
تخيل العالم

كل المنظمات الغير هادفة للربح متفقة بالكامل على نظام موحد من 

أفضل الممارسات إلعداد المعايير المالية 
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”IFR4NPO“أهال بكم في 
في مصر وشمال أفريقيا و 

الشرق األوسط

2021الخامس من إبريل لعام 

محمد عبد الرحمن 
ميوسوكسامنتا 
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نظرة عامة على االجتماع 
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الترحيب و المقدمة •

IFR4NPOمعلومات عن •

تكوين مجموعات صغيرة و ردود الفعل •

المشاركة في عمليات االستشارات •

ماذا بعد •



Zoomإرشادات لمستخدمي 
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العرض عند المتحدث

لوحة التحكم •
اضغط على شاشة الهاتف ➢

حرك الماوس على شاشة الكمبيوتر➢

اضغط على كتم الصوت •

شغل الكاميرا اذا أمكن ذلك •

استخدم المحادثة •

استخدم عالمة رفع اليد عند الرغبة في التحدث خالل العرض•



برجاء تعريف 
ثةنفسكم في المحاد

االسم و الدور و 
االمنظمة التي تمثلوه

5



IFR4NPOعن 
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?أي تقارير مالية نقصدها؟ 

و التقارير GPFSعلى IFR4NPOيركز مشروع 

.التفصيلية المصاحبة

يعمل تنسيق تقارير مشروع اخر هناك 

لمشروعات المانحين

المعامالت

التقارير الداخلية

تقارير المتبرع

البيانات المالية لألغراض
(GPFS)العامة 

النظام المحاسبي

https://files.humentum.org/dl/1XDvbcLATu/


من المعنيين؟

المستخدمين

المعدون

المراجعون

الجهات , المتبرعين
, العمالء, التنظيمية

العامة

المنظمات الغير ربحية

مقدمة االعتمادات 
المستقلون
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األصول

اإللتزامات

االحتياطي

الدخل

المصروفات

الفائض
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IFR4NPO 
المجموعة 

المرجعية 

للمانحين



قطاع أكثر 
مرونة و يخضع 

للمساءلة

ق تحسين الفائدة و الشفافية و االتسا✓

للتقارير المالية الخاصة بالجهات غير

الربحية

المنظمات الغير ربحية قادرة على اظهار✓

.قدراتها و جذب التمويل

يم الممولين قادرين بشكل أوقع على تقي✓

المؤسسات غير الربحية

توفير مستندات مبسطة للتدقيق✓

ن شبكة دولية للمعنيي: IFR4NPOمجتمع ✓

بالمنظمات الغير ربحية

؟IFR4NPOماذا سيقدم مشروع 
المشاكل 

الحالية
المخرجات 
المستقبلية

ظمات ال يوجد معايير للتقارير المالية للمن➢

الغير ربحية 

تقارير مالية غير متسقة ➢

تقارير ال تقابل احتياجات الممولين ➢

تكاليف مرتفعة للممولين و المانحين➢

انعدام للشفافية ➢

االحتيال بازدواجية التمويل ➢

:الحل

إرشادات 
مشروع

IFR4NPO

قرارات تتبناها •
الدول و الممولين
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IFR4NPOمن يقدم مشروع

(285)عضوية الجمعية •

داعمة و مناصرة للمنظمات الغير

.ربحية

اإلدارة المالية احد الركائز •

.األساسية للمنظمة

•CIPFA  المعهد القانوني للمالية

العامة و المحاسبة 

جهة ذات دور فريد لوضع المعايير•

ر للحكومة المحلية و الجمعيات الغي

حكومية في المملكة المتحدة

مؤسسات غير 

ربحية

ممولين

واضعي المعايير

مجتمع للمدققين و 

المحاسبون

"ألجل القطاع, بواسطة القطاع"



المجموعات االستشارية
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Technical Advisory Group(TAG)الفنيين Practitioner Advisory Groupممارسو المهنة 

(PAG)



كيف و متى ؟ 

المرحلة 
1

المدخالت المنظمة –الوثيقة االستشارية•
: ...........للمعنيين بتاريخ 

المرحلة 
2

مسودة استرشاديه : مسودة لالطالع•
2023للعرض العام في منتصف 

المرحلة 
3

قابل –الدليل االرشادي النهائي•
2025للتطبيق في بداية 

المرحلة 
4

وما 2025بعد االعتماد التدريب و االنتقال •
بعدها

عملية معادلة لمعايير المحاسبة الدولية 

دقة فنية

تشابك للمعنيين



.....الفعاليات حتى يوم 



دقيقة20مجموعات صغيرة لمدة 
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ردود الفعل و األسئلة1.

الفوائد2.

التحديات3.

ترشيح متحدثين باسم المجموعة4.



ردود األفعال من المجموعات
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مشاركة التعليقات و األسئلة؟•

مشاركة الفوائد؟ •

مشاركة التحديات و الحلول؟ •



IFR4NPOالعملية االستشارية لمشروع 
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من؟➢
لماذا؟➢
ماذا؟➢
كيف؟➢



IFR4NPOالعملية االستشارية لمشروع 
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?من ؟

األجهزة التنظيمية

المراجعون

الممولين

المنظمات الغير هادفة للربح

لماذا؟

السياق الثقافي

احتياجات المعنيين

تشكيل المستقبل

بناء المصداقية



الوثيقة االستشارية -ماذا؟ 

الوثيقة االستشارية 

المقدمة

مشهد الهيكل التأسيسي: الجزء األول 

تحديات محددة : الجزء الثاني

معلومات تكميلية

قائمة المصطلحات



فصول 5: الجزء األول
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توصيف المنظمات الغير 
ربحية

جب توصيف الخصائص العامة للمنظمات التي ي

هل تتفق؟. أن تنطبق عليها هذه االرشادات

2

احتياجات المعنيين

ين قد حددنا المعلومات التي قد يحتاجها المعني

هل تتفق ؟ . بقراءة التقارير المالية

1

جوانب االرشادات

.  تحقاقالقيام بإثبات سبب مالءمة المستندات لالس

هل تتوقع أي تحديات في هذه الخطوة؟ 

3

إطار العمل

ية الحالية نقترح معايير لتقييم أطر المحاسبة الدول

ه هل توافق على مطابقة هذ. الستخدامها كأساس

المعايير و األساس التي تم التوصل إليه؟ 

4
النموذج المقترح

قارير اقتراح استخدام المعايير الدولية إلعداد الت

الصغيرة و المتوسطة مع للمنشأتالمالية 

االعتماد على االرشادات الدولية و المحلية 

؟ هل لديك أي تخوفات بشأن هذه النهج. األخرى

5

ملخص المحتوى و ردود الفعل



تحديات10أقسام تغطي 5: الجزء الثاني
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رالجهة الموجه إليها التقاري-1
.الجهة الموجه اليه التقارير و المراقب1.

.العميل كوكيل لجهة أخرى

ل المحاسبة لمصادر التموي-2
ة اإليرادات الغير قابلة للتبادل وتشمل التبرعات النقدية و العيني

ة المحاسبة للموارد الصادر-3
مصروفات المنح

محاسبة األصول المالية و الغير مالية -4

.قياس األصول المادية و الغير مادية المحتفظ بها للمنفعة العامة

أو التوزيعلإلستخدامبه المحتافظالمخزون 

العرض و المحتوى و نطاق التقارير المالية-5

عرض البيانات المالية 

تصنيف المصروفات 

.تكلفة التمويل

التقارير التفصيلية 



كيف يمكن المشاركة؟ 
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اطالق الوثيقة االستشارية يوم •

....  و الجزء الثاني يوم .... الجزء األول يوم •

www.ifr4npo.orgللوصول إليها و اإلرسال من خالل •

الخطاب و النموذج المفتوح و االستقصاء االلكتروني •

.....  جلسة التشاور اإلقليمية يوم •

http://www.ifr4npo.org/
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!أستغل هذه الفرصة

أستخدم صوتك

لتشكيل مستقبل

التقارير المالية للمنظمات الغير هادفة للربح



?األسئلة
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ماذا بعد ؟

موقعنا اإللكتروني زوروا•

مجلتنا النصف شهرية اشتركوا في •

Linkedinتابعوا المشروع على • & 
Twitter

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


شكرا لكم جميعا 

www.ifr4npo.org
info@ifr4npo.org
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http://www.ifr4npo.org/

