
                    
 

   
   

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 : TAGED08-03 
الهجين – 2022 سبتمبر 30 و 29  

ED 1 - العامة لألغراض المالية التقارير إعداد  

أعضاء مراجعات عن الناشئة القضايا الورقة هذه تحدد ملخص   TAG ’  لمسودة ED 1 للحصول وتسعى  

فيها  التقدم كيفية حول إرشادات على . 

الورقة من الهدف / الغرض آراء على للحصول   TAG الرد نهج حول تعليقات لتقديم ، المحددة القضايا مجموعة حول  

من االنتهاء من ستمكن التي األسئلة على  والرد ,األمانة اقترحتها التي التعليقات هذه على  

الجنسي الضعف . 

األخرى  الداعمة البنود  
شيء  ال  

 أعده 
ميسون  بول  

االجتماع  لهذا اإلجراءات  :تقديم  المشورة بشأن القضايا المثارة  ، بما في ذلك 

 ;األوقاف •

المؤجلة اإليرادات مطلوبات • ; 

مسيطرة غير حقوق  • ; 

 ;تعويض •

التشغيل دورة • ; 

المقيدة النقدية – المصطلحات • ; 

النقدية التدفقات بيان • ; 

و  اإلفصاحات •  

المالية غير للمعلومات النوعية الخصائص • ; 



                    
 

   
   

االستشارية المجموعة تقني  

ED 1 - العامة لألغراض المالية التقارير إعداد  

 مقدمة  .1

 

التعرض لمسودة كاملة مسودة أول تعميم تم 1.1  ( ED ) 1  أعضاء على  TAG  أمانة استعرضت .عليها للتعليق يوليو في  

INPAG وأحدثت ، الواردة التعليقات  ED التعليقات لمراعاة . 

 

أمانة  حددت كما 1.2  INPAG رةإثا بسبب إما ، االجتماع هذا في المناقشة من مزيد إلى تحتاج التي القضايا من عدًدا  

قضية حول مختلفة نظر وجهات هناك ألن أو  ,التعليقات في جديدة قضايا . 

 

السردية التقارير إعداد ذلك في بما ، العامة لألغراض المالي باإلبالغ يتعلق فيما المحددة القضايا الورقة هذه تغطي 1.3 . 

أعضاء  من يُطلب  TAG  قدًما للمضي المقترحة والطريقة ، القضايا حول مالحظاتهم . 

 

األمام  إلى  لطريق ا .2  

 
 ااااااا

تأتي األوقاف ألن نظًرا .المشروع من الحقة مرحلة في القديمة واألوقاف الوصايا محاسبة في النظر على االتفاق تم 2.1  

أعضاء بعض تساءل فقد  ، استخدامها على قيود مع  TAG في إليهم محددة إشارة هناك تكون أن يجب كان  إذا عما  

إلى التوجيه يشير أن ينبغي كان إذا ما حول مختلفة  نظر وجهة هناك كانت ولكن ,المالية البيانات في INPAG أقسام  

 .األوقاف

 

و  ؛ النقدي  التدفق قسم في األقل على ، األوقاف تغطية يستحق األمر كان إذا عما األعضاء  أحد وتساءل •  
األوقاف  استخدام عدم األفضل فمن ،  المشروع من أخرى لمرحلة األوقاف تُركت إذا  أنه آخر عضو واقترح •  

النص في كأمثلة . 

 

لبعض ارتباك حدوث إلى  األساسي النص في إدراجها يؤدي وقد القضائية الواليات بعض في شيوًعا أقل األوقاف 2.2  

أمانة تقترح ، السبب  لهذا .الربحية غير المنظمات  INPAG األساسي النص في األوقاف  تستخدم أمثلة أي استبدال . 

 

جزًءا األوقاف ستشكل التي والتوجيهات  الربحية غير المنظمات ستكون للبعض كبيرة األوقاف تكون قد ، ذلك ومع 2.3  

دون التوجيه هذا مثل تضمين في صعوبة هناك ستكون ، ذلك ومع .مفيدة قيود مع الرسميين غير الموظفين أموال من  

لألوقاف  المحاسبية للمعالجة الكامل التطوير . 

 

في األوقاف  حول محدودة إرشادات تضمين تم إذا 2.4  INPAG يمكن .لموقعها مختلفة خيارات فهناك ، المرحلة هذه في  

أعضاء من يُطلب .التنفيذ إرشادات  في أو التطبيق إرشادات  في التوجيه هذا تضمين  TAG آراءهم. 

 



                    
 

   
   

أمانة إن .اليةالم البيانات تغطي التي األقسام من أي في التوجيه إدراج يمكن ، وبالمثل 2.5  INPAG في حاليًا تفكر  

النقدية التدفقات عن اإلبالغ حول إرشادات  إلى فقط حاجة هناك ستكون حيث ، النقدي التدفق قسم في التوجيه تضمين . 

أعضاء  من يُطلب  TAG نظرهم وجهات  أخرى  مرة . 

 

اعتبرت إذا 2.6  TAG  في األوقاف  إلى اإلشارات تضمين يجب أنه  INPAG  أمانة ستقوم  ، ةالمرحل  هذه في  INPAG 

موقع تفضيالت  على بناءً  التوجيه بصياغة  TAG. إرشادات في التوجيه تضمين سيتم كان إذا  ، المثال  سبيل على  

البيان ذلك في الهبات أموال استالم تصنيف كيفية مسألة التوجيه يعالج أن يمكن ,النقدية التدفقات لبيان التنفيذ . 

 

1 السؤال  أن تعتبر هل عالمة هل :  INPAG األمر كان إذا  ?األوقاف إلى إشارات تتضمن أن يجب  

المراجع لهذه المفضل  الموقع هو فما ، كذلك ? 

 
اااا ااا اااااااا اااااا اا ااااااا ااا  

فصل صافي كان إذا ما ذلك وشمل .قيود دون وأموال  قيود مع األموال وعرض  بمحتوى المتعلقة االستفسارات  أثيرت 2.7  

وإذا ,المالي المركز بيان في والخصوم  األصول إلى سيمتد قيود دون واألموال القيود  ذات الصناديق بين األصول  

الفئتين هاتين خارج الرأسمالية واألصول اخليًاد المقيدة والمبالغ األوقاف مثل إضافية أموال هناك كانت . 

 

يوجد ال .قيود  دون وأموال قيود مع لألموال اإلجمالية الدفترية القيمة فقط سيظهر المالي المركز بيان أن هو والقصد 2.8  

الصناديق هذه بين والخصوم األصول تفاصيل لتقديم شرط .   

 

واألصول داخليًا المقيدة المبالغ تضمين سيتم ,البنود مثل ، إضافية أموال على الحصول  بإمكانية يتعلق فيما 2.9  
خارجيًا المفروضة القيود فرض مدى على اعتماًدا قيود دون واألموال  القيود ذات الصناديق من أي في  الرأسمالية  

داخليًا ةالمقيد المبالغ أن حين في ، قيود مع الصناديق في المثال سبيل على الوقف تضمين يتم أن المرجح من .عليها  

قيود دون األموال  ضمن ستكون . 

 

2 السؤال  أرصدة صافي فقط سيظهر المالي المركز بيان أن على المجموعة  أعضاء يوافق هل :  

قيود  دون وأموال  قيود مع الصناديق ?  

3 السؤال  أعضاء يوافق هل :  TAG أو القيود  ذات الصناديق في إما األموال جميع تضمين سيتم أنه على  

قيود  ندو األموال ? 

 
ااااااا ااااااااا ااااااا  

في اإليرادات محاسبة تضمين سيتم 2.10  ED2. سبيل على  ، بااللتزام االعتراف يجب متى حول إرشادات ذلك سيشمل  

باإليرادات االعتراف معايير استيفاء يتم لم ولكن تبرع تلقي تم ألنه ، المثال . 

 

أعضاء أحد  اقترح 2.11  TAG في  التوجيه تضمين يمكن أنه  ED 1 يجب ومتى لإليرادات التبرع يتم أن يجب متى حول  

الحالية  الشائعة الممارسة بسبب  ، آخر مكان في به االعتراف . 

 

أعضاء اعتقد إذا 2.12  TAG إصدار يتم حتى مفيًدا سيكون التوجيه هذا أن  ED 2 ، أمانة فإن  INPAG  بتضمين ستوصي  

عرض سيتم ، الحاالت معظم  في أنه مالحظة مع ,بببببب بببببب بببب4 القسم في إضافي  قتطبي   

يلي كما المقترح النص  .المالي المركز بيان في منفصل التزام كبند المؤجلة اإليرادات : 

 



                    
 

   
   

ببب بببببب بب ببببب ببببببب ببب بببببببب ببب ببببب بب  

ببب ببب بب .بببببببببب بببببببب بببببب ببببببب  

ببب ببب ب ببببببب  NPO بببببب بب بببببب بببب بببببببب  

بببب ببببببببب ( ببب ببببب بب ببببب ببب بببب ) ببببببب  

بببببببب بببب .بببببببب ببب ببببببب ) بببببببب ببببب  
ببب ببب ب ببببببببب بببببببب بببببب بببببببببب  

ببب بب بب .بببببببببب بببببببب بببببب ببببببب  
ببببب بببب بببببببب ببببب ببب ب بببببب ببب ببببببببب  

بببببب بببببب ببببب بببب ] .بببببب بببببب بببب بب  
ببببببببب ببببببببب بببببببببب بببببببببب بببببببب  

2 بببببب ببببب بب . ] 

 

في التوجيه هذا تضمين تم إذا 2.13  ED 1, الذي المالي المركز بيان متطلبات في إضافي بند تضمين المفيد من يكون قد  

التوجيه إلى الرابط سيوفر . 

 

4 السؤال  تعتبر هل :  TAG أن INPAG اإليرادات بتقديم يتعلق فيما التطبيق إرشادات تتضمن أن يجب  

في المؤجلة   ED 1? تعتبر هل  TAG المالي المركز بيان في إضافي بند تضمين يجب أنه ? 

 
اااااا ااا اااا  

أن يالحظ بببببببب بببببببب بببببببب 2 القسم 2.14  NPO  يشمل قد باإلبالغ الخاص  

بالكامل عليها تسيطر أو تملكها ال التي للرقابة  الخاضعة الكيانات  NPO. بببببببب 9 القسم  
السيطرة إلى تعزى التي والتدفقات األرصدة متطلبات يحدد ببببببببب ببببببب ببببببب  

اإلسناد هذا تنفيذ كيفية ويحدد  السيطرة وعدم المصالح على . 

 

يكون أن  المرجح غير فمن ، العامة المنفعة أجل من أهدافها تعزيز على الربحية غير المنظمات تركيز إلى بالنظر 2.15  

من يجعل ألنه هذا  .الكاملة السيطرة من أقل أخرى كيانات في مسيطرة مصالح المبتدئين الفنيين الموظفين لدى  

يتمكن حتى ضرورية تكون أن المتوقع من يكون قد  والتي ، ( المالية غير المنافع  ) العوائد على التأثير الصعب  

أهدافه  تحقيق من فني موظف .   

 

أعضاء أحد أشار 2.16  TAG تحقق ما وبقدر ، أخرى كيانات في كبيرة باستثمارات تقوم الخيرية المؤسسات بعض أن إلى  

مسيطرة غير حقوق نشأست  ,فيه استثماره يتم الذي الكيان على ( السيطرة من ٪100 ليس ولكن ) السيطرة هذه . 

 

قبل من الغالب  في ستنشئ أنها هو التوقع فإن ، المالي للعائد إنشاؤها  تم كيانات هناك تكون عندما 2.17  NPO ومملوكة 

المالي العائد على ٪100 لسيطرة تخضع ال مسيطرة  بحصص الربحية غير المنظمات بعض تحتفظ قد .بالكامل  

مجموعات غالبية أن المتوقع من ، لذلك ونتيجة  .متكرر بشكل لكذ يحدث أن المتوقع غير من ولكن ، البحت  

متكرر بشكل المتطلبات تطبيق يتم وال مسيطرة غير حقوق  أي لديهم ليس المبتدئين الفنيين الموظفين . 

 

أخرى تطبيق إرشادات اقتراح حاليًا يتم ال ، شائعة المسيطرة غير الحصص  تكون  أن المتوقع غير من ألنه نظًرا 2.18 . 

 



                    
 

   
   

5 ؤال س تعتبر هل :  TAG أن INPAG غير الفوائد بمعالجة يتعلق فيما التطبيق إرشادات تتضمن أن يجب  

كبير بنشاط تقوم التي العامة الهيئات من نسبيًا صغير لعدد المسيطرة ? 

 

ااااا اااااا ااااا ‘ ااا اااااا  ’ ( OCI ) 

عرضها سيتم  التي األخرى البنود .العجز  أو الفائض  إلى مجموعها يصل  التي والنفقات الدخل بيان INPAG تقترح 2.19  
ببببببب بببببببب بببببب ببببببب ببببببببتحت الشامل الدخل في  

في للتغيرات موسع بيان في المحاسبي المعيار عرض يتم ببببببببب ببببببب ببببببب  

األصول صافي . 

 

أعضاء أحد يواصل 2.20  TAG  اآلخر الشامل بالدخل االحتفاظ  ( OCI ) أصحاب  فعل  ردود إلى بالنظر .األداء بيان في  

المالية البيانات لمستخدمي المهمة األرقام بشأن المصلحة   NPOs ’ ، أمانة توصي  INPAG بالبيانات باالحتفاظ  

مشروع في  المقترحة  ED 1. 

 

بيان في البنود عرض  بشأن المخاوف بعض القانونيين بالمحاسبين المعنية االستشارية المجموعة عضو أثار كما 2.21  

من األخرى األقسام متطلبات  على العناصر هذه بعض ستعتمد .األصول صافي في التغيرات  INPAG لـ  المجدولة  

ED 2 أو ED 3. عضو يوصي  TAG ،  اكتمال بمجرد المتطلبات بمراجعة ، الحالي بالعرض االحتفاظ حالة في  

من المتبقية األقسام  INPAG.  أمانة توافق  INPAG المرحلة هذه في للمتطلبات  استعراض إجراء ينبغي أنه على . 

 

ألن نظًرا ، ذلك  إلى باإلضافة  .االستنتاجات أساس في النقاط هذه طرح سيتم 2.22  SMC 6a على للحصول تسعى  

عرض حول تعليقات  OCI ، على أخرى  تغييرات أي  اقتراح يتم ال  ED1. 

 
 ااااااا

المعروفة ) المقاصة حول إرشادات  يتضمن ,بببببببب بببببببب بببببببب2 القسم 2.23  

بببببب ببببببب بببببببب في  التوجيه على التوجيه هذا يعتمد .( المعاوضة باسم أيًضا  

المحاسبة معيار ببببببببب ببببببب ببببببب ببببببب بببببببب . 

 

مشروع يتضمن 2.24  ED1  الدخل بيان ) 5 والقسم ( المالي البيان عرض ) 3 القسم في  المقاصة حول إضافية إرشادات  

بببببب ببببببب بببببببب في المقدم التوجيه إلى إضافة هو التوجيه هذا .( والنفقات  

المحاسبة معيار ببببببببب ببببببب ببببببب ببببببب بببببببب . 

 

بشكل  أضاف التوجيه  أن ألعضاء ا هؤالء يعتبر لم  .اإلضافي التوجيه إلى الحاجة  في المجموعة أعضاء بعض شكك 2.25  

المركز بيان ) 4 القسم في ضروريًا إضافي توجيه أي اعتبار يتم لم  أنه والحظت ، 2 القسم في التوجيه إلى كبير  

 .( المالي

 

أمانة تقر 2.26  INPAG تالحظ كما .خبرة األقل للمعدين مفيًدا يكون قد ذلك أن تعتبر لكنها ، االزدواجية  من درجة بوجود  

اإليرادات بيان في بالمقاصة فيه يسمح محدد مثال حول إرشادات يوفر 5 القسم في الوارد التوجيه أن INPAG أمانة  

أمانة توصي ، ذلك على  وبناء .الوطنية امرلألو مفيدة تكون أن المحتمل من والتي ,والنفقات  INPAG باالحتفاظ 

اإلضافية  باإلرشادات . 

 

6 السؤال  تتفق هل :  TAG المقاصة حول اإلضافية باإلرشادات باالحتفاظ التوصية مع ? 



                    
 

   
   

 
ااااااا اااا  

والخصوم األصول كانت إذا ما تحديد حول إرشادات يتضمن ,بببببب بببببب بببب ,4 القسم 2.27  

لـ ‘ العادية التشغيل دورة إلى  التوجيه هذا يشير .متداولة غير و أ جارية  NPO ’ عضو  وسأل  TAG هذا كان إذا  عما  

محدًدا  المصطلح . 

 

في تعريف أي تضمين يتم لم 2.28  ED1 ، ببببببب بببببببب في المصطلح تعريف يتم ولم  
ببببببببب ببببببب ببببببب ببببببب بببببببب بببببب  

بببببببب بببببب ببببببب بببببببب ممتلئ ال .المحاسبة معيار  
بببببب ببببببب ببببببببب بببببببب وال المحاسبية  المعايير ببببببب  

العادية التشغيل  دورة تعنيه لما وصفًا يقدمان المعايير من المجموعتين هذين لكن ، المصطلح حدد ببببب  ‘. ’ 

 

أمانة أدرجت ، األوصاف  هذه على بناءً  2.29  INPAG في  التالي الوصف  INPAG الفقرة في  G4.8A: 

 

ببببب بببب  NPO بب بببببببب بببببب بببببببب ببببب بب  

ببب بببب ببببب بب ب بببببب بببب ببب .بببببب ببب ببببببب  
بببببب ببببببب ببب ببببببب ببببب بب بببببب بببب  

بب ببببب .بببببب ببببب بببببب ببببب بببببب ببببببب  

بب ببببببب ببببببب بببب بببب  NPO ببببب ببببببب ببببب  ب 

ببببب ببب بببب ببببب بب ببببب . 

 

عضو  تساءل 2.30  TAG سياق في ، اإلشارة كانت إذا عما أيًضا  NPOs ، عضو اقترح .مفيدة ’ ‘ تشغيل دورة إلى  TAG 
موظفون فيه يتوقع الذي الوقت على بناءً  حالية غير أو حالية أنها على والخصوم  األصول تصنيف يمكن ، كبديل ، أنه  

الفقرتان تنص  .تسويتها تنوي أو ، استهالكها أو بيعها تعتزم ,تحقيقها وطنيون  G4.5  و G4.7 فترة أن على  بالفعل  

عضو  من المقدم االقتراح .التيار غير عادة هو شهًرا 12 من وأكبر حالية  تكون ما عادة شهًرا 12 خالل  TAG 

التشغيل  دورة إلى الرجوع دون ، دةالقاع هذه سيجعل . 

 

7 السؤال  أعضاء يوافق هل :  TAG األمر كان إذا ?’ ‘ العادية التشغيل دورة  إلى  باإلشارة االحتفاظ على  

أعضاء يوافق فهل ، كذلك  TAG المقترح الوصف على ? 

 

اااااا ااااا :ااااااااا  

أعضاء حدد 2.31  TAG مربًكا يكون أن المحتمل من أنه على ’ المقيد النقد ‘ مصطلح استخدام . 

الفقرة في 2.32  G4.11b ، ضوابط مثل ألسباب قيود لديه الذي  يعادله وما والنقد النقد ليعني المقيد النقد استخدام يتم  

الموارد مقدمي قبل من النقد استخدام كيفية على مفروضة قيود  أي بسبب ليس ,القانونية  القيود أو األجنبي الصرف  . 

الفقرة تتطلب  G7.22 يحتفظ التي الهامة النقدية والمكافئة النقدية األرصدة مبلغ عن اإلفصاح وطني فني موظف من  

توفر لعدم المحتملة األسباب أحد هي قانونية قيود  وجود  مع ,فني موظف قبل من لالستخدام  متاح غير فني موظف بها  

لـ النقد  NPO. 

 



                    
 

   
   

الفقرتان تتطلب ، ذلك من النقيض على 2.33  G7.23 و G7.24 المقيد النقد بين مقسًما ، يعادله وما النقد عن اإلفصاح  

غير النقد يشير بينما ، القيود  ذات األموال إلى المنسوب النقد إلى المقيد النقد يشير ، الحالة هذه في .المقيد غير والنقد  

قيود دون األموال إلى المنسوب النقد إلى المقيد . 

 

أمانة  توافق 2.34  INPAG في الواردة الصياغة تعديل واقتراح ,االرتباك يسبب أن المحتمل من حالمصطل هذا أن على  

دون األموال إلى  المنسوب والنقد القيود ذات األموال إلى المنسوب  النقد إلى لإلشارة G7.24 و G7.23 الفقرتين  

 .قيود

 

الفقرتين في الواردة اإلفصاح متطلبات 2.35  G7.23 و G7.24 ببببببببفي المدرجة لتلك إضافية  هي  
ببببببب ببببببب ببببببب بببببببب بببببب ببببببب  

في المستلمة والتبرعات النقدية المنح مبلغ حول معلومات لتقديم تضمينها يتم  .المحاسبة معيار ببببببببب  

المزمع عالمشاري  / المانحة  الجهات بيانات إلى رابًطا وستوفر ( الفترة  في بها المعترف اإليرادات عكس على ) الفترة  

الحق وقت في تطويرها . 

 

المؤقتة العمل  مجموعة من يُطلب ,القيود ذات األموال إلى المنسوب والنقد المقيد النقد بين الخلط  احتمال إلى بالنظر 2.36  

الفقرتين في المقيد النقد عن الكشف كان إذا ما حول نظرها وجهات  G4.11b و G7.22 لمستخدمي مفيًدا سيكون  

لـ المالية البيانات  NPO. االرتباك حدوث احتمالية لتقليل إزالتها فيمكن ، كذلك األمر يكن  لم إذا . 

 

8 السؤال  أعضاء يعتبر هل :  TAG الفقرتين في المقيد النقد عن اإلفصاح أن  G4.11b  و G7.22 لقراء مفيد  

لـ المالية البيانات  NPO? 

 

اااااا ااا – اااااااااا ااااا اااا . 

والمفاهيم بالمصطلحات يتعلق فيما لأللغام االستشارية المجموعة أعضاء من التعليقات من أخرى مجموعة تلقي تم 2.37  

المالية بالبيانات المرتبطة . 

 

لأللغام االستشارية المجموعة أعضاء  بعض وأشار 2.38  (TAG) أفضل بشكل عليه يطلق قد  والنفقات الدخل بيان أن إلى  

والنفقات الدخل  أن يعتقد حيث ، السابقة االجتماعات في المصطلحات في التغيير هذا  مناقشة تمت .المالي النشاط بيان  

بشأن قلق أيًضا هناك كان  .للنشاط األوسع المدى من بدالً  المبتدئين الفنيين الموظفين سياق أفضل  بشكل تعكس  

األخرى األدبيات في  مختلفة متطلبات مع يستخدم  اسم استخدام الخيرية المتحدة المملكة  )   SORP ). اسم ألن نظًرا  

في رفعه تم قد البيان  SMC 5a ، أمانة تقترح  INPAG  لـ والنفقات الدخل اسم يان بب  االحتفاظ  ED1. 

 
ااااااا اااااااا اااا  

التالية الفقرات  في  فيها النظر تم والتي ، النقدية التدفقات ببيان يتعلق فيما النقاط من عدًدا المجموعة أعضاء أثار 2.39 . 

 

لأللغام االستشارية المجموعة  أعضاء بعض تساءل 2.40  (TAG) إلعداد مباشرةال غير الطريقة بشأن التوجيه كان إذا عما  

أمانة تشير .النقدية غير البنود قائمة  في المالية األصول  تبرعات يتضمن أن يجب النقدية التدفقات بيان  INPAG إلى 

معها التعامل يتم التي ) النقد تعادل التي المالية األصول بين للتمييز حاجة هناك ستكون حيث  ,مشكلة  يكون قد هذا أن  

أمانة تقترح ، ذلك من وبدالً  .) نقدية غير أنها على معها التعامل يتم ال يالت  وتلك ( نقدية أنها على  INPAG تضمين 

إضافية تطبيق إرشادات . 

 



                    
 

   
   

أعضاء أحد  اقترح 2.41  TAG أمانة وتالحظ .المباشرة  غير الطريقة قبل المباشرة الطريقة وتقديم ، التوجيه ترتيب تعديل  

INPAG بببببببب بببببب ببببببب بببببببب شكل يتبع التوجيه أن  
أي تقترح ال  وبالتالي ، المحاسبي المعيار ببببببببب ببببببب ببببببب ببببببب  

 .تغييرات

 

على يجب أنه العضو نفس اعتبر كما 2.42  INPAG أمانة تشير .المباشرة الطريقة باستخدام التوصية  INPAG أن إلى  
ببببببب ببببببب بببببببب بببببب ببببببب بببببببب  

العديد تستخدم أن المتوقع من مثل .التوصية هذه مثل يقدم ال المعيار محاسبة ببببببببب ببببببب  

أمانة تقترح وال ، االستخدام في أسهل ألنها المباشرة غير الطريقة ومية الحك غير المنظمات من  INPAG تضمين 

المباشرة الطريقة باستخدام توصية . 

 

( األسهم أرباح ذلك في بما ) المال ورأس الفوائد وتوزيع المدفوعة  الفوائد تصنيف كيفية باختيار INPAG تسمح 2.43  

أعضاء أحد اعتبر .النقدية التدفقات بيان في المستلمة  TAG فيه  مرغوب وغير ضروري  غير االختيار هذا أن . 

 

أمانة  وتالحظ 2.44  INPAG بببببب ببببببب بببببببب في أيًضا به مسموح االختيار هذا أن  
و المحاسبي المعيار ببببببببب ببببببب ببببببب ببببببب بببببببب  

بببببببب بببببب ببببببب بببببببب بالكامل ( المالية المؤسسات باستثناء )  

أمانة توصي .العام للقطاع الدولية المحاسبية  المعايير ببببببب  INPAG  ينشأ والذي ، باالختيار باالحتفاظ  

المال  ورأس الفوائد توزيع تصنيف كيفية حول إجماع يوجد  ال هألن  . 

 

9 السؤال  توافق هل :  TAG أمانة توصيات  على  INPAG أجل من : 

بها المتبرع المالية بالموجودات يتعلق فيما التطبيق إرشادات تضمين • ; 

المباشرة الطريقة قبل  تظهر التي المباشرة غير بالطريقة االحتفاظ • ; 

و  ؛ المباشرة الطريقة  باستخدام توصي ال •  
التدفقات بيان في  المستلم المال رأس  وتوزيع والفوائد المدفوعة الفوائد تصنيف كيفية باختيار تحتفظ هل •  

 ?النقدية

 
 ااااااااا

في ما مكان في شرط هناك يكون أن يجب كان إذا عما األعضاء  بعض تساءل 2.45  INPAG المادية المواد عن للكشف  

منفصل بشكل . 

 

أمانة توافق ، 3 القسم في المبدأ تناول يتم بينما 2.46  INPAG وقد  ,أيًضا مفيًدا سيكون محددة أقسام  في  التوجيه أن على  

يتعلق فيما ( والنفقات الدخل بيان ) 5 والقسم ( المالي المركز بيان ) 4 القسم في  إضافية  تطبيق إرشادات أدرجت   

المادية بالبنود . 

 
ااااااا ااا ااااااااا ااااااا ااااااا  

من 2 القسم في المدرجة المفيدة المالية للمعلومات النوعية الخصائص 2.47  INPAG بببببببب 
بببببب ببببببب بببببببب من مأخوذة بببببببب بببببببب  

تم .المحاسبة معيار ببببببببب ببببببب ببببببب ببببببب بببببببب  



                    
 

   
   

على منتشر قيد هي التكلفة  أن إلى لإلشارة طفيف  بشكل المفيدة المالية يرالتقار على  التكلفة بقيد الخاص القسم تعديل  

المالية وغير المالية التقارير خالل من تقديمها يمكن التي المعلومات .  

 

األداء معلومات  وتقديم اختيار عند أنه يتطلب ببببببب بببببببب ببببب 35 القسم في 2.48  

على يجب ,العامة غراضلأل مالي تقرير في المالية البيانات وتعليق  NPO والقيود النوعية الخصائص  تطبيق  

بببببببب بببببببب بببببببب 2 القسم في المحددة المعلومات على المنتشرة .  

 

نيوزيلندا سابقة هذا يتبع 2.49  PBE FRS 48 هذا يتطلب .بببببب بببب بب ببببببب ببببب  
على المنتشرة والقيود للمعلومات النوعية الخصائص  بيقلتط الخدمة أداء معلومات وتقديم اختيار عند الكيانات من  

في المحددة  المعلومات  PBE والتوقيت والفهم األمين والتمثيل المالءمة هي هذه .ببببببب بببب  

بـ الخاصة تلك مع تتطابق فهي لذا ، والتحقق المقارنة وقابلية  المناسب  INPAG بببببببب و  
ببببببب ببببببب ببببببب بببببببب بببببب ببببببب  

المحاسبة معيار ببببببببب .  

 

في السردية التقارير إعداد متطلبات نطاق 2.50  INPAG من أوسع  PBE FRS 48, تضمين في السبب هو وهذا  
العرض حول إضافية  إرشادات تضمين أيًضا تم ولماذا ومتوازنة عادلة تقارير إعداد تتطلب  إضافية متطلبات  

لمجلس التعرض مسودة  في  المذكورة لتلك مماثلة اإلضافية المتطلبات هذه .قاريرالت  واتساق المقارنة  والمعلومات  

اإلدارة  لتعليق يكون أن يجب التي الخصائص بعض يحدد الذي  ببببب ببببب :الدولية المحاسبة معايير  

الصلة ذات المعلومات أن المثال سبيل على لتوضيح إضافية معلومات تضمين أيًضا تم ، الضرورة عند .مفيدة لتكون  

أعضاء بعض سأل .جوهرية أنها أي ، المستخدمون يتخذها التي القرارات في فرق إحداث  على القادرة تلك هي  

لأللغام االستشارية المجموعة  (TAG) استخدام ينبغي كان إذا عما  ED للقسم كأساس الدولي المحاسبة بمكتب الخاص  

35. 

 

المالية القوائم وتعليقات األداء  معلومات وتقديم  اختيار عند عيةالنو الخصائص تطبيق شرط أن هو األمانة موقف  2.51  

متسقة مجموعة  على  الحفاظ إن .مناسب ببببببب بببببببب ببببب 35 القسم  في المطلوبة  

يتبنون الذين أولئك أيًضا  سيساعد المالية وغير المالية التقارير عبر النوعية الخصائص من  INPAG. عن البحث يتم  

مناسبة  ، اإلضافية والتوجيهات المتطلبات جانب  إلى ,النوعية الخصائص هذه كانت  إذا ما لحو  TAG آراء  

السردي التقرير في تضمينها سيتم التي المالية غير للمعلومات . 

 

أعضاء يوافق هل  :10 السؤال   TAG ببببب 35 القسم يتطلبها التي النوعية  الخصائص نهج على  

ببببببب بببببببب ? 

 

النوعية الخصائص ‘ أنه  على 2 القسم في الصلة  ذو القسم بقي عنوان سبب  حول أسئلة المجموعة  أعضاء وطرح 2.52  

المالية  غير للمعلومات استخدامها يتم عندما ’ المفيدة المالية للمعلومات .  

 

بببببببب لكليهما األساسي التركيز ألن ’ المفيدة المالية للمعلومات النوعية الخصائص ‘ بعنوان االحتفاظ تم 2.53  
ببببببب ببببببب ببببببب بببببببب بببببب ببببببب  

و المحاسبي المعيار ببببببببب  INPAG  الستخدام  نظًرا .المالية المعلومات هي المجال  هذا في  

من الالحقة والفقرات العنوان تحديث تم فقد ، المالية غير للمعلومات النوعية الخصائص  G2.14 لتشمل فصاعًدا  

آراء نع البحث يتم .المالية غير المعلومات إلى اإلشارة  TAG التضمين هذا  حول .  



                    
 

   
   

 
ااااااا ااااااااا اا ااااا اااا اااااا ااااااا  

األفراد رفاهية  أو بسالمة  المساس شأنها من التي المعلومات عن الكشف بعدم السردية التقارير من 35 القسم يسمح 2.54  

في المتطوعين / العاملين  NPO  تم أنه السردي  التقرير في مالحظة يلزم ال .الخدمات لهم يقدمون الذين أولئك أو  

حساس  نشاط على الضوء تسليط في رتأثي  لذلك سيكون حيث حساسة معلومات استثناء استخدام .  

 

بعدم اإلذن  استخدام يساء أن احتمال وهناك ,مثاليًا موقفًا ليس المستخدمين إبالغ دون اإلفشاء عدم أن المقبول من 2.55  

أعضاء بعض استفسر لذلك .المالية المشاكل أو الضعيف األداء إلخفاء استثنائي أساس على الكشف  TAG إذا عما  

مكتمل غير السردي التقرير بأن المستخدمين لتنبيه ، معينة معلومات تضمين بعدم عام بيان طلب يجب كان . 

 

أعضاء  من دعًما الحساسة المعلومات حجب عن الكشف عدم شرط تلقى 2.56  PAG و TAG على التركيز ومجموعة  

إجراء أنه على إليه يُنظر ، ومتوازنًا عادالً  التقارير إعداد يكون أن ضمان بمتطلبات يقترن عندما .السردية التقارير  

إلزامية لتكون ُمقترحة السردية التقارير ألن نظًرا مناسب . 

 

تضمين تم 2.57  SMC 11b المعلومات باستبعاد الحكومية  غير للمنظمات السماح ينبغي كان إذا  ما حول آراء عن للبحث  

المعلومات حجب عن الكشف  وعدم الحساسة . 

 
اااااا ااااا  

من 3 القسم يتضمن 2.58  INPAG لـ االمتثال أن اإلدارة تستنتج عندما للغاية النادرة للظروف متطلبات  INPAG سيكون 

على التركيز مع األعضاء أحد  اختلف .الربحية غير المنظمات لـ المالية البيانات هدف مع يتعارض أنه لدرجة مضلالً   

يستخدم أن المحتمل من ألنه التوجيه هذا . 

 

أمانة تشير 2.59  INPAG  أن إلى  INPAG أن المهم ومن ، تنشأ قد  ، ذلك ومع .للغاية نادًرا سيكون هذا أن على تنص  

بببببببب في أيضا التوجيه على العثور تم .الموقف مع التعامل كيفية الحكومية غير المنظمات تعرف  
ببببببب ببببببب ببببببب بببببببب بببببب ببببببب  

ببببببب بببببببب بالكامل ةموجود  مماثلة صياغة وأن ، المحاسبي المعيار ببببببببب  

ذلك على وبناء .العام للقطاع الدولية المحاسبية  المعايير ببببببب بببببببب بببببب  ، 

أمانة توصي  INPAG  باإلرشادات  باالحتفاظ . 

 

لأللغام االستشارية المجموعة أعضاء  بعض سأل 2.60  (TAG) المالي المركز بيان تفويض المناسب من كان إذا عما  

أمانة والحظت .المصنف  INPAG المثال سبيل على - مرنًا البيانات شكل ترك على وافق قد  االستشاري الفريق أن  

أمانة والحظت .المالي للمركز رأسي أو أفقي بيان إما باستخدام السماح ،  INPAG تستخدمه الذي المثال أن أيضا  

مقترحة  تغييرات توجد ال .الرئيسية ئاتللف الفرعية والمجاميع الرؤوس يستخدم العمومية الميزانية . 

 

لأللغام االستشارية المجموعة أعضاء أحد  تساءل 2.61  (TAG1) وصف عند ‘ المالي بالنشاط ’ ‘ كلمة استبدال سبب عن  

الفقرة في والنفقات الدخل بيان  G5.1. أمانة  أشارت  INPAG لديهم التشاور ورقة على المجيبين بعض أن إلى  

لـ المالي األداء بأن اإليحاء بشأن مخاوف   NPO مقترحة تغييرات توجد  ال .عجزها أو افائضه على يعتمد . 

 



                    
 

   
   

أعضاء بعض تساءل .والنفقات الدخل بيان في مطلوب كبند ” التشغيلية األنشطة من عجز  أو فائض “ بند يظهر 2.62  

لأللغام االستشارية المجموعة  (TAG) بشكل الربحية غير المنظمات لجميع التشغيلية األنشطة  يلتقط هذا كان إذا عما  

القضائية والياتهم في ذلك تحديد في عوباتلص نظًرا ، مناسب . 

 

أمانة تقر 2.63  INPAG فإن ، سابق  اجتماع في والنفقات اإليرادات بيان شكل العمل مجموعة استعرضت حين في أنه  

أمانة ترى ، ذلك ومع .مفيًدا سيكون أخرى  مراجعة إجراء  INPAG  تضمين سيكون نهج أفضل أن  SMC  هذا حول  

الردود ضوء في عاملة أنها على معها التعامل يتم التي  طالخطو ومراجعة ، الموضوع . 

 

توافق هل :11 سؤال   TAG أمانة توصيات على  INPAG أجل  من : 

لـ االمتثال أن اإلدارة تستنتج عندما المواقف بشأن بالتوجيه االحتفاظ •  INPAG لدرجة مضلالً  سيكون  

الربحية غير لألوامر المالية البيانات هدف مع يتعارض أنه ; 

مصنفة عمومية ميزانية تفويض من المالية البيانات شكل في بالمرونة االحتفاظ • ; 

و  ؛ والنفقات الدخل بيان وصف عند األداء من بدالً  المالي  النشاط  إلى باإلشارة االحتفاظ •  

على الرد استالم بعد والنفقات الدخل بيان في تشغيلية أنها على معها التعامل يتم التي البنود مراجعة •  ED 

1. 

لدى هل  :12 السؤال   TAG روالتقاري  المالية بالبيانات المتعلقة األقسام على التعليقات على بناءً  أخرى تعليقات أي  

 ?السردية
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