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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

مجلــة املحاســب العربــي هــي مجلــة شــهرية متخصصــة يف نشــر كل مــا يتعلــق باالعمــال املاليــة واإلقتصــاد بجميــع 
ــال  ــي يف اجم ــث العمل ــراء البح ــاهمة يف إث ــا كان . مس ــي إينم ــب العرب ــتوى املحاس ــاء بمس ــدف اإلرتق ــم به فروعه
املحاســبي بجميــع انواعــة. العمــل ىلع رفــع كفــاءة املحاســب العربــي وتأهيــل كــوادر جديــدة يف ســوق العمــل. نشــر 
العلــم واملعرفــة بأساســيات املحاســبة بجميــع انواعهــا مــن محاســبة ماليــة محاســبة تكاليــف محاســبة إداريــة محاســبة 

ضريبيــة محاســبة حكوميــة

رؤية املجلة

تتطلــع مجلــة املحاســب العربــي  أن تصبــح مركــزا لإلشــعاع العلمــي والثقافــى وتتبــوأ مكانهــا بيــن املواقــع العلميــة 
املرموقــة وذلــك مــن خــال النهــج العلمــي والتعليمــي الصحيــح يف إيصــال املعلومــات ملتلقيهــا ســواء كان طالبــا يف 
أحــد الجامعــات أو املعاهــد بالوطــن العربــي ،  كنمــوذج مشــرف لنشــر العلــم املجانــي ومســاعدة الشــباب ىلع إســتذكر 
دروســهم عــن طريــق موقــع مجلــة املحاســب العربــي ، ونتمنــى ان نســاهم ولــو بالقليــل يف إعــداد وتأهيــل  خريجيــن 
مكتســبين للخبــرات واملعلومــات  التــى تؤهلهــم للمنافســة فــى أســوق العمــل و قادريــن ىلع التصدى ملشــاكل املجتمع، 
كمــا تتطلــع املجلــة  للقيــام بــدور فاعــل فــى إحــداث التنويــر للمحاســبين ولــكل مــن يهتــم بالعلــوم املاليــة واملصرفيــة  

مــن خــال مانقدمــه مــن كورســات ومحاضــرات ومقــاالت وبرامــج وبحــوث علميــة.
 

رسالة املجلة

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

العربــي إلــى أرفــع الدرجــات.

الخدمات التي تقدمها مجلة املحاسب العربي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                              
                                                             مجلة املحاسب العربي تنتمنى لكم دوام التويق
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التمويل واالدارة المالية
 مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب العريب

 واملدير املايل يف احدى الرشكات العقارية

وائــــل مــــــــــــراد

أصبــح لوظيفــة التمويــل الــدور الكبيــر فــي المؤسســات والشــركات ويعتبــر احــد الركائــز التــي تقــوم 
بهــا الشــركات .

وكانــت االدارة المســئولة عــن ذلــك هــي االدارة الماليــة ، وليــس فقــط وظيفــة التمويــل مهمــة فــي 
ــح لهــا دور كبيــر وفعــال فــي  ــح بــل حتــى فــي الشــركات الغيــر هادفــة للرب الشــركات الهادفــة للرب

ذلــك .
المفاهيم االساسية للتمويل 

هــي كافــة االعمــال االداريــة والتنفيذيــة التــي مــن شــانها الحصــول علــى النقديــة وكيفيــة وحســن 
إســتثمارها فــي عمليــات مختلفــة .

هــي الوظيفــة االداريــة أو االنشــطة االداريــة التــي يقــوم بهــا المديــر المالــي فــي المشــروع والتــي 
تختــص الدارة التدفــق النقــدي وتنظيــم إنفاقــة علــى المشــروع .

مفهوم التمويل يجب ان يتضمن 

تحديد الهيكل التمويلي للمشروع .  -1
تحديد العالقة بين الملكية والتمويل الخارجي   -2

الحصول على النقدية وإستثماراتها   -3
تحديد إستخدمات االموال والبعد الزمني لالستثمار   -4

دراسة إتجاهات السوق المالي ودراسة مخاطر االستثمار   -5
واجبات مسئوليات المدير المالي   -6

تحقيق التكامل بين العمليات المالية واالدارية   -7
تحقيق التوازن بين أهداف المشروع والفئات المؤثرة في نجاح واستمرار المشروع .  -8

المستوى التنظيمي لالدارة المالية والعوامل المؤثرة فيه .
مهام المدير المالي 

التخطيط المالي وإعداد الميزانيات والقوائم المالية .  -1
تدبير التمويل اللزم الدارة المشروعات .  -2

االدارة الجيدة لالصول .  -3
الرقابة المالية والمحافظة على اموال الشركة وعلى حقوق اصحاب المال .  -4

التخطيط من اجل لحصول على االرباح .  -5

6- إدارة عمليات االئتمان والرقابة على المخزون 
7-  تحقيق التوان بين الربحية والسيولة .

8- االعمــال العرضيــة الغيــر متكــررة مثــل أصــدر 
اوراق الماليــة كاالســهم والســندات ... 

9-  تحقيق التوازين بين االرباح والمخاطر .
10- متابعة عمليات الصرف وتحصيل االموال .

العامــة  والخطــط  الماليــة  السياســات  وضــع   -11
. للمشــروع 

12- إعــداد الحســابات الختاميــة والمركــز الماليــة 
ــا  ــالدرة العلي ــر ل واعــداد التقاري

13- أســتخدام االســاليب الكمية وأســاليب التنبؤ 
االقتصــادي فــي معالجــة القوائــم الماليــة .

يومية

• التخطيط المالي 
• توفير االموال 
• أدارة االصول 
• إدارة االئتمان 

• ضبط حركة التدفق النقدي 
• التخطيط من أجل الريح 

أحيانا

• تخطيط استثماري 
• مشاكل ملية خاصة 

• اعمال مالية غير متكررة 
• توزيع االرباح 

االرباح والمخاطر

• تحقيق التوازن بين االرباح والمخاطر 

االهداف

• تعظيم الربحية 
• تعظيم حقوق وثورة المساهمين 

اهداف االدارة  المالية 
تعظيم الربح .  -1

تعظيم حقوق وثروة حملة االسهم .  -2
إدارة  اهــداف  بيــن  الترابــط  تحقيــق   -3

. المســاهمين 
االهداف المعيارية   -4
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إعداد:

أ. أمين هشام عزريل

ماجستري محاسبة

جامعة أليجار اإلسالمية-الهند

,,
المحاسبة التحليلية 

واهميتها في الشركات 
الجزء الثاني 

,, 

وظائف و أهداف املحاسبة التحليلية:

   ميكــن تحديــد أهــم وظائــف وأهــداف املحاســبة 

التحليليــة فيــا يــي: 

1- املساعدة عىل تحديد أسعار البيع.

2- املساعدة عىل تحديد حدود انخفاض األسعار.

3- املســاعدة عــىل التمييــز بــن املنتوجــات املربحــة 

والغــري مربحــة.

4- مراقبة املخزون.

5- تحديد قيمة املخزون. 

.)Processus( 6- اختبار كفاءة مختلف املسارات

.)Administration( 7- اختبار كفاءة مختلف اإلدارات

8- اكتشاف أوجه التقصري و التبذير.

9- الفصل بن تكلفة التشغيل األدىن و تكلفة اإلنتاج.

ــة  ــع الحســابات املالي ــاط م ــل و االرتب 10- ضــان التكام

.)Coherence(

   .html.http://to22to.com/vb/t6665 

رشوط تطبيق املحاسبة التحليلية يف املؤسسة:

ــن أدوات التســيري  ــة هــي أداة م ــبة التحليلي    إن املحاس

ــادئ  ــق األســس، واملب ــث تعمــل عــىل تطبي ــة، حي الحديث

املحاســبة الخاصــة بهــا، مــن خــالل تحليــل مختلــف 

ــه،  ــذي تزاول ــاط ال ــرشوع، أو النش ــة بامل ــاء املرتبط األعب

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 

ــة، أي: ــة اإلنتاجي عــىل حــده مــن العملي

• تكلفة الرشاء.

• تكلفة اإلنتاج.

• تكلفة التوزيع.

• سعر التكلفة.

تريــد  التــي  املؤسســة  فــإن  األســاس  هــذا  وعــىل    

االســتفادة مــن نظــام املحاســبة التحليليــة، وجــب عليهــا 

توفــري بعــض الــرشوط املعينــة، واملتمثلــة:

1- يجــب أن تكــون املحاســبة العامــة تتــاىش واملفاهيــم 

ــي املحاســبي، ألن  ــا املخطــط الوطن ــي يفرضه ــة الت العام

ــة  ــبة العام ــا املحاس ــي تقدمه ــات الت ــل يف املعلوم أي خل

تقدمهــا  التــي  املعلومــات  صحــة  عــدم  إىل  ســيؤدي 

ــة. ــبة التحليلي املحاس

2- رضورة وجــود تخطيــط عقــالين للمشــاريع، يضمــن 

القيــام بدراســة دقيقــة للمــرشوع قبــل االنطــالق يف 

دورة االســتغالل، وذلــك للتأكــد مــن النتائــج التــي ســوف 

ــتقبالً. ــق مس تتحق

3- رضورة توفــر الــرشط النفــي، بحيــث يجــب عــىل 

ــم باعتبارهــم يشــكلون  ــراد وتهيئته املؤسســة إعــداد األف

عامــالً رئيســياً لنجــاح اســراتيجية املؤسســة، وذلــك لقبــول 

نظــام املحاســبة التحليليــة، وهنــا ال بــد أن تلعــب اإلدارة 

البرشيــة مــن  تجنيــد طاقاتهــا  يف  كبــرياً  العامــة دوراً 

خــالل تكوينهــم وتوجيــه كل فــرد يف مكانــه املناســب 

ــل  ــيم العم ــة إىل تقس ــه، باإلضاف ــالءم ومؤهالت ــذي يت ال

وتنظيمه...الــخ،

 وهــذا كلــه حتــى يكــون هــؤالء األفــراد عــىل درايــة 

ــة،  ــة هــذه األداة يف مجــال التســيري والرقاب ووعــي بأهمي

وبالتــايل سيشــكلون مصــدر دعــم وعــون لــإدارة لتطبيــق 

مــا ترمــي إليــه، و ذلــك مــن خــالل حــرص كل فــرد عــىل 

ــه، بصفــة صحيحــة. ــذ مــا هــو مكلــف ب تنفي

ــبة  ــا املحاس ــي تنتجه ــات الت ــون املعلوم ــب أن تك 4- يج

ــع ومصــدر  ــا منب ــا، باعتباره ــوق به ــة وموث ــة دقيق العام

املعلومــات للمحاســبة التحليليــة مــن جهــة، ومــن جهــة 

ــىل  ــة ع ــد كلي ــا تعتم ــل عليه ــج املحص ــإن النتائ ــة ف ثاني

ــا  ــم صيغته ــى رغ ــي تبق ــة الت ــبة العام ــات املحاس مخرج

لتســيري  ورضوريــة  فاعلــة  وأداة  املاليــة،  القانونيــة، 

املؤسســة، بــرشط أن يتــم الحــرص عــىل تطبيقهــا بصفــة 

ــبي. ــط املحاس ــه املخط ــص علي ــا ين ــة، ك صحيح

http://ser-bu.univ-)alger.dz/thesenum/ 
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دور املحاســبة التحليليــة يف اســتعامل التحليــل املــايل 

ــايل:   ــط امل ــايل وللتخطي ــؤ امل للتنب

ــؤ  ــية للتنب ــالق أساس ــة انط ــايل نقط ــل امل ــر التحلي    يعت

ومــن ثــم للتخطيــط والرقابــة املاليــة، فاملديــر املــايل ينظــر 

ــة  ــط الطويل ــم بالخط ــة، ويهت ــدة متكامل ــأة كوح للمنش

ــرية وبالخطــط  ــة كب ــغ نقدي األجــل املتعلقــة بــرف مبال

فيســتعن  التشــغيلية  الطبيعــة  ذات  األجــل  القصــرية 

ــوال، ويف  ــن األم ــه م ــر احتياجات ــايل يف تقدي ــل امل بالتحلي

ــض  ــتثار الفائ ــه الس ــول علي ــا والحص ــه لتدبريه تخطيط

ــا. ــه منه عــن حاجت

   ومن أهم مجاالت التنبؤ والتخطيط املايل:

1- التنبؤ باملبيعات.

الدخــل  )قامئــة  لهــا  والتخطيــط  باألربــاح  التنبــؤ   -2

التقديريــة(.

3- التنبــؤ مبــدى حاجــة املنشــأة لألمــوال والتخطيــط 

للحصــول عليهــا.

ــل  ــن العم ــأة ع ــف املنش ــة توق ــدى إمكاني ــؤ مب 4- التنب

)إفالســها(.

ــية  ــالق أساس ــاالت تشــكل نقــاط انط    وأن هــذه املج

لوضــع الخطــط املالمئــة ملواجهــة الوضــع املتوقــع حدوثــه، 

)رمضــان، 1982، ص 65(.

 

التحليل املايل 

أهمية التحليل املايل: 

   بالرغــم مــن أن القوائــم املاليــة تلخــص أعــال املنشــأة 

لفــرة، أو فــرات ماضيــة، وتظهــر األوضــاع، أو املراكــز 

املاليــة للمنشــأة يف تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة للفــرة، 

أو الفــرات املحاســبية املنتهيــة إال أنــه مــن املحتمــل 

ــه أداء  ــون علي ــع أن يك ــا يتوق ــداً مل ــؤرشاً حي ــون م أن تك

املنشــأة ونتائــج أعالهــا يف الفــرات القريبــة التاليــة، ومــن 

ــان  ــل املــايل يف معظــم األحي ــا ميكــن القــول أن التحلي هن

يهــدف ايل رســم صــورة مســتقبلية للمنشــأة، ويتــم هــذا 

عــن طريــق تحديــد التطــورات املتوقعــة يف املنشــأة 

باالعتــاد عــىل نتائــج املــايض عــن طريــق املقارنــة، 

ــل ــم، وتحلي والتقيي

 االتجاهــات، ويعتــر التحليــل املــايل نظامــاً لتشــغيل املعلومــات والبيانــات 

ملســاعدة متخــذ القــرار يف التوصــل إيل حقيقــة الوضــع املــايل واالقتصــادي 

للمنشــأة، وبالرغــم مــن أن متخــذ القــرارات يتخــذون مــن القــرارات مــا 

ــرارات  ــاذ الق ــة التخ ــة منطقي ــل بداي ــتقبل، إال أن أفض ــىل املس ــر ع يؤث

هــي تفهــم احــداث املــايض القريــب، ولعــل مجــرد قــراءة القوائــم املاليــة 

ــاذ  ــه التخ ــك فإن ــع ذل ــة، وم ــات هام ــا مبعلوم ــأنه إمدادن ــن ش ــون م يك

ــة ســعياً  ــم املالي ــد مــن تحليــل هــذه القوائ قــرارات جيــدة ورشــيدة ال ب

ــل، )راىض، 2011، ص 361(. ــات أفض ــىل معلوم ــول ع وراء الحص

ــايض  ــة األداء امل ــى دراس ــا يعن ــايل إمن ــل امل ــأن التحلي ــول ب ــن الق   وميك

للمنشــأة وتقييــم ظروفهــا الحــارضة، ثــم التنبــؤ بإمكانيــة تحقيــق أهدافهــا 

ــالث مجموعــات  ــايل عــىل ث ــل امل ــة يف املســتقبل، ويعتمــد التحلي املرغوب

ــة وهــي: ــات التحليلي مــن املعلومــات والبيان

1. املعلومات املحاسبية.

2. بيانات التكاليف.

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

تحليل القوائم املالية: 

ــز  ــن املرك ــة ع ــن األهمي ــري م ــب كب ــىل جان ــة ع ــم املالي ــدم القوائ    تق

املــايل للوحــدة االقتصاديــة، وعــن نتيجــة مبارشتهــا، ومثــل هــذه البيانــات 

تهــم أطرافــاً عديــدة منهــا عــىل ســبيل املثــال: مــالك الوحــدة االقتصاديــة، 

والبورصــات،  املاليــة،  األوراق  ســارسة  االقتصاديــة،  الوحــدة  مديــرو 

الدائنــون، واملــالك املحتملــون للوحــدة، العاملــون بالوحــدة، املصالــح 

الحكوميــة املختصــة، ويهــدف تحليــل القوائــم املاليــة إيل تقديــم إجابــات 

عــىل ثالثــة أســئلة محــددة هــي: مــا مــدى ســالمة املركــز املــايل للوحــدة 

االقتصاديــة؟ مــا مــدى مــا تتميــز بــه الوحــدة مــن اســتقرار مــايل؟ مــا هــو 

ــز املــايل للوحــدة ســلياً،  ــى يكــون املرك ــة للوحــدة؟ وحت موقــف الربحي

فيجــب أن تتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتهــا يف تاريــخ اســتحقاقها، وبتحليــل 

ــة ميكــن الحكــم عــىل مــدى ســالمة املركــز املــايل للوحــدة  ــم املالي القوائ

وإمكانيــة محافظتهــا عــىل ذلــك املركــز الســليم، وينعكــس االســتقرار املــايل 

للوحــدة عــىل مقدرتهــا عــىل الوفــاء مبــا قــد يكــون هنــاك مــن قــروض ومــا 

يرتبــط بهــا مــن فائــدة، وأيضــاً عــىل ســداد كوبونــات أربــاح االســم بصفــة 

ــة فتقــاس مبــدى نجــاح الوحــدة يف املحافظــة عــىل  منتظمــة، أمــا الربحي

تنميــة حقــوق امللكيــة، وتــزداد منفعــة بيانــات القوائــم املاليــة مبقارنتهــا 

ــات الســنوية تقــارن  عــن فــرة، أو عــن مجموعــة فــرات ســابقة، فالبيان

ــع  ــهرية، أو الرب ــات الش ــا أن البيان ــابقة، ك ــنوات الس ــن الس ــا ع مبثيلته

ســنوية تقــارن مبثيلتهــا عــن الشــهر، أو الربــع ســنة، أو الســنوات الســابقة، 

ــكلن  ــد ش ــة أح ــاس املقارن ــىل أس ــة ع ــم املالي ــل القوائ ــذ تحلي ــد يأخ وق

هــا:

1- التحليل االفقي.

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

استقراء القوائم املالية: 

   تعتــر القوائــم املاليــة مبثابــة تقاريــر عــىل األداء اإلداري، فهــي توضــح 

ــي  ــاكل الت ــاب واملش ــري إيل الصع ــا تش ــا أنه ــل اإلدارة، ك ــاح، أو فش نج

يتعــرض لهــا املــرشوع، وحتــى ميكــن تحليــل تلــك القوائــم ينبغــي أن يلــم 

ــق  ــة التدف ــة، وبكيفي ــات املختلف ــن البيان ــات الرئيســية ب ــل بالعالق املحل

ــات  ــن الجه ــري م ــم الكث ــبي، وتهت ــام املحاس ــات يف النظ ــي للبيان الداخ

ــون،  ــك الجهــات هــي إدارة املــرشوع نفســه، والدائن بأعــال املــرشوع تل

اإلرشافيــة  وســلطاتها  والحكومــة،  العــال،  واتحــادات  واملســتثمرون، 

ــة، املختلف

ــات  ــا احتياج ــون له ــات يك ــك املجموع ــن تل ــة م ــظ أن كل مجموع ــه يالح إال أن

مختلفــة، وبنــاًء عليــه فــكل منهــا يركــز عــىل ناحيــة واحــدة مــن الصــورة العامــة 

ــية،  ــات الرئيس ــد العالق ــىل تحدي ــة ع ــم املالي ــل القوائ ــوي تحلي ــأة، وينط للمنش

وتوضيــح التغــريات واالتجاهــات الخاصــة بتلــك العالقــات، ويســتخدم عــادة ثالثــة 

أســاليب تحليليــة هــي:

1- التغري يف القيمة ويف النسب املئوية.

2- العالقات الجزئية بن األرقام.

3- النسب املالية، )نور، 1976، ص 681(.

املراجع:

ــم الجامعــي،  ــة، دار التعلي - رايض، محمــد، املدخــل املعــارص يف املحاســبة اإلداري

.2011

ــة،  ــة والصناعي ــات التجاري ــايل يف املنش ــل امل ــيات التحلي ــاد، أساس ــان، زي - رمض

الجامعــة األردنيــة، 1982.

- نــور، أحمــد، املحاســبة املاليــة )القيــاس والتحليــل املحاســبي الجــزء الثــاين(، دار 

النهضــة العربيــة للطباعــة والنــرش، 1976.

- نور، أحمد، عبد العال، أحمد، املحاسبة اإلدارية، الدار الجامعية، 1993.

   .html.http://to22to.com/vb/t6665 -

.http://ser-bu.univ-)alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pd -
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والتطــور  النجــاح  تحقيــق  فــي  يرغــب  وفطرتــه  بطبيعتــه  اإلنســان 
ويطمــح إلــى العلــو واالرتفــاع فــي أي مــكان يكــون فيــه، ومــن أجمــل 
صــور هــذه الرغبــة حينمــا يطمــح اإلنســان إلــى النجــاح فــي موقعــه 
ــة تحتــاج  الوظيفــي بغــض النظــر عــن الحجــم والمركــز،..... النجــاح حال
إلــى معاييــر والــى قيــم خاصــة بهــا ، فليــس الــكل مــن البشــر يمتلــك 

قــدرات تمكنــه مــن التطــور والتقــدم فــي مجــال عملــة.
النفــس البشــرية تحتــاج إلــى ترويــض لتتعلــم وتتقــن فنــون اإلدارة 
وتســيير األعمــال وهــو مــا بــات اليــوم يعــرف بمهــارات تطويــر الــذات أو 
مهــارة تطويــر النفــس اإلنســانية، .... إن مــن ابــرز معاييــر النجــاح هــو 
التفانــي واإلخــالص فــي العمــل، انــه المعيــار األول الــذي ال يمكــن بدونــه 
صحيــح،  بشــكل  وإدارتهــا  األعمــال  منظمــات  قيــادة  فــي  االســتمرار 
وهــو كذلــك مــن متطلبــات الرقــي فــي العمــل واالســتمرار فيــه ســواء 
كان عمــال خاصــا أو عاما)حكوميــا(، اإلخــالص هــو حالــة تنبــع مــن داخــل 
العمــل  فــي  الفنــون  بعــض  الجــوارح علــى  تحفــز  اإلنســاني  الضميــر 
أبرزهــا اإلتقــان ، وقــد بــات عالــم األعمــال اليــوم يعتمــد وبشــكل كبيــر 
علــى اإلتقــان وذلــك مــن اجــل تحقيــق المنافســة الفعالــة والدخــول إلــى 

الســوق بقــوة.

تطويــر الــذات يحتــاج إلــى ترويضهــا علــى اإلخــالص والتفانــي فــي العمــل مــن اجــل 
النجــاح، والنفــس البشــرية تكتســب مثــل هكــذا مهــارات بعــد تعويدهــا عليهــا 
وتلقينهــا إياهــا، ومــع األيــام تصبــح ممارســة متقنــه وفــن يســتطيع المــرء تطبيقــه 

، ومهــارة مــن مهــارات القيــادة الناجحــة.
لــو دققنــا النظــر فــي منظمــات األعمــال التــي حققــت نجاحــات كبيــرة فــي عالــم 
المــال واألعمــال لوجدناهــا اتخــذت مــن اإلخــالص فــي العمــل شــعارًا لهــا وســعت 
لتطبيقــه وجعلــه جــزاء مــن مهــارات العامليــن لديهــا ممــا انعكــس علــى كميــات 

ــي عــزز مــن قدرتهــا علــى المنافســة. إنتاجهــا وبالتال

 من معايري اإلدرة الناجحة

اإلخالص يف العمل

إعداد الدكتور / هايل طشطوش

صديقي

إعداد أ / محمد األمري بشري

كثيــرآ منــا اليعــرف ماالمقصــود بالبرمجــه اللغويه العصبيه NLP ...هى مدرســه 
نفســيه فلســفيه أرســى قواعدهــا كل مــن »ريتشــارد باندلر«و«جــون جرندر«فــى 
منصــف الســبيعينات لمســاعده النــاس علــى إعــاده برمجــه عقولهــم حتــى 
ــذروه الفاعليه.وتحقيقــآ لبعــض  يســتطيعوا مــن تصحيــح ســلوكهم وصــوآل ل

جوانــب الصحــه النفســيه
وهــذه اللغــه التقتصــر علــى جمــل الحــوار فقــط ولكنهــا تتســع لتشــمل شــكل 
يســاعد  البرمجــه  هــذه  أســس  علــى  ..والتدريــب  المحــاور  وشــخصيه  الحــوار 
المتدربيــن علــى تقييــم تجاربهــم الشــخصيه وتجــارب اآلخريــن فــى محاولــه 
التكــرار أو إستنســاخ تجــارب النجــاح والتخلــص مــن أســباب الفشــل..وهى بمثابــه 

الدليــل اإلرشــادى لتشــغيل العقــل والتحكــم فــى الســلوك.
وهنــاك أساســيات للبرمجــه اللغويــه العصبيــه البــد مــن فهمهــا وتطبيقهــا 
لتغطيــه عائــد تنميــه رأس المــال البشــرى فــى مكنونــه الفكــرى واألجتماعــى..

وهــذه األساســيات تتلخــص فــى األتــى:
**يســتقى النجــاح خططــه وأســاليبه مــن برمجــه لغويــه عصبيــه تختــرق عالــم 

الالوعــى وبذلــك يصبــح النجــاح نموذجــآ أو عــاده فــى حيــاه اإلنســان
**تعتمــد البرمجــه علــى مجموعــه مــن القيــم والمعتقــدات والمهــارات والصفات 
..وقــد تتصــارع بعــض القيــم لتعــوق اإلنســان عــن إتخــاذ قــرارات مصيريه..وهــذه 
البرمجــه تفيــد فــى خلــق تناغــم وإنســجام هــذه القيــم بمســاعده المنــج العلمى
**هنــاك شــفره أساســيه للنجــاح وهــى ثقــه اإلنســان فــى قدراتــه ومهاراتــه 

اآلخريــن تجاربــه وتجــارب  مــن  .واإلســتفاده 
**اليجــب أن يســتغرق اإلنســان علــى أســباب الفشــل .وعليــه أن يقــوم بدراســه 

وتجريــب نمــاذج النجــاح وأســاليب التميــز والتفــوق
**يمتلــك اإنســان كل المهــارات التــى يحتاجهــا للنجاح.ولكنــه قــد يقصــر هــذه 
المهــارات علــى بعــض األنشــطه ويحجبهــا عــن البعــض اآلخر..والبرمجــه هــى 

التــى تٌمكنــه مــن تحريــك مهاراتــه بيــن األنشــطه المختلفــه
**تهدف البرمجه إلى تغيير الشخصيه بجانب تغيير السلوك

**النجــاح رحلــه طويلــه تبــدأ بخطــوه واحــده تتكــرر وتختــرق عالــم الالوعــى 
الفــرد ونموذجــآ إلنجــاح اآلخريــن لتصبــح عــاده لتميــز 

**لــكل إنســان بــؤره تركيــز تتســبب فــى نجاحــه فــى مجــال ما..وقــد تتســبب فى 
فشــله فــى مجــال آخر...ولــذا فعليــه أن يكــون مرنــآ ولديــه مقــدره علــى تعديــل 
بــؤره تركيــزه الشــخصيه حتــى تغطــى أكبر مســاحه مــن المجاالت بنجــاح وأقتدار
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الدور الذي يقدمة المحاسب قبل بداية المشروع 

إعداد:

د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم

يقــوم املحاســب بتقديــم دور أساســى ومؤثــر قبــل بدايــة 
املشــروع لعــل أهمهــا إعــداد دراســة الجــدوى االقتصاديــة 
والتــى تعــد مــن أهــم الخطــوات األساســية ألي مشــروع ناجــح، 
ســواء كان املشــروع املقتــرح صغيــرًا أو كبيــرًا. )وليــد زكريــا صيام 

ــة(24  ــل العومل ــرة يف ظ ــاريع الصغي ــاح املش ــرص نج : ف
مفهوم دراسة الجدوى 

        هى الدراســة التى  يتم إعدادها التخاذ قرار إنشــاء املشــروع 
ــروع،  ــات املش ــى منتج ــة إل ــدى الحاج ــدد م ــه وتح ــن عدم م
وهــذا يتطلــب وصــف الســوق بمعنــى تقديــر االســتهاك الحالي 
واتجاهاتــه واألســعار الســائدة، وأذواق املســتهلكين وكذلــك مدى 
توافــر عوامــل اإلنتــاج األساســية، وهــذا يتطلــب دراســة للخامــات 
التــي ســيحتاجها املشــروع مــن حيــث مــدى توافرهــا باســتمرار 
وجودتهــا. كذلــك العمالــة التــي ســيعتمد عليهــا املشــروع مــن 
ــة أو  ــد املرحل ــا ومســتويات األجــور وتحدي ــدى كفاءته ــث م حي
املراحــل التــي تحتــاج إلى تركيــز خــاص يف الدراســة التفصيلية 
)الســوق- اإلنتــاج- التمويــل وتقديــر قيمــة االســتثمار املطلــوب 
وتكلفــة التشــغيل وهــل يتناســب ذلــك مــع املقــدرة التكليفيــة 
مــع صاحــب املشــروع وقــدر يســاره ومقدرتــه التمويليــة لتمويــل 
املشــروع وتعتمــد دراســة الجــدوى ىلع املراحــل التاليــة )بتــول 
أســيري، املعوقــات التــي تواجــه الراغبيــن يف إقامــة مشــروعات 

صغيــرة(25 :
أ- الدراسة التسويقية 

ب- الدراسة الفنية 
جـ - الدراسة املالية 

أ- الدراسة التسويقية 
ــر دراســة الطلــب ىلع منتجــات املشــروع مــن أهــم          تعتب
عناصــر الدراســة التســويقية وتتضمــن هــذه الدراســة الجوانــب 

التاليــة: 
ــب والعــرض بالنســبة  ــل املحــددة للطل دراســة العوام  •
للســلعة التــي ســينتجها املشــروع مــع دراســة تحليليــة الذواق 

واملســتقبلية.  الحاليــة  املســتهلكين 
وحجمــه  وتركيبتــه  الســوق  هيــكل  ىلع  التعــرف   •
والســلع  فيــه  للتعامــل  املنظمــة  واإلجــراءات  وخصائصــه 

ومســتوردة.  محليــة  املنافســة 
تحليــل العــرض الســابق والحالــي مــن حيــث مصــدره,   •
مســتورد أو إنتــاج محلــي، حجــم املبيعــات، مــدى اســتقرار 

للمنافســين. التســويقية  والسياســات  األســعار، 
تقديــر نصيــب املشــروع يف الســوق ىلع ضــوء الطلــب   •
والعــرض وظــروف املشــروع أمــام املنافســين لــه وتحديــد 

معالــم السياســة التســويقية املقــرر اتباعهــا. 

ب - الدراسة الفنية 
- دراســة العمليــة اإلنتاجيــة وتحديــد املســاحات مــن االراضــى 
ــاط  ــيما و إذا نش ــروع والس ــة املش ــة إلقام ــى املطلوب أو املبات

صناعــى. 
ــة  ــدات ونوعي ــن اآلالت واملع ــروع م ــات املش ــد احتياج - تحدي

ــة. ــا املطلوب التكنولوجي
- تحديــد احتياجــات املشــروع مــن الخامــات واملســتلزمات 

االوليــة واملســاعدة.

- تقدير احتياجات املشروع من الطاقة.
- تقدير احتياجات املشروع من األثاث ووسائل النقل.

ــرة  ــة املباش ــن العـمـالـ ــروع مـ ــات املشـ ــر احـتيــاجـ - تقدي
واإلداريــة      اإلشــرافية  واالحتياجــات 

   وهيكل تنظيمها .
- دراسة االثار البيئية للمشروع .

- دراسة اإلجراءات من رخص وإجراءات حكومية وإدارية .

جـ - الدراسة املالية 
ــات  ــر االحتياج ــن تقدي ــن م ــي تمك ــة الت ــم املالي ــداد القوائ إع

ــى : ــة ف ــة املتمثل املالي
- تكاليف التشغيل لفترة مالية قياسية عادة تكون سنة.

ــن  ــة م ــاء تمويلي ــن أعب ــل م ــة التموي ــل وتكلف ــادر التموي - مص
ــددة. ــات متع جه

- كيفية سداد القروض.
- االرباح أو الخسائر املتوقع تحقيفها .

- التفقات النقدية املستقبلية املتوقعة للمشروع .

دور المحاسب أثناء دورة حياة المشروع

حيــاة  دورة  أثنــاء  املحاســب  يقدمــه  الــذى  الــدور  يعتبــر 
املشــروع ال تقــل أهميــة عــن تلــك التــى يقدمهــا فــى بدايــة 
ــم  ــة الدع ــو بمثاب ــه فه ــل بدايت ــى قب ــروع أو حت ــاة املش حي
ــا  ــة وغيره ــات املالي ــم البيان ــى تقدي ــروع ف ــى للمش املعلومات
ــات  ــن بيان ــه م ــى دورة حيات ــروع ف ــا املش ــد عليه ــى يعتم الت
ــجات  ــر والس ــجيل بالدفات ــة التس ــة أو عملي ــويقية أو فني تس
بهــدف تجهيــز الدفاتــر الســتخراج املركــز املالــى فــى أى لحظــة 
ــس  ــى تقي ــل والت ــة الدخ ــن قائم ــة م ــم املالي ــداد القوائ وإع
نتيجــة الشــاط مــن ربــح أوخســارة وكذلــك قائمــة املركــز املالــى 
والتــى تعبــر عــن موجــودات والتزامــات املشــروع فــى أى لحظــة 
ــرة  ــة الصناعيــة بالريــاض ، املنشــآت الصغي مــا. )الغرفــة التجاري

ــود(26 ــادي منش ــو اقتص ــية لنم ــركات أساس مح

ويقــدم املحاســب خــال دورة حيــاة املشــروع العديــد مــن 
ــى : ــا يل ــا م ــل أهمه ــات لع الخدم

التسجيل بالدفاتر وإعداد القوائم املالية  -1
تقيم االداء  -2

رفع مهارات التسويق لرجال البيع  -3
عمليــة  وتطويــر  للمشــروع  االداء  تقييــم  عمليــة  وتعتبــر 
ــدى  ــن م ــى تبي ــة والت ــور الهام ــن االم ــع م ــن البي ــويق وف التس
ــال  ــترداد رأس امل ــواء الس ــه س ــن عدم ــروع م ــتمرارية املش اس
ــل  ــراءات التحلي ــة إلج ــروض باالضاف ــداد الق ــدرة ىلع س أو املق
املالــى واملحاســبى وكلهــا تعــد تقارييــر هامــة يتــم إعدادهــا 

ــى: ــا يل ــى م ــد ف ــرار وتفي ــذ الق ــا ملتخ وتقديمه
أوال : تقييم أداء املشروع ماليا : 

         يتمثــل فــى قيــاس مــدى قــدرة املشــروع ىلع أن 
ــد  ــاك العدي ــل, وهن ــم التموي ــبا لحج ــرًا مناس ــدًا مباش ــدر عائ ي
ــي  ــم املال ــتخدم للتقيي ــي تس ــة الت ــر املوضوعي ــن املعايي م
ــدوى  ــة الج ــن ىلع دراس ــن للقائمي ــروع يمك ــادي للمش واالقتص

اســتخدامها:

كمــا يجــب العنايــة بوســيلة االتصــال املائمــة، مثــل املجــات و 
الصحــف، والتليفزيــون و اإلذاعــة، وإعانــات الطــرق، و املراســات 
ــائل  ــام  وس ــك االهنم ــخصية. وكذل ــات الش ــرة، واملقاب املباش
ــب  ــرات الجي ــدات ومفك ــل االجن ــل مث ــدة للعمي ــة املفي الدعاي
ــام  ــدك أم ــن تواج ــر ع ــى تعب ــدة والت ــا املفي ــام والهداي و األق
العميــل مثــل نتائــج الحائــط واملكتــب وحواجــب الشــمس ىلع 
الســيارات و غيرهــا، مــن االدوات التــى تعتبيــر تأثيرهــا ملحــوظ 

يف الدعايــة و تذكــر اســم املعلــن.
2- التسعير

         تحديــد الســعر املناســب للســلعة هــو أحــد االدوات 
التــى يمكــن بموجبهــا ان يتحقــق كــم مــن املبيعــات يســاعد 
ــه  ــف أن ــن التعري ــظ م ــأة,  وياح ــداف املنش ــق أه ــي تحقي عل
ــم يتعــرض مباشــرة للتكلفــة، إال أن تحقيــق أهــداف املنشــأة  ل
ــة  ــرض للتكلف ــعير تتع ــة التس ــل عملي ــا – يجع ــح ضمنه – الرب
بطريقــة غيــر مباشــرة, وياحــظ أن التخفيــض الواضــح للســعر 
ــا، إال أن هــذا قــد ال  قــد يدفــع بعــض العمــاء لتفضيــل منتجن
ــروع  ــة للمش ــاالت، و خاص ــع الح ــل يف جمي ــل األمث ــون الح يك
الصغيــر. كمــا أن املنافســين اآلخريــن قــد تســتفزهم هــذه 

ــوق.   ــن الس ــا م ــدف إخراجن ــا به ــا ضدن ــة فيتحدون السياس
وهناك العديد من الطرق املتبعة يف التسعير مثل:

1- إضافة هامش ربح علي التكاليف الكلية )متغيرة وثابتة(.
ــه  ــن أن يتحمل ــعر يمك ــي س ــلعة أو أقص ــعر الس ــد س 2- تحدي

ــتري. املش
ــزام باألســعار الســائدة يف الســوق. والطريقــة املاءمــة  3- االلت

للمشــروع الصغيــر هــي املســتمدة مــن   
    تعريــف الســعر املائــم، و تبــدأ بالتعــرف علــي الســعر الــذي 

تكــون شــريحة العمــاء املســتهدفة
    مســتعدة لدفعــه، و البيــع بكميــات تغطــي التكاليــف و 

ــذا ــق ه ــدي تواف ــة م ــا، ودراس ــا مائم ــق ربح تحق
   السعر مع األسعار السائدة بصفة دائمة. 

 3- التميز يف تقديم السلعة أو الخدمة للعميل
ولعــل مــن أهــم التوصايــات للتميــز يف تقديــم الســلعة أو 

الخدمــة للعميــل واملحافظــة عليــه مــا يلــي :
•  العميــل هــو الشــخص األكثــر أهميــة يف مؤسســتك.ال 
يعتمــد العميــل عليــك ، بــل أنــت تعتمــد ىلع العميــل ، وأنــت 

ــه0 ــل لدي تعم
ــل  ــل العمي ــك ، ب ــاج ل ــدرًا لإلزع ــل مص ــكل العمي ال يش  •

عملــك. هــدف  هــو 
يطوقــك العميــل بفضلــه عندمــا يــزورك يف املؤسســة   •
ــه 0 ــة ل ــم الخدم ــه بتقدي ــل علي ــك ال تتفض ــك إن ــل ب أو يتص

يشــكل العميــل جــزءًا مــن عملــك , مثلــه مثل أي شــيء   •
آخــر يف ذلــك مخزونــك مــن املنتجــات وموظفيــك ومــكان 
ــون  ــاء يذهب ــإن العم ــتك ف ــع مؤسس ــت ببي ــك0 واذا قم عمل

ــا0 معه
ليــس العميــل مجــرد عــدد إحصائــي جامــد ، إن العميــل   •
ــل  ــذا عام ــا، ل ــك تمام ــه مثل ــاعره وعواطف ــه مش ــخص لدي ش

ــه 0 ــل ب ــود أن تعام ــا ت ــل مم ــورة أفض ــل بص العمي
أن العميــل ليــس هــو الشــخص الــذي يجــب أن تتجــادل   •

معــه 0
ىلع  تعمــل  أن  عليــك  يحتــم  الوظيفــي  واجبــك   •
إشــباع حاجــات ورغبــات وتوقعــات عمائــك ، وأن تعمــل بقــدر 
0 شــكاواهم  وأســباب  مخاوفهــم  إزالــة  ىلع  املســتطاع 

ــة  ــاه واملعامل ــن االنتب ــدر م ــل أىلع ق ــتحق العمي يس  •
لــه0 تقدمهــا  أن  يمكنــك  التــي  املهذبــة  املهنيــة 

العميــل هــو شــريان الحيــاة الرئيــس يف عملــك ، تذكــر   •
دائمــا أنــه دون عمــاء لــن يكــون لــك عمــل ، فأنــت تعمــل مــن 

ــل0 ــل العمي أج

1- تحليل التعادل 
ــف  ــرادات والتكالي ــن اإلي ــات بي ــص العاق ــة لفح ــد طريق       تع
ــدم  ــادل )أي ع ــازم للتع ــاج ال ــم اإلنت ــى لحج ــد األدن ــر الح لتقري
تحقيــق ربــح أو خســارة(. وهــو مؤشــر أولــى يســاعد ىلع الكشــف 

عــن مــدى ربحيــة املشــروع.  
2 - فترة االسترداد

ــتثمر  ــا املس ــم به ــي يهت ــية الت ــرق االساس ــن الط ــر م       تعتب
بالدرجــة األولــى مــن حيــث القــدرة ىلع اســتعادة أموالــه, 
ــي يســترد  ــة الت ــرة الزمني ــك الفت ــرة االســترداد تل واملقصــود بفت

ــف ــروع التكالي ــا املش فيه
االســتثمارية التــي أنفقــت وأســاس املفاضلــة فيهــا هــو املشــروع 
ــت  ــرع وق ــه يف أس ــترداد أموال ــن اس ــتثمر م ــن املس ــذي يمك ال

ممكــن.
3 - املعدل املتوسط للعائد

       يقــوم ىلع إيجــاد النســبة املئويــة ملتوســط صــايف الربــح 
املحاســبي الســنوي بعــد خصــم االســتهاك والضرائــب إلــى 

ــروع. ــازم للمش ــتثمار ال ــة االس ــط قيم متوس
4 - صايف القيمة الحالية 

ــى  ــتثماري إل ــروع االس ــة للمش ــة الحالي ــايف القيم ــير ص        يش
الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الداخلــة والناتجة 
عــن هــذا املشــروع والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الخارجة 
ــد  ــب- أي تزي ــة موج ــة الحالي ــايف القيم ــإن كان ص ــروع. ف للمش
ــة  ــات النقدي ــن التدفق ــة ع ــات الداخل ــة للتدفق ــة الحالي القيم
الخارجــة كان املشــروع االســتثماري مربحــا، والعكــس صحيــح ويف 
حالــة وجــود أكثــر مــن مشــروع اســتثماري يفضــل املشــروع الــذي 

يعطــي أكبــر صــايف قيمــة حاليــة. 
5 - تحليل االرباح 

        يقصــد بــه خــارج قســمة القيمــة الحاليــة للتدفقــات الداخلــة 
للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة  مــن املشــروع االســتثماري ىلع 
ــد  ــن الواح ــر م ــدل أكب ــإن كان املع ــروع. ف ــذا املش ــة له الخارج

ــح.  ــس صحي ــا والعك ــتثماري مربح ــروع االس ــح كان املش الصحي
6 - معدل العائد الداخلي

ــر  ــم املعايي ــن أه ــي م ــد الداخل ــدل العائ ــار مع ــر معي         يعتب
ــار يف  ــذا املعي ــل ه ــى, ويتمث ــم املال ــتخدمة يف التقيي املس
املعــدل الــذي تتســاوى عنــده القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدية 
الداخلــة مــع القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الخارجــة 
للمشــروع وبمعنــى آخــر هــو معــدل الخصــم الــذي عنــده تكــون 

ــر.  ــاوي صف ــتثماري تس ــروع االس ــة للمش ــة الحالي ــايف القيم ص
ثانيا : االساليب الفعالة لزيادة مهارات فن البيع

         ممــا الشــك فيــه أن تحقيــق أهــداف املشــروع اليتــم إال مــن 
خــال خطــة متكاملــة تســاهم فيهــا السياســة التســويقية الــى 
حــد كبيــر جــدا مــن ابتــكار آليــات مســتحدثة لاعــان والترويــج 
وقيــاس رضــا العميــل والتركيــز ىلع خدمــات مــا بعــد البيــع وتلــك 
االدوات هامــة للمشــروعات الصغيــرة مــن أجــل البقــاء فــى دنيــا 
االعمــال, ولعــل أهــداف املشــروع تتحقــق مــن خــال زيــادة رقــم 

أعمــال املشــروع.
1- اإلعان

ــل  ــى العمي ــج إل ــول باملنت ــى الوص ــان يعن ــاطة االع ــكل بس ب
وبالتالــى لــن يعــرف املســتهلك أنــك قــد افتتحــت مشــروعك مــا 
لــم تصــل إليــه،  كذلــك فلــن يعــرف نوعيــة الســلع التــي تنتجهــا 
و أصنافهــا و أســعارها. ويجــب العنايــة بصيغــة و شــكل و توزيــع 
اإلعــان وخاصــة جغرافيــا، و ربمــا يكــون اإلعــان ناجحــا إذا حقــق 

االغــراض التاليــة:
جذب االنتباه.  •
إثارة االهتمام.  •
•  إيجاد الرغبة
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إدرة العالقات العامة مع 
 ) شركاء المشروع (

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد

المستفيدون واطراف المشروع 
1- اصحــاب المصلحــة الرئيســية »اللذيــن لهــم تاثيــر كبيــر 

علــى نجــاح المشــروع »
المســتفيدين   « الساســية  المصالــح  اصحــاب   -2

« للمشــروع  المســتهدفين 
3- اصحاب المصلحة الثانوية » الذين يؤدون دور الوسيط .

علــى  يؤثــرون  الذيــن   « النشــطين  المصلحــة  أصحــاب   -4
المشــروع  او  النظــام  إجــراء  أو  قــرار  تحديــد 

5- أصحــاب المصلحــة الســلبييين » اللذيــن يتأثــروا بقــرارات 
وتصرفــات االخريــن .

نشأة العالقة العامة وتطورها 
الوســائل  مــن  مجموعــة   : العامــة  بالعالقــات  المقصــود 
جــو  اليجــاد  والمنظمــات  الشــركات  بواشــطة  المســتخدمة 
مــن الثقــة المتبادلــة مــع موظفيهــا والمتعامليــن معهــا .

وظائف العالقة العامة 
1- وظائف تتعلق بجمهور المنظمة ) داخلي وخارجي (

2- وظائف تتعلق بالمنظمة ككل .
3- وظائف يتم ممارستها لخدمة طبقة االدارة بالمنظمة .

انواع العالقات العامة 
العالقات العامة الخارجية .   
العالقات العامة الدخلية .   

اهمية إنشاء جهاز العالقات العامة بالمنظمة .
والتــي  الالزمــة  بالمعلومــات  العليــا  االدارة  إمــداد   -1

. القــرار  إتخــاذ  فــي  تســعدها 
االتصال بالجمهور الخارجي او الداخلي .  -2

الفعــال  االتصــال  وســائل  وتصميــم  بعمــل  تقــوم   -3
بيــن المســتويات  التنظيــم المختلفــة داخــل المؤسســة .
يســاعد إنشــاء قســم للعالقــات العامــة علــى تكوين   -4
مجموعــة مــن الخبــراء يعملــون جنبــً إلــى جنــب مــع  االخريــن .

 طبيعة النقود وخصائصها

طبيعة النقود : - 

             تعرف النقود بإنها » أي شئ يتمتع بقبول عام يف الوفاء باإللتزام » وهي  تعتر وفقاً لهذا التعريف » سلعة » من السلع 

املتاحة يف املجمتع ، وهي سلعة » نافعة » ألنها نسهل عملية التبادل بن االفراد والجاعات وتؤدي وظائف إقتصادية هامة ال غنى 

عنها يف املجتمعات املعارصة . 

- من صفات النقود   » الندرة النسبية » وبالتايل ال تعتر النقود سلع حرة وإمنا تدخل يف نطاق السلع     » اإلقتصادية »التي تحدد 

مثنها بتفاعل العرض والطلب يف السوق . ويطلق عىل هذا السوق »  السوق النقدي » كا يطلق عىل مثن النقود مصطلح » سعر 

الفائدة » . 

      - تعتر النقود سلعة إقتصادية ذات طبيعة خاصة .  

      - متثل النقود جزءا ً رئيسياً من ثروة املتعاملن . 

      - تتميز النقود بإمكانية تحويلها إىل إبة سلعة أو خدمة يف أي وقت بسهولة دون خسارة يف قيمتها ، ويطلق عىل هذه الخاصية 

تعبري » السيولة » . 

 س : - هل تعترب الكوبونات من النقود ؟

اإلجابة : -   طاملا انه يشرط يف النقود » التمتع بالقبول العام يف الوفاء باإللتزامات » ، فإن »  الكوبونات » التي تُقبل يف الوفاء بقيم 

بعض السلع والخدمات ال تعد نقودا ، إذ ال ميكن إستخدامها يف رشاء أية سلعة من السلع عىل اإلطالق ، وكذلك ال تعتر نقودا أذونات 

الريد أو السندات النقدية لحاملها أو الكمبياالت ، والتي تعد مبثابة صكوك إثبات ملكية أو حقوق . 

وظائف النقود : - 

أوالً : - النقود مقياس للقيم 

              يف ظل نظام املقايضة كان يجري تبادل السلع عينا ً ، أي مبادة السلع مقابل سلع أخرى مبارشة ، ما كان يتطلب تحديد 

تبادل لكل سلعة مع كل من السلع األخرى ، وهي عملية شاقة مع كرثة السلع الداخلة يف نطاق املبادالت اإلقتصادية ، وأما يف اإلقتصاد 

الحديث ، فتقوم النقود بوظيفة املقياس املشرك للقيم ، أي إنها الوحدة املعيارية التي تتخذ كأساس لحساب قيم األشياء . 

-يشرط ليك تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تتمتع قيمتها – أي قوتها الرشائية – بالثبات النسبي . 

ثانياُ  : - النقود وسيط للمبادلة

- من العيوب األساسية لنظام املقايضة هو صعوبة توافق رغبات املتعاملن وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة ، وقد أمكن التغلب عىل 

هذه الصعوبات بإستعال النقود ، حيث دخلت كوسيط يف عملية املبادلة . 

- ويشرط القيام بهذه الوظيفة أن تتمتع بالقبول العام يف الوفاء باإللتزامات 

ثالثاً  : - النقود أداه إلختزان القيم :  

-  يرتب عىل إستخدام النقود كوسيط للتبادل إمكانية إستعالها كمخزن للقيمة 

-  وترز أهمية اإلحتفاظ بأرصدة نقدية حارضة  كإحتياطي طوارئ ملواجهة حاالت املرض املفاجئ أو الخسارة غري املتوقعة أو لإنتفاع 

بالفرص املواتية مستقبالً لرشاء السلع والخدمات واالوراق املالية 

  هل تعترب النقود املخزن الوحيد للقيم  ؟

 األجابة : - ال تعتر النقود املخزن الوحيد للقيم  ، حيث توجد أصول أخرى مالية ومادية – تؤدي نفس الوظيفة ، بل وتعد أفضل من 

النقود مبا تدرة من من عائد لحائزها يف صورة ربح أو فائدة أو منفعة يف اإلستعال .

 رابعاً : - النقود وسيلة للمدفوعات املؤجلة : 

 -  تستخدم النقود كذلك كقاعدة للمدفوعات املؤجلة 

-  قد تؤدي التغريات الكبرية التي تطرأ عىل قيمة النقود إىل األرضار ببعض املتعاملن ، لذا يشرط أن تتمتع قيمتها بالثبات النسبي 

إلمكان إستخدامها كأداه للمدفوعات املؤجلة . 

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب 

واملدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية 

وائــل مـــــراد
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,,
نموذج مقترح 

للمعاملة الضريبية 
للمشروعات الصغيرة 

والمتناهية الصغر
,, 

الصنــدوق  إنشــاء  قــرار  صــدور  منــذ 

ــدأ  ــنة 1991 ب ــة ىف س ــى للتنمي االجتاع

التفكــري بجديــة ىف إعفــاء املرشوعــات 

الصغــرية مــن الخضــوع مــن الرضيبــة 

عــىل الدخــل وجــاء ذلــك بنــص املــادة 36 

ــدل  ــنة 1993 املع ــون 187 لس ــن القان م

لبعــض أحــكام القانــون 157 لســنة 1981 

ــاء  ــل باعف ــىل الدخ ــب ع ــون الرضائ قان

الصنــدوق  مــن  املمولــة  املرشوعــات 

خضــوع  مــن  للتنميــة  االجتاعــى 

أرباحهــا للرضيبــة عــىل الدخــل فيــا 

رشكات  أو  الفرديــة  باملنشــأت  يتعلــق 

االشــخاص.

املرشوعــات  أربــاح  تعتــر  وبالتــاىل 

الصغــرية لالشــخاص الطبيعــن املمولــة 

فقــط مــن الصنــدوق االجتاعــى للتنمية 

معفــأة مــن الخضــوع للرضيبــة عــىل 

الدخــل إعتبــارا مــن ســنة 1993, وملا كان 

ــاء غــري كاىف لتشــجيع إنشــاء  ــك االعف ذل

املزيــد مــن تلــك املرشوعــات بهــدف 

ــن  ــد م ــم املزي ــة وتقدي ــة البطال مكافح

ــات  ــون ضان ــد جــاء قان ــاءات فلق االعف

ــز االســتثار رقــم  8 لســنة 1997   وحواف

ــرش  ــات اىل ع ــك املرشوع ــاء تل ــد إعف مب

العديــد مــن  ســنوات وذلــك لجــذب 

لالقــدام  وغريهــم  الخريجــن  شــباب 

عــىل إنشــاء املزيــد مــن املرشوعــات 

الصغــرية أو املتوســطة وكذلــك املتناهيــة 

ىف الصغــر. 

ــز اســتخدم ىف غــري  ــك الحاف ــا كان ذل ومل

الغــرض الــذى خصــص مــن إجلــه فلقــد 

راعــى ذلــك القانــون 91 لســنة 2005 

عنــد التعــرض العفــاء اربــاح املرشوعــات 

االجتاعــى  الصنــدوق  مــن  املمولــة 

للتنميــة حيــث جــاءت املــادة 31 بالبنــد 

ــىل : ــص ع ــون تن ــك القان ــن ذل 6 م

 إعفاء 

» األربــاح التــى تتحقــق مــن املرشوعــات 

مــن  بتمويــل  املنشــأة  الجديــدة 

ىف  للتنميــة  االجتاعــى  الصنــدوق 

حــدود نســبة هــذا التمويــل ، وذلــك 

ملــدة خمــس ســنوات ابتــداًء مــن تاريــخ 

مزاولــة النشــاط أو بــدء اإلنتــاج بحســب 

األحــوال ، وال يــرى هــذا اإلعفــاء إال 

ــدوق  ــرض الصن ــرم ق ــاح مــن أب عــىل أرب

باســمه »

الالئحــة  املــادة 42 مــن  كــا جــاءت 

ــة  ــر املالي ــرار وزي ــة الصــادرة بق التنفيذي

رقــم 991 لســنة 2005 عــىل النحــو التــاىل 

:

ــرر  ــاء املق ــق اإلعف       »  يشــرط لتطبي

بالبنــد ]6[ مــن املــادة )31( مــن القانــون 

ألربــاح املرشوعــات الجديــدة املنشــأة 

االجتاعــي  الصنــدوق  مــن  بتمويــل 

ــأيت: ــا ي ــة م للتنمي

1 - أن يكــون تاريــخ مزاولــة النشــاط 

ــن  ــل م ــخ التموي ــا لتاري ــرشوع الحق بامل

الصنــدوق اإلجتاعــى 

     للتنمية.

2 - أن تكــون أربــاح املــرشوع ناتجــة عــن 

التجــاري والصناعــي  النشــاط  مبــارشة 

فقــط.

3 - أن يتخــذ املــرشوع شــكل املنشــأة 

الفرديــة.

ــي  ــاء الرضيب ــدة اإلعف ــون م           وتك

خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ مزاولــة 

النشــاط أو بــدء اإلنتاج بحســب األحوال، 

ــم  ــاء إذا ت ــذا اإلعف ــان ه ــف رسي ويتوق

ــكلها  ــري ش ــأة أو تغي ــن املنش ــازل ع التن

ــوين. القان

   وىف جميــع األحــوال ال يــرى هــذا 

اإلعفــاء الرضيبــي إال بالنســبة لألربــاح 

ــدوق  الناتجــة عــن التمويــل مــن الصن

اإلجتاعــى للتنميــة » 

ويتضــح مــن ذلــك أن املــرشع قــد وضــع 

لعــدم  صارمــة  مــا  حــد  اىل  ضوابــط 

ــة  ــاء لتنمي ــز االعف اســاءة اســتخدام حاف

ــة  ــد البداي ــى تع ــات والت ــك املرشوع تل

للمرشوعــات  االنطــالق  اىل  الطبيعيــة 

العمالقــة, اال  أنــه قــد تــم التفرقــة بــن 

ــه  ــل املــرشوع مــن مال مــن يقــوم بتموي

الخــاص أو مشــاركة مــن مجموعــة مــن 

مــن  ممــول  او  الطبيعــن  االشــخاص 

ــري  ــن غ ــول م ــدوق  فاملــرشوع املم الصن

ــري  ــه غ ــاء الن ــع باالعف ــدوق ال يتمت الصن

ممــول مــن الصنــدوق وفــق نــص القانون 

ــادة النظــر  ــر اع ــاىل يســتوجب االم وبالت

ــة  ــة الرضيبي ــد املعامل ــاء لتوحي ىف االعف

ــة  ــرية الخاضع ــات الصغ لكافــة املرشوع

الحــكام قانــون تنميــة املنشــآت الصغــرية 

رقــم 141 لســنة 2004 وهــو القانــون 

املنظــم الحــكام تلــك املرشوعــات ســواء 

االجتاعــى  الصنــدوق  مــن  ممولــة 

ــاص أو  ــال خ ــن م ــة م ــة أو ممول للتنمي

ــدوق. ــن الصن ــدا ع ــرض بعي مق

 91 القانــون  مــن   18 املــادة  فوضــت 

لســنة 2005 وزيــر املاليــة ىف إصــدار قــرار 

ــات  ــب للمرشوع ــس التحاس ــن اس يتضم

ــل: ــراءات التحصي ــرية  وإج الصغ

املحاســبة  وأســس  بقواعــد  يصــدر    «

ــة  ــل الرضيب ــراءات تحصي ــة وإج الرضيبي

عــىل أربــاح املنشــآت الصغــرية قــرار مــن 

الوزيــر، ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام 

قانــون تنميــة املنشــآت الصغــرية الصــادر 

بالقانــون رقــم 141 لســنة 2004، وذلــك 

مبــا يتفــق مــع طبيعتهــا وييــر أســلوب 

معاملتهــا الرضيبيــة »

جانــب  مــن  املبــادرة  تلــك  تعتــر 

ــىل  ــوة ع ــة خط ــى مبثاب ــع الرضيب الترشي

طويــل  طريــق  مســرية  مــن  الطريــق 

لتنميــة مرشوعاتهــا  تســعى إى دولــة 

ــن اجــل  ــا و م ــدف تعظيمه ــرية به الصغ

خلــق طريقــة ســهلة للتحاســب الرضيبــى 

يتفــق وطبيعــة عملهــا.

ــى  ــى الت ولعــل أســس التحاســب الرضيب

أصدرتهــا االدارة الرضيبيــة ىف الســنوات 

 91 القانــون  إصــدار  عــىل  الســابقة 

ــى  ــة الت ــة البواب ــد مبثاب ــنة 2005 تع لس

اســاس  لوضــع  بهــا  االهتــداء  ميكــن 

ســهل للتحاســب الرضيبــى للمرشوعــات 

الصغــرية يتفــق وطبيعــة عملهــا.

ميكــن  منــوذج  الباحــث  ويقــرح 

مبقتضــاه التوصــل لتحديــد صــاىف أربــاح 

ىف  أواملتناهيــة  الصغــرية  املرشوعــات 

: ومبســطة  ســهلة  بطريقــة  الصغــر 

ــال  ــم أع ــر رق ــىل تقدي ــاد ع 1-  االعت

ــىل : ــى ع ــاط مبن للنش

ــارى  ــجل التج ــاط بالس ــال النش • رأس م

ــوع ــال املدف ــل رأس امل وهــو ميث

حيــاة  لــدورة  العامــل  املــال  رأس   •

معاينــة  خــالل  مــن  وذلــك  املــرشوع 

املــرشوع

كل  ربــح  الجــاىل  نســب  تحديــد   -2

نشــاط يختلــف عــن النشــاط االخــر مــن 

ــتعانة  ــن االس ــرية وميك ــات الصغ املرشوع

ىف تلــك الخاصيــة بنســب إجــاىل الربــح 

ــب  ــا مصلحــة الرضائ ــت اليه ــى توصل الت

ــات  ــا لالتفاقي ــابقة وفق ــنوات الس ىف الس

ــة. ــرف التجاري ــع الغ ــا م ــى عقدته الت

تقابــل  مئويــة  نســبة  تحديــد   -3

ــق  ــة تتف ــة واالداري ــات العمومي املروف

وطبيعــة كل نشــاط مــن املرشوعــات 

الصغــر.   ىف  واملتناهيــة  الصغــرية 

ــاح  ــن االرب ــه م ــن 5000 جني ــد ع مايزي

بســعر  للرضيبــة  يخضــع  الصافيــة 

إذا كانــت منشــأة لشــخص  تصاعــدى 

: التاليــة  الرشائــح  وفــق  طبيعــى 

10% من 5001 جنيه إىل 20000 جنيه

 40000 إىل  جنيــه   20001 مــن    %15  

جنيــه

 20% أكرث من 40000 جنيه

وبســعر 20% إذا كانــت منشــأة رشكــة 

--  شــخص إعتبــارى – أشــخاص أو أمــوال

إعداد:

د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم

بقلم / وائـــل مــــراد

,,
العوامل التي تؤثر 
يف حساب اإلهالك

,, 

الســادة قــراء مجلــة املحاســب العــريب الكــرام نقــدم لكــم اليــوم موضــوع شــيق 

ــاب  ــال يف حس ــي تؤث ــل الت ــو العوام ــه اال وه ــا مل يعرف ــري من ــا الكث ــل ورمب وجمي

االهــالل لالصــول الثابتــة   حيــث  توجــد أربعــة عوامــل تؤثــر يف إحتســاب قســط 

اإلهــالك الســنوي لألصــل الثابــت وهــي : -

            •   تكلفة األصل .

            •   العمر اإلقتصادي لألصل .

            •   قيمة الخردة .

            •   الطريقة املستخدمة لتوزيع التكلفة عىل العمر اإلنتاجي .

تكلفة األصل .

ــا             أســاس حســاب األهــالك هــو تكلفــة األصــل ، وهــي تشــمل كــا أرشن

ســابقاً يف الحصــول عــى األصــل  بالــرشاء  يرجــى الرجــوع إليــه للتذكــر مبــا أرشنــا

          إليه سابقا ً . 

العمر اإلقتصادي لألصل .

ــاج  ــتمرار األصــل يف اإلنت ــدرة إلس ــدد الســنوات أو الســاعات املق ــه ع    يقصــد ب

إنتاجــا ً إقتصاديــا ً ، ويعنــي ذلــك أن  العــرة يف تحديــد العمــر اإلقتصــادي ليــس 

بالوجــود املــادي لألصــل ولكــن بالقــدرة عــىل األداء بكفــاءة . 

   ما يجب اإلنتباه له عند تحديد العمر اإلقتصادي لألصل :

الصيانة والعناية التي ستعطي لألصل » ألنها ستطيل يف عمر األصل » 

مراعاة عنر التقادم أي إنتهاء صيانته اإلقتصادية 

وقــد ذكــر املعيــار املــري رقــم 10 العوامــل التــي يجــب أخذهــا يف الحســبان عنــد 

تحديــد العمــر اإلقتصــادي لألصــل  وهــي عــىل النحــو التــايل : - 

اإلســتخدام املتوقــع لألصــل مــن قبــل املنشــأة ، ويقــدر هــذا اإلســتخدام يف ضــوء 

الطاقــة واملخرجــات املتوقعــة مــن األصــل 

التاكــد املــادي املتوقــع الــذي يعتمــد عــىل عوامــل التشــغيل مثــل عــدد الورديــات 

التــي تســتخدم فيهــا األصــل وبرامــج املنشــأة لإصــالح والصيانــة واملحافظــة عــىل 

األصــل يف حالــة عــدم إســتخدامة لإنتــاج 

ــري الطلــب عــىل  ــاج أو تغي ــري و التقــدم يف اإلنت ــج عــن التعي ــي النات التقــادم الفن

ــج أو الخدمــة الناتجــة عــن إســتخدام األصــل .  املنت

ــاء  ــخ إنته ــل تاري ــل مث ــتخدام األص ــىل إس ــا ع ــا يف حكمه ــة أو م ــود القانوني القي

ــتأجرة .  ــول املس ــتخدام األص إس

الخردة .

يقصــد بهــا قيمــة األصــل يف نهايــة عمــرة اإلقتصــادي ، إذ إنــه مهــا إســتهلك األصــل 

وأصبــح إســتخدامة يف اإلنتــاج عديــم الفائــدة إال إنــه يظــل لــه قيمــة ضئيلــة » خــردة 

أو نفايــة » 

تعــددت االراء بشــأن أخــذ قيمــة الخــردة يف الحســبان عنــد حســاب قســط اإلهــالك 

الســنوي ، لكنــي ســأكتفي مبــا ذكــره   املعيــار املــري رقــم ) 10 ( والــذي يقــوم عــىل 

اإلســس التاليــة : 

 •   تحسب قيمة اإلهالك بعد خصم القيمة التخريدية له ، ويف الحياة العملية 

غالباً ما تكون القيمة التخريدية لألصل غري ذات قيمة ولذا التؤثر عىل حساب قيمة 

األهالك ، وعند إستخدام املعالجة القياسية لتقييم األصول الثابتة وتكون القيمة 

التخريدية ذات قيمة مؤثرة فيتم حسابها عند تاريخ إقتنا األصل وال يتم زيادتها الحقاً 

نتيجة لزيادة االسعار ، أما عن إستخدام املعالجة املحاسبية البديلة واملسموح بها يتم 

إعادة إحتساب القيمة التخريدية عىل القيمة املقدرة يف هذا التاريخ لألصول املاثلة 

التي وصلت إىل نهاية عمرها اإلفرايض والتي إستخدمت يف ظروف ماثلة لألصل 

وموضوع التقييم . 

 •   إذا نتج عن رشاء األصل إلتزام املنشاة بتكالبف فك األصل أو إعادة الحال إىل ما 

كان علية  عند إنتهاء العمر اإلنتاجي لألصل فيتم معالجة هذه التكاليف عىل أنها 

مروفات تحمل عىل مدار عمل األصل من خالل : إما خصم التكلفة املقدرة عند 

تحديد القيمة التخريدية لألصل وبالتايل زيادة مروف األهالك السنوي وإما تحميل  

التكلفة كمروف مستقل بطريقة منتظمة عىل مدار عمر األصل اإلفرايض بحيث يتم 

إظهار اإللتزام بهذه التكاليف بالكامل يف نهاية العمر اإلفرايض لألصل . 

 •   ويف النهاية نود اإلشارة إىل أنه عند تحديد القيمة القابلة لإهالك يجب إستبعاد 

اإليرادات الناتجة عن األصل كخردة من تكلفة األصل ، وأنه يف حال تحمل املنشاة 

لنفقات معينة للتخلص منه فإنه يجب خصمها عن القيمة املقدرة لألصل كخردة 

وبحيث يكون الناتج هو صايف قيمة الخردة  . 

الطريقة املستخدمة لتوزيع التكلفة عىل العمر اإلنتاجي .

هذا الجزء سنتكلم عنه بالتفصيل يف يف العدد القادم إن شاء الله 

                                                                وائــل مـــراد 

                                  املدير املايل يف أحدى الرشكات العقارية الكربى بالكويت  

                                          مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب العريب  
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مخاطر اإلستثمار

بقلم مدير مايل 

أحمد عباس 

عندما يقوم املستثمر بعمليه االستثمار ، فانه سيواجه درجة من اخملاطر 
مقابل توقعه احلصول على عائد معقول لذلك تعترب اخملاطرة عنصرا 

هاما يجب أخذه بعني االعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري .
وقوع  احتمال  زاد  فكلما   ، اخلسائر  وقوع  باحتمال  اخملاطرة  وترتبط 

اخلسارة كلما كان االستثمار أكرث خطورة والعكس صحيح .
املستثمر  يتوقعه  الذي  املقابل  مبثابة  فهو  االستثمار  على  العائد  أما 
مقابل األموال التي يدفعها من أصل حيازة أداء االستثمار او مقابل تخليه 

عن منفعة حالية على أمل احلصول على منفعة اكرب يف املستقبل .
ونتيجة لهذه العالقة الطردية بني العائد املتوقع ودرجة اخملاطرة فان 
من  معني  مستوى  عند  عائد  أعلى  لتحقيق  يسعون  املستثمرين  جميع 
مستوى  عند  ممكن  مستوى  ادين  إىل  اخملاطرة  تخفيض  أو  اخملاطرة 

معني من العائد .
وهناك اكرث من تعريف خملاطر االستثمار منها:-

على  املتوقع  العائد  حتقيق  يف  املستثمر  فشل  احتمال   -
االستثمار .

ومنها عدم التأكد من التدفقات النقدية املستقبلية الواردة من   -
االستثمار .

اختالف  درجة  أو  املتوقع  العائد  يف  التذبذب  درجة  ومنها   -
العائد الفعلي قياسا باملتوقع .

إدارة اخملاطر
تتناول إدارة اخملاطر العالقة بني العائد املطلوب على االستثمار وبني 
اخملاطر التي تصاحب هذا االستثمار وذلك بقصد توظيف هذه العالقة 

مبا يؤدى إىل تعظيم قيمة االستثمار من وجهة نظر أصحابه.
وميكن تعريف إدارة اخملاطر على أنها إدارة احلدث التي ال ميكن التنبؤ 
التعامل  يتم  مل  إذا  احلدوث  حمتملة  خسائر  عليها  يرتتب  قد  والتي  بها 

معها بشكل مناسب .
وعلية فان إدارة اخملاطر تتضمن ثالث مراحل هي :- 

- تعريف اخلطر 
– قياس اخلطر 
– إدارة اخلطر.

كما أنها تتبع إحدى ثالث اسرتاتيجيات هي :-
االحتفاظ باخلطر  -

- أو تخفيض اخلطر   -
– أو حتويل اخلطر .  -

اخملاطر  بتحديد  اخلاصة  باألنشطة  القيام  تتضمن  اخملاطر  وإدارة 
التي تتعرض لها املنشأة والتعامل مع مسبباتها واآلثار املرتتبة عليها .

من  املنشأة  متكني  يف   يتمثل  اخملاطر  إلدارة  االساسى  الغرض  وان 
التطور وحتقيق أهدافها بكل فاعلية وكفاءة.

والقيام بإدارة اخملاطر أصبح ضروريا الستمرار املنشأة يف ظل املنافسة 
العاملية املعاصرة .

وإدارة اخملاطر املالية بأي منشأة تسعى إىل ثالثة أهداف رئيسية:-
الوقاية من اخلسائر .  -

تغطية درجة االستقرار يف اإلرباح.  -
تخفيض تكلفة إدارة اخلسائر املالية احملتملة .   -

تخفيض  تستهدف  التي  األنشطة  من  جمموعة  هي  اخملاطر  وإدارة 
أساسيه  مراحل  ثالث  حتت  تندرج  األنشطة  هذه  وأن  احملتملة  اخلسائر 

هي :-

حتديد وتعريف اخملاطر التي تواجه النشاط.  -
قياس التأثري لكل خطر .  -

حتديد كيفية التعامل مع اخلطر موضوع االهتمام .  -
سواء  يومي  بشكل  ميارس  نشاط  أنها  على  اخملاطر  إدارة  إىل  وينظر 
على مستوى اإلفراد أو املنظمات الن اى قرار ترتبط نتائجه باملستقبل 
وطاملا ان املستقبل غري مؤكد فالبد من االعتماد بشكل ما على مبادئ 

إدارة اخملاطر .
* وإدارة اخملاطر تتضمن األنشطة التالية :-

جتميع املعلومات عن األصول اخلطرة باملنشأة .  -
حتديد التهديدات املتوقعة لكل أصل .  -

حتديد مواطن اخللل املوجودة والتي تسمح للتهديد بالتأثري   -
يف األصل .

حدث  إذا  املنشأة  لها  تتعرض  أن  ميكن  التي  اخلسائر  حتديد   -
التهديد املتوقع .

حتديد األدوات البديلة التي ميكن االعتماد عليها لتخفيض أو   -
جتنب اخلسائر احملتملة .

إدارة  يف  عليها  االعتماد  املنشأة  قررت  التي  األدوات  حتديد   -
اخملاطر احملتملة .

اإلعداد  يف  األخرية  اآلونة  يف  الهميتة  نظرا  املوضوع  تكملة  وسيتم 
القادمة إن شاء اهلل 

اختلف   تعريف   الذكاء   بن   العلاء  

 يف   السنوات   األخرية   فلم   يعد   اجتياز  

 اختبارات   الذكاء   املعتادة   هو   املقياس  

 األوحد   لتحديد   مستوي   ذكاء   الفرد   بل  

 أصبح   األمر   أكرث   شمولية   فقد   أصبح  

 النجاح   يف   العمل   والحياة   االجتاعية  

 والعالقات   الشخصية   والتميز   والحضور  

 ورسعة   رد   الفعل   وسعة   األفق   من   األمور  

 التي   تحدد   مستوي   الذكاء   وتسهم   يف  

 تقييمه   بشكل   كبري  

 وتقدم   مجلة   النيوزويك   األمريكية   ثالثن  

 نصيحة   لزيادة   الذكاء   والحضور   لدي  

 الفرد   من   خالل   تنمية   القدرات   العقلية  

 وتحسن   عمل   الذاكرة   وزيادة   القدرة  

 عي   استيعاب   األمور   وتحليلها   تحليال  

 منطقيا   وهي  :  

] 1 [  أشارت   األبحاث   العلمية   الحديثة  

 إيل   أهمية   العاب   تنمية   الذاكرة   والتي  

 من   أهمها   عي   اإلطالق   الكلات  

 املتقاطعة   نظرا   لبساطتها   وسهولة  

 الحصول   عليها ,  فال   تشعر   بتأنيب   الضمري  

 إذا   قضيت   بعض   الوقت   يوميا   يف   محاولة  

 حل   ألغاز   هذه   اللعبة   فلها   فوائد   عظيمة  

 من   أهمها   الوقاية   من   تدهور   القدرات  

 العقلية   ومرض   الزهامير .  

] 2[  الحرص   عي   تناول   التوابل  

 وخصوصا   الكركم   ففي   الهند   وتايالند  

 تقل   معدالت   تدهور   القدرات   العقلية  

 بشكل   كبري   ألنهم   معتادون   عي   تناول  

 الطعام   مضافا   إليه   مجموعة   من   التوابل  

 تتألف   من   الكركم   والكمون   والكزبرة  .  

] 3 [  مارسة   نشاط   بدين   معتدل   بصورة  

 يومية   مثل   التمرينات   الرياضية   البسيطة  

 أو   الجري   وذلك   لتنشيط   الدورة   الدموية  

 بالجسم   وزيادة   نسبة   األكسجن   يف  

 الدم   ما   يعني   وصول   كمية   أكر   من  

 األكسجن   إيل   املخ .   

] 4 [  الحرص   عي   االنضام   إيل   حلقات  

 نقاشية   تشتمل   عي   آراء   وأفكار   مختلفة  

 أو   متابعة   الرامج   التي   تحلل   األحداث  

 املختلفة   التي   متر   بها   بالد   العامل  , ففي  

 دراسة   أجريت   عام  2009  وجد   أن  

 األشخاص   الذين   يتابعون   القنوات  

 اإلخبارية   املتنوعة   أكرث   حضورا   وتفتحا  

 من   األشخاص   الذين   يتابعون   قناة  

 إخبارية   واحدة   أو   اثنتن .   

]5 [  عدم   االعتاد   الكي   عي   استخدام  

 أجهزة   التليفون   املحمول   والالب  

 توب   واآلي   باد   وغريها   من   األجهزة  

 التكنولوجية   الحديثة   التي   تقلل   من  

 إعال   الشخص   لعقله   واعتاده   عي  

 الذاكرة .   

]6 [  الحصول   عي   القدر   الكايف   من   النوم  

 ليال   مع   الحرص   عي   النوم   ملدة   ساعة  

 يف   منتصف   النهار   فقد   أشار   العلاء   إيل  

 أن   النوم   ليال   ال   يكفي   ألن   العقل   يصاب  

 باالرهاق   من   تراكم   املعلومات   ويكون   يف  

 حاجة   إيل   يشء   من   الراحة   إلعادة   ترتيب  

 املعلومات   التي   اكتسبها  .  

]7 [  االطالع   عي   تطبيق   أو   برنامج  

 TED Technology ,  يحمل   اسم 

Entertainment , De sign  الذي  

 يجتمع   فيه   أصحاب   العقول   العلمية  

 الخالقة   كل   عام   حيث   يعرضون   أحدث  

 ما   توصل   إليه   العلم   يف   جميع   املجاالت  

 وخصوصا   األبحاث   املتعلقة   باملخ  

 البرشي .  

]8 [  الحرص   عي   القراءة   وإن   مل   تكن  

 من   محبي   القراءة   فعليك   بقراءة   كتاب  

 واحد   فقط   يف   العام   بعد   زيارة   املعرض  

 السنوي   للكتاب   وانتقاء   كتاب   من   أفضل  

 الكتب   التي   نرشت   خالل   العام .  

]9 [  محاولة   االعتاد   عي   الذاكرة   بأكر  

 قدر   ممكن   والتخلص   التدريجي   من  

 القلم   والورقة   إلعطاء   فرصة   للذاكرة  

 لحفظ   أرقام   التليفونات   واملواعيد  

 املهمة . 

)10(-  تعلم   لغة   جديدة   فالتعلم   بوجه  

 عام   يزيد   من   القدرة   عي   الركيز   ألن  

 اكتساب   املعلومات   وتخزينها   يف   الذاكرة  

 ثم   استدعاءها   مرة   أخري   ما   يعمل   عي  

 تنشيط   الذاكرة   وزيادة   كفاءتها .  

]11[  تناول   قطعة   من   الشيكوالتة  

 الداكنة   يوميا   فهي   تقلل   من   خطر  

 اإلصابة   مبرض   الزهامير   ألنها   غنية  

 بالفالفونويد   ومضادات   األكسدة   كا  

 تساعد   عي   خفض   معدالت   الكوليسرول  

 الضار   وبالتايل   تقي   من   اإلصابة   بتصلب  

 الرشاين   املسبب   األسايس   لضعف  

 الذاكرة  .  

]12[  تنمية   املهارات   اليدوية   ألنها   تعمل  

 بصورة   غري   مبارشة   عي   تنمية   املهارات  

 الذهنية   من   خالل   التعلم   وإكتساب  

 املهارات .  

]13[  التفكري   اإليجايب   والرضا   الداخي  

 فقد   أثبتت   الدراسات   أن   السالم   النفي  

 يزيد   من   قدرة   الفرد   عي   االستيعاب  

 والتحليل   وبالتايل   التمتع   بقدرات   عقلية  

 أفضل .  

]14[  أشارت   دراسة   علمية   إيل   أن   العاب  

 الكمبيوتر   والبالي   ستيشن   تكسب   الفرد  

 مهارات   التوافق   العضي   العصبي   وتزيد  

 من   رسعته   يف   رد   الفعل .  

]15[  الحفاظ   عي   وجبة   اإلفطار   التي  

 تعد   من   أهم   الوجبات   يف   اليوم   ألن  

 الجسم   يظل   بدون   تغذية   طوال   فرة  

 النوم   ليال   ويستمد   الجسم   الطاقة   الالزمة  

 للنشاط   البدين   والذهني   من   وجبة  

 اإلفطار .    

مقاالت ذات صلة: 

روشتة نجاح »االستثنائيات« 5 خطوات 

لتكوين ضمنهن 

]16[  تناول   املزيد   من   الزبادي   فقد  

 أكدت   دراسة   أجريت   مؤخرا   عي   الفرئان  

 أن   تناول   الزبادي   يزيد   من   نشاط   خاليا  

 املخ   وخصوصا   تلك   املسئولة   عن   املشاعر  

 والذاكرة .  

]17[  التعرض   ألشعة   الشمس   فهي  

 مصدر   الشعور   بالطاقة   والركيز   ألنها  

 تقلل   من   هرمون   املالتونن   الذي   يدفع  

 الشخص   إيل   النوم .  

]18[  مشاهدة   املرحيات   املأخوذة   عن  

 الروايات   الشهرية   لكبار   الكتاب   وعمل  

 مقارنة   بن   الرواية   والعمل   الفني   فالنقد  

 والتحليل   من   أهم   األمور   التي   يتم   فيها  

 إعال   العقل .   

]19[  محاولة   تنظيم   األفكار   وترتيبها  

 حتي   يسهل   إستدعاؤها   وتذكرها   مرة  

 أخري  .   

]20[  اإلكثار   من   رشب   املاء   ألن   الجفاف  

 أو   قلة   املاء   يف   الجسم   يؤثر   عي   خاليا  

 املخ   تأثريا   سلبيا   حيث   يجعلها   تضطرب  

 ويفقدها   كفاءتها   يف   العمل .  

]21 [  اإلكثار   من   الضحك   فعندما  

 يضحك   الفرد   تزداد   قدرته   عي  

 االستيعاب   بنحو  14  ضعفا .  

]22[  زيارة   املعارض   الفنية   املختلفة  

 وحضور   حفالت   موسيقية   فالفن   ال  

 يزيد   الذكاء   فقط   بل   يقلل   من   الشعور  

 بالضغط   النفي   والتوتر   الناتج   عن  

 ضغوط   الحياة .  

]23[  محاولة   إتقان   العزف   عي   آلة  

 موسيقية   فعزف   املوسيقي   يحسن   من  

 القدرات   الذهنية   ألنها   تصفي   الذهن  

 وتجعل   الفرد   أكرث   هدوءا   باإلضافة   إيل  

 أنه   يزيد   من   كفاءة   التوافق   الوظيفي  

 للعضالت .  

]24[  التخلص   الحقيقي   من   الضغوط  

 واملشكالت   وتصفية   الذهن   فإذا   مل   يفكر  

 الفرد   يف   املشكالت   فهي   تشغل   العقل  

 الباطن .    

]25[  الحرص   عي   أخذ   فرة   من   الراحة  

 أثناء   االستذكار   أو   العمل   ماال   يقل   عن  

15  دقيقة   كل   ساعتن   فالقدرة   عي  

 التذكر   واالسرجاع   تراجع   بعد   هذه  

 املدة   من   الركيز   املتواصل .  

]26[  مضغ   اللبان   فقد   ثبت   أنه   يقوي  

 الذاكرة   بنسبة  35 %  ألنه   يحفز   إفراز  

 األنسولن   بالجسم   والذي   يحفز   بدوره  

 جزءا   من   الدماغ   املتعلق   بالذاكرة .  

]27[  تناول   قليل   من   القهوة   ألنها   تساعد  

 عي   زيادة   الركيز   وقوة   الذاكرة   ولكن  

 يفضل   عدم   تناول   أكرث   من   ثالثة   أكواب  

 من   القهوة   يوميا .  

]28[  عدم   اإلفراط   يف   تناول   املهدئات  

 ومضادات   االكتئاب   والعقاقري   املنومة  

 ألنها   تؤثر   سلبا   عي   كفاءة   الذاكرة  

 وكذلك   التدخن   واملرشوبات   الكحولية  

 ألنها   يتسببان   يف   تلف   خاليا   املخ .   

]29[  التنظيم   فالنسيان   يصبح   أسهل   يف  

 الفويض   يف   حن   يسهم   النظام   يف   سهولة  

 عمل   الذاكرة   وكذلك   الركيز   واستخدام  

 الحواس   الخمس   يف   عملية   تخزين  

 املعلومات .  

]30[  الخروج   إيل   الطبيعة   والتأمل   فقد  

 أظهرت   الدراسات   العلمية   أن   التأمل  

 واالسرخاء   يعمالن   عي   تحسن   عمل  
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الرقابة الداخلية هي  التي أدت إيل ظهور أنظمة  لعل من أهم األسباب 
احلاجة املاسة إيل آلية تعمل علي ضبط العمل وكفاءة العاملني من 
جهة ،وسرعة أجناز األعمال اخلارجية املتعلقة باملنشأة مثل مراجعة 

احلسابات من جهة أخري.
كل  يف  الداخلية  الرقابة  دور  وتطوير  تفعيل  وبرامج  خطط  إطار  ويف 
مستوي  رفع  وايل  حكومية  والغري  احلكومية  واجلهات  الدولة  منشات 
النجاح  حتقيق  يف  يساهم  مبا  الرقابية  العملية  كفاءة  وحتسني  األداء 
واحلد من السلبيات واألخطاء والتأكيد علي دور الرقابة الداخلية ، وذلك 
من خالل تهيئة املناخ اإلداري والعملية املناسبة وإيجاد وخلق الكوادر 
صحيح  بشكل  العمل  تسري  علي  والقادرة  املؤهلة  العلمية  واخلربات 

ومنتظم، لذلك كان يجب وضع للرقابة الداخلية معايري .

معايري الرقابة الداخلية:

تتكون معايري الرقابة الداخلية من ثالثة حماور هي :
1- املعايري العامة.

2- املعايري امليدانية.
3- معايري إعداد وصياغة التقارير.

أواًل – املعايري العامة يف الرقابة الداخلية:

واملوضوعية  واالستقالل  والكفاءة  املؤهالت  تصف  التي  املعايري  هي 
الضرورية ، والتي يجب أن تتوفر لدي املراقب الداخلي أو وحدات الرقابة 
امليدانية  باملعايري  املتعلقة  املهام  تنفيذ  تستطيع  حتى  الداخلية 

واملعايري اخلاصة بإعداد وصياغة التقارير وذلك بكفاءة وفعالية.
ويشمل هذا احملور املعايري التالية:

وأن  املناسبة  املؤهالت  ذوي  من  الداخلية  الرقابة  موظفي  اختيار   -1
يكونوا ذو خربة والتأكيد على حصولهم علي تدريب مالئم ، حيث ٌيحدد 
علي  خرباتهم  ومدة  ومؤهالتهم  الداخلية  الرقابة  بإدارة  العاملني  عدد 

النحو التايل :

أ - مدير إدارة الرقابة الداخلية: 
أو  اإلدارية  العلوم  يف  األويل  العلمية  الدرجة   : العلمي  املؤهل   *

احملاسبية أو القانون كحد أدين.
*مدة اخلربة: أال تقل عن 10 سنوات يف جمال تخصصه.

ب - رئيس قسم الرقابة الداخلية:
- املؤهل العلمي : الدرجة العلمية األويل يف احملاسبة كحد أدين.

- مدة اخلربة :  ال تقل عن 5 سنوات يف جمال تخصصه.
ج- رئيس قسم الرقابة اإلدارية:

- املؤهل العلمي : الدرجة العلمية األويل يف العلوم اإلدارية أو احلقوق 
أو التجارة كحد أدين أو أي مؤهل علمي جامعي له عالقة بنشاط اإلدارة.

- مدة اخلربة :  ال تقل عن 5 سنوات يف جمال تخصصه.

أداء  من  لتمكينهم  الداخلية  الرقابة  أجهزة  موظفي  وتدريب  تأهيل   -2
مهامهم بصورة فعاله وذلك حسب خطة تدريب مسبقة.

3- توزيع املهارات علي املهام توزيعا جيدًا لتنفيذ العملية لرقابية.
4- التخطيط واإلشراف اجليدان لتحقيق أهداف وحدات الرقابة الداخلية 

باملستوي املطلوب من العناية واالهتمام.
5- يوجد معايري ذات أهمية أخالقية تتضمن:

- أن تكون وحدات الرقابة الداخلية مستقلة يف إجراء العمليات الرقابية.
املصالح  يف  التضارب  تفادي  علي  الداخلية  الرقابة  وحدات  تعمل  أن   -
اخلاضعة  اجلهات  مع  الرقابية  والواجبات  املهام  موظفيها  تنفيذ  أثناء 

للرقابة.
وتوثيقها  وتقيمها  وحتديدها  األدلة  جميع  يف  الالزمة  العناية  حتري   -

عند إعداد التقارير بشأن النتائج واالستنتاجات والتوصيات.
لدورها  تفهم  حتقيق  إيل  تسعي  أن  الداخلية  الرقابة  وحدات  علي   -
من  جو  إقامة  وعلي  للرقابة  اخلاضعة  اجلهات  قبل  من  ووظيفتها 
االحرتام املتبادل والتفهم واملشاركة يف اإلصالحات التي تخطط لها 

اإلدارة.
تكون  أن  الرقابية  مهامها  ممارسة  عند  الداخلية  الرقابة  وحدات  علي   -
موضوعية كما يجب أن تكون منصفة يف عملياتها التقيمية ويف التقارير 

التي تعدها بشأن نتائج العمليات الرقابية.

ثانيًا- املعايري امليدانية:
وتتمثل فيما يلي :

جودة  ذات  رقابة  إجراء  تضمن  بطريقة  الرقابية  للعملية  التخطيط   -1
عالية وفعالة وذات كفاءة ويف الوقت املناسب وعادة ما تتضمن عملية 

الرقابة خطوات التخطيط التالية :
أ - جمع البيانات حول العملية الرقابية وتنظيمها وتوثيقها من أجل تقييم 

اخملاطر وحتديد األهمية.
ب - حتديد هدف العملية الرقابية ونطاقها.

ومدى  إتباعه  ينبغي  الذي  النهج  لتحديد  أويل  بتحليل  القيام  ج - 
االستفسارات التي سيتم إجراؤها الحقًا.

التخطيط  عند  املتوقعة  اخلاصة  املشاكل  على  األضواء  إلقاء  د - 
للعملية الرقابة.

ه - حتديد املتطلبات من املوظفني لتنفيذ العملية الرقابية.
و - إطالع اجلهة اخلاضعة للرقابة على نطاق العملية الرقابية وأهدافها 

ومعايري التقييم ومناقشة ذلك معها وكيفما تقتضي الضرورة.
2- اإلشراف بصورة مناسبة على املوظفني الرقابيني يف كل مستوى ويف 

كل مرحلة أثناء العملية الرقابية.
مدى  حتديد  عند  الرقابي  الضبط  إجراءات  وتقييم  دراسة  يتم  أن   -3

املهمة الرقابية ونطاقها.
تضمن  بصورة  وإجراءاتها  الرقابية  العملية  خطوات  وضع  يتم  أن   -4
اختبار  خالل  من  القانونية  غري  واألفعال  واخملالفات  األخطاء  اكتشاف 

املطابقة مع القوانني والتشريعات ذات الصلة.

الرقابة الداخلية - الجزء الثاني

أ- هالة عبداهلل

5- على املدقق احلصول على إثباتات كافية وذات صلة ومعقولية لدعم 
حكم املدقق واستنتاجاته بالنسبة إىل املهمة الرقابية قيد اإلجراء.

األصول  مع  تطابق  هناك  كان  إذا  عما  للتأكد  املالية  البيانات  حتليل   -6
الرقابة  إجراء  وعند  املالية  التقارير  إعداد  يف  املطبقة  احملاسبية 
الرقابات، وذلك للحصول على أساس معقول  أنواع  أو غريها من  املالية 

إلبداء الرأي حول البيانات املالية.

ثالثًا- معايري صياغة التقارير:

وتتمثل معايري صياغة التقارير يف ما يلي:
هو  وحسبما  مكتوبًا  تقريرًا  أو  رأيًا  رقابية  عملية  كل  نهاية  يف  يعد  أن   -1

مناسب يبسط فيه نتائجه بشكل مالئم
2- ينبغي أن يكون حمتوى التقرير:

• سهل الفهم.
• خال من الغموض أو االلتباس.

• مدعمًا مبعلومات وإثباتات رقابية مقبولة وذات صلة.
• مستقاًل عن أي تأثري.

• موضوعيًا ونزيهًا وبناءًا.
3- يحتوي التقرير الرقابي على ما يلي:

يف  القارئ  يساعد  مناسب  عنوان  التقرير  يتصدر  أن  ينبغي  العنوان:   •
التمييز بينه وبني البيانات واملعلومات الصادرة عن اآلخرين.

يفيد  مناسب  بشكل  موقعًا  التقرير  يكون  أن  ينبغي  والتاريخ:  اإلمضاء   •
التي  واملعامالت  األحداث  تأثري  االعتبار  يف  أخذ  املدقق  بأن  القارئ 

انتهت إىل علمه حتى ذلك التاريخ.
الرقابية  العملية  أهداف  التقرير  يتضمن  أن  ينبغي  والنطاق:  األهداف   •
الرقابية  العملية  من  الغرض  املعلومة  هذه  توضح  حيث   ، ونطاقها 

وحدودها.
• االكتمال: ينبغي أن ُتلحق اآلراء بالبيانات املالية املتعلقة بها وأن ُترفق 
معها ويف حال مت احلصول على معلومات ال ميكن الكشف عنها بحرية 
)وهو ما قد يؤثر على اكتمال التقرير الرقابي( فإن املدقق يبقى مسؤواًل 

عن وضع املسائل احلساسة أو السرية يف تقرير منفصل ال يرفق.
كما  إليها،  سريسل  التي  اجلهة  التقرير  يحدد  أن  ينبغي  إليه:  املرسل   •

تتطلب ذلك ظروف الرقابة أو التعليمات املتبعة.
مت  التي  املالية  البيانات  التقرير  يحدد  أن  ينبغي  املوضوع:  حتديد   •
رقابة  جمال  يحدد  وأن  به  املعمول  احملاسبي  النظام  وفق  تدقيقها 

األداء يف التقارير اإلدارية.
• األساس القانوين: ينبغي أن يحدد التقرير األسانيد القانونية التي تنص 

على اإلجراء الرقابي .
أو املمارسات  التقارير إىل املعايري  أن تشري  ينبغي  • مطابقة املعايري: 

الرقابية املتبعة عند إجراء العملية الرقابية.  

                                                                                                هاله عبد اهلل
                                                                                مراجع أول مبكتب حازم حسن

املقولة االوىل -  النجاح يكون من نصيب من حتلو بالشجاعة ليفعلو 
شيئًا ، لكنة نادرا ما يكون من نصيب اخلائفني من العواقب . جواهر الل 

نهرو أول رئيس وزراء هندي بعد إستقالل الهند .

ليس هناك حدود للعقل يقف عندها ، سوى التي  املقولة الثانية -  
أقتنعنا بوجودها . نابليون هيل 

املقولة الثالثة -  ال جتعل الفشل من ضمن اخليارات املتاحة لك .

 ، تريده  ما  إىل  بك  تصل  عمالقة  خطوة  توجد  ال   - الرابعة   املقولة 
إمنا يحتاج األمر إىل الكثري من اخلطوات الصغرية لتبلغ ما تريد .

أن  - عليك  أي شئ  -  لن جتد وقتًا سانحًا لعمل  املقولة اخلامسة 
تخلق هذا الوقت .

املقولة السادسة -  إذا كان ما تفعلة حاليًا ال يقربك من بلوغ أهدافك 
، فهو يبعدك عنها حتمًا . براين تريسي 

-  ليس هناك أسرارا للنجاح فهو حصيلة اإلعداد  املقولة السابعة  
اجليد ، والعمل الشاق ، والتعلم من االخطاء والفشل . كولني باول ، 

جرناك ورجل سياسة أمريكي 

أو  القوة  نقص  ليس  غرية  وبني  الناحج  بني  الفرق    - الثامنة  املقولة 
لومباردي  فينس   . اإلرادة  جانب  يف  نقص  هو  باإلحرى  بل   ، املعرفة 

مدرب كرة قدم أمركي .

املقولة التاسعة -  األبطال ال يصنعون يف صاالت التدريب ، األبطال 
يصنعون من أشياء عميقة يف داخلهم هي اإلرادة واحللم والرؤية . 

حممد علي كالي 

ملساعدة  الفرص  دائمًا  يبحثون  الناجحون    - العاشرة  املقولة 
يد  تقدمي  من  سأستفيدة  الذي  ما  أواًل  يسأل  غريهم  بينما   ، اآلخرين 

املساعدة . براين تريسي .

املقولة احلادية عشر -  ال يهم من أين أنت قادم ، ما يهم هو إىل اين 
انت ذاهب . براين تراسي 

يف  ويستمر  يحاول  من  يصيب  النجاح    - عشر   الثانية  املقولة 
احملاولة بطريقة تفكري إيجابية .

-  لكي تنجح عليك أن تفشل  ، لكي تتعلم  ما  املقولة الثالثة عشر  
الذي يجب عليك أال تفعلة يف املرة التالية 

-  التحفيز هو ما يجعلك تبدأ - العادات هي  املقولة الرابعة عشر  
ما جتعلك تستمر 

                                                     من كتاب 365 مقولة يف النجاح 

في النجاح قالوا
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