
WWW.BUSINESS.COM



العدد التاسع والعرشون

فرضية الشخصية املعونية•

مكونات عنارص امليزانية•

أثر تخفيض سعر رضيبة الدخل عىل حصيلة اإليردات الرضيبية من رضيبة الدخل •

الخطر املايل•

تكاليف الجودة وانواعها •

حسابات العمالء “ املدينني “•

أنواع الحسابات •

التطوير الدائم لالداء•

الفرق بني العمل الحريف ومقاولة الصناعة •

البيئة املستدامة يف الوعي اإلقتصادي اإلسالمي•

الوظيفة املالية ... املفهوم ... واالهمية•

االحداث الالحقة لتاريخ امليزانية

الوحدة املحاسبية يف أي مرشوع مها اختلف شكلة القانوين لها شخصية معنوية مستقلة عن أصحابها سواء  فردا واحدأ أو اكرث من 

شخص وهذه الشخصية التي تضفيها املحاسبة عىل الوحدة املحاسبية من الحقائق املعروفة واملتفق عليها ولها األساس القانوين 

واإلقتصادي والتي تنعكس هذه الفرضية من خالل التطبيق العميل للمحاسبة من خالل نواحي عدة منها : - 

• يف حاالت التسجيل ال ينظر إىل اصحاب املنشأة وغنام ينظر إىل عالقة املنشأة بالعمليات محل التسجيل ويف حاالت التسجيل الينظر 

إىل أصحابها وإمنا ينظر للمنشاة عىل أنها شخصية مستقلة .

 • الفصل بني الذمة املالية لصاحب املنشاة وبني الذمة املالية للمنشاة وذلك يف حدود القوانني املتعارف بها والتي تظم العالقة بني 

املنشأة واصحابها ومسئلية اصحاب املنشاة عن املعامالت الغئري مع املنشاة 

 • أن تساعد من الناحية العملية يف قياس املحاسبة والحكم عليها ، وملا كان لها شخصيتها املستقلة فكان لزاما عليها قياس مدى 

كفاءتها من خالل قوامئها املالية .

 • عدم ذكر اسم صاحب املرشوع إطالقاً يف الدفاتر وإمنا يوضع حساب يدل عىل ذلك مثل جاري الرشيك او حساب رأس املال أو 

حساب الذمم . 

 رئيس تحرير مجلة املحاسب العريب

فرضية الشخصية املعنوية 

وائـــــــل مـــــراد

وائـــــــل مـــــراد



رؤية مجــلة املحـــاسب العريب
 تتطلع مجلة المحاسب العربي  أن تصبح مركزا لإلشعاع العلمي والثقافى وتتبوأ مكانها بين المواقع العلمية المرموقة وذلك
المعاهد أو  الجامعات  أحد  في  طالبًا  كان  سواء  لمتلقيها  المعلومات  إيصال  في  الصحيح  والتعليمي  العلمي  النهج  خالل   من 
 بالوطن العربي ،  كنموذج مشرف لنشر العلم المجاني ومساعدة الشباب على إستذكر دروسهم عن طريق موقع مجلة المحاسب
 العربي ، ونتمنى ان نساهم ولو بالقليل في إعداد وتأهيل  خريجين مكتسبين للخبرات والمعلومات  التى تؤهلهم للمنافسة فى أسوق
 العمل و قادرين على التصدى لمشاكل المجتمع، كما تتطلع المجلة  للقيام بدور فاعل فى إحداث التنوير للمحاسبين ولكل من

يهتم بالعلوم المالية والمصرفية  من خالل مانقدمه من كورسات ومحاضرات ومقاالت وبرامج وبحوث علمية ، واهلل ولي التوفيق

كنتيجة لمعامالت أو أحداث حدثت فعاًل في 
الماضي . 

-  لمعرفة المزيد على االلتزامات يرجى 
مراجعة الجزء الخاص بااللتزامات .

ثالثا ً : حقوق الملكية 
  هي الحصص المتبقية من األصول بعد 

إستبعاد الخصوم ، وفي منشآت األعمال 
تكون حقوق الملكية هي حصة المالك 
في المنشأة وتنشأ حقوق الملكية من 

عالقات الملكية على أساس توزيع الربح 
على المالك  ، ويتم تزايد حقوق الملكية من 

خالل استثمارات المالك والدخل الصافي  ، 
وتقل حقوق الملكية بواسطة التوزيعات على 

المالك .
•    حدد المعيار المصري رقم ) 1 ( بعض 

العناصر المكونة لحقوق الملكية 
-    رأس المال 

-    االحتياطات 
-     أرباح أو ) خسائر ( مرحلة 

-      أرباح أو ) خسائر ( العام قبل  التصرف 
فيها . 

1-   األصول 
2-   االلتزامات 

3-  حقوق الملكية 
أواًل : األصول 

         يجب أن يوفر األصل للشركة منفعة 
اقتصادية في المستقبل وتوفير تدفقات  
نقدية صافية في المستقبل وهذا بالطرق 

التالية 
•     أن يتم إستخدامة  بصفة منفردة أو مع 
أصول أخرى إلنتاج سلع أو خدمات تباع من 

قبل المنشأة . 
•    أن يستبدل مع أصول أخرى 
•  أن يستخدم لسداد اإللتزام 

•  أن يوزع على مالك المنشأة .
يجب أن تكون المنشاة قادرة على الصول 

على المنافع من األصل . 
ثانيا ً : االلتزامات  هي بعض التضحيات 

المستقبلية محتملة لتحويل أصول أو توفير 
خدمات لآلخرين نتيجة تعهدات قائمة  على 

 أول العلم الصمت
 والثاني حسن اإلستماع
 والثالث حفظه والرابع

 العمل به والخامس
نشره

 إذا رأيت العلماء على
 أبواب الملوك فقل بئس
 الملوك و بئس العلماء ،
 و إذا رأيت الملوك على
 أبواب العلماء فقل نعم
الملوك و نعم العلماء

 مجلة المحاسب العربي ، مجلة شهرية إلكترونية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك المحاسبية ، حيث تسعى
 مجلة المحاسب العربي إلى تعزيز الوعي والتطبيق الصحيح للمعامالت المالية ، واإلسهام في عالج بعض
 المشكالت التي تواجة المحاسب العربي في الحياة العملية ، وذلك من خالل إثراء مكتبة المحاسب العربي

 من ابحاث وكتب في مختلف المجاالت المحاسبية واإلقتصادية ، وتأهيل الكوادر الالزمة لتطبيق القواعد
المهنية والرقي بالمحاسب العربي إلى أرفع الدرجات

مكونات عنارص امليزانية

حكم وامثال عن العلم 

رسالة مجــلة املحـــاسب العريب

 كورس

كن محاسب
  مع

مجلة املحاسب العريب
www.aam-web.com



 تعلم مع
مجلة املحاسب العريب
www.aam-web.com



أثر تخفيض سعر رضيبة الدخل عىل حصيلة اإليرادات 

الرضيبية من رضيبة الدخل

إعداد / د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم

مدرس بقسم املحاسبة واإلدارة

املعهد العايل للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات

 تابعوناأكادميية الرشوق
مجلة املحاسب العريب

لدينا املزيد

قسم محاسبة الرضائب

الشك أن السياسة الرضيبية لها انعكاسات هامة عىل 

النشاط االقتصادي باعتبار أن الرضائب تعترب من أهم 

املصادر للحصول عىل املوارد السيادية للدولة مام يؤدى 

إىل تخفيض العجز الكىل يف املوازنة العامة للدولة 

وتقليل اللجوء إىل اإلصدار النقدي ملواجهة هذا العجز 

وما يصاحب ذلك من ضغوط تضخمية . 

فقد حرصت العديد من الترشيعات الرضيبية املقارنة 

عىل االلتزام الطوعى لدى املمول سواء كان شخصاً 

طبيعياً أو أعتبارياً لتضع أمام املستثمر مزايا و إعفاءات 

مشجعه عىل االستثامر من خالل إفصاحه عن أرباحه 

الحقيقية وقيامه برط الرضيبة ذاتيا، باإلضافة إىل تسهيل 

كافة إجراءات تحصيل الرضيبة . 

إذ انه عند فرض رضيبة الدخل  عىل نشاط املستثمر 

يجب أن يتم األخذ يف االعتبار مدى استفادة الدولة من 

العائد االقتصادي عىل االستثامر و املتمثل يف تشغيل 

العاملة وتنشيط املجتمع اقتصاديا وتنمية الصادرات 

للخارج وذلك بهدف تحقيق زيادة يف الدخل القومي 

وتوفري الحامية االقتصادية املالمئة للصناعات الوطنية و 

تشجيع أو الحد من بعض الصناعات تبعا لخطة التنمية 

االقتصادية عن طريق التمييز السعرى للرضيبة بني 

األنشطة املختلفة.

أكدت نتائج االداء االقتصادى و املاىل حدوث تحسن 

كبري خالل العام املاىل املنرصم و الربع االول من العام 

2008/2007 . فقد حقق االقتصاد املرصى منواً مبعدل 

7.1% و هو أعىل معدل منو منذ عرش سنوات حيث 

ارتفع الناتج املحىل االجامىل بتكلفة عوامل االنتاج اىل 

684.4 مليار جنيه . 

 

شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 

2012   والتي تستهدف تحقيق معدل منو سنوي  %8  

وخفض معدل التضخم إيل  5 %  بنهاية الخطة. 

كام شهد عام 2007 ارتفاع االيرادات العامة و املنح 

بنسبة 19.1% لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت 

االيرادات الرضيبية بنحو 16.9% لتصل 114.3 مليار 

جنيه كام ارتفعت االيرادات غري الرضيبية بسنة %23.2 

لتصل 65.9 مليار جنيه و بلغت حصيلة الرضيبة عىل 

الدخل ىف العام املاىل املنرصم 58.5 بزيادة 21.3% عن 

العام السابق و إنخفض العجز الكىل من 9.2% اىل %7.5 

من الناتج املحىل االجامىل .  

هذا الحوار يجعلنا ننظر إىل االنجاز الذى تحقق ىف 

الوقت الحارض من خالل عدة محاور بداية من االصالح 

مرورا بالخصخصة نهاءاً بالتعديالت الترشيعية املالية.

 

مرحلة االصالح :

بدأت هذه املرحلة منذ عام 1990 وحتى اآلن. وقد 

جاءت هذه املرحلة يف إطار التحول إىل آليات السوق 

واwتخاذ عدة سياسات ملعالجة االختالالت النقدية 

والهيكلية وأهمها : تحرير سعر الفائدة ، وإصالح 

وتحرير سعر الرصف ، وإنشاء سوق حرة للرصف 

األجنبي ، وتنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع 

العام والتجارة الخارجية. 

  

بذلت مرص خالل التسعينيات الكثري من الجهد للتحول 

من اإلقتصاد املوجه اىل اإلقتصاد الحر مام ادي إىل 

تخفيض العجز يف املوازنة وخفض معدل التضخم 

إىل أقل من 3% واستقرار سعر الرصف ، باإلضافة إىل 

تحرير تجارتها والقضاء عيل قيود ومعوقات االستثامر ، 

وخصخصة أكرث من 50% من رشكات القطاع العام ، مام 

ادي اىل ارتفاع معدل النمو إىل %5  

ويف الفرتة من عام 1991 حتي 1997 نجحت مرص يف 

برنامج االصالح االقتصادي وبدأ االقتصاد املرصي يتحرك 

نحو مزيد من النجاح غري انه واجه بعض الصعوبات 

نتيجة للتأثريات التي لحقت باالقتصاد العاملي منذ عام 

1997 بسبب االزمة االقتصادية يف دول رشق اسيا التي 

تسببت يف دخول االقتصاد العاملي يف فرتة من التباطؤ 

، فمنذ ذلك العام واجه اإلقتصاد املرصي مجموعة 

من التحديات متثلت يف ارتفاع نسبة العجز يف املوازنة 

وارتفاع معدالت االئتامن وانخفاض عائدات البرتول 

من النقد األجنبي، ورغم هذه التحديات استطاعت 

الحكومة املرصية السيطرة عيل عجز املوازنة من خالل 

العديد من االجرءات االقتصادية واالصالحات الترشيعية 

يف مجال الرضائب والجامرك وبعض القوانني االقتصادية 

الهامـة.

وفيام ييل عرض ملسرية اإلصالح يف مختلف القطاعات :

 1- الخصخصة 

ىف إطار املرحلة الثانية لسياسة اإلصالح  وتحرير 

االقتصاد املرصى ، اخذت مرص منذ  عام 1991 بتطبيق 

سياسة الخصخصة ، بحيث مل تصبح الدولة هى  

املستثمر الوحيد وأصبح دورها يرتكز عىل التخطيط 

التأشريى والقيام بصورة مبارشة بتنفيذ االستثامرات 

العامة الرضورية للتنمية االقتصادية واالجتامعية 

والتى  ترتكز بصفة رئيسية ىف مرشوعات البنية 

األساسية . وباعتبار سياسة الخصخصة مكوناً أساسياً 

من مكونات اإلصالح االقتصادى ، فقد استند برنامجها 

عىل آليات خاصة تستهدف تهيئة االقتصاد املرصى 

لعملية الخصخصة من خالل إعادة هيكلة املؤسسات 

االقتصادية واستعادة التوازن املطلوب ىف املتغريات 

االقتصادية األساسية مع اتباع سياسات ساهمت ىف فتح 

الباب امام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته ىف النشاط 

االقتصادى .

 

وقد استهدفت عملية الخصخصة عدة عمليات : 

- زيادة معدالت استخدام الطاقات املتاحة لرشكات 

قطاع األعامل العام 

- توسيع قاعدة امللكية بني املواطنني 

- تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك 

- جلب رؤوس األموال األجنبية لالستثامر 

- تنشيط سوق املال 

2-اإلصالحات الترشيعية  منها - الرضيبة عىل الدخل: 

 يعكس قانون الرضيبة عىل الدخل رقم 91 لسنة 

2005 وتعديالته والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار 

الوزارى لوزير املالية رقم 991 لسنة 2005 وتعديالته 

املتعددة فكراً جديداً ىف تعامل الجهاز الرضيبى مع 

املمولني .. ميثل هذا القانون نقلة نوعية ومنعطفاً 

جديداً ىف السياسة االقتصادية املرصية .. حيث 

يسهم ىف تخفيض رشائح الرضائب إىل نحو 50 % أو 

أقل بحيث يستفيد منه املواطنون وكل من يعمل 

ىف مجال النشاط االقتصادى نظراً ملا يوفره من مزايا 

أبرزها تخفيض السعر الرضيبى ، املصالحة الرضيبية، 

االعفاءات الرضيبية الغراض التنمية، القضاء عىل 

التعقيدات اإلدارية مع بناء جسور الثقة املتبادلة بني 

الدولة واملمول مبا من شأنه تشجيع االستثامرات املحلية 

واألجنبية ىف مرص . 

والجدول التاىل يبني تطور حصيلة االيرادات الرضيبية 

وخاصة رضيبة الدخل خالل السنوات 2004/2003 

اىل السنوات 2007/2006 والتى تستحوذ عىل حواىل 

40% من هيكل االيرادات الرضيبية ، لبيان مدى تأثري 

القانون الرضيبى 91 لسنة 2005 عىل حصيلة االيرادات 

الرضيبية بصفة عامة ورضيبة الدخل بصفة خاصة.



السادة اعضاء جروب جملة احملاسب العربي

يسعدنا أن نقدم لكم أوىل مسابقات جملة احملاسب العربي

 وهي عبارة تقدم مقال يتكون من 20 إىل 25 سطر وسيفوز صاحب افضل مقال بنشر أسمة وسريتة الذاتية يف 
العدد القادم بإذن اهلل ،  مع تقدمي شهادة شكر من أدارة جملة احملاسب العربي

أسال اهلل يل ولكم التوفيق
نستقبل مقاالتكم على جروب اجملله على الفيس بوك أو على الغيميل التايل 

مسابقة العدد

Are You
Ready

Join Us 
In Arab Accountant 

Magazine



تقديم باقة متكاملة من الخدمات املالية للمحاسب العريب
 تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية للمحاسب العربي والتي من خاللها نهدف إلى

. إذكاء روح اإلبتكار والتعلم

 وخدمات اخرى سوف نقوم بتقديمها للمحاسب العربي فقط تابعونا من خالل موقع المجلة 

.

خدماتنا 

الخدمات التي تقدمها مجلة المحاسب العربي
إنطلقنا بأول خدمة على مستوى العالم العربي بخدمة وهي 

االولى من نوعها وهي

 خدمة واتساب المحاسب العربي والتي توفر للمحاسب العربي كل ما ينشر على صفحات

المجلة من خالل الموقع الخاص بها

 خدمة واتساب املحاسب العريب

مجلة املحاسب العريب

خدمات إستذكار الدروس والواجبات لطلبة الجامعات والمعاهد ، والتي من خاللها 

يستطيع الطاب عمل األتي

            *   يستطيع عمل جروب خاص له بالموقع إلضافة األصدقاء المقربين له الستذكار 

الدروس سويًا من خالل الموقع .

            *   نشر المحاضرات والمقرات سواء بالجروب الخاص به أو عام للجميع حتى يستطيع 

                  زميلة الذي لم يحضر  المحاضرة المشاركة وال يفوتة أي من  المحاضرات .

            *   حل التمارين ومشاركة زمالءة ومن خالل هذه النقطة يستطيع الحصول على نقاط 

                 تؤهلك للحصول على كورسات أو كتب مجانية مقدمة من إدارة المجلة   او من 

                   معاهد ومراكز متخصصة أو جامعات ومؤسسات علمية .

            *   هذه الخدمة متوفرة لجميع الطلبة والطالبات بالوطن العربي ومقسمة حسب 

                   الدول والجامعات أو المعاهد  .

                        خدمة إستذكار الدروس والواجبات لطلبة الجامعات واملعاهد

خدمة التوظيف
 إنطالق خدمة التوظيف على جميع المستويات الوظيفية. حيث يمكنك من خالل الموقع

 تسجيل طلب توظيف

الخطر هو التقلب املحتمل يف النواتج، وأن الخطر مفهوم 

موضوعي، وميكن قياسه كمياً، وأنه يخلق خسائر محتمله، حيث 

ميكن أن يرتتب عىل الترصف الذي يصاحبه الخطر مكاسب أو 

خسائر وال ميكن التنبؤ بأيهام سوف يحدث فعالً.

الخطر املايل يعني أن هناك فرصة لحدوث خسارة مالية، وأن 

مصطلح الخطر يستخدم لإلشارة إىل التغري الذي ميكن أن يحدث يف 

العوائد املصاحبة ألصل معني.

الخطر يشري إيل عدم التأكد املحسوب بشكل كمي، وأن الخطر 

املايل يرتبط بالتغري غري املرغوب يف قيمة املتغري املايل.

الخطر ما هو إالَّ أداة تعريفية  تساعدنا يف التعامل مع الحاالت 

التي ال ميكننا فيها التنبؤ باملستقبل عىل وجه اليقني.

 الخطر هو “الفقد الجزيئ أو الكىل املحتمل يف قيمة ثروة 

املساهمني.” وميكن تحديد املربرات التالية :

1- أنه يرتبط بشكل مبارش بالهدف النهايئ للرشكة وهو تعظيم ثروة 

املساهمني.

2- أنه يرتبط مبارشة بالقرارات املالية بالرشكة، والتي متثل املصادر 

الرئيسية ألجل :

أ - توليد التدفقات النقدية مبا يحقق أرباحاً اقتصادية، تزيد من 

قيمة الرثوة املستثمرة من قبل املساهمني.

ب - إدارة مخاطر التدفقات النقدية مبا يحافظ عىل ثروة 

املساهمني، دون ضياع العائد املتوقع أو تآكل الرثوة.

3- أنه يساعد عىل تحقيق الربط املبارش بني مفهوم املخاطر املالية 

بالرشكة، وبني أدوات القياس لها، وبني الهدف من إدارتها.

أنواع املخاطر 

إن الرشكات املعارصة تواجه مجموعة متنوعة من املخاطر املالية 

يف املجاالت الوظيفية املختلفة، وىف جميع أرجاء الرشكة، ومن هذه 

املخاطر ما ييل :

مخاطر األعامل: وهي املخاطر املرتبطة بالصناعة واملجال الذي 

تعمل فيه الرشكة.

مخاطر التشغيل: وهي املخاطر املرتبطة بالنظم الداخلية بالرشكة.

مخاطر اإلدارة : وهي املخاطر املرتبطة بالوظائف واملامرسات 

اإلدارية.

املخاطر القانونية: وهي املخاطر الناشئة عن الدخول يف اتفاقيات 

تعاقدية مع أطراف أخرى مع عدم التأكد بالوفاء بااللتزامات تجاه 

هذه األطراف.

مخاطر االئتامن: وهي املخاطر املرتبطة بفشل الطرف اآلخر يف 

الوفاء بالتزاماته.

مخاطر األسعار: وهي املخاطر املرتبطة بالتحركات غري املرغوبة (

صعوداً أو هبوطاً( يف األسعار بالسوق، وهي تنقسم إىل؛ مخاطر 

سعر الفائدة، مخاطر سعر العملة أو سعر الرصف، مخاطر أسعار 

السلع، مخاطر امللكية.

مخاطر األموال: وهي املخاطر الناتجة عن فشل الرشكة يف الوفاء 

بأعباء الديون وفقاً للرشوط املتفق عليها مع املمولني أو املقرضني.

مخاطر الرتكيز: وهي املخاطر الناتجة عن تركيز االستثامرات 

يف قطاع واحد أو عدة قطاعات صغرية، وتسمى “مخاطر عدم 

التنويع”.

مخاطر التغطية: وهى املخاطر الناتجة عن الخطأ يف التغطية أو 

الفشل يف تحقيق التغطية الكافية للمخاطر التي تتعرض لها الرشكة.

املخاطر السياسية: وهي املخاطر الناتجة عن القرارات الحكومية 

مثل الرضائب،التسعري،الجامرك، التأميم.

مدير مالي وإداري
  أحمد عباس

الخطر املايل



أ - أحمد عباس

د / نبيل عبدالروؤف إبراهيم

 دعوة  لإلنضامم لفريق عمل املجلة

أ / أمين هشام عزريل

د / هايل طشطوش

أ / هالة عبدالله

وائــــل مــــــــراد

فريق عمل املجلة

 الحياة مليئة بالعلوم التي انتجتها عقول
 البشر، والتي وهبها اهلل لكل تلك العقول
هو العلم  وحكم،  وعلوم  إلهامات   من 
تستضيء الذي  النور  وهو  الحياة،   نبراس 
خالقها حقوق  وتعرف  البشرية،   به 
وكيفية العباد،  وحقوق  وتعالى،   سبحانه 
 التعامل مع افراد المجتمعات ، ومن هذا
ان الكريم  اخي  بك  نرحب   المنطلق 
واحد بمقال  ولو  العلم  نشر   تشاركنا 
 شهريًا ، وإن كنت ال تستطيع المشاركة
 عن طريق كتابة المقاالت إذن نرحب بك
بالرد المتخصص  المجلة  فريق   ضمن 
العرب المحاسبين  االخوة  أسئلة   على 
يقال وكما  العربي  بالوطن  كانو   اينما 
، واتمنى  ان اراك قريبًا  زكاة العلم نشرة 
 ضمن فريق مجلة الحاسب العربي في اي
فيها المشاركة  تستطيع  التي   االقسام 

 او بالمشاركة والرد على اإلستفسارات

 واهلل ولي التوفيق
 رئيس تحرير مجلة المحاسب العربي



تكاليف الجودة وانواعها 

Cost and Types of Quality
إعداد: / أ. أمين هشام عزريل

ماجستري محاسبة

جامعة أليجار اإلسالمية-الهند

:Appraisal cost ثانياً– كلفة التقييم

   عرفت كلفة التقييم "بأنها الكلف املستهدفة لتحديد فيام أن كان 

املنتج، أو الخدمة مطابقان للمتطلبات الخاصة بها")8(، أي أن الكلف 

التي تتحملها املنظمة ليك تتأكد من مستويات الجودة، وذلك من خالل 

قياس وتحليل البيانات الالزمة الكتشاف، وتصحيح املشاكل وتتضمن:

1- كلفة االختبار، والفحص، وتشمل كلف فحص املواد املشرتاة، وفحص 

اإلنتاج خالل العملية اإلنتاجية وفحص املنتج النهايئ، وكلفة تشغيل 

املعدات املستخدمة يف الفحص، ورواتب العاملني يف الفحص.

2- كلفة صيانة معدات وأجهزة القياس.

3- كلفة قياس العملية، والسيطرة عليها، وتتضمن كلفة الوقت 

املرصوف من العاملني لجمع البيانات الخاصة مبقاييس الجودة 

وتحليلها.

:Internal-Failure cost ثالثاً- كلفة الفشل الداخيل

   عرفت كلفة الفشل الداخيل "بأنها الكلف املتحققة عند اكتشاف 

الوحدات غري املطابقة للمواصفات قبل وصولها للزبون")9(، وكلفة 

الفشل الداخيل تتضمن:

1. كلفة التالف، وتتضمن كلفة املواد، وكلفة العمل، والتكاليف 

الصناعية غري املبارشة الناتجة عن املنتجات التالفة.

2. كلفة أعادة العمل لتصليح املنتجات املعابة.

3. كلفة الوقت املرصوف ملعالجة الفشل الداخيل.

4. كلفة تحليل الفشل، واملسموحات املتمثلة بالخسارة الناشئة عن 

اختالف سعر املنتوج أي الفرق بني سعر البيع االعتيادي، والسعر 

املخفض، وذلك ألن املنتوج قد يكون قابالً لالستخدام)10(.

:External – Failure cost رابعاً– كلفة الفشل الخارجي

   عرفت كلفة الفشل الخارجي بأنها "التكاليف التي تتحملها املنشأة 

بعد شحن املنتجات ذات النوعية الرديئة إىل املستهلك")11(، أي أنها 

تظهر بعد أن يسلم املنتوج للزبون، وتعد من الكلف صعبة التقدير 

فليس من السهولة احتسابها وتقديرها، وتتضمن:

1- "الكلفة املتحققة نتيجة تذمر الزبون، أو الكلفة املرتتبة من إعادة 

املنتوجات إىل املنشأة.

2- كلفة املسؤولية القانونية من املنتوج الناجمة عن التسويات، 

واإلجراءات القانونية")12(.

3- "السامحات، وتتمثل بالخسارة الناشئة نتيجة التخفيض يف 

السعر، والتي تعطى للزبون ملوافقته عىل قبول املنتوج غري املطابق 

للمواصفات.

4- خسارة الزبائن بسبب بيع منتوجات غري مطابقة للمواصفات.

   وبعد أن تم التطرق إىل عنارص كلف الجودة، ال بد من توضيح 

العالقات التبادلية بينها والسياسات املعتمدة يف الرقابة النوعية عليها، 

فعىل الرشكة اختيار الرتكيبة املثىل لكلف الجودة، وفقا ملا ييل")13(:

1. يستمر مستوى الجودة بالتحسن مع زيادة اإلنفاق عىل تكاليف 

الوقاية إىل أن يصل املعاب 0%، يف حني ينخفض مستوى الجودة 

بانخفاض تكاليف الوقاية، وارتفاع تكاليف املعيب.

2. تصل تكاليف املعاب إىل الصفر بارتفاع مستوى الجودة ليكون 

100%، منتجات مطابقة للمواصفات وتصل تكاليف، املعيب إىل أعىل 

قيمة لها عندما يكون مستوى الجودة %0.

3. تزداد التكاليف الكلية مع انخفاض مستوى النوعية تعبرياً عن زيادة 

تكاليف الفشل، والعكس بالعكس لتصل التكاليف الكلية إىل مستوى 

أمثل لها، ومبا يؤمن الحصول عىل مستوى النوعية املرغوبة.

   وميكن توضيح املستوى األمثل لنوعية املنتوج من خالل نظرتني:

- النظرة التقليدية:

   يف ظل وجهة النظر التقليدية، فإن العالقة بني عنارص كلف الجودة 

تكون عىل النحو اآليت: بأنه كلام زادت كلف الوقاية، والتقييم فإن كلف 

الفشل الداخيل، والخارجي سوف تنخفض، وأنه كلام كان االنخفاض 

يف كلف الفشل الداخيل، والخارجي أكرب من الزيادة يف كلف الوقاية، 

والتقييم فإن عىل الرشكة االستمرار يف زيادة جهودها للتعرف عىل 

الوحدات املنتجة غري املطابقة للمواصفات، والسعي ملنع ظهورها إىل 

أن يتم الوصول إىل نقطة معينة، حيث تكون أي زيادة بعدها بكلف 

الوقاية، والتقييم أكرب من االنخفاض يف تكاليف الفشل بنوعيه)14(.

2- النظرة الحديثة:

   تنص النظرة الحديثة، عىل أن كالً من كلف الجودة املمكن مالحظتها 

واملخفية يتم أخذها بنظر االعتبار، وأن أي انحراف عن املواصفات 

املستهدفة للمنتوج ينتج عنه زيادة يف كلف الجودة، ويف ظل وجهة 

النظر الحديثة نجد أن الكلف الظاهرة، واملخفية للفشل الداخيل، 

والخارجي تزداد مع زيادة نسبة املنتجات املعابة، أما التكاليف 

الظاهرة، واملخفية للوقاية والتقييم فإنها تزداد بشكل طفيف، ومن 

ثم تنخفض مع زيادة نسبة املنتجات التالفة، وأن النقطة األكرث أهمية 

هي أن كلف الجودة اإلجاملية تكون أقل ما ميكن عند مستوى املعيب 

الصفري)14(.
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الدراسة:

   تلعب التكاليف دوراً هاماً من خالل توفري البيانات واملعلومات 

الالزمة واملالمئة لالستخدام الداخيل، وبالشكل الذي يساعد اإلدارة عىل 

أداء وظائفها بأعىل قدر من الكفاءة، والفعالية، وعرفت الكلفة "بأنها 

تضحية مبورد اقتصادي من أجل الحصول عىل منفعة")1(، وأن نجاح 

كل إدارة يعتمد عىل ما توفره التكاليف من معلومات مالمئة ومناسبة 

ودقيقة وبالوقت املناسب.

   إن تطور املفاهيم العلمية للتكاليف يخدم التطور يف مجال اإلدارة 

وتكنولوجيا اإلنتاج، وزيادة حدة املنافسة يف أسواق ترصيف املنتجات 

من سلع وخدمات، ومبستوى جودة يريض الزبائن من حيث الوقت 

والسعر.

   ومن أجل التحديد الدقيق ملفهوم تكاليف الجودة، البد من تناول 

مفهوم الجودة أوالً، فقد عرفها بأنها )Coyle(، "اإلرضاء املتواصل 

ملتطلبات وتوقعات الزبائن")2( أما التعريف الذي قدمته املنظمة 

الدولية للمعايري، فينص )ISO(، عىل أن الجودة هي "مجموع 

الخصائص والصفات للمنتج أو الخدمة التي تظهر القدرة عىل إرضاء 

االحتياجات املحددة، أو الضمنية للزبائن")3(.

   ويف ضوء تلك املفاهيم واألبعاد الخاصة بالجودة، ومن أجل الحصول 

عىل الجودة الجيدة البد أن تكون هناك كلف تقابل هذا األمر، إذ 

دلت الدراسات عىل أن هناك نوعاً من الكلف تتحملها الرشكات 

تؤثر تأثرياً كبرياً عىل الكلف الكلية ذات العالقة بالجودة يطلق عليها 

مصطلح كلف الجودة.

   وتعرف كلف الجودة "بأنها التضحيات الناشئة ملنع العيوب، أو 

معالجة املنتوجات ذات النوعية الرديئة")4(، كام تعرف "بأنها الكلف 

املستهدفة، أو الكلف الناشئة كنتيجة إلنتاج منتج بنوعية رديئة")5(، 

وتنفق هذه الكلف لغرض)6(:

1. وضع املواصفات واملعايري.

2. الحصول عىل النوعية املطلوبة، واملطابقة للمواصفات.

3. إعادة معالجة واصالح اإلنتاج ذي النوعية الرديئة.

   وتصنف الجمعية األمريكية للسيطرة النوعية، )ASQC( كلف 

الجودة إىل: 

.Prevention cost )1. كلفة الوقاية )املنع

.Appraisal cost 2. كلفة التقييم

.Internal – Failure cost 3. كلفة الفشل الداخيل

.External – Failure cost 4. كلفة الفشل الخارجي

األصناف األربعة املذكورة أعاله، ميكن تجميعها تحت:

تكاليف الرقابة:    1. تكاليف الوقاية.                 2. تكاليف التقييم.

تكاليف فشل الرقابة:    1. تكاليف الفشل الداخيل.            2. 

تكاليف الفشل الخارجي.

   فالصنف األول يتعلق بتكاليف التطابق، والصنف الثاين يتعلق 

بتكاليف عدم التطابق.

1- تكاليف التطابق )Cost of Conformance(: ميكن أن توصف 

هذه التكاليف بتكاليف االستثامر لضامن تنفيذ األعامل بشكل صحيح 

للمرة األوىل، ويف كل مرة ومنع حدوث املشاكل.

2- تكاليف عدم التطابق )Cost of non-Conformance(: وهذه 

التكاليف ناشئة عن االخفاق يف انجاز العمل بشكل صحيح للمرة 

االوىل ويف كل مرة")7(  

وتتضمن تكاليف الجودة بأنواعها األربعة املفردات الكلفوية اآلتية:

:Prevention cost )أوالً– كلفة الوقاية )املنع

   أن تكاليف الوقاية تشكل عنرصاً مهامً من عنارص كلف الجودة، ملا 

لها من أثر يف تخفيض معدل العيوب، ومن ثم تخفيض كلف التقييم، 

والفشل، وهذا ما يؤدي إىل تخفيض كلف الجودة.

   وعرفت كلفة الوقاية بأنها »الكلف املستهدفة والتي تحول من دون 

إنتاج املنتجات التي ال تطابق املواصفات«)5(، أي أنها تشمل كلفة 

كافة األنشطة املصممة ملنع وقوع األخطاء، ومنها:

1. كلفة تخطيط الجودة، وتتضمن كلفة تخطيط األنشطة، وإعادة 

تصميم العمليات املتعلقة بالجودة.

2. كلفة السيطرة عىل العمليات، وتتضمن الكلف الخاصة بتحليل، 

وتنفيذ خطط السيطرة عىل العمليات.

3. كلفة التدريب، وتتضمن كلفة تطوير وتشغيل برامج تدريب 

العاملني عىل أساليب الوقاية من الوقوع يف األخطاء، وزيادة قدرتهم، 

ومهارتهم عىل تطبيق نظام الجودة.

4. كلفة تقييم املجهزين، وتتضمن كلفة تقييم نشاطات نوعية 

املجهزين، والتي تسبق عملية اختيار املجهزين.

5. كلفة هندسة النوعية، وتتضمن كلف االستفادة من الخربات 

العملية، والتقنية لتحقيق املستوى املطلوب من الجودة وبأدىن كلفة 

ممكنة.



-  في حال كان الرصيد 
المنقول مساوي للرصيد 

المراد تكوينه ، ال يتم تحميل 
حساب األرباح والخسائر بأي 

شئ 
في حال وجود مخصص   -3
قديم مراحل وقد رأت إدارة 

الشركة عدم تكوين مخصص 

  دعوة

أنواع الحسابات

تمثل مبالغ المدينين الظاهرة في ميزان 
الراجعة مجموع أرصدة العمالء الناتجة 

من عمليات البيع اآلجلة ، وتمثل إجراءات 
تسوية حساب المدينين التالي : - 

-  التحقق من صحة ترصيد حسابات 
العمالء 

-  التأكد من صحة أرصدة العمالء بإرسال 
كشوفات حساب لكل عميل للتصديق 

علية .
-  فحص أرصدة العمالء للتحقق من 

مدى جودة الديون واحتماالت التحصيل 
واحتمال عدم التحصيل .

يترتب على مراجعة حسابات العمالء أن 
يتم تقسيمها إلى ما يلي : - 

1-  الديون المعدومة 
  وهي الدين التي من المؤكد عدم 

تحصيلها أو التحصيل بعضها ألحد 
األسباب اآلتية : 

-  إفالس المدينين وعدم كفاية أمواله 
لسداد كل أو بعض الديون المستحقة 

علية . 
-  سوء حال المدينين وموافقة المنشأة 

على التنازل عن جزء من الدين وقد يتم 
هذا التنازل وديا ً أو قانونيا ً .

-  وفاة المدينين وعدم كفاية تركته 
للوفاء بالتزاماته .

-  سقوط الحق بالتقادم لمضي المدة 
القانونية .

يجب أن نفرق بين نوعين من الديون 
المعدومة  

أ -  الديون التي تعدم أثناء الفترة المالية .
ب -  الديون التي تعدم في نهاية الفترة 

المالية وعند إعداد الحسابات الختامية .
بالنسبة للنوع األول أي الديون التي أعدمت 

أثناء السنة فهذه تثبت وقت حدوثها 
ويخفض بها رصيد المدينين  ، ويظهر 

لها حساب حـ / د.م يتم ترصيدة ويظهر 
بميزان المراجعة في نهاية السنة ولذلك 
فإن الذي يعنينا هو النوع الثاني أي الديون 

التي أعدمت عند الجرد في نهاية السنة 
المالية . 

مثل هذه الديون يتبع معها :- 
أ -  يستبعد الدين الذي تقرر إعدامه من 

رصيد المدينين الظاهرة بميزان المراجعة 
كالتالي 

     XXX   من حـ / د.م
              XXX   إلى حـ / المدينين 

                إثبات الديون التي أعدمت عند 
الجرد

يتم تخفيض حساب المدين بالدين الذي 
تم إعدامه   

ب -  يقفل حساب الديون المعدومة في 
حساب أرباح وخسائر 

              
          XXX    من حـ / أ.خ 

                  XXX   إلى حـ / د.م 
              إقفال حـساب الديون المعدومة 

2-  ديون مشكوك في تحصيلها  
                   وهي الديون التي تستحق 

للمنشاة على عمالء يعانون من اضطراب 
في أحوالهم المالية وقد تتحسن 

أحوالهم المالية فيسدون ما عليهم أو 
تسوء حالتهم المالية ومن ثم يتوقفون 
عن السداد ومثل هؤالء العمالء ديونهم 

مشكوك في تحصيلها  .

-  وتتمثل الديون المكوك في تحصيلها 
هي الديون التي تعذر على الشركة 

تحصيلها من العمالء ، وطبقًا لمبدأ 
الحيطة والحذر فإن الشركة تقوم بعمل 

مخصص 
للديون المشكوك في تحصيلها وفي 

هذه الحالة  لم يتم خصمها  من إجمالي 
المدينين في الميزانية .

كيف يتم تكوين المخصص المشكوك 
في تحصيلها ؟

1-  عند تكوين المخصص كنسبة مئوية 
من إجمالي المدين أو من المبيعات 

أو كقيمة محددة  ، فإن قيمة هذا 
المخصص يحمل على حساب أرباح 

وخسائر .
                                XXX    من حـ / أ.خ 

                                            XXX   إلى حـ / 
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

                                      )  تكوين مخصص 
ديون مشكوك في تحصيلها كنسبة 

مئوية (

2-  إذا كان هناك مخصص مرحل من 
السنوات السابقة وظاهر معي في ميزان 

المراجعة  ، فإنه يتم التسوية معه مع 
المخصص المراد تكوينه لها العام 

وفي هذه الحالة أما أن يكون المخصص 
القديم أكبر من المخصص المطلوب 
تكوينه أو أن يكون أقل من المخصص 

المراد تكوينه .
-  في حال كان رصيد المخصص القديم 

أقل من المخصص المطلوب تكوينه 
، الفرق بينهم يحمل في حساب أرباح 

وخسائر 
                                XXX    من حـ / أ.خ 

                                            XXX   إلى حـ / 
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

-  في حال كان رصيد المخصص المنقول أكبر من المخصص المراد تكوينه ، فإن الفرق بينهم  يرد إلى حساب أرباح 
وخسائر 

                                XXX    من حـ / مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
                                            XXX   إلى حـ / أ.خ

-  في حال كان الرصيد المنقول مساوي للرصيد المراد تكوينه ، ال يتم تحميل حساب األرباح والخسائر بأي شئ 
في حال وجود مخصص قديم مراحل وقد رأت إدارة الشركة عدم تكوين مخصص فإنه ، يتم إلغاء المخصص   -3

القديم ويثبت بكامل القيمة في الجانب الدائن من حساب األرباح والخسائر .
يتم تحديد المخصص الديون المشكوك فيها على أساس المدينين مخصوما ً منها الديون  المعدومة خالل   -4

السنة 
في كل األحوال يظهر صافي المدينين بالميزانية  في جانب األصول  مخصوما ً منه مخصص الديون   -5

المشكوك في تحصيلها ، ومن الممكن أن يوضع حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالميزانية جانب 
الخصوم ولكن في هذه الحالة يتم وضع المدينين بالكامل دون خصم . 

 بقلم / وائل مراد

 حسابات العمالء “ املدينني”ئ

1. تنقسم الحسابات إىل نوعني من الحسابات رئيسيني : 

 Personal Accountant  الحسابات الشخصية  -1

وهي الحسابات التي تسجل فيها املعاملالت  مع األشخاص سواء كانوا 

أشخاصاً طبيعيني او معنويني وتتكون هذه الحسابات عادة يف حالة 

املرشوعات التجارية من حسابات األشخاص الذين تشرتي منهم املنشأة 

األصول املختلفة مثل   البضاعة ، وهم الدائنون ) املوردون (  

 وحسابات األشخاص الذين تقدم لهم املنشأة خدمات تبيع عليهم السع 

أ.2  Impersonal Accounts الحسابات غري الشخصية  -2

متثل  أطراف العمليات التي تؤثر يف املنشأة وتشمل : - 

 Real Accounts  أ – الحسابات الحقيقية

 حسابات األصول أو ممتلكات املنشأة  وبعبارة أخرى متثل هذه 

الحسابات أصول املنسأة التي لها كيان مادي ملموس مثل ) العقارات ، 

األرايض ، املباين  ، اآلالت ، السيارات ، األثاث ، الصندوق ، البضاعة ........ 

الخ 

أ – الحسابات األسمية   Nominal Accounts Normal   ) حسابات 

النيجية ( 

وتشمل هذه الحسابات املرصوفات والخسائر مثل حساب الرواتب ، 

اإليجار والقرطاسة ) األدوات املكتبية ( ، وحسابات اإليرادات واألرباح 

مثل إيراد العقار وفوائد دائنة وخصم املشرتيات . 

ويالحظ أن بعض الحسابات قد تكون مختلطة أي أسمة وحقيقية يف 

وقت واحد مثل حساب املبيعات ، الذي يعترب حساباً حقيقياً بالنسبة 

ب.2



والواجبات  الدروس  إستذكار  خدمات 
لطلبة الجامعات واملعاهد

والتي من خاللها يستطيع الطاب عمل األيت  يستطيع عمل جروب خاص 

له باملوقع إلضافة األصدقاء املقربني له الستذكار الدروس سوياً من خالل 

املوقع . 

أو عام للجميع  الخاص به  بالجروب  •  نرش املحارضات واملقرات سواء 

حتى يستطيع زميلة الذي مل يحرض املحارضة املشاركة وال يفوتة أي من 

املحارضات .

•  حل التامرين ومشاركة زمالءة ومن خالل هذه النقطة يستطيع الحصول 

علة نقاط تؤهلك للحصول عىل كورسات أو كتب مجانية مقدمة من إدارة 

املجلة او من معاهد ومراكز متخصصة ,أو جامعات ومؤسسات علمية . 

العريب  بالوطن  والطالبات  الطلبة  لجميع  متوفرة  الخدمة  هذه   •

ومقسمة حسب الدول والجامعات أو املعاهد .

مع تحيات إدارة مجلة املحاسب العريب

مجلة املحاسب العريب

 يعني التعليم
املجاين للجميع



التطوير الدائم لألداء

أن  فكرة  على  يقوم  الدائم  التطوير  مفهوم  إن   
أعلى  لمستويات  للوصول  المستمرة  المحاوالت 
يوفر  المؤسسة  مواقع  من  موقع  كل  في  لألداء 
تساعد  التي  التدريجية  الزيادات  من  مجموعة 
التطوير  وعملية  المستوى.  رفيع  أداء  بناء  على 
وهو  اليابانية  باللغة   “ كايتسين   “ تسمى  الدائم 
مصطلح يتركب من كلمة “ كاي “ ومعناها التغيير 
وكلمة “ تسين “ ومعناها حسن أو لألحسن. ومن 
أجل تحقيق التطور الدائم يجب أن تعمل المؤسسة 
العاملون  بيئة يمكن أن يشارك جميع  على خلق 
الفعالية  وتحقيق  األداء  مستوى  تطوير  في  فيها 
الشاملة ألنفسهم والتي تعتبر جزءًا مكمالً لعملهم.

 وإذا نظرنا إلى اإلدارات التي يكون كل ما يعنيها 
التطوير الدائم, فهي تهتم بنشر األفكار والمفاهيم 
تشجيع  فيها  يتم  جديدة  بيئة  وخلق  الجديدة  
الفكر الجديد. ترى ويطبق هذا على المؤسسة – 
عن  ليس   – جوهرية  قيمة  بمثابة  يعتبر  الذي 
العملية  الخطوات  طريق  عن  بل  النصح  طريق 

لتحقيق التطوير.
 وفي هذه الحالة تكون مهمة المشرف هي تولي 
المختلفة  واألنشطة  المشكالت  حل  مسؤولية 
للتطوير الدائم. ومع تطور الخبرة يتولى اآلخرون 
األداء  الفرق مسؤولية تطوير مستوى  من أعضاء 
أفضل  تكون  أال  عليه  المتفق  ومن  للجماعات. 
الوسائل ألداء المهمة أو إدخال التحسينات حكرًا 
على المديرين والمنفذين. ويقوم هذا المفهوم من 
منطلق أن الشخص الذي يؤدي عمله بصفة فعلية 
ربما تتوفر له الخبرة عن طبيعة المشكلة التي ال 

تتوفر للمديرين أو المشرفين.
التأكيد  وتم  األساليب  هذه  استخدام  تم  ما  وإذا   
على أهميتها على كل المستويات يمكن أن تصبح 
في  للحياة  أسلوبًا  الدائم  التطوير  استراتيجية 
التطوير  يكون  أن  يجب  بل  ويمكن,  المؤسسة, 
وأن  للمؤسسة  األساسية  القيم  من  واحدًا  الدائم 
ينعكس على األسلوب الذي يتصرف به كل فرد من 
العاملين وأن يتم تدعيمه عن طريق إدارة األداء 
التنشيط  على  القدرة  تكون  حيث  والمكافآت, 
وتحقيق التطوير معيار مهم لتقييم ومكافأة األداء.

 
تنفيذ التطوير الدائم

 الخطوات التي يتم بها تنفيذ التطوير الدائم هي:
قم بصياغة استراتيجية العمل وانقلها لآلخرين.

فيها سياسة  تدعم  التي  الرئيسية  المجاالت  حدد 
التطوير الدائم استراتيجية العمل.

تعيين عضوًا من أعضاء فريق العمل باإلدارة العليا 
لتولى األمر.

إلى عملية  اإلشارة  مع  الدائم  التطوير  برامج  نمي 
التطوير والجودة ورفع معدالت التطوير.

وتطوير  ومراجعة  لتحديد  اإلمكانيات  وفر 
سبيل  على  الدائم,  التطوير  يتطلبها  التي  المفاهيم 
المثال تطوير مستوى الجماعات واجتماعات فرق 

العمل وتنظيم االقتراحات.
وتنفيذ  التطوير  لتحقيق  التدريب  إمكانيات  وفر 

المقترحات.
طور معايير األداء التي يمكن عن طريقها مراقبة 
التقدم والمساعدة في تحديد األولويات في برامج 

التطوير المستقبلية.
تأكد من تقدير األفكار الجيدة ليس من الضروري 

أن يكون تقديرًا ماديًا.
الدائم  التطوير  أهداف  العاملين  لكل  وضح 
تم  وما  للتطوير  منهم  المتوقعة  والمساهمات 

تحقيقه منها.
توخي البساطة. تجنب المبادرات المتعددة وركز 
على برامج التطوير التي تبشر بالتطورات الضخمة.

التطوير  عن  العاملين  ثقافة  تنمية  أيضًا  ويمكن   
أن  على  المؤسسة  تشجيع  تم  إذا  للتنظيم  الدائم 
تقوم بدور المؤسسة التعليمية التي تقوم بتنفيذ 

سياسات التطوير الدائم.
المؤسسة  تعريف  :يمكن  التعليمية  المؤسسة 
التعليمية بأنها مؤسسة تقوم بتوفير التعليم لجميع 

أعضائها وتقوم بتطوير نفسها بصفة مستمرة. 
وخصائص المؤسسة التعليمية – كما يرى “ آالن 

مامفورد “ هي أنها:
تحديد  على  والعاملين  المديرين  تشجيع    

احتياجاتهم التعليمية.
لألداء وتعليم  الدائمة  للمراجعة  برنامجًا    توفر 

العاملين.
تعليمية  أهداف  تحديد  على  العاملين  تشجع    

رفيعة المستوى ألنفسهم.
  توفر نظام التغذية اإلسترجاعية لمستوى أدائهم 
ومستوى التعليم الذي توصلوا إليه في نفس الوقت.

تطوير  في  للمساعدة  المديرين  أداء  تراجع    
العاملين.

  تساعد العاملين على اكتشاف فرص التعليم في 
مواقع العمل.

منها  ليستفيد  الجديدة  الخبرات  لتقديم  تسعى    
العاملون في تعلمهم.

مواقع  في  العاملين  لتدريب  اإلمكانيات  توفر    
العمل.

  تغفر للعاملين بعض أخطائهم إذا تعلموا من هذه 
األخطاء.

  تشجع المديرين على مراجعة وإقرار وتخطيط 

األنشطة التعليمية.
  تشجع العاملين على تحدى األساليب التقليدية 

للعمل.
المؤسسة  أن   “ هاندي  تشارلز   “ لنا  ويوضح 
التعليمية يمكن أو يجب أن تعني شيئين: أولهما 
المؤسسة التي ُتعّلم وثانيهما المؤسسة التي تشجع 
العاملين بها على التعلم, وباإلضافة إلى ذلك يرى أن 
رسمية  طريقة  إلى  تحتاج  التعليمية  المؤسسة 
لتوجيه األسئلة والبحث عن النظريات الختبارها 
التعليمية  المؤسسة  وتقوم  فيها.  والتفكير 
العالم وموقعها فيه. كما  بإعادة تشكيل  باستمرار 
برامج  القتراح  المؤسسة  أعضاء  تشجيع  يتم 
التطوير. كذلك فإن على المؤسسة أن تبحث عن 
وإمكانياتها  بقدراتها  المتعلقة  للمسائل  ردود 
أن  تريد  المؤسسات  من  نوع  وأي  ضعفها  ونقاط 
إمكانياتها  تستثمر  أن  أيضًا  وعليها  عليه.  تكون 

السلبية, أي من قدرتها على التعليم من أخطائها.
المؤسسات  لتعليم  محددة  خطوات  اتخاذ  يتم   
المنتديات  بإقامة  فتقوم  تجاربها,  من  االستفادة 
مجموعة  واجتماعات  التطوير  لمراكز  المختلفة 
العمل  وورش  الواحد  اليوم  ومؤتمرات  العمل 
وما  تعلموه  فيما  التفكير  على  العاملين  لمساعدة 
األساس  األفكار  هذه  وتعتبر  لتعلمه.  يحتاجون 
الذي تعتمد عليه صياغة خطط المؤسسات وخطط 

تطوير مستوى األفراد.
المهارات  بتنمية  التعليمية  المؤسسة  تعنى  كما 
والكفاءات بجميع مستوياتها والتأكيد على أهمية 
العمل  مواقع  في  الرسمية  غير  بالوسائل  التعليم 
بمساعدة المديرين وزمالء العمل وبتوجيه منهم 
آالن   “ أسماه  بما  التعلم  أهمية  وتتحدد  أيضًا. 
مامفورد “ بـ “ التعلم الحدثي “ أي التعلم الذي يؤسس 
الحياة  في  تحدث  التي  اليومية  األحداث  على 
العملية اليومية للفرد, وإدارة األداء عملية يمكن 
“ الذي يساعد  التعلم الحدثي   “ عن طريقها تنظيم 
على مراجعة اإلنجازات على األهداف المتفق عليها 
التي أسهمت في تحقيق هذه  السلوكيات  وتحليل 

اإلنجازات أو عدم تحقيقها
خطوات التطوير الدائم :

هل تشجع ثقافة التنظيم الفكر الجديد, ومشاركة 
العاملين على اختالف مستوياتهم في حل المشكالت 

وتحديد برامج التطوير؟
هل يتم تقدير العاملين ومكافأتهم على جهودهم في 
بطريقة  الجديدة  األفكار  وتقديم  التطوير  أعمال 

مناسبة؟
األساليب  تحدي  على  العاملين  تشجيع  يتم  هل 

التقليدية للتشغيل؟

إلتاحة  الالزمة  اإلجراءات  المؤسسة  تتخذ  هل 
اختالف  على  والعاملين  العليا  لإلدارة  الفرصة 
تجاربهم  في  التفكير  على  لتشجيعهم  مستوياتهم 

واالستفادة منها؟
المديرين والعاملين على تحديد  هل يتم تشجيع 

احتياجاتهم وأهدافهم التعليمية؟
هل يتم تشجيع المديرين والعاملين على اكتشاف 

فرص التعلم في حياتهم العملية اليومية؟
التنظيمية  الجهود  ومديرها  المؤسسة  توفر  هل 
التي يمكن أن يستفيد منها العاملون والتعلم منها؟

هل يتم تشجيع العاملين على االستفادة من أخطائهم 
ومن نجاحاتهم أيضًا؟

هل يتم تنظيم المنتديات )االجتماعات والمؤتمرات 
... الخ( لكي يتعلم منها العاملون وتساعدهم على 

تنمية خطط التطوير؟
احتياجاتهم  لتحديد  المديرين  تشجيع  يتم  هل 

للتعلم ليقوموا بإشباعها؟

من مواقع اإلنترنت

 الفرق بني العمل الحريف ومقاولة
الصناعة

مقاولة الصناعة

 يعتمد أساساً فس نشاطة عىل العامل وقدر من  املواد االولية واآلالت واملهامت تختلف حسب اهمية

املرشوع وضخامته

يقوم عىل فكرة املضاربة والرغبة يف تحقيق الربح

العمل الحريف

 يعتمد عىل مجهوده البدين أو اليدوي وعمل أرسته أو عدد محدد من الصبية واألدوات مثل النجار

الحداد ... الخ ،

يسعى إىل كسب الرزق وال يسعى إىل املضاربة

 ولهذا يعد العمل الحريف عمل مدين وليس عمل تجاري كام نصت عليه املادة السادسة عرش من

. القانون التجاري الحايل  عىل إستثناء الحرفيني من الخضوع ألحكام القانون التجاري

« ال ترسي أحكام القانون التجاري عىل أرباب الحرف الصغرية «

الوكالة  بالعمولة

 هي عقد يلتزم مبقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة بالقيام بعمل قانوين بأسمة الخاص ولحساب

. موكلة لقاء أجر متفق عليه أو جرى العرف عىل تحديده يسمى بالعمولة

وكالة العقود

 هي عقد يلتزم مبوجبة شخص معني يسمى بالوكيل التجاري بان يتوىل عىل وجه اإلستمرار ويف

 منطقة نشاط معينة الرتويج والتفاوض وإبرام الصفقات بإسم املوكل ولحسابة مقابل أجر أو عمولة

.

السمرسة

 هي الوساطة بني شخصني بغية التقريب بينهام من أجل إبرام عقد معني وذلك لقاء عمولة يحددها

اإلتفاق أو العرف

عمليات البنوك

هي كافة الخدمات املرصفية التي تقدمها البنوك للعمالء لقاء أجر أو عمولة

 

عمليات الرصافة

 الرصافة قد تكون يدوية أو مسحوبة يقصد بالرصافة اليدوية : مبادلة النقود الوطنية بالنقود

. األجنبية يف مكان وزمان واحد كمبادلة الجنية املرصي بالريال السعودي يف نفس املكان

 الرصافة املسحوبة : - تتم بدفع عملة معينة وطنية كانت أو أجنبية يف مكان وزمان معني مع تعهد

 ممن تلقى هذه العملة بأداؤ ما يعادلها بعملة أجنبية يف مكان وزمان أخرين كمبادلة النقود

 املرصية التي تدفع مبرص بالنقود األمريكية التي تعادلها يف القيمة يف الواليات املتحدة وذلك يف

. حدود القيمة التي تلقاها الرصاف أو البنك لقاء عمولة متفق عليها



اهلل  رسول  مرور  ذلك  مثال  و   . االستهالك  يف  االقتصاد  إىل  اإلسالم  دعا 
ال   ( له  فقال   , يتوضأ  هو  و  وقاص  ابي  بن  بسعد  سلم  و  عليه  اهلل  صلى 
تسرف يف املاء ( . فقال سعد : " و هل يف املاء إسراف ؟ " قال : " نعم, 

وان كنت على نهر جار" 1\48 زاد املعاد. 
على  تأثريها  يقتصر  ال  بيئية  مشكالت  إىل  يفضي  اإلسراف  أن  شك  وال 
اإلنسان وحده، بل ميتد ليشمل باقي األحياء التي تشاركه احلياة على 
كوكب األرض،حيث  إن معظم الدراسات التي أجريت حول مشكالت التلوث 
البيئي أكدت على وجود عالقة وثيقة بني إسراف اإلنسان يف تعامله مع 

مكونات البيئة اخملتلفة وبني التلوث البيئي بجميع أشكاله.

رابعا: الدعوة إىل النظافة العامة والشخصية : 

لقد شدد اإلسالم على قضية النظافة سواء العامة أو الشخصية وذلك 
الن النظافة املرتكز األول من مرتكزات حماية البيئة بل واقرتنت النظافة 
على  يجب  كريهة  جناسة  التلوث  واعترب  باإلميان  اإلسالم  يف  والطهارة 
إن   " تعاىل:  قال  اإلميان،  شطر  الطهور  ألن  منها،  يتطهروا  أن  املسلمني 
اهلل يحب التوابني ويحب املتطهرين"، وقال تعاىل :" وأنزلنا من السماء 

ماًء طهورا". وقد وردت لفظة )الطهر( يف القرآن الكرمي أكرث من 30 مرة.
احلديث  يف  ورد  حيث  واألفنية  البيوت  بتنظيف  الكرمي  نبينا  أمر  كما   
الشعر   وتنظيف  األظافر  بقص  أمر  كما  أفنيتكم"  نظفوا  الشريف:" 
النظافة  مقومات  من  هي  األفعال  هذه  وكل  والتطيب  واالستحمام 
قال  والتلف،  واألمراض  التلوث  من  واجملتمع  البيئة  حماية  إىل  املؤدية 
تعاىل :" يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا 

انه ال يحب املسرفني" األعراف آية 31.
وعن السيدة عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم:
واستنشاق  والسواك,  اللحية,  وإعفاء  الشارب،  قص  الفطرة:  من  )عشر   
 – ومفاصلها  األصابع  عقد  أي   - الرباجم  وغسل  األظافر,  وقص  املاء, 

ونتف اإلبط، وحلق العانة, وانتقاص املاء(, و"اخلتان"(
رسول  قال  اإلميان,  من  ونظافتها  البيئة  حماية  اإلسالم  جعل  وقد  هذا 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, 
واحلياء  الطريق,  عن  األذى  إماطة  وأدناها  اهلل,  إال  إله  ال  قول  فأفضلها 

شعبة من اإلميان 
وجد  بطريق  ميشي  رجل  بينما  وسلم:"  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وقال 

غصن شوك على الطريق فأخره, فشكر اهلل له فغفر له". 

خامسا: احلفاظ على  التوازن البيئي:

البيئي، دعا اإلسالم إىل احملافظة  التوازن  يف جمال احملافظة على 
على هذا التوازن. ومن املعروف أن اهلل خلق كل شيء بقدر، حيث   ينظر 
يحافظ  أن  االنسان  على  يجب  إلهية  نعم  األرض  يف  ما  أن  إىل  اإلسالم 
آية  (القمر،  بقدر  خلقناه  شيء  كل  إنا  ورشاد:)  بحكمة  ويستغلها  عليها 
49،    و يف هذا إشارة إىل التوازن البيئي . لذلك على اإلنسان أن يجعل 
التعامل  إىل  فاحلاجة  نقمة  مصدر    ليس  و  نعمه  مصدر  النظم  هذه 
، حيث حرم اإلسالم العبث  أمر يؤكده اإلسالم  معها على أسس عقالنية 

يف موارد الرثوة و عناصر البيئة و حرم التعامل معها  بصورة عشوائية  
, كقتل احليوانات عبثا و قطع األشجار وصيد الطيور بشكل جائر  طائش 
مؤمنني"  كنتم  إن  إصالحها  بعد  األرض  يف  تفسدوا  وال   "  : تعاىل  قال   ،

األعراف ، آية 85.
يزيد  الصديق  بكر  أبا  به  وصى  ما  هو  اإلطار  هذا  يف  اإلسالم  فقه  ومن 
وأين  له:"  فقال  الشام  إىل  جيش  رأس  على  أرسله  حينما  سفيان  أبي  بن 

موصيك بعشر:
ال تقتلن امرأة وال صبيا ، وال كبريا هرما، وال تقطعن شجرا مثمرا، وال تخربن 
عامرا، وال تعقرن شاة، وال بعريا إال ملأكله ، وال تغرقن نخال وال حترقنه، وال 

تغلل وال جتنب". 

بأن كل خملوق يف  ثبت علميا  ، حيث  النظر  الفكر يدل على بعد  إن هذا 
هذا الكون من حيوان أو طري يعتمد على بعضة البعض حتى احلشرات 
إحدى  به  قامت  ما  ذلك  ومثال  الكثري،  الشيء  الفوائد  من  لها  والقوارض 
ثمار  بعض  يأكل  كان  الطيور  من  معني  لنوع  ابادة  من  األوروبية  الدول 
أن  تبني   حيث  العام  ذلك  يف  بالتلف  أصيب  احملصول  ولكن  احملصول 
هذا الطائر كان يتغذى على هذه احلشرات الضارة التي أتلفت احملصول 
مما دعا اجلهات اخملتصة للتوقف عن القضاء عليه ، فسبحان اهلل الذي 

جعل  شيء بقدر.  
النبي  أن  عنهما(  اهلل  )رضي  عباس  ابن  روى  باحليوان  الرفق  جمال  ويف 
صلى اهلل عليه وسلم مر عليه حمار قد ُوِسم يف وجهه، فقال: لعن اهلل 
أردفني   : الذي وسمه(،  وعن عبد اهلل بن جعفر )رضي اهلل عنهما( قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسّر إيل حديثا ال أحدث 
به أحدا من الناس، وكان أحب ما استرت به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فإذا  األنصار  من  لرجل  حائطا  فدخل  النخل،  حائش  أو  هدف  حلاجته 
جمل، فلما رأى النبي صلى اهلل عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي 
اجلمل؟  هذا  رب  من  فقال:  فسكن،  ذفراه  فمسح  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
فقال:  اهلل،  رسول  يا  يل  فقال:  األنصار  من  فتى  فجاء  اجلمل؟  هذا  ملن 
إيل  شكا  فإنه  إياها؟!  اهلل  ملكك  التي  البهيمة  هذه  يف  اهلل  تتقي  )أفال 
أنك جتيعه وتدئبه(، وعن سهل بن احلنظلية قال: مر رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم ببعري قد حلق ظهره ببطنه فقال: )اتقوا اهلل يف هذه البهائم 

املعجمة فاركبوها صاحلة، وكلوها صاحلة(.
اإلنسان  بني  العالقة  فهم  على  اإلسالم  يف  العقائدي  املنطق  ركز  لقد 
البيئة  حلماية  خاصة  تشريعات  خالل  من  وذلك  البيئي  والتوازن  والبيئة 

والرتشيد يف االستهالك للموارد واالعتدال يف تصرفاته.

التنمية االقتصادية والعمرانية مع احلفاظ على  الدعوة إىل  خامسا: 
املوارد الطبيعية:

دعا اإلسالم إىل العمل واجلد وتنمية البالد عمرانيا واقتصاديا من خالل 
العمل باألرض وزراعتها 

 فقد نهى اإلسالم عن ترك  األرض قاحلة بورا وتركها بغري زراعة، بل يدعو 
لالهتمام بالزراعة وبيان الغاية منها بالنفع على اإلنسان واحليوان ـ جاء 
منه  فيأكل  زرعا  يزرع  أو  غرسا  يغرس  مسلم  من  ما  الشريف:"  احلديث  يف 
البخاري. بل لقد اعترب  رواه  له به صدقة"  إال كان  أو بهيمة  إنسان  أو  طري 
وغريها  اآلبار،  وحفر  األنهار،  وتطهري  األشجار  غرس  السالم  عليه  الرسول 
من األعمال النافعة، صدقة جارية، حيث قال: "سبع يجري للعبد أجرهن، 
أو غرس  بئرًا،  أو حفر  نهرًا،  أو كرى  وهو يف قربه بعد موته: من علم علمًا، 
وال  ظلم  غري  يف  بنيانًا  بنى  )من  أيضًا  .وقال  مسجدا....(  بنى  أو  شجرة، 
اعتداء، أو غرس غرسًا، يف غري ظلم أو اعتداء كان له أجرًا جاريًا ما انتفع 

به خلق الرحمن(.
عدم  على  داللة  وهذه  املوات  األرض  أحيا  إىل  اإلسالم  دعا  فقد  كذلك 
دعوة  وهذه   ، يزرعها  ملن  وإعطاءها  زراعه  بدون  األرض  تعطيل  جواز 
ميتة  أرضا  أحيا  "فمن   ، البور  واألرض  الصحراء  وزرع  والتخضري  للتشجري 

فهي له" .
االقتصادي  التصور  يف  املستدامة  للبيئة  مرتكزات  من  قدمنه  ما  إن 
الكثري  إىل  يحتاج  املوضوع  فهذا  فيض  من  غيض  هو  إمنا  اإلسالمي 
أبحاث  يف  ذلك  إىل  وسنسعى  وتبيانه  لتجليته  والدراسات  البحوث  من 

ودراسات قادمة بعون اهلل تعاىل .
العديد من  الرجوع إىل  الدراسة  مت  أثناء كتابة هذه   : العلمية  - لألمانة 
املراجع واملقاالت والكتابات للكثري من الباحثني والفقهاء والعلماء يف 

هذا اجملال ، فجزاهم اهلل خريا.

لقد جاء اإلسالم دينا شامال عاما اتسع لكل ما ميكن أن يخطر على بال 
القضايا  ومن   ، احلياة  مستجدات  تفرز  أن  ميكن  ما  كل  واحتضن  البشر 
الهامة التي تناولها اإلسالم باالهتمام والنظر هي قضية البيئة واحلفاظ 
عرف  باالستدامة،حيث  اليوم  يعرف  أصبح  ما  إطار  يف  ودميومتها  عليها 
 ، للعيان  واضحة  ذلك  على  واألدلة  جميئه  منذ  االستدامة  اإلسالم 
أدل  وال   ، االستدامة  إطار  يف  تصب  للخلق  وإرشاداته  تعاليمه  فمعظم 
ويف  الشامل،  مبفهومة  االستهالك  جمال  يف  تعاليمه  من  ذلك  على 
هذه املقالة نقدم تصور اإلسالم لبيئة مستدامة هدفها خدمة األجيال 
قدم  وقد  مصاحلها  على  واحلفاظ  القادمة  األجيال  وحماية  احلالية 
اإلسالم عددا من التصورات الواعية يف جمال بناء بيئة مستدامة ولعل 

من ابرز هذه التصورات ما يلي:

أوال: حماية البيئة من الفساد والضرر والتلف:

واخلريات  الرثوات  من  ومقدراتها  البيئة  على  احلفاظ  إىل  اإلسالم  دعا 
إتالفها  أو  تلويثها  أو  قطعها  خالل  من  فيها  اإلفساد  وحرم  الطبيعية 
عناصر  يلحق   الذي  الضرر   من  وحمايته  اإلنسان  حقوق  من  كحق  وذلك 
من  احلاضر  العصر   ، اإلنسان  ويعاين  عليه،  حياته  تقوم   الذي  البيئة 
التي   الهواء  لنقاء  امللوثة  العوادم  كرثة  يف  املتمثلة  التلوث  مشكلة  
الرب  الدول الصناعية يف  التي ترمي بها  تفرزها اآلالت، وكرثة اخمللفات  

والبحر وتسبب الضرر واإلهالك للبيئة واإلنسان على حد سواء.
وإحسان  برفق  بالتعامل  أمر  حيث  ذلك،  من  ابعد  إىل  اإلسالم  ذهب  بل 
وتسهلها  اإلنسان  حياة  تخدم  التي  املقدرات  مع  وخاصة  شيء  كل  مع 
، حيث أن حتقيق مبدأ التنمية املستدامة يتطلب من اإلنسان أن يتعامل 
أن  وعلية  يعطيها،  أن  عليه  منها  يأخذ  فكما  وإحسان،  برفق  البيئة  مع 
يراعي حقوق البيئة كما يرعى حقوق اإلنسان،  وذلك من خالل احلفاظ 
على الغابات ومصادر املياه وحمايتها من التلوث ملا يف ذلك من فوائد 
وعوائد اقتصادية ضخمة تعود على بني اإلنسان. قال رسول اهلل صلى 
)إن اهلل كتب  اإلحسان على كل شيء...(. ومن مظاهر  اهلل عليه وسلم: 

الدعوة إىل عدم إفساد وتلويث البيئة قوله علية الصالة والسالم:  

واألبخرة  بالدخان  وإفساده  اجلو  تلويث  عدم  على  اإلسالم  شدد  كما 
اهلل  صلى  الرسول  عن  روي  حيث  القذرة   والروائح  واخمللفات  واألتربة 
 ، طعامه  بريح  أي  قدره"،  بقتار  جاره  أحدكم  يؤذ  ال  قال"  أنه  وسلم  عليه 
أن  األوىل  فمن  الطعام،  بريح  اإليذاء  عدم  على  يشدد  اإلسالم  كان  فإذا 
السموم,  تنفث  مداخن  من  بكثري؛  هذا  من  أسوء  هو  مبا  الناس  يؤذي  ال 
وروائح خمتلفة, وغري ذلك من األتربة واالدخنه ... ودفن النفايات النووية, 
يف  أو  املائية,  األحياء  تؤذي  التي  البحار  أعماق  يف  النووية  والتجارب 
جوف  الصحراء التي تلف ما حولها بأعمدة الرمال وآثار التفجري, التي ال 

يعلم آثارها الوخيمة إال اهلل عز وجل.

ثانيا: احلفاظ على الرثوات واملوارد الطبيعية وصيانتها:

ال شك أن التنمية املستدامة حتتاج  إىل حماية املوارد الطبيعية الالزمة 
إلنتاج املواد الغذائية وتوفري مصادر الطاقة ومواد البناء. وتتمثل هذه 

املوارد يف الرتبة الصاحلة للزراعة، ومصادر املياه الالزمة للري، والرثوة 

بالعديد  النبوية  السنة  وحتفل   ، والوقود  واملعادن  والبحرية،  احليوانية 
من النصوص التي حتث على حماية املوارد الطبيعية وصيانتها .

على  أمريا  أمر  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  كان  قال:  ُبريدة  فعن 
املسلمني  من  معه  ومن  اهلل  بتقوى  خاصته  يف  أوصاه  سرية  أو  جيش 
اغزوا  باهلل،  كفر  من  قاتلوا  اهلل،  سبيل  يف  اهلل  باسم  )اغزوا  قال:  ثم  خريا، 
وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدا(، وعن أنس بن مالك أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )انطلقوا باسم اهلل، وباهلل، وعلى 
مّلة رسول اهلل، وال تقتلوا شيخا فانيا، وال طفال، وال صغريا، وال امرأة، وال 

تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا إن اهلل يحب احملسنني.
وعن أبي هريرة )رضي اهلل عنه( قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

)ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال يجري، ثم يغتسل فيه(.
التلوث فقد ذكر  ومن حرص وعناية اإلسالم بحماية املاء ومصادره من 
املاء يف أكرث من ثمانني آية يف  القرآن الكرمي, ألنه اصل احلياة, و عدم 
تلويثه سواء أكان قي األنهار ام   السدود ام الربك األواين أمر مهم و يعد 
جمرد الزفري فيه شكل من أشكال تلوثه و قد نهى النبي صلى اهلل عليه 
لوث  إذا  فكيف  ماء  فيه  يوجد  الذي  اإلناء  يف  النفخ  أو  الزفري  عن  وسلم 

مبواد أخرى ؟.

واحملافظة  املستدامة  التنمية  بني  الشريفة  النبوية  السنة  ربطت  وقد 
إماطة  فجعلت  اإلميان،  وبني  بينهما  ربطت  كما  ورعايتها،  البيئة  على 
وما  البيئة   إىل  واإلحسان  اإلميان،  شعب  من  شعبة  الطريق  من  األذى 
سبحانه  اهلل  رضوان  أسباب  من  سبب  هو  ومقدرات  ثروات  من  حتتويه 
الن  وذلك  اإللهي  الغضب  أسباب  من  سبب  إليها  واإلساءة   ، وتعاىل 
اإلنسان مستخلف مسرتعى يف هذه احلياة وعلية أن يحافظ على هذه  
الوديعة ويقوم بواجب اخلالفة حق القيام من خالل عمارة حقيقية للكون 
واستثمار خرياتها واستعمارها مبا أمر به اخلالق جل وعال. حيث خلق اهلل 
العامل لكي يعمر:   ) هو أنشاكم من األرض و استعمركم فيها ( اآلية 61 
. وهذا يعني إحياء األرض امليتة,  ، أي طلب منكم عمارتها  ، سورة هود 
واحلفاظ  بالرتبة  العناية  و   , األشجار  غرس  طريق  عن  صيانتها  واستمرار 

عليها من التلوث واالجنراف واإلفساد.

ثالثا : الرتشيد  يف االستهالك:

الرشد  قيم  بإبراز  البيئة  على  احملافظ  منهجه  يف  اإلسالم  ركز  لقد 
والعقالنية يف  االستهالك وذلك من خالل األمر بالتوسط واالعتدال يف 
كل تصرفات املرء حيث قال تعاىل : )وكذلك جعلناكم امة وسطا( البقرة. 
رفني(  وكذلك قوله تعاىل : )وكلوا وأشربوا وال  تسرفوا إن اهلل ال يحب املسَّ

، األعراف.
ذلك  بني  وكان  يقرتوا  ومل  يسرفوا  مل  أنفقوا  إذا  والذين   ": تعاىل  وقال 

قوامًا" الفرقان.
القضية، فحّث األفراد على االعتدال يف شؤون  وقد اهتم اإلسالم بهذه 
عقوبة  جعل  بل  تقتري.  وال  إسراف  وال  تفريط،  وال  إفراط  فال  كافة،  احلياة 
السرف عذاب جهنم حيث  قال تعاىل :"  وان  املسرفني هم أصحاب النار" 

غافر آية 43,

د / هايل طشطوش

البيئة املستدامة يف الوعي اإلقتصادي اإلسالمي

من أرشيف املجلة للدكتور / هايل طشطوش



 بقلم / وائل مراد

إعالنات
شهرية 

إعالنات
سنوية 

ولإلستفادة من اإلعالن املجاين راسلنا
elmosaly7@gmail.com

الوظيفة املالية ... املفهوم 

        واالهمية...

كن محاسب مع مجلة املحاسب العريب

 مجلة املحاسب العريب تطرح العدد من الكورسات املجانية لكل متابعينا الكرام ميكنك اإلنضامم إىل

 الكورسات املقدمة من مجلة املحاسب العريب

 ومع الكورس الرائع كن محاسب مع مجلة املحاسب العريب

 ميكنك حضور الدورة واملشاركة بها يف الوقت املناسب لك حيث انها متوفرة دوما عىل موقع املجلة

 أقرأ ...... إسمع ..... ركز ...... ثم جاوب عىل االسئلة وأحصل عىل نقاط

 النقاط تؤهلك للحصول عىل مستويات اعىل يف كورسات متقدمة

 كل ما عليك هو التسجيل باملوقع مجانأ واإللتحاق بركب املحاسبني املتميزين

 الوظيفة املالية املفهوم واالهمية

يسعدنا أن نرحب بك أخي القارئ الكرمي أختي الكرمية يف االعدد اجلديد 
من جملتكم جملة احملاسب العربي ونرحب باالخوة القراء اجلدد اللذين  
العدد  يف  الكرام  واالخوات  االخوة    ، اجمللة  ملتابعة  حديثًا  لنا  إنضموا 
هذا  يف   ، الشركة  أصول  من  كأصل  ي  البشر  العنصر  عن  تكلمنا  السابق 
مشروع  أي  يف   ، واالهمية   املفهوم  املالية  الوظيفة  عن  سنتكم  العدد 
يجب أن يوجد ثالث وظائف أساسية وهي وظيفة اإلنتاج ، وظيفة التسويق 
، والوظيفة املالية ، حيث ان وظيفة اإلنتاج تختص بتحقيق هدف املشروع 
، أما عن وظيفة  من حيث توفر السلعة او اخلدمة التي يقوم بها املشروع 
إحتياجات  على  التعرف  من  تبدا  التي  االنشطة  من  كثري  تشمل  التسويق 
العميل من اخلدمات والسلع  ) قسم بحوث التسويق ( ، ثم يتم حتديد السلع 
واخلدمات التي تشبع تلك اإلحتياجات ) قسم تخطيط املنتجات ( وإنتهاء 
ببيع تلك املنتجات ثم تقدمي خدمات أخرى وتسمى بخدمات ما بعد البيع . 

الوظيفة املالية هي 

أن  نستطيع  فال   ، املنظمة  يف  األخرى  الوظائف  جلميع  موازية  وظيفة 
نبدأ أي نشاط بدون وجود للوظيفة املالية ولذا ميكن القول بإن الوظيفة 
املالية هي الوجه املايل لكل األنشطة االخرى يف املنظمة ، فمنذ بداية 
وجود املشاريع كفكرة يدور يف زهن صاحب الفرة أو صاحب املشروع من أين 
سيتم تدبري أموال لتنفيذ لك الفكرة وذلك املشروع ، وبعد اإلنتهاء من عمل 
دراسات اجلدوى الالزمة لتنفيذ املشروع فإنه يتم بالفعل بإتخاذ اإلجراءات 
للحصول على االموال للبدء باملشروع ، وملا يتم البدء يف تنفيذ الفكرة يتم 

تنظيم اإلنفاق على البنود اخملتلفة ليصبح الفكر واقعًا 

: - تنظيم احلصول على االموال واوجة  الدور اإلستثماري لإلدارة املالية 

مرحلة  يف  إال  عائد  على  منها  احلصول  يتم  ولن   ، اخملتلفة  اإلنفاق 
مستقبلية ، وهناك دور اخر لإلدارة املالية يبدأ بعد تشغيل املشروع وبدء 

اإلنتاج الفعلي وهو دور تشغيلي 

الدور التشغيلي لإلدارة املالية : إتخاذ كافة التدابري الالزمة لإلنفاق على 
أوجة نشاط املنظمة وضمان تغطية اجلوانب املالية لهذه األنشطة مبا 

يحقق األهداف . 

ولتوضيح الدور التشغيلي لإلدارة املالية ، يجب أن نذكر أنه بعد اإلنتهاء من 
مرحلة التشغيل فإنه يتم اإلحتياج إىل االموال لشراء اخلامات ودفع األجور 

ومصروفات خمتلفة مثل اإلضاءة والصيانة واألمن ولهذا يجب حتديد 

* حجم االموال الالزمة للتشغيل حتى يتم بيع املنتجات = احلصول على 
األموال مرة أخرى وهذا احلجم يسمى من املال رأس  املال العامل .

* املصادر املناسبة للحصول على هذه االموال هل هي من مصادر ذاتية 
ام قروض أن كليهما وبأي مقدار .

ومما سبق ذكرة يتضح أن الوظيفة املالية ضرورية الي منظمة سواء كانت 
هذه املنظمة يف مرحلة اإلنشاء ) مشروع ( 

وعليه ميكن القول بأن الوظيفة املالية هي الوظيفة التي تختص بتدبري 
إحتياجات املنظمة من االموال الالزمة لتحقيق أهدافها ، ثم تنظيم إنفاق 
هذه االموال على أوجة األنشطة اخملتلفة ، وذلك من أجل ضمان حتقيق 

أهداف املنظمة .



الحمد هلل الكريم الوهاب ، خلق خلقه من تراب ، غافر 

الذنب وقابل التوب شديد العقاب ، ذي الطول ال إله 

ن ال إله إال هللا وحده ال  شهد اأ إال هو إليه المصير، واأ

ن محمًدا عبده ورسوله، صاحب  شهد اأ شريك له، واأ

نبياء وسيد  زهر، إمام االأ نور والجبين االأ الوجه االأ

صحابه  له واأ الحنفاء، صلوات هللا وسالمه عليه وعلى اآ

منوا وُهدوا إلى الطيب من القول ،  تباعه، الذين اآ واأ

وهدوا إلى صراط العزيز الحميد .

أ / هالة عبدالله
من أرشيف املجلة أ / هالة عبدالله

مقدمة :
فترة  تنقضي  أنه  المعروف  من 
في  يوم  أخر  تاريخ  بين  زمنية 
إصدار  وتاريخ  المالية  السنة 
القوائم المالية وأثناء تلك الفترة 
قد تحدث معامالت وأحداث ما 
هو له تأثير علي القوائم المالية 
أهمية ويطلق  وما هو غير ذو 
علي تلك األحداث والمعامالت " 
وألهمية   " الالحقة  األحداث 
التأثير  ذات  الالحقة  األحداث 
علي القوائم المالية فقد أفردت 
والمراجعة  المحاسبة  معايير 
والذي  معيارًا مستقاًل  المصرية 

نتناوله بالتفصيل.
المحاسبة عن األحداث الالحقة 

:
1-  مفهوم األحداث الالحقة:

األحداث التالية لتاريخ الميزانية 
تقع  التي  األحداث  تلك  هي   :
وتاريخ  الميزانية  تاريخ  بين 
المالية  القوائم  إصدار  اعتماد 
تلك  األحداث في  سواء كانت 
غير  في  أو  المنشأة  صالح 
صالحها . ويمكن تحديد نوعين 

من األحداث:
إضافية  أدلة  توفر  أحداث  )أ(  
في  قائمة  كانت  حاالت  عن 
تاريخ الميزانية و تتطلب تعديل 

في القوائم المالية.
و )ب( أحداث تشير إلى حاالت 
الميزانية وال  تاريخ  بعد  نشأت 
تتطلب تعديل في القوائم المالية 
، وقد تتطلب اإلفصاح عنها في 

القوائم المالية .
القوائم  بتقديم  الشركات  تلتزم 
العتمادها  للمساهمين  المالية 
إصدار  تم  قد  يكون   أن   بعد 
فإن  بهذا   و  المالية  القوائم 
تم  قد  تكون  المالية  القوائم 
إصدارها في تاريخ إصدارها من 
اعتماد  تاريخ  في  وليس  اإلدارة 
قبل  من  المالية  القوائم 

المساهمين.
مثال : 

في 28 فبراير 2014 انتهت إدارة 
مسودة  إعداد  من  المنشأة 
السنة  عن  المالية  القوائم 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2013، وفى 18 مارس 2014 قام 
القوائم  بفحص  اإلدارة  مجلس 
 19 وفى  إصدارها،  و  المالية 
مارس 2014 أعلنت المنشأة عن 
المعلومات  بعض  وعن  أرباحها 
أول  وفى   ، األخرى  المالية 
القوائم  إتاحة  تم   2014 أبريل 
للمساهمين  المالية 
والمستخدمين اآلخرين ، وفى 
15 مايو 2014 اعتمدت الجمعية 
العامة للمساهمين في اجتماعها 
وتم  المالية  القوائم  السنوي 
المنظمة  الجهة  إلى  تسليمها 

المعنية في 17 مايو 2014.
تم  قد  يكون  الحالة  هذه  في 
 18 في  المالية  القوائم  إصدار 
إصدارها  )تاريخ   2014 مارس 

بواسطة مجلس اإلدارة(.
إدارة  تكون  الحاالت  بعض  في 
قوائمها  بإصدار  ملزمة  المنشأة 
المالية إلى جهة مشرفة عليها 
)والمؤلفة فقط من أعضاء غير 
هذه  في  لالعتماد.   تنفيذيين( 
المالية  القوائم  فإن  الحاالت 
يكون قد تم إصدارها في تاريخ 
لهذه  بإصدارها  اإلدارة  قيام 

الجهة المشرفة عليها.
مثال :

في 18 مارس 2014 أصدرت إدارة 
للجهة  المالية  القوائم  المنشأة 
فقط  والمؤلفة  عليها  المشرفة 
من أعضاء غير تنفيذيين وربما 
العاملين  قد تتضمن ممثلين عن 
وأطرافًا خارجية لها مصلحة في 
 2014 مارس   26 وفى  المنشاة، 
وافقت هذه الجهة المشرفة على 
أبريل  أول  وفى  المالية،  القوائم 
المالية  القوائم  إتاحة  تم   2014
والمستخدمين  للمساهمين 
 2014 مايو   15 وفى  اآلخرين، 
العامة  الجمعية  اعتمدت 

للمساهمين في اجتماعها السنوي 
إلى  تسليمها  وتم  المالية  القوائم 
 17 في  المعنية  المنظمة  الجهة 

مايو 2014.
القوائم  تكون  الحالة  هذه  في 
 18 فى  إصدارها  تم  قد  المالية 
مارس 2014 )تاريخ إرسال اإلدارة 
للقوائم المالية للجهة المشرفة(.
لتاريخ  التالية  األحداث  تتضمن 
امليزانية جميع األحداث التي تقع 
املالية  القوائم  إصدار  تاريخ  حتى 
األحداث  هذه  كانت  ولو  حتى 
عن  معلومات  نشر  بعد  متت  قد 
األرباح أو أية معلومات مالية وقبل 

إصدار القوائم املالية.
2-  االعرتاف والقياس:

تستوجب  تالية  أحداث  يوجد   -1
تعديل يف القوائم  املالية لتعكس 
امليزانية،  لتاريخ  التالية  األحداث 

ومن أمثلة هذه األحداث: 
)أ( صدور حكم قضائي بعد تاريخ 
التزام  وجود  عن  يكشف  امليزانية 
االلتزام  هذا  وكان  املنشأة  على 
امليزانية  تاريخ  يف  بالفعل  قائمًا 
املنشأة  على  يجب  فإنه  وعليه 
املثبتة  اخملصصات  تعديل 
تكوين  أو  االلتزام  هذا  ملقابلة 
، وعدم   خمصص جديد ملقابلته  
هذا  عن  فقط  باإلفصاح  االكتفاء 
احلكم  ألن  نظرًا  احملتمل  االلتزام 

القضائي يعترب دلياًل إضافيًا.
 )ب(  ظهور معلومات جديدة بعد 
تاريخ امليزانية تكشف أن قيمة أحد 
يف  انخفاض  اعرتاها  قد  األصول 
القيمة املثبتة  تاريخ امليزانية عن 
خسارة  قيمة  أن  أو  امليزانية  يف 
لهذا  إثباتها  السابق  االنخفاض 
ومثال   . تعديل  إىل  حتتاج  األصل 

ذلك ما يلي :
)1( إفالس أحد العمالء والذي قد 
عادة  امليزانية  تاريخ  بعد  يحدث 
حمققة  خسارة  هناك  أن  يؤكد  ما 
فى  امليزانية  تاريخ  يف  بالفعل 
املنشأة  وأن  العمالء  حساب 
القيمة  تعديل  إىل  حاجة  يف 

املدرجة حلساب العمالء .
تاريخ  بعد  اخملزون  بيع   )2( و    
على  دلياًل  يوفر  قد  امليزانية 
لهذا  البيعية  القيمة  صافى 

اخملزون فى تاريخ امليزانية.
تاريخ  بعد  يتم  الذى  التحديد  )ج(  
أو  أصل  شراء  لتكلفة  امليزانية 
أصل  بيع  عملية  من  املتحصالت 

متت قبل تاريخ امليزانية.
تاريخ  بعد  يتم  الذى  التحديد  )د(  
فى  املشاركة  ملبالغ  امليزانية 
املكافآت  مدفوعات  أو  األرباح 
أو  قانوين  التزام  هناك  كان  إذا 
استداليل على املنشأة ألداء تلك 
املدفوعات كنتيجة ألحداث متت 

قبل تاريخ امليزانية .
يشري  و  خطأ  أو  غش  اكتشاف  )هـ( 
تكن  مل  املالية  القوائم  أن  إىل 

سليمة.
القوائم  لتاريخ  تالية  أحداث   -2
تعديل  تستوجب  ال  املالية 

بالقوائم املالية:
لتاريخ  التالية  األحداث  أمثلة  من 
امليزانية التي ال تستوجب تعديل 
االنخفاض   ، املالية  القوائم  يف 
لبعض  السوقية  القيمة  فى 
امليزانية  تاريخ  بعد  االستثمارات 
املالية  القوائم  إصدار  تاريخ  وقبل 
. فاالنخفاض فى القيمة السوقية 
هنا ال يتعلق بحالة االستثمار فى 
تاريخ امليزانية ولكن يعكس ظروف 
و   . الالحقة  الفرتة  خالل  حدثت 
املنشأة  تعدل  ال  ذلك  على  بناء 
املالية  بالقوائم  املدرجة  املبالغ 
وباملثل   . باالستثمارات  واخلاصة 
حتدث  أن  املنشأة  على  فليس 
عنها  املفصح  االستثمارات  مبالغ 
فى تاريخ امليزانية على الرغم من 
أنها قد حتتاج إلضافة إيضاح أخر.

بعض املشكالت املرتبطة باألحداث الالحقة:
1- توزيعات األرباح املقرتحة:

اعتمادها  )مت  إعالنها  مت  قد  التوزيعات  كانت  إذا 
امليزانية  تاريخ  بعد  املعنية(  اإلدارة  بواسطة 
ولكن قبل إصدار القوائم املالية ، فإنه ال يتم إثبات 
امليزانية  تاريخ  فى  كالتزامات  التوزيعات  هذه 
الوارد  احلايل  التعهد  بشرط  تفي  ال  ألنها 
هذه  مثل   .  )28( رقم  املصري  احملاسبة  مبعيار 
اإليضاحات  فى  عنها  اإلفصاح  يتم  التوزيعات 
ملعيار  وفقًا  وذلك  املالية  للقوائم  املتممة 
احملاسبة املصري رقم )1( عرض القوائم املالية  

.
2- االستمرارية :

قد يستدعى التدهور فى نتائج التشغيل واملركز 
املايل بعد تاريخ امليزانية دراسة ما إذا كان فرض 
االستمرارية مازال مناسبًا من عدمه . فإذا مل يعد 
يكون  ذلك  تأثري  فإن   ، مناسبًا  االستمرارية  فرض 
تعدياًل  املعيار  هذا  يتطلب  حيث  جدًا  خطريًا 
جمرد  من  أكرث  احملاسبة  أساس  فى  جوهريًا 
احملاسبة  ألساس  وفقًا  املثبتة  املبالغ  تعديل 

املتبع.
اإلفصاحات املرتبطة باألحداث الالحقة :

تاريخ إصدار  أن تفصح عن  -  يجب على املنشأة 
التى قامت باعتمادها  القوائم املالية والسلطة 
. وإذا كان ملالكى املنشأة أو اآلخرين احلق فى 
تعديل القوائم املالية بعد إصدارها فيجب على 

املنشأة أن تفصح عن هذه احلقيقة.

- فى بعض احلاالت حتتاج املنشأة إىل حتديث 
اإلفصاحات بالقوائم املالية لتعكس املعلومات 
التى حصلت عليها بعد تاريخ امليزانية ، حتى لو 
مل تكن هذه األحداث تؤثر على املبالغ املدرجة 

بالقوائم املالية للمنشأة .
- إذا كانت األحداث التالية لتاريخ امليزانية والتى 
ال تستوجب تعديل القوائم املالية جوهرية ويؤثر 
عدم اإلفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم 
القرارات  واتخاذ  الصحيح  التقييم  على  املالية 
فيجب   ، املالية  القوائم  هذه  على  بناء  السليمة 
التالية  املعلومات  عن  تفصح  أن  املنشأة  على 

لكل جمموعة هامة من تلك  األحداث .
   )أ(   طبيعة احلدث.

و )ب( تقدير األثر املاىل للحدث أو ذكر عدم إمكان 
تقديره

فيما يلى أمثلة على أحداث تالية لتاريخ امليزانية 
من  والتى  املالية  القوائم  تعديل  تستوجب  ال 
األهمية بحيث يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة 
الصحيح  التقييم  على  املالية  القوائم  مستخدم 

وإتخاذ القرارات السليمة.
أو  امليزانية  تاريخ  بعد  كبرية  اندماج  عملية  )أ(     

استبعاد إحدى الشركات التابعة الهامة.
من  جزء  عن  للتوقف  خطة  عن  اإلعالن  و)ب( 
التزامات  سداد  أو  أصول  استبعاد  أو  النشاط 
أو  النشاط  من  جزء  مزاولة  عن  بالتوقف  تتعلق 
أو  األصول  هذه  لبيع  ارتباط  عقد  فى  الدخول 

سداد تلك االلتزامات .

مصادرة  أو  هامة  أصول  استبعاد  أو  شراء  و)ج( 
أصول هامة بواسطة احلكومة.

بعد  باحلريق  الكربى  املصانع  أحد  تدمري  و)د( 
تاريخ امليزانية.

عملية  تنفيذ  فى  البدء  أو  عن  اإلعالن  و)هـ( 
إعادة هيكلة هامة.

األسهم  على  الهامة  املعامالت  و)و( 
األسهم  على  احملتملة  واملعامالت  العادية 

العادية بعد تاريخ امليزانية .
التغريات الكبرية غري العادية بعد تاريخ  و)ز( 

امليزانية فى أسعار األصول أو أسعار الصرف.
أو  الضرائب  معدالت  يف  التغريات  و)ح( 
عنها  اإلعالن  أو  إقرارها  مت  التي  الضرائب  قوانني 
بعد تاريخ امليزانية والتى لها تأثري هام على عبء 
كأصول  املؤجلة  والضرائب  احلالية  الضرائب 

والتزامات.
الدخول فى ارتباطات هامة أو التزامات  و)ط( 

حمتملة مثل إصدار ضمانات هامة.
كبرية  قضائية  دعوى  رفع  فى  الشروع  و)ى( 

بسبب أحداث متت بعد تاريخ امليزانية.

هاله عبد اهلل
عضو جمعية احملاسبني واملراجعني املصرية

مراجع أول مبكتب حازم حسن

األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية
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