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مقدمة

ــة  ــال املالي ــق باالعم ــا يتعل ــر كل م ــة يف نش ــهرية متخصص ــة ش ــي مجل ــي ه ــب العرب ــة املحاس مجل
واإلقتصــاد بجميــع فروعهــم بهــدف اإلرتقــاء بمســتوى املحاســب العربــي إينمــا كان . مســاهمة يف إثــراء 
ــي  ــب العرب ــاءة املحاس ــع كف ــل ىلع رف ــة. العم ــع انواع ــبي بجمي ــال املحاس ــي يف اجم ــث العمل البح
وتأهيــل كــوادر جديــدة يف ســوق العمــل. نشــر العلــم واملعرفــة بأساســيات املحاســبة بجميــع انواعهــا 

ــة ــة محاســبة حكومي ــة محاســبة ضريبي ــف محاســبة إداري ــة محاســبة تكالي مــن محاســبة مالي

رؤية املجلة

ــن  ــا بي ــوأ مكانه ــى وتتب ــي والثقاف ــعاع العلم ــزا لإلش ــح مرك ــي  أن تصب ــب العرب ــة املحاس ــع مجل تتطل
املواقــع العلميــة املرموقــة وذلــك مــن خــال النهــج العلمــي والتعليمــي الصحيــح يف إيصــال املعلومــات 
ــر  ــرف لنش ــوذج مش ــي ،  كنم ــن العرب ــد بالوط ــات أو املعاه ــد الجامع ــا يف أح ــواء كان طالب ــا س ملتلقيه
العلــم املجانــي ومســاعدة الشــباب ىلع إســتذكر دروســهم عــن طريــق موقــع مجلــة املحاســب العربــي 
، ونتمنــى ان نســاهم ولــو بالقليــل يف إعــداد وتأهيــل  خريجيــن مكتســبين للخبــرات واملعلومــات  التــى 
تؤهلهــم للمنافســة فــى أســوق العمــل و قادريــن ىلع التصــدى ملشــاكل املجتمــع، كمــا تتطلــع املجلــة  
للقيــام بــدور فاعــل فــى إحــداث التنويــر للمحاســبين ولــكل مــن يهتــم بالعلــوم املاليــة واملصرفيــة  مــن 

خــال مانقدمــه مــن كورســات ومحاضــرات ومقــاالت وبرامــج وبحــوث علميــة.
 

رسالة املجلة

مجلــة املحاســب العربــي ، مجلــة شــهرية إلكترونيــة تعنــي بنشــر وتعزيــز ثقافتــك املحاســبية ، حيــث 
تســعى مجلــة املحاســب العربــي إلــى تعزيــز الوعــي والتطبيــق الصحيــح للمعامــات املاليــة ، واإلســهام 
يف عــاج بعــض املشــكات التــي تواجــة املحاســب العربــي يف الحيــاة العمليــة ، وذلــك مــن خــال إثــراء 
مكتبــة املحاســب العربــي مــن ابحــاث وكتــب يف مختلــف املجــاالت املحاســبية واإلقتصاديــة ، وتأهيــل 

الكــوادر الازمــة لتطبيــق القواعــد املهنيــة والرقــي باملحاســب العربــي إلــى أرفــع الدرجــات.

الخدمات التي تقدمها مجلة املحاسب العربي

 إنطلقنا بأول خدمة ىلع مستوى العالم العربي بخدمة وهي االولى من نوعها وهي
1-  خدمة واتساب املحاسب العربي والتي توفر للمحاسب العربي كل ما ينشر ىلع صفحات املجلة

     من خال املوقع الخاص بها
2-  إنطاق خدمة التوظيف ىلع جميع املستويات الوظيفية. 3

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

            • يستطيع عمل جروب خاص له باملوقع إلضافة األصدقاء املقربين له الستذكار الدروس 
              سويا من خال املوقع .

            • نشر املحاضرات واملقرات سواء بالجروب الخاص به أو عام للجميع حتى يستطيع زميلة 
              الذي لم يحضر  املحاضرة املشاركة وال يفوتة أي  من املحاضرات .

            • حل التمارين ومشاركة زماءة ومن خال هذه النقطة يستطيع الحصول علة نقاط تؤهلك
              للحصول ىلع كورسات أو كتب مجانية مقدمة من  إدارة املجلة او من  معاهد ومراكز 

               متخصصة ,أو جامعات ومؤسسات علمية .
            • هذه الخدمة متوفرة لجميع الطلبة والطالبات بالوطن العربي ومقسمة حسب الدول 

              والجامعات أو املعاهد
4-  تقديم باقة متكاملة من الخدمات املالية للمحاسب العربي والتي من خالها نهدف إلى إذكاء

      روح اإلبتكار والتعلم .
5-  وخدمات اخرى سوف نقوم بتقديمها للمحاسب العربي فقط تابعونا من خال موقع املجلة .

                                                              
                                                             مجلة املحاسب العربي تنتمنى لكم دوام التويق

4كلمة رئيس التحرير •
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15احلصول على االصل بالشراء•

16املنشآت الصغرية واملتوسطة يف معايري احملاسبة املصرية اجلديدة•

21القيادة•

22برجمة االهداف للمشروعات الصغرية بهدف تعظيم الربحية•
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كلمة رئيس التحرير
ــي  أن تصبــح مركــزا لإلشــعاع العلمــي والثقافــى  ــة المحاســب العرب ــع مجل تتطل
وتتبــوأ مكانهــا بيــن المواقــع العلميــة المرموقــة وذلــك مــن خــال النهــج العلمــي 
والتعليمــي الصحيــح فــي إيصــال المعلومــات لمتلقيهــا ســواء كان طالبــً فــي 
أحــد الجامعــات أو المعاهــد بالوطــن العربــي ،  كنمــوذج مشــرف لنشــر العلــم 
المجانــي ومســاعدة الشــباب علــى إســتذكر دروســهم عــن طريــق موقــع مجلــة 
وتأهيــل   إعــداد  فــي  بالقليــل  ولــو  نســاهم  ان  ونتمنــى   ، العربــي  المحاســب 
فــى  للمنافســة  تؤهلهــم  التــى  والمعلومــات   للخبــرات  خريجيــن مكتســبين 
أســوق العمــل و قادريــن علــى التصــدى لمشــاكل المجتمــع، كمــا تتطلــع المجلــة  
للقيــام بــدور فاعــل فــى إحــداث التنويــر للمحاســبين ولــكل مــن يهتــم بالعلــوم 
ومقــاالت  مــن كورســات ومحاضــرات  مانقدمــه  خــال  مــن  والمصرفيــة   الماليــة 
وبرامــج وبحــوث علميــة ،  ونســتطيع تحقيــق كل هــذا واكثــر بفضلكــم وفضــل 
مشــاركاتكم وتعليقاتكــم ونصائحكــم التــي بهــا ومــن اجلهــا يمكننــا تحقيــق 
كل مــا نرغــب بــه ، ال تبخــل علينــا بالمشــاركات والتعليقــات ونشــر كل مــا يصــل 
إليكــم مــن خــال أحــدى قنواتنــا علــى مواقــع التواصــل األجتماعــي  أو مــن خــال 

www.aam-web.com  موقــع المجلــة الرســمي

مؤسس رئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد

الحصول عىل االصل بالتصنيع الداخيل

ــة تقــوم الشــركة بالتصنيــع وبعدهــا يتــم المفاضلــة بيــن الشــراء والتصنيــع وفقــً لمعيــار  فــي هــذه الحال
التكلفــة والوقــت والمواصفــات 

فــي حــال قيــام المنشــأة بإنتــاج األصــل بصــورة ذاتيــة ، فــإن تكلفتــه فــي هــذه الحالــة تتضمــن تكلفــة   -
المــواد واألجــور والتكاليــف الصناعيــة األخــرى ، وال شــك أن تحديــد تكلفــة المــواد واالجــور المســتخدمة فــي 
ــى تكلفــة األصــل ،  ــرة للمحاســب حيــث يمكــن تحميلهــا مباشــرة عل ــً ال تمثــل مشــكلة كبي ــاج داخلي اإلنت
ولكــن المشــكلة الرئيســية تمكــن أســاس فــي تحديــد ذلــك الجــزء مــن التكلفــة غيــر المباشــرة التــي يتــم 

تحميلهــا علــى األصــل المنتــج داخليــا ً . 

• وفــي الفكــر المحاســبي يمكــن التمييــز بيــن ثاثــة مداخــل يتــم مــن خالهــا توزيــع التكاليــف غيــر المباشــرة 
وهــي : - 

     - مدخل التكلفة المباشر  : ويقتضي بتحميل األصل المنتج بمعرفة 
     المنشأة التكاليف غير المباشرة فقط والتي ربطها باإلصل المنتج داخليا ً . 

     -مدخــل التكلفــة الكليــة : وهــو يقتضــي بضــرورة تحميــل األصــل المنتــج داخليــا ً بكافــة التكاليــف 
غيــر المباشــرة مهمــا كان مســلكها . 

     - مدخــل تكلفــة الفــرص البديلــة :  ويقتضــي بتحميــل األص المنتــج داخليــا ً باألربــاح التــي مــن 
الممكــن تحقيقهــا مــن العمليــات العاديــة وفقــدت بســبب نقــص فــي اإلنتــاج نتيجــة لتوجيــة جــزء مــن 

الطاقــة المســتغلة بالكامــل إلنتــاج األصــل الجديــد داخليــا ً .
مــن الماحــظ أن مدخــل التكلفــة المباشــر بالرغــم مــن مائمتــة لألغــراض الداخليــة ، إال إنــه ال يتســق مــع 
المبــادئ المحاســبية حيــث ال يحقــق مبــدأ المقابلــة بســبب تجاهلــة للعاقــات بيــن مقــدار التكلفــة وحجــم 
اإلســتفادة ، أمــا عــن مدخــل تكلفــة الفــرص البديلــة فإنــه يفتقــد الموضوعيــة بســبب إعتمــادة علــى التقريــر 
فــي تحديــد التكلفــة وهــو مــا يجعلــة مدخــل غيــر علمــي ، أيضــً غيــر قابــل  للتعميــم ألن قبولــة مــن الناحيــة 
النظريــة وصاحيــة تطبيقــة مــن الناحيــة العمليــة مرهــون بوجــود حالــة مــن التشــغيل الكامــل للكافــة 

المتاحــة للمنشــأة . 
فمن الواضح أن االنسب هو مدخل التكلفة الكلية .

                          16,500 من حـ / اآلت 
                                         16,500 إلى حـ / البنك 

                                      تصنيع آله  داخليً لإلستخدام 

مؤسس رئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد
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خصائص املصارف االسالمية

تمتــاز المصــارف اإلســامية بميــزات فريــدة عــن غيرهــا 
فــي  ولعلهــا  التمويــل،  ومؤسســات  البنــوك  مــن 
ذلــك تنطلــق مــن قواعــد ومبــادئ الشــرع الحنيــف 
ــة  ــه أصول ، فالتعامــل المالــي والمــادي فــي اإلســام ل
وميولهــم،  األفــراد  لهــوى  تابعــا  وليــس  وقواعــده 
وذلــك حفاظــا عليهــم وعلــى حقوقهــم مــن الهضم 
والضيــاع، ففــي قــوى المــال الكبيــر يــأكل الصغيــر 
هــوى  مــن  وهــذا  الضعيــف  علــى  يطغــى  والقــوي 

النفــوس وطباعــا.
بخصائصهــا  اإلســامي  المصــارف  جــاءت  فقــد  لــذا 
وتســير  الكريمــة  النصــوص  هــدى  علــى  لتقــوم 
وفقهــا ، ولعــل مــن ابــرز هــذه الميــزات والخصائــص 

هــو :
)التعامــل  بالفائــدة  التعامــل  حرمــة    -

. الربــوي( 
بالفائــدة، ولكــن فــي  التعامــل  يقــر  فالمصــرف اإلســامي ال 
ذات الوقــت يحتــاج إلــى اســترداد كل نفقاتــه وكذلــك تحقيــق 
بعــض الربــح، ولــذا فقــد يعمــل علــى تحقيــق ذلــك عــن طريــق 
يســعى  اإلســامي  المصــرف  فــان  لــذا  المباشــر  االســتثمار 
نحــو التنميــة عــن طــرق التوجــه نحــو االســتثمار، حيــث يقــوم 
مشــروعات  فــي  األمــوال  توظيــف  بعــبء  نفســه  المصــرف 

تجاريــة وزراعيــة أو صناعيــة تــدر عليــة عائــدًا.

ومــن ابــرز أســاليب تحقيــق األربــاح فــي المصارف اإلســامية  هو 
توظيــف األمــوال عــن طريــق االســتثمار بالمشــاركة بمعنــى 
للمشــروع  المــال  رأس  فــي  اإلســامي  المصــرف  مســاهمة 
اإلنتاجــي ويصبــح البنــك شــريكا فــي ملكيــة المشــروع وفــي 
إدارتــه واإلشــراف عليــه، وبالتالــي يكــون شــريكا فــي الربــح 
والخســارة ويتــم ذلــك بالنســبة التــي يتفــق عليهــا الشــركاء.

أن  يجــب  اإلســامي  المصــرف  فــي  المدفــوع  المــال  رأس    -
يســلم بكاملــه للبنــك وال يجــوز أن ينقــص منــه شــيئا كديــن 
لــدى أصحــاب رأس المــال بعكــس الحــال فــي البنــوك التجاريــة. 
المصــارف  التــي تختلــف بهــا  الجوهريــة  الفــروق  وهــذا مــن 

اإلســامية عــن البنــوك التجاريــة الربويــة.
-  المصــرف اإلســامي يعطــي أهميــة أكبــر للودائــع اآلجلــة 
البنــوك  عكــس  علــى  الكلــي  الودائــع  لهيــكل  بالنســبة 
ــة التــي تعطــي األهميــة األكبــر للودائــع تحــت الطلــب  التجاري
األمــر الــذي يمكــن مــن توظيــف أكبــر قــدر مــن المــوارد المتاحــة 

لديــة فــي النشــاط االقتصــادي.

متعــددة  أنشــطة  اإلســامية  المصــارف  تمــارس   -
والبنــوك  التجاريــة  البنــوك  أنشــطة  بيــن  تجمــع 
المتخصصــة وبنــوك االســتثمار واألعمــال وشــركات 
واالســتيراد وشــركات  والتصديــر  الداخليــة  التجــارة 

األمــوال. وتوظيــف  المباشــر  االســتثمار 
- المصــارف اإلســامية تقــوم بواجبــات المســؤولية 
االجتماعيــة وذلــك ألنهــا بنــوك اجتماعيــة فــي المقــام 
األول حيــث تســعى إلــى تحقيــق التكافــل االجتماعــي 
ليــس فقــط مــن حيــث قيامها بجمــع الــزكاة وصرفها

فــي مصارفهــا الشــرعية ولكــن في كيفية توزيــع عائد األموال 
المســئولية  ممارســة  تتــم  مــا  وغالبــا  بعدالــة،  المســتثمرة 
االجتماعيــة للمصــارف اإلســامية مــن خــال إســتراتيجية البنــك 
وسياســاته، حيــث ان مــن ابــرز مبــادئ المصــارف اإلســامية هــو 
عــدم  الفصــل بيــن التنميــة االقتصاديــة والتنميــة النفســية 
االجتماعــي  العائــد  تعظيــم  هــو  واالجتماعيــة  ألن هدفهــا 
العائــد اإلســامي لاســتثمار وليــس  لاســتثمار أو تعظيــم 

ــد المباشــر لاســتثمار. العائ
ماليــة  مؤسســات  مجــرد  ليســت  اإلســامية  المصــارف    -
وســيطة, ولكنهــا أكبــر مــن ذلــك فهــي مؤسســات ماليــة 
واقتصاديــة واســتثمارية وتجاريــة وخدميــة تتميــز بالجــدوى 
اإلســامي. االقتصــادي  للنظــام  تجســيد  وهــي  والكفــاءة. 

المتمثلــة  مواردهــا  اإلســامية  المصــارف  تســتخدم   -
رأس  فــي  بالمشــاركة  واالســتثمار  المباشــر  االســتثمار  فــي 
مــال المشــروعات علــى أســاس صفقــة معينــة أو مشــاركة 

المرابحــة. صيــغ  خــال  مــن  أو  متناقصــة 
عــن  تمويــل مختلفــة  االســامية مصــادر  للمصــارف   -
البنــوك الربويــة  حيــث تتكــون مصــادر التمويــل فــي المصــارف 
اإلســامية مــن مصــادر داخليــة وخارجيــة، حيــث تتمثــل مصــادر 
واالحتياطــات  المدفــوع  المــال  رأس  فــي  الداخليــة  التمويــل 
الودائــع  مــن  فتتكــون  الخارجيــة  المصــادر  أمــا  المختلفــة، 
بأنواعهــا المختلفــة ســواء كانــت ودائــع جاريــة أو ودائــع ألجــل
اســتثمار  عمليــات  اإلســامية  المصــارف  تمــارس    -
حيــث  للســوق  فريســة  العميــل  تــدع  وال  بنفســها  األمــوال 
إنهــا تتجــه صــوب االســتثمار المباشــر أو بالمشــاركة مــع الغيــر،  
وهــذا يظهــر الفــرق الكبيــر بيــن القــرض واالســتثمار ، حيــث أن 
طبيعــة البنــوك اإلســامية هــي طبيعــة اســتثمارية وليســت 

اقراضيــة

. فالقــرض يكــون محكومــا عند منحه بضمانات عينية 
كافيــة يقــوم بفرضهــا البنــك علــى العميــل لضمــان 
اســترداد أموالــه، أمــا فــي االســتثمارات فــإن البنــك هــو 
الــذي يتولــى مهمــة البحــث عــن االســتثمارات وهــو 
الــذي يقــوم بدراســة الجــدوى االقتصاديــة للمشــروعات 
الجديــدة، وقــد يقــوم بعمليــة االســتثمار بمفــرده أو 
بالمشــاركة ويتحمــل نتيجــة االســتثمار إن كانــت ربحــا 

أو خســارة.
ومــن الميــزات الجوهريــة للمصــارف اإلســامية   -
هــو  مصــدر تحقيــق الربــح حيــث أن  االختــاف األساســي 
بيــن البنــوك التجاريــة والبنــوك اإلســامية يــدور حــول 
مهــم  كمصــدر  والمدينــة  الدائنــة  الفائدتيــن  ســعر 
ــاح باإلضافــة إلــى اســتثمارات  مــن مصــادر تحقيــق األرب

المحفظــة.
المصــارف اإلســامية ال تمــارس عمليــة توليــد   -
النقود)الودائــع( او مــا يســمى بخلــق االئتمــان النــه ال 
يتعامــل بالفائــدة لــذا نجــد أن عمليــة خلقــه لائتمــان 
تكــون فــي نطــاق ال يضــر باالقتصــاد القومــي فبحكــم 
مشــاركة البنــوك اإلســامية الفعليــة فــي اإلنتــاج فــإن 
النقــود تتــداول بيــن المصــرف وعمائــه فــي  وقــت 
ظهــور اإلنتــاج وتختفــي مــع اســتهاك ذلــك اإلنتــاج 
فــإن حجــم  أخــرى للمصــرف، ومــن هنــا  لتعــود مــرة 
اإلنتــاج الحقيقــي يظــل معــادالً تمامــً لحجــم االئتمــان 
حيــث ال تتأثــر مســتويات األســعار، وال يحــدث تضخــم 
إلــى  يضــاف  النقديــة  الكتلــة  فــي  الزيــادة  بســبب 
ذلــك أن نظــام المشــاركة يربــط المصــارف اإلســامية 
او  وهميــة  وليســت  حقيقــة  انتاجيــة  بمشــروعات 

افتراضيــة.

بقلم / الدكتور / هايل ططوش



9 مجلة املحاسب العريب العدد الثاين والثالثونمجلة املحاسب العريب العدد الثاين والثالثون8

مدى تطبيق مبادئ الحوكمة املؤسسية يف املصارف

The extent of applying the principles of corporate governance in banks
إ

بريطانيــا حــول مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي وضــع 
الترتيبــات المائمــة للجنــة المراجعــة وكذلــك إصــدار 
قواعــد   NYSE الماليــة  لــألوراق  نيويــورك  بورصــة 
حوكمــة الشــركات المســاهم 2003، )مطــر، نــور، 2007(.
   وليــس هنــاك تعريــف موحد للحوكمة المؤسســية 
المفهــوم  هــذا  يعرفــون  الباحثــون  أخــذ  حيــث 
كل حســب توجهاتــه، ويرجــع تنــوع هــذا التعريــف 
التنظيميــة  األمــور  مــن  العديــد  فــي  تداخلــه  إلــى 
واالقتصاديــة والماليــة واالجتماعيــة، وهــو األمــر الــذي 
)ســليمان،  ككل،  والمجتمــع  االقتصــاد  علــى  يؤثــر 

.)2006
الدراسة:   

مفهوم الحوكمة:
الحوكمــة »هــو نظــام شــامل يتضمــن     مفهــوم 
حــول  ومؤشــرات  الجيــد،  اإلدارة  ألداء  مقاييــس 
وجــود أســاليب رقابيــة تمنــع أي طــرف مــن األطــراف 
ــر  ــً مــن التأثي ــً وخارجي ــة بالمنشــأة داخلي ذات العاق
وبالتالــي  المنشــأة،  أنشــطة  علــى  ســلبية  بصفــة 
بمــا  المتاحــة  للمــوارد  األمثــل  االســتخدام  ضمــان 
يخــدم مصالــح جميــع األطــراف بطريقــة عادلــة تحقــق 
الــدور اإليجابــي للمنشــأة لصالــح ماكهــا وللمجتمــع 

ككل«، )الحيزان, 2005(.  
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المقدمة: 
   ظهــر مفهــوم الحوكمــة المؤسســية إلــى الســطح 
بقــوة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة نتيجــة للعديد 
مــن العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنظيميــة 
التــي دفعــت تجــاه تطــور هــذا المفهــوم والحوكمــة 
مــا  الحكومــة وهــو  أو  الحكــم  مــن  لغــة مســتمدة 

يعنــي االنضبــاط والســيطرة والحكــم.
   بنــاًء عليــه تلقــى الحوكمــة المؤسســية اهتمامــً 
متزايــدًا فــي أقطــار العالــم شــتى المتقدمــة منهــا 
والناشــئة علــى حــد ســواء وذلــك لدورهــا الحاســم 
والفشــل  التعثــر  مخاطــر  الشــركات  تجنيــب  فــي 
تعظيــم  فــي  دورهــا  عــن  فضــًا  واإلداري،  المالــي 
القيمــة الســوقية للشــركة بمــا يضمــن لهــا عنصــر 
المؤسســية  الحوكمــة  النمــو واالســتمرارية، وتوفــر 
معاييــر األداء الكفيلــة بالكشــف عــن حــاالت التاعــب 
كســب  إلــى  يــؤدي  بقــدر  اإلدارة  وســوء  والفســاد 
ثقــة المتعامليــن فــي أســواق المــال والعمــل علــى 

اســتقرار تلــك األســواق.
دول  فــي  والمشــرعين  الشــركات  اهتمــام  لكــن    
العالــم المتقدمــة كان أكبــر وأســرع مــن مثياتهــا 
صــدور  فرأينــا  الناشــئة،  العالــم  اقتصاديــات  فــي 
العديــد مــن القوانيــن والتعليمــات واإلجــراءات فــي 
SarbaNES-Ox- نالــدول المتقدمــة مثــل قانــو
 rObErt Smith( وتقريــر   lEY act 2002

فــي  2003(

التــي  التعاريــف  مــن  مجموعــة  شــحاته  أورد  لقــد 
أطلقــت علــى الحوكمــة المؤسســية أخــذ كل منهــا 
جانبــً مــن الجوانــب التــي يمكــن مــن خالهــا النظــر 

وتعريفهــا: المؤسســية  الحوكمــة  فــي 
- »مجموعــة مــن األنظمــة الخاصــة بالرقابــة علــى أداء 

الشــركات«.
- »تنظيــم للعاقــات بيــن مجلــس اإلدارة والمديريــن 

والمســاهمين وأصحــاب المصالــح«.
ــح  ــدار لصال - »التأكيــد علــى أن الشــركات يجــب أن ت

المســاهمين«.
- »مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة 
والرقابــة عليهــا وفــق هيــكل معيــن يتضمــن توزيــع 
الحقــوق والواجبــات فيمــا بيــن المشــاركين فــي إدارة 
الشــركة مثــل مجلــس اإلدارة والمديريــن التنفيذيين 

والمســاهمين«، )شحاتة, 2007(.
   ومــن خــال التعاريــف الســابقة يتبيــن أن الحوكمــة 
هــي عبــارة عــن نظــام يتــم مــن خالــه تنفيــذ الحكــم 
وســائل  تنفيــذ  خــال  مــن  للمؤسســات  الرشــيد 
الرقابــة واعتمــاد اإلفصــاح والشــفافية للحفــاظ علــى 
مصالــح المؤسســة و المســاهمين و ذوي المصالــح.

أهداف الحوكمة:
تحقيــق  إلــى  المؤسســية،  الحوكمــة  تســعي     

 )2009 )نســمان,  اآلتيــة:  الرئيســية  األهــداف 
الملكيــة  بيــن  الفصــل  مبــدأ  علــى  التأكيــد   .1
واإلدارة والرقابــة علــى األداء, مــع تحســين الكفــاءة 

للمنشــآت. االقتصاديــة 
2. إيجــاد الهيــكل الــذي تتحــدد مــن خالــه أهــداف 
المنشــأة, ووســائل تحقيــق تلــك األهــداف ومتابعــة 

األداء.
3. متابعــة المراجعــة والتعديــل للقوانيــن الحاكمــة 
الماليــة, بحيــث تتحــول مســئولية  ألداء المنشــآت 
إدارة  مجلــس  وهمــا  الطرفيــن  كا  إلــى  الرقابــة 
الجمعيــة  فــي  ممثلــة  والمســاهمون  المؤسســة 

للمنشــأة. العموميــة 

4. عــدم الخلــط بيــن المهــام والمســئوليات الخاصــة 
اإلدارة  مجلــس  ومهــام  التنفيذييــن,  بالمديريــن 

أعضائــه. ومســئوليات 
5. تقييــم أداء اإلدارة العليــا وتعزيــز المســاءلة ورفــع 

درجــة الثقــة.

6. إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين 
والدائنين والمقرضين, واالضطاع بدور المراقبين 

بالنسبة ألداء المنشآت.
7. تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية, بما 

يعمل على تدعيم واستقرار نشاط المنشآت 
العاملة باالقتصاد, وعدم حدوث انهيارات باألجهزة 

المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية، 
والمساعدة في تحقيق التنمية واالستقرار 

االقتصادي.
8. تدعيم عنصر الشفافية في كافة معامات 
الشركة مما يساهم في ضبط الفساد المالي.

9. المساهمة في تمكين الشركات من الحصول 
على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين 

واألجانب.
10. تحسين الكفاءة االقتصادية للشركة وقيمة 

أسهمها وتحسين أداء الشركة.
11. حماية أصول الشركة ومساهميها وغيرهم 

أصحاب المصالح.
12. تحسين الممارسات المحاسبية والمالية في 
المنظمة والعمل على تحقيق العدالة والنزاهة 

والشفافية في جميع تعامات المنظمة وعملياتها.
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أهمية الحوكمة:
علــى  بالغــة  بأهميــة  الشــركات  تتســم حوكمــة     
كل المســتويات، فهــي عنصــرًا رئيســً فــي تكويــن 
الشــركات بكافــة أشــكالها، لمــا لــدور الحوكمــة البــارز 
ــد  ــز االســتثمار وتوفيــر فوائ فــي الشــركات مــن تعزي
متعددة للشــركات ومســاهميها من خال تحســين 
المــال ودخــول أســواق  الحصــول علــى رأس  فــرص 
عالميــة جديــدة وتقليــل المخاطــر مــن خــال تنويــع 
األصــول والعمــل علــى إدارة المخاطــر وحــل األزمــات، 
لتحقيــق  اإلدارة  لمجلــس  الحافــز  الحوكمــة  وتوفــر 
أهدافــه التــي تصــب فــي مصلحــة الشــركة، وتجعــل 
اســتثماراتهم  علــى  اطمئنانــً  أكثــر  المســاهمين 
مــن خــال تعريــف المســاهمين بشــكل موســع عــن 
القــرارات المتخــذة والمتعلقــة بالمســائل الجوهريــة، 

.)67:p  ,2003 ,Davidson & Singh(
أهمية الحوكمة تتمثل بالنقاط االتية: 

وزيــادة  للشــركات  التنافســية  القــدرات  زيــادة   -1
. قيمتهــا

وتدعيــم  الشــركات  أداء  علــى  الرقابــة  تفعيــل   -2
فيهــا. المســاءلة 

والمالــي  التشــغيلي  األداء  مراجعــة  ضمــان   -3
للشــركات. والنقــدي 

4- تقويم أداء اإلدارة العليا وتعزيز درجة الثقة بها.
والمبــادئ  بالقوانيــن  االلتــزام  ثقافــة  تعميــق   -5

عليهــا. المتفــق  والمعاييــر 
6- تعظيم األرباح ورفع قيمة األسهم.

ــادة ثقــة المســتثمرين فــي أســواق المــال ممــا  7- زي
ــى رواج األســهم. ســيؤدي إل

التنبــؤ  و  المناســب  التمويــل  علــى  الحصــول   -8
المتوقعــة. بالمخاطــر 

الفســاد  ومحاربــة  والشــفافية  العدالــة  تحقيــق   -9
وتفعيــل المختلفــة  المصالــح  أصحــاب  ومراعــاة 

التواصل معهم، )صهيون، 2014(.

الحوكمــة  تطبيــق  عــن  المســئولة  األطــراف 
المؤسســة: داخــل  المؤسســية 

   ســيتم التطــرق هنــا إلــى دور األطــراف المســئولة 
عــن تطبيــق الحوكمــة المؤسســية، وعــن مســؤولية 
وعاقــة كل طــرف مــن هــذه األطــراف باألطــراف األخرى.

لجنة المراجعة:
   أكدت معظم الدراســات والمراجع الخاصة بحوكمة 
الشــركات إن لــم يكــن جميعهــا علــى ضــرورة وجــود 
التــي  االقتصاديــة  الوحــدات  فــي  للمراجعــة  لجــان 
إلــى  أشــارت  بــل  الحوكمــة،  تطبيــق  الــى  تســعى 
العوامــل  أحــد  يمثــل  للمراجعــة  لجــان  وجــود  أن 
المطبقــة  الحوكمــة  لتقييــم مســتويات  الرئيســية 
بالحوكمــة االقتصاديــة، وتقــوم لجــان المراجعــة بــدور 
حيــوي فــي ضمــان جــودة التقاريــر الماليــة وتحقيــق 
الثقــة فــي المعلومــات المحاســبية نتيجــة لمــا تقــوم 
بــه مــن إشــراف علــى عمليــات المراجعــة الداخليــة 
والخارجيــة ومقاومــة ضغــوط وتدخــات اإلدارة علــى 
عمليــة المراجعــة، عــاوة علــى ذلــك يشــير البعــض 
ــة عــن تشــكيل  ــأن مجــرد إعــان الوحــدة االقتصادي ب
لجنــة للمراجعــة كان لــه أثــر علــى حركــة أســهمها 
بســوق األوراق الماليــة، )خليــل، 2005(، ومــن الواضــح 
أنــه ال يوجــد تعريــف موحــد حتــى اآلن للجــان المراجعة 
حيــث تختلــف مــن شــركة ألخــرى، وقــد قــام البعــض 
بتعريــف لجنــة المراجعــة » أنهــا لجنــة منبثقــة مــن 
مجلــس إدارة الشــركة، وتكــون عضويتهــا قاصــرة 
فقــط علــى األعضــاء غيــر التنفيذيين، والذيــن يتوافر 
لديهــم درجــة عاليــة مــن االســتقالية والخبــرة فــي 
ــر  مجــال المحاســبة والمراجعــة، وأيضــً إعــداد التقاري
الداخليــة  المراجعــة  عمليــات  ومراجعــة  الماليــة 
والخارجيــة وأيضــً مراجعــة االلتــزام بتطبيــق قواعــد 
حوكمــة الشــركات داخــل الشــركة، )ســليمان، 2006(.

دور لجنة المراجعة في تفعيل الحوكمة:
مقدمــة  فــي  المراجعــة  لجنــة  دور  أهميــة  تأتــي     
اآلليــات التــي يمكــن مــن خالهــا التأكــد مــن تطبيــق 
الواقــع  أرض  علــى  المصــارف  حوكمــة  مفهــوم 
والمراجــع  الداخلــي،  والمراجــع  اإلدارة،  مجلــس  مــع 
الخارجــي، كمــا أن وجــود نظــام رقابــة داخليــة فعــال 
يعــد أحــد المســؤوليات الرئيســة المنــاط بالمجلــس، 
ويأتــي دور لجنــة المراجعــة الرئيــس فــي التحقــق مــن 
كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة، 
وتقديــم أي توصيــات لــه مــن شــأنها تفعيــل النظــام 
ويحمــي  الشــركة  أغــراض  يحقــق  بمــا  وتطويــره 
مصالــح المســاهمين والمســتثمرين بكفــاءة عاليــة 

.)2006 )الرحيلــي،  معقولــة،  وتكلفــة 

علــى  تقــوم  التــي  األســباب  مــن  العديــد  وهنــاك 
وجــوب تفعيــل لجنــة المراجعــة فــي المصــرف والتــي 

منهــا:

1. تحقيــق اإلشــراف الفعــال علــى عمليــة إعــداد التقاريــر 
إلــى  تحتــاج  والتــي  العظمــى  الشــركات  فــي  وبخاصــة 
أعضــاء مجلــس إدارة علــى معرفــة كاملــة بــكل النواحــي 
ذوي  األعضــاء  هــؤالء  يكــون  أن  ويجــب  واإلدارة  الماليــة 

الخبــرة العاليــة فــي المحاســبة واإلدارة الماليــة.
2. حمايــة الحقــوق والقضــاء علــى المصالــح الشــخصية 

وإظهــار تقاريــر ماليــة ذات كفــاءة وجــودة عاليــة.
3. الحاجة إلى نشر التقارير المالية بصفة دورية.

4. حمايــة مصالــح حملــة األســهم مــن خــال قيــام اللجــان 
بكشــف أي أخطــاء أو غــش يعــود بالضــرر علــى حملــة 

األســهم.
اإلدارة وزيــادة  بيــن أعضــاء مجلــس  التجانــس  5. عــدم 
عددهــم يحتاجــون إلــي وجــود التقاريــر وقوائــم ماليــة 
ويحــق  كمــا  كبيــر،  ومجهــود  ودقــة  خبــرة  تتطلــب 
للجنــة وبــدون أي قيــود االطــاع علــى كافــة المعلومــات 
والبيانــات والتقاريــر والســجات، والمراســات، وغيــر ذلــك 

مــن األمــور التــي تــرى أهميــة االطــاع عليهــا.
   وعليــه فــإن لجــان المراجعــة تعتبــر أداة جيــدة من أدوات 
األساســية  الدعائــم  أحــد  بــل  المصــارف،  فــي  الحوكمــة 
لنجــاح الحوكمــة فيهــا، والتــي يتضــح دورهــا فــي هــذا 

المجــال مــن خــال اآلتــي:
1. تحقيــق التنســيق الفعــال مــع المراجعيــن الخارجييــن 
القوائــم  المراجعــة ومراجعــة  مــن خــال تحديــد مجــال 
ــي التحقــق  الماليــة قبــل وبعــد النشــر، هــذا باإلضافــة إل
مراقــب  وتوصيــات  لماحظــات  اإلدارة  اســتجابة  مــن 

المــال. الحســابات وهيئــة ســوق 
خــال مراجعــة  مــن  الماليــة وذلــك  النواحــي  تقييــم   .2
أداء إدارة الحســابات واإلدارة الماليــة وتقييــم السياســات 

الماليــة للمصــرف.
الداخليــة  المراجعــة  إدارة  أعمــال  وتقييــم  فحــص   .3
وذلــك للتأكــد مــن مــدي كفايــة كل مــن برامــج المراجعــة 
الداخليــة وكذلــك كفايــة فريــق عمــل المراجعــة الداخليــة 
النقــد  بهــا، )ســلطة  القيــام  المنــوط  بالمهــام  للوفــاء 

.)2008 الفلســطينية، 
مجلس اإلدارة:

   مجلــس اإلدارة هــو الســلطة األعلــى فــي الشــركة الــذي 
القــرارات  التخــاذ  الازمــة  الصاحيــات  جميــع  إليــه  ترجــع 
المســاهمين  مصلحــة  لتحقيــق  الازمــة  واإلجــراءات 
الذيــن منحــوا مجلــس اإلدارة التفويــض الــازم، ويعتبــر 
مجلــس اإلدارة أكثــر آليــات الحوكمــة المؤسســية أهميــة، 
ألنــه يمثــل قمــة إطــار الحوكمــة المؤسســية، فالوظيفــة 
التكاليــف  تقليــل  هــي  اإلدارة  لمجلــس  األساســية 
اتخــاذ  وســلطة  الملكيــة  بيــن  الفصــل  عــن  الناشــئة 
القــرار، )عــوض, 2003(, ويكــون مجلــس اإلدارة مســئوالً 
بصفــة جماعيــة عــن رفــع مســتوى النجــاح فــي الشــركة 

.)2005 )حنــا,  الشــركة،  لشــؤون  والتوجيــه  والقيــادة 

تركيبة مجلس اإلدارة:
   يتكــون مجلــس اإلدارة أساســً مــن نوعيــن مــن 
األعضــاء وهــم األعضــاء المســتقلون الذيــن يأتــون 
التنفيذيــة، ولتحقيــق  أو اإلدارة  مــن خــارج الشــركة 
آليــات اإلشــراف واالســتقال التــي تدعــو إليهــا مبــادئ 
الحوكمة المؤسســية بالنســبة لمجالس اإلدارة، فإنه 
ينبغــي أن يتكــون مجلــس اإلدارة مــن أغلبيــة كبيــرة 
مــن األعضــاء الخارجييــن المســتقلين، وذلــك لتقليــل 
أي تعارض في المصالح فيما يتعلق بمسؤوليتهم، 
)الســيد, 2005(، كمــا أن عنصــر النوعيــة مــن األمــور 
التــي يجــب مراعاتهــا فــي تشــكيل مجلــس اإلدارة 
ويقصــد بذلــك توافــر المهــارة والكفــاءة فــي أعضــاء 
الجوانــب  مــع  للتعامــل  يؤهلهــم  بمــا  المجلــس 
اتخــاذ  القــدرة علــى  للنشــاط مــن خــال  المختلفــة 
القــرارات الرشــيدة، وباإلضافــة إلــى ذلــك القــدرة علــى 
أعمالهــا،  عــن  التنفيذيــة  اإلدارة  ومســاءلة  متابعــة 
وذلــك مــن خــال خريطــة تنظيميــة توضــح خطــوط 
هــذا  االتصــال،  وقنــوات  والمســؤولية  الســلطة 
باإلضافــة إلــى نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة يوضــح 
ــة وإجــراءات الضبــط  ــة الماليــة واإلداري إجــراءات الرقاب
األداء  مراجعــة  أســاليب  إلــى  باإلضافــة  الداخلــي، 

وتقييــم المخاطــر، )مطــر، نــور, 2007(.
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نظــرآ ألهميــه العنصــر البشــرى بإعتبــاره عنصــرآ أساســيآ فــى نجــاح العمليــه اإلنتاجيه..فقــد قامــت معظــم 
الشــركات والمؤسســات الكبــرى بدراســه األســلوب العلمــى الســليم لطبيعــه اإلنســان ودوافعــه ..ومــن 

أكثــر األمــور أهميــه فــى دراســه ســلوك اإلنســان هــو موضــوع الدافعيــه
فســلوك اإلنســان اليتــم بطريقــه عشــوائيه ولكــن تتحكــم فيــه وتوجهــه مجموعــه مــن العوامــل الذاتيــه 
والبيئيه..فالســلوك الينشــأ مــن العــدم .بــل البــد أن يكــون ورائــه ســبب .فاإلنســان لــه مجموعــه مــن الغرائــز 
والدوافــع يريــد إشــباعها  فــإن لــم يســتطع إشــباعها فتنتابــه حالــه مــن الضيــق ..هــذه الحالــه هــى التــى 

تدفعــه إلــى ســلوك معيــن يســعى بــه إلــى أشــباع هــذه الرغبــات والحاجــات 
ــام بســلوك معيــن لتحقيــق هــدف محــدد  ــه تحــث اإلنســان علــى القي والدوافــع هــى قــوه محركــه داخلي
مثــل إشــباع الحاجات....أمــا الحوافــز فهــى قــوه محركــه خارجيــه تســتخدم لحــث اإلنســان علــى بــذل الجهــد 

للقيــام بعملــه علــى أكمــل وجــه وبشــكل مميــز مثــل الحوافــز الماديــه والحوافــز المعنويــه
وعلــى المديــر الناجــح أن يحفــز مرءوســيه بإجــراءات مختلفــه طبقــآ للفــروق الفرديــه بــن األفراد..وعليــه أن 

يختــار األســلوب األمثــل للتحفيــز لــكل فــرد

الدافعية والتحفيز
بقلم أ- محمد االمري بشري

الحصول عىل االصل بالرشاء

عنــد شــراء أي أصــل يتــم  تحديــد األصــل وهــي ثمــن الشــراء وجميــع المصاريــف التــي صرفــت علــى  األصــل 
حتــى يصبــح جاهــز لإلســتخدام مــع مراعــاة إســتبعاد جميــع الخصومــات التــي يمكــن الحصــول عليهــا . 

فمثًا عند شراء سيارة 

ثمن الشراء   -
مصروفات الفحص الفني والتسجيل والترخيص  -

الرسوم الجمركية إن كانت مستوردة   -
اإلصاحات أو إي إضافات حتى تكون جاهزة لإلستخدام   -

وقس على ذلك مع جميع األصول طويلة األجل 

في 1-1 قام شــركة المــــــــراد للمواد الغذائية بشــراء ســيارة بمبلغ 50,000 جنية  النصف نقًد والنصف   -
األخــر بشــيك مؤجــل مــن مؤسســة ســامر وجهــاد ، وتــم دفــع مصاريــف التســجيل 1000 جنيــة نقــدًا وتــم دفــع 

مصاريــف تركيــب تســجيل ومرايــا بمبلــغ 500 جنيــة  نقــدًا 

                       51,500  من حـ / السيارات 
                                   26,500 إلى حـ / الصندوق 

                                   25,000 إلى حـ / الدائنين » مؤسسة سامر وجهاد »  

                    قيمة شراء سيارة وسداد مصاريف التسجيل وبعض التصليحات 
                  يسجل األصل بإسمة هذا في حال كان أصل ثابت طويل األجل » اآلت ، سيارات ، أثاث » ، أما 

                  إذا كان شراء  . بضاعة تسجل مشتريات . 

مؤسس رئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد
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بقبم أ - هالة عبداهلل

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معايير المحاسبة المصرية الجديدة

قــام وزيــر االســتثمار / أشــرف ســلمان بإصــدار قــرار 
وزاري رقــم 110 لســنة 2015 بشــأن معاييــر المحاســبة 
المصريــة، حيــث قــام باعتمــاد عــدد 39 معيــار وإطــار 
أعــداد وعــرض القوائــم الماليــة لتحــل محــل معاييــر 
اعتمادهــا وإصدارهــا  الســابق  المصريــة  المحاســبة 
تلــك  تطبيــق  ويبــدأ   2006 لســنة   243 رقــم  بقــرار 
المعاييــر المحاســبية الجديــدة بدايــة مــن ينايــر 2016 .
وأكثــر مــا يميــز تلــك المعاييــر المحاســبية المصريــة 
معيــار  اســتحداث  هــو  نظــري  وجهــة  مــن  الجديــة 
الصغيــرة  بالمنشــأت  خــاص  مصــري  محاســبة 
مــن  تعانــي  كانــت  والتــي  الحجــم  والمتوســطة 
المصريــة  المحاســبة  معاييــر  تطبيــق  صعوبــة 

الكاملــة.
ــر المحاســبة المصــري الخــاص  ــم أعــداد معاي ولقــد ت
للمعيــار  والمتوســطة طبقــً  الصغيــرة  بالمنشــأت 
مجلــس  مــن  والصــادر  المنشــأت  لهــذه  الدولــي 
ــك باســتثناء بعــض  معاييــر المحاســبة الدوليــة وذل

تشــمل: والتــي  المعالجــات 
1-  توزيعات أرباح العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة.

2-  التأجير التمويلي.
3-  تكاليف االقتراض

وســوف نتنــاول تلــك الفــروق واالختافــات الحقــً إن 
شــاء اهلل.

مــا هــي المنشــأت الصغيــرة والمتوســطة مــن وجهة 
نظــر المعاييــر المحاســبية المصريــة الجديدة ؟؟

المنشــأة  المصريــة  المحاســبية  المعاييــر  اعتبــرت 
الشــروط  بهــا  توافــرت  إذا  متوســطة  أو  صغيــرة 

التاليــة:
مليــون   100 عــن  المســتثمر  مالهــا  رأس  يــزد  ال    -1
جنيــة وذلــك طبقــً ألخــر قائمــة مركــز مالــي منفــرد أو 

للشــركة. مســتقل 
2-  ال يزيــد دخلهــا عــن 100 مليــون جنيــة مصــري فــي 
أخــر قائمــة أربــاح أو خســائر )قائمــة الدخــل( ســواء 

منفــردة أو مســتقلة.
ولقــد أوضــح المعيــار كيفيــة احتســاب رأس المــال 
طــرق  بثــاث  احتســابه  يمكــن  والــذي  المســتثمر، 

كالتالــي: مختلفــة 
المــال  رأس  صافــي   , األجــل  طويلــة  األصــول    -1

أو العامــل  
2-  مجمــوع صافــي األصــول , االلتزامــات المتداولــة  

أو
3-  إجمالــي حقــوق المســاهمين + االلتزامــات طويلــة 

األجل
لــذا  تختلــف محاســبيً  ال  الثاثــة  الطــرق  أن  وحيــث 
ــغ رأس المــال المســتثمر  فمــن المؤكــد تســاوي مبل

الناتــج مــن كًا منهــا.
كمــا أوضــح المعيــار تعريــف الدخــل الــذي يتضمــن 

كل مــن اإليــرادات والمكاســب، كمــا يلــي :

األنشــطة  ســياق  مــن  يتحقــق  مــا  هــو  اإليــراد:    -1
العادية للمنشــأة ويشــار إليها بأســماء مختلفة مثل 
اإليــرادات والمبيعــات واألتعــاب والمكاســب والفوائــد 
المكتســبة  األســهم  أربــاح  وتوزيعــات  المكتســبة 
وريــع حــق االمتيــاز )اإلتــاوة( واإليجــار ويظهــر اإليــراد 

فــي حســاب األربــاح أو الخســائر.
2-  المكاســب: هــي بنــود أخــري تتفــق مــع تعريــف 
بيــع  أربــاح  مثــل  إيــرادًا  تمثــل  ال  ولكنهــا  الدخــل 
اســتثمارات، أربــاح أعــادة تقييــم االســتثمارات، أربــاح 
األربــاح  ضمــن  أيضــً  وتظهــر  الــخ  العملــة...  فــروق 

والخســائر.
كمــا ذكــر المعيــار المنشــأت التــي تخــرج مــن نطــاق 
المنشــأت الصغيــرة والمتوســطة حتــى إذا توافــرت 

بهــا الشــروط الســابق ذكرهــا وهــي:
1-  المنشــأت التــي لهــا أو تســيطر علــى منشــأة لهــا 
أوراق ماليــة )ســواء فــي صــورة أدوات حقــوق ملكيــة 
أو أدوات ديــن( مقيــدة فــي البورصــة أو فــي طريقهــا 

للقيــد.
أو  العــام  القطــاع  لقانــون  الخاضعــة  المنشــأت    -2

العــام. األعمــال  قانــون قطــاع 
3-  المنشــاة التــي تــزاول أو تســيطر علــى منشــأة 

ــر مــن األنشــطة التاليــة: ــزاول واحــدة أو أكث ت
-       صناديق االستثمار.

-       تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية.
-       التمويل العقاري.

-       التوريق.
-       البنوك.

-       التأمين.
-       السمسرة في األوراق المالية.

-       توزيع وتغطية االكتتاب في األوراق المالية.
-       رأس المال والمخاطر.

األوراق  معامــات  فــي  والتســوية  المقاصــة         -
الماليــة.

الصغيــرة  المنشــأت  طبيعــة  المعيــار  راعــي  ولقــد 
ــاول بعــض الموضعــات التــي  ــم يتن والمتوســطة ول
وردت فــي المعاييــر الكاملــة وذلــك لعــدم مائمتهــا 

للمنشــأة الصغيــرة والمتوســطة وهــي :
1-  نصيب السهم في األرباح.

2-  القوائم المالية الدورية.
3-  التقارير القطاعية.

4-  المعالجــة الخاصــة باألصــول المحتفــظ بها لغرض 
البيع.

كما لم يســمح ببعض المعالجات البديلة المســموح 
الكاملــة واالكتفــاء بالمعالجــات  المعاييــر  بهــا فــي 
البســيطة، كمــا تــم تبســيط العديــد مــن المبــادئ 
واالعتــراف والقيــاس الــواردة فــي المعاييــر الكاملــة 

مثــل:
1-     األدوات المالية.

2-     الشــهرة واألصــول غيــر الملموســة ذات العمــر 
غيــر المحــدد.

الشــقيقة  الشــركات  فــي  االســتثمارات       -3
المشــتركة. والمشــروعات 

4-     تكاليف البحوث والتطوير.
5-     األصول الثابتة واألصول غير الملموسة.

6-     نظم المزايا المحددة.
7-     ضرائب الدخل.

8-     ال يوجــد تبويــب مســتقل لألصــول المحتفــظ 
بهــا لغــرض البيــع.

9-     األصول الحيوية.
10-   ســداد حقــوق الملكيــة عــن طريــق مدفوعــات 

مبنيــة علــى أســهم.

ولقــد تنــاول المعاييــر بالتفصيــل العــرض واإلفصــاح 
والقيــاس لكافــة البنــود والتــي ســوف يتــم تناولهــا 

فــي مقــاالت الحقــة إن شــاء اهلل.

نظام هامش الربح , شرح مبسط
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ما المقصود بالعمل بنظام الهامش ؟
لكــي تســتطيع فهــم آليــة العمــل بنظــام الهامــش 
مثــال  طريــق  عــن  سنشــرحها  فإننــا  بســهولة 

. الوقــت  طــوال  ســيرافقنا  محســوس 
بــأن  بالســيارات وذلــك  المتاجــرة  أردت  إنــك  لنفتــرض 
ــم تقــوم ببيعهــا فــي الســوق  تقــوم بشــراء ســيارة ث

لمشــتري وبســعر أعلــى فكيــف تقــوم بذلــك ؟
الكبيــرة  الســيارات  وكاالت  إحــدى  إلــى  ســتذهب 
وســتختار احــدى الســيارات التــي تتصــور أنــك ســتجد 
عليهــا طلبــا فــي الســوق لنفتــرض أن ســعر الســيارة 

لــدى وكالــة الســيارات هــو 1000 جنيــة مصــري .
وتدفعــه  المبلــغ  هــذا  توفــر  أن  هــو  ماعليــك  فــكل 
لوكالــة الســيارات وبذلــك تكــون مالــكا لســيارة بقيمــة 
10000جنيــة مصــري وبمــا أن الغــرض مــن شــراء الســيارة 
الســوق  إلــى  ســتذهب  فإنــك  بهــا  المتاجــرة  هــو 
وتعــرض ســيارتك آمــا بــأن تبيعهــا بســعر أعلــى مــن 

الســعر الــذي اشــتريتها بــه .
اآلن لنفتــرض انــك عندمــا ذهبــت إلــى الســوق وجــدت 
وان هنــاك  مرتفــع  نوعيــة ســيارتك  علــى  الطلــب  أن 
..عندهــا ســتقوم  يــود شــراءها  النــاس  مــن  الكثيــر 

بعــرض ســيارتك بســعر 12000جنيــة مصــري مثــا ..
فــإذا بعتهــا بهــذا الثمــن يكــون ربحــك الصافــي عــن 
المتاجــرة بهــذة الســيارة 2000 جنيــة مصــري، ولكــن ماذا 
لــو ذهبــت إلــى الســوق ووجــدت أن الطلــب علــى نوعية 
ســيارتك ضعيــف وانــه اليوجــد أحــد يرغــب بشــراءها 
بســعر 10000جنيــة مصريــوأن أقصــى ســعر يمكــن ألحــد 

أن يشــتري ســيارتك بــه هــو 8000جنيــة مصــري؟
فماذا يعني ذلك ؟

بهــذا  ببيعهــا  قمــت  إن  انــك  بســاطة  بــكل  يعنــي 
الســعر فــإن خســارتك فــي المتاجــرة بهــذة الســيارة 
ســتكون 2000جنيــة مصــري .انهــا عمليــة واضحــة يقــوم 
الكثيــر بعملهــا يوميــا ..ويمكنــك أن تقــوم بذلــك أنــت 

أيضــا .
لكن مهًا ..!!

لكــي تقــوم بالعمليــة الســابقة فإنــه يلزمــك أن تكــون 
ممتلــكا لمبلــغ 10000جنيــة مصــري منــذ البدايــة لتتمكــن 
مــن شــراء شــراء الســيارة بــه ..وهــذا هــو رأســمالك فــي 

المتاجــرة .
فــإذا لــم تكــن تملــك هــذا المبلــغ لــن تتمكــن من شــراء 
الســيارة وبالتالــي لــن تتمكــن مــن بيعهــا فــي الســوق 
.. معنــى ذلــك لكــي تتمكــن مــن المتاجــرة بالســيارات 

البــد أن تكــون ممتلــكا لكامــل قيمــة الســيارة أوال ..
هــل هنــاك طريقــة ألن تقــوم بهــذة العمليــة دون أن 

يكــون لديــك 10000جنيــة مصــري؟
نعــم هنــاك طريقــة .. وهــي أســلوب العمــل بالهامــش 

Trading in margin basis

كيف ذلك ؟

إذا   «  : الســيارات  وكالــة  صاحــب  لــك  لوقــال  مــاذا 
تــود شــراء ســيارة للمتاجــرة بهــا فــا حاجــة  كنــت 
ألن تدفــع لــي 10000جنيــة مصــري كامــل قيمتهــا كل 
عربــون  لــي  تدفــع  أن  هــو  منــك  مطلــوب  هــو  مــا 
مقــدم بقيمــة 1000جنيــة مصــري فقــط وســأقوم بحجــز 
الســيارة باســمك حتــى تتــاح لــك الفرصــة لبيعهــا في 
الســوق ثــم تعيــد لــي بقيــة قيمتهــا » . إنهــا فرصــة 

رائعــة والشــك ..
الحــظ أننــا قلنــا هنــا »حجــز« الســيارة باســمك .. أي 
ــل  ــن تعطيــك الســيارة فعــا ب ــة الســيارات ل أن وكال
ســتقوم بحجزهــا باســمك وتجعلهــا تحــت تصرفــك 
تبيعهــا  أن  يمكنــك  بحيــث  بهــا  المتاجــرة  لغــرض 

بالســعر الــذي تشــاء وكأنــك تمتلكهــا فعــا .
ولكن لماذا التعطيني السيارة ؟

..فــإن  تدفــع ســوى ُعشــر قيمتهــا فقــط  لــم  ألنــك 
!!.. والتعــود  تأخذهــا  فقــد  الســيارة  اعطتــك 

ــل تحجزهــا باســمك  ــذا فهــي التعطيــك الســيارة ب ل
ولكــن تبقــى لديهــا ..

إذا كيف يمكنني المتاجرة بها ؟

محجــوزة  ســيارة  لديــك  أن  تعلــم  ..عندمــا  حســنً 
بيعهــا  يمكنــك  وانــه  المتاجــرة  بغــرض  باســمك 
بالســعر الــذي تشــاء فإنــه يمكنــك اآلن الذهــاب إلــى 
الســوق والبحــث عــن مشــتر بســعر أعلــى مــن ســعر 

. شــراء الســيارة 
لنقــل انــك عثــرت فــي الســوق على مشــتري للســيارة 
وكالــة  ســتأمر  عندهــا  مصــري  12000جنيــة  بســعر 
المحجــوزة  الســيارة  المشــتري  تبيــع  أن  الســيارات 

12000جنيــة مصــري باســمك بســعر 
ســيقوم المشــتري بدفــع 12000جنيــة مصري ويســتلم 

السيارة ..
الســيارة  قيمــة  بخصــم  الســيارات  وكالــة  ســتقوم 
وهــو 10000جنيــة مصــري وســترد لــك عربونــك الــذي 
دفعتــه وهــو 1000جنيــة مصــري زائــدا الربــح كامــا وهــو 
2000جنيــة مصــري وبمــا إنــك التنــوي أصــًا إال المتاجــرة 
علــى  تحصــل  أن  معــك  يفــرق  لــن  فإنــه  بالســيارة 

الســيارة فعليــا أم تظــل لــدى وكالــة الســيارات.

المهــم أنــه اتيحــت لــك الفرصــة بالمتاجــرة بســلعة 
دفعتــه  الــذي  المبلــغ  أضعــاف  عشــرة  قيمتهــا 
وحصلــت علــى الربــح كامــا وكأنــك تمتلــك الســلعة 

فعليــا .

ــة الســيارات حصولهــا علــى  وبهــذة الطريقــة تضمــن وكال
كامــل قيمــة الســيارة وتحصــل أنــت أيضــا علــى الربــح كامــًا 

.
وبهذا يكون الجميع سعداء ..!!

فــي المثــال الســابق بمجــرد دفعــك لمبلــغ 1000جنيــة مصــري 
تمكنــت مــن الحصــول علــى ربــح 2000 جنيــة مصــري أي %200 
مــن رأســمالك المدفــوع لمجــرد انــك وجــدت شــركة تســمح 
تــود  التــي  الســلعة  قيمــة  مــن  بســيط  جــزء  بدفــع  لــك 

المتاجــرة بهــا .
إنهــا فرصــة رائعــة أليــس كذلــك ؟ ولكــن كيــف حصــل ذلــك 

؟
حصــل ذلــك ألن صاحــب وكالــة الســيارات اتــاح لــك الفرصــة 
بمضاعفة lEvEragE رأســمالك المدفوع وهو 1000 جنية 
مصــري إلــى عشــر أضعــاف أي إلــى 10000جنيــة مصــري وبذلــك 
أتــاح لــك الفرصــة ألن تتاجــر بســلعة قيمتهــا الفعليــة أكبــر 

بعشــر أضعــاف قيمــة رأســمالك المدفــوع .
» هــذا مــا يســمى مضاعفــة رأس المــال أو الرافعــة الماليــة 

«  Leverage

فعندمــا تحصــل علــى إمكانيــة مضاعفــة رأســمالك عشــر 
أضعــاف معنــى ذلــك إنــك مقابــل دفعــك , اســتثمارك , 
ــد  ــك الفرصــة للمتاجــرة بســلعة تزي ــاح ل ــة تت ــا فإن ــغ م لمبل

قيمتهــا عشــر أضعــاف قيمــة رأســمالك .
وعندمــا تحصــل علــى امكانيــة مضاعفــة رأســمالك لمائــة 
ضعــف معنــى ذلــك إنــك مقابــل دفعــك لمبلــغ مــا فإنــه 
ســتتاح لــك الفرصــة للمتاجــرة بســلعة تزيــد قيمتهــا مائــة 

ضعــف قيمــة رأســمالك .

الســلعة  تمتلــك  وكأنــك  كامــًا  الربــح  علــى  وســتحصل 
. فعلــي  بشــكل 

أي لو طبقنا ذلك على المثال السابق فإنه 
لــك  ســتتاح  مصــري  10.000جنيــة  لمبلــغ  دفعــك  مقابــل 
100.000جنيــة مصــري  قيمتهــا  بســيارات  للمتاجــرة  الفرصــة 
كل  علــى  ربحــت  فــإذا   .. واحــد  مــرة  ســيارات  عشــر  أي 
ســيارة مبلــغ 2000جنيــة مصــري معنــى ذلــك أن ربحــك علــى 
ســتحصل   ) مصــري  10=20000جنيــة   *2000( كاملــة  الصفقــة 
عليهــا بالكامــل وكل ذلــك الربــح مقابــل اســتثمارك لمبلــغ 
فــي  لــك  ســيعود  مســترد  كعربــون  مصــري  10000جنيــة 

!!.. النهايــة 
هل هذا معقول ؟

نعــم معقــول .. وهــو مــا يحــدث بمئــات الماييــن يوميــا فــي 
األســواق الماليــة وبنظــام المتاجــرة بالهامــش .

هل علمت اآلن كيف تصنع المايين ؟!
لنعود مرة أخرى لمثالنا السابق :

وتمــت  العاديــة  المتاجــرة  طريقــة  ذكرنــا  البدايــة  فــي 
: التالــي  بالشــكل 

قيمــة  لكامــل  دفعــك  طريــق  عــن  شــراء  بعمليــة  قمــت 
. الســيارة 

قمت بالذهاب إلى السوق وعرض سلعتك للبيع .
قمت بالبيع .

الشــراء  ســعر  مــن  أعلــى  بســعر  ســيارتك  بعــت  فــإذا 
تكــون رابحــً , وإن بعتهــا بســعر أقــل مــن ســعر الشــراء 

تكــون خاســرًا .
أمــا عندمــا قمــت بالمتاجــرة بطريقــة الهامــش فهــذا مــا 

حصــل :
بمضاعفــة  تقــوم  ســيارات  وكالــة  مــن  بالشــراء  قمــت 
ــغ  ــع مبل ــأن قمــت بدف ــك ب رأســمالك عشــرة أضعــاف وذل
ــكً  ــك مال ــون مســترد وكنــت بذل 1000جنيــة مصــري كعرب

مؤقتــً للســيارة حتــى يتــم بيعهــا وإعــادة قيمتهــا .
عندمــا قمــت بدفــع 1000جنيــة مصــري أتاحــت لــك وكالــة 
قيمتهــا  التــي  بالســيارة  المتاجــرة  إمكانيــة  الســيارات 
10.000جنيــة مصــري أي إنهــا مكنتــك مــن المتاجــرة بعشــرة 
أضعــاف رأســمالك . ذهبــت للســوق وعرضــت ســلعتك 
بالبيــع  قمــت   . للبيــع  مؤقــت  بشــكل  تمتلكهــا  التــي 
الســيارة  تبيــع  أن  الســيارات  وكالــة  أمــرت  بــأن  وذلــك 
التــي تمتلكهــا مؤقتــً - والموجــودة لديهــم باســمك- 
للمشــتري الــذي عثــرت عليــة فــي الســوق وبالســعر الــذي 

تحــدده .
ببيــع  وقامــت  األمــر  بتنفيــذ  الســيارات  وكالــة  قامــت 
األصليــة  قيمتهــا  خصمــت  ثــم   , للمشــتري  الســيارة 
مصــري  10.000جنيــة  أي   - بــه  الســيارة  باعتــك  التــي   -
وســلمتك الباقــي كربــح صافــي لــك وأعــادت لــك العربــون 

. البدايــة  فــي  الــذي دفعتــه 
الحظ هنا ..

ــة الســيارات بمضاعفــة رأســمالك  ــه عندمــا قامــت وكال أن
عشــرة أضعــاف , فهــي قامــت بذلــك لتتيــح لــك الفرصــة 
للمتاجرة بقيمة ســيارة ) ســلعة ( تزيد قيمتها 10 أضعاف 
قيمــة مــا دفعــت علــى أن تقــوم بتســديد باقــي قيمــة 
ــك عندمــا دفعــت  الســيارة بعــد أن تقــوم بالبيــع , أي ان
مبلــغ 1000جنيــة مصــري وأصبحــت مالــكً مؤقتــً للســيارة 
فإنــك أصبحــت مدينــً لوكالــة الســيارات بمبلــغ 10.000جنيــة 
مصــري حتــى تســدد قيمــة الســيارة كاملــة , حيــث أن 
مبلــغ 1000جنيــة مصــري الــذي دفعتهــا هــي مجــرد عربــون 

مســترد عنــد التســديد .

الســيارة  تبيــع  بــأن  الســيارات  وكالــة  بأمــر  قمــت  فــإذا 
بســعر 12.000جنيــة مصــري فإنهــا ســتنفذ األمــر وســتقوم 
ــك  بخصــم 10.000جنيــة مصــري قيمــة الســيارة وســتعيد ل
العربــون الــذي دفعتــه أوالً زائــدًا 2000جنيــة مصــري هــي 

ربحــك فــي المتاجــرة .
ولكــن مــاذا لــو بعــت الســيارة بســعر أقــل مــن ســعر 

؟ الشــراء 
ــو بعتهــا بمبلــغ 8000جنيــة مصــري مثــًا ؟ حينئــذ  مــاذا ل
ســتكون مطالبــً باســتكمال قيمــة الســيارة مــن جيبــك 
2000جنيــة  مبلــغ  بدفــع  مطالبــً  ســتكون  أي   , الخــاص 
تســترد  ثــم  الســيارة  قيمــة  تســتكمل  حتــى  مصــري 

عربونــك الــذي دفعتــه مســبًقا .
ال  فهــي  الربــح  تشــاركك  ال  الســيارات  وكالــة  أن  فكمــا 

. أيضــً  الخســارة  تشــاركك 
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فســواء ربحت أم خســرت فهي ال تطالبك إال بدفع كامل 
قيمــة الســيارة بعــد بيعهــا , فــإذا أمرتهــا ببيــع الســيارة 
بســعر أعلــى مــن ســعر الشــراء ســتنفذ األمــر وســتخصم 

قيمــة الســيارة ثــم تــرد لــك عربونــك زائــدًا الربــح كامــاً  .

وإذا أمرتها ببيع السيارة بأقل من سعر الشراء , ستنفذ 
األمر أيضً وستلزمك أن تدفع من جيبك الخاص ما يكمل 

قيمة السيارة كاملة , ويكون هذا المبلغ هو خسارتك في 
هذه الصفقة .

ففي المثال السابق عندما بعت السيارة بمبلغ 8000جنية 
مصري فإنه عليك أن تضيف من جيبك مبلغ 2000جنية 

مصري ليصبح المبلغ 10.000جنية مصري وتقوم بتسديدها 
لوكالة السيارات وتكون أنت من تحمل الخسارة وليست 

وكالة السيارات , وفي كل الحاالت ستسترد عربونك 
المدفوع مسبقً .

ولكن لماذا ال نخدع وكالة السيارات ؟!
حسنً : عندما بدأنا تعاملنا مع وكالة السيارات التي تسمح 

لنا بمضاعفة رأس المال عشرة أضعاف كل ما دفعناه هو 
مبلغ 1000جنية مصري وعندما أمرنا وكالة السيارات ببيع 
السيارة بسعر 12.000جنية مصري بعد أن عثرنا لها على 

مشتري بهذا السعر , قامت الوكالة ببيع السيارة بالسعر 
الذي حددناه وأعادت لنا العربون زائدًا الربح كامًا .

إذًا : إذا أمرنا الوكالة أن تبيع السيارة بسعر 8000جنية مصري 
فلن نضيف من جيبنا شيئً فكل ما لدى وكالة السيارات 

هو 1000جنية مصري لذا سنجعل وكالة السيارات هي التي 
تتحمل الخسارة ..

لذا لن ندفع شيئً ... سنهرب ..!!

لكي ال يحدث ذلك فعًا , فإن التعامل مع وكالة السيارات 
بطريقة الهامش له نظام خاص يمكننا أن نختصره بجملة 

واحدة :
البد أن تودع أقصى مبلغ يمكن خسارته في الصفقة 

مسبقً لدى وكالة السيارات .

كيف ذلك ؟

لكي تتاح لك فرصة المتاجرة بنظام الهامش والذي يسمح 
لك بالعمل بأكبر من حجمك عشرة أضعاف فإن وكالة 

السيارات ستشترط اآلتي : أن تفتح حساب لديها وتودع 
فيه مبلغ 3000جنية مصري مثًا . ستودع هذا المبلغ مقدمً 

لدى وكالة السيارات .

ستقوم وكالة السيارات بالمقابل بمضاعفة رأسمالك 
عشرة أضعاف leverage وستسمح لك بالمتاجرة 

بسلعة مقابل أن تدفع ُعشر قيمتها فقط كعربون 
مسترد فقط .

ستقوم أنت بشراء سيارة , وبما أنه ال يلزمك إال دفع 
ُعشر قيمتها , وبما أن قيمتها 10.000جنية مصري فإنه ال 

يلزمك إال دفع 1000جنية مصري كعربون مسترد .
عندما تقوم بشراء السيارة سيتم خصم العربون من 
حسابك أي ستقوم بخصم 1000جنية مصري سنسمي 

. « used margin هذا » الهامش المستخدم

سيظل في حسابك اآلن 2000جنية مصري غير 
 uSablE مستخدمة سنسميها » الهامش المتاح

margiN » . سيكون هذا المبلغ هو أقصى مبلغ 
يمكن أن تخسره بالصفقة .

وبذلك تضمن وكالة السيارات أنك أنت من سيتحمل 
الخسارة إن حدثت وليست هي , ولن تخش أن تهرب 

ألنه يوجد لديها في حسابك المبلغ الذي يمكن أن 
تخسره .

فعندما تأمر وكالة السيارات أن تبيع السيارة بمبلغ 
12000جنية مصري ستنفذ الوكالة األمر وستبيع السيارة 

وستخصم 10.000جنية مصري قيمة السيارة وستعيد 
عربونك زائدًا الربح كامًا وستضيفه على حسابك 

لديها وبذلك يصبح حسابك لديها = 5000 جنية مصري 
أما إن أمرت وكالة السيارات ببيع السيارة بسعر أقل 

من سعر الشراء لنقل 8000جنية مصري ستقوم وكالة 
السيارات بتنفيذ األمر وستبيع السيارة ثم ستخصم 
2000جنية مصري من حسابك لديها لتستكمل بقية 
ثمن السيارة , ثم ستعيد لك عربونك إلى حسابك 

وسيصبح حسابك لديها 1000جنية مصري فقط .
هل علمت لماذا يسمى هذا األسلوب في العمل » 

المتاجرة بنظام الهامش » ؟
وذلك ألنه يتم التعامل والتداول على هامش الربح 
والخسارة في المتاجرة بسلعة ما دون الحاجة لدفع 

كامل قيمتها , حيث يضاف الربح من الصفقة لحساب 
المتاجر ويخصم هامش الخسارة من حساب المتاجر .

اليجاد هامش المساهمة للوحدة .. ... 

تابع لمثال ايجاد نقطة التعادل السابق .... بفرض 
التكاليف الثابتة 600000 جنية مصري 

كانت عدد الوحدات التي تحقق نقطة التعادل 
63000وحدة ... 

نقطة التعادل = التكاليف الثابتة / هامش المساهمة 
للوحدة 

63000=600000/هامش المساهمة للوحدة
63000/600000= هامش المساهمة للوحدة 

هامش المساهمة للوحدة = 9.52 جنية مصري 

القيادة
بقلم أ- محمد االمري بشري

القياده هى القدره على التأثير فى الناس ليتعاونوا لتحقيق هدف يرغبون فيه
أو هى عمليه تؤثر فى نشاط جماعه منظمه من أجل تحقيق هدف معين وإرساء قواعد هذا الهدف

وهناك مجموعه من الوصايا للقائد تتلخص فى األتى:
*القيــاده التعنــى المناصــب واأللقــاب ولكنهــا تعنــى مقــدره التأثيــر فــى اآلخريــن.وكل إنســان يملــك بعضــآ 
مــن هــذه القــدرات التــى يمكــن تفعيلهــا ..ويعــد الســلوك أحــد المصــادر األساســيه لقــوه القيــاده شــرط أن 
ــه ...ألن هــذه الصفــات والمهــارات هــى التــى  يكــون هــذا الســلوك إنعكاســآ لصفــات جيــده ومهــارات عالي

تحــرك رغبــه وأســتعداد المرءوســين
*اإليمــان هــو روح القياده.فيــه يعيــش القائــد قريبــآ مــن مرءوســيه ويتعــرف علــى مشــاكلهم ومنــه يســتمد 

القــوه واإلصــرار علــى حــل هــذه المشــاكل
*القياده قدوه وتأثير وبصيره

*القياده الحقيقيه تظهر بشكل طبيعى والتحتاج إلى أعان أو دعايه أو شرح
*القيــاده تعنــى قــدره اإلنســان علــى ترجمــه رؤيتــه إلــى واقــع يحقــق أحامــه وآمــال اآلخرين.والواقعيــه أحــد 

أهــم أســباب النجــاح القيــادى ألنهــا أقصــر طــرق التفاعــل بيــن القائــد ومرءوســيه
*يجــب أن تتمتــع قيــادات المســتقبل بالــذكاء الوجدانــى والقــدره علــى أســتخدام المنهــج العلمــى ..فالذكاء 
الوجدانــى هــو القــدره علــى قــراءه مشــاعر النفــس ومشــاعر اآلخرين...والمنهــج العلمــى فيــه القــدره علــى 

تنقيــه المحتــوى الثقافــى لإلنســان مــن القيــم والمعتقــدات الشــاذه »«اســتخدم قلبــك واســتخدم عقلــك««
*حينمــا نتوقــف عــن التعلــم نتوقــف عــن قيــاده اآلخريــن ...لــذا يجــب أال نتوقــف عــن التعلــم ونقــل معارفنــا 

لمســاعدينا ومرءوســينا
*القائــد الناجــح هــو مــن يحفــر أهــداف مؤسســته علــى الصخــر ويرســم خططهــا علــى الرمــل ويحافــظ علــى 

مبادئهــا اإلرشــاديه لتكــون مســتقيمه مــع المبــادئ الفطريــه
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 برمجة االهداف للمرشوعات الصغرية بهدف تعظيم

الربيحية

تعد النماذج الكمية احد صور ادوات صناع القرار فى اختيار 
قرار امثل بين مجموعة من القرارات وتعتبر البرمجة الخطية 
احد صور تلك النماذج الرياضية التى تساهم المديرين على 

اتخاذ قرارات إدارية )Decision makers( تتعلق باستخدام 
الموارد المتاحة بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن أو اقل 

تكلفة ممكنة .
و تتألف الصياغة الرياضية النموذجية للمشكلة من متغير 

تابع  دالة الهدف و يمثل إما الربح المراد زيادته إلى الحد 
األعلى، أو يمثل التكلفة المراد إنقاصها إلى الحد األدنى، 

هذا باإلضافة لمجموعة من القيود التي تشكل حدًا 
لمتغيرات القرار. ففي حالة البرمجة الخطية، يكون كل 

من المتغير التابع الغرضي والقيود عبارة عن دوال خطية 
بداللة متغيرات القرار.

 وتعد البرمجة الخطية نموذجً واسع االستخدام يمكنه حل 
مشاكل صنع القرار ذات المتغيرات العديدة. هذا وال سيما 
إذا تعددت االهداف وربما تعارضت ، كما انه باإلمكان حصر 
قيم القرارات الممكنة بوساطة مجموعة القيود الموصفة 
رياضيً والتي تقارن باستخدام القيمة الناتجة لدالة الهدف.

وعندما يكون للمشكلة متغيرين فقط يمكن استخدام 
طريقة بيانية في عملية الحل. فعمليً، تكون معظم 

مشاكل البرمجة الخطية بسيطة ويمكن حلها بيانيً. إال أن 
المشاكل األكبر ذات القيود العديدة تستهلك وقتً كبيرًا 

للحل، ولكن يمكن حلها باستخدام الطريقة الجبرية أو 
بطريقة السمبلكس )Simplex method( أو باستخدام 

برمجيات مثل Excel. وحاليا تستخدم برامج مستحثة 
مثل برنامج Tora  وكذلك برنامج  GP.bas )د.محمد شريف 

توفيق : برمجة االهداف (28
صياغة الهدف :

وتصاغ المشكلة بشكل يهدف إلى تعظيم الربح
Maximization of Profit  الى اقصى حد ممكن  أو تخفيض 

التكاليف Minimization of Cost إلى ادنى حد ممكن للوصول 
 Optimal Solution الى الحل االمثل

ويتم صياغة نموذج البرمجة الخطية كما يلي :
تحديد متغيرات القرار: أي ما الذي يجب اتخاذ قرار   .1

 Decision Variables Objective Functionبشأنه؟
دالة الهدف: أي ما الذي يجب زيادته للحد األعلى، أو   .2

إنقاصه للحد األدنى؟
وضع القيود: أي ما الذي يحد قيم متغيرات القرار؟  .3

دالة الهدف :
يفاضل صانع القرار بين مجموعة من البدائل التى تساهم 

فى تنمية المشروعات الصغيرة فى ظل مجموعة من 
القيود تؤثر على الموارد المتاحة ويسعى صانع القرار إلى 

تعظيم ربحية المشروعات الصغيرة إلى أقصى حد ممكن 
وفق القيود التالية :

1-  إذا كان عدد الخريجين السنوى من معظم 
التخصصات التى تتقدم لسوق العمل ال يقل عن 200 الف 

خريج وترغب االدارة الضريبية فى توجيههم إلى االستقال 
بأعمال فردية أو فى صورة مشروعات للعمل تحت مظلة 

المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تستوعب 
حد أدنى  20 عامل فأكثر حتى 99 عامل أو فى المشروعات 

المتناهية الصغر والتى تستوعب 5 عمال بحد أقصى 19 
عامل. لذلك يفترض أن المشروع الصغير يحتاج الى 20 

خريج والمتناهى الصغر يحتاج 10 خريج وذلك وفقً للحد 
االدنى فى ظل عدد الخريجين المتاح.

عرف قانون تنمية المنشآت الصغيرة ، المنشأة   -2
المتناهية الصغر بالتى يقل رأسمالها عن 50 الف جنيه 
والصغيرة تزيد عن 50 الف جنيه وتقل عن مليون جنيه 

.لذلك يفترض ان المنشأة الصغيرة تتطلب الغراض لانشاء 
والظهور بالسوق تمويلها بمبلغ   100,000 والمتناهية الصغر 
تتطلب 50,000 فى ظل االموال المتاحة للتمويل والتأسيس 

ال تزيد عن التمويل 500 مليون جنيه.
فإذا كانت صافى العوائد بالسوق التجارى   -3

والصناعى والخدمى بمصر وفق احصائيات الغرفة التجارية 
واتحاد الصناعات يتراوح تقريبا بين 10 % للمشروعات 

الصغيرة و

12 % للمشروعات المتناهية الصغر )مراعاة ان معدل دوران 
المخزون بالمشروعات المتناهية الصغر أسرع من الصغيرة 
لسرعة الحركة التجارية ودوران المخزون السلعى( و ترغب 

االدارة الضريبية تحقيق عوائد التقل عن 75 مليون جنيه 
من كليهما.

4-  فإذا كانت المخاطرة فى المشروعات الصغيرة 
تصل إلى 20 % والمشروعات متناهية الصغر تصل إلى 

50 %  و ترغب االدارة الضريبية تحقيق مخاطرة ال تزيد عن 
5000 جنيه من االستثمار فى كا من المشروعات الصغيرة 

والمتناهية الصغر.
وبالتالى يمكن صياغة القيود السابقة على النحو التالى 

الذى يحقق دالة الهدف فى تعطيم الربحية لكل من 
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر :

تعظيم الربحية من المشروعات الصغيرة الى 20 الف جنيه 
ومن المشروعات متناهية الصغر إلى 6000 جنيه.

عظم الدالة )ص( = 20 س1 +6 س2

تحويل القيود السابقة إلى معادالت :
بفرض أن س1 تمثل المشروعات الصغيرة وس2   -1

تمثل المشروعات متناهية الصغر
المعادلة االولى :  20 س1 + 10 س2 =   -2

200,000
3- المعادلة الثانية : 0,20 س1 + 0,50 س2 = 5000
وباستخدام الطريقة البيانية تكون نقاط االحداثيات :

1- من المعادلة االولى :
• بفرض س1 = صفر  تكون س2 = 20,000       ---------

)20,000 & 0( ----
• بفرض س2 = صفر  تكون س1 = 10,000       ---------

)0 & 10,000( ----

2- من المعادلة الثانية :
• بفرض س1 = صفر  تكون س2 = 10,000       ---------

)10,000 & 0( ----
• بفرض س2 = صفر  تكون س1 = 25,000       ---------

)0 & 25,000( ----
• وبالتالى فالحل البيانى يشير إلى تحديد قيمة س1 = 6250 

وقيمة س2 = 7500

وباستخدام الطريقة الجبرية :
وبضرب المعادلة الثانية فى 100

20 س1 +10 س2 = 200,000
20 س1 + 50 س2 = 500,000

----------------------------------------
40 س2 = 300,000

س2 = 7500
وبالتعويض فى المعادلة االولى للحصول على قيمة 

س1بمعامل س2
20 س1 + )10 × 7500( = 200,000

20 س1 = 200,000 – 75000
20 س1 = 125,000

س1 = 6250

النتائج والتوصيات
أوال : النتائج 

      يتضح مما سبق أن دور االدارة الضريبية هام 
بل محورى فالبحث عن البدائل لزيادة االيرادات 

الضريبية أصبح فى غاية االهمية من خال االلتجاء 
إلى تقوية حائط االقتصاد القومى بضخ المزيد من 
المشروعات الصغيرة ، كما أن إنشاء الحاضنات لها 

أصبح آمر ضرورى والتخطيط لزيادة الكوارد أصبح 
اهم من اجل النهوض بها لتصبح اداة فعالة فى 

عصب االقتصاد القومى باالضافة الى منحها اعفاء 
ضريبى يحقق العدالة للمشروعات الممولة من 

الصندوق االجتماعى للتنمية.              
ثانيا : التوصيات

أن تفعيل الصناعات الصغيرة يتطلب توسيع   -1
قاعدتها والبحث فى قواعد االنشطة ذات الطلب العالى 

لتأسيس المزبد منها مع التركيز على تشغيل شباب 
الخريجين فيها لتحقيق وتعظيم العائد الذى ينعكس 

فى النهاية على زيادة حصيلة الموارد السيادية لايرادات 
الضريبية من ضريبة الدخل.

توفير وتدفق المعلومات حول السوق والمنافسين   -2
وتقنيات اإلنتاج والمعرفة المتخصصة .

أهمية قيام الجهات المختصة بشؤون الصناعات   -3
الصغيرة والمتناهية فى الصغر بالتوسع في توجيه 

وتقديم المعونات الفنية التي تحتاجها الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة القائمة لرفع كفاءتها وقدرتها .

إتاحة التمويل الازم للنمو والتطوير مع توفير   -4
الدعم الفني والمشورة .

االهتمام بالجودة والمواصفات المطلوبة والقدرة   -5
على تطوير مكونات وتقنيات المنتج لتحقيق احتياجات 

ومتطلبات العماء والسوق .
بناء تكتات فرعية متخصصة قطاعيا تمكن   -6

الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من 
التطور وتكوين مصالح مشتركة .

تحسين القدرات اإلدارية والفنية والتسويقية   -7
للصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من المنافسة 

في البيئة العالمية .
إيجاد الموارد الضرورية لدعم وتشجيع هذه   -8

الصناعات ، واعتماد أحدث نظم التسهيات المالية في 
عملية تمويل هذه الصناعات . 

البحث في أمكانية إنشاء الحاضنات التكنولوجية   -9
للقطاعات الصناعية المختلفة بهدف النهوض ودفع عملية 

تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
10-  توفير االمكانات الازمة للتدريب وتوفير مكاتب 

لارشاد الضريبى ومساعدة تلك المنشآت على تحرير االقرار 
الضريبى بالصورة التى ينتهى عندها الفحص الضريبى 

بعد تحرير االقرار.

إعداد:

د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم
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