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

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

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

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

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

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

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

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

والمحاضــرات المجانيــة  الــدروس  مجموعــة 
}   حيث تهدف هذه الخدمات  إلى الوصول 

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

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

. المجانيــة  التعليميــة  قنواتنــا 

وائـــل مــــــــراد 
مؤسس ورئيس تحرير المجلة 
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تحديد الربح املحاسبي وموقف املراجع 

الخارجي منها

بقلم / وائل مراد

مؤسس ورئيس التحرير

الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية 
ي تحكمها  والمبادئ ال�ت

ي  تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخار�ج

• وســامة 	 عدالــة  مــدى  عــن  المحايــد  الــرأي  إبــداء 
ها عن نتائج أعمالها  ي تع�ج

القوائم المالية للمنشأة �ف
ي 

�ف ات  والتغــ�ي النقديــة  وتدفقاتهــا  المــالي  ومركزهــا 
. الملكيــة  حقــوق 

معيار المراجعة المرصي رقم ) 200 ( 

الهــدف مــن عمليــة مراجعــة قوائــم ماليــة والمبــادئ العامــة 
ي تحكمهــا . الــ�ت

ف 	  تمكــ�ي ي 
�ف الماليــة  القوائــم  مراجعــة  هــدف  يتمثــل 

إذا كانــت  فيمــا  الــرأي  إبــداء  مــن  ي  الخــار�ج المراجــع 
ي كافــة جوانبهــا الهامــة 

القوائــم الماليــة قــد أعــدت �ف
ف   إلطــار إعــداد التقاريــر الماليــة المطبقــة كمــا بــ�ي

ً
طبقــا

المعيــار رقــم ) 200 ( .

المراجــع 	  مســئولية  فيــه  تنحــرص  الــذي  الوقــت  ي 
�ف

ي القوائــم الماليــة 
ي عــى تكويــن وإبــداء رأي �ف الخــار�ج

تقــع مســئولية إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة بصــورة 
 الطــار إعــداد التقاريــر الماليــة المطبقــة 

ً
عادلــة طبقــا

عــى عاتــق إدارة المنشــأة .

ي منها ي وموقف المراجع الجار�ج تحديد الربــح المحاس�ج

ي ألي منشــاة أعمــال ، ال  ــح المحاســ�ج ياحــظ أن الربــ
يمكــن معرفتــه عــى درجــة التحديــد إال بعــد إنتهــاء 
حيــاة المنتشــاة وتصفيتهــا ، حيــث تتحمــل االربــاح 

ي تــوؤل  ي الزيــادة الــ�ت
ي الزيــادة �ف

الحقيقيــة حينئــذ �ف

عمــا  التصفيــة  بعــد  الملكيــة  حقــوق  أصحــاب  إل 
. المنشــأة  حيــاة  بدايــة  عنــد  أمــوال  مــن  أســتثمروا 

ضنــا أن حقــوق أصحــاب المنشــأة » االصــول  فلــو إف�ت
ج   120.000 المنشــاة  حيــاة  بدايــة  ي 

�ف –الخصــوم 
ي نهاية حياة المنشاة بعد تصفيتها بلغت حقوق 

و�ف
ي آلــت إليهــم 90.000 ج  . أصحــاب المنشــأة الــ�ت

ي بعــد التصفيــة هــو الفــرق بينهــم 
فــإن الربــــح الحقيــىت
وهــو 70.000 ج 

ي مــن خــال  ــح المحاســ�ج ـ ويمكــن قيــاس تحديــد الربـ
ف  احــدى طريقتــ�ي

 ي حقــوق أصحــاب 	
طريقــة الزيــادة الصافيــة �ف

المنشألة 

 وطريقــة مقابلــة االيــردات بالنفقــات  » وهــذه 	
هي طريقــة المحاكــم »

ي حقــوق اصحــاب المنشــأة ) 
أواًل : طريقــة الزيــادة الصافيــة �ف

انيــة ( ف طريقــة الم�ي

ــح  ـ االربـ قيــاس  أســاس  عــى  الطريقــة  هــذه  وتقــوم 
ف  تــ�ي ف لف�ت انيتــ�ي ف ف م�ي الدوريــة مــن خــال المقارنــة بــ�ي
ي 

ة محاســبية وليــس ربــــح حقيــىت ف  » يعتــ�ج هــذا ربــــح فــ�ت متتالينــ�ي
 «
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االنتقادات 

وتنتقد هذه الطريقة حيث أن رقم الربــح الناتج عن 
تطبيقهــا يشــمل عــى كل مــن حققتــه منشــاة االعمــال 
 كان مصدرهــا ســواء أربــاح عاديــة أو غــ�ي 

ً
مــن أربــاح أيــا

عادية أو أرباح رأســمالية .

التشــغيل  ــح  ـ ربـ يتضمــن  الطريقــة  هــذه  ي 
�ف ــح  ـ فالربـ

ي  الــ�ت العاديــة  غــ�ي  االربــاح  إل  باالضافــة  العــادي 
ة واالربــاح الرأســمالية ومــن ثــم  تحققــت خــال الفــ�ت
ــح هــذا لــن يعكــس المقــدرة الكســبية  ـ فــإن رقــم الربـ
للمنشــأة عــى وجــه ســليم ، وهــذا مــا تحــاول الطريقــة 
المرصوفــات  مقابلــة  مبــدأ  مــن  تفاديــة  الثانيــة 

. بااليــرادات 

  : طريقــة مقابلــة االيــردات بالنفقــات  » وهــذه هي طريقــة 
ً
ثانيــا

المحاكــم »

بمــا  الجاريــة  االيــرادات  مقابلــة  تتــم  أنــه  ياحــظ 
ــح  ـ ربـ إل  للوصــول  جاريــة  نفقــات  مــن  يتحملهــا 
التشــغيل الــذي يعــ�ج عــن المقــدرة الكســبية للمنشــاة 
أســعار  أرتفــاع  النتاجــة عــن  المكاســب  مــع فصــل   ،
بصــورة  الحيــازة  بمكاســب  تعــرف  ي  والــ�ت االصــول 
 فــ�ي 

ً
ي الحســابات حيــث أنهــا تعتــ�ج أرباحــا

مســتقلة �ف
ــع . ـ ـ ـ قابلــة للتوزيـ

وإيــرادات  إيراديــة  إيــرادات  إل  االيــردات  وتنقســم 
بدورهــا  االيرادايــة  االيــرادات  تنقســم  رأســمالية كمــا 

. عاديــة   غــ�ي  وإيــرادات  عاديــة  إيــرادات  إل 

ي  الــ�ت االيــرادات  تلــك  العاديــة  بااليــرادات  ويقصــد 
تنشــأ من مزاولة المنشــاة لنشــاطاتها العادي ، وذلك 
ي ترحــل  ــح االســتثمار والــ�ت ـ مثــل إيــرادا المبيعــات وأربـ
إل الجانــب الدائــن مــن حســاب االربــاح والخســائر .

االيرادات االيرادية غ�ي العادية 

ي تنشــأ نتيجــة عمليــات  يقصــد بهــا تلــك االيــرادات الــ�ت
ي النشــاط العــادي للمنشــأة ، وال تتعلــق 

ال تدخــل �ف
ة  فــ�ت تخــص  قــد  بــل  الجاريــة  المحاســبية  ة  بالفــ�ت
ماضيــة وذلــك مثــل مــا تحصــل عليــه المنشــاة لديــون 
ســنوات  فــس  مــرصوف  تهــا  إعت�ج أن  ســبق  مســتقة 

ســابقة .

االيرادات الرأسمالية 

 هي تلــك الناتجــة عــن بيــع المنشــاة الحــد االصــول 
ي االنتــاج 

ي تقتنيهــا ، يقصــد المســاعدة �ف الثابتــة الــ�ت
أو أداء خدمــات طويلــة االجــل وليــس بقصــد االتجــار 
أرتفــاع  عــن  ناتجــة  تكــون مكاســب  قــد  فيهــا كذلــك 

أســعار أصــول المنشــأة .

وياحــظ أن هــذه االيــرادات الرأســمالية غــ�ي القابلــة 
ي الحقيقــة تعتــ�ج مــن مصــادر تكويــن 

للتوزيــــــع منهــا ، �ف
ي يعتــ�ج توزيعهــا بمثابــة  االحتياطيــات الرأســمالية والــ�ت
ي المحافظــة عليــه .

إهــدار لرأســما المنشــأة والي ينبــعف

أما بالنسبة لإليرادات الرأسمالية فإن مكواناتها 

   تشتمل عى االنواع االتيه : - 

• االيرادات الناتجة عن بيع االصول الثابتة بربــح .	

• االيــرادات الناتجــة عــن قبــض تعويضــات عــن أصــول 	
يــة . ثابتــة أكــ�ث مــن تكلفتنهــا الدف�ت

• أرباح إعادة التقدير .	

• االيرادات غ�ي العادية 	

• ية 	 مات بأقل من قيمتها الدف�ت ف تصفية االل�ت

تحققهــا  االيــرادات  مــن  المجموعــة  هــذه  أن  أي 
المنشــأة مــن أي مصــدر بخــاف المصــادر المرتبطــة 

 . أجلــة  مــن  أنشــئت  الــذي  نشــاطها  بطبيعــة 

النفقات 

ي مــن عنــرصي 
وتعتــ�ج النفقــات بمثابــة العنــرص الثــا�ف

ــح أو خســارة ، وهي  ـ القيــاس نتيجــة االعمــال مــن ربـ
ي يتــم مقابلتهــا مــع االيــرادات للوصــول إل أربــاح  الــ�ت
ي  الــ�ت المبالــغ  عــن  عبــارة  والنفقــات  الماليــة  ة  الفــ�ت
تدفعهــا المنشــاة أو تتعهــد بدفعهــا نظــ�ي  الحصــول 

عــى منافــع وخدمــات 

• هذا ويجب أن ناحظ أن 	

 ــح 	 ـ ي ويقصــد بــه الربـ ــح النشــاط العــا�ج ـ ربـ
ي قامــت مــن أجلــه  الناتــج عــن النشــاط والــ�ت
قيــام  عــن  الناتــج  ــح  ـ الربـ أن  أي  المنشــأة 
قامــت  الــذي  النشــاط  بمزاولــة  المنشــأة 

. اجلــة  مــن  وتأسســت 
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ربــح النشاط العادي 

بخــاف  نشــاط  أي  عــن  الناتــج  ــح  ـ الربـ بــه  يقصــد   
ــح الناتــج  ي قامــت مــن اجلــه ، أي أن الربــ النشــاط الــ�ت
 
ً
عن قيام المنشــأة بمزاولة أيه أنشــطة لم تقم أساســا

مــن أجلهــا  .

الربــح الرأسمالي 

ــح الناتــج عــن قيــام المنشــأة عــن قيــام  ـ يقصــد بــه الربـ
بيــع أصــل ثابــت أو أصــول ثابتــه مــن أصولهــا الثابتــة 
تها أو أقتنتهــا بغــرض إســتخدامها  ي كانــت قــد أشــ�ت الــ�ت

ي القيــام بمزاولــة نشــاطها الرئيــ�ي .
�ف

وط القضائية لتوزيــــع االرباح والرأسمالية  ال�ش

أن  	1 ذلــك  ومعــ�ف  فعــًا  تحققــت  قــد  تكــون  أن 
مــن  التقديــر  إعــادة  أربــاح  يســتبعد  القضــاء 

. الحســبان 

ي بعــد إعــادة تقويــم ســائر  	2
أن يوجــد فائــض حقيــىت

االصــول وســائر الخصــوم ويســمح لــه بالتوزيــــــع .

ي ذلــك أن القضــاء يــرى أن االربــاح الرأســمالية  ويعــ�ف
ومــا  والمطلوبــات  الخســائر  تغطيــة  ي 

�ف تســتخدم 
. توزيعــة  يجــوز  ذلــك  بعــد  يتبــىت 

أي أن القضاء يرى أن 

الربــــح الرأســمالي ال يجــوز توزيعــة ) حــث يتــم ترحيلــة 	 
ان  يجــب  بــل   ) رأســمالي  إحتيــاطي  حـــساب  إل 

العاديــة. غــ�ي  الخســائر  تغطيــة  ي 
�ف يســتخدم 

كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية

االنــواع  ف  بــ�ي التفرقــة  ســامة  مــن  التحقــق   : أواًل 
منهــا  كل  ومعالجــة  المرصوفــات  مــن  المختلفــة 

. الســليمة  المحاســبية  المعالجــة 

 : التحقــق مــن ســامة حســاب االســتهاك عــن 
ً
ثانيــا

االصــول الثابتــة .

المخصصــات  تكويــن  ســامة  مــن  التحقــق   :  
ً
ثالثــا

. وريــة  الرصف

 : التحقــق مــن ســامة إجــراء الجــرد والتقويــم 
ً
رابعــا

المــدة. الســلعي وأخــر  للمخــزون  الســليم 

التســويات  إجــراء  ســامة  مــن  التحقــق   :  
ً
خامســا

ســليمة. بطريقــة  المــدة  أخــر  الجرديــة 

ام تاريــــــخ االقفــال   : التحقــق مــن ســامة إحــ�ت
ً
سادســا

.

ف االيــرادات  بــ�ي التفرقــة  التحقــق مــن ســامة   
ً
ســابعا

. الرأســمالية  وااليــرادات  االيراديــة 

ي من موضوع تحديد الربــح  موقع المراجع الخار�ج

االهتمــام  يوجــه  أن  يجــب  ي  الخــار�ج المراجــع 
وعدالــة  ســامة  مــدى  مــن  للتحقــق  المناســب 
ي يراجعهــا بتطبيــق مبــدأ المقابلــة  قيــام المنشــاة الــ�ت
المحاســبية ومبــدأ المــدة المحاســبية ومــدى ســامة 
مبــدأ  وكذلــك  االيــرادات  تحقيــق  أســاس  تطبيــق 
المحالجــة  النفقــات ومعالجتهــا  أنــواع  ف  بــ�ي التفرقــة 

. الســليمة  المحاســبية 

ي  أنواع تقارير المراجع الخار�ج

ي وجــود مخالفــات لمعايــ�ي  ف للمراجــع الخــار�ج إذا تبــ�ي
كات المســاهمة  المحاســبة المرصيــة أو لقانــون الــ�ش
كات أو أي مخالفــات  المرصيــة أو قانــون النظــام للــ�ش
محاســبية ذات تأثــ�ي جوهــري عــى عدالــة القوائــم 
وأصبــح  للمنشــأة  الختاميــة  والحســابات  الماليــة 
ي أن ينبــه أدارة  مــن الواجــب عــى المراجــع الخــار�ج

المنشــأة لهــذه المخالفــات .

تقرير  النظيف . 	1

تقرير  مقيد . 	2
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تقرير عك�ي . 	3

تقرير خالي من الرأي . 	4

تلــك  بتصحيــح  المنشــأة  إدارة  تقــوم  أن   : االول  االحتمــال 
 . ي  الخــار�ج المراجــع  لهــم  بينهــا  ي  الــ�ت المخالفــات 

ي يقــوم بإعــداد تقريــر  ي هــذه الحالــة فــإن المراجــع الخــار�ج
فــىف

مراجعــة نظيــف .

ي : إدارة المنشــأة أرصت عــى عــدم تصويــب 
االحتمــال الثــا�ف

المخالفــات هنــاك مواقــف ثاثــة 

• ال تؤثــر عــى عدالــة القوائــم الماليــة ----------------	
-------- تقريــر مقيــد 

• تؤثــر عــى عدالــة القوائــم الماليــة -------------------	
------- تقريــر عكــ�ي 

ي حالــة إرصار المنشــأة عــى عــدم التصحيــح ------
�ف

-------- تقريــر خــالي مــن الــرأي 

خــالي مــن الــرأي ) يــدل عــى القوائــم الماليــة تختلــف 
 عــن الحقائــق (

ً
كليــا

نسأل هللا أن ينفع به كل من يقرأ هذه المادة 

االستثامر يف اإلسالم

يعترب االستثامر من التعبريات املستخدمة يف الوقت الحارض للداللة عىل   

التطوير والزيادة أو االستفادة ، فيقال مثالً : ان فالناً قد استثمر وقته يف القراءة أي أنه 

قد استفاد منه يف القراءة . 

وهي بهذا املفهوم تقارب املعنى يف املفهوم االقتصادي لالستثامر حيث   

يحرص املالّك وأصحاب رؤوس األموال عىل استثامر أموالهم بهدف الحصول عىل إيراٍد 

صاٍف أو بهدف زيادة تكوين رؤوس أموالهم .

وقد شمل االستثامر مختلف املجاالت التجارية والصناعية والخدمات   

واملوارد البرشية كام أنه بفضل التطورات التكنولوجية أمكن االستثامر يف مجاالت أكرث 

تعقيداً من السابق كالهندسة اإللكرتونية والطب وغريها من املجاالت الحديثة .

وسوف نتناول يف هذا الفصل مفهوم االستثامر من خالل املبحث األول   

ويف املبحث الثاين أنواع االستثامرات ثم أشكال االستثامر اإلسالمي ثم نتناول توظيف 

األموال يف املبحث الثالث ثم نوضح يف املبحث الرابع أهمية االستثامر قصري األجل .

االستثامر لغة : 

الثمر : حمل الشجر وأنواع املال والولد . 

وامثر الشجر : خرج مثره ، ومثر الشجر وأمثر صار فيه الثمر )1( .

وقال أبو حنيفة : أرض مثرية كثرية الشجر ، 

وشجرة مثرية ، ونخلة مثرية مثمرة ، وقيل هام الكثرياً الثمر والجمع : مثُر .

والثمر : الذهب والفضة حكاه الفاريس يرفعه إىل مجاهد يف قوله عز وجل »وَكاَن لَُه 

مَثَُر«)2( .

والثمر : املال املثمر ، وقرأ أبو عمرو : وكان له مثر ، وفرسه بأنواع املال،

ومثر ماله : مناه ، يقال مثر الله مالك أي كرثه وأمثر الرجل : كرث ماله )3( .

واستثمر ماله استثامراً : طلب أن ينمو ، أي طلب الثمر من املال بتنميته ، ومبنظور 

اقتصادي فإن هذا تشغيالً للامل بهدف زيادته وتنميته أكرث . 

 Investorبأنها االستثامر أو مال مستثمر و Investment وقد ورد يف تعريف كلمة

مبعنى مستثمر أو مشغل للامل )4( .

 

االستثامر إصطالحاً : 

يعترب لفظ االستثامر من املصطلحات الوليدة حديثاً يف علم االقتصاد   

املعارص ، ويعترب االستثامر معياراً لألداء االقتصادي وجزًء مهامً من الناتج القومي . 

وميكن يف هذا السياق أن نقول بأن االستثامر هو إضافات صافية خالل فرتة زمنية 

معنية إىل : 

سلع االستثامر الدامئة كاملكائن واآلالت واملعدات إىل سلع اإلنتاج   -1

الرأساملية . 

اإلنشاءات السكنية وأبنية املشاريع .   -2

املخزون السلعي )1( .   -3

وميكن أيضاً أن نعرّف االستثامر اصطالحياً عىل أنه : اإلنفاق عىل األصول   

الرأساملية خالل فرتة زمنية معينة ، وعىل هذا األساس يكون تعريف االستثامر هو 

اإلضافة إىل أصول املؤسسة وتشمل العدد واآلالت واملباين واألثاث ووسائل النقل 

وطرق املوصالت زائداً اإلصالحات الجوهرية "Significant" التي تؤدي إىل إطالة عمر 

اآلالت وغريها من األصول أو إىل زيادة إنتاجيتها فهو بذلك يعترب الزيادة الصافية يف 

رأس املال الحقيقي للمجتمـع )2( . 

وقد نفهم أيضاً بأن االستثامر : إرتباط مايل بهدف تحقيق مكاسب يتوقع   

الحصول عليها عىل مدى مدة طويلة من الزمن يف املستقبل )3( .

فاالستثامر بهذا املعنى إذن نوع من اإلنفاق ولكنه إنفاق عىل أصول   

يتوقع منها تحقيق عائد عىل مدى فرتة طويلة من الزمن وذلك يشابه ما يطلق عليه 

البعض اصطالح »إنفاق رأساميل« متييزاً له عن املرصوفات التشغيلية أو املرصوفات 

الجارية . 

وهذه األخرية يقصد بها التي تتم بصفة دورية مثل األجور واملرتبات   

والصيانة ورشاء املواد الخام . 

واإلنفاق الرأساميل يحوي مجموعات ثالث وهي :   

مرشوعات جديدة .  أ- 

مرشوعات استكامل .  ب- 

مرشوعات إحالل وتجديد .)1(  ج- 

وإن كلمة االستثامر من الكلامت التي ميكن استخدامها عىل معان   

متعددة ومنها استخدامها مبعنى توظيف النقود آلجال مختلفة أو بالتقييد يف 

التوظيف طويل األجل نسبياً أو تستخدم بخصوص توظيف النقود يف أوراق مالية أو 

يف مجال الرشكات . 

وقد عرف االستثامر يف معجم املورد بأنه تثمري أو توظيف األموال وقد   

عرفه معجم أكسفورد ) إنجليزي – العريب ( بأنه أي توظيف للنقود ألي أجل بل عرفه 

الكثريون بأنه يشمل جميع اآلجال ومنها القصري اآلجل )2( .

 

إعداد

سعيد بن حسني بن عيل املقريف
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أخطاء تؤثر عىل توازن ميزان املراجعة 
عند عدم توازن ميزان املراجعة يجب البحث عن الخطأ ويفضل أن نبدأ أوال يف ميزان املراجعة وييل ذلك البحث يف دفرت اإلستاذ وأخريا ً يف دفرت القيود اليومية ومن هذه 

األخطاء 

أ ( أخطاء الحذف ومنها : - 

عدم ترحيل أحد جانبي العملية املالية   -1

عدم إثبات أحد جانبي العملية املالية   -2

ب ( أخطاء إرتكاب واألخطاء الكتابية ومنها  : - 

إثبات مبلغ غري صحيح يف أحد جانبي الحساب  -1

ترحيل املبلغ مرتني إىل أحد جانبي الحساب ومرة واحدة إىل الحساب االخر  -2

ترحيل املبلغ مرتني إىل أحد جانبي الحساب من غري ترحيلة إىل الحساب الثاين   -3

الخطأ يف نقل األرقام عند الرتحيل إىل أحد جانبي الحساب .   -4

ويتعني عند توازن ميزان املراجعة أن تراجع العمليات مراجعة دقيقة حتى تكتشف أسباب األخطاء ويتم تصحيحها وميكن غتباع الخطوات التالية عند مراجعة ميزان 

املراجعة . 

مراجعة مجاميع جانبي ميزان املراجعة الدائن واملدين .   -1

التأكد من إدارج جمع أرصدة حسابات دفرت اإلستاذ يف ميزان املراجعة .   -2

مراجعة تصنيف أرصدة حسابات األستاذ إىل مدين ودائن يف ميزان املراجعة   -3

مراجعة عمليات ترصيد حسابات األستاذ حيث قد يحسب احد الحسابات أو  أكرث بطريقة خاطئة .   -4

مراجعة عمليات الرتحيل من اليومية إىل اإلستاذ للتأكد مكن صحة الرتحيل إىل الجوانب الصحيحة للحسابات .   -5

ويتم تصحيح األخطاء يف حالة عدم توازن ميزان املراجعة إما بقيود أو مبارشة يف الحسابات التي حدثت فيها األخطاء تبعا ً لطبيعة الخطأ . فإذا كانت أخطاء حسابية يف 

الجمع والرتصيد ويتم التصحيح يف الحساب مبارشة . أما األخطاء التي تحدث يف الرتحيل قيتم تصحيحها بالقيود املناسبة . 

األخطاء يف دفرت اإلستاذ 

األخطاء يف دفرت اإلستاذ معمها نتيجة الخطأ يف الرتحيل وتتمثل هذ االخطاء يف جميع انواع األخطاء التي تحدث عند ترحيل العمليات املالية من دفرت القيود اليومية إىل 

دفرت اإلستاذ وقد ال تؤثر عىل توازن ميزان املراجعة . 

اخطاء الرتحيل 

ميكن حرص أخطاء الرتحيل فيام ييل : - 

خطأ كتايب يف ترحيل األرقام   -1

خطأ يف الرتحيل للجانب العكيس من الحساب   -2

خطأ يف الرتحيل يف إسم الحساب   -3

خطأ نتيجة عدم ترحيل أحد طريف العملية   -4

حطأ يف ترصيد الحساب   -5

إجراءات معينة إلطمئنان إدرة املنشأة عىل دقة الحسابات 

مبا أن ميزان املراجعة ال يعترب دليال ً عىل دقة الحسابات فقد يثار السؤال التايل : - 

كيف تطمنئ إدعرة املنشأة إىل أن سجالتها املحاسبية كامة ودقيقة  ؟  ولإلجابة عن هذا السؤال فهناك إجراءات معينة تطبقها املنشأة ملساعدتها يف إكتشاف األخطاء وعىل 

منع حدوثها وتؤكد إلدارة املنشاة دقة السجالت املحاسبية وإحتوائها عىل جميع عمليات املنشأة . ومن هذه اإلجراءات : - 

إعداد ميزان مراجعة  متوازن عىل فرتات دورية منظمة ) األن بسبب التطور التكنولوجي يف مجال الحاسب األيل واإلتصاالت ميكن إجراء هذه الخطورة يوميا ً   -1

وأسوعيا ً ( 

مراجعة كشف حساب املنشأة لدى البنك مع حساب البنك يف الدفاتر املحاسبية والبحث عن أسباب أي فروق عن طريق إعداد  مذكرة التسوية ) واألن ميكن   -2

ألي عميل لدية حساب يف البنوك التجارية مراجعة وضع حسابة عن طريق اإلنرتنت ( 

التحقيق من أرصدة حسابات املدينني عن طريق إرسال كشوف حسابات شهرية إىل العمالء  -3

التحقق من أرصدة حسابات الدئنني مبقارنة كشوف الحسابات الشهرية التي ترد إىل املنشأة مع حسابات هؤالء الدائنني يف دفرت اإلستاذ .   -4

ويالحظ أن العمليات النقدية مع البنك والعمليات مع املدينني ) العمالء ( ومع الدائنني ) املوردين ( متثل نسبة كبرية جدا ً من عمليات املنشاة ، فإذا أمكن التحقق من 

هذه العمليات فإن هذا يؤكد إلدارة املنشاة بدرجة كبرية دقة السجالت املحاسبية للمنشاة ، وباإلضافة إىل ذلك فإن املنشآت الكبرية قد يكون لديها قسم خاص للمراجعة 

الداخلية ، كام أن املنشآت الكبرية والصغرية عىل السواء قد تنتفع بخدمات مراجع خارجي مستقل ملراجعة دفاتر وسجالت املنشاة املحاسبية . 
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IFRS 13 (Fair Value)

1- Definition of fair value :

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an order	
ly transaction between market participants at the measurement date.

2- fair value measurement:

a) Asset or liability: the characteristics of the asset or liability being measured should be con	
sidered when determining fair value.

Example--- land that is subject to a legal right for an electricity company to run power lines 
across it, the land could be sold for 3 million $ without these lines and 2,7 million $ with them.

The legal right would be transferred to a purchaser so the fair value is 2,7 million $.      

b) Highest and best use: the fair value of a non-financial asset is determined based on highest 
and best use.

Example--- land is currently used for industrial purposes it could be sold for 1,5 million on 
this basis nearby sites have been developed as residential sites, there no legal restriction to 
selling the land for this purpose, such a sale would achieve a price of 1.8 million.

The fair value is 1,8 million based on the highest and best use. 

       د. محمد سامي

باحث دكتوراة ادارة اعامل - جامعة حلوان

ماجستري ادار اعامل تخصص محاسبة - جامعة حلوان دبلوم الدراسات العليا يف املحاسبة واملراجعة - 

جامعة القاهرة بكالوريوس تجارة - جامعة عني شمس

ملخص معاير املحاسبة الدويل رقم 13
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a) Principal or most advantageous market: the principal market is that the most volume 
of activity for the asset or liability, where there is no principal market it is based on the most 
advantageous market that which maximizes the amount that would be received to sell after 
selling costs.

Example---                            China                                France

                   Selling price          40                                      38

                   Transaction cost      1                                        3

                   Transport cost         8                                        5

1- If France was principal market: fair value = 38-5 = 33 $.

2- If no principal market we use the most advantageous market:

     In china   )40-1-8 = 31$(

     In France )38-3-5 = 30$(

     So we chose the price in china based in the most advantageous market is 31$

     But the fair value )40-8( = 32$

     Note: transaction cost are taken into account when determining the most

               advantageous market but are not part of fair value.

b) Valuation technique: IFRS 13 discusses three valuation approaches:

1- Market approach: uses prices and other relevant information generated by market 
transaction involving identical or similar asset or liabilities.

2- Cost approach: uses current replacement cost.

3- Income approach: use discounted future cash flows or income and expenses.

Note: any one ,or where appropriate a combination of these valuation techniques 
should be selected and consistently applied.
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إرتباطات اإلبداع املحاسبي واملحاسبني يف املؤسسة 
االقتصادية –  الرؤيا والتوجهات

تمهيد:

  بات واضحا أن المؤسسات اليوم تعمل في ظل بيئة 
تنافسية عالمية تتسم بالديناميكية )الحركية( وسرعة 

وحدة التغيير واالبداع، وإزاء هذا الواقع الجديد اتجهت 
معظم المنظمات إلى تغيير توجهاتها االستراتيجية، وتبني 
فلسفة جديدة بشأن مجاالت أعمالها المختلفة. وعليه فمن 

الضروري أن يستجيب رجال الفكر المحاسبي وممارسوا 
المهنة المحاسبية من المحاسبين ومراقبي الحسابات 

للتطورات سريعة الخطى التي تعرضت لها اقتصاديات 
العالم ومواجهة تلك التعقيدات الشديدة من خالل توفير 
الحلول المناسبة للقرارات اإلدارية والعمل على تنمية 

موارد المؤسسة ومواجهة حروب األسعار لالستحواذ على 
حصة سوقية أكبر، باستخدام آلية مرنة تعمل في إطار 
معايير والمبادئ المحاسبية الدولية وبالتالي تسعى إلى 
تحسين الوضع المالي  ومن تم السيطرة على السوق.

    وهكذا بدأ المحاسبون ومراقبوا الحسابات يدركون أبعاد 
المسؤولية المنوطة بهم والتي تتطلب منهم الخروج من

الشكل التقليدي لعملية المحاسبة إلى المشاركة في عملية 

اتخاذ القرار وتحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمات.

تعريف االبداع المحاسبي:

        يرى الباحث محمود رمضان أن االبداع المحاسبي 
يتمثل في تقديم المعلومات المحاسبية في شكل معلومات 
ذات جودة عالية، يمكن للمستفيدين  من حسن استخدامها 

ويجعل المستفيدين يبحثون دائما عنها ويرغبون في 
الحصول عليها مما يؤدي إلى زيادة قيمة هذه المعلومات1

وهناك من عرف اإلبداع المحاسبي على أنه التجديد 
والتطوير في طرق توفير المعلومات التخاذ القرارات، 
كما يتمثل االبداع المحاسبي في تطوير عناصر النظام 

المحاسبي من خالل:

 - التحسين من قدرات الموارد البشرية )المحاسبين(: عن 
طريق اختيارها وتدريبها وتكوينها للرفع من كفاءتها، 

ي الموارد المادية: من 
- والجانب االخر المتمثل �ف

امج المحاسبية   ات اآللية وال�ج ف خال استغال التجه�ي

من إعــداد :

أ.الدكتور : عجيلة محـمد بن مبروك                                               الدكتور: سعيداني محـمد السعيد
أستاذ جامعي في ادارة األعمال والمحاسبة                                                                          أستاذ جامعي في المحاسبة والمالية

خبير قضائي في المحاسبة معتمد                                                                                      مسؤول التخصص ماستر اكاديمي محاسبة

محافظ الحسابات متربص ومحاسب معتمد                                                                     قسم العلوم المالية  والمحاسبة

                                                                              جامعة غارداية – الجزائر

النقال :00213670324404/00213668064530

adjila_78@yahoo.fr
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واستخدامها لمزاولة مهنة المحاسبة الازمة لألداء 
ي المتطور2.  المحاس�ج

واستنادا من التعاريف السابقة نستنتج أن اإلبداع المحاسبي 
هو  عبارة على كل ما هو جديد  يساهم في التطوير  

والتغيير في العمل المحاسبي، سواء  تكون أفكار أو حلول 
خالقة أو طرق جديدة لمعالجة البيانات من خالل استغالل 

المحاسب ألفكاره وقدراته وخبراته أو االستفادة من  
التكنولوجيا الحديثة  من اجل توصيل المعلومات المالية 

بالجودة الالزمة لمتخذي القرار. 

     ويمكن  أن يكون االبداع المحاسبي من داخل الشركة 
والمتمثل في إبداع المحاسبين أي موظفي الشركة أو أحد 
أقسامها في مجال البحث والتطوير واالستشارة من خالل 
ما يقدمه من أفكار  وحلول ونتائج جديدة  بهدف التجديد 

والتطوير في عمله، وقد يكون االبداع خارجيا متمثال 
بجهة أو شركة خارجية تقوم بمهام أو تقديم خبرات أو 

خدمة تطويرية أو استشارية في العمل المحاسبي3  أو عبر 
المنظمات  والجمعيات المهنية التي تسعى إلى تطوير مهنة 

المحاسبة عبر مجال عدة من خالل اصدار ها  لمعايير 
أو قوانين تنظيمية، أو االهتمام بأحد جوانب التي تأثر 

في مهنة المحاسبة بتوفير شروط الالزمة لالرتقاء بعمل 
المحاسب ومهنة المحاسبة ككل.

وعليه يمكن تحديد مصادر االبداع في المجال المحاسبي 
من ما يلي:

-االلهام والو�ي والقدرة عى االبداع: إذ تأخذ تلك 
ات تعود للمحاسب نفسه؛ الصفات عوامل ومتغ�ي

ي تلك 
ات المعرفية والفكرية والفنية: تتمثل �ف -الخ�ج

ي العمل 
ة �ف بالصفات المكتسبة جراء عمل المحاسب لف�ت

ي والمالي والعلوم ذات العاقة؛ المحاس�ج

: جراء  ي -المهارات والتفك�ي الخاق واالدراك المحاس�ج
تمازج الصفات الشخصية والمكتسبة؛

-االحتياجات العلمية واالدارية والسوق ومتطلبات العملية 
ي مجال المحاسبة االدارية ومحاسبة 

االنتاجية وخصوصا �ف
التكاليف؛

-الحوادث غ�ي المتوقعة، الفشل، المعرفة الجديدة؛

، االنظمة التعليمات، المصادر والمرجعية  ف -القوان�ي
العلمية، االبحاث؛

امج التدريبية والتطويرية، المشاركات العلمية،  -ال�ج
المؤهات الدراسية والعلمية.

     وتجدر االشارة أنه عادة ما يخلط بين مفهوم االبداع 
المحاسبي والمحاسبة االبداعية، فاإلبداع المحاسبي هو 

التوصل إلى حل خالق للمشكلة ما، أو إعطاء فكرة 
جديدة تضيف االيجابية إلى الممارسات العملية، فاإلبداع 

المحاسبي يحمل مدلوال ايجابيا يساهم في تطوير مهنة 
المحاسبة.

إدارة المعرفة بين اإلبداع المحاسبي و المحاسبين 4

    سنحاول هذا المحور أن نلمس مدى تأثير درجة 
المعارف و تنوعها و حجمها و زخمها من خالل التطور 
التكنولوجي الهائل على آراء المحاسبين وكيف استطاعوا 

أن يلحقوا ذلك التطور  و لمواكبته و لتسخير األدب 
المحاسبي لخدمة تلك التكنولوجيا و المعارف .

كان من الضروري أن يستجيب رجال الفكر المحاسبي و 
ممارسوا المهنة المحاسبية للتطورات سريعة الخطر التي 

ترضت لها إقتصاديات العالم .

   فلقد بدأ واضحا أن إمكانيات المحاسبة المالية ومحاسبة 
التكاليف لم تعد قادرة على مسايرة التعقيد الشديد في 

العملية اإلدارية على مستوى الوحدة اإلقتصادية لهذا كله 
 Manogerial  ظهر لنا ما يسمى بالمحاسبة اإلدارية

Accounting  لتكون منفذا جديدا يمكن من خالله معالجة 
أوجه قصور األنظمة المحاسبية الموجودة على مستوى 
المشروع ، بل يمكن القول بأن ظهور هذا اإلقتراح في 
بداية الخمسينات كان بمثابة صرخة من الرواد األوائل 

إلى المفكرين المحاسبين بدعوتهم لإلسهام في تطور علم 
المحاسبة ليساير التقدم اإلقتصادي والتكنولوجي وما 

ترتب عليه من تطور في العلوم اإلدارية و السياسية و 
اإلجتماعية .

       وأصبحت المحاسبة اإلدارية أمرا ضروريا و حيويا 
إلستقرار الوحدات اإلقتصادية وإزدهارها ، وتمثل بما 
توفره من معلومات خارجية و داخلية تفصيلية أحد أهم 

مصادر المعرفة الالزمة لتأكيد قدرة المؤسسة اإلقتصادية 
على المنافسة في بيئة األعمال المعاصرة ، ويسعى 

المحاسب 
اإلداري المبدع 
و بالتالي نظام 

المعلومات 
المحاسبية 

اإلدارية إلى 
تحقيق عدة 

أهداف تتمثل 
بصفة رئيسية 

في مساعدة 
اإلدارة في 

القيام بوظائفها 

من إعــداد :

أ.الدكتور : عجيلة محـمد بن مبروك                                               الدكتور: سعيداني محـمد السعيد
أستاذ جامعي في ادارة األعمال والمحاسبة                                                                          أستاذ جامعي في المحاسبة والمالية

خبير قضائي في المحاسبة معتمد                                                                                      مسؤول التخصص ماستر اكاديمي محاسبة

محافظ الحسابات متربص ومحاسب معتمد                                                                     قسم العلوم المالية  والمحاسبة

                                                                              جامعة غارداية – الجزائر

النقال :00213670324404/00213668064530

adjila_78@yahoo.fr
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المختلفة بداية من وضع الخطط والتقديرات والمعايير 
والموازنات بما يحقق تدفقا للمعلومات من قمة الهيكل 
التنظيمي إلى قاعدته ، كما تساعد في مجاالت الرقابة 
وقياس وتقييم األداء في مختلف الجوانب والمستويات 

اإلدارية )العليا ، الوسطى ، السفلى( للمؤسسة االقتصادية 
بما يحقق تدفقا للمعلومات من قاعدة الهيكل التنظيمي إلى 

قمته .

     بعد التعرف على التطور التاريخي للمحاسبة اإلدارية 
، ومن البديهي5أن الوضع الحالي للمحاسبة اإلدارية يمثل 
نتاج للعديد من التطورات إلتي حدثت على مدار فترات 
مختلفة ، ونتيجة لتنامي الطلب المستمر على المعلومات 

المحاسبية الداخلية والخارجية المرتبطة بوظائف ونشاطات 
اإلدارة من تخطيط و تنظيم و تنسيق و توجيه و تحفيز إلى 

الرقابة و تقييم األداء .

و تعد المحاسبة اإلدارية ظاهرة حديثة نسبيا ، خاصة 
إذا ما قورنت بالتطور التاريخي الطويل ألعداد التقارير 

المالية الموجهة لألطراف الخارجية ، كالمالك و الدائنين و 
البنوك و الجهات الحكومية...إلخ كما أن محاسبة التكاليف 

أقدم من المحاسبة اإلدارية ، فاألولى تعد أداة من أدوات 
المحاسبة اإلدارية إال أن المحاسبين المبدعين قد أدركوا . 

عند البحث عن إجراءات محاسبة التكاليف المالئمة لخدمة 
القرارات التخطيطية و الرقابية المختلفة العديدة . أن تجميع 
أو تخصيص التكاليف يجب أن يختلف باختالف القرارات 
اإلدارية . تلك المحاسبة التي ترتكز على تخصيص التكلفة 

المالئمة لغرض الرقابة و القرارات الداخلية أكثر منها 
لغرض إعداد التقارير الخارجية 6.

      كما نجد في حقول المحاسبة بأن المحاسبة اإلدارية 7: 
تهتم بتحاليل البيانات المحاسبية والبيانات األخرى ذات 
وع)المؤسسة( المختلفة بقصد  العاقة بنشاطات الم�ش

مساعدة اإلدارة عى وضع األهداف و تقييم األداء واتخاذ 
اتيجية وهي تركز عى نشاط  القرارات التشغيلية ، واإلس�ت

ي و ربطه بالمستقبل من أجل إعداد 
ي الما�ف

وع �ف الم�ش
بيانات تخدم القرارات .

و أيضا تعريف حديث نسبيا )لمحمد مطر( : على أنها 
نظام يختص بقياس و توصيل المعلومات اإلقتصادية بقصد 
تمكين مستخدمي هذه المعلومات في اتخاذ القرارات . وقد 
أضاف هذا التعريف للمحاسبة بعدا و ضيفيا جديدا ، إذ لم 

يعد اهتمامها مقصورا بالنواحي اإلجرائية الخاصة بأساليب 
تسجيل و تشغيل البيانات فحسب ، بل تجاوز إهتمامها في 

هذا اإلطار ليتركز في التأكيد على األهداف التي تسعى 
إليها وهي توفير وتوصيل المعلومة المالئمة لمتخذ القرار8 

. كذلك و نظرا لتعدد مستخدمي المعلومات المحاسبية 
وتعدد أغراضها ، تعمق البعد السلوكي للمحاسبة خصوصا 

في المحاسبة اإلدارية .

      لتدعيم إهتمام المحاسبة اإلدارية علم أنها : تقوم 
بإعداد الحسابات والبيانات واإلحصائيات ، وتقديمها إلى 
اإلدارة لتتمكن من فرض الرقابة على عمليات المشروع 

و على تكاليفه و إتخاذ القرارات الضرورية في الوقت 
المناسبة ، لمعالجة أي إنحراف عما خطط له ، و بالتالي 

يمكننا القول بأن وظيفة المحاسبة اإلدارية هي تقديم 
وإظهار وإعداد البيانات التي تساعد اإلدارة على التخطيط 
ورسم السياسات ومراقبة التنفيذ وإتخاذ القرارات الحكيمة9 

خالصة:      

نظراً لضرورة المحاسبة واهمية االبداع المحاسبي، الزدياد 
حاجة االطراف الخارجية والداخلية للمـؤسسات االقتصادية 

من بيانات ومعلومات التي يقع ضرورة توفيرها على 
عاتق فعالية  نظام المحاسبي باعتباره النظام الكامل 

على مستوى المؤسسة االقتصادية، حيث يعتبر العنصر 
البشري)المحاسبين المبدعين( هو العنصر الفعال فيها، 
فإن هناك عبئاً كبيراً سوف يُلقى على عاتق المحاسبين  

يتطلب منهم  توفير هذه المعلومات بالدقة والسرعة الالزمة 
والتي تأثر في مالئمة المعلومة في عملية اتخاذ القرار، 
وهنا يتطلب من المحاسبين االهتمــام بتطوير مهاراتهم 

المحاسبية واالدارية بمواكبة المستجدات الحاصلة في علم 
المحاسبة و القيام بدورات تدريبة وتكوينية لزيادة التحصيل 

العلمي وأخذ الخبرة واستغالل التطورات التكنولوجية من 
حاسبات الكترونية وأغراضها في العمل المحاسبي.

الهوامش واالحاالت:.

1محمود رمضان محمد، االبداع المحاسبي، ملتقى ادوار 

المحاسبين ومراقبي الحسابات في قرارات االدارة وتنمية 
الموارد، المنظمة العربية للتنمية االدارية، جامعة الدول 

العربية، مصر،2005.

2محمد عجيلة، دور االبداع المحاسبي والمحاسبين في 

التسيير واتخاذ القرار دراسة ميدانية لحالة الجزائر، 
أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية علوم االقتصادية 

وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2009، ص183.

3 بالرقي تيجاني، المحاسبة االبداعية: مفهومها واالساليب 

المبتكرة لتجميل صورة الدخل، مجلة العلوم االقتصادية 
وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، العدد 12، لسنة 2012،.

4 حسين مصطفى هاللي ، إدارة المعرفة بين اإلبداع 

المحاسبي وإبداع المحاسبين، مؤتمر حول أدوار 
المحاسبين ومراقبي الحسابات في قرارات اإلدارة وتنمية 
الموارد ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، جامعة الدول 

العربية، القاهرة ، 2006، مصر ، 
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IFRS يف الدول النامية: قضايا 
سياقية 

د/ سعيداين محمد السعيد: جامعة غرداية

بكاي احمد: جامعة غرداية 

الــدول ظهــرت عــدة نقاشــات خبصــوص    مــع إختــاف تطــور 
تبــي العــامل النامــي لـــ IFRS يف ظــل تراخــي هياكلــه املؤسســية؟، و 
أنَّ ِلُدولــه أن جتــي نفــس الفوائــد املماثلــة لشــقيقتها املتقدمــة؟؛ يف 
وقٍت ســابق، أشــار Scott 1970 م إىل أن الدول النامية تواجه 
 IFRS مشــاكل خمتلفــة متامــاً وابلتــايل مــن غــر املرجــح أن تلعــب
أدواراً مهمــة يف دول تتميــز بقطــاع عــام مهيمــن وتُلــَى إحتياجاتــه 
 1978 Briston املعلوماتيــة ألغــراض التخطيــط والرقابــة، ويعلــق
م علــى اإلســراتيجيات التقاربيــة أبهنــا ليســت اخليــار الصحيــح حلــل 
أن  م   1989 Perera يؤكــد  حــن  يف  هبــا،  التنميــة  مشــاكل 
الــدول املتقدمــة  املعلومــات املاليــة املنتجــة وفــق نظــم احملاســبة يف 
الناميــة، ويف إعراضــات  الــدول  القــرار يف  بنمــاذج  ال عاقــة هلــا 
أكثــر حداثــة يشــر Ball 2006 م، Nobes 2006 م إىل 
والعوائــق  والفســاد  التحتيــة  البــى  ختلــف  مــن  اهليكليــة  املعوقــات 
الثقافيــة واللغويــة، فتدهــور التنظيمــات املهنيــة جيعلهــا غــر قــادرة 
علــى تطبيــق جوانــب احلكــم املهــي لـــ IFRS، إضافــًة إىل قضــااي: 
التطــور املســتمر للـــ IFRS، التبــي ألول مــرة، الرمجــة، ...إخل1. 

    فحســب Luther 1996 م فـــ IFRS مــا هــي إال إنعــكاس 
ملصــاحل الــدول، وهــذا يعــي أهنــا جمــرد آليــة تعكــس ســيطرة دول 
علــى دول أخــرى، لذلــك يعتقــد Hoarau 1995 م أن التوافــق 
 ،FASB ،SEC الــدويل هــو توافــق حــول احملاســبة األنقلوساكســونية
EU ،IASB، يف حــن يشــر Jiao 2012 م إىل نتائــج تطبيــق 
IFRS يف اإلقتصــادايت غــر املعوملــة مــن ســوء توزيــع املــوارد وعــدم 
ماءمــة املعلومــات للقــرارات القوميــة الــذي يعــزى جزئيــاً إىل ســوء 

  - Liliana Feleaga & Niculae Feleaga,  1

 ,»Romania. Shifting to IFRS: The Case of Romania«
 Article in book: IFRS in a Global World, 2016, p 395,
Available at Cite : https://www.researchgate.net/
 publication/303098949.

تلــك  وطبيعــة  تتناســب  ال  الــي  احملاســبية  التطبيقــات  إســتخدام 
حمليــة2.  عمليــة  احملاســبية  املعايــرة  جيعــل  ممــا  الــدول 

    ابملقابــل يصــرح األمــن العــام للجنــة معايــر احملاســبة الدوليــة 
Sir Brayan Carsbeg أن اهلــدف النهائــي  IASC ســابقاً 
لـــ IFRS هــو خدمــة كافــة الــدول، والتســاؤالت املطروحــة حــول 
وظائفهــا يف األســواق الدوليــة ميكــن إعــادة صياغتهــا كتســاؤالت 
حــول ماءمــة املمارســات احملاســبية هلــذه األســواق، وقــد أعــرب 
David Tweedie رئيــس IASB و Robert Herz رئيــس 
FASB بتاريــخ 24/06/2010 م عــن أتييدمهــا لإلصاحــات 
احملاســبية الــي ابشــرهتا قمــة جمموعــة العشــرين G20 الــي عقــدت 
بـــ بيتســرغ Pittsburgh بتاريــخ 24 و25/09/2009 م الــي 
كان يقتصــر فيهــا تطبيــق IFRS علــى القطــاع املصــريف واخلدمــات 
املالية والتأمن، وأســفرت عن عديد اإلصاحات: تعزيز الشــفافية 
واملســاءلة، نزاهــة األســواق املاليــة، التعــاون الــدويل، إصــاح النظــم 
إىل   Tweedie ويضيــف   ،IFRS3 لـــ  الســليم  اإلنفــاذ  املاليــة، 
وكــوراي  والصــن  الناميــة كاهلنــد  الــدول  متنــح  أن  املقــرر  مــن  أنــه 
وماليــزاي وإندونيســيا وهونــغ كونــغ واملكســيك واألرجنتــن والرازيــل 
ونيجــراي الــي تشــكل املوجــة الثانيــة مــن التبــي فــرة إنتقاليــة مشــاهبة 
لتلــك الــي عرفتهــا الــدول األوروبيــة بــن 2002 م-2007 م، 

  - Kevin P. Mcmeeking & Matthew Bamber,  2

 » An examination of international accounting
 standard-setting due process and the implications

 for legitimacy«, The British Accounting Review,
2016, P 10, Available at Cite : https://www.

researchgate.net/publication/274372258.
  The Case for Global« - Ann Tarca,  3

 ,»Accounting Standards: Arguments and Evidence
2012, P 07, Available at SSRN: https://ssrn.com/
 abstract=2204889.
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ويؤكــد يف املقابلــة الــي مجعتــه مــع kranacher 2010 م أن 
الــدول الــي ال تتبــى املعايــر ال ميكنهــا القــول أن تقاريرهــا تتماشــى 

 .IFRS4 و

 IFRS 2000 م علــى أن Chamisa مــن جانبهــا، تؤكــد     
تســاهم يف جــذب رؤوس األمــوال مــن ثاثــة طــرق: قــروض البنــك 
الشــركات  الدوليــة،  املســاعدات  الــدويل،  النقــد  العاملــي وصنــدق 
 2006  Nobes et Parker ويعتــر  اجلنســيات،  املتعــددة 
الناميــة إلنشــاء تنظيمــات  للبلــدان  م IFRS أفضــل إســراتيجية 
 Lana. S. Nino حماســبية فعالــة بتكلفــة معقولــة، بينمــا يؤكــد
النامــي إدراك أن IFRS خيــار  العــامل  2007 م أن علــى دول 
إسراتيجي لتعزيز ختصصها اإلقتصادي وقدرهتا التنافسية والتسعر 
الــدويل والشــراكة واخلصخصــة، كمــا تصــرح KPMG يف دراســتها 
 2008 ”IFRS - are you ready? The race is on“
األســواق  اإلســتقرار يف  مــن  املزيــد  لتحقيــق  اهلامــة  اخلطــوة  أن  م 
 Ion Ionascu املاليــة وجــود جمموعــة موحــدة مــن املعايــر، وتذكــر
 The dynamic of contemporary“ كتاهبــا  يف 
احملاســي  التطبيــع  هــدف  أن   ”accounting doctrines
هــو إجيــاد قواعــد حماســبية متطابقــة يف نفــس اجملــال اجليوسياســي5، 
ومــن جانــب اهليئــات املهنيــة، يصــرح رئيــس هيئــة احملاســبة يف غــاان 
 had no choice but to wake up“ :بقولــه م   2006
احملاســبة  رئيــس هيئــة  and join the bandwagon« وكــذا 
  responding positively to« بـــ:  م   2007 فيجــي  يف 
 shifts in public expectations and new market
opportunities«، ويتحــدث وزيــر املاليــة األرميــي يف معــرض 
إســتقباله لنســخة مرمجــة لـــ IFRS مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 
 increased access« عــن:  م   2010  USAID الدوليــة 
النيبــال  ويف   ،»to international capital markets
  make its presence« :يصــرح جملــس املعايــر احملاســبية أبن
 felt in the global market and help domestic

 .6»companies attract strategic partners
4  - عبــد هللا علــي عســري، »معايــر احملاســبة الســعودية بــن التبــي أو 

التوفيــق مــع معايــر احملاســبة الدوليــة«، جملــة جامعــة امللــك عبــد العزيــز، اجمللــد 28، 
.61 ص  م،   2014  ،02 العــدد 

 « - Rodica Drăgulescu & Ana Maria Ilie,  5

 Accounting modeling – a multiple determination
 , Procedia - Social and Behavioral«  approach
 Sciences review, N° 109, 2014, p 1067.

  Network« - Ewa Sletten, Karthik Ramanna,  6

 , Harvard»Effects in Countries’ Adoption of IFRS
 Business School Accounting & Management, Working
 Paper n° 10-092, 2013, P 09, Available at SSRN:

عمــا  م   2014 Stephen تتســاءل  اآلخــر،  اجلانــب  يف      
بتبــي  ُدِمــرت  قــد  الناميــة  للــدول  احملاســبية  الثقافــات  إذا كانــت 
التقييــس  صياغــة  إبعــادة  تقــوم  العوملــة  إذا كانــت  ومــا   ،IFRS
منهــا،  جــزءاً   IFRS تصبــح  حبيــث  الوطنيــة  للقيــم  اإلجتماعــي 
ويشــر Nobes 2011 م إىل اإلزدواجيــة املعياريــة املرتبــة عــن 
 2011  Karampinis and Hevas يرجــع  و   ،IFRS
م عــدم قــدرة هــذه الــدول علــى التبــي إىل حمدوديــة بيئتهــا احملليــة 
إلســتيعاب IFRS7، فاألدبيــات وإن عرضــت جنــاح IFRS يف 
 Peng and موريشــيوس  م،   2000  Chamisa زميبابــوي 
Smith 2010 م، الصــن Boolaky 2012 م فإهنــا تعــرض 
ُضْعفهــا يف بلــدان أخــرى كبنغاديــش، الكويــت، فيجــي،  أيضــاً 
مــع  الــدويل  التنســيق  وابلتــايل  ابكســتان،..إخل،  اجلديــدة،  غينيــا 
فاإلندمــاج  األحــوال،  يف كل  فيــه  مرغــوابً  هدفــاً  ليــس   IFRS
يف األســواق الدوليــة دون مراعــاة اخلصائــص احملليــة ال يفســر تبــي 
جمموعــة واحــدة مــن املعايــر، واملرونــة املتأصلــة يف IFRS إبعتبارهــا 
معايــر قائمــة علــى املبــادئ قــد توفــر فرصــاً أكــر للفســاد مقارنــًة 
مل  مــا  جناحهــا  يعــي  ال  حمليــاً   IFRS وإقــرار  الوطنيــة،  ابملعايــر 
تنفــذ البلــدان تغيــرات عميقــة يف البيئــات املؤسســية، فهــذه القضــااي 
ذات أمهيــة جليــة للــدول الناميــة إلرتباطهــا إبعــادة صياغــة تعريــف 
اهلــوايت احملاســبية الوطنيــة وإجراءاهتــا التنظيميــة و أحــام التنميــة 

احلديثــة. 

   لقــد قدمــت دراســة IFRS يف البلــدان الناميــة ســبعة إســتنتاجاٍت 
واإلنتقاليــة  الناشــئة  األســواق  يف   IFRS تطببيــق   )1( هامــًة: 
الضغــوط  IFRS بســبب  تطبيــق   )2( للنمــو،  فــرص  لديهــا  الــي 
املؤسســية اخلارجيــة وليــس لإلحتياجــات احملليــة، )3( اإلختافــات 
الشــديدة يف ديناميــة البنيــة املؤسســية، )4( ضــرورة تغيــر الرامــج 
التعليميــة والتكوينيــة، )5( إعطــاء األولويــة لنوعيــة املعلومــات املاليــة 
يف الشــركات احملليــة، )6( أتثــر حجــم املؤسســات والقطــاع العــام 
علــى عمليــة التقــارب، )7( التأثــر غــر الواضــح لـــ IFRS علــى 

التجــارة الدوليــة واإلســتثمار األجنــي8. 
  https://ssrn.com/abstract=1590245.

  - Catalin Nicolae Albu, Nadia Albu, David  7

 Alexander, » When global accounting standards
 meet the local context-Insights from an emerging
 economy«, Critical Perspectives on Accounting, Vol
 25, 2014, p 491.
 “ - Hugo Macias, Dora P. Quintero,  8

 Efectos de la aplicación de IFRS en países menos
 ,”desarrollados: Revisión de estudios empíricos
2015, p 91, Cite : https://www.researchgate.net/
 publication/303674206.



ISSN مجلة املحاسب العريب العدد السادس واالربعون18 2414-7893

    حاليــاً، مل يعــد النقــاش الــدويل يتطــرق إىل أمهيــة IFRS إبعتبــار 
أن اإلجتــاه املتنامــي قــد أجــاب عليــه، لكــن مــا يعكــر اجلــو هــو مــا 
أصلــه  يعــود يف  إمنــا   IFRS مــع  الناميــة  الــدول  تقــارب  إذا كان 
one-size-fits-« أيــة دوافــع حمليــة بــدون  الكونيــة  العوملــة  إىل 

all«؟؛ مــن جانبــه، يُرِجــع Zimmerman et al 2008 م 
أســباب اإلقبــال الــدويل علــى IFRS إىل: رعايتهــا ملصــاحل الــدول، 
 )1( إىل:  م   2006  Ball يشــر  بينمــا  املرونــة،  اإلنتشــارية، 
التشــاركية يف اإلعــداد والتنفيــذ، )2( املضمــون اإلقتصــادي، )3( 
القيمــة العادلــة، )4( احلــد مــن الســلطة التقديريــة للشــركات، ويــرى 
الــدويل حــول  النقــاش  البعــض اآلخــر وجــود ثاثــة عوامــل حتفــز 
تبــي   )2( الشــركات،  وفضائــح  املاليــة  األزمــات   )1(  :IFRS
..OMC  ،IFM  ،IOSCO كـــ   IFRS لـــ  الدوليــة  اهليئــات 

إخل، )3( تدويــل عوامــل اإلنتــاج9. 

   إن مــا ميكــن أن يقــال عــن أتثــر IFRS حتــت ظــال العوملــة 
أن املواءمــة احملاســبية أصبحــت أكثــر عامليــة لكــن مــع بقــاء مناطــق 
كثــرة يف العــامل أكثــر حمليــة، فالفوائــد الصافيــة لـــ IFRS تتطلــب 
التنفيــذ الواســع يف عــدد كبــر مــن البلــدان، وهــو أمــر يبــدو غــر 
الــي  البلــدان  مرجــح مســتقبًا بســبب إختــاف مــوارد وثقافــات 
جتعلهــا تســتجيب بشــكل خمتلــف، وابلتــايل ال تــؤدي IFRS يف 
ذاهتــا إىل ســلوك موحــد لإلبــاغ يف مجيــع أحنــاء العــامل، والنتيجــة 
النهائيــة هــي أنــه علــى الرغــم مــن تزايــد الطابــع العاملــي لـــ IFRS تبقــى 
احلوافــز املؤثــرة علــى ممارســات اإلبــاغ املــايل حمليــة يف املقــام األول، 
ولعلــه ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تكــون أكثــر البلــدان ســكاانً يف 
العــامل: الصــن، اهلنــد، إندونيســيا، الــوالايت املتحــدة، وأكــر ثاثــة 
إقتصــادايت: الصــن، اليــاابن، الــوالايت املتحــدة مازالــت حتتفــظ 
مبعايرهــا احملليــة )متثــل الــدول املتبنيــة طوعــاً يف الفــرة 1988 م 
- 2004 م 06 % من إمجايل ســكان العامل(، وابلتايل التوحيد 
أو التوافــق أايً كان املســمى ال يتحقــق عــن طريــق IFRS وحدهــا 
وإمنــا أيضــاً بتوافــق العوامــل املؤسســية الدوليــة10*، ويبقــى أحــد أهــم 

  - Ray Ball, » IFRS – Ten Years Later«,  9

 Accounting and Business Research, Vol 46, n° 05,
 2016, P 05.
  - Hela Turki, Sonda Wali, Younes Boujelbene,  10

  IFRS Mandatory Adoption Effect on the«
 ,»Information Asymmetry: Immediate or Delayed?
 Australasian Accounting, Business and Finance
 Journal, Vol 11, n° 01, 2017, p 58.
 *- Robert W. Holthausen says 2009:

  financial reporting is an endogenous outcome of the political and market force within«    
 each country, this outcome seems likely…standards themselves will become less uniform

 over time (and perhaps more rule-based and regulatory in flavor), which will lead to

 further differences in financial reporting over time, unless the underlying economic and

  New“, Source : Xing Huan, « institutional forces across countries become more similar

اإلســتنتاجات الــي ختــص الــدول الناميــة وهــو أن إفتقارهــا للهيــاكل 
هلــذا  فيهــا،   IFRS جنــاح  يرجــح  القويــة ال  الداعمــة  واملؤسســات 
يقــرح Christian Leuz 2010 م إنشــاء جمموعــة دنيــا مــن 
املؤسســات القاريــة الداعمــة الــي هلــا القــدرة علــى إنشــاء اآلليــات 
التنظيميــة املطلوبــة، ويف احلقيقيــة يبقــى الــكام عــن مجيــع العواقــب 
احملتملــة لـــ IFRS علــى البلــدان الناميــة ســابق ألوانــه، كمــا يبقــى 
إســتمرار  وهــو  الســابقة  األســئلة  بشــأن  صريــح  احملاســي  األدب 

الناميــة11.  الــدول  يف   IFRS تطبيــق  بشــأن  احلاصــل  اجلــدل 

خامتــة: إن تبــي الــدول الناميــة لـــ IFRS يف ظــل غياب/ضعــف 
الــذي جيعلهــا  الســبب  عــن  التســاؤل  يثــر  املاليــة والتقنيــة  قدرهتــا 
بعــض  الدراســات  أوردت  وإن  األول،  املقــام  يف   IFRS تتبــي 
التوضيحات ابلقول أبن هذه الدول تفضل حتمل بعض التكاليف 
مقابــل الذهــاب ببعــض املنافــع اإلقتصاديــة مــن خــال اإلعــراف 

الــدويل جبــودة تقاريرهــا املاليــة. 

 Journal of Accounting Research, ,»Institutional Accounting: Old Wine in New Bottles

 .2015, P 06, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2603695
  - Nurul Houqe and Reza M. Monem,  11

 IFRS Adoption, Extent of Disclosure, and“
 ,”Perceived Corruption: A Cross-country Study
 The International Journal of Accounting, 2016, p

05, Available at Cite : https://www.researchgate.net/
publication/287994584.
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تكاليف-القرارات اإلدارية/ التعريف 
واملفهوم

تعرف هذه التكاليف بأنها التي سوف تحدث نتيجة التخاذ قرار معني ومين تجنب هذه التكاليف بعدم اتخاذ ذلك القرار ومن هذه التكاليف

 SUNK COST 1. التكاليف الغارقه

اي هي التكاليف التي ال تتأثر بأتخاذ القرارات مستقبال وهي دامئا تكاليف تاريخيه تم اتخاذها يف فرته سابقه،فمثال تكاليف البحث والتطوير تعترب من التكاليف الغارقه فيام 

يتعلق بأتخاذ قرار من قبل االداره  بتطبيق نتائج هذه الدراسات من عدمه، وبالتايل فأن استخدام هذه النتائج ام  مل تستخدم فإن  الرشكه قد تحملت هذه التكاليف

" Opportunity cost 2.تكاليف الفرص البديلة

وهي التكاليف التي يتم فقدانها بسبب اتخاذ قرار لبديل معني، مقابل إهامل بديل اخر قد يكون منافسا للبديل االول،فعند اتخاذ قرار الحد البديلني هذا يعني بأنه سيتم 

التخيل عن منافع البديل االخر، ومن ثم تخرس املنشأ الفرصه التي يحققها ذلك البديل،فمثال أمام املنشأ بديلني يعطي االول صايف تدفق 6000 دينار والثاين يعطي 8000 

دينار،ومن ثم اختيار البديل االول هذا يعني بأن تكلفة الفرصه البديله 2000 دينار تعترب كخساره منفعه الختيار هذا البديل

" Differential cost 3.التكاليف التفاضلية

وتعرف هذه التكاليف بأنها الفرق بني تكاليف البدائل التي يتم مقارنتها،وان هذا الفرق يلعب الدور االسايس يف اتخاذ القرارات ويف ظل تساوي تكاليف البديلني فإن هذه 

التكاليف التؤثر عىل اتخاذ القرارات فمثال هل من مصلحة الرشكه ان تقوم بتأجري بنايه كمقر لرشكتها، او تقوم ببناء هذا املقر. 

املصدر:

التكريتي ،اسامعيل يحيى،عبد الوهاب حبش الطعمه، وليد محمد عبد القادر،املحاسبه االداريه/قضايا معارصه،اثراء للنرش والتوزيع 2010
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املقدمة:

الّنظــام يف تعريفــه البســيط هــو مجموعــة عنــارص متفاعلــة فيــام بينهــا؛ 
ــاً يف وجــود يشء  ــون الّنظــام نظام ــال يك ــني. ف ــق هــدف ٍمع ألجــل تحقي
واحــد أو أمــٍر فــردي، ال بــد مــن وجــود أكــرث مــن طــرف حتــى يتكــوَّن 
ــى يف  ــال اســتثناء، وحت ــا ب الّنظــام. والّنظــام موجــود يف كل مناحــي حياتن
العالقــات اإلنســانية؛ ال بــد مــن وجــود نظــام يعتمــده األطــراف ويســريون 
عليــه. الّنظــام أيضــاً هــو نــوع مــن الرتتيــب، فكثــرياً مــا نســمع أن شــخصاً 
مــا منظــم جــداً، أي أنــه يقــوم بتنظيــم وترتيــب أشــيائه الخاصــة بطريقــة 
ــارة عــن شــخص  ــة هــي عب ــول البعــض أن هــذه العالق ــد يق ــدة. وق جي
واحــد فقــط، بــل عــىل العكــس هــي عــدة أطــراف، فالّنظــام يكــون بــني 
ــني  ــة ب ــا؛ هــو عالق ــرأة لبيته ــب امل ــس أشــخاص. فرتتي ــدة أطــراف ولي ع
املــرأة وكل مــا هــو موجــود يف البيــت. ترتيــب الرجــل ألمــور عملــه، عــي 
عالقــة بينــه وبــني كل مــا يتعلــق بعملــه. الّنظــام اإللكــرتوين هــو نظــام، 
ــه  ــن أجل ــذي م ــدف ال ــق اله ــارص لتُحق ــة عن ــني مجموع ــل ب ــه تفاع ألن
ــج املحاســبي هــو نظــام محاســبي،  ــج. فالربنام ــم هــذا الربنام ــم تصمي ت
هدفــه تجميــع كل املدخــالت مــن قيــود وســندات ومعامــالت يف بوتقــة 
ــة ألعــامل الرشكــة. وهــذا دليــل  واحــدة؛ للحصــول عــىل النتيجــة النهائي
ــام،  ــود نظ ــدم وج ــة. وع ــىل النتيج ــول ع ــارص والحص ــل العن ــىل تفاع ع
http://( .ــني ــدٍف مع ــق ه ــام تحقي ــة الّنظ ــدف، فنتيج ــود ه ــي وج ينف

)mawdoo3.com

عــىل الرغــم مــن أن املعرفــة باألمــور املحاســبية، تعتــرب فرصــة أوىل 
ــك  ــبية، لذل ــات املحاس ــم املعلوم ــار نظ ــن إط ــة ضم ــذه املعرف ــم ه لفه
ســنبدأ بعــرض املصطلحــات املهمــة وبصــورة مســتقلة مثــل »املحاســبة«، 
املعلومــات«، »النظــام« لــي بعدهــا نســتطيع أن نؤلــف تعريــف ووضــع 

ــبية. ــات املحاس ــم املعلوم ــداف نظ أه

يعــرف النظــام الــذي يجمــع ويعالــج بيانــات العمليــات وينــرش املعلومات 
املحاســبية لألطــراف املهتمــة، بنظــام املعلومــات املحاســبية. وتختلف 

نظــم املعلومــات املحاســبية مــن رشكــة ألخــرى تبعــا إىل: طبيعــة عمــل 
ــات  ــة. حجــم البيان ــا. حجــم الرشك ــي تدخــل فيه ــات الت ــة. العملي الرشك
التــي يجــب معالجتهــا. درجــة الطلــب عــىل املعلومــات مــن قبــل اإلدارة 

ــن.  واآلخري

وعــىل كل فــإن النظــام املحاســبي الجيــد يســاعد اإلدارة عــىل اإلجابــة عــن 
العديــد مــن األســئلة، ومنهــا: كــم يبلــغ مجمــوع ديــون الرشكــة ومــا هــو 
نوعهــا؟ هــل كانــت مبيعــات الرشكــة أعــىل يف هــذه الســنة منهــا يف الســنة 
ــا هــي التدفقــات  ــة؟ م ــا الرشك ــي متتلكه ــا هــي األصــول الت الســابقة؟ م
ــا  ــة أرباح ــت الرشك ــل حقق ــة؟ ه ــة للرشك ــة والخارجي ــة الداخلي النقدي
ــاهمينا  ــاح ملس ــع األرب ــادة توزي ــتطيع زي ــل نس ــابقة؟ ه ــنة الس يف الس

ــن؟ )ســالمة، 2010، ص9( ــة مبأم والرشك

والخطــوة األوىل يف مرحلــة تحليــل األنظمــة تبــدأ بتحديــد أهــداف النظام، 
وهــذه الخطــوة رضوريــة لتقييــم النظــام الحــايل يف ظــل هــذه األهــداف 
ومــن ثــم اســتخالص التوصيــات الخاصــة بالنظــام املقــرتح. ويبــدأ محلــل 
ــرف  ــن خــالل التع ــك م ــام وذل ــة للنظ ــة األهــداف العام ــة مبعرف األنظم
عــىل األهــداف العامــة للمــرشوع ولذلــك فعــىل محلــل األنظمــة يف هــذه 
الخطــوة عقــد لقــاءات مــع أفــراد اإلدارة العليــا باملــرشوع ومراكــز اتخــاذ 
ــا.  القــرارات للتعــرف منهــم عــىل األهــداف العامــة املرغــوب يف تحقيقه
وقــد تكــون هــذه األهــداف العامــة للمــرشوع مكتوبــة يف ســجالت 
ــن  ــرة ع ــه الفك ــه لتعطي ــج لقاءات ــا بنتائ ــإن مطابقته ــايل ف ــة وبالت الرشك

ــة التــي يرغــب املــرشوع يف تحقيقهــا. األهــداف الحقيقي

كــام ميكــن أن يقســم نظــام املعلومــات اإلداري إىل نظــام املعلومــات 
للتخطيــط وآخــر للرقابــة وثالــث التخــاذ الرقابــة اإلداريــة وهكــذا. ويتــم 
بعــد ذلــك تحديــد األهــداف العامــة والتفصيليــة لــكل نظــام فرعــي. أن 
الهــدف العــام لنظــام املحاســبة املــايل هــو تســجيل البيانــات وتشــغيلها 
ــة ولتحقيــق  ــة لألطــراف الخارجي ــر وقوائــم مالي وعرضهــا يف شــكل تقاري
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الثقــة بالتقاريــر املحاســبية. بتطبيــق املبــادئ املحاســبية املتعــارف عليهــا. 
ومــن األهــداف العامــة لنظــام املحاســبة كذلــك تحقيــق الحاميــة ألصــول 
املــرشوع وذلــك عــن طريــق إنشــاء نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة توصيل 
ــات املحاســبية،  ــة، تســجيل وتشــغيل البيان املعلومــات لألطــراف الخارجي
وإنتــاج التقاريــر املختلفــة، تحقيــق الحامســة ألصــول املــرشوع، تحقيــق 

ــات املحاســبية. )الدهــراوي وآخــرون، 2005، ص315(. الثقــة بالبيان

وظائف النظام:

تعــد نظــم املعلومــات املصــدر األســايس لتزويــد اإلدارة باملعلومــات 
املناســبة لعمليــة اتخــاذ القــرار اإلداري الرشــيد حيــث تســاهم معلومــات 
النظــام  يف زيــادة قــدرة اإلدارة عــىل رســم الخطــط والسياســات الصحيحــة 
ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــل البيئي ــني العوام ــل ب وإيجــاد التنســيق املتكام
وطاملــا أن النظــام يشــكل ألداء وظيفتــه أو مجموعــة مــن الوظائــف فإنــه 
لــكل نظــام هــدف معــني يعمــل عــىل تحقيقــه فنظــام اإلنتــاج يتكــون من 
مجموعــة مــن العنــارص )مــواد خــام، مكائــن، معــدات، عــامل( مرتبطــة 
مــع بعضهــا البعــض ضمــن عالقــات معينــة )قواعــد وتعليــامت( يهــدف 
إىل إنتــاج الســلع، وجديــر بالذكــر أن أي نظــام يعتــرب فرعيــا ضمــن نظــام 
أكــرب مــن حيــث أن الناظــم يتكــون مــن مجموعــة مــن األنظمــة الفرعيــة 
ــة  ــن األنظم ــة م ــمل مجموع ــة تش ــدة االقتصادي )Sub-System(، فالوح
ــخ. تســعى بصــورة  ــاج، والتســويق واالطراد...ال ــة يف اإلنت ــة املتمثل الفرعي
ــة تحتــوي  ــك فــإن األنظمــة الفرعي مشــرتكة لتحقيــق هــدف معــني، كذل
عــىل أنظمــة فرعيــة داخليــة فيهــا فمثــال إن نظــام التســويق يحتــوي عــىل 
نظــم فرعيــة كنظام البيــع والدعايــة والشــحن والتغليف...الــخ. )الجزراوي 

ــايب، 2008، ص20( والجن

تصميم النظام املحاسبي:

ــن  ــة م ــام مبجموع ــب القي ــدوي يتطل ــبي الي ــام املحاس ــم النظ إن تصمي
الفعاليــات واألنشــطة مــن أجــل التوصــل إىل نظــام معلومــات محاســبي 
ــاذ  ــف واتخ ــتفيدين يف أداء الوظائ ــة واملس ــاعدة إدارة املنظم ــال ملس فع
ــول  ــب الحص ــق الواج ــتندات والوثائ ــم املس ــيدة فتصمي ــرارات الرش الق
ــات  ــىل املخرج ــول ع ــم الحص ــا يت ــات ومنه ــة العملي ــن أنظم ــا م عليه
املطلوبــة بعــد عمليــات املعالجــة داخــل املنظمــة عــىل املدخــالت 
ــة  ــر املطلوب ــل إىل التقاري ــة للتوص ــىل املنظم ــة ع ــات املدخل ــن البيان م

)املخرجــات(.

املبادئ الرئيسية )األساسية( التي يجب أن يحققها مصمم النظام:

1. مبدأ كتابة البيانات واملستندات مرة واحدة.

2. مبدأ تكامل عمليات املنظمة وارتباط أقسامها.

1. مبدأ كتابة البيانات واملستندات مرة واحدة:

اســتخدام الصــور الكربونيــة عنــد إعــداد أصــل املســتند األصــيل حســب 
الحاجــة إليهــا لتــوزع عــىل ماســك دفــرت اليوميــة واملســاعدة وماســك دفرت 
األســتاذ العــام فيتــم إعــداد مســتند القيــد األويل مــن أصــل وعــدة صــور 

حســب احتياجــات التســجيل يف الســجالت املختلفــة ويعنــي مســتندات 
التســجيل لــدى أكــرث مــن شــخص يف نفــس الوقــت وهــذا يســاعد عــىل 
تحقيــق تكامــل عمليــات املنظمــة للحصــول عــىل الدقــة والرسعــة وبأقــل 

التكاليــف ويزيــد مــن فعاليــة النظــام.

2. مبدأ تكامل عمليات املنظمة وارتباط أقسامها:

يتــم التصميــم ليشــمل عمليــات املنظمــة مــن حيــث املحتــوى والوقــت 
وعــدد النســخ املطلوبــة لينســجم مــع متطلبــات كل األقســام والعمليــات 
ذات العالقــة بهــذه العمليــة ألن املنظمــة تتكــون مــن مجموعــة اإلدارات 
ــداف  ــق األه ــل تحقي ــن أج ــكل مشــرتك م ــل بش ــي تعم ــام الت واألقس
املطلوبــة وهــي مرتابطــة فيــام بينهــا فقســم اإلنتــاج يطلــب مــن قســم 
املشــرتيات رشاء األصنــاف والكميــات مــن املــواد التــي يحتاجهــا وتكــون 
االداة لالتصــال إلعــالم قســم املشــرتيات هــي طلــب الــرشاء ومــن أجــل 
تحقيــق الرتابــط والتكامــل املطلــوب بــني األقســام املختلفــة داخــل 
املنظمــة يجــب تدفــق البيانــات واملعلومــات بينهــا ألداء النشــاطات 
بشــكل متناســق لتحقيــق أهــداف املنظمــة وتأديــة مهامهــا بشــكل دقيــق 
وكفــاءة ماليــة ويحــدد املصمــم خطــوط االتصــال املناســبة التــي ترتبــط 
بالهيــكل التنظيمــي للمنظمــة بشــكل أســايس وكذلــك بالتقســيامت 
ــم.  ــتندات والقوائ ــة واملس ــر املطلوب ــا التقاري ــن خالله ــر م ــة ومت اإلداري

2009، ص43/42/41( )الرماحــي، 

نظام املعلومات املحاسبية:

عــىل الرغــم مــن أن املعرفــة باألمــور املحاســبية، تعتــرب فرصــة أوىل 
ــك  ــبية، لذل ــات املحاس ــم املعلوم ــار نظ ــن إط ــة ضم ــذه املعرف ــم ه لفه
ســنبدأ بعــرض املصطلحــات املهمــة وبصــورة مســتقلة مثــل »املحاســبة«، 
املعلومــات«، »النظــام« لــي بعدهــا نســتطيع أن نؤلــف تعريــف ووضــع 

ــبية. ــات املحاس ــم املعلوم ــداف نظ أه

 What is Accounting املحاســبية:؟  معلومــات  نظــام  هــو  مــا 
Information System?

يعــرف النظــام الــذي يجمــع ويعالــج بيانــات العمليــات وينــرش املعلومات 
ــف  ــبية. وتختل ــات املحاس ــام املعلوم ــة، بنظ ــراف املهتم ــبية لألط املحاس

نظــم املعلومــات املحاســبية مــن رشكــة ألخــرى تبعــا إىل:

1. طبيعة عمل الرشكة.

2. العمليات التي تدخل فيها.

3. حجم الرشكة.

4. حجم البيانات التي يجب معالجتها.

5. درجة الطلب عىل املعلومات من قبل اإلدارة واآلخرين. 

وعــىل كل فــإن النظــام املحاســبي الجيــد يســاعد اإلدارة عــىل اإلجابــة عــن 
العديــد مــن األســئلة، ومنهــا: كــم يبلــغ مجمــوع ديــون الرشكــة ومــا هــو 
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نوعهــا؟ هــل كانــت مبيعــات الرشكــة أعــىل يف هــذه الســنة منهــا يف الســنة 
ــا هــي التدفقــات  ــة؟ م ــا الرشك ــي متتلكه ــا هــي األصــول الت الســابقة؟ م
ــا  ــة أرباح ــت الرشك ــل حقق ــة؟ ه ــة للرشك ــة والخارجي ــة الداخلي النقدي
ــاهمينا  ــاح ملس ــع األرب ــادة توزي ــتطيع زي ــل نس ــابقة؟ ه ــنة الس يف الس

ــن؟ )ســالمة، 2010، ص9( ــة مبأم والرشك

:)Functions of AIS( وظائف نظم املعلومات

يــؤدي النظــام املحاســبي مجموعــة مــن الوظائــف ضمــن املنظمــة 
تتلخــص الوظائــف الرئيســة األربــع التاليــة:

1. جمــع وتخزيــن البيانــات املتعلقــة بأنشــطة وعميــالت املنشــأة بكفــاءة 
لية. وفعا

2. معالجة البيانات عرب عمليات الفرز والتصنيف والتلخيص...الخ.

3. توليد معلومات مفيدة التخاذ القرار وتوفريها للمستفيدين.

4. تأمــني الرقابــة الكافيــة التــي تؤكــد تســجيل ومعالجــة البيانــات 
ــات  ــة هــذه البيان ــد أيضــا حامي ــة، وتؤك ــة بأنشــطة األعــامل بدق املتعلق

ــرى. ــأة األخ ــول املنش وأص

ــف  ــا فهــي ليســت وظائ ــف ببعضه ــاط هــذه الوظائ ومــن املالحــظ ارتب
ــام  ــالت النظ ــىل مدخ ــس ع ــواه ينعك ــر ومحت ــكل التقري ــتقلة، فش مس
وعميــالت املعالجــة، فــإذا رغــب أحــد املســتفيدين مديــر اإلنتــاج مثــال أن 
يتضمــن التقريــر املنتجــات وكمياتهــا وقيمتهــا، التــي قــام العمــالء بردهــا 
ــرة  ــذ أن تتضمــن مذك ــد عندئ ــا، ال ب ــل فيه ــة نتيجــة وجــود خل للمنظم
مــردودات املبيعــات باإلضافــة إىل القيمــة النقديــة لهــذه املــردودات 
املنتجــات املــردودة وكمياتهــا، كــام أن تصميــم حســابات أســتاذ مســاعد 
لــكل منتــج يف حســاب املــردودات يعــد أمــرا رضوريــا، كذلــك يجــب أن 
ــن  ــن م ــث متك ــورة بحي ــاعد املذك ــتاذ املس ــاب األس ــة حس ــم صفح تصم
تســجيل الكميــات والقيــم. لذلــك يجــب أن تبــدأ عمليــة تصميــم النظــام 
بتصميــم التقاريــر التــي يجــب عــىل النظــام أن يقدمهــا ثــم يتــم تصميــم 

ــف األخــرى. )قاســم، 2004، ص45( ــة الوظائ بقي

أهمية املستندات يف نظم املعلومات:

إن وظائــف نظــم املعلومــات املحاســبية يف املنظمــة تتكــون مــن أربعــة 
ــكل  ــا بش ــرب عنه ــة املع ــداث االقتصادي ــكل األح ــية , تش ــف رئيس وظائ
ــات املحاســبية تنشــأ  ــا نظــام املعلوم ــي يعالجه ــادة الخــام الت ــدي امل نق
األحــداث االقتصاديــة مــن خــالل مامرســة لفعاليتهــا وتتكــون مــن أحــداث 
ــالل  ــن خ ــأ م ــة تنش ــداث اقتصادي ــأة وأح ــل املنش ــم داخ ــة تت اقتصادي

ــة املحيطــة. ــة مــع البيئ ــة املنظمــة التبادلي عالق

يتــم توثيــق هــذه األهــداف االقتصاديــة مــن خــالل الوثائــق واملســتندات, 
وتعــد هــذه الوثائــق واملســتندات األســاس يف عمليــة تســجيل املحاســبني 
ــة, إن  ــات االقتصادي ــدوث العملي ــىل ح ــل ع ــة الدلي ــا مبثاب ــرب أيض وتعت
املســتندات تقــوم بعكــس األحــداث االقتصاديــة للمنظمــة ولذلــك تعتــرب 
ــات  ــبي بالبيان ــام املحاس ــد النظ ــوم بتزوي ــي تق ــام الت ــادة الخ ــة امل مبثاب
التــي تدخــل يف عمليــة املعالجــة التــي تشــكل هــذه املســتندات والوثائــق 

ــة الداخليــة ومتكــني مســار املراجعــة  املدخــل يف تصميــم عمليــات الرقاب
مــن أجــل اكتشــاف األخطــاء ومنــع حــاالت الغــش والتالعــب.

ــاطها  ــة لنش ــة الرشك ــالل مامرس ــة خ ــة الجاري ــات التجاري ــؤدي العملي ت
ــوارد  ــذه امل ــة به ــات الخاص ــث امللف ــة إىل تحدي ــواد الرشك ــة مب واملتعلق
ــريات يف  ــل تغ ــات متث ــذه العملي ــا( فه ــدة فيه ــات جدي ــجيل معلوم )تس

ــم، 2004، ص173( ــوارد. )قاس ــذه امل ــدة ه أرص

:)Transaction Processing( معالجة البيانات

تشــمل معالجــة العمليــات املحاســبية والغــري محاســبية مــن خــالل 
ــة  ــة ، إن معالج ــراءات معين ــطة إج ــبة بواس ــة للمحاس ــجالت الرئيس الس
العلميــات تكــون موحــدة ضمــن الوحــدات االقتصاديــة وألي عمليــة 
معينــة أخــرى إن ملعالجــة العلميــات املتعلقــة باملبيعــات اآلجلــة مبختلــف 
الوحــدات االقتصاديــة تكــون متشــابهة ســواء كانــت وحــدات تجاريــة أو 
خدميــة ونفــس الســجالت املحاســبية تســتخدم لهــذه املعالجــة ملختلــف 
الوحــدات إال أنــه مــن جهــة أخــرى تفاصيــل إجــراءات هــذه املعالجــة قــد 

ــة. تختلــف تبعــا لتصحيــح النظــام املحاســبي بــكل وحــدة اقتصادي

العلميــات تعالــج بواســطة أنظمــة معالجــة العمليــات التــي تعتــرب أنظمــة 
فرعيــة لنظــام املعلومــات املحاســبي، كل نظــام معالجــة للعمليــات 
يحتــوي عــىل خطــوات لنــوع خــاص مــن العمليــات. فعــىل ســبيل 
املثــال إن نظــام معالجــة املبيعــات إلحــدى الــرشكات يقســم إىل: اســتالم 
الطلــب، فوتــرة، ترحيــل املدينني...الــخ. وبهــذا ميكــن أن نحــدد أو نعــني 
نظــام املعالجــة هــذا بــدورة اإليــرادات. إن مســتخدمني مخرجــات نظــم 
العمليــات يصنفــون مــن املــدراء واملوظفــني ومختلــف األطــراف الخارجــني 
ــايب،  ــوك. )الجــزراوي والجن ــات والبن ــن للطلب ــن واملجهزي ــة كالزبائ للرشك

ص28(  ،2008

:)Report Preparation( إعداد التقارير

بتنظيــم املعلومــات املجمعــة مــن نظــام محاســبة  التقاريــر  تقــوم 
ــىل  ــات ع ــع البيان ــلوب توزي ــاعد أس ــإلدارة ويس ــا ل ــف، وتقدمه التكالي
مختلــف امللفــات عــىل تحقيــق فاعليــة إجــراءات االســرتجاع ومــن أهــم 
األســاليب الســرتجاع املعلومــات هــو وجــود كــود للحســابات وأرقــام 
تعريفيــة لهــا أن التصميــم املناســب لكــود الحســاب يســاعد كثــريا عــىل 
ــاب  ــود الحس ــب لك ــري مناس ــم الغ ــف والتصمي ــة التكالي ــيط مامرس تبس
ــع  ــل الراب ــبق يف الفص ــد س ــرتجاع وق ــات يف االس ــدة صعوب ــؤدي إىل ع ي
اســرتجاع مختلــف اعتبــارات نظــم الكــود األساســية. )القبــاين، 2009، 

ص450(
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النفقات اإليرادية والنفقات الرأساملية

بقلم / وائل مراد

مؤسس ورئيس التحرير

ف  تنقسم النفقات إل مجموعت�ي

عــى  مقابلهــا  المنشــأة  ي تحصــل  لــ�ت النفقــات   : أواًل 
 
ً
نســبيا ة  قصــ�ي ة  فــ�ت خــال  منهــا  تســتفيد  خدمــات 

بالنفقــات  النفقــات  مــن  النوعيــة  هــذه  وتعــرف 
االيراديــة 

ي تحصــل المنشــأة مقابلهــا عــى   : النفقــات الــ�ت
ً
 ثانيــا

ماليــة  ة  فــ�ت مــن  أكــ�ث  إل  منفعتهــا  تمتــد  خدمــات 
واحدة وتعرف هذه النوعية من النفقات بالنفقات 

. الرأســمالية 

أواًل : النفقات االيرادية المؤجلة 

• نفقات إيرادية جارية .	

• نفقات إيرادية مؤجلة .	

النفقات االيرادية الجارية :-

المنشــأة بصفــة  ي تتحملهــا  الــ�ت النفقــات  بهــا  يقصــد 
ة  الفــ�ت خــال  خدماتهــا  وتســتفيد  متكــرره  دوريــة 
ات الماليــة  الماليــة الواحــدة وال تســتفيد منهــا الفــ�ت
الــدوري  االيــراد  تحقــق  بقصــد  وذلــك  التاليــة 

. للمنشــأة  االنتاجيــة  الطاقــة  عــى  والمحافظــة 

مثــل ) المرتبــات ، االيجــارات ، مرصوفــات الصيانــة 
يــات ..... الــخ ( ، الن�ث

النفقات االيرادية المؤجلة :-

ي تســتفيد خدماتهــا  يقصــد بهــا النفقــات النفقــات الــ�ت
ة  ة قصــ�ي ة ماليــة واحــدة ، وانمــا عــى فــ�ت خــال فــ�ت

االجــل .

وياحظ 

ي حقيقتها تعت�ج 
أن النفقات االيرادية المؤجلة هي �ف

وإســتفادة  النفقــة  أن حجــم  غــ�ي   ، إيراديــة  نفقــات 
ورة توزيعهــا  ة ماليــة بهــا ، ادى إل رصف أكــ�ث مــن فــ�ت
ي أســتفادت منهــا ومــن أهــم هــذه  الــ�ت ات  الفــ�ت عــى 
االمثلــة عــى تلــك النفقــات هي ) نفقــات الحمــات 

االعانيــة ، مصاريــف التأســيس ... الــخ (

ف مرصوف حمات  ف مرصوفات إعانية وب�ي ما هو الفارق ب�ي
إعانية 

نفقــات االعانيــة النســوية المعتــادة وهي النفقــات 
تدفــع بصــورة دوريــة بغــرض الدعايــة واالعــات 

أمــا مرصوفــات حمــات إعانيــة : هي النفقــات تدفــع 
النتشــار المنتــج الجديــد مثــا وتعتــ�ج نفقــات إيراديــة 

مؤجلــة .

 : النفقات الرأسمالية  
ً
ثانيا

وهــذه النوعيــة مــن النفقــات تســتفيد خدماتهــا عــى 
بغــرض  إقتنائهــا  ويتــم   

ً
نســبيا االجــل  طويلــة  ات  فــ�ت

ف هذه النوعية  زيادة الطاقة االنتاجية للمنشأة وتتم�ي
ة الحجــم  مــن النفقــات بأنهــا نفقــات غــ�ي دوريــة وكبــ�ي
 ، حيــث تنفــق لزيــادة الطاقــة االنتاجيــة الثابتــة 

ً
نســبيا

للمنشــأة أو للحصــور عــى أصــول ثابتــة جديــدة .
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ة الماليــة ) أي تحميــل  وهنــا ناحــظ أنــه ال يتــم تحميــل الفــ�ت
ة المالية ( من هذه النفقات  حساب االرباح والخسائر  الف�ت
الماليــة  ة  الفــ�ت هــذه  منــه  أســتفادت  الــذي  الجــزء  بذلــك  إال 
ي منهــا 

والــذي يطلــق عليــه قســط االهــاك الســنوي ، أمــا البــا�ت
فيــت ترحيلــة إل الســنوات التاليــة حيــث يظهــر ذلــك الرصيــد 

ي بقائمــة المركــز المــالي 
المتبــىت

ف أنواع النفقات  أهمية التفرقة ب�ي

ف أنواع النفقات إل مبدأ المدة  وترجع أهمية هذه التفرقة ب�ي
ة ماليــة  ورة إســتقال كل فــ�ت المحاســبية والــذي يســتلزم رصف
نتيجــة  تحديــد  يمكــن  حــت  وذلــك  وإيراداتهــا  بمرصوفاتهــا 
ة الماليــة بشــكل عــادل ودقيــق حيــث أن النفقــات  أعمــال الفــ�ت
االيراديــة الجاريــة يتــم تحميلهــا بالكامــل عــى حســاب االربــاح 

ي إســتحقت خالهــا , ة الماليــة الــ�ت والخســائر الفــ�ت

• بينمــا يتــم توزيــــــع كل مــن النفقــات االيراديــة المؤجلــة 	
ات الماليــة  والنفقــات الرأســمالية عــى عــدد مــن الفــ�ت
كل  والخســائر  االربــاح  حســاب  يحمــل  بحيــث   ،
ي تناســب مــع قــد  ة ماليــة بقــدر مــن النفقــات الــ�ت فــ�ت

االســتفادة مــن الخدمــات مقابــل النفقــه .

• مــن 	 المختلفــة  االنــواع  ف  بــ�ي مــن  التفرقــة  وتعــد 
النفقــات أمــر جوهــري عنــد تحديــد نتيجــة االعمــال 
تــب عــى الخلــط بينهــم تأثــ�ي سئ عــى كل  ، حيــث ي�ت
ــح أو الخســائر االضافيــة  ـ مــن رقــم التكلفــة ورقــم الربـ
إل التأثــ�ي عــى رقــم االصــول الثابتــة بقائمــة المركــز 
ف أنواع النفقات  المالي ، بمع�ف أن اهمية التفرقة ب�ي
ي الخلــط بينهــا يؤثــر عــى كل مــن رقــم التكلفــة 

تكمــن �ف
ونتيجــة االعمــال والمركــز المــالي وذلــك كمــا يــىي :-

ي ) كأصل ثابت (
إذا تم تسجيل مرصوف الصيانة إل المبا�ف

تــب عــى هــذا االســاس ثــاث آثــار هامــة  ســوف ي�ت
الخطــأ  ذلــك  نتيجــة 

ظهور رقم التكلفة بأقل من حقيقته . 	1

وذلــك  	2 صوريــه  والخســائر  االربــاح  شــمول 
مــن  بأقــل  التكلفــة  رقــم  ظهــور  بســبب 
حقيقتــة وناحــظ أن توزيــــــع االربــاح يتضمــن 
عــى أربــاح صوريــة إل تــؤدي إلــ� تــآكل رأس 

. المنشــأة  مــال 

بقيمــة  	3 المــالي  المــرز  بقائمــة  االربــاح  ظهــور 
أكــ�ج مــن حقيقتــه ممــا يــؤدي إل عــدم تعبــ�ي 
عــن  صادقــة  بصــورة  المــالي  المركــز  قائمــة 

. للمشــأة  المــالي  المركــز 

مثال :-

الخطــأ  بطريقــة  المحاســبية  المعالجــة  تمــت  إذا 
فعولجــت النفقــة الرأســمالية عــى إعتبارهــا إيراديــة 
جاريــة ) أي حملــت عــى حســاب االربــاح والخســائر 
ولــم تتــم إضافتهــا إل تكلفــة االصــول الثابتــة بقائمــة 
اء اله مكملة  تب عليه �ش المركز المالي بإلن ذلك ي�ت

ف االنتــاج . ي لتحســ�ي للخــط االنتــا�ج

ظهور رقم التكلفة بأك�ج من حقيقته . 	1

مــن حقيقتــه  	2 بأقــل  الماليــة  ة  الفــ�ت أربــاح  ظهــور 
مــن  أكــ�ج  التكلفــة  رقــم  ظهــور  بســبب  وذلــك 

. لحقيقــة ا

ظهــور االصــور الثابتــة بقائمــة المركــز المــالي بأقل  	3
إحتيــاطي  تكويــن  ي  يعــ�ف والــذي  حقيقتهــا  مــن 

 . �ي 

م  ف تلــ�ت ال  المنشــأة  أن  وجــد  إذا  يفعــل  أن  المراجــع  عــى  مــاذا 
؟ ت  المرصوفــا  ف  بــ�ي بالتفرقــة 

إل 	  االدارة  بتنبيــه  القيــام  عليــه   
ً
واجبــا يصبــح 

ورة تصحيــح الوضــع ، فــإن لــم تعمــل االدارة  رصف
 عليــه حينئــذ 

ً
عــى تصحيــح الوضــع أصبــح واجبــا

ي قريــرة ويصــدر تقريــر مقيــد 
االشــارة إل ذلــك �ف

أو عكــ�ي أو خــالي مــن الــرأي .

قيود التسويات الازمة لحل مثل هذه المشكات 

وتتوقــف قيــود التســويات الازمــة لتصحيــح الخلــط 
ف النفقات االيرادية والرأسمالية عى  الذي يحدث ب�ي
ف مــن الخطــأ وأثــرة عــى الحســابات الختاميــة ،  نوعــ�ي
فــإذا عالجــت المنشــألة خطــأ النفقــةو االيراديــة عــى 
ورة إســتبعاد  أنهــا نفقــة رأســمالية فإنــة يتطلــب رصف
المركــز  بقائمــة  االصــل  حســاب  مــن  النفقــة  تلــك 
المــالي ، وتحميلهــا عــى حســاب االربــاح والخســائر 
تلــك  عــى  حســب  الــذي  االســتهاك  إســتبعاد  مــع 
وحســاب  االســتهاك  حســاب  مــن  خطــأ  النفقــة 

مجمــع إســتهاك االصــل .

مثال عمىي : 

• ي خــال عــام 	 قامــت منشــأة مجلــة المحاســب العــر�ج
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ج كصيانــة دوريــة   200,000 مبلــغ  2016بإضافــة 
 %10 بمعــدل  اآللــة  وتســتهلك  مصانعهــا  آلالت 
 بطريقــة القســط الثابــت ، وقــد تمــت معالجــة 

ً
ســنويا

نفقــة الصيانــة هــذه عــى أعتبارهــا نفقــة رأســمالية ، 
فتمــت إضافتهــا إل حســاب اآلالت بقائمــة المركــز 

المــالي 

الاومــة  التســويات  قيــود  إجــراء  والمطلــوب 
. الخطــأ  هــذا  للتصحيــح 

200,000                        مــن حـــــ / مرصوفــات 
الدوريــة  الصيانــة 

               200,000                        من حـــ / اآلآلت 

ثــم تحميــل مصاريــف الصيانــة الدوريــة عــى حســاب 
االربــاح والخســائر حيــث أنهــا نفــات إيراديــة جاريــة 

 200,000                        مــن حـــــ / االربــاح 
ئر   لخســا وا

                200,000                        مــن حـــــ / 
الدوريــة  الصيانــة  مصاريــف 

 

20,000                        من حـــ / مجمع إستهاك 
اآلآلت   

                20,000                        مــن حـــــ / 
اآلآلت    إســتهاك 

 

20,000                        من حـــ / إستهاك اآلآلت   

                20,000                        مــن حـــــ / 
والخســائر   االربــاح 

 

و�في الختام نتم�ف لكم مزيدًا من التفوق واالجتهاد

املحاسبة يف الوحدات 

الحكومية

علم يشتمل عىل مجموعة من املفاهيم و املبادئ و األساليب العلمية التي 

تساعد يف إثبات العمليات املالية الخاصة بالنشاط الحكومي.

املحاسبة الحكومية: هي مجموعة من املبادئ و الفروض املحاسبية التي 

تحكم تسجيل العمليات الخاصة بالوحدات الحكومية ) الوزارات و املصالح 

و املؤسسات( و تبويبها و ترحيلها و تلخيصها بهدف التأكد من ضبط األموال 

العامة و الرقابة عليها و استخدامها االستخدام األمثل.

أهداف املحاسبة الحكومية:

ضبط األموال العامة و الرقابة عىل تحصيلها و رصفها.  -

االستغالل األمثل للموارد املالية املتاحة.  -

مساعدة األجهزة الحكومية عىل تحقيق أهدافها / عن طريق نظام   -

معلومات سليم و هذا النظام املحاسبي السليم يهتم بحفظ أموال الدولة و 

الرقابة عىل تحصيلها و رصفها و يبدأ هذا االهتامم أوال بإعداد امليزانية العامة 

للدولة ثم إحكام الرقابة عىل تنفيذها.

امليزانية العامة للدولة: هي خطة تقديرية إليرادات و نفقات الدولة خالل فرتة 

قادمة غالبا ما تكون سنة و تبدأ السنة املالية يف اململكة من أول يوم من برج 

الجدي و تنتهي بنهاية برج القوس.

مراحل أعداد امليزانية العامة للدولة:

توجد 3 مراحل إلعداد امليزانية  كالتايل:

أوال: مرحلة اإلعداد : - تصدر وزارة املالية و االقتصاد الوطني تعميامت و 

ترسلها للجهات الحكومية لتقديم مرشوع ميزانياتهم موضحا بها التعليامت 

الواجب إتباعها و التواريخ التي يجب مراعاتها.

- عندما يرد مرشوع ميزانيات الجهات الحكومية كل عىل حده تقوم الوزارة 

املالية و االقتصاد الوطني مبناقشته و تعديله حسب األهداف و الظروف ثم 

تجميعها و وضعها يف مرشوع واحد )مرشوع امليزانية( و يرفع ملجلس الوزراء.

ثانيا: مرحلة االعتامد:   - يتم عرض مرشوع امليزانية عىل مجلس الوزراء 

ملناقشته و اقرتاح التعديالت الالزمة و عند إقرار مجلس الوزراء يتم رفعه 

للسلطة العليا ) امللك ( العتامده مبرسوم ملي .
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ثالثا: مرحلة التنفيذ:   يبدأ تنفيذ امليزانية مبجرد اعتامدها حيث تبلغ كل وزارة و مصلحة و مؤسسة مبيزانيتها النهائية للعمل مبوجبها.

تبويب امليزانية: يقصد بالتبويب تجميع البيانات و الحسابات املتشابهة يف مجموعة واحدة لي يسهل عىل الجهات الحكومية تحضري ميزانيتها فقد وضعت وزارة 

املالية دليال بأنواع اإليرادات و أنواع املرصوفات حيث قسمت املرصوفات إىل 4 أبواب و اإليرادات إىل 12 باب رئييس, كام قسمت كل نوع رئييس إىل أقسامه التابعة له 

و أعطت كل منها رقم معني و وضع ذلك كله يف دليل سمي دليل تبويب امليزانية.

 

أوال:إجراءات عمليات القبض

تحرر اإلدارة املالية يف الوحدة الحكومية أمر قبض )و هو عبارة عن أمر صادر من اإلدارة املالية ألمني الصندوق باستالم مبلغ معني من شخص معني( يسلم   -1

جزؤه األمين لدافع النقود الذي يقوم بدورة بتسليم النقود إىل أمني الصندوق و الجزء األيرس ) الكعب( يبقى يف الدفرت للرجوع إليه عند الحاجة.

يستلم أمني الصندوق أمر القبض مع النقود و يحرر إيصال استالم )و هو عبارة عن إقرار من أمني الصندوق باستالم مبلغ معني(  من أصل و صورتني يسلم   -2

األصل لدافع النقود و نسخة ترفق بكشف املقبوضات و نسخة تبقى يف دفرت اإليصاالت الخاصة بأمني الصندوق.

يف نهاية كل يوم أو فرتة معينة حسب حجم الحركة أو حسب نظام العمل باملصلحة يعد أمني الصندوق كشف املقبوضات)وهو عبارة عن بيان   -3

باملقبوضات التي حصلها أمني الصندوق( و يرسله إىل اإلدارة املالية مع أوامر القبض و صور إيصاالت االستالم.

تقوم اإلدارة املالية بإعداد إذن أو أذونات تسوية )و هو مستند قيد يتضمن تفصيل القيود املحاسبية وفقا لقاعدة القيد املزدوج( و تجري بناء عليها القيود   -4

يف السجالت

ثانيا: إجراءات عملية الرصف 

تبدأ من اإلدارة التي استفادت من الخدمة أو الجهة طالبة الرصف )فإجراءات رصف رواتب املوظفني تبدأ من إدارة شؤون املوظفني( بتحرير الجزء )أ( من   -1

أمر اعتامد الرصف ثم يرسل إىل اإلدارة املالية مرفقا به فواتري وكشوف وإيصاالت االستالم.

يقوم مدير اإلدارة املالية أو رئيس املحاسبة و املمثل املايل ورئيس الجهاز الحكومي بتوقيع أمر اعتامد الرصف بعد عمل بعض اإلجراءات املحاسبية   -2

والرقابية عليه وبذلك ينتهي الجزء )ب( من أمر اعتامد الرصف.

يقوم املوظف املختص بتحرير الحوالة أو أمر الدفع حسب املبلغ املطلوب رصفه وتقيد أرقامها وتواريخها يف الجزء )ج( األخري من اعتامد الرصف.  -3

عند تحرير الحوالة) تستخدم عندما يكون املبلغ املراد رصفه أقل من 20000 ريال وتسحب من صندوق املصلحة( يعد أمني الصندوق كشف   -4

باملدفوعات)وهو بيان باملدفوعات التي خرجت من الصندوق( يرسله إىل اإلدارة املالية حيث تقوم بدورها بإعداد إذن أو اذونات تسوية وبناء عليها تجري القيود يف 

السجالت.

عند تحرير أمر الدفع )يستخدم عندما يكون املبلغ املراد دفعه 20000 أو أكرث( يسحب عىل اإلدارة املالية التي تقوم بدورها بتحرير شيك مسحوب عىل   -5

مؤسسة النقد وتحرير إشعار إىل اإلدارة املالية بإرسال الشيك وبناء عىل هذا اإلشعار تقوم اإلدارة املالية يف الجهة الحكومية بإعداد إذن تسوية ومن ثم القيد يف دفرت 

اليومية.

تسلم الحوالة أو أمر الدفع لصاحب االستحقاق بعد الحصول عىل توقيعه عىل أمر اعتامد الرصف باالستالم أو ميكن إرسالهم بالربيد املسجل  -6

تختم األوراق بختم رصف إللغائها ,ثم توضع يف اضبارة إلرسالها إىل ديوان املراقبة العامة.  -7
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مجلــة املحاســب العــريب هــي مجلــة شــهرية الكرتونيــة متخصصــة يف نــرش كل مــا يتعلــق باالعــامل املاليــة واإلقتصــاد بجميــع فروعهــا بهــدف اإلرتقــاء مبســتوى املحاســب 

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

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

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


