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 : الملخص

المشكالت. يتم التعرف على لغة التمويل واألعمال واألرقام العددية كمحاسبة. يوجد في العالم العديد من اللغات للتواصل وفهم وتفسير  
نشأت جذور المحاسبة في الشرق األوسط لكنها ازدهرت في أوروبا. يعود مفهوم المحاسبة إلى آالف السنين، حيث استخدمه المواطنون 

ول السلع. دمجت المحاسبة الحديثة عدًدا ال يحصى من  القدامى للتعامل مع مشاكل المال، وخاصة في حاالت تسجيل النفقات، وتدا
 أحدث التقنيات لتحسين الممارسة والتنفيذ في الحياة العملية.

  :المقدمة

مع ظهور العولمة االقتصادية، يتطور النظام االقتصادي العالمي باستمرار في اتجاه التنويع والمعلوماتية، األمر الذي ال يضمن فقط 
للنظام االقتصادي، بل يعزز أيًضا تطوير االقتصاد الوطني، ويوفر دعًما قوًيا لل بناء مجتمع اشتراكي متناغم في  اإلصالح العقالني  

الصين. في الوقت الحالي، نظًرا لتأثير الجوانب المختلفة، كان العمل المحاسبي دائًما غير كاٍف، مما كان له تأثير سلبي على المؤسسة  
الفوا المزيد من  المشاكل للحصول على  تحليل  الضروري  للمؤسسات، من  األجل والصحية  التنمية طويلة  لذلك، من أجل ضمان  ئد. 

الموجودة في العمل المحاسبي الحالي للمؤسسات، وصياغة حلول عملية لضمان أن المؤسسات يمكنها تعظيم الفوائد االقتصادية في ظل 
 فضل. دعم علمي ومعقول. العمل المحاسبي، ومن ثم تحقيق تطوير أ

 الدراسات السابقة

، مشاكل وحلول العمل المحاسبي في المؤسسات: مع التطور المستمر لالقتصاد، تم تسليط الضوء تدريجيا على  (2021دراسة شين، )
 أهمية العمل المحاسبي في الشركات. ال يمكن أن توفر محاسبة المؤسسات المعقولة والفعالة قوة دافعة للتنمية االقتصادية للمؤسسات
فحسب، بل تضمن أيًضا أن يصبح نظام المحاسبة للمؤسسات الصينية مثالًيا. لذلك، في عملية التشغيل الفعلية، تحتاج المؤسسات إلى  
إجراء تحليل معقول لمختلف المشكالت الموجودة في العمل المحاسبي الحالي، لوضع خطة حل مجدية، واالبتكار باستمرار. باإلضافة  

الحلول حًقا في العمل، وذلك لضمان إمكانية تنفيذ األعمال المحاسبية للمؤسسة بشكل أكثر منطقية وفعالية، وتوفير   إلى ذلك، سيتم تنفيذ
 دعم معين للمؤسسة لتحقيق تنمية أفضل. 

، المشاكل المحاسبية التي حدثت في األعمال الصغيرة في مقديشو الصومال: الغرض من هذه الدراسة هو  ABDI( ،2015)دراسة  
التعرف على المشاكل المحاسبية التي تواجهها الشركات الصغيرة والتحقيق في تأثير المشاكل المحاسبية على أداء الشركة في مقديشو 

 .الصومال. اعتمدت طريقة البحث االستقصائي المشكالت المحاسبية التي تمت مواجهتها في الشركات الصغيرة -

الصومال. ثم تم تحليل نتائج االستبيان   -ا المستجيبون لشركات التجارة والصناعة في مقديشو  تم جمع البيانات من خالل استبيانات مأله
 . SPSSبمساعدة برنامج 

أظهرت النتائج أن معظم المستجيبين اتفقوا عن علم على أن هناك وضًعا جيًدا للغاية يتأثر باألعمال الصغيرة والمشاكل المحاسبية على  
النتائج أيًضا أن شركات التجارة والتصنيع في مقديشو الصومال ال تتحكم في البيانات المالية، كما تم الكشف أداء الشركة كما تم توضيح  

عن النتائج. أن شركات التجارة والتصنيع تقريًبا في مقديشو الصومال ليس لديها باحث نظام محاسبة محدد جيًدا يوصي بضرورة إعداد  
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اسب بطريقة متاحة في أقرب وقت ممكن لمساعدة اإلدارة في اتخاذ القرار الصحيح، وهناك عدد  مديري األعمال الصغيرة في الوقت المن
أقل من المتعلمين في الشركات الصغيرة المحلية ، ويحتاج الصغار الذين يعملون في الشركات الصغيرة المحلية إلى مهارات وتعليم 

إنشاء برامج تستهدف الجمهور المستهدف، ومن المهم الحصول على مواد  خاصين، ويسمح تقييم دقيق لالحتياجات للمعلمين البالغين ب
نونية حول القضايا األساسية مثل الضرائب، وكشوف المرتبات، والتأمين، واألعمال التجارية الهيكل، الحالة المالية البيانات والمتطلبات القا

 والتنظيمية. 

( وآخرون،  المهدي  عناصر (2022دراسة  بين  التكامل  أثر  المعلومات   ،  جودة  مستوى  على  الداخلية  والمراجعة  السلوكي  المدخل 
المعلومات  الداخلية في رفع مستوى جودة  السلوكي والمراجعة  المدخل  بين عناصر  التكامل  أثر  تحليل  الدراسة  استهدف  المحاسبية: 

تفعيل المراجعه الداخلية. وقد اعتمد الباحث   المحاسبية، ولتحقيق هدف البحث قد تم تحليل أثر التكامل بين عناصر المدخل السلوكي في 
على المنهج االستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي لكل ما تم الحصول عليه من دراسات سابقه ومراجع، وتم استخدم المنهج االستقرائي 

ن العاملين في المصارف التجارية أيضا لتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل قائمة االستبيان التي تم توزيعهاعلى عينة م
 .فردا من ذوي العالقة للحصول علي المعلومات التي يمكن االستعانة بها لتحقيق هدف البحث  496وعددهم 

وتمثلت نتائج الدراسة: توجد عالقة بين السلوك االنساني والمراجعة الداخلية، وتوجد أيضا روابط بين االتجاهات السلوكية والمراجعة 
بهدف تحسين كفاءة الشركة، كذلك توجد عالقة ذات داللة إحصائية للمدخل السلوكي في تفعيل المراجعة الداخلية، كما أن    الداخلية

التكامل بين عناصر المدخل السلوكي والمراجعة الداخلية ُيسهم في رفع مستوى جودة المعلومات المحاسبية، وأوصت الدراسة بضرورة  
ساني من جانب المنظمات المهنية والهيئات العلمية، كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل سياسة االبالغ عن  االهتمام بدراسة السلوك االن

 المخالفات والسلوكيات غير االخالقية وغير القانونية.

ة ، مشاكل محترفي المحاسبة المقيمين في اسطنبول والحلول المقترحة: تم حل بعض مشاكل محترفي المحاسبUçar( ،2018)دراسة  
. ومع ذلك، 1989في تركيا من خالل إدخال قانون المحاسبين العامين والمحاسبين القانونيين والمحاسبين القانونيين المعتمدين في عام 

كان هناك هدفان رئيسيان لهذه الدراسة.    2018ال يزال يتعين حل العديد من المشكالت األخرى للمحاسبين في تركيا اعتباًرا من عام  
ديد المشاكل التي يواجهها محترفو المحاسبة الذين يعيشون في اسطنبول بتركيا والثاني هو التوصل إلى حلول لهذه المشاكل. األول هو تح

 استفاد البحث من منهجية االستبيان. وفًقا لنتائج البحث، ليس لشغل المحاسبة هوية مهنية في تركيا. أيًضا ، ُينظر إلى تعليم المحاسبة 
ت على أنه غير كاف. السبب الرئيسي الذي يجعل محترفي المحاسبة يعتبرون محاسبين فقط في تركيا هو نقص المقدم في الجامعا

المعرفة. الدافع الرئيسي وراء اختيار المسار الوظيفي للمحاسب تجاري )نقدي(. السبب الرئيسي لعدم الثقة بالمحاسبين في تركيا هو 
ه  الممارسة  قلة  المحاسبة.  بأخالقيات  كاٍف الجهل  غير  تعليم  ذلك  ويتبع  تركيا.  في  المحاسبة  بتعليم  يتعلق  فيما  الرئيسي  النقص  ي 

 ألخالقيات المحاسبة. المشاكل الرئيسية لمحترفي المحاسبة في الحياة التجارية التركية اقتصادية. تظهر مراجعة األدبيات التي قمنا بها
لمهنية تزداد لحل مشاكل محترفي المحاسبة. وبالتالي، فإن الحلول المقترحة  أن التوقعات من السلطات العامة وغرف وهيئات المحاسبة ا

في هذه الدراسة للتخلص من المشاكل المحددة لمحترفي المحاسبة يجب أن يتم تقييمها والنظر فيها من قبل السلطات العامة وغرف 
المهنية. عالوة على ذلك، يجب أن يكون االتصال والتنسيق و  المحاسبة  القانونية حاضرًا بين وهيئات  الترتيبات  الفعال بشأن  االتفاق 

 المتخصصين في مجال المحاسبة والغرف والهيئات والسلطات العامة لحل مشاكل محترفي المحاسبة المقيمين في اسطنبول، تركيا. 
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 اإلطار النظري 

 مشاكل المحاسبة في المؤسسات 

 المعلومات المحاسبية غير صحيحة .1

لالحتيال في المعلومات المحاسبية، وتشويه المعلومات أكثر خطورة، حتى أصبح ظاهرة شائعة في العديد من األعمال الوضع الحالي  
 المحاسبية للشركات.

، المفهوم القانوني للمؤسسات ضعيف نسبًيا، وغالًبا ما أولا هناك عدة أسباب رئيسية تؤدي إلى المعلومات المحاسبية غير الصحيحة:  
، إرشاد أو توجيه المحاسبين لتعديل البيانات أو تزوير القسائم المحاسبية ثانيااالت تدخل غير قانوني في أعمال المحاسبة؛  تكون هناك حا

، بيئة عمل المحاسبين ضعيفة نسبًيا، واإلشراف الداخلي رابعاا، يتم إعداد السجالت المحاسبية من وقت آلخر؛  ثالثااوالبيانات المحاسبية؛  
احقيقًيا، والعمل األساسي للمحاسبة والرقابة الداخلية غير مالئم نسبًيا؛    ال يلعب دوًرا ، يتحسن مستوى التقنيات الخاطئة المختلفة خامسا

النظام  الشركات بشكل خطير على  المشاكل في محاسبة  التمييز بين الصواب والخطأ. تؤثر هذه  المحاسبون  باستمرار، وال يستطيع 
 لح الشركات. االجتماعي العادي وتضر بمصا

 انخفاض جودة الموظفين  .2

في عصر اقتصاد المعرفة، تعد الموهبة هي األساس لضمان قدرة الشركات على المنافسة الجيدة، كما أنها عامل مهم يؤثر على فعالية  
وعدد المحاسبين ال   اإلدارة. بسبب االختالف في المفهوم واإلدراك، فإن العديد من المؤسسات لديها استثمار ضعيف في إدارة المحاسبة، 

يتماشى مع احتياجات العمل المحاسبي للمؤسسات، مما يؤثر على تأثير عمل المحاسبين. كما زاد من ضغط عمل المحاسب إلى حد 
ما. في هذه الحالة، سيكون بعض المحاسبين عاطلين عن العمل، وقد تضرر حماس العمل بشكل خطير، مما أدى إلى عدم إمكانية 

مالي بجودة عالية. في الوقت نفسه، نظًرا ألن العمل المحاسبي في المؤسسة يتمتع بمهنية قوية جًدا، فإن طلب الجودة تنفيذ العمل ال
المرتفع أيًضا مرتفع نسبًيا، وال يحتاج الموظفون المرتبطون إلى معرفة متخصصة جيدة فحسب، بل يجب أن يتمتعوا أيًضا بقدرة تلخيصية  

المواهب في  معينة وقدرة تفكير وقدرة ع لتكوين  الحالي  المواهب. وفًقا للوضع  أكثر صرامة لجودة  الممارسة، هذا يضع متطلبات  لى 
 المؤسسات، ال تزال هناك بعض أوجه القصور في تنمية مواهب الجودة المهنية.

 التقرير المالي  .3

متأثرة بمتطلبات هيئة األوراق المالية والبورصات. ال تزال إدارة اإلفصاحات المالية تشكل مصدر قلق للشركات الخاصة العامة والكبيرة ال
وضمان التوثيق والتسجيل   COVID-19يشعر قادة المالية بالقلق بشأن االمتثال لمتطلبات اإلبالغ من برامج التحفيز الحكومية المتعلقة بـ  

المتعلقة بمتطلبات اإلفصاح الخاصة بالبيئة،   واإلبالغ المناسبين لعمليات التدقيق. باإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون التغييرات
 ( في المستقبل، ويجب على فرق المحاسبة أن تضع في اعتبارها المشهد التنظيمي المتغير. ESGواالجتماعية، والحوكمة )
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 تحسين المهارات .4

د الموظفين وعملك. ركز على تحسين مع زيادة األتمتة، فإن تعزيز المهارات والخبرات الحالية لالستفادة من مخرجات التكنولوجيا سيفي
القائمة على السحابة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات  المهارات وتعلم المزيد عن كشوف المرتبات وأنظمة معلومات الموارد البشرية 

(ERPالل بالمهارات  فإن ما يسمى  التقنية،  المهارات  إلى  المالية والتنبؤ. باإلضافة  البيانات والنمذجة  األخرى ( وتحليالت  المفيدة  ينة 
م المطلوبة هي القدرة على العمل بشكل مستقل وفي فرق افتراضية، واالهتمام بالتفاصيل، والراحة مع التغيير، واإلبداع، والرغبة في التعل

عنويات الموظفين المستمر، ومهارات االتصال الكتابي واللفظي. كما أن تقديم التعليم والتدريب المستمر له فائدة إضافية تتمثل في رفع م
٪ من تلك التي حصلت  53واالحتفاظ بهم. الشركات التي حصلت على مرتبة عالية في تدريب الموظفين ترى معدالت تناقص أقل بنسبة  

 على مرتبة أقل. 

 عدم الستقرار القتصادي  .5

معالجة العديد من التحديات التي سيطرحها يعد تنفيذ أنظمة المحاسبة المستندة إلى السحابة واالستمرار في تحسينها الخطوة األولى نحو  
. يدمج برنامج تخطيط موارد المؤسسة األفضل من نوعه بين المالية والمحاسبة مع وحدات برامج األعمال األخرى، مثل 2022عام  

وقًتا طوياًل والمعرضة    سلسلة التوريد، والمستودعات، وإدارة الطلبات. من خالل مصدر موثوق للبيانات وزيادة أتمتة المهام التي تستغرق 
للخطأ، يتمتع فريق المحاسبة بمزيد من الوقت وبيانات أفضل للتأثير في القرارات االستراتيجية وحتى يصبح شريًكا رئيسًيا في توجيه 

 استراتيجية العمل.

 اإلحتيال  .6

ال أنه يمكن أن يلحق أضراًرا كبيرة على االحتيال هو أحد شرور عصرنا. في حين أن االحتيال أقل خطورة من جرائم العنف مثل القتل، إ
ة، المستوى التنظيمي أو الفردي. االحتيال مفهوم يبدو أن له معنى واضًحا حتى نحاول تعريفه. يقوم المحتالون بالعديد من األشكال المختلف

اال يعد تطوير تعريف  لذلك.  وفًقا  والمبادرات  السياسات  بعناية وتصميم  الضروري تحديد ماهيته  برنامج ومن  في  حتيال خطوة مبكرة 
الوقاية. من أجل المشاركة في وظيفة الحماية، يجب أن يكون األشخاص على جميع مستويات المؤسسة على دراية باالحتيال. في هذا  

ال  البحث، نناقش مخاطر االحتيال من منظور نظم المعلومات، ونوضح ماهية االحتيال ونقدم مجموعة من تعريفات االحتيال واالحتي 
الحاسوبي. نجادل بأنه بدون تعريف االحتيال بوضوح، لن تتمكن المؤسسات من مشاركة المعلومات التي لها نفس المعنى للجميع، 

 واالتفاق على كيفية قياس المشكلة، ومعرفة مدى المشكلة، من أجل تحديد مقدار ومكان النشر. الموارد لحلها بشكل فعال. 

 سوء إدارة التدفق النقدي  .7

سوء إدارة التدفق النقدي من قبل أصحاب األعمال واالستشاريين ومحللي الصناعة ذوي الخبرة أكبر سبب لفشل األعمال الصغيرة.    يعتبر
هذا مثير لالهتمام على جبهتين. يقلق معظم أصحاب األعمال الصغيرة بشأن شيئين عندما يبدؤون: ما إذا كان بإمكانهم إنشاء عرض 

انت قادرة على المنافسة بفعالية لتأمين ما يكفي من حصص السوق للبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، اتضح أن  يشتريه الناس؛ وما إذا ك
جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة ال يتم التشكيك فيها على اإلطالق. إن تفانيهم في تنظيم المشاريع لتحقيق 
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خدمات اللياقة البدنية أو يقدمون مجوهرات غريبة( هو ما يميز األعمال الصغيرة عن الشركات   الكفاءة األساسية )سواء كانوا يقدمون 
 الكبيرة. 

 تأثير المشاكل المحاسبية على أداء المؤسسة  .8

تصادي ما هي أهم مشاكل المحاسبة؟ نشأت المحاسبة وتطّورت كبقّية العلوم االقتصادّية واالجتماعية، تلبيًة ألشكال وحاجات التقّدم االق
 واالجتماعي. ومن أهم مقّومات ارتقاء المحاسبة هو قدرتها الدائمة عى االستجابة لمتطّلبات الّتطّورات المستجّدة. حيث ال يزال اإلطار 

  .الّنظري للمحاسبة يعاني الّنواقص وعدم االكتمال، فضاًل عن عدم مقدرته على تقديم إجابات للعديد من المشاكل المحاسبية العالقة 

  وبما أّن المحاسبة من األدوات المهّمة اّلتي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة. كما تساعد القائمين عليها على اّتخاذ 
القرارات الّصائبة، التي تكفل استمرار تلك المنشآت. باإلضافة إلى مساهمتها في تقوية وتدعيم االقتصاد الوطني، هذا استدعى الكثير  

  .حثين محاولة النهوض بمهنة المحاسبة والقيام بكّل ما من شأنه تطويرها واالرتقاء بمستواهامن البا

وبعبارة أخرى، تعتبر المحاسبة من العملّيات الرئيسة في معظم الّشركات واألعمال. إاّل أنها تحتضن الكثير من المشاكل المحاسبية في  
مشاكل المحاسبية، التي تواجه تصميم نظام محاسبي مناسب له. كما في مرحلة  مختلف القطاعات. فإّن لكّل قطاع أو نشاط بعض ال

معالجة اإليرادات والمصروفات وإعداد الحسابات الختامية، كالميزانية وقائمة الّدخل. وها نحن في مقالنا هذا ومن خالل منّصة تجارتنا  
 سنلقي الّضوء على أهم مشاكل المحاسبة في مختلف المجاالت.

الرّ  توفير على  بهدف  وذلك  الكبرى.  المؤسسات  في  والّرئيسية  الفرعية  المشاكل  كاّفة  لمعالجة  قد جاءت  المالية  المحاسبة  أّن  غم من 
قبل  استيعابها من  يمكن  المعلومات بحيث  باإلضافة لصياغة هذه  االستثمارّية، واإلئتمانّية.  القرارات  تفيد في ترشيد  التي  المعلومات 

 ها تعاني من بعض المشاكل المحاسبية. وعلى سبيل المثال ال الحصر نذكر منها:المستخدمين. إاّل أنّ 

 : المشكالت المحاسبة عند مصمم النظام المحاسبي:أولا 

  100: وهو عدد األشخاص اّلذين يعملون على البرنامج في الوقت ذاته، حيث يمكن للشركة تحميل البرامج على  عدد المستخدمين
 هائي من المستخدمين، ولكن لن يتاح الدخول إاّل للعدد المّتفق عليه بعقد بيع البرنامج.جهاز. وتعريف عدد ال ن

: حيث أّن البرامج المحاسبية ضخمة وكنتيجة لذلك، يجب على المستخدم تحديد احتياجاته بدّقة بعد دراسة مطّولة لنشاط نوعية البرنامج
 وصالحيتها. الشركة وإدارتها. وذلك ليسهل تنظيم الدورة المستندية

: بعبارة اخرى يمكن القول إّن مستوى وكفاءة أداء الموظفين، من أهم المشاكل التي تواجه مصّمم الّنظام المحاسبي.  التدريب والتطبيق
 وهذا مما ال شّك فيه عنصر أساسي في نسبة نجاح المشروع. 

 إجراء مقايسة للتعديل إلى جانب موافقتها من الّناحية الفنّية. : إّن معظم شركات البرامج ال تسمح بالتعديالت، إاّل بعد التعديالت

: كما نعلم أّن أّي برنامج محاسبي يعمل على قواعد بيانات، فإذا رغبت الشركة أن تخفض ميزانية الصرف على برامج قواعد البيانات
 ن محدودة بعدد مستخدمين معّين ومساحة محدودة.المحاسبة، فيمكن العمل على نسخة مجانية من هذه البرامج، غير أّن هذه الّنسخة تكو 
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: حيث باتت تكلفة رفع قواعد البيانات على الّسحابة اإللكترونية مرتفعة جًدا. وعلى الّشركة رفع قواعد البيانات على الّسحابة ربط الفروع
حجم المعلومات والّسرعة المطلوبة، إضافًة إلى   اإللكترونية إذا كان لديها فروع للعمل أون الين. بحيث يتّم اختيار اإلستضافة بناًء على 

 االشتراك في خدمة اإلنترنت في كاّفة الفروع والمركز الرئيسي. وهذا أيًضا معّوق قد يواجه مصّمم أّي برنامج محاسبي.

 : مشاكل المحاسبة في عمل المحاسبثانياا 

 ضعف الّراتب مقارنًة بما يؤّديه من أعمال كثيرة و هاّمة. •
 قسم أو مجال غير مرغوب فيه.  العمل في •
البيئة المحيطة بالمحاسب في العمل، فقد تكون محّفزة أو مثّبطة. فإّما أن تدفعه للعطاء أو اإلبطاء في عمله. الّروتين في العمل،   •

 .حيث أّن الّروتين يقتل العمل ويقود للملل ومن ثّم الفشل 
على عمله و أدائه حيث يكون دائًما مشّتت الذهن، فيقوده ذلك الرتكاب   تخّبط سياسات الّشركات أمر ُمقلق للموظف أيًضا، ويؤثر •

 .األخطاء المحاسبية في مجال عمله
الّتحفيز المادي والمعنوي، حيث يلعب هذا األمر دوًرا هامًّا في بيئة عمل المحاسب. بحيث أّن اإلطراء من قبل رّب العمل للموظف   •

ء بشركته. كذلك األمر بالّنسبة للمكافآت للموظف الّنشيط و الّناجح، هذا كله يكفل بيئة عمل يرفع معنوياته ويقوده للّنجاح و االرتقا
 مناسبة ومريحة بعيدة عن المشاكل.

 أخطاء محاسبية تقع فيها الشركات الجديدة 

 اإلخفاق في وضع ميزانية مفصلة ومحددة للمشروعات  .1
 .نهاية إلى إنفاق الشركة أكثر من إمكانياتها، مما قد يعرضها لإلفالسعدم وجود ميزانية معقولة ومفصلة للمشروعات سيؤدي في ال ▪
ومن أجل تجنب حدوث مشكالت مالية في المستقبل ينبغي على الشركات أن تعد ميزانية تحوي تفاصيل دقيقة للتكاليف الخاصة   ▪

 .بكل مشروع
يتم إنفاقه على التسويق، يجب أن تصف بدقة في الميزانية فبداًل من أن تكتب الشركة على سبيل المثال أن جزءًا معينًا من األموال س ▪

 .أوجه إنفاق كل دوالر في عملية التسويق
من المهم تجنب التقديرات الخاطئة للنفقات المتوقعة أيضًا، ألن تقليل التوقعات الخاصة بالنفقات قد يتسبب في مشكالت في السيولة   ▪

دقيقة بقدر اإلمكان من المهم الرجوع إلى البيانات المحاسبية السابقة، ومن المهم   بنهاية العام، ومن أجل إعداد تقديرات مستقبلية
 أيضًا حساب التضخم. 

 عدم الفصل بين الحسابات المستحقة واإليرادات السائلة .2
ينبغي أن تتعامل تسجيل المعامالت الخاصة بالبيع أمر أساسي في عملية المحاسبة، ورغم ذلك ال تدرك العديد من الشركات أنها ال   ▪

 .مع جميع المبيعات باعتبارها إيرادات سائلة
يرجع ذلك إلى أن مشكالت مثل االحتيال أو تأخر تحويل األموال أو اإلفالس حتى تؤدي إلى حاالت يبدو فيها أنه تم تحقيق   ▪

 .إيرادات، إال أن هذه اإليرادات ال يمكن الحصول عليها بالفعل
ورغم    - ديون يتم إعدامها بسبب عدم تحصيلها  -ر جزء من الحسابات المستحقة "ديون معدومة"يمكن عالج هذه المشكلة باعتبا ▪

 صعوبة هذا األمر إال أنه يجعل ضبط الحسابات أسهل.
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 نسيان تخصيص أموال للضرائب  .3
عليها في النهاية بغض النظر عما إذا كانت الشركة ملكية فردية أو شراكة بين عدة مؤسسين أو غير ذلك فإن أي شركة سيكون   ▪

 .أن تدفع جزءًا من إيراداتها كضرائب
وتبالغ العديد من الشركات بشأن توقعاتها المستقبلية وقدرتها على دفع الضرائب في الوقت المحدد دون تخصيص أموال لذلك من   ▪

 .عهاالبداية، حتى تجد نفسها في موقف سيئ حين يأتي وقت سداد الضرائب وال يكون هناك أموال كافية لدف
لذلك من المهم عدم نسيان تخصيص جزء من األموال لدفع الضرائب عند إعداد حسابات الشركة، ألن ذلك قد يعرض الشركات   ▪

 للغرامات والعقوبات. 
 التغاضي عن المعامالت الصغيرة  .4
عامالت ذات المبالغ الكبيرة  نظرًا ألن الشركات تقوم بالعديد من المعامالت المالية اليومية، فمن الممكن أن تقع في خطأ تسجيل الم ▪

 .دوالرات على سبيل المثال 10ألف دوالر، وتتغاضى عن تسجيل المعامالت الصغيرة التي قد تبلغ  100التي تصل إلى  
ورغم أن المعامالت الصغيرة تبدو مبالغ قليلة بشكل يومي إال أن قيمتها كبيرة على المدى الطويل، وقد يتسبب عدم حسابها في   ▪

 لشركة على تحديد األشياء التي يمكن خفض نفقاتها وتلك التي تعمل فيها بكفاءة أكبر.عدم قدرة ا
 افتراض رائد األعمال أن بإمكانه القيام بجميع المهام المحاسبية بمفرده .5
يسعى معظم أصحاب الشركات الجديدة إلى محاولة خفض النفقات والتكاليف بأقصى قدر ممكن، لذلك يتجنبون االعتماد على  ▪

 .كة ذات خبرة في هذا المجالشر 
لكن على الجانب اآلخر إذا لم يكن رائد األعمال خبيرًا في األمور المحاسبية فإن قيامه بذلك بمفرده قد يكون غير فّعال ومكلفًا على   ▪

 .المدى الطويل
ل أن يستعين بخبير من خارج إذا وجد رائد األعمال نفسه غير قادر على التعامل مع هذه العمليات المحاسبية، فقد يكون من األفض ▪

 الشركة لمساعدته في األمور المتعلقة بالضرائب وضمان أن العمل يسير بما ال يخالف القانون.

 "الخاتمة

وختاًما، يمكن القول أّن المحاسبة تلعب دوًرا رئيًسا في شتى مجاالت الحياة، كما تعمل على ضبط أعمال الكثير من المنشآت. إاّل أنها 
تعاني من بعض المشاكل في مجاالتها كلها، واّلتي علينا تفاديها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك لالرتقاء بأعمالنا وشركاتنا  رغم ذلك  

 لتدّر لنا األرباح و نحّقق النجاح.
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