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العدد العشرون

تعرف على اجمللة 
مجلة شهرية متخصصة تعني بنشر وتعزيز ثقافتك احملاسبية ، مت إنطالق 
أول أعداد مجلة احملاسب العربي شهر أبريل 2011 ، ومازالت تتواصل اجمللة 
الكرام بنشر كل ما هو مفيد في عالم احملاسبة وذلك لتطوير  القراء  مع 
مهارات احملاسب العربي ، خالل تلك الفترة إنضم إلينا عدد من األشخاص 
اللذين قددموا للمجلة الكثير من املوضوعات املفيده ، أتقدم بأسمي ونيابة 
عن كثير من القراء الكرام بالشكر اجلزيل لكل من ساهم على إستمرار هذا 

العمل .

أهـــداف اجملـــلة

احملاسبني  جلميع  العلم  لنشر   ، العـــربي  احملــــاسب  مجــلة  تهــدف 
املبتدئ  للمحاسب  اخلبرة   من  قدر  أكبر  بتحصيل  اإلهتمام   ، واحملاسبات 
وأكثر إحترفية للمحاسبني العاملني ، كما نحاول جاهدين تأهيل احملاسب 
للحياة العملية ، من خالل نشر موضوعات ومقاالت وابحاث في هذا اجملال 

.

الفئات املستهدفة

• املوظفون . 
• الطلبة في املعاهد واجلامعات .

• املهتمون بتعلم علم احملاسبة من مختلف الفئات .
• املوظفني في شركات القطاع اخلاص والعام.

أسرة تحرير المجلة 
  املدير العام ورئيس التحرير 

             وائل مراد 

رئيس حترير قسم اإلقتصاد اإلسالمي
د. هايل طشطوش 
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بقلم / وائـل مـــراد

إفتتــــــــــــــــــاحية العــدد
الوظيفة املالية املفهوم واالهمية

العدد العشرون

2013

 الوظيفة املالية املفهوم واالهمية

ونرحب  العربي  احملاسب  جملة  جملتكم  من  اجلديد  االعدد  يف  الكرمية  أختي  الكرمي  القارئ  أخي  بك  نرحب  أن  يسعدنا 
عن  تكلمنا  السابق  العدد  يف  الكرام  واالخوات  االخوة    ، اجمللة  ملتابعة  حديثًا  لنا  إنضموا  اللذين   اجلدد  القراء  باالخوة 
العنصر البشر ي كأصل من أصول الشركة ، يف هذا العدد سنتكم عن الوظيفة املالية املفهوم واالهمية  ، يف أي مشروع 
يجب أن يوجد ثالث وظائف أساسية وهي وظيفة اإلنتاج ، وظيفة التسويق ، والوظيفة املالية ، حيث ان وظيفة اإلنتاج تختص 
، أما عن وظيفة التسويق تشمل كثري من  بتحقيق هدف املشروع من حيث توفر السلعة او اخلدمة التي يقوم بها املشروع 
االنشطة التي تبدا من التعرف على إحتياجات العميل من اخلدمات والسلع  ) قسم بحوث التسويق ( ، ثم يتم حتديد السلع 
أخرى  خدمات  تقدمي  ثم  املنتجات  تلك  ببيع  وإنتهاء   ) املنتجات  تخطيط  قسم   ( اإلحتياجات  تلك  تشبع  التي  واخلدمات 

وتسمى بخدمات ما بعد البيع . 

الوظيفة املالية هي 

وظيفة موازية جلميع الوظائف األخرى يف املنظمة ، فال نستطيع أن نبدأ أي نشاط بدون وجود للوظيفة املالية ولذا ميكن 
القول بإن الوظيفة املالية هي الوجه املايل لكل األنشطة االخرى يف املنظمة ، فمنذ بداية وجود املشاريع كفكرة يدور 
يف زهن صاحب الفرة أو صاحب املشروع من أين سيتم تدبري أموال لتنفيذ لك الفكرة وذلك املشروع ، وبعد اإلنتهاء من عمل 
دراسات اجلدوى الالزمة لتنفيذ املشروع فإنه يتم بالفعل بإتخاذ اإلجراءات للحصول على االموال للبدء باملشروع ، وملا يتم 

البدء يف تنفيذ الفكرة يتم تنظيم اإلنفاق على البنود اخملتلفة ليصبح الفكر واقعًا 

الدور اإلستثماري لإلدارة املالية : - تنظيم احلصول على االموال واوجة اإلنفاق اخملتلفة ، ولن يتم احلصول منها على عائد 
إال يف مرحلة مستقبلية ، وهناك دور اخر لإلدارة املالية يبدأ بعد تشغيل املشروع وبدء اإلنتاج الفعلي وهو دور تشغيلي 

الدور التشغيلي لإلدارة املالية : إتخاذ كافة التدابري الالزمة لإلنفاق على أوجة نشاط املنظمة وضمان تغطية اجلوانب 
املالية لهذه األنشطة مبا يحقق األهداف . 

ولتوضيح الدور التشغيلي لإلدارة املالية ، يجب أن نذكر أنه بعد اإلنتهاء من مرحلة التشغيل فإنه يتم اإلحتياج إىل االموال 
لشراء اخلامات ودفع األجور ومصروفات خمتلفة مثل اإلضاءة والصيانة واألمن ولهذا يجب حتديد 

* حجم االموال الالزمة للتشغيل حتى يتم بيع املنتجات = احلصول على األموال مرة أخرى وهذا احلجم يسمى من املال 
رأس  املال العامل .

* املصادر املناسبة للحصول على هذه االموال هل هي من مصادر ذاتية ام قروض أن كليهما وبأي مقدار .

ومما سبق ذكرة يتضح أن الوظيفة املالية ضرورية الي منظمة سواء كانت هذه املنظمة يف مرحلة اإلنشاء ) مشروع ( 
وعليه ميكن القول بأن الوظيفة املالية هي الوظيفة التي تختص بتدبري إحتياجات املنظمة من االموال الالزمة لتحقيق 

أهدافها ، ثم تنظيم إنفاق هذه االموال على أوجة األنشطة اخملتلفة ، وذلك من أجل ضمان حتقيق أهداف املنظمة .

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

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

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

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

القول ، وهدوا إلى صراط العزيز الحميد .

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

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

بعض ما جاء في القران الكريم :

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

خبير ( .

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

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

بعض ما جاء في السنة النبوية :

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

إلى الجنة ( .

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

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

قوال السلف الصالح:  اأ

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

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

فضل من فقه في الدين ( .  اأ

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

ومذاكرته تسبيح, وتعليمه جهاد (.

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

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

بي حامد الغزالي عن العلم  يقول االمام اأ

سئلة                •  العلم خزائن مباركة مفاتيحها االأ

              •  يضيع العلم بين شيئين الحياء والكبر

كما قال عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه (

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

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

الذنب حتي يموت.

بي طالب )رضي هللا عنه (  قال علي بن اأ

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

ياكميل العلم خير من المال

                                 العلم يحرسك وانت تحرس المال 

والعلم حاكم والمال محكوم عليه

                                       والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو باالنفاق

وقال :

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

خلف منه ثم قال :

هل العلم انهم مالفخر اال الأ

دالء علي الهدي لمن استهدي اأ

وقدر كل امرئ ماكان يحسنه

عداء هل العلم اأ والجاهلون الأ

بدا ففز بعلم تعش حيا به اأ

حياء هل العلم اأ الناس موتي واأ

     •   علم العلم من يجهل وتعلم ممن يعلم ماتجهل.

كما قال لمعاذ بن جبل ) رضي هللا عنه (:

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

وتعليمه من ال يعلم صدقة

 

ن يتعلمها طالب العلم  من فضائل العلم التي يجب اأ

1 كك العلم مهذب للنفوس : 

2 كك العلم نور البصيرة : 

3 كك العلم يورث الخشية من هللا تعالى :

4 كك طلب االستزادة من العلم :

فضل الجهاد : 5 كك العلم اأ

6 كك التنافس في بذل العلم :

عظم منة : 7 كك العلم و الفقه في الدين اأ

8 كك العلم مقدم على العبادة :

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

                                                                                                        وائكككككككككككككككككل مككككككككككككككككككككككككككككككككككككككراد

 

فضل العلم والتعليم
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اهلل  رسول  مرور  ذلك  مثال  و   . االستهالك  يف  االقتصاد  إىل  اإلسالم  دعا 
ال   ( له  , فقال  يتوضأ  هو  و  وقاص  ابي  بن  بسعد  سلم  و  عليه  اهلل  صلى 
تسرف يف املاء ( . فقال سعد : " و هل يف املاء إسراف ؟ " قال : " نعم, 

وان كنت على نهر جار" 1\48 زاد املعاد. 
على  تأثريها  يقتصر  ال  بيئية  مشكالت  إىل  يفضي  اإلسراف  أن  شك  وال 
اإلنسان وحده، بل ميتد ليشمل باقي األحياء التي تشاركه احلياة على 
كوكب األرض،حيث  إن معظم الدراسات التي أجريت حول مشكالت التلوث 
البيئي أكدت على وجود عالقة وثيقة بني إسراف اإلنسان يف تعامله مع 

مكونات البيئة اخملتلفة وبني التلوث البيئي بجميع أشكاله.

رابعا: الدعوة إىل النظافة العامة والشخصية : 

لقد شدد اإلسالم على قضية النظافة سواء العامة أو الشخصية وذلك 
الن النظافة املرتكز األول من مرتكزات حماية البيئة بل واقرتنت النظافة 
على  يجب  كريهة  جناسة  التلوث  واعترب  باإلميان  اإلسالم  يف  والطهارة 
إن   " تعاىل:  قال  اإلميان،  شطر  الطهور  ألن  منها،  يتطهروا  أن  املسلمني 
اهلل يحب التوابني ويحب املتطهرين"، وقال تعاىل :" وأنزلنا من السماء 

ماًء طهورا". وقد وردت لفظة )الطهر( يف القرآن الكرمي أكرث من 30 مرة.
احلديث  يف  ورد  حيث  واألفنية  البيوت  بتنظيف  الكرمي  نبينا  أمر  كما   
الشعر   وتنظيف  األظافر  بقص  أمر  كما  أفنيتكم"  نظفوا  الشريف:" 
النظافة  مقومات  من  هي  األفعال  هذه  وكل  والتطيب  واالستحمام 
قال  والتلف،  واألمراض  التلوث  من  واجملتمع  البيئة  حماية  إىل  املؤدية 
تعاىل :" يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا 

انه ال يحب املسرفني" األعراف آية 31.
وعن السيدة عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم:
واستنشاق  والسواك,  اللحية,  وإعفاء  الشارب،  قص  الفطرة:  من  )عشر   
 – ومفاصلها  األصابع  عقد  أي   - الرباجم  وغسل  األظافر,  وقص  املاء, 

ونتف اإلبط، وحلق العانة, وانتقاص املاء(, و"اخلتان"(
رسول  اإلميان, قال  من  ونظافتها  البيئة  حماية  اإلسالم  جعل  وقد  هذا 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, 
إله إال اهلل, وأدناها إماطة األذى عن الطريق, واحلياء  فأفضلها قول ال 

شعبة من اإلميان 
وجد  بطريق  ميشي  رجل  بينما  وسلم:"  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وقال 

غصن شوك على الطريق فأخره, فشكر اهلل له فغفر له". 

خامسا: احلفاظ على  التوازن البيئي:

البيئي، دعا اإلسالم إىل احملافظة  التوازن  يف جمال احملافظة على 
على هذا التوازن. ومن املعروف أن اهلل خلق كل شيء بقدر، حيث   ينظر 
يحافظ  أن  االنسان  على  يجب  إلهية  نعم  األرض  يف  ما  أن  إىل  اإلسالم 
عليها ويستغلها بحكمة ورشاد:) إنا كل شيء خلقناه بقدر (القمر، آية 49،    
هذه  يجعل  أن  اإلنسان  على  لذلك   . البيئي  التوازن  إىل  إشارة  هذا  يف  و 
معها  التعامل  إىل  فاحلاجة  نقمة  مصدر    ليس  و  نعمه  مصدر  النظم 
يف  العبث  اإلسالم  حرم  حيث   ، اإلسالم  يؤكده  أمر  عقالنية  أسس  على 

موارد الرثوة و عناصر البيئة و حرم التعامل معها  بصورة عشوائية  
طائش , كقتل احليوانات عبثا و قطع األشجار وصيد الطيور بشكل جائر 
مؤمنني"  كنتم  إن  إصالحها  بعد  األرض  يف  تفسدوا  وال   "  : تعاىل  قال   ،

األعراف ، آية 85.
يزيد  الصديق  بكر  أبا  به  وصى  ما  هو  اإلطار  هذا  يف  اإلسالم  فقه  ومن 
وأين  له:"  فقال  الشام  إىل  جيش  رأس  على  أرسله  حينما  سفيان  أبي  بن 

موصيك بعشر:
ال تقتلن امرأة وال صبيا ، وال كبريا هرما، وال تقطعن شجرا مثمرا، وال تخربن 
عامرا، وال تعقرن شاة، وال بعريا إال ملأكله ، وال تغرقن نخال وال حترقنه، وال 

تغلل وال جتنب". 

حيث   ، النظر  بعد  على  يدل  الفكر  هذا  إن 
ثبت علميا بأن كل خملوق يف هذا الكون من 
البعض  بعضة  على  يعتمد  طري  أو  حيوان 
الفوائد  من  لها  والقوارض  احلشرات  حتى 
به  قامت  ما  ذلك  ومثال  الكثري،  الشيء 
إحدى الدول األوروبية من ابادة لنوع معني 
يأكل بعض ثمار احملصول  الطيور كان  من 
ذلك  يف  بالتلف  أصيب  احملصول  ولكن 

الضارة  الطائر كان يتغذى على هذه احلشرات  أن هذا  تبني   العام حيث 
القضاء  عن  للتوقف  اخملتصة  اجلهات  دعا  مما  احملصول  أتلفت  التي 

عليه ، فسبحان اهلل الذي جعل  شيء بقدر.  
النبي  أن  عنهما(  اهلل  )رضي  عباس  ابن  روى  باحليوان  الرفق  جمال  ويف 
صلى اهلل عليه وسلم مر عليه حمار قد ُوِسم يف وجهه، فقال: لعن اهلل 
أردفني   : الذي وسمه(،  وعن عبد اهلل بن جعفر )رضي اهلل عنهما( قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسّر إيل حديثا ال أحدث 
به أحدا من الناس، وكان أحب ما استرت به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فإذا  األنصار  من  لرجل  حائطا  فدخل  النخل،  حائش  أو  هدف  حلاجته 
جمل، فلما رأى النبي صلى اهلل عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي 
اجلمل؟  هذا  رب  من  فقال:  فسكن،  ذفراه  فمسح  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
فقال:  اهلل،  رسول  يا  يل  فقال:  األنصار  من  فتى  فجاء  اجلمل؟  هذا  ملن 
إيل  شكا  فإنه  إياها؟!  اهلل  ملكك  التي  البهيمة  هذه  يف  اهلل  تتقي  )أفال 
أنك جتيعه وتدئبه(، وعن سهل بن احلنظلية قال: مر رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم ببعري قد حلق ظهره ببطنه فقال: )اتقوا اهلل يف هذه البهائم 

املعجمة فاركبوها صاحلة، وكلوها صاحلة(.
اإلنسان  بني  العالقة  فهم  على  اإلسالم  يف  العقائدي  املنطق  ركز  لقد 
البيئة  حلماية  خاصة  تشريعات  خالل  من  وذلك  البيئي  والتوازن  والبيئة 

والرتشيد يف االستهالك للموارد واالعتدال يف تصرفاته.

التنمية االقتصادية والعمرانية مع احلفاظ على  الدعوة إىل  خامسا: 
املوارد الطبيعية:

دعا اإلسالم إىل العمل واجلد وتنمية البالد عمرانيا واقتصاديا من خالل 
العمل باألرض وزراعتها 

 فقد نهى اإلسالم عن ترك  األرض قاحلة بورا وتركها بغري زراعة، بل يدعو 
لالهتمام بالزراعة وبيان الغاية منها بالنفع على اإلنسان واحليوان ـ جاء 
منه  فيأكل  زرعا  يزرع  أو  غرسا  يغرس  مسلم  من  ما  الشريف:"  احلديث  يف 
البخاري. بل لقد اعترب  رواه  له به صدقة"  إال كان  أو بهيمة  إنسان  أو  طري 
وغريها  اآلبار،  وحفر  األنهار،  وتطهري  األشجار  غرس  السالم  عليه  الرسول 
من األعمال النافعة، صدقة جارية، حيث قال: "سبع يجري للعبد أجرهن، 
أو غرس  بئرًا،  أو حفر  نهرًا،  أو كرى  وهو يف قربه بعد موته: من علم علمًا، 
وال  ظلم  غري  يف  بنيانًا  بنى  )من  أيضًا  .وقال  مسجدا....(  بنى  أو  شجرة، 
اعتداء، أو غرس غرسًا، يف غري ظلم أو اعتداء كان له أجرًا جاريًا ما انتفع 

به خلق الرحمن(.
عدم  على  داللة  وهذه  املوات  األرض  أحيا  إىل  اإلسالم  دعا  فقد  كذلك 
دعوة  وهذه   ، يزرعها  ملن  وإعطاءها  زراعه  بدون  األرض  تعطيل  جواز 
ميتة  أرضا  أحيا  "فمن   ، البور  واألرض  الصحراء  وزرع  والتخضري  للتشجري 

فهي له" .
االقتصادي  التصور  يف  املستدامة  للبيئة  مرتكزات  من  قدمنه  ما  إن 
الكثري  إىل  يحتاج  املوضوع  فهذا  فيض  من  غيض  هو  إمنا  اإلسالمي 
أبحاث  يف  ذلك  إىل  وسنسعى  وتبيانه  لتجليته  والدراسات  البحوث  من 

ودراسات قادمة بعون اهلل تعاىل .
العديد من  الرجوع إىل  الدراسة  مت  أثناء كتابة هذه   : العلمية  - لألمانة 
املراجع واملقاالت والكتابات للكثري من الباحثني والفقهاء والعلماء يف 

هذا اجملال ، فجزاهم اهلل خريا.

البيئة المستدامة في الوعي اإلقتصادي اإلسالمي

د - هايل طشطوش

لقد جاء اإلسالم دينا شامال عاما اتسع لكل ما ميكن أن يخطر على بال 
البشر واحتضن كل ما ميكن أن تفرز مستجدات احلياة ، ومن القضايا الهامة 
التي تناولها اإلسالم باالهتمام والنظر هي قضية البيئة واحلفاظ عليها 
ودميومتها يف إطار ما أصبح يعرف اليوم باالستدامة،حيث عرف اإلسالم 
فمعظم   ، للعيان  واضحة  ذلك  على  واألدلة  جميئه  منذ  االستدامة 
تعاليمه وإرشاداته للخلق تصب يف إطار االستدامة ، وال أدل على ذلك 
من تعاليمه يف جمال االستهالك مبفهومة الشامل، ويف هذه املقالة 
احلالية  األجيال  خدمة  هدفها  مستدامة  لبيئة  اإلسالم  تصور  نقدم 
اإلسالم  قدم  وقد  مصاحلها  على  واحلفاظ  القادمة  األجيال  وحماية 
ابرز  بيئة مستدامة ولعل من  بناء  الواعية يف جمال  التصورات  عددا من 

هذه التصورات ما يلي:

أوال: حماية البيئة من الفساد والضرر والتلف:

واخلريات  الرثوات  من  ومقدراتها  البيئة  على  احلفاظ  إىل  اإلسالم  دعا 
الطبيعية وحرم اإلفساد فيها من خالل قطعها أو تلويثها أو إتالفها وذلك 
كحق من حقوق اإلنسان وحمايته من الضرر  الذي يلحق  عناصر البيئة الذي 
التلوث  ، العصر احلاضر من مشكلة   تقوم  حياته عليه، ويعاين اإلنسان 
املتمثلة يف كرثة العوادم امللوثة لنقاء الهواء التي  تفرزها اآلالت، وكرثة 
اخمللفات  التي ترمي بها الدول الصناعية يف الرب والبحر وتسبب الضرر 

واإلهالك للبيئة واإلنسان على حد سواء.
وإحسان  برفق  بالتعامل  أمر  حيث  ذلك،  من  ابعد  إىل  اإلسالم  ذهب  بل 
وتسهلها  اإلنسان  حياة  تخدم  التي  املقدرات  مع  وخاصة  شيء  كل  مع 
، حيث أن حتقيق مبدأ التنمية املستدامة يتطلب من اإلنسان أن يتعامل 
أن  وعلية  يعطيها،  أن  عليه  منها  يأخذ  فكما  وإحسان،  برفق  البيئة  مع 
يراعي حقوق البيئة كما يرعى حقوق اإلنسان،  وذلك من خالل احلفاظ 
على الغابات ومصادر املياه وحمايتها من التلوث ملا يف ذلك من فوائد 
وعوائد اقتصادية ضخمة تعود على بني اإلنسان. قال رسول اهلل صلى 
)إن اهلل كتب  اإلحسان على كل شيء...(. ومن مظاهر  اهلل عليه وسلم: 

الدعوة إىل عدم إفساد وتلويث البيئة قوله علية الصالة والسالم:  

واألبخرة  بالدخان  وإفساده  اجلو  تلويث  عدم  على  اإلسالم  شدد  كما 
اهلل  صلى  الرسول  عن  روي  حيث  القذرة   والروائح  واخمللفات  واألتربة 
 ، طعامه  بريح  أي  قدره"،  بقتار  جاره  أحدكم  يؤذ  ال  قال"  أنه  وسلم  عليه 
أن  األوىل  فمن  الطعام،  بريح  اإليذاء  عدم  على  يشدد  اإلسالم  كان  فإذا 
السموم,  تنفث  مداخن  من  بكثري؛  هذا  من  أسوء  هو  مبا  الناس  يؤذي  ال 
وروائح خمتلفة, وغري ذلك من األتربة واالدخنه ... ودفن النفايات النووية, 
يف  أو  املائية,  األحياء  تؤذي  التي  البحار  أعماق  يف  النووية  والتجارب 
جوف  الصحراء التي تلف ما حولها بأعمدة الرمال وآثار التفجري, التي ال 

يعلم آثارها الوخيمة إال اهلل عز وجل.

ثانيا: احلفاظ على الرثوات واملوارد الطبيعية وصيانتها:

ال شك أن التنمية املستدامة حتتاج  إىل حماية املوارد الطبيعية الالزمة 
إلنتاج املواد الغذائية وتوفري مصادر الطاقة ومواد البناء. وتتمثل هذه 

املوارد يف الرتبة الصاحلة للزراعة، ومصادر املياه الالزمة للري، والرثوة 

بالعديد  النبوية  السنة  وحتفل   ، والوقود  واملعادن  والبحرية،  احليوانية 
من النصوص التي حتث على حماية املوارد الطبيعية وصيانتها .

على  أمريا  أمر  إذا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  كان  قال:  ُبريدة  فعن 
املسلمني  من  معه  ومن  اهلل  بتقوى  خاصته  يف  أوصاه  سرية  أو  جيش 
اغزوا  باهلل،  كفر  من  قاتلوا  اهلل،  سبيل  يف  اهلل  باسم  )اغزوا  قال:  ثم  خريا، 
وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدا(، وعن أنس بن مالك أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )انطلقوا باسم اهلل، وباهلل، وعلى 
مّلة رسول اهلل، وال تقتلوا شيخا فانيا، وال طفال، وال صغريا، وال امرأة، وال 

تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا إن اهلل يحب احملسنني.
وعن أبي هريرة )رضي اهلل عنه( قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

)ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال يجري، ثم يغتسل فيه(.
التلوث فقد ذكر  ومن حرص وعناية اإلسالم بحماية املاء ومصادره من 
املاء يف أكرث من ثمانني آية يف  القرآن الكرمي, ألنه اصل احلياة, و عدم 
تلويثه سواء أكان قي األنهار ام   السدود ام الربك األواين أمر مهم و يعد 
جمرد الزفري فيه شكل من أشكال تلوثه و قد نهى النبي صلى اهلل عليه 
لوث  إذا  فكيف  ماء  فيه  يوجد  الذي  اإلناء  يف  النفخ  أو  الزفري  عن  وسلم 

مبواد أخرى ؟.

واحملافظة  املستدامة  التنمية  بني  الشريفة  النبوية  السنة  ربطت  وقد 
إماطة  فجعلت  اإلميان،  وبني  بينهما  ربطت  كما  ورعايتها،  البيئة  على 
وما  البيئة   إىل  واإلحسان  اإلميان،  شعب  من  شعبة  الطريق  من  األذى 
سبحانه  اهلل  رضوان  أسباب  من  سبب  هو  ومقدرات  ثروات  من  حتتويه 
الن  وذلك  اإللهي  الغضب  أسباب  من  سبب  إليها  واإلساءة   ، وتعاىل 
اإلنسان مستخلف مسرتعى يف هذه احلياة وعلية أن يحافظ على هذه  
الوديعة ويقوم بواجب اخلالفة حق القيام من خالل عمارة حقيقية للكون 
واستثمار خرياتها واستعمارها مبا أمر به اخلالق جل وعال. حيث خلق اهلل 
العامل لكي يعمر:   ) هو أنشاكم من األرض و استعمركم فيها ( اآلية 61 
. وهذا يعني إحياء األرض امليتة,  ، أي طلب منكم عمارتها  ، سورة هود 
واحلفاظ  بالرتبة  العناية  , و  األشجار  غرس  طريق  عن  صيانتها  واستمرار 

عليها من التلوث واالجنراف واإلفساد.

ثالثا : الرتشيد  يف االستهالك:

الرشد  قيم  بإبراز  البيئة  على  احملافظ  منهجه  يف  اإلسالم  ركز  لقد 
والعقالنية يف  االستهالك وذلك من خالل األمر بالتوسط واالعتدال يف 
كل تصرفات املرء حيث قال تعاىل : )وكذلك جعلناكم امة وسطا( البقرة. 
رفني(  وكذلك قوله تعاىل : )وكلوا وأشربوا وال  تسرفوا إن اهلل ال يحب املسَّ

، األعراف.
وقال تعاىل :" والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قوامًا" 

الفرقان.
القضية، فحّث األفراد على االعتدال يف شؤون  وقد اهتم اإلسالم بهذه 
عقوبة  جعل  بل  تقتري.  وال  إسراف  وال  تفريط،  وال  إفراط  فال  كافة،  احلياة 
السرف عذاب جهنم حيث  قال تعاىل :"  وان  املسرفني هم أصحاب النار" 

غافر آية 43,
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آليات معالجة اوضاع الشركات المتعثرة

مدير مالي وإداري أحمد عباس

إلنقاذ الشركات املتعرثة أو شبه املتعرثة من االنهيار أو مزيد من االنهيار 
يجب األخذ يف االعتبار ببعض األمور التي قد تنقذ هذه الشركات ومنها 

مايلى : -

1. مرحلة إعادة الهيكلة املالية:
حتقيق هيكل مايل فاعل وذلك من خالل األدوات التالية:

- حتويل جزء من الدين إىل مساهمات.
- إطفاء بعض الديون أو الفوائد.

- إعادة جدولة للديون.
2.  التدوير:

األدنى  احلد  حتقيق  هو  التدوير  حالة  يف  الشركة  إدخال  هدف  إن 
املطلوب من االستقرار املايل حتى ال تقع الشركة يف مرحلة اإلفالس 

وذلك من خالل األدوات التالية:
- التشخيص .

- املراجعة التحليلية والتحليل املايل.
- تخطيط العمل .

- تقييم وحتديد موجودات الشركة .
- حتديد التزامات الشركة .

وملعاجلة أوضاع الشركات املتعرثة يتطلب االتى :

- حتديد اجلهة اخملتصة بدراسة أوضاع الشركات املتعرثة ويفضل يف 
هذا اجملال أن تكون شركات متخصصة يف اجملاالت املالية واإلدارية 

ومعتمدة.
- تطبيق مبدأ املساءلة بحق املسئول عن وصول الشركة املتعرثة إىل 

هذا الوضع.
- أن يتم اختيار جمالس إدارة من األشخاص املؤهلني واملتفرغني للعمل 

وأصحاب السمعة اجليدة.
- وجود خطط ودراسات حول وضع الشركة وإيجاد آليات للمتابعة بحيث 

ال تكون عملية املعاجلة تأجيل للمشكلة فقط.
املتعرثة  الشركة  على  قانونية  هالة  تسبغ  تشريعية  نصوص  وجود   -

حتميها من مطالبات الدائنني لفرتة حمددة.
- منح الدائنني حوافز تشجعهم على حتويل ديونهم إىل أسهم يف الشركة 

وتشجيعهم على إطفاء كل أو جزء من الفوائد املرتاكمة.
إىل  وتقسيمها  املتعرثة  الشركة  جتزئة  تبيح  تشريعية  نصوص  إيجاد   -

شركات ووحدات إنتاجية جديدة .
ومن هذا املنطلق والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ميكن لشركة ال حتقق 
حتقق  أن  ميكنها  التي  الشركات  ضمن  وتدرج  تتعافى  أن  )متعرثة(  ربحا 
ربحيه هناك جمموعة من العوامل املهمة منها السيولة وقياس السيولة 

والربحية وقياس الربحية. 

Cash flow السيولة
 يستعمل اصطالح السيولة للتعبري عن النقد اجلاهز أو عن سيولة الشركة 
أو عن سيولة األصل ، ونعنى بالنقد اجلاهز صافى التدفق النقدي والذي 
هو عبارة عن التدفق النقدي الداخل مطروحا منه التدفق النقدي اخلارج 

.
والتدفق النقدي الداخل هو عبارة عن  كل العمليات التي تؤدى إىل دخول 

نقد إىل صندوق النقدية ورصيد البنك يف الشركة .
بها  تقوم  التي  العمليات  كل  عن  عبارة  فهو  اخلارج  النقدي  التدفق  أما 

الشركة وتؤدى إىل خروج نقد منها .
كما تعنى سيولة الشركة وجود أموال سائلة )نقد وشبه نقد( كافية لدى 
استحقاقها  موعد  فى  التزاماتها  ملقابلة  املناسب  الوقت  وفى  الشركة 

ولتحريك دورتها التشغيلية وملواجهة احلاالت الطارئة .
أما سيولة األصل فتعنى سهولة وسرعة حتويل هذا األصل إىل نقد جاهز 

وبدون خسائر تذكر وحسب السري الطبيعي لألمور .

قياس السيولة 

األجل  قصرية  احتياجاتها  مقارنة  طريق  عن  السيولة  درجة  قياس  ميكن 
على  املوجودات  هذه  قدرة  مدى  ملعرفة  األجل  قصرية   مبوجوداتها 

تغطية هذه االحتياجات .
ونسبة التداول = األصول املتداولة ÷ على االلتزامات املتداولة 

استخدام  ميكن  كما  الشركات  سيولة  لقياس  الشائع  املقياس  وهى 
مقياسني أخريني للسيولة هما 

صافى رأس املال العامل ونسبة السيولة السريعة.

واىل اللقاء يف العدد القادم ونستعرض فيه أهمية السيولة وأثرها يف 
استمرارية الشركات - والعسر املايل الفني  - والعسر املايل احلقيقي 

- والربحية وهدفها .

                                                                                 أحمـــد عبــــاس
                                                                                   مدير مايل وإداري

الرقابة الداخلية هي  التي أدت إيل ظهور أنظمة  لعل من أهم األسباب 
احلاجة املاسة إيل آلية تعمل علي ضبط العمل وكفاءة العاملني من 
جهة ،وسرعة أجناز األعمال اخلارجية املتعلقة باملنشأة مثل مراجعة 

احلسابات من جهة أخري.
إيل  العصر  هذا  صاحب  الذي  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  أدي  ولقد 
زيادة الوحدات االقتصادية وزيادة املسؤوليات امللقاة علي عاتقها يف 
تأخر  ولعدم  اإلدارة  تواجه  التي  املشاكل  تعقد  ومع  أهدافها.  حتقيق 
تقتضيه  حتميًا  أمرًا  الداخلية  الرقابة  كانت   ، اخلارجية  املراجعة  نتائج 
اإلدارة العلمية احلديثة للمحافظة علي املوارد املتاحة ، حيث أن قوة 
أو  املراجعة  نطاق  توسيع  علي  يتوقف  الداخلية  الرقابة  نظام  ضعف  أو 
عدمه ، كما يتوقف علي هذا النظام أيضًا نوع املراجعة املناسب حلالة 

املنشأة.

مفهوم الرقابة الداخلية:

الطرق  وكافة  التنظيمية  "اخلطة  أنها  على  الداخلية  الرقابة  تعرف 
واملقاييس املتناسقة التي تتبناها املنشأة حلماية وجموداتها وفحص 
بالكفاية  واالرتقاء  عليها  االعتماد  ودرجة  احملاسبية  البيانات  دقة 

اإلنتاجية وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة".
تلك  وراء  ما  ميتد  الداخلية  الرقابة  نظام  بان  ويقر  يبني  التعريف  هذا   
فهو  واملالية  احملاسبية  األقسام  بوظائف  مباشرة  املرتبطة  القضايا 
ممكن إن يتضمن رقابة )املوازنة، التكاليف القياسية، تقارير العمل الدورية، 
،برامج التدريب، نظام الفحص للمنتجات، دراسات  التحليالت اإلحصائية 

الزمن واحلركة ........الخ(.

أهداف الرقابة الداخلية:

تهدف الرقابة الداخلية إيل حتيق األتي:
1- حماية أصول املنشأة من أي تالعب أو اختالس أو سوء االستخدام.

2- التأكد من دقة البيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر إلمكان حتديد 
درجة االعتماد عليها قبل اتخاذ أي قرارات.
3- الرقابة علي استخدام املوارد املتاحة.

4- زيادة الكفاءة اإلنتاجية للمنشأة.
5- وضع نظام للسلطات واملسئوليات وحتديد االختصاصات.

6- حسن اختيار األفراد للوظائف التي يشغلونها.
7- حتديد اإلجراءات التنفيذية بطريقة تضمن انسياب العمل.

بالهدفني  ، فأنة يهتم  وبالنسبة لنظرة املراجع اخلارجي لهذه األهداف 
طبيعة  من  االهتمام  هذا  وينبع   ، السابقة  األهداف  من  والثاين  األول 
عن  احملايد  الفني  الرأي  إبداء  يف  تتمثل  والتي  املراجع  مهام  وأهداف 
املتعارف  احملاسبية  للمبادئ  وفقًا  املالية  القوائم  ودقة  سالمة  مدي 

عليها.

مقومات نظام الرقابة الداخلية:

وفقا  أخرى  إىل  اقتصادية  وحدة  من  الداخلية  الرقابة  إجراءات  تختلف 
التنظيم  ميارسه  الذي  النشاط  وطبيعة  احلجم  مثل  معينة  لعوامل 
اإلداري، ولكن هناك بعض املقومات التي ميكن االسرتشاد بها من اجل 
املقومات  هذه  إحدى  يف  قصور  أي  إن  حيث  كفؤ  رقابي  نظام  تصميم 
ميكن إن يحد من فاعلية هذا النظام وان وجود هذه املقومات كلها أو 
يف  الداخلية  الرقابة  أساليب  وقوة  ومواطن  جودة  مدى  يحدد  بعضها 

الوحدة وتتمثل هذه املقومات مبا يلي :-

يتسم  أن  يجب  الداخلية  الرقابة  فاعلية  لتحقيق  سليم:  إداري  تنظيم   -1
الهيكل التنظيمي اإلداري يف املنشأة مبا يلي:

- أن ميثل هذا الهيكل اخلطط التنظيمية لتحقيق أهداف املنشأة.
- ضرورة الرتابط والتنسيق بني األهداف الرئيسية والفرعية.
- ضرورة الرتابط والتنسيق بني األهداف الرئيسية والفرعية.

- وضوح خطوط السلطة واملسئولية.
- مرونة وبساطة اخلطط املوضوعة مع الثبات النسبي.
إن النظام السليم ألي وحدة هو نقطة البداية لتحقيق :-

ا . رقابة حماسبية وإدارية فعالة على العمليات .
ب . توفري تأكيدات بتنفيذ العمليات وفقا لسياسة الوحدة. 

ج . زيادة كفاءة العمليات. 
د . احملافظة على املوجودات وضمان الثقة يف البيانات احملاسبية.

وهي  مهمة  ركيزة  تعترب  املقومة  هذه  إن  سليم:  حماسبي  نظام   -2
يعمل  احملاسبي  فالنظام  احملاسبية  الرقابة  قوة  زيادة  على  تعمل 
كنظام للمعلومات يساعد اإلدارة واإلطراف اخلارجية يف اتخاذ القرارات 
ولتحقيق فاعلية الرقابة الداخلية ، يجب أن يتسم النظام احملاسبي مبا 

يلي:

بالوضوح  تتسم  مبادئ  و  مفاهيم  على  احملاسبي  النظام  يقوم  أن   -
والثبات وعدم اجلمود لتحكم عملية التوجيه احملاسبي.

- إن يتضمن النظام احملاسبي طرق وأساليب وإجراءات فنية للتحقق من 
جدية العمليات احملاسبية و التأكد من دقتها وسالمة التبويب لها.

- شمول النظام احملاسبي على جمموعة مستنديه )داخلية وخارجية( 
نشاط  لكل  مستنديه  دورات  وتصميم  املنشأة  باحتياجات  تفي  حمددة 

من األنشطة األساسية لتحقيق رقابة فعاله.
- جمموعة متكاملة من الدفاتر والسجالت التي تكون مناسبة مع طبيعة 

وحجم املنشأة ،وقيد العمليات احملاسبية أواًل بأول.
- إتباع مبدأ تقييم العمل، يجب أن يتمشى النظام احملاسبي مع الهيكل 

التنظيمي للمنشأة, فهو إجراء و حتقيق حماسبة املسؤولية.
- يجب أن يعتمد النظام احملاسبي على جمموعة مناسبة من التقارير 
املوازنات  إعداد  مثل  )تاريخية-جارية-مستقبلية(،  املالية  القوائم  و 
يستخدم  فعال  تكاليف  نظام  ووجود   ، تنفيذها  متابعة  التخطيطية 

املعايري التي يقاس عليها األداء الفعلي.

الرقابة الداخلية

أ - هالة عبداهلل
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مفصلة:  وقائية  وسياسات  إجراءات   -3
حتقيق  علي  الداخلية  الرقابة  نظام  يعمل 
حتقيق  يف  تنجح  وكي  املنشأة  أهداف 
غايتها البد أن يتضمن النظام جمموعة من 

اإلجراءات احملاسبية واإلدارية هي:
األخطار  ضد  املوجودات  علي  التأمني   -
بكل أشكالها وكذلك التأمني علي العاملني 
النقدية  باملوجودات  يتعاملون  الذين 

والقابلة للتحويل.
-  استخدام نظام سليم حلفظ السجالت واملستندات والعقود والوثائق.

- اجلرد املستمر واجلرد املفاجئ.
مصدر  من  أكرث  من  البيانات  علي  باحلصول  وذلك  املزدوجة  الرقابة   -
واثبات العمليات يف أكرث من سجل من مستند واحد وبأشخاص خمتلفني 

وإجراء املطابقة بني النتائج للتأكد من صحة اإلثبات والتسجيل.
- سياسة منح األجازات السنوية واإلجبارية وإجراءات احلوافز والعقاب.

- سياسة تدوير العاملني ضمن األقسام اخملتلفة باملنشأة.
- استخدام أسلوب مالئم لدورة البيانات واملعلومات بشكل يضمن الدقة 
التوقيت  يف  املناسب  القرار  التخاذ  املطلوبة  التقارير  ألعداد  والسرعة 

املناسب.
4- رقابة األداء: وذلك لتحقيق كفاءة عالية يف اإلدارات اخملتلفة ، ومما 
، وإذا ما  يجب مالحظته ضرورة االلتزام مبستويات األداء اخملطط لها 
وجد انحراف عن هذه املستويات فيجب دراسته ووضع اإلجراءات الكفيلة 
بتصحيحه، وتتم أداء الرقابة بطريقة مباشرة كأشراف كل مسئول عن عمل 
الرقابة اخملتلفة  أدوات  أو بطريقة غري مباشرة كاستعمال  من هم دونه 

مثل املوازنات التقديرية والتكاليف املعيارية.
5- اختيار املوظفني األكفاء ووضعهم يف املراكز املناسبة: أن تصميم 
نظام رقابة داخلية فعال ر ميكن أن يعتمد فقط علي املقومات السابقة 
األكفاء  املوظفني  من  جمموعة  املنشأة  لدي  يتوافر  أن  يجب  وإمنا 
لتنفيذ الواجبات املوكلة إليهم وفقًا لإلجراءات والسياسات املوضوعة ، 
لذلك يجب أن يكون هناك وصف دقيق للوظائف اخملتلفة وبرنامج تدريب 

للعاملني .
6- استخدام كافة الوسائل اآللية:  ويتم ذلك بطريقة تكفل التأكد من صحة 
ودقة البيانات احملاسبية املسجلة يف الدفاتر والسجالت واحملافظة 
علي أصول املنشأة وجموداتها من أي تالعب أو اختالس ، وميكن تقسيم 

مقومات الرقابة إيل خمسة أقسام كما يلي :
أجزاء  بقية  حتتها  تضم  التي  املظلة  متثل  وهي  الرقابية:  البيئة   -1

النظام.
حتقيق  علي  تعمل  التي  الوسائل  أهم  من  تعترب  الرقابية:  اإلجراءات    -2
األهداف املوجودة يف نظام الرقابة الداخلية والتي يساعد علي حماية 
والتأكد  اإلدارية املرسومة  بالسياسات  األصول والعمل بكفاءة وااللتزام 

من سالمة البيانات احملاسبية والسجالت والوثائق املؤيدة لها.
3- تقييم اخملاطر: ويقصد بها قيام اإلدارة بتقييم اخملاطر التي تتعلق 

بإعداد القوائم املالية ملراعاة االلتزام باملعايري احملاسبية.
تعتمد  الذي  احملاسبي  النظام  وهو  والتوصيل:  املعلومات  نظام   -4

علية اإلدارة.
5- اإلشراف والتوجيه: ويشمل اإلجراءات الالزمة ملتابعة تطبيق خمتلف 
اجلوانب الرقابية للتحقق من أنها تعمل بكفاءة وفعالية كما ٌخطط لها. 

هاله عبد اهلل
مراجع أول مبكتب حازم حسن

معايير المحاسبة 
بين المعايير الدولية  و  المعايير المصرية

بقلم / ايهاب كمال مختار

ان احلديث عن معايري احملاسبه بصفه عامه هو أمر شيق للغايه ذلك ألن 
وضع املعايري جاءت نقله كبريه فى  الفكر احملاسبى .، سواء من حيث 
كفاءة ودقه أداء العاملني فى احلقل احملاسبى او من حيث املتعاملني 
كانوا  سواء  املاليه  القوائم  مستخدمى  من  احملاسبى  احلقل  هذا  مع 

أصحاب أسهم أو جهات حكومية أوخالف ذلك.
وحيث ان وضع إطار للمعاجلات احملاسبيه يكون إطارًا منهجيًا ونظام 
واملعاجلات  األمور  كافه  جعل  من  بكثري  أفضل  ذلك  ويعد   ، واضح  
أداء  على  الطمأنينه  من  كثريا  بعث  الذى  األمر  وهو  لإلجتهادات  جمااًل 

املتعاملني فى احلقل احملاسبى .
فااللتزام  باملعايري التى تتطلب قدر عايل من اجلوده والشفافية وقابليه  
واحملللني  والدائنني  املستثمرين  من  املطلوبه  األمور  وهي   املقارنة 

املاليني ومستخدمى القوائم املاليه األخرين.                                           
املاليه  املعلومات  مقارنه  الصعب  من  يكون  مشرتكه  معايري  وبدون 
العامل  حول  خمتلفه  مناطق  فى  تقع  منشأت  من  واملقدمة   املعده 
جمموعه  استخدام  فإن  متزايد  بشكل  متشابك  عاملى  إقتصاد  ,وفى 
فعالية  من  يزيد  اجلوده  عاليه  حماسبيه  معايري  تسهيالت  من  مفردة 
األسواق  كفاءه  من  ويزيد  احلدود  عرب  واإلستثماريه  اإلقتصاديه  القرارت 

ويقلل من تكلفه إنتقال رأس املال .

وقد أعيد تسميه معايري احملاسبه الدوليه لتصبح األن "املعايري الدوليه 
عندما    2002 عام  فى  املاضيه  السنوات  وفى   "  IFRS املاليه  للتقارير 
اخذ اإلحتاد األوربى بتشريع يتطلب من الشركات املدرجه بالبورصه فى 
املاليه  قوائمها  فى  املاليه  للتقارير  الدوليه  املعايري  تستخدم  أن  أوربا 
املربجمه,وقد بدأ سريان هذا التشريع فى عام 2005 ، حيث طبق فى أكرث 

من 7000 شركه  فى 28 دوله تتضمن دوآل مثل فرنسا وأسبانيا .
املعايري  تضع  الدول  هذه  أن  معناه  أوربا  فى   IFRS باملعايري  واألخذ 
الدوليه للمحاسبه ومتطلباتها كأساس إلعداد وتقدمي جمموعه القوائم 
ً فإن دواًل  أوربا أيضا  أوربا وخارج  املاليه للشركه املدرجه بالبورصه فى 
وفى  املاليه  للتقارير  الدوليه  باملعايري  العمل  نحو  تتحرك  أخذت  كثريه 
إلزاميه فى    IFRS للتقارير املاليه  الدوليه  عام 2005 أصبحت املعايري 
تينيه وجنوب  الال  دول كثريه  وفى جنوب شرق أسيا ووسط أسيا وأمريكا 

أفريقيا الشرق األوسط .

وهو ما يوضح مدى اجتاه العامل إىل إلزاميه األخذ باملعايري احملاسبيه 
الدوليه .

الدوليه  للمعايري  طبقا  املصريه  احملاسبه  معايري  أعدت   : مصر  وفى 
وذلك  للمحاسبني  الدوىل  اإلحتاد  من  الصادره  التقاريراملاليه  إلعداد 

بإستثناء املعاجلات املشار إليها بامللحق املرفق .
التقارير  إلعداد  الدوليه  املعايري  عن  اخلروج  نقاط  اهم  إنحصرت  وقد 

املاليه فى األتى :

1- معيار احملاسبه املصرى رقم )1( عرض القوائم املاليه .
2- توزيعات األرباح على العاملني وأعضاء جملس اإلداره اليتم إدراجها 
تطبيقا  وذلك  للربح  كتوزيعات  تثبت  بل  الدخل  قائمه  ضمن  كمصروفات 

للمتطلبات القانونيه .
3- معيار احملاسبه املصرى رقم )10( األصول الثابته وإهالكاتها .

4- مت تعديل الفقرات اخلاصه بنموذج إعاده التققيم فى الفقرات من 31 
إىل 42 من هذا املعيار بحيث اليتم إستخدام هذا النموذج إال فى حاالت 
حمدده وعندما تسمح القوانني واللوائح بذلك . وفيما عدا هذا تستخدم 

املنشأه منوذج التكلفه الوارده بفقره "30" .
5- معيار احملاسبه املصرى رقم "19" اإلفصاح بالقوائم املاليه للبنوك 
هذا  من   52,51,44 الفقرات  إلغاء  ومت   . املشابهه  املاليه  واملؤسسات 
املعيار حيث إنها متنع تكوين خمصص عام للقروض والسلفيات خصمًا 
من األرباح او اخلسائر وتنص على تكوينها خصمًا من حقوق امللكيه .فى 
املتعارف  البنكيه  والسياسات  املصرى  املركزى  البنك  تعليمات  أن  حيث 

عليها تنص بضروره تكوين هذا اخملصص خصمًا من األرباح واخلسائر .
احملاسبيه  واملعايري  "20"القواعد  رقم  املصرى  معياراحملاسبه   -6
املتعلقه بعمليات التأجري التمويلى . مت إعداد هذا املعيار خمتلفًاعن 
القانون  إحتواه  ملا  وذلك  بالتأجري  "17"اخلاص  الدوىلرقم  املعيار 
من   "25,24" مادتيه  فى  التمويلى  بالتاجري  1995واخلاص  لسنه   95

معاجلات حماسبيه ملزمه تختلف متامًا عن املعاجلات السائده دوليًا .

باملعايري  متامًا  إلتزموا  قد  املصريه  املعايري  إعداد  جلان  أن  جند  وقد 
أصبح  حيث  للغايه  إيجابيًا  أمر  وهو  جدًا  ضيقه  حدود  فى  إال  الدوليه 
احملاسب  املصرى امللم باملعايري املصريه ملمًا أيضًا باملعايري الدوليه 

وهو ما أكسبه قيمه وقامه بني أقرانه من احملاسبني فى العامل .

ايهاب كمال خمتار
حماسب قانوين وخبري ضرائب 

هل تعلم 

هل تعلم أن احملاسبة اإلدارية موجهة خلدمة األطراف الداخلية 
حيث تركز على إعداد التقارير للمستخدمني الداخليني )اإلدارة(.

أن جوهر احملاسبة اإلدارية هو القياس والتوصيل، فالقياس يشتمل 
على قياس القيم املستقبلية باإلضافة إىل القيم الفعلية ويكون 

قياس نقدي وغري نقدي، أما توصيل املعلومات فيتم لإلدارة داخل 
املنشأة.

الدولةالعملة

االحتاد األوروبي1 يورو

اجلزائر1 دينار - 100 سنتيم

األرجنتني1 بيزو - 001 سنت

النمسا1 شيلينع - 100 جروشن

البحرين1 دينار - 100 فلس

بلجيكا1 فرانك - 100 سنتيم

1 كروزبرس - 100
سنتافوس

الربازيل

كندا1 دوالر - 100 سنت

شيلي1 بيزو - 10 سنتافوس

الصني الشعبية1 روميني بوان - 100 فني

قربص1 باون - 100 ميلس

الدمنارك1 كرونة - 100 أوز

جيبوتي1 فرانك - 100 سنتيم

مصر1 جنيه - 100 قرش

احلبشة1 بري - 100 سنت

فلندا1 مارك - 100 بينيا

فرنسا1 فرانك - 100 سنتيم

أملانيا1 مارك - 100 سنت

اجملر100 فورينت - 100 فيللر

ايسلندا1 كراون - 100 أورار

اململكة املتحدة1 باوند - 100 ينس

اليونان1 دراخة - 100 لبنة

الهند1 روبية - 100 بانري

ايران1 ريال - 100 دينار

العراق1 دينار - 100 فلس

ايرلناد1 باوند - 100 ينس

ايطاليا1 لرية - 100 ستيسي
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الجانب المحاسبي لشركات المحاصة

بقلم / وائـل مـــراد

آلة  وعلى  حممد  سيدنا  اهلل  رسول  على  والسالم  والصالة  اهلل  بسم 
وصحبة أجمعني

وبعد 
العربي  احملاسب  جملة  قراء  واخواتي  إخواين  اإلسالم  بتحية  احييكم 
شركات  يف  احملاسبة  عن  اهلل  بفضل  حتدثنا  السابق  العدد  يف   ،
وكذلك   ، وخصائصها   ، احملاصة  شركات  هي  ما  عن  وتكلمنا  احملاصة 
الشروط الواجب توافرها لقيام شركات احملاصة ، ويف اخلتام تكلمنا عن 
إدارة شركات احملاصة ، يف هذا العدد مبشئية اهلل سنتكلم عن اجلانب 
احملاسبي لشركات احملاصة ، يف اجلانب احملاسبي يجب التمييز بني 
الشركة  مدة  على  ذلك  ويتوقف  احملاسة  شركات  يف  لإلثبات  طريقتني 

وطبيعتها عملياتها 
. مستقلة  دفرتية  جمموعة  •  إستخدام 

. الشركاء  أحد  دفاتر  •  إستخدام 

أواًل :  إستخدام جمموعة دفرتية مستقلة .

خاصة  مستقلة  دفرتية  جمموعة  إستخدام  على  الشركاء  يتفق  رمبا 
بالشركة وذلك يف حالة ما ان كانت اعمال تلك الشركة ذات اهمية وكذلك 

إن طالت املدة .

مبا ان شركات احملاصة تعترب مسترتة فال يجب فتح حساب لرأس املال 
وإمنا يتم فتح حساب جاري الشريك يجعل دائنًا باملبالغ والقيم العينية 
أيضًا   ، سحبها  يتم  التي  بالبضاعة  مدينًا  ويجعل  للشركة  منه  املقدمة 

خمصص حساب للبنك لتسجيل املقبوضات واملدفوعات . 

شركة  حساب  أو  احملاصة  شركة  أ.خ  حساب  فتح  يتم  العام  نهاية  ويف 
احملاصة ، حيث يتم جعل هذا احلساب مدينًا باملشرتيات واملصروفات 
 ، إن وجد  ، ويجعل دائنًا باملبيعات وقيمة بضاعة أخر املدة  اخملتلفة 
وعليه فإن رصيد هذا احلساب إما أن يكون ربح أو خسارة والذي يتم توزيعة 

على الشركاء وترحيل نصيب كل شريك إىل حسابة 

مثال على ما سبق

  10,000 سارة وسمر شريكتني يف شركة حماصة ، قامت سارة بدفع مبلغ 
جنية وسمر 8,000  على أن يتم توزيع االرباح واخلسائر بنسبة 2:3  .

الشريكتني  بإسم  بالبنك  مشرتك  جاري  حساب  يف  املبالغ  أودعت  وقد 
يف 2013/06/01 ، وقد بلغت مشرتيات الشركة خالل الفرتة 12,000 جنية 

مصري واملبيعات  20,000  جنية مصري 

إتفق على  3000 جنية مصري وقد  وقد قاومت بضاعة آخر املدة مببلغ 
أن ياخذ سارة هذه البضاعة بخصم 10% كما بلغت املصاريف املدفوعة 

500 جنية واملصاريف املستحقة 200 جنية .

شركة  لعمليات  مستقلة  دفرتية  مبجموعة  الشريكان  إحتفظ  وقد 
احملاصة وان العمليات جميعًا متت نقدًا ، كما قامت سمر بسحب مبلغ 

1500 جنية مصري .

واملطلوب 

    أواًل : تصوير حساب أرباح وخسائر احملاصة وخسائر أو ح / احملاصة عن 
الفرتة املنتهية يف 31/12/2012 

  ثانيًا : تصوير احلسابات الشخصية للشركاء .
  ثالثُا : تصوير حسابات البنك.

ثانيا :  إستخدام دفاتر أحد الشركاء .
تستخدم هذه الطريقة عندما تكون عمليات 
امساك  تلتزم  ال  ثم  ومن  قليلة  احملاصة 
جمموعة دفرتية مستقلة لشركة احملاصة 

مراعاة  يجب  الطريقة  هذه  إستخدم  وعند 
ما يلي : - 

• عدم اخللط بني عمليات شركة احملاصة 
وعمليات الشريك ماسك الدفاتر .

خاللها  من  ميكن  منتظمة  بطريقة  والتخليص  والتبويب  التسجيل   •
حتديد نتيجة اعمال شركة احملاصة ومركزها املايل بسهولة .

دفرتين  من  جمموعتني  مسك  يتم  الرقابة  حتقيق  وألجل  هنا  ومن 
كاالتي:-

اواًل دفاتر الشريك ماسك الدفاتر 
يتم فتح احلسابات التالية 

كل  إليه  يرحل  احملاصة  وخسائر  أرباح  حساب  أو  احملاصة  حساب   *  
نتيجة  ويحدد  واخلسائر  االرباح  وحساب  املتاجرة  حساب  إىل  يرحل  ما 

احملاصة التي يتم توزيعها بني الشركاء طبقا للنسب املتفق عليها .
 * حساب جاري لكل شريك من الشركاء االخرين يسجل به معامالت هذا 

الشريك مع الشركاء ويبني رصيدة رصيد املستحق له او املستحق عليه .

- مع مالحظة انه ال يتم فتح حساب للبنك خاص بعمليات احملاصة .
 - الشريك ماسك الدفاتر ليس له حساب جاري فإن رصيدة من حساب أرباح 

وخسائر احملاصة يرحل إىل حساب أرباح وخسائر اخلاص به .
يف  يسجل  به  خاص  احملاصة  لشركة  حساب  بفتح  يقوم  شريك  وكل   -  
عمليا تاحملاصة وميكن مراجعتة مع حساب شركة احملاصة للتأكد من 

سالمة التسجل فيه .

مثال 

كون وائل مراد و حممود حمودة شركة حماصة بالشروط التالية :
* تقتسم األرباح واخلسائر بنسة 2:3 .

* تثبيت جميع عمليات الشركة بدفاتر الشريك وائل.
وخالل السنة املنتهية يف 2012/12/31متت العمليات التالية 

1- إشرتى وائل بضاعة من وليد مراد مببلغ 5000 جنية .
2- سدد الشريك حممود حمودة املستحقة لوليد مراد بشيك .

3-مت بيع بضاعة نقدا مببلغ 6000 جنية حصلها حممود حمودة .
4-إشرتى وائل بضاعة قيمتها 4000 جنية دفعت بشيك .

 3000 مببلغ  طشطوش  هايل  د.  من  بضاعة  حمودة  حممود  إشرتى   5
جنية على حساب .

على  جنية   9000 مببلغ  عباس  أحمد  إىل  الباقية  البضاة  وائل  6-باع 
احلساب 

7- سدد املستحق حممود حمود إىل د. هايل طشطوش .
8- دفع أحمد عباس املستحق عليه بعد خصم %2.

9- بلغت مصاريف الشراء 500 جنية دفعة بواسطة وائل ز
البيع مبلغ 200 جنية دفعت نقدًا بواسطة حممود  10- بلغت مصاريف 

حمودة .
واملطلوب 

وائل  الشريك  دفاتر  يف  تقدم  ما  الثبات  اللزمة  احلسابات  تصوير   *     
وإقفالها.

        * تصوير حساب شركة احملاصة يف دفاتر الشريك حممود حمودة .

12,000
500
200

10,000

إلى حـ / املشتريات
إلى حـ / البنك

إلى حـ / م مستحقة
رصيد مرحل 
أرباح احملاصة

20,000
2,700

من حـ / املبيعات
من حـ / جاري سارة

27,00027,000

احلل
أواًل/ أ.خ احملاصة أو حـ / احملاصة
عن الفرتة املنتهية يف 31/12/2006

6,000
4,000

إلى حـ / جاري الشريك
سارة
سمر

10,000
رصيد منقول 

أرباح احملاصة

10,00010,000

حـ / جاري سارة 

27,000
13,300

إلى حـ / أ.خ احملاصة
رصيد مرحل

10,000
6,000

من حـ / البنك
من حـ / أ.خ احملاصة

16,00016,000

حـ / جاري سمر 

1,500
10,500

إلى حـ / البنك
رصيد مرحل

8,000
4,000

من حـ / البنك
من حـ / أ.خ احملاصة

12,00012,000

حـ / جاري البنك 

10,000
8,000

20,000

إلى حـ / جاري سارة
إلى حـ / جاري سارة

إلى حـ / املبيعات

12,000
500

1,500
24,000

من حـ / املشتريات
من حـ / م. مدفوعة 
من حـ / جاري سمر

رصيد

38,00038,000

رصيد منقول24,000

املصاريف  لتسديد     24,000 البنك  يف  املتبقي  الرصيد  أن  ويالحظ 
املستحقة ) 200 ( واألرصدة الدائنة للحسابات اجلارية 

 . ) 10,500 + 13,300  (

إال  احملاصة  لشركة  مستقلة  دفرتة  مبجموعة  اإلحتفاظ  من  وبالرغم 
يحتفظ  مل  لو  سيقيدها  التي  القيود  نفس  دفاتر  يف  يقيد  شريك  كل  أن 

مبجموعة دفرتية وذلك حاى يصل الرصيد املستحق له . 

وتظهر هذه احلسابات يف دفاتر الشركاء كالتايل 

حـ / احملاصة
 : سارة  دفاتر  • يف 

2,700

13,300

إلى حـ / أ.خ احملاصة

رصيد مرحل

10,000
6,000

من حـ / البنك
من حـ / أ.خ احملاصة

16,00016,000

حـ / احملاصة
 : سمر  دفاتر  • يف 

1,500

10,500

إلى حـ / البنك

رصيد مرحل

8,000
4,000

من حـ / البنك
من حـ / أ.خ احملاصة

12,00012,000

ويالحظ أن رصيدي احلسابني يف كل من دفاتر الشريكني مساويا لرصيد 
احلساب اجلاري يف دفاتر شركة احملاصة 

وعند تسجيل شركة احملاصة يجري القيد التايل : 
يف دفاتر شكرة احملاصة 

                                      من مذكورين 
                                200         حـ / م. مستحقة 
                                13,200 حـ / م. مستحقة
                                10,500 حـ / م. مستحقة

                                               24,000 إىل  حـ / م. مستحقة
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احلل 
أواًل يف دفاتر الشريك وائل 

حـ / احملاصة أو حـ أ. خ احملاصة
5,000
4,000
3,000

200

500
200

1296
864

إلى حـ / وليد مراد » مشتريات »
إلى حـ / البنك » مشتريات »
إلى حـ / د.هايل » مشتريات »

إلى حـ / أحمد عباس 
خصم مسموح به 

إلى حـ / اخلزينة 
إلى حـ / جاري الشريك محمود 

إلى حـ / أ.خ وائل 
إلى حـ / جاري الشريك محمود

6,000
9,000

60

من حـ / جاري  الشريك  محمود » املبيعات« 
من حـ / أحمد عباس » مبيعات »

من حـ / د. هايل » خصم مكتسب »

15,06027,000

مالحظات  

حـ/ الشريك حممود حمودة

6,000
3,004

إلى حـ / احملاصة
إلى حـ / البنك 

5,000
2,940

200
864

من حـ / وليد مراد 
من حـ / أد. هايل طشطوش

من حـ / احملاصة
من حـ / احملاصة

9,0049,004

ثانيُا : يف دفاتر الشريك حممود حمودة 
حـ / شركة احملاصة

5,000
2,940

200
864

إلى حـ / احملاصة
إلى حـ / البنك 
إلى حـ / اخلزينة

إلى حـ / أ.خ وائل 

6,000
3,004

من حـ / اخلزينة
من حـ / اخلزينة

9,0049,004

 * ُرحل نصيب الشريك وائل. من أرباح احملاصة إىل حساب أرباح وخسائر 
حسابة  إىل  ُرحل  فقد  حمودة  حممود  الشريك  نصيب  أما  به  اخلاص 

الشخصي .
 * قام الشريك وائل بسداد املستحق للشريك حممود حمود بشيك وبذلك 

أقفلت احلسابات اخلاصة باحملاصة يف دفاتر الشريك وائل 
الواقع  السابق ال توجد بضاعة أخر املدة لكن رمبا يكون يف  يف املثال 
كان  فغن  املدة  اخر  بضاعة  ذكرة  السابق  املثال  يف  حتى  او  العملي 

هناك بضاعة اخر املدة يتم جردها ومعاجلتها بالطرق املتعارف عليها 

بإذن  القادم  العدد  يف  معًا  نلتقي  حتى  اهلل   استودكم  أخر  لقاء  وإىل 
   وائـــل مــــــراداهلل 

 املــــــــــدير العـــــــــــــــام

ثالثا آلية االنتقال من حماسبة العجن ايل حماسبة الطبخ
)بواسطة  قيمتها  واثبات  بالنشاط  الثابتة  لالصول  حصر  عمل   -1

مستندات الشراء ان توفرت أو بالسعر العادل لها يف السوق(.
زي  املرحلة  غري  باحلسابات  اخلاصة  االرصدة  كافة  حصر   -2
والعهد  االخرون  والدائنون  االخرون  واملدينون  واملورديني  العمالء 
أو  مستحقات  وأية  املبيعات  وعلي  العامة  الضرائب  وأرصدة  والسلف 
مقدمات أخري ، والتحقق مبطابقة هذه االرصدة مع اي سجالت متسكها 

املنشاة ومع االطراف اخلارجية.
اعداد ميزانية افتتاحية من األرصدة والقيم السابق استخراجها   -3
 ) امللكية  حقوق   + االلتزامات   = االصول   ( امليزانية  معادلة  ننسي  وال 
وبعد تقدير رأس املال الذي استثمرتة املنشأة يف بداية نشاطها ميكن 
 ( املالك  جاري  حـــ/  خالل  من  امللكية  حقوق  بخانة  املعادلة  تسوية 

متويل املالك ( .
القيد  يف  لالستخدامها  مستندية  ودورة  دفرتية  دورة  اعداد   -4

احملاسبي لالحداث املالية من تاريخة فصاعدا.

                                                                حملل نظم 
                                                                                حممود حموده

                                                                                       حماسب قانوين وخبري ضرائب

اإلنتقال من المحاسبة بتاعت ) ستي 
نظيرة إلى المحاسبة الدفترية المنظمة

أ - محمود حمودة

تعني ببساطة ...... االنتقال

من حماسبة ....... عد غنماتك يا جحا

ايل حماسبة ....... الورق بيقول والورق بيحكم

انا مش هتكلم كالم من بتاع الكتب اللي  متسلكش معاه يف الشارع دا 
انا هتكلم زي م كانها تكون فلوسي وعاوز احافظ عليها

اوال سبب االنتقال من احملاسبة دي للمحاسبة دي :-

عدم  تضمن  وعشان  مثال  الضريبية  الفحوصات  عشان  يكون  ممكن   -1
حماسبتك تقديريـًا .

2- انه الغنمات تكرت قوي لدرجة انه احملاسبة بتاعت عد غنماتك يا جحا 
دي مش هتنفع وهتحتاج تسند نفسك بورق.

ثانيا متهيد بخصوص االنتقال من العجن ايل الطبخ :-

فيه حاجه اسمها حسابات مرحلة وحسابات تقفل يف السنة
ألنها  لسنة  سنة  من  بتتنقل  مايل  مركز  حسابات  دي  املرحلة  احلسابات 
او  العمالء  زي  سدادها  او  حتصيلها  بعد  إال  إقفالها  الميكن  أرصدة 
أو  املباين  زي  االصول  زي  دائم  وجود  لها  حسابات  تكون  او  املورديني 
حقوق ملكية زي رأس املال اللي بدأت بيه جتارتك. امنا بقي احلسابات 
املبيعات  زي  السنة  نفس  يف  بتتقفل  النها  مرحلة  غري  دي  املقفولة 

واملشرتيات واملصروفات
وانا لو هبدا من اول السنة دي مثال امسك حسابات منتظمة ينفع اقول 
انا بن النهاردة وانسي كل اللي فات وابدا علي نضافة ... اه ينفع بالنسبة 
للحسابات الغري مرحلة يعني مثال بعت السنة اللي فاتت بكام مش مهم 

وال يفرق معايا 

بس انك تنسي انه فالن وعالن اشرتوا من مبيعاتك دي وحمدش دفع لسه  
يبقي انتي كده راجل سكر وعسل وعليك حلو كتري وانا هاجي اشرتي منك 
باالجل وبعدين تبقي تبدأ حساباتك بقي براحتك ههههههه .. ليه بقي 
النه العمالء بتوع قبل م تبدأ حسابات الزم يرتحل رصيدهم معاك وكذلك 
فلوس الناس عندك الزم ترتحل يعني حسابات املوريدين برضه هترتحل.. 
انت قاعد تشتغل فيه والعدد دي حاجات موجودة  اللي  برضه املبني 

والزم تتثبت برضه .
اخدت بالك بقي من الوقف اللي انت فيه دلوقتي .....

وصف  أول  و   , للمحاسبة  املزدوج  القيد  بنظام  يعرف  ما  لوقا  اخرتع 
لهذا النظام نشر يف إيطاليا عام 1494 م و قد تأثر هذا النظام بدرجة 
كبرية جدا بحاجة جتار مدينة البندقية اإليطالية . و قد وصف الشاعر 
األملاين جوته نظام القيد املزدوج : " بأنه واحد من اجمل االخرتاعات 

لإلنسان , و على كل رجل أعمال جيد استخدامه
يف مشروعه التجاري ".

و لقد انتقل نظام القيد املزدوج اىل البلدان االسكندنافية و بريطانيا 
و بقية أنحاء العامل فيما بعد , و ال يزال اىل وقتنا هذا يطبق حتت اسم 

الطريقة اإليطالية وقد بقيت هذه 
العملية  احلياة  يف  مكانتها  على  حمافظه  احملاسبية  الطريقة 
فيما عدا بعض التغريات الشكلية و ذلك لتتالئم مع طبيعة االعمال و 

األنشطة االقتصادية املتطورة . 
فمسك الدفاتر وتسجيل احلسابات على أساس القيد املزدوج يعطي 
معلومات  يقدم  و  للمحاسبة  أوسع  بشكل  رياضي  و  علمي  أساس 

افضل .

متثل  التي  والعمليات  املدخالت  وتبويب  تسجيل  هي    : احملاسبة 
األحداث االقتصادية وفق نظام معني، املعلومات املالية املستخدمة 
بشكل أساسي من املدراء واملستثمرين واجلهات الضريبية ومتخذي 
أو  والشركات  املؤسسات  ضمن  املوارد  توزيع  بهدف  اآلخرين،  القرارات 
املنظمات أو احلكومة. مت اشتقاق اسم احملاسبة من استخدام كلمة 

احلساب مايل.
والتفسري  واإليصال  القياس  يدرس  الذي  العلم  هي  احملاسبة 
للنشاطات املالية وذلك من خالل تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات 
قوائم  خالل  من  املالية  املعلومات  عن  واالفصاح  والعرض  املالية 
تعرف  كذلك  سنوية(.  ربع  )غالبا  حمددة  زمنية  فرتات  عن  تعد  مالية 

احملاسبة بانها "لغة االعمال".
هي  اإلدارية  احملاسبة  ذلك،  من  العكس  على   : اإلدارية  احملاسبة 
معلنة  غري  وتكون  الشركات  أو  املؤسسات  داخل  تستخدم  معلومات 
من  قليل  عدد  من  إال  عليها  االطالع  أو  لها  الوصول  ميكن  وال  )سرية( 
رئيسي  بشكل  وتعنى  غالبًا.  القرار  وصناع  متخذي  من  املستخدمني 
ممكنة  تكلفة  بأقل  للشركة  الالزم  التمويل  تأمني  هو  األول  بجزئني 
سوًء بطرح السندات أو األسهم )إي إما باالقرتاض أو بزيادة رأس املال( 
واجلزء الثاين هو ضبط النفقات مبا يوازن بني أهداف الشركة واملوارد 
ودراسة  التخطيطية  املوازنات  تطبيق  خالل  من  املتاحة  املالية 
الشركة  أداء  على  االنحرافات  هذه  ونتائج  عنها  الفعلية  االنحرافات 

املايل والتشغيلي.

بدراسة  وتهتم  احملاسبة  فروع  أحد  هي   : احلكومية  احملاسبة 
احملاسبي  والتقرير  والتسجيل  التقدير  عمليات  حتكم  التي  املبادئ 
عن األنشطة التي تقوم بها احلكومة. وهي أداة املديرين احلكوميني 
بالوزارات ووحداتها  اإليرادات والنفقات اخلاصة  الرقابة على  ألغراض 
التقديرية  األرقام  وهي  للدولة.  العامة  باملوازنة  وتعرف  اخملتلفة، 
املعتمدة ملصروفات الدولة وإيراداتها ملدة معينة قادمة تكون عادة 
بانفاقها  للحكومة  يسمح  التي  العامة  النفقات  جميع  وتشمل  سنة. 
والعدالة  والدفاع  واألمن  العامة  كاخلدمات  اجملاالت  شتى  يف 

واملشروعات اإلنتاجية.

من هو مخترع نظرية القيد المزدوج بالمحاسبة؟؟
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إعـــــالن

شركة كبرى تعلن عن حاجتها إلى موظفين سياحة 
وسفر من الجنسين:-

* موظف حجز تذاكر
* موظف حجز فنادق

* موظف حجز تذاكر وفنادق

خبره – وبدون خبرة – من جميع الجنسيات 
فقط ارسل ال c.v  على االميل التالي :-

q8-job@hotmail.com
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نظم المعلومات والحوكمة الرشيدة ) 3-2 (

أ - محمود حمودة

)2( اإلفصاح احلكومي عن املعلومات 
ومنوذج تقييم 

" للموقع اإللكرتوين ملصلحة الضرائب العامة املصرية "

أننا  أعتقد  املعلومات  نظم  مفاهيم  تناولت  سابقة  مقاالت  عدة  خالل 
أرغب  والتي   " املعلومات   " مفهوم  مبدلول  كافية  دراية   علي  أصبحنا 
يف استحداث تعريف جديد لها يف بحثنا هذا ــ مبا يناسبة ــ بأن تعرفها 
علي أنها :- املادة التي توضح شئ ما ويحتفظ بها مسجلة عيل أي شكل 
ويف أي صورة مبا يف ذلك املطبوع ، واإللكرتوين ، والنماذج ، والوسائط 
صيغ  أية  عليه  حتفظ  آخر  شكل  وأي   ، واملدجمة  واملرئية  املسموعة 

أخري حلفظ املعلومات املنتجة بواسطة الهيئات .
استهالال  منهد  جديدة  ملفاهيم  نتعرض  هذا  بحثنا  ويف  هاهنا  ولكنا 

ملوضوعنا  بتبسيط بعض التعريفات يف البداية علي النحو التايل :-

الوصول إيل املعلومات :- القوانني واإلجراءات والسياسات التي تساعد 
علي ضمان الشفافية واإلنفتاح يف إدارة املهام .

احلق يف الوصول إيل املعلومات :- هو احلق يف الوصول إيل املعلومات 
والوثائق  األعمال  فحص   -: يف  احلق  ويشمل  ما  هيئة  متلكها  التي 
والسجالت  الوثائق  من  معتمدة  نسخ  أو  املالحظات  وأخذ   ، والسجالت 
وأخذ عينات معتمدة من املواد ، واحلصول علي املعلومات بأي شكل 

من األشكال.
دورية  بصورة  بالنشر  والهيئة  اجلهة  إلتزام  هو   -: اإلستباقي  اإلفصاح 
وميزانياتها  وممارساتها  بنشاطها  تعرف  التي  املعلومات  من  قدر  عن 
ونتائجها  املنشودة  واخلطط  وأدوارهم  بها  العاملني  وكبار  وموازناتها 

بصورة آلية وبدون تقدمي طلبات من اجلمهور .

الوصول إيل املعلومات :- القوانني واإلجراءات والسياسات التي تساعد 
علي ضمان الشفافية واإلنفتاح يف إدارة املهام .

احلق يف الوصول إيل املعلومات :- هو احلق يف الوصول إيل املعلومات 
والوثائق  األعمال  فحص   -: يف  احلق  ويشمل  ما  هيئة  متلكها  التي 
والسجالت  الوثائق  من  معتمدة  نسخ  أو  املالحظات  وأخذ   ، والسجالت 
وأخذ عينات معتمدة من املواد ، واحلصول علي املعلومات بأي شكل 

من األشكال.
دورية  بصورة  بالنشر  والهيئة  اجلهة  إلتزام  هو   -: اإلستباقي  اإلفصاح 
وميزانياتها  وممارساتها  بنشاطها  تعرف  التي  املعلومات  من  قدر  عن 
ونتائجها  املنشودة  واخلطط  وأدوارهم  بها  العاملني  وكبار  وموازناتها 

بصورة آلية وبدون تقدمي طلبات من اجلمهور .

ضرورة اإلفصاح املعلوماتي يف القطاع احلكومي
وحرية  املعلوماتي  اإلفصاح  يعد  احلكومي  القطاع  يف  خاصة  بصفة 
 ، الدميوقراطية  ودعائم  شفافية  معايري  أهم  أحد  املعلومات  تداول 

ويعتمد جزء كبري من

للحصول  تيسريها  مدي  علي  إيجابي  بشكل  متفتحة  احلكومة  إعتبار 
حتي  واسع  بشكل  ونشرها  للجمهور  تعميمها  ومدي  املعلومات  علي 
بدون طلب مسبق من المواطنني وهو مايطلق عليه اإلفصاح اإلستباقي 
دورية  وبصفة  تلقائيا  املعلومات  بعض  عن  الكشف  بأنها  فسرناه  والذي 
سنستخدمة  والذي  هذه  النشر  وسائل  وأهم  متعدة  وسائل  باستخدام 
املوقع  أو  اإلنرتنت  شبكة  هو  اخملتار  احلكومي  المنوذج  لتقيم  كأساس 
اإلفصاح  يف  كبريا  أصبح  اإلنرتنت  فدرو   ، بالهيئة  اخلاص  اإللكرتوين 
إلية  الولوج  سهولة  من  به  يتميز  مبا  خاصة  املعلومات  عن  اإلستباقي 
أي  عن  تقل  زهيدة  بتكلفة  إنتشارة  عن  فضال  وقت  أي  يف  معه  والتعامل 

تكاليف حصول علي معلومات أخري وأسرع يف ذات الوقت .

وأخريا فالهيئات احلكومية ليست خمرية يف ضروة اإلفصاح املعلوماتي 
، فهي ال حتتفظ باملعلومات لنفسها بل للصالح العام ، كما أنها ليست 
املالكة لهذه املعلومات ولكنها فقط حائزة لها وتشمل املعلومات التي 
السياسات   ، القوانني والقرارات   -: بالهيئة احلكومية اإلفصاح عنها  يجدر 
متعلقة  ومعلومات   ، واملوازنة  البيانات  وقواعد  بالسجالت  وقوائم 
تقدمها  التي  اخملتلفة  واخلدمات   ، احلكومية  الهيئة  ووظائف  بهيكل 
للمواطنني ، وحسابات اجلهة ، كذلك أي معلومات يتكررالطلب عليها أو 

معلومات أخري.

لبعض  اجلهات  بعض  إمتالك  علي  أيضا  نؤكد  أن  هنا  يفوتنا  وال 
عليها  للحصول  طلب  تقدمي  أو  عنها  اإلفصاح  الميكن  التي  املعلومات 
يخل  ال  ومبا   ، للقانون  وتنفيذا  احلدود  أضيق  يف  ذلك  يكون  أن  علي   ،
تربير  يجب  احلالة  هذا  ويف  املعلومات  إيل  الوصول  يف  األفراد  بحق 
رمبا   -: املثال  سبيل  فعلي  قانون  ظل  يف  املعلوماتي  احلجب  هذا 
تكون هذه املعلومات شخصية واإلفصاح عنها لطرف غري معني بطلب 
تعاقدات  أو  إتفاقات  تخص  املعلومات  هذه  تكون  ورمبا   ، اإلفصاح 
وهنا  صريح  بشكل  املعلومات  سرية  علي  اإلبقاء  بنودها  يف  إشرتطت 
يوفر  والتي  العسكرية  واإلتفاقات  الصفقات  املثال  سبيل  علي  نقصد 
احلفاظ علي حجب املعلومات فيها علي ميزات حربية ، ولكننا النقصد 
من  أي  حجب  يعد  والتي  العام  الطابع  ذات  التجارية  الصفقات  بالطبع 
صفقة  خلفة  يخفي  رمبا  الفساد  مظاهر  من  مظهر  عنها  املعلومات 
مشبوهه تضر باملصلحة العاملة ، و يضمن القانون حرية نشر معلومات 
لسنة   89 واملزايدات  املناقصات  قانون  فمثال  واملزايدات  الصفقات  عن 
1998 والذي نص يف مادتة الثانية علي أنه " تخضع كل من املناقصة 
واملساواة  الفرص  وتكافوء  العالنية  ملبادئ  العامة  واملمارسة  العامة 
, وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها يف مصر أو خارجية  وحرية املنافسة 
يعلن عنها يف مصر واخلارج , ويكون اإلعالن يف الصحف اليومية , ويصح 

أن يضاف إليها غري ذلك من وسائل اإلعالم واسعة االنتشار ."

أهمية اإلفصاح اإلستباقي عن املعلومات 

والهيئات  األجهزة  يف  املعلوماتي  اإلفصاح  وضرورة  بأهمية  ارتباطا 
احلكومية نوجز الدوافع الست الرئيسية لالفصاح االستباقي علي النحو 

التايل :-

اجلهل   " بأن  القائل  املبدأ  ألن   : بالقانون  املواطنني  تعريف   -: أوال   *
القانون  تنشر  أن  احلكومة  علي  مسئولية  يضع   " عذرا  ليس  بالقانون 

والتعليمات والقرارات الهامة .
* ثانيا :- مكافحة لفساد : مبا ميثلة الدفع املعلوماتي عن نشاط الهيئة 
جمهور  مبعرفة  عليها  رقابي  قيد  من  وسياساتها  احلكومية  اجلهة  أو 

املتعاملني به.
بحجم  إدراكا  أكرث  املشاركة  هذه  وتكون   : املشاركة  زيادة   -: ثالثا   *
املشاكل التي تواجهها الهيئة وأكرث حكمة يف تصور خطط اسرتاتيجية 

للحلول.
* رابعا :- حتسني إدارة املعلومات : وتخفيف العبء اإلداري والتكاليفي 
إيل  املواطنني  من  عدد  أكرب  وصول  بضمان  والهيئات  األجهزة  علي 
املعلومات دون احلاجة إيل تقدمي طلبات فردية واتباع اجراءات روتينية 

.
* خامسا :- الوصول إيل اخلدمات احلكومية: من خالل إعالم اجلمهور 

بواجباته وإلتزاماته وإمكانية تقدمي اخلدمات اإللكرتونية .
: ودعم إمكانيات البحث العلمي  إنتاج معارف جديدة  :- تعزيز  * سادسا 

عرب تشارك املعلومات .

منوذج تقييم
اإلفصاح وإتاحة املعلومات

" للموقع اإللكرتوين ملصلحة الضرائب العامة املصرية "

عمليات  وضعف  قوة  أوجه  علي  التعرف  هو  التقييم  هذا  من  الهدف 
اإلفصاح احلكومي عن املعلومات يف مصر حتديدا يف موقع مصلحة 
احلكومية  الهيئة  هذه  حتوزه  أن  يفرتض  ما  )ألهمية  املصرية  الضرائب 
بني  العمل  أجل  من  وذلك   ،) للمواطنني  وهامة  متعدده  معلومات  من 
األطراف اخملتلفة يف منظومة هذه اجلهة من املنظمات غري احلكومية 
لتحسني   ، املعنية  األطراف  وخمتلف  والتشريعية  التنفيذية  والسلطات 
األساسي  حقهم  من  املواطنني  ولتمكني   ، املعلومات  إتاحة  عمليات 
يف املعرفة ، وإتاحة أدوات تساهم يف حتقيق الشفافية واملسائلة مبا 

يحقق حوكمة رشيدة لألداء.

مت استخدام منوذج التقيم املعد بواسطة مركز دعم لتقنية املعلومات 
 2013 يف  يف  املنشور   " احلكومي  اإلفصاح  مستويات  تقييم  "دليل 
إيل  مستند   - وآخرون  خري  أحمد  الباحث   -  2013/4450 إيداع  برقم 
املعايري الدولية لإلفصاح عن املعلومات ومسرتشد بقانون حرية تداول 

املعلومات املقرتح من منظمات اجملتمع املدين .

تخطيط تقييم موقع املصلحة وفقا للنموذج 
سيتم تنفيذ خطة التقييم وفقا للنموذج سابق اإلشارة إليه وفقا للمراحل 

التالية :- 
أهم  علي  والتعليق  املصرية  الضرائب  مصلحة  موقع  توصيف   -: أوال   -

بنودة .
- ثانيا:- قياس مستوي إفصاح موقع املصلحة عن املعلومات

 من خالل :-

الواجب  املعلومات    -: األول  القسم   *
اإلفصاح   ( دوري  بشكل  عنها  اإلفصاح 
اإلستباقي ( ويتم دراسة 26 حمدد للقياس 
يف هذا القسم ، بحيث يتم تقييم كل حمدد 

علي أساس املعايري األربعة التالية  :- 
ما  وهو   : متوفرة  املعلومات  تكون  أن   -1
وذلك  العادي  للمواطن  إتاحتها  يعني 

بدون تعقيدات من أوراق رسمية وغريها .
2- أن تكون املعلومات كاملة : أن تكون متسقة وواضحة .

3- أن تكون املعلومات حمدثة: بحيث تكون حمدثة حتي آخر تاريخ إتخذ 
فيه القرار أو السياسة ومت اعتماده هذه املعلومة كما يتم توفريها لفرتة 

زمينة طويلة ــ سلسلة زمنية ــ .
العادي  للمواطن  واضحة  تكون  أن  مفهومة:  املعلومات  تكون  أن   -4
اخملتلفة  املؤشرات  حساب  لطرق  وشرح  تعاريف  علي  تشمل  بحيث 

وأمثلة إن أمكن .
وبذلك فإن احلد األدين لهذا التقييم هو صفر ، واحلد األقصي هو104 ) 

عدد 26 حمدد يقيم علي 4 معايري "26×4=104"( .
* القسم الثاين :- ويقيس إجراءات الولوج للمعلومات الغري مفصح عنها 
تلقائيا ويقيم من خالل 16 حمدد يحصل كل حمدد علي درجة إما صفر 
أو 1 حيث يتم تقييم قسم اإلجراءات كالتايل ) نعم =1 ، ال = صفر ( ، بحيث 

يصبح احلد األدين صفر واحلد األقصي 16.

أوال :- توصيف موقع مصلحة الضرائب املصرية

املالية  لوزارة  التابعة  الهيئات  كأحد  العامة  الضرائب  مصلحة  تـُـَمثل 
WWW.IncomTax. املصرية مبوقع واحد علي شبكة اإلنرتنت هو

 -: التايل  النحو  علي  املوقع  هذا  توصيف  ومكن   Gov.Eg
تاريخ  أ-   : اليمني يحوي  : عمود علي  :- وتقسم إيل قسمني  الرئيسية   -1
 ، ضريبية  معلومات   ، النقدي  السداد  خدمة  ب-   . األنباء  وأهم  اليوم 

مناقصات وعطاءات. جـ - التسجيل واملراسلة والبحث و... و... .
وعمود إيل يسار السابق ضعف مساحته تقريبا ويحوي : أ- أربع صفحات 
لسنة   11 كالقانون  حمتوياتها  لعرض  تلقائي  بشكل  بينها  التبديل  يتم 
املصلحة  تليفونات  أرقام  وكذا   2013 لسنة   310 رقم   الوزير  وقرار   2013
 .2012 ملوسم  الضريبة  اإلقرارات  مناذج  لتحميل  ورابط  الساخن  واخلط 
، مرسوم بقانون للمجلس العسكري جـ - إعالن عن  ب- قرار لوزير املالية 

احلزمة الربامج اإللكرتونية د- الربيد اإللكرتوين للتواصل . 
الشاشة  حتديث  يتم  القائمة  هذه  علي  وبالضغط   -: عامة  عالقات   -2
تليفزيونية  :- 1- أحاديث  التالية  البنود  اليمني  العمود علي  لتعرض يف 
قطاع  رئيس   ، املصلحة  رئيس  أحاديث  يضم  فرعي  تبويب  عنها  )وينبثق 
املعلومات (. 2- ندوات ولقاءات . 3- مواد فيلمية. 4- مراسم ووفود ) ومت 
كتابة الكلمة بشكل خاطئ حيث مت كتابتها وقود بالقاف وليس الفاء ( . 5- 
املوظف املثايل . 6- األدلة الضريبة )وينبثق عنها تبويبات فرعية :- دليل 

املمول ،اإلقرار الضريبي ، دليل احلجز ، دليل القضايا(.
متصلة  بيانات  السنة  التبويبات  هذه  من  أي  حتوي  ال  أنه  بالذكر  وجدير 
تعرض  حيث  التليفزيونية  لالحاديث  االول  التبويب  يف  سوي  بعنوانها 
فيديوهات مرئية ، أما عن باقي البنود فالضغط عليها ال يحدث الشاشة 
بأي معلومات جديدة ولكن فقط يعرض تنبية للمموليني مبيعاد اإلقرارت 

الضريبية.
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3- إعالم وصحافة :- وتشمل هذه القائمة 
عليالبنود الفرعية التالية :- 1- الضرائب يف 
الصحافة املصرية وال حتوي قائمتها سوي 
تاريخ  روزامة  وتوجد  مؤرخ  غري  وحيد  خرب 
الضرائب  ومنتدي   -2  ،)*( معطوبة  ولكنها 
يف  حتديث  اي  يحدث  ال  عليه  وبالضغط 
الشاشة وبالتايل فهذا البند غري مرتبط باية 

معلومات ومل يتم تنشيطة كرابط عرض وانتقال من االساس .
4- قوانني ولوائح :- وحتوي هذه القائمة 13 بند فرعي لقوانني ضريبية 

وذات صلة ولوائح وقرارات وزارية وكتب دورية وتعليمات تنفيذية 
وبعض هذه الروابط تسميات فقط وال حتوي ملفات كالقانون 91 الينقلك 
القرارات  بند  يخص  فيما  أيضا   ، فقط  العنوان  ولكن  القانون  لنص  الرابط 
الوزارية فهي غري حمدثة علي االطالق وغري مسلسة حتي انه يتم اسقاط 
وزارية  قررارت  فأخر   2012 لسنة   54 كالقرار  النشر  عن  هامة  وزارية  قرارات 

منشورة تخص عام 2010 واخريا مت نشر القرار رقم 310 لسنة 2013 ، 
أيضا يوجد بند خاصة بالضريبة علي املرتبات وفات مصلحة الضرائب ان 
حتدث املادة العلمية به مبا يوافق اخر تعديالت يف قانون الضريبة علي 

الدخل الصادر برقم 11 لسنة 2013.
5- اتفاقيات :- وحتوي بندين :- االتفاقيات الدولية ، واتفاقات بنود النشاط 

.
6- إرشادات ومناذج :- ويحتوي علي 8 بنود فرعية افرد منها 2 للنموذج 
41 علي الرغم من وجود بند خاص بنماذج القانون 91 لسنة 2005 ، ورغم 
 2013 لسنة   310 رقم  الوزير  لقرار  وفقا  املعلومات  حتديث  يتم  فلم  ذلك 

والذي مت ارفاق تعديل للنموذج فيه .
يف  البحث  إعداد  ورغم   " ضريبية  إرشادات   " عنوان  البنود  ضمن  ويوجد 
أغسطس 2013 بعد مرور ثالثة شهور علي صدرو القانون 11 لسنة 2013 
اإلرشادات  كافة  أنه  إال   2005 لسنة   91 القانون  أحكام  بعض  بتعديل 

املشار إليها مل تطرق ايل تعديل القانون ومل تـُحّدث .

وتعد أفضل قائمة من حيث حتديث املعلومات   -: الضريبي  7- اإلقرار 
حيث حتتوي علي :-  أ- حتميل لالقرارات ) اجليل الثامن اقرارات 2012(. 
ب- خدمة التوقيع اإللكرتوين . جـ - خدمات التحويالت البنكية ) وتعرض 

معلومات قيمة عن السداد البنكي للضريبة حتي 2013(.

للمناطق  منشطة  خريطة  علي  وحتتوي   -: املأموريات  عناوين   -8
الضريبية بالضغط عليها يظهر جدول باملاموريات التابعة لكل منطقة 
أنه  املثال  سبيل  علي  والدليل  أيضا  القائمة  هذه  حتديث  يتم  ومل 
أول ذكرت بعنوان 21  الغربية  التابة ملنطقة  ثان  مأمورية ضرائب طنطا 
السابق  العنوان  انه  حيث  صحيح  غري  عنوان  وهو  بطنطا  الدماطى  ش 
للمامورية والذي مت اخالؤه واالنتقال منه ايل عنوان جديد منذ ما يزيد 

علي عامني .

9- تدريب :- وحتتوي هذه القائمة علي 7 تبويبات فرعية يهمني ان اذكر 
ان بند الدراسات الفنية كتبويب فرعي مل يحتوي علي اي معلومات فهو 
رابط خامل وغري نشط ، وبند املؤمترات والندوات احتوي علي ملف فيديو 
وحيد ، وأخريا جاء بند الربامج الضريبية مبوضوعني فقط علي الرغم من 

وجود إنتاجيات اخري لقطاع تكنولوجيا املعلومات باملصلحة .
-  وأخريا يوجد تبويبني أخرين لبوابة احلكومة ، وإرشادات لتقدمي اإلقرار.

ثانيا:- قياس مستوي إفصاح موقع املصلحة عن املعلومات
 من خالل :-

القسم األول :-  املعلومات الواجب اإلفصاح عنها بشكل دوري ) اإلفصاح 
اإلستباقي (

كما اسلفنا يتألف هذا القسم من ستة وعشرون  حمدد يتم تقيم كل منهم 
املعلومات  تكون  أن   -: للمعلومات  جلودة  معايري  ألربعة  وفقا  علي 
متوفرة ، أن تكون املعلومات كاملة ن تكون املعلومات حمدثة ،أن تكون 
تكون  وبالتايل  واحدة  نقطة  معيار  لكل  ويعطي  مفهومة  املعلومات 
احلد األدين احلصول علي صفر يف كل معيار من املعايري االربعة عند 
اختبارهم علي احملددات الست والعشرون واحلد األقص هو احلصول 

علي 104 درجة ويف التايل نتيجة اختبارنا :-

1- قائمة املعلومات التي بحوزت مصلحة الضرائب :- 
التقييم :- صفر من 4

ال يحتوي موقع مصلحة الضرائب علي قائمة باملعلومات التي حتوذها 
هذه املصلحة بحيث تسهل علي اجلمهور معرفة كافة املعلومات التي 

لديها .
2- قائمة املعلومات التي بحوزت مصلحة الضرائب واملستثناة من 

اإلتاحة علي املوقع:-
التقييم :- صفر من 4

أيضا ال يحتوي املوضع علي اية معلومات بهذا اخلصوص .
الضرائب  مصلحة  تقدمها  التي  اخلدمات  عن  معلومات   -3

للجمهور:-
التقييم :- صفر من 4

فال يوجد اي قائمة او رابط يشرح ما هي علي وجه التحديد اخلدمات التي 
املعلومات  رابط  اعتبار  وال ميكن  للجمهور  الضرائب  تقدمها مصلحة 
التدريب   رابط  أو   ، رابط االرشادات  أو   ، املمول  رابط دليل  أو   ، الضريبية 
ولكنها معلومات مساعدة  اي منهم خدمات مقدمة  اعتبار  ال ميكن 

وبالتالي حصل املوقع علي صفر في هذا التقييم .
4-  معلومات عن اإلجتماعات املفتوحة :- 

التقييم :- صفر من 4
بشكل  اجلهة  تنظمها  التي  اللقاءات  املفتوحة  االجتماعات  تشمل 
ملناقشة  قطاعاتها  ورؤساء  اجلهة  لقادة  عنه  االعالن  وسابق  مفتوح 
جدول  يوجد  ال  وحيث  اجملتمعي  الوعي  ودعم  الهامة  املوضوعات 
باملصلحة  العاملني  لغير  التدريب  جدول  اليعتبر  وحيث  باجتماعات 
جلسات  النه  مفتوح  اجتماع  يعتبر  ال  تدريب«   « بقائمة  عنه  واملعلن 
علي  املوقع  فيحصل  لذلك  املوضوع  ومحددة  االجرة  مدفوعة  تدريبة 
صفر في هذا التقييم لعدم توافر املعلومات بهذا الشأن من األساس .

5- إعالنات الوظائف :-
التقييم :- صفر من 4

لم يتم اإلعالن عن أي قوائم بالوظائف الشاغرة ، حتي أنه ال يوجد زر 
خاص بها من األساس 

6- التعريف مبهام مصلحة الضرائب :- 
التقييم :- صفر من 4

رسالتها  أو  املصلحة  رؤية  اي معلومات تخص  املوقع علي  يحتوي  لم 
في اجملتمع او سياسات عملها واستراتيجيات التنفيذ وفقط مت تذييل 
جسرا  املوقع  هذا  يكون  أن  نرجو   « العبارة  بهذه  الرئيسية  الصفحة 
أو مسئول  دارس  أو  باحث  أو  ممول  والزوار سواء  املصلحة  بني  للتواصل 
كما نرجومراسلتنا ألي إستفسار » وهو ما ال يرتقي ملعني معلومات 
وبالتالي فاملعلومات بخصوص التعريف مبهام املصلحة غير متوفرة من 

األساس وبالتالي حصل املوقع علي صفر في هذا التقييم .

7- الهيكل التنظيمي :-
التقييم :- صفر من 4

ال يحتوي املوقع علي اية معلومات عن الهيكل التنظيمي للمصلحة ، 
فال يوجد تقسيم لألشخاص املسئوليني بحسب التدرج في التسلسل 

الوظيفي وال ايه معلومات عنهم .

8- الهيكل اإلداري :-
التقييم :- صفر من 4

ال يحتوي املوقع علي قائمة معلومات تخص اإلدارات التابعة للمصلحة 
والهيكل اإلداري لها بشكل عام وبالتايل حصل املوقع علي صفر .

9- اخلطط والسياسات :- 
التقييم :- صفر من 4

ال يحتوي املوقع علي اي خطط وسياسات معلنة ملصلحة الضرائب 
10- تقارير املتابعة للخطط وتقييم االداء 

التقييم :- صفر من 4
ال يحتوي املوقع علي أي خطط وسياسات معلنة ملصلحة الضرائب

11- قواعد البيانات :-
التقييم :- صفر من 4

املوظفيني  أعداد  مثال  توضح  بيانات  قواعد  علي  املوقع  يحتوي  ال 
مبصلحة الضرائب أو عدد املموليني وتصنيفاتهم .

12- معلومات مؤسسية :-
التقييم :- 2 من 4

يحتوي املوقع يف قائمة القوانني واللوائح / بند القررارت الوزراية / موضوع 
العمل  حتكم  التي  القرارات  من  جمموعة  علي  متنوعة  وزارية  قرارات 
املؤسسي يف املصلحة فاملعلومة متوفر وهي مفهومة ، ولكنها غري 
حمدثة ، وغري كاملة ألن أخر قرار مت نشرة يف عام 2008 وبالتايل حصل 

املوقع علي 2 من اصل 4 يف هذا التقييم .
13- تشريعات وقوانني :- 

التقييم :- 3 من 4
والتشريعات  القوانني  علي  واللوائح  القوانني  قائمة  يف  املوقع  يحتوي 
اخلاصة باجملال الضريبي فهي متوفر ورمبا تكون حمدثة اذا اخذنا يف 
االعتبار وجود القانون 11 لسنة 2013 اخر تعديل مت علي قانون الضريبة 
علي الدخل واملعلومات مفهومة ولكنها غري مكتملة لغياب عرض بعض 
وبالتايل فالسجل  رقم 101 لسنة 2012  بالقانون  القوانني مثل املرسوم 

ليس منتظم .
14- معلومات عن مدي توفري احلماية للمبلغيني عن الفساد :- 

التقييم :- صفر من 4
ال يحتوي املوقع علي ايه معلومات بخصوص هذا الشأن ومن االساس 
عن  للتبليغ  حمددة  الية  يوضح  رابط  حتي  او  للشكاوي  ايقونة  توجد  ال 

الشكاوي وال ميكن اعتبار صفحة املراسلة والتليفونات بديال عن ذلك .
15- امليزانية . ) ونظرا لكون املصلحة جهة حكومية سيتم االستعاضة 

عنه بتقرير مراجعة(
16- احلساب اخلتامي .

17- املوازنة.
التقييم :- صفر من 12 ) 4 × 3 (

ال يحتوي املوقع علي أية تقارير مالية أو تقارير مراجعة 
18- إقرارت الذمة املالية لكبار املوظفيني مبصلحة الضرائب :-

التقييم :- صفر من 4
ايه اقرارات مالية لكبار املوظفني فهو ال  بالطبع ال يحتوي املوقع علي 

يحتوي علي اية بيانات للموظفني من االساس .

التي  املناقصات  عن  معلومات   -19
يطرحها اجلهاز احلكومي :-

التقييم :-  2 من 4
باسم  الرئيسية  الصفحة  يف  رابط  يوجد 
عليه  بالضغط  وعطاءات  مناقصات 
معلومات  حتوي  صفحة  حتميل  يتم 
وحتوي  فقط  و8   7 ارقام  مناقصات  عن 
موضوع  املشرتيات  نوع  عن  معلومات 

املناقصة وتاريخ فتح املظاريف ومعلومات عن الطرف داخل املصلحة 
الذي سيتم التعامل معه وبالتايل فاملعلومات متوفرة ومفهومة ولكنها 
غري كاملة فال يوجد سجل زمني لكافة املناقصات ، وال هي حمدثة حتي 

أخر مناقصة وبالتايل يحصل املوقع يف هذا التقييم علي 2 من 4.
20- أسماء املشروعات أو االحداث الهامة التي تشارك فيها املصلحة:-

التقييم :- صفر من 4
مصلحة  تنفذها  التي  املشروعات  بأسماء  معلومات  قوائم  اي  يوجد  ال 
الضرائب أو االحداث الهامة التي تشارك فيها املصلحة ، فال ميكننا اعتبار 
قائمة التدريب مبا حوته من موضع خاص باملؤترمات والندوات معلومات 

يف هذا النحو فنحن نتحدث عن مشروعات اسرتاتيجية .
21- األطراف التي تنفذ معها مصلحة الضرائب املشروعات :-

التقييم :- صفر من 4
ال توجد اية معلومات متوفر يف هذا الصدد

22- تقرير سنوي عن طلبات احلصول علي املعلومات :-
التقييم :- صفر من 4

إتصال  وسيلة  أية  أو  املعلومات  علي  للحصول  معلومات  اي  يجود  ال 
املعيار  هذا  قيم  لذلك  املعلومات  علي  احلصول  لطلبات  خمصصة 

بصفر
23- التوعية عن حق الوصول ايل املعلومات :-

التقييم :- صفر من 4
ايل  الوصول  بحق  خاصة  معلومات  اي  يوجد  ال  ذكرت  ان  سبق  كما 

املعلومات أو كيفية طلبها أو الوقت الالزم للرد عليها .
24- إتاحة املعلومات بطرق تناسب ذوي اإلحتياجات اخلاصة :-

التقييم :- صفر من 4
ال يوجد علي املوقع أية تقنيات صوتية أو وثائق تنسب املكفوفني "طريقة 

برايل " وبالتايل حصل املوقع علي تقييم صفر .
25- إتاحة خريطة للموقع اإللكرتوين ملصلحة الضرائب

التقييم :- صفر من 4
ال توجد خريطة للموقع تسهل للمتعامل معه معرفة ما يحتوية املوقع 
من معلومات ، وبالتايل كيفية الولوج اليها وبالتايل حصل املوقع علي 

تقييم صفر يف هذا املعيار لعدم توافر املعلومامتن األساس .
عدم  عن  معاقبة  نظام  ووجود  اإلفصاح  عن  مراقبة  نظام  وجود   -26

اإلفصاح
التقييم :- صفر من 4

عدم  حالة  يف  واملعاقبة  املراقبة  نظام  عن  تفاصيل  املوقع  يتيح  ال 
اإلفصاح داخل مصلحة الضرائب ، وبالتايل قيم هذا املعيار بصفر

                                                                حملل نظم 
                                                                                حممود حموده

                                                                                       حماسب قانوين وخبري ضرائب
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كيف يصوم القلب؟ 

كيف يصوم القلب ؟
* احلمد هلل ، والصالة والسالم على رسول 

اهلل وآله وصحبه وبعد .. 
من  التغابن:   ﴾ َقْلَبُه  َيْهِد  ِه  ِباللَّ ُيْؤِمْن  َوَمْن   ﴿ وتعاىل:  تبارك  اهلل  يقول   -
اآلية11. وهداية القلب أساس كل هداية ومبدأ كل توفيق وأصل كل عمر 

ورأس كل فعل. 
- صح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: ) أال وإن يف اجلسد مضغة إذا 
صلحت صلح اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلسد كله ، أال وهي القلب 

( رواه البخاري ومسلم.
ال  حمقق  هالك  وفساده   ، واآلخرة  الدنيا  يف  سعادتك  قلبك  فصالح   -
يعلم مداه إال اهلل عز وجل. يقول اهلل عز وجل: ﴿ إِنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن 

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد ﴾ ّق:37.  َكاَن َلُه َقْلٌب أَْو أَْلَقى السَّ

مشرق  بالنور  نابض  حي  قلب   ، قلبان  ولكنهما  قلب.  خملوق  ولكل   -
باإلميان ممتلئ باليقني عامر بالتقوى ، وقلب ميت مندثر سقيم فيه كل 

خراب ودمار.

ُقُلوِبِهْم  ِفي   ﴿ الالهني:  املعرضني  قلوب  عن  وتعاىل  سبحانه  يقول   -
َوَقاُلوا   ﴿ تعاىل:  وقال  اآلية10.  من  البقرة:   ﴾ َمَرضًا  اللَُّه  َفَزاَدُهُم  َمَرٌض 
ُيْؤِمُنوَن ﴾ البقرة:88. وقال  ِبُكْفِرِهْم َفَقِلياًل َما  ُه  َلَعَنُهُم اللَّ َبْل  ُقُلوُبَنا ُغْلٌف 
ُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى ُقُلوٍب أَْقَفاُلَها ﴾ حممد:24. وقال  سبحانه: ﴿ أََفال َيَتَدبَّ
ا َتْدُعوَنا إَِلْيِه َوِفي آَذاِنَنا َوْقٌر ﴾ فصلت:  ٍة ِممَّ عنهم: ﴿ َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ِفي أَِكنَّ

من اآلية5.

- فالقلوب مترض ويطبع عليها ، وتقفل ومتوت.
- إن قلوب أعداء اهلل عز وجل معهم يف صدورهم ، ولكن لهم قلوب ال 
يا   ( عنه:  صح  كما  والسالم  الصالة  عليه  يقول  كان  لذلك   ، بها  يفقهون 

مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ( رواه الرتمذي.
- قلب املؤمن يصوم يف رمضان وغريه وصيام القلب يكون تفريغه من 
وساوس  ومن   ، باطل  اعتقاد  من   ، مهلكة  شركيات  من  الفاسدة  املادة 

سيئة، ومن نوايا خبيثة ، ومن خطرات موحشة.

- قلب املؤمن عامر بحب اهلل ، يعرف ربه بأسمائه وصفاته ، كما وصف 
، فهذا القلب يطالع بعني البصرية سطور  اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه 
األسماء والصفات ، وصفحات صنع اهلل يف الكائنات ، ودفاتر إبداع اهلل 

يف اخمللوقات.

وكـتـاب الـفضاء اقـرأ فـيه= صورا ما قرأتها يف كتابي

- قلب املؤمن فيه نور وهاج ال تبقي معه ظلمة ، نور الرسالة اخلالدة ، 
والتعاليم السماوية ، والتشريع الرباين ، يضاف هذا إىل نور الفطرة التي 
فطر اهلل عليها العبد ، فيجتمع نوران عظيمان ﴿ ُنوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اللَُّه 
ُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم ﴾ النور:  ُه اْلَأْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَّ ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَّ

من اآلية35.

- قلب املؤمن يزهر كاملصباح ، ويضئ كالشمس ، ويلمع كالفجر ، يزداد 
االعتبار  ومن   ، يقينا  التفكر  ومن   ، إميانا  اآليات  سماع  من  املؤمن  قلب 

هداية.
قلب  الكرب  يسكن  فال   ، القلب  يفطر  ألنه  الكرب  عن  يصوم  املؤمن  قلب   -
املؤمن ألنه احلرام ، والكرب خيمته ورواقه ، ومنزله يف القلب ، فإذا سكن 
الكرب يف القلب أصبح صاحب هذا القلب مريضا سفيها ، وسقيما أحمق 

، ومعتوها لعابا.
 ، ردائي  الكربياء   ( القدسي:  احلديث  صحيح  يف  كما  سبحانه  يقول   -
والعظمة إزاري ، من نازعني فيهما عذبته ( رواه أحمد وغريه وهو عند 

مسلم بلفظ آخر.
- وقلب املؤمن يصوم عن العجب ، والعجب تصور اإلنسان كمال نفسه ، 
وأنه أفضل من غريه ، وأن عنده من احملاسن ما ليس عند اآلخرين ، وهذا 
هو الهالك بعينه. صح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: ) ثالث مهلكات 
. فأما املهلكات: فشح  ، وثالث درجات  ، وثالث كفارات  ، وثالث منجيات 

مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب املرء بنفسه .. ( صحيح اجلامع.
وآالف   ، التقصري  وكرثة   ، النفس  عيب  إىل  النظر  العجب  هذا  ودواء   -
السيئات واخلطايا التي فعلها العبد ، واقرتفها ثم نسيها ، وعلمها عند 

ربي يف كتاب ال يضل ربي وال ينسى.
- وقلب املؤمن يصوم عن احلسد ، الن احلسد يحبط األعمال الصاحلة 

، ويطفئ نور القلب ، ويعطل سريه إىل اهلل تعاىل.
 ﴾ َفْضِلِه  ِمْن  ُه  اللَّ آَتاُهُم  َما  َعَلى  النَّاَس  َيْحُسُدوَن  أَْم   ﴿ سبحانه:  يقول   -

النساء: من اآلية54.
- ويقول صلى اهلل عليه وسلم: ) ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وال 

تناجشوا وال يبع بعضكم على بيع بعض ( رواه مسلم.
* أخرب عليه الصالة والسالم ثالث مرات عن رجل من أصحابه أنه من أهل 
اجلنة )رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم( فلما سئل ذاك 
الرجل مب تدخل اجلنة ؟ قال: ال أنام ويف قلبي حسدا أو حقد أو غش 

على مسلم. فهل من قلب يصوم صيام العارفني.

صـيام الـعارفني لـه حـنني= إلـى الـرحمن رب العاملينا

تصوم قلوبهم يف كل وقت=وبـاألسحار هـم يستغفرونا

رب  يا  اإلميان  على  وثبتها   ، املستقيم  صراطك  إىل  قلوبنا  أهد  اللهم 
العاملني.

وصلى اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

من جملة النور اإلسالمي - عدد شهر رمضان 

كيف تصوم البطن؟ 

* احلمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه وبعد ..
وأخالقه  وسلوكه  اإلنسان  حياة  على  أثره  له  وحرامة  حالله  الطعام   -
ِمَن  ُكُلوا  الرُُّسُل  َها  أَيُّ َيا   ﴿ فقال:  رسله  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أمر  ولذلك   ،
سبحانه  وقال  اآلية51.  من  املؤمنون:   ﴾ َصاِلحًا  َواْعَمُلوا  َباِت  يِّ الطَّ
ِللَِّه  َواْشُكُروا  َرَزْقَناُكْم  َما  َباِت  ِمْن َطيِّ ُكُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ َيا   ﴿ للمؤمنني: 
اُه َتْعُبُدوَن ﴾ البقرة:172. والطيبات هي ما أحله اهلل عز وجل  إِْن ُكْنُتْم إِيَّ
فاهلل  وسلم.  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  لسان  على  املؤمنني  لعباده 
من  ألعراف:   ﴾ اْلَخَباِئَث  َعَلْيِهُم  َوُيَحرُِّم  َباِت  يِّ الطَّ َلُهُم  َوُيِحلُّ   ﴿ عنه:  يقول 

اآلية157.

 ، والشراب  الطعام  اجتنابه  عن  زيادة   ، للحرام  اجتنابه  البطن  وصيام   -
وكل ما يفطر يف نهار رمضان ، لكنه يصوم أيضا عن احلرام عند إفطاره 
يقول   ، وتعاىل  تبارك  املوىل  يغضب  الربا  بأكله  أنه  إذ  الربا  يأكل  فال 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا الرِّبا أَْضَعافًا ُمَضاَعَفًة ﴾ آل عمران:  سبحانه: ﴿ َيا أَيُّ
البقرة: من   ﴾ الرِّبا  َوَحرََّم  اْلَبْيَع  ُه  اللَّ َوأََحلَّ   ﴿ من اآلية130. وقال سبحانه: 

اآلية275.
وموكله  الربا  آكل  اهلل  لعن   ( قال:  أنه  والسالم  الصالة  عليه  عنه  صح   -

وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ( رواه مسلم.
- آكل الربا يضحك على نفسه ، فيمأل بطنه من احلرام ، ويدعو ربه وقد 

سد طرق اإلجابة وأغلق باب القبول.
- صح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: ) إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا 
، وإن اهلل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني ؛ فقال: } يا أيها الرسل كلوا 
أيها  } يا  وقال:   ، } عليم  تعملون  مبا  إين  صاحلا  واعملوا  الطيبات  من 
السفر  يطيل  الرجل  ذكر  ثم   .} رزقناكم  ما  طيبات  من  كلوا  آمنوا  الذين 
أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء : يا رب يا رب ! ومطعمه حرام ، ومشربه 
حرام ، وملبسه حرام ، وغذي باحلرام ، فأنى يستجاب لذلك ! ؟ ( صحيح 
اجلامع. فهذا رجل كثري العبادة ، ولكنه آثم يف طعامه ، غري متق هلل يف 

أكله وشرابه.
- كيف يصوم البطن وقد أفطر على احلرام وطعامه من الربا والسحت ، 

والغش ومال اليتيم والغصب.
- فسدت واهلل كل األذواق ملا فسد الطعام والشراب ، قست القلوب ملا 

خبث املأكل واملشرب ، انطمس النور ملا فقدت اللقمة احلالل.
- صح عن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه أنه تغدى يوما من األيام ثم 
سأل خادمه من أين هذا الطعام ؟ فقال: من كهانة كنت أتكهن بها يف 
اجلاهلية ، فأدخل أبو بكر يده وانتغر فأخرج ما يف بطنه من الطعام. 

)رواه مسلم( ، فرضي اهلل عنه ما أصدقه وأطيبه وأطهره.
وأي  والدم  اللحم  مع  أثرها  ويبقى  صاحبها  بطن  يف  تبقى  اللقمة   -

جسد نبت من احلرام فالنار أوىل به.
- كان السلف الصالح يعرفون من أين يأكلون ، فصفت أذواقهم وصحت 
وشرابهم  املتأخرين  طعام  فسد  فلما   ، قلوبهم  وأشرقت  أبدانهم 

انطمست معامل الهدى يف قلوبهم.
- صح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: ) ما أكل عبد طعاما خريا من أن 
يأكل من كسب يده ، وإن نبي اهلل داود عليه السالم ، كان يأكل من طعام 

يده ( رواه البخاري.

- فزكريا عليه السالم كان جنارا وداود عليه 
اهلل  صلى  وحممد  حدادا  كان  السالم 

عليه وسلم واألنبياء عليهم الصالة والسالم 
كانوا يرعون الغنم.

- واإلسالم يدعو إىل الكسب وطلب الرزق لكن من أبوابه املشروعة.

ا ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى ﴾ األنعام:  يقول سبحانه: ﴿ َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم إِلَّ
من اآلية152. وقال تعاىل: ﴿ إِنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلمًا إِنََّما 
َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا ﴾ النساء:10. وقال عز وجل: ﴿ 
اِم ِلَتْأُكُلوا َفِريقًا ِمْن  َوال َتْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها إَِلى اْلُحكَّ
ِباْلِأْثِم َوأَْنُتْم َتْعَلُموَن ﴾ البقرة:188. وقال عز اسمه: ﴿ الَِّذيَن  أَْمَواِل النَّاِس 
ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ ﴾  ا َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ َيْأُكُلوَن الرِّبا ال َيُقوُموَن إِلَّ

البقرة: من اآلية275.

- وصح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: ) لعن اهلل الراشي واملرتشي 
( رواه أحمد واألربعة.

ا من فسد من اليهود والنصارى: ﴿ َوَتَرى َكِثريًا ِمْنُهْم  - يقول سبحانه ذاّمً
 ﴾ َيْعَمُلوَن  َكاُنوا  َما  َلِبْئَس  ْحَت  السُّ َوأَْكِلِهُم  َواْلُعْدَواِن  اْلِأْثِم  ُيَساِرُعوَن ِفي 

املائدة:62.
- يقص علينا ابن اجلوزي يف صيد اخلاطر أنه أكل أكلة من شبهة فتغري 
قلبه وأظلم عليه فرتة من الزمن ، وذلك لصفاء قلوبهم أحسوا بالتغري ، 

أما الكثري اليوم فيأكل ما أراد من احلرام فال يرى تغري قلبه ألنه:

من يهن يسهل الهوان عليه مـــا لــجـرح بـمـيت إيــالم

وحالوة  العبادة  لذة  فحرم  بأنواعه  واملسكر  اخلمر  بعضهم  وتناول   -
الطاعة ، وعاش منغصا قلقا حمروما من السعادة ومن ساعة اإلجابة.

* فيا أيها الصائم هناك صيام البطن من مل يصمه فكأنه ما صام فهل 
من صائم عن احلرام ، ورع عن الشراب والطعام ليدخل دار السالم.

اللهم اجعلنا ممن يحلل حالل الشريعة ويحرم حرامها.
وصلى اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

من جملة النور اإلسالمي - عدد شهر رمضان
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