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 المحاسب العربي

 ISSN 2414-7893 مجلة شهرية إلكرتونية مجانية تهدف إىل تطوير مهارات املحاسب العريب

مفهوم املراجعة االدارية

ــراءات  ــاليب واالج ــات واالس ــط والسياس ــم للخط ــي تقيي ه

ونشــاطات وتقاريــر املــدراء يف املرشوعــات املختلفــة بواســطة 

معايــر أو امنــاط متنوعــة ســواء أتخذهــذا التقييــم مــن ناحيــة 

 دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تفعيل

 النظام املحاسبي يف املؤسسات الصغرة

 واملتوسطة

ــان املؤسســات الصغــرة و متوســطة   مــن املعــروف ب

املحــي  االقتصــاد  يف  بــه  يســتهان  ال  دورا  تلعــب 

ــدة و  ــائف عدي ــر وظـ ــاهمتها  يف توف ــا ملس وخصوص

القوائم املالية بإستخدام

 النسب
عندمــا أنهيــت دراســتى بالجامعــة كان حلــم حيــاىت أن 

أصبــح مثــل ذلــك الرجــل الــذى يظهــر دومــاً ىف نــرشة 

ــع  ــا يتحــدث مذي ــاً عندم ــار ، كنــت أجلــس مرتقب األخب

النــرشة االقتصاديــة عــن أخبــار البورصــات العامليــة 

Pg. 06Pg. 22

إصدار رقم 43



3 ISSN مجلة املحاسب العريب العدد الثالث واالربعون2 2414-7893 ISSN مجلة املحاسب العريب العدد الثالث واالربعون2414-7893

04

المحتويات

ــاطات  ــراءات ونش ــاليب واالج ــات واالس ــط والسياس ــم للخط ــي تقيي ه

وتقاريــر املــدراء يف املرشوعــات املختلفــة بواســطة معايــر أو امنــاط 

ــذي  ــة وال ــة او رقمي ــة كمي ــن ناحي ــم م ــذا التقيي ــواء أتخذه ــة س متنوع

 مفهوم المراجعة االدارية

مجلــة  قدمــت   الماضيــة  الســنوات  وخــال  األرقــام  بلغــة 
المفيــدة  الموضوعــات  مــن  العــدد   ، العربــي  المحاســب 
مــن  2,504,420  أكثــر  الحصيلــة  كانــت  للمحاســلين  حيــث 
طلــب زيــارة علــى الموقــع شــهريا ، أكثــر مــن 2,770 مقــال 
تحميــل  ألــف   120 مــن  وأزيــد   ، شــهري  عــدد   40  ، علمــي  
العربــي  المحاســب  مجلــة  مجلتنــا  مــن  الســابقة   لألعــداد 
، المجلــة العلميــة التــي نطمــح أن تكــون االولــى بالوطــن 
ــر مــن الخدمــات  ــة قدمــت عــدد كثي ــي ، كمــا أن المجل العرب

منهــا 
نســعى دائمــً لتقديــم خدمات ُتســاعد المحاســبين بالوطن 
أوالً  المحاســبية  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  العربــي 

بــأول ، مــن خدماتنــا 
•  خدمــة واتســاب المحاســب العربــي خدمــة تعليميــة 
ثقافيــة مجانيــة تعنــي نشــر وتعزيــز معلوماتــك المحاســبية 

تحتــوي علــى اكثــر مــن 5000  عضــو 
العربــي-  المحاســب  مجلــة  مــع    " إتعلــم   " خدمــة     •
 ( والمعاهــد   الجامعــات  لطلبــة  مقدمــة  خدمــة  وهــي 
قســم الجامعــات والمعاهــد  " خدمــات إســتذكار الــدروس 

) والمعاهــد  الجامعــات  لطلبــة  والواجبــات 
•   خدمــة  " إســأل "  مجلــة المحاســب العربــي والتــي مــن 
الــرد واالجابــة علــى أستفســارات القــراء وزوار  خالهــا يتــم 

المجلــة الكــرام 
•  خدمــة  " كل يــوم معلومــة "  هــذه خدمــة مــن خالهــا 
معلومــات  يوميــة  شــبة  او  يوميــة  معلومــات  نشــر  بيتــم 

محاســبية إقتصاديــة ماليــة تنميــة بشــرية ... الــخ
•   خدمــة وظفنــي شــكرًا خدمــة التوظيــف المجانيــة عــن 

طريــق المدونــة التوظيفيــة بالمجلــة 
مــن  ســيمكننا  ذلــك  مــن  وأكثــر  الخدمــات  هــذه  كل 
خــال  مــن  كان  أينمــا  العربــي  المحاســب  إلــى  الوصــول 
طرحنــا الجيــد وكذلــك مــن خــال القنــوات الخاصــة بالمجلــة 
ــد العــون لهــم ، وُيمكــن اآلن  ــم ي ســنكون مؤهليــن لتقدي
للمحاســبين والمهتميــن بعلــم المحاســبة االســتفادة مــن 

والمحاضــرات المجانيــة  الــدروس  مجموعــة 
}   حيث تهدف هذه الخدمات  إلى الوصول 

بالمحاسب العربي إلى أرفع الدرجات {
جهــود  علــى  العربــي  المحاســب  مجلــة  خدمــات  وتعتمــد 
وقتهــم  مــن  يهبــون  الذيــن  المتطوعيــن  مــن  فريــق 
نشــر  علــى  للحــرص  الكثيــر  الشــيء  ومالهــم  وجهدهــم 

. العربــي  المحاســب  وتنويــر  والمعرفــة  العلــم 
مــازال القــادم أعظــم، ومــازال الفريــق يكبـــــــر ويكبــر معــه 
األمــل ويقتــرب معــه الحلــم، ولذلــك، ومــن أجــل االســتمرار 
لنهضــة  بالتأســيس  هدفهــا  وبلــوغ  رســالتها  أداء  فــي 
علميــة عربيــة شــاملة، يرجــى التكــرم بمتابعتنــا مــن خــال 

. المجانيــة  التعليميــة  قنواتنــا 

وائـــل مــــــــراد 
مؤسس ورئيس تحرير المجلة 
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1- ويجــب أن تكــون إشــارة املراجــع االداري إىل معيــار إىل معيــار 

الحكــم عــى كفــاءة االدارة يف أداء وظائفهــا  واضحــة .

ــة  ــرة خاص ــتخدمي تقري ــع االداري ان مس ــدرك املراج ــب أن ي 2- يج

 الشروط الواجب توافرها في تقرير المراجع االداري

6

ــب  ــطة تلع ــرة و متوس ــات الصغ ــان املؤسس ــروف ب ــن املع  م

ــه يف االقتصــاد املحــي وخصوصــا ملســاهمتها   دورا ال يســتهان ب

 دور تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال يف تفعيــل النظــام املحاســبي يف املؤسســات

 الصغــرة واملتوســطة

10

بدايــة  قبــل  بتقديــم دور أســاىس ومؤثــر  يقــوم املحاســب 

املــرشوع لعــل أهمهــا إعــداد دراســة الجــدوى االقتصاديــة والتــى 

تعــد مــن أهــم الخطــوات األساســية ألي مــرشوع ناجــح، ســواء 

 دور املحاسب يف تنمية املرشوعات الصغرة

11

إذا مــا وقــع املراجــع الخارجــي تحــت طائلــة املســئولية املدنيــة 

فإنــه يصبــح مســئوال عــن تعويــض مــن قــد يلحــق بالعميــل مــن 

المسئولية المدنية للمراجع الخارجي

12

املطلب الاول: ضوابط الإصدار النقدي يف النظام الإساليم
عىل  تعمل  وم�ستدامة  وحيوية  هامة  الترشيع الاساليم  ضوابط  وضع  لقد 
الهنوض  ادوات  من  هامة  اداة  وجعةل  وحاميته  النقدي  الاصدار  ضبط 

آلية إصدار النقود في االقتصاد االسامي

16

  يعنــي مبــدأ اإلفصــاح الكامــل أن تكــون القوائــم املاليــة شــاملة 

ــر الصــادق, والتــي متكــن  عــى كافــة املعلومــات الالزمــة للتعب

مــن عطــاء مســتخدمي هــذه القوائــم صــورة واضحــة صحيحــة 

االفصاح الكامل في القوائم المالية

20

يعطــي كل طلــب فتــح اعتــاد مســتندي رقــاً مسلســالً يعتــر 

ــه  ــة بخصوص ــالت املتبادل ــع املراس ــه يف جمي ــاص ب ــع الخ املرج

ــة جهــه أخــرى ويعــد لهــذا الغــرض  ــل وأي مــع املراســل والعمي

دليل تعليمات النواحي العلمية لاعتمادات المستندية

19

• الناجحون هم القادرون على جتاوز املاضي 
يوسف   / للدكتور  الكويتية  اجلرائد  احدى  من      

قالو عن النحاج

20

  يعنــي مبــدأ اإلفصــاح الكامــل أن تكــون القوائــم املاليــة شــاملة 

ــر الصــادق, والتــي متكــن  عــى كافــة املعلومــات الالزمــة للتعب

مــن عطــاء مســتخدمي هــذه القوائــم صــورة واضحــة صحيحــة 

االفصاح الكامل في القوائم المالية

22

ــح  ــاىت أن أصب ــم حي ــة كان حل ــت دراســتى بالجامع ــا أنهي عندم

مثــل ذلــك الرجــل الــذى يظهــر دومــاً ىف نــرشة األخبــار ، كنــت 

ــة عــن  ــاً عندمــا يتحــدث مذيــع النــرشة االقتصادي أجلــس مرتقب

القوائم المالية بإستخدام النسب

24

وتنقســم  للمحاســبة،  النهــايئ  املنتــج  هــي  املاليــة  لتقاريــر 

ــة. ــر عام ــة  وتقاري ــر خاص ــمني، تقاري ــة إىل قس ــر املالي التقاري

التقاريــر الخاصــة : هــي التقاريــر التــي يتــم إعدادهــا اســتجابة 

تحليل التقارير المالية
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مفهوم املراجعة االدارية 

الرشوط الواجب توافرها يف تقرير املراجع االداري لتحقيق 

االتصال الفعال 

قلم / وائل مراد

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب العربس

مفهوم املراجعة االدارية 

واالســاليب  والسياســات  للخطــط  تقييــم  هــي    

واالجــراءات ونشــاطات وتقاريــر املــدراء يف املرشوعــات 

املختلفــة بواســطة معايــر أو امنــاط متنوعــة ســواء 

أتخذهــذا التقييــم مــن ناحيــة كميــة او رقميــة والــذي 

يتناولــة كل مــن مراقــب الحســابات واملراجــع الداخــي 

ــة . ــة املالي ــا  املراجع ــاول به ــي يتن ــة الت ــس االهمي بنف

  أيضــاً هــي أداه تحليليــة تهــدف غــى الفحــص 

التنظيمــي  للهيــكل  املســتمر  والتقييــم  والتحليــل 

والتقييــم  والتحيليــل  الفحــص  ويشــمل  للمنشــاة 

ــذ وطريقــة  للخطــط املوضوعــة وطــرق أســاليب التنفي

. البرشيــة  املــوارد  إســتخدام 

تشمل املراجعة االدارية عىل 

ــن أن  ــد م ــة التأك ــي محاول ــزام : يعن ــة االلت   مراجعل

ــة . ــراءات الرقاب ــاليب وإج ــق الس ــي مطاب االداء الفع

ــالت إىل  ــبة املدخ ــاس نس ــة : اي قي ــة الكفاي   مراجع

املخرجــات مــن اجــل فحــص وتقييــم مــدى االســتخدام 

ــوارد املنظمــة . ــال مل االقتصــادي والفع

  مراجعــة الفاعليــة : اي تقييــم جــودة إســتخدام 

ــات  ــة املخرج ــة عالق ــالل دراس ــن خ ــة م ــوارد املتاح امل

باالهــداف املطلوبــة 

تسعى املراجعة االدارية إىل تحقيق 

1- إبــداء الــرأي ومــدى كفــاءة االدارة يف إســتخدام 

وعــدم  القصــور  نواحــي  وغظهــار  املتاحــة  املــوارد 

. االنشــطة  كافــة  الكفــاءة يف 

2- ترشــيد قــرارات االدارة عــن طريــق إكتشــاف أوجــه 

القصــور وإقــرتاح الحلــول املناســبة  للمشــكلة التــي 

ــا املنشــاة . ــرض له تتع

ــات  ــراد مبتابعــة ســر العمــل وواجب ــم أداء االف 3- تقيي

ــم . ــئوليات كل منه ومس

ــرتاح  ــغيلية وإق ــات التش ــات العملي ــاف معوق 4- إكتش

ــا . ــول املناســبة له الحل

5- تقييم نظم الرقابة وإختبارها .

6- تقييــم االنشــطة املزاولــة مــن قبــل املنشــاة وتحديــد 

االنشــطة التــي تتســبب يف زيــادة التكاليــف .

الهــدف االســايس للمراجعــة االدايــة يتعلــق بشــقني 

االول هــو خــاص باصحــاب املــرشوع واملهتمــني بــه 

وذلــك للتاكــد مــن مــدى فاعيلــة وكفــاءة االدارة يف 

إســتخدام املــوارد االقتصاديــة يف ظــل الظــروف املتاحــة 

وذلــك  العاملــني  باالفــراد  بتعلــق  الثــاين  الشــق 

ــات  ــة للعملي ــاءة إداري ــق أقــى كف ملســاعدتهم لتحقي

عــن طريــق ترضيــد القــرار يف وقــت مبكــر .

أهمية املراجعة االدارية 

إكتشــاف املشــاكل التــي قــد ال يصــادف    

املديريــن إكتشــافها أو يتوافــر لهــم الوقــت الــالزم 

ملتابعتهــا وإقــرتاح التوصيــات الرضوريــة للمســاهمة يف 

. حلهــا 

ــة  ــام املختلف ــني االقس ــيق ب ــق التنس تحقي   

التــي يصعــب  داخــل املنشــاة وإكتشــاف املشــاكل 

. التقليديــة  املراجعــة  أســاليب  وإتبــاع  إكتشــافها  

ــم  ــة التــي ت ــر علىــى القــرارات االداري التأث   

. إتخازهــا 

معرفــة  إىل  االداريــة  الحاجــات  إشــباع    

. لــالداء  أفضــل  وطــرق  أســاليب  وإكتشــاف 

انواع املراجعة االدارية

1- املراجعة االدارية ذات الهدف الخاص .

2- املراجعة االدارية املستمرة 

 نطاق املراجعة االدرية ووظائفها 

ــة  ــن مراجع ــر م ــائل اك ــة الوس ــز عــى مراجع   الرتكي

النتائــج الن ذلــك يســاعد االدارة عــى الحكــم عــى 

مــدى كفــاءة االدارة يف اداء وظائفهــا   ) مــن اهــم 

الوســائل التــي يجــب أن يركــز عليهــا املراجــع االداريــة ( 

  نظام املعلومات غر املايل .

  هياكل الرقابة .

  االجراءات والسياسات والخطط.

  هيكل التنظيم وكفاءة االفراد .

  الرتكيــز عــى فحــص أيــه تــرش يعــات وتدخــالت 

ــاءة االداء االداري . ــر يف كف ــانها التأث ــن ش ــة م حكومي

االهتــام  عــى  املنشــاة  عــى مســاعدة  العمــل    

ــام  ــالل االهت ــن خ ــك م ــداف واالداء وذل ــة االه بقومي

ــزام  ــى االلت ــاة ع ــدرة املنش ــدى مق ــم م ــص تقيي وفح

باالهــداف القوميــة وتحقيقهــا يف حــدود مواردهــا 

نطاق املراجعة االدارية يتسع ليشمل 

  تقييــم الهيــكل التنظيمــي للمنشــاة مــع االشــارة 

بشــكل خــاص إىل االســتخدام الفعــال لــكل املــوارد 

املســتخدمة ماديــة كانــت او ماليــة او  برشيــة .

  تقييــم عمليــات االدارة واالجــراءات املتبعــة لتحديــد 

أهــداف املنشــاة وسياســاتها ز

ــدف  ــة به ــط واملراقب ــة االدارة للتخطي ــم انظم   تقيي

ــم  ــبة او يت ــة مناس ــت هــذه االنظم ــا إذا كان ــد م تحدي

ــم . ــكل منتظ ــا بش ــا وتطويره مراجعته

ــا إذا  ــد م ــة لتحدي ــة االداري ــاليب املراقب ــم أس   تقيي

ــة لتصــل إىل كل  ــة الدقيق ــات ذات الصل ــت املعلوم كان

ــب . ــت املناس ــة يف الوق ــتويات االداري املس

  تقييــم الكفــاءة الفنيــة لتحديــد قــدرة املوظفــني 

عــى تحقيــق اهــداف املنشــاة وتحديــد نطــاق وفاعليــة 

ــم . ــني وتدريبه ــر املوظف ــط وتطوي خط

ــة  ــة املراقب ــط االداري وانظم ــة التخطي ــم انظم   تقيي

باملنشــاة  املشــرتكة  االتصــاالت  انظمــة  خــالل  مــن 

باكملهــا .

  تقييــم النتائــج حيــث ينبغــي تحديــد مــا إذا كانــت 

ــا  ــا ولبيئته ــبة ملجاله ــاتها مناس أهــداف املنشــاة وسياس

املحيطــة بهــا .

ويجب أن تكون إشارة املراجع االداري إىل معيار إىل معيار الحكم عى كفاءة االدارة يف أداء وظائفها  واضحة .  -1

يجب أن يدرك املراجع االداري ان مستخدمي تقريرة خاصة املالك سوف يعتمدون عى تقريرة يف الوقوف عى مدى كفاءة االدارة كوكيل   -2

ينبغي أن يستخدم املراجع االداري لغة عامة وسهلة الفهم عند إعداد تقريرة   -3

ينبغي أن يحرص املراجع االداري عى تنمية مهاراتة يف االتصال الكتايب والشفهي يف آن واحد   -4

ينبغي االيعتمد املراجع االداري عى مفهوم وفرة املعلات كوسيلة للتغلب عى ما يتعرض له يف تقريرة   -5

يجب أن يراعي املراجع االداري التوقيت املالئم لعرض تقريرة عى مستخدمية   -6

يجب أن يعد تقريرة مكتوبا لعرضة عى ممثي الطرف الثالث مبكراً كلا امكن   -7

يجب ان يبنى املراجع االداري قنوات مالمئة للتغذية العكسية.  -8
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دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف 

تفعيل نظام املعلومات املحاسبي يف 

املؤسسات الصغرة واملتوسطة
االستاذ :سعيداين محمد السعيد 

استاذ مساعد ا-   جامعة غرداية  - الجزائر 

saidanimouha@gmail.com

الدكتور :عجيلة محمد ،جامعة غرداية

ــان املؤسســات الصغــرة و متوســطة  ــن املعــروف ب   م

املحــي  االقتصــاد  يف  بــه  يســتهان  ال  دورا  تلعــب 

وخصوصــا ملســاهمتها  يف توفــر وظـــائف عديــدة و 

ــل  ــة و التقلي ــن  البطال ــد م ــى الح ــا ع ــايل قدرته بالت

مــن مشــكلة الفقــر ، كــون هـــذا النــوع مــن املؤسســات 

ــا  ــة قيامه ــان عملي ــرة ف ــوال كب ــاج إىل رؤوس أم ال يحت

ــام املؤسســات الكبــرة ، و  يكــون ابســط بكثــر مــن قي

بالتــايل كـــلا تعــددت ســاهمت بشــكل أكــر فاعليــة يف 

ــي . ــاد املح ــاكل االقتص ــل مش ح

     و لكــن تعــدد هــا ليــس بالــرضورة يكــون لــه 

انعكاســا ايجابيــا عــى االقتصــاد املحــي و خصوصــا 

إن كانــت مؤسســات تعــاين مــن مشــاكل عديــدة و 

ــان مل  ــة ، ف ــا اإلداري باألخــص مشــاكل متعلقــة بأنظمته

ــن  ــوع م ــذا الن ــة به ــة فاعل ــة إداري ــاك أنظم ــن هن يك

املؤسســات فســينعكس ذلــك ســلبيا عــى كفــاءة أدائهــا 

ــا  ــح عائق ــؤدي إىل تعرهــا و إفالســها و تصب ــايل ي و بالت

ــة و  ــة مــن جه ــم البطال ــد يســاهم يف تفاق ــا ق اقتصادي

ــرى . ــة أخ ــن جه ــر م ــكلة الفق ــادة مش زي

      ومبــا أن النظــام املحاســبي  يعــد العمــود الفقــري 

لهــا ، فــان اختــالف هــذا النظــام ســوف يســاهم وبــكل 

ــا و  ــي وجوده ــا ينه ــة نهائي ــار املؤسس ــد  يف انهي تأكي

ــل عائقــا  ــا ، ب ــح عبئ ــا املتوفــرة ، و تصب ــع وظائفه جمي

أمــام ســوية االقتصــاد املحــي 

     تتلخص بشكل أسايس حول 

-  هــل ميكــن ألنظمــة املعلومــات املحاســبية املســاهمة 

يف  املحاســبي  النظــام  تطبيــق  فعاليــة  ضــان  يف 

ــل  ــة يف ظ ــطة الجزائري ــرة و املتوس ــات  الصغ املؤسس

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال؟

الفرضية:

- - يعــد تطويــر نظــام املعلومات املحاســبي وفــق النظام 

املحاســبي املــايل يف املؤسســات الصغــرة و املتوســطة يف 

ظــل تكنولوجيــا املعلومــات الركيــزة األساســية لعمليــات 

اتخــاذ القــرارات ملــا يوفــره هــذا النظــام مــن معلومــات 

موضوعيــة و موثــوق بهــا. 

        مــن أجــل الوصــول إىل الهــدف املرجــو مــن خــالل 

الدراســة قمنــا بتقســيم الدراســة إىل ثالثــة أجــزاء: 

1- ماهية املؤسسات الصغرة واملتوسطة 

املؤسســات  يف  واالتصــال  املعلومــات  تكنولوجيــا   -2

املتوســطة و  الصغــرة 

ــا املعلومــات واالتصــال  ــة اســتخدام تكنولوجي  3- أهمي

يف تفعيــل  نظــام املعلومــات املحاســبي 

1- ماهية املؤسسات الصغرة واملتوسطة: 

يعــد تعريــف املؤسســات الصغــرة واملتوســطة مــن 

أهــم العراقيــل التــي تصــادف كل محاولــة لدراســة هــذا 

ــن  ــر م ــهادة الكث ــك بش ــات، وذل ــن املؤسس ــوع م الن

ــة  ــة ومرجعي ــني واملســؤولني يف املنظــات الدولي الباحث

هــذا االختــالف يف التعاريــف وصعوبــة الخلــوص إىل 

تعريــف موحــد بــني جميــع الــدول لعــدة عوامــل ميكــن 

ــيمها إىل:  تقس

ــر  ــدة معاي ــتناد إىل ع ــب االس ــة: يج ــر الكمي أ- املعاي

ومــؤرشات لوضــع الحــد الفاصــل بــني املؤسســات فيــا 

ــد الحجــم وهــذه املــؤرشات تقســم إىل1:  يخــص تحدي

-عدد العال.

-رأس املال املستثمر.

-حجم اإلنتاج.

-قيمة املبيعات.

-القيمة املضافة.

ــف  ــد تعري ــة تحدي ــة: نظــرا لصعوب ــر النوعي ب- املعاي

دقيــق للمؤسســات الصغــرة واملتوســطة باالعتــاد عــى 

ــتعال  ــني إىل اس ــر الباحث ــط، اضط ــة فق ــر الكمي املعاي

معايــر نوعيــة تتمثــل يف2.

- االستقاللية واملسؤولية.

- امللكية.

- الحصة السوقية.

- التكنولوجيا.

وتعتــر هــذه املرجعيــة األوىل للقانــون األمريــي يف 

تعريفــه للمؤسســات الصغــرة واملتوســطة وميكننــا متييز 

ــا  ــا انطالق ــن غره ــطة م ــرة واملتوس ــات الصغ املؤسس

من3: 

-استقاللية اإلدارة وامللكية.

-محدودية نصيب املؤسسة من السوق.

-أال يزيد عدد العاملني يف املؤسسة عن 250 عامل.

ــني  ــن 09 مالي ــتثمرة ع ــوال املس ــايل األم ــد إج -أال يزي

دوالر.

-أال تزيــد القيمــة املضافــة للتنميــة للمؤسســة عــن 4.5 

ألــف دوالر.

-تعريــف االتحــاد األورويب : هــو التعريــف املعتمــد 

بالنســبة للمؤسســات الصغــرة واملتوســطة ســنة 1996 

ــا4:  بأنه

-تشغل أقل من 250 عامل.

-رقم أعالها ال يتجاوز 40 مليون أورو

والتي تراعي مبدأ االستقاللية.

أمــا بالنســبة للجزائــر فقــد تبنــت تعريــف االتحــاد 

املؤسســات  لرتقيــة  التوجيهــي  والقانــون  األورويب 

الصغــرة واملتوســطة الصــادرة يف ديســمر 2001 حيــث 

ــي5: ــا ي ــطة ك ــرة واملتوس ــات الصغ ــرف املؤسس يع

املؤسســات  يف  واالتصــال  املعلومــات  تكنولوجيــا   -2

واملتوســطة الصغــرة 

2-1 تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

فهــي تعنــي كل مــا يتعلــق بالتقنيــات املســتخدمة 

يف معالجــة وتحويــل املعلومــات خاصــة املعلوماتيــة 

)اإلعــالم اآليل( االنرتنــت واالتصــاالت بعيــدة املــدى وكل 

الوســائل التكنولوجيــة التــي تســتخدم مــن أجــل تبــادل، 

ــة  ــات الرقمي ــادة املعطي ــا إع ــتغالل وأيض ــة ، اس معالج

ــادرة عــى الســر عــر الشــبكات.6 الق

فرعــني  واالتصــال  املعلومــات  تكنولوجيــا  وتشــمل 

: أساســيني هــا 

النــوع  هــذا  يشــمل  البيانــات:  تشــغيل   -

اآليل  التوزيــع  املعالجــة  تتنــاول  التــي  الوظائــف 

عمليــات  إنجــاز  يف  األســاس  وتعتــر   ، للمعلومــات 

التشــغيل يف املؤسســات وتدعيــم اإلدارة عــى اتخــاذ 

القــرارات، ويتمثــل املحــور املركــزي لهــذه الفــرع يف 

املختلفــة. أشــكاله  يف  اآليل  اإلعــالم  تطبيقــات 

نقــل وإيصــال املعلومــات: ميثــل هــذا الفرع   -

ــغيلها  ــم تش ــي ت ــات الت ــال املعلوم ــل وإيص ــة نق عملي

بــني املواقــع املتباعــدة للحواســيب، ووحداتهــا الطرفيــة 

ــن  ــاالت ع ــهيالت االتص ــتخدام تس ــك باس ــدة وذل البعي

ــد. بع

     وعليــه فــإن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ناتجــة 

ــا  عــن التقــارب أو التالحــم التكنولوجــي بــني تكنولوجي

معالجــة املعلومــات ) املعلوماتيــة( وتكنولوجيــا االتصال 

) أقــار صناعيــة، فاكــس ، هاتــف، شــبكات(7

2-2 تبنــى املؤسســات الصغــرة واملتوســطة لتكنولوجيــا 

املعلومــات واالتصــال

إن الثــورة الرقميــة واملعلوماتيــة وتزايــد حــدة املنافســة 

ــي  ــطة تبن ــرة واملتوس ــات الصغ ــى املؤسس ــت ع فرض

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال مــن أجــل تطويــر 

ــاد  ــاج يف االقتص ــة واالندم ــة و اإلبداعي ــا اإلنتاجي طاقته

االفــرتايض العاملــي، إال أن هــذا التبنــي يجــب أن يتــاىش 

واملتوســطة،  الصغــرة  املؤسســات  مــع خصوصيــات 

فعليــة تبنــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال متــر 

ــية  ــل أساس ــالث مراح بث

2-3 أهميــة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال 

يف تفعيــل  نظــام املعلومــات املحاســبي 

يتعامــل  املحاســبي  املعلومــات  نظــام  أن  مبــا       

مــع العديــد مــن البيانــات التــي تنشــأ يف املؤسســة 

االقتصاديــة ويتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل األحــداث 

االقتصاديــة التــي تقــوم بهــا املؤسســة االقتصاديــة ، فقــد 

أصبــح مــن الــرضوري اللجــوء إىل اســتخدام تكنولوجيــا 

املعلومــات واالتصــال  ومحاولــة العمــل االســتفادة مــن 

الخصائــص العديــدة التــي تتمتــع بهــا هــده التكنولوجيــا 

، بحيــث مل يعــد هنــاك يف بعــض النظــم املتطــورة فاصــل 

ــه  ــر عن زمنــي بــني وقــوع حــدث معــني والتقري

)املعلومــات(، وقــد أدى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومات 

ــبي إىل  ــل املحاس ــاالت العم ــف مج ــال يف مختل واالتص

تحقيــق العديــد مــن املزايــا نذكــر أهمهــا كــا يــرى8:

املعلومــات  نظــام  تصميــم  يف  املرونــة   -

املحاســبي مــن خــالل خــزن أو اســرتجاع املعلومــات يف 

املناســب. الوقــت 

تحســني عمليــة حفــظ الدفاتــر واملســتندات   -

املحاســبية وتســهل عمليــات تجميعهــا واســرتجاعها عــى 

املؤسســة. إلدارة  معلومــات  شــكل 

تحســني عمليــات الرقابــة واتخــاذ القــرارات   -

الرقابــة  أنظمــة  وذلــك عــن طريــق زيــادة كفايــة 

الوقــت  يف  والتقاريــر  املعلومــات  وتقديــم  اإلداريــة 

املناســب ورسعــة توصيــل معلومــات التغذيــة العكســية 

. القــرارات  الناتجــة عــن تطبيــق 

الدقــة يف اســتخراج املعلومــات والنتائــج   -

وســائل  عــى  الحاســوب  الحتــواء  نظــرا  النهائيــة 

ــد  ــن التأك ــن اإلدارة م ــق متك ــط والتحق ــاليب لضب وأس

. العمليــات  صحــة  مــن 

رسعــة إنجــاز العمليــات املتشــابهة يف وقــت   -

واحــد ، وتســجيل عــدد كبــر مــن العمليــات املحاســبية 

ــر . ــت قص ــراد يف وق ــن األف ــل م ــدد أق ــتخدام ع واس

     تجــدر اإلشــارة إىل أنــه عــى الرغــم مــن أن اســتخدام 

ــبه  ــرا ش ــد تغي ــال أوج ــات واالتص ــا املعلوم تكنولوجي

كامــال يف أســاليب معالجــة  التطبيقــات املحاســبية إال أن 

اســتخدامه يرتبــط بالحقائــق التاليــة 9

ــل  ــل مح ــن أن يح ــب اآليل ال ميك إن الحاس  -

ســب  ملحا ا

ــة  ــة اآللي ــل باألنظم ــم العم ــن أن يت ال ميك  -

املحاســب. بــدون  املحاســبية 

ــة  ــة اآللي ــر األنظم ــم تطوي ــن أن يت ال ميك  -

املحاســبية وتحديثهــا و االســتفادة مــن مخرجاتهــا بــدون 

ملحاســب. ا

املحاســبة  ومعايــر  مفاهيــم  تتغــر  ال   -

املنظمــة ألهــم املارســات التــي تســتخدم يف ظــل 

لبيانــات  اآلليــة  املعالجــة  عــن  اليدويــة  املعالجــة 

. ســبة ملحا ا

     فعــى ســبيل املثــال تتــم دورة املحاســبة املاليــة 

باملؤسســة عــى أســاس مراحــل التجميــع األحــداث 

املحاســبية وتبويبهــا )الحســابات( ثــم تلخيصهــا وإعــداد 

التقاريــر ، وهــذه الــدورة تتــم بنفــس مقوماتهــا ســواء 

والســجالت  الدفاتــر  )اســتخدام  اليــدوي  باألســلوب 

ــة ( أو بواســطة الحاســب اآليل ) إنشــاء امللفــات  العادي

العمليــات والحســابات عــى الوســائط تــم تحديثهــا 

ــف  ــائطها تختل ــة ووس ــط املعالج ــأول( ، إال أن من أوال ب

ــم النظــام  ــإن تصمي ــة أخــرى ف ــن ناحي ــا م ــا بينه في

بــدون  يتــم  أن  ميكــن  ال  وتشــغيله  اآليل  املحاســبي 

ــاح  ــر إلنج ــم عن ــد أه ــع يع ــي الواق ــب ، فف املحاس

ــو  ــك ألن املحاســب ه ــع ذل ــلوب اآليل ويجم ــذا األس ه

أقــدر القامئــني باملؤسســة عــى تشــغيله ومتابعــة تطــوره 

و تقييــم ومتابعــة مــدى مناســبته لتحقيــق املهــام 

املحاســبية التــي أنشــأ هــذا النظــام اآليل مــن اجــل 

ــا. تحقيقه

     لقــد أتــاح الحاســب للمحاســب االبتعــاد عــن املهــام 

ــام  ــى امله ــز ع ــث يرك ــررة بحي ــة املك ــة والكتاب الروتيني

الفرديــة املتعلقــة بتطويــر ســبل وأنظمــة املعالجــة 

ــر واســتخدامها يف مجــاالت  وتوفــر املعلومــات والتقاري

ــة  ــذا باإلضاف ــة ، ه ــرارات املختلف ــاذ الق ــم واتخ التقيي

ــوي يف اســتمرار هــذه األنظمــة  إىل دور املحاســب الحي

ــن  ــدة م ــة واملتزاي ــات املتنوع ــع االحتياج ــب م لتتناس

ــاس  ــر القي ــاذج ومعاي ــا لن ــر طبق ــات والتقاري املعلوم

ــارصة .      ــبي املع املحاس

الخامتة :

             نالحــظ أن هنــاك توافــق مــن حيــث اســتخدام 

املؤسســات الصغــرة واملتوســطة لتكنولوجيــا املعلومــات 

ــيب  ــة يف الحواس ــة عام ــت بصف ــي متثل ــال والت واالتص

ــات حيــث تختلــف مــن مؤسســة إىل لألخــرى  والرمجي

ومــن بلــد لألخــر حســب العوامــل املؤثــرة عــى تبنــي 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال مــن سياســات الــدول 

والقوانــني فيهــا والبنيــة التحتيــة. فبعــض العوامــل 

ــر  ــا اآلخ ــز ويف بعضه ــر حاف ــات تعت ــض املؤسس يف بع

تعتــر عائــق وحاجــز أمــام تبنــي تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــال، وعمومــا نجــد أن هنــاك عوامــل داخليــة 

متمثلــة يف املالــك/ املســر. واملــوارد واملوظفــني، وعوامــل 

خارجيــة مثــل البيئــة التنافســية العمــالء واملورديــن 

والحكومــة.  كــا تظهــر أهميــة تكنولوجيــا املعلومــات 

ــالل  ــن خ ــة م ــبة واملالي ــاالت  املحاس ــال يف مج و االتص

تفعيــل نظــام املعلومــات املحاســبي و بالتــايل الحصــول 

عــى  املعلومــات املوضوعيــة والشــفافة يف الوقــت 

ــرارات ــاذ الق ــاعدة يف اتخ ــب للمس املناس
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هناك أراء عدة يف تحديد مسئولية القيام باملراجعة االدارية 

الراي االول : ينادي بأن يقوم املراجع الخارجي بعملية املراجعة االدارية وذلك لالسباب التالية 

الخرة املهنية الكافية االستقاللية عن االدارة وإبداء رأي محايد .  -

اهتامم املراع الخارجي بأنظمة الرقابة الداخلية .  -

إستعانة املراجع الخارجي بالخرات الفنية املختلفة .  -

قيام املراجع الخارجي بعملية املراجعة االدارية مينع التدخل يف االختصاصات .  -

الرأي الثاين : يرأي ان يقوم املراجع الداخي بعملية املراجعة االدارية زذلك لالسباب االتية 

املراجعة االدارية تطوير طبيعي للرقابة الداخللية وتوسيع نطاق إختصاصها .  -

املراجعة الداخلية تهدف إىل تقييم الرقابة الداخلية ، وتحديد نقاط القوة والضعف .  -

الوجود الدائم للمراجع الداخي يعطية الخرة يف التعامل مع العاملني .  -

الرأي الثالث : ينادي بالتعاون بني املراجع الداخي واملراجع الخارجي وذلك لالسباب التالية 

الن املراجع الداخي لدية الكثر من املعلومات   -

متتع املراجع الخارجي بإبداء رايه املحايد .  -

الــرأي الرابــع : يــرى البعــض ان املراجعــة االداريــة بحاجــة إىل خــرات أكــر تفــوق قــدرات املراجــع الداخــي والخارجــي ويــرى اصحــاب هــذا الــرأي أن يقــوم 

فريــق مــن املتخصصــني بعمليــة املراجعــة االداريــة .

قلم / وائل مراد

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب العربس
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دور املحاسب ىف تنمية املرشوعات
 الصغرة

د / نبيل عبدالرؤف إبراهيم

يقــوم املحاســب بتقديــم دور أســاىس ومؤثــر قبــل 

ــدوى  ــة الج ــداد دراس ــا إع ــل أهمه ــرشوع لع ــة امل بداي

االقتصاديــة والتــى تعــد مــن أهــم الخطــوات األساســية 

ألي مــرشوع ناجــح، ســواء كان املــرشوع املقــرتح صغــراً 

ــام : فــرص نجــاح املشــاريع  ــا صي ــد زكري ــراً. )ولي أو كب

ــة(24  ــل العومل ــرة يف ظ الصغ

مفهوم دراسة الجدوى 

        هــى الدراســة التــى  يتــم إعدادهــا التخــاذ 

قــرار إنشــاء املــرشوع مــن عدمــه وتحــدد مــدى الحاجــة 

إىل منتجــات املــرشوع، وهــذا يتطلــب وصــف الســوق 

ــه واألســعار  ــر االســتهالك الحــايل واتجاهات ــى تقدي مبعن

الســائدة، وأذواق املســتهلكني وكذلــك مــدى توافــر 

دراســة  يتطلــب  وهــذا  األساســية،  اإلنتــاج  عوامــل 

للخامــات التــي ســيحتاجها املــرشوع مــن حيــث مــدى 

توافرهــا باســتمرار وجودتهــا. كذلــك العالــة التــي 

ــا  ــدى كفاءته ــث م ــن حي ــرشوع م ــا امل ــيعتمد عليه س

املراحــل  أو  املرحلــة  وتحديــد  األجــور  ومســتويات 

ــة  ــة التفصيلي ــاص يف الدراس ــز خ ــاج إىل تركي ــي تحت الت

ــتثار  ــة االس ــر قيم ــل وتقدي ــاج- التموي )الســوق- اإلنت

ــك مــع  املطلــوب وتكلفــة التشــغيل وهــل يتناســب ذل

املقــدرة التكليفيــة مــع صاحــب املــرشوع وقــدر يســاره 

ومقدرتــه التمويليــة لتمويــل املــرشوع وتعتمــد دراســة 

الجــدوى عــى املراحــل التاليــة )بتــول أســري، املعوقــات 

التــي تواجــه الراغبــني يف إقامــة مرشوعــات صغــرة(25 :

أ- الدراسة التسويقية 

ب- الدراسة الفنية 

جـ - الدراسة املالية 

أ- الدراسة التسويقية 

ــرشوع  ــات امل ــى منتج ــب ع ــة الطل ــر دراس         تعت

مــن أهــم عنــارص الدراســة التســويقية وتتضمــن هــذه 

ــة:  ــب التالي الدراســة الجوان

دراســة العوامــل املحــددة للطلــب والعــرض   •

بالنســبة للســلعة التــي ســينتجها املــرشوع مــع دراســة 

واملســتقبلية.  الحاليــة  املســتهلكني  الذواق  تحليليــة 

التعــرف عــى هيــكل الســوق وتركيبتــه   •

وحجمــه وخصائصــه واإلجــراءات املنظمــة للتعامــل فيــه 

ومســتوردة.  محليــة  املنافســة  والســلع 

تحليــل العــرض الســابق والحــايل مــن حيــث   •

ــات،  ــم املبيع ــي، حج ــاج مح ــتورد أو إنت ــدره, مس مص

التســويقية  والسياســات  األســعار،  اســتقرار  مــدى 

. فســني للمنا

ــى  ــوق ع ــرشوع يف الس ــب امل ــر نصي تقدي  •

أمــام  املــرشوع  وظــروف  والعــرض  الطلــب  ضــوء 

املنافســني لــه وتحديــد معــامل السياســة التســويقية 

اتباعهــا.  املقــرر 

الدراســة   - ب 

لفنيــة  ا

- دراســة العمليــة 

اإلنتاجيــة وتحديــد 

مــن  املســاحات 

املبــاىت  أو  االراىض 

إلقامــة  املطلوبــة 

املــرشوع والســيا 

صناعــى.  نشــاط  إذا  و 

ــدات  ــن اآلالت واملع ــرشوع م ــات امل ــد احتياج - تحدي

ــة. ــا املطلوب ــة التكنولوجي ونوعي

الخامــات  مــن  املــرشوع  احتياجــات  تحديــد   -

واملســاعدة. االوليــة  واملســتلزمات 

- تقدير احتياجات املرشوع من الطاقة.

- تقديــر احتياجــات املــرشوع مــن األثــاث ووســائل 

ــل. النق

- تقدير احـتيــاجـــات املشـروع مـــن العـمـالـة املبارشة 

واالحتياجــات اإلرشافيــة واإلداريــة     

   وهيكل تنظيمها .

- دراسة االثار البيئية للمرشوع .

ــة  ــراءات حكومي ــص وإج ــن رخ ــراءات م ــة اإلج - دراس

ــة . وإداري

جـ - الدراسة املالية 

تقديــر  مــن  متكــن  التــي  املاليــة  القوائــم  إعــداد 

: ىف  املتمثلــة  املاليــة  االحتياجــات 

- تكاليــف التشــغيل لفــرتة ماليــة قياســية عــادة تكــون 

ســنة.

- مصــادر التمويــل وتكلفــة التمويــل مــن أعبــاء متويليــة 

مــن جهــات متعــددة.

- كيفية سداد القروض.

- االرباح أو الخسائر املتوقع تحقيفها .

- التفقات النقدية املستقبلية املتوقعة للمرشوع .

إذا مــا وقــع املراجــع الخارجــي تحــت طائلــة املســئولية املدنيــة فإنــه يصبــح مســئوال عــن تعويــض مــن قــد يلحــق بالعميــل مــن خســائر نتيجــة إهالــة ، غــر أنــه يجــب 

مالحظــة أنــه إذا اهمــل املراجــع الخارجــي ومل ينتــج عــن أهالــة أي خســائر للعميــل  أو الغــر فــإن هــذا املراجــع يصبــح غــر مســئول عــن أي تعويــص .

كيف يقاس االهال 

وتنشــأ املســئولية املدنيــة للمراجعــة الخارجــي نتيجــة إهــال أو تقصــر يف اداء واجباتــة املهنيــة بالقيــاس إىل مســتوى العنايــة املهنيــة املبذولــة مــن املراجــع العــادي املتمــرس 

متوســط التأهيــل والخــرة والكفــاءة والــذكاء إذا واجــه نفــس الظــروف الخارجيــة التــي أحاطــت بالواقعــه ، بــرشط أن يكــون متجــرد واال يكــون لــه هالقــة ســابقة بنتائــج 

عمليــات املراجعــة موضــوع الحكــم ومــن ثــم فــإذا فشــل املراجــع الخارجــي يف تحقيــق هــذا املســتوى مــن الكفــاءة والعنايــة املهنيــة فإنــه يصبــح معرضــاً للمطالبــة بالتعويــض 

عــا لحــق بعميلــة أو الغــر مــن إرضار وخســائر .

وتنقسم املسئولية املدنية للمراجع الخارجي إىل : -

أوالً : املسئولية العقدية  ) تجاة العمالء ويندرج ضمنها املسئولية عن عدم إكتشاف الغش (

ثانياً: املسئولية التقصرية ) تجاه الغر والطرف الثالث ( 

https://goo.gl/HuQgZx : لقراءة املوضوع كامال

 

املسئولية املدنية للمراجع الخارجي 
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د /هايل طشطوش

املطلب الاول: ضوابط الإصدار النقدي يف النظام الإساليم
لقد وضع الترشيع الاساليم  ضوابط هامة وحيوية وم�ستدامة تعمل 
عىل ضبط الاصدار النقدي وحاميته وجعةل اداة هامة من ادوات 

الهنوض الاقتصادي ومن �أبرز هذه الضوابط ما ييل: 
1. منع اصدار النقود الا من قبل ويل الامر )ادلوةل ( حيث قرص 
حق اإصدار النقود عىل ادلوةل وحدها دون الأفراد واملؤس�ات ، 
ادةل سسيادة ادلوةل وسلطاهنا ) (  دليل من  الوظيفة  واعتبار هذه 
وقد وردت اقوال كثرية للفقهاء جتزي وتبارك هذا التوجة لمهيته يف 
ضبط الامور ومل ينكر علامءالإسالم وفقهاؤه عىل ادلوةل هذا احلق 
عىل مر العصور، ) ( ويقول الإمام �أمحد >< ليصلح رضب ادلرمه 
اإل يف دار الرضب بإذن ال�لطان ،لأن الناس اإذا رخص هلم ركبوا 
العظامئ«  ويف هذا املقام يعترب  ابن خدلون  » ان ال�كة يه احدى 

شارات املكل«) (<.
2 . حترمي الغش : فقد شدد الاسالم عىل �أن تكون النقود املصدرة 
خالصة وخالية من الغش . لقول الرسول صىل هللا عليه وسمل ><من 
غ�سنا فليس منا >< وللغش يف النقود مضار كثرية ابرزها انه ي�امه 
يف رواج النقود وكرثهتا بني ايدي الناس مما يؤدي اىل فقداهنا لقميهتا 
يف  وللفقهاء  الك�اد.،  اىل  يؤدي  اذلي  التضخم  حصول  وبلتايل 

هذا املقام اقوال كثرية  مهنا : قول الامام ال�افعي :« يكرة لالمام 
رضب ادلرامه املغ�وشة  للحديث الصحيح ان رسول هللا قال :« 
من غ�سنا فليس منا ( ، وفية ف�اد للنقود وارضارا بذوي احلقوق 
وغالء لالسعار وانقطاع الاجالب وغرية من املفاسد.... ويكرة لغري 
الامام رضب املغ�وش  لأن فيه افتئاات عىل الامام فيغرت به الناس 
خبالف رضب الامام »  ) (بل ان ابن عرفة افىت فمين يقوم هبذا 

الفعل ان خيدل يف ال�جن حىت ميوت« ) (
3. �أن يتناسب جحم الإصدار النقود  مع المنو احلقيقي يف الانتاج 
حيث خيضع الإصدار النقدي للتغري يف جحم الطلب عىل النقود ،فهو 
يتناسب مع منو الإنتاج احلقيقي مع مراعاة تثبيت القمية الفعلية للنقود 
العداةل  وت�أمني  امل�ستدمي  الثابت  لتحقيق سالمة الاقتصاد ومنوه   ،
الاقتصادية والاجامتعية. يقول الأمام ابن تميية >< ينبغي لل�لطان 
�أن يرضب هلم  فلوسا تكون بقمية العدل يف معامالهتم من غري ظمل 
هلم ،وليتجر ذو ال�لطان يف الفلوس �أصال ><   ،  وعليه فال حيق 
�أو المتويل  �أن تصدر نقود لأجل ماي�مى بلمتويل بلتضخم  لدلوةل 
بلعجز ،وهو �أن يقوم البنك املركزي بإصدار مكية اإضافية من النقود 
حل�اب ادلوةل اخلالص ت�ستخدهما يف تغطية العجز اذلي تعاين منه 

املزيانية العامة ،نتيجة جتاوز النفقات جملموع الأيردات العامة .

ويقول ال�اطيب: » الاسستقراض يف الأزمات �أمنا يكون حيث يرىج 
شيئا  ينتظر  مل  ،و�أما  يرجتى  �أو  ينتظر  دخل  امل�لمني  مال  لبيت 
وضعفت وجوه ادلخل ،حبيث ليغين كبري شئ ،فالبد من جراين 

التوظيف«.
وقد ثبت بلتطبيق العميل املعارص مضار المتويل التضخمي )المتويل 
انف�هم   الغربيني  الاقتصاديني  من  كثري  ذلكل  اشار  وقد  بلعجز( 
حيث  يقول املدير الإداري لصندوق النقد >< �أن المتويل بلعجز 
املدفوعات  مزيان  واختالل  التضخم  خالل  من  بلقتصاد  يرض 
معدل  ،واخنفاض  املوارد  الفائدة وسوء ختصيص  معدلت  وارتفاع 
سسبق  وقد  الاجامتعية   التواترات  مث  ومن  البطاةل  وزايدة  المنو 
الاصدار  ضبط  خالل  من  عديدة  بقرون  التوجة  هذا  الاسالم 

النقدي وتناسسبة مع معلية المنو احلقيقي يف الاقتصاد.

املطلب الثاين  : ادوات ال�سياسة النقدية احملققة لهداف الاقتصاد 
الاساليم :

جيدر بنا التوضيح اوًل ما يه غاايت واهداف الاقتصاد الاساليم 
وذكل ليك ن�ستطيع ان نقيس مدى قدرة ادوات ال�سياسة النقدية 

الاسالمية عىل حتقيق هذه الاهداف وبلوغ تكل الغاايت .
الفرع الاول :اهداف الاقتصاد الاساليم :

تنبثق اهداف الاقتصاد يف الاسالم من ثوابت الرشيعه ومنطلقاهتا 
، فه�ي رشيعه ساموية غايهتا وهدفها حتقيق كرامة الان�ان وعزته 
بعتبارة خليفة هللا عىل الارض ، ووظيفة الاسستخالف هذه 

تقتيض ان حيظى اخلليفة بلك املقومات اليت متكنة من اداء وظائفة 
وواجباته بلك اقتدار ، وميكن من خالل ذكل حتديد اهداف 

آت :  وغاايت الاقتصاد يف الاسالم مبا هو �
اول: حتقيق العداةل يف توزيع ادلخل والرثوة :

     ان العدل بحلق هو اساس الرشيعه الاسالمية ، فاهلل سسبحانه 
وتعاىل قامئ بلعدل يف ملكة وقد جعل العدل اساسا للمكل واساسا 

لقيام الامة ودميومهتا ، فبالعدل ت�ود الامم الاكفرة وبلظمل تفىن 
الامم املؤمنة ، فالعدل بحلق هو اساس التوزيع يف الاسالم فقد 
وضع الاسالم نظاما للتوزيع  فريد من نوعه،  فهو يضمن وصول 

العوائد واحلقوق اىل احصاهبا بلك مشولية ودقة ومن الع�ري بل من 
امل�ستحيل ان يبقى فرد واحد من افراد الامة خارج اطار معلية 

توزيع ادلخل والرثوة  مما حيقق عداةل عز نظريها عىل وجه الارض   
فالقتصاد يف الاسالم ي�عى اإىل حتقيق العداةل الاجامتعية، وحامية 

الِإن�ان من �ألوان الفقر والفاقة، بل وي�عى اإىل خلق الظروف 
املناسسبة حلياته وضامن كرامته واإن�انيته، وبذكل يمتزي عن غرية من 

النظمل الاقنصادية الوضعية  اليت تزمع وجود قانون طبيعي ـ وتلقايئ 
ـ وراء حتريك احلياة اِلقتصادية، ليربر �ألوان اجل�ع واِلسستغالل، 

ويضفي املرشوعية عىل هذه الَأوضاع الفاسدة. .ومن ابرز الاسس 
احلقوقية يف الاسالم هو العمل حيث حض الاسالم عىل العمل 

ورغب وشدد عىل ال�عي وبذل اجلهد طلبا للرزق وحتقيقا لوظيفة 
الاسستخالف . والاساس احلقويق الآخر هو امللكية واليت جاءت 

يف الاسالم ملكية خمتلطة متزج بني حاجة الفرد وميوةل وفطرته وحبة 
للمتكل وبني حاجة الامة اىل ملكيات تبقى مملوكة ملاًك عامًا ينتفع 

به افراد الامة لينبغي لآحاد الناس الاسستئثار هبا،  .مث الاساس 
احلقويق الثالث هو احلاجة النامجة عن امر خارج عن ارادة الان�ان 

كعجز او مرض او شسيخوخة ..اخل ..، وبلتايل نرى ان الاسس 
احلقوقية يف الاسالم مرتبة ترتيبا منطقيا حيقق الكفاءة والعداةل .) (

ومن  الادوات الهامة اليت تؤدي بلوغ هذا الهدف ايضا ما ييل :
1. نظام الزاكة  : ويه احلد الأدىن من الصدقات املفروضة سسنواًي 

عىل الأموال املكتزنة والأموال املعدة للتجارة والغالت الزراعية 
واحليوانية والصناعية وغريها .وتتجه الإيرادات مهنا اإىل �أصناف مثانية 

) الفقراء وامل�اكني ، والعاملني علهيا واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب 
والغارمني ويف سبيل هللا و�أبن ال�بيل(. 

2.  نظام الصدقات : والصدقات ويه الإنفاق التطوعي يف سبيل 
هللا عىل مجيع �أوجه اخلري ، ول يلزم لها نصاب �أو حد �أدىن وقد 

حث علهيا القران الكرمي وال�سنه املطهرة 
3.  نظام املرياث : وقد اختص به هللا عز وجل فق�م الاق�ام 

ووضع احلصص دون تدخل لبين الان�ان يف ذكل فهو ق�مة احلق 

جل وعال بني عبادة .
 .اثنيا : التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية :

ويف الاسالم ل يمت التخصيص الامثل الا وفق القواعد القميية 
والضوابط العملية اليت وضعهتا الرشيعة الغراء ، ولعل ابرز ما ميزي 
نظام ختصيص املوارد يف الاسالم انه يمت وفق منظومة قميية حممكة 

غاية يف التقان وال�مولية وادلقة ولعل ابرز مالحمها هو التايل  :
�أ . اقتصار الانتاج الاساليم عىل الطيبات فقط ، وعدم اإنتاج ال�لع 

احملرمة الضارة.
ب .  حترمي الرب حبيث  ل يعطي ر�أس املال عائدًا اإل بقدر  ارتباطه 

بخملاطرة.
ت .  ترتيب الاولوايت حبيث يمت الرتكزي عىل الرضورايت من غري 

اإرساف �أواإفراط .
ث .  الابتعاد عن اإنتاج ال�لع واخلدمات الرتفية .

ج .  توفري احلاجات الأساسسية للمجمتع حيث يمت الإنتاج ح�ب 
الأولوية والرضورة للمجمتع وتق�سمي اإىل ثالث م�ستوايت:

1. ال�لع الرضورية : ويه اكفة ال�لع واخلدمات اليت ختدم يف 
صيانة الأراكن امخل�ة ويه ) ادلين ـ النفس ـ العقل ـ الن�ل واملال 

( ومن الأمثةل الرشاب والطعام .
2. ال�لع احلاجيه :ويه ل تتوقف علهيا حياه الفرد ويه سلع ميكن 
الاسستغناء عهنا ولكن بيشء من امل�قة . مثل اسسهتالك الاطعمة 

الذليذة . .
3.  ال�لع التح�سينية : ) ويه الأمور يؤدي وجودها اىل ت�سهيل 

احلياة وحت�سهنا وجتملها مثل ممارسة الرايضة والتزنة املرشوع ( .
اثلثا: الكفاءة يف اسستخدام املوارد الاقتصادية :

     لشك ان وجود عداةل توزيعية وختصيص امثل للموارد يف 
الاسالم سسيؤدي بلرضورة اىل الاسستخدام الاكفاء للموارد املتاحة 
مبا حيقق رفاهية الفرد واجملمتع معا .حيث سيمت انتاج اكرب مكية ممكنه 

من املوارد املتاحة وبقل التاكليف وسسيكون الانتاج املتحقق موافقا 
للتفضيل الاجامتعي دون زايدة او نقصان . 

هذه بعجاةل اهداف وغاايت الاقتصاد الاساليم ولكن ال�ؤال اذلي 
ينبغي ان جييب علية هذا البحث هو : هل ميكن لدوات واجراءات 

ال�سياسة النقدية الاسالمية ان حتقق هذه الاهداف والغاايت ؟؟
الفرع الثاين : ادوات ال�سياسة النقدية يف الاسالم ومدى قرهتا عىل 

بلوغ الاهداف.
ال�سياسة النقدية اليوم ت�ستخدم العديد من الادوات والاجراءات 
لتحقيق الاهداف والغاايت املن�ودة ، ولتحقيق الغاية والهدف من 

البحث ف�وف ننظر بدوات ال�سياسة النقدية اسالميا ونقدرها 
لنتعرف عىل مدى قدرهتا عىل ضبط الإقتصاد ومن هذه الادوات  :

1. سعر اعادة اخلصم :  
    يعد سعر اخلصم �أو كام ي�مى سعر اإعادة اخلصم مبثابة سعر 

الفائدة اذلي يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجارية مقابل اإعادة 
خصمه ملا يقدم اإليه من مكبيالت و�أذوانت اخلزانة، وحيصل البنك 
املركزي عىل سعر اخلصم عند تقدميه قروض وسلف مضمونة اإىل 

البنوك التجارية.  
        ي�مح سعراخلصم بوجود فرص حقيقية للبنوك التقليدية 

للحصول عىل القروض من البنك املركزي،وخباصة حيامن تواجه هذه 
البنوك نقصا غري متوقع يف الاحتياطات �أو زايدة يف سوق مفاجئة 

عىل شسباك الئامتن �أو عدم القدرة عىل حتصيل سسيوةل رضورية يف 
سوق النقد.  

آخر،ي�ستطيع البنك املركزي من خالل هذه       ومن جانب �
الوسسيةل ان ي�امه يف حتقيق الاسستقرار النقدي والاقتصادي .حبيث  

يتحمك البنك املركزي يف سعر الفائدة بلزايدة �أو بلنقصان تبعا 
للظروف الاقتصادية اخملتلفة بغية الت�أثري يف جحم الئامتن املتاح، فاإن 
اكنت هناك بوادر تضخم يرفع البنك املركزي سعر الفائدة حىت تزيد 
تلكفة الاقرتاض عىل البنوك التجارية ومعالهئا، وبلتايل حيد من جحم 
الئامتن وخيفض من وسائل ادلفع املتاحة يف الاقتصاد، �أما اإذا اكنت 
هناك بوادر انكامش فاإن البنك املركزي خيفض سعر الفائدة لت�جيع 
الاقرتاض ومن مث زايدة وسائل ادلفع..ولكن يرى كثري من الباحثني 
ان اسستعامل هذه الوسسيةل بت اقل فاعلية مما اكن علية يف ال�ابق . 

تقدير اساليم :
لشك ان لهذه الوسسيةل تقديرا قدمه فقهاء الاقتصاد الاساليم قد 
خيتلف عن الرؤية الوضعية لهذه الاداة كواحدة من ادوات ضبط 
الاقتصاد حيث يرى كثري من الباحثني  �أن البنوك الإسالمية ل 

ميكهنا الاسستفادة مهنا، حيث اإهنا تتعارض مع مهنج معلها القامئ عىل 
عدم التعامل بلرب �أخذا وعطاء. 

احللول والتصورات للبديل :
ميكن للخروج من اخلالف الفقه�ي حول هذه النقطة ان ختتلف 
صيغة التعامل اجلاري بني املرصف الاساليم واملرصف املركزي 

حبيث يقوم املرصف  املركزي بتبين  بدل من سسياسة سعر اخلصم 
صيغة مالمئة لأحاكم العمل املرصيف الإساليم ميكن تلخيصها بلآيت :

آليه إصدار النقود يف االقتصاد االسالمي

من ارشيف املجلة
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املركزي  البنك  بني  خاص  عقدي  نظام  عىل  التوافق  �أ . 
عىل  بلفائدة  التعامل  عدم  عىل  ينص  الإساليم  والبنك 
اخلصم، �أي ان ل يتقاىض البنك املركزي فائدة مقابل اخلصم 

عىل الأوراق التجارية،.
ب . يقوم البنك الإساليم بيداع  مبلغا من املال همام اكن 
جحمة بدون عائد. دلى املرصف املركزي واإذا ت�مل املرصف 
املركزي هذه الأوراق جيعلها كضامن لقروض مينحها للبنك 
سسيوةل  اإىل  حتويلها  عند  فائدة  احت�اب  دون  الإساليم 
�أو  مضاربة  بصورة  الإساليم  البنك  يعيدها  �أو  نقدية، 

م�اركة �أو مراحبة بعد حتويلها اإىل نقد.
ت . عىل البنك املركزي ان يتعاون مع املرصف الاساليم 
لنظام  بديال  واخل�ارة  الرحب  يف  امل�اركة  نظام  يعمتد  ب�أن 
يف  وي�اعدها  الإسالمية  البنوك  بن�اط  ليدفع  الفائدة، 

حتقيق �أهدافها.
ث . ميكن للبنك املركزي �أن حيدد سقوف دنيا وعليا  لأسعار 
واخل�ارة،  الأربح  لن�ب  والأعىل  الأدىن  بحلد  الفائدة 
والتحويالت  والودائع  ال�لف  �أشاكل  مجيع  بذكل  وخيضع 
اذلي  الاستامثري  العمل  لآلية  الإساليم  للبنك  املمنوحة 

بدوره خيضع للرحب واخل�ارة.

ادوات اسالمية بديةل ل�عر اعادة اخلصم : 
ميكن يف الاقتصاد الاساليم اسستحداث ادوات بديةل عن 

سعر اخلصم ول تتعارض مع الرشيعه الاسالمية ومهنا :

ن�ب  تغيري  سسياسة  بعامتد  املركزي  البنك  يقوم  �أ . 
يامتىش  مبا  املمنوحة،  للمتويالت  الأربح  يف  امل�اركة 
الرامية لضبط الئامتن وتنظمي الطلب عىل  �أهدافه  مع 
المتويل املرصيف بوجه عام. وحيامن هيدف البنك املركزي 
اإىل توسسيع مظةل الئامتن تتوقف م�اركته عىل حتقيق 
هامش رحب �أقل وبعكس ذكل يزيد من هامش الرحب، 
حيققه  اذلي  للرحب  الصايف  الهامش  يت�أثر  ذلكل  وتبعا 
وجمال  متويالته  ضبط  يف  ي�هم  مما  الإساليم  البنك 

م�اركته يف اإحداث الئامتن املرغوب.
ب . التحمك يف ن�سبة املضاربة اليت تؤول اىل املرصف 
.وميكن  لعمالئة  املقدمة  الاموال  عن  الاساليم 
للمرصف املركزي من خالل تغيري هذه الن�ب التاثري 
يف تلكفة المتويل ومن مث ت�جيع او تثبيط التوسع يف 

جحم الئامتن .

2.  الاحتياطي النقدي القانوين.
     ي�ستطيع املرصف املركزي زفق هذه ال�سياسة ان 
يؤثر يف جحم الئامتن اذلي متنحة املصارف التجارية اىل 
معالهئا وبلتايل يؤثر يف جحم النقود الورقية ويف جحم 
التجارية  البنوك  قدرة  تت�أثر  بيحث   ، الادخار  ودائع 
القانوين  النقدي  يف منحها لالئامتن بن�سبة الاحتياطي 
التجارية  البنوك  يلزهما هبا  املركزي  البنك  اذلي قررها 
تودع  نقدية  اكحتياطات  ودائعها  من  جزء  بسستقطاع 

دلى البنك املركزي. 
ن�ب  فرضها  حيث  من  املركزية  املصارف  قوانني  ختتلف 
من  مفهنا  اخر  اىل  بدل  من  القانوين،  النقدي  الاحتياطي 
واحد،  ومبعدل  متيزي  دون  الودائع  �أنواع  مجيع  عىل  يفرضها 
ومهنا ما ميزي بني الودائع ح�ب �أجالها فيفرض ن�سبة �أعىل 
عىل الودائع اجلارية بملقارنة مع الودائع الادخارية ويعزى هذا 
المتيزي اإىل �أن الودائع الأوىل عرضة يف �أي وقت لل�حب. 
ن�سبة  بني  ميزي  املركزية  البنوك  من  الآخر  البعض  وجند 

الاحتياطي 
النقدي ح�ب �أجل الوديعة ويف هذه احلاةل يتناسب �أجل 
الوديعة عك�سيا مع ن�سبة الاحتياطي النقدي لنفس ال�بب 

املذكور . 

كيفية التاثري من خالل هذه الوسسيةل : 
للظروف  تبعا  النقدي  القانوين  الاحتياطي  ن�سبة  تتغري 
الاقتصادية اليت مير هبا الاقتصاد حمل الاعتبار ، اإذ يعمد 
النقدي  الاحتياطي  ن�سبة  زايدة  اإىل  عادة  املركزي  البنك 
العكس  الرواج الاقتصادي وعىل  �أثناء فرتات  القانوين يف 
�أثناء  الن�سبة  هذه  ختفيض  اإىل  املركزي  البنك  يعمد  متاما 
عىل  املصارف  ت�جيع  هبدف  والك�اد الاقتصادي  الركود 
التوسع يف منح الئامتن املرصيف خاصة و�أن العالقة عك�سية 
بني خلق الودائع من قبل املصارف التجارية من هجة ون�سبة 

الاحتياطي النقدي القانوين من هجة �أخرى.

تقدير اساليم :

من  القانوين  النقدي  الاحتياطي  ن�سبة  تغيري  لإن  نظرا 
الوسائل الفعاةل يف الت�أثري عىل الئامتن املرصيف فاكن  لبد 
من اإعادة تكييف الاحتياطي الإلزايم لين�جم مع معطيات 
�أمه الأفاكر املطروحة يف  العمل املرصيف الإساليم، وتربز 

هذا اجملال عىل النحو التايل :
بنه من غري  كثري من بحيث الاقتصاد الاساليم  يرى  �أ . 
املقبول اعفاء املصارف الاسالمية من ن�سبة الاحتيالطي 

القانوي .
ب .  يقرتح بن يمت ختفيض �أو اإعفاء الودائع الاستامثرية دلى 
البنك الإساليم من ن�سبة  الاحتياطي القانوين، لأن هذه 
الودائع قدهما �أحصاهبا للبنك الإساليم بغرض استامثرها عىل 
�أساس نظام املضاربة وفقا للنتاجئ الفعلية لالستامثر من رحب 
�أو خ�ارة، ومن مث فليس هناك الزتام عىل البنك الإساليم 
برضورة ردها اكمةل لأحصاهبا فه�ي لي�ت مضمونة عىل البنك 
كام هو احلال بلن�سبة للودائع الآجةل بلبنوك التقليدية، كام 
�أن سسياسة الاحتياطي القانوين تؤدي اإىل تعطيل جزء من 
موارد البنك الإساليم عىل غري رغبة املودعني وتتعارض مع 
العائد  عىل  سلبا  مايؤثر  وهذا  املال اكمال،  استامثر  ح�ن 

املوزع عىل �أحصاب احل�ابت الاستامثرية.
اخلاصة)  الطبيعه  تراعي  ان  املركزية  املصارف  عىل  ت .  
الالربوية( للمصارف الاسالمية حبيث ل تطبق علهيا  سعر 
ملتطلبات  الأدىن  الوفاء بحلد  عدم  اجلزايئ يف حاةل  الفائدة 
مرتبطة حبجم  غرامة  بنظام  واستبداهل  القانوين  الاحتياطي 

التجاوز. 
3. معليات ال�وق املفتوحة :

ببيع  املركزي  البنك  قيام  العمليات يف  هذه  تتلخص       
ورشاء الأوراق املالية والنقدية يف ال�وق املالية والنقدية، 
املصارف  تقدمه  اذلي  الئامتن  جحم  من  التقليل  هبدف 
سسيوةل  عىل  الضغط  وكذا  مناف�سهتا،  طريق  عن  التجارية 
هذه  ت�مل  وقد  املالية،  وراق  للأ بيعهم  حاةل  يف  الأفراد 
ال�سياسة التعامل يف العمالت الأجنبية واذلهب. ففي حاةل 
الانكامش يقوم البنك املركزي برشاء الأوراق املالية هبدف 
زايدة ال�سيوةل النقدية يف الاقتصاد، ويف حاةل التضخم يقوم 
ببيع الأوراق املالية هبدف ختفيض ال�سيوةل  ، ويرى كثري 
من الباحثني ان هذه الاداة يه من اقوى ادوات ال�سياسة 

النقدية ت�أثريًا يف الاقتصاد.
تقدير اساليم : 

يعترب التعامل بلأوراق املالية ومن بيهنا ال�سندات احلكومية 
خمالفا لأحاكم الرشيعة الإسالمية لأن ال�سندات متثل صورة 
من صور عقد القرض، وحتمل فائدة اثبتة من قميهتا الامسية 

فتتحول هبذا ال�لك اإىل �أحد �أشاكل القروض الربوية.

وعىل �أساس عدم جواز التعامل بل�سندات ملا حتمهل من فائض ربوي تصبح عالقة 
املرصف الإساليم بلبنك املركزي يف هذا الإطار غري سلمية من الوهجة الرشعية، 

لأن �أساليب املرصف الإساليم قامئة عىل عدم التعامل بلرب �أخذا وعطاء. ) ( 
التصور البديل:

واملرصف  املركزي  املرصف  بني  واخل�ائر  امل�اركة يف الاربح  مبد�أ   اعامتد  �أ . 
الاساليم وذكل من خالل اإصدار �أوراق مالية خمتلفة)لي�ت سسندات ( تعمتد 
مبد�أ امل�اركة يف الأربح واخل�ائر، وتكون عىل شلك ق�امئ حتمل ن�ب �أربح 
متغرية بدل من ال�سندات اليت حتمل عائد ربوي اثبت، وعن طريق هذه الآلية 
النقدي  العرض  جحم  ويضبط  النقدية  �أهدافه  حيقق  �أن  املركزي  البنك  ي�ستطيع 
العرض  م�ستوى  لتخفيض  الرامية  سسياسسته  حاةل  ففي  الأهداف،  هذه  ح�ب 
الق�امئ،  بيع  من  �أقل  �أربح  ن�ب  �أن حيدد  املركزي  البنك  عىل  يتعني  النقدي 
فتكون م�اركته �أقل وقدرته �أكرب عىل امتصاص املدخرات ومن مث خفض العرض 
النقدي، ويف حاةل الرشاء ميكنه حتديد ن�ب �أربح �أعىل عن طريق م�اركة �أكرب 

مما يوسع ويزيد جحم العرض النقدي وحيقق جمالت �أوسع لالئامتن 

صكوك  بصدار  وذكل  ال�سندات  عن  التعويض  للمرصف الاساليم  ميكن  ب . 
صكوك  اصدار  وكذكل  ال�داد  املضمونه  احل�سنة  القروض  كصكوك  اسالمية  

امل�اراكت واملضاربت . 

4. بدائل اخرى :ميكن اللجوء اىل وسائل اخرى اثنوية)غري مكية (  قد تلعب دورًا 
هامًا يف معلية الت�أثري عىل عرض النقد وبلتايل حتقيق الاهداف النقدية خصوصا 

والاقتصادية معوما و�أبرز وسسيةل يه :

-  الاقناع والت�أثري الاديب:
           ي�ستطيع البنك املركزي مبا هل من هيبة مالية وماكنه مرصفية ان ميارس 
بتوجية  وذكل  واسستخدام الاسلوب الاعاليم  والت�أثري الاديب  الاقناع  اساليب 
البنوك ونصحها وارشادها واحياان اصدار تعلاميت جتربها عىل اتباع سسياسة معينة 
ت�امه يف ضبط العمليات املرصفية والنقدية حتديدا .مبا حيقق الاهداف الاجامتعية 

والفردية معا .
و�أما التقدير الاساليم يف ذكل : فانه يرى انه لضري يف ممارسة املرصف املركزي 

اسلوب الاقناع والت�أثري الاديب مبا حيقق مصلحة الامة  
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دليل تعليات النواحي العملية لالعتادات 
املستندية) إستراد (

يعطــي كل طلــب فتــح اعتــاد مســتندي رقــاً مسلســالً 

يعتــر املرجــع الخــاص بــه يف جميــع املراســالت املتبادلــة 

بخصوصــه مــع املراســل والعميــل وأيــة جهــه أخــرى 

ــادات(  ــم 8 اعت ــذا الغــرض ســجل )منــوذج رق ــد له ويع

ــدى  ــة ل ــادات املفتوح ــة االعت ــرت يومي ــه دف ــق علي يطل

ــة: ــات التالي ــي البيان ــوي ع ــلني، ويحت املراس

ــاد - اســم املســتورد  - اســم  ــم االعت ــح - رق ــخ الفت تاري

ــا  ــة وم ــة األجنبي ــة بالعمل ــة - القيم ــوع العمل ــد - ن البل

ــة. ــان البضاع ــة - بي ــة املري ــا بالعمل يقابله

سجل منوذج )11(:

ــع  ــوذج 11  م ــجل من ــا س ــي يتضمنه ــات الت ــم البيان أه

مراعــاة أن يبــدأ رقــم املسلســل أول كل عــام - رقــم 

ــلعة -  ــاد - الس ــم االعت ــل - رق ــم العمي ــل - اس مسلس

ــخ النمــوذج. ــة- تاري ــف اإلداري ــاد - املصاري ــغ االعت مبل

ــح  ــس فت ــر يف تلك ــي تذك ــية الت ــات األساس ــم البيان  أه

ــد(: ــزز )مؤي ــوع ومع ــل للرج ــر قاب ــاد غ اعت

.ORDER     -1

.ACCOUNT     -2

.WE OPEN IRREVOCABLE CREDIT NO     -3

.FAVOUR     -4

.CURRENCY AND AMOUNT     -5

.SIGHT / DRAFT AT ON     -6

.)AGAINST )DOCUMENTS     -7

.)COVERING  )GOODS     -8

 SHIPPED FROM. TO WITH / WITHOUT     -9

.TRANSHIPMENT

 PART SHIPMENTS PERMITTED /    -10

.PROHIBITED

 VALID UNTIL FOR PRESENTATION /    -10

.SHIPMENT

.FOR PAYMENT / ACCEPTANCE           

.PLEASE ADVISE    -11

ADDING CONFIRMATION  WITH /     -12

.WITHOUT

.UPON PAYMENT    -13

             .METHOD OF REIMBURSEMENT           

وفيا يي رشح بيانات كل بند عي حده:

البند رقم )1(

يوضــح اســم معطــي األمــر أي املفتــوح االعتاد 

املســتندي بنــاء عــي طلبــه، وقــد يكــون نفســه 

املفتــوح االعتــاد لحســابه الخــاص بالبنــد رقــم 

ــالف  ــر بخ ــي األم ــم معط ــون اس ــد يك )2( وق

املفتــوح لحســابه االعتــاد.

البند رقم )3(

يوضــح نــوع االعتــاد املســتندي املفتــوح وأنــه غــر قابــل 

لإللغــاء مــع ذكــر رقــم االعتــاد.

البند رقم )4(

يوضح اسم املستفيد أو املصدر أو املورد، وعنوانه.

البند رقم )5(

يوضح به نوع العملة وقيمة االعتاد املستندي.

البند رقم )6(

يوضــح إذا كانــت الكمبيالــة باالطــالع أو ملــدة معينــة 

واســم املســحوب عليــه الكمبيالــة.

البند رقم )7(

يوضح به املستندات املطلوب تقدميها.

البند رقم )8(

يوضح وصف البضاعة والكمية.

البند رقم )9(

 يوضــح اســم مينــاء الشــحن ومينــاء الوصــول وعــا 

ــادة  ــق وإع ــع يف الطري ــغ البضائ ــموحاً بتفري إذا كان مس

ــه. ــن عدم ــحنها م ش

البند رقم )10(

ــه أو غــر  يوضــح مــا إذا كان الشــحن الجــزيئ مســموح ب

مســموح بــه.

البند رقم )11(

يوضــح تاريــخ انتهــاء أجــل االعتــاد املســتندي بالنســبة 

ويوضــح  القبــول  أو  املســتندات  تقديــم  أو  للدفــع 

باالعتــاد أجــل آخــر بالنســبة للشــحن يكــون عــادة 

قبــل األجــل األول بفــرتة تســمح بإعــداد املســتندات بعــد 

ــك.  ــا إيل البن ــن لتقدميه الشحـ

البند رقم )12(

ــاد  ــح االعت ــتفيد بفت ــار املس ــل إخط ــن املراس ــب م يطل

املســتندي )مبــارشة أو عــن طريــق بنــك آخــر قــد يحــدده 

العميــل(.

البند رقم )13(

يطلــب مــن املراســل إضافــة تعزيــزه لالعتــاد املســتندي 

عنــد إبالغــه للمســتفيد أو إبالغــه باالعتــاد بــدون إضافــة 

تعزيــزه إليــه.

البند رقم )14(

واملدفوعــة  للمراســل  القيمــة  ســداد  كيفيــة  يوضــح 

ــابنا  ــي حس ــد ع ــا بالقي ــك إم ــتفيد وذل ــطته للمس بواس

ــق مراســل آخــر  ــن طري ــة مســحوباته ع ــه أو بتغطي لدي

مفــوض مــن البنــك بذلــك أو دفــع القيمــة مبوجــب 

التســهيالت االئتانيــة املمنوحــة منــه للبنــك ويوضــح 

كيفيــة التحويــل يف ميعــاد االســتحقاق.

ــس أو  ــات التلك ــق بيان ــى أن تطاب ــب أن يراع ــذا ويج ه

ــاد  ــح االعت ــاب فت ــواردة يف خط ــات ال ــويفت البيان الس

ــروض  ــا أن املف ــا، ك ــزا له ــر تعزي ــذي يعت املســتندي وال

ــالل  ــدم اإلخ ــع ع ــار م ــويفت االختص ــس أو الس يف التلك

بالبيانــات الهامــة الواجــب إيضاحهــا للمســتفيد بحيــث ال 

ــوض. ــس أو غم ــدث أي لب يح

خطاب فتح االعتاد املستندي:

يرســل للمراســل أصــل هــذا الخطــاب بالريــد الرسيــع أو 

بالريــد الجــوي وأيضــاً صــورة منــه بريــد تــايل أو الريــد 

الجــوي كــا يرســل صــورة أخــرى منــه إيل كل مــن الرشكــة 

ــاء عــي طلبهــا  ــوح االعتــاد املســتندي بن ــة املفت التجاري

ــة(  ــب الحال ــابه )حس ــاد لحس ــوح االعت ــل املفت والعمي

لإلحاطــة بالتعليــات املرســلة للمســتفيد ومطابقتهــا عــي 

ــة  ــك ومراجع ــدم للبن ــاد املق ــح االعت ــب فت ــورة طل ص

ــة وجــود أي اختــالف بينهــا. البنــك يف حينــه يف حال

ويجــب أن يراعــي البنــك الدقــة التامــة يف نقــل البيانــات 

مــن طلــب فتــح االعتــاد املســتندي املقــدم مــن العميــل 

إيل خطــاب االعتــاد املرســل للمراســل.

ــة أخــرى بخــالف  ــة مســتندات إضافي ــز إضاف ومــن الجائ

ــات  ــاً لتعلي ــك طبق ــة وذل ــحن التقليدي ــتندات الش مس

العميــل، كــا أنــه مــن الجائــز اســتبدال بوليصــة الشــحن 

البحــري إمــا ببوليصــة شــحن جــوي AIRWAY BILL إذا 

كان العميــل يف حاجــة رسيعــة للبضاعــة أو بإيصــال طــرد 

بريــد POSTAL RECEIPT إذا كانــت الرســالة حجمهــا 

صغــر وذلــك بنــاء عــي تعليــات العميــل أيضــاً.

ــذ انضــام اتحــاد بنــوك مــر إيل غرفــة  ومن  

التجــارة الدوليــة يف مايــو 1958 واتباعــه األصــول واألعراف 

املوحــدة بشــأن االعتــادات املســتندية أصبحــت تضــاف 

العبــارة التاليــة يف نهايــة فتــح االعتــادات:

وهــذه العبــارة طبقــاً آلخــر تعديــل أدخــل عــي تلــك 

ينايــر 1994  القواعــد يف ســنة 1993 واملطبــق مــن أول 

االعتــادات  إيل  تضــاف  الســابقة  العبــارة  أن  ويالحــظ 

املســتندية املفتوحــة بالتلكــس أو الريــد وغــر ملــزم ذكرهــا 

يف حالــة االعتــادات املفتوحــة بالســويفت حيــث أن نظــام 

الســويفت ينــص عــي األخــذ بالقوانــني الســارية وقــت 

تبليــغ االعتــاد.

الفصل الرابع

االعتــادات  فتــح  عامــة مشــرتكة بخصــوص  مالحظــات 

املســتندية:

هنــاك مالحظــات عامــة مشــرتكة بــني كافــة   

أنــواع االعتــادات املســتندية يتعــني مراعاتهــا عنــد فتــح أي 

الحالــة«. »حســب  منهــا  اعتــاد 

من أهم هذه املالحظات ما يأيت:

االعتــادات  فتــح  مبســتندات  العمــالء  يتقــدم  أن   -1

يــأيت: مــا  غالبــاً  تتكــون  التــي  املســتندية 

أ - طلب فتح االعتاد املستندي »منوذج 42 اعتادات«.

ب- صــورة مــن البطاقــة االســترادية أو صــورة مــن بطاقــة 

اســتراد احتياجــات.

املبدئيــة  الفاتــورة  جـــ-  

 PRO FORMA »الروفورمــا« 

الحــال  ويســتلزم   INVOICE

عــدم  حالــة  يف  تقدميهــا  رضورة 

وضــوح أو كفاية البيانــات املتعلقة 

ــراد اســترادها أو إذا  ــة امل بالبضاع

ــح  ــب فت ــا يف طل ــم اإلشــارة إليه ت

ــف  ــد وص ــتندي عن ــاد املس االعت

ــي  ــراد اســترادها وع ــة امل البضاع

أن تكــون معتمــدة مــن هيئــة 

لقانــون  املســتوردة  الجهــة  االســتثار يف حالــة خضــوع 

االســتثار.

ــوذج )11(  د - من

نســخ   3 مــن 

مــن  موقــع 

املســتورد أو مــن 

. ينيبــه

آيــة  هـــ- 

ت  ا مســتند

إضافيــة  أخــرى 

يتعــني تقدميهــا 

للقوانــني  طبقــاً 

ت  لتعليــا ا و

يف  الســارية 

فتــح  تاريــخ 

د  عتــا ال ا

. ي ملســتند ا

أن  يراعــي   -2

طلبــات  تكــون 

ــح االعتادات  فت

ية  ملســتند ا

املقدمــة مــن العمــالء قــد تــم تحديــد البيانــات االختياريــة 

ــال  ــاض مث ــا عــي بي ــة وعــدم تركه ــكل دق ــم ب ــا مبعرفته به

ذلــك:

»تلكــس / بريــد جــوي«  »فــوب / يس اف ار / ســيف« 

»خالــص النولــون / يدفــع النولــون يف مينــاء الوصــول« 

ــع  ــع / م ــحنات« »م ــدة ش ــحنة أو ع ــدة / ش ــحنة واح »ش

عــدم التفريــغ يف الطريــق وإعــادة الشــحن«.           وذلــك 

تجنبــاً ألي لبــس أو احتــال أو تفســر أو اجتهــاد قــد يســبب 

ــتقبل. ــاكل يف املس مش

3- تراعــى أيــة بيانــات إضافيــة متعلقــة ببوليصــة التأمــني قــد 

يــرى العمــالء إضافتهــا بجانــب تلــك املطبوعــة بطلبــات فتــح 

االعتــادات املســتندية حفاظــاً عــي حقوقهــم ســواء يف حالة 

طلــب تقدميهــا ضمــن مســتندات الشــحن كــا هــو الحــال يف 

االعتــادات املســتندية املفتوحــة عــي أســاس ســيف أو يس 

انــد أي أو يف حالــة إجــراء التأمــني محليــاً حســب الحالــة.

فتــح  بطلبــات  بوضــوح  العمــالء  يحــدد  أن  يجــب   -4

يــأيت: مــا  املســتندية  االعتــادات 

تاريخ أخر ميعاد للشحن. أ - 

تاريــخ انتهــاء صالحيــة رسيــان مفعــول االعتــاد  ب- 

ــع أو  ــم املســتندات لغــرض الدف املســتندي »بالنســبة لتقدي

القبــول – حســب الحالــة«.

املهلــة الواجــب عــي املصــدر تقديــم مســتندات  جـ- 

االعتــاد  عليــه  املفتــوح  البنــك  »إيل  خاللهــا  الشــحن 

املســتندي« بعــد تاريــخ الشــحن – ويف حالــة عــدم تحديــد 

تلــك املهلــة يطبــق بشــأنها مــا تقــي بــه األصــول واألعــراف 

املوحــدة لالعتــادات املســتندية يف هــذا الخصــوص.

ــة  ــكل دق ــات الخاصــة بالعمــالء ب ــذ التعلي 5- يراعــي تنفي

ــة  ــتندية وخاص ــادات املس ــح االعت ــات فت ــة بطلب واملوضح

فيــا يتعلــق مبــا يــأيت عــي ســبيل املثــال »حســب الحالــة«:

إجــراء التأمــني عــي البضاعــة موضــوع االعتــاد  أ - 

. ي ملســتند ا

ــب  ــدم بطل ــة بالتق ــة محلي ــام جه ــة قي ويف حال ب- 

ــة  ــاب جه ــة لحس ــتراد بضاع ــتندي الس ــاد املس ــح االعت فت

اآليت: تحديــد  يراعــي  أخــرى  محليــة 

الجهــة الواجــب تســليم مســتندات الشــحن لهــا   -

ورودهــا. عنــد 

الجهــة الواجــب خصــم مطلوبــات البنــك فيــا   -

حســابها. مــن  املســتندي  باالعتــاد  يتعلــق 

الجهــة التــي لهــا الحــق يف إجــراء أيــة تعديــالت   -

املفتــوح. املســتندي  االعتــاد  عــي 

ــح  ــات فت ــف البضاعــة بطلب ــة وصن ــر كمي 6- يجــب أن تذك

االعتــادات املســتندية باللغــة األجنبيــة كــا يجــب أن 

ــة. ــورة املبدئي ــع الفات ــك م ــق ذل يتطاب

7- يجــب أن يوقــع العمــالء عــي طلبــات فتــح االعتــادات 

ــك  ــرف البن ــم ط ــة له ــاذج املحفوظ ــاً للن ــتندية طبق املس

وأن تتــم املصادقــة عــي توقيعاتهــم بهــا وأن يتــم توريدهــا 

ــادات املســتندية وإذا كان حســاب  ــح االعت ــل فت ــك قب وذل

العميــل مفتوحــاً طــرف فــرع أخــر فيجــب أن تتــم املصادقــة 

عــي توقيــع العميــل مبعرفــة الفــرع املختــص مــع التصديــق 

عــي توقيــع الفــرع مبعرفــة الفــرع الرئيــي فاتــح االعتــاد 

املســتندي وذلــك قبــل فتــح االعتــادات أيضــاً.

ــة  ــتندية املقدم ــادات املس ــات االعت ــص طلب ــب فح 8- يج

مــن العمــالء والتأكــد مــن عــدم تعــارض بياناتهــا  لألصــول 

ــن  ــادات املســتندية والصــادرة م ــراف املوحــدة لالعت واألع

غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس وكذلــك يجــب أن تتجانــس 

ــتندية  ــادات املس ــح االعت ــتندات فت ــواردة مبس ــات ال البيان

ــاك أي  ــون هن ــث ال يك ــض بحي ــا البع ــع بعضه ــة م املقدم

ــا. ــا بينه تعــارض في

9-  بالنســبة للعمــالء غــر املــرح لهــم بتســهيالت ائتانيــة 

ــارج  ــن الخ ــتراد م ــات االس ــل عملي ــك لتموي ــل البن ــن قب م

يجــب التأكــد مــن ســاح حســابات العمــالء بالخصــم 

ــة أو  ــة املري ــتندية بالعمل ــادات املس ــة االعت ــا بقيم عليه

ــوالت  ــف وعم ــالف مصاري ــة« بخ ــب الحال ــة »حس األجنبي

ــن  ــالزم م ــز ال ــراء الحج ــتندية وإج ــادات املس ــح االعت فت

حســاباتهم يف هــذا الشــأن قبــل فتــح االعتــادات املســتندية.

  ويتــم ذلــك مبوجــب مذكــرات حجــز إذا كان حســاب 

العميــل طــرف نفــس الفــرع الرئيــي القائــم بفتــح االعتــاد 

املســتندي أو مبوجــب تفويضــات الخصــم مــن الفــروع 

األخــرى إذا كان حســاب العميــل طــرف تلــك الفــروع.

10- يجــب التأكــد مــن ســاح رصيــد ورسيــان مفعــول 

ــم  ــرع القائ ــل الف ــن قب ــة م ــة املمنوح ــهيالت االئتاني التس

عمليــات  لتمويــل  لعمالئــه  املســتندي  االعتــاد  بفتــح 

االســتراد وذلــك بالنســبة لعمالئــه املــرح لهــم بتلــك 

التســهيالت مــع مراعــاة اســتيفاء كافــة مــا تقــي بــه 

رشوط منــح تلــك التســهيالت وذلــك قبــل فتــح االعتــادات 

املســتندية ويف حالــة مــا إذا كانــت التســهيالت ممنوحــة 

للعميــل عــن طريــق فــرع أخــر خــالف الفــرع القائــم بفتــح 

االعتــاد فتكــون مســئولية اســتيفاء رشوط تلــك التســهيالت 

ــاين  ــح التســهيل االئت ــرع مان ــة مــن اختصــاص الف االئتاني

ــل. للعمي

من ارشيف املجلة
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ــاد  ــح االعت ــي فات ــرع الرئي ــي للف ــر الرئي ــرع غ ــض الف ــن تفوي ــي أن يتضم ع

ــي: ــا ي املســتندي م

ــادات  ــح االعت ــا لفت ــرح به ــة امل ــهيالت االئتاني ــن التس ــدة م ــورة معتم أ - ص

املســتندية / اســتراد ومــا يفيــد ســاح مركــز التســهيالت لفتــح االعتاد املســتندي.

ــة  ــة املطلوب ــل الغطــاءات النقدي ــام الفــرع غــر الرئيــي بتحصي ــد قي ب- مــا يفي

وفقــاً لــرشوط التســهيل املمنــوح للعميــل أو التعليــات الســارية وتفويــض الفــرع 

ــاد  ــح االعت ــد فت ــا عن ــحن ام ــتندات الش ــة مس ــل قيم ــم بكام ــي بالخص الرئي

املســتندي أو عنــد ورود املســتندات أو يف تاريــخ االســتحقاق طبقــاً لــرشوط 

ــل. التعام

جـــ- تفويــض الفــرع الرئيــي بقيــد قيمــة االعتــاد املســتندي بالكامــل عنــد فتحــه 

يف حالــة عــدم وجــود  تســهيل، مــع رضورة قيــام الفــروع الرئيســية مبوافــاة إدارات 

ــر الرئيســية  ــروع غ ــة للف ــة املراســالت املوجه ــن كاف ــة بصــورة م ــروع املركزي الف

فيــا يتعلــق باالعتــادات املســتندية املطلــوب تنفيذهــا.

11- بالنســبة لالعتــادات املســتندية املمولــة جزئيــاً أو كليــاً عــن طريــق تســهيالت 

ائتانيــة ممنوحــة مــن البنــك للعمــالء يراعــى مــا يــأيت:

النــص يف تلــك االعتــادات املســتندية عنــد فتحهــا أن تكــون بوالــص  أ - 

ــص  ــبة لبوال ــال بالنس ــك الح ــر وكذل ــك م ــر بن ــرة ألم ــادرة أو مظه ــحن ص الش

التأمــني يف حالــة طلبهــا ضمــن مســتندات الشــحن املطلــوب مــن املصــدر تقدميهــا 

عــن االعتــاد املســتندي كــا هــو الحــال بالنســبة لالعتــادات املســتندية املفتوحة 

ــد أي. ــيف أو يس ان ــاس س ــي أس ع

ب- أمــا بالنســبة لالعتــادات املســتندية التــي مل يتــم التأمــني عــي البضائــع 

الخاصــة بهــا يف الخــارج »مثــال ذلــك فــوب أو يس أف ار« فيتعــني عــي العميــل 

ــك  ــح البن ــدة لصال ــني املعتم ــدى رشكات التأم ــن إح ــني م ــة تأم ــدم بوليص أن يق

ــاء  ــل أو إلغ ــك وأن أي تعدي ــح البن ــع لصال ــض يدف ــي أن التعوي ــا ع ــص فيه وين

للبوليصــة ال يتــم إال بعــد موافقــة مســبقة مــن البنــك ويجــب أن تغطــى البوليصــة 

األخطــار الالزمــة واملتفقــة مــع طبيعــة البضاعــة حتــي مخــازن العميــل مــع مراعــاة 

ــرشوط الواجــب توافرهــا يف بوليصــة التأمــني. ال

ــع  ــي بضائ ــاملة تغط ــني ش ــة تأم ــتورد بوليص ــل املس ــا إذا كان للعمي ــة م ويف حال

عمليــات االســتراد أو كافــة بضائــع العمليــات املرفيــة للعميــل مــع الفــرع فيجب 

ــة  ــهيالت ائتاني ــول بتس ــتندي املم ــاد املس ــح االعت ــب فت ــن أوراق طل أن تتضم

صــورة طبــق األصــل مــن بوليصــة التأمــني الشــاملة باإلضافــة إيل اســتخراج إشــعار 

ــدة  ــي ح ــاد ع ــن كل اعت ــتندي + 10% ع ــاد املس ــة االعت ــني بقيم ــة تأم تغطي

لصالــح البنــك وتغطــي جميــع األخطــار وال يجــوز فتــح االعتــاد املســتندي بدونــه 

ــتندي  ــاد املس ــمول االعت ــة مش ــي البضاع ــني ع ــراء التأم ــك بإج ــوم البن أو أن يق

ــف عــي حســاب  ــك مبصاري ــح البن ــع األخطــار لصال ــل ضــد جمي +10% عــي األق

ــة االتفــاق مــع العميــل عــي ذلــك )حســب الحالــة(. العميــل وذلــك يف حال

جـــ-  يجــب حفــظ صــورة مــن التســهيالت االئتانيــة املمنوحــة للعمــالء داخــل 

ملــف خــاص طــرف إدارة االســتراد مــع اإلشــارة عــي شــميز االعتــاد املســتندي 

إيل رضورة الرجــوع إيل التســهيل االئتــاين املمنــوح للعميــل عنــد ورود مســتندات 

الشــحن للتــرف عــي ضــوء مــا ورد بــه مــن تعليــات.

12- إذا ورد بطلبــات فتــح االعتــادات املســتندية املقدمــة مــن العمــالء أو تبــني 

ــب  ــن »حس ــالء أو املصدري ــة العم ــا رغب ــة به ــر املرفق ــي الفوات ــالع ع ــن االط م

ــني  ــل مع ــق مراس ــن طري ــن ع ــتندية للمصدري ــادات  املس ــالغ االعت ــة« إب الحال

فيجــب إبــالغ إدارة العالقــات الخارجيــة بالبنــك التخــاذ الوســائل الكفيلــة بتحقيقــه 

إن أمكــن وذلــك عنــد قيامهــا بتحديــد اســم املراســل الــذي ســيفتح عليــه االعتــاد 

املســتندي.

13- يجــب تجنــب اســتالم العقــود املرمــة بــني املســتوردين واملصدريــن موضــوع 

االعتــادات املســتندية املــراد فتحهــا تجنبــاً ألي مشــاكل قــد يتعــرض لهــا البنــك يف 

حالــة اســتالمه تلــك العقــود وذلــك مــن منطــق مــا تقــي بــه األصــول واألعــراف 

املوحــدة لالعتــادات املســتندية مــن أن االعتــادات املســتندية بطبيعتهــا تعتــر 

ــد  ــي ق ــرى الت ــود األخ ــع أو العق ــات البي ــن عملي ــتقلة ع ــة مس ــات تجاري عملي

تســتند عليهــا وال تعتــر املصــارف بــأي حــال ذات عالقــة بهــذه العقــود أو االلتــزام 

ــح االعتــادات  ــات فت ــوا بطلب ــة يطلــب مــن العمــالء أن يبين بهــا ويف هــذه الحال

املســتندية مــا يــرون رضورة إبــرازه مــن رشوط تتضمنهــا تلــك العقــود فيــا يتعلــق 

ــع اإلشــارة فقــط  ــك م ــداً ملســئولية البن ــع تحدي مبســتندات الشــحن وطــرق الدف

إيل رقــم وتاريــخ العقــود املرمــة يف هــذا الشــأن وذلــك بطلبــات فتــح االعتــادات 

املســتندية.

14- يجــب اتبــاع اإلجــراءات والخطــوات الصــادرة مــن الجهــات املختصــة واملنظمــة 

لعمليــات االســتراد مــن الخــارج وتتبــع مــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــالت أوالً بــأول 

ــح  ــالء لفت ــن العم ــة م ــتندات املقدم ــتيفاء املس ــن اس ــد م ــب التأك ــك يج وكذل

االعتــادات املســتندية لتلــك التعليــات وذلــك قبــل فتــح االعتــادات املســتندية.

15- يجــب إعطــاء رقــاً مسلســالً لــكل اعتــاد مســتندي قبــل فتحــه مــن واقــع 

دفــرت يوميــة االعتــادات املســتندية املفتوحــة لــدى املراســلني )ســجل االعتــادات 

املســتندية املفتوحــة( ويعتــر هــذا الرقــم املرجــع الخــاص باالعتــاد املســتندي يف 

كافــة املراســالت املتبادلــة بخصوصــه.

ــى  ــتندي يراع ــاد املس ــن رشوط االعت ــة ضم ــة مقدم ــود دفع ــة وج 16- يف حال

ــورة يف  ــدي املذك ــة إيل نســبة الغطــاء النق ــة باإلضاف ــة املقدم خصــم قيمــة الدفع

ــة. ــل الذاتي ــوارد العمي ــن م ــك م ــل وذل ــوح للعمي ــهيل املمن رشوط التس

ــة مــا إذا تضمــن رشوط االعتــاد املســتندي »أن الدفــع بعــد اإلفــراج  17- يف حال

ــليم  ــيتم تس ــه س ــي أن ــتندي ع ــاد املس ــص االعت ــب أن ين ــة« فيج ــن البضاع ع

املســتورد أصــول مســتندات الشــحن أو إصــدار ضــان مالحــي بــدون دفــع ليمكــن 

املســتورد مــن اإلفــراج عــن البضاعــة.

18- ال يتــم فتــح اعتــادات مســتندية يف نطــاق تســهيالت ائتانيــة ممنوحــة مــن 

ــوب )أي ال تتضمــن املســتندات  ــل مــن ف ــا أق ــك ويكــون أســاس التســعر به البن

املطلوبــة مــن املصــدر بوليصــة شــحن تــدل عــي ملكيــة البضاعــة(.

19- مــا مل تــرد تعليــات مغايــرة مــن العميــل يجــب أن تتضمــن رشوط االعتــاد 

املســتندي الــرشوط اآلتيــة:

 Documents bearing a date of issuance prior to that of the credit are -

.not acceptable

 A transport document such as mentioned in paragraph )d( of  -

.is not acceptable 1993 500 of ucp 23 article

.Short form / Blank back B/L is not acceptable -

.Transport document issued by freight fowarder is not acceptable  -

.Beneficiaries name must appear on the B/L as the consignor  -

 Where L/C stipulates for an insurance document to be presented  -

.””Insurance must be issued irrespective of percentage

 As regard sight L/C, payment to beneficiary under reserve or -

 against indemnity )by debiting our account or by drawing on the

 reimbursing bank or as the method of reimbursement terms may be(

.before our prior approval, is not authorized

 Original documents sent directly by beneficiaries to our orderers -

.and accountees without our prior approval are not acceptable

 B/L bearing referance by stamp or otherwise to costs additional to  -

 d( of the ucp for( 33 the freight charges such as mentioned in article

.revision is not acceptable 1993 ,500 D/C

مــع مراعــاة إذا وردت مــن العميــل تعليــات مغايــرة لبعــض الــرشوط   

فينبغــي التــرف حيالهــا عــي ضــوء ظــروف ومالبســات كل حالــة عــي حــدة مــع 

ــك  ــوق البن ــاس بحق ــر أو املس ــدم التأث ــوال ع ــع األح ــار ويف جمي ــذ يف االعتب األخ

وخاصــة بالنســبة لالعتــادات املســتندية املمولــة بتســهيالت ائتانيــة مــن البنــك 

ــه. لعمالئ

• الناجحون هم القادرون على جتاوز املاضي 
    من احدى اجلرائد الكويتية للدكتور / يوسف املطوطح

• النجاح يولد النجاح .
•  ال يهم من أين أنت قادم  ، ما يهم هو إىل أين أنت ذاهب  " 

براين تريسي " 
بطريقة  احملاولة  يف  ويستمر  يحاول  من  يصيب  النجاح   •

تفكر إيجابية .
• احلماس هو الوقود الذي يدير احملرك" نابليون هيل  "

• أنت قيس مقدار إجنازاتك بقدر العقبات التي عليك جتاوزها 
لتحقيق أهدافك . 

• لكي تنجح عليك أن تفشل ، لكي تتعلم ما الذي يجب عليك 
أال تفعلة يف املرة التالية . 

وتتقدم  ستتطور  فأنت   ، حياتك  يف  االمان  دائرة  من  أخرج   •
إذا رغبت يف تقبل الشعور بعدم الراحة والقلق املصاحبني 

لتجربة شئ جديد " براين تريسي " 
قصص  أعظم  وإن   ، كبرية  فرصة  تختبئ  مشكلة  كل  يف    •
يف  املتخفية  الفرصة  على  تعرفو  أناس  سطرها  النجاح 

صورة مشكلة وحولها إىل جناح . 
• عليك أن تفعل أكرث شئ تظن إنك غري قادر على فعلة .

أدركت  فأنت  النجاح  يف  الصادقة  الرغبة  لديك  كانت  إذا   •
نصفة ، أما إذا مل تتوفر هذه الرغبة فأنت أدركت نصف الفشل . 
يأتي  لن  املناسب  فالوقت   ، اإلنتظار  يف  الوقت  تضيع  ال   •
أبدًا من حيث نقف ، واستعمل ما توفر حتت يدك من أدوات ، 
كلما تقدمت يف طريقك  ، ستعرث على ادوات أفضل مما كان 

معك حني بدأت " نابليون هيل 

أستودكم اهلل إىل إن نلتقي يف العدد القادم بإذن اهلل .
 

قالوا عن النجاح
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اإلفصاح الكامل يف القوائم املالية

  يعني مبدأ اإلفصاح الكامل أن تكون القوائم املالية 

شاملة عى كافة املعلومات الالزمة للتعبر الصادق, 

والتي متكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة 

واضحة صحيحة عن املنشأة.

وهناك ثالث مستويات لإلفصاح هي:

1- اإلفصاح الكايف: األكر شيوعاً يف االستخدام ويشر إىل 

الحد األدىن من املعلومات الواجب اإلفصاح عنه.

2- اإلفصاح العادل:  يقدم املعلومات التي تفي 

باحتياجات األطراف املعنية عى قدم املساواة ) 

ملستخدموا القوائم (.

3- اإلفصاح الكامل: شمولية القوائم املالية, لعرض كافة 

املعلومات املالمئة ملستخدمي القوائم املالية.

وال شك أن:

  مستوى اإلفصاح العادل و الكامل يعتران 

أكر إيجابية من مستوى اإلفصاح الكايف.

تزايد متطلبات اإلفصاح: 

تختلف مررات تزايد  متطلبات اإلفصاح يف السنوات 

األخرة, من أهمها:

  أ ـ تعقد املعامالت املالية.

 ب ـ الحاجة إىل معلومات وقتية.

 جـ ـ املحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة.

مبدأ اإلفصاح الكامل ومشاكل التطبيق املصاحبة:

من أهم املشاكل املصاحبة لتحقيق مبدأ اإلفصاح 

الكامل.

أوالً: تكاليف اإلفصاح جوهرية يف بعض الحاالت, مع 

الصعوبة يف تحديد املنافع والعوائد املتولدة عنه. 

ثانياً: مازالت املهنة يف مرحلة تطوير معاير وإرشادات 

تحدد مدى أهمية وطريقة ورضورة اإلفصاح.

متطلبات وكيفية اإلفصاح: 

من املتعارف محاسبياً أن تقديم كافة املعلومات 

األساسية عن املنشأة يف القوائم املالية األساسية األربعة 

هي:

1.  قامئة املركز املايل .

2.  قامئة الدخل.

3.  قامئة التدفقات النقدية.

4.  قامئة التغرات يف حقوق امللكية.

األمر الذي كان ميثل صعوبة بالغة, إذا كيف ميكن 

تركيز األحداث االقتصادية الكثرة و املتنوعة يف تقارير 

موجزة.

ومن هنا ميكن القول أنة باإلضافة إىل القوائم املالية 

األساسية يتسع نطاق التقرير املايل ليشمل معلومات 

أخرى كمية ووصفية يتم اإلفصاح عنها باألساليب 

التالية:

1 ـ اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية. والتي تعتر جزًء 

ال يتجزأ من القوائم املالية وتشمل: 

 أ ـ املالحظات املرفقة بالقوائم املالية: مثل

1- التغيرات يف السياسات املحاسبية.                 2- 

االحتاالت الرشطية. 

3- طرق تقييم املخزون.                                 4ـ 

عدد األسهم املصدرة واملتداولة. 

5ـ املقاييس البديلة للتكلفة التاريخية.  

ب ـ املعلومات اإلضافية يف شكل جداول أو مالحق 

مرفقة: مثل 

1 - اإلفصاح عن أثر التغيرات يف األسعار. 

2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البرتول. 

 يعني مبدأ اإلفصاح الكامل أن تكون القوائم املالية 

شاملة عى كافة املعلومات الالزمة للتعبر الصادق, 

والتي متكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة 

واضحة صحيحة عن املنشأة.

وهناك ثالث مستويات لإلفصاح هي:

1- اإلفصاح الكايف: األكر شيوعاً يف االستخدام ويشر إىل 

الحد األدىن من املعلومات الواجب اإلفصاح عنه.

2- اإلفصاح العادل:  يقدم املعلومات التي تفي 

باحتياجات األطراف املعنية عى قدم املساواة ) 

ملستخدموا القوائم (.

3- اإلفصاح الكامل: شمولية القوائم املالية, لعرض كافة 

املعلومات املالمئة ملستخدمي القوائم املالية.

وال شك أن:

  مستوى اإلفصاح العادل و الكامل يعتران 

أكر إيجابية من مستوى اإلفصاح الكايف.

تزايد متطلبات اإلفصاح: 

تختلف مررات تزايد  متطلبات اإلفصاح يف السنوات 

األخرة, من أهمها:

  أ ـ تعقد املعامالت املالية.

 ب ـ الحاجة إىل معلومات وقتية.

 جـ ـ املحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة.

مبدأ اإلفصاح الكامل ومشاكل التطبيق املصاحبة:

من أهم املشاكل املصاحبة لتحقيق مبدأ اإلفصاح 

الكامل.

 

أوالً: تكاليف اإلفصاح جوهرية يف بعض الحاالت, مع 

الصعوبة يف تحديد املنافع والعوائد املتولدة عنه. 

ثانياً: مازالت املهنة يف مرحلة تطوير معاير وإرشادات 

تحدد مدى أهمية وطريقة ورضورة اإلفصاح.

متطلبات وكيفية اإلفصاح: 

من املتعارف محاسبياً أن تقديم كافة املعلومات 

األساسية عن املنشأة يف القوائم املالية األساسية األربعة 

هي:

1.  قامئة املركز املايل .

2.  قامئة الدخل.

3.  قامئة التدفقات النقدية.

4.  قامئة التغرات يف حقوق امللكية.

األمر الذي كان ميثل صعوبة بالغة, إذا كيف ميكن 

تركيز األحداث االقتصادية الكثرة و املتنوعة يف تقارير 

موجزة.

ومن هنا ميكن القول أنة باإلضافة إىل القوائم املالية 

األساسية يتسع نطاق التقرير املايل ليشمل معلومات 

أخرى كمية ووصفية يتم اإلفصاح عنها باألساليب 

التالية:

1 ـ اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية. والتي تعتر جزًء 

ال يتجزأ من القوائم املالية وتشمل: 

 أ ـ املالحظات املرفقة بالقوائم املالية: مثل

1- التغيرات يف السياسات املحاسبية.   

 2- االحتاالت الرشطية. 

3- طرق تقييم املخزون.   

4ـ عدد األسهم املصدرة واملتداولة. 

5ـ املقاييس البديلة للتكلفة التاريخية.  

ب ـ املعلومات اإلضافية يف شكل جداول أو مالحق 

مرفقة: مثل 

1 - اإلفصاح عن أثر التغيرات يف األسعار. 

2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البرتول. 

2 ـ  الوسائل األخرى يف التقرير املايل:

      أ. خطــاب مجلــس اإلدارة للمســاهمني: 

)عــن األحــداث غــر ماليــة, توقعــات الوضــع 

البضاعــة, خطــط  االقتصــادي ومســتقبل   

يف  التغيــرات  الرأســالية,  املوازنــة  النمــو, 

سياســات الرشكــة ويف املراكــز اإلداريــة العليــا 

.)

 ( اإلدارة:  ومناقشــات  تحليــالت  ب.       

للجوانــب الثالثــة هــي: الســيولة, مصــادر رأس 

مــال العامــل, نتائــج التشــغيل (.

       جـــ. مســئوليات اإلدارة عــن القوائــم 

املاليــة: ) مثــل إجــراءات وضــع وتقييــم نظــام 

ــة (. ــة الداخلي للرقاب

     د - املســئولية االجتاعيــة: ) للجوانــب 

البيئيــة واالجتاعيــة املحيطــة باملنشــأة مثــل: 

قــرارات اســتثار, قــرارات منــح قــروض... 

ــة (. ــآت معين ــاه منش تج

 وتتمثــل مســؤولية الرشكــة نحــو املشــاكل 

تجــاه  باملســئولية   ( املحيطــة  والظــروف 

التلــوث البيئــي , واملــوارد البرشيــة , والتفاعــل 

ــع (. ــع املجتم م

3.  تقرير املراجع الخارجي: 

     ويعتــر تقريــره احــد املصــادر الهامــة 

ــوم  ــي يق ــات, فاملراجــع شــخص مهن للمعلوم

بالفحــص املســتقل للبيانــات 

املحاســبية املقدمــة بواســطة املنشــأة, ليقــوم 

بإصــدار رأي غــر متحفــظ أو إيجــايب. 

معيار العرض واإلفصاح العام يف اململكة:

الترشيعــات  و  البيئــات  الختــالف  نظــراً 

ــاكل  ــة واملش ــروف االقتصادي ــة, والظ القانوني

هــذه  إعــداد  عنــد  الســائدة  املحاســبية 

املعايــر واملبــادئ املحاســبية وقــد استشــعرت 

البيئيــة. املتغــرات  أهميــة  التجــارة  وزارة 

ــم 692  ــارة رق ــر التج ــرار وزي ــدر ق ــد ص  وق

بيــان  باعتــاد  هــــ   1406/2/28 بتاريــخ 

أهــداف ومفاهيــم املحاســبة املاليــة الــذي تــم 

عــى ضــوءه إعــداد معيــار العــرض واإلفصــاح 

العــام, باعتبــاره مرجعــاً رســمياً يتم االسرتشــاد 

ــع املحاســبني. ــل جمي ــه مــن قب ب

و  العــرض  معيــار  مبتابعــة  قامــت  فقــد 

فــرتة  خــالل  التطبيــق  يف  العــام  اإلفصــاح 

صالحيتــه  مــدى  مــن  للتأكــد  االسرتشــاد 

ــد الدراســة املالمئــة  ــي , وبع ــق اإللزام للتطبي

واملتأنيــة صــدر قــرار وزيــر التجــارة رقــم 852 

ــات  ــزام مبتطلب ــخ 1410/10/7 هـــ بااللت بتاري

العــرض واإلفصــاح العــام عنــد إعــداد القوائــم 

وليكــون  ومراجعتهــا  للمنشــات  املاليــة 

ــار ســعودي يحكــم املارســة  ــك أول معي بذل

  . املحاســبية 

أ ــــ مقدمــة عامــة مــن املعيــار: يحــدد معيــار 

العــرض واإلفصــاح العــام . 

واإلفصــاح  العــرض  متطلبــات    .1

ــة  ــة للمنشــات الهادف ــم املالي ــام يف القوائ الع

للربــح والعــرض واإلفصــاح العــام املتعلقــة 

ــة  ــم املالي ــدة والقوائ ــة املوح ــم املالي بالقوائ

ــة اإلنشــاء. ــزال يف مرحل ــي ال ت للمنشــآت الت

2.  يحــدد كيفيــة معالجــة التغيــرات 

املحاســبية, واملكاســب أو الخســائر املحتملــة.

تعريــف  إيضــاح  متطلبــات    .3

عملهــا. وطبيعــة  الوحــدة 

ــة  ــداث الالحق ــات واألح 4.  االرتباط

املاليــة. القوائــم  إلعــداد 

ب ــ نطاق املعيار: ينطبق هذا املعيار. 

ــة  ــآت الهادف ــة للمنش ــم املالي ــى القوائ    ع

لألهميــة  محــددة  اعتبــارات  عــى  للربــح 

النســبية يجــب أخذهــا يف االعتبــار.

 1ــــ إبــراز البنــود أو األجــزاء أو املجموعــات 

ــة. ــم املالي ــا يف القوائ الواجــب عرضه

أو  أجــزاء  أو  بنــود  مــع  دمجهــا  أو  2ــــ   

املاليــة.  القوائــم  يف  معروضــة  مجموعــات 

ــع  ــارات عــى املواضي ــق هــذه االعتب وال تنطب

ــرض  ــار الع ــا معي ــرض له ــي يتع ــرى الت األخ

ــام. ــاح الع واإلفص

ــــ محتويــات املعيــار: تــم تقســيم املعيــار إىل 

أربعــة أقســام رئيســية هــي:

1 ــ معيار العرض العام.

2 ــ معيار اإلفصاح العام.

3 ــــ متطلبــات العــرض و اإلفصــاح العــام 

املوحــدة. املاليــة  للقوائــم 

4 ــــ متطلبــات العــرض و اإلفصــاح العــام 

ــاء.  ــة اإلنش ــزال يف مرحل ــي الت ــآت الت للمنش

 معيار العرض العام: 

  ويختــص معيــار العــرض العــام بتحديــد 

القوائــم  يف  املعلومــات  عــرض  متطلبــات 

عــرض  ومتطلبــات  مجتمعــة  املاليــة 

املعلومات يف كل قامئة عى حدة.

      أوالً: املتطلبــات العامــة للعــرض مــن 

حيــث:

أ – املجموعة الكاملة للقوائم املالية. 

ب – ترتيب عرض القوائم املالية.

جـ - اعتبارات األهمية النسبية. 

 د – األســس العامــة لعــرض املعلومــات يف 

ــة. ــم املالي القوائ

للقوائــم  العــام  العــرض  متطلبــات  ثانيــاَ: 

املاليــة كل عــى حــدة مــن حيــث:

  أ ـ عرض املعلومات يف قامئة املركز املايل.

 ب - عرض املعلومات يف قامئة الدخل. 

 جـــ - عــرض املعلومــات يف قامئــة مصــادر 

األمــوال.  واســتخدام 

 دـ  عــرض التغيــرات يف حقــوق أصحــاب رأس 

املال. 

ــاح  ــة األرب ــات يف قامئ ــرض املعلوم  هــــ - ع

املبقــاة. 

 معيار اإلفصاح العام: 

 ويختــص معيــار اإلفصــاح العــام بتحديــد 

متطلبــات اإلفصــاح يف القوائــم املاليــة, حيــث 

ــة. ــات املرفق ــن اإليضاح يتضم

1- يف شكل مالحظات مرفقة. 

ــداول أو  ــكل ج ــة يف ش ــات إضافي 2 - معلوم

مالحــق مرفقــة عــى معلومــات أخــرى كميــة 

ــة. ووصفي

وقــد حــدد معيــار اإلفصــاح العــام متطلبــات 

اإلفصــاح يف القوائــم املاليــة لــكل مــا يــي: 

 أ ـ طبيعة نشاط املنشأة. 

ب ـ السياسات املحاسبية الهامة .

ومعالجتهــا  املحاســبية  التغيــرات   - جـــ 

 . ســبياً محا

 د ـ األحداث الالحقة.

املحتملــة  والخســائر  املكاســب   - هـــ 

محاســبياً.  ومعالجتهــا 

 و ـ االرتباطات املالية.

 متطلبــات املعيــار املتعلقــة بالقوائــم املاليــة 

املوحــدة:

  اختــص بتحديــد املتطلبــات اإلضافيــة خالفــاً 

ملتطلبــات العــرض واإلفصــاح. 

 متطلبــات العــرض واإلفصــاح العــام للــرشكات 

يف مرحلــة اإلنشــاء:

اإلفصــاح  و  العــرض  متطلبــات  تحديــد 

ــة  ــم املالي ــه القوائ ــز ب ــي تتمي ــاح الت واإليض

للــرشكات يف مرحلــة اإلنشــاء باإلضافــة إىل 

العــام. اإلفصــاح  و  العــرض  مقتضيــات 

الخامتة.

ــات  ــض متطلب ــار بع ــذا املعي ــل ه ــد تجاه ق

ــذا  ــل ه ــدور مث ــبة، إال أن ص ــاح املناس اإلفص

ــر  ــار يعت املعي

ــر املارســة  ــاً لتطوي ــاً هام ــاً ريادي بحــق حدث

ــا ورضورة  ــي به ــة والرق ــبية يف اململك املحاس

اإلرساع 

يف إيجــاد معايــر محاســبية أخــرى تكــون 

اململكــة  يف  البيئيــة  للمتغــرات  مالمئــة 

إليهــا  الحاجــة  وحســب 
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القوائم املالية باستخدام النسب
بقلم : وليد نبيه   

عندما أنهيت دراستى بالجامعة كان حلم حياىت أن 

أصبح مثل ذلك الرجل الذى يظهر دوماً ىف نرشة األخبار 

، كنت أجلس مرتقباً عندما يتحدث مذيع النرشة 

االقتصادية عن أخبار البورصات العاملية وارتفاع مؤرش 

 ، ) NASDAQ نيىك( أو انخفاض مؤرش )ناسداك(

منتظراً تلك اللحظات الخاطفة التى تنقل الصورة من 

داخل مقصورة التداول ويظهر فيها منفذ العمليات 

)Floor Broker( مبظهره األنيق وربطه عنقه املفتوحة 

قليالً ، وهو يشر بيديه ملوحاً ىف توتر بحركات تشبه 

حركات الصم والبكم أحياناً وحركات املختلني عقلياً 

ىف أحيان أخرى ، وأملح نظرات السعادة ىف عينى ذلك 

الياباىن القصر وهو يتقافز عندما تحقق أسهمه أرتفاعاً 

أونظرات الحزن التى تعرتيه مع انخفاض األسعار 

وتحقيق الخسائر.

كان ذلك العامل بالنسبة ىل سحراً ، وكان الوصول إليه 

مطمحاً ال غنى عن تحقيقه ، فسألت عن الطريقة التى 

ميكننى أن أصبح بها مثل هؤالء فلم أجد إىل ذلك سبيالً 

، وباملصادفة رشحنى أحد أساتذىت بالجامعة للعمل 

بأحد مكاتب املحاسبة التى يشارك بها وأخرىن أن تعلم 

املحاسبة هو الخطوة األوىل ىف طريق املحلل املاىل الجيد 

، وبذلت جهداً حقيقياً ىف التعلم والعمل هناك ، حتى 

حانت الفرصة وتم ترشيحى تلك املرة للعمل بأحد 

الرشكات التى تعمل ىف مجال تقييم األسهم والسندات 

ىف بورصة االوراق املالية.

كانت هذه هى الفرصة التى كنت أمتناها وظننت أننى 

هناك سأتعلم كل ىشء فبدأت بقراءة ما طلب منى 

بشغف وخضت دورات تدريبية تم إلحاقى بها فيا 

 )Fundmental Analysis( يطلق عليه التحليل األساىس

وهو يتضمن استخدام القوائم املالية وتحليلها باألساليب 

املختلفة ومن ضمن هذه األساليب ما يطلق عليه 

.)Ratios( التحليل بالنسب املالية

و عندما أعتقدت أننى وضعت قدمى عى الطريق 

وبدأت أخطو وجدتهم يقولون ىل "هذا كل ىشء لقد 

انتهينا" فعدت أسأل معرتضاً فأنا مل أصل بعد للمعرفة 

التى كنت أريدها فوجدتهم يكررون ما قالو من جديد.

فوجدت أننى ىف حرة ، متاماً كرجل ذهب إىل الطبيب 

وبعد تحاليل طويلة أخره أن نسبة الهيموجلوبني ىف 

دمه كذا ، وتركه دون إجابة عا تعنى هذه النسبة ؟ 

هل هى جيده أم ال ؟ وكيف الطريق إىل عالجها إن مل 

تكن جيده ؟ ، ترك له مجرد نسبة صاء مبهمه ال تعنى 

له أى ىشء سوى املزيد من الحرة والتساؤل.

من هو وليد نبيه؟

عمل ىف عدد من الرشكات وبيوت الخرة االستشارية ىف 

مجال املحاسبة واالستشارات املالية ونظم املعلومات ، 

والتحق بالعمل ىف أجيال ىف نهاية عام 2003.

ورغم أن نسبة »الهيموجلوبني« التى تحدث عنها 

الطبيب لها مؤرشات قياسية ميكن استخدامها ىف الحكم 

والتقييم ، نجد ان التحليل املاىل ليس له مؤرشات 

قياسية ، كل ىشء يختلف من نشاط لنشاط ومن رشكة 

ألخرى داخل نفس النشاط ومن ظروف تشغيل أو 

متويل ألخرى داخل نفس الرشكة.

وبعد وقت طويل وقراءات ال حر لها أضاء عقى فجأة 

، مثلا يىضء عقل الصوىف الذى يستغرق ىف التأمل 

حتى يصل إىل الفتوحات ، وعلمت أنهم عندما أخروىن 

أن هذه هى نهاية املطاف مل يكذبو ، فالجزء املتبقى 

ال ميكن أن يعلمه شخص آلخر ، وإمنا هو نتاج فكرك 

وحدك وقدرتك عى ربط كل العلم األكادميى الذى 

حصلته بالخرة العملية لتحليل املؤرشات التى تظهر لك 

حتى تصل إىل النتائج ، وال أنكر أننى ما زلت حتى اليوم 

مريداً يبتغى الوصول ىف بحر هذا العلم الواسع.

يعتر املحللون املاليون املحرتفون أن النسب املالية ال 

حر لها وأنها ميكن أن تنتج عن طريق قسمة أى بند 

من بنود القوائم املالية عى بند أخر ، أما الهدف من 

استخراج النسبة املالية فيحددة املحلل نفسه ويعرف 

كيف يستفيد به ىف األغراض املناسبة.

ميكننا ىف هذا املقال أن نتحدث باختصار عن هذه 

الجزئية من التحليل املاىل باستخدام النسب املالية 

ومعاىن النسب املختلفة بأسلوب مبسط نتمنى أن يفيد 

املهتمني بهذا املجال ، كبداية متواضعة ىف هذا األمر ، 

ورمبا أمكننا أن نفرد مقاالت أخرى فيا بعد لطرق أكر 

تقدماً ىف أساليب قراءة تلك النسب والربط فيا بينها.

ىف البداية يجب أن نشر إىل نقطتني ال ميكن إغفالها :

النسبة املالية دون 

معنى ال قيمة لها 

وهو ما يعنى 

أن أى نسبة 

تستخرجها يجب 

أن تحدد لها معنى 

واضحا تهدف من 

وراءه إىل قراءة 

نقطة قصور أو قوة 

لدى الرشكة.

ليس هناك ما 

يسمى نسب منطية 

لكل الرشكات

أى أنه ال توجد 

مؤرشات منطية 

ميكن استخدامها 

كمعاير للحكم 

عى جودة أو 

ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤرشات للرشكات الناجحة 

ىف القطاع الذى تعمل به الرشكة عن نفس الفرتة ويتم 

استخدامة للحكم عى النسبة كا يتم استخدام تلك النسبة 

لنفس الرشكة عن فرتات سابقة ملتابعة تطور النسبة بالسلب 

أو اإليجاب.

تم تقسيم النسب املالية إىل أربعة أقسام رئيسية وهى :

نسب السيولة   .1

نسب الربحية  .2

نسب الكفاءة  .3

نسب الرفع املاىل  .4

Liquidity Ratios نسب السيوله

وهى النسب التى تقيس مدى قدرة املنشأة عى مواجهة 

التزاماتها قصرة األجل عند استحقاقها باستخدام أصولها 

السائلة والشبه سائلة )األصول املتداولة( دون تحقيق خسائر.

 )Current Ratio( 1. نسبة التداول

نسبة التداول = األصول املتدوالة ÷ االلتزامات املتداولة

وتعر هذه النسبة عن عدد املرات التى تستطيع فيها األصول 

املتداولة تغطية الخصوم املتداولة ، وكلا زادت هذه النسبة 

دل ذلك عى مقدرة الرشكة عى مواجهة أخطار سداد 

االلتزامات املتداولة املفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول 

ثابتة أو الحصول عى اقرتاض جديد.

إال أننا نعود لإلشارة إىل أن النسبة ال ميكن أن تقرأ صاء 

فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة ميكن أن تكون 

مقبولة إىل درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة 

زيادة بند األصول املتداولة بسبب تراكم املخزون وعدم 

تريفه وهو أمر غر جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب 

زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها ما يدل عى عدم 

استخدام الرشكة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة 

ذلك ، أو رمبا بسبب زيادة تراكم بند العمالء وتضخمة نتيجة 

عدم استخدام سياسات جيدة ىف التحصيل ومتابعة العمالء 

املدينني.

لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كا أرشنا مبتوسط النسب 

املحققة للرشكات الناجحة ىف نفس النشاط وكذلك مراعاة 

جميع الجوانب األخرى التى ميكن استنباطها من خالل 

النسبة وعالقتها بالبنود األخرى.

 )Quick Ratio( 2. نسبة السداد الرسيع

نسبة النقدية = )األصول املتداولة – املخزون( ÷ االلتزامات 

املتداولة

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد االلتزامات القصرة 

األجل خالل أيام معدودة ، ويتم تجنب بند املخزون نظراً 

لكونه من أقل عنارص األصول املتداولة سيولة وكذلك لصعوبة 

تريفه خالل وقت قصر دون تحقيق خسائر.

 )Cash Ratio( 3. نسبة النقدية

نسبة النقدية = النقدية واألصول شبه النقدية ÷ االلتزامات 

املتداولة

وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد االلتزامات قصرة 

األجل من خالل مكاملة تليفونة كا يقولون ، وهى تعطى 

مؤرشاً لإلدارة أنه ىف خالل أسوأ األوقات ميكن سداد 

االلتزامات قصرة األجل. 

وتعتر األصول شبه النقدية هى كل ما ميكن تحويله إىل 

نقدية خالل فرتة وجيزة مثل األوراق املالية القابلة للتداول 

ىف البورصة.

Profitability Ratios نسب الربحية

وهي النسب التى تقيس كفاءة اإلدارة ىف استغالل املوارد 

استغالالً أمثل لتحقيق األرباح

 )Gross Profit Margin( 1. هامش مجمل الربح

هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صاىف املبيعات

وتوضح هذه النسبة العالقة بني صاىف إيراد املبيعات وتكلفة 

البضاعة املباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة مبتوسط النسب 

املحققة ىف القطاع ، حيث ميكن أن يعكس انخفاض النسبة 

ارتفاع مبالغ فيه ىف تكلفة الخامات املستخدمة ىف اإلنتاج أو 

ىف العالة املبارشة أو خالفه.

 Net( )2. معدل العائد عى املبيعات )هامش صاىف الربح

 )Profit Margin

هامش صاىف الربح = صاىف الربح ÷ صاىف املبيعات

وتقيس هذه النسبة صاىف الربح املحقق عى كل جنيه من 

املبيعات ، وهى تشر إىل نسبة ما تحققه املبيعات من أرباح 

بعد تغطية تكلفة املبيعات وكافة املروفات األخرى من 

مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف متويلية وخالفه.

وكلا ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة 

هذه النسبة مبتوسط النسب املحققة ىف القطاع ، كا يجب 

عدم استخدام هذه النسبة وحدها فرمبا بالرغم من ارتفاع 

النسبة ىف الكثر من األحيان ال تحقق الرشكة معدالً مناسباً 

للعائد عى حقوق امللكية.

 )Return on Equity( 3. معدل العائد عى حقوق امللكية

معدل العائد عى حقوق امللكية = صاىف الربح ÷ حقوق 

امللكية

وتعر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة املالك عى 

استثار أموالهم بالرشكة ، وهى تعتر من أهم نسب 

الربحية املستخدمة حيث أنه بناءاً عى هذه النسبة قد 

يقرر املالك االستمرار ىف النشاط أو تحويل األموال إىل 

استثارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.

ويعتر العائد املناسب من وجهة نظر املالك ما يوازى 

معدل العائد الخاىل من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه 

بدل املخاطرة وهو يختلف من نشاط آلخر ومن بيئة 

استثار ألخرى.

ويعتر معدل العائد الخاىل من الخطر هو ذلك العائد 

املؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث ال يتعرض 

املستثمر ألى نوع من املخاطرة أو التعرض للتقلبات ىف 

ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد عى أذون 

الخزانة كمعدل عائد خاىل من الخطر ىف ظل معدل 

تضخم يساوى صفر ، أما ىف حالة وجود معدل تضخم 

فيتم استخدام معدل العائد اإلسمى الخاىل من الخطر 

ويتم حسابه كا يى :

معدل العائد اإلسمى الخاىل من الخطر = )1 + معدل العائد 

الخاىل من الخطر ( )1+ معدل التضخم( - 1

أما بدل املخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه املستثمر 

نظر تحمله مخاطر إضافية عند االستثار ىف مجاالت قد 

تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم املخاطر ملا يى :

Bussines Risk مخاطر األعال  .1

Financial Risk مخاطر التمويل  .2

Liquidity Risk مخاطر السيولة  .3

وتنقسم املخاطرة بوجه عام إىل جزئني ، أحدها يرجع إىل 

السوق ككل وهو ما يسمى املخاطرة املنتظمة واألخر يرجع 

إىل الرشكة نفسها وهو يسمى املخاطرة غر املنتظمة ويتم 

قياسها والتحكم فيها داخل الرشكة.

ويتم تقدير املخاطرة املنتظمة لالستثار عن طريق الربط 

بني العائد عى االستثار والعائد عى السوق ككل لتحديد ما 

يسمى معامل املخاطرة املنتظمة )بيتا(.

 )Return on Investment( 4. معدل العائد عى االستثار

معدل العائد عى االستثار = صاىف الربح ÷ إجاىل االستثار

ويتكون إجاىل االستثار من )رأس املال العامل + إجاىل 

األصول طويلة األجل( ، أو من )مجموع حقوق امللكية + 

القروض طويلة األجل(.

وتعر النسبة عن مدى كفاءة الرشكة ىف استخدام وإدارة كل 

األموال املتاحة لديها من املساهمني واألموال املقرتضه ىف 

تحقيق عائد عى تلك األموال حيث أن الفرض األساىس هو 

وجود تكلفة لتلك األموال وهى العائد املطلوب عى حقوق 

املساهمني والفوائد املدفوعة عى القروض ، وينتظر تحقيق 

معدل عائد عى االستثار يوازى تكلفة األموال عى أقل 

تقدير.

ويتم تقدير تكلفة االستثار باستخدام التكلفة املرجحة لبنود 

التمويل كا يى :

ت. التمويل )2(   بنود التمويل الوزن النسبي )1(  

ت. مرجحة )3(=)1(*)2( 

% العائد املطلوب %   % رأس املال 

ت. االقرتاض %   % قروض طويلة األجل 

%

 %    %100 اإلجايل  

وتكون تكلفة التمويل هى إجاىل التكلفة املرجحة لبنود 

التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد عى االستثار لتحديد كفاءة 

الرشكة ىف إدارة األموال املستثمرة.

 Return on Total( 5. معدل العائد عى إجاىل األصول

 )Assets

معدل العائد عى إجاىل األصول = صاىف الربح ÷ إجاىل 

األصول

وتعر هذه النسبة عن قدرة املنشأة عى استخدام أصولها 

من ارشيف املجلة
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تحليل التقارير املالية

•  الفرق بني التقارير املالية الخاصة والعامة: 

التقارير املالية هي املنتج النهايئ للمحاسبة، وتنقسم التقارير املالية إىل قسمني، تقارير خاصة  وتقارير عامة.

التقاريــر الخاصــة : هــي التقاريــر التــي يتــم إعدادهــا اســتجابة لطلــب أو غــرض معــني، وعــادة تخدم بشــكل أســايس املســتخدم الداخــي للمعلومات 

املالية.

التقاريــر العامــة : يتــم إعدادهــا وفــق معايــر املحاســبة املتعــارف عليهــا ليطلــع عليهــا كل املهتمــني بأمــور املنشــأة ســواء املســتخدمني الداخليــني 

أو الخارجيــني . 

مقارنة القوائم املالية:  •

املقارنــة األفقيــة  : مقارنــة القوائــم املاليــة للمنشــأة نفســها لســنة مــا مــع القوائــم املاليــة لنفــس املنشــأة يف ســنة أو ســنوات ماليــة أخــري. وأيضــا 

مقارنــة القوائــم املاليــة للمنشــأة يف ســنة أو ســنوات ماليــة  مــع القوائــم املاليــة  ملنشــآت أخــرى.

املقارنــة الرأســية : نســبة أرقــام مفــردات القوائــم املاليــة إىل إحــدى هــذه املفــردات )التــي يرغــب املحلــل نســبة األرقــام أو املفــردات األخــرى إليهــا( 

أو إيل مجمــوع املفــردات) نســبة الجــزء إيل الــكل(.

النسب املالية:   •

تســتخدم النســب املاليــة يف التحليــل املــايل الســتخراج أو اســتنباط عالقــة بــني رقمــني منســوب أحدهــا لآلخــر ، وهــذه العالقــات تســاعد املحلــل 

املــايل عــى التعــرف عــى وضــع املنشــأة محــل التحليــل.

أهداف التحليل املايل باستخدام النسب املالية: تهدف النسب املالية إىل التعرف عى   •

1 ـ السيولة: ويقصد بها مقدرة املنشأة عى الوفاء بالتزاماتها املالية قصرة األجل دون اللجوء إىل االستدانة أو اللجوء إىل بيع أصل ثابت.

2 ـ املقــدرة عــى ســداد الديــون: ويقصــد بهــا مــدى كفايــة ممتلــكات املنشــأة مــن أصــول ومنافــع ســواء كانــت متداولــة أو ثابتــة لســداد االلتزامــات 

)ديــون املنشــأة( ســواء كانــت قصــرة أو طويلــة األجــل. 

3 ـ الربحية والفعالية :  ويقصد بها قدرة املنشأة عى تحقيق أرباح سواء اآلن أو يف املستقبل.
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مجلــة املحاســب العــريب هــي مجلــة شــهرية الكرتونيــة متخصصــة يف نــرش كل مــا يتعلــق باالعــال املاليــة واإلقتصــاد بجميــع فروعهــا بهــدف اإلرتقــاء مبســتوى املحاســب 

العــريب إينــا كان . مســاهمة يف إثــراء البحــث العمــي يف املجــال  املحاســبي بجميــع انواعــة. والعمــل عــى رفــع كفــاءة املحاســب العــريب وتأهيــل كــوادر جديــدة يف ســوق 

العمل.ونــرش العلــم واملعرفــة بأساســيات املحاســبة بجميــع انواعهــا مــن محاســبة ماليــة محاســبة تكاليــف محاســبة إداريــة محاســبة رضيبيــة محاســبة حكوميــة ...

جميع املوضوعات واملشاركات التي تطرح يف باملجلة ال تعرببالرضورة عن رأي إدارة امللتقى، وإمنا تعرب عن رأي كاتبها فقط


