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العلم يف القرآن الكريم  
بالعلــم ترتقــي االمــم بالعلــم ترتفــع وتســود بالعلــم تنتقــل 

ــة  ــون يف مقدم ــم نك ــوه ، بالعل ــف إىل الق ــن الضع ــم م االم

الــدول واالفــراد  وميكننــا فقــط بالعلــم أن نقــود العــامل وهنــا 

مفهوم املحاسبة االبداعية

Pg. 06

 لقــد أصطلــح مهنيــا عــى تســمية اإلجــراءات الخفيــة

مــن بالعديــد  املحاســبية  البيانــات  يف   للتالعبــات 

ــذا ــات ه ــاء يف أدبي ــا ج ــب م ــك حس ــميات وذل  املس

القوائم املالية بإستخدام النسب

Pg. 22

عندمــا أنهيــت دراســتى بالجامعــة كان حلــم حيــاىت أن 

أصبــح مثــل ذلــك الرجــل الــذى يظهــر دومــاً ىف نــرة 

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

النــرة االقتصاديــة عــن أخبــار البورصــات العامليــة 
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المحتويات

بالعلم ترتقي االمم بالعلم ترتفع وتسود بالعلم تنتقل االمم من الضعف 

إىل القوه ، بالعلم نكون يف مقدمة الدول واالفراد  وميكننا فقط بالعلم أن 

نقود العامل وهنا ميكننا أن نطرح السؤال التايل

العلم في القرآن الكريم

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 

06

    تتغــر التكاليــف املتغــرة مــع تغــر وقــت النشــاط فمثــا تكاليــف 

الكهربــاء، واإليجــار تتغــر بنــاء عــى الطاقــة اإلنتاجيــة، أمــا االختــاف 

بــن التكاليــف الثابتــه واملتغــرة فهــو صعــب نوعــا مــا حيــث ال يوجــد 

التكاليف المتغيرة

06

 لقــد أصطلــح مهنيــا عــى تســمية اإلجــراءات الخفيــة للتالعبــات

 يف البيانــات املحاســبية بالعديــد مــن املســميات وذلــك حســب

مفهوم المحاسبة االبداعية

07

ــّوب  ــف وتب ــر التكالي ــة تح ــداف الرئيس ــذه األه ــق ه لتحقي

وفقــاً ألنواعهــا )تكاليــف يــد عاملــة،   تكاليــف مــواد، اســتهالك 

أصــول ثابتــة، فوائــد، إلــخ .......(ولــكل مركــز تكلفــة عــى انفراد.

وظيفة واهداف محاسبة التكاليف

09

    يعتــر تضــارب املصالــح بــن األطــراف املختلفــة ذات العالقــة 

بالركــة املصــدر الرئيــس لظهــور املحاســبة اإلبداعيــة. فمصلحــة 

املديريــن يف تقليــل الرضائــب واألربــاح املوزّعــة ، ومصلحــة حملة 

أسباب ظهور المحاسبة االبداعية

10

تعــد النــاذج الكميــة احــد صــور ادوات صنــاع القــرار ىف اختيــار 

قــرار امثــل بــن مجموعــة مــن القــرارات وتعتــر الرمجــة 

الخطيــة احــد صــور تلــك النــاذج الرياضيــة التــى تســاهم 

برمجة االهداف للمشروعات الصغيرةبهدف تعظيم الربح

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 

اليه إصدار النقود في االقتصاد االسامي

16

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 نــرة األخبــار ، كنــت 

ــة عــن  ــاً عندمــا يتحــدث مذيــع النــرة االقتصادي أجلــس مرتقب

القوائم المالية بإستخدام النسب

24

وتنقســم  للمحاســبة،  النهــايئ  املنتــج  هــي  املاليــة  لتقاريــر 

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

التقاريــر الخاصــة : هــي التقاريــر التــي يتــم إعدادهــا اســتجابة 

تحليل التقارير المالية
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“

العلم يف القرآن الكريم  
                     بقلم / وائل مراد

مؤسس ورئيس تحرير مجلة املحاسب العربس

بالعلــم ترتقــي االمــم بالعلــم ترتفــع وتســود بالعلــم 

تنتقــل االمــم مــن الضعــف إىل القــوه ، بالعلــم نكون 

يف مقدمــة الــدول واالفــراد  وميكننــا فقــط بالعلــم أن 

نقــود العــامل وهنــا ميكننــا أن نطــرح الســؤال التــايل 

ــولنا الكريــم  )  ــزل عــى رس ــئ ن ملــاذا كان أول ش

ــاَن  ــَق اإْلِنَس ــَق}1{ َخلَ ــِذي َخلَ ــَك الَّ ــِم َربِّ ــَرأْ ِباْس اقْ

ــَم  ــِذي َعلَّ ــرَُم}3{ الَّ ــَك اأْلَكْ ــَرأْ َوَربُّ ــٍق}2{ اقْ ــْن َعلَ ِم

ــْم}5{ ــْم يَْعلَ ــا لَ ــاَن َم ــَم اإْلِنَس ــِم}4{ َعلَّ ِبالَْقلَ

ــم  ــا الكري ــدأ ربن ــه ب ــن 6000 آي ــر م ــن أك ــن ب م

ــاح  ــار أن يكــون مفت ــا إخت ــات ومــن بينه بهــذه اآلي

ديننــا الحنيــف القــراءة ، اليســت هــذه دعــوة مــن 

ــم  ــم والتعل ــا بالعل ــه لن الل

تكــررت كلمــة العلــم مبشــتقاتها يف االيــات الخمــس 

ــان  ــراءة مرت ــة الق ــرت كلم ــث ذك ــرات حي ــالث م ث

وكلمــة القلــم مــرة .

وبفقد العلم نكون يف زيل االمم 

وهنــاك إحصائيــة قــام بذكرهــا الدكتــور راغــب 

الرسجــاين يف سلســلة كيــف تكــون عاملــا لكلمــة 

ــاءت  ــة ج ــر كلم ــه أك ــظ أن ــتقاتها لوح ــم مبش العل

ــة  ــة هــي كلم ــظ الجالل ــد لف ــم بع ــرآن الكري يف الق

ــم  ــرآن الكري ــرة يف الق ــاءت 799 م ــث ج ــم حي العل

ــا يف  ــرت فيه ــي ذك ــرات الت ــط امل ــة متوس ، ومبعرف

القــرآن الكريــم بقســمة 799 عــى عــدد ســور القرآن 

الكريــم 114 ســورة نجــد انــه مبعــدل 7 مــرات يف كل 

ســورة كمتوســط توجــد ســور بهــا أكــر وســور بهــا 

ــة  أقــل ولكــن باملتوســط 7 لــكل ســورة وهــذه دالل

ــم  ــا بالعل ــه لن ودعــوة مــن الل

ويقــول رســولنا الكريــم مــن ســلك طريقــا يلتمــس 

فيــه علــا ســهل اللــه لــه طريقــاً إىل الجنيــة 

ــث  ــم حي ــة بالعل ــى املالئك ــه آدم ع ــل الل ــم فض ث

ــم  ــا الكري ــال ربن ق

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعلــم آدم األســاء كلهــا ثــم عرضهــم عــى املالئكــة 

فقــال أنبئــوين بأســاء هــؤالء إن كنتــم صادقــن 31 

قالــوا ســبحانك ال علــم لنــا إال مــا علمتنــا إنــك أنــت 

ــائهم  ــم بأس ــا آدم أنبئه ــال ي ــم 32ق ــم الحكي العلي

فلــا أنبأهــم بأســائهم قــال أمل أقــل لكــم إين أعلــم 

ــا  ــدون وم ــا تب ــم م ــاوات واألرض وأعل ــب الس غي

كنتــم تكتمــون 33

                                                         صــدق 

اللــه العظيــم

ــى  ــه رشف آدم ع ــاىل في ــه تع ــر الل ــام ذك ــذا مق ه

املالئكــة ، مبــا اختصــه بــه مــن علــم أســاء كل يشء 

دونهــم ، وهــذا كان بعــد ســجودهم لــه ، وإمنــا قــدم 

هــذا الفصــل عــى ذاك ، ملناســبة مــا بــن هــذا املقام 

وعــدم علمهــم بحكمــة خلــق الخليفــة ، حــن ســألوا 

عــن ذلــك ، فأخرهــم ] اللــه [ تعــاىل بأنــه يعلــم مــا 

ال يعلمــون ؛ ولهــذا ذكــر تعــاىل هــذا املقــام عقيــب 

هــذا ليبــن لهــم رشف آدم مبــا فضــل بــه عليهــم يف 

العلــم ، فقــال تعــاىل : ) وعلــم آدم األســاء كلهــا .

 إذن وبعــد معرفتنــا بتفضيــل اللــه للعلــم فأســألكم

 باللــه أن تجتهــدو يف علومكــم أيهــا الطلبــه لتصبحــوا

مــن وتكونــوا  العلــاء  الحــدود  حــراس   أحــد 

ــق ــه املوف ــم والل ــة بالعل ــون شــأن االم ــن ترفع  الذي

 واملســتعان ثــم هيــا بنــا لنعــرف عــى املشــاكل التــي

 مــن املمكــن أن تواجــه املحاســب منــذ الدراســة

  وحتــى يف الحيــاة العمليــة ومحاولــة منــا يف رسد

 وطــرح بعــض الحلــول راجــن مــن اللــه القبــول

  واالخــالص

التــي الحقيقيــة  املشــكالت  بعــض  إلينــا   وصــل 

أقــوم وســوف  الجامعــات  يف  طالبنــا   يواجههــا 

ــة للمشــكلة وطــرح الحــل  برسدهــا حســب االهمي

ــه ــإذن الل  ب

 الســادة املحاســبن بالوطــن العــريب هــذه دهــوة لتجديــد النيــة 

ــع ــة واملجتم ــذه االم ــة ه ــهادة لرفع ــذه الش ــى ه ــول ع  والحص

 بهــذا العلــم ســواء كان علــا حياتيــاً او علــا رشعيــا ، راجــن مــن

 اللــه لنــا ولكــم التوفيــق وان ينفــع بهــذا العلــم وان تكونــوا انتــم

 النــواة ملجتمــع متحــرض يســعى إىل رفعــة  وطنــه

التكاليف املتغرة
            تتغــر التكاليــف املتغــرة مــع تغــر وقــت النشــاط فمثــا 

تكاليــف الكهربــاء، واإليجــار تتغــر بنــاء عــى الطاقــة اإلنتاجيــة، أمــا 

ــا  ــا م ــب نوع ــو صع ــرة فه ــه واملتغ ــف الثابت ــن التكالي ــاف ب االخت

حيــث ال يوجــد فاصــل بــن النوعــن ، فمثــا تَعتــر بعــض الدراســات 

ــدوام  ــات ال ــال أوق ــل خ ــم العم ــة إذا ت ــة ثابت ــف العامل أن تكالي

الرســمي دون األوقــات اإلضافيــة )متغــرة(. كــام ميكــن تجنــب بعــض 

التكاليــف طاملــا أن العمليــة اإلنتاجيــة مل تبــدأ مثــل أجــور املوظفــن 

ــي ال ميكــن  ــف الت ــك التكالي ــة وكذل ــة اإلنتاجي القامئــن عــى العملي

ــدات  ــتهاك املع ــل اس ــروع مث ــاف امل ــة إيق ــى يف حال ــا حت تجنبه

ــرة إىل  ــف املتغ ــم التكالي ــدم. تنقس ــا أو تنع ــتنقيض مدته ــي س الت

ــة(.                                 نوعــن تكاليــف خطيــة وغــر خطيــة )أجــور العامل
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من البحث املقدم للنر مبجلة املحاسب العريب

 لقــد أصطلــح مهنيــا عــى تســمية اإلجــراءات الخفيــة للتالعبــات يف البيانــات          

 املحاســبية بالعديــد مــن املســميات وذلــك حســب مــا جــاء يف أدبيــات هــذا املجــال

ــة ــاح ، الهندس ــح إدارة األرب ــال مصطل ــبيل املث ــى س ــا ع ــبة ، فمنه ــم املحاس  يف عل

ــة أو املحاســبة ــة، املحاســبة اإلبداعي ــف الدخــل ، املحاســبة التجملي ــة ، تلطي  املالي

.الخلقيــة ، املحاســبة االبتكاريــه، املحاســبة االحتياليــة

 وتجــدر اإلشــارة أن أحــد املختصــن  عكفــو عــى دراســة املصطلحــات         

 الســابقة والتــي إن اختلفــت يف التعبــر لكنهــا اتفقــت يف املضمــون ، إذا يشــر أحــد

 املختصــن أن املحاســبة اإلبداعيــة تعنــي اإلجــراءات التــي متارســها منشــآت األعــال

 بهــدف التقليــل مــن أرباحهــا أو زيادتهــا مــن خــالل حســاباتهم التــي تــم تشــكيلها

. والتالعــب بهــا يشــكل هــادئ وبطريقــة خفيــة للتغطيــة عــى املخالفــات والجرائــم

 ومــن املالحــظ أن مصطلــح املحاســبية االبداعيــة قــد عــرف عــدة تعاريــف مــن قبــل

 املختصــن، ويف هــذا املجــال نقتــر عــى ذكــر هــذه التعاريــف قصــد االحاطــة بهــذا

:املفهــوم وازالــة الغمــوض الــذي قــد يكتنفه

 يقصــد باملحاســبة اإلبداعيــة أو إدارة األربــاح بأنهــا« أســلوب مــن أســاليب          

ــق ــاء األداء الفعــي للــركات بغــرض تحقي  التالعــب يف الحســابات املارســة إلخف

 نتائــج نافعــة للركــة أو بعــض العاملــن فيهــا. وتوصــف مثــل هــذه األســاليب بأنهــا

ــادئ املحاســبية ــة” إذا متــت مارســتها دون تجــاوز املعايــر واملب  “محاســبة إبداعي

 املتعــارف عليهــا وإمنــا باســتغالل عنــري املرونــة واالختيــار يف تلــك املعايــر

ــادئ .واملب

 ملارســة هــذه األســاليب أثــر بالــغ األهميــة يف زعزعــة ثقــة الســوق يف       

ــض ــد بع ــركات، ويعتق ــا ال ــي تنره ــة الت ــم املالي ــواردة يف القوائ ــات ال  املعلوم

ــركات ــض ال ــة لبع ــارات املفاجئ ــة دوراً يف االنهي ــبة اإلبداعي ــن أن للمحاس  الباحث

ــول إىل ــبة يف الوص ــة املحاس ــاق مهن ــا إخف ــب عليه ــي ترت ــايض، والت ــد امل  يف العق

ــة ــذه املهن ــع له ــتوى املتوق .  املس

 بأنهــا« عمليــة ،)Naser( وقــد عرفهــا أحــد املختصــن بأســلوب أكــر تفصيــال             

 معالجــة األرقــام املحاســبية عــن طريــق اســتغالل التغــرات يف املبــادئ املحاســبية

 واختيــار املقاييــس وااليضاحــات يهــدف تحويــل القوائــم املاليــة عــا يجــب أن

 تكــون عليــه إىل الوضــع املحبــذ ملســتخدمي القوائــم املاليــة، أو هــي العمليــة التــي

 تنظــم فيهــا الصفقــات بشــكل يرتتــب عليــه نتائــج محاســبية مطلوبــة ســلفا بــدال

  « مــن أن تكــون النتائــج محايــدة ومتســقة

 بأنهــا تشــر اىل اســتخدام أو »Bamboo Web Dictionary« ويصفهــا        

 اســتعال املارســات املنحرفــة عــن املارســات املحاســبية القياســية أو املعياريــة أو

 املألوفــة، باســتخدام األســاليب واملارســات الحديثــة واملتعــددة واملبتكــرة للحصول

 عــى امتيــاز للدخــل، املمتلــكات، املوجــودات، الخصــوم، ونتائــج تلــك املارســات

ــف أن ــة ويضي ــذا ســميت ابداعي ــة وله ــر املالي ــرة يف التقاري ــدة ومث ــون معق  تك

 هــذه املحاســبة بجديــة أكــر بقصــد تحريــف الدخــل الحقيقــي وممتلــكات

 ».األعــال

 يف حــن يعرفهــا البعــض األخــر عــى: » أنهــا ترفــات مــن جانــب اإلدارة بغيــة   

 التأثــر عــى الدخــل املفصــح عنــه، بحيــث ال يعــر عــن خاصيــة اقتصاديــة حقيقيــة

 »للركــة ، بــل أنــه باألحــرى قــد يكــون ضــارا بالركــة يف األمــد البعيــد

أمــا طــارق عبــد العــال حــامد فقــد اســتخدم مصطلــح املحاســبة االبداعيــة بشــكل 

واســع للتعبــر عــى املامرســات التــي ميكــن اســتخدامها لتعديــل نتيجــة النشــاط 

واملركــز املــايل للركــة بالشــكل الــذي يؤثــر يف انطبــاع مســتخدم القوائــم املاليــة 

باألخــص يف أدائهــا. 

       ومــام ســبق ميكــن تعريــف املحاســبة اإلبداعيــة عــى أنهــا: عمليــة أو 

مامرســة يســتطيع املحاســبون اســتخدام معرفتهــم بالقواعــد والقوانــن املحاســبية 

ملعالجــة األرقــام املســجلة يف حســابات الــركات أو التاعــب بهــا بقصــد تحقيــق 

أهــداف محــددة.

وظيفة وأهداف محاسبة التكاليف                

وظيفــة محاســبة التكاليــف هــي حــر وتبويــب وتوزيــع أنــواع التكاليــف 

التــي نشــأت فعــالً

أو       PLANNINGCOSTS ستنشــأ  والتــي    ACTUALCOSTS

STANDARD  COSTS ) تكاليــف تخطيطيــة أو معياريــة( خــالل فــرتة 

معينــة وتحديــد   أســباب االنحرافــات االســتخدامية لعوامــل اإلنتــاج 

وتقديــم املعلومــات الالزمــة لصانعيومتخــذي القــرارات املنشــئّية  خاّصــة 

ــعريّة. ــة الس ــال السياس يف مج

لتحقيــق هــذه األهــداف الرئيســة تحــر التكاليــف وتبــّوب وفقــاً ألنواعهــا 

)تكاليــف يــد عاملــة،   تكاليــف مــواد، اســتهالك أصــول ثابتــة، فوائــد، إلــخ 

ــع  يســاعد عــى معرفــة  ــكل مركــز تكلفــة عــى انفراد.هذاالتوزي .......(ول

حجــم ونســبة ومــكان نشــوء كل نــوع مــن أنــواع التكاليــف ، كــا  يســّهل 

ــف  ــة التكالي ــى حمل ــببيّة   ع ــدأ الس ــا ملب ــف وفق ــع التكالي ــة توزي عملي

)اإلنجــازات  املنشــئيّة ( خــالل مــدة معينــة )ســنة، شــهر(.

لترسيــع عمليــة اتخــاذ القــرار املنشــئّي تســتخدم املقارنــة املحاســبية 

قصــرة األجــل )مثــالً                  الشــهرية( فبوســاطتها تتــم املقارنــة بــن 

تكلفــة وحــدة املنتــج )حامــل التكلفــة( وبــن قيمتهــا  الســوقية الفعليــة 

أو املتوقعــة. تعــّد محاســبة التكاليــف قصــرة األجــل مــن أهــم مــا تعتمــد 

عليــه  اإلدارة الحديثــة أثنــاء صنــع واتخــاذ القــرارات ، ألن هــذا النــوع مــن 

ــبة  ــا املحاس ــز به ــيتن ال تتميّ ــن أساس ــز بصفت ــف يتميّ ــبة التكالي محاس

املاليــة الســنوية:

إن املحاســبة املاليــة الســنوية تــأيت عــادة متأخــرة عــدة أشــهر   •

ــن  ــا ميك ــد. ين ــايل الجدي ــام امل ــالل الع ــايل أي خ ــام امل ــاء الع ــد انته بع

الطلــب. عنــد  التكاليــف  محاســبة  نتائــج  عــى  الحصــول 

تظهــر املحاســبة املاليــة يف قامئــة األربــاح والخســائر لتكاليــف   •

وفقــاً ألنواعهــا واإليــرادات وفقــاً ألنــواع  اإلنجــازات  املنشــئية )املنتجــات 

ــدوى  ــان الج ــة بي ــبة املالي ــتطيع املحاس ــذا ال تس ــة( وبه ــة التكلف = حمل

ــى  ــج ع ــكل منت ــة( ل ــاء إنتاجي ــص أعب ــة ناق ــرادات إنتاجي ــة )إي اإلنتاجي

ــع عــى اإلدارة معلومــات هامــة ال ميكــن الحصــول  ــك  تضي ــراد. وبذل انف

ــة لتكلفــة(. ــف دقيقــة )محاســبة حمل ــا إال بوســاطة محاســبة تكالي عليه
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        يعتــر تضــارب املصالــح بــن األطــراف املختلفــة ذات العالقــة بالركــة 

املصــدر الرئيــس لظهــور املحاســبة اإلبداعيــة. فمصلحــة املديريــن يف تقليــل 

الرضائــب واألربــاح املوزّعــة ، ومصلحــة حملــة األســهم يف تعظيــم العائــد عــى 

اســتثاراتهم ، ومصلحــة املوظّفــن يف زيــادة تعويضاتهــم اإلداريــة املختلفــة ، 

واملســؤولن يف تحصيــل رضائــب أكــر. وتعــدد املصالــح – رغــم تعارضهــا - هــو 

مــا تســبب يف انتشــار املحاســبة اإلبداعيــة ، وقــد ذكــر Revsine هــذا األمــر يف 

 Enron بدايــة التســعينات مــن القــرن املــايض، أي قبــل انهيــار

ــرك فقــط مبــا ال تســتطيع  ــوانن تخبـ ــأن القـ ــركات ب وعندمــا اكتشــفت الشـ

فعـــله وليــس مــا تســتطيع فعلـــه! فــإذا كنــت ال تســتطيع أن تكســب األربــاح 

فإنــك تســتطيع عــى األقــل أن تبتدعهــا!

            كــا أن االختياريــة يف املحاســبة املتمثّلــة يف بدائــل القيــاس 

ــي  ــبية   والت ــر املحاس ــا املعاي ــي تتيحه ــاح الت ــر واإلفص ــبي والتقدي املحاس

تؤثــر عــى مخرجــات نظــام املحاســبة ســواء بالشــكل أو املضمــون ، إضافــة 

ــاهمت يف  ــا س ــي ، كله ــق الخارج ــاليب التدقي ــودة يف أس ــرات املوج إىل الثغ

ــات  ــة إىل التوقع ــة إىل أن الحاج ــة .إضاف ــبة اإلبداعي ــرة املحاس ــار ظاه انتش

املســتقبلية ، و الحاجــة إىل التقديــر والحكــم الشــخيص ،  و اختالفــات توقيــت 

بعــض التعامــالت املاليــة ، واختالفــات تصنيــف القوائــم املاليــة ، كلهــا عوامــل 

منحــت املديريــن الفــرص البتــداع األســاليب املحاســبية القــادرة عــى تعظيــم 

ــاً. ــا مع ــع املؤسســية أو الشــخصية أو كليه املناف

ومــا ســبق ميكــن أن نطلــق عــى املحاســبة اإلبداعيــة بأنهــا :محاســبة 

ــال حــدود  ــداع ب ــة شــعارها ال للشــفافية ال للوضــوح وابت ــة ال أخالقي ابتداعي

ــح إدارة الركــة . ــة لتحقيــق مصال ــع الطــرق املمكن ، تقــوم بالتالعــب بجمي

ــة  ــا يف مختلــف أنحــاء العــامل توفــر أرضــا خصب وان األزمــات املوجــودة حالي

ــهم  ــعر الس ــن س ــه اإلدارة أو - تحس ــاء وج ــظ م ــة لحف ــبة اإلبداعي للمحاس

أو تريــر الحصــول عــى مكافــآت غــر مســتحقة ......وغرهــا مــن األســباب .

 - مقارنة بن السياسات املحاسبية املتحفظة والغر متحفظة :

ــة أو  ــرتة الحالي ــرادات الف ــم إي السياســة الغــر متحفظــة تعمــل عــى تضخي

ــادة صــايف الدخــل عــن  تخفيــض مروفــات هــذه الفــرتة مــا يــؤدي إىل زي

الفــرتة الحاليــة ، أمــا السياســة املتحفظــة ال تســعى إىل زيــادة صــايف الدخــل 

عــن الفــرتة الحاليــة.

يتــم اســتهالك األصــول خــالل مــدة طويلــة يتــم اســتهالك األصــول خــالل مــدة 

قصرة

يتــم اســتخدام طريقــة الــوارد أوال يــرف أوال لتســعر املــروف يتــم 

اســتخدام طريقــة الــوارد أخــرا يــرف أوال لتســعر املــروف

- يتــم رســملة مصاريــف الدعايــة واإلعــالن واســتهالكها عــى عــدة فــرتات يتــم 

اثبــات مصاريــف الدعايــة واالعــالن خــالل الفرتة.

- يتــم اإلفصــاح عــن االلتزامــات املحتملــة يف البيانــات املرفقــة بالقوائــم 

ــة  ــات املحتمل ــات االلتزام ــم اثب ــة يت ــرتة الحالي ــا يف الف ــم اثباته ــة وال يت املالي

ــات.  ــن مخصص ــالل تكوي ــن خ ــة م ــرتة الحالي ــالل الف خ

ــا ميكــن تكــون  ــل م ــا أق ــون املشــكوك فيه ــرات الخاصــة بالدي تكــون التقدي

ــن   . ــا ميك ــى م ــا أع ــكوك يف تحصيله ــون املش ــة بالدي ــرات الخاص التقدي
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برمجة االهداف للمروعات الصغرة بهدف 
تعظيم الربحية

د / نبيل عبدالرؤف إبراهيم

تعــد النــاذج الكميــة احــد صــور ادوات صنــاع القــرار ىف اختيــار قــرار امثــل 

ــة احــد صــور تلــك النــاذج  ــر الرمجــة الخطي بــن مجموعــة مــن القــرارات وتعت

 )Decision makers( الرياضيــة التــى تســاهم املديريــن عــى اتخــاذ قــرارات إداريــة

ــل  ــن أو اق ــد ممك ــى عائ ــق أق ــدف تحقي ــة به ــوارد املتاح ــتخدام امل ــق باس تتعل

ــة .  ــة ممكن تكلف

و تتألــف الصياغــة الرياضيــة النموذجيــة للمشــكلة مــن متغــر تابــع  دالــة الهــدف 

و ميثــل إمــا الربــح املــراد زيادتــه إىل الحــد األعــى، أو ميثــل التكلفــة املــراد إنقاصهــا 

إىل الحــد األدىن، هــذا باإلضافــة ملجموعــة مــن القيــود التــي تشــكل حــداً ملتغــرات 

القــرار. ففــي حالــة الرمجــة الخطيــة، يكــون كل مــن املتغــر التابــع الغــريض 

والقيــود عبــارة عــن دوال خطيــة بداللــة متغــرات القــرار.

 وتعــد الرمجــة الخطيــة منوذجــاً واســع االســتخدام ميكنــه حــل مشــاكل صنــع القــرار 

ــت  ــا تعارض ــداف ورمب ــددت االه ــيا إذا تع ــذا وال س ــدة. ه ــرات العدي ذات املتغ

ــود  ــة القي ــاطة مجموع ــة بوس ــرارات املمكن ــم الق ــر قي ــكان ح ــه باإلم ــا ان ، ك

ــة الهــدف. ــي تقــارن باســتخدام القيمــة الناتجــة لدال ــاً والت املوصفــة رياضي

وعندمــا يكــون للمشــكلة متغريــن فقــط ميكــن اســتخدام طريقــة بيانيــة يف عمليــة 

ــا  ــن حله ــيطة وميك ــة بس ــة الخطي ــاكل الرمج ــم مش ــون معظ ــاً، تك ــل. فعملي الح

ــل،  ــراً للح ــاً كب ــتهلك وقت ــدة تس ــود العدي ــر ذات القي ــاكل األك ــاً. إال أن املش بياني

 Simplex( ولكــن ميكــن حلهــا باســتخدام الطريقــة الجريــة أو بطريقــة الســمبلكس

method( أو باســتخدام برمجيــات مثــل Excel. وحاليــا تســتخدم برامــج مســتحثة 

مثــل برنامــج Tora  وكذلــك برنامــج  GP.bas )د.محمــد رشيــف توفيــق : برمجــة 

االهــداف (28

صياغة الهدف :

وتصــاغ املشــكلة بشــكل يهــدف إىل تعظيــم الربــحMaximization of Profit  اىل 

اقــى حــد ممكــن  أو تخفيــض التكاليــف Minimization of Cost إىل ادىن حــد 

 Optimal Solution ممكــن للوصــول اىل الحــل االمثــل

ويتم صياغة منوذج الرمجة الخطية كا يي :

قــرار  اتخــاذ  يجــب  الــذي  مــا  أي  القــرار:  متغــرات  تحديــد   .1

 Decision Variables Objective Functionبشــأنه؟

ــى، أو إنقاصــه  ــه للحــد األع ــذي يجــب زيادت ــا ال ــدف: أي م ــة اله دال  .2

األدىن؟ للحــد 

وضع القيود: أي ما الذي يحد قيم متغرات القرار؟  .3

دالة الهدف :

يفاضــل صانــع القــرار بــن مجموعــة مــن 

ــات  ــة املروع ــاهم ىف تنمي ــى تس ــل الت البدائ

ــر  الصغــرة ىف ظــل مجموعــة مــن القيــود تؤث

عــى املــوارد املتاحــة ويســعى صانــع القــرار إىل 

تعظيــم ربحيــة املروعــات الصغــرة إىل أقــى 

ــة : ــود التالي ــق القي حــد ممكــن وف

ــنوى  ــن الس ــدد الخريج 1-  إذا كان ع

مــن معظــم التخصصــات التــى تتقــدم لســوق 

العمــل ال يقــل عــن 200 الــف خريــج وترغــب 

االدارة الرضيبيــة ىف توجيههــم إىل االســتقالل 

بأعــال فرديــة أو ىف صــورة مروعــات للعمــل 

تحــت مظلــة املروعــات الصغــرة واملتناهيــة 

الصغــر والتــى تســتوعب حــد أدىن  20 عامــل 

املروعــات  ىف  أو  عامــل   99 حتــى  فأكــر 

ــال  ــتوعب 5 ع ــى تس ــر والت ــة الصغ املتناهي

أن  يفــرتض  لذلــك  عامــل.  أقــى 19  بحــد 

خريــج   20 اىل  يحتــاج  الصغــر  املــروع 

ــك  ــج وذل ــاج 10 خري ــر يحت ــى الصغ واملتناه

وفقــاً للحــد االدىن ىف ظــل عــدد الخريجــن 

ــاح. املت

ــرة  ــآت الصغ ــة املنش ــون تنمي ــرف قان 2-  ع

يقــل  بالتــى  الصغــر  املتناهيــة  املنشــأة   ،

رأســالها عــن 50 الــف جنيــه والصغــرة تزيــد 

عــن 50 الــف جنيــه وتقــل عــن مليــون جنيــه 

ــب  ــك يفــرتض ان املنشــأة الصغــرة تتطل .لذل

ــا  ــوق متويله ــور بالس ــاء والظه ــراض لالنش الغ

ــة الصغــر تتطلــب  ــغ   100,000 واملتناهي مببل

50,000 ىف ظــل االمــوال املتاحــة للتمويــل 

والتأســيس ال تزيــد عــن التمويــل 500 مليــون 

ــه. جني

العوائــد  صــاىف  كانــت  فــإذا   -3

والخدمــى  والصناعــى  التجــارى  بالســوق 

التجاريــة  مبــر وفــق احصائيــات الغرفــة 

ــن 10 %  ــا ب ــرتاوح تقريب ــات ي ــاد الصناع واتح

و الصغــرة  للمروعــات 

12 % للمروعــات املتناهيــة الصغــر )مراعــاة 

باملروعــات  املخــزون  دوران  معــدل  ان 

املتناهيــة الصغــر أرسع مــن الصغــرة لرسعــة 

ــق  ــة تحقي ــب االدارة الرضيبي ــلعى( و ترغ ــزون الس ــة ودوران املخ ــة التجاري الحرك

ــا. ــن كليه ــه م ــون جني ــن 75 ملي ــل ع ــد التق عوائ

 %  20 إىل  تصــل  الصغــرة  املروعــات  ىف  املخاطــرة  كانــت  فــإذا    -4

واملروعــات متناهيــة الصغــر تصــل إىل 50 %  و ترغــب االدارة الرضيبيــة تحقيــق 

مخاطــرة ال تزيــد عــن 5000 جنيــه مــن االســتثار ىف كال مــن املروعــات الصغــرة 

الصغــر. واملتناهيــة 

ــة  ــق دال ــذى يحق ــاىل ال ــو الت ــى النح ــابقة ع ــود الس ــة القي ــن صياغ ــاىل ميك وبالت

ــر : ــة الصغ ــرة واملتناهي ــات الصغ ــن املروع ــكل م ــة ل ــم الربحي ــدف ىف تعطي اله
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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
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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 ــلن، 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
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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 الركــة 

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 بالقوانــن الســارية وقــت 

تبليــغ االعتــاد.

الفصل الرابع

االعتــادات  فتــح  عامــة مشــرتكة بخصــوص  مالحظــات 

املســتندية:

هنــاك مالحظــات عامــة مشــرتكة بــن كافــة   

أنــواع االعتــادات املســتندية يتعــن 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 

يتعــن تقدميهــا 

للقوانــن  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 التأمــن 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 التأمــن 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 التأمــن 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
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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 لــروط 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 لــروط 

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

التأمــن 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 التأمــن عــي البضائــع 

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

ــك  ــح البن ــدة لصال ــن املعتم ــدى رشكات التأم ــن إح ــن 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 

ــروط الواجــب توافرهــا يف بوليصــة التأمــن. ال

ــع  ــي بضائ ــاملة تغط ــن 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 التأمــن الشــاملة باإلضافــة إيل اســتخراج إشــعار 

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

لصالــح البنــك وتغطــي جميــع األخطــار وال يجــوز فتــح االعتــاد املســتندي بدونــه 

ــتندي  ــاد املس ــمول االعت ــة مش ــي البضاع ــن 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 تبــن 

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

ــن  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 بــن 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 املراســلن )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 الــروط 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 الــروط   

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 الرطية. 

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 الرطية. 

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 للمســاهمن: 

)عــن األحــداث غــر ماليــة, توقعــات الوضــع 

البضاعــة, خطــط  االقتصــادي ومســتقبل   

يف  التغيــرات  الرأســالية,  املوازنــة  النمــو, 

سياســات الركــة 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 الركــة نحــو املشــاكل 

تجــاه  باملســئولية   ( املحيطــة  والظــروف 

التلــوث البيئــي , واملــوارد البريــة , 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:

التريعــات  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 املحاســبن. 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 للــركات 

يف مرحلــة اإلنشــاء:

اإلفصــاح  و  العــرض  متطلبــات  تحديــد 

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

للــركات 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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عندما أنهيت دراستى بالجامعة كان حلم حياىت أن 

أصبح مثل ذلك الرجل الذى يظهر دوماً ىف نرة األخبار 

، كنت أجلس مرتقباً عندما يتحدث مذيع النرة 

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 املختلن 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 

الركات 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 الهيموجلوبن 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 الركات وبيوت الخرة االستشارية ىف 

مجال املحاسبة واالستشارات املالية ونظم املعلومات ، 

والتحق بالعمل ىف أجيال ىف نهاية عام 2003.

ورغم أن نسبة »الهيموجلوبن« 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 الركة.

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 

املهتمن 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 نقطتن 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 الركة.

ليس هناك ما 

يسمى نسب منطية 

لكل الركات

أى أنه ال توجد 

مؤرشات منطية 

ميكن استخدامها 

كمعاير للحكم 

عى جودة أو 

ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤرشات للركات الناجحة 

ىف القطاع الذى تعمل به الركة عن نفس الفرتة ويتم 

استخدامة للحكم عى النسبة كا يتم استخدام تلك النسبة 

لنفس الركة 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 الركة 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 الركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة 

ذلك ، أو رمبا بسبب زيادة تراكم بند العمالء وتضخمة نتيجة 

عدم استخدام سياسات جيدة ىف التحصيل ومتابعة العمالء 

املدينن.

لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كا أرشنا مبتوسط النسب 

املحققة للركات 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 بن 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 الركة 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 بالركة ، 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 جزئن ، أحدها يرجع إىل 

السوق ككل وهو ما يسمى املخاطرة املنتظمة واألخر يرجع 

إىل الركة نفسها وهو يسمى املخاطرة غر املنتظمة ويتم 

قياسها والتحكم فيها داخل الركة.

ويتم تقدير املخاطرة املنتظمة لالستثار عن طريق الربط 

بن 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 الركة ىف استخدام وإدارة كل 

األموال املتاحة لديها من املساهمن واألموال املقرتضه ىف 

تحقيق عائد عى تلك األموال حيث أن الفرض األساىس هو 

وجود تكلفة لتلك األموال وهى العائد املطلوب عى حقوق 

املساهمن 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 

الركة 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 
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تحليل التقارير املالية

•  الفرق بن التقارير املالية الخاصة والعامة: 

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

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

املالية.

التقاريــر العامــة : يتــم إعدادهــا وفــق معايــر املحاســبة املتعــارف عليهــا ليطلــع عليهــا كل املهتمــن بأمــور املنشــأة ســواء املســتخدمن الداخليــن 

أو الخارجيــن . 

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 بــن رقمــن 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 نــر 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.ونــر 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 تعربالرضورة عن رأي إدارة امللتقى، وإمنا تعر عن رأي كاتبها 


