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المستخلص
يعد العمل التطوعي من االنشطة المهمة في المجتمع يتم من خاللها تقديم الوقت بحرية وبدون مقابل مادي لصالح شخص
آخر أو جماعة أو قضية ,وهو جزء من سلوكيات االيجابية لمساعدة االخرين ,والعمل التطوعي له تأثيرات ايجابية على المجتمع
كالرفاهية االجتماعية ,الراحة والصحة النفسية للشخص المتطوع ,احترام وتحقيق الذات ,التواصل االجتماعي ,التحصيل العلمي
والمهني ,ولتقليل من احتمال انخراط الشباب في مشاكل سلوكية .وتأتي مشكلة البحث من خالل القصور الموجود في االفصاح
المحاسبي في البيئة العراقية عن الخدمات التطوعية المقدمة من المجتمع المدني مع عدم القدرة على قياس هذه النشاطات لعدم
وجود آلية محاسبية للقياس واالفصاح عن الخدمات التطوعية ,ويهدف البحث الى اقتراح آلية محاسبية لإلبالغ المالي في الكشوفات
المالية عند استالم الخدمات الطوعية في الوحدات الحكومة المحلية في البيئة العراقية ,واعتمد البحث على فرضية مفادها ان
االعتماد على اآللية المحاسبية المقترحة عن الخدمات التطوعية سيؤدي الى تحسين االبالغ المالي في الوحدات الحكومة المحلية.
وقد توصل الباحث الى عدد من االستنتاجات اهمها ان عدم وجود اجراءات محاسبية محلية للخدمات التطوعية يؤدي الى
قصور في تلبية متطلبات االبالغ المالي المحلي نتيجة عدم وجود اجراءات موحدة يستند عليها المحاسب ألعداد الكشوفات المالية,
ويقترح الباحث مجموعة من التوصيات من اهمها ضرورة وجود معيار محاسبي أو قاعدة محاسبية تتضمن آليات الحتساب قيمة
االعمال التطوعية ,لما لهذا المعيار من اهمية في توحيد االجراءات المحاسبية واعداد قوائم مالية متوافقة مع متطلبات االبالغ
المالي الدولي.
الكلمات المفتاحية :االعمال التطوعية ,الحكومات المحلية ,اآللية المحاسبية.
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Abstract: A voluntary service is an activity in which time is freely given to another person, group
or issue. It is part of a set of positive behaviors to help others that result in greater commitment
than spontaneous assistance such as caring for family and friends. Self-esteem, social
communication, educational and professional achievement, functional capacity, and the potential
for young people to engage in behavior problems such as school absenteeism and drug abuse.
The research problem comes through the lack of accounting disclosure in the local
environment about the voluntary services provided by civil society with the inability to measure
these activities because there is no accounting mechanism to measure and disclose voluntary
services. The research aims to propose accounting mechanisms for the development of accounting
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procedures upon receipt of voluntary services In the local government units in the Iraqi
environment, and the research was based on the hypothesis that the adaptation of the proposed
detailed accounting mechanism for voluntary services will improve the financial reports in the local
government units .
The researcher concluded that the absence of local accounting procedures for voluntary
services leads to a failure to meet the requirements of local financial reporting due to the absence
of standard procedures based on the accountant for the preparation of financial statements. The
researcher reached a number of recommendations, the most important of which is the need for an
accounting standard or accounting basis Including mechanisms for calculating the value of
voluntary work, for their importance in standardizing accounting procedures and preparing
financial statements that comply with the requirements of the international financial reporting.
Keywords: Voluntary services, Local governments, Accounting mechanism.

المقدمة
تعد الخدمات التطوعية من النشاطات االجتماعية التي تقوم بها المجتمعات االنسانية وهي غريزة انسانية سامية ,ينبغي على
الحكومات االنتباه اليها وتعزيزها وتشجيعها .لما لها من اهمية اجتماعية واقتصادية تساعد الدولة في البناء والتطور والرقي
والقضاء على اوقات الفراغ والمشاكل االجتماعية ,وقد اثبت التجارب عدم قدرة الدول في اوقات الكوارث الطبيعية والحروب
المستمرة من قيام بأعمال الدعم واالسناد والبناء والتصليح ورفع االنقاض والتنظيفات لوحدات الحكومة المحلية ,لذلك ينبغي على
الدولة رعاية الخدمات التطوعية من خالل المهرجانات ,واقامة المسابقات االجتماعية غير الهادفة الى الربح ,وتقديم الحوافز
المعنوية ألصحابها مثل كتب الشكر واالوسمة المعنوية ,ومن خالل هذا البحث وجدنا عدم االهتمام البيئة المحلية بهذا المجال
بالرغم من ان الدول المتطورة تعد االعمال التطوعية من واجبات المواطن.
وفي الجانب المحاسبي هناك قصور في االبالغ المالي عن الخدمات الطوعية في البيئة المحلية وذلك لعدم وجود اصدارات
سواء محلية او معيار محاسبي دولي يتناول بند الخدمات الطوعية وكيفية االبالغ المالي عنها ,حيث ان المعايير المحاسبية الدولية
تناولت بند الهبات) )donatesوالمنح الحكومية ( )grantsلكنها لم تتناول الخدمات الطوعية ( , (voluntary servicesويسعى
البحث لتسليط الضوء على هذا النشاط االنساني واالجتماعي واالقتصادي المهم ,حيث يهدف البحث الى اقتراح آلية محاسبية
لتسجيل ومعالجة الخدمات الطوعية التي تظهر نتيجة الكوارث والحروب ,لكي تصبح القوائم المالية اكثر مالئمة للمستثمرين
ومستخدمي المعلومات المحاسبية ,وبغرض تحقيق هدف البحث تم تقسيم البحث الى خمسة مباحث ,تناول االول منهجية البحث ,اما
المبحث الثاني فقد تناول مفهوم الخدمات الطوعية واهميتها ,وتناول المبحث الثالث االجراءات المحاسبية الدولية والمحلية لقياس
الخدمات التطوعية ,اما المبحث الرابع فقد تناول الجانب العملي الذي يتضمن آلية المقترحة لإلبالغ المالي عن الخدمات التطوعية,
في حين خصص المبحث الخامس الهم االستنتاجات التي توصل اليها الباحث والتوصيات التي يأمل الباحث ان تكون امام انظار
الجهات المعنية من اجل االخذ بها وتفعيلها من اجل اصدار قاعدة محاسبية او معيار محاسبي لما لها من اهمية في الوقت الراهن.

المبحث االول :منهجية البحث

اوالً :منهجية البحث
 .1.1مشكلة البحث
بعد االطالع على االجراءات المحاسبية المحلية والدولية تبين ان هناك قصور في االبالغ المالي عن الخدمات التطوعية في
البيئة المحلية بسبب غياب اصدارات المحلية او معيار محاسبي دولي يتناول معالجات محاسبية لبند الخدمات الطوعية وكيفية
االبالغ المالي عنها ,مما ادى الى ضعف وقصور في اإلبالغ المالي عن الكشوفات المالية للوحدات الحكومة المحلية والتي تحتاج
الى الحلول محاسبية.
 .1.2هدف البحث
يهدف البحث الى اقتراح آلية محاسبية لتطوير المعالجات المحاسبية عن الخدمات التطوعية بما ينسجم مع متطلبات االبالغ
المالي في البيئة العراقية لكي تكون اكثر مالئمة لمستخدمي المعلومات المحاسبية.
 .1.1فرضية البحث
ان االعتماد على اآللية المحاسبية المقترحة عن الخدمات التطوعية سيؤدي الى تحسين االبالغ المالي في الوحدات الحكومة
المحلية.
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 .1.4اهمية البحث
تأتي اهمية البحث من خالل اهمية االعمال التطوعية في تطور المجتمعات وكونه من الموضوعات الحديثة ولم يتم تناوله من
قبل في الدراسات العربية والمحلية من الجانب المحاسبي ,وتأتي اهمية البحث بسبب حاجة البيئة العراقية الى معيار محاسبي
لمعالجة للخدمات التطوعية لتسهيل مهمة الوحدات الحكومة المحلية في االبالغ المالي عن قيمة هذه الخدمات التطوعية التي تقدم
من منظمات المجتمع المدني الى الحكومة المحلية والمجتمع ,في الوقت الذي يشهد فيه العراق تحريرا للمدن المدمرة نتيجة
االرهاب.
 .1.5الدراسات السابقة
 .1دراسة ( O'Brien, Emma & Tooley, Stuart (2013بعنوان "Accounting for volunteer
"" servicesالمحاسبة عن الخدمات المتطوعين"
الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مدى قيام منظمات غير الهادفة للربح بالكشف عن معلومات حول المساهمات الخدمات
المتطوعين ,حيث اعتمدت الدراسة على معلومات التي تم الكشف عنها في المواقع االلكترونية للمنظمات غير الهادفة للربح.
وتوصلت الدراسة الى أن الكشف كان أكثر انتشارا على مواقع الويب للمنظمات غير الهادفة للربح مقارنة بكشوفات التقارير
السنوية الرقمية .كما وجدت الدراسة ان عددا َ اكبر من المنظمات غير الهادفة للربح قد قدم افصاحا عن انشطة المتطوعين كانوا اقل
عرضة لإلفصاح .االهم من ذلك ,ان النتائج توضح وجود نقص في المساءلة بشأن شمولية االفصاح مما يؤدي الى نقص تمثيل
المساهمة التي يقدمها المتطوعون في االستدامة التنظيمية والتأثير على انجاز المهمة ,واستنتجت الدراسة الى ان إدراج تقييم
المساهمات التطوعية سوف يعزز مواردها وفي النهاية لتعزيز استدامتها.
 .2دراسة ( Maguire (2015بعنوان" Volunteer Valuation-Incorporating volunteer capacity into
"Nonprofit financial reporting: A research service Learning Projectتقيم المتطوعين – دمج
القدرات المتطوعين في القوائم المالية غير الربحية :مشروع تعليمي لخدمة االبحاث".
تهدف هذه الدراسة الى تقييم الخيارات التي تسمح للمنظمات غير الربحية )(NPOsإلى االفصاح عن المساهمات المتطوعين
في نظام المحاسبة الخاص بالمنظمات غير الحكومية ,وتقديم توصيات لتأكيدات المراجعة لمساهمات المتطوعين ,ودمج ساعات
العمل التطوعي في عملية إعداد التقارير المالية وإظهار كيف تضمين ساعات العمل التطوعي في البيانات المالية ,واظهرت النتائج
الى التوافق الكشوفات الموحدة للحسابات مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما .يساهم هذه الدراسة في زيادة الفرص للمنظمات غير
الهادفة للربح للحصول على تمويل إضافي ,بما في ذلك تلك األنواع من التمويل الذي يتطلب مراجعة الحسابات مما يؤدي إلى
زيادة المخرجات والنتائج واألثر وبناء القدرات.
 .1دراسة ( Mook and Quarter (2004بعنوان "Value of Volunteer contribution Estimating and
" Reportingبعنوان "تقدير واالبالغ المالي عن قيمة المساهمات التطوعية"
تهدف الدراسة الى االبالغ المالي عن قيمة المساهمات التطوعية في منظمات غير الربحية واالعمال الخيرية الكندية,
واستنتجت الدراسة بأن ما يزيد عن ثلث المستجيبين ( )٪37احتفظوا بسجالت مساهمات التطوعية ,وكانت القيمة المالية لمساهمات
المتطوعين  ٪7فقط ,وشملت  ٪ 3من قيمة المساهمات المتطوعين في البيانات المحاسبية ,ويقترح الدراسة الى تقدير القيمة المالية
لمساهمات المتطوعين ,والتقرير على هذه المساهمات في حساباتهم المالية.
 .4دراسة ( Mook et,al ) 2009بعنوان "Calculating the Value of Volunteer Contributions for
"" Financial Statements Evidence of Volunteer Contributionsتقدير قيمة المساهمات التطوعية
في الكشوفات المالية دليل عن المساهمات التطوعية".
وهي دراسة االستقصائية في كندا ,قدرت وجود  6.5مليون متطوع لعام  26.7(2000في المائة من السكان الذين تبلغ
أعمارهم  15سنة فأكثر) الذين ساهموا بمبلغ  1.05مليار ساعة مع تكافؤ وظيفة بدوام كامل قدره  549 000شخص ,وتشير هذه
الدراسة إلى أن المساهمات التطوعية مهمة للدين والتعليم والخدمات االجتماعية والترفيه والرياضة والنوادي االجتماعية
والمنظمات الصحية .يعتبر التطوع غير الرسمي (خارج إطار المنظمة الرسمي) أيضا شكال رئيسا من أشكال الخدمة.
واستنتجت الدراسة الى النماذج لكيفية حساب المساهمات التطوعية من أجل التقديم ضمن إطار المحاسبة االجتماعية .وبيان
األثر االقتصادي االجتماعي وبيان الموارد االجتماعية واالقتصادية التي تشمل المساهمات التطوعية ,وأن هذه الممارسات قد تبدو
مثيرة للجدل في أساليب المحاسبة التقليدية ,ولكنها تساعد على إبراز األثر االجتماعي للمنظمات غير الربحية وبالتالي في إطار
المحاسبة االجتماعية .وتؤكد أن المحاسبة االجتماعية أوسع وقد يختلف عن ذلك في أشكال المحاسبة األخرى .واوصت الدراسة الى
إظهار كيفية توسيع نطاق البيانات المالية لتشمل القيمة االجتماعية التي تولدها المنظمات غير الربحية.
 .5دراسة ( Laurie Mook & Jorge Sousa (2005بعنوان "Accounting for the value of volunteer
""contributionsالمحاسبة عن قيمة المساهمات التطوعية ".
وهي دراسة استقصائية تهدف الدراسة الى احتساب القيمة التي تولدها المنظمات ,واستنتجت الدراسة الى ان هناك حاجة إلى
نموذج حسابي يوضح بشكل صحيح القيمة التي تولدها المنظمات غير الربحية .ويأتي الكثير من هذه القيمة من مساهمات
المتطوعين ,والتي تعتبر كبيرة  ,ولكن معظمها غير مدرج في بيانات المحاسبة المالية ,واشار الدراسة إلى أنها تمثل ما يقرب من
ثلث القيمة المضافة من قبل هذه المنظمات .تقارير هذه المقالة نتائج دراستين تتعلق بقياس قيمة المتطوعين في المحاسبة للمنظمات
غير الربحية .وجدت الدراسة األولى ,لـ  156منظمة غير ربحية في كندا ,أنه على الرغم من أن ثلث العينة احتفظ بسجالت
لساعات المتطوعين ,إال أن  3في المائة فقط تضمنت قيمة بالنسبة لهم في بياناتهم المحاسبية .وجدت الدراسة الثانية ,للمحاسبين
غير الهادفين للربح ,أنهم ال يشعرون بأن بيانات المحاسبة المالية تمثل بشكل صحيح مساهمة لمنظماتهم .واوصت الدراسة الى
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سلسلة من التوصيات المتعلقة بما في ذلك اقتراحات لمراجعة أنظمة الهيئات المحاسبية لقيمة المتطوعين ,وإنشاء بيانات محاسبية
تمثل بشكل أفضل مساهمة المؤسسات غير الربحية.
 .1.1خالصة الدراسات السابقة
وتأتي الدراسة الحالية مكمل للدراسات السابقة ,اال انها تختلف عنها وتتركز في كونها تقدم آلية محاسبية مقترحة لإلبالغ
المالي عن الخدمات التطوعية في البيئة العراقية وأعداد الكشوفات المالية المتوافقة مع تقارير االبالغ المالي الدولي ,واقتراح
حسابات جديدة وضرورية تتضمن االعمال التطوعية في الدليل المحاسبي الموحد.

المبحث الثاني :مفهوم واهمية االعمال التطوعية وقياسها
ان العمل التطوعي كمفهوم قديم جاء في الكتب السماوية وكمفهوم حديث ظهر في القرن التاسع عشر في االدبيات والبحوث
العلمية العربية والدولية واهتمت بتعريفه وتبويبه منظمات االمم المتحدة وقد تناول البحث هذا المفهوم من خالل جميع الجوانب
وكما يلي:
.2.1تعريف العمل التطوعي
يعد العمل التطوعي ركيزة اساسية في النهوض بالمجتمعات ,فالحكومات لم تعد قادرة على سد احتياجات مواطنيها للعديد من
االسباب االجتماعية واالقتصادية ,مما اوجد الحاجة الى العمل التطوعي لتكملة مهمة الحكومات في توفير الخدمات الى المجتمع,
وقد ظهرت العديد من التعريفات للعمل التطوعي فقد عرف بأنه" النشاط االجتماعي االقتصادي الذي يقوم به االفراد الممثلون في
هيئات والمؤسسات والتجمعات االهلية ذات النفع العام دون عائد مادي مباشر للقائمين عليه ,وذلك بهدف تقليل من حجم المشكالت
واالسهام في حلها سواء كانت ذلك بالمال والجهد" (المالكي 1431,ه .)41:وعرفه القاضي "بأنه العمل االجتماعي االرادي غير
الربحي دون مقابل او اجر مادي يقوم به االفراد او الجماعات من اجل تحقيق المصالح المشتركة او مساعدة او تنمية مستوى
معيشة اآلخرين" (القاضي .)2: 2013,وعرفها كل من حمايدية وقاسم بانها "المواطن الذي يعطي وقتا و جهداَ بنا َء على اختياره
الحر إلحدى منظمات الرعاية االجتماعية ,وبدون ان يحصل او يتوقع ان يحصل على عائد مادي نظير جهده التطوعي "(حمايدية
وقاسم  ,)51 :2015,وقد عرفه شاهين وشندي من المنظور االسالمي "بأنه كل جهد او عمل ,او مال ,او علم ,او وقت يقدمه الفرد
بنية التقرب الى هللا سبحانه وتعالى دون ان يكون مفروضا َ عليه ودون انتظار أجر دنيوي" (شاهين وشندي .)6 :2013 ,وعرفه
الشهراني "العمل التطوعي هو التضحية بالوقت ,او العمل ,او المال ,او الجهد الذي يقوم به االفراد والجمعيات او المؤسسات في
المجتمع لحل المشاكل االجتماعية واالقتصادية ,وبدون توقع عائد مادي"(الشهر اني.)23 :2006 ,
العمل التطوعي ,يفهم في معناه التقليدي ,كنشاط غير مدفوع الثمن للمساعدة ولتحسين المجتمع ,وقد تنوعت على مر تاريخ
البشرية ما بين مساعدة عارضة أو منتظمة لسكان المجتمع وأفراد األسرة المحتاجين ,لبذل المزيد من الجهود الجماعية والمنظمة
لتحسين نوعية حياة المجتمع ,ومع ذلك ,لم يكن التطوع حتى القرن  19متخذا شكال مؤسسيا).)Mundel ,2013:18
وأدى التشاور مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء أستراليا للنظر في معنى العمل التطوعي إلى تطوير تعريف مقبول للعمل
التطوعي في عام 1996على نطاق واسع بأن "التطوع هو النشاط الذي يحدث دائما ليس بهدف الربح من خالل تنظيم أو مشروع
وهو:
 منفعة المجتمع والمتطوع
 القيام به يكون باإلرادة الحرة للمتطوع ودون اكراه
 القيام به دون أي مكاسب مالية ).( Volunteering Victoria, 2013:2
وقد عرفت منظمة العمل الدولية العمل التطوعي" الخدمة أو النشاط الذي يقوم به المتطوع بدون أجر لصالح المجتمع والبيئة,
واألشخاص غير األقرباء المقربين أو أولئك الموجودين داخل األسرة ") .) International Labour Office,2011:20ويوصف
العمل التطوعي بأنه نشاط غير مدفوع األجر حيث يعطي شخص ما وقته لمساعدة منظمة أو فرد يهدف إلى إفادة البيئة أو األفراد
أو المجموعات ) .(Volunteering England, 2009:2وقد عرفه المشروع االسترالي للتطوع بأن العمل التطوعي هو" الوقت
المعطى من طيب خاطر للمصلحة العامة ودون مكاسب مالية").(Volunteering Australia Project,2015:2
ويرى الباحث ان العمل التطوعي سلوك انساني نبيل وهو تسخير النفس والمال والوقت في خدمة المجتمع ونشر الخير
والسالم ,و أضافة قيمة اقتصادية للمجتمع ,وأ ن دراسة وقياس هذا السلوك بشكل معمق يفيد في فهمه وتوظيفه لخدمة المجتمع
واالقتصاد ,وينبغي تشجيع منظمات والهيئات المجتمع المدني واالعمال التطوعية ومكافأتها معنويا ودعمها ماديا وعمل دراسات
حول العمل التطوعي والمتطوعين لالستفادة من خبراتهم.
 .2.2اهمية العمل التطوعي في االسالم
لقد وردت كثير من االدلة على مشروعية العمل التطوعي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ,و االسالم يحث على
العمل التطوعي ويجازي صاحبه بالثواب واالجر الكبيرين مهما قل ذلك او كثر ,وقد اتت مصادر الشريعة االسالمية تؤكد على هذا
المعنى وجاءت نصوص القرآن الكريم بال عديد من اآليات تحث على مكانة العمل التطوعي وحث المسلم على تقديم كل ما يستطيع
في سبيل تحقيق األجر والثواب نذكر منها:
قوله تعالى"فاستبقوا الخيرات" البقرة آية  ,148وقوله تعالى "وسارعوا الى مغفرةٍ من ربكم وجنة عرضها السماوات
واالرض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس وهللا يحب المحسنين "آل عمران
 ,134-133وقوله تعالى في سورة البقرة آية  " 261مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل هللا كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل
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سنبلة مئة حب ٍة وهللاُ يضاعف لمن يشا ُء وهللاُ واس ٌع علي ٌم" ,وقوله تعالى في سورة الذاريات آية  " 19وفي اموالهم ٌ
حق للسائ ِل
اجر كري ٌم".
والمحرو ْم " ,وقوله تعالى في سورة الحديد آية  " 11من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفهُ لهُ ولهُ ٌ
وللعمل التطوعي مكانة ايضا في السنة النبوية حيث أكد النبي محمد (ص)هذا المعنى حين سئل :يا رسول هللا اي الناس احب
الى هللا؟ واي االعمال احب الى هللا؟ فقال" :احب الناس الى هللا انفعهم للناس واحب االعمال الى هللا عز وجل ,سرور يدخله على
المسلم ,او يكشف عنه كربة او يقضي عنه دينا ,او يطرد عنه جوعا ,وألن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب الي من اعتكف المسجد
(اي مسجد المدينة ) شهرا" ,وقوله (ص) " :خير الناس من نفع الناس" ,وقوله (ص) " :الساعي على االرملة والمسكين كالمجاهد
ٌ
انسان أو بهيمةٌ ,إال كان لهُ ب ِه صدقة"
طير او
في سبيل هللا" ,وقوله (ص)" :ما مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ,فيأك ُل منهُ ٌ
(البخاري .) 3/103 :1422,
 .2.1اهداف العمل التطوعي
يحقق العمل التطوعي العديد من االهداف العامة (المالكي:)47 :1431 ,
 .1يسعى الى تخطي الحواجز السلبية واالنعزالية في المجتمع.
 .2اعداد وتوجيه الطاقات البشرية والمادية وتحويلها الى العمل التطوعي.
 .1توفير اسباب التقدم والرفاهية ألفراد المجتمع.
 .4سد الفراغ في الخدمات وتوسيع قاعدتها تحقيقا لمبدأ الكفاية االجتماعية بتحويل الطاقات الخاملة للموارد البشرية الى
طاقات قادرة وفاعلة ومنتجة.
 .2.4فوائد العمل التطوعي
ان االنخراط في االعمال التطوعية يعكس أثارا على الفرد والمجتمع واالقتصاد بشكل عام ويمكن تلخيصها كاالتي
(القاضي:)4 :2013,
 األثار الفردية:
 .1شعور الفرد بتحقيق مكسب ديني وهو االجر والثواب من هللا تعالى.
 -2 .2القضاء على اوقات الفراغ وتحسين سلوك الفرد وزيادة احساس الفرد بأهميته في المجتمع ,واكتساب الخبرات وتنمية
مهارات التواصل مع االخرين.
 األثار االجتماعية:
 .1تقوي الروابط والتكاتف بين افراد المجتمع.
 .2تنمية روح التنافس بين الجماعات التطوعية الذي ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
 .1الحفاظ على الشباب من االنحرافات السلوكيات.
 .4تحقيق امن وحماية المجتمع من االمراض االجتماعية.
 األثار االقتصادية:
 .1المساهمة في زيادة االنتاجية مما يعود بالنفع على صادرات الدولة.
 .2استثمار االموال التي كانت قد تصرف على القوى البشرية وصرفها في مجاالت االخرى.
 .2.5دوافع العمل التطوعي
للعمل التطوعي كثير من الدوافع االنسانية منها(حمايدية وقاسم:)53 :2015,
 .1العمل من اجل الصالح العام.
 .2الرغبة في كسب شعبية واحترام وتقدير من االخرين.
 .3تكوين االصدقاء والتواصل االجتماعي مع االخرين.
 .4وجود حوافز معنوية للمشاركة مثل كتب الشكر.
 .2.1معوقات العمل التطوعي
للعمل التطوعي عددا من المعوقات منها(حمايدية وقاسم:)53 :2015,
 .1عوامل تتعلق بالمتطوع مثل عدم وجود وقت الفراغ او تجربة خاطئة اثرت عليه.
 .2عوامل تتعلق بالمؤسسات االجتماعية مثل عدم االعالن عن حاجتها الى المتطوعين ,وقلة خبرتها ,وغياب الدعم الرسمي من
الحكومة ,وضعف مواردها.
 .1عوامل تتعلق بالمجتمع كاالعتقاد بانها تضعف العالقات مع االسرة ,وجهل المجتمع بمنافعها.
 .2.7مجاالت العمل التطوعي
تمتد مساحة العمل التطوعي لتغطي كافة مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية واالمنية وان تصنيف العمل التطوعي يعتمد على
نقطتين رئيسيتين (المالكي 1431,ه :)48:
181

م .م جعفر جواد جاسم العبيدي

آلية مقترحة لإلبالغ المالي عن الخدمات التطوعية في الكشوفات المالية للوحدات..

 -1نوعية العمل نفسه هل هو ارادي نابع من ذات الفرد او هو اجباري تفرض عليه بعض الظروف كاألزمات والكوارث
الطبيعية.
 -2تتعلق بجهد منظمة العمل التطوعي هل هي حكومية او ذات طابع شخصي.
ومن ابرز مجاالت العمل التطوعي (المالكي 1431 ,للهجرة :)49:
 .1مجال دعوة أفراد المجتمع الى الخير.
 .2المجال االجتماعي من خالل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
 .1المجال التربوي مثل حمالت محو االمية.
 .4المجال الصحي مثل حمالت القضاء على االوبئة واآلفات والتبرع بالدم.
 .5المجال االمني مثل الحد من الجرائم والمخدرات والمشاكل االجتماعية.
ولقد قدمت منظمة العمل الدولية دليل  ISCO -08ألهم االنشطة التطوعية ورمز لكل نشاط
).)Organization 2009

International Labor

 .2.8الخصائص الرئيسية للعمل التطوعي
هناك ثالث خصائص رئيسية للعمل التطوعي حددتها االمم المتحدة(United Nations Volunteers Report ,2001:5) .
 أوال :ال ينبغي القيام بالنشاط في المقام األول من أجل المكافأة المالية ,على الرغم من أنه يجوز السماح بسداد النفقات




وبعض المدفوعات الرمزية.
ثانيا :يجب أن يتم النشاط طوعا ,وفقا إلرادة الفرد الحرة ,على الرغم من وجود مناطق رمادية هنا أيضا ,مثل
مخططات الخدمة المجتمعية المدرسية التي تشجع الطالب ,وتطلبهم أحيانا ,لالنخراط في العمل التطوعي ,والغذاء
من أجل العمل حيث يوجد تبادل واضح بين مشاركة المجتمع المحلي والمساعدات الغذائية.
ثالثا :ينبغي أن يكون النشاط مفيدا لشخص آخر غير المتطوع ,أو للمجتمع ككل ,على الرغم من أنه من المسلم به أن
التطوع يجلب فائدة كبيرة للمتطوع أيضا.

 .2.9العمل التطوعي في العراق
ويعد العراق من الدول السباقة في المجال التطوعي ففي العصر الحديث شهد الكثير من االعمال التطوعية ومنها وقوف جميع
العراقيين في بغداد من اجل اغاثة الناس المتضررين من آثار الكوارث الطبيعية كما حدث في فيضان عام  ,1954وفي عام 1978
قامت حمالت طالبية مدعومة من الحكومة بحمالت تطوعية سميت بالعمل الشعبي لبناء مجمعات سكنية للسكان ,اما في الوقت
الحالي فقد ظهرت الكثير من المواكب التطوعية لخدمة الزائرين للعتبات المقدسة حيث يشرف عليها مجموعة من المتطوعين
وبمشاركة الناس المتبرعين ,وقد ازدادت اعداد هذه المواكب بشكل كبير وفي اخر احصائيات للمواكب لسنة  2016بلغت اكثر من
 160000موكب في داخل محافظة كربالء فقط ماعدا المحافظات الجنوبية والوسطى وبمعدل صرف لكل موكب ما يزيد عن
عشرين مليون دينار ,وعدد المتطوعين لكل موكب ما يقارب  50متطوع ,يقوم الموكب بتقديم خدماته للزائرين لمدة 24ساعة
وخالل ايام الزيارة التي قد تصل الى عشرة ايام ,هذه االعمال التطوعية الهائلة تحتاج الى تقدير قيمتها االقتصادية ,وما تقدمه
للمجتمع من خالل زرع روح التعاون والبناء الروحي للشخص المتطوع والزائر ,وتعد هذه المواكب التطوعية رافدا لخدمة
السياحة الدينية وتطورها ,ولقد استمرت هذه المواكب في تقديم خدماتها من الدعم اللوجستي الى المتطوعين من الحشد الشعبي
الذين يقاتلون االرهابيين (داعش) منذ عام  ,2014ولم تقتصر االعمال التطوعية على ما تقدمه من دعم لوجستي للمقاتلين ,فقد
قامت العديد من المنظمات االنسانية بكفالة العوائل الفقيرة لشهداء الحشد الشعبي من خالل االعمال التطوعية لبناء البيوت
وتخصيص رواتب شهرية لأليتام ,وهناك العديد من االعمال التطوعية ولم يتم ذكرها بسبب حدود البحث ,ولكن هذه الخدمات
التطوعية لم توثق من قبل الحكومة وال توجد لها قاعدة بيانات يتم من خاللها دراستها وتطويرها وتحديد قيمتها االقتصادية للمجتمع.

المبحث الثالث :كيفية اإلبالغ المالي عن قيمة االعمال التطوعية في القوائم المالية
 .1.1تقدير القيمة االقتصادية للعمل التطوعي
حيث تقوم معظم االعمال التطوعية بدور مهم لتوفير الرفاهية االجتماعية وتحقيق األمن االجتماعي وتضييق الفجوة بين
االغنياء والفقراء مما ينعكس على المستهلك والمنتج ايجابا َ وتغطية النقص والقصور الذي تعانيه المؤسسات الحكومية سواء في
النواحي المالية او القوة البشرية ,وبالتالي تحقق اهداف هذه المؤسسات دون ان تتحمل اعباء مالية اضافية (الشهراني :2006,
 .)72وان لتقدير القيمة االقتصادية للعمل التطوعي ,يوفر األساس إلدراج ذلك في إحصاءات الحسابات القومية ,وال سيما في
"الحسابات الفرعية" المتعلقة بالمؤسسات غير الربحية وهناك نهجان عامان لقياس القيمة االقتصادية للعمل التطوعي:
))International Labour Office,2011:20
أ .النهج األول (نهج تكلفة الفرصة البديلة) :يقيس أساسا القيمة االقتصادية لتطوع المتطوع .ويقوم ذلك عن طريق تعيين
ساعات العمل التطوعي لمتوسط األجر الذي سيكسبه المتطوع إذا عمل المتطوع في وظيفة عادية لتلك الساعات نفسها.
غير أن المحللين يفترضون في بعض الحسابات أن وقت المتطوعين هو بديال عن أوقات الفراغ بدال من العمل ,وفي هذه
الحالة يكون األجر المخصص للعمل التطوعي صفر.
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ب .النهج الثاني (نهج تكلفة االستبدال) :يقترب من قياس قيمة العمل التطوعي إلى المتلقي للجهد التطوعي ,وبالتالي للمجتمع
ككل .يقوم ذلك عن طريق تعيين ساعات العمل التطوعي ما يكلف لتوظيف شخص لدفع مقابل القيام بالعمل الذي يقوم به
المتطوع دون أجر.
ومن النهجين ,يبدو أن نهج تكلفة االستبدال أكثر صلة بالهدف المنظمة العمل الدولية وهو األسلوب الذي يوصي به ,بيد أن هذا
ال يعني أن ينظر إلى العمل التطوعي كبديل للعمل المأجور بل إنه يعكس توافق اآلراء بين الباحثين في مجال أن هذه هي الطريقة
األكثر معقولية لتقدير القيمة االقتصادية للمتطوعين ,ومع ذلك هذا ال يخلو من صعوباته بسبب االختالفات المفترضة في المهارة
والكفاءة بين المتطوع والموظف المدفوع القيام أساسا نفس الوظيفة ,ناهيك عن االختالفات في معدالت األجور لعمل مماثل في
مختلف المؤسسات (غير ربحية والمنظمات ,والشركات الحكومية والربحية) ,ولذلك بذلت عدة محاوالت لمراعاة هذه االختالفات,
على النحو المبين أدناه):) International Labour Office,2011:20
 -1في حالة عدم وجود معلومات مفصلة عن العمل الفعلي الذي يقوم به المتطوعون ,فأن دليل األمم المتحدة للمؤسسات غير
الربحية في نظام الحسابات القومية يعين ساعات العمل التطوعي لمتوسط األجر اإلجمالي للمجتمع,
 -2يطبق باحثون آخرون خصما على معدل أجور العامل المدفوع األجر في المهنة تنتج تكلفة استبدال المعادلة للعمال
المتطوعين.
.1.1اطار عمل الخدمات التطوعية
الشكل التوضيحي ( )1االتي اطار عمل الخدمات التطوعية للمنظمات المجتمع المدني:
المدخالت:
الدعم النوعي للتبرعات :

المساهمات االقتصادية المباشرة :

التمويل المالي :

وقت الخدمات التطوعية  ,استعمال
الموجودات ,قيمة العادلة للتبرعات ,المعرفة
والمهارة والخبرة  ,والعالقات االجتماعية

الرواتب واالجور  ,قيمة العادلة
للخدمات التطوعية  ,والتبرعات العينية

المنح الحكومية  ,التبرعات
المالية ,والدخل من
الخدمات التطوعية

( البيانات تكون هنا شاملة واكثر وضوحا ً ومن السهولة قياسها )

المخرجات:
الخدمات المقدمة:
الى المستفيدين ,
والوحدات الخدمية
للحكومة المحلية

النواتج :

االرتباط مع التواصل
االجتماعي:

الوقف المجتمعي :
التأثير على :

المشاركة في البرامج
,االحداث والنشاطات
االجتماعية  ,االنترنيت
,والمتطوعين

اصالح و بناء المساكن
للفقراء  ,عالج االيتام ,
صيانة االثار ودور العبادة
 ,خدمات الزائرين للعتبات
المقدسة

التعليم ,السياسة ,الدفاع
عن المظلومين

( البيانات هنا تكون اقل شموال ودقة ,والخصائص تكون صعبة القياس)

نواتج الخدمات :

نواتج االتصال :

نواتج التأثير :

تحسين والوقاية ,الصحة ,
االمان ,االبداع في االنجاز

االرتباطات االجتماعية  ,الثقة بالنفس
والحكومة  ,الجرأة ,تماسك المجتمع

تخصيص الموارد  ,تحسين التوجهات
وفهم المواقف ,تحقيق التوافق في
آراء المجتمع

نواتج البقاء والتعايش :ازدهار
الحضارة والفنون ,كتابة اإلنجازات في
التأريخ ,التنوع البيولوجي ,الحفاض
على التقاليد والتراث الشعبي

اآلثار غير المباشرة:
الشعور بالذات ,االمان من االضرار الكوارث والحروب ,استثمار الطاقات ,االرتباط بنشاطات ذات مغزى ,االتصال باآلخرين ,زيادة مهارة
االفراد في القدرة على اداء النشاطات.

شكل ( :)1اطار عمل الخدمات التطوعية للمنظمات المجتمع المدني
المصدر :من اعداد الباحث وبتصرف عن)) K ,Leigh , 2012:8
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آلية مقترحة لإلبالغ المالي عن الخدمات التطوعية في الكشوفات المالية للوحدات..

.1.2المحاسبة والعمل التطوعي
يعد العمل التطوعي من المفاهيم االجتماعية القديمة وهو سلوك انساني يقدم خدمة اجتماعية واقتصادية للمجتمع ولم يتم قياسها
واالفصاح عنها سابقا في التقارير المالية للوحدات االقتصادية والحكومية بسبب بعدها االنساني الغير الهادف الى الربح ,والسيما
ان المجتمعات االنسانية قد تطورت وفي نفس الوقت تعقدت وازدادت الكوارث الطبيعية مما ادى الى اعباء مالية على الحكومات
اثناء الكوارث وباتت غير قادرة على تقديم الخدمات الى المجتمع ,ومن المعلوم ان المحاسبة من العلوم االجتماعية يتأثر بالمجتمع
ويؤثر فيه ,وبما ان العمل التطوعي له جانب االقتصادي كما ان له الجانب االنساني ,ويضيف قيمة اقتصادية للناتج القومي ,حيث
يقضي على كثير من المشاكل االقتصادية العالقة ,والتي ال تستطيع كثير من الدول تجاوزها لوالها ,ومن هنا وبعد ان تم
استعراض اهمية العمل التطوعي في الكتاب والسنة وما تحققه من اهداف اجتماعية واقتصادية كبيرة ينبغي على الجهات المهنية في
المحاسبة االهتمام بهذا الموضوع الحيوي سيما ان الموضوع لم يتم تسليط الضوء عليها سابقا.
ومن المنظور المحاسبي يرى الباحث ان العمل التطوعي هو حدث اقتصادي يضيف قيمة للوحدة االقتصادية والحكومية وعلى
الوحدة قياسها بالقيمة العادلة وعدها خدمة تطوعية مستلمة بالقيمة العادلة ومصروفة في الوقت نفسه إذا الوحدة ارادت شراء هذه
الخدمة بالقيمة السوقية العادلة ,وبذلك ينعدم تأثيرها المالي في كشف الدخل لتساوي االيراد مع المصروف ,ويتم االفصاح عنها في
الكشوفات المالية.
.1.1النظام المحاسبي الموحد وكيفية معالجة الخدمات التطوعية
يعد النظام المحاسبي الموحد في العراق قاصرا في معالجة االعمال التطوعية ,بالرغم من ان البيئة المحلية مرت بعديد من
حمالت التطوعية بسبب عدم االهتمام الحكومات السابقة الى دور العمل التطوعي وما تحققه من ايجابيات على مستوى العراق
والتنمية البشرية ,مما ادى الى القصور في االفصاح المحاسبي في القوائم المالية للوحدات التي تطبق النظام المحاسبي الموحد
وخاصة الوحدات التابعة الى الحكومة المحلية التي عجزت من ازالة انقاض االبنية المهدمة نتيجة االعمال االرهابية وعمليات
التحرير ,حيث ان كثير من الخدمات التطوعية المقدمة (سواء باآلليات او بالجهد البشري او تقديم المواد االغاثة عن طريق
منظمات المجتمع المدني) قد قدمت في المناطق المحررة والتي تضررت بنيتها التحتية بشكل كبير ,هذه الجهود من المفترض ان
تقيم بالقيمة السوقية في المنطقة الجغرافية وقبل االحداث الكارثية واالفصاح عنها في القوائم المالية.
 .1.4المعايير الدولية التي تعترف بالخدمات التطوعية
لم تعالج المعايير الدولية موضوع الخدمات التطوعية بينما المعايير االسترالية تهتم بهذا الموضوع بشكل خاص لما تعانيه هذه
البالد من الكوارث الطبيعية المستمرة ,ومن االمثلة على ذلك مبادرة الفرق التطوعية في االعمال التطوعية لإلنقاذ ,واعمال رفع
االنقاض او مساعدة الحكومة المحلية في تقديم الخدمات وبناء ما دمرته الكوارث ,حيث تعد هذه االعمال من الواجبات الوطنية
للذين انهوا الخدمة العسكرية حيث تكون هذه النشاطات الزامية.
وحسب المعيار االسترالي )Australia Accounting Stander Board( AASB1004عندما تتلقى المجالس المحلية الخدمات
التطوعية من المجتمع المدني للمساعدة في تنظيف وإعادة البناء يمكن لهذه الوحدات ان تعترف بالخدمات التطوعية فقط عندما
(:)AASB1004 parg 44-74
 .1يمكن أن تشترى الخدمة التطوعية (خدمة تطوعية مستلمة بالقيمة العادلة ومصروفة في الوقت نفسه إذا الوحدة ارادت
شراء هذه الخدمة بالقيمة السوقية العادلة اي دفع مبلغ المالي للحصول على الخدمة ,مثل مبالغ المصروفة لخدمات
رفع االنقاض).
 .2يمكن قياس الخدمات التطوعية بشكل موثوق به.
ويتم قياس الخدمات التطوعية بالقيمة العادلة كإيراد ومقابلة هذا الحساب بالحساب المقابل كمصروف مما ال تكون لها آثار
على كشف الدخل.
 .1.5المعلومات التي يقدمها االبالغ المالي عن الخدمات التطوعية
الترجمة الحرفية لمفهوم االبالغ المالي )  (Financial Reportingتعني اعداد التقارير المالية وبالتالي هو اوسع من ان يختزل
في االبالغ الخارجي او التقارير المالية ذات الغرض العام وهذا ما ذهبت اليه اراء المفكرين مثل () Hendersonوفقا لذلك فان
الكشوفات المالية تمثل احد عناصر االبالغ المالي وليس االبالغ المالي ذاته اذ ان هناك عمليات وعناصر اخرى تساهم في صنع
االبالغ المالي من غير الكشوفات المالية ,اي ان االبالغ المالي يتم بكل الوسائل المتاحة لإلبالغ بما فيها التقارير المرحلية التي تعد
لألغراض الداخلية ,وهذا يقود الى ان االبالغ اوسع من مجرد االفصاح في التقارير المالية ذات الغرض العام ,وان االبالغ المالي
يجمع بين وظيفتي القياس واالفصاح وهما جزءا من المحاسبة وليس المحاسبة ككل لذلك االبالغ المالي ال يمثل فقط االفصاح
المحاسبي فاإلبالغ المالي يمثل عملية قياس للبيانات المالية المتعلقة بالشركة واالفصاح عنها في الكشوفات المالية االساسية
والتقارير المرحلية او اية وسائل اخرى بغرض ايصالها الى االدارة واصحاب المصالح والمهتمين لمساعدتهم في ترشيد قراراتهم
(العبيدي .)40: 2016,االبالغ المالي يشمل البيانات المالية كالكشوفات المالية وبيانات غير المالية كالمعلومات عن الوحدة تهم
االطراف المستفيدة لدعم قراراتهم ,فكلما توفرت معلومات تفصيلية عن الخدمات التطوعية كانت المعلومات المحاسبية ذات منفعة
للقرار وجودة عالية لإلبالغ المالي ونالحظ في الشكل التوضيحي ( )2ان االبالغ المالي له مفهوم واسع.
الشكل ( )2االتي يوضح العالقات المتعددة لطرق اإلبالغ المالي حسب :SFAC .NO.5
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طرق المتعددة لإلبالغ المالي :
كل المعلومات المفيدة للمستثمرين ,الدائنين ,والمهتمين التخاذ القرارات
تقارير االبالغ المالي:
المعلومات االضافية والشاملة
التأثيرات

تحاليل التقارير المالية  ,متطلبات  ,SECاحصاءات اقتصادية ,ادوات االخبار حول الشركة

الخارجية
ومتطلبات
تطوير
المهنة

مساحة المباشرة لتأثير المعايير الصادرة من :FASB&IASB
تحليالت والقرارات االدارية ,رسائل الى المستثمرين والمالك.
الكشوفات المالية االساسية  :المعلومات الثانوية :
معلومات القطاعية ,التغير بالسعار الخاصة والعامة (افصاح  ,)SAFAS.NO.33تقارير المراقب الخارجي ,
كشوفات المالية الداخلية

مدى االعتراف والقياس لمبادئ الكشوفات
مالحظات القوائم المالية :

معلومات
عن الخدمات
التطوعية

السياسات المحاسبية ,جداول وتوضيحات حول عناصر الكشوفات ,معلومات عامة عن الشركة
الكشوفات المالية السنوية  :كشف الميزانية وكشف العمليات الجارية ,كشف الدخل الشامل
,كشف التدفقات النقدية  ,وكشف التوزيعات

شكل ( :)2العالقات المتعددة لطرق اإلبالغ المالي حسب : SFAC .NO.5
المصدر :من اعداد الباحث بتصرف عن  Schroeder( 2009 : 571.( :و العبيدي).40 : 2011( ,

المبحث الرابع:الجانب العملي
 .4.1اآللية المقترحة لترميز االعمال التطوعية في الدليل المحاسبي الموحد
ت
1
2

جدول ( :)1اسم و رقم الحساب المقترح استحداثه في الدليل المحاسبي الموحد
رقم الحساب المقترح
اسم الحساب المقترح استحداثه في الدليل المحاسبي الموحد
4833
ايراد الخدمات التطوعية (بالقيمة العادلة )
3833
مصاريف الخدمات التطوعية
المصدر من اعداد الباحث

 .4.2اآللية المقترحة لقيد الخدمات التطوعية
عندما تقوم جهات المجتمع المدني بتقديم الخدمة التطوعية يتم تقييم هذه الخدمة وفقا للقيمة السوقية العادلة ويتم اثبات القيد
المحاسبي التالي:
 من ح /مصاريف الخدمات التطوعية (خدمات التنظيف المنجزة)
 الى ح /ايراد خدمات التطوعية (الوقت المجاني المبذول والمستلم ألعمال التنظيف)
االعتراف بالقيمة العادلة للموارد المجانية للمساعدة في التنظيف
(مالحظة أن هذا هو المطلوب ليتم االفصاح عنها كبند منفصل في البيانات المالية).
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آلية مقترحة لإلبالغ المالي عن الخدمات التطوعية في الكشوفات المالية للوحدات..

 .4.1هيكل الطار مقترح عن االبالغ المالي عن الخدمات التطوعية في الوحدات المحلية التي تطبق النظام المحاسبي الموحد
(التطبيق العملي في امانة بغداد دائرة بلدية مركز الرصافة).
 .4.1.1التعريف بعينة البحث
تعد دائرة بلدية مركز الرصافة من الدوائر البلدية الخدمية المهمة التي تقع في منطقة النهضة ولقد تم اختيار هذه البلدية كنموذج
لعينة البحث بسبب وجود عمل تطوعي ملموس ممكن قياسه فيها وذلك في ساحة الوثبة التي تم اصالحها وترميمها من خالل العمل
التطوعي الذي قامت به احدى منظمات المجتمع التي تقع ضمن رقعتها الجغرافية مما استدعى اختيارها ,اضافة الى ان هذه الدائرة
تطبق النظام المحاسبي الموحد ,وتقوم الدائرة بالعديد من االنشطة كتبليط الشوارع واعمال التنظيف والصيانة ولديها ايرادات
للنشاطات الخدمية ,وتتكون الدائرة من العديد من االقسام كالجباية والمالية والتدقيق والمخازن.
 .4.1.2واقع الحال
وبعد الزيارات الميدانية الى الدائرة واللقاء بالعديد من المسؤولين في القسم المالي واالطالع على السجالت المحاسبية,
واالستفسار عن الدور الذي قامت به الوحدة عندما تبلغت بالعمل التطوعي لترميم واصالح ساحة الوثبة ,تبين ان الدائرة لم تتخذ
اي اجراء محاسبي بهذا الخصوص بسببين األول عدم وجود بند الخدمات التطوعية ضمن النظام المحاسبي ,والثاني ان الوحدة ال
تعد االعمال التطوعية نشاطا اقتصاديا ولم يتم االبالغ المالي عنها في الكشوفات المالية ,واكتفت الدائرة بتقديم كتاب شكر للجهة
التي قامت بالعمل التطوعي.
.4.1.1

تطبيق اآللية المقترحة

وقام الباحث مع عدد من المهندسين والفنيين في الدائرة بتخمين قيمة العمل التطوعي في ساحة الوثبة ميدانيا ,حيث تم تقديرها
وفقا للقيمة السوقية العادلة من حيث اجور العمل والمواد المصروفة في شهر تموز من عام  2016حيث بلغت اجمالي التقدير
خمسة ماليين دينار.
الجدول ( )2يقدم مقارنة لكشف االيرادات والمصروفات لتأثير االبالغ المالي عن الخدمات التطوعية المقدمة من قبل منظمات
المجتمع المدني للمساهمة في تطوير واصالح ساحة الوثبة في بغداد (يستخدم هذا الكشف من قبل االدارات والوحدات الغير الهادفة
للربح كما جاء في النظام المحاسبي الموحد ,)239 :2011,على ايرادات وخدمات دائرة بلدية الرصافة:
جدول ( :)2حساب االيرادات والمصروفات لشهر تموز 2011
أمانة بغداد  /دائرة بلدية مركز الرصافة
رقم الدليل
المحاسبي
4
41
42
41
44
45
41
47
48
482
4811
4812
4811
49


الشهر الحالي بعد
استعمال اآللية المقترحة

اسم الحساب
االيرادات :
ايراد نشاط االنتاج السلعي
ايراد النشاط التجاري
ايراد النشاط الخدمي
ايراد التشغيل للغير
كلفة المواد المصنعة داخليا
فوائد دائنة وايجارات االراضي
االعانات
اإليرادات التحويلية:
منح تمويلية
تبرعات مستلمة
تعويضات وغرامات
ايراد الخدمات التطوعية المستلمة(اصالح وتطوير ساحة الوثبة)
ايرادات اخرى

الشهر الحالي قبل
استعمال اآللية المقترحة

0
1182000
116897000
0
0
0
0

0
1182000
116897000
0
0
0
0

0
0
146985000
5000000
66867000

0
0
146985000
66867000

لقاء مع االستاذ يونس والست ابتسام في القسم المالي واالستاذ رياض مدير االدارية والمالية ,وكما تم لقاء مع مديرة الحسابات في امانة العاصمة الست مديحة .



ساحة الوثبة :تقع هذه الساحة في وسط شارع الجمهورية (شارع الملك غازي سابقا ) بين سوق الشورجة وساحة الخالني ,وسميت بالوثبة نسبة لوثبة الشعب العراقي في
هذه الساحة ضد معاهدة بورث سموت عام  1948في عهد رئيس الوزراء صالح جبر.
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مجموع االيرادات
تنزل المصروفات :
1
الرواتب واالجور
11
المستلزمات الخدمية
11
مقاوالت وخدمات
14
مشتريات بغرض البيع
15
فوائد مدينة
11
اإلندثارات
17
المصروفات التحويلية:
1811 18
مصاريف الخدمات التطوعية (اصالح وتطوير ساحة الوثبة)
المصروفات االخرى
19
مجموع المصروفات
زيادة /نقص االيرادات على المصروفات
المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات بلدية الرصافة لشهر تموز 2011

351931000

346931000

408884000
596515000
0
0
0
0
0
5000000
0
1010399000
()658468000

408884000
596515000
0
0
0
0
0
1005399000
()658468000

 .4.1.4مالحظات على النتائج
 .1نالحظ من الجدول رقم ( )2لكشف االيرادات والخدمات ,بان تأثير الخدمات التطوعية يكون متعادل في نتيجة الكشف
االجمالية من الزيادة او النقصان إال ان تأثير االفصاح المحاسبي لحساب الخدمات التطوعية واضح ومؤثر في التقارير
المالية ,مما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة التي تستند الى المعلومات المحاسبية عن قيمة المضافة للخدمات
التطوعية على الوحدة بشكل خاص واالقتصاد الكلي بشكل عام.
 .2تهدف اآللية المقترحة الى القياس واالفصاح المالي عن قيمة الخدمات التطوعية ,وقبل استخدام هذه اآللية لم يكن بمقدور
الوحدات االقتصادية االبالغ المالي عنها ,حيث تظهر هذه الوحدات انها غير قادرة على االبالغ المالي عن الخدمات
التطوعية لعدم وجود آلية محاسبية تستند اليها  ,مما يجعل هذه القوائم المالية مشوهة وتفقد خصائص النوعية للمعلومات
المحاسبية و تكون غير مالئمة وغير موثوقة وتؤثر سلبا على قرارات المستثمرين لعدم ظهور القيمة الحقيقية للوحدات
في الكشوفات المالية مما يشوه البيانات المالية ,ويأمل الباحث عند استخدام هذه اآللية مساعدة مستخدمي المعلومات
المحاسبية في اتخاذ القرار الصحيح ,وذلك من خالل القياس واالفصاح عن القيمة الصحيحة للوحدات التي تقدم لها
الخدمات التطوعية من اجل تحليل البيانات وادخالها في الحسابات القومية.
 .1يتضح من النتائج التي اظهرتها البيانات المالية والتي تم التوصل اليها من خالل تطبيق اآللية المقترحة ان هناك فرق في
قيمة االيرادات والمصروفات قبل تطبيق اآللية وبعدها ,والتي لم تظهرها بيانات المالية المستخدمة من قبل الوحدة التي
تطبق النظام المحاسبي الموحد ,والتي تؤدي الى تشويه وقصور للقوائم المالية بسبب فقدان الخصائص النوعية للمعلومات
المحاسبية من حيث المالئمة والقيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية ,مما تؤثر سلبا في قرارات المستخدمين للبيانات
المالية.
 .4ومن ناحية اخرى عند مقارنة قيمة االيرادات والمصاريف قبل وبعد استخدام اآللية المقترحة ان هناك اختالف في القيمة
لم تظهرها القوائم المالية للوحدة بسبب عدم وجود هذه اآللية ,حيث لم تظهر هذه البيانات اي تأثير للخدمات التطوعية في
بياناتها ,مما ادى الى تشويه القيمة الحقيقة للوحدة.
 .5من الواضح ان استخدام اآللية المقترحة والتي تظهر اثر الخدمات التطوعية كمؤشرات خارجية في الكشوفات المالية ,قد
اضاف الى جودة المعلومات المحاسبية لتلك الكشوفات حيث جعلها تعكس الصورة الحقيقية لما يجري داخل الوحدة
االقتصادية.
 .1يمكن استخدام البيانات المحاسبية المعدلة بتأثير الخدمات التطوعية في مجاالت عديدة كالتخطيط واعداد الموازنات في
القطاعات االقتصادية ,والذي بدوره يساعد المختصين في مجال التخطيط لرصد التمويل وتحديد اوجه االنفاق ,واعداد
برامج التنمية البشرية ,ومن هنا نثبت فرضية البحث بأن االعتماد على اآللية المحاسبية المقترحة عن الخدمات التطوعية
سيؤدي الى تحسين االبالغ المالي في الوحدات الحكومة المحلية .

المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات

اوالً :االستنتاجات
في ضوء ما تم عرضه ومناقشته في البحث يمكن تحديد اهم االستنتاجات التي توصل اليها الباحث وكما يأتي:
 .1وجود قصور في االبالغ المالي عن الخدمات التطوعية في البيئة المحلية ,ولم يتم تحديث النظام المحاسبي الموحد لتكييفه
وفق المتطلبات الدولية وما تشهده البالد من توجه نحو ثقافة الخدمات الطوعية.
 .2عدم وجود معيار محاسبي محلي خاص يتناول الخدمات التطوعية.
187

م .م جعفر جواد جاسم العبيدي

آلية مقترحة لإلبالغ المالي عن الخدمات التطوعية في الكشوفات المالية للوحدات..

 .1ان استخدام اآللية المقترحة في البيئة المحلية للخدمات التطوعية في الكشوفات المالية يؤدي الى تحسين االبالغ المالي.
 .4عدم وجود اهتمام خاص من الدولة بثقافة الخدمات التطوعية.
ثانياً :التوصيات
في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل اليها يقترح الباحث عدد من التوصيات التي يأمل منها ان تساهم في تطوير االبالغ المالي
عن الخدمات التطوعية.
ضرورة وجود معيار محاسبي أو قاعدة محاسبية محلية يتضمن آليات الحتساب قيمة االعمال التطوعية في النظام
المحاسبي الموحد.
ضرورة االفصاح المالي عن الخدمات التطوعية في الكشوفات المالية بالقيمة العادلة.
نوصي الجهات المحلية المعنية بوضع معيار محاسبي محلي يختص بالعمل التطوعي.
نوصي الجهات المعنية بتحسين االبالغ المالي عن الخدمات التطوعية في البيئة العراقية وتحديث النظام المحاسبي الموحد
لتكيفه وفق المتطلبات الدولية.
نوصي الدولة باالهتمام بثقافة العمل التطوعي من خالل المناهج الدراسية واالنشطة الطالبية ووسائل االعالم.
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