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مجلــة  قدمــت   الماضيــة  الســنوات  وخــال  األرقــام  بلغــة 
المفيــدة  الموضوعــات  مــن  العــدد   ، العربــي  المحاســب 
مــن  2,504,420  أكثــر  الحصيلــة  كانــت  للمحاســلين  حيــث 
طلــب زيــارة علــى الموقــع شــهريا ، أكثــر مــن 2,770 مقــال 
تحميــل  ألــف   120 مــن  وأزيــد   ، شــهري  عــدد   40  ، علمــي  
العربــي  المحاســب  مجلــة  مجلتنــا  مــن  الســابقة   لألعــداد 
، المجلــة العلميــة التــي نطمــح أن تكــون االولــى بالوطــن 
ــر مــن الخدمــات  ــة قدمــت عــدد كثي ــي ، كمــا أن المجل العرب

منهــا 
نســعى دائمــً لتقديــم خدمات ُتســاعد المحاســبين بالوطن 
أوالً  المحاســبية  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  العربــي 

بــأول ، مــن خدماتنــا 
•  خدمــة واتســاب المحاســب العربــي خدمــة تعليميــة 
ثقافيــة مجانيــة تعنــي نشــر وتعزيــز معلوماتــك المحاســبية 

تحتــوي علــى اكثــر مــن 5000  عضــو 
العربــي-  المحاســب  مجلــة  مــع    " إتعلــم   " خدمــة     •
 ( والمعاهــد   الجامعــات  لطلبــة  مقدمــة  خدمــة  وهــي 
قســم الجامعــات والمعاهــد  " خدمــات إســتذكار الــدروس 

) والمعاهــد  الجامعــات  لطلبــة  والواجبــات 
•   خدمــة  " إســأل "  مجلــة المحاســب العربــي والتــي مــن 
الــرد واالجابــة علــى أستفســارات القــراء وزوار  خالهــا يتــم 

المجلــة الكــرام 
•  خدمــة  " كل يــوم معلومــة "  هــذه خدمــة مــن خالهــا 
معلومــات  يوميــة  شــبة  او  يوميــة  معلومــات  نشــر  بيتــم 

محاســبية إقتصاديــة ماليــة تنميــة بشــرية ... الــخ
•   خدمــة وظفنــي شــكرًا خدمــة التوظيــف المجانيــة عــن 

طريــق المدونــة التوظيفيــة بالمجلــة 
مــن  ســيمكننا  ذلــك  مــن  وأكثــر  الخدمــات  هــذه  كل 
خــال  مــن  كان  أينمــا  العربــي  المحاســب  إلــى  الوصــول 
طرحنــا الجيــد وكذلــك مــن خــال القنــوات الخاصــة بالمجلــة 
ــد العــون لهــم ، وُيمكــن اآلن  ــم ي ســنكون مؤهليــن لتقدي
للمحاســبين والمهتميــن بعلــم المحاســبة االســتفادة مــن 

والمحاضــرات المجانيــة  الــدروس  مجموعــة 
}   حيث تهدف هذه الخدمات  إلى الوصول 

بالمحاسب العربي إلى أرفع الدرجات {
جهــود  علــى  العربــي  المحاســب  مجلــة  خدمــات  وتعتمــد 
وقتهــم  مــن  يهبــون  الذيــن  المتطوعيــن  مــن  فريــق 
نشــر  علــى  للحــرص  الكثيــر  الشــيء  ومالهــم  وجهدهــم 

. العربــي  المحاســب  وتنويــر  والمعرفــة  العلــم 
مــازال القــادم أعظــم، ومــازال الفريــق يكبـــــــر ويكبــر معــه 
األمــل ويقتــرب معــه الحلــم، ولذلــك، ومــن أجــل االســتمرار 
لنهضــة  بالتأســيس  هدفهــا  وبلــوغ  رســالتها  أداء  فــي 
علميــة عربيــة شــاملة، يرجــى التكــرم بمتابعتنــا مــن خــال 

. المجانيــة  التعليميــة  قنواتنــا 

وائـــل مــــــــراد 
مؤسس ورئيس تحرير المجلة 

14

ــزام  ــة عــى رضورة الت ــد القواعــد املرصفي أ(اســرتاتيجية جــودة االســتثامرات : تؤك

ــن ،  ــوق املودع ــاً لحق ــة ضامن ــودة عالي ــة ذات ج ــل يف أوراق مالي ــك بالتعام البن

ومبقتــى ذلــك يتعــن االبتعــاد عــن األوراق التــي يتعرض عائدهــا الــدوري لتقلبات 

 إستراتيجيات إدارة محافظ  االوراق المالية

15

يحقــق تكويــن محفظــة األوراق املاليــة عــدداً مــن األهــداف وتتمثــل يف االســتثامر 

الطويــل أو القصــر األجــل وكــذا طبيعــة الداخــل املتوقــع مــن االســتثامر يف ضــوء 

الخطــط املاليــة املســتقبلية، ويف ضــوء ذك يتــم اختيــار نــوع الورقــة املاليــة التــي 

اهداف تكوين محفظة االوراق المالية

16

ــة  ــرة يف كاف ــنوات األخ ــدث يف الس ــذي ح ــر ال ــور الكب إن التط

النواحــي االقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة, جعــل أنظمــة 

املحاســبة الحاليــة غــر كافيــة للتعامــل مــع العمليــات املعقــدة, 

التكاليــف تخفيــض  فــي  الرشــيقة   دورالمحاســبة 
المالــي االداء   وقيــاس 

22

ــر  ــك إلدارة مخاط ــا البن ــند عليه ــددة يس ــاليب متع ــد أس توج

االســتثامر إال أن هــذه األســاليب تتــدرج تحــت مدخلــن أساســن 

ــة Natural Hedging، مدخــل  ــة الطبيعي هــام: مدخــل التغطي

مداخل إدارة مخاطر االستثمار

23

ــتثامر  ــمل اس ــة يش ــة التعددي ــن زاوي ــتثامر م ــب االس إن تبوي

ــة  ــة محفظ ــة، وكلم ــمى املحفظ ــدد يس ــتثامر متع ــردي، واس ف

تشــر إىل » وجــود أكــر مــن اســتثامر، ولذلــك ميكــن القــول بــأن 

ماهية محفظة االوراق المالية

24

يلــزم عــى اإلدارة العليــا يف البنــوك التجاريــة، عنــد بنــاء سياســتها 

واســرتاتيجيتها الخاصــة بــإدارة االســتثامر، مراعــاة مجموعــة 

مــن القواعــد التــي تعتــر مبثابــة معايــر تبنــى عليهــا سياســات 

إعتبارات إستراتيجية إدارةمحفظة االوراق المالية

04

المحتويات

يف نهايــة الفــرتة املاليــة يتــم إعــداد ميــزان املراجعــة وهــو 

كشــف خــارج عــن املجموعــة الدفرتيــة املحاســبية وليــس حســاباً 

ميزان المراجعة

06

أدى التطــور االقتصــادي والتكنولوجــي الرسيــع إىل تعقيــدات يف 

املعامــات االقتصاديــة التــي تتمثــل يف تزايــد املعامــات التجارية 

تقديم المعايير الخاصة بمانفع الموظفين

09

ــارش  ــي تب ــوك الت ــك البن ــامل تل ــتثامر واالع ــوك االس ــد ببن يقص

عمليــات تتصــل بتجميــع وتنميــة املدخــرات لخدمــة االســتثامر 

ــة وسياســات ودعــم االقتصــاد  ــة االقتصادي ــاً لخطــط التنمي وفق

بنوك االستثمار واالعمال

10

 نقــرتح توحيــد املعاملــة الرضيبيــة بالنســبة لألشــخاص االعتبارية 

و األشــخاص الطبيعيــن فكاهــام ممــول خاضــع للرضيبــة عــى 

الدخــل كالدســتور املــرصي ويجــب توحيــد املعاملــة مــن منطلق 

ــم ــض تقيي ــد فائ ــة لعوائ ــة الضريبي ــرح للمعامل  مقت
 االواراق الماليــة

11

 Conservative of أو دفاعيــة اســتثامرية متحفظــة  سياســة 

Defensive: وهــي عبــارة عــن اســتثامر األمــوال املتاحــة يكــون 

يف الشــكل ســندات طويلــة األجــل، أذون خزانــة مبــا يضمــن مــن 

 السياسات التي تحكم  إدارة المحفظة

12

   مــع إختــاف تطــور الــدول ظهــرت عــدة نقاشــات بخصــوص 

هياكلــه  تراخــي  ظــل  يف   IFRS لـــ  النامــي  العــامل  تبنــي 

املؤسســية؟، و أنَّ لُِدولــه أن تجنــي نفــس الفوائــد املامثلــة 

IFRS  في الدول النامية - قضايا سياقية
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)  The Trail Balance( ميزان املراجعة

قلم / وائل مراد

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب العربس

يف نهايــة الفــرتة املاليــة يتــم إعــداد ميــزان املراجعــة وهــو كشــف خــارج عــن 

املجموعــة الدفرتيــة املحاســبية وليــس حســاباً وال يعتــر مــن القوائــم املاليــة األساســية 

ولذلــك ال يتــم توزيعهــا عــى أصحــاب املنشــأة واملســتثمرين بــل هــي ورقــة عمــل 

ــة الحســابية فقــط .  ــن الدق ــد م ــد املحاســب يف التأك تفي

وتحتــوي عــى جميــع الحســابات املفتوحــة بدفــرت اإلســتاذ ســواء الحســابات املتعلقــة 

باألصــول ، املرصوفــات ، الخصــوم ، حقــوق امللكيــة  واإليــرادات ومــن الــرضوري تســاو 

ــة مبدئيــة عــى الصحــة  يالجانبيــان الدائــن واملديــن يف ميــزان املراجعــة  وهــي دالل

الحســابية للقيــود التــي ســجلت بدفــرت القيــود اليوميــة ورحلــت إىل دفــرت اإلســتاذ ، 

ومــع ذلــك فــإن تــوازن امليــزان ليــس مهنــاه عــدم وجــود أخطــاء يف القيــود أو الرتحيــل 

، ويتــم إعــداده يف نهايــة الفــرتة املاليــة  إلســتخدامه يف إعــداد القوائــم املاليــة . 

أنواع ميزان املراجعة   •

ميزان املراجعة باألرصدة :   -1

ــك  ــدة تل ــتاذ وأرص ــرت اإلس ــة بدف ــابات املختلف ــامء الحس ــن أس ــف يتضم ــو كش وه

ــة كل حســاب . ــة حســب طبيع ــة وأرصــدة دائن ــة إىل أرصــدة مدي الحســابات مبوب

ــة تكــون  ــا املنقول ــك أرصدته ــة ولذل ــا مدين فاألصــول واملرصوفــات حســابات طبيعته

مدينــة ، والخصــوم ، وحقــوق امللكيــة والاإيــرادات طبيعتهــا دائنــة ولذلــك أرصدتهــا 

ــة بعــد  ــة الفــرتة املالي ــزان املراجعــة يف نهاي ــم تحضــر مي ــة فيت ــة تكــون دائن املنقول

أن يتــم تســجيل العمليــات املاليــة بدفــرت القيــود اليوميــة وترحيلهــا وترصيــد جميــع 

الحســابات يف دفــرت اإلســتاذ ويتــم إعــداد ميــزان املراجعــة مــرة عــى األقــل يف نهايــة 

الفــرتة املاليــة للمنشــأة » عــادة ســنة » ، وذلــك مــن أجــل التمهيــد إلعــداد القوائــم 

ــد املركــز املــايل  ــد نتيجــة أعــامل املنشــأة مــن ربــح أو خســارة وتحدي املاليــة وتحدي

للمنشــأة .

ومــن فوائــد ميــزان املراجعــة باألرصــدة إنــة يوفــر إثباتــا  لتــوازن الحســابات بدفــرت 

اإلســتاذ وإن توافــق إجــاميل األرصــدة املدينــة مــع إجنــايل األرصــدة الدائنــة يؤكــد مــا 

يــي ، 

1- إن كل العمليات املالية املسجلة تتساوى فيها الألطراف الدائنة مع املدينة 

2-  إن الرصيد املدين أو الدائن لكل حساب تم تحديدة بطريقة صحيحة 

3-  إن إثبات أرصدة الحسابات يف ميزان املراجعة تم تم بطريقة صحيحة 

مــن ناحيــة أخــرى فــإن إعــداد ميــزان املراجعــة اليرهــن عــى صحــة تحيــي وتســجيل 

العمليــات يف الحســابات املناســبة ، عــى ســبيل املثــال إذا تــم إثبــات تحصيــل 

إيــرادات للمنشــأة بشــيكبالخطأ بحســاب الســيارات بــدال مــن حســاب البنــك فــإن 

ــة بالكامــل مــن  ميــزان املراجعــة ســيظل متــوازن ، وكذلــك الحــال إذا حذفــت عملي

دفــرت اإلســتاذ ، فمثــل هــذا الخطــأ ال يكتشــف عنــد إعــداد ميــزان املراجعــة وبإختصــار 

ميكننــا القــول إن ميــزان املراجعــة هــو مجــرد برهــان عــى إن األرصــدة املدينــة بدفــرت 

اإلســتاذ تتســاوى مــع األرصــدة الدائنــة . 

ويتضمــن ميــزان املراجعــة باإلرصــدة عــى ثــاث أعمــدة ريئيســية ، العمــود األميــن 

يتضمــن األرصــدة املدينــة والعمــود األيــرس يتضمــن األرصــدة الدائنــة وعمــود ثالــث 

ميثــل أســامء الحســابات التــي ســتظهر أرصدتهــا بيمــزان املراجعــة باألرصــدة . 

وكتطبيــق عمــي نســتمر مــع منشــأة ســعد لخدمــات النقــل  نجــد إنــة تــم ترصيــد 

ــا تصويــر ميــزان للمراجعــة باألرصــدة لهــذه املنشــأة  حســابات املنشــأة وميكنن
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تقديم املعاير الخاصة مبنافع املوظفن

االستاذ الدكتور :عجيلة محمد ،جامعة غرداية

سعيداين محمد السعيد 

استاذ مساعد ا-   جامعة غرداية  - الجزائر 

saidanimouha@gmail.com

متهيد :

إىل  الرسيــع  والتكنولوجــي  االقتصــادي  التطــور  أدى 

تعقيــدات يف املعامــات االقتصاديــة التي تتمثــل يف تزايد 

املعامــات التجاريــة بــن رشكات األعامل الدوليــة وتطور 

ــن  ــة وتضاعــف االســتثامرات ب ــوع الــركات الدولي وتن

مختلــف الــدول األجنبيــة خــال الفــرتات الســابقة 

ــدول  ــن ال ــة ب ــرتات الاحق ــا يف الف ــة تضاعفه واحتاملي

ــح  ــذي أصب ومــع ظهــور وتضاعــف مفهــوم التضخــم ال

مــن العوامــل املهمــة يف احتســابها ومهامهــا ضمــن 

املعايــر الدوليــة وســعر التبــادل للعمــات األجنبيــة بــن 

ــم  ــاف يف تقدي ــة واالخت ــركات الدولي ــامل وال دول الع

ــبية. ــة واملحاس ــات املالي البيان

ــبة أو  ــاط املحاس ــد أمن ــرة توحي ــأت فك ــا نش ــن هن وم

مــا يعــرف باملحاســبة الدوليــة التــي تهتــم بدراســة 

الفرضيــات واملفاهيــم واألســس والقواعــد املحاســبية 

املطبقــة يف الــدول املختلفــة والتحــري عــن أســباب 

الــدول  بــن  التنســيق  بــدأ  ذلــك  وبعــد  اختافهــا 

ــة لجلــب عــدد  ــة يف محاول املختلفــة واملنظــامت املعني

ــدف  ــض ويه ــا البع ــع بعضه ــة م ــة املختلف ــن األنظم م

هــذا التنســيق الــدويل لتســهيل املقارنــة بــن الــركات 

ــة . ــتثامرات الدولي ــاس االس ــر أس ــي تعت الت

تبلــورت هــذه الفكــرة فيــام يعــرف باملعايــر املحاســبية 

ــر  ــق باملعاي ــا يتعل ــة وســنتناول يف الفصــل كل م الدولي

األهميــة  املفاهيــم  الدوليــة مــن حيــث  املحاســبية 

األهــداف والهيئــات املروجــة لهــا وتقديــم املعايــر 

ــك ــن وذل ــع املوظف ــة مبناف الخاص

ــع  ــة مبناف ــة املتعلق ــبية الدولي ــر املحاس ــم املعاي تقدي

ــن املوظف

بإنشــاء  املحاســبية  للمعايــر  الــدويل  املجلــس  قــام 

وتبنــي معايــر بدايــة مــن ســنة 1973 وذلــك بعــد 

عــدة خطــوات قامــت بهــا جمعيــة املعايــر املحاســبية 

نرهــا  ثــم  وتحضرهــا  إعدادهــا  بهــدف  الدوليــة 

ــة،  ــات املالي ــى الهيئ ــا ع ــل عرضه ــن أج ــا م وإصداره

وهــذا مــا أدى إىل ظهــور املعايــر الدوليــة لإلبــاغ املــايل 

، كــام قــام املجلــس الــدويل للمعايــر املحاســبية بإعــداد 

عــدة تفســرات ورشوحــات لهــذه املعايــر، ونجــد مــن 

بــن هــذه املعايــر معايــر تتعلــق مبنافــع املوظفــن هــي 

IAS 19 ــم ــار رق املعي

1-  مفهــوم معيــار املحاســبة التاســع عــر ومنافــع 

املقدمــة للموظفــن

أوال : مفهوم معيار املحاسبة التاسع عرش

لقــد تطــرق املعيــار 19IAS إىل بعــض مــا يتعلــق بهــذا 

ــه ، وأطلــق  ــارات يتــم منحهــا ل األصــل الهــام مــن اعتب

 )Employées Benefits( عليهــا اســم منافــع املوظفــن

حيــث يــدور املعيــار حــول املحــاور الرئيســية التاليــة :

ــدم  ــي تق ــع الت ــن املناف ــبة ع ــة املحاس ــد كيفي   تحدي

ــن. للموظف

ــا  ــي تقدمه ــع الت ــط املناف ــواع خط ــى أن ــرف ع   التع

ــا. ــة ملوظفيه الرك

  تحديد متطلبات اإلفصاح عن منافع املوظفن.

ــع املوظفــن مبوجــب  ــد مناف ــط تحدي ــب يرتب ويف الغال

تريعــات محليــة لضــامن توفــر الحــد األدىن مــن هــذه 

املنافــع كــام هــو معمــول بــه يف كثر مــن الــدول بتحديد 

الحــد األدىن لألجــور، ووجــوب دفــع املنشــأة مســاهمة 

ــي  ــامن الت ــد أو الض ــق التقاع ــا يف صنادي ــن موظفيه ع

متنــح رواتــب مســتقبلية بعــد انتهــاء الخدمــات، وكــذاك 

خدمــات التأمــن الصحــي، وال يعتــر ذلــك كل مــا يتــم 

تقدميــه مــن منافــع للموظفــن ألن املنشــآت تنظــر 

ــى  ــن ع ــؤالء املوظف ــوق له ــن كحق ــع املوظف إىل مناف

املنشــأة ســتقوم بأدائهــا.

ثانيا : املنافع املقدمة للموظفن

املبــدأ املفهــوم ضمنيــا لكافــة املتطلبــات التفصيليــة 

للمعيــار هــو أنــه يجــب االعــرتاف بتكلفــة تقديــم 

منافــع املوظفــن يف الفــرتة التــي اســتفاد فيهــا املوظفــن 

مــن املنفعــة وليــس عنــد دفعهــا أو إمكانيــة دفعهــا، أي 

وفقــا ألســاس االســتحقاق وليــس وفقــا لألســاس النقــدي

للمنشــأة تقدميهــا  التــي ميكــن  املنافــع  بــن  ومــن 

: للموظفــن 

 األجور والرواتب.

ــة  ــادرات املرضي   تعويضــات اإلجــازات )العطــل واملغ

ــة(. املدفوع

  خطط املشاركة باألرباح.

  العاوات اإلضافية.

  منافــع التأمــن الطبــي والتأمــن عــى الحيــاة خــال 

الخدمــة.

  منافع اإلسكان.

  البضائــع والخدامــات املجانيــة أو املدعومــة التــي 

ــن. ــح للموظف متن

  منافع التقاعد.

ــد  ــة بع ــع الطبي ــاة واملناف ــى الحي ــن ع ــع التأم   مناف

ــات. ــاء الخدم إنه

  إجازة الراحة أو الخدمة الطويلة.

  منافع اليوبيل.

  برامج التعويض املؤجلة.

  منافع إنهاء الخدمات.

2- متطلبات املعيار الرئيسية

أوال : منافع املوظفن قصرة األجل :

)1(- تتضمــن منافــع املوظفــن قصــرة األجــل عــى 

ســبيل املثــال البنــود التاليــة :

  الرواتــب واألجــور ومســاهمة املنشــأة يف الضــامن 

االجتامعــي.

  اإلجــازات العاديــة واملرضيــة مدفوعــة األجــر للفــرتة 

ــن  ــم املوظف ــد تقدي ــة بع ــهر قادم ــي تغطــي 12 ش الت

ــم. لخدماته

الطبيــة  الخدمــات  مثــل  النقديــة  غــر  املنافــع    

الســفر وتقديــم ســلع وخدمــات مجانيــة  وبــدالت 

الحاليــن. للعاملــن 

  حصــة املوظفــن يف األربــاح والحوافــز خــال 12شــهر 

بعــد نهايــة الفــرتة التــي يقــوم املوظفــن خالهــا بتقديم 

ــم الوظيفية. خدماته

)2(- ال تتطلــب محاســبة منافــع املوظفــن قصــرة األجل 

افرتاضــات إكتواريــة لقيــاس االلتــزام أو التكاليــف ويتــم 

قيــاس التزامــات منافــع املوظفــن قصــرة األجــل بــدون 

ــايل ال تظهــر  خصــم قيمتهــا مبعــدل خصــم معــن وبالت

بالقيمــة الحاليــة.

ــن قصــرة األجــل  ــع املوظف ــة مناف ــرتاف بكاف )3(- االع

وقياســها، تعتــر تكاليــف منافــع املوظفــن قصــرة 

ــى  ــب ع ــل ويج ــة الدخ ــن قامئ ــف ضم ــل مصاري األج

املنشــأة االعــرتاف مببلــغ منافــع املوظفــن قصــرة األجــل 

ــك  ــل تل ــع مقاب ــع أن تدف ــي يتوق ــة والت ــر املدفوع غ

الخدمــة كمصاريــف مســتحقة الدفــع )مطلوبــات(، كــام 

ــغ املدفوعــة للموظفــن بأكــر مــن  ــار املبال يجــب إظه

ــا. ــة مقدم ــف مدفوع ــم كمصاري ــتحق له ــغ املس املبال

ثانيا : محاسبة برامج املساهامت املحددة

ــكل  ــل( ل ــب العم ــأة )صاح ــزام املنش ــد الت ــم تحدي يت

فــرتة مــن خــال املبلــغ الواجــب املســاهمة بــه يف 

ــزام  ــدد االلت ــد يح ــرتة وق ــكل ف ــة ل ــج أو الخط الرنام

بنــاءا عــى معادلــة تســتخدم تعويضــات املوظفــن 

تســتلزم  وال  االلتزامــات،  تلــك  الحتســاب  كأســاس 

املحاســبة عــن خطــط أو برنامــج املســاهامت املحــددة 

وجــود افرتاضــات اكتواريــة لقيــاس االلتــزام أو املــرصوف 

ــن يف  ــة العامل ــاء خدم ــد انته ــا بع ــع م ــة مبناف املتعلق

املنشــأة وال يوجــد أربــاح أو خســارة اكتواريــة.

ثالثا : محاسبة خطط املنافع املحددة

مبوجــب هــذا النــوع مــن خطــط التقاعــد تلتــزم املنشــأة 

بتقديــم مقــدار محــدد مــن املنافــع للموظفــن الحاليــن 

املنافــع  املســتقبل، وميكــن أن تكــون  والســابقن يف 

ــة  ــون عيني ــد تك ــة أو ق ــات نقدي ــكل مدفوع ــى ش ع

ــن  ــا م ــة أو غره ــات الطبي ــم الخدم ــال تقدي ــن خ م

املنافــع ، يتــم تحديــد املنافــع املتعلقــة بالتقاعــد بنــاءا 

عــى أعــامر املوظفــن ومــدة الخدمــة ومعــدل األجــور 

والرواتــب وتقــاس خطــط التقاعــد وخطــط املنافــع 

األخــرى طويلــة األجــل بنفــس الطريقــة ويتــم معالجــة 

األربــاح و الخســائر اإلكتواريــة لخطــط املنافــع طويلــة 

ــارشة يف قامئــة  ــة مب ــب التقاعدي األجــل باســتثناء الروات

الدخــل

رابعا : البنود املعرتف بها يف قامئة املركز املايل

األصــل أو االلتــزام املعــرتف بــه مــن خطــط املنافــع 

املحــددة بتاريــخ قامئــة املركــز املــايل يتــم احتســابه مــن 

خــال :

= القيمــة الحاليــة لالتزامــات مبوجــب املنافــع املحــددة 

ــا  ــرتف به ــر املع ــائر غ ــة – الخس ــاح اكتواري +)أي أرب

بعــد كــون األربــاح والخســائر تقــع خــارج حــدود 

نطــاق 10% بالزيــادة أو النقصــان حــول أفضــل تقديــرا 

ت املنشــأة لالتزامــات الخاصــة مبنافــع املوظفــن( – أي 

ــة  ــد – القيم ــا بع ــرتف به ــابقة مل يع ــة س ــة خدم تكلف

العادلــة ألصــول الخطــة كــام هــي بتاريــخ قامئــة املركــز 

املــايل .

خامسا : البنود املعرتف بها يف قامئة الدخل

املنافــع  إتبــاع خطــة  الدخــل عنــد  تتضمــن قامئــة 

: التاليــة  البنــود  املحــددة 

  تكلفة الخدمة الجارية أو الحالية.

  مرصوف الفائدة .

  األربــاح والخســائر االكتواريــة التــي تتطلــب السياســة 

املحاســبية للمنشــأة اإلتــراف بهــا .

  تكلفــة الخدمــة الســابقة وأثــر أي تخفيضــات للخطــة 

تسويات. أو 

سادسا : قياس التزام املنافع املحددة

الوحــدات  أســلوب  اســتخدام  املنشــأة  عــى  يجــب 

ــة  ــلوب املنفع ــمى )أس ــا تس ــة أو م ــة املتوقع االئتامني

ــن  ــد كل م ــة( لتحدي ــى الخدم ــومة ع ــتحقة مقس املس

القيمــة الحاليــة لالتــزام املنافــع املحــددة وتكلفــة 

ــة و الســابقة ، مبوجــب هــذا األســلوب  الخدمــة الجاري

ــؤدي إىل  ــن ت ــة العامل ــرتات خدم ــن ف ــرتة م ــإن كل ف ف

ــة يف مســتحقات املنافــع ويقيــس  وجــود وحــدة إضافي

هــذا األســلوب كل وحــدة مــن مســتحقات املنافــع 

بشــكل مســتقل لتشــكيل االلتــزام النهــايئ والــذي يحــدد 

ــب. ــم الناس ــعر الخص ــة بس ــة الحالي بالقيم

سابعا : أصول الخطة

ــي  ــة وه ــة العادل ــة بالقيم ــول الخط ــاس أص ــب قي يج

القيمــة الســوقية إذا كانــت متوفــرة أو قيمــة مقــدرة إذا 

ــة مــن  ــد القيمــة العادل مل تكــن متوفــرة، وميكــن تحدي

خــال خصــم التدفقــات النقديــة املتوقعــة املســتقبلية 

وتاريــخ  املخاطــر  ميثــل  خصــم  ســعر  باســتعامل 

االســتحقاق أو تاريــخ التــرصف املتوقــع بتلــك األصــول .

ثامنــا : أصــول والتزامــات خطــط منافــع مــا بعــد 

)التقاعــد( الخدمــة 

ــق  ــم تطبي ــرة األوىل يت ــار للم ــذا املعي ــي ه ــا تبن عندم

ــن  ــر م ــود أك ــد وج ــاء، عن ــبية واألخط ــار املحاس معي

ــا عــن  خطــة يجــب عــرض أصــول كل خطــة والتزاماته

الخطــط األخــرى بشــكل منفصــل يف قامئــة املركــز املــايل 

، وإذا قامــت رشكــة معينــة بــراء رشكــة أخــرى يعــرتف 

املشــرتي باألصــول وااللتزامــات الناشــئة عــن منافــع 

ــة  ــة الحالي ــة للمنشــأة املشــرتاة بالقيم ــد الخدم ــا بع م

اللتــزام املنافــع املحــددة مطروحــا منهــا القيمــة العادلــة 

ــة. ــول أي خط ألص

تاسعا : األرباح والخسائر االكتوارية

يجــوز للمنشــأة االعــرتاف باألربــاح والخســائر االكتوارية 

كــام يــي :

ــة  ــائرها االكتواري ــا وخس ــن أرباحه ــزء م ــرتاف بج االع

والخســائر  األربــاح  كانــت  إذا  مــرصوف  أو  كدخــل 

ــا يف  ــرتف به ــر املع ــة وغ ــة الصافي ــة الرتاكمي االكتواري

نهايــة فــرتة إعــداد التقاريــر الســابقة )أي يف بدايــة 

النســبتن  الحاليــة( تتجــاوز أي مــن  املاليــة  الســنة 

التاليتــن أيهــام أعــى :

ــع املحــددة يف  ــزام املناف ــة اللت ــة الحالي ــن القيم 10% م

ــة الســنة. بداي

10% مــن القيمــة العادلــة ألصــول الخطــة يف نفــس 

التاريــخ.

عارشا : الخفض والتسوية

ينتــج تخفيــض عــى الخطــة عندمــا تقــوم املنشــأة 

أو  الخطــة  املتضمنــن يف  املوظفــن  بتخفيــض عــدد 

كان  وإذا  املحــددة  املنافــع  خطــة  رشوط  تعديــل 

ــة  ــم املالي ــى القوائ ــم ع ــر مه ــض أث ــات التخفي لعملي

للمنشــأة مثــل حــاالت إعــادة الهيكلــة، يجــب االعــرتاف 

بهــا يف القوائــم املاليــة يف نفــس الوقــت الــذي يتــم بــه 

االعــرتاف بإعــادة الهيكلــة .وقــد يتــم التخفيــض نتيجــة 

تســوية املنشــأة اللتــزام محــدد مــع أحــد العاملــن مثــل 

دفــع مبلــغ مقطــوع وعــى املنشــأة قيــاس االلتــزام 

االفرتاضــات  باســتعامل  الخطــة  وأصــول  التعاقــدي 

االكتواريــة الحاليــة قبــل إجــراء أي تخفيــض.

إحدى عر : اإلفصاح

التقاعــد  مــرصوف  مكونــات  وعــرض  فصــل  يجــوز 

وعوائــد  فوائــد  ومــرصوف  حاليــة  خدمــة  كتكلفــة 

أصــول الخطــة أو يجــوز عرضهــا كمبلــغ مســتقل ضمــن 

بيــان الدخل،يجــب تقديــم إفصاحــات كافيــة لفهــم 

أهميــة خطــط منافــع املوظفــن يف املنشــأة، كــام يجــب 

ــي : ــام ي ــاح ع اإلفص

باألربــاح  لاعــرتاف  املحاســبية  السياســة   

. االكتواريــة  والخســائر 

الرئيســية  االكتواريــة  االفرتاضــات   

. مة ملســتخد ا

مطابقــة القيمــة الصافيــة لالتــزام لألصــول   

العــرتف بهــا يف قامئــة املركــز املــايل مــن ســنة إىل أخــرى.

املصاريــف  ومكونــات   ، الخطــة  وصــف   

الدخــل. بيــان  يف  اإلجامليــة 

قبــل  مــن  مســتخدمة  ممتلــكات  أيــة   

ذات  األطــراف  معامــات  عــن  واإلفصــاح  املنشــأة، 

. لعاقــة ا

خامتة 

إن التقلبــات االقتصاديــة التــي شــهدها العــامل يف اآلونــة 

األخــرة أمثــرت نتائــج مــن شــأنها أن تقــود العديــد مــن 

ــة  ــل للمامرس ــا حص ــد وم ــة إىل تجدي ــات املهني املامرس

التغــرات  لهــذه  نتيجــة  هــو  العــامل  يف  املحاســبية 

ــادئ  ــور عــدة تجــارب لتنســيق ونســج املب ــذاك ظه وك

ــبة  ــر املحاس ــة معاي ــا لجن ــت به ــي قام ــبية الت املحاس

الدوليــة جاهــدة عــى تضييــق االختافــات عــن طريــق 

الســعي إىل إحــداث نــوع مــن التوافــق والتنســيق بــن 

ــة  ــر املحاســبية واإلجــراءات املتعلق التريعــات واملعاي

ــدف  ــرض البيانــات املاليــة التــي تعــد به بإعــداد وع

توفــر معلومــات تفيــد يف اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة.

إن هــذه املعايــر الدوليــة أولــت أهميــة كبــرة لألجــور 

مــن خــال الرتكيــز عــى هــذا العنــرص بإدراجــه ضمــن 

خــال  مــن  تصحيحهــا،  الواجــب  املتطلبــات  أهــم 

ــرتاف  ــة االع ــة بطريق ــر الخاص ــض املعاي ــص بع تخصي

بــه، معالجتــه وكــذا تحديــد أهميتــه، وعليــه فــإن هــذه 

املعايــر تعــد الســبيل الــذي ال ب مــن تبنيهــا مــن أجــل 

ــم . ضــامن التحك
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بنوك االستثامر واالعامل

ــل  ــات تتص ــارش عملي ــي تب ــوك الت ــك البن ــامل تل ــتثامر واالع ــوك االس ــد ببن يقص

بتجميــع وتنميــة املدخــرات لخدمــة االســتثامر وفقــاً لخطــط التنميــة االقتصاديــة 

وسياســات ودعــم االقتصــاد الوطنــي ويجــوز لهــا أن تنشــئ رشكات او رشكات اخــرى 

ــزاول أوجــه النشــاط االقتصــادي املختلفــة . ت

وطبقــاً ملــا أقرةقانــون البنــوك واالئتــامن رقــم163  لســنة 1957  فإنــه يجــب يتخــذ 

البنــك امــا رشكــة مســاهمة مرصيــة جميــع اســهمها أســمية ، او شــخص اعتبــاري 

عــام يكــون مــن بــن أغراضــة القيــام باعــامل البنــوك أو فــرع لبنــك اجنبــي يتمتــع 

مركــزة الرئيــي بجنســية محــددة ، ويخضــع لرقابــة وســلطة نقديــة بالدولــة التييقع 

فيهــا املركــز الرئيــي  .

مــن ناحيــة اخــرى يجــب اال يقــل رأس املــال املرخــص بــه للعمــل كبنــك عــن مائــة 

مليــون جنيــة مــرصي وراس املــال املدفــوع عــن خمســن مليــون جنبــة ويجوزســداد  

راس املــال كليــاً أوجزئيــاً بالعمــات الحــرة. 
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مقرتح للمعاملة الرضيبية لعوائد وفائض 
تقييم األوراق املالية 

السياسات التي تحكم إدارة املحفظة

د / نبيل عبدالرؤف إبراهيم

أوال :

 نقــرتح توحيــد املعاملــة الرضيبيــة بالنســبة لألشــخاص 

االعتباريــة و األشــخاص الطبيعيــن فكاهــام ممــول 

املــرصي  كالدســتور  الدخــل  للرضيبــة عــى  خاضــع 

ويجــب توحيــد املعاملــة مــن منطلــق أنهــام خاضعــن 

للرضيبــة عــى الدخــل بقانــون رضيبــي واحــد وال توجــد 

أيــة أســانيد اقتصاديــة تؤيــد االختــاف يف املعاملــة 

ــام . ــة بينه الرضيبي

ثانيا : 

والحصــص  واألربــاح  والتوزيعــات  العوائــد  إخضــاع 

ــة  ــة األجنبي ــتثامرات يف األدوات املالي ــن االس الناتجــة ع

للرضيبــة عــى الدخــل يف حــدود ســعر الرضيبــة املــرصي 

كــام هــو قائــم حاليــا ولكــن مــع جــواز خصــم الخســائر 

األجنبيــة  لــكل مــن األشــخاص االعتباريــة والطبيعيــن, 

تحقيقــا لقواعــد الشــفافية واإلفصــاح و لتحقيــق قواعــد 

ــة .  ــة الرضيبي العدال

ثالثا :

 إعفــاء األربــاح الناتجــة عــن التعامــل يف األدوات املاليــة 

املقيــدة يف ســوق األوراق املاليــة مــن الرضيبــة كالقانــون 

باإلقــرار  الرضيبيــة  املعالجــة  عنــد  وليــس خصمهــا 

اإلعفــاءات  خصــم  عنــد  تــدرج  بحيــث  الرضيبــي, 

زيــادة  إيل  تــؤدي  الحاليــة  معالجتهــا  أن  حيــث 

ــاء  ــل إعف ــت متث ــا كان ــرار ومل ــة باإلق ــف الرضيبي التكالي

ــم   ــد رق ــد البن ــد رصي ــون أي بع ــا كالقان فيجــب إعفائه

ــي )  ــاء الرضيب ــل يف الوع ــي واملتمث ــرار الرضيب 313باإلق

ربــح / خســارة ( . وذلــك تحقيقــا ملــا جــاء بالقانــون 114 

لســنة 2008 الصــادر ىف 2008/5/5 )مــادة 12(

رابعا : 

ــة  ــد اذون الخزان ــاء عوائ ــى اعف ــب ع ــب ان اليرتت يج

ــة  ــن ميثــل خســارة رضيبي ــد دائ ــة وجــود رصي الحكومي

ــاح  ــى ارب ــة ع ــع للرضيب ــاء الخاض ــد الوع ــد تحدي عن

وذلــك  الطبيعيــن.  حتــى  او  االعتباريــة  االشــخاص 

تحقيقــا ملــا جــاء بالقانــون 114 لســنة 2008 الصــادر ىف 

)12 )مــادة   2008/5/5

ــى  ــل مبقت ــك االذون تعام ــر ان تل ــر بالذك ــن الجدي وم

ــون 114  ــى بالقان ــنة 1991 )ملغ ــاص 17 لس ــون خ قان

ــادة 9( ــادر ىف 2008/5/5 )م ــنة 2008 الص لس

والــذى كان يعفيهــا مــن كافــة انــواع الرضائــب والرســوم 

حتــى نهايــة الســنة املاليــة للمنشــأت التــى تنتهــى 

الســنة املاليــة لهــم ىف تاريــخ العمــل بالقانــون 114 

ــى  ــة بســعر 20 % مبقت لســنة 2008 وأصبحــت خاضع

القانــون 128 لســنة 2008 والــذى اضــاف املــادة 58 

ــنة 2005. ــون 91 لس ــرر للقان مك

خامسا : 

عنــد خصــم االعفــاءات مــا املانــع مــن أن يكــون الخصــم 

ــالب أو  ــد س ــم رصي ــة الخص ــت نتيج ــام كان ــا مه جري

ــى  ــون ه ــن القان ــأة م ــرادات املعف ــك االي ــب فتل موج

إيــرادات أدرجــت بقامئــة الدخــل وســاهمت التكاليــف 

بقامئــة الدخــل ىف تحقيقهــا. وال يكــون اإلعفــاء مــن 

ــا  ــالبا أو موجب ــاء س ــن الوع ــاء م ــن اإلعف ــة ولك الرضيب

Tax Credit ــن ــد دائ ــة رصي ــون النتيج ــث تك بحي

سادساً :

عــدم اخضــاع الفائــض الناتــج مــن إعــادة تقييــم االوراق 

املاليــة ســواء املدرجــة باالصــول الثابتــة )طويلــة االجــل( 

التىتوجــه اىل حقــوق امللكيــة أو املدرجــة باالصــول 

املتداولــة )قصــرة االجــل( والتــى توجــه اىل قامئــة 

الدخــل , للرضيبــة عــى الدخــل حيــث ان ذلــك الفائــض 

ــة  ــة مل تتحقــق ســواء اوارق مالي ــاح دفرتي ماهــو اال ارب

لــركات مقيمــة أو غــر مقيمــة وعنــد التــرصف ىف 

تلــك االوراق تتــم املحاســبة رضيبيــا عــى ناتــج التــداول 

باعتبــاره اربــاح رأســاملية وفــق املعالجــة الرضيبيــة 

والتــى تعفــى ناتــج التــداول للــوراق املاليــة املقيــدة ىف 

ســوق االوراق املاليــة مــع عــدم جــواز خصــم الخســائر 

ــاح  ــق ان االرب ــن منطل ــداول م ــذا الت ــن ه ــة م املحقق

ــأة.  ــداول معف الناتجــة عــن الت

تنقسم سياسات االستثامر إىل اآليت1:

سياســة اســتثامرية متحفظــة أو دفاعيــة Conservative of Defensive: وهــي عبــارة عــن اســتثامر األمــوال   -1

املتاحــة يكــون يف الشــكل ســندات طويلــة األجــل، أذون خزانــة مبــا يضمــن مــن توفــر دخــل منتظــم عــى املــدى 

ــل. الطوي

سياســة اســتثامرية هجوميــة Aggressive Policy: وتركــز تلــك السياســة عــى تحقيــق أربــاح رأســاملية نتيجة   -2

لحــدوث تقلبــات يف أســعار األوراق املاليــة والتــي تكــون غالبــاً يف صــورة أســهم عاديــة، حيــث يتــم رشاؤهــا بأســعار 

منخفضــة واالحتفــاظ بهــا ثــم بيعهــا عندمــا ترتفــع أســعارها. وتتميــز تلــك السياســة بارتفــاع عنــرص املخاطــرة.

ــاح رأســاملية،  ــي أرب ــق عنــرص األمــان وجن ــن تحقي ــة Balanccd Policy: وهــي تجمــع ب السياســة املتوازن  -3

ــة قصــرة األجــل وأدوات اســتثامرية  ــة وأوراق مالي ــن أســهم عادي ــك السياســة م ــاع تل ــد إتب وتتكــون املحفظــة عن

ــندات . ــل كالس ــة األج طويل

ــه  ــي تتبناهــا إدارت ــك يتوقــف عــى الفلســفة الت ــة يف املحفظــة للبن ــواع األدوات االســتثامرية الداخل ــاف أن إن اخت

والتــي ال تخــرج عــن الثــاث سياســات الســابق اإلشــارة إليهــا.
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بكاي احمد: جامعة غرداية 

ــات  ــدة نقاش ــرت ع ــدول ظه ــور ال ــاف تط ــع إخت    م

بخصــوص تبنــي العــامل النامــي لـــ IFRS يف ظــل تراخــي 

نفــس  تجنــي  أن  لُِدولــه  أنَّ  و  املؤسســية؟،  هياكلــه 

الفوائــد املامثلــة لشــقيقتها املتقدمــة؟؛ يف وقــٍت ســابق، 

تواجــه  الناميــة  الــدول  أن  إىل  م   1970 Scott أشــار 

مشــاكل مختلفــة متامــاً وبالتــايل مــن غــر املرجــح 

أن تلعــب IFRS أدواراً مهمــة يف دول تتميــز بقطــاع 

ــراض  ــة ألغ ــه املعلوماتي ــى إحتياجات ــن وتُلبَ ــام مهيم ع

التخطيــط والرقابــة، ويعلــق Briston 1978 م عــى 

اإلســرتاتيجيات التقاربيــة بأنهــا ليســت الخيــار الصحيــح 

 1989 Perera لحــل مشــاكل التنميــة بهــا، يف حــن يؤكــد

م أن املعلومــات املاليــة املنتجــة وفــق نظــم املحاســبة يف 

الــدول املتقدمــة ال عاقــة لهــا بنــامذج القــرار يف الــدول 

 2006 Ball ــة يشــر ــة، ويف إعرتاضــات أكــر حداث النامي

م، Nobes 2006 م إىل املعوقــات الهيكليــة مــن تخلــف 

البنــى التحتيــة والفســاد والعوائــق الثقافيــة واللغويــة، 

فتدهــور التنظيــامت املهنيــة يجعلهــا غــر قــادرة عــى 

ــًة إىل  ــي لـــ IFRS، إضاف ــم املهن ــب الحك ــق جوان تطبي

ــا: التطــور املســتمر للـــ IFRS، التبنــي ألول مــرة،  قضاي

ــخ .  ــة، ...إل الرتجم

    فحســب Luther 1996 م فـــ IFRS مــا هــي إال 

إنعــكاس ملصالــح الــدول، وهــذا يعنــي أنهــا مجــرد آليــة 

ــد  ــك يعتق ــى دول أخــرى، لذل ــيطرة دول ع ــس س تعك

Hoarau 1995 م أن التوافــق الــدويل هــو توافــق حــول 

 ،SEC، FASB، IASB، EU ــونية ــبة األنقلوساكس املحاس

 IFRS 2012 م إىل نتائــج تطبيــق Jiao يف حــن يشــر

يف اإلقتصاديــات غــر املعوملــة مــن ســوء توزيــع املــوارد 

ــذي  ــة ال ــرارات القومي ــات للق ــة املعلوم ــدم ماءم وع

يعــزى جزئيــاً إىل ســوء إســتخدام التطبيقــات املحاســبية 

ــل  ــام يجع ــدول م ــك ال ــة تل ــب وطبيع ــي ال تتناس الت

ــة .  ــة محلي ــرة املحاســبية عملي املعاي

معايــر  للجنــة  العــام  األمــن  يــرصح  باملقابــل      

 Sir Brayan Carsbeg ًســابقا IASC املحاســبة الدوليــة

أن الهــدف النهــايئ لـــ IFRS هــو خدمــة كافــة الــدول، 

والتســاؤالت املطروحــة حــول وظائفهــا يف األســواق 

حــول  كتســاؤالت  صياغتهــا  إعــادة  ميكــن  الدوليــة 

ــواق، وقــد  ماءمــة املامرســات املحاســبية لهــذه األس

 Robert Herz و IASB رئيــس David Tweedie أعــرب

رئيــس FASB بتاريــخ 2010/06/24 م عــن تأييدهــام 

ــة  ــة مجموع ــا قم ــي بارشته ــبية الت ــات املحاس لإلصاح

 Pittsburgh التــي عقــدت بـــ بيتســرغ G20 العريــن

بتاريــخ 24 و2009/09/25 م التــي كان يقتــرص فيهــا 

تطبيــق IFRS عــى القطــاع املــرصيف والخدمــات املاليــة 

والتأمــن، وأســفرت عــن عديــد اإلصاحــات: تعزيــز 

الشــفافية واملســاءلة، نزاهــة األســواق املاليــة، التعــاون  

 IFRS الــدويل، إصــاح النظــم املاليــة، اإلنفــاذ الســليم لـــ

، ويضيــف Tweedie إىل أنــه مــن املقــرر أن متنــح الدول 

ــا وإندونيســيا  ــا وماليزي ــد والصــن وكوري ــة كالهن النامي

والرازيــل  واألرجنتــن  واملكســيك  كونــغ  وهونــغ 

ونيجريــا التــي تشــكل املوجــة الثانيــة مــن التبنــي فــرتة 

إنتقاليــة مشــابهة لتلــك التــي عرفتهــا الــدول األوروبيــة 

بــن 2002 م-2007 م، ويؤكــد يف املقابلــة التــي جمعتــه 

مــع kranacher 2010 م أن الــدول التــي ال تتبنــى 

 . IFRS املعايــر ال ميكنهــا القــول أن تقاريرهــا تتــامىش و

     مــن جانبهــا، تؤكــد Chamisa 2000 م عــى أن 

IFRS تســاهم يف جــذب رؤوس األمــوال مــن ثاثــة 

طــرق: قــروض البنــك العاملــي وصنــدق النقــد الــدويل، 

ــيات،  ــددة الجنس ــركات املتع ــة، ال ــاعدات الدولي املس

أفضــل   IFRS م   2006  Nobes et Parker ويعتــر 

تنظيــامت  إلنشــاء  الناميــة  للبلــدان  إســرتاتيجية 

 Lana. محاســبية فعالــة بتكلفــة معقولــة، بينــام يؤكــد

S. Nino 2007 م أن عــى دول العــامل النامــي إدراك أن 

ــا اإلقتصــادي  ــز تخصصه ــار إســرتاتيجي لتعزي IFRS خي

والراكــة  الــدويل  والتســعر  التنافســية  وقدرتهــا 

 IFRS« يف دراســتها KPMG والخصخصــة، كــام تــرصح

أن  م   2008  »- are you ready? The race is on

الخطــوة الهامــة لتحقيــق املزيــد مــن اإلســتقرار يف 

األســواق املاليــة وجــود مجموعــة موحــدة مــن املعايــر، 

 The dynamic of« يف كتابهــا Ion Ionascu وتذكــر

contemporary accounting doctrines«  أن هــدف 

محاســبية  قواعــد  إيجــاد  هــو  املحاســبي  التطبيــع 

متطابقــة يف نفــس املجــال الجيوســيايس ، ومــن جانــب 

الهيئــات املهنيــة، يــرصح رئيــس هيئــة املحاســبة يف غانــا 

 had no choice but to wake up and« :2006 م بقوله

join the bandwagon« وكــذا رئيــس هيئــة املحاســبة 

 responding positively to «  :يف فيجــي 2007 م بـــ

 shifts in public expectations and new market

opportunities«، ويتحــدث وزيــر املاليــة األرمينــي 

ــن  ــة لـــ IFRS م ــخة مرتجم ــتقباله لنس ــرض إس يف مع

ــة USAID 2010 م  ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي الوكال

 increased access to international capital« :عــن

املعايــر  مجلــس  يــرصح  النيبــال  ويف   ،»markets

 make its presence felt in the « :بــأن املحاســبية 

 global market and help domestic companies

.  »attract strategic partners

    يف الجانب اآلخر، تتساءل Stephen 2014 م عام إذا كانت الثقافات املحاسبية 

للدول النامية قد ُدِمرت بتبني IFRS، وما إذا كانت العوملة تقوم بإعادة صياغة 

 Nobes جزءاً منها، ويشر IFRS التقييس اإلجتامعي للقيم الوطنية بحيث تصبح

 Karampinis and و يرجع ،IFRS 2011 م إىل اإلزدواجية املعيارية املرتتبة عن

Hevas 2011 م عدم قدرة هذه الدول عى التبني إىل محدودية بيئتها املحلية 

 2000 Chamisa يف زميبابوي IFRS فاألدبيات وإن عرضت نجاح ، IFRS إلستيعاب

م، موريشيوس Peng and Smith 2010 م، الصن Boolaky 2012 م فإنها تعرض 

أيضاً ُضْعفها يف بلدان أخرى كبنغاديش، الكويت، فيجي، غينيا الجديدة، باكستان،..

إلخ، وبالتايل التنسيق الدويل مع IFRS ليس هدفاً مرغوباً فيه يف كل األحوال، 

فاإلندماج يف األسواق الدولية دون مراعاة الخصائص املحلية ال يفرس تبني مجموعة 

واحدة من املعاير، واملرونة املتأصلة يف IFRS بإعتبارها معاير قامئة عى املبادئ قد 

توفر فرصاً أكر للفساد مقارنًة باملعاير الوطنية، وإقرار IFRS محلياً ال يعني نجاحها 

ما مل تنفذ البلدان تغيرات عميقة يف البيئات املؤسسية، فهذه القضايا ذات أهمية 

جلية للدول النامية إلرتباطها بإعادة صياغة تعريف الهويات املحاسبية الوطنية 

وإجراءاتها التنظيمية و أحام التنمية الحديثة. 

   لقد قدمت دراسة IFRS يف البلدان النامية سبعة إستنتاجاٍت هامًة: )1( تطببيق 

IFRS يف األسواق الناشئة واإلنتقالية التي لديها فرص للنمو، )2( تطبيق IFRS بسبب 

الضغوط املؤسسية الخارجية وليس لإلحتياجات املحلية، )3( اإلختافات الشديدة يف 

دينامية البنية املؤسسية، )4( رضورة تغير الرامج التعليمية والتكوينية، )5( إعطاء 

األولوية لنوعية املعلومات املالية يف الركات املحلية، )6( تأثر حجم املؤسسات 

والقطاع العام عى عملية التقارب، )7( التأثر غر الواضح لـ IFRS عى التجارة 

الدولية واإلستثامر األجنبي . 

    حالياً، مل يعد النقاش الدويل يتطرق إىل أهمية IFRS بإعتبار أن اإلتجاه املتنامي 

 IFRS قد أجاب عليه، لكن ما يعكر الجو هو ما إذا كان تقارب الدول النامية مع

إمنا يعود يف أصله إىل العوملة الكونية بدون أية دوافع محلية »one-size-fits-all«؟؛ 

 IFRS 2008 م أسباب اإلقبال الدويل عى Zimmerman et al من جانبه، يُرِجع

إىل: رعايتها ملصالح الدول، اإلنتشارية، املرونة، بينام يشر Ball 2006 م إىل: )1( 

التشاركية يف اإلعداد والتنفيذ، )2( املضمون اإلقتصادي، )3( القيمة العادلة، )4( الحد 

من السلطة التقديرية للركات، ويرى البعض اآلخر وجود ثاثة عوامل تحفز النقاش 

الدويل حول IFRS: )1( األزمات املالية وفضائح الركات، )2( تبني الهيئات الدولية لـ 

IFRS كـ IOSCO، IFM، OMC..إلخ، )3( تدويل عوامل اإلنتاج . 

   إن ما ميكن أن يقال عن تأثر IFRS تحت ظال العوملة أن املواءمة املحاسبية 

أصبحت أكر عاملية لكن مع بقاء مناطق كثرة يف العامل أكر محلية، فالفوائد الصافية 

لـ IFRS تتطلب التنفيذ الواسع يف عدد كبر من البلدان، وهو أمر يبدو غر مرجح 

مستقباً بسبب إختاف موارد وثقافات البلدان التي تجعلها تستجيب بشكل مختلف، 

وبالتايل ال تؤدي IFRS يف ذاتها إىل سلوك موحد لإلباغ يف جميع أنحاء العامل، 

والنتيجة النهائية هي أنه عى الرغم من تزايد الطابع العاملي لـ IFRS تبقى الحوافز 

املؤثرة عى مامرسات اإلباغ املايل محلية يف املقام األول، ولعله ليس من قبيل الصدفة 

أن تكون أكر البلدان سكاناً يف العامل: الصن، الهند، إندونيسيا، الواليات املتحدة، وأكر 

ثاثة إقتصاديات: الصن، اليابان، الواليات املتحدة مازالت تحتفظ مبعايرها املحلية 

)متثل الدول املتبنية طوعاً يف الفرتة 1988 م - 2004 م 06 % من إجاميل سكان العامل(، 

وبالتايل التوحيد أو التوافق أياً كان املسمى ال يتحقق عن طريق IFRS وحدها وإمنا 

أيضاً بتوافق العوامل املؤسسية الدولية *، ويبقى أحد أهم اإلستنتاجات التي تخص 

الدول النامية وهو أن إفتقارها للهياكل واملؤسسات الداعمة القوية ال يرجح نجاح 

IFRS فيها، لهذا يقرتح Christian Leuz 2010 م إنشاء مجموعة دنيا من املؤسسات 

القارية الداعمة التي لها القدرة عى إنشاء اآلليات التنظيمية املطلوبة، ويف الحقيقية 

يبقى الكام عن جميع العواقب املحتملة لـ IFRS عى البلدان النامية سابق ألوانه، 

كام يبقى األدب املحاسبي رصيح بشأن األسئلة السابقة وهو إستمرار الجدل الحاصل 

بشأن تطبيق IFRS يف الدول النامية . 

خامتة: إن تبني الدول النامية لـ IFRS يف ظل غياب/ضعف قدرتها املالية والتقنية يثر 

التساؤل عن السبب الذي يجعلها تتبني IFRS يف املقام األول، وإن أوردت الدراسات 

بعض التوضيحات بالقول بأن هذه الدول تفضل تحمل بعض التكاليف مقابل 

الذهاب ببعض املنافع اإلقتصادية من خال اإلعرتاف الدويل بجودة تقاريرها املالية. 

IFRS يف الدول النامية: قضايا سياقية 
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أ(اســرتاتيجية جــودة االســتثامرات : تؤكــد القواعــد املرصفيــة عــى رضورة التــزام البنــك بالتعامــل يف أوراق ماليــة ذات جــودة عاليــة ضامنــاً لحقــوق 

املودعــن ، ومبقتــى ذلــك يتعــن االبتعــاد عــن األوراق التــي يتعــرض عائدهــا الــدوري لتقلبــات شــديدة، وكذلــك االبتعــاد عــن االســتثامرات التــي 

ــة  ــد اســتثامراتها يف الســندات عــى حســاب صكــوك امللكي تتعــرض قيمتهــا الســوقية لانخفــاض. ويحمــل هــذا االتجــاه إىل دعــوة البنــوك لــي تزي

ــة مــن  ــم املضمون ــة ث ــة الحكومي ــألوراق املالي ــة ل ــث تكــون األولوي ــة داخــل كل قســم بحي ــب األوراق املالي ــم ترتي )األســهم(. ويف هــذا الســياق يت

ــة. الحكومــة، وأخــراً األوراق غــر الحكومي

ب(اســرتاتيجية التنويــع يف االســتثامرات: هــي تكويــن تشــكيلة جديــدة مــن األوراق املاليــة تســهم يف خفــض درجــة املخاطــر التــي يتعــرض لهــا عائــد 

املحفظــة، دون ان يرتتــب عــى ذلــك تأثــر عكــي عــى حجــم العائــد، ويأخــذ التنويــع صــوراً عديــدة ســوف يتناولهــا الباحــث بالدراســة والعــرض يف 

طيــات ذلــك املبحــث.

ج( اســرتاتيجية املحافظــة عــى األمــوال املســتثمرة: ويقصــد بهــا الوصــول إىل الضــامن الحقيقــي الــذي يعنــي اســرتداد نفــس القــوة الرائيــة للوحــدات 

النقديــة لألمــوال املســتثمرة يف األصــول.

د(إســرتاتيجية آجــال اســتحقاقات االســتثامر: هــي االســرتاتيجية التــي تقــوم عــى هيكلــة اســتحقاقات محفوظاتهــا ضــد التغــرات يف معــدالت الفائــدة 

وهنــاك طريقتــان لهيكليــة اســتحقاقات املحفظــة:-

Ladder Maturing وهم االستحقاقات املتتابعة، واالستحقاقات املتتالية

 Barbell Maturing وهــي تقــى بتخصيــص البنــك يف نوعيــة مــن االســتثامرات أحدهــام قصــرة واآلخــر طويــل وهــي بالتــايل تســتعبد االســتثامرات 

متوســطة األجــل. 

ــادأة: حيــث يعطــي التغيــر يف أســعار الفائــدة فرصــاً اســتثامرية للبنــك ميكــن اســتغالها إذا مــا اتبــع مبــدأ املبــادأة  ه(اســرتاتيجية االســتبدال واملب

ــدة املتوقعــة. ــؤ الصحيــح ملعــدالت الفائ ــك عــى التنب ويتوقــف ذل

خطوات إدارة املحفظة:

لي يتم إدارة املحفظة يتم ذلك عن طريق الخطوات التي يوضحها الشكل 

التوضيحي التايل:

الخطوة األوىل

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

الخطوة الخامسة

إسرتاتيجيات 
إدارة محافظ االوراق املالية 

أهداف تكوين محفظة األوراق املالية 

ــل أو القصــر األجــل وكــذا طبيعــة الداخــل املتوقــع مــن  ــة عــدداً مــن األهــداف وتتمثــل يف االســتثامر الطوي يحقــق تكويــن محفظــة األوراق املالي

االســتثامر يف ضــوء الخطــط املاليــة املســتقبلية، ويف ضــوء ذك يتــم اختيــار نــوع الورقــة املاليــة التــي تتناســب مــع األهــداف، ومــن هــذه األهــداف :-

* حامية األموال املستثمرة من هبوط قيمتها الرائية نتيجة التضخم.

* تنمية املحفظة، أي تضخم قيمتها الرأساملية.

* تحقيق عائد دوري ودخل إضايف رأساميل ناتج من  األرباح الرأساملية للبيع بأكر من القيمة الرائية.

* التأمن ضد املخاطر وال سيام مخاطر انخفاض القوة الرائية .

* تحقيق تنمية مستمرة يف األموال املستثمرة.

* تثبيت واستقرار العائد دون التقليل من العائد املتوقع2.

* توفــر مصــدر آخــر للســيولة يتــم اللجــوء إليــة عنــد الحاجــة حيــث ميكــن بيــع األوراق املاليــة عنــد الحاجــة للحصــول عــى النقديــة الســائلة بــدالً 

مــن قيــام البنــك باإلقــرتاض3

* تقليــل مخاطــر التعــرض للرضائــب عــى إيــرادات القروض،حيــث أن اإليــرادات الناتجــة مــن األوراق املاليــة معفــاة مــن الرضائــب وبالتــايل ميكــن 

تعويــض جانبــاً مــن الرضائــب املدفوعــة عــى إيــرادات محفظــة القــروض.

* ميد البنك مبرونة كافية يف إدارة أصوله نظراً الن مكونات املحفظة ميكن الترصف فيها بسهولة ومرونة أكر من محفظة القروض.

* تدعيم موقف البنك أمام املستثمرين وحملة األسهم1

ومــن هنــا نــرى أن أهــداف تكويــن محفظــة األوراق املاليــة متعــددة فقــد يكــون الهــدف مزيــج مــن بعــض أو كل هــذه األهــداف، حيــث يســعى 

البنــك إىل تحقيــق تلــك األهــداف مــن خــال سياســة االســتثامر املبنيــة عــى خطــة التــي تعتــر مبثابــة مرشــد واضــح لفلســفة وأهــداف االســتثامر يف 

البنــك. 
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دور املحاسبة الرشيقة يف تخفيض التكاليف وقياس األداء املايل 

إن التطــور الكبــر الــذي حــدث يف الســنوات األخــرة يف 

كافــة النواحــي االقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة, 

ــة للتعامــل  ــة غــر كافي جعــل أنظمــة املحاســبة الحالي

مــع العمليــات املعقــدة, وأصبــح مــن الــرضوري إيجــاد 

ــر  ــد يعمــل عــى تحســن وتطوي نظــام محاســبي جدي

إيجــاد  عــى  العمــل  أجــل  مــن  الكفــاءة,  وزيــادة 

تحســينات يف جــودة اإلنتــاج, ورسعــة التســليم وتخفيض 

التكلفــة، حيــث يتوجــب عــى املنشــآت االعتــامد عــى 

منــاذج أخــرى يف التصنيــع, ومنهــا التصنيــع الرشــيق 

مــن أجــل عمــل التحســينات يف اإلنتــاج والجــودة، لــذا 

يتطلــب االنتقــال مــن الطــرق التقليديــة إىل طــرق 

ــدة. جدي

ــم  ــن املفاهي ــيقة م ــبة الرش ــوم املحاس ــر مفه     ويعت

الحديثــة وتعــد مفتاحــاً للتقــدم والتغلــب عــى مشــاكل 

ــن  ــيقة م ــبة الرش ــع املحاس ــة، وتنب ــبة التقليدي املحاس

التصنيــع الرشــيق الــذي هــو يف األصــل منهــج (يابــاين) 

طبقتــه رشكــة )تويوتــا( لصناعــة الســيارات عــى نظامهــا 

اإلنتاجــي كامــاً مــن خــال النظــرة املتكاملــة للركــة 

يف شــكل سلســلة قيمــة ممتــدة تضــم األطــراف خــارج 

إطــار الركــة مــن املورديــن والعمــاء، وإجــراءات 

املحاســبة، والرقابــة، والقيــاس، واألســاليب اإلداريــة 

ــر واملامرســات الرشــيقة. ــة التفك ــي تعكــس حقيق الت

الرشــيقة يف صناعــة أفضــل  املحاســبة      وتســاعد 

ــطة  ــل بواس ــل األج ــيد طوي ــن الرش ــرارات، والتحس الق

إعــداد تقاريــر املعلومــات املاليــة وغــر املاليــة بشــكل 

كامــل، لتوفــر معلومــات مفيــدة للمــدراء والعاملــن يف 

ــا  ــطة أدواته ــيقة بواس ــرارات الرش ــاذ الق ــأة التخ املنش

املحكمــة التــي تعمــل عــى القضــاء عــى الفاقــد 

باملحاســبة  املتعلقــة  الزائــدة  والتكاليــف  والضيــاع 

عــى  الرشــيقة  املحاســبة  أدوات  وتركــز  التقليديــة، 

والتحســن  ومتطلباتهــم  للعمــاء  قيمــة  تحقيــق 

ــت  ــض وق ــرارات إىل تخفي ــذه الق ــؤدى ه ــتمر، وت املس

واإليــرادات  التســعر  وتحســن  والتكلفــة،  اإلنتــاج 

والربحيــة.

مشكلة الدراسة:

   كثــرا مــا يرافــق تطبيــق املحاســبة التقليديــة قصــور 

يف املعلومــات عــن التكاليــف وقيــاس األداء، وذلــك 

الحتوائهــا عــى عــدد كبــر مــن الفاقــد والهــدر، ووجــود 

بعــض القصــور يف عملياتهــا، ومــع التطــورات الحديثــة 

يف اإلنتــاج توجــب عــى املنشــآت ايجــاد طرق محاســبية 

تائــم تلــك التطــورات، وتســعى إىل تطويــر العمليــات 

اإلنتاجيــة، والقضــاء عــى الفاقــد والهــدر يف املــوارد 

مــن خــال تبنــي املحاســبة الرشــيقة ومــا ســتقدمه مــن 

تخفيــض للتكاليــف وقيــاس األداء املــايل بهــدف ترشــيد 

القــرارات املتعلقــة بعمليــات اإلنتــاج.

ــال  ــن خ ــة م ــكلة الدراس ــن مش ــر ع ــن التعب     وميك

ــس االيت: ــؤال الرئي الس

 مــا هــو دور املحاســبة الرشــيقة يف تخفيــض التكاليــف 

وقيــاس األداء املــايل؟

ويتفرع منة االسئلة التالية:

تخفيــض  يف  القيمــة  سلســلة  أداة  دور  هــو  مــا   -1

املــايل؟ األداء  وقيــاس  التكاليــف 

ــض  ــتهدفة يف تخفي ــة املس ــو دور أداة التكلف ــا ه 2- م

ــايل؟ ــاس األداء امل ــف وقي التكالي

أهداف الدراسة: 

املحاســبة  دور  عــى  التعــرف  إىل  الدراســة  تهــدف 

الرشــيقة يف تخفيــض التكاليــف وقيــاس األداء املــايل مــن 

خــال االيت: 

مــن  الرشــيقة  املحاســبة  عــى  التعــرف   -1

واملتطلبــات. واالهــداف  واملبــادئ  املفهــوم  حيــث 

معرفة تقنيات وأدوات املحاسبة الرشيقة.  -2

املحاســبة  تطبيــق  خطــوات  تحديــد   -3

التكاليــف. لتخفيــض  الرشــيقة 

التعــرف عــى أدوات املحاســبة الرشــيقة   -4

)سلســة القيمــة – التكلفــة املســتهدفة( يف تخفيــض 

املــايل. األداء  وقيــاس  التكاليــف 

أهمية الدراسة:

املحاســبة  اســتخدام  يف  الدراســة  أهميــة  تنبــع      

والتكلفــة  القيمــة  كسلســة  وأدواتهــا  الرشــيقة 

ــاس األداء املــايل  ــض التكاليــف وقي املســتهدفة يف تخفي

لتقديــم معلومــات دقيقــة عــن كافــة العمليــات التــي 

تتــم داخــل الركــة عينــة الدراســة ولكافــة املســتويات 

اإلداريــة بهــدف اتخــاذ القــرارات.

فرضية الدراسة: 

ــة  ــاءاً عــى مشــكلة وأهــداف الدراســة ميكــن صياغ بن

ــايل: ــة الدراســة: عــى النحــو الت فرضي

 »ان تطبيــق أدوات املحاســبة الرشــيقة) سلســة القيمــة، 

التكلفــة املســتهدفة( يف الركــة عينــة الدراســة يــؤدى 

إىل تخفيــض التكاليــف وتحســن الجــودة وقيــاس األداء 

املــايل«.

تقسيامت الدراسة:

ــة  ــم تقســيمها إىل ثاث ــق أهــداف الدراســة ت     لتحقي

محــاور، حيــث تعــرض املحــور األول إىل الدراســات 

الســابقة واإلطــار النظــري، واملحــور الثــاين يتنــاول اإلطار 

ــور  ــات، واملح ــار الفرضي ــا اختب ــم فيه ــي ت ــي الت العم

ــات.    ــج والتوصي ــم تخصيصــه لعــرض النتائ ــث ت الثال

متغــرات الدراســة: انســجاماً مــع أهــداف وأهميــة 

متغــرات  صياغــة  تــم  فقــد  الدراســة،  وفرضيــات 

اآليت: النحــو  عــى  الدراســة 

الدراسات السابقة:

أوالً: الدراسات العربية:

1- دراسة )شجاع، 2015(:

   هدفــت الدراســة إىل بيــان دور أدوات املحاســبة 

فايــن  رشكــة  يف  التكاليــف  تخفيــض  يف  الرشــيقة 

ــت  ــي توصل ــج الت ــرز النتائ ــن أب ــي، وم ــورق الصح لل

إليهــا الدراســة اســتخدام أدوات املحاســبة الرشــيقة 

وهــي )سلســلة القيمــة، الكلفــة املســتهدفة، تخفيــض 

املخــزون(، لهــا أثــر يف تخفيــض التكاليــف بشــكل 

مبــارش وغــر مبــارش عــى املــدى البعيــد.

2- دراسة: )الغرباوي،  واملوسوي، 2015(:

ــة  ــر وأهمي ــى تأث ــرف ع ــة إىل التع ــت الدراس    هدف

توفــر  يف  الرشــيقة  املحاســبة  أدوات  اســتعامل 

اعتــامد  ظــل  يف  األداء  لتقييــم  املامئــة  املعلومــات 

نظــام اإلنتــاج الرشــيق مــن قبــل الوحــدات االقتصاديــة، 

اعتــامد  ظــل  يف  األداء  مقاييــس  وتحليــل  ودراســة 

ــت الدراســة إىل أن أدوات  املحاســبة الرشــيقة، وتوصل

املحاســبة الرشــيقة تدعــم عمليــة تقييــم أداء الوحــدات 

االقتصاديــة مــن خــال توفــر مقاييــس األداء عــى 

ــة  ــق القيمــة للوحــدة االقتصادي ــة وتدف مســتوى الخلي

. ككل

3- عيىس، و محسن. )2015(:

ــان مــا يتطلــب مــن املنشــآت      هدفــت الدراســة إىل بي

الصناعيــة التــي تتبنــى مفاهيــم ومبــادئ التفكــر الرشــيق 

لنظــم جديــدة إلدارة التكاليــف واملحاســبة، وتوصلــت 

نتائــج الدراســة أن يتطلــب تطبيــق مبــادئ التفكر الرشــيق 

ــارات القيمــة  ــة عــى أســاس تي تقســيم املنشــآت الصناعي

وليــس عــى األســاس الوظيفــي، وتيــارات القيمــة تشــمل 

جميــع مــا تقــوم بــه املنشــأة الصناعيــة مــن أجــل خلــق 

قيمــة لعمائهــا وبالتــايل الهيــكل التنظيمــي التقليــدي 

يحتــاج إىل تغيــر كبــر وعندهــا ســنحتاج إىل مقاييــس 

جديــدة لقيــاس األداء وإىل نظــام محاســبي جديــد لقيــاس 

ــة. ــارات القيم ــرادات تي ــف وإي تكالي

4- دراسة )كاظم، 2014(:

ــة  ــبة التقليدي ــن املحاس ــة ب ــة إىل املقارن ــت الدراس  هدف

واملحاســبة الرشــيقة مــن حيــث القــدرة عــى للقضــاء عــى 

الضيــاع والهــدر يف اإلنتــاج والتشــغيل وتخفيــض التكاليــف 

وتحســن الجــودة، وكميــة املخــزون، وزيــادة الجــودة، 

ورسعــة االســتجابة للزبــون، وتحقيــق رضــاه، وتقليــل 

ــة.  ــق القيم ــاع، وإدارة تدف الضي

5- دراسة )شاش، و الحسناوي، 2014(:

    هدفــت الدراســة إىل تحديــد مــدى التوافــق بــن 

ــات يف الركــة  ــاج الرشــيق وأبعــاد أداء العملي أبعــاد اإلنت

املبحوثــة، وتوصلــت الدراســة أن أداء العمليــات يــؤدي إىل 

قــدرة الركــة لارتقــاء مبســتوى أدائهــا للعمليــات بكفــاءة, 

وفاعليــة مــن أجــل تحقيــق أبعادهــا بأقــل تكلفــة ممكنــة 

وبالجــودة العاليــة واملرونــة املناســبة والدقــة والرسعــة يف 

ــرة املنافســة. التســليم والبقــاء يف دائ

6- دراسة )النعيمي، و البكري، 2013(:

    هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى مفهــوم تدفــق 

القيمــة وخارطــة تدفــق القيمــة، واحتســاب تكاليــف 

املنتوجــات يف ظــل طريقــة تكاليــف تدفــق القيمــة التــي 

متثــل أحــد أدوات املحاســبة الرشــيق، وتوصلــت الدراســة 

توفــر طريقــة جديــدة يف  الرشــيقة  املحاســبة  أن  إىل  

احتســاب تكاليــف اإلنتــاج تتمثــل بطريقــة تكاليــف 

تدفــق القيمــة التــي تركــز عــى تدفــق القيمــة بــدالً 

ــن همــام  ــق طريقت ــم احتســابها وف ــن املنتوجــات، ويت م

ــة  ــدة، وطريق ــدة الواح ــة املوح ــط التكلف ــة متوس طريق

الخصائــص واملميــزات، وتســاعد هــذه الطريقــة عــى 

ــال اســتبعاد  ــن خ ــك م ــاج وذل ــف اإلنت ــض تكالي تخفي

ــا. ــؤوالً عني ــة مس ــق القيم ــون تدف ــي ال يك ــف الت التكالي

7-  دراسة )محمد، و املعيني، 2013(:

املحاســبة  تطبيــق  إمكانيــة  إىل  الدراســة  هدفــت     

الرشــيقة لغــرض تحديــد األســباب الرئيســة واملشــاكل 

واملزايــا واالمكانــات املتوافــرة يف هــذه الــركات عــن 

طريــق مجموعــة مــن األدوات، وتوصلــت الدراســة أن 

عــى  القــدرة  لهــا  الرشــيقة  املحاســبة  أدوات  تطبيــق 

تحديــد التكاليــف الفعليــة لإلنتــاج والقضــاء عــى الضيــاع 

توفــر  وإمكانيــة  واإلداريــة  اإلنتاجيــة  العمليــات  يف 

املعلومــات الدقيقــة والرسيعــة لــكل الجهــات املســتفيدة.

ثانياً: الدراسات األجنبية:

:2016 ,celik(( 1- دراسة

ــتخدام  ــدى اس ــى م ــرف ع ــة إىل التع ــت الدراس      هدف

املحاســبة  لتطبيــق  واالحصائيــة  الرياضيــة  االســاليب 

ــر  ــف غ ــى التكالي ــن القضــاء ع ــه م ــا تحقق الرشــيقة وم

الرضوريــة يف الــركات التــي تعمــل يف صناعــة البنــاء 

والتشــييد، وتوصلــت الدراســة إىل أن عــى الــركات قبــول 

املحاســبة الرشــيقة وتطبيقهــا ألنهــا تلبــي احتياجــات 

الــركات الحديثــة التــي تســعى إىل أن تكــون مرنــة، 

وتعمــل عــى تخفيــض مســتويات املخــزون، والقضــاء 

عــى الفاقــد وتجنــب االجــراءات غــر الرضوريــة، وتقليــل 

الطاقــة العاطلــة، وتوصلــت أيضــاً إىل أن مجموعــة واســعة 

ــاء والتشــييد ال تــزال تســتخدم املحاســبة  مــن رشكات البن

ــر. ــد كب ــة إىل ح التقليدي

:)2016 ,.Dimi.O( 2- دراسة

    هدفــت الدراســة إىل تطبيــق املحاســبة الرشــيقة يف 

ــطة  ــر األنش ــل أك ــا متث ــة ألنه ــة الروماني ــة األحذي صناع

التنافســية للصناعــة الرومانيــة، وتوصلــت الدراســة إىل 

ــى  ــدرة ع ــا الق ــة له ــة الروماني ــة األحذي أن رشكات صناع

تطبيــق املحاســبة الرشــيقة ملــا تحققــه مــن فوائــد كبــرة 

ــد يف  ــف، والقضــاء عــى الفاق ــض التكالي ــا تخفي ــن بينه م

ــدرة  ــا ق ــركات له ــذه ال ــام أن ه ــة، ك ــة اإلنتاجي العملي

ــة  ــا بجــودة عالي ــع إنتاجه ــا يتمت ــى املنافســة مل ــرة ع كب

ــا. ــاء به ــة العم وثق

 :)2015 ,Timm( 3- دراسة

ــار  ــف تي ــام تكالي ــتخدام نظ ــة إىل اس ــت الدراس     هدف

القيمــة للتكلفــة والعوامــل التــي تؤثــر عــى اعتــامد 

يف  املصنعــة  الــركات  قبــل  مــن  الرشــيقة  املحاســبة 

الواليــات املتحــدة التــي تســتخدم تقنيــة التصنيــع الرشــيق 

ــار  ــف تي ــام تكالي ــق نظ ــة إىل أن تطبي ــت الدراس وتوصل

القيمــة يــؤدي إىل تخفيــض التكاليــف املتعلقــة باملنتجــات 

وذلــك مــن خــال اســتبعاد التكاليــف غــر املرتبطــة 

بتدفــق القيمــة واعتبارهــا تكاليــف عامــة تظهــر يف كشــف 

ــأة. ــتوى املنش ــى مس ــد ع ــل املع الدخ

 ,.OFILEANU, D.and TOPOR, D. I( دراســة   -4

:)2014

    هدفــت الدراســة إىل تقديــم مفهــوم جديــد يف املحاســبة 

وهــو املحاســبة الرشــيقة التــي لهــا فوائــد تعــود عــى نظام 

ــن  ــد م ــاع والفاق ــى الضي ــب ع ــع للتغل ــاج يف املصان اإلنت

العمليــات، وتخفيــض التكاليــف، وتوصلــت نتائج الدراســة 

أن تطبيــق املحاســبة الرشــيقة يف املصانــع التــي يوجــد بهــا 

فاقــد مــن اإلنتــاج يــؤدي إىل تخفيــض التكاليــف، ورسعــة 

ــد ومســاحة،  ــل وقــت وجه ــرة يف أق ــات كب ــاج بكمي اإلنت

واملحافظــة عــى قيمــة العمــاء. 

:)2013 ,.Lopez, Patxi R( 5- دراسة

    هدفــت الدراســة إىل تســليط الضــوء عــى أســباب قيــام 

ــا إىل طــرق  ــع الرشــيق وحاجته ــة للتصني ــركات املطبق ال

ــف،  ــار القيمــة لحســاب التكالي ــة واســتخدام أداة تي بديل

ــض  ــلوب لخف ــيق كأس ــع الرش ــه التصني ــا يحقق ــة م معرف

وزيــادة  والضيــاع،  الفاقــد  مــن  والتخلــص  التكاليــف، 

التحســن املســتمر، وتوصلــت الدراســة أن تطبيــق أداة 

تيــار القيمــة أدى إىل تحســن يف العمليــات التشــغيلية، 

وســاعد يف تقييــم األداء يف املــدى القصــر واملــدى البعيــد، 

ــاح. ــدي واالرب ــق النق ــن التدف وتحس

املحور األول: اإلطار النظري للدراسة:

أوالً: مفهوم املحاسبة الرشيقة:

ــة  ــرات الازم ــا: »التغ ــيقة بأنه ــبة الرش ــرف املحاس     تع

يف نظــام املحاســبة والرقابــة والقيــاس لدعــم التصنيــع 

12  ,2004  ,Maskell, Baggelay((.الرشــيق والتفكــر 

    كــام عرفــت  بأنهــا: »منهــج محاســبي جديــد يــؤدي إىل 

زيــادة العمــل مــن خــال تبنــي ثقافــة الرتشــيق والعمــل 

عــى قيــاس األثــر املــايل لتنفيــذ إجــراءات التحســن 

 ,Stephen, Loyay( االقتصاديــة«.)  للوحــدات  الرشــيق 

71  ,2010

ثانياً: أبعاد املحاسبة الرشيقة:

هناك بعدان للمحاسبة الرشيقة وهام:  

ــم الرشــيقة يف  ــق املفاهي 1 – البعــد األول: يشــر إىل تطبي

إجــراءات النظــام املحاســبي كالرقــايب ويف عمليــة القيــاس، 

والهــدف هــو إزالــة الضيــاع، كترسيــع اإلجــراءات، وازالــة 

األخطــاء، وجعــل اإلجــراءات واضحــة ومفهومــة.

2 – البعــد الثــاين: يشــر إىل إجــراءات تغــرات جذريــة يف 

ــه  ــة، وتوجي ــاس التقليدي ــة والقي ــبة كالرقاب ــام املحاس نظ

هــذه التغيــرات باتجــاه تحقيــق املفاهيــم الرشــيقة، وذلك 

مــن أجــل أن تكون أكــر ماءمة للبيئة الرشــيقة، وبالشــكل 

الــذي يــؤدي إىل توفــر معلومــات مامئــة التخــاذ القــرارات 

ــاء،  ــة العم ــن قيم ــة ع ــورة واضح ــي ص ــة، لتعط كالرقاب

وتكــون بســيطة وواضحــة ومرئيــة لكافــة املســتويات 

2011,42 ,Wempe((.ــة ــأة الصناعي ــل املنش داخ

ثالثاً: مبادئ املحاسبة الرشيقة:

يوجــد مبدأيــن مــن املبــادئ األساســية للمحاســبة الرشــيقة 

وهام:

1- مبــدأ القيــاس: قياســات املحاســبة الرشــيقة وهــي 

مكاســب إيجابيــة مــن خــال الــروع يف البدائــل الرشــيقة 

ــا: بعــدة طــرق منه

أ-  تخفيض املخزون.

ب- تقليل وقت دورة اإلنتاج.

جـ- تحسن اإلنتاج.

د-  زيادة إجاميل الطاقات املتاحة.

تحفيــز  عــى  تعمــل  فاملحاســبة  التحفيــز:  مبــدأ   -2

الرشــيقة  مبادراتهــم  تعزيــز  مواصلــة  عــى  الــركات 

ــبة  ــول يف املحاس ــو معم ــام ه ــام ك ــم أرق ــن تقدي ــدال م ب

التقليديــة، إن ذلــك ليــس بالــرضورة هــو انعــكاس  دقيــق 

ــة  ــة مقابل ــركات كــام هــو الحــال مــع محاول ــة ال لربحي

كفــاءة اآلالت مــن خــال كــرة اإلنتــاج مــن املخــزون غــر 

.)294  ،2013 املعينــي،  و  الرضوري.)محمــد، 

رابعاً: أهمية املحاسبة الرشيقة:

ــن  ــن م ــد ع ــن الفاق ــص م ــف للتخل ــض التكالي 1- تخفي

العمليــات غــر الرضوريــة يف املنشــأة.

2- تحديــد املنافــع املاليــة مــن خــال تطبيــق الفكــر 

اإلنتاجــي الخــايل مــن الفاقــد والضائــع والرتكيــز عــى 

اســرتاتيجيات تطبيــق املحاســبة الرشــيقة التــي تحقــق 

هــذه املنافــع.

3- توفــر املعلومــات التخــاذ القــرارات الرشــيدة التــي 

تــؤدي إىل تخفيــض التكلفــة وزيــادة االيــرادات واالربــاح. 

4- الرتكيــز عــى تعظيــم قيمــة العميــل وذلــك مــن خــال 

ــة.  ــق القيم ــببات خل ــن مس ــاس األداء وب ــن قي ــط ب الرب

)50  ,2011  ,Wempe(

) دراسة حالة تطبيقية(

                                        د. حسني عابدين عابدي      د. عبد الرحمن محمد رشوان
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خامساً: فوائد املحاسبة الرشيقة:

ــرة  ــع مس ــي تدف ــة، ل ــون مفهوم ــب وتك ــت املناس ــة يف الوق ــات دقيق ــر معلوم 1. توف

املنشــأة نحــو التحــول الرشــيق، مــام يــؤدي إىل اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالتســعر 

والربحيــة والتدفقــات النقديــة.

2. اســتخدام أدوات املحاســبة الرشــيقة للقضــاء عــى الضيــاع مــن العمليــات املحاســبية 

للقيــام بالرقابــة املاليــة بشــكل مســتمر.

ــداد  ــق بإع ــام يتعل ــا )GAAP( في ــة عموم ــبة املقبول ــادئ املحاس ــام باملب ــد الت 3. التقي

ــة. ــة والخارجي ــر الداخلي التقاري

4. دعــم الثقافــة مــن خــال تحفيــز املــوارد البريــة العاملــة يف املنشــأة، وتوفــر 

 ,Aghdaei( .املعلومــات املامئــة، و تشــجيع التحســن املســتمر يف كل مســتويات املنشــاة

  )2  ,2012

ــر املحاســبة الرشــيقة املــال وتخفــض التكاليــف، فمعظــم الــركات ليــس لديهــا  5- توف

ــة املتنوعــة، وعــدم وجــود  ــف بســبب انشــغالها بأنشــطة الرك ــض التكالي خطــة لتخفي

نظــام محاســبي كــفء، فاســتخدام املحاســبة الرشــيقة مــن شــأنه أن يســتبعد الضيــاع مــن 

املعامــات وتخفيــض التكلفــة. 

6- تحفــز املحاســبة الرشــيقة عــى اســتخدام التحســن والتصنيــع الرشــيق يف املــدى الطويل 

مــن خــال اتبــاع مقاييــس الرتشــيق، مثــل مقاييــس األداء الرشــيق لــإلدارة للرقابــة عــى 

خايــا اإلنتــاج.

ــن  ــر م ــيقة، فكث ــينات الرش ــوح لتحس ــايل بوض ــر امل ــيقة األث ــبة الرش ــدد املحاس 7- تح

ــبة  ــتخدام املحاس ــن اس ــف، ولك ــض التكالي ــة لتخفي ــم التقليدي ــتخدم النظ ــركات تس ال

ــم املــايل  ــة، والتقيي ــر الطاق ــاع ملــوارد املنشــأة، وتوف ــي عــى الهــدر والضي الرشــيقة يق

)20 ,2010 ,Maskell, Brian( .غالبــاَ مــا يعتمــد عــى املحاســبة الرشــيقة لتحســن األداء

سادساً: خطوات استخدام املحاسبة الرشيقة: 

    يوجد هناك خطوات هامة الستخدام املحاسبة الرشيقة وهي كالتايل:

1- ربط تدفق القيمة مع األهداف االسرتاتيجية.

2- تحليل بيانات التكلفة لدعم العمليات املحاسبة الرشيقة.

3-  حذف املعامات املعقدة من العمليات املالية.

ــق  ــدان تدف ــد أماكــن فق ــاح وتحدي ــق القيمــة واألرب ــر وتحســن التســعر لتدف 4- تطوي

القيمــة.

5- يعتمــد التســعر عــى حســاب التكاليــف وتحديــد نقطــة التعــادل واألســواق املنافســة.

)شجاع، 2015، 15-14(

7- تعليم جميع العاملن يف جميع املستويات للمشاركة يف عمليات املنشأة.

8- تدريب وتطوير املسئولن يف املنشأة عى نظام املحاسبة الرشيقة.

ــاذ  ــة اتخ ــل عملي ــن أج ــة م ــق القيم ــرتاتيجية تدف ــايل اس ــم امل ــر والطاق ــم املدي 9- تعلي

. ) 320-2007,10 ,Huntzinger, JR( القــرار باســتخدام أدوات املحاســبة الرشــيقة

سابعاً: مجاالت استخدام املحاسبة الرشيقة:

يوجد أربعة مجاالت الستخدام املحاسبة الرشيقة وهي:  

-1 مامرسات التصنيع :

ــكل  ــى ش ــاج ع ــر اإلنت ــق تغ ــر وف ــب أن تتغ ــيق يج ــع الرش ــات التصني     إن مامرس

دفعــات وجدولــة الدفــع إىل تدفــق اإلنتــاج وجدولــة الســحب، واالتجــاه الرئيــس الــذي 

ــل  ــيق، والعم ــر رش ــب تفك ــذي يتطل ــاع ال ــى الضي ــاء ع ــيق للقض ــول الرش ــل التح ميث

يجــب أن يصنــف ضمــن األنشــطة التــي تضيــف قيمــة واألنشــطة التــي ال تضيــف قيمــة 

وبشــكل جــاد مــن منظــور العمــي، إن موظفــي الحســابات املاليــة غالبــاً مــا ينظــرون إىل 

العوامــل املؤثــرة يف قيــاس اإلنتاجيــة والتــي عرفــت يف تعبــر الرشــاقة العاقــة بــن كميــة 

املخرجــات وكميــة املــواد املســتهلكة ، وتقــاس اإلنتاجيــة عــادًة باملبيعــات واملــواد واألجــور 

والتكاليــف غــر املبــارشة .

2- قياسات األداء: 

    يف البيئــة الرشــيقة يجــب أن تعكــس قياســات األداء االســرتاتيجية الرشــيقة، ويجــب أن 

تكــون املقاييــس ســهلة وبســيطة الفهــم ألن أغلــب املســتفيدين غــر ماليــن، ويجــب أن 

تكــون يف الوقــت املناســب ومــن املفضــل أن تكــون بعــض القياســات تتضمــن خدمــات 

الزبائــن ووقــت الــدورة والحــد مــن الخلل.)محمــد، واملعينــي، 297-296( 

-3  املامرسات املحاسبية : 

هنــاك مجــاالت رئيســة ملامرســات املحاســبية هــي العمليــات املحاســبية وإدارة التكاليــف 

ــج  ــس النتائ ــات ولي ــز يف العملي ــات املحاســبية يجــب أن ترك ــة، إن العملي ــة املالي والرقاب

والعمــل عــى القضــاء عــى العمليــات التــي ال تضيــف قيمــة مــع املحاســبة الرشــيقة مــع 

منافــع إضافيــة للمهــام أقــل تعقيــدا والحاجــة لبعــض األشــخاص ألداء تلــك املهــام، وتعتــر 

محاســبة التكاليــف يف حقيقــــة األمــر هــي إدارة التكاليــف وتتضمــن تكاليــف التخطيــط 

والرقابــة واملحاســبة، وإدخــال مفهــوم تطويــر وظيفــة الجــودة )QFD(  ومشــاركة 

العمــاء يف تطويــر املنتجــات الجديــدة إن كل هــذه  املامرســات الجديــدة تحــدث لجعــل 

العمليــات املحاســبية أكــر كفــاءة .

-4 إدارة االستثامر: 

إدارة الرشــاقة تســعى إىل إعــادة هيكليــة جذريــة للمنظمــة عــن طريــق تيــارات القيمــة، 

وذلــك بهــدف تبســيط العمليــات التجاريــة إىل حــد كبــر لتحســن خدمــة الزبائــن وأيضــا 

ــايئ للمحاســبة الرشــيقة هــو إدارة  ــم إن البعــد النه ــة، ومــن ث ــاءة والربحي تحســن الكف

ــتثامر  ــة االس ــى أهمي ــديد ع ــة والتش ــة عام ــن خط ــر م ــك أك ــمل ذل ــتثامر، ويش االس

باألشــخاص وتخصيــص املــوارد يتطلــب مــع اســرتاتيجية الركــة وأولوياتهــا وعى اســتخدام 

أســس متعــددة لتقييــم إدارة األداء الرشــيق ، والهــدف هــو عــدم تحقيــق األداء املعيــاري 

.))10-1 ,2009 ,Mishra & Pradhan .

)37 ,2006 ,Maskell and Baggaley( :املصدر

ــن هــذه  ــان م ــة أدات ــان يف هــذه الدراس ــيناول الباحث وس

األدوات وهــام:

1- أداة التكلفة املستهدفة:

ــا:  ــتهدفة بأنه ــة املس ــف التكلف ــن تعري وميك  

»وميكــن تعريــف أســلوب التكاليــف املســتهدفة بأنهــا 

نظــام لتخطيــط األربــاح وإدارة التكلفــة يعتمــد عــى 

ســعر البيــع والرتكيــز عــى العميــل وتصميــم املنتــج 

ــام،  ــق النظ ــزم بتطبي ــل ملت ــل متكام ــق عم ــود فري ووج

ويتيــح تطبيــق نظــام التكاليــف املســتهدفة مامرســة إدارة 

التكلفــة يف املراحــل املبكــرة لتطويــر املنتــج، وتســتمر تلــك 

ــال  ــن خ ــك م ــج وذل ــاة املنت ــال دورة حي ــات خ املامرس

ــىس،  ــة الكلية«.)عي ــلة القيم ــع سلس ــط م ــل النش التعام

)156  ،  2010

ــة  ــج أو خدم ــم منت ــتهدفة إىل تقدي ــة املس ــدف التكلف ته

العمــاء  يــريض  الــذي  والســعر  والجــودة  بالتكلفــة 

باإلضافــة إىل تحقيــق ربــح مناســب للركــة.

ويعتــر أســلوب التكلفــة املســتهدفة األداة الازمــة لتلبيــة 

احتياجــات العمــاء وزيــادة القيمــة املقدمــة إليهــم، 

وتســتخدم التكلفــة املســتهدفة لفهــم متطلبــات العمــاء 

ــادة  ــل زي ــن أج ــا م ــب إجراؤه ات الواج ــرُّ ــد التغ وتحدي

ــل، وتتضمــن التكلفــة املســتهدفة  القيمــة املقدمــة للعمي

مجموعــة مــن الخطــوات تبــدأ مــن مرحلــة فكــرة تطويــر 

ــاج  ــد مــروًرا بكافــة املراحــل كالتصميــم واإلنت منتــج جدي

والتســويق حتــى تقديــم املنتــج إىل العميــل بالجــودة 

واملواصفــات والســعر املناســب، وياحــظ أن هذا األســلوب 

ــز عــى حاجــات العمــاء والتحســن املســتمر. يرك

ويبــدأ تطبيــق نظــام التكلفة املســتهدفة من خــال تحديد 

الســعر الــذي يقــود الســوق باعتبــاره الســعر املســتهدف، 

وبنــاء عليــه يتــم تحديــد التكلفــة املســتهدفة مــن خــال 

طــرح الربــح املســتهدف مــن الســعر املســتهدف، ومبقارنــة 

التكلفــة املســتهدفة بالتكلفــة األوليــة يتبــن أن هنــاك 

ــن  ــزء ميك ــة ج ــوة التكلف ــن فج ــة، وتتضم ــوة التكلف فج

تخفيضــه، وآخــر ال ميكــن تخفيضــه، وبنــاء عــى ذلــك يتــم 

ــد التكلفــة املســموح بهــا، وتتمثــل عاقــة االرتبــاط  تحدي

بــن نظــام  التكلفــة املســتهدفة ومحاســبة الرتشــيد يف أن 

محاســبة الرتشــيد تســتخدم نظــام التكلفــة املســتهدفة 

ألنــه يتضمــن مجموعــة مــن األدوات مثــل ساســل القيمة، 

وهندســة القيمــة، وإعــادة التصميــم، والهندســة املتزامنــة 

ــول إىل  ــة والوص ــوة التكلف ــد  فج ــى س ــل ع ــي تعم والت

ــا. )املشــهراوي، 2015، 58( ــة املســموح به التكلف

2- أداة سلسة القيمة:

عرفــت سلســة القيمــة بأنهــا: »أداة التحليــل االســرتاتيجي 

ــاالت  ــخيص مج ــن تش ــتخدمها إدارة م ــي تس ــة الت املهم

املنفعــة, أو القيمــة بالنســبة للعمــاء وعملهــا عــا تخفيض 

كلــف املنتجــات طــوال دورة حياتهــا مــن أجــل الحصــول 

عــا فهــم أفضــل للميــزة التنافســية للركــة وروابطهــا مــع 

)27 ,2010 , Blocher(.« ــه ــا وعمائ مجهزيه

وتتضمــن سلســلة القيمــة التحليــل لــكل وظيفــة أساســية 

ــا، وكل  ــة له ــطة املكون ــة إال األنش ــف أي رشك ــن وظائ م

نشــاط إال العمليــات التشــغيلية الفرعيــة الخاصــة بــه 

بهــدف تحديــد املنفعــة أو القيمــة املضافــة للعميــل مــن 

)25-24 املنتج.)شــجاع، 2015، 

الحديثــة  األســاليب  مــن  القيمــة  سلســلة  تعــد  كــام 

لتخفيــض التكاليــف يتــم مــن خالهــا احتســاب التكاليــف 

عــى أســاس األنشــطة الرئيســة منهــا والفرعيــة مــن خــال 

اعــادة هيكلــة األنشــطة بهــدف تعظيــم قيمــة تلــك 

ــة  ــة ولغاي ــواد االولي ــة رشاء امل ــن عملي ــدءاً م ــطة ب األنش

تســليم املنتــج للمســتهلك، وأن عمليــة تحليــل تكلفــة 

األنشــطة يســاعد اإلدارة يف التعــرف عــى مقــدار مــا متثلــه 

تكلفــة كل نشــاط قياًســا بالكلفــة اإلجامليــة وبالتــايل 

يتــم الرتكيــز عــى األنشــطة ذات التكلفــة املرتفعــة قياســا 

باألنشــطة االخــرى وبالتــايل يتــم البحــث عــن كل الســبل 

التــي تــؤدي اىل تخفيــض تلــك التكاليــف وبالشــكل الــذي 

يــؤدي اىل الحفــاظ عــى نوعيــة املنتجــات أو الخدمــات امل 

قدمــة ، ومبــا يكفــل لهــا تحقيــق سلســلة القيمــة ومنافســة 

املنشــآت األخــرى ، وكل ذلــك يتطلــب خــرة وفهــام واســًعا 

ــك  ــن ذل ــاً ع ــا فض ــض كلفه ــراد تخفي ــطة امل ــن االنش ع

ــع  ــر يف وض ــات للنظ ــن املعلوم ــد م ــب املزي ــر يتطل فاألم

ــك  ــة وكذل ــة والخارجي ــا الداخلي ــي عاقاته ــأة وماه املنش

ــف أنشــطتها  ــة تكالي ــام املنشــأة مبقارن ــب قي ــر يتطل األم

ــق  ــة لغــرض تحقي ــف أنشــطة املنشــآت املامثل ــع تكالي م

تحليــل  أســلوب  أن  القــول  وميكــن  التنافســية  امليــزة 

سلســلة القيمــة مــن أســاليب إدارة التكلفــة االســرتاتيجية 

ــزة  ــق مي ــى تحقي ــة ع ــي تســاعد إدارة الرك ــة الت الفعال

تنافســية مــن خــال الرتكيــز عــى النواحــي الخارجيــة 

والداخليــة، وتحقيــق التفاعــل بينهــام مــام ميكــن الركــة 

مــن مقارنــة وضعهــا التنافــي مــع مثياتهــا مــن الــركات.

)يوســف، 2009، 6(

تاسعاً: معوقات استخدام املحاسبة الرشيقة:

ــبة  ــتخدام املحاس ــول دون اس ــات تح ــدة معوق ــد ع يوج

ــي: ــا ي ــا م ــن بينه ــيقة م الرش

عمليــات  فهــم  وعــد  التدريــب  لعمليــة  االفتقــار   -1

اإلنتــاج، أن الوضــع الحــايل للعمليــات التشــغيلية رسيعــة 

ــارات  ــب مــن املحاســبن أن يجمعــوا كل امله التغــر تتطل

املحاســبية الصحيحــة لغــرض فهــم العمــل والقــدرة عــى 

ــة كل  ــة ومتابع ــات األولي ــة للعملي ــة التام ــب املعرف كس

اإلصــدارات التجاريــة وهــذه النظــرة هــي أوســع مــن 

ــة.  ــبة التقليدي ــرة املحاس نظ

2- االفتقــار للقريــب بــن األقســام املختلفــة؛ فالعديــد مــن 

ــة عــى  ــف املحاســبة املالي ــع وظائ ــركات تحــدد مواق ال

مســاحة بعيــدة عــن مواقــع اإلنتــاج، وأن تيــارات القيمــة 

تســتبعد األقســام الوظيفيــة التقليديــة بــل إن معظــم 

ــن  ــع العامل ــون م ــبن يتفاعل ــل املحاس ــركات ال تجع ال

ــاج. بأقســام اإلنت

3- يتطلــب مــن املحاســب اإلداري ربــط كل األرقــام التــي 

يحصــل عليهــا بالكشــوفات املاليــة وتــرك عقليــة التكلفــة 

التاريخيــة يف إعــداد قوامئهــا املاليــة الخاصــة باملنظمــة.

ــوم بعــض املؤسســات  ــي اذ تق ــوق املهن 4- الشــعور بالتف

ــة بحجــب املعلومــات  ــة الخاصــة باملحاســبة اإلداري املهني

والتقاريــر الرضوريــة لنــر ثقافــة املحاســبة الرشــيقة.

)كاظــم، 2014، 229(

5- غالبــاً مــا يكــون وظائــف املحاســبة واملاليــة يف النظــم 

ــل  ــايف الدخ ــة يف ص ــع املتوقع ــط باملناف ــة ال ترتب التقليدي

ــدة. وهــذا ال يحفــز طــرق تشــغيلية جدي

ــي  ــي والتعليم ــناد البحث ــم واإلس ــار للدع ــاك افتق 6- هن

ــاج  ــإن إدارة اإلنت ــك ف ــدة؛ لذل ــات املحاســبة الجدي ملنهجي

تســتجيب لتطــور التقنيــات الجديــدة يف اإلنتــاج، ويكــون 

اإلســناد  خطــوات  لوضــع  للمحاســبن؛  دافعيــة  أقــل 

ــات. ــذه التقني ــم له والدع

7- هنــاك مبــدأ أســايس يف التصنيــع الرشــيق أي يشء ال 

يضيــف قيمــة ويحســنها ينبغــي اســتبعاده، وهــذا يتضمــن 

العديــد مــن البيانــات واملعامــات والتقاريــر املتولــدة مــن 

)32-31 ,2005,Carnes & Hedin( .ــبن ــل املحاس قب

عــارشاَ: االختــاف بــن املحاســبة التقليديــة واملحاســبة 
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اإلطار العمي للدراسة:

- منهجية الدراسة: 

لتحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار فرضيــة الدراســة تــم 

ــاع مــا  اســتخدام املنهــج االســتقرايئ التطبيقــي وذلــك باتب

يــى:

ــح االطــار النظــري  ــج االســتقرايئ: لتوضي املنه  -1

للمحاســبة الرشــيقة وعاقتهــا بتخفيــض التكاليــف وقيــاس 

باالســتعانة  الدراســة  متغــرات  وتحديــد  املــايل،  األداء 

باملوضــوع. املتعلقــة  الســابقة  والدراســات  باملراجــع 

2-  املنهــج التطبيقــي: مــن خــال دراســة حالــة 

تطبيقيــة عــى أحــدى رشكات املقــاوالت بقطــاع غــزة 

بفلســطن مــع املشــاركة الفعالــة يف مناقشــة املســؤولن يف 

تلــك الركــة.

- مجتمع وعينة الدراسة: 

ــع  ــان مجتم ــة ف ــة حال ــي دراس ــة ه ــار أن الدراس    باعتب

الدراســة يتكــون مــن جميــع رشكات املقــاوالت بفلســطن، 

أمــا عينــة الدراســة فقــد تــم اختيــار احــدى رشكات 

ــي تعمــل يف مجــال  ــة يف قطــاع غــزة الت املقــاوالت العامل

الصناعــة والتجــارة والبنــاء وميكــن تطبيق أدوات املحاســبة 

ــا.  الرشــيقة عليه

دراسة الحالة التطبيقية:

قــام الباحثــان بإجــراء دراســة حالــة تطبيقيــة عــى أحــدى 

دور  عــى  للتعــرف  غــزة  قطــاع  يف  املقــاوالت  رشكات 

ــاس األداء  ــف، وقي ــض التكالي ــيقة يف تخفي ــبة الرش املحاس

ــة: ــتخدام األدوات التالي ــك باس ــة وذل ــايل يف الرك امل

1- املاحظة واملقابات الشخصية.

2- بيانات وحسابات الركة عينة الدراسة.

2- اداة سلسة القيمة.

3- اداة التكلفة املستهدفة.

أوالً: املاحظة واملقابات الشخصية:

التعريف بالركة وطبيعة عملها:

غــزة  محافظــة  يف  الدراســة  موضــع  الركــة  تقــع    

ــي  ــنة 1995 مبقت ــة س ــت الرك ــد تأسس ــطن، وق بفلس

قانــون الــركات لســنة 1929 وتعدياتــه، وهــي عضــو يف 

ــن الفلســطينين، وتعمــل يف مجــال الطــرق  اتحــاد املقاول

واألبنيــة، وحاصلــة عــى تصنيــف الدرجــة األويل )أ( يف 

ــن )400000  ــة م ــف رأســامل الرك ــال الطــرق، ويتأل مج

$( أربعامئــة ألــف دوالر أمريــي مقســوما عــى )400000 

الركــة  قامــت  وقــد  ســهم،  ألــف  أربعامئــة  ســهم( 

ــرتة  ــال الف ــاريع خ ــن املش ــد م ــذ العدي ــورة بتنفي املذك

الســابقة بقيمــة تزيــد عــن )10000000$( عــرة مايــن 

ــة:  ــات الرك ــن غاي ــي، وم دوالر أمري

والتعهــدات  املقــاوالت  مجــال  يف  العمــل   -1

والخاصــة  العامــة  املشــاريع  وتنفيــذ  واإلنشــاءات، 

يف  والدخــول  واإلعــامر،  واإلســكان  األبنيــة  ومقــاوالت 

الغايــة. هــذه  يحقــق  مبــا  املناقصــات 

واملبــاين  العقــارات  واســتئجار  امتــاك    -2

واملعــدات واآلالت واألجهــزة ووســائل النقــل واآلليــات 

وأهدافهــا. الركــة  أغــراض  لتحقيــق  الازمــة 

ــع  ــن بي ــة م ــارة العام ــال التج ــل يف مج العم  -3

عــام. بوجــه  البضائــع  وتصديــر  واســتراد  ورشاء 

مبــا  واإلنتــاج  الصناعــة  مجــال  يف  العمــل   -4

ومنفعتهــا. الركــة  مصلحــة  يحقــق 

وقــد قــام الباحثــان بعــدة زيــارات ميدانيــة إىل مقــر 

الركــة كــام قامــا بإجــراء مقابــات شــخصية مــع بعــض 

املســؤولن وهــم: املســؤول التنفيــذي، ومســؤول اإلنتــاج، 

واملســؤول املــايل بغــرض التعــرف عــى طبيعــة عمــل 

واإلنتاجــي ومــدى  املحاســبي  املســتوى  عــى  الركــة 

ــيقة . ــبة الرش ــام املحاس ــع نظ ــل م ــق العم تواف

وقد الحظ الباحثان ما يى:

   1- أن أنشطة الركة تصنف يف ثاثة مجاالت كالتايل:

ــل  ــات لعم ــول يف مناقص ــم الدخ ــاوالت: يت ــال املق أ- مج

ــاءات. ــدارس وانش ــاين وم ــرق ومب ط

ب- مجــال اإلنتــاج: يوجــد بالركــة مصنــع لألســفلت 

ومصنــع للبلــوك اإلســمنتي.

ج- مجال املتاجرة: مبواد البناء املختلفة. 

2- يوجــد عــدة معوقــات تعمــل عــى تعطيــل ســر العمــل 

بالركــة معظمهــا مرتبطــة بالظــروف السياســية كالحصــار 

وأغــاق املعابــر التــي تفرضــه قــوات االحتــال عــى قطــاع 

غــزة منــذ 2006 وانقطــاع التيــار الكهربــايئ املســتمر عــى 

قطــاع غــزة.

3- تقتــرص الدراســة عــى خــط اإلنتــاج البلــوك اإلســمنتي 

املفــرغ أو العــادّي بأحجامــه املختلــف  كبــر، وســط ، 

صغــر. 

   انخفاض تكلفة اإلنتاج:

   تتميــز الركــة بكونهــا وحــدة إنتــاج متكاملــة مــام 

يوفــر لهــا تكلفــة منخفضــة ويعطيهــا مرونــة تنويــع 

منتجاتهــا، وتقــرص الدراســة عــى خــط اإلنتــاج بلــوك 

كبــر ووســط وصغــر وكــام هــو مبــن تكاليــف صنعهــا يف 

الجــداول أدنــاه، علــامً أن جميــع املبالــغ بعملــة الشــيكل 

)اإلرسائيليــة( وهــي العملــة املتداولــة محليــاً يف قطــاع غزة 

بفلســطن (الــدوالر = 3.7 شــيكل (

بأحجامــه  البلــوك  إنتــاج  مــن  املتحققــة  االيــرادات   -

 -:  2016 لعــام  املختلفــة 

يوضــح الجــدول رقــم)6( عــدد الوحــدات املباعــة واســعار 

وان  البيــع  عمليــة  مــن  املتحققــة  وااليــرادات  البيــع 

االيــرادات املتحققــة مــن إنتــاج البلــوك بأحجامــه املختلفــة 

اســتنادا إىل حســابات الركــة لعــام 2016 بلغــت 124250 

شــيكل ويتــم تطبيــق أدوات املحاســبة الرشــيقة )سلســلة 

القيمــة(. 

- مراحل صناعة الطوب اإلسمنتّي:

       فيــام يــى مراحــل تصنيــع البلــوك أحجــام كبــر،  

متوســط ، صغــر  وتــم احتســاب وقــت العمليــات بشــكل 

إجــاميل ملرحلــة اإلنتــاج وبــإرشاف املســؤولن واســتنادا إىل 

ــث  ــة حي ــات اإلنتاجي ــر العملي ــة لس ــاهدات اليومي املش

ــايل: ــع كالت ــاج املصن ــغ إنت بل

بلوك كبر 20/20 = 3.3 بلوك يف الدقيقة  -

بلوك وسط 20/15 = 5 بلوك يف الدقيقة.  -

بلوك صغر 20/10 = 6.7 بلوك يف الدقيقة.  -

ــج  ــع املنت ــق م ــة اآلالت لتتواف ــادة برمج ــم اع ــث يت حي

ــه. ــراد إنتاج ــاج امل ــط اإلنت ــب خ حس

ويتطلــب صنــع الطــوب اإلســمنتي الجــودة، واملتانــة، 

ــي: ــل، وه ــّدة مراح ــّر بع ــك مي ــامن ذل ولض

ــمنتّي  ــوب اإلس ــج الط ــات: ينت ــار املكّون اختي  -1

مــن خلــط عــّدة مــواد وأهّمهــا: اإلســمنت، واملــاء، والرمــل، 

السمســمية. والحصمــة 

وضــع  قبــل  الخرســانة:  مكّونــات  خلــط   -2

املكّونــات يف الخــاط يجــب التأكــد مــن أن تكــون املقاديــر 

يف  املســتخدم  اإلســمنتي  الطــوب  ملواصفــات  مطابقــًة 

البنــاء، واملقاديــر التاليــة تكفــي لصنــع 50 بلــوك متوســط، 

كيلوغرامــاً.  12 واحــدٍة  كّل  وزن 

 املقادير:

- 220 كيلو من رمل سافية.

- 50 كيلو من اإلسمنت.)1 كيس(.

 - 330  كيلو من الحصمة السمسمية.

- ماء مبقدار 500 لرت يف الصيف 300 لرت يف الشتاء. 

ــاط  ــر يف الخ ــذه املقادي ــع ه ــة: توض الطريق  -3

الســلة  يشــبه  حــوٍض  عــن  عبــارٌة  وهــو  الكهربــايّئ 

ــى  ــه حتّ ــٍط بداخل ــى أذرِع خل ــوي ع ــرتٍ، ويحت بقطر1.5م

متامســكة. لتصبــح  جيــداً  املــواد  جميــع  تخلــط 

الخلطــة  تشــكل  بعــد  الطــوب:  تشــكيل   -4

ــّم  ــة، ث ــات اليدويّ ــطة العرب ــا بواس ــّم نقله ــمنتية يت اإلس

توضــع الخلطــة يف ماكنــة والتــي بدورهــا تصبهــا يف قوالــب 

ــٍة، وبعــد ســكب املــادة يتــّم كبــس القالــب جيــداً  معدني

حتّــى يخــرج متامســكاً حســب املواصفــات املطلوبــة. 

ــدة  ــة الواح ــاج الطوب ــوب: تحت ــف الط تجفي  -5

ــى  بعــد إخراجهــا مــن القالــب إىل مــّدة ثــاث ســاعات حتّ

ــرات يف  ــاث م ــاء ث ــقى بامل ــف تس ــد أن تج ــّف، وبع تج

اليــوم مــّدة يومــن فقــط، ثــّم يُنقــل الطــوب عــى قواعــد 

ــايل خشــب( ليتــم ربطــه وشــحنه إىل مــكان  خشــبية )طب

ــاء. البن

* معلومات عامة:

ــوب اإلســمنتي ال يســتخدم يف البنــاء إاّل   - عنــد إنتــاج الطّ

بعــد ســبعة أيــام مــن إنتاجــه وجفافــه.

-  يتــّم عمــل صيانــة ملاكنــة تشــكيل الطــوب وكبســه كّل 

ســتة شــهور 

- مــن أنــواع الطــوب التــي يتــم صناعتهــا مــن الخرســانة، 

وهــي األكــر انتشــاراً:

- الطوب البلدّي. 

- الطوب املفرغ أو العادّي.

- طوب األسقف. 

- طوب الديكور.

عينــة  الركــة  يف  الرشــيقة  املحاســبة  أدوات  تطبيــق 

الدراســة:

اوال- سلســلة تيــار القيمــة: لرســم خارطــة تيــار القيمــة تــم 

جمــع البيانــات حــول املجــاالت التاليــة:

مــن خــال املشــاهدات اليوميــة لســر العمليــة اإلنتاجيــة 

ــد  ــار أح ــم اختي ــام ت ــؤولن يف األقس ــع املس ــاون م وبالتع

ــر  ــذى يعت ــمنتي ال ــوك اإلس ــو البل ــة وه ــات الرك منتج

منتجــا رئيســيا فيهــا وتــم متابعــة اإلنتــاج وتبــن أن عمليــة 

ــايل: ــاج البلــوك اإلســمنتي متــر بعــدة مراحــل كالت اإلنت

- اختيار خط اإلنتاج:

البلــوك  وهــو  الركــة  منتجــات  احــد  اختيــار  تــم 

ــود  ــا لوج ــيا فيه ــا رئيس ــر منتج ــذى يعت ــمنتي ال اإلس

طلــب شــبة دائــم عــي هــذا املنتــج مــن العمــاء والــذى 

ــان  ــام الباحث ــث ق ــة، حي ــا يف الرك ــه كام ــم إنتاج يت

وااليــرادات  باملرصوفــات  املرتبطــة  البيانــات  بجمــع 

ــاج . ــة اإلنت ــر عملي وس

2- تدفق املعلومات:           

تبــدا عمليــة اإلنتــاج مــن خــال طلــب العمــاء والركــة 

ــى  ــب ع ــدوث طل ــؤ بح ــال التنب ــن خ ــج أو م ــذ املنت له

املنتــج او مــن قبــل قســم التســويق او وجــود جدولــة عــى 

اإلنتــاج.

3- املواد االولية:

اســتناداً إىل جدولــة اإلنتــاج يتــم اســتام املــواد الخــام مــن 

ــر  ــق مقادي ــانة وف ــات الخرس ــط مكّون ــم خل ــزن ليت املخ

ــايّئ ثــم  محــددة توضــع هــذه املقاديــر يف الخــاط الكهرب

يتــّم نقلهــا بواســطة العربــات اليدويـّـة، لتوضــع الخلطــة يف 

ــٍة، وبعــد  ــة والتــي بدورهــا تصبهــا يف قوالــب معدني ماكن

ــرج  ــى يخ ــداً حتّ ــب جي ــس القال ــّم كب ــادة يت ــكب امل س

ــة.  ــات املطلوب ــب املواصف ــكاً حس متامس

أوالً: سلسة قيمة البلوك:

والبيانــات  القيمــة  تيــار  خارطــة  رســم  خــال  مــن 

واملعلومــات الناتــج عنهــا ومواقــع الضيــاع يف العمليــة 

واســتناداً إىل أدوات املحاســبة الرشــيقة التــي تــم تطبيقهــا 

يف الركــة عينــة الدراســة تــم  تحديــد الطاقــات املتاحــة 

العاملــن  وعــدد  املتاحــة  االســتغال  ونســبة  للعمــل 

املطلوبــن لــكل خــط إنتاجــي وبيــان الطاقــات الفائضــة أن 

وجــدت. أن عــدد املاكينــات املســتخدمة يف خــط اإلنتــاج 2 

ــايل: ــو الت ــى النح ــة ع ماكن

- ماكنة الخلط.

- ماكنة الكبس.   

- التجفيف.

- النقل .

* الطاقــة املتاحــة للمصنــع = الطاقــة اإلنتاجيــة / الوقــت 

الــكى املتــاح لإلنتــاج.

ــر  ــط وصغ ــر وس ــوك كب ــة = 2071 بل ــة اإلنتاجي * الطاق

ــنة 2016. ــي س ــاج الفع ــب اإلنت ــا حس يومي

ــاج  = 8 عــامل * 7 ســاعة *   ــاح لإلنت ــكى املت * الوقــت ال

ــة. ــة = 3360 دقيق 60 دقيق

ــة كل عامــل  =2071 / 3360 دقيقــة = 0.62 بلــوك إنتاجي

يف الدقيقــة بواقــع 37 بلــوك يف الســاعة

ــل  ــى العم ــن ع ــن واملرف ــع الفني ــة م ــد املداول     وبع

ــامل  ــدد الع ــض ع ــرتح تخفي ــق مق ــة بتطبي ــت الرك قام

ــاج  ــة اإلنت ــاس كمي ــة واملشــاهدة وقي ــق التجرب ــن طري ع

وبيــان أثــر التخفيــض إذا كانــت ســلبى او بــدون أثــر 

ســلبى ومــع االختبــار واملشــاهدة الدقيقــة وبــإرشاف 

ــل  ــدد األمث ــل إىل الع ــم التوص ــق ت ــكل دقي ــن بش الفني

للعــامل بحيــث ال يــؤدى إىل عرقلــة العمــل أو التأثــر عــى 

ــايل: ــو الت ــى النح ــاج وع ــة اإلنت كمي

و  البلــوك،  لتكاليــف  ملخــص  يبــن  التــايل  والجــدول 

تخفيــض عــدد العــامل يف كل ماكينــة لســنة 2016 كالتــايل:

        املصــدر: مــن إعــداد الباحثــان اســتنادا للمشــاهدات 

ليومية ا

ــه  ــن ان ــة يف الجــدول اعــاه يتب ــج املبين مــن خــال النتائ

لــكل مرحلــة مــن مراحــل اإلنتــاج تحتــاج إىل عــامل عــدد 

2 او 3 حســب املشــاهدات اليوميــة للباحثــان وكذلــك مــن 

ــد  ــة او لس ــل الرك ــرى داخ ــامل اخ ــم بأع ــل تكليفه اج

العجــز بخــط إنتــاج اخــر.

والهــدف االســايس مــن رســم خارطــة تيــار القيمــة البلــوك 

وذلــك مــن اجــل متكــن الركــة مــن توثيــق الوقــت 

الرئيــس الحــايل  ومســتوي املخــزون واوقــات دورة اإلنتــاج 

ــة.  ــة الدراس ــج عين ــكى للمنت ــاج ال ــار اإلنت ــت انتظ ووق

ــغ 2500  ــرت مبل ــد وف ــون ق ــة تك ــان الرك ــك ف ــى ذل ع

شــيكل مــن كلفــة االنتــاح الــكى، كــون العــامل الذيــن تــم 

اســتبعادهم عــى خــط اإلنتــاج ال يضيفــون قيمــة لانتــاح 

وان عــدد العــامل الذيــن تــم اســتبعادهم )2( وان معــدل 

ــم اســتبعادهم  ــك يت رواتبهــم 1250 شــيكل بالشــهر وبذل

مــن خــط اإلنتــاج مــدار البحــث وتكليفهــم مبهــام اخــرى 

تخــدم الركــة. 

والختبــار تخفيــض عــدد العــامل ومــدى تأثــره عــى ســر 

العمــل تــم تطبيقهــا عــى الربــع الثــاىن مــن ســنة  2016 

للتجربــة وتــم مقارنتــه بالربــع االول مــن ســنة 2015 لبيان 

مــدى فاعليــة املقــرتح مــن عدمــه كــام يــى :

النتائج والتوصيات: توصل الباحثان إىل النتائج التالية:

وخاصــة  الرشــيقة  املحاســبة  أدوات  اســتخدام  إن   -1

سلســلة القيمــة والتكلفــة املســتهدفة لهــم دور مبــارش يف 

ــدر  ــل اله ــاوالت وتقلي ــف يف رشكات املق ــض التكالي تخفي

ــوارد. ــت وامل ــاع يف الوق والضي

2- إن تخفيــض عــدد العــامل اللذيــن ميكــن االســتغناء 

عنهــم لتقليــل الرواتــب املدفوعــة ميكــن االســتفادة منهــم 

ــة. ــة الرك ــر إلنتاجي ــة أك يف اعــامل ذات قيم

عــى  الرشــيقة  املحاســبة  أدوات  تطبيــق  ميكــن  ال   -3

ــام األول  ــون يف املق ــب أن تك ــي يج ــودة الت ــاب الج حس

ــج. ــوة املنت ــم بج ــون يهت ــون الزب ك

4- ظهــر مفهــوم املحاســبة الرشــيقة ليعكــس األداء املــايل 

يف الــركات التــي تتخــذ مفاهيــم ومبــادئ التفكــر الرشــيد 

كإحــدى اســرتاتيجيات األعــامل، وتتطلــب تغيــراً يف نظــم 

املحاســبة والقيــاس والرقابــة يف كافــة أنشــطة املنشــاة 

ــة.. الصناعي

ــاذ  ــة التخ ــات الازم ــيقة املعلوم ــبة الرش ــر املحاس 5-توف

ــذ. ــل للتنفي ــليم وقاب ــح وس ــكل صحي ــرارات بش الق

6- ميكــن تطبيــق أدوات املحاســبة الرشــيقة بالركــة عينــة 

الدراســة نظــراً إلمكانيــة تقســيم الركــة إىل تيــارات قيمــة 

ــي تشــمل  ــا والت ــي تنتجه محــددة بحســب املنتجــات الت

كافــة الخطــوات والعمليــات الازمــة لتوصيــل املنتــج 

النهــايئ ليــد املســتهلك.                                                          

التوصيات:  

مــن خــال مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج يــوىص 

الباحثــان القامئــن عــى إدارة الركــة عينــة الدراســة 

ــة: ــات االتي بالتوصي

1- رضورة تطبيــق أدوات املحاســبة الرشــيقة يف الركــة 

عينــة الدراســة ملــا لــه دور مبــارش يف تخفيــض التكاليــف 

ــه. ــاع والقضــاء علي ــدر والضي ــن اله ــد أماك وتحدي

عمليــة  عــى  واملرفــن  العاملــن  تثقيــف  رضورة   -2

الرشــيقة. املحاســبة  أدوات  بطــرق  اإلنتــاج 

3- يــوىص الباحثــان أصحــاب رشكات املقــاوالت يف فلســطن 

إىل تطبيــق أدوات املحاســبة الرشــيقة بــدالً مــن اســتخدام 

ــاطته إىل  ــهولته وبس ــراً لس ــة نظ ــة املعياري ــام التكلف نظ

ــار  ــف كل تي ــة عــن تكالي ــات فعلي ــره معلوم ــب توف جان

للقيمــة.

املحاســبة  أدوات  اســتخدام  عــى  العمــل  رضورة   -4  

ــتهدفة  ــة املس ــة والتكلف ــلة القيم ــة سلس ــيقة وخاص الرش

ألنهــا توفــر املعلومــات الازمــة التخــاذ القــرارات وإعــداد 

ــب. ــت املناس ــهولة يف الوق ــوح وس ــر بوض التقاري

الرشــيقة  املحاســبة  أدوات  اســتخدام  عــى  العمــل   -5

وخاصــة سلســلة القيمــة والتكلفــة املســتهدفة ألنهــا تعطى 

الصــورة الواضحــة عــن األداء املــايل للركــة وتســاعدها يف 

ــا االســرتاتيجية.  ــق أهدافه ــم وتحقي ــة التقوي عملي

قامئة املراجع:

أوالً: املراجع العربية:

1- شــجاع، مخلــد فــؤاد. )2015(، دور املحاســبة الرشــيقة 

يف تخفيــض التكاليــف دراســة تطبيقيــة عــى رشكــة فايــن 

ــة  ــورة، كلي ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــي، رس ــورق الصح لل

ــامن، األردن. ــط، ع ــرق األوس ــة ال ــامل، جامع األع

ــعبة  ــل ش ــناوي، جمي ــاز، و الحس ــارس جعب ــاش، ف 2- ش

اداء  يف  الرشــيق  اإلنتــاج  نظــام  أثــر   ،)2014( ذيبــان. 

العامــة  الركــة  يف  اســتطاعية  دراســة  العمليــات- 

للســمنت الجنوبيــة (معمــل ســمنت الكوفــة، مجلــة 

القادســية للعلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة، املجلــد )16(، 

العــراق. الكوفــة،   ،)4( العــدد 
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مداخل إدارة مخاطر االستثامر   

توجــد أســاليب متعــددة يســند عليهــا البنــك إلدارة مخاطــر االســتثامر إال أن هــذه األســاليب تتــدرج تحــت مدخلــن 

أساســن هــام: مدخــل التغطيــة الطبيعيــة Natural Hedging، مدخل التغطيــة املالية Financial Heding. وســيكون 

حديثنــا هنــا عــن مدخــل التغطيــة الطبيعيــة.

Natural Hedging Approach مدخل التغطية الطبيعية

   

    يعتمــد ذك املنهــج عــى إتبــاع سياســة التنويــع يف حاميــة البنــك مــن مخاطــر اإلســتثامر، أو مــا يعــرف يف مجــال 

ــع كل  ــدم وض ــدأ ع ــى مب ــل ع ــك املدخ ــوم ذل ــث يق ــة Portfolio حي ــة األوراق املالي ــتثامر مبحفظ ــل واالس التموي

البيــض يف ســلة واحــدة، أو بعبــارة أخــرى تجنــب مخاطــر االســتثامر غــر املنتظمــة عــن اســتثامر األمــوال املتاحــة 

يف أكــر مــن اســتثامر فــردي حيــث أن االســتثامر يف نــوع واحــد مــن االســتثامر يــؤدي إىل التعــرض لتقلبــات أكــر، 

ويقــوم ذلــك املنهــج عــى قيــام البنــك باســتخدام سياســة التنويــع بهــدف تغطيــة خطــر الــرصف األجنبــي )الخطــر 

ــة، أو  ــات األجنبي ــة للعم ــن محفظ ــك بتكوي ــوم البن ــث يق ــر الرتجمة،حي ــط( دون خط ــي فق ــغيي أو التناف التش

محفظــة للقــروض، أو محفظــة األوراق املاليــة وذلــك للحاميــة مــن مخاطــر االســتثامر غــر املنتظمــة، وتوجــد أســلوبن 

ــلوب  ــن أس ــمل كل م ــايئ ويش ــلوب إحص ــو أس ــلوب األول ه ــة، األس ــتثامرات املالي ــة باالس ــر املرتبط ــاس املخاط لقي

التوزيعــات االحتامليــة، واالنحــراف املعيــاري، ومعامــل االختــاف ويعتمــد ذك األســلوب إىل حــد مــا عــى نــوع مــن 

الحكــم والتقديــر الشــخيص ملتخــذ القــرار. 

األســلوب الثــاين هــو األســلوب االقتصــادي الــذي يتضمــن تقديــر املنفعــة املتوقعــة، ومنــوذج تســعر األصــل الرأســاميل، 

وذلــك األســلوب يعتمــد عــى تحليــل متغريــن فقــط وهــام معــدل العائــد املتوقــع، واملخاطــر ويتجاهــل للعديــد مــن 

املتغــرات، وســيقوم الباحــث بعــرض محفظــة البنــك مــن األوراق املاليــة بالدراســة والتحليــل

ماهية محفظة األوراق املالية

ــدد يســمى املحفظــة، وكلمــة  ــتثامر متع ــردي، واس ــتثامر ف ــة يشــمل اس ــة التعددي ــن زاوي ــتثامر م ــب االس إن تبوي

محفظــة تشــر إىل » وجــود أكــر مــن اســتثامر، ولذلــك ميكــن القــول بــأن محفظــة األوراق املاليــة أو االســتثامرات 

ــة  ــب عملي ــن محفظــة اســتثامرية يتطل ــة تكوي ــي تضــم مجموعــة مــن االســتثامرات الفردية1فعملي ــك الت هــي تل

ــد عــى االســتثامر بالنســبة  ــار املخاطــرة والعائ ــة تأخــذ يف االعتب ــة منهجي ــار األصــول داخــل املحفظــة بطريق اختي

لهــذه األصــول مــن أجــل تحقيــق املقايضــة Trade off األكــر كفــاءة بينهــام2، فتبلــغ نســبة محفظــة األوراق املاليــة 

واألذون أي الودائــع لــدى البنــوك يف نهايــة يوليــو- ســبتمر ســنة 1998 نســبة 30.1%3 مــام يعــر عــن ازديــاد اهتــامم 

البنــوك بتكويــن محفظــة بهــدف تعظيــم ربحيتهــا يف ظــل تقليــل املخاطــرة التــي تتعــرض لهــا البنــوك يف املســتقبل، 

فاملحفظــة عبــارة عــن » ســلة مــن األوراق املاليــة لــركات مختلفــة، يتــم اختيارهــا وتنويعهــا مــن مختلــف األنشــطة 

الصناعيــة والتجاريــة لــي تعطــي أعــى عائــد وتقلــل مخاطــر االســتثامر إىل أقــل حــد ممكــن4.
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اعتبارات اسرتاتيجية إدارة محفظة 
األوراق املالية 

يلــزم عــى اإلدارة العليــا يف البنــوك التجاريــة، عنــد بنــاء سياســتها واســرتاتيجيتها الخاصــة بــإدارة االســتثامر، مراعــاة 

مجموعــة مــن القواعــد التــي تعتــر مبثابــة معايــر تبنــى عليهــا سياســات واســرتاتيجيات االســتثامر وأهمهــا1:-

توافر األموال الازمة لاستثامر :  -1

يتــم ذلــك مــن خــال تدبــر مــوارد ماليــة جديــدة تتصــف بالثبــات وطــول األجــل، وذلــك عــن طريــق إصــدار أوعيــة 

ــة  ــذي يكــون مبثاب ــدة منخفــض وال ــن أو االقــرتاض بســعر فائ ــدة للمدخري ــا جدي ــدة تتضمــن مزاي ــة جدي ادخاري

رافعــة تشــغيلية.

:Quality of Individual Securities جودة األوراق  -2

ــاً لحقــوق املودعــن، مبعنــى قابليــة تلــك  رضورة التــزام البنــك بالتعامــل يف أوراق ماليــة ذات جــودة عاليــة ضامن

ــة احتياطــات ســيولة. األوراق للبيــع ) دون أي عوائــق ( يلجــأ البنــك إىل تصفيتهــا عنــد الحاجــة أي مبثاب

Diversification تنويع األوراق  -3

ــن  ــا املحفظــة، فالهــدف م ــي تتكــون منه ــه لاســتثامرات الت ــك الخــاص بتشــكيله أو توليف ــرار البن ويعــر عــن ق

التنويــع تخفيــض درجــة املخاطــر التــي يتعــرض لهــا عائــد املحفظــة، فالخطــر الــكي للمحفظــة يتمثــل يف خطريــن 

هــام:

الخطر غر املنتظم والخاص مبحفظة بعينها ويتم تخفيضه عن طريق   •

) التنويع القطاعي (.

الخطر املنتظم والخاص بالسوق ويتم عن طريق ) التنويع الدويل (.  •

ــا  ــة، أم ــر منتظم ــر الغ ــض املخاط ــؤدي إىل خف ــات ي ــن القطاع ــف م ــدد مختل ــن ع ــة م ــع األوراق املالي إذن تنوي

التنويــع الــدويل والــذي يعنــي رشاء أوراق ماليــة مــن إحــدى البورصــات الخارجيــة فيعمــل عــى خفــض املخاطــر 

ــد للمحفظــة. ــر عــى حجــم العائ املنتظمــة دون التأث
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مجلــة املحاســب العــريب هــي مجلــة شــهرية الكرتونيــة متخصصــة يف نــر كل مــا يتعلــق باالعــامل املاليــة واإلقتصــاد بجميــع فروعهــا بهــدف اإلرتقــاء مبســتوى املحاســب 

العــريب إينــام كان . مســاهمة يف إثــراء البحــث العمــي يف املجــال  املحاســبي بجميــع انواعــة. والعمــل عــى رفــع كفــاءة املحاســب العــريب وتأهيــل كــوادر جديــدة يف ســوق 

العمل.ونــر العلــم واملعرفــة بأساســيات املحاســبة بجميــع انواعهــا مــن محاســبة ماليــة محاســبة تكاليــف محاســبة إداريــة محاســبة رضيبيــة محاســبة حكوميــة ...

جميع املوضوعات واملشاركات التي تطرح يف باملجلة ال تعرببالرضورة عن رأي إدارة امللتقى، وإمنا تعرب عن رأي كاتبها 


