
                    
 

   
   

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 : TAGED08-04 
الهجين – 2022 سبتمبر 30 و 29  

 ED1 هيكل

من التعليقات عن الناشئة الرئيسية النقاط الورقة هذه تصف ملخص   TAG نص مسودة على  ED1 

المقترحة واالستجابة . 

الورقة من الهدف / الغرض نص لمسودة األخيرة المراجعة عن الناشئة الرئيسية النقاط الورقة هذه تصف   ED1.  هذه تركز  
نفسه  الجنسي الضعف وهيكل ، جنسيال  الضعف تطوير بعملية  تتعلق التي النقاط على الورقة  

األوراق من أي في تناولها يتم لم حيث ، المقدمة في أثيرت قضايا أي  تتناول كما .محتواه وتنظيم  

 .األخرى

األخرى  الداعمة البنود  TAGED08-02 ED1 والمفاهيم المصطلحات  

ساندرسون كارين أعده   

االجتماع  لهذا اإلجراءات  :تقديم  المشورة على 

في والمتوسطة الصغيرة للشركات المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير استخدام •  INPAG 

ل العرض مقترحات •  ED1 ، الوثيقة  هيكل ذلك في بما  

نشر بعد للتواصل نهج •  ED1 



                    
 

   
   

االستشارية المجموعة تقني  

 ED1 هيكل

 مقدمة  .1

 

قدمتها التي التعليقات عن الناشئة الرئيسية النقاط الورقة هذه تحدد 1.1  TAG نص لمسودة  األخيرة  مراجعتها من  ED1.  

تطوير بعملية تتعلق التي النقاط  على الورقة هذه تركز  ED ( اااااااا كيف أساسي بشكل  
ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا  

محتواه وتنظيم نفسه  الجنسي الضعف  وهيكل ، ( المحاسبي المعيار استخدام تم ااااااااا . 

 

إلى المقدمة في أثيرت قضايا أي تتناول كما 1.2  ED 1 ،  األخرى  األوراق من أي  في تناولها يتم لم حيث . 

 

الرئيسية النقاط  أثيرت  .2  

 
ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا استخدام   

المحاسبة  معيار  ااااااااا ااااااا  

 

مع سابقًا عليه االتفاق تم كما 2.1  TAG ، اااااااا اااااا ااااااا اااااااا فإن  
لـ التأسيسي اإلطار هو المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

INPAG.  أمانة قبل من وثيقة إصدار تم  INPAG اااااااا من المغادرة سيتم متى تصف  
ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا  

المحاسبي المعيار ااااااااا قواعد يعادل بأنه الوقت ذلك  في وصفه  تم الذي )   IPSASB للطريق ).  
اااااااا بـ االحتفاظ هو النهج كان ، اآلن حتى مراجعتها تمت التي لألقسام  بالنسبة ، لذلك ونتيجة  

ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا  

الفنية الناحية من المطلوب  بالموظف خاص فرق يوجد ال  ثحي  القياسية المحاسبة  لغة ااااااااا .   

 

أعضاء بعض كان 2.2  TAG اااااااا اااااا ااااااا ااااااااتعديل يقترحون  
من يكن لم  حيث المحاسبة  معيار نص ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

أعضاء يرغب حيث ساس األ هي هذه كانت  .بذلك للقيام الوطني بالموظف خاًصا سببًا هناك أن الواضح  TAG  في 

أعضاء فيها يختلف التي المجاالت بعض أيًضا هناك كانت  .اللغة تعزيز أو اللغة تبسيط  TAG مع 
ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

قضايا وليست  عامة خالفات هذه أن يبدو ، ذلك ومع  .المحاسبة معيار ااااااااا ااااااا  

الوطنيين ينبالموظف خاصة  . 

 

في التغييرات خالل من الربحي غير الدولي المحاسبي  التوجيه تطوير عملية) المغادرة سيتم متى تصف التي الوثيقة 2.3  
اااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

داخل مرتبط كمورد تضمينه سيتم ( قياسي ااااااااا ااااااا ااااااا  INPAG 

موقع خالل من متاح كمورد  أيًضا توفيره وسيتم  IFR4NPO.  أ  الملحق في واردة الوثيقة هذه . 

 



                    
 

   
   

أنها القول يمكن التي المعلومات إزالة  طريق  عن التوجيه حجم لتقليل فرصة بوجود تفيد مالحظات  أيًضا هناك كانت 2.4  

وقد .البسيطة اإلنجليزية  باللغة والكتابة ,الفنية المحاسبة  شروط وتقليل ، مباشرة أكثر كونها خالل من ، ضرورية غير  

أيًضا  انظر ) 2 والفصل  1 الفصل مناطق في رئيسي بشكل ذلك لوحظ  TAGED08-02ااااااا 

 .(ED1 ااااااا

 

اااااااا اااااا ااااااا اااااااا لتطبيق ‘ نهج األمانة اتبعت 2.5  

حافظ لذلك ونتيجة ’ المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  
ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا على  

تعديل أن من بالقلق األمانة تشعر ، ذلك إلى  باإلضافة  .المحاسبة  معيار نص ااااااااا ااااااا  
من األولى المرحلة في مراجعتها تتم لن األقسام جميع وأن خاصة  ، مقصودة غير عواقب إلى يؤدي أن يمكن النص  

IFR4NPO.  جعل  في رغبة هناك كانت إذا أنه توضيح تم ، ذلك ومع  INPAG الوصول ويمكن ومفهومة بسيطة  

التغييرات من المزيد إجراء فيجب ، اإلمكان قدر إليها .   

 

 

 

 

 

 

لدى سيكون 2.6  CIPFA لتمكين المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير مؤسسة مع ترخيص اتفاقية  
ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااااستخدام  

تطوير في المستخدم  المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا  INPAG.   الترخيص اتفاقية تحمي  

اتفاقية تتطلب  .معاييرها في المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير مؤسسة  تمتلكها التي الفكرية  الملكية استخدام هذه  
اااااااا اااااا ااااااا اااااااا بين االختالفات وصف ترخيصال  

ضمن المحاسبي المعيار تضمين يتم ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

INPAG.  قسم كل نهاية في االختالفات ملخص تضمين يتم ، لذلك ونتيجة .   

 

أعضاء بعض شكك ، المسودة في المدرجة المقارنة جداول من كل محتوى حول التعليقات صياغة إلى  باإلضافة 2.7  

في الجداول  إلى الحاجة  في المجموعة  INPAG في تضمينه تم إذا ,و ، نفسها  INPAG ،  هو األمانة رأي  .موقعه  

من توضيحيًا جزًءا ليس ألنه  قسم كل نهاية في  به االحتفاظ يتم االختالفات وصف أن  INPAG ، نتيجة  ولكن  

الترخيص لترتيبات . 

 

 

 

 

 
 عرض 

 

تطوير لوصف استخدامها يتم التي المصطلحات  من عدد هناك 2.8  INPAG.  يلي ما ناقشنا أن لنا سبق : 

 

توافق هل :1 السؤال   TAG اتباع نهج على الحفاظ علينا يجب  أنه على  ‘ المحاسبي التوجيه تطوير عملية  

اااااا ااااااا اااااااا في التغييرات خالل من الربحي غير الدولي  
معيار  ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

 ?المحاسبة

لدى هل :2 السؤال   TAG في الرئيسية االختالفات لتلخيص الجداول هذه ومحتوى موقع بشأن مخاوف أي  

ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

المحاسبة  معيار ااااااااا ااااااا ? 



                    
 

   
   

تطوير بها سيتم التي الطريقة هي هذه – مراحل •  INPAG مشروع  .الوقت بمرور  IFR4NPO حاليًا موجود  

من األول اإلصدار  األولى  المرحلة ستطور  .األولى المرحلة في  INPAG ، 2025 عام في نشره المقرر . 

مشروع فريق بها يمر التي الخطوات هي هذه – المراحل •  IFR4NPO لتطوير INPAG.   المرحلة تكان  

تطوير  هي 3 والمرحلة التوجيه  مسودة تطوير هي الثانية والمرحلة  ، االستشارية الورقة تطوير هي األولى  

النهائي التوجيه . 

تطوير سيتم أنه لوصف سابقًا مناقشته تمت الذي المصطلح هو هذا كان – الشرائح •  INPAG مع أجزاء 3 في  

منها لكل  منفصلة تعرض مسودة . 

خمسة إلى يصل ما إمكانية سابقًا ناقشنا لقد  .فردي  منشور كل  لوصف المستخدم المصطلح هو هذا – المجلد •  

( التوضيحية واألمثلة التنفيذ وتوجيه ، االستنتاجات وأساس ، التطبيق وتوجيه ، األساسي التوجيه ) مجلدات  

 

هذا في العنوان يستخدم 2.9  ED لذلك حاجة هناك كانت  إذا ما لحو  سؤال  وطرح  .’ األول اإلصدار ‘ الكلمات األول  

إجراء عند  الوقت بمرور الحقة إصدارات هناك تكون أن نتوقع أننا إلدراك ’ األول اإلصدار ‘ تضمين تم  .ووظيفته  

ه  كل نتوقع  .المراجعات dition أن القول يمكن .اإلصدارات  تتعايش أن يتوقع وال سابق  إصدار محل يحل  ‘ 

ضروريًا ليس ’ األول اإلصدار . 

 

التحرير عملية من كجزء ذلك مراجعة ستتم  .الوثيقة في بالتبادل استخدامها تم المصطلحات بأن شعور هناك كان 2.10 .  

كل استدعاء باستثناء ، 2.8 في عليها المنصوص بالشروط االلتزام هو الهدف  ED ‘ Part ’  ًمن بدال  ‘ Tranche ’.  

إلى تقصيرها ثم 3 والجزء 2 والجزء 1 الجزء التعرض  مسودات استدعاء سيتم  ED1 و ED2 و ED3 عند 

المسرد إلى المستخدمة المصطلحات إضافة يجب  كان إذا ما حول  سؤال هناك كان  .الحقًا استخدامها . 

 

 

 

 

 

 

 

مسودة في 2.11  ED1 ‘ لقراء لتوضيح ’ الحالة  تقديم تم  INPAG وتلك المشروع  من كجزء مراجعتها تمت التي األقسام  

أعضاء  قبل من ذلك عن اإلبالغ تم وقد  .مراجعتها تتم لم التي  TAG أربع اقتراح تم  .فيه مرغوب أمر أنه على  

 :حاالت

 
 وصف  حالة 

كاملة مراجعة المبتدئين الفنيين الموظفين متطلبات عكسلي بالكامل القسم تحديث تم  . 

بالكامل مراجعتها تتم  لم ولكن ،  بالكامل مراجعتها تمت التي األقسام مع ليتماشى القسم تحديث تم محاذاة   
ذاتها  حد في  

متغير غير تعديله  يتم لم ولكن ،  المصطلحات لتغيير القسم تحديث تم   
اااااااا اااااا ااااااا اااااااا في موجود غير القسم جديد   

وقد المحاسبي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  
الربحية  غير للمنظمات خصيًصا تطويره تم  

  

محتوى هل :3 السؤال   TAG  المستندات عنوان في ’ األول  اإلصدار ‘ يستخدم الذي ? 

لدى هل :4 السؤال   TAG ينبغي كان إذا ما ذلك في بما ، المصطلحات هذه اماستخد على أخرى تعليقات أي  

المسرد  إلى إضافتها ? 

 

 



                    
 

   
   

أعضاء من لعدد بالنسبة 2.12  TAG الموجزة الوثيقة في وأدرج للحالة شرح تطوير تم .واضحا يكن لم الحالة  من الغرض  ( 

حالة  من الغرض  لتلخيص المحتويات صفحة أسفل في سفلية حاشية  توفير سيتم  .( TAGED08-08 انظر  ‘ ’ 

الموجزة الوثيقة وإلحالة . 

 

 

 

 

أعضاء سئل 2.13  TAG في 19 القسم تضمين علينا ينبغي كان إذا عما  ED1. إلظهار الفرصة 19 القسم تضمين سيوفر  

أعضاء من متباينة آراء هناك كانت  .’ متغير غير ‘ الحالة له قسم  TAG ، ينبغي ال  أنه ترى كانت األغلبية لكن  

هذا في هذا تضمين  ED.  لـ الحالي الطول هي الرئيسية الحجة كانت  ED1.  هذا إزالة األمانة تقترح ، لذلك ونتيجة  

من القسم  ED 1. 

 

 

 

 

تم صفحة بصياغة  األمانة قامت .34 إلى  11 من األقسام حذف سبب  للقارئ لتوضيح صفحة إدراج  اقتراح تم 2.14  

مسودة في تضمينها  ED1 المحدثة. 

 

ااااااا اااااااامن يتجزأ ال جزء  المسرد   .المسرد استخدام حول التعليقات من عدد إبداء تم 2.15  
ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  

مع تضمينه يتم أن المهم من وبالتالي المحاسبي المعيار  INPAG.  أجزاء جميع إنتاج لعدم نظًرا  INPAG في ED1 

أعضاء شعر ،  TAG في المصطلحات جميع استخدام يتم ال ذلك توضيح المهم من أنه  ED1 أن احتمال هناك وأن  

في المسرد إلى أخرى  مصطلحات إضافة تتم  ED2  و ED3.  لتعكس الجدول هذا أعلى في  مالحظات إضافة تمت  

النقطتين هاتين . 

 

في هذه تناول تم  .المسرد  في المدرجة التعريفات على تعليقات هناك كانت كما 2.16  TAGED08-02. 

 

مسودة في مذكور  هو كما الهدف 2.17  ED1 مشاركة عند التطوير قيد تزال ال كانت والتي ، عامة نظرة تضمين هو  

مسودة على التعليقات في  .المسودة  ED ألصحاب أقصر وثيقة إلى حاجة هناك كان إذا  ما حول سؤال  هناك كان  

في المقترح والنص النهج مناقشة ويتم ، ملخص إلى  عامة نظرة من االنتقال هو االقتراح  .المصلحة   TAGED08-

08. 

  

أعضاء جميع سئل 2.18  TAG داخل الفقرات ترقيم عن  INPAG المعايير خالل من الترقيم قراءة يجب كان  إذا وما  
األرقام تطبيق يجب كان إذا ما أو والمتوسطة الصغيرة للشركات  المحاسبة لمعيار المالية التقارير إلعداد الدولية  

أعضاء  أيد  .البداية من بالتسلسل  TAG النهائية التحرير عملية في ذلك تنفيذ وسيتم الترقيم إعادة باإلجماع . 

 

أعضاء جميع سئل 2.19  TAG كان إذا ما حول تفضيل لديهم كان إذا عما  ED1 االستنتاجات  أساس ذلك في بما  

أعضاء غالبية دعمت  .متعددة وثائق أو  واحد كمستند تقديمها يجب التنفيذ وتوجيهات  TAG على ، واحدة وثيقة  

أعضاء لدى هل :5 السؤال   TAG في استخدامها وكيفية المقترحة األربع الحاالت على تعليقات أي  ED1? 

توافق هل :6 السؤال   TAG في 19 القسم إدراج ينبغي ال أنه على  ED1? 



                    
 

   
   

إلى الوصول  يتمس ألنه نظًرا  .سهولة أكثر الوثائق سيجعل  أصغر  أحجام إلى تقسيمها أن شعروا البعض أن من الرغم  

بتنسيق المرحلة  هذه في ، فعليًا المستندات  pdf ، إلى الوصول الموقع سيوفر  .كليهما توفير  هو االقتراح فإن : 

 

جوانب جميع على تحتوي واحدة  وثيقة •  ED1 

للتعليق  دعوة على تحتوي وثيقة •  

لنهج ملخص على تحتوي وثيقة •  ED1 الرئيسية  والتكيفات  

الرسمي  التوجيه على تحتوي وثيقة •  

( موثوق غير ) االستنتاجات أساس على تحتوي وثيقة •  

الرسمية غير التنفيذ إرشادات  على تحتوي وثيقة •  

 

 

 
أخرى  قضايا   

 

تهدف ، المشروع أهداف  تحقيق أجل من أنه إلى تشير التي المقدمة في النص بشأن التعليقات أثيرت 2.20  INPAG إلى 

ومستويات متنوعة بيئة في العاملة الربحية غير  المنظمات من واسعة مجموعة احتياجات  ,االقتضاء  حسب  ، مراعاة  

و حجم إلى  اإلشارة نحاول كنا إذا ما الواضح من يكن لم  ، األعضاء لبعض بالنسبة .المالية التقارير تعقيد من مختلفة  

من الغرض .الربحية غير المنظمات من األوسط المستوى على البداية في التوجيه وتركيز هنا المعامالت تعقيد أو /  

أن إثبات هو المقدمة في النص  INPAG تهدف التي تلك فقط وليس الربحية غير المنظمات جميع لصالح إنشاؤه يتم  

استخدام حول األوسع المناقشة تغطية يتم .لبدايةا في اإلرشادات إليها  INPAG قبل من  NPOs أقل احتياجات مع  

األساسي التوجيه في وليس االستنتاجات أساس في العامة المساءلة مع أو تعقيًدا . 

 

بتفويض المتعلق النص حول نقطة  وأثيرت 2.21  INPAG أن واقترحت  TAG و PAG استعرضوا  قد  INPAG.  تم 

أعضاء  أن يؤكد مام ، النص تحديث  TAG  و PAG توظفهم التي  المنظمات عن نيابة وليس  الفردية بصفتهم يعملون . 

 

نوع أسئلة مع مسح تطوير هو الهدف  .التواصل  من كجزء التعليق رسائل وكذلك المسح استخدام نية حول سؤال أثير 2.22  

مالحظات وتقديم المشروع في للمشاركة أقل موارد مع المصلحة أصحاب سيمكن هذا أن هو  األمل  .كمية أكثر  

للتعليق المحددة المسائل تشكل التي النوعية األسئلة استكمال هو الكمية األسئلة  من الغرض  .قيمة  ( SMCs ).  مزيد 

في مشمولة التوعية حول  المناقشة من  TAGED08-05. 

 

للمراجعة  مادة  .3  

 

في التغييرات خالل من الربحي غير الدولي  المحاسبي التوجيه تطوير عملية‘ على 1 الملحق يحتوي 3.1  
اااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

قياسي ااااااااا ااااااا ااااااا  ’. 

 

سيأسا بشكل  الورقة هذه في تناولها تم التي النقاط تتعلق.  لالجتماع منفصل كمورد كاملة صياغة إعادة توفير يتم 3.2  

إجراؤها تم التي التعديالت المتبعة التغييرات ستظهر.  والمقدمة التعليق بدعوة . 

 

 

لدى هل :7 السؤال   TAG األسئلة في تناولها يتم لم والتي قدًما للمضي المقترحة  الطريقة  حول تعليقات أي  

 ?السابقة
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1 الملحق  

اااااا ااااااا اااااااا في  التغييرات  خالل  من  الربحي  غير  الدولي  المحاسبي  التوجيه  تطوير  عملية   

معيار  ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا .  

الربحي غير الدولي المحاسبي التوجيه أمانة تضع  ( INPAG ) للمنظمات االستحقاق أساس  على المالية التقارير إعداد إرشادات  

الربحية غير .   

INPAG اااااااا اااااا ااااااا اااااااا إلى تستند بذاتها قائمة وثيقة هو  

المحاسبة معايير مجلس عن يصدر  الذي ,®قياسي  ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

اااااااا اااااا ااااااا اااااااا من أقسام على INPAG يشتمل  .( IASB ) الدولية  
الموظفين لقطاع محدد سبب يوجد ال حيث مباشر معيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

اااااااا اااااا ااااااا اااااااا من أقسام حيث .تغيير أي إلجراء المبتدئين نيينالف  
يلزم ال ، الوطنيين بالموظفين صلة ذي غير المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

في األقسام  هذه إدخال  INPAG.  

القائمة في مناسب  أو شامل بشكل الوطنيين بالموظفين الخاصة المالية التقارير إعداد قضايا مع التعامل يتم لم حيث  
ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

اااااا ااااااا اااااااا في صلة ذي قسم يوجد ال حيث أو  ، قياسي ااااااااا  
إرشادات  أي يقدم الذي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

تقوم قد ، المالية التقارير إلعداد  INPAG اااااا ااااااا اااااااا على تغيير بإجراء  

تطوير التغيير هذا يشمل قد  .قياسي ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  
اااااااا اااااا ااااااا اااااااا في موجود قسم تعديل أو ، تماًما جديد قسم  

ااااااا اااااااا أقسام  .معيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  
يخضع قد قياسي ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  

أنحاء جميع في  االتساق لضمان المصطلحات لتغييرات أيًضا  INPAG.  

موضحة  التالية الصفحات  :  

الوطنيين بالموظفين الخاصة المالية التقارير إعداد قضايا تحديد عملية • ; 

اااااااا إلى تغيير تتطلب الوطنيين بالموظفين الخاصة المالية التقارير إعداد قضايا كانت إذا ما تحديد •  
ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا  

معيار ااااااااا ;  

ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا إلى التغيير طبيعة •  
و معيار؛ ااااااااا ااااااا ااااااا   

أمانة تعتمد كيف •  INPAG إرشادات لتطوير األخرى  القضائية الوالية  ومستوى الدولية  المالية التقارير إعداد أطر على  
اااااا ااااااا اااااااا على تغيير إجراء يلزم حيث المالية التقارير إعداد  

معيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا .   

أمانة ستستخدم  INPAG  المجموعة  مع ستتشاور ، الواجبة القانونية اإلجراءات من كجزء .استنتاجاتها إلى التوصل في المهني الحكم  

األكثر والتشغيلية المالية اآلثار حول للممارسين االستشارية والمجموعة الفنية المالية التقارير إعداد اعتبارات بشأن الفنية االستشارية  
اااااا ااااااا اااااااا على مقترحة تغييرات أي الربحية  غير المنظمات على عملية  



                    
 

   
   

المشاورات  هذه من الهدف .معيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

المجموعة مع التشاور سيتم ، اآلراء في  توافق تحقيق ةإمكاني  عدم حالة في .المقترحة التغييرات بشأن اآلراء  في توافق تحقيق هو  

األمام إلى الطريق لتحديد التوجيهية . 

أمانة ستطبق ، نتيجة إلى التوصل بعد  INPAG التقارير إعداد  إرشادات تطوير في التوجيهات  لتحديد الواجبة القانونية اإلجراءات  

المصاحبة لالستنتاجات الصلة  ذي األساس  في االستنتاجات أسباب توثيق سيتم ، الواجبة القانونية اإلجراءات هذه من كجزء .المالية  

من جزًءا ليست ولكنها  INPAG اااااا ااااااا اااااااا في تغيير هناك كان حيث  

معيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا .  

اااااااا اااااا ااااااا اااااااا الوطنيين بالموظفين الخاصة التقارير إعداد قضايا مراجعة  
األخرى والقضائية الدولية التقارير  إعداد وأطر ، المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

أمانة ستقوم .جارية  INPAG عليها يعتمد التي األطر في  التوجيه على إجراؤها تم التي التغييرات بمراجعة  INPAG األقل على  
ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا على التحديثات إجراء مثل منتظم بشكل  

على المترتبة اآلثار لتقييم الدولية المحاسبة معايير مجلس قبل من المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا  

INPAG.  

لتطوير العملية هذه  INPAG اااااااا اااااا ااااااا اااااااا على التغييرات خالل من  
حاجة هناك كانت إذا ما لتحديد بانتظام المعيار تقييم سيتم ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  

وتحسين لتعزيزه تغييرات أي إلى  INPAG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

   
   

 

 

 

بـ  خاصة مشكالت  هناك  هل  :1 الخطوة   NPO  اااااا ااااااا اااااااا في  تغييًرا  تتطلب  
قسم  إدخال  يمكن  ل  أو  ،  قياسي  ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

في  كامل   INPAG  سياق  في  صلة  ذا  يكون  ل  حيث  NPO?  

اا اااااا اااااااا ااااا اا اااااا ااا اا ااااا  NPO اا اااااا  
اااااا ااااااا اااااااا ااااااا اا ااااااا ااااا اااا ااا  

اا ااااااااا ااااااا ااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

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

ااااا اا ااااااااا ااااااا ااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

اا اااااا ااا  INPAG ااااااا اااااااا اااا اا ااا اا اااا اا ااا  

  .ااااااااا

اا اااا ااااا اااا اا  NPO ااااااا اااااااا ااااا اااااا  

ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ? 

بـ خاصة  مشكلة  هناك كانت إذا ما تحديد في  NPO اااااا ااااااا اااااااا تغييرها تستدعي  

أمانة تنظر ، المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  INPAG في: 

(i) لـ العامة لألغراض المالية التقارير مستخدمي قدرة تضعف المشكلة  كانت إذا ما  NPO ( GPFRs ) الحصول على  
و  ؛ القرار وصنع للمساءلة مفيدة معلومات على  

(ii) على منتشر تأثير لها أو العالم مستوى على االنتشار واسعة المالية التقارير إعداد قضية كانت إذا ما  NPO GPFRs 

القضائية الواليات أو / و المناطق بعض في . 

أمانة تركز ، القضايا هذه في النظر عند  INPAG اااااا ااااااا اااااااا القائمة تطبيق مدى على  
األهداف  أن القياسي المحتوى يعني ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

ضروريين غير وجهد تكلفة تتطلب أو بها الوفاء يتم لن الربحية غير المنظمات قبل نم المالية التقارير إلعداد النوعية الخصائص  أو .  

في  النظر سياق  في القرارات جميع اتخاذ سيتم : 

من ” المنتشرة والمبادئ “ مفاهيم مع االتساق •  INPAG و ؛   

لـ األخرى المجاالت مع الداخلي االتساق •  INPAG ااااااا اااااااا في تغيير بالفعل هناك كان حيث  

معيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا .  

يلي ما أعاله االعتبار على تؤثر قد التي العناصر تتضمن :  



                    
 

   
   

التبادل عدم أنشطة أو بها المتبرع األصول وجود • ;  

نقدية غير أصول أو  أنشطة وجود • ;  

لألصول  الخدمة إمكانات أو بهيكل المتعلقة  االختالفات •  

التبرعات انتشار ذلك في بما التمويل في تالفاتاالخ • ;  

الربحية غير المنظمة  في واإلشراف المساءلة عالقات  طبيعة في االختالفات • ;  

و  ؛ اإلدارة أو الحوكمة  اختالفات •   

االستدامة  قضايا • . 

أمانة تنظر ، الموارد قيود إلى بالنظر القضايا أولويات لتحديد شرط وجود حالة في  INPAG في  أيًضا : 

(i) واحدة مصلحة  أصحاب  مجموعة أو ، المتعددة المصلحة أصحاب  مجموعات قبل من أثيرت قد القضية كانت إذا ما  
و  ؛ معينة قضية معالجة إلى للحاجة النطاق واسع دعم مع متعددة قضائية واليات عبر  

(ii) الحالية الموارد وقيود قولة مع زمنية فترة غضون في للمشكلة تقنيًا سليم حل تطوير يتم أن المتوقع من كان إذا ما .  

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

INPAG ااااااااا ااااااا اااااااا اااا اا ااا اا اااا اا ااا ? 

INPAG اااااا ااااااا اااااااا من أقسام هناك تكون قد .موجزة مستقلة وثيقة هي  
غير أنه الواضح من الذي المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

والقياس االعتراف مبادئ من بها يتصل وما االقتصادية واألحداث بالمعامالت صلتها حيث من الوطنيين بالموظفين صلة ذي  

أمانة تحدد قد ، الحالة هذه في .الربحية الخاص  القطاع  لكيانات فقط الصلة ذات واإلفصاح والعرض  INPAG يتم لن األقسام هذه أن  

في إدخالها  INPAG.  

بـ  الخاصة  المشكالت  يحدد  1 الخطوة  في  النظر  كان  إذا   NPO  ااااااا اااااااا في  تغييًرا  تتطلب  والتي  
إلى  انتقل  ،  قياسي  ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  

2 الخطوة  .  

بـ  الخاصة  المشكالت  1 الخطوة  في  النظر  يحدد  لم  إذا   NPO  ااااااا اااااااا في  تغييًرا  تتطلب  والتي  
إلى  انتقل  ،  قياسي  ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  

التساق  لضمان  مطلوبة  المصطلحات  تغييرات  كانت  إذا  ما  لتحديد  4 الخطوة  .  

اااااااا اااااا ااااااا اااااااا من  كامالً  قسًما  يحدد  1 الخطوة  في  النظر  كان  إذا   

سياق  في  صلة  ذي  غير  معيار  ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  NPO ،  يحتاج  ل  ثم  

إدخال  إلى  القسم  هذا   INPAG.   

 

بـ  خاص  تماًما  جديد  قسم  تطوير  يجب  هل  :2 الخطوة   NPO  من INPAG?  



                    
 

   
   

اااا ااا ااااا اااا ااا ااا اا ااااا اا اااااا ااا اا ااااا  

اا ااا اااااا  NPO اا ااااااا  INPAG.  

في إلدراجه الرسمي غير بالموظف خاص تماًما جديد قسم تطوير سيتم كان إذا ما تقييم عند  INPAG ، طبيعة في  النظر سيتم  

لـ المحددة المشكلة  NPO.  

اااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا اااااا اا  
ااااااا اا ااااااا ااا ااااااااا ااااااا ااااااا اااااا  

اااااااا ااااااااا اااااا  

بـ الخاصة المشكلة مع التعامل يتم لم إذا  NPO اااااا ااااااا اااااااا في اإلطالق على  

تطوير يتم أن محتملال فمن ، قياسي ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

بـ خاص تماًما جديد قسم  NPO في إلدراجه  INPAG.  

أمانة فإن ، الوطنيين بالموظفين خاص تماًما جديد قسم تطوير يتم عندما  INPAG المالية التقارير إعداد إلطار الهرمي التسلسل تتبع  

القسم في إلدراجها المالية التقارير إعداد إرشادات تطوير عند .  

 

مانةأ ستنظر  INPAG  ًالمالية  التقارير إلعداد الدولية المعايير في أوال بـ خاص  لحل المفاهيمي وإطارها ، ( IFRS معايير ) ®  

NPO ، العام  للقطاع الدولية المحاسبية المعايير فحص  قبل ® ( IPSAS ) المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير .المفاهيمي وإطاره  

الدولية المحاسبية المعايير مع أكبر مفاهيمي بتشابه تتمتع ألنها العام للقطاع  الدولية  المحاسبية المعايير ىعل الهرمية األسبقية لها  
ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا العام للقطاع  

لـ المفاهيمي التماسك يعزز الذي ، المعيار ااااااااا ااااااا  INPAG. المعايير لقب  الدولية األطر فحص  يتم  

واالتساق  ,الفردية القضائية الوالية  احتياجات على بناءً  من بدالً  دوليًا للتطبيق قابلة  لتكون مصممة ألنها القضائية الوالية مستوى على  

األخرى القطاعات في الدولية المحاسبة معايير مع . 

أو ,الوطني بالموظف الخاصة المالية التقارير ادإعد قضية مع مناسب أو  شامل بشكل األخرى الدولية األطر تعامل عدم حالة في  

سياق على األطر هذه تطبيق  كيفية حول إضافية إرشادات  NPO ، ألمانة يمكن ثم  INPAG الوالية مستوى معايير على االعتماد  

التغطية في المتبقية الفجوات لمعالجة القضائية . 

اااااااا إلى  مختلف بشكل تستند إرشادات أو  فسيراتت  بالفعل  القضائية الوالية مستوى على المعايير بعض توفر  
ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا  

معايير وكذلك المالية التقارير إلعداد الدولية والمعايير العام للقطاع الدولية المحاسبية والمعايير المعايير معاييرااااااااا  

تطوير في مفيدة هذه .عموًما المقبولة  محاسبةال مبادئ على بناءً  محددة إرشادات  أو / و  INPAG المحلية التفسيرات تضيف حيث  

القائمة الدولية األطر في محتوى يوجد  ال حيث أو  الدولي التوجيه إلى . 

أمانة ستعطي ، القضائية الوالية مستوى على المعايير على االعتماد يتم عندما  IFR4NPO  يقةبطر تطويرها تم التي لتلك األفضلية  

للقطاع  الدولية المحاسبية المعايير أو/و المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير لمعايير المفاهيمي اإلطار مع الكفاية فيه  بما تتوافق  

لـ المفاهيمي التماسك يعزز هذا .العام  INPAG.   



                    
 

   
   

اااااا ااااااا اااااااا اااااا اااااا ااااااا اااااا  
اااا ااااا اا ااااا ا ااااااا اا ااااااااا ااااااا ااااااا  

اااااااا اااااااا اااا اااا ااا  

ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا من موجود  قسم ، أخرى حاالت في  
الموظفين قطاع ظروف يعالج ال قد  ولكن مشكلة مع المعيار يتعامل قد ااااااااا ااااااا ااااااا  

اااااااا من الصلة ذي القسم تعديل سيتم كان إذا  ما تقرير عند .كاف بشكل  ذلك يفعل ال  ، ذلك حدث إذا أو ، الوطنيين  

قم ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا  

بـ خاص تماًما جديد قسم تطوير أو بتوحيد  NPO في إلدراجه  INPAG ، تقييم المهم من سيكون  ( a ) في المشكلة وانتشار أهمية  

اااااا ااااااا اااااااا من الحالي القسم في معها التعامل تم التي المالءمة NPO, ( b ) قطاع  

و  ، قياسي ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  ( c ) مدى كان إذا  ما  

الحالي القسم على تعديالت إجراء من بدالً  كفاءة أكثر جديد قسم تطوير سيجعل المطلوبة التغييرات .  

اااااااا ااااا اااااا ااااااا اااا 2 اااااا اا ااااا ااا ااا  

ااا اااااا اااا ااا ااااا ااااا اااا ااااااااا ااااااا  

اا ااااااا اااااااا ااااااااا  INPAG, ااااااااا ااا ااااا  

ااااااا اااا ااااااا ااااااااا .  

ااااا اااااا ااااااا اااااا اااااا اا ااا ااا  NPO اااا اا  

ااااااا اااااااا اا اااااا ااااا اا ااااا اااا ااااااا ااااا  
ااااااا ااااااا اااااا اااااا ااااااا اااااااا اااااا  

3 اااااا ااا اااااا ا ااااااااا .   

 

بـ  الخاصة  المشكلة  حل  يمكن  هل  :3 الخطوة   NPO  ااااااا اااااااا داخل  الحالي  القسم  تعديل  طريق  عن  

معيار  ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا  INPAG? 

بـ الخاصة  المشكلة بأن قرار اتخاذ يتم عندما  NPO من الحالي القسم تعديل طريق عن معالجتها يمكن تغييًرا تتطلب التي  
ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

لـ المعيار ااااااااا  INPAG ، المشكلة لمعالجة فقط التعديالت إجراء سيتم .التعديالت لمدى معلمات تحديد المهم من  

بـ الخاصة   NPO أمانة ستنظر ، المناسبة التعديالت تحديد عند .التعديل تستدعي والتي  INPAG يلي فيما :  

واضح بشكل  مناسب رغي  الخيارات أحد كان إذا  المحاسبية المعالجات  في  الخيارات إلزالة تعديالت تحدث أن يمكن .1  

أهداف تحقيق إلى سيؤدي ذلك كان إذا المحاسبية المعالجات في خيارات  إضافة  يمكن ، وبالمثل .الربحية غير لألوامر  

أفضل بشكل المبتدئين الفنيين للموظفين المالية التقارير .  

ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا في اإلفصاحات .2  

يتعلق عندما حذفه أو المعيار إضافة يمكن ااااااااا ااااااا ااااااا  ( a ) بمتطلبات 

أو ,أعاله ( 1 ) لـ  وفقًا والقياس التعرف  ( b ) لـ المالية التقارير إلعداد النوعية الخصائص أو  األهداف تحقيق سيتم  NPO 

اإلفصاحات تطبيق في  ضروري غير جهد أو تكلفة هناك سيكون أو أفضل بشكل .  



                    
 

   
   

المالية للتقارير النوعية الخصائص أو  األهداف تحقيق  إلى سيؤدي ذلك كان إذا والقياس االعتراف باتمتطل تعديل يمكن .3  

المتطلبات  تطبيق في ضروري  غير جهد أو  تكلفة هناك سيكون أو ,أفضل بشكل المبتدئين الفنيين للموظفين .  

اااااا ااااااا اااااااا على األخرى التعديالت أو ، من الحذف ، االقتضاء عند .4  
المعيار استبدال يمكن ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

الرسميين  غير للموظفين المالية التقارير هدف  أفضل بشكل يحقق ببديل .  

محتوى مع للتوافق األخرى الجوانب أو النطاق  على تعديالت إجراء يمكن .5  INPAG اآلخر.  

يستدعي الذي بالموظف الخاصة القضايا بأن قرار اتخاذ تم حيث ,الوطنيين بالموظفين خاص ماًمات  جديد قسم تطوير مع الحال هو كما  

اااااااا اااااا ااااااا اااااااا من الحالي  القسم تعديل طريق عن معالجتها يمكن التغيير  

بـ الخاص المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  INPAG ، أمانة تنظر ثم  INPAG 

بـ خاص لحل  العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير ثم المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير معايير إلى أوالً   NPO.  

المفاهيمية وأطرها ، العام  للقطاع الدولية المحاسبية والمعايير ، المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير معايير تعامل عدم حالة في  

تطبيق كيفية حول إضافية إرشادات أو ,الوطنيين بالموظفين الخاصة المالية التقارير إعداد قضية مع مناسب  أو ملشا بشكل األوسع  

سياق على األطر هذه  NPO ، ألمانة يمكن ثم  INPAG الفجوات لمعالجة القضائية الوالية مستوى معايير على االعتماد أيًضا  

التغطية في المتبقية . 

أمانة ستعطي ,القضائية الوالية مستوى معايير على االعتماد يتم ثحي  ، سابقًا لوحظ  كما  IFR4NPO تم التي لتلك األفضلية  

المعايير أو / و المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير لمعايير المفاهيمي اإلطار مع الكفاية فيه بما تتوافق بطريقة تطويرها  

العام للقطاع  الدولية  المحاسبية .  

ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا من  الحالي  القسم  تعديل  بعد   

معيار  ااااااااا ااااااا ااااااا  INPAG ،  4 الخطوة  إلى  انتقل .  

 

بـ  الخاصة  المصطلحات  في  تغييرات  إجراء  :4 الخطوة   NPO  اااااا ااااااا اااااااا على  

قياسي  ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا   

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

اا ااااااااا ااااااا ااااااا اااااا ااااااا  INPAG. 

ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا من قسم مصطلحات ، الحاالت بعض في  

بـ خاصة مصطلحات إلدخال تغييرات المعيار سيتطلب ااااااااا ااااااا ااااااا  NPO  لـ 

INPAG. 

التالية االعتبارات عن المحدودة  التعديالت تنتج أن يمكن ، السياق هذا وفي : 



                    
 

   
   

(i) ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا النص  

في تغييرات إجراء كنيم .اإلمكان قدر المعيار على الحفاظ سيتم ااااااااا ااااااا  

أفضل بشكل للوثائق المبتدئين الفنيين الموظفين قطاع نطاق  لتعكس  المصطلحات .  

(ii) ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا في التعاريف  

قطاع سياق  له ليس الذي المعيار حذف يمكن ااااااااا ااااااا ااااااا  NPO.  

(iii)  لـ منفصل مجلد  في لالستنتاجات أساس معدل قسم كل سيصاحب  INPAG سيركز .القسم هذا من جزًءا يشكل ال  
اااااااا اااااا ااااااا اااااااا على التعديالت على االستنتاجات أساس  

سيتضمن ، التحديد وجه على .معيار ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  
من الصلة ذي القسم عن لالبتعاد قيالمنط  واألساس ، المبتدئين الفنيين الموظفين قطاع لقضية تفصيليًا وصفًا  

ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا  

التغييرات وآثار المعيار ااااااااا ااااااا .  

(iv) الوطنيين الموظفين قطاع ظروف لتعكس واالنتقالية األولية األحكام تختلف قد .  

  تعاريف 

اااااااا اااااا ااااااا اااااااا لـ األصلي النص حيث تغيير أي – اااا  

في مباشرة المعيار إدخال  يتم لم ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا  INPAG. 

ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا على إجراؤه تم تغيير – ااااا  
هذا داخل المالية التقارير إعداد  إرشادات لىع يؤثر الذي القياسي  القسم ااااااااا ااااااا ااااااا  

إلى  التعديالت تؤدي أن يمكن .القسم : 

(i) اااااااا للقسم  األصلي بالقسم مقارنة المختلفة الكشف أو العرض أو القياس أو االعتراف مبادئ  
ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا ااااااا  

معيار ااااااااا ; 

(ii) يتبع أن شرط  NPO اااااا ااااااا اااااااا األصل  مع يتوافق حدًدام متطلبًا  
أو االعتراف مبادئ ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا  

البديلة الخيارات إلغاء خالل من المعيار عن الكشف أو العرض  أو القياس . 

(iii) بتدئينالم الفنيين الموظفين قطاع سياق في المالئمة غير المالية التقارير إعداد إرشادات حذف .  

المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من قسم في  المصطلحات في تغيير –ااااااااا ااااااا  
أو العرض أو القياس أو االعتراف مبادئ تغيير يتم ال حيث  المعيار ااااااااا ااااااا ااااااا  

األساسي الكشف . 

الربحي  غير  الدولي  المحاسبي  اإلرشاد  تطوير  عملية   ( INPAG )  ااااااا اااااااا في  التغييرات  خالل  من  

معيار  ااااااااا ااااااا ااااااا ااااااا اااااااا اااااا .  



                    
 

   
   

 

 

 

ااااااا اااااااا اااااا ااااااا اااااااا في  التغييرات  أهمية  طيف   
قياسي  ااااااااا ااااااا ااااااا   

 

 

 


