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 الھیئات غیر الھادفة للربح

جمعیاتال  والنوادى األھلیة 
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  رقم الصفحة                         فھرست المحتویات 
  ٣  . ـ تقـــدیم عام 
األسس المحاسبیة للوحدات غیر الھادفة للربح فى ضوء الضوابط : الفصل األول 

  . الشرعیة 
٥  

  ٦  . ـ تمھیــــد 
  ٦  .ـ مفھوم وخصائص الوحدات غیر الھادفة للربح ) ١ـ١(
  ٨  .ـ طبیعة أنشطة الوحدات غیر الھادفة للربح ) ٢ـ١(
  ١٢  . ـ األسس المحاسبیة للوحدات غیر الھادفة للربح ) ٣ـ١(
  ١٤  .ـ المعاییر المحاسبیة للوحدات غیر الھادفة للربح ) ٤ـ١(
 غیر الھادفة اسبى لعملیات الوحدات المحـ أسس اإلثبات والقیاس واإلفصاح) ٥ـ١(

  .للربح 
١٥  

  ١٩  . ـ قیم وأخالق وسلوكیات المحاسب فى الوحدات غیر الھادفة للربح ) ٦ـ١(

  .التنظیم المحاسبى للوحدات غیر الھادفة للربح : الفصل الثانى 
٢٣  

  ٢٤  . ـ تمھیـد 
  ٢٥   .ـ مفھوم وھیكل النظام المحاسبى وعناصره وإجراءات تشغیلھ) ١ـ٢(
  ٣٢  .ـ أغراض النظام المحاسبى للوحدات غیر الھادفة للربح ) ٢ـ٢(
  ٣٣  .ـ عناصر النظام المحاسبى للوحدات غیر الھادفة للربح ) ٣ـ٢(
  ٣٥  .ـ الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة للوحدات غیر الھادفة للربح ) ٤ـ٢(
  ٣٨  .فة للربح ـ نماذج الحسابات الختامیة للوحدات غیر ھاد) ٥ـ٢(
  ٤٣  .ـ نموذج للمیزانیة العمومیة لوحدة غیر الھادفة للربح ) ٦ـ٢(
  ٤٥  .ـ نماذج القوائم المالیة للوحدات غیر الھادفة للربح ) ٧ـ٢(
  ٤٩  .ـ مرفقات القوائم المالیة للوحدات غیر الھادفة للربح ) ٨ـ٢(

  ـ ملخص الدراسة 
٥١  

  ٥٤  ـ قائمة المراجع المختارة
  مد  الذى بنعمتھ تتم الصالحاتوالح

  
  
  
  
  
  
  

 
 المحاسبة فى المنشآت التى ال تھدف الي الربح
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 بسم  الرحمن الرحیم

  تقــــــديم عام
تعتبر الوحدات غیر الھادفة للربح من أھم البنیات األساسیة للمجتمعات المعاصرة حیث تقوم 
بدور متمیز فى المجال الخیرى واالجتماعى والثقافى واالقتصادى والسیاسى ونحو ذلك ، سواء 

ًیة أو أھلیة ، ولقد أخذت ھذه الوحدات أشكاال وأنماطا مختلفة منھا كانت حكوم المنظمات ، : ً
االتحادات ، الجمعیات ، الھیئات ، النقابات ، النوادى ، دور العبادة وما فى حكمھا ، ویجمع كل 

  .ذلك سمات عامة منھا أنھا تختص بتقدیم خدمات ومنافع للناس والمجتمع 
مین التكییف الشرعى للوحدات غیر الھادفة للربح ووضعوا الضوابط ولقد تناول فقھاء المسل

ًالشرعیة التى تحكم معامالتھا حتى تتم وفقا ألحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة ، كما أبرزوا فضل 
: ً عاما ، ومنھا على سبیل المثال ١٤٠٠السبق لإلسالم فى إنشاء ھذه الوحدات منذ أكثر من 

لوصایا ودور العبادة ، ودور رعایة األطفال  ودور رعایة الشیوخ ، وما الوقف ، واالرصاد ، وا
  .فى حكمھا 

وللوحدات غیر الھادفة للربح جوانب اقتصادیة ومالیة بجانب الجوانب األخرى تتطلب وجود 
نظم محاسبیة لحفظ األموال التى تتعامل بھا وبیان المدیونیة والدائنیة واإلفصاح عن مركزھا 

 وتقویم دورھا فى أداء المنافع والخدمات إلى مستحقیھا على الوجھ األفضل ، ولقد المالى وقیاس
ًبذلت جھود طیبة من قبل المنظمات والھیئات المحاسبیة العالمیة واإلسالمیة لوضع إطارا یتضمن 

اإلثبات والقیاس والعرض واإلفصاح المحاسبى : األسس والمعاییر المحاسبیة التى تحكم عملیات 
ْطتھا ومعامالتھا المختلفة ، كما وضعت نظمعن أنش ِ محاسبیة لھا تتضمن الدورات المستندیة ُ◌ُ◌ ُ

والدفاتر والسجالت ودلیل الحسابات والقوائم والتقاریر المحاسبیة والتى تخرج معلومات محاسبیة 
  .بمواصفات خاصة تساعد  فى مجال التخطیط والرقابة وتقویم األداء واتخاذ القرارات المختلفة 

وكان النتشار نظام الحاسبات اإللكترونیة ونظم المعلومات اآللیة وشبكات االتصاالت المحلیة 
ًواإلقلیمیة والعالمیة دورا ھاما فى تطویر النظم المحاسبیة لھذه الوحدات والسیما فیما یتعلق  ً
 بتجوید نوعیة المعلومات المحاسبیة الخارجة من حیث الدقة والسرعة والموضوعیة وسھولة

  .العرض واإلفصاح 
ّوبالرغم من أھمیة محاسبة الوحدات غیر الھادفة للربح على النحو السابق بیانھ إال أن 
المحاسبین والمراجعین لم یھتموا بھا مثل اھتمامھم بالوحدات االقتصادیة الھادفة للربح ، لذلك 

كرى والتنظیمى  تلك الوحدات تتضمن اإلطار الف األھمیة إعداد دراسة لمحاسبةوجدت أنھ من
لتساعد المحاسبین العاملین بھذه الوحدات على أداء مھامھم على الوجھ األفضل ، كما تساعد 
المستویات اإلداریة وأجھزة الرقابة علیھا للحصول على البیانات والمعلومات الالزمة للمتابعة 

  .والرقابة وتقویم األداء واتخاذ القرارات المختلفة برشد 
  

  :الدراسة بحیث تقع فى فصلین نظما على النحو التالى ولقد خططت ھذه 
  ٠لوحدات غیر الھادفة للربح ویتعلق باألسس المحاسبیة ل: الفصل األول 
ویتعلق بعرض اإلطار العام للتنظیم المحاسبى المناسب للوحدات غیر الھادفة للربح : الفصل الثانى 

  .لخارجة منھ مع بیان عناصره وإجراءات تشغیلھ وطبیعة المعلومات ا
  .ولقد أوردت فى نھایة الدراسة قائمة بأھم المراجع لمن یرید الحصول على مزید من المعرفة 

ولقد ساعدنى فى إعداد ھذه الدراسة خبرتى العملیة كمحاسب للعدید من الوحدات غیر الھادفة 
ین بھا ، كما أننى للربح الخیریة األھلیة كما ساھمت فى وضع العدید من البرامج التدریبیة للمحاسب
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اشتركت فى وضع النظم المحاسبیة للعدید منھا ، كما قمت بتدریس موضوعاتھا فى العدید من 
    ٠المراكز التدریبیة الخاصة 

كما أدعو هللا سبحانھ وتعالى أن یكون فى ھذه الدراسة الخیر والنفع للمعنیین بمحاسبة 
للمجموعة االستشاریة للمحاسبة و  الشكر الوحدات غیر الھادفة للربح ، وال یفوتنى أن أقدم

 یاسر عبدالمجید/ ً التى كانت سببا فى إعداد ھذه الدراسة ، وأخص بالذكر سعادة األستاذ المراجعة
 لشامل لھذه الدراسة  ا على دعمھالمدیر المالى للمجموعة االستشاریة للمحاسبة و المراجعة

اذ المحاسبة كلیة التجارة جامعة األزھر والتى  است–حسین حسین شحاتة / وكذلك سعادة الدكتور 
ً مرجعا ھاما إلعداد ھذه الدراسة مؤلفاتھكانت أبحاثة و  عنى ماوأدعو هللا سبحانھ وتعالى أن یجزیھً

  .ًخیرا 
ًربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، اللهم أجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك الكريم خالصا  ً.  

   تتم الصالحاتوالحمد هللا الذى بنعمته
  عـــــالء ريـــــاض/ أستاذ           ھـ ١٤٣٢رمضان : القاھرة فى 

  أستاذ احملاسبة               م٢٠١١ أغسطس
موعة االستشارية للمحاسبة و املراجعة    با

  مدير إدارة التكاليف و املوازنة و املتابعة                          
   خبري منازعات اإلستثمار–حمكم دوىل 

  ب حمرتف معتمدمدر
---------------------  

 لالتصال :  
  ٠١٠ / ٥٤٤٦٨٣٨ : محمول 
 alaa_reyad2000@yahoo.com:            إیمیــــل  
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  الفصل األول
  األسس المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح
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  الفصل األول
  األسس المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح

  :تمھیـد 
الخصائص التى تمیزھا عن الوحدات االقتصادیة الھادفة تتسم الوحدات غیر الھادفة للربح بمجموعة من 

للربح ، وھذا التمیز یؤثر بدوره على أسس ومعاییر المحاسبة التى تحكم اإلثبات والقیاس واإلفصاح 
ًالمحاسبى لھا ، ولقد بذلت المنظمات والمجالس والھیئات المحاسبیة العالمیة واإلسالمیة جھودا كبیرة فى 

  ٠ألسس والمعاییر بحیث تناسب طبیعتھا ًوضع إطارا لھذه ا
  : وھذا ما سوف نتناولھ بشىء من اإلیجاز فى ھذا الفصل مع التركیز على المسائل اآلتیة 

    ٠ربح صائص الوحدات غیر الھادفة للـ مفھوم وخ .١

  ٠شطة الوحدات غیر الھادفة للربح ـ طبیعة أن .٢

  ٠بیة للوحدات غیر الھادفة للربح ـ األسس المحاس .٣

  ٠ بیة للوحدات غیر الھادفة للربح عاییر المحاسـ الم .٤

   ٠ مالت الوحدات غیر الھادفة للربح ـ أسس اإلثبات والقیاس واإلفصاح المحاسبى لمعا .٥

  ٠ت غیر الھادفة للربح ـ قیم وأخالق وسلوكیات المحاسبین العاملین فى الوحدا .٦

  :ائص الوحدات غیر الھادفة للربح ـ مفھوم وخص) ١ـ١(
 حدات غیر الھادفة للربح فھوم الوم:   

بأنھا كیانات قانونیة تقوم بمجموعة من األنشطة المختلفة ذات الطابع " یقصد بالوحدات غیر الھادفة للربح 
الخیرى واالجتماعى والثقافى وما فى حكم ذلك بقصد تقدیم مجموعة من السلع والخدمات والمنافع للناس 

ى تحقیق الربح ، وإن تحقق عائد فى بعض أنشطتھا فإنھ یوجھ وللمجتمع دون أن تكون الغایة األساسیة ھ
    ٠ " طتھا الخیریة واالجتماعیة ونحوھالتنمیة وتطویر أنش

  
  

 یزة للوحدات غیر الھادفة للربح الخصائص المم:  

  : من أھم الخصائص الممیزة للوحدات غیر الھادفة للربح ما یلى 
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أو بحیة ع عامة للجمیع حتى ولو تعارض ذلك مع تحقیق الر الغایة األساسیة لھا تقدیم خدمات ومناف
  ٠األحیان            فى بعض  الفائض

 حقوق ملكیتھا لكیان إجتماعى أو حكومى وال تنتقل ھذه الملكیة بالتداول بین األفراد كما ھو الحال فى 
خصیتھا اإلعتباریة موثق للربح ، ویكون لھا شكل رسمى لھ صفھ الدوام یمثل ش         الوحدات الھادفة 

  ٠حھا أو دوائرھا حسب األحوال المص                ومعتمد من أحد وزارات الدولة أو 

 یتولى إدارتھا مجموعة من األفراد من داخلھا فى إطار المشاركة التطوعیة ، ینتخبون باالقتراع العام أو 
   ٠ لكل وحدة حسب الظروف القانونیة الحكومة            یعینوا من قبل 

 التبرعات والرسوم واإلعانات والھبات من الحكومة ومن األفراد : فى تتمثل أھم مصادر التمویل
  ٠ حكم ذلك          وما فى …والھیئات    

 تتمثل أھم أنشطتھا فى تقدیم الخدمات والمنافع العامة ذات الطابع االجتماعى والخیرى والثقافى 
  ٠حكم ذلك            وما فى …والریاضى 

 ُأداء األنشطة ، ویغطى العجز ) مصروفات (  تحاول إدارتھا تحقیق التوازن بین اإلیرادات وبین نفقات
   ٠ لتنمیة وتطویر األنشطة مرة أخرى كما یوجھ الفائض ٠اإلعانات والھبات         إن وجد عن طریق 

ى التنمیة االجتماعیة واألعمال الخیریة  معفیة من الضرائب على رأس المال أو الدخل ألنھا تساھم ف
   ٠ مسئولیات الدولة           تعتبر من أھم التى 

  

 واع الوحدات غیر الھادفة للربح أن:  

  : ھناك أنواع مختلفة للوحدات غیر الھادفة للربح من أھمھا ما یلى 

 ٠یة ة الحكومًتقدم سلع وخدمات ومنافع إجتماعیة وتعتبر جزءا من البنی : وحدات حكومیة  
 ٠ماعیة وخیریة ویطلق علیھا أھلیة  خدمات ومنافع إجتمتقد : وحدات غیر حكومیة   

وسوف نركز فى ھذه الدراسة على الوحدات غیر الھادفة للربح األھلیة ، حیث یطبق على الحكومیة منھا 
تناولھا فى مناسبة أسس المحاسبة الحكومیة ، وھذا خارج نطاق ھذه الدراسة فى ھذه المرحلة ، وربما ن

   ٠ " فإنھ یقصد بھا األھلیة فقط " ح الوحدات غیر الھادفة للرب" ًأخرى ، وتأسیسا على ذلك عندما یذكر 

  :شطة الوحدات غیر الھادفة للربح طبیعة أنـ ) ٢ـ١(
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 سیة للوحدات غیر الھادفة للربح األنشطة األسا:  

شطة المختلفة لتحقیق مقاصدھا األساسیة ، تتمثل فى تباشر الوحدات غیر الھادفة للربح مجموعة من األن
  : والمنافع االجتماعیة والخیریة للناس وما فى حكم ذلك ، من بین ھذه األنشطة ما یلى         تقدیم الخدمات 

تقدیم الخدمات والمنافع الالزمة للمجتمع حسب الوارد فى العقود واللوائح الواردة فى مواثیق : ًأوال        
  : ومنھا على سبیل المثال   اء تلك الوحدات ، إنش

  ٠یاتھم من الطفولة إلى الشیخوخة ـ التكافل والضمان االجتماعى لألفراد على إختالف أطوار ح .١
  ٠ ـ التوعیة والثقافة الدینیة  .٢
  ٠ـ الرعایة الصحیة للمعوزین  .٣
  ٠ایة البیئة من كافة صور التلوث ـ المساھمة فى حم .٤
  ٠عى الثقافى واالجتماعى والدینى وـ المساھمة فى نشر ال .٥
  . ـ المساھمة فى رعایة المعتقلین والمسجونین وأسرھم  .٦
  ٠ تقویة الصداقة بین شعوب العالم ـ  .٧

حث الناس على التبرع والعطاء والتعاون على البر والخیر من خالل مساھماتھم المالیة : ًثانیا
مر بالمعروف وعیة والدعوة إلى الخیر واألوالعینیة والدعویة والمعنویة وذلك من خالل حمالت الت

  ٠ والنھى عن المنكر 

المشاركة مع المؤسسات والمنظمات والھیئات المحلیة والعالمیة فى كافة األنشطة المرتبطة بمقاصدھا : ًثالثا 
  ٠ ماعیة والخیریة وما فى حكم ذلك األساسیة ومنھا التنمیة االجت

م والثقافة وتنمیة المجتمع وما فى حكم ذلك لرفع المستوى العلمى المساھمة فى تأسیس دور العل: ًرابعا 
وأخالق والثقافى واالجتماعى لكافة فئات المجتمع ، وكذلك إلعداد الدعاة والمصلحین فى ضوء قیم 

  ٠ وآداب وسلوكیات المجتمع 

  ٠ الودیة مثل لجان التحكیم الودى المساھمة فى حل مشكالت الناس بالطرق : ًخامسا 

 بح والوحدات غیر الھادفة للربح لفروق األساسیة بین الوحدات الھادفة للرا:  
تؤثر مقاصد وأنشطة وطبیعة الملكیة والربحیة والمسئولیة االجتماعیة والبیئیة على الوحدات الھادفة وغیر 

  : الھادفة  للربح ومن ثم تظھر العدید من الفروق بینھما ، وتحلیل ذلك على النحو التالى 
تعتبر الغایة األساسیة للوحدات الھادفة للربح ھو تعظیم الربحیة وتعظیم الثروة لحقوق الملكیة  : ًأوال

، ولكن غایة الوحدات غیر الھادفة للربح ھى تقدیم منافع وخدمات ذات طابع إجتماعى وخیرى 
  ٠حكم ذلك بدون عوض أو بعوض قلیل وثقافى وما فى 
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ویتمثل رأس المال فى صورة . ) ……شركاء ـ مساھمون ـ ( بح المالك یمتلك الوحدات الھادفة للر: ًثانیا 
حصص أو أسھم ، بینما یمتلك الوحدات غیر الھادفة للربح المجتمع الذى یقدم أفراده المنافع والخدمات 

   ٠إلى الدولة ، فھى ملكیة مجتمعیة  وعندما تصفى تؤول ملكیتھا …
مجلس اإلدارة فى حالة شركات األموال : ك أو من ینوبون عنھم مثل یدیر الوحدات الھادفة للربح المال: ًثالثا 

، أو الشركاء فى شركات األشخاص ، بینما یدیر الوحدات غیر الھادفة للربح فى الغالب مجلس إدارة 
  ٠الخیریة واالجتماعیة والدینیة  منتخب أو معین یعمل طواعیة كما ھو الحال فى الجمعیات 

لوحدات الھادفة للربح مجموعة من القواعد والمبادئ التى تنبثق من مقاصدھا یضبط أنشطة ا: ًرابعا 
األساسیة المتمثلة فى الربحیة ، بینما یحكم أنشطة الوحدات غیر الھادفة مجموعة من القواعد 
والمبادئ التى تنبثق من رسالة تقدیم الخدمات والمنافع الخیریة واالجتماعیة والدینیة والمرتبطة 

   ٠ بادئ الشریعة اإلسالمیة والمسئولیة االجتماعیة ونظم الدولة االجتماعیةبأحكام وم
جاءت كافة الرساالت السماویة من أجل تحقیق الخیر لإلنسان ، وال تمیز بین مسلم وغیر مسلم من : ًخامسا 

تقدم الوحدات ، ویعنى ذلك أن " لھم ما لنا ، وعلیھم ما علینا : " منظور المعامالت واألعمال ویطبق المبدأ 
  ٠ غیر الھادفة للربح خدماتھا للجمیع دون تمیز أو عنصریة 

ًوھذه الفروق األساسیة وغیرھا تؤثر تأثیرا واضحا على أسس ومعاییر المحاسبة على النحو الذى  سوف ً
   ٠ نفصلھ فى الصفحات التالیة 

  :بیة للوحدات غیر الھادفة للربح ـ األسس المحاس) ٣ـ١(
المحاسبیة للوحدات غیر الھادفة للربح عن األسس المحاسبیة العامة المتعارف علیھا فى ال تختلف األسس 
   : ىالیة ، ومن أھم ھذه األسس ما یلعلم المحاسبة الم

حیث تتم : للوحدة عن الذمة المالیة إلدارتھا ) الشخصیة االعتباریة ( ـ أساس استقالل الذمة المالیة ) ١(
  ٠باسمھا         افة المعامالت واألعمال ك
حیث تتم المحاسبة على كافة معامالت الوحدة على أنھا مستمرة فى : ـ أساس استمراریة النشاط ) ٢(

ًحالة تصفیة ، وتأسیسا على ذلك وتطبیقا ألساس االستحقاق یظھر           أنشطتھا ، ولیست فى   ما یسمى ً
  ٠بالمقدمات والمستحقات 

حیث تقسم حیاة الوحدة إلى فترات زمنیة ، قد تكون سنة أو أقل حسب : لیة ـ أساس الفترة الزمنیة الما) ٣(
نھایة كل فترة یتم الجرد وتعد القوائم المالیة المختلفة وتقدم التقاریر المحاسبیة إلى             األحوال ، وفى 

   ٠ من یعنیھم األمر 
 فى الدفاتر والسجالت حسب األصول ـ أساس اإلثبات الفورى والتاریخى لمعامالت وعملیات الوحدة) ٤(

وأسالیب المحاسبة المختارة ، ویعتمد فى ذلك على المستندات وما فى حكمھا        ًالمھنیة لذلك وطبقا لطرق 
  ٠ ة أو بأى وسیلة أخرى اإللكترونی           ً، ویتم ذلك یدویا أو باستخدام الحاسبات 
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ة المالیة بما یخصھا من مصروفات سواء دفعت أو لم تدفع االستحقاق حیث یتم تحمیل الفترـ أساس ) ٥(
   ٠سواء حصلت أو لم تحصل        وبما یخصھا من إیرادات 

ـ أساس تحقق النفقات باالستحقاق أو بالصرف حسب ما تختاره كل وحده ، واألولى أن یطبق أساس ) ٦(
  ٠  طرف الغیر ومتابعة حقوق الوحدةمن تقویم األداء        االستحقاق حیث یسھل 

العینى لمعامالت الوحدة وذلك لتحقیق الرقابة العینیة والمالیة على / أو / ـ أساس القیاس النقدى ) ٧(
  ٠النقدیة الداخلة والخارجة             دفقات الموجودات والت

ان ھناك ـ أساس التقویم على أساس التكلفة التاریخیة عند االقتناء أو عند حدوث التصرفات ، وإن ك) ٨(
  ٠أساس التكلفة الجاریة        اتجاه قوى نحو تطبیق 

أو الحكمى للموجودات واإلیرادات والنفقات فى نھایة الفترة المالیة ، ویستعان  ـ أساس القیاس الفعلى) ١٠(
  ٠والبصیرة فى حالة القیاس الحكمى               بأھل الخبرة 

قوائم المالیة والتقاریر المالیة للوحدة بطریقة واضحة وسھلة ویقصد بھ إعداد ال: ـ أساس اإلفصاح ) ١١(
مستخدمیھا للحصول على المعلومات الالزمة عن أداءھا ، ومن أھم                    ومیسرة لتساعد 

لعجز ، ومتجمع الفائض ، والفائض وا         الموارد والنفقات ، : المعلومات الواجب اإلفصاح عنھا 
  ٠ مدیونیة والةوالدائنی

 یتم استخدام أساس القید المزدوج عند إجراء كافة العملیات الحسابیة بالدفاتر أى أن كل عملیة قید –) ١٢(
  ٠ویقال عنھ دائن وطرف یأخذ ویقال عنھ مدین            لھا طرف یعطى 

   ٠ یتم إعداد حسابات الجمعیة بالعملة المحلیة –) ١٣(
ارة عن األصول الرأسمالیة التى تستخدم فى أنشطة الجمعیة ألكثر من وھى عب(  األصول الثابتة –) ١٤(

حساب قیمتھا بسعر التكلفة مضاف إلیھا تكالیف رسوم النقل والتركیب حتى         یتم ) فترة مالیة واحدة 
   ٠ًیصبح األصل صالحا لالستخدام 

لرأسمالیة بسعر السوق المقرر لھا أو  األصول الثابتة التى یتبرع بھا للجمعیة یتم احتساب قیمتھا ا–) ١٥(
   ٠الستعواضھا              بالسعر المقرر 

  
 المساھمات العینیة التى تحصل علیھا الجمعیة بعد موافقة مجلس اإلدارة على قبولھا یتبع فیھا اآلتى –) ١٦(

 :  

  ٠ًیتم تقدیر قیمتھا بناءا على أسس عادلة بواسطة المتخصصین  

 ًدة المخزنیة بعد تحریر إذن اإلضافة المخزنى كما تسجل أیضا فى سجل تسجل فى سجالت العھ

  ٠التبرعات العینیة 

  تسجل فى السجالت المالیة بتحمیل قیمة األصل فى الجانب المدین وحساب التبرعات العینیة بنفس
  ٠القیمة فى الجانب الدائن 
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ارھا من المصروفات الرأسمالیة بمعنى أن  التحسینات التى تجرى على العقارات المستأجرة یتم اعتب–) ١٧(
   ٠محاسبیة ویتم إھالكھا على مدى فترة عقد اإلیجار              تخص عدة فترات 

 العدد واألدوات – المبانى واإلنشاءات – اآلالت و المعدات –أثاث ومھمات مكتبیة {  األصول الثابتة –) ١٨(
   ٠السنویة ًیتم إھالكھا بطریقة القسط الثابت وفقا للمعدالت } إلخ ٠٠٠اإلنتقال            وسائل النقل و –
وما یتم التبرع بھ على أساس السعر ،  تحتسب القیمة الفعلیة للمخزون على أساس ثمن التكلفة –) ١٩(

  الجارى المحلى للتكلفة 
ً یتم صرف المخزون بأسلوب ما یرد أوال یصرف أوال –) ٢٠( ً٠   
ن أى ممول ومحدد استخدامھا من أنشطة محددة یتم احتساب الفائض فیھا من  المبالغ الواردة م–) ٢١(

   ٠) مبالغ مخصصة ( وتظھر فى قائمة المركز المالى تحت عنوان              ضمن بنود االلتزامات 
ولقد أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة مجموعة من األسس المحاسبیة بعد 

ًا فى ضوء الفكر والتطبیق اإلسالمى وھى ال تختلف كثیرا عن السابق بیانھا ، ویمكن االستفادة منھا تأصیلھ

   ٠ الھادفة للربح الخیریة األھلیة فى مجال الوحدات غیر 
  :بیة للوحدات غیر الھادفة للربح ـ المعاییر المحاس) ٤ـ١(

 العالمیة اإلسالمیة بوضع معاییر للوحدات لقد اھتمت مجامع ومنظمات وھیئات مھنة المحاسبة والمراجعة
ًغیر الھادفة للربح لتكون مرشدا للمعالجات المحاسبیة ، ومعیارا للتطبیق العملى ، ومن جھود تلك المجامع  ً

  : والمنظمات والھیئات ما یلى 
 القانونینیكى للمحاسبین ـ إرشادات المحاسبة للمنظمات غیر الھادفة للربح الصادرة عن المجمع األمر) ١(
)AICPA   (            ٠ ١٩٧٨ إلى ١٩٧٢خالل الفترة من   
عن مجلس معاییر المحاسبة ـ قوائم مفاھیم المحاسبة المالیة للمنظمات غیر الھادفة للربح الصادرة ) ٢(

  ٠ م ١٩٧٩سنة             ) FASB  ( المالیة
   ٠م ١٩٩٦المنشورة سنة  ) FASB( درة عن ـ المعاییر المحاسبیة للمنظمات غیر الھادفة للربح الصا) ٣(
ـ المعاییر المحاسبیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة والمنشورة ) ٤(

  ٠م ٢٠٠٠سنة 
وفى ضوء ما صدر عن تلك الجھات ، یمكن استنباط أھم المعاییر المحاسبیة للوحدات غیر الھادفة للربح 

   : فعلى النحو اآلتى
ً ـ معیار تخصیص األموال حسب استخدامات معینة فى ضوء المقاصد الخاصة والعامة للوحدة ، وتأسیسا ١

  : الواردة على النحو التالى     على ذلك تحلل األموال 
أ ـ أموال مقیدة مخصصة ألغراض محددة ولمصارف بعینھا كما ھو الحال فى أموال الزكاة و أموال الوقف 

  ٠وال الوصایا لجھات خیریة بعینھا الواقف وأم         ة المشروطة فى حج
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وھى األموال المتاحة لالستخدام فى األغراض الخیریة العامة و فى إطار مقاصد الوحدة : ب ـ أموال مطلقة 
  .العامة 

ویجب أن یؤخذ فى الحسبان ھذا المعیار عند تصمیم الدورات المستندیة والدفاتر والسجالت والقوائم      
  .والتقاریر

  :ارد وما فى حكمھا حسب طبیعتھا  ـ معیار تحلیل اإلیرادات والمو٢

  : ومن أھم أنواع ھذه اإلیرادات ما یلى 
  ٠ ـ إیرادات األنشطة الخاصة  .١
  ٠الرسوم واالشتراكات من األعضاء ـ  .٢
  ٠ والدعم النقدى العام من الدولة ـ التبرعات  .٣
  ٠ اد والشركات والمؤسسات ونحو ذلك قدى من األفرـ التبرعات والھبات والوصایا والدعم الن .٤
  ٠ اد والشركات والمؤسسات ونحو ذلك ـ التبرعات والھبات والوصایا العینیة من األفر .٥
   ٠ ـ إیرادات أخرى متنوعة  .٦

ویفید ھذا المعیار فى العرض واإلفصاح لحث وتشجیع وتحفیز الناس على المزید من التبرع والھبة والوصایا 
  ٠ واالجتماعى التطوعى         خیرى عمل الوال
  :معیار الفائض أو العجز النقدى ـ  ٣

 تطبق الوحدات غیر الھادفة للربح أساس المقابلة بین الموارد واالستخدامات بھدف بیان الفائض أو العجز 
ال یتم فى نھایة الفترة المالیة ، وبیان سبل توظیف الفائض ، وسبل تدبیر العجز إن وجد ، وفى كل األحو

  ٠ سنوات سابقة    الفائض المرحل من تسویتھا فى حساب متجمع
   :الثابتة فى قائمة المركز المالى معیار إظھار األصول  ـ ٤

 وتتمثل فى الموجودات الثابتة التى تقتنیھا الوحدة بغرض تسھیل أداء مھامھا المختلفة مثل العقارات 
 والمعالجة المحاسبیة المناسبة ھو أن یطبق علیھا األسس واآلالت واألجھزة واألدوات واألثاث ونحوھا ،

المحاسبیة التى تطبقھا الوحدات االقتصادیة وذلك بھدف الرقابة وتقویم األداء ، ونرى أن یطبق علیھا أسس 
   ٠ ك والصیانة واإلحالل واالستبدالوطرق اإلھال

  :الھادفة للربح  ت غیرت الوحداـ أسس اإلثبات والقیاس واإلفصاح المحاسبى لعملیا) ٥ـ١(
اإلثبات والقیاس والعرض واإلفصاح المحاسبى ، وھذه الوظائف : من أھم وظائف المحاسبة بصفة عامة 

فنیة لكافة الوحدات المحاسبیة سواء كانت ھادفة للربح أو غیر ھادفة للربح ، ویتم تنفیذ ھذه الوظائف 
ًا ألسس ومعاییر المحاسبة السابق اإلشارة إلیھا ، باستخدام مجموعة من األسالیب والطرق المحاسبیة وطبق

  ٠ واإللكترونیة وھذا أولى وأوجب كما تستخدم الوسائل الیدویة واآللیة
شطة الوحدات غیر الھادفة فى ضوء طبیعة أن) العملیات ( وفیما یلى نبذة مختصرة لكیفیة أداء ھذه الوظائف 

  :للربح 
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 ھادفة للربح یات الوحدات غیر الأسس اإلثبات لعمل:   
ًجمیع المعامالت من إیرادات ونفقات ، وتحصیل وصرف أوال ) كتابة ( تسجیل : یقصد باإلثبات المحاسبى 

بأول  ویعتمد ذلك على المستندات والمذكرات والوثائق المختلفة المؤیدة لھا ، ویتم اإلثبات فى الدفاتر 
   ٠ محاسبة المختارة ًوالسجالت طبقا لطریقة ال

  : عملیة اإلثبات األسس اآلتیة ویحكم 
  ٠لیة والموضوعیة المتعارف علیھا ـ سالمة واستیفاء المستندات للشروط الشك) ١(
  ٠  بالدفاتر والسجالت بدون تأخیر ًـ فوریة اإلثبات أوال بأول) ٢(
    ٠ املةـ تاریخ اإلثبات بالیوم والشھر والسنة لبیان میقات واقعة المع) ٣(
یعة الوحدات غیر الھادفة ًمحاسبیة طبقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا والمناسبة لطبـ المعالجة ال) ٤(

  ٠ للربح 
   ٠ لدولة الكائن على أرضھا الوحدة ـ االلتزام بالنظم والقوانین المحلیة ل) ٥(
   ٠ لصفحات السابقة ـ االلتزام بأحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة السابق بیانھا فى ا) ٦(

 ًاإلثبات یدویا أو باستخدام الوسائل اآللیة واإللكترونیة حسب األحوال ، ومن األفضل االستفادة منویتم 
  ٠ التقنیات المعاصرة فى المحاسبة 

 الت الوحدات غیر الھادفة للربح أسس القیاس المحاسبى لمعام:  
فة للربح إلى صورة نقدیة ترجمة المعامالت التى تقوم بھا الوحدات غیر الھاد: یقصد بالقیاس المحاسبى 

مالى فى حتى یمكن إثباتھا بالدفاتر والسجالت وتحدید المدیونیة والدائنیة وبیان نتائج األعمال والمركز ال
  ٠ نھایة الفترات المالیة 

  : ومن أھم معامالت الوحدات غیر الھادفة للربح التى یطبق علیھا أسس القیاس ما یلى 
  ٠ علیھا لتمویل أنشطتھا المختلفة ى تحصل ـ اإلیرادات والموارد الت) ١(
  ٠  المختلفة التى تمارسھا الوحدة األنشطة) مصروفات ( ـ نفقات ) ٢(
 دھا على أداء أنشطتھا المختلفة ـ االقتناء أو التصرف فى الموجودات الثابتة التى تقتنیھا الوحدة لتساع) ٣(
٠  

  :  الھادفة للربح ما یلى ومن أھم أسس القیاس المحاسبى المناسبة للوحدات غیر
ً قیاس اإلیرادات على أساس القیمة المحصلة بھا فعال وكذلك المستحقة ولم تحصل طبقا ألساس  - ) ١(  ً

االستحقاق ، وإذا كانت ھناك إیرادات فى صورة عینیة فإنھا تترجم إلى قیم نقدیة على أساس القیمة السوقیة 
لخبرة واالختصاص والبصیرة ، كما تترجم اإلیرادات المقدمة إلى لھا وقت االقتناء والمقدرة بمعرفة أھل ا

  ٠ وق انتفاع على أساس قیمة المثل الوحدة فى صورة حق
 ویقصد بالنفقات بأنھا المبالغ المدفوعة أو المستحقة  لتمویل األنشطة المختلفة ، :قیاس النفقات -  ) ٢( 

  : ویحكمھا الضوابط اآلتیة 
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  ٠ ن النفقة مشروعة وعائدھا مشروع كو بمعنى أن ت:المشروعیة  

  ٠ ن عملیة اإلنفاق وأنشطة الوحدة  ویقصد بذلك أن تكون ھناك عالقة سببیة بی:السببیة واالرتباط   

  بمعنى أن ال تتضمن النفقات إسرافا أو تبذیرا أو مظھریة ، كما ال یجوز التقتیر حتى :الوسطیة ً ً

  ٠ لوجھ األحسن  اعلى         ُتَؤدى الخدمات والمنافع 

  ى المستفیدین من عملیة  بمعنى أن یتحقق عائد فى صورة منفعة أو خدمة أو سلعة عل:االستفادة
   ٠ اإلنفاق 

  ت والمنافع التى تقدمھا  بمعنى أن تساھم النفقات فى تنمیة وتطویر الخدما:التنمیة والتطویر
   ٠ الوحدات 

األساس : ً أو المحسوبة وفقا لألساس الذى سوف یطبق ویتم القیاس على أساس القیمة النقدیة المدفوعة
النقدى أو أساس االستحقاق ، ولیس ھناك من مخالفة شرعیة من تطبیق أیھما ، واألولى تطبیق أساس 

  ٠ ستحقاق كما سبق اإلشارة من قبل اال
ى تقتنى من أجل  یقصد بالموجودات الثابتة بأنھا األصول الثابتة الت:قیاس الموجودات الثابتة   - ) ٣( 

واألثاث المساعدة فى أداء أنشطة الوحدة ، ولیس بغرض التجارة ، مثل العقارات واآلالت والمعدات 
   ٠ والسیارات وما فى حكمھا 

وتقاس عند االقتناء على أساس القیمة النقدیة المدفوعة ، وفى نھایة السنة المالیة تقاس على أساس القیمة 
    ٠ علیھا ، كما سبق اإلشارة من قبل وطرق اإلھالك والصیانة المتعارف الدفتریة وتطبق علیھا أسس 

وھناك من المحاسبین من یرون أن ال یطبق على األصول الثابتة أسس وطرق اإلھالك بل تثبت على أنھا 
مصروفات جاریة تحمل على السنة التى اقتنیت فیھا على منوال ما یطبق فى الوحدات الحكومیة ، وھذا 

 یساعد فى تحقیق الرقابة وقیاس األداء وتقویمھ ، ومن الناحیة األخرى ھناك فریق من المحاسبین الرأى ال
رق اإلھالك على من یرون أنھ یجب العدول  عن ما تطبقھ الوحدات الحكومیة ، وتؤید تطبیق أسس وط

  ٠ األصول الثابتة 
   :الھادفة للربح الت الوحدات غیر أسس العرض واإلفصاح المحاسبى عن معام  -  ) ٤( 

عرض المعلومات المحاسبیة عن المعامالت التى قامت بھا الوحدة فى صورة : یقصد بالعرض واإلفصاح 
   ٠ ن األداء عن فترات زمنیة معنیة قوائم وتقاریر وتفسیرھا لتساعد مستخدمیھا فى تكوین رأى ع

ًحایدة ونافعة لتكون أساسا سلیما فى ویشترط فى ھذه المعلومات أن تكون صادقة وأمینة ودقیقة وموقوتة وم ً

   ٠ داء واتخاذ القرارات المختلفة التخطیط المسبق والرقابة وتقویم األ
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  : ویحكم العرض واإلفصاح المحاسبى األسس اآلتیة 

  ٠ ضة المنافع المنشودة لمستخدمیھا  ویقصد بھا أن تحقق المعلومات المعرو:المنفعة ـ ) ١(

  ٠  بدون عنت أو مشقة أو جھد مضنى ن تكون واضحة وسھلة الفھم واالنتفاع بھا بمعنى أ:الوضوح ـ ) ٢(

بمعنى أن تعطى معلومات شاملة عن جمیع المعامالت بدون إخفاء أو توریة ألمور ھامة : الشمولیة ـ ) ٣(
  ٠وضروریة 

ض التى أعدت من  بمعنى أن تناسب مستخدمیھا ویمكنھم فھمھا واالعتماد علیھا فى األغرا:المالئمة ـ ) ٤(
  ٠أجلھا 

  ٠ بمعنى أنھا ترتكز على مصادر معتمدة موثوق فیھا :التوثیق ـ ) ٥(

 ویقصد بذلك أن تكون المعلومات المحاسبیة متاحة لمستخدمیھا فى الوقت المناسب لالنتفاع :التوقیت ـ ) ٦(
  ٠منھا 

  : وحدات المحاسبیة ما یلى ومن أھم وسائل العرض واإلفصاح المحاسبى الشائع استخدامھا فى مجال ال

  ٠ القوائم المالیة  

  ٠ التقاریر المالیة   

 ٠ ضاحات المتممة للقوائم المالیة اإلی   

 ٠ سائل الواردة بالقوائم المالیة التحلیالت والدراسات الخاصة لبعض الم   
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  : فى الوحدات غیر الھادفة للربح ـ قیم وأخالق وسلوكیات المحاسب) ٦ـ١(

 وأخالق المحاسب االھتمام بقیم :   

یحكم المحاسب فى مھنتھ مجموعة من القیم التى تؤثر على أدائھ كما تمثل الدستور الذى یتضمن 
المثل العلیا التى یجب أن ینشدھا ، وكان الفھم القدیم فصل القیم عن المھنة ، ولكن االتجاه الحدیث 

المحاسبة ھو اعتبار االلتزام بالقیم ت بھ المنظمات المھنیة العالمیة المعنیة بصالمعاصر والذى أو
واألخالق ركن أساسى من أركان المھنة ال یمكن فصلھ عنھا  ولقد صدر عنھا مواثیق لقیم وأخالق 

  ٠ یثاق االتحاد الدولى للمحاسبین المحاسب من أھمھا م

ْونرى أن المحاسب فى الوحدات غیر الھادفة للربح نظرا لطبیعتھا أولى بااللتزام بالقیم َ  واألخالق ً
الفاضلة حیث یعمل فى منشأة أو مؤسسة من مقاصدھا تقدیم المنافع والخدمات للناس وقضاء 

  ٠ لحھم والتعاون على البر والتقوى مصا

ولیس ھذا ھو المجال لعرض قیم وأخالق المحاسب بالتفصیل ، ولكن یكفى أن نعرض الخطوط 
  ٠ األساسیة لھا 

 باإلطار العام لقیم وأخالق المحاس :   

  : یتكون ھذا اإلطار من أربعة محاور رئیسیة ھى 

  ٠القیم اإلیمانیة : لمحور األول ا
  ٠القیم األخالقیة : محور الثانى ال
  ٠ القیم السلوكیة : لمحور الثالث ا

  ٠ القیم المھنیة : المحور الرابع 
  
  

  :ما یلى نبذة مختصرة عن كل محور وفی
  :القیم اإلیمانیة للمحاسب : ًال أو
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جب على المحاسب أن یلتزم بالقیم اإلیمانیة التى تمثل المثل العلیا المرتبطة بالعقیدة ، وتمثل ی
الباعث والدافع الذاتى على التزامھ باألخالق الفاضلة وبالسلوك المستقیم فى أدائھ ، ومن أھم ھذه 

  : القیم ما یلى 
 ع ثم یجب االلتزام بشرلفین فیھ ، ومنبأنھ المالك للمال والناس مستخ ) ( ـ اإلیمان بأن هللا ) ١(
  ٠لمال عند التعامل مع ھذا المال   مالك اهللا   
  ٠ال وھذا یحقق المراقبة الذاتیة  وخشیتھ فى كل التصرفات واألعمـ استشعار مراقبة هللا ) ٢(
  ص ـ استحضار النیة الصالحة والخالصة  تبارك وتعالى فى العمل وھذا من موجبات اإلخال) ٣(
   ٠.ـ اإلیمان بالحساب األخروى مما یستوجب المحاسبة الذاتیة فى الدنیا قبل اآلخرة ) ٤(
ـ اإلیمان بأن العمل الصالح المطابق لشرع هللا سبحانھ وتعالى عبادة  تبارك وتعالى وطاعة ) ٥(

   ٠یثاب علیھا المسلم فى الدنیا ، ولثواب اآلخرة أعظم لو كانوا یعلمون 
وكیة واألداء المتمیز اعث اإلیمانى من أقوى الحوافز على االلتزام بالقیم األخالقیة والسلویعتبر الب

  ٠ فى المھنة 
  :القیم األخالقیة للمحاسب : ًا ثانی

على تصرفات لطیبة والفطرة السویة والتى تؤثرااللتزام بالقیم األخالقیة التى تمثل السجیة ا
  : وسلوكیات المحاسب ومنھا 

   ٠نة على ما استؤمن علیھ من أعمال وبیانات ومعلومات وھذا یوجب السریة ـ األما) ١(
   ٠ـ المصداقیة فیما یقدمھ من بیانات ومعلومات وإیضاحات إلى من یھمھ األمر ) ٢(
  ٠ُـ الشفافیة فیما یطلب منھ من معلومات بحیث تعبر عن الواقع دون تغییر أو إخفاء ) ٣(
  ٠التام وعدم التأثر باألھواء النفسیة أو العواطف ـ الموضوعیة بمدلول الحیاد ) ٤(
   ٠ـ العدل فى قیاس وتحدید الحقوق حسب ما اتفق علیھ من أسس ومعاییر ) ٥(
  ٠ـ الوفاء بالعھود والعقود دون نكوص أو غدر أو خیانة ) ٦(
    ٠ـ النزاھة بمدلول العفة التى تحفظ لإلنسان كرامتھ) ٧(
   ٠اط واإلقبال على العلم والمداومة على التدریب ـ الكفاءة الفنیة واالنضب) ٨(
   ٠ـ النظام واالنضباط حسب النظم واللوائح والقوانین والدساتیر ) ٩(
   :القیم السلوكیة للمحاسب : ًلثا ثا

االلتزام بالسلوكیات السویة التى تمثل األفعال والتصرفات الحسنة مع اآلخرین عند مباشرة المھنة 
  : اإلیمانیة واألخالقیة ، ومنھا ، وھى نتائج القیم 
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   ٠ـ استشعار روح المحبة واألخوة مع زمالء المھنة ومع المتعاملین معھ بصفة عامة ) ١(
   ٠ـ التحلى بالتعاون مع اآلخرین على البر والتقوى ) ٢(
ًـ التحلى بالتسامح فى التعامل مع الناس وال یقول إال حسنا وخیرا ) ٣( َ ْ ُ ّ٠  
   ٠ناة والحلم والھدوء وسعة الصدر ـ التحلى باأل) ٤(
  ٠ـ التحلى بالشجاعة والوسطیة فى إبداء الرأى القائم على الحق ) ٥(
  ٠ـ أن یكون قدوة حسنة فى أخالقھ وسلوكیاتھ وعملھ ) ٦(
ًـ أن یكون منظما ومنضبطا فى عملھ ) ٧( ً٠  
   ٠ ًـ أن یكون مقداما فى طلب الزیادة من العلم والمداومة على التدریب) ٨(
   ٠ـ أن یحترم المھنة التى ینتمى إلیھا ) ٩(
  
  

  :القیم والقواعد المھنیة : ًرابعا 

  : تتفاعل القیم اإلیمانیة واألخالقیة والسلوكیة وتقود إلى أداء مھنى تحكمھ القواعد اآلتیة 
   ٠ـ اإلخالص والوالء واالنتماء إلى الوطن ) ١(
  ٠ـ  األمانة وحفظ األسرار ) ٢(
  ٠اقیة فیما یقدمھ من بیانات ومعلومات ـ المصد) ٣(
  ٠ًال یخفى شیئا وال یضیف زیادة : ـ الشفافیة عن الواقع فى واقعة ) ٤(
  ٠ال یتأثر باألھواء والعواطف وال یخضع للضغوط : ـ العدل والموضوعیة ) ٥(
  ٠ـ االستقالل والحیدة فى إبداء الرأى والمشورة والنصیحة ) ٦(
   ٠مواثیق والنظم واللوائح والقوانین التى تقوم على الحق ـ احترام العھود وال) ٧(
  ٠ـ النزاھة والعفة والمروءة عند النظر إلى األتعاب وما فى حكمھا ) ٨(
  ٠م واللوائح والقواعد والقوانین والدساتیر حتى تستقیم األمور ظـ االنضباط وااللتزام بالن) ٩(
  ٠ـ اإلتقان ورفع جودة األداء ) ١٠(
   ٠قدام على طلب العلم بما یحقق التمیز فى األداء ـ اإل) ١١(
  ٠ـ المداومة على التدریب وتنمیة الكفاءة الفنیة ) ١٢(
   ٠ـ المعاصرة فى استخدامھ الوسائل واألسالیب المعینة ) ١٣(
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ویجب على المحاسب أن یقسم على االلتزام بما ورد فى المیثاق من أصول ویعتبر ذلك بمثابة عھد 
ك وتعالى وعقد مع المجتمع والمھنة التى ینتمى إلیھا ، وأن یجدد ھذا القسم عندما مع هللا تبار

   ٠ینتقل من مستوى إلى مستوى
  : كما یلزم تنمیة بواعث ودوافع االلتزام بالقیم واألخالق من خالل تأكید األمور اآلتیة 

  یعتبر االلتزام بالقیم واألخالق عبادة وطاعة  تبارك وتعالى ولرسولھ ٠ یثاب علیھ  
  ٠یعتبر االلتزام بالقیم واألخالق مسئولیة دینیة واجتماعیة یحاسب علیھا   
  ٠ًیعتبر االلتزام بالقیم واألخالق رزقا من هللا تحقق لھ النماء والزیادة والبركة   

  :  لمن یخالف میثاق القیم واألخالق تكون مرجعیتھا ما یلى جزاءاتكما یجب وضع 
 ٠لیھا فى القرآن والسنةالعقوبات المنصوص ع   
 ٠العقوبات التعزیریة الواردة فى الفقھ اإلسالمى   
  العقوبات الواردة فى المنظمة المھنیة التى ینتمى إلیھا المحاسب وتتفق مع أحكام ومبادئ

  الشریعة اإلسالمیة 
  :تعقیب 

 التركیز على لقد تناولنا فى ھذا الفصل اإلطار الفكرى لمحاسبة الوحدات غیر الھادفة للربح مع
األسس والضوابط المحاسبیة ، والقیم واألخالق الواجب أن یلتزم بھا المحاسب العامل بھذه 
الوحدات ، وھذا ینقلنا إلى الجانب التنظیمى والتطبیقى لھذه األسس والضوابط والقیم ، وھذا ما 

حدات غیر الھادفة التنظیم المحاسبى للو: " سوف نتناولھ فى الفصل التالى إن شاء هللا بعنوان 
  ٠" للربح 
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  الفصل الثانى

محاسبى للوحدات غیر الھادفة للربحالتنظیم ال  
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  الفصل الثانى

  التنظیم المحاسبى للوحدات غیر الھادفة للربح

  :تمھید 
اإلثبات والقیاس والعرض واإلفصاح من خالل نظام محاسبى : یتم تنفیذ العملیات المحاسبیة 
ً المترابطة والتى تتفاعل سویا إلخراج المعلومات المحاسبیة یتضمن مجموعة من العناصر

المستندات ، والدفاتر ، والسجالت ، والقوائم : المطلوبة لمستخدمیھا ، وتتمثل ھذه العناصر فى 
ًوالتقاریر ، ودلیل الحسابات ، ویتم تشغیل النظام المحاسبى طبقا لمجموعة من األسس المحاسبیة 

  ٠لطرق واألسالیب الیدویة واإللكترونیة وباستخدام مجموعة من ا
والتنظیم المحاسبى من موجبات أى وحدة سواء كانت أھلیة أو حكومیة ، وسواء كانت ھادفة 
ًللربح أو غیر ھادفة للربح ، وھو مسألة مھنیة فنیة ، ویجب أن یكون المحاسب ماھرا فى تشغیلھ 

  ٠ وشبكات توصیل التقاریر ًوفقا ألحداث أسالیب تشغیل البیانات وعرض المعلومات
ویختص ھذا الفصل بتطبیق أساسیات التنظیم المحاسبى العامة المتعارف علیھا فى مھنة المحاسبة 

  : بما یتواءم مع طبیعة الوحدات غیر الھادفة للربح مع التركیز على المسائل اآلتیة 
  ٠ حاسبى وعناصره وإجراءات تشغیلھ مفھوم وھیكل النظام الم .١
  ٠ دفة للربح ام المحاسبى فى الوحدات غیر الھاأغراض النظ .٢
  ٠ سبى للوحدات غیر الھادفة للربح عناصر النظام المحا .٣
مفھوم وأغراض وأسس إعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة للوحدات غیر  .٤

  ٠الھادفة للربح 
  ٠نماذج الحسابات الختامیة للوحدات غیر الھادفة للربح  .٥
   ٠مومیة لوحدة غیر ھادفة للربح نموذج للمیزانیة الع .٦
  ٠نماذج القوائم المالیة للوحدات غیر الھادفة للربح  .٧
  ٠مرفقات القوائم المالیة للوحدات غیر الھادفة للربح  .٨

  :الوقت والمكان من وفى الصفحات التالیة نبذة مختصرة على النقاط السابقة حسب ما یتسع 
  :ه وھیكل النظام المحاسبى وعناصرـ مفھوم ) ١ـ٢(
  مفھوم النظام المحاسبى ـ:  
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ًھو إطار عام یتضمن مجموعة من العناصر المترابطة والتى تتفاعل وتعمل سویا طبقا لمجموعة  ً

ًمن أسس ومعاییر وطرق المحاسبة وطبقا لسلسلة من العملیات المحاسبیة وباستخدام مجموعة 

ساعد فى مجاالت التخطیط من األسالیب واألدوات والطرق وذلك إلعطاء معلومات محاسبیة ت
  ٠ ألداء واتخاذ القرارات الرشیدة والرقابة وتقویم ا

  : ًوطبقا للمفھوم السابق تتمثل أھم معالم النظام المحاسبى بصفة عامة فى اآلتى 
والتى یطلق علیھا ) األجزاء ( ـ یتكون ھیكل النظام المحاسبى من مجموعة من العناصر ) ١(

ھیكل ( ً، ویلزم أن یكون بین ھذه العناصر ترابطا داخل إطار محدد          عناصر النظام المحاسبى 
  ٠) وعناصر النظام المحاسبى 

ـ یضبط تشغیل النظام المحاسبى ، مجموعة من األسس والمعاییر المحاسبیة والتى تمثل ) ٢(
  ٠) بة أسس ومعاییر المحاس( یجب أن یخالفھا المحاسب           الدستور والمرشد والتى ال 

ًـ یعمل النظام المحاسبى وفقا لسلسلة من اإلجراءات المتتالیة والتى یطلق علیھا العملیات ) ٣(

   ٠) إجراءات تشغیل النظام المحاسبى ( والقیاس والعرض واإلفصاح             اإلثبات : المحاسبیة 
دوات المحاسبیة وغیر ـ یتم تنفیذ العملیات المحاسبیة باستخدام مجموعة من األسالیب واأل) ٤(

  ٠) أسالیب وأدوات المحاسبة ( طبیعة العملیة المحاسبیة التى تنفذ                  المحاسبیة حسب 
ـ یھدف النظام المحاسبى إلى تخریج معلومات أمینة وصادقة ودقیقة وموقوتة وموضوعیة ) ٥(

 التخطیط والرقابة وتقویم األداء األطراف المعنیة بأمر الوحدة فى مجاالت         ومحایدة تساعد 
  ٠) مقاصد النظام المحاسبى  (  من مقاصدواتخاذ القرارات وما یتفرع عن ذلك

  ـ ھیكل النظام المحاسبى:  
  : یتكون ھیكل النظام المحاسبى من أربعة وحدات رئیسیة ھى 

فة التى تباشرھا  وتختص بتجمیع وحصر بیانات عن األنشطة المختل:ـ وحدة البیانات الداخلة ) ١(
ًالوحدة خالل فترة معینة ، وتجمع ھذه البیانات عن طریق المستندات والتى تسیر وفقا لدورات 

  ٠مستندیة ، وھذه المستندات إما أن تكون من داخل المنشأة أو من خارجھا 
حدة  وتختص باستالم البیانات المحاسبیة الواردة من و:ـ وحدة العملیات المحاسبیة المختلفة ) ٢(

ًالمدخالت وتجرى علیھا عملیات تحقق وتصنیف وتسجیل وتحلیل وتلخیص وفقا ألسس ومعاییر 

ًالمحاسبة ، وفى ضوء دلیل الحسابات ، وطبقا لسلسلة من اإلجراءات ، وباستخدام مجموعة من 

  ٠األسالیب واألدوات ، ویتم ذلك من خالل مجموعة السجالت والدفاتر والبطاقات 
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 وتختص بتخریج المعلومات المحاسبیة فى صورة :لومات المحاسبیة الخارجة ـ وحدة المع) ٣(
ًمجموعة من القوائم والتقاریر المالیة مرفقا بھا بعض المذكرات واإلیضاحات حسب احتیاجات 

  ٠مستخدمى تلك المعلومات 
یة  حیث یتم تقویم المعلومات المحاسب:ـ وحدة التغذیة العكسیة بالمعلومات المحاسبیة ) ٤(

الخارجة بواسطة مستخدمیھا ، وقد ینجم عن ذلك اقتراحات ومتطلبات جدیدة یتطلب األمر أن 
تؤخذ فى الحسبان فى دورات التشغیل التالیة ، وفى حالة وجود نقص فى المعلومات أو حدوث 
تطویر لھا أو ظھرت الحاجة إلى معلومات أخرى بمواصفات جدیدة یترتب على ذلك توصیل 

وحدة البیانات الداخلة أو إلى وحدة التشغیل عن طریق دوائر إتصال معلومات یطلق معلومات إلى 
  ٠دوائر التغذیة العكسیة بالمعلومات : علیھا إسم 

  
  
  
  ـ عناصر النظام المحاسبى:  

ًیتكون النظام المحاسبى طبقا للھیكل السابق من مجموعة مترابطة من العناصر أو األجزاء یطلق 

  : ام المحاسبى ، وھى على النحو التالى علیھا عناصر النظ
 وتختص بنقل البیانات المالیة المتعلقة باألنشطة المختلفة :ـ المستندات والدورات المستندیة ) ١(

إیصاالت القبض والصرف : التى تباشرھا الوحدة إلى وحدة البیانات الداخلة ومن أمثلتھا 
  ٠م واإلضافة ، واإلیصاالت ، ونحو ذلك ومستندات المصروفات واإلیرادات ، وإشعارات الخص

 حیث تعتبر الوعاء الذى تفرغ فیھ المستندات :ـ السجالت والبطاقات والدفاتر المحاسبیة ) ٢(
إلجراء العملیات المحاسبیة من تسجیل وتبویب وتحلیل وتلخیص ، ومن أھمھا دفاتر الیومیات 

   ٠ لكودفاتر األستاذ والسجالت والبطاقات اإلحصائیة ونحو ذ
ْ حیث تعتبر الوسیلة التى تحمل بھا خالصة عملیات المحاسبة :ـ القوائم والتقاریر المحاسبیة ) ٣( َ ْ ُ

إلى اإلدارة وإلى مستخدمى المعلومات المحاسبیة من خارج الوحدة ، ومن أھمھا الحسابات 
  ٠ت التوضیحیة لھا الختامیة والمیزانیة العمومیة والقوائم والتقاریر المالیة والمحاسبیة والمذكرا

 حیث یعتبر المرشد فى تنفیذ العملیات المحاسبیة منذ بدایة الدورات :ـ دلیل الحسابات ) ٤(
ًالمستندیة ومرورا بالدفاتر والتقاریر حتى تصل المعلومات المحاسبیة إلى مستخدمیھا ، ویحتوى 
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ً كل حساب رمزا دلیل الحسابات على قائمة تتضمن كافة الحسابات مبوبة فى مجموعة ویعطى

ًورقما معینا  ً٠  
ًوالشكل البیانى فى الصفحة التالیة یعطى مزیدا من اإلیضاح على ھیكل وعناصر النظام المحاسبى 

وكیف تسیر البیانات وتشغل خالل ھذه العناصر حتى تخرج معلومات محاسبیة تساعد فى التخطیط 
  ٠ھا والرقابة وتقویم األداء واتخاذ القرارات بواسطة مستخدمی
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  التصویر البیانى لھیكل وعناصر النظام المحاسبى
  

وحدة التغذیة العكسیة 

 بالمعلومات

 

 وحدة البیانات الداخلة
األنشطة 
  واألحداث
 التى تقوم
 بھا المنشأة

وحدة تشغیل 
 وحدة المعلومات الخارجة البیانات 

 مستخدمى
 المعلومات 

 تقویم 
 المعلومات 

ستندا الم
   ت

ات سجالت والبطاق ال
  ر  والدفات

القوائم 
 والتقاریر

  دلیل الحسابات
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  ـ إجراءات تشغیل النظام المحاسبى:  
  : تتمثل ھذه اإلجراءات فى اآلتى 

تتبع األنشطة المختلفة التى تقوم بھا الوحدة والتى تتعلق باإلیرادات والنفقات والقبض : ًأوال 
ألنشطة بعد التحقق من صحتھا وسالمتھا  وتجمیع بیانات عن تلك ا…والصرف ونحو ذلك  

  ٠بالمراجعة والفحص والتقویم ،ومن وسائل جمع تلك البیانات المستندات 
الیومیات ( تسجیل البیانات المالیة المجمعة بواسطة المستندات فى دفاتر القید األولى : ًثانیا 

  ٠باإلضافة إلى السجالت  والبطاقات اإلحصائیة ) المختلفة 
تبویب وتصنیف البیانات المالیة المسجلة حسب أسس معینة ثم ترحیلھا إلى الحسابات : ًثالثا 

  ٠ًبدفاتر األستاذ المختلفة فى ضوء األسس المحاسبیة المتعارف علیھا وطبقا لدلیل الحسابات 
تحلیل وتلخیص البیانات المسجلة بدفاتر األستاذ فى صورة موازین مراجعة فرعیة ومیزان : ًرابعا 
   ٠ًة عام ، وھذا یمثل ملخصا ألعمال الوحدة خالل فترة معینة مراجع

إجراء عملیات المراجعة والفحص لموازین المراجعة المختلفة وإجراء المطابقات على : ًخامسا 
   ٠الدفاتر ، وللتحقق من صحة العملیات المحاسبیة 

لمقدمات والمستحقات إعداد التسویات المختلفة مثل تسویات اإلھالكات والمخصصات وا: ًسادسا 
   ٠ ونحو ذلك …

  ٠المراجعة والفحص للتسویات التى تمت وكذلك للموازین بعد ھذه التسویات : ًسابعا 
إعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة وكذلك القوائم والتقاریر المالیة ثم عرضھا على إدارة : ًثامنا 

   ٠الوحدة ومن یھمھ األمر 
لمحاسبیة ثم إجراء التطویر والتحسین الالزمین إن تطلب األمر وذلك تقویم المعلومات ا: ًتاسعا 

  ٠عن طریق التغذیة العكسیة بالمعلومات 
ًھذا ویمكن توضیح اإلجراءات السابقة وعالقتھا بعناصر النظام المحاسبى بیانیا على النحو 

   :الشكل التالى الموضح فى 
  
  

  بى التصویر البیانى إلجراءات تشغیل النظام المحاس

            األنشطة           

 تتبع األنشطة المختلفة

تجمیع البیانات عن األنشطة بواسطة 
 المستندات

 

 تسجیل البیانات فى 

 دفاتر الیومیات

 البیانات بالترحیل إلى وتصنیفتبویب 

 األنشطة األنشطة

المستندات: ًأوال   

دفاتر الیومیات: ًثانیا   

  األستاذدفاتر: ًثالثا 
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  ـ طرق تشغیل النظم المحاسبیة:  
  : ھناك طریقان أساسیتان فى تشغیل النظم المحاسبیة ھما 

حیث یقوم المحاسب بتنفیذ العملیات المحاسبیة باستخدام الطرق الیدویة   :ـ التشغیل الیدوى) ١(
لتلخیص وإعداد القوائم والتقاریر بواسطة حیث یتم اإلثبات والترحیل والتبویب والتحلیل وا العادیة

المحاسب ، وتكون الدفاتر فى شكل مجلدات أو بطاقات أو نحو ذلك ، وتصلح ھذه الطریقة 
ًللوحدات الصغیرة حیث ضآلة حجم المعامالت واقتصادا للنفقات أو فى مرحلة اختبار النظم 

  ٠المحاسبیة المعممة ألول مرة 

حیث یقوم المحاسب بتنفیذ بعض العملیات   :سبات اإللكترونیةـ التشغیل باستخدام الحا) ٢(
ًالمحاسبیة السابق بیانھا باستخدام الوسائل اآللیة واإللكترونیة ، ویطلق على ھذا جوازا بالمحاسبة 

اآللیة ، وتكون الدفاتر والبطاقات والسجالت فى صور ملفات مغناطیسیة داخل ذاكرة الكمبیوتر ، 
 الوحدات المتوسطة والكبیرة ، ولكن االتجاه المعاصر ھو استخدام الكمبیوتر وتناسب ھذه الطریقة

   ٠ لصغیرة لما لھ من فوائد ومزایا فى كافة الوحدات حتى ا
 وال یجب أن یفھم من ذلك أنھ یستغنى عن المحاسب بل مازال ھناك بعض العملیات ال تستطیع أن 

بیانات ، وتصمیم البرامج ، وتفسیر المعلومات تجھیز ال: تقوم بھا الحاسبات اإللكترونیة مثل 
  ٠المحاسبیة ، ولذلك ال یوجد نظام محاسبى یشغل بالكامل بواسطة تلك الحاسبات اإللكترونیة 

  : ویحقق التشغیل اإللكترونى للنظام المحاسبى العدید من المزایا من أھمھا 
بدوره یؤدى إلى تقلیل األخطاء لقلة تدخل  تحقیق الدقة والسرعة فى تنفیذ العملیات المحاسبیة وھذا  ـ١

  ٠العنصر البشرى 
  ٠صر البشرى ن ـ تخفیض تكلفة التشغیل المحاسبى بالمقارنة بتكلفة الع٢
  ٠ ـ یقوم التشغیل اإللكترونى للبیانات من نظم الضبط والرقابة الداخلیة ٣
  ٠ ـ یسھل من تخزین البیانات والمعلومات بسرعة وبدقة ٤
  ٠لحصول على المعلومات بسرعة ودقة  ـ یسھل من ا٥
  ٠ ـ یسھل من استخدام أسالیب بحوث العملیات فى تحلیل البیانات وإعداد المعلومات ٦
   ٠ ـ یزید من الثقة فى المعلومات الخارجة ٧
  ٠ ـ یمكن من استخدام شبكات االتصاالت المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة ٨
  :ات غیر الھادفة للربح ـ أغراض النظام المحاسبى للوحد) ٢ـ٢( 
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یھدف النظام المحاسبى للوحدات غیر الھادفة للربح إلى إخراج معلومات محاسبیة تساعد فى اتخاذ 
القرارات حتى یمكن إدارة أموالھا بطریقة رشیدة لتحقیق مقاصدھا بكفاءة عالیة وتقویم أدائھا 

   ٠على فترات دوریة 
  : غراض اآلتیة ویساھم ھذا النظام بصفة عامة فى تحقیق األ

ً ـ حمایة أموال الوحدة ، وذلك عن طریق اإلثبات المالى للمعامالت أوال بأول فى الدفاتر ١

والسجالت وإخراج معلومات توضح حركة الموارد واإلیرادات والنفقات والمصارف ، ومن 
صة نظام األسالیب التى تمكن من ذلك ھو التصمیم الدقیق السلیم للتنظیم المحاسبى ، وبصفة خا

  ٠سابق بیانھ فى الصفحات السابقة الضبط الداخلى على النحو ال
 ـ بیان حقوق الوحدة والتزاماتھا والتغیرات التى حدثت علیھما نتیجة المعامالت التى تمت خالل ٢

 والمدیونیة باعتبار أن للوحدة شخصیة اعتباریة ةالفترة المالیة ، وھذا ما یطلق علیھ بالدائنی
  ٠دارتھا مستقلة عن إ

 ـ قیاس أثر المعامالت التى حدثت خالل الفترة على حركة األموال وما أسفر عن ذلك من فائض ٣
أو عجز التخاذ القرارات بشأنھا ، مثل استثمارات الفائض ، وتدبیر العجز من خالل تنمیة الموارد 

٠  
لك لتساعد فى  ـ تحلیل إیرادات ونفقات الوحدة حسب مصادرھا وطبیعتھا ومجاالتھا وغیر ذ٤

  ٠التخطیط والرقابة وتقویم األداء والسیما فى توجیھ الموارد وفى ترشید النفقات 
 ـ تحلیل استثمارات أموال الوحدة فى المشروعات التى تقدم خدمات ومنافع حسب المخطط ٥

  ٠ًوطبقا للضوابط والنظم واللوائح 
دارة لتساعد فى معرفة حركة التدفقات  ـ تقدیم المعلومات فى صورة تقاریر مالیة دوریة تقدم لإل٦

النقدیة من موارد ومصارف وأثر ذلك على المركز النقدى والمالى للوحدة فى نھایة الفترة المالیة 
  ٠، كما تساعد فى اإلفصاح عن المشكالت والمعوقات وسبل تذلیلھا 

 المقبلة وھذا یعتبر  ـ تقدیم معلومات تساعد فى وضع المیزانیات التقدیریة للوحدة خالل الفترة٧
من أساسیات التخطیط والرقابة وتقویم األداء للوحدة ، وھذا من موجبات اإلدارة المالیة الناجحة 

٠   
  :  ـ تقدیم معلومات تساعد إدارة الوحدة فى اتخاذ بعض القرارات ومنھا على سبیل المثال ما یلى ٨

 تلفة حسب األولویات قرارات تخصیص الموارد واإلیرادات على االستخدامات المخ
  ٠اإلسالمیة والخطط واللوائح واحتیاجات المجتمع ونحوھا 
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  قرارات اختیار وتقویم المشروعات االستثماریة التى تقدم خدمات ومنافع للناس وللمجتمع
٠  

  قرارات التصرف فى الفائض إن وجد حسب القواعد واألسس واللوائح والسیاسات الخاصة
  ٠بذلك 

 المتوقع أو الفعلى فى ضوء القواعد واألسس واللوائح والسیاسات قرارات تدبیر العجز 
  ٠الخاصة بذلك 

  ٠قرارات إدخال أنشطة جدیدة لتطویر وتوسیع قاعدة المنافع والخدمات للناس وللمجتمع  
  قرارات إعادة النظر فى السیاسات المالیة التى تسیر علیھا الوحدة فى ضوء المتغیرات

   ٠المحیطة بھا 
  ٠وھكذا 

  
  
  
  
  

   :ـ عناصر النظام المحاسبى للوحدات غیر الھادفة للربح ) ٣ـ٢(
ال تختلف عناصر النظام المحاسبى للوحدات غیر الھادفة للربح عن العناصر السابق بیانھا فى 

الف ینصب على مضمونھا ، حیث أن ذلك من المسائل التجریدیة المھنیة ولكن االخت) ١ـ٢(البند 
  ٠ ومحتواھا 

  : العناصر فى اآلتى وتتمثل ھذه 
  : وتتمثل فى اآلتى  :ـ المستندات والدورات المستندیة ) ١(

  ٠ ًنقدا وبشیكات : بوضات النقدیة أ ـ دورة  المق
   ٠ ًنقدا وبشیكات : دفوعات النقدیة ب ـ دورة الم

جـ ـ دورة التسویات التى تتعلق بالمعامالت اآلجلة والمقدمات والمستحقات ، وبالتسویات 
  ٠اسبیة المختلفة المح

  ٠د ـ أى دورات مستندیة تقتضیھا حاجة الوحدة 
   ٠ حسب طبیعة أنشطة كل وحدة  یتموتصمیم ھذه الدورات



عـــــالء ریـــــاض/ عداد واختیار و تجمیع  محاسب  إ 31  

  :  ومن أھمھا ما یلى :ـ الدفاتر والسجالت ) ٢(
   :مثل :  أ ـ دفاتر الیومیات ودفاتر األستاذ المختلفة

  ٠دفتر یومیة المقبوضات  
  ٠دفتر یومیة المدفوعات   
 ٠ المستدیمة تر تحلیل السلفدف   
  ٠دفتر تحلیل اإلیرادات  
 ٠دفتر تحلیل المصروفات   
  ٠دفتر تحلیل المشروعات  
  ٠دفتر تحلیل األنشطة   
  ٠دفاتر األستاذ المختلفة  

  ٠ویتوقف تصمیم شكل ھذه الدفاتر على طبیعة أنشطة كل وحدة 
  :مثل :  ب ـ السجالت اإلحصائیة المختلفة

 ٠ سجل األصول الثابتة  
  ٠سجل العھد العینیة  
  ٠سجل العھد النقدیة  
  ٠سجل المنتفعین  
 ……………….  
  ٠وھكذا  

   ٠ ویتوقف تصمیم شكل ھذه السجالت على طبیعة أنشطة كل وحدة 
  :ـ دلیل الحسابات ) ٣(

ویمثل الترمیز الرقمى للحسابات الموجودة بدفاتر األستاذ المختلفة ، حیث تقسم إلى مجموعات 
ً رقم أساسى ویعطى للحسابات داخل كل مجموعة أرقاما فرعیة وھكذا ، ویعطى لكل مجموعة

   ٠ویتوقف تصمیمھ على طبیعة أنشطة كل وحده وعدد ونوعیھ حساباتھا 
ویساعد ھذا الدلیل فى التوجیھ المحاسبى وفى استخراج البیانات والمعلومات ، كما أنھ من 

  ٠مات وشبكات االتصاالت ضروریات استخدام الحاسبات اإللكترونیة ونظم المعلو
  ٠كل وحدة على طبیعة ویتوقف تصمیم دلیل الحسابات 
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  :ئم والتقاریر المالیة ـ القوا) ٤(

القوائم والتقاریر المالیة من أھم وسائل المحاسبیة لعرض وتوصیل المعلومات المحاسبیة إلى 
  :  ومن أھمھا ما یلى               مستخدمیھا ،

 ٠) المصروفات ( نفقات قائمة اإلیرادات وال  
  ٠قائمة المقبوضات والمدفوعات  
  ٠قائمة المركز المالى  
  ٠التقاریر المالیة والمحاسبیة  
  ٠الدراسات التحلیلیة  

ًونظرا ألھمیة ھذه القوائم والتقاریر ، فسوف نتناولھا بشىء من التفصیل فى بند مستقل فیما بعد 

٠  

  :میة للوحدات غیر الھادفة للربح موـ الحسابات الختامیة والمیزانیة الع) ٤ـ٢(
 ـ مفھوم الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة :  

تعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والقوائم المالیة من األسالیب المحاسبیة لعرض 
حات المعلومات عن معامالت الوحدة خالل الفترة المالیة ، كما تعتبر التقاریر المالیة واإلیضا

ًالمرفقة جزءا متمما لھا لتعطى مزیدا من البیان واإلیضاح عن معامالت الوحدة خالل فترة زمنیة  ً ً

   ٠معنیة 
ولیس ھناك نماذج موحدة وثابتة لھا بل تكیف حسب التغیرات المتحركة المحیطة والتى تختلف من 

 العرض واإلفصاح زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ، ولكن ھناك معاییر عامة تحكم طریقة
ولقد اجتھدت بعض المجامع والمنظمات المھنیة المعنیة بالمحاسبة عن المنظمات غیر الھادفة 

  ٠للربح فى وضع نماذج لھذه الحسابات یمكن االسترشاد بھا فى التطبیق العملى 
ذا البند المالمح األساسیة للحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والقوائم وسوف نعرض فى ھ

  ٠ًالمالیة للوحدة لتكون مرشدا لعملیة اإلعداد فى الحیاة العملیة 
  المقاصد األساسیة للحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة للوحدات غیر الھادفة للربح .  

  : من أھم ھذه المقاصد ما یلى 

عطاء معلومات عن نتیجة نشاط المعامالت وتحلیلھا لتساعد فى التخطیط والرقابة وتقویم األداء  ـ إ١

.  
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 ـ إعطاء معلومات عن الفائض أو العجز الناجم عن المعامالت وسبل استثمار ھذا الفائض ومصادر ٢

  . تدبیر ذلك العجز إن وجد 

الل الفترة التى أضیفت إلى األصول الثابتة  ـ إعطاء معلومات عن النفقات الرأسمالیة االستثماریة خ٣

  . إن وجدت 

الموجودات وااللتزامات ، لتقویم قدراتھا لالستمرار :  ـ إعطاء معلومات عن المركز المالى للوحدة ٤

  .فى األداء على وجھ أفضل 

ألسس  ـ إعطاء معلومات من خالل التقاریر المرفقة عن تطویر األداء ومدى التزام إدارة الوحدة با٥

  . والنظم والسیاسات والبرامج والخطط وما فى حكمھا 

  أسس إعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة للوحدات غیر الھادفة للربح  .  

من أھم األسس العامة التى تضبط إعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة المالیة للوحدات 

  : غیر الھادفة للربح ما یلى 

ًیجب أن یكون المحاسب أمینا فیما یعرض من بیانات ومعلومات یفصح عما یجوز  : ـ األمانة) ١(

ًاإلفصاح عنھ ویستر من األسرار ما یجب المحافظة علیھ شرعا ، ویتجنب التدلیس والغرر والجھالة 

  . حتى ال یؤدى إلى إحداث ضرر بالناس ممن لھم مصلحة بھذه الوحدات 

د بھا أن تكون البیانات والمعلومات الواردة فیھا صادقة وتعبر عن الحقیقة ویقص : ـ المصداقیة) ٢(

والواقع فى واقعة ، ال كذب فیھا وال غش ألنھا بمثابة شھادة من معدیھا ، بمعنى أن ال یكون 

ًكبرت خیانة أن تحدث أخاك حدیثا ھو " : من ذلك فقال )   (ًالمحاسب كاذبا ، ولقد حذرنا الرسول 

  ) . رواه اإلمام أحمد ( " ق وأنت لھ بھ كاذب لك بھ مصد

ویقصد بھا إحسان وإتقان العمل وااللتزام باألحكام الفقھیة واألسس المحاسبیة والنظم  : ـ الدقة) ٣(

واللوائح المقررة  ویمكن للمحاسب االستعانة بأھل الخبرة واالختصاص إن تطلب األمر ، كما لھ أن 

عملیة الحدیثة التى تحقق الدقة ، ویطلق على ذلك فى الفكر اإلسالمى یستعین باألسالیب واألدوات ال

  . باإلتقان واإلحسان 

ویقصد بھ أن تقدم الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والقوائم والتقاریر المالیة فى  : ـ التوقیت) ٤(

  . المواعید المحددة لھا دون تأخیر حتى ال تفقد جدواھا 

ویقصد بھ االلتزام بالحق وتجنب المجامالت الشخصیة فالحق أحق أن یتبع وذلك  : دـ العدل الحیا) ٥(

ُیا أیُّھا الذین آمنوا إذا تَداینتم  : ًللمحافظة على حقوق للناس جمیعا ، ولقد أشار هللا إلى ذلك فى قولھ َُ َ َ َ ََ َ َِّ ِ َ

ُبَدین إلى أجل مُّسّمى فاكتبُوهُ َْ َ ً َ ٍَ َ ِ ٍِ ُولیكتب بَّینك ْ َُ ْ ْ َ ِم كاتب بالعدلَْ ْ َ ْ ِ ٌ ِ َ َوال ْ ْیأب كاتب أن یكتب كما علمُھ هللا فلیكتب َ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َُ َّ َّ َ ٌ ِ ْ 
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ُّولیُملل        الذي علیھ الحق َ َ َِ ِ ِْ َْ َّ ِ َولیتق هللا ربَُّھ ْ َ ََ َّ ِ َّ َوال ْ ْیبخس منُھ شیئا فإن كان الذي علیھ الحق سفیھا أو  َ ْ ْ ْ َْ ً ًِ ِ ِ َِ َ َ َ َُّ َ َ َ ََ َّ ِ ْ

ًضعیفا ِ ْ                         أو ال یستطیُع أن یُملَّ ُھو فلیُمللَ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ ََ ََ ِولیُُّھ بالعدل  ََ ْ َ َْ ِ ِ   )  ٢٨٢: البقرة.(   

ویقصد بھ اإلفصاح التام عن ما یجب اإلفصاح عنھ وعدم إخفاء أى بیانات أو  : ـ التبیان والوضوح) ٦(

ال " : المحاسبیة وھذا كلھ فى إطار المصلحة معلومات ذات أثر ھام على مستخدمى المعلومات 
  . " ال إفراط وال تفریط " ، " ضرر وال ضرار 

  خصائص المعلومات المحاسبیة الواردة فى الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة  .  

ولقد وضعت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة مجموعة من الخصائص 

ً تتوافر فى المعلومات المحاسبیة وفقا للمنھج اإلسالمى ، یمكن أن تطبقھا الوحدات غیر التى یجب أن

  :الھادفة للربح ، من أھمھا ما یلى 

ویقصد بھا وجود عالقة وثیقة بین المعلومات المحاسبیة واألغراض التى تعد من أجلھا  : ـ المالءمة) ١(

  : ر الصفات اآلتیة وتساعد فى اتخاذ القرارات وتحقق المالءمة بتواف

  . ـ تمیز المعلومات بقدرة تنبؤیة 

  . ـ إمكانیة التحقق من التنبؤات 

  . ـ التوقیت المالئم 

أى یتوفر فیھا األمانة والثقة ویتحقق ذلك إذا كانت تلك المعلومات تتصف  : ـ موثوقیة المعلومات) ٢(

  : باآلتى 

  . ـ اإلظھار العادل 

  . ـ الموضوعیة 

  . ـ الحیاد 

ویقصد بذلك أن تساعد المعلومات المحاسبیة مستخدمیھا على المقارنة  : ـ قابلیة المعلومات للمقارنة) ٣(

بین الفترات أو بین األنشطة المختلفة ، ویتطلب تحقیق ذلك ثبات وحدة القیاس حتى تكون المقارنة 

  . موضوعیة 

یاس والعرض واإلفصاح من فترة إلى ویقصد بذلك الثبات فى تطبیق طرق وأسالیب الق : ـ االتساق) ٤(

أخرى ، وإن حدث تغییر فیھا لضرورة معینة ، یجب اإلفصاح عن ذلك فى التقاریر واإلیضاحات 

  . المتممة 
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ویقصد بذلك أن تكون المعلومات سھلة الفھم لمن یستخدمھا  : ـ قابلیة المعلومات للفھم واالستیعاب) ٥(

 الفنیة ، ویتطلب تحقیق ذلك دراسة إمكانیات وقدرات ، وتجنب استخدام المصطلحات المحاسبیة

  . مستخدمى المعلومات المحاسبیة 
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  . ـ نماذج الحسابات الختامیة للوحدات غیر الھادفة للربح ) ٥ـ٢(
  : من أھم نماذج الحسابات الختامیة للوحدات غیر الھادفة للربح ما یلى 

  .  ـ حساب تحلیل نتائج األنشطة ١

  ) . المصروفات ( دات والنفقات  ـ حساب اإلیرا٢

  .  ـ حساب المقبوضات والمدفوعات ٣

  . وفیما یلى نبذة مختصرة عن كل حساب من ھذه الحسابات على التوالى 

  . حساب تحلیل نتائج األنشطة : ًأوال 
ًتطبیقا ألساس تخصیص األموال على األنشطة ، یفتح لكل نشاط من أنشطة 

رادات والنفقات المباشرة الخاصة بھ محللة حسب الوحدة حساب ، توجھ إلیھ اإلی

طبیعتھا ، ویھدف ھذا الحساب إلى بیان نتیجة ھذا النشاط من فائض أو عجز وبیان 

  . دوره فى المساھمة فى دعم وتحقیق أغراض الوحدة 

ومن ھذه الحسابات التحلیلیة یعد فى نھایة كل فترة مالیة حساب إجمالى جامع لھا 

طة من عجز أو فائض والذى یرحل رصیده إلى حساب اإلیرادات یوضح نتائج األنش

  . والنفقات العام 

وفى الصفحة التالیة نموذج مبسط لھذا الحساب التحلیلى والذى یتسم بالمرونة 

  . حیث یمكن إضافة أى أنشطة إذا ظھرت ضرورة لذلك 

  . حساب اإلیرادات والنفقات : ًثانیا 
 نشاط كل فترة زمنیة معینة من فائض أو عجز یھدف ھذا الحساب إلى بیان نتیجة

، ویظھر بھ نتائج األنشطة من فائض أو عجز حسب ما یسفر عنھ حساب تحلیل نتائج 

  . األنشطة 

ویظھر فى الجانب المدین عجز األنشطة المنقول من حساب تحلیل نتائج األنشطة 

 مثل أجور :، النفقات اإلداریة والعمومیة التى یصعب تخصیصھا على األنشطة 

ومرتبات ومكافآت اإلدارة العامة وكذلك مصروفات اإلتصاالت واإلیجارات 

واالنتقاالت العامة وما فى حكم ذلك ، كما یظھر بھ إھالكات األصول الثابتة الخاصة 

  . باإلدارة العامة 

فائض األنشطة المنقول من حساب تحلیل نتائج : ویظھر بھ فى الجانب الدائن 

الرسوم واالشتراكات واإلعانات والدعم الحكومى ، : یرادات العامة مثلاألنشطة ، واإل
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وإیرادات االستثمارات إن وجدت ، والتبرعات والھبات والوصایا من األفراد ، وأى 

  . إیرادات أخرى 

أو عجز عام والذى یرحل إلى متجمع الفائض / ویسفر ھذا الحساب عن فائض 

  . على النحو الذى سوف نفصلھ فیما بعد 

ویظھر فى الصفحة بعد التالیة نموذج مبسط لحساب اإلیرادات والنفقات العام 

  . لالسترشاد بھ فى التطبیق العملى 

  

  حساب تحلیل نتائج األنشطة لوحدة غیر ھادفة للربح 

  /     /إلى     /    /          عن الفترة من    

النفقا

  ت 

اإلیرادا

  ت 

 *

مستل

زما

ت 

النشا

  ط 

إیرادات 

  رئیسیة 

 *

أجور 

ومكا

  فآت

إیرادات 

  عرضیة 

 *  
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إیجار 

ونحو

  ه

 *

انتقاال

  ت 

  

 *

اتصا

  الت

  

 *

إضاء

  ة

  

 *

…

…

…

…

…

…

…

….  

  

 *

…

…

…

…

…
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…

…

….  

 *

متنو

  . عة 

  

 )

الفائ

  )ض 

  العجز

یرحل إلى حساب ( 

اإلیرادات 

  ) والنفقات 

یرحل إلى حساب ( 

  ) اإلیرادات والنفقات 
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  نموذج مبسط 
  لحساب اإلیرادات والنفقات لوحدة غیر ھادفة للربح 

  /     /عن الفترة عن      

  

  البیــــــــــان  البیــــــــــان

 عجز 
  األنشطة

 فائض 
  األنشطة 

ـ عجز نشاط 

…………

…  

ـ فائض نشاط 

……………  

ط ـ عجز نشا

…………

…  

ـ فائض نشاط 

……………  

ـ عجز نشاط 

…………

…  

ـ فائض نشاط 

……………  

  . ـ وھكذا   . ـ وھكذا 
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إجمالى عجز 
  األنشطة

إجمالى فائض 
  األنشطة

 النفقات 
اإلداریة 

  والعمومیة 

 إیرادات عامة   

ـ أجور 

ومرتبات 

  .ومكافآت 

م ـ الرسو

  االشتراكات

ـ اإلعانات   .ـ اتصاالت 

  والدعم الحكومى

ـ إیرادات   . ـ إیجارات 

  االستثمارات 

ـ أدوات 

كتابیة 

  ومطبوعات 

  . ـ وھكذا 

إجمالى اإلیرادات   . ـ وھكذا 
  العامة

إجمالى 
النفقات 
اإلداریة 

  والعمومیة

 إیرادات 
  رضیة عامة ع

 ـ التبرعات    اإلھالكات

والھبات من 
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  األفراد

ـ الوصایا والمنح   

  من األفراد

  . ـ وھكذا   

إجمالى اإلیرادات   
  العرضیة العامة

 الفائض     العجز   

زیادة ( 

اإلیرادات 

  )على النفقات 

ت زیادة النفقا( 

  ) على اإلیرادات 

یرحل إلى 

حساب متجمع 

  الفائض 

یرحل إلى حساب 

  متجمع الفائض 
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  . حساب المقبوضات والمدفوعات : ًثالثا 
یھدف ھذا الحساب إلى بیان مصادر النقدیة الواردة خالل الفترة وكذلك مصارفھا 

رصید النقدیة :  الجانب المدین المختلفة محللة حسب بنودھا المختلفة حیث یظھر فى

ًأول الفترة مضافا إلیھا المقبوضات خالل الفترة محللة حسب بنودھا ، ویظھر فى 

الجانب الدائن المدفوعات خالل الفترة محللة حسب األنشطة وحسب طبیعتھا 

  . الرأسمالیة أو اإلیرادیة 

وك أو فى الخزینة ویمثل رصید ھذا الحساب النقدیة فى نھایة المدة سواء لدى البن

  . والتى تظھر فى المیزانیة العمومیة ضمن الموجودات 

  . وفى الصفحة التالیة نموذج مبسط لھذا الحساب 



عـــــالء ریـــــاض/ عداد واختیار و تجمیع  محاسب  إ 44  

  نموذج مبسط 
  لحساب المقبوضات والمدفوعات لوحدة غیر ھادفة للربح 

  /     /عن الفترة عن      

  البیــــــــــان  البیــــــــــان

 النقدیة 
  أول الفترة

 المدفوعات 
  خالل الفترة 

نفقات األنشطة *   ـ لدى البنوك

  المختلفة 

  ـ  ـ فى الخزینة

  ـ  

 
المقبوضات 
  خالل الفترة

  ـ

  ـ مقبوضات 
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  .من األنشطة 

  ـ 

  ـ

نفقات * 

المشروعات 

  الرأسمالیة 

  ـ

  ـ  ـ

ـ الرسوم 

  واالشتراكات

  ـ

ـ اإلعانات 

والدعم 

  الحكومى

  ـ

ـ إیرادات 

  االستثمارات 

  

ـ التبرعات 

  والھبات 

نفقات إداریة * 
  وعمومیة

ـ مبیعات 

  . أصول ثابتة 

  ـ

ـ مقبوضات 

  عة متنو

  ـ

  ـ  
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 متحصالت 
من 

  المدیونیات

 تسدیدات 
  التزامات

إجمالى المدفوعات   
  خالل الفترة 

   النقدیة آخر 
  الفترة

  لدى البنوك *   

  فى الخزینة *   
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  . انیة العمومیة لوحدة غیر ھادفة للربح ـ نموذج للمیز) ٦ـ٢(

تعد الوحدة غیر الھادفة للربح فى نھایة كل فترة معینة المیزانیة العمومیة ، 

  .وتھدف بصفة أساسیة إلى بیان المركز المالى لتلك الوحدة 

) الخصوم ( وااللتزامات ) األصول ( وھى عبارة عن قائمة أو بیان بالموجودات 

ل صافى حقوق الملكیة والذى یعبر عنھ فى الوحدات غیر الھادفة والفرق بینھما یمث

  . للربح بمتجمع الفائض 

  : بصفة عامة إلى أربعة مجموعات أساسیة ) األصول ( وتبوب الموجودات 

  . التى تقتنى بھدف المساعدة فى أداء الخدمات والمنافع : ـ األصول الثابتة 

  .  بھدف مباشرة أنشطة الوحدة وھى التى تنشأ: ـ المشروعات الرأسمالیة 

  . وھى التى تساعد فى تیسیر األعمال الجاریة : ـ الموجودات المتداولة غیر النقدیة 

  . وھى التى تمول عملیات الوحدة : ـ النقدیة لدى البنوك وفى الصندوق 

  : بصفة عامة إلى ) الخصوم ( كما تبوب االلتزامات 

  . م قیمتھا بدقة ـ المخصصات لمقابلة التزامات لم تحس

  : ، والتى تبوب بدورھا إلى ) الخصوم ( ـ االلتزامات 

  . ـ التزامات طویلة اآلجل 

  . ـ التزامات قصیرة األجل 

ًوطبقا لمعادلة المیزانیة المتعارف علیھا فى المحاسبة المالیة ، یمثل الفرق بین 

  . مع الفائض الموجودات وااللتزامات صافى حقوق الملكیة والذى یمثل صافى متج

وفى الصفحة التالیة نموذج مبسط للمیزانیة العمومیة لوحدة غیر ھادفة للربح 

  . لالسترشاد بھ فى مجال التطبیق العملى 
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  نموذج مبسط 
  للمیزانیة العمومیة لوحدة غیر ھادفة للربح

  /     /فى     

                   ) األصول ( جانب الموجودات 

  لكیة جانب االلتزامات وحقوق الم

  البیــــــــــان  البیــــــــــان

 القیمة ( األصول الثابتة
  )الصافیة

 متجمع الفائض المرحل من 
  .  سنوات سابقة 

فائض : یضاف   .ـ أراضى 

  العام 

عجز : أو یطرح   .ـ عقارات 

  . العام 

صافى متجمع   . أجھزة ومعدات ـ
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  الفائض 

   المخصصات   .ـ أدوات 

ـ مخصصات   ـ سیارات

إھالك أصول 

  اإلدارة

ـ مخصصات   ـ أثاث 

  التزامات 

إجمالى الموجودات 
  الثابتة

ـ مخصصات 

  أخرى 

 المشروعات 
  الرأسمالیة

ى إجمال
  المخصصات 

  ) الخصوم (  االلتزامات   ـ مستشفیات 

ـ دائنون   ـ مراكز اجتماعیة 

وحسابات جاریة 

  دائنة

ـ مستحقات   ـ مراكز ثقافیة 

  أصحاب المنافع
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ـ قروض   ـ وھكذا 

حسنة قصیرة 

  األجل 

إجمالى المشروعات 
  الرأسمالیة

مستحقات ـ 

  أخرى 

 الموجودات 
  المتداولة

  إجمالى االلتزامات

ـ مستلزمات 

  األنشطة 

  

ـ مدینون 

وحسابات جاریة 

  مدینة

  

ـ استثمارات 

  قصیرة األجل 

  

ـ تأمینات لدى 

  الغیر

  

    ـ إیرادات مستحقة 

إجمالى الموجودات 
  داولةالمت

  

 الموجودات   
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  النقدیة
    ـ نقدیة لدى البنوك 

    ـ نقدیة بالخزینة 

إجمالى الموجودات 
  النقدیة

  

    

  . ـ نماذج القوائم المالیة للوحدات غیر الھادفة للربح ) ٧ـ٢(
لعمومیة بالشكل التقلیدى كما ھو ًنظرا ألن إعداد الحسابات الختامیة والمیزانیة ا

موضح بالنماذج السابقة قد ال یتناسب مع بعض غیر المتخصصین فى المحاسبة من 

مستخدمى المعلومات المحاسبیة ، كما قد ال تساعد فى التحلیل والدراسة ألغراض 

الرقابة وتقویم األداء واتخاذ القرارات ، لذلك دعت الحاجة إلى إعادة تصویرھا فى 

 … قوائم على شكل خانات متجاورة ومبوبة بطریقة تسھل من اإلفصاح والفھم صورة

  . وذلك على النحو الذى سوف نبینھ فى الصفحات التالیة 

  : ومن أھم القوائم المقترحة فى ھذا الخصوص ما یلى 

  . ـ قائمة اإلیرادات والنفقات 

  . ـ قائمة المركز المالى 

  . ـ قائمة حركة التدفقات النقدیة 

وفى الصفحات التالیة نماذج مبسطة لھذه القوائم لالسترشاد بھا فى التطبیق العملى 

 .  
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  نموذج مبسط  
  لقائمة اإلیرادات والنفقات لوحدة غیر ھادفة للربح 

  /      /      إلى       /     /عن الفترة عن      

  

م

ب

ل

غ

 

ك

ل

ى

م

ب

ل

غ

 

ج

ز

ئ

  ى

ر  البیــــــــــان

ق

م

 

ا

ل

م

ر

ف

ق

    شطة المختلفة  نتائج األن    

  ×

 

×  

ـ فائض نشاط 

…………………………….

.  

  

  ×

 

×  

ـ فائض نشاط 

…………………………….

.  

  

  ×

 

×  

    ـ وھكذا 

  ×
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×

×

 

×  

    : یطرح     

  )

×

(  

ـ عجز نشاط 

……………………………

…  

  

  )

×

(  

عجز نشاط 

……………………………

…  

  

  ×

×

×
  

    صافى نتائج األنشطة

    اإلیرادات العامة : یضاف     

  ×

 

×  

    تراكات األعضاءـ رسوم واش

  ×

 

×  

    ـ تبرعات ودعم من الحكومة 

  ×

 

×  

ـ تبرعات وھبات ووصایا من 

  األفراد

  

  ×

 

×  

    ـ إیرادات متنوعة 
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  ×

 

×
  

    

×

×

×

×

×

      

    :یطرح     

  ×

 

×

   

    ـ المصروفات اإلداریة والعمومیة 

  ×

 

×

   

    ـ اإلھالكات 

  ×

 

×

   

    ) إن وجدت ( ـ خسائر رأسمالیة 

  )

×

×

×

(

  

    

    العجز/ الفائض   ×
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×

×

من متجمع / یطرح / یضاف     

  الفائض
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  نموذج مبسط 
  لقائمة المركز المالى لوحدة غیر ھادفة للربح 

  /     /عن الفترة عن      

م

ب

ل

غ

 

ك

ل

ى

م

ب

ل

غ

 

ج

ز

ئ

  ى

ر  البیــــــــــان

ق

م

 

ا

ل

م

ر

ف

ق

     القیمة الصافیة (  األصول الثابتة
  (  

  

  ×

 

×  

    ـ عقارات 

  ×

 

×  

    ـ أجھزة ومعدات 

  ×

 

×  

    ـ سیارات 

  ×

 

×  

    ـ أثاث 
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  ×

 

×  

    ـ وھكذا

  ×

 

×

 

×

 

×

  

    

       المشروعات الرأسمالیة     

  ×

 

×  

ـ مشروع 

……………………………  

  

  ×

 

×  

ـ مشروع 

……………………………  

  

  ×

 

×  

ـ مشروع 

……………………………  

  

  ×

 

×  

    ـ وھكذا

×      
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×

 

×

 

×

 

  

     األصول المتداولة   .    

  ×

 

×

   

    ـ مدینون وحسابات جاریة مدینة 

  ×

 

×

   

    ـ عھد وأمانات 

  ×

 

×

   

    ـ استثمارات 

  ×

 

×

   

    ـ تأمینات 

  ×

 

×

    ـ نقدیة لدى البنوك 
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  ×

 

×

   

    ـ نقدیة بالخزینة 

  ×

 

×

   

    ـ وھكذا 

  ×

 

×

 

×

  

    

×

×

×

×

×

    جملة األصول  

    : یطرح     

  ×

 

×

   

    ـ المخصصات 
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  ×

 

×

   

    مختلفة ـ الخصوم ال

  )

 

×

 

×

 

×

 

(

  

    

×

×

×

×

     صافى حقوق الملكیة ویتمثل فى   

  ×

×

×  

رصید متجمع الفائض المرحل من 

  سنوات سابقة 

  

  ×

×  

    الفائض للعام الحالى / العجز + 

  ×

×

×

×  

   صافى متجمع الفائض     
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  نموذج مبسط 
  یر ھادفة للربح لوحده غ) المقبوضات والمدفوعات ( لقائمة التدفقات النقدیة 

  /     /إلى        /     /عن الفترة عن      

م

ب

ل

غ

 

ك

ل

ى

م

ب

ل

غ

 

ج

ز

ئ

  ى

ر  البیــــــــــان

ق

م

 

ا

ل

م

ر

ف

ق

      النقدیة أول الفترة     

  ×

×

×  

    ـ لدى البنوك 

  ×

×  

    ـ فى الخزینة 

  ×

×

×

×

  

    

     المقبوضات خالل :  یضاف
  الفترة 

  

  ×

×

    شطة ـ المقبوضات من إیرادات األن
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×  

    ـ    

    ـ    

    ـ    

    ـ    

  ×

×

×  

    ـ المقبوضات من اإلیرادات الدوریة 

    ـ    

    ـ    

    ـ    

    ـ    

  ×

×

×  

    ـ المقبوضات األخرى

    ـ    

    ـ    

    ـ    

  ×

×

×

×

×

  

    

×

×

×

×

    إجمالى النقدیة المتاحة  
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×

×

     المدفوعات خالل الفترة :  یطرح    

  ×

×

×  

    ـ مدفوعات تمویل األنشطة 

    ـ    

    ـ    

    ـ    

  ×

×

×  

ـ مدفوعات تمویل المشروعات 

  الرأسمالیة 

  

    ـ    

    ـ    

    ـ    

  ×

×

×  

    ـ المصروفات اإلداریة والعمومیة 

  ×

×  

    ـ مدفوعات أخرى 

  )

 

×

×

×

(

  

    

×      
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×

×

×

     النقدیة آخر الفترة     

  ×

×

×  

    ـ لدى البنوك

  ×

×  

    ـ فى الخزینة 

  .المالیة للوحدات غیر الھادفة للربح ـ مرفقات القوائم ) ٨ـ٢(
یرفق بالقوائم المالیة للوحدات غیر الھادفة للربح السابق بیانھا مجموعة من 

  : ًالمرفقات التى تعطى مزیدا من البیانات واإلیضاحات من بینھا ما یلى 

  . ـ تقریر مجلس إدارة الوحدة ) ١(

  : ویتضمن ما یلى 

  .  المالیة ـ ملخص أداء الوحدة خالل الفترة

  . ًـ األداء الفعلى مقارنا بما یقابلھ فى السنة الماضیة 

ًـ األداء الفعلى مقارنا بالمخطط المستھدف وبیان االنحرافات وأسبابھا وسبل 

  . عالجھا 

  . ـ خطة األداء فى المستقبل محللة حسب األنشطة المختلفة 

  . ازات فى الماضى ـ آفاق التطویر والنمو فى الفترة المقبلة فى ضوء اإلنج

ـ أى أحداث جوھریة قد تمت خالل الفترة وأثرھا على األداء الفعلى وكیف تم 

  . مواجھتھا 

  . ـ أى معلومات ضروریة ألعضاء الوحدة وللجھات الخارجیة المعنیة بھا 

  .ـ تقریر أمین صندوق الوحدة ) ٢(
   : ومن أھم ما تتضمنھ ما یلى 

  . محللة حسب مصادرھا ) المقبوضات ( ـ التدفقات النقدیة الداخلة 

  . محللة حسب مصارفھا ) المدفوعات ( ـ التدفقات النقدیة الخارجة 
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  . ـ الموقف النقدى للوحدة 

  . ـ الموقف المالى للوحدة 

  . ـ المشكالت المالیة وكیف تم التغلب علیھا 

  . ـ أى معلومات مالیة جوھریة لھا أثر على الموقف المالى للوحدة 

  .ـ تقریر عن التحلیل المالى للبیانات والمعلومات الواردة بالقوائم المالیة ) ٣(

  : ً موضحا بھ أھم المؤشرات ومنھا 

  .  ـ مؤشرات التطور والنمو فى أنشطة الوحدة الجاریة 

  . ـ مؤشرات عن التوسع فى أنشطة الوحدة المتوقعة 

  . للوحدة ) السیولة ( ـ مؤشرات عن الموقف النقدى 

  . شرات عن المركز المالى للوحدة وبیان المدیونیة والدائنیة ـ مؤ

  . ـ مؤشرات عن ترشید النفقات 

  . ـ مؤشرات عن تنمیة اإلیرادات 

  . ـ أى مؤشرات أخرى ھامة ألعضاء الوحدة والجھات الخارجیة المعنیة بھا 

  . ـ كشوف تحلیلیة عن بعض البنود المجملة الواردة فى القوائم المالیة ) ٤(
  : ومنھا على سبیل المثال ما یلى 

  . ـ كشف تحلیل اإلیرادات حسب مصادرھا 

  . ـ كشف تحلیل المشروعات الرأسمالیة الجدیدة حسب أنواعھا 

  . ـ كشف تحلیل نفقات األنشطة حسب كل نشاط 

  . ـ كشف تحلیل المصروفات اإلداریة والعمومیة حسب بنودھا 

  . بھ اإلضافات واالستبعادات ًـ كشف تحلیل األصول الثابتة موضحا 

  . ـ كشف تحلیل إھالكات األصول الثابتة 

  . ـ كشف تحلیل المخصصات لمقابلة االلتزامات المتوقعة 

  . ـ أى كشوف تحلیلیة أخرى تقتضیھا ظروف الوحدة 

  .ـ تقریر مراقب الحسابات على القوائم المالیة ) ٥(

یرادات والنفقات على نتیجة  ویتضمن رأیھ الفنى المحاید عن مدى تعبیر اإل

ًأنشطة الوحدة خالل الفترة سواء أكانت عجزا أو فائضا ، وكذلك رأیھ الفنى المحاید  ً

  . عن مدى تعبیر قائمة المركز المالى عن الوضع المالى للوحدة 



عـــــالء ریـــــاض/ عداد واختیار و تجمیع  محاسب  إ 66  

  . ـ تقریر المراقب الشرعى للوحدة ) ٦(

ً والذى یقدم تقریرا فى حالة الوحدات غیر الھادفة للربح والتى لھا مراقب  شرعى

إلى أعضاء الوحدة وإلى من یعنیھم أمرھا یقر أو یوضح فیھ عن مدى التزام إدارة 

الوحدة بأحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة ، ویرفق ھذا مع التقریر القوائم المالیة التى 

  .تعرض على الجمعیة العامة ألعضاء الجمعیة 

  . تعقیب 
طار العام للتنظیم المحاسبى لوحدة غیر ھادفة للربح والذى یمثل  لقد تناولنا فى ھذا الفصل اإل

الجانب التطبیقى ، والذى یھدف فى نھایة المطاف إلى إخراج معلومات محاسبیة 

صادقة وأمینة وشفافة وموضوعیة ومحایدة تقدم إلى إدارة الوحدة وإلى أجھزة وجھات 

قابة وتقویم األداء واتخاذ الرقابة علیھا وما فى حكمھا لتساعد فى التخطیط والر

  . ًالقرارات الالزمة لتنمیة جوانب الخیر وعالج السلبیات أوال بأول قبل استفحالھا 

ویعتبر التنظیم المحاسبى المقترح فى ھذا الفصل بمثابة المرشد والنموذج الذى یساعد فى التطبیق 

یمكن العملى والذى یتكیف حسب ظروف وطبیعة كل وحدة ولمزید من التفصیل 

  . الرجوع إلى المراجع المذكورة فى نھایة ھذه الدراسة
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  ملخص الدراسة 
تناولنا فى ھذه الدراسة األصول العلمیة والعملیة لمحاسبة الوحدات غیر الھادفة 

للربح مثل الجمعیات الخیریة األھلیة ، والنقابات والنوادى والوقف  وبیوت الزكاة 

صنا إلى بعض المفاھیم واألسس األساسیة منھا ودور العبادة وما فى حكم ذلك ، وخل

  : ما یلى 

ًیقصد بالوحدات غیر الھادفة للربح بأنھا التى أنشأت أساسا لتقدیم خدمات ومنافع للناس : ًأوال 

  . وللمجتمع من قبیل التعاون على البر والتقوى والتكافل والتضامن وحب الوطن 

التى تعمل فى مجال البر والخیر مشروعة بأدلة من الكتاب تعتبر الوحدات غیر الھادفة للربح : ًثانیا 

والسنة وأقوال الفقھاء ، وكان لھا نماذج عملیة فى التراث اإلسالمى مثل نظام الوقف والوصایا 

  واإلرصاد والزكاة وما فى حكمھا  

م یحكم معامالت الوحدات غیر الھادفة للربح مجموعة من الضوابط المستنبطة من أحكا: ًثالثا 

ومبادئ الشریعة اإلسالمیة تدور جمیعا ًحول المشروعیة والطیبات واألولویات اإلسالمیة 

وتحقیق مقاصد الشریعة اإلسالمیة وتجنب اإلضرار وسد المنافذ إلى الفساد ، وتلوث البیئة ، 

  . وبصفة عامة ، وتحقیق المصالح المرسلة المشروعة للمجتمع 

 الھادفة للربح تنظیم محاسبى متكامل معاصر یحكمھ مجموعة یجب أن یكون للوحدات غیر: ًرابعا 

من األسس والمعاییر المحاسبیة التى تتواءم مع طبیعة أعمالھا والتى تختلف عن أعمال 

  . الوحدات الھادفة للربح فى كثیر من الجوانب 

 عام لقد اجتھدت منظمات ومجالس وجمعیات وھیئات المحاسبة فى العالم فى وضع إطار: ًخامسا 

یتضمن األسس والمعاییر المحاسبیة للوحدات غیر الھادفة للربح ، كما صدر عن ھیئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة كذلك بیانات ومعاییر تتضمن الجانب الفكرى 

  . للمحاسبة فى ضوء أحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة تناسب الوحدات غیر الھادفة للربح 

ھناك أسس محاسبیة متعارف علیھا تضبط وتحكم عملیات اإلثبات والقیاس والعرض : ًسادسا 

واإلفصاح المحاسبى لعملیات ومعامالت الوحدات غیر الھادفة للربح وتضبط المعالجات 

  . المحاسبیة لإلیرادات والنفقات واقتناء الموجودات المختلفة والتسویات المحاسبیة 

یم المحاسبى للوحدات غیر الھادفة للربح والتى ال تختلف من حیث ھناك أساسیات للتنظ: ًسابعا 

  : الھیكل عن نظیراتھا فى الوحدات الھادفة للربح من ھذه األساسیات ما یلى 
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المستندات ، والدفاتر والسجالت ، :ـ یتكون النظام المحاسبى من أربعة عناصر رئیسیة ھى 

 ویجب أن یراعى عند تصمیم ھذه العناصر ودلیل الحسابات والقوائم والتقاریر المالیة ،

  . الطبیعة الممیزة للوحدات غیر الھادفة للربح 

ًـ یتم تشغیل النظام المحاسبى طبقا لسلسلة من اإلجراءات لتنفیذ عملیات المحاسبة األساسیة 

اإلثبات والقیاس والعرض واإلفصاح والتغذیة العكسیة بالمعلومات : والتى تتلخص فى 

   .المحاسبیة 

ـ من الضرورى استخدام أسالیب صناعة المعلومات المعاصرة فى تشغیل النظام المحاسبى 

ومن أھمھا الحاسبات اإللكترونیة ونظم المعلومات وشبكات االتصاالت وذلك لتحسین جودة 

  . المعلومات المحاسبیة الخارجة 

ة من المواصفات ـ یجب أن یتوافر فى المحاسب الذى یتولى تشغیل النظام المحاسبى مجموع

  . القیم اإلیمانیة ، والقیم األخالقیة ، والقیم السلوكیة ، والقیم الفنیة المھنیة : تتلخص فى 

مجموعة ) سنة / نصف سنة / ربع سنة ( تعد الوحدات غیر الھادفة للربح على فترات دوریة : ًثامنا 

رجیة المعنیة بأمرھا من القوائم والتقاریر المالیة والتى تزود أعضائھا والجھات الخا

بالمعلومات المحاسبیة األمینة  والصادقة والموضوعیة والموقوتة والمفھومة لتساعدھم فى 

مجال التخطیط والرقابة وتقویم األداء واتخاذ القرارات المختلفة ، ومن أھم ھذه القوائم ما یلى 

 :  

  ) . المصروفات ( ـ قائمة اإلیرادات والنفقات 

  . مالى ـ قائمة المركز ال

  ) . المقبوضات والمدفوعات (ـ قائمة التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة 

ًتعد الوحدات غیر الھادفة للربح مجموعة من التقاریر المالیة والتى تعطى مزیدا من : ًتاسعا 

ًاإلیضاحات على البنود الواردة بالقوائم المالیة وتعتبر جزءا متمما لھا ، كما یرفق بھذا كلھ  ً

  :موعة من الكشوف التحلیلیة من أھمھامج

  . ـ كشف تحلیل اإلیرادات 

  ) . المصروفات ( ـ كشف تحلیل النفقات 

  . ـ كشف تحلیل المشروعات الرأسمالیة 

  . ـ كشف تحلیل األصول الثابتة وإھالكھا

  . ـ كشف تحلیل المصروفات العمومیة واإلداریة 
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  .ـ وھكذا 

مالیة للوحدات غیر الھادفة للربح بمؤشرات خاصة بھا إلبراز یجب أن تحلل القوائم ال: ًعاشرا 

دورھا فى تقدیم المنافع والخدمات للناس وللمجتمع وبیان مدى دورھا فى تحقیق الخیر والبر 

والمحافظة على البیئة ، باعتبارھا من الوحدات التى تقوم على مبدأ المسئولیة االجتماعیة 

  . الشریعة اإلسالمیة ًوالمسئولیة الوطنیة وفقا لمقاصد 

  : ومن أھم المؤشرات التى یستفاد بھا فى ھذا المقام ما یلى 

  . ـ مؤشر النمو فى المنافع والخدمات 

  . ـ مؤشر النمو فى اإلیرادات والموارد 

  . أداء األنشطة ) مصروفات ( ـ مؤشر ترشید نفقات 

  . ـ مؤشر النمو والتوسع فى المشروعات الخدمیة الجدیدة 

  . شر النمو فى عدد المستفیدین من الخدمات والمنافع ـ مؤ

  .ـ مؤشر النمو فى عدد القائمین باألعمال التطوعیة 

  . ـ مؤشر المعاصرة والتحدیث فى أداء الخدمات ونحوھا 

  . ـ وھكذا 

ما زالت ھناك مجاالت عدیدة للدراسة والبحث فى موضوع محاسبة الوحدات غیر : حادى عشر 

نھا استخدام مفاھیم وأسالیب محاسبة التكالیف والمحاسبة اإلداریة الھادفة للربح م

ومحاسبة بحوث العملیات والمحاسبة اإللكترونیة فى تطویر أدائھا وھذا ما سوف نتناولھ 

  . فى دراسات مقبلة إن شاء هللا وقدر 

یر الھادفة یجب أن یوجھ اھتمام المنظمات والھیئات والجمعیات المحاسبیة بالوحدات غ: حادى عشر 

من األموال % ٣٥للربح باعتبارھا من البنیات األساسیة للمجتمع ، وتتعامل فى أكثر من 

المتداولة على المستوى القومى ، ونأمل أن یؤسس اتحاد عالمى للمحاسبین العاملین 

  . بالوحدات غیر الھادفة للربح لرعایة مصالحھم والنھوض بمستواھم المھنى 

 سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الدراسة مفیدة ونافعة إلخواننا المحاسبین ندعو هللا: ثانى عشر 

  . والمراجعین والمراقبین ومن فى حكمھم المعنیین بأمور الوحدات غیر الھادفة للربح 

  والحمد هللا الذى بنعمته تتم الصالحات 
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  قائمة المراجع المختارة 
   الھادفة للربح للحصول على مزید من المعرفة عن محاسبة الوحدات غیر

، " الجمعیات الخیریة بین التأصیل الشرعى والتنظیم القانونى : " أبو الوفا محمد أبو الوفا . ـ د 

بحث مقدم إلى ندوة التقییم االقتصادى واالجتماعى للجمعیات الخیریة األھلیة ، مركز صالح عبد 

  . م ١٩٩٧/ ھـ ١٤١٨هللا كامل ، جامعة األزھر ، 

إطار محاسبى مقترح : قیاس ورقابة أداء المنشآت غیر الھادفة للربح : " مود النشار تھانى مح. ـ د 

  . م ١٩٩٦، المجلة العلمیة للتجارة والتمویل ، كلیة التجارة جامعة طنطا ، العدد األول ، " 

، بحث مقدم إلى ندوة التقییم " بعض الجوانب الشرعیة للجمعیات األھلیة : " ـ الشیخ جمال قطب 

قتصادى واالجتماعى للجمعیات الخیریة األھلیة ، مركز صالح عبد هللا كامل ، جامعة األزھر ، اال

  . م ١٩٩٧/ ھـ ١٤١٨

  . م ١٩٩٢، دار التقوى ، مصر ، " محاسبة التأمین التعاونى اإلسالمى : " حسین شحاتة . ـ د 

 دار النشر للجامعات ، ،" حرمة المال العام فى ضوء الشریعة اإلسالمیة : " حسین شحاتة . ـ د 

  . م ١٩٩٩مصر ، 

، وزارة األوقاف بالكویت ـ " فقھ ومحاسبة الوقف : " عبد الستار أبو غدة . حسین شحاتة و د . ـ د 

  . م ١٩٩٩األمانة العامة ، 

  . م ١٩٩٢، دار التقوى ، مصر ، " أصول الفكر المحاسبى اإلسالمى : " حسین شحاتة . ـ د 

، المجلة " الرقابة على الفعالیة فى الوحدات غیر الھادفة للربح : " دى محسب خیرى عبد الھا. ـ د 

  . م ١٩٨٧المصریة للدراسات التجاریة ، كلیة التجارة ، جامعة المنصورة ، العدد الرابع ، 

ترشید اإلنفاق فى الوحدات غیر الھادفة للربح فى إطار الفكر : " ـ خالد محمد حلمى أبو المكارم 

  . م ٢٠٠١/ھـ ١٤٢٢رسالة دكتوراه ، تجارة سوھاج ، " والفكر اإلسالمى المحاسبى 

، دار القلم للنشر " إدارة منظمات الرعایة الصحیة : " طلعت السروجى . ریاض حمزاوى و د . ـ د 

  م ١٩٩٨والتوزیع ، 

المحاسبة فى الوحدات الحكومیة : " مصطفى أبو المكارم . سلطان المحمدى سلطان و د . ـ د 

  . م ١٩٩٠، الریاض ، دار المریخ ، " التنظیمات االجتماعیة األخرى و

 " …مدخل رئیسى مقترح لتقییم أداء المنظمات غیر الھادفة للربح : " سمیر أبو الفتوح صالح . ـ د 

  . م ١٩٨٧، المجلة المصریة للدراسات التجاریة ، كلیة التجارة ، جامعة المنصورة ، العدد الثالث ، 

  .م ١٩٧٧ھـ ، ١٣٩٧، دار القلم ، الكویت ، " علم أصول الفقھ : " بد الوھاب خالف ـ الشیخ ع
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، مجلة االقتصاد والمحاسبة " الدعم والتكافل االجتماعى فى اإلسالم : " على عبد الواحد وافى . ـ د 

  . م ١٩٨٥ ، یونیو ٣٥٠، العدد 

، مؤسسة شباب "  الفكر الوضعى سیاسة اإلنفاق العام فى اإلسالم وفى: " عوف الكفراوى . ـ د 

  . م ١٩٩٦الجامعة ـ اإلسكندریة  

، رسالة  " …نظام التكالیف فى الوحدات غیر الھادفة للربح : " ـ ـ عاطف عبد المجید عبد الرحمن 

  . م ١٩٩٠دكتوراه ، كلیة التجارة ، جامعة أسیوط ، 

، المنظمة العربیة " افع العامة إصالح وتطویر مؤسسات المن: " فؤاد أبو إسماعیل وآخرون . ـ د 

  . م ١٩٩٩للتنمیة اإلداریة ، 

دور بیانات المحاسبة اإلداریة فى دعم قرارات المنظمات الحكومیة : " كمال عبد السالم حسن . ـ د 

، المجلة المصریة للدراسات التجاریة ، كلیة التجارة ، جامعة المنصورة ، " غیر الھادفة للربح 

  . م ١٩٩٠العدد السادس ، 

  . ، الكویت ، دار الكتاب الحدیث " التكافل االجتماعى فى اإلسالم : " ـ اإلمام محمد أبو زھرة 

، بحث مقدم إلى " اإلفصاح المحاسبى فى الجمعیات الخیریة األھلیة : " محمد عبد الحلیم عمر . د 

د هللا كامل ، جامعة ندوة التقییم االقتصادى للجمعیات الخیریة األھلیة فى مصر ، مركز صالح عب

  .م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٨األزھر ، 

، بحث " مؤشرات تقییم األداء االقتصادى للجمعیات الخیریة األھلیة : " محمد عبد الحلیم عمر . ـ د 

مقدم إلى ندوة التقییم االقتصادى للجمعیات الخیریة األھلیة فى مصر ، مركز صالح عبد هللا كامل ، 

  .م ١٩٩٧/ ھـ ١٤١٨جامعة األزھر ، 

، مجلة " مفھوم وأسس وقیاس كفاءة األداء فى الوحدات الحكومیة : " مدحت محمد إسماعیل . ـ د 

  . م ١٩٨٦التكالیف ـ مصر ینایر 

، مجلة العلوم " المنظور اإلسالمى والوضعى للرقابة على اإلدارة العامة : "نعیم نصیر . ـ د 

  . م ١٩٩٠اإلداریة ، جامعة الملك سعود ، المجلد الثالث ، 

معاییر المحاسبة والمراجعة : " ـ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة بالبحرین 

  .م ٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢١، " والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 

وسائل الرقابة على األموال العامة بین الفكر الوضعى والفكر : " یوسف إبراھیم یوسف . ـ د 

  . م ١٩٨٥مجلة العلمیة لتجارة األزھر ، العدد العاشر ، ینایر اإلسالمى ، ال

  . م ١٩٩٠/ ھـ ١٤١٠/ ، دار القلم " فقھ االقتصاد العام : " یوسف كمال محمد . ـ د
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 المنشآت التى ال تھدف الي الربح

ھا شخصیة معنویة وال تعمل على الجمعیات الخیریة والنوادى ھى بمثابة ھیئات خاصة ل •

  .تحقیق الربح

  .تھدف الي تحقیق بعض األھداف األجتماعیة او الریاضیة او التعلیمیة او الثقافیة •

ال تكون مملوكة لشخص معین أو لمجموعة أشخاص ومن ثم یختفى عنصر رأس المال بالنسبة لھذه 

  .الحرة النوعیة من المنشآت بعكس المنشآت التجاریة او المھن

  إیرادات المنشآت التى ال تھدف الي الربح

  :تعتمد الجمعیات والنوادى على مصادر عدیدة للحصول على ایراداتھا، ومن أھمھا

  ).رسوم یدفعھا األعضاء الجدد(رسوم العضویة  .١

  ).یدفعھا االعضاء سنویا أو عن فترة قد تقل عن سنة(اإلشتراكات السنویة  .٢

  التبرعات .٣

صصة لغرض معین ویتم التصرف فیھا طبقا إلرادة المنشأة التى ال غیر مخ (تبرعات عامة -   

  ).تھدف الي الربح

  ).تبرعات یشترط المتبرع صرفھا فى أغراض محددة (تبرعات مخصصة -   
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  .إعانات من الحكومة للمساعدة فى تحقیق األھداف. ٤

  .الیانصیب والحفالت الخیریة. ٥

   . الالعب وغیرھا بالنسبة للنوادى الریاضیةاإلیرادات من المباریات الریاضیة وتأجیر. ٦

 تحقق االیرادات 

  رسوم العضویة  •

 إذا كانت رسوم العضویة تسمح بالعضویة فقط ویتم سداد قیمة باقى الخدمات والمنتجات على حده -    

أو أن ھناك رسوم إشتراك سنویة،  فیتم االعتراف باالیراد عندما ال یكون ھناك شك فى إمكانیة 

  . اتحصیلھ

 إذا كانت رسوم العضویة تعطى الحق لصاحبھا الحصول على خدمات أو نشرات خالل فترة -   

األشتراك أو شراء خدمات أو بضائع باسعار تقل عن تلك االسعار المستخدمة لغیر االعضاء، فیتم 

   .االعتراف باإلیراد فى ضوء توقیت وطبیعة وقیمة المنافع المقدمة للعضو

 .سنویة أو الرسوم الدوریةرسوم األشتركات ال •

طبقا ( تسجل األشتراكات السنویة أو الرسوم الدوریة الخاصة باألعضاء على اساس عدد االعضاء -   

وقیمة إشتراك كل منھم طبقا لالئحة األشتراكات الخاصة بالجمعیة أو ) لما ھو مسجل بسجل العضویة

أرصدة (ھا باألشتراكات المستحقة النادى ، وتظھر فى حساب األیرادات والمصروفات بعد تسویت

  ).أرصدة دائنة بالمیزانیة(وكذا األشتراكات المحصلة مقدما عن سنوات تالیة ) مدینة بالمیزانیة

 فى حالة توقف العضو عن سداد بعض األشتركات المستحقة علیھ عن مدة سابقة والتى سبق وأن -   

اكات ترحل الي حساب األشتراكات رحلت الي حساب اإلیرادات والمصروفات، فإن تلك األشتر

  .المعدومة مع إلغاء حساب األشتراكات المستحقة

  )م/ حـ أ (األشتراكات المعدومة / من حـ      ------     

   )میزانیة(األشتركات المستحقة / الى حـ       ------          

  

 إستخدام األساس النقدى فى إثبات إیرادات رسوم األشتراكات السنویة أو الدوریة

 ألن العضو یمكن أن یتوقف عن سداد األشتراكات السنویة دون أن تمتلك الجمعیة أو النادى نظرا

إرغامھ على السداد بإعتبارھا ال تمتلك الحق القانونى فى ھذا، حیث كل ما تستطیع عملھ ھو إلغاء 

م  ال یتففى معظم األحوالومن أجل ھذا . العضویة أو منعھ من األستفادة بالخدمات أو الدخول

بمعنى أنھ ال یتم تسجیلھا بالدفاتر إال ) أساس نقدى(االعتراف باألشتراكات المستحقة كإیراد محقق 
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عند تحصیلھا مع مراعاة فصل ایة متحصالت تخص سنوات تالیة باألرصدة الدائنة بإعتبارھا 

  .إشتركات محصلة مقدما

 التبرعات واألعانات  •

  . ھا وترحل الي حساب األیرادات والمصروفات السنوى عادة عند إستالمالتبرعات العامة تسجل -  

 مثل بناء مبنى أو –مخصصة لغرض معین محدد بمعرفة المتبرع  (للتبرعات المخصصة بالنسبة -  

حتى ) باألرصدة الدائنة بالمیزانیة(فتسجل عند إستالمھا فى حساب دائن خاص ) شراء أصل ثابت

ع وحینئذ یرحل الى حساب الفائض المجمع للنادى او یتم تنفذ الغرض المخصص من أجلھ ذلك التبر

  .الجمعیة وال یرحل إطالقا لحساب األیرادات والمصروفات

 جنیھ تبرع من أحد أعضائھا ٢٠٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٢ تسلمت إحدى الجمعیات خالل عام :مثال

 جنیھ من أحد رجال ١٠٠٠٠٠للصرف على نشاطھا الجارى فى حین تسلمت فى ذات العام مبلغ 

   .٢٠٠٣عمال لبناء مبنى لمشغل السیدات، ھذا وقد تم البدء فى البناء واألنتھاء منھ خالل عام األ

 :حل المثال العملى

  البنك/ من حـ      ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٢عام 

  االیرادات / الى حـ    ٢٠٠٠٠        

  البنك/ من حـ    ١٠٠٠٠٠    

  تبرعات مخصصة/ الى حـ    ١٠٠٠٠٠       

  )ةإرصدة دائنة بالمیزانی    (            

   أصول ثابتة–المبانى / من حـ    ١٠٠٠٠٠  ٢٠٠٣عام 

  البنك/ الى حـ    ١٠٠٠٠٠      

  تبرعات مخصصة / من حـ    ١٠٠٠٠٠    

  الفائض المجمع / الى حـ    ١٠٠٠٠٠      

 األیرادات األخرى •

فى حالة إعتماد الجمعیة أو النادى على الحفالت لتمویل جزء من عملیاتھا فإنھ یفتح حساب مستقل 

ل مدینا بمصروفاتھا ویجعل دائنا بإیراداتھا والفائض أو العجز نتیجة لتلك الحفلة یرحل لكل حفلة یجع

  .الي حساب األیرادات والمصروفات

  حفلة الربیع السنویة/ من حـ    -----   عند الصرف  
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النقدیة أو مصروفات / الى حـ    -----                

  مستحقة

  النقدیة/ من حـ    ----     عند إثبات اإلیراد  

  حفلة الربیع السنویة/ الى حـ    -----               

      

 المصروفات الخاصة بالمنشآت التي ال تھدف الى الربح

تختلف عناصر المصروفات بإختالف الغرض من الجمعیة او النادى وذلك بحسب النشاط  •

  .االجتماعى أو الریاضى أو الثقافى للجمعیة او النادى

لتى تنفق على ممارسة االنشطة المختلفة للجمعیة او یجب التفرقة بین الصروفات االیرادیة ا •

النادى والتى تظھر فى حساب االیرادات والمصروفات وبین النفقات الرأسمالیة التى تنفق فى 

  .سبیل الحصول على أصول طویلة االجل التى تظھر فى المیزانیة

 الدفاتر والسجالت المحاسبیة

  :ال تھدف الى الربح بصفة عامة منتتكون المجموعة الدفتریة فى المنشآت التى 

  )لتسجیل أسماء االعضاء ورسوم العضویة المسددة( سجل العضویة  •

  )لتسجیل أسماء األعضاء ورسوم األشتراكات السنویة أو الدوریة( سجل األشتراكات  •

  ).دفتر تحلیلى لبیان أنواع المقبوضات والمدفوعات المختلفھ( دفتر الصندوق أو البنك  •

  .ت ذات صور أو كعوب دفتر إیصاال •

   دفتر صندوق النثریات •

  . دفتر االیرادات والمصروفات •

  . دفتر الیومیة العامة •

  .  دفتر األستاذ العام •

 القوائم المالیة للمنشآت التى ال تھدف الي الربح

  :تتكون القوائم المالیة للمنشآت التي تھدف الي الربح مما یلى

وااللتزامات بانواعھا )  أخرى– متداولة –تة ثاب( تتضمن االصول بأنواعھا :المیزانیة .١

  ).الذى یحل محل رأس المال فى المنشآت التجاریة(والفائض المجمع )  طویلة–متداولة (

یسجل بھ جمیع االیرادات التى تخص الفترة بعد تسویتھا : حساب األیرادات والمصروفات .٢

التى تخص الفترة بعد باالیرادات المقدمة والمستحقة وكذا تسجل بھ جمیع المصروفات 
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ویرحل فائض او عجز حساب االیرادات . تسویتھا بالمصروفات المستحقة والمقدمة

  .والمصروفات الى حساب الفائض المجمع بالمیزانیة

النقدیة أول المدة والمقبوضات والمدفوعات وأرصدة النقدیة  (قائمة المقبوضات والمدفوعات .٣

  ).آخر المدة

  ).مثل المنشآت التجاریة (م المالیةاألیضاحات المتممة للقوائ

 :حالة عملیة

  :٢٠٠٢فیما یلى میزان المراجعة المستخرج من دفاتر نادى الزمالك لأللعاب الریاضیة عن عام 

  دائن    مدین        البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  ١٠٠٠٠٠          أراضــــــى

  ٥٠٠٠٠          مبانى

  ٥٠٠٠٠            مجمع إھالك مبانى

  ٣٠٠٠٠              إشتراكات

  ١٠٠٠٠              إعانات عامة

  ٥٠٠٠              تبرعات عامة

  ٦٠٠٠              الحفلة السنویة

  ٧٠٠٠        مرتبات ومصروفات إداریة

  ٣٠٠٠          نور ومیاه

  ١٠٠٠٠          بنــــــــــــــك

  ٤٢٠٠          أجور عمال

  ٢٠٠            مصروفات مستحقة

  ١٠٠٠٠          أثاث

  ٣٠٠٠            مجمع إھالك أثاث

   ١٢٥٠٠٠              الفائض المجمع

 جنیھ، وقد بلغت األشتراكات ١٠ عضو وأن االشتراك السنوى ٢٨٠٠عدد اعضاء النادى  •

 أجور عمال بمیزان تتضمن جنیھ، و٥٠٠ مبلغ ٣١/١٢/٢٠٠٢المستحقة على األعضاء فى 

 . جنیھ٢٠٠المراجعة أجور مستحقة فى تاریخ المیزانیة تبلغ 

  .سنویا% ٨سنویا فى حین یستھلك األثاث بمعدل % ٢ تستھلك المبانى بمعدل  •
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  . جنیھا١٣٨٥٠ بلغ ١/١/٢٠٠٢ رصید النقدیة فى  •

  . جنیھا١٥٠ مبلغ ١/١/٢٠٠٢ بلغت األجور المستحقة فى  •

  . جنیھا٦٠٠٠٠ رصید االراضى فى بدایة العام بلغ  •

  .٢٠٠٢ لم یكن ھناك أشتراكات مستحقة فى بدایة عام  •

لمیزانیة وحساب األیرادات والمصروفات وقائمة المقبوضات   تصویر كل من ا:المطلوب

  . لنادى الزمالك لاللعاب الریاضیة٢٠٠٢والمدفوعات عن عام 

 :إیضاح عن حل الحالة العملیة

  حساب األشتراكات 

  )م. حـ أ (٢٨٠٠٠  ) جنیھ١٠*  عضو ٢٨٠٠(إشتراكات تخص العام 

  )ةمیزانی     (٥٠٠      إشتراكات مستحقة لم تسدد: یخصم

            --------  

  ٢٧٥٠٠    ما سدد من األشتراكات التى تخص العام

  ٣٠٠٠٠        المحصل خالل العام:  یخصم

            --------  

  )میزانیة   (٢٥٠٠        إشتراكات مدفوعة مقدما

            =====    

  

  

  جنیھ١٠٠٠      % = ٢ * ٥٠٠٠٠= إھالك المبانى 

     جنیھ٨٠٠      % = ٨ * ١٠٠٠٠= إھالك األثاث  

   جنیھ٤٠٠٠٠ = ٦٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠= فوع خالل العام لشراء أراضى المد

   المدفوع خالل العام ألجور العمال

  جنیھ   ١٥٠        األجور المستحقة أول العام

  جنیھ   ٤٢٠٠      األجور التى تخص العام:یضاف

  جنیھ  ٢٠٠      االجور المستحقة فى آخر العام: یخصم

            -------  

  ٤١٥٠      مالالمسدد خالل العام ألجور الع
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            ====  

                

 المراجعة للمنشآت التى ال تھدف الى الربح

  : یجب أن یغطى الدارس فى نھایة ھذا الفصل ما یلى

  .تطبیق أسالیب المراجعة والفحص على المنشآت التى ال تھدف الى الربح )١

شآت التى تھدف األختالفات بین مراجعة وفحص المنشآت التى ال تھدف الى الربح ومراجعة المن) ٢

  .الى الربح

 )الجمعیات والمنشآت األجتماعیة( المنشآت التى ال تھدف الى الربح 

 یتم تأسیس الجمعیات والمنشآت األجتماعیة طبقا ألحكام قانون الجمعیات والمؤسسات  •

  .٢٠٠٢ لسنة ٨٤األھلیة رقم 

ة متطلبات  فى جمیع االحوال یجب على المراجع معرفة أھداف الجمعیة وأنشطتھا وأی •

  .قانونیة أخرى من خالل االطالع على نظامھا االساسى والئحتھا األساسیة

 یجب على المراجع أن یطبق نفس المعاییر المھنیة، وبالتالى تتم أعمال المراجعة طبقا  •

لمعاییر المراجعة الدولیة والمصریة وذلك حتى لو لم تكن ھناك أتعاب أو كانت األتعاب 

  . رمزیة

  المحاسبیةبعض المشاكل

  مستوى أنظمة الرقابة الداخلیة  •

من الصعب ان تعین المنشاة األجتماعیة مستشارین وعاملین كل الوقت لذا فإن مستوى أنظمة 

الرقابة الداخلیة یكون منخفضا ویصعب على المراجع األعتماد علیھ عند تحدید طبیعة وتوقیت ومدى 

  .ة ضرورة إتباعھوإن كان یجب ان یوضح للمنشأ. إجراءات المراجعة

  القوائم المالیة  •

عادة ما ترغب تلك المنشآت فى تقدیم صورة مرضیة عنھا للحصول على مزید من التبرعات 

  .وبالتالى یجب على المراجع أن یكون حذر لمنع محاولة تحسین صورة القوائم المالیة

   .إختالف إطار إعداد القوائم المالیة عن المنشآت التى تھدف الى الربح  •

 إجراءات المراجعة

تخطیط واألشراف على أعمال المراجعة فى ضوء طبیعة المتطلبات المحاسبیة للمنشآت  )١

  ..األجتماعیة وكذا فى ضوء التقاریر المزمع تقدیمھا وطبیعتھا
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  :إختبار صحة وإكتمال المقبوضات كما یلى )٢

لتى یجب أن  دراسة وتفھم وإختبار وجود نظام قوى صارم على صنادیق جمع التبرعات وا-  

  .یحكم إغالقھا لمنع فتحھا من غیر األشخاص المرخص لھم بذلك

 یجب أن یتأكد المراجع من أن صنادیق التبرعات تجمع بصفة منتظمة ویتم عدھا مرتین -  

  .وأن یتم تسجیل محتویاتھا بمعرفة شخصین على االقل

ریدیة وأنھ یتم تسجیلھا  التأكد أن ھناك رقابة مزدوجة على فتح البرید وكل الحواالت الب-  

  .وتسویتھا مع النقدیة بالدفاتر

  . التأكد من تسلیم المتبرعین إیصاالت بما یفید إستالم تبرعاتھم-  

   . التأكد من حفظ عقود االتفاقیات بعنایة وأنھ یتم فحصھا بإنتظام لمتابعة المتحصالت المعلقة-  

  

 تابع إجراءات المراجعة

  .لمراسالت على أن یتم متابعة التبرعات المعلقة الربط بین التبرعات بملف ا -

 فحص المنح الممنوحة من الجھات الحكومیة وأیة جھات مانحة أخرى لمتابعة المنح التى تم  -

  .إستالمھا وأنھ یتم إستخدامھا طبقا لشروطھا

تقاریر بصفة منتظمة لمركزھا الرئیسى على أن یتأكد ) إن وجدت( یجب أن تعد الفروع  -

 أن كافة التقاریر قد تم إستالمھا كما یقوم بإختبارھا وأنھا قد ادرجت ضمن المراجع من

  .القوائم المالیة

 یجب على المراجع أن یأخذ فى إعتباره متطلبات المنشأة التى ال تھدف الى الربح أو  -

حیث )  غیر مخصصة–مخصصة ( المتبرعین فى تخصیص األموال ألغراض محددة 

  .راعي طبیعة إیرادات وأصول ھذه التبرعاتیتعین وجود سجالت منفصلة ت

 تابع إجراءات المراجعة

 مراجعة االموال الممنوحة لمنتفعین مع المستندات واالعتماد من مجلس االدارة وأنھا  -

  .متمشیة مع اھداف المنشاة

  . إختبار ان اإلیداع البنكى یتم فور إستالم النقدیة -

  .م مطابقة االیداعات البنكیة مع سجالت اإلستال -

  . مراجعة مذكرات تسویة حسابات البنوك وأنھا تعد بصفة منتظمة -

  .إلخ......  فحص الشیكات المرتدة من حیث التاریخ والتوقیعات والتظھیر  -
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 فحص المدفوعات خالل الفترة التالیة لتاریخ المیزانیة إلكتشاف أیة مستحقات لم تسجل  -

  .بالفاتر

  ) كما فى أعمال مراجعة المنشآت التجاریة............ ( أعمال المراجعة االخرى  -

 تقریر المراجع

 یجب أن تكون تقاریر المراجع متمشیة مع المتطلبات المھنیة مع مالحظة أن القوانین  •

المنظمة لعمل تلك المنشآت قد تتطلب من المراجع إبداء رأیھ حول بعض النواحى األداریة 

  .والتشغیلیة أو الضبط الداخلى

بة فى تطبیق الرقابة المناسبة على التبرعات قبل إدخالھا فى السجالت  نظرا لوجود صعو •

لذلك یجب أن یكون المراجع مقتنعا ) كما ھو الحال بالنسبة لإلیرادات فى المنشآت التجاریة(

بوجود نظم محاسبیة كافیة ورقابة مناسبة على العملیات وأنھ ال یوجد ما یثیر الشك فى صحة 

  .یمكن المراجع من إصدار تقریر غیر متحفظوإكتمال األیرادات مما 

النوادى واالتحادات الریاضیة والمنشآت السیاسیة (المنشآت االخرى التى ال تھدف الى الربح 
 )والنقابیة

  :  فیما یلى األعتبارات الخاصة بأسلوب مراجعة تلك المنشآت

  المطلوب من المراجع؟) التاكید(  ما ھو نوع الراى  )١

  ).معیار كفاءة وكفایة النظم المحاسبیة وأنظمة الرقابة الداخلیة(رة أم صغیرة؟ ھل المنشأة كبی) ٢

سجل العضویة ، سجل األیرادات ( ما ھى السجالت التى یجب ان تحتفظ بھا المنشأة؟ ) ٣

  )والمصروفات ، سجل األشتراكات ، دفتر الصندوق

  ).ھل لدیھا أصول طویلة األجل(ما ھو المظھر الرئیسى للمنشأة؟ ) ٤

  كیف تكونت المنشأة وھل توجد قیود تحدد انشطتھا المسموح بھا؟) ٥

  ما ھى السیاسات المحاسبیة المتبعة وھل ھى مناسبة؟) ٦

  ما ھى القوائم المالیة االلزامیة وھل ھى صحیحة؟) ٧

  .یجب على المراجع ان یحصل على أدلة عن كافة تاكیدات القوائم المالیة) ٨
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  ین مراجعة المنشآت التى ال تھدف الى الربح والتى تھدف الى الربحأوجھ األختالف ب

 

   المنشآت التى تھدف الى الربح   الموضوع
المنشآت التى ال تھدف الى 

   الربح

  التكوین واألھداف
زیادة األرباح وأھداف تجاریة 

  .وإقتصادیة وتنمیة رأس المال 

أھداف إجتماعیة وثقافیة 

 وسیاسیة ومن ثم الحفاظ على

  .رأس المال

   أنظمة الرقابة الداخلیة
كافیة ومالئمة ومعقدة فى بعض 

  لاألحوا

سھلة ومبسطة ومنخفضة 

   المستوى

المخاطر ومستویات األھمیة 

   النسبیة

  إستخدام الحكم الشخصى

  

قد یتحدد یالقانون أو بإتفاقیة 

   .المراجعة فى بعض األحوال

الھیكل الوظیفى وأھداف 

  العاملین

 من ذوى الكفاءات عدد كبیر

  والمؤھالت والخبرات

عدد اقل ال یتتطلب فیھم القدرات 

  المھنیة العالیة

   التبرعات واالشتراكات   رأس المال والقروض   أسس التمویل

 أوجھ الشبھ بین مراجعة المنشآت التى ال تھدف الى الربح والتى تھدف الى الربح

  إتباع نفس األسلوب فى عملیة المراجعة

  .لتخطیط واالشراف بما فى ذلك تفھم النشاط وتحدید المخاطر واألھمیة النسبیةا)  ١  

  .دراسة وفھم أنظمة الرقابة الداخلیة)  ٢  

  .الحصول على أدلة المراجعة الكافیة والسلیمة) ٣  

  .إصدار التقاریر) ٤  

 ملخص لألمور الھامة

  المنشآت التى ال تھدف الى الربح
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ى مخاطر ھامة بالنسبة للمراجع خاصة إذا كان األمر یتعلق  قد تحتوى ھذه المنشآت عل •

  .بإیراد ھام

 قد تحدث حاالت غش فى ھذه المنشآت بسبب ضعف أنظمة الرقابة الداخلیة أو عدم االلتزام  •

  .بھا

 معظم أعمال المراجعة متشابھة بین المنشآت التى ال تھدف الى الربح والمنشآت التى تھدف  •

  .الى الربح

تخدم المراجع حكمھ الشخصى ومعلوماتھ عند إجراء المراجعة فى المنشآت التى  یجب أن یس •

   ال تھدف الى الربح

 حل الحالة العملیة االولى 

  :الصعوبات المتوقعة ألعمال الفحص

  )الموافقة على وتوثیق شروط المراجعة. (تحدید مستخدمى القوائم المالیة )١

عرفة شخص واحد وترید حالیا التوسع فى تم تمویلھا بم. ( تفھم لوائح وأھداف المنشأة )٢

  ).التمویل مما قد یؤثر على إتساع أنشطتھا وأھدافھا

االعتماد على دور المتطوعین الذین ال یمكن الوصول الیھم بسھولة كما ان شعورھم  )٣

  .بالمسئولیة یكون اقل

   .قصور فى إدراك المخاطر والرقابة مما یصعب من عمل المراجع )٤

 الذین لم یسبق مراجعتھم لیكونوا متفھمین انطاق وحدود عملیة المراجعة بالتالى االھتمام بالموظفین

 :یجب أن یتفھموا

  .دور المراجع وكیف سیقوم بآداء عملیة المراجعة )١

  . الدور الذى سیلعبھ الموظفون )٢

  .مساعدة الموظفین لتفھم المخاطر واالخطاء التى یمكن ان تحدث واثرھا )٣

  .ھاطبیعة الرقابة وأشكال تطبیق )٤

   .األسس التى یمكن الرجوع الیھا )٥

 :خطوات المراجعة

  التخطیط ألعمال المراجعة )١

  )خطاب األرتباط(إصدار شروط التعاقد واألتفاق  )٢

  .تحدید وتقییم مستویات وانواع المخاطر وإحتماالت حدوثھا واثرھا )٣
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  .تقییم وإختبارإجراءات الرقابة الداخلیة المستخدمة )٤

  .كافیة والمناسبةالحصول على ادلة المراجعة ال )٥

  .توثیق النتائج وإعداد التوصیات ومناقشتھا )٦

  . إصدار التقاریر )٧

 :المخاطر الرئیسیة والرقابة التى یتوقع وجودھا

الفشل فى تحدید األھداف بوضوح او تحقیق االھداف التى سبق تحقیقھا وكذا التنافس مع  )١

  .المنشآت األخرى على تحقیق نفس النوعیة من االھداف

  :تتضمن الرقابةیجب أن   

         توثیق االھداف-  

  . تحلیل االنواع المماثلة من المنشآت-  

  :ویجب أن تتضمن الرقابة. الخسائر المالیة والغش فى المساعدات) ٢

   الرقابة المزدوجة على فتح الصنادیق-     رقابة إحكام صنادیق التبرعات-  

  .جالت فحص االیداعات مع الس-    . إیداع المتحصالت اوال بأول-  

  . تسجیل المتلقین للخدمات-    . مراجعة المنح مع االتفاقیات-  

  ).إمساك سجل لالصول وفحص طرق الحراسة وطرق الحمایة( فقدان االصول ) ٣

تقییم معاییر الصحة واالمان والتدریب المستمر وتفھم اللوائح والتغطیة (إختراق اللوائح ) ٤

     ).التامینیة

  


