
                       

   

 

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 . 

 
 المجموعة االستشارية الفنية
 ورقة القضية
 

األعمال جدول بند : TAGED08-02 

الهجين – 2022 سبتمبر 30 و 29  

ED1 –  والمفاهيم المصطلحات  

أعضاء أثارها التي التعليقات  أهم على الورقة هذه تركز ملخص   TAG إلى ED1 بالمصطلحات يتعلق فيما  

تم .اااااااا اااااااا اااااااا2 القسم في المدرجة والمفاهيم  

التالية العناوين تحت تجميعها : 

الخدمة إمكانات • ; 

قيود دون واألموال القيود ذات األموال • ; 

الخدمة  من المستفيدين ومركز المساهم المال رأس ذلك في بما ، الملكية •  ‘ 

و ؛ ’  

  .مسرد •

أعضاء من الواردة التعليقات على عامة نظرة نقدم مجال لكل  TAG ، المتبع المقترح والنهج  

ألعضاء متبقية أسئلة وأي ، التعليقات هذه ليعكس ED لتحديث  TAG. 

أعضاء لتزويد الغرض / الهدف من الورقة  TAG مسودة على المثارة التعليقات لفهم بفرصة  ED1 بالقسم يتعلق فيما  

2 الرد نهج حول تعليقات لتقديم ,اااااااا اااااااا اااااااا  
من االنتهاء من ستمكن التي األسئلة على والرد ، األمانة اقترحتها التي التعليقات هذه على  

الجنسي الضعف . 

 ED1 اااا TAGED08-04,اااااااااTAGED08-01 البنود الداعمة األخرى 

تروتر  فيليب أعده   

 اإلجراءات لهذا االجتماع 
 إلى تعليق  بشأن النهج المقترح للرد على  تعليقات المجموعة االستشارية لالتصاالت التي أثيرت

ED1 و اااااااا اااااااا اااااااا 2 بالقسم يتعلق فيما   

 .تقديم  المشورة  على األسئلة المطروحة

ي 
المجموعة االستشاريةتقن   

 
 
 

 



                       

   

ED1 –  المصطلحات والمفاهيم  
 

  مقدمة  .1

 

تزويد تم 1.1  TAG من كاملة بمسودة  ED 1 هذا يشمل .2022 يوليو في :  

الرسمي التوجيه مع للتعليق الدعوة  مسودة • ; 

و  ؛ االستنتاجات أساس مشروع •  

التنفيذ توجيه مشروع • .  

 

مراجعة تمكين شأنها من التي المناقشات لتأطير  2022 أغسطس نهاية بحلول  الوثائق هذه على التعليقات طلب تم 1.2  

لـ الرئيسية للمكونات  القاتلة العيوب  ED1 اجتماع في  TAG على الورقة هذه تركز  .2022 سبتمبر 29/30 في  
القسم في المدرجة والمفاهيم بالمصطلحات يتعلق فيما المجموعة أعضاء أثارها التي التعليقات أهم  

2 التالية المجاالت  تحت تجميعها تم .اااااااا اااااااا اااااااا : 

 

والقياس الخدمة تإمكانا • ; 

قيود دون واألموال القيود ذات األموال • ; 

و ؛ ’ ‘ الخدمة  من المستفيدين ومركز المساهم المال رأس ذلك في بما ، الملكية •  

المصطلحات  مسرد •  

 

أعضاء من الواردة التعليقات عن عامة لمحة  نقدم مجال لكل 1.3  TAG لتحديث المتبع المقترح والنهج  ED هذه لتعكس  

أعضاء على أيًضا األسئلة طرح يتم .التعليقات  TAG  من االنتهاء من ستمكن التي المشورة لتقديم فرصة إلعطاء  

ED. 

 

المنتشرة  والمبادئ  المفاهيم  حول  عامة  نقطة .2   

 

ااااااا اااااااا الستخدام اتخاذه يتم الذي النهج تكرار يجدر  ، الفردية المجاالت  فحص قبل 2.1  
ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  

لـ  تأسيسي كإطار المحاسبي المعيار  INPAG المنتشرة والمبادئ المفاهيم توفير من والغرض . 

 

تطوير سيتم التي والوقتية يةالمال  القيود بسبب أنه على االتفاق تم 2.2  INPAG الدولية المالية التقارير معايير باستخدام  
ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا وأن ، القائمة  

وافق .األنسب التأسيسي اإلطار هو المحاسبي المعيار كان ااااااااا ااااااا ااااااا  
اااااااا اااااا ااااااا اااااااا على تغييرات إجراء على النهج  

هذه مثل  أن هو المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

لسياق ضرورية تكون عندما إال تتم لن التغييرات  NPO ، ااااااا اااااااا من النص فإن وإال  
سيتم ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  

في المحاسبي المعيار إدخال  INPAG عديلت  دون  .( ED1 اااا TAGED08-04 انظر ) 

 

لأللغام االستشارية المجموعة  أعضاء مع االتفاق تم كما 2.3  (TAG) قبل من بالفعل  مصطلح استخدام يتم عندما أنه على  

فإن ، الدولية المالية التقارير إعداد أطر  INPAG تلك بها تستخدم التي الطريقة بنفس المصطلح هذا وتستخدم ستحدد  

  .األطر

 

ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا ال 2.4  

اااااااا 2 والقسم ،  المحاسبي المعيار تحديث يتم ااااااااا ااااااا  
المعايير على ينطبق  الذي المفاهيمي اإلطار مع أوثق بشكل اآلن يتماشى اااااااا اااااااا  



                       

   

لـ المفاهيمي واإلطار المالية التقارير إلعداد الدولية  المحاسبية  IPSASB. 2 القسم هذا جلب بينما  
ااااااا اااااااا ال في  اااااااا اااااااا اااااااا  

ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  

وتقنية تفصيالً  أكثر جعله ، األخرى الدولية المالية التقارير أطر مع اآلن حتى المحاسبة معيار .  

 

أعضاء سيعرف كما 2.5  TAG ،  وذلك .المعايير تطوير توجه التي األساسية والمبادئ المفاهيم المفاهيمية األطر تحدد  

الكيانات ومساعدة  ,الطريقة بنفس تعامل المماثلة تالمعامال وأن المفاهيمية الناحية من متسقة المعايير هذه أن لضمان  

جمهوًرا تستهدف بطبيعتها فهي وبالتالي .معينة معاملة على معيار أي ينطبق  ال حيث المحاسبية السياسات تطوير في  

 .فنيًا

 

فإن ، وبالتالي اااااااا اااااااا اااااااا 2 القسم 2.6  INPAG  المقام في تستهدف  

و األمانة توجه وهي .الفني الجمهور األول  TAG  الفردية األقسام في المالية التقارير إعداد إرشادات  تطوير في  ، 
اااااااا اااااا ااااااا اااااااا مطلوبًا التغيير يكون عندما خاصة   

الموظفين لسياق المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

عند المحاسبية السياسات وضع في الربحية غير المنظمات في لماليينا المحاسبين سيساعد كما .المبتدئين الفنيين  

  .الضرورة 

 

أعضاء بعض قدم 2.7  TAG آراء عن وأُعرب  .جًدا طوياًل  كان الخصوص وجه على القسم هذا أن مفادها تعليقات  
مع التقنية ةالمحاسب  شروط تخفيض يمكن وأنه ، ضرورية غير ألنها المعلومات من الكثير إزالة يمكن أنه مفادها  

ويمكن ومفهوًما بسيًطا التوجيه جعل هدف تشارك األمانة أن حين في .البسيطة  اإلنجليزية اللغة  استخدام زيادة  
اااااا ااااااا اااااااالتعديل عليه المتفق للنهج نظًرا ، اإلمكان قدر إليه الوصول  

المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

تقنية أكثر جمهوًرا القسم  هذا يستهدف أن المناسب من يعتبر القسم هذا من الغرضو .  

 

اااااااا بشأن المشورة ستقدم التطبيق إرشادات  أن ضمان  على األمانة تعمل ، ذلك ومع 2.8  
أسهل  القسم تطبيق وسيجعل  العادي للمستخدم للفهم قابلية أكثر ذلك سيكون اااااااا اااااااا  

المالية التقارير إلعداد تقنية خلفية  لديهم ليس الذين أولئك قبل من .  

 

أعضاء لدى  هل :1 السؤال   TAG اااااااا 2 القسم تجاه األمانة نهج على تعليقات أي  

اااااااا اااااااا ?   

 

والقياس  الخدمة  إمكانات  .3   

 

أن لوحظ حيث األصل  تعريف من كجزء المنتشرة والمبادئ المفاهيم مسودة  في الخدمة إمكانات إدخال تم 3.1  ‘ an 

ف ’ .خدمة  إمكانات أو اقتصادية فوائد ينتج أن يمكن حق االقتصادية الموارد مرتبطة بأنها االقتصادية الفوائد تُعرَّ  

تقديم على بالقدرة مرتبطة  أنها على الخدمة إمكانات تعريف يتم .الخارجة النقدية التدفقات انخفاض  أو النقدية بالتدفقات  

المنظمة تمكن الخدمة إمكانات فإن ، لوحظ كما .المبتدئين الفنيين الموظفين أهداف تحقيق في  تساهم التي الخدمات  

بالضرورة  صافية  نقدية تدفقات  توليد دون أهدافها تحقيق من .  

 

بالتعليقات المعنية االستشارية المجموعة أعضاء أثار وقد ,كمفهوم  الخدمة إمكانات إدراج على اتفاق هناك أن حين في 3.2  

فيما األول المقام في  التعليقات هذه كانت .المنتشرة والمبادئ المفاهيم في دمجها بكيفية  يتعلق فيما التعليقات من عددا  

يلي بما يتعلق :  

 

جانب إلى منها كجزء  إليها النظر ينبغي أو االقتصادية الفوائد عن منفصلة  الخدمة إمكانات كانت إذا ما •  

الخارجة النقدية والتدفقات النقدية التدفقات ; 

مستخدمي لتمكين الخدمة إلمكانات كافية أمثلة تضمين تم إذا •  INPAG و  ؛ وتطبيقه المفهوم فهم من  



                       

   

على تعديالت إجراء تم حيث  والقياس االعتراف مثل  مجاالت في  الخدمة إمكانات  إدخال تم كيف •  
ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

المحاسبة معيار نص  ااااااااا ااااااا ااااااا .  

 

جانب إلى منها كجزء  إليها النظر يجب أو االقتصادية الفوائد عن منفصلة الخدمة إمكانات كانت إذا ما تحديد عند 3.3  
المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير في المركز فحص إعادة تم فقد ، الخارجة النقدية والتدفقات النقدية التدفقات  

لكن ، المفهوم على صامتة المالي لإلبالغ الدولية المعايير .امالع للقطاع الدولية المحاسبية والمعايير  IPSASB 
منطقهم العام للقطاع المفاهيمي اإلطار في  لالستنتاجات أساسها في ومفصل  منفصل كمفهوم الخدمة إمكانات يتضمن  

بذلك للقيام .  

 

المفهوم إبراز أرادت لكنها ,ةاالقتصادي  الفوائد من جزء  الخدمة  إمكانات أن مفادها  حجة هناك أن IPSASB أقر 3.4  
إدراج دعموا  التعرض ومسودة المفاهيمي باإلطار  الخاصة التشاور لورقة المستجيبين من العديد ألن منفصل بشكل  

إلى  بالنسبة .لألصل مستقلة كخاصية الخدمة إمكانات  IPSASB ، كيانات لمعظم األساسي الهدف بأن النهج هذا يقر  

التدفقات صافي توليد هو وحيد بهدف أنشطة بتنفيذ العام القطاع لكيانات يسمح ولكنه ,خدماتال تقديم هو العام القطاع  

 .النقدية

 

األصول ذلك يشمل قد .الجمهور لصالح والخدمات السلع تسليم هو الربحية غير المنظمات  من األساسي الهدف 3.5  

وبالتالي .النقدية التدفقات صافي لتوليد ، كذلك أو ، من بدالً  الخدمات تقديم على القدرة لهم األول المقام في تستخدم  

العام القطاع لكيانات مماثل الربحية غير المنظمات موقف فإن .  

 

مع سابقًا االتفاق تم ، أعاله مذكور هو كما ، المفاهيمية الناحية من 3.6  TAG بالفعل مصطلح استخدام يتم عندما أنه على  

فإن ، الدولية المعايير في  INPAG بشكل الخدمة إمكانات تعريف يتم .مشتركين واستخدام تعريف لىع ستحافظ  

المفاهيم إطار في االقتصادية للفوائد منفصل  IPSASB من عدد في االقتصادية  للمنافع منفصل  بشكل استخدامها ويتم  

ستعتمد .العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير معايير  INPAG صول األ  قياس مثل ، المجاالت هذه بعض على  

قبل من ذلك دعم تم .االقتصادية الفوائد جانب إلى منفصل كمفهوم الخدمة بإمكانية االحتفاظ يُقترح لذلك  .واإليرادات  

PAG ، ل  مهم مفهوم  هي الخدمة إمكانات أن بقوة يعتقدون كانوا الذين  NPOs. 

 

تعديل سيتم 3.7  G2.54 لتاليا النحو على المفهوم  لشرح الخدمة إمكانات إدخال يتم حيث : 

 

اااااااا ااااا اااا اا اااا اا اا ااااااااا اااااا “  
اااااااا اااااا ااااا اااااا ااااااا ااااا اا  

ااااااااا اااااااااا ااااااا ااااا اا .اااااااا  

اااااا .ااااااا ااااااا اااااااا اااااا اا ااااااا  
ااااا ااااا اا ااااا اااا اااااا ااااااا ااااا ااا  

اااا .اااااا ااااااا اا ااااااااا ااااااا اااااااا  
ااااا ااا اااااا ااااا اا اااا ااا اااا اااااا ااااااا  

  ” .اااا اااااا ااااا اااااااا
 

في  إضافية أمثلة تقديم سيتم 3.8  G2.55  طوال  الخدمة إلمكانات ومراجع ، الخدمة إمكانات تنتج أن يمكن التي للحقوق  

وتتوافق مناسبة أنها من للتأكد فحصها تم اااااااا اااااااا اااااااا 2 القسم بقية  

النهج هذا مع .  

 

لـ للمستجيبين الصعوبات بعض يسبب قد  االقتصادية للمنافع منفصل كمفهوم الخدمة إمكانات تضمين أن به المسلم من 3.9  

ED1. المحتفظ األصول لقياس المبتدئين الفنيين الموظفين سياق في  الخدمة إمكانات تطبيق كيفية تفاصيل ألن وذلك  

في  باإليرادات يتعلق فيما ذلك طيةتغ سيتم  .بعد تطويرها يتم لم خدمتهم إلمكانات بها  ED2 في والمخزون  ED3. ال 



                       

   

هو هذا سيكون ولكن ، األولى  المرحلة من كجزء العقارية والمعدات بالمصنع الخاص 17 القسم تحديث حاليًا يُقترح  

بذلك الموارد سمحت إذا األولوية ذو المجال . 

 

في تناوله سيتم وكيف موقفال هذا حول مناقشة لتقديم االستنتاجات أساس  تحديث سيتم 3.10  EDs المستقبلية. 

 

عن منفصل بشكل المحتملة للخدمة  تعريف على بالحفاظ األمانة اقتراح على المجموعة أعضاء يوافق هل :2 السؤال   

االقتصادية  الفوائد ? 

 

قيود  دون  واألموال  القيود  ذات  األموال  .4   

 

مالية بيانات كعنصر  األصول صافي يعّرف ال اااااااا اااااااا اااااااا 2 القسم 4.1  

إدارة يمكن أنه وتالحظ  .بها المعترف  الخصوم منه مطروًحا بها المعترف  األصول من متبقي أنه إلى يشير ولكنه  

قيود دون وأموال قيود  مع أموال هذه تكون قد .منفصلة صناديق في فني  موظف قبل  من األصول صافي . 

 

الصناديق هذه بمكونات يتعلق فيما الوضوح من مزيد هناك يكون أن يجب أنه تعليقاتهم في المجموعة أعضاء الحظ 4.2 , 

هناك كانت  .المساهم المال  رأس لمقدمي المخصصة واألموال األوقاف  مثل عناصر مع التعامل كيفية ذلك في بما  

فعليًا ستفرض الصناديق محاسبة  كانت إذا وما ، ماليةال البيانات في األموال  هذه عرض كيفية حول أخرى تعليقات . 

 

المساهم المال  رأس بخالف الصافية األصول  جميع ستشمل قيود دون واألموال القيود  ذات األموال  أن هو والقصد 4.3  

فني موظف  قبل من بها معترف مسيطرة غير فائدة وأي .  

 

الوطنية المنظمة تتلقاه الذي المحدود الدخل إلى ستندت  التي األموال جميع ذلك سيشمل ، القيود ذات الصناديق في 4.4  

الجوية لألرصاد  (NPO) ستشمل .لالستهالك قابلة أو دائمة كانت سواء الهبات صناديق مثل بنود ذلك في بما  
مفروضة قيود  أو داخلي تعيين أي  يغطيها ال متبقية صافية  أصول وأي  داخليًا المخصصة األموال قيود بدون األموال  

مطلوبات أو  وأصول التقييم إلعادة احتياطيات أي عليها قيود ال التي األموال تتضمن أن أيًضا  المرجح من .يًاخارج  

باألصول االحتياطيات هذه تتعلق عندما .المبتدئين الفنيين الموظفين قبل من بها معترف محددة مزايا ذات  معاشات  

المقيدة اإليرادات  من ممول األجل طويل مشروع في ملونيع الذين الموظفين أو ,قيود مع صندوق في بها المعترف  ، 

القيود ذات الصناديق في  االحتياطيات هذه من الصلة  ذات باألجزاء لالعتراف حالة  هناك تكون قد ، ذلك ومع . 

تعليقات مطلوب  TAG المسألة هذه حول .  

 

صناديق ضمن األموال هذه تكون أن الممكن من ، الرأسمالية  المساهمات لمقدمي مخصصة أموال وجود حالة في 4.5  

اختيار هي هذه كانت إذا قيود دون  NPO, تم .تنظيمية أو قانونية متطلبات إلى تستند كانت إذا القيود  ذات األموال أو  

وإضافة االحتمال هذا لمناقشة االستنتاجات أساس تعديل  SMC 2g االعتبار في ذلك ألخذ . 

 

القضية وصف حول  اآلراء على األمانة ردود على جموعةالم أعضاء يوافق هل :3 السؤال  ?   

 

وأموال قيود مع لألموال اإلجمالي الصافي  المركز فقط  المالي المركز بيان سيعرض ، التقديمي العرض منظور من 4.6  

المالية البيانات على المالحظات في أو األصول صافي  حركة بيان في األموال هذه تفاصيل إدراج  يمكن .قيود دون  ، 

الصلة ذات األقسام في المعلومات من مزيد توفير يتم .عنها الكشف فني موظف يختار حيث أو ، جوهرية تكون حيث  

التركيز هو النهج ولكن ، فعال بشكل الصناديق محاسبة تفويض يتم ، لذلك ونتيجة .الفردية المالية البيانات تغطي التي  

جوهرية تكون عندما فقط التصنيف شرط مع األموال إجمالي على . 

 



                       

   

عندها ,القيود تغطيها التي واإليرادات األصول مثل عناصر وطني فني موظف  لدى يكون عندما أنه  أيًضا القصد ومن 4.7  
بيان لكل االقتضاء حسب قيود مع الصناديق داخل  عنه  ويكشف هذا البرامج موظف  يعترف أن المطلوب من سيكون  

أساسي مالي .  

 

أعضاء  وعلق 4.8  TAG أشار .’ خارجيًا المفروض ‘ بتوضيح األول العدد يتعلق .’ تقييد ‘ مصطلح تعريف على أيًضا  

أعضاء أحد  TAG مجلس قبل  من قيود  وضع يتم عندما يحدث أن يمكن القضائية واليتهم في االرتباك بعض أن إلى  

وجه على معاييرها توضح لذا ,( المنظمة خارج أعضاء من رئيسي بشكل  المجلس يتألف عندما خاصة  ) اإلدارة  

في قيود  دون الصناديق في ذلك عكس على النص تضمين تم .داخلية القيود هذه أن التحديد  G2.79.  

 

في آخر عضو وأشار 4.9  TAG  هناك كان إذا المالية الموارد  إعادة شرط  بين  التمييز الضروري  من يكون قد أنه  إلى  

األمانة نظر  وجهة .إنفاقها يتم لم إذا األموال إعادة شرط عن منفصلة  ,األخرى  نية القانو المتطلبات أو للتمويل خرق  

ألن تقييد هو إنفاقها يتم لم إذا األموال إعادة  شرط أن هي األولية  NPO من ألي  الموارد استخدام في حًرا  ليس  

آراء طلب يتم .أنشطة أو أغراضه  TAG كان إذا ما ، كذلك األمر نكا وإذا  مطلوبًا التوضيح هذا كان إذا ما حول  

التطبيق إرشادات  أو  األساسي النص في  تضمينه يجب .  

 

هي هنا الرئيسية القضية .المسؤولية وتعريف باألداء  المتعلقة والشروط ، المقيدة بالتبرعات يتعلق فيما سؤال أثير كما 4.10  

التي التبادلية غير باإليرادات األول لمقاما في هذا يتعلق  .التزاًما يخلق التقييد كان  إذا وما المسؤولية تعريف حول   

في مناقشتها تمت  TAGED08-01 لن باألداء متعلقًا شرًطا  ليس الذي التقييد أن األمانة ترى .ااااااااا  

االعتراف تمنع لن إليه  اقتصادي مورد استخدام يمكن الذي  الغرض توجه أو تحد التي القيود  .التزام إلى يؤدي  

يمكن حين في  .بالمسؤولية االعتراف إلى يؤدي ولن ,مقيد أنه على عنه اإلبالغ سيتم أنه من غمالر على ، باإليرادات  

من  كجزء المسؤولية تعريف تحديث  ED2 ، من أخرى أقسام لتطوير إطاًرا يضع رئيسي كمفهوم  INPAG, سيكون 

آراء  على الحصول للغاية المفيد من  TAG من كجزء هذا حول  ED1. 

 

مجلس يتخذها التي للقرارات الداخلية الطبيعة لتوضيح نص إدراج على المجموعة أعضاء يوافق هل :4 السؤال   

األموال تخصيص على بالحوكمة المكلفين أولئك / اإلدارة ? 

 

إنفاقها يتم لم إذا إعادتها يجب التي األموال من الموقف  يوضح نص  إدراج المجموعة أعضاء يؤيد هل :5 السؤال   

أعضاء يدعم فهل ، كذلك األمر كان إذا  ?المبتدئين الفنيين الموظفين بلق من  TAG التطبيق إرشادات في إدراجه ? 

 

أعضاء يوافق هل :6 السؤال   TAG في مناقشتها تمت التي القضايا إلى  بالنظر المسؤولية تعريف على  

TAGED08-01 ااااااااا? 

 

 

الخدمة من  المستفيدين  وموقع  المساهم  المال  رأس  ذلك  في  بما  ،  الملكية  .5  ‘ ’  

 

عناصر من كعنصر الملكية حقوق يزيل اااااااا اااااااا اااااااا 2 القسم 5.1  

تتضمن ، األسهم من بدالً  .المالية البيانات  INPAG  مفاهيمي أساس له  والذي ، المساهم المال  لرأس جديًدا عنصًرا  

اااااااا اااااا ااااااا اااااااافي الملكية حقوق .قليالً  مختلف  
أنه على المحاسبي المعيار تعريف يتم ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

الفائدة أن ضمنا بسبب كعنصر الملكية حقوق  إزالة تمت .التزاماتها جميع خصم بعد المنشأة أصول في المتبقية الفائدة  

تكون ال حيث ، المبتدئين الفنيين الموظفين سياق  يعكس هذا يعتبر ال .للمنشأة النهائيين المالك بسبب ستكون المتبقية  

خارج للطرف يكون أن احتمال كسليع عنصر وجود  يلزم ، ذلك ومع .األساسي  الهدف العائدات ملكية  NPO بعض 

أصول  صافي في المالية الفائدة  NPO. 

 



                       

   

لأللغام االستشارية المجموعة  أعضاء بعض تساءل 5.2  (TAG) سياق في موجوًدا المساهم المال رأس كان إذا عما  
رأس سيتخذه الذي الشكل  لتوضيح أمثلة تقديم يجب أنه الحظوا فقد ، موجوًدا كان وإذا المبتدئين الفنيين الموظفين  

المساهم المال .  

 

المتمثل األساسي الهدف  لها يكون لن المنظمات أن هي الربحية غير تالمنظما  تصف التي الواسعة  الخصائص إحدى 5.3  

من ، لذلك .األسهم مطالبات  وأصحاب  المستثمرين مثل واألفراد المجموعات على خاصة لمنفعة الفوائض توزيع في  
غير فمن ، ذلك حدث  وإذا ، الربحية غير المنظمات  من للعديد موجوًدا المساهم المال رأس يكون أن المتوقع غير  

في عضو  أشار .كبيًرا يكون أن المتوقع  TAG ، الربحية غير المنظمات لمعظم بالنسبة أنه إلى  ، المثال سبيل على  

حقوق بعض الخارجية األطراف  تلك هذا سيعطي ,خارجية  أطراف أو طرف  قبل من المبدئي التمويل توفير يتم حيث  

ولأص صافي في مالية مصلحة يمنحها لن ولكنه الحوكمة  NPO. المساهم المال رأس  يكون لن الحالة  هذه في  

   .موجوًدا

 

مع األخيرة المناقشات في 5.4  PAG ،  صافي في فائدة التمويل توفير سيوفر حيث الممكنة الترتيبات من العديد أوجزوا  

بها ساهم التي واألموال ، المؤسسات وبعض الخيرية الشركات سياق في المال رأس هذه وشملت  .NPO أصول   

الحل حالة في األصول  صافي من وحصة التوزيعات في الحق توفر التي ,والمتبادلة المنظماتالعضوية في األعضاء . 

 

خاصة  ، فني موظف بأنه الكيان وصف ينبغي كان إذا  ما حول سؤال  إلى الترتيبات هذه بعض طبيعة تؤدي أن يمكن 5.5  

على الواضح من .كبير األصول صافي من حصةو  التوزيعات في الحق  إن ,المساهم المال رأس مستوى كان إذا  

لـ تعريفه تم ما يعادل بما الكيانات فيها تعترف قضائية سلطات وجود  من الرغم  INPAG ذلك ومع مساهم مال كرأس  

إلى بالنسبة المالية التقارير إعداد معايير باتباع مطالبة الكيانات هذه فإن  NPOs. 

 

أدخلت .المساهم المال رأس  يتخذه قد الذي الشكل  على أمثلة وتقديم عنصرك المساهم المال برأس  االحتفاظ يقترح 5.6  

رأس أن لتوضيح اااااااا اااااااا اااااااا 2 القسم نص على أخرى تعديالت  

انظر .المساهم المال رأس في تغييرات المال رأس  وتوزيع الرأسمالية المساهمات وتمثل ، العنصر هو المساهم المال  

G2.73-G2.76. 

 

لـ المتراكمة باألموال يتعلق فيما ’ ‘ بملكية يتعلق ثان   سؤال طرح تم ، المساهم المال رأس إلى  اإلضافةب  5.7  NPO. سئل 

TAG تتلقى التي المنظمات أو المجموعات  إلى النظر  يجب ,األفراد كونهم ، ‘ الخدمة من المستفيدون كان إذا عما  

من دعوة أو  سلع أو خدمات  NPO من المتراكمة األموال على الحصول  لها ويحق مالكال تعادل أنها على  NPO.  

 

قبل من استحقاق أو حقوق  أي يخلق ال الوقت بمرور الناتج العجز أو الفوائض أن المقدمة التعليقات من يتضح 5.8  

االعتراف المتوقع فمن ، االستحقاقات هذه مثل  وجود حالة في .الربحية غير األصول صافي على الخدمة مستلمي  

اتفقت وقد .كمطلوبات بها  PAG قد أنه مالحظة إلى الداعي االقتراح إلى يُنظر قد ، النحو هذا على .الموقف هذا مع  

للمالكين كمكافئ ‘ الخدمة من المستفيدين إزالة تم . 

 

أعضاء يوافق هل :6 السؤال   TAG عنصًرا يكون أن يجب المساهم المال رأس أن على ? 

 

اءأعض هل :7 السؤال   TAG المساهم المال  رأس تمثل المقدمة األمثلة أن عن راضون ? 

 

المصطلحات  مسرد  .6  

 

في المنقحة  والتعاريف التعليقات وترد  .المسرد في المدرجة التعريفات على التعليقات من عدد أيًضا هناك كان 6.1  

الورقة  لهذه  ألف المرفق . 

 



                       

   

على األمانة توافق  .التبادلية غير والمعامالت الصرف ومعامالت  االقتصادية للظواهر جديدة شروط  اقتراح تم 6.2  

إضافتها ضرورة  . 

 

 

 

 

 

للمراجعة  مادة  .7  

 

تحديث تم 7.1  ED  من الواردة للتعليقات المقترح النهج ليعكس  TAG  األقل القضايا من وغيرها القضايا هذه حول  

في تناولها تم التي النقاط تتعلق.  لالجتماع منفصل كمورد كاملة صياغة إعادة توفير يتم.التحرير وطلبات  جوهرية  

التغييرات ستظهر. اااااااا اااااااا اااااااا 2 بالقسم رئيسي بشكل  الورقة هذه  

إجراؤها تم التي التعديالت المتبعة . 

 

2022 سبتمبر    

أعضاء يوافق هل :9 السؤال   TAG المنقحة التعريفات على ? 

أعضاء يوافق هل: 10 السؤال   TAG التعريفات فإن ، كذلك األمر كان وإذا اإلضافية المصطلحات إدراج على  

 ?المقترحة



                       

   

مسرد : أ  الملحق  

 

الفعل ردود مصطلح  منقح  تعريف   
مفيدة  مصلحة األسهم ملكية بخالف ينشأ الذي“  قل ،  ذلك من بدالً    

” 

ملكية بخالف ينشأ آخر كيان أصول صافي في وطني فني موظف بها يحتفظ فائدة  

 .األسهم

المال  رأس توزيعات المال رأس توزيع عن 7 القسم يتحدث بينما   

بواسطة اااا  NPO ، اعتبارك في ضع  
على يحتوي ربما أو ،  عمومية أكثر تعريفًا  

تدفق أو إلخ...  الموارد تدفق“  له عنصرين  

إلى الموارد  NPO. ” 

خارج أطراف على توزيعه يتم ،  وطني فني موظف من الموارد تدفق  NPO ، 

أصول صافي في المالية الفائدة من يقلل أو يعيد مما  NPO.  تدفقًا أيًضا يكون قد  
آخر كيان أصول صافي في المالية حصته مقابل وطني شراء موظف إلى ردللموا  

المستلمة األرباح توزيعات ،  المثال سبيل على )  ). 

المساهم  المال رأس أو/  و إزالة  في ساهمت التي الخدمة إمكانات  أو المستقبلية االقتصادية الفوائد   NPO قبل من  

خارج افأطر  NPO ، التزامات إلى تؤدي التي تلك بخالف  NPO, تحدد التي  

والتي ،  المبتدئين الفنيين الموظفين  أصول صافي في مالية حصة : 

(a) توزيع في الحق ينقل  ( i ) الخدمات أو المستقبلية االقتصادية للمنافع  

قبل من لمحتملةا  NPO لتقدير وفقًا التوزيعات هذه وتكون ،  حياته خالل  

NPO, توزيعات وإلى  ( ii ) في الخصوم على األصول من فائض ألي  

إنهاء حالة  NPO  أو/  و ؛  

(b) استردادها أو تحويلها أو استبدالها أو بيعها يمكن . 

االقتصادية  الظواهر مقترح جديد مصطلح  الموارد  تلك مقابل والمطالبات ،  االقتصادية الموارد هي االقتصادية الظواهر    ، 
الموارد تلك تغير التي ألخرىا  والظروف واألحداث المعامالت وآثار  

  .والمطالبات

الصرف  معامالت مقترح  جديد مصطلح  قيمة وتعطي آخر طرف من قيمة المنشأة تتلقى حيث هي الصرف معامالت   

المقابل في اتقريبً  متساوية .   

قيود  مع األموال قابليته تحسين إلى التعريف هذا ترتيب قلب سيؤدي   

  ,للقراءة
قبل من بها االحتفاظ أو استثمارها تم, إنفاقها المطلوب األموال  NPO أو لغرض  

األخرى القانونية الترتيبات أو خارجيًا المفروض للتمويل نتيجة معين نشاط  

على الموضوعة  NPO الموارد مزود قبل من . 

قيود  بدون أموال قيود ذات أمواالً  ليست فهي وبالتالي‘ ....  إضافة   ’ 

المصطلحين كال بين الفرق ستؤكد . 

 

أغراضها من ألي وطني فني موظف قبل من الستخدامها مجانًا المتاحة األموال  

يتمتع. أنشطتها أو  NPO معين نشاط أو لغرض خليًادا األموال تعيين بحرية  ، ( 

إدارة  مجلس قبل من التعيين ذلك في بما  NPO ), تمويل أي وجود عدم لكن  
لهذا استخدامها يُطلب ال أنه يعني آخر قانوني ترتيب أي أو خارجيًا مفروض  

قيود ذات أمواالً  ليست فهي وبالتالي النشاط أو الغرض . 

غير معامالت  
 الصرف 

مطلوب  جديد مصطلح دون آخر طرف من قيمة المنشأة تتلقى حيث هي بالتبادل المتعلقة غير المعامالت   

المقابل في تقريبًا متساوية قيمة إعطاء .   

اآلخر  الشامل الدخل لهذا  بحاجة نحن هل  المعترف غير)  التصنيف إعادة تعديالت ذلك في بما(  والمصروفات الدخل بنود ?  
قبل من به مسموح أو مطلوب هو كما الخسارة أو الربح في بها  

اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  
ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

المحاسبة معيار .  

مختلفة كلمة يستخدم المعيار هذا أن يوضح قد أصحاب   

من“ ”  لمالكي  NPO. التعريف هذا حذف أو . 

المصنفة األدوات حاملي بخالف ملكية حقوق أنها على المصنفة األدوات حاملي  

يف ملكية حقوق أنها على  NPO المساهم المال رأس يمتلكون الذين .  

استخدام يتم ،  المعيار هذا في أنه هنا يوضح قد الوالد   

المستثمر“  مصطلح  NPO ” أحد يكون عندما  

التعريف هذا حذف أو .NPO الوالدين . 

 

مصطلح يستخدم .للرقابة خاضعة كيانات أو أكثر أو تابعة شركة لديه كيان  ‘ 

يكون عندما ’ NPO المستثمر  NPO الوالدين أحد . 

عن اإلبالغ  NPO “ ... من جزء أو  NPO أو NPOs متعددة ” 

أعاله الصياغة مع للمحاذاة . 

 

NPO هو عنه الُمبلغ  NPO من جزء أو ،  واحد  NPO من مزيج  أو  NPOs 

العامة لألغراض المالية التقارير إلعداد ،  يختار أو ،  المطلوب . 

المجتمعية  المساءلة اإلرشاد في مكان أي في يستخدم أنه يبدو ال  . 

 

سلع  أهمية بسبب ككل للمجتمع العامة بالمساءلة تعترف للمساءلة موسعة نظرة  

أن يمكن التي التفضيلية المعاملة ,التمويل وبيئة ،  الوطنيين الموظفين وخدمات  



                       

   

ضمان إلى اجةوالح ،  األخرى بالمنظمات مقارنة الربحية غير المنظمات تتلقاها  

األوسع للقطاع الفعال التشغيل . 

المالي المركز بيان مقدمي”  مصطلح التوجيه في أخرى أماكن في   

 رأس المال المساهم و/أو يتم استخدام المستفيدين

الخدمة من  ” 

 

المال رأس مزودي ومصالح ومطلوباتها المنشأة  أصول عالقة يعرض مالي بيان  

) العمومية الميزانية أيًضا يسمى(  حددم تاريخ من اعتباًرا المساهم . 

الدخل بيان  

  والمصروفات

المقترح النص يعدل الفترة في بها المعترف والمصروفات الدخل بنود جميع يعرض مالي بيان  , 
بيان  في بها االعتراف ليتم صراحة المطلوبة والمصروفات الدخل بنود باستثناء  

لفترة الخسارة أو ئضالفا وإجماليات  األصول صافي في التغيرات .  

الشامل  الدخل إجمالي إذا بالكامل التعريف  هذا حذف الممكن من يكون قد   

سابق وقت في الدخل بيان توقف . 

 

األخرى واألحداث المعامالت عن ناتجة فترة خالل الملكية حقوق في التغيير , 

مالكين بصفتهم المالكين مع المعامالت عن الناتجة التغييرات تلك بخالف  ( 

قبل من محدد هو كما)  اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح مجموع يساوي  
اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  
ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

المحاسبة معيار .  

 


