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التسهيالت الئامتنية املرصفية املمنو�ة للبنك من 

مرا�ليه �خلارج 

تقيمي الاداء يف منظامت الاعامل

نظرية  تاكليف الطاقة املسستغةل

�أمهية املراجعة ادلاخلية يف تطبيق جفوة التوقعات 

 اجلوانب احملا�بية لإنقضاء رشكة التضامن

الأخوة يف هللا
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مجةل 

المحاسب الرعيب

بسم اهلل الرمحن الرحمي

ثقافتك  وتعزيز  بنشر  تعني  شهرية  مجلة 
إلقاء الضوء  ، كما تهدف اجمللة على  احملاسبية 
في  طرحها  يتم  لم  التي  املواضيع  بعض  على 
احملاسبية بشكل مباشر وكذا بعض  املنتديات 
هنا  ولكن  املنتديات  في  ملا  املشابهة  املواضيع 
ستجد لها طابع أخر عن املنتديات ، كما تهدف 
إلى مساعدة جميع احملاسبني واحملاسبات للرقي 
بعلم احملاسبة ، وإذا ما عمل احملاسب أو احملاسبة 
فإنه    ، والتدريب  الدراسة  على  واجتهاد  بجد 
وضع  على  قادرة  ستصبحني  قادر/  ستصبح 
االرتقاء في مجال  قدميك وبكفاءة على سلم 

احملاسبة ملا لها أهمية كبرى في هذا العصر  .

أهداف اجمللة
- خطوات نحو التقدم والرقي في هذا 

اجملال  ، ابتغاء مرضاة اهلل  ،
 زيادة وتنمية معلوماتك احملاسبية 

الفئات املستهدفة لهذه اجمللة

• املوظفون . 
• الطلبة في املعاهد واجلامعات .

• املهتمون بتعلم علم احملاسبة من مختلف الفئات .

لإلتصال بنا 

https://www.facebook.com/groups/waelmourad

elmosaly7@gmail.com

+96597484057
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دد

إقرأ في هذا الع

3 اإفتتاحية العدد - فضل العمل والتعمل 

4 دليل تعلاميت النواىح العملية لالعامتدات املستندية ) ا�سترياد(

6 تقيمي الاداء يف منظامت الاعامل

 10 نظرية  تاكليف الطاقة املسستغةل

  �أمهية املراجعة ادلاخلية يف تطبيق جفوة التوقعات 15

20 اجلوانب احملا�بية لإنقضاء رشكة التضامن

24  الاخوة يف هللا

26
 هدية العدد

27
اخلامتة

إفتتاحية العدد
الحمد هلل الكريم الوهاب ، خلق خلقه من تراب ، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 

شهد  ن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، واأ شهد اأ ، ذي الطول ال إله إال هو إليه المصير، واأ

نبياء وسيد الحنفاء،  زهر، إمام االأ نور والجبين االأ ن محمًدا عبده ورسوله، صاحب الوجه االأ اأ

منوا وُهدوا إلى الطيب من  تباعه، الذين اآ صحابه واأ له واأ صلوات هللا وسالمه عليه وعلى اآ

القول ، وهدوا إلى صراط العزيز الحميد .

فضل العلم والتعلم 
ن ينفعنا   إفتتاحية هذا العدد سنتكلم بمشئة هللا عن فضل العلم والتعلم ، سائلين المولى اأ

مين .  مين اللهم اأ مين اللهم اأ بما يعلمنا وان يعلمنا ما ينفعنا اللهم اأ

بعض ما جاء في القران الكريم :

وتوا العلم درجات وهللا بما تعملون  قال هللا تعالى : ) يرفع هللا الذين امنوا منكم والذين اأ

خبير ( .

لباب(  ولو االأ قال هللا تعالى : ) قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكر اأ

قال هللا تعالى: ) إنما يخشى هللا من عباده العلماء إن هللا عزيز غفور (. 

بعض ما جاء في السنة النبوية :

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم  : ) من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا 

إلى الجنة ( .

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : ) من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين ( .

خرين ( . قواما ويضع به اآ قال الرسول صلى هللا عليه وسلم  : ) إن هللا يرفع بهذا الككتاب اأ

قوال السلف الصالح:  اأ

حب إلي من إحياء ليلة  تفقه في ديني اأ بو هريرة رضي هللا عنه: ) الن اجلس ساعة فاأ يقول اأ

يضا: ) لكل شيء عماد, وعماد هذا الدين الفقه, وما عيد هللا بشيء  إلى الصباح ( وقال اأ

فضل من فقه في الدين ( .  اأ

قال معاذ بن جبل رضي هللا عنه: ) تعلموا العلم, فان تعلمه هلل خشية, وطلبه عبادة, 

ومذاكرته تسبيح, وتعليمه جهاد (.

حب إلي من إحيائها(.  قال ابن عباس رضي هللا عنه تذاكر العلم بعض ليلة اأ

فضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية ( . قال سفيان الثوري رحمه هللا : ) ما من عمل اأ

بي حامد الغزالي عن العلم  يقول االمام اأ

سئلة                •  العلم خزائن مباركة مفاتيحها االأ

              •  يضيع العلم بين شيئين الحياء والكبر

كما قال عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه (

يها الناس عليكم بالعلم فان هلل سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا« من العلم رداه هللا عز  اأ

ستعتبه ثالث مرات لئال يسلبه رداءه ذلك وان تطارول به ذلك  ذنب ذنبا اأ وجل بردائه فان اأ

الذنب حتي يموت.

بي طالب )رضي هللا عنه (  قال علي بن اأ

فضل ام العلم ؟؟فقال : سمه كميل ساله المال اأ لرجل اأ

ياكميل العلم خير من المال

                                 العلم يحرسك وانت تحرس المال 

والعلم حاكم والمال محكوم عليه

                                       والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو باالنفاق

وقال :

سالم ثلمة اليسدها اال  العالم افضل من الصائم القائم المجاهد واذا مات العالم ثلم في االأ

خلف منه ثم قال :

هل العلم انهم مالفخر اال الأ

دالء علي الهدي لمن استهدي اأ

وقدر كل امرئ ماكان يحسنه

عداء هل العلم اأ والجاهلون الأ

بدا ففز بعلم تعش حيا به اأ

حياء هل العلم اأ الناس موتي واأ

     •   علم العلم من يجهل وتعلم ممن يعلم ماتجهل.

كما قال لمعاذ بن جبل ) رضي هللا عنه (:

تعلموا العلم فان تعلمه هلل خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد 

وتعليمه من ال يعلم صدقة

 

ن يتعلمها طالب العلم  من فضائل العلم التي يجب اأ

1 كك العلم مهذب للنفوس : 

2 كك العلم نور البصيرة : 

3 كك العلم يورث الخشية من هللا تعالى :

4 كك طلب االستزادة من العلم :

فضل الجهاد : 5 كك العلم اأ

6 كك التنافس في بذل العلم :

عظم منة : 7 كك العلم و الفقه في الدين اأ

8 كك العلم مقدم على العبادة :

اسال هللا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا . وكما يقال صدقة العلم نشره 

                                                                                                        وائكككككككككككككككككل مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككراد
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دليل تعليمات 
النواحى العملية 

العتمادات لمستندية  
( استيراد) 

الفصل الثاني 

السادة قراء اجمللة الكرام إستكماالً ملا بدأناه العدد السابق سنقدم 
لكم اليوم الفصل الثاني من الكتاب 

أوال ً :  التسهيالت اإلئتمانية املصرفية املمنوحة للبنك من مراسلية 
باخلارج «  وتشمل : - 

1- التسهيالت املصرفية:
هي التسهيالت االئتمانية التي مينحها املراسلون للبنك    

مباشرة ملدة ال تزيد عادة علي 360 يوماً أي لجال قصيرة ملقابلة 
تنفيذ عمليات خارجية يعهد بها البنك إلي هؤالء املراسلني ويضع 

املراسلون حدوداً قصوى لهذه التسهيالت وبشروط معينه يتفق 
عليها مع البنك وغالباً ما تكون سارية املفعول لالستعمال ملدة 

سنة من تاريخ املوافقة عليها وقابلة للتجديد بعد ذلك باتفاق 
الطرفني.

2- تسهيالت لتعزيز اعتمادات مستندية:
حيث يضع املراسل حد أقصى لقيمة االعتمادات    

املستندية التي يقوم بتعزيزها بناء علي طلب البنك احمللي بدون 
حتويل غطائها مقدماً.

ولسهولة التعامل بني البنوك في العالم يجري التي:
تبادل فتح حساب LOAN A/C  في حالة التسهيالت   -

املصرفية إلجراء القيود احلسابية املتعلقة باملدفوعات بينها عن 
طريقه.

تبادل شروط التعامل بني البنوك فيما يتعلق باخلدمات   -
املتبادلة بينها مثال ذلك:

العموالت واملصاريف وشروط التسهيالت ........الخ.  -
تبادل ناذج التوقيعات املعتمدة.  -

تبادل الشفرة اخلاصة بالسويفت أو التلكسات للتأكد من   -
صحة العمليات املنفذة.

 AGENCY التوقيع علي الترتيبات املصرفية  -
ARRANGEMENT التي يوضح بها كيفية التعامل في مختلف 

أوجه النشاط للعمليات املصرفية وعلي سبيل املثال ال احلصر فتح 
االعتمادات املستندية وإجراء التحويالت ........الخ.

ثانياً: التسهيالت االئتمانية املمنوحة من املوردين في اخلارج 
للمستوردين احملليني:

هي التسهيالت التي مينحها املوردون لعمالئهم   -
املستوردين وتكون غالباً لفترات متوسطة أو طويلة األجل متعلقة 

باستيراد سلعاً استثمارية أو وسيطة )مصانع – آالت - قطع 
غيار........الخ( وأحياناً تكون لفترة قصيرة األجل لغرض متويل سلع 

استهالكية وتشمل التي:

1- اعتمادات مستندية قبول:
وفي هذا النوع من التسهيالت يقوم املوردون )    

املصدرون ( بسحــب كمبياالت تتعلق باالعتمادات املستندية 
وتكون مصاحبة ملستندات الشحن ويطلق عليها كمبياالت 

.)DOCUMENTARY BILL(مستندية
2 - اعتمادات مستندية دفع أجل:

وفي هذا النوع من التسهيالت يلتزم البنك بالسداد في تاريخ 
االستحقاق احملدد بشروط االعتماد.

ثالثاً: الصفقات املتكافئة:
)أوالً( قواعد تنظيمية ورقابية:

1- ضرورة ورود موافقة قطاع املؤسسات املالية بوزارة التجارة 
اخلارجية من الناحية النقدية وكذا موافقتها علي قيام البنك 

بتنفيذ الشق التصديري.
2- تكون اجلهة املتعاقدة علي الصفقة مسئولة مسئولية كاملة 

عن تنفيذها استيراداً وتصديراً.
3- يتم تنفيذ الصفقة من الناحية املصرفية من خالل بنك معتمد 

واحد.
4- ال يشترط أن يتم االستيراد قبل التصدير وإنا يتعني سداد قيمة 

الصادرات خصماً من الرصيد الدائن حلساب الصفقة بالعملة 
احمللية وفي حدود رصيد هذا احلساب وذلك مقابل تعهد كتابي من 

املصدر احمللي يفيد عدم مطالبة البنك بقيمة صادراته إال بعد توافر 
احلصيلة بالعملة احمللية الناجتة عن عمليات االستيراد.

5- يتم محاسبة املصدرين واملستوردين احملليني في إطار الصفقة 
باجلنيه املصري علي أساس سعر الصرف املعلن بالسوق احلرة عند 

ورود مستندات الشحن عن اعتمادات االستيراد وطبقاً ملوافقة وزارة 
التجارة اخلارجية.

6- ال يترتب علي تنفيذ الصفقة حتويل أي عمالت أجنبية للخارج – 
وإذا تطلبت الصفقة شروط خاصة بخالف القواعد العامة املنظمة 
مثل حتويل جزء من القيمة باخلارج بالعمالت احلرة أو تخصيص جزء 

لإلنفاق احمللي فيلزم احلصول مسبقاً علي موافقة وزارة التجارة 
اخلارجية.

7- يتم فتح حساب مقابل باجلنيه املصري يقيد في اجلانب الدائن 
قيمة الواردات وفي اجلانب املدين قيمة الصادرات ويسمى )حساب 

الصفقة(.
8- تلتزم البنوك بإخطار وزارة التجارة اخلارجية بوقف كل صفقة 

استيراداً وتصديراً وذلك في نهاية كل ربع سنة ميالدية 3/31 و 6/30 
و 9/30 و 12/31.

 INTERBANK ثانياً( الترتيبات البنكية للصفقات املتكافئة(
: AGREEMENT

قد يتم تنفيذ الصفقة املتكافئة من خالل ترتيبات بنكية    
تتم بني البنوك التجارية في كال البلدين لذا يجب أتباع الترتيبات 

التالية:
يتم موافاة وزارة التجارة اخلارجية بنسخة من الترتيبات   -1

البنكية بعد اعتماد الصفقة من اجلهات اخملتصة ودخلوها حيز 
التنفيذ.

يتم فتح حساب خاص لذمة الصفقة لدى كل بنك باسم   -2
البنك الخر بالعملة األجنبية ويعنون هذا احلساب باألسماء اخملتصرة 

للشركات التجارية وذلك لتمييز هذا احلساب عن أي حسابات أخرى 
لصفقة أخري قد تفتح لدى نفس البنك بأسماء شركات أخرى.
يتم اإلضافة لهذا احلساب )حساب الصفقة اخلاص(   -3

بقيمة البضاعة املستوردة ويتم اخلصم عليها بقيمة البضاعة 
املصدرة.

في حالة وجود رصيد في هذا احلساب عند نهاية الصفقة   -4
يتم تسويته بصادرات سلعية خالل فترة زمنية يتفق عليها ويتم 

جتديدها حلني إمتام التصدير.
يفتح حسابني إحداهما صفقات متكافئة عمالء، والخر   -5
مراسلني صفقات متكافئة ضمن حسابات األستاذ العام ومتسك 
احلسابات املساعدة لهذين احلسابني بالعملة األجنبية لدى إدارتي 

االستيراد والتصدير حيث ميسك حساب مراسلني صفقات متكافئة 
طرف إدارة االستيراد وحساب عمالء صفقات متكافئة طرف إدارة 

التصدير – وتقوم إدارتي االستيراد والتصدير باملطابقة مع احلسابات 
العامة شهرياً وال يتم احتساب فوائد أو مصروفات علي هذين 

احلسابني.
العموالت واملصاريف البنكية لكل بنك يتحملها العميل   -6

املتعامل معه وال تدرج باحلسابات املفتوحة بني البنكني علي ذمة 
الصفقة.

يفضل عدم احتساب فوائد علي احلسابات املفتوحة بني   -7
البنوك احمللية واملراسلني.

تدخل الصفقة حيز التنفيذ ويبدأ سريان مفعولها بجرد   -8
دخول االتفاق التجاري حيز التنفيذ بعد موافقة السلطات اخملتصة 
)بوزارة التجارة اخلارجية( والشركات التجارية املتعاقدة علي شروط 

الترتيبات البنكية أو طبقاً ملا يقضي به االتفاق ويبلغ دخول الصفقة 
حيز التنفيذ بتلكس مشفر من كل بنك لخر.

العائد علي البنوك التجارية من الصفقات املتكافئة:
إمكان فتح اعتمادات مستندية استيراد بدون   -1

تدبير عملة أجنبية من مواردها.
تفادي مشكلة طلب بعض املصدرين قيد   -2

حصيلة الصادرات حلساباتهم يوم تقدمي مستندات 
الشحن مطابقة عن اعتمادات مستندية اطالع 

املعززة من البنك حتى ولو كانت شروط الدفع في تلك 
االعتمادات املستندية ال تسمح للبنك بالدفع الفوري قبل 

ورود الغطاء من املراسل. وذلك من منطلق أن الدفع في الصفقات 
املتكافئة يتم حسب مركز احلساب املفتوح بني البنكني خصيصاً 

لذلك وفي حدود احلد املتاح للرصيد.
عدم حتويل أية عمالت حرة للخارج في شكل عموالت فتح   -3
أو تداول أو تعديل أو تعزيز أو مد أجل، حيث يتم حتصيلها بعرفتهم 

من عمالئهم باخلارج وبالتالي ال تشكل عبء إضافي علي مواردها 
من العمالت األجنبية.

زيادة حتسني مركز السيولة لديها نتيجة حتصيل كامل   -4
قيمة اعتمادات االستيراد عند فتحها بالنسبة للمستوردين الذين 

ليست لديهم تسهيالت ائتمانية منوحة لهم من البنك واالحتفاظ 
بقيمة تلك االعتمادات املستندية طرفها حلني استعمالها واإلفراج 

عنها جزئياً بقيمة ما يرد من مستندات الشحن.
املساهمة في زيادة إيراداتها نتيجة العموالت التي يتم   -5

حتصيلها عن االعتمادات املستندية )استيراد وتصدير(.
رابعاً: السوق احلرة للنقد األجنبي لدى البنك:

تقوم السوق احلرة علي أساس شراء وبيع العمالت احلرة    
طبقاُ لألغراض والتعليمات الصادرة من اجلهات اخملتصة في الدولة 

لهذا الغرض، ويقوم البنك باإلعالن بشكل ظاهر عن أسعار العمالت 
احلرة         )شراء وبيعاً( التي يتم التعامل عليها.

وفيما يلي موارد السوق احلرة للنقد األجنبي علي سبيل املثال ال 
احلصر:

حصيلة الصادرات السلعية.  -1
إيرادات سياحية.  -2

3-  مدخرات املصريني العاملني في اخلارج املتنازل عنها.
عموالت وفوائد بنكية واردة من اخلارج.  -4

مصاريف هيئات دبلوماسية أجنبية تعمل في مصر.  -5
مبالغ معاد شراؤها )سبق حتويلها للخارج من موارد   -6

السوق احلرة ولم تستخدم(.
وفيما يلي بعض استخدامات السوق احلرة لدى البنك:

الواردات السلعية من اخلارج.  -1
البدل اجليبي وبدالت السفر.  -2

فوائد شركات الطيران األجنبية.  -3
النوالني.  -4

عموالت وفوائد بنكية محولة للخارج.  -5
مدفوعات حكومية.  -6

مدفوعات أخرى.  -7
وما هو جدير بالذكر أن موارد واستخدامات السوق احلرة لدى البنوك 

ليست ثابتة علي الدوام حيث تقوم اجلهات اخملتصة في الدولة من 
وقت إلي آخر إما بتعزيز تلك املوارد بإضافة موارد جديدة إليها وإما 

باستبعاد بعض هذه املوارد وإضافة استعماالت جديدة عليها وذلك 
علي ضوء الظروف االقتصادية وطبقاً ملا يتراءى لها في هذا الشأن.
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تقييم االداء � منظمات
 االعمال

تعريف مفهوم األداء:

يوجد اختالف بين فقهاء اإلدارة في 
تفسير معنى األداء فمنهم من يعتبر 

األداء مسألة سلوكية ويقول البعض: « 
أن األداء هو ما يقوم به الفرد ضمن 
حدود ودور معين يتم تحديده من قبل 
المنظمة أو المؤسسة لتحقيق أهداف 

معينه.

أن األداء هو « القياس بشيء ويؤكد 
هانابوس : أن األداء هو القياس بشيء 
ما بطريقة معينه مع تحديد هدف معين 

لها».

تقييم أو تقدير األداء:

تقدير األداء هو العملية التي يجري 
من خاللها تقييم وتقدير تأدية الفرد 

لعمله. وذلك باإلجابة على سؤال أساس, 
« إلى أي مدى أجاد الموظف تأدية 

عمله خالل الفترة موضوع التقييم ؟ 
وهذا يمثل جزءًا واحدًا فقط من إدارة 
األداء وليس العملية بأسرها. فإدارة 

األداء تشمل كذلك التخطيط, تشخيص 
المشكالت, تعيين معوقات األداء, 

والعمل على تطوير مستوى األفراد. 
لماذا يعتبر هذا التمييز هامًا؟ ألن 

التقدير وحده لن يحول دون وقوع 
المشكالت.

كما يمكن تعريف مفهوم تقييم األداء 
بأنه: الطريقة التي يتم من خاللها 

تقييم أداء الموظف في العمل 
)عامة من ناحية الجودة، والكمية، 

والتكلفة، والوقت(. وُيعد تقييم 
األداء جزءًا من التطوير الوظيفي.

كما ُتعد تقييمات األداء تقارير نقدية 
منتظمة ألداء الموظفين داخل المنظمات

أهداف تقييم األداء، بصفة عامة، هي:

• توفير مالحظات عن أداء الموظفين. 
• التعرف على احتياجات الموظف 

للتدريب. 
• توثيق المعايير المستخدمة في 

تحديد المكافآت التنظيمية. 
• تشكيل أساسًا للقرارات الشخصية: 

زيادة الرواتب، والترقيات، 
واإلجراءات التأديبية، الخ. 

• إتاحة الفرصة للتشخيص والتطوير 
التنظيمي. 

• تسهيل االتصال بين الموظفين 
واإلدارة. 

• التحقق من صحة تقنيات االختيار 
وسياسات الوارد البشرية لتلبية 

متطلبات تكافؤ فرص العمل.

أهمية عملية تقييم األداء:

تستهدف العملية إلى ثالث غايات وهي 
على مستوى كل من المنظمة، المدير 

والفرد العامل التنفيذي.

أهميتها على مستوى المنظمة:

1- إيجاد مناخ مالئم من الثقة 
والتعامل األخالقي الذي يبعد احتمال 

تعدد شكاوى العاملين اتجاه المنظمة.
2- رفع مستوى أداء العاملين 

واستثمار قدراتهم بما يساعدهم على 
التقدم والتطور.

3- تقييم برامج وسياسات إدارة 
الموارد البشرية كون نتائج العملية 

يمكن أن تستخدم كمؤشرات لحكم على 
دقة هذه السياسات.

4- مساعدة المنظمة على وضع معدالت 
أداء معيارية دقيقة.

أهميتها على مستوى المديرين:

1- دفع المدرين والمشرفين إلى تنمية 
مهاراتهم وامكانياتهم الفكرية 

وتعزيز قدراتهم اإلبداعية للوصول إلى 
تقويم سليم وموضوعي ألداء تابعيهم.

2- دفع المديرين إلى تطوير العالقات 
الجيدة مع المرؤوسين والتقرب إليهم 

للتعرف على المشاكل والصعوبات.

أهميتها على مستوى العاملين:

1- تجعل العامل أكثر شعور 
بالمسؤولية وذلك لزيادة شعوره 

بالعدالة وبان جميع جهوده المبذولة 
تأخذ بالحسبان من قبل المنظمة.

2- دفع العامل للعمل باجتهاد وجدية 
وإخالص ليترقب فوزه باحترام وتقدير 

رؤساءه معنويا وماديا.

معايير التقييم

لكي يتمكن المسؤول المباشر عن 
الشركاء من إعداد تقارير أداء عن 

الشركاء بشكل موضوعي، فإن المعايير 
التالية يمكن أن يسترشد بها الرئيس 
المباشر لوضع التقدير المناسب عن 

الشريك.

لكي يتمكن المسؤول المباشر عن 
الشركاء من إعداد تقارير أداء عن 

الشركاء بشكل موضوعي، فإن المعايير 
التالية يمكن أن يسترشد بها الرئيس 
المباشر لوضع التقدير المناسب عن 

الشريك.

غير مرضي:  .۱

تقصير واضح في أداء واجبات الوظيفه.
وأمثلة ذلك ) نوعية إنتاجيته أقل 

من المستوى المطلوب – نتائج أعماله 
غير جيده – دائمًا يؤخر األعمال عن 

مواعيدها المقررة – عدم التفهم 
ألعمال الوظيفة رغم شرحها له .

عدم الرغبة في تنمية أدائه- غير 
متحمس ألداء عمله. ليس لديه شعور 

بالمسئولية (.

مرضي:  .۲

أداؤه لعمله بشكل عام مرضي.
وأمثلة ذلك ) يقوم غالبًا بإنجاز 

المتطلبات األساسية لوظيفته – ينجز 
العمل بشكل مقبول – ينقصه الحماس 

في عمله – يحتاج لتوجيه دائم -  في 
حاجة ملحة لزيادة معارفه(.

جيد:  .۳
على معرفة جيدة بنظم وإجراءات 

العمل.
وأمثلة ذلك ) يتجاوب بسرعة مع 

متطلبات وظيفته – يقوم بمعالجة بعض 
الحاالت ذات األهمية – نتائج إنجازاته 

جيده(.

جيد جدًا ) 4 ( :  .4

أداء ناجح للعمل، مرونة في التنفيذ 
مع قدرة على التعرف على المشاكل في 

مجال العمل.
وأمثلة ذلك ) على علم كامل 

بمسئوليات وظيفته واختصاصات اإلدارة 
التي يعمل بها – قادر على حل أغلب 

المشاكل بأسلوب جيد(.

أ - هايل طشطوش
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جيد جدًا ( ٥ ) :  .٥

القدرة على المبادرة في تطوير مجال العمل ووضع حلول للمشاكل التي تواجهه.
وأمثلة ذلك ) مجهودات ذاتية تعني بتطوير أعمال اإلدارة بشكل عام مع 

إمكانية القيام بمسئوليات أكبر(.

ممتاز:  .٦

القدرة على اإلبداع واإلبتكار ومعدل فوق العادي في إنجاز العمل.
وأمثلة ذلك ) إنجازاته بارزة على مستوى اإلدارة – مثال لإلنجاز المتفوق(.

هناك شكل آخر من أشكال تقييم األداء يمكن االستعانة به لتقييم فاعلية 
الشركاء وهو على النحو التالي:

املعدلبيان معايير األداء 

مطلقاً       1. يكمل العمل في الوقت احملدد
1

أحياناً     
  2

عادة
3

دائماً
4

2 . يطبق عملياً املهارات والقدرات الالزمة ألداء 
العمل

ليس بصفة ثابتة
1

بصفة ثابتة     
2

دائماً
3

مطلقاً       3. يطبق عملياً اإلبداع وروح املبادرة
1

أحياناً     
  2

عادة
3

دائماً
4

4. يفي أو يتجاوز أهداف التسويق احملددة لكل ربع 
ساعة من السنة

يوجد مجال للتطور 
  1

مرضي     
  2

متاز
3

مشاكل عملية تقيم األداء: 

يمكن تصنيف هذه المشاكل إلى مشاكل 
ذاتية تتعلق بالمسؤول عن عملية 
التقييم، وأخرى موضوعية تتعلق 

بعملية األداء بحد ذاتها.

1 - المشاكل الذاتية: تتعلق بما 
يلي:

- خصائص وصفات المقوم: وترتبط هذه 
الصفات بمدى مهارة وخبرة المقوم 
لممارسته للمهنة؛ لذى يشترط في 
المقوم أن يكون ذا خبرة عالية 
والقدرة على التفاعل االجتماعي.

- التساهل والرفق: حيث يميل بعض 
المقومين إلى التعامل برفق مع 

المرؤوسين في هذه العملية وهذا يخفي 
النتائج الحقيقية للعملية، ويبعد عن 

الهدف المسطر.
- تأثير الهالة: وهي الزاوية التي 

ينظر بها إلى المرؤوس فإذا كانت تلك 
النظرة إيجابية تكون نتائج التقييم 
إيجابية والعكس صحيح، وهذا ما يفقد 

قيمة معايير التقييم ويضفي جانب 
الحياد.  

تقييم االداء � منظمات
 االعمال

- النزعة المركزية: وهو أن يميل المقيم 
تجاه  وعامة  متوسطة  أحكام  إعطاء  إلى 
األحكام  على  يؤثر  وهذا  األفراد،  أداء 
تباين  لعدم  العملية  حول  النهائية 

النتائج.
عملية  في  تظهر  والحداثة:  األولية   -
باألخذ  يتم  حيث  المدة  طويلة  التقييم 
إلى  النظر  دون  الفرد  ألداء  األولي 
التطورات الالحقة ألول تقييم، أو يهمل 
أداء الفرد السابق ويعمد المقوم إلى 
لألداء،  مستوى  أحدث  عن  صورة  إعطاء 
فهذا من شأنه أن يعدم خاصية االستمرار 
لهذه العملية التي تستهدف عملية جمع 
التغيرات الماضية والحالية والمتوقعة 

في المستقبل.
الشخص  إنحياز  وهو  الشخصي:  التحيز   -
المقوم لصالح الرد المراد تقييم أداءه 
بسبب القرابة أو الصداقة أوالجنس أو 

الموطن.
۲-  المشاكل الموضوعية: تتعلق بالعملية 

بحد ذاتها؛ وهي تتمثل فيما يلي:
- عدم الوضوح في أهداف العملية يعطي 

نوع من العشوائية.
- عدم دقة المعايير وعدم قدرتها على 

التعبير الحقيقي لألداء.
- عدم وجود تعليمات سليمة وكافية في 

أسلوب التقييم.
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نظرية  تكاليف الطاقة المستغلة

أ- رمضان رجب 

النشاط  وحدات  تحميل  أساس  على  تقوم 
بالتكاليف المتغيرة ) على اعتبار أن 
كل متغير مستغل ( وبجزء من التكاليف 
الثابتة بقدر االستفادة أو االستغالل . 
المستغلة  غير  الثابتة  التكاليف  أما 
تعتبر أعباء تحمل على قائمة الدخل .

الطاقة اإلنتاجية : عبارة عن المقدار 
واأليدي  والمعدات  اآلالت  من  الثابت 

العاملة والخدمات األخرى المساندة
 ) وسائل نقل داخلي ، صيانة ، تخزين ( 
. والتي تتوافر لدى الوحدة االقتصادية  

في فترة معينة .
 وتقاس الطاقة عادة بعدد وحدات اإلنتاج 
أو عدد ساعات التشغيل خالل فترة معينة 

.
الطاقة القصوى : تقاس بالقدرة اإلنتاجية 
القصوى للمرحلة الرئيسية ، أو المراكز 

اإلنتاجية .
أضعف  بطاقة  تقاس   : المتاحة  الطاقة 

مرحلة أو عملية إنتاجية .
الطاقة  عبارة   : المستغلة  الطاقة 
أو  اإلنتاج  في  المستخدمة  الفعلية 

التسويق خالل فترة معينة .
وتحسب الطاقة المستغلة كما يلي : 

1- الطاقة اإلنتاجية المستغلة

    كمية اإلنتاج الفعلية خالل الفترة 
                                               =
  الطاقةاإلنتاجية المتاحة)المخططة (

 وتستخدم هذه النسبة في تحديد التكلفة 
اإلنتاجية الثابتة المستغلة  

2- الطاقة التسويقية المستغلة
  كمية المبيعات الفعلية خالل الفترة 

=
 الطاقة التسويقيةالمتاحة)المخططة (

بين  الفرق   = المستغلة  غير  الطاقة 
الطاقة المتاحة والطاقة المستغلة 

    وتنقسم الطاقة غير المستغلة إلى 
:

الطاقة الزائدة : تنتج بسبب وجود   -1
طاقة إنتاجية تزيد عن تلك التي تنوي 

الوحدة االقتصادية 
       استخدامها .  أو عدم وجود توازن 
في  العاملة  واأليدي  والعدد  اآلالت  بين 

مراكز النشاط .

2- طاقة عاطلة : تنتج بسبب وجود عطل 
مؤقت لإلمكانيات المادية التي يسببها 

البطء في اإلنتاج
حجم  في  المؤقت  النقص  عن  الناتج 
الطاقات  تعود  ذلك  وعلى   ، المبيعات 

العاطلة إلى حالة  
 االستخدام الكامل عندما تزداد المبيعات 

.

ملحوظة : التكاليف اإلجمالية = التكاليف 
الثابتةإذا كانت نسبة االستغالل 100 % 

مزايا النظرية : 
1- تساعد على توجيه نظر اإلدارة إلى 
حسن  على  للعمل  المستغلة  غير  الطاقة 
وتحقيق  المتاحة  الطاقة  استخدام 
في  واالقتصادية  اإلنتاجية  الكفاءة 
التشغيل ) االستخدام المثل للطاقات في 

المنشأة (
2- تساعد اإلدارة في تحديد سعر البيع 
بناء على التكلفة المستغلة لإلنتاج مما 
بأعباء  المستهلك  تحمل  عدم  إلى  يؤدي 

التكاليف غير المستغلة .
3- عالجت عيوب النظريات السابقة :

التكاليف  لنظرية  الموجه  النقد  أ - 
اإلجمالية في أنها تحمل جميع التكاليف 

على الوحدات 
التكاليف  لنظرية  الموجه  النقد  ب - 
الوحدات  تحمل  أنها  في  ة  المتغير 
بالتكاليف المتغيرة و تستبعد التكاليف 

الثابتة .

االنتقادات :
تحليل  صعوبة  إلى  باإلضافة   -1
التكاليف إلى متغير وثابت . فإنه من 
الصعوبة قياس الطاقة القصوى والمستغلة 
، ويحتاج ذلك إلى دراسات طويلة ومعقدة 

.
يصعب  اإلنتاجي  للنشاط  فبالنسبة   -
المتاحة  اإلنتاجية  الطاقة  تحديد 
والطاقة اإلنتاجية المستغلة نظرا لتعدد 
لآلالت   القدرات  واختالف  اإلنتاج  مراحل 
المستخدمة في كل مرحلة من المراحل ، 
واستخدام تلك اآلالت في إنتاج أكثر من 

منتج واحد بمواصفات مختلفة .
التسويقي  للنشاط  وبالنسبة   -
المتاحة  البيعية  الطاقة  تحديد  يصعب 
وتعتبر  المستغلة.  البيعية  والطاقة 
أكثر تعقيدا من الطاقة اإلنتاجية نظرا 
للتغير المستمر الذي يطرأ على العوامل 

المحددة لتلك الطاقات .
النظرية تشجع اإلدارة على استغالل   -2
المتاحة  والبيعية  اإلنتاجية  الطاقات 

أقصى استغالل ممكن ، إال أن
       المشروع قد يقوم باستغالل طاقته 
من  يتمكن  أن  دون  بالكامل  اإلنتاجية 

تصريف اإلنتاج مما يؤدي إلى
       تحمله خسائر بدال من تحقيق أرباح 
، أي أن النظرية ال تساعد اإلدارة في حل 

مشاكلها اإلدارية 
       والخاصة بتحديد سياسات اإلنتاج 

والبيع .
وتحميل  توزيع  مشكلة  تظهر   -3
اإلنتاج  وحدات  على  الثابتة  التكاليف 

وذلك بإتباع تقديرات شخصية 
      ) صعوبة االعتماد على أساس علمي 

سليم (

ونقوم بالتوضيح مستخدمين نفس المثال 
العدد السابق 

أنتجت مصانع المحاسب العربي عام 2011 
م) 12000 ( وحدة بيع منها ) 10000 ( 
وحدة بسعر 50 جنية  ، وبلغت تكاليف 

اإلنتاج  للوحدة  كما يلي :
    مواد 7 جنية   ، عمل 5 جنية   ، 
 ، جنية    4 متغيرة   مباشر  ت.ص.غير 

ت.ص.غير مباشر ثابتة  3.85  جنية  

وتتوقع الشركة عام 2012 م ما يلي :
وبيعها  وحدة   14000 إنتاج   -1

جميعها 
 10 بنسبة  المواد  تكلفة  انخفاض   -2

 %
ارتفاع تكلفة العمل بنسبة 10 %   -3
الصناعية  التكاليف  مرونة  درجة   -4

غير المباشرة المتغيرة  100 %
المتغيرة  التسويقية  التكلفة   -5

للوحدة الواحدة 3 جنية  
التسويقية  التكاليف  إجمالي   -6

الثابتة 10000 جنية  
والتمويلية  اإلدارية  التكاليف   -7

20000 جنية  
واإلنتاجية  التسويقية  الطاقة   -8

المتاحة 20000 وحدة 
تكاليف  قائمة  إعداد   -1  : المطلوب 
2012م   لعام  المتوقعة  العمال  ونتائج 

بإتباع :

وقد قمنا بالعدد السابق توضيح نظرية 
العدد  هذا  وفى  اإلجمالية  التكاليف 

سنوضح  نظرية التكاليف المباشرة 
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نظرية  تكاليف الطاقة المستغلة
 1 - يجب أوال إعداد بيانات التكاليف للعام 2012 م ) المتوقع (  كما يلي :

عام 2012 م )املتوقعة   (عام 2011 مالبيانات 

14000 وحدة12000 وحدةاإلنتاج

14000 وحدة10000 وحدةاملبيعات

6.3  ) 7 – 7 × 10 %  ( =  6.3 جنية7 جنيةمواد مباشرة

5.5  ) 5 + 5 × 10 % ( =  5.5 جنية5 جنيةعمل  مباشر

4   100 % أي أنها  تكاليف متغيرة  نصيب الوحدة ثابت4 جنيةت.ص. غير ش .م

إجمالي التكاليف الثابتة = 3.85 × 12000 = 3.8546200 جنيةت.ص.غير ش .ث
وحيث أن التكاليف الثابتة  ال تتأثر بتغير حجم النشاط  

أي أن التكاليف الثابتة لعام 1425 = 46200 ولكن نصيب الوحدة 
يتغير بتغير حجم النشاط  

نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة = 46200 / 14000 =  3.3 

3 جنية  ) نصيب الوحدة من التكاليف املتغيرة  ثابت (3 جنيةت.س.م

10000 جنية10000 جنيةت.س.ث

20000 جنية20000 جنيةت.إدارية ومتويلية

20000 وحدة20000وحدةطاقة إنتاجية وتسويقية

50  جنية50 جنيةسعر بيع الوحدة

تكلفة الوحدةعدد الوحداتمبلغ كليمبلغ جزئيالبيانات 

أوال : تكاليف اإلنتاج )صناعية (
أ- تكاليف مباشرة 

             مواد 
             أجور

                                 تكلفة أولية 
ب- تكاليف غير مباشرة 

تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 
تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة  

مستغلة 
        مجموع التكاليف غير املباشرة                

  تكلفة اإلنتاج
+ تكلفة وحدات حتت التشغيل أول الفترة 
- تكلفة وحدات حتت التشغيل آخر الفترة

                تكلفة اإلنتاج التام 
+ تكلفة وحدات تامة أول الفترة 
- تكلفة وحدات تامة آخر الفترة

تكلفة اإلنتاج التام للوحدات املباعة 
ثانيا: التكاليف التسويقية 
تكاليف تسويقية متغيرة 

تكاليف تسويقية ثابتة  مستغلة 
 مجموع التكاليف التسويقية

 تكلفة املبيعات 

88200
77000

ـــــــــــــــ

56000
32340

ـــــــــــــ

42000
7000

ــــــــــــ

165200

88340
ـــــــــــــ

253540
0
0

253540

36620
36220

253940

49000

302940

14000
14000

14000
14000

14000
2000
2000

14000

6.3
5.5

4
2.31

ــــــــــــــ
18.11
18.31
18.11

3

نظرية تكاليف الطاقة املستغلة :

قائمة الدخل تبعا لنظرية التكاليف املستغلة

مبلغ كليمبلغ جزئيالبيانات 

اإليرادات 
يخصم تكلفة املبيعات 

مجمل الربح
يطرح تكاليف ثابتة غير مستغلة :

تكاليف صناعية ثابتة غير مستغلة
تكاليف تسويقية ثابتة غير مستغلة 

تكاليف  إدارية ومتويلية 

صافي الربح 

13860
3000

20000
ـــــــــــــــ

700000
302940

ــــــــــــ
397060

36860
ـــــــــــــــ

360200
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نظرية  تكاليف الطاقة المستغلة
مقارنة بني النظريات 

 ( اإلنتاج  تكاليف  يتضمن  التكاليف  قائمة  من  األول  اجلزء   -1
صناعية (  وحتسب  عن طريق ضرب عدد 

  الوحدات املنتجة  ) عمود رقم 4 (  × تكلفة الوحدة  ) عمود رقم 5 (
التكاليف  تتضمن  التكاليف  قائمة  من  الثاني  اجلزء   -2

التسويقية  وحتسب عن طريق ضرب عدد الوحدات
      املباعة  × تكلفة الوحدة  ) عمود 4 × عمود 5 ( 

عام  الفترة   أول  مخزون  كمية(   ( وحدات  عدد  حتديد  يتم   -3
1425)سيتم التركيز فقط على اخملزون التام(  كما يلي :

      مقارنة  عدد الوحدات املنتجة واملباعة في العام السابق 1424 : 
أنتج  12000 وحدة باع منها 

              10000 وحدة أي أن الباقي 2000 وحدة  ميثل مخزون آخر الفترة  
لعام 1424 هـ وهو نفسه 

              مخزون أول الفترة لعام 1425 .     
بيانات تكاليف  الفترة من  أول  يتم حساب تكلفة مخزون   -4

العام الذي أنتج فيه  وذلك حسب النظرية املتبعة .
هـ    1425 لعام  الفترة  آخر  مخزون   ) )كمية  وحدات  عدد   -5

يحسب باملعادلة التية  :
             مخزون أول الفترة + اإلنتاج  خالل الفترة =   املبيعات + مخزون 

آخر الفترة 
              أي أن مخزون آخر الفترة لعام 1425 يحسب كما يلي :

               2000 + 14000  =  14000 + مخزون آخر الفترة 
               إذا مخزون آخر الفترة =  16000 – 14000 =  2000 وحدة 

تكاليف  بيانات  من  يحسب  الفترة   آخر  مخزون  تكلفة   -6
الفترة التي أنتج فيها أي من بيانات عام 1425

      ) تظهر هذه التكلفة  في عمود تكلفة الوحدة عند سطر تكلفة 
اإلنتاج التام ( وحتسب كما يلي :

املنتجة  الوحدات  عدد  على  التام  اإلنتاج  تكلفة  قسمة   أ - 
)عمود3على عمود4( 

يساوي  أن  ويجب  األخير   العمود  من  الوحدة  تكلفة  جمع  ب - 
الناجت من فقرة )أ(    

ترحل  أعباء  تعتبر  النظريات  جميع  في  اإلدارية  التكاليف   -7
لقائمة نتائج األعمال 

التكاليف حسب كل  قائمة  من  تستبعد  التي  التكاليف   -8
نظرية  ، حتمل لقائمة نتائج األعمال   

إلعداد قائمة التكاليف طبقا لنظرية التكاليف املستغلة   -9
يجب أوال أن نحدد نسبة االستغالل ) بعض احلاالت تكون معطى ( 

نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية عام 1425 =

  عدد الوحدات املنتجة   =  14000  =  70 % 

   الطاقة اإلنتاجية      20000 
                

ومن هذه النسبة ميكن حساب التكاليف الثابتة املستغلة كما يلي :
 =  % 70 ثابتة  مستغلة =  46200 ×   تكاليف صناعية غير مباشرة 

32340 ريال تظهر في قائمة
           التكاليف  ، أما التكاليف الصناعية الثابتة غير املستغلة حتمل 

على قائمة نتائج األعمال وحتسب كما يلي :
                 تكاليف صناعية ثابتة  غير مستغلة =  46200 – 32340 = 

13860 حتمل لقائمة نتائج األعمال 

نسبة استغالل الطاقة التسويقية لعام 1425 = 
عدد الوحدات املباعة  = 140000 = 70 %

      الطاقة التسويقية            20000  
و من هذه النسبة ميكن حتديد التكاليف التسويقية الثابتة املستغلة 

كما يلي :
70 %  = 7000 ريال     تكاليف تسويقية ثابتة مستغلة =  10000 × 

تظهر في قائمة التكاليف  
   أي أن هناك تكاليف تسويقية ثابتة غير مستغلة تبلغ  3000 ريال ) 

10000 – 7000 (  حتمل على قائمة نتائج األعمال               
في قائمة نتائج األعمال يطرح من اإليرادات تكلفة املبيعات   -10
والتي مت حسابها في قائمة التكاليف للوصول إلى مجمل الربح  ، ثم 
يطرح باقي التكاليف التي استبعدت من قائمة التكاليف حسب كل 

نظرية  1- التكاليف  اإلجمالية  تستبعد التكاليف اإلدارية 
                2- التكاليف املباشرة  تستبعد التكاليف اإلدارية + التكاليف 

غير املباشرة 
                3-التكاليف  املتغيرة تستبعد التكاليف اإلدارية + التكاليف 

الثابتة 
                4- التكاليف املستغلة تستبعد التكاليف اإلدارية + التكاليف 

الثابتة غير املستغلة 
   

املراجع ا.د/ منير سالم

 �أمهية املراجعة ادلاخلية يف تطبيق 

جفوة التوقعات

أ - محمود حمودة

 اهزتت مصداقية رشاكت املراجعة يف القرن الوا�د والعرش�ن �سبب

 ما مسي بفضي�ة اإ�رون ، واليت �أدت اإىل اإفالس اإ�دى كربى رشاكت

�أندر�ون ار�ر  العامل  يف   الأمر .)Arthur Andersen( املراجعة 

 ا�ي �أدى اإىل �دم الوثوق مبهنة املراجعة، وفقد املراجعني ملصداقيهتم

 و�لتايل �دوث ما �سمى بفجوة التوقعات ، وهو ما يعرف �لفرق

 بني الأداء الفعيل للمراجع وبني ما يتوقعه الر�أي العام من املراجع �أن

  يؤديه.

 مقدمة البحث

 اهزتت مصداقية رشاكت املراجعة يف القرن الوا�د والعرش�ن �سبب

 ما مسي بفضي�ة اإ�رون ، واليت �أدت اإىل اإفالس اإ�دى كربى رشاكت

�أندر�ون ار�ر  العامل  يف   الأمر .)Arthur Andersen( املراجعة 

 ا�ي �أدى اإىل �دم الوثوق مبهنة املراجعة، وفقد املراجعني ملصداقيهتم

 و�لتايل �دوث ما �سمى بفجوة التوقعات ، وهو ما يعرف �لفرق

 بني الأداء الفعيل للمراجع وبني ما يتوقعه الر�أي العام من املراجع �أن

.يؤديه

تقار�رمه يف  يضمنوا  �أن  احلسا�ت  مراجعي  من  يتوقع  املايل   فا�متع 

 الكفاية الفنية والزناهة واملوضوعية والا�ستقالل و احليادية, كام ويتوقع

 ا�متع املايل من مراجعي احلسا�ت اكتشاف الأخطاء اجلوهرية ومنع

.صدور القوامئ املضلةل للمجمتع املايل

ومسست�ديم املراجع  بني  ال�سبية  الأمهية  تقد�ر  يف  مشلكة   وتمكن 

قدر �أخر �يل  اإيل  مسست�دم  من  �أهنا ختتلف  املراجعة حيت   تقار�ر 

بني به  املسموح  اخلط�أ  ويف  ال�سبية،  الأمهية  تقد�ر  يف   الإختالف 

زاد فلكام  التوقعات  جفوة  تكون  املراجعة  تقر�ر  ومسست�دم   املراجع 

اإ�سعت ب�هنام لكام  ال�سبية  مهية  التقد�ر الشخيص ل�أ  الإختالف يف 

. جفوة التوقعات والعكس �لتايل يؤدي اإيل تضيق ت� الفجوة

�ملراجعة الإهامتم  ز�دة  وراء  الوحيد  ادلافع  هذا  �لطبع  �كن   ومل 

 ادلاخلية ، مفن ق�� اكن لكرب جحم املرشو�ات، وتعدد وتنوع معلياهتا

تنفيذ تفاصيل  عن  العليا  دارة  لالإ التدرجيي  الإبتعاد  وكذ�   املالية، 

اإدارة وجود  اإىل  احلا�ة  اإىل  �أدى  املوضو�ة،  واخلطط   السسيا�ات 

 للمراجعة ادلاخلية تكون وقائية ورقابية.، تضمن التحقق من معليات

 املرشوع و�د�هتا فور �دو�ا �أو اإمتا�ا، وتوفر �شوف دورية دقيقة

 حسابيًا وموضوعيًا، و�سهل اكتشاف الأخطاء والغش و�سهل دور

. املراجعة اخلارجية

 وهذا ما يربز �أمهية املراجعة ادلاخلية �ٓلية من �ٓليات حومكة الرشاكت

 ، وما ميكن �أن تلعبه من دور �سامه يف تضيق جفوة التوقعات  واحلد

 مهنا.اإذا ما مت الإهامتم بتحقيق جودهتا حيث ميكن �أن تؤدي املراجعة

جفوة من  حيد  لها  وممكل  اخلارجية  للمراجعة  مقابل  دوًرا   ادلاخلية 

.التوقعات

 وهو ما �عيت دلرا�سته يف هذا البحث مسستعينة �دلرا�ات السابقة

 يف �أراكن هذا املوضوع ، واإهتديت دلرا�ة �أمهية املراجعة ادلاخلية

الأمر�يك املعهد  شلكها  واليت  �وهني  جلنة  �ددت  �أن  وبعد   خاصة 

القانونني �يل  AICPA للم�ا�سبني  و�ال�ا  الفجوة   مسسئولية 

.  املهنيني ول�س املسست�دمني

 ففي هذا البحث تعرضت ملفهوم جفوة التوقعات و�أنواعها و�أ�سباهبا ، 

 مث تناولت وصف املراجعة ادلاخلية وتطورها و�أخريًا �أمهية املراجعة

 ادلاخلية يف حتقيق تعاون مع املراجعة اخلارجية من ش�أنه تضيق جفوة

 التوقعات ، �ٓم� بذ� من التحقق من �أمهية ادلور ا�ي ميكن �أن

 تلعبه املراجعة ادلاخلية يف تضيق واحلد من جفوة التوقعات بني معلية

. املراجعة مبنفذهيا ، ومسست�ديم التقار�ر والبيا�ت املالية

املكتبة �أ�روا  ا��ن  الباح�ني  للسادة  امتناين  عن  �أ�رب  �أن   و�أحب 

لها واكن   ، املوضوع  هذا  �أراكن  تناولت  و�أحباث  بدرا�ات   العربية 

.ت�أثريها �يل حتديد املشلكة وطرح �سبل لعال�ا

1 – جفوة التوقعات :- 

تعرضت �نة احملا�سبة واملراجعة لأنتقادات �ديدة والسبب يف 

ذ� تدين مسستوي جودة املعلومات وقد اإ�رتف املعهد الأمر�يك 

للم�ا�سبني القانونينيAICPA بوجود هذا القصور ، وا�ي عرف 

�إمس جفوة التوقعات يف املراجعة ونتج من �دم التطابق بني توقعات 

مسست�ديم تقار�ر املراجعة مع ما جيب �أن �كون �ليه تقر�ر املراجعة 

1 / 1 مفهوم جفوة التوقعات :- 

ل�س هناك تعريف حمدد لفجوة التوقعات يف املراجعة و�لتايل اجهتد 

الباح�ون يف التعريف بطرق خمتلفة تبع�ًا لب��ات التطبيق ونوا� 

ادلرا�ة ونعرض لبعض من هذا التعريفات يف الأيت :-

• تعين جفوة التوقعات الإختالف يف جودة الأداء الفعيل ملهنة 

احملا�سبة واملراجعة عن الأداء املتوقع لها وفقـًا ملعايري الأداء املهين .

• جفوة التوقعات تعين الإختالف بني املراجع ومسست�ديم القوامئ 

املالية حول نطاق واج�ات ومسسئوليات املراجعني كام حتددها قوا�د 

املهنة .

• جفوة التوقعات يه الفرق بني ما يقوم به �أو ما ميكن �أن يقوم به 

املراجعون ، وبني ما ي��غي �أن يقوم به املراجعون وفق�ًا لتوقعات 

مسست�ديم القوامئ املالية .

�أمهية املراجعة ادلاخلية يف تطبيق�أمهية املراجعة ادلاخلية يف تطبيق�أمهية املراجعة ادلاخلية يف تطبيق�أمهية املراجعة ادلاخلية يف تطبيق

جفوة التوقعاتجفوة التوقعاتجفوة التوقعاتجفوة التوقعات
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أهمية املراجعة الداخلية يف تطبيق فجوة التوقعات 

�دوث �يل  مجيعها  تو�دت  اليت  الأخري  التعريفات  من   وكثري 

 اإختالف بني الأداء الفعيل والأداء املتوقع ، وركزت �يل فهم دور

 املراجع ومسسئولياته ، وخلصت مجيعها اإيل �أن مصطلح جفوة التوقعات

القوامئ املراجعني ومسست�ديم  بني  الإختالف  يعرب عن  املراجعة   يف 

يف الإختالف  �سبب  التقر�ر  بيا�ت  وجودة  تنوعية  حول   املالية 

 الأهداف ا�اتية �لك مهنام و�دم اإدارك اكفة املسست�دمني لجراءات

. املراجعة و�أهدافها

 1 / 2 مكو�ت و�أ�سباب جفوة التوقعات

 تنوعت الأراء �ل�سسبة ملكو�ت جفوة التوقعات وفق�ًا ل�را�ات اليت

 اإهمتت هبا �أو ت� اليت اإ�ستقصت وجودها يف ب��ات التطبيق ا�تلفة

 ، حيث مت حتديد مكو�ت جفوة التوقعات حبسب الأ�سباب ا�اكمنة

 وراءها ، �أو حبسب الظروف املوضوعية املتعلقة هبا، واإرتبط  بعضها

 �ملراجع ذاته ب�� تعلق الأخر بب��ة املراجعة ، وو�دت �أمشل هذه

-: ادلرا�ات تعرضها اكلتايل

 جفوة املعقولية :- وت�ش�أ نتي�ة التبا�ن بني ما يتوقع ا�متع )املسستفيد�ن  

 من خدمات املراجعة( من مراقيب احلسا�ت اإجنازه، وبني ما �سستطيع

مغالة نتي�ة  وحتدث   ، معقو�  بصورة  اإجنازه  احلسا�ت   مراقب 

 مسست�ديم القوامئ يف توقعاهتم دون �أي مرا�اة للم�ددات الك�رية اليت

.حتمك معل املراجع

�انب من  املعقو�  التوقعات  يف  التبا�ن  نتي�ة  وت�ش�أ  الٓداء:-   جفوة 

 ا�متع ملا جيب �أن يقوم به مراقب احلسا�ت وبني الأداء الفعيل ملراقب

-:احلسا�ت. وتنقسم اإىل

 �أ -   جفوة نقص الأداء:- �جتة عن ختلف �أداء املراجعيني عن          

 املسستوي املطلوب ، وذ� نتي�ة نقص الكفاءة املهنية دلي املراجعني

 ونتي�ة لعدم تقيدمه �لأداء املطلوب مهنم وفقا ملعايري املراجعة املق�و�

.�اًما

 ب -  جفوة نقص املعايري:- ويه الفجوة بني املعايري املوجودة         

 �الًيا وبني ت� اليت حيتا�ا �وق العمل ، مبا ميثل جفوة بني الواج�ات

 اليت ميكن توقعها �شلك معقول من املراجعني ، وبني الواج�ات القامئة

.فعاًل واحملددة من ق�ل القانون �أو امل�شورة من ق�ل املهنة

 جفوة التقر�ر:- وتعرف ب�أهنا الإختالف بني توقعات مسست�ديم التقار�ر 

 املالية لر�أي املراجع املمتثل يف تقر�ر املراجعة يف القوامئ املالية ، وبني

 ر�أي املراجع الوارد يف تقر�ره عن نتاجئ مراجعة القوامئ املالية �سبب

يفيد املراجع  من  مطلق  ت�أ�يد  �يل  احلصول  يف  املسست�دمني   رغبة 

�ا� وخاصة يف  املراجع  ر�أي  واإيل شكهم يف   ، املالية  القوامئ   بدقة 

 تعرث امل�ش�أة �أو فشلها دون احلصول �يل اإنذار م�كر من املراجع عن

. ذ�

عن للمراجعني  الفعيل  السلوك  اإحنراف  نتي�ة   -: الإ�ستقالل   جفوة 

العوامل السلوك املهين �سبب  لقوا�د  املتوقع مهنم طبقا   الإ�ستقالل 

 اليت تؤ�ر �يل اإ�ستقالل املراجع ومتنعه من اإبداء و�ه نظر �ري مت�زية

 . خالل �أداء اختبارات املراجعة واإصدار التقر�ر

املراجعني   وفهم  اإدراك  اإختالف   

 ومسست�ديم التقار�ر املالية ملسسئولية املراجع .، هذا ويقع �يل �اتق

 املراجع مسسئولية �أدبية جتاه حامية ا�متع من الفساد ، و�نية جتاه تنفيذ

. ومرا�اة معايري �نته ، وقانونية جتاة الزتامه �لقانون

النحو �يل  التوقعات  جفوة  �أ�سباب  بعض  ا�ست�تاج  ميكن   و�ليه 

-:التايل

• �دم معقولية التوقعات 

• اإخنفاض جودة الأداء يف املراجعة 

• قصور معايري احملا�سبة 

• الإتصال �ري الفعال يف ب��ة املراجعة 

•الشك يف اإ�ستقالل املراجع 

 2- املراجعة الداخلية
تفتقر العليا  اإلدارة  إلي  املرفوعة  التقارير  من  كثيرًا  كانت   عندما 
الكثير من بتصحيح  يقوم  اخلارجي  املراجع  وعند حضور  الدقة،   إلى 
 األخطاء املكتشفة، وقد يشير إليها تقريره ،لذلك كانت اإلدارة تلجأ
تقارير خاصة، ومقابل النصح في  ليقدم  اخلارجي  املراجع   إلى سؤال 
 أجر خاص ، وألن هذه اخلدمات تهدد استقالليته، فمن غير املناسب أن
 يقوم املراجع اخلارجي بتقدمي خدمات إستشارية، ثم يقوم براجعتها،
يركز داخلي  مراجع  بتعيني  للتفكير  هذا  دفع  عدالتها،  مدى   وتقومي 

.على قضايا الشركة املالية والتشغيلية

2 / 1 مفهوم املراجعة الداخلية
الرقابة فا�لية  من  التحقق  و�ائل  �أمه  من  ادلاخلية  املراجعة   تعترب 

 ادلاخلية ، وتعرف ب�أهنا التحقق من العمليات والقيود و�شلك مسسمتر

 يف بعض الأحيان، ويقوم هبا ف�ة من املوظفني محلاية الأصول، وخدمة

 الإدارة العليا ومسا�دهتا يف التوصل اإىل الكفاية الإنتاجية القصوى،

. والعمل �ىل قياس صالحية النظام احملا�سيب

  �رجع بداية الإهامتم بتطو�ر التدقيق ادلاخيل اإىل اإ�شاء معهد املراجعني

�ام ) Institute of Internal Audit ( ادلاخليني امر�اك   يف 

ورد وقد  مسؤلياته،  تتضمن  �رشة  عندها  �أصدر  حيث   ،1٩41 

ادلاخلية املراجعة  تعريف  حمايد، IA)) �ل�رشة  �شاط   كامييل: يه 

 يمت داخل امل�ش�أة بقصد مراجعة العمليات احملا�بية واملالية، �إعتبارها

دارة، ويه نوع من �أنواع الرقابة اليت  �أ�ا�ًا لتقدمي خدمات وقائية لالإ

وتقيميها، وهتمت الٓخرى  الرقابة  �أنواع  فا�لية  قياس   تعمل عن طريق 

.�لعمليات ذات الطبيعة احملا�بية واملالية

 وقد �أشارت معايري املراجعة ادلولية رمق )610( للمراجعة ادلاخلية:�ىل

ومن مضن  ، خدامهتا  لغرض  امل�ش�أة  مضن  تقيمييه  فعالية  تعين   �أهنا 

 وظائفها اختبار مالمئة النظام احملا�سيب ونظام الرقابة ادلاخلية وفعاليهتام

.وتقيميهام ومراق�هتام

-: 2 / 2  تطور املراجعة ادلاخلية

اإىل والرشاكت  وا�متع  الإدارة  نظرة  تغيري  اإىل  �أدت  عوامل    ظهرت 

املراجعة ادلاخلية، و�أدت اإىل ز�دة �أمهيهتا ، واكن مهنا

• املزتايدة  اإىل التقار�ر ادلورية ادلقيقة

طراف • رغبة الإدارة يف تقدمي البيا�ت الصحي�ة ل�أ

.اخلارجية

• حتول �ن املراجع اخلارجية من املراجعة التفصيلية اإيل

.الإختبارية

•  ظهور امل�ش�ٓت املالية الك�رية ذات الفروع ، وتزايد العمليات

.ادلولية

• التطورات التكنولوجية املتقدمة 

• الز�دة يف �الت فشل امل�ش�ٓت واإفال�ها  

• احلا�ة اإىل و�ائل لإكتشاف الأخطاء والغش  

 �أمام هذا التحول يف ب��ة الأعامل اكن لبد من �أن يتوافر نظام رقابة

 داخيل فعال، ويعد وجود مراجعة داخلية �لرشكة من �أمه �أراكن نظام

.الرقابة ادلاخلية الفعال

 وهذه العوامل قد �ا�دت �ىل تطور دور املراجعة ادلاخلية �لشلك 

اإصدارات �يل  اإنعكس  مبا  املضافة  الإقتصادية  قميهتا  عظم   ا�ي 

 املنظامت العلمية واملهنية �يل معايري املراجعة ادلاخلية ، �أو كام نعرض

معهد صاغها  كام  ادلاخلية  املراجعة  طبيعة  تصور  التايل  الشلك   يف 

-: املراجعيني ادلاخليني الأمر�يك 2003

م

و�ه املقارنة

تقليد� 1٩٩3

�ديثا 2003

1

اخلدمات

الفحص  - التقمي

الت�أ�يد املوضوعي – اخلدمات الإ�تشارية

2

الأ�شطة

امحلاية – ادلقة – الكفاءة – الإلزتام

تعظمي قمية املنظمة – دمع حومكة الرشكة

3

الأهداف

منع واكتشاف وتصحيح الأخطاء والتالعبات

اإدارة ا�اطر املالية والتشغيلية

4

الو�ائل

اختبار الإلزتام  - التحقيق

الفحص الت�لييل

5

التبعية

الإدارة التنفيذية

جلنة املراجعة

6

التوصيات

الإدارة التنفيذية

املسامهني وجملس الإدارة

7

احلياد   

التبعية الإدارية

الإرشاف

-: 2 / 3  خدمات املراجعة ادلاخلية

ت�أ�يد خدمات  لنو�ني:  ادلاخلية  املراجعة  تلعبه  ا�ي  ادلور   يصنف 

املراجع ادلاخيل تقيمي  الت�أ�يد  تتضمن خدمات   وخدمات ا�تشارية، 

 املوضوعي لأد� الإثبات لتقدمي ر�أي �أو اإ�ست�تا�ات مسستق� خبصوص

 معلية ، �أونظام �أو �أي موضوع �ٓخر، �أما اخلدمات الإ�تشارية : فتنفذ

. �ادة بطلب خاص من العميل

�البًا املنظمة  يف  ادلاخيل  املراجع  �ام  تكون  العامة،  احلالت   ويف 

دارة ، وجملس الإدارة يف جمال تقد�ر ا�اطر، تقيمي الإلزتام،  مو�ة لالإ

. و�أداء املراجعة املالية و التشغيلية

 وميكن مما  �سبق عرضه من تعريفات للمراجعة ادلاخلية ، وعوامل

-: و�أ�سباب تطورها صيا�ة بعض اخلدمات اليت تقد�ا كام ييل

•حتديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة ادلاخلية يف امل�ش�أة    

• مراجعة وتقيمي مالمئة وتطبيق الرقابة احملا�بية واملالية والتشغيلية

• منع واكتشاف الغش والإحتيال والتالعبات 

• حتديد مدى الزتام العاملني �لسسيا�ات واخلطط والإجراءات

.املوضو�ة

• حتديد مدى مالمئة اإجراءات احملا�سبة عن الأصول ومدى امحلاية

.والأمان لت� الأصول بصفة �امة 

• حتديد در�ة الإعامتد �ىل البيا�ت احملا�بية و�ريها من البيا�ت

.املسستخر�ة من جسالت املرشوع

 3 – �أمهية املراجعة ادلاخلية يف تضيق جفوة التوقعات

يصعب  ، املراجعة  ب��ة  يف  م�ألوفة  حقيقة  التوقعات  جفوة   �أصبحت 

 ا�ت�عادها �شلك اكمل اإذا اعمتد� مدخل املراجعة فقط يف التعامل

. معها ، وذ� لتعلق بعض �أ�سباهبا مبسست�ديم القوامئ املالية �أنفسهم

 ولكن ميكن تقليص هذه الفجوة اإيل �أدين مسستو�هتا من خالل دمع

التو�ع املراجعة وتوضي�ه ،والت�أ�يد �يل كفاءته ، وبعيًدا عن   دور 

 �شلك �ام والزتاًما مبهنجي يف هذا البحث �أطرح �أمهية ادلور ا�ي

 ميكن �أن تلعبه املراجعة ادلاخلية يف ذ�، من خالل

 3 / 1  التاكمل بني املراجعة ادلاخلية واملراجع اخلار�

 عندما تعرضت لأ�سباب جفوة التوقعات يف معلية املراجعة        

�أ�لهبا يتعلق �ملراجع ذاته ونتاج معلية املراجعة وهو ادلور  و�دت 

 املنوط �ملراجع اخلار� ، ول شك �أن املراجعة ادلاخلية �طرف من

 �أطراف حومكة الرشاكت ، و�عتبارها مؤ�ر قوي يف اإنتاج معلومات

 تتسم جبودة حما�بية �الية حتقق توقعات املسست�دميني لها مبا يضيق

 جفوة التوقعات يف معلية املراجعة .، وذ� من خالل �القهتا التعاونية

.مع �يق الأطراف وبدمعها لأداء �أدوارمه

 ويف جمال التاكمل والتعاون مع املراجعة اخلارجية فاإن املراجعة ادلاخلية

 ميكن �أن تؤ�ر �يل الإجراءات اليت ينفذها املراجع اخلار� وعند �أداء

�أدهتا �أعامل  �يل  اخلار�  املراجع  يعمتد  قد  اخلارجية  املراجعة   �ام 

. وظيفة املراجعة ادلاخلية مسسبق�ًا �أو �يل �أعامل تطلب مهنا م�ارشة

اإيل يؤدي  �أن  ميكن  ادلاخلية  للمراجعة  قسم  وجود  �أن  شك   ول 

 تقليص

أهمية املراجعة الداخلية يف تطبيق فجوة التوقعاتأهمية املراجعة الداخلية يف تطبيق فجوة التوقعاتأهمية املراجعة الداخلية يف تطبيق فجوة التوقعاتأهمية املراجعة الداخلية يف تطبيق فجوة التوقعاتأهمية املراجعة الداخلية يف تطبيق فجوة التوقعاتأهمية املراجعة الداخلية يف تطبيق فجوة التوقعات

�دوث �يل  مجيعها  تو�دت  اليت  الأخري  التعريفات  من  �دوثوكثري  �يل  مجيعها  تو�دت  اليت  الأخري  التعريفات  من  وكثري 

اإختالف بني الأداء الفعيل والأداء املتوقع ، وركزت �يل فهم دوراإختالف بني الأداء الفعيل والأداء املتوقع ، وركزت �يل فهم دور

املراجعني     وفهم  اإدراك  اإختالف  املراجعني  وفهم  اإدراك  اإختالف   

ومسست�ديم التقار�ر املالية ملسسئولية املراجع .، هذا ويقع �يل �اتقومسست�ديم التقار�ر املالية ملسسئولية املراجع .، هذا ويقع �يل �اتق

املراجع مسسئولية �أدبية جتاه حامية ا�متع من الفساد ، و�نية جتاه تنفيذاملراجع مسسئولية �أدبية جتاه حامية ا�متع من الفساد ، و�نية جتاه تنفيذ

طراف طرافرغبة الإدارة يف تقدمي البيا�ت الصحي�ة ل�أ رغبة الإدارة يف تقدمي البيا�ت الصحي�ة ل�أ •

..اخلارجيةاخلارجية

حتول �ن املراجع اخلارجية من املراجعة التفصيلية اإيلحتول �ن املراجع اخلارجية من املراجعة التفصيلية اإيل •

..الإختباريةالإختبارية

ظهور امل�ش�ٓت املالية الك�رية ذات الفروع ، وتزايد العملياتظهور امل�ش�ٓت املالية الك�رية ذات الفروع ، وتزايد العمليات •

التبعية الإداريةالتبعية الإدارية

الإرشافالإرشاف

-: -: 22 /  / 33  خدمات املراجعة ادلاخلية  خدمات املراجعة ادلاخلية

ت�أ�يد خدمات  لنو�ني:  ادلاخلية  املراجعة  تلعبه  ا�ي  ادلور  ت�أ�يديصنف  خدمات  لنو�ني:  ادلاخلية  املراجعة  تلعبه  ا�ي  ادلور  يصنف 
املراجع مسسئولية �أدبية جتاه حامية ا�متع من الفساد ، و�نية جتاه تنفيذاملراجع مسسئولية �أدبية جتاه حامية ا�متع من الفساد ، و�نية جتاه تنفيذاملراجع ومسسئولياته ، وخلصت مجيعها اإيل �أن مصطلح جفوة التوقعاتاملراجع ومسسئولياته ، وخلصت مجيعها اإيل �أن مصطلح جفوة التوقعات

ت�أ�يدظهور امل�ش�ٓت املالية الك�رية ذات الفروع ، وتزايد العملياتظهور امل�ش�ٓت املالية الك�رية ذات الفروع ، وتزايد العمليات خدمات  لنو�ني:  ادلاخلية  املراجعة  تلعبه  ا�ي  ادلور  ت�أ�يديصنف  خدمات  لنو�ني:  ادلاخلية  املراجعة  تلعبه  ا�ي  ادلور  يصنف 
املراجع مسسئولية �أدبية جتاه حامية ا�متع من الفساد ، و�نية جتاه تنفيذاملراجع مسسئولية �أدبية جتاه حامية ا�متع من الفساد ، و�نية جتاه تنفيذ

ت�أ�يدظهور امل�ش�ٓت املالية الك�رية ذات الفروع ، وتزايد العملياتظهور امل�ش�ٓت املالية الك�رية ذات الفروع ، وتزايد العمليات خدمات  لنو�ني:  ادلاخلية  املراجعة  تلعبه  ا�ي  ادلور  ت�أ�يديصنف  خدمات  لنو�ني:  ادلاخلية  املراجعة  تلعبه  ا�ي  ادلور  يصنف 
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 جحم املهام والوقت الالزم لتنفيذ هذه املهام رشط �أن يت�ىل املراجعون

 ادلاخليون �لكفاءة واملوضوعية والالزتام بقوا�د و�ٓداب املهنة وتنفيذ

.مجيع الأعامل امللقاه �ىل �اتقهم

 كام ميكن �أن حيقق قسم املراجعة ادلاخلية اجليد يف امل�ش�أة وفرات يف

.التاكليف اخلاصة ب�أتعاب املراجع اخلار� ، ت�أ��ًسا �يل ما �سبق

جفوة �يل  واخلارجية  ادلاخلية  املراجعة  تاكمل  انعاك�ات    2  /  3 

  التوقعات

 اإلقاء مسسئولية �دم جودة املعلومات املالية وقصور معليات املراجعة

، املهنيني  �اتق  �يل  املالية  التقار�ر  مسست�ديم  توقعات  بلوغ   عن 

 محل ذ� �يل املراجعني مسسئوليات �نية وقانونية خضمة مبا �شلك

. ضغوط قد تؤ�ر �يل �أداء املراجع ملهام

 وهو ما يعظم فوائد التاكمل بني املراجعة ادلاخلية واملراجعة اخلارجية 

 ويعكس �أ�ًرا اإجيابًيا �يل املهمتني ، حيث �رتقي ب�أداء لك مهنام من �ة

 ، كام �أن هذا الريق مبهمة املراجعة حيقق تضيق جفوة الوقعات من اجلهة

 الأخري ، وي�أيت ذ� �يل �انبني �يل النحو الأيت

 �أ�ر التاكمل لأحصاب املصاحل داخل املؤ�سة

  

القرارات اإختاذ  �سا�د �يل  دارة  لالإ تفصيلية حقيقة  معلومات   توفري 

يف الثقة  بث  اإيل  �لإضافة   ، املنا�سبني  واملاكن  الوقت  يف   الفعا� 

املعلومات ادلا� �يل الأداء الإداري

 ت�أ�يد �المة الأنظمة املعلوماتية املفحوصة ،وكذ� متانة نظم الرقابة

 ادلاخلية املعمتدة ،ومسار املعاجلة و�ري ذ� ، مبا �سمح لها القضاء

 �يل هذه مواطن اخللل

 تكو�ن بنك للمعلومات عن طريق �أوراق معل املراجع ، تقار�ر وملف

 املراجعة

وا�ت�عاد النو�ني  بني  التاكمل  عن طريق  املراجعة  تاكليف   خفض 

 ازدواجية العمل

 �أ�ر التاكمل لأحصاب املصاحل داخل املؤ�سة

املراجع ق�ل  من  عنه  املعرب  الر�أي  عن  الأطراف  هؤلء   اطمئنان 

اخلار�

املالية اخلتامية �عامتد القوامئ  الواردة يف  العنارص  الر�أي �لك   مشولية 

التاكمل بني النو�ني

 

اطمئنان املسامهني �يل �أمواهلم

الفعيل الواقع  عن  تعرب  واليت  املفحوصة  للمعلومات  املتوازي   الضخ 

طراف ذات العالقة  للعنارص احملتواة يف القوامئ املالية ، مما �سمح ل�أ

 من اختاذ القرارات املنا�سبة

 حتمل  ý وهوما �سامه �شلك م�ارش يف تضيق جفوة التوقعات بفضل

 املراجع مسسئوليات �أكرث لتلبية توقعات املسستفيد�ن من تقار�ر املراجعة

 وخاصة يف جمالت اكتشاف الغش واخلط�أ وا�الفات والترصفات �ري

. القانونية

 حتسني معلية الإتصال يف ب��ة املراجعة ، �واء بني املراجع ومسست�ديم

 القوامئ املالية ، �أو بني املراجع والإدارة �أو بني املراجع وجلنة املراجعة

.

 احملافظة �يل اإ�ستقالل املراجع بفضل تفعيل دور املراجعة ادلاخلية  

 لتقترص �مة املراجع �يل ابداء الر�أي و�دم تورطة يف العمليات

التشغيةل

 �دم اصدار ر�أي �ري متحفظ اإل اإذا مت الإفصاح عن مجيع العنارص   

نظام املالية بفضل احمكه �يل خمر�ات  القوامئ   اليت هتم مسست�ديم 

املراجعة ادلاخلية

 4 – مسست�لص البحث

جممتع يف  حرصها  ميكن  ل  مشلكة  املراجعة  يف  التوقعات  جفوة   اإن 

نفسه، وا�متع  املراجعة  �نة  بني  العالقة  �ىل  تعمتد  بل  �ٓخر   دون 

ومكو�هتا  ، التوقعات  جفوة  مفهوم   : البحث  هذا  يف  تناولت   وقد 

الأداء اإخنفاض جودة  التوقعات .،  :-  �دم معقولية   و�أ�سباهبا ومهنا 

ب��ة الفعال يف  .،الإتصال �ري  املراجعة .،قصور معايري احملا�سبة   يف 

املراجعة.،الشك يف اإ�ستقالل املراجع

 وتوصلت من اإطالعي اإيل �أن �الج قصور هذه الفجوة يقع �يل �اتق

املهنيني �أي مزاويل �نة املراجعة ، ول�س مسست�ديم التقار�ر

 وتناولت املوضوع من زاوية املراجعة ادلاخلية حيث �أهنا مدخاًل �اًم

يف ذ� املراجعة.وتعرضت  ب��ة  يف  التوقعات  جفوة  دلرا�ة   ومالمئًا 

مع تاكملها  و�أمهية   ، ادلاخلية وتطور طبيعهتا  املراجعة  ملفهوم   ل�ش�أة 

 املراجعة اخلارجية و�أ�ر ذ� �يل تضيق جفوة التوقعات

: واكنت توصيات هذه ادلرا�ة

 اإدراك �أمهية دوراملراجعني ادلاخليني

 دمع ا�ستقالهلم عن الإدارة

�رش معايري املراجعة ادلاخلية وتطو�رها

الت�أهيل العلمي اجليد للمراجعني وتمنية �اراهتم

 �رش �رتو�ول تعاون بني املراجعة اخلارجية وادلاخلية

 ت�سسيق التعاون والرقابة بني املراجعة ادلاخلية واخلارجية

املايل   ا�متع  بني  التوقعات  جفوة   »  .. اجلربوع  محمود  يو�ف  د/ 

جمةل  » الفجوة  هذه  تضيق  وطرق  القانونيني  احلسا�ت   ومراجعي 

 اجلامعة الإ�المية )�لسةل ادلرا�ات الإ�شائية ( ا�� الثاين عرش

.– العدد الثاين �ام 2004

 رايض، محمد �ايم «جفوة التوقعات يف املراجعة: التشخيص واحللول   

 – درا�ة انتقادية» جمةل لكية الت�ارة للبحوث العلمية: لكية الت�ارة-

.�امعة الإ�كندرية- مجهورية مرص العربية - العدد الأول 1٩٩٩

التوقعات    د/ فهدة ب�ت �لطان السد�ري. « رصد مالمح جفوة 

 يف ب��ة املراجعة السعودية « جمةل �امعة امل� عبد العز�ز الإقتصاد

. والإدارة ا�� 1٨ العدد 2 �ام 2004

جفوة   مالمح  لرصد  «املقاي�س  السد�ري.  �لطان  ب�ت  فهدة   د/ 

 التوقعات يف ب��ة �نة مراجعة احلسا�ت يف اململكة العربية السعودية»

- احملا�سبة  قسم   – والإدارة  الإقتصاد  العز�ز  عبد  امل�   �امعة 

2004.

 د/ فهدة ب�ت �لطان السد�ري. «املقاي�س لرصد مالمح جفوة التوقعات 

 يف ب��ة �نة مراجعة احلسا�ت يف اململكة العربية السعودية» �امعة

.امل� عبد العز�ز الإقتصاد والإدارة – قسم احملا�سبة - 2004

 د/ صادق �امد مصطفي .. « درا�ة تضيق جفوة التوقعات يف �نة  

 املراجعة   «  لكية الت�ارة - �امعة القاهرة - مجهورية مرص العربية.

. 1٩٩3م

 د/ اإ�راهمي السسيد املليجي  .. « درا�ة واختبار ت�أثري �ٓليات حومكة  

 الرشاكت �ىل جفوة التوقعات « لكية الت�ارة – �امعة الإ�كندرية –

. مجهورية مرص العربية 2005م

املراجعة يف تضيق جفوة    مصطفي محمود مصطفي  « دور معايري 

دمشق �امعة   – الإقتصاد  لكية   - ماجسستري  ر�ا�    »   التوقعات 

200٨.

 رشا اجلرد ..» �أ�ر جودة املراجعة ادلاخلية �يل حتديد �أتعاب املراجع 

دمشق �امعة   – الإقتصاد  لكية   - ماجسستري  ر�ا�    »   اخلار� 

200٨.

اإدارات املراجعة ادلاخلية يف تفعيل    اإ�راهمي اإحسق �سامن ..»دور 

 م�ادئ احلومكة « ر�ا� ماجسستري - اجلامعة الإ�المية – غزة – لكية

.الت�ارة قسم احملا�سبة وا�متويل �ام 200٩

 معر �يل عبد الصمد .. « دور املراجعة ادلاخلية يف تطبيق حومكة 

العلوم لكية   – املدية  �امعة   - ماجسستري  ر�ا�   .»  املؤ�سات  

الت�سري �لوم  قسم   – الت�سري  و�لوم  الت�ارية  والعلوم   الإقتصادية 

200٨ .

 شدري معمر �عاد ..»دور املراجعة ادلاخلية يف تقيمي الأداء « ر�ا� 

 ماجسستري – لكية العلوم الإقتصادية و�لوم الت�سري والعلوم الت�ارية

.– امجلهورية ادلميوقراطية اجلزا�رية الشعبية -200٩

جحم املهام والوقت الالزم لتنفيذ هذه املهام رشط �أن يت�ىل املراجعونجحم املهام والوقت الالزم لتنفيذ هذه املهام رشط �أن يت�ىل املراجعون

ادلاخليون �لكفاءة واملوضوعية والالزتام بقوا�د و�ٓداب املهنة وتنفيذادلاخليون �لكفاءة واملوضوعية والالزتام بقوا�د و�ٓداب املهنة وتنفيذ

..مجيع الأعامل امللقاه �ىل �اتقهممجيع الأعامل امللقاه �ىل �اتقهم

كام ميكن �أن حيقق قسم املراجعة ادلاخلية اجليد يف امل�ش�أة وفرات يفكام ميكن �أن حيقق قسم املراجعة ادلاخلية اجليد يف امل�ش�أة وفرات يف

حتملحتمل  ý   ý وهوما �سامه �شلك م�ارش يف تضيق جفوة التوقعات بفضلوهوما �سامه �شلك م�ارش يف تضيق جفوة التوقعات بفضل

املراجع مسسئوليات �أكرث لتلبية توقعات املسستفيد�ن من تقار�ر املراجعةاملراجع مسسئوليات �أكرث لتلبية توقعات املسستفيد�ن من تقار�ر املراجعة

وخاصة يف جمالت اكتشاف الغش واخلط�أ وا�الفات والترصفات �ريوخاصة يف جمالت اكتشاف الغش واخلط�أ وا�الفات والترصفات �ري

القانونيةالقانونية

املايل     ا�متع  بني  التوقعات  جفوة   »  .. اجلربوع  محمود  يو�ف  املايلد/  ا�متع  بني  التوقعات  جفوة   »  .. اجلربوع  محمود  يو�ف  د/ 

جمةل  » الفجوة  هذه  تضيق  وطرق  القانونيني  احلسا�ت  جمةلومراجعي   » الفجوة  هذه  تضيق  وطرق  القانونيني  احلسا�ت  ومراجعي 
اجلامعة الإ�المية )�لسةل ادلرا�ات الإ�شائية ( ا�� الثاين عرشاجلامعة الإ�المية )�لسةل ادلرا�ات الإ�شائية ( ا�� الثاين عرشالقانونيةالقانونيةكام ميكن �أن حيقق قسم املراجعة ادلاخلية اجليد يف امل�ش�أة وفرات يفكام ميكن �أن حيقق قسم املراجعة ادلاخلية اجليد يف امل�ش�أة وفرات يف اجلامعة الإ�المية )�لسةل ادلرا�ات الإ�شائية ( ا�� الثاين عرشاجلامعة الإ�المية )�لسةل ادلرا�ات الإ�شائية ( ا�� الثاين عرشالقانونيةالقانونيةكام ميكن �أن حيقق قسم املراجعة ادلاخلية اجليد يف امل�ش�أة وفرات يفكام ميكن �أن حيقق قسم املراجعة ادلاخلية اجليد يف امل�ش�أة وفرات يف

أهمية املراجعة الداخلية يف تطبيق فجوة التوقعات 
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 اجلوانب احملا�بية لإنقضاء رشكة التضامن

خرى بتحديد نتيجة االعمال تقوم شركات التضامن مثلها مثل الوحدات اإلقتصادية االأ

والمركز المالي من خالل إعداد الحسابات الختامية والميزانية وذلك بهدف توفير معلومات 

داء الشركات والذي لن يخرج من اإلحتماالت  مفدة للمالك يمكن من خاللها تقييم اأ

التالية:-

نها تحقق ارباحا يتم توزيعها باستمرار وهنا يكون القرار المناسب هو االستمرار في  االول : - اأ

النشاط .

الثاني : - تحقيق خسائر مؤقته وهنا يكون القرار المناسب انضمام شريك او انفصال شريك 

مع اعادة تقييم الشركة في كل حالة .

الثالث : - تحقيق خسائر مستمرة وإستحالة العالج وهنا يستلزم انقضاء هذه الشركة 

وتصفيتها . 

ما هي اسباب نقضاء شركة التضامن 

اسباب  االنقضاء العامة 

نقضاء العامة للشركات جميعًا والتي من اهمها  يسري على شركة التضامن اسباب االأ

جل المحدد لها في عقد الشركة  نتهاء االأ 1- اأ

ن مدة  جل المحدد لها في عقد الشركة فإذا اتفق الشركاء على اأ تنتهي الشركة بإنتهاء االأ

ن الشركة تنتهي بإنتهاء المدة . الشركة عشر سنوات فاأ

• كما يمكن اإلستمرار في عمل الشركة باتفاق جميع الشركاء على اإلستمرار 

يضا قد تستمر الشركة في العمل بعد إنقضاء المدة وإنما تنتهي شخصية الشركة القديمة  • اأ

وتنشاأ شركة جديدة محلها وذلك في احد الحالتين التاليتين : - 

             - إذا إستمر الشركاء رغم إنتها مدة الشركة في مزاولة نشاطها والقيام باعمالها التي 

               تكونت من اجلها وفي هذه الحالة يمتد عقد الشركة سنة بعد اخرى وتعتبر الشركة

               الجديدة التي انعقدت لمدة سنة بنفس شروط الشركة القديمة . 

              - اذا اتفق الشركاء صراحة على مد اجل الشركة بعد انتهاء المجة المحددة لها في

               العقد . 

نتهاء االغرض الذي قامت من اجلة . 2- اأ

   تنتهي الشركة بانتهاء الغرض الذي انشئت من اجله ، ومع ذلك قد تمتد الشركة في هذه 

الحالة ايضا باستمرار الشركة في القيام بعمل من نوع االعمال التي تكونت من اجلها حيث 

يمتد العقد سنة بعد اخرى بنفس الشروط في العقد االصلي . 

جتماع الحصص على يد شخص واحد . 3- اأ

تنتهي الشركة إذا تمكن احد الشركاء من جمع كل حصص الشركاء االخرين في يده ، 

وبذلك تنتفي صفة الشركة التي تقوم بين شريكين او اككثر وتصبح المنشاة في هذه الحالة 

منشاة فردية وليست شركة تضامن .

4- هالك مال الشركة  .

 تنتهي الشركة بهالك جميع مالها وذلك الستحالة استمرارها في نشاطها ، اما اذا كان 

الهالك لجزء من المال فيتوقف االمر على حجم ذلك الجزء فإذا كان صغيرا ال تنقضي 

الشركة اما إذا كان كبير يعوق الشركة عن تحقيق اغراضها انقضت الشركة ، وانه في حالة 

حدوث خالف بين الشركاء حول اهمية الجزء الهالك كان للمحكمة سلطة تقدير انقضاء 

حسب الظروف . 

5- التاميم .

تنتهي الشركة بإنتقال ملكيتها إلى الدولة ما لم ينص القانون على إستمرارها . 

6- الحل القضائي .

نها حكم قضائي بحل الشركة متى تقدم احد الشركاء بطلب في هذا  هناك حاالت يصدر بشاأ

ن ، ومن هذه الحاالت  الشاأ

س المال . • عدم تنفيذ احد الشركاء إللتزامة بتقديم حصته في راأ

عمالها . • منافسة الشريك للشركة في القيام باأ

• سوء التفاهم المستمر بين الشركة .

زمة إقتصادية مما يؤدي إلى فشل الشركة وتوالي الخسائر . •وقوع اأ

• إهمال المديرين من الشركاء .

حد الشركاء .  و تدليس من اأ • وقوع غش اأ

6- اإلندماج .

خرى بصرف النظر عن شكل اإلندماج سواء كان إندماج  تنقضي الشركة بإندماجها في شركة اأ

خرى لتكوين شركة جديدة .  و إندماجها في في شركة اأ في شركة قائمة فعاًل اأ

وتقرير اإلندماج من حق مجموع الشركاء إذا نص عقد الشركة على اإلككتفاء باغلبية معية 

تككفي لتقرير هذا اإلندماج .

سباب اإلنقضاء الخاصة : - ما هي اأ

باإلضافة الى االسباب العامة التي ذكرنها منذ قليل هناك اسباب اخرى النقضاء شركة 

التضامن وهي االسباب الخاصة باعتبار ان هذه الشركة من شركات االشخاص فإنها تنقضي 

السباب مرتبطة بشخصة الشركاء مثل 

1- وفاة احد الشركاء  .

نظرا الن هذا النوع من الشركات يقوم على اساس الثقة المتبادلة بين الشركاء فإنها تنتهي 

بوفاة احدهم وال يحق للوريث ان يحل محلة ولكن القانون المدني المصري اجاز اإلتفاق في 

عقد الشركة على استمرارها رغم وفاة احد الشركاء وذلك في احد الصور الثالث التالية : - 

تفاق على استمرار الشركة بين الشركاء االحياء وورثة الشريك المتوفي ، ويرى            • االأ

            البعض ضرورة انقالب شركة التضامن في هذه الحالة إلى شركة توصية بسيطة وذلك

            بهدف عدم إهدار الرعاية الواجبة للقصر . 

          •  اإلتفاق على استمرار الشركة للشركاء الباقين عليككى قيد الحياة فقط ، وفي هذه

              الحالة ال يكون لورية الشريك إال نصيبة فيام اموال الشركة ويقدر هذا النصيب 

              بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع لهم نقدا . 

          • االتفاق على استمرار الشركة مع الذكور دون اإلناث او مع البالغين دون القصر ، 

             ويتعين هنا على الورثة الذين بقوا في الشركة ان يؤدوا إلى الباقين ممن لم يستمروا 

نصبة الشرعية               فيها حقوقهم طبقا لالأ

و إعسارة او إفالسة  . حد الشركاء اأ 2- الحجز على اأ

تنتهي الشركة في حال الحجز على احد الشركاء او إعسارة او إفالسة وذلك لزوال الثقة في 

هذا الشريك ولكنه يجوز اإلتفاق بين الشركاء على إستمرار الشركة بين الباقين وال يكون 

للشريك الذي حجز عليه او اعسر او افلس إال نصيبة من اموال الشركة تحسب قيمته يوم 

وقوع الحادث الذي ادى إلى خروجة من الشركة ويدفع له هذا النصيب . 

أ -وائل مراد 

2-انسحاب احد الشركاء  .

تنتهي الشركة بإنسحاب احد الشركاء متى كانت الشركة غير محددة المدة ويلزم لكي يقع 

إنسحاب توافر شرطين . 

    •  إعالن الشريك المنسحب إرادته في اإلنسحاب إلى سائر الشركاء قبل حدوثة . 

    • اال يكون اإلنسحاب مبني على غش او في وقت غير الئق وتقدر المحكمة تلك الواقعة .

2- طلب الشريك إخراجة من الشركة  .

يجوز الي شريك ،  إذا كانت الشركة محددة المدة ، ان يطلب من القضاء إخراجة من 

الشركة متى إستند في ذلك إلى اسباب معقولة . وفي هذه الحالة تتحمل الشركة ما يتفق 

الشركاء على استمرارها . 

ما هي اثار اإلنقضاء : -

    يترتب على إنقضاء شركة التضامن نفس االثار العامة إلنقضاء كافة الشركاء والتي من 

اهمها شهر اإلنقضاء فقد حث القانون التجاري على ضرورة شهر إنقضاء الشركات التجارية 

بقصد غعالم الغير بإنقضاء الشركة ، وذلك في حاالت معينة وهي حالة إتفاق الشركاء على 

و خروج احدهم اي انسحابه من  اإلستمرار بعد إنقضاء مدتها في حالة التبديل في الشركاء اأ

الشركة . 

يجب شهر اإلنقضاء في جميع االحوال العالم الغير 

إذا لم تتخد إجراءات شهر اإلنقضاء خالل الخمسة عشر يوما من تاريخ اإلنقضاء فال يجوز 

للشركاء اإلحتجاج على الغير بهذا اإلنقضاء . 

ما بالنسبة للغير ، فمن حقة التمسك بإنقضاء الشركة التي لم يشهر إنقضائها كما ان له ان  اأ

يتمسك ببقاء الشركة لعدم شهر اإلنقضاء  حسب مصلحتة . 

هذا وتتمثل إجراءات شهر اإلنقضاء في قيد سند اإلنقضاء في السجل المعد لذلك بالمحكمة 

ونشره في الصحف . 

ما هي اشكال اإلنقضاء  : -

ياخذ انقضاء شركة التضامن احد االشكال التالية : - 

   • تصفية الكيان القانوني للشركة وانهاء عالقة الشركة بالشركاء وانهاء عالقة الشركات 

بعضهم ببعض . 

    • انقضاء العالقة القانونية التي تحكم شركة التضامن وذلك على مستوى الشركاء والشركة 

دون االضطرار الى تصفية وتسييل االصول ، اي ينتهي الكيان القانوني دون ان تنتهي 

الموارد التي يتم توظيفها في مجال اخر . 

وفي هذه الحالة يمكن التمييز بين عدة اشكال فرعية هي : - 

      • انضمام الشركة الى شركة اخرى قائمة . 

      • اندماج الشركة مع شركة اخرى وتكوين شركة جديدة .

      • بيع الشركة الى شركة مساهمة وفي هذه الحالة تنتقل اصول شركة التضامن الى شركة

          المساهمة تعهد االخيرة بسداد التزامات شركة التضامن . 

 

المحاسبة عن تصفية الشركة .

متى قام بالشركة سبب من اسباب اإلنقضاء العامة والخاصة والخاصة ترتب على ذلك 

تصفيتها .

اوال: فكرة عامة عن التصفية : - 

يقصد بالتصفية انتهاء اعمال الشركة حيث يتم تنفيذ العقود القائمة وتحصيل ديون الشركة 

وبيع اصولها وسداد ما عليها من التزامات وذلك لتحديد صافي اصول الشركة التي توزع بين 

الشركاء سواء نقدا او عينا . 

واالصل ان تنتهي شخصية الشركة بانقضائها اال ان القانون المدني قرر ان تبقي الشركة 

شخصيتها المعنوية بعد انقضاء الشركة يجعل اموال الشركة ملكا مشاعا بين الشركاء 

مما يمكن دائني الشركاء من مزاحمة دائني الشركة في تلك االموال وفي هذا إهدار للضمان 

العام الذي يتمتع به دائنو الشركة . 

ويترتب على بقاء الشخصية المعنوية للشركة اثناء فترة التصفية ما يلي : - 

1- بقاء دائني الشركة محتفظين بحقوقهم تجاه الشركة قبل دائني الشركاء الشخصيين  .

2- امكانية مقاضاة الشركاء وكذلك المصفي من قبل الدائنين .

3- للمصفي وحدة الحق في المطالبة بحقوق الشركة لدى الغير وليس الشريك الحق في 

مطالبة احد مديني الشركة ولو بقدر نصيبة . 

تعيين المصفي 

يتم تعيين المصفي باحد الطرق التالية : - 

        • النص في عقد الشركة على تعيين المصفي سواء من الشركاء او من غير الشركاء . 

        • في حالة عدم وجود نص في عقد الشركة يقوم الشركاء بانتخاب المصفي وتعيين 

           من يحصل على اغلبية االصوات . 

        •  اذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي يعين من قبل القاضي بناء على طلب احد 

            الشركاء وذلك طبقا للقانون المدني . 

اتعاب المصفي 

يتقاضي المصفي نظير قيامة باعمال التصفية اتعابا من اموال الشركة وتعتبر اتعاب المصفي 

والمصروفات التي تنفق التمام عملية التصفية ديونا ممتازة على سائر الديون . 

سلطات المصفي 

تحدد الجهة التي عينت المصفي سلطاته التي قد تكون مطلقة او محدده فاذا لم تحدد كان 

على المصفي القيام باالعمال التالية : - 

          • التاكد من اتخاذ جميع اجراءات حل الشركة وشهر انقضائها ومحو القيد في السجل

              التجاري .

          • مطالبة المدير بتقديم حساب ختامي وميزانية حتى تاريخ حل الشركة وتسليم 

              الدفاتر والسجالت . 

          • جرد االصول الشركة واستيفاء ديون الشركة قبل الغير وقبل الشركاء انفسهم وذلك 

             اذا كان الشريك مدينا للشركة بجزء من حصته في راس المال مثال . 

          • اتمام العقود التي ينتهي تنفيذها وعدم الدخول في عقود جديدة . 

          • بيع اصول الشركاء اما بالمزاد او ممارسة ) ما لم ينص في امر تعيين المصفي على 

             تقييد هذه السلطة . 

          • الوفاء بديون الشركة متى حل اجلها اما الديون التي لم يحل اجلها فيحتفظ بقيمتها 

            حتى يحل اجلها وذلك النه ال يحق للمصفي اجبار الدائن على قبول الوفاء بالدين

            قبل حلول ميعاده . 

          • تمثيل الشركة امام القضاء واجراء الصلح والتحكم نيابة عن الشركة وذلك للبت في

              المسائل المتنازع عليها . 

          • تقديم حساب تفصيلي للشركاء يوضح فيه نتيجة التصفية اول باول . 

في العدد القادم نستكمل بإذن هللا ما بداناه في هذا العدد 

إلى ان نلتقي استودعكم هللا الذي ال تضيع ودائعة 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

المراجع : من ككتاب المحاسبة في شركات االشخاص للدككتور / صفا محمود السيد 
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 الأخوة يف هللا
أ -وائل مراد  مقدمة:

===
كما  حمداً  ؛  وكماله  بجالله  يليق  حمداً  العاملني،  رب  هلل  احلمد    

ينبغي جلالل وجهه 

وعظيم سلطانه،حمداً يوازي رحمته وعفوه وكرمه ونَِعِمه العظيمة 

؛ حمداً على قدر 

حبه لعباده املؤمنني .

والصالة والسالم على أكمل خلقه ،وعلى آله وصحبه أجمعني، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛

                                      وبعد
األيات القرانية : 

 ]10 : ( ] احلجرات  إِْخَوٌة  امْلُْؤِمُنوَن  َا  ) إِنمَّ
]71 : ( ] التوبة  بَْعٍض  أَوْلَِياُء  بَْعُضُهْم  وَامْلُْؤِمَناُت  ) وَامْلُْؤِمُنوَن 

ُقلُوبُِكْم  بنَْيَ  َفأَلمََّف  أَْعَداًء  ُكْنُتْم  إِذْ  َعلَْيُكْم   ِ
اهللمَّ نِْعَمَة  وَاذُْكُروا   (

َفأَْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه إِْخَوانًا وَُكْنُتْم َعلَى َشَفا ُحْفرٍَة ِمْن النمَّارِ َفأَنَْقَذُكْم 

 : عمران  آل   [  ) تَْهَتُدوَن   لََعلمَُّكْم  آيَاتِِه  لَُكْم   ُ اهللمَّ  ُ يَُبنينِّ َكَذلَِك  ِمْنَها 

]103

أحاديث الرسول صلى اهلل علية وسلم : 

امْلُْؤِمِننَي  َمَثُل   َ( : يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   -
ِمْنُه  اْشَتَكى  إِذَا  اجْلََسِد  َمَثُل  وَتََعاُطِفِهْم  وَتَرَاُحِمِهْم  تََوادنِِّهْم  ِفي 

ى (  َهرِ وَاحْلُممَّ ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر اجْلََسِد بِالسمَّ

لَُه  أًَخا  زَارَ  رَُجاًل  )أَنمَّ  وسلم  عليه  اله  صلى  النبي  عن  جاء   -
ا أَتَى َعلَْيِه َقاَل  ُ لَُه َعلَى َمْدرََجِتِه َملًَكا َفلَممَّ ِفي َقرْيٍَة أُْخرَى َفأَرَْصَد اهللمَّ

أَيَْن تُرِيُد َقاَل أُرِيُد أًَخا لِي ِفي َهِذِه الَْقرْيَِة َقاَل َهْل لََك َعلَْيِه ِمْن نِْعَمٍة 

 ِ
اهللمَّ رَُسوُل  َفإِننِّي  َقاَل  وََجلمَّ  َعزمَّ   ِ

اهللمَّ ِفي  أَْحَبْبُتُه  أَننِّي  َغْيرَ  اَل  َقاَل  تَُربَُّها 

َ َقْد أََحبمََّك َكَما أَْحَبْبَتُه ِفيِه (  إِلَْيَك بِأَنمَّ اهللمَّ

صلى  اهلل  رسول  : قال  قال  عنه  اهلل  رضي  هريرة  أبو  روى   -
َ يَُقوُل يَْوَم الِْقَياَمِة أَيَْن امْلَُتَحابُّوَن بَِجاَللِي  اهلل عليه وسلم : ) إِنمَّ اهللمَّ

الَْيْوَم ؟ أُِظلُُّهْم ِفي ِظلنِّي يَْوَم اَل ِظلمَّ إاِلمَّ ِظلنِّي ( . 

َسْبَعٌة  َقاَل   (  : وََسلمََّم  َعلَْيِه   ُ اهللمَّ َصلمَّى  النمَِّبينِّ  َعْن  ُهرَيْرََة  أَبِي  َْن   -
-  وَرَُجاَلِن  - وذكر منهم  ِظلُُّه   إاِلمَّ  ِظلمَّ  اَل  يَْوَم  ِظلنِِّه  ِفي   ُ اهللمَّ يُِظلُُّهْم 

ِ اْجَتَمَعا َعلَْيِه وَتََفرمََّقا َعلَْيِه ( . 
حَتَابمَّا ِفي اهللمَّ

 ِ
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )  إِنمَّ ِمْن ِعَبادِ اهللمَّ  -

يَْوَم  َهَداُء  وَالشُّ اأْلَنِْبَياُء  يَْغِبُطُهْم  ُشَهَداَء  واََل  بِأَنِْبَياَء  ُهْم  َما  أَلُنَاًسا 

ِ تُْخِبُرنَا َمْن ُهْم َقاَل 
ِ تََعالَى َقالُوا يَا رَُسوَل اهللمَّ

الِْقَياَمِة ِبََكانِِهْم ِمْن اهللمَّ

أَرَْحاٍم بَْيَنُهْم واََل أَْمَواٍل يََتَعاَطْونََها  ِ َعلَى َغْيرِ 
ُهْم َقْوٌم حَتَابُّوا بُِروِح اهللمَّ

ِ إِنمَّ ُوُجوَهُهْم لَُنورٌ وَإِنمَُّهْم َعلَى نُورٍ اَل يََخاُفوَن إِذَا َخاَف النمَّاُس واََل 
َفَواهللمَّ

ِ اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم 
يَْحزَنُوَن إِذَا َحزَِن النمَّاُس وََقرَأَ َهِذِه اْليََة أاََل إِنمَّ أَوْلَِياَء اهللمَّ

واََل ُهْم يَْحزَنُوَن ( .

أَْعَطى  َمْن   (َ : يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   -
ِ َفَقْد اْسَتْكَمَل 

ِ وَأَنَْكَح هلِلمَّ
ِ وَأَبَْغَض هلِلمَّ

ِ وَأََحبمَّ هلِلمَّ
ِ وََمَنَع هلِلمَّ

هلِلمَّ

إمِيَانَُه (.  

وََجَد  ِفيِه  ُكنمَّ  َمْن  : ) ثاََلٌث  ويقول صلى اهلل عليه وسلم   -
مَّا ِسَواُهَما وَأَْن يُِحبمَّ  ُ وَرَُسولُُه أََحبمَّ إِلَْيِه ِم َحاَلوََة اإْلمِيَاِن أَْن يَُكوَن اهللمَّ

ِ وَأَْن يَْكرََه أَْن يَُعودَ ِفي الُْكْفرِ َكَما يَْكرَُه أَْن يُْقَذَف 
امْلَرَْء اَل يُِحبُُّه إاِلمَّ هلِلمَّ

ِفي النمَّارِ ( . 

يُْؤِمُن  : )اَل  ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   -
أََحُدُكْم َحتمَّى يُِحبمَّ أِلَِخيِه َما يُِحبُّ لَِنْفِسِه (. 

رتبتها هذه  اإلميانية  وآثار حميدة لألخوة   ،     خصال حسنة وطيبة 
الباقة العطرة من نصوص الوحي الشريف . 

: )امْلُْؤِمُن  و قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   -
لِلُْمْؤِمِن َكالُْبْنَياِن يَُشدُّ بَْعُضُه بَْعًضا وََشبمََّك بنَْيَ أََصابِِعِه (  

معني االخـــــــــــــوة في اهلل : هي رباط امياني يقوم على منهج 

اهلل ,ينبثق من التقوى ويرتكز على االعتصام بحبل اهلل ,وهي صفة 

مالزمة لالميان ,وخصلة مرافقة للتقوى ,اذ الاخوة بدون اميان وال اميان 

بدون اخوة ,قال تعالى :)انا املؤمنون اخوة ( 

ينهار ........وكل حب لغير اهلل  اذا ماحب أسرار          لكل قلب 

األخوة في اهلل) فضلها وشروطها وسبل توثيقها (

من فضائل األخوة في اهلل أن املتحابني في اهلل: 

1-  تكون وجوههم نوراً. 

2- أنهم في ظل عرش اهلل يوم القيامة كما في حديث السبعة 

الذين يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله. 

3-  أن اهلل يحبهم كما في قصة الذي زار أخا له في قرية ألنه يحبه 

في اهلل. 

4-  أن من أحب اهلل وأحب هلل يجد حالوة اإلميان ولذته ويستشعر 

زيادة محبة اهلل ورسوله ويجد حالوتها في قلبه. 

5-  أن احملبة هلل وفي اهلل توجب اإلميان الذي يوجب دخول اجلنة كما 

في احلديث الذي رواه مسلم"ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا 

حتى حتابوا أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم 

بينكم" 

6-  األخوة في اهلل جامعة اإلميان كما قال تعالى"فإن تابوا وأقاموا 

الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين" 

7-  احملبة في اهلل عالمة القبول وعنوان التوفيق. 

8-  أن زيادة درجات اجلنة تنال في صدق اإلخاء في اهلل. 

9-  أنها عروة اإلميان الوثقى من متسك بها جنى. 

10 -  أن املتحابني في اهلل مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني 

والصديقني والشهداء والصاحلني يوم القيامة. 

11-  أن الداعي إلى احملبة واألخوة له نصيب في اخلير وسهم في 

األجر. 

12- األخوة تعني على طاعة اهلل تعالى. 

13- األخوة تكافل اجتماعي إنساني. 

14-  األخوة أنس ومحبة وتكاتف وإحساس بحاجة األخ والسعي 

لقضائها

شروط األخوة في اهلل: 

1 -  أن تكون خالصة لوجه هلل. 
2 -  أن تكون األخوة في اهلل مقرونة باإلميان والتقوى. 

3 - أن تكون األخوة ملتزمة منهج اإلسالم. 
4 - أن تكون األخوة قائمة على النصح هلل ولعباده. 

من وسائل التعميق لروح األخوة: 

1 - إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه في اهلل. 
2 - إذا فارق األخ أخاه فليطلب منه الدعاء بظهر الغيب. 

3 - إذا لقي األخ أخاه فليطلق وجهه عند اللقاء أي يلقاه بوجه 
متهلل بالبشر والتلطف واالبتسام. 

4 - إذا لقي األخ أخاه فليبادر إلى مصافحته والسالم عليه. 
5 - أن يكثر من زيارة أخيه املسلم بني احلني والخر. 

6 - أن يهنئه ويدخل عليه السرور في املناسبات السارة. 
7 -  أن يعزيه ويسليه ويواسيه عند املصائب. 

8 - أن يساعده ويعاونه عند احلاجة. 
9 - أن يؤدي له حقوق األخوة كاملة. 

قصص : -   قصة يرويه الشيخ عباس بتاوي مغسل األموات 

ُخلََفاء  وَيَْجَعلُُكْم  وَء  السُّ وَيَْكِشُف  دََعاُه  إِذَا  امْلُْضَطرمَّ  يُِجيُب  ن  ))أَممَّ
ُروَن (( ا تََذكمَّ ِ َقلِيالً ممَّ

َع اهللمَّ اأْلَرِْض أَإِلٌَه ممَّ

قصة قصيرة جداً لن تأخذ منكم دقيقة ....لكن أثرها سيبقى 

كلما تذكرت و 

نظرت في وجه اصدقائك ...

اخبرني من هو صديقـ تـ/ك؟

بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصاله والسالم على اشرف اخللق اجمعني

ورقة صغيرة ُكتبت بخٍط غير واضح ، متكنت من قراءتها بصعوبة 

بالغة ... 

مكتوب بها

فضيلة الشيخ : هل لديك قصة عن أصحاب أو أخوان ... أثابك اهلل 

...
كانت صيغة السؤال غير واضحة ، واخلط غير جيد...

سألت صديقي : ماذا يقصد بهذا السؤال ؟

وضعتها جانباً ، بعد أن قررت عدم قراءتها على الشيخ ...

ومضى الشيخ يتحدث في محاضرته والوقت ميضي ...

أذن املؤذن لصالة العشاء ...

توقفت احملاضرة ، وبعد الذان عاد الشيخ يشرح للحاضرين ، طريقة 

تغسيل 

وتكفني امليت عملياً .....

وبعدها قمنا لداء صالة العشاء ...

وأثناء ذلك أعطيت أوراق األسئلة للشيخ ومنحته تلك الورقة التي 

قررت أن 

استبعدها ، ظننت أن احملاضرة قد انتهت ...

وبعد الصالة طلب احلضور من الشيخ أن يجيب على األسئلة ...

عاد يتحدث وعاد الناس يستمعون ...

ومضى السؤال األول والثاني والثالث ...

هممت باخلروج ، استوقفني صوت الشيخ وهو يقرأ السؤال ...

قلت : لن يجيب فالسؤال غير واضح ...

لكن الشيخ صمت حلظة ثم عاد يتحدث ...

جاءني في يوم من األيام جنازة لشاب لم يبلغ األربعني ، ومع الشاب 

مجموعة من أقاربه ، لفت انتباهي ، شاب في مثل سن امليت يبكي 

بحرقة ، 

شاركني الغسيل ، وهو بني خنني ونشيج وبكاء رهيب يحاول 

كتمانه ، أما 

دموعه فكانت جتري بال انقطاع .....

وبني حلظٍة وأخرى أصبره وأذكره بعظم أجر الصبر ...

ولسانه اليتوقف عن قول : إنا هلل وإنا إليه راجعون ، الحول والقوة إال 

باهلل ...

هذه الكلمات كانت تريحني قليالً ...

بكاؤه أفقدني التركيز ، هتفت به بالشاب ...

إن اهلل أرحم بأخيك منك ، وعليك بالصبر

التفت نحوي وقال : إنه ليس أخي
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 الأخوة يف هللا
أجلمتني املفاجأة ، مستحيل ، وهذا البكاء وهذا النحيب

نعم إنه ليس أخي ، لكنه أغلى وأعز ألّي من أخي ...

سكت ورحت أنظر إليه بتعجب ، بينما واصل حديثه ...

إنه صديق الطفولة ، زميل الدراسة ، جنلس معاً في الصف وفي 

ساحة 

املدرسة ، ونلعب سوياً في احلارة ، جتمعنا براءة األطفال مرحهم 

ولهوهم 

كبرنا وكبرت العالقة بيننا ، أصبحنا ال نفترق إال دقائق معدودة ، ثم 

نعود لنلتقي ، تخرجنا من املرحلة الثانوية ثم اجلامعة معاً ...

التحقنا بعمل واحد ...

تزوجنا أختني ، وسكنا في شقتني متقابلتني ...

رزقني اهلل بابن وبنت ، وهو أيضاً رُزق ببنت وابن ...

عشنا معاً أفراحنا وأحزاننا ، يزيد الفرح عندما يجمعنا ، وتنتهي 

األحزان عندما نلتقي ...

اشتركنا في الطعام والشراب والسيارة ...

نذهب سوياً ونعود سوياً ...

واليوم ... توقفت الكلمة على شفتيه وأجهش بالبكاء ...

يا شيخ هل يوجد في الدنيا مثلنا ...

خنقتني العبرة ، تذكرت أخي البعيد عني ، ال .. ال يوجد مثلكما ..

أخذت أردد ، سبحان اهلل ، سبحان اهلل ، وأبكي رثاء حلاله ...

أنتهيت من غسله ، وأقبل ذلك الشاب يقبله .....

لقد كان املشهد مؤثراً ، فقد كان ينشق من شدة البكاء ، حتى 

ظننت أنه 

سيهلك في تلك اللحظة ...

راح يقبل وجهه ورأسه ، ويبلله بدموعه ...

أمسك به احلاضرون وأخرجوه لكي نصلي عليه ...

وبعد الصالة توجهنا باجلنازة إلى املقبرة ...

أما الشاب فقد أحاط به أقاربه ...

فكانت جنازة حتمل على األكتاف ، وهو جنازة تدب على األرض دبيباً 

...

وعند القبر وقف باكياً ، يسنده بعض أقاربه ...

سكن قليالً ، وقام يدعو ، ويدعو ...

انصرف اجلميع ...

عدت إلى املنزل وبي من احلزن العظيم ما ال يعلمه إال اهلل ، وتقف 

عنده 

الكلمات عاجزة عن التعبير ...

وفي اليوم الثاني وبعد صالة العصر ، حضرت جنازة لشاب ، أخذت 

اتأملها ، 

الوجه ليس غريب ، شعرت بأنني أعرفه ، ولكن أين شاهدته ...

نظرت إلى األب املكلوم ، هذا الوجه أعرفه ...

تقاطر الدمع على خديه ، وانطلق الصوت حزيناً ...

يا شيخ لقد كان باألمس مع صديقه ...

يا شيخ باألمس كان يناول املقص والكفن ، يقلب صديقه ، ميسك 

بيده ، 

باألمس كان يبكي فراق صديق طفولته وشبابه ، ثم انخرط في 

البكاء ...

انقشع احلجاب ، تذكرته ، تذكرت بكاءه ونحيبه ...

رددت بصوت مرتفع :كيف مات ؟

عرضت زوجته عليه الطعام ، فلم يقدر على تناوله ، قرر أن ينام ، 

وعند 

صالة العصر جاءت لتوقظه فوجدته ، وهنا سكت األب ومسح دمعاً 

حتدر على 

خديه ، رحمه اهلل لم يتحمل الصدمة في وفاة صديقه ، وأخذ يردد 

: إنا 
هلل وإنا إليه راجعون ...

أن يجمعه  ، اسأل اهلل  ، اصبر واحتسب  راجعون  إليه  وإنا  - إنا هلل 
مع 

رفيقه في اجلنة ، يوم أن ينادي اجلبار عز وجل : أين املتحابني فينِّ 

اليوم أظلهم في ظلي يوم الظل إال ظلي ...

قمت بتغسيله ، وتكفينه ، ثم صلينا عليه ...

توجهنا باجلنازة إلى القبر ، وهناك كانت املفاجأة ...

لقد وجدنا القبر اجملاور لقبر صديقه فارغاً ...

قلت في نفسي مستحيل : منذ األمس لم تأت جنازة ، لم يحدث 

هذا من قبل 

أنزلناه في قبره ، وضعت يدي على اجلدار الذي يفصل بينهما ، وأنا 

أردد 

، يالها من قصة عجيبة ، اجتمعا في احلياة صغاراً وكباراً ، وجمعت 

القبور بينهما أمواتاً ...

خرجت من القبر ووقفت ادعو لهما : اللهم أغفر لهما وأرحمهما ، 

اللهم 

واجمع بينهما في جنات النعيم على سرر متقابلني ، في مقعد 

صدق عند مليك 

مقتدر ، ومسحت دمعة جرت ، ثم انطلقت أعزي أقاربهما ...

انتهى الشيخ من احلديث ، وأنا واقف قد أصابني الذهول ، ومتلكتني 

الدهشة ، ال إله إال اهلل ، سبحان اهلل ، وحمدت اهلل أن الورقة وصلت 

للشيخ وسمعت هذه القصة املثيرة ، والتي لو حدثني بها أحد ملا 

صدقتها 

...
وأخذت ادعو لهما بالرحمة واملغفرة

من يقول في نفسه ان الصديق ال يؤثر في صديقة فهو يكذب على 

نفسه و 

يضيعها ...فلو كان الصديق الفاسد ال يؤثر بني اصدقاء صاحلني 

..فما 
بالكم بالتفاحة الفاسدة التي تخرب صندوقا كامال من التفاح 

الطازج 

بينها ..فانظر لنفسك و انتقي اصدقائك و ابتعد عمن تراه يبعدك 

عن اهلل 

و يلهيك في لهو الدنيا الفانية

: الشافعي رحمه اهلل  الرائعة لإلمام  األبيات   وأختم بهذه 
إذا املرء ال يلقاك إال تكلفــا             فدعه وال تكثر عليه التأسفــــا

ففي الناس أبدال وفي الترك راحة          وفي القلب صبر للحبيب 

ولو جفـا 

فما كل من تهـواه يهواك قلبـه          وال كل من صافيته لك قد 

صفــا

إذا لم يكـن صـفو الوداد طبيعـة       فال خيـر في ود يجيء 

تكلفـــا

وال خير في ِخل ٍ يخـون خليـله           ويلقـاه من بعـد املودة 

باجلـفـا 

وينـكر عيشا ً قد تقـادم عهـده           ويظهـر سرا ً كان باألمس قد 

خفا 

سالم ٌ على الدنيا إذا لم يكـن بها            صديقا ٌصدوقا ٌصادق 

الوعد منصفا

نسأل اهلل أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى اهلل عليه وسلم وحب من 

يحبه وحب كل عمل يقرب إليه.

املراجع : - 

. )4685( رقم      رواه مسلم 
 ( : )و  احلديث  النووي في شرح  ) 4656( وقال  رقم       رواه مسلم 
الناس  ألن  بذلك  , سميت  الطريق  هي  والراء  امليم  ( بفتح  املدرجة 

نعمة  : ) لك عليه من  . قوله  , أي ميضون وميشون  يدرجون عليها 

تربها ( أي تقوم بإصالحها , وتنهض إليه بسبب ذلك .(

 . )4655 ( رقم      رواه مسلم 
. )620 ( رقم  البخاري       رواه 

ثقات  رجاله  وباقي  انقطاع  ) 3060(  وفيه  برقم  داود  أبو      أخرجه 
.

. )2445 ( برقم  الترمذي      أخرجه 
 . )60 ( ) 15(  م  برقم       متفق عليه   خ  

 . )64 ( ) 12 (  م       متفق عليه   خ 
. )2266 ( رقم      البخاري  

***************************************************
أرجوا أن أكون قد وفقت في ترتيب املعلومات كما يجب أن يكون راجياً 

من اهلل أن  يوفنا  ملا فيه حبة 

ولكنكم  أراكم  لم  انني  علماً  اهلل  في  أحبكم  اني  باهلل  أشهدكم 

إخواني في اهلل برابطة اإلسالم 

أترككم في رعاية اهلل وأمنة إلى أن نلتقي في العدد القادم بإذن اهلل 

*****************************************************
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* هدية العدد 

أرجو أن أكون قد وفقت في سرد ما يساهم في ثراء معلوماتك أخي وأنتي اختي  با يعود علينا بالفائدة ويساعدنا على التقدم والرقي في 
مجال عملنا وحتقيق ما نريد .

أخي الفاضل / أختي الفاضلة 

إذا أعجبتك اجمللة ووجدت أنك قد استفدت منها وعندك املقدرة املالية لدفع قيمة العدد با ال يشق عليك ميكنك إخراج ما يعادل 2 جنية 
مصري صدقة ألحد الفقراء واحملتاجني وملن ال يستطيع أرجو أن يتصدق بابتسامة في وجه أخيه املسلم . 

اخلامتة 

لإلتصال بنا 

/forumarabia.com.2007-http://w-e                موقع اجمللة
/blogspot.com.http://waelmourad-wael700 مدونة اجمللة    

/https://www.facebook.com/groups/waelmourad

elmosaly7@gmail.com

هدية هذا العدد
 

 للحصول على هدية العدد يرجى مراسلتي على إيميلي 
 هذا  إلرسال الهدية مباشرة لمن يريدها  وكتابة كلمة

 هدية العدد الحادي عشر في العنوان

elmosaly7@gmail.com
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العدد الثاني عشر


