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مقدمة

ــة  ــال املالي ــق باالعم ــا يتعل ــر كل م ــة يف نش ــهرية متخصص ــة ش ــي مجل ــي ه ــب العرب ــة املحاس مجل
واإلقتصــاد بجميــع فروعهــم بهــدف اإلرتقــاء بمســتوى املحاســب العربــي إينمــا كان . مســاهمة يف إثــراء 
ــي  ــب العرب ــاءة املحاس ــع كف ــل ىلع رف ــة. العم ــع انواع ــبي بجمي ــال املحاس ــي يف اجم ــث العمل البح
وتأهيــل كــوادر جديــدة يف ســوق العمــل. نشــر العلــم واملعرفــة بأساســيات املحاســبة بجميــع انواعهــا 

ــة ــة محاســبة حكومي ــة محاســبة ضريبي ــف محاســبة إداري ــة محاســبة تكالي مــن محاســبة مالي

رؤية املجلة

ــن  ــا بي ــوأ مكانه ــى وتتب ــي والثقاف ــعاع العلم ــزا لإلش ــح مرك ــي  أن تصب ــب العرب ــة املحاس ــع مجل تتطل
املواقــع العلميــة املرموقــة وذلــك مــن خــال النهــج العلمــي والتعليمــي الصحيــح يف إيصــال املعلومــات 
ــر  ــرف لنش ــوذج مش ــي ،  كنم ــن العرب ــد بالوط ــات أو املعاه ــد الجامع ــا يف أح ــواء كان طالب ــا س ملتلقيه
العلــم املجانــي ومســاعدة الشــباب ىلع إســتذكر دروســهم عــن طريــق موقــع مجلــة املحاســب العربــي 
، ونتمنــى ان نســاهم ولــو بالقليــل يف إعــداد وتأهيــل  خريجيــن مكتســبين للخبــرات واملعلومــات  التــى 
تؤهلهــم للمنافســة فــى أســوق العمــل و قادريــن ىلع التصــدى ملشــاكل املجتمــع، كمــا تتطلــع املجلــة  
للقيــام بــدور فاعــل فــى إحــداث التنويــر للمحاســبين ولــكل مــن يهتــم بالعلــوم املاليــة واملصرفيــة  مــن 

خــال مانقدمــه مــن كورســات ومحاضــرات ومقــاالت وبرامــج وبحــوث علميــة.
 

رسالة املجلة

مجلــة املحاســب العربــي ، مجلــة شــهرية إلكترونيــة تعنــي بنشــر وتعزيــز ثقافتــك املحاســبية ، حيــث 
تســعى مجلــة املحاســب العربــي إلــى تعزيــز الوعــي والتطبيــق الصحيــح للمعامــات املاليــة ، واإلســهام 
يف عــاج بعــض املشــكات التــي تواجــة املحاســب العربــي يف الحيــاة العمليــة ، وذلــك مــن خــال إثــراء 
مكتبــة املحاســب العربــي مــن ابحــاث وكتــب يف مختلــف املجــاالت املحاســبية واإلقتصاديــة ، وتأهيــل 

الكــوادر الازمــة لتطبيــق القواعــد املهنيــة والرقــي باملحاســب العربــي إلــى أرفــع الدرجــات.

الخدمات التي تقدمها مجلة املحاسب العربي

 إنطلقنا بأول خدمة ىلع مستوى العالم العربي بخدمة وهي االولى من نوعها وهي
1-  خدمة واتساب املحاسب العربي والتي توفر للمحاسب العربي كل ما ينشر ىلع صفحات املجلة

     من خال املوقع الخاص بها
2-  إنطاق خدمة التوظيف ىلع جميع املستويات الوظيفية. 3

3-   خدمات إستذكار الدروس والواجبات لطلبة الجامعات واملعاهد ، والتي من خالها يستطيع 
      الطاب عمل األتي        

            • يستطيع عمل جروب خاص له باملوقع إلضافة األصدقاء املقربين له الستذكار الدروس 
              سويا من خال املوقع .

            • نشر املحاضرات واملقرات سواء بالجروب الخاص به أو عام للجميع حتى يستطيع زميلة 
              الذي لم يحضر  املحاضرة املشاركة وال يفوتة أي  من املحاضرات .

            • حل التمارين ومشاركة زماءة ومن خال هذه النقطة يستطيع الحصول علة نقاط تؤهلك
              للحصول ىلع كورسات أو كتب مجانية مقدمة من  إدارة املجلة او من  معاهد ومراكز 

               متخصصة ,أو جامعات ومؤسسات علمية .
            • هذه الخدمة متوفرة لجميع الطلبة والطالبات بالوطن العربي ومقسمة حسب الدول 

              والجامعات أو املعاهد
4-  تقديم باقة متكاملة من الخدمات املالية للمحاسب العربي والتي من خالها نهدف إلى إذكاء

      روح اإلبتكار والتعلم .
5-  وخدمات اخرى سوف نقوم بتقديمها للمحاسب العربي فقط تابعونا من خال موقع املجلة .

                                                              
                                                             مجلة املحاسب العربي تنتمنى لكم دوام التويق

4العوامل التي تؤثر يف حساب اإلهالك•

5سبع من اهم املثبطات باالضافة إىل االسرتاتيجية املناسبة لكل واحدة منها•
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11كن مسوقا حقيقيا وليس نسخة إلكرتونية  ً - اجلزء الثاين •

11مضي املده•

12تعريف احملاسبة •

18األسس اإلدارية النبوية لدولة املدينة •

21العوامل املؤثرة يف تطوير العارف اإلسالمية•

22الدور الذي يقدمة احملاسب قبل بداية املشروع •

22-23دور احملاسب أثناء دورة حياة املشروع •
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بقلم / وائـــل مــــراد

,,
العوامل التي تؤثر 
يف حساب اإلهالك

,, 

الســادة قــراء مجلــة املحاســب العــريب الكــرام نقــدم لكــم اليــوم موضــوع شــيق 

ــاب  ــا يف حس ــي تؤث ــل الت ــو العوام ــه اال وه ــا مل يعرف ــر من ــا الكث ــل ورمب وجمي

االهــال لاصــول الثابتــة   حيــث  توجــد أربعــة عوامــل تؤثــر يف إحتســاب قســط 

اإلهــاك الســنوي لألصــل الثابــت وهــي : -

            •   تكلفة األصل .

            •   العمر اإلقتصادي لألصل .

            •   قيمة الخردة .

            •   الطريقة املستخدمة لتوزيع التكلفة عىل العمر اإلنتاجي .

تكلفة األصل .

ــا             أســاس حســاب األهــاك هــو تكلفــة األصــل ، وهــي تشــمل كــا أرشن

ســابقاً يف الحصــول عــى األصــل  بالــراء  يرجــى الرجــوع إليــه للتذكــر مبــا أرشنــا

          إليه سابقا ً . 

العمر اإلقتصادي لألصل .

ــاج  ــتمرار األصــل يف اإلنت ــدرة إلس ــدد الســنوات أو الســاعات املق ــه ع    يقصــد ب

إنتاجــا ً إقتصاديــا ً ، ويعنــي ذلــك أن  العــرة يف تحديــد العمــر اإلقتصــادي ليــس 

بالوجــود املــادي لألصــل ولكــن بالقــدرة عــىل األداء بكفــاءة . 

   ما يجب اإلنتباه له عند تحديد العمر اإلقتصادي لألصل :

الصيانة والعناية التي ستعطي لألصل » ألنها ستطيل يف عمر األصل » 

مراعاة عنرص التقادم أي إنتهاء صيانته اإلقتصادية 

وقــد ذكــر املعيــار املــرصي رقــم 10 العوامــل التــي يجــب أخذهــا يف الحســبان عنــد 

تحديــد العمــر اإلقتصــادي لألصــل  وهــي عــىل النحــو التــايل : - 

اإلســتخدام املتوقــع لألصــل مــن قبــل املنشــأة ، ويقــدر هــذا اإلســتخدام يف ضــوء 

الطاقــة واملخرجــات املتوقعــة مــن األصــل 

التاكــد املــادي املتوقــع الــذي يعتمــد عــىل عوامــل التشــغيل مثــل عــدد الورديــات 

التــي تســتخدم فيهــا األصــل وبرامــج املنشــأة لإلصــاح والصيانــة واملحافظــة عــىل 

األصــل يف حالــة عــدم إســتخدامة لإلنتــاج 

ــر الطلــب عــىل  ــاج أو تغي ــر و التقــدم يف اإلنت ــج عــن التعي ــي النات التقــادم الفن

ــج أو الخدمــة الناتجــة عــن إســتخدام األصــل .  املنت

ــاء  ــخ إنته ــل تاري ــل مث ــتخدام األص ــىل إس ــا ع ــا يف حكمه ــة أو م ــود القانوني القي

ــتأجرة .  ــول املس ــتخدام األص إس

الخردة .

يقصــد بهــا قيمــة األصــل يف نهايــة عمــرة اإلقتصــادي ، إذ إنــه مهــا إســتهلك األصــل 

وأصبــح إســتخدامة يف اإلنتــاج عديــم الفائــدة إال إنــه يظــل لــه قيمــة ضئيلــة » خــردة 

أو نفايــة » 

تعــددت االراء بشــأن أخــذ قيمــة الخــردة يف الحســبان عنــد حســاب قســط اإلهــاك 

الســنوي ، لكنــي ســأكتفي مبــا ذكــره   املعيــار املــرصي رقــم ) 10 ( والــذي يقــوم عــىل 

اإلســس التاليــة : 

 •   تحسب قيمة اإلهاك بعد خصم القيمة التخريدية له ، ويف الحياة العملية 

غالباً ما تكون القيمة التخريدية لألصل غر ذات قيمة ولذا التؤثر عىل حساب قيمة 

األهاك ، وعند إستخدام املعالجة القياسية لتقييم األصول الثابتة وتكون القيمة 

التخريدية ذات قيمة مؤثرة فيتم حسابها عند تاريخ إقتنا األصل وال يتم زيادتها الحقاً 

نتيجة لزيادة االسعار ، أما عن إستخدام املعالجة املحاسبية البديلة واملسموح بها يتم 

إعادة إحتساب القيمة التخريدية عىل القيمة املقدرة يف هذا التاريخ لألصول املاثلة 

التي وصلت إىل نهاية عمرها اإلفرتايض والتي إستخدمت يف ظروف ماثلة لألصل 

وموضوع التقييم . 

 •   إذا نتج عن رشاء األصل إلتزام املنشاة بتكالبف فك األصل أو إعادة الحال إىل ما 

كان علية  عند إنتهاء العمر اإلنتاجي لألصل فيتم معالجة هذه التكاليف عىل أنها 

مرصوفات تحمل عىل مدار عمل األصل من خال : إما خصم التكلفة املقدرة عند 

تحديد القيمة التخريدية لألصل وبالتايل زيادة مرصوف األهاك السنوي وإما تحميل  

التكلفة كمرصوف مستقل بطريقة منتظمة عىل مدار عمر األصل اإلفرتايض بحيث يتم 

إظهار اإللتزام بهذه التكاليف بالكامل يف نهاية العمر اإلفرتايض لألصل . 

 •   ويف النهاية نود اإلشارة إىل أنه عند تحديد القيمة القابلة لإلهاك يجب إستبعاد 

اإليرادات الناتجة عن األصل كخردة من تكلفة األصل ، وأنه يف حال تحمل املنشاة 

لنفقات معينة للتخلص منه فإنه يجب خصمها عن القيمة املقدرة لألصل كخردة 

وبحيث يكون الناتج هو صايف قيمة الخردة  . 

الطريقة املستخدمة لتوزيع التكلفة عىل العمر اإلنتاجي .

هذا الجزء سنتكلم عنه بالتفصيل يف يف العدد القادم إن شاء الله 

                                                                وائــل مـــراد 

                                  املدير املايل يف أحدى الركات العقارية الكربى بالكويت  

                                          مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب العريب  

   

سبع من أهم املثبطات باإلضافة إلي االستراتيجية
 املناسبة لكل واحدة منها

 
AWK WARD 1- سيشعر الناس بالضيق وعدم الراحة

االستراتيجية:
قل للناس أن ذلك طبيعي ومتوقع .

2-سيفكر الناس فيما سيفقدونه .
االستراتيجية :

ال تحاول بيع ) قناع( مزايا التغيير يف املرحلة األولي ،ولكن خسائرهم 
) اعترف بها ودعهم يولون( .

3- سيشعر الناس بالوحدة إذا كان الجميع يمر بالتغيير .
االستراتيجية 

برمج األنشطة بحيث يشترك الجميع فيها ، وشجع الناس علي املشاركة يف 
األداء والعمل معا لكي يساعد بعضهم بعضا علي املرور يف التغيير

4-يستطيع الناس تحمل قدر معين من التغيير ، وليس كل التغيير 
االستراتيجية :

ضع أولويات وانظر لألجل الطويل .

5- يختلف الناس يف استعدادهم للتغيير .
االستراتيجية:

ال تصنف الناس ) هذا جامد وذلك ضعيف( وال تواجههم ، واعترف أن بعض 
الناس يحبون التغيير RISK-TAKERS بينما بعضهم اآلخر يكرهون التغيير 

ويحتاجون وقتا أطول للشعور بالطمأنينة .

6- سيذكر الناس أن املوارد املتاحة ) الوقت واملهارات واألموال ( ليست كافية.
االستراتيجية :

شجع علي االبتكار واإلبداع يف حل املشكات 

7- إذا أزيل ضغط التغيير فإن الناس سيرجعون إلي سلوكهم القديم وعاداتهم 
القديمة.

االستراتيجية 
ركز علي استمرارية التغيير ، وقم بإدارة رحلة التغيير .
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إعداد:

أ. أمين هشام عزريل

ماجستر محاسبة

جامعة أليجار اإلسامية-الهند

,,
المحاسبة التحليلية 

واهميتها في الشركات 
الجزء الثاني 

,, 

وظائف و أهداف املحاسبة التحليلية:

   ميكــن تحديــد أهــم وظائــف وأهــداف املحاســبة 

التحليليــة فيــا يــي: 

1- املساعدة عىل تحديد أسعار البيع.

2- املساعدة عىل تحديد حدود انخفاض األسعار.

3- املســاعدة عــىل التمييــز بــن املنتوجــات املربحــة 

والغــر مربحــة.

4- مراقبة املخزون.

5- تحديد قيمة املخزون. 

.)Processus( 6- اختبار كفاءة مختلف املسارات

.)Administration( 7- اختبار كفاءة مختلف اإلدارات

8- اكتشاف أوجه التقصر و التبذير.

9- الفصل بن تكلفة التشغيل األدىن و تكلفة اإلنتاج.

ــة  ــع الحســابات املالي ــاط م ــل و االرتب 10- ضــان التكام

.)Coherence(

   .html.http://to22to.com/vb/t6665 

رشوط تطبيق املحاسبة التحليلية يف املؤسسة:

ــن أدوات التســير  ــة هــي أداة م ــبة التحليلي    إن املحاس

ــادئ  ــق األســس، واملب ــث تعمــل عــىل تطبي ــة، حي الحديث

املحاســبة الخاصــة بهــا، مــن خــال تحليــل مختلــف 

ــه،  ــذي تزاول ــاط ال ــروع، أو النش ــة بامل ــاء املرتبط األعب

وذلــك مــن أجــل تقييمــه تقييــاً جيــداً ومعرفــة النشــاط 

الفعــي ومقارنتــه بالنشــاط املخطــط مــن طــرف اإلدارة يف 

إطــار اســرتاتيجيتها، أضــف إىل ذلــك أنهــا تســاهم بشــكل 

فعــال يف فصــل مراحــل اإلنتــاج وتقييــم املخزونــات وفقــاً 

ملعايــر املحاســبة التحليليــة، وتحديــد تكاليــف كل مرحلــة 

ــة، أي: ــة اإلنتاجي عــىل حــده مــن العملي

• تكلفة الراء.

• تكلفة اإلنتاج.

• تكلفة التوزيع.

• سعر التكلفة.

تريــد  التــي  املؤسســة  فــإن  األســاس  هــذا  وعــىل    

االســتفادة مــن نظــام املحاســبة التحليليــة، وجــب عليهــا 

توفــر بعــض الــروط املعينــة، واملتمثلــة:

1- يجــب أن تكــون املحاســبة العامــة تتــاىش واملفاهيــم 

ــي املحاســبي، ألن  ــا املخطــط الوطن ــي يفرضه ــة الت العام

ــة  ــبة العام ــا املحاس ــي تقدمه ــات الت ــل يف املعلوم أي خل

تقدمهــا  التــي  املعلومــات  صحــة  عــدم  إىل  ســيؤدي 

ــة. ــبة التحليلي املحاس

2- رضورة وجــود تخطيــط عقــاين للمشــاريع، يضمــن 

القيــام بدراســة دقيقــة للمــروع قبــل االنطــاق يف 

دورة االســتغال، وذلــك للتأكــد مــن النتائــج التــي ســوف 

ــتقباً. ــق مس تتحق

3- رضورة توفــر الــرط النفــي، بحيــث يجــب عــىل 

ــم باعتبارهــم يشــكلون  ــراد وتهيئته املؤسســة إعــداد األف

عامــاً رئيســياً لنجــاح اســرتاتيجية املؤسســة، وذلــك لقبــول 

نظــام املحاســبة التحليليــة، وهنــا ال بــد أن تلعــب اإلدارة 

البريــة مــن  تجنيــد طاقاتهــا  يف  كبــراً  العامــة دوراً 

خــال تكوينهــم وتوجيــه كل فــرد يف مكانــه املناســب 

ــل  ــيم العم ــة إىل تقس ــه، باإلضاف ــاءم ومؤهات ــذي يت ال

وتنظيمه...الــخ،

 وهــذا كلــه حتــى يكــون هــؤالء األفــراد عــىل درايــة 

ــة،  ــة هــذه األداة يف مجــال التســير والرقاب ووعــي بأهمي

وبالتــايل سيشــكلون مصــدر دعــم وعــون لــإلدارة لتطبيــق 

مــا ترمــي إليــه، و ذلــك مــن خــال حــرص كل فــرد عــىل 

ــه، بصفــة صحيحــة. ــذ مــا هــو مكلــف ب تنفي

ــبة  ــا املحاس ــي تنتجه ــات الت ــون املعلوم ــب أن تك 4- يج

ــع ومصــدر  ــا منب ــا، باعتباره ــوق به ــة وموث ــة دقيق العام

املعلومــات للمحاســبة التحليليــة مــن جهــة، ومــن جهــة 

ــىل  ــة ع ــد كلي ــا تعتم ــل عليه ــج املحص ــإن النتائ ــة ف ثاني

ــا  ــم صيغته ــى رغ ــي تبق ــة الت ــبة العام ــات املحاس مخرج

لتســير  ورضوريــة  فاعلــة  وأداة  املاليــة،  القانونيــة، 

املؤسســة، بــرط أن يتــم الحــرص عــىل تطبيقهــا بصفــة 

ــبي. ــط املحاس ــه املخط ــص علي ــا ين ــة، ك صحيح

http://ser-bu.univ-)alger.dz/thesenum/ 
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دور املحاســبة التحليليــة يف اســتعامل التحليــل املــايل 

ــايل:   ــط امل ــايل وللتخطي ــؤ امل للتنب

ــؤ  ــية للتنب ــاق أساس ــة انط ــايل نقط ــل امل ــر التحلي    يعت

ومــن ثــم للتخطيــط والرقابــة املاليــة، فاملديــر املــايل ينظــر 

ــة  ــط الطويل ــم بالخط ــة، ويهت ــدة متكامل ــأة كوح للمنش

ــرة وبالخطــط  ــة كب ــغ نقدي األجــل املتعلقــة بــرصف مبال

فيســتعن  التشــغيلية  الطبيعــة  ذات  األجــل  القصــرة 

ــوال، ويف  ــن األم ــه م ــر احتياجات ــايل يف تقدي ــل امل بالتحلي

ــض  ــتثار الفائ ــه الس ــول علي ــا والحص ــه لتدبره تخطيط

ــا. ــه منه عــن حاجت

   ومن أهم مجاالت التنبؤ والتخطيط املايل:

1- التنبؤ باملبيعات.

الدخــل  )قامئــة  لهــا  والتخطيــط  باألربــاح  التنبــؤ   -2

التقديريــة(.

3- التنبــؤ مبــدى حاجــة املنشــأة لألمــوال والتخطيــط 

للحصــول عليهــا.

ــل  ــن العم ــأة ع ــف املنش ــة توق ــدى إمكاني ــؤ مب 4- التنب

)إفاســها(.

ــية  ــاق أساس ــاالت تشــكل نقــاط انط    وأن هــذه املج

لوضــع الخطــط املامئــة ملواجهــة الوضــع املتوقــع حدوثــه، 

)رمضــان، 1982، ص 65(.

 

التحليل املايل 

أهمية التحليل املايل: 

   بالرغــم مــن أن القوائــم املاليــة تلخــص أعــال املنشــأة 

لفــرتة، أو فــرتات ماضيــة، وتظهــر األوضــاع، أو املراكــز 

املاليــة للمنشــأة يف تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة للفــرتة، 

أو الفــرتات املحاســبية املنتهيــة إال أنــه مــن املحتمــل 

ــه أداء  ــون علي ــع أن يك ــا يتوق ــداً مل ــؤرشاً حي ــون م أن تك

املنشــأة ونتائــج أعالهــا يف الفــرتات القريبــة التاليــة، ومــن 

ــان  ــل املــايل يف معظــم األحي ــا ميكــن القــول أن التحلي هن

يهــدف ايل رســم صــورة مســتقبلية للمنشــأة، ويتــم هــذا 

عــن طريــق تحديــد التطــورات املتوقعــة يف املنشــأة 

باالعتــاد عــىل نتائــج املــايض عــن طريــق املقارنــة، 

ــل ــم، وتحلي والتقيي

 االتجاهــات، ويعتــر التحليــل املــايل نظامــاً لتشــغيل املعلومــات والبيانــات 

ملســاعدة متخــذ القــرار يف التوصــل إيل حقيقــة الوضــع املــايل واالقتصــادي 

للمنشــأة، وبالرغــم مــن أن متخــذ القــرارات يتخــذون مــن القــرارات مــا 

ــرارات  ــاذ الق ــة التخ ــة منطقي ــل بداي ــتقبل، إال أن أفض ــىل املس ــر ع يؤث

هــي تفهــم احــداث املــايض القريــب، ولعــل مجــرد قــراءة القوائــم املاليــة 

ــاذ  ــه التخ ــك فإن ــع ذل ــة، وم ــات هام ــا مبعلوم ــأنه إمدادن ــن ش ــون م يك

ــة ســعياً  ــم املالي ــد مــن تحليــل هــذه القوائ قــرارات جيــدة ورشــيدة ال ب

ــل، )راىض، 2011، ص 361(. ــات أفض ــىل معلوم ــول ع وراء الحص

ــايض  ــة األداء امل ــى دراس ــا يعن ــايل إمن ــل امل ــأن التحلي ــول ب ــن الق   وميك

للمنشــأة وتقييــم ظروفهــا الحــارضة، ثــم التنبــؤ بإمكانيــة تحقيــق أهدافهــا 

ــاث مجموعــات  ــايل عــىل ث ــل امل ــة يف املســتقبل، ويعتمــد التحلي املرغوب

ــة وهــي: ــات التحليلي مــن املعلومــات والبيان

1. املعلومات املحاسبية.

2. بيانات التكاليف.

3- البيانات االقتصادية العامة، )راىض، 2011، ص 361(.

تحليل القوائم املالية: 

ــز  ــن املرك ــة ع ــن األهمي ــر م ــب كب ــىل جان ــة ع ــم املالي ــدم القوائ    تق

املــايل للوحــدة االقتصاديــة، وعــن نتيجــة مبارشتهــا، ومثــل هــذه البيانــات 

تهــم أطرافــاً عديــدة منهــا عــىل ســبيل املثــال: مــاك الوحــدة االقتصاديــة، 

والبورصــات،  املاليــة،  األوراق  ســارسة  االقتصاديــة،  الوحــدة  مديــرو 

الدائنــون، واملــاك املحتملــون للوحــدة، العاملــون بالوحــدة، املصالــح 

الحكوميــة املختصــة، ويهــدف تحليــل القوائــم املاليــة إيل تقديــم إجابــات 

عــىل ثاثــة أســئلة محــددة هــي: مــا مــدى ســامة املركــز املــايل للوحــدة 

االقتصاديــة؟ مــا مــدى مــا تتميــز بــه الوحــدة مــن اســتقرار مــايل؟ مــا هــو 

ــز املــايل للوحــدة ســلياً،  ــى يكــون املرك ــة للوحــدة؟ وحت موقــف الربحي

فيجــب أن تتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتهــا يف تاريــخ اســتحقاقها، وبتحليــل 

ــة ميكــن الحكــم عــىل مــدى ســامة املركــز املــايل للوحــدة  ــم املالي القوائ

وإمكانيــة محافظتهــا عــىل ذلــك املركــز الســليم، وينعكــس االســتقرار املــايل 

للوحــدة عــىل مقدرتهــا عــىل الوفــاء مبــا قــد يكــون هنــاك مــن قــروض ومــا 

يرتبــط بهــا مــن فائــدة، وأيضــاً عــىل ســداد كوبونــات أربــاح االســم بصفــة 

ــة فتقــاس مبــدى نجــاح الوحــدة يف املحافظــة عــىل  منتظمــة، أمــا الربحي

تنميــة حقــوق امللكيــة، وتــزداد منفعــة بيانــات القوائــم املاليــة مبقارنتهــا 

ــات الســنوية تقــارن  عــن فــرتة، أو عــن مجموعــة فــرتات ســابقة، فالبيان

ــع  ــهرية، أو الرب ــات الش ــا أن البيان ــابقة، ك ــنوات الس ــن الس ــا ع مبثيلته

ســنوية تقــارن مبثيلتهــا عــن الشــهر، أو الربــع ســنة، أو الســنوات الســابقة، 

ــكلن  ــد ش ــة أح ــاس املقارن ــىل أس ــة ع ــم املالي ــل القوائ ــذ تحلي ــد يأخ وق

هــا:

1- التحليل االفقي.

2- التحليل الرأيس، )نور واّخرون، 1993، ص 211(.

استقراء القوائم املالية: 

   تعتــر القوائــم املاليــة مبثابــة تقاريــر عــىل األداء اإلداري، فهــي توضــح 

ــي  ــاكل الت ــاب واملش ــر إيل الصع ــا تش ــا أنه ــل اإلدارة، ك ــاح، أو فش نج

يتعــرض لهــا املــروع، وحتــى ميكــن تحليــل تلــك القوائــم ينبغــي أن يلــم 

ــق  ــة التدف ــة، وبكيفي ــات املختلف ــن البيان ــات الرئيســية ب ــل بالعاق املحل

ــات  ــن الجه ــر م ــم الكث ــبي، وتهت ــام املحاس ــات يف النظ ــي للبيان الداخ

ــون،  ــك الجهــات هــي إدارة املــروع نفســه، والدائن بأعــال املــروع تل

اإلرشافيــة  وســلطاتها  والحكومــة،  العــال،  واتحــادات  واملســتثمرون، 

ــة، املختلف

ــات  ــا احتياج ــون له ــات يك ــك املجموع ــن تل ــة م ــظ أن كل مجموع ــه ياح إال أن

مختلفــة، وبنــاًء عليــه فــكل منهــا يركــز عــىل ناحيــة واحــدة مــن الصــورة العامــة 

ــية،  ــات الرئيس ــد العاق ــىل تحدي ــة ع ــم املالي ــل القوائ ــوي تحلي ــأة، وينط للمنش

وتوضيــح التغــرات واالتجاهــات الخاصــة بتلــك العاقــات، ويســتخدم عــادة ثاثــة 

أســاليب تحليليــة هــي:

1- التغر يف القيمة ويف النسب املئوية.

2- العاقات الجزئية بن األرقام.

3- النسب املالية، )نور، 1976، ص 681(.

املراجع:

ــم الجامعــي،  ــة، دار التعلي - رايض، محمــد، املدخــل املعــارص يف املحاســبة اإلداري

.2011

ــة،  ــة والصناعي ــات التجاري ــايل يف املنش ــل امل ــيات التحلي ــاد، أساس ــان، زي - رمض

الجامعــة األردنيــة، 1982.

- نــور، أحمــد، املحاســبة املاليــة )القيــاس والتحليــل املحاســبي الجــزء الثــاين(، دار 

النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر، 1976.

- نور، أحمد، عبد العال، أحمد، املحاسبة اإلدارية، الدار الجامعية، 1993.

   .html.http://to22to.com/vb/t6665 -
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,,
البعد األخالقي في 

إدارة االعمال النبوية   
,, 

بقلم / الدكتور هايل 
طشطوش  

مقدمة: 
اإلدارة ظاهــرة ترافــق وجــود املجتمعــات السياســية، فحيث 
ــة  ــد اإلدارة. فالدول ــم توج ــي منظ ــع سياس ــد مجتم يوج
ــى اإلدارة  ــك يرجــع إل ــم وذل واإلدارة اإلســامية ســادت العال
ــه  ــى اهلل علي ــي صل ــا النب ــير به ــي كان يس ــة الت الرباني
وســلم. فقــد قــال الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم: خيــر 
ــم.  ــن يلونه ــم الذي ــم، ث ــن يلونه ــم الذي ــي، ث ــرون قرن الق
ــل  ــة وأفض ــام دول ــل نظ ــة ىلع أن أفض ــة نبوي ــذه دالل ه
ــر والعظــات يف جميــع  منهــج يســتمد ويتخــذ منــه العب
مجــاالت الحيــاة مــن إدارة وسياســة واقتصــاد وأمــور أخــرى 
كثيــرة ملــن يريــد أن يســبح يف بحــور العلــم مــن الزاويــة 

ــة. الديني
فقــد أســس الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم الدولــة 
اإلســامية بوحــي ربانــي فشــمل جميــع مجــاالت الحيــاة 
ــل ىلع  ــة وعم ــية واإلداري ــة والسياس ــة والديني االقتصادي
توضيــح العاقــات بيــن األفــراد، األفــراد الذيــن يعملــون يف 
أطــار عمــل واحــد، وخــارج األفــراد، أي العاقــات الداخليــة 

ــة. والخارجي

املبحث األول
 أخالقيات األعمال النبوية بوجه عام.

تمهيد:
إن الناظــر يف الســيرة النبويــة الشــريفة يســتطيع أن 
ــات العظمــى التــي ارتكــز  يســتجمع ويســتنهض األخاقي
ــات  ــك أخاقي ــا ش ــي ب ــوي، وه ــر اإلداري النب ــا الفك عليه
ومبــادئ عظيمــة نابعــة مــن عظمــة هــذا الديــن العظيــم 
الــذي جــاءت شــريعته مــن عنــد العزيــز الحكيــم الــذي خلق 
اإلنســان ويعلــم مــا يصلــح بــه حالــه، لــذا سنســلط الضــوء 
ــة  ــال النبوي ــات إدارة األعم ــث ىلع أخاقي ــذا املبح يف ه
ــة  ــادئ الحيوي ــس واملب ــكلت األس ــي ش ــام والت ــكل ع بش

ــاني. ــر اإلداري اإلنس للفك

 أخاقيات املال واألعمال النبوية:
ــة  ــة النبوي ــة واإلداري ــة واملالي ــات العملي ــزت التصرف تمي
بشــكل عــام بعــدد مــن األخــاق الفاضلــة يمكــن إجمالهــا 

بمــا يلــي:
ــم  ــي العال ــب: يعان ــالل الطي ــال الح ــري امل تح  .1
اليــوم مــن انتشــار الوســائل الكثيــرة وغيــر املشــروعة 
لجنــي املــال واكتســابه ويعتبــره كثيــر مــن رجــال األعمــال 
واملــال جــزءا أساســيا مــن عملهــم ويعتبــر الشــخص 
األســرع يف جنــي املــال بطرقــة ووســائله املختلفــة هــو 
ــإن أكل  ــة ف ــر اإلدارة النبوي ــا يف نظ ــدر، وأم ــاء واألج األكف
أمــوال النــاس بالباطــل وبغيــر مــا شــرع اهلل حــرام إال مــا كان 

 تجــارة أو صدقــة أو عطيــة أو هبــة أو تبــرع ، فيمــا 
بينهــم وذلــك حفاظــا ىلع حقــوق اإلنســان وجهودهــم 
العاقــات  األرض، وبــأن تكــون  املضنيــة يف عمــارة 
ــاس املتعلقــة بمصالحهــم  ــن الن ــة بي ــة املتبادل التجاري

ــث . ــات ال بالخبائ ــون بالطيب فتك
2.  التســامح والتراضــي يف املعامــات والتبــادالت 
املبنــي  والتبــادل  التبايــع  أســلوب  ان  اآلخريــن:  مــع 
ــة  ــي بالطيب ــام والتحل ــامح واالبتس ــراض والتس ىلع الت
واألخــاق الفاضلــة هــو ســبب مــن أســباب نجــاح األعمــال 
وتطورهــا وانتعاشــها ،وهــذا مــا دعــا اليــة النبــي الكريــم 
وحــض عليــة عندمــا اعلــن أن  البيــع املبــارك ال يكــون اال 
بالتــراض وليــس بالقــوة والعنــف، فاالبتســامة يف أخــاق 
ــان،  ــا االنس ــر عليه ــة يؤج ــي صف ــة ه ــل النبوي التعام
وكذلــك الليــن واللطــف هــي مــن صفــات املؤمــن فــاهلل 
ــة القائمــة ىلع الســماحة فاملؤمــن  ــارك يف املعامل يب
الحــق ســمحا اذا بــاع ســمحا اذا اشــترى ســمحا اذا قضــى 
ســمحا اذا اقتضــى، فهــذا كان منهــج االدارة البنويــة يف 
تعاملهــا مــع اآلخريــن بيعــا وشــراًء. فقــد روي عنــه أنــه 

قــال:« إنمــا بعثــت ألتمــم مــكارم األخــاق«.) ( 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــه صل ــاس إلي ــاء أن ــد ج ــُا ق وأيض
فقالــوا مــن أحــب عبــاد اهلل عــز وجــل ؟ فقال : أحســنهم 
خلقــُا . وقــال » إن الفحــش والتفحــش ليــس مــن 
اإلســام يف شــيء وإن أحســن النــاس إســامُا أحســنهم 
ــزان  ــل يف مي ــيء أثق ــن ش ــا م ــال:« م ــُا«) (، وق أخاق
ــره  ــن، إن اهلل يك ــق حس ــن خل ــة م ــوم القيام ــن ي املؤم
الفاحــش البــذيء، وأن صاحــب الخلــق ليبلــغ بــه درجــة 
صاحــب الصــوم والصــاة ») ( وســئل الرســول الكريــم: أي 
ــق«) ( ــنهم خل ــال : » أحس ــا؟ فق ــل إيمان ــن أكم املؤمني

الصدق :  .3
ىلع اإلداري »املديــر، القائــد، رجــل األعمــال » أن يتحلــي 
ــهم، ألن  ــن يرأس ــع م ــدق م ــاس، وبالص ــع الن ــدق م بالص
ــانية  ــات اإلنس ــاس وكل العاق ــر ىلع الن ــه أث ــدق ل الص
ــوا  ــوا اهلل وكون ــوا اتق ــن أمن ــا الذي ــى: »يأيه ــه تعال لقول

ــة 19. ــورة التوب ــن »س ــع الصادقي م
وأيضــا ألن الصــدق لــه أثــر علــي النــاس ســواء كان رئيــس 
ــتمرار  ــاح واالس ــي النج ــؤدي إل ــُا ي ــه دائم ــرؤوس فإن أو م
يف الهــدف الــذي يســعي إليــه الصــادق وهــذا مــا اتصــف 
ــن  ــرف بي ــى ع ــه حت ــة حيات ــم طيل ــي الكري ــه النب ب
النــاس بالصــادق االميــن، فــكان للصــدق أثــر علــي النــاس 
الذيــن كانــوا حولــه فأمنــوا بــه وصدقــوه، وصنــع منهــم 
ــر  امــة مــن أقــوى األمــم وهــذا يــدل ىلع أن للصــدق أث
يف إنجــاح املشــروع أو املنظمــة التــي تتصــف بالصــدق، 
فالصــدق يف التعامــل يولــد الثقــة بيــن أعضــاء املنظمة 

وعمالهــا وجمهورهــا.
ومــن روائــع قصــص صــدق الوعــد مــا رواه أبــو داوود عــن 
 ُ عبــد اهلل بــن أبــي الحســاءقال:بايعُت النَّبــيَّ صلَّــى اهللَّ
عليــِه وســلََّم قبــَل أن ُيبعــَث وبقِيــْت َلــه بقيَّــٌة فوعدُتــه 
أنآتَيــه ِبهــا يف َمكاِنــه فنســيُت فَذكــرُت بعــَد ثــاٍث فإذا 
ــا  ــا هاهن ــي،  أن ــه فقــاَل لقــد شــققت عل هــَو يف َمكاِن
منــُذ ثــاٍث أنتظــُرَك« ) (فهــذا هــو الخلــق الــذي يجــب أن 
يتربــى عليهــا املديــر والقائــد وعليــه أن يتخلــق بخلــق 

. رســول اهلل

العدل :   .4
العــدل مــن أهــم الصفــات التــي يجــب أن يراعيهــا مــن 
تولــى شــؤون النــاس وإدارتهــم، لــذا يجــب علــي املديــر 
ــد واملســئول  ــه هــو القائ ــة ألن ــق العدال ــق بخل أن يتخل
أمــام املنظمــة والنــاس الذيــن يعملــون بهــا وأمــام اهلل 
ــئول  ــم راع ومس ــلم » كلك ــه وس ــي اهلل علي ــه صل لقول

ــه ») (.  عــن رعيت
وألن إعطــاء كل ذي حــق حقــه فيــه إرضــاء للجميــع وفيه 
ــة أو  ــراد املنظم ــن أف ــا يكــون العــدل بي ــة وعندم حكم
الجماعــة ســائد ال يخشــى أحــد علــي نفســه وســينتمي 

للمجموعــة بــكل روح عاليــة وطمأنينــة يف العمــل.
ويجــب علــي املديــر حــل النزاعــات بيــن أفــراد منظمتــه 
وأن ال يكــون متفــرج علــي املشــاكل، بــل عليــة اإلســراع 
يف حــل املشــاكل ألن وجــود املشــاكل يؤثــر علــي عــدم 
إنجــاح املشــروع حيــث يكــون أفــراد املنظمــة متفككيــن 

وهــذا ليــس مــن صالــح العمــل.
الثقة بالنفس:   .5

وهــي صفــة مازمــة لهيبــة الشــخصية وقوتهــا فالقائــد 
تحمــل  القــدرة ىلع  تكــون عنــده  بنفســه  بثقتــه 
املســؤولية، الثقــة بالنفــس هــي الرضــا القلبــي والقناعة 
العقليــة بقــدرة الشــخص ىلع القيــام باملهمــة املوكلــة 
تحمــل  أخــر ىلع  بقــدرة شــخص  القناعــة  أو  إليــه 
ــح  ــا لصال ــا أوكره ــك طوع ــه يف ذل ــؤولية وطاعت املس
ــك تحــب  ــة فإن ــة والثق ــن املحب ــرق بي ــاك ف ــة وهن األم
شــخصا ولكنــك التثــق بقدرتــه ىلع مســؤولية القيــادة.
فــإذا وجــدت املحبــة مــع الثقــة كانــت القيــادة ناجحــة، 
ــاص هلل  ــة واإلخ ــد فاألمان ــا للقائ ــد اختيارن ــذا فعن وله
عــز وجــل يوجبــان علينــا أن نختــار األكفــاء بغــض النظــر 
ــوظ  ــية والحظ ــواء النفس ــة واأله ــف القلبي ــن العواط ع
الدنيويــة ودليــل ذلــك يف قولــه  ألبــي ذر وقــد طلــب 
ــٌة . وإنهــا  ــا أبــا ذرٍّ ! إنــك ضعيــٌف . وإنهــا أمان األمــارة :« ي
هــا وأدَّى  يــوَم القيامــِة ، خــزٌي وندامــٌة، إال مــن أخذهــا بحقِّ
الــذي عليــِه فيهــا ») ( فالنبــي صلــى عليــه وســلم يف 
ــه ولكنــه  ــا ذر لعــدم ثقتــه ب ــد أب ــم يري هــذا املوقــف ل
ــرى عــدم قدرتــه ىلع القيــام باملهمــة كيــف ال وهــو  ي
ــدق  ــراء أص ــت الغب ــراء وال أقل ــت الخض ــا أظل ــل : م القائ
لهجــة مــن أبــي ذر » فهــو  يحــب أبــا ذر ويمدحــه 
لصدقــه لكــن ضعفــه ال يؤهلــه بالقيــام بهمــة القيــادة 

ــارة . واإلم
6.  القدوة الطيبة:

 مــن الصفــات الهامــة والحيويــة للمديــر الناجــح أن يكــون 
قــدوة لغيــرة مــن املوظفيــن العامليــن تحــت يــده ،يقول 
اهلل عــز وجــل » أتأمــرون النــاس بالبر وتنســون أنفســكم« 
ويقــول ســبحانه » يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لــم تقولــون مــا 
ال تفعلــون كبــر مقتــا عنــد اهلل أن تقولــوا مــا ال تفعلــون« 
إن هــذه الصفــة مطالــب بهــا جميــع املؤمنيــن والقائــد 

والداعيــة واملوجــه مطالــب بهــا أكثــر مــن غيــره . 

ــنة  ــدوة حس ــون ق ــه أن يك ــب علي ــح يج ــاإلداري الناج ف
ألتباعــه الن أخاقــة وصفاتــه ســوف تنعكــس ىلع أتباعه، 
ــنة  ــدوة الحس ــلم الق ــه وس ــي علي ــي صل ــد كان النب فلق
يف جميــع حركاتــه وســكناته قــال اهلل تعالــى » لقــد كان 
لكــم يف رســول أســوة حســنة ملــن كان يرجــو اهلل واليــوم 
ــه  ــف اهلل نبي ــد وص ــذا ولق ــرًا » . ه ــر اهلل كثي ــر وذك واآلخ

عليــه الصــاة والســام » وإنــك لعلــى خلــق عظيــم« . 
ــا كيــف كان النبــي عليــه  ــة يظهــر جلي ويف هــذه الحادث
الصــاة والســام يف هــذا الجانــب يف أثنــاء حفــر الخنــدق 
جــاع الصحابــة رضــي اهلل عنهــم حتــى كان أحدهــم يربــط 
علــي بطنــه حجــرًا مــن شــدة الجــوع وكان النبــي عليــه 

الصــاة والســام يربــط حجريــن.  
الصدق :   .7

ــذي يتحلــى بهــذه الصفــة الطيبــة  ــر الناجــح هــو ال املدي
 ــد كان ــروة ، وق ــوذ مك ــوت منب ــكاذي ممق ــان ال الن االنس
ــدَق َيهــدي  هــو الصــادق االميــن ويف ذلــك يقــول » إنَّ الصِّ
إلــى الِبــرِّ ، وإنَّ الِبــرَّ َيهــدي إلــى الجنَّــِة ، وإنَّ الرَُّجــَل لَيصــُدُق 
ــوِر ،  ــى الُفج ــدي إل ــِذَب َيه ــا ، وإنَّ الك يًق ــوَن صدِّ ــى َيك حتَّ
ــى  ــاِر ، وإنَّ الرَُّجــَل لَيكــِذُب ، حتَّ وإنَّ الفجــوَر َيهــدي إلــى النَّ

ــا) ( . اًب ِ كذَّ ــَب عنــَد اهللَّ ُيكَت

الكفاءة:   .8
ــذه  ــة، وه ــاءة والدراي ــب الكف ــو صاح ــح ه ــر الناج ان املدي
الكفــاءة ال تأتــي مــن فــراغ وإنمــا تأتــي عــن طريــق اإلعــداد 

الجيــد واالختيــار الحســن.
وبالتالــي فــإن كفــاءة املديــر يف عملــه، لهــا تأثيــر مباشــر 
ىلع رضــا املوظفيــن الذيــن يعملــون تحــت إشــرافه، 
ألنهــم يشــعرون بــأن مــن يرأســهم لديــه الخبــرة والكفــاءة 
ــر  ــه. وقــد كان  مــن أكث املناســبة يف العمــل فيثقــون ب
النــاس قــدرة وكفــاءة ومهنيــة يف كل األعمــال واألفعــال.

9.  الشجاعة:
وهــي صفــة ال بــد منهــا للقائــد أو املديــر فيكــون شــجاعا 
يف أن ينصــف نفســه ويعتــرف بخطئــه ويواجــه خصومــه 
ــق  ــرة الح ــد نص ــق ويري ــع الح ــه م ــاف ألن ــا يخ ــق ف بح
ــلم  ــه وس ــي اهلل علي ــي صل ــاة النب ــن حي ــذا م ــح ه ويتض
ــي  ــة بعــود فقــال: الصحاب ــز أحــد الصحاب ــن وك ــك حي وذل
ــا  ــد أن أقتــص منــك ي ــا رســول اهلل لقــد أوجعتنــي فأري ي
رســول اهلل فقــال: الرســول صلــي اهلل عليــه وســلم اقتــص 
ــا رســول اهلل إن عليــك رداء  منــي وخــذ حقــك فيقــول : ي
وليــس علــي رداء فيكشــف النبــي صلــي اهلل عليــه وســلم 
عــن بطنــه فينكــب الصحابــي علــي بطنــه عليــه الصــاة 
والســام يقبلهــا، واملديــر أحــوج مــا يكــون إلــي الشــجاعة 
ــام  ــم وأم ــة الئ ــزة وال يخــاف يف اهلل لوم ــول الحــق بع بق
مجتمعــه بالحــزم والحكمــة وأمــام أفــراد جماعتــه، وتزينــه 
ــذي ال  ــق ال ــة الح ــم وقف ــوف معه ــم والوق ــر عليه بالصب

ضعــف فيــه. 
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الدقة يف اختيار املساعدين واملستشارين :   .10
ــر  ــد واملدي ــة القائ ــي ذكاء وفراس ــدل عل ــة ت ــذه الصف وه
ــه كل واحــد منهــم  ــح ل ــا يصل ــه وبم ــه بمــن حول ومعرفت
ــي اهلل  ــي صل ــك كان النب ــخاص لذل ــزات األش ــرف مي ويع
ــاب  ــن األلق ــبه م ــا يناس ــرد م ــي كل ف ــلم يعط ــه وس علي
فلقــب أبــا بكــر بالصديــق وعمــر بالفــاروق وخالــد بســيف 
اهلل وحمــزة بأســد اهلل وكان يرســل للمهمــات مــن هــو أهــل 
لهــا ويســتطيع أن يقــوم بمــا يريــد النبــي صلــي اهلل عليــه 
ــة  ــدم ذي الخلص ــد اهلل له ــن عب ــر ب ــل جري ــلم فأرس وس
ــرف وكان  ــن األش ــب ب ــل كع ــلمة لقت ــن مس ــد اهلل ب وعب
الخلفــاء الراشــدون كذلــك فهــذا أبــو بكــر يكلــف خالــد بــن 
الوليــد لقيــادة الجيــش ملحاربــة أهــل الــردة وعمــد رضــي 
اهلل عنــه يســند القيــادة لســعد رضــي اهلل عنــه يف 
القادســية وهكــذا فعلــي املديــر أن يحســن اختيــار أعوانــه 
ومــن يــوكل إليهــم املهــام حتــى تســير املنظمــة علــي 

أكمــل وجــه 
11.  التواضع وقبول النصيحة 

صفــة التواضــع تصفــي علــي صاحبهــا املحبــة واالحتــرام 
مــن اآلخريــن » ولقــد كان لكــم يف رســول اهلل أســوة 
ــك  ــض جناح ــه :« وأخف ــل ل ــز وج ــول اهلل ع ــنة » يق حس
ملــن اتبعــك مــن املؤمنيــن«. ويقــول للرســول :« لــو كنــت 
ــت تأخــذ  ــك » وكان ــب لنفضــوا مــن حول ــظ القل فظــا غلي
ــل  ــو القائ ــاءت وه ــث ش ــه حي ــق ب ــده فتنطل ــة بي الجاري
ــوا  ــي أن تواضع ــي إل ــام: إن اهلل أوح ــاة والس ــه الص علي

ــلم.  ــد » رواه مس ــي أح ــد عل ــر أح ــى ال يفخ حت
12.  الحلم واألناة: 

ــم وأن ال  ــا بالحل ــون متصف ــذي يك ــو ال ــح ه ــر الناج املدي
يكــون شــديد االنفعــال والغضــب ألي موقــف تافه وبســيط، 
ــج املســائل بهــدوء وال ينفعــل  ــم ويعال ــذا عليــه أن يحل ل
وال يغضــب ألن الغضــب رأس كل بليــة. وكان النبــي صلــي 
اهلل عليــه وســلم ال يغضــب وال ينتقــم مــن ذي الخويصــرة 
ملــا جــاء إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وهــو يقســم 
الغنائــم فقــال أعــدل فــوا اهلل إن هــذه القســمة مــا أريــد 
ــلم »  ــه وس ــى اهلل علي ــي صل ــال النب ــه اهلل فق ــا وج به
ويلــك ومــن يعــدل إن لــم أعــدل » فقــال عمــر يــا رســول 
اهلل أتــأذن لــي بضــرب عنقــه فقــال عليــه الصــاة والســام 

» دعــه«.
وملــا خالــف الرمــاة أمــره يف غــزوة أحــد كانــت مخالفتهــم 
ســببا للهزيمــة لــم ينتقــم منهــم عليــه الصــاة والســام 
فبغيــر الحلــم تفشــل القيــادة وينقــص النــاس مــن حولهــا 
وعــن معاويــة قــال » ال حليــم إال ذو عــزة وال حكيــم إال ذو 

تجربــة ».
13.  الصر : 

ــىل  ــذا ع ــة  ل ــدم املنظــات اإلداري ــال وتق ــباب نجــاح األع ــن أس الســبب ســبب م

املديــر أن يتصــف بالصــر إذا بغــره تفشــل القيــادة واملنظمــة ، يجــب عــىل املديــر أن 

يجعــل أعالــه ومهامــه تربيــة ألتباعــه وتاميــذه والصــر عليهــم فالنبــي صــي اللــه 

عليــه وســلم مل يعنــف الصحابــة يف غــزوة حنــن حــن انفصلــوا مــن حولــه بــل صــر 

عليهــم 

14.  الحماس والنشاط وعلو الهمة:  
ىلع املديــر الناجــح أن يتصــف بهــذه الصفــة وال يركــن إلي 
ــك الن إدارة  ــول، وذل ــل والخم ــرك يف العم ــة وال يتح الراح
النــاس مســؤولية عظيمــة تتطلــب الجهــد والتضحيــة، وإذا 
ــا إلــي ســيرة النبــي صلــي اهلل عليــة وســلم فنجــد  نظرن
ــم  ــر ق ــا املدث ــه » يأيه ــال ل ــه وق ــي إلي ــذ أن أوح ــه من أن
فأنــذر » لــم يفتــر ســاعة واحــدة فهــو عليــه الصــاة 
والســام يف حلــة بيــت وترحالــه وطريقــه يف مكــة 
ــرك فرصــة إال واســتغلها يف الدعــوة  ــم يت وخــارج مكــة ل

ــة. ــة أو جماعي ــوة فردي ــت دع ــواء كان ــي اهلل س إل
كان يواجــه الحجيــج ويدعوهــم وخــرج إلــي الطائف وأرســل 
الرســل وكتــب الكتــب يدعــو بهــا امللــوك ورؤســاء العشــائر 
ــاذاًل  ــل ب ــتمرا بالعم ــد مس ــن القائ ــذا فليك ــل وهك والقبائ
ــعي  ــذي يس ــدف ال ــاح اله ــبيل إنج ــال يف س ــت وامل الوق

مــن أجلــه أو إنجــاح منظمتــه.

الحزم واإلدارة القوية  .15
يجب أن يتصف املدير الناجح بهذه الصفة، ألنه بدونها 

تفقد اإلدارة هيبتها وتأثيرها، وذلك ألن الحزم يساعد علي 
تماسك األفراد ويحفظها من التفكك والفشل، والحزم ليس 

معناه الغلظة والشدة والعنف ولكن معناها ضبط األمور 
بعقانية مع العدل وليس العنف مع الظلم ، فاملدير حازم 

مع نفسه ومع الجميع يكسب احترام التابعين جميعا 
ويتجلي حزم  النبي يف قصة أسامة عندما طلب منه أن 

يشفع رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم يف أمر املخزومية 
التي سرقت فقال صلي اهلل عليه وسلم ألسامة : »أتشفع 

يف حد من حدود اهلل، واهلل لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ».

16.   االحترام املتبادل: 
يقول النبي :« بحسب امرؤ من الشر أن يحقر أخاه 

املسلم« . ويقول أيضُا : املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم » فليس هناك أسوأ من وجود االحتقار بين 

الرئيس واملرؤوس أو بين األفراد أنفسهم وهذا ينتج عن 
الظلم والكبر. 

واملدير عليه أن يكون قدوة فإذا احترم أفراده بادلوه 
باالحترام والتقدير واإلجال، فاملدير عليه أن يعلم أن أفراده 

كل واحد منهم يقوم علي مهمة كما أنه يقوم بمهمة.
وصور االحترام كثيرة ومنها أن يعطيهم حقوقهم كاملة 

ومنها الثناء عليهم بما يستحقون ومنها اإلصغاء إلي 
كامهم وحسن معاملتهم وتفقد أحوالهم ومتطلباتهم 

وحل مشاكلهم وتقبل أرائهم برحابة صدر فلقد كان النبي 
صلي اهلل عليه وسلم يزور املرضي من أصحابه و يتفقد 

أحوالهم ويعطي املحتاج، ويقبل أرائهم كما فعل يف بدر 
حين غير موقع الجيش لرأي الحباب بن املنذر وهكذا كان 

الخلفاء الراشدون والقادة املسلمون رحمة اهلل عليهم .
وأخيرًا: هناك مبادئ أخاقية يجب أن يتحلي بها املدير 
وأوصي بها اهلل عز وجل ونبيه املختار محمد صلي اهلل 
عليه وسلم ومنها : الشورى، األمانة، قوة اإلرادة، املحبة 

لآلخرين، حب العطاء، سماحة النفس .

وليس  كنمسوقاًحقيقياً 
نسخة إلكرتونية - الجزء الثاين

تطرقنــا فــى املقالــة الســابقة ألهميــة عــدم إلقــاء اللــوم ىلع العنصــر البشــري فــى التســويق حيــث   
ــدة ،  ــل و الحصــول ىلع صفقــات جدي ــا يبــذل قصــارى جهــده فــى ابقــاء العمي ــا م أن العنصــر البشــري غالًب
ــه بدائــل عــدة و  ــا املشــكلة فــى اإلعــان حيــث أن ل و وســيلة و ســاح املســوق هــو اإلعــان و تكمــن دوًم

ــة. ــات املقدم ــلع و الخدم ــع الس ــب جمي ــة تناس ــف مختلف تكالي
و نختــص بالذكــر و التفصيــل فــى تلــك املقالــة التســويق اإلليكترونــي ، الــذى صــار مــن أهــم وســائل   
التســويق الحاليــة و أقلهــا تكلفــة و التــى قــد تكــون مجانيــة و بوجهــة نظــر ثاقبــة بحثيــة البــد أن نبحــث 
عمــا يريــده املســتهلك مــن املنتــج املعــروض اختبــار التســويق ، دوًمــا املســتهلك يبحــث عــن الجديــد الــذى 
يتيــح لــه امكانــات جديــدة ، املفيــد الــذي يزيــد مــن قدراتــه و ليــس مجــرد ثرثــرة عابــرة ، املّطــّور الــذي يجعلــه 
يكتشــف جوانــب جديــدة مــن شــخصيته أو يزيــد مــن امكاناتــه فــى أمــر مــا ، هــذا مــن وجهة نظــر املســتهلك ، 
و املســوق يبحــث عــن أقــل جهــد و أكثــر وصــوال للنــاس ، و هنــا خطــأ آخــر حيــث أن نســب املشــاهدة املرتفعة 
ألعــان مــا ىلع التلفــاز ال يعبــر بصــدق عــن امــا كان اإلعــان قــد وصــل للقلــوب أم ال ! ، فاألهــم مــن الوصــول 

للنــاس هــو الوصــول لقلــب النــاس.
أوال يجــب تحديــد الســوق الــذي ســيتم التســويق فيــه عــن املنتــج ، فمــن املســتحيل دعــوة محــام   
ــن ،  ــب أن تعل ــن يج ــج و أي ــوق و املنت ــدد الس ــة !! ح ــن الصيادل ــد بي ــويق دواء جدي ــي لتس ــر طب ــى مؤتم إل
الحصــول ىلع قوائــم عمــاء مرتقبيــن إلباغهــم عــن الســلعة الجديــدة و إذا تــم ايصــال الرســالة بنجــاح لـ %60 
فأكثــر مــن العمــاء املرتقبيــن فقــد نجحــت ، فــإن أهتــم باملوضــوع أو الســلعة 30% مــن العمــاء فأكثــر فــإن 

ــرة. ــا كبي ــق الصفقــات هن ــة تحقي احتمالي
ــد منهــا ، لنبــدأ بمواقــع التواصــل اإلجتماعــي ،  ــواع التســويق اإلليكترونــي فيوجــد العدي أمــا عــن أن  
حيــث أن لــكل مؤسســة مــن املفتــرض صفحــة ىلع Facebook  ، Twitter ، Linked In ، و العديــد مــن املواقــع األخــرى 
ذات الصيــت الواســع و ذلــك لتغطيــة كبــر عــدد ممكــن مــن العمــاء املرتقبيــن ، و هنــاك التســويق عبــر البريــد 
األليكترونــي و ذلــك لرجــال األعمــال و الشــركات املختصــة فقــط نظــًرا لنــدرة النظــر الــى البريــد األليكترونــي 
بالنســبة لألفــراد و البــد أن يكــون العنــوان مشــوًقا كــى يجــذب العديــد مــن العدمــاء ملجــرد فتــح الرســالة أو 

النظــر للســلعة.
يمكــن أيًضــا اإلســتفادة مــن خبــرات شــركات اإلدارة و التســويق و خبرات مســوقين ســابقين و اإلســتعانة   
ــق  ــات الشــخصية عــن طري ــاك املخاطب ــق وقــت صاحــب العمــل ، و هن ــات التســويق نظــًرا لضي بهــم لعملي
ــن صداقــة مــع  ــة بغــرض تكوي ــدأ بصيغــة ودي ــد أن تب ــة و الب ــق املواقــع األليكتروني الرســائل Chat عــن طري

ــط .. ــويق فق ــس التس ــل و لي العمي

 ميض
املدة

يمكن النظر إلى هذا السبب من زاويتين : - 
-    هــذا يف حــال أن الشــركة مثــًا تملــك مبانــي ىلع أرض يمتلكهــا الغيــر ، يف هــذه 
الحالــة قيمــة املبنــى تتناقــص بإنقضــاء املــدة وبعدهــا تــؤول األرض إلــى املؤجــر ، مــن أجــل 
ذلــك تحتســب إهــاك املبانــي ىلع أســاس توزيــع تكلفتهــا ىلع املــدة املنصــوص عليهــا 

يف عقــد اإليجــار . 
ــة نتيجــة العوامــل  ــى إهاك ــؤدي إل ــة هــي عــدم إســتخدام األصــل ي ــة الثاني والحال  -
الطبيعيــة التــي يتعــرض لهــا ، فقــد تصــدأ اآلالت ويصبــح مــن غيــر املمكــن إســتعمالها بالرغم 
مــن عــدم إســتخدامها يف اإلنتــاج ولكــن ملجــرد مــرور الوقــت وتعرضهــا للعوامــل الطبيعيــة ، 
ويراعــي يف هــذه الحالــة أن يكــون قســط اإلهــاك الناتــج عــن مــرور الوقــت بمعــدل أقــل مــن 

ــة اإلســتعمال .  ــذي يحســب يف حال املعــدل العــادي ال

إعداد:

محمد حسن محمد 
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ماهية علم املحاسبة؟
ــم املحاســبة اال ان املحــاوالت الجــادة ال  ــدة لعل ظهــر ت تعريفــات عدي
يجــاد تعريــف شــامل لعلــم املحاســبة بــدأت حديثــا وفيمــا يلــي عــرض 

لبعــض تعريفــات علــم املحاســبة.
تعريــف املعهــد االمريكــي للمحاســبيين املعتمديــن ) AICPA( عــام 
1941 حيــث عرفــت املحاســبة بأنهــا: الفــن املتعلــق بتســجيل وتبويــب 
وتلخيــص املعامــات واالحــداث ذات الطابــع املالــي بأســلوب ذي داللــه 

ــج. ــم تفســير النتائ ــة ومــن ث وبصــورة نقدي
تعريــف جمعيــة املحاســبة االمريكيــة American Accounting Association عــام 
1966 التــي عرفــت املحاســبة بأنهــا: عمليــة تحديــد وقيــاس وتوصيــل 
املعلومــات االقتصاديــة ليتمكــن املســتفيدون منهــا مــن التصــرف يف 
ــن  ــم وف ــا عل ــبة بأنه ــف املحاس ــن تعري ــا يمك ــة كم ــة واضح ــل رؤي ظ
يعتمــد ىلع اســتخدام مجموعــة مــن املبــادئ العلميــة املتعــارف عليها 
ــتفيدين  ــة للمس ــات املالي ــل املعلوم ــاس وتوصي ــد وقي ــرض تحدي بغ
منهــا ملســاعدتهم ىلع اتخــاذ قــرارات رشــيدة ويف هــذا املقــام نــرى 
ــات  ــن العملي ــن تدوي ــه ف ــر ىلع ان ــك الدفات ــف مس ــروري تعري ــن الض م
ــج  ــة يف دفاترهــا املختلفــة واســتخراج نتائ ــة للوحــدة االقتصادي املالي

اعمــال تلــك الوحــدة وفقــا
للمبادئ املحاسبية.

ــاك  ــظ ان هن ــر ناح ــك الدفات ــبة ومس ــم املحاس ــف عل ــة تعري وبدراس
ــر فعلــم املحاســبة يقــدم  فرقــا واضحــا بيــن املحاســبة ومســك الدفات
تفســيرًا للنتائــج ويمــد صنــاع القــرار بمعلومــات وبيانــات تتجــاوز ماســك 

ــر. الدفات
ــة  ــور الوظيف ــواز  لتط ــكل مت ــن بش ــع الزم ــبة م ــف املحاس ــور تعري تط
املطلوبــة منهــا, فقــد تحولــت  مــن مجــرد  فــن مســك دفاتــر الــى نظــام 

معلومــات متكامــل.
ــه  ــي عملي ــبة ه ــبة  ان املحاس ــة للمحاس ــة  األمريكي ــت الجمعي عرف

ــطه: ــاث انش ــن ث ــون م تتك
)1( تحديــد )2( قيــاس وتســجيل )3( وتوصيــل البيانــات واملعلومــات 
االقتصاديــة مبــرا عنهــا بوحــدة  النقــد  لتقديمهــا  الــى  متخــذي 

القــرارات بغــرض مســاعدتهم يف اتخــاذ القــرارات الرشــيدة.
ــن  فأضــاف ان املحاســبة  ــا املعهــد االمريكــي للمحاســبين القانونيي ام
هــي نشــاط خدمــي  وظيفتــه تقديــم املعلومــات الكميــه ذات الطابــع 

املالــي  بغــرض ان تكــون مفيــدة يف اتحــاذ القــرارات.
وعليــه فقــد تجــاوز دور املحاســبة مــن التركيــز  ىلع االجــراءات  التقنيــة 
ــة  ــل املعلوم ــي توصي ــا وه ــعى اليه ــي تس ــداف الت ــز ىلع االه للتركي
ملتخــذي القــرارات. وبنــاء ىلع ذلــك تطــورت وتشــعبت املحاســبة الــى  

فــروع عــده  منهــا ماليــه, اداريــه, تكاليــف الــخ..
ــي  ــر االجتماع ــل االث ــة وتحلي ــى دراس ــبة  ال ــة املحاس ــاوزت وظيف وتج
ــود   ــى الوج ــرزت ال ــا وب ــل به ــي تعم ــة  الن ــاة ىلع البيئ ــاط املنش لنش

ــة. ــؤولية االجتماعي ــبة املس ــة ومحاس ــبة البيئ محاس
طبيعة املحاسبة

اعتبــر الباحثــون   املحاســبة باألجمــاع  علمــا مــن العلــوم االجتماعيــة , 
نمــا وتطــور مســتندا الــى العلــوم  الخراصــة االجتماعيــة منهــا االقتصــاد, 
علــم االجتمــاع, علــم اإلدارة , القانــون   وكذلــك ىلع العلــوم  الطبيعيــة 
رياضيــات »إحصــاء  وغيــره.  مــن ناحيــة ثانيــه اختلفــوا يف اعتبــار هــذا 
ــا ســاعد  ــزا ايجابي ــوم االخــرى قصــورا وفشــا ام تمي االعتمــاد ىلع العل
يف تطــور هــذا العلــم  مــع تطــور العلــوم االخــرى , شــخصيا اســاند الــراي 
االخيــر. ومــا دام  اعتبــرت املحاســبة علمــا مــن العلــوم  فــا بــد ان يكــون 

لهــا نظريتهــا  كباقــي العلــوم االخــرى.

بقلم / خالد احمد ياسن

,,  تعريف املحاسبة  ,,

نشأة علم املحاسبة وتطورها
ــى ان  ــبة ال ــم املحاس ــي لعل ــور التاريخ ــب التط ــير كت تش
ــام 3500  ــد ع ــبة وج ــتعمال املحاس ــل ىلع اس ــدم دلي اق
ــن  ــى للحضارتي ــرات االول ــال الفت ــك خ ــاد وذل ــل املي قب
اليونانيــة والرومانيــة اال ان املحاســبة املعاصــرة بــدأت يف 
 Double Entry ــد املــزدوج ــد ظهــر نظــام القي عــام 1494 عن
System ىلع يــد القســيس وعالــم الرياضيــات االيطالــي لوقــا 

باشــيولي Luca Pacioli ونظــام ألهميــة نظــام القيــد املــزدوج 
يف علــم املحاســبة فقــد اســتخدم كمعيــار لتقويــم 
الفتــرة التاريخيــة الطويلــة لتطــور الفكــر املحاســبي الــى 

ثــاث مراحــل هــي:
ــام  ــل ع ــا قب ــة ) م ــة التمهيدي ــى: املرحل ــة االول املرحل

) 1494م 
املرحلة الثانية: نشأة علم املحاسبة ) 1494 – 1775 (

املرحلــة الثالثــة : مرحلــة تطــور علــم املحاســبة ) مــا بعــد 
عــام 1775 (

املرحلة االولى ) ما قبل عام 1494 هـ (
ــى  ــاد ال ــل املي ــام 3500 قب ــن ع ــة م ــذه املرحل ــد ه تمت
عــام 1494م وخــال هــذه الفتــرة تــم االعتمــاد ىلع نظــام 
القيــد املفــرد كأســاس المســاك الدفاتــر وقــد امتــازت 
هــذه الفتــرة بظهــور تطــورات مختلفــة يف املجــاالت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة كان لهــا اثــر كبيــر يف 

ــن هــذه التطــورات: ــم املحاســبة وم نشــأة عل
Capitalism : ظهور الفكر الرأسمالي

شــكل افكــر الرأســمالي منــذ ظهــوره حجــر االســاس لدفــع 
االســتثمارية  باملشــاريع  للقيــام  واملجموعــات  االفــراد 
الهادفــة لتحقيــق الربــح بالرغــم م ان املجتمعــات يف 
ــة تعتمــد  ــت مجتمعــات بدائي ــة كان ــة الزمني هــذه الحقب
ىلع الرعــي والزراعــة اال انــه كان يوجــد طبقــة مــن التجــار 
يف الحضارتيــن البابليــة واملصريــة وان هنــاك اســواقا 

ــة ــة القديم ــارة اليوناني ــة يف الحض منظم
Writing and Arithmetic : ظهور الكتابة والحساب

تعــد الكتابــة والحســاب مــن مقومــات النظــام املحاســبي 
وقــد ســاهمت الحضــارات البابليــة والســومارية واالشــورية 
ــا  ــاب كم ــة والحس ــور الكتاب ــى يف تط ــون القدام واليمني
العمليــات  تطــور  يف  االســامية  الحضــارة  ســاهمت 
الحســابية واالرقــام العربيــة وتــم نقلهــا يف بدايــة القــرن 

ــا. ــى اوروب ــادي ال ــر املي ــث عش الثال
 Money as a medium of :ــادل ــيلة للتب ــود كوس ــتخدام النق اس

Exchange

عندمــا ظهــرت النقــود واختفــى نظــام املقايضــة اصبحت 
النقــود اداة للتعامــل بيــن االفــراد ممــا دفــع التجــار للبحــث 
عــن نظــام محاســبي جيــد يلبــي حاجتهــم وخاصــة 

عندمــا ظهــر التعامــل اآلجــل يف الحيــاة التجاريــة.
علــم  تطويــر  االســامية يف  الحضــارة  اســهمت  كمــا 
املحاســبة حيــث نالــت املحاســبة اهتمامــا وفيــرًا يف صــد 
ــة العامليــن ىلع جمــع  االســام باعتبارهــا وســيلة لحماي
ــه  ــم تحصيل ــا ت ــجيل م ــم بتس ــات وقيامه ــزكاة والصدق ال
وصرفــه مــن االمــوال كمــا ظهــر يف العهــد االمــوي 
اجــراءات العمــل املحاســبي والرقابــي التــي تتضمنهــا 

مقومــات النظــام املحاســبي يف الوقــت الحاضــر.

املرحلة الثانية: نشأة علم املحاسبة 1494 – 1775م
ــاد  ــخ مي ــبة ىلع ان تاري ــاء املحاس ــور علم ــق جمه يتف
 Luca Paicioli علــم املحاســبة هــو عــام 1494م ىلع يــد
عالــم الرياضيــات االيطالــي حيــث انــه اول مــن قــدم وصفــا 
تفصيليــا لنظــام القيــد املــزدوج كأســاس المســاك الدفاتــر 
ــة الشــهر نظــرة عامــة يف الحســاب والهندســة  يف كتاب

ــب. والنس

اما العوامل التي أدت الى ظهور علم املحاسبة يف ايطاليا 
فتمثل يف :

ازدهار النشاط التجاري يف ايطاليا.
التطور االقتصادي واالبتكارات التكنولوجية االيطالية. 
وقد امتيازات املرحلة الثانية من مراحل تطور الفكر 

املحاسبي باآلتي:
انتقال نظام القيد املزدوج الى بلجيكا واملانيا وهولندا 

وانجلترا واسكتلندا والبرتغال واسبانيا.
ترسيخ مفهوم رأس املال

اعتبار املحاسبة اداة لخدمة االدارة وليس مصدر للمعلومات.
ظهور الطريقة االنجليزية يف املحاسبة.

املرحلة الثالثة: مرحلة تطور علم املحاسبة ما بعد عام 
1775م

تميزت هذه املرحلة بتطور املحاسبة وانتقالها من مجرد 
نظام بدائي الى نظام للمعلومات متطور يقدم املعلومات 

املائمة التخاذ القرارات وقد ساهمت التطورات التي حدثت 
يف هذه املرحلة باالرتقاء بعلم املحاسبة الى مصاف 

العلوم االجتماعية االخرى ويمكن رصد اهم العوامل التي 
ساعدت ىلع تطور علم املحاسبة التي تمثلت يف :

الثورة الصناعية.
ظهور املنظمات والهيئات املحاسبية املهنية.

مساهمة املنظمات والهيئات املحاسبية يف الدول 
املتقدمة بدور كبير جدًا يف تطور علم املحاسبة وىلع 

سبيل املثال:
ICAS معهد املحاسبين املعتمدين يف اسكتلندا

ICAEW معهد املحاسبين املعتمدين يف انجلترا وويلز
AAPA الجمعية االمريكية للمحاسبين العموميين

.AAA جمعية املحاسبة االمريكية
SEC هيئة تداول االوراق املالية

APB مجلس مبادئ املحاسبة
FASB مجلس معايير املحاسبة املالية

CASB مجلس معايير محاسبة التكاليف
CICA املعهد الكندي للمحاسبيين املعتمدين

ICCA معهد املحاسبين املعتمدين يف استراليا
IFAC االتحاد الدولي للمحاسبيين

IASC لجنة معايير املحاسبة الدولية
وقد عملت هذه املنظمات جميعا ىلع تطوير هذا 

العلم عبر البحوث والدراسات وتقديم التوصيات ووضع 
املبادئ املحاسبية التي مكنت علم املحاسبة من مواكبة 

التطورات االقتصادية وخدمة االدارة واملستثمرين وعامة 
الناس.

تعدد اغراض املحاسبة
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واملؤسســات  املنظمــات  يف  املحاســبة  اســتخدام  ان 
ــدة  ــور ع ــى ظه ــات ادى ال ــوادي والجمعي ــة والن الحكومي
تخصصــات يف علــم املحاســبة لخدمــة اغراض املحاســبة 

ــة.  ــة واالداري ــبة الحكومي ــل املحاس ــة مث املختلف
اهداف علم املحاسبة

يمكــن تلخيــص اهــداف علــم املحاســبة مــن خــال 
التعريفــات الســابقة يف مــا يلــي:

تجميــع وتبويــب وتصنيــف البيانــات املاليــة للمشــروع 
وتقديمهــا للمســتفيدين منهــا بشــكل حســابات.

عــرض البيانــات املاليــة للمنشــأة يف صــورة تقاريــر ماليــة 
ــاالت  ــتخدامها يف املج ــدف اس ــة به ــر دوري ــة او غي دوري

اآلتيــة:
ــم اداء  ــات واملعلومــات للمســاعدة يف تقوي ــم البيان تقدي

وربحيــة املنشــأة.
توفيــر معلومــات للمســاعدة يف تقييــم مقــدرة املنشــأة 

ىلع الوفــاء بالتزاماتهــا.
تقديم معلومات لخدمة وظائف االدارة املختلفة.

تلبيــة احتياجــات االجهــزة الحكوميــة مــن املعلومــات 
ــا. ــة له الازم

ادارة املصادر املالية والبشرية للوحدات االقتصادية.
املحافظة ىلع اصول الوحدة االقتصادية.

القيــام بوظائــف اجتماعيــة مختلفــة ملصلحــة املجتمــع 
ــبء  ــن الع ــق م ــة والتحق ــات الحكومي ــم االعان ــل تقدي مث

ــي. الضريب
وظائف علم املحاسبة

تتمثل وظائف علم املحاسبة يف :
تسجيل العمليات املالية التي يقوم بها املشروع.

تصنيــف وتبويــب العمليــات املاليــة التــي يقــوم بهــا 
املشــروع.

تحديــد نتيجــة اعمــال املشــروع مــن ربــح او خســارة خــال 
ــبية. الفترة املحاس

تصوير املركز للمنشأة يف لحظة زمنية معينة.
فروع علم املحاسبة

نظــرًا للــدور الــذي تلعبــه املحاســبة ىلع مســتوى الفــرد 
الوحــدات  اداء  عــن  معلومــات  تقديــم  واملجتمــع يف 
االنتاجيــة والخدميــة ســواء تلــك الهادفــة او غيــر الهادفــة 
للربــح فقــد ترتــب ىلع ذلــك ظهــور فــروع متعــددة 
للمحاســبة تتوافــق مــع االهــداف الخاصــة بــكل فــرع ومــن 

ــي: ــا يل ــروع املحاســبة م اهــم ف
Financial املحاسبة املالية

يهتــم هــذا الفــرع مــن فــروع املحاســبة بتحديــد وقيــاس 
ــد  ــرض تحدي ــبية بغ ــات املحاس ــرض البيان ــجيل وع وتس
نتيجــة اعمــال املنشــاة وتصويــر مركزهــا املالــي واظهــار 

التغيــرات التــي طــرأت عليــه
Cost Accounting محاسبة التكاليف

تهــدف محاســبة التكاليــف الــى تحديــد وقيــاس تكاليــف 
انتــاج الســلع والخدمــات التــي تقــوم املنشــأة بإنتاجهــا او 
ادائهــا بهــدف الوصــول الــى تكلفــة الوحــدة الواحــدة مــن 
اإلنتــاج واحــكام الرقابــة ىلع عناصــر التكاليــف ومســاعدة 
ــة  ــكام الرقاب ــة واح ــط والرقاب ــة التخطي االدارة يف عملي
عمليــة  يف  االدارة  ومســاعدة  التكاليــف  عناصــر  ىلع 
ــف وامــداد االدارة ــة ىلع عناصــر التكالي ــط والرقاب التخطي

باملعلومات الازمة لترشيد قراراتها املختلفة
Management Accounting املحاسبة االدارية

تقــوم املحاســبة االداريــة ىلع اســتخدام وســائل مائمــة 
ومفاهيــم مناســبة يف تحليلهــا للبيانــات واملعلومــات 
ــف  ــبة التكالي ــة ومحاس ــبة املالي ــن املحاس ــتمدة م املس
املختلفــة  لوظائفهــا  ادائهــا  يف  االدارة  ملســاعدة 

كالتخطيــط والرقابــة.
 Tax and Zakat املحاســبة الضريبيــة والــزكاة الشــرعية

Accounting
ــة  ــع ومعالج ــزكاة بتجمي ــة وال ــبة الضريبي ــي املحاس تعن
وعــرض املعلومــات املاليــة الازمــة ألغــراض تحديــد 
الضريبــة او الــزكاة وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن االنظمة 

ــن. والقواني
Governmental Accounting املحاسبة الحكومية

ــجيل  ــبة بتس ــم املحاس ــروع عل ــن ف ــرع م ــذا الف ــم ه يهت
عمليــات تحصيــل ايــرادات الدولــة واوجــه انفاقهــا يف 
االغــراض املخصصــة لهــا كمــا تقــوم املحاســبة الحكوميــة 
ــرادات  ــل االي ــة تحصي ــن عملي ــة ع ــر الازم ــداد التقاري بإع
والنفقــات يف ضــوء املــوارد واالســتخدامات التقديريــة 
فــإن  وبذلــك  للدولــة  العامــة  املوازنــة  يف  املحــددة 
املحاســبة الحكوميــة تخــدم اغــراض التخطيــط والرقابــة 

ــة. ــوال الدول ىلع أم
Accounting Information System نظم املعلومات املحاسبية

يهــدف هــذا الفــرع الــى تصميــم النظــم املحاســبية 
املســتخدمين  احتياجــات  لتلبيــة  واألليــة  اليدويــة 
للمعلومــات يف الوقــت املناســب وبأقــل تكاليــف ممكنــة.

عاقة علم املحاسبة بالعلوم االخرى:
املحاســبة رفيقــة املجتمــع Socio-mate تتعايــش معــه 
وتتفاعــل معــه تســتجيب ملتطلباتــه وتتكيــف مــع بيئتــه 
وبذلــك ترتبــط املحاســبة ارتباطا قويــا بالعلــوم االجتماعية 

االخــرى والتــي مــن اهمهــا:
)Law( القانون

ــم  ــه تقدي ــدف من ــا اله ــاطا خدمي ــبة نش ــر املحاس تعتب
ــة يف  ــة والصناعي ــأة التجاري ــات للمنش ــات واملعلوم البيان
ضــوء متطلبــات العديــد مــن القوانيــن والتشــريعات ولذلــك 
نجــد ان املمارســة املحاســبية تتأثــر بالقوانيــن التــي تمس 
االنشــطة االقتصاديــة وقــد اصــدرت دول العالــم املختلفــة 
ــجات  ــر والس ــم الدفات ــم تنظي ــا تحك ــة به ــن خاص قواني
املحاســبية لتصبــح هــذه الدفاتــر قانونيــة يمكــن االعتمــاد 
عليهــا كدليــل امــام القضــاء يف حــال نشــوب نزاعــات ويف 
ــن  ــركات وجوانيي ــن للش ــد قواني ــم يوج ــم دول العال معظ

لتنظيــم مهنــة املحاســبة.
Management علم ادارة االعمال

يهتــم علــم االدارة بشــكل عــام بوظائــف االدارة وهــي 
التخطيــط والتوجيــه والتنظيــم والرقابــة وذلــك مــن اجــل 
تحقيــق اهــداف املنظمــة بكفــاءة وفاعليــة ولتحقيق هذا 
ــد مــن االعتمــاد ىلع املعلومــات املحاســبية  الهــدف ال ب

ــة. ــام بوظائفهــا املختلف ــن القي ــي تمكــن االدارة م الت
Economics علم االقتصاد

تأثــر علــم املحاســبة عبــر مراحــل تطــوره التاريخيــة بالعديد 
ــرادات  ــاس االي ــم بقي ــة التــي تهت ــم االقتصادي مــن املفاهي
واملصروفــات وينظــر الــى علم املحاســبة ىلع انــه تخطيط 
ــع  ــبية يف وض ــات املحاس ــدور املعلوم ــك ل ــادي وذل اقتص
ــن االقتصــاد واملحاســبة  ــة بي ــة والعاق الخطــط االقتصادي
هــي عاقــة تبادليــة اذ ان النشــاطات االقتصاديــة تســجلها 
وتتعامــل معهــا املحاســبة كحقــل معرفــة تطبيقــي 
بالدرجــة االســاس اذ تركــز املحاســبة ىلع التحليــل الرقمــي 
ــة  ــات املتبادل ــة والعاق ــات االقتصادي ــاطات والصفق للنش
ــدار  ــة ولكــي ت ــن الوحــدات االقتصادي ــا بي ــة فيم واملتداخل
هــذه النشــاطات واعمــال املنشــأة بكفــاءة عاليــة فــإن ذلــك 
يعتمــد ىلع املعلومــات املحاســبية لتحديــد املســارات 
ــن  ــا وم ــة عليه ــا والرقاب ــة وتوجيهه ــة الصحيح االقتصادي

.Twins ــا ــا تكــون املحاســبة واالقتصــاد توأم هن
Statistics االحصاء

يهتــم علــم االحصــاء بدراســة وتحليــل البيانــات باســتخدام 
العديــد مــن االســاليب ومــن ثــم تفســير الظواهــر يف ضــوء 
نتائــج التحليــل االحصائــي وقــد ســاهم علــم االحصــاء 
فقــد  املحاســبة  علــم  تطــور  يف  املختلفــة  بأدواتــه 
اســتخدم علــم املحاســبة معامــات االنحــدار واالرتبــاط 
والساســل الزمنيــة واســلوب العينــات وتحليــل االنحرافــات.

بحوث العمليات:
بــرز دور بحــوث العمليــات يف مجــال التطبيقات املحاســبية 
انتشــار  العشــرين مــع  القــرن  الســابع مــن  العقــد  يف 
اســتخدام الكمبيوتــر ومــن اهمــر اســتخدام اســاليب بحــوث 

ــبة. ــم املحاس ــاالت عل ــات يف مج العملي
استخدام تحليل ماركوف يف وضع خطط التسويق

املراحــل  محاســبة  نظــام  يف  املصفوفــات  اســتخدام 
التكلفــة وقيــاس  االنتاجيــة 

ــف  ــع التكالي ــات يف توزي ــددات واملصفوف ــتخدام املح اس
ــرة ــي املباش غ

اســتخدام اســلوب ) بيــرت ( يف اعداد املوازنــات التخطيطية 
الرأسمالية للمشروعات 

اســتخدام البرمجــة الخطيــة يف الرقابــة ىلع املخــزون 
ــلعي. الس

املستفيدون من علم املحاسبة
يمكن بيان الفئات املستفيدة من املعلومات املحاسبية 

والفوائد التي يحصلون عليها وذلك ىلع النحو اآلتي:
املستفيدون الداخليون: وهم اولئك الذين يستخدمون 
املعلومات املالية التخاذ قرارات متعددة ومتكررة وذات 

تأثير مالي مباشر ىلع نشاطات الوحدة االقتصادية اليومية 
وتشمل هذه الفئة.

Owners ماك املشروع
بصرف النظر عن الشكل القانوني للمنشأة سواء كانت منشأة 

فردية او شركة اشخاص او شركة اموال فان املحاسبة 
تقوم بخدمة هذه الفئة من خال ايضاح الوضع املالي 

ملشاريعهم يف تاريخ معين نتيجة االعمال من ربح 
او خسارة عن فترة مالية معينة ومن خال املعلومات 

املحاسبية يستطيع ماك املشروع تقويم استثماراتهم 
واتخاذ قرارات رشيدة بشأن مشاريعهم.

Management ادارة املشروع
تعمل املحاسبة ىلع تقديم املعلومات لإلدارة بمستوياتها 

املختلفة التخاذ قرارات رشيد فمن خال املعلومات 
الحماسية تستطيع االدارة التعرف ىلع كمية املخزون 

السلعي وىلع ارصدة الدائنين واملدينين وحجم االيرادات 
واملصروفات وىلع الكثير من املعلومات التي ال يمكن ال 
دارة املشروع من الحصول عليها اال من خال املعلومات 

املحاسبية.
وتتخذ مثل هذه الفئات قرارات متعددة ومتكررة مثل 
القرارات املالية وقرارات توزيع املصادر وقرارات االنتاج 

وقرارات التسويق.
املستفيدين الخارجيين:

وقصد باملستفيدين الخارجيين اولئك املستفيدين الذي 
يستخدمون منتجات علم املحاسبة التخاذ قرارات متعددة 
بصرف النظر عما اذا كان لهذه املعلومات تأثير مالي مباشر 

علهم ام ال ويدخل يف نطاق هذه الفئة.
الدائنون Creditors ) الحاليون واملرتقبون (

يحتاج الدائنون بشكل عام الى معلومات دقيقة وكافية 
تمكنهم من تكون رؤية واضحة عن املنشأة التي سيقدمون 
لها التمويل ومن هنا تأتي اهمية دور املعلومات املحاسبية 

بالنسبة للدائنين حيث انه من التقارير املالية التي تعدها 
املنشأة يف نهاية الفترة املحاسبية يستطيع الدائنون 

الحصول ىلع ما يريدونه من معلومات عن املنشأة 
ومقدرتها ىلع الوفاء بالتزاماتها.

Investors ) املستثمرون ) الحاليون واملرتقبون
تعتمد قرارات االستثمار ىلع املعلومات املحاسبية بشكل 
كبير جدًا حيث انه ال يستطيع املستتر اتخاذ قرار استثماري 

دون توفير معلومات كافية لدية عن املشروع الذي يفكر 
باالستثمار به وكثير من دول العالم تطلب من الشركات 

املساهمة االفصاح بشكل كاف عن املعلومات املالية لازمة 
التخاذ القرار.

Tax Authorities املؤسسات الضريبية
تساعد املعلومات املستخرجة من سجات املنشأة ودفاترها 

موظفي محصلة الضرائب ىلع تحديد الوعاء الضريبي 
ومقدار الربح الخاضع للضريبة.
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,,
المبحث الثاني 

األسس اإلدارية النبوية 
لدولة المدينة 

,, 
بقلم / الدكتور هايل 

طشطوش  

لقــد كان الفكــر اإلداري النبــوي واضحــا ومتميــزا خــال 
مراحــل حيــاة النبــي الكريــم بــكل تفاصيلهــا وقــد تجلــى 
أكثــر،  وبــرز واضحــا بشــكل الفــت للعيــان، حينمــا بــدأ النبي 
ــث  ــورة ، حي ــة املن ــو املدين ــى نح ــوة األول ــم الخط الكري
شــكلت تلــك املرحلــة األســس اإلداريــة التــي مــا زال العالــم 
يطمــح لتطبيقهــا يف إدارة املــال واألعمــال املعاصــرة 
وذلــك ألنهــا أســس أخاقيــة وقيــم مثاليــة بامتيــاز، وهنــا 
فإننــا نســلط الضــوء يف هــذا املبحــث ىلع األســس 
واملرتكــزات التــي قامــت عليهــا إدارة األعمــال النبويــة 

ــورة. ــة املن ــة املدين ــاء دول خــال بن
الشــك أن إدارة األعمــال الناجحــة ال تقــوم ىلع األســس 
املاديــة فحســب بــل البــد لهــا مــن تطبيــق مبــادئ 
ــم  ــن تقس ــه يمك ــذا فان ــة، ل ــات فني ــة ومنهجي تنظيمي
أســس ومرتكــزات إدارة األعمــال النبويــة يف دولــة املدينــة 

ــا: ــمين هم ــى قس إل
األسس املادية.  -

األسس التنظيمية.   -
وأمــا ابــرز األســس واملرتكــزات املاديــة فانــه يمكــن إجمالها 

ــا يلي: بم
بعــد النظــر يف التفكيــر االقتصــادي النبــوي:   .1
حيــث أن اختيــار يثــرب لتكــون هــي مقــر الدعــوة ومنطلــق 
ــل دل ىلع  ــوائيا ب ــارا عش ــن اختي ــم يك ــام ل ــة اإلس دول
تتوافــر  يثــرب  أن  حيــث   ، إداري  اقتصــادي  نظــر  بعــد 
فيهــا  بنيــة اقتصاديــة ممتــازة وغنيــة وذلــك مــن خــال 
تنوعهــا ومســتوى تطورهــا، فهنــاك الزراعــة التــي تعتبــر 
يثــرب إحــدى أهــم واحاتهــا يف الجزيــرة العربيــة إلــى 
ــف وعســير وحضرمــوت فهــذه املناطــق  ــب الطائ جان
ــرة  ــا وكث ــرة مياهه ــا ووف ــة أراضيه ــاز بخصوب ــت تمت كان
ــرب  ــد كان التطــور الزراعــي يف يث ــوع أغراســها ) ( وق وتن
حصيلــة الخبــرة الزراعيــة التــي أتــى بهــا اليهــود مــن بــاد 
الشــام مــن جهــة والعــرب التــي هاجــرت مــن بــاد اليمــن 
مــن جهــة ثانيــة ) (، أمــا فيمــا يخــص النشــاط الصناعــي 
والحــريف فقــد قامــت يف يثــرب مجموعــة مــن الصناعــات 
ــي، كمــا  ــاج الزراعــي املحل ــك تعتمــد ىلع اإلنت خاصــة تل
ــلحة  ــة األس ــة كصناع ــات التعديني ــض الصناع ــت بع عرف
واآلالت املســتخدمة يف الــري والزراعــة) )، أخيــرا فــإن 
ــع  ــم موق ــا بحك ــوره أيض ــه حض ــاري كان ل ــاط التج النش

ــرب يث

كنقطــة ىلع طريــق الشــام فضــا ىلع أن فائــض 
ــاليب  ــر أس ــي تطوي ــي يقتض ــي والصناع ــاج الزراع اإلنت

ــارج ــو الخ ــه نح ــارة لصرف التج
إنشــاء البنيــة التحتيــة الازمــة لنجــاح املشــروع:   .2
ــة  ــر إال بإنشــاء بني ــا صغــر أو كب ال ينجــح املشــروع مهم
ــي  ــام النب ــذا ق ــه، ل ــة تحمــل أركان ــة ومتين ــة قوي تحتي
ــام  ــة لقي ــق الضروري ــن املراف ــدد م ــاء ع ــم بإنش الكري
الدولــة والتــي دلــت ىلع الحصافــة والتميــز اإلداري، وذلك 
ليتوافــق التغيــر العمرانــي القــادم مــع التغيــرات الكبيــرة 
واالقتصــادي  االجتماعــي  املســتوى  ىلع  والقادمــة 
ــذه  ــرز ه ــن اب ــة، وم ــي يف الدول ــي والتنظيم والسياس

ــي: ــا يل ــاءات م اإلنش
ــجد  ــة للمس ــة الروحي ــجد: إن األهمي ــاء املس بن أ . 
ــاره  ــلمين باعتب ــة للمس ــاة العام ــة دوره يف الحي ومركزي
مجــاال وفضــاء ليــس فقــط للعبــادة ولكــن ليتلقــى فيــه 
املســلمون تعاليــم اإلســام وتوجهاتــه، ومنتــدى تلتقــي 
ــي طاملــا  ــة املختلفــة الت ــف العناصــر القبلي ــه وتتآل في
مزقتهــا النزاعــات الجاهليــة وحروبهــا، وقاعــدة إلدارة 
ــارية  ــس االستش ــد املجال ــا لعق ــؤون، وبرملان ــع الش جمي
التنفيذيــة ومــع ذلــك كلــه كان املســجد يشــكل )مــأوى( 
ــم يكــن  ــن ل ــن الاجئيــن الذي ــر مــن املهاجري لعــدد كبي
التــي  األهميــة  هــذه   ،) أهــل)  وال  مــال  وال  دار  لهــم 
ــى أن  ــي، إذ ال يخف ــب العمران ــا الجان ــجد يترجمه للمس
املســجد الجامــع الــذي أسســه الرســول كان يحتــل 
مركــز املدينــة ويشــكل نواتهــا فمنــه وإليــه تمتــد 
الشــوارع والطــرق الرئيســية يف اتجــاه ضواحــي وأطــراف 
ــق  ــى طري ــة إل ــات التاريخي ــة، فقــد أشــارت الرواي املدين
ــى  ــل إل ــى يص ــا حت ــه غرب ــجد ويتج ــن املس ــد م يمت
جبــل ســلع وطريــق مــن املســجد يختــرق منــازل بنــي 
ــا  ــن قب ــا وم ــاء جنوب ــى قب ــل إل ــار ويص ــن النج ــدي ب ع
وجــد طريــق يتجــه شــماال إلــى البقيــع ) (، <وعــن هــذه 
الشــوارع تتفــرع طرقــات ثانويــة لتســهيل التواصــل بيــن 

ــة . ــراف املدين ــف أط مختل
التخطيــط العمرانــي املتقــدم : حيــث عمــل  ب . 
ــاء الســكنية حــول  ــم ىلع تخطيــط األحي النبــي الكري
ــن  ــة م ــاء مجموع ــاهم بإنش ــا س ــع مم ــجد الجام املس
ــي  ــيم األراض ــة تقس ــال عملي ــن خ ــك م ــاء، وذل األحي
الشــاغرة التــي وهبهــا لــه األنصــار ووضعوهــا تحــت 
تصرفــه لتوزيعهــا ىلع املهاجريــن قصــد تعميرها، فقد 
ذكــر ابــن ســام أن الرســول حيــن هاجــر إلــى املدينــة 
جعــل لــه أهلهــا كل أرض ال يبلغهــا املــاء يصنــع بهــا مــا 
يشــاء) (، وقــد قــام الرســول بتوزيــع هــذه األراضــي وفق 
نظــام الخطــط، حيــث أقطــع لــكل قبيلــة خطــة خاصــة 
بهــا تــاركا لهــا حرية التصــرف يف تقســيمها بيــن أفرادها 
وفقــا لظروفهــا وإمكاناتهــا وحاجاتهــا، وهكــذا خــط مثــا 
لبنــي زهــرة مــن ناحيــة مؤخــرة املســجد، ولعبــد الرحمن 
بــن عــوف الحصــن املعــروف باســمه، وأقطــع الزبيــر بــن 
ــات االختطــاط  ــد أدت عملي ــا واســعا) (، وق العــوام بقيع
هــذه التــي تعنــي يف املــدن اإلســامية األولــى حيــازة 
ــلطات  ــن الس ــإذن م ــة ب ــة معلوم ــا يف منطق ــع م موق

قصــد إعمــاره) (،

ــي  ــيج العمران ــع النس ــى تجمي ــات إل ــذه العملي  أدت ه
ــت  ــي كان ــة الت ــاالت الفارغ ــر املج ــد تعمي ــة بع للمدين

ــا ــف أحيائه ــن مختل ــل بي تفص

إدارة األمــاك واألمــوال مــن خــال اســتخدام  ت . 
ــث  ــة: حي ــة واملتوازن ــة العادل ــة العقاري ــلوب السياس أس
ــع األراضــي بطريقــة  قــام البنــي الكريــم بعمليــة توزي
ــوم  ــمى الي ــات يس ــا ب ــال م ــن خ ــة م ــة وعادل دقيق
أراد   أنــه ىلع  تــدل  والتــي  العقاريــة،  بالسياســية 
متناقضيــن يف  أساســيين،  اعتباريــن  بيــن  التوفيــق 
ــا،  ــان تمام ــا متكام ــر هم ــع األم ــن يف واق ــر، لك الظاه
ــة  ــدا ألي ــة ج ــة وحيوي ــدة ضروري ــة واح ــان وظيف ويؤدي
ــي  ــاج االجتماع ــألة االندم ــر بمس ــق األم ــة، ويتعل مدين
ــن  ــعا م ــن س ــن اللذي )Lintégration sociale( واالعتباري
خالهمــا الرســول لتحقيــق هــذه الغايــة، ىلع الطريقــة 
اإلســامية طبعــا،، همــا: مــن جهــة تذويــب وإزالــة 
الفــوارق القبليــة، والهويــات القائمــة ىلع اعتبــارات الدم 
ــو فــوق  ــدة تعل ــة جدي ــح هوي والنســب والعشــيرة، لصال
كل الهويــات، هــي هويــة العقيــدة بالنســبة للمســلمين 
فيمــا بينهــم، وهويــة املواطنة بالنســبة لســكان املدينة 
ــة  ــن جه ــار وم ــود كف ــلمين، يه ــم مس يف عمومه
ــط  ــة والرواب ــيات القبلي ــول الحساس ــرم الرس ــة احت ثاني
العائليــة التــي كانــت مســتحكمة يف البنيــة االجتماعية 
العربيــة، وذلــك يف الحــدود التــي ال تتناقــض فيــه 
ــدة  ــت وح ــذا تحقق ــة، وهك ــدة لألم ــة الجدي ــع الهوي م
ىلع  واندماجهــا  املكانــي  املســتوى  ىلع  املدينــة 
ــت وحــدات متفرقــة  املســتوى االجتماعــي بعــد أن كان

ــة ــان وال هوي ــرة دون كي ــا متناح وأحيان

لقــد  الحيويــة:  االقتصاديــة  املرافــق  إنشــاء   .3
االقتصــادي  بالجانــب  النبويــة  األعمــال  إدارة  اهتمــت 
 واملعاشــي للنــاس، ومــن اجــل ذلــك قــام النبــي الكريــم
ببنــاء املرافــق الحساســة والهامــة والتــي ال يمكــن نجــاح 
ــدل  ــة بدونهــا، وهــذا ي إدارة املــال واألعمــال يف أي دول
ىلع تجلــي الفكــر االقتصــادي النبــوي وشــموليته ، حيــث 

ــة : ــق التالي ــاء املراف ــام بإنش ق
تأســيس وبنــاء الســوق: لقــد تجلــت إدارة األعمال  أ . 
النبويــة حيــن قــام النبــي الكريــم - ويف إطــار  حرصــه 
واهتمامــه بالجانــب االقتصــادي واملعاشــي للمســلمين-، 
بإنشــأ ســوق خاصــة بهــم  تخضــع لشــروط وأخاقيــات 
جديــدة )الصــدق، االمانــه ،والوفــاء وتحريــم الربــا واالحتكار 
ــي  ــواق الت ــا لألس ــل.....( خاف ــف املكايي ــش وتطفي والغ
كان يســيطر عليهــا اليهــود ويفرضــون فيهــا شــروطهم 
ــار مــكان الســوق  ــة باختي و تتجلــى إدارة األعمــال النبوي
ــي  ــوق بن ــن س ــا م ــا قريب ــول  مكان ــار الرس ــث اخت ، حي
ــع  ــة يتجم ــزا وعام ــرة رم ــة كبي ــه قب ــام في ــاع أق قينق
فيهــا املســلمون لاتجــار فيهــا، وقــد اغتــاظ اليهــود مــن 
هــذا التوجــه الــذي يــروم االســتقال االقتصــادي فقامــوا 
بزعامــة كبيرهــم كعــب ابــن األشــرف بهــدم القبــة 
التــي بناهــا الرســول األكــرم وقطعــوا أطنابهــا،  بيــد أن 

الرســول

 لــم يلتفــت إلــى هــذا الســلوك االســتفزازي، وهــذه املحاولة 
اليائســة مــن قبــل عناصــر اليهــود املتعصبــة، بــل رد عليها 
 ــن األشــرف وفعلتــه ــا عــن كعــب ب ــا فقــال متحدث عملي
ــار  ــه ســوقا هــو أغيــظ مــن هــذا) (  واخت ــن ل واهلل ال ضرب
مكانــا فســيحا بأطــراف املدينــة بعيــدا عــن املحــال 
الســكنية ) ( وذلــك باقتــراح مــن أحــد الصحابــة الــذي قــال 
ــرون  ــا تنظ ــوق، أف ــا للس ــرت موضع ــي نظ ــي  :«إن للنب
إليــه؟ قــال: <بلــى> فقــام معــه ] فلمــا رآه أعجبــه وركــض 
ــا  ــال: <نعــم ســوقكم هــذا ، ف ــه الســام وق ــه علي برجل
ــذه  ــت ه ــد ظل ــراج ) ( وق ــم بخ ــن عليك ــن وال يضرب ينقص
ــة عهــد الرســول وعهــد الخلفــاء الراشــدين  الســوق طيل
عبــارة عــن فضــاء حــر مــن دون بنــاء، يخضــع يف تدبيــره 
لنظــام <ســنة املســاجد> كمــا كان يقــول الخليفــة عمــر: 
ــده  ــى مقع ــبق إل ــن س ــاجد، م ــنة املس ــواق ىلع س األس
فهــو لــه حتــى يقــوم إلــى بيتــه أو يفــرغ مــن بيعــه ) (، 
ــم يبــدأ البنــاء يف األســواق إال ىلع عهــد معاويــة بــن  ول

أبــي ســفيان الــذي ســن تأجيــر أماكــن الســوق

ــك ان   ــرق : الش ــوارع والط ــط الش ــيس وتخطي تأس ب . 
ــروع  ــاء أي مش ــة لبن ــال الناجح ــيات إدارة األعم ــن أساس م
ــة والتــي مــن  عمرانــي وبشــري هــو إنشــاء البنــى التحتي
أبرزهــا الطــرق والشــوارع ، وهــذا مــا بــرز يف اإلدارة النبويــة 
يف دولــة املدينــة حيــث  أولــى الرســول اهتمامــا كبيــرا 
ــام واســتمرارية  الحركــة  للطرقــات باعتبارهــا األســاس لقي
التقــدم  ويبــرز   ، واالجتماعيــة  االقتصاديــة  واألنشــطة 
الكبيــر يف إدارة األعمــال االقتصاديــة النبويــة حيــن عمــد 
ــة باملســجد الجامــع  ــاء املدين ــى ربــط كل أحي الرســول إل
ــة  ــن خــال شــوارع رئيســة تفرعــت عنهــا طــرق فرعي م
تمتــد إلــى مختلــف التجمعــات الســكنية لتســهيل حركــة 
ــة  ــرق الرئيس ــرض الط ــد كان ع ــدن، وق ــل امل ــرور داخ امل
يقــدر بيــن أربعــة وخمســة أمتــار ) ( بينمــا عــرض الطــرق 
ــر  ــار) (.واعتب ــاث أمت ــن وث ــن متري ــدر بي ــة كان يق الفرعي
الرســول الطريــق واجبــا وحقــا لــكل مواطــن فمــن حيــث 
ــاء  ــد االقتض ــا عن ــاهمة فيه ــرورة املس ــب، فلض ــي واج ه
ــن  ــك م ــتخلص ذل ــا يس ــاء كم ــن االرتق ــا م ــا نوع باعتباره
حديــث يف الصحيحيــن رواه أبــو هريــرة أن الرســول قــال 
ــا  ــوه ســبعة أذرع ) ( وأم ــق فاجعل ــم يف الطري : إذا اختلفت
مــن حيــث هــو حــق فــألن اســتعماله مشــاع بيــن الجميــع 
ــرج  ــد أخ ــة، فق ــا عام ــرق آداب ــول للط ــل الرس ــد جع ، وق
ــي  ــس الجهنم ــن أن ــاذ ب ــن مع ــهيل ب ــن س ــو داود ع أب
عــن أبيــه قــال: <غــزوت مــع الرســول غــزوة كــذا وكــذا، 
فضيــق النــاس املنــازل وقطعــوا الطريــق، فبعــث نبــي اهلل 
ــع  ــزال أو قط ــق من ــن ضي ــاس ، م ــادي يف الن ــا ين ] منادي

ــه ) ( طريقــا فــا جهــاد ل
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ــق،  ــن الطري ــة األذى ع ــى إماط ــول إل ــا الرس ــا دع ) ( ، كم
ــاء  ــا، ج ــاء به ــا واالعتن ــاهمة يف إصاحه ــارك كل مس وب
ــا  ــال: <مطرن ــه ق ــر أن ــن عم ــن اب ــي داود ع ــنن أب يف س
ــة فجعــل الرجــل يأتــي  ــة ، فأصبحــت األرض مبتل ذات ليل
ــه فيبســط تحتــه فلمــا قضــى رســول  بالحصــى يف ثوب
ــلم  ــرج مس ــا أخ ــذا <كم ــن ه ــا أحس ــال: م ــه ق اهلل صات
مــن حديــث أبــي بــرزة قــال: <قلــت يــا نبــي اهلل علمنــي 
شــيئا أنفــع بــه، فقــال ، اعــزل األذى عــن طريق املســلمين.

إنشــاء وبنــاء الخدمــات واملرافــق العامــة: مــن  ت . 
ــا  ــكل م ــال الناجحــة هــو اإلحاطــة ب أساســيات إدارة األعم
يتطلبــه املشــروع مــن مرافــق وأساســيات ، لــذا واســتكماال 
 الكريــم النبــي  قــام  باملدينــة،  األساســية  للعناصــر 
بإنشــاء مجموعــة مــن املرافــق ذات وظائــف حيويــة، 
منهــا مــا هــو ضــروري للحاجــات األمنيــة والدفاعيــة مثــل 
إقامــة معســكرات بضواحــي املدينــة لتدريــب الجــدد 
كمعســكر الجــرف أو معســكر أســامة، ومنهــا مــا يســتجيب 
ــث  ــب، حي ــة كمقــدار العــاج والتطبي للحاجــات االجتماعي
ــة  ــدق خيم ــزوة الخن ــن غ ــه م ــد رجوع ــول بع ــام الرس أق
باملســجد ألجــل التــداوي، وقــد كانــت هــذه املبــادرة نــواة 
مــا ســيعرف بالبيمارســتاتات) املســتوصفات ( ، كمــا أقيمت 
دار عبــد  أهمهــا  كان  الوفــود  الضيافــة الســتقبال  دور 
ــات  ــاء الحاج ــع لقض ــذت مواض ــوف، واتخ ــن ع ــن ب الرحم
تســمى <املناصــع> واختيــرت مواضــع للذبــح بعيــدا عــن 

) (ــى ــد <املصل ــاة العي ــا لص ــن مكان ــكان، وعي الس
وأمــا ابــرز املرتكــزات املعنويــة والتنظيميــة التــي طبقهــا 

النبــي الكريــم يف بنــاء دولــة املدينــة فهــي:
اختيــار املســمى املناســب للمشــروع الجديــد :   .1
ــزءا  ــب ج ــمى املناس ــار املس ــة اختي ــر عملي ــث تعتب حي
مــن العمــل اإلداري الناجــح ألنــه يســاهم يف لفــت االنتبــاه 
ــة،  ــرف علي ــاس يف التع ــذب الن ــب وج ــروع وترغي للمش
ــذا  ــروع ، وه ــويق للمش ــة التس ــة يف عملي ــو أداة هام وه
مــا قــام بــه النبــي الكريــم حيــث بــادر فــور وصولــة 
ــة  ــى )املدين ــرب إل ــن يث ــمها م ــر اس ــة بتغيي ــى املدين إل
ــل  ــا ب ــأت عبث ــم ت ــوة ل ــذه الخط ــك أن ه ــورة(، وال ش املن
هــي نابعــة مــن تفكيــر إداري اســتراتيجي عميــق  فاســم 
املدينــة هــو عنوانهــا الــذي يختــزل خصائصهــا التاريخيــة 
ــر  ــي فــإن تغيي والثقافيــة واالجتماعيــة والنفســية وبالتال
هــذا العنــوان هــو محاولــة لتغييــر هويتهــا كمــا تتمثلهــا 
الذاكــرة الجماعيــة لســاكنيها مــن هنــا فــإن إعطــاء 
اســم جديــد للمدينــة هــو إيــذان بميــاد مرحلــة جديــدة 
 بخصوصيــات جديــدة، ومنــذ البدايــة عمــل الرســول
ىلع أن يتكــرس هــذا التوجــه الجديــد يف األذهــان ىلع 
اعتبــار أن أي وحــدة مجاليــة )الحــي، املدينــة أو القبيلــة، 
الوطــن( لكــي يكــون لهــا كيــان ووجــود حقيقــي البــد 
مــن أن يشــعر مواطنوهــا بقــوة االنتمــاء إليهــا، وباالندمــاج 
ــذا  ــر ه ــاء وبغي ــعور باالنتم ــذا الش ــر ه ــا، بغي ــل فيه الكام
ــن يتأتــى للمواطــن أن يكــون فاعــًا ومعطــاء  االندمــاج، ل
داخــل مجالــه، وأزمــة املــدن املعاصــرة اليــوم تتمثــل 
يف أن فئــات عريضــة مــن ســاكنيها تعيــش وضعيــة 
التهميــش وبالتالــي تجــد نفســها يف حالــة غربــة قاتلــة، 
إذ ال تــكاد تجمعهــا بمحيطهــا أيــة رابطــة حميميــة غيــر 
ــوم يف  ــظ الي ــة، وناح ــة الجاف ــات املادي ــة العاق رابط

عالــم املــال واألعمــال كــم هــي أهميــة االســم املناســب 
للمشــروع بغــض النظــر عــن حجمــة  نوعــه .

املوآخــاة: ان قيــام النبــي الكريــم بهــذا اإلجــراء يشــهد   .2
ىلع عبقريــة الرســول  اإلداريــة يف مواجهــة الحــاالت الصعبــة 
ــة  ــن مك ــرة م ــأن الهج ــن ش ــد كان م ــة، فق ــف الحرج واملواق
ــة  ــاالت اقتصادي ــا اخت ــم عنه ــورة أن تنج ــة املن ــى املدين إل
واجتماعيــة كبيــرة وذلــك بســبب التدفــق املفاجــئ للمهاجريــن 
ىلع املدينــة، ىلع نحــو أدى الــى ارتفاع كبير يف عدد الســكان 
ــام  ــاج الت ــمح باالندم ــئ ال يس ــكل مفاج ــر وبش ــت قصي يف وق
ــام  ــي واالجتماعــي، أم ــدة يف نســيجها العمران للعناصــر الجدي
ــة  ــة حقيقي ــادى أزم ــول ليتف ــرف الرس ــف تص ــع كي ــذا الوض ه
كانــت توشــك أن تقــع يف املدينــة ىلع مســتوى الســكن، 
ــي  ــاج النفس ــتوى االندم ــغيل، وىلع مس ــتوى التش وىلع مس
واالجتماعــي للوافديــن الجــدد يف محيطهــم الجديــد كان 
لجــوء الرســول بتأييــد وتوفيــق مــن ربــه إلــى عمليــة املوآخــاة 
هــو الحــل املناســب لتلــك اللحظــة التاريخيــة الدقيقــة يف حياة 
املســلمين، وهــذا الفكــر اإلداري تحتاجــه األمــة اليــوم أكثــر مــن 
ــردين  ــن واملش ــن واملهجري ــات الاجئي ــة أزم ــل ملواجه ذي قب

ــى غربهــا. ــاح البــاد اإلســامية مــن شــرقها ال التــي تجت
كتابــة  الطريــق)  خارطــة  ورســم  الخطــط  وضــع   .3
ــط  ــع الخط ــذي يض ــو ال ــح ه ــال الناج ــل األعم ــتور(:إن رج الدس
ــه  ــام ب ــا ق ــة الناجحــة، وهــذا م ــق العمال ــم الطري ويرســم معال
النبــي الكريــم عندمــا اقــر ووضــع دســتور املدينــة أو الوثيقــة 
وخارطــة الطريــق التــي سيســير وفقهــا املشــروع الجديد،ومــن 
خالهــا تــم تقســم العمــل وتحديــد الواجبــات والتــي هــي مــن 

أهــم أساســيات إدارة األعمــال الناجحــة.
االهتمــام بــرأس املــال البشــري والفكــري كأســاس   .4
التــي  التنظيميــة  اإلجــراءات  أن  حيــث   : التنميــة  لعمليــة 
قــام بهــا النبــي الكريــم كاملوآخــاة ســاهمت يف تحويــل 
ــة يف  ــة فاعل ــة مضاف ــة وقيم ــوة اقتصادي ــى ق ــن ال املهاجري
البنــاء االقتصــادي والتنمــوي يف الدولــة الجديــدة إذ ســرعان مــا 
اســتطاعوا االســتقال بأنفســهم بعــد أن وظفــوا مهاراتهــم يف 
املجــال التجــاري وأصبحــوا عناصــر فاعلــة يف أســواق املدينــة، 
ــار أن  ــا ىلع اعتب ــة يف اقتصاده ــة مضاف ــكلوا قيم ــك ش وبذل
ــع،  ــراء وبي ــل ش ــن أه ــرع واملهاجري ــل زرع وض ــوا أه ــار كان األنص
وبذلــك كمــل بعضهــم بعضــا، حيــث مــأل املهاجــرون فراغــا كان 

ــن ــار ومرابي ــة كتج ــواق املدين ــود يف أس ــتغله اليه يس
         مــن خــال مــا ســبق يف هــذا املبحــث يتبيــن أن أســس 
املدينــة النبويــة قامــت ىلع أبعــاد إداريــة واقتصاديــة متعــددة، 
وراعــت كل االعتبــارات املتصلــة بحيــاة اإلنســان العامــة والخاصة 
الكفيلــة بتوفيــر الظــروف املناســبة لــه ليمــارس رســالته 
وينهــض باملســؤولية املنوطــة بــه مــن قبــل اهلل تعالــى يف 
عمــارة األرض وتنميتهــا، وهاهــي إدارة األعمــال اليــوم  تــرزح، يف 
ظــل العوملــة املعاصــرة تحــت وطأة أزمــات حــادة تجــد تجلياتها 
ــا  ــم منه ــي العال ــي يعان ــة  الت ــة واالقتصادي ــات املالي يف األزم
ــة ويف  ــوارق االجتماعي ــق  الف ــى خل ــا أدى إل ــاة مم ــا معان أيم
اســتفحال ازمــات كثيــرة كالبطالــة  والفقــر والجــوع والتهميــش 
ويف أزمــة تلــوث البيئــة ويف تدهــور األوضــاع األمنية..الــخ 
وبالتالــي فــإن حالهــا هــذه ليســت إال ترجمــة لفقــدان املبــادئ 
واألخاقيــات الضروريــة إلدارة املــال واألعمــال ممــا أدى إلــى 
ــذه  ــه ه ــت عن ــل  نجم ــجام يف العم ــوازن  واالنس ــال الت اخت

األزمــات القاتلــة التــي تعانــي منهــا البشــرية اليــوم

بقلم / خالد احمد ياسن

 ,,
العوامل املؤثرة يف تطوير 

املعارف املحاسبية 

,,  

العوامل املؤثرة يف تطور املعارف املحاسبية
ــتخدمي  ــدى مس ــات ل ــى املعلوم ــة إل ــر الحاج ــورت بتأثي ــبة وتط ــأت املحاس نش
املعلومــات املحاســبية، ذوي املصالــح املاديــة مــع املشــروع. وقــد أثَّــرت يف الحاجــة 
ــى املعلومــات مجموعــٌة مــن العوامــل، يأتــي يف مقدمتهــا التطــور االقتصــادي  إل
ــي و التقنــي الــذي حقــق يف  ــري، والتطــور العلم ــع البش ــي للمجتم و االجتماع
ــرك  ــرا، ت ــى اآلن، تطــورًا كبي ــزال حت ــرون الوســطى، وال ي املاضــي، خصوصــا يف الق
ــى  ــة إل ــي يف الحاج ــة، وبالتال ــة واالجتماعي ــاة االقتصادي ــة يف الحي ــاره املهم أث
ــات املحاســبية. وقــد دل  ــاره املباشــرة يف نظــم املعلوم ــرك آث ــا ت ــات، كم املعلوم
التطــور التاريخــي للمحاســبة أنهــا كانــت تهتــم يف كل األزمنــة والعصــور املاضيــة، 
ــان  ــات هدفهــا يف كل زم ــات؛ وب ــى املعلوم ــزال، باحتياجــات املســتخدمين إل وال ت
ومــكان تلبيــة تلــك االحتياجــات، يف كل الظــروف واملتغيــرات التــي تأقلمــت معهــا 

ــم. خدمــة لهدفهــا الدائ
املبادئ املحاسبية

املبــادئ املحاســبية هــي مــا تشــكل بجموعهــا مرشــدا  علميــا وعمليــا للممارســات  
املحاســبية وتعتبــر اثــار علميــا للمحاســبة حتــى يتــم تغييــر احدهــا  وفــق متطلبات 
املهنــة او الظــروف االقتصاديــة. تســتند املبــادئ املحاســبية  وتشــتق مــن الفــروض 
املحاســبية.  هنــاك تســع  مبــادئ  متفــق عليهــا وهــي)1( مبــدأ الدوريــة)2( مبــدا 
التكلفــة التاريخيــة)3( مبــدا املوضوعيــة )4( مبــدا تحقــق االيــراد)5( مبــدا املقابلة)6(

مبــدا األهميــة النســبية)7(مبدا االفصــاح التــام )8( مبــدا الثبات
)9( مبدا التحفظ.

املبدأ االول-مبدأ الدورية
اوال يجــب اإلشــارة الــى  ان  هــذا املبــدأ  اشــتق مــن فــرض االســتمرارية وجــاء  تلبيــة 
ــة  ــى التصفي ــال دون الحاجــه لانتظــار حت ــة نتيجــة  االعم ــن معرف ــة املالكي لرغب
الفعليــة للمنشــاة. مــن املعــروف ان النتيجــة النهائيــة  لألعمــال التــي تقــوم بهــا 

املنشــاة ال يمكــن  معرفتهــا اال عنــد التصفيــة الفعليــة
ــذي  ــة ال ــدأ الدوري ــرض االســتمرارية كحــل وســط وجــد مب ــك يتناقــض وف لكــن ذل

ــاءه ــره وانش ــره وفت ــة كل فت ــروع نهاي ــه للمش ــا تصفي ــا ودفتري ــي نظري يعن
ــبيه  ــره محاس ــكل فت ــر ان ل ــي االم ــا يعن ــا ودفتري ــره. نظري ــة كل فت ــددا بداي مج
مشــروعا قائمــا بحــد ذاتــه مســتقا عــن املشــروع الــذي كان يف الفتــرة الســابقة  

ــة. ــرة الاحق ــيكون يف الفت ــذي س ــروع ال ــن املش وع
املبدأ الثاني-مبدا التكلفة التاريخي

ــم  ــاس وتقيي ــا يف قي ــبية  خصوص ــادئ املحاس ــم املب ــن اه ــدأ م ــذا املب ــد ه يع
االصــول الثابتــة ,الخصــوم ومصــادر التمويــل  واملصروفــات وااليــرادات  حســب القيمــة 
ــة  ــرات يف القيم ــن التغي ــر ع ــض النظ ــاج . بغ ــراء او اال نت ــة للش ــة التاريخي والتكلف

ــي ــرات التضخــم املال ــداول بهــا خصوصــا يف فت ــة املت الشــرائية للعمل
او الركــود االقتصــادي. االصــول الثابتــة هــي الكثــر تأثــرا بهــذا املبــدأ  ويعــود تفضيــل 

اســتعمال هــذا املبــدأ لتقييــم هــذه االصــول ل: 
1.النكلفه التاريخية هي التكلفة الحقيقية عند الشراء او االنتاج.

2.التكلفه هذه ناتجه عن تبادل اقتصادي حقيقي ال افتراضي.
3.طــرق اخــرى للتقييــم ينتــج عنهــا مكاســب وخســائر يجــب ان تأخــذ بعيــن االعتبــار 

مــا دام االصــل بحــوزة املنشــاة.
ــد كل  ــاج  زائ ــراء او االنت ــف الش ــا تكالي ــاوي بجمله ــم تس ــة للتقيي ــة التاريخي التكلف

ــاج.  ــادر ىلع االنت ــل ق ــح  االص ــى يصب ــة حت ــف امللحق املصاري
ــة املعــدة وفــق هــذا  ــم املالي ــان القوائ ــه يف  حــاالت التضخــم  ف ــر ان يجــدر الذك
ــه وال  ــابقه او الحق ــنوات س ــع س ــة م ــرض املقارن ــي بغ ــه وال تف ــر كامل ــدأ غي املب
مــع بيانــات شــركات مماثلــه. لــذا نــادى البعــض بتــرك هــذا املبــدأ وتقييــم االصــول 
حســب الكلفــة الحاليــة او  مــا يســمى التكلفــة البديلــة املشــكلة ان هــذه الطريقــة 
تســتند كثيــرا ىلع التقديــرات الشــخصية وتتناقــض مــع مبــدا املوضوعيــة والحــل  
هــو اعــداد قوائــم ماليــه معدلــه  ىلع اســاس ارقــام قياســيه لحجــم الغــاء  ملحقــه 

للقوائــم املعــدة  حســب التكلفــة تاريخيــه
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الدور الذي يقدمة المحاسب قبل بداية المشروع 

إعداد:

د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم

يقــوم املحاســب بتقديــم دور أساســى ومؤثــر قبــل بدايــة 
املشــروع لعــل أهمهــا إعــداد دراســة الجــدوى االقتصاديــة 
والتــى تعــد مــن أهــم الخطــوات األساســية ألي مشــروع ناجــح، 
ســواء كان املشــروع املقتــرح صغيــرًا أو كبيــرًا. )وليــد زكريــا صيام 

ــة(24  ــل العومل ــرة يف ظ ــاريع الصغي ــاح املش ــرص نج : ف
مفهوم دراسة الجدوى 

        هى الدراســة التى  يتم إعدادها التخاذ قرار إنشــاء املشــروع 
ــروع،  ــات املش ــى منتج ــة إل ــدى الحاج ــدد م ــه وتح ــن عدم م
وهــذا يتطلــب وصــف الســوق بمعنــى تقديــر االســتهاك الحالي 
واتجاهاتــه واألســعار الســائدة، وأذواق املســتهلكين وكذلــك مدى 
توافــر عوامــل اإلنتــاج األساســية، وهــذا يتطلــب دراســة للخامــات 
التــي ســيحتاجها املشــروع مــن حيــث مــدى توافرهــا باســتمرار 
وجودتهــا. كذلــك العمالــة التــي ســيعتمد عليهــا املشــروع مــن 
ــة أو  ــد املرحل ــا ومســتويات األجــور وتحدي ــدى كفاءته ــث م حي
املراحــل التــي تحتــاج إلى تركيــز خــاص يف الدراســة التفصيلية 
)الســوق- اإلنتــاج- التمويــل وتقديــر قيمــة االســتثمار املطلــوب 
وتكلفــة التشــغيل وهــل يتناســب ذلــك مــع املقــدرة التكليفيــة 
مــع صاحــب املشــروع وقــدر يســاره ومقدرتــه التمويليــة لتمويــل 
املشــروع وتعتمــد دراســة الجــدوى ىلع املراحــل التاليــة )بتــول 
أســيري، املعوقــات التــي تواجــه الراغبيــن يف إقامــة مشــروعات 

صغيــرة(25 :
أ- الدراسة التسويقية 

ب- الدراسة الفنية 
جـ - الدراسة املالية 

أ- الدراسة التسويقية 
ــر دراســة الطلــب ىلع منتجــات املشــروع مــن أهــم          تعتب
عناصــر الدراســة التســويقية وتتضمــن هــذه الدراســة الجوانــب 

التاليــة: 
ــب والعــرض بالنســبة  ــل املحــددة للطل دراســة العوام  
للســلعة التــي ســينتجها املشــروع مــع دراســة تحليليــة الذواق 

واملســتقبلية.  الحاليــة  املســتهلكين 
وحجمــه  وتركيبتــه  الســوق  هيــكل  ىلع  التعــرف   
والســلع  فيــه  للتعامــل  املنظمــة  واإلجــراءات  وخصائصــه 

ومســتوردة.  محليــة  املنافســة 
تحليــل العــرض الســابق والحالــي مــن حيــث مصــدره,   
مســتورد أو إنتــاج محلــي، حجــم املبيعــات، مــدى اســتقرار 

للمنافســين. التســويقية  والسياســات  األســعار، 
تقديــر نصيــب املشــروع يف الســوق ىلع ضــوء الطلــب   
والعــرض وظــروف املشــروع أمــام املنافســين لــه وتحديــد 

معالــم السياســة التســويقية املقــرر اتباعهــا. 

ب - الدراسة الفنية 
- دراســة العمليــة اإلنتاجيــة وتحديــد املســاحات مــن االراضــى 
ــاط  ــيما و إذا نش ــروع والس ــة املش ــة إلقام ــى املطلوب أو املبات

صناعــى. 
ــة  ــدات ونوعي ــن اآلالت واملع ــروع م ــات املش ــد احتياج - تحدي

ــة. ــا املطلوب التكنولوجي
- تحديــد احتياجــات املشــروع مــن الخامــات واملســتلزمات 

االوليــة واملســاعدة.

- تقدير احتياجات املشروع من الطاقة.
- تقدير احتياجات املشروع من األثاث ووسائل النقل.

ــرة  ــة املباش ــن العـمـالـ ــروع مـ ــات املشـ ــر احـتيــاجـ - تقدي
واإلداريــة      اإلشــرافية  واالحتياجــات 

   وهيكل تنظيمها .
- دراسة االثار البيئية للمشروع .

- دراسة اإلجراءات من رخص وإجراءات حكومية وإدارية .

جـ - الدراسة املالية 
ــات  ــر االحتياج ــن تقدي ــن م ــي تمك ــة الت ــم املالي ــداد القوائ إع

ــى : ــة ف ــة املتمثل املالي
- تكاليف التشغيل لفترة مالية قياسية عادة تكون سنة.

ــن  ــة م ــاء تمويلي ــن أعب ــل م ــة التموي ــل وتكلف ــادر التموي - مص
ــددة. ــات متع جه

- كيفية سداد القروض.
- االرباح أو الخسائر املتوقع تحقيفها .

- التفقات النقدية املستقبلية املتوقعة للمشروع .

دور المحاسب أثناء دورة حياة المشروع

حيــاة  دورة  أثنــاء  املحاســب  يقدمــه  الــذى  الــدور  يعتبــر 
املشــروع ال تقــل أهميــة عــن تلــك التــى يقدمهــا فــى بدايــة 
ــم  ــة الدع ــو بمثاب ــه فه ــل بدايت ــى قب ــروع أو حت ــاة املش حي
ــا  ــة وغيره ــات املالي ــم البيان ــى تقدي ــروع ف ــى للمش املعلومات
ــات  ــن بيان ــه م ــى دورة حيات ــروع ف ــا املش ــد عليه ــى يعتم الت
ــجات  ــر والس ــجيل بالدفات ــة التس ــة أو عملي ــويقية أو فني تس
بهــدف تجهيــز الدفاتــر الســتخراج املركــز املالــى فــى أى لحظــة 
ــس  ــى تقي ــل والت ــة الدخ ــن قائم ــة م ــم املالي ــداد القوائ وإع
نتيجــة الشــاط مــن ربــح أوخســارة وكذلــك قائمــة املركــز املالــى 
والتــى تعبــر عــن موجــودات والتزامــات املشــروع فــى أى لحظــة 
ــرة  ــة الصناعيــة بالريــاض ، املنشــآت الصغي مــا. )الغرفــة التجاري

ــود(26 ــادي منش ــو اقتص ــية لنم ــركات أساس مح

ويقــدم املحاســب خــال دورة حيــاة املشــروع العديــد مــن 
ــى : ــا يل ــا م ــل أهمه ــات لع الخدم

التسجيل بالدفاتر وإعداد القوائم املالية  -1
تقيم االداء  -2

رفع مهارات التسويق لرجال البيع  -3
عمليــة  وتطويــر  للمشــروع  االداء  تقييــم  عمليــة  وتعتبــر 
ــدى  ــن م ــى تبي ــة والت ــور الهام ــن االم ــع م ــن البي ــويق وف التس
ــال  ــترداد رأس امل ــواء الس ــه س ــن عدم ــروع م ــتمرارية املش اس
ــل  ــراءات التحلي ــة إلج ــروض باالضاف ــداد الق ــدرة ىلع س أو املق
املالــى واملحاســبى وكلهــا تعــد تقارييــر هامــة يتــم إعدادهــا 

ــى: ــا يل ــى م ــد ف ــرار وتفي ــذ الق ــا ملتخ وتقديمه
أوال : تقييم أداء املشروع ماليا : 

         يتمثــل فــى قيــاس مــدى قــدرة املشــروع ىلع أن 
ــد  ــاك العدي ــل, وهن ــم التموي ــبا لحج ــرًا مناس ــدًا مباش ــدر عائ ي
ــي  ــم املال ــتخدم للتقيي ــي تس ــة الت ــر املوضوعي ــن املعايي م
ــدوى  ــة الج ــن ىلع دراس ــن للقائمي ــروع يمك ــادي للمش واالقتص

اســتخدامها:

كمــا يجــب العنايــة بوســيلة االتصــال املائمــة، مثــل املجــات و 
الصحــف، والتليفزيــون و اإلذاعــة، وإعانــات الطــرق، و املراســات 
ــائل  ــام  وس ــك االهنم ــخصية. وكذل ــات الش ــرة، واملقاب املباش
ــب  ــرات الجي ــدات ومفك ــل االجن ــل مث ــدة للعمي ــة املفي الدعاي
ــام  ــدك أم ــن تواج ــر ع ــى تعب ــدة والت ــا املفي ــام والهداي و األق
العميــل مثــل نتائــج الحائــط واملكتــب وحواجــب الشــمس ىلع 
الســيارات و غيرهــا، مــن االدوات التــى تعتبيــر تأثيرهــا ملحــوظ 

يف الدعايــة و تذكــر اســم املعلــن.
2- التسعير

         تحديــد الســعر املناســب للســلعة هــو أحــد االدوات 
التــى يمكــن بموجبهــا ان يتحقــق كــم مــن املبيعــات يســاعد 
ــه  ــف أن ــن التعري ــظ م ــأة,  وياح ــداف املنش ــق أه ــي تحقي عل
ــم يتعــرض مباشــرة للتكلفــة، إال أن تحقيــق أهــداف املنشــأة  ل
ــة  ــرض للتكلف ــعير تتع ــة التس ــل عملي ــا – يجع ــح ضمنه – الرب
بطريقــة غيــر مباشــرة, وياحــظ أن التخفيــض الواضــح للســعر 
ــا، إال أن هــذا قــد ال  قــد يدفــع بعــض العمــاء لتفضيــل منتجن
ــروع  ــة للمش ــاالت، و خاص ــع الح ــل يف جمي ــل األمث ــون الح يك
الصغيــر. كمــا أن املنافســين اآلخريــن قــد تســتفزهم هــذه 

ــوق.   ــن الس ــا م ــدف إخراجن ــا به ــا ضدن ــة فيتحدون السياس
وهناك العديد من الطرق املتبعة يف التسعير مثل:

1- إضافة هامش ربح علي التكاليف الكلية )متغيرة وثابتة(.
ــه  ــن أن يتحمل ــعر يمك ــي س ــلعة أو أقص ــعر الس ــد س 2- تحدي

ــتري. املش
ــزام باألســعار الســائدة يف الســوق. والطريقــة املاءمــة  3- االلت

للمشــروع الصغيــر هــي املســتمدة مــن   
    تعريــف الســعر املائــم، و تبــدأ بالتعــرف علــي الســعر الــذي 

تكــون شــريحة العمــاء املســتهدفة
    مســتعدة لدفعــه، و البيــع بكميــات تغطــي التكاليــف و 

ــذا ــق ه ــدي تواف ــة م ــا، ودراس ــا مائم ــق ربح تحق
   السعر مع األسعار السائدة بصفة دائمة. 

 3- التميز يف تقديم السلعة أو الخدمة للعميل
ولعــل مــن أهــم التوصايــات للتميــز يف تقديــم الســلعة أو 

الخدمــة للعميــل واملحافظــة عليــه مــا يلــي :
  العميــل هــو الشــخص األكثــر أهميــة يف مؤسســتك.ال 
يعتمــد العميــل عليــك ، بــل أنــت تعتمــد ىلع العميــل ، وأنــت 

ــه0 ــل لدي تعم
ــل  ــل العمي ــك ، ب ــاج ل ــدرًا لإلزع ــل مص ــكل العمي ال يش  

عملــك. هــدف  هــو 
يطوقــك العميــل بفضلــه عندمــا يــزورك يف املؤسســة   
ــه 0 ــة ل ــم الخدم ــه بتقدي ــل علي ــك ال تتفض ــك إن ــل ب أو يتص

يشــكل العميــل جــزءًا مــن عملــك , مثلــه مثل أي شــيء   
آخــر يف ذلــك مخزونــك مــن املنتجــات وموظفيــك ومــكان 
ــون  ــاء يذهب ــإن العم ــتك ف ــع مؤسس ــت ببي ــك0 واذا قم عمل

ــا0 معه
ليــس العميــل مجــرد عــدد إحصائــي جامــد ، إن العميــل   
ــل  ــذا عام ــا، ل ــك تمام ــه مثل ــاعره وعواطف ــه مش ــخص لدي ش

ــه 0 ــل ب ــود أن تعام ــا ت ــل مم ــورة أفض ــل بص العمي
أن العميــل ليــس هــو الشــخص الــذي يجــب أن تتجــادل   

معــه 0
ىلع  تعمــل  أن  عليــك  يحتــم  الوظيفــي  واجبــك   
إشــباع حاجــات ورغبــات وتوقعــات عمائــك ، وأن تعمــل بقــدر 
0 شــكاواهم  وأســباب  مخاوفهــم  إزالــة  ىلع  املســتطاع 

ــة  ــاه واملعامل ــن االنتب ــدر م ــل أىلع ق ــتحق العمي يس  
لــه0 تقدمهــا  أن  يمكنــك  التــي  املهذبــة  املهنيــة 

العميــل هــو شــريان الحيــاة الرئيــس يف عملــك ، تذكــر   
دائمــا أنــه دون عمــاء لــن يكــون لــك عمــل ، فأنــت تعمــل مــن 

ــل0 ــل العمي أج

1- تحليل التعادل 
ــف  ــرادات والتكالي ــن اإلي ــات بي ــص العاق ــة لفح ــد طريق       تع
ــدم  ــادل )أي ع ــازم للتع ــاج ال ــم اإلنت ــى لحج ــد األدن ــر الح لتقري
تحقيــق ربــح أو خســارة(. وهــو مؤشــر أولــى يســاعد ىلع الكشــف 

عــن مــدى ربحيــة املشــروع.  
2 - فترة االسترداد

ــتثمر  ــا املس ــم به ــي يهت ــية الت ــرق االساس ــن الط ــر م       تعتب
بالدرجــة األولــى مــن حيــث القــدرة ىلع اســتعادة أموالــه, 
ــي يســترد  ــة الت ــرة الزمني ــك الفت ــرة االســترداد تل واملقصــود بفت

ــف ــروع التكالي ــا املش فيه
االســتثمارية التــي أنفقــت وأســاس املفاضلــة فيهــا هــو املشــروع 
ــت  ــرع وق ــه يف أس ــترداد أموال ــن اس ــتثمر م ــن املس ــذي يمك ال

ممكــن.
3 - املعدل املتوسط للعائد

       يقــوم ىلع إيجــاد النســبة املئويــة ملتوســط صــايف الربــح 
املحاســبي الســنوي بعــد خصــم االســتهاك والضرائــب إلــى 

ــروع. ــازم للمش ــتثمار ال ــة االس ــط قيم متوس
4 - صايف القيمة الحالية 

ــى  ــتثماري إل ــروع االس ــة للمش ــة الحالي ــايف القيم ــير ص        يش
الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الداخلــة والناتجة 
عــن هــذا املشــروع والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الخارجة 
ــد  ــب- أي تزي ــة موج ــة الحالي ــايف القيم ــإن كان ص ــروع. ف للمش
ــة  ــات النقدي ــن التدفق ــة ع ــات الداخل ــة للتدفق ــة الحالي القيم
الخارجــة كان املشــروع االســتثماري مربحــا، والعكــس صحيــح ويف 
حالــة وجــود أكثــر مــن مشــروع اســتثماري يفضــل املشــروع الــذي 

يعطــي أكبــر صــايف قيمــة حاليــة. 
5 - تحليل االرباح 

        يقصــد بــه خــارج قســمة القيمــة الحاليــة للتدفقــات الداخلــة 
للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة  مــن املشــروع االســتثماري ىلع 
ــد  ــن الواح ــر م ــدل أكب ــإن كان املع ــروع. ف ــذا املش ــة له الخارج

ــح.  ــس صحي ــا والعك ــتثماري مربح ــروع االس ــح كان املش الصحي
6 - معدل العائد الداخلي

ــر  ــم املعايي ــن أه ــي م ــد الداخل ــدل العائ ــار مع ــر معي         يعتب
ــار يف  ــذا املعي ــل ه ــى, ويتمث ــم املال ــتخدمة يف التقيي املس
املعــدل الــذي تتســاوى عنــده القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدية 
الداخلــة مــع القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة الخارجــة 
للمشــروع وبمعنــى آخــر هــو معــدل الخصــم الــذي عنــده تكــون 

ــر.  ــاوي صف ــتثماري تس ــروع االس ــة للمش ــة الحالي ــايف القيم ص
ثانيا : االساليب الفعالة لزيادة مهارات فن البيع

         ممــا الشــك فيــه أن تحقيــق أهــداف املشــروع اليتــم إال مــن 
خــال خطــة متكاملــة تســاهم فيهــا السياســة التســويقية الــى 
حــد كبيــر جــدا مــن ابتــكار آليــات مســتحدثة لاعــان والترويــج 
وقيــاس رضــا العميــل والتركيــز ىلع خدمــات مــا بعــد البيــع وتلــك 
االدوات هامــة للمشــروعات الصغيــرة مــن أجــل البقــاء فــى دنيــا 
االعمــال, ولعــل أهــداف املشــروع تتحقــق مــن خــال زيــادة رقــم 

أعمــال املشــروع.
1- اإلعان

ــل  ــى العمي ــج إل ــول باملنت ــى الوص ــان يعن ــاطة االع ــكل بس ب
وبالتالــى لــن يعــرف املســتهلك أنــك قــد افتتحــت مشــروعك مــا 
لــم تصــل إليــه،  كذلــك فلــن يعــرف نوعيــة الســلع التــي تنتجهــا 
و أصنافهــا و أســعارها. ويجــب العنايــة بصيغــة و شــكل و توزيــع 
اإلعــان وخاصــة جغرافيــا، و ربمــا يكــون اإلعــان ناجحــا إذا حقــق 

االغــراض التاليــة:
جذب االنتباه.  
إثارة االهتمام.  
  إيجاد الرغبة
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