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ب

هذا اإلصدار واملعنون بـ»قامئة مراجعة للمامرسات السليمة للمرشوعات الصغرية« هو من 

إصدارات لجنة املامرسات يف مكاتب ورشكات املحاسبة الصغرية واملتوسطة التابعة لالتحاد 

الدويل للمحاسبني ونرُش باللغة اإلنجليزية يف شهر ابريل 2012م ، ومتت ترجمة اإلصدار إىل 

اللغة العربية بواسطة الهيئةالسعوديةللمحاسبني القانونيني يف شهر يوليو 2013م ومبوافقة 

دقة  عن  مسؤولية  أية  للمحاسبني  الدويل  االتحاد  يتحمل  وال  للمحاسبني.  الدويل  االتحاد 

واكتامل الرتجمة أو عن اإلجراءات التي ميكن أن ترتتب نتيجة لذلك. ويعد النص املعتمد 

لجميع إصدارات االتحاد الدويل للمحاسبني هو النص املنشور باللغة اإلنجليزية.
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قبل االتحاد الدويل للمحاسبني )IFAC(. جميع الحقوق محفوظة. 
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مقدمة 
الطبعة 
العربية

بسم الله الرحمن الرحيم

قطاعات  املحاسبني يف  لجنة  ممثلة يف  القانونيني،  للمحاسبني  السعودية  الهيئة  أنجزت 

األعامل، ترجمة وتعريب اإلصدار املعنون بـ )قامئة مراجعة للمامرسات السليمة للمرشوعات 

الهيئة عىل موافقة  بعد حصول  للمحاسبني، وذلك  الدويل  االتحاد  والصادر عن  الصغرية(، 

االتحاد الدويل عىل ترجمته للغة العربية. 

يهدف هذا اإلصدار إىل تسليط الضوء عىل عدد من املامرسات السليمة يف مجال األعامل 

واالدارية  املالية  املجاالت  من  عدد  يف  بتطبيقها  الصغرية  املنشآت  تقوم  أن  يجب  التي 

إطار  يف  اإلصدار  لهذا  القانونيني  للمحاسبيني  السعودية  الهيئة  ترجمة  وتأيت  والتنظيمية. 

الجهود التي تقوم بها لنقل أفضل املامرسات املهنية عىل املستوى الدويل. كام تأيت ترجمة 

هذا اإلصدار أيضا إسهاما يف دعم الجهود املقدرة التي تبذلها عدد من الجهات التنظيمية يف 

اململكة العربية السعودية يف مجال دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة. 

العربية  اململكة  االهتامم  يف  لذوي  مفيداً  مرجعاً  اإلصدار  ميثل هذا  أن  الهيئة  وتأمل 

السعودية بشكل خاص، و يف العامل العريب بشكل عام، مبا يحقق مزيداً من االرتقاء مبستوى 

األداء املهني وتأصيل معايريه ومامرساته. 

الدكتور  الهيئة كل من ساهم يف ترجمة وإخراج هذا اإلصدار، وتخص االستاذ  وتشكر 

اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عىل قيامه  أحمد محمد زامل نائب رئيس الجامعة املرصية 

مبهمة ترجمة هذا االصدار إىل اللغة العربية. كام تخص بالشكر ايضا رئيس وأعضاء لجنة 

املحاسبني يف قطاعات األعامل عىل جهودهم يف متابعة ومراجعة هذا االصدار.  

والله املوفق،،،  

أمني عام الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني

د.أحمد بن عبدالله املغامس
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إن رسالة االتحاد الدويل للمحاسبني IFAC ، هي خدمة املصلحة  العامة عن طريق: املساهمة يف تطوير 

يف  مهنية  ورشكات  منشآت  تطوير  يف  واملساهمة  الجودة  عالية  مهنية  وأدلة  معايري،  وتطبيق  تبني   ،

مجال املحاسبة ، ومامرسة عملية عالية الجودة من جانب املحاسبني املهنيني ، لدعم وتعزيز قيم هؤالء 

املحاسبني يف جميع أنحاء العامل ؛ وطرح القضايا التي متس املصلحة العامة، األمر الذي يصب يف صميم 

تخصص مهنة املحاسبة.   

التأليف والنرش لالتحاد الدويل للمحاسبني IFAC ، وذلك بالنسبة ملا يصدره من إصدارات  يكون حق 

أولية )مسودات( ، تقارير استشارية ، وأي إصدارات أخرى   

اإلتحاد الدويل للمحاسبني لن يتحمل املسؤولية عن الخسارة التي تحدث ألي شخص يترصف، أو ميتنع 

العلمية املنشورة يف هذه املطبوعة ، سواء نتجت هذه الخسارة عن  املادة  عن الترصف، اعتامداً عىل 

التجاهل، أو غريه. 

ميثل شعار اإلتحاد الدويل للمحاسبني ماركة تجارية وماركة خدمية لالتحاد

Copyright © April 2012 by the International Federation of Accountants )IFAC(. All 

rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such 

copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or 

disseminated and provided that each copy bears the following credit line: “Copyright 

© April 2012 by the International Federation of Accountants )IFAC(. All rights 

reserved. Used with permission of IFAC. Contact permissions@ifac.org for permission 

to reproduce, store or transmit this document.” Otherwise, written permission from 

IFAC is required to reproduce, store, transmit, or make other similar uses of this 

document, except as permitted by law. Contact permissions@ifac.org.
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متثل اللجنة التي شكلها اإلتحاد الدويل للمحاسبني بشأن املامرسات العملية الصغرية واملتوسطه، 

أو املكاتب الصغرية واملتوسطة،  الذين يعملون يف املرشوعات،  املهنيني  موضع اهتامم املحاسبني 

الدويل  اإلتحاد  يف  األعضاء  الهيئات  مع  اللجنة  وتتعاون   .  SMPs املحاسبة  مهنة  متارس  التي 

للمحاسبني، لتطوير دليل وأدوات تساعد املامرسني للمحاسبة يف املرشوعات الصغرية واملتوسطة 

أخذ  اللجنة عىل ضامن  تعمل  كام  الجودة.  من  عال  مستوى  ذات  مهنية   تقديم خدمات  عىل 

احتياجات  وضع  وكذلك  واملتوسطة،  الصغرية  املرشوعات  يف  للمحاسبة  املامرسني  احتياجات  كل 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الحسبان من قبل واضعي املعايري والقواعد املنظمة والسياسات 

، وذلك عن طريق الرتكيز عىل الحاجة إىل أساس سليم من القواعد املنظمة واملعايري التي تناسب 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة، ومامريس املحاسبة فيها، مع االخذ يف االعتبار، القابلية للتطبيق، 

بطريقة تتناسب مع حجم النشاط واملنشأة. أيضاً تقوم اللجنة بدور التوعية للمرشوعات الصغرية 

واملتوسطة ومامريس املحاسبة فيها.      

تتضمن قامئة املراجعة هذه، العديد من األمثلة ألغراض تفسريية فقط ، وال تعكس أي تفسري 

رسمي للمعايري من قبل اإلتحاد الدويل للمحاسبني.

شكر وتقدير
تعتمد قامئة املراجعة هذه، عىل »قامئة اختبار املامرسة السليمه للمنشآت الصغرية« الصادر 

عن جمعية املحاسبني القانونيني يف اسرتاليا وتم االقتباس منها، بعد الحصول عىل املوافقات الالزمة. 

 .Small Business Knowledge Portal )انظر بوابتهم )االلكرتونية

الخاص  عملها  لفريق  وشكرها  تقديرها  واملتوسطة،  الصغرية  املرشوعات  لجنة  تقدم  كام 

باملرشوعات الصغرية واملتوسطة، عىل املساعدة التي قدمها للجنة يف تطوير قامئة املراجعة. و يضم 

فريق عمل املرشوعات الصغرية واملتوسطة: ستيوارت بالك )رئيسا( ، دوريث نجويرا ، ريكاردو روديل 

، فلورين توما ، وكريستينا فو ، وكمستشارين فنيني روبن جارفس ، أليكس هلامن ، أنتونيو رانها ، 

وجيديب ن. شاه ، وكأعضاء مراسلني: فرانسيز تشيتندين )اتحاد املحاسبني األوروبيني( وفريدريكو 

ديوميدا )اإلتحاد األورويب للمحاسبني واملراجعني للمرشوعات الصغرية واملتوسطة(. 

إخالء املسؤولية
استخدم اإلتحاد الدويل للمحاسبني، العناية الكافية، واملهارات الالزمة إلعداد هذه املادة )هذا 

الدليل(. ومع ذلك، ال يضمن دقة وال اكتامل أي معلومات يف هذا الدليل. كام أن اإلتحاد ال ينوي 

الناحية القانونية، أو املهنية. عالوة عىل ذلك، كلام  التوصية بأي جزء من هذه املادة، سواء من 

به صاحب  يقوم  ذاتياً  البحث  كان  سواء  والدراسة،  بالبحث  بالقيام  ننصح  فإننا  القوانني  تغريت 

العمل، أو من قبل خبري متخصص، حتى تتوافق مع أي تعديالت، أو تطوير لتلك القوانني. 
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إىل الحد الذي يسمح به القانون املطبق ، فإن اإلتحاد الدويل للمحاسبني لن يتحمل أي التزام 

التكاليف  ذلك  يف  مبا  رضر،  أو  خسارة،  أي  نتيجة  مرصوفات،  أو  بتعويضات،  باملطالبات  يتعلق 

بها )تتضمن ولكن ال تقترص  املرتبطة  أو  الخاصة،  املبارشة،  أو األرضار غري  ، والخسائر،  القضائية 

عىل التجاهل( ، والتي تنتج عن املعلومات الواردة بهذه املادة العلمية. وحيث أن أي قانون مينع 

تحمل مثل هذا االلتزام ، فإن مسؤولية اإلتحاد الدويل للمحاسبني تقترص - فقط - عىل مسؤوليته 

يف إعادة توفري املعلومات.
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تشكل املكاتب الصغرية واملتوسطة، اليت متارس مهنة احملاسبة، الغالبية العظمى من 
املكاتب احملاسبية على املستوى العاملي ، كما أن الكثري من هذه املكاتب تستعني بالغالبية 
العظمي من احملاسبني املهنيني. هذا وقد قام اإلحتاد الدولي للمحاسبني بإجراء حبث 
مستقل عن دور تلك املكاتب يف توفري الدعم للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف جمال 
األعمال The Role of SMPs in Providing Business Support to SMEs ، حيث 
خلص إىل أن املكاتب الصغرية واملتوسطة اليت متارس مهنة احملاسبة، حتظى بسمعة 
ومتتعها   ، جانبها  من  االستجابة  وسرعة   ، فيها  والثقة  جدارتها  بسبب  تكونت  طيبة، 
بالقرب اجلغرايف ، كما أنها جمهزة بشكل جيد، لتقديم خدمات مهنية على درجة عالية 
من اجلودة، مبا يفي حباجات قطاع عريض من العمالء. حيث تقدم هذه املشروعات، أو 
املكاتب خدمات تبدأ باخلدمات التقليدية املعروفة مثل املراجعة )التدقيق( ، احملاسبة ، 
والضرائب، وتنتهي باخلدمات االستشارية اليت تتعلق بالقيمة املضافة يف جمال األعمال. 
وحاجاته  العميل  طلب  حسب  مصممة  بطريقة  اخلدمات  تلك  توفر  أن  تستطيع  كما 
الشخصية. هلذه األسباب، حتولت املنشآت الصغرية واملتوسطة -يف الغالب - إىل املكاتب 
أو الشركات الصغرية واملتوسطة، اليت متارس مهنة احملاسبة من أجل احلصول على قدر 

كبري من اخلدمات املهنية.     
حتمية دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة: متثل املشروعات الصغرية واملتوسطة، 
الغالبية العظمى من منشآت األعمال على املستوى العاملي ، كما أنها متثل النسبة األكرب 
من مساهمات القطاع اخلاص يف الناتج القومي اإلمجالي ، وعدد العاملني ، ومعدالت 
هلا  واملتوسطة  الصغرية  املشروعات  أن  يرون  الكثريين  فإن  ذلك،  على  عالوة  النمو. 
دور فعال يف تعايف االقتصاد العاملي من واحدة من أسوأ األزمات االقتصادية يف العصر 

احلديث. 
واعرتافًا بأهمية املكاتب الصغرية واملتوسطة اليت متارس مهنة احملاسبة ، وبصفة 
خاصة، يف جمال دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة ، قام اإلحتاد الدولي للمحاسبني 
يف عام 2006 بتشكيل جلنة املمارسات يف مكاتب وشركات احملاسبة الصغرية واملتوسطة. 
الدولي  اإلحتاد  قام   - أعضائه  طلب  على  بناء  كبري  حد  وإىل   - احلني  ذلك  ومنذ 
للمحاسبني بزيادة التزامه بشأن املساعدة يف تشجيع وحتفيز املكاتب الصغرية واملتوسطة 
اليت متارس مهنة احملاسبة بشكل متميز، حبسبان أن تلك املكاتب متثل مفتاح جناح 

وازدهار قطاع املشروعات الصغرية واملتوسطة.  

متهيد
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احملاسبة  وشركات  مكاتب  يف  املمارسات  جلنة  عمل  وخطة  إسرتاتيجية  تتضمن 
الصغرية واملتوسطة، تركيزًا كبريًا على مساعدة املكاتب الصغرية واملتوسطة اليت متارس 
مهنة احملاسبة من أجل تقديم دعم أفضل للمشروعات الصغرية واملتوسطة. ومتثل قائمة 
املراجعة املقدمة يف هذه املطبوعة جزءًا من ذلك الدعم. وملزيد من املعلومات ، انظر 
الصغرية  احملاسبة  وشركات  مكاتب  يف  املمارسات  عمل جلنة  وخطة  إسرتاتيجية  موقع 

  www.ifac.org/SMP واملتوسطة على اإلنرتنت

جيانكاريو أتوليين 
رئيس جلنة املمارسات يف مكاتب وشركات احملاسبة 

الصغرية واملتوسطة 
أبريل 2012
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ما هي فوائد املامرسات السليمة يف مجال األعامل؟  
تضيف املمارسات السليمة يف جمال األعمال -يف كل األوقات املناسبة وغري املناسبة- 
العديد من الفوائد، أو املنافع إىل أنشطة األعمال. ومن املرجح أن حتقق املنشأة اليت 

تتبع  املمارسات السليمة، منافع وفوائد بطرق متعددة مثل: 
ويعمل يف ظل خماطر   ، أفضل  نقديًا  تدفقًا  األعمال مرحبًا وحيقق  يكون نشاط  • أن 

مالية أقل. 
• أن تطبق منشأة األعمال، نظامًا جيدًا إلدارة املخاطر. 

• من  السهل على املنشأة بيع منتجاتها يف املستقبل، ورمبا بسعر أفضل.  
• من  السهل على املنشأة احلصول على متويل خارجي - عند احلاجة - مبا يف ذلك 

التمويل عن طريق البنوك. 
ما هي املهام التي تساعد يف التأكد من املامرسات العملية السليمة؟   

ال شك أن تطبيق املمارسات السليمة يف جمال األعمال يضمن حتديد املهام اليت جيب 
القيام بها للحفاظ على متيز املنشأة ، باإلضافة إىل أن يكون لدي املنشأة نظام للتحقق 
األعمال،  السليمة ألنشطة  املمارسات  إن  ومنتظم.  بشكل مستمر  املهام  تلك  تنفيذ  من 
تتطلب املراجعة السنوية على األقل ، يف حني تتطلب املمارسات األفضل، املراجعة ربع 
السنوية، أو حتى الشهرية، للمجاالت ذات األهمية اخلاصة. إن املمارسات السليمة، ال 
تقتصر - فقط - على أن تكون منشأة األعمال جمرد منشأة تزاول النشاط مثلها مثل 
غريها ، ولكن تعين تلك املمارسات، إعداد املنشأة للتعامل مع التحديات اليت تواجهها، 

واالستفادة من الفرص اليت تتاح هلا يف املستقبل. 
لقد أعدت جلنة املمارسات يف مكاتب وشركات احملاسبة الصغرية واملتوسطة، اليت 
على  الضوء  لتسليط   Checklist مراجعة  قائمة  للمحاسبني،  الدولي  اإلحتاد  شكلها 
املمارسات السليمة يف جمال األعمال اليت جيب أن تقوم املنشآت الصغرية بتطبيقها - 
بشكل دائم - طوال الوقت. وإذا كان قيامك بتنفيذ املهام الوارد تفاصيلها يف تلك القائمة 
بشكل منتظم ، فإنك لن تعاني من أية ضغوط غري ضرورية يف نهاية السنة املالية من 
نشاط األعمال اخلاص بك ، و من املرجح أن يتوافر لديك معلومات بدرجة اجلودة اليت 

حتتاجها، لكي تدير وتنمي تلك األعمال ، بغض النظر عن الظروف اليت تواجهها    
كيف ميكن أن تساعد قامئة املراجعة هذه يف مامرسة األعامل السليمة؟  
يف  منهم  املمارسني  مثل:   ، احملاسبني  قبل  من  املراجعة  قائمة  تستخدم  أن  ميكن 
املكاتب الصغرية واملتوسطة اليت متارس مهنة احملاسبة ، ملساعدتهم يف حتديد أي نوع 

من املساعدة قد حيتاجه عمالؤهم من املنشآت الصغرية.   

مقدمة
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إن قائمة املراجعة املقدمة يف هذه املطبوعة، ال ميكن أن تكون نهائية. مع ذلك، فإنها 
تهدف إىل أن جتعلك تبدأ يف التفكري بشأن تصرفات، أو إجراءات حمددة من أجل وضع 

منشأتك على املسار الصحيح واالستمرار فيه. 
قامئة  يف  الواردة  باملهام  يتعلق  فيام  محاسبك،  يساعد  أن  ميكن  كيف 

املراجعة هذه؟ 
جيب عليك أن تتلمس النصيحة من حماسبك، إذا كنت حتتاج إىل املساعدة بشأن أي 
جزء من هذه القائمة. فاحملاسبون، غالبًا ما يكونون قادرين على تقديم نصيحة خبري، 
غري متحيزة. فضاًل عن ذلك فهناك جمموعة من املصادر واألدوات اجملانية - متوفرة 
بشكل أساس، تتبع اهليئات أعضاء اإلحتاد الدولي للمحاسبني - متاحة للحصول عليها 
من املوقع www.ifac.org/SMP ،وبصفة خاصة تلك املتعلقة باملمارسات اإلدارية )يف 
حني أنها تستهدف املكاتب الصغرية واملتوسطة اليت متارس مهنة احملاسبة ، فإن الكثري 
واألعمال  الصغرية(  املشروعات   - املساواة  قدم  على   - وتفيد  متاحة،  املواد  تلك  من 

االستشارية ، ملساعدتك يف تنمية أعمالك.
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فيما يلي بعض الطرق، أو األساليب الستخدام هذه القائمة يف ممارساتك العملية: 
العاملني،  مع  الدورية  الجتماعاتك  األعمال  جدول  من  كجزء  القائمة  • استخدم 
من أجل حتديد مهام كل فرد ، األمر الذي يعين أن يكون كل شخص على علم 

باملسؤوليات املخصصة لكل فرد. اطلب تقارير دورية عن كل مهمة. 
• اكتب مهام قائمة املراجعة يف مفكرتك )تقوميك( اليومية حتى تتذكر - وبشكل 

مستمر - املتطلبات يف التوقيتات املناسبة. 
الوظيفي  الوصف  وضع  أو  لتحديد،  املراجعة  قائمة  يف  الواردة  املهام  استخدم   •

للعاملني. 
هو  كما  أقسام  مخسة  من   ،  29-14 من  الصفحات  يف  الواردة  القائمة  تتكون 
لك  تركت  مناسبًا،  األمر  كان  كلما  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر  يلي،  فيما  موضح 
األعمال  لنشاط  املالئمة  املعلومات  فيها  تدرج  حتى  القائمة،  سطور  بني  فراغات 
موقع يف  املتاحة  اجملانية  واألدوات  املصادر  وكذلك  حملاسبك،  ميكن  بك.   اخلاص 

أن  ميكن  اإلنرتنت،  على   www.ifac.org/relevant-links-business-advisory

تساعدك فيما يتعلق بهذه املهام:  
1. املهام املالية ......................................................................... 14 
جيب القيام مبهام ضرورية إلعداد القوائم املالية بشكل منتظم ومتكرر. إن االنتظار 
املهام، سوف يضعك حتت  تلك  العديد من  بتنفيذ  للقيام  املالية  السنة  نهاية  حتى 
ضغط ، حيث جيب - وبأقصى سرعة - القيام بامتام الكثري من اإلقرارات والنماذج، 
فائدة  ثم  ومن  جودة،  يعرض  قد  الذي  األمر   ، املالية  السنة  إقفال  مبجرد  وذلك 
البيانات املالية للمخاطر. أيضًا ميكن أن يؤدي تأخري القيام باملهام املالية إىل منعك 
من الوصول املنتظم إىل املعلومات املالية مثل: قائمة التدفقات النقدية ، واليت ميكن 
أن تكون على درجة كبرية من األهمية يف مساعدتك يف إدارة العمل اليومي، وتدفق 
أعمالك. ال شك أن املهام املالية تعد ضرورية إلنتاج القوائم املالية مثل: قائمة الدخل 
أو )قائمة األرباح واخلسائر(، وقائمة املركز املالي )امليزانية العمومية( ، اليت توفر 
لك املعلومات املالية اليت تساعدك يف فهم أداء أعمالك، وحتديد جماالت التحسني 

املمكنة. 
2. املهام املالية اإلسرتاتيجية ..........................................................18 
ال تقتصر املهام املالية على إجراء تسويات البنوك، أو امليزانيات العمومية ، فهناك 
تعد األساس يف  واليت  املالية اإلسرتاتيجية،  باملهام  تعرف  مهام مالية أخرى، 

حتديد التوجه املستقبلي ألعمالك. 

قامئة 

املراجعة
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3. املهام اإلدارية االسرتاتيجية ........................................................21 
جيب عليك - بصفة دورية، ويفضل أن يكون قرب نهاية كل سنة مالية - حتديث 
طريقتك يف التخطيط وإعداد املوازنات وإجراءاتك التشغيلية. سوف تساعدك 
القادمة.  املالية  للسنة  جيد  بشكل  معدة  أعمالك  تكون  أن  على  الطريقة  هذه 
إذا كانت هناك تغيريات جوهرية يف أعمالك ، فإنه يقرتح القيام بتلك املهام 

اإلدارية اإلسرتاتيجية بشكل أكثر تكرارًا وانتظامًا. 
4. املتطلبات التنظيمية: تقديم اإلقرارات والنماذج الضريبية ........................27 
ال شك أن التحقق الدائم من الوفاء بالتزاماتك القانونية واملالية يعد بالنسبة للبنوك 
بأعمالك  حتيط  اليت  املالية  املخاطر  إلدارة  مهمًا  مؤشرًا  اآلخرين  والدائنني 
واالستقرار املالي لتلك األعمال. هلذا، فإنه يوصى بتسجيل الوفاء بااللتزامات 

واملدفوعات يف وقت حدوثها. 
5. الشؤون الشخصية ملالك نشاط األعمال ............................................29 
أيضا يعد تاريخ نهاية السنة املالية، هو التوقيت املهم، والواجب فيه التأكد من الوفاء 

بشؤونك الشخصية. 
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1. املهام املالية 

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

بالتقارير أحدث إصدار.تحميل الربامج املالية.  قامئة  الربامج،  موردي  من  اطلب   •

املالية التي ينتجها الربنامج

• استخدم الربامج املالية اآللية إلنتاج القوائم 

والتقارير املالية.

مع  فوراً  البيانات  جميع  أدخل 

االلتزام الدقيق بتواريخ حدوث 

العمليات.

• التحقق - بانتظام - من جودة عملية إدخال بشكل مستمر.

البيانات.

• إذا كان من املمكن ، افصل العمليات النقدية 

عن عملية إدخال البيانات، حتى يتم تخفيض 

فرص التالعب والغش إىل أدىن حد ممكن.

رأس  لبنود  املنتظمة  املراجعة 

املال العامل ، متضمنة:

• أرصدة املخزون وتسويتها مع 

املخزون الفعيل.

ربع سنوي عىل 

األقل.

• تخلـص من املخزون الراكد، أو املتقادم.

• شطب املخزون التالف واملعيب.

• راجع سياسات الرشاء ملنع اإلنفاق غري الالزم 

عىل املخزون.

التشغيل  تحت  اإلنتاج   •

املامرسات   ، املقاوالت  )ملنشآت 

املهنية ، ....(

ربع سنوي عىل 

األقل.

• أرسل الفواتري للعمالء بشكل دوري، أو عند 

الوصول إىل رصيد، أو مستوى معني.

ربع سنوي عىل • املدينون.

األقل.

أو  البضاعة،  تسليم  مبجرد  الفاتورة،  أرسل   •

تقديم الخدمة.

إىل  املعدومة  الديون  تحصيل  عملية  أسند   •

رشكة، أو وكيل تحصيل. 

• راجع عملية فحص االئتامن.

السداد  بطيئي  العمالء  مع  التفاوض  إعادة   •

بشأن رشوط التعامل.

موعد  قبل  السداد،  بطيئي  بالعمالء  اتصل   •

االستحقاق بوقت كاف.
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1. املهام املالية 

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

يف  الرئيسة  الحسابات  تسوية 

امليزانية ، متضمنة:

شهرياً عىل • حسابات البنوك واالستثامرات.

األقل.

شخصان،  التسوية  بعملية  يقوم  أن  البد   •

بخالف هؤالء املسؤولون عن معالجة العمليات 

النقدية

 ، النقدي  التعامل  كثيفة  لألنشطة  بالنسبة   •

يجب أن تتم التسوية بشكل يومي.

شهرياً عىل • دفرت أستاذ املدينني.

األقل.

• حدد وتابع حسابات املدينني ذات األرصدة 

الكبرية وحلول موعد استحقاقها.

شهرياً عىل • دفرت أستاذ الدائنني.

األقل.

موعد  حل  الذين  املوردين  مبطابقة  قم   •

السداد لهم، مع قامئة املوردين املعتمدة.

)املمتلكات  الثابتة   األصول   •

واملعدات(.

ربع سنوي عىل 

األقل.

للتأكد من وجود األصول  • قم بجرد األصول، 

املدرجة يف حساباتك.

أو   ، املستغلة  غري  املتقادمة،  األصول  حدد   •

يقوم  أن  محاسبك  من  واطلب   ، املشطوبة 

بتسوية األرصدة بالدفاتر والبحث عام إذا كان 

أرصدة  إىل  وتحويلها  األصول  تلك  بيع  ميكن 

نقدية.

• ال تقم باستثامر جديد يف معدات رأساملية، 

بدون أن تكون فرتة اسرتداد مالمئة.

رضيبة  املبيعات/  رضيبة   •

القيمة املضافة

ربع سنوي عىل 

األقل.

• رسعة القيام بالتسويات الالزمة من خالل أول 

قامئة تالية لألنشطة.
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1. املهام املالية 

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

امللكية  حقوق  حسابات   •

ذات  رشكات  يف  )خصوصاً 

وكذلك  املحدودة)  املسؤولية 

وذوي  املساهمني  من  القروض 

املصالح.

ربع سنوي عىل 

األقل.

التفاق  طبقاً  امللكية،  لحقوق  حسابات  فتح 

كبري-  بشكل   - التباين  تفادي  حاول  الرشكاء. 

بني الحسابات، سواء من ناحية مشاركاتهم، أو 

األرباح املحتجزة لكل منهم.

أن  عىل   ، األجور  نظام  راجع 

يتضمن ذلك:

• تشجيع العاملني عىل أخذ إجازاتهم السنوية ربع سنوي.• استحقاقات اإلجازات السنوية.

مبالغ  بشكل  اإلجازات  رصيد  تراكم  تجنب  ـ 

فيه.

• األخذ بعني الحسبان قيد احتياطي اإلجازات.

املتعلقة مبعدل ربع سنوي.• املعاش / التقاعد. الترشيعات  بتطبيق  االلتزام   •

تكرار عملية السداد وانتظامها واختيار املوارد 

املالية وإعداد التقرير عنها للعاملني.

شهرياً.• استقطاعات رضائب الدخل.

املوظفني  مزايا  عىل  الرضيبة   •

)املنافع اإلضافية(.

شهرياً.

شهرياً.• الرضيبة عىل املرتبات.

واألمومة  الوضع  اجازات   •

املدفوعة.

عىل ربع سنوي. أو  بطفل  رزق  موظف  لديك  كان  إذا   •

موقع  بزيارة  قم  بطفل،  يرزق  أن  وشك 

الحكومة عىل اإلنرتنت للحصول عىل معلومات 

تتعلق بأي التزامات بهذا الخصوص.
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1. املهام املالية 

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

العمالت  وخسائر  أرباح  تقويم 

األجنبية.

• استخدم أسعار رصف من مصادر رسمية. نهاية العام.

إدارة  كيفية  بخصوص  محاسبك  مع  تحدث   •

مخاطر رصف العمالت االجنبية.

عندما يكون مطلوباً ، أرشك محاسبك، أو خبري نهاية العام.التقويم السوقي ألصول معينة.

التقويم الخاص بك.

سوف ربع سنوي.مراجعة الطلبات املستقبلية. حيث  املستقبلية،  الطلبات  راجع 

يف  احتياجات  أي  تخطيط  يف  هذا  يساعدك 

مجال  يف  التعاقد  أو  للتوسع،  القصري  األجل 

األعامل.

املايل  األداء  تقويم  قامئة  إعداد 

األرباح  قامئة   / الدخل  )قامئة 

والخسائر(.

شهرياً أو ربع 

سنوي.

وامليزانية  الدخل،  قامئة  تساعد  أن  ميكن 

العمومية، وقامئة التدفقات النقدية يف تحديد 

أي مشكلة مبجرد حدوثها ومن ثم، ميكن اتخاذ 

ميكن  املناسب.  التوقيت  يف  املصحح  القرار 

ملحاسبك مساعدتك يف إعداد تلك القوائم.
إعداد قامئة املركز املايل )امليزانية 

العمومية(.

شهرياً أو ربع 

سنوي.

شهرياً أو ربع إعداد قامئة التدفقات النقدية.

سنوي.
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2. املهام املالية اإلسرتاتيجية

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

سنوياً عىل حدد أهدافا لألداء املايل.

األقل.

• أطلب من محاسبك أن يساعدك يف تحديد 

أهداف مالمئة لصناعتك ولنشاطك التجاري.         

وخططك  موازناتك  يف  أهدافك  ادمج   •

اإلسرتاتيجية.

سنوياً عىل األقل إفحص وحلل القوائم املالية.

ويفضل ربع 

سنوي أو شهرياً.

• قارن املعدالت )النسب( الرئيسة املستخرجة 

يف  النسب  متوسط  مع  املالية،  قوامئك  من 

املال  رأس  معدل  مثل  تزاوله،  الذي  النشاط 

الربحية  أو   ، املخزون  دوران  معدل  العامل، 

التي يحققها العامل. قد يكون محاسبك قادراً 

عىل مساعدتك  يف الوصول إىل املعدالت تلك، 

ويساعدك يف حساب وتحليل النسب. 

• قارن األداء مع األهداف املالية،  وكذلك األداء 

املايض.

قم بإجراء تحليل الفروق أي: االنحرافات )اسأل شهرياً.قارن األداء الفعيل مع املوازنات.

نفسك: ما هو سبب أي فجوة بني أرقام املوازنة 

وأرقام األداء الفعيل؟ كيف ميكننا التغلب عىل 

مسببات الفروق التي يف غري صالحنا؟(

املبيعات شهرياً.قم بإجراء تحليل الحساسية. انخفضت  لو  ماذا  نفسك:  اسأل 

بنسبة 15% أو 20%؟ مثالً، أو أنك فقدت عميالً 

رئيسا؟ أو أن مورداً توقف عن البيع لك؟ ماذا 

اإلجابات  خذ  التنفيذي؟  املدير  استقال  لو 

القيام  عىل مثل تلك األسئلة يف الحسبان عند 

بالتنبؤات املستقبلية.
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2. املهام املالية اإلسرتاتيجية

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

الخاصة  األهداف  حدد 

باملبيعات واإلنتاج.

كمية باستمرار. تحدد  ليك  التعادل  تحليل  بإجراء  قم 

املبيعات التي تحتاج أن تبيعها قبل أن تحقق 

تحليل  يف  يساعدك  أن  محاسبك  اسأل  ربح. 

التعادل، إذا مل تكن متأكداً.

األداء/  موازنة  بإعداد  قم 

الدخل  ]قامئة  األرباح والخسائر 

املخطط[.

• تأكد أن موازنتك تعكس أهدافك االسرتاتيجية سنوياً.

واملالية.

• ادمج أي نتائج لتحليل الفروق )االنحرافات( 

 ، الحساسية  وتحليل   ، األخرية  املوازنة  عن 

وتحليل التعادل.

سنوياً عىل قم بالتنبؤ بالتدفقات النقدية.

األقل.

املتوقعة  النقدية  تدفقاتك  جدول  اجعل    •

عىل أساس شهري ملدة 12 شهرا. يجب أن يتم 

تحديث تلك التنبؤات شهرياً.

طريق  عن  النقدية  يف  املتوقع  العجز  عالج   •

خفض  النقدية،  املبيعات  زيادة  مثالً:   ،

املرصوفات ، الحصول عىل متويل خارجي، مثل 

)الحصول عىل تسهيل السحب عىل املكشوف 

من البنوك(.

متويل خارجي ألي  الحصول عىل  قررت  إذا   •

غرض، اذهب إىل املقرض بأرسع وقت ممكن.

راجع تنبؤات التدفق النقدية يف 

ضوء النتائج الفعلية.

بحيث شهرياً. النقدية  التدفقات  تنبؤات  حدث 

تعكس األحداث الفعلية، وراقب املركز النقدي 

الجاري.

 ، البنوك  من  القروض  راجع 

عقود اإليجار ، بطاقات االئتامن 

، وأي مصادر أخرى للتمويل، مبا 

يضمن الطأمنينة لديك:
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2. املهام املالية اإلسرتاتيجية

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

عىل  الفائدة  معدالت  قيم   •

القروض التي حصلت عليها.

مع سنوياً. اآلخرون،  املقرضون  يقدمه  فيام  النظر   •

األخذ يف الحسبان ما إذا كان من الواجب عليك 

تغيري املقرضني.

معلومات  للمقرضني  قدم   •

تاريخية )فعلية( ومخططة.

، سنوياً. والخسائر  األرباح  عن  معلومات  قدم   •

النقدية ،  امليزانية العمومية ، قامئة التدفقات 

واملوازنات.

بشكل مستمر.• التزم بجداول السداد.

بتعهداتك  االلتزام  من   تأكد   •

أمام الدائنني.

• أخطر البنك - مبارشة - عند فسخ العقد.بشكل مستمر.

الوفاء  قدرتك عىل  متأكد من  كنت غري  إذا   •

تتعامل معه  الذي  البنك  إىل  الجأ  بتعهداتك,  

- يف أرسع وقت -  للمساعدة يف هذا الشأن.
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3. املهام اإلدارية اإلسرتاتيجية

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

خطتك  حدث  أو  ضع 

اإلسرتاتيجية.

املالك و 

املسؤولني 

الرئيسني.

مدى زمني من 

3 إىل 5 سنوات 

، يتم تحديثه 

سنوياً.

إسرتاتيجية  خطة  هناك  تكون  أن  يجب   •

للمنشأة واحتياجات املالك. هذا يضمن تحقيق 

التكامل بني نشاط األعامل واحتياجات املالك.

الدروس  ومراجعة  لفحص  وقتك  خذ   •

وخذ  وراعي  الجارية  السنة  من  املستفادة 

خطتك  ضمن  الدروس  تلك  الحسبان  يف 

اإلسرتاتيجية.

راجع نظم وإجراءات التوظيف 

والتشغيل ، مبا يضمن:

رؤساء • إجراء عمليات مراجعة لألداء.

فرق 

العمل.

سنوياً عىل 

األقل.

• أسس نظم حوافز يسرية ، تعتمد عىل الدفع 

ميكن  نجاح  بعنارص  الحوافز  وتربط  الفوري، 

مراقبتها بالنسبة لكل وظيفة.

• راع دفع العموالت بعد استالم النقدية فقط ، 

وادفع عموالت بنسب أعىل بالنسبة للمبيعات 

من املنتجات، أو الخدمات ذات هامش الربح 

األعىل.

مبنية عىل  دفع  نظم  فكر يف   •

الحوافز، أو العموالت.

املالك و 

املسؤولني 

الرئيسني.

عىل  بالتوقيع  املوظفني  الزم   •

)يتضمن  عمل  عقد  أو  اتفاق، 

بالرسية  بااللتزام  خاصة  قواعد 

وامللكية الفكرية( .

• احصل عىل استشارة قانونية للتحقق من أن بدء العمل. املالك.

اتفاقات، أو عقود العمل تتوافق مع القانون.
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3. املهام اإلدارية اإلسرتاتيجية

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

• ادرس ما إذا كانت رشوط عدم 

مامرسة التجارة مطلوبه بالنسبة 

للموظفني الرئيسني.

• احصل عىل استشارة قانونية للتحقق من أن بدء العمل.

العقود واجبة النفاذ ويستحسن تطبيقها.

راجع عقود البيع ورشوط الدفع 

]رشوط  العمالء  بها  يلتزم  التي 

التحصيل[.

الحامية سنوياً. توفر  البيع  عقود  كانت  إذا  ما  حدد 

ألعاملك. مثالً يف ظل بيئة اقتصادية غري مواتية، 

عن  أعاملك  حامية  ميكنك  بالصعوبة،  وتتسم 

حدود  وضع   ، التحصيل  فرتة  تخفيض  طريق 

لالئتامن ، وطلب ضامنات شخصية وغري مالية.

ورشوط  املوردين  عقود  راجع 

بها  تلتزم  التي  لهم،  الدفع 

املنشأة ]رشوط السداد[.

• تفاوض من أجل تعديل رشوط الدفع وزيادة سنوياً.

طول فرتة السداد.

• راجع كيف يتم توريد البضاعة لك )من أجل 

الوصول إىل الوضع األفضل بالنسبة لك(.

• ادرس ما إذا كان ميكنك تخفيض الكمية التي 

ميكنك طلبها ]تخفيض حجم الطلبية[.

• الحصول عىل خصومات عىل املدفوعات .

مورد  عن  ابحث   ، املخاطر  إلدارة  كمقياس   •

بديل للبنود املهمة.

راجع التزاماتك املالية مثل:

كانت سنوياً.• إيجار املكتب. إذا  اإليجار،  تجديد  خيارات  ابحث   •

، أو ابدأ يف التخطيط  املباين تفي باحتياجاتك 

لالنتقال إىل موقع آخر.

• فهم ترتيبات امللكية /أو دفع التعويضات يف سنوياً.• إيجار املعدات.

نهاية فرتة اإليجار.
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3. املهام اإلدارية اإلسرتاتيجية

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

كضامنات  األصول  استخدام   •

]االقرتاض بضامن األصول[.

• افحص أياً من أصولك املستخدمة كضامن ألي سنوياً.

قرض ، ويف حالة التحقق من إمتام سداد ذلك 

القرض، يتم إلغاء القيد عىل األصل املستخدم 

كضامن.

سنوياً.• عقود التحوط .

• تحدث إىل محاسبك بشأن أي أشكال أخرى سنوياً.• أخرى.

تكون  أن  وميكن  هنا،  إليها  يرش  مل  للتمويل، 

مناسبة لنشاط أعاملك.

اسس و حدث ، أو  راجع دليل 

السياسات الخاص بأعاملك ، مبا 
يضمن لك:)1(

اإلمكانية  يوفر  للسياسات  دليل جيد  • وجود 

اإلدارة يف  أكرث قيمة وأسهل يف  لجعل أعاملك 

حالة غيابك.

ومراحل  عملياتك  توثيق   •

التشغيل لديك.

كدليل سنوياً. العمليات  مستندات  استخدم   •

للتدريب والجودة.

• تحديد املهام املعينة بدقة.

• فكر يف مخاطر الغش.

سنوياً.

سنوياً.

• افصل الواجبات املتعلقة بقيد املعامالت، عن 

األخرى، حتى  بالنقدية واألصول  املتعلقة  تلك 

ميكن تخفيض مخاطر الغش والتالعب والرسقة 

بواسطة العاملني إىل أدىن حد ممكن.

رقابة  إنشاء  بشأن  محاسبك  إىل  تحدث   •

داخلية.

املالية  الصالحيات  مراجعة   •

للموظفني.

• ادرس فكرة استحواذك عىل كل الصالحيات سنوياً.

خفض  خطة  من  كجزء  قصرية  لفرتة  املالية 

التكلفة وضامن الجودة.

 )1( هناك عينة لدليل للمامرسات الصغرية التي ميكن أن تُعَدل لتناسب املرشوعات الصغرية ، يف صفحة رقم 53 من الوحدة 

Guide to Practice Management for Small and Medium-Sized Practices األوىل من
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3. املهام اإلدارية اإلسرتاتيجية

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

بسياساتك  موظفيك  إبالغ   •

وتعريفهم بكيفية تطبيقها

• قم بتنفيذ عمليات فحص عشوائية للتحقق سنوياً.

الغش  مخاطر  وخفض  بسياساتك  االلتزام  من 

والتالعب.

راجع وحدث نظم )تكنولوجيا (

املعلومات ، للتحقق من:

استخدام  لرخص  حيازتك   •

الربامج.

• تحقق من أن اإلصدار الحديث من الربامج، سنوياً.

غري  نسخ  توجد  ال  وأنه   ، يستخدم  الذي  هو 

مرخصة من تلك الربامج ، وأن عدد املستخدمني 

التي تغطيها الرخصة يكفي الحتياجاتك.

بنسخ  االحتفاظ  عمليات  أن   •

منتظم  بشكل  يتم  احتياطية، 

يتم  وأنه  قصرية،  فرتات  عىل 

حفظ النسخ يف مكان آمن خارج 

املنشأة.

كيفية  يومياً / أسبوعياً. يعرفون  موظفوك  كان  إذا  ما  اخترب   •

اسرتجاع النسخ االحتياطية، وما إذا كانت تلك 

النسخ صالحة.

التدريبية  االحتياجات  إمتام   •

للموظفني.

حتى سنوياً. برنامج،  لكل  مسؤوالً  متخصصاً  حدد   •

ميكن تعزيز ودعم عملية نقل املعرفة العملية 

داخلياً.

عملية  مراجعة  متت  قد  أنه   •

من  التعايف   خطة  توثيق 

الكوارث.

سنوياً.

عن  الفكرية  ممتلكاتك  راجع 

طريق:

كيفية  إجراءات  توثيق   •

الفكرية  ممتلكاتك  استخدامك 

يف نشاط أعاملك.

سنوياً.
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3. املهام اإلدارية اإلسرتاتيجية

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

التجارية  األسامء  تجديد   •

التجارية  العالمات  )متضمنة 

والرشكات(  األعامل  وأسامء 

وأسامء النطاق.

تحدث مع محاميك ليك تتأكد من أن ممتلكاتك سنوياً.

الفكرية محمية بشكل سليم.

راجع بوالص التأمني  متضمنة:

تغطي سنوياً.• أنواع البوالص املطلوبة. لديك  التي  التأمينية  التغطية  هل   •

احتياجاتك ، مثل تأمينات األصول ، واملعوقات 

، وفقد  التجاري  بالنشاط  املتعلقة  واملشكالت 

تعويضات   ، الحياة  عىل  والتأمني  الشهرة، 

الدخل ، ... ؟

• تجنب التأمني األقل، أو األكرث من الالزم.سنوياً.• مبلغ التأمني. 

املوارد  لخفض  طرق  يف  فكر 

املستخدمة يف نشاط األعامل:

من سنوياً. جزءاً  تكون  أن  يجب  املوارد  اعتبارات   •

إسرتاتيجية خفض التكلفة.

 ، الكهرباء   ، املياه  استهالك   •

الغاز ، البنزين/الديزل.

• ادرس كيف تقوم مبامرسة أعاملك يف حالة ما 

إذا كانت هناك مشكالت يف إمدادات الكهرباء 

او الغاز ، أو املياه.

• استخدام املوارد األخرى.

• االعتامد عىل املوردين املحليني 

إذا كان ممكناً.

• حذف الخطوات، أو العمليات 

غري املنتجة.

قانونية  منازعات  أي  راجع   •

معلقة مل تحسم بعد.

املالك 

واملحامي

ربع سنوي عىل 

األقل.

• تحريك املنازعات لتفادي عدم ركودها.

• فكر يف طرق ممكنة لتسوية النزاعات برسعة.
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3. املهام اإلدارية اإلسرتاتيجية

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

حدد ما إذا كنت تقوم مبامرسة 

التي  التصدير(،  )مثل  أنشطة، 

قد تأهلك للحصول عىل منح، أو 

دعم حكومي.

تحدث مع محاسبك بخصوص أي منح/دعم - سنوياً.

إن وجد - رمبا يكون مستحقاً لك ، و بخصوص 

متطلبات استحقاق ذلك الدعم.
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4. املتطلبات التنظيمية: تقديم اإلقرارات والنامذج الرضيبية 

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

إىل إقرار رضيبة الدخل. املالية  القوائم  متضمنة  املعلومات،  قدم 

عىل  الضوء  وتسليط   ، للمراجعة  محاسبك 

العمليات غري العادية الكبرية.

 / الرشكة  عىل  الرضيبة  إقرارات 

نشاط األعامل.

النامذج  ملء  يف  صعوبات  تواجه  كنت  إذا 

أو  مبلئها،  يقوم  أن  محاسبك  اسأل  املطلوبة، 

استخدم مدخل للبيانات يقوم بذلك بناء عىل 

ترشيح محاسبك.

اإلقرارات    / السنوي  التقرير 

وتقدميها إىل هيئة السوق املالية 

البورصة  يف  املسجلة  )للرشكات 

فقط(.

أطلب من محاسبك القيام بإعداد تلك التقارير 

واإلقرارات.

ملخص املدفوعات السنوية عن 

املنبع  من  املستقطعة  الرضيبة 

تحت الحساب.

املالية  السنة  نهاية  قبل  اختبارية  بتسوية  قم 

ليك تلقي الضوء عىل أي مشكالت خاصة بتلك 

العملية.

)شهادة  الدخل  رضائب  قوائم 

مجمعة( للعاملني.

دفرت  مع  اإلجامليات  مبطابقة   - أوالً   – قم 

األستاذ لديك.

من الرضيبة عىل املرتبات. متأكداً  تكن  مل  إذا  محاسبك،  مع  تحدث 

معدالت الرضيبة وأي محددات لها.

• حدد األجور واملرتبات السنوية املخططة يف التأمني عىل تعويضات العاملني.

منشأتك.

غري  البنود  بعض  هناك  كانت  إذا  ما  حدد   •

مغطاة ، وإن وجدت، حدد ما إذا كانت مغطاة 

– بدقة - بطريقة أخرى أم ال.

ادفع شهريا ، وقدم إشعارات للموظفني بشكل مدفوعات املعاشات/التقاعد.

منتظم.

الرضيبي  اإلقرار  وتقديم  إعداد 

عىل املنافع )املزايا( اإلضافية.

ـ  املالية  املالءة  عن  اإلعالن 

بالنسبة للرشكات فقط.
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4. املتطلبات التنظيمية: تقديم اإلقرارات والنامذج الرضيبية

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

راجع مرتبات املوظفني والرشوط املرتبطة بها، مرتبات وحالة املوظفني.

للتحقق من توافقها مع املتطلبات القانونية.

إذا كنت مستفيداً من برامج املنح الحكومية، املنح الحكومية.

عىل  املرتتبة  بااللتزامات  تفي  أنك  من  تحقق 

تلك املنح.

أخرى )حدد(.
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5. الشؤون الشخصية ملالك نشاط األعامل

النشاط√
الشخص 

املسؤول

وقت الحدوث 

أو التكرار
بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها

عائد  توزيعات  أن  من  التأكد 

االئتامن  أو  األمانة،  أو  الودائع، 

قد متت بشكل سليم.

سنوياً عىل 

األقل.

املعالجة  يف  أجريت  جوهرية  تغيريات  هناك 

الرضيبية للودائع، أو مبالغ األمانة، أو االئتامن. 

عن  التغيريات  هذه  لك  تكشف  أن   وميكن 

املتوقعة،  غري  الرضيبية  الفواتري  من  الكثري 

تحدث مع مستشارك بخصوص الودائع الخاص 

بك.

للرضائب  خطة  بوضع  قم 

وأحوالك املالية الشخصية.

• قّدم - نهاية السنة - عدداً من فرص تخطيط 

مع  تحدث  بها.  املرتبطة  واملخاطر  الرضائب 

للرضائب  خطة  وضع  بخصوص  محاسبك 

والجوانب املالية الشخصية.

• ال تستثمر يف أي من برامج تخطيط الرضائب 

يف نهاية العام قبل أن تتحدث مع محاسبك.

راجع أي اتفاقات خاصة بقروض 

مع نشاط أعاملك.

سنوياً. 

العجز ، الحياة ، و الحوادث.سنوياً.راجع التأمينات الشخصية.

توكيل  رسيان  من  تحقق 

املحامي.

سنوياً.

أو  لخالفتك،  خططك  راجع 

تقاعدك.

محاسبك 

ومحاميك

تذكر أن تلك الخطط، وكذلك الوصية، لن يتم سنوياً.

تنفيذها إىل بعد الوفاة ، لهذا فأنت يف حاجة 

عند  األعامل  لتسيري  خطة  وكذلك  وصية،  إىل 

وفاتك.
راجع وصيتك - وبصفة خاصة - 

إذا كان هناك تغيري يف ظروفك.

محاسبك 

ومحاميك

سنوياً.

وضعتها  التي  التجهيزات  راجع 

وممتلكات  أصولك  لحامية 

الشخصية.

محاسبك 

ومحاميك

تكون سنوياً. لهذا، وحتى   ، التطور  دائم  املجال  هذا 

آمنا، يجب عليك مراجعة مدى فعالية هياكل 

أعاملك وإسرتاتيجيات حامية أصولك.
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 إن املمارسات السليمة يف جمال األعمال، سوف تساعدك على التحقق من أن أعمالك
 تدار بطريقة جيدة ، األمر الذي يساعد على أن حتتل منشآتك أفضل مكانة ممكنة،

 ومن ثم تتفاعل مع أي ظروف جتارية ميكن أن تواجهها مهما كانت تلك الظروف،
.وتساعدك - أيضًا - على توجيه أعمالك يف اإلجتاه الذي تريد

إذا كانت أعمالك تنمو بقوة وبشكل كبري ، كن حذرًا من اضافة أعباء ثابتة مبكرة 
)يقرتح تنفيذ العمل الزائد عن طريق تشغيل العمال وقتًا إضافيًا ، أو عن طريق تشغيل 
عمالة مؤقتة حتى تكون واثقًا من قدرتك على االستمرار وحتمل تلك األعباء(. أيضا جتنب 

االستثمار الزائد يف املخزون، أو املعدات الرأمسالية.
 - كثب  راقب - عن   ، متوسط  أو  معدل منو ضعيف،  تعاني من  أعمالك  كانت  وإذا 

مؤشرات نشاط املبيعات وركز على رقابة التكاليف .
أما إذا كانت أعمالك تنمو بصعوبة وجهد كبري ، فاحبث عن طرق إستثمار كل فرصة 
أن  يريد  عما  العميل  »تسأل  لوكنت  كما  يسريًا  األمر  يكون  ما  وغالبا  البيع،  فرص  من 
يطلب« أو تسأل العميل عما إذا كان »يرغب يف أي شيء آخر مع طلبيته األساس«. إن 
حيث  باملخاطر.  وحمفوفة  متهورة  تروجيية  أنشطة  تتطلب  ال  الذكية،  البيع  اسرتاتيجية 
ويف  أيضًا،  والتكلفة  املخاطر  منخفضة  للبيع،  يسرية  )تكتيكات(  أساليبًا  تكون  أن  ميكن 

الوقت نفسه تكون عالية الفعالية.
تولد  ال  اليت  املنتجات  أو  اخلدمات،  عن  احبث   ، ألعمالك  بالنسبة  املوقف  كان  أيا 
عائدًا جيدًا -  مثل: مبيعات منخفضة أو مشكالت متكررة للخدمات الداعمة للمنتج ، فقد 
يكون هذا مؤشرًا مفيدًا يف حل املشكلة. جيب أن يكون نظامك املالي قادرًا على إيضاح 
ما إذا كان منتج ما ال حيقق هامش ربح، أو حيقق هامشًا قلياًل ، أو أن املنتج يعطل قدرًا 
كبريًا من رأس املال العامل ال يتناسب مع مستوى الربح املتولد عنه. مبجرد معرفة مصدر 
املشكالت ، يتم النظر يف إمكانية تصحيح املوقف، أو جيب التوقف عن بيع ذلك املنتج، أو 

تقديم تلك اخلدمة.

الخامتة
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غالبا ما يتم القيام بالتغيريات اهليكلية يف الوقت املناسب ، وهو الوقت الذي ميكن فيه 
- بسهولة - نقل األفراد إىل مواقع أخرى أكثر رحبية. ولكن إذا أردت أن تقوم بالتغيريات 
اهليكلية يف أوقات أقل مالءمة ، فيجب عليك أن تتواصل - بوضوح - مع األفراد الذين 

سوف يتأثرون بالتغيري، وأن تكون متأكدًا من أنك سوف تتعامل معهم بشكل عادل.  
وبغض النظر عما إذا كانت أعمالك تتسم بالقوة، أو الضعف، أو تكون غري مستقرة ، 
فإن قائمة املراجعة هذه ]واملقدمة يف هذه املطبوعة[، سوف تساعدك يف حتقيق االستفادة 

القصوى من أي موقف، وجتعلك تشعر بأنك تقود أعمالك بشكل أفضل.
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