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 3ص                             

 رئيس التحريركلمة 
  4ص                            

  
  
  

ن الدين اإلسالمى احلنيف ، كما الزكاة فريضة مالية ، وركن من أركا

تُعترب الزكاة من مقومات النظام املاىل واالقتصادى اإلسالمى ، حيث متثل 

املصدر األساسى ىف متويل الضمان االجتماعى ، وىف متويل اجلهاد ىف سبيل 

اهللا ، كما تساهم ىف حتقيق التنمية االقتصادية وحتقيق العزة السياسية ، وعندما 

سلمني عن تطبيقها ومنعها األغنياء ، إبتالهم اهللا مبحق الربكة ختلى حكام امل

َوَوْيٌل لِّْلُمْشرِِكيَن " : واحلياة الضنك  وأساس ذلك قول اهللا تبارك تعاىل 

،  ] 7-6:فصلت " [َوُهم بِاآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن  الَِّذيَن َال يـُْؤُتوَن الزََّكاةَ 

وما منعوا زكاة أموالهم إّال : " ال من منع الزكاة ، فق كما حذر الرسول 

رواه ابن ماجه "(... ُمِنُعوا القطر من السماء ولوال البهائم لم يُْمَطروا 

  ) والبزار والبيهقى
  

 
 

                                                             

  

  5  التفاصيل ص                                   
  

  أساسيات أحكام الزكـــاة 

  
  

  
  رة اخلطر طبيعة إدا

وتعترب "  مديرو اخلطر " يطلق على األشخاص السئولني عن إدارة برنامج األخطار البحته 
إدرة األخطار أقدم كمهنة  متخصصة أقدم تارخياً يف الظهور واإلنتشار قبل وظيفة مديرو 

  اخلطر  
  16 ل ص التفاصي                                                                     

    "التأميـــــــــــــن " إدارة اخلطر 
  

 

   - : تعريف البنوك  التجارية  
هي مؤسسات إئتمانية غري متخصصه تضطلع أساساً  بتلقي ودائع األفراد                  

القابلة للسحب لدى  والطلب أو بعد أجل قصري ، والتعامل بصفة أساسية يف اإلئتمان قصري 
  . األجل 

  8 التفاصيل ص                                                     

  البنوك التجارية

  
  

 
  :   Product life cycleدورة حياة املنتج 

  بسلسلة من املراحل اليت ختتلف خالهلا أسس واسرتاتيجيات املنافسة مير املنتج 
 : يف مرحلة النمو           : يف مرحلة التقدمي 
 : يف مرحلة االحندار     ) : النضج(يف مرحلة التشبع 

  19لتفاصيل ص  ا                                                                                              
  

  
  

  مفهوم الرقابة الداخلية 
  الرقابة الداخلية هي اهليكل التنظيمي وكل الطرق والوسائل واملقاييس املستخدمة           

  ث داخل املنشأه حلماية اإلصول وإختبار مدى دقة البيانات احملاسبية ودرجة الوثو    
 ا وحتقيق الكفاية اإلنتاجية وتشجيع اإللتزام بالسياسات اإلدارية املوضوعة

  21 التفاصيل ص                                               

  نظام الرقابة الداخلية وموقف املراجع جتاهه  دورة حياة املنتج   

  
  

رف العام عليه شقصة اإلسالم امل  وأخوايت يف هذا العدد موقعأهدي إليكم إخواين
 الدكتور راغب السرجاين

   47،  46  التفاصيل ص

  ....ويليها اخلامتة        ــة العددهديــــ

  
  

  "مدينني " حسابات العمالء 
متثل مبالغ املدينني الظاهرة يف ميزان الراجعة جمموع أرصدة العمالء الناجتة من 

   -: ل إجراءات تسوية حساب املدينني التايل عمليات البيع اآلجلة ، ومتث
  30  التفاصيل ص                                                               

  يوميـــــات حمــــاسب مبتدئ

  
  

ذا الوباء العظيم يا ليت ا النظرة احملرمة.. إنه داء العصر.. الناس يعلمون  ... إ
ا ا تذكرة وعربة... البداية، لكنها كم قادت صاحبها إىل اهلاوية إ فهل من ... إ

  39  التفاصيل ص                                               !!جميب؟

 النظرة احملرمة

  
  

  

خلق االنسان على هذه االرض هي عبادة اهللا سبحانه وتعاىل يف اطار  من ان الغاية الرئيسية
مفهوم االستخالف الذي يقتضي تسخري كل موارد االرض كافة لالنسان ومتكينه من السيطرة 

 عليها وبغري ذلك فانه لن يتمكن من عمارة االرض والقيام باعباء املهمة امللقاة على عاتقة ، 

    33 التفاصيل ص                                                 

  حسابات خالية من الربا: التمويل االسالمي 

 القائمة الرئيسية



                Journal Of The Arab Accountant   وائـــل مــــــــــــــراد  / إعداد  ، من مجلة المحــــــاسب العــــــربي  
  لخـــــــــــــامـــساد العد             

  

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
  

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
  إىل القلب حتية من القلب

 . إىل قراء جملتنا
 

مشس العدد اخلامس من جملة  واليوم أشرقت... مازالت مشسنا تشرق 
  . احملاسب العريب

 
صى جمهود اليت بذل القائمون عليها أق ندعوكم لتصفح أوراق هذه اجمللة

ذه الصورة الرائعة  . لتظهر 
 علمهم لينتفع به اآلخرون خاصة العاملني يف جمال احملاسبة وغايتهم هو نشر

. 
من يبذل وقته وجهده خلدمه دينه وجمتمعة رغبة يف  فكم هو مجيل أن جند

  . األجر وطلباً للثواب
 

مله إال من ع إذا مات ابن آدم إنقطع " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  -: ثالث

  صحيح " صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صاحل يدعو له
 

،  أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزي كل من ساهم يف هذا العمل خري اجلزاء
  وأن يستمر نبع عطائهم ال ينضب أبداً 

  . ومجاالً  فأمثاهلم من مينحون احلياة رونقاً 
  . والتوفيق الدائم مع خالص أمنيايت هلم بالنجاح

  

  بقلم األخت هناء
  وزيرة الشباب بمنتدى النور اإلسالمي

 :أسرة التحرير 
 رئيس التحرير  -وائل مراد مشروخ   -
 هايل عبد املوىل طشطوش -

  رئيس قسم اإلقتصاد اإلسالمي
-  
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  التعريف بالمجلة
جملة شهرية تعين بنشر وتعزيز ثقافتك احملاسبية ، كما 

دف اجمللة على إلقاء الضوء على بعض املواضيع 
اليت مل يتم طرحها يف املنتديات احملاسبية بشكل 

ة ملا يف املن تديات مباشر وكذا بعض املواضيع املشا
ولكن هنا ستجد هلا طابع أخر عن املنتديات ، كما 
دف إىل مساعدة مجيع احملاسبني واحملاسبات للرقي 

بعلم احملاسبة ، وإذا ما عمل احملاسب أو احملاسبة 
جبد واجتهاد على الدراسة والتدريب ، فإنه  ستصبح 

ستصبحني قادرة على وضع قدميك وبكفاءة / قادر
جمال احملاسبة ملا هلا أمهية كربى  على سلم االرتقاء يف

  .يف هذا العصر  
 

  أهداف المجلة
وات حنو التقدم والرقي يف هذا طخ

ابتغاء مرضاة اهللا  ، زيادة ،  اجملال 
 .... وتنمية  معلوماتك احملاسبية 

  

  الفئات المستهدفة لهذه المجلة 

  

 . املوظفون  -
 .الطلبة يف املعاهد واجلامعات  -
املهتمون بتعلم علم احملاسبة من  -

 ف الفئات خمتل

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
احلمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، والصالة والسالم على نيب   

األمم ، سيدنا حممد األجل األكرم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إىل 
  ...األعظم ، وبعد   اليوم 

قول السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته إخواين وأخوايت الكرام أحييكم بتحية اإلسالم وأ
، أسال اهللا أن تكونون بأفضل حال ، مازلنا متواصلني معكم يف طرحنا هلذه اجمللة اليت 

اهللا أسأل أن يوفقين يف اإلستمرار على إخراجها يف أفضل ما جيب ان تكون حىت 
ل أن يكون يستفيد منها أكرب عدد من الباحثني عن العلم يف هذا اجملال ، واهللا أسا
هايل عبد / عملي هذا خالصاً لوجهة الكرمي ، كما يسرين أن أرحب بأخي الفاضل 

علم اإلقتصاد اإلسالمي رئيساً لقسم ، الباحث يف  املوىل طشطوش
، وما زلت بإنتظار راجياً من اهللا له التوفيق والسداد  اإلقتصاد اإلسالمي

معي يف أحد فروعها إلثراء  أرائكم لتطوير هذه اجمللة أو مشاركتكم بالكتابة
يف جمال احملاسبة ، ويف القريب بإذن اهللا سأحاول جاهداً زيادة املعرفة والعلم 

وبرامج  باللغه اإلجنليزيةفروعها بإضافة بعض األبواب مثًال باب خاص 
اخل من املواضيع املفيدة واملساعدة للمحاسب ...  األكسيسو  اإلكسيل

اء عملة بأفاضل م كما أمتىن أن جتدوا يف هذا أن يكون ،  ا جيب  ألداء وإ
  العدد ما يسركم وميتعكم ويفيدكم واآلن أترككم مع العدد 

  يف حفظ اهللا إىل أن نلتقي يف العدد القادم بإذن اهللا 
 

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  

  وائل مراد                              
  املشرف العام على اجمللة                               

                        18/10/2011  
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    أحكام الزكاةأساسيات  
  
  

  
  من كتابنقًال المادة هذه 

  التطبيق املعاصر للزكاة 

  دـــــداإع

  دكتور حسني حسني شحاتة

  تقديم 
ن الـدين اإلسـالمى احلنيـف ، كمـا تُعتـرب الزكـاة مـن مقومـات النظـام املـاىل واالقتصـادى اإلسـالمى ، حيـث متثـل املصـدر الزكاة فريضة ماليـة ، وركـن مـن أركـا

ية ، وعنـدما ختلـى حكـام األساسى ىف متويل الضمان االجتماعى ، وىف متويل اجلهاد ىف سبيل اهللا ، كما تساهم ىف حتقيق التنمية االقتصادية وحتقيق العزة السياسـ
ــٌل لِّْلُمْشــرِِكيَن الـَّـِذيَن َال " : ســلمني عــن تطبيقهــا ومنعهــا األغنيــاء ، إبــتالهم اهللا مبحــق الربكــة واحليــاة الضــنك  وأســاس ذلــك قــول اهللا تبــارك تعــاىل امل َوَوْي

وما منعوا زكاة أموالهم إالّ ُمِنُعـوا : " ال من منع الزكاة ، فقـ ، كما حذر الرسول ] 7-6:فصلت " [َوُهم بِاآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن  يـُْؤُتوَن الزََّكاةَ 
  ) رواه ابن ماجه والبزار والبيهقى"(... القطر من السماء ولوال البهائم لم يُْمَطروا 

جـودة ىف كـن مو وحيتاج املسلم الذى يريد أن يطهر قلبه ويزكى ماله بأداء الزكاة إىل معرفة أحكامها ، والسـيما وأنـه قـد ظهـرت بعـض املسـتجدات الـىت مل ت
ا ، وهذا ما سوف نتناوله  حيث نبني أحكام الزكاة بصفة عامة من حيث فرضيتها وحكم جاحدها : صدر الدولة اإلسالمية حتتاج إىل بيان احلكم الفقهى بشأ

ن حرام أو املختلط حبرام ، كما نتناول ، وحكم مانعها ، وعلى َمْن جتب ؟ ، والشروط الواجب توافرها ىف املال حىت خيضع للزكاة ، وحكم زكاة املال املكتسب م
اصـر للزكـاة ، وقضـية حكم خضوع األموال العامة وأموال اجلمعيات اخلرييـة وأمـوال الوقـف وأمـوال القصـر والنقابـات للزكـاة ، يلـى ذلـك مناقشـة قضـية التطبيـق املع

  .  لفصل ببيان الفروق األساسية بني الزكاة والضريبة فرض ضرائب جبانب الزكاة وحكم التهرب من الضرائب ، وخيتص اجلزء األخري من هذا ا
 
  .ـ معني الزكــاة )  1ـ  1( 

يِهم ِبَها ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهمْ "   :هي الطهارة والنماء والربكة ، ودليل ذلك من القرآن الكرمي قول اهللا تبارك وتعايل      َوَصـلِّ َعلَـْيِهْم ِإنَّ  َوتـُزَكِّ
ا مسيت زكاة ملا فيها من تزكية النفس واملال واجملتمع ، فقد روي عن رسول اهللا ] 103: التوبة [ " َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم  َصالَتَك َسَكٌن لَُّهمْ  ، ويقول أهل العلم أ

  ).رواه مسلم(   ) ما نقص مال من صدقة وال تقبل صدقة من( : عليه وسلم قوله  صلى اهللا 
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    أحكام الزكاةأساسيات  
  
  

للـنفس واملـال واجملتمـع ، ولقـد أمـر كـذلك تطهريا  التزكيـة  عـينجزء معلوم من مال معلوم ، يؤدى إيل مستحقيه ، عبـادة هللا وطاعـة ، وت: زكاة شرعاً ومعىن ال
ــا يف كتابــه العزيــز بقولــه  ــال { :اهللا عــز وجــل  ــاةة َوَأِقيُمــوا الصَّ ــوا الزََّك ــرَّاِكِعيَن  َوآُت ــَع ال ــوا َم الَّــِذيَن ِإن { :، وقولــه تبــارك وتعــايل ]  43: البقــرة [ }َوارَْكُع
نَّــاُهْم ِفــي اَألْرِض َأقَــاُموا الصَّــالةَ  ــُوا الزََّكــاةَ  مَّكَّ إن تمــام (: لم ســصــلى اهللا عليــه و  ، ويقــول]  41:حــج[ }َونـََهــْوا َعــِن الُمنَكــرِ  َوَأَمــُروا بِــاْلَمْعُروفِ  َوآتـَ
  )البزار(  ))إسالمكم أن تؤدوا زكاة أموالكم

، مثـل قولـه  طلق علي الزكاة أحيانا صدقة ، فالزكاة صدقة ، والصدقة زكاة ، يفرتق االسم ، ويتفق املسـمي ، فقـد وردت الزكـاة يف القـرآن باسـم الصـدقةوي
َهـا َواْلَمَسـاِكينِ  ِإنََّمـا الصَّـَدقَاُت لِْلُفَقـَراءِ }   :تبـارك تعـايل  ـِبيِل  َوِفـي َسـِبيِل اللَّـهِ  َواْلغَـارِِمينَ  َوِفـي الرِّقَـابِ  ُهمْ َواْلُمَؤلََّفـِة قـُلُـوبُـ  َواْلَعـاِمِليَن َعَليـْ َوابْـِن السَّ

  ] . 60: التوبة [  { َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ  َفرِيَضًة مَِّن اللَّهِ 

كاة األبدان أو زكـاة الفطـر وهـى الواجبـة زكاة املال وهى الىت تفرض على األموال الىت تتوافر فيها شروط معينة ، سوف نبينها فيما بعد ، وز : والزكاة نوعان 
زكـاة الفطـر طُهـرة للصـائم مـن اللغـو والرفـث وطعمـة للمسـاكين  ((: بقولـه   صـلى اهللا عليـه وسـلمعلى املسلمني ىف شـهر رمضـان ، والـىت أشـار إليهـا الرسـول 

  ) .رواه أبو داود وابن ماجه( ))…
  . مشروعية وحكمة الزكاة  ـ )  2ـ  1( 

ِإنََّما الصََّدَقاُت  { : الفرائض اليت أمجعت عليها أمة اإلسالم بأدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع ، والدليل من الكتاب قول اهللا سبحانه وتعايلالزكاة من 
َها َواْلَمَساِكينِ  ِلْلُفَقَراءِ  ـِبيِل َفرِيَضـًة مِّـَن اللَّـهِ  َوِفـي َسـِبيِل اللَّـهِ  َواْلغَـارِِمينَ  َوِفـي الرِّقَـابِ  َواْلُمَؤلََّفـِة قـُلُـوبـُُهمْ  َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ : التوبـة [  } َواللَّـُه َعِلـيٌم َحِكـيمٌ  َوابْـِن السَّ

فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة  ((:  لسيدنا معاذ بن جبل عندما بعثه إيل اليمن صلى اهللا عليه وسلمنة قول الرسول من الس   ، و الدليل ] 60
، كما أمجع فقهاء املسلمني من السلف واخللف على فرضيتها على النحـو الـذى سـوف ) رواه البخارى ومسلم( ))فرتد علي فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم 
  .نبينه تفصيًال فيما بعد 

 }آتـَُوا الزََّكـاَة فَـِإْخَواُنُكْم ِفـي الـدِّينِ وَ   َوَأقَاُموا الصَّالة فَِإن تَابُوا { :والزكاة ركن من أركان اإلسالم وشرط من شروط اعتناقه ، مصداقا لقول اهللا تعايل  
شـهادة أن ال إلـه إال اهللا ، وأن محمـداً رسـول اهللا ، وإقـام الصـالة ، : بنـي اإلسـالم علـي خمـس  ((:  ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسـلم،  ] 11: التوبة  [

  ] .اه البخاري ومسلم رو [  ))وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج لمن  استطاع إليه سبيالً 
ـاِئِل َواْلَمْحـُروِم ": لزكاة حـق للفقـراء واملسـاكني ، وأصـل ذلـك مـن قـول اهللا سـبحانه وتعـايل       و  : املعـارج [" َوالـَِّذيَن ِفـي َأْمـَواِلِهْم َحـقٌّ مَّْعلُـوٌم ، ِللسَّ

م سبباً إلثـابتهم: بل حق هلم ، ويقول أهل العلم وليست الزكاة هبة أو تربعاً أو ِمّنَه من األغنياء علي الفقراء ، ]  25ـ 24  فضل الفقراء علي األغنياء كبري أل
.  

وع مال اليتيم والزكاة فريضة مالية  حيث تُفرض علي املال ميت توافرت فيه شروط اخلضوع للزكاة حىت ولو كان صاحب املال مل يَُكّلف بالعبادات مثل خض
  ) .رواه الطرباىن( ))اجتروا ىف أموال اليتامى حىت ال تأكلها الصدقة  ((: رسول صلى اهللا عليه وسلم للزكاة وهو قاصر ، ودليل ذلك قول ال
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    أحكام الزكاةأساسيات  
  
  

  
هلا جوانب اجتماعية حيث  أن وهلم إيل طاقة منتجة ، كماترفع مستوى دخول الفقراء واملساكني ، وحتكما تساهم الزكاة يف التنمية االقتصادية ، حيث 

  . جتماعى  تساهم ىف حتقيق الضمان اال

  .ـ حكم جاحد الزكاة ومانعها )  3ـ  1( 
ا ىف الب ومن ينكر ، ند السابق الزكاة بالنسبة للمسلم الذي اعتنق اإلسالم فريضة وركن من أركانه ، وهلذا احلكم أدلته من القرآن والسنة واإلمجاع سبق بيا

، كما أنه قد َكذََّب صريح القرآن بفرضيتها ، كذلك مل يقر بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا فريضة الزكاة فهو كافر ، ألنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة 
  .عليه وسلم اليت تؤكد فرضية الزكاة ، ولقد سبق أن ذكرنا اآليات واألحاديث اليت تؤكد ذلك 

َوالـَِّذيَن { :تـََوعََّده اهللا عز وجل بالعقاب الشديد يف قوله  من أكرب الكبائر ،    ومن يقر بفريضة الزكاة وامتنع عن أدائها فهو مسلم عاٍص مرتكب لكبرية 
َهـا ِفـي نَـاِر َجَهـنََّم فـَُتْكـَوى ِبَهـ َوالَ  َواْلِفضَّة َيْكِنُزوَن الذََّهب ظُُهـورُُهْم َهـَذا َمـا َكنَــْزُتْم ا ِجبَـاُهُهْم َوُجنُـوبـُُهْم وَ يُنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهم ِبَعـَذاٍب َألِـيٍم ، يـَـْوَم ُيْحَمـى َعَليـْ

من أتاه اهللا ماالً فلم يؤد زكاته  ُمثّـَل لـه يـوم القيامـة  ((:  ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم]  35ـ  34:التوبة[ }ألَنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن 
  ) . رواه البخاري ومسلم  (  ))احلديث  …أنا كنزك أنا مالك: ، مث يقول شجاعاً أقرع ، له زبيبتان  يطوقه يوم القيامة ، مث يأخذ بلهزتيه 

مـن أعطاهـا مــؤتجرا فلـه أجـره ، ومــن منعهـا فإنـا آخــذوها  ((: ومـن مسـئولية ويل األمـر معاقبـة املمتنــع عـن أداء الزكـاة ، وأسـاس ذلــك قـول الرسـول صـلى اهللا عليــه وسـلم 
ما من أحد ال يؤدي زكاة مالـه إالّ ُمثـلِّ لـه يـوم القيامـة  ((: ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم  ] رواه أمحد [  )) آلل محمد منها شيءوشطر ماله  عزمه من عزمات ربنا ، ال يحل 

  ) .حديث حسن صحيح : رواه النسائي وقال (  ))ُشَجاعاً َأْقرع حتى يطوق به عنقه 
الصالة والزكاة فإن الزكاة حق اهللا ، واهللا لو  واهللا ألقاتلن من فرق بين ((: نعني عن الزكاة وقال ولقد قاتل اخلليفة األول أبو بكر الصديق رضى اهللا عنه املمت
  متفق عليه(  )) منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول اهللا لقاتلتهم علي منعها

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Journal Of The Arab Accountant   وائـــل مــــــــــــــراد  / إعداد  ، من مجلة المحــــــاسب العــــــربي  
  لخـــــــــــــامـــساد العد             

  

8 

  ةالبنوك التجاري    
  

  
  

   - : لتجارية  تعريف البنوك  ا
سية يف هي مؤسسات إئتمانية غري متخصصه تضطلع أساساً  بتلقي ودائع األفراد القابلة للسحب لدى  والطلب أو بعد أجل قصري ، والتعامل بصفة أسا                 

  . اإلئتمان قصري األجل 
   - : ويتضح من أركان هذا التعريف ما يلي 

ا عادة ما تأخذ شكل شركات مسامهة كبرية وتعمل بإسلوب املؤسسات التجارية اخلاصه سعياً  وراء الربح هي عبارة عن م أن البنوك التجاري -1   . ؤسسات ، حيث أ
ا تتعامل مع اإلئتمان أساساً  ، أي أن وظيفتها الرئيسية هي اإلضطالع بعملية اإلقرتاض واإلقراض   أن البنوك التحارية -2  . هي مؤسسات إئتمانية حيث إ
مؤسسات غري متخصصة ، مبىن إن نشاطها ال يقتصر على فرع معني من فروع النشاط اإلقتصادي ، كما هو احلال بالنسبة للبنوك  لبنوك التجاريةأن ا -3

 . الزراعية والصناعية والعقارية واليت تعرف بالبنوك املتخصصة 
   - : البنوك المتخصصة مثل 

 عي متخصصة يف اإلقراض الزرا - : البنوك الزراعية   -
 متخصصة يف إقراض املشاريع الصناعبة  -: البنوك الصناعية   -
 وهكذا ........... البنوك العقارية    -

  تلقى الوداع اجلارية وقصرية األجل ،  أن البنوك التجارية  -4
   - : ميزانية البنك التجاري 

  الخصوم     األصول                                                                      
  

   رأس المال المدفوع                                                     حاضرة نقدية أرصدة
   اإلحتياطي نقود يف اخلزانة                                                -
 ي القانوين اإلحتياط   -أرصدة لدى البنك التجاري                                              -

  اإلحتياطي اخلاص   -                                                                                      
   مستحق للبنوك                                                         مخصومة حواالت
   قروض من البنك المركزي        أذونات خزانة                                            -
 الودائعأوراق جتارية                                                   -

  ودائع حكومية    -                                                                                 
   ودائع خاصة   -                     مستحق للبنوك                                            

     ) حتت الطلب ( ودائع جارية    x أوراق مالية وإستثمارات                                                       
     ودائع الأجل وبإخطار    xسندات حكومية                                                          -
 ودائع توفري  x   أخرى                                                     أوراق مالية -

  خصوم أخرى                                                                                
  قروض وسلفيات 

  مقابل ضمانات متنوعة  -
 بدون ضمانات  -

  أصول ثابتة 
   أصول أخرى
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  البنوك التجارية    
  

  
  

  
  : فيما يلي حتليل الهم بنود ميزانية البنك التجاري من كل جانيب اخلصوم واإلصول  -
  جانب الخصوم  -: أوالً 

لبنك تقوم البنوك التجارية باإلجتار يف الديون وخلق اإلئتمان ، وهي تعتمد يف ذلك على ما يتوفر لديها من موارد مالية ، كلما كانت خصوم ا -
ادت قدرته على منح القروض والسلفيات وعلى متويل خمتلف العمليات ، ومع ذلك فإن القدة التمويلية للبنك ال تتوقف فقط على التجاري كبرية ز 

  . حجم اخلصوم وإمنا على مكونات هذه اخلصوم إيضاً  نظراً  لتفاوت قدرتة على التصرف يف اخلصوم وحبسب طبيعتها ونوعيتها 
  رأس المال المدفوع  -1
  .  جمموع املبالغ اليت دفعها املسامهون بالفعل مسامهة منهم يف إنشاء البنك  املال املدفوعيقصد برأس  -
 ال ميثل رأس املال املدفوع سوى نسبة زهيدة من مجلة املوارد اليت يستخدمها البنك يف مزاولة عملياتة   -
عتماد علية يف متويل اإلنشاءات  والتجهيزات يف فرتة التأسيس وكذلك يف يلعب رأس املال املدفوع دوراً  يف املراحل األوىل لنشاط البنك ، إذ جيري اإل -

 . توفري أو منح اإلئتمان يف بداية التشغيل حلني إكتساب ثقة املتعاملني 
 : اإلحتياطات  -2

  . تتمثل اإلحتياطيات يف املبالغ اليت يقتطعها البنك من أرباحة واليت تراكمت على مر السنني 
  

  إىل نوعني ينقسم اإلحتياطي 
  

 ، يلزم البنك قانونا بتكوينة     إحتياطي قانوين -
لتدعيم رأمسالة وتعزيز مركزة املايل ويستخدم عادة يف متويل إنشاء الفروع اجلديدة أو  –إختيارياً   –، يكونه البنك  إحتياطي خاص -

 القيام بإستثمارات طويلة األجل 
ا من البنود اليت تتزاي - د بإستمرار مع مرور الوقت من خالل تراكمات األرباح غري املوزعة ، ويف أحيان كثرية يتم حتويل جزء من تتميز اإلحتياطيات بإ

 . اإلحتياطي إىل رأس املال بغرض زيادة قيمتة دون حتصيل قيمة الزيادة من املسامهني 
  : المستحق للبنوك  -3
ا  تلجأ البنوك التجارية أحياناً  إىل اإلقرتاض من بعضها أو من البن -   ك املركزي لتمويل بعض عمليا
اإلقرتاض فيما بينها فبل اللجوء إىل البنك التجاري وذلك إلخنفاض اسعار الفائدة ، وعادة تكون قصرية األجل مع نسبة ال  -تفضل البنوك التجارية  -

 نظراً  لسيولتها املرتفعة %نصف تتجاوز  
  :   الودائع  -4

  

ودائع القطاع اخلاص ، سواء األفراد أو املشروعات ، جبانب الودائع احلكومية واهليئات شبه : لبنوك التجارية ، وهي تضم متثل الودائع املصدر الرئيسي ملوراد ا
  . احلكومية 
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  البنوك التجارية    
  

  
  

  
  تنقسم الودائع إىل ثالثة أنواع :-  

  
  
  
  

  ائع ألجل وبإخطار                            ودائع التوفير ودائع جارية                     ود                 
  
  

، هي عبارة عن إلتزام مصريف بالدفع عند الطلب ، تستخدم هذه الودائع يف تسوية احلساب عن طريق الشيكات ، ال تدفع )  حتت الطلب ( ودائع جارية  -
ا ألصحاب الودائع اجلارية البنوك عادة فائدة على الودائع اجلارية ، بل وتتقاضى رسوماً  نظ  . ري خدما

 
ا اإلفراد يف البنوك لفرتة زمنية ، كرصيد ملواجهة الطوارئ أو بقصد إدخارها توطئة لتوظيفها مستفبالً   ، ويدفع ودائع إلجل وبإخطار ،  - وهي ودائع حيتفظ 

  . البنك فوائد نظري اإليداعات 
األساسية اليت يعتمد عليها البنك التجاري يف مزاولة نشاطة ، ويف متويل القروض ، وهي من أهم البنود  يف جانب وتعترب الودائع األجلة ، بانواعها ، الركيزة  -

  . اخلصوم 
  : خصوم أخرى  - 5

السندات إال إذا إستنفذت دار وأمهها السندات اليت تصدها البنوك ، وتعترب دينا عليها يستحق الدفع بعد فرتة طويلة من الزمن ، وال يلجأ البنك التجاري عادة إىل إص
  . الفرص التمويلة األخرى كما أنه ال يستخدم السندات إال لتمويل املشروعات طويلة األجل 

  جانب األصول   - : ثانياً    
ة إلستخدامات املوراد تشمل أصول البنك على كافة املوجودات اليت يف حوزتة ، ومجيع احلقوق اليت له من قبل الغري وتعترب أصول البنك عن األوجه املختلف -

  . املذكورة جبانب اخلصوم 
ق التجارية املخصومة وتضم أصول البنك التجاري العديد من البنود غري املتجانسة ، فتشمل األصول النقود السائلة واإلرصدة الدائنة وأذونات اخلزانة واألورا -

 . والقروض والسلفيات واملباين واإلنشاءات وجتهيزات البنك 
ا ال تدر دخالً  للبنك ، وتتفاوت ه - يف حني أن ذ األصول فيما تتمتع من سيولة وفيما تدرة من ربح ، فاألرصدة النقدية احلاضرة متثل السيولة بعينها غري إ

ات الرحبية عند توظيف مواردة اقروض والسلفيات جتر دخالً  وفرياً  رغم غنها أقل األصول سيولة ، ولذلك يسعى البنك إىل املوازنة بني إعتبارات السيولة وإعتبار 
 . يف شىت اإلستخدامات 

    - : األرصدة النقدية الحاضرة  - 1
ا البنك التجاري يف خزانتة اخلاصة  -   تتكون هذ األرصدة من النقود املعدنية والورقية اليت حيتفظ 
ا لدى البنك املركزي  -  األرصدة اليت حيتفظ 
ا إلعتبارات السيولة ، حيث تشكل خط الدفاع  –ال بطبيعة احل –تتمتع األرصدة النقدية احلاضرة  - باقصى درجات السيولة ولذا حتاول البنوك اإلحتفاظ 

 األول يف مواجة الزيادة يف السحب 
 –تلتزم البنوك باإلحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها يف شكل أرصدة نقدية حاضرة  -
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   - : الحواالت المخصومة  -2

  ولذا يطلق علية إصطالح . تأيت احلواالت املخصومة يف املرتبة الثانية بعد األرصدة النقدية احلاضرة من حيث إعتبارات السيولة "
 "  اإلحتياطي الثانوي

  متثل إذونات اخلزانة األوراق التجارية أهم البنود اليت تندرج حتت احلوالت املخصومة 
   - : أذونات الخزانة   -  أ
دات حكومية قصرية األجل مستحقة خالل ثالث شهور من تاريخ طرحها لإلكتتاب بطريقة العطاءات ، ويتحدد سعر الفائدة هي عبارة عن سن -

وتضطر احلكومة إىل دفع أسعار فائدة مرتفعة كلما . عليها حسب قيمة القرض الذي حتتاج إلية احلكومة  حبسب القدرة اإلستيعابية للسوق النقدي 
درا إذونات خزانة ، وذلك لتشجيع اإلكتتاب فيها ، وإن كانت تظل أسعار الفائدة عليها اقل من أسعار الفائدة املناظرة إشتدت حاجتها إىل إص

 . للسندات متوسطة وطويلة األجل ، نظراً  لتمتع أذونات اخلزانة بسيولة أكرب 
   -: االوراق التجارية   - ب
ما بني ثالثة إىل ستة ( تحق الوفاء بعد وقت قصري ، ال يتجاوز يف املعتاد عدة شهور وهي عبارة عن صكوك تتضمن إلتزاماً  بدفع من النقود يس -

  . ، وتقبل التداول عن طريق التظهري أو املناولة ، ويقبلها املصرف التجاري كاداة التسوية اإللتزامات ) شهور 
عالية من السيولة نظراً  إلمكانية تقدميها للخصم لدى إحد البنوك وتتمثل األوراق التجارية يف الكمبياالت والسندات اإلذنية ، وهي تتمتع بدرجة  -

 وختويلها إىل نقود قبل حلول أجل الوفاء 
 األوراق المالية  -3
ولة من يستخدم البنك التجاري جزءاً  من مواردة يف إقتناء السندات احلكومية والسندات اليت تصدرها بعض الشركات االخرى اليت تتمتع بدرجة مقب -

مثل سندات شركات  املرافق العامة وسندات البنوك والشركات العقارية ، كما يوجة البنك جانباً  من مورادة لشراء أسهم بعض الشركات  الضمات
  . وأسهم الشهادات ) احلكومية وغري احلكومية ( املتداولة يف سوق األوراق املالية ، ولذلك تتألف حمفظة األوراق املالية من السندات 

 . لرئيسي وراء هذا النوع من التوظيف هو اإلنتفاع بالعائد املرتفع الذي تغلة األوراق املالية الدافع ا -
  القروض والسلفيات  -4
  تعد القروض والسلفيات من أهم أوجة إستثمارات البنك التجاري ، وهي أوفر أصول البنك ارباحاً   -
يتعذر حتويلها إىل نقود قبل أن حيني موعد إستحقاقها ، كما أن البنك يتعرض  ومن ناحية أخرى ، تعد القروض والسلفيات أقل األصول سيولة ، إذ -

 يتعرض خلسارة يف حالة عجز املقرتض عن السداد 
 لصناعية وتكتفينظراً  إلعتبار السيولة والرغبة يف درء خماطر اإلئتمان طويل األجل ، تتقاعس البنوك التجارية يف متويل إنشاء املشروعات العقارية وا -

 بتمويل العمليات اجلارية قصرية األجل ، سواء يف اجملال التجاري أو الصناعي أو جمال اخلدمات ، وهو ما يتفق وصميم عملها 
  

  ما هي أقسام القروض والسلفيات ؟                             
  القروض والسلفيات غري املضمونة :  النوع األول -
  .ات املكفولة بضمان شخصي أو عيين أو بضاعة أو أوراق مالية وجتارية فيضم القروض والسلفي:  النوع الثاني -

  
  

سؤال
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 اإلصول الثابتة  -5
.... زة اإلتصال تتمثل اإلصول الثابتة  يف املباين واإلنشاءات اخلاصة بالبنك التجاري وفروعة وأدواتة واملعدات اليت يستخدمها كاخلزائن احلديدة وأجه -

 ىل غري ذلك من االصول الثابتة إ
 . اط وتعترب هذه األصول أقل أنواع األصول من حيث السيولة ، إذ يتعذر حتويلها إىل نقود سائلة إال عند تصفية البنك وتوقفة عن ممارسة النش -

  : وميكن من واقع امليزانية اجملمعة للبنوك التجارية نستخلص ما يلي 
 من مجلة املوراد ، مما يؤكد مدى إعتماد البنوك التجارية على %  70رد البنوك التجارية ، بنسبة أن الودائع متثل أهم بند يف موا

 . الإيداعات يف متويل نشاطها 
  ا ال يتجاوز  من مجلة املوارد %  3.4أن رأس مال البنوك التجارية وإحتياطيا
 من مجلة التوظيفات ، وهو ما يتفق ونشاطها %  40 أن القروض والسلفيات متثل أهم بند يف إستخدامات املوراد ، حيث تشكل

 . األساسي القائم على الإجتار يف الديون 
  من مجلة اإلستخدامات %  11أن إستثمارات البنوك التجارية يف األسهم والسندات متثل أمهية ثانوية بنسبة . 
 ا البنوك التجارية يف خزانتها أ من مجلة % 15.7و لدى البنك املركزي  ال تشكل أن األرصدة النقدية احلاضرة اليت حتتفظ 

 . إستخدامات البنوك 
   -: البنوك التجارية وخلق الودائع 

م وتوفري القروض والسلفيات زتوظيف  - تؤدي البنوك التجارية عدة وظائف إقتصادية هامة ، حيث تتوىل حفظ أموال األفراد وتنظيم حسابا
ما تساهم يف متويل العجز يف امليزانية العامة مبا تشرتية من أذونات خزانة وغريها من أنواع السندات ، سواء اإليداعات يف خمتلف جماالت اإلستثمار ك

أي التأثري " خلق اإلئتمان " قصرية األجل أو طويلة األجل ، غري أن الوظيف األساسية اليت متيز البنوك التجارية عن غريها من املؤسسات هي ويفة 
  ، وذلك من خالل تلقي اإليداعات وتوظيفها يف أغراض اإلقرتاض واإلستثمار  على حجم وسائل الدفع

   -: لبيان كيفية قيام البنوك التجارية خبلق اإلئتمان ، إليكم املثال التايل  -
القاهرة      ..................جنية يف أحد البنوك التجارية ، وليكن  بنك  2000إذا إفرتضنا قيام شخص ما بإيداع مبلغ  -                

   -: تايل مثالً  ، فإن عملية اإليداع لن تضيف شيئاً َ◌ جديداً  إىل وسائل الدفع حيث تل ميزانية بنك القاهرة بعد اإليداع مباشرة على النحو ال
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  يداع ميزانية بنك القاهرة بعد اإل                                  

  
  أصول                                                                          خصوم           

  
  جنية   ودائع  2000جنية نقدية                                                                 2000

  
لدية من ودائع إما يف منح القروض أو يف شراء أذونات خزانة أو أسهم وسندات  نظراً  لسعي البنك لتحقيق الربح ، فإنه يلجأ إىل توظيف ما -

من قيمة الودائع ، % 20مع اإلحتفاظ بنسبة معينة يف شكل نقدية سائلة ، فإن كانت السلطات النقدية تلزم البنوك باإلحتفاظ بنسبة ........ 
  -: رة بعد الغقراض ستكون كالتايل وقام البنك بإقراض الباقي لشخص أخر فإن ميزانية بنك القاه

  ميزانية بنك القاهرة بعد اإليداع                                   
  

  أصول                                                                          خصوم           
  

  جنية   ودائع  2000                        جنية نقدية                                              400
  جنية قروض    1600

  
 وإذا قام الشخص الذي حصل على القرض بدفعة لشخص ثالث لتسوية إلتزاماته وقام األخري بإيداع املبلغ يف بنك أخر ، وليكن بنك مصر ، فإن -

   -: ميزانية البنك ستكون كالتايل 
  

  ميزانية بنك القاهرة بعد اإليداع                                   
  

  أصول                                                                          خصوم           
  

  جنية   ودائع  1600جنية نقدية                                                                  1600
  
  
  
  
  
  

مثال 
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جنية يف شكل منح قروض أو شراء أسهم وسندات واإلحتفاظ بالباقي  1280من الوديعة ، أي مبلغ % 80ومرة أخرى ، إذا قام بنك مصر بتويق  -

   -: يف صورة  نقدية سائلة ، فتككون ميزانية البنك كالتايل 
  ميزانية بنك القاهرة بعد اإليداع      

  
  خصوم                                                             أصول                        

  
  جنية   ودائع  1600جنية نقدية                                                                    320

  جنية قروض  1280
  

  ........ وهكذا تستمر عملية اإليداع من بنك ألخر 
  

  جدول لبيان دورة  البنوك التجارية وخلق اإلئتمان                               
  

  اإلحتياطي النقدي   حجم القرض   حجم الوديعة   رقم الدورة 
  400  1600  2000  1الدورة  
  320  1280  1600   2الدورة  
  256  1024  1280   3الدورة  
  205  819  1024  4الدورة  
  164  655  819  5الدورة  
  131  524  655   6الدورة  
  105  419  524  7الدورة  
  83  336  419   8الدورة  
  67  269  336   9الدورة  
  54  215  269  10الدورة  
  43  172  215  11الدورة  
  35  137  172  12الدورة  

  2000  8000  10000  األمجايل 
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  املبالغ مقربة إىل أقرب عدد صحيح  -
  ة السابقة على الحنو التايل وميكن الصول إىل النيج -

  
  + ....... 1024+  1280+  1600+  2000= مجلة الودائع 

  
 }+ ............  3إس  5÷4+  2إس  5÷4+  5÷4+ 1   {  2000= 
  

  =2000 x        )1      =    (2000 x   =10000  جنية  
                    1-4÷5  

  
                                                                                         1   

  xالوديعة األصلية   = اي أن مجلة اإلئتمان الذي مت خلقة 
  نسبة اإلحتياطي النقدي                                                                              

  أو الودائع ويعرف هذا الكسر األخري مبضاعف خلق اإلئتمان 
 : ويعين ما تقدم أن مقدرة البنوك التجارية على خلق الودائع تتوقف على عاملني  -
  مقدار ما يتوافر من إحتياطيات نقدية   - : العامل األول   -
 نسبة اإلحتياطي النقدي   - : العامل الثاني   -
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  " التأميـــــــــــــــــــــن" إدارة الخطر        
  
  
  

  إخواين وأخوايت قبل أن نتكلم عن التأمني جيب أن نعلم 
  
   64يوسف اآلية ))  الراحمين أرحم وهو حافظا خير فاهللا   (( 

  
  طبيعة إدارة اخلطر 

وتعترب إدرة األخطار أقدم كمهنة  متخصصة أقدم تارخياً يف الظهور واإلنتشار قبل وظيفة "  مديرو اخلطر " على األشخاص السئولني عن إدارة برنامج األخطار البحته يطلق 
  اخلطر   مديرو

  
  الفرق بين مدير الخطر  ومدير التأمين ؟                      

  

  مدير التأمين  مدير الخطر
ر شمولية في مجال التعامل مع األخطار البحته من إدارة التأمين أكث -

ألنها تتعامل مع األخطار القابلة للتأمين واألخطار غير القابلة 
 للتأمين 

  
  

إختيار األسوب العلمي السليم في التعامل مع هذه األخطار كل  -
  .عنصر على حده 

 يتعرض هلا تم بإستخدام التأمني بصفة أساسية لتغطية األخطار اليت -
املشروع باإلضافة إىل الطرق األخرى البديلة اليت ميكن إستخدامها يف 

  - : هذا اجملال مثل 
  اإلحتفاظ باخلطر وإستخدام أساليب الوقاية         

يرتكز نشاط مدير التأمني بصفة عامة يف التعامل مع مع األخطار القابلة  -
  .مينية للتأمني بالتحديد وإختيار أفضل التغطيات التأ

  

  مسئولية مدير المشروع  مسئولية مير الخطر 
تغطية أصول المشروع وإيراداته الدورية من األخطار البحته وما  -

  .يترتب عليها من خسائر مالية تصيب المشروع في حال تحققها 
احملافظة على أصول املشروع وضمان إستمرارية الدخل من نشاطاته  -

 املختلفة 
  

 
  مالحظة 
 .اطر كما ذكرنا سابقاً أكثر مشولية من إدراة التأمني إدارة املخ -
 دف إدارة األخطار إىل تعظيم الناتج النهائي لتفاعل عنصر ي التكلفة واحلماية من االخطار  -
 ار والعمل على تدبري التمويل الالزم إلدارة هذه األخط دف أيضاً إىل تقليل تكاليف التحكم يف األخطار واخلسائر النامجه عنها  -

  
  تطور إدارة األخطار 

وافرتاض اخلطر بدون ختطيط  منذ القدم حياول اإلنسان جتنب األخطار اليت يتعرض هلا بإستخدام الطرق التقليدية يف التعامل مع هذه األخطار مثل سياسة جتنب اخلطر ،
  اخل  ، ... مسبق ، وسياسة تكوين إحتياطي 
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  ـــــــــــــــنالتأميــــــ" إدارة الخطر        
  
  
  
 

صصاً رئيسياً للخطر والتأمني لكي يساهم وهلذا فإن كثري من املنشآن قد طورت براجمها اخلاصة حبماية إصوهلا اإلنسانية والرأمسالية ، وقد إنشأت العديد من املعاهد العلمية خت
  هذا اجملال يف خلق كوادر علمية وفنية لتغذية إدارة األخطار باملتخصصني والفنني يف

وي ولعل اهلدف من إستخدام أحدث كما أنه توجد جماالت كثرية اإلستخدام منها الشركات البرتولية والشركات الصناعية والوطنية والتجارية  وشركات النقل الربي منها واجل
، كما أنه يوجد عوامل عده تساعد على تطبيق  نتاجية للمنشآت املختلفة الطرق ملواجهة املخاطر هو احملافظة على الثروة الوطنية وحتقيق األمن والسالمة والكفاية اإل

   - : اإلسلوب العلمي يف إدارة األخطار منها 
 .كرب حجم الوحدات اإلنتاجية   -1
 .إهتمام املؤسسات والوحدات اإلنتاجية املتزايدة مبفهوم األمن والسالمة  -2
 .ج إليها تطبيق برنامج إدارة األخطار يتوفر لدى املنشآت الكربى الكفاءات الفنية اليت حيتا  -3

 
 ماي وظائف  إدراة األخطار ؟        
   دف حتديدها وقياسها ا وعواملها املختلفة   .إكتشاف وحتليل األخطار ودراسة مسببا
   قياس درجة اخلطورة لألخطار املختلفة يف ضوء إحتماالت حتققها ووطأة خسائرها. 
 بة إلدارة االخطار يف ضوء مدى كفاءة وفعالية السياسات والتكلفة الالزمة لتنفيذها ، ومراعاة القواعد اخلاصة بالتعامل إختيار أفضل السياسات املناس

 .مع األخطار 
                     

  ما هي مراحل إدارة األخطار ؟          
  

  .حتديد األهداف :   املرحلة األوىل                  
  .حتديد األخطار اليت تتعرض هلا املنشأة :   رحلة الثانية  امل                

    التغطيات التأمينية. 
  قوائم حتليل األخطار. 
  الرسوم البيانية. 
  التحليل املايل. 
  التفتيش. 
  دليل اخلطر. 

  تقييم األخطار :   املرحلة الثالثة                  
  األخطار احلرجة. 
  األخطار اهلامة. 
 لثانوية األخطار ا.  
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  التأميـــــــــــــــــــــن" إدارة الخطر        
  
  
  
  

  .إختيار سياسة التعامل مع األخطار :   املرحلة الرابعة       
  جتنب اخلطر. 
  إفرتاض اخلطر. 

 .سياسة إفرتاض اخلطر بدون ختطيط  -
 .سياسة إفرتاض اخلطر مع التخطيط  -
 . الذايت سياسة التأمني -
 .نقل اخلطر  -
 .طرق الوقاية واملنع  -

  .تنفيذ القرار :   املرحلة اخلامسة       
  .التقييم واملراجعة :   املرحلة السادسة      

  .إن أردمت شرح ملا سبق ال ترتددا مبراسليت عرب اإلميل اخلاص يب                            
  خطار ؟ ما هي القواعد الخاصة بإدارة األ     

  

 .ال ختاطر بأكثر مما تستطيع أن تتحمل من خسارة  
 .ضرورة أخذ الظروف غري املتوقعة يف احلسبان  
 ال ختاطر بالكثري مقابل القليل  

  
  :شراء التأمين
 شراء محاية تأمينية أقل من الالزم.  
 شراء محاية تأمينية أكثر من الالزم.  

  
  :الحاجة إلى خطة لبناء برنامج للتأمين

  
 ب أولويات احلاجة إيل التأمنيترتي.  
 مبدأ األولوية ىف تغطية اخلسائر الكبرية. 
 التأمني هو امللجأ األخري عند احلاجة إيل محاية. 
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  دورة حياة المنتج 
  
  
  
  

 
  :   Product life cycleدورة حياة املنتج    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  ل اليت ختتلف خالهلا أسس واسرتاتيجيات املنافسة مير املنتج بسلسلة من املراح
  

  : كما يتضح مما يلي      
  

 : يف مرحلة التقدمي  -1
  : تبدأ يف صورة طرح عينات صغرية من املنتج ويبدأ اجلمهور يف جتربته وتتميز هذه املرحلة مبا يلي 

  .ال توجد منافسة   -
 . معدل منو املبيعات منخفض  -
 . حجم اإلنتاج منخفض  -
 . ة اإلنتاج مرتفعة وبالتايل األرباح منخفضة وقد يكون هناك خسائر تكلف -
 . الرتكيز على جودة املنتج  -

 : يف مرحلة النمو  -2
  : وتتميز مبا يلي 

  . زيادة معدل منو املبيعات ويبدأ املنتج يف االنتشار  -
 . تزداد األرباح ومبعدل كبري وتصل إىل أعلى معدل هلا بنهاية املرحلة  -
 .اإلنتاج واخنفاض تكلفة الوحدة وزيادة األرباح  زيادة كمية -
 . ظهور املنافسني  -

 ) : النضج(يف مرحلة التشبع  -3

  المبيعات
  واألرباح

  المبيعات

  األرباح

  نضجمرحلة ال   مرحلة النمو   ميمرحلة التقد 
  أو التشبع

  نحدارمرحلة اال 

  الزمن 
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  دورة حياة المنتج 
  
  
  
  

 
 

  .يصل معدل املبيعات إىل أعلى مستوى له  -
 .تزداد حدة املنافسة بدخول عدد كبري من املنافسني  -
 .زيادة التشكيلة البحث عن أسواق جديدة وتطوير املنتج و  -
 .  تبدأ أرباح املنتج يف االخنفاض نتيجة لزيادة احلمالت الرتوجيية وزيادة نسبة اخلصم املمنوحة للعمالء واملوزعني لتشجيعهم على الشراء -
 . تقدمي املزيد من اخلدمات للعمالء  -

 
 

 : يف مرحلة االحندار     -4
  . اخنفاض املبيعات مبعدالت كبرية  -
  .اخنفاض الرحبية  -
 .  اخنفاض كمية اإلنتاج  -
  . قد تقرر املنشأة حذف املنتج أو احلد من التشكيلة  -

 
   :تأثري تطبيق مفهوم دورة حياة املنتج على اختيار اسرتاتيجية املنافسة : خامسا 

  
 : يف مرحلة التقدمي  -1

  . مة الغرض ويتم االستعانة  بعمالة ماهرة يكون الرتكيز على جودة املنتج ويتم اإلنتاج وفقا لنظام العمليات حيث تستخدم معدات عا
 : يف مرحلة النمو  -2

  : منو مبكر 
 Process - Focused(حيث تنمو املبيعات ولكن مل تصل للحد الذي ميكن من إنشاء خط مستقل للمنتج و لذلك يظل اإلنتاج باستخدام نظام العمليات 

system  ( الهتمام بتكلفة اإلنتاج وحماولة ختفيضها لزيادة الرحبية ويبدأ املنتج ىف ا, ، واستخدام املعدات العامة .  
  : منو متأخر 

، )  Product - focused system(تصل املبيعات إىل أعلى معدل ويبدأ الرتكيز على التكلفة ، ويتم اإلنتاج بكميات كبرية ، ويتم تبين اسرتاتيجية املنتج  
تاج ، ويهتم املنتج بتخفيض التكلفة ، ويتم الرتكيز على اسرتاتيجية املنافسة اليت تسعى إلثبات إمكانية االعتماد واستخدام معدات متخصصة يتم تنظيمها يف خطوط إن

  . على املنتج من خالل االلتزام مبواعيد التسليم 
 : مرحلة التشبع  -3

اإلنتاج وإظهار املرونة وتقدمي مزيد من اخلدمات للعمالء ، ويتم أيضا يف هذه  تصل املبيعات ألقصى حد هلا وتزداد املنافسة السعرية وبالتايل يتم الرتكيز على ختفيض تكلفة
 املرحلة خلق استخدامات جديدة للمنتج وفتح أسواق جديدة 
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  نظام الرقابة الداخلية وموقف المراجع تجاھه 
  
  

  

  مفهوم الرقابة الداخلية 
  لطرق والوسائل والمقاييس المستخدمة الرقابة الداخلية هي الهيكل التنظيمي وكل ا          

  داخل المنشأه لحماية اإلصول وإختبار مدى دقة البيانات المحاسبية ودرجة الوثوث    
  .بها وتحقيق الكفاية اإلنتاجية وتشجيع اإللتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة 

   - : ومن نتائج املصطلح السابق جند األيت       
 .من املخاطر املختلفة اليت قد تتعرض هلا كالسرقة واإلختالس وسوء اإلستخدان محاية أصول املنشأة  -
 .واملفصح عنا بالقوائم التقارير املالية وإمكانية اإلعتماد عليها  التحقق من دقة وسالمة البيانات واملعلومات احملاسبية املسجلة يف املستندات والدفاتر  -
 .جية لكل جوانب أنشطة املنشاة حتقيق أكرب قدر ممكن من الكفاية اإلنتا -
 .تشجيع اإللتزام بتنفيذ السياسات اإلدارية املوضوعية وختفيض إحتماالت حدوث خمالفات لتعليمات ولوائح املنشاة  -

  الرقابةأقسام 
 فرع الرقابة الداخلية احملاسبية  -1

السرقة أو الضياع والتحقق من الدقة احملاسبية للبيانات املسجلة يف الدفاتر وتتكون من الطرق واملقاييس واإلجراءات املستخدمة يف املنشاة حلماية األصول من 
  : وخلوها من األخطاء أو التالعب ومن وسائل الرقابة احملاسبية ما يلي 

  إتباع نظرية القيد املزدوج  يف التحليل احملاسيب. 
  استخدام حسابات املراقبة اإلمجالية. 
 ء واملوردين إستخدام نظام املصادقات مع العمال. 
  وجود نظام مستندي ودورات مستندية سليمة. 
  تقسيم العمل وحتديد املسئوليات والسلطات واإلختصاصات 
  إتباع اإلجراءات اليت تكفل عدم قيام املوظف بتنفيذ عملية كاملة ويف نفس الوقت مراجعة عمل كل موظف بواسطة موظف آخر. 
  وجود نظام املراجعة الداخلية. 

  :رقابة الداخلية اإلداريةفرع ال - -2
دف إيل حتقيق الكفاية اإلنتاجية جلميع أوجه نشاط املنشأة، و    ضمان االلتزام وتتكون من اخلريطة التنظيمية وكافة الطرق واملقاييس واإلجراءات اليت 

  : بالسياسات اإلدارية املوضوعة وتنفيذها طبقا للخطة املرسومة، ومن وسائل الرقابة اإلدارية ما يلي
 برامج تدريب العاملني.  
 طرق حتسني اجلودة والرقابة عليها. 
 املوازنات التخطيطية ونظام التكاليف املعيارية. 
 تقارير الكفاية الدورية. 
 دراسة الوقت واحلركة. 
 استخدام أساليب حديثة للتشغيل. 
 وضع مقاييس أداء للعاملني يف خمتلف إدارات املنشأة. 
 ةوجود نظام املراجعة الداخلي. 
 التأمني الكايف علي أصول املنشأة. 
 وجود نظم الرقابة احلدية. 
 وجود نظم الرقابة الثنائية.  
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  نظام الرقابة الداخلية وموقف المراجع تجاھه 
  
  

  

   
  
  

 :مسئولية وضع وتصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية والعوامل التي أدت إلي أهميتها واالهتمام بها
: أسباب املنشأة مسئولية تصميم نظام سليم للرقابة الداخلية واحملافظة عليه والتأكد من سالمة تطبيقه، وتتحمل اإلدارية هذه املسئولية لثالثة يقع علي عاتق إدارة

نشأة تلتزم قانوناً بإمساك يتمثل األول يف وجود التزام قانوين ضمين علي إدارة املنشأة إلقامة نظام سليم للرقابة الداخلية ومصدر هذا االلتزام الضمين أن امل
لسبب الثاين حسابات منتظمة وخاصة يف حالة شركات املسامهة ومما ال شك فيه أن وجود حسابات منتظمة يتطلب توافر نظام سليم للرقابة الداخلية، أما ا

وجود ضرورة عملية ملثل هذا النظام كي تؤدي املنشأة أعماهلا  فيتمثل يف الرغبة يف ختفيض تكلفة الرقابة اخلارجية علي احلسابات، وأخرياً يتمثل السبب الثالث يف
   -:بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، وتوجد عدة عوامل ساعدت علي إبراز أمهية وضرورة نظام الرقابة الداخلية تتمثل فيما يلي

  
 ا، وتعقدها إيل احلد الذي أصبح معه من املتعذر ع لي إدارة املنشأة التعرف علي أوجه نشاطه املختلفة ونتائج كرب حجم املنشآت وتعدد عمليا

  .أعماهلا عن طريق االتصال الشخصي
 من أهم الواجبات امللقاة علي عاتق إدارة املنشأة محاية األصول من السرقة أو الضياع أو سوء االستعمال. 
  افق الدولة العامة، وتعدد هيئات الرقابة احلكومية كمصلحة الشركات أدي إشراف الدولة املتزايد علي املنشآت واهليئات اليت هلا مساس مبصاحل ومر

 .واهليئة العامة لالستثمار واجلهاز املركزي للمحاسبات ووزارة التخطيط القومي
 التحول الذي طرأ علي عملية املراجعة اخلارجية علي احلسابات .  

  :خصائص نظام الرقابة الداخلية الفعال
  :يليوتتمثل هذه الخصائص فيما 

  :تنظيم إداري جيد  
سـواء متعمـدة أو غـري  ومن اخلصائص اهلامة للتنظيم اإلداري الكفء الفصل بني مسئوليات العاملني لتخفيض احتماالت الغش أو حدوث أخطاء يف البيانات احملاسـبية

  :متعمدة، والفصل السليم بني مسئوليات العاملني يعتمد علي الفصل بني الوظائف اآلتية

 د أو التصديق أو التصريح بالتصرف االعتما. 

 إلثبات يف السجالت. 

 حيازة األصل.  

  :وبصفة عامة يتميز التنظيم اإلداري الكفء بالسمات اآلتية

  .وحدة القيادة ووضوح خطوط السلطة واملسئولية - 1

 .جتميع األنشطة املتجانسة يف إدارة واحدة لتجنب االزدواج - 2

 .عن قدرات وجهد ووقت املشرف نطاق مناسب لإلشراف حبيث ال يزيد العدد - 3
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  نظام الرقابة الداخلية وموقف المراجع تجاھه  
  
  

  

 .تكافؤ السلطات مع املسئوليات  - 4

 .شبكة فعالة لالتصاالت - 5

  .املرونة والبساطة واالستقرار - 6

  :نظام محاسبي متكامل
حماســيب متكامــل داخــل املنشــأة يكفــل حتقيــق األهــداف الرقابيــة املطلوبــة، ويهــدف هــذا  تتمثــل اخلاصــية الثانيــة مــن خصــائص نظــام الرقابــة الداخليــة الفعــال يف تــوافر نظــام

اية فـرتة معينـة، وتـوفري املعلومـات الالزمـة النظام إيل تسجيل العمليات املالية للمنشأة واستخالص نتائجها من واقع املستند بقصد الوصول إيل نتائج األعمال واملركز املايل يف 

، ويعتمــد النظــام ت اإلداريــة، وضــمان دقــة وســالمة هــذه املعلومــات ومصــادرها، وباإلضــافة إيل احملافظــة علــي أصــول وممتلكــات املنشــأة ومحايــة حقوقهــا لــدى الغــريالختــاذ القــرارا

  :احملاسيب املتكامل علي جمموعة من املقومات تتمثل يف اآليت

  جمموعة من املستندات املؤيدة للعمليات املالية.  

  الدفاتر والسجالت احملاسبيةجمموعة من. 

 دورات مستندية وحماسبية. 

 دورات مبوب للحسابات. 

 جمموعة من القواعد اإلجرائية الرقابية والطرق احملاسبية. 

 اإلمكانات البشرية . 

 اإلمكانات املادية. 

  التقارير والقوائم املالية. 

  :مجموعة من األفراد علي درجة مالئمة من الكفاءة
ام حماسـيب ام الرقابـة الداخليـة علـي درجـة كفـاءة العـاملني باملنشـأة والـذين تقـع علـيهم مسـئوليات تنفيـذه، فعلـي الـرغم مـن وجـود تنظـيم إداري كـفء ونظـتعتمد فعاليـة نظـ

ضـح ذلـك أمهيـة العنصـر البشـري يف جنـاح نظـام متكامل فقد ال ينجح نظام الرقابة الداخلية يف حتقيـق أهدافـه نظـراً لعـدم كفـاءة العـاملني يف تأديـة املسـئوليات املوكلـة إلـيهم، ويو 

 .الرقابية الداخلية
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  :جدوى نظام الرقابة الداخلية

وجـدير بالـذكر أن املنـافع . نظـام وتطبيقـه وتطـويرهجيب أن يكون نظام الرقابة الداخلية ذا جدوى مبعين أن تفـوق املنـافع والفوائـد املتوقعـة منـه التكـاليف الالزمـة لتصـميم ال

خــتالس وســوء االســتخدام وكــذلك والفوائــد املتوقعــة مــن نظــام الرقابــة الداخليــة تتمثــل يف الوفــورات الــيت تتحقــق نتيجــة محايــة أصــول وموجــودات املنشــأة مــن خمــاطر الســرقة واال

  .أة وأخرياً املنافع اليت جتنيها املنشأة نتيجة حتقيقها ألقصي كفاءة إنتاجية ممكنةالوفورات اليت تتحقق نتيجة دقة املعلومات اليت تنتجها املنش

  :مسئولية المراجع الخارجي تجاه نظام الرقابة الداخلية 
 

ك  ع ذل ارجي ويرج ع الخ ة خاصة للمراج أة أھمي ي المنش ق ف ة المطب ة الداخلي ام الرقاب ل نظ يمث

  :لألسباب اآلتية

 تعلق أساسا باحلكم علي مدى صـدق املعلومـات الـيت حتتويهـا القـوائم واحلسـابات اخلتاميـة ومـدى انتظـام وسـالمة الـدفاتر والسـجالت أن مهما مراجع احلسابات ت

يــة يــرتبط اجملموعــة الدفرت  وممــا ال أن ســالمة وانتظــام اجملموعــة الدفرتيــة يــدعو إيل االطمئنــان إيل صــدق املعلومــات الــيت تظهرهــا القــوائم املاليــة، واحلكــم علــي ســالمة

 .بأسلوب األداء الذي يتم تسجيل العمليات املالية وهذا يرتبط بدوره بنظام الرقابة الداخلية املستخدم يف املنشأة

 يتأكـد مـن أن  شـأة، وهلـذا فهـويعترب مراجع احلسابات وكيال عن جمموع املسامهني للرقابة علي تصرفات اإلدارة فيما يتعلق حبسن استخدام املوارد املالية املتاحة للمن

دارة مـن أنظمـة للرقابـة اإلدارة قد اختذت مجيع اإلجراءات الكفيلة باحملافظة علـي هـذه املـوارد واسـتخدامها أكفـأ اسـتخدام، وتتمثـل هـذه اإلجـراءات فيمـا تضـعه اإل

 .الداخلية مبا تشمله من حلقات متعددة

  ا أصبح من املتعذر علي املراجع اخلارجي القيام مبراجعة تفصيلية كاملة جلميع العمليات املثبتة يف الدفاتر والسجالت، نتيجة التساع حجم املنشآت وتعدد عمليا

ت الـيت سـيعتمد وقد ترتب علي ذلك حتول يف عمليـة الفحـص واملراجعـة، فقـد حتولـت إيل مراجعـة انتقاديـة تقـوم علـي أسـاس االختبـارات، وتتوقـف كميـة االختبـارا

ه للـدفاتر والسـجالت علـي مـدى نظـام الرقابـة الداخليـة املطبـق فعـال يف املنشـأة، فكلمـا كـان هـذا النظـام حمكمـا ودقيقـاً كلمـا أدى عليها املراجع اخلـارجي يف فحصـ

يح حيـث يقـوم ذلك إيل توافر الثقة واالطمئنان لـدى املراجـع وقيامـه بتخفـيض كميـة االختبـارات الـيت سـيختارها كعينـة لفحصـه للـدفاتر والسـجالت والعكـس صـح

 .راجع بتوسيع نطاق اختباراته يف حالة وجود نقاط ضعف وثغرات واضحة يف نظام الرقابة الداخليةامل

ألزمت معايير المراجعة المتعارف عليها المراجع الخارجي بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية المتبع فعال في المنشأة التـي يراجـع   

 .حساباتها
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 خطوات فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية

  :فيما يلي عرض وحتليل لكل خطوة من هذه اخلطوات

 دراسة نظام الرقابة الداخلية كما هو موضوع أو كما هو مصمم: اخلطوة األويل:  

وإجراءاتـه وتعليماتـه والضـوابط املختلفـة املكونـة ) املوضـوع(صـمم يقوم املراجع من خالل هذه اخلطوة جبمع املعلومات عن املنشـأة ونظـام الرقابـة امل    

دف تكوين نظرة عامة عن نواحي الرقابة الداخلية وفهم بيئة النظام وتدفق العمليات باملنشـأة ومـن مث يعتمـد املراجـع علـي خربتـه السـ ابقة باملنشـأة له 

علــي اللــوائح املاليــة واحملاســبية الــيت حتــدد اإلجــراءات املختلفــة واخلــرائط التنظيميــة الــيت باإلضــافة إيل فحــص أوراق املراجعــة للســنوات الســابقة واإلطــالع 

توضـــح العالقـــات اإلشـــرافية وحتـــدد كيفيـــة الفصـــل بـــني مســـئوليات وســـلطات العـــاملني، ويقـــوم كـــذلك بفحـــص دليـــل اإلجـــراءات للتعـــرف علـــي تـــدفق 

ذ العمليات وإمساك السجالت، ويف حالة وجود إدارة مستقلة للمراجعـة الداخليـة يسـعى العمليات ومسئوليات كل من املختصني حبيازة األصول وتنفي

  .لإلطالع علي أوراق وبرامج وتقارير املراجعني الداخليني

ي القـوائم املاليـة وعند مجع املعلومات عن نظام يتم دراسة تتابع اإلجراءات املستخدمة يف معاجلة أنواع العمليات الرئيسية واليت هلا تأثري جوهري عل    

  .مثل املشرتيات واملبيعات واملقبوضات واملدفوعات النقدية

فرتاض وعقب االنتهاء من هذه اخلطوة يكون املراجع اخلارجي قد قام بتقييم مـدى كفايـة نظـام الرقابـة الداخليـة املوضـوع لتحقيـق أهـداف النظـام بـا    

ـدف هـذه اخلطـوة بصـفة عامـة إيل حتديـد نقـاط القـوة ونقـاط الضـعف يف أن اإلجراءات والضوابط الرقابية الداخلية يتم تنفيـ ذها كمـا هـي موضـوعة، و

ل إيل اخلطـوة التاليـة النظام املوضوع للمنشأة فإذا اقتنع املراجع بكفاية اإلجراءات والضوابط الرقابية الداخلية املوضوعة لتحقيق أهداف الرقابـة فإنـه ينتقـ

  ).م بإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية املوضوعةوهي فحص واختبار مدى االلتزا(

  :لبديلني التالينيأما إذا اقتنع املراجع بعدم كفاية اإلجراءات والضوابط الرقابية الداخلية املوضوعة لتحقيق أهداف الرقابة فإن املراجع قد يقرر أحد ا   

أي أن احتمـــاالت الغـــش (تـــرب أن هـــذه املنشـــأة ذات خطـــورة نســـبية عاليـــة االعتـــذار عـــن أداء عمليـــة املراجعـــة هلـــذه املنشـــأة وهـــو بـــذلك يكـــون قـــد اع

وضـغوط العمـل علـي مكتـب املراجعـة اخلـاص بـه أو ألسـباب تتعلـق حبـرص  وال يستطيع أن يتحملها ألسباب تتعلق حبجم األعمال) والتالعب مرتفعة

  انونية امللقاة عليهاملراجع علي مستوي جودة العمال اليت يؤديها مكتبه وتقديره للمسئولية الق
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ولكنــه ) أي أن احتمــاالت الغــش والتالعــب مرتفعــة(قبــول أداء عمليــة املراجعــة هلــذه املنشــأة وهــو بــذلك يكــون قــد اعتــرب أن هــذه املنشــأة ذات خطــورة نســبية عاليــة  -

وي جودة األعمـال الـيت يؤديهـا مكتبـه وتقـديره للمسـئولية القانونيـة امللقـاة عليـه وهـو يف هـذه احلالـة سـوف يوسـع مـن يستطيع أن يتعامل معها مع حرصه علي مست

  .نطاق فحصه واختباراته ليعوض نقاط الضعف الكامنة يف تصميم النظام

 

 فحص واختبار مدى االلتزام بإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية املوضوعة: اخلطوة الثانية.  

يهدف املراجـع مـن إجـراء هـذه اخلطـوة إيل التحقـق مـن أن إجـراءات وضـوابط الرقابـة الداخليـة املوضـوعة منفـذة فعـال كمـا هـي موضـوعة، أي أن      

مـن اإلدارة قـد ال تصـدر  نظام الرقابة يتم االلتزام به يف الواقع العملـي وفقـاً ملـا هـو حمـدد مسـبقا، فـاإلجراءات والضـوابط واللـوائح املاليـة وغـري املاليـة الـيت

اخلية سليما مـن يتم تنفيذها فعال من جانب العاملني، أو يتم تعديلها بطريقة غري رمسية مع مرور الوقت وتغري العاملني، ومن مث يكون نظام الرقابة الد

ا، ولذ ا تركز اختبارات مدى االلتزام بإجراءات وضـوابط الناحية النظرية ولكنه معيبا يف التطبيق العملي ألن قواعده وضوابطه وإجراءاته ال يتم االلتزام 

  . الرقابة الداخلية املوضوعة علي مدى تنفيذ الرقابة الداخلية علي كيفية أداء اإلجراءات الرقابية

حلــال يف اخلطــوة وجــدير بالــذكر فــإن هــذه اخلطــوة متثــل جانبــا مــن العمــل امليــداين الــذي يقــوم بــه املراجــع اخلــارجي وليســت عمــال مكتبيــاً كمــا هــو ا     

  األويل

  :ويتم القيام باختبارات مدى االلتزام بإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية املوضوعة باستخدام األساليب اآلتية

  مالحظــة نشــاط العــاملني باملنشــأة للتحقــق مــن تطبــيقهم وتنفيــذهم إلجــراءات الرقابــة احملــددة كمــا هــو احلــال يف مراقبــة الفصــل بــني وظــائف

  .لدفاتر وحيازة األصول واالعتماد أو التصديق بشرائهاالتسجيل با

 م  .مناقشة العاملني واالستفسار منهم عن كيفية أداء العمال والواجبات واملهام املنوطة 

 هـا حتديد العمليات الرئيسـية الـيت تـتم مـن خـالل النظـام واختيـار عمليـة واحـدة مـن كـل نـوع رئيسـي مـن العمليـات وتتبعهـا مـن بـدايتها لنهايت

ا املنشأة   .بدارسة املسار املستندي هلا والرجوع إيل السجالت اليت حتتفظ 
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  ومــن املفضــل أن يكــون توقيــت إجــراء هــذه االختبــارات بواســطة املراجــع خــالل الفــرتة املاليــة حمــل الدراســة وجيــب أن يتأكــد مــن عــدم وجــود

ايـة الفـرتة احلاليـة، وىف حالـة وجـود أي تعـديالت تعديال ت علي القوائم والسجالت خالل الفرتة من تاريخ االنتهاء مـن االختبـارات وحـىت 

  .يف تلك الفرتة جيب علي املراجع إجراء فحص إضايف ودراسة عينة من العمليات اليت متت فعال هذه الفرتة

  النظـام واختيـار عمليـة واحـدة مـن كـل نـوع رئيسـي مـن العمليـات وتتبعهـا مـن بـدايتها لنهايتهـا حتديد العمليات الرئيسـية الـيت تـتم مـن خـالل

ا املنشأة   .بدارسة املسار املستندي هلا والرجوع إيل السجالت اليت حتتفظ 

 تأكــد مــن عــدم وجــود ومــن املفضــل أن يكــون توقيــت إجــراء هــذه االختبــارات بواســطة املراجــع خــالل الفــرتة املاليــة حمــل الدراســة وجيــب أن ي

ايـة الفـرتة احلاليـة، وىف حالـة وجـود أي تعـديالت  تعديالت علي القوائم والسجالت خالل الفرتة من تاريخ االنتهاء مـن االختبـارات وحـىت 

  .يف تلك الفرتة جيب علي املراجع إجراء فحص إضايف ودراسة عينة من العمليات اليت متت فعال هذه الفرتة

      مــن هــذه اخلطــوة يكــون املراجــع اخلــارجي قــد قــام بفحــص واختبــار مــدى االلتــزام بــإجراءات وضــوابط الرقابــة الداخليــة  وعقــب االنتهــاء

  .املوضوعة

     دف هذه اخلطوة بصفة عامة إيل تقييم مدى االلتزام بإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية املوضوعة فإذا اقتنـع املراجـع بـأن هنـاك التـزا م و

فإنـه ينتقـل إيل ) واليت سبق أن اقتنـع بكفايتهـا لتحقيـق الرقابـة(رة والعاملني باإلجراءات والضوابط الرقابية الداخلية املوضوعة من جانب اإلدا

  .اخلطوة الثالثة

  أن اقتنـــع والـــيت ســـبق (أمـــا إذا اقتنـــع املراجـــع بعـــدم االلتـــزام مـــن جانـــب اإلدارة والعـــاملني بـــاإلجراءات والضـــوابط الرقابيـــة الداخليـــة املوضـــوعة

  :فإن املراجع قد يقرر أحد البديلني التاليني) بكفايتها لتحقيق الرقابة

أي أن احتمــاالت الغــش (االعتــذار عــن أداء عمليــة املراجعــة هلــذه املنشــأة وهــو بــذلك قــد اعتــرب أن هــذه املنشــأة ذات خطــورة نســبية عاليــة  -

ألعمــال وضــغوط العمــل علــي مكتــب املراجعــة اخلــاص بــه أو ألســباب وال يســتطيع أن يتحملهــا ألســباب تتعلــق حبجــم ا) والتالعــب مرتفعــة

  تتعلق حبجم األعمال وضغوط العمل علي مكتب املراجعة
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  .ية القانونية امللقاة عليهاخلاص به أو ألسباب تتعلق حبرص املراجع علي مستوي جودة األعمال اليت يؤديها مكتبه وتقديره للمسئول

أي أن احتمــاالت الغــش (قبــول أداء عمليــة املراجعــة هلــذه املنشــأة وهــو بــذلك يكــون قــد اعتــرب أن هــذه املنشــأة ذات خطــورة نســبية عاليــة  -

ة القانونيـة ولكنـه يسـتطيع أن يتعامـل معهـا مـع حرصـه علـي مسـتوي جـودة األعمـال الـيت تؤديهـا مكتبـه وتقـديره للمسـئولي) والتالعب مرتفعة

  .امللقاة عليه وهو يف هذه احلالة سوف يوسع من نطاق فحصه واختباراته ليعوض نقاط الضعف الكامنة يف تصميم النظام

 ائي وحتديد مدى إمكانية االعتماد عليه الستكمال عملية املراجعة: اخلطوة الثالثة   :تقييم النظام بشكل 

ا تنفيذه و تطبيقه يكـون املراجـع اخلـارجي يف موقـف يسـمح لـه مبمارسـة حكمـه املهـين  عقب مجع احلقائق واملعلومات عن تصميم نظام الرقابة وفحص الطريقة اليت يتم 

ـا لتقييم النظـام واحلكـم علـي مـدى فعاليتـه وكفاءتـه، ومـن مث حتديـد درجـة االعتمـاد عليـه والـيت تـؤثر بـدورها علـي حجـم ونطـاق االختبـارات الـيت تضـمن وبصـفة عامـة ت. يقـوم 

  :نتائج التقييم أحد االحتماالت اآلتية

ن يقــوم بــأداء عــدد حمــدود مــن ســالمة وكفايــة تصــميم نظــام الرقابــة الداخليــة والتــزام العــاملني يف املنشــأة بكافــة إجراءاتــه وتعليماتــه، ويف هــذه احلالــة حيتــاج املراجــع أ 

 . ة لتدعيم رأيه خبصوص هذه القوائماالختبارات األساسية للمراجعة علي العمليات وأرصدة القوائم املالي

كامـل، ويف هـذه احلالـة   سالمة وكفاية تصميم النظام مع وجود أوجه قصور يف أسلوب تطبيقه نتيجة عدم التزام العـاملني باملنشـأة بتنفيـذ إجراءاتـه وتعليماتـه بشـكل 

راءات يــؤدي إيل حـدوث أخطــاء جوهريــة أم غـري جوهريــة، وميكـن جتاهــل عــدم يقـوم املراجــع بالتقصـي واالستفســار عمــا إذا كـان عــدم االلتـزام الكامــل بتطبيــق اإلجـ

االلتـزام ال يرتتـب عليـه االلتزام الكامل بتنفيذ اإلجراءات واالستمرار يف خطوات املراجعة دون احلاجـة إيل زيـادة حجـم ونطـاق االختبـارات األساسـية إذا كـان عـدم 

تـؤدي . اللة القوائم املالية، أما إذا كـان عـدم االلتـزام بتطبيـق اإلجـراءات يرتتـب عليـه حـدوث أخطـاء جوهريـةحدوث أخطاء جوهرية ومن مث فال تأثري علي مدى د

وسـواء كـان عـدم  إيل تشويه القوائم املالية جيب علي املراجع أن يسعى إيل توسيع حجم ونطاق االختبارات األساسية حىت يعوض أوجـه الضـعف يف تطبيـق النظـام

ذي إلجراءات يؤدي إيل أخطاء جوهرية أم غري جوهريـة فـإن املراجـع يقـوم بتحديـد نقـاط الضـعف يف تطبيـق النظـام ويـذكرها يف تقريـره التفصـيلي الـااللتزام بتطبيق ا

ا كفيلة مبعاجلتها وحتقيق التزام كامل بتنفيذ إجراءات وتعليمات النظا  .ميرفعه إلدارة املنشأة مع إبداء النصح بالوسائل اليت يعتقد أ
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الـة يكـون مـن األجـدى ضعف تصميم النظام وعدم كفايته فضال عن عدم التزام العاملني باملنشأة بتطبيـق إجـراءات وتعليمـات الرقابـة الـواردة بالنظـام، ويف هـذه احل 

  .رأيه يف القوائم املالية انسحاب املراجع من مهمته املراجعة أو امتناعه عن إبداء

عـادة فحـص النظـام مـرة وبصفة عامة يتم إجراء خطوات فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ضمن اخلطوات التمهيدية للمراجعة قبل انتهاء السنة املالية وقـد يـتم إ 

اية السنة املالية للتحقق من أن النظام مازال   أخرى يف 

   

ايـة مطبقاً كما سبق فحصه خالل اخل طوات التمهيدية، وتكون إعادة فحص النظام ضرورية إذا ما شك املراجع بناء علي استفساراته ومالحظاته الـيت حصـل عليهـا يف 

  .السنة يف وجود اختالف بني النظام السابق فحصه والنظام املطبق يف آخر السنة املالية

  

  :وسائل وأساليب جمع المعلومات عن نظام الرقابة الداخلية 

لجـأ مراجـع الحسـابات إلــي اسـتخدام وسـائل وأسـاليب متعــددة لتسـهيل عمليـة جمــع المعلومـات عـن نظـام الرقابــة الداخليـة المتبـع فــي ي

  :المنشأة بهدف دراسته وتقييمه ومن أكثر هذه الوسائل شيوعاً ما يلي

   Questionnaireقائمة االستقصاء : أوالً  -

 Flowchartsخرائط التدفق : ثانياً  -

 Narrative Descriptionالتقرير الوصفي : ثالثاً  -
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  " مدينني " حسابات العمالء        
   

  

   -: لتايل دينني امتثل مبالغ املدينني الظاهرة يف ميزان الراجعة جمموع أرصدة العمالء الناجتة من عمليات البيع اآلجلة ، ومتثل إجراءات تسوية حساب امل
  التحقق من صحة ترصيد حسابات العمالء  -
 .التأكد من صحة أرصدة العمالء بإرسال كشوفات حساب لكل عميل للتصديق علية  -
 .فحص أرصدة العمالء للتحقق من مدى جودة الديون واحتماالت التحصيل واحتمال عدم التحصيل  -

  

   -: يلي  يرتتب على مراجعة حسابات العمالء أن يتم تقسيمها إىل ما
  الديون المعدومة  - 1
  : وهي الدين اليت من املؤكد عدم حتصيلها أو التحصيل بعضها ألحد األسباب اآلتية   

  . إفالس املدينني وعدم كفاية أمواله لسداد كل أو بعض الديون املستحقة علية  -
 .ازل ودياً  أو قانونياً  سوء حال املدينني وموافقة املنشأة على التنازل عن جزء من الدين وقد يتم هذا التن -
 .وفاة املدينني وعدم كفاية تركته للوفاء بالتزاماته  -
 .سقوط احلق بالتقادم ملضي املدة القانونية  -

  جيب أن نفرق بني نوعني من الديون املعدومة  
  .الديون اليت تعدم أثناء الفرتة املالية   - أ

اية الفرتة املالية وعند إعداد احل  - ب  .سابات اخلتامية الديون اليت تعدم يف 
ا رصيد املدينني  ، ويظهر هلا حساب حـ  م يتم ترصيدة ويظهر مبيزان .د/ بالنسبة للنوع األول أي الديون اليت أعدمت أثناء السنة فهذه تثبت وقت حدوثها وخيفض 

اية السنة ولذلك فإن الذي يعنينا هو النوع الثاين أي الديون اليت أعدمت عند اجل اية السنة املالية املراجعة يف    . رد يف 
   - :مثل هذه الديون يتبع معها 

  يستبعد الدين الذي تقرر إعدامه من رصيد املدينني الظاهرة مبيزان املراجعة كالتايل   - أ
  

     XXX    م.د/ من حـ  
              XXX    املدينني / إىل حـ  
  إثبات الديون اليت أعدمت عند اجلرد                

  

  م ختفيض حساب املدين بالدين الذي مت إعدامه   يت
  يقفل حساب الديون املعدومة يف حساب أرباح وخسائر   - ب

                

          XXX     خ .أ/ من حـ  
                  XXX    م .د/ إىل حـ  

  إقفال حـساب الديون املعدومة               
  
  
  
 

  ديون مشكوك في تحصيلها   - 2
حالتهم املالية  وهي الديون اليت تستحق للمنشاة على عمالء يعانون من اضطراب يف أحواهلم املالية وقد تتحسن أحواهلم املالية فيسدون ما عليهم أو تسوء                   

م مشكوك يف حتصيلها     .ومن مث يتوقفون عن السداد ومثل هؤالء العمالء ديو
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م بعمل خمصص للديون وتتمثل الديون املكوك يف حتصيلها هي الديون اليت تعذر على الشركة حتصيلها من العمالء ، وطبقاً ملبدأ احليطة واحلذر فإن الشركة تقو  -
  .املشكوك يف حتصيلها ويف هذه احلالة  مل يتم خصمها  من إمجايل املدينني يف امليزانية 

  خصص المشكوك في تحصيلها ؟كيف يتم تكوين الم
  .، فإن قيمة هذا املخصص حيمل على حساب أرباح وخسائر   عند تكوين املخصص كنسبة مئوية من إمجايل املدين أو من املبيعات أو كقيمة حمددة -1

                                XXX     خ .أ/ من حـ  
                                            XXX   خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها / ىل حـ إ  

  )تكوين خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها كنسبة مئوية (                                        
  

هذه احلالة أما  ، فإنه يتم التسوية معه مع املخصص املراد تكوينه هلا العام ويف  إذا كان هناك خمصص مرحل من السنوات السابقة وظاهر معي يف ميزان املراجعة -2
 .أن يكون املخصص القدمي أكرب من املخصص املطلوب تكوينه أو أن يكون أقل من املخصص املراد تكوينه 

  
  يف حال كان رصيد املخصص القدمي أقل من املخصص املطلوب تكوينه ، الفرق بينهم حيمل يف حساب أرباح وخسائر  -

                                XXX     خ .أ /من حـ  
                                            XXX    خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها/ إىل حـ  

  

  يف حال كان رصيد املخصص املنقول أكرب من املخصص املراد تكوينه ، فإن الفرق بينهم  يرد إىل حساب أرباح وخسائر  -
  

                                XXX     مشكوك يف حتصيلها خمصص ديون/ من حـ  
                                            XXX    خ.أ/ إىل حـ  

  يف حال كان الرصيد املنقول مساوي للرصيد املراد تكوينه ، ال يتم حتميل حساب األرباح واخلسائر بأي شئ  -
غاء املخصص القدمي ويثبت بكامل القيمة يف اجلانب الدائن من يف حال وجود خمصص قدمي مراحل وقد رأت إدارة الشركة عدم تكوين خمصص فإنه ، يتم إل -3

  .حساب األرباح واخلسائر 
 يتم حتديد املخصص الديون املشكوك فيها على أساس املدينني خمصوماً  منها الديون  املعدومة خالل السنة  -4
ومن املمكن أن يوضع حساب خمصص ص الديون املشكوك يف حتصيلها ، خمصوماً  منه خمص  جانب األصوليف كل األحوال يظهر صايف املدينني بامليزانية  يف  -5

 . ولكن يف هذه احلالة يتم وضع املدينني بالكامل دون خصم  جانب الخصومالديون املشكوك يف حتصيلها بامليزانية 
 

  الديون الجديدة ومخصص الخصم المسموح به  - 3
حتديها خبصم الديون املشكوك يف حتصيلها من إمجايل رصيد املدينني بعد استبعاد الديون اليت  الديون اجلديدة ال ميكن أن تظهر يف حساب مستقل ولن ميكن -

اية السنة املالية    .أعدمت يف 
  ) خصم مسموح به(من احملتمل أن يقوم بعض هؤالء العمالء بدفع إمجايل املديونية قبل موعدها ويف هذه احلالة حيصل العميل على -
ى يف سنة معينة عن ديون مكونة من سنوات سابقة وتطبيقاً  ملبدأ احليطة واحلذر البد من أخذ هذا اخلصم يف االعتبار عند حتديد نتيجة وملا كان هذا اخلصم يعط -

اية الفرتة املالية ، باحتجاز جزء من أرباح السنة مقابل اخلصم املسموح به   .أعمال املنشأة يف 
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 يوميات محـــــــــــــــــاسب 
  

  

  كيف يتم تكوين مخصص الخصم المسوح به ؟
  تقدر نسبة معينة من إمجايل املدينني           

 

 عند تكوين املخصص ألول مرة  -1
                      XXX     خ .أ/ من حـ  

                              XXX    خمصص اخلصم املسوح به / إىل حـ  
  .ه قدمي يف ميزان املراجعة يوجد ثالث احتماالت يف حال وجود خمصص خصم مسموح ب  -2

  

a.  املخصص املرحل  أقل من املخصص املراد تكوين  
                      XXX     خ .أ/ من حـ  

                     XXX    خمصص اخلصم املسوح به / إىل حـ  
b. املخصص املرحل أكرب من املخصص املراد تكوينه  

                      XXX     خمصص اخلصم املسوح به/ من حـ  
                                      XXX    خ.أ/ إىل حـ  

c.  املخصص املرحل مساوي للمخصص املراد تكوينه يف هذه احلالة ال حيمل حساب األرباح واخلسائر بأي مبالغ.  
  لقدمي برتحيلة إىل اجلانب الدائن من حساب األرباح واخلسائر يف حال وجود خمصص قدمي  ويراد تكون خمصص جديد فإنه يتم إلغاء املخصص ا -3
 يتم حتديد املخصص اخلصم املسموح بة على أساس املدينني خمصوماً  منها املخصص الذي مت تكوينه خالل الفرتة حمل القياس  -4
ومن املمكن أن يوضع حساب خمصص اخلصم خمصوماً  منه خمصص اخلصم املسموح به  ،   جانب األصوليف كل األحوال يظهر صايف املدينني بامليزانية  يف   -5

 .ولكن يف هذه احلالة يتم وضع املدينني بالكامل دون خصم  جانب الخصوماملسموح به  بامليزانية 
  
   
  
  

  ،  " مدينني " العمالء حسابات يتعلق ما كل  وتبسط سرد يف وفقت قد أكون أن وأرجوا شديد بإختصار هذا
  القادم العدد يف نلتقي أن إىل اهللا أستودعكم
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            حسابات خالية من الربا: التمويل االسالمي 
 
 

 اعداد الباحث 
  باحث في االقتصاد الدولي واالسالمي /هايل عبد المولى طشطوش 

 ســبحانه وتعــاىل يف اطــار مفهــوم االســتخالف الــذي يقتضــي تســخري كــل مــوارد االرض كافــة لالنســان ان الغايــة الرئيســية مــن خلــق االنســان علــى هــذه االرض هــي عبــادة اهللا
نسـاين تطـورت نظـم احليـاة وتعقــدت ومتكينـه مـن السـيطرة عليهـا وبغـري ذلـك فانـه لــن يـتمكن مـن عمـارة االرض والقيـام باعبـاء املهمـة امللقـاة علــى عاتقـة ، وبتطـور االجتمـاع اال

ر حاجات االنسان ومطالبة وتععددت رغباته وتنوعت واختلفت فاسـتدعى منـه ذلـك ان يطـور مؤسسـات قـادرة علـى تـوفري كـل مـا مـن شـانه ان يسـهل وييسـ تركيبتها وازدادت
ومــة متكاملــة الميكــن ان منظحيــاة االنســان ، وحيــاة االنســان مرتكزهــا االول هــو االقتصــاد واالقتصــدا هــو انتــاج وتبــادل واســتهالك وتوزيــع ، وال شــك ان هــذه العمــال تشــكل 

ا بعد بالسيولة النقدية وهذا كلـة تستقيم واحدة منها اذا مل تستقم االخرى ، ومع تقد نظم احلياة اصبحت هذه العمليات التتم اال من خالل توفر الدعم املادي وما مسي فيم
حليـاة البشـر االقتصـادية وبالتـايل االجتماعيـة وهـو املـؤثر  الكمسـريم ، حبيث اصبح النقد هـو مت بعد ان تطور مفهوم النقد وعرف البشر النقود وصوال اىل حالتها اليت عليها اليو 

ـا واهـدافها وظهـرت املصـرفي ة التقليديـة الـيت بنيـت علـى جشـع االول على االستقرار االجتماعي والسياسي يف اجملتمعات ، ومع تطور االجهزة املصـرفية تطـورت وظائفهـا وغايا
ختفيفــا لوطئتهــا  بالفائــدةين كاونــا اليقومــون بــوظيفتهم الوســيطية اال بعــد ان يضــمنوا النفســهم عائــدا مضــمونا معلومــا مــن املــال وهــو مــا مســاه هــو االنــاس وطمــع الوســطاء الــذ

اخل وهـو مـا قامـت ... ع والظلـم والغـنب حـق علـى اصـل املـال وهـو دليـل ومؤشـر للجشـع والطمـ اي الزيادة اليت تـتم بغـري وجـه الرباوجتميال هلا ولكن  االسالم اطلق علية اسم  
ـى عنـه واعتـرب مرتكبـة حماربـا هللا وان عاقبتـه علية املصرفية التقليدية وترعرت وعلية ارتكزت النظم االقصتادية التقليدية اليت عرفها االجتماع االنساين ، وقد حرم االسالم الربـا و 

اية املرايب وكلما ملك من املال هي الزوا األمر مـن قبـل عـدة جمـامع فقهيـة ومـن أهـل العلـم و كبـار رجـال الفتـوى يف اإلسـالم ،  وعلي الرغم من حسم .ل واهلالك وخيمة وان 
، كمـا يشـري "حمـرم ربـا ، بـأن الفائـدة علـي مجيـع أنـواع القـروض  1965بالقـاهرة عـام  جاء يف فتوى جممع البحوث اإلسالمية التابع جلامعة األزهر يف املؤمتر الثاين املنعقد فمثال

وذهـب إىل ذلـك أيضـا املـؤمتر اإلسـالمي الثـاين  1، 130سـورة ال عمران،االيـة  "  آَمنُـوا ال تَـْأُكُلوا الرِّبـا َأْضـَعافاً ُمَضـاَعَفةً  إيل ذلك الفهم الصحيح يف قولـه تعـايل يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذينَ 
  2. شرعا اصطالح االقتصاديني الغربيني هو من الربا احملرمتوصياته أن ما يسمي بالفائدة يف  ، الذي جاء يف 1983بالكويت عام 

فأصـبحت واسـطة طاغيـة لكـل القنـوات وقد ظهر جبالء مدى السلبيات اليت يسببها الربا للتنمية والتوزيع واالستقرار، بعد أن تشعبت كأداة خبيثة يف أنسجة التمويـل املعاصـر، 
ا  مـن هـذا الـداء العضـال ، وحتريـر البشـر مـن هجومـة ومن هنا نرى ا.اليت تصل بني االدخار واالستثمار ألمهية القصوى اليت جيـب أن تبـذهلا شـعوب االرض  حلمايـة اقتصـاديا

فأســلوب دائمــاً وتوازنــا عــادال، الكاســح ، وذلــك بتحويــل أســلوب التعامــل والتمويــل مــن املــداينات اىل املشــاركات اي مــن الربــا إىل الــربح حــىت حتقــق تنميــة مســتمرة واســتقرارا 
  .املشاركة بطبيعته يغلب النشاط اإلنتاجي على النشاط املايل

منطلقــا مــن  اهلــدف األمســى ملنظومــة االقتصــاد . مرتكــزا علــى مبــادئ الشــريعه االســالمية  فيمــا يتعلــق بكيفيــة اســتخدام االمــوال واســتثمارها  التمويــل االســالميومــن هنــا يــايت 
ال غــىن مطلــق وال فقــر مــدعق، فقــد ارتكــزت املصــرفية اإلســالمية علــى توظيــف مبــدأ .. االجتماعيــة مــن منطلــق ال ظــامل وال مظلــوماإلســالمية والــذي  يتمثــل بتحقيــق العدالــة 

  . اخلسائر عرب وضع السياسات والضوابط املالئمة للحد من املخاطر وانتفاء الُغنب/املشاركة واقتسام األرباح

ود لتطل على اجلمهور كبديل عن املصرفية التقليدية ومتنح الفرصه ملن يرغب من املسلمني ان يستثمر مالة بطرق حالل وفق انطلقت املصارف االسالمية قبل اقل من اربعه عق
 جيـب ان شخصـيتها املسـتقلة الـيتما امر اهللا سبحانه وتعاىل لذلك فقد كانت هلا خصائص واهداف متيزها عن غريها من املصارف التقليدية حىت  تكون هلا مستهـا االسـالمية و 

  3.تطبع كل ما هو اسالمي لتميزة عن غرية ما هوحولة 

 

                                                 
  .ـه1385صفر ،  16- محرم 25مؤتمر مجمع البحوث االسالمية بالقاهرة في دورته الثالثة :  للمزيد ايضا انظر.  1
  .340 - 321، ص2011نجاح ابو الفتوح ، االقتصاد االسالمي ، النظام والنظرية ، دار عالم  الكتب الحديث ، اربد ، : انظر.  2
  .388-371نجاح ابو الفتوح ، مصدر سابق ،  ص : للمزيد انظر .  3

  .218-216، ص1996بيروت، سعيد سعد مرطان ، مدخل للفكر االقتصادي في االسالم ، مؤسسة الرسالة ، : ايضا انظر
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العربيـة  باململكـةاإلسـالمية يف توصـيات مـؤمتر وزراء خارجيـة الـدول اإلسـالمية مبدينـة جـدة  وقـد جـاء االهتمـام احلقيقـي بإنشـاء مصـارف إسـالمية تعمـل طبقـا ألحكـام الشـريعة
 4.اإلسالمية  م حيث ورد النص علي ضرورة إنشاء مصرف إسالمي دويل للدول 1974السعودية عام 

املصـرفية و االسـتثمارية لألفـراد  م ، حيـث يقـدم املصـرف مجيـع اخلـدمات 1975يتعامل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية عام  وتباعا مت إنشاء مصرف ديب اإلسالمي و الذي
   6.املؤسسات االستثمارية اإلسالمية  ويف أقل من ثالثة عقود تضاعف عدد املصارف اإلسالمية وكذلك الشركات و 5.ا ألحكام الشريعة اإلسالمية طبق

 اإلسالمية خصائص المصارف

ـا مؤس هلذه املصارف طبيعتها اخلاصة الـيت حتكمهـا ومتيزهـا اجتماعيـة تسـتند إيل أحكـام الشـريعة  سـات ماليـة اقتصـادية وعـن طبيعـة املصـارف التجاريـة التقليديـة مـن حيـث كو
متيــزت  املصــارف اإلســالمية بالعديــد مــن وبالتــايل فقــد . 7: ســورة احلديد،االيـة  ) َوأَْنِفُقــوا ِممَّــا َجَعَلُكــْم ُمْســَتْخَلِفَني ِفيــِه   :(عــز وجــل –اإلسـالمية الــيت تعتــرب املــال ملكــا هللا 

  7: .التقليدية ومن أمهها  ا عن املصارفاخلصائص واملميزات اليت ميز 

   واالستثمارية يف كافة املعامالت املصرفية تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية .1
 . اإلسالمية يف الربح أو اخلسارة يف املعامالت تطبيق أسلوب العمليات املصرفية   .2
  ا االستثمارية واملصرفيةيف معامال) االجيابية  –االستثمارية  – التنموية( األلتزام بالصفات   .3
 . الوساطة املالية القائم علي العمليات املصرفية اإلسالمية تطبيق أسلوب   .4
  . األخالق اإلسالمية يف العمل املصريف تطبيق القيم و   .5

ا تتعدى االعمـال املصـرفية التق ليـدة اىل االعمـال االجتماعيـة واخلدميـة الـيت ختـدم اجملتمـع لذا كان البد من افرتاق كبري بني اهدافها واهداف املصارف التقليدة حيث ان واجبا
ا    .احمللي احمليط 

   8: أهداف المصارف اإلسالمية :المطلب الثاني 

 األسس لديها معرفـة فاملصارف التقليدية من أهم  ، إال علي أسس معينة تتبناها املعروف أن املصارف مهما كان نوعها ال متنح تسهيال أو تقدم متويال جلهةأو مشروع ما من
 املخـاطر ولـرد املبلـغ املقـرتض وحتديـد سـعر الفائـدة مسـبقا وتقصـر التمويـل الكبـري علـي الغرض من التمويل و املخاطر اليت تعرتض هذا التمويل وتوافر الضمانات الكافيـة هلـذه

ا اليت تتم بينها و بني طالب التمويل ، وكذلك ال تقتصرالتعامل  ،أما املصارف اإلسالمية ختتلف أسسها فهي حترم املشروعات واملنظمات الكبرية  يف  بالفائدة يف معامال

 وحتبس التمويل املصريف عن االحتكار ، وتعمل باملشاركة مع العمل أو مع صاحب رأس إعطائها التمويل علي نوع معني من املتعاملني أو أنشطة أو قطاعات دون األخرى ،
   9.ف املشروعات االستثمارية النافعة للمجتمع املال ، وحترص علي متويل خمتل

                                                 
 .3ص. ت.ط ، مطابع الشمس ، األردن ، د.، د) مفهوم ومحاسبة ( العمليات المصرفية : سمحان  حسين.  4
 .174ص. 1998، دار أسامة للنشر ، األردن ،  1، ط المصارف اإلسالمية في النظرية والتطبيق: عبدالرزاق الهيتي .  5
اإلسالمي الذي نظمته جامعة  لها من دور مأمول وعملي في التنمية ، بحث مقدم إلي المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد المية وماالمصارف اإلس: عبدالملك الحمر  . 6

  .11ص. 2005أم القرى بمكة المكرمة ، 
  .17ص . 1990رة ، ، مكتبة وهبة ، القاه 1، ط) الواقع واألفاق ( اإلسالمي  أساسيات العمل المصرفي: عبدالحميد محمود البعلي .  7
  25-24 ص. 1985جدة ،  ، مطبعة دار العلم ، 1المصارف اإلسالمية ، ط: نصرالدين محمد .  8
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  : 10اهداف المصرفية االسالمية 

  . للمعامالت املصرفية التقليدية لرفع احلرج عن املسلمني تقدمي البديل اإلسالمي .1
ا وإتباع قاعدةالشريعة اإلسالمية يف أوجه الن االلتزام بأحكام   .2  . احلالل و احلرام يف ذلك شاط و العمليات املختلفة اليت تقوم 
 . الشرعية بغرض دعم املشروعات االقتصادية و االجتماعية النافعة توفري األموال الالزمة ألصحاب األعمال بالطرق  .3
 . اإلفراد و الشركات تتناسب مع االستثمار و حماربة االكتناز من خالل إجياد فرص و صيغ عديدة لالستثمار تشجيع  .4
لـدى  ألمـوالحتقيق تضامن فعلي بني أصحاب الفوائض املالية و أصحاب املشـروعات املسـتخدمني لتلـك الفـوائض ، وذلـك بـربط عائـد املـودعني بنتـائج توظيـف ا  .5

 . هؤالء املستخدمني رحبا أو خسارة وعدم حتميل  املخاطرة علي طرف دون آخر
 . الق اإلسالمية يف املعامالت و تثبيتها لدي العاملني واملتعاملني معهاتنمية القيم واألخ  .6
 . ، والقيام بدورها يف املشاركة يف التنمية االقتصادية و االجتماعية مساعدة املتعاملني معها يف أداء فريضة الزكاة علي أمواهلم  .7
  11.صرفية املختلفة يف الدول االسالمية القيام باالحباث الالزمة ملمارسة النشاطات االقتصادية واملالية وامل .8

  :ان هذه اخلصائص واالهداف تعطينا تصورا اوليا عن حسابات واشكال التمويل اليت قد تتضمنها مثل هذه املؤسسات واليت تتلخص مبا يلي

  المشاركة: أوالً 

  .يزهــــا عــــن املصــــرفية املعاصــــرة، فهــــي بنــــوك إنتاجيــــة بطبيعتهــــا أكثــــر منهــــا بيــــوت متويــــليعتــــرب التمويــــل باملشــــاركة االســــرتاتيجية الرئيســــية للبنــــوك اإلســــالمية، واخلصيصــــة الــــيت مت
  .وأشكال املشاركة تتعدد وفقا لتجربة البنوك اإلسالمية احلديثة حسب نوعية املدخرات واالستثمارات

  المضاربة: ثانياً 

 ) .12 ." ضاربه يف املال مضاربة" رة ويف سبيل اهللا ، يقال السري فيها ، ويكون الضرب يف التجا املضاربة يف اللغة مشتقه من الضرب ، وهو
  13.من رحبه  مضروب خال من الغش الكثري معني معلوم قدره و صفته إيل من يتجر فيه جبزء متاع معلوم هي عقد يقتضي دفع نقد: ويف االصطالح الشرعي 

 :القران الكريم  حكم مشروعيتها في 
 

سورة املزمل ، " .( ِمْن َفْضِل اللَّهِ  َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِيف اْألَْرِض يـَْبتَـُغونَ :" ابتغاء الرزق مثل قوله تعايل  ثرية تدل علي ضرورة السعي يف األرضقد ورد يف القرآن الكرمي آيات ك
فهاتان اآليتان ال ينصان علي املضاربة صراحة ، وإن ).  198: اآلية  البقرة ،سورة ( ،" َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم  لْيسَ : " ، وقوله تعايل)  20: اآلية 

ا من طرق االبتغاء من فضل اهللا اشتملتا علي عموم  . 14االبتغاء من فضل اهللا ، فاللفظ يشمل املضاربة أل

                                                                                                                                                                              
  .23- 22صمصدر سابق،: نصرالدين محمد .  9

  .374 - 372ابو الفتوح ، مصدر سابق ،  ص : انظر .  10
 .218سعيد سعد مرطان، مصدر سابق ،ص : للمزيد انظر.  11
  . 125: ص  1956ط ، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر ، لبنان ، .العرب ، د لسان: الدين محمد ابن منظور أبوالفضل جمال .  12
 . 171/  2ج:  1382ابن قدامه، وآخرون ، .  13
ط، .السعودية، د مكة المكرمة،المملكة العربيةالشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى ب الشركة في المضاربة ، رسالة ماجستير مقدمة إلي كلية: سعد السلمي  . 14
  30: ص . ت.د
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 -: في السنـة

ا وعندما جاء االسالم اقر لقد مارس ال ها ولكنه نظمها وصبطها عرب قبل االسالم اسلوب املضاربة يف استثمار وتنمية االموال من خالل االعمال التجارية اليت كانوا ميارسو
ا الرسول الكرمي قبل البعثة وذلك عندما خرج ا وتعامل  يف  مث انتقلت هذه الصورة اليت كانت. بح كبريمتاجراً يف مال خدجية وجاء بر   يف اطار ضوابط وشروط خاصة 

ا الصحابة  ) .15 شكل مضاربة إىل  اإلسالم ومنت يف اجملتمع اإلسالمي وتعامل 
  16:أركانها  

 . رب املال و املضارب: العاقدان املتأهالن ومها 
 . رأس املال من رب املال والعمل من املضارب وهو: حمل العقد 

 . كذا و أنت تعمل شاركتك علي أن أدفع لك –قارضتك  –ضاربتك : املضاربة أو ما يعرب به عنها مثل قوله  القبول بلفظ وهي اإلجياب و: الصيغة 
  - :17شروطها  

 . املال علي املضارب أن يكون رأس املال من النقود و أن ال يكون رأس املال دينا لصاحب
الشروط املتفق عليها يف عقد  أن املضارب مل يبذل جهداً يف عملية العناية املعتادة و أنه قصر يف عمله أو خالف تبني أما يف حالة وقوع خسارة فإنه يتحملها رب املال إال إذا

  18:أنواع المضاربة  *. املضاربة
 . مقيدة –مطلقة : تنقسم املضاربة إيل نوعني مها 

احلرية املطلقة يف استثمار مال املضاربة بالكيفية اليت يراها كفيله  و بعض أشخاص ، وللمضاربةهي اليت مل تقيد مبكان أو زمان أو نوع من التجارة أ: مطلقة  مضاربة -أ 
 . بتحقيق الربح

 . بالشروط اجلائزة ، وإذا خالف املضارب ما قيد به كان ضامنا وهي اليت قيدت بأي نوع من قيود املضاربة و تقيد املضاربة: مضاربة مقيدة  -ب 
  :- المرابحــة: ثالثا 

   19" .الربح و هو الزيادة  مصدر من" يف اللغة 

ا  20"بثمنها اليت قامت به مع ربح معلوم بيع السلعة"ويف االصطالح   21" بيع مبثل الثمن االول مع زيادة ربح:" وقد عرفتها املوسوعه العلمية والعملية للبنوك االسالمية ، با
 .275: البقرة ، اآلية  سورة". ( لَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبا َوَأحَ : " بالكتاب قال تعايل  وعقد املراحبة جائز

  22:شروطها 

  . يكون مثن السلعة وقيمة الربح للبائع معلومة للطرفني أن .1

                                                 
  .544: ص. 1987ط ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة ، .،د)مقارنة  مدخل( إدارة المصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية : محمد سويلم .  15
   134 ص. 1999عودية ، دار ابن حزم ، المملكة العربية الس ، 1الودائع المصرفية ، ط: حمد الحسني.  16
  20: ص. 2003، دار وائل ،  2إدارة البنوك ، ط : مؤيد الدوري ، فالح الحسني.  17
 .176ص2000الشباب الجامعية ، اإلسكندرية ،  ط ، مؤسسة.شركات االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ، د:  يخلف النمر  . 18
  .135 ص. 1956ط ، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر ، لبنان ، .، د العرب لسان: أبوالفضل جمال الدين محمد ابن منظور .  19
 .237/ 4ج:.1969مصر ،  ، المكتبة التجارية الكبري ، 6الفقه علي المذاهب األربعة ، ط: عبدالرحمن الجزيري  . 20
 .32، ص  5انظر الموسوعه العلمية والعملية اللبنوك االسالمية ج.  21
  . 566 ص. سابق مصدر: محمد سويلم  . 22



                Journal Of The Arab Accountant   وائـــل مــــــــــــــراد  / إعداد  ، من مجلة المحــــــاسب العــــــربي  
  لخـــــــــــــامـــساد العد             

  

37 

 
            حسابات خالية من الربا: التمويل االسالمي 

 
 

ا قبل بيعها للعميل اآلمر ضرورة متلك املصرف  .2  . بالشراء للسلعة و حياز
 . حيمل املشرتي الذي تأخر عن الدفع أية فوائد كما هو احلال يف املصارف التقليدية أن املصرف اإلسالمي ال  .3
 . تقع علي املصرف مسئولية هالك السلعة قبل تسليمها للعميل  .4
ا عيبا خفيا جيوز  .5  . للعميل رد السلعة إذا تبني أن 

 
  23المرابحة هناك نوعان منو 

 . من قبيل االجتار املباشر ويعترب هذا الشكل. ببيع ما سبق أن اشرتاه من السلع بثمنه األصلي مع زيادة ربح عليه  بعض املصارف اإلسالمية تقوم.   1

صافها وكميتها ، ويعد املصرف بشرائها أو  العميل الراغب يف الشراء إيل املصرف اإلسالمي طالبا منه شراء سلعة معينة و حيدد وهو أن يتقدم: بيع املراحبة لآلمر بالشراء .   2
 . يدفعه للمصرف منه بعد حتديد نسبة الربح الذي يقرتح أن

  البيوع : ثالثا

  .فالبيوع تنقسم إىل مخسة أقسام. تقوم البنوك اإلسالمية بأعمال البيع والشراء وفق األساليب الشرعية

  .وفيه يدفع الثمن واملثمن عاجال حاضرا: بيع املقابضة_ 1

  24.وفيه يعجل الثمن ويتأخر املثمون: بيع السلم _2

  .وفيه يؤخر الثمن ويعجل املثمون: بيع األجل_ 3

  .وفيه يؤخر الثمن واملثمن: بيع الكايلء بالكايلء_ 4

  .وهو بيع الثمن بالثمن: الصرف_ 5

  .املقابضة والسلم والبيع اآلجل: والبيوع احلالل هي

  .ايلء والصرف اآلجلبيع الكايلء بالك: والبيوع احلرام هي

  :وللتأجري صورتان االجارة: رابعاً 

وفيه يقدم البنـك خدمـة متويليـة، فهـو هنـا عمـل مـن أعمـال الوسـاطة املاليـة، عـن طريـق شـراء معـدة تـؤجر للعميـل خـالل مـدة تسـاوي العمـر : التأجري التمويلي أو الرأمسايل_ 1
ويضـمن البنـك مالـه ببقـاء العـني يف ملكـه، . ونيـة، وهـي مـن حـق البنـك، وامللكيـة االقتصـادية، وهـي مـن حـق املسـتأجروهنـا يفصـل بـني امللكيـة القان. االقتصادي لألصـل تقريبـا

  .ورحبه ممثال يف التدفقات النقدية على مدى مدة اإلجارة الغري قابلة لاللغاء
                                                 

  .142-141 ص. 1999دار ابن حزم ، المملكة العربية السعودية ،  ، 1الودائع المصرفية ، ط: أحمد الحسني . 23
  .وما بعد 15، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ص 1984، 1انظر، زكريا القضاة ، السلم والمضاربة ،من عوامل التيسير في الشريعه االسالمية ، ط.  24
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وفيه يعتمد البنك على السوق يف احلصول على اإلجيار أو بيع نفس األصل، وال يكون هناك ارتبـاط بـني العمـر الـزمين واإلجيـار، علـى مـدى : أو اخلدميالتأجري التشغيلي  -2
  .عمر األصل، وعادة ما ميد املؤجر املستأجرين خبدمات الصيانة وغريها

  الخدمات المصرفية: خامساً 

ا املصارف التقليدية وعلى حنو ال يتعارض مع الشريعه االسالمية ،واملفروض أن املصرف اإلسـالمي يقـدم تقوم املصارف االسالمية بكافة اخل دمات على غرار تلك اليت تقوم 
مــن القيــام باخلــدمات ثمارية اخلــدمات املصــرفية املعتــادة بأســرع وأيســر وأرخــص أســلوب، مــع اســتخدام أعلــى وســائل التكنولوجيــا احلديثــة، فضــال عمــا يرتتــب عــن الوظيفــة االســت

م م وخدما ا، مما جيعل املصرف اإلسالمي حمط نشاط العمالء وإيداعا   . املتعلقة 

  :من هذه الخدمات:الخدمات الداخلية : اوال 

  ).حتت الطلب ، ادخارية ألجل ، (قبول الودائع  .1
 .حتصيل الشيكات والكمبياالت  .2
 .تأجري اخلزائن  .3
 .ل أرباحهاشراء وبيع األسهم والصكوك وحتصي .4
  .اخلدمات اخلاصة بتأسيس الشركات واختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة .5

  :الخدمات الخارجية  ومن ابرزها :ثانيا 

  .فتح وتعزيز االعتمادات املستندية وخطابات الضمان اخلارجية .1
اخل ولـيس هنـاك مشـكلة علـى ... صـيل الشـيكات اخلارجيـةشراء وبيع الصـرف األجنـيب مـع اخـتالف الصـنف حاضـرا ال آجـال، وعمليـات التحـويالت اخلارجيـة وحت .2

فقــد قــرر الفقهــاء عــدم جــواز أخــذ العــوض علــى . اإلطــالق بالنســبة للعائــد الــذي حيصــل عليــه البنــك نتيجــة خدماتــه مــن الناحيــة الشــرعية، عــدا خطابــات الضــمان
ا عمل من أعمال املروءة، أو ألنه يف حالة أداء الكفيل ملبلغ ال  25.ضمان مع أخذ العائد فأصبح يشبه القرض الذي جر نفعاً، وهو ممنوع شرعاالكفالة أل

  26:ومنها  :الخدمات االجتماعية :ثالثا

  .جتميع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها  .1
 .القرض احلسن  .2
 .تأمني السلع الضرورية  .3
  .املسامهة يف تنمية اجملتمعات احمللية من خالل مشروعات صغرية ومتوسطة  .4

 

                                                 
  .374ابو الفتوح ، مصدر سابق ، ص .  25
  .237-235سعيد مرطان ، مصدر سابق ، ص .  26
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ذا الوباء العظيم يا ليت ا النظرة احملرمة.. إنه داء العصر.. الناس يعلمون  ا... إ البداية، لكنها كم قادت  إ
ا تذكرة وعربة... ى اهلاويةصاحبها إل   !!فهل من جميب؟... إ

 
العارية أصبحت فيه لغة األجساد  يف زمان أصبح فيه العري هو شعار التقدم والرقي، وهو عنوان احلضارة، يف زمان

الناس، يف زمان أصبحت فيه لغة العري هو السلم الذي  هي السوق الذي تروج على حسابه جتارة الناس ومعامالت
من أصحاب الفضائيات والقنوات اهلابطة واجملالت اخلليعة إىل الربح السريع الذي  يصعد عليه املنحرفون واملفسدون

  .اجملتمعات األعراض واألخالق على حساب دمار وضياعبركة فيه، بل هو كسب خبيث على حساب العفة و  ال
 

 :اهللا أخي وأخيت رعاكما
 

خالهلا على أثر وخطر هذه النظرة احملرمة، ولن نقف  امنحاين من وقتكما دقائق قليلة، وقفا مع وقفة يسرية نطل من
  .تمعكمعا إىل عظم أثرها على دينك وأخالقك وأسرتك وجم على حدود بيان حرمتها بل سنتجاوز

 
 !أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري؟ -
 

ِلَك أَزَْكٰى َهلُْم  ◌ۚ فـُُروَجُهْم  ُقل لِّْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفظُوا} :قال تعاىل  ِهنَّ َوَحيَْفْظنَ ﴾ َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِ ٣٠﴿ ِإنَّ اللَّـَه َخِبٌري ِمبَا َيْصنَـُعونَ  ◌ۗ ذَٰ
 .[31-30: سورة النور] {فـُُروَجُهنَّ 

 
 ."ويف اآلية حترمي النظر إىل النساء وعورات الرجال وحترمي كشفها" :قال السيوطي يف تفسري هذه اآلية

 
  .قدم اهللا غض البصر على حفظ الفرج والسر يف ذلك أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور وانظر كيف

 
 قبل البصر جعل األمر بغضه مقدما على حفظ الفرج؛ فإن البصر جعل األمر بغضه مقدما على وملا كان مبدأ ذلك أي الزنا من): "اجلواب الكايف(يف كتابه  يقول ابن القيم

  ."خطيئة حفظ الفرج؛ فإن كل احلوادث مبدؤها من النظر تكون نظرة، مث تكون خطرة، مث خطوة، مث
 

فريى اإلنسان  أصل عامة احلوادث اليت تصيب اإلنسان ومن آفاته؛ أنه يورث احلسرات والزفرات واحلرقات نظره أورد نفسه موارد اهلالك، والنظرفمن أطلق : "مث قال رمحه اهللا
 ."ما ليس قادرا عليه وال صابرا عنه وهذا من أعظم العذاب

 
ِلَك أَزَْكٰى َهلُمْ } :تعاىل قال   .فس، وأتقى للدين، وأزكى للمؤمن يف الدنيا واآلخرةالفرج أطهر للن أي أن غض البصر وحفظ {ذَٰ
 

م ألنه إذا فتح هذا الباب فإنه يؤدي إىل اختالط األعراض مل يشرع هذه الشريعة واألمر بغض البصر وحفظ الفرج تعنًتا على الناس ومشقة على فإن اهللا  النفس، إمنا رمحة 
 .واألنساب وفساد عريض يف األرض

 :العني إطالق البصر زىن -
فالعينان زنامها النظر، واألذنان زنامها  كتب على ابن آدم نصيبه من الزىن، مدرك ذلك ال حمالة؛» :قال أخرج مسلم من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .«ويكذبه لك الفرجزناها البطش، والرجل زناها اخلطا، والقلب يهوى ويتمىن، ويصدق ذ االستماع، واللسان زناه الكالم، واليد
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قال ابن . وأن ذلك زناها اليد والرجل والقلب والفرج، وهذا احلديث من أبني األشياء على أن العني تعصي بالنظر فبدأ الرسول صلى اهللا عليه وسلم بزىن العني ألنه أصل زىن
 ."الزنا احلقيقي مسى النظر والنطق زنا؛ ألنه يدعو إىل: "بطال رمحه اهللا

 
  :قال اإلمام مسلم من حديث جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنهماوأخرج 

  .«"بصري فأمرين أن أصرف» :، ويف رواية«"اصرف بصرك: "فقال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نظر الفجأة»
 

مفنت الغايات  الطرقات ذرائع للرتفة مبحاسن النساء وتأمل اليت تلزم كل جالس فيها، حىت ال تتخذ بل جعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم غض البصر من حقوق الطريق
  .والرائحات

 
يا رسول اهللا، مالنا بد من جمالسنا، : "قالوا ،"إياكم واجللوس يف الطرقات"» :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فقد أخرج مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري قال

غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر " :، قال"وما حقه؟: "، قالوا"فإذا أبيتم إال اجمللس، فأعطوا الطريق حقه: "ه وسلمعلي ، قال رسول اهللا صلى اهللا"نتحدث فيها
 .«"املنكر باملعروف، والنهي عن

 
م  ال يأمنون على أنفسهم فتنة النساء؛ وقد كان السلف الصاحل أشد إميانا وأكثر عمال ومع هذا فإ

 
  ."مرت بك امرأة فغض عينك حىت جتاوزك إذا: "يقول -اهللا عنه رضي- فكان أنس  -1

 
  .نسوة فغض بصره وأطرق حىت ظن النسوة أنه أعمى فتعوذن باهللا من العمى ميشي فمر به: وكان الربيع ابن خثيم -2

 
 ."أبصارنا إن أول ما نبدأ به يف يومنا غض: "وقال وكيع خرجنا مع الثوري يف يوم عيد فقال  -3

 
امي منذ خرجت من عندك: "، فقال"من امرأة حسناء قد رأيت؟ كم: "وخرج حسان بن أيب سنان يوم عيد؛ فلما عاد قالت له امرأته -4 إىل أن  واهللا ما نظرت إال يف إ

  ."رجعت إليك
 

ا قلوب عفت عن احلرام فعوضها اهللا خريا  .وأذاقها حالوة اإلميان اهللا أكرب إ
 
ا نكلمة إىل الذين يطلقو  -   :أبصارهم وال يغضو
 

 !ار؟ أين هؤالء ممن يطلقون أبصارهم ليل
 

 !والفضائيات؟ أين هؤالء ممن يتابع مشاهد الفجور يف التلفاز
 

 !الغاديات والرائحات؟ أين هؤالء ممن جيلسون على املقاهي والطرقات ينظرون إىل
 

 !ئحة غادية؟كل را أين هؤالء ممن جيلسون يف األندية واألسواق ينظرون إىل
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  .يشرب من ماء البحر فكلما ازداد شربا ازداد عطشا، ويظل هكذا حىت يقتله ال تظن أن هذه النظرة سرتوي ظمأك؛ فما أنت بذلك إال كالذي

 
حشاء والفجور باعثة األول واألعظم هو اليوم وال يزال حيدث فيها من الف من الذي يكابر يف أن كل ما حيدث يف الدنيا على هذا: "أبو األعلى املودودي حيث قال وصدق
 ."النظر فتنة
 

 .[36: سورة اإلسراء] {َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال  ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَـِٰئكَ } :فيا من وقعت يف هذا املرض اعلم أنك ستسأل عن هذا البصر؛ قال تعاىل
 

 .[20: سورة فصلت] {َكانُوا يـَْعَمُلونَ  َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصارُُهْم َوُجُلوُدُهم ِمبَا َحىتَّٰ ِإَذا َما} :القيامة؛ قال تعاىل ستشهد عليك يوم بل اعلم أن هذه العني
 
اهللا ورسوله : "، قال قلنا"مما أضحك؟ هل تدرون: "فقال كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضحك» رضي اهللا عنه قال ويف صحيح مسلم من حديث أنس -
كفى : "، قال فيقول"أجيز على نفسي إال شاهدا مين فإين ال: "، قال فيقول"بلى: "، قال يقول"يا رب، أمل جترين من الظلم؟: "، يقول"ربه من خماطبة العبد: "قال". أعلم

بعدا : قال مث خيلى بينه وبني الكالم، قال فيقول ، قال فتنطق بأعماله،"انطقي: "ه، فيقال ألركانه، قال فيختم على في"الكاتبني شهودا بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام
 .«أناضل لكن وسحقا، فعنكن كنت

 
 .[19 :سورة غافر] {َخائَِنَة اْألَْعُنيِ َوَما ُختِْفي الصُُّدورُ  يـَْعَلمُ } :أمل تسمع قوله تعاىل

 
بصره وقد  فرييهم أنه يغض بصره عنها فإن رأى منهم غفلة نظر أليها فإن خاف أن يفطنوا إليه غض كون يف القوم فتمر به املرأةهو الرجل ي: قال ابن عباس يف هذه اآلية

ا   .أطلع اهللا عز وجل من قلبه أنه يود لو نظر إىل عور
 

  :أمحد قال اإلمام
 خلوت ولكن قل علي رقيب*** إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل 

  وال أن ما ختفي عليه يغيب*** هللا يغفل ساعة ا وال حتسنب
 

  على غض البصر؟ مب يستعان: وقد سئل اجلنيد
 .بعلمك أن نظر اهللا أسبق من نظرك إليه: قال
 

 صيب اإلنسان، فإن النظرة تولد اخلطرة، مثوالنظر أصل عامة احلوادث اليت ت): "الكايف اجلواب(النظر ويف النهاية الوقوع يف احملظور؛ كما قال ابن القيم رمحه اهللا يف  يف البداية
 الصرب على غض البصر أيسر من: جازمة، فيقع الفعل والبد، ما مل مينع مانع وهلذا قيل تولد اخلطرة فكرة، مث تولد الفكرة شهوة، مث تولد الشهوة إرادة، مث تقوى فتصري عزمية

 ."الصرب على أمل ما بعد
 

﴾ َفِإنَّ اْجلَنََّة ٤٠َربِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوٰى ﴿ َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقامَ } :أبشر بوعد اهللا عز وجل حيث قال ال من حالل وعندهافغض أخي احلبيب بصرك وأحفظ فرجك إ
 .[41-40: سورة النازعات] {اْلَمْأَوىٰ  ِهيَ 
 
  :شاهد من أهلها شهد -
 

تعاىل من خالل املسلسالت  إعالم دون ضوابط شرعية، أدى إىل تساهل كثري من املسلمني يف النظر إىل ما حرم اهللا إن االنفتاح اإلعالمي من فضائيات وانرتنت ووسائل
  خالل الدش دون إحساس  عنصرا أساسيا فيها، بل إن بعض املسلمني مسح بتواجد القنوات اإلباحية يف بيته من واألفالم وكثري من الربامج اليت تشكل النساء املتربجات
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  .بيته مما أدى إىل وقوع ما ال حتمد عقباه وإليك بعض هذه اآلثار باخلطر الذي أدخله على أسرته وأطفاله، ودون متابعة أو رقابه يف
 
  :أثر النظرة احملرمة يف احنطاط القيم وتفشي اإلجرام -
 

م جنسياكاعتداء األ لقد وجد أن القنوات الفضائية اإلباحية يف املنزل تؤدي إىل نتائج وخيمة م الصغار واغتصا  األمريكية لقد قامت االستخبارات. طفال على أخوا
(FBI)  منهم كان يعرض نفسه بكثرة للمواد% 81كبريا من البالغني أو األطفال فوجوا أن  جمرما يف السجون، كلهم قد اغتصب وقتل عددا 24مبقابلة واستجواب 

  !!رين بطرق شنيعة وفظيعة تفوق الوصفاإلباحية مث يقوم بتطبيق ما قد رأى على اآلخ
 
  :شواهد حية -
 

لو أن مواد الدعارة واإلباحية قد : "ودخوله السجن صرح قائال وكان أحد الداعني لدين النصرانية، وبعد اعتقاله وإدانته) جاري بيشوب(رجال أمسه  وكان من هؤالء اجملرمني
أثرها على كان شنيعا للغاية فأنا شاذ جنسيا ومغتصب  إن: "، كما قال واصفا تأثري مواد الدعارة عليه"جرام ليتحققشغفي باجلنس والشذوذ واإل منعت مين يف صباي مل يكن

 .م1988 / 6/  10ولقد أعدم يف " ليتحقق لوال وجود مواد الدعارة واإلباحية وتفشيها لألطفال وقاتل، وما كان كل ذلك
 

أمريكا واملعروف  مواد اإلباحية، وهذا املثال هو مثال القاتل السفاح الذي ذاع صيته يف كل أحناء اإلجرام نتيجة االنغماس يف وهنالك مثال حي آخر للنتائج الوخيمة وتفشي
  .(Ted Bundy) باسم تيد باندي

 
عد أن اختطف وعذب وشوه وقتل قريبا ب لقد مت القبض على هذا السفاح. وعضو يف الكشافة وطالب قانون وشاب وسيم وجذاب وخلوق وكان هذا الرجل من بيت حمافظ

. أخريات بالسكاكني ضحايا فحسب ولكنه كان يتفنن يف ألوان الشناعة املريعة كان ينهش ويأكل حلومهن ويشوه وكان ال يكتفي بتعذيب وخنق واغتصاب. امرأة 40من 
ا وأكل حلم وركها مث قتلها شنقا وترك جثتها ليأكلهاباختطافها وتعذيب قام هذا السفاح. سنوات 10وكانت أصغر ضحاياه طفلة تبلغ من العمر  الغفن يف  ها واغتصا

 !!مرحاض للخنازير
 

 !!وتطابقهما تطبيق آثار أسنانه على آثار اللحم املفقود يف جسم الطفلة القتيلة ولقد متت إدانته جبرمية القتل تلك بعد أن مت
 

قد أدمنوا  وهذا سوف حيمي اجملتمع من شري، ولكن هنالك الكثري الكثري أمثايل ممن: سوف تقتلونين أنتم: "ائالويف مقابلة مصورة مسجلة معه قبل إعدامه بقليل صرح ق
 !!"الصور اإلباحية وأنتم ال تفعلون شيئا حلل تلك املشكلة

 
 إلباحية ميكنها اليوم أن متد يديها داخل أي منزل فتخطفولكن املواد ا أنا وأمثايل، مل نولد وحوشا؛ حنن أبناؤكم وأزواجكم، تربينا يف بيوت حمافظة،: "أيضا وقال

 !!"أطفالكم
 

االنغماس يف  وصاحبت رجاال كثريين قد اعتادوا العنف مثلي وبدون استثناء فإن كلهم كان شديد لقد عشت اآلن فرتة طويلة يف السجون: "وقال قبل ساعات من إعدامه
 !!"نا هلاالصور اإلباحية وشديد التأثر بتلك املواد ومدم

 
بل أدى هذا التساهل إىل ذهاب الغرية وقتل . واالختالط وفساد األخالق التساهل يف مشاهدة الفضائيات واملسلسالت واألفالم فيها نشر الرتبج والتفسخ والعري إن أثر

  .النفس احلمية يف
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م للتلفاز   .ىت يف أفالم الرسوم املتحركةوالفضائيات ح بل وصل التساهل يف رقابة األطفال واملراهقني ومشاهد
 

وال عجب فهذا ما حيتويه .. ومالحقة فتيات .. غزل أو... الرسوم وأكاد أجزم أنه ليس هناك برنامج كرتوين يعرض اآلن وال يوجد فيه عري وهذا كثريا وكثري جدا يف تلك
  .العامل وهذا ما يريدونه من.. جمتمعهم

 
هذه الكثرة من  وسائل اإلعالم بأمريكا أن تفشي مثل هذا العدد اهلائل احلايل من مواد الدعارة أمام مل يسبق يف فرتة من تاريخ: "ئلةولقد صرحت وزارة العدل األمريكية قا

 !!"األطفال يف هذه الكثرة من البيوت من غري أي قيود
 

أمورهم طبيعة ما يتصفحونه على االنرتنت؛ علما بأن الدراسات تفيد  أولياءمن املراهقني الذين يرتادون صفحات وصور الدعارة ال يدري % 63اإلحصاءات بأن  كما تقيد
 .سنة 17إىل  12املواد اإلباحية ترتاوح أعمارهم ما بني  أن أكثر مستخدمي

 
ا غربيون غري مسلمني وتدر اإلشارة هنا إىل خ من قيمهم؛ فهم ال يقيسون مثال نسبة اإلسالمية ارفع وأجل وأمش وأن القيم واملبادئ واألخالق. أن كل هذه األحباث قام 

ذه اإلحصاءات كلها لو أخذت معايري اإلسالم االزدياد يف جرمية م ال يرون ذلك جرمية؛ فكيف   يف احلسبان؟ الزنا أل
 

  :احلرية حماولة تصدير اإلباحية بدعوى
 

نـَْيا َواْآلِخَرِة  ِذيَن آَمُنوا َهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ حيُِبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِيف الَّ  ِإنَّ الَِّذينَ } :قال تعاىل   .[19: سورة النور] {تـَْعَلُمونَ  َواللَّـُه يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال  ◌ۚ ِيف الدُّ
 

م احلال إىل وواعي غضب  الفاسدة وأمراضهم اخلبيثة ومبادئهم الذميمة مليكتفوا بإفشاء الرذائل واملنكرات أما يف زماننا فإن أهل الغرب بقيمهم اجلبار بينهم ولكن متادى 
مثال تذم وتنكر بشدة أي حماوالت لدول  (Human rights Watch) فنجد مجعية مراقبة حقوق اإلنسان. واألمراض إىل دول اإلسالم حماولة تصدير هذه املصائب

 .االنفتاح واحلرية اخلليج العريب حلجب االنرتنت ويدعوننا إىل
 

  :مشاهدة الصور احملرمة واإلباحية املصاحبة إلدمانومن األعراض الصحية 
 
وال شك أن ذلك خيفض القدرة  الذاكرة، وجيعل عملية االستيعاب بطيئة جدا، كما جتعل الشخص أكثر عرضة لسرعة النسيان اخنفاض مستوى الرتكيز مما يضعف -1

  .اإلنتاجية للفرد املدمن على مشاهدة مثل هذه األفالم
 
  .والعقل لالنشغال بتلك األفالم إضافة إىل انشغال الفكر بأفكار بعيدة عن الواقع أو املنطق ألفالم اإلباحية األرق وقلة النوم والسرحان الدائم نتيجةكما تسبب ا -2

 
  .عن النشاطات االجتماعية واألسرية الشعور باإلرهاق العام واخلمول والكسل وامليل للوحدة واالبتعاد  -3

 
  .عصبيه يف املزاج وسرعة الغضب واالستثارة والشعور بصداع شديد ومتكرر لذهين والذي يصاحبه عادةاإلرهاق ا  -4

 
 .وحتسسها يضاف إىل ذلك ظواهر مرضية منها اإلصابة بآالم فيا لظهر وكثرة إدماع الينني  -5
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 .الصور احملرمةمشاهدة األفالم و  الشعور باالكتئاب وهو النهاية احلتمية لإلدمان على: وأخريا -6

 
 :العالج

 
نسيان العلم وضعف الذاكرة قسوة القلب والغفلة  من فساد القلب وأسره، تشتت النفس، فقدان حالوة اإلميان، فقدان لذة العبادة واخلشوع، معرفة عواقب إطالق البصر -1

 .(العنيألن مدخل القلب (االكتئاب، تيسري مدخل الشيطان  عن اآلخرة، الوحشة، الظلمة، القلق،
 
  .«اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني معاصيك» :النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول كما عند الرتمذي وحسنه األلباين وكان: الدعاء -2

 
  .«قليب لساين، ومن شر اللهم إين أعوذ بك من شر مسعي، ومن شر بصري، ومن شر» :كان يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم كما عند أيب داود وحسنه األلباين بل
 
الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر،  يا معشر الشباب، من استطاع منكم» :حديث عبد اهللا بن مسعود لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم كما عند مسلم من: الزواج  -3

  .«وجاء وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له
 

أساس  املرض والقضاء على تلك الفاحشة؛ فكما حرضنا الشباب على غض البصر فال ننسى أن نعاجل را أساسيا يف القضاء على هذاولتعلمي أخيت املسلمة أن لك دو 
البخاري من  ومفاتنها فتكون سببا يف إغواء الرجال والنظرة احملرمة وحصول الفاحشة فقد أخرج وأصل هذا املرض أال وهو خروج املرأة املتربجة متعطرة سافرة عن حماسنها

  .«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» :حديث أسامة بن زيد أن النيب صلى اهللا على وسلم قال
 
  .«فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» :صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ويف
 

تكوين ممن قال فيهم النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف صحيح اإلمام  إلشعال فتيل اشهوة عند الرجال، كما ال أرضى لِك أن أخيت املسلمة أن تكوين سببا فأنا ال أرضى لكِ 
 ؛ الا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت؛ رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة صنفان من أهل النار مل أرمها؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون» :مسلم

 .«يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها؛ وإن رحيها لتوجد من مسرية كذا وكذا
 
  .فغن االسري هو أسري شهوته وهواه، كما قيل طليق برأي العني وهو أسري ومن ذلك أنه خيلص القلب من أسر الشهوة: ومن وسائل العالج النظر يف فوائد غض البصر -4

 
 :نه عدوه وسامة سوء العذاب وصارأسرت الشهوة واهلوى القلب متكن م ومىت

  حياض الردى والطفل يلهو ويلعب** طفل يسومها  كعصفورة يف كف
 

 .مانع من الوصول إىل الفاحشة جهنم فإن النظر باب الشهوة احلاملة على مواقعة الفعل، وحترمي الرب تعاىل وشرعه حجاب وكذلك يسد عنه بابا من أبواب
 

للعواقب، فإن خاصة العقل مالحظة  ويثبته، فإن إطالق البصر وإرساله ال حيصل إال من خفة العقل وطيشه وعدم مالحظته عقله ويزيدهومن فوائد غض البصر أنه يقوي 
  .عليه ملا أطلق بصره العواقب، ومرسل النظر لو علم ما جتين عواقب نظرة

 
اهللا تعاىل عن عشاق  كام الغفلة عن اهللا والدار اآلخرة ويوقع يف سكرة العشق، كما قالالبصر يوجب استح أنه خيلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإن إطالق

من سكرا خلمر، فإن  ؛ فالنظرة كأس من مخر، والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق أعظم]72: سورة احلجر] {َلَعْمُرَك ِإنـَُّهْم َلِفي َسْكَرِِْم يـَْعَمُهونَ {: الصور
 .األموات ، وسكران العشق قلمايفيق إال وهو يف عسكرسكران اخلمر يفيق
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ا مرئيات أو مسموعات حمرمة، وأن تواصل السري يف طريق اهلدى واالشتغال حبفظ ننصحك يف خاصة نفسك باحلرص على البعد عن اجللوس يف الغرفة اليت -5  تكون 

  .جمالس العلم  املسجد وحضورالقرآن والتفقه يف الدين، ومصاحبة أهل اخلري واحلفظ على الصالة يف
 
تقوية صلة النفوس باهللا تعاىل،  االحنرافات الرتكيز على تقوية اإلميان وإصالح القلوب وإتقان الصالة، واحلرص على واعلم أن من أنفع وأوىل ما جيب االعتناء به يف عالج -6

 .الشرعية وتعلم األحكام: والقرب واجلنة والنار والرتغيب يف ذكر اهللا تعاىل احلديث عن اآلخرة  والرغبة يف ما عنده واستشعار مراقبته، واإلكثار من
 

تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليال،  واهللا لو» :واألهواء وذلك حيث يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد دل احلديث على أن العلم بأحوال القبور و اآلخرة يقمع الشهوات
 .[حسنه األلباين] «وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا نساء على الفرش،ولبكيتم كثريا، وما تلذذمت بال

 
كلما ارتفعت درجته كلما زاد نعيمه، وإن أحظى الناس بالظفر باحلور العني  يسلي به التذكري مبا ينعم اهللا تعاىل به على املؤمن يف اجلنة من احلور العني، وإنه ومن أحسن ما
  :وما أحسن ما قاله ابن القيم يف نونيته. الدنيا أشدهم عفة يف فيا جلنة هو

 .الفاين أقوى هناك لزهده يف*** وأعفهم يف هذه الدنيا هو الـ 
 

 .[49- 48: صافاتسورة ال] {َكأَنـَُّهنَّ بـَْيٌض مَّْكُنونٌ  ﴾٤٨َوِعنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف ِعٌني ﴿} :وعال انظر إىل الروعة يف الوصف هلذه احلور العني يف قول ربنا جل
 

ن قاصرات الطرف وهن  ؛ والياقوت واملرجان حجران كرميان هلما منظر حسن بديع، وقد وصف]58: سورة الرمحن] {َكأَنـَُّهنَّ اْلَياقُوُت َواْلَمْرَجانُ } :تعاىل وقوله احلور بأ
ذالغري أزواجهن، وقد شهد اهللا سبح اللوايت قصرن بصرهن على أزواجهن فلم تطمح أنظارهن ليكون قد بلغ غاية احلسن  انه للحور باحلسن واجلمال، وحسبك أن اهللا شهد 
َرٌة } :احليض والنفاس واملخاط وما إىل ذلك وهذا مقتضى قوله تعاىل واجلمال ونساء اجلنة مطهرات عما يعرتي نساء الدنيا من  {َخاِلُدونَ  َوُهْم ِفيَها ۖ◌ َوَهلُْم ِفيَها أَْزَواٌج مُّطَهَّ

املصان الذي مل يغري صفاء لونه ضوء الشمس : واملراد باملكنون ؛]23-22: سورة الواقعة] {﴾ َكَأْمَثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ ٢٢ِعٌني ﴿ َوُحورٌ } :، وقوله تعاىل]25: البقرةسورة ]
واحلديث عن أول  -رضي اهللا عنه- البخاري عن أيب هريرة  يرويهحدثنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن مجال نساء أهل اجلنة ففي احلديث الذي  وال عبث األيدي، وقد

  .«احلسن ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من» – زمرة تدخل اجلنة
 

لعت إىل أهل األرض ألضاءت ما بينهما ، اط ولو أن امرأة من أهل اجلنة» وسلم هل جتد له نظريا مما تعرف؟ وانظر إىل هذا اجلمال الذي حيدث عنه الرسول صلى اهللا عليه
 .[رواه البخاري] «الدنيا وما فيها وملألته رحيا ، ولنصيفها على رأسها خري من

  :خاتمة
مسؤوليات  ر معهاولكنها خدمة جت. اخلدمة تفتح أمانا أيديها بعطاء وخري ومنافع ال حتصى كلنا أمري نفسه وكلنا عليه االختيار؛ خدمة اإلنرتنت واقع ال مفر منه، وهذه

 .نعول فعلينا حنن أن نكون خري مستخدمني و خري مربيني ألبنائنا ومن
 

 ، وهل سألت!وبناتك عندما ينعزلون ساعات ال حتصى يف غرف مغلقة أمام شاشة اإلنرتنت؟ فيا رب البيت هل تعلم ما يفعل أبناؤك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
 !املستورة؟  مقاهي االنرتنت يف الغرف اخلاصة أو وراء الشاشاتعنهم حينما غابوا عنك أياما يف

 
 ...األمر بيديك وأنت مسؤول عن أهل بيتك

 
  ...أال هل بلغت

 .فيما يضر أسأل املوىل عز وجل أن يعينك على حسن استخدام هذه اخلدمة وعدم استخدامها
 

 .وأتوب إليك فركوختاما نقول سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغ
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رف العام عليه الدكتور شقصة اإلسالم الم ي وأخواتي في ھذا العدد موقعأھدي إليكم إخوان
راغب السرجاني ، سمعت له قصص كثيرة في التأريخ اإلسالمي وأنصحكم جميعاً أن 

  الدكتور الرائع في أسلوبة أترككم مع الموقع تستمعوا لدروس ھذا 
  

http://www.islamstory.com /اإلسالمية_الحضارة//  
  
  

  أتمنى لكم قضاء وقت ممتع 
  
سيتم عرض ھذه المجله به ال يقوموا بحذف كما أتمنى من أدارة الموقع أو مشرفيه اللذين 

  الموضوع بسبب ھذا الرباط حيث أنه رابط دعوي إسالمي 
  

   ولكم مني جزيل الشكر والتقدير 
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بما  اختي  يفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في سرد ما يساھم في ثراء معلوماتك أخي وأنت
  .ا على التقدم والرقي في مجال عملنا وتحقيق ما نريد ا بالفائدة ويساعدنيعود علين

  

  أختي الفاضلة / أخي الفاضل 

  

ع قيمة العدد بما ال فإذا أعجبتك المجلة ووجدت أنك قد استفدت منھا وعندك المقدرة المالية لد
ولمن ال  صدقة ألحد الفقراء والمحتاجين جنية مصري 2يشق عليك يمكنك إخراج ما يعادل 

  . يستطيع أرجو أن يتصدق بابتسامة في وجه أخيه المسلم 
 

 صممت لكم ھذه المجلة إنما أنتنسوا ال أخيرا و
ديمھا تري اتاقتراحلذلك في حالة وجود أي             الغال دون تق رددوا في إب ر  تت الطرق عب

 التالية 
 االتصال بنا
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أي منكم بقصد أو بغير قصد ، كما أتقدم  بالشكر لكل من قدم لي نصيحة  أو شجعني على ھذا العمل فلھم 
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  أترككم في رعاية هللا وآمنة إلى أن نلتقي في العدد القادم إن شاء هللا 
  

  وبركاته  والسالم عليكم ورحمة هللا

+965 97484057 Elmosaly7@gmail.com

  forumarabia.com/-e-http://w.2007موقع المجلة                
  blogspot.com/wael700.-http://waelmouradمدونة المجلة 


