
تخيل عالماً حيث•

حةلربح وأصحاب المصلالهادفة لاتفق جميع المنظمات غير•

معيار واحد ألفضل الممارسات•

.…إلعداد التقارير المالية•

< 
رقم

>

.…صباًحا وبينما تنتظر ، يرجى تجربة هذا10سنبدأ االجتماع في الساعة 



الهادفة مستقبل التقاريرالمالية غير
أصحاب المصلحة في : للربح

فلسطين 

2022تموز 23

:باستضافة
رأفت حنا بندك 
ممثل دولة فلسطين

2



نظرة عامة على االجتماع

(10)الترحيب ومقدمة 

(30) IFR4NPO حول مشروع

(15)والتعليقات ( 15)المجموعات الصغيرة 

(15)كيف يمكن ألصحاب المصلحة الفلسطينيين المشاركة؟ 
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<رقم >

المقدمون

رأفت حنا بندك

مدير الشؤون المالية واإلدارية

فلسطين التراثيمسار

لألستشارات. أس. تي. مؤسس أف

باجس بيترو

شريك

مؤسسة بيترو للتدقيق

واالستشارات

سامانثا موسوك

IFR4NPO مشروعةمدير

Humentum
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يرجى تقديم 
نفسك في 

الدردشة

األسم، المنصب، 
المؤسسة
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القطاع غير الهادف للربح في فلسطين

طينييعتبر القطاع غير الهادف للربح الفلسطيني جزًءا حيويًا من المجتمع الفلس•
وتعديالته(2000)لسنة ( 1)يتبع القانون الفلسطيني رقم •
السلطة الرئيسيةصاحبة وزارة الداخلية هي•
منظمة غير هادفة للربح 5000تعددت االحصائيات ومن المتعارف عليه وجود حوالي•

(العدل/العمل/وزارة الداخلية )مسجلة في فلسطين
وزارة –تتبع بعض المنظمات غير الهادفة للربح أيًضا الوزارة ذات الصلة لكل قطاع•

االختصاص
الية مدققة بشكل يجب أن يتم تدقيقها من قبل مدقق حسابات فلسطيني مرخص وتقديم تقارير م•

.سنوي

6



IFR4NPO حول
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التأثيرات

مشاكل

السبب الجذري

عرض المشكلة

/  المنظمون 
المجتمع

نقص المعلومات 

والشفافية

المدققين
ال يوجد إطار 

مناسب للرجوع 

إليه
منظمات اعتماد 
الربحيةغير

على التمويل 

المستند إلى 

وليس المشاريع 
غير مقيد

الممولين
الحسابات المدققة 

ليست مفيدة أو 

متسقة

ثقة منخفضة 

لألعمال الخيرية 

المحلية واإلعفاء 

الضريبي

احتيال .تناقض

التمويل المضاعف

يصعب تحديده

احتياطيات 

منخفضة، تقارير 

وتدقيق متعددة 

ومكررة

التكلفة العالية 

للعناية الواجبة، 

الحاصلون على 

المنح المحتملون 

غير مؤهلين

للمنظمات غير ال يوجد معيار محاسبة

الهادفة للربح

نظمات غير يساهم عدم الوصول إلى معايير إعداد التقارير غير الهادفة للربح في عدم المساواة في دخل الم

الماليواالستقرار الهادفة للربح
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القيمة المالية

تكيف

مسؤولية

نظرية التغيير

ليةالنتائج المستقب

INPAG

ة دليل المحاسبة الدولي)

للمنظمات غير الهادفة 

(للربح

قرارات اعتماد البلد•

تأييد الممول•

ادفة للربح إلى خلق سيؤدي التبني الواسع لمعيار محاسبي قابل للتطبيق دوليًا للمنظمات غير اله

.ستقرار المالياألوبيئة تتمتع فيها المنظمات غير الهادفة للربح بوصول أكثر إنصافًا إلى الدخل

غير الهادفة تحسين فائدة وشفافية واتساق التقارير المالية للجهات✓
للربح

المنظمات غير الهادفة للربح قادرة على إظهار قدرتها وجذب ✓
األموال

بح بشكل الممولين أكثر قدرة على تقييم المنظمات غير الهادفة للر✓
موثوق

توفير ضمان تدقيق مبسط✓

شبكة عالمية ألصحاب المصلحة من -IFR4NPOمجتمع ✓

المنظمات غير الهادفة للربح
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بيان الدخل 
والمصروف

بيان 
التدفقات 

المالية

الميزانية 
العمومية

أي تقارير مالية؟

البيانات المالية لألغراض العامة
اختياري✓
تكميلي✓

المشروع/ بيانات الجهة المانحة ✓
في شكل موحد

:يمكن للمانحين اختيار
GPFSاالعتماد على البيان في 1)

INPAGمحاذاة التنسيق الخاص بهم مع 2)

ماستمروا في فعل األشياء الخاصة به3)

10



أهداف المشروع

:ثالثة أهداف محددة IFR4NPOيتضمن مشروع 

غير الهادفة لتحسين جودة وشفافية ومصداقية التقارير المالية للمنظمات. 1

.للربح

ح التي لدعم توفير المعلومات المالية من المنظمات غير الهادفة للرب. 2
المعد ياجاتتكون مفيدة لصنع القرار والمساءلة، وتحقيق التوازن بين احت

والمستخدم

تشجع لمعالجة قضايا محددة من المنظمات غير الهادفة للربح، والتي س. 3

.للربحعلى زيادة إمكانية مقارنة التقارير المالية للمنظمات غير الهادفة

المحضرين 
والمستخدمين

جودة عالية

شفاف

ذات مصداقية

مفيد

قضايا الموظفين 
دئينالفنيين المبت

قابل للمقارنة

11



استطالع سريع
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األسئلة الرئيسية

من الذي يقوم 

وع؟بتنفيذ المشر

ير كيف يتم تطو

الدليل؟
ما هو حجم 

المنظمات 

بح غيرالهادفة للر

المقصود؟
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من الذي يقوم بتنفيذ المشروع؟

اء مؤسسة عالمية غير هادفة للربح لبن•

دالة ودعم نماذج التشغيل التي تخلق الع

والمرونة والمساءلة في قطاع التنمية

.العالمي

للمالية العامة القانوني المجازمعهدال•

والمحاسبة

أدوار فريدة من نوعها لوضع المعايير •

ي للحكومة المحلية والجمعيات الخيرية ف

المملكة المتحدة

المنظمات غير

لربحالهادفة ل

الممولين

محددات قياسية

مجتمع المحاسبة 

والتدقيق

"للقطاعوالقطاعمن"
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TAG-المجموعة االستشارية الفنية

واضعي معايير المحاسبة الوطنية•

مجلس معايير )IASBمراقب رسمي •

(المحاسبة الدولية

عاييرالخبرة من البلدان التي لديها بالفعل م
NPOالمنظمات غير الهادفة للربح 

الخمسقاراتالالخبرة الفنية من جميع
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PAG-المجموعة االستشارية للممارسين 

لربحالهادفة لالمنظمات غير•

المدققين•

أكاديميون•

الجهات المانحة•

المنظمون•

المقترحاتهل–التحقق من الواقع

؟عملية وسهلة االستخدام
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المجموعة المرجعية 

للجهات المانحة

مؤسسة جيتسمؤسسة أوك

مؤسسة صندوق 

استثمار األطفال
مؤسسة نيبونمؤسسة فورد

الصندوق العالمي

البنك الدولي
وزارة الخارجية 

والثروة المشتركة

الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية
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2022حزيران 19إشراك العالم

18

10,000+ 
+لينكد إن + مشتركي النشرة اإلخبارية 

تويتر+ يوتيوب 



مجموعات أصحاب المصلحة
ي

طن
و

ي
يم

قل
إ

ي
ول

د

IASB
IPSASB

IFAC

شبكات شركات

التدقيق الدولية

مقرات المنظمات

الدولية

غير الحكومية

المقر الرئيسي

للمانحين

الهيئات اإلقليمية

(eg PAFA)
مكاتب المنظمات

الدولية غير الحكومية

اإلقليمية

الهيئات الحكومية

المنظمة  للمنظمات

غير الهادفة للربح

منظمات

المحاسبة المهنية

المدققون

المحليون

معدوا التقارير

المالية غير الهادفة

(NPOs)للربح 

مستخدمو التقارير

الممولين)المالية 

(و المستفيدين
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كيف ومتى؟

المرحلة 
1

مدخالت منظمة ألصحاب -ورقة استشارية •
2021المصلحة، كانون الثاني 

المرحلة 
2

مسودة إرشادات للتعليق العام،-مسودات العرض •
2022أواخر عام 

المرحلة 
3

2025جاهز لالعتماد، أوائل عام -الدليل النهائي •

1
فصاعًدا2025-واالنتقال بعد االعتماد التدريب•

لمعايير المحاسبة الدولية األخرىعملية مماثلة 

الدقة الفنية

مشاركة أصحاب 

المصلحة
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المستوى العام
من هم المنظمات غير الهادفة للربح؟•

لربح من هم مستخدمو البيانات المالية للجهات غير الهادفة ل•
وما هي احتياجاتهم؟

مفاهيم ومبادئ منتشرة•

مواضيع محددة
كيان اإلبالغ والرقابة1.

المنظمات غير الهادفة للربح التي تعمل نيابة عن اآلخرين2.

اإليرادات غير التبادلية3.

مصاريف المنح4.

قياس وتقييم األصول5.

المخزون المحتفظ به لالستخدام أو التوزيع6.

عرض البيانات المالية7.

تصنيف المصروفات8.

تكاليف جمع األموال9.

عمليات تبديل وصرف العمالت10.

التقارير السردية11.

ما هي القضايا التي تتم معالجتها؟

ات عبر يمكن العثور على مقاطع الفيديو واألوراق الفنية والندو

ه اإلنترنت وروابط للمحادثات عبر اإلنترنت حول كل من هذ

قضايا المحاسبة: المشكالت هنا

21
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كيف يمكن أن يبدو الدليل؟

المعايير الدولية
إلعداد التقارير 
المالية للمنشآت

الصغيرة 
ومتوسطة الحجم 

(قسًما24)

األقسام / تعديل 

الجديدة

مبادئ سائدة

دليةاإليرادات غير التبا

مصاريف المنح

كيان التقارير

التقارير السردية

األقسام غير ذات

الصلة 

بالمنظمات غير

الهادفة للربح 

مثل التوزيعات

المعايير الدولية إلعداد 

IFRS))التقارير المالية 

لية والمعايير المحاسبية الدو

 (IPSAS)للقطاع العام 

والمعايير الوطنية
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المستوى
1

2المستوى

3المستوى المحاسبة 

النقدية

INPAG دليل المحاسبة الدولية

للمنظمات غير الهادفة للربح

معايير أخرى

حل الوسط-ما هي المنظمات غير الهادفة للربح؟ 

23



دقيقة 12–مجموعات صغيرة

األسئلة /التعليقات/ ردود الفعل. 1

الفوائد والتحديات.2

24



ردود الفعل من المجموعات

؟أسئلة /انتعليق•

؟فائدتان•

؟حلول /تحديين•
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استراتيجية فلسطين
؟كيف يمكنك المشاركة
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27

.سيتم تنفيذ مرحلة التطوير في ثالث شرائح من العمل، تنتهي كل منها بمسودة عرض

خارطة الطريق لمسودات العرض

نتائج التشاور

رالخطة عرضة للتغيي
شريحة

1 
ED1

05/  
2023

11/
2023

11/
2022

------  (EDs)مسودات العرض -----

Jan 
2022

Mid 
2025

يالدليل النهائ

أشهر4

فترة الرد

!

دولية االعتماد على تحديثات المعايير ال
IFRS))إلعداد التقارير المالية 

حجم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال
IPSASBومعايير 

شريحة

2
ED2

شريحة

3
ED3

اإلطار
المفاهيم والمبادئ والنطاق

التقارير السردية

عرض البيانات المالية

كيان التقارير

عرض والرد من الموقع

مقاطع فيديو وندوات عبر اإلنترنت
جهايةالموائد المستديرة اإلقليمية االفتراضية والو



؟استراتيجية فلسطين

من؟

األفراد•

المنظمات•

"أبطال المنظمة"•

مجموعة العمل •
الوطنية

تعرف على 
المقترحات

قم بزيارة الموقع•

اشترك في •
يةالرسائل اإلخبار

حضور ندوات •
 /عبر اإلنترنت 
مشاهدة مقاطع 

قراءة  /الفيديو 
المستندات

تبادل اآلراء

أحداث التشاور •
اإلقليمية

مناقشات •
اتمجموع
التركيز

ة تقديم ردود خطي•
على المشاورات

الهدف؟

 INPAGالتأثير•
لتكون ذات صلة

بالسياق

 INPAGاعتماد•
2030بحلول عام

28

االنخراط في التنمية يؤدي إلى فرصة أكبر للتبني



www.ifr4npo.org: الموقع اإللكتروني

قضايا المحاسبة اإلنجليزيةغير الموارد واللقاءاتاألحداث
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!اغتنم هذه الفرصة
استخدم صوتك

لتشكيل المستقبل

الهادفة للربحالتقارير المالية غير
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ى كيف يمكنني أن أبقى عل
تواصل؟

األلكترونيالموقعقم بزيارة•

النشرة اإلخباريةاشترك في•

Linkedinانضم إلى المحادثة على•

تويترعلى IFR4NPOاتبع•

المجانيةللقاءاتسجل•

المدوناتاقرأ•

http://www.ifr4npo.org/
https://www.ifr4npo.org/ifr4npo-newsletter/
https://www.linkedin.com/showcase/37406529/admin/
https://twitter.com/IFR4NPO
https://www.ifr4npo.org/events
https://www.ifr4npo.org/blogs/


؟تعليقات /أسئلة
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!شكراً لكم

www.ifr4npo.org
info@ifr4npo.org
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