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 بس  هللا الرحمن الرحي  
 تقــــــدي  عا  

تعتبر الوحدات غير الهادفة للربح من أه  البنيمات األساسمية للمجتمعمات المعاصمرة حيمم تقمو  
بدور متميز ف  المجماا الخيمرى واتجتمماع  والثقماف  واتقتصمادى والسياسم  ونحمو ذلم    سموا  
كانممت حكوميممة أو أهليممة   ولقممد أخممذت هممذه الوحممدات أشممكاتة وأنماطمماة مختلفممة منهمما ا المنظمممات   

ع كمما اتتحمادات   الجمعيمات   الهيئممات   النقابمات   النمموادى   دور العبمادة وممما فم  حكمهمما   ويجمم
 ذل  سمات عامة منها أنها تختص بتقدي  خدمات ومنافع للنام والمجتمع . 

ولقد تناوا فقها  المسلمين التكييف الشرع  للوحمدات غيمر الهادفمة للمربح وو معوا ال موابط 
الشرعية الت  تحك  معامالتها حت  تت  وفقاة ألحكا  ومبادئ الشريعة اإلسمالمية   كمما أبمرزوا ف ما 

عاممماة   ومنهمما علمم  سممبيا المثمماا ا  1411  فمم  إنشمما  هممذه الوحممدات منممذ أكثممر مممن السممبق للسممال
الوقمف   واترصماد   والوصمايا ودور العبمادة   ودور رعايممة األطفماا  ودور رعايمة الشميو    وممما 

 ف  حكمها . 

وللوحدات غير الهادفة للربح جوانب اقتصمادية وماليمة بجانمب الجوانمب األخمرى تتطلمب وجمود 
محاسممبية لحفممظ األمممواا التمم  تتعاممما بهمما وبيممان المديونيممة والدائنيممة واإلفصمماح عممن مركزهمما  نظمم 

المال  وقيام وتقوي  دورها ف  أدا  المنافع والخدمات إل  مسمتحقيها علم  الوجمه األف ما   ولقمد 
من بذلت جهود طيبة من قبا المنظمات والهيئات المحاسبية العالمية واإلسالمية لو مع إطماراة يت م

األسم والمعايير المحاسبية الت  تحك  عمليات ا اإلثبمات والقيمام والعمرض واإلفصماح المحاسمب  
معتظ نظم  ُِ عن أنشطتها ومعامالتها المختلفمة   كمما ِو ت محاسمبية لهما تت ممن المدورات المسمتندية ُِ

محاسمبية  والدفاتر والسجالت ودليا الحسابات والقوائ  والتقارير المحاسبية والت  تخرج معلوممات
 بمواصفات خاصة تساعد  ف  مجاا التخطيط والرقابة وتقوي  األدا  واتخاذ القرارات المختلفة . 

وكان تنتشار نظا  الحاسبات اإللكترونية ونظم  المعلوممات ايليمة وشمبكات اتتصماتت المحليمة 
سمميما فيممما يتعلممق واإلقليميممة والعالميممة دوراة هاممماة فمم  تطمموير الممنظ  المحاسممبية لهممذه الوحممدات وت

بتجويممد نوعيممة المعلومممات المحاسممبية الخارجممة مممن حيممم الدقممة والسممرعة والمو مموعية وسممهولة 
 العرض واإلفصاح . 

وبممالرغ  مممن أهميممة محاسممبة الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح علمم  النحممو السممابق بيانممه إت  أن 
قتصمادية الهادفمة للمربح   لمذل  المحاسبين والممراجعين لم  يهتمموا بهما مثما اهتممامه  بالوحمدات ات

وجدت أنه من األهمية إعداد دراسة لمحاسبة      تل  الوحدات تت ممن اإلطمار الفكمرى والتنظيمم  
لتسمماعد المحاسممبين العمماملين بهممذه الوحممدات علمم  أدا  مهممامه  علمم  الوجممه األف مما   كممما تسمماعد 

نممات والمعلومممات الالزمممة للمتابعممة المسممتويات اإلداريممة وأجهممزة الرقابممة عليهمما للحصمموا علمم  البيا
 والرقابة وتقوي  األدا  واتخاذ القرارات المختلفة برشد . 

 ولقد خططت هذه الدراسة بحيم تقع ف  فصلين نظما عل  النحو التال  ا 

الفصا األوا ا ويتعلق باألسم المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح مع بيان ال وابط الشمرعية 
 تها . الت  تحك  معامال

الفصا الثان  ا ويتعلق بعرض اإلطار العا  للتنظي  المحاسب  المناسب للوحدات غير الهادفة للربح 
 مع بيان عناصره وإجرا ات تشغيله وطبيعة المعلومات الخارجة منه . 
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 ولقد أوردت ف  نهاية الدراسة قائمة بأه  المراجع لمن يريد الحصوا عل  مزيد من المعرفة . 

دن  ف  إعداد هذه الدراسة خبرت  العملية كمحاسب قانون  للعديد ممن الوحمدات غيمر ولقد ساع
الهادفة للربح الخيرية األهلية كما ساهمت ف  و ع العديد من البمرام  التدريبيمة للمحاسمبين بهما   
كممما أننمم  اشممتركت فمم  و ممع الممنظ  المحاسممبية للعديممد منهمما   كممما قمممت بتممدريم مو مموعاتها فمم  

 الجامعات العربية واإلسالمية   كما عملت مستشاراة اقتصادياة ومالياة للعديد منها .  العديد من

كممما أدعممو هللا سممبحانه وتعممال  أن يكممون فمم  هممذه الدراسممة الخيممر والنفممع للمعنيممين بمحاسممبة 
الوحدات غير الهادفة للربح   وت يفوتن  أن أقد  الشكر لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولمة 

طممر التمم  كانممت سممبباة فمم  إعممداد هممذه الدراسممة   وأخممص بالممذكر سممعادة األسممتاذ / صممالح بممن محمممد ق
المممرى مممدير التخطمميط والمتابعممة ومعاونيممه الممدكتور محمممد زكريمما باشمما علمم  دعمهمم  الشمماما لهممذه 

 الدراسة وأدعو هللا سبحانه وتعال  أن يجزيه  عن  خيراة . 

 ي    الله  أجعا عملنا هذا صالحاة ولوجه  الكري  خالصاة .ربنا تقبا منا إن  أنت السميع العل
 والحمد هلل الذى بنعمته تت  الصالحات 

   دكتور/ حسين حسين شحاتة     هـ 1422القاهرة ف  ا رم ان 

  أستاذ المحاسبة          2111ديسمبر 
 بكلية التجارة جامعة األزهر               
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 الفصا األوا

 األسم المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح 

 ف   و  ال وابط الشرعية 

 .  تمهيـد

تتسممم  الوحمممدات غيمممر الهادفمممة للمممربح بمجموعمممة ممممن الخصمممائص التممم  تميزهممما عمممن الوحمممدات 
اتقتصممادية الهادفممة للممربح   وهممذا التميممز يممؤثر بممدوره علمم  أسممم ومعممايير المحاسممبة التمم  تحكمم  
اإلثبات والقيام واإلفصاح المحاسب  لهما   ولقمد بمذلت المنظممات والمجمالم والهيئمات المحاسمبية 

لعالمية واإلسالمية جهوداة كبيرة ف  و ع إطماراة لهمذه األسمم والمعمايير بحيمم تناسمب طبيعتهما   ا
ومن ناحية أخرى إستنبط فقها  وعلما  اإلسمال  ممن مصمادر الشمريعة اإلسمالمية األدلمة التم  تؤكمد 

 مالتها .  كما و عوا ال وابط الت  تحك  معا   مشروعيتها إذا كانت مقاصدها تتفق مع شرع هللا 

 وهذا ما سوف نتناوله بش   من اإليجاز ف  هذا الفصا مع التركيز عل  المسائا ايتية ا 
 ـ مفهو  وخصائص الوحدات غير الهادفة للربح . 

 ـ طبيعة أنشطة الوحدات غير الهادفة للربح . 

 ـ األدلة الشرعية لتكوين الوحدات غير الهادفة للربح . 

 ت الوحدات غير الهادفة للربح . ـ ال وابط الشرعية لمعامال

 ـ األسم المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح . 

 ـ المعايير المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح . 

 ـ أسم اإلثبات والقيام واإلفصاح المحاسب  لمعامالت الوحدات غير الهادفة للربح . 

 ت غير الهادفة للربح . ـ قي  وأخالق وسلوكيات المحاسبين العاملين ف  الوحدا

 ( ـ مفهو  وخصائص الوحدات غير الهادفة للربح . 1ـ1)

  . مفهو  الوحدات غير الهادفة للربح 

يقصد بالوحدات غير الهادفة للربح بأنها كيانات قانونية تقو  بمجموعمة ممن األنشمطة المختلفمة 
دي  مجموعممة مممن السمملع ذات الطممابع الخيممرى واتجتممماع  والثقمماف  وممما فمم  حكمم  ذلمم  بقصممد تقمم

والخدمات والمنافع للنام وللمجتمع دون أن تكون الغاية األساسية ه  تحقيمق المربح   وإن تحقمق 
 عائد ف  بعض أنشطتها فإنه يوجه لتنمية وتطوير أنشطتها الخيرية واتجتماعية ونحوها. 

  . الخصائص المميزة للوحدات غير الهادفة للربح 

 ة للوحدات غير الهادفة للربح ما يل  ا من أه  الخصائص المميز
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  الغاية األساسية لها تقدي  خدمات ومنافع عامة للجميع حت  ولو تعارض ذل  مع تحقيق الربحية
 أو الفائض ف  بعض األحيان . 

  حقموق ملكيتهما لكيمان إجتمماع  أو حكموم  وت تنتقما همذه الملكيمة بالتمداوا بمين األفمراد كمما هممو

ات الهادفممة للممربح   ويكممون لهمما شممكا رسممم  لممه صممفه الممدوا  يمثمما شخصمميتها الحمماا فمم  الوحممد

 اإلعتبارية موثق ومعتمد من أحد وزارات الدولة أو مصلحها أو دوائرها حسب األحواا . 

  يتول  إدارتها مجموعة من األفراد من داخلها ف  إطار المشاركة التطوعية   ينتخبمون بماتقتراع

 ا الحكومة حسب الظروف القانونية لكا وحدة . العا  أو يعينوا من قب

  تتمثا أه  مصادر التمويما ا التبرعمات والرسمو  واإلعانمات والهبمات ممن الحكوممة وممن األفمراد

 وما ف  حك  ذل  .  …والهيئات    

   تتمثا أه  أنشطتها ف  تقدي  الخدمات والمنافع العامة ذات الطابع اتجتمماع  والخيمرى والثقماف

 وما ف  حك  ذل  .  …يا   والر

   تحاوا إدارتها تحقيق التوازن بين اإليرادات وبين نفقمات ) مصمروفات ( أدا  األنشمطة   وِيغطم

العجز إن وجد عن طريمق اإلعانمات والهبمات . كمما يوجمه الفمائض لتنميمة وتطموير األنشمطة ممرة 

 أخرى. 

  فمم  التنميممة اتجتماعيممة واألعممماا  معفيممة مممن ال ممرائب علمم  رأم الممماا أو الممدخا ألنهمما تسمماه

 الخيرية الت  تعتبر من أه  مسئوليات الدولة .  

  . أنواع الوحدات غير الهادفة للربح 

 هنا  أنواع مختلفة للوحدات غير الهادفة للربح من أهمها ما يل  ا 

 ية . وحدات حكومية ا تقد  سلع وخدمات ومنافع إجتماعية وتعتبر جز اة من البنية الحكوم 
  . وحدات غير حكومية ا تقدي  خدمات ومنافع إجتماعية وخيرية ويطلق عليها أهلية 

وسموف نركممز فمم  همذه الدراسممة علمم  الوحممدات غيمر الهادفممة للممربح األهليمة   حيممم يطبممق علمم  
الحكوميممة منهمما أسممم المحاسممبة الحكوميممة   وهممذا خممارج نطمماق هممذه الدراسممة فمم  هممذه المرحلممة   

ا ف  مناسبة أخرى   وتأسيساة عل  ذل  عندما يذكر " الوحدات غير الهادفة للمربح " وربما نتناوله
 فإنه يقصد بها األهلية فقط . 

 ( ـ طبيعة أنشطة الوحدات غير الهادفة للربح . 2ـ1)

  . األنشطة األساسية للوحدات غير الهادفة للربح 
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ختلفة لتحقيمق مقاصمدها األساسمية تباشر الوحدات غير الهادفة للربح مجموعة من األنشطة الم
  تتمثا ف  تقدي  الخدمات والمنافع اتجتماعية والخيريمة للنمام ومما فم  حكم  ذلم    ممن بمين همذه 

 األنشطة ما يل  ا 
أوتة ا تقممدي  الخممدمات والمنممافع الالزمممة للمجتمممع حسممب المموارد فمم  العقممود واللمموائح الممواردة فمم  

 عل  سبيا المثاا ا  مواثيق إنشا  تل  الوحدات   ومنها
ـ التكافا وال مان اتجتماع  لألفراد عل  إختالف أطوار حياته  من الطفولمة إلم  الشميخوخة 

 . 
 ـ التوعية والثقافة الدينية . 

 ـ الرعاية الصحية للمعوزين . 
 ـ المساهمة ف  حماية البيئة من كافة صور التلوم . 

   والدين  . ـ المساهمة ف  نشر الوع  الثقاف  واتجتماع
 ـ المساهمة ف  رعاية المعتقلين والمسجونين وأسره  . 

 ـ تقوية الصداقة بين شعوب العال  . 

ثانيماةا حمم النمام علم  التبممرع والعطما  والتعماون علم  البمر والخيممر ممن خمالا مسماهماته  الماليممة 
يممر واألمممر والعينيممة والدعويممة والمعنويممة وذلمم  مممن خممالا حمممالت التوعيممة والممدعوة إلمم  الخ

 بالمعروف والنه  عن المنكر . 

ثالثاة ا المشاركة مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والعالمية ف  كافة األنشطة المرتبطمة 
 بمقاصدها األساسية ومنها التنمية اتجتماعية والخيرية وما ف  حك  ذل  . 

مجتمع وما فم  حكم  ذلم  لرفمع المسمتوى رابعاة ا المساهمة ف  تأسيم دور العل  والثقافة وتنمية ال
العلممم  والثقمماف  واتجتممماع  لكافممة فئممات المجتمممع   وكممذل  إلعممداد الممدعاة والمصمملحين فمم  

  و  قي  وأخالق وآداب وسلوكيات المجتمع . 

 خامساة ا المساهمة ف  حا مشكالت النام بالطرق الودية مثا لجان التحكي  الودى . 

 لوحدات الهادفة للربح والوحدات غير الهادفة للربح . الفروق األساسية بين ا 

تؤثر مقاصد وأنشطة وطبيعة الملكية والربحية والمسئولية اتجتماعيمة والبيئيمة علم  الوحمدات 
الهادفة وغير الهادفة  للمربح وممن ثم  تظهمر العديمد ممن الفمروق بينهمما   وتحليما ذلم  علم  النحمو 

 التال  ا 

ساسممية للوحممدات الهادفممة للممربح هممو تعظممي  الربحيممة وتعظممي  الثممروة لحقمموق أوتة ا تعتبممر الغايممة األ
الملكيممة   ولكممن غايممة الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح همم  تقممدي  منممافع وخممدمات ذات طممابع 

 إجتماع  وخيرى وثقاف  وما ف  حك  ذل  بدون عوض أو بعوض قليا . 

. ( ويتمثما رأم المماا فم  ……ـ مسماهمون ـ ثانياة ا يمتل  الوحمدات الهادفمة للمربح الممال  ) شمركا  
صورة حصص أو أسمه    بينمما يمتلم  الوحمدات غيمر الهادفمة للمربح المجتممع المذى يقمد  أفمراده 

 وعندما تصف  تؤوا ملكيتها إل  الدولة   فه  ملكية مجتمعية .  …المنافع والخدمات 

ه  مثمما ا مجلممم اإلدارة فمم  حالممة ثالثمماة ا يممدير الوحممدات الهادفممة للممربح المممال  أو مممن ينوبممون عممن
شركات األمواا   أو الشركا  ف  شركات األشخاص   بينما يدير الوحدات غير الهادفمة للمربح 
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ف  الغالب مجلم إدارة منتخب أو معمين يعمما طواعيمة كمما همو الحماا فم  الجمعيمات الخيريمة 
 واتجتماعية والدينية  . 

ربح مجموعممة مممن القواعممد والمبممادئ التمم  تنبثممق مممن رابعمماة ا ي ممبط أنشممطة الوحممدات الهادفممة للمم
مقاصدها األساسية المتمثلة ف  الربحية   بينما يحك  أنشطة الوحمدات غيمر الهادفمة مجموعمة 
ممن القواعمد والمبمادئ التم  تنبثمق ممن رسمالة تقمدي  الخمدمات والمنمافع الخيريمة واتجتماعيمة 

المية والمسمئولية اتجتماعيمة ونظم  الدولمة والدينية والمرتبطة بأحكا  ومبمادئ الشمريعة اإلسم
 اتجتماعية . 

وهذه الفروق األساسية وغيرها تؤثر تأثيراة وا حاة عل  أسمم ومعمايير المحاسمبة علم  النحمو 
 الذى سوف نفصله ف  الصفحات التالية . 

 ( ـ األدلة الشرعية لتكوين الوحدات غير الهادفة للربح . 3ـ1)

الهادفة للربح الخيرية األهليمة ممن أنهما تقمو  علم  أسمم التعماون  تستمد شرعية الوحدات غير
عل  البر والتقوى وتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية والت  تتمثا فم  حفمظ المدين والمنفم والعقما 
والعرض والماا   كما أن كافة أنشطتها تقمع فم  نطماق المصمالح المرسملة المشمروعة   وفيمما يلم  

 لتكوين هذه الجمعيات . األدلة الشرعية األساسية 

 أوتة ا شرعية التعاون عل  البر والتقوى . 

 ا لقد أمرنا هللا سبحانه وتعمال  بالتعماون علم  البمر والتقموى كمما ورد  فم  كتابمة الكمري  فقماا 
مَوى َوَتَعاَوِنوا َعلَ  البتمر   قظ م ت  َوتَ  َوالتَّ َوانت  َتَعماَوِنوا َعلَم  اإلتثظ ِعمدظ (  (   وأكمد ذلم  رسموا هللا )  2 ) المائمدة ا  َوالظ

" مثا المؤمنين ف  تواده  وتمراحمه  وتعماطفه  كمثما الجسمد الواحمد إذا اشمتك  منمه ع مو تمداع  لمه سمائر فقاا ا 

) رواه البخارى ومسل  (   ولقد أجمع فقها  األمة علم  وجموب التعماون بمين الجسد بالسهر والحم  " 
   ذل  يدخا ف  نطاق مقاصد الشريعة اإلسالمية . النام لما فيه خير له  جميعاة ما دا

 . (1)ثانياة ا شرعية تحقيق المصالح المرسلة 

تعما الوحدات غير الهادفة للربح الخيرية األهلية ف  مجاا جلب المنمافع للنمام ودفمع األ مرار 
تم  ت عنه    ورفع الحرج والمشقة ف  حياته    وهذا يدخا ف  نطاق المصالح المرسلة للنمام وال

 تتناه    وتختلف باختالف البيئات وتتجدد بتجدد أحواا النام . 

ويشترط ف  المصمالح المرسملة أنهما ت تتعمارض ممع نمص فم  القمرآن والسمنة ولميم فيهما همد  
 لمبدأ شرع  مقرر   وتلتز  بجلب النفع العا  ودفع ال رر . 

 ثالثاة ا شرعية اترصاد والوقف والوصايا . 

ا  إنشا  وحدات غير هادفة للربح يكون من مقاصدها رعايمة فئمات ممن المجتممع لقد أجاز الفقه
وكذل  رعاية المرافق الخيرية واتجتماعية والعلمية والصحية ونحمو ذلم  ممما يخفمف العمب  علم  

                                                           

( ـ نقالة عن الدكتور أبو الوفا  محمد أبو الوفا  ا " الجمعيات األهلية بين التأهيا الشرع  والتنظي  القانون  "   بحمم مقمد  1)
    نمممدوة التقيمممي  اتقتصمممادى 1997همممـ / 1418صمممالح عبمممد هللا كامممما بجامعمممة األزهمممر          إلممم  مركمممز              

 .  76واتجتماع  للجمعيات األهلية   صفحة 



  (11 ) 

بيت الماا   ومن األمثلة التراثية عل  ذل  ا نظا  األرصاد ونظا  الوقف ونظما  الوصمايا الخيريمة   
 .  (1)حدات الخيرية األهلية أحد النماذج المعاصرة لألرصاد والوقف والوصايا وتعتبر الو

 رابعاة ا شرعية أعماا البر . 

تممدخا بعممض أنشممطة الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح الخيريممة األهليممة فمم  نطمماق البممر والتكافمما 
وزكماة الفطمر اتجتماع  والذى حثت عليه الشريعة اإلسالمية   والذى يمدخا فم  نطماق زكماة المماا 

والصدقات والكفارات   ولهذا أدلمة ممن الكتماب والسمنة ي ميق المقما  لتناولهما تفصميالة   ونمذكر فم  
ما ِتحتب مونَ    َلن   ا للحم عل  اإلنفاق ف  مجاا البر قوله   هذا المقا  قوا هللا  مَّ م  ِتنفتقِموا مت  َتَنالِوا البتمرَّ َحتَّ

ممن َشممإظ   َفممإتنَّ  َ بتممهت َعلتممي    َوَمما ِتنفتقِمموا مت
َم البتممرَّ أَن ِتَول مموا ا          وقولممه    ه  (   92) آا عمممران ا  هللاَّ  َلمميظ

قت  رت بت  ِوِجوَهِك ظ قتَباَ الَمشظ رت ت  َوالظَمغظ نَّ البترَّ َمنظ آَمَن بتاهللَّ َتابت  َوالظَمالئتَكةت  َوالظَيوظ ت ايخترت  َوَلكت ينَ  َوالظكت بتي  مهت َذوت  َوآَتم  ال َوالنَّ َممااَ َعَلم  ِحب 
َب  َيَتاَم  القِرظ ينَ  َوالظ مبتيات  َوالظَمَساكت َن السَّ مائتلتينَ  َوابظ َقمابت  َوالسَّ مالةَ  َوفتمإ الر  َكماةَ  َوأََقماَ  الصَّ هت ظ إتَذا َعاَهمِدوا َوآَتم  الزَّ مدت  َوالظِموفِموَن بتَعهظ

يَن فتإ الَبأظَسا ت  ابترت ا ت  َوالصَّ رَّ يَن َصمَدقِواَوحتيَن البَ  َوال َّ َلئتمَ  الَّمذت قِمونَ  أظمت أِوظ َلئتمَ  ِهمِ  الِمتَّ (   وعمن  177) البقمرة ا   َوأِوظ
" إن هلل عبمماداة اختصممه  لحمموائ  النممام   يفممزع النممام إلمميه  فمم  حمموائجه    أولئمم  ( أنممه قمماا ا  رسمموا هللا ) 

  ) رواه الطبران  ( .ايمنون من عذاب هللا " 

                                                           

( ـ لمزيد من التفصيا يرجع إل  ا د. عبد الستار أبو غدة ا " اترصاد وتطبيقاته المعاصرة "   بحم مقمد  إلم  نمدوة البركمة 1)
   . 2111هـ/ ديسمبر 1421صاد  اإلسالم    مكة المكرمة   رم ان التاسعة عشر لالقت
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 رعية ألنشطة الوحدات غير الهادفة للربح .( ـ ال وابط الش4ـ1)

يحك  أنشطة الوحدات غير الهادفة للربح ال وابط الشرعية العامة للمعمامالت المواردة فم  كتمب 
 ا  (1)أصوا الفقه والت  يمكن إيجازها ف  ايت  

رض أوتة ا عد  مخالفة مقاصد الشريعة اإلسالمية الت  تتمثا فم  حفمظ المدين والمنفم والعقما والعم
والماا   ويعنم  أن تمرتبط الخمدمات والمنمافع التم  تقمدمها الوحمدات غيمر الهادفمة للمربح بتلم  

 المقاصد وت يجوز مخالفتها . 

ثانياة ا مشروعية األنشطة وأن تقع ف  دائرة الحالا الطيب   وكذل  مشروعية الوسائا الت  تحقمق 
قمماة ألحكمما  ومبممادئ الشممريعة المقاصممد المشممروعة  ويقصممد بممذل  أن تممؤدى تلمم  األنشممطة وف

 اإلسالمية . 

ثالثاة ا اتلتزا  بسل  األولويات اإلسالمية والتم  تتمثما فم  ا ال مروريات فالحاجيمات فالتحسمينات   
ويقصممد بممذل  أن تقممو  إدارة تلمم  الوحممدات بتخطمميط وتنفيممذ الخممدمات والمنممافع التمم  تقممدمها 

الحاجيمممات   وت يجممموز أن تنفمممق علممم  للمجتممممع بمممأن تبمممدأ أوتة بال مممروريات فمممإن وفيمممت ف
 التحسينات ف  حين أنه ل  تستوف  الحاجيات وال روريات . 

رابعمماة ا اتلتممزا  بممالقي  األخالقيممة مثمما ا الصممدق واألمانممة والسممماحة والتيسممير والمممرو ة والعفممة 
  باعتبار ذل  من موجبات تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية   وت يمكن فصا تلم …واإلتقان 

 القي  عن المعامالت . 

خامسمماة ا تجنممب األعممماا والمعممامالت التمم  تممؤدى إلمم  اإل ممرار بالمخلوقممات وبممالمجتمع   وال ممرر 
يزاا بقدر اإلمكان   وال رر األشد يزاا باألخف   ويتحما ال رر الخماص لمدفع ال مرر العما  

للمربح فم  نطماق المنمافع   ويعن  أن تقع المنافع والخدمات الت  تقدمها الوحدات غير الهادفة 
 وإزالة األ رار . 

سادساة ا األصا فم  طمرق المعمامالت واألعمماا اإلباحمة إذا كمان فيهما منفعمة معتبمرة شمرعاة   إت  مما 
 حر  بنص صريح من القرآن والسنة   إذ األصا ف  المسكوت عنه اإلباحة . 

أمواا النام بالباطما ظلمماة وعمدواناة سابعاة ا حرمة وبطالن المعامالت واألعماا الت  تؤدى إل  أكا 
  وكممذل  التمم  تممؤدى إلمم  المفاسممد بكافممة صممورها وأشممكالها   ويعنمم  هممذا أن ت تتعاممما تلمم  
الوحدات بالربا والرشوة أو تغش أو تمدلم   أو أن يتكسمب العماملون بهما ممن وظمائفه  بمدون 

 حق . 

أن تسع  تل  الوحدات إلصالح المفاسمد ثامناة ا در  المفاسد مقد  عل  جلب المصالح   ويعن  ذل  
 الت  تسبب أ راراة للغير قبا جلب المنافع وذل  ف  حالة التعارض بينهما . 

                                                           

 ( ـ لمزيد من التفصيا يرجع إل  ا 1)
   . 1997هـ / 1397ـ عبد الوهاب خالف ا " عل  أصوا الفقه "   دار القل    

 ـ  د . عطية فياض ا " القواعد الشرعية العامة للمعامالت "   كلية الشريعة جامعة األزهر . 
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تاسعاة ا وجوب مشروعية المقاصد   وكذل  مشمروعية وسمائا وطمرق وسمبا تحقيقهما   وت صمحة 
يجموز أن تحصما علم    ويعنم  ذلم  علم  سمبيا المثماا أنمه ت ا " الغاية تبرر الوسميلة " لما يقاا 

 إيراد خبيم حرا  وتنفقه ف  تقدي  خدمات ومنافع للنام . 

عاشراة ا جا ت كافة الرساتت السماوية من أجا تحقيق الخير للنسان   وت تميز بين مسل  وغير 
  ويعنم   " لهم  مما لنما   وعلميه  مما علينما "مسل  من منظور المعامالت واألعماا ويطبمق المبمدأ ا 

 تقد  الوحدات غير الهادفة للربح خدماتها للجميع دون تميز أو عنصرية .ذل  أن 

حممادى عشممر ا عممد  التعممارض مممع الفطممرة التمم  فطممر هللا النممام عليهمما   وت ممبط بأحكمما  ومبممادئ 
الشريعة اإلسالمية  والت  جا ت لتحقيق الخيرية وإعانة النام عل  عبادة هللا عمز وجما 

  النام عليها   وهذه ه  الفطرة الت  فطر هللا

ثان  عشر ا تخفيض التكاليف وتقليا المشقة عل  النمام والتيسمير ورفمع الحمرج عمنه    ألن ذلم  
رَ  ا   من مقاصد الشريعة اإلسالمية   مصداقاة لقوا هللا  ِ بتِكِ  الِيسظ

يِد هللاَّ َر   َوتَ  ِيرت يِد بتِكِ  الِعسظ ِيرت

   (     وقوله 185)البقرة ا  ا  َنظ َحَرج  َوم ينت مت ِك ظ فتإ الد   ( .  78) الح  ا   ا َجَعاَ َعلَيظ

وهذه ال وابط تؤثر بشكا وا ح علم  العماملين والمتعماملين ممع الوحمدات غيمر الهادفمة للمربح 
ذات الطممابع الخيممرى   ويجممب أن يتواجممد بهمما أو يكممون لهمما مراقممب شممرع  لالطمئنممان مممن أن كافممة 

 وفقاة ألحكا  ومبادئ الشريعة اإلسالمية . المعامالت والعمليات قد تمت 

 ( ـ األسم المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح . 5ـ1)

ت تختلممف األسممم المحاسممبية للوحممدات غيممر الهادفممة للممربح عممن األسممم المحاسممبية العاممممة 
 ا  (1)المتعارف عليها ف  عل  المحاسبة المالية   ومن أه  هذه األسم ما يل  

ستقالا الذمة الماليمة ) الشخصمية اتعتباريمة ( للوحمدة عمن الذممة الماليمة إلدارتهما ا ( ـ أسام ا1)
 حيم تت  كافة المعامالت واألعماا باسمها . 

( ـ أسام استمرارية النشاط ا حيم تت  المحاسبة عل  كافة معامالت الوحدة عل  أنهما مسمتمرة 2)
ذل  وتطبيقاة ألسام اتسمتحقاق يظهمر ف  أنشطتها   وليست ف  حالة تصفية   وتأسيساة عل  

 ما يسم  بالمقدمات والمستحقات . 

( ـ أسام الفترة الزمنية المالية ا حيم تقس  حياة الوحدة إل  فترات زمنيمة   قمد تكمون سمنة أو 3)

أقمما حسممب األحممواا   وفمم  نهايممة كمما فتممرة يممت  الجممرد وتعممد القمموائ  الماليممة المختلفممة وتقممد  

 إل  من يعنيه  األمر  التقارير المحاسبية

( ـ أسام اإلثبات الفمورى والتماريخ  لمعمامالت وعمليمات الوحمدة فم  المدفاتر والسمجالت حسمب 4)

األصمموا المهنيممة لممذل  وطبقمماة لطممرق وأسمماليب المحاسممبة المختممارة   ويعتمممد فمم  ذلمم  علمم  

                                                           

ـ لمزيد من التفصيا يرجع إل  مؤلفنا ا " أصوا الفكر المحاسب  اإلسالم  "   مكتبة التقوى   مدينة نصر   القاهرة    (1)
 وما بعدها .  62    صفحة 1992هـ / 1414
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ة أو بمأى وسميلة المستندات وما ف  حكمها   ويت  ذل  يدوياة أو باستخدا  الحاسبات اإللكترونيم

 أخرى . 

( ـ أسام تحقيق اإليرادات باتستحقاق أو بالتحصيا حسب طبيعة الوحمدة غيمر الهادفمة للمربح   5)

ل  أن يطبق أسام اتستحقاق حيمم يسماه  فم  اسمتقالا السمنوات الماليمة وتقموي  األدا   واألوظ

 بطريقة أف ا .

ما تختاره كا وحده   واألولم  أن يطبمق ( ـ أسام تحقق النفقات باتستحقاق أو بالصرف حسب 6)

 أسام اتستحقاق حيم يسها من تقوي  األدا  ومتابعة حقوق الوحدة طرف الغير . 

( ـ أسام القيام النقدى / أو / العين  لمعمامالت الوحمدة وذلم  لتحقيمق الرقابمة العينيمة والماليمة 7)

 عل  الموجودات والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة .

ـ أسام التقوي  عل  أسام التكلفة التاريخية عند اتقتنا  أو عند حدوم التصرفات   وإن كان ( 8)

 هنا  اتجاه قوى نحو تطبيق أسام التكلفة الجارية .  

( ـ أسام القيام الفعلىأو الحكم  للموجودات واإليرادات والنفقمات فم  نهايمة الفتمرة الماليمة   11)

 ف  حالة القيام الحكم  . ويستعان بأها الخبرة والبصيرة 

( ـ أسام اإلفصاح ا ويقصد به إعداد القوائ  المالية والتقارير المالية للوحدة بطريقة وا محة 11)

وسهلة وميسرة لتساعد مستخدميها للحصوا عل  المعلومات الالزمة عن أدا هما   وممن أهم  

لعجز   ومتجمع الفائض   المعلومات الواجب اإلفصاح عنها ا الموارد والنفقات   والفائض وا

 والدائنية والمديونية .

ولقمد أصممدرت هيئمة المحاسممبة والمراجعمة للمؤسسممات الماليمة اإلسممالمية مجموعمة مممن األسممم 
المحاسبية بعد تأصيلها ف   و  الفكر والتطبيق اإلسالم  وه  ت تختلف كثيراة عن السمابق بيانهما 

 الهادفة للربح الخيرية األهلية .    ويمكن اتستفادة منها ف  مجاا الوحدات غير
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 ( ـ المعايير المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح . 6ـ1)

لقممد اهتمممت مجممامع ومنظمممات وهيئممات مهنممة المحاسممبة والمراجعممة العالميممة اإلسممالمية بو ممع 
لعمل    معايير للوحدات غير الهادفة للربح لتكون مرشداة للمعالجات المحاسبية   ومعياراة للتطبيق ا

 ومن جهود تل  المجامع والمنظمات والهيئات ما يل  ا 

( ـ إرشادات المحاسبة للمنظمات غير الهادفة للربح الصمادرة عمن المجممع األمريكم  للمحاسمبين 1)
 .  1978إل   1972( خالا الفترة من   AICPAالقانونين               )

غيممر الهادفمة للمربح الصممادرة عمن مجلمم معممايير ( ـ قموائ  مفماهي  المحاسممبة الماليمة للمنظممات 2)
   . 1979( سنة  FASBالمحاسبة المالية            ) 

( المنشمورة سمنة  FASB( ـ المعايير المحاسمبية للمنظممات غيمر الهادفمة للمربح الصمادرة عمن ) 3)
1996 .   

ماليمة اإلسممالمية ( ـ المعمايير المحاسمبية الصمادرة عمن هيئمة المحاسمبة والمراجعمة للمؤسسمات ال4)
   . 2111والمنشورة سنة 

وف   و  مما صمدر عمن تلم  الجهمات   يمكمن اسمتنباط أهم  المعمايير المحاسمبية للوحمدات غيمر 
 الهادفة للربح فعل  النحو ايت  ا 

وتأسيسماة علم  ـ معيار تخصيص األمواا حسب استخدامات معينة فم   مو  المقاصمد الخاصمة والعاممة للوحمدة    1
 ا األمواا الواردة عل  النحو التال   ذل  تحلا

أ ـ أمممواا مقيممدة مخصصممة ألغممراض محممددة ولمصممارف بعينهمما كممما هممو الحمماا فمم  أمممواا الزكمماة و 
 أمواا الوقف المشروطة ف  حجة الواقف وأمواا الوصايا لجهات خيرية بعينها .

العامممة و فمم  إطممار ب ـ أمممواا مطلقممة ا وهمم  األمممواا المتاحممة لالسممتخدا  فمم  األغممراض الخيريممة 
 مقاصد الوحدة العامة .

ويجب أن يؤخذ ف  الحسبان هذا المعيمار عنمد تصممي  المدورات المسمتندية والمدفاتر والسمجالت 
 والقوائ  والتقارير.

 ـ معيار تحليا اإليرادات والموارد وما ف  حكمها حسب طبيعتها .   2

 ومن أه  أنواع هذه اإليرادات ما يل  ا 

 نشطة الخاصة . ـ إيرادات األ

 ـ الرسو  واتشتراكات من األع ا  . 

 ـ التبرعات والدع  النقدى العا  من الدولة . 

 ـ التبرعات والهبات والوصايا والدع  النقدى من األفراد والشركات والمؤسسات ونحو ذل  .
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 ـ التبرعات والهبات والوصايا العينية من األفراد والشركات والمؤسسات ونحو ذل  .

 إيرادات أخرى متنوعة .ـ 

ويفيد هذا المعيار ف  العرض واإلفصاح لحم وتشجيع وتحفيمز النمام علم  المزيمد ممن التبمرع 
 والهبة والوصايا والعما الخيرى واتجتماع  التطوع  . 

 ـ معيار الفائض أو العجز النقدى . 3

امات بهممدف بيممان تطبممق الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح أسممام المقابلممة بممين الممموارد واتسممتخد 
الفائض أو العجز ف  نهايمة الفتمرة الماليمة   وبيمان سمبا توظيمف الفمائض   وسمبا تمدبير العجمز إن 

  وجد   وف  كا األحواا يت  تسويتها ف  حساب متجمع الفائض المرحا من سنوات سابقة .

 ـ معيار إظهار األصوا الثابتة ف  قائمة المركز المال  . 4

ت الثابتة الت  تقتنيهما الوحمدة بغمرض تسمهيا أدا  مهامهما المختلفمة مثما وتتمثا ف  الموجودا 
العقممارات وايتت واألجهممزة واألدوات واألثممام ونحوهمما   والمعالجممة المحاسممبية المناسممبة هممو أن 
يطبق عليها األسم المحاسبية الت  تطبقها الوحدات اتقتصادية وذل  بهدف الرقابمة وتقموي  األدا  

 .  (1)ق عليها أسم وطرق اإلهال  والصيانة واإلحالا واتستبداا   ونرى أن يطب

( ـ أسم اإلثبات والقيام واإلفصاح المحاسب  لعمليات الوحدات غير                الهادفة 7ـ1)
 للربح . 

مممن أهمم  وظممائف المحاسممبة بصممفة عامممة ا اإلثبممات والقيممام والعممرض واإلفصمماح المحاسممب    
افة الوحدات المحاسبية سوا  كانت هادفة للربح أو غير هادفة للربح   ويمت  وهذه الوظائف فنية لك

تنفيممذ هممذه الوظممائف باسممتخدا  مجموعممة مممن األسمماليب والطممرق المحاسممبية وطبقمماة ألسممم ومعممايير 
المحاسممبة السممابق اإلشممارة إليهمما   كممما تسممتخد  الوسممائا اليدويممة وايليممة واإللكترونيممة وهممذا أولمم  

 وأوجب . 

ا يلمم  نبممذة مختصممرة لكيفيممة أدا  هممذه الوظممائف ) العمليممات ( فمم   ممو  طبيعممة أنشممطة وفيممم
 الوحدات غير الهادفة للربح . 

  . أسم اإلثبات لعمليات الوحدات غير الهادفة للربح 

يقصد باإلثبات المحاسب  ا تسجيا ) كتابة ( جميع المعامالت ممن إيمرادات ونفقمات   وتحصميا 
عتمد ذل  عل  المسمتندات والممذكرات والوثمائق المختلفمة المؤيمدة لهما   ويمت  وصرف أوتة بأوا  وي

 اإلثبات ف  الدفاتر والسجالت طبقاة لطريقة المحاسبة المختارة . 

 ويحك  عملية اإلثبات األسم ايتية ا 
 ( ـ سالمة واستيفا  المستندات للشروط الشكلية والمو وعية المتعارف عليها . 1)
 إلثبات أوتة بأوا بالدفاتر والسجالت بدون تأخير . ( ـ فورية ا2)
 ( ـ تاريخ اإلثبات باليو  والشهر والسنة لبيان ميقات واقعة المعاملة . 3)

                                                           

اف ( ـ د . عبد الستار أبو غدة ود . حسمين حسمين شمحاتة ا " األحكما  الفقهيمة واألسمم المحاسمبية للوقمف "   وزارة األوقم1)
 وما بعدها .  151    صفحة 1998بالكويت ـ األمانة العامة  



  (16 ) 

( ـ المعالجة المحاسبية طبقاة لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والمناسبة لطبيعة الوحمدات غيمر 4)
 الهادفة للربح . 

 وانين المحلية للدولة الكائن عل  أر ها الوحدة . ( ـ اتلتزا  بالنظ  والق5)
 ( ـ اتلتزا  بأحكا  ومبادئ الشريعة اإلسالمية السابق بيانها ف  الصفحات السابقة . 6)

ويممت  اإلثبممات يممدوياة أو باسممتخدا  الوسممائا ايليممة واإللكترونيممة حسممب األحممواا   ومممن األف مما 
 بة .اتستفادة من التقنيات المعاصرة ف  المحاس

  . أسم القيام المحاسب  لمعامالت الوحدات غير الهادفة للربح 

يقصد بالقيام المحاسب  ا ترجمة المعامالت الت  تقمو  بهما الوحمدات غيمر الهادفمة للمربح إلم  
صورة نقدية حت  يمكن إثباتها بالدفاتر والسجالت وتحديد المديونية والدائنية وبيان نتائ  األعمماا 

 ف  نهاية الفترات المالية .  والمركز المال 

 ومن أه  معامالت الوحدات غير الهادفة للربح الت  يطبق عليها أسم القيام ما يل  ا 

 ( ـ اإليرادات والموارد الت  تحصا عليها لتمويا أنشطتها المختلفة . 1)
 ( ـ نفقات ) مصروفات ( األنشطة المختلفة الت  تمارسها الوحدة . 2)
و التصرف ف  الموجودات الثابتة الت  تقتنيها الوحدة لتسماعدها علم  أدا  أنشمطتها ( ـ اتقتنا  أ3)

 المختلفة . 

 ومن أه  أسم القيام المحاسب  المناسبة للوحدات غير الهادفة للربح ما يل  ا 

  عل  أسام القيمة المحصملة بهما فعمالة وكمذل  المسمتحقة ولم  تحصما طبقماة ألسمام قيام اإليرادات
ق   وإذا كانت هنا  إيرادات ف  صورة عينيمة فإنهما تتمرج  إلم  قمي  نقديمة علم  أسمام اتستحقا

القيمة السموقية لهما وقمت اتقتنما  والمقمدرة بمعرفمة أهما الخبمرة واتختصماص والبصميرة   كمما 
  تترج  اإليرادات المقدمة إل  الوحدة ف  صورة حقوق انتفاع عل  أسام قيمة المثا . 

  ويقصد بالنفقات بأنها المبالغ المدفوعة أو المستحقة  لتمويما األنشمطة المختلفمة   قيام النفقات ا
 ويحكمها ال وابط ايتية ا 

  . المشروعية ا بمعن  أن تكون النفقة مشروعة وعائدها مشروع 

  السببية واترتباط ا ويقصد بمذل  أن تكمون هنما  عالقمة سمببية بمين عمليمة اإلنفماق وأنشمطة
 الوحدة . 

 ية ا بمعن  أن ت تت من النفقات إسرافاة أو تبذيراة أو مظهرية   كمما ت يجموز التقتيمر الوسط
 حت  ِتَؤدى الخدمات والمنافع عل  الوجه األحسن . 

  اتستفادة ا بمعن  أن يتحقق عائد ف  صورة منفعة أو خدمة أو سلعة عل  المسمتفيدين ممن
 عملية اإلنفاق . 

 سمماه  النفقممات فمم  تنميممة وتطمموير الخممدمات والمنممافع التمم  التنميممة والتطمموير ا بمعنمم  أن ت
 تقدمها الوحدات .



  (17 ) 

ويت  القيام عل  أسام القيمة النقدية المدفوعة أو المحسوبة وفقاة لألسام الذى سوف يطبق 
ا األسممام النقممدى أو أسممام اتسممتحقاق   ولمميم هنمما  مممن مخالفممة شممرعية مممن تطبيممق أيهممما   

 قاق كما سبق اإلشارة من قبا . واألول  تطبيق أسام اتستح

  يقصممد بممالموجودات الثابتممة بأنهمما األصمموا الثابتممة التمم  تقتنمم  مممن أجمما قيممام الموجممودات الثابتممة ا
المسمماعدة فمم  أدا  أنشممطة الوحممدة   ولمميم بغممرض التجممارة   مثمما العقممارات وايتت والمعممدات 

 واألثام والسيارات وما ف  حكمها . 

ل  أسام القيمة النقدية المدفوعة   وف  نهاية السنة المالية تقام علم  وتقام عند اتقتنا  ع
أسام القيمة الدفترية وتطبق عليها أسم وطمرق اإلهمال  والصميانة المتعمارف عليهما   كمما سمبق 

 اإلشارة من قبا . 

وهنا  من المحاسبين من يرون أن ت يطبق عل  األصوا الثابتة أسم وطرق اإلهال  با تثبت 
نها مصروفات جارية تحما عل  السنة الت  اقتنيمت فيهما علم  منمواا مما يطبمق فم  الوحمدات عل  أ

الحكومية   وهذا الرأى ت يساعد ف  تحقيق الرقابة وقيام األدا  وتقويمه   ومن الناحيمة األخمرى 
هنا  فريق من المحاسبين من يرون أنه يجمب العمدوا  عمن مما تطبقمه الوحمدات الحكوميمة   وتؤيمد 

 يق أسم وطرق اإلهال  عل  األصوا الثابتة . تطب

  . أسم العرض واإلفصاح المحاسب  عن معامالت الوحدات غير الهادفة للربح 

يقصد بالعرض واإلفصاح ا عرض المعلومات المحاسبية عن المعامالت الت  قاممت بهما الوحمدة 
األدا  عممن فتممرات  فمم  صممورة قمموائ  وتقممارير وتفسمميرها لتسمماعد مسممتخدميها فمم  تكمموين رأى عممن

 زمنية معنية . 

ويشترط ف  هذه المعلومات أن تكمون صمادقة وأمينمة ودقيقمة وموقوتمة ومحايمدة ونافعمة لتكمون 
 أساساة سليماة ف  التخطيط المسبق والرقابة وتقوي  األدا  واتخاذ القرارات المختلفة . 

 ويحك  العرض واإلفصاح والمحاسب  األسم ايتية ا 

 ا ويقصد بها أن تحقق المعلومات المعرو ة المنافع المنشودة لمستخدميها . ( ـ المنفعة1)

ا بمعن  أن تكون وا محة وسمهلة الفهم  واتنتفماع بهما بمدون عنمت أو مشمقة أو جهمد ( ـ الو وح 2)
 م ن  . 

بمعن  أن تعط  معلومات شاملة عن جميع المعامالت بمدون إخفما  أو توريمة ألممور ( ـ الشمولية ا 3)
 و رورية .  هامة

ا بمعن  أن تناسمب مسمتخدميها ويمكمنه  فهمهما واتعتمماد عليهما فم  األغمراض التم   ( ـ المال مة4)
 أعدت من أجلها .

 ا بمعن  أنها ترتكز عل  مصادر معتمدة موثوق فيها .  ( ـ التوثيق5)

لوقمت المناسمب ا ويقصد بذل  أن تكون المعلومات المحاسبية متاحة لمسمتخدميها فم  ا ( ـ التوقيت6)
 لالنتفاع منها . 
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ومن أه  وسائا العرض واإلفصاح المحاسب  الشائع استخدامها ف  مجاا الوحدات المحاسمبية 
 ما يل  ا 

 ـ القوائ  المالية . 

 ـ التقارير المالية . 

 ـ اإلي احات المتممة للقوائ  المالية . 

 قوائ  المالية . ـ التحليالت والدراسات الخاصة لبعض المسائا الواردة بال

 ولنا عود لمناقشة هذه الوسائا بش   من التفصيا ف  الفصا التال  . 
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 ( ـ قي  وأخالق وسلوكيات المحاسب ف  الوحدات غير الهادفة للربح . 8ـ1)

  . اتهتما  بقي  وأخالق المحاسب 

ور المذى يحك  المحاسمب فم  مهنتمه مجموعمة ممن القمي  التم  تمؤثر علم  أدائمه كمما تمثما الدسمت
يت من المثا العليا الت  يجب أن ينشدها   وكان الفه  القدي  فصا القي  عن المهنة   ولكن اتتجاه 
الحديم المعاصر والذى أوحت به المنظمات المهنية العالمية المعنية بالمحاسبة هو اعتبمار اتلتمزا  

قمد صمدر عنهما مواثيمق لقمي  بالقي  واألخالق ركن أساس  من أركان المهنة ت يمكن فصله عنها  ول
 وأخالق المحاسب من أهمها ميثاق اتتحاد الدول  للمحاسبين . 

لمم  بمماتلتزا  بممالقي   ونممرى أن المحاسممب فمم  الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح نظممراة لطبيعتهمما أَوظ
واألخالق الفا لة حيم يعما ف  منشمأة أو مؤسسمة ممن مقاصمدها تقمدي  المنمافع والخمدمات للنمام 

 مصالحه  والتعاون عل  البر والتقوى .وق ا  

وليم هذا هو المجاا لعرض قي  وأخالق المحاسب بالتفصيا   ولكن يكف  أن نعرض الخطموط 
 .  (1)األساسية لها   ولمزيد من التفصيا يرجع إل  مؤلفنا المذكور ف  الهامش 

  (2)اإلطار العا  لقي  وأخالق المحاسب  . 

 محاور رئيسية ه  ا  يتكون هذا اإلطار من أربعة

 المحور األوا ا القي  اإليمانية . 
 المحور الثان  ا القي  األخالقية . 
 المحور الثالم ا القي  السلوكية . 
 المحور الرابع ا القي  المهنية . 

 وفيما يل  نبذة مختصرة عن كا محور . 

 أوتة ا القي  اإليمانية للمحاسب . 

ي  اإليمانية الت  تمثا المثا العليما المرتبطمة بالعقيمدة   وتمثما يجب عل  المحاسب أن يلتز  بالق
الباعم والدافع الذات  عل  التزامه باألخالق الفا لة وبالسلو  المستقي  ف  أدائه   وممن أهم  همذه 

 القي  ما يل  ا 

ا  بشمرع ( بأنه المال  للماا والنام مستخلفين فيه   ومن ث  يجب اتلتمز ( ـ اإليمان بأن هللا ) 1)
 مال  الماا عند التعاما مع هذا الماا .   هللا  

 وخشيته ف  كا التصرفات واألعماا وهذا يحقق المراقبة الذاتية .  ( ـ استشعار مراقبة هللا 2)

 ( ـ استح ار النية الصالحة والخالصة هلل تبار  وتعال  ف  العما وهذا من موجبات اإلخالص . 3)

                                                           

( ـ د . حسمين حسمين شمحاتة ا " الميثماق اإلسمالم  لقمي  وأخمالق المحاسمب "   ممن مطبوعمات نقابمة التجماريين ـ الجيمزة   1)
 . 111/  1514255  ـ يطلب        من المؤلف ـ ت ا 2111هـ / 1422

 .  157ـ  152حات من ( ـ  المرجع السابق   الصف2)
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 األخروى مما يستوجب المحاسبة الذاتية ف  الدنيا قبا ايخرة . ( ـ اإليمان بالحساب 4)

( ـ اإليمان بأن العما الصالح المطابق لشرع هللا سبحانه وتعال  عبادة هلل تبمار  وتعمال  وطاعمة 5)
 يثاب عليها المسل  ف  الدنيا   ولثواب ايخرة أعظ  لو كانوا يعلمون . 

فز علم  اتلتممزا  بمالقي  واألخالقيممة والسمملوكية واألدا  ويعتبمر الباعممم اإليممان  مممن أقموى الحمموا
 المتميز ف  المهنة .

 ثانياة ا القي  األخالقية للمحاسب .  

اتلتزا  بالقي  األخالقية الت  تمثما السمجية الطيبمة والفطمرة السموية والتم  تمؤثر علم  تصمرفات 
 وسلوكيات المحاسب ومنها ا 

 ن أعماا وبيانات ومعلومات وهذا يوجب السرية . ( ـ األمانة عل  ما استؤمن عليه م1)

 ( ـ المصداقية فيما يقدمه من بيانات ومعلومات وإي احات إل  من يهمه األمر . 2)

 ( ـ الشفافية فيما ِيطلب منه من معلومات بحيم تعبر عن الواقع دون تغيير أو إخفا  . 3)

 هوا  النفسية أو العواطف . ( ـ المو وعية بمدلوا الحياد التا  وعد  التأثر باأل4)

 ( ـ العدا ف  قيام وتحديد الحقوق حسب ما اتفق عليه من أسم ومعايير . 5)

 ( ـ الوفا  بالعهود والعقود دون نكوص أو غدر أو خيانة . 6)

 ( ـ النزاهة بمدلوا العفة الت  تحفظ للنسان كرامته . 7)

   والمداومة عل  التدريب . ( ـ الكفا ة الفنية واتن باط واإلقباا عل  العل8)

 ( ـ النظا  واتن باط حسب النظ  واللوائح والقوانين والدساتير . 9)

 ثالثاة ا القي  السلوكية للمحاسب . 

اتلتمزا  بالسملوكيات السموية التم  تمثما األفعماا والتصمرفات الحسمنة ممع ايخمرين عنمد مباشمرة 
   ومنها ا  المهنة   وه  نتائ  القي  اإليمانية واألخالقية

 ( ـ استشعار روح المحبة واألخوة مع زمال  المهنة ومع المتعاملين معه بصفة عامة . 1)

 ( ـ التحل  بالتعاون مع ايخرين عل  البر والتقوى . 2)

َنا وخيراة . 3)  ( ـ التحل  بالتسامح ف  التعاما مع النام وت يقوا إت  ِحسظ

 وسعة الصدر . ( ـ التحل  باألناة والحل  والهدو  4)

 ( ـ التحل  بالشجاعة والوسطية ف  إبدا  الرأى القائ  عل  الحق . 5)

 ( ـ أن يكون قدوة حسنة ف  أخالقه وسلوكياته وعمله . 6)
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 ( ـ أن يكون منظماة ومن بطاة ف  عمله . 7)

 ( ـ أن يكون مقداماة ف  طلب الزيادة من العل  والمداومة عل  التدريب . 8)

 ر  المهنة الت  ينتم  إليها . ( ـ أن يحت9)

 رابعاة ا القي  والقواعد المهنية . 

 تتفاعا القي  اإليمانية واألخالقية والسلوكية وتقود إل  أدا  مهن  تحكمه القواعد ايتية ا 

 ( ـ اإلخالص والوت  واتنتما  إل  الوطن . 1)

 ( ـ  األمانة وحفظ األسرار . 2)

 من بيانات ومعلومات . ( ـ المصداقية فيما يقدمه 3)

 ( ـ الشفافية عن الواقع ف  واقعة ا ت يخف  شيئاة وت ي يف زيادة . 4)

 ( ـ العدا والمو وعية ا ت يتأثر باألهوا  والعواطف وت يخ ع لل غوط . 5)

 ( ـ اتستقالا والحيدة ف  إبدا  الرأى والمشورة والنصيحة .6)

 واللوائح والقوانين الت  تقو  عل  الحق .  ( ـ احترا  العهود والمواثيق والنظ 7)

 ( ـ النزاهة والعفة والمرو ة عند النظر إل  األتعاب وما ف  حكمها . 8)

 ( ـ اتن باط واتلتزا  بالنز  واللوائح والقواعد والقوانين والدساتير حت  تستقي  األمور . 9)

 ( ـ اإلتقان ورفع جودة األدا  .11)

 ب العل  بما يحقق التميز ف  األدا  . ( ـ اإلقدا  عل  طل11)

 ( ـ المداومة عل  التدريب وتنمية الكفا ة الفنية . 12)

 ( ـ المعاصرة ف  استخدامه الوسائا واألساليب المعينة . 13)

ويجب عل  المحاسب أن يقس  عل  اتلتزا  بما ورد ف  الميثاق ممن أصموا ويعتبمر ذلم  بمثابمة 
عقممد مممع المجتمممع والمهنممة التمم  ينتممم  إليهمما   وأن يجممدد هممذا القسمم  عهممد مممع هللا تبممار  وتعممال  و

 عندما ينتقا من مستوى إل  مستوى . 

 كما يلز  تنمية بواعم ودوافع اتلتزا  بالقي  واألخالق من خالا تأكيد األمور ايتية ا 

 عليه . يثاب  ه ـ يعتبر اتلتزا  بالقي  واألخالق عبادة وطاعة هلل تبار  وتعال  ولرسول
 ـ يعتبر اتلتزا  بالقي  واألخالق مسئولية دينية واجتماعية يحاسب عليها .  

 ـ يعتبر اتلتزا  بالقي  واألخالق رزقاة من هللا تحقق له النما  والزيادة والبركة . 

 كما يجب و ع زواجر لمن يخالف ميثاق القي  واألخالق تكون مرجعيتها ما يل  ا 
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 ليها ف  القرآن والسنة . ـ العقوبات المنصوص ع
 ـ العقوبات التعزيرية الواردة ف  الفقه اإلسالم  . 

ـمم العقوبممات الممواردة فمم  المنظمممة المهنيممة التمم  ينتممم  إليهمما المحاسممب وتتفممق مممع أحكمما  ومبممادئ 
 الشريعة اإلسالمية . 

 تعقيب .

الهادفمة للمربح ممع لقد تناولنا ف  هذا الفصا اإلطار الفكرى والشرع  لمحاسمبة الوحمدات غيمر 
التركيز عل  األسم وال وابط المحاسبية   والقي  واألخالق الواجب أن يلتز  بها المحاسب العاما 
بهذه الوحدات   وهذا ينقلنا إل  الجانب التنظيم  والتطبيق  لهذه األسم وال موابط والقمي    وهمذا 

ظي  المحاسب  للوحدات غيمر الهادفمة ما سوف نتناوله ف  الفصا التال  إن شا  هللا بعنوان ا " التن
 للربح " . 
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 الفصا الثان  

 التنظي  المحاسب  للوحدات غير الهادفة للربح 
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 الفصا الثان  

 التنظي  المحاسب  للوحدات غير الهادفة للربح 

 تمهيد . 

يت  تنفيذ العمليات المحاسبية ا اإلثبات والقيام والعمرض واإلفصماح ممن خمالا نظما  محاسمب  
المعلوممممات المحاسمممبية  يت مممن مجموعمممة مممن العناصمممر المترابطمممة والتمم  تتفاعممما سممموياة إلخممراج

المطلوبة لمستخدميها   وتتمثا همذه العناصمر فم  ا المسمتندات   والمدفاتر   والسمجالت   والقموائ  
والتقارير   ودليا الحسابات   ويت  تشغيا النظا  المحاسب  طبقاة لمجموعة من األسمم المحاسمبية 

 . وباستخدا  مجموعة من الطرق واألساليب اليدوية واإللكترونية 

والتنظي  المحاسب  من موجبات أى وحدة سوا  كانت أهلية أو حكومية   وسموا  كانمت هادفمة 
للربح أو غير هادفة للربح   وهو مسألة مهنية فنية   ويجب أن يكون المحاسب ماهراة فم  تشمغيله 

 وفقاة ألحدام أساليب تشغيا البيانات وعرض المعلومات وشبكات توصيا التقارير .

الفصمما بتطبيممق أساسمميات التنظممي  المحاسممب  العامممة المتعممارف عليهمما فمم  مهنممة ويخممتص هممذا 
 المحاسبة بما يتوا   مع طبيعة الوحدات غير الهادفة للربح مع التركيز عل  المسائا ايتية ا 

 ـ مفهو  وهيكا النظا  المحاسب  وعناصره وإجرا ات تشغيله . 

 دفة للربح . ـ أغراض النظا  المحاسب  ف  الوحدات غير الها

 ـ عناصر النظا  المحاسب  للوحدات غير الهادفة للربح . 

ـ مفهمو  وأغمراض وأسمم إعمداد الحسمابات الختاميمة والميزانيمة العموميمة للوحمدات غيمر الهادفمة 
 للربح . 

 ـ نماذج الحسابات الختامية للوحدات غير الهادفة للربح .

 للربح . ـ نموذج للميزانية العمومية لوحدة غير هادفة 

 ـ نماذج القوائ  المالية للوحدات غير الهادفة للربح .

 ـ مرفقات القوائ  المالية للوحدات غير الهادفة للربح .

 وف  الصفحات التالية نبذة مختصرة عل  النقاط السابقة حسب ما يتسع الوقت والمكان . 
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 ( ـ مفهو  وهيكا النظا  المحاسب  وعناصره . 1ـ2)

 ا  المحاسب  . ـ مفهو  النظ 

هممو إطممار عمما  يت مممن مجموعممة مممن العناصممر المترابطممة والتمم  تتفاعمما وتعممما سمموياة طبقمماة 
لمجموعة من أسم ومعايير وطرق المحاسبة وطبقماة لسلسملة ممن العمليمات المحاسمبية وباسمتخدا  
مجموعممة مممن األسمماليب واألدوات والطممرق وذلمم  إلعطمما  معلومممات محاسممبية تسمماعد فمم  مجمماتت 

 تخطيط والرقابة وتقوي  األدا  واتخاذ القرارات الرشيدة . ال

 وطبقاة للمفهو  السابق تتمثا أه  معال  النظا  المحاسب  بصفة عامة ف  ايت  ا 

( ـ يتكممون هيكمما النظمما  المحاسممب  مممن مجموعممة مممن العناصممر ) األجممزا  ( والتمم  يطلممق عليهمما 1)
هذه العناصمر ترابطماة داخما إطمار محمدد ) هيكما  عناصر النظا  المحاسب    ويلز  أن يكون بين

 وعناصر النظا  المحاسب  ( . 

( ـ ي ممبط تشممغيا النظمما  المحاسممب    مجموعممة مممن األسممم والمعممايير المحاسممبية والتمم  تمثمما 2)
 الدستور والمرشد والت  ت يجب أن يخالفها المحاسب ) أسم ومعايير المحاسبة ( . 

وفقمماة لسلسملة مممن اإلجمرا ات المتتاليممة والتم  يطلممق عليهما العمليممات ( ـ يعمما النظمما  المحاسمب  3)
 المحاسبية ا اإلثبات والقيام والعرض واإلفصاح ) إجرا ات تشغيا النظا  المحاسب  ( . 

( ـ يمت  تنفيمذ العمليمات المحاسمبية باسمتخدا  مجموعمة ممن األسماليب واألدوات المحاسمبية وغيمر 4)
 ة المحاسبية الت  تنفذ ) أساليب وأدوات المحاسبة ( . المحاسبية حسب طبيعة العملي

( ـ يهدف النظا  المحاسب  إلم  تخمري  معلوممات أمينمة وصمادقة ودقيقمة وموقوتمة ومو موعية 5)
ومحايممدة تسمماعد األطممراف المعنيممة بممأمر الوحممدة فمم  مجمماتت التخطمميط والرقابممة وتقمموي  األدا  

 صد       ) مقاصد النظا  المحاسب  ( . واتخاذ القرارات وما يتفرع عن ذل  من مقا

 وسوف نناقش المعال  السابقة بش   من التفصيا ف  الصفحات القادمة . 

 .  ـ هيكا النظا  المحاسب 

 يتكون هيكا النظا  المحاسب  من أربعة وحدات رئيسية ه  ا 

لفة التم  تباشمرها ( ـ وحدة البيانات الداخلة ا وتختص بتجميع وحصر بيانات عن األنشطة المخت1)
الوحدة خالا فترة معينة   وتجمع هذه البيانات عن طريق المستندات والت  تسير وفقاة لدورات 

 مستندية   وهذه المستندات إما أن تكون من داخا المنشأة أو من خارجها . 

وحمدة  ( ـ وحدة العمليات المحاسبية المختلفة ا وتختص باستال  البيانات المحاسبية المواردة ممن2)
المممدخالت وتجممرى عليهمما عمليممات تحقممق وتصممنيف وتسممجيا وتحليمما وتلخمميص وفقمماة ألسممم 
ومعايير المحاسبة   وف   و  دليما الحسمابات   وطبقماة لسلسملة ممن اإلجمرا ات   وباسمتخدا  
 مجموعة من األساليب واألدوات   ويت  ذل  من خالا مجموعة السجالت والدفاتر والبطاقات . 
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لمعلوممات المحاسمبية الخارجمة ا وتخمتص بتخمري  المعلوممات المحاسمبية فم  صمورة ( ـ وحمدة ا3)
مجموعة من القوائ  والتقارير المالية مرفقاة بها بعض المذكرات واإلي احات حسب احتياجمات 

 مستخدم  تل  المعلومات . 

حاسممبية ( ـ وحممدة التغذيممة العكسممية بالمعلومممات المحاسممبية ا حيممم يممت  تقمموي  المعلومممات الم4)
الخارجة بواسطة مستخدميها   وقد ينج  عن ذل  اقتراحات ومتطلبات جديمدة يتطلمب األممر أن 
تؤخذ ف  الحسبان ف  دورات التشغيا التالية   وف  حالة وجود نقص ف  المعلومات أو حدوم 
تطوير لها أو ظهرت الحاجة إل  معلوممات أخمرى بمواصمفات جديمدة يترتمب علم  ذلم  توصميا 

إل  وحدة البيانات الداخلة أو إلم  وحمدة التشمغيا عمن طريمق دوائمر إتصماا معلوممات معلومات 
 يطلق عليها إس  ا دوائر التغذية العكسية بالمعلومات . 

 وف  الصفحة التالية خريطة بيانية تو ح العالقة بين هذه الوحدات األربعة .

 .  ـ عناصر النظا  المحاسب 

هيكما السممابق ممن مجموعمة مترابطمة ممن العناصمر أو األجممزا  يتكمون النظما  المحاسمب  طبقماة لل
 يطلق عليها عناصر النظا  المحاسب    وه  عل  النحو التال  ا 

( ـ المستندات والدورات المستندية ا وتختص بنقا البيانات الماليمة المتعلقمة باألنشمطة المختلفمة 1)
لتهمما ا إيصمماتت القممبض والصممرف التمم  تباشممرها الوحممدة إلمم  وحممدة البيانممات الداخلممة ومممن أمث

 ومستندات المصروفات واإليرادات   وإشعارات الخص  واإل افة   واإليصاتت   ونحو ذل  . 

( ـ السممجالت والبطاقممات والممدفاتر المحاسممبية ا حيممم تعتبممر الوعمما  الممذى تفممر  فيممه المسممتندات 2)
من أهمها دفاتر اليوميمات إلجرا  العمليات المحاسبية من تسجيا وتبويب وتحليا وتلخيص   و

 ودفاتر األستاذ والسجالت والبطاقات اإلحصائية ونحو ذل  .

َماظ بها خالصمة عمليمات المحاسمبة 3) ( ـ القوائ  والتقارير المحاسبية ا حيم تعتبر الوسيلة الت  ِتحظ
إل  اإلدارة وإل  مستخدم  المعلوممات المحاسمبية ممن خمارج الوحمدة   وممن أهمهما الحسمابات 

ختاميمة والميزانيمة العموميممة والقموائ  والتقممارير الماليمة والمحاسممبية والممذكرات التو مميحية ال
 لها .

( ـ دليمما الحسممابات ا حيممم يعتبممر المرشممد فمم  تنفيممذ العمليممات المحاسممبية منممذ بدايممة الممدورات 4)
 المسممتندية ومممروراة بالممدفاتر والتقممارير حتمم  تصمما المعلومممات المحاسممبية إلمم  مسممتخدميها  
ويحتوى دليما الحسمابات علم  قائممة تت ممن كافمة الحسمابات مبوبمة فم  مجموعمة ويعطم  كما 

 حساب رمزاة ورقماة معيناة .

والشممكا البيممان  فمم  الصممفحة التاليممة يعطمم  مزيممداة مممن اإلي مماح علمم  هيكمما وعناصممر النظمما  
ية تسماعد المحاسب  وكيف تسير البيانات وتشغا خالا همذه العناصمر حتم  تخمرج معلوممات محاسمب

 ف  التخطيط والرقابة وتقوي  األدا  واتخاذ القرارات بواسطة مستخدميها .
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  .  ـ إجرا ات تشغيا النظا  المحاسب 

 تتمثا هذه اإلجرا ات ف  ايت  ا 

تتعلممق بمماإليرادات والنفقممات والقممبض  أوتة ا تتبممع األنشممطة المختلفممة التمم  تقممو  بهمما الوحممدة والتمم 
وتجميع بيانمات عمن تلم  األنشمطة بعمد التحقمق ممن صمحتها وسمالمتها  …والصرف ونحو ذل   

 بالمراجعة والفحص والتقوي   ومن وسائا جمع تل  البيانات المستندات 

اليوميممات  ثانيمماة ا تسممجيا البيانممات الماليممة المجمعممة بواسممطة المسممتندات فمم  دفمماتر القيممد األولمم  )
 المختلفة ( باإل افة إل  السجالت  والبطاقات اإلحصائية . 

ثالثمماة ا تبويممب وتصممنيف البيانممات الماليممة المسممجلة حسممب أسممم معينممة ثمم  ترحيلهمما إلمم  الحسممابات 
 بدفاتر األستاذ المختلفة ف   و  األسم المحاسبية المتعارف عليها وطبقاة لدليا الحسابات . 

خيص البيانات المسجلة بدفاتر األستاذ ف  صورة موازين مراجعة فرعية وميمزان رابعاة ا تحليا وتل
 مراجعة عا    وهذا يمثا ملخصاة ألعماا الوحدة خالا فترة معينة . 

خامساة ا إجرا  عمليات المراجعمة والفحمص لمموازين المراجعمة المختلفمة وإجمرا  المطابقمات علم  
 حاسبية . الدفاتر   وللتحقق من صحة العمليات الم

سادساة ا إعداد التسويات المختلفة مثا تسمويات اإلهالكمات والمخصصمات والمقمدمات والمسمتحقات 
 ونحو ذل  .  …

 سابعاة ا المراجعة والفحص للتسويات الت  تمت وكذل  للموازين بعد هذه التسويات . 

لمالية ثم  عر مها علم  إدارة ثامناة ا إعداد الحسابات الختامية والميزانية وكذل  القوائ  والتقارير ا
 الوحدة ومن يهمه األمر . 

تاسعاة ا تقوي  المعلومات المحاسمبية ثم  إجمرا  التطموير والتحسمين الالزممين إن تطلمب األممر وذلم  
 عن طريق التغذية العكسية بالمعلومات . 

النحمو هذا ويمكمن تو ميح اإلجمرا ات السمابقة وعالقتهما بعناصمر النظما  المحاسمب  بيانيماة علم  
 المو ح ف  شكا خريطة بيانية ف  الصفحة التالية .
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  . ـ طرق تشغيا النظ  المحاسبية 

 هنا  طريقان أساسيتان ف  تشغيا النظ  المحاسبية هما ا 

العمليممات المحاسممبية باسممتخدا  الطممرق اليدويممة  ا حيممم يقممو  المحاسممب بتنفيممذ ( ـ التشممغيا اليممدوى1)
العادية حيمم يمت  اإلثبمات والترحيما والتبويمب والتحليما والتلخميص وإعمداد القموائ  والتقمارير 
بواسطة المحاسب   وتكون الدفاتر فم  شمكا مجلمدات أو بطاقمات أو نحمو ذلم    وتصملح همذه 

تصاداة للنفقات أو ف  مرحلة اختبار الطريقة للوحدات الصغيرة حيم  آلة حج  المعامالت واق
 النظ  المحاسبية المعممة ألوا مرة . 

ا حيممم يقممو  المحاسممب بتنفيممذ بعممض العمليممات المحاسممبية  ( ـ التشممغيا باسممتخدا  الحاسممبات اإللكترونيممة2)
السممابق بيانهمما باسممتخدا  الوسممائا ايليممة واإللكترونيممة   ويطلممق علمم  هممذا جمموازاة بالمحاسممبة 

وتكمممون المممدفاتر والبطاقمممات والسمممجالت فممم  صمممور ملفمممات مغناطيسمممية داخممما ذاكمممرة ايليمممة   
الكمبيوتر   وتناسب هذه الطريقة الوحدات المتوسمطة والكبيمرة   ولكمن اتتجماه المعاصمر همو 

 استخدا  الكمبيوتر ف  كافة الوحدات حت  الصغيرة لما له من فوائد ومزايا . 

عن المحاسب با مازاا هنا  بعض العمليات ت تسمتطيع  وت يجب أن يفه  من ذل  أنه يستغن  
أن تقو  بها الحاسبات اإللكترونية مثا ا تجهيمز البيانمات   وتصممي  البمرام    وتفسمير المعلوممات 

 المحاسبية   ولذل  ت يوجد نظا  محاسب  يشغا بالكاما بواسطة تل  الحاسبات اإللكترونية . 

 المحاسب  العديد من المزايا من أهمها ا  ويحقق التشغيا اإللكترون  للنظا 

ـ تحقيق الدقة والسرعة ف  تنفيذ العمليات المحاسبية وهذا بدوره يؤدى إل  تقليما األخطما  لقلمة  1
 تدخا العنصر البشرى . 

 ـ تخفيض تكلفة التشغيا المحاسب  بالمقارنة بتكلفة العصر البشرى .  2

 من نظ  ال بط والرقابة الداخلية . ـ يقو  التشغيا اإللكترون  للبيانات  3

 ـ يسها من تخزين البيانات والمعلومات بسرعة وبدقة .  4

 ـ يسها من الحصوا عل  المعلومات بسرعة ودقة .  5

 ـ يسها من استخدا  أساليب بحوم العمليات ف  تحليا البيانات وإعداد المعلومات . 6

 ـ يزيد من الثقة ف  المعلومات الخارجة .  7

 ـ يمكن من استخدا  شبكات اتتصاتت المحلية واإلقليمية والعالمية .  8
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 ( ـ أغراض النظا  المحاسب  للوحدات غير الهادفة للربح . 2ـ2)

يهدف النظا  المحاسب  للوحدات غير الهادفة للربح إل  إخراج معلوممات محاسمبية تسماعد فم  
دة لتحقيممق مقاصممدها بكفمما ة عاليممة وتقمموي  اتخمماذ القممرارات حتمم  يمكممن إدارة أموالهمما بطريقممة رشممي

 أدائها عل  فترات دورية . 

 ويساه  هذا النظا  بصفة عامة ف  تحقيق األغراض ايتية ا 

ـ حمايممة أمممواا الوحممدة   وذلمم  عممن طريممق اإلثبممات المممال  للمعممامالت أوتة بممأوا فمم  الممدفاتر  1
والنفقممات والمصممارف   ومممن  والسممجالت وإخممراج معلومممات تو ممح حركممة الممموارد واإليممرادات

األساليب الت  تمكن من ذل  هو التصمي  الدقيق السلي  للتنظي  المحاسب    وبصفة خاصة نظما  
 ال بط الداخل  عل  النحو السابق بيانه ف  الصفحات السابقة . 

الا ـ بيان حقوق الوحدة والتزاماتها والتغيرات الت  حدثت عليهما نتيجة المعامالت التم  تممت خم 2
الفترة المالية   وهذا ما يطلق عليمه بالدائنيمة والمديونيمة باعتبمار أن للوحمدة شخصمية اعتباريمة 

 مستقلة عن إدارتها . 

ـ قيام أثر المعامالت الت  حدثت خالا الفترة عل  حركة األمواا وما أسفر عمن ذلم  ممن فمائض  3
تممدبير العجممز مممن خممالا تنميممة أو عجممز تتخمماذ القممرارات بشممأنها   مثمما اسممتثمارات الفممائض   و

 الموارد . 

ـ تحليمما إيممرادات ونفقممات الوحممدة حسممب مصممادرها وطبيعتهمما ومجاتتهمما وغيممر ذلمم  لتسمماعد فمم   4
 التخطيط والرقابة وتقوي  األدا  وتسيما ف  توجيه الموارد وف  ترشيد النفقات . 

ت ومنافع حسب المخطط وطبقاة ـ تحليا استثمارات أمواا الوحدة ف  المشروعات الت  تقد  خدما 5
 لل وابط والنظ  واللوائح . 

ـ تقدي  المعلومات ف  صورة تقارير مالية دورية تقد  للدارة لتساعد ف  معرفمة حركمة التمدفقات  6
النقديممة مممن ممموارد ومصممارف وأثممر ذلمم  علمم  المركممز النقممدى والمممال  للوحممدة فمم  نهايممة الفتممرة 

 عن المشكالت والمعوقات وسبا تذليلها .  المالية   كما تساعد ف  اإلفصاح

ـ تقدي  معلومات تساعد ف  و ع الميزانيمات التقديريمة للوحمدة خمالا الفتمرة المقبلمة وهمذا يعتبمر  7
ممممن أساسممميات التخطممميط والرقابمممة وتقممموي  األدا  للوحمممدة   وهمممذا ممممن موجبمممات اإلدارة الماليمممة 

 الناجحة . 

 دة ف  اتخاذ بعض القرارات ومنها عل  سبيا المثاا ما يل  ا ـ تقدي  معلومات تساعد إدارة الوح 8

ـ قرارات تخصيص الموارد واإليرادات علم  اتسمتخدامات المختلفمة حسمب األولويمات اإلسمالمية 
 والخطط واللوائح واحتياجات المجتمع ونحوها . 

 م وللمجتمع . ـ قرارات اختيار وتقوي  المشروعات اتستثمارية الت  تقد  خدمات ومنافع للنا
ـ قرارات التصرف فم  الفمائض إن وجمد حسمب القواعمد واألسمم واللموائح والسياسمات الخاصمة 

 بذل  . 
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ـمم قممرارات تممدبير العجممز المتوقممع أو الفعلمم  فمم   ممو  القواعممد واألسممم واللمموائح والسياسممات 
 الخاصة بذل  .

 ت للنام وللمجتمع . ـ قرارات إدخاا أنشطة جديدة لتطوير وتوسيع قاعدة المنافع والخدما
ـمم قممرارات إعممادة النظممر فمم  السياسممات الماليممة التمم  تسممير عليهمما الوحممدة فمم   ممو  المتغيممرات 

 المحيطة بها . 
 ـ وهكذا . 

 ( ـ عناصر النظا  المحاسب  للوحدات غير الهادفة للربح . 3ـ2)

سمابق بيانهما فم  ت تختلف عناصر النظا  المحاسب  للوحدات غير الهادفة للربح عن العناصر ال
(   حيم أن ذل  من المسمائا التجريديمة المهنيمة ولكمن اتخمتالف ينصمب علم  م ممونها 1ـ2البند )

 ومحتواها . 

 وتتمثا هذه العناصر ف  ايت  ا 

  وتتمثا ف  ايت  ا( ـ المستندات والدورات المستندية ا 1)

 أ ـ دورة  المقبو ات النقدية ا نقداة وبشيكات . 
 لمدفوعات النقدية ا نقداة وبشيكات . ب ـ دورة ا

جممـ ـ دورة التسممويات التمم  تتعلممق بالمعممامالت ايجلممة والمقممدمات والمسممتحقات   وبالتسممويات 
 المحاسبية المختلفة . 

 د ـ أى دورات مستندية تقت يها حاجة الوحدة . 
 سة . وتصمي  هذه الدورات حسب طبيعة أنشطة كا وحدة   ويعتبر خارج نطاق هذه الدرا 

 ( ـ الدفاتر والسجالت ا ومن أهمها ما يل  ا 2)

 أ ـ دفاتر اليوميات ودفاتر األستاذ المختلفة ا مثا ا 
 ـ دفتر يومية المقبو ات . 
 ـ دفتر يومية المدفوعات . 

 ـ دفتر تحليا السلفة المستديمة . 
 ـ دفتر تحليا اإليرادات . 

 ـ دفتر تحليا المصروفات . 
 شروعات . ـ دفتر تحليا الم

 ـ دفتر تحليا األنشطة . 

 ـ دفاتر األستاذ المختلفة .

ويتوقف تصمي  شكا هذه الدفاتر عل  طبيعة أنشطة كما وحمدة   ويعتبمر ذلم  خمارج   

 نطاق هذه الدراسة . 

 ب ـ السجالت اإلحصائية المختلفة ا مثا ا

 ـ سجا األصوا الثابتة . 

 ـ سجا العهد العينية . 
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 دية .ـ سجا العهد النق

 ـ سجا المنتفعين . 

 .………………ـ 

 ـ وهكذا . 

ويتوقممف تصمممي  شممكا هممذه السممجالت علمم  طبيعممة أنشممطة كمما وحممدة   ويعتبممر ذلمم    

 خارج نطاق هذه الدراسة . 

 ( ـ دليا الحسابات . 3)

ويمثا الترميز الرقم  للحسابات الموجودة بدفاتر األستاذ المختلفة   حيم تقس  إل  مجموعات 

ا مجموعممة رقمم  أساسمم  ويعطمم  للحسممابات داخمما كمما مجموعممة أرقاممماة فرعيممة وهكممذا   ويعطمم  لكمم

 ويتوقف تصميمه عل  طبيعة أنشطة كا وحده وعدد ونوعيه حساباتها .  

ويساعد هذا المدليا فم  التوجيمه المحاسمب  وفم  اسمتخراج البيانمات والمعلوممات   كمما أنمه ممن 

 ظ  المعلومات وشبكات اتتصاتت .  روريات استخدا  الحاسبات اإللكترونية ون

 ويتوقف تصمي  دليا الحسابات كا وحدة   ويعتبر ذل  خارج نطاق هذه الدراسة .

 ( ـ القوائ  والتقارير المالية . 4)

القوائ  والتقارير المالية من أه  وسائا المحاسبية لعرض وتوصيا المعلومات المحاسمبية إلم  

 مستخدميها   ومن أهمها ما يل  ا 

 ـ قائمة اإليرادات والنفقات ) المصروفات ( . 

 ـ قائمة المقبو ات والمدفوعات . 

 ـ قائمة المركز المال  . 

 ـ التقارير المالية والمحاسبية .

 ـ الدراسات التحليلية .

ونظراة ألهمية هذه القوائ  والتقارير   فسوف نتناولها بش   من التفصيا فم  بنمد مسمتقا فيمما 

 بعد . 

 ـ الحسابات الختامية والميزانية العمومية للوحدات غير الهادفة للربح . ( 4ـ2)

  . ـ مفهو  الحسابات الختامية والميزانية العمومية 

تعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية والقوائ  المالية من األساليب المحاسمبية لعمرض 
  كممما تعتبممر التقممارير الماليممة واإلي مماحات المعلومممات عممن معممامالت الوحممدة خممالا الفتممرة الماليممة 

المرفقة جز اة متمماة لها لتعط  مزيداة من البيان واإلي اح عن معمامالت الوحمدة خمالا فتمرة زمنيمة 
 معنية . 
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ولمميم هنمما  نممماذج موحممدة وثابتممة لهمما بمما تكيممف حسممب التغيممرات المتحركممة المحيطممة والتمم  
ن   ولكمن هنما  معمايير عاممة تحكم  طريقمة العمرض تختلف من زمان إل  زمان ومن مكان إل  مكما

واإلفصاح ولقد اجتهدت بعض المجامع والمنظمات المهنية المعنية بالمحاسمبة عمن المنظممات غيمر 
 الهادفة للربح ف  و ع نماذج لهذه الحسابات يمكن اتسترشاد بها ف  التطبيق العمل  .

الختاميممة والميزانيممة العموميممة  وسمموف نعممرض فمم  هممذا البنممد المالمممح األساسممية للحسممابات
 والقوائ  المالية للوحدة لتكون مرشداة لعملية اإلعداد ف  الحياة العملية . 

  . المقاصد األساسية للحسابات الختامية والميزانية العمومية للوحدات غير الهادفة للربح 

 من أه  هذه المقاصد ما يل  ا 

الت وتحليلهما لتسماعد فم  التخطميط والرقابمة وتقموي  ـ إعطما  معلوممات عمن نتيجمة نشماط المعمام 1
 األدا  .

ـ إعطمما  معلومممات عممن الفممائض أو العجممز النمماج  عممن المعممامالت وسممبا اسممتثمار هممذا الفممائض  2
 ومصادر تدبير ذل  العجز إن وجد . 

ـ إعطما  معلوممات عمن النفقمات الرأسممالية اتسمتثمارية خمالا الفتمرة التم  أ ميفت إلم  األصموا  3
 الثابتة إن وجدت . 

ـ إعطممما  معلوممممات عمممن المركمممز الممممال  للوحمممدة ا الموجمممودات واتلتزاممممات   لتقممموي  قمممدراتها  4
 لالستمرار ف  األدا  عل  وجه أف ا .

ـ إعطمما  معلومممات مممن خممالا التقممارير المرفقممة عممن تطمموير األدا  ومممدى التممزا  إدارة الوحممدة  5
 لخطط وما ف  حكمها . باألسم والنظ  والسياسات والبرام  وا

   . أسم إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للوحدات غير الهادفة للربح 

مممن أهمم  األسممم العامممة التمم  ت ممبط إعممداد الحسممابات الختاميممة والميزانيممة العموميممة الماليممة 
 للوحدات غير الهادفة للربح ما يل  ا 

ميناة فيما يعمرض ممن بيانمات ومعلوممات يفصمح عمما يجموز ا يجب أن يكون المحاسب أ ( ـ األمانة1)
اإلفصاح عنه ويستر ممن األسمرار مما يجمب المحافظمة عليمه شمرعاة   ويتجنمب التمدليم والغمرر 

 والجهالة حت  ت يؤدى إل  إحدام  رر بالنام ممن له  مصلحة بهذه الوحدات . 

الواردة فيها صادقة وتعبر عن الحقيقمة  ا ويقصد بها أن تكون البيانات والمعلومات ( ـ المصداقية2)
والواقع ف  واقعة   ت كذب فيها وت غش ألنها بمثابة شمهادة ممن معمديها   بمعنم  أن ت يكمون 

" كبرت خيانة أن تحدم أخا  حديثاة هو لم  ( من ذل  فقاا ا   المحاسب كاذباة   ولقد حذرنا الرسوا )

 أحمد ( .  ) رواه اإلما به مصدق وأنت له به كاذب " 

ا ويقصد بها إحسان وإتقان العما واتلتزا  باألحكا  الفقهية واألسم المحاسبية والنظ   ( ـ الدقة3)
واللوائح المقررة  ويمكن للمحاسب اتستعانة بأها الخبرة واتختصماص إن تطلمب األممر   كمما 

يطلممق علمم  ذلمم  فمم  لممه أن يسممتعين باألسمماليب واألدوات العمليممة الحديثممة التمم  تحقممق الدقممة   و
 الفكر اإلسالم  باإلتقان واإلحسان . 

ا ويقصممد بممه أن تقممد  الحسممابات الختاميممة والميزانيممة العموميممة والقمموائ  والتقممارير  ( ـ التوقيممت4)
 المالية ف  المواعيد المحددة لها دون تأخير حت  ت تفقد جدواها . 
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المجممامالت الشخصمية فممالحق أحمق أن يتبممع  ا ويقصمد بممه اتلتمزا  بممالحق وتجنمب ( ـ العمدا الحيمماد5)
يَن آَمِنموا  ا وذل  للمحافظة عل  حقوق للنام جميعاة   ولقد أشار هللا إل  ذل  ف  قوله َهما الَّمذت َيا أَي 

ِتِبوهِ  َسم ة  َفاكظ ن  إتلَ  أََجا  م  ات  إتَذا َتَداَينِت  بتَديظ َعمدظ َنِك ظ َكاتتمب  بتالظ يظ ِتب بَّ ِتمبظ َيمأظ  َوتَ  َولظَيكظ ِ َفلظَيكظ ِتمَب َكَمما َعلََّممِه هللاَّ  َب َكاتتمب  أَن َيكظ

مهت الَحمق   لتات        الَّذت  َعلَيظ مهِ  َولظِيمظ َ َربَّ مقت هللاَّ َيتَّ يفاة                          َوتَ  َولظ مهت الَحمق  َسمفتيهاة أَوظ َ معت ئاة َفمإتن َكماَن الَّمذت  َعلَيظ مِه َشميظ نظ َخمظ مت َيمبظ

لتاظ  أَوظ تَ  اَّ ِهَو َفلظِيمظ يِع أَن ِيمت َتطت ات  َيسظ ِه بتالظَعدظ  (. 282) البقرة ا    َولتي 

ا ويقصد به اإلفصاح التا  عن ما يجب اإلفصاح عنه وعد  إخفا  أى بيانمات  ( ـ التبيان والو وح6)
ة ا أو معلومات ذات أثر ها  عل  مستخدم  المعلومات المحاسبية وهذا كله فم  إطمار المصملح

 . " ت إفراط وت تفريط "   " ت  رر وت  رار " 

   . خصائص المعلومات المحاسبية الواردة ف  الحسابات الختامية والميزانية العمومية 

ولقد و عت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية مجموعة ممن الخصمائص 
قماة للممنه  اإلسمالم    يمكمن أن تطبقهما الوحمدات الت  يجب أن تتوافر ف  المعلومات المحاسبية وف

   (1)غير الهادفة للربح   من أهمها ما يل  

ا ويقصد بها وجود عالقة وثيقة بين المعلوممات المحاسمبية واألغمراض التم  تعمد ممن  ( ـ المال مة1)
 أجلها وتساعد ف  اتخاذ القرارات وتحقق المال مة بتوافر الصفات ايتية ا 

 علومات بقدرة تنبؤية . ـ تميز الم
 ـ إمكانية التحقق من التنبؤات . 

 ـ التوقيت المالئ  . 

ا أى يتوفر فيها األمانة والثقة ويتحقق ذل  إذا كانت تلم  المعلوممات تتصمف  ( ـ موثوقية المعلومات2)
 بايت  ا 

 ـ اإلظهار العادا . 
 ـ المو وعية . 

 ـ الحياد . 

ا ويقصممد بممذل  أن تسمماعد المعلومممات المحاسممبية مسممتخدميها علمم   نممة( ـ قابليممة المعلومممات للمقار3)
المقارنة بين الفترات أو بين األنشطة المختلفة   ويتطلب تحقيق ذل  ثبات وحمدة القيمام حتم  

 تكون المقارنة مو وعية . 

ا ويقصد بذل  الثبات ف  تطبيق طرق وأسماليب القيمام والعمرض واإلفصماح ممن فتمرة  ( ـ اتتساق4)
لمم  أخممرى   وإن حممدم تغييممر فيهمما ل ممرورة معينممة   يجممب اإلفصمماح عممن ذلمم  فمم  التقممارير إ

 واإلي احات المتممة . 

ا ويقصد بذل  أن تكون المعلومات سمهلة الفهم  لممن يسمتخدمها  ( ـ قابلية المعلومات للفه  واتستيعاب5)
اسممة إمكانيممات   وتجنممب اسممتخدا  المصممطلحات المحاسممبية الفنيممة   ويتطلممب تحقيممق ذلمم  در

 وقدرات مستخدم  المعلومات المحاسبية . 

                                                           

( ـ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ا " أهداف المحاسبة ومفاهيمها ومعيار العرض واإلفصماح العما  1)
 .  38ـ إل   32"   مرجع سابق                 من صفحة 
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 ( ـ نماذج الحسابات الختامية للوحدات غير الهادفة للربح . 5ـ2)

 من أه  نماذج الحسابات الختامية للوحدات غير الهادفة للربح ما يل  ا 

 ـ حساب تحليا نتائ  األنشطة .  1

 ـ حساب اإليرادات والنفقات ) المصروفات ( .  2

 ـ حساب المقبو ات والمدفوعات .  3

 وفيما يل  نبذة مختصرة عن كا حساب من هذه الحسابات عل  التوال  . 

 أوتة ا حساب تحليا نتائ  األنشطة . 

تطبيقاة ألسام تخصيص األمواا عل  األنشطة   يفتح لكما نشماط ممن أنشمطة الوحمدة حسماب   

ة بمه محللمة حسمب طبيعتهما   ويهمدف همذا الحسماب توجه إليه اإليرادات والنفقات المباشمرة الخاصم

إل  بيان نتيجة هذا النشاط من فائض أو عجز وبيان دوره ف  المساهمة ف  دع  وتحقيمق أغمراض 

 الوحدة . 

ومن هذه الحسمابات التحليليمة يعمد فم  نهايمة كما فتمرة ماليمة حسماب إجممال  جمامع لهما يو مح 

 رصيده إل  حساب اإليرادات والنفقات العا  . نتائ  األنشطة من عجز أو فائض والذى يرحا 

وف  الصفحة التاليمة نمموذج مبسمط لهمذا الحسماب التحليلم  والمذى يتسم  بالمرونمة حيمم يمكمن 

 إ افة أى أنشطة إذا ظهرت  رورة لذل  . 

 ثانياة ا حساب اإليرادات والنفقات . 

فائض أو عجز   ويظهر بمه يهدف هذا الحساب إل  بيان نتيجة نشاط كا فترة زمنية معينة من 

 نتائ  األنشطة من فائض أو عجز حسب ما يسفر عنه حساب تحليا نتائ  األنشطة . 

ويظهر ف  الجانب المدين عجمز األنشمطة المنقموا ممن حسماب تحليما نتمائ  األنشمطة   النفقمات 

دارة اإلدارية والعمومية التم  يصمعب تخصيصمها علم  األنشمطة ا مثما أجمور ومرتبمات ومكافمآت اإل

العامة وكذل  مصروفات اإلتصاتت واإليجارات واتنتقاتت العامة وما ف  حك  ذل    كما يظهمر بمه 

 إهالكات األصوا الثابتة الخاصة باإلدارة العامة . 

ويظهممر بممه فمم  الجانممب الممدائن ا فممائض األنشممطة المنقمموا مممن حسمماب تحليمما نتممائ  األنشممطة   

شتراكات واإلعانات والمدع  الحكموم    وإيمرادات اتسمتثمارات واإليرادات العامة مثاا الرسو  وات

 إن وجدت   والتبرعات والهبات والوصايا من األفراد   وأى إيرادات أخرى . 

ويسفر هذا الحساب عمن فمائض / أو عجمز عما  والمذى يرحما إلم  متجممع الفمائض علم  النحمو 
 الذى سوف نفصله فيما بعد . 
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ة نمموذج مبسمط لحسماب اإليمرادات والنفقمات العما  لالسترشماد بمه ويظهر ف  الصفحة بعد التالي
 ف  التطبيق العمل  . 

 

 حساب تحليا نتائ  األنشطة لوحدة غير هادفة للربح 

 عن الفترة من    /    /          إل      /     /

 إجمال 
 نشاط 
 جـ

 نشاط 
 ب

 نشاط
 إجمال  النفقات  أ 

 نشاط 
 جـ

 نشاط 
 ب

 نشاط
 ت اإليرادا أ 

* مسممممممممممممممممممتلزمات  ×× ×× ×× ×××
 النشاط 

 إيرادات رئيسية  ×× ×× ×× ×××

 إيرادات عر ية  × × × ×× * أجور ومكافآت ×× × × ××

      * إيجار ونحوه ×× × × ××

      * انتقاتت  ×× × ×× ×××

      * اتصاتت ×× ×× × ×××

      * إ ا ة ×× × ×× ×××

     *…………………….      

     *…………………….      

      * متنوعة .  ××   

 العجز ×× ـــ ـــ ×× ) الفائض ( ـــ ×× × ×××
) يرحا إلم  حسماب     

اإليمممممممممممممممممممممممرادات 
 والنفقات ( 

) يرحمممما إلمممم  حسمممماب     
 اإليرادات والنفقات ( 

          

×××
× 

×××
× 

×××
× 

×××
× 

 ×××
× 

×××
× 

×××
× 

×××
× 
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 نموذج مبسط 

 النفقات لوحدة غير هادفة للربح لحساب اإليرادات و
 عن الفترة عن      /     /

 

 مبلغ 
 كل 

 مبلغ 
 البيــــــــــان جزئ 

 مبلغ
 كل  

 مبلغ 
 البيــــــــــان جزئ 

   عجز األنشطة     فائض األنشطة 

 ……………ـ فائض نشاط  ××  ……………ـ عجز نشاط  ×× 
 ……………ـ فائض نشاط  ××  ……………ـ عجز نشاط  ×× 
 ……………ـ فائض نشاط  ××  ……………ـ عجز نشاط  ×× 
 ـ وهكذا .  ××  ـ وهكذا .  ×× 
×××× 

 

 ×××× إجمال  عجز األنشطة
 

 إجمال  فائض األنشطة
  

    النفقات اإلدارية والعمومية     إيرادات عامة 

 ـ الرسو  اتشتراكات ××  ـ أجور ومرتبات ومكافآت . ×× 
 ـ اإلعانات والدع  الحكوم  ××  ـ اتصاتت . ×× 
 ـ إيرادات اتستثمارات  ××  ـ إيجارات .  ×× 
 ـ وهكذا .  ××  ـ أدوات كتابية ومطبوعات  ×× 
 ×××× ـ وهكذا .  ×× 

 

 إجمال  اإليرادات العامة
 

××× 
 

إجمال  النفقات اإلدارية 
 والعمومية

    إيرادات عر ية عامة 
 

×××   ـ التبرعات والهبات من األفراد ××  هالكات اإل 
 ـ الوصايا والمنح من األفراد ××    
 ـ وهكذا .  ××    
   ×××× 

 

 إجمال  اإليرادات العر ية العامة
 

××     الفائض ××    العجز 

) زيادة اإليرادات علم  النفقمات   
) 

 ) زيادة النفقات عل  اإليرادات (   

  حسممممماب متجممممممع يرحممممما إلممممم  
 الفائض 

 يرحا إل  حساب متجمع الفائض   

×××××   ××××
× 
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 ثالثاة ا حساب المقبو ات والمدفوعات . 

يهدف همذا الحسماب إلم  بيمان مصمادر النقديمة المواردة خمالا الفتمرة وكمذل  مصمارفها المختلفمة 
أوا الفتمرة م ممافاة  محللمة حسمب بنودهمما المختلفمة حيممم يظهمر فمم  الجانمب المممدين ا رصميد النقديممة

إليها المقبو ات خمالا الفتمرة محللمة حسمب بنودهما   ويظهمر فم  الجانمب المدائن الممدفوعات خمالا 
 الفترة محللة حسب األنشطة وحسب طبيعتها الرأسمالية أو اإليرادية . 

ويمثا رصيد هذا الحساب النقدية ف  نهاية المدة سوا  لدى البنو  أو ف  الخزينة والت  تظهر 
   الميزانية العمومية  من الموجودات . ف

 وف  الصفحة التالية نموذج مبسط لهذا الحساب . 
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 نموذج مبسط 

 لحساب المقبو ات والمدفوعات لوحدة غير هادفة للربح 
 عن الفترة عن      /     /

 مبلغ 
 كل 

 مبلغ 
 البيــــــــــان جزئ 

 مبلغ
 كل  

 مبلغ 
 البيــــــــــان جزئ 

   قدية أوا الفترةالن     المدفوعات خالا الفترة 

 * نفقات األنشطة المختلفة    ـ لدى البنو  ×× 
 ـ ×××  ـ ف  الخزينة ×× 
××× 

 

 ـ ×××  
 

   ـ ×××  المقبو ات خالا الفترة 
 ×××× ـ مقبو ات من األنشطة . ×× 

 
 

 

 ـ   
 ـ

  
××× 

 * نفقات المشروعات الرأسمالية 
 ـ

 ـ ×××  ـ  
 ـ ×××  ـ الرسو  واتشتراكات ×× 
 ـ ×××  ـ اإلعانات والدع  الحكوم  ×× 
 ×××× ـ إيرادات اتستثمارات  ×× 

 

  

 * نفقات إدارية وعمومية   ـ التبرعات والهبات  ×× 

 ـ   ـ مبيعات أصوا ثابتة .  ×× 

 ـ   ـ مقبو ات متنوعة  ×× 

××× 
 

 ـ   
 

×××   متحصالت من المديونيات ×××× 
××× 

 

 تسديدات التزامات 
 

 إجمال  المدفوعات خالا الفترة   ××××   

      النقدية آخر الفترة 

 * لدى البنو   ××    
 

 

 * ف  الخزينة  ××  

   ×××× 
 

 
 

××××   ××××   

 للربح .  ( ـ نموذج للميزانية العمومية لوحدة غير هادفة6ـ2)

تعد الوحدة غير الهادفة للمربح فم  نهايمة كما فتمرة معينمة الميزانيمة العموميمة   وتهمدف بصمفة 
 أساسية إل  بيان المركز المال  لتل  الوحدة .

وهمم  عبممارة عممن قائمممة أو بيممان بممالموجودات ) األصمموا ( واتلتزامممات ) الخصممو  ( والفممرق 
ر عنه ف  الوحدات غير الهادفة للربح بمتجمع الفمائض بينهما يمثا صاف  حقوق الملكية والذى يعب

 . 
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 وتبوب الموجودات ) األصوا ( بصفة عامة إل  أربعة مجموعات أساسية ا 

 ـ األصوا الثابتة ا الت  تقتن  بهدف المساعدة ف  أدا  الخدمات والمنافع . 
 ـ المشروعات الرأسمالية ا وه  الت  تنشأ بهدف مباشرة أنشطة الوحدة . 

 ـ الموجودات المتداولة غير النقدية ا وه  الت  تساعد ف  تيسير األعماا الجارية . 
 ـ النقدية لدى البنو  وف  الصندوق ا وه  الت  تموا عمليات الوحدة . 

 كما تبوب اتلتزامات ) الخصو  ( بصفة عامة إل  ا 

 ـ المخصصات لمقابلة التزامات ل  تحس  قيمتها بدقة . 
 ) الخصو  (   والت  تبوب بدورها إل  ا  ـ اتلتزامات

 ـ التزامات طويلة ايجا . 
 ـ التزامات قصيرة األجا . 

وطبقاة لمعادلة الميزانية المتعارف عليهما فم  المحاسمبة الماليمة   يمثما الفمرق بمين الموجمودات 
 واتلتزامات صاف  حقوق الملكية والذى يمثا صاف  متجمع الفائض . 

ية نموذج مبسط للميزانية العمومية لوحدة غيمر هادفمة للمربح لالسترشماد بمه وف  الصفحة التال
 ف  مجاا التطبيق العمل  . 
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 نموذج مبسط 

 للميزانية العمومية لوحدة غير هادفة للربح
 ف      /     /

جانممممب اتلتزامممممات              جانب الموجودات ) األصوا ( 
 وحقوق الملكية 

 مبلغ 
 كل 

 مبلغ 
 بيــــــــــانال جزئ 

 مبلغ
 كل  

 مبلغ 
 البيــــــــــان جزئ 

   )األصوا الثابتة )القيمة الصافية     متجمع الفائض المرحا ممن سمنوات
 سابقة .  

 ي اف ا فائض العا   ×××  ـ أرا   . ××× 

 أو يطرح ا عجز العا  .  )×××(  ـ عقارات . ××× 

 ×××× ـ أجهزة ومعدات . ××× 
 

  جمع الفائض صاف  مت

 المخصصات     ـ أدوات . ××× 

ـمممم مخصصممممات إهممممال  أصمممموا  ××  ـ سيارات ××× 

 اإلدارة

 ـ مخصصات التزامات  ××  ـ أثام  ××× 

×××
× 

 
 ـ مخصصات أخرى  ××  إجمال  الموجودات الثابتة

 

   المشروعات الرأسمالية ××× 
 

 إجمال  المخصصات 
 

 اتلتزامات ) الخصو  (     تشفيات ـ مس ××× 

ـمممم دائنممممون وحسممممابات جاريممممة  ××  ـ مراكز اجتماعية  ××× 

 دائنة

 ـ مستحقات أصحاب المنافع ××  ـ مراكز ثقافية  ××× 

 ـ قروض حسنة قصيرة األجا  ××  ـ وهكذا  ××× 

×××
× 

 
 ـ مستحقات أخرى  ××  إجمال  المشروعات الرأسمالية

 

   وجودات المتداولةالم ××× 
 

 اتلتزاماتإجمال  
 

    ـ مستلزمات األنشطة  ×× 

    ـ مدينون وحسابات جارية مدينة ×× 

    ـ استثمارات قصيرة األجا  ×× 

    ـ تأمينات لدى الغير ×× 

    ـ إيرادات مستحقة  ×× 

×××

× 

 
     إجمال  الموجودات المتداولة

   ت النقديةالموجودا    

    ـ نقدية لدى البنو   ×× 

    ـ نقدية بالخزينة  ×× 

××× 
 

     إجمال  الموجودات النقدية
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×××   ×××   

 ( ـ نماذج القوائ  المالية للوحدات غير الهادفة للربح . 7ـ2)

و مو ممح نظممراة ألن إعممداد الحسممابات الختاميممة والميزانيممة العموميممة بالشممكا التقليممدى كممما همم
بالنماذج السابقة قد ت يتناسب مع بعض غير المتخصصين ف  المحاسبة من مسمتخدم  المعلوممات 
المحاسبية   كما قد ت تساعد ف  التحليا والدراسة ألغراض الرقابة وتقوي  األدا  واتخاذ القمرارات 

ومبوبممة   لممذل  دعممت الحاجممة إلمم  إعممادة تصممويرها فمم  صممورة قمموائ  علمم  شممكا خانممات متجمماورة 
 وذل  عل  النحو الذى سوف نبينه ف  الصفحات التالية .  …بطريقة تسها من اإلفصاح والفه  

 ومن أه  القوائ  المقترحة ف  هذا الخصوص ما يل  ا 

 ـ قائمة اإليرادات والنفقات . 

 ـ قائمة المركز المال  . 

 ـ قائمة حركة التدفقات النقدية . 

 سطة لهذه القوائ  لالسترشاد بها ف  التطبيق العمل  . وف  الصفحات التالية نماذج مب
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 نموذج مبسط  

 لقائمة اإليرادات والنفقات لوحدة غير هادفة للربح 
 إل      /      /       عن الفترة عن      /     /
 

 رق  المرفق البيــــــــــان مبلغ جزئ  مبلغ كل 

    نتائ  األنشطة المختلفة  
  ..……………………………شاط ـ فائض ن × × 
  ..……………………………ـ فائض نشاط  × × 
  ـ وهكذا  × × 

 × ×× ×   
  يطرح ا   
  ………………………………ـ عجز نشاط  )×( 
  ………………………………عجز نشاط  )×( 
××× 

 
  صاف  نتائ  األنشطة

 

  ي اف ا اإليرادات العامة   
  ـ رسو  واشتراكات األع ا  × × 
  ت ودع  من الحكومة ـ تبرعا × × 
  ـ تبرعات وهبات ووصايا من األفراد × × 
  ـ إيرادات متنوعة  × × 
× × 

 

   

×××××    
  يطرح ا  
  ـ المصروفات اإلدارية والعمومية  × ×  
  ـ اإلهالكات  × ×  
  ـ خسائر رأسمالية ) إن وجدت (  × ×  
)×××( 

 

  
 

  الفائض / العجز  ×××
  ي اف / يطرح / من متجمع الفائض  
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 نموذج مبسط 

 لقائمة المركز المال  لوحدة غير هادفة للربح 
 عن الفترة عن      /     /

 رق  المرفق البيــــــــــان مبلغ جزئ  مبلغ كل 

     ) األصوا الثابتة ) القيمة الصافية  

  ـ عقارات  × × 

  ـ أجهزة ومعدات  × × 

  ارات ـ سي × × 

  ـ أثام  × × 

  ـ وهكذا × × 
× × × × 

 

  
 

      المشروعات الرأسمالية  

  ……………………………ـ مشروع  × × 

  ……………………………ـ مشروع  × × 

  ……………………………ـ مشروع  × × 

  ـ وهكذا × × 
 × × × × 

 

  
 

     . األصوا المتداولة  

  دينة ـ مدينون وحسابات جارية م × ×  

  ـ عهد وأمانات  × ×  

  ـ استثمارات  × ×  

  ـ تأمينات  × ×  

  ـ نقدية لدى البنو   × ×  

  ـ نقدية بالخزينة  × ×  

  ـ وهكذا  × ×  
× × × 

 

  
 

  جملة األصوا  ×××××
  يطرح ا   

  ـ المخصصات  × ×  

  ـ الخصو  المختلفة  × ×  

) × × × ( 
 

  
 

××××       صاف  حقوق الملكية ويتمثا ف  

  رصيد متجمع الفائض المرحا من سنوات سابقة  ××× 

  + العجز / الفائض للعا  الحال   ×× 

 ××××     صاف  متجمع الفائض  
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 نموذج مبسط 
 لقائمة التدفقات النقدية ) المقبو ات والمدفوعات ( لوحده غير هادفة للربح 

 إل     /     /  /     /     عن الفترة عن 

 رق  المرفق البيــــــــــان مبلغ جزئ  مبلغ كل 

     النقدية أوا الفترة  
  ـ لدى البنو   ××× 
  ـ ف  الخزينة  ×× 

×××× 
 

   

    ي اف ا المقبو ات خالا الفترة  
  ـ المقبو ات من إيرادات األنشطة  ××× 
  ـ  
  ـ  
  ـ  
  ـ  
  ـ المقبو ات من اإليرادات الدورية  ××× 
  ـ  
  ـ  
  ـ  
  ـ  
  ـ المقبو ات األخرى ××× 
  ـ  
  ـ  
  ـ  

××××× 
 

   

  إجمال  النقدية المتاحة  ××××××

    يطرح ا المدفوعات خالا الفترة  

  ـ مدفوعات تمويا األنشطة  ××× 
  ـ  
  ـ  
  ـ  
  عات تمويا المشروعات الرأسمالية ـ مدفو ××× 
  ـ  
  ـ  
  ـ  
  ـ المصروفات اإلدارية والعمومية  ××× 
  ـ مدفوعات أخرى  ×× 

)××× ( 
 

   

××××    

    النقدية آخر الفترة  

  ـ لدى البنو  ××× 

  ـ ف  الخزينة  ×× 

 لربح .( ـ مرفقات القوائ  المالية للوحدات غير الهادفة ل8ـ2)
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يرفق بالقوائ  المالية للوحدات غير الهادفة للربح السمابق بيانهما مجموعمة ممن المرفقمات التم  

 تعط  مزيداة من البيانات واإلي احات من بينها ما يل  ا 

 ( ـ تقرير مجلم إدارة الوحدة . 1)

 ويت من ما يل  ا 

 ـ ملخص أدا  الوحدة خالا الفترة المالية . 

 قارناة بما يقابله ف  السنة الما ية . ـ األدا  الفعل  م

 ـ األدا  الفعل  مقارناة بالمخطط المستهدف وبيان اتنحرافات وأسبابها وسبا عالجها . 

 ـ خطة األدا  ف  المستقبا محللة حسب األنشطة المختلفة . 

 ـ آفاق التطوير والنمو ف  الفترة المقبلة ف   و  اإلنجازات ف  الما   . 

 جوهرية قد تمت خالا الفترة وأثرها عل  األدا  الفعل  وكيف ت  مواجهتها . ـ أى أحدام 

 ـ أى معلومات  رورية ألع ا  الوحدة وللجهات الخارجية المعنية بها . 

 ( ـ تقرير أمين صندوق الوحدة .2)

  ومن أه  ما تت منه ما يل  ا 

 .  ـ التدفقات النقدية الداخلة ) المقبو ات ( محللة حسب مصادرها

 ـ التدفقات النقدية الخارجة ) المدفوعات ( محللة حسب مصارفها . 

 ـ الموقف النقدى للوحدة . 

 ـ الموقف المال  للوحدة . 

 ـ المشكالت المالية وكيف ت  التغلب عليها . 

 ـ أى معلومات مالية جوهرية لها أثر عل  الموقف المال  للوحدة . 

 يانات والمعلومات الواردة بالقوائ  المالية .( ـ تقرير عن التحليا المال  للب3)

 مو حاة به أه  المؤشرات ومنها ا  

 ـ مؤشرات التطور والنمو ف  أنشطة الوحدة الجارية .  

 ـ مؤشرات عن التوسع ف  أنشطة الوحدة المتوقعة . 

 ـ مؤشرات عن الموقف النقدى ) السيولة ( للوحدة . 

 وبيان المديونية والدائنية . ـ مؤشرات عن المركز المال  للوحدة 

 ـ مؤشرات عن ترشيد النفقات . 

 ـ مؤشرات عن تنمية اإليرادات . 

 ـ أى مؤشرات أخرى هامة ألع ا  الوحدة والجهات الخارجية المعنية بها . 

 ( ـ كشوف تحليلية عن بعض البنود المجملة الواردة ف  القوائ  المالية . 4)

 ا  ومنها عل  سبيا المثاا ما يل 



  (48 ) 

 ـ كشف تحليا اإليرادات حسب مصادرها . 
 ـ كشف تحليا المشروعات الرأسمالية الجديدة حسب أنواعها . 

 ـ كشف تحليا نفقات األنشطة حسب كا نشاط . 
 ـ كشف تحليا المصروفات اإلدارية والعمومية حسب بنودها . 

 ـ كشف تحليا األصوا الثابتة مو حاة به اإل افات واتستبعادات . 
 كشف تحليا إهالكات األصوا الثابتة .  ـ

 ـ كشف تحليا المخصصات لمقابلة اتلتزامات المتوقعة . 
 ـ أى كشوف تحليلية أخرى تقت يها ظروف الوحدة . 

 .( ـ تقرير مراقب الحسابات عل  القوائ  المالية 5)

طة الوحمدة ويت من رأيه الفن  المحايمد عمن ممدى تعبيمر اإليمرادات والنفقمات علم  نتيجمة أنشم 
خالا الفترة سوا  أكانت عجزاة أو فائ اة   وكذل  رأيه الفن  المحايد عن مدى تعبيمر قائممة المركمز 

 المال  عن الو ع المال  للوحدة . 

 . ( ـ تقرير المراقب الشرع  للوحدة 6)

 ف  حالة الوحدات غير الهادفة للربح والت  لها مراقب  شرع  والذى يقد  تقريراة إلم  أع ما 
الوحدة وإلم  ممن يعنميه  أمرهما يقمر أو يو مح فيمه عمن ممدى التمزا  إدارة الوحمدة بأحكما  ومبمادئ 
الشممريعة اإلسممالمية   ويرفممق هممذا مممع التقريممر القمموائ  الماليممة التمم  تعممرض علمم  الجمعيممة العامممة 

 ألع ا  الجمعية .

 تعقيب . 

حدة غير هادفمة للمربح والمذى يمثما لقد تناولنا ف  هذا الفصا اإلطار العا  للتنظي  المحاسب  لو 
الجانب التطبيق    والذى يهدف فم  نهايمة المطماف إلم  إخمراج معلوممات محاسمبية صمادقة وأمينمة 
وشفافة ومو وعية ومحايدة تقمد  إلم  إدارة الوحمدة وإلم  أجهمزة وجهمات الرقابمة عليهما ومما فم  

رارات الالزممة لتنميمة جوانمب الخيمر حكمها لتساعد ف  التخطيط والرقابمة وتقموي  األدا  واتخماذ القم
 وعالج السلبيات أوتة بأوا قبا استفحالها . 

ويعتبمر التنظمي  المحاسمب  المقتمرح فم  همذا الفصمما بمثابمة المرشمد والنمموذج المذى يسماعد فمم  
التطبيق العمل  والذى يتكيف حسب ظروف وطبيعة كما وحمدة ولمزيمد ممن التفصميا يمكمن الرجموع 

 ورة ف  نهاية هذه الدراسة. إل  المراجع المذك
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 ملخص الدراسة 

تناولنا ف  هذه الدراسة األصموا العلميمة والعمليمة لمحاسمبة الوحمدات غيمر الهادفمة للمربح مثما 
الجمعيات الخيرية األهلية   والنقابات والنوادى والوقف  وبيوت الزكماة ودور العبمادة ومما فم  حكم  

 ألساسية منها ما يل  ا ذل    وخلصنا إل  بعض المفاهي  واألسم ا

أوتة ا يقصد بالوحدات غير الهادفمة للمربح بأنهما التم  أنشمأت أساسماة لتقمدي  خمدمات ومنمافع للنمام 
 وللمجتمع من قبيا التعاون عل  البر والتقوى والتكافا والت امن وحب الوطن . 

مشممروعة بأدلممة مممن  ثانيمماة ا تعتبممر الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح التمم  تعممما فمم  مجمماا البممر والخيممر
الكتاب والسنة وأقواا الفقها    وكان لها نماذج عملية ف  الترام اإلسالم  مثا نظا  الوقمف 

 والوصايا واإلرصاد والزكاة وما ف  حكمها  

ثالثماة ا يحكمم  معمامالت الوحممدات غيممر الهادفمة للممربح مجموعمة مممن ال مموابط المسمتنبطة مممن أحكمما  
ور جميعمما ةحمموا المشممروعية والطيبممات واألولويممات اإلسممالمية ومبممادئ الشممريعة اإلسممالمية تممد

وتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية وتجنب اإل رار وسد المنافذ إل  الفساد   وتلوم البيئمة   
 وبصفة عامة   وتحقيق المصالح المرسلة المشروعة للمجتمع . 

تكاما معاصر يحكممه مجموعمة رابعاة ا يجب أن يكون للوحدات غير الهادفة للربح تنظي  محاسب  م
ممن األسمم والمعمايير المحاسمبية التم  تتموا   ممع طبيعمة أعمالهما والتم  تختلمف عمن أعممماا 

 الوحدات الهادفة للربح ف  كثير من الجوانب . 

خامساة ا لقد اجتهدت منظمات ومجالم وجمعيات وهيئات المحاسبة ف  العال  ف  و مع إطمار عما  
محاسممبية للوحممدات غيممر الهادفممة للممربح   كممما صممدر عممن هيئممة يت مممن األسممم والمعممايير ال

المحاسممبة والمراجعممة للمؤسسممات الماليممة اإلسممالمية كممذل  بيانممات ومعممايير تت مممن الجانممب 
الفكرى للمحاسبة ف   و  أحكا  ومبمادئ الشمريعة اإلسمالمية تناسمب الوحمدات غيمر الهادفمة 

 للربح . 

همما ت ممبط وتحكمم  عمليممات اإلثبممات والقيممام والعممرض سادسمماة ا هنمما  أسممم محاسممبية متعممارف علي
واإلفصمماح المحاسممب  لعمليممات ومعممامالت الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح وت ممبط المعالجممات 

 المحاسبية لليرادات والنفقات واقتنا  الموجودات المختلفة والتسويات المحاسبية . 

فمة للمربح والتم  ت تختلمف ممن حيمم سابعاة ا هنا  أساسيات للتنظي  المحاسمب  للوحمدات غيمر الهاد
 الهيكا عن نظيراتها ف  الوحدات الهادفة للربح من هذه األساسيات ما يل  ا 

ـ يتكون النظا  المحاسب  من أربعة عناصر رئيسية هم  االمسمتندات   والمدفاتر والسمجالت   

العناصممر ودليمما الحسممابات والقمموائ  والتقممارير الماليممة   ويجممب أن يراعمم  عنممد تصمممي  هممذه 

 الطبيعة المميزة للوحدات غير الهادفة للربح . 

ـ يت  تشغيا النظا  المحاسب  طبقاة لسلسلة من اإلجرا ات لتنفيذ عمليات المحاسمبة األساسمية 
والتمم  تممتلخص فمم  ا اإلثبممات والقيممام والعممرض واإلفصمماح والتغذيممة العكسممية بالمعلومممات 

 المحاسبية . 
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صمناعة المعلوممات المعاصمرة فم  تشمغيا النظما  المحاسمب   ـ من ال رورى استخدا  أساليب
ومن أهمها الحاسبات اإللكترونية ونظ  المعلومات وشبكات اتتصاتت وذل  لتحسمين جمودة 

 المعلومات المحاسبية الخارجة . 

ـ يجب أن يتوافر ف  المحاسب الذى يتول  تشغيا النظا  المحاسب  مجموعة ممن المواصمفات 
 ي  اإليمانية   والقي  األخالقية   والقي  السلوكية   والقي  الفنية المهنية . تتلخص ف  ا الق

ثامنمماة ا تعممد الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح علمم  فتممرات دوريممة ) ربممع سممنة / نصممف سممنة / سممنة ( 
مجموعممة مممن القمموائ  والتقممارير الماليممة والتمم  تممزود أع ممائها والجهممات الخارجيممة المعنيممة 

ت المحاسمممبية األمينمممة  والصمممادقة والمو ممموعية والموقوتمممة والمفهوممممة بأمرهممما بالمعلومممما
لتساعده  فم  مجماا التخطميط والرقابمة وتقموي  األدا  واتخماذ القمرارات المختلفمة   وممن أهم  

 هذه القوائ  ما يل  ا 

 ـ قائمة اإليرادات والنفقات ) المصروفات ( . 
 ـ قائمة المركز المال  . 
 دية الداخلة والخارجة )المقبو ات والمدفوعات ( . ـ قائمة التدفقات النق

تاسممعاة ا تعممد الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح مجموعممة مممن التقممارير الماليممة والتمم  تعطمم  مزيممداة مممن 
اإلي احات عل  البنود الواردة بالقوائ  المالية وتعتبر جز اة متمماة لهما   كمما يرفمق بهمذا كلمه 

 همهاامجموعة من الكشوف التحليلية من أ

 ـ كشف تحليا اإليرادات . 
 ـ كشف تحليا النفقات ) المصروفات ( . 
 ـ كشف تحليا المشروعات الرأسمالية . 
 ـ كشف تحليا األصوا الثابتة وإهالكها. 

 ـ كشف تحليا المصروفات العمومية واإلدارية . 
 ـ وهكذا .

بح بمؤشمرات خاصمة بهما إلبمراز عاشراة ا يجب أن تحلما القموائ  الماليمة للوحمدات غيمر الهادفمة للمر
دورهمما فمم  تقممدي  المنممافع والخممدمات للنممام وللمجتمممع وبيممان مممدى دورهمما فمم  تحقيممق الخيممر 
والبممر والمحافظممة علمم  البيئممة   باعتبارهمما مممن الوحممدات التمم  تقممو  علمم  مبممدأ المسممئولية 

 اتجتماعية والمسئولية الوطنية وفقاة لمقاصد الشريعة اإلسالمية . 

 المؤشرات الت  يستفاد بها ف  هذا المقا  ما يل  ا ومن أه  

 ـ مؤشر النمو ف  المنافع والخدمات . 
 ـ مؤشر النمو ف  اإليرادات والموارد . 

 ـ مؤشر ترشيد نفقات ) مصروفات ( أدا  األنشطة . 
 ـ مؤشر النمو والتوسع ف  المشروعات الخدمية الجديدة . 

 الخدمات والمنافع .  ـ مؤشر النمو ف  عدد المستفيدين من
 ـ مؤشر النمو ف  عدد القائمين باألعماا التطوعية .

 ـ مؤشر المعاصرة والتحديم ف  أدا  الخدمات ونحوها . 
 ـ وهكذا . 
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حادى عشر ا ما زالت هنا  مجاتت عديمدة للدراسمة والبحمم فم  مو موع محاسمبة الوحمدات غيمر 
اسممبة التكمماليف والمحاسممبة اإلداريممة الهادفممة للممربح منهمما اسممتخدا  مفمماهي  وأسمماليب مح

ومحاسممبة بحمموم العمليممات والمحاسممبة اإللكترونيممة فمم  تطمموير أدائهمما وهممذا ممما سمموف 
 نتناوله ف  دراسات مقبلة إن شا  هللا وقدر . 

حممادى عشممر ا يجممب أن يوجممه اهتممما  المنظمممات والهيئممات والجمعيممات المحاسممبية بالوحممدات غيممر 
 %35البنيمات األساسمية للمجتممع   وتتعامما فم  أكثمر ممن  الهادفة للربح باعتبارها من

ممممن األممممواا المتداولمممة علممم  المسمممتوى القممموم    ونأمممما أن يؤسمممم اتحممماد عمممالم  
للمحاسمممبين العممماملين بالوحمممدات غيمممر الهادفمممة للمممربح لرعايمممة مصمممالحه  والنهممموض 

 بمستواه  المهن  . 

دراسممة مفيممدة ونافعممة إلخواننمما المحاسممبين ثممان  عشممر ا نممدعو هللا سممبحانه وتعممال  أن تكممون هممذه ال
 والمراجعين والمراقبين ومن ف  حكمه  المعنيين بأمور الوحدات غير الهادفة للربح . 

 والحمد هلل الذى بنعمته تت  الصالحات 
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 قائمة المراجع المختارة 
 للحصوا عل  مزيد من المعرفة عن محاسبة الوحدات غير الهادفة للربح 

فا محمد أبو الوفا ا " الجمعيات الخيرية بمين التأصميا الشمرع  والتنظمي  القمانون  "   ـ د . أبو الو
بحم مقد  إل  ندوة التقيي  اتقتصادى واتجتماع  للجمعيات الخيرية األهليمة   مركمز صمالح عبمد 

   . 1997هـ / 1418هللا كاما   جامعة األزهر   
ا  المنشممآت غيممر الهادفممة للممربح ا إطممار محاسممب  ـمم د . تهممان  محمممود النشممار ا " قيممام ورقابممة أد

   . 1996مقترح "   المجلة العلمية للتجارة والتمويا   كلية التجارة جامعة طنطا   العدد األوا   
ـ الشيخ جماا قطب ا " بعض الجوانب الشرعية للجمعيات األهلية "   بحم مقد  إل  نمدوة التقيمي  

خيرية األهلية   مركز صالح عبمد هللا كامما   جامعمة األزهمر   اتقتصادى واتجتماع  للجمعيات ال
   . 1997هـ / 1418

   . 1992ـ د . حسين شحاتة ا " محاسبة التأمين التعاون  اإلسالم  "   دار التقوى   مصر   
ـ د . حسين شحاتة ا " حرمة الماا العا  ف   مو  الشمريعة اإلسمالمية "   دار النشمر للجامعمات   

   . 1999مصر   
ـمم د . حسممين شممحاتة و د . عبممد السممتار أبممو غممدة ا " فقممه ومحاسممبة الوقممف "   وزارة األوقمماف 

   . 1999بالكويت ـ األمانة العامة   
   . 1992ـ د . حسين شحاتة ا " أصوا الفكر المحاسب  اإلسالم  "   دار التقوى   مصر   

ليممة فمم  الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح "   ـمم د . خيممرى عبممد الهممادى محسممب ا " الرقابممة علمم  الفعا
   . 1987المجلة المصرية للدراسات التجارية   كلية التجارة   جامعة المنصورة   العدد الرابع   

ـ خالد محمد حلم  أبو المكار  ا " ترشيد اإلنفاق ف  الوحدات غيمر الهادفمة للمربح فم  إطمار الفكمر 
   . 2111هـ /1422اه   تجارة سوهاج   المحاسب  والفكر اإلسالم  " رسالة دكتور

ـمم د . ريمماض حمممزاوى و د . طلعممت السممروج  ا " إدارة منظمممات الرعايممة الصممحية "   دار القلمم  
   1998للنشر والتوزيع   

ـمم د . سمملطان المحمممدى سمملطان و د . مصممطف  أبممو المكممار  ا " المحاسممبة فمم  الوحممدات الحكوميممة 
   . 1991  الرياض   دار المريخ    والتنظيمات اتجتماعية األخرى "

 …ـ د . سمير أبو الفتوح صالح ا " مدخا رئيس  مقترح لتقيي  أدا  المنظمات غير الهادفمة للمربح 
"   المجلممة المصممرية للدراسممات التجاريممة   كليممة التجممارة   جامعممة المنصممورة   العممدد الثالممم   

1987 .   
   .1977هـ   1397لفقه "   دار القل    الكويت   ـ الشيخ عبد الوهاب خالف ا " عل  أصوا ا

ـممم د . علممم  عبمممد الواحمممد وافممم  ا " المممدع  والتكافممما اتجتمممماع  فممم  اإلسمممال  "   مجلمممة اتقتصممماد 
   . 1985  يونيو  351والمحاسبة   العدد 

ـ د . عوف الكفراوى ا " سياسة اإلنفاق العا  ف  اإلسال  وف  الفكمر الو مع  "   مؤسسمة شمباب 
   . 1996الجامعة ـ اإلسكندرية  

"    …ـمم ـ عمماطف عبممد المجيممد عبممد الممرحمن ا " نظمما  التكمماليف فمم  الوحممدات غيممر الهادفممة للممربح 
   . 1991رسالة دكتوراه   كلية التجارة   جامعة أسيوط   

ة ـ د . فؤاد أبو إسماعيا وآخرون ا " إصالح وتطوير مؤسسات المنافع العامة "   المنظمة العربيم
   . 1999للتنمية اإلدارية   

ـمم د . كممماا عبمممد السممال  حسممن ا " دور بيانمممات المحاسممبة اإلداريممة فممم  دعمم  قممرارات المنظممممات 
الحكوميمة غيممر الهادفممة للممربح "   المجلممة المصمرية للدراسممات التجاريممة   كليممة التجممارة   جامعممة 

   . 1991المنصورة   العدد السادم   
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 ا " التكافا اتجتماع  ف  اإلسال  "   الكويت   دار الكتاب الحديم .  ـ اإلما  محمد أبو زهرة
د . محمد عبد الحلي  عمر ا " اإلفصاح المحاسب  ف  الجمعيات الخيرية األهلية "   بحم مقد  إل  
ندوة التقيي  اتقتصادى للجمعيات الخيرية األهلية ف  مصر   مركز صمالح عبمد هللا كامما   جامعمة 

  .1997هـ / 1418األزهر   
ـ د . محمد عبمد الحلمي  عممر ا " مؤشمرات تقيمي  األدا  اتقتصمادى للجمعيمات الخيريمة األهليمة "   
بحم مقد  إل  ندوة التقيي  اتقتصادى للجمعيات الخيرية األهلية ف  مصر   مركز صمالح عبمد هللا 

   .1997هـ / 1418كاما   جامعة األزهر   
ا " مفهممو  وأسممم وقيممام كفما ة األدا  فمم  الوحممدات الحكوميممة "    ـم د . مممدحت محمممد إسمماعيا
   . 1986مجلة التكاليف ـ مصر يناير 

ـمم د . نعممي  نصممير ا "المنظممور اإلسممالم  والو ممع  للرقابممة علمم  اإلدارة العامممة "   مجلممة العلممو  
   . 1991اإلدارية   جامعة المل  سعود   المجلد الثالم   

راجعمممة للمؤسسمممات الماليمممة اإلسمممالمية بمممالبحرين ا " معمممايير المحاسمممبة ـممم هيئمممة المحاسمممبة والم
   .2111هـ / 1421والمراجعة وال وابط للمؤسسات المالية اإلسالمية "   

ـمم د . يوسممف إبممراهي  يوسممف ا " وسممائا الرقابممة علمم  األمممواا العامممة بممين الفكممر الو ممع  والفكممر 
   . 1985العدد العاشر   يناير اإلسالم    المجلة العلمية لتجارة األزهر   

   . 1991هـ / 1411ـ د. يوسف كماا محمد ا " فقه اتقتصاد العا  "   دار القل  / 
  
 
 

 
 


