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مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد

المحاســب  مجلــة  تقدمهــا  التــي  والخدمــات  لالنجــازات  الٌمتابــع 
ــادة المعرفــة  ــر وزي ــى تطوي ــا نســعى إل ــا أنن ــي ، يعلــم يقين العرب
لــدى المحاســب العربــي مــن خالل مــا نقوم بطرحة مــن موضوعات 
وكورســات خاصــة بمهنــة المحاســبة ، وبفضــل اهلل ثــم بفضــل 
مــا نقــوم بطرحــة مــن مــواد علميــة وكورســات وكتــب قــد القــت 
مجلــة المحاســب العربــي علــى القبــول والمعرفــة مــن كثيــر مــن 
المحاســبين فــي كثيــر مــن  أقطــار الوطــن العربــي وبالدنــا العربية 
وحتــى الغربيــة ، حيــث وخــالل الفتــرة االخيــرة قدمنــا العديــد مــن 
الخدمــات منهــا مثــال خدمــة واتســاب المحاســب العربــي وخدمــة 
أتعلــم وخدمــة  الوظائــف للمحاســبين وخدمــات أخــرى كتيــر قــد 
القــت قبــوال عامــً بيــن أواســط المهتميــن بالمجــال المحاســبي  .
كمــا أننــا ومــن خــالل منبــر مجلــة المحاســب العربــي التعليمــي 
نســعى إلــى  الدعــوة للتعــارف بيــن المتخصصيــن فــي المجــاالت 
الماليــة مــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي لنشــر كل مــا هــو مفيــد 
ــاءة فــي  ــة والبن ــر الهادف ــة أحــد المناب ــع المجل بحيــث يكــون موق
ــد مــن  ــي  بمــا يحقــق مزي نشــر العلــم المتخصــص بالمجــال المال

االربتقــاء بهــذا القطــاع الكبيــر جــداَ .
وفــي الختــام ال يســعدني إلــى أن اتقــدم بالشــكر بالشــكر الجزيــل 
لكــن الكتــاب معنــا بالمجلــة ، ولــكل مــن ســاهم ولــو بالقليــل فــي 
إنجــاح هــذه المجلــة للوصــول إلــى مــا يرضــي قــراء وزوار ومتابعــي 
العليمــة  المنابــر  فــي صــدارة  دومــا  نكــون  وأن  الكــرام  المجلــة 

الهادفــة والمفيــدة

إفتتاحية العدد

مقدمة

بجميــع  واإلقتصــاد  املاليــة  باالعــال  يتعلــق  مــا  كل  نــرش  يف  متخصصــة  شــهرية  مجلــة  هــي  العــريب  املحاســب  مجلــة 

اجمــال  يف  العمــي  البحــث  إثــراء  يف  مســاهمة   . كان  إينــا  العــريب  املحاســب  مبســتوى  اإلرتقــاء  بهــدف  فروعهــم 

نــرش  العمــل.  ســوق  يف  جديــدة  كــوادر  وتأهيــل  العــريب  املحاســب  كفــاءة  رفــع  عــى  العمــل  انواعــة.  بجميــع  املحاســبي 

محاســبة  إداريــة  محاســبة  تكاليــف  محاســبة  ماليــة  محاســبة  مــن  انواعهــا  بجميــع  املحاســبة  بأساســيات  واملعرفــة  العلــم 

حكوميــة محاســبة  رضيبيــة 

رؤية املجلة

العلميــة  املواقــع  بــن  مكانهــا  وتتبــوأ  والثقــاىف  العلمــي  لإلشــعاع  مركــزا  تصبــح  أن  العــريب   املحاســب  مجلــة  تتطلــع 

يف  طالبــاً  كان  ســواء  ملتلقيهــا  املعلومــات  إيصــال  يف  الصحيــح  والتعليمــي  العلمــي  النهــج  خــال  مــن  وذلــك  املرموقــة 

إســتذكر  عــى  الشــباب  ومســاعدة  املجــاين  العلــم  لنــرش  مــرشف  كنمــوذج    ، العــريب  بالوطــن  املعاهــد  أو  الجامعــات  أحــد 

خريجــن  وتأهيــل   إعــداد  يف  بالقليــل  ولــو  نســاهم  ان  ونتمنــى   ، العــريب  املحاســب  مجلــة  موقــع  طريــق  عــن  دروســهم 

املجتمــع،  ملشــاكل  التصــدى  عــى  قادريــن  و  العمــل  أســوق  ىف  للمنافســة  تؤهلهــم  التــى  واملعلومــات   للخــرات  مكتســبن 

واملرصفيــة   املاليــة  بالعلــوم  يهتــم  مــن  ولــكل  للمحاســبن  التنويــر  إحــداث  ىف  فاعــل  بــدور  للقيــام  املجلــة   تتطلــع  كــا 

علميــة. وبحــوث  وبرامــج  ومقــاالت  ومحــارضات  كورســات  مــن  مانقدمــه  خــال  مــن 

 

رسالة املجلة

مجلــة  تســعى  حيــث   ، املحاســبية  ثقافتــك  وتعزيــز  بنــرش  تعنــي  إلكرتونيــة  شــهرية  مجلــة   ، العــريب  املحاســب  مجلــة 

املشــكات  بعــض  عــاج  يف  واإلســهام   ، املاليــة  للمعامــات  الصحيــح  والتطبيــق  الوعــي  تعزيــز  إىل  العــريب  املحاســب 

وكتــب  ابحــاث  مــن  العــريب  املحاســب  مكتبــة  إثــراء  خــال  مــن  وذلــك   ، العمليــة  الحيــاة  يف  العــريب  املحاســب  تواجــة  التــي 

باملحاســب  والرقــي  املهنيــة  القواعــد  لتطبيــق  الازمــة  الكــوادر  وتأهيــل   ، واإلقتصاديــة  املحاســبية  املجــاالت  مختلــف  يف 

الدرجــات. أرفــع  إىل  العــريب 

الخدمات التي تقدمها مجلة املحاسب العريب

 إنطلقنا بأول خدمة عى مستوى العامل العريب بخدمة وهي االوىل من نوعها وهي

1-  خدمة واتساب املحاسب العريب والتي توفر للمحاسب العريب كل ما ينرش عى صفحات املجلة

     من خال املوقع الخاص بها

2-  إنطاق خدمة التوظيف عى جميع املستويات الوظيفية. 3

3-   خدمات إستذكار الدروس والواجبات لطلبة الجامعات واملعاهد ، والتي من خالها يستطيع 

      الطاب عمل األيت        

            • يستطيع عمل جروب خاص له باملوقع إلضافة األصدقاء املقربن له الستذكار الدروس 

              سوياً من خال املوقع .

            • نرش املحارضات واملقرات سواء بالجروب الخاص به أو عام للجميع حتى يستطيع زميلة 

              الذي مل يحرض  املحارضة املشاركة وال يفوتة أي  من املحارضات .

            • حل التارين ومشاركة زماءة ومن خال هذه النقطة يستطيع الحصول علة نقاط تؤهلك

              للحصول عى كورسات أو كتب مجانية مقدمة من  إدارة املجلة او من  معاهد ومراكز 

               متخصصة ,أو جامعات ومؤسسات علمية .

            • هذه الخدمة متوفرة لجميع الطلبة والطالبات بالوطن العريب ومقسمة حسب الدول 

              والجامعات أو املعاهد

4-  تقديم باقة متكاملة من الخدمات املالية للمحاسب العريب والتي من خالها نهدف إىل إذكاء

      روح اإلبتكار والتعلم .

5-  وخدمات اخرى سوف نقوم بتقدميها للمحاسب العريب فقط تابعونا من خال موقع املجلة .

                                                              

                                                             مجلة املحاسب العريب تنتمنى لكم دوام التويق
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مقدمة في النظام المحاسبي الموحد
 مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب العريب

 واملدير املايل يف احدى الرشكات العقارية

وائــــل مــــــــــــراد

اواًل نشاة النظام المحاسبي الموحد 
  عنــد صــدور االشــتراكية عــام 1961 والتــي ترتــب عليهــا تأميــم الكثيــر مــن الشــركات وضمهــا  إلــى 
الدولــة ، وضمــن البرنامــج االقتصــادي الشــامل الــذي تبنتــه الدولــة عــام 1991 ومــن اهمهــا خصخصــة 
شــركات القطــاع العــام وذلــك لزيــادة االنتاجيــة ورفــع الدعــم المقــدم مــن الدولــة ، صــدر النظــام 
توفيــر  بهــدف  1966 وطبــق  رقــم 4723لســنة  الجمهــوري  بالقــرار   1966 عــام  الموحــد  المحاســبي 
البيانــات االساســية واالدوات التحليليــة الالزمــة للتخطيــط والتنفيــذ والرقابــة وتســهيل عمليات جمع 
المعلومــات المحاســبية وتبوبيهــا وتخزينهــا واشــتمل ايضــا النظــام المحاســبي الموحــد الســنة 

الماليــة والدليــل المحاســبي والقوائــم الختاميــة .
ثــم فــي بدايــة التســعينات وتبنــي الدولــة البرنامــج االصــالح االقتصــادي الــذي كان ابــرز مــا فيــه هــي 
خصخصــة شــركات القطــاع العــام والتخفيــض التدريجي للدعــم الحكومي حيث تغيــرت بيئة االعمال 
التــي مــن اجلهــا إنشــا النظــام المحاســبي الموحــد ومــن هنــا تطلــب إعــادة النظــر فــي النظــام لــم 

يتالئــم والتعديــالت الجديــدة بحيــث يكــون قــادر علــى تلبيــة وتوفيــر البيانــات التاليــة :-

        • توفير البيانات المالئمة للوفاء بإحتياجات المستثمرين والدئنين وكل من يستخدم   
           القوائم المالية لمساعدتهم في غتخاذ القرارات . 

        • توفير المعلومات التي تساعد متخذي القرارات في التنبؤ بمقدار التدفقات النقدية 
           المتوقعة وتوقيت الحصول عليها .

        • توفير المعلومات التي تحتاج إليها الشركات القابضة لمساعدتها في القيام بدورها 
            االشرافي على الشركات التابعة لها .

        • توفير المعلومات لتحديد مساهمة الوحدات االقتصادية العامة في المتغيرات القومية .

وعليــه تــم إصــدار تعديــالت مــن قبــل الجهــاز المركــزي للمحاســبات والتــي تهــدف إلــى تالفــي بعــض 
اوجــه القصــور فــي النظــام المحاســبي الموحــد بمــا يضمــن تلبيــة الطلبــات التــي المشــار إليهــا .

مفهوم النظام المحاسبي الموحد 
هــو مجموعــة مــن االســس والقواعــد المحاســبية التــي تحكــم تســجيل وتبويــب وتلخيــص البيانــات 
ــه المركــز  ــر عن ــج التــي تعب ــة العامــة ، وتحليــل وتفســير النتائ المحاســبية فــي الوخــدات االقتصادي

الماليــة والحســابات الختاميــة لمســاعدة متخــذي القــرارات .

أهداف النظام المحاسبي الموحد 
     • توفير البيانات االساسية واالدوات التحليلية 

      الالزمة للتخطيط ولتنفيذ والرقابة على 
       مختلف المستويات .

     • توفير البيانات الالزمة العداد الحسابات 
       القومية .

     • تسهيل عملية تجميع البيانات المحاسبية 
      وتخزينها وتبويبها .

الدليل  المحاسبي الموحد 
الدليــل المحاســبي هــو احــد الركائــز الي نظــام 
البنــود  كافــة  الدليــل  ويتضمــن  محاســبي 
الوحــدة  فــي  موجــوده  تكــون  التــي  والعناصــر 
لتجانســها  وفقــا  تبيوبهــا  ويتــم  االقتصاديــة  
وتــم تقســيم هــذه المجموعــات إلــى أربــع أقســام 
لكــم منهــا رقــم وهــذا مــا يعــرف بالترميــز الرقمي 

 االصول = 1 
حقوق الملكية وااللتزامات = 2

التكاليف والمصروفات  = 3
اإليرادات = 4

ومــن ثــم يتــم إضافــة أرقــام تتابعيــة لــكل عنصــر 
مــن العناصــر اعــاله بحيــث يعتبــر مســتوى رقمين 
علــى الحســاب العــام وثالثــة ارقــام علــى الحســاب 
المســاعد واربعــة ارقــام علــى الحســاب الفرعــي 
وســتة  الجزئــي  الحســاب  علــى  أرقــام  وخمســة 

ارقــام علــى الحســاب التحليلــي .
النظــام  ضمــن  الحســابات  تنقســم  وايضــا 

همــا  قســمين  إلــى  الموحــد  المحاســبي 

     •حسابات المركز المالي : وهي كل الحسابات 
التــي تتعلــق بإعــداد المكــز المالــي مثــل االصــول 

وحقــوق الملكيــة وااللتزمات .
     •حســابات النتيجيــة : وهــي الحســابات التــي 
تتعلــق بقيــاس نتيجــة االعمــال مثــل التكاليــف 

وااليــرادات  والمصروفــات 
أوال االصول 

االصول طويلة االجل 
) 11 ( أصول ثابته 

) 12 ( مشروعات تحت التنفيذ 
)13( إستثمارات طويلة االجل

)14( قروض وارصدة مدينة طويلة االجل 
)15(أصول اخرى 

االصول المتداولة 
)16( مخزون 

)17(عمالء واروراق قبض 
)18( إستثمارات مالية متداولة 

)19( نقدية بالبنوك والصندوق 
ثانيًا : حقوق الملكية وااللتزامات

حقوق الملكية 
)21(رأس المالي المدفوع 

)22( االحتياطيات 
)23( االربح ) الخسائر ( المرحلة 

)24( ) أسهم خزينة (
)25(التزامات طويلة االجل 
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إعداد:

أ. أمين هشام عزريل

ماجستري محاسبة

جامعة أليجار اإلسالمية-الهند

,,
المحاسبة التحليلية 

واهميتها في الشركات 
الجزء الثاني 

,, 

 االتجاهــات، ويعتــر التحليــل املــايل نظامــاً لتشــغيل املعلومــات والبيانــات 

ملســاعدة متخــذ القــرار يف التوصــل إيل حقيقــة الوضــع املــايل واالقتصــادي 

للمنشــأة، وبالرغــم مــن أن متخــذ القــرارات يتخــذون مــن القــرارات مــا 

ــرارات  ــاذ الق ــة التخ ــة منطقي ــل بداي ــتقبل، إال أن أفض ــى املس ــر ع يؤث

هــي تفهــم احــداث املــايض القريــب، ولعــل مجــرد قــراءة القوائــم املاليــة 

ــاذ  ــه التخ ــك فإن ــع ذل ــة، وم ــات هام ــا مبعلوم ــأنه إمدادن ــن ش ــون م يك

ــة ســعياً  ــم املالي ــد مــن تحليــل هــذه القوائ قــرارات جيــدة ورشــيدة ال ب

ــل، )راىض، 2011، ص 361(. ــات أفض ــى معلوم ــول ع وراء الحص

ــايض  ــة األداء امل ــى دراس ــا يعن ــايل إمن ــل امل ــأن التحلي ــول ب ــن الق   وميك

للمنشــأة وتقييــم ظروفهــا الحــارضة، ثــم التنبــؤ بإمكانيــة تحقيــق أهدافهــا 

ــالث مجموعــات  ــايل عــى ث ــل امل ــة يف املســتقبل، ويعتمــد التحلي املرغوب

ــة وهــي: ــات التحليلي مــن املعلومــات والبيان

1. املعلومات املحاسبية.

2. بيانات التكاليف.

3- البيانات االقتصادية العامة، )راىض، 2011، ص 361(.

تحليل القوائم املالية: 

ــز  ــن املرك ــة ع ــن األهمي ــري م ــب كب ــى جان ــة ع ــم املالي ــدم القوائ    تق

املــايل للوحــدة االقتصاديــة، وعــن نتيجــة مبارشتهــا، ومثــل هــذه البيانــات 

تهــم أطرافــاً عديــدة منهــا عــى ســبيل املثــال: مــالك الوحــدة االقتصاديــة، 

والبورصــات،  املاليــة،  األوراق  ســارسة  االقتصاديــة،  الوحــدة  مديــرو 

الدائنــون، واملــالك املحتملــون للوحــدة، العاملــون بالوحــدة، املصالــح 

الحكوميــة املختصــة، ويهــدف تحليــل القوائــم املاليــة إيل تقديــم إجابــات 

عــى ثالثــة أســئلة محــددة هــي: مــا مــدى ســالمة املركــز املــايل للوحــدة 

االقتصاديــة؟ مــا مــدى مــا تتميــز بــه الوحــدة مــن اســتقرار مــايل؟ مــا هــو 

ــز املــايل للوحــدة ســلياً،  ــى يكــون املرك ــة للوحــدة؟ وحت موقــف الربحي

فيجــب أن تتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتهــا يف تاريــخ اســتحقاقها، وبتحليــل 

ــة ميكــن الحكــم عــى مــدى ســالمة املركــز املــايل للوحــدة  ــم املالي القوائ

وإمكانيــة محافظتهــا عــى ذلــك املركــز الســليم، وينعكــس االســتقرار املــايل 

للوحــدة عــى مقدرتهــا عــى الوفــاء مبــا قــد يكــون هنــاك مــن قــروض ومــا 

يرتبــط بهــا مــن فائــدة، وأيضــاً عــى ســداد كوبونــات أربــاح االســم بصفــة 

ــة فتقــاس مبــدى نجــاح الوحــدة يف املحافظــة عــى  منتظمــة، أمــا الربحي

تنميــة حقــوق امللكيــة، وتــزداد منفعــة بيانــات القوائــم املاليــة مبقارنتهــا 

ــات الســنوية تقــارن  عــن فــرة، أو عــن مجموعــة فــرات ســابقة، فالبيان

ــع  ــهرية، أو الرب ــات الش ــا أن البيان ــابقة، ك ــنوات الس ــن الس ــا ع مبثيلته

ســنوية تقــارن مبثيلتهــا عــن الشــهر، أو الربــع ســنة، أو الســنوات الســابقة، 

ــكلني  ــد ش ــة أح ــاس املقارن ــى أس ــة ع ــم املالي ــل القوائ ــذ تحلي ــد يأخ وق

هــا:

1- التحليل االفقي.

2- التحليل الرأيس، )نور واّخرون، 1993، ص 211(.

استقراء القوائم املالية: 

   تعتــر القوائــم املاليــة مبثابــة تقاريــر عــى األداء اإلداري، فهــي توضــح 

ــي  ــاكل الت ــاب واملش ــري إيل الصع ــا تش ــا أنه ــل اإلدارة، ك ــاح، أو فش نج

يتعــرض لهــا املــرشوع، وحتــى ميكــن تحليــل تلــك القوائــم ينبغــي أن يلــم 

ــق  ــة التدف ــة، وبكيفي ــات املختلف ــني البيان ــات الرئيســية ب ــل بالعالق املحل

ــات  ــن الجه ــري م ــم الكث ــبي، وتهت ــام املحاس ــات يف النظ ــي للبيان الداخ

ــون،  ــك الجهــات هــي إدارة املــرشوع نفســه، والدائن بأعــال املــرشوع تل

اإلرشافيــة  وســلطاتها  والحكومــة،  العــال،  واتحــادات  واملســتثمرون، 

ــة، املختلف

ــات  ــا احتياج ــون له ــات يك ــك املجموع ــن تل ــة م ــظ أن كل مجموع ــه يالح إال أن

مختلفــة، وبنــاًء عليــه فــكل منهــا يركــز عــى ناحيــة واحــدة مــن الصــورة العامــة 

ــية،  ــات الرئيس ــد العالق ــى تحدي ــة ع ــم املالي ــل القوائ ــوي تحلي ــأة، وينط للمنش

وتوضيــح التغــريات واالتجاهــات الخاصــة بتلــك العالقــات، ويســتخدم عــادة ثالثــة 

أســاليب تحليليــة هــي:

1- التغري يف القيمة ويف النسب املئوية.

2- العالقات الجزئية بني األرقام.

3- النسب املالية، )نور، 1976، ص 681(.

املراجع:

ــم الجامعــي،  ــة، دار التعلي - رايض، محمــد، املدخــل املعــارص يف املحاســبة اإلداري

.2011

ــة،  ــة والصناعي ــات التجاري ــايل يف املنش ــل امل ــيات التحلي ــاد، أساس ــان، زي - رمض

الجامعــة األردنيــة، 1982.

- نــور، أحمــد، املحاســبة املاليــة )القيــاس والتحليــل املحاســبي الجــزء الثــاين(، دار 

النهضــة العربيــة للطباعــة والنــرش، 1976.

- نور، أحمد، عبد العال، أحمد، املحاسبة اإلدارية، الدار الجامعية، 1993.

   .html.http://to22to.com/vb/t6665 -
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االلتزامات المتداولة 
)26( مخصصات 

)27( بنوك دائنة 
)28( موردون واوراق دفع وحسابات دائنة .

ثالثً : التكاليف والمصروفات
)31( خامات ومواد ووقود وقطع غيار .

)32(اجور 
)33( مصروفات 

)34(مشتريات بضائع بغرض البيع 
)35(أعباء وخسائر 

)36( تكاليف االنتاج 
)37( التكاليف التسويقية 

)38( المصروفات االيرادية والتمويلية .

,,
أرشيف

 املقاالت

 السابقة 

,, 

ر بعًا : االيرادات
)41( إيرادات النشاط .

)42(منح وإعانات.
)43( إيرادات إستثمارات وفوائد 

)44( إيرادات واربح أخرى .

كا ميكن تقسيم املخاطر إىل ما يي 

مخاطر االئتان Credit Risk  : وتتعلق بإمكانية فشل املقرض أو عدم قدرته عى السداد.  -1

مخاطر السيولة Liquidity: وتعني عدم القدرة عى مواجهة االلتزامات الخاصة باملعامالت البنكية يف الوقت املحدد لها   -2

.

مخاطر األعال Steategic Risk: وتتمثل يف مخاطر األعال والتي تتمثل يف املنافسة أو التقادم.  -3

مخاطر اإلذعان Compliance Risk: وتتمثل يف عدم االمتثال للقواعد والقوانني  التي تنظم عمليات التشغيل .  -4

املخاطر السلعية Commodity Risk : وهي املخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار السلع والتي تؤثر عى التدفقات   -5

النقدية للمنشآت .

مخاطر التشغيل Operatin Risk: وهي املخاطر الناتجة من عدم أداء الوظائف التشغيلية طبقا لقواعد لها.  -6

مخاطر أخرى Other Risk : وهي املخاطر املرتبطة بالخدمات املالية وهي:-  -7

ا( مخاطر السمعة Reputation Risk : وهي املخاطر املتعلقة بجودة الخدمات و املنتجات التي تقدمها املنشآت املالية مقارنة 

باملنافسني .

ب( املخاطر القانونية Legal Risk : وهي املخاطر املتعلقة بالقوانني والقواعد املنظمة التي تتواجد عند قيام املنشاة بتقديم خدمات 

مالية جديدة أو عند تنظيم التعامالت املالية .

ج( مخاطر املسئولية Future Responsibility: وهي املخاطر التي تظهر عند قيام املنشأة بإحداث تغري مستقبي يف خدماتها أو 

منتجاتها أو سياساتها .

د(مخاطر تركز املنتج Product Concentration Risk : وهي تلك املخاطر املتعلقة بالركيز واالعتاد عى عدد قليل من املنتجات 

يف حني أن االعتاد عى عدد أكر من املنتجات مع التنويع يحق ربحية أكر. 

ه(تكلفة الفرصة البديلة Opportunity: وتظهر عند تقديم منتج جديد أو التطوير يف منتج حايل .

كيف يمكن تقسيم المخاطر
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والتطــور  النجــاح  تحقيــق  فــي  يرغــب  وفطرتــه  بطبيعتــه  اإلنســان 
ويطمــح إلــى العلــو واالرتفــاع فــي أي مــكان يكــون فيــه، ومــن أجمــل 
صــور هــذه الرغبــة حينمــا يطمــح اإلنســان إلــى النجــاح فــي موقعــه 
ــة تحتــاج  الوظيفــي بغــض النظــر عــن الحجــم والمركــز،..... النجــاح حال
إلــى معاييــر والــى قيــم خاصــة بهــا ، فليــس الــكل مــن البشــر يمتلــك 

قــدرات تمكنــه مــن التطــور والتقــدم فــي مجــال عملــة.
النفــس البشــرية تحتــاج إلــى ترويــض لتتعلــم وتتقــن فنــون اإلدارة 
وتســيير األعمــال وهــو مــا بــات اليــوم يعــرف بمهــارات تطويــر الــذات أو 
مهــارة تطويــر النفــس اإلنســانية، .... إن مــن ابــرز معاييــر النجــاح هــو 
التفانــي واإلخــالص فــي العمــل، انــه المعيــار األول الــذي ال يمكــن بدونــه 
صحيــح،  بشــكل  وإدارتهــا  األعمــال  منظمــات  قيــادة  فــي  االســتمرار 
وهــو كذلــك مــن متطلبــات الرقــي فــي العمــل واالســتمرار فيــه ســواء 
كان عمــال خاصــا أو عاما)حكوميــا(، اإلخــالص هــو حالــة تنبــع مــن داخــل 
العمــل  فــي  الفنــون  بعــض  الجــوارح علــى  تحفــز  اإلنســاني  الضميــر 
أبرزهــا اإلتقــان ، وقــد بــات عالــم األعمــال اليــوم يعتمــد وبشــكل كبيــر 
علــى اإلتقــان وذلــك مــن اجــل تحقيــق المنافســة الفعالــة والدخــول إلــى 

الســوق بقــوة.

تطويــر الــذات يحتــاج إلــى ترويضهــا علــى اإلخــالص والتفانــي فــي العمــل مــن اجــل 
النجــاح، والنفــس البشــرية تكتســب مثــل هكــذا مهــارات بعــد تعويدهــا عليهــا 
وتلقينهــا إياهــا، ومــع األيــام تصبــح ممارســة متقنــه وفــن يســتطيع المــرء تطبيقــه 

، ومهــارة مــن مهــارات القيــادة الناجحــة.
لــو دققنــا النظــر فــي منظمــات األعمــال التــي حققــت نجاحــات كبيــرة فــي عالــم 
المــال واألعمــال لوجدناهــا اتخــذت مــن اإلخــالص فــي العمــل شــعارًا لهــا وســعت 
لتطبيقــه وجعلــه جــزاء مــن مهــارات العامليــن لديهــا ممــا انعكــس علــى كميــات 

ــي عــزز مــن قدرتهــا علــى المنافســة. إنتاجهــا وبالتال

 من معايري اإلدرة الناجحة

اإلخالص يف العمل

,,إعداد الدكتور / هايل طشطوش
أرشيف

 املقاالت

 السابقة 

املقولة االوىل -  النجاح يكون من نصيب من حتلو بالشجاعة ليفعلو شيئًا ، لكنة نادرا ما يكون من نصيب اخلائفني من العواقب . جواهر الل  ,,
نهرو أول رئيس وزراء هندي بعد إستقالل الهند .

املقولة الثانية -  ليس هناك حدود للعقل يقف عندها ، سوى التي أقتنعنا بوجودها . نابليون هيل 

املقولة الثالثة -  ال جتعل الفشل من ضمن اخليارات املتاحة لك .

املقولة الرابعة  - ال توجد خطوة عمالقة تصل بك إىل ما تريده ، إمنا يحتاج األمر إىل الكثري من اخلطوات الصغرية لتبلغ ما تريد .

املقولة اخلامسة -  لن جتد وقتًا سانحًا لعمل أي شئ - عليك أن تخلق هذا الوقت .

املقولة السادسة -  إذا كان ما تفعلة حاليًا ال يقربك من بلوغ أهدافك ، فهو يبعدك عنها حتمًا . براين تريسي 

املقولة السابعة  -  ليس هناك أسرارا للنجاح فهو حصيلة اإلعداد اجليد ، والعمل الشاق ، والتعلم من االخطاء والفشل . كولني باول ، جرناك 
ورجل سياسة أمريكي 

املقولة الثامنة -  الفرق بني الناحج وبني غرية ليس نقص القوة أو املعرفة ، بل باإلحرى هو نقص يف جانب اإلرادة . فينس لومباردي مدرب 
كرة قدم أمركي .

املقولة التاسعة -  األبطال ال يصنعون يف صاالت التدريب ، األبطال يصنعون من أشياء عميقة يف داخلهم هي اإلرادة واحللم والرؤية . 
حممد علي كالي 

املقولة العاشرة -  الناجحون يبحثون دائمًا الفرص ملساعدة اآلخرين ، بينما غريهم يسأل أواًل ما الذي سأستفيدة من تقدمي يد املساعدة 
. براين تريسي .

املقولة احلادية عشر -  ال يهم من أين أنت قادم ، ما يهم هو إىل اين انت ذاهب . براين تراسي 

املقولة الثانية عشر  -  النجاح يصيب من يحاول ويستمر يف احملاولة بطريقة تفكري إيجابية .

املقولة الثالثة عشر  -  لكي تنجح عليك أن تفشل  ، لكي تتعلم  ما الذي يجب عليك أال تفعلة يف املرة التالية 

املقولة الرابعة عشر  -  التحفيز هو ما يجعلك تبدأ - العادات هي ما جتعلك تستمر 

                                                     من كتاب 365 مقولة يف النجاح 

 عن النجاح قالوا
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اإلصدارات المحاسبية الهادفة إلى القياس بإستخدام 
القيمة العادلة

إعداد:

د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم

)FASB( أوال : معايري املحاسبة االمريكية

أوضــح اإلصــدار رقــم 157 مــن إصــدارات معايــري املحاســبة األمريكيــة )FASB(  والــذي روعــي 

ــه  ــذي تقــوم في ــة للمســتثمرين بشــكل موســع حــول املــدى ال ــه توفــري املعلومــات املالي في

الوحــدات االقتصاديــة بقيــاس االســتثارات بالقيمــة العادلــة ، فــإن املعلومــات التــي تســتخدم 

لقيــاس القيمــة العادلــة ، تؤثــر بشــكل مبــارش عــى قيــاس القيمــة العادلــة املتعلقــة بقيــاس 

الدخــل املحاســبي بشــكل موضوعــي. وتــم تفعيــل هــذا اإلصــدار عــن الســنوات املاليــة اعتبــارا 

مــن بعــد 15 نوفمــر 2007. 

ــن  ــبية ع ــات املحاس ــاق ىف املعلوم ــن االتس ــر م ــدرا أك ــدار 157 ق ــر االص يوف  

املــاىض والتــى تشــتد الحاجــة إليــه يف تنفيــذ املارســات املحاســبية الغــراض قيــاس القيمــة 

العادلــة للــرشكات ومــن املرجــح أن لهــا تأثــري كبــري عــى كيفيــة حســاب قيمــة االســتثار يف 

محفظــة الرشكــة , ويؤكــد اإلصــدار 157 خــروج الثمــن مقابــل دخولــه يف تحديــد ســعر القيمــة 

ــة. وهــو يفــرتض أن منظــم الصفقــة ، قــام بعــرض املوجــودات بالســوق لفــرتة زمنيــة  العادل

كافيــة قبــل قيــاس القيمــة. ويؤكــد اإلصــدار إن املشــاركن يف الســوق البــد و أن يكونــوا عــى 

اســتعداد تــام للبيــع والــرشاء داخــل ســوق نشــطة تتوافــر فيهــا الرغبــة لــدى البائــع للبيــع 

والرغبــة لــدى املشــرتى للــرشاء. مــن منطلــق أن اإلدارة هــي املســئولة عــن املعلومــات الــواردة 

ــة  ــري القيم ــى متخصصــن خارجــن يف توف ــاد ع ــا االعت ــم فعليه ــن ث ــة, وم ــا املالي يف قوامئه

ــة.  ــم املالي ــود املعروضــة بالقوائ ــغ للبن ــل مبال ــي متث ــة الت ــاس القيمــة العادل لقي

 القيمة العادلة والقيود 

توجــد بعــض القيــود عــى تحديــد القيمــة العادلــة وهــذا مــن شــأنه يســتوجب    

ــى  ــى الت ــا أو حت ــاس الصوله ــم والقي ــرشكات بإجــراء التقوي ــن ال ــام م ــاك اهت أن يكــون هن

لديهــا محفظــة أوراق ماليــة وذلــك لتحــرى الدقــة عنــد املحاســبة عــن القيمــة العادلــة مثــل 

تســعري االصــول ىف ســوق يتغلــب عليــه االحتــكار والتوجــد فيــه منــاذج للتســعري والتقويــم أو 

االســعار املرجحــة أو ســوق غــري نشــطة وبالتــاىل فاملهــم عنــد قيــاس القيمــة العادلــة أن تكــون 

الســوق نشــطة وليســت ثانويــة وتوجــد الرغبــة لــدى أطــراف الســوق ىف البيــع والــرشاء ىف 

ظــل الشــفافية.

ــم كطــرف  ــراض التقوي ــوم باغ ــى تق ــرشكات الت ــدة لل ــات الجي ــن املعلوم ــري بعــض م إن توف

ثالــث مــن صنــاع القــرار تتطلــب شــفافية عــن االســتثارات واالصــول املطلــوب تقوميهــا مــن 

ــذات  ــك االســتثارات تكــون مســاوية ل ــة لتل ــث ان القيمــة العادل ــك الــرشكات بحي إدارة تل

ــعار  ــن األس ــتفادة م ــب االس ــدار 157 يتطل ــوم. أن االص ــتباع الي ــت س ــو كان ــا ل ــة ك القيم

ــا ىف ســوق  ــوب تقيمه املعروضــة ىف الســوق وحجــم ومســتوى النشــاط وهــل االدوات املطل

ــة . ــه عوامــل املنافســة الكامل ــر في ــة ال تتواف رئيســية أم ىف ســوق فرعي

يــرى املعهــد االمريــى للمحاســبن واملراجعــن )AICPA( بعــض الشــكوك حــول    

مــا إذا كانــت تكاليــف املعامــات التــي تكبدتهــا الــرشكات يف رشاء اســتثار ينبغــي االنفــاق 

عليهــا لتظــل قيمتهــا قريبــة مــن القيمــة العادلــة لهــا باالســواق عــى أســاس التوجيــه الــوارد ىف 

االصــدار 157. دليــل يشــري إىل أن االربــاح والخســائر غــري املحققــة مــن إعــادة التقويــم المتثــل 

انخفاضــا ىف ثــروة املــاك بالقــدر الــذى تعكــس نتيجــة اعــال قــرارات االدارة الرشــيدة االمــر 

ــة الــرشكات وفــق اجــراءات الحوكمــة.  الــذى يتطلــب االلتجــاء اىل لجن

ثانيا :معايري املحاسبة الدولية املعيار )39( االدوات املالية :

ينــص هــذا املعيــار »عــى وجــوب قيــاس األدوات املاليــة وفقــا للقيمــة العادلــة« حيــث قســم 

املوجــودات املاليــة إىل أربعــة مجموعــات كالتــايل  :

املجموعة األوىل : املوجودات املالية املحتفظ بها ألغراض املتاجرة:

وهــي تلــك املوجــودات املاليــة التــي تشــرتيها الرشكــة ويكــون الغــرض األســايس مــن اقتنائهــا 

ــاس  ــم قي ــث يت ــن خــال التغــري يف أســعارها، حي ــدى القصــري م ــاح يف امل ــق األرب هــو تحقي

ــرتاف  ــم االع ــة ويت ــة العادل ــة بالقيم ــم املالي ــداد القوائ ــد إع ــودات عن ــذه املوج ــم ه وتقوي

ــي تحــدث  ــم يف قامئــة الدخــل يف الفــرتة الت ــة التقوي ــاح والخســائر الناتجــة مــن عملي باألرب

فيهــا.

املجموعة الثانية : املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ االستحقاق:

ــا  ــة أو القــدرة عــى االحتفــاظ به ــة الني ــدى الرشك ــي يكــون ل ــة الت ــل املوجــودات املالي ومتث

لتاريــخ اســتحقاقها، ويجــب أن يتــم قياســها وإظهارهــا بالتكلفــة املطفئــة مطروحــا منهــا أيــة 

ــة االنخفــاض يف قيمتهــا. مخصصــات معــدة ملقابل

املجموعة الثالثة : القروض واملدينون الذين أنشأتهم الرشكة:

ــوال أو  ــرتض باألم ــد املق ــق تزوي ــن طري ــة ع ــي تنشــئها الرشك ــة الت ــل املوجــودات املالي ومتث

تقديــم الخدمــات وبطريقــة مبــارشة، ويجــب قياســها بالتكلفــة مطروحــا منهــا أيــة مخصصات 

معــدة ملقابلــة االنخفــاض يف قيمتهــا.

املجموعــة الرابعــة : املوجــودات املاليــة املتوفــرة )الجاهــزة( للبيــع ومتثــل هــذه املوجــودات 

التــي ليســت :

محتفظ بها للمتاجرة   •

محتفظ بها لتاريخ االستحقاق.  •

قروض أو مدينون.  •

واملقصــود بهــا تلــك املوجــودات املاليــة التــي ميكــن أن تبيعهــا الرشكــة يف أي وقــت تحقــق 

عائــدا بهــا أو ترغــب ببيعهــا عنــد الحاجــة، ويجــب أن يتــم قياســها وتقوميهــا بالقيمــة العادلــة 

مطروحــا منهــا أيــة مخصصــات معــدة لقــاء تــدين قيمتهــا، والربــح أو الخســارة الناتجــة مــن 

عمليــة التقويــم يتــم االعــرتاف بهــا أمــا يف قامئــة الدخــل للفــرتة التــي حدثــت بهــا أو يف بنــد 

منفصــل ضمــن حقــوق امللكيــة تحــت مســمى أربــاح أو خســائر غــري محققــة.

محددات معيار رقم )39(

لقد ورد يف املعيار عدد من املحددات من أهمها:

يف حــال قيــام الرشكــة بنقــل أو ببيــع موجــود مــايل مــن مجموعــة االســتثارات املحتفــظ بهــا 

لتاريــخ االســتحقاق قبــل اســتحقاقه، ال يحــق للرشكــة أن تصنــف بقيــة املوجــودات املاليــة مــن 

نفــس الصنــف مــرة أخــرى ضمــن نفــس التصنيــف ملــدة ســنتن.

النقل من مجموعة املتاجرة إىل أي مجموعة أخرى ممنوع.

ــح  ــق رب ــة تحقي ــل عــى إمكاني ــة املتاجــرة إال يف حــال وجــود دلي عــدم جــواز النقــل إىل فئ

ــة النقــل. ــرر عملي فعــي يف فــرتة قصــرية ت

ثالثا : معايري املحاسبة املرصية :

ســارت مــرص عــى هــذا النهــج اعتبــارا مــن ســنة 2006 عندمــا أصــدر وزيــر االســتثار القــرار 

الــوزارى رقــم 243 لســنة 2006 برسيــان معايــري املحاســبة املرصيــة  , وإعتــاد القيمــة العادلة 

ىف معظــم املعايــري ألغــراض إعــادة التقويــم. و تلــك املعايــري يتــم تطبيقهــا عــى الســنة املاليــة 

التــى تبــداء اعتبــارا مــن 2007/1/1

كــا أصــدرت بعــض التنظيــات املهنيــة بالــدول العربيــة )الســعودية(  ترصيحــات بالســاح 

للــرشكات، إعــادة تقويــم أصولهــا غــري املتداولــة باســتخدام خصائــص أخــرى للقيــاس تختلــف 

عــن التكلفــة التاريخيــة مثــل القيمــة العادلــة، وفقــا ملعايــري املحاســبة الدوليــة يف املواضيــع 

التــي مل تشــملها معايــري املحاســبة الســعودية وذلــك اعتبــارا مــن 2008/12/31. 

واشرتطت لذلك خمسة ضوابط لتحديد القيمة العادلة لألصول: 

1- أن تأخذ املنشأة يف االعتبار ما يي لتحديد القيمة العادلة لألصول غري املتداولة: 

ــة مــن  ــة بدرجــة معقول ــة الســنة املالي ــة يف نهاي ــر القيمــة العادل ــة تقدي امكاني  •

بــه.  يبــاع  ان  ميكــن  الــذي  الســعر  أســاس  عــى  املتــداول  غــري  لألصــل  الثقــة 

ان افضــل تقديــر ملبلــغ القيمــة العادلــة يتــم مــن خــال وجــود ســوق نشــطة   •

ــد  ــا تحدي ــن خاله ــن م ــي ميك ــؤرشات الت ــا امل ــر فيه ــة أو تتواف ــة العادل ــا القيم ــدد فيه تح

العادلــة.  القيمــة 

ــة  ــة معين ــري متداول ــة ألصــول غ ــة العادل ــد القيم ــم تســهيل تحدي ــن ان يت ميك  •

ــة  ــة معين ــك األصــول حســب خــواص هام ــع تل ــن خــال تجمي ــة( م ــل األصــول الحيوي )مث

)مثــل العمــر او النوعيــة(، بحيــث يتــم التســعري بنــاء عــى تلــك الخــواص. 

2- الثبات واالستمرارية يف االفصاح عن القيمة العادلة لألصول غري املتداولة، ما مل يكن هناك   مررات مقبولة لعدم االفصاح، مع ذكر هذه املررات. 

3- العــرض يف جــدول مقــارن لقيــم تلــك األصــول غــري املتداولــة حســب منــوذج التكلفــة التاريخيــة وحســب منــوذج القيمــة العادلــة واالفصــاح عــن هــذا األثــر مختــرصا يف االيضاحــات 

املرفقــة بالقوائــم املاليــة عــى قامئــة الدخــل واملركــز املــايل وربحيــة الســهم فيــا لــو عكســت يف صلــب القوائــم املاليــة. 

4- أن تفصــح املنشــأة ضمــن السياســات املحاســبية بــأن الطريقــة املتبعــة يف تقويــم األصــول غــري املتداولــة هــو منــوذج التكلفــة التاريخيــة كــا تــم عرضهــا يف صلــب القوائــم املاليــة، مــع 

االفصــاح عــن أســباب أهميــة تقديــم معلومــات عــن القيمــة العادلــة لهــذه األصــول. 

5- أن يتم االفصاح عن القيمة العادلة لجميع سنوات املقارنة املعروضة، ما مل تكن السنة املعروضة هي السنة األوىل لعمل املنشأة.

رابعا :  معايري املحاسبة للمؤسسات املالية االسامية:

أجــرت هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية تعديــا عــى أحــد معايريهــا املحاســبية » االســتثارات » يف خطــوة ملســايرة التقلبــات التــي متــر بهــا أســواق املــال العامليــة. 

ــة، يف خطــوة وصفــت بأنهــا تضــع محاســبة  ــة الحالي ــة العاملي ــة املالي ــا للتعامــل مــع البيئ ــة يف موقــف أقــوى يؤهله ــل اإلســامي الدولي ــك إىل وضــع صناعــة التموي ــة مــن ذل وتهــدف الهيئ

االســتثارات يف البنــوك اإلســامية عــى قــدم املســاواة مــع البنــوك التقليديــة ويــأيت هــذا القــرار يف أعقــاب الهبــوط الــذي حــدث يف الفــرتة األخــرية يف أســعار الصكــوك واألســهم يف املنطقــة 

وعــى الســاحة العامليــة  .

ــدى  ــع ل ــظ االســتثارية الجاهــزة للبي ــة املدرجــة ضمــن املحاف ــا العادل ــة بقيمته ــم لاصــول املالي ــادة تقوي ــة نتيجــة إع ــري املحقق ــل باملعالجــة املحاســبية للخســائر غ ــص هــذا التعدي يخت

املؤسســات املاليــة اإلســامية مــن الصكــوك واألســهم . يقــي التعديــل أن تقيَّــد الخســائر غــري املحققــة يف القوائــم املاليــة للمؤسســة املاليــة تحــت بنــد احتياطــي القيمــة العادلــة لاســتثار، 

بــرصف النظــر عــن الرصيــد املتبقــي لهــذا   االحتياطــي مــا يعنــى عــدم ادراج الخســائر غــري املحققــة ىف بيــان االربــاح والخســائر الناتجــة عنــد املحاســبة للقيمــة العادلــة. وهــذا التعديــل 

يســاير املعايــري الدوليــة للتقريــر املــايل  IFRS، وهــو يضــع اآلن محاســبة االســتثارات يف البنــوك اإلســامية عــى قــدم املســاواة مــع البنــوك التقليديــة أو قريبــاً منهــا.

و مــن وجهــة نظــر محاســبية، فــإن هــذا التعديــل يســمح للوحــدات االقتصاديــة بزيــادة القــدرة عــى امتصــاص التقلــب الكبــري يف أســعار االصــول ىف قامئــة املركــز املــاىل, وتــزداد املخاطــرة ىف 

املــدى الــذى يحكــم امكانيــة االعتــاد عــى املعلومــات املحاســبية عنــد إجــراء املقارنــة ىف حالــة غيــاب املعلومــات املحاســبية ذات الجــودة املرتفعــة كإيضاحــات متتمــة 

 ماهية االستثامر
لالستثامر أهمية كبرية – حيوية – لكل من االقتصاد القومي واملنشآت 

االقتصادية وال سيام البنوك واملؤسسات املالية املشابهة، حيث انه ميثل 

السبيل الرئييس لتعظيم قيمة املنشأة من خالل التدفقات النقدية 

الداخلة وانعكاس ذلك عىل معدالت النمو والقيمة السوقية ألسهم تلك 

املنشأة، وبالتايل تأثري ذلك عىل نظرة املستثمرين وتوقعاتهم املستقبلية 

.

فاملفهوم العام والشامل لالستثامر هو: " إرجاء أو تأجيل االستهالك 

لفرتة قادمة، ثم توجيه هذه األموال إىل االستثامر وليس االكتناز".1
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6 ركائز اساسية لتكون
 ) محاسب ناجح (

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد

• الشهادات العلمية 
يقصــد بالشــهادات العلميــة شــهادة الجامعــة الدراســية والتــي 
التســجيل  كيفيــة  ودرســت  تعلمــت  قــد  تكــون  خاللهــا  مــن 
المــواد  مــن  الكثيــر  علــى  ايضــً  وتعرفــت   ً نظريــا  والتبويــب 
العلميــة مــن المــواد المحاســبية والرياضيــة ومحاســبات التكاليــف 
والضرائــب ومحاســبة الــزكاة للجامعــات االزهريــة وكتــب أخــرى فــي 
القانــون واإلدارة والتســويق وغيرهــا مــن الكتــب التــي فــي حينهــا 
ربمــا تســأل نفســك مــا عالقــة القانــون مثــال بالمحاســبة ولكــن 
وفــور عملــك فــي هــذه المهنــة الرائعــة تعــرف مــا هــو الهــدف مــن 
دراســتها لــذا توجــب علينــا ذكــر الشــهادات علــى رأس موضوعنــا 

هــذا .
• الخبرات العملية 

وكيفيــة  الخبــرات  مــن  يعانــون  الجــدد  الخريجيــن  مــن  كثيــر 
الحصــول علــى هــذه الخبــرة حيــث أن كثيــر مــن الشــركات ال تقبــل 
إال مــن لديــة الخبــرة ، لــذا قررنــا نحــن مجلــة المحاســب العربي توفير 
مــن الكورســات العمليــة والتــي ســوف تطــرح عليكــم قريبــً حتــى 
نســتطيع ان نؤهلــك للعمــل ، والخبــرات يمكنــك الحصــول عليهــا 
مــن خــالل عملــك ومواجهــة بعــض المشــكالت  ومراقبــة كيفيــة 
حلهــا مــن زمــالءك او مــن مديــرك المباشــر ومــن هنــا تأتــي خبراتــك 

التــي تؤهلــك للعمــل فــي كبــرى الشــركات .
• اإلندماج السريع » التكييف السريع »

يقصــد باإلندمــاج هــو االندمــاج مــع فريــق عملــك ســريعً مــن خــالل 
حديثــً  إليهــا  إنضممــت  قــد  التــي  المنظمــة  لثقافــة  معرفتــك 
ومعرفــة سياســاتها وأهدافهــا ومــا هــي المهــام الموكلــة لــك 
وكيفيــة إنجازهــا فــي الوقــت المحــدد وبالدقــة المطلوبــة » معرفــة 

مــا لــك ومــا عليــك » .
• المعرفة الجيدة باللغة اإلنجليزية

العربيــة  بالدنــا  فــي  اللغــة خاصــة  فائــدة  مــا  يقــول  منــا  الكثيــر 
انــا قابلــت فــي شــركة مــن الشــركات العالميــة فــي  ، شــخصيً 
الوقــت لعــدم معرفتــي  أقبــل فــي ذلــك  الســيارات ولــم  مجــال 
باللغــة اإلنجليزيــة معرفــة تامــة ، فيجــب عليــك أخــي المحاســب 
إن إردت العمــل فــي كبــرى الشــركات وال تكتفــي فقــط أن تعمــل 
فــي مؤسســات أو شــركات صغيــرة بــل ومتناهيــة الصغيــر يجــب 
عليــك أن تضــع تعلــم اللغــة نصــب عينــك وليــس هــذا تقليــاًل 

باللغــة العربيــة  بــل لمزيــد مــن النجــاح يجــب ان تتعلــم .

• كن متعاونًا 
ــً ، نعــم متعــاون مــع  ــزا يجــب ان تكــون متعاون لتكــون ممي
يجــب  الكافيــة  الخبــرة  تملــك  كنــت  وغــن  خاصــة  زمــالءك  
تمامــً كلمــا  ثــق   ، بــأي معلومــة  زمــالءك  تبخــل علــى  ال  ان 
ــت فــي امــس الحاجــة  ســاعدتهم ســتجد مــن يســاعدك وأن
لهــذه المســاعدة ، غيــر انــك ســتمتلك قلوبهــم بمســاعدتك 
لهــم وهــذا ليــس تفضــاًل منــك مســاعدة المحاســبين الجــدد 
ولكــن هــذه ســنة الحيــاة وإنظــر نفســك فــي بدايــات حياتــك 
العمليــة وإنظــر إليهــا االن وحــاول ان تتذكــر كل مــا ســاعدك 
ــه وحــاول ان تتذكــر كل  ــت عليــه وادعــوا ل ــى مــا ان لتصــل إل
مــن حــرم عنــك المعلومــات وادعــو لــه بالهديــة ، وســتفهم 

ــه لــك تجــاه زميلــك الجديــد . مــا نقول
• التحلي بأخالقيات مهنة المحاسبة 

أخالقيــات المهنــة وكيفيــة التحلــي بهــا ومــا هــي أســئلة 
كيــرة وربمــا جميعــً يملــك هــذه األخالقيــات ولكــن بتطبيقــك 
لهــا فــي مجــال عملــك  تظهــر جليــة االخــالق التــي تربيــت 
عليهــا وعلمهــا لــك دينــك الحنيــف وهــي كثيــرة جــدا ومنهــا 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
      -  االمانة » تتربع االمانة على رأس هذه االخالقيات »

      -  الكفاءة المهنية .
      -  السرية » حفظ األسرار » 

      -  اإلستقاللية والموضوعية .
      -  المصداقية .

      -  العالقة الجيدة مع الزمالء المحاسبين في المهنة .
       -  دعم ومعاونة الزمالء في المهنة

 طبيعة النقود وخصائصها

طبيعة النقود : - 

             تعرف النقود بإنها » أي شئ يتمتع بقبول عام يف الوفاء باإللتزام » وهي  تعتر وفقاً لهذا التعريف » سلعة » من السلع 

املتاحة يف املجمتع ، وهي سلعة » نافعة » ألنها نسهل عملية التبادل بني االفراد والجاعات وتؤدي وظائف إقتصادية هامة ال غنى 

عنها يف املجتمعات املعارصة . 

- من صفات النقود   » الندرة النسبية » وبالتايل ال تعتر النقود سلع حرة وإمنا تدخل يف نطاق السلع     » اإلقتصادية »التي تحدد 

مثنها بتفاعل العرض والطلب يف السوق . ويطلق عى هذا السوق »  السوق النقدي » كا يطلق عى مثن النقود مصطلح » سعر 

الفائدة » . 

      - تعتر النقود سلعة إقتصادية ذات طبيعة خاصة .  

      - متثل النقود جزءا ً رئيسياً من ثروة املتعاملني . 

      - تتميز النقود بإمكانية تحويلها إىل إبة سلعة أو خدمة يف أي وقت بسهولة دون خسارة يف قيمتها ، ويطلق عى هذه الخاصية 

تعبري » السيولة » . 

 س : - هل تعترب الكوبونات من النقود ؟

اإلجابة : -   طاملا انه يشرط يف النقود » التمتع بالقبول العام يف الوفاء باإللتزامات » ، فإن »  الكوبونات » التي تُقبل يف الوفاء بقيم 

بعض السلع والخدمات ال تعد نقودا ، إذ ال ميكن إستخدامها يف رشاء أية سلعة من السلع عى اإلطالق ، وكذلك ال تعتر نقودا أذونات 

الريد أو السندات النقدية لحاملها أو الكمبياالت ، والتي تعد مبثابة صكوك إثبات ملكية أو حقوق . 

وظائف النقود : - 

أوالً : - النقود مقياس للقيم 

              يف ظل نظام املقايضة كان يجري تبادل السلع عينا ً ، أي مبادة السلع مقابل سلع أخرى مبارشة ، ما كان يتطلب تحديد 

تبادل لكل سلعة مع كل من السلع األخرى ، وهي عملية شاقة مع كرثة السلع الداخلة يف نطاق املبادالت اإلقتصادية ، وأما يف اإلقتصاد 

الحديث ، فتقوم النقود بوظيفة املقياس املشرك للقيم ، أي إنها الوحدة املعيارية التي تتخذ كأساس لحساب قيم األشياء . 

-يشرط ليك تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تتمتع قيمتها – أي قوتها الرشائية – بالثبات النسبي . 

ثانياُ  : - النقود وسيط للمبادلة

- من العيوب األساسية لنظام املقايضة هو صعوبة توافق رغبات املتعاملني وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة ، وقد أمكن التغلب عى 

هذه الصعوبات بإستعال النقود ، حيث دخلت كوسيط يف عملية املبادلة . 

- ويشرط القيام بهذه الوظيفة أن تتمتع بالقبول العام يف الوفاء باإللتزامات 

ثالثاً  : - النقود أداه إلختزان القيم :  

-  يرتب عى إستخدام النقود كوسيط للتبادل إمكانية إستعالها كمخزن للقيمة 

-  وترز أهمية اإلحتفاظ بأرصدة نقدية حارضة  كإحتياطي طوارئ ملواجهة حاالت املرض املفاجئ أو الخسارة غري املتوقعة أو لإلنتفاع 

بالفرص املواتية مستقبالً لرشاء السلع والخدمات واالوراق املالية 

  هل تعترب النقود املخزن الوحيد للقيم  ؟

 األجابة : - ال تعتر النقود املخزن الوحيد للقيم  ، حيث توجد أصول أخرى مالية ومادية – تؤدي نفس الوظيفة ، بل وتعد أفضل من 

النقود مبا تدرة من من عائد لحائزها يف صورة ربح أو فائدة أو منفعة يف اإلستعال .

 رابعاً : - النقود وسيلة للمدفوعات املؤجلة : 

 -  تستخدم النقود كذلك كقاعدة للمدفوعات املؤجلة 

-  قد تؤدي التغريات الكبرية التي تطرأ عى قيمة النقود إىل األرضار ببعض املتعاملني ، لذا يشرط أن تتمتع قيمتها بالثبات النسبي 

إلمكان إستخدامها كأداه للمدفوعات املؤجلة . 

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد
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 دور المحاسبة القضائية للتصدي لعمليات غسل األموال

The Role of Judicial Accounting in Addressing Money Laundering Operations

المقدمة: 
   يشــهد عصرنــا الحالــي ثــورة هائلــة مــن التقــدم العملــي بشــتى صــوره وأشــكاله، والتــي بــال شــك 
ذات تأثيــر علــى مختلــف نواحــي الحيــاة, والجريمــة الماليــة هــي إحــدى الصــور ذات الصلــة الوطيــدة 
بهــذه التطــورات, وجريمــة غســل األمــوال هــي جريمــة تهــدد النمــو االقتصــادي للبلــدان باعتبارهــا 
مــن الجرائــم االقتصاديــة التــي تعــد أكثــر خطــورة والتــي ترتبــط عــادة بالجريمــة المنظمــة؛ لمــا لها من 
تأثيــرات ســلبية وخصوصــً علــى الــدورة االقتصاديــة ألي بلــد، فالجرائــم االقتصاديــة ال تنطــوي علــى 
ــة واضحــة كدخــان البندقيــة، كمــا هــو واضــح فــي جرائــم القتــل فالمحاســبة القضائيــة بشــكل  أدل

عــام تنظــر إلــى مــا وراء الصفقــات والتحقيــق مــا وراء األرقــام. )جميــل، 2012، ص 81(.   
   وباتــت المحاســبة كعلــم مــن العلــوم االجتماعيــة أحــد األدوات الهامــة التــي تلبــي احتياجــات 
المســتفيدين، ولقــد تعــددت فــروع المحاســبية حتــى أصبــح مــا عليــه اآلن، ومــع تنامــي االحتياجــات 
ظهــرت فــروع معرفــة محاســبية أخــرى وإن كانــت لــم تلــق بعــد االهتمــام الكافــي. )ســامي، 2002، ص 

.)139
   وهذا المجال الحديث للمحاسبة يعرف بالمحاسبة القضائيةForensic Accounting( ( ويشير مصطلح
Forensic( ( إلــى التشــريعية، ويعــد هــذا االتجــاه مقبــوالً ومتعارفــً عليــه قانونيــً، حيــث يختــص بمعرفة 
األساســيات القانونيــة بجانــب المعرفــة بالفــروع األخــرى للمحاســبة والمراجــع. والعلــم القضائــي هــو 
تطبيــق للقانــون، حيــث يتنــاول فحــص وتفســير الدليــل والحقائــق وفقــً ألحــكام القانــون وقــد زاد 

االهتمــام بمجــال القضائيــة فــي أواخــر الثمانيــات زيــادة ملحوظــة. )السيســي، 2006، ص 42(.

  وبنــاًء علــى ذلــك كانــت الحاجــة إلــى المحاســبة القضائيــة لما لها دور مهم للكشــف والتصدي لهذه 
العمليــات والجرائــم االقتصاديــة األخــرى لمــا تمتلكــه مــن القــدرات والتحقيــق وتدريــب المحاســبيين 
القضائييــن، وتبــرز أهميــة المحاســبة القضائيــة فــي أنهــا أحــد المجــالت الهامــة والحديثــة التــي تحمــل 
المطلوبــة والمتطلبــات األساســية فــي  المهــارات  المســتقبل، وتحــدد  فرصــً عديــدة الحتياجــات 
المحاســب القضائــي, كمــا أنهــا تمثــل إطــارًا متكامــاًل للمحاســبة والقانــون للعمــل معــً علــى تقديــم 
تحريــات أكثــر عمقــً وأكثــر ارتباطــً بالدعــاوي القضائيــة حيــث تيســر  الطريــق للمحاســب القضائــي 
لكــي يكــون مستشــارًا قضائيــً علــى مســتوى عالــي، تعمــل علــى إعــداد محاســب قضائــي قــادر لكــي 
ــات علــى أقصــى دقــة وشــموالً وعمقــً  ــرًا وفاحصــً ومستشــارًا فعــاالً يقــوم بإجــراء تحري يكــون خبي
مــن المراجعــة الخارجيــة، وتقديــم تقريــر مدعــم باألدلــة القانونيــة الكافيــة التــي تســاعد علــى تأييــد 
الدعــاوي القضائيــة، وتنويــر القضــاء ومســاعدته علــى إقــرار الحــق وتحقيــق العدالــة. )أحمــد، 2013، ص 

.)2

كبيــرة  أهميــة  األمــوال  غســل  قضيــة  احتلــت 
علــى الســاحة االقتصاديــة العالميــة خــالل الفتــرة 
األخيــرة إدراكً لتأثيراتهــا الســلبية على االســتقرار 
االســتثمار  منــاخ  علــى  وخاصــة  االقتصــادي، 
المحلــي والدولــي ولذلــك يتزايــد االهتمــام بهــا 
وبســبل مواجهتهــا مــن قبل الــدول والمنظمات 
الدوليــة والمراكــز الماليــة الكبــرى، إذ تهــدد هــذه 
اقتصــاد  وخاصــة  العالمــي  االقتصــاد  الظاهــرة 
العربيــة.  الــدول  بينهــا  ومــن  الناميــة  الــدول 

.)40 ص   ،2013 )وهيــب، 
الدراسة: 

مفهوم المحاسبة القضائية:
المحاســبي  الفقــه  مجــال  فــي  ظهــرت  لقــد     
محــاوالت عــده لتطويــر المحاســبة والمعلومــات 
بالربــط  نــادت  التــي  أبرزهــا  وكان  المحاســبية 
وبيــن  جهــة  مــن  والقانــون  المحاســبة  بيــن 
احتياجــات القضــاء مــن المعلومــات المحاســبية 
الدعــوات  أطلقــت  هنــا  مــن  أخــرى.  جهــة  مــن 
فــي عــدد مــن البلــدان المتقدمــة حــول الحاجــة 
الخدمــات  إلــى  الحاجــة  حــول  الخدمــات  إلــى 
الجديــد  المفهــوم  القضائيــة، وهــذا  المحاســبة 
الــذي تماريــه  القانونيــة  المحاســبة  يختلــف عــن 
األجهــزة الحكوميــة الرســمية أو مكاتــب مراقبــي 
الحســابات والمحاســبين القانونيــن فــي القطــاع 
تقاريــر  القضائيــة  المحاســبة  الخــاص فمخرجــات 
ترشــد القضــاة فــي إصــدار األحــكام بحــق األطــراف 

.)83 ص   ،2012 )جميــل،  المعنيــة. 

المحاسبة القضائية: 
التــي  المحاســبة  مجــاالت  مــن  مجــال  هــي     
بــكل  المتكاملــة  المعرفــة  تقــوم علــى أســاس 
مــن أساســيات المحاســبة والمراجعــة ومهــارات 
تركــز  وهــي  القانونيــة،  األمــور  معرفــة  تحريــات 
الفحــص الماضــي إللقــاء نظــرة علــى المســتقبل، 
وتــزداد الحاجــة إليهــا عنــد وجــود شــكوك مهنيــة 
مهنــي  بــرأي  اإلدراك  تطلــب  قضائيــة  ودعــاوي 
تأييــد  علــى  يســاعد  تقريــر  وتقديــم  مســتقل 
الدعــاوي القضائيــة، وتنويــر القضــاء ومعاونيــه 
علــى إقــرار وتحقيــق العدالــة. )السيســي، 2006، 

.)44 ص 
تســتمد المحاســبة القضائيــة أهميتهــا كونهــا 

2006، ص44(: )السيســي، 
1. أحــد المجــاالت الهامــة والحديثــة التــي تحمــل 
فرصــً الحتياجــات المســتقبل وتحــدد المهــارات 
والمتطلبــات األساســية فــي المحاســب القضائي.
والقانــون  للمحاســبة  متكامــاًل  تطــورًا  تمثــل   .2
ــر  ــر عمقــً وأكث ــات أكث ــم تحدي للعمــل معــً تقدي
ارتباطــً بالدعــاوي القضائيــة حيــث تيســر الطريــق 
مستشــارًا  يكــون  لكــي  القضائــي  للمحاســب 

قضائيــً علــى مســتوى عالمــي.
وراء  فيمــا  وتذهــب  الماضــي  فــي  تبحــث   .3
البحــوث  مــن  لمزيــد  األبــواب  وتفتــح  الحقائــق، 

العلميــة. والدراســات 

إعداد الباحث:

Ayman H. Uzrail أ. أمين هشام عزريل   

طالب دكتوراه محاسبة

مديرية الربية والتعليم-سلفيت
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4. تســاعد علــى إعــداد محاســب قضائــي فعــال 
يقــوم  مستشــارًا  أو  خبيــرًا  أو  فاحصــً  يعتبــر 
بإجــراء تحريــات أكثــر عمقــً وشــموالً ودقــة مــن 
تقريــر  وتقديــم  الخارجيــة،  المراجعــه  تحريــات 
مدعــم باألدلــة القانونيــة الكافيــة التــي تســاعد 
علــى تأييــد الدعــاوي القضائيــة وتنويــر القضــاء 
العدالــة. وتحيــق  الحــق  إقــرار  علــى  ومســاعدته 
  تعــدد المجــاالت التــي تتطــرق لهــا المحاســبة 
القضائيــة؛ فإنــه مــن ينخــرط فــي هــذا المجــال 
وســمات  مجــددة  مقومــات  لــه  يكــون  أن  بــد  ال 
بــد  وال  المهــارات،  مــن  عالــي  ومســتوى  مميــزة 
فــال  واستكشــافي،  بحثــي  فكــر  ذو  يكــون  أن 
ثاقبــة  نظــرة  لديــة  بــل  محــدد،  بمجــال  يتقيــد 
ومهــارات فكريــة عاليــة مثــل الحصانــة والفراســة 
والبصريــة واإلبــداع، لديــة الرغبــة فــي التقصــي، 
والقــدرة علــى ربــط األشــياء والحقائــق بعضهــا 
البعــض. باإلضافــة إلــى مــا ســبق فــإن مــن ســمات 
المحاســب القضائــي أن يكــون لديــة القــدرة علــى 
التفكيــر فــي األمــور بشــكل متكامــل. )ســامي، 

.)141 ص   ،2002
المحاســب  علــى  أن  الباحثيــن  بعــض  وأشــار     
والثقافــات  المعرفــة  ببعــض  اإللمــام  القضائــي 

:)141 ص   ،2002 )ســامي،  ومنهــا 
• معرفة أساليب االحتيال والخداع.

• معرفة بالقواعد األساسية للقانون.
• اإللمام بأهم قواعد وأدلة اإلثبات. 

• خلفيــة عامــة عــن نظريــات علــم النفــس مهارات 
فــي تقنيــة المعلومات.

• المهارات في تقنية المعلومات.
كمــا يتعيــن علــى المحاســب القضائــي أن يكــون 

ملمــً بالموضوعــات واألمــور التاليــة:
• المهارات السلوكية واإلدارية.

• التخطيط االستراتيجي والموازنات التقديرية.
• االئتمان والتحصيل.

• خدمات العمالء.
• الموارد البشرية. 

• مناهج وأساليب ونظم اإلدارة .

• السياسات واإلجراءات والمعايير. 
• التنظيم وإدارة العمليات.

• إدارة المشتريات والمخاطر.
   كمــا أن المحاســب يحتــاج إلــى خلفيــة علميــة 
المحاســبية،  والمعاييــر  بالمبــادئ  وعمليــة 
المحاســبة  لفــروع  واعيــة  دراســة  إلــى  باإلضافــة 
مثــل  الخاصــة  الســمات  بعــض  وتوافــر  األخــرى، 
منهجيــة حــل المشــاكل، والقــدرة علــى التفكيــر 
المهــارات  هــذه  أن  فيــه  شــك  ال  لمــا  اإلبداعــي، 
والخبــرات ســوف تســاعد المحاســب علــى تحديــد 
األســباب والعوامــل المؤثــرة علــى حــل المشــاكل، 
وتحديــد بدائــل التــي يمكــن طرحهــا واحتمــاالت 

حــدوث كل منهــا.
   ويركــز دور المحاســب القضائــي بصفــة أساســية 
فــي إعــداد وتصنيــف وفحــص المعلومــات لدعــم 
عمليــات  ومراجعــة  القانونيــة  األمــور  وتوجيــه 

االحتيــال والخــداع. )ســامي، 2002، ص 142(.
علــوم  مــن  علــم  القضائيــة  المحاســبة  أن     
المحاســبة الحديثــة حيــث بإمكانهــا التقليــل مــن 
عمليــات الغــش وغســل األمــوال بتأهيــل قســم 
رأي  إبــداء  خــالل  مــن  القانونيــن  المحاســبين 
المحاســب القضائــي حيــث أن دوره يكــون مكمــل 

القانونــي. للمحاســب 
التأهيــل  متطلبــات  التالــي  الشــكل  ويمثــل 

القضائــي: للمحاســب 

رســم توضيحــي)1(: متطلبــات التأهيــل لمحاســب 
دور   :2013 الحســين،  عبــد  )شــبلي  قضائــي 
الحكومــة والمحاســبة القضائيــة فــي الحــد مــن 
ــع المؤتمــر العلمــي  ــي واإلداري وقائ الفســاد المال

.)193 ص  واالقتصــاد،  اإلدارة  لكليــة 

الفرق بني املحاسبة القضائية واملراجعة الخارجية:

   إن عمليات املراجعة ليست عملية مثالية، حيث يوجد احتال لعدم اكتشاف بعض املخالفات واألخطاء حتى يف ظل أفضل أداء ممكن إلجراءات املراجعة التي 

تتطلبها املعايري املهنية وعلية ميكن التمييز بني املحاسبة القضائية واملراجعة القضائية من خالل الجدول التايل: 

املراجعة القضائيةاملحاسبة القضائيةوجه املقارنة
 تحديد املناطق غري القانونية واملشكوك فيها والتي متثل البيئةالهدف

املساعدة عى الغش

 تقديم تقرير يوضح رأي فني محايد عن حقيقة النشاط،

ومدى صدق وعدالة القوائم املالية

أكرث اتساعاً وأقل عمقاًأكرث عمقاً وأقل اتساعاًالنطاق

 مهارات متخصصة ومتكاملة لكل من املحاسبة واملراجعةاملهارات املطلوبة

واملعرفة القانونية وإجراءات التقايض أمام املحاكم

 املهارات املطلوبة إلعداد القوائم املالية وكتابة التقارير

 املعرة عن الرأي الفني املحايد ومصداقية نتائج النشاط

وعرض املركز املايل

 أكرث عمقاً باستخدام مجموعة من األدوات واألساليب والبحثاألساليب واإلجراءات

عن ما وراء األرقام املنشورة عن نشاط الوحدة

أقل عمقاً باستخدام املعايري والقواعد واملبادئ املحاسبية

 تتطلب معرفة متكاملة يف املحاسبة والقانون وإجراءات املحاكماملعرفة القانونية

والجهات األمنية

 تتطلب املعرفة والتأهيل العلمي واملهني يف املحاسبة

والتدقيق

مجاالت املحاسبة القضائية:

تستخدم املحاسبة القضائية يف املجاالت التالية. )حسن وعبد الرحمن، 

2015، ص 128_129(:

1. التحري عن الغش والتالعب يف التقارير املالية وتقديم األدلة املناسبة. 

2. فحص وتقييم الرقابة الداخلية وتحري التغريات أو نقاط الضعف التي 

تستخدم يف الغش والتالعب. 

3. تقدير الخسائر يف حالة املطالبة بالتعويض من رشكات التامني. 

تقديم املنشات يف حالة وجود نزاع يستدعي دراسة بعض البنود املتنازع 

عليها لعدة فرتات مالية.

4. الفحص الشامل لألنشطة وحل الغش أو الفساد.

5. تقدير األرباح املفقودة نتيجة الفرص الضائعة عىل املنشأة.

مراحل املحاسبة القضائية:

متر املحاسبة القضائية بأربع مراحل أساسية، وهي. )سامي، 2002، ص 

:)152_147

املرحلة األوىل: تشخيص املشكلة والتخطيط لها جيداً: 

   يتعني عىل املحاسب القضايئ طرح العديد من األسئلة لتحديد طبيعة 

املشكلة موضع البحث والدراسة، فالبداية هي التعريف باملشكلة وذلك 

من خالل العديد من الطرق، فعىل سبيل املثال قد تكتشف املشكلة 

من خالل عمل املراجع الداخيل أو املراجع الخارجي أو من خالل عملية 

الفحص والتقويم الدويل.

املرحلة الثانية: تجميع أدلة اإلثبات:

تعترب هذه املرحلة يف غاية من األهمية إذ يتعني عىل الفاحص التأكد 

من أن أدلة اإلثبات التي تم تجميعها خالل املرحلة األوىل تشخيص 

املشكلة والتخطيط الجيد لها، ميكن االعتامد عليها أو الوثوق بها أو 

هي مضللة، فإذا كانت مضللة فإنه يتعني إعادة التقويم والتشخيص يف 

املرحلة السابقة. أما إذا كانت البيانات وأدلة اإلثبات ميكن االعتامد عليها 

والوثوق بها، فإن الخطوة التالية هي تناول كافة مناحي املشكلة وتجميع 

أدلة اإلثبات واملواءمة التي ميكن الرجوع إليها، فأدلة اإلثبات تساعد 

املراجع عىل اإلدالء برأيه يف تقرير املراجعة حول مدى كفاية أدلة اإلثبات 

وطبيعتها.

وميكن تصنيف أدلة اإلثبات من وجهة نظر املراجع الداخيل واملراجع 

الخارجي إىل ما ييل: 

1. إجراءات تحليلية من خالل استخدام أسلوب املقارنة.

2. إجراء املطابقات سواء كانت إيجابية أو سلبية من خالل طرف ثالث 

محايد.

3. املستندات من خالل مطابقتها للعمليات التي متت بالسجالت.

4. االستفسار وذلك باالعتامد عىل املعلومات الكتابية الشفوية. 

5. املالحظة من خالل متابعة التدقيق الفعيل للعمليات مثل مالحظة 

حركة مخزون املواد أو مدى أداء املخازن لوظائفها.

6. الفحص املادي من خالل الحرص والفحص الفعيل.

   هذا فضالً عن أدلة اإلثبات األخرى، مثل: مدى الرضا عن نظام الرقابة 

الداخلية ويتكون هيكل الرقابة الداخلية من مجموعة الطرق واملقاييس 

التي تصمم وتنفذ بغرض تحقيق األهداف األربعة التالية:

حامية األصول والحفاظ عليها.  •

اختبار دقة البيانات املحاسبية ومدى االعتامد عليها.  •

رفع الكفاءة التشغيلية واإلدارية املنظمة.  •

تشجيع السري بالسياسات املرسومة.  •

املرحلة الثالثة: تقويم أدلة الثبات:

   أما املرحلة الثالثة فحص واختبار عملية االحتيال والخداع فهي عىل 

درجة عالية من األهمية وهي تقويم أدلة اإلثبات، وكذلك البيانات قبل 

التوصل إىل النتائج الهامة وإعداد التقرير النهايئ.

   فعند تقويم أحد العوامل أو العنارص املؤثرة عىل عملية الخداع أو 

االحتيال يتعني عىل الفاحص أن يديل برأيه املوضوعي يف مدى كفاية 

أدلة اإلثبات، يقوم الفاحص بتحديد أدلة اإلثبات األخرى املناسبة للوفاء 

بأغراض الفحص والتقويم.

املرحلة الرابعة: إعداد التقرير النهايئ:

   أما يف هذه املرحلة إعداد التقرير النهايئ وبصفة عامة يجب مراعاة 

اعتبارات إعداد التقرير النهايئ وأهمها أن يشري املحاسب القضايئ إىل أدلة 

اإلثبات التي قام بتجميعها وأن يعد التقرير بلغة صحيحة ودقيقة وأن 

يتناول التقرير كافة الحقائق حيث ال يقع القارئ يف شك من عدم كفاية 

أدلة اإلثبات التي تم تجميعها من خالل الفحص، واملالحظة، واالستفسار، 

واملطابقة.

   وغري خاف أن الفلسفة من إعداد التقرير النهايئ هو عرض الحقائق 

بشكل يساعد عىل التوصيف الدقيق واالستدالل املوضوعي لنتائج الفحص 
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جريمة غسل األموال:
مفهوم غسل األموال:

تبييــض  وكلمــة  األمــوال  غســل  كلمــة  إن     
حيــث  مفهومهــا  داللــة  فــي  يلتقيــان  األمــوال 
وأســاليب  ووســائل  حيــل  اســتخدام  يعنــي 
غيــر  بطريقــة  مكتســبة  أمــوال  فــي  للتصــرف 
شــرعية وغيــر قانونيــة إلضفــاء الشــرعية عليهــا، 
وهــذا يشــمل األمــوال المكتســبة مــن الرشــاوى 
النقــود؛  وتزويــر  التجــاري  والغــش  واالختالســات 
األمــوال  وتبييــض  األمــوال  غســل  فاصطــالح 
اصطــالح عصــري وهــو بديــل لالقتصــاد الخفــي 
أو االقتصاديــات الســوداء أو اقتصاديــات الظــل، 
وهــو كســب األمــوال مــن مصــادر غيــر مشــروعة، 
ــً يتــم خلــط هــذه األمــوال الحــرام بأمــوال  وأحيان
مباحــة  أنشــطة  فــي  واســتثمارها  حــالل  أخــرى 
شــرعً وقانونــً إلخفــاء مصدرهــا الحــرام والخــروج 
مــن المســاءلة القانونيــة بعــد تضليــل الجهــات 

.)86 ص   ،2012 )جميــل،  والرقابيــة.  األمنيــة 
مراحل غسل األموال

   بالرغم من تعدد مصادر األموال غير المشروعة 
والتــي يســعى غاســلو األمــوال للقيام بهــا؛ فإنها 
تمــر بعــدد مــن المراحــل تبــدأ بمرحلــة التوظيــف 
مــرورًا بالترقيــد وانتهــاء باندماجهــا، وفيمــا يلــي 

نعــرض هــذه المراحــل بشــيء مــن التفصيل:
أوالً: مرحلة التوظيف:

أو  باإلحــالل  أيضــً  المرحلــة  هــذه  وتســمى     
بالتوظيــف، وتعــد مرحلــة اإليــداع بصفــة عامــة، 
وهــذه المرحلــة مــن أخطــر مراحــل غســل األمــوال 
اإلجراميــة  للمنظمــات  بالنســبة  وأكثرهــا حرجــً 
التــي تكــون أموالهــا , فــي هــذه المرحلــة- عرضة 
القانــون  تنفيــذ  ســلطات  جانــب  مــن  للهجــوم 
التــي تكــون لديهــا فــرص أكبــر لكشــف وتتبــع 
هــذه األمــوال مــن خــالل المســتندات والبيانــات 
الماليــة  المؤسســات  فــي  بشــأنها  المســجلة 

الســواء. علــى  المصرفيــة  وغيــر  والمصرفيــة 
يتحقــق  قــد  المرحلــة  هــذه  خــالل  ومــن     
بتوظيفهــا  المشــبوهة  األمــوال  تنظيــف 
بعــض  بتزويــر  إمــا  الماليــة،  المؤسســات  داخــل 
بمســاعدة  أو  بعضهــا  إخفــاء  أو  المســتندات 
بعــض موظفــي البنــك الذيــن يتســترون علــى مــا 

.)18 ص   ،2007 )المطيــري،  يجــري. 

ثانيً: مرحلة الترقيد:
ــة  ــة التعتيــم أو التغطي    يقــال لهــا أيضــً: مرحل
أو الفصــل أو التجميــع أو التفريــق أو التمويــه أو 
فــي  القــذرة  األمــوال  دخــول  فبعــد  التشــطير؛ 
قنــوات النظــام المصرفــي، يقــوم غاســل األمــوال 
بفصــل وعــزل األمــوال القــذرة عــن مصدرهــا غيــر 
العمليــات  مــن  سلســلة  خــالل  مــن  المشــروع 
مــن  كثيــرًا  تشــبه  والتــي  المعقــدة  المصرفيــة 
حيــث تكرارهــا وحجمهــا وتعقيداتهــا التعامــالت 
مــن  النهائــي  الهــدف  ألن  المشــروعة؛  الماليــة 
المبالــغ  تلــك  تعقــب  هــو جعــل  المرحلــة  هــذه 
ومتابعتهــا حتــى مصدرهــا القذر مســألة عســيرة 

ــك. ــا أمكــن ذل م
المراحــل  أكثــر  بأنهــا  المرحلــة  هــذه  تتميــز     
لســلطات  بالنســبة  وصعوبــة  تعقيــدًا  الثــالث 
تعــد  المرحلــة  األمــوال، فهــذه  مكافحــة غســل 
أكثــر المراحــل اتصافــً بالطبيعــة الدوليــة؛ فغالبــً 
مــا تجــري وقائعهــا فــي بلــدان متعــددة، وتنطوي 
على اســتخدام العديد من األســاليب المتشــعبة 

والمتنوعــة، ومنهــا مــا يلــي:
•   نقــل األمــوال مــن دولــة ألخــرى، وذلــك مــن خــالل 

التحويــالت الماليــة البرقية.
•   التحويــل االلكترونــي الــذي تنتقــل األمــوال عــن 
طريقــه بســرعة فائقــة إلــى بنــوك خــارج البــالد، 

ممــا يصعــب معــه مالحقــة أو تعقــب مصدرهــا.
•  اســتخدام النظــم المصرفيــة الســرية وفروعها 
والتــي  البلــدان،  مــن  العديــد  فــي  المنتشــرة 
تقــدم خدماتهــا بقــدر أكبــر من الســرية والســرعة 
آثــار  أيــة  تحويالتهــا  تخّلــف  وال  أقــل،  وبتكلفــة 
مســتندية بخــالف النظــم المصرفيــة الشــرعية.
•   توزيــع األمــوال بيــن اســتثمارات متعــددة، وفــي 
بلــدان مختلفــة مــع إعــادة بيــع األصــول المشــتراة 
اقتفــاء  لتجنــب  باســتمرار  االســتثمارات  ونقــل 

أثرهــا مــن جانــب الســلطات المختصــة.
•   التواطــؤ مــع المصــارف الوطنيــة واألجنبيــة، 
واســتخدام بطاقــات الدفــع اإللكترونــي المعروفة 
والحســابات   )Smart Cards( الذكيــة  بالبطاقــات 

الرقميــة المتغيــرة.

المشــروعة  غيــر  األمــوال  حركــة  تســهيل     •
داخــل وعبــر البلــدان باســتغالل الفواتيــر المــزورة 
وخطابــات االعتمــاد مــن خالل الشــركات » الغطاء« 
التابعــة  الوهميــة  والشــركات  »الواجهــة«  أو 

اإلجراميــة. للمنظمــات 
•   االستفادة من خدمات نوادي القمار في تغيير 
العملــة، وإصــدار الشــيكات وتحويــل األصــول إلــى 

نــوادي قمــار أخرى.
   وتجــد الســلطات القائمــة علــى تعقــب نشــاط 
مالحقــة  فــي  كبيــرة  صعوبــات  األمــوال  غســل 
تــرد  التــي  والبرقيــة  اإللكترونيــة  التحويــالت 
فــي العالــم أجمــع، ليــس فقــط بســبب ضخامــة 
بســبب  وأيضــً  التحويــالت،  هــذه  وتشــعب 
نظــام  فــي  الموجــودة  الفنيــة  الصعوبــات 
التحويــالت اإللكترونــي نفســه. )المطيــري، 2007، 

.)19 ص 

ثالثً: مرحلة الدمج:
   تمثــل مرحلــة الدمــج المرحلــة األخيرة من مراحل 
عمليــة غســل األمــوال، وهــي التــي تســعى إلــى 
إضفاء مظهر شــرعي على األموال غير الشــرعية 
وإتاحــة اســتخدامها بطريقــة مريحــة ومحترمــة، 
وكمــا هــو واضــح مــن التســمية، يقــوم غاســل 
األمــوال فــي هــذه المرحلــة بدمــج أو بمــزج األمــوال 
تبــدو  وجعلهــا  االقتصــاد  فــي  الشــرعية  غيــر 
وكأنهــا أمــوال مســتمدة مــن مصــادر مشــروعة، 
وذلــك لتغطيــة الجريمــة بشــكل تــام، وهــو يقــوم 
بذلــك بطريقــة تجعــل تلــك األمــوال تبــدو وكأنهــا 
أربــاح مشــروعة مــن أعمــال تجاريــة، وعنــد بلــوغ 
هــذه المرحلــة يكــون مــن الصعــب التمييــز بيــن 
المشــروعة.  غيــر  واألمــوال  المشــروعة   األمــوال 
وتعــود إلــى أيــدي المجرميــن بعــد أن تكــون قــد 
أصبحــت أمــواالً نظيفــة ممــا يتيــح لهــم التصــرف 
فــي  إمــا الســتخدامها  فيهــا بكامــل حريتهــم، 
حيــاة التــرف أو إعــادة اســتخدامها فــي األنشــطة 
اإلجرامية، أو اســتثمارها في األنشــطة المشــروعة 

لتحقيــق مزيــد مــن األربــاح.

   إن غســل األمــوال قــد يحــدث بعــدة طــرق 
وكماليــات  ســلع  شــراء  مــن  بــدًء  مختلفــة 
المعقــدة،  الضخمــة  العمليــات  إلــى  وصــوالً 
لحظــة  كل  تحصــل  األمــور  هــذه  أن  وبمــا 
قبــل  مــن  الكــون  مــن  مــكان  كل  وفــي 
تفهــم  يمكــن  لذلــك  عادييــن،  أشــخاص 
صعوبــة المراقبــة والمكافحــة؛ فقــد يحصــل 
فــي  غســلها  المطلــوب  األمــوال  توظيــف 
رأس مــال شــركة تقــوم بشــراء ســلع مــن 
شــركات أخــرى بأســعار مبالــغ فيهــا؛ فيتــم 
إخــراج هــذه األمــوال بصــورة قانونيــة مــن بلــد 
المنشــأ؛ ممــا يســمح بتبييــض األمــوال علــى 
ــادة المعتمــدة فــي األســعار. ــوازي الزي نحــو ي
   ومــن الوســائل المتبعــة أيضــً شــراء التحف 
الفنيــة وإعــادة بيعهــا فــي بلــد آخــر، وتحويل 
المال إلى ودائع في حســابات مصرفية. وقد 
يتــم فتــح حســابات باألمــوال غيــر المشــروعة 
فــي أحــد المصــارف وشــراء عقــارات بموجــب 
عقــود ال تظهــر الثمــن الحقيــق لهــا، بحيــث 
يدفــع الفــرق نقــدًا بطريقــة ســرية، ثــم يجــري 
بيــع العقــارات هــذه بقيمتهــا الحقيقــة، ممــا 
أرباحــً ســريعة ال مجــال للشــك  ينتــج عنــه 
أو الطعــن فــي صحــة مصدرهــا. وقــد يتجــه 
التوظيــف إلــى المعــادن الثمينــة والشــيكات 
والتحــف  الفخمــة  والســيارات  الســياحية 
ــب  ــة والكازينوهــات والمطاعــم ومكات الفني

القطــع  وغيرهــا. )المطيــري، 2007، ص 22(.
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دور املحاسبة القضائية للتصدي لعمليات غسل األموال:

   هناك عالقة بني جرمية غسل األموال ومهنة املحاسبة، حيث أن مهنة املحاسبة تقوم بتسجيل وتحليل العمليات املالية التي تحدث يف الوحدات، والتي رمبا 

ينتج عنها أنشطة ومعامالت مالية مشبوهة نتيجة جرمية غسل األموال. )جميل، 2012، ص 92(.

   تعتر املساعدة القانونية فيا بني الدول إحدى الرضورات الالزمة ملواجهة تلك الجرمية، ونظراً ألهمية الجرمية وما تنطوي عليها من ظواهر أخرى تتمثل 

يف التقدم التكنولوجي يف مجال االنتقال واالتصال إضافة إىل ظاهرة العوملة وما أفرزته من نظم مالية مستحدثة ساعدت وبشدة عى رسعة نقل األموال من 

بلد إىل آخر ومن قارة إىل أخرى. وعليه أصبح التعاون بني الدول أساس املواجهة الفعالة ملكافحة تلك الظاهرة والذي ينقسم إىل مساعدة قانونية واملتمثلة 

يف االعراف باألحكام األجنبية وتسليم املجرمني من أهم النقاط، وكذلك املساعدة القضائية والتي أجازتها االتفاقيات للعمل وعى تحقيق العدالة الجنائية. 

)سالم، 2014، ص 100(.

   إن املحاسبة القضائية تساهم يف توجيه االستشارات القضائية من خالل توفري معلومات مالية ذات طبيعة تحليلية، وتحتاج إىل تدقيق ومراجعة من 

أجل التأكد من مدى دقتها وقدرتها عى أن تكون دليل من ضمن األدلة الدائنة للمهتمني يف قضايا مالية. وتشمل تلك الخدمات واالستشارات القضائية 

وااللتزامات، املطالبات الناتجة عن الخطأ وسوء الترصف ومنازعات التأمني واملنازعات األخرى التي تحتاج إىل الرجوع للمبادئ واملعايري املحاسبية املتعارف 

عليها. 
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 ما هية محفظة االوراق
 المالية

إن تبويــب االســتثمار مــن زاويــة التعدديــة يشــمل اســتثمار فــردي، واســتثمار متعــدد 
ــك  ــى » وجــود أكثــر مــن اســتثمار، ولذل يســمى المحفظــة، وكلمــة محفظــة تشــير إل
يمكــن القــول بــأن محفظــة األوراق الماليــة أو االســتثمارات هــي تلــك التــي تضــم 
مجموعــة مــن االســتثمارات الفردية1فعمليــة تكويــن محفظــة اســتثمارية يتطلــب 
عمليــة اختيــار األصــول داخــل المحفظــة بطريقــة منهجيــة تأخــذ فــي االعتبــار المخاطرة 
 TTTTT والعائــد علــى االســتثمار بالنســبة لهــذه األصــول مــن أجــل تحقيــق المقايضــة
TTT األكثــر كفــاءة بينهمــا2، فتبلــغ نســبة محفظــة األوراق الماليــة واألذون أي الودائــع 
ــن  ــر ع ــا يعب ــبة 30.1%3 مم ــنة 1998 نس ــبتمبر س ــو- س ــة يولي ــي نهاي ــوك ف ــدى البن ل
ازديــاد اهتمــام البنــوك بتكويــن محفظــة بهــدف تعظيــم ربحيتهــا فــي ظــل تقليــل 
المخاطــرة التــي تتعــرض لهــا البنــوك فــي المســتقبل، فالمحفظــة عبــارة عــن » ســلة 
مــن األوراق الماليــة لشــركات مختلفــة، يتــم اختيارهــا وتنويعهــا من مختلف األنشــطة 
الصناعيــة والتجاريــة لكــي تعطــي أعلــى عائــد وتقلــل مخاطــر االســتثمار إلــى أقــل حــد 

ممكــن.
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