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تعرف على اجمللة 

مجلة شهرية متخصصة تعني بنشر وتعزيز ثقافتك احملاسبية ، مت إنطالق أول أعداد مجلة 
احملاسب العربي شهر أبريل 2011 ، ومازالت تتواصل اجمللة مع القراء الكرام بنشر كل ما هو 
مفيد في عالم احملاسبة وذلك لتطوير مهارات احملاسب العربي ، خالل تلك الفترة إنضم إلينا 
بأسمي  أتقدم   ، املفيده  املوضوعات  من  الكثير  للمجلة  قددموا  اللذين  األشخاص  عدد من 

ونيابة عن كثير من القراء الكرام بالشكر اجلزيل لكل من ساهم على إستمرار هذا العمل .

أهـــداف اجملـــلة

تهــدف مجــلة احملــــاسب العـــربي ، لنشر العلم جلميع احملاسبني واحملاسبات ، اإلهتمام 
بتحصيل أكبر قدر من اخلبرة  للمحاسب املبتدئ وأكثر إحترفية للمحاسبني العاملني ، كما 
نحاول جاهدين تأهيل احملاسب للحياة العملية ، من خالل نشر موضوعات ومقاالت وابحاث 

في هذا اجملال .

الفئات املستهدفة

• املوظفون . 
• الطلبة في املعاهد واجلامعات .

• املهتمون بتعلم علم احملاسبة من مختلف الفئات .
• املوظفني في شركات القطاع اخلاص والعام.
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد وعلى آاله وصحبة أجمعني
                 

                                                                                                            وبعد

العلم والتعلم يف جمال  ، لنشر  أبريل 2011   الذي بدأناه منذ  العربي املشوار  تستكمل معكم جملة احملاسب 
اننا قدمنا عدد كبري من املقاالت واألبحاث على مدار ثمانية عشر  ، حيث  احملاسبة لكل املهتمني بهذا العلم  
عدد سابقًا ، راجني من اهلل أن تكون اجمللة قد ساهمت بشر العلم  يف صفوف احملاسبني  العرب ، كما تقدم إدارة 
جملة احملاسب العربي بالشكر اجلزيل لكل من ساهم معنا سواء بنشر املوضوعات أو باملقرتحات وإبداء رأيكم  

لتطوير اجمللة ونتمنى من اهلل أن نقدم لكم كل ما هو مفيد يف هذا اجملال ،  املعادلة احملاسبية هي
 األصول = اإللتزامات +حقوق امللكية 

وبطرق  كثرية  سابقة  أعداد  يف  عليها  وتكلمنا  األصول  تقسيمات  ويعرف  املعادلة  هذه  يعرف  جميعًا  شك  بال 
خمتلفة ، لكن يف هذا العدد اريد أن اسلط الضوء على العنصر البشر ي كأصل من أصول الشركة 

 العنصر البشري :  أقصد به األيدي العاملة من موظفني - حماسبني - مهندسني - وكذلك العمال ، األيدي العاملة 
يف كثري من الشركات واملؤسسات تكون أحد األسباب الهامة لنجاح تلك املؤسسة أو الشركة ، نذهب سويًا اآلن  إىل 

امليزانية جانب األصول الثابتة جند أن هناك من األصول الثابتة " السيارات ، العدد واالآلت ، الديكورات .... 

وكثري من تصنيفات األصول الثابة ، تقوم الشركات بعمل صيانة لهذه العدد واالدوات سنويًا أو شهريًا وذلك للحفاظ 
على قوةوزيادة إنتاجية هذه واالآلت واحلفاظ عليها من التلف ويتم عمل خمصصات أيضًا لكثري من هذه األصول 
، فهل نقوم بعمل صيانة أو عمل خمصصات للحفاظ على العنصر البشري يف املؤسسات والشركات ، وذلك من 
خالل تقدمي  الشركات واملؤسسات بطرح دورات لتقوية ورفع كفاءة املوظف ليقوم بدورة بتطوير وتنمية املؤسسة 
التي يعمل بها ذلك املوظف ، حتى إن مت التعاقد مع املوظف لفرتة زمنية معينة على أن تقوم الشركة بإعطاء 
دورات معينة مثاًل شهادة الـ CPA أو CMA ، وغريها من الشهادت املعتمدة  على أن يلتزم ذلك احملاسب بعقد 
الربح  والعائد  ايضًا حتقيق  ان املؤسسة من حقها  ، حيث  الطرفات  يتفق عليها  تلك املؤسسة لفرتة معينة  مع 
واحلفاظ على أصولها ، حيث بهذا العقد تكون قد رفعت من كفاءة موظفيها وكذلك حافظت على هذا املوظف 
لتطوير وتنمية الشركة ورمبا جتد بهذا العمل من قبل الشركة ملوظفيها جتد انها تزرع يف قلوب وعقول املوظفني 
اإلنتماء لهذه الشركة والعمل اجلاد والدؤؤب على حتقيق النجاح ، ورمبا جتده ال يفكر أصاًل يف اإلستقالة حيث 

أنه يجد يف شركتة من يطمح فيه أي شاب وأي موظف 0

وهناك أيضًا شركات اعلمها تطبق هذه السياسة وكثري ما جتد هذه الشركات شركات ناجحة يطمح أن يعمل بها 
أي خريج جديد ليحظى مبا تقدمة هذه الشركات من جناح يف فريق العمل بالشركة حيث أن موظفيها تكونت لها 
اخلربة العلمية والعملية  ، فأما اخلربة العملية فهي تتكون من خالل دراستة لبعض الشهادات أو الدورات التي 

تقدمها املؤسسة ، واخلربة العملية فهي تتكون من خالل عمل املوظف يف هذه املؤسسات .

                         وائـــل مــــــــــــراد
                    املـــــدير العـــــــــــــــام

إستكمااًل ملا بدأناه يف األعداد السابقة سنتكلم اليوم عن 
املبحث الثانى

دور احملاسب أثناء دورة حياة املشروع

يعترب الدور الذى يقدمه احملاسب أثناء دورة حياة املشروع ال تقل أهمية 
فهو  بدايته  قبل  حتى  أو  املشروع  حياة  بداية  فى  يقدمها  التى  تلك  عن 
وغريها  املالية  البيانات  تقدمي  فى  للمشروع  املعلوماتى  الدعم  مبثابة 
التى يعتمد عليها املشروع فى دورة حياته من بيانات تسويقية أو فنية أو 
عملية التسجيل بالدفاتر والسجالت بهدف جتهيز الدفاتر الستخراج املركز 
والتى  الدخل  قائمة  من  املالية  القوائم  وإعداد  حلظة  أى  فى  املاىل 
تقيس نتيجة النشاط من ربح أوخسارة وكذلك قائمة املركز املاىل والتى 
تعرب عن موجودات والتزامات املشروع فى أى حلظة ما. ) الغرفة التجارية 

الصناعية بالرياض ، املنشآت الصغرية حمركات أساسية لنمو اقتصادي منشود(26 

لعل  اخلدمات  من  العديد  املشروع  حياة  دورة  خالل  احملاسب  ويقدم 
أهمها ما يلى :

1- التسجيل بالدفاتر وإعداد القوائم املالية
2- تقيم االداء

3- رفع مهارات التسويق لرجال البيع
البيع  وفن  التسويق  عملية  وتطوير  للمشروع  االداء  تقييم  عملية  وتعترب 
سواء  عدمه  من  املشروع  استمرارية  مدى  تبني  والتى  الهامة  االمور  من 
السرتداد رأس املال أو املقدرة على سداد القروض باالضافة إلجراءات 
إعدادها  يتم  هامة  تقاريري  تعد  وكلها  واحملاسبى  املاىل  التحليل 

وتقدميها ملتخذ القرار وتفيد فى ما يلى:

أوال : تقييم أداء املشروع ماليا : 
         يتمثل فى قياس مدى قدرة املشروع على أن يدر عائدًا مباشرًا مناسبا 
حلجم التمويل, وهناك العديد من املعايري املوضوعية التي تستخدم 
دراسة  على  للقائمني  ميكن  للمشروع  واالقتصادي  املايل  للتقييم 

اجلدوى استخدامها:
1- حتليل التعادل 

احلد  لتقرير  والتكاليف  اإليرادات  بني  العالقات  لفحص  طريقة  تعد        
األدنى حلجم اإلنتاج الالزم للتعادل )أي عدم حتقيق ربح أو خسارة(. وهو 

مؤشر أوىل يساعد على الكشف عن مدى ربحية املشروع.  
2 - فرتة االسرتداد

بالدرجة األوىل  بها املستثمر  التي يهتم  الطرق االساسية        تعترب من 
تلك  االسرتداد  بفرتة  أمواله, واملقصود  استعادة  على  القدرة  حيث  من 
الفرتة الزمنية التي يسرتد فيها املشروع التكاليف االستثمارية التي أنفقت 
اسرتداد  من  املستثمر  ميكن  الذي  املشروع  هو  فيها  املفاضلة  وأساس 

أمواله يف أسرع وقت ممكن.

3 - املعدل املتوسط للعائد
       يقوم على إيجاد النسبة املئوية ملتوسط صايف الربح احملاسبي 
االستثمار  قيمة  متوسط  إىل  والضرائب  االستهالك  خصم  بعد  السنوي 

الالزم للمشروع.

4 - صايف القيمة احلالية 
       يشري صايف القيمة احلالية للمشروع االستثماري إىل الفرق بني القيمة 
والقيمة  املشروع  هذا  عن  والناجتة  الداخلة  النقدية  للتدفقات  احلالية 
القيمة  صايف  كان  فإن  للمشروع.  اخلارجة  النقدية  للتدفقات  احلالية 
احلالية موجب- أي تزيد القيمة احلالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات 
النقدية اخلارجة كان املشروع االستثماري مربحا، والعكس صحيح ويف 
حالة وجود أكرث من مشروع استثماري يفضل املشروع الذي يعطي أكرب 

صايف قيمة حالية. 

5 - حتليل االرباح 
        يقصد به خارج قسمة القيمة احلالية للتدفقات الداخلة من املشروع 
االستثماري على القيمة احلالية للتدفقات اخلارجة لهذا املشروع. فإن 
مربحًا  االستثماري  املشروع  كان  الصحيح  الواحد  من  أكرب  املعدل  كان 

والعكس صحيح. 
6 - معدل العائد الداخلي

        يعترب معيار معدل العائد الداخلي من أهم املعايري املستخدمة 
يف التقييم املاىل, ويتمثل هذا املعيار يف املعدل الذي تتساوى عنده 
القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة احلالية للتدفقات 
عنده  الذي  اخلصم  معدل  هو  آخر  ومبعنى  للمشروع  اخلارجة  النقدية 

تكون صايف القيمة احلالية للمشروع االستثماري تساوي صفر. 

ثانيا : االساليب الفعالة لزيادة مهارات فن البيع
         مما الشك فيه أن حتقيق أهداف املشروع اليتم إال من خالل خطة 
ابتكار  من  جدا  كبري  حد  اىل  التسويقية  السياسة  فيها  تساهم  متكاملة 
على  والرتكيز  العميل  رضا  وقياس  والرتويج  لالعالن  مستحدثة  آليات 
خدمات ما بعد البيع وتلك االدوات هامة للمشروعات الصغرية من أجل 
البقاء فى دنيا االعمال, ولعل أهداف املشروع تتحقق من خالل زيادة رقم 

أعمال املشروع.
1- اإلعالن

بكل بساطة االعالن يعنى الوصول باملنتج إىل العميل وبالتاىل لن يعرف 
يعرف  فلن  كذلك  إليه،   تصل  مل  ما  مشروعك  افتتحت  قد  أنك  املستهلك 
نوعية السلع التي تنتجها و أصنافها و أسعارها. ويجب العناية بصيغة 
و شكل و توزيع اإلعالن وخاصة جغرافيا، و رمبا يكون اإلعالن ناجحا إذا 

حقق االغراض التالية:
االنتباه. • جذب 

االهتمام. • إثارة 
الرغبة. •  إيجاد 

الصحف،  و  اجملالت  مثل  املالئمة،  االتصال  بوسيلة  العناية  يجب  كما 
والتليفزيون و اإلذاعة، وإعالنات الطرق، و املراسالت املباشرة، واملقابالت 
مثل  للعميل  املفيدة  الدعاية  وسائل  االهنمام   وكذلك  الشخصية. 
عن  تعرب  والتى  املفيدة  والهدايا  األقالم  و  اجليب  ومفكرات  االجندات 
تواجدك أمام العميل مثل نتائج احلائط واملكتب وحواجب الشمس على 
السيارات و غريها، من االدوات التى تعتبري تأثريها ملحوظ يف الدعاية و 

تذكر اسم املعلن.

دور المحاسب في زيادة فاعلية القدرة التنافسية
 للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

بقلم / وائـل مـــراد

إفتتــــــــــــــــــاحية العــدد

بقلم / د. نبيل عبدالرءوف
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2- التسعري
هو  للسلعة  املناسب  السعر  حتديد           
أحد االدوات التى ميكن مبوجبها ان يتحقق 
حتقيق  علي  يساعد  املبيعات  من  كم 
أنه  التعريف  من  املنشأة,  ويالحظ  أهداف 
حتقيق  أن  إال  للتكلفة،  مباشرة  يتعرض  مل 
يجعل   – ضمنها  الربح   – املنشأة  أهداف 
عملية التسعري تتعرض للتكلفة بطريقة غري 
العمالء  بعض  يدفع  قد  للسعر  الواضح  التخفيض  أن  مباشرة, ويالحظ 
لتفضيل منتجنا، إال أن هذا قد ال يكون احلل األمثل يف جميع احلاالت، 
و خاصة للمشروع الصغري. كما أن املنافسني اآلخرين قد تستفزهم هذه 

السياسة فيتحدونا ضدنا بهدف إخراجنا من السوق.  
وهناك العديد من الطرق املتبعة يف التسعري مثل:

1- إضافة هامش ربح علي التكاليف الكلية )متغرية وثابتة(.
2- حتديد سعر السلعة أو أقصي سعر ميكن أن يتحمله املشرتي.

للمشروع  املالءمة  والطريقة  السوق.  يف  السائدة  باألسعار  االلتزام   -3
الصغري هي املستمدة من   

شريحة  تكون  الذي  السعر  علي  بالتعرف  تبدأ  و  املالئم،  السعر  تعريف      
العمالء املستهدفة

    مستعدة لدفعه، و البيع بكميات تغطي التكاليف و حتقق ربحا مالئما، 
ودراسة مدي توافق هذا

   السعر مع األسعار السائدة بصفة دائمة. 

 3- التميز يف تقدمي السلعة أو اخلدمة للعميل

للعميل  اخلدمة  أو  السلعة  تقدمي  يف  للتميز  التوصايات  أهم  من  ولعل 
واحملافظة عليه ما يلي :

العميل  يعتمد  مؤسستك.ال  يف  أهمية  األكرث  الشخص  هو  •  العميل 
عليك ، بل أنت تعتمد على العميل ، وأنت تعمل لديه0

عملك. هدف  هو  العميل  بل   ، لك  لإلزعاج  مصدرًا  العميل  يشكل  • ال 
إنك  بك  يتصل  أو  املؤسسة  يف  يزورك  عندما  بفضله  العميل  • يطوقك 

ال تتفضل عليه بتقدمي اخلدمة له 0
ذلك  يف  آخر  شيء  أي  مثل  مثله   , عملك  من  جزءًا  العميل  يشكل   •
ببيع  قمت  واذا  عملك0  ومكان  وموظفيك  املنتجات  من  خمزونك 

مؤسستك فإن العمالء يذهبون معها0
لديه  شخص  العميل  إن   ، جامد  إحصائي  عدد  جمرد  العميل  ليس   •
مشاعره وعواطفه مثلك متامًا، لذا عامل العميل بصورة أفضل مما تود 

أن تعامل به 0
0 معه  تتجادل  أن  يجب  الذي  الشخص  هو  ليس  العميل  • أن 

ورغبات  حاجات  إشباع  على  تعمل  أن  عليك  يحتم  الوظيفي  واجبك   •
خماوفهم  إزالة  على  املستطاع  بقدر  تعمل  وأن   ، عمالئك  وتوقعات 

وأسباب شكاواهم 0
املهذبة  املهنية  واملعاملة  االنتباه  من  قدر  أعلى  العميل  يستحق   •

التي ميكنك أن تقدمها له0
دون  أنه  دائمًا  تذكر   ، عملك  يف  الرئيس  احلياة  شريان  هو  العميل   •

عمالء لن يكون لك عمل ، فأنت تعمل من أجل العميل0

النتائج والتوصيات

أوال : النتائج 
         يتضح مما سبق أن دور احملاسب أساسي فى إدارة املشروع الصغير 
ماليا وإداريا والغنى عنه فهذا التخصص املهنى يعتمد عليه أى مشروع 
احملاسب  عن  االستغناء  االحوال  من  حال  بأى  والميكن  أساسية  بصفة 
فالدور الذى يقدمه اليستطيع أى مهنى غيره أن يقدمه وبالتالى تتأثر 
املشروعات الصغيرة واملتناهية فى الصغر بالدور الذى يقدمه احملاسب 
بالتسجيل  قائم  سواء  احملاسب  بدور  التنافسية  املشروع  قدرة  وتتاثر 
بالدفاتر أو مسئول عن تقييم أداء املشروع أو حتى مقدم خدمات مهنية 

مالية أو إستشارية.   
           

ثانيا : التوصيات

وتوسيع  دولة  كل  في  واملتوسطة  الصغيرة  الصناعات  تفعيل  أن   -1
هذه  يدعم  مختص  جهاز  خلق  يتطلب  فعاليتها  وزيادة  قاعدتها 

الصناعات .
اإلنتاج  وتقنيات  واملنافسني  السوق  حول  املعلومات  وتدفق  توفير   -2

واملعرفة املتخصصة .
3- أهمية قيام اجلهات اخملتصة بشؤون الصناعات الصغيرة واملتناهية 
التي حتتاجها  الفنية  املعونات  وتقدمي  توجيه  في  بالتوسع  الصغر  فى 

الصناعات الصغيرة واملتوسطة القائمة لرفع كفاءتها وقدرتها .
الفني  الدعم  توفير  مع  والتطوير  للنمو  الالزم  التمويل  إتاحة   -4

واملشورة. 
5- االهتمام باجلودة واملواصفات املطلوبة والقدرة على تطوير مكونات 

وتقنيات املنتج لتحقيق احتياجات ومتطلبات العمالء والسوق .
الصغيرة  الصناعات  بناء تكتالت فرعية متخصصة قطاعيا متكن   -6

واملتوسطة من التطور وتكوين مصالح مشتركة .
الصغيرة  للصناعات  والتسويقية  والفنية  اإلدارية  القدرات  7- حتسني 

واملتوسطة مبا ميكنها من املنافسة في البيئة العاملية .
واعتماد   ، الصناعات  هذه  وتشجيع  لدعم  الضرورية  املوارد  إيجاد   -8

أحدث نظم التسهيالت املالية في عملية متويل هذه الصناعات . 
للقطاعات  التكنولوجية  احلاضنات  إنشاء  أمكانية  في  البحث   -9
الصناعات  تنمية  عملية  ودفع  النهوض  بهدف  اخملتلفة  الصناعية 

الصغيرة واملتوسطة.

إعداد 
د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم

مدرس احملاسبة 
بشعبة اإلدارة واحملاسبة

املعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات

أكادميية الشروق

الشركات املتعرثة 
)املتعرثة و اخلاسرة التي تسري نحو التعرث(

مقدمة عن تعرث الشركات:

تعتمد  ال  التي  العامة  االقتصادية  الظواهر  من  الشركات  تعرث  يعترب 
املرادفة  التطورات  من  يعترب  حيث  معني  اقتصادي  نظام  أو  منط  على 
غياب  ظل  يف  السوق  وتفاعالت  االقتصادية  النظم  مدخالت  حلركة 
باملنشأة  احمليطة  االقتصادية  املتغريات  لتقييم  الالزم  اإلداري  الوعي 
الالزمة  والتمويلية  االستثمارية  التشغيلية،  األنشطة  من  كل  وتخطيط 
للحفاظ على استمرارية الشركة يف ظل التقييم املستمر لتكلفة احلفاظ 

على االستمرارية والتي تقاس بكلفة الفرصة البديلة لالستثمار.

تعريف التعرث:

مل يخلص الباحثون يف موضوع التعرث إىل صيغة حمددة لتعريف الشركة 
املتعرثة ونشري إىل أن جمموعة من الباحثني قد ذهبت إىل اعتبار الشركة 
معتربين  متعرثة  شركة  متتالية  أعوام  ثالثة  ملدة  خسائر  حققت  التي 
متعرثة.  شبه  شركة  متتاليني  عامني  ملدة  خسائر  حققت  التي  الشركة 
حيث تشري اخلسائر املتحققة إىل انخفاض خمل بالتوازن النسبي للبنية 

املالية للشركة.
وقسم بعض الباحثني تعرث الشركات إىل قسمني:

1. تعرث اقتصادي:

على  الشركة  إيرادات  قدرة  بعدم  للتعرث  االقتصادي  املفهوم  عرف  وقد 
تغطية نفقاتها أو انخفاض صايف القيمة احلالية لالستثمار.

2. تعرث مـالـي:

أما التعرث املايل فيمكن أن يأخذ املظهرين التاليني:
أ-عجز عن مواجهة االلتزامات قصرية األجل بالرغم من تعويض موجودات 

الشركة اللتزاماتها )أزمة سيولة نقدية(.
عدم  أي  )اإلفالس(  املتحققة  االلتزامات  مواجهة  عن  الشركة  ب-عجز 

وجود رأس املال العامل والالزم لتغطية الدورة التشغيلية للشركة.

مؤشرات عدم االستمرارية للشركات:
حسب معايري احملاسبة الدولية ميكن تلخيص مؤشرات عدم استمرارية 

الشركات على النحو التايل:

- االرتفاع أو االنخفاض الشديد يف نسبة الديون / حقوق امللكية.
لتغطية  األجل  قصري  التمويل  على  االعتماد  يف  املضطرد  التزايد   -

اإلنفاق الرأسمايل.
- تكرار جدولة الديون املرتتبة على الشركة ومتديد فرتات السداد.

احلصول  من  الشركة  يحرم  مبا  اآلجلة  املشرتيات  على  االعتماد  تزايد   -
على اخلصومات التجارية من املشرتيات النقدية.

)ارتفاع  اخملزون  مستوى  يف  املفرط  االنخفاض  أو  املفرط  االرتفاع   -
مؤشر  مستواه  وانخفاض  دورانه  معدل  انخفاض   -  - مؤشر  اخملزون 

النخفاض رأس املال العامل املستغل(.
الربح  معدالت  يف  وانخفاض  املبيعات  كمية  يف  مستمر  هبوط   -

اإلجمايل وهوامش الربح.
- تخفيض أو إلغاء املشروعات الرأسمالية.

- وجود استثمارات رأسمالية مرتفعة القيمة ال حتقق العائد اجملزي.
على  واالعتماد  حمددة  إنتاجية  خطوط  يف  التجاري  النشاط  حصر   -

جمموعة حمددة من العمالء.
- االعتماد على شركات قابضة خارجية إما يف املتاجرة أو يف التمويل.

- انخفاض صايف رأس املال العامل أو ظهوره بشكل سالب.
الشركة وانخفاض نسبة  السوقي لسهم  السعر  انخفاض مضطرد يف   -

صايف القيمة الدفرتية للسهم إىل السعر السوقي.
- وجود قرائن على ضعف اإلدارة وعدم قدرتها على التفاعل مع املتغريات 

االقتصادية اخملتلفة.

                                                                                         أحمـــد عبــــاس
                                                                                   مدير مايل وإداري

الشــــــركات المتعثرة والمشاكل التي تواجهها

تنوية

إدرارة جملة احملاسب العربي تتقدم بجزيل الشكر للمستشار املايل 
اإلستاذ / أحمد عباس ، حيث انه قدم عرض لقراء اجمللة الكرام 

بتطوعة بالرد على جميع إستفسارات قراء اجمللة الكرام احملاسبية 
واملالية والضريبية ، وكذلك االسئله التي تدور يف فلك املراكز املالية 

وقوائمها...

حيث ان اإلستاذ / أحمد سيقوم بالكتابة يف مواضيع ومشاكل الساعة 
وامكانيه تقدمي احللول وخاصة لبعض املشاكل احملاسبية .

elmosaly7@gmail.com  : إلرسال إستفساراتكم

مدير مالي وإداري أحمد عباس
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مجلة المحاسب العربي العدد التاسع عشر 

 عامل اليوم وحاجته إىل اقتصاد أخضر

العقود األخرية مفاهيم ومسميات كثرية يف عامل االقتصاد  ظهرت يف 
أو  األخضر"  االقتصاد   " مفهوم  ظهور  هو  النظر  يلفت  ما  ابرز  من  ولعل 
ظهر  املفهوم  وبهذا  االقتصاد  أنواع  من  النوع  هذا  النظيف"،  االقتصاد 
إىل  والتجارية  الزراعية  املرحلة  من  وحتول  العامل  تطور  حني  حديثا 
مرحلة الصناعة والتصنيع ، وهو يعني ببساطة :" ذلك النوع من النشاط 
خالية  نظيفة  عليها  واحلفاظ  البيئة  حماية  على  القائم  االقتصادي 
أكرث  بحاجة  اليوم  العامل  أصبح  أن  بعد  وخاصة  واالستنزاف   التلوث  من 
من أي وقت مضى إىل التحول نحو تنمية مستدامة تقوم على اقتصاد 
التلف والعطب والتلوث  البيئة ويحافظ على مواردها من  نظيف يحفظ 
منخفض  اقتصاد  إيل  "االنتقال  يعني  األخضر  فاالقتصاد  واالستنزاف، 
إطار  يف  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  استخدام  علي  يعتمد  الكربون 
الرفاه  حالة  برتقية  يساهم  اقتصاد  مستدامة"وهو   ، بيئية  ممارسات 
مما  كثريا  تعاين  سوف  القادمة  األجيال  إن  حيث  لإلنسان،  االجتماعي 
وخرياتها  وثرواتها  ومواردها  البيئة  بحق  واألجداد  اآلباء  مدنية  اقرتفته 
حيث عاثت فيها تلويثا وتسميما وعطبا فأخذت كل شيء ومل تبق لألجيال 
القادمة شيئا فتحول االقتصاد إىل اقتصاد اسود والبيئة حتولت إىل بيئة 

جافة يابسة تالفة تعاين من شح املوارد وتلوث الهواء .

لقد ساهمت املدنية احلديثة اليوم يف استنزاف البيئة وتدمري االقتصاد 
الواسع  االنتشار  خالل  من  وذلك  اسود  اقتصاد  إىل  وحتويله  األخضر 
كالهواء  البيئة  يف  املنتشرة  األولية  املوارد  على  القائمة  للصناعات 
وترية  سارع  ومما  الخ  والنباتات...  والصخور  واملعادن  واألخشاب  واملاء 
عن  ناهيك  املدنية  انتشار  وسرعة  العوملة  هو  اخلريات  هذه  استنزاف 

ازدياد أعداد سكان األرض .
املظاهر  من  عدد  انتشار  يف  امللوث  االقتصاد  إىل  التحول  ساهم  لقد 

والظواهر والتي أصبحت من ابرز ميزات كوكب األرض والتي من أبرزها :
املليار   2010 عام  بنهاية  جاوز  حيث  العامل  يف  الفقراء  أعداد  ازدياد   -
الصعيد  على  الغذائي  األمن  وفقدان  الغذاء  أزمات  وانتشار  نسمة  

العاملي ، إضافة إىل االرتفاع املستمر يف أسعار املواد الغذائية.

كافة  يف  البطالة  نسبة  وارتفاع  العمل  عن  العاطلني  أعداد  ازدياد    •
دول العامل وما يتبع ذلك من ارتفاع نسبة األمية ونسبة اجلرمية وزعزعة 

األمان والسلم االجتماعي على مستوى العامل.
•  انتشار األمراض واألوبئة بني سكان األرض بسبب التلوث البيئي الناجم 

عن ازدياد نسبة الكربون وثاين أكسيد الكربون يف الهواء .
عن  الناجمة  العامل  يف  والتصحر  اجلفاف  مساحات  وازدياد  متدد   •
الوضع  وتدهور  احلراري  االحتباس  به  تسبب  والذي  األرض  حرارة  ارتفاع 

االيكولوجي للمناخ.
•  انتشار وبروز األزمات االقتصادية حيث أصبح الركود والكساد والتضخم 

أهم سمات االقتصاد العاملي.

والفيضانات  واالنهيارات  والرباكني  كالزالزل  البيئية  الكوارث  ازدياد   -  
نظام  اختالل  إىل  أدى  مما  البيئة  بعناصر  اإلنسان  تالعب  عن  والناجمة 

التوازن البيئي.
- تلوث البحار واحمليطات وتقلص حجم األحياء البحرية بسبب ما يلقى 

فيها من خملفات صناعية وملوثات .
هذه بعضا من مظاهر اختالل االقتصاد وحتوله من اقتصاد نافع ومفيد 
يحقق الرفاه لإلنسان إىل اقتصاد ضار يعود على اإلنسان بالفقر واملرض 

واخلوف واجلهل.
من اجل ذلك كله تنادى العامل اليوم ومن خالل املنظمات الدولية كهيئة 
الطبيعة  وحماة  األخضر  والسالم  البيئة  ومنظمات  املتحدة  األمم 
من  البشرية  انقاد  إىل  املدين  اجملتمع  ومؤسسات  عنها  واملدافعني 
اخلطر القادم والسعي نحو تنمية مستدامة واقتصاد يقوم على طاقة 
بذلك  اخلاصة  املؤمترات  فعقدت  حمدودة،  وليست  متجددة  نظيفة 
كقمم ريو  والتي كان أخرها قمة ريو 20+ لعام 2012 والتي نادت بحماية 
والتجارة  التصنيع  على  ضوابط  ووضع  ثرواتها  على  واحلفاظ  البيئة 
والرتكيز على الزراعة كمنقذ للبشر من ويالت اجملاعات خاصة أن هناك 
حوايل 2.5 مليار نسمة يعيشون على اقل من دوالرين يوميا . هذا وقد 
أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة مبادرة االقتصاد األخضر عام 2008، 
السياسي لالستثمار يف قطاعات خضراء  التحليل والدعم  بهدف توفري 

ويف تخضري قطاعات غري صديقة للبيئة.
املستدامة  التنمية  موضوع  يف  واملهتمون  والبيئة  املناخ  علماء  يركز 
واالقتصاد األخضر على ضرورة زيادة وترية االستثمار يف هذا النوع من 
ومياه  وغابات  مراعي  من  البيئة  واقع  حتسني  على  والقائم  االقتصاد 
عذبة ومصائد اسماك وثروات حرجية وغريها وتنميتها وحتسني واقعها 
– 300 مليار دوالر  ، وتقول الدراسات العلمية إن استثمارات ما بني 100 
سنويا من عام 2010 – 2050  يف االقتصاد األخضر ميكن لها أن تساهم 
على  واحلفاظ  الرتبة  حماية  خالل  من  البيئية  احلياة  نوعية  حتسني 
العامل  مستوى  على  الزراعي  األداء  وحتسن  التلوث  من  املياة  مصادر 
بلغت  وقد  واجلوع،  الفقر  حدة  تخفيف  يف  يساهم  مما  اإلنتاج  وزيادة 
دوالر،   200 –  180 بني  ما   2010 عام  النظيفة  الطاقة  يف  االستثمارات 
عملية  يف  قدمًا  للمضي  سياسات  بتبني  الدول  من  كثري  قامت  كما 
التحول لالقتصاد األخضر. ونتيجة لذلك ارتفعت التدفقات االستثمارية 
يف جمال الطاقة املتجددة بحوايل ستة أضعاف خالل الفرتة من 2001 

إيل 2007.
..... إن هذا يعني أن هناك توجها عامليا نحو االستثمار األخضر والتنمية 
املستدامة، وتشري الدراسات إىل أن االقتصاد األخضر سوف يساهم يف 
خفض نسب البطالة يف العامل وخلق املزيد من فرص العمل أكرث من تلك 
التي يخلقها االستثمار املماثل يف االقتصاد األسود،ناهيك عن حتسن 

نوعية احلياة الناجم عن نقاء الهواء وخلوه من امللوثات الكربونية.
أن االقتصاد األخضر واالستثمار فيه سوف يساهم يف استدامة  ال شك 
احلراك والفعل االقتصادي يف كافة جماالت احلياة ومن أبرز الصور التي 

ميكن أن حتصل عليها اإلنسانية من استثمارها يف هذا االقتصاد :

اإلقتصـــــــــــــــــــــــاد األخضـــــــــــر

د - هايل طشطوش

- خلق امن غذائي مستدام.
يف  اخلضراء  املساحات  نسبة  وزيادة  واجلفاف  التصحر  نسبة  تقليل   -

العامل، مما يقلل من التلوث الهوائي .
- حماية اإلنسان من األمراض .

النباتي  اإلنتاج  كميات  حتسن  بسبب  العامل  يف  الفقراء  عدد  تقليل   -
واحليواين.

- خلق مزيد من فرص العمل املستدامة يف قطاعات االستثمار اجلديدة 
االجتماعية  والفئات  كاملزارعني  البيئة  من  األقرب  للفئات  وخصوصا 

املهمشة يف األرياف والصحاري. 
- بالنهاية خلق تنمية اقتصادية مستدامة شاملة لكل جماالت احلياة.

أي مبعنى اخر  سيؤدي التحول إيل االقتصاد األخضر إيل حتسني نوعية 
جديدة  وصناعات  تكنولوجيات  سيضمن  كما  كبري.  بشكل  لألفراد  احلياة 

ستصبح هي صناعات النمو للقرن احلادي والعشرين.. 
أن البعد االقتصادي لالقتصاد األخضر يتلخص مبا يلي:

التي  الكلف  تقليل  يف  األخضر  االقتصاد  يف  االستثمار  يساهم  سوف   -
الناجمة  اإلمراض  عالج  على  مالية  كنفقات  واحلكومات  الدول  تدفعها 
عن التلوث البيئي ، وكذلك تقليل الفاقد املايل كمدفوعات على التعليم.
- إن  توفري فرص عمل جديدة سوف يساهم يف حتفيز الطلب الكلي بسبب 

زيادة الدخول وبالتايل تنشيط حركة االقتصاد وحمايته من األزمات.
مما  االستثمارية  البيئة  حتسن  بسبب  االقتصادي  النمو  وترية  ازدياد   -
االئتمان  يف  والتوسع  اإلقراض  حركة  وتنشيط  النقدي  األداء  يحسن 
وبالتايل احلفاظ على قوة النظام النقدي على املستويات كافة الدولية 

واإلقليمية واحمللية.  
- حتسني إنتاجية االقتصاد  وزيادة قدراته التنافسية.

وخلق  أفضل  حياة  حتقيق  إيل  األخضر  االقتصاد  إيل  التحول  سيؤدي   -
بيئة أكرث تشجيعًا للعمل.

من  املزيد  وحتقيق  للسكان  االجتماعية  الرفاهية  مستوى  حتسني   -
األمن  حتقيق  يف  يساهم  مما  والدخول  الرثوات  توزيع  يف  العدالة 

االجتماعي واالستقرار السياسي للمجتمعات والشعوب.

وبالنهاية  نلخص فوائد التحول اىل االقتصاد األخضر مبا جاء يف تقرير 
االمم املتحدة الصادر يف عام 2011 حيث جاء فيه:"  أن الفوائد الرئيسية 
من التحول إىل االقتصاد األخضر، تتمثل يف خلق الرثوات وفرص العمل 
املدى  على  االقتصادي  الرخاء  وحتقيق  الفقر  على  والقضاء  املتنوعة، 
الطويل، من دون استنفاد لألصول الطبيعية للدولة وبخاصة يف الدول 
منخفضة الدخل. كما أن تخضري معظم القطاعات االقتصادية سيؤدي 
عدد  ففي  كبري،  حد  إىل  احلراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  خفض  إىل 
من القطاعات املهمة كالزراعة واملباين والطاقة والنقل يوفر االقتصاد 
األخضر املزيد من فرص العمل على املدى القصري واملتوسط والطويل
األخضر  االقتصاد  مبفهوم  الوعي  نشر  من  البد  أنه  النهاية  يف  نقول 
ذلك  الن  لبنائه  الالزمة  واإلدارية  التقنية  واملهارات  احلديثة  واجتاهاته 
سيوفر الكثري من اجلهد واملال، وسيضمن  حتقيق مسارات تنموية فعالة 

أكرث استدامة تسهم يف التقليل من حدة الفقر.

إعداد: الدكتور هايل طشطوش

13 نصيحة للمحاسبني
1- أن ميلك الثقة بنفسه وأن يكون هادئًا. 

مسؤولية  بكل  املباشرين  مديريه  أو  العمل  أصحاب  مع  يتعامل  أن   -2
واهتمام. 

مستند  بكل  يرفق  وأن  بنظام  احملاسبية  املستندات  برتتيب  يهتم  أن   -3
املذكورة  أو  املدفوعة  املبالغ  صحة  تؤيد  التي  الثبوتية  املستندات 

باملستند احملاسبي.
يستطيع  حتى  واضح  بشكل  الثبوتية  املستندات  طبيعة  يفهم  أن   -4

توجيهها حماسبيًا بشكل صحيح ومن دون أخطاء.
5- أن يستكمل املوافقات والتوقيعات الالزمة من ذوي االختصاص سواء 
أي  نفسه  ويجنب  حمددة  املسؤولية  تكون  حتى  مالية  أو  إدارية  كانت 

مساءلة مالية. 
6- أن يوجه مستنداته احملاسبية التوجيه احملاسبي الصحيح، وان كان 
هناك لبس أو عدم فهم فعليه أن يسأل من هو أقدم منه خربة يف جمال 
احملاسبي  التوجيه  أخطاء  يف  يقع  ال  وحتى  ذلك  من  ليستفيد  عمله 
والتي تؤدي إىل حسابات غري صحيحة فيلزمه وقت كبري الكتشاف اخلطأ 

وتعديله.
7- أن يتبع تعليمات مدقق احلسابات اخلارجي خالل السنة املالية.

األسبوع  خالل  فيها  يعمل  التي  للشركة  املراجعة  موازين  يجهز  أن   -8
األول من بداية كل شهر.

التحصيل  يتابع  وأن  للمدينني  الشهرية  احلسابات  كشوف  يجهز  أن   -9
اخلصوص  بهذا  الشركة  إدارة  مع  ينسق  وأن  البائعني  أو  احملصلني  مع 
السيولة  توفري  على  يحافظ  حتى  الديون  حتصيل  متابعة  يف  ويجتهد 

النقدية يف الشركة.
احلسابات  حركة  مقارنات  فيه  يبني  لإلدارة  شهريًا  تقريرًا  يقدم  أن   -10
باألشهر السابقة خصوصًا املبيعات واملشرتيات، واملصاريف، وحتصيالت 

الذمم املدينة.. الخ.
له  خمطط  هو  ما  مع  املتحققة  األرقام  مقارنة  مبتابعة  يقوم  أن   -11
أو مع امليزانية التقديرية بشكل شهري، وعليه أن يرصد أي فروقات سواء 

بالزيادة أو النقصان ويبني أسبابها لإلدارة.
كيفية  حول  فيها  يعمل  التي  الشركة  إلدارة  النصيحة  يقدم  أن   -12
االستغالل األمثل يف حال توفر السيولة النقدية إما بإيداعها لدى البنوك 

أو باستثمارها يف جماالت االستثمار املأمونة بعيدًا عن اخملاطر.
13-  ان يتابع كل ما هو جديد بخصوص مهنة احملاسبة سواء ما ينشر 
يف الكتب أو اجملالت املتخصصة أو بالصحف خصوصًا التعديالت التي 

تطرأ على معايري احملاسبة الدولية.

حممد  د.  ملؤلفه  للشركات”  العملي  احملاسبني  “دليل  كتاب  من    *
عبداجمليد حنون

* مدونة صالح  حممد  القرا
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الرقابة الداخلية ودور مراقب الحسابات

أ - هالة عبداهلل
أساسيات الرقابة الداخلية:

فكرة  علي  الداخلية  الرقابة  فكرة  تقوم 
موظف  يقوم  ال  حيث  املهام  يف  الفصل 
يجب  حيث  مرتبطة،  وظيفة  من  بأكرث  واحد 

الفصل بني :
1- سلطة االعتماد.
2- سلطة األعداد .

3- احليازة.
4- املقارنة.

إذا قام موظف اجلمع بني أثنني من هذه املهام أعترب ذلك وجود ضعف 
يف عملية الرقابة الداخلية اخلاصة باملنشأة.

وإعطاء   ، ذلك  ملثل  املنشأة  بتنبيه  عادة  اخلارجي  املراجع  ويقوم 
االقرتاحات لكيفية الفصل بني هذه املهام.

اال أنة دائما يجب أال تزيد تكلفة الوسيلة املستخدمة للفصل يف املهام 
عن تلك امليزة احملققة منها عماًل مببدأ "التكلفة ال تزيد عن املنفعة "

داخل   " املستندية  بالدورة   " يسمي   ما  بتحديد  العليا   اإلدارة  تقوم 
له  ومن  عملية  لكل  املطلوبة  املستندات  علي  حتتوي  والتي  املنشأة 
أو  اعتمادها واملسئول عن أعدادها،واملسئول عن حيازة األصل  سلطة 
اخلاصة  املستندات  بني  املقارنة  عملية  عن  املسئول  ومن  املستندات 

بعملية ما من مصادر خمتلفة.
الذي  الدور  التعرف جيدًا علي  العاملني باملنشأة  وعلي احملاسب وكل 
يقوم بة من تلك املهام وما هي املستندات املطلوبة يف كل عملية كي 

يقوم بدورة علي أكمل وجه.

الرقابة علي األصول الثابتة من إدارة الشركة:

من  الكثري  وضع  الشركة  إدارة  علي  وجب  الشركات  يف  البند  هذا  ألهمية 
الضوابط الرقابية وذلك حلماية تلك األصول من التبديد أو السرقة كذلك 
تعتمد  رأسمالية  أصول  الثابتة  األصول  تعترب  حيث   ، األصول  تلك  ترشيد 

عليها الشركة يف اإلنتاج أو التوسع علي املدي البعيد للشركة.
من  الثابتة  األصول  ببند  اخلاصة  الرقابة  العدد  هذا  يف  نتناول  لذلك 
الناحية اإلدارية للشركة والوجه األخر للرقابة وهو املراجع اخلارجي أو 
مراقب احلسابات الذي يهتم بأسلوب اإلدارة يف احملافظة علي األصول 
وكذلك التحقق من إثبات تلك األصول طبقًا ملعايري احملاسبة املطبقية 

يف الشركة والتي غالبًا ما تكون معايري احملاسبة املصرية
تضع اإلدارة الرقابة األساسية اخلاصة بعملية اتخاذ القرار لشراء األصول 
متويل  من  طائلة  مبالغ  تستنزف  أنها  حيث  الثابتة  األصول  أو  الرأسمالية 
وسيولة للشركة لذلك يجب أن يتميز متخذ القرار بعملية اقتناء أو استبعاد 
األصل الثابت بحكمة ونظرة مستقبلية لكي تعود بالنفع علي الشركة يف 
املدي البعيد ، كإنشاء أو إلغاء خط إنتاج أو إقامة مصنع جديد أو التوسع 

يف السوق وما شابه ذلك من قرارات تستلزم القتناء أصول ثابتة

لذلك حتدد اإلدارة املسئول عن اتخاذ قرار عملية شراء األصل الثابت يف 
األصل  بقيمة  اإلداري  املستوي  تربط  األحيان  بعض  ويف  العليا  اإلدارة 

املقتني مثل:

تكلفة األصل من 000 20 جم حتى 000 50 جم         
                                                                       متخذ القرار املدير املايل.

تكلفة األصل من 000 50 جم حتى 000 000 1 جم  
                                                                       متخذ القرار رئيس جملس اإلدارة.

ما زاد عن 000 000 1 جم                    
                                                                       يتخذ قرار من جملس اإلدارة بالكامل.

 -  يجب أن يكون هناك سجل لألصول الثابتة يثبت به كافة األصول الثابتة 
عدد  أراضي،  مباين،  كمبيوتر،  أجهزة  نقل،  وسائل   ( حدي  علي  بند  كل 
كان  إذا  االستخدام  وتاريخ  الشراء  الصنف،تاريخ  بة  (يوضح  وأدوات...الخ 
حمول من مشروعات حتت التنفيذ- ،نسبة اإلهالك ،إهالك الفرتة احلالية ، 

إهالك الفرتات السابقة- جممع اإلهالك-  
يجب أن يوضح سجل األصول الثابتة األصول املستبعدة وتظهر بإشارة 

خمالفة وكذلك استبعاد جممع إهالكها.
                                                                                 يرجى النظر  جدول رقم 1 باملرفقات

تاريخ  من  الثابتة  األصول  حياة  تاريخ  تسجيل  إيل  السجل  هذا  يهدف 
شراؤها وحتى تاريخ بيعها أو انتهاء خدماتها للشركة ومتابعة التطورات 
التي حتدث لكل أصل ثابت خالل عمرة اإلنتاجي، ويعترب هذا الدفرت هو 
أساس حساب ومتابعة إهالك األصول ، ويتم القيد بهذا السجل من واقع 
باألصل  متعلقة  معلومات  أي  إضافة  وميكن   ، مباشرة  القيود  مستندات 
داخل السجل من أسم املورد ورقم الفاتورة ويف السيارات ممكن إضافة 

رقم الشاسية .... الخ

ويجب ترقيم األصول الثابتة وعمل كود ثابت ومستقر لها حني ميكن الربط 
بني الوجود الفعلي لألصل وبني التسجيل الدفرتي.

 يجب أن يكون هناك جرد مستمر علي األصول الثابتة وعمل حمضر جرد 
لها وذلك كل فرتة حسب رأي اإلدارة ) شهري، كل 3 شهور، نصف سنوي، يف 

نهاية العام...(.
-  تقوم إدارة الشركة بالتحقق من أن الرقابة التي وضعتها علي األصول 
الثابتة قد مت تنفيذها بداية من عملية الشراء والتسجيل بالدفاتر ) الذي 
يشمل التسجيل يف سجل األصول الثابتة ( وحتى استبعاد األصل والذي 

يستلزم موافقة من جملس اإلدارة.

فحص الرقابة علي األصول الثابتة من قبل مراقب احلسابات:
1- عند نهاية السنة املالية تقوم إدارة الشركة بإرسال منشور للجرد توضح 
بة وقت اجلرد علي األصول الثابتة خاصة يف نهاية العام والذي يوضح 

بة جلنة اجلرد وأماكن اجلرد وتوقيت اجلرد.
اجلرد  حلضور  الشركة  إدارة  مع  بالتنسيق  احلسابات  مراقب  يقوم   -2

الفعلي والذي يقوم بأخذ عينات واإلشراف علي اجلرد.
3- عند قيام مراقب احلسابات بعملية الفحص للقوائم املالية عند انتهاء 
السنة املالية يقوم بعمل ما يسمي بربنامج املراجعة اخلاصة باألصول 
الثابتة والذي يشمل إجراءات للفحص املستندي وفحص الرقابة والذي 
يشمل جمموعة من اإلجراءات التي من خاللها يقوم بتحقيق واحدة أو 
أكرث من تأكيدات املراجعة ) سوف نناقشها يف موضوع أخر إن شاء اهلل 

 .)

فيما يلي برنامج مراجعة األصول الثابتة:
الشركة  وضعتها  التي  الداخلية  الرقابة  قواعد  تطبيق  من  التحقق   -1
ما   ( الشأن  هذا  يف  باملالحظات  خمتصر  تقرير  وكتابة   ، الثابتة  لألصول 

يسمي بخطاب اإلدارة (.
أنواعها  علي  الثابتة  األصول  بتوزيع  ملخصًا  إعداد  أو  احلصول   -2

اخملتلفة علي أن يشمل البيان األتي:
أ - تكلفة األصل:

- احلركة خالل العام ) اإلضافات – اإلستبعادات (
- تكلفة األصل أول املدة.

- تكلفة األصل يف نهاية املدة
ب - نسب اإلهالك.

ج- جممع اإلهالك
- جممع اإلهالك أول املدة.
- جممع اإلهالك أخر املدة

3- مطابقة رصيد أول املدة املدرج بامللخص املشار إلية أعاله لكل من 
تكلفة األصل وجممع اإلهالك مع ما هو مدرج بالقوائم املالية يف نهاية 

العام السابق.
األستاذ  ومع  املعدة  الكشوف  مع  مستنديًا  اإلضافات  مراجعة   -4

املساعد.
املساعد  األستاذ  ومع  الكشوف  مع  مستنديًا  اإلستبعادات  مراجعة   -5
يتم  كما  األصل  عن  باالستبعاد  اخملتص  من  قرار  صدور  من  والتحقق 
الكلية لألصول وجممع إهالكها والتأكد من  التكلفة  التأكد من استبعاد 
صحة احتساب الربح أو اخلسارة الناجتة عن هذا االستبعاد ومعاجلتها 

للسجالت بالطريقة الصحيحة.
6- اإلهالك: التحقق من إثبات اإلهالك طبقًا للمعدالت التي قررتها اإلدارة 
والتأكد من الثبات يف أتباعها والتحقق من صحة حساب قسط اإلهالك 

والتأثري علي جممع اإلهالك واملطابقة مع األستاذ العام.
7- عمليات الفحص:

- الفحص املستندي لسند امللكية لألصول الثابتة اململوكة للشركة إذا 
كانت حمتفظة بها بالشركة أو احلصول علي شهادة من اجلهة احملتفظ 

بها لديها.
وفحصها  للشركة  اململوكة  السيارات  رخص  من  صورة  علي  احلصول   -
من  والتحقق  الثابتة  األصول  بسجل  مسجل  هو  ما  مع  ومطابقتها 

سريانها.
- مراجعة اجلمع الرأسي واألفقي جلميع كشوف األصول الثابتة.

املتعلقة  املصرية  احملاسبة  ملعاير  طبقًا  البند  إعداد  من  التحقق   -8
باألصول الثابتة.

األصول  ببند  اخلاصة  العمل  أوراق  يف  الفحص  إجراءات  نتائج  إثبات   -9
الثابتة.

10- إعداد تقرير خمتصر عن أهم املالحظات التي تكشفت أثناء مراجعة 
هذا البند. 

تنقسم اإلسباب إىل  
داخلية   • عوامل 
خارجية • عوامل 

العوامل الداخلية 
تدهور  إىل  يؤدي  مما  واإلنتاج  العمر  يف  األصل  إستخدام  يف  تتمثل   
العوامل  وبسبب  جهة   من  اإلستخدام  بسبب   ، الزمن  مدار  على  األصل 
الطبيعة  واجلوية من جهة أخرى ، يف مثل اإلصول املتناقصة كاملناجم 
وآبار البرتول التي يتم إستهالكها على أساس معدل النفاذ . أي ان النفاذ 
من أسباب اإلهالك النها كلما إستغلت وإستخرج  جزء من حمتوياتها كلما 

أدى ذلك إىل نقص يف هذه اإلصول . 
العوامل اخلارجية 

وهي العوامل التي حتدث بعيدة عن إستخدام األصل 
تنقسم اإلسباب إىل  

- مضي املدة
 - التقادم 

مضي املدة 
ميكن النظر إىل هذا السبب من زاويتني : - 

 -    هذا يف حال أن الشركة مثاًل متلك مباين على أرض ميتلكها الغري ، يف 
بإنقضاء املدة وبعدها تؤول األرض  تتناقص  هذه احلالة قيمة املبنى 
توزيع  أساس  على  املباين  إهالك  حتتسب  ذلك  أجل  من   ، املؤجر  إىل 

تكلفتها على املدة املنصوص عليها يف عقد اإليجار . 
نتيجة  إهالكة  إىل  يؤدي  األصل  إستخدام  عدم  هي  الثانية  واحلالة   -
غري  من  ويصبح  اآلالت  تصدأ  فقد   ، لها  يتعرض  التي  الطبيعية  العوامل 
املمكن إستعمالها بالرغم من عدم إستخدامها يف اإلنتاج ولكن جملرد 
أن  احلالة  هذه  يف  ويراعي   ، الطبيعية  للعوامل  وتعرضها  الوقت  مرور 
املعدل  من  أقل  مبعدل  الوقت  مرور  عن  الناجت  اإلهالك  قسط  يكون 

العادي الذي يحسب يف حالة اإلستعمال . 
التقادم 

لظهور  نظرًا  إقتصادي  غري  إستخدامة  يصبح  األصل  أن  بالتقادم  يقصد 
إكتشافات أو أخرتاعات جديدة لها كفاية إنتاجية أكرب إىل درجة يكون من 
األفضل للوحدة ان تضحي باألصل القدمي الذي من املمكن إستعمالة 
هذا  لتغطية  اإلهالك  يحسب  احلالة  هذه  ففي   ، مقبلة  طويلة  ملدة 
اإلستعمال  يغطي  الذي  العادي  اإلهالك  معدل  نسبة  وتضاف  السبب 
، فمثاًل إذا كان معدل نسبة اإلهالك لآلالت 20% فيجب أن ترتفع النسبة 

ملواجهة التقادم وتكون 30 % 
يف مثل هذه احلالة يجب األخذ يف اإلعتبار جمموعة من العوامل مثل 

ظروف األصل ، ظروف املنشأة ، ظروف الدولة ، التي توجد بها املنشأة 
أيضًا قد يلحق التقادم باإلصل نتيجة إنخفاض الطلب على السلع التي 

تقوم بإنتاجها املنشأة  بواسطة هذا األصل 
الثابلة  األصول  من  عديد  حلياة  وضع  على  كبرية  بدرجة  التقادم  يساعد 
لإلهالك بدرجة أكرب من اإلستخدام ، هذا وال حتاول اإلجراءات احملاسبية 
التقادم  عن  الناجت  وذلك  اإلستخدام  عن  الناجت  اإلهالك  فصل  احلالية 
ومضي املدة ذلك ألن تلك اإلجراءات تهدف إىل تخصيص تكلفة األصل 
إذا كان  النظر إىل ما  ، وذلك دون  التي يؤدي فيها خدمات  الفرتات  على 
التقادم أو مضي املدة أو اإلستخدام هو العامل احلاسم يف وضع حد 

لنهاية حياة االصل . 

بقلم / وائـل مـــراد

أسباب اإلهالك
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مجلة المحاسب العربي العدد التاسع عشر 

وألنه قد تكون إدارة املنظمة هي ذاتها العائق يف طريق تنميتها وزيادة 
وتقوميها  عليها  الرقابة  وجودة  اإلدارة  كفائة  حسب  وذلك  استثماراتها 
بشكل مستمر ، لذلك فإنه أصبح لزام علي احلكومة املصرية - بعد ثورة 25 
يناير واإلرادة الشعبية املستمرة حتي 30 يونيو يف طريق حتقيق أهداف 
معلومات  إلنتاج  أرقي  مستويات  تستهدف  أن  عليها  لزام  –أصبح  الثورة 
جيدة مع السماح بحرية تداولها مبا يحقق الشفافية ، والتي أثبتت دراسة 
لبيانات  دراستة  عقب   2003 عام  يف  إسالم"  "رومني  اإلقتصادي  العامل 
169 دولة حيث أوضحت الدراسة :- " أن احلكومات األكرث شفافية تقوم 
بإدارة أفضل للحكم بغض النظر عن عن وضعية البلد من حيث الفقر أو 
الغني الدميوقراطية أو السلطوية . االستقالل  احلديث أو رسوخ الكيان 

املستقل وبغض النظر عن املوقع اجلغرايف أو الدولة ." . 

احلكومي  اجلهاز  كفاءة  لرفع  ضرورية  املعلومات  تداول  حرية  أن  كما 
، كما يعزز من فعاليات مشاركة املواطنني عند التعامل   وحتسني أداؤه 
مع اجلهاز احلكومي باعتبارهم أصحاب حق ، كما يعد تداول املعلومات 
ضروريا لتشجيع مناخ اإلستثمار . ويجب علي احلكومة أن تنتج معلوماتها 
وتسمح بتداولها بنشرها حيث حذر " كريج فريز" وهو خبري يف اخلصخصة 
واحلصول علي املعلومات بأنه عند قيام احلكومة بالتعاقد مع اجلهات 
اخلاصة ألداء وظائف حكومية يجد املواطن صعوبة بالغة يف احلصول 

علي املعلومات الهامة .
وينشأ إلتزام أخر علي احلكومة املصرية من كونها أحد األطراف من أصل 
142 دولة التزموا يف معاهدة / إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
 / بتوظيف  املتعلقة  املعلومات  عن  اإليجابي  باإلفصاح   2002 لعام 
ومتويل   ، العموميني  املوظفيني  وتعاقد  وترقية   ، العاملني  استقطاب 
العامة  التوريدات   / التعاقدات  وأنظمة  السياسية  واألحزاب  املرشحني 

والمنظمات واألداء الوظيفي وعمليات اتخاذ القرار يف اإلدارة.

أكرب  وبجدية  سريعا  تسعي  أن  املصرية  احلكومة  علي  أنه  جند  وأخريا 
نتائج  أظهرت  أن  بعد  خاصة  الطبيعية  مكانتها  لتتبوء  اجملال  هذا  يف 
العربي   مؤشرات دراسة وضع حرية تداول املعلومات يف مصر والعامل 
الرابعة عشر من بني تسعة عشر دولة عريبة  أن مصر احتلت املرتبة  إيل 
الدولة  األردن  تعترب  حيث  األويل  املرتبة  يف  األردن  جاءت  حني  يف   ،
أقرت قانونا يضمن حق املواطنني يف احلصول  التي  الوحيدة   العربية 

علي املعلومات يف 2007 . ويلي األردن يف الرتتيب اليمن . ثم البحرين .

1-3 إنتاج املعلومات وتداولها يف التشريعات املصرية وبعض املظاهر 
املؤيدة..

العمل  أعيد  ثم  يناير   25 ثورة  بعد  عطل  الذي   –  1971 دستور  ينص  مل 
املعلومات  تداول  حرية  علي  املتعددة  – بتعديالته  يونيو   30 بعد  به 
يف  الصحفيني  بحرية  واخلاصة   210 املادة  باستثناء  موادة  كافة  يف 
احلصول علي األنباء واملعلومات طبقا لالوضاع التي يحددها القانون .

التي  التنظيمية  الدستور يف كثري من مواده علي بعض األمور  كما نص 
أن تساعد علي نشر وتداول املعلومات ولكنها التضمن حتقيقها  ميكن 
، كاملادة 106 من الدستور والتي نصت علي أن جلسات جملس  مطلقا 
الشعب علنية ..... . كما نصت املادة رقم 169 علي أن جسالت احملاكم 
علنية وتكفل املادة 45 واملادة 207 حرمة احلياة الشخصية للمواطنني 

وسرية الرسائل واإلتصاالت .

يف  الدستورية  التعديالت  جاءت  وأخريا 
تتعلق  التي  األمور  بعض  لتتناول   2007
باملوازنة  يتعلق  ،فيما  املالية  بالشفافية 
وفيها   ، اخلتامي  واحلساب  للدولة  العامة 
بطريقة  اخلاصة   115 املادة  تعديل 

وتوقيت عرض املوازنة العامة للدولة .
ومعظم القوانني املصرية جاءت بنصوص 
، بغض الظر عن  مانعة لتداول املعلومات 
هناك  ايضا  ولكن   ، العامة  الهيئة  او  اجلهة 

النشر واتاحة املعلومات يف نصوص مواد  التي جعلت  القوانني  بعض 
القانون .

تشريعات تساعد علي حرية املعلومات  1-3-1

مادتة  يف  والذي   1998 لسنة   89 واملزايدات  املناقصات  قانون   •
العامة  واملمارسة  العامة  املناقصة  من  كل  تخضع   " أنه  إيل  الثانية 
ملبادئ العالنية وتكافوء الفرص واملساواة وحرية املنافسة , وكلتاهما 
إما داخلية يعلن عنها يف مصر أو خارجية يعلن عنها يف مصر واخلارج 
, ويكون اإلعالن يف الصحف اليومية , ويصح أن يضاف إليها غري ذلك من 

وسائل اإلعالم واسعة االنتشار ."
 2003 لسنة   88 رقم  والنقد  املصريف  واجلهاز  املركزي  البنك  قانون   •
صحيفتني  فى  والنشر  اإلعداد  يتم   "  -: علي   73 املادة  يف  نص  والذي 
يوميتني للقوائم املالية للبنك كل ثالثة أشهر ، ويرفق بهذه القوائم موجز 

لتقرير مراقب احلسابات وفقا ملعايري املراجعة واحملاسبة املصرية " .
مادتة  يف  نص  والذي   1992 لسنة   95 رقم  املال  رأس  سوق  قانون   •
السادسة علي أنه : " يجب علي كل شركة نشر ملخص واف للتقارير النصف 
صباحيتني  يوميتني   صحيفتني  يف  السنوية  املالية  والقوائم  سنوية 

واسعتي االنتشار ".
يعترب  1988حيث  لسنة   144 رقم  للمحاسبات  املركزي  اجلهاز  قانون   •
تتبع  اعتبارية  شخصية  ذات  مستقلة  هيئة  للمحاسبات  املركزى  اجلهاز 
رئيس اجلمهورية , وتهـدف أسـاسا إىل حتقيق الرقابة علـى أموال الدولة 
ويقوم اجلهاز مبباشرة إختصاصاته بشكل إجمايل يف ثالثة بنود هي :- 

1- الرقابة املالية علي وحدات اجلهاز الغداري والهيئات املالية .
2- تنفيذ اخلطة وتقومي األداء.

3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فـى شـأن اخملالفات املالية.
4- مراقبة الشركات التى ال تعترب من شركات القطاع العام والتى يساهم 
بنوك  مـن  بنك  أو  العام  القطاع  شركات  من  شركة  أو  عام  شخص  فيها 

القطاع العام مبا يقل عن 25% من رأسمالها.
املادة  نصت  اجلهاز  بتقارير  واخلاص  القانون  هذا  من  الرابع  الباب  ويف 

الثامن عشر علي : "  يقدم اجلهاز التقارير اآلتية عن :
1- مالحظاته التـى أسـفرت عـنها عمليات الرقابة املنصوص عليها فـى 

الباب الثانى من هذا القانون , ويرسلها اىل رؤساء الوحدات التى تخصها .

الوحدات  مـوازنات  لتنفـيذ  اخلتامية  احلسابات  مراجعة  نتائـج   -2
احلسابية الـواردة فـى البند )1( مـن املادة )3( مـن هذا القانون ويرسلها 
لكل  تسلمه  تاريخ  من  شهرين  خالل  الوحدات  تلك  واىل  املالية  وزارة  إىل 

حساب ختامي أو ميزانية .
للوحـدات  اخلتامـية  واحلسابات  والقوائـم  امليزانيات  مراجعـة  نتائـج   -3
وزارة  إىل  ويرسلها  القانون  هذا  من   )3( املادة  من   )2( البند  فى  الواردة 
املالية والـى تلك الوحدات واجلهات الرئاسية املعنيـة خالل شهرين مـن 

تاريخ تسلمه لكل منها .

نظم المعلومات والحوكمة الرشيدة

أ - محمود حمودة
تداولها  وتقييم  املعلومات  )1(إنتاج 

وجودتها لدي احلكومة املصرية 

" إذا مل تتمتع الدول بسمعة طيبة يف املمارسة القوية حلوكمة الشركات 
.  Arthur Levitt " فإن رأس املال سوف يطري إيل إماكن أخري

بداية  وكانت  كبري  باهتمام  األخرية  الفرتة  يف  احلوكمة  مفهوم  حظي 
اإلنتباه له انكشاف  بعض الفضائح املالية واإلدارية املصاحبة النهيارات 
يف  ماكسويل  وشركة  والتجارة  اإلعتماد  كبنك  كربي  اقتصادية  كيانات 
الواليات  يف  برازرز"  ليمان   " الكبري  العقارات  وشركة  املتحدة  اململكة  

املتحدة  .
خطة  يناسب  ما  تعريفاتها  من  ونذكر  للحوكمة  التعريفات  وتعددت 
بحثنا بأنها :- )) اإلجراءات املتبعة حلكم أو التحكم يف دولة أو منظمة 
تعترب  والتي  أساسية  أمور  أربعة  احلوكمة  وتستهدف   ،))  " مؤسسة   "

األعمدة الرئيسية للحوكمة وهي :- 

1- العدالة .  
2- املسئولية .  

3- الشفافية .
4 –املسائلة

املمارسات  من  احلد  يف  الرشيدة  احلوكمة  أهمية  أن  معه  يتضح  مما 
اخلاطئة لإلدارات بغرض احلفاظ علي احلقوق وحمايتها .

الرئيسية  وأهدافه  املكونة  أعمدة  يف  احلوكمة  مفهوم  ويتالقي 
مبفهوم نظم املعلومات يف تعريفاته جلودة املعلومات وميكن وصف 
سابقة  مقاالت  يف  تناولنها  معايري  عدة  حققت  إن  باجليدة  املعلومات 

ونعيد ذكر ما يفيدنا يف هذا املقال  :- 
املصداقية واإلعتمادية:-وتتسم املعلومات باملصداقية إذا كانت خالية 
عليها  االعتماد  املستخدمني  بإمكان  وكان  والتحيز،  الهامة  األخطاء  من 
تعرب  أن  املتوقع  من  أو  عنه  تعرب  أن  يقصد  عما  بصدق  تعرب  كمعلومات 
عنه وميكن أن تكون املعلومات مالئمة ولكن غري موثوق فيها بطبيعتها أو 

طريقة متثيلها لدرجة أن االعرتاف بها ميكن أن يكون مضلاًل .،. 
يوجد  أنه  أي  منها:-  للتحقق  بالقابلية  املعلومات   تتميز  أن  املهم  ومن 
بشكل  تكون  املعلومه  طبيعة  أن  مبعنى  املعلومه  على  فكري  أجماع 
أشخاص  قبل  من  أستخدامها  عند  النتائج  نفس  اىل  الوصول  اىل  يؤدي 

خمتلفني .
أنه  أي  اليها:-  الوصول  ميكن  املنتجة  املعلومات  تكون  أن  البد  وأخريا 

ميكنك احلصول على املعلومه عندما حتتاجها و بالشكل الذي تريده.
وضمن سلسلة مقاالت نظم املعلومات التي ننشرها مبجلة احملاسب 
العربي أتشرف بنشر هذه السلسله املتفرعة حتت عنوان نظم املعلومات 

واحلوكمة الرشيدة علي أن يتضمن هذا املقال النقاط التالية :- 

1- نظم املعلومات وتداولها يف القطاع احلكومي  :

يف  بتداولها  والسماح  املعلومة  إنتاج  شقي  توافر  أهمية  عن  • متهيد 
القطاع احلكومي.

األداء  علي  وجودتها  إنتاجها  وكفاءة  املعلومات  دور  دراسة  • أهمية 
احلكومي .

املظاهر  وبعض  املصرية  التشريعات  يف  وتداولها  املعلومات  • إنتاج 
املؤيدة.

اإلفصاح  ملستوي  تقييم  منوذج  القادمة  املقاالت  يف  نتناول  أن  علي 
احلكومي يف وزارة املالية  استكماال لبحثنا اجلزء األول اخلاص بالقطاع 
احلكومي ، ثم ننتقل يف املقال بعد التايل لدراسة أثر نظم املعلومات 
يف حتقيق دعائم احلوكمة يف القطاع اخلاص وعرض منوذج لتصميم 

وتقييم نظام معلومات يحقق احلوكمة الرشيدة .

1- نظم املعلومات وتداولها يف القطاع احلكومي :- 

1-1 متهيد عن أهمية توافر شقي إنتاج املعلومة والسماح بتداولها يف 
القطاع احلكومي.

ال متثل املعلومة أيه قيمة إذا وجدت خارج ساقيها ، أو داخل إطار يجعل 
الرغم من اختالف اخملتصني يف علم  ، وعلي  منها أمرا ذا قيمة وفائدة 
لسنا  أننا  إال  املعلومة  هي  ملا  مانع  جامع  تعريف  حول  املعلومات 
لدينا  لكن   ، للمعلومات  تعريف  أو  تفسري  بتحددي  رئيسي  بشكل  معنيني 
دورها  علي  قائمة  املعلومة  حول  نظر  وجهة  البحثي  اجلزء  هذا  يف 
القرار لتقدم أي قطاع وغيابها مياثل عدم دقتها  إتخاذ  بإعتبارها مصدر 
والذي مياثل يف النتيجة أيضا احلصول عليها متأخرة . وتختلف  احلاجه 
من املعلومات واحلاجة للرقابة عليها وعلي جودة إنتاجهايف القطاع 

احلكومي عن القطاع اخلاص .
ونحاول يف هذا اجلزء من البحث زحزحة اللثام قليال حول موضوع إنتاج 
املعلومات وعرضها عرضا عادال يف القطاع احلكومي من خالل التعرف 
علي الكيفية التي يتم بها إنتاج املعلومة والتعرف علي مصادرها وكيفية 
الباحثني  معاناه  الدراسات  من  العديد  رصد  بعد  خاصة   ،. إستخدامها 
احلكومة  تعرضها  التي  املعلومات  جودة  إشكالية  من  واملهنيني 

املصرية ،وكذا وحرية تداولها 

1-2 أهمية دراسة دور املعلومات وكفاءة إنتاجها وجودتها علي األداء 
احلكومي.

إيل  املعلومات  حائز  لدي  املتوفرة  املعلومات  تدفق  أن  بالذكر  حري 
مستخدم املعلومات يتم من خالل طريقتني :- 

1-   اإلفصاحات التلقائية .  أو
علي  احلصول  طالب  من  مقدم  لطلب  كاستجابة  اإلفصاحات   -2
لطرح  كآلية  اإليجابية  اإلفصاحات  إيل  النظر  وميكن   ، املعلومات 

املعلومات . فهي تقضي قيام حائز املعلومات بالنشر التلقائي .

نظم املعلومات واحلوكمة الرشيدة 
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وجه  على  التقارير  هذه  تتضمن  أن  ويجب 
عنها   أسفرت  التى  املالحظات  اخلصوص 
كان  اذا  ومـا  بشأنها  اتخذ  ومـا  املراجعة 
االيضاحات   كل  على  حصل  قـد  اجلهاز 
عـليها  احلصـول  ضرورة  رأى  التـى  والبيانات 
واحلسابات  امليزانيـة  كـانت  اذا  ومـا   ,
املركز  حقيقة  عن  بوضوح  تعرب  اخلتامية 
أو  فأئضها  حقيقة   وعن  للوحدة  املاىل 

عجزها فى نهاية العام .
اتبعتها  التى  والتقومي  اجلرد  طريقة  التقارير  تتضمن  أن  يجب  كذلك 
الوحدة  ومدى التحقق من سالمتها وموافقتها لإلجراءات التى اعتمدها 

اجلهاز واألصول  املرعية .
كما ينبغي االشارة فى التقرير اىل كل تغيري يطرأ على أسس وطرق التقومي  

أو اجلرد , وأثر ذلك على نتائج احلسابات .
خالل  اخملتصة  اإلدارة  جمالس  علـى  اجلهاز  مالحظات  عـرض  ويجـب 

شهر علـى األكرث من تاريخ إبالغها.

ويقـع باطال كل قـرار تتخذه اجلمعيات العامة أو جمالس اإلدارة املشار 
اخلتامية  احلسابات  و  امليزانيات  إقرار  فى  للنظر  املنعقدة  و  إليها 

للوحدات سالفة الذكر ما مل يعرض ويناقش معها تقارير اجلهاز عنها .
, ويرسل  4- مالحظاته على احلساب اخلتامى للموازنة العامة للدولة 
التقرير فى موعد ال يجاوز شهرين من تاريخ ورود احلساب اخلتامى كامال 
 - الشعب  جملس  واىل  اجلمهورية  رئيس  اىل   - املالية  وزارة  مـن  للجهاز 

كما يرسل نسخة من التقرير وزارة املالية .
5- متابعة تنفيذ اخلطة وتقويـم األداء املنصوص عليها فـى البند )ثانيا( 
مـن املادة )5( من هذا القانون , كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية فـى هذا 

اجملال ويرسل هذه التقارير إىل جملس الشعب وإىل اجلهات املعنية.
رئيس  والـى  الشعب  جملس  والـى  اجلمهورية  رئيس  إلـى  اجلهاز  ويقدم 
جملس الوزراء تقارير سنوية عـن النتائـج العامة لرقابته أو أيـة تقارير أخـرى 

يعدها .
كما يقدم اجلهاز إىل جملس الشعب أية تقارير يطلبها منه ." 

اجلريدة  يف  واملنشور   2006 لسنة   67 رقم  املستهلك  حماية  • قانون 
يف  النادرة  القوانني  من  يعد  والذي   2006-05-20 بتاريخ  الرسمية 
يف  املستهلك  حق  علي  صراحة  نصت  التي  املصرية  التشريعات 
املادة  نصت  حيث  املعرفة  يف  حقة  فضال  املعلومات  علي  احلصول 
يحظر  و   ، للجميع  مكفولة  االقتصادى  النشاط  ممارسة  حرية   ": الثانية 
على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه اإلخالل 

بحقوق املستهلك األساسية وخاصة :
) أ ( .......... .

عن  الصحيحة  البيانات  و  املعلومات  على  احلصول  فى  احلق  ب(   (
املنتجات التى يشرتيها أو يستخدمها أو تقدم  إليه .

) ج( .......... 
) د ( .......... 

و  حقوقه  بحماية  املتعلقة  املعرفة  على  احلصول  فى  احلق   ) )هـ 
مصاحله املشروعة ."

املشرع  تعامل  تاريخ  يف  استثناء  مثل  الذي  التشريعي  التطور  وهذا 
املصري مع حرية تداول املعلومات.

تشريعات تقيد من حرية املعلومات  2-3-1
اخملدرات  أو  اإلرهاب  جمال  يف  إال  يطبق  ال  – والذي  الطوارئ  • قانون 
احلصول  يف  املواطن  حق  امام  أساسي  عائق  مثل  الواقع  يف  انه  إال   ،

علي املعلومة.
جاء  حيث   1978 لسنة   47 رقم  بالدولة  املدنيني  العاملني  قانون   •
 )7(  "  -: أن  العامل  علي  بحظر  الزام   8  ،  7 البندين   77 املادة  نص  يف 
أو  الصحف  طريق  عن  وظيفته  أعمال  عن  بيان  أو  تصريح  بأى  يفضى  أن 
يف غري ذلك من طرق النشر إال إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس 
اخملتص. )8( أن يفشى األمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت 
االلتزام  هذا  ويظل  بذلك،  تقضى  تعليمات  مبوجب  أو  بطبيعتها  سرية 

بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل اخلدمة."
واستنادا لهذا القانون نسبت النيابة اإلدارية ايل سائق بهيئة النقل العام 
الواجب  واالحرتام  يتفق  ال  مسلكا  سلك  انه   2010/2009 عامي  خالل 
وأفض بتصريحات ومعلومات تتعلق بأعمال وظيفية عن طريق الصحف ) 
حيث اديل مبعلومات عن وقائع فساد داخل هيئة النقل العام يف جريدة 
هلل  تصريح  دون   )  2009-09-12 بتاريخ   1917 رقم  العدد  اليوم  املصري 
العامل  لهذا  اإلدارية  النيابة  واسندت   " املباشر   الرئيس  من  كتابة  بذلك 
العامليني  بشئون  اخلاصة  الالئحة  من   7 و   1/81 املادة  ب  سندا  اتهام 
النقل العام الصادرة بقرار رئيس جملس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة  بهيئة 

 . 1988
اي  ميكن  و   املنشودة  الشفافية  مستويات  علي  بالطبع  ماينعكس  وهو 

يحد فرص اكتشاف الفساد يف املال العام .

• القانون رقم 121 لسنة 1975  بشأن احملافظة علي الوثائق الرسمية 
ومبوجبهما   1979 لسنة   472 رقم  القرار  وكذلك  نشرها  أسلوب  وتنظيم 
يكون احلد االدين الذي يجوز أن تداول الوثيقة بعده ثالثني عاما وميكن 

ان يستمر احلظر إيل 50 عام .
تعكس هذه القوانني يف جمملها واقع يخالف االفرتاض األساسي وهو : 
" أن األصل يف املعلومة الغتاحة والعالنية واإلستثناء هو السرية " وقد 
إنه يوجد يف مصر " ضغط جاد" الستصدار  التقارير الرسمية عن  عربت 
قانون حلرية املعلومات منذ 2008 ونعييد تكرار الصياغة وفقا للتقرير " 
ضغط جاد ") مصدر التقرير : جملة تقارير معلوماتية الصادرة عن مركز 
يونيو   54 العدد  الوزراء  حمللس  التابع  القرار  إتخاذ  ودعم  املعلومات 

)2011
وعل من أمثلة هذه الضغوط اجلادة وأخرها مشروع قانون حرية تداول 
لتقنية  دعم   " والتعبري  الفكر  حرية  مؤسسة  أعدته  الذي  املعلومات  

املعلومات " – املبادرة املصرية للحقوق الشخصية واحلرية .

املراجع :- 
-  أحمد عزت وأخرون 

حرية تداول املعلومات ، دراسة قانونية مقارنة – الطبعة االويل 2011 مؤسسة حرية الفكر والتعبري.
- أحمد خري 

املدين  اجملتمع  ملنظمات  والتقنية  املعلوماتية  البنية  حول  دراسة   ( واملعلومات  املصري  اجملتمع 
املصري (.

- اجنال جملي 
حرية تداول املعلومات ، ركن أساس يف حقبة التحول إيل مصر دميوقراطية – املنظمة املصرية االمريكية 

لسيادة القانون .
- دورية " تقارير معلوماتية " العدد 54 يونيو 2011

قوانني تداول املعلومات ، التجارب الدولية والوضوع احلايل يف مصر  - نشرة دورية تصدر عن مركز املعلومات 
ودعم إتخاذ القرار – رئاسة الوزراء – جمهورية مصر العربية 

- دعم لتقنية املعلومات ، مؤسسة حرية الفكر والتعبري وأخرون 
مشروع قانون حرية تداول املعلومات فرباير 2012

                                                                                     حملل نظم 
                                                                                حممود حموده

                                                                          حماسب قانوين وخبري ضرائب

والسياسات  احلكومات  فى  استقرار  من  يتبعها  وما  االنظمة  استقرار  إن 
أية  لنجاح  الرئيسى  العامل  وهو  السوق  استقرار  اىل  بالقطع  يؤدى 
التقلبات السياسية فتؤدى اىل عدم إستقرار فى  منظومة إقتصادية أما 
احلكومات وبالطبع يؤدى اىل عدم استقرار السوق مما يؤدى اىل أن تصل 
الدول فى النهاية اىل سوء فى التصنيف اإلئتمانى وهوما يؤثر سلبًا على 

االستثمارات القائمة واملتوقعة .

خاصة وأن االستثمار فى جممله يعتمد على اخلطط طويلة ومتوسطة 
األجل والتى من خاللها تقوم الشركات بإعداد براجمها ودراساتها على 
فى  بالكبري  ليس  هامش  هناك  ويكون  البالد  فى  القائمة  األوضاع  أساس 
التى  اخملاطر  من  وهو  حتدث  قد  كمتغريات  املستقبلية  احلسابات 
تواجه االستثمارات وبإسقاط هذا األمر على األحداث فى جمهورية مصر 

العربية فنجد االتى :-

حيث  لإلستثمار  طارد  مناخ  األن  وحتى  يناير   25 ثورة  منذ  القائم  املناخ 
انتقالية  فرتة  وهى  العسكرى  اجمللس  حكم  مرحلة  فى  البالد  مرت 
الزخم  عن  الناجت  واإلقتصادى  السياسى  االستقرار  عدم  عوامل  من  بكثري 
السياسى املتولد من أن الشعب املصرى مل يكن لديه حرية فى ممارسة 
الثورة مل يكن الشعب  يناير وعندما جاءت  العمل السياسى قبل ثورة 25 
أو السياسيني لديهم خربة العمل السياسى بالنسبة للسياسيني ومل يكن 
املواطنني مؤهلني لقراءة املشهد السياسى واحلكم عليه وهو ماجعل 
اإلقتصاد املصرى يفقد كثري من قوته بدليل أن فى فرتة احلكم العسكرى 
اإلحتياطى  من  دوالر  مليارات  سبع  من  أكرث  النقدى  اإلحتياطى  فقد 
النقدى ، فضاًل عن عوامل طرد اإلستثمار املتمثلة فى اإلنفالت األمنى 
جدًا  كبرية  معدالت  اىل  السياحة  نشاط  إنخفاض  من  عليه  ومايرتتب 
فيها  وصل  والتى  الثورة  ماقبل  بفرتة  مقارنة  النمو  معدالت  وإنخفاض 
معدل النمو اإلقتصادى اىل أكرث من 8% طبقًا لتقارير دولية معتمدة .. ، 

هذا من الناحية السياسية واملرتبطة مباشرة بالناحية اإلقتصادية .

ثم جاءت فرتة حكم د/ حممد مرسى وما تبعها من عدم إستقرار سياسى 
املصرى  االقتصاد  إنهيار  شبه  اىل  أدت  سياسية  صراعات  وجود  من  بل 
وإنخفاض معدالت النمو اىل مابني 1% : 2% وإنخفاض التصنيف العاملى 
فضاًل عن فشل االدارة السياسية للبالد فى إعطاء اخلارج طمأنينة على 
احلصول  فى  مصر  فشل  عن  وهوناجت  مصر  فى  اإلقتصادية  األوضاع 
الدوىل فى اإلقتصاد  النقد  القرض لعدم توافر إشرتاطات صندوق  على 

القومى .

وإذ بعد ذلك كله فإننا نرى حاًل للمشكلة القائمة ينحصر فى األتى :- 
تشكيل جلنة أزمات إقتصادية تكون من خرباء إقتصاديني فى كل اجملاالت 
التجارة  اإلقتصادية باإلضافة اىل أساتذة اإلقتصاد واحملاسبة بكليات 
يكون  املهنية  واملؤسسات  واجلمعيات  النقابات  مشاركة  اىل  باإلضافة 
ومتابعة  حلول  وطرح  املشاكل  ودراسة  اإلقتصاد  أوضاع  دراسة  دورها 
عام  خمسني  اىل  مداه  يصل  قد  خلطة  دراسات  عمل  .مع  احللول  تلك 

وخطة مدتها 25 عامًا وخطة خمسية وخطط سنوية. 

يف املقال القادم نكتب إن شاء اهلل 

اثر التقلبات  السياسية علي النظام الضريبي واالداء االقتصادي

ايهاب كمال خمتار
حماسب قانوين وخبري ضرائب

عضو جمعية الضرائب املصرية

األحداث الراهنة
 وأثرها على اإلقتصاد المصري

بقلم / ايهاب كمال مختار
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مجلة المحاسب العربي العدد التاسع عشر 

مواضيع طرحت بالمجلة في األعداد السابقة 

مواضيع التي طرحت يف العدد األول
    •  مراحل إعداد التنظيم اإلداري جلهاز العمليات واإلنتاج.

    •  احملاسبة املالية يف املنشآت ذات األقسام .
    •  أتعاب نهاية اخلدمة. 

    •  األصول غري امللموسة.
   مواضيع التي طرحت يف العدد الثاين

    •  مقارنة بني شركات االشخاص وشركات االموال.
    •  التــــــأمينات.

    •  التحليل املايل.
    •  احملاسبة املالية يف املنشآت ذات الفروع.

    •  أساسيات املراجعة.
    •  يوميات حماسب مبتدئ.

   مواضيع التي طرحت يف العدد الثالث
    •  تعالوا نتعرف على القانون التجاري.

    •  أقسام اخلطر.
    •  طبيعة النقود ووظائفها.

    •  األخطاء والغش ومسئولية مراجع احلسابات.
    •  يوميات حماسب مبتدئ - اجلزء الثاين.

    •  اإلستثمارات قصرية األجل.
    •  حملة إحياء فرض صالة الفجر جماعة.

   مواضيع التي طرحت يف العدد الرابع
    •    تعالوا نتعرف على القانون التجاري- اجلزء الثاين.

    •  أنواع النقود وخصائصها.
    •  التامني - اجلزء الثاين.

    •  إسرتاتيجية املنافسة بني نظم العمليات واإلنتاج.
    •  املعايري املتعارف عليها وقواعد السلوك املهني.

    •  يوميات حماسب مبتدئ - اجلزء الثالث.
    •  اإلستثمارات طويلة األجل.

    •  احلل لعداوة الشيطان.
   مواضيع التي طرحت يف العدد اخلامس

    •  أساسيات أحكام الزكاة.
    •  البنوك التجارية.

    •  إدارة اخلطر.
    •  دورة حياة املنتج.

    •  نظام الرقابة الداخلية وموقف املراجع جتاهه.
    •  يوميات حماسب مبتدئ - اجلزء الرابع.

    •  التمويل اإلسالمي - حسابات خالية من الربا.
    •  النظرة احملرمة.

   مواضيع التي طرحت يف العدد السادس
    •  االعمال التجارية على وجه املقارنة - قانون جتاري.

    •  البنوك املركزية.
    •  مراجل العملية اإلدارية ووظائف املشروع.

    •  إطار إدارة العمليات واإلنتاج.
    •  املراجعة الداخلية

    •  يوميات حماسب مبتدئ - اجلزء اخلامس.

    •   السياسات النقدية واألهداف والغايات واألدوار واألثار.
    •   من يحمل هم اإلسالم.

  مواضيع التي طرحت يف العدد السابع
    •  األعمال التجارية الشخصية.

    •  مفهوم واهمية التحليل املايل.
    •  مقارنة القيد احملاسبي للمصارف التجارية واإلسالمية.

    •  مفهوم املشروع احلديث ووظائفة.
    •  اإلثبات يف املراجعة.

    •  تنظيم إدارة العمليات واإلنتاج.
    •  البنوك املتخصصة.

    •  تأمل صنيع منلة.
  مواضيع التي طرحت يف العدد الثامن

    •  الدور اإلقتصادي واإلدارة اإلقتصادية للمشروع.
    •  دور الزكاة يف احلفاظ على االمن اإلجتماعي.

    •  اجلوانب القانونية لشركات املساهمة.
    •  أساليب التحليل املايل.

    •  الزوجة القنوعة ... املرأة التي يحبها الرجل.
  مواضيع التي طرحت يف العدد التاسع

    •  حوار مع الدكتور سامر مظهر.
    •  ثاقفة املنظمة.

    •  قوائم التكاليف.
    •  اجلوانب احملاسبية لشركات التضامن.

    •  أساليب التحليل املايل.
  مواضيع التي طرحت يف العدد العاشر

    •  الوقف اإلسالمي وأهميتة التنموية.
    •  قضايا معاصرة يف التحليل املايل.

    •  الفرق بني التكاليف اإلجمالية والتكاليف املباشرة.
    •  حتليل التدفقات النقدية كوسيلة إلدارة اخملاطر.

    •  تصميم املنتج.
    •  رأس املال.

    •  تخطيط تشكيلة املنتجات.
    •  اإلسالم قادم.

  مواضيع التي طرحت يف العدد احلادي عشر
.CAMELS نظام التقييم املصريف  •    

    •  نظرية التكاليف املتغرية.
    •  دليل تعليمات النواحي العلمية لإلعتمادات املستندية - إسترياد.

    •  بضاعة أخر املدة.
    •  األوراق املالية.

    •  صفات احملاسب املميز.
    •  األوراق التجارية - إحتماالت التصرف بأوراق القبض 

  مواضيع التي طرحت يف العدد الثاين عشر
    •  دليل تعليمات النواحي العلمية لإلعتمادات املستندية - إسترياد2.

    •  تقييم االداء يف منظمات االعمال .
    •  نظرية تكاليف الطاقة املستغلة.

    •  أهمية املراجعة الداخلية يف تطبيق فجوة التوقعات.

    •  اجلوانب احملاسبية إلنقضاء شركات التضامن.
    •  االخوة يف اهلل.

  مواضيع التي طرحت يف العدد الثالث عشر
    •  مفهوم جودة املراجعة اخلارجية وتأثرية على اإلنتاج.

    •  سؤال وجواب يف اإلدارة.
    •  تقرير مراقب احلسابات.

    •  آلية إصدار النقود يف اإلقتصاد اإلسالمي.
    •  دليل تعليمات النواحي العلمية لإلعتمادات املستندية - إسترياد3. 

    •  أهداف نظام التكاليف.
    •  اجلوانب احملاسبية لتعديل عقد الشركة.

    •  أركان اإلسالم.
  مواضيع التي طرحت يف العدد الرابع عشر

    •  جدلية العالقة بني االمن واإلقتصاد يف ضوء التغيريات املتسارعة.
    •  دور آليات احلوكمة يف مكافحة الفساد املايل.

    •  التعديالت على تقرير مراقب احلسابات.
    •  اجلوانب احملاسبية لتعديل عقد الشركة.

    •  خطوات العمل املتعلقة بفتح اإلعتمادات املستندية / إسترياد.
  مواضيع التي طرحت يف العدد اخلامس عشر

    •  عالقة احملاسبة بفروع املعرفة األخرى.
    •  أنظمة التكاليف احلديثة يف بيئة التصنيع املتطورة.

    •  إقتصاد بال بطالة ومنهجية إقتصادية إسالمية.
    •  مفاهيم أساسية لنظم املعلومات.

    •  مفاهيم االصول طويلة األجل طبقًا ملعايري احملاسبة املصرية.
  مواضيع التي طرحت يف العدد السادس عشر

    •  اإلحتياطي.
    •  األصول طويلة األجل طبقًا ملعايري احملاسبة املصرية.

   •  قائمة املركز املايل وامليزانية.
    •  دور احملاسب يف زيادة فاعلية القدرة التنافسية للمشروعات الصغرية          

واملتناهية الصغر.
  مواضيع التي طرحت يف العدد السابع عشر

    •  املــــــيزانية.
    •  الفرق بني اإلعتمادت املستندية وخطابات الضمان.

    •  دور احملاسب يف زيادة فاعلية القدرة التنافسية للمشروعات الصغرية          
واملتناهية الصغر 2.

    •  مفاهيم أساسية لنظم املعلومات.
    •  مفاهيم األصول طويلة األجل طبقًا ملعايري احملاسبة املصرية.

    •  أخطاء لغوية حماسبية.
  مواضيع التي طرحت يف العدد الثامن عشر

    •  حساب العمالء ) املدينني (.
    •  املصروفات.

    •  تخطيط تشكيلة املنتجات.
    • القوائم املالية كأحد خمرجات النظام احملاسبي الفلسفة

 واإلعداد.
    •  دور احملاسب يف زيادة فاعلية القدرة التنافسية للمشروعات الصغرية          

واملتناهية الصغر 3.

لتحميل أعداد جملة احملاسب العربي 

العدد األول 
http://a7lashare.com/download/1782a76a86.html

العدد الثاين 
http://a7lashare.com/download/3e89b884a5.html

العدد الثالث 
http://a7lashare.com/download/f1439f55e8.html

العدد الرابع 
http://a7lashare.com/download/6a98751355.html

العدد اخلامس 
http://a7lashare.com/download/0d9c98bc3c.html

العدد السادس 
http://a7lashare.com/download/d3eab5f3d0.html

العدد السابع 
http://a7lashare.com/download/77040ff9c9.html

العدد الثامن 
http://a7lashare.com/download/22d4db438d.html

العدد التاسع 
http://a7lashare.com/download/8ca797d3db.html

العدد العاشر 
http://a7lashare.com/download/f38ddd0eae.html

العدد احلادي عشر 
http://a7lashare.com/download/790c604c9f.html

العدد الثاين عشر 
http://a7lashare.com/download/70769c26f6.html

العدد الثالث عشر 
http://a7lashare.com/download/3d47504c8d.html

العدد الرابع عشر 
http://a7lashare.com/download/14847c6ba6.html

العدد اخلامس عشر 
http://a7lashare.com/download/1fc75a8860.html

العدد السادس عشر 
http://a7lashare.com/download/22c809d40d.html

العدد السابع عشر 
http://a7lashare.com/download/e58ccb475d.html

العدد الثامن عشر 
http://a7lashare.com/download/a3dee7ff47.html
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المحاسبة في شركات المحاصة

    ما هي شركات احملاصة 
 شركات احملاصة عبارة عن عقدين شخصني أو اكرث  يرتتب عليه نشؤ شركة 
، للقيام بعمل جتاري واحد أو اكرث يقوم به احد الشركاء بأسمة  مسترتة 

اخلاص على ان تقسم االرباح واخلسائر بينة وبني بقية الشركاء .

خصائص شركات احملاصة 

تتميز شركات احملاصة مبجموعة من اخلصائص هي 

1- شركات اشخاص 

تقوم على اإلعتبار الشخصي والثقة بني الشركاء ويف حال وفاة أحدهم 
او انسحاب أو تعسر أو احلجز على أي من الشركاء يرتتب عليه إنقضاؤة ما 
، كما انه ال يجوز تداول حصة الشريك  مل ينص القانون على خالف ذلك  
أو تنازلة منها للغري دون موافقة كل الشركاء أو غالبيتهم حسب نصوص 

العقد .

2- شركات مسترتة 

على  قاصر  الشركة  لوجود    ، للغري  إظهارها  عدم   على  الشركاء  يتفق 
الشركاء وحدهم ، ويتعامل املدير بإسمة وليس بإسم الشركة ويتحمل أي 

نتائج تتعلق بتصرفاتة جتاه  الغري .

3- انعدام الشخصية املعنوية

التجاري  التسجيل  أو  النشر  إىل  الشركات  من  النوع  هذا  يخضع  ال   •
اشخاص  عن  متيزها  قانونية  بشخصية  تتمتع  وال  الشركات  سجل  او 

الشركاء فيها .
. مستقلة  مالية  ذمة  لها  توجد  ال  •  وكذللك 

. لالدارة  مركز  او  وطن  لها  • ليس 
اإلفالس. شهر  أو  التصفية  الجراءات  تخضع  • ال 

ويف حال علم الغري بوجود شركة زال عنها صفة االستثمار واصبح الشركاء 
مسئولني عن ديون الشركة .

4- تتمتع الشركاء بحرية بحرية واسعة يف التعاقد 

 للشركاء حرية واسعة يف اإلتفاق على طريقة تشغيل الشركة ونشاطها 
يف  العامة  القانونية  القواعد  مراعاة  مع   ، منها   الغرض  حتديد  وعلى 

قانون الشركاء 

  ما هي شروط قيام شركات احملاصة

هناك نوعني من الشروط يجب توافرها لقام شركات احملاصة 

      *    الشرط االول   : -   الشروط املوضوعية 
      *    الشرط الثاين : -  الشروط  الشكلية 

الشرط االول   : -   الشروط املوضوعية

الرضا  وهي  العامة  املوضوعية  االركان  توافر  الشركات  تلك  لقيام  يلزم 
واحملل والسبب واألهلية ، كما يجب توافر االركان املوضوعية اخلاصة 

مثل 

1- تعدد الشركاء 

يجب أن ال يقل عدد الشركاء عن إثنني وميكن أن يكون الشركاء أشخاص 
طبيعني او معنويني ، ويجوز أن تقوم الشركة بني الزوج وزوجته فقط.

2- احلصص 

يجب ان يقوم كل شريك بتقدمي حصتة  حتى وإن مل يكن لشركة احملاصة 
املبالغ  فغن  النقدية  بخصوص  االمر  تعلق  وإذا   . بها  خاص  مال  راس 
املقدمة تكون مع املدير الجل إحتياجات وانشطة الشركة ، اما يف حال 
كانت احلصة املقدمة  عينية فإن املال املقدم ال ميكن أن يصبح ملكا 
للشركة ، النة ليس لها شخصية معنوية أو ذمة مالية ، لذلك يجب البحث 
 ، الشركاء  يقدمها  التي  العينية  او  النقدية  للحصص  مالك  يكون  من  عن 
واالصل انه ما مل ينظم عقد الشركة ملكية احلصص ، يفرتض أن يكون كل 

شريك مالك حلصتة .

توزيع االرباح واخلسائر 

تتمتع بحرية واسعة يف تنظيم كيفية توزيع االرباح واخلسائر فيما بينهم  
على  القانون  ينص  مل  حال  يف  اما  بينهم  الشركة  قانون  ينص  ما  حسب 
ذلك فإنة من املالئم أن يتم توزيع األرباح او املشاركة يف اخلسائر بنسبة 

حصص الشركاء.

  الشرط الثاين : -  الشروط  الشكلية  
، كما ال يجوز  أن يكون عقدها مكتوبًا  ال يشرتط لصحة شركة احملاصة 
إتباع نفس إجراءات الشهر كما هو احلال يف الشركات األخرى ، وذلك الن 

الشركة مسترتة ومنعدمة كشخص قانوين وال يلزم إعالمها للغري ، 

اما يف حال كتابة العقد وشهرة فقدت الشركة صفاتها كشركة حماصة 
ومع ذلك يفضل كتابة عقدين للشركاء بدال من اإلتفاقات الشفهية .

بقلم / وائـل مـــراد

إدارة شركة احملاصة 
يتفق الشركاء على إدراة الشركة بأحد األشكال التالية 

 * إذا مل يتفق الشركاء على تعيني مدير لشركة احملاصة سواء يف عقد 
الشركة أو عقد الحق ، كان من حق كل شريك أن يقوم باإلدارة أي يتعامل 
مع الغري بإسمة اخلاص وهنا يلتزم الشريك امام الغري بالنتائج التي تعاقد 

معهم عليها .

 * إختيار الشركاء مديرا للشركة من بينهم ، وهنا ال يعترب مدير مثاًل قانونيا 
بسمة  بالتعاقد  يقوم  واما  املعنوية  بالشخصية  تتمتع  ال  النها  للشركة 
املدير  يسأل  كما   ، الغري  امام  شخصيا  املسئول  وحدة  ويكون  اخلاص 
أمام الشركاء عن تصرفاتة حيث أن الشركاء لهم حق مناقشتة عن أعمال 

إدارتة.

من كتاب / احملاسبة يف شركات األشخاص  للدكتور صفا حممود السيد 

يف العدد القادم  سنتكلم بإذن اهلل عن اجلانب احملاسبي لشركات 
احملاصة 

إىل اللقاء يف اعداد قادمة بإذن اهلل 

                    وائـــل مــــــراد
                     املــــــــــدير العـــــــــــــــام

تصحيح األخطاء 
Correction Of errors

وفقا ً للمادة 26 للقانون التجاري للكويت على التاجي أن ميسك الدفاتر 
التجارية التي تستلزمها طبيعة جتارتة وأهميتها ........ الخ ، وحدد أيضا 
ً يجب على التاجر أن ميسك كحد أدنى دفرت اليومية األصلي دفرت اجلرد 
، فالدفاتر التجارية ) احملاسبية ( لها أهمية خاصة يف اإلثبات وتقضي 
لبيان  القضاء  أمام  التجاري  القانون  وضعها  التي  املوضوعية  الشروط 
حقيقة أرباح املنشأة ومركزها املايل وبيان ما له وما علية للغري ، لذلك 
شكلية  إلجراءات  احملاسبية  التجارية  الدفاتر  إخضاع  القانون  شدد 
وشروط موضوعية قصد بها ضمان إنتظام الدفاتر وعدم التشكيك فيها 

حتى تؤدي وظيفتها .

ومنها  الدفاتر  هذه  تنظيم  قواعد  وضع   30 املادة  من  التجاري  القانون 
أو كتابة يف احلواشي  يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ 
ألنواع  إستعرضنا  أن  سبق  وقد  الخ   ..... بها  دون  فيما  حتشري  أو  كشط  أو 
األخطاء وراينا أنة مهما كان ماسك الدفاتر حريصا ً فإنة البد من حدوث 
بعض األخطاء نتيجة للعامل اإلنساين فكيف يتم إذن تصحيح األخطاء  

؟ 

من الظاهر أنة ال ميكن تصحيح هذه االخطاء بالشطب أو الكتابة على 
احلواشي أو بالكتابة بني األسطر الن ذلك يؤدي إىل تشوية قيمة الدفاتر 
كوسيلة لإلثبات أمام القضاء فالقانون يشرتط أن تكون الدفاتر منتظمة 
عدم  يجب  ولذلك  القضاء  أمام  لإلثبات  لإلثبات  ححجة  يف  تكون  لكي 
الغلتجاء إىل الشطب أو غرية لتصحيح األخطاء فإذا أراد ماسك الدفاتر 
قيود  عمل  طريق  عن  ذلك  يتم  أن  فيجب  األخطاء  تصحيح  املدقق  او 

تصحيح يف اليومية . 

والسجالت  الدفاتر  يف  خطأ  املدقق  أو  احملاسب  إكتشاف  حالة  ففي 
فعلية أوال ً أن يقرر ما إذا كان ذلك اخلطأ يستلزم تصحيحا ً ألنة ليس من 
الضروري تصحيح  جميع األخطاء التي يتم إكتشافها . فقد ال يستدعي 
االمر من حيث طبيعة اخلطأ أو اهميتة النسبية وضرورة تصحيحة وهذا 
كان  إذا   ، املهنية  وخربتهما  املدقق  أو  احملاسب  تقدير  إىل  يرجع  امر 
اخلطأ ذا أهمية نسبية أي أنة ال تأثري على املركز املايل للمنشأة نتيجة 
أعمالها فال بد عندها من إجرا التصحيح الالزم وفقا ً للمبادئ احملاسبية 

السليمة وتقسم األخطاء من هذه اجلهة إىل جمموعتني : - 

1-  األخطاء التي تؤثر على أرصدة حسابات دفرت اإلستاذ 

يتم تصحيح أخطاء هذه اجملموعة بإجراء قيد يومية مصحوبا ً بالشرح 
الكايف لطبيعة القيد وسبب إجراءة كما يجب أن يؤدي القيد اجلديد إىل 
تصحيح اخلطأ املوجود فعال ً يف الدفاتر والسجالت وطرق التصحيح 

هنا إثنتان : 

من كتاب أساسيات احملاسبة املالية 
أ. أسماعيل علي عباس 
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أ ( الطريقة املطولة :  وتتلخص يف إلغاء 
القيد اخلطأ بقيد عكسي ثم إثبات العملية 
بوضعها الصحيح يف قيد جديد بعد ذلك 

 .

أن  يف  تتلخص    : اخملتصرة   الطريقة   ) أ 
طريق  عن  واحد  قيد  يف  التصحيح  يتم 
إلغاء اجلاين اخلطأ دون إلغاء القيد كلة زهذا القيد ناجت عن دمج قيدي 

اإللغاء واإلثبات إذا ما إتبعنا الطريقة األوىل .

2- األخطاء التي تؤثر بعد ولن يكون لها أثر على األرصدة 

احلسابات  أرصدة  على  بعد  تؤثر  مل  التي  األخطاء  من  اجملموعة  هذه 
اليومية  القيود  األرقام يف دفرت  التي يف دفرت اإلستاذ فيكتفي بتعديل 
عملياتها  بعض  كانت  إذا  اجلرد  كشوف  يف  أو  خطأ  جمموعها  كان  إذا 
مل  األخطاء  هذه  أن  إىل  عائد  هذا  يف  والسبب  صحيحة  غري  احلسابية 

تقيد بعد يف حسابات دفرت اإلستاذ .

ويرى البعض أن طريقة التصحيح التي يجب إتباعها تعتمد على السجل 
دفرت  أو  اإلستاذ  دفرت  يف  اخلطأ  حدث  فإذا   ، فية  اخلطأ  حدث  الذي 
مع  التصحيح  وإثبات  اخلطأ  بشطب  عندها  التصحيح  ميكن  إحصائي 
هذه  تعترب  ال  حيث  العملية  بهذه  قام  الذي  املسئول  الشخص  توقيع 
توافر شروط معينة  أن املشروع مل ينص على وجوب  أي  الدفاتر قانونية 
إجراء  عندها  فيجب  اليومية  دفرت  يف  اخلطأ  حدث  إذا  أما  إلمساكها 
التصحيح بقيود حماسبية يف دفرت القيود اليومية ألن القانون التجاري 
إشرتط عدم الشطب أو احملو فية حتى ال يفقد قيمتة القانونية والفنية 

أيضا ً . ويتم التصحيح هنا بإحدى الطريقتني اللتني مر ذكرهما . 

تصحيح أخطاء احلذف 

1- عدم إثبات عملية مالية بكامها ، ويتم تصحيح مثل هذا اخلطأ بإثبات 
القيد اخلاص بالعملية التي يتم إثباتة بسهوا ً أو عمدا ً . 

هذا  مثل  تصحيح  ويتم   ، اإلستاذ  دفرت  إىل  بكاملة  قيد  ترحيل  عدم   -2
اخلطأ بالقيام بعملية الرتحيل كاملة . 

تصحيح األخطاء اإلرتكابية 

اليومية  يف  القيد  طريف  يف  العملية  مبالغ  إثبات  يف  األخطاء   -1
املطولة  الطريقتني  بإحدى  اخلطأ  هذا  مثل  التصحيح  ويتم  واإلستاذ 

واخملتصرة : - 
مثال : - 

على  الشعب  منشأة  على   640 مببلغ  بضاعة  املنشأة  باعت   5-3 يف 
احلساب 

قيد اليومية سجل كالتايل : -

  460   حـ / املدينني ) الشعب (   
              460   حـ / املبيعات 

                 بيع بضاعة على احلساب 

يف 1-6 مت إكتشاف اخلطأ فيتم التصحيح باخلطوات التالية : 

1- الطريقة املطولة 

اخلطأ  القيد  • إثبات 

   460  حـ / املبيعات
              460 حـ / املدينني ) الشعب (    

إلغاء القيد املسجل باخلطأ بتاريخ 5-3  

الصحيح  القيد  • إثبات 

   640 حـ / املدينني ) الشعب (   
          640  حـ / املبيعات 

إثبات القيد الصحيح  للقيد املسجل باخلطأ بتاريخ 5-3

2- الطريقة اخملتصرة : إثبات الفرق بني املبلغ الصحيح واملبلغ اخلطأ 
الوراد يف الدفاتر

           180  حـ / املدينني ) الشعب (   
                  180    حـ / املبيعات 

إثبات القيد الصحيح لقيد املسجل باخلطأ بتاريخ 5-3  

اليومية  قيد  من  واحد  طرف  يف  العملية  مبلغ  إثبات  يف  اخلطأ   ) ب 
بالطريقة املطولة فقط لتعذر خروج قيد  التصحيح هنا  واإلستاذ ويتم 

واحد ناجت عن دمج قيدي اإللعاء واإلثبات 

مثال : - يف 27-6 إشرتت املنشأة أثاث مببلغ 430 نقدا ً 

340 حـ / األثاث    
          430   حـ / الصندوق  

شراء أثاث نقدا ً  

يف 30-6 مت إكتشاف اخلطأ فيتم تصحيح اخلطأ باخلطوات التالية 
اخلطأ  القيد  • إلغاء 

  430 حـ / الصندوق    
         340  حـ / األثاث    

إلغاء للقيد املسجل باخلطأ بتاريخ 6-27   

الصحيح القيد  • إثبات 

430 حـ / األثاث    
           430  حـ / الصندوق  

إثبات القيد الصحيح للقيد املسجل باخلطأ بتاريخ 6-27   

تصحيح األخطاء الفنية 
السليم للعمليات املالية وفقًا  التحليل غري  نتيجة  وهذه األخطاء تنشأ 

للمبادى احملاسبية املتعارف عليها . 
مثال : - 

يف 28-6 إشرتت املنشأة أثاث مببلغ 1400 نقدا ً . 

قيد اليومية سجل باخلطأ كالتايل : - 

 1400 حـ / املشرتيات
           1400   حـ / الصندوق

                                    شراء اثاث نقدا ً 
 يف 1-7 مت إكتشاف اخلطأ فيتم تصحيح اخلطأ باخلطوات التالية : 

1- الطريقة املطولة 
اخلطأ  القيد  • إلغاء 

     1400 حـ / الصندوق 
              1400    حـ / املشرتيات

               إلغاء للقيد املسجل باخلطأ بتاريخ 6-28 

الصحيح القيد  • إثبات 

1400 حـ / اإلثاث
          1400   حـ / الصندوق

تصحيح القيد املسجل  بتاريخ 6-28

2- الطريقة اخملصرة 
إثبات حساب األثاث مدين 1400 وإلغاء حـ / املشرتيات 

     1400 حـ / اإلثاث
             1400  حـ / املشرتيات

تصحيح القيد املسجل  بتاريخ 6-28

تصحيح األخطاء املتكافئة ) املعوضة ( 

ويقابلة  معني  حساب  يف  خطأ  هو  املتكافئ  اخلطأ   ً سابقا  أشرنا  كما 
ويعوضة خطأ مماثل يف حساب أخر بحيث ال يتأثر توازن ميزان املراجعة 
مما يجعل إكتشافها صعبا ً يعجز احملاسب أو املدقق يف عن إكتشافه 
من غري ان يبذل عناية تامة يف مراجعة املستندات والعمليات احلسابية 

مثال : - 
نفرتض يف 1-8 باعت املنشأة بضاعة مببلغ 79 نقدا ً 

قيد اليومية سجل باخلطأ كالتايل : - 
           79 حـ / الصندوق 

                    97      حـ / املبيعات 
                                بيع بضاعة نقدا ً 

املالحظة بالرقام يوجد خطأ وهو مبلغ زائد 18 يف خانة الدائن ) حـ / 
املبيعات (

- يف 3-8 إشرتت املنشأة بضاعة مببلغ 35 نقدا ً

        35 حـ / املشرتيات 
            53   حـ / الصندوق

ً بيع بضاعة نقدا 

مبلغ  وهو  خطأ  يوجد  باألرقام  املالحظ 
زائد 18 يف خانة املدين حـ / املشرتيات ( 

احلل 
         الواضح أن اخلطأ بالزيادة يف اجلانب 
اخلطأ  يعوضة  املشرتيات   / حـ  املدين 
اجلانب  يف  نفسة  باملقدار  يف  بالزيادة 
هني  ولتصحيح  املبيعات      / حـ  الدائن 

وإثبات  اخلطأ  القيد  إلغاء  يجب   8-12 يف  إكتشافهما  عند  اخلطأين 
العملية من جديد بقيد صحيح على النحو التايل 

2- الطريقة املطولة : 
    -   تصحيح قيد املبيعات 

اخلطأ القيد  • إلغاء 
   97 حـ / املبيعات  

           79  حـ / الصندوق
إلغاء للقيد املسجل باخلطأ بتاريخ 8-1  

الصحيح القيد  •  إثبات 

     79 حـ / الصندوق 
           79  حـ / املبيعات 

تصحيح للقيد املسجل باخلطأ بتاريخ 8-1 

- تصحيح قيد املشرتيات 
اخلطأ  القيد  • إلغاء 

     35 حـ / الصندوق  
          53   حـ / املشرتيات

إلغاء للقيد املسجل باخلطأ بتاريخ 8-3 
إثبات القيد الصحيح
  35 حـ / املشرتيات 

           35   حـ / الصندوق
تصحيح  للقيد املسجل باخلطأ بتاريخ 8-3

3- الطريقة اخملتصرة

 18 حـ / املبيعات  
         18   حـ / املشرتيات 

تصحيح  للقيد املسجل باخلطأ بتاريخ 3-8 و 8-1 

تصحيح األخطاء يف دفرت اإلستاذ 
دفرت  يف  بقيود  تصحيحها  ميكن  ال  اإلستاذ  دفرت  يف  األخطاء  معم 
القيود اليومية ألنها يف حساب واحد والطريق الوحيد هو شطب األرقام 
أو القيود املرحلة باخلطأ ، وعملية الشطب يسمح بها القانون الن دفرت 
اإلستاذ ال يعترب دفرت قانوين بل هو من الدفاتر العرفية ، وما دام أن دفرت 
القيود اليومية سليم فال مانع من تصحيح أخطاء دفرت اإلستاذ بالشطب

- أخطاء الرتحيل 
تتمثل هذه األخطاء يف جميع أنواع األخطاء التي حتدثت عند ترحيل 
العمليات املالية من دفرت القيود اليومية إىل دفرت اإلستاذ ، وقد ال تؤثر 

على توازن ميزان املراجعة . 
وتصحيح أطاء الرتحيل أسهل من تصحيح أخطاء التسجيل حيث يجوز 

شطب األخطاء فيها وتصحيح اخلطأ . 
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