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أنواع االصول غري امللموسة

نشأة املحاسبة

تم تصنيف أنواع األصول الغري ملموسة إىل أربع أصناف
• أوالً  :ميكن التمييز بينها بحسب إمكانية متيزها عن
غريها من األصول إىل :

بقلم  /خالد احمد ياسني

 -1أصول ميكن متيزها بصفة منفردة مثل حقوق
اإلخرتاع  ،وحقوق الحكر  ،وحقوق النرش .
 -2أصول ال ميكن متيزها بصفة منفردة مثل شهرة
املحل .
•ثانيا ً  :ميكن متيزها بحسب اإلقتناء إىل
 -1أصول مشرتاه  :هي األصول التي يتم رشاؤها من
الغري بصفة منفردة أو نتيجة إندماج مجموعة من
املنشأة مثل “ شهرة املحل “ .
 -2أصول يتم تكونها داخليا ً  :وهي التي يتم توينا
داخل معامل املنشأة ومن أمثلتها حقوق اإلخرتاع .
• وقد حدد املعيار املرصي التكلفة يف البنود التالية
 النفقات الخاصة باملواد والخدمات املستخدمةأو املستهلكة يف إنتاج األصل غري امللموس
 املرتبات واألجور والتكاليف األخرى املرتبطةبالعاملني يف إنشاء واألصل غري امللموس
 املرصوفات غري املبارشة الرضورية إلنشاء األصل• وقد إستبعد املعيار
 نفقات البيع والنفقات اإلدارية والنفقات العامةاألخرى
 الخسائر الناتجة من عدم الكفاءة وخسائرالتشغيل األولية
 النفقات املتعلقة بتدريب العاملني من أجلتشغيل األصل
 -3أصول يتم الحصول عليها كمنحة حكومية :
• ثالثا ً  :ميكن التميز عىل أساس الفرتة الزمنية التي
تغطي املنافع املتوقعة
 -1أصول تستفيد منها فرتات معينة أو تحديد عمرها
عن طريق نصوص قانونية  ،مثل حقوق الحكر أو
إستخدام أسامء تجارية .

بقلم  /وائل مراد

 -2أصول يرتبط عمرها بعوامل إنسانية مثل حقوق
التأليف أو النرش
 -3أصول ليس لها عمر محدد مثل الشهرة
• رابعا ً  :ميكن من خالل مدى إمكانية فصل األصل عن
املنشأة التميز بني األنواع التالية
 -1أصول تعرب عن حقوق ميكن تحويل ملكيتها للغري مثل
حقوق التأليف والنرش واألصول القابلة للبيع مثل حقوق
اإلخرتاع .
 2أصول ال ميكن قصلها بذاتها عن املنشاة مثل الشهرة .كام انه يوجد أيضاً أصول ال ميكن متييزها بصورة منفردة
عن غريها من األصول مثل
حقوق اإلخرتاع  :يعطي حق اإلخرتاع لحاملة جميع
الحقوق التي تخول له إستخدام  ،وإنتاج  ،وبيع منتج
معني أو عملية معينة وذلك يف خالل فرتة معينة  ،مجرد
وجود حق إخرتاع ال يعني وجود أصل لدى الرشكة حيث
يشرتط إلعتبارة أصالً من وجهة النظر املحاسبية .
العالمات التجارية  - :هي كلامت أو رموز أو شكل غري
متجا ً معينا ً  ،وتعامل هذه الحقوق معاملة تختلف عن
األصول غري امللموسة حيث تتم رسملة أي نفقات تتعلق
بالحصول عليها وتستفيد تكلفتها خالل العمر القانوين أو
العمر اإلقتصادي املحدد أيهام أقرص عىل األ تزيد فرتة
اإلستنفاذ عن أربعني عام

حق اإلمتياز  - :عبارة عن ترتيب يعطي مبقتضاه
طرف يسمى مانح الحق لطرف أخر يسمى املتمتع
بالحق يعطي له الحق املطلق يف تسويق منتج
أو خدمة يف حدود منطقة جغرافية معينة  ،مثل
التنقيب غن البرتول يف منطقة معينة .
الشهرة  - :تختلف الشهرة عن األصول السابقة
كونها ترتبط يوجود وحدة إقتصادية قامئة  ،وهي تعرب
عن قدرة املنشاة عىل تحقيق أرباح غري عادية أو تزيد
عن املعدل العادي للعائد عىل رأس املال املستثمر يف
هذا النوع من النشاط الذي تعمل فية املنشاة
من العوامل التي ترتتب عليها الشهرة
 كفاءة إدارة املنشأة فاعلية السياسات الغعالنية إستخدام مواصفات أو عمليات خاصة يف إنتاجاملنتج
 القدرة اإلئتامنية وغريها  .................مام تعطى سمعة طيبة عناملنشأة .

سجل عضويتك وإنضم للنخبة
www.aam-web.com
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االشوريون وبعدهم املرصيون القدماء.
أكدت الدراسات ان اول من عمل يف هذا املجال هم
نتيجة البدء باستعامل وحدة النقد فالتعامالت
وقد تطورت املحاسبة زمن اإلمرباطورية الرومانية
,اليوناين ومن ثم االعداد العربية الهندية.
التجارية ونتيجة تطور التضام العددي الروماين
عرش وتوسع التجارة الدولية واملؤسسات املرصفية
بعد ذلك مع اخرتاع االله البخارية يف القرن الرابع
مل تعد الطريقة التقليدية حسب تضام القيد املفرد تفي باملطلوب وولدت الحاجه لنظام القيد املزدوج.
كان باوشولو عامل الرياضيات االيطايل اول من نرش مؤلف علمي متكامل عام  1494وبه قدم نظام القيد املزدوج الذي ال زال يشكل العمود الفقري
للنظام املحاسبي حتى يومنا اليوم.
وكان باوشولو اول من نادى بأعداد تقارير ماليه للدورة املالية او ما يسمى اليوم بحساب الربح والخسارة.
نظام القيد املزدوج الذي استحدثه باوشولو يضمن ايضا نطام انتاج معلومات ماليه بشكل كفء ودقيق عىل اساس ريايض.
خالل القرنني السابع والثامن عرش انترشت طريقة النظام املزدوج يف كل انحاء اوروبا ,مع بداية القرن التاسع عرش ومع الثورة الصناعية بدأت تظهر
رشكات كبرية الحجم ورشكات دوليه مام ادى اىل فصل ملكية الرشكات عن اداراتها ,مل يعد املالك هو املدير وانترشت “مهنية” اإلدارة وبرزت الحاجه اىل
اعداد تقارير ماليه بشكل دوري تعد من قبل مدققي حسابات خارجيني تقارير تتسم باملوضوعية وتضمن ان املدراء يترصفون مبا ينسجم مع رغبات
املساهمني عىل اعتبار انهم املالكون.
ان تعدد وتعقيد العمليات االقتصادية بني الرشكات جعل رضوريا ايجاد وتحسني تقارير عن املعلومات املحاسبية.
عرصنا اليوم يعرف بعرص املعلومات واصبحت املعلومة انتاج وتسويق سلعات واسعة االنتشار والطلب عليها متزايد ومستمر مبا يف ذلك املعلومات
املحاسبية التي اصبحت منتوجا عليه طلب متزايد من متخذي القرارات سواء قرارة داخليه داخل املنشأة اداره ,مساهمون او قرارات خارجيه
مقرضون دوائر ,باحثون وغريهم.
تعريف املحاسبة
ماهية علم املحاسبة؟
ظهر ت تعريفات عديدة لعلم املحاسبة اال ان املحاوالت الجادة ال يجاد تعريف شامل لعلم املحاسبة بدأت حديثاً وفيام ييل عرض لبعض تعريفات علم
املحاسبة.
تعريف املعهد االمرييك للمحاسبيني املعتمدين (  )AICPAعام  1941حيث عرفت املحاسبة بأنها :الفن املتعلق بتسجيل وتبويب وتلخيص املعامالت
واالحداث ذات الطابع املايل بأسلوب ذي دالله وبصورة نقدية ومن ثم تفسري النتائج.
تعريف جمعية املحاسبة االمريكية  American Accounting Associationعام  1966التي عرفت املحاسبة بأنها :عملية تحديد وقياس وتوصيل
املعلومات االقتصادية ليتمكن املستفيدون منها من الترصف يف ظل رؤية واضحة كام ميكن تعريف املحاسبة بأنها علم وفن يعتمد عىل استخدام
مجموعة من املبادئ العلمية املتعارف عليها بغرض تحديد وقياس وتوصيل املعلومات املالية للمستفيدين منها ملساعدتهم عىل اتخاذ قرارات رشيدة ويف
هذا املقام نرى من الرضوري تعريف مسك الدفاتر عىل انه فن تدوين العمليات املالية للوحدة االقتصادية يف دفاترها املختلفة واستخراج نتائج اعامل
تلك الوحدة وفقاً للمبادئ املحاسبية.
وبدراسة تعريف علم املحاسبة ومسك الدفاتر نالحظ ان هناك فرقاً واضحاً بني املحاسبة ومسك الدفاتر فعلم املحاسبة يقدم تفسريا ً للنتائج وميد صناع
القرار مبعلومات وبيانات تتجاوز ماسك الدفاتر.
تطور تعريف املحاسبة مع الزمن بشكل متواز لتطور الوظيفة املطلوبة منها ,فقد تحولت من مجرد فن مسك دفاتر اىل نظام معلومات متكامل.
عرفت الجمعية األمريكية للمحاسبة ان املحاسبة هي عمليه تتكون من ثالث انشطه:
( )1تحديد ( )2قياس وتسجيل ( )3وتوصيل البيانات واملعلومات االقتصادية مربا عنها بوحدة النقد لتقدميها اىل متخذي القرارات بغرض مساعدتهم
يف اتخاذ القرارات الرشيدة.
اما املعهد االمرييك للمحاسبني القانونيني فأضاف ان املحاسبة هي نشاط خدمي وظيفته تقديم املعلومات الكميه ذات الطابع املايل بغرض ان تكون
مفيدة يف اتحاذ القرارات.
وعليه فقد تجاوز دور املحاسبة من الرتكيز عىل االجراءات التقنية للرتكيز عىل االهداف التي تسعى اليها وهي توصيل املعلومة ملتخذي القرارات .وبناء
عىل ذلك تطورت وتشعبت املحاسبة اىل فروع عده منها ماليه ,اداريه ,تكاليف الخ..
وتجاوزت وظيفة املحاسبة اىل دراسة وتحليل االثر االجتامعي لنشاط املنشاة عىل البيئة الني تعمل بها وبرزت اىل الوجود محاسبة البيئة ومحاسبة
املسؤولية االجتامعية.
طبيعة املحاسبة
اعترب الباحثون املحاسبة باألجامع علام من العلوم االجتامعية  ,منا وتطور مستندا اىل العلوم الخراصة االجتامعية منها االقتصاد ,علم االجتامع ,علم
اإلدارة  ,القانون وكذلك عىل العلوم الطبيعية رياضيات “إحصاء وغريه .من ناحية ثانيه اختلفوا يف اعتبار هذا االعتامد عىل العلوم االخرى قصورا
وفشال ام متيزا ايجابيا ساعد يف تطور هذا العلم مع تطور العلوم االخرى  ,شخصيا اساند الراي االخري .وما دام اعتربت املحاسبة علام من العلوم فال بد
ان يكون لها نظريتها كباقي العلوم االخرى.
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,,
إقتصاديات السياحة
الحالل
,,

,,
بقلم  /الدكتور هايل
طشطوش
,,

تسعى كثري من الدول اإلسالمية لتكون وجهة عاملية تستقطب السياح إليها من كل أنحاء العامل  ،حيث تجند لذلك
كل إمكانياتها وطاقاتها وقدراتها املادية واملعنوية،ويف هذا اإلطار يرى كثري من الباحثني املسلمني ،أن السياحة يف
اإلسالم تعني التنقل من مكان إىل مكان بهدف التدبر والتأمل يف خلق الله أو التعارف بني الناس ،أو طلب العلم
املحمود ،أو الدعوة إىل الله ،أو الرتويح عن النفس ،أو أداء الفرائض والواجبات الدينية وما يف حكم ذلك ،وحثّ
اس إِنَّا َخلَ ْق َناكُ ْم
القرآن الكريم عىل السياحة بهذا املفهوم يف العديد من اآليات ،منها قوله تبارك وتعاىل( :يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
ِم ْن َذكَ ٍر َوأُنْثَى َو َج َعلْ َناكُ ْم شُ ُعوباً َوقَ َبائِ َل لِتَ َعا َرفُوا إِ َّن أَكْ َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللَّ ِه أَتْقَاكُ ْم إِ َّن اللَّ َه َعلِي ٌم َخ ِب ٌري).
ومبا أن اإلسالم اقر السياحة والسفر ملقاصد نبيلة كالعبادة والعلم والعالج والرتويح عن النفس أو البحث
واالستطالع واالستكشاف ،بالتايل فانه البد من إقرارها كرافد من روافد االقتصاديات الحالل،وذلك وفق مبادئ
وقواعد تتيح لإلنسان التنقل والرتحال حول العامل وهو مرتاح الضمري ومطمنئ النفس بأنه ميارس عمال مرشوعا
حالال.
وازدهرت السياحة يف تاريخنا العريب وتراثنا اإلسالمي حيث كان الناس من الفقهاء والعلامء وطلبة العلم وطالبو
العالج يسيحون من مكان إىل آخر للبحث عن مرادهم وتحقيق غايتهم من السفر والتنقل ،وكان الدعاة يجوبون
األرض لنرش دعوة اإلسالم ،كام كان التجار املسلمون يتنقلون من دولة إىل دولة للتجارة وللدعوة وهكذا ،وهذه
جميعها مناذج من أشكال السياحة يف اإلسالم ،وتأسيساً عىل ذلك ،فاإلسالم يحث عىل السياحة التي تحقق منافع
مرشوعة لإلسالم واملسلمني.
وتنبع أهمية السياحة يف اإلسالم من مقاصدها السامية ،حيث تعترب من وسائل الرتبية الروحية لإلنسان حيث إنها
وسيلة من وسائل الرتويح عن النفوس وأبعاد امللل عنها واسرتجاع النشاط الذهني والبدين لها.
غايات وأهداف السياحة الحالل :
يهدف اإلسالم الحنيف من وراء دعوته للسياحة إىل أهداف تخدم األمة كمجتمع وتخدم اقتصادها كمصدر
لرفاهية أفرادها ومن غايات ومقاصد السياحة الحالل :
أوال :التعرف عىل اآلخرين ومعرفة تفاصيل الشعوب واألمم والتعرف عىل عاداتهم وتقاليدهم ،وبالتايل اكتساب
النافع املفيد منها ،وطرح الضار وغري املتوافق مع قيم امتنا وديننا بعيدا.
ثانيا :تحقيق املنافع العلمية :وذلك من خالل االستزادة من العلوم واملعارف املوجودة لدى الشعوب واألمم األخرى
ونقلها إىل بالده وتعليمها ألبناء وطنه لتخدمهم اقتصاديا وثقافيا.
ثالثا :تحقيق املنافع الثقافية وذلك من خالل دراسة ثقافات األمم األخرى والتعرف عىل تراثهم وتاريخهم واخذ
العربة منه ،ونقل النافع من ثقافات الشعوب إىل بالده.
رابعا :نقل علومنا ومعارفنا وثقافتنا إىل اآلخرين :والتعريف بحضارتنا ومنجزاتنا وإعطاء الصورة الطيبة الحسنة عن
امتنا وديننا ولغتنا وثقافتنا .
خامسا :تحقيق املنافع االقتصادية واملادية :وذلك من خالل السياحة التجارية التي تهدف إىل التبادل التجاري مع
اآلخرين ،مبا يعود بالنفع عىل اقتصاديتنا.
سادسا :تحقيق املنافع االجتامعية :وذلك من خالل تكوين الصداقات واملعارف مع الشعوب األخرى والتي قد تفيض
إىل روابط أقوى كالنسب واملصاهرة من خالل الزواج .
سابعا :تحقيق املنافع الطبية :وذلك من خالل الحصول عىل العالجات واألدوية والعقاقري غري املتوفرة يف بلد السائح
وكذلك الراحة النفسية التي قد يجدها السائح يف أثناء سياحته يف بلدان غري بلدة.
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إقتصادات السياحة
الحالل

أشكال (أنواع) السياحة الحالل:
للسياحة الحالل أنواع وأشكال متعددة وذلك حسب الهدف والغاية منها وميكن أن نذكر عىل سبيل
املثال ال الحرص األنواع التالية:
 1ـ سياحة االستطالع واالستكشاف وميكن تسميتها بالسياحة الجغرافية ،التي تهدف إىل التعرف عىل
التضاريس واألماكن وتفاصيل الكون املختلفة.
 .2السياحة الرتويحية(سياحة الرتفية) والغاية منها هو الرتويح عن النفس ،وقد أمر اإلسالم بالرتويح عن
النفس الن النفس تصاب بامللل والكلل حيث قال علية الصالة والسالم ”:روحوا القلوب ساعة وساعة”.
 .3سياحة التأمل واملشاهدة وتهدف إىل مشاهدة إبداعات األمم والشعوب•
 .4السياحة العلمية والتي غايتها هي الدراسة واالستزادة من العلم واملعرفة.
 4ـ السياحة الثقافية ملشاهدة املعامل التاريخية الحضارية والتعرف عىل ثقافات وتراث الشعوب •
 5ـ السياحة الدينية (اإلميانية) والتي غايتها التعبد وتغذية الروح وهي التي تكون لألماكن املقدسة
والبقاع الطاهرة•
األهمية االقتصادية للسياحة الحالل:
لقد أصبحت اليوم السياحة تشكل قطاعا هاما وحيويا ورافدا من روافد االقتصاد يف كثري من البلدان
بل لقد أصبح املردود من السياحة يشكل أكرث من  70%من مكونات الناتج املحيل اإلجاميل لكثري من
البلدان  ،مام يجعل السياحة صناعة اقتصادية هامة وحيوية لها تأثري اقتصادي كبري يف بناء الدول
القوية واالقتصاديات املتينة ،ومن األدوار االقتصادية التي ميكن للسياحة الحالل أن تلعبها ما ييل:
أوال :زيادة فرص العمل ومصدر رزق مهم إلعداد هائلة من الناس عىل امتداد العامل اإلسالمي.
ثانيا :تساهم يف بناء حوار إنساين بني الناس والحضارات وتعطي الصورة الحقيقة املرشقة عن اإلسالم
السمح وعن امتنا العربية واإلسالمية ذات التاريخ العريق.
ثالثا :تنمي التقارب الب َّناء بني املسلمني وغريهم من األمم مام يجعل البالد اإلسالمية مقصدا دامئا للسياح
األجانب الذين ينشدون األمن والطأمنينة .وخاصة أن هناك الكثري من دول العامل العريب واإلسالمي التي
حباها الله عز وجل طبيعة خالَّبة وثروات تراثية وكنوزا ً إسالمية كثرية ومناخاً مستقرا ً طوال العام.
بعض الضوابط (املبادئ) للسياحة الحالل:
حتى تحقق السياحة الحالل غايتها وأهدافها املنشودة فانه البد لها من العديد من الضوابط واألسس
التي ترتكز عليها ومنها:
توفري الحامية واألمان للسياح عىل اختالف جنسياتهم وأديانهم وأعراقهم وألوانهم خالل مدة
.1
إقامتهم وسياحتهم يف بالدنا ،وواجب الحامية هو أمر دعا إليه ديننا الحنيف باعتبارهم ضيوف علينا
ويجب حاميتهم ورعايتهم.
تقديم كل مستلزمات الرعاية والعناية والخدمة بكل أنواعها وأشكالها(طبية ،نظافة ،طعام،
.2
رشاب ،مسكن مريح ،وسائل تنقل راحة...الخ) للسياح خالل مدة إقامتهم يف بالدنا.
توفري أشخاص مؤهلني يقومون عىل خدمة السياح وينقلون لهم املعلومات بكل دقة
.3
وموضوعية كاملرتجمني واملرافقني واألداء السياحيني ،والسواقني والخدم......الخ .
عدم تقديم أو فعل املنكرات والقيام بالترصفات الالخالقية أمام السياح أو تشجيعهم عليها
.4
ألنها تعطي فكرة سيئة للسائح عن تدين مستوى األخالق •
تقديم النرشات التعريفية التي تقدم صورة حسنة ومرشقة عن بالدنا العربية واإلسالمية
.5
لينقلوها إىل غريهم عند عودتهم إىل بالدهم.
وبعد أن تأكد لنا أن اإلسالم أباح السياحة الحالل وفق الضوابط والرشوط والغايات النبيلة التي ذكرناها
فانه البد من العناية بصناعة قطاع السياحة الحالل يف البالد العربية واإلسالمية عىل اعتبار أنها رافد من
روافد الدخل القومي الذي يسهم يف تنمية موارد تلك الدول مام يعود عىل شعوبها بالخري الوفري ،وهناك
بعض الدول العربية واإلسالمية التي نادت لعقد قمم خاصة وعاملية للسياحة الحالل وهي مبادرات
طيبة وعظيمة لبناء صناعة سياحية حالل يف البالد اإلسالمية.
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,,
حوكمة الشركات -
الرقابة ضد الفساد
المالي واإلداري
,,
إعداد:
أ .أمين هشام عزريل
ماجستري محاسبة
جامعة أليجار اإلسالمية-الهند

يف ضوء الواقع العاملي أصبح هناك رضورة ملحة لاللتزام بقواعد حوكمة الرشكات لتأمني وتحسني املناخ االستثامري العام
سواء كان عىل املستوى املحيل أو املستوى الدويل ،مام له من قدرة عىل إنعاش االستثامر الخاص ،وتحفيز املدخرين عىل ضخ
أموالهم يف السوق يف ظل توفري درجة عاليه من الثقة للرقابة ،والسيطرة عىل املعامالت.
إن هناك الكثري من املامرسات ،واألعامل التي تتجاوز القانون ،والقواعد ،واألصول الواجبة يف إدارة الرشكات واألعامل،
وبالتايل تخالف اقتصاديات السوق الصحيحة والدقيقة ،وما تتضمنه من قواعد صارمة لضبط األعامل واملعامالت ،والرشكات
لحامية االقتصاد الوطني للدولة ،وحامية املستثمرون واملساهمون ،وكذلك جهود املستهلكني والعمالء ،حيث ميثلون املنظومة
التي تصنع يف النهاية القدرة التنافسية لالقتصاد وتخرجه عن طريق السوء والفساد واالنحراف ،وتقوده إىل طريق النمو
واالنتعاش والتقدم والتحديث(.)1
إن الغش والخداع هام اللبنة األوىل يف منظومة الفساد ،واكتشاف الغش خاصة يف األمور املالية ميثل تحدياً كبريا ً
للمحاسبني ،حيث ميلك هؤالء املفسدين أدوات جديدة ،ويطورونها من آن آلخر ،وبالتايل البد من مقابلتها بإجراءات وقائية
متطورة تطورا ً كامالً متثل آليات جديدة للرقابة تعمل يف ظل وضوح وجالء أكرث(.)2
إذا ً البد من تأسيس ،وتنفيذ اسرتاتيجيات ،وإجراءات فعالة ضد الفساد بتحديد ،وتضمني القواعد ،واللوائح القانونية،
وتوضيح القوانني املعنية ،وتبني مبدأ الشفافية ،حيث من الرضوري أن تكون واضحة ومفهومة لدى جمهور املتعاملني(.)3
عنارص اإلسرتاتيجية املضادة للفساد:
 -١إصالح الهيئات الحكومية – ومحاربة األداء البريوقراطي ،وتقييم أساليب العمل بصفة مستمرة ،مع تقوية قدرات الهيئات
الحكومية اإلدارية والتنفيذية من خالل تطوير قدرات العاملني ،ورفع مستوى خرباتهم من خالل التأهيل الجيد ،وتحسني
كفاءة النظام القضايئ بتوفري املوارد املالية والفنية الكافية والالزمة لتنفيذ القوانني.
 -٢وضع آليات تنفيذ حوكمة الرشكات  -حيث أن تأسيس اإلطار املؤسيس الالزم لتثبيت جذور حوكمة الرشكات يتطلب
إصالح الكثري من القوانني واللوائح املعمول بها اآلن يف مختلف الرشكات ،وذلك لتنفيذ مبادئ الحوكمة.
 -٣مراعاة النزاهة والعدالة يف العمل  -حيث أن تحمل املسؤولية ،وقبول املحاسبة ،والشفافية تجاه املساهمني ،وأصحاب
املصلحة ال يقترص عىل تحسني سمعة الرشكة ،وجذب االستثامرات فقط ،بل يعطيها ميزة تنافسية ،وبالتايل البد من إقامة
عالقات جيدة بني أصحاب املصالح لتحقيق أهداف الرشكة ،وجعلهم جزءا ً من إسرتاتيجيتها طويلة املدى ،فاالهتامم بأصحاب
املصلحة ،وتحقيق الربح يسريان جنباً إىل جنب مع النمو اإلنتاجي ،ومبعنى آخر االهتامم والربح يسريان جنباً إىل جنب مع
االستخدام الحكيم لرأس املال.
تأسيس ومامرسة حوكمة الرشكات يف هياكل الرشكات العامة والخاصة:
حيث أن رشكات القطاع العام تساهم يف االقتصاد أكرث من رشكات القطاع الخاص ،وبالتايل يكون لها النصيب األكرب يف
الناتج الوطني ،والتوظيف ،والدخل ،واستخدام رأس املال ،وبالتايل تشكيل السياسات العامة – وإن كان االتجاه إىل ما يسمى
بإدارة األصول يف هذه الرشكات – أي التخلص منها وبيعها ،واالندماج يف اقتصاديات السوق الجديدة ،وإن كان هذا االتجاه
ال ينفي رضورة إتباع أساليب الحوكمة لتحقيق التنمية االقتصادية ،وإدارة املوارد بكفاءة ونزاهة ،وزيادة اإلنتاجية ،وحامية
حقوق العاملني ،إن املامرسات الجيدة يف اإلدارة ،والرتكيز عىل قيم تؤدي إىل تحقيق األرباح املالية املستمرة يؤدي ذلك إىل
تحسني العالقة ،والتعامل الجيد مع أصحاب املصلحة(.)4
الهوامش:
 .1أسامه غيث – تزييف القوائم املالية – جريدة األهرام – العدد .2005 – 43482
,John D., The Detection of Fraud and the Management Accountant, Management Accounting, May .2
.1985
 .3دليل تأسيس حوكمة الرشكات يف األسواق الصاعدة – مركز املرشوعات الدولية.)2005( ،
 .4معهد املحاسبة واألخالقية – بريطانيا .www.accountableility.org.ur -

إنضم إىل خدمة واتساب املحاسب
العريب 0096597484057
8

مجلة احملاسب العربي العدد الثالثون  -مجلة شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك احملاسبية

كن

مسو قا ً حقيقيا ً
وليس نسخة إلكرتونية

إعداد:
محمد حسن محمد

يحزنني دو ًما رؤية األطفال و هم يتعلمون امليش  ،فهم يقعون مرة تلو األخرى و أمتنى لو أن بأمكاين
املساعدة و لكنني أعلم جيدًا أنه ال ميكنني املساعدة فيه مطلقًا و أن امليش هو شئ البد ان يتعلموه
مبفردهم  ،كذلك يحزنني املسوقني الجدد ىف املهنة و أنا اراهم يحاولون النامء و النهوض مبستواهم و
محاولة الحصول عىل العمالء و محاوالت الحصول عىل الصفقات و البيع  ،أراهم بأم عيني يرتكبون
األخطاء دو ًما و لكنني أعلم أن أفضل أسلوب للتعلم هنا هو املحاولة و الخطأ و التدريب الدؤوب.
لرنى ما يحدث عند بداية مرشوع ما أو افتتاح مؤسسة ما هو العمل الدؤوب و التسويق
املستمر املتكرر  ،و نرى العمل يتم عىل أكمل وجه و لكن ال يتم الحصول عىل النتائج املرجوة و
الحقيقة هى أن من يعمل بدون خبري فهو يسري ىف اإلتجاه الخطأ دو ًما  ،و من يظن أن التسويق هى
حرفة سهلة فهو مخطئ.
و نرى كبار املسئولني ىف حرية دامئة  ،و يقولون رمبا العيب ىف التصاميم أو رمبا العيب ىف
رجال البيع و دامئا ما تكون املشكلة بالنسبة لكبار املسئولني ىف العنرص البرشى و يصفونه بالتقصري  ،أمنا
يكمن العيب دو ًما ىف أسلوب البيع  ،تبحث دو ًما أى مؤسسة سواء كانت هادفة للربح أو غري هادفة
للربح عن أقل تكلفة تسويقية بينام الطبيعي هو عىل العكس أنه البد من أن يتم تكليف الحملة
اإلعالنية اإلبتدائية ألى مرشوع مهام كان صغ ًريا مبا يتناسب مع اإلمكانيات املتاحة.
و التسويق ليس له طريقة واحدة و حتى التسويق اإللكرتوين الذى صار اإلختيار األمثل
للمبتدئني ليس له طريقة واحدة فقط  ،و لكن غال ًبا ما ميارسه هواة التسويق بطريقة واحدة و هى
ملل و حتى املهتمني بالسلعة أو املوضوع اختبار
معروفة للناس كلها بل و صارت متثل بالنسبة لهم ً
التسويق يرتددون كث ًريا قبل التفكري ىف التقدم للسلعة املعروضة.
و نستعرض ىف الجزء الثاىن من املقالة لحرصنا عىل عدم ضياع املجهود و توفري الوقت و
الجهدأساليب التسويق اإللكرتوين األخرى التى ال يلتفت إليها هواة التسويق من بداية العمل و بعض
العنارص التى ال يتم أخذها باإلعتبار دون قصد من هواة التسويق و عىل عدم علم منهم بأهمية تلك
العنارص.

ان تحقيق الرقابة عىل عنارص التكاليف وااليرادات او االصول او الخصوم يعترب مفهوماً تقليدياً للرقابة ألن
السبب الرئييس يف تحقيق االهداف املبتغاة من تلك العنارص هو العنرص االنساين الذي يعترب املحرك االسايس
لتلك العنارص ولذلك فمن املنطقي ان تتوىل محاسبة املسؤولية رقابة السب يف حدوث اليشء وليس النتيجة
النهائية نفسه( .باسييل.)318 :2001 ،
وتتمثل اهداف محاسبة املسؤولية يف النقاط التالية ( :صالح.)452-451 : 2000 ،
 -1ربط عنارص النشاط باملسؤولني عنها عىل اساس مفهوم القابلية للرقاة.
 -2املساعدة يف عملية التخطيط والتنظيم والرقابة.
 -3توفري خطة للحوافز تقوم عىل اساس موضوعي يتم من خاللها اثبات كل من يحسن االداء ويحقق املعدالت
املحددة يف نطاق مسؤوليته وعقاب او توجيه كل من مل يحقق ما هو محدد له.

أهداف
محاسبة
املسئولية
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منــذ صــدور قــرار إنشــاء الصنــدوق
االجتامعــى للتنميــة ىف ســنة  1991بــدأ
التفكــر بجديــة ىف إعفــاء املرشوعــات
الصغــرة مــن الخضــوع مــن الرضيبــة
عــى الدخــل وجــاء ذلــك بنــص املــادة 36
مــن القانــون  187لســنة  1993املعــدل
لبعــض أحــكام القانــون  157لســنة 1981
قانــون الرضائــب عــى الدخــل باعفــاء
املرشوعــات املمولــة مــن الصنــدوق
االجتامعــى للتنميــة مــن خضــوع
أرباحهــا للرضيبــة عــى الدخــل فيــا
يتعلــق باملنشــأت الفرديــة أو رشكات
االشــخاص.
وبالتــاىل تعتــر أربــاح املرشوعــات
الصغــرة لالشــخاص الطبيعــن املمولــة
فقــط مــن الصنــدوق االجتامعــى للتنمية
معفــأة مــن الخضــوع للرضيبــة عــى
الدخــل إعتبــارا مــن ســنة  ,1993وملا كان
ذلــك االعفــاء غــر كاىف لتشــجيع إنشــاء
املزيــد مــن تلــك املرشوعــات بهــدف
مكافحــة البطالــة وتقديــم املزيــد مــن
االعفــاءات فلقــد جــاء قانــون ضامنــات
وحوافــز االســتثامر رقــم  8لســنة 1997
مبــد إعفــاء تلــك املرشوعــات اىل عــر
ســنوات وذلــك لجــذب العديــد مــن
شــباب الخريجــن وغريهــم لالقــدام
عــى إنشــاء املزيــد مــن املرشوعــات
الصغــرة أو املتوســطة وكذلــك املتناهيــة
ىف الصغــر.
وملــا كان ذلــك الحافــز اســتخدم ىف غــر
الغــرض الــذى خصــص مــن إجلــه فلقــد
راعــى ذلــك القانــون  91لســنة 2005
عنــد التعــرض العفــاء اربــاح املرشوعــات
املمولــة مــن الصنــدوق االجتامعــى
للتنميــة حيــث جــاءت املــادة  31بالبنــد
 6مــن ذلــك القانــون تنــص عــى :
إعفاء
« األربــاح التــى تتحقــق مــن املرشوعــات
الجديــدة املنشــأة بتمويــل مــن
الصنــدوق االجتامعــى للتنميــة ىف
حــدود نســبة هــذا التمويــل  ،وذلــك
ملــدة خمــس ســنوات ابتــدا ًء مــن تاريــخ
مزاولــة النشــاط أو بــدء اإلنتــاج بحســب
األحــوال  ،وال يــرى هــذا اإلعفــاء إال
عــى أربــاح مــن أبــرم قــرض الصنــدوق
باســمه «
كــا جــاءت املــادة  42مــن الالئحــة
التنفيذيــة الصــادرة بق ـرار وزيــر املاليــة
رقــم  991لســنة  2005عــى النحــو التــاىل
:
« يشــرط لتطبيــق اإلعفــاء املقــرر
بالبنــد [ ]6مــن املــادة ( )31مــن القانــون
ألربــاح املرشوعــات الجديــدة املنشــأة
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بتمويــل مــن الصنــدوق االجتامعــي
للتنميــة مــا يــأيت:
 - 1أن يكــون تاريــخ مزاولــة النشــاط
باملــروع الحقــا لتاريــخ التمويــل مــن
الصنــدوق اإلجتامعــى
للتنمية.
 - 2أن تكــون أربــاح املــروع ناتجــة عــن
مبــارشة النشــاط التجــاري والصناعــي
فقــط.
 - 3أن يتخــذ املــروع شــكل املنشــأة
الفرديــة.
وتكــون مــدة اإلعفــاء الرضيبــي
خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ مزاولــة
النشــاط أو بــدء اإلنتاج بحســب األحوال،
ويتوقــف رسيــان هــذا اإلعفــاء إذا تــم
التنــازل عــن املنشــأة أو تغيــر شــكلها
القانــوين.
وىف جميــع األحــوال ال يــرى هــذا
اإلعفــاء الرضيبــي إال بالنســبة لألربــاح
الناتجــة عــن التمويــل مــن الصنــدوق
اإلجتامعــى للتنميــة «
ويتضــح مــن ذلــك أن املــرع قــد وضــع
ضوابــط اىل حــد مــا صارمــة لعــدم
اســاءة اســتخدام حافــز االعفــاء لتنميــة
تلــك املرشوعــات والتــى تعــد البدايــة
الطبيعيــة اىل االنطــاق للمرشوعــات
العمالقــة ,اال أنــه قــد تــم التفرقــة بــن
مــن يقــوم بتمويــل املــروع مــن مالــه
الخــاص أو مشــاركة مــن مجموعــة مــن
االشــخاص الطبيعــن او ممــول مــن
الصنــدوق فاملــروع املمــول مــن غــر
الصنــدوق ال يتمتــع باالعفــاء النــه غــر
ممــول مــن الصنــدوق وفــق نــص القانون
وبالتــاىل يســتوجب االمــر اعــادة النظــر
ىف االعفــاء لتوحيــد املعاملــة الرضيبيــة
لكافــة املرشوعــات الصغــرة الخاضعــة
الحــكام قانــون تنميــة املنشــآت الصغــرة
رقــم  141لســنة  2004وهــو القانــون
املنظــم الحــكام تلــك املرشوعــات ســواء
ممولــة مــن الصنــدوق االجتامعــى
للتنميــة أو ممولــة مــن مــال خــاص أو
مقــرض بعيــدا عــن الصنــدوق.
فوضــت املــادة  18مــن القانــون 91
لســنة  2005وزيــر املاليــة ىف إصــدار قـرار
يتضمــن اســس التحاســب للمرشوعــات
الصغــرة وإجــراءات التحصيــل:
« يصــدر بقواعــد وأســس املحاســبة
الرضيبيــة وإجــراءات تحصيــل الرضيبــة
عــى أربــاح املنشــآت الصغــرة قـرار مــن
الوزيــر ،ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام
قانــون تنميــة املنشــآت الصغــرة الصــادر
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بالقانــون رقــم  141لســنة  ،2004وذلــك
مبــا يتفــق مــع طبيعتهــا وييــر أســلوب
معاملتهــا الرضيبيــة «
تعتــر تلــك املبــادرة مــن جانــب
الترشيــع الرضيبــى مبثابــة خطــوة عــى
الطريــق مــن مســرة طريــق طويــل
تســعى إى دولــة لتنميــة مرشوعاتهــا
الصغــرة بهــدف تعظيمهــا و مــن اجــل
خلــق طريقــة ســهلة للتحاســب الرضيبــى
يتفــق وطبيعــة عملهــا.
ولعــل أســس التحاســب الرضيبــى التــى
أصدرتهــا االدارة الرضيبيــة ىف الســنوات
الســابقة عــى إصــدار القانــون 91
لســنة  2005تعــد مبثابــة البوابــة التــى
ميكــن االهتــداء بهــا لوضــع اســاس
ســهل للتحاســب الرضيبــى للمرشوعــات
الصغــرة يتفــق وطبيعــة عملهــا.
ويقــرح الباحــث منــوذج ميكــن
مبقتضــاه التوصــل لتحديــد صــاىف أربــاح
املرشوعــات الصغــرة أواملتناهيــة ىف
الصغــر بطريقــة ســهلة ومبســطة :
 -1االعتــاد عــى تقديــر رقــم أعــال
للنشــاط مبنــى عــى :
• رأس مــال النشــاط بالســجل التجــارى
وهــو ميثــل رأس املــال املدفــوع
• رأس املــال العامــل لــدورة حيــاة
املــروع وذلــك مــن خــال معاينــة
املــروع
 -2تحديــد نســب الجــاىل ربــح كل
نشــاط يختلــف عــن النشــاط االخــر مــن
املرشوعــات الصغــرة وميكــن االســتعانة
ىف تلــك الخاصيــة بنســب إجــاىل الربــح
التــى توصلــت اليهــا مصلحــة الرضائــب
ىف الســنوات الســابقة وفقــا لالتفاقيــات
التــى عقدتهــا مــع الغــرف التجاريــة.
 -3تحديــد نســبة مئويــة تقابــل
املرصوفــات العموميــة واالداريــة تتفــق
وطبيعــة كل نشــاط مــن املرشوعــات
الصغــرة واملتناهيــة ىف الصغــر.
مايزيــد عــن  5000جنيــه مــن االربــاح
الصافيــة يخضــع للرضيبــة بســعر
تصاعــدى إذا كانــت منشــأة لشــخص
طبيعــى وفــق الرشائــح التاليــة :
 %10من  5001جنيه إىل  20000جنيه
 %15مــن  20001جنيــه إىل 40000
جنيــه
 %20أكرث من  40000جنيه
وبســعر  %20إذا كانــت منشــأة رشكــة
 --شــخص إعتبــارى – أشــخاص أو أمــوال

طبيعة النقود وخصائصها
إعداد:
وائــــــــــــل مــــــــــــــراد

,,
نموذج مقترح
للمعاملة الضريبية
للمشروعات الصغيرة
والمتناهية الصغر
,,
إعداد:
د .نبيل عبد الرءوف إبراهيم

طبيعة النقود - :
تعرف النقود بإنها « أي شئ يتمتع بقبول عام يف الوفاء باإللتزام « وهي تعترب وفقاً لهذا التعريف « سلعة « من السلع
املتاحة يف املجمتع  ،وهي سلعة « نافعة « ألنها نسهل عملية التبادل بني االفراد والجامعات وتؤدي وظائف إقتصادية هامة ال غنى
عنها يف املجتمعات املعارصة .
 من صفات النقود « الندرة النسبية « وبالتايل ال تعترب النقود سلع حرة وإمنا تدخل يف نطاق السلع « اإلقتصادية «التي تحددمثنها بتفاعل العرض والطلب يف السوق  .ويطلق عىل هذا السوق « السوق النقدي « كام يطلق عىل مثن النقود مصطلح « سعر
الفائدة « .
 تعترب النقود سلعة إقتصادية ذات طبيعة خاصة . متثل النقود جزءا ً رئيسياً من ثروة املتعاملني . تتميز النقود بإمكانية تحويلها إىل إبة سلعة أو خدمة يف أي وقت بسهولة دون خسارة يف قيمتها  ،ويطلق عىل هذه الخاصيةتعبري « السيولة « .
س  - :هل تعترب الكوبونات من النقود ؟
اإلجابة  - :طاملا انه يشرتط يف النقود « التمتع بالقبول العام يف الوفاء باإللتزامات «  ،فإن « الكوبونات « التي ت ُقبل يف الوفاء بقيم
بعض السلع والخدمات ال تعد نقودا  ،إذ ال ميكن إستخدامها يف رشاء أية سلعة من السلع عىل اإلطالق  ،وكذلك ال تعترب نقودا أذونات
الربيد 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  ،مام 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 املشرتك للقيم  ،أي إنها الوحدة املعيارية التي تتخذ كأساس لحساب قيم األشياء .
يشرتط 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 املتعاملني وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة  ،وقد أمكن التغلب عىلهذه الصعوبات بإستعامل النقود  ،حيث دخلت كوسيط يف عملية املبادلة .
 ويشرتط القيام بهذه الوظيفة أن تتمتع بالقبول العام يف الوفاء باإللتزاماتثالثاً  - :النقود أداه إلختزان القيم :
 يرتتب عىل إستخدام النقود كوسيط للتبادل إمكانية إستعاملها كمخزن للقيمة وتربز أهمية اإلحتفاظ بأرصدة نقدية حارضة كإحتياطي طوارئ ملواجهة حاالت املرض املفاجئ أو الخسارة غري املتوقعة أو لإلنتفاعبالفرص املواتية مستقبالً لرشاء السلع والخدمات واالوراق املالية
هل تعترب النقود املخزن الوحيد للقيم ؟
األجابة  - :ال تعترب 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 اإلستعامل .
رابعاً  - :النقود وسيلة للمدفوعات املؤجلة :
 تستخدم النقود كذلك كقاعدة للمدفوعات املؤجلة قد تؤدي التغريات الكبرية التي تطرأ عىل قيمة النقود إىل األرضار ببعض املتعاملني  ،لذا يشرتط أن تتمتع قيمتها بالثبات النسبيإلمكان إستخدامها كأداه للمدفوعات املؤجلة .
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املقدمة:
عــرف القــرن املــايض تطــورات كبرية يف
مختلــف املجــاالت ،وخاصــة يف جوانــب
الحيــاة االقتصاديــة للمؤسســات خاصــة
منهــا الصناعيــة ســواء تعلــق األمــر
بالتكنولوجيــا ،وأســاليب اإلنتــاج ،أو
طــرق التســيري ،ومجــاالت التخطيــط،
والربمجــة ،وطــرق التنبــؤ ،وأدوات
الرقابــة عــى العمليــات التــي تقــوم بهــا
تلــك املؤسســات ،ونالحــظ مــن تجــارب
املؤسســات الفاشــلة أن مــن أبــرز
أســباب تعرثهــا هــو القصــور ،والنقــص
يف تطبيــق مبــادئ التســيري الحديثــة،
حيــث ال يعتــر الفــرق بــن املؤسســات
الفاشــلة ،والناجحــة يف كيفيــة توفــر
املــوارد األوليــة ،أو الالزمــة لتنفيــذ
أعاملهــا ،ولكــن يكمــن يف كيفيــة التمكن
مــن الوصــول إىل مــزج مالئــم للمــوارد
املتاحــة ،وصــوالً إىل تحقيــق الهــدف
املنشــود ،واملتمثــل يف تحقيــق ألهــداف
املؤسســة بكفــاءة وفعاليــة ،ومــن أجــل
تحقيــق كل هــذا تركــزت جهــود كل
مــن املهندســن ،ومســري املؤسســات،
وخ ـراء التســيري عــى تطويــر أســاليب،
وأدوات مختلفــة الســتخدامها يف إدارة
املؤسســات ،فحصــل هنــاك تراكــم
مهــم لتلــك األدوات يتــم اللجــوء إليهــا
حســب متطلبــات اإلدارة ،ونجــد مــن
تلــك األدوات املحاســبة التحليليــة التــي
تعتــر نظــام معلومــات يســاعد عــى
تحليــل البيانــات ،واملعلومــات ،وإعطــاء
نتائــج انطالقــاً مــن تحديــد عوائــد
املــردودات للمنتوجــات ،وكذلــك ملعرفــة
املنتــج األمثــل واألحســن ،وبالتــايل
إعطــاء صــورة واضحــة للمؤسســة عــن
أدائهــا التســيريي ،ومــع تطــور املحاســبة
العامــة يف الواقــع العمــي بدايــة بالقيــد
الوحيــد ،وانتهــاء بالقيــد املــزدوج ،كان
هنــاك يف املقابــل ،تطــور يف شــكل
الوحــدات االقتصاديــة ،إذ انتقلــت مــن
مشــاريع فرديــة ،أو عائليــة إىل مشــاريع
باملســاهمة ،ومــع ظهــور الثــورة
الصناعيــة ارتفــع حجــم املشــاريع،
وتشــعبت األنشــطة االقتصاديــة،
وتعقــدت عملياتهــا ،وانتــرت املنافســة
الشــديدة بــن هــذه املشــاريع ،كل هــذا
أدى إىل ظهــور الحاجــة لنــوع آخــر مــن
املحاســبة وهــو املحاســبة التحليليــة،
الــذي ينصــب يف مضمونــه إىل قيــاس
تكاليــف املنتجــات ،وتحديــد أســعار
البيــع ،وكذلــك التخطيــط إلسـراتيجيات
املنافســة بالتكاليــف ،وذلــك خدمــة
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ألغــراض اإلدارة ،ومجــاالت التخطيــط،
واملراقبــة ،واتخــاذ القــرارات ،وكفايــة
األداء ،ومبــا أن املحاســبة العامــة
تســمح للمؤسســة بتقييــم ذمتهــا،
وتقديــم نتيجــة إجامليــة للنشــاط،
إال أنهــا ال تســمح بتجزئتهــا حســب
طبيعــة تركيبهــا ومعرفــة مســاهمة
كل منتــج فيهــا ،و نظــرا ً ملــا تقدمــه
املحاســبة التحليليــة مــن تــدارك لحــدود
املحاســبة العامــة لهــذه االحتياجــات
الداخليــة يف تســيري املؤسســة ،فقــد تــم
اعتبارهــا مــن أهــم املصــادر األساســية
للمعلومــات االقتصاديــة ،وحلقــة وصــل
هامــة بــن مختلــف مســتويات اإلدارة،
وميكــن تعريــف املحاســبة التحليليــة
بأنهــا فــرع مــن فــروع املحاســبة التــي
تهتــم بتقديــر ،وتجميــع ،وتســجيل،
وتوزيــع ،وتحليــل ،وتفســر البيانــات
الخاصــة بالتكلفــة الصناعيــة والبيعيــة،
واإلداريــة ،وهــي أداة هادفــة فــكل
إجـراء مــن إجراءاتهــا يهــدف إىل تغطيــة
حاجــة مــن حاجــات اإلدارة ،فهــي
تعمــل عــى مــد اإلدارة ببيانــات التــي
تعتمــد عليهــا يف كل املشــاكل املختلفــة
التــي تتعــرض لهــا إدارة املــروع يوم ـاً
بعــد يــوم( ،عبــدا للــه وآخــرون،1990 ،
ص.)15
نشأة املحاسبة التحليلية وتطورها:
مــع تطــور املحاســبة العامــة يف الواقــع
العمــي بدايــة بالقيــد الوحيــد ،وانتهــاء
بالقيــد املــزدوج ،كان هنــاك يف املقابــل،
تطــور يف شــكل الوحــدات االقتصاديــة،
إذ انتقلــت مــن مشــاريع فرديــة،
أو عائليــة إىل مشــاريع باملســاهمة،
ومــع ظهــور الثــورة الصناعيــة ارتفــع
حجــم املشــاريع ،وتشــعبت األنشــطة
االقتصاديــة ،وتعقــدت عملياتهــا،
وانتــرت املنافســة الشــديدة بــن هــذه
املشــاريع ،كل هــذا أدى إىل ظهــور
الحاجــة لنــوع آخــر مــن املحاســبة
ينصــب يف مضمونــه إىل قيــاس تكاليــف
املنتجــات ،وتحديــد أســعار البيــع،
وكذلــك التخطيــط إلســراتيجيات
املنافســة بالتكاليــف ،وذلــك خدمــة
ألغــراض اإلدارة ،ومجــاالت التخطيــط،
واملراقبــة ،واتخــاذ القــرارات ،وكفايــة
األداء وهــو املحاســبة التحليليــة ،ومبــا
أن املحاســبة العامــة تســمح للمؤسســة
بتقييــم ذمتهــا ،وتقديــم نتيجــة
إجامليــة للنشــاط ،إال أنهــا ال تســمح
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بتجزئتهــا حســب طبيعــة تركيبهــا،
ومعرفــة مســاهمة كل منتــج فيهــا،
ونظ ـرا ً ملــا تقدمــه املحاســبة التحليليــة
مــن تــدارك لحــدود املحاســبة العامــة
لهــذه االحتياجــات الداخليــة يف تســيري
املؤسســة ،فقــد تــم اعتبارهــا مــن
أهــم املصــادر األساســية للمعلومــات
االقتصاديــة ،وحلقــة وصــل هامــة بــن
مختلــف مســتويات اإلدارة.
http://elanin.com/vb/
4 8 1 5 =s h o w t h r e a d . p h p ? t
أسس وضع نظام املحاسبة التحليلية:
إن اســتخدام معلومــات املحاســبة
التحليليــة مــن أجــل تخطيــط األنشــطة
الخاصــة بــاإلدارة ملختلــف أوجــه عمــل
املؤسســة والرقابــة عــى األداء ،تعــد
مــن أهــم التطــورات الحديثــة لتقنيــات
التســيري ،وهــي يف تطــور مســتمر ســواء
عــى مســتوى تعــدد الطــرق ،أو عــى
مســتوى توســع تطبيــق الطريقــة يف
حــد ذاتهــا ،واملالحــظ هــو تداخــل
مجــاالت العلــوم املختلفــة ،بحيــث
اســتفادت املحاســبة بشــكل عــام،
واملحاســبة التحليليــة بشكـــل خــاص،
بالتطــور الحاصــل يف العلــوم األخــرى
مــن تقنيــات ،وأســاليب ونظريــات،
وإن املؤسســة يف تنظيمهــا تشــكل نظــام
معلومــات شــامل ،يتكــون مــن عــدة
أنظمــة فرعيــة تختلــف متامـاً مــن حيث
الوظيفــة ،وأســس التصميــم عــن بعضهــا
البعــض ،إال أنهــا تنســجم ،وتتداخــل
لتشــكل شــبكة ،أو سلســلة واحــدة
تهــدف إىل تحقيــق نفــس األهــداف،
تربطهــا قنــوات اتصــال تســتعمل يف
تنقــل املعلومــات ،إذ تعــد مخرجــات
نظــام معلومــات فرعــي كمدخــات
لنظــام معلومــات فرعــي آخــر داخــل
النظــام الشــامل للمؤسســة ،وتجــدر
اإلشــارة إىل أنــه ينبغــي عنــد تصميــم
نظــام معلومــات فرعــي ،أن يراعــى
يف ذلــك مواصفــات ،وعمــل األنظمــة
الفرعيــة األخــرى ،حتــى يحــدث
االنســجام ،وأن ال يقــع التعــارض يف
األهــداف ،والوســائل لضــان رسيــان
املعلومــات بشــكل مالئــم ،ونجــد مــن
بــن األنظمــة الفرعيــة نظــام املعلومــات
للمحاســبة التحليليــة.

,,
المحاسبة التحليلية
واهميتها في الشركات
,,
إعداد:
أ .أمين هشام عزريل
ماجستري محاسبة
جامعة أليجار اإلسالمية-الهند

تحلــل املحاســبتني تســيري املؤسســة ،تعالــج املحاســبة
التحليليــة نفــس املعطيــات األساســية التــي تعالجهــا
املحاســبة العامــة ،كلتــا املحاســبتني تصــان إىل نفــس
النتيجــة ،يتبعــان لنفــس املبــادئ املحاســبية مثــل مبــدأ
الحيطــة ،والحــذر ،املحاســبة العامــة تعــد البيانــات
املتعلقــة باملوجــودات ،واملطاليــب (أصــول ،وخصــوم)
متهــد إلعــداد امليزانيــة الختاميــة ،وحســاب صــايف املركز
املــايل ,واملحاســبة التحليليــة تعتــر مكملــة للمحاســبة
العامــة حيــث تدعمهــا ،بالبيانــات التفصيليــة فعنــد
إعــداد امليزانيــة الختاميــة تقــدم املحاســبة التحليليــة
تكلفــة اإلنتــاج التــام ،واإلنتــاج قيــد التنفيــذ.

وتســتخدم البيانــات الفعليــة لالســتفادة منهــا يف وضــع
خطــط ،وتوقعــات مســتقبلية.
ج) مــن حيــث املعلومــات :املحاســبة العامــة تســتمد
معلوماتهــا مــن املخطــط الوطنــي املحاســبي ،بينــا
املحاســبة التحليليــة ،فتســتمد معلوماتهــا مــن
املحاســبة العامــة ،ومصــادر أخــرى.
د) مــن حيــث االســتعامل :املحاســبة العامــة
يســتعملها املديــر ،والعــال ،واملتعاملــن إال أنهــا
إلزاميــة مــن الناحيــة القانونيــة ,بينــا املحاســبة
التحليليــة فيســتعملها املســرون ،ألنهــا تفيدهــم
يف تحديــد املســؤوليات واتخــاذ القــرارات ،وإعــداد
الربامــج املســتقبلية.
خ) مــن حيــث املســتفيد :املحاســبة العامــة يســتفيد
منهــا أصحــاب املــروع ،واملــوردون ،والزبائــن
واملقرضــن… ،أمــا املحاســبة التحليليــة ،فاملســتفيد
منهــا هــو املســر الداخــي للمؤسســة الــذي يســتعني
مبختلــف البيانــات املســتخرجة للقيــاس ،والتخطيــط،
والرقابــة.
http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/
MERABTI_NAWEL.pdf

ويعتــر هــذا النظــام حلقــة أساســية ذات أبعــاد
عمليــة ،وإسـراتيجية داخــل نظــام املعلومــات الشــامل
للمؤسســة ،ويعــد عنــرا ً مــن عنــارص نظــام إدارة
الجــودة الشــاملة ،ويشــكل صــام األمــان للنظــام
التســيريي للمؤسســة عــى كامــل مســتويات اإلدارة،
ســواء مــا تعلــق مبتابعــة العمليــات ،وإنتــاج مختلــف
املعلومــات الرضوريــة ،وإعــداد التقاريــر بنــاءا ً عــى
املقارنــات ،والتحليــات الالزمــة ،أو التخــاذ الق ـرارات،
والعمــل عــى تشــكيل منــاذج لدراســة مختلــف
الفــرص ،والقيــام بتخطيــط ،وإعــداد املوازنــات ،إذ
يشــكل مصــدر أســايس داخــي للمعلومــات بالنســبة
لألنظمــة الفرعيــة األخــرى ،ويشــكل نظــام املعلومــات
مجموعــة اإلج ـراءات ،والوســائل التــي تقــوم بجمــع ،أوجه االختالف:
ومعالجــة ،وتشــغيل ،وتخزيــن ،واســرجاع املعلومــات
لتدعيــم اتخــاذ القـرارات ،والرقابــة يف املؤسســة ،وهــو أ) مــن حيــث الهــدف :املحاســبة العامــة تهــدف
يعتمــد عــى ثالثــة عنــارص أساســية ،وهــي التنظيــم ،أساسـاً إىل تحديــد نتائــج أعــال الســنة إجــاالً ،ســواء
اإلدارة ،التكنولوجيــا http://ser-bu.univ-(alger. ،كانــت ربــح ،أو خســارة ,وتســاهم كذلــك يف إعــداد
امليزانية...الــخ ,أي أن املحاســبة العامــة هدفهــا مــايل,
dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf
أمــا املحاســبة التحليليــة ،فتهــدف إىل تحديــد نتيجــة
كل منتــج عــى حــدي ,أي النتيجــة فيهــا مجزئــة ،أو
عالقة املحاسبة التحليلية باملحاسبة العامة:
تتفــرع فيهــا حســب كل منتــج ،وبالتــايل فــإن هــدف
املراجع:
هنــاك عالقــة وطيــدة بــن املحاســبتني بحيــث تعتــر املحاســبة التحليليــة هــو هــدف اقتصــادي.
املحاســبة العامــة ،املصــدر األســايس للمعلومــات التــي ب) مــن حيــث الزمــن :املحاســبة العامــة تعتــر  -عبــد اللــه وآخــرون ،أصــول املحاســبة ،مركــز الكتــب
تســتمد منــه املحاســبة ,كــا أن هــذه األخــرة متــد محاســبة تاريخيــة إال أنهــا ال تهتــم إال بالبيانــات األردنيــة 1990،
http://elanin.com/vb/showthread.
املحاســبة العامــة مبعلومــات ميكــن االعتــاد عليهــا الفعليــة عــن عمليــات متــت فع ـاً ،فهــي ال تهتــم ملــا -
يف نفــس الوقــت ،أو الــدورة ,مثــل الكميــة ،وقيمــة ســيحدث يف املســتقبل مــن احتــاالت عــن أســعار 4 8 1 5 =p h p ? t
http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/
املواد...الــخ ،وبالرغــم مــن هــذه العالقــة إال أن هنــاك املــواد ،وأســعار البيــع ,طبق ـاً ملبــدأ الحيطــة ،والحــذر -
أوجــه شــبه كــا أن هنــاك أوجــه اختــاف بينهــا لكــن ال تأخــذ بعــن االعتبــار احتــاالت انخفــاض MERABTI_NAWEL.pdf
األســعار مثــل مؤونــات نقــص البضائــع ,أمــا املحاســبة
تكمــن يف مــا يــي:
التحليليــة فهــي تهتــم أساســاً بالحــارض واملســتقبل،
أوجه الشبه:

مفهوم محاسبة املسئولية
مع اتساع وكرب حجم املرشوعات اليستطيع رئيس مجلس ادارة املنشأة او مديرها العام اتخاذ جميع القرارات اإلدارية الرضورية الدراتهم وعىل ذلك فيجب قدر من الالمركزية
عن طريق تفويض السلطات للمستويات اإلدارية االدىن وتحديد مسؤولياتهم ،ويعترب كل مدير يف هذه الحالة مسؤوالً عن اداء قسمه او ادارته او مركز مسئوليته ويف نفس
الوقت يكون له الحريةيف اتخاذ القرارات اإلدارية الخاصة بالسم او االدارة املسؤول عنها (عبد الرحيم وآخرون .)599 :1990 ،ومن هنا نشأت محاسبة املسؤولية كأسلوب يهدف
اىل الرقابة وتقييم االداء عن طريق تحديد مسؤولية العاملني يف الوحدة االقتصادية مبستوياتهم اإلدارية املختلفة عن االداء الفعيل وما ترتب عليه من نتائج مفضلة وغري مفضلة
قياساً باالداء املخطط( .الحارس.)423 :2004 ،
وهناك عدة تعاريف ملحاسبة املسؤولية فقد عرف عىل انها تعتمد عىل فرضية اساسية هي ان االفراد يجب ان يكونوا مستعدين للمحاسبة واملسائلة عن ادائهم
فضالً عن اداء مرؤسيهم ومن هنا فإن محاسبة املسؤولية تتطلب رضورة ربط املعايري والفعاليات باملسؤوليات يك ميكن اداء تقارير املحاسبة وتقييم االداء لهذه املسؤوليات كل
عىل حدى (هيتجر وما تولتش .)456 :2000 ،وعرفت بأنها ذلك النظام الذي يتعرف عىل مختلف مراكز اتخاذ القرارات عنها االمر الذي يحقق ربط الرقابة املحاسبية بالهيكل
التنظيمي ويقوم بتقييم اداء املسؤولني عن تلك املراكز التي تسمى مراكز املسؤولية استنادا ً عىل العوامل الخاضعة لرقابتهم( .عبد اللطيف )358 :2004 ،وتعرف ايضاً عىل انها
العمليات اإلدارية الخاضعة بتوفري املعلومات التي تساعد عىل رقابة العمليات وتقييم االداء( .حسني.)132 :2000 ،
ومن التعاريف السابقة ميكن تعريف محاسبة املسؤولية بأنها نظام يعمل عىل توفري املعلومات املحاسبية الخاصة باداء املديرين يف االقسام من خالل تقارير االداء
باالعتامد عىل مقارنة االداء الفعيل مع املخطط للوصول اىل االنحرافات (سلبية او ايجابية) وربطها مع الشخص املسؤول يف املنشأة.
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أساليب التحليل املايل
إعداد:
مخلف محمد سليامن
ماجستري يف إدارة اإلعامل

تحدثنــا يف العــدد الســابع عــن التحليــل املــايل مــن
حيــث املفهــوم واالهميــة واالهــداف يف هــذا العــدد
ســوف نتطــرق عــى الســايل التحليــل املــايل حيــث
ســنتطرق عــى اســلوبني مــن هــذه االســاليب بــي
مــن التفصيــل وســنتحدث يف العــدد القــادم ان شــاء
اللــه عــن بقيــة االســاليب  .عل ـاً ان هــذه االســاليب
هــي االكــر شــيوعاً وهنــا اســاليب اخــرى متعــددة غــر
هــذه االســاليب .
يتوجــب عــى املحلــل املــايل اســتعامل األدوات
التحليليــة املناســبة والتــي متكنــه مــن الحصــول عــى
املعلومــات الالزمــة مــن اجــل الوصــول إىل نتائــج أو
ق ـرارات عقالنيــة تحافــظ عــى مســرة املنشــأة نحــو
تحقيــق أهدافهــا وأهــداف املســتثمرين وجميــع
األط ـراف املهتمــة بنتائــج هــذا التحليــل  ,ومــن أهــم
هــذه األدوات التحليليــة التــي ميكــن اســتعاملها لهــذه
الغايــة وأكرثهــا انتشــاراً :
القوائم املالية املقارنة .
-1
النسب املالية .
-2
تحليل التعادل .
-3
قامئة التدفق النقدي .
-4
أوالً – القوائم املالية املقارنة :
تعتمــد هــذه األداة التحليليــة عــى بيــان التغــرات
التــي تطــرأ عــى كل بنــد مــن بنــود القوائــم املاليــة من
ســنة لســنة خــال ســنوات عديــدة  ,وذلــك مــن خــال
املقارنــة بــن بنــود القوائــم املاليــة للســنوات املختلفــة
 ,حيــث تســاعد هــذه املقارنــة يف التوقــف عــى مــدى
التقــدم أو الرتاجــع الــذي حققتــه املنشــأة عــى مــدى
ســنوات حياتهــا ,والتحليــل مبقارنــة القوائــم املاليــة
يهــدف إىل تحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف الهيــكل
املــايل ملســاعدة اإلدارة يف اتخــاذ الق ـرارات املناســبة .
وقبــل القيــام بهــذه الدراســة البــد مــن ترتيــب القوائــم
املاليــة وتصنيفهــا بالشــكل املالئــم وذلــك لتصبــح
قابلــة للدراســة بشــكل ســليم  ,ويأخــذ تحليــل القائــم
املاليــة املقارنــة احــد الشــكلني التاليــن :
التحليل الرأيس :
•
يف هــذا الشــكل مــن التحليــل يتــم تحويــل األرقــام
املطلقــة للبنــود يف القوائــم املاليــة إىل نســب مئويــة
يف كل مجموعــة والهــدف مــن هــذا إظهــار األهميــة
النســبية ألحــد العنــارص أو لــكل العنــارص التــي تشــكل
مجموعــة معينــة يف القامئــة من جهــة وإلظهــار األهمية
النســبية للمجموعــات الفرعيــة التــي تشــكل مجمــوع
القامئــة مــن جهــة أخــرى  ,ولعــل أهــم مــا يوفــره هــذا
التحليــل توضيحــه لألهميــة النســبية للبنــود التــي
تتكــون منهــا قامئــة معينــة وميكــن اســتخراج األهميــة
النســبية للبنــود مــن خــال الصيغــة التاليــة:
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قيمة البند
الوزن النسبي للبند = ـــــــــــــــــــــــــ × 100
مجموع البنود التي ينتمي إليها البند
وبعــد اســتخراج الــوزن النســبي لــكل البنــود يقــوم
املحلــل املــايل برصــد هــذه النســب والتعــرف عــى
أســباب ارتفاعهــا أو انخفاضهــا  .ولكــن يؤخــذ عــى
هــذا األســلوب مــن التحليــل بأنــه يقتــر عــى فــرة
زمنيــة واحــدة مــا يجعــل املــؤرشات التــي يتــم
الحصــول عليهــا ليســت ذات جــدوى كبــرة  ,وكذلــك
تغــر الــوزن النســبي لعنــر مــا يف مجموعــة معينــة
ليســت بالــرورة راجــع إىل تغــر قيمــة هــذا العنــر
 ,رمبــا يكــون هــذا التغــر بســب تغــر قيمــة املجموعــة
رغــم ثبــات قيمــة العنــر نفســه .
التحليل األفقي :
•
ويقــوم هــذا التحليــل بدراســة ســلوك واتجاهــات
البنــود املختلفــة يف القوائــم املاليــة ورصــد التغــرات
الحادثــة فيهــا مــن خــال أكــر مــن فــرة ماليــة مــا
يــؤدي إىل إظهــار التغ ـرات التــي طــرأت عــى هــذه
البنــود  ,ومــن هنــا وصــف هــذا األســلوب بأنــه
أســلوب حــريك ديناميــي بعكــس أســلوب التحليــل
الــرايس الــذي يوصــف بأنــه تحليــل ســكوين .
ويتــم هــذا التحليــل للقوائــم املاليــة عــن طريــق
دراســة االتجــاه وحســاب األرقــام القياســية لعــدد
مــن الفـرات الزمنيــة بعــد أخــذ أرقــام العنــارص لقــرة
معينــة عــى أنهــا رقــم فــرة األســاس وتحســب األرقــام
القياســية لســنوات املقارنــة مــن خــال املعادلــة :
قيمة العنرص يف سنة املقارنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
قيمة العنرص يف سنة األساس
ويقــوم املحلــل املــايل مــن خــال هــذا التحليــل برصــد
ســلوك واتجاهــات البنــود املختلفــة مــن خــال إيجــاد
التغــر فيهــا بالقيــم املطلقــة والنســب املئويــة عــى
حــد ســواء وهــو مايســاعده بشــكل أفضــل عــى انجــاز
تحليلــه .
ومــن الجديــر ذكــره هنــا رضورة إعطــاء عمليــة اختيــار
ســنة األســاس أهميــة خاصــة واختيارهــا بشــكل ســليم
وبحيــث تكــون هــذه الســنة صالحــة الن تكــون أساســا
للمقارنــة  ,وان تكــون هــذه الســنة ســنة طبيعيــة مل
تتعــرض لظــروف اســتثنائية تؤثــر عــى األداء العــام يف
املنشــأة  ,وذلــك الن صحــة النتائــج التــي نحصــل
عليهــا مــن حســاب األرقــام القياســية تتوقــف عــى
مــدى صحــة اختيــار ســنة األســاس وكذلــك القــدرة
عــى االســتفادة مــن هــذه النتائــج .

مجلة احملاسب العربي العدد الثالثون  -مجلة شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك احملاسبية

ثانياً – النسب املالية:
تعــد النســب املاليــة وســيلة هامــة مــن وســائل تحليــل
املركــز املــايل وربحيــة املنشــأة  ,وهــي عبــارة عــن
نســبة مئويــة بــن عنــر أو أكــر مــن مجموعــة معينــة
وعنــر آخــر أو أكــر مــن مجموعــة أخــرى  ,وتعتــر
النســب املاليــة مــن األدوات املفيــدة يف التحليــل املــايل
إذا اســتخدمت بدقــة و ُفــرت نتائجهــا بعنايــة وهــي
مــن أقــدم أدوات التحليــل املــايل حيــث ظهــرت يف
العقــد الثــاين مــن القــرن التاســع عــر  ,كــا تعــد
النســب املاليــة وســيلة هامــة وناجحــة يف تقويــم األداء
والرقابــة املاليــة وذلــك لألســباب التاليــة :
سهولة استخراجها من القوائم املالية
-1
إمكانيــة االعتــاد عــى النســب املاليــة يف
-2
تحديــد اتجاهــات النمــو واالنكــاش ألوجــه النشــاط
كافــة يف املــروع .
إمكانيــة متابعــة أوجــه النشــاط يف
-3
املــروع عــن طريــق مقارنــة النســب املســتخرجة
لعــدة ســنوات
إمكانيــة إجــراء املقارنــات بــن النســب
-4
املامثلــة لعــدد مــن املنشــآت املتامثلــة مــن حيــث
النشــاط للحكــم عــى مــدى نجــاح أعــال املــروع
موضــع الدراســة .
أنواع النسب املالية :
تصنــف النســب املاليــة وفــق أســس مختلفــة
ومتعــددة  ,فقــد تصنــف حســب مصــادر املعلومــات
التــي تكونــت منهــا النســب  ,أو حســب الهــدف مــن
التحليــل  ,أو حســب األنشــطة االقتصاديــة للمــروع
والمجــال هنــا لذكــر جميــع هــذه التصنيفــات إمنــا
ســيتم عــرض النســب املاليــة األكــر داللــة وفائــدة يف
دراســة وتحليــل املركــز املــايل واهــم هــذه النســب :
نسب السيولة
-1
نسب الربحية
-2
نسب النشاط
-3
نسب التغطية
-4
• نسب السيولة :
تعتــر الســيولة يف أي مؤسســة مــن املــؤرشات الهامــة
التــي تقيــس مقــدرة هــذا املؤسســة عــى مواجهــة
االلتزامــات الناجمــة عــن أعاملهــا االعتياديــة  ,ودراســة
الســيولة تتنــاول الفــرة الزمنيــة الالزمــة لتحويــل
األصــل إىل نقديــة وكذلــك تكاليــف تحويــل هــذا
األصــل إىل نقديــة ,وتتــم دراســة ســيولة املــروع
بواســطة النســب الثــاث التاليــة :

نســبة التــداول  :وتقيــس هــذه النســبة قــدرة املنشــأة عــى الوفــاء
أ-
بالتزاماتهــا قصــرة األجــل وهــي تعكــس نســبة األصــول املتداولــة إىل الخصــوم
املتداولــة وتعطــى بالعالقــة التاليــة :
األصول املتداولة
نسبة التداول = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100
الخصوم املتداولة
وال توجــد هنــاك نســبة دقيقــة ومعينــة ألخذهــا كمعيــار للحكــم عــى ســيولة أي
منشــأة و هــي تختلــف مــن منشــأة إىل أخــرى حســب طبيعــة نشــاط هــذه املنشــاة
 ,إال انــه عــادة مايقــوم املحلــل املــايل بالحكــم علــة مــؤرشات نســبة التــداول مــن
خــال مقارنتهــا باملعيــار النمطــي املتعــارف عليــه وهــو ( )1:2حيــث يشــر هــذا
املعيــار إىل إن تحتفــظ أي منشــأة بوحــديت نقــد مــن األصــول املتداولــة لــكل وحــدة
نقديــة مــن االلتزامــات  .األمــر الــذي يســاعد املنشــات عــى ســداد ديونهــا يف املــدى
القصــر دون أن تتأثــر األنشــطة املختلفــة فيهــا بهــذا الســداد .
نســبة الســيولة الرسيعــة  :يف هــذه الحالــة يتــم اســتبعاد املخــزون عنــد
ب-
احتســاب هــذه النســبة وتعطــى بالعالقــة التاليــة :
األصول املتداولة – املخزون
نسبة السيولة الرسيعة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100
الخصوم املتداولة
والســبب يف اســتبعاد املخــزون عنــد احتســاب هــذه النســبة يعــود إىل وجــود عــدة
أصنــاف مــن املخــزون ال ميكــن بيعهــا بســهولة ألنهــا تكــون مكملــة ألصنــاف أخــرى
وكذلــك عــادة مايتــم بيــع املخــزون بالديــن وهــذا يعنــي انــه يتحــول إىل ذمــم
مدينــة قبــل إن يتحــول إىل نقــد
نســبة الجاهزيــة النقديــة  :يف هــذه الحالــة يتــم مقارنــة األصــول النقدية
ت-
وشــبه النقديــة والتــي متثــل األمــوال النقديــة وشــبه النقديــة والتــي متثــل األمــوال
النقديــة يف صنــدوق املنشــأة أو يف املصــارف وكذلــك أوراق القبــض القابلــة للخصــم
واألوراق املاليــة القابلــة للبيــع يف ســوق األوراق املاليــة وحيــث يتــم مقارنتهــا مــع
الخصــوم املتداولــة بالعالقــة :
األصول النقدية
نسبة الجاهزية النقدية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
الخصوم املتداولة
نسب الربحية :
•
يعتــر تحقيــق األربــاح الســبب الرئيــي يف قيــام املنشــآت االقتصاديــة واســتمرارها
وكذلــك يتــم اللجــوء إىل دراســة معــدالت الربحيــة لهــذه املنشــآت ومقارنتهــا مــع
املنشــآت املامثلــة لهــا ملــا لهــذا التحليــل مــن أثــر مبــارش عــى تحليــل باقــي أوجــه
النشــاط يف هــذه املنشــآت وميكــن دراســة ربحيــة أي مــروع بواســطة نوعــن مــن
النســب هــي :
أ -نسب ربحية املبيعات  :وهي نسبة هامش الربح  ,وهامش الربح اإلجاميل
 -1نسبة هامش الربح :
ويقيــس هــذا املــؤرش املبلــغ املتبقــي عــى شــكل نســبة مئويــة مــن كل وحــدة
نقديــة بعــد دفــع املنشــأة لثمــن بضائعهــا وكلــا زادت هــذه النســبة كان ذلــك
أفضــل وتحســب العالقــة :
مجمل الربح
هامش الربح = ـــــــــــــــــــ × 100
صايف املبيعات
 -2نسبة هامش الربح الصايف :
وهــذه النســبة تبــن لنــا مقــدار الربــح الصــايف الــذي تحققــه املنشــأة مــن صــايف
مبيعاتهــا التمحققــة وتحســب بالعالقــة التاليــة :
صايف الربح
هامش الربح الصايف = ـــــــــــــــــــ × 100
صايف املبيعات
نسب ربحية االستثامرات :
ب-
نسبة العائد عىل االستثامر :
-1

وتوضــح هــذه النســبة العالقــة بــن صــاف الربــح بعــد الرضيبــة ومجمــوع األصــول
 ,وكذلــك تقيــس هــذه النســبة مــدى كفــاءة املنشــأة يف تحقيــق األربــاح مــن
اســتخدام األصــول املتاحــة وتعطــى بالعالقــة التاليــة :
صايف الربح بعد الرضيبة
العائد عىل االستثامر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
إجاميل األصول
العائد عىل حقوق امللكية :
-2
وتقيــس هــذه النســبة العائــد املتحقــق مــن اســتثامر املالكــن يف املنشــأة وتعطــى
بالعالقــة التاليــة :
صايف الربح بعد الرضيبة
العائد عىل حقوق امللكية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
حقوق امللكية
 -3نسبة الربح الشامل :

صايف الربح الشامل بعد الرضيبة
نسبة الربح الشامل = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
صايف املبيعات
نسب النشاط :
•
تســتخدم هــذه النســب لتقييــم كفــاءة املنشــأة يف إدارة موجوداتهــا املتاحــة حيــث
إن دوران هــذه األصــول يحــدد زمــن الــدورة التشــغيلية والــذي يعــرف بالزمــن الالزم
لتحويــل النقــد إىل بضاعــة ثــم نقــد مــرة أخــرى ومــن هــذه النســب التاليــة :
معــدل دوران املخــزون  :وتبــن هــذه النســبة قــدرة وكفــاءة املنشــأة يف
-1
أدارة املخــزون وبيــع بضائعهــا وتعطــى بالعالقــة التاليــة :
صايف املبيعات
معدل دوران املخزون = ـــــــــــــــــــــــ × 100
وسطي املخزون
ويتوقــف ارتفــاع وانخفــاض معــدل دوران املخــزون عــى طبيعــة الســلع التــي
تتعامــل فيهــا املنشــأة مــن حيــث رسعــة التلــف والبضائــع التــي ترغــب املنشــأة
بالتخلــص منهــا بشــكل رسيــع بينــا يكــون عكــس ذلــك يف املنشــآت التــي تتعامــل
مــع ســلع لهــا قــدرة تخزينيــة كبــرة كالســلع املعمــرة واملجوهـرات الثمينــة وغريهــا
معــدل دوران الحســابات املدينــة :يســتخدم هــذا املعــدل لتقويــم
-2
كفــاءة املنشــأة يف تحصيــل ديونهــا وتقويــم السياســة االئتامنيــة املتبعــة يف هــذه
املنشــأة :
صايف املبيعات اآلجلة
معدل دوران الحسابات املدينة = ــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
وسطي الحسابات املدينة
 -3متوســط فــرة التحصيــل  :وتعتــر هــذه النســبة مــن املــؤرشات التــي
تســاعد يف تقييــم سياســة منــح االئتــان وسياســة التحصيــل يف املنشــأة حيــث تقيس
الرسعــة التــي تقــوم بهــا املنشــأة بتحصيــل ديونهــا مــن الغــر
وسطي الحسابات املدينة
متوســط فــرة التحصيــل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × عــدد أيــام الفــرة
املدروسة
صايف املبيعات اآلجلة
معــدل دوران األصــول الثابتــة  :وهــذا املعــدل يقيــس كفــاءة املنشــأة يف
-4
اســتخدام أصولهــا الثابتــة يف تحقيــق املبيعــات وهــذا املعــدل يــدل أمــا عــى زيــادة
االســتثامر يف األصــول الثابتــة أو وجــود طاقــة معطلــة
صايف املبيعات
معدل دوران األصول الثابتة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
صايف األصول الثابتة
مشكلة املعطيات يف األجل القصري
-5
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مخاطر اإلستثمار
بقلم مدير مايل
أحمد عباس

وإدارة اخملاطر املالية بأي منشأة تسعى إىل ثالثة أهداف رئيسية-:
الوقاية من اخلسائر .
تغطية درجة االستقرار يف اإلرباح.
عندما يقوم املستثمر بعمليه االستثمار  ،فانه سيواجه درجة من اخملاطر -
تخفيض تكلفة إدارة اخلسائر املالية احملتملة .
مقابل توقعه احلصول على عائد معقول لذلك تعترب اخملاطرة عنصرا -
وإدارة اخملاطر هي جمموعة من األنشطة التي تستهدف تخفيض
هاما يجب أخذه بعني االعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري .
وترتبط اخملاطرة باحتمال وقوع اخلسائر  ،فكلما زاد احتمال وقوع اخلسائر احملتملة وأن هذه األنشطة تندرج حتت ثالث مراحل أساسيه
هي -:
اخلسارة كلما كان االستثمار أكرث خطورة والعكس صحيح .
أما العائد على االستثمار فهو مبثابة املقابل الذي يتوقعه املستثمر
مقابل األموال التي يدفعها من أصل حيازة أداء االستثمار او مقابل تخليه
حتديد وتعريف اخملاطر التي تواجه النشاط.
عن منفعة حالية على أمل احلصول على منفعة اكرب يف املستقبل .
قياس التأثري لكل خطر .
ونتيجة لهذه العالقة الطردية بني العائد املتوقع ودرجة اخملاطرة فان -
حتديد كيفية التعامل مع اخلطر موضوع االهتمام .
جميع املستثمرين يسعون لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معني من -
اخملاطرة أو تخفيض اخملاطرة إىل ادين مستوى ممكن عند مستوى وينظر إىل إدارة اخملاطر على أنها نشاط ميارس بشكل يومي سواء
على مستوى اإلفراد أو املنظمات الن اى قرار ترتبط نتائجه باملستقبل
معني من العائد .
وطاملا ان املستقبل غري مؤكد فالبد من االعتماد بشكل ما على مبادئ
وهناك اكرث من تعريف خملاطر االستثمار منها-:
احتمال فشل املستثمر يف حتقيق العائد املتوقع على إدارة اخملاطر .
* وإدارة اخملاطر تتضمن األنشطة التالية -:
االستثمار .
جتميع املعلومات عن األصول اخلطرة باملنشأة .
ومنها عدم التأكد من التدفقات النقدية املستقبلية الواردة من -
حتديد التهديدات املتوقعة لكل أصل .
االستثمار .
حتديد مواطن اخللل املوجودة والتي تسمح للتهديد بالتأثري
ومنها درجة التذبذب يف العائد املتوقع أو درجة اختالف -
يف األصل .
العائد الفعلي قياسا باملتوقع .
حتديد اخلسائر التي ميكن أن تتعرض لها املنشأة إذا حدث
التهديد املتوقع .
إدارة اخملاطر
حتديد األدوات البديلة التي ميكن االعتماد عليها لتخفيض أو
تتناول إدارة اخملاطر العالقة بني العائد املطلوب على االستثمار وبني -
اخملاطر التي تصاحب هذا االستثمار وذلك بقصد توظيف هذه العالقة جتنب اخلسائر احملتملة .
حتديد األدوات التي قررت املنشأة االعتماد عليها يف إدارة
مبا يؤدى إىل تعظيم قيمة االستثمار من وجهة نظر أصحابه.
وميكن تعريف إدارة اخملاطر على أنها إدارة احلدث التي ال ميكن التنبؤ اخملاطر احملتملة .
بها والتي قد يرتتب عليها خسائر حمتملة احلدوث إذا مل يتم التعامل وسيتم تكملة املوضوع نظرا الهميتة يف اآلونة األخرية يف اإلعداد
القادمة إن شاء اهلل
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 .
وإدارة اخملاطر تتضمن القيام باألنشطة اخلاصة بتحديد اخملاطر
التي تتعرض لها املنشأة والتعامل مع مسبباتها واآلثار املرتتبة عليها .
وان الغرض االساسى إلدارة اخملاطر يتمثل يف متكني املنشأة من
التطور وحتقيق أهدافها بكل فاعلية وكفاءة.
والقيام بإدارة اخملاطر أصبح ضروريا الستمرار املنشأة يف ظل املنافسة
العاملية املعاصرة .
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 30نصيحة لتكون أكرث ذكاء
 30نصيحة لتصبح أكرث ذكاء ومتيزا

أجهزة التليفون املحمول والال 
ب
اختلف تعريف الذكاء بني العلامء
توب واآلي باد وغريهام من األجهزة
يف السنوات األخرية فلم يعد اجتياز
التكنولوجية الحديثة التي تقلل من
اختبارات الذكاء املعتادة هو املقياس
إعامل الشخص لعقله واعتامده عيل
األوحد لتحديد مستوي ذكاء الفرد بل
الذاكرة.
أصبح األمر أكرث شمولية فقد أصبح
[ ] 6الحصول عيل القدر الكايف من النوم
النجاح يف العمل والحياة االجتامعية
ليال مع الحرص عيل النوم ملدة ساعة
والعالقات الشخصية والتميز والحضور
ورسعة رد الفعل وسعة األفق من األمور يف منتصف النهار فقد أشار العلامء إيل
أن النوم ليال ال يكفي ألن العقل يصاب
التي تحدد مستوي الذكاء وتسهم يف
باالرهاق من تراكم املعلومات ويكون يف
تقييمه بشكل كبري
وتقدم مجلة النيوزويك األمريكية ثالثني حاجة إيل يشء من الراحة إلعادة ترتيب
املعلومات التي اكتسبها .
نصيحة لزيادة الذكاء والحضور لدي
[ ] 7االطالع عيل تطبيق أو برنامج
الفرد من خالل تنمية القدرات العقلية
وتحسن عمل الذاكرة وزيادة القدرة عيل يحمل اسم TED Technology ,
استيعاب األمور وتحليلها تحليال منطقيا  Entertainment , De signالذي
يجتمع فيه أصحاب العقول العلمية
وهي :
الخالقة كل عام حيث يعرضون أحدث
[  ] 1أشارت األبحاث العلمية الحديثة
إيل أهمية العاب تنمية الذاكرة والتي م ن ما توصل إليه العلم يف جميع املجاالت
وخصوصا األبحاث املتعلقة باملخ البرشي.
أهمها عيل اإلطالق الكلامت املتقاطع ة
[ ] 8الحرص عيل القراءة وإن مل تكن من
نظرا لبساطتها وسهولة الحصول عليها,
محبي القراءة فعليك بقراءة كتاب واحد
فال تشعر بتأنيب الضمري إذا قضي 
ت
بعض الوقت يوميا يف محاولة ح ل ألغاز فقط يف العام بعد زيارة املعرض السنوي
هذه اللعبة فلها فوائد عظيمة من أهمها للكتاب وانتقاء كتاب من أفضل الكتب
التي نرشت خالل العام.
ت العقلية
الوقاية من تدهور القدرا 
[ ] 9محاولة االعتامد عيل الذاكرة بأكرب
ومرض الزهامير.
[  ]2الحرص عيل تناول التوابل وخصوصا قدر ممكن والتخلص التدريجي من
الكركم ففي الهند وتايالن د تقل معدالت القلم والورقة إلعطاء فرصة للذاكرة
لحفظ أرقام التليفونات واملواعيد املهمة.
تدهور القدرات العقلي ة بشكل كبري
ألنهم معتادون عيل تناول الطعام مضافا ( -)10تعلم لغة جديدة فالتعلم بوجه
عام يزيد من القدرة عيل الرتكيز ألن
إليه مجموعة من التوابل تتألف من
اكتساب املعلومات وتخزينها يف الذاكرة
الكركم والكمو ن والكزبرة .
[  ] 3مامرس ة نشاط بدين معتدل بصورة ثم استدعاءها مرة أخري مام يعمل عيل
يومية مث ل التمرينات الرياضية البسيطة تنشيط الذاكرة وزيادة كفاءتها.
أو الجر ي وذلك لتنشيط الدورة الدموية []11تناولقطعةمنالشيكوالتةالداكنة
يوميا فهي تقلل من خطر اإلصابة
بالجس م وزيادة نسبة األكسجني يف
مبرض الزهامير ألنها غنية بالفالفونويد
الدم مام يعني وصول كمية أكرب من
ومضادات األكسدة كام تساعد عيل
األكسجني إيل املخ.
خفض معدالت الكوليسرتول الضار
[  ] 4الحرص عيل االنضامم إيل حلقات
نقاشية تشتمل عيل آراء وأفكار مختلفة وبالتايل تقي من اإلصابة بتصلب الرشايني
املسبب األسايس لضعف الذاكرة .
أ و متابعة الربامج التي تحلل األحداث
[ ]12تنمية املهارات اليدوية ألنها تعمل
املختلفة التي متر بها بالد العامل ,ففي
بصورة غري مبارشة عيل تنمية املهارات
دراسة أجريت عام  2009وجد أن
الذهنية من خالل التعلم وإكتساب
األشخاص الذين يتابعون القنوات
املهارات.
اإلخبارية املتنوعة أكرث حضورا وتفتحا
[ ]13التفكري اإليجايب والرضا الداخيل
من األشخاص الذين يتابعون قناة
فقد أثبتت الدراسات أن السالم النفيس
إخبارية واحدة أو اثنتني.
يزيد من قدرة الفرد عيل االستيعاب
[ ] 5عدم االعتامد الكيل عيل استخدام

والتحليل وبالتايل التمتع بقدرات عقلية
أفضل.
[ ]14أشارت دراسة علمية إيل أن العاب
الكمبيوتر والبالي ستيشن تكسب الفرد
مهارات التوافق العضيل العصبي وتزيد
من رسعته يف رد الفعل.
[ ]15الحفاظ عيل وجبة اإلفطار التي
تعد من أهم الوجبات يف اليوم ألن
الجسم يظل بدون تغذية طوال فرتة
النوم ليال ويستمد الجسم الطاقة الالزمة
للنشاط البدين والذهني من وجبة
اإلفطار .
مقاالت ذات صلة:
روشتة نجاح «االستثنائيات»  5خطوات
لتكوين ضمنهن
[ ]16تناول املزيد من الزبادي فقد
أكدت دراسة أجريت مؤخرا عيل الفرئان
أن تناول الزبادي يزيد من نشاط خاليا
املخ وخصوصا تلك املسئولة عن املشاعر
والذاكرة.
[ ]17التعرض ألشعة الشمس فهي مصدر
الشعور بالطاقة والرتكيز ألنها تقلل من
هرمون املالتونني الذي يدفع الشخص
إيل النوم.
[ ]18مشاهدة املرسحيات املأخوذة عن
الروايات الشهرية لكبار الكتاب وعمل
مقارنة بني الرواية والعمل الفني فالنقد
والتحليل من أهم األمور التي يتم فيها
إعامل العقل .
[ ]19محاولة تنظيم األفكار وترتيبها
حتي يسهل إستدعاؤها وتذكرها مرة
أخري .
[ ]20اإلكثار من رشب املاء ألن الجفاف
أو قلة املاء يف الجسم يؤثر عيل خاليا
املخ تأثريا سلبيا حيث يجعلها تضطرب
ويفقدها كفاءتها يف العمل.
[ ] 21اإلكثار من الضحك فعندما يضحك
الفرد تزداد قدرته عيل االستيعاب بنحو
 14ضعفا.
[ ]22زيارة املعارض الفنية املختلفة
وحضور حفالت موسيقية فالفن ال
يزيد الذكاء فقط بل يقلل من الشعور
بالضغط النفيس والتوتر الناتج عن
ضغوط الحياة.

[ ]23محاولة إتقان العزف عيل آلة
موسيقية فعزف املوسيقي يحسن من
القدرات الذهنية ألنها تصفي الذهن
وتجعل الفرد أكرث هدوءا باإلضافة إيل
أنه يزيد من كفاءة التوافق الوظيفي
للعضالت.
[ ]24التخلص الحقيقي من الضغوط
واملشكالت وتصفية الذهن فإذا مل يفكر
الفرد يف املشكالت فهي تشغل العقل
الباطن .
[ ]25الحرص عيل أخذ فرتة من الراحة
أثناء االستذكار أو العمل ماال يقل عن
 15دقيقة كل ساعتني فالقدرة عيل
التذكر واالسرتجاع ترتاجع بعد هذه املدة
من الرتكيز املتواصل.
[ ]26مضغ اللبان فقد ثبت أنه يقوي
الذاكرة بنسبة  % 35ألنه يحفز إفراز
األنسولني بالجسم والذي يحفز بدوره
جزءا من الدماغ املتعلق بالذاكرة.
[ ]27تناول قليل من القهوة ألنها تساعد
عيل زيادة الرتكيز وقوة الذاكرة ولكن
يفضل عدم تناول أكرث من ثالثة أكواب
من القهوة يوميا.
[ ]28عدم اإلفراط يف تناول املهدئات
ومضادات االكتئاب والعقاقري املنومة
ألنها تؤثر سلبا عيل كفاءة الذاكرة وكذلك
التدخني واملرشوبات الكحولية ألنهام
يتسببان يف تلف خاليا املخ .
[ ]29التنظيم فالنسيان يصبح أسهل  يف
الفويض يف حني يسهم النظام يف سهولة
عمل الذاكرة وكذلك الرتكيز واستخدام
الحواس الخمس يف عملية تخزين
املعلومات.
[ ]30الخروج إيل الطبيعة والتأمل فقد
أظهرت الدراسات العلمية أن التأمل
واالسرتخاء يعمالن عيل تحسن عمل
الذاكرة بصورة أفضل من تناول العقاقري
الطبية .
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Phone: +965 97484057
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