عععع ععععع ععع ( عععععععععع عععععععععع  

ععععععع عععععععع عععع .عععععع عععععععع عع ععععع عععع  

عععععع عع / ع ع ععععع عع ععععععع عععع عععع عع عععع  
عععع عععع ععععععع عععع عععع ععععععع ععع ععع عععععععع  

عععععع ععععععع ععع عع ععععععع ععع . 

" ععع ععععععع عععععع ععععع عع عععععع ععع ععععععع  
ععععع ع ععععع ععع ععععع ععععع ععع ععععع عععع ععععععع  

ععع ععععععععع عععع عععع عععععع ععععععع ععععععع عععع  

ععععععع ععععع عع .ععععععع ععععععع ععععععع ععععععع عع  
ععععععع عععع عععع ععع عع ععع ععععععع ععع ععععععع  

ععععععع . 

 

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

التالي النحو على . 

ععع عع ععععععع ععععععع ععععع ععع  NPO ععععععع عععع  
ععععععع ععععع ععع عععععع ععععع عع عع ععععععع ععععععع  

ععع عع ععع عععععععع عع ععععععععع عع  NPO عععع .عععع عععع  
ععععععععع عع ععععععع ععععععع ععععععع ععع ععع ععععع عع  

عع عععععع ععععععععع  NPO ععع ععععععع ععععععع ععععع  

ععععع عع .ععع ععععع ععععع ععععع  NPO عع ععععع ععععع  
ععععععع ععععععع ععععععع عععععع ععععععععع عععععع  ع 

عع عععععع ععععععععع عععععععععع ععععع ععع عع ععع  

ععععععع عععععععععع .  

 
ععع ععععععع ععع ععععععع ععع ععع ع ععع عع عععععع ععع  
ععععع عع عع عع عععععععععع عععععع ععععععع ععع عععع  

عع عععع .ععععععع ععع عععععععع  NPO ععععععع ععع ععععع  
ععععععع ععععع ععععع عععع عع عععع ع عععع عععع ععععععع  

ععععع عععع ععععععععع ععععع ععع عععععع ععععع عع عع . 

 

تطوير سيتم  .المالية البيانات في تقديمه يمكن الذي التنسيق / بالبنود تناولها تم التي األسئلة  تتعلق ، الورقة هذه في 2.7  
المتعلقة  تالموضوعا من كجزء المقيدة وغير المقيدة واألموال الدخل عن المحاسبة بشأن تفصيلية مقترحات  

إثراء في للمساعدة تعريفات تقديم تم  .2 التعرض مسودة في تضمينها سيتم التي المنح ونفقات - غير التبادل بإيرادات  

التقديمي العرض حول المناقشة . 

 



                    
 

   
   

منظور من     :1 السؤال   NPO  أعضاء  يشاهده الذي ما  TAG التي المعامالت هي ما  ?المقيد من المقصود حول  

األصول وصافي والنفقات المحدود الدخل ضمن تهارؤي  تتوقع ? 

أو واالحتياطيات والنفقات "المقيد" الدخل األولية البيانات في اإللزامي العرض يتضمن أن يجب هل      :2 السؤال   

فقط االحتياطيات ? 

 
ععععععع عععع  

 

العام القطاع كيانات ستستخدمها التي المعايير في أيًضا تضمينه ويتم - الربح معايير في  يستخدم مصطلح هي األسهم 2.8 .  

سيشمل  .الخصوم خصم بعد المنشأة أصول في المتبقية 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  فائض أحيانًا يسمى الذي ) التقييم إعادة احتياطي المثال سبيل لىع . 

 

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  

األصول صافي ويحدد المصطلح يستخدم ععععععع ععععععع ععع – 1 العام للقطاع الدولية  / 
غير المسيطرة  والفوائد واالحتياطيات ، المتراكم العجز أو والفائض ، المساهم المال رأس  أنها على الملكية حقوق   

TAG1. 

 

مدمجة كيانات بعضها يكون قد  .المختلفة القانونية  الهياكل من متنوعة ةمجموع - الربحية  غير للمنظمات سيكون 2.10  ، 

تعريف تستوفي التي الكيانات بعض أن الممكن من  .مدمج غير كيان من مختلفة أشكال أو ,استئمانية وصناديق  

NPO من إما ,ظمةالمن  على األسهم مطالبات  أشكال من شكل لديها سابقًا مناقشتها تمت التي الخصائص باستخدام  

الواضح من ليس ، ذلك ومع  .القضائية بالوالية  خاصة لوائح / تشريعات بسبب أو ألعلى - التاريخية  المجموعة  

ذلك شيوع مدى . 

 

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

وحقوق االحتياطيات ,المقيد وغير المقيد بين المقسم  ، المتراكم العجز أو والفائض المساهم المال رأس  يشمل هذا مع  

الربحية غير المنظمات  من عدد لدعم إنشاؤه تم كيان في  أقلية حصة ، المثال سبيل على - المسيطرة غير الملكية  ( -. 

إصدارها تم أسهم أي لكذ في بما األسهم مطالبات أشكال جميع المساهم المال رأس سيشمل . 

 

التي والبنود المستخدمة  المصطلحات  تناول يتم ؛ المالية البيانات في البنود هذه عرض  كيفية فقط الورقة هذه تتناول 2.12  

2 القسم تطوير في  المساهم المال رأس ستشكل . 

 

3 السؤال  أعضاء آراء هي ما :  TAG  لالما  رأس أو األسهم وتكرار "الملكية  حقوق" مصطلح حول  

رأس  أخذ  في تساهم قد التي األشكال ما  ?الوطنية لألوامر المالية البيانات من كجزء المساهم  

فيها للنظر أخرى عوامل هناك هل  ?المال ? 



                    
 

   
   

 

ععععععع ععععععع ععع 3 القسم  .3  

 

لـ االمتثال يتطلبه وما ، المالية للبيانات العادل العرض 3 القسم يوضح 3.1  INPAG البيانات من كاملة مجموعة هي وما  

بـ الخاصة  اللغة واستخدام بالمصطلحات 3 للقسم  التحديثات معظم تتعلق .المالية  NPOs. 

 

تنحرف حيث الرئيسية المنطقة 3.2  INPAG عععععع ععععععع ععععععععمتطلبات  عن  
تحديد هو المعيار ععععععععع ععععععع ععععععع ععععععع عععععععع  

المالية البيانات من الكاملة المجموعة . 

 

لأللغام االستشارية المجموعة اجتماع في 3.3  (TAG) يصل أن شأنه من والنفقات للدخل بيانًا األمانة اقترحت ، األخير  

صافي في  للتغيرات منفصل بيان في األصول  صافي في األخرى  التغييرات عرض سيتم .عجز أو فائض إلى  

والقسم ، القسم هذا تطوير في اقتراح تقديم تم هذه .األصول s 5 (  والمصروفات الدخل يانب )  التغيرات بيان ) 6 و  

األصول  صافي في  ). 

 

البيانات بمستخدمي صلة أكثر تكون أن المتوقع من التي الرئيسية األرقام على التأكيد هو النهج هذا من الغرض 3.4  

لـ المالية  NPO. هي لقصوىا األهمية ذات األرقام  أن هو الناشئ الرأي فإن ، المانحة الجهات مع المناقشة في  

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

 

لـ المالية البيانات مستخدمي لبعض مهمة العجز أو  الفائض خارج المعلومات ستكون 3.5  NPO. تصميم فإن ، وبالتالي  
اآلخر الشامل الدخل في عرضها سيتم التي  وماتالمعل أن ضمان إلى يهدف األصول  صافي في التغييرات بيان  

ععععععع عععععععع عععععع ععععععع عععععععع بموجب  

من بمزيد هذا مناقشة تمت .بسهولة المعيار تحديد يمكن ععععععععع ععععععع ععععععع  

أدناه 6 القسم تحت التفصيل . 

 

تغطي والتي ، 3 القسم متطلبات لتكملة  التطبيق إرشادات تطوير تم 3.6 : 

المالية البيانات أهداف • ; 

وعرضها المالية البيانات تسمية • ; 

لـ االمتثال •  INPAG; 

مستمر قلق • ; 

و  تناسق؛ •  

والتجميع المادية األهمية • . 

 

لـ االمتثال تغطي  التي التطبيق إرشادات تتناول 3.7  INPAG  بها ستدلي التي والبيانات اإلفصاحات  NPOs تنتقل التي  

لـ الكامل االمتثال إلى  INPAG. 

 

( البيانات لبعض البديلة  العروض ذلك في بما ) التوضيحية المالية البيانات على المقترحة التنفيذ إرشادات  تشتمل 3.8  

في مكافئاتها إلى تستند هذه .( مرجعية كقائمة استخدامها يمكن والتي ) اإلفصاح ومتطلبات  التقديمي العرض  وجدول  
ععععععع ععععععع عععععععع عععععع ععععععع عععععععع  



                    
 

   
   

البيانات أقسام على أدخلت التي للتعديالت االقتضاء عند تحديثه يتم ، قياسي ععععععععع ععععععع  

المقترحة المالية . 

 

لالنتهاء قابلة تكون لن العناصر بعض ألن وذلك  .مكتملة غير التوضيحية المالية البيانات تكون ، الحاالت بعض في 3.9  

العرض جدول ، وبالمثل .النفقات بتحليل الخاص القسم المثال سبيل على ، خرىاأل األقسام من االنتهاء بعد إال  

قسم  لكل  المالحظات إفصاحات  تحديد بعد إال اإلغالق  متطلبات استكمال يمكن الودي  التقديمي . 

 

في اإلفصاح ومتطلبات العرض وجدول التوضيحية  المالية البيانات استكمال إلى  الحاجة على  الضوء تسليط سيتم 3.10  

في الحق وقت   ED1. ستطلب ED3 وجدول  التوضيحية المالية البيانات من وكاملة محدثة مجموعة على تعليقات  

اإلفصاح ومتطلبات التقديمي العرض . 

االزدواجية  بعض هناك  .المالية البيانات تطوير في المتبع للنهج المنطقي األساس االستنتاجات أساس  يوضح 3.11  

بمفرده بالوقوف قسم لكل للسماح النهج هذا اتباع تم  .مالي بيان لكل االستنتاجات أساس مع للمحتوى ( ) المحدودة . 

 

4 السؤال  لأللغام االستشارية المجموعة تدعم هل :  (TAG) إلى  يصل الذي والنفقات الدخل بيان اعتماد  

األصول صافي في التغييرات بيان في إضافية معلومات تقديم مع ، العجز أو الفائض ? 

5 السؤال  تدعم هل :  TAG ذلك في بما ، المثال سبيل على ) التنفيذ وإرشادات  التطبيق إرشادات نهج  

المالية البيانات لبعض البديلة العروض  )? 

6 السؤال  لدى هل :  TAG من 3 القسم صياغة على إضافية تعليقات أي  INPAG? 

 

عععععع عععععع عععع 4 القسم  .4  

 

في مقترحال المالي المركز بيان مراجعات 4.1  ED1 لغة استخدام ؛ المصطلحات على تحديثات أي اقتصرت .محدودة  

بأجهزة خاصة   NPO المالية البيانات في أخرى وأماكن 2 القسم في المحددة  للعناصر مراجعات لتعكس وتعديالت ؛  

في األصول فيصا قسم في المقيدة غير األموال عن منفصل بشكل  المقيدة األموال عن لإلبالغ ,المثال سبيل على )  

 .( البيان

 

العجز أو المتراكمة الفوائض إلى اإلشارة إزالة  تمت  ,المقيدة وغير المقيدة األموال عن المنفصلة التقارير تقديم عند 4.2  

المتراكم والعجز للفائض تخصيص الواقع في هي المقيدة وغير المقيدة الصناديق أن حيث المحتجزة األرباح أو .   

 

و معلومات؛ تسلسل ؛ - وغير الحالي التمييز ؛ المقيدة وغير المقيدة األموال تغطي التي التطبيق إرشادات تطوير تم 4.3  

المالية البيانات على المالحظات أو المالي المركز بيان في تقديمها الواجب المعلومات . 

 

عرًضا – المالي المركز لبيان شكلين ( 3 للقسم التنفيذ إرشادات في المدرجة  ) التوضيحية المالية البيانات تعرض 4.4  

عععععععع مع تمشيا ، المقترح  اإلرشاد ؛ فقط  توضيحية ألغراض هذه .أفقيًا وعرًضا رأسيًا  



                    
 

   
   

ععععععع ععععععع ععععععع عععععععع عععععع ععععععع  

السطر عناصر ترتيب أو المفضل التنسيق المعيار يحدد ال ععععععععع . 

 

7 السؤال  لدى هل :  TAG  من 4 القسم صياغة على تعليقات يأ  INPAG? 

توافق هل    :8 السؤال   TAG  الرجوع الضروري من وليس مهًما رقًما ليس المتراكم والعجز الفوائض أن على  

4 القسم صياغة في تحديًدا إليه ? 

 

عععععععععع ععععع عععع 5 القسم  .5  

 

عععععع ععععع عععع ,5 القسم  على القسم هذا يعتمد .والنفقات الدخل بيان متطلبات 5 القسم يحدد 5.1  
عععععععع عععععع ععععععع عععععععع ال من ععععع ععععع  

بيان استخدام ليعكس تكييفه تم ، قياسي ععععععععع ععععععع ععععععع ععععععع  

سابقًا موضح هو  كما ، عجزال أو الفائض مجموعها يبلغ التي والنفقات الدخل . 

 

ععععععع ععععععععلمتطلبات التالية التنقيحات ، والمصروفات الدخل بيان العتماد نتيجة 5.2  
تم ععععععععع ععععععع ععععععع ععععععع عععععععع عععععع  

المعيار عمل : 

الشامل الدخل وبيان منفصل  دخل بيان أو  الشامل للدخل واحد بيان تقديم اختيار إزالة • ; 

( 6 القسم انظر ) األصول صافي في التغيرات بيان إلى اآلخر  الشامل الدخل تشكل التي البنود نقل ميت  • ; 

منفصلة أعمدة في المقيدة والمصروفات الدخل عرض يتم • ; 

األخرى والتبرعات المنح دخل عن منفصل بشكل - غير الجارية لألصول والتبرعات المنح من الدخل تقديم يتم • ; 

حول بتوجيهات ( النفقات وظيفة أو طبيعة على بناءً  التصنيفات يغطي الذي ) النفقات تحليل نص استبدال سيتم •  

في نشرها سيتم التي النفقات تصنيف  ED3; 

العجز أو الفائض من األخرى البنود عن منفصل بشكل التشغيل مصروفات من عجزال أو الفائض عرض يتم •  

( المكاسب  ؛ األصول في التصرف عند الخسائر أو المكاسب ؛ الزميلة الشركات من العجز أو الفائض حصة  
مةالقي  تعديالت من بها المعترف غير والخسائر والمكاسب ؛ األجنبي الصرف  فروق من المحققة غير والخسائر  

و  ؛ ( العادلة  

التطبيق إرشادات تطوير تم • . 

 

أحدهما – والنفقات الدخل لبيان شكلين ( 3 للقسم التنفيذ إرشادات في المدرجة  ) التوضيحية المالية البيانات تعرض 5.3  

المقترح اإلرشاد ؛ فقط توضيحية  ألغراض هذه .الدخل من الممولة األخرى النفقات عرض ;النفقات يليه الدخل يقدم  
ععععععع عععععععع عععععع ععععععع عععععععع مع تمشيا ،  

السطر عناصر ترتيب أو المفضل التنسيق المعيار يحدد ال ععععععععع ععععععع ععععععع . 

 



                    
 

   
   

9 السؤال  والتبرعات المنح من للدخل  المنفصل العرض لأللغام االستشارية المجموعة تدعم هل :  

النفقاتو الدخل بيان وجه على - غير الجارية  لألصول  ? 

10 السؤال  لأللغام االستشارية المجموعة تدعم هل :  (TAG) التشغيلية األنشطة من عجز أو فائض اعتماد  

الخط  هذا تحت  معروضة أخرى خسائر أو  مكاسب  مع ، اإلجمالية - الفرعية ? 

11 السؤال  لدى هل :  TAG من 5 القسم صياغة على إضافية تعليقات أي  INPAG? 

 

عععععع عععع عع عععععععع عععع 6 القسم  .6  

 

من 6 القسم يحدد 6.1  INPAG القسم في الواردة  المتطلبات محل هذا يحل .األصول صافي في التغيرات بيان متطلبات  

عععععععع ععععع ععععع ععععععع عععع عع عععععععع عععع 6  
عععععععع عععععع ععععععع عععععععع ال من عععععععع  

معيار ععععععععع ععععععع ععععععع ععععععع . 

 

المقيدة غير واألموال المقيدة الصناديق ذلك في بما ، األصول لصافي  الفردية المكونات عرض يتم 6.2 . 

 

التالية الفرعية المجاميع األصول  صافي  في التغيرات بيان يتضمن 6.3  -: 

( األخطاء وتصحيح المحاسبية السياسة  في التغييرات ) االفتتاحي الرصيد صياغة إعادة • ; 

للفترة والمصروفات الدخل إجمالي •  ( surplus في مباشرة بها المعترف والمصروفات والدخل العجز أو  

الشامل الدخل إجمالي يعادل  ما – األصول صافي  ); 

( المقيدة وغير المقيدة الصناديق بين ، المثال سبيل على ) الصناديق بين التحويالت • ; 

و  ؛ ) اهمالمس المال رأس على التغييرات وتوزيع تلقي •  

األصول  صافي على أخرى تغييرات أي • . 

 

إرشادات في المدرجة ) التوضيحية المالية البيانات تعرض .6 للقسم مطلوبة التطبيق إرشادات أن األمانة تعتبر ال 6.4  

األصول صافي  في التغييرات لبيان واحدة  صيغة ( 3 للقسم التنفيذ . 

 

12 السؤال  لدى هل :  TAG من 6 قسمال صياغة على تعليقات أي  INPAG? 

 

ععععععع عععععععع عععع 7 القسم  .7  

 

في مقترحة النقدية التدفقات لبيان رئيسية مراجعات توجد ال 7.1  ED1. ؛ المصطلحات على تحديثات أي اقتصرت  

بأجهزة خاصة لغة استخدام  NPO سبيل على ) المالية البيانات في أخرى أماكن في المراجعات لتعكس وتعديالت ؛  

المتداولة غير لألصول المنح عن واإلبالغ ,المقيدة غير المنح عن منفصل بشكل مقيدة منح عن لإلبالغ ، المثال  - 



                    
 

   
   

تتم لم أنه إلظهار الفاتح الرمادي اللون إلى القسم  هذا خلفية تظليل تم ، لذلك ونتيجة  .( االستثمارية األنشطة ضمن  

بالكامل مراجعته . 

 

من .النقدية التدفقات بيان إلعداد المباشرة غير الطريقة أو المباشرة الطريقة إما م استخدا بخيار المقترح الدليل يحتفظ 7.2  
مانحة تقارير بأي أوثق ارتباط ولها المالية البيانات لمستخدمي فائدة أكثر معلومات المباشرة الطريقة تنتج أن المرجح  

مشروع من الحقة لمراحل تطويرها يتم مشروع أو  IFR4NPOs. غير الطريقة تكون أن المرجح من ، ذلك ومع  
في به مسموح خيار إزالة المناسب من سيكون أنه  األمانة ترى ال وبالتالي ، التنفيذ في أبسط المباشرة  

ععععععع ععععععع عععععععع عععععع ععععععع عععععععع  

معيار ععععععععع ععععععع . 

 

التوجيه يقدم التنفيذ في المدرجة  ) التوضيحية المالية اتالبيان  .7 للقسم مطلوبة التطبيق إرشادات أن األمانة تعتبر ال 7.3  

المباشرة غير والطريقة المباشرة الطريقة – النقدية التدفقات لبيان شكلين ( 3 للقسم . 

 

13 السؤال  لدى هل :  TAG من 7 القسم صياغة على إضافية تعليقات أي  INPAG? 

 

 
 المرفقات 

 
أ  الملحق السابقة  والطلب النصيحة   

ب  الملحق المالية  القوائم عرض – 3 القسم   

ج  الملحق 4 القسم   – Statement المالي المركز  

د  الملحق والمصروفات  الدخل بيان – 5 القسم   

هـ  الملحق األصول  صافي في التغيرات بيان – 6 القسم   

و  الملحق النقدية التدفقات بيان – 7 القسم                                                                 

 

2022 يونيو   



                    
 

   
   

أ  الملحق  

 
والطلبات النصائح سجل  

 

  مالحظات حالة  الطلبات  تاري    خ 

04/05/2022   
ن عنرص نائب فن     ED1 قم بتضمي 

  حول المقارنات والنظر فن
مواضيع محددة فن  EDs قيد التقدم    الالحقة 

 مسودة مع المقارنات ، اطرح
 SMC السؤال عىل أنها 

04/05/2022   
ن عنرص نائب فن    ED1 تضمي 

  مواضيع محددة فن
 قيد التقدم  الالحقة EDs حول استخدام مالحظات اإلفصاح والنظر فن

  
 أن متطلبات ED1 الحظ فن

  
 اإلفصاح التفصيلية ستكون فن

 مواضيع فردية 

    

 مالحظات ) إن وجدت (  النصيحة  تاري    خ 

04/05/2022 

اح بأن يكون الفائض / العجز  ح للبيان كبيان للدخل والنفقات ، ولكن قد ال يتم التوفيق بشكل حدس  مع االقتر  يعمل االسم المقتر
  صياغة القسم   كخط إبالغ رئيس  

 الحظ ، سيتم النظر فن

04/05/2022 
 
ا
 تمشيا مع المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية إن السماح للمعدين بتسمية البيان حسب االقتضاء سيوفر القدرة عىل التواصل مع أصحاب المصلحة ، طالما أن ذلك ليس مضلل

ة والمتوسطة الفقرة  كات الصغت  ، ستدرج   22 3للشر  

04/05/2022 

  تأجيل 
ن الدخل مع القيود والدخل مع قيودتوافق عىل أنه ال ينبغن الدخل بشكل عام   هناك حاجة إىل الوضوح حول الخط الفاصل بي   

  
  التأجيل   الحظ أن مسألة معينة للتعليق عليها فن

  النظر فن
   -ستدعم تطوير المواد إليرادات التبادل غت   ED1 فن

فن  ED2  
 مشهود 

04/05/2022 

ن   ستكون هناك حاجة لمزيد من المناقشة حول ن المقارنات اآلن   المقارنات مهمة للمستخدمي   تحذير بشأن اتخاذ قرار بعدم تضمي 
 عىل النحو الوارد أعاله    المستويات العامة لإلفصاحات

 


