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مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد

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

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

الهادفــة والمفيــدة

إفتتاحية العدد

مقدمة

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

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

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

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

حكوميــة محاســبة  رضيبيــة 

رؤية املجلة

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

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

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

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

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

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

علميــة. وبحــوث  وبرامــج  ومقــاالت  ومحــارضات  كورســات  مــن  مانقدمــه  خــال  مــن 

 

رسالة املجلة

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

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

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

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

الدرجــات. أرفــع  إىل  العــريب 

الخدمات التي تقدمها مجلة املحاسب العريب

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

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

     من خال املوقع الخاص بها

2-  إنطاق خدمة التوظيف عى جميع املستويات الوظيفية. 3

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

      الطاب عمل األيت        

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

              سوياً من خال املوقع .

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

              الذي مل يحرض  املحارضة املشاركة وال يفوتة أي  من املحارضات .

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

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

               متخصصة ,أو جامعات ومؤسسات علمية .

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

              والجامعات أو املعاهد

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

      روح اإلبتكار والتعلم .

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

                                                              

                                                             مجلة املحاسب العريب تنتمنى لكم دوام التويق
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المبادئ والمفاهيم االساسية لنظم المعلومات المحاسبية

 مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب العريب

 واملدير املايل يف احدى الرشكات العقارية

وائــــل مــــــــــــراد

مفهوم النظام  
 قبــل البــدئ يجــب ان نعــرف علــى معنــى كلمــة النظــام : النظــام هــو مجموعــة مــن االجــزاء المترابطــة 

والمتفاعلــة مــع بعضهــا البعــض لتحقيــق هــذ معين .
خصائص النظام 

أهم ما يمييز اي نظام هو 
اوالً : المــوارد : يحــث يجــب ان تتوافــر المــوارد الي نظــام وهــي امــا أن تكــون مــوارد بشــرية او ماديــة او 

كالهمــا معــً .
ثانيً : العناصر واالجزاء 

لــكل نظــام اجــزاء وفــروع وهــي امــا ماديــة وقــد تختلــف العناصــر مــن حيــث نوعهــا بشــرية أو غيــر غيــز 
ــك وفــي حــال كانــت هــذه االجــزاء او العناصــر كبيــرة بحيــث يصعــب مراقبتهــا فيمكــن غنشــاء  ذل
انظمــة او اجــزاء فرعيــة لهــا نفــس الخصائــص ولكنهــا مســتقلة لكنهــا تســاهم فــي الحصــول علــى 
الهــدف المرجــو مــن النظــام ككل مثــال مثــل النظــام االداري والنظــام المالــي ونظــام العمليــات وكل 

هــذا يصــب فــي تحقــق هــدف الشــركة ككل .
ثالثً  : البيئة المحيظة وحدود النظام  

هــي البيئــة التــي تحيــط والتــي يعمــل فــي حيزهــا النظــام ولــه عالقــة بالنظــام ومــا تحويــة مــن 
متغيــرات وعوامــل تتفاعــل مــن النظــام .

امــا حــدود النظــام فتتمثــل فــي الخطــوط المحــددة للنظــام وتفصلــة عــن البيئــة التــي يعمــل بهــا ، 
وغالبــا ال يمكــن الفصــل بيــن النظــام والبيئــة التــي تحــد النظــام ، وال بــد مــن وجــود حــدود واضحــة 
للنظــام النهــا هــي التــي تحــدد انــواع المدخــالت والمخرجــات التــي تتدفــق وبيــن البيئــة التــي يعمــل 

فيهــا .

أهداف النظام 
ــك النظــام هــي  ــً كان ذل ــى تحقيقهــا تلــك النظــام أي ــات التــي يطمــح إل اهــداف النظــام هــي الغاي
بالتالــي تعتبــر المبــررات التــي مــن أجلهــا إنشــأ ذلــك النظــام  كمــا انهــا مــن العوامــل المحــددة 

لكيفيــة تنســيق وتنظيــم وتشــغيل المــوارد لتحقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن االربــاح مثــال .
اإلجراءات والقواعد 

االجراءات هي : مجموعة الخطوات المنطقية الالزمة النجاز عمل او نشاط معين .

القواعــد هــي : كل المبــادئ التــي تحكم تصرفات 
بعضهــم  وعالقتهــم  النظــام  وأجــزاء  عناصــر 

البعــض والعالقــة مــع االطــراف الخارجيــة 
ومــن الممكــن ان يفشــل النظــام فــي تحقيــق 
اهدافــة إذا عجــزت العناصــر عــن فهــم دورهــا فــي 

تحقيــق اهــداف النظــام .

القيود 
يقــوم بتحقيــق اهدافــة  ان   اليمكــن الي نظــام 
علــى  تعيقــة  التــي  القيــود  بعــض  وجــود  فــي 
تحقيــق تلــك االهــدف وقــد تكــون القيــود داخليــة 
) نــدرة المــوارد المتاحــة ( او خارجيــة ) تقييــد حجــم 
المبيعــات ،القوانيــن التــي تفرضهــا الحكومــات ( 

إدارة النظام 
يجــب ان يكــون هناك لكل نظام ادارة متخصصة 
العمــل  يتــم  التــي  والمعاييــر  القوانيــن  لوضــع 
عليــا لنجــاح ذلــك النظــام ومراقبتــه دومــا للتاكــد 
مــن عــدم االنحــرف والبعــد عــن المســار الــذي مــن 

جلــه تــم غنشــاء ذلــك النظــام .
تصنيفات النظم 

تصنــف النظــم علــى حســب عــدة تصنيفــات مثــال 
حســب النشــاة أو البيئــة المحيطــة او الهيــكل 

االساســي او درجــة التاكــد 

أوال ً التصنيف حسب النشأة 
فهناك النظم الصناعية   والنظم الطبيعية 

النظــم الصناعيــة   : هــو ذلــك النظــام الــذي يقوم 
المخلــوق بصنعــة وغالبــا ال يعمل بذاته 

ال  الــذي  النظــام  ذلــك  هــو   : الطبيعيــة  النظــم 
مــن  إنشــاءة غنمــا هــو  فــي  للمخلوقــات  دخــل 

. وتعالــى  ســبحانه  الخالــص  صنــع 
ثانيً  التصنيف حسب البيئة المحيطة 

النظــم المفتوحــة : هــو النظــام الــذي يؤثــر ويتاثــر 
بالبيئــة الخارجيــة مثــل االنســان أو الشــركات التي 

تتأثــر بالقوانيــن وخالفة 
النظــم المغلقــة  :-  هــو ذلــك النظــام الــذي ال 
يتفاعــل مــع البئيــة الخارجيــة ذاتــي العمــل مثــل 

الثالجــات او المكيفــات ....
ثالثً التصنيف حسب الهيكي االساسي 

نظم بسيطة ونظم معقدة 
النظــام وتعقيــدة علــى عــدد  تتوقــف بســاطة 
لــكل نظــام وتعــدد وتشــابك  الفرعيــة  النظــم 
بحيــث  الفرعيــة  بالنظــم  والعالقــات  المعامــالت 
كلمــا زات التشــابكات كلمــا زادت درجــة التعقــد 

صحيــح  والعكــس 
رابعً التصنيف حسب درجة التاكد

النظــم االحتماليــة : هــي النظــم التــي ال يمكــن 
التنبــؤ بهــا إال بإســتخدام نظريــة االحتمــاالت .

يمكــن  الــذي  النظــام  هــو   : المحــددة  النظــم 
معرفتــه علــة وجــه الدقــة والتحديــد ومعرفــة مــا 

. بالتحديــد  مخرجاتــه  هــي 
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إعداد:

أ. أمين هشام عزريل

ماجستري محاسبة

جامعة أليجار اإلسالمية-الهند

,,
شروط تطبيق المحاسبة 
التحليلية في المؤسسة 

,, 

ــادئ املحاســبة  ــة، حيــث تعمــل عــى تطبيــق األســس، واملب    إن املحاســبة التحليليــة هــي أداة مــن أدوات التســيري الحديث

الخاصــة بهــا، مــن خــالل تحليــل مختلــف األعبــاء املرتبطــة باملــرشوع، أو النشــاط الــذي تزاولــه، وذلــك مــن أجــل تقييمــه 

تقييــاً جيــداً ومعرفــة النشــاط الفعــي ومقارنتــه بالنشــاط املخطــط مــن طــرف اإلدارة يف إطــار اســراتيجيتها، أضــف إىل ذلــك 

أنهــا تســاهم بشــكل فعــال يف فصــل مراحــل اإلنتــاج وتقييــم املخزونــات وفقــاً ملعايــري املحاســبة التحليليــة، وتحديــد تكاليــف 

كل مرحلــة عــى حــده مــن العمليــة اإلنتاجيــة، أي:

• تكلفة الرشاء.

• تكلفة اإلنتاج.

• تكلفة التوزيع.

• سعر التكلفة.

ــري بعــض  ــا توف ــة، وجــب عليه ــن نظــام املحاســبة التحليلي ــد االســتفادة م ــي تري ــإن املؤسســة الت    وعــى هــذا األســاس ف

ــة: ــة، واملتمثل ــرشوط املعين ال

1- يجــب أن تكــون املحاســبة العامــة تتــاىش واملفاهيــم العامــة التــي يفرضهــا املخطــط الوطنــي املحاســبي، ألن أي خلــل يف 

املعلومــات التــي تقدمهــا املحاســبة العامــة ســيؤدي إىل عــدم صحــة املعلومــات التــي تقدمهــا املحاســبة التحليليــة.

2- رضورة وجــود تخطيــط عقــالين للمشــاريع، يضمــن القيــام بدراســة دقيقــة للمــرشوع قبــل االنطــالق يف دورة االســتغالل، 

وذلــك للتأكــد مــن النتائــج التــي ســوف تتحقــق مســتقبالً.

3- رضورة توفــر الــرشط النفــي، بحيــث يجــب عــى املؤسســة إعــداد األفــراد وتهيئتهــم باعتبارهــم يشــكلون عامــالً رئيســياً 

لنجــاح اســراتيجية املؤسســة، وذلــك لقبــول نظــام املحاســبة التحليليــة، وهنــا ال بــد أن تلعــب اإلدارة العامــة دوراً كبــرياً يف 

تجنيــد طاقاتهــا البرشيــة مــن خــالل تكوينهــم وتوجيــه كل فــرد يف مكانــه املناســب الــذي يتــالءم ومؤهالتــه، باإلضافــة إىل 

تقســيم العمــل وتنظيمه...الــخ، وهــذا كلــه حتــى يكــون هــؤالء األفــراد عــى درايــة ووعــي بأهميــة هــذه األداة يف مجــال 

التســيري والرقابــة، وبالتــايل سيشــكلون مصــدر دعــم وعــون لــإدارة لتطبيــق مــا ترمــي إليــه، و ذلــك مــن خــالل حــرص كل فــرد 

عى تنفيذ ما هو مكلف به، بصفة صحيحة. 

4- يجــب أن تكــون املعلومــات التــي تنتجهــا املحاســبة العامــة دقيقــة وموثــوق بهــا، باعتبارهــا منبــع ومصــدر املعلومــات 

للمحاســبة التحليليــة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فــإن النتائــج املحصــل عليهــا تعتمــد كليــة عــى مخرجــات املحاســبة العامــة 

التــي تبقــى رغــم صيغتهــا القانونيــة، املاليــة، وأداة فاعلــة ورضوريــة لتســيري املؤسســة، بــرشط أن يتــم الحــرص عــى تطبيقهــا 

بصفــة صحيحــة، كــا ينــص عليــه املخطــط املحاســبي.

مفهوم البيانات 
يمكــن تعريــف البيانــات مــن عــدة جهــات مــن حيــث الطبيعــة او المنفعــة 
او أشــياء اخــرى ومــدى الدقــة لمســتخدميها وكل ينظــر لتلــك المعلومــات 

مــن خــالل حاجتــه لهــا 
ويمكــن تعريــف شــامل للبيانــات علــى إنهــا مجموعــة مــن االرقــام والرمــوز 
التــي تعبــر عــن حقيقــة معينــة او وقــوع حــادث إقتصــادي معيــن عــن اوجــه 

نشــاط الشــركة .

مفهوم المعلومات 
لقواعــد وإجــراءت  تــم تشــغيلها طبقــا  التــي  البيانــات  عــن  هــي عبــارة 
معينــة وحــددة ادت إلــى الحصــول علــى نتائــج ذات معنــى لمســتخدميها .

الخصائص النوعية للمعومات المحاسبية 
المعلومــات المحاســبية تتقيــد ببعــض الخصائــص التــي تمثــل المحــددات 
التــي يجــب ان تتصــف بهــا هــذه المعلومــات  حتــى تكــون ذات منفعــة 

لمســتخدميها .

التمويل واالموال تؤثر بشكل فعال يف حياة جميع االفراد وكذلك املنظات سواء كانت تهدف إىل الربح او ال تهدف غى الربح 

املقصود باالدارة املالية وما هي اهم مهام املدير املايل ؟

االدارة املالية يقصد بها ذلك الفن والعلم الخاص بإدارة االموال 

االدارة املالية أيضاً هي عبارة عن علم يختص بالدارسة واملارسة لكيفية الحصول عى االموال وكيفية إستخدامها .

ويجب عى املدير املايل الناجح املساهمة يف تحقيق الهدف بتعظيم ثروة املالك فال بد ان ميارس تلك املهام .

ونذكر بإن مهام اي مدير هي التخطيط والتتوجيه والتنظيم والرقاية  وتنمية الكفاءات 

عى املدير املايل التعامل مع وإدارة التغريات االقتصادية واملالية املؤثرة عى املنظمة .  -1

التحليل والتخططي املايل .  -2

إدارة هيكل أصول املنظمة .  -3

إدارة الهيكل التمويي .  -4

تدعيم مصادر التمويل الذاتية بقيمة االرباح املحتجزة سنويا بشكل إحتياطيات .   

تحديد املزيج التمويي من مصادر التمويل الخارجية القصرية والطويلة .   

مفهوم الوظيفة المالية وتطورها
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تعــد الخدمــات المصرفيــة فــي المصــارف بصفــة عامــة الواجهة الرئيســية للمتعاملين 
مــع المصــرف ووســيلة هامــة لجــذب المتعاملين الجــدد والمحافظة علــي المتعاملين 
الحالييــن, فهــي بوابــة العبــور للتعامــل فــي أنشــطة المصــرف المختلفة.كمــا ترجــع 
أهميــة الخدمــات المصرفيــة  إلــي أن اإليــرادات الناشــئة عنهــا }إيــرادات منخفضــة 
التــي يقدمهــا  المصرفيــة  الخدمــات  المصرفــي اإلســالمي كافــة  مخاطــر{. ويقــدم 
البنــك التقليــدي فيمــا عــدا الخدمــات المصرفيــة التــي تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة 

اإلســالمية والتــي تســتخدم أســعار الفائــدة فــي تنفيــذ تلــك الخدمــات. 
تقسم الخدمات المصرفية المقدمة بالمصارف اإلسالمية إلى نوعين هما: 

1 - خدمات مصرفية تتضمن عمليات ائتمانية.
2 - خدمات مصرفية ال تتضمن عمليات ائتمانية.

فالخدمــات المصرفيــة التــي تتضمــن عمليــات ائتمانيــة تخضــع لعمليــات الدراســات 
االئتمانيــة. فيتــم تنفيذهــا  بالمصــارف اإلســالمية كعمليــات اســتثمارية.أما الخدمــات 
المصرفيــة التــي ال تتضمــن عمليــات ائتمانيــة فيتــم تنفيذهــا كخدمــة مصرفيــة يتــم 

أخــذ عمولــة أجــر مقابــل تقديــم الخدمــة.
وســوف يتــم تنــاول الخدمــات المصرفيــة التــي ال تتضمــن عمليــات ائتمانيــة وذلــك مــن 

حيــث تعريــف الخدمــة وتخريجهــا الشــرعي وأســلوب تنفيذهــا بالمصارف اإلســالمية.
أوالً : االعتمادات المستندية.  -

ثانيً:  خطابات الضمان.  -

ثانيً:  خطابات الضمان.  -
رابعً: األوراق التجارية.  -

خامسً: الصرف األجنبي.  -
سادسً: السحب على المكشوف.  -

سابعا: تأجير الخزائن.  -
ثامنً: بطاقات الفيزا.  -

تاسعً: الحواالت.  -
عاشرًا: بيع وشراء الشيكات السياحية.  -

حادي عشر: الحسابات الجارية.  -
أوال ً: االعتمادات املستندية: تعد االعتمادات املستندية من أهم اخلدمات املصرفية التي تقدمها املصارف بصفة 
عامة, حيث تعد أساس احلركة التجارية )االسترياد - التصدير ( يف كافة أنحاء العامل والتي تنفذ من خالل شبكة 

املراسلني للمصارف حول العامل.
ويعرف االعتماد املستندي بأنه طلب يتقدم به املتعامل من أجل

 

 الفــرق بــن االعتادات املســتندية

وخطابــات الضان

,,إعداد الدكتور / هايل طشطوش
أرشيف

 املقاالت

 السابقة 

,, 

 سداد ثمن مشرتيات  بضائع من اخلارج, يقوم البنك مبوجبه عن طريق 
املراسلني بسداد القيمة بالعملة املطلوب السداد بها.
سابعا : تطبيقات البنوك اإلسالمية لالعتماد املستندي

التجارة  تعترب االعتمادات املستندية من األهمية مبكان ألنها أساس 
اخلارجية، وسبيل تسهيلها . والبنوك االسالمية تتعامل مع االعتمادات 
املستندية بعد أن خلصتها من الفوائد احملرمة التي متارسها البنوك 
االعتمادات  من  أنواع  ثالثة  تقدم  األساس  هذا  على  وهي  التقليدية، 

هي : اعتماد الوكالة، واعتماد املرابحة، واعتماد املشاركة .
1. اعتماد الوكالة

اآلمر  العميل  قيام  حالة  يف  الوكالة  اعتماد  االسالمية  البنوك  تطبق 
ال  املعاملة  أن  أي  لالعتماد  كاملة  تغطية  بتقدمي  االعتماد  بفتح 
تتضمن تقدمي متويل من قبل البنك . فما يؤديه البنك من خدمات يف 
هذا املوضوع امنا يكون بتفويض من قبل العميل، وهو يقوم بها كوكيل 
بالنسبة  كالوكيل  هو  االعتماد  لفاحت  بالنسبة  البنك  فإن  لذلك   . عنه 
ملوكله فيما يقوم به ويرجع عنه، وإن كانت هذه الوكالة نظرا لتعلقها 
مبوافقة  إال  للنقض  قابلة  غري  تصبح   ) املستفيد  وهو   ( الغري  بحق 
والقواعد  األسس  من  يتعارض  ال  ما  وهو  االعتماد،  من  املستفيد 
الشرعية حيث تذكر كتب الفقه أنه ال يصح عزل الوكيل إذا تعلق بالوكالة 
حق الغري، ويعلل الكاساين ذلك بأن العزل يف هذه احلالة فيه إبطال 

حق الغري " من غري رضاه وال سبيل إليه " .
. اعتماد املرابحة

طلب  حالة  يف  املرابحة  اعتماد  االسالمية  البنوك  تطبق  ما  كثريا 
العميل فتح االعتماد املستندي دون قدرته على تغطية املبلغ كليا، 
فيحتاج حينئذ احلصول على متويل كامل من البنك لشراء ما يحتاجه 
اعتماد  ويستند   . اخلارجي  السوق  يف  املتوافرة  واألصول  السلع  من 
باملرابحة  املعروف  بالشراء  للواعد  املرابحة  عقد  على  املرابحة 

املصرفية . 
3. اعتماد املضاربة

املضاربة،  اعتماد  لصيغة  االسالمية  البنوك  تطبيق  قلة  من  بالرغم 
القدرة  لديهم  الذين  العمالء  متويل  يف  خاص  بشكل  تصلح  فإنها 
املال  رأس  لهم  يكون  أن  دون  التجارية  الصفقات  وتنفيذ  العمل  على 
العمالء يف استرياد سلع  الالزمة، ومثال ذلك رغبة  الذاتية  أو املوارد 
مادية  مكاسب  وحتقيق  حمليا  ترويجها  على  القدرة  لهم  ومنتجات 

منها . 
ففي هذه احلالة ميكن للبنك تشجيع هؤالء التجار بتمويلهم عن طريق 
اعتماد املضاربة بحيث يقدم البنك كامل رأس املال الالزم لشراء السلع 
يوزع  الذي  الربح  العميل تسويقها وحتقيق  موضوع املضاربة، ويتوىل 
بني الطرفني بنسب متفق عليها . وبهذا األسلوب ال يحتاج العميل إىل 
تقدمي أي غطاء نقدي لالعتماد املستندي املطلوب فتحه السترياد 

السلع كما يف حالة اعتماد املرابحة .
. اعتماد املرابحة

طلب  حالة  يف  املرابحة  اعتماد  االسالمية  البنوك  تطبق  ما  كثريا 
العميل فتح االعتماد املستندي دون قدرته على تغطية املبلغ كليا، 
فيحتاج حينئذ احلصول على متويل كامل من البنك لشراء ما يحتاجه 
اعتماد  ويستند   . اخلارجي  السوق  يف  املتوافرة  واألصول  السلع  من 
باملرابحة  املعروف  بالشراء  للواعد  املرابحة  عقد  على  املرابحة 

املصرفية . 
3. اعتماد املضاربة

فإنها  املضاربة،  اعتماد  لصيغة  االسالمية  البنوك  تطبيق  قلة  من  بالرغم 
العمل  على  القدرة  لديهم  الذين  العمالء  متويل  يف  خاص  بشكل  تصلح 
الذاتية  املوارد  أو  املال  رأس  لهم  يكون  أن  دون  التجارية  الصفقات  وتنفيذ 
الالزمة، ومثال ذلك رغبة العمالء يف استرياد سلع ومنتجات لهم القدرة على 

ترويجها حمليا وحتقيق مكاسب مادية منها . 

ففي هذه احلالة ميكن للبنك تشجيع هؤالء التجار بتمويلهم عن طريق 
الالزم لشراء السلع  البنك كامل رأس املال  اعتماد املضاربة بحيث يقدم 
موضوع املضاربة، ويتوىل العميل تسويقها وحتقيق الربح الذي يوزع بني 
الطرفني بنسب متفق عليها . وبهذا األسلوب ال يحتاج العميل إىل تقدمي 
أي غطاء نقدي لالعتماد املستندي املطلوب فتحه السترياد السلع كما 

يف حالة اعتماد املرابحة .
ثامنا: الضوابط الشرعية للتعامل باالعتمادات املستندية

يجوز للبنك أن يأخذ أجرة على قيامه باخلدمات املطلوبة يف   ,
اعتمادات الوكالة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم بنسبة من مبلغ االعتماد.
ال يجوز أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح االعتماد يف اعتماد   ,
املرابحة  البنك  يجري  عندما  ولكن  لنفسه،  االعتماد  يفتح  ألنه  املرابحة 
حمل  السلعة  تكلفة  إىل  االعتماد  نفقات  إضافة  له  يحق  العميل  مع 

املرابحة.
اعتماد  يف  االعتماد  فتح  عن  عمولة  البنك  يتقاضى  أن  يجوز    ,
املشاركة  أو  املضاربة  مصروفات  من  وتخصم  واملشاركة،  املضاربة 

بإعتبارها أعمال خارجة عن العقد املربم بني الطرفني.
يجوز وضع جدول عموالت لفتح االعتماد متفاوتة املقدار تبعا   ,
تختلف  مهام  تتضمن  االعتماد  عمليات  كانت  إذا  االعتماد  مبلغ  لتفاوت 

تبعا الختالف قيمة االعتماد.
مدة  أساس  على  االعتماد  لفتح  عمولة  تقاضي  يجوز  ال   ,

االعتماد.
ال  ولكنها  االعتماد،  صالحية  متديد  عن  عمولة  تقاضي  يجوز   ,
حتسب على أساس املدة أسوة مبا هو وارد على عمولة فتح االعتماد، 

وميكن حتصيلها مببلغ حمدد مقطوع عن كل تعديل.
ال يجوز تقاضي عمولة بنسبة مئوية يف حالة تعزيز االعتماد   ,
الصادر عن بنك آخر، ويقتصر يف هذه احلالة على حتديد مبلغ يغطي 
املصروفات الفعلية لعملية التعزير ألن تعزيز االعتماد هو ضمان حمض.
ال يجوز أخذ نسبة على املبلغ غري املغطى من قيمة االعتماد   ,
ألنه مبلغ يؤخذ مقابل القرض الذي تقدمه هذه البنوك للعميل بتغطية 
بإجراء  ذلك  عن  ويستعاض  ممنوع،  ربا  وهو  االعتماد  قيمة  من  تبقى  ما 

اعتمادات مرابحة ومضاربة ومشاركة.
ال يجوز للبنك إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبياالت القبول 
أي شراؤها ) دفع قيمتها ( بأقل من قيمتها االسمية قبل تاريخ استحقاق 
ال  كما  الدين.  بيع  يف  املمنوعة  الصور  قبيل  من  ألنه  فيها  الوارد  الدفع 
أو  املصدر  والبنك  املستفيد  بني  ذلك  يف  وسيطا  يكون  أن  للبنك  يجوز 

البنك املعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ.

املصرفية  األنشطة  من  الضمان  خطابات  الضمان:تعد  خطابات  ثانيًا:  
واخلارجي  الداخلي  االقتصادي   للتعامل  أداة  أصبحت  حيث  الهامة, 
علي حد سواء وخاصة يف جمال التعاقدات واملقاوالت.يعرف خطاب 
الضمان بأنه , تعهد كتابي يصدر من املصرف بناء علي طلب املتعامل 
بدفع مبلغ نقدي معني أو قابل للتعيني مبجرد أن يطلب املستفيد ذلك 
من املصرف خالل مدة حمددة ويجوز امتداد الضمان ملدة أخري وذلك 
قبل انتهاء املدة األويل ,.وتوجد أنواع متعددة خلطابات الضمان منها:

خطاب ضان ابتدايئ.  •

خطاب ضان نهايئ.  •

خطاب ضان دفعة مقدمة.  •

ويتم عادة قيام العميل بتغطية جزء من قيمة خطاب الضان ) نسبة     %(. والتكييف 

الرشعي لدى الفقهاء أن خطابات الضان تتضمن أمرين )الوكالة, الكفالة(. 
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مفهوم وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إعداد:

د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم

ــرة  ــات الصغ ــوم الصناع ــف أو ملفه ــرض لتعري ــد التع ــم عن ــات واملفاهي ــن التعريف تتباي

واملتوســطة مــن دولــة ألخــرى وفقا ألختــاف امكانياتهــا وظروفهــا االقتصاديــة واالجتاعية 

مثــل درجــة التصنيــع وطبيعــة مكونــات وعوامــل اإلنتــاج الصناعــي والزراعــى والخدمــى 

ونوعيــة الصناعــات الحرفيــة التقليديــة القامئــة قبــل الصناعــة الحديثــة، والكثافــة 

ــا واملســتوى العــام  ــا، ومهارته ــة ودرجــة تاهيله ــر االصــول البرشي الســكانية، ومــدى توف

ــح  ــدد مام ــي تح ــة الت ــة واالجتاعي ــب االقتصادي ــن الجوان ــا م ــل وغره ــور والدخ لاج

ــا  ــف وفق ــف التعري ــا ويختل ــام . ك ــى تق ــة أو الت ــرة القامئ ــات الصغ ــة املرشوع وطبيع

للهــدف منــه، وهــل هــو لاغــراض اإلحصائيــة أم لاغــراض التمويليــة أو اليــة أغــراض أو 

احتياجــات أخــرى )حمــد بــن هاشــم الذهــب : واقــع الصناعــات الصغــرة واملتوســطة (5 . 

    ومــع إختــاف التعاريــف يصعــب أحيانــا التمييــز بــن الصناعــات الصغــرة واملتوســطة 

، حيــث يكــون االنتقــال بينهــا تدريجيــا . وبصفــة عامــة حظيــت الصناعــات الصغــرة عــى 

الرغــم مــن التفــاوت يف تعريفهــا بدرجــة أكــر مــن االهتــام والدراســة، وهنــاك مامــح 

وصفــات أساســية متفــق عليهــا لتعريفهــا . ويــأيت تعريــف الصناعــات املتوســطة بطريقــة 

غــر مبــارشة بنــاء عــى تعريــف الصناعــات الكبــرة، وبالتــايل تحظــى باملوقــع املتوســط 

بــن الصناعــات الصغــرة والكبــرة .

ولقــد عــرف املــرشع املــرصى املرشوعــات الصغــرة وفــق مــا جــاء بقانــون تنميــة املنشــآت 

الصغــرة رقــم 141 لســنة 2004 

مادة )1(

ــة  يقصــد باملنشــأة الصغــرة يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، كل رشكــة أو منشــآه فردي

ــا وال يقــل رأســالها املدفــوع عــن  ــا أو خدمي ــا او تجاري ــا إنتاجي متــارس نشــاطا اقتصادي

خمســن ألــف جنيــه وال يجــاوز مليــون جنيــه وال يزيــد عــدد العاملــن فيهــا عــي خمســن 

عامــا.

مادة )2(

ــة الصغــر يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون كل رشكــة أو منشــآه  يقصــد باملنشــأة متناهي

فرديــة متــارس نشــاطا اقتصاديــا إنتاجيــا أو خدميــا أو تجاريــا التــي يقــل رأســالها املدفــوع 

عــن خمســن ألــف جنيــه.

وبالرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف دويل متفــق عليــه للصناعــات الصغــرة واملتوســطة، إال 

أن هنــاك أتفــاق عــى وجــود بعــض املعايــر التــي ميكــن عــى أساســها تعريــف اإلحجــام 

ــدرة  ــز الق ــازن شــيحا: تعزي ــي : )م ــا ي ــر شــيوعا م ــر املعاي ــن اك ــة, م ــة للصناع املختلف

التنافســية للصناعــات الصغــرة واملتوســطة يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي(6 

1-   عدد العاملن :

وميثــل ابســط املعايــر املتبعــة للتعريــف وأكرهــا شــيوعا لســهولة القيــاس واملقارنــة يف 

االحصــاءات الصناعيــة ، غــر أن مــن عيــوب هــذا التعريــف أختافــه مــن دولــة الخــرى 

، فضــا عــن انــه ال يأخــذ بنظــر االعتبــار التفــاوت التكنولوجــي املســتخدم يف اإلنتــاج .

2-   حجم االستثار :

ــدول  ــن ال ــد م ــيا يف العدي ــارا أساس ــتثمر ( معي ــال املس ــتثار ) راس امل ــم االس ــد حج يع

للتمييــز بــن الصناعــات الصغــرة واملتوســطة وبــن الصناعــات الكبــرة ، عــى أعتبــار أن 

ــا . حجــم االســتثار يعطــي صــورة عــن حجــم النشــاط الصناعــي كمي

3-  قيمة املبيعات السنوية :

ميكــن اعتبــار قيمــة املبيعــات الســنوية أحــد املعايــر التــي متيــز الصناعــات مــن حيــث 

ــه التنافســية يف االســواق .  حجــم النشــاط وقدرت

     إال أن دول منظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي OECD تعتمــد يف أغلــب األحيــان 

 Islamic Center For Development of Trade, Exporting Small( التعاريــف التاليــة

                                                                                                    7) and Medium: Sized Enterprises

 Micro Industries  الصناعات املاكروية -

ــات  ــن املرشوع ــر م ــة وتعت ــدون عال ــادة ب ــون ع ــي تك ــة والت ــات الفردي ــل بالصناع وتتمث

ــر. ــة ىف الصغ املتناهي

  Very Small Industries )2- الصناعات الصغرة جدا )املتناهية ىف الصغر

وهي تلك الصناعات التي تضم من )5( إىل )19( عامل .

  Small Industries 3- الصناعات الصغرة

وتضم من )20( إىل )99( عامل .

  Medium-Sized Industries4- الصناعات املتوسطة

وتضــم مــن )100( إىل )499( عامــل ، وأحيانــا تكــون مصنفــة اىل نوعــن يضــم األول مــن )50( 

إىل )199( عامــل والثــاين مــن )200( إىل )499( عامــل .

  Large Industries 5- الصناعات الكبرة

ــن )1000(  ــر م ــدا أك ــرة ج ــات الكب ــم الصناع ــا تض ــل وأحيان ــن )500( عام ــر م ــم أك وتض

ــل . عام

وينظــر بصفــة عامــة اىل أهميــة مســاهمة املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة يف عمليــة التنميــة 

االقتصاديــة واالجتاعيــة لألســباب التاليــة :-

ــع  ــل إىل توزي ــة ، ومتي ــة املكثف ــى العال ــطة ع ــرة واملتوس ــات الصغ ــد املرشوع     1- تعتم

الدخــل بصــورة أكــر عدالــة مقارنــة باملؤسســات الكبــرة ، فهــي تلعــب دورا هامــا يف خلــق 

فــرص االســتخدام مبــا يخفــف مــن حــدة الفقــر إذ أنهــا كثــرا مــا توفــر فــرص عمــل مقابــل 

ــة  ــادر البديل ــى املص ــرن ع ــايت يفتق ــاء ال ــرة والنس ــن األرس الفق ــال م ــة للع ــور معقول أج

للدخــل .

ــدول  ــوارد يف ال ــص امل ــاءة تخصي ــع كف     2-  تســهم املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة يف رف

الناميــة ، فهــي متيــل إىل تبنــي األســاليب اإلنتاجيــة كثيفــة العالــة مبــا يعكــس وضــع 

ــك  ــا توســع نشــاط تل ــال . وكل ــدرة راس امل ــوة العمــل ون ــرة ق ــث وف ــدول مــن حي ــك ال تل

ــي  ــات الت ــاج واملنتج ــل اإلنت ــعار عوام ــت أس ــمية أصبح ــر الرس ــواق غ ــات يف األس املرشوع

تتعامــل بهــا تعكــس بصــورة أفضــل تكاليــف الفــرص البديلــة مقارنــة باألســعار التــي تتعامــل 

ــرة.  ــات الكب ــا املرشوع به

3- تدعــم املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة الشــاملة ،فهــي تســاعد 

عــى اســتيعاب املــوارد اإلنتاجيــة عــى مســتويات االقتصــاد كافــة ، وتســهم يف إرســاء أنظمــة 

اقتصاديــة تتســم بالديناميكيــة واملرونــة ترتابــط فيهــا الــرشكات الصغــرة واملتوســطة ، وهــي 

تنتــرش يف حيــز جغــرايف أوســع مــن املرشوعــات الكبــرة ، وتدعــم تطــور ومنــو روح املبــادرة 

ومهاراتهــا وتســاعد عــى تقليــص الفجــوات التنمويــة بــن الحــوارض واألريــاف . 

مزايا إنشاء الصناعات الصغرة :

وعــاوة عــن دور الصناعــات الصغــرة واملتوســطة يف تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة 

، فإنهــا تقــدم العديــد مــن املميــزات التــي ميكــن تلخيصهــا بــاآليت: 

* إتاحة فرص عمل برؤوس أموال اقل .

* اســتغال مدخــرات املواطنــن واالســتفادة منهــا يف املياديــن االســتثارية املختلفــة، بــدال مــن 

تبذيــر    هــذه املدخــرات يف االســتهاك .

* استغال املواد األولية املتاحة محليا .

ــا دورهــا يف توســيع  ــات وله ــن الصناع ــة لغرهــا م ــات مغذي ــات صناع * تعــد هــذه الصناع

ــاج املحــي . قاعــدة اإلنت

* ال تحتاج إىل مستويات عالية من التدريب.

* تـــوفر منتجــات هـــذه الصناعــات جـــزءا هـــاما مــن احتياجــات الســوق الـــمحي، مــا يقلل 

مـــن االستراد .

 J.S.juneja( الروتــن.  عــن  بعيــدا  برسعــة  الســوق  تغيــرات  مواجهــة  تســتطيع    *

                                              8),Development of small & medium Enterprises in the Indian Economy

  الفرق بني املدير املايل التقليدي
      واملدير املايل الحديث 

املدير املايل التقليدي : يهتم بالحصول عىل االموال باملفاضلة بني 

مصادر التمويل املختلفة الختيار مصدر التمويل املناسب الذي يوفر 

للمنظمة إحتياجاتها املالية بأقل تكلفة وتكوين هيكل متويل متوازن 

املدير املايل الحديث : يهتم بجميع جوانب املتعلقة بتوظيف االموال يف 

عنارص االصول املختلفة التي تزيد من ربحية املنظمة وتعظيمها بإتخاذ 

القرارات االستثامرية والتمويلية املناسبة لكل نوع من االصول ، بجانب 

إهتاممة بالحصول عىل االموال . 
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الخصائص االساسية 
للمعلومات المحاسبية 

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد

تمثل الخصائص االساسية للمعومات المحاسبية كال من المالئمة والموضوعية ) لالعتماد على المعلومات ( .

المالءمة 
إذا كانــت المعومــات المقدمــة لمتخــذي القــرار تفــي بإحتياجــات متخــذ القــرار مــن حيــث مضمــون القــرار المتخــذ بنــاء 
علــى تلــك المعلومــات يمكــن الحكــم علــى تلــك المعلومــات بالمالءمــة ، فالمعلومــات المالءمــة هــي التــي تؤثــر علــى 

متخــذي القــرار وتجعلــه يعطــي قــرار يختلــف عــن إذا لــم تتوفــر لديــه تلــك المعلومــات .
وتوجد عدة عوامل تؤثر على درجة مالئمة القرار 

الخصائص الواجب توافرها في المعلومات المقدمة لمتخذ القرار 
التوقيــت المناســب : بمعنــى ان تكــون البيانــات والمعلومــات متاحــة لمتخــذي القــرار فــي الوقــت المناســب    

المناســب  الوقــت  فــي  أيضــا  القــرار  إتخــاذ  حتــى يســتطيع 
القيمة التنبؤية والقيمة المرتجعة    

القيمة التنبوئة : تكون لها قيمة إذا ساعدت في تحسين القرارات المتخذة على إثر ذلك التنبؤ 
القيمة المرتجعة : قدرة المعلومات عل مساعدة متخذي القرارات في تصحيح التوقعات السابقىة .

الموضوعية :
يمكننــا القــوم إن المعلومــات المحاســبية المقدمــة فــي التوقيــت المناســب وبدقــة تنبوؤيــة جيــدة إذا توافــرت فيهــا 

ثــالث عناصــر 
القابلية للتحقق :    

عدم التحييز او الحياد :   
امانــة العــرض والتمثيــل : وهــي يقصــد بهــا لكــي يمكــن االعتمــاد علــى المعلومــات المحاســبية يجــب ان    

 . عنهــا  تعبــر  التــي  الماليــة  والعمليــات  االحــداث  ومضمــون  طبيعــة  بصــدق  تعكــس 

 الخصائص الثانوية
 للمعلومات املحاسبية

       ال شك أن إستخدام قواعد محاسبية مختلفة يؤدي إىل صعوبة مقارنة النتائج 

املالية ، واالفضل ان تكون القواعد واحدة املستخدمة يف إعداد القوائم املالية بحيث 

يسهل مقارنها وإستخالص النتائج التي عى أساسها يستطيع متخذ القرار اخذ قرارة .

القابلية للمقارنة : القابلية للمقارنة هي تلك املعلومات املحاسبية التي    

ميكن قياسها والتقرير عنها لعدة منشآت مختلفة ، تساعد هذه الخدمة مستخدمي 

املعلومات للمقارنة بن االحداث االقتصادية ومعرفة اوجه الشبة واالختالف يف كلتا 

املنشآتن ، وال تستيطع املقارنة بن منشأتن إذا كانتا كل رشكة تستخدم اسس ومعايري 

مختلفة عن االخرى .

الثبات او التجانس : يقصد بالثبات أن تقوم املنشآة بتطبيق نفس السياسات    

والقواعد املحاسبية من فرة محاسبية إىل أخرى ، مع العلم أنه من املمكن إذا دعت 

الحاجة غى تغيري بعض املبادئ مبا ال يتنايف مع املعايري املحاسبية املعتمدة ان تقوم 

الرشكة بتغيري احد القواعد املطبعة مع االفصاح عن ذلك يف اإليضاحات املالية 

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد
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 األطر التشريعية والمؤسسية الالزمة إلقامة المشروعات
الصغيرة   والمتناهية فى الصغر فى مصر

أدى غيــاب اإلطــار التشــريعى و التنظيمــي أو الكيــان المؤسســي الــذي تعمــل فــي ظلــه المشــروعات الصغيــرة فــى الســـنوات 
الســابقة لســنة 2004 الــى نمــو تلــك المشــروعات بصــورة ضعيفــة نســبيا لعــدم وجــود تشــريع قانونــى يحكــم تواجدهــا علــى 
الصفحــة االقتصاديــة لمصــر وكذلــك فــي التشــريعات الخاصــة بهــا، أو وجــود جهــة عليــا أو مســتقلة مقامــة لرعايــة مصالحهــا 
بخــالف الصنــدوق االجتماعــى للتنميــة ممــا ســاهم الــى حــد كبيــر إلــى أفتقــاد المشــروعات الصغيــرة إلــى العديــد مــن الركائــز 

الرئيســية المطلوبــة لتنميــة وتطويــر دورهــا فــي االقتصــاد الوطنــي ولعــل مــن أهمهــا :
أ -     حوافز االستثمار :

ــة مــن  ــة الممول ــز االســتثمار المتاحــة فــي الوقــت الراهــن فــي مصــر مــن  إعفــاءات ضريبيــة , للمشــروعات الفردي     أن حواف
الصنــدوق االجتماعــى للتنميــة , لــم تعــد كافيــة وانمــا االمــر يتطلــب تقديــم أراضــى مجانيــة او حتــى باســعار رمزيــة مــن اجــل 
ــى القــروض  ــة، باالضافــة ال ــة والخدمي ــة أو التجاري ــد مــن المشــروعات الصغيــرة لتنســج باقــى الصــورة الصناعي إنشــاء العدي
ذات التكلفــة المنخفضــة، والمســاندات الماديــة والفنيــة مــن الجهــات الحكوميــة تســتدعي شــروطا قــد التتوفــر باغلــب هــذه 

المنشــآت.

   ب- الدعم الفني :
تفتقــر الصناعــات الصغيــرة والمتناهيــة فــى الصغــر بمصــر لمـقـــومات الدعــم الفنــي خصوصــا فــي مجــال حاضنــات       
اإلعمــال التــي تكتســب مهــارات ومقومــات العمــل الخــاص ســواء ألصحــاب هــذة الصناعــات او العامليــن فيهــا، وتؤهل مســتوى 

ــزو ،، . ــة ،، األي ــاج لمســايرة ومطابقــة المواصفــات القياســية العالمي اإلنت
     ج- قواعد البيانات والمعلومات :

        تتصــف قواعــد البيانــات بشــكل عــام بالــدول الناميــة ومنهــا مصــر بالقصــور وعــدم توحيــد المفاهيــم والمعاييــر 
التــي تقــدر علــى أساســها المتغيــرات االقتصاديــة، وتــزداد درجــة القصــور عندمــا يتعلــق االمــر بالمنشــآت الصناعيــة الصغيــرة 
والمتناهيــة فــى الصغــر، خصوصــا مــع غيــاب جهــة حكوميــة ذات إشــراف مركــزي تهتــم بتجميــع هــذه البيانــات وإعــداد قاعــدة 

معلومــات تخــدم مصالــح تلــك المشــروعات.
        وبالتالــي فإنــه بالرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا العديــد مــن االجهــزة الحكوميــة ومراكــز البحــوث بالجامعــات والمعاهــد 
فــي مجــال بحــوث المنشــأت الصناعيــة الصغيــرة والمتناهيــة فــى الصغــر، غيــر أنهــا لــم تــزل تتســم بالعديــد مــن أوجــه القصور 

. عــالوة علــى أنهــا التعمــل وفقــا لتنســيق متكامــل بهــدف الوصــول إلــى نتائــج فعالــة بهــذا الخصــوص .

يعتبــر قــرار إصــدار الصنــدوق االجتماعــى للتنميــة ســنة 1991 بمثابــة بوابــة االنطــالق لتشــجيع إقامــة المشــروعات 
الصغيــرة والمتناهيــة فــى الصغــر ولعــل القــروض التــى قدمهــا الصنــدوق بموجــب تمويــل مــن مؤسســات دوليــة 
للمســاهمة فــى إقامــة العديــد مــن تلــك المشــروعات بهــدف أساســى تخفيــض معــدل البطالــة بالمجتمــع ولكــى 
يســتوعب هــذا القطــاع مــن المشــروعات الثــروة البشــرية غيــر العاملــة أو العاملــة التــى يســتغنى عنهــا القطــاع 

الحكومــى مــن شــركات القطــاع العــام التــى يتــم خصخصتهــا.

 يســعى الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة بمزيــد مــن المســاهمة الفعالــة فــي صنــع التغييــر 
نحــو األفضــل فــي المجتمــع المصــري كونــه جهــازا وطنيــا تابعــا لرئاســة مجلــس الــوزراء 
يعمــل تحــت مظلــة برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ,,,, كوكالــة منفــذة نشــيطة و 
يعمــل الصنــدوق علــى تصميــم الخطــط التنمويــة واألبحــاث الميدانيــة وتنفيــذ ومتابعــة 

المشــروعات لصالــح الفئــات والجهــات المســتهدفة.
 

اال أن تلك المشروعات مازالت فى احتياج الى المزيد من الرعاية إما الستمرارها أو لتشجيع 
الخريجيــن الجــدد الــى اللجــوء الــى إنشــاء العديــد منهــا, وتفعيــل دور الحاضنــات التــى 
تتبنــى تنميــة تلــك المنشــآت ولعــل هــذا الــدور يمكــن أن تلعبــه الجمعيــات والمؤسســات 
ــا أو مســاعدتها فــى تســويق منتجاتهــا  ــة ســواء لتنظيمهــا إداري االهليــة والغــرف التجاري
داخليــا وخارجيــا والســيما إذا كانــت الترهــق أصحــاب تلــك المشــروعات مــن تكاليــف أو أعبــاء 

إعداد:

د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم



21 مجلة املحاسب العريب العدد السادس والثالثونمجلة املحاسب العريب العدد السادس والثالثون20  ISSN 2414-7893 ISSN 2414-7893

تعتبــر أدلــة المراجعــة هــي األســاس لبنــاء رأي المراجــع حــول 
بتنفيــذ  يقــوم  أن  المراجــع  علــي  ويجــب  الماليــة  القوائــم 
اإلثبــات  أدلــة  لجمــع  الالزمــة  المراجعــة  وإجــراءات  اختبــارات 
الكافيــة والمناســبة والتــي ال يمكــن االعتمــاد عليهــا لتحقيــق 
أدلــة  أمثلــة  ومــن  المراجــع،  رأي  وتكويــن  المراجعــة  أهــداف 
المراجعــة: الجــرد الفعلــي، المصادقــات، الفحــص المســتندي، 

الحســابية. الدقــة  التحليليــة، مراجعــة  اإلجــراءات 
المراجــع علــي  بــأن هنــاك عوامــل تؤثــر علــى حكــم  ونجــد 
أدلــة المراجعــة وعلــى تقييــم مــدي وكفــاءة ومناســبة أدلــة 

ومنهــا: المراجعــة 
تقييــم المخاطــر المتأصلــة علــى مســتوي القوائــم   -1
بنــود  مــن  بنــد  أو  رصيــد  كل  مســتوي  وعلــى  الماليــة 

. ت مــال لمعا ا
طبيعة البند موضوع المراجعة.  -2

)تأكيــدات  تحقيقهــا  المطلــوب  المراجعــة  أهــداف   -3
الماليــة(. القوائــم 

الداخليــة  والرقابــة  المحاســبية  النظــم  طبيعــة   -4
الرقابــة. ومخاطــر 

األهمية النسبية للبند.  -5
الخبرة المكتسبة من المراجعات السابقة.  -6

االعتمــاد  وإمكانيــة  المتاحــة  المعلومــات  مصــادر   -7
. عليهــا

دليــل  علــي  للحصــول  العائــد   / التكلفــة  تقييــم   -8
. ت ثبــا ال ا

دليــل  علــي  للحصــول  الــالزم  والزمــن  توقيــت   -9
. جعــة ا لمر ا

وهنــاك عوامــل تســاعد علــى تقييــم إمكانيــة االعتمــاد علــى 
أدلــة المراجعــة المتاحــة مــن عدمــه تتمثــل فــي:

مــدي فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة: فكلمــا زادت   -1
درجــة  زادت  كلمــا  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  وفاعليــة  قــوة 
االعتمــاد علــى أدلــة المراجعــة التــي يقدمهــا هــذا النظــام، 
وكلمــا ضعــف نظــام الرقابــة الداخليــة كلمــا انخفضــت درجــة 

النظــام. هــذا  يقدمهــا  التــي  األثبــات  أدلــة  علــى  االعتمــاد 
ــات مــن  ــة األثب ــات: أدل ــة اإلثب مصــادر المعلومــات وأدل  -2
مصــادر معلومــات خارجيــة )أي مــن خــارج المنشــأة( يمكــن 
ــة األثبــات مــن مصــادر داخليــة،  االعتمــاد عليهــا أكثــر مــن أدل
ومــن أمثلــة أدلــة األثبــات مــن مصــادر خارجيــة: المصادقــات، 

المورديــن. فواتيــر  الحســاب،  كشــوف 
االعتمــاد  يمكــن  )الماديــة(  المكتوبــة  االثبــات  أدلــة   -3

الشــفهية. األثبــات  أدلــة  مــن  أكثــر  عليهــا 
بذاتــه  المراجــع  عليهــا  يحصــل  التــي  األثبــات  أدلــة   -4
يمكــن االعتمــاد عليهــا أكثــر مــن أدلــة األثبــات التــي تقدمهــا 

اإلدارة.

ونجــد المراجــع عنــد الحصــول علــى األدلــة للمراجعــة فهــو 
يبحــث عــن األدلــة التــي تحقــق تأكيــدات اإلدارة المناســبة 
ــم الماليــة هــي ذاتهــا  ــكل بنــد ونجــد أن تأكيــدات القوائ ل

أهــداف اختبــارات التحقــق التــي يجريهــا المراجــع وهــي:
الوجــود: ويعنــي أن جميــع األصــول وااللتزامات التي   -1
تعرضهــا قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة موجــودة وقائمــة 
بالفعــل فــي ذلــك التاريــخ، ويعــد الوجــود أهــم تأكيــدات 
ــم  القوائــم الماليــة وهــو نقطــة بــدء عمــل المراجــع، فــإذا ل
يتحقــق المراجــع مــن الوجــود فــال جــدوى إذا مــن التحقــق 
مــن التقييــم أو الحقــوق وااللتزامــات، فمثــاًل يتــم التحقــق 
مــن وجــود المخــزون وســيارات النقــل بالجــرد والمعاينــة 
بالمصادقــات  االلتزامــات  مــن  التأكــد  ويتــم  الفعليــة، 
ومتابعــة الســداد فــي الفتــرة الالحقــة لتاريــخ الميزانيــة.

الملكيــة: يعنــي أن كافــة األصــول وااللتزامــات التــي   -2
تعرضهــا قائمــة المركــز المالــي تخــص الشــركة بالفعــل، 
فمثــاًل يتــم التحقــق مــن ملكيــة الســيارات باالطــالع علــى 
فواتيــر وعقــود الشــراء والرخــص الســارية، والتحقــق مــن 
التوريــد  ومســتندات  الفواتيــر  علــى  باالطــالع  االلتزامــات 

القــروض. وعقــود 
الحــدوث: يعنــي أن كافــة المعامــالت التــي تعرضها   -3
القوائــم الماليــة هــي معامــالت حقيقيــة حدثــت بالفعــل 
صحــة  مراجعــة  خــالل  مــن  الحــدوث  مــن  التحقــق  ويتــم 
مراجعــة  يتــم  فمثــاًل  للمعامــالت،  المؤيــدة  المســتندات 
والمناقصــات. والمبيعــات  الشــراء  عمليــات  مســتندات 

تعــرض  الماليــة  القوائــم  أن  يعنــي  االكتمــال:   -4
تخــص  التــي  الماليــة  المعامــالت  كافــة  نتائــج  وتتضمــن 
عــن  االكتمــال  مــن  التحقــق  ويتــم  المحاســبية،  الفتــرة 
الفتــرة  نهايــة  فــي  للمعامــالت  القطــع  اختبــارات  خــالل 
المحاســبية وفــي بدايــة الفتــرة التاليــة، فمثــاًل يتــم قطــع 
معامــالت الشــراء )أذون االســتالم وفواتيــر الشــراء ويوميــة 
وأذون  البيــع  )فواتيــر  البيــع  ومعامــالت  المشــتريات( 

المبيعــات(. ويوميــة  التســليم 
المســجلة  المعامــالت  كافــة  أن  يعنــي  القيــاس:   -5
بالقيمــة  قياســها  تــم  قــد  الماليــة  والقوائــم  بالدفاتــر 
والسياســات  المحاســبة  لمعاييــر  وفقــا  الصحيحــة 
المحاســبية المطبقــة، ومــن أمثلــة ذلــك قيــاس المشــتريات 
المخــازن. حتــى وصــول  بالتكلفــة  البضاعــة  مخــزون  مــن 
التقييــم: يعنــي ان جميــع البنــود التــي تعرضهــا   -6
القوائــم الماليــة قــد تــم تقيمهــا وفقــً لمعاييــر المحاســبة 
الرصيــد  المدينيــن بقيمــة  يتــم تقييــم  المصريــة، فمثــاًل 
األرصــدة  تقديــر  بعــد  الميزانيــة  تاريــخ  فــي  المســتحق 

االنخفــاض. وخصــم  فيهــا  المشــكوك 
الماليــة  القوائــم  ان  يعنــي  واإلفصــاح:  العــرض   -7
واإليضاحــات المتممــة لهــا قــد تــم أعدادهــا وفقــا لمعاييــر 

المصريــة   المحاســبة 

املحاسبة الحكومية هي احد فروع علم املحاسبة التي تهتم بالعمليات املالية 

الحكومية والتي بطبيعة الحال ال تهدف إىل الرفع كام انه ال يوجد عامل 

املنافسة بالنسبة لبعض الخدمات الحكومية 

بعد االنهاء من قراءة هذا الجزء يجب عليك ان تكون ملامً مبا ييل 

ماهية الوحدات االدارية الحكومية .  -

الخصائص املميزة للنشاط يف الوحدات الحكومية .  -

اوال : ماهية الوحدات االدارية والحكومية 

      هي وحدات مملوكة للدولة ملكية تامة ، ويتمثل النشاط الرئييس لهذه 

الوحدات يف تقديم خدمات عامة او منتجات الفراد املجمتع مبقابل رمزي او 

بدون مقابل ال يتناسب مع التكلفة املستخدمة لهذه الخدمة ، عىل أساس ان 

الوحدات الحكومية ال تسعى إىل الربح من وراء تقديم هذه الخدمات .

هذه الوحدات مثل 

وحدات الجهاز االداري   •

الوزارات واملصالح الحكومية   •

املحافظات واملدن واالحياء والقرى   •

وكافة االجهزة التي تشملها املوازانات العامة للدولة .  •

أدلة المراجعة وتأكيدات اإلدارة
هالة عبدالله

,,
أرشيف

 املقاالت

 السابقة 

,, 

 طبيعة الوحدات
االدارية الحكومية

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد
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ما هو الخصم المكتسب والخصم المسموح به ؟
يمنحــة  الــذي  الخصــم  هــو  المكتســب  الخصــم    -
المــورد للمشــتري  مقابــل شــئ متفــق عليــة و يظهــر فــي 
الجانــب الدائــن مــن القيــد ومديــن بالنســبة للمــورد » البائــع »
هــو خصــم يحصــل عليــه المشــترى اذا دفــع المبلــغ   -
فــى المواعيــد المتفــق عليهــا ويكــون دائــن بالنســبة لدفاتــر 

 « البائــع   « للمــورد  بالنســبة  ومديــن  المشــترى 
مــا  عكــس  إلــى  نظرنــا  لــو  بــه   المســوح  الخصــم   -
ان  نســتنتج  المقابلــة  الجهــة  مــن  يعنــي  باالعلــى  ذكرنــاه 
بــه جهــة » المــورد »  معينــة  بــه تقــوم  الخصــم المســموح 
بمنحــة للجهــة االخــرى » المشــتري »لالســتفادة بهــذا الخصــم 
ويكــون دائــن فــي دفاتــر األخــر » المشــتري » حيــث يعتــر إيــراد 

 . المشــتريات  قيمــة  مــن  خصــم  أو 
ما هي طبيعة الحساب هل هو مدين ام دائن ؟

يمكننــا القــول بــان الحســاب مديــن دائــن فــي نفــس الوقــت 
كيــف ذلــك 

أوال : مديــن بالنســبة لدفاتــر البائــع » المــورد » حيــث أنهــا تعتــر 
مصــروف يمنحــة للعميل 

ثانيــً : دائــن بالنســبنة للمشــتري حيــث تعتبــر إيــراد لــه او 
يمكنــة خصــم المبلــغ مــن قيمــة المشــتريات 

إذن فهذا الحساب مدين دائن في نفس الوقت 

هــل الخصــم المكتســب هــو نفســة الخصــم المســموح بــه أم 
بينهــم إختــالف ؟

الغيــر  مــن  إكتســابة  تــم  خصــم  يعنــي  مكتســب  خصــم 
يعنــي هيكــون مــن وجهــة نظــر المشــتري وفــي المقابــل 
الخصــم المســموح بــه يعنــي جهــة مانحــة يعنــي هــي اللــي 
بتســمح بالخصــم ده للمشــتري يبقــى هــو نفــس الخصــم 
بــه مــن  او مســموح  بانــه مكتســب  القــول  لكــن يممكننــا 
خــالل نظرتــك لهــذا الخصــم هــل انــت مشــتري أم بائــع وعلــى 
اساســة تســتطيع ان تســمي هــذا الخصــم إمــا مكتســب او 
مســموح بــه يبقــى نفــس الخصــم هــو نفســة  لكــن يختلــف 
بإختــالف النظــرة للخصــم ومــن هنــا نســتنج الســؤال الــذي 

يخطــر فــي بالــك االن وهــو 

مــا هــي المعالجــة المحاســبية لهــذا الخصــم فــي 
دفاتــر كل مــن المشــتري والبائــع ؟

أوالً : في دفاتر والبائع :- 
يعتبــر  اعــاله  وضحنــا  وكمــا  البائــع  دفاتــر  فــي   
مصــروف أو خســارة مــن قيمــة المشــتريات يعنــي 
ســوف يســجل هــذا الخصــم فــي الجانــب المديــن 

ــي  بقيمــة الخصــم ويكــون القــد كالتال
المحاســب  مجلــة  باعــت   2014/1/1 فــي   -  : مثــال 
العربــي عــدد 1000 نســخة مــن االعــداد المطبوعــة 
للمجلــة إلــى شــركة وليــد مــراد للدعايــة واإلعــالن 
ــم اإلتفــاق مــع الشــركة  فــي  بقيمــة 1000 جنيــة وت
حــال تــم الســداد قبــل موعــد اإلســتحقاق الفعلي 
 100 بقميــة  خصــم  علــى  يحصــل  ســوف  للدفــع 

جنيــة .
أوال : قيد اإلثبات 

            1000 من حــــــ/  المدينين ) شركة وليد مراد 
للدعاية واإلعالن ( 

                          1000 إلى حــــــ/  المبيعات
                          قيد إثبات عملية المبيعات 

قامــت شــركة وليــد مــراد للدعايــة واإلعــالن بتاريــخ 
مــا  عليهــا  المســتحق  قيمــة  بســداد   2014/1/5
يعنــي انهــا ســوف تســتفيد بالخصــم  ويكــون 

القيــد كالتالــي : - 
                              من مذكورين 

                900  حــــــ/ الصندوق    
                100  حــــــ/ الخصم المسموح  

                          1000 إلــى حــــــــ/  المدينيــن ) شــركة 
وليــد مــراد للدعايــة واإلعــالن (

ثانيً : في دفاتر المشتري 
أوال : قيد اإلثبات 

                    1000 من حــــــ/  المشتريات 
                          1000 إلى حــــــ/  الدائنين ) مجلة المحاسب العربي (

أوال : عند السداد                                      
                900  من حــــــ/ الدائنين ) مجلة المحاسب العربي (

                                إلى مذكورين
                          900 إلى حــــــ/  البنك ، الصندوق

                          100 إلى حــــــ/  خصم مكتسب 

ما هي انواع الخصم ؟
يمنــح الخصــم عــاده مــن الشــركات البائعــه لمنتــج معيــن ســواء أكانــت شــركات صناعيــه 

أو تجاريــه و ذلــك بغــرض تنشــيط مبيعاتهــا .
وانواع الخصم هي : - 

الخصــم التجــارى : وهــو ينتــج مــن التفــاوض علــى الســعر وهــذا الخصــم يســتبعد   ,
من ســعر الشــراء ويتم تســجيل المشــتريات بالصافى ) أى ان الخصم ال يســجل بالدفاتر 

)
خصــم الكميــه : وهــو مقابــل شــراء كميــات كبيــره مــن المنتــج حيــث يضــع البائــع   ,

شــرائح بالكميــات ونســب الخصــم .
الخصــم النقــدى : ويمنــح مــن البائــع للمشــترى فــى حالــه البيــع اآلجــل اذا قــام   ,
المشــترى بالســداد خــالل فتــره محــدده وهنــا يكــون خصــم مســموح بــه بالنســبه للبائــع 
ــراد(  ) مصروفــات( ويكــون فــى نفــس الوقــت خصــم مكتســب بالنســبه للمشــترى )اي

ــة موضــع العــدد  ــا دار حول وهــذا هــو  م

الخصم المكتسب
 والخصم المسموح به 

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد
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   بالرغم من أن القوائم املالية تلخص أعال املنشأة لفرة، أو فرات ماضية، وتظهر األوضاع، أو املراكز 

املالية للمنشأة يف تاريخ إعداد القوائم املالية للفرة، أو الفرات املحاسبية املنتهية إال أنه من املحتمل أن 

تكون مؤرشاً حيداً ملا يتوقع أن يكون عليه أداء املنشأة ونتائج أعالها يف الفرات القريبة التالية، ومن هنا 

ميكن القول أن التحليل املايل يف معظم األحيان يهدف ايل رسم صورة مستقبلية للمنشأة، ويتم هذا عن 

طريق تحديد التطورات املتوقعة يف املنشأة باالعتاد عى نتائج املايض عن طريق املقارنة، والتقييم، وتحليل 

االتجاهات، ويعترب التحليل املايل نظاماً لتشغيل املعلومات والبيانات ملساعدة متخذ القرار يف التوصل إيل 

حقيقة الوضع املايل واالقتصادي للمنشأة، وبالرغم من أن متخذ القرارات يتخذون من القرارات ما يؤثر عى 

املستقبل، إال أن أفضل بداية منطقية التخاذ القرارات هي تفهم احداث املايض القريب، ولعل مجرد قراءة 

القوائم املالية يكون من شأنه إمدادنا مبعلومات هامة، ومع ذلك فإنه التخاذ قرارات جيدة ورشيدة ال بد من 

تحليل هذه القوائم املالية سعياً وراء الحصول عى معلومات أفضل، )راىض، 2011، ص 361(.

   وميكن القول بأن التحليل املايل إمنا يعنى دراسة األداء املايض للمنشأة وتقييم ظروفها الحارضة، ثم التنبؤ 

بإمكانية تحقيق أهدافها املرغوبة يف املستقبل، ويعتمد التحليل املايل عى ثالث مجموعات من املعلومات 

والبيانات التحليلية وهي:

1. املعلومات املحاسبية.

2. بيانات التكاليف.

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

تحليل القوائم املالية: 

   تقدم القوائم املالية عى جانب كبري من األهمية عن املركز املايل للوحدة االقتصادية، وعن نتيجة مبارشتها، 

ومثل هذه البيانات تهم أطرافاً عديدة منها عى سبيل املثال: مالك الوحدة االقتصادية، مديرو الوحدة 

االقتصادية، سارسة األوراق املالية، والبورصات، الدائنون، واملالك املحتملون للوحدة، العاملون بالوحدة، 

املصالح الحكومية املختصة، ويهدف تحليل القوائم املالية إيل تقديم إجابات عى ثالثة أسئلة محددة هي: 

ما مدى سالمة املركز املايل للوحدة االقتصادية؟ ما مدى ما تتميز به الوحدة من استقرار مايل؟ ما هو موقف 

الربحية للوحدة؟ وحتى يكون املركز املايل للوحدة سلياً، فيجب أن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها يف تاريخ 

استحقاقها، وبتحليل القوائم املالية ميكن الحكم عى مدى سالمة املركز املايل للوحدة وإمكانية محافظتها 

عى ذلك املركز السليم، وينعكس االستقرار املايل للوحدة عى مقدرتها عى الوفاء مبا قد يكون هناك من 

قروض وما يرتبط بها من فائدة، وأيضاً عى سداد كوبونات أرباح االسم بصفة منتظمة، أما الربحية فتقاس 

مبدى نجاح الوحدة يف املحافظة عى تنمية حقوق امللكية، وتزداد منفعة بيانات القوائم املالية مبقارنتها عن 

فرة، أو عن مجموعة فرات سابقة، فالبيانات السنوية تقارن مبثيلتها عن السنوات السابقة، كا أن البيانات 

الشهرية، أو الربع سنوية تقارن مبثيلتها عن الشهر، أو الربع سنة، أو السنوات السابقة، وقد يأخذ تحليل 

القوائم املالية عى أساس املقارنة أحد شكلن ها:

1- التحليل االفقي.

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

استقراء القوائم املالية: 

   تعترب القوائم املالية مبثابة تقارير عى األداء اإلداري، فهي توضح نجاح، أو فشل اإلدارة، كا أنها تشري 

إيل الصعاب واملشاكل التي يتعرض لها املرشوع، وحتى ميكن تحليل تلك القوائم ينبغي أن يلم املحلل 

بالعالقات الرئيسية بن البيانات املختلفة، وبكيفية التدفق الداخي للبيانات يف النظام املحاسبي، وتهتم الكثري 

من الجهات بأعال املرشوع تلك الجهات هي إدارة املرشوع نفسه، والدائنون، واملستثمرون، واتحادات 

العال، والحكومة، وسلطاتها اإلرشافية املختلفة، إال أنه يالحظ أن كل مجموعة من تلك املجموعات يكون 

لها احتياجات مختلفة، وبناًء عليه فكل منها يركز عى ناحية واحدة من الصورة العامة للمنشأة، وينطوي 

تحليل القوائم املالية عى تحديد العالقات الرئيسية، وتوضيح التغريات واالتجاهات الخاصة بتلك العالقات، 

ويستخدم عادة ثالثة أساليب تحليلية هي:

1- التغري يف القيمة ويف النسب املئوية.

2- العالقات الجزئية بن األرقام.

3- النسب املالية، )نور، 1976، ص 681(.

 الخصائص المميزة للنشاط
في الوحدات الحكومية

النشاط الحكومي ال يهدف إلى الربح .  -
غياب حافز المنافسة في مجال النشاط الخدمي الحكومي .  -

ال توجــد عالقــة مباشــرة بيــن المــوارد والمصروفــات التــي تصرفهــا الدولــة لتقديــم تلــك   -
. الخدمــات 

القيود القانونية الموضوعية على أستخدام الموارد.  -
المحاســبية  للمفاهيــم  طبقــً  الحكومــي  محددللنشــاط  مــال  راس  وجــود  عــدم   -

. المعروفــة 
تؤدي االنشطة الحكومية خدمات ضرورية .  -

أصول الوحدات الحكومية مملوكة ملكية عامة .  -

إعداد:

أ. أمين هشام عزريل

ماجستري محاسبة

جامعة أليجار اإلسالمية-الهند

,, أهمية التحليل المالي ,,
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