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تأمل صنيع منلة!- القسم اإلسالمي

* هدية العدد 

كلمة رئيس التحرير

 كلمة العدد

إقرأ في هذا العدد

التحليل مفهوم وأهمية التحليل املالي  - قسم 

فرضية التغيير   - قسم التنمية البشرية 



التعريف باجمللة

مجلة شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك احملاسبية ، كما 
تهدف اجمللة على إلقاء الضوء على بعض املواضيع التي لم 

يتم طرحها في املنتديات احملاسبية بشكل مباشر وكذا 
بعض املواضيع املشابهة ملا في املنتديات ولكن هنا ستجد 

لها طابع أخر عن املنتديات ، كما تهدف إلى مساعدة 
جميع احملاسبني واحملاسبات للرقي بعلم احملاسبة ، وإذا 

ما عمل احملاسب أو احملاسبة بجد واجتهاد على الدراسة 
والتدريب ، فإنه  ستصبح قادر/ ستصبحني قادرة على وضع 

قدميك وبكفاءة على سلم االرتقاء في مجال احملاسبة ملا 
لها أهمية كبرى في هذا العصر  .

أهداف اجمللة

خطوات نحو التقدم 
والرقي في هذا اجملال  ، 

ابتغاء مرضاة اهلل  ،
 زيادة وتنمية  

معلوماتك احملاسبية 

الفئات املستهدفة لهذه اجمللة 

املوظفون .   -
الطلبة في املعاهد   -

واجلامعات .
املهتمون بتعلم علم   -

احملاسبة من مختلف الفئات .

وائل مراد

هايل طشطوش

مصعب فتحي

مخلف سليمان

أسرة التحرير

   
  

 وائل مراد - رئيس التحرير 
-هايل طشطوش -  رئيس قسم اإلقتصاد اإلسالمي

- مخلف محمد سليمان  - قسم التحليل املالي 

- مصعب فتحي              - قسم التنمية البشرية 



 كلمة العدد

عشر همسات 
الهمسه االولى:

أيها املصاب الكسير .. أيها املهموم احلزين .. أيها 
املبتلى ... أبشر .. وأبشر .. ثم أبشر .. فإن اهلل قريٌب 

منك .. يعلم مصابك وبلواك .. ويسمع دعائك وجنواك 
.. فأرسل له الشكوى .. وابعث إليه الدعوى .. ثم 
زيِّنها مبداد الدمع .. وأبرِقها عبر بريد االنكسار .. 

وانتظر الَفرَج .. فإنَّ رحمة اهلل قريٌب من املضطرِّين .. وَفرَجه ليس ببعيٍد عن الصادقني ..

الهمسه االولى:
أيها املصاب الكسير .. أيها املهموم احلزين .. أيها املبتلى ... أبشر .. وأبشر .. ثم أبشر .. فإن 

اهلل قريٌب منك .. يعلم مصابك وبلواك .. ويسمع دعائك وجنواك .. فأرسل له الشكوى .. 
وابعث إليه الدعوى .. ثم زيِّنها مبداد الدمع .. وأبرِقها عبر بريد االنكسار .. وانتظر الَفرَج .. 

فإنَّ رحمة اهلل قريٌب من املضطرِّين .. وَفرَجه ليس ببعيٍد عن الصادقني ..

الهمسة الثالثه:
ار .. ثم تذلّل بني يدي خالقك وموالك ... الذي  أوصيك بسجود األسحار .. ودعاء العزيز الغفَّ

د مواطن إجابة الدعاء واحرص عليها .. وستجد الَفرَج بإذن  ميلك كشف الضرِّ عنك .. وتفقَّ
ن يجيب املضطرَّ إذا دعاه ويكشف السوء ) ..  اهلل ... ) أمَّ

الهمسة الرابعه:
احرص على كثرة الصدقة .. فهي من أسباب الشفاء .. بإذن اهلل .. وقد قال النبي صلى 

نه األلباني وابن باز .. وكم من أناٍس  اهلل عليه وسلم : ) داووا مرضاكم بالصدقة ( .. حسَّ
قد عافاهم اهلل بسبب صدقٍة أخرجوها .. فال تتردد في ذلك .. 

جملة احملاسب العربي
العدد السابع

العامة * احملاسبة 
التكاليف * محاسبة 
الضرائب * محاسبة 
امليزانيات * محاسبة 

واإلستثمار التمويل  * محاسبة 
البنوك  * محاسبة 

املال أسواق  * محاسبة 
التمويل  * محاسبة 
اإلسالمي  * القسم 

أخرى * أقسام 

أقسام اجمللة



كلمة رئيس التحرير

احلمد هلل الكرمي الوهاب ، خلق خلقه 
من تراب ، غافر الذنب وقابل التوب 

شديد العقاب ، ذي الطول ال إله إال هو 
إليه املصير، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا 
عبده ورسوله، صاحب الوجه األنور 

واجلبني األزهر، إمام األنبياء وسيد احلنفاء، صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه، الذين آمنوا وُهدوا إلى الطيب من القول ، وهدوا إلى صراط العزيز احلميد .

إخواني وأخواتي الكرام أحييكم بتحية اإلسالم وأقول السالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته ، أسال اهلل أن تكونون بأفضل حال ، مازلنا متواصلني معكم في طرحنا لهذه 

اجمللة التي اهلل أسأل أن يوفقني وزمالئي الكرام في اإلستمرار على إخراجها في أفضل ما 
يجب ان تكون حتى يستفيد منها أكبر عدد من الباحثني عن العلم في هذا اجملال ، واهلل 

أسال أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهة الكرمي 

، كنت قد وعدتكم في العدد السابق  بإنني على تواصل مع أحد مدربي التنمية البشرية 
، وها انا في هذا العدد بتوفيق من اهلل ازف اليكم خبر مشاركة اإلستاذ مصعب فتحي 

ضمن اسرة التحرير » مدرب التنمية البشرية ، وايضاً قد إنضم إلينا اإلستاذ مخلف 
سليمان ضمن أسرة التحرير » قسم التحليل املال ، أسأ اهلل ان يجعل هذا العمل في 
ميزان حسناتنا جميعاً ،وما زلنا بإنتظار كل من يجد في نفسة القدرة على املساهمة 

معنا مبقال فليتقدم واهلل املوفق واملستعان وبإذن اهلل وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 
العاملني.

                                                                                             وائل مراد 
                                                                                  املشرف العام على اجمللة 

 

الهمسه اخلامسه:
عليك بذكر اهلل جلَّ وعال .. فهو سلوة املنكوبني .. وأمان اخلائفني .. ومالذ املنكوبني ... وأُنُس 

املرضى واملصابني .. ) الذين ءامنوا وتطمئنُّ قلوبهم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئنُّ القلوب ( .

الهمسة السادسه:
احمد اهلل عز وجل أن مصيبتك لم تكن في دينك .. فمصيبة الدين ال تعوَّض .. وحالوة اإلميان 
لت أحوالهم .. وتغيَّرت  ر بثمن .. ولذة الطاعة ال يعِدلُها شيء .. فكم من أناٍس قد تبدَّ ال تقدّ

أمورهم .. بسبب فتنٍة أو محنٍة أملَّت بهم ..

الهمسه السابعه:
لني واملرجفني ... وابتعد عن املثبِّطني اليائسني .. وأشِعر نفسك  كن متفائالً .. وال تصاحب اخملذِّ

بقرب الَفرَج ... ودنوِّ بزوغ األمل .. 

الهمسه الثامنه:
تذكر - وفقني اهلل وإياك - أناساً قد ابتالهم اهلل مبصائب أعظم مما أنت عليه .. وِمحن أقسى 

ر بليَّتك .. ليمتِحنك ويختِبرك ..  ف مصيبتك .. ويسَّ مما مرت بك .. واحمد اهلل تعالى أن خفّ
ط ويجزع ...  واحمده أن وفّقك لشكره على هذه املصيبة .. في حنِي أن غيرك يتسخَّ

الهمسة التاسعه:
إذا منَّ اهلل عليك بزوال احملنة .. وذهاب املصيبة .. فاحمده سبحانه واشكره .. وأكِثر من ذلك .. 

فإنه سبحانه قادر على أن ينزِع عنك العافية مرة أخرى .. فأكثر من شكره ..

الهمسة العاشره واالخيره:
أن الدنيا طبعها هكذاال حتب أحدا..تأخذ منه..وإن أعطته شيئا فستأخذه منه عاجال أم آجال 

فال تأمن لها..و ال حتزن ..
رَِة وَالنََّداَمِة، يَونَْم  َم احلَسنْ َم الِقَياَمِة؛ يَونْ ُترنَْها يَونْ ننَْيا َفاسنْ اللَُّهمَّ َكَما َسَترنَْت ذُنُوبََنا وَُعُيوبََنا ِفي الدُّ

َمِتَك يَا أَرنَْحَم الرَّاِحِمني! يَرَى ُكلُّ إِننَْساٍن ِمنَّا َعَملَُه أََماَمه، بِرَحنْ
 

قامت بنقلة لنا األم الفاضلة / الدرة العصماء  
نائب املدير العام مبنتديات النور اإلسالمي 



األعمال التجارية الشخصية - قسم القانون

أوال :- مدلول النظرية
التجارية  باألعمال  يقصد   
التي  األعمال  تلك  بالتبيعة 
تعتبر مدنية بحسب طبيعتها 
الصفة  تكتسب  ولكنها 
ألحكام  وتخضع  التجارية 
من  لصدورها  التجاري  القانون 
تاجر غما لسد حاجات جتارية أو 

نظرية األعمال التجارية بالتبيعة
1- مدلول نظرية االعمال التجارية بالتبيعة واألسس 

القانونية والعمليات التطبيقية .

لنظرية  والقانونية  العلمية  االسس   : ثانياً 
االعمال التجارية بالتبيعة .

تتأسس نظرية االعمال التجارية بالتبيعة على 
أساسني أحدهما عملي واالخر قانوني 

فأما االساس العملي : فهو مستمد من اإلعتبارات 
العلمية التي تقتضي إخضاع األعمال املتفرقة 
التجارية   مهنته  بصدد  التاجر  يباشرها  التي 
قانوني  نظام  إلى  جتارية  او  مدنية  كانت  سواء 
واحد وليكن القانون التجاري تيسيراً على التاجر 

واملتعاملني معه في آن واحد 
تقوم نظريته على  الذي   : القانوني  أما األساس 
االعما اللتجارية بالتبيعة فهو صراحة نص املادة 
الثامنة من قانون التجارة » والتي تقيم الفقره 
الثانية مها قرينة قانونية جتارية االعمال ما لم 

يثبت غير ذلك . 

2- نطاق تطبيق نظرية األعمال التجارية بالتبيعة  .

يشمل  بالتبيعة  األعمال  نظرية  تطبيق  تطبيق  نطاق 
اإللتزامات العقدية واإللتزامات غير العقدية :- 

أوال :- اإللتزامات العقدية
على  التبعية  نظرية  تطبيق  هو  األصل   
بصدد  التاجر  يبرمها  التي  العقود  جميع 
مباشرة مهنته ،  ومن هذه العقود  شراء 
... وعقود  األثاث   أو  االآلت ملصنعه  التاجر 

العمل  ... الخ 
بعض  تثير  العقود  بعض  هناك  أن  إال 
الصعوبات فيما يتعلق بخضوعها لنظرية 

التبعية ومن أمثلة ذلك 
1- العقود املتعلقة بالعقارات 

االصل انها تخرج عن عن نطاق القانون 
 ، املدني  للقانون  وتخضع  التجاري 

احلديثان  والقضاء  الفقه  ولكن 
بصدد  التفرقة  إلى  يتجهان 

العقود  املتعلقة بالعقارات بني 
موضوعها  يكون  التي  تلك 

كالشراء  العقار  ملكية 
والبيع وهي تظل مدنية 

وبني العقود التي يكون 
إنشاء  موضوعها 
يكون  إلتزامات 

كأستئجار  محال  العقار 
عقار ملمارسة  التجارة فيه أو إبرام 

يوجد فيه  الذي  العقار  التأمني على  عقد 
عقد  إبرام  أو  احلريق  مخاطر  من  املتجر  
لترميم املتجر أو العمل ، كل هذا يخضع 

2- اعقد الكفالة
االصل أن الكفالة تعتبر عمل مدني النها 
من عقود التربع وخرجاً على هذا االصل 
تعتبر الكفالة جتارية بالتبعية في حاالت 

ثالثة : - 
      - إذا كان الكفيل بنك 

      - إذا متت الكفالة ملصلحة التجارة  
        كما لو كفل تاجر عميال لدية

        حرصاً  على بقاء التعامل معه .
      - إذا كانت الكفالة على ورقة جتارية 

       كالضمان اإلحتياطي 
3 - شراء وبيع احملل التجاري 

جتارياً  محالً  التاجر  شراء 
لإلجتار به يعتبر عمالً 
بالتبيعية  جتارياً 
من  يعد  الشراء  الن 

مستزمات احلرفية 

 ، املدني  للقانون  وتخضع  التجاري 
احلديثان  والقضاء  الفقه  ولكن 

بصدد  التفرقة  إلى  يتجهان 
العقود  املتعلقة بالعقارات بني 

موضوعها  يكون  التي  تلك 
كالشراء  العقار  ملكية 

والبيع وهي تظل مدنية 

كأستئجار  محال  العقار 
عقار ملمارسة  التجارة فيه أو إبرام 

يوجد فيه  الذي  العقار  التأمني على  عقد 

3 - شراء وبيع احملل التجاري 
جتارياً  محالً  التاجر  شراء 

من إعداد - وائل مراد



ثانياً : - اإللتزامات العقدية 
ال يقتصر تطبيق نظرية التجارة بالتبعية على اإللتزامات العقدية للتاجر ووإمنا متتد 

لتشمل اإللتزامات غير العقدية .

النشاط ويقصد بها  : - تلك اإللتزامات  مباشرة  مبناسبة  تنشأ  التي 
أنه  يثبت  بحيث  نشات التجاري  ما  النشاط  هذا  مباشرة  لوال 

سواء  اإللتزامات  أكان مصدرها الفعل الضار أم هذه 
أمثلة  ومن  هذه اإللتزامات  النافع 

التاجر  التزام  تاجر -  بتعويض 
األضرار  عن  من أخر  حلقته  التي 

مشروعه كأغتصاب جراء منافسة غير 
تقليد  أو  التجاري  عالمته التجارية  ...أسمة 

عن كذلك يعتبر عمالً جتارياً بالتبعية إلتزام  الغير  بتعويض  التاجر 
خطأ األضرار التي حلقتهم سواء كانت ناشئة عن  او   الشخصي  خطئة 

تابعية أو ف عل احليوانات أو األشياء  .

تنطبق نظرية التبعية أيضاً على إلتزامات التاجر املتصلة بنشاطة التجاري والتي تنشأ 
عن مخاطر اإلستغالل التجاري مثل مسئولية املتبرع عن أعمال تابعة أو املسئولية 
عن عن فعل اخليوانات املستخدمة في النشاط التجاري  أو التي يون مصدرها الغثراء 

بال سبب والفضالة ومن أمثلة ذلك رد التاجر ما أخذه من سعر زائد 

أرجو ان اكون قد وفقت فيما جاء أعاله 
يف العدد القادم بإذن اهللا سنتكلم عن االعمال التجارية 

املختلطة  ، والتاجر وما هي شروط إكتساب صفة التارج 



مفهوم وأهمية التحليل املالي  - قسم التحليل املالي 

من إعداد - مخلف محمد سليمان

مقدمة :
يعد التحليل املالي أحد أهم مجاالت املعرفة وكما يعتبر من املوضوعات الهامة 
القرن  ثالثينيات  بداية  إلى  األهمية  هذه  وتعود  احلديثة  الدراسات  تناولتها   التي 
املاضي بعد االنهيار الكبير لبعض املنشآت بعد أزمة الكساد العاملي , وقد ازدادت 
التقدم الصناعي واتساع حجم املشاريع وكذلك بعد  املالي بعد  التحليل  أهمية 
بنود  على  الظاهرة  هذه  وأثر  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  التضخم  ظاهرة  انتشار 
القوائم املالية مما دعت احلاجة إلى استخدام األساليب الكمية احلديثة واحلاسوب 
في التحليل املالي للرفع من سوية وكفاءة هذا التحليل ليصبح األداة األساسية 
أداء  والرقابة وقياس  املتابعة  املنشأة اخملتصة في عمليات  إدارة  والفاعلة ملساعدة 
الرقابة  عملية  تتطلبه  ملا  وذلك  وترشيدها  املناسبة  القرارات  واتخاذ  األنشطة 

واإلشراف الكثير من البيانات املالية واحملاسبية واإلحصائية .

أوالً : مفهوم التحليل املالي :
تعددت تعاريف التحليل املالي وفيما يلي أهم هذه التعاريف : 

عن  املتاحة  املالية  للبيانات  منظمة  معاجلة  »عملية   : هو  املالي  التحليل   -1
منشأة ما » وذلك بغية احلصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات 
وتقييم أداء املنشآت , حيث إن معرفة احلالة املالية في الفترة املاضية واحلالية متثل 
نقطة البداية ألية سياسة مالية في املستقبل , فضالً عن إن إعادة ترتيب البيانات 
التحليل  أدوات  واستخدام  ومطلقة  مجملة  بصورة  ماتكون  غالباً  والتي   , املالية 
األهمية  بإبراز  وذلك  املالي  املركز  والضعف في  القوة  نواحي  يتيح اكتشاف  املالي 
وإيجاد  املالية  السياسات  اجتاهات  وإظهار  املالية  البيانات  بنود  خملتلف  النسبية 
العالقة املناسبة بني هذه البنود بحيث توضح املركز املالي احلقيقي للمشروع خالل 

فترة زمنية معينة  

لنظام  إجرائية  » عملية  هو  املالي  التحليل   -2
معلومات  تقدمي  إلى  تهدف  احملاسبي  املعلومات 
من واقع القوائم املالية املنشورة ومعلومات أخرى 
مالية وغير مالية بهدف مساعدة املستفيدين من 

اتخاذ قراراتهم االقتصادية » 
للقوائم  تفسير  عملية   « هو  املالي  التحليل   -3
املالية املنشورة وفهمها بهدف تشخيص وتقييم 

أداء املنشأة في ضوء الفهم الكامل ألسس القياس واالعتراف احملاسبي »
ثانياً – أهداف التحليل املالي :

يسعى احمللل املالي لتحقيق األغراض التالية :
    1- معرفة املركز املالي واالئتماني للمنشأة 

    2- احلكم على قدرة املشروع الكسبية 
تقييم قدرة املنشأة على سداد ديونها والتزاماتها في املدى القصير والطويل   -3    

معرفة وضع املنشأة ضمن القطاع الذي تعمل فيه   -4    
املساعدة في اتخاذ القرارات اخلاصة بالتقييم والرقابة وحتديد االنحرافات وكشف     -5     

          أسبابها
احلكم على جدوى االستثمار في املنشأة   -6    

الوصول إلى القيم االستثمارية في املشروع وتقومي مستوى كفاءة عملياته   -7    
التعرف على نقاط الضعف في املنشأة واقتراح احللول والتوصيات    -8    

ثالثاً – األطراف املهتمة بالتحليل املالي :
هناك العديد من األطراف املهتمة بتحليل القوائم املالية نظراً ملا يقدمه هذا التحليل من 

إجابات على العديد من التساؤالت احملتملة لهذه األطراف ومن أهم هذه األطراف   

اإلدارة : يساعد التحليل املالي إدارة أية منشأة في عملية تقييم أدائها خالل  الفترات    -1    
السابقة وكذلك يساعد في قياس سيولة املنشأة وربحيتها حيث تهتم اإلدارة بشكل 
خاص بدرجة السيولة التي تبني مقدرة املنشأة على مواجهة متطلبات العمل اليومية , 
كما يساعد التحليل املالي إدارة أية منشأة على اكتشاف االنحرافات السلبية في الوقت 
املناسب ومعاجلتها , وكما يشكل التحليل املالي خير معني وأفضل أداة للمنشأة التخاذ 
القرارات اخلاصة باإلنتاج أو قرارات املفاضلة بني البدائل املتاحة لشراء األصول أو استئجارها 

 .



وحملة  املالك  وهم   : املستثمرون   -2
من  أو  املساهمة  الشركات  في  األسهم 
في  أموالهم  استثمار  في  النية  ميتلكون 
هؤالء  يستخدم  حيث   , الشركات  هذه 
أداء  لتقييم  املالي  التحليل  املستثمرون 
حتقيق  على  وقدرتها  الشركات  هذه 
الرئيسية املتمثلة في تعظيم  أهدافهم 

السوقية  القيمة  ورفع  ثرواتهم 
, كما يسعى هؤالء  ألسهمهم 

املستثمرون إلى حتليل القوائم 
للتعرف  للمشروع  املالية 

على األرباح احملققة خالل 
السابقة  السنوات 

باألرباح  والتنبؤ 
في  املتوقعة 

ملستقبل  ا
وكذلك اخملاطر 

التي تتعرض لها أو تنتظرها وقدرة اإلدارة 
على معاجلتها .

املوظفون والعاملون في املنشأة   -3
مستويات  مبعرفة  الفئة  هذه  تهتم   :
املالية املتبعة  الربح احملققة والسياسات 
على  األرباح  توزيع  وكيفية   , املنشأة  في 
على  االطمئنان  بغية  وذلك  العاملني 
الوظيفي واملرتبط باستمرارية  االستقرار 
التي تقدمها  املشروع وكذلك الضمانات 
املنشأة للعاملني من تأمني صحي وإشراك 
االجتماعية  بالتأمينات  العاملني  هؤالء 

وغيرها من املكاسب واحلوافز .

املمولون  يعتمد   : املمولون   -4
درجة  ملعرفة  املالي  التحليل  على 
لتقييم  وذلك  املنشأة  لدى  السيولة 
بالتزاماتها  الوفاء  على  املنشأة  قدرة 
الطويل والقصير  املدى  جتاههم على 
املنشأة  هذه  هل  معرفة  وبالتالي   ,
قادرة على خدمة ديونهم وعلى تأمني 

متطلبات أعمالها ؟

5-املوردون 
: عندما يقدم 
للمنشأة  املورد 
البضائع أو اخلدمات 
يعتمد  فانه  باآلجل 
على نتائج التحليل املالي 
املالي  املركز  قوة  لتحديد 
الوفاء  على  وقدرتها  للمنشأة 
بالتزاماتها جتاهه وفي أغلب األحيان 
املنشأة تسديد  املورد من  يطلب هذا 
ممكنة  فترة  اقصر  في  جتاهه  ديونها 

وعادة ال تتعدى السنة .
التي يهتم بها كل  وتختلف اجلوانب 
فمثالً  السابقة  األطراف  من  طرف 

فيما يتعلق باملمولني :
ديون  املالي  التحليل  يظهر  أن  يجب 
خالل  من  وذلك  الغير  جتاه  املنشأة 

نسب املديونية 

رابعاً –استخدامات التحليل املالي 
:

يستخدم التحليل املالي للتعرف واحلكم 
على مستوى أداء املنشآت واتخاذ القرارات 
اخلاصة , وميكن استخدام التحليل املالي 

في األغراض التالية  : 

التحليل االئتماني : ويقوم بهذا   -1
التعرف  بهدف  وذلك  املقرض  التحليل 
على األخطار التي قد يتعرض لها في حال 
عدم قدرة املنشأة على سداد التزاماتها 

في الوقت احملدد 

التحليل االستشاري ) االستثماري   -2
املستثمرين  جمهور  التحليل  بهذا  يقوم   :  )
العوائد  ومقدار  استثماراتهم  لتقييم  وذلك 
في  التحليل  هذا  يستخدم  وكما   , عليها 
مجاالت  خلق  في  اإلدارة   كفاءة  تقييم 
استثمار جديد وكذاك قياس سيولة وربحية 

املنشأة .

رغبة  حال  في   : االندماج  حتليل   -3
اإلدارة  تتولى   , أخرى  منشأة  شراء  منشأة 
فتقدر  التقييم  عملية  للمشتري  املالية 
القيمة احلالية للمنشأة املنوي شراؤها , كما 
تقدر األداء املستقبلي لها , وفي نفس الوقت 
بنفس  القيام  للبائع  املالية  اإلدارة  تتولى 
املقدم  العرض  التحليل ألجل تقييم  عملية 

واحلكم على مدى مناسبته . 

وهذا   : النمو  حتليل   -4

ربحية  لتقييم  التحليل 
في  وكفاءتها   , املنشأة 
املالي  وتوازنها  أصولها  إدارة 
التي  واالجتاهات  وسيولتها 
وذلك   , النمو  في  تتخذها 
أدائها باملنشآت املثيلة  مقارنة 
مجال  نفس  متارس  والتي  لها 

نشاطها 
التخطيط : تلعب أدوات   -5
في  مهماً  دوراً  املالي  التحليل 
حيث  من  التخطيط  عملية 
األداء  وتقييم  السابق  األداء 
إن  اعتبار  على  وذلك  املتوقع 
الوظائف  أهم  من  التخطيط 
عملية  وتتمثل  لإلدارات 
تصور  بوضع  هذه  التخطيط 
في  املتوقع  املنشأة  بأداء 

املستقبل  .



خامساً – وظيفة احمللل املالي :
يقوم احمللل املالي بوظيفتني رئيسيتني وهما  

 :

أوال: الوظيفة الفنية:
في  التعامل  في كيفية  فنياً  تتجلى  وهي   
املالية  والقواعد  املعايير  وتطبيق  استخدام 

على النحو التالي:
1- كيفية احتساب النسب املالية رياضيا .

واملعلومات  البيانات  وتبويب  تصنيف   -2
إلغراض  بينها  بالربط  يسمح  بشكل 

الدراسة واملقارنة .
هو  مبا  املستخرجة  املعلومات  مقارنة   -3

متوقع .

ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
النتائج  بتفسير  الوظيفة  هذه  وتتمثل 
غير  دقيق  بشكل  إليها  الوصول  مت  التي 
قابل للتأويل ووضع احللول والتوصيات لهذه 

النتائج .
وعلى احمللل املالي عند مزاولته لوظيفته 

الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :
1 - الشكل القانوني للمنشأة .
الذي  النشاط  طبيعة   -2

تزاوله .
3- إدارة املنشأة.

القطاع  أو  الصناعة  في  املنشأة  مركز   -4
الذي تنتمي له.

لها  تنتمي  التي  الصناعة  خصائص   -5
املنشأة .

تعمل  التي  احلكومية  األنظمة  طبيعة   -6
املنشأة في ظلها.

7- طبيعة السوق الذي تعمل به.
8- املوقع اجلغرافي التي توجد به املنشأة .

حتليل  مستويات   – سادساً 
القوائم املالية : 

يقوم احمللل املالي بإجراء التحليل املالي 
في ظل مستويات رئيسية وهي على 

النحو التالي : 

على مستوى املشروع : في   -1
هذا املستوى من التحليل يقوم احمللل 
واملعلومات  البيانات  بجمع  املالي 
نفسه  باملشروع  واملتعلقة  الالزمة 
فقط , ومن ثم يقوم بدراسة القوائم 
املالية واستخراج مجموعة من النسب 
املالية واملؤشرات من خالل قوائم نتائج 
األعمال عن عدة سنوات مالية بحيث 
إظهار  من  النهاية  في  احمللل  يتمكن 
نواحي القوة أو الضعف فيما يتعلق 

لة  لسيو با
بحية  لر ا و
بني  والتناسب 
في  واملديونية  امللكية 
من  العديد  هناك  ولكن   , املشروع 
هذا  على  تؤخذ  التي  الضعف  نقاط 
يفصل  كونه  التحليل  من  املستوى 
املشروع عن محيطه والعوامل املؤثرة 
من  االيجابيات  تختفي  وبالتالي  فيه 
جراء املقارنات بني املشاريع املتماثلة .

في   : القطاع  مستوى  على   -2
احمللل  يقوم  التحليل  من  املستوى  هذا 
األخذ  مع  املشروع  على  بإجرائه  املالي 
إليه  ينتمي  الذي  القطاع  االعتبار  بعني 
للمشروع  املالية  القوائم  حتليل  فيتم   ,
ملشاريع  املالية  القوائم  مع  ومقارنتها 
اجملال  أو  القطاع  نفس  في  تعمل  أخرى 
وتتشابه في احلجم والنشاط . وبالتالي 
والتعرف  املشروع  أداء  احلكم على  ميكن 
ظهرت  وقد  وقوته  ضعفه  نقاط  على 
أهمية هذا املستوى من التحليل من خالل 
ظهور العديد من الشركات املتنافسة , 
مما وضع املستثمرين أمام خيارات واسعة 
ومتعددة للمشاريع واحلاجة للمفاضلة 

بني هذه املشاريع لالستثمار فيها .

هذا  ويعد   : العام  املستوى   -3
األشمل  هو  التحليل  من  املستوى 
وظروفه  املشروع  بدراسة  يقوم  ألنه 
االقتصادية وكذلك ظروف القطاع الذي 
ينتمي إليه وكذلك الظروف االقتصادية 
العامة في البلد الذي يعمل فيه املشروع 
, وقد ازدادت أهمية هذا النوع من التحليل 
بعد ظهور الشركات متعددة اجلنسيات 
الدول  مختلف  في  العمل  في  الراغبة 
نتج  وما  العاملية  التجارة  حركة  وازدهار 
عام  بشكل  الدول  تأثر  من  ذلك  عن 
السياسات  وبعض  اخلارجية  باملنافسة 

الدولية 

سابعاً – خطوات التحليل املالي : 
اخلطوات  على  يقوم  املالي  التحليل  إن   

التالية:
وتصنيفها  املالية  البيانات  إعداد   -1

في مجموعات متجانسة .
الكتشاف  واملقارنة  التحليل   -2
عناصر  مختلف  بني  القائمة  العالقات 
القوائم املالية ومعرفة أسباب قيام هذه 

العالقات . 
وكتابة  والنتائج  التفسير   -3

التوصيات واملقترحات  .



املالي  التحليل  وبني  التقليدي  املالي  التحليل  بني  الفرق   - ثامناً 
املتقدم:

يهدف التحليل املالي التقليدي كما مر معنا إلى تقومي األداء ألي منشأة سواء كان هذا 
التقومي شامالً ألنشطة هذه املنشأة جميعها , أو جانب معني كاالهتمام بتحليل الربحية 

أو وغير ذلك .
بينما أصبح التحليل في وقتنا احلاضر ونتيجة عوامل عديدة منها ارتفاع حدة املنافسة 
بني املشروعات اخملتلفة , وتزايد الدور الذي تلعبه األسواق املالية وكذلك التطور الهائل 
في تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات , ال يقتصر على دوره التقليدي بل يقع على عاتق 
الرشيدة ولرسم أفضل السياسات  القرارات  املناخ املالئم التخاذ  املالي تهيئة  التحليل 
وذلك بتهيئة املعلومات النافعة واملوضوعية واملالئمة , أو بعبارة أخرى إعطاء مؤشرات 

تنير الطريق التخاذ أرشد القرارات  . 
عملية  لترشيد  ومالئم  ضروري  ماهو  كل  توفير  املالي  احمللل  وظيفة  أصبحت  وبالتالي 
العمليات  اجناز  اتساع حجم وسرعة  املالئمة ملواكبة  السياسات  القرارات ورسم  اتخاذ 
االقتصادية اخملتلفة . وهذا الدور لم يقتصر على حتليل التقارير املالية )اخلتامية ( املنشورة 
وذلك بغية تقومي األداء املنصرم أو التأكد من صحة السياسات املتبعة في تسيير نشاطات 

الشركة بكفاءة أو حسن استغالل املوارد املتاحة . 
بل أضحى التحليل املالي املتقدم ميتد مبفهومه املعاصر ليشمل املساعدة في تخطيط 
واتخاذ  األداء  والعمل على تقومي  النشاط املستقبلي وتخطيط عملية االستثمار  أوجه 

اإلجراءات الوقائية التي تؤدي إلى إخضاع ظروف عدم التأكد حتى ميكن الرقابة عليها .
 وبالتالي أصبح التحليل املالي عوناً لكل مستثمر ولكل مدير ولكل مقرض ولكل فئة 
من الفئات املعنية وهو العني التي يرى بها هؤالء , وبذلك يكون التحليل أداة فعالة في 

خدمة وبناء اجملتمع 
والبد من اإلشارة إلى   أن عملية التحليل املالي التقليدي تستند إلى حتليل القوائم املالية 
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وغير  مالية  معلومات  إلى  تتعداها  وإمنا  املنشورة  اخلتامية  املالية  القوائم  بيانات  على 

مالية وذلك للتنبؤ عن خطط املستقبل وليس االقتصار على تقومي ما مت في املاضي.
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* مقارنه القيد احملاسبي للمصارف التجارية 
واإلسالمية - قسم اإلقتصاد اإلسالمي

من إعداد - هايل طشطوش
ندرك جميعا أن يقسم اجملتمع إلى فئتني ال ثالث لهما وهما:

وحدات فائض: وهي التي لديها موارد مالية ترغب باستثمارها.  .1

وحدات عجز : وهي بحاجة للتمويل ألغراض مختلفة كاالستهالك واالستثمار .  .2

ومن البديهي ان ندرك ان وحدات الفائض هي التي متول وحدات العجز ولكن كيف 

يؤمن النظام املالي انتقال األموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز:
قد تكون العالقة بني وحدات الفائض ووحدات العجز مباشرة مثل إقراض شخص   •

مال لشخص آخر مباشرة دون وسيط.
•  وقد تكون من خالل وسيط، لذا ظهرت احلاجة إلى املصارف حيث كان في املاضي 
الصيرفي هو الذي يلعب دور الوسيط بني وحدات الفائض ووحدات العجز ويستفيد من 

فرق الفائدة بني الطرفني .
•  تطورت مؤسسة الصيرفي الى مؤسسة مصرفية ربوية بكافة مالمحها )البنوك 
العالم اإلسالمي ادخل معه عددا من املؤسسات ومنها  الى  ( وعندما دخل االستعمار 
الفاض  وحدات  بني  مالية  وساطة  مؤسسات  بأنها  نفسها  عن  أعلنت  حيث   ، البنوك 
ووحدات العجز ، وتقوم هذه القناعة على فكرة ان صاحب املال ومالك السيولة يعتقد 
اي   ، املعاوضة على منفعتها  التصرفات  انه حر يتصرف فيها كما يشاء ومن بني هذه 

طلب اجر على السيولة .

: اسالميا 
مثل هذه القناعه ال تسوغ الن االسالم 
انه مييز  اال  امللكية اخلاصة  اقر  وان  حتى 
وبني  العامة  وامللكية  اخلاصة  املليكة 

ملكية االنتفاع وملية املنفعه .
املصرفية الربوية :

واإلقرار  الربوي  االقراض  على  تقوم 
مبشروعية اإلقراض الربوي إي أنها تقوم 
على أساس املداينات بني وحدات الفائض 

ووحدات العجز.
تقوم  اإلسالمية  املصرفية  الوساطة 
املداينات،  على  وليس  املشاركات  على 
استثمارية  وساطة  تكون  أن  والطموح 
على  قائمة  مالية  وساطة  وليست 

املداينات .

املصارف التجارية
النظم املصرفية املعاصرة تتكون من :

  1. املصارف التجارية  
  2. املصارف املتخصصة . 

  3. مصرف مركزي .

املصارف املتخصصة: تهتم بالتمويل 
طويل األجل والذي يهتم باالستثمار 

احلقيقي وهو محفوف باخملاطر لذا كان 
البد من وجود دعم حكومي لها .

املصرف املركزي:هو األداة النقدية التي 
تعتمدها احلكومة لتنفيذ سياستها.

موازنة املصرف التجاري .
/املوارد:وتتكون  /اخلصوم  : املطلوبات  أوال 

من :

أ. املوارد الذاتية :
راس املال املدفوع: وهو املبلغ الذي   .1
الذي  الضمان  املساهمون.وهو  يدفعه 
تطل من خالله املؤسسة على اجلمهور 
وهو مؤشر على متانه املصرف ويجب ان 
ال يقل عن نسبة معينه يحددها القانون 

.

االحتياطيات وهي نوعني:  .2
إجبارية : يحددها القانون .  -

هدفها  العرف  يحددها  اختيارية:   -
زيادة عنصر أمان والثقة .

 :) املوزعة  )غير  احملتجزة  األرباح   .3
وهي مبالغ يحتجزها املصرف من األرباح 

بهدف تقوية مركزة املالي

ب. الودائع : وتقسم إلى :
أن  صاحبها  يستطيع  جارية:  ودائع   .-
من  تكيف  شاء  متى  منها  يسحب 
ويد  قرض  انها  على  القانونية  الناحية 
املصرف فيها يد ضمان أي انه يضمنها 

ألجل  الودائع   .- األوقات  كل  في 

)حسابات استثمارية (:



املصرف  يتعهد  ربوي  قرض  وهي 
بضمان اصل مالي وعائد مضمون 
نظير  املال  اصل  على  ومشروط 
يد  فيه  املصرف  ويد  التأجيل 
ضمان يتجاوز اصل املال إلى زيادة 
اصل  على  مضمونه  مشروطة 
املال وهي تسمى) وديعة بإشعار ( 
إي أن على صاحبها إشعار املصرف 
قبل مدة من سحب وديعته حتى 

يتسنى توفيرها له .
الهدف  )توفير(  ادخارية  ودائع   .-
املدخرين  صغار  استدراج  منها 
ضمان  مع  أموالهم  إيداع  على 
العائد لكنه قليل مع  شيء من 

ضمان دفعها حني الطلب.

االدخار  ودائع  تقسم  وعادة 
يتم  قسم   : قسمني  الى 
ادخاره في املصرف كاحتياط 

وقسم يتم إعادة إقراضه .

الودائع ميكن ان تكون :
1. اجلمهور   2. احلكومة.   3. 
مصدر  وهي  اخلاص  القطاع 
في  األموال  مصادر  من  هام 

املصارف التجارية 
ج. االقتراض : ميكن تن يكون 

االقتراض من :
1. املصارف التجارية األخرى. 
باعتباره  املركزي  املصرف   .2

امللجأ األخير .
املراسلة  البنوك  د. حسابات 
املصرف  مع  تربطها  التي 

التجاري عالقات جتارية .
*    *     *

ثانيا :االستخدامات ، املوجودات ، 
األصول:

أ . املوجودات )األرصدة ( النقدية : 
وتكون عادة موجودة في : 

1. الصندوق .
البنك املركزي .  .1

حسابات جارية قابلة للسحب   .2
من البنوك األجنبية .

حسابات جارية لدى املصارف   .3
االجنبية )املراسلة (. 

ب . التسهيالت االئتمانية : 
ويقدمها املصرف للعمالء مثل:

حسابات جارية مدينه.  .1
كمبياالت .  .2

قروض نقدية مباشرة .  .3
سلف متويلية .وكلها عبارة عن   .4

متويل ربوي بفائدة .

ج. األوراق املالية : وتتكون من :

1. سندات حكومية قصيرة وطويلة 
األجل.

2. سندات اإلدارات احمللية.
3.وسندات القطاع العام .

4.سندات املشروعات اخلاصة . وهذه 
كلها أوراق مديونية تثبت للمصرف 
استرداد قيمة التمويل مضافا إليه 

الفائدة . 

التي  االجنبية  املوجودات  د. 
يحتفظ بها املصرف لتمويل 

التجارة اخلارجية .
ميزانية املصرف اإلسالمي 

اإلسالمية  املصارف  وجود  مسوغ  ان   .*
هو االبتعاد عن الروابط العقدية الربوية 
التجارية  املصارف  عليها  قامت  التي 

سواء إقراض او اقتراض .
تنجز  ان  منها  يطلب  مؤسسة  هو   .*
الفائض  وحدات  بني  الوساطة  غايات 
ووحدات العجز لكن املطلوب هو حتريك 
غير  أسس  على  الوحدات  هذه  بني  املال 
روابط عقدية  لذا البد من وجود   ، ربوية 
طرق  وابرز  الربوي  القرض  غير  بديلة 
الفائض  وحدات  من  املال  على  احلصول 
هي:املضاربات ويقوم املصرف بتقدمي هذه 
األموال الى وحدات العجز من خالل طرق 
والبيوع  واملضاربة  كاملشاركة  مختلفة 

واجلعاالت واالجارات .. الخ 



كيف يحصل املصرف اإلسالمي على األموال؟
الشركات املساهمة هي اطر عقدية دعت اليها احلاجة وذلك 
حلشد رؤوس أموال كبيرة تعجز عن توفيرها األطر العقدية 

االخرى وبدات في أوروبا بعد الثورة الصناعية .
الرأي الفقهي :

*.البعض قال انها حادثة وال تتحقق فيها معنى املشاركة، 
الن الشركات في اإلسالم هي: شركات أموال وشركات أعمال 
وشركات وجوة ، وهناك شركة املضاربة ، لذا عارضها البعض 
لكن الراجح أنها ال تصطدم مع أحكام الشرع ومبا انها متارس 

أنشطة مشروعه فهي  حالل ومقبولة شرعا .
*. حتى تتحقق الشخصية االعتبارية ملصرف البد من ضم 

هذه املساهمات الى بعضها البعض .
*. واملصرف اإلسالمي هو شركة أموال وشركة عنان ال يشترط 

املساواة بني الشركاء في احلصص .
ان  اي  احملدودة  املسؤولية  تبنت مبدا  املساهمة  الشركات   .*

مشاركتك بقدر مساهمتك في راس املال .

مصادر األموال في املصارف اإلسالمية )التمول(:

رأس املال املدفوع فعال .  .1
االحتياطيات املتراكمة .  .2

األرباح احملتجزة .   .3
مالحظة : واالحتياطيات  يجب ان تكون من حصص املساهمني 

وليس املودعني 

الودائع : وهي انواع :  .4
احلساب اجلاري : يعتبر قرض  أ . 
حسن ألنه مضمون ويد املصرف فيه 
يد ضمان ويكيف على انه قرض حسن 

.

االستثمارية  احلسابات  ب . 
ومنها:

املضاربات املشتركة )املصرفية   -
باعتباره  والبنك  املال  رب  بني  وهي   )

عامل مضاربة.
وسيط  البنك  اعتبر  من  هناك   -
)بني  املضاربة  وعمال  املال  أرباب  بني 
العجز(. ووحدات  الفائض  وحدات 

بهدف  التكييف  هذا  واستخدم 
ضمان رأس املال باعتبار ان املصرف هو 
الطرف الثالث )ضمان الطرف الثالث( 

ونصيب البنك هو أجرة او جعالة .
حمود(:  )سامي  ثالث  مقترح   -
املال  يأخذ  مضاربة  عامل  املصرف 
دفع  يعيد  ثم   ) املال  )رب  اجلمهور  من 
هذا املال مضاربة الى عمال املضاربة 
عندها يكون له مركز مزدوج: جتاه رب 
املال يصير عامل مضاربة وجتاه وحدات 
العجز يكون رب املال ويأخذ نسبة من 

الربح.
حيث قال سامي حمود بجواز ضمان 

املصرف ملال املضاربة.

ج. حسابات التوفير:  وتقسم إلى :

- جارية: مضمون ليس لها عائد.
- استثمارية: غير مضمونه ولها عائد.

5. االقتراض من املصارف اإلسالمية 
او التجارية شريطة ان يكون قرضا 

حسنا .
مع  اإلسالمي  املصرف  لعالقة  بالنسبة 
أن  يستطيع  ال  فانه  املركزي  املصرف 

يقترض منه بالفائدة .



فرضية التغيير   - قسم التنمية البشرية 

من إعداد - مصعب فتحي

بسم اهلل الرحمن الرحيم ان احلمد هلل 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل 

من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا 
اللهم انا نعوذ بك من ان نقول زوراً او نغشى 

فجورا او ان نكون بك ياربنا 
من املغرورين صالة وسالم 

عليك يا سيدى يا حبيبى يا 
رسول 

حقيقة سعادة حقيقية من 
القلب جتول بوجدانى لكتابة 

املقالة االولى بهذا الصرح 
اجلميل )مجلة احملاسب 

العربى( وكعادتى فى بداية 
اى عمل يتردد املرء فى نقطة 

البداية فهل نتحدث عن 
هذا ام ذاك ام ماذا؟؟ وهذا 

يعود ملا نراه اليوم من احداث 
متسارعه ومتضاربه يعجز املرء كثيرا عن 
االملام بها جميعا فانت تتحدث اليوم عن 
اختراع جديد كل 55 ثانيه وتتحدث اليوم 

عن منتج جديد كل 72 ثانيه وتتحدث اليوم 
عن تسارع رهيب اصبح يفوق مستوى 

املامنا وادراكنا احيانا 

قدميا كنا نعتاد كلمتنا الشهيرة عندما 
يسال احدنا عن حاله واوضاعه فيقول 

كلمته الشهيرة)احلمد هلل مفيش جديد( 
فاالن لم يعد يصبح فى القاموس احلياتى 
كلمة مفيش جديد الن 

وقوفك كما انت فى 
الوقت احلالى هو معناه 

انك راجع الى الوراء وليس 
كما كنت تعتقد قدميا 

)مفيش جديد( تعبيرا عن 
حالة الثبات اخلاصة بك 

فى امور الدنيا وحياتك االن 
هناك جديد فى كل شئ 

فى االخبار وفى السياسة 
وفى الدين وفى االكتشاف 

وفى العلم وفى الدراسة 
وفى العلوم وفى احلياة وفى 
كل شئ فانت لست واقفا انت تتراجع حتى 

اصبحت سنة التغيير فرضا وليست سنة 
حياتيه كما كنا نحن كمدربني تطوير ذاتى 

ندعو لها

حقيقة سعادة حقيقية من 
القلب جتول بوجدانى لكتابة 

اى عمل يتردد املرء فى نقطة 

يعود ملا نراه اليوم من احداث 

االن سنة التغيير اصبحت فرضا واال ال 
تلومن اال نفسك فى كل شئ وانا احتدث 
بكل جديه وال اربغ ان يتحول حديثى الى 

شئ من اخلوف والترهيب ولكنى احتدث بكل 
جديه عن فرضية التغيير فى كل شئ فى 

حياتنا فالتغيير مفروض علينا شئنا ام ابينا 
فانت تتحدث االن وقبل االن عن جتدد كل 

دقيقة وساعه للدورة الدموية فى جسدك 
وتتحدث كل ستة اشهر عن جتدد شبه 

كلى فى بشرة جلدك وتتحدث االن عن تغير 
مستمر ومنو مستمر ومتجدد لكل خاليا 

جسدك وانت تظن انه )الجديد( 
اصبحت فرضية التغيير ضرورة ملحة 

مع هذا التغير االستراتيجى احلادث من 
حولنا من ثورات ربيع عربى مباركة ا وفى 

اقتصادات تنمو واخرى تنهار واخرى تنكمش 
وعن دول تعلو ويعلوا صيتها واخرى تنكمش 

على نفسها لعدم قدرتها على اللحاق 
بالسباق 

اصبحت فرضية التغيير ضرورة ملحة مع 
هذا التغيير احلادث فى املعتقدات واالفكار 

فكنا قدميا نتحدث عن شخصية املدير 
ذو الستون او السبعون عاما ذو الشعر 

االشيب وحكمته العالية ولكن االن تتحدث 
عن مدراء فروع وشركات عاملية ودولية لم 

تتعدى اعمارهم الثالثون واالربعون عاما 
بحنكتهم وخبرتهم التى اكتسبوها فى 

زمن قصير تتحدث االن عن شاب فى العقد 
الثانى من عمره ميتلك ويدير اكبر واضخم 

شبكة تواصل مجتمعى على مستوى 
العالم وقارب اعضاء موقعه من املليار 

)الفيسبوك( تتحدث االن مجموعة شباب 
فى العقود الثالثة والرابعة من اعمارهم 
ميتلكون ويديرون احد اكبر مواقع البحث 

العاملية )جوجل( تتحدث االن مدراء فى 
العقود الثالثة والرابعة من اعمارهم يديرون 
بحرفية عالية كبرى شركات االتصال مبصر 

)فودافون واتصاالت( وغيرها من األمثلة 
الكثير والكثير التى تفرض علينا املراجعة 
واحملاسبة فى كل شئ املراجعة واحملاسبة 

فى املعتقدات واالسلوب واالدراك والطريقة 
واالليات وكل شئ ، اصبحت ضرورة التغيير 

تفرض علينا املراجعة فيما كنا نفكر وما 
سوف نفكر



اصبحت ضرورة التغيير تفرض علينا 
املراجعة واحملاسبة فيما كنا نفعل وما 
سوف نفعل ، اصبحت ضرورة التغيير 

تفرض علينا املراجعة فيما كنا نطمح 
)هذا ان كان لدينا طموح واهداف من 

االصل( وفيما سوف نطمح وهل طموحاتنا 
اصبحت بقدر اجلدية لهذا التغيير احلادث 
حولنا فهل انت تطمح الن تصبح لديك 
معرفة باحلاسب االلى واالن انت تتحدث 

عن االيباد وااليفون والتتش والبالزما . هل 
انت تطمح الن حتصل على البكالوريوس 

واالن انت تتحدث عن اختراعات واكتشافات 
ال يقل مستوى صاحبيها عن املاجستير 

والدكتوراه 

ان ما سبق هو دعوه للتذكير باالمر ويترك 
االمر للقارئ فى اعادة النظر فى جوانب 

عديدة من حياته بناءا على اخلطوط 
العريضة ملا سبق ذكره وان تهاون اى مرء منا 

فى التغيير اصبح شائبة ومانعا فى عجلة 
التغيير العظمى فاملرء نواه فى منظومة 
ضخمه انسانية فانت جزء من منطقتك 

ومنطقتك جزء من قريتك وقريتك جزء 
من مدينتك ومدينتك جزء من محافظتك 

ومحافظتك جزء من دولتك ودولتك جزء من 
وطنك ووطنك جزء من العالم االسالمى 

فتقصيرك سيعود بالضرر وبكل صدق لكل 
هؤالء ونفعك سيعود عليك وعلي ايضا كل 
هؤالء وليس كما تظن او يظن البعض قدميا 
بان ضررك على نفسك ونفعك على نفسك

بارك اهلل لنا ولكم ونفع اهلل بنا ويكم 
وجعلنا اهلل ميسرين ملا خلقنا له واهلل 

نسال ان نكون بقدر االحقية ملا خلقنا له 
فعندما شكر الشاب ذلك الشيخ الكبير 
ملا انقذه من موت محقق فقال له الشيخ 
الكبير : يابنى امتنى ان تكون حياتك بقدر 

جناتك 



* مفهوم املشروع احلديث ووظائفة  - قسم اإلدارة

قبل أن نتكلم عن ما هو املشروع ال بد ان 
نعرف ما هي املراحل التي مر بها املشروع منذ 

البداية 
أ - مراحل تطور املشروع 

في هذا اإلطار مر املشروع بثالث مراحل وهم 
 - مرحلة امليالد 

 - مرحلة املشروع الكالسيكي 
 - مرحلة ظهور املشروع احلديث 

تعددت أنواع املشروعات فمنها املشروعات 
الكبيرة ومنها املشروعات املتوسطة ومنها 

املشروعات الصغيرة  .

* ما هو حتليل املفاهيم األساسية للمشروع  ؟
هو عبارة عن مجموعة إنسانية مستقلة 
لإلنتاج سواء للسلع أو اخلدمات أو االفكار .

* ما هو مفهوم املشروع والوحدات اإلنتاجية  ؟
عبارة عن جتمع إنساني لإلنتاج ولكن على 
عكس املشروع فإن الوحدة اإلنتاجية غير 

مستقلة .

من إعداد - وائل مراد

 *
ما 

هو  
مفهوم املشروع واجملموعة ؟ 

عبارة عن مجموعة من الشركات التي 
تخضع إلشراف مركز واحد من مركز إتخاذ 

القرارات » الشركات القابضة » 

الفرق بني املشروع واإلدارات احلكومية 

فاملشروع :- يقوم ببيع منتجات أو اخلدمات 
في السوق .

أما اإلدارات احلكومية : - فهي تقوم بتأدية 
خدمات حكومية ال يتم تبادلها في السوق .

ذاتية املشروع ككيان إقتصادي 
يفهم البعض املشروع على أنه حتقيق 

الريح او إستخدام العمالة او اإلبتكار أو 
الغنشاء او املبادرة ، فاملشروع هو احدى 

املكونات الفعالة في احلياة اإلقتصادية تقوم 
بعمليات اإلستثمار وخلق فرص العمل 

كما ال بد وان يكون قيمة اإليرادات أعلى من 
املصروفات كما إنها تنتج أشياء يجب أن 

تشبع حاجات ورغبات املستهلكني  ، 

وحتقق  بعض املشروعات سواء صغيرة أو 
كبيرة   جناحاأ ملموساً حيث يكون لديهم 

القدرة على طرح السلع اجلديدة  وكذلك 
مقدرتها على  النمو والتطور  ، وهناك 

البعض اآلخر ال ميتلك هذه القدرة ال على 
خلق الفرص وال على اإلستثمارات الناجة 

أو أي من مقومات التي تقوم على أساسها 
الشركات الناجحة . 

احلالة الصحية للمشروع 
من اإلسم البعض يظن أن احلالة الصحية 

تخص فقط صاحب املشروع او الشركة 
من حيث قوة الشركة في السوق او كبر 
حجمها والبعض يظن أنها تخص املدراء 
لكن في احلقيقة هي تخص كل العاملني 

بالشركة  وقوة صحة املشروع تتوقف على 
القرارات الصائبة من مداراء وروساء املشروع  

وبكدة نقدر نقول أن النواحي اإلجتماعية 
ال ميكن أن تنفصل عن النواحي اإلقتصادية 

للمشروع .

حتديات القرن والواد والعشرين .
املشروع البد أن يعيش وينحرك ويقوم جناح 

املشروع في أداء عملة على قدرته على 
التنبؤ باملستقبل واإلختيار بن البدائل .

ما هو املقصود باملشروع ؟ 
عند غير املتخصصني يفهمون أن املشروع 
هو ذلك املكان الذي يتجمع في املوظفني 

واآلالت  واملعدات التي تؤدي عمل معني 
لتحقيق الربح أو الداء خدمة معني 

للجمهور  ولكن يالحظ انه من هذا 
التعريف ال يعطي صورة  متكاملة عن 

املعنى وذلك لتجاهلة حلقيقتني 

احلقيقة االولى 

   تعيقد املنظمة أو املشروع الذي كون له 
حياة خاصة فهو يولد وينمو وميوت 

احلقيقة الثانية 

تنوع عالم املشروع  فهو يعيش بجوار 
مشروعات أخيرى كبيرة ومتوسة وصغير 

احلجم شركات منافسة وشركات غير 
مناقسة .



تنقسم املشروعات إلى أنواع كثيرة وهي كالتالي 

أوالً : من حيث طبيعة النشاط 
   1- املشروعات الزراعية . 

   2 - املشروعات الصناعية . 
   3- املشروعات اخلدمية  . 
   4- املشروعات التجارية  . 

   5- املشروعات اخليرية  . 
   6- املشروعات احلكومية  . 

ثانيا :  من حيث الهدف .
   1- مشروعات هادفة للربح . 

   2 - مشروعات غير هادفة للربح . 

ثالثاُ : - من حيث امللكية 
   1- مشروعات مملوكة للقطاع العام  . 

   2 - مشروعات مملوكة للقطاع 
التعاوني  . 

   3- مشروعات مملوكة للقطاع 
املشترك .

   4- مشروعات مملوكة لألجانب .
 رابعاً : من حيث احلجم 

   1 - مشروعات صغيرة  . 
   2 - مشروعات كبيرة  . 

   3-املشروع العمالق  . 
   4 - مشروع متعدد اجلنسيات . 

اخلصائص املشتركة لكل 
مشروع ؟

1- الطبيعة 
فاملشروع عبارة عن خلية إنتاج 
تتجمع فيها عدد من العناصر 

اإلقتصادية » رأس املال - العمالة  - 
الطاقة - العدد واالدوات ... الخ »

ويتم التنسيق بني كل هذه العناصر  
حتى يتم بيع هذا املنتج الذي نتج 
عن تفاعل العناصر سابقة الذكر 

كما يجب أن يتم حتيقي ربح لضمان 
إستمرارية العلم ويجب وجود عمالء 

أو مستهلكني وهكذا فإن كل 
املشروعات سوف تشترك في وجود 

ثالث أبعاد ألنشطتها 

البعد التنكنولوجي 
 اخلاص بتحديد كمية ونوعية 

الغنتاج وتكلفته 
 البعد اإلقتصادي 

اخلاص بتحديد سوق سوف ينتج 
املشروع 

البعد اإلنساني 
هو الذي يحدد من الذي سيتخذ 

القرار وما هي العالقات التي ميكن ان 
تنشأ داخل التنظيم .

2- الدور 
متارس املروعات دورن أساسني

 على مستوى االفراد :- إنتاج السلع 
واخلدمات املستخدمة في إشباع 

الرغبات .

على مستوى الشركة : - خلق الثروة 
ويقصد بذلك توليد قيمة مضافة 

ميكن أن تسهم في زيادة الدخل 
القومي . 

املدخل اجلديد لوظائف املشروع » 
املدخل الشمولي » 

حتقق بعض املشروعات النجاح بينما 
ال يحقق البعض االخر والسبب في 
ذلك أن املسئولني يواجهون بصفة 

مستمرة مشاكل متعددة  تتلخص 
في كيفقة ضمان التوازن مع البيئة 

اخلارجية وكذلك ضمان اإلستقرار 
الداخلي للمشروع وكيف ميكن توفير 

وسائل النمو  وترتكز النظرة الشمولية 
لتحيق هذا التوازن على أرع عناصر 

وهي  : -  

1- أن املشروع في عالقة مستمرة مع دائمة 
مع محيطة اخلارجي .

2- يجب على مشروع أن يحدد أهدافة .
3- يجب أن تساهم كل العناصر في حتقيق 

الهدف املشترك .
4- البد من اإلعتماد على نظام إداري 

متكامل وحديث بحيث أن تكون هناك 
مقارنة دائمة بني احملقق واملستهدف .

املشروع كنظام متكامل 

املشروع كونه كون أي نظام يجب أن يكون 
له أهداف ومن ثم بعد معرفة األهداف يكون 

هناك مدخالت  ومن ثم إجراءات أو عمليات 
لهذه املدخالت لكي يتم إستخراج هذه 

املنتجات في شكل سلع او خدمات أو أفكار 

ويتكون النظام املتكامل من مجموعة 
مترابطة من النظم ؟ 

1- نظم املعلومات ، الذي يسمح بتحديد 
اإلحتياجات التي يجب أن يغطيها القرار .

2- نظام تشغيل التنظيم  ، وعليه يتوقف 
التشغيل الفعال املتكامل حيث يسمح 

بتباجل املعلومات إلتخاذ القرار .
3- نظام إتخاذ القرار ، وهو الذي يسمح 

بتحسني االداء من حيث من حيث إختيار 
اخلطوات الفعالة للقرارات . 



  فعالية تشغيل املشروع:
يحتاج املشروع لزيادة فعالية من خالل عدة 

جوانب:
ترشيد استخدام عناصر إنتاجه. ) أ( 

حتقيق نوع من املصاحلة واألتساق بني  ) ب( 
األهداف االقتصادية وبني آمال وتطلعات 

العاملني.
التأقلم مع البيئة احمليطة. ) ج( 

أنشطة املشروع ووظائفه:-
التسويق ) أ( 

إدارة املواد. ) ب( 
اإلنتاج ) ج( 

التمويل ) د( 
األفراد واملوارد البشرية ) ه( 

أ(التسويق:
املسئولون عن التسويق:

يبحثون عن وجود أسواق مربحة   -
للمشروع.

يحاولون غزو هذه األسواق بوضع   -
االستراتيجيات والسياسات املناسبة.

عناصر النظام التسويقي:
الهــــــــدف: ) أ( 

هدف يتعلق بالنظام التسويقي نفسه  أ . 
وهو البحث عن األسواق وغزوها وتنميتها 

واحملافظة علي العمالء.
هدف مشترك مع األنظمة الفرعية  ب . 
األخرى وهو املساهمة في حتقيق األهداف 

الرئيسية للمشروع.

املدخالت: ) ب( 
خارجية:

معلومات عن البيئة خاصة العمالء   
واملنافسني وإمكانيات الشركة

داخلية
تتولد من النظام التسويقي كاملعلومات 

اخلاصة برجال البيع
اإلجراءات: ) ج( 

حتديد املزيج التسويقي.
اخملرجات: ) د( 

نتائج األنشطة التسويقية ) أرباح محققة 
مثالً(.

املقصود بالتسويق:
ميكن تعريف التسويق من وجهة نظر 

املشروع بأنه مجموعة الوسائل واإلمكانيات 
التي ميتلكها املشروع بقصد إنشاء األسواق 

واحملافظة عليها وتنميتها.

والتسويق نشاط يبدأ قبل اإلنتاج ويستمر 
إلي ما بعد البيع كذلك فإن التسويق ال 
يخص فقط املشروعات التي تنتج سلع 
استهالكية وإمنا كذلك التي تنتج سلع 

إنتاجية كذلك تشمل املشروعات التي ال 
تهدف إلي الربح.

ما الفرق بني سوق السلعة وسوق املشروع؟

سوق املشروعسوق السلعة

مجموع الطلب أو العرض الكلي علي 
سلعة معينة في وقت معني

املناخ الذي يتحدد بناء علي متغيرات 
جغرافية وقانونية وبيئية وهو عبارة 

عن نصيب املشروع من السوق الكلي 
للمنتج

أنشطة وطبيعة التسويق:
إجراء بحوث التسويق للتعرف علي رغبات املستهلكني وعاداتهم.  -1

تخطيط املنتجات.  -2
اإلعالن والترويج.  -3

التسعير.  -4
قنوات وطرق التوزيع   -5

ب( نشاط الشراء والتخزين:
تنبع أهمية نشاط الشراء من أنه ميثل  50% أو أكثر من تكلفة اإلنتاج ولذلك فإن 

الشراء يعتبر علي درجة عالية من األهمية وذلك ألنه سيعمل علي تخفيض التكلفة 
من ناحية وزيادة الربحية من جهة ولهذا فإن إدارة املواد لها هدفان أساسيان:

هدف األمان. ) أ( 
وجود املواد واملستلزمات.  

هدف التكلفة.  ) ب( 
استخدام احلد األدني من املواد الذي يوفر التكلفة إلي أقل حد ممكن.  



مكونات نظام الشراء والتخزين:
1-  الهدف:

توفير االحتياجات الالزمة من املواد 
واملستلزمات بالكمية املناسبة وباجلودة 
املناسبة وبالسعر املناسب وفي الوقت 

املناسب ومن مصدر الشراء وذلك لضمان 
استمرار العملية اإلنتاجية دون تعطيل.

مدخالت النظام:  -2
داخلية:  -

تتعلق بسياسة واستراتيجية الشراء 
والتخزين والتي مت حتديدها بواسطة إدارة 

الشركة واحتياجات اجلهات الطالبة,
خارجية:  -

انسياب املعلومات من املوردين أو انسياب 
السلع واخلدمات.
اإلجراءات:  -3

حتتوي علي نظم اإلدارة ) معلومات – اتخاذ 
قرار( وهي التي حتدد  املشتريات الالزمة طبقاً 

لألهداف احملددة.
مخرجات النظام:  -4

قرارات الشراء واإلدارة االقتصادية للمخزون.

-نشاط اإلنتاج:
حتويل املدخالت إلي منتجات نهائية، 

ويهدف هذا النشاط إلي احترام 
التعاقدات بتنفيذها في مواعيدها 

وباجلودة املطلوبة وهو بهذا يهدف إلي 
املساهمة في حتقيق األهداف الهامة 

للمنشأة.
ومن أهم األنشطة التي يشملها هذا 

النشاط:
اختيار موقع املصنع.  -1

التنظيم الداخلي للمصنع.  -2
مراقبة اإلنتاج  -3
مراقبة اجلودة  -4

د-نشاط التمويل:
هدف هذا النشاط املوازنة بني اإليرادات 

واملصروفات حتي ميكن املشروع من 
االستمرار.

مكونات نظام التمويل:
الهدف:  -1

ويهدف هذا النشاط إلي إدارة التدفقات 
النقدية بطريقة تسمح لكل األنظمة 

اإلداري من حتقيق أهدافها دون أن تصطدم 
مبعوقات مالية.

املدخالت:  -2
وهذه لها طبقتان:

معلومات عن االحتياجات الكلية   -
للمشروع.

املدخالت النقدية واملالية                                                                                    -
اإلجراءات:  -3

التي تتعلق بتحقيق التوازن بني التدفقات 
اخلارجية والداخلية

اخملرجات:  -4
القرارات املالية

- نشاط إدارة األفراد:
هذه الوظيفة في الواقع قدمية قدم الزمان 

ولكن أهمها ازدادت مع ظهور املشروع 
احلديث بصورته املعقدة.

مكونات نظام إدارة األفراد:

الهدف:  -1
صياغة سياسات األفراد التي تتناسب مع 

حسن أداء املشروع والتي تسمح له بتحقيق 
أهدافه في االستمرارية والنمو وميكن تعريف 

األهداف التي يسعي نظام إدارة األفراد إلي 
حتقيقها بصورتني:

تعريف إنتاجي: ) أ( 
يختص بتوفير احتياجات املشروع من القوي 
البشرية املناسبة بالتكلفة املناسبة وذلك 

من خالل حسن أداء وظائف التعني التدريب... 
ألخ

تعريف اجتماعي: ) ب( 
يختص بتحقيق التوازن بني احتياجات 

املشروع ودوافع األفراد الذين يعملون فيه.
املدخالت:  -2

داخلية:  -
نواحي القوة والضعف في التركيب الوظيفي 

للمشروع واألهداف احملددة للمشروع.
اخلارجية:  -

املعلومات عن النواحي املتاحة من القوي 
العاملة أي سوق العمل والقوانني االجتماعية 

وشروط العمل السائدة
اإلجراءات  -3

التعيني- الترقية- التدريب... الخ
اخملرجات:  -4

هوفريق عمل مناسب ومرضي.



* اإلثبات في املراجعة - قسم املراجعة

يتطلب املعيار الثالث من معايير العمل امليداني 
للمراجعة وجوب قيام املراجع باحلصول على قدر 

كاف من أدلة اإلثبات عن طريق الفحص واملالحظة 
واإلستفسارات واملصادقات كأساس سليم يستند 

عليه في التعبير عن الرأي في القوائم املالية 
موضوع الفحص  . 

يعد اإلثبات في املراجعة األساس الذي يعتمد عليه املراجع اخلارجي في إبداء رأية بخصوص 
مدى صدق القوائم املالية وعدالتها بالنسبة للمنشاة التي يتولى مسئولية مراجعتها 

ولقد أهتمت معايير املراجعة املتعارف عليها باإلثبات حيث أفرد لها كما سبق معيار خاص 
من معايير العمل امليداني  .

مفهوم اإلثبات في املراجعة 
هو إقامة الدليل على صدق أو عدم صدق املعلومات التي حتتويها القوائم املالية والتي متثل 

أدلة اإلثبات في مراجعة جميع احلقائق واملعلومات التي يعتمد عليها للوصول إلة قناعة 
معينة . 

وتنقسم أدلة اإلثبات التي يسعى املراجع إلى احلصول عليها إلبداء رأي فني بشأن القوائم 
املالية إلى قسمني رئيسني هما : - 

1- البيانات واملعلومات احملاسبية األساسية  .
2- معلومات إثبات أخرى  . 

من إعداد - وائل مراد

العالقة بني أهداف املراجعة وإجراءتها 
وأدلة اإلثبات  : 

1- حتديد أهداف املراجعة وتوضيح ذلك 
في برنامج املراجعة .

2- حتديد طبيعة أدلة اإلثبات املطلوبة 
لتحقيق أهداف املراجعة وتوضيح ذلك في 

برنامج املراجعة .
3- حتديد الوسائل الالزمة للحصول 

على أدلة الغثبات املطلوبة لتحقيق 
أهداف املراجعة وتوضيح ذلك في برنامج 

املراجعة  . 
4- حتديد إجراءات اإلختبارات املطلوبة 

والتي تكون كل وسيلة من وسائل أدلة 
اإلثبات  . 

5- حتديد الوقت الالزم لتنفيذ كل إجراء 
من إجراءات املراجعة وحتديد الشخص 
املسئول عن تنفيذ كل إجراء وتوقيعة 

بذلك . 
6- تنفيذ إجراءات املراجعة واداء اإلختبارات 
املطلوبة والتي تؤدي إلى جمع ادلة اإلثبات 

7- فحص وتقييم أدلة اإلثبات .
8- إبداء الر[ الفني احملايد عن مدى صدق 

وعدالة القوائم املالية . باإلستناد إلى ادلة 
اإلثبات التي مت جمعها وتقوميها . 

على املراجع ان يسعى إلى حتقيق التأكيدات 
واالهداف اآلتية عند فحص ومراجعة ارصدة 

القوائم املالية . 
1- سالمة وكفاية اإلفصاح في القوائم 

املالية . 
2- التحقق من صحة وشمول العمليات 

املالية . 
3- التحقق من وجود وملكية االصول 

وصحة اإللتزامات . 
4- التحقق من إستقالل الفترة النالية .

5 صحة  وتقييم اإلصول واإللتزامات . 
6- التحقق من الوجود . 

اخلصائص الواجب توافرها في أدلة 
اإلثبات :

قررت معايير املراجعة املتعارف عليها أن 
أدلة اإلثبات يجب أن تتصف بالكفاية 
والصالحية ويعني ذلك أن املراجع عند 

قيامها بجمع أدلة الغثبات عليه التحقق 
من توافر هاتني اخلاصيتني في االدلة التي 

توصل إليها ونوضح فيما يلي طبيعة كل 
من كفاية وصالحية أدلة اإلثبات . 



أوالً : - كفاية أدلة اإلثبات : - 
1- شمولية أدلة اإلثبات 

2- االهمية النسبية لألخطاء واخملالفات 
املرتبطة بالعنصر .

3- درجة اخلطورة النسبية املرتبطة 
بالعنصر . 

4 تكلفة احلصول على الدليل والعائد 
املتوقع منه . 

نظام الرقابة الداخلية 

ثانياً  : - صالحية أدلة اإلثبات : - 
1- فعالية أدلة اإلثبات . 
2- مالئمة أدلة اإلثبات . 

3- موضوعية دليل اإلثبات . 
4- توقيت احلصول على أدلة اإلثبات . 

ما هي انواع ادلة اإلثبات : - 

تعرف أدلة اإلثبات بانها جميع احلقائق 
واملعلومات التي يحصل عليها املراجع 

اخلارجي ويعتمد عليها كأساس في الوصول 
إلى راي فني محايد عن مدى صدق وعدالة 

القوائم املالية ، وتتخذ 
هذه االدلة مظاهر 
مختلفة وأشكاال 

متعددة ونتناول أنواع 
أدلة اإلثبات في املراجعة 

على النحو التالي : - 

1- الوجود الفلي . 
2- الدليل املستندي . 

      أ- مستندات خارجية . 
     ب- مستندات داخلية . 

3- اإلقرارات التي يتم احلصول عليها من 
الغير . 

4- الشهادات واملعلومات التي يحصل 
املراجع من اإلدارة . 

5- دليل الدقة احملاسبية . 
6 - نظام الرقابة الداخلية  . 

7- العمليات التي تقع في تاريخ الحق 
لتاريخ اإلقفال وإعدام القوائم املالية . 

8- دليل اإلرتباط بني بنود وعناصر القوائم 
املالية . 

أساليب وإجراءات احلصول على 
أدلة اإلثبات : - 

1- املعاينة واجلرد الفعلي . 
2- املراجعة والفحص املستندي . 

ويتطلب إستخدام إسلوب املراجعة 
املستندية بطريقة سليمة التحقق 

من صالحية املستندات 
وإمكانية الثقة بها 

ويتوقف ذلك على مصدر 
املستندات ، وبصفة 

عامة ميكن ترتيب 
املستندات ترتيباً تنازلياً 
وفقاً لصالحيتها ودرجة 

اإلعتماد كما يلي 

1- املستندات التي أعدت خارج املنشأة 
وسلمت مباشرة للمراجع مثل كشوفات 

البنك الدورية واإلقرارات . 
2- املستندات التي أعدت خارج املنشاة 
وسملت أوال لإلدارة مثل فواتير الشراء 

املرسلة من املوردين . 
3- املستندات التي أعدت داخل املنشاة 

وتداولها أطراف أخرى خارج املنشاة قبل 
إرسالها للمراجع مثل الشيكات املنصرفة 

املرفقة بكشوف البنك الدورية . 
4- املستندات التي أعدت داخل املنشأة التي 

داخل املنشاة وتداولها أطراف أخرى من 
خارجها قبل إعادتها إليها مثل الشيكات 

املنصرفة املرفقة بكشوف البنك الشهرية .
5- املستندات التي اعدت داخل املنشاة 

وسلمت أوالً للمراجع مثل فواتير املبيعات .
6- املستندات التي اعدت داخل املنشاة 

وسلمت أوالً لإلدارة مثل املستندات الشحن 
واوامر الشراء وتقارير اإلستالم وملخصات 

املبيعات . 

وعد القيام باملراجعة املستندية يجب أن 
يأخذ املراجع في حسبانة اإلعتبارات اآلتية 

1- التاكد من أن تاريخ املستند يقع في 
الفترة املالية موضع الفحص واملراجعة .
2- أن املستند يؤيد عملية مالية تدخل 

في نطاق العمليات املالية التي تقوم بها 
املنشأة . 

3- أن املستند يستوفي كافة اإلجراءات 
واإلعتماد من السلطة اخملتصة وبذلك 

يكون إصدارة مشروعاً وليس مخالفاً ألية 
قوانني أو إجراءات . 

4- التأكد من دقة املستند من النواحي 
احلسابية .

5- أن يكون املستند محل الفحص أصلياً 
وليس صورة منه عندما يكون اإلحتفاظ 

بأصل املستند من حق املنشاة محل 
املراجعة . 

6- عدم وجود اي كشط أو شطب او 
تعديل أو إضافة في بيانات املستند . 

7- كفاية املستند املقدم إلثبات العملية 
املقدم عنها وعدم تعارضة مع مستندات 

أخرى وأن يرفق به صور كافة املستندات 
األخرى املتعلقة بالعملية التي صدر عنها 

لزيادة درجة االعتماد عليه . 
8- التوقع من جانباملراجع أو مساعدة 

على املستند بعد مراجعته حتى ال يقدم 
أكثر  من مرة لتأييد عمليات أخرى .



3- املالحظات .
4-اإلستفسارات . 

5- املصادقات . 
     - املصادقات اإليجابية .
     - املصادقات السلبية . 
     - املصادقات العمياء . 

 ويتطلب إستخدام إسلوب املصادقات على 
النحو السليم إتخاذ اإلجراءات الرقابية 

التالية : 
* قيام املراجع أو أحد مساعدية باإلشراف 

على عملية  إعداد طلبات املصادقات 
بواسطة موظفي املنشاة ومراجعة البيانات  

الورادة بها ومطابقتها مع دفاتر اإلستاذ 
املساعد حيث احلسابات الشخصية 

للتحقق من املطابقة مع األرصدة املذكورة 
في طلبات املصادقات . 

* قيام املراجع أو احد مساعدية بوضع 
طلبات املصادقات في مظاريف وإرسالها 

بواسطة البريد  . 
* ضرورة إخطار األطراف اخلارجية املرسل 
لها طلبات املصادقات بإرسال الرد كتابة 

إلى مكتب امراجع املنشاة مباشرة وليس 
إلى املنشاة نفسها منعاً لوقوع اي تالعب 

قد يقع من موظفي املنشاة بخصوص هذه 
املصادقات . 

* يجب أن يرفق بطلب املصادقة مظروف آخر 
مطبوع عليه أسم وعنوان املراجع وملصق 

عليه طابع بريج إلستعمالة بواسطة 
الطرف اخلارجي في الرد 

على املراجع وهدف ذلك تسهيل مهمة الرد 
على األطراف اخلارجية للتأكد من ان الردود 

وسوف يتم إرسال مباشرة إلى مكتب 
املراجع . 

* قيام املراجع أو أحد مساعدية مبتابعة 
طلبات املصادقات اإليجابية والعمياء التي 

لم يصل رد بشأنها ملعرفة االسباب .

6- املراجعة احلسابية .
7- إجراء التسوية . 

8- املراجعة التحليلية اإلنتقادية . 

تقييم أدلة اإلثيات 

تتباين أدلة اإلثبات من حيث قوتها ودرجة 
االعتماد عليها، ويسعى املراجع دائماً عند 
حصوله علي أدلة اإلثبات إلي تقييم هذه 
األدلة واحلكم عليها وتوجد مجموعة من 
العوامل يعتمد عليها املراجع عند إجراء 

هذا التقييم ميكن إيجازها في اآلتي:
ارتباط دليل اإلثبات بالعنصر موضع   -1

الفحص.
صالحية اإلجراء الذي يتبع في   -2

احلصول علي دليل اإلثبات.
مصدر احلصول علي دليل اإلثبات.  -3

     - املصادقات اإليجابية .
     - املصادقات السلبية . 



* تنظيم إدارة العمليات واإلنتاج -
 قسم إدارة العمليت واإلنتاج

من إعداد - وائل مراد

سنتكلم بإذن اهلل عن 
ما هية التنظيم وما 
هي مراحل وخطوات 

إعداد اإلطار التنظيمي 
واألشكال التنظيمية 

اخملتلفة إلدارة العمليات 
واإلنتاج في املنظمات اخملتلفة .

مفهوم التنظيم : -  هو عبارة عن رسم 
توضيحي يوضح أقسام املنشاة ووحداتها 
التنظيمية وخطوات السلطة التنفيذية 

والوظيفية وقنوات اإلتصال الرسمية .

مقاييس ابعاد الهيكل التنظيمي : - 
 * درجة التعقيد في الهيكل التنظيمي 

والتي تشير إلى عدد املستويات اإلدارية وعدد 
الوحدات اإلدارية ودرجة اإلنتشار اجلغرافي 

لوحدات التنظيم . 
* درجة املركزية وتشير إلى مدى تركز 

سلطات إتخاذ القرارات ودرجة تفويض 
السلطة . 

* درجة الرسمية في العالقات الوظيفية 

* درجة الرسمية في العالقات 
الوظيفية  واإلتصال بني أفراد 

التنظيم ومدى وجود قواعد 
وإجراءات لتوجية سلوك 

وتصرفات العاملني ودرجة 
التمسك باللوائح واإلجراءات . 

الفرق بني السلطة واملسئولية : 

السلطة : - هي القوة الشرعية التي 
متنحها املنشاة ألحد أعضائها وتعطية احلق 

في التصرف بشكل معني . 
إذن تعرف السلطة : - 

عبارة عن مجموعة من احلقوق املكتسبة 
لشاغل وظيفة معينة أو مركز معني في 

الهيكل التنظيمي وميارسها على عدد 
معني من املرؤسني . 

ينتج عن هذه السلطة املسئولية التي 
تعطي احلق للمنشاة محاسبة الشخص 
الذي مت تفويضة ببعض االعمال التي من 

واجبها تسير اعمال املنشاة ومن هنا ميكن 
أن نعرف املسئولية بأنها 

املسئولية = إلتزام 
                  = إمكانية احملاسبة عن نتائج 

                     القيام بأنشطة معني  . 
العوامل احملددة للهيكل التنظيمي جلهاز 

العمليات واإلنتاج . 
 ال ميكن أن تقول ان هناك نظام أنتاجي 

أمثل نوصي بإستخدامة سواء في املنشات 
اخلدمية أو الصناعينة فهناك بعض 

العوامل يتأثر بها النظام اإلنتاجي نوجز 
بعضها هنا :- 

1- اإلستراتيجية .

2- حجم املنشاة .
3- التكنولوجيا املستخدمة في اإلنتاج . 

  أ- وحدات اإلنتاج الصغيرة .
 ب - تنكولوجيا اإلنتاج الكبير .

 ج - تنكنولوجيا العمليات 
4- البيئة 

أوالً : اإلستراتيجية : -

تكلمنا قبل ذلك في أعداد سابقة عن 
اإلستراتيجية وما تؤثرة اإلستراتيجيات 

في املنشات اكبيرة او الصغيرة من جناح أو 
فشل وبال شك أن إستخدام اإلسترتيجيات 

مبا يتناسب مع املنشاة والسوق وعوامل 
أخرى لها سبب مباشر في جناح املنشاة 

مثالً كأضافة منتج جديد أو حذف منتج او 
حتى حذف او إضافة خط إنتاج كامل ، 

ثانياً : حجم املنشاة : - 
يعتبر حجم املنشاة من العوامل التي تنظم 

الهيكل التنظيمي في املنشاة فعند كبر حجم 
املنشاة يلتزم أن يكون هناك زيادة أو عدد كبير 

فيعدد العاملني وزيادة في الوحدات اإلدارية 
وكذلك زيادة عدد الوظائف اإلشرافية واإلدارية 

ثالثاً :  التكنولوجيا املستخدمة في اإلنتاج 
تؤثر التكنولوجيا في مخرجات النظام اإلنتاجي 
سواء سلع أو خدمات لقد أشار جون ودوارج في 

دراسة إشتملت مائة شركة إجنليزية خالل الفترة 
1953 إلى عام 1958 أن التكنولوجيا املستخدمة 

في اإلنتاج تؤثر بصورة كبيرة في الهيكل 
التنظيمي للشركات التي تضمنتها الدارسة 

وقمات بتصنيف تكنولوجيا اإلنتاج في ثالث 
مجموعات وهم كالتالي 

أ- وحدات اإلنتاج الصغيرة .
مييل التنظيم في هذه الوحدات إلى 

البشاطة وعدم الرسمية ومييل إلى اإلجتاه 
العضوي 

 ب - تنكولوجيا اإلنتاج الكبير .
تقوم بإنتاج وحدات منطية وبكميات كبيرة 

من خالل خطوط الغنتاج وتتميز بعزل 
بعض األفراد واملعدات نتيجة إرتفاع أصوات 

املعدات ، العالقة بني  االفراد محددة ، إرتفاع 
درجة الرسمية في التعامل 
 ج - تنكنولوجيا العمليات 

هنا تقوم هذه الوحدات بإنتاج منتجات خاصة 
وبكميات كبيرة كما يقسم املصنع أو املنشاة 

إلى أقسام متخصصة وتعتمد على عمالة عالية 
املهارة ، تقل احلاجة إلى املشرفني واملالحظني كما 
قام تشارلز بيرو بعمل دراسة حيث أن دراسة جون 

ودوارج لم تضم املنشآت احلكومية والتجارية 



قام بتقدمي منوذج أخر لتصنيف تكنولوجيا 
اإلنتاج وتأثيرها على الهياكل التنظيمية 

ويعتمد هذا النموذج على في تصنيف 
العمليات واإلنتاج على عاملني اساسني 

1- درجة تغيير مهام العمل .
2- خصائص املشكلة وحاجات التحليل .

وميكن تصنيفها في الشكل التالي : 

ومتيل املنشآت التي تعتمد على تكنولوجيا 
روتينية في الغنتاج مثل وحدات الشهر 

العقاري وحدات إستخراج الرخص 
والتراخيص  ... الخ بينما الوحدات التي 

تستخدم تكنولوجيا غير روتينية إلى اإلجتاه 
العضوي في التنظيم مثل أجهزة البحوث 

والتطوير . 

البيئة 
تشير البيئة إلى مجموعة املتغيرات احملددة 

للقرار اإلداري واملوجود في البيئة احمليطة 

- البيئة الهادئة 
حيث عدد املتغيرات البيئية محددة وتتميز 

باإلستقرار النسبي ولهذا مييل الهيكل 
التنظيمي إلى األلية . 

- البيئة الهادئة العنقودية 
حيث توجد مجموعة من املتغيرات البيئية 

املؤثرة إال إنها تنظم في مجموعات . 

- بيئة مضطربة وإنفعالية . 
- بيئة مضطربة . 

مراحل إعداد التنظيم اإلداري جلهاز 
العمليات واإلنتاج . 

يتم اإلعداد وفق اخلطوات التالية 

1- حتديد االهداف 
في هذه املرحلة يجب حتديد األهداف 

اإلستراتيجية طويلة األجل وويجب مراعاة 

- أن تكون قابلة للقياس .
- أن تكون قابلة للتحقيق . 

- أن تكون قابلة لتحديد املسؤلية عن 
حتقيقها 

- أن تشكل هذه االهداف حتديا جلهاز اإلنتاج 
والعمليات .

2- حتديد األعمال واألنشطة الالزمة 
لتحقيق األهداف 

مثل أنشطة تخطيط وتصميم املنتجات ، 
البحوث والتطوير ، اإلنتاج ، ومراجعة اجلودة 
... الخ من االنشطة الالزمة القيام بها مع 
مراعاة أن تكون هذه االنشطة تفصيلية .

3- حتديد الوظا\ف املطلوبة 
يتم ذلك من خالل تصنيف األعمال املطلوبة 

في مجموعات على 
اساس التكامل أو 

التشابة . يتم جتميع 
االعمال وتوضع في 

مجموعات واحدة مثل 
أعمال التصيم يتم 

جتميعها وتسمى أعمال 
التصميم وكذلك األعمال اخلاصة بصيانة 

املعدات  ... الخ 

4- حتديد األقسام 
يتم جتميع الوظائف املطلوبة في 

مجموعات يتولى عليها مشرف وكلما زاد 
عدد اجملموعات التي يشرف عليها مشرف 

واحد كلما قلة عدد الوظائف اإلدارية وكلما  
وكذك العكس  

وإن كان االمر يتوقف على طبيعة وظروف 
العمل ، ودرجة مهارة العمال ، ومنط اإلدارة 
وحجم العمل والتكنولوجيا املستخدمة 
في اإلنتاج ودرجة املركزية والالمركزية في 

غتخاذ القرارات اإلدارية . 

5- حتديد اإلختصاصات واملسئوليات 
اخلاصة بالوحدات اإلدارية التابعة لها 
يجب أن يتم حتديد اإلختصاصات بوضوح 

حيث أن اغلب املشاكل تاتي من عدم 
التحديد بوضوح وحتديد قنوات اإلتصال 

سواء االفقية أو الراسية بني املدراء 
واملرؤسني وبني املرؤوسني بعضعهم البعض 

6- وضع الهيكل التنظيمي وإعداد دليل 
التنظيم 

اإلجتاهات العامة في 
تنظيم جهاز اإلنتاج 

والعمليات 

توجد عدد من األطر 
التنظيمية اللبديلة ألجهزة اإلنتاج 

والعمليات وكما سبق القول فإن إختيار 
أي منها يتوقف على عوامل كثير مثل 

اإلستراتيجية ، البيئة واحلجم ، التكنولوجيا 
وإضافة إلى ما سبق ذكرة من إستراتيجيات 

ومن أهم األطر التنظيمية ما يلي : - 

* التنظيم على أساس العمليات  .
* التنظيم على أساس املنتجات . 
* التنظيم على أساس مختلط .



* التنظيم على أساس العمليات 
يقوم الهيكل التنظيمي جلهاز اإلنتاج والعمليات في تلك احلالة على تقسيم اجلهاز إلى 

وحدات » أقسام » متخصصة في ضوء نوعية األعمال واألنشطة املطلوبة .

رئيس الشركة 

إدارة 
التمويل 

إدارة 
املوارد

إدارة 
املصانع

إدارة 
التسويق 

إدارة 
الشؤون 

قسم 
اإلنتاج

قسم 
املعامل 

قسم رقابة 
اجلودة

قسم تخطيط 
مراقبة اإلنتاج

قسم 
الصيانة

وحدة 
اخلراطة

وحدة 
اللحام

وحدة 
لتشغيل

وحدة 
الدهان

* التنظيم على أساس املنتجات 
يقوم الهيكل التنظيمي جلهاز اإلنتاج والعمليات على أساس تقسيم اجلهاز إلى أقسام 

وفقاً لنوعية املنتجات .

رئيس الشركة 

إدارة 
التمويل 

إدارة 
املوارد

إدارة 
املصانع

إدارة 
التسويق 

إدارة 
الشؤون 

مصنع الطائراتمصنع احملركات مصنع املركبات

تخطيط ومراقبة 
اإلنتاج

البحوث والتطويراإلنتاجالرقابة على اجلودة

* التنظيم على أساس مختلط 
ويقوم الهيكل التنظيمي في تلك احلالة على اإلستفادة من مزايا التنظيم على أساس 

املنتجات ومييل إلى أي من اإلجتاهات في ضوء العوامل والظروف اخلاصة باإلنتاج وتكنولوجيا 
اإلنتاج واملنتجات وكافة العوامل االخرى التي سبق اإلشارة إليها  .



* البنوك املتخصصة - قسم اإلقتصاد

من إعداد - وائل مراد

البنوك املتخصصة 
* يضم اجلهاز املصرفي مجموعة من 

املؤسسات املصرفية ، بجانب البنك املركزي 
والبنوك التجارية ، والتي تشمل بنوك 

اإلستثمار والبنوك ذات الطبيعة اخلاصة 
والبنوك املتخصصة .

* يقصد ببنوك اإلستثمار واالعمال البنوك 
التي تباشر عمليات تتصل بتجميع وتنمية 

املدخرات خلدمة اإلستثمار وفقاً خلطة 
التمية اإلقتصادية .

كما ميكن أن تنشئ شركات إستثمارية أو 
تقوم بتمويل عمليات جتارية 

* كما أن البنوك ذات الطبيعة اخلاصة 
تعد من قبل بنوك اإلستثمار غير 

انها تتخصص في حتقيق 
أهداف إجتماعية معينة 

، مثل بنك ناصر 
اإلجتماعي مثالً  

* تتصف البنوك املتخصصة 
مبجموعة من السمات التي 
متيزها عن غيرها من البنوك 

طبيعة البنوك املتخصصة  
تتميز هذه البنوك مبجموعة من اخلصائص 

التي تكسبها طبيعة خاصة في مجال 
اإلئتمان أبرزها 

1- تعامل البنوك املتخصصة في اإلئتمان 
طويل األجل حيث تقوم بتوفير القروض » 
الربوية احملرمة » طوية األجل طويلة املدى 

الالزمة للعمليات املتخصصة 
2- تعتمد البنوك املتخصصة في كثر من 

أعمالها على رأس املال املدفوع وعلى األرباح 
املتراكمة في شكل إحتياطيات باإلضافة 

إلى بعض السندات املصدرة .
3- ال يعتمد نشاط البنوك 

املتخصصة على منح القروض 
ولكنه ميتد كذلك إلى 

اإلستثمار املباشر عن 
طريق إنشاء بعض 

املشروعات الكثيرة 
وذلك التي تساهم في 

رفع رأس املال أو حتقيق األرباح . 

4- ال تعمد على فتح احلسابات  للعمالء سواء هم أفراد أو شركات ، بإستثناء تلك التي 
ترتبط بالعمليات التي تزاولها البنوك أي انها ال تتخذ من فتح احلسابات للعمالء بصفة 

اساسية على عكس ما تقوم به البنوك التجارية . 
5- نظراً ملا تقوم به البنوك املتخصصة من دعم للمشروعات أو توفير اإلئتمان طويل األجل 

ولقيامها ببعض اإلستثمارات فإنها في اغلب األحيان تتولى تقدمي املشورة واخلبرة الفنية 
للمشتثمرين فضالً عن انها تقوم بتيسير عمليات التسويق . 

6- بجانب حتقيق الربح فقد تسعى البنوك املتخصصة إلى 
حتقيق األهداف اإلقتصادية على درجة بالغة من األهمية في 

مجال دفع عمليات التنمية القطاعية ، وعالج أوجة اإلختالل 
في البيان اإلستثماري غي مستوى القطاعات ولهذا تقوم 
احلكومة بدعم هذه البنوك دعما ً ماليا حتى متكن من اداء 

مهامها . 

أنواع البنوك 
1- البنوك الصناعية .

2- البنوك الزراعية . 
3- البنوك العقارية . 



أوالً : البنوك الصناعية : 

هذا النوع من البنوك يأخذ شكل شركات املساهمة يقوم بإنشائها االفراد او اجلمعات أو 
حتى احلكومات ، كما ان هذا النوع من املؤسسات ينتمي إلى املؤسسات الصناعية الذي 

تتولى البنوك الصناعية توفير ما حتتاجة املصانع وإحتاد النقابات . 

ميكن تلخيص بعض الوظائف  التي تقوم بها البنوك الصناعية .
 

متويل التوسعات في املصانع القائمة وتوفير القروض طويلة االجل إلقامة املباني 
واإلنشاءات وشراء اآلآلت باإلضافة إلى متويل العمليات اجلارية . 

إنشاء املشروعات اجلديدة سواء مبفردها أو باملشاركة مع االفراد أو املؤسسات 
االخرى 

تشجيع الصناعات احلرفية والصناعات الصغيرة وإمدادها بإحتياجاتها التمويلة  
لشراء اخلامات واملعدات مع تقدمي املشورة الفنية لها .  

تشجيع الصناعات التصديرية والصناعات التي تقوم على تصنيع السلع 
الرأسمالية وتتطلب تكنولوجيا متقدمة من خالل توفير القروض واخلبرات الفنية 

والتسويقية . 
        

حتصل البنوك املتخصصة على قروض من البنك املركزي ، أيضاً يحصل على املال من 
املؤسسات االخرى  . 

: البنوك الزراعية : أوالً 
تأخذ البنوك الزراعية شكل شركات مساهمة ميتلكها االفراد واحلكومات وكذلك  

تأخذ شكل املؤسسات اإلئتمانية التعاونية التي تتولى اجلمعيات الزراعية من
            تأسيس أو مساهمة فيها . 

تقوم البنوك الزراعية ببعض املهام الهدف منها هو تنمية النشاط الزراعي بتوفير 
التمويل الالزم إلستصالح األراضي الزراعية وتسويق احملاصيل ... الخ من العمليات 

           التي تخص املزارع لتنمية وتطوير الطرق الزرعية . 

تختلف عمليات اإلقراض الزراعي عن اإلقراض الصناعي نظراً لطبيعة النشاط الزرعي 
الذي غالباَ ما يأخذ شكل وحدات صغيرة احلجم مع مقارنتها باملنشآت 

        الصناعية .

            وظائف البنوك الزراعية 
1- توفير القروض طويلة األجل ملشروعات إستصالح األراضي . 

2- تقدمي القروض متوسطة االجل لتمويل عمليات شراء املاشية وبعض اآلالت واالدوات
      الزراعية ومعدات الري واإلنشاءات الالزمة للتوسع الرأسي في الزراعة  . 

3- تقدمي القروض قصيرة االجل لتمويل العمليات اجلارية للمزارعني أو ما يسمى براس املال
    العامل ، مثل متويل عملية الشراء التقاوي واالسمدة واملبيدات احلشرية بشروط ميسرة 

4- توفير اإلرشاد الزراعي لرفع الكفاءة اإلنتاجية  ، مثل إعالم املزارعني بانواع التقاوي 
املائية واملقننات      املنتقاه واالسمدة املناسبة وطرق الري احلديثة 

      للمحاصيل اخملتلفة . 
5- تقدمي خدمات تسويقية للمزارعني ، مثل مدهم باالسمدة 

    واملبيدات والبذور وشراء احملاسيل الزراعية وتسويقها بالداخل واخلارج 

ثاثاً  : البنوك العقارية : 
- يتجة نشاط البنوك العقارية اساساً إلى متويل عمليات البناء والتشييد ، فهي تقوم 
بتمويل عمليات بناء املساكن ومتويل التوسع العمراني واملدن اجلديدة ، كما تساهم مع 

البنوك الزراعية في متويل عمليات إستصالح األراضي وإستزراعها . 

- تعتمد البنوك العقارية في متويل نشاطها على حصيلة السندات طويلة األجل التي 
تطرحها لإلكتتاب ، وقد تعتمد على اإلقتراض من البنك املركزي . 



ر واالعتبار ]1[. ُسِئلتنْ أمُّ الدرداء: ما كاَن أفضُل عبادِة أبي الدرداء؟ قالت: التفكُّ

رَ في بديع ُصنع اهلل وعَظمة  سبحان اهلل! إنَّ التفكُّ
َخلنْقه ِمن أجلِّ العبادات التي تُوصلنا إلى االعتبار، 

ق فينا  وتَزيُدنا يقيًنا بربِّنا املصرِّف لشؤوِن الكون، وتُعمِّ
من؛ ليستدلَّ  رُوَح التوحيد، عبادة سلَكها خليُل الرَّحنْ

بالنجوم والشمس والقَمر على اخلالِق الواِحد أماَم 
قومه، عبادٌة واَظَب عليها حبيُبنا املصطفى - عليه 

الصالة والسالم - قبَل بعثِته حني كان يخلو بغار ِحراء 
يتحنَّث فيه ]2[.

ُته السحاب، وهي في  وأنَت؟ قد تكون نَظرَت، بل أمعنَت نظراتِك يوًما َصوَب جبٍل تُناطح قمَّ
ِبِِل  ا استجبت لقوِل احلقِّ - تبارك وتعالى -: }أََفالَ يَننُْظُروَن إِلَى اإلنْ مكانِها راسيٌة ثابتة، أو رمبَّ
{ ]الغاشية: 17 - 19[. َِباِل َكينَْف نُِصَبتنْ َماِء َكينَْف رُِفَعتنْ * وَإِلَى اجلنْ َكينَْف ُخلَِقتنْ * وَإِلَى السَّ

تطير  أو قدنْ تكون رفعَت رأَسك نحَو السماء لترُقَب سحابًا يعترِض في أفقها أو برنًْقا يَسنْ
ة تَتكرَّر؛ لترتوَي األرض  د يُداِعُب أُذنيَك دون استئذاٍن، ويَروي قصَّ ِمن أعاليها، وصوُت الرَّعنْ

بالغيِث املسيَّر إليها.
لته في رَونق رَوضٍة والوقت ربيع، وقد تَفتََّحت عن  أو قدنْ تكون رأيَت يوًما جماَل الكون وتأمَّ

زَهٍر بديٍع، وُحلٍل بلوِن قوس قزَح، رافقتنْها نَسماُت هواء تَشفي العليل، وتُريح السقيم، 
وقلَت: سبحان اهلل! سبحاَن َمن أحسَن كلَّ شيٍء َخلََقه!

لِم ُفتاتًا أو يحرِّك شيًئا أكبر  لكن أتُراك أمعنَت نظراتِك نحو ذاك اخمللوِق الصغير، وهو يُلمنْ
بكثيٍر ِمن حجمه؟!

هل تأملَت يوًما َصنيع منلٍة؟!

تأمل صنيع منلة!- القسم اإلسالمي
أم تُراها ُخلقت عبًثا؟!

َنا  يقول - عزَّ وجلَّ -: }وََما َخلَقنْ
َرنَْض وََما بَينَْنُهَما الَِعِبنَي{  َماَء وَاألنْ السَّ

]األنبياء: 16[.

ل عالَم مدِهش ومميَّز، دورُة  النَّمنْ
ها اهلل بها،  حياة كاِملة خصَّ

أجسام َصغيرة وُقدرات عجيبة، وطاقات 
مميِّزة، وبنظرٍة أقرَب إلى مجتَمع النَّمل 

ومشاهدتك له، لن متلك أماَمه إالَّ تَرديد 
َرنِْض  َماوَاِت وَاألنْ قوله - تعالى -: }إِنَّ ِفي السَّ

ِمِننَي * وَِفي َخلنِْقُكمنْ وََما يَُبثُّ ِمننْ  آَليَاٍت لِلنُْمؤنْ
ٍم يُوِقُنوَن{ ]اجلاثية: 3 - 4[. دَابٍَّة آيَاٌت لَِقونْ

لنبدأ رحلتنا مع عالِم النَّمل.

1– التعاون والتكافل: 

جانٌب مضيٌء ِمن حياِة النَّمل ومستوى 
م ِمن التعاوِن فيما بينها، فالنَّملة  ُمتقدِّ

در الطعام تقوم بتوجيِه  التي تَكتِشف َمصنْ
اآلَخرين إليه، بل في رِحلة ملئها خملازنِها 
بالطعام حتُدُث أمورٌ غريبٌة عجيبة، فهل 

لَم - يا رعاك اهلل - أنَّ النَّملة اجلائِعة إذا  تعنْ
التَقتنْ بأخرى شبعى، فإنَّ الثانيَة تُعِطي 

األُولى خالصات غذائيَّة ِمن ِجسمها؟

وهل تَعلم أنَّ النمالت العاِمالت تقوم 
بتغذيِة الَيرقات؟

سبحان اهلل! كيف لهذا 
غير أننْ يَعرِف  اخمللوِق الصَّ
مبدأ التعاون والتكاُفل! 

وكيف له أننْ يَتصرَّف بهذه 
الطريقِة غير األنانيَّة؟!

إنَّه سلوٌك يَنبغي أن 
نتَّصف به نحن البَشر، 

فالتعاون والتكاُفل ِمن أخالقيات اإلسالم، 
يقول - عزَّ وجلَّ - في ُمحَكم تنزيله: 

َوى واَلَ تََعاوَنُوا َعلَى  }وَتََعاوَنُوا َعلَى النِْبرِّ وَالتَّقنْ
َ َشِديُد  َ إِنَّ اهللَّ وَاِن وَاتَُّقوا اهللَّ ِثنِْم وَالنُْعدنْ اإلنْ

النِْعَقاِب{ ]املائدة: 2[.
عوبِة أن يَعيش اإلنساُن مبفردِه  فِمن الصُّ

عوبِة أيًضا أننْ ينال  في هذه احلياة، وِمن الصُّ
حاجاته كلَّها دون اللُّجوء لغيرِه، فحاجُة 
الناس لبعضهم أمٌر طبيعي، ومشارَكة 

اآلخرين في حَتقيق املصالِح املشروعة وارد 
أيًضا، واإلنسان اجتماعيٌّ في عالقاته؛ لذا 

جَنِد اإلسالم قد حثَّ على التعاوِن؛ ليشمَل 
جميَع جوانِب احلياة، إذًا فالتعاوُن هدٌف 
مى فـ »إنَّ املُؤِمَن للمؤِمِن  ومطلٌَب أسنْ

كالُبنياِن، يَُشدُّ بعُضه بعًضا« ]4[.
فهذا حاُل املؤِمن في تَعاُونه مع أخيه املؤِمن، 

ِل إحقاِق فائدة أو  وال يكون التعاون ِمن أجنْ
ل  ا يكون أيًضا من أجنْ جلنْب منفعٍة فقط، وإمنَّ

ض الشبهات وكفِّ األذى. دفنْع املنَكر ودحنْ



د ديُننا القومي عالقَة اإلنسان بربِّه،  وكما حدَّ
د عالَقته بأخيه اإلنسان، والتكاُفل  فإنَّه حدَّ
ُصورة أخرى للتَّعاون بنينْ األفراد في اجملتَمع 

الواِحد مبا يَشيعه ِمن تَرابُط وحبٍّ وإيثار ِمن 
ل حتقيِق احلياة الكرمية للَفرنْد. أجنْ

وتختلِف أشكاُل التكاُفِل والعطاء على 
َدقة، والوقف والنَّفقة  شاكلِة الزَّكاة والصَّ

ارات، يقول احلق - تبارك وتعالى -:  والكفَّ
 ُ َسَبَّ الَِّذيَن يَبنَْخلُوَن مِبَا آتَاُهُم اهللَّ }واَلَ يَحنْ
لِِه ُهَو َخينْرًا لَُهمنْ بَلنْ ُهَو َشرٌّ لَُهمنْ  ِمننْ َفضنْ

 ِ
َم النِْقَياَمِة وهلَِلَّ َسُيَطوَُّقوَن َما بَِخلُوا بِِه يَونْ

َملُوَن  ُ مِبَا تَعنْ َرنِْض وَاهللَّ َماوَاِت وَاألنْ ِميرَاُث السَّ
َخِبيٌر{ ]آل عمران: 180[، ممَّا يضمن العيَش 

الكرمي للمحتاج والفقير ِمن جهة، ويروِّض 
َس باذِل املال ويُقِصي مشاعرَ الُبخل  نفنْ

. والشحِّ

فهل طبَّقنا ووعينْنا؟ وهل تعاونَّا وتكافلنا؟
كم ِمن مسلٍم باَت طاوَي البطن يتضوَّر 

جوًعا وجارُه يتقلَّب في النَّعيم! وأين نحن 
ي ُعري العاري؟ بل  ِمن سدِّ جوع اجلائِع، وكسنْ
أين نحُن ِمن مسلمني ميوتون باآلالف جوًعا، 

شبَّانًا وشيًبا، نِساًء ورجاالً؟! أالَ نستحي ِمن 
منلة تُطِعم أخَتها!

ا  خرَج أحُدهم مع أبي ُهرَيرَة يُسائِله، فلمَّ
انتهى إلى باِب بيته أقنَْبل عليه، وقال: »أالَ 

أخبرك بشر ممَّا سألَتني عنه؟ الرَّجُل يَبيُت 
شبعان وجارُه جائِع«]5[.

كما ال يَرتِبط العطاُء مبقابل أو حتقيق 
مصلحٍة شخصيَّة، بلنْ هو باُب خينْر انفتح 

على ِمصراعيه للُمعني، يقول احلبيُب 
املصطفى - عليه الصالة والسالم -: »َمن 

َس  َس عن ُمؤمٍن ُكربًة ِمن ُكرَب الدنيا، نفَّ نَفَّ
اهلل عنه ُكربًة ِمن ُكرَب يوِم الِقيامة، وَمن 

نيا  رَ اهلل عليه في الدُّ رَ على ُمعِسر، يَسَّ يَسَّ
واآلِخرة، وَمن َسَتر مسلًما، َسَتره اهلل في 

نيا واآلِخرة، واهلُل في عوِن العبِد ما كان  الدُّ
العبُد في َعوِن أخيه« ]6[، وبهذا التوازِن 

نا املنفعة ألنُفِسنا وللبالدِ  قنْ نكون قدنْ حقَّ
والعباد.

2- التخطيط للمستقبل:
رِص  النَّمل - يا رَعاكم اهلل - ِمن أحنْ

نه املستقبلي،  مخلوقاِت اهلل على حتقيِق أَمنْ
خر في يوِمه لغِده، يُذَكر أنَّ سيِّدنا  فهو يدَّ
سليمان - عليه السالم - استحَضر منلًة 
وسألها عن كميَّة الطعام الذي تَكفيها 

َنة الواحدة، فأجابتنْه أنَّها  خالَل السَّ
تستهلك ثالَث حبَّات ِمن احلنطة سنويًّا، 

فأَمر نبي اهلل بإلقائِها في قارورة مسدودة 
وجَعل معها ثالَث حبَّات ِمن احلنطة، ثم 

أمر بَفتنْح القارورة بعَد َسنٍة كاملة، فوَجد 
حبًَّة ونصَف حبة من احلنطة، فقال سليمان 
ُمك؟!  -عليه السالم- للنملة متعجًبا: أين زَعنْ
أنِت زعمِت في قولك، كل َسنة ثالث حبَّات؟! 
َّا رأيُتك مشغوالً مبصالح  ، ولكن مَل قالت: نَعمنْ

أبناء ِجنِسك حسبُت الذي بِقي ِمن ُعمري، 
ة املضروبة، فاقتصرُت  فوجدتُه أكثرَ ِمن املدَّ

على نِصف الُقوِت واستبقيُت نصَفه 
ة  استبقاًء لنفسي، فَعِجب سليماُن من ِشدَّ

ِحرصها ]7[.

قد أونْدَع اهلل في النملِة ُحبَّ االدِّخار، 
فهي حتتفظ باحلبوِب حتَت األرض في 

مستعمراتها، في مكاٍن رطٍب دافئ، دون أن 
ن، بل  يُصيَب هذه احلبوب التلُف أو التعفُّ
ويتفنَّ النمُل في طريقة ادِّخاره لغذائه، 

فنجده يقَطع حبََّة القمح نِصفني، ويقضم 
البقوَل؛ كي ال تُنبَت ِمن جديد! وهذا كلُّه 
ًبا لفصِل الشتاء؛ كي يجدها جاهزًة  حتسُّ

لالستهالك ]8[.

رَت في مستقبلك تفكيرًا إيجابيًّا  فهل َفكَّ
ط له، وتَضع تصوُّرات  يجعلك تخطِّ

منهجيَّة ألهدافك؟ أم إنَّك تَسير ومَتضي إلى 
طريٍق غير معلوم، غير واضح املعالِم؟ وِمن 

غير تخطيط لهدف تصل إلى حتقيِقه على 
املستوى الَقريب أو البعيد؟

إنَّ التفكيرَ في املستقبل والتخطيط له 
يَجَعلُنا نسُمو لنكوَن أفضل، وشتَّان بنينْ 
التخطيط للمستقبل واخلوف ِمنه! بني 
ز، وبنينْ الفزَع من  التفكير اإليجابي احملفِّ

الغيب املستور وُطوِل األَمل املمقوتني شرًعا!

ولعلَّ ادِّخار النَّملة لغذاء َسَنة، يجعلنا 
ل  ر في كيفية ادِّخار النقود؛ ِمن أجنْ نفكِّ

حتقيق األهداف املالية مثالً، فاالدِّخار يوازي 
االستثمارَ، فهالَّ استثمرنْنا وقلَّدنا صنيَع 

النملة؟

فاطِو املاضي وال ترنْوِه، وعشنْ يوَمك وكننْ ذَكيًّا 
ر في كيفية حتقيق  أريًبا، كيًِّسا فطًنا، فكِّ
أهدافك املستقبليَّة، وخذنْ باألسباب التي 

س الوقت، ارَض  تُعينك على بُلوِغه، وفي نفنْ
مبا قَسمه اهلل لك، فكلُّ شيٍء بقضاٍء وقَدر، 

ولعلَّ التفكير في املستقبل القريب في 
ع  ر في يوِم اجلَمنْ نيا، يجعلنا نُفكِّ حياتنا الدُّ

عير؛  حيث فريٌق في اجلنَّة وفريق في السَّ
}إِنَُّهمنْ يَرَونْنَُه بَِعيًدا * وَنَرَاُه َقرِيًبا{ ]املعارج: 6 - 

.]7



3- اجلِدُّ واملثابرة:

ِجدٌّ ومثابرة وعَدم استسالم، تِلكم بعض ما 
ميكن أن يُوَصف به مجتمُع النمل، ال وجودَ 

لكلمة )فشل( في قاموسهم! يحاولون، 
ويُتِبعون احملاولَة باألخرى، في جوٍّ ِمن 

االجتهاد الدؤوب والتعاون.

كلُّ شيٍء يخَضع عندهم لتنظيم، وكلُّ 
عضٍو في املستعمرة يقوم بواجباته، فهذه 

امللِكاُت لها أمُر القيادِة والتوجيه، وهي التي 
تَضع البيض، وهذه اإلناُث العامالت التي 

اِن املستعمرة نراها وهي  ل غالبية ُسكَّ تُشكِّ
َكر الذي يقوم  ًة مبهامها، وهذا الذَّ تقوم مجدَّ
بوظيفِة التلقيح ]9[، مستعمرات يسودُها 
تقسيٌم مثاليٌّ للعمل فيما بينها، في جوٍّ 

ال َملَل فيه وال كلَل، جنِد النملة حُتاول وحُتاول 
مرَّات عديدة إلى أن تُتمَّ عملها، فال يعرف 

اليأُس طريًقا إليها.

نيا جهاٌد  فيا لَيتنا نُدرِك أنَّ العيش في الدُّ
دائٌم مستمرٌّ، وسعٌي متواِصل، فما الناُس إال 

املاء يُحييه جريُه، فاإلسالُم دِين عَمل ال دِين 
خمول واتِّكال وكسل، وفي ِسيرة أنبياِء اهلل 
ا في األرض لكسِب  خيُر قدوٍة لنا، فقدنْ َسَعونْ

-: }ُهَو الَِّذي َجَعَل  ُقوتِهم؛ يقول اهلل -عزَّ وجلَّ
ُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكلُوا  َرنَْض ذَلُوالً َفامنْ لَُكُم األنْ

ِمننْ رِزنِْقِه وَإِلَينِْه النُُّشورُ{ ]امللك: 15[، فهي 
دعوٌة صريحٌة للجدِّ وبذِل اجلُهد؛ لتحصيِل 

مار األرض، قال الشاعر: الرزق، وإعنْ

ُقلنْ لِلَّذي َطلََب املََعالَِي َقاِعًدا 
ننَْيا لَِغيرِ الَعاِمِل  َد ِفي الدُّ الَ َمجنْ

ولساُن حاِل الكثيرين يقول: حاولُت مرًَّة، 
فِشلُت، استسلمُت لليأس، ال أستطيع، ال 

أقِدر، مستحيل، غير ممِكن!

ونحن ُمستخلَفون في هذه األرنْض؛ إلعمارها وبثِّ احلياة فيها؛ يقول تعالى: }ُهَو أَننَْشأَُكمنْ ِمَن 
ِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَينِْه إِنَّ رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيٌب{ ]هود: 61[، واملثابرُة  َتغنْ َمرَُكمنْ ِفيَها َفاسنْ َتعنْ َرنِْض وَاسنْ األنْ

ِب الرِّزق  في العمِل تكون في كلِّ مجاالت احلياة، في الطاعات والعبادات، كما في كسنْ
سه للوصوِل إلى هدفه املنشودِ واملأمول، وأعظم  وحتصيل اخلير، وعلى املسلِم مجاهدُة نفنْ

عاب،  ُة ناجٍح متميِّز ِمن املثابرة وتخط للصِّ النجاحات تأتي بعَد أشقِّ العثرات، ولم تخُل قصَّ
فلتكِن املثابرُة ِمن أسرار متيُّزنا، وعنوانًا عريًضا لتفوُّقنا.

إذًا إنَّها ُصور ِمن عالم األحياء - اقتصرُت على ما شدَّ انتباهي، وإالَّ فهي أكثُر ممَّا عرضُت - 
مُيثله مخلوٌق صغير يُشِعرنا باحلياة ودَورنا فيها، أفال يحقُّ لنا بعد هذه اجلولة املقتضبة أننْ 

َت َهَذا بَاِطالً ُسبنَْحانََك َفِقَنا َعَذاَب  ََّنا َما َخلَقنْ نُصيح بحناِجرِنا وفينْض مشاعرنا قائلني: }رَب
النَّارِ{ ]آل عمران: 191[؟!

ل منلًة؛ لتدرَك آياِت اهلل في أصغرِ مخلوقاته؟! وهل ستتوقَّف عنَد قوله  فهل ستتأمَّ
ِمِننَي * وَِفي َخلنِْقُكمنْ وََما يَُبثُّ ِمننْ دَابٍَّة آيَاٌت  َرنِْض آَليَاٍت لِلنُْمؤنْ َمَواِت وَاألنْ -تعالى-: }إِنَّ ِفي السَّ
رون إذا  ٍم يُوِقُنوَن{ ]اجلاثية: 3 - 4[؟ اللهمَّ اجعلنْنا ِمن الذين يتَّعظون إذا ُوِعظوا، ويتذكَّ لَِقونْ

روا. ذُكِّ

أ. شميسة خلوي 

--------------------------------------------------------------------------------
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* هدية العدد 

أهدي إليكم إخواني وأخواتي في هذا العدد 
بعض الهداية منها

الهدية االولى

مدنة إسالمية للشيخ 
محمد عبد احلفيظ

إمام وخطيب بوزارة األوقاف
حاصل على ماجستير في احلديث وعلومه

ومسجل بدرجة الدكتوراه
لن أتكلم كثيراً عن الشيخ جزاه اهلل خير ولكني سأترككم مع 

املدونة لتقوموا بتحميل الدروس 

/http://mqrishy.blogspot.com

الهدية الثانية

1- املفكرة الدعوية 
/http://www.dawahmemo.com

2- موقع الشيخ محمد املنجد
/http://almunajjid.com

مواقع تعليم احملاسبة باللغه 
اإلجنليزية
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الهدية الثالة



وفي اخلتام ال يسعني إال أن أتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان 
على حسن متابعتكم لهذه اجمللة راجياً من اهلل لكم دوام الصحة 

وزيادة املعرفة واملغفرة من جميع الذنوب ، كما أستسمحكم إن كنت 
قد أسأت إلى أي منكم بقصد أو بغير قصد ، كما أتقدم  بالشكر لكل 

من قدم لي نصيحة  أو شجعني على هذا العمل فلهم مني جزيل 
الشكر وعظيم االمتنان  

أترككم في رعاية اهلل وآمنة إلى أن نلتقي في العدد القادم إن شاء اهلل 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

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

أخي الفاضل / أختي الفاضلة 

إذا أعجبتك اجمللة ووجدت أنك قد استفدت منها وعندك املقدرة املالية لدفع قيمة العدد مبا 
ال يشق عليك ميكنك إخراج ما يعادل 2 جنية مصري صدقة ألحد الفقراء واحملتاجني وملن ال 

يستطيع أرجو أن يتصدق بابتسامة في وجه أخيه املسلم . 
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