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بقلم  / وائــل مراد

حســاب العــمالء ) املــدينــني (

املصروفات

تخطيط تشكيلة املنتجات

بقلم  / حممود حمودة

القوائم املالية كأحد خمرجات
 النظام  احملاسبي الفلسفة واإلعداد

دور احملاسب  يف زيادة فاعلية  
القدرة التنافسية  للمشروعات   

الصغرية واملتناهية الصغر 

بقلم  / حممود حمودة

إفتتاحية العدد
الحمد هلل الكريم الوهاب ، خلق خلقه من تراب ، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 

شهد  ن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، واأ شهد اأ ، ذي الطول ال إله إال هو إليه المصير، واأ

نبياء وسيد الحنفاء،  زهر، إمام االأ نور والجبين االأ ن محمًدا عبده ورسوله، صاحب الوجه االأ اأ

منوا وُهدوا إلى الطيب من  تباعه، الذين اآ صحابه واأ له واأ صلوات هللا وسالمه عليه وعلى اآ

القول ، وهدوا إلى صراط العزيز الحميد .

فضل العلم والتعلم 
ن ينفعنا   إفتتاحية هذا العدد سنتكلم بمشئة هللا عن فضل العلم والتعلم ، سائلين المولى اأ

مين .  مين اللهم اأ مين اللهم اأ بما يعلمنا وان يعلمنا ما ينفعنا اللهم اأ

بعض ما جاء في القران الكريم :

وتوا العلم درجات وهللا بما تعملون  قال هللا تعالى : ) يرفع هللا الذين امنوا منكم والذين اأ

خبير ( .

لباب(  ولو االأ قال هللا تعالى : ) قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكر اأ

قال هللا تعالى: ) إنما يخشى هللا من عباده العلماء إن هللا عزيز غفور (. 

بعض ما جاء في السنة النبوية :

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم  : ) من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا 

إلى الجنة ( .

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : ) من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين ( .

خرين ( . قواما ويضع به اآ قال الرسول صلى هللا عليه وسلم  : ) إن هللا يرفع بهذا الككتاب اأ

قوال السلف الصالح:  اأ

حب إلي من إحياء ليلة  تفقه في ديني اأ بو هريرة رضي هللا عنه: ) الن اجلس ساعة فاأ يقول اأ

يضا: ) لكل شيء عماد, وعماد هذا الدين الفقه, وما عيد هللا بشيء  إلى الصباح ( وقال اأ

فضل من فقه في الدين ( .  اأ

قال معاذ بن جبل رضي هللا عنه: ) تعلموا العلم, فان تعلمه هلل خشية, وطلبه عبادة, 

ومذاكرته تسبيح, وتعليمه جهاد (.

حب إلي من إحيائها(.  قال ابن عباس رضي هللا عنه تذاكر العلم بعض ليلة اأ

فضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية ( . قال سفيان الثوري رحمه هللا : ) ما من عمل اأ

بي حامد الغزالي عن العلم  يقول االمام اأ

سئلة                •  العلم خزائن مباركة مفاتيحها االأ

              •  يضيع العلم بين شيئين الحياء والكبر

كما قال عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه (

يها الناس عليكم بالعلم فان هلل سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا« من العلم رداه هللا عز  اأ

ستعتبه ثالث مرات لئال يسلبه رداءه ذلك وان تطارول به ذلك  ذنب ذنبا اأ وجل بردائه فان اأ

الذنب حتي يموت.

بي طالب )رضي هللا عنه (  قال علي بن اأ

فضل ام العلم  سمه كميل ساله المال اأ لرجل اأ

؟؟فقال :

ياكميل العلم خير من المال

                                 العلم يحرسك وانت تحرس المال 

والعلم حاكم والمال محكوم عليه

                                       والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو باالنفاق

وقال :

سالم ثلمة اليسدها اال  العالم افضل من الصائم القائم المجاهد واذا مات العالم ثلم في االأ

خلف منه ثم قال :

هل العلم انهم مالفخر اال الأ

دالء علي الهدي لمن استهدي اأ

وقدر كل امرئ ماكان يحسنه

عداء هل العلم اأ والجاهلون الأ

بدا ففز بعلم تعش حيا به اأ

حياء هل العلم اأ الناس موتي واأ

     •   علم العلم من يجهل وتعلم ممن يعلم ماتجهل.

كما قال لمعاذ بن جبل ) رضي هللا عنه (:

تعلموا العلم فان تعلمه هلل خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد 

وتعليمه من ال يعلم صدقة

 

ن يتعلمها طالب العلم  من فضائل العلم التي يجب اأ

1 كك العلم مهذب للنفوس : 

2 كك العلم نور البصيرة : 

3 كك العلم يورث الخشية من هللا تعالى :

4 كك طلب االستزادة من العلم :

فضل الجهاد : 5 كك العلم اأ

6 كك التنافس في بذل العلم :

عظم منة : 7 كك العلم و الفقه في الدين اأ

8 كك العلم مقدم على العبادة :

اسال هللا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا . وكما يقال صدقة العلم نشره 

                                                                                                        وائكككككككككككككككككل مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككراد

 

اجمللة غير مسئولة عن  ما بداخل هذه املقاالت من محتوى 
، حيث أن جميع املقاالت تعبر عن وجهة نظر كاتبها  .



4
مجلة المحاسب العربي العدد الثامن عشر 

مجلة المحاسب العربي العدد الثامن عشر 5

أرصدة  جمموع  املراجعة  ميزان  يف  الظاهرة  املدينني  مبالغ  متثل 
العمالء الناجتة من عمليات البيع اآلجلة ، ومتثل إجراءات تسوية حساب 

املدينني التايل : - 
-  التحقق من صحة ترصيد حسابات العمالء 

عميل  لكل  حساب  كشوفات  بإرسال  العمالء  أرصدة  صحة  من  التأكد    -
للتصديق علية .

واحتماالت  الديون  جودة  مدى  من  للتحقق  العمالء  أرصدة  فحص    -
التحصيل واحتمال عدم التحصيل .

يرتتب على مراجعة حسابات العمالء أن يتم تقسيمها إىل ما يلي : - 
1-  الديون املعدومة 

  وهي الدين التي من املؤكد عدم حتصيلها أو التحصيل بعضها ألحد 
األسباب اآلتية : 

الديون  بعض  أو  كل  لسداد  أمواله  كفاية  وعدم  املدينني  إفالس    -
املستحقة علية . 

الدين  التنازل عن جزء من  -  سوء حال املدينني وموافقة املنشأة على 
وقد يتم هذا التنازل وديا ً أو قانونيا ً .

-  وفاة املدينني وعدم كفاية تركته للوفاء بالتزاماته .
-  سقوط احلق بالتقادم ملضي املدة القانونية .

يجب أن نفرق بني نوعني من الديون املعدومة  

أ -  الديون التي تعدم أثناء الفرتة املالية .
احلسابات  إعداد  وعند  املالية  الفرتة  نهاية  يف  تعدم  التي  الديون  ب - 

اخلتامية .
بالنسبة للنوع األول أي الديون التي أعدمت أثناء السنة فهذه تثبت وقت 
يتم  د.م   / حـ  حساب  لها  ويظهر   ، املدينني   رصيد  بها  ويخفض  حدوثها 
ترصيدة ويظهر مبيزان املراجعة يف نهاية السنة ولذلك فإن الذي يعنينا 
هو النوع الثاين أي الديون التي أعدمت عند اجلرد يف نهاية السنة املالية 

 .
مثل هذه الديون يتبع معها :- 

الدين الذي تقرر إعدامه من رصيد املدينني الظاهرة مبيزان  أ -  يستبعد 
املراجعة كالتايل 

    XXX   من حـ / د.م
              XXX   إىل حـ / املدينني 

                إثبات الديون التي أعدمت عند اجلرد

يتم تخفيض حساب املدين بالدين الذي مت إعدامه   
يقفل حساب الديون املعدومة يف حساب أرباح وخسائر  أ - 

              
          XXX    من حـ / أ.خ 

                  XXX   إىل حـ / د.م 
              إقفال حـساب الديون املعدومة 

1- ديون مشكوك يف حتصيلها  
                   وهي الديون التي تستحق للمنشاة على عمالء يعانون من 

اضطراب يف أحوالهم املالية وقد تتحسن أحوالهم املالية فيسدون ما 
عليهم أو تسوء حالتهم املالية ومن ثم يتوقفون عن السداد ومثل هؤالء 

العمالء ديونهم مشكوك يف حتصيلها  .

-  وتتمثل الديون املكوك يف حتصيلها هي الديون التي تعذر على 
الشركة حتصيلها من العمالء ، وطبقًا ملبدأ احليطة واحلذر فإن 

الشركة تقوم بعمل خمصص للديون املشكوك يف حتصيلها ويف هذه 
احلالة  مل يتم خصمها  من إجمايل املدينني يف امليزانية .

كيف يتم تكوين اخملصص املشكوك يف حتصيلها ؟

1-  عند تكوين اخملصص كنسبة مئوية من إجمايل املدين أو من 
املبيعات أو كقيمة حمددة  ، فإن قيمة هذا اخملصص يحمل على 

حساب أرباح وخسائر .
                       XXX    من حـ / أ.خ 

                                 XXX   إىل حـ / خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها 
          )  تكوين خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها كنسبة مئوية (

2-  إذا كان هناك خمصص مرحل من السنوات السابقة وظاهر معي 
يف ميزان املراجعة  ، فإنه يتم التسوية معه مع اخملصص املراد 

تكوينه لها العام ويف هذه احلالة أما أن يكون اخملصص القدمي أكرب من 
اخملصص املطلوب تكوينه أو أن يكون أقل من اخملصص املراد تكوينه 

.
-  يف حال كان رصيد اخملصص القدمي أقل من اخملصص املطلوب 

تكوينه ، الفرق بينهم يحمل يف حساب أرباح وخسائر 
                        XXX    من حـ / أ.خ 

                                   XXX   إىل حـ / خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

-  يف حال كان رصيد اخملصص املنقول أكرب من اخملصص املراد 
تكوينه ، فإن الفرق بينهم  يرد إىل حساب أرباح وخسائر 

                                XXX    من حـ / خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
                                            XXX   إىل حـ / أ.خ

-  يف حال كان الرصيد املنقول مساوي للرصيد املراد تكوينه ، ال يتم 
حتميل حساب األرباح واخلسائر بأي شئ 

أ - وائـل مــراد

عدم  الشركة  إدارة  رأت  وقد  مراحل  قدمي  خمصص  وجود  حال  يف    -1
تكوين خمصص فإنه ، يتم إلغاء اخملصص القدمي ويثبت بكامل القيمة 

يف اجلانب الدائن من حساب األرباح واخلسائر .
الديون املشكوك فيها على أساس املدينني  2-  يتم حتديد اخملصص 

خمصوما ً منها الديون  املعدومة خالل السنة 
3-  يف كل األحوال يظهر صايف املدينني بامليزانية  يف جانب األصول  
خمصوما ً منه خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ، ومن املمكن أن 
يوضع حساب خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها بامليزانية جانب 

اخلصوم ولكن يف هذه احلالة يتم وضع املدينني بالكامل دون خصم . 

1- الديون اجلديدة وخمصص اخلصم املسموح به 
- الديون اجلديدة ال ميكن أن تظهر يف حساب مستقل ولن ميكن حتديها 
بخصم الديون املشكوك يف حتصيلها من إجمايل رصيد املدينني بعد 

استبعاد الديون التي أعدمت يف نهاية السنة املالية .
-  من احملتمل أن يقوم بعض هؤالء العمالء بدفع إجمايل املديونية 

قبل موعدها ويف هذه احلالة يحصل العميل على)خصم مسموح به( 
من  مكونة  ديون  عن  معينة  سنة  يف  يعطى  اخلصم  هذا  كان  وملا    -
سنوات سابقة وتطبيقا ً ملبدأ احليطة واحلذر البد من أخذ هذا اخلصم 
يف االعتبار عند حتديد نتيجة أعمال املنشأة يف نهاية الفرتة املالية ، 

باحتجاز جزء من أرباح السنة مقابل اخلصم املسموح به .

كيف يتم تكوين خمصص اخلصم املسوح به ؟
          تقدر نسبة معينة من إجمايل املدينني 

1- عند تكوين اخملصص ألول مرة 
                      XXX    من حـ / أ.خ 

                              XXX   إىل حـ / خمصص اخلصم املسوح به 
2-  يف حال وجود خمصص خصم مسموح به قدمي يف ميزان املراجعة 

يوجد ثالث احتماالت .

تكوين  املراد  اخملصص  من  أقل  املرحل   اخملصص   .a
                      XXX    من حـ / أ.خ 

                     XXX   إىل حـ / خمصص اخلصم املسوح به 
تكوينه املراد  اخملصص  من  أكرب  املرحل  اخملصص   .b

                      XXX    من حـ / خمصص اخلصم املسوح به
                                      XXX   إىل حـ / أ.خ

هذه  يف  تكوينه  املراد  للمخصص  مساوي  املرحل  اخملصص   .c
احلالة ال يحمل حساب األرباح واخلسائر بأي مبالغ .

خمصص  وجود  حال  يف   -1
فإنه  جديد  خمصص  تكون  ويراد  قدمي  
برتحيلة  القدمي  اخملصص  إلغاء  يتم 
األرباح  حساب  من  الدائن  اجلانب  إىل 

واخلسائر 
أساس  على  بة  املسموح  اخلصم  اخملصص  حتديد  يتم   -2
الفرتة حمل  الذي مت تكوينه خالل  ً منها اخملصص  املدينني خمصوما 

القياس 
جانب  يف  بامليزانية   املدينني  صايف  يظهر  األحوال  كل  يف    -3
األصول  خمصوما ً منه خمصص اخلصم املسموح به  ، ومن املمكن أن 
يوضع حساب خمصص اخلصم املسموح به  بامليزانية جانب اخلصوم 

ولكن يف هذه احلالة يتم وضع املدينني بالكامل دون خصم .

                                                                                                   وائـــل مــــــــــــراد
                                                                                             املـــــدير العـــــــــــــــام

حســاب العــمالء ) المــدينــين (
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أ - محمود حموده

القوائم المالية كأحد مخرجات النظام 
المحاسبي الفلسفة واإلعداد

االجراءات  جمموعة   " أنه  مفاهيمه  أبسط  يف  النظام  تعريف  ميكن 
عن  جيدا  يعلم  وجميعنا   " مسبقا  حمدد  هدف  لتحقيق  صممت  التي 
املتدفقة  اخلام  املواد   " البيانات   -: االساسية  وأركانة  النظم  مفهوم 
للنظام بدون اي معاجلة " ، والتشغيل " والذي ميثل جمموعة االجراءات 
، واخريا   " للهدف  بها وفقا الطار يحدد وفقا  البيانات  يتم معاجلة  التي 
يختلف  ".وال  الطريق  ونهاية  املنشود  الهدف  متثل  والتي   " املعلومات 
 = تشغيل   + )بيانات  البحتة  النظام  معادلة  عن  احملاسبي  النظام 
علي  احملاسبي  النظام  تصور  خالل  من  ذلك  تفسري  وميكن   ) خمرجات 

النحو التايل :- 

التعريف العام :- النظام احملاسبي لشركة ما :- هو جمموعة اإلجراءات 
التي صممتها اإلدارة املالية لتحقيق أهدافها املنشودة ) تلك االهداف 
 – املايل  :التخطيط  التالية  الثالث  النواحي  يف  حصرها  ميكن  التي 

الرقابة املالية – اإلدارة اجليدة لألموال واالستثمار املناسب لها( .

حترر  التي  املستندات  جمموعة  هي   -: احملاسبي  النظام  بيانات 
كشوف  البيع  فواتري  داخلية  )مستندات  داخليا  الشركة  إدارة  مبعرفة 
الشركة  تتلقاها  أو   ،  )......... القبض  أو  الصرف  وإذون  واملرتبات  االجور 
ومصادقات  الشراء  كفواتري  خارجية  )مستندات  اخلارجية  االطراف  من 
العمالء وكشوف حساب البنوك و....... (، ومتثل هذه البيانات املادة اخلام 
لنظامنا احملاسبي والتي يجري معاجلتها او تشغيلها وفقا ملنظومة 

اإلجراءات املصممة يف الشركة لذلك .

بشكل  النظام  كان  إذا   -: احملاسبي  النظام  يف  املعاجلة  أو  التشغيل 
احلصول  بغرض  البيانات  علي  تتم  التي  اإلجراءات  جمموعة  هو  عام 
النظام  التشغيل يف  العام منها فإن  الهدف  او حتقيق  علي املعلومات 
تراعيها  ان  يجب  التي  احملددات  من  جمموعة  يحكمه  احملاسبي 
الشركة عند تصميم نظامها احملاسبي .فاإلدارة املالية كنظام رئيسي 
يف  االقتصادي  النظام  من  فرعي  نظام  الوقت  ذات  يف  متثل  للشركة 

الدولة وبالتايل فهي تتأثر وتؤثر فيه يف نواحي حمددة .
اإللتزام مبعايري احملاسبة عند املعاجلة احملاسبية لبيانات الشركة :- 
العربية اإلدارة املالية مطلوب منها عند  فوفقًا لقوانني جمهورية مصر 
نصت  حيث  املصرية  احملاسبة  مبعايري  االلتزام  املالية  قوائمها  إعداد 
املادة 39 من القانون 159 لسنة 1981 واملعدل بالقانون 3 لسنة 1998 
يف فقرتها األويل علي التايل :- " يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام 
وتعد عنها قوائم مالية طبقا ملعايري احملاسبة التى يصدر بها قرار من 
وزير االقتصاد ،...... " . كما نصت املادة 17 من قانون الضريبة علي الدخل 
رقم 91 لسنة 2005 يف فقرتها االخريه علي :- " ...... ويتحدد صافى الربح 
املصرية،  احملاسبة  ملعايري  وفقا  املعدة  الدخل  قائمة  أساس  على 
كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح 

املشار إليه."

  وقد تناولت معايري احملاسبة املصرية الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم 
القوائم املالية  بـ  "عرض  243 لسنة 2006 يف املعيار رقم 1 واملعنون  
" شرح أسس عرض القوائم املالية ذات األغراض العامة لضمان إمكانية 
األعوام  عن  املالية  بقوائمها  للشركة  احلالية  املالية  القوائم  مقارنة 
أجل  ومن   . العام  نفس  عن  األخرى  للمنشآت  املالية  وبالقوائم  السابقة 
حتقيق هذا الهدف، يحدد هذا املعيار االعتبارات العامة لعرض القوائم 
القوائم املالية  إيضاحًا لهيكلها واحلد األدنى  ملكونات  املالية ويقدم 
واألحداث  باملعامالت  باالعرتاف  يتعلق  ما  كل  تناول  ويتم   ، املطلوبة 

اخلاصة وقياسها واإلفصاح عنها  فى معايري حماسبة مصرية أخرى.
لذلك فنحن كمحاسبني وايضا كمراجعني داخليني أو خارجيني ملتزمون 
علي  احملاسبية  املعاجلة  )الجراء  احملاسبي  نظامنا  تصميم  عند 
استخدامها(  اهداف  من  الي  املالية  معلوماتنا  الستخالص  البيانات 

ملتزمون مبعايري احملاسبة واملراجعة.

خمرجات النظام احملاسبي :- خمرجات النظام بشكل عام هي بيانات 
مت تنظيمها و معاجلتها العطاء معنى مفيد لها لدى املستخدم فهي 
جمموعه من احلقائق ذات املعنى و املفيده للناس يف معامالتهم مثل 
إتخاذ القرارات .، وهو ما يوضح لنا ارتقاء املعلومات علي البيانات درجة 

يف طريق حتقيق اإلفادة للمستهلك النهائي .
اجراءات  جمموعة  انه  علي  اتفقنا  والذي  احملاسبي  النظام  ويف 
مصممة لتحقيق هدف نهائي ) تخطيط مايل – رقابة مالية – استثمار 
 ،. خاصة(  قوانني  أو  حماسبية  )معايري  معينة  حملددات  وفقا   ) موارد 
متثل القوائم املالية اخلتامية أحد خمرجات النظام احملاسبي والتي 

سنهتم بدراستها وحتليلها يف السطور التالية .

إعداد القوائم املالية وعرضها وفقا ملعايري احملاسبة

إن الهدف األساسي للمحاسبة املالية ، هو إعداد التقارير املالية. بغرض 
إيضاح املركز املايل وربحية الشركة  يف تاريخ حمدد، وتوفري معلومات 
أو  املنشأة  داخل  من  سواء  املالية،  القوائم  ملستخدمي  مفيدة،  مالية 

خارجها.  
ومتثل القوائم املالية للمنشأة عرضًا هيكليًا ذا طابع مايل ملركزها املايل 
وما أجنزته من معامالت ، وتهدف القوائم املالية ذات األغراض العامة إىل 
النقدية  والتدفقات  النشاط  ونتائج  املايل   املركز  عن  املعلومات  توفري 
التي تفيد قطاعا عريضا من مستخدمي القوائم املالية فى اتخاذ القرار 

،كما تساعد أيضًا يف إظهار نتائج استخدام اإلدارة للموارد املتاحه لها.

ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم املالية تعطي بيانات عن اآلتي :-  )أ ( 
األصول و)ب( االلتزامات و)ج( حقوق امللكية و )د( اإليرادات واملصروفات 
امللكية  حقوق  فى  األخرى  التغريات  )هـ(  و  واخلسائر   األرباح  متضمنة 
إىل  باإلضافة   - املعلومات  هذه  وتساعد  النقدية.  التدفقات  )و(  و 
املـالية  للقوائم  املتممة  اإليضاحات  يف  الواردة  األخرى  املعلومات 
-  مستخدمى القوائم املالية يف التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية 

للمنشأة وخاصة توقيت واحتمالية توليد هذه التدفقات النقدية.
 1 رقم  املصري  احملاسبة  معيار  حدد  الهدف،  هذا  حتقيق  أجل  ومن 
"عرض القوائم املالية" االعتبارات العامة لعرض القوائم املالية كما قدم 
إيضاحًا لهيكلها واحلد األدنى  ملكونات القوائم املالية املطلوبة وأورد 
املعيار يف الدليل التوضيحي املرفق له مكونات القوائم املالية و احلد 
األدنى ملتطلبات اإلفصاح فى صلب امليزانية و قائمة الدخل ، و كذلك 
تتضمن  أن  يجب  بحيث   . امللكية  حقوق  فى  التغريات  قائمة  عرض  فى 

القوائم املالية املتكاملة املكونات التالية: -

)أ ( امليزانية
و )ب( قائمة الدخل

و )ج( قائمة التغريات فى حقوق امللكية
و )د(   قائمة التدفقات النقدية.

و )هـ(اإليضاحات املتممة متضمنة ملخصًا ألهم السياسات احملاسبية 
و أية مذكرات إيضاحية أخرى .

فلسفة إعداد امليزانية العمومية

أ -  )معادلة امليزانية ( 
إن إعـداد امليزانية واستخدامها، ال يخرج عن كونها تعبريًا بصوره معينة 
عن املعادلة احملاسبية :-  املمتلكات  = احلقوق وهي عالقة منطقية، 
جمموع  تساوى  باملنشأة،  اخلاصة  املمتلكات  قيمة  جمموع  أن  تبني 
قيمة احلقوق املرتتبة على هذه املنشأة، وذلك يف ظل مبدأ الشخصية 

املعنويـة املسـتقلة للمنشـأة .

   وتستخدم احملاسبة املالية اصطالح "األصول" ، للتعبري عن املمتلكات، 
و"اخلصوم" ، للتعبري عن حقوق اآلخرين. كما ُيستخدم اصطالح "حقوق 
، للتعبري عن حقوق صاحب أو أصحاب املنشأة. ومن ثم، ميكن  امللكية" 

وضع املعادلة احملاسبية يف الشكل التايل: 
                                          األصول = اخلصوم + حقوق امللكية .

       ويطلق على القائمة احملاسبية، التي تبني أصول املنشأة يف جانب، 
املركز  قائمة  اسم  أخر،  جانب  يف  امللكية  وحقوق  املنشأة  وخصوم 
املايل. وانطالقًا من املعادلة احملاسبية، فإن جانبي القائمة يكونان، 
املايل،  املركز  قائمة  جانبي  توازن  أو  تساوى  وبسبب  متساويني.  دومًا، 

يطلق عليها، كذلك اسم امليزانية. 
       ويطلق، كذلك، على املعادلة احملاسبية اسم "معادلة امليزانية"، 
ألن امليزانية تعرب عن املعادلة احملاسبية، إذ تظهر األصول يف اجلانب 
ويكون  األيسر.  اجلانب  يف  امللكية،  وحقوق  اخلصوم  وتظهر  األمين، 
على  احلصول  ميكن  ترتيبها،  وبإعادة  متساويًا  دومًا،  اجلانبني،  جمموع 

املعادلة التالية:  األصول - اخلصوم = حقوق امللكية 
تطرح  حلظة،  أي  يف  املنشأة،  يف  امللكية  حقوق  إليجاد  أنه  أي      
كذلك،  احملاسبية،  املعادلة  على  يطلق  ولذلك،  األصول.  من  اخلصوم 

اسم "معادلة امللكية". 

امليزانية  علي  املنشاة  عمليات  أثر  ب - 
العمومية:-

يف  "العمليات"  تعبري  ُيستخدم      
األحداث  إىل  لإلشارة  احملاسبة، 
املنشأة.  بها  تقوم  التي  االقتصادية، 
يف  قياسها  أو  عنها،  التعبري  وميكن 
تؤديها  التي  والعمليات،  مالية.  صورة 
عمليات  مثل،  ومتعددة،  كثرية  املنشأة، 

وصرفها…  النقـود  وحتصيل  األصـول،  على  واحلصول  والبيع،  الشراء 
الخ. إن كل عملية تنفذها املنشأة ميكن التعبري عنها يف صورة املعادلة 
احملاسبية وتبيان أثرها على امليزانية. ويتضح أثر العمليات املالية على 

امليزانية يف اآلتي: 

امللكية. وحقوق  اخلصوم  مع  األصول  • تساوى 
إن كل زيادة يف جمموع األصول، ال بد من أن يصاحبها زيادة مماثلة يف 
اجلـانب األخــر مـن امليزانية، أي زيادة يف اخلصوم، أو حقوق امللكية، أو 
فيهما معـًا بالقيمـة نفسها. وكذلك، كل نقص يف جمموع األصول، ال بد أن 
يصاحبه نقص مماثل يف جمموع اخلصـوم وحقوق امللكية، ألن جانبي 
ممتلكات  يبني  األصول  جانب  نفسها.  للمنشأة  صورتان  هما  امليزانية 
املنشأة، وجانب اخلصوم وحقوق امللكية يبينان مصادر احلصول على 

هذه املمتلكات، ومقدار ما قدمه كل طرف. 
وعن  املنشأة،  مالكي  طريق  عن  عليه  حتصل  املنشأة  متتلكه  ما  • كل 

طريق غريهم )الدائنني(.
دائمًا،  يساوي،  امللكية،  وحقوق  الدائنني  حقوق  جمموع  فإن  ولذلك، 
جمموع أصول املنشأة. ومن جهة أخرى، فإن جمموع األصول مطروحًا 
منه حقوق الدائنني، يساوى حقوق امللكية. أي أن حقوق امللكية متثل ما 
عنه  ُيعّبر  ما  وهو  الدائنني،  حقوق  سداد  بعد  املنشأة،  أصول  من  يتبقى 

باملعادلة:  ) األصول - اخلصوم = حقوق امللكية (.
ت - عناصر امليزانية العمومية وتبويبها:-

صلب  فى  منفصلة  التالية  البنود  مبالغ  عرض  احملاسبة  معايري  أوجبت 
امليزانية كحد أدنى :-

 
)أ ( األصول الثابتة.

)ب ( االستثمارات العقارية.
)ج(األصول غري امللموسة .

)د(األصول املالية )بخالف املبالغ املوضحة حتت )هـ( ، )ح( ، )ط( (.
حقوق  طريقة  باستخدام  عنها  احملاسبة  متت  التى  )هـ(االستثمارات 

امللكية .
)و ( األصول البيولوجية

)ز (اخملزون.
)ح( العمالء واملدينون املتنوعون.

)ط(النقدية وما فى حكمها.
)ى(املوردون والدائنون املتنوعون.

)ك(األصول وااللتزامات الضريبية.
)ل (اخملصصات.

)م (االلتزامات املالية )باستبعاد املبالغ املوضحة حتت )ى( ، )ل( (
)ن (الضرائب املؤجلة

)س (حقوق األقلية املدرجة ضمن حقوق امللكية.
)ع (رأس املال املصدر و االحتياطيات املتعلقة مبساهمى الشركة األم.
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بنود  الهم  خمتصر  تناول  التايل  ويف 
العناصر السابقة :- 

املعاجلة  ويصف  الثابتة.  األصول  )أ (   •
احملاسبية لألصول الثابتة معيار احملاسبة 
املصري رقم 10 " األصول الثابتة وإهالكها " 
املالية  القوائم  مستخدمو  يستطيع   بحيث 
أن يستشفوا معلومات حول استثمار املنشأة 
فى تلك األصول والتغري فيها .ومتثل األصول 
يف  وتأتي  العمومية  امليزانية  صدر  حماسبية  بنود  كمجموعة  الثابتة 
مقدمة تبويبها ويف التايل أهم عناصر هذه اجملموعة معقب علي كل 

منها بشرح خمتصر .
تقتنى  التي  األراضي  من  كل  تكلفة  احلساب  هذا  يف  ويدرج  األراضي:- 
للتشوين  اخملصصة  واألراضي  البناء  وأراضي  الزراعي  لالستغالل 

واألراضي الفضاء )واملقتناة بغرض االستخدام كأصل ثابت( .
املباين  من  كل  تكلفة  احلساب  هذا  يف  يدرج  وإنشاءات:-  مباين 
واإلنشاءات واملرافق والطرق الداخلية واخلارجية ويشمل هذا احلساب 
اإلنتاج  ومرافق  خدمات  ومباين  اإلنتاجي  النشاط  مباين   - يلي:-  ما 

واملباين واملرافق اإلدارية واملباين واملرافق السكنية للعاملني. 

آالت ومعدات:- يدرج يف هذا احلساب تكلفة كل من آالت ومعدات النشاط 
واملرافق  اخلدمات  ومعدات  وآالت   ، اإلنتاج  مبراكز  املوجودة  اإلنتاجي 
املوجودة مبراكز اخلدمات ويدخل ضمنها سيارات الكنس والرش وإطفاء 

احلريق وحمطة توزيع القوة الكهربائية للمنشأة.
وسائل نقل وانتقال:- يحمل هذا احلساب بتكلفة من وسائل النقل التي 
سيارات  جند  األمثل  اشهر  ويف  صورتها  يكن  أي  النشاط  طبيعة  تطلبها 

النشاط.واألوناش والكالركات 
عدد وأدوات :-  يحمل هذا احلساب بتكلفة من العدد واألدوات الصغرية 
وأدوات املصنع املتنقلة التي تؤدى خدمات لعمليات التصنيع أو عمليات 
وأدوات  احلريق  إطفاء  وأجهزة  املعمل  أدوات  أيضا  تشمل  كما  الصيانة 

العيادة الطبية وعدة العمارة وما إليها وكذلك القوالب )االسطمبات(.
أثاث وجتهيزات مكتبية :- يحمل هذا احلساب بتكلفة األثاث والتجهيزات 
واخلزائن  والسجاجيد  واملناضد   ، والدواليب  املكاتب  وتشمل  املكتبية 
الشخصية  واحلاسبات  واحلاسبة  الكاتبة  واآلالت  إليها  وما  والساعات 
واملراوح  الهواء  تكيف  وأجهزة  الطباعة  وآالت  بالدفاتر  القيد  وآالت 
والدفايات والرتكيبات الداخلية التي تستلزمها احلاجة بعد إمتام املبنى 
مثل الرتكيبات الكهربائية والتليفونات الداخلية وأرفف اخملازن واحلواجز 

اخلشبية.
 34 رقم  املصري  احملاسبة  معيار  ويعرفها  عقارية:-  استثمارات  • )ب( 
علي أنها هى عقارات ) أراضى أو مبانى – أو جزء من مبنى – أو كليهما 
( حمتفظ بها من املالك  لتحقيق إيجار  أو إرتفاع فى قيمتها أو كلـيهما  

ومن أمثلة االستثمارات العقارية ما يلى :-

)أ (   األرض احملتفظ بها بهدف حتقيق إرتفاع فى قيمتها على املدى البعيد 
وليس بغرض البيع فى املدى القريب ضمن النشاط املعتاد للمنشأة.

)ب (  األرض احملتفظ بها لغرض مستقبلى غير محدد فى الوقت احلاضر 
املنشأة  تكن  لم  إذا  قيمتها  زيادة  بقصد  بها  األرض محتفظ  )تعتبر   .
قد قررت أنها سوف تستخدم األرض إما على هيئة عقارات مشغولة 
مبعرفة املالك وإما لغرض البيع فى املدى القريب ضمن النشاط املعتاد 
إيجار  عقد  مبوجب  تأجيره  يتم  و  املنشأة  متلكه  مبنى  )ج(  للمنشأة(. 

تشغيلى واحد أو أكثر .
)د( مبنى خال و لكنه محتفظ به كى يؤجر مبوجب عقد إيجار تشغيلى 

واحد أو أكثر .

مشروعات  يف  استثمر  ما  كافة  يف  تتمثل   -: التنفيذ  حتت  مشروعات   •
تهدف إىل إضافة طاقة إنتاجية مل تستكمل ومل تهيأ لالستخدام وينقسم 

هذا احلساب إىل احلسابني املساعدين التاليني :
يف  استثمر  ما  بتكلفة  احلساب  هذا  يحمل   -: استثماري  تكوين   •
أو  األصول  هذه  مكونات  أو  أصول  مقابل  يف  التنفيذ  حتت  املشروعات 
هذه  إنشاء  يف  أو  للمنشأة  وردت  املشروعات  بهذه  متعلقة  خدمات 
املشروعات ذاتي ا. ويجعل دائنا بتكلفة هذه املشروعات عندما تتكامل 
وتصبح مهيأة لالستخدام مقابل جعل حسابات األصول الثابتة املناظرة 

مدينه.
املشروعات  يف  استثمر  مبا  حلساب  ا  هذا  يحمل  استثماري:-  إنفاق   •
حتت التنفيذ دون ان يرد مقابلة أصول أو مكونات هذه األصول أو خدمات 
املشروعات  بهذه  متعلقة  ذاتية  إنشاءات  أو  املشروعات  بهذه  متعلقة 

كالدفعات املقدمة االعتمادات املستندية لشراء األصول الثابتة.

امللموسة:- غالبًا ما تنفق املنشأة املوارد أو تتحمل  غري  األصول  • )ج ( 
املوارد  على  احملافظة  أو  حتسني  أو  تطوير  أو  اقتناء  عند  االلتزامات 
وتنفيذ  تصميم  عند  أو   ، التقنية  أو  العلمية  املعارف  مثل  امللموسة  غري 
املعرفة  أو   ، الفكرية  وامللكية  والرتاخيص   ، جديدة  أنظمة  أو  عمليات 
بالسوق والعالمات التجارية مبا فى ذلك االسم التجارى وحقوق النشر . 
ومن األمثلة الشائعة للبنود التى تتضمنها العناوين السابقة ، برجميات 
الكمبيوتر وبراءات االخرتاع وحقوق الطبع و أفالم الصور املتحركة وقوائم 
األسماك  صيد  وتراخيص  العقارى  الرهن  تقدمي  خدمة  وحقوق  العمالء 
وحصص االسترياد و االمتيازات والعالقات مع العمالء واملوردين ووالئهم 

وحصة السوق وحقوق التسويق..
• )ز ( اخملزون:- اخملزون هو أصل: حمتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط 
العادى للمنشأة. أو )ب(  فى مرحلة اإلنتاج ليصبح قاباًل للبيع. أو )ج(  فى 
تقدمي  فى  او  اإلنتاج  مراحل  فى  تستخدم  مهمات  أو  خام  مواد  شكل 
اخلدمات.ويجب أن تتضمن تكلفة اخملزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف 
التشكيل والتكاليف األخرى التى تتحملها املنشأة للوصول باخملزون إىل 
اجلمركية   الرسوم  و  الشراء  ثمن  تتضمن  بحيث  الراهنة.  وحالته  موقعه 
التى  تلك  )غري  األخرى  والرسوم  والضرائب  منها  املستوردة  البنود  على 
تسرتدها املنشأة فيما بعد من اجلهة اإلدارية( وتكاليف النقل واملناولة 
املواد  أو  التامة  املنتجات  باقتناء  مباشرة  املتعلقة  األخرى  والتكاليف 
اخلام أو اخلدمات ويستنزل اخلصم التجارى والتخفيضات املشابهة عند 

حتديد تكلفة الشراء. 

ويف التايل تناول خمتصر لعناصر متعددة أخري  
: مدينه  وحسابات  قبض  وأورق  • عمالء 

ويجعل  العمالء  حسابات  إجمايل  احلساب  هذا  يف  يظهر   : عمالء   -  
املرفوضة  القبض  أوراق  وبقيمة  اآلجلة  املبيعات  قيمة  بإجمايل  مدينا 
بإجمايل  دائنا  ويجعل  العمالء  حسابات  بها  حتمل  مصروفات  وبأية 
وبقيمة  منهم  املقدمة  القبض  أوراق  وبقيمة  العمالء  من  املتحصالت 
مردودات ومرجتعات املبيعات وبأية مسموحات أو خصومات ممنوحة 
العمالء  حساب  استخدام  قصر  ويراعى  الديون.  هذه  من  يتم  ما  أو  لهم 

على املبيعات وإيرادات النشاط.
- أوراق قبض : يجعل هذا احلساب مدينا برصيد أوراق القبض أول املدة 
مبا  دائنا  ويجعل  العمالء  من  املقدمة  القبض  أوراق  قيمة  وبإجمايل 
أو  املرفوضة  القبض  أوراق  من  كل  وبقيمة  القبض  أوراق  من  حتصيله  مت 
القبض  أوراق  على  احلساب  هذا  استخدام  قصر  اخملصومة.ويراعى 

املتعلقة بعملية النشاط.

يجعل   : الشقيقة   / التابعة   / القابضة  الشركات  لدى  مدينه  حسابات 
القابضة  الشركات  هذا احلساب مدينا باملبالغ املستحقة للشركة لدى 
أو الشركات التابعة والشقيقة التي ال تندرج بأية حسابات أخرى ويجعل 

دائنا مبا يتم حتصيله أو تسويته منها.
- حسابات مدينه لدى املصالح والهيئات :

باملبالغ  مدينا  احلساب  هذا  يجعل   : )أمانات(  اجلمارك  مصلحة   -
املودعة لدى مصلحة اجلمارك على ذمة التخليص اجلمركي للرسائل 
الواردة ودائنا مبا يسوى من الرسوم املستحقة فعال عن الرسائل التي مت 

التخليص عليها.
حتت  املدخالت  على  )ضريبة  املبيعات  على  الضرائب  مصلحة   -
التسوية( : يجعل هذا احلساب مدينا بالضريبة املسددة على املدخالت 
من اخلامات واملواد وقطع الغيار أو املشرتيات من البضائع ويجعل دائنا 

مبا يتم تسويته .
-مصلحة الضرائب العامة )مبالغ خمصومة من الشركة مبعرفة الغري( : 
يجعل هذا احلساب مدينا باملبالغ اخملصومة من الشركة مبعرفة الغري 
طبقا لنظام اخلصم والتحصيل واإلضافة حتت حساب الضريبة ويجعل 

دائنا مبا يتم 
إيرادات  احلساب  هذا  يف  يظهر   : التحصيل  مستحقة  -إيرادات 
واإليرادات  املستحقة  الدائنة  والفوائد  املستحقة  املالية  االستثمارات 

املتنوعة املستحقة وإيرادات السنوات السابقة املستحقة.
-مصروفات مدفوعة مقدما : يظهر هذا احلساب املصروفات املدفوعة 
مقدما من فوائد وإيجار عقارات وغري ذلك من مصروفات مدفوعة مقدما 
أصول  لشراء  املقدمة  الدفعات  املصروفات  هذه  عداد  يف  يدخل  وال 
ثابتة أو الدفعات املقدمة للموردين لشراء خامات ومواد ووقود وقطع 
ملصلحة  مقدما  املدفوعة  املبالغ  أو  بضائع  أو  خدمات  لشراء  أو  غيار 

اجلمارك على ذمة التخليص اجلمركي.
-حسابات مدينه أخرى : يدرج يف هذا احلساب أرصدة احلسابات املدينة 
األخرى التي مل تدرج حتت أي من احلسابات املدينة السابق اإلشارة إليها 

ويراعى فصل هذه احلسابات كل على حدة.
أو  عقود  من  كتأمني  للغري  يدفع  فيما  وتتمثل   : الغري  لدى  تأمينات   -
التليفون  : تأمني اإليجار وتأمني  ارتباطات ويذكر منها على سبيل املثال 
بالسيارات  اخلاصة  املعدنية  اللوحات  وتأمني  الكهرباء  عدادات  وتأمني 
توريد  النهائية عن عقود  والتأمينات  العطاءات  االبتدائية عن  والتأمينات 
التأمينات  هذه  من  للغري  يدفع  مبا  مدينا  احلساب  هذا  ويجعل  للغري 

ودائنا مبا يسرتد منها.
-  مدينو بيع أصول ثابتة
-  مدينو بيع استثمارات

-  مدينو بيع خامات ومواد وقطع غيار
-  مدينو إهالك سندات

- أوراق قبض برسم التحصيل أو التأمني
: والصندوق  بالبنوك  • نقدية 

حركة  احلساب  هذا  يف  يظهر   : سابق  بإخطار  أو  ألجل  بالبنوك  •ودائع 
الودائع بالبنوك ألجل أو بإخطار سابق.

: يجعل هذا احلساب مدينا باملبالغ املسددة  •غطاء خطابات الضمان 
كغطاء  البنك  لدى  للمنشأة  اجلاري  احلساب  من  اخملصومة  أو  للبنك 
أو يضاف حلسابها  الوحدة  خلطابات الضمان ويجعل دائنا مبا تسرتده 

اجلاري عند إلغاء خطابات الضمان أو انتهاء اجلها.
يف  باإلبداعات  مدينا  احلساب  هذا  يجعل   : بالبنوك  جارية  •حسابات 
احلساب اجلاري بالبنك سواء نقدا أو شيكات أو إشعارات إضافة ويجعل 

دائما مبا يتم دفعه منه بشيكات أو بإشعارات خصم.
إدارة  بخزائن  النقدية  حركة  احلساب  هذا  يظهر   : بالصندوق  •نقدية 

املنشأة وفروعها وكذا حركة السلف املستدمية.

دائنة  وحسابات  دفع  وأوراق  •موردون 
-:

دائنا  احلساب  هذا  يجعل   : •موردون 
أوراق  وبقيمة  اآلجلة  ملشرتيات  ا  بقيمة 
بقيمة  مدينا  ويجعل  املرفوضة  الدفع 
مردودات  وبقيمة  للموردين  يسدد  ما 
وتظهر  الدفع  أوراق  وبقيمة  املشرتيات 
نهاية  يف  للموردين  الشاذة  األرصدة 

الفرتة املالية يف قائمة املركز املايل بذات رقم احلساب ضمن حساب 
موردي  على  احلساب  هذا  استخدام  قصر  ويراعى  قبض.  وأوراق  عمالء 

اخلامات واملواد والوقود وقطع الغيار والبضائع واخلدمات.
احملرر  الدفع  أوراق  بقيمة  دائنا  احلساب  هذا  يجعل   : الدفع  •أوراق 
وبقيمة  منها  يسدد  ما  بقيمة  مدينا  ويجعل  الفرتة  خالل  للموردين 
هذا  استخدام  املرفوضة.ويقتصر  الدفع  أوراق  وبقيمة  منها  يسدد  ما 
والوقود  واملواد  اخلامات  مبوردي  املرتبطة  الدفع  أوراق  على  احلساب 

وقطع الغيار والبضائع واخلدمات.
: يجعل هذا  الشقيقة   / التابعة   / القابضة  للشركات  دائنة  •حسابات 
للشركات  أو  القابضة  للشركة  اجلمركية  الرسوم  بقيمة  دائنا  احلساب 
التابعة أو الشقيقة والتي ال تندرج بأية حسابات أخرى ويجعل مدينا مبا 

يتم سداده أو تسويته من هذه املبالغ.
: والهيئات  للمصالح  دائنة  • حسابات 

- مصلحة اجلمارك : يجعل هذا احلساب دائما بقيمة الرسوم اجلمركية 
يسدد  مبا  ينا  مد  ويجعل  رسائل  من  استرياده  يتم  ما  على  املستحقة 
اجلمارك  مصلحة  حساب  مع  .)تسويته  يتم  مبا  وكذا  الرسوم  هذه  من 

أمانات(.
- مصلحة الضرائب على املبيعات : يجعل هذا احلساب دائما بالضريبة 
على املبيعات املستحقة للمصلحة ويجعل مدينا مبا يسدد من هذه 
الضريبة وكذا مبا يتم تسويته مع حساب مصلحة الضرائب على املبيعات 
يحق  التي  الضريبة  بقيمة  وذلك  التسوية  حتت  املدخالت  على  ضريبة 
الضريبة  من  الضريبية  الفرتة  خالل  خصمها  أو  اسرتدادها  للمنشأة 

املستحقة على مبيعاتها.
بالضرائب  دائنا  احلساب  هذا  يجعل   : العامة  الضرائب  مصلحة   -
العام  أرباح  على  الضريبة  مثل  العامة  الضرائب  ملصلحة  املستحقة 
الغري  من  املستقطعة  الضرائب  وكذا  الدخل  على  ضرائب  من  وغريها 
الضريبة على املرتبات والضريبة  العامة مثل  الضرائب  حلساب مصلحة 
على إيرادات رؤوس األموال املنقولة وضريبة الدمغة ويجعل مدينا مبا 
يسدد من هذه الضرائب أو مبا يتم تسويته مع حساب مصلحة الضرائب 
العامة مبالغ خمصومة من الشركة مبعرفة الغري ويراعى أن يفتح حساب 
األمر  استلزم  إذا  ما  حالة  يف  الضرائب  هذه  من  نوع  لكل  مستقل  جزئي 

ذلك.
بالضرائب  دائنا  احلساب  هذا  يجعل   : العقارية  الضرائب  مصلحة   -
املستحقة على املنشأة ملصلحة الضرائب العقارية ومدينا مبا يسدد 

من هذه الضرائب.
- الهيئة القومية للتأمني االجتماعي : يجعل هذا احلساب دائنا باملبالغ 
املستحقة للهيئة القومية للتأمني االجتماعي )حصة العامل وصاحب 
العمل( ويجعل مدينا مبا يتم سداده للهيئة كما يجعل دائنا يف نهاية 
طبقا  اخلدمة  ترك  مكافآت  من  للعاملني  يستحق  مبا  املالية  الفرتة 
للقانون ، ومدينا بالفرق بني مكافآت ترك اخلدمة )وهو ما يتمثل يف الفرق 
بني حصة صاحب العمل احملتجزة لدى شركات التأمني والهيئة القومية 
للعامل(  املستحقة  اخلدمة  ترك  مكافآت  وبني  االجتماعي  للتأمني 
ويراعى الفصل بني حساب جارى الهيئة )حصة العامل وصاحب العمل( 

ومقابل مكافآت ترك اخلدمة للعاملني كل على حدة.
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هيئات تأمينية أخرى : يجعل هذا احلساب    -
التأمينية  للهيئات  املستحقة  باملبالغ  دائنا 
للتأمني  القومية  الهيئة  بخالف  األخرى 
للتأمني  العامة  الهيئة  مثل  االجتماعي 
لهذه  يسدده  مبا  مدينا  ويجعل  الصحي 

الهيئات.
يجعل   : السداد  مستحقة  مصروفات   -
من  املستحقات  بقيمة  دائنا  احلساب  هذا 
األجور وإيجار العقارات والفوائد والتعويضات للغري ومصروفات السنوات 

السابقة ويجعل مدينا مبا يسدده من هذه املصروفات.
حتصيله  مت  مبا  دائنا  احلساب  هذا  يجعل   : مقدما  حمصلة  إيرادات   -
متنوعة  إيرادات  وأية  وعموالت  دائنة  وإيجارات  دائنة  فوائد  من  مقدما 

أخرى ، ويجعل مدينا مبا يستحق من هذه اإليرادات.
-: والتزامات  امللكية  • حقوق 

- رأس املال املدفوع : يتمثل يف املدفوع فعال من رأس املال املصدر .
املال  رأس  ألسهم  االسمية  القيمة  يف  يتمثل   : املصدر  املال  رأس   -

املصدر
- أقساط مل يطلب سدادها : تتمثل يف األقساط التي مل يطلب سدادها 

من قيمة األسهم املصدرة
- أقساط متأخر سدادها : تتمثل يف األقساط التي طلب سدادها وتأخر 

املساهمون عن سداد قيمتها.
- احتياطيات :

صافى  من  يجنب  مبا  دائما  احلساب  هذا  يجعل   : قانوين  احتياطي   -
إصدار  عالوة  بقيمة  دائنا  يجعل  كما  القانوين  االحتياطي  لتكوين  الربح 

األسهم مبراعاة احلدود التي تقضى بها أحكام القوانني السارية .
صافى  من  يجنب  مبا  دائنا  احلساب  هذا  يجعل   : نظامي  احتياطي   -
الربح لتكوين االحتياطي النظامي املنصوص عليه يف النظام األساسي 
لغرض  خمصص  غري  أو  خمصص  االحتياطي  هذا  كان  سواء  للشركة 

معني.
- احتياطي رأسمايل : يجعل هذا احلساب دائنا بقيمة األرباح التي يتقرر 
جتنبيها الناجتة عن بيع أصل من األصول الثابتة أو التعويض عنه بأكرث من 
قيمته الدفرتية وبعد تسوية نصيبه من الضرائب املستحقة إن وجدت مع 

مراعاة ما تقضى به أحكام القوانني السارية.
- احتياطيات أخرى )تذكر تفصيال( : يجعل هذا احلساب دائنا مبا يجنب 
من صافى الربح لتكوين أية احتياطيات أخرى ويراعى عند تكوين أكرث من 

احتياطي فصل هذه االحتياطيات كل على حدة.

: تتمثل يف األرباح )اخلسائر( املرحلة لألعوام  مرحلة  )خسائر(  أرباح   •
التالية.

فلسفة قائمة الدخل وكيفية إعدادها :- 
وفقا  اخلتامية  املالية  القوائم  يف  الثانية  القائمة  هي  الدخل  قائمة 
هذه  وتصيغ  املالية  القوائم  عرض  مبعيار  املرفق  التوضيحي  للدليل 
وخسائر  أرباح  توضح   حيث  للشركة  املايل  األداء  عن  معلومات  القائمة 

الفرتة يتم تسجيل جميع بنود اإليرادات واملصروفات فى قائمة الدخل .

يتم تسجيل جميع بنود اإليرادات واملصروفات فى قائمة الدخل متضمنة 
تأثري التغريات فى التقديرات احملاسبية ، وقد حتدث بعض األحداث التى 
قد تؤدى إىل عدم إدراج بعض البنود ضمن األرباح واخلسائر مثل تصحيح 
معيار  فى  وارد  هو  كما  احملاسبية  السياسات  فى  التغري  وأثر  األخطاء 

احملاسبة املصرى رقم )5(.

يتم  ال  التى  واملصروفات  اإليراد  تعريف  مع  تتعامل  أخرى  معايري  هناك 
احملاسبة  )معيار  التقييم  فائض  مثل  واخلسائر  األرباح  ضمن  إدراجها 
املصرى رقم )10((0 األرباح و اخلسائر الناجتة من ترجمة القوائم املالية 
وأيضًا   ))13( رقم  املصرى  احملاسبة  معيار   ( أجنبية  تشغيل  لعملية 
األرباح واخلسائر الناجتة من إعادة تقييم األصول املتاحة للبيع ) معيار 

احملاسبة املصرى رقم )26((.

وبشكل عام فإن أهم البيانات الواجب عرضها فى صلب قائمة الدخل:-

)أ ( اإليرادات
)ب( تكلفة التمويل

واملشروعات  الشقيقة  الشركات  وخسائر  أرباح  فى  املنشأة  نصيب  )ج( 
املشرتكة والتى يتم احملاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق امللكية.

)د(الضرائب الدخلية.
األداء  على  الضوء  إللقاء  وذلك  تفصيليًا  املصروفات  بنود  تبويب  ويتم 
املاىل الذى قد يختلف من حيث الدورية وإمكانية حتقيق أرباح أو خسائر 
ومدى توقع ذلك. وميكن توفري هذه البيانات باستخدام أى من النموذجني 

التاليني:-

تكلفة  )طريقة  املصروف  وظيفة  طريقة  هو  للتحليل:-   األول  النموذج 
املبيعات(  ويتم تبويب املصروفات حسب وظيفتها إما كجزء من تكلفة 
على   . اإلدارية  األنشطة  أو  والتوزيع  البيع  أنشطة  تكلفة  أو  املبيعات 
سبيل املثال ، البد أن تفصح الشركة على األقل عن تكلفة املبيعات فى 
هذه الطريقة منفصلة عن باقى املصروفات .ومثال على طريقة تبويب 

املصروفات طبقًا لوظيفتها ما يلى  :-

مبعلومات  املالية  القوائم  مستخدمى  إمداد  تستطيع  الطريقة  هذه 
أكرث إفادة عن طريق تصنيف املصروفات وفقًا لطبيعتها ولكن تخصيص 
املصروفات طبقًا لوظيفتها رمبا يحتاج إىل استخدام احلكم الشخصى 

بدرجة كبرية.

عرض  يتم  املصروف  طبيعة  طريقة  هو  للتحليل:-   الثانى  النموذج 
 ، إهالكات  ذلك  )مثال  لطبيعتها  وفقًا  الدخل  قائمة  فى  املصروفات 
مشرتيات مواد خام ، مصروفات نقل ، مزايا عاملني و مصروفات إعالن( وال 
يتم إعادة توزيعها على الوظائف اخملتلفة داخل املنشأة . هذه الطريقة 
رمبا تكون سهلة فى تطبيقها ألنها ال حتتاج إىل إعادة تبويب املصروفات 
طبيعة  حتليل  طريق  باستخدام  التصنيف  لهذا  ومثال  لوظيفتها  طبقًا 

املصروف كما يلى :

xxxاملبيعات ) اإليرادات(

xxxتكلفة املبيعات)تكلفة احلصول علي اإليرادات(

xxxجممل الربح

xxxإيرادات أخري

xxxمصروفات بيع وتوزيع

xxxمصروفات أخري

xxxصايف الربح

xxxصافي الربح

xxxإيرادات

xxxإيرادات ومكاسب أخرى

xxxالتغري فى خمزون إنتاج تام وخمزون حتت التشغيل

xxxمواد خام ومستهلكات مستخدمة

xxxتكلفة مزايا عاملني

xxxمصروف إهالكات واستهالكات

xxxمصروفات أخرى

)xxx(إجمالى املصروفات

xxxالربح

أن  املصروف  لوظيفة  طبقًا  مصروفاتها  تبوب  التى  املنشآت  على  يجب 
تعرض إفصاحًا إضافيًا عن املعلومات التى تبني طبيعة املصروف مبا 

فى ذلك مصروف اإلهالك واإلستهالك ومصروفات العاملني.

حتليل  أو  وظيفتها  حسب  املصروفات  حتليل  طريقة  بني  االختيار  إن 
املصروفات وفقًا لطبيعتها يعتمد على أسس تاريخية أو طبيعة صناعة 
أو غري  التكاليف تختلف مباشرًة  أن  الطريقتني تعطى دالئل  الشركة. كلتا 
من  يتطلب  املعيار  الشركة.وهذا  إنتاج  و  مبيعات  ملستوى  وفقًا  مباشرًة 
اإلدارة أن تختار طريقة العرض األكرث مالءمة والتى ميكن االعتماد عليها 
مفيدة  تكون  املصروفات  طبيعة  عن  املعلومات  أن  من  الرغم  وعلى 
تقدمي  يتطلب  األمر  أن  إال   . املستقبلية  النقدية  التدفقات  تنبؤات  فى 
إفصاحات إضافية عندما يتم استخدام طريقة تصنيف املصروفات طبقًا 

لوظيفتها.

فلسفة قائمة التدفقات النقدية وكيفية إعدادها :- 
معيار احملاسبة املصري رقم )4( متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية 
واإلفصاحات املرتبطة بها . وهى تشري اىل أهمية قائمة التدفقات فى 
إعطاء القارئ أساسا لتقييم قدرة املنشأة على  توليد النقدية  و ما فى 
حكمها و احتياج املنشأة إىل إستخدام هذه التدفقات النقدية .حيث أن 
الهدف الرئيسي من إعداد قائمة التدفقات النقدية هو تزويد مستخدمي 
خالل  املدفوع  والنقد  املستلم  النقد  عن  مبعلومات  احلسابية  البيانات 
الفرتة املالية ، وبالتايل ميكن االعتماد على مثل هذه املعلومـات لتوقـع 
قــــــدرة الشركـة يف احلصول على التمويـل الالزم مـن نقد أو ما يشابهـه 
التدفقات  لتوقع  كأساس  تساعـد  التاريخيـة  النقدية  التدفقات  إن  حيث   ،

النقدية املستقبلية .
إن إعداد قائمة التدفقات النقدية يساعد مستخدمي البيانات احلسابية 
على اإلجابة بأسئلة ال ميكن اإلجابة عليها بالرجوع إىل بيانات حسابية 

أخرى ومن هذه األسئلة مثال :-
1- من أين مت احلصول على النقد خالل الفرتة املالية .

2- أين مت إنفاق النقد خالل الفرتة املالية .
وإلعداد قائمة التدفقات النقدية فالبد من توفر ثالثة مصادر للمعلومات 

وهي :-
1- امليزانية العامة – مقارنة .

2- قائمة الدخل .
3- معلومات أخرى مثل سجل األستاذ العام.

النقدية  التدفقات  قائمة  بني  الفرق 
وقائمة التغري يف املركز املايل :-

قائمة التدفقات النقدية :-
وما  النقد  أرصدة  يف  التغري  تبني   -1

يكافئه .
حسب  النقدية  التدفقات  تظهر   -2

النشاطات التالية :-
أ- عمليات التشغيل.

ب- عمليات االستثمار.
ج- عمليات التمويل.

3- تعطي صورة أفضل ملستخدمي البيانات احلسابية عن قدرة الشركة 
على احلصول على نقد .

سيولة  عن  أفضل  صورة  احلسابية  البيانات  مستخدمي  تعطي   -4
الشركة.

قائمة التغري يف املركز املايل :-
1- تبني التغري يف بنود رأس املال العامل .

2- اليتم  تصنيف التدفقات النقدية حسب النشاطات اخملتلفة .
يف  يكون  إن  ميكن  والذي  العامل  املال  رأس  وضع  عن  صورة  تعطي   -3

معظمة عبارة عن ذمم مدينة و بضاعة .
كيفية إعداد قائمة التدفقات املالية:-

توفر قائمة التدفق النقدى - عند استخدامها باالشرتاك مع باقي القوائم 
املالية - املعلومات التي متكن املستخدمني من تقييم التغيريات التي 
ذلك  يف  )مبا  املايل  هيكلها  وفى   . املنشاة  أصول  صافى  يف  حتدث 
درجة السيولة ومقدرتها على سداد ديونها( ومقدرتها على التأثري على 
مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية من أجل أن تتوافق مع الظروف والفرص 
مقدرة  تقييم  يف  مفيدة  النقدى  التدفق  معلومات  وتعترب   ، املتغرية 
املستخدمني  متكن  كما   ، حكمها  يف  وما  النقدية  توليد  على  املنشاة 
للتدفقات  احلالية  القيمة  ومقارنة  تقييم  بغرض  مناذج  عمل  من 
على  القدرة  من  حتسن  أنها  كما  خمتلفة،  ملنشآت  املستقبلية  النقدية 
القائمة  هذه  ألن  املنشآت  تشغيل  أداء  عن  التقارير  إعداد  عند  املقارنة 
تستبعد اآلثار الناجتة من استخدام معاجلات حماسبية خمتلفة لنفس 

املعامالت واألحداث .
النقدية  التدفقات  يتم تصنيف  النقدية فانه  التدفقات  إعداد  قائمة  عند 
النحو  التدفقات وذلك على  أو يستخدم هذه  ينتج   التي  النشاط  حسب 

التايل :-
أ -التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :

األخرى  واألنشطة   ، للمنشاة  لإليراد  املنتجة  الرئيسية  األنشطة  هي 
التي ال متثل أنشطة استثمار أو متويلتنشأ التدفقات النقدية من أنشطة 
التشغيل أساسًا عن طريق أنشطة توليد اإليراد الرئيسي للمنشأة ، وذلك 
فإنها تنتج بصفة عامة من املعامالت واألحداث األخرى التي تدخل يف 
حتديد صايف الربح أو اخلسارة. واألمثلة على التدفقات النقدية الناجتة 

من أنشطة التشغيل هي :
) أ (املقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقدمي اخلدمات.

واإليرادات  والعموالت  واألتعاب  اإلتاوات  من  النقدية  املقبوضات  )ب( 
األخرى.

)ج (املدفوعات النقدية للموردين سدادًا لقيمة بضائع وخدمات.
) د (املدفوعات النقدية إىل العاملني ونيابة عنهم.

عن  التأمني  منشأة  إىل   / من  النقدية  واملدفوعات  )هـ(املقبوضات 
األقساط واملطالبات واالشرتاكات السنوية واملزايا األخرى.

) و( املدفوعات النقدية أو اسرتدادات ضرائب الدخل إال إذا أمكن حتديد 
أنهما مرتبطتان بأنشطة التمويل واالستثمار على وجه اخلصوص.

) ز( املقبوضات واملدفوعات النقدية من العقود احملتفظ بها ألغراض 
املضاربة أو املتاجرة.
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 قد ينشأ عن بعض املعامالت ربح أو خسارة 
مثل ما ينتج من بيع أصل من األصول الثابتة 
حتديد  عند  االعتبار  يف  أخذه  يتم  والذي 
فإن  ذلك  ومع  اخلسارة  أو  الربح  صافى 
هذه  مبثل  املتعلقة  النقدية  التدفقات 
املعامالت متثل تدفقات نقدية من أنشطة 

االستثمار.

ب- التدفقات النقدية من عمليات االستثمار :
هي أنشطة اقتناء واستبعاد األصول طويلة األجل واالستثمارات األخرى 
للتدفقات  املستقل  اإلفصاح  ويعترب  النقدية.  حكم  يف  تدخل  ال  التي 
التدفقات  هذه  إن  حيث  مهما  االستثمار  أنشطة  من  الناشئة  النقدية 
النقدية متثل مدى اإلنفاق الذي مت للحصول على أصول من أجل توليد 
دخل مستقبلي وتدفقات نقدية، واألمثلة على التدفقات النقدية الناشئة 

من أنشطة االستثمار هي : 
) أ ( املدفوعات النقدية القتناء أصول ثابتة وأصول غري ملموسة وأصول 
بتكاليف  منها  يتعلق  ما  املدفوعات  هذه  وتتضمن  األجل  طويلة  أخرى 
باملوارد  إنشاؤها  مت  التي  الثابتة  األصول  وتكاليف  املرسملة  التطوير 

الذاتية.
الثابتة واألصول غري امللموسة  النقدية من بيع األصول  )ب(املقبوضات 

واألصول األخرى طويلة األجل .
أخرى  منشآت  يف  سندات  أو  أسهم  القتناء  النقدية  املدفوعات   ) )ج 
األوراق  لتلك  املدفوعات  )بخالف  املشرتكة  الشركات  يف  واحلصص 
بها  حتتفظ  التي  تلك  أو  النقدية،  بنود  حكم  يف  تعترب  والتي  املالية 

إلغراض التعامل أو املتاجرة فيها( .
)د( املقبوضات النقدية من بيع أسهم أو سندات مبنشآت أخرى واحلصص 
يف الشركات املشرتكة )بخالف املقبوضات عن تلك السندات والتي تعترب 
يف حكم بنود النقدية وتلك التي يحتفظ بها إلغراض التعامل أو املتاجرة 

فيها( .
)بخالف  أخرى  ألطراف  املمنوحة  والقروض  النقدية  املدفوعات  )هـ( 

الدفعات النقدية والقروض املمنوحة عن طريق املؤسسات املالية( .
والقروض  النقدية  الدفعات  حتصيل  من  النقدية  املقبوضات   ) و   (
املمنوحة ألطراف أخرى )بخالف الدفعات النقدية والقروض املمنوحة 

عن طريق املؤسسات املالية(.
وعقود  مستقبلية  وعقود  آجلة  عقود  لشراء  النقدية  املدفوعات   ) ز   (
ألغراض  بها  يحتفظ  العقود  هذه  تكن  مل  ما  مقايضة  وعقود  اختيارية 
أنشطة  أنها  على  تبوب  التي  املدفوعات  أو  فيها،  املتاجرة  أو  التعامل 

متويلية .
وعقود  مستقبلية  وعقود  آجلة  عقود  من  النقدية  املقبوضات   ) ح   (
ألغراض  بها  يحتفظ  العقود  هذه  تكن  مل  ما  مقايضة  وعقود  اختيارية 
أنشطة  أنها  على  تبوب  التي  املدفوعات  أو  فيها،  املتاجرة  أو  التعامل 

متويلية .
أنها تغطى خماطر مركز  عندما يتم احملاسبة عن العقود على أساس 
تبويب  أسلوب  بنفس  تبوب  العقود  لهذه  النقدية  التدفقات  فإن  حمدد 

التدفقات النقدية للمركز الذي يتم تغطية خماطره .

ج - التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :- 
التمويل  الناشئة من أنشطة  النقدية  يعترب اإلفصاح املستقل للتدفقات 
مهما ألنه يساعد على التنبؤ باحتياجات مقدمي رأس املال للمنشأة من 
الناشئة  النقدية  التدفقات  على  واألمثلة  املستقبلية  النقدية  التدفقات 

من أنشطة التمويل هي : 

امللكية  أدوات  أو  األسهم  إصدار  من  الناشئة  النقدية  املقبوضات   ) أ    (
األخرى.

) ب(  املدفوعات النقدية للمالك القتناء أو اسرتداد أسهم املنشاة .
وأوراق  والقروض  املديونية  أدوات  إصدار  من  النقدية  املقبوضات   ) ج   (

الدفع والسندات والرهونات والسلفيات األخرى قصرية األجل.
) د (  السداد النقدى للمبالغ املقرتضة.

)هـ(  املدفوعات النقدية التي يدفعها املستأجر لتخفيض االلتزام القائم 
املتعلق بالتأجري التمويلي.

طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية :-
أو  املباشرة   الطريقة  بإتباع  إما  النقدية  التدفقات  قائمة  إعداد  ميكن 
إظهار  يف  يتمثل  الطريقتني  هاتني  بني  والفرق  مباشرة  الغري  الطريقة 

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل.
 حيث تعتمد الطريقة املباشرة على حتليل صايف اإلرباح إىل بندوة من 
إيرادات ومصاريف وإظهار صايف التدفقات النقدية لكل منها على حدى 
عن  املدفوع  النقد  وصايف  املبيعات  من  احملصل  النقد  صايف  مثل 

املشرتيات .
النقدية من عمليات  التدفقات  أما باستخدام الطريقة الغري مباشرة فإن 
التشغيل جتهز عن طريق البدء بأرباح  و خسائر الشركة ومن ثم يتم تعديل 

هذا الرقم بالبنود التالية:
على  األمثلة  ومن  للنقد:  استخدام  أو  إنفاق  تتطلب  ال  التي  البنود   -1
هذه البنود مصاريف:- االستهالك، مصاريف اإلطفاء، اخملصصات، إرباح 
الشركة  إرباح  صايف  من  األقلية  وحصة  املوزعة  غري  التابعة  الشركات 

التابعة.
املصاريف  املدينة،  الذمم  اخملزون،  أرصدة  يف  الفرتة  خالل  التغري   -2

املدفوعة مقدما، الذمم الدائنة واملصروفات املستحقة .
3- البنود األخرى التي أثرت على نتيجة إعمال الشركة ونشأت من نشاطات 
أرباح أو خسائر بيع موجودات  استثمار أو متويل .ومثال على هذه البنود 

ثابتة.
وعند إعداد قائمة التدفقات النقدية يجب إظهار الفوائد املدفوعة نقدا 
ضمن  تصنيفها  يتم  ما  وغالبا  منفصلة  بصورة  نقدا  املدفوعة  والضريبة 

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل.
ومن اجلدير بالذكر هنا، بان صايف التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 
من  فبدال  املباشرة،  وغري  املباشرة  الطريقتني  كل  يف  يتساوى  إن  يجب 
بشكل  العامل  املال  رأس  ببنود  بالتغيري  الشركة  خسائر  أو  إرباح  تعديل 
بنوده  اإلرباح إىل  الطريقة غري املباشرة، فإنه يتم حتليل  إجمايل حسب 
من إيرادات ومصاريف وتعديل كل منهم بالتغيري ببنود رأس املال العامل 

اخلاصة به كل على حده بالطريقة املباشرة .

                                                                                         حممــود حمــوده
                                                                                           حماسب قانوين 

املراجع :-
- معايري احملاسبة املصرية .

-شرين حتاتة  قائمة التدفقات النقدية منشورات علمية .
-حسام هداية شرح الدليل احملاسبي.

- منشورات علمية متعددة علي منتدي احملاسبني املصريني مت تدقيقها .

الفصل الثاني
التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة 

والمتناهية الصغر

د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم

املشروعات  تواجه  التي  التحديات  عن  العدد  هذا  يف  سنتكلم  السابقة   االعداد  يف  بدأناه  ملا  إستكمااًل   
الصغرية واملتناهية الصغر0   

   املبحث االول :
 تنمية وتدريب املبادرين وصغار املنظمني

   يعترب تدريب املبادرين واملقدمني على إنشاء وإدارة املشروعات الصغرية واملتناهية فى الصغر من أهم 
العوامل االساسية لنمو جناح تلك املشروعات لالسباب التالية : 

1- الكثري من املشروعات الصناعية الصغرية واملتناهية فى الصغر تفشل يف مهدها الفتقار صاحب املشروع 
اخلطوات  صحة  من  للتاكد  يحتاجها  عادة  هو  والتي  التدريب  عدم  نتيجة  والصحيحة  الكافية  لالستشارات 

والقرارات التي يتخذها سواءا تلك اخلاصة بتاسيس املشروع أو إدارته أو تسويق منتجاته .  
2- الكثري من املشروعات الصناعية الصغرية بحاجة إىل دورات تدريبية فنية وذلك لقلة خربتها وعدم متكنها 

من االستعانة مبتخصصني يف اجملاالت كافة التي حتتاجها .
بالشكل الصحيح  إنشاء املشروع  التي قد تساعده على  البيانات املهمة  افتقار صاحب املشروع لبعض   -3
ويف الوقت املناسب، املستثمرون بحاجة إىل بيانات عن االسواق واملنافسني والتصدير .. الخ ، كل ذلك اليأتي 

إىل من خالل وجود من يستشريهم بصفة مستمرة .
4-  الكثري من املشروعات بحاجة إىل بيانات عن املصادر املناسبة السترياد املواد اخلام التي يحتاجون لها ، 

لذا فهم بحاجة إىل دعم فنى ودورات تدريبية لزيادة مهارتهم التنظيمية واالدارية يف جمال املشروع.
5- من املشاكل التي رمبا يتعرض لها العديد من املشروعات هو عدم إملام صاحب املشروع بفنون التعامل 
مع األزمات املالية او اإلدارية، لذا فهو بحاجة إىل من يساعده ويقدم له النصح من خالل دورات تدريبية الدارة 

االزمات .
6- تدريب املبادرين على أنظمة االتصالت الفعالة وتكنولوجيا املعلومات يساهم اىل قدر كبري فى تعظيم 
تسويقية  منافذ  فتح  على  يعمل  مما  االنرتنت  شبكة  على  واالنتشار  جديدة  اسواق  فتح  خالل  من  الربحية 

جديدة.
7- إن عقد برامج تدريبية لدى شركات متخصصة عاملية على تنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة يساعد 

أصحاب تلك املشروعات على تطوير مشروعاتهم ومن ثم منوها.
املشروعات  بني  االندماج  عمليات  من  منها  االستفادة  ميكن  التى  القانونية  االجراءات  على  التدريب   -8
املتماثلة والذى  يعمل على إعادة الهيكلة وجتنب مشالت املنافسة مما يساعد على فرز مشروعات آخذة 
فى النمو وبناء هياكل قوية قادرة على املنافسة فى السوق العاملى. )د. عبد العظيم السعيد مصطفى : 

االستثمار الرتبوى وعالقته باملشروعات الصغرية فى مصر(15

وبالتاىل لتفعيل دور التدريب البد وان يتضمن ما يلى :

املشروعات  إنشاء  جمال  فى  قدراتهم  وتنمية  الشباب  وتوعية  لتدريب  ومتكاملة  طموحة  خطة  إنشاء   -1
العمل  الوعى بأهمية  زيادة  العمل احلر تعمل على  برامج لتعميق ثقافة  الصغرية وإدارتها من خالل وضع 
اخلاص والتشغيل الذاتى والرتويج إلقامة املشروعات الصغرية من خالل قروض الصندوق، وتصميم الدورات 

تدريبية وبرامج تأهيلية متخصصة ألصحاب هذه املشروعات.
الدوىل وبني  أو  التوفيق بني املشروعات الصغرية و مثيالتها سواء على املستوى احمللى  التدريب على   -2
تعاقدات  إبرام  إىل  والشروع  مغذية  أو  متكاملة  صناعات  إنشاء  أجل  من  املتوسطة  و  الصغرية  املشروعات 
بتقنيات  وإمدادها  الصناعات  هذه  ملنتجات  أسواق  فتح  كيفية  على  التدريب  مع  مشرتكة  صناعية  أو  جتارية 

التكنولوجيا املتطورة. 
3- التدريب على  إقامة كيانات صناعية متكاملة للمشروعات املتماثلة واملغذية واملتكاملة، وتقدمي الدعم 

الفنى الالزم لهذه املشروعات لرفع ميزتها التنافسية.
واملؤمترات  والسيمنار  الندوات  وعقد  االعالم  وسائل  وكافة  باالذاعة  االعالمية  التوعية  خالل  من  ذلك  ويتم 
لتوعية اخلريجني والسيما وان يتم التنويه عن ذلك باملرحلة النهائية باجلامعات حلث اخلريجني على البحث 
عن العمل اخلاص ونشر الوعى عن احلوافز التى تقدم للباحثني عن االعمال اخلاصة وتقدمي دراسات اجلدوى 

لهم والقروض التى تساعدهم لبداية انشطتهم.
والسيما وأن قرار رئيس جملس الوزراء رقم 1241 لسنة 2004 الصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنمية املنشأت 

الصغرية رقم 141 لسنة 2004 أشار فى البند 7 من املادة )2( إىل أهمية التدريب للمشروعات الصغرية :
باملهارات  تزويدهم  خالل  من  إقامتها  يف  الراغبني  إعداد  أو  املنشآت  أصحاب  لتأهيل  التدريب  مراكز  إنشاء   "

األساسية الالزمة حلسن إدارة هذه املشروعات."
إال إن تلك املشروعات فى حاجة ماسة إىل املزيد من الدورات التدريبية واالستشارات الصحابها والقائمني 

على إدارتها لكى تنهض وتتقدم ويزداد توسع نشاطها.

املبحث الثانى 
 التحديات واملشكالت التي تواجه إقامة املشروعات الصغرية واملتناهية فى الصغر.

من  جمموعة  منها  مصر  والسيما  النامية  الدول  يف  الصغر  فى  واملتناهية  الصغرية  الصناعات  تواجه 
ومن  الصناعات،  هذه  تخص  ومتويلية  وتنظيمية  فنية  قضايا  إىل  ترجع  داخلية  مشاكل  جهة  من  التحديات، 
جهة أخرى مشاكل خارجية تتعلق باملنافسة العاملية يف ظل العوملة،      )د. جنالء مرجتى : املشروعات 

الصغرية والتنمية الشاملة بالوطن العربي(16 وفيما يلي عرض ألهم هذه املسكالت و التحديات :

الصغرية  الصناعات  العوملة  لظاهرة  نتيجة  العاملي  الصعيد  على  اجلارية  التحوالت  تضع   : العوملة    -1
واملتناهية فى الصغر يف مصر أمام حتديات كبرية تتمثل باألتي : 

أ- حتدي التكتالت االقتصادية :
سينجم عن النظام العاملي اجلديد خلق حتالفات اقتصادية، فمنها من ظهر بجنوب شرق آسيا ومنها بأمريكا 
البقاء  على  للقدرة  االقتصادي  التكامل  صوب  الدول  من  العديدة  توجه  من  ذلك  وسيعزز  وغريه,  الالتينية 
واالستمرار مما سيقود إىل تأجيج درجة املنافسة بني تلك التكتالت االقتصادية واالمر الذي سينعكس بدوره 
الواقع   – واملتوسطة  الصغرية  الصناعات  العمادي،  )يوسف  واملتوسطة.  الصغرية  الصناعات  قطاع  على 

واملستقبل(17 
ب- حتدي اإلصالح االقتصادي :

اغلبها  أنضم  ، حيث  العامل اخلارجي  بالنمو سياسة حترير االسواق واالنفتاح على  الدول االخذة  اغلب  تبنت 
االقتصادية  املشاريع  يف  للدخول  االجنبي  االستثمار  بتشجيع  قامت  كما  العاملية،  التجارة  منظمة  اىل 
الوطنية، وشرعت القوانني التي تنظم عمله، كما تبنت برامج خلصخصة املؤسسات احلكومية وحتويلها إىل 

مؤسسسات خاصة .
على  قدرته  يكفل  مبا  الصغر  فى  واملتناهية  الصغرية  الصناعات  قطاع  هيكلة  إعادة  يتطلب  ذلك  كل  و   
التفاعل مع الربامج واخلطط التنموية، بالقدر الذى تزيد من مساهمته يف استحقاقات إجناح برامج اإلصالح 

االقتصادي . )حممد فتحي صقر، واقع املشروعات الصغرية واملتوسطة وأهميتها االقتصادية(18

ج- حتدي ثورة املعلوماتية :
تشري الدالئل على ان سمة القرن احلادي والعشرين هي املعلوماتية، وتؤكد االبحاث العاملية فى تكنولوجيا 
التقليدية  االخرى  اإلنتاج  عناصر  على  سيتفوق  جديد  إنتاجي  عنصر  ستشكل  املعلومات  بأن  املعلومات 
مثل العمل وراس املال واالرض والتنظيم وستصبح العنصر احلاسم يف النمو االقتصادي احلديث، ما يضع 
املعلومات  تكنولوجيا  على  املتصاعد  اإلعتماد  وجوب  أمام  الصغر  فى  واملتناهية  الصغرية  الصناعات 
املستقبلية  االحتياجات  مع  إقليميتها  يحقق  مبا  خدماتها  وتطوير  توسيع  بقصد  املتقدمة  ووسائلها 

للمتعاملني معها .)حممد الهواري، تقييم الوضع الراهن للصناعات الصغرية واملتوسطة ومستقبلها(19
د -    حتدي التنافسية العاملية : 

يف  املنافسة  تزايد  إىل  الدولية  التجارة  حركة  أمام  القيود  ورفع  اخلارجي  العامل  على  االنفتاح  سيقود 
القطاعات االقتصادية اخملتلفة مما يستدعي انطالق روح االبداع والتطوير واحلفاظ على اجلودة الشاملة 
للخدمات والسلع املقدمة كي تستطيع الصناعات الصغرية واملتناهية فى الصغر يف مصر اىل  غزو االسواق 

العاملية او على االقل حماية نفسها من غزو الصناعات االجنبية.

2- مشاكل إدارية وتسويقية :
تواجه معظم الصناعات الصغرية واملتناهية فى الصغر يف الوقت الراهن جمموعة من املشكالت اإلدارية 
أهم  ولعل  متارسه،  الذي  نشاطها  وطبيعة  املنشأة  نوع  باختالف  احلال  بطبيعة  تختلف  والتي  والتسويقية 
الصناعية الصغرية واملتوسطة يف خلق فرص  : دور املشروعات  : )خالد السهالوي  هذه املشكالت مايلى 

عمل جديدة(20
أ -  مشكلة نقص القدرات واملهارات اإلدارية وبصفة خاصة فى جمال التسويق وما يصاحب ذلك من مشكلة 
عدم اتباع  اساليب وإجراءات اإلدارة الصحيحة يف تصريف امور الصناعة وعدم اتخاذ القرارات السليمة على 

املستويات كافة .
ب- عدم وضوح اإلجراءات واألنظمة املرتبطة بعمل هذه الصناعات .

ج- مشكلة املنافسة بني املنتجات املستوردة ونظرياتها من املنتجات الوطنية .
د- مشكلة انخفاض حجم الطلب على منتجات الصناعات الصغرية واملتناهية فى الصغر.

3- مشاكل فنية :
        تعترب الدراسات الفنية ودراسات اجلدوى االقتصادية وتوافر املعلومات احلديثة والدقيقة حول حركة 
اجملال  يف  خاصة  مشروع  أي  واستمرار  إلقامة  الضرورية  املستلزمات  من  االقتصادية  والبيئة  االسواق 

الصناعي. 
نقص  من  تعاين  مصر  يف  الصغر  فى  واملتناهية  الصغرية  الصناعات  اغلب  فإن  حقا  املؤسف  من  ولعل 
البيع  واسعار  اإلنتاج  تكاليف  مستوى  على  عكسى  آثر  له  يكون  مما  جمتمعة،  اجملاالت  هذه  يف  ملحوظ 
والتسويق بصفة عامة وعدم القدرة على مواكبة التطورات احلديثة إلنتاج السلع واخلدمات التي تلبي رغبات 
املستهلكني وأذواقهم وفق املواصفات الدولية املطلوبة لكسب رهان املنافسة. )لؤي حممد زكي رمضان : 

املنشآت الصغرية واملتوسطة(21 
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الفصل الثالث
املعاملة املالية والضريبية للمشروعات 

الصغرية  واملتناهية فى الصغر 

   املبحث االول 
متويل املشروعات الصغرية واملتناهية فى 

الصغر

  االحتياجات املالية للمشاريع الصغرية: 
متر املشاريع الصغرية عند تأسيسها بعدة أطوار، وتختلف أشكال التمويل 

فيها حسب الطور الذي متر فيه:
1.    طور التأسيس : يتم عادة من قبل العائلة املالكة.

2.    طور النمو األويل : يتم ذاتيا من خالل األرباح املستثمرة.
أن يقرتض األموال من املصارف،  : ميكن للمالك  النمو املتسارع  3.  طور 
مستعينا ببعض املنظمات التي تساعده يف تقدمي الكفاالت كمنظمة 

مثال مما يخفض تكلفة رأس املال.
4.  إذا احتاج املشروع إىل استثمار جديد لتوسيع عمله أو لتنويع منتجاته، 

فإن التمويل ميكن أن يقدم من اجلهات احلكومية أو ما شابهها.
5.  ميكن تخفيض تكلفة األموال املقرتضة بإستصدار عدد من القوانني 
يف  عملها  متارس  التي  أو  معني  بتصنيف  تتمتع  التي  الشركات  تخص 

موقع جغرايف حمدد.
6.  املصارف هي مصدر األموال، وهي التي تؤمن التمويل قصري األجل. 
وتوحيدها  السابقة  املشاريع  ديون  جدولة  ميكن  األحيان  بعض  ويف 
الضروري  ومن  املتوسط.  املدى  على  فيها  العامل  املال  رأس  لزيادة 
للمجتمع  واالجتماعية  االقتصادية  البيئة  املصريف  النظام  يراعي  أن 

املايل املوجود.
www.( . ( موقع جهاز تنمية املشروعات الصغرية على شبكة االنرتنت(

sdeo.org
تلك  لتمويل  اخملصصة  االموال  انخفاض  حتدي  يشكل   
الصغرية  الصناعات  نشاط  منو  دون  يحول  رئيسي  معوق  املشروعات 
واملتناهية فى الصغر أو حتى التوسع فى أعمالها )بدر الدين عبد الرحيم 
: آليات متويل مشاريع الصناعات الصغرية واملتوسطة(22. وتشري بعض 
دراسات املراكز البحثية مبنظمة التعاون والتنمية االوربية إىل أن إيجاد 
واملتناهية  الصغرية  الصناعات  ونشاط  حجم  مع  تتناسب  متويل  فرص 
عامة،  بصفة  العامل  نطاق  على  حقيقيا  عائقا  متثل  تزال  ال  الصغر  فى 
النامية بصفة خاصة، حيث يالحظ أن ضعف متويل  الدول  وعلى نطاق 
إستمراريتها  وحتى  بل  تنميتها،  أمام  الرئيسة  العقبة  ميثل  املشروعات 
وترصد اجلهات اخملتصة عن التجارة يف بعض الدول متمثلة فى الغرف 
التجارية الشكوى الرئيسية إلصحاب الصناعات الصغرية واملتناهية فى 
الصغر ويرون أنها ترتكز بصورة مستمرة يف ان املشكلة احلقيقية تكمن 
هذا  توفر  ما  إذا  وانه  واحلوافز،  والدعم  التمويل  على  احلصول  عدم  يف 
التمويل  مؤسسات  من  العديد  اما   . حلها  يكمن  املعوقات  فإن  العنصر، 
العاملية التي إنشئت لهذا الغـرض يف العديد من الدول النامية ، فرتى 
أن التمويل الذي مت توفريه لهذه املشروات مل يحقق نتائج ايجابية، بل ان 
وسوء  اجلدوى،  دراسات  ضعف  بسبب  خسرت  قد  الصناعات  هذه  اغلبية 
 : . )د. جنالء مرجتى  الفردية  االدارة، وقلة اخلربة، وعدم توفر املبادرات 

نحو غدا افضل للمشروعات الصغرية(23
املؤسسات  إحدى  من  للتنمية  االجتماعى  الصندوق  يعترب  مصر  وفى 
الفنى  الدعم  وتقدمي  متويل  فى  كبري  وبقدر  ساهمت  التى  الهامة 

للمشروعات الصغرية.

تنموية  مؤسسة  إىل  يتحول  أن  يف  ما  حد  اىل  جنح  الصندوق  ويعترب 
متكاملة ذات توجه جديد تضطلع بالعديد من املهام منها:

1- خلق اآلليات التي من شأنها استيعاب مردود العوملة. 
2- تعبئة اجلهود للتخفيف من خماطر العزلة االجتماعية. 

3- املساعدة على التخفيف من حدة الفقر ومواجهة البطالة.
ألصحاب  العمل  فرص  من  املزيد  بخلق  الصندوق  يقوم  هنا  ومن   
واملساعدة  االئتمانية  احلزم  لهم  ويوفر  اجلديدة  الصغرية  املشروعات 
وإمدادهم  للنجاح  املطلوبة  املهارات  إكسابهم  على  ويعمل  الفنية 

باملعرفة التكنولوجية سواء كانت مصرية أو دولية.
املبحث الثانى 

منوذج مقرتح للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغرية واملتناهية فى الصغر.

منذ صدور قرار إنشاء الصندوق االجتماعى للتنمية فى سنة 1991 بدأ التفكري بجدية فى إعفاء املشروعات 
 1993 لسنة   187 القانون  من   36 املادة  بنص  ذلك  وجاء  الدخل  على  الضريبة  من  اخلضوع  من  الصغرية 
املمولة  املشروعات  باعفاء  الدخل  على  الضرائب  قانون   1981 لسنة   157 القانون  أحكام  لبعض  املعدل 
من الصندوق االجتماعى للتنمية من خضوع أرباحها للضريبة على الدخل فيما يتعلق باملنشأت الفردية أو 

شركات االشخاص.

االجتماعى  الصندوق  من  فقط  املمولة  الطبيعني  لالشخاص  الصغرية  املشروعات  أرباح  تعترب  وبالتاىل 
كافى  غري  االعفاء  ذلك  كان  1993, وملا  سنة  من  إعتبارا  الدخل  على  للضريبة  اخلضوع  من  معفأة  للتنمية 
البطالة وتقدمي املزيد من االعفاءات فلقد جاء  تلك املشروعات بهدف مكافحة  إنشاء املزيد من  لتشجيع 
قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم  8 لسنة 1997  مبد إعفاء تلك املشروعات اىل عشر سنوات وذلك جلذب 
العديد من شباب اخلريجني وغريهم لالقدام على إنشاء املزيد من املشروعات الصغرية أو املتوسطة وكذلك 

املتناهية فى الصغر. 

وملا كان ذلك احلافز استخدم فى غري الغرض الذى خصص من إجله فلقد راعى ذلك القانون 91 لسنة 2005 
عند التعرض العفاء ارباح املشروعات املمولة من الصندوق االجتماعى للتنمية حيث جاءت املادة 31 بالبند 

6 من ذلك القانون تنص على :
 إعفاء 

" األرباح التى تتحقق من املشروعات اجلديدة املنشأة بتمويل من الصندوق االجتماعى للتنمية فى حدود 
نسبة هذا التمويل ، وذلك ملدة خمس سنوات ابتداًء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء اإلنتاج بحسب األحوال ، 

وال يسرى هذا اإلعفاء إال على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه "
كما جاءت املادة 42 من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير املالية رقم 991 لسنة 2005 على النحو التاىل  

     "  يشرتط لتطبيق اإلعفاء املقرر بالبند ]6[ من املادة )31( من القانون ألرباح املشروعات اجلديدة املنشأة 
بتمويل من الصندوق االجتماعي للتنمية ما يأتي:

1 - أن يكون تاريخ مزاولة النشاط باملشروع الحقا لتاريخ التمويل من الصندوق اإلجتماعى 
     للتنمية.

2 - أن تكون أرباح املشروع ناجتة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط.
3 - أن يتخذ املشروع شكل املنشأة الفردية.

          وتكون مدة اإلعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء اإلنتاج بحسب األحوال، 
ويتوقف سريان هذا اإلعفاء إذا مت التنازل عن املنشأة أو تغيري شكلها القانوين.

الصندوق  من  التمويل  عن  الناجتة  لألرباح  بالنسبة  إال  الضريبي  اإلعفاء  هذا  يسرى  ال  األحوال  جميع  وفى     
اإلجتماعى للتنمية " 

ويتضح من ذلك أن املشرع قد وضع ضوابط اىل حد ما صارمة لعدم اساءة استخدام حافز االعفاء لتنمية 
التفرقة  مت  قد  أنه  اال   العمالقة,  للمشروعات  االنطالق  اىل  الطبيعية  البداية  تعد  والتى  املشروعات  تلك 
او ممول  الطبيعني  أو مشاركة من جمموعة من االشخاص  بتمويل املشروع من ماله اخلاص  بني من يقوم 
النه غري ممول من الصندوق وفق نص  من الصندوق  فاملشروع املمول من غري الصندوق ال يتمتع باالعفاء 
املشروعات  لكافة  الضريبية  املعاملة  لتوحيد  االعفاء  فى  النظر  اعادة  االمر  يستوجب  وبالتاىل  القانون 
الصغرية اخلاضعة الحكام قانون تنمية املنشآت الصغرية رقم 141 لسنة 2004 وهو القانون املنظم الحكام 
تلك املشروعات سواء ممولة من الصندوق االجتماعى للتنمية أو ممولة من مال خاص أو مقرتض بعيدا عن 

الصندوق.

فوضت املادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 وزير املالية فى إصدار قرار يتضمن اسس التحاسب للمشروعات 
الصغرية  وإجراءات التحصيل:

"  يصدر بقواعد وأسس احملاسبة الضريبية وإجراءات حتصيل الضريبة على أرباح املنشآت الصغرية قرار من 
الوزير، ومبا ال يتعارض مع أحكام قانون تنمية املنشآت الصغرية الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك 

مبا يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية "

تسعى  طويل  طريق  مسرية  من  الطريق  على  خطوة  مبثابة  الضريبى  التشريع  جانب  من  املبادرة  تلك  تعترب 
إى دولة لتنمية مشروعاتها الصغرية بهدف تعظيمها و من اجل خلق طريقة سهلة للتحاسب الضريبى يتفق 

وطبيعة عملها.

ولعل أسس التحاسب الضريبى التى أصدرتها االدارة الضريبية فى السنوات السابقة على إصدار القانون 91 
التى ميكن االهتداء بها لوضع اساس سهل للتحاسب الضريبى للمشروعات  البوابة  لسنة 2005 تعد مبثابة 

الصغرية يتفق وطبيعة عملها.

فى  أواملتناهية  الصغرية  املشروعات  أرباح  صافى  لتحديد  التوصل  مبقتضاه  ميكن  منوذج  الباحث  ويقرتح 
الصغر بطريقة سهلة ومبسطة :

االعتماد على تقدير رقم أعمال للنشاط مبنى على :  -1
املال  رأس  ميثل  وهو  التجارى  بالسجل  النشاط  مال  رأس   •

املدفوع
خالل  من  وذلك  املشروع  حياة  لدورة  العامل  املال  رأس   •

معاينة املشروع
حتديد نسب الجماىل ربح كل نشاط يختلف عن النشاط االخر   -2
بنسب  اخلاصية  تلك  فى  االستعانة  وميكن  الصغرية  املشروعات  من 
إجماىل الربح التى توصلت اليها مصلحة الضرائب فى السنوات السابقة 

وفقا لالتفاقيات التى عقدتها مع الغرف التجارية.
حتديد نسبة مئوية تقابل املصروفات العمومية واالدارية تتفق   -3

وطبيعة كل نشاط من املشروعات الصغرية واملتناهية فى الصغر.  
مايزيد عن 5000 جنيه من االرباح الصافية يخضع للضريبة بسعر تصاعدى 

إذا كانت منشأة لشخص طبيعى وفق الشرائح التالية :
               10% من 5001 جنيه إىل 20000 جنيه

               15%  من 20001 جنيه إىل 40000 جنيه
               20% أكرث من 40000 جنيه

أو  أشخاص   – إعتبارى  شخص    -- شركة  منشأة  كانت  إذا   %20 وبسعر 
أموال

الفصل الرابع 
 دور احملاسب فى تنمية املشروعات الصغرية

املبحث االول :
الدور الذى يقدمه احملاسب قبل بداية املشروع 

يقوم احملاسب بتقدمي دور أساسى ومؤثر قبل بداية املشروع لعل أهمها 
إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية والتى تعد من أهم اخلطوات األساسية 
ألي مشروع ناجح، سواء كان املشروع املقرتح صغريًا أو كبريًا. )وليد زكريا 

صيام : فرص جناح املشاريع الصغرية يف ظل العوملة(24 
مفهوم دراسة اجلدوى 

من  املشروع  إنشاء  قرار  التخاذ  إعدادها  يتم  التى   الدراسة  هى          
وصف  يتطلب  وهذا  املشروع،  منتجات  إىل  احلاجة  مدى  وحتدد  عدمه 
السائدة،  واألسعار  واجتاهاته  احلايل  االستهالك  تقدير  مبعنى  السوق 
وهذا  األساسية،  اإلنتاج  عوامل  توافر  مدى  وكذلك  املستهلكني  وأذواق 
يتطلب دراسة للخامات التي سيحتاجها املشروع من حيث مدى توافرها 
باستمرار وجودتها. كذلك العمالة التي سيعتمد عليها املشروع من حيث 
مدى كفاءتها ومستويات األجور وحتديد املرحلة أو املراحل التي حتتاج 
إىل تركيز خاص يف الدراسة التفصيلية )السوق- اإلنتاج- التمويل وتقدير 
قيمة االستثمار املطلوب وتكلفة التشغيل وهل يتناسب ذلك مع املقدرة 
لتمويل  التمويلية  ومقدرته  يساره  وقدر  املشروع  صاحب  مع  التكليفية 
أسريي،  )بتول  التالية  املراحل  على  اجلدوى  دراسة  وتعتمد  املشروع 

املعوقات التي تواجه الراغبني يف إقامة مشروعات صغرية(25 :
أ- الدراسة التسويقية 

ب- الدراسة الفنية 
جـ - الدراسة املالية 

أ- الدراسة التسويقية 
        تعترب دراسة الطلب على منتجات املشروع من أهم عناصر 

الدراسة التسويقية وتتضمن هذه الدراسة اجلوانب التالية: 
والعرض  للطلب  احملددة  العوامل  دراسة   •
حتليلية  دراسة  مع  املشروع  سينتجها  التي  للسلعة  بالنسبة 

الذواق املستهلكني احلالية واملستقبلية. 
وحجمه  وتركيبته  السوق  هيكل  على  التعرف   •
والسلع  فيه  للتعامل  املنظمة  واإلجراءات  وخصائصه 

املنافسة حملية ومستوردة. 
حيث  من  واحلايل  السابق  العرض  حتليل   •
مدى  املبيعات،  حجم  حملي،  إنتاج  أو  مستورد  مصدره, 

استقرار األسعار، والسياسات التسويقية للمنافسني.
أمام  املشروع  وظروف  والعرض  الطلب  ضوء  على  السوق  يف  املشروع  نصيب  تقدير   •

املنافسني له وحتديد معامل السياسة التسويقية املقرر اتباعها. 

ب - الدراسة الفنية 
- دراسة العملية اإلنتاجية وحتديد املساحات من االراضى أو املباتى املطلوبة إلقامة املشروع والسيما 

و إذا نشاط صناعى. 
- حتديد احتياجات املشروع من اآلالت واملعدات ونوعية التكنولوجيا املطلوبة.

- حتديد احتياجات املشروع من اخلامات واملستلزمات االولية واملساعدة.
- تقدير احتياجات املشروع من الطاقة.

- تقدير احتياجات املشروع من األثاث ووسائل النقل.
- تقدير احـتيــاجـات املشـروع مـن العـمـالـة املباشرة واالحتياجات اإلشرافية واإلدارية     

   وهيكل تنظيمها .
- دراسة االثار البيئية للمشروع .

- دراسة اإلجراءات من رخص وإجراءات حكومية وإدارية .

جـ - الدراسة املالية 
إعداد القوائم املالية التي متكن من تقدير االحتياجات املالية املتمثلة فى :

- تكاليف التشغيل لفرتة مالية قياسية عادة تكون سنة.
- مصادر التمويل وتكلفة التمويل من أعباء متويلية من جهات متعددة.

- كيفية سداد القروض.
- االرباح أو اخلسائر املتوقع حتقيفها .

- التفقات النقدية املستقبلية املتوقعة للمشروع .

إعداد 
د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم

مدرس احملاسبة 
بشعبة اإلدارة واحملاسبة

املعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات

أكادميية الشروق
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يف  اخملتلفة  الوظائف  حسب  على  اإليراديه  املصروفات  أقسام 
املنشآت 

املصروفات   ، اإلجور   -: اإلنتاج  بوظائف  متلقة  إيرادية  مصروفات   -1
املواد  شراء  مصاريف   ، اآلت  صيانة   ، اإلنتاج  يف  املستهلكة  الصناعية 

اخلام ...... الخ .
مصروفات     -  : والتوزيع  البيع  بوظيفة  متعلقة  إيرادية  مصروفات   -2
التخزين والنقل واإلعالن وعموالت البيع ومصروفات إدراة البيع املتمثلة 
يف اإلجور اخلاصة مبوظفني املبيعات وكذا مصاريف تنقلهم ....... الخ .

املصروفات  وهي   -: اإلدارية   بالوظيفة  متعلقة  إيراديه  مصروفات   -3
اإلداريني   اإلدارة  ومرتبات املوظفني  إيجار  مكتب  باإلدارة مثل  اخلاصة 

...... الخ .
4-  مصروفات إيراديه متعلقة بوظيفة التمويل :-    من أهم هذه الوظائف 
من  إقرتاضها  مت  التي  األموال  على  الشركة  تدفعها  التي  الفوائد  هي 

املوسسات املالية  ........ الخ .

ثالثا ً :- املصروفات اإليرادية املؤجلة 
- هي املبالغ التي تدفع من أجل احلصول على خدمات يستفاد نها يف 

أكرث من دورة مالية واحدة .
- تهدف إىل حتقيق إيراد .

صفات املصروفات اإليراديه املؤجلة

منها  تستفيد  األجل  قصرية  خدمات  على  احلصول  منها  الغرض    •
املنشأة ألكرث من فرتة مالية وحدة . 

. اإليرادية  املصروفات  مع  باملقارنة  املصروف  حجم  •  كرب 
. فرتة  من  بأكرث  املتعلقة  واإليرادات  املصروفات  بني  عالقة  •  وجود 

1- مصروفات التأسيس 
هي املبالغ التي ينفقها صاحب املشروع ألجل التأسيس وتشمل نفقات 

األبحاث األولية الألزمة ملدى جدوى املشروع وأي مصاريف أخرى .

2- احلمالت اإلعالنية 

وهي املبالغ التي تدفعها املنشأة بقصد ترويج مبيعاتها وإيجاد طلب 
تستفيد  بحيث  كبري  الغعالنات  هذه  حجم  ويكون   ، السلعة  على  جديد 

منه أكرث من دورة مالية واحدة . 
3- البحث والتطوير 

  يقصد بالتطوير ترجمة ما يتم التوصل إليه عن طريق البحث عن خطة 
أو  خدمات  أو  سلع  أو  ملواد  جوهري  حتسني  أو  جديد  إلنتاج  أ, تصميم 

عمليات . 
وقد نص املعيار املصري رقم ) 6 ( على حتميل جميع مصاريف البحث 
التي  والتطوير  البث  مصاريف  بإستثناء  بها  اخلاصة  الفرتة  يف  والتطوير 

ميكن تأجيلها إىل فرتات مستقبلية إذا توفرت هذه الشروط 

فصل  وبالسهولة   ، وبوضوح   حمددة  العملية  أو  السلعة  تكون  أن  أ - 
املصروفات اخلاصة بها عن املصروفات األخرى 

التي  العملية  أو  للسلعة  الفنية  اجلدوى  حول  برهان  هناك  يكون  أن  ب - 
مت تطويرها .

أو  أو استخدام السلعة  إنتاج وتسويق  إدارة الشركة يف  أن تكون لدى  ت - 
العملية املطورة .

ث - أن يكون هناك مؤشر واضح حول السوق بالنسبة للسلعة أو العملية .

ج - أن توجد موارد كافية أ, من املتوقع 
توافرها لتسويق السلعة أو العملية .

مالحــــظة
األنواع  بني  اخللط  عدم  يجب 
اخلطأ  أن  حيث  الثالثة  املصروفات 
يف أحدها يؤثر على صايف الربح التي  
املالية  الفرتة  نهاية  يف  حتديده   يتم 

على  توزع   أن  البد  املؤجل  اإليراد   واملصروف  الرأسمايل  فاملصروف   ،
، أما املصروف اإليرادي فتقتصر اإلستفاده  السنوات التي سيستفاد منه 
على الفرتة املالية التي إنفق فيها ويتم تسويتها مباشرة يف احلسابات 

اخلتامية .

ما هي املصروفات املقدمة ؟

احلالية  وليس  القادمة  املالية  الفرتة  تخص  مدفوعة  مصروفات  هي 
، يتم تسجيلها بامليزانية  فيعترب مصروف مقدم النه يعترب سدد بالزيادة 

يف جانب األصول   " أرصدة مدينة  أخرى " .  

ما هي املصروفات املستحقة ؟ 

هي مصروفات تخص الفترة املالية احلالية ولكن لم تسدد حتى نهاية 
السنة يعتبر التزام على الشركة ،  يتم تسجيلها بامليزانية في جانب 

اخلصوم  » أرصدة دائنة أخرى  »

                                                                               وائـــل مــــــــــــراد
                                                                          املـــــدير العـــــــــــــــام

أ - وائـل مــراد

المصـــــــــــــــــروفـــات

هو عبارة عن مبلغ مت إنفاقة  ويتم االستفادة منه تدريجياً  مثل ثمن األصول 
الثابتة التي تهلك حيث ثمن األصل مصروف ، قسط اإلهالك السنوي منه 

تكلفة إذا متت اإلستفادة منه أو خسارة إذا مل حتدث اإلستفادة . 

إذن من هذا املصطلح يتضح لنا الفرق بني التكلفة واخلسارة واملصروف
 

التكلفة :-  هي كل مبلغ تنفقة وتستفيد منه طبقا ً للمعيار احملدد له 
مسبقا ً .

اخلسارة : -   هي مبلغ ينفق وال يستفيد به ، أو أن يكون أعلى من املعيار 
احملدد مسبقا ً .

ما هي طبيعة  املصروفات ؟

يف أي القوائم يتم وضع حسابات املصاريف ؟

يتم  وضع حسابات املصاريف يف قائمة الدخل وذلك ملعرفة هل الشركة 
حققت أرباح أو خسائر أو غري ذلك من ال خسارة وال ربح ، طبقًا ملبدأ مقابلة 

اإليرادات باملصروفات . إنتهى 
- تدرج املصروفات حتت  ما يسمى باحلسابات االسمية 

- يجب أن يحمل املصروف يف  الفرتة اخلاصة به و وإن كان هناك مصاريف 
تدفع مقدما ً أي عن سنوات أو فرتات مقدما  .

ما هي أنواع  املصروفات  ؟

تنقسم املصروفات إىل ثالث أنواع 

أواًل : - املصروفات الرأسمالية 

املصروفات الرأسمالية هي املصروفات التي تدفعها املنشأة يف سبيل 
زيادة الطاقة اإلنتاجية لألصل الثابت    .

التحسني  • مصروفات 
هذه املصروفات تؤدي إىل زيادة العمر اإلنتاجي لألصل املشرتاه أو إىل 
زيادة الطاقة اإلنتاجية العادية أو يف تخفيض تكاليف اإلنتاج مما يؤدي 

إىل الزيادة يف املنافع التي ستحصل عليها املنشأة من األصل .

مثال إستبدال جزء من األصل بجزء أخر  يؤدي إىل زيادة العمر اإلنتاجي 
والكفاية اإلنتاجية لألصل .

اإلضافة  • مصروفات 
املستغلة  الطاقة  زيادة  طريق  عن  املال  لرأس  جديد  إستثمار  هي   

والتوسع يف شراء األصول الثابتة .

اإلحالل  • مصروفات 
هي املصروفات التي تصرف من إجل إستبدال أصل بجزء أخر مثال تغيري 
موتور السيارة إو اإلطارات التي تقود إىل زيادة  الطاقة اإلنتاجية لألصل . 

-  هناك شروط قد حددها املعيار املصري رقم ) 10 (  يجب توفرها يف 
املصروفات الراسمالية .

ثانيا ً : - املصروفات اإليرادية

   -  خصائص املصروفات اإليرادية 

• الغرض منها احلصول على خدمات فورية ، فاملصروف اإليرادي يرتبط 
بدورة واحدة .

والبيع  كاإلنتاج  احملتلفة  املنشأة  ووظائف  املصروف  بني  عالقة  وجود   •
والتوزيع واإلدارة .

أنها  طاملا  معها  وتستمر  املنشأة  ترافق  ومتكررة  دورية  تكون  أن   •
مستمرة في مزاولة النشاط 

األثر ) زيادة + ( أو طبيعة البند
النتيجة مدين أو دائننقصان ) ـــ (

املصروفات
مدينزيادة

دائننقصان
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أ - وائـل مــراد

تخطيط تشكيلة المنتجات

ما هو تعريف مزيج املنتجات ؟
 هو جمموعة من املنتجات التي يتوىل نظام 

اإلنتاج والعمليات إنتاجها .
ما هي املنتجات الفردية ؟

هي جمموعة من املواصفات التي ميكنها إشباع رغبات وحاجات معينة 
جلمهور العمالء واملستخدمني .

ومن امثلته الشاي والسكر وامللح  واألدوات املكتبية  ... 
ما هو خط اإلنتاج ؟ 

     يعرف على انه جمموعة من املنتجات الفردية ذات العالقة حيث قد 
تشرتك هذه املنتجات يف نفس التسهيالت اإلنتاجية ويتم تسويقها معًا 

أو املتكاملة معا ً.
تسويق  ميكن  ال  انه  حيث  واالطارات  والبطاريات  السيارات  امثلتها  ومن 

السيارة بدون البطارية أو بدون االطارات  ... 

يتم توصيف املنتجات بإستخدام األبعاد التالية : - 

= عدد اخلطوط  • األتساع 
= عدد املنتجات الفردية التي يتضمنها مزيج املنتجات  • الطول  

= متوسط عدد املنتجات الفردية على خط اإلنتاج  • العمق  
                          عدد املنتجات ÷ عدد اخلطوط 

إستخدام  يف  سواء  املنتجات  خطوط  بني  التكامل  درجة   = األتساق   •
التسهيالت اإلنتاجية أو التسويقية . 

ما هي األساليب واالدوات املستخدمة يف تخطيط تشكيلة املنتجات ؟
السلوك املتوقع .  -
درجة املنافسة .  -

تكلفة االنتاج .  -
اسرتاتيجية التسعري املتوقعة .  -

التطوير التكنولوجي   -
ويتم االختيار بني بدائل مزيج املنتجات يف ضوء املعايري التالية    

. •  الربحية 
. املتاحة  االنتاجية  •  الطاقة 

. للمنتج  التسويقي  •  املستقبل 

ومن أهم األدوات العلمية املستخدمة يف تخطيط مزيج  املنتجات 
.  Linear programming اخلطية   •  الربجمة 

.  Break even analysis التعادل  •  حتليل 
.  Incremental cost االضافية  •  التكلفة 

 Linear programming  اواًل : الربجمة اخلطية
يقوم إسلوب الربجمة اخلطية على وجود هدف يسعى جهاز اإلنتاج إىل 
تقليل  أو    Maximizing the profit الربح  إما تعظيم  حتقيقة وهي 
عوامل  عدة  على  يتوقف  وذلك   Minimizing the cost التكلفة 

رئيسية وهي :-
-  مساهمة املنتج يف الربحية العامة للمنشاة ) ربح الوحدة ( .

-  الطاقة اإلنتاجية املتاحة يف أقسام اإلنتاج .
-  الطاقة اإلستيعابية للسوق .

عند  عادة  تظهر  املنتجات  تخطيط  مشكلى  وهي  اال  املشكلة  هذه 
وجود أكرث من منتج 

مثال 
هما  لإلنتاج  قسمني  ويستخدمان   ، وص  س  منتجني  املصانع  أحد  ينتج 
القصوى املتاحة  الطاقة  أن  ، فإذا علمت  اللحام   قسم اخلراطة وقسم 
لالنتاج من قسم اخلراطة 900 ساعة عمل أسبوعي ، 480 ساعة عمل يف 
قسم اللحام ، ويستغرق إنتاج الوحدة الواحدة من املنتج س 6 ساعات يف 
قسم اخلراطة 2 ساعة يف قسم اللحام  ، ويستغرق إنتاج الوحدة الواحدة 

من املنتج ص 3 ساعات يف قسم اخلراطة  4 ساعات يف قسم اللحام 
املطلوب 

حتديد تشكيلة املنتجات املثلى إذا علمت ما يلي : - 
الطاقة اإلستيعابية القصوى للسوق تبلغ 200 وحدة من املنتج   -

س ، 240 وحدة من املنتج ص  .
تبلغ ربحية الوحدة الواحدة من املنتج س 10 جنيهات ، بينما   -

تبلغ 8 جنيهات  للمنتج ص 
احلل 

1-  صياغة املشكلة 
-  معادلة اللهدف 

ع = 10س + 8ص     علمًا بان ع هي تعظيم الربح
-  صياغة القيود 

املبيعات  •  قيد 
س < أو يساوي 200 وحدة 
ص < أو يساوي 240 وحدة 

يساوي  أو  أقل  تكون  ان  يجب  س  مبيعات  أن  األول  املبيعات  قيد  ويعني 
200 وكذلك يف قيد مبيعات ص أقل من أو يساوي 240 

-  قيد طاقة اإلنتاج لقسم اخلراطة 
            6 س + 3 ص < أو يساوي 900 ساعة 

-  قيد طاقة اإلنتاج لقسم اللحام 
          2 س + 4 ص < أو يساوي 480 ساعة 

حتديد  وبالتايل  اإلنتاج  أقسام  من  لالنتاج  القصوى  الطاقة  حتديد    -2
بدائل احللول 

-  الطاقة االنتاجية القصوى لقسم اخلراطة من املنتج س 
 = عدد ساعات العمل املتاحة ÷ إحتياجات الوحدة الواحدة

 900÷ 6 = 150 وحدة 
-  الطاقة القصوى لقسم اخلراطة للمنتج ص 

900÷ 3 = 300 وحدة 
-  الطاقة القصوى لقسم اللحام للمنتج س 

480÷2 = 240 وحدة 
-  الطاقة القصوى لقسم اللحام للمنتج ص 

480÷4 = 120 وحدة 

بالرغم من الطاقة القصوى لالنتاج يف قسم اللحام تبلغ 240 وححدة من 
املنتج س اال ان ذلك أمر غري ممكن لعدة اسباب 

السبب االول - الفني  : فإنتاج الوحدة من املنتج س يستلزم مرورها على 
يف  خرطها  مت  قد  كانت  إذا  إال  الوحدة  حلام  ميكن  فال  اإلنتاج  قسمي 
اخلراطة  لقسم  القصوى  والطاقة   ، اخلراطة  قسم  يف  املطلوب  الشكر 

150 وبالتايل فلن يجد قسم اللحام إال 150 وحدة جاهزة فقط لإلنتاج 
متكن  اضافية  طاقة  تدبري  امكانية  وبفرض   : تسويقي  الثاين-   السبب 
من إنتاج 240 وحدة  من املنتج س فكيف يتم تسويقها والسوق يستطيع 

إستيعاب 200 وحدة فقط
البحث عن  احللول البديلة املمكنة وهو ما يوضحة الشكل التايل : 

ويالحظ من خالل اجلدول السابق أن البديل جـ هو البديل الذي يؤدي إىل 
تعظيم األرباح ، وينص هذا البديل على إنتاج 120 وحدة من املنتج س و 

60 وحدة من املنتج ص 
• مالحظة 

      عند قيامي بحل أحد التمارين وجدت انه مل يذكر يل اجمالس عدد 
الساعات التي يقوم بها كل قسم وإمنا أكتفى بذكر عدد اآلالت وكم ساعة 
تعمل كل آلة وكل ما عليك هو ضرب عدد اآلالت يف عدد ساعات العمل 

لكل آلة ...
واهلل املوفق واملستعان 

كما يرجى العلم أنه توجد أيضًا طريقة رياضية حلل هذا السوال 

                                                                               وائـــل مــــــــــــراد
                                                                          املـــــدير العـــــــــــــــام

قسم اللحامقسم اخلراطةالبدائل
150240املنتج س
صفرصفراملنتج ص
صفرصفراملنتج س
300120املنتج ص

البدائل
كمية اإلنتاج

الربح
صس

صفرصفرصفرأ
) 150×10 ( + ) صفر×8 ( = 1500 جنيةصفر150ب

) 120×10 ( + ) 60×8 ( = 1680 جنية12060ج
)صفر ×10 ( + ) 120×8 ( = 960 جنية120صفرد
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* هدية العدد 

 هدية العدد بالمرفقات

 مصطلحات
 محاسبية مترجمة

إنجليزي عربي

شر
ن ع

ثام
د ال

عد
ي ال

عرب
ب ال

اس
 احمل

لة
مج

. بالغرض  تفى  الطرق  فكل   ، تذهب  أين  تعلم  مل  • إذا 
 . فأبتسم   ، منك  أشقى  هو  ما  دائما  • يوجد 

. فجأة  شاخ   ، ماتت  فإذا   ، أمه  متوت  حتى   ، طفال  الرجل  • يظل 
. بتفاهته  يحس   ، عدوك  حتب  • عندما 

. املقدمة  فى  أنك  فاعلم   ، اخللف  من  طعنت  • إذا 
. البني  احلق  يغلب  اللني  • الكالم 

. مظلم  جانب  لنا   ... كالقمر  • كلنا 
. يخسره  ما  لديه  ليس  إنسان  تتحدى  • ال 

. شيئا  الواقع  فى  تبصر  ال   ، تبكى  ال  • العني 
. الفوز  لذة  النتصر  أفقد   ، أبتسم  إذا  • املهزوم 

. يسار  بغري  مينى  فى  خري  • ال 
. أخرى  مصيبة   ، املصيبة  عند  • اجلزع 

. حروف  غري  من  معروفة  كلمة  • االبتسامة 
. تستلمه  عندما  يحبونك  كما   ، منصبك  تغادر  عندما  الناس  يحبك  ان  على  • اعمل 

. أوال  أختارتك  فقد   ، زوجتك  ذوق  فى  تطعن  • ال 
. رأسك  فوق  حتلق  أن  الهم  طيور  تستطيع  • لن 

. رأسك  فى  تعشش  أن  متنعها  أن  تستطيع  • لكنك 
. مستعد  فأسك  يكون  أن  على   ... الذئاب  مع  • تصادق 

. العظماء  أخطاء  عن  التفتيش  فى  اللذة  يجدون   ، الدنيئة  النفوس  • ذوو 
. الغضب  من  دقيقة  كل  يومامقابل  الشيخوخة  نحو  تخطو  • إنك 

. صديق  لك  يكون  أن  تطمع  وال   ، صديقا  • كن 
. فنا  االصغاء  فأجعل   ... فن  القول  بعض  • إن 

. يطري  ان  يستطيع  ال   ، يزحف  يولد  •  الذى 
. القصرية  اليد  على  داللة  الطزيل  • اللسان 

. لكرهناه  عاد  ولو   ، ذهب  النه  املاضى  نحب  • نحن 
. صغري  أنه  حضرته  فى  املرء  يشعر  من  العظماء  • من 

. عظماء  بأنهم  حضرته  فى  اجلميع  منيشعر  هو  بحق  العظيم  • ولكن 
. جميعا  يفقدها  عصفورين  يطارد  • من 

. األخر  النصف  وتربى  تلد  التى  وهى  اجملتمع  نصف  • هى 
. بالغموض  تتهمنى  فال   ، كلماتى  ليست  أذنك  ولعل   ، أذن  كلمة  • لكل 

. بينكما  التفريق  فى  الناس  يخطى  فقد   ، األحمق  جتادل  • ال 
. الفاشل  التخطيط  اىل  يقود  التخطيط  فى  •  الفشل 

. الفرار   ... هو  منها  واحد  حل  سوى  يعجبه  ال  ولكن  ملشكلتة  حال   36 اجلبان  يجد  • قد 

حكم
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