
                    
 

   
   

يساعد أن نأمل  .التلقائية 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 لكننا ،  والتفاهم المشاركة في ذلك . 

 
الفنية االستشارية المجموعة  

القضية ورقة  
األعمال جدول بند : TAGED08-01 

الهجين – 2022 سبتمبر 30 و 29  

 اإليرادات 

التشاور ورقة في التبادلية غير اإليرادات قضية على ’ المستجيبين تعليقات الورقة  هذه تلخص ملخص  . 
ااااااا ااااااااتحت اإليرادات محاسبة في الجارية التطورات يلخص  

ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  
مقترحات ويقدم العام للقطاع الدولية  المحاسبية والمعايير المحاسبي المعيار ااااااااا  

في التبادلية غير اإليرادات  قسم لتطوير  INPAG. 

الورقة  من  الهدف / الغرض بالتعليم المعنية االستشارية المجموعة  ألعضاء للسماح   (TAG) العدد على الردود  في بالنظر  

قسم  لتطوير المقترحات مالءمة مدى على والتعليق ,التشاور ورقة من 2 الجزء من 3  

في التبادلية غير اإليرادات  INPAG  ألعضاء للسماح .الردود تلك ضوء في  TAG في للنظر  
ااااااا اااااااابموجب اإليرادات محاسبة في المحتملة التغييرات  

ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  
وتقديم ، العام للقطاع الدولية  المحاسبية والمعايير المحاسبي المعيار ااااااااا  

تطوير في  اتباعه يجب الذي النهج بشأن التوجيه  INPAG. 

األخرى  الداعمة البنود  شيء  ال   

ميسون  بول أعده   

االجتماع  لهذا اإلجراءات  :تقديم  المشورة على 

اااااا ااااااا اااااااا ل المقترحات دمج نهج •  
ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

تطوير في العام للقطاع الدولية  المحاسبية والمعايير المحاسبي المعيار ااااااااا  

لـ التبادلية غير اإليرادات متطلبات  INPAG. 

والمنح التبرعات محاسبة •   
والقياس  االعتراف تلمتطلبا استثناءات •  

 



                    
 

   
   

االستشارية المجموعة تقني  

 اإليرادات 

استشارية  ورقة  اقتراح  .1  

محددة  كمسألة ( التبادلية غير اإليرادات الخصوص وجه على وقياسها ) اإليرادات  بقياس االعتراف تحديد تم 1.1  

الربحية غير للمنظمات . 

ذلك في  بما ، االستشارية الورقة  على التعليقات الورقة تلخص 1.2 : 

التبادل غير ‘ معامالت من وقياسها الواردة الموارد على  للتعرف الشاملة المبادئ هي ما •  ’? 

الالحقة الفترات في المتطلبات لتلبية المستخدمة التبرعات تلقي عند والقياس  االعتراف عملية هي ما • ? 

رأسمالي أصل  لشراء لتبرعاتبا االعتراف يجب متى • ?  

قياسها يتم وكيف العينية الخدمات على التعرف يجب متى • ? 

قياسها يجب وكيف  العينية الهدايا على التعرف يجب متى • ? 

من  الثالث اإلصدار في المقترحة  التحديثات التحديد وجه على ,اإليرادات بشأن الحالي الفني المشهد يحدد كما 1.3  
اإليرادات معايير وتطوير والمتوسطة الصغيرة الشركات محاسبة لمعيار المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير  

الدولي العام القطاع معايير مجلس  قبل من المنقحة . 

التالي النحو  على الربحية غير  للمنظمات المالية التقارير إعداد تحديات االستشارية  الورقة  لخصت  1.4 : 

النقدية  السيولة القضية   

 التحويالت 

 هدايا 

كيند في  

داخل الخدمات  

 كيند 

التعرف  في التحكم  –    

موثوق قياس  على التعرف  –    

االعتراف  توقيت  –    

    قياس 

    إفشاء 

كبيرة أهمية  :مفتاح   متوسطة أهمية   منخفضة  أهمية  

 

يتعلق فيما معين بقطاع خاصة قضايا أي تحديد يتم لم حيث التبادلية غير اإليرادات فقط التشاور  ورقة اعتبرت 1.5  

( التجاري النوع ترتيبات من اإليرادات ) الصرف بإيرادات . 



                    
 

   
   

في تغطيتها يتم لن واألوقاف  الوصايا عن المحاسبة أن التشاور ورقة اقترحت  1.6  INPAG  النظر يفضل  ولكن األولي  

الحقة مرحلة في فيها . 

ممممممم ممممممم مممممممم ممممم ممممممم  

اإليرادات عن للمحاسبة إرشادات لوضع المالية  التقارير إلعداد بديلة معالجات أربعة االستشارية الورقة اقترحت  1.7  

هذه كانت .التبادلية غير : 

ااااااا اااااااا لـ  وفقًا التبادلية غير اإليرادات بجميع االعتراف يتطلب 1 البديل  1.8  
ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  

الوطنيين بالموظفين خاصة إضافية إرشادات توفير سيتم .المحاسبة معيار . 

لتوسيع 20 الدولي المحاسبة معيار في الواردة المبادئ باستخدام التبادلية غير باإليرادات االعتراف يتطلب 2 البديل  1.9  

خالل منهجي أساس على يراداتباإل االعتراف ,.أي ) التبادلية غير األخرى اإليرادات إلى الحكومية  المنح معالجة  

الصلة ذات بالنفقات المنشأة فيها تعترف التي الفترات  ).  

العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير في الواردة المبادئ باستخدام التبادلية غير اإليرادات احتساب يتطلب 3 البديل  1.10  

حيث تأجيله يتم ولكن األصول في  وطني نيف موظف يتحكم عندما باإليرادات االعتراف يتم ما عادة  ، أي ) 23  

شروط توجد  ). 

العام  للقطاع الدولية المحاسبية المعايير في المبادئ باستخدام التبادلية غير اإليرادات حساب يتطلب 4 البديل  1.11 . 
التوجيه من كجزء  إلدراجها المختلفة الوطنية المعايير من المستمدة االستثناءات في النظر سيتم ، ذلك إلى  باإلضافة  

الوطنيين بالموظفين الخاص .  

في متاحة تكون أن يجب 4 البديل في المقترحة  االستثناءات كانت إذا ما حول آراء  للتعليق محددة مسألة طلبت 1.12  

األخرى  البدائل . 

التشاور  ورقة  ردود  .2  

ممممم ممممم  

التبادلية غير باإليرادات المتعلقة القضية وصف على ٪80 من أكثر وافق ، السؤال ناقشت التي الردود تلك بين من 2.1 . 

التوجيه وضع عند فيها النظر  يجب التي النقاط بعض الردود  أثارت : 

استحقاق واقترح .اإليرادات بإثبات يتعلق فيما ” التحكم  “ مصطلح بشأن قلقه عن الردود أحد وأعرب .مراقبة •  “ ” 

للمعدين بالنسبة أسهل هذا أن عليه المدعى اعتبر .االقتصادية الموارد حقوق على لسيطرةسيمثال هذا ألن  

المالية بياناتهم في والتطبيق للتفسير . 

ورقة في الرأسمالية المنح على كاف  بشكل التركيز يتم لم  أنه إلى الردود بعض أشارت  .المال رأس  منح •  

 .التشاور

الردود بعض اعتبرت ، ذلك ومع ؛ التشاور ورقة نطاق من التحديد وجه على استبعادها تم والوصايا األوقاف  •  

هذه التمويل مصادر تغطية ينبغي كان أنه . 



                    
 

   
   

كافية تفاصيل تقدم لم االستشارية الورقة أن إلى الردود  بعض أشارت  .الصرف غير  وإيرادات  الصرف  إيرادات  •  

الصرف مكونات من كل مع المعامالت حساب  كيفية حول أو ,الصرف غيرو  الصرف عائدات بين التمييز حول   

الصرف وغير . 

األموال فيها وردت  التي المعامالت على التركيز زيادة ضرورة إلى الردود أحد وأشار .المتأخرات إيصال  •  

 .المتأخرة

أو السلع توفير فيها يتم تيال الحاالت لتغطية التفاصيل من مزيد يلزم أنه الردود أحد اقترح .المدعومة األسعار  •  

مدعومة بأسعار وطني  فني موظف قبل من الخدمات . 

فقط النقدية بالمعامالت االعتراف يجب أنه الردود  أحد اعتبر .النقدية المحاسبة  • . 

اإلضافية البدائل وشملت .شاملة البدائل قائمة أن ٪70 من أكثر اعتبر ، السؤال ناقشت التي الردود تلك بين من 2.2  

يلي ما المقدمة األخرى والتعليقات : 

لـ  كأساس الربحية المعايير استخدام المستجيبين أحد يؤيد لم •  INPAG ( يتضمن أنه ويبدو  IPSAS هذه ضمن  

لمعالجة تماًما جديد إطار تطوير ويفضل ( الفئة  NPO- لعدم “ الشركة دليل أن المستجيب شعر .محددة قضايا  

 يعالج القضايا ACCA1 الربح للمعيار الدولي للتقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة  ”، الذي نشرته

مفيدة مؤقتة خطوة كان وبالتالي الوطنيين بالموظفين الخاصة  .  

1 البديل اختالف إلى ذلك  سيؤدي  .الطريقة بنفس الحكومية وغير الحكومية المنح حساب يجب • . 

التعرض مسودات  وفي أستراليا في المتبع النهج ) التبادلية غير تواإليرادا  التبادل عائدات بين تميز ال •  

IPSASB األخيرة( EDs ) األداء التزامات مع اإليرادات بين التمييز يتم ، ذلك من بدالً  .( اإليرادات على  

أحدث  على بناءً  بديل تطوير الردود بعض  اقترحت .األخرى واإليرادات  IPSASB EDs ( ED 

70, و ااااااا ااااااااا اا ااااااااا  ED 71, ااااااااا 

ااااا ااااااا اااا . 

ورقة في محدد بديل كل  وعيوب مزايا على أرباع ثالثة من أكثر وافق ، السؤال ناقشت التي الردود تلك بين من 2.3  

التوجيه وضع عند االعتبار في أخذها يجب التي التالية النقاط  الردود أوضحت وقد .التشاور . 

الجوهرية  األدلة من بدالً  الحكم دعوات  إلى استند للبدائل والفائدة التكلفة  تحليل أن الردود أحد ورأى • . 

المستخدمين بعض إرباك إلى البيانات في  نفقات / كإيرادات العينية بالخدمات االعتراف يؤدي أن المرجح من •  

( 2 و 1 البدائل ) الربحية غير المنظمات بعض قبل من مفهوم أنه على يُفهم ال وقد تعقيًدا األقل . 

غير المنظمات إلى بالنسبة أكثر مرهقة إبالغ متطلبات  إلى كإيرادات العينية بالخدمات االعتراف يؤدي قد •  
في  الزيادات مع يتماشى بما الخارجية التقارير إعداد  متطلبات تزداد حيث  القضائية الواليات في العاملة الربحية  

( 2 و  1 البدائل ) ( السنوية  اإليرادات إلى  بالرجوع المتطلبات حديدت  يتم حيث  المثال سبيل على ) اإليرادات . 

والظروف الحقائق استوفت إذا  والمصروفات اإليرادات من بدالً  وأصل كإيراد العينية بالخدمات االعتراف يمكن •  

باألصل االعتراف معايير . 

 
1  https://www.accaglobal.com/gb/en/technical-activities/technical-resources-search/2015/october/companion-guide-nfp-ifrs-

sme.html 

https://www.accaglobal.com/gb/en/technical-activities/technical-resources-search/2015/october/companion-guide-nfp-ifrs-sme.html
https://www.accaglobal.com/gb/en/technical-activities/technical-resources-search/2015/october/companion-guide-nfp-ifrs-sme.html


                    
 

   
   

استجابة في ميزة 1 البديل ببموج  األخرى المنح عن مختلف بشكل الحكومية المنح عن المحاسبة واعتبرت •  

أخرى استجابة في وعيوب واحدة . 

الصياغة سيئة التمويل اتفاقيات تكون حيث صعوبات في الظروف تستخدم التي البدائل تتسبب قد • . 

في موثوق بشكل العينية الهدايا قياس على قادًرا وطني فني موظف يكون أن يعنيه ما التشاور ورقة  تحدد ال •  

األربعة البدائل . 

بأي إنفاقها للمنشأة يمكن والتي ، المقيدة غير األموال مع لالستخدام مناسب غير 2 البديل أن الردود أحد وذكر •  

االستالم عند كإيراد بهذا االعتراف يجب .وقت  أي في تريدها طريقة . 

أ  الملحق في المسألة هذه على للردود تحليل على العثور يمكن  2.4 . 

ممممممم ممممممم مممممممم مممممم  

 

تقدم ، المقدمة التعليقات جانب إلى ، الردود في التفضيالت فإن ، المفضل البديل على إجماع هناك يكن لم حين في 2.5  

المستجيبون يفضله الذي  العام النهج إلى إشارة . 

استيفاء يتم حيث باإليرادات فتعتر التي أي ) األداء نهج تستخدم التي البدائل المستجيبين من العظمى الغالبية تفضل 2.6  

35 أيد ، تفضيل عن أعربت التي الردود تلك بين من .النفقات لمطابقة اإليرادات تأجيل من بدالً  ( األداء شروط ٪ 

والتي ) كشروط التبادلية غير باإليرادات  يعترف والذي ، العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير على بناءً  ) 4 البديل  

ااااااااعلى بناءً  ) 1 البديل أيدوا ٪27 ;( مستوفاة ( إرجاع أو استخدام حالة  ضمنتت  أن يجب  
ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا  

ودعم ؛ ( األداء  شروط استيفاء يتم حيث الحكومية بالمنح يعترف الذي المحاسبي المعيار ااااااااا  

( النفقات لمطابقة اإليرادات يؤجل والذي ، المالية التقارير إلعداد لدوليةا المعايير على بناءً  ) 2 البديل فقط  12٪ . 

في  المقترحة المحاسبة  على يعتمد نهًجا خيار أي تدعم لم التي الردود من عدد اقترح  EDs لـ  األخيرة  IPSASB 

األداء شروط استيفاء مع باإليرادات أيًضا تعترف والتي ، اإليرادات بشأن .  

بموجب الشروط بين تميز لم االستجابات معظم أن إلى ةاإلشار وتجدر 2.7  IPSAS 23 ( شرط يكون أن يجب حيث  “ 

اااااا ااااااا اااااااابموجب  والشروط ( موجوًدا ” إرجاع أو استخدام  
و المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

IPSASB EDs ( اقترح أحد الردود التي دعمت البديل 2 أنه يجب أيًضا .2” “ حيث ال  يلزم استخدام أو إرجاع 

إلى المقدمة الخدمات أو السلع فائدة ذلك يعكس حيث  العينية والخدمات العينية الهدايا من اإليرادات تأجيل  NPO. 

العملية الصعوبات بسبب ، العينية والخدمات  العينية للهدايا استثناءات إلدراج واضح دعم هناك كان المستجيبين بين 2.8  

دعمت حيث .موجودة الصلة ذات المعلومات أنظمة تكن لم  إذا خاصة ,الربحية غير المنظمات بعض تواجهها قد التي  

هذه مثل تضمن الذي 4 البديل فضلت ، العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير على قائًما نهًجا االستجابات  

دعمت التي الردود من عدد واقترح  ، أخرى بدائل في االستثناءات هذه دامالستخ واضح دعم هناك كان .االستثناءات  

في سيساعد االستثناءات استخدام أن الردود بعض واعتبرت .االستثناءات هذه اعتماد التحديد وجه  على 1 البديل  

الفائدة / التكلفة تحليل . 

 
2  One response did note that in the UK a condition that allows for the recovery, in certain circumstances, of a resource by the 

giver does not necessarily prevent the recognition of revenue if repayment is not probable, and that this approach is 

generally considered to work well in practice. 



                    
 

   
   

القضايا 2.17 إلى 2.10 من الفقرات  تحدد  .التوجيه وضع عند فيها النظر  يجب التي القضايا من عدد تحديد تم أ 2.9  

 .الرئيسية

فيها يجب التي الظروف حول  اإلجماع من القليل هناك كان .العينية  والخدمات  العينية  الهدايا  وقياس  االعتراف  2.10  

مل أنه من الرغم على ، المادية  مفهوم الردود بعض أساس كان .قياسها وكيفية ، العينية والخدمات  بالهدايا االعتراف  

مختلفة نظر وجهات العينية الهدايا من مختلفة أنواع  أنتجت .مباشر بشكل دائًما ذلك ذكر يتم . 

االعتراف  يجب أنه عام بشكل  الردود واعتبرت .ااااااا اااااا اا اااااااا •  

أهميتها بسبب المقابلة واإليرادات البنود بهذه . 

بالسماح االعتراف تم ، عام بشكل .ااااا اااااا ااا ااااااا ااااااا •  

العناصر بيع عند البيع إلعادة بها المتبرع السلع من باإليرادات . 

ااااااا ااااااا اا ااااااااا ااا ااااااا ااااااا • . 

هذه من ( الصلة ذات  والنفقات ) باإليرادات االعتراف ينبغي كان إذا ما حول مختلفة نظر وجهات هناك كانت  

المتبرع بالسلع االعتراف في النظر ينبغي أنه الردود أحد اقترح .واحًدا عامالً  المادية األهمية كون مع ، البنود  

كونه للمانح التكلفة ,معروفة للمانح التكلفة تكون حيث االستالم طةنق عند العادلة بالقيمة المستمر للتوزيع بها  

العادلة للقيمة وكيل . 

الخدمات قيمة قياس بأن ( عالميًا ليس ولكن ) كبير قبول  هناك كان .ااا ااااااا ااااااا •  

ومطابقة ) باإليرادات االعتراف بعدم  الربحية غير لألوامر السماح يبرر هذا وأن ,صعبًا يكون قد العينية  

فيها سيتم التي الحاالت  في إال والنفقات باإليرادات االعتراف ينبغي ال أنه االقتراحات  بعض كانت .( النفقات  

المهنيين أو الشركات بها تبرعت التي تلك بين للوقت التبرعات بين التمييز يجب ;بها المتبرع الخدمات شراء  
لـ مادية تكون عندما بها االعتراف يجب بها المتبرع خدماتال وأن ؛ العامون المتطوعون يقدمها التي وتلك  

NPO. 

قابلية لضمان الطريقة بنفس الحكومية وغير الحكومية المنح مراعاة ينبغي .مختلفين سياقين في أثيرت المقارنة 2.11  
المنظمات بين المقارنة إمكانية لضمان ضروري العينية بالخدمات االعتراف أن الردود بعض واقترحت ؛ المقارنة  

الربحية غير . 

 

االستثناءات باستخدام يتعلق فيما المثال سبيل على ، المالية ناتالبيا لفهم ضرورية أنها على تحديدها تم اإلفصاحات  2.12  

واإليرادات المال رأس منح تمييز وفي . 

 

ظروف وكذلك ( الوقت مثل ) األداء عدم ظروف لمعالجة التوجيه إلى الحاجة  الردود أبرزت .األداء عدم  شروط  2.13  

 .األداء

 

والقيود الشروط بين التمييز بشأن توجيه إلى الحاجة على الضوء الردود وسلطت .والقيود الشروط  2.14 . 

 

والمتلقي األموال  مزود بين اتساق هناك يكون أن المهم من أنه  الردود أحد اقترح .والمتلقي  المانح  بين  االتساق  2.15  

إذا  .االعتراف بتأجيل للمستلم يسمح أال فيجب ، بالنفقات المانح اعتراف التوجيه عن نتج إذا ، أخرى  وبعبارة .لألموال  



                    
 

   
   

بالتعرف األخرى  للمؤسسة تسمح أال  فيجب ، المعاملة  في طرف هي التي المؤسسات ألحد أصل المعاملة عن نتج  

 3.على أحد األصول  .إذا لم يكن لدى المانح أصل ، فال يمكن للمتلقي تحمل  التزام

 

التحديد وجه وعلى بالدخل االعتراف معايير أن لضمان الحذر توخي ينبغي أنه على الردود  أحد  وعلق .التعهدات  2.16  

لدى يوجد ال  حيث ولكن به الموعود الدخل تستبعد التبادلي غير الدخل  NPO المانح قبل من الدفع لفرض وسيلة أي  

 .المحتمل

 

لدعم المشكلة  بهذه االستشهاد تم .الربحية غير للمنظمات ةبالنسب  مهمة التنفيذ االستجابات  تعتبر والعملية  البساطة  2.17  

4 و 2 و  1 البدائل . 

ممممم مممممممم  

الفقرات في هي المحددة  القضايا أهم .عملية قضايا السؤال هذا على علقت التي الردود  أرباع ثالثة من أكثر حدد 2.18  

2.26 إلى 2.19 . 

إلى األنشطة تنفيذ يتم حتى اإليرادات تؤجل التي الخيارات تؤدي قد .اإليرادات على هذه تستند حيث ,المراجعة عتبات  2.19  
بعض في المراجعة عتبة من أعلى وطني فني موظف يكون أن تتجنب قد وبالتالي ؛ باإليرادات عدالة أكثر االعتراف  

على ، التبادلية غير معامالت لل الدخل بيان يكمل منفصالً  بيانًا الردود أحد اقترح  .اآلخرين في وأسفلها ,السنوات  

المراجعة عتبات مع الصعوبات يتجنب قد ذلك أن أساس . 

مشروع فيها ينظر أن ينبغي وال المبتدئين الفنيين الموظفين منظمي تخص مسألة هي المراجعة عتبات أن األمانة ترى 2.20  

IFR4NPO. بناءً  قراراتهم اتخاذ من مونالمنظ هؤالء يتمكن حتى المالية التقارير توحيد هي المهمة  القضيةأكثر  

اتساقًا أكثر ومعلومات  أعلى جودة على . 

تقلل أو تزيد التي بالخيارات المبالغ أو الضريبية العتبات تتأثر قد ، المراجعة لعتبات مماثلة بطريقة .الضرائب  2.21  

ةمعين  قضائية والية في الربحية غير المنظمات على ضرائب  فرض أساس  على اعتماًدا ، اإليرادات . 

مناقشتها تمت التي تلك بخالف العينية الهدايا قياس في العملية الصعوبات الردود بعض حددت .العينية  الهدايا  قياس  2.22  

يتم قد ؛ مقابلها البضائع قياس يمكن متطورة سوق هناك يكون ال قد ، القضائية الواليات بعض في .التشاور ورقة  في  

على العناصر إجبار يتم وقد ;عمل حالة في لجعلها إضافية موارد تطلبت  أو بالكامل بها المتبرع العناصر استهالك  

NPOs استخدامها يتم ما ونادرا . 

وتخصيص التطوع  ساعات  لتسجيل  منهجية طريقة إلى الربحية غير المنظمات تحتاج قد .العينية  الخدمات  قياس  2.23  

ال بأنه االدعاء “ على يوافق ال الردود  حدأ  أن يبدو .العينية الخدمات على للتعرف المقدمة للخدمات  معقولة أسعار  
 مشيرا إلى أن ”يمكن إدخال المعامالت غير التبادلية في البيانات المالية ما لم يكن من الممكن قياسها بشكل موثوق 4

غير من أنه األخرى االستجابات تعتبر .االعتراف لدعم التقدير على كبير بشكل  تعتمد الخاص القطاع حسابات  
على القدرة أساس على بها التبرع تم التي تلك تعادل ومرافق  خدمات بشراء وطني  فني موظف  يقوم أن المحتمل  

كبيرة مشكلة يمثل موثوقة  قيمة تحديد فإن لذا ، التكاليف تحمل . 

 
3  This approach would be inconsistent with the use of exceptions; a donor may recognise an expense for services provided 

but the recipient NPO may not recognise revenue. Accounting differences may also arise from the recipient and the donor 

having different information available to them regarding the satisfaction of any performance conditions. 

4  IFRS Accounting Standards, the IFRS for SMEs Accounting Standard and IPSAS all only permit an item to be recognised if it 

can be measured reliably. 



                    
 

   
   

لها التي  المعامالت عن الربحية غير المنظمات عن اإلبالغ كيفية في  النظر ينبغي .التبادل  وعدم  التبادل  عناصر  2.24  

التبادل وعدم التبادل عنصر . 

أداء إلى تستند ال  شروًطا المنح بعض تتضمن .األداء  عدم  شروط  2.25  NPO. محددة  إرشادات إلى حاجة  هناك ستكون  

المشكلة هذه بشأن . 

الربحية غير للمنظمات للسماح الجيدة واالتصاالت القدرات  بناء إلى الحاجة  الردود بعض حددت .القدرات  بناء  2.26  

ً  هذا ويعكس .بنجاح المقترح التوجيه تنفيذ من بالتمكن عن المحاسبة في المطلوبة  للحكم الهامة المستويات جزئيا  

التبادلية غير اإليرادات . 

 

ممممممم ممممممم مممممممم مممممم ممممممم مممممممم في  التطورات  .3  
المحاسبة  معيار  ممممممممم ممممممم  

الدولية المحاسبة  معايير مجلس أصدر 3.1  ED اااااا ااااااا اااااااا من الثالثة للطبعة  
المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

وبالتالي ، الجنسي الضعف  هذا من نسخة  مسودة على  الورقة هذه  في التحليل يعتمد .2022 سبتمبر 8 في للتشاور  

للتغيير عرضة . 

ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا ال 3.2  

المنح ، 24 القسم .اإليرادات يغطيان قسمين على  المحاسبي المعيار يحتوي ااااااااا ااااااا  

المبادئ ( فقرات سبع على يحتوي الذي ) القسم هذا يحدد .الصرفية غير المعامالت عن المحاسبة  يعالج ، الحكومية  

أخرى تفاصيل أي تقديم دون اتباعها يجب يالت  المستوى عالية . 

المعيار في الواردة المبادئ إلى اآلن يستند ، العمالء مع العقود من اإليرادات  ، 23 القسم فإن ، ذلك من النقيض على 3.3  

ىاألخر األقسام معظم من بكثير تفصيالً  أكثر ، فقرة 129 في ، المنقح القسم هذا يظهر .15 المالية للتقارير الدولي  
ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا داخل  

المحاسبة معيار ااااااااا ااااااا . 

التبادلية غير  للمعامالت إرشادات تطوير في اآلن صلة ذات 23 القسم في تفصيالً  األكثر اإلرشادات بعض تكون قد 3.4 . 

يالتال النحو على المبادئ 24 القسم يحدد ، الحكومية المنح سياق  في : 

عائدات تكون عندما الدخل في المستلم على محددة مستقبلية أداء شروط تفرض ال التي بالمنحة االعتراف يتم •  

مستحقة المنحة . 

شروط استيفاء عند فقط الدخل في المستلم على محددة مستقبلية أداء شروط تفرض التي بالمنحة االعتراف يتم •  

 .األداء

كالتزام باإليرادات االعتراف معايير ستيفاءا  قبل المستلمة بالمنح االعتراف يتم • . 

سبيل على ) 24 القسم في الموجودة تلك عن المستخدمة المصطلحات تختلف .أدناه 23 القسم متطلبات تلخيص تم 3.5  

هي األساسية المبادئ ولكن ، ( العقد في الوعود إلى 23 القسم يشير بينما األداء شروط إلى  24 القسم يشير ، المثال  

 .نفسها

15 المالية للتقارير الدولي المعيار في موجود  هو كما الخمس الخطوات نموذج نفس 23 القسم يعتمد 3.6 .  

أعضاء لدى  هل :1 السؤال   TAG التشاور ورقة على الرد على تعليقات أي ? 



                    
 

   
   

العقد تحديد :1 الخطوة  ( s ) العميل مع  

العقد في الواردة الوعود تحديد :2 الخطوة  

المعاملة  سعر  تحديد :3 الخطوة  

العقد  في  الواردة للوعود المعاملة  سعر تخصيص  :4 الخطوة  

بوعد  ( أو ) المنشأة تفي عندما باإليرادات االعتراف  :5 وةالخط   

 

ب الملحق في مبينة خطوة  بكل المرتبطة الرئيسية والقضايا الخطوات . 

 

العام  للقطاع  الدولية  المحاسبية  المعايير  في  التطورات  .4  

للتعرض مسودتين IPSASB أصدر 4.1  ( EDs )  الحالية داتاإليرا استبدال منهما الغرض وكان ، 2020 فبراير في  

IPSAS. ED 70, و اااااا اااااااا اا ااااااااا  ED 71, 

تفكير تطور ، الحين ذلك ومنذ .اااااا اااااااا اااا ااااااااا  IPSASB ، 

معيار تطوير ويجري  IPSAS  اإليرادات جميع يغطي واحد . 

إلى المقدمة النص مسودة إلى الورقة  هذه في  الوارد التحليل يستند 4.2  IPSASB عرضة وهو 2022 يونيو جتماعا  في  

تكتمل أن المتوقع ومن ، 2023 عام بداية في الجديدة التعرض مسودة من االنتهاء يتم أن المتوقع ومن  .للتغيير  

تقريبًا 2023 عام نهاية في العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير . 

ترتيبات دون المعامالت من تنشأ قد اإليرادات أن ى إل الجديد العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير مشروع يشير 4.3  

مشروع في األساسي  التمييز هو هذا .الملزمة الترتيبات ذات المعامالت من أو ( المعادلة والترتيبات العقود  ) ملزمة  

الجديد العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير . 

توجد ال حيث  ، االستالم عند العجز أو الفائض في مةملز ترتيبات دون المعامالت من باإليرادات االعتراف يتم 4.4  

ااااااا اااااااا من 24 القسم في المتبع النهج مع يتفق وهذا .المتلقي على مفروضة التزامات  
ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  

المحاسبة معيار . 

العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير مشروع  يقوم ، الملزمة الترتيبات ذات المعامالت من لإليرادات بالنسبة  4.5  

من أوسع مجموعة على لتطبيقه 15 المالية للتقارير الدولي المعيار في الخمس الخطوات  نموذج بتكييف الجديد  

االمتثال التزامات باسم إليها المشار ، االلتزامات . 

اا ااااااا ااا“ بأنه االمتثال التزام الجديد العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير مشروع يعّرف 4.6  
ااااا اا اااا ااااااا ااااااا اااااااا ااا اااا ااااا  

اا ااااااا ااا اااااا ااااا اا ااا ااا اا اااااا  

القسم  في األداء شروط إلى أقرب ” االمتثال التزامات تكون قد ، وبالتالي.اااا ااا اا اااااااا  

ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااامن 24  

23 القسم في الواردة الوعود من المحاسبة معيار ااااااااا ااااااا . 

الدولية المحاسبية المعايير مشروع أن يعني االمتثال التزامات تغطيها التي االلتزامات من أوسع مجموعة إدراج إن 4.7  

بعض يكون قد .15 المالية للتقارير الدولي بالمعيار مقارنة معدلة أو  إضافية إرشادات يتضمن الجديد العام للقطاع  

تطوير في مفيًدا التوجيه هذا  INPAG يلي ما المعدلة أو اإلضافية  لإلرشادات الرئيسية المجاالت تشمل ؛ : 



                    
 

   
   

االمتثال التزامات تحديد تحديد التوجيه  هذا يتطلب ؛ داخليًا الموارد باستخدام ماتااللتزا التوجيه يغطي   

المتلقي طورها أو عليها حصل التي المتميزة الخدمات أو السلع .  

بالمسؤولية  االعتراف باالمتثال المتعلقة بالتزاماتها الوفاء قبل أمواالً  المنشأة تتلقى عندما أنه تحديد   ، 

لفهمه الربحية غير المنظمات  على أسهل جالنه هذا يكون قد  .التزام إلى  ذلك سيؤدي  

ااااااا اااااااامن 23 القسم في الوارد النهج من  
ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  

المحاسبة معيار ااااااااا ااااااا .  

االمتثال  بالتزام الوفاء مستوفى داخليًا الموارد  الستخدام باالمتثال االلتزام كان إذا ما تحديد حول إرشادات   

معين وقت في أو الوقت بمرور . 

المعاملة اعتبار تخصيص  
االمتثال اللتزامات  

المستقلة قيمتها مع يتناسب بما االمتثال اللتزامات المعاملة  مقابل تخصيص شرط . 
مميزة خدمة أو  لسلعة المستقلة القيمة أن إلى التحديد وجه  على التوجيه يشير  

أو السلعة تلك على للحصول المنشأة فعهستد الذي السعر ستكون الداخلي لالستخدام  

 .الخدمة

قسم تطوير في مفيًدا يكون قد  الجديد العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير مشروع في  اإلضافي التوجيه  أن حين في 4.8  

في التبادلية غير اإليرادات  INPAG, تقاريرلل الدولي بالمعيار مقارنته يمكن التعقيد مستوى أن إلى اإلشارة وتجدر  

يكون قد الجديد العام للقطاع  الدولية المحاسبية المعايير مشروع في المتبع النهج أن حين في  ، وبالتالي .15 المالية  

تطوير عند وتكييفه النص  تبسيط يجب أنه إال ، مفيًدا  INPAG. 

في  اتباعه  الواجب  النهج  .5  INPAG 

اااااااا اااااا ااااااا اااااااا من كل  على المقترحة للتعديالت نتيجة 5.1  
المحاسبية والمعايير المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

الثالثة الدولية األطر بموجب اإليرادات  محاسبة في األساسية المبادئ تكون أن المرجح من ، العام للقطاع الدولية  

أمانة وترى  .األداء شروط  تلبية إلى تستندو ، متشابهة  INPAG على ينبغي أنه  INPAG المبادئ هذه اعتماد بالتالي  

اإليرادات حساب في . 

بعض تغطية في الجديد العام للقطاع  الدولية المحاسبية المعايير لمشروع تطويره الجاري  النهج يساعد أن المرجح من 5.2  
في بالكامل تناولها يتم لم ولكن ، الربحية غير المنظمات عليها صل ستح التي التبادلية غير اإليرادات أنواع  

ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

النهائي النص أن التطورات هذه توقيت يعني قد  ، ذلك ومع .المحاسبة معيار ااااااااا ااااااا  

تطوير عند متاح غير  INPAG. 

في التبادلية غير المعامالت دمج مع ، واحد كمعيار العام للقطاع الدولية سبيةالمحا المعايير معيار تطوير يجري 5.3  

ااااااا اااااااا اااااا ااااااا ااااااااال  .المعيار  

قد  .الحكومية والمنح اإليرادات بين القياسي العد يفرقأ ااااااااا ااااااا ااااااا  

اإليرادات ) والتبرعات المنح عن منفصل وقسم  ( الصرف داتإيرا ) ذاتيًا المتولدة اإليرادات عن قسم وجود يكون  

المباشرة غير الشراء عمليات في سهولة أكثر ( التبادلية غير . 

لتطوير خيارات ثالثة هناك ، لذلك ونتيجة 5.4  INPAG. 



                    
 

   
   

التبادلي  المرجع  حسب  التبادل  معامالت  إرشادات  دمج  - 1 الخيار  . 

اااااا ااااااا اااااااا من 23 القسم إلى الصرف  إيرادات متطلبات ستستند  

المحاسبة معيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا . 

وإضافة  ,اااااااا ااااا 24 القسم في  الواردة المبادئ التبادلية غير اإليرادات متطلبات ستأخذ  

اإلسناد طريق عن ذلك إدراج يمكن ، 23 القسم في التوجيه هذا وجود حالة في  .الضرورة عند إضافية إرشادات  

الدولية المحاسبية المعايير مشروع على بناءً  ، إضافية إرشادات تضمين سيتم كما .االزدواجية  لتجنب الترافقي  

مفيًدا ذلك يكون حيثما الجديد العام للقطاع . 

 

أمانة توصي ال  INPAG نع  23 القسم من إرشادات  اتباع الصعب من يكون أن المرجح من حيث النهج بهذا  

في الواردة المتطلبات تكون قد كما  .24 القسم في اإلضافي التوجيه يكون عندما خاصة ، الترافقي اإلسناد طريق  

التبادلية غير لإليرادات بالنسبة للغاية معقدة 23 القسم . 

 

اإليرادات  لجميع  المتطلبات  من واحدة  مجموعة  تطوير  - 2 الخيار   

بشكل وتكرر ، التبادل وعدم التبادل عائدات من كل  تغطي التي المتطلبات من واحدة مجموعة INPAG ستشمل  

و 23 القسمين  نص محل هذا سيحل .الجديد العام للقطاع  الدولية  المحاسبية المعايير مشروع في المتبع النهج فعال  

ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا في 24  

المحاسبة معيار ااااااااا ااااااا ااااااا . 

 

أمانة توصي ال  INPAG إيرادات تضمين يتم ال حيث ، النهج لتطوير كبيرة إضافية  موارد سيتطلب .النهج بهذا  

من المرحلة هذه في الصرف   INPAG. إرشادات  من واحدة  مجموعة وجود أن الواضح من ليس ,ذلك إلى باإلضافة  

مستخدميل فائدة األكثر سيكون اإليرادات  INPAG.  الدولية المحاسبية المعايير مشروع تطوير أن من خطر هناك  

في النص أساس لتشكيل  المناسب الوقت  في يكتمل ال قد الجديد العام للقطاع  INPAG. إلى العوامل هذه ستؤدي  

لـ التنمية إيرادات توجيه على عالية  مخاطر  ED2. 

 

الصرف  إيرادات  بمتطلبات  واالحتفاظ  ،  التبادلية  غير  اإليرادات  متطلبات  تطوير  - 3 الخيار   

ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا من 23 القسم  
إليرادات تغيير دون المحاسبي بالمعيار االحتفاظ سيتم ااااااااا ااااااا ااااااا  

حيثما 23 القسم من التوجيه أخذ نيمك .الصرف غير إليرادات جديدة بمتطلبات 24 القسم  استبدال سيتم .الصرف   

خاصة ) الجديدة العام للقطاع  الدولية المحاسبية المعايير مسودة من إضافي بتوجيه استكماله مع ، مناسبًا ذلك يكون  

هذا موقع تحديد يجب .( أخرى أطراف إلى الخدمات  أو السلع نقل على تنطوي ال التي الممول بقيود يتعلق فيما  

( التطبيق إرشادات أو ألساسيا النص ) التوجيه . 

 

أمانة توصي  INPAG لتطوير عملية األكثر الحل باعتباره النهج بهذا  INPAG القسم أن يقترح  .المتاح الوقت  في  

والتبرعات المنح يسمى التبادلية غير لإليرادات الجديد . 

توافق هل:2 السؤال   TAG في لصلةا ذات األقسام في للتطورات المقترح النهج مع أنه  على  INPAG? 

التالية  الخطوات  .6  



                    
 

   
   

ممممم ممممم  

يجب ، استخدامها على قيود  أي دون ومنح تبرعات وطني فني موظف يتلقى عندما أنه حول  الخالف من القليل هناك 6.1  

( سابقًا ذلك كان إذا ، مستحقة أو ) التبرعات استالم عند باإليرادات االعتراف .  

التبرع أو المنحة تفرض حيث باإليرادات االعتراف الوطني البرامج موظف على يجب متى على أقل إجماع هناك 6.2  

االعتراف  دعموا مفضل  بديل إلى أشاروا الذين المستجيبين غالبية أن من الرغم على ,الممول  قبل من قيوًدا  
 .راضون باإليرادات في ظروف األداء أو  عندما5

نهج تلقى ) الصلة ذات بالنفقات االعتراف فيها يتم التي الفترات خالل منهجي أساس على اتباإليراد االعتراف 6.3  IAS 

مشكلة يمثل وهو كمطلوبات المؤجلة بالمبالغ االعتراف النهج هذا يتطلب .المستجيبين من فقط محدوًدا دعًما ( 20  

المفاهيمية الناحية من سليًما ليس النهج هذا فإن وبالتالي  .2 القسم  في االلتزام بتعريف تفي ال المبالغ هذه ألن . 

مع يتعارض ( المستجيبين أحد  اقترح كما ) اآلخر األصل أو النقد استالم يتم عندما فقط باإليرادات االعتراف إن 6.4  

االستحقاق إلى تستند والتي ، 2 القسم في الواردة والمبادئ المفاهيم . 

توافق هل:3 سؤال   TAG بها االعتراف يجب ، استخدامها على قيود أي  دون المستلمة حوالمن  التبرعات أن على  

( سابقًا ذلك كان إذا ، استالمها أو ) التبرعات استالم عند ? 

توافق هل :4 السؤال   TAG يحدث أن يجب  ، استخدامها على مقيدة المنحة أو التبرع يكون عندما أنه على  

ءاألدا شروط استيفاء عند أو عند باإليرادات االعتراف ? 

العام للقطاع الدولية  المحاسبية المعايير بموجب  .الحالية  الدولية  المعايير في األداء حالة نهج من رئيسيان نوعان يوجد 6.5  

في الحال هو هذا ليس  .أداء حالة لوجود التمويل اتفاقية في ’ إرجاع أو استخدام ‘ شرط هناك يكون أن يجب ، 23  
اااااااا اااااا ااااااا اااااااا في الحكومية المنح نهج إطار  

المحاسبة معيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا . 

أمانة ترى 6.6  INPAG لـ يكون قد  .التمويل اتفاقية في ’ اإلرجاع أو ‘ شرط وجود دون توجد أن يمكن األداء ظروف أن  

NPO أو ‘ استخدام  تتضمن االتفاقية كانت إذا عما النظر  بغض ، األداء فرض الممول بإمكان كان إذا مسؤولية  

اااااا ااااااا اااااااا في الحكومية المنح نهج مع  متسقة كونها عن فضال .’ إرجاع  

المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا , 

تفكير أحدث ومع 2 القسم في الواردة والمبادئ المفاهيم مع النهج هذا يتوافق  IPSASB مسودات في  موضح هو كما  

الالحقة األعمال جدول  وأوراق 71 و 70 ( EDs ) التعرض . 

توافق هل :5 السؤال   TAG اتفاقية في ’ اع إرج أو  استخدام ‘ شرط وجود دون توجد أن يمكن األداء  شروط أن  على  

 ?التمويل

 
5  This paper uses the term ‘performance conditions’, as this is the term used in the IFRS for SMEs 

Accounting Standard. The equivalent term used in the draft new IPSAS is ‘compliance obligations’ 

while the terms ‘restrictions’ and ‘conditions’ are used in IPSAS 23. The question of which term 

should be used is discussed later in this paper. 



                    
 

   
   

مممممم مممم  

ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا ال 6.7  

شروط ) مصطلح تحديد دون األداء ظروف إلى المحاسبي المعيار يشير ااااااااا ااااااا  

إرشادات  إلى ة حاج هناك وستكون .( األسهم أساس على المدفوعات قسم في موجودة المسرد في مدرج  هو كما األداء  

أمانة وستنظر أداء حالة يشكل  ما حول إضافية  INPAG استخدامه يجب الذي المصطلح في  أيًضا . 

يمكن بحيث ، محددة تكون أن يجب الحالة أن هي موجودة األداء حالة  كانت إذا ما تحديد في الرئيسية القضايا من 6.8  

األداء حالة كانت إذا ما تحديد الممكن من يكون فلن ، محددة األداء حالة تكن لم إذا  .هذه األداء حالة  رضا مدى تقييم  

أمانة حددت .متى أو  مستوفاة  INPAG التوجيه وضع عند فيها النظر يجب  التي التالية السيناريوهات : 

بالوعود للوفاء مماثل هذا - محددين لمستفيدين  الخدمات  أو  السلع  لتسليم  المانح  / المانح  قبل  من  NPO مطلوب  6.9  
اااااا ااااااا اااااااا في العمالء قسم مع العقود من اإليرادات بموجب  
المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  ، 

التمويل اتفاقية في بوضوح  والمستفيدين والخدمات السلع تحديد يجب حيث  الصعوبات من القليل يثير أن وينبغي . 

من  المانح  / المانح  يطلب  6.10  NPO  ما لتحديد – إرشادات إلى  حاجة هناك ستكون متداول غير  أصل  تطوير  أو  شراء  

إرشادات إلى أيًضا حاجة  هناك وستكون .االنتهاء عند أو األصل تطوير عند باإليرادات االعتراف  يجب كان إذا  

مع تماشىي  وهذا .لألصل الالحق  للتشغيل األداء وشروط  األصول تطوير أو لشراء األداء شروط فصل  بشأن  

يضعها التي التوجيهات  IPSASB. 

من  المانح  / المانح  يطلب  6.11  NPO  تكون متى لتحديد مطلوبة – إرشادات  ستكون داخليًا  المنحة  أو  التبرع  استخدام  

باإليرادات االعتراف  ويجب األداء فرض من الممول يتمكن فلن ، محددة األداء حالة تكن لم  إذا  .محددة  األداء حالة  

لتقديم المنحة  أو التبرع واستخدام داخلية تدريبية دورات تشغيل الشروط من النوع هذا على األمثلة من .الفور على  

عام بشكل الخدمات . 

توافق هل :6 السؤال   TAG يجب أخرى سيناريوهات هناك هل ?األداء  شروط  بشأن التوجيه مقترحات على  

 ?معالجتها

ستكون .القيود من مزيد دون ولكن ، محددة زمنية فترة في الستخدامها بقيد والمنح التبرعات بعض تزويد يتم قد 6.12  

على والقادرة  المحددة القيود هي ، أي ) األداء شروط  هي القيود هذه كانت إذا ما لتحديد إرشادات إلى حاجة هناك  

ما الحق وقت  في ويحدد نفقات يتحمل أن يمكن وطني فني موظف ألن السؤال هذا  ينشأ .( الممولين قبل من فرضها  

القيد يكن لم إذا .االثنين من خليط من أو  ,المقدمة المنح أو التبرعات من ، العام تمويله من النفقات تمويل سيتم كان إذا  

قيود مع كإيراد  اليةالم البيانات في المنحة  أو التبرع  عرض سيتم .الفور على باإليراد االعتراف فيجب ، لألداء شرًطا  

المالية البيانات حول  10-3 األقسام إلى اإلرشادات  تشير أن يجب .باإليرادات االعتراف تأجيل يتم لن ولكن ، . 

تعتبر هل:7 سؤال   TAG توافق فهل  ، كذلك األمر يكن لم إذا ?األداء شروط هي الوقت  قيود أن  TAG  على 

أداء شروط ستلي  التي للقيود المقترحة  المحاسبية المعالجة ? 

 



                    
 

   
   

الستخدامه المثال سبيل على ، بطبيعته عام وهو ) معين لغرض الستخدامها بقيد والمنح التبرعات بعض تزويد يتم قد 6.13  

إلى حاجة  هناك ستكون ، الوقت قيود مع الحال هو كما .أخرى قيود وجود  عدم مع ولكن ,( الصحية الرعاية في  
األداء  شروط هي القيود هذه كانت إذا ما لتحديد إرشادات  

 

 

 

أمانة تعتبر .مختلف بشكل الحكومية وغير الحكومية المنح معاملة يجب أنه المستجيبين أحد اعتبر 6.14  INPAG أن 

في فرق هناك  يكون أن ينبغي ال وأنه ,التبادلية غير اإليرادات أي ، نفسها هي الحكومية وغير الحكومية المنح طبيعة  

عالقة  تختلف قد .وقياسها المنح بهذه االعتراف  NPO قد وهذا ، اآلخرين الممولين مع عالقاتها عن الحكومة مع  

ظروف على اعتماًدا ، الحكومية المنح عن المنفصل اإلفصاح يبرر  NPO. 

توافق هل :9 السؤال   TAG أمانة آراء على  INPAG المنح بشأن ? 

ممممممم مممممممم مممممم ممممممممم  

تم .والعائد بالتكلفة تتعلق ألسباب  والقياس االعتراف لمبادئ تاالستثناءا من عدًدا التشاور ورقة في  4 البديل اقترح 6.15  

أخذ وتم ،  23 العام للقطاع  الدولية  المحاسبية المعايير من ( العينية بالخدمات  االعتراف يتطلب  ال ) واحد استثناء أخذ  

باستخدام السماح عام بشكل يبونالمج أيد .الوطنية المعايير من ( العينية الهدايا من مختلفة بأنواع يتعلق ) آخر استثناء  

أمانة  تدعم كما .اعتماده تم الذي البديل عن النظر بغض االستثناءات هذه  INPAG االستثناءات هذه باستخدام السماح  

بين مختلفة محاسبة إلى يؤدي  قد االستثناءات هذه استخدام بأن االعتراف مع ،  NPO  والممول. 

اعتماد تم .العينية الخدمات على بالتعرف الكيانات ، يتطلب ال ولكن ، 23 بيةالمحاس للمعايير الدولي المعيار يسمح 6.16  
لوال  ستشتري المقدمة الخدمات تكن لم عندما خاصة ، العينية الخدمات قياس و تحديد في الصعوبات بسبب النهج هذا  

 .ذلك

ة معين  ظروف في  كإيرادات العينية بالخدمات االعتراف الوطنية المعايير بعض تتطلب 6.17  

( بالنفقات االعتراف ويتم ذلك خالف ) الخدمات شراء  سيتم حيث • . 

باإليرادات االعتراف يتم ) ذلك بخالف شراؤها يمكن مهنية أو ماهرة عمالة على الخدمات  تنطوي عندما •  

 .( والمصروفات 

( األصل تكلفة بعنصر االعتراف ويتم ) المتداولة غير األصول إيرادات إنشاء على الخدمات  تنطوي عندما • . 

بشكل قياسها يمكن حيث الحاالت جميع في العينية بالخدمات باالعتراف تسمح أو األخرى الوطنية المعايير تتطلب 6.18  

لـ القيمة هي  هذه تكون ما غالبًا ، ذلك بخالف الخدمات شراء يتم عندما  .العادلة بالقيمة القياس يكون ما عادة .موثوق  

NPO ( دفعه عليه كان الذي المبلغ  ). 

وفقًا عام بشكل مطلوبة المستلمة الهامة الخدمات  عن اإلفصاحات فإن ، العينية بالخدمات االعتراف يتم ال عندما 6.19  

واضًحا التوجيه يكون أن فيجب ، الظروف بعض في مطلوبًا العينية بالخدمات االعتراف  كان إذا .الوطنية للمعايير  

االعتراف طلب وقت  بشأن . 

تعتبر هل: 8 السؤال   TAG  توافق فهل  ، كذلك األمر يكن لم إذا? األداء  شروط هي العامة األغراض قيود  TAG 

أداء شروط  ليست التي للقيود المقترحة  المحاسبية المعالجة على ?  
 



                    
 

   
   

أمانة تقترح 6.20  INPAG غير المنظمات به يسمح الذي 23 العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير في النهج اعتماد  

االعتراف طلب في ميزة هناك يكون قد ، ذلك ومع  .كإيرادات العينية بالخدمات  االعتراف مطلوبًا ليس  ولكن الربحية  

أعضاء آراء على للحصول  وتسعى ,الوطنية  المعايير في المحددة المحددة الظروف في العينية بالخدمات  TAG حول 

الحاالت هذه كل أو بعض في مطلوبًا يكون أن يجب  االعتراف كان إذا ما . 

10 السؤال  توافق هل :  TAG يكون أن يجب  العينية الخدمات  من باإليرادات  االعتراف أن مبدأ على  

مطلوبًا ليس ولكن به مسموًحا ? 

ذلك ومع .المعيار لهذا وفقًا وقياسها العينية الهدايا جميع على التعرف  23 يةالمحاسب  للمعايير الدولي المعيار يتطلب 6.21  ، 
في بما التشاور لورقة المستجيبون ويدعم ، العينية الهدايا من معينة ألنواع استثناءات الوطنية المعايير بعض توفر  

في االستثناءات هذه ذلك  INPAG. 

أمانة تدعم 6.22  INPAG التالية العالجات حوتقتر ، االستثناءات إدراج : 

على يجب – ( مبنى  أو  مركبة  ،  المثال  سبيل  على  ) متداول  غير  أصالً  NPO يتلقى  •  NPO على التعرف  

جوهريًا المستلم األصل يكون عندما استثناء بأي السماح عدم مع ، العادلة  بالقيمة وقياسه األصل . 

القيمة منخفضة وبنود كبير حجم ذات المستلمة العناصر تكون حيث – بيعها  إلعادة  عناصر  NPO يتلقى  •  ، 

لـ السماح  يجب  NPO االستالم عند ( كمخزون العناصر على التعرف عدم وبالتالي ) باإليراد االعتراف بعدم , 

به المسموح  العالج هذا تغطية يجب .الحقًا العناصر بيع تم ومتى إذا اإليرادات على للتعرف ذلك من بدالً  ولكن  

في الجرد  قسم في  INPAG. تلقى إذا  NPO كإيراد بها االعتراف  فيجب ، البيع إلعادة القيمة عالية عناصر  

كإيرادات المتداولة غير األصول  بهدايا االعتراف بها يتم التي الطريقة  بنفس ,االستالم عند . 

ألغراض  أو  الخدمات  لتقديم  سواء  ) الخاص  الستخدامه  أو  المستفيدين  على  للتوزيع  عناصر  NPO يتلقى  •  

لـ السماح  يجب – ( ية إدار  NPO عند  ( كمخزون بالبنود االعتراف عدم وبالتالي ) باإليراد االعتراف بعدم  

استخدامها أو العناصر توزيع تم ومتى إذا والمصروفات باإليرادات  االعتراف ، ذلك من بدالً  ولكن ,االستالم  

في به المسموح العالج هذا تغطية جبي  .( موثوق بشكل والمصروفات اإليرادات قياس يتم أن شريطة  ) الحقًا  

في  الجرد قسم  INPAG. 

11 السؤال  توافق هل :  TAG العينية للهدايا المقترحة المعالجة على ? 

التي الفوائد تفوق التي الربحية غير المنظمات تتحملها التي التكاليف تجنب هو باالستثناءات  السماح سبب  ألن نظًرا 6.23  

لـ المالية البيانات مستخدمي على تعود  NPO, أن يمكن .االستثناءات باستخدام يسمح متى التوجيه يحدد أن يجب  

باستخدام السماح يمكن ، ذلك من بدالً  .الربحية  غير المنظمات لجميع متاًحا المحاسبية للسياسة خياًرا هذا يكون  

من 2 القسم في موضح هو كما ’ مبرر غير جهد  إعفاء أو ‘ كتكلفة االستثناءات  INPAG. المنظمات من يتطلب وهذا  
بشكل معلوماتال تقديم في  المبذول الجهد أو التكلفة تتجاوز لم ما العينية والهدايا الخدمات على التعرف الربحية غير  

المالية البيانات مستخدمي على تعود التي الفوائد كبير . 

سياسة باختيار السماح  ، المثال سبيل على ;فيها النظر يتم التي االستثناءات لمختلف مناسبة المختلفة المناهج تكون قد 6.24  

العينية للهدايا ’ المبرر غير ‘ الجهد أو التكلفة من بإعفاء السماح فقط ولكن العينية للخدمات محاسبية . 



                    
 

   
   

12 سؤال  أو محاسبية سياسة كخيار والقياس االعتراف متطلبات من باالستثناءات السماح يجب هل :  

المبرر غير الجهد أو التكلفة من كإعفاء ? 

13 السؤال  مختلفة متطلبات هناك تكون أن يجب أم ، االستثناءات لجميع النهج نفس اعتماد يجب هل :  

المختلفة لالستثناءات ?  

 

2022 سبتمبر  



                    
 

   
   

عليها للتعليق محددة مسائل على تفصيلية ردود :أ الملحق  

 أجاب  % % رقم استجابة  سؤال

     
SMC 3 ( a ) ورقة في – التبادلية؟ غير اإليرادات – 3 اإلصدار وصف على توافق هل  

ال فلماذا ، كذلك يكن لم إذا? التشاور ? 

 %81 %32 22 يوافق

أوافق  ال  4 6% 15% 

أوافق ال  وال توافق ال  1 1% 4% 

ااااااااا ااا  42 61% 

 
     

 المجموع
 

69 100% 100% 

     
SMC 3 ( b ) 3 العدد في مراعاتها يجب التي البديلة العالجات قائمة أن على توافق هل  

بك الخاصة اإلضافية المقترحة العملية البدائل وصف يرجى ، كذلك األمر يكن لم إذا? شاملة  

فيها النظر سبب وشرح ، .  

 %71 %29 20 يوافق

أوافق  ال  8 12% 29% 

أوافق ال  وال توافق ال  0 0% 0% 

ااااااااا ااا  41 59% 

 
     

 المجموع
 

69 100% 100% 



                    
 

   
   

 أجاب  % % رقم استجابة  سؤال

SMC 3 ( c ) محاسبية معالجة لكل توضيحها تم  التي والعيوب المزايا على توافق هل  

يجب ولماذا ، تقترحها التي التغييرات تحديد يرجى ، توافق ال كنت إذا? 3 صدارلإل بديلة  

  .إجراؤها

 %77 %29 20 يوافق

أوافق  ال  6 9% 23% 

أوافق ال  وال توافق ال  0 0% 0% 

ااااااااا ااا  43 62% 

 
     

 المجموع
 

69 100% 100% 

     
SMC 3 ( d ) نظرك وجهة وأسباب ، 3 للمسألة تفضله الذي البديل العالج تحديد يرجى 1 البديل  .  7 10% 27% 

2 البديل  3 4% 12% 

3 البديل  0 0% 0% 

4 البديل  9 13% 35% 

متعددة  بدائل  3 4% 12% 

شيء ال  4 6% 15% 

ااااااااا ااا  43 62% 

 
     

 المجموع
 

69 100% 100% 



                    
 

   
   

 أجاب  % % رقم استجابة  سؤال

SMC 3 ( e ) االستثناءات أن تعتقد  هل, 3 لإلصدار 4 البديل بخالف  بديالً  تفضل كنت إذا  

بموجب متاحة تكون  أن يجب وقياسها العينية والخدمات العينية الهدايا بقياس االعتراف من  

لديك المفضل الخيار ?  

 %88 %22 15 يوافق

أوافق  ال  2 3% 12% 

أوافق ال  وال توافق ال  0 0% 0% 

ااااااااا ااا  52 75% 

 

     
 المجموع

 

69 100% 100% 

     
SMC 3 ( f ) عتبات على التأثيرات المثال سبيل على  ، عملية اعتبارات أي هناك هل  

3 لإلصدار لديك المفضل الخيار تنفيذ  في تنشأ التي سئلةاأل أو ، المراجعة أو الضرائب ?  

 %77 %25 17 يوافق

أوافق  ال  5 7% 23% 

أوافق ال  وال توافق ال  0 0% 0% 

ااااااااا ااا  47 68% 

 

     
 المجموع

 

69 100% 100% 



                    
 

   
   

ب  الملحق    

أدناه الجدول في موضحة  ، خطوة بكل المرتبطة  الرئيسية والقضايا خطوات خمس من 15 المالية للتقارير الدولي المعيار : 

الرئيسية  القضايا  خطوة   

العقد تحديد :1 الخطوة  ( s 

العميل مع (  

التالية الميزات على العقد يحتوي  أن يجب : 

التزاماتهم بأداء ويلتزمون العقد على العقد أطراف  وافق • ; 

سيتم التي الخدمات  أو بالسلع يتعلق فيما طرف كل حقوق تحديد للمنشأة يمكن •  

 ;نقلها

تحويلها سيتم التي الخدمات أو للسلع الدفع شروط تحديد للمنشأة يمكن • ; 

و  ؛ تجارية مادة له العقد •  
أو السلع نقل مقابل لها يحق الذي المقابل بجمع المنشأة تقوم أن المحتمل من •  

العميل  إلى الخدمات . 

حساب وكيفية ، العقود  دمج وقت حول  إرشادات أيًضا الخطوة هذه تتضمن  

العقود على التعديالت . 

التمويل ترتيبات على عام بشكل التوجيه هذا تطبيق يمكن . 

الوعود تحديد :2 الخطوة  
العقد  في الواردة  

متميزة مجموعة أو ) مميزة خدمة أو سلعة بنقل وعد كل تحديد المنشأة من مطلوب  

اااا ااااا ااا اااا اا) .( الخدمات أو السلع من  
اااا ااااا اااا اا اااا اااا اااا ااااا  

42 ااااا اا اااااااا اااااا اااا اا  ). 

التاليين المعيارين كال استيفاء تم إذا متميزة الخدمة أو  السلعة تكون : 

أخرى موارد  مع أو بمفرده إما الخدمة أو  السلعة من االستفادة للعميل يمكن •  

و ؛ (متميزة تكون أن يمكن الخدمة  أو السلعة أن أي ) للعميل بسهولة متاحة  

في األخرى الوعود  عن صلمنف بشكل الخدمة أو السلعة  نقل هو الكيان وعد •  

 .العقد

من التمويل اتفاقيات بعض تتطلب  NPO إلى عادةً  ) متميزة خدمات أو سلع تقديم  

ذلك ومع .صلة ذا  التوجيه هذا يكون قد وبالتالي ، ( الممول  من بدالً  ثالثة أطراف  ، 

هاتتناول ال والتي ، ( تعد ) مختلفة أداء شروط األخرى  التمويل اتفاقيات تتضمن قد  

23 القسم في الواردة التوجيهات . 

الرسوم ، المثال سبيل على ، تغطي إضافية إرشادات أيًضا الخطوة هذه تتضمن  

اإلضافية  الخدمات أو للسلع العمالء وخيارات المسبقة . 

سعر  تحديد :3 الخطوة  
 المعاملة

السلع نقل مقابل عليه  الحصول المنشأة تتوقع الذي  المقابل مقدار  هو المعاملة سعر  

ثالثة أطراف عن نيابة المحصلة المبالغ باستثناء ,للعميل الموعودة  الخدمات أو  ( 

المبيعات ضرائب  بعض ، المثال سبيل على  ). 

المعاملة سعر تحديد في تنشأ أن يمكن التي المشكالت من عدًدا اإلرشادات  تتناول  ، 

ذلك في بما : 

مكافآت أو بخصومات المبلغ تأثري  قد  حيث ، المثال سبيل على ) متغير اعتبار •  

عقوبات أو  ); 



                    
 

   
   

على عناصر العميل يشتري حيث  ، المثال سبيل على ) العودة حق مع البيع •  

اإلرجاع أو البيع أساس  ); 

ألكثر استالمها يتم لن التي المبالغ خصم إلى الحاجة أي  ) للنقود الزمنية القيمة •  

و  ؛ ( واحد عام من  

نقدي غير مقابل • . 

الصرف عدم بإيرادات  صلة ذات اإلرشادات هذه بعض تكون قد . 

سعر تخصيص  :4 الخطوة  
الواردة للوعود المعاملة  

العقد  في  

البيع سعر مع يتناسب بما وعد  لكل المعاملة سعر تخصيص المنشأة من يُطلب  
المقابل أو الخصومات بسبب اختالفات أي مراعاة مع ، عنصر لكل المستقل  

 .المتغير

في  الموعودة ) الخدمة  أو السلعة المنشأة به ستبيع الذي السعر هو لالمستق البيع سعر  

للعميل منفصل  بشكل ( العقد . 

وكيفية ، المتغير والنظر  الخصومات  تخصيص حول إرشادات الخطوة هذه تتضمن  

المعاملة سعر في التغيرات حساب  . 

أو السلع برامجال موظف يبيع لم ما التمويل باتفاقيات صلة ذا التوجيه هذا يكون ال قد  

االتفاقية تغطيها التي الخدمات . 

االعتراف  :5 الخطوة  
تفي عندما باإليرادات  

بوعد  ( أو ) المنشأة  

عميل إلى خدمة أو سلعة  بتحويل بوعد تفي ( أو ) عندما باإليراد المنشأة تعترف . 

تلك على السيطرة على ( أو ) على العميل يحصل عندما الخدمة  أو السلعة نقل يتم  

الخدمة أو  السلعة . 

في مستوفى أو الوقت  بمرور مستوفى الوعد كان إذا ما تحديد إلى الكيان يحتاج  

أجل من استيفاؤها يجب التي المعايير حول إرشادات الخطوة هذه وتتضمن ,ما وقت   

الوقت بمرور بالوعد الوفاء . 

قياس  حول  إرشادات  الخطوة هذه تتضمن ، الوقت بمرور بالوعد الوفاء يتم عندما  

بالوعد الكامل لوفاءا نحو التقدم . 

وتتضمن ، ما وقت  في بها الوفاء  يتم الوقت بمرور  بها الوفاء  يتم لم التي الوعود  

المناسب  الوقت في النقطة هذه تحديد حول إرشادات الخطوة هذه . 

 


