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تصميم وتنفيذ نظم المحاسبة والتدقيق

• نظم المحاسبة المالية واالبالغ عنها

المحاسبية  الشجرة  تصميم  يغطي  بما  ، وذلك  المالية  المحاسبة  نظم  يخص  فيما  االستشارات  تقديم 
، وحقوق  والمطلوبات  الموجودات  أنواع  لتقييم  متكاملة  نظم  وتصميم   ، الدولية  بالمعايير  وااللتزام 

الملكية ، وااليرادات، والمصروفات ، في أطار االفصاح والشفافية واالبالغ الدوري ، بما في ذلك : 

تصميم الشجرة المحاسبية 
z  أعداد القوائم  المالية االساسية 

- قائمة الدخل 
- الميزانية العمومية ) قائمة المركز المالي (

- قائمة التدفق النقدي 

z  عند وضع النظم المقترحة )IFRS( ومعايير االبالغ المالي الدوري )IAS( االلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية

z  تصميم نظم محاسبة وتقييم الموجودات ) األصول ( المتداولة واالبالغ عنها 

- النقدية 
- الذمم المدينة 

- المخزون 
- االخرى 

z تصميم نظم محاسبة وتقييم الموجودات الثابتة وغير الملموسة ) المعنوية ( واالبالغ  عنها 

- الموجودات الثابتة ) الحيازه ، البيع ،واالهالك وتخصيص التكلفة ، واالستهالك ، والنفاد  ( 
- الموجودات غير الملموسة 

z تصميم نظم محاسبة حقوق الملكية واالبالغ عنها 
 
z  تصميم نظم المحاسبة عن االستثمارات ) أدوات الدين وحقوق الملكية ( واالبالغ عنها 

z  تصميم نظم تحقيق االيرادات والمصروفات

z  تصميم نظم محاسبية متخصصة واالبالغ عنها 

- التقاعد والضمان االجتماعي 
- االجارة 

z ضمان االلتزام باالفصاح  والشفافية 
 
z  ضمان االلتزام باالبالغ المالي الدولي



توحيد القوائم المالية وتصميم مجموعة من النظم المحاسبية

z : تصميم نظم توحيد القوائم المالية للشركات المساهمة واالبالغ عنها 

- المحاسبة عن االستثمارات 
- توحيد المعلومات المحاسبية 

- توحيد القوائم المالية ما بعد الحيازة 
- القوائم المالية الموحدة والملكية الخارجية 

- معامالت الموجودات داخل الشركة 
- الكيانات متغيره الملكية ومعامالت الدين الداخلي والتدفق النقدي 

- أنماط الملكية وضرائب الدخل المترتبة عليها 
- المحاسبة عن أعاده التنظيم والتصفية 

z  تصميم نظم محاسبة االقسام والفروع واالبالغ عنها 

- نظم محاسبة االقسام والفروع 
- االبالغ المحاسبي الدوري 

z  تصميم نظم المحاسبة عن معامالت العمالت االجنبية 

- تحديد معامالت العمالت االجنبية ، والتحوط من مخاطره سعر الصرف 
- ترجمه معامالت العمالت االجنبية في القوائم المالية 
- متابعة التفاوت المحاسبي الدولي والمعايير الدولية 

z  تصميم نظم محاسبة الشركات التضامنية  واالبالغ عنها 

- التأسيس 
- التشغيل 

- االنتهاء والتصفية 

z : تصميم نظم محاسبية متخصصة ، مثل 

- المحاسبة الحكومية ) المركزية والمحلية (
- محاسبة المنظمات غير الهادفة للربح 

- محاسبة التركات واالمانة ) الترست (



تصميم وتنفيذ نظم المحاسبة والتدقيق 

• تصميم وتنفيذ نظم محاسبة التكاليف

تصميم نظم تكاليف معاصرة فعلية ، ومعيارية ، ومستندة لالنشطة ، وتطوير أدارة التكاليف وبوجه خاص 
تخصيصها ، وتحقيق جودتها ودقة االبالغ عنها دوريا ، بما في ذلك :

z  تقدير التكاليف بهدف تصميم النظم الالزمة لكل منها 

- تحليل التكلفة– الحجم – الربح
- تكلفة أمر العمل

- التكلفة المستندة لألنشطة 
 - اإلدارة المستندة لألنشطة

z  تصميم نظم التخطيط و الرقابة التكاليفية 

- كيفية اعداد الموازنة الشاملة
- وضع نظام فعال لمحاسبة المسؤولية

- تصميم الموازنات المرنة، وانحرافات التكلفة المباشرة ) للخامات والعمل المباشر (
- تصميم الموازنات المرنة، وانحرافات التكلفة غير المباشرة ) للتكاليف الصناعية ، والتسويقية واالدارية (

- تقدير تكلفة المخزون
- تحليل الطاقة ، والعمل على االستفادة االفضل من أمكاناتها 

z  إعداد المعلومات التكاليفية  الالزمة التخاذ القرارات السليمة 

- تحديد سلوك التكلفة
- جمع المعلومات ذات العالقة التخاذ القرارات

- كيفية أتخاذ قرارات التسعير 
 - تحسين إدارة التكاليف 

z أنتهاج أساليب دقيقة لتخصيص التكلفة واإليراد 

- التحليل االستراتيجي للربحية 
- تخصيص التكلفة 

- تحليل ربحية العميل وتحليل انحرافات المبيعات
- تخصيص تكاليف إدارات اإلسناد والتكاليف واإليرادات المشتركة

- تخصيص التكاليف: المنتجات المشتركة والعرضية
- تحديد تكلفة العملية

z العمل المتواصل لتحقيق  الجودة وبالوقت المناسب 

- تقدير التالف, والمعاد إنتاجه, والمتبقي
- كيفية أستخدام بطاقات األداء المتوازن: الجودة, والتسليم بالوقت المناسب, ضمن أطار محاسبة   التكلفة 

)Back Flush( معكوس التدفق -

z كيفية أتخاذ قرارات االستثمار ونظم الرقابة اإلدارية 

- موازنة راس المال وتحليل التكلفة
- نظم الرقابة اإلدارية 

 -حساب أسعار التحويل  داخل المنشأة
- قياس األداء والمكافأة الدورية



تصميم وتنفيذ نظم المحاسبة االدارية في المصارف 

في ظل تعاظم أثار المنافسة المفتوحة ، والتحرير من الرقابة ، وتقدم االساليب المحاسبية واالقتصادية 
المطلوبة التخاذ القرارات ، تطورت طرق ومداخل جديدة لحساب التكاليف الفعلية والمستنده لالنشطة 
والتكاليف المعيارية ، وطرق التسعير المحاسبي واالقتصادي للودائع والقروض ، والخدمات ، الى جانب 
ابتكار اساليب محاسبة المسؤولية واسعار التحويل ، واعداد ورقابة الموازانات المصرفية الشاملة في 

االطار االستراتيجي ، في هذا االطار نقدم خدماتنا االستشارية على النحو االتي :

z . كيفية اعادة صياغة القوائم المالية باتجاه متطلبات المحاسبة االدارية وقاعدة البيانات الالزمة التخاذ القرارات 

z . اخذ التطورات المالية والمصرفية المعاصره في االعتبار عند اتخاذ قرارات المبادلة بين المخاطرة والعائد 

z . تحليل التكاليف الفعلية في اطار المعلومات المحاسبية ، وتصميم الهيكل العام لمحاسبة التكاليف الفعلية في المصرف 

z  كيفية تحديد عناصر التكلفة الفعلية في المصرف : تكلفة االموال ، والعمل المباشر ، والتكلفة االنتاجية غير المباشرة ، والتكاليف
 التسويقية واالدارية المباشرة وغير المباشرة، المتغيرة والثابته ، وتوزيع الدليل ) الشجرة ( المحاسبي عليها .

z  (، بدال من اسلوب متوسطات ) مجمعات( التكاليف غير المباشرة، وايضاحABC(ادخال اسلوب محاسبة التكاليف المستنده لالنشطة
 كيفية تطبيقه .

z  ادخال نظام التكاليف المعيارية ، لجميع عناصر التكلفة المصرفية ، مع حساب االنحرافات عن التكلفة المعيارية ، واالبالغ الدوري
 عنها ، وكيفية معالجتها .

z  دراسة هيكل أسعار الفائده) العائد ( السائده في السوق وكيفية االستفاده منها في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية ، في
 ذلك االطار االقتصادي واالطار المحاسبي ، مع اخذ دور المصرف المركزي والتشريعات النافذه في االعتبار .

z  ادخال اساليب تسعير الودائع والخدمات المرتبطة بها ، سواء تلك المستنده للتكلفة ،أو للتكلفة مع هامش الربح ، أو المستنده
 للعالقة مع العمالء ، وحساب ربحية العميل.

z . تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المصرف في أطار الالمركزية ، واسعار التحويل بين أدارات المصرف 

z  اقتراح اسس تكوين وتنفيذ ورقابة االستراتيجية المصرفية باعتبارها االطار المعاصر التخاذ القرارات ، وبوجه خاص أعداد ورقابة
 الموازنات المصرفية الشاملة .

z  اقتراح االساليب المعاصرة العداد الموازنة المصرفية الشاملة بما يقود الى اعداد القوائم المالية التقديرية ، باستخدام مجموعة
من الطرق ، مثل حساب صافي االموال القابلة لالستثمار ، والمبادلة بين المخاطرة والعائد وتقدير الودائع والقروض ، وتقدير 

االحتياطيات الثانوية ، ثم توضيح كيفية رقابة تنفيذ الموازنة الشاملة



تصميم وتنفيذ نظم المحاسبة والتدقيق 

تصميم وتنفيذ موازانات منشأت االعمال 

المزدوج في ممارسة  االستخدام  ذات  االدوات  أهم  واحده من  االجل هي  السنوية وطويلة  الموازنة 
وظيفتي التخطيط والرقابة، وهي ترتبط بشكل أساسي مع أستراتيجية المنظمة ، وتعتبر التعبير المالي 
عنها ، باالضافة الى تغطيتها جميع أنشطة وعمليات المنظمة، وارتباطها المعاصر مع بطاقة الدرجات 
المتوازنة . كما أن أعدادها يتطلب جهودا كثيره في مجال التنبؤ بالمستقبل ، ضمن مشاهد ) سيناريوهات( 

متعدده. نقدم نحن خدماتنا االستشارية هنا لتمكين المنشاة من أنجاز ما ياتي :

z تأكيد أرتباط الموازنات مع االستراتيجية ومع بطاقة الدرجات المتوازنة ، ومع التقييم المرجعي ،  والرقابة الداخلية 

z  عرض كيفية جعل عملية أعداد الموازنة جزءا من عملية التخطيط االستراتيجي ومن تقييم المنظمة ) المنشاة (ككل ، وذلك
 باستخدام أساليب عديده : الدخل ، السوق ، الموجودات ، وتحديد االجراءات االدارية والفنية العداد الموازنة المعاصرة دوريا.

z  تمكين المنظمة من أستخدام أفضل أساليب التنبؤ ، من حيث تحديد العملية ، وكيفية االعداد ، والتكنولوجيا المستخدمة ، مع عرض
 نماذج من البرمجيات العداد الموازنة واالستفاده من قواعد البيانات ذات العالقة .

z  ربط أعداد الموازنات مع نظم محاسبة التكاليف ، بما فيها التكاليف الفعلية ، والمستنده لالنشطة ، والمعيارية ، وكيفية حساب
االنحرافات عن عناصر التكلفة المعيارية ،وذلك في أطار الموازنات ، مع التأكيد على العالقة بين سلوك التكلفة وبين عملية أعداد 

 ورقابة الموازنة 
 
z : أقتراح االساليب المعاصرة ألعداد الموازنات التي تغطي أنشطة وعمليات المنظمة  ) المنشاة ( بما في ذلك 

- موازنة المبيعات والتسويق 
- موازنة االنتاج ) الصنع (

- موازنة البحوث والتطوير 
- موازنة المصروفات االدارية والعمومية 

- موازنة التوريد
- موازنة المشروعات الراسمالية 

- موازنة االجارة ) أن وجدت (
- موازنة المطلوبات )قصيرة وطويلة االجل(

- موازنة حقوق الملكية 

z  ، أقتراح كيفية أعداد الموازنات الخاصة بالعمليات الدولية وتوحيد المعامالت االجنبية مع الميزانية العمومية ، وقائمة الدخل
 وقائمة التدفق النقدي ، والقوائم المساعده 

 
z : أيضاح كيفية أستخدام مجموعة من االساليب المعاصرة في أعداد الموازنات مثل 

- الموازنة المستنده لالداء 
- الموازنة الصفرية 
- مراكز المسؤولية 

- التخطيط والبرمجه والموازنة 
- الموازنة المستنده لالنشطة 

- الموازنة المرنه 

z  ربط الموازنات الفرعية مع  الموازنة الشاملة للمنظمة )للمنشأة / الشركة( ، و تحديد معايير ومقاييس ومؤشرات االداء الدوري 
 
z : ) االستجابة لطلب العميل في تقديم االستشارات في أنشطة وقطاعات معينة ، فيما يخص كيفية أعداد الموازنة  ) أمثلة 

- المنظمات غير الهادفة للربح 
- التعليم العالي والبحث العلمي 

- المؤسسات الصحية 
 - غير ذلك من مؤسسات 



تصميم وتنفيذ الموازنة العامة للدولة 

z  تطوير عملية أعداد السياسة المالية للدولة ، وبخاصة تحديد
أهدافها )االقتصادية واالجتماعية، والسياسية:مثل تحقيق 
االستقرار ، تحقيق النمو، زيادة فرص العمل،توظيف الموارد 

 البشرية.........(.

z  في االخذ  مع  العام،  لالنفاق  المعاصرة  المحددات  صياغة 
المؤسسية،  والعوامل  االقتصادية،  السياسة  االعتبار 
سوء   ( السلبيات  ومعالجة  الموازنة،  في  المرونه  وتحقيق 
المعلومات.....(،  ضعف  التكاليفية،  االبتعادات  التوثيق، 
لمقبوضات  الكلي  االقتصادي  التحليل  باساليب  ذلك  وتعزيز 
ومدفوعاتها   ) وغيرها  واالقتراض  الضرائب   ( الموازنة 
والتحويالت،(،  المال،  راس  وتكوين  والخدمات  المنتجات  )شراء 
 .) خارجيا  أو  داخليا  وتمويله   ( العام   الدين  حجم   وتحديد 

z  الموازنة قرارات  أتخاذ  عملية  في  الجديدة  المداخل  تطبيق 
تخصيص  في  المستخدمة  المعايير  حيث  من   ، العامة 
المفاضلة  عند  االهداف  على  والتركيز  وبدائلها،  الموارد، 
المساومة  وادارة  الصراع،  معالجة  وكيفية  البدائل،  بين 
. والمحافظات  المركزية  الحكومة  وبين  الوزارات،   بين 

z  أدخال التصميم المعاصر في عملية أعداد الموازنة العامة في
وتقدير  والنماذج،  التعليمات  أعداد  فيها  بما  مراحلها  مختلف 
التقديرات على مستوى  وتنسيق  العامه،  والنفقات  االيرادات 
والتفاوض  المالية،  وزارة  الى  وابالغها  والمحافظات،  الوزارات 
مجلس  على  وعرضها  الصياغة  أنهاء  بهدف  االعتمادات  على 
الموازنة  تبويب  ذلك  شامال  التشريعية،  السلطة  ثم  الوزراء، 
 بحسب أوجه االنفاق الجاري واالستثماري، واالموال المخصصة .

z  أعداد عملية  في  التنمية  لتخطيط  الخاص  االهتمام  توجيه 
في  أخذا   ، الجديدة  واالدوات  االساليب  واقتراح  الموازنة، 
 ، مركزيا  ) مخطط  الوطني  االقتصاد  وتوجهات  االعتبار طبيعة 
. الموازنة  ارقام  الى  التخطيط  ......( وترجمة هذا   ، حر   مختلط 

z  تصميم الجوانب الهيكلية للموازنة العامة ، من حيث تحديد
االقسام التي تخص االنفاق العام، واالنفاق االستثماري 

)التنموي( ، مع االعتبارات االقتصادية، في تبويب االيرادات ، 
 والنفقات، والعجز .

z  الموازنة في  االبداعات  من  للعديد  التدريجي  التطبيق 
البرامج،  اعداد  وموازنة  االداء،  موازنة   : فيها  بما  العامه، 
الصفرية،  والموازنة  والموازنة،  والبرمجة  التخطيط  ونظام 
. التطبيق  مشكالت  ومعالجة  وغيرها،  المرنه   والموازنة 

z  بوزارة النقدية  وادارة  العامة  الموازنة  تنفيذ  عملية  تطوير 

التمويل  أطالق  وعملية   ، مراحلها  تخطيط  حيث  من  المالية، 
واالدارية،  االقتصادية  والمهمات   ، العالقة  ذات  للجهات 
االعتمادات  عن  االبتعادات  ومعالجة  الدورية،  والمراجعة 
االضافية،  االعتمادات  مواجهة  وكيفية  والنقص(،  )الزيادة 
المالية. بوزارة  النقدية  الدارة  المعاصرة  االسس   ووضع 

z  المالية المعلومات  ونظام  الحكومية  المحاسبة  نظام  تطوير 
التبويب  حيث  من  العامه،  الموازنة  ومتابعة  العداد  الالزمة 
مع  التوافق  وتحقيق   ، المخصصة  المبالغ  بين  والتمييز   ،
كيفية  حول  المقترحات  تقديم  جانب  الى  المالية،  السياسه 
اعداد  عملية  وحوسبة   ، الموازنة  أعداد  في  التضخم  معالجه 
. الحكومية  العمومية  الميزانية  واعداد   ، الموازنة   وتنفيذ 

z  ذات والمؤسسات  العام،  القطاع  منشات  موازنة  نظام  أعداد 
المؤسسات  و  المنشات  بين  التمييز  مع  الخاصة،  الموازنات 
الموازنة  مع  عالقاتها  هيكلية  وتحديد  المالية،  وغير  المالية 
العامة ، وتحديد مراحل عملية أعداد هذه الموازنات ، وكيفية 
معالجة  وكيفية   ، بينها  وتقييمها   التحويالت  معامالت  اجراء 
الدعم ، وتغطية الخسائر التشغيلية واالقتراض، وسياسات تحديد 
. ورقابتها  وتقيمها،  العام،  القطاع  وخدمات  منتجات   أسعار 

z  ،المركزية الحكومة  موازنة  بين  للعالقات  المعاصر  التحديد 
حيث  من  والبلديات  الذاتي،  والحكم  المحافظات  وموزانات 
تخصيص االعتمادات، واالنفاق، وكيفية أتخاذ القرارات، بما في 
واالقتراض،والدين  والمنح،  العامة،  والنفقات  االيرادات،  ذلك 
،وتقديم  الدورية  والرقابة  التقييم  اساليب  مع  العام  
 االقتراحات لتسهيل التنسيق بين االنفاق الجاري واالستثماري

z  االيرادات من  بكل  للتنبؤ  والنوعية  الكمية  االساليب  أقتراح 
االقتصادية  التطورات  ضوء  في  العامه  والنفقات  العامة 
االخذ  مع  االطارالمؤسسي،  في  وذلك  المتوقعة،  والمالية 
بها  تقدر  التي  التضخم(   ( االسعار  مستويات  االعتبار  في 
 االيرادات والنفقات، وكيفية أختبار االرقام القياسية المرجعية 

z  أخذ التعديالت قصيرة االجل في االعتبار ، شامال ذلك كيفية
أدخال هذه التعديالت ) الزيادة واالنخفاض( ، في االيرادات 

 والنفقات العامة، والدين العام ، ضمن الموازنة 

z  االداء وتقييم  تحليل  في  المعاصرة  االساليب  تطبيق 
المؤسسي بمؤشرات موضوعية دورية تساعد على تصحيح 

 االبتعادات ومعالجتها .

z  أعداد نظام التقارير الدورية لالفصاح عن أداء الموازنة، ومدى
تحقيق أهدافها ، والمشكالت التي تواجهها وكيفية تذليلها .

الموازنة العامه للدولة ، بما فيها من أيرادات ونفقات عامه ودين عام، وثيقة الصلة بمجمل التطورات 
االقتصادية ، وهي تعبر عنها رقميا، وتلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية من خالل االنفاق االستثماري، 
الى جانب تلبية متطلبات االنفاق الجاري. كما أن الموازنة العامه هي حصيلة التوجهات والضغوط التي 
أثناء أعدادها من الوزارات القطاعية ومن الوحدات الجغرافية. نحن نقدم أستشارات شاملة في  تنصب 
المعتمده، وبما  الدولية واالساليب  التوجهات  أحدث  ،وفق  العامه  الموازنة  أعداد  تطوير عملية  مجال 

يتوافق مع خصوصيات الدول النامية،و كما ياتي:



تصميم وتنفيذ نظم المحاسبة والتدقيق 

• تصميم وتنفيذ نظم التدقيق والرقابة الداخلية

z  دراسة ميدانية ومكتبية النشطة وعمليات المنظمة ، بهدف تحديد طبيعة عملها وخصوصيتها ، وذلك من خالل التفاعل مع
 المسؤولين والعاملين فيها .

z .أجراء التحليل الرباعي للمنظمة ) نقاط القوة والضعف مقابل الفرص والتهديدات ( لتحديد موقفها التنافسي في السوق 

z  تحديد مجموعة المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها المنظمة في االجال القصيرة والطويلة بهدف تصميم نظم التدقيق والرقابة
 الداخلية المستنده للمخاطر .

z . تشخيص أوجه القصور والتغيرات الحالية ، في نظم التدقيق والرقابة الداخلية لغرض معالجتها 

z . تحديد دور التدقيق والرقابة الداخلية في مواجهة المخاطر 

z . تحليل توجهات االدارة ، فيما يخص المخاطر وتوكيد الجوده في عمليات التدقيق والرقابة الداخلية 

z . تحديد االركان االساسية لكل من التدقيق والرقابة الداخلية في المنظمة لغرض تحقيق التكامل المستهدف بينهما 

z  تصميم نظم معاصرة ومتكاملة للتدقيق والرقابة الداخلية المستنده للمخاطر وتوكيد الجودة، وتطوير الدورة المستندية
 المطلوبة  

z . تصميم اليات فاعلة النعكاس نتائج نظم التدقيق والرقابة الداخلية على االبالغ المالي الدوري 

z . تحديد اليات معتمده لجمع البينة التدقيقية والرقابية وتحليلها 

z . ربط نظم التدقيق والرقابة الداخلية بتكنولوجيا المعلومات في المنظمة ، بشكل متكامل 

z . ربط التدقيق والرقابة الداخلية بالحوكمة 

z : اختيار عينات طبقية لتحديد كيفية التدقيق والرقابة الداخلية على كل من 

- المبيعات وخدمة العمالء 
- سلسلة التوريد 

- العمليات االنتاجية 
- تخصيص وادارة الموارد 

- اداء الموارد البشرية  
-االنشطة االخرى

z . وضع التصور واالعمال النهائية لمخرجات التدقيق والرقابة الداخلية المستنده للمخاطر وتأكيد الجودة 

z . وضع االليات وصياغة االساليب الفاعلة الكتشاف ومعالجة االحتيال والتزوير وغسل االموال 

z . تصميم النظم الالزمة لالختبار الدوري لجودة وسالمة نظم التدقيق والرقابة الداخلية 

z . تصميم التطوير والتحسين المتواصل  للمدقق والمراقب الداخلي 

z . ضمان أخالقيات المهنه في ممارسة مهمات التدقيق والرقابة الداخلية

التصميم المعاصر لنظم التدقيق والرقابة الداخلية في المنظمة ، المتفاعلة مع مجموعة المخاطر التي 
تواجها، بحسب خصوصيات انشطتها وعملياتها ، مع التأكيد على متطلبات الجودة الشاملة ، وذلك من 

خالل ما يأتي 


