
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــام  2011لعـــــــــــ  الرابعالعدد                                 
       
  

 
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



                Journal Of The Arab Accountant   وائـــل مــــــــــــــراد  / إعداد  ، من مجلة المحــــــاسب العــــــربي  
 ـــــــــــــــــــــــــام  2011لعـــــــــــــــ  الـــرابـعالعدد              

  

2 

  
 
 
  

                  
  
  
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  المحاسبة اإلدارية 

  المحاسبة العامة  

  محاسبة التكاليف  

  مراجعة الحسابات  

  التدقيق المالي  

  محاسبة الضرائب  

 انيات محاسبة الميز  

  محاسبة التمويل و

  االستثمار 

  محاسبة البنوك  

  محاسبة أسواق المال  

 محاسبة التأمين  

  
  
  

                      
 
 
 

 3ص                             

  كلمة المشرف
  4ص                            

  
  
  

  
  

 األعمال التجارية المنفردة 
  
  ما ھي األعمال التجارية ؟  

تلك األعمال التي تكتسب الصفة ھي     
  .التجارية لو وقعت مرة واحدة 

  ومن ھذه األعمال ما يلي 
.........................  

 .الشراء بقصد البيع أو التأجير  -1
 .إستئجار المنقول بقصد تأجيرھا  -2
    تأسيس الشركات  -3
األعمال التجارية المتعلقة بالمالحة  -4

  التجارية بحرية كانت أو جوية 
                                                             

  

  5 التفاصيل ص                        

 التجاري  على القانونتعالوا نتعرف 

  
  

  
لقد كان القدما المصـريين سـابقين األخـذ  بهـذا المبـدأ األخالقـي عنـدما 

دفن الموتى ، ولمـا كانـت عمليـات الـدفن تتطلـب قاموا بتكوين جميعات 
إنفـاق مبـالغ باهظـة بغـرض التحنــيط وبنـاء القبـور  التـي تحـافظ علــى 
الموتى ، فقد إنشـئت جمعيـات  لتقـوم بهـذه المراسـم لألعضـاء اللـذين 

                           .يعجز زويهم عن األنفاق عليهم عند موتهم 
  10 التفاصيل ص                                                                       

  

    التأمين
  

 
 اووظائفھ النقود طبيعةبعد أن تعرفنا في العدد السابق على 

  أنواع النقود وخصائصھا سنتعرف في ھذا العدد بإذن هللا على 
  

   -: يمكن تقسيم النقود إلى أربعة أنواع تتفق وتتطور مراحلھا ، وھي 
  7 التفاصيل ص                                                       

  أنواع النقود وخصائصھا

  
  

  ما هي اإلستراتيجية  ؟ 
اعـد المواجهـة للقـرارات اإلداريـة التـي تلتـزم بهـا هي مجموعة مـن القو

 .اإلدارة لفترة طويلة 
  أما معناها من بالمفهوم  العسكري

  .... هي فن تعبئة وتحريك القوات والمعدات لفرض المكان والوقت 
   14  التفاصيل ص                                                           

  

  
  

 
 ما هو مفهوم معايير المراجعة ؟ 

مستويات لألداء المهني الذي يتم          
بواسطة المراجع تستخدم في الحكم على جودة 

ي يقوم به المراجع ، ومن ناحية أخرى العمل الذ
تحدد  الكيفية التي يتم بها ممارسة عملية 

 .المراجعة 
ل 17التفا

  ك المھنيالمعايير المتعارف عليھا وقواعد السلو  إستراتيجية المنافسة بين نظم العمليات واإلنتاج

  
  

أهدي إليكم إخواني وأخواتي في هذا 
العدد موقع على ما أعتقد أنه أول 

المواقع الدينية التي تصفحتها أثناء أو 
   26 ، 25   التفاصيل صفي بدايتي 

  ....ويليھا الخاتمة        ھديــــــة العدد

  
  

  ما هو الشيك
) السـاحب ( هو محرر مكتوب يتضمن أمرا صادرا مـن صـاحب الحسـاب ويسـمى  

  بأن يدفع لحامل الشيك أو ألمر شخص ) المسحوب عليه (  البنك ويسمى الى
  

  19  التفاصيل ص                                                                

  يوميـــــات محــــاسب مبتدئ

  
  

  ..بعد أن علمنا العداوة الضارية التي بين العبد والشيطان 
  إًذا، ما ھو الحل لعداوة الشيطان؟؟

  : - تعالى- ، يقول -سبحانه وتعالى-عليك باللجوء إلى ربِّك 
  
              24  التفاصيل ص                                                

  الحل لعداوة الشيطان

  
  

  اإلستثمارات طويلة األجل 
هي اإلستثمارات التي يعتزم اإلحتفاظ    

  بها لمدة سنة مالية أو دورة مالية
    

  22  التفاصيل ص                                                 

  " اآلجل   طويلة االستثمارات"   االستثمارات

 القائمة الرئيسية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
الحمد  وكفى وصالَة وسالماَ على عباده اللذين اصطفى وال سيما نبيه المصطفى صلى 

 هللا عليه وسلم فاللھم صّلِ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 : أما بعد

 
مجلة ة السابقة نقدم اليوم العدد الرابع من بعد أن قدمنا بتوفيق من هللا األعداد الثالث

والتي بدأت في االثمار وتقديم المنافع العظيمة والمعلومات القيمة في  المحاسب العربي
مجال المحاسبة لكل قراءھا الكرام وكل زوار النور اإلسالمي ، وانطالقا من حرصنا على 

لق مجلتنا القبول والرضا من تقديم الفائدة والمعلومة بطريقة سھلة وبسيطة نأمل بأن ت
الجميع ، وال يسعنا إال أن نقدم الشكر لكل من شاركنا القراءة أو الرأي وندعو المولى عز 

وجل أن يجعل ھذا العمل خالصا لوجھه الكريم وأن يتقبله منا وال يحرمنا أجره إنه ولي ذلك 
 .والقادُر عليه

 
 :  لق في معاملة اآلخرينحسن الخوكلمتنا لقراءنا في ھذا العدد ستكون عن 

 
، وتقود نفسك إلى األخذ بھا  إنھا مناسبة كريمة أن تحتسب أجر التحلي بالصفات الحسنة

، واحذر أن تدعھا على الحقد والكراھة، وبذاءة اللسان، وعدم العدل  وتجاھد في ذلك
 وعجبت لمن يغسل وجھه خمس مرات في اليوم. والغيبة والنميمة والشح وقطع األرحام

مجيباً داعي هللا ، واليغسل قلبه مرة في السنة ليزيل ما علق به من أدران الدنيا، وسواد 
 !القلب، ومنكر األخالق

 
والدين، وزوجة وأبناء، : واحرص على تعويد النفس كتم الغضب، وليھنأ من حولك ِمن

وأصدقاء، ومعارف، بطيب معشرك، وحلو حديثك، وبشاشة وجھك، واحتسب األجر في كل 
 .ذلك

 
بوصية النبي صلى هللا عليه وسلم الجامعة، فقد قال عليه الصالة  - أخي المسلم  -وعليك 
الناس بُخلق حسن  اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمُحھا، وخالق{ : والسالم

 .}رواه الترمذ {} 
 

كم مني مجلساً إن أقرب{ : جعلنا اللّه وإياكم ممن قال فيھم الرسول صلى اللّه عليه وسلم
 }رواه أحمد والترمذي وابن حبان {  } يوم القيامة أحسنكم أخالقاً 

 
اللھم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، اللھم حّسِن أخالقنا وَجّمِل أفعالنا، اللھم 

نت خلقنا فحسن بمنِّك أخالقنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصّلِ  كما حسَّ
  .اللھم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 التعريف بالمجلة
مجلة شھرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك 

لى إلقاء المحاسبية ، كما تھدف المجلة ع
الضوء على بعض المواضيع التي لم يتم 

طرحھا في المنتديات المحاسبية بشكل 
مباشر وكذا بعض المواضيع المشابھة لما 

في المنتديات ولكن ھنا ستجد لھا طابع 
أخر عن المنتديات ، كما تھدف إلى 

مساعدة جميع المحاسبين والمحاسبات 
للرقي بعلم المحاسبة ، وإذا ما عمل 

على  واجتھادب أو المحاسبة بجد المحاس
/ تصبح قادرس  فإنهالدراسة والتدريب ، 

قادرة على وضع قدميك  نيستصبح
في مجال  االرتقاءوبكفاءة على سلم 

المحاسبة لما لھا أھمية كبرى في ھذا 
  .العصر  

 

 أهداف المجلة
خظوات نحو التقدم
والرقي في هذا 

ابتغاء ،  المجال 
زيادة،   مرضاة هللا
معلوماتكوتنمية  

 ... .اسبية المح
  

الفئات 
المستهدفة لهذه 

 المجلة 

 

 . الموظفون  -
الطلبة في المعاھد  -

 .والجامعات 
المھتمون بتعلم علم  -

 المحاسبة من مختلف الفئات 

  
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

لَحْمُد هللاِ اّلِذي ِبَكِلَمِتِه َقاَمْت السَّْبُع ا
الشَِّداُد، َوِبَها َرسَْت الرََّواِسي 

ْوًتاُد، َواسَْتَقرَّْت األَْرضُ الِمَهاُد، َواألَ 
َيا ُنوَر األَْنَواِر، َيا َعاِلَم األَسَْراِر، 

َيا ُمَدبَِّر اللَّْيِل َوالنََّهاِر 
 .َعاِفنا َواْعُف َعّنا اللَُّهمَّ  ،

 وبعد 
ها نحن عدنا من جديد إليكم بعد 
طول غياب ، راجيًا من هللا أن تكونوا

ال ، لم أرى في أحسن صحة وأفضل ح
من أخواني وأخواتي الذين راسلوني
على اإليميل والذين آانوا يرغبون 
مشارآتي في آتابة مقاالت داخل 

المجلة ، أي ردود خاصة وأننا قد 
اتفقنا على أن يكتبوا ما يريدون 
ويرسلوه لي ، أسأل هللا أن يكون 
المانع خيرًا للجميع ، وأذآرآم 

ني جميعًا أنني بإنتظار من يشارآ
األجر في إعداد هذه المجلة التي 
آان هدفها األول إثراء المحاسب 
العربي بالمعلومات التي تفيده في
مجال عملة راجيًا من هللا ان يكون 
ثوابها في ميزان حسنات آل مــراد

. 
 

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  

  وائل مراد                              
  المشرف العام على المجلة                               

                        18/10/2011  
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   معاً نتعلم القانون التجاري  
  
  

  األعمال التجارية المنفردة 
  

  ما ھي األعمال التجارية ؟          
  .ألعمال التي تكتسب الصفة التجارية لو وقعت مرة واحدة ھي تلك ا                                

  
  ومن ھذه األعمال ما يلي 

  
 .الشراء بقصد البيع أو التأجير  - 1

  
               

  ال تقتصر الصفة التجارية عند الشراء فقط وإنما تمتد إلى ما بعد الشراء وھو البيع                    
  

  ري شروط الواجبة لجعل العمل عمل تجا
  

   - : ھناك ثالث شروط وھي كالتالي 
  

  أن يبدأ العمل بالشراء. 
  أن ينصب الشراء على منقول. 
  أن يكون الشراء قد تم بقصد البيع أو التأجير. 

  

  ناك بعض األنشطة ال تعبتبر تجارية ومن أمثلتھا ھ
 .النشاط الزراعي  -
 اه ، والطب ، والمحاسبة مثل أعمال المحام.                           المھن الحرة   -
  ... مثل األديب والمؤلف والمخترع .                         اإلنتاج الذھني  -

 
 .إستئجار المنقول بقصد تأجيرھا  - 2

 
   - : ھناك ثالث شروط وھي كالتالي 

 

  أن تبدأ العمل بإستئجار. 
  أن ينصب اإلستئجار على منقول. 
  أو تحقيق ربح أن يكون اإلستئجار قد تم بقصد التأجير. 
  

    تأسيس الشركات   - 3
  ماذا يقصد بتأسيس الشركة ؟                                 

  .مجموعة من االعمال التي تؤدي في النھاية إلى خلق المشروع يقصد بھا                        
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  معاً نتعلم القانون التجاري   
  
  

  
  علقة بالمالحة التجارية بحرية كانت أو جوية األعمال التجارية المت - 4

       
       الطائرات وإصالحھا وصيانتھا , بناء السفن أ. 
  شراء أو بيع أو تأجير أو إستئجار السفن والطائرات. 
  شراء أدوات أو مواد تموين السفن والطائرات. 
  النقل البحري والجوي. 
  عمليات الشحن والتفريغ. 
 الطيارين أو غيرھم من العاملين في السفن والطائرات  إستخدام المالحين أو. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سنتكلم عنبإذن هللا في العدد القادم  
  األعمال التجارية على وجه المقاولة  
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 وخصائصھا                  النقود  أنواع      

  
  
  

  
  
  
  
  

أنواع سنتعرف في ھذا العدد بإذن هللا على  ووظائفھا النقود طبيعةعلى بعد أن تعرفنا في العدد السابق 
  النقود وخصائصھا 

  

   -: يمكن تقسيم النقود إلى أربعة أنواع تتفق وتتطور مراحلھا ، وھي 
  
  
  
  
  

  

  النقود السلعية  - : أوًال 
  

ولت المجتمعات اإلنسانية في مراحلھا األولى أشكاًال مختلفة تعد النقود السلعية أول أنواع النقود التي عرفتھا البشرية ، وقد تدا -
  . منھا ، مثل الماشية والجلود والفراء والعاج والقمح واللبن والشاي والسكر والملح 

  ويتكون الطلب على النقود السلعية من شقين :-  
  ، ينبع من صالحية السلعة المستعملة كنقود إلشباع الحاجة بصفة مباشرة  طلب أصيل -1
 النقود السلعية بتماثل تتميزولذا . ، الستعمالھا كنقود ، أي في الوفاء بااللتزامات  وطلب مشتق -2

   قيمتھا كنقود                 
 

  ما ھي  صعوبات  النقود السلعية  ؟                 
  

 عجزت ھذه النقود عن تلبية احتياجات التبادل المتزايد     -
 العام في مختلف المناطق أو المجتمعات  وذلك لعدم تمتعھا بالقبول  -
 عدم قابليتھا للتجزئة أو التخزين وعدم تجانس الوحدات  -
 مشكالت وتكاليف النقل والتخزين  -
 التقلب المستمر في قيمة النقود السلعية بحسب ظروف اإلنتاج  -

  
  النقود المعدنية  - : ثانياُ 

  

ة إلى إنتقال المجتمعات إلى مرحلة أكثر تطورًا في تاريخ النقود ، وھي مرحلة النقود أدت الصعوبات التي تواجه المعامالت بالنقود السلعي
  . المعدنية 

  
في بادئ األمر ، إستعمل اإلنسان بعض المعادن ، كالنحاس والبرونز والحديد والزنك والقصدير ، كنقود معدنية رئيسية  ، غير  -

                    . لما تتصف به من مزايا ) والفضة  الذھب( إنه فيما بعد فضل إستخدام المعادن النفيسة 

  ما ھي مزايا المعادن النفيسة ؟                   
  

  كمخزن للقيم، مما يجعلھا أقدر على غيرھا من أداء وظيفة النقود  عدم القابلية للتلف -1
 وكأداه إلختزن القيمخدامھا في المبادالت ، مما يعني إرتفاع قيمتھا وسھولة نقلھا ، وبالتالي تفضيل إست الندرة النسبية -2

 النقود الكتابية النقود الورقية النقود المعدنية النقود السلعية
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 وخصائصھا                  النقود  أنواع      
  

  
  

  
  

  
و  للمدفوعات المؤجلةالثبات النسبي في القيمة ، بالمقارنة بغيرھا من السلع نظراً لضآلة اإلنتاج منھا مما يؤھلھا كقاعدة  -3

  كمخزن للقيم
ي جوھر المعادن النفيسة ، مما يمكن من قياس عيارھا ، أي درجة نقائھا ، وبالتالي يمكن تشكيلھا في صورة التماثل التام ف -4

 . تستخدم كمقياس للقيمة ) سبائك ، مسكوكات ( وحدات نقدية معيارية ، 
  . القابلية للتجزئة إلى أجزاء متماثلة يتناسب حجمھا مع القيم المختلفة لعمليات التبادل  -5

  

  أيضًا المعادن النفيسة في أغراض أخرى كالزينة والصناعة  تستخدم -
أدى تتطور المجتمعات إلى إعتياد األفراد على إيداع ما لديھم من معادن نفيسة في خزائن الصاغة وتداول ما يقابھا  -

  من صكوك فيما بينھم  
   -: وعلية تقتصر النقود المعدنية ، على نوعين 

التي يفرض القانون على االفراد قبولھا في التعامل مھما كبرت الكميات المتعامل  – ية الرئيسيةالنقود المعدن -: النوع األول 
  . بھا 

  بإرتفاع قيمتھا اإلسمية كنقد بدرجة محسوسة عن قيمة ما تحوية من معدن  وتتميز -
 بقوة إبراء غير محدودة  تتصف -

اء العملة الرئيسية وتستعمل في المبادالت الصغيرة  ، كالنقود وھي تُمثل أجز - النقود المعدنية المساعدة  -: النوع الثاني 
  المعدنية من فئة القروش ، ويجزي سك ھذه النقود من معادن غير نفيسة كالنيكل أو البرنز والنحاس  واأللومنيوم 

  بقوة إبراء محدودة ، ممكن للدائن أال  يقبلھا إذا تجاوزت مبلغ معين  تتسم -
 على معدن تقل قيمتة السلعية عن قيمته اإلسمية كنقد النقود المساعدة  تحتوي -
  النقود الورقية  - : ثالثًا 

  
ظھرت النقود الورقية كبديل للنقود المعدنية ، مع تطور نظام الصرافة وإنتشار البنوك التجارية وسميت ھذه بالنقود  -

  . الورقية النائبة 
 اإلصدر في يد مصرف واحد ، وھو البنك المركزي تم تدخل الدولة في إصدار األوراق المالية ، وتم تركيز  -
يطلق على النقود الورقية التي يصدرھا البنك المركزي مصطلح أوراق البنكوت ، وھي نقود ورقية إلزامية غير قابلة  -

 للتحويل تتمتع بقوة إبراء غير محدودة في الوفاء  باإللتزامات 
قوم الدولة مباشرة بإصدار نوع أخر من النقود يعرف بالنقود بجانب ھذه األوراق التي يصدرھا البنك المركزي ، ت -

بقوة إبراء غير  -وتتصف ھذه النقود شأنھا شان النقود المعدنية المساعدة  الورقية المساعدة أو النقود الحكومية 
وراق ، وھي فئات صغيرة لتسھيل التبادل مثل أ محدودة للذمة ، وتفرض الدولة حد أقصى للكمية المصدرة منھا 

 العشر قروش والخمسة قروش ، 
  النقود الكتابية  - : رابعًا 
تمثل النقود الكتابيةأعلى  مرحلة من مراحل تطور إستخدام النقود ، وھي عبارة عن قيود دفترية في البنوك التجارية  -

  . تعطي لصاحبھا الحق في السحب نقدًا عند الطلب بواسطة الشيكات 
 قود المصرفية ، غير أنھا ال تصدر من قبل البنك المركزي تعتبر ھذه النقود من قبيل الن -
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 وخصائصھا                  النقود  أنواع      
  

  
  

  
  

  
بدرجة كبيرة من السھولة واليسر والمالئمة، حيث أنھا أقل أنواع ) نقود الودائع ( تتمتع المعامالت بالنقود الكتابية  -

 قة والضياع ، كما انه من أيسرھا في التعامل النقود تعرضًا للسر
ومع ذلك تختلف نقود الودائع من غيرھا من انواع النقود المتدولة من حيث عدم إعتراف القانون لھا بصفة قانونية في  -

ي حين ف) أي قبول التعامل بالشيكات ( التداول ، بمعنى انه ال يوجد إلزام لألفراد بقبول الوفاء باإللتزامات بالشيكات 
 . انه يلزم عليھم بقبول الوفاء بالبنكنوت 

  في ضوء العرض السابق ، يمكن تقسم النقود إلى مجموعتين رئيسيتين وھما : -   
بخاصية  –على نقيض المجموعة االولى  –، وتتصف المجموعة الثانية  مجموعة النقود السلعية ومجموعة النقود اإلئتمانية

  . ة والقيمة السلعية للنقود عدم التماثل بين القيمة النقدي
  النقود السلعية الطبيعية والنقود السلعية المعدنية: وتتكون مجموعة من النقود السلعية بدورھا مجموعتين فرعيتين ھما 

 النقود الحكومية والنقود المصرفية: ، وكذلك  تتكون مجموعة من النقود اإلئتمانية بدورھا من مجموعتين فرعيتين ھما 
، وتتكون  محدودةلھا قوة إبراء  إلزاميةاالولى من النقود الورقية المساعدة والمعدنية ، وھي نقود قانونية  ، وتتكون

لھا قوة  قانونيةالثانية من أوراق البنكنوت أو النقود الورقية األساسية والتي يصدرھا البنك المركزي ، وھي نقود 
تتوفر من خالل اإليداعات  إختيارية، وھي نقود ة أو نقود الودائع النقود الكتابي، كما تضم أيضًا  محدودةإبراء غير 

  . الجارية لألفراد لدى البنوك التجارية ويجرى التعامل عليھا عن طريق الشيكات 
  يوضح الشكل التالي التقسيمات سالفة الذكر ألنواع النقود :-  

  النقود                                                                                   
  
  

                                                                                                                      
  
  

                                                                                                   
 
  

                                                                                                              
  

   خصائص النقود
   -: من العرض السابق يمكن إيجاز اھم الخصائص التي يتعين توفرھا في النقود لإلضالع بوظائفھا اإلساسبة فيما يلي 

  القبول العام في الوفاء باإللتزامات من جاني المتعاملين )Accptability   ( 
  الثبات النسبي في القيمة  )Stability   ( 
  التجانس التام بين الوحدات المتماثلة في القيمة )Uniformity   ( 
  القابلية للتجزئة إلى وحدات مختلفة تتناسب وحجم المبادالت )Divisibility   ( 
  القابلية للتلف نتيجة النقل أو التجزئة أو التخزين عدم )Durabiliy   ( 
  سھولة الحمل والنقل ) Portability   (  

  

 إئتمانية سلعية

 حكومية مصرفية معدنية طبيعية

 كتابية بنكنوت ورقية معدنية
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  التــــــــــــــــــأمين        
  
  
  

  إخواني وأخواتي قبل أن نتكلم عن التأمين يجب أن نعلم 
  

   64يوسف اآلية ))  الراحمين أرحم وھو حافظا خير فا   (( 
  

  
األنسان منذ  القدم كان وال زال معرضًا  للعديد من األخطار التي تهدد حياته وومتلكاته ، حتى عند بداية الحياه على 

ألنسان يصطاد الحيواناتكان يواجهه خطر األ وهو   الفتك به من قبل الحيواناتالمفترسة لذا سطح األرض عندما كان ا
  . كانوا يسيرون في تجمعات حتى يسطيعوا أن يدرأو عن نفسهم األخطار 

  
يقوم نظام التأمين بمفهومة العام على مبدأ من المبادئ األخالقية الفاضلة ، حيث يعتمد على التعاون والكافل بين 

  .األفراد المعرضين لنفس الخطر   
  

، ولما كانت لقد كان القدما المصريين سابقين األخذ  بهذا المبدأ األخالقي عندما قاموا بتكوين جميعات دفن الموتى 
عمليات الدفن تتطلب إنفاق مبالغ باهظة بغرض التحنيط وبناء القبور  التي تحافظ على الموتى ، فقد إنشئت جمعيات  

  . ه المراسم لألعضاء اللذين يعجز زويهم عن األنفاق عليهم عند موتهم لتقوم بهذ
  

 .يعد التأمين البحري أقدم أنواع التأمين المعروف في العصر الحديث  -
  

فقد بات في الظهور وفقًا لظهور الحاجة إليها وقد كان هناك ثالث مراحل أما عن األنواع األخرى من أنواع التأمين 
   - : ت لنشأة هذه التأمينا

  
  -:الثورة الصناعية : أوالً 

  
بدأ إستخدام البخار كقوه محركة وكان لزاما على أصحاب هذه المحركات التأمين عليها وذلك  1760مع بداية عام 

... خوفًا من إنفجار الغاليات وتلف اآلالت  فنشأ التأمين الهندسي  وبعدها نشا تأمينات مثل التأمين ضد إصابات العمل 
  .الخ 

  
   - : الثورة التجارية  - : انيا ًث
  

... ومن ثم قامت المنشآت التجارية تباعا ً للمنشأت الصناعية كالبنوك والهيئات المالية الكبيرة ومنشآت اإلتجار بالجملة  
الخ ومن هنا نشأت  الحاجة إلى نوع من الضمان ضد خطر إقدام هؤالء العاملين على التالعب في تلك األموال 

و السرقة أو التزوير  وكان على أصحاب اباموال التفكير في كيفية حماية رؤوس أموالهم من السرقة أو باإلختالس ا
  .الضياع  أو السطو  

  
  - :ثورة المواصالت   -: ثالثًا 

  
بدأ هذه الثورة جورج ستيفين عندما نجح في إستخدام طاقة الباخرة كقوة محركة الول مرة  وبعدها نشأت السكك 

، وبعد ذلك ظهرت السيارات كأحد وسائل سية مواصالت وهنا ظهر إلى الوجود تأمين الحوادث الشخصية  الحديدية كو
  .النقل ومع كثرة الحوادث  تدخل كثير من الدول إلصدار التشريعات الخاصة بالتأمين اإلجباري  وأخيرًا ظهرة الطائرات 
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  التــــــــــــــــــأمين        
  
  
  

  التـــأمين  تعريف
  

  تعريف القانونيين للتــــأمين 
  

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي إشترط التأمين لصالحة مبلغًا  -
من المال أو إيراد مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك  

 .أية دفعة مالية أخرى يوديها المؤمن له للمؤمن  في نظير قسط أو
  

  تعريف فقهاء القانون 
  

التأمين عملية فنية تزاولها هيئة مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة وتحمل تبعاتها عن طريق  -
حقق الخطر المقاصة بينهما وطبقًا لقوانين اإلحصاء ، ومن مقتضى ذلك حصول المستأمن أو من يعنية حالة ت

 .المؤمن ضده على عوض مالي يدفعه المؤمن مقابل وفاء األول باألقساط المتفق عليها في وثيقة التأمين 
  

  تعريف اإلقتصاديين واألكتواريين
  

) قيمة الشئ موضوع التأمين بأكملة ( نظام يتم بمقتضاه إستبدال الخسارة المالية الكبيرة غير المؤكده  -
 .أو بمعنى آخر تفضيل التأكد على عدم التأكد ) قسط التأمين ( ده بخسارة مالية صغيرة مؤك

  
  تعريف الكاتب كالب  
  

 .نظام إجتمالي إلحالل التأكد محل عدم التأكد عن طريق تجميع األخطار  -
  

  تعريف  وير فيفر
  

  مشروع لتخفيض عدم التأكد لدى المؤمن له عن طريق تحويل عبء أخطار معين إلى المؤمن الذي يتعهد -
 .بتعويض األول ولو جزئيًا عن الخسارة المالية التي تلحق به 

  
  تعريف الكاتب هانسل 

  

نظام إجتماعي يوفر التعويض المالي لآلثار الناجمه عن األضرار ويتم دفع هذه التعويضات من حصيلة  -
 .المساهمات المجمعة من كافة األعضاء المشتركين في النظام 

  
  تعريف أحمد جاد عبدالرحمن

  

وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين وذلك بواسطة توزيع هذه  -
 .الخسارة على مجموعة من األفراد يكونون جميعا ًمعرضين لهذا الخطر وذلك بمقتضى إتفاق سابق 

 

  تعريف الدكتور عادل عز 
  

ادية الناشئة عن تحقيق االخطار محتملة الحدوث نظام يهدف إلى حماية األفراد والهيئات من الخسائر الم -
 .والتي يمكن أن تقع مستقبالً وتسبب خسائر يمكن قياسها ماديًا ةال دخل إلدارة األفراد أو الهئيات في حدوثها 
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  التــــــــــــــــــأمين        
  
  
  

  تعريف الدكتور سالمة عبدهللا 
ظاهرة عدم التأكد الموجود لدى المستأمن وذلك عن طريق نقل عبء نظام إجتماعي يصمم ليقلل من  -

 .أخطار معينة إلى المؤمن والذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن كل جزء من الخسارة المالية التي يتكبدها 
  

   - :وأخيرًا يمكن تعريف التأمين بناء على التعليمات السابقة كالتالي 
  

يض الخضر الذي يواجه الفرد أو المنشأة عن طريق تجميع األخطار التأمين  نظام تعاوني يهدف إلى تخف - 
 .المتشابهة والتنبؤ بقيمة الخسائر المالية المترتبة على تحقيقها وتوزيعها على كافة المعرضين لها 

  
  

  ما هي خصائص التأمين ؟              
                  

   تجميع األخطار. 
  تحويل الخطر. 
 عرضية تعويض الخسائر ال. 

  
    
  
  

  .....ما الفرق بين                  
  

  والمقـــــــــــــــامرة التـــــــــــــــــــأمين
يتعامل مع أخطار بحته موجوده بالفعل في حياة اإلنسان 

  .بسبب وجود الظواهر الطبيعية أو العامة 
  .تقوم بخلق خطر مضاربة لم يكن موجود من قبل 

ن الرباح على حساب الخاسر  ، فكالهما لهالتأمين ال  يكو
  مصلحة مشتركة 

غير منتجة إجتماعيًا  حيث يكون الرابح فيها على حساب 
  .الخاسر 

  

  
  
  

  والمضـــــــــــــــاربة  التـــــــــــــــــــأمين
تتضمن عمليات التأمين دائما ص تحويل الخطر القابل

  للتأمين فقط 
ما تكون غير قابلة للتأمين  يتم التعامل مع أخطار غالبًا

  الخ ... مثل إنخفاض أسعار المنتجات الرزاعية 
يمكن أن يخفض الخطر الموضوعي بالنسبة للمؤمن 

  وذلك باإلستفادة من قانون األعداد الكبيرة 
  تتضمن فقط تحويل الخطر وليس تخفيض الخطر 

  
    

 كلما زاد عدد الوحدات المعرضة للخطر كان من األفضل التنبؤ بدقة بإحتمال وقوع الخسارة
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  التــــــــــــــــــأمين        
  
  
  

  التقسيم النظري للتأمين 
  

  التأمين الخاص  -: القسم األول 
  التأمين الحكومي  - :القسم الثاني 

  

  ينقسم القسم األول إلى ثالث أقسام  -
  

 .التأمين الصحي على الحياة   
 .تأمين الممتلكات والمسئوليات  

  تأمين الحريق والحوادث المختلفة. 
  التأمين البحري. 
  تأمين الحوادث 

كل التامين الذي تتدخل فيه الدولة بقصد دعمه أو فرضة إجباري لحماية بعض من  أمين الحكوميالتيضم  -
  الفئات مثل التأمين العجز والوفاة والشيخوخة والتأمينات التجارية واإلجتماعية 

  
  للتأمين  العمليالتقسيم 

  
 .التأمين على الحياة  
 .تأمين الحريق  
 .التأمين البحري  
 .تأمين الحوادث  

  

  الخاص باإلشراف والرقابة على التأمين  1981لعام  10في مصر  بموجب القانون رقم 
  

 .التأمين على الحياة  -
 .عقود تكوين األموال  -
 .تأمين الحريق  والحوادث المتحالفة  -
 .تأمين النقل البري والنهري والجوي وتأمينات المسئولية المتعلقة بها  -
 .تأمين أجسام السفة  -
 .تأمين الطيران  -
 ) الخ .... السطو  –خيانة األمانة  –هندسي  –شخصية ( تأمين الحوادث   -
 .تأمين السيارات  -
 .التأمينات األخرى  -

  

  ؟  ما هي الفوائد اإلجتماعية للتأمين                   
  

   تعويض خسائر األفراد والمشروعات. 
  تخفيض الخوف والقلق. 
 ت التأمين مصدر من مصادر تمويل اإلستثمارا. 
  تدعيم اإلئتمان المساهمة في تطوير وسائل الوقاية والمنع. 

  
  



                Journal Of The Arab Accountant   وائـــل مــــــــــــــراد  / إعداد  ، من مجلة المحــــــاسب العــــــربي  
 ـــــــــــــــــــــــــام  2011لعـــــــــــــــ  الـــرابـعالعدد              

  

14 

  إستراتيجية المنافسة بين نظم العمليات واإلنتاج 
  
  
  
  
  

  ما ھي اإلستراتيجية  ؟            
  هي مجموعة من القواعد المواجهة للقرارات اإلدارية التي تلتزم بها اإلدارة لفترة طويلة. 

  
  معناها من بالمفهوم  العسكريأما 

   هي فن تعبئة وتحريك القوات والمعدات لفرض المكان والوقت والظروف المناسبة على 
  العدو وبما يؤدي إلى تحقيق ميزة إستراتيجية على العدو تنتهي بتحقيق الهدف اإلستراتيجي           
  . العام للمعركة الحربية           

  
للتغير المستمر في األجل القصير فقط تخضع للمراجعة على ال تخضع اإلستراتيجية 

  فترات طويلة
  

  ما الفرق بين القرارات اإلستراتيجية   و   قرارات التشغيل أو القرارات اإلدارية األخرى ؟
  

  يتم تغييرها على المدى البعيد   -:أوالً القرارات اإلستراتيجية 
  

كثيرًا ما يتم تغييرها  في األجل القصير دون أن يعرض ذلك المنشأة   - :أما قرارات التشغيل والقرارات اإلدارية 
  . للمخاطر عكس القرارات اإلستراتيجية 
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  إستراتيجية المنافسة بين نظم العمليات واإلنتاج 
  
  
  
  
  
  
  ما ھي مجاالت المنافسة بين نظم العمليات واإلنتاج ؟   
  

 التكلفة  -السعر  = ربح الوحدة                  .التكلفة  -1
 .من وجهة نظر العميل هي سالمة المنتج وصالحيتة لإلستخدام .                الجودة  -2

  امكانية الصيانة. 
  اإلعتمادية. 
  قوة التحمل. 
  امكانية اإلنتاج اإلقتصادي. 

 .المرونة  -3
 .اإلعتماد كمورد  -4

  المرونة والخدمات. 
  

  رونة ؟ما هي الم
  

  . هي قدرة نظام اإلنتاج والعمليات على إستجابة للتغيرات المفاجئة في السوق      
  

  ما هي العالقة بين الجودة والتكلفة ؟
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  ؟) إنتاج منتج مرتفع الجودة ومنخفض التكلفة ( كيف يمكن الوصول إلى الوضع األمثل للعالقة بين الجودة والتكلفة 

  
وإستخدام مثل هذه التكنولوجيا قد يزيد من اإلنتاج وتكون هناك جودة بإستخدام تكنولوجيا متطورة لإلنتاج ،  -1

 .في المنتج  وقلة الفاقد والمعيب مما ينعكس أيضًا على تكلفة اإلنتاج 
، حيث أن اإلدارة الفعالة سوف تؤدي إلى تخفيض نسبة اإلنتاج التالف زيادة فاعلية إدارة اإلنتاج والعمليات  -2

 .فيز العاملين  لبذل كل ما لديهيم لتحسين اإلنتاج  وترشيد إستخدام المواد وت

 سنتكلم عنبإذن هللا في العدد القادم 
  . دورة حياة المنتج 

  جودة مرتفعه  جودة منخفضة
إختفاء كامل للميزة التنافسية 

  )فشل كامل ( للمشروع 
ميزة تسويقية مرتفعة ومرتبطة 
  مرتفعة  ء بشريحة معينة من جمهور العمال

ميزة تسويقية محدودة ومرتبطة
  بشريحة معينة من جمهور العمالء 

 الوضع األمثل
  منخفضة  ميزة تنافسية

 الجودة

 التكلفة



                Journal Of The Arab Accountant   وائـــل مــــــــــــــراد  / إعداد  ، من مجلة المحــــــاسب العــــــربي  
 ـــــــــــــــــــــــــام  2011لعـــــــــــــــ  الـــرابـعالعدد              

  

16 

  لمعايير المتعارف عليها وقواعد السلوك المهنيا
  
  

  
  

  المعايير المتعارف عليها وقواعد السلوك المهني
  

 ما هو مفهوم معايير المراجعة ؟ 
     

لألداء المهني الذي يتم بواسطة المراجع تستخدم في الحكم على  مستويات      
جودة العمل الذي يقوم به المراجع ، ومن ناحية أخرى تحدد  الكيفية التي يتم 

 .بها ممارسة عملية المراجعة 
 

 ما هي أهمية توافر مستويات أداء المراجعة وفيما تستخدم ؟ 
 

بعد أداء عملية المراجعة تستخدم في تقييم األداء المهني للمراجع   -1
 .وتحديد مستوياتة 

تحديد طريقة وأسلوب أداء العمل بواسطة المراجع  وآذلك تحديد  -2
 .طبيعة ونطاق المعلومات  الواجب الحصول عليها 

 
 مقارنة بين معايير المراجعة  و  إجراءات المراجعة 

 
 

  إجراءات المراجعة معايير المراجعة

التي يقوم ترتب بقياس جودة األعمال
بها المراجع بغرض الفحص والتقييم ،
واألهداف الواجب تحقيقها بإستخدام

 إجراءات المراجعة 
 

 
تتمثل في األعمال التي يجب أن يقوم 
 بها المراجع بغرض الفحص والتقييم 

 
 .تصنيف معايير المراجعة المتعارف عليها 

 
المعايير األداء المهني البد أن يكون هناك أتفاق بين أعضاء المهن لكي تكون 

متعارف عليها  إما عن طريق العرف المهني أو المنظمات المهنية أو التشريع ، 
ويجب أن تحتوي هذه المعايير النواحي الشخصية المرتبطة بمزاولة المهنة 
وآذلك إجراءات العمل الميداني لغرض التوصل إلى رأي محايد عن مدى سالمة 

ذا الرأي في تقرير تتوافر فيه الشروط القوائم المالية ، وإبراز ه
واإلعتبارات الشكلية والموضوعية ، أمريكا هي أول من أصدرت هذه المعايير  

 وأصدرو آتيب به ثالث معايير وهي آالتالي 
 

  الشخصية " المعايير العامة " 
  معايير أداء العمل الميداني. 
  معايير إعداد التقرير. 
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  ها وقواعد السلوك المهنيلمعايير المتعارف عليا
  
  

  
 المعايير الشخصية العامة : أوالً 

  
 يجب أن يقوم بالفحص شخص أو أشخاص يتوافر  -1

         قدر آاف من التأهيل العلمي والعملي لديهم       
 .للمراجعة       

يجب على المراجع أن يتوافر لدية اإلستقالل والحياد في آل ما يتعلق   -2
 .جعة بعملية المرا

يجب على المراجع بذل العناية المهنية المعقولة واإللتزام بقواعد  -3
 .السلوك المهني عند القيام بعملية المراجعة وإعداد التقارير 

 
 .معايير أداء العمل الميداني : ثانيًا 

 
 .يجب وضع خطة وافية العمل واإلشراف بشكل آاف على أعمال المساعدين  -1
تقييم دقيق لنظام الرقابة الداخلية يجب القيام بدراسة سليمة و -2

لمتبع آأساس لتقدير مدى األعتماد عليه وبالتالي تحديد آمية 
 .اإلختبارات التي تقتصر عليها إجراءات المراجعة 

يجب الحصول على قدر آاف من أدلة اإلثبات عن طريق الفحص والمالحظة  -3
ر عن واإلستفسارات والمصادقات آأساس سليم يستند عليه في التعبي

 .الرأي في القوائم المالية موضع الفحص  
 

 .معايير إعداد التقارير  : ثالثًا 
 

يجب أن يوضع التقرير ما إذا آانت القوائم المالية قد أعدت وفقًا  -1
 .لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها  

يجب أن يوضح التقرير ما إذا آانت هذه المبادئ قد طبقت في الفترة  -2
 .سس الثابتة التي طبقت بها الفترة السابقة الجارية على نفس األ

تعتبر البيانات الواردة في القوائم المالية معبرة تعبيرًا آافيًا عما  -3
 تحوية هذه القوائم من معلومات ما لم يرد في التقرير ما يشير خالف ذلك 

يجب أن يتضمن التقرير أبداء الرأي عن القوائم المالية آوحدة واحدة  -4
مكن المراجع من إبداء مثل هذا الرأي ، يجب أن يذآر وفي حالة عدم ت

أسباب ذلك وفي جميع األحوال يجب أن يذآر المراجع في تقريرة مدى عمليات 
 .الفحص التي قام بها ، ودرجة المسئولية التي أخذها على عاتقة 

 
 متى يعتبر المحاسب والمراجع مخالً بآداب وسلوك المهنة ؟ 

 
 ك المهنةفي الحاالت التالية يعتبر مخالً بآداب وسلو

 
 

  إذا زاول أعمال المحاسبة والمراجعة في مصر باإلشتراك مع شخص غير
 .مرخص له بمزاولة المهنة فيها طبقًا للقوانين المعمول بها 

  إذا منح المحاسب أو المراجع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عمولة
ير حصولة على أو سمسرة أو حصة أتعاب لشخص من أفراد الحمهور نظ

 .عملية أو أآثر من أعمال مهنته 
  إذا حاول الحصول بشكل مباشر على عمل من اعمال المهنة بطريقة

تتنافى مع آرامتها آاألعالن وإرسال المنشورات إو إرسال خطابات 
الضمان الخاصة أو الدخول في مناقصات االتعاب ، أو غير مباشرة 
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ال أنه من حق المحاسب أن للحصول على عمل يقوم به زميل آخر ، إ
 يقبل خدمة من 

  لمعايير المتعارف عليها وقواعد السلوك المهنيا
  

  

  
  

 
 
 

 
يطلب منه ذلك وعليه في حال ما إذا طلب منه أن يكون مراقبًا 
 .للحسابات منشأة بدالً من زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك 

 ير مباشرة للحصول على إذا لجأ أو فاوض العمالء بطريقة مباشرة أو غ
إال أنه من حق المحاسب أن يقبل خدمة من . عمل يقوم به زميل آخر 

يطلب منه ذلك وعليه في حال ما طلب منه أن يكون مراقبًا لحسابات 
 .منشأة بدالً من زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك 

  إذا لجأ إلى التأثير على موظفي أو معاوني زميل آخر له يترآوا
هذا الزميل ويلتحقوا بخدمتة ولكن يجوز له أن يلحق بخدمته  خدمة

 .أن يلجأ إليه طالبًا ذلك بعد إخطار الزميل اآلخر بذلك 
  إذا لم يراع في إتفاقيته مع العمالء تناسب قيمة أتعابه مع الجهد

والوقت وقيمة االعمال بأن يقصر تقدير هذه األتعاب على حصة 
الشأن نتيجة لعمل المحاسب أو المنفعة التي ستعود على صاحب 

 .المراجع
  إذا سمح أن يقرن أسمة بتقديرات لنتائج عمليات مستفبلية بطريقة

قد تحمل على اإلعتقاد بانه يشهد بصحبة هذه التقديرات أو 
 .التنبؤات 

  إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له مصلحة شخصية فيها دون أن
 . يشير صراحة إلى وجود هذه المصلحة 

  إذا لجأ إلى منافسة زميل في الحصول على عمل يقوم به األخير عن
طريق عرض أتعاب أو قبول أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب 

 .زميلة دون سبب مقبول 
  إذا أفشى أسرار مهنية أو أسرار شخصية أو معلومات أو بيانات خاصة

 .بعمالئه علم بها عن طريق أداء عملة  
 
 

محاسبة والمراجعة للمحاسبين والمراجعين أعطى دستور مهنة ال 
ومن . على بعضهم حقوق الزمال بإعتبارهم أفراد أسرة واحدة 

أهم هذه الحقوق التعاون في العمل فلهم أن يتبادلوا الخدمات 
وأن يحاول آل منهم أن يلبي رجاء زميلة في النيابة عنه في 

ك وأن مهمة معينة لدى جهة معينة إذا آانت ظروفة تسمح له بذل
يكون في هذه التلبية سباقًا دون إنتظار مقابل أو أن يتهاون 

 في أدائها 
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وأخيرًا أرجو أن أآون قد وفقت في توضيح ما يخص 
الموضوع سالف الذآر إلى أن نلتقي في أعداد الحقة بإذن 

 هللا
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 يوميات محـــــــــــــــــاسب 
  
  

 الشيكات
 

 الميزانية جانب األصول  -د األصول المتداولة  هو أحد بنو       
 

 عند الزيادة مدين وعند النقصان دائن –أصلها مدين 
 

 ما هو الشيك
 
البنك  الى) الساحب ( هو محرر مكتوب يتضمن أمرا صادرا من صاحب الحساب ويسمى  

(  بأن يدفع لحامل الشيك أو ألمر شخص معين ويسمى) المسحوب عليه (  ويسمى
  ) فيدالمست

 .مبلغا من المال عند الطلب
 

 يصرف للمستفيد األول  -1

 ) يجوز صرف هذا الشيك ألي من المستفيدين ( ,يصرف لحامله -2

اال بالتاريخ المدون على ,حيث ال يمكن صرفه عرفا  ( , ال يصرف اال بتاريخه -3
  ) الشيكات المؤجلة-الشيك

  أو بالحساب( (CO)ويختصر بـ Credit on Account)الشيك المسطر أو الــ -4

  ) حيث ال يتم صرف هذا الشيك نقدا بل يتم ايداعه في حساب المستفيد( 

الشيك الذي يصدر من البنك حيث يقوم البنك بحجز مبلغ  (الشيك المصدق -5
 ) الشيك أو التأآد من وجوده قبل اصداره

 
 )1999 لسنة )17( رقم التجارة قانون ظل في( الشيك

 التجارة ونقان ظل في الشيك تعريف )1(

 ذلك فترك الفرنسي القانون غرار على الشيك المصري التشريع ُيعرف لم
 .القضاء وألحكام الفقهي لالجتهاد

 إلى الساحب به يطلب العرف حددها ألوضاع وفقاً  مكتوب أمر بأنه فعرف
 لشخص النقود من مبلغاً  عليه االطالع بمجرد بمقتضاه يدفع أن عليه المسحوب

 .لحامله أو معين صشخ إلذن أو معين
  ً أمرا يتضمن العرف عليها استقر شكلية أوضاع وفق مكتوب محرر بأنه وعرف
 للمستفيد يدفع بأن البنوك أحد غالباً  يكون عليه المسحوب إلى الساحب من
 .االطالع بمجرد النقود من مبلغاً  الصك لحامل أو آلمره أو

 حامله أو معين آخر شخص أو الساحب بموجبه يتمكن مكتوب أمر( بأنه وعرف
 المسحوب لدى حسابه في لذمته المقيدة ـ بعضها أو ـ نقوده آل قبض من

 ).الطلب عند عليه

 مجموعة وضع عند شيك لفظ الملغي التجاري القانون في المشرع يستعمل ولم
 " .االطالع بمجرد الدفع الواجبة بالحواالت عنه وعبر التجاري القانون

  " القانونية واإلستشارات كيمللتح العدالة مرآز  موقع
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 يوميات محـــــــــــــــــاسب 
  
  

 للشيكات المستندية الدورة
 

 عن بعيدة عملية حالة سأذآر أنني حيث سأذآره ما إلى اإلنتباه الرجاء
  المتبعة سياستها  شرآة كلول الكتب

 
 بمبلغ ادمر وائل العميل إلى منتجاتها أحد شرآة باعت 1/10/2011 في

 الشيكات إستحقاق تاريخ وآان موجلة بشيكات دفعها تم  م.ج 100,000 وقدرة
  - : آالتالي

  1/11/2011 بتاريخ يستحق   20,000
  1/12/2011 بتاريخ يستحق   20,000
  1/1/2013 بتاريخ يستحق   20,000
  1/2/2013 بتاريخ يستحق   20,000
  1/3/2013 بتاريخ يستحق   20,000

   
 - : آالتالي القيد كونوي

  الصندوق / حـ من 100,000          
   المبيعات / حـ إلى  100,000                                    

  المبيعات إثبات                 
                     *******   

  

  المؤجلة الشيكات بقيمة مراد وائل تحميل يتم ذلك بعد            
                    

   مذآورين من                                                                
  

   " مراد وائل "  المؤجلة الشيكات / حـ من 20,000           
    " مراد وائل "  المؤجلة الشيكات / حـ من 20,000    
                       " مراد وائل "  المؤجلة الشيكات / حـ من 20,000    
                       " مراد وائل "  المؤجلة الشيكات / حـ من 20,000    
 " مراد وائل "  المؤجلة الشيكات / حـ من 20,000    

       الصندوق / حـ إلى 100,000           
  

   بالبنك األول الشيك إيداع تم 1/11/2011 تاريخ في 
  البنك / حـ من  20,000                   

  " مراد وائل " المؤجلة الشيكات / حـ إلى 20,000           
  مؤجل شيك إيداع                     

  

 صندوق تخفيض وتم م.ج 20,000 بقيمة البنك زيادة تمت الحالة هذه في
  القيمة بنفس المؤجلة الشكات

 

  لثانيا الشيك إيداع تم 1/12/2011 في 
                    

  البنك / حـ من  20,000      
  " مراد وائل " المؤجلة الشيكات / حـ إلى 20,000         

  مؤجل شيك إيداع              
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 يوميات محـــــــــــــــــاسب 
  
  
  
  

  
  

 الشيك إلسترداد الشرآة على باإلتصال البنك قام 2/12/2011 في 
 . وائل العميل رصيد آفاية لعدم ختمة عدب الثاني

  

 قسم إلى الشيك تسليم وبعد الشيك إلستالم المندوب بإرسال الشرآة قامت
  التالي القيد بعمل المحاسب قام المحاسبة

  "  مرتجعة شيكات " مراد وائل للعميل حساب فتح يتم القيد عمل قبل ولكن 
  

  " مراد وائل "  المرتجعة الشيكات / حـ من 20,000                    
  البنك / حـ إلى 20,000               

 مراد وائل للعميل مرتجع شيك إثبات              
 العميل وقام الشيك قيمة لسداد العميل على باإلتصال المحاسب قام ثم

  آالتالي القيد ويكون بتاريخ نقداً  الشيك قيمة بسداد
  لصندوقا / حـ من   20,000            

 " مراد وائل "  المرتجعة الشيكات   / حـ إلى  20,000               
  

 . بالبنك لمبالغ هذه إيداع يتم ذلك بعد ثم
  

 في وفقت قد أآون أن وأرجوا شديد بإختصار هذا
 ، بالشيكات يتعلق ما آل وتبسط سرد

 القادم العدد في نلتقي أن إلى هللا أستودعكم
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 " اآلجل   طويلةاالستثمارات " االستثمارات  
 
 

 اإلستثمارات طويلة األجل 
 

هي اإلستثمارات التي يعتزم اإلحتفاظ بها لمدة سنة مالية أو دورة        
 مالية  
 .أيهما اطول       

 "أي سهم " أوراق مالية تمثل حقوق الملكية ... وتشمل   
 "أو سندات " ائنية      أوراق مالية تمثل د            

 
 .تجرى آل نوع من هذين النوعين معالجة محاسبية خاصة بكل منهما 

 
 أسس المعالجة عن األوراق التي تمثل حقوق الملكية 

  
ال يوجد إختالف بين اإلستثمارات طويلة األجل وبين اإلستثمارات قصيرة األجل      

والتي تختلف بإختالف نسبة  اتمجال األختالف في أسس تقييم اإلستثماروينحصر 
الملكية التي تمثلها اإلستثمارات ومدى توفره من تأثير وسيطرة على عمليات 

 . وسيايات الشرآة المستثمر فيها 
 

 .أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل  -1
 .أساس حقوق الملكية   -2
 .أساس القوائم المالية المجمعة  -3

 
 سبة عنها العالقة بين خصائص اإلستثمار وأسس المحا

 
 األسس المحاسبية خصائص اإلستثمار

 
إستثمارات لها تداول وأنشطة وليس لها

تأثير على سياسات وعمليات الشرآة 
وهذه عادة" المستثمر فيها " المصدرة 

 % 20ما تزيد نسبة ملكيتها عن 
 

 أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل

 
إستثمارات توفر تأثير ملموسًا على 

اسيات الشرآة المصدرة عمليات وأس
 % 20وعادة ما تزيد نسبة ملكيتها عن 

 

 طريقة حقوق الملكية

 
إستثمارات توفر   مطلقة على عمليات 

الشرآة المصدرة ، وتماثل عمليات 
وأنشطة الشرآة مالكة اإلستثمارات مع 

أي " عمليات الشرآة المستثمر فيها 
 " المصدرة 

 

 أساس القوائم المالية المجمعة
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 " اآلجل   طويلةاالستثمارات " االستثمارات  
 
 
 أساس التكلفة  –أ 

 يطبق على اإلستثمارات طويلة األجل ال يجرى تداولها في سوق األوراق             
  .المالية بشكل منتظم            

وينطبق أساس التكلفة على اإلستثمارات طويلة األجل بنفس الطريقة التي يطبق 
 اإلستثمارات قصيرة األجل بها 

  
 أساس سعر السوق  -ب
 

يتم إتباع أساس سعر السوق في تقييم اإلستثمارات طويلة األجل             
 بصفة 

إستثنائية وذلك في المشروعات التي تمثل اإلستثمارات المالية            
 بنسبة 

 .آبيرة من أنشطتها              
 

 ما أقل أساس التكلفة أو السوق أيه -1
 

 تسجل اإلستثمارات عند إقتناءها بالتكلفة ، وعند إعداد القوائم المالية    
 .يتم عمل مقارنة بين تكلفة اإلستثمار وقيمتها وفقًا ألسعار السوق الجارية   
 

 مثال 
وهي  100,000قامت شرآة الجهاد بشراء أسهم من شرآة اوحدة تكلفتها  1/6/2011في  

 31/12/2011من رأس مال الشرآة  ، وبفرض أنه في في %  20تمثل نسبة أقل من 
  95,000آانت القيمة السوقية  لإلسهم 

 
 الحل 

 تسجيل شراء اإلستثمارات   -1
 اإلستثمارات طويلة األجل / من حـ  100,000                    

 " أسهم شرآة الوحدة "                              
 النقدية / إلى حـ  100,000                         

 
 5000في نهاية العام يكون مخصص هبوض اسعار وقدرها  -2

                       
 خسائر غير محققة / من حـ  5000                      

 مخصص هبوط أسعار / إلى حـ  5000                        
 98,000إلستثمارات آانت اقية السوقية لتلك ا 31/12/2012وبفرض أنه في في 

 
 مخصص هبوط أسعار اإلستثمارت طويلة األجل / من حـ  3000               

 إسترداد خسائر غير محققة / إلى حـ  3000                        
 
 

 إسترداد خسائر غير محققة / من حـ  3000          
 طويلة األجل خسائر غير محققة عن إستثمارات / إلى حـ  3000             
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 الحل لعداوة الشيطان
ھاني حلمي: الكاتب   

  

..بعد أن علمنا العداوة الضارية التي بين العبد والشيطان   
 إًذا، ما ھو الحل لعداوة الشيطان؟؟

 
ْيطَاِن نَْزٌغ َفا{: -تعالى-، يقول -سبحانه وتعالى-عليك باللجوء إلى ربِّك  ْسَتِعْذ َوإِمَّا يَْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ

ِميُع اْلَعلِيمُ  ].36: فصلت[ }بِاللَِّه إِنَُّه ُھَو السَّ  
وللشيطان طرق ووسائل للدخول على العبد في الصالة، فإذا ُأغلقت ھذه األبواب، لن يتمكن من 

..الدخول  
 

ارفعوا : - عز وجل-وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال هللا : ")الوابل الصيب(في  ابن القيميقول 
ر ھذا اإللتفات بإلتفات القلب عن هللا .. ارخوھا: جب، فإذا التفت قالالح إلى  - عز وجل-وقد ُفِسّ

غيره، فاذا إلتفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه أمور 
ن هللا الدنيا وأراه إياھا، وإذا أقبل بقلبه على هللا ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بي

وأحضر  -تعالى-وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب فإن فرَّ إلى هللا .. وبين ذلك القلب -تعالى-
".فھو ھكذا شأنه وشأن عدوه في الصالة.. قلبه، فرَّ الشيطان فإن التفت حضر الشيطان  

 
لكي ال تدع للشيطان فرصة لكي يسرق من خشوعك .. فعليك أن تستحِضر قلبك في الصالة

.التالي حسناتكوب  
 

واعلم أن عداوة الشيطان ليس لھا حد، فھو ال يقنَّع منك بالمعصية فقط؛ بل إن غايته الكبرى 
ھي أن تكفر، ألنه قد ُطرِد من الجنة بسببك؛ ولذلك يريد أن يحرمك من دخولھا بأن يوقعك في 

، يقول  ِه َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر إِنَُّه ُ َمْن ُيْشرِْك بِاللَّ .. {: -تعالى-الكفر والعياذ با
].72: المائدة[ }َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَْنَصارٍ   

 
فإن لم يستطع أن يوقعك في الشرك، أوقعك في البدعة، فإن لم يستطع أن يوقعك في البدعة، 

ر من الكبائر، رضي منك بالصغائر حاول معك حتى تخوض في كبائر الذنوب، فإن كنت متوقي الحذ
وصغيرة على صغيرة حتى تصل إلى الكبائر، فإن كان اإلنسان موفًقا وال يقع حتى في الصغائر، 

فإنه يحاول أن يجعله يغوص في بحر المباحات حتى ال يصل إلى المستحبات، فإن كنت ترتع في 
مستحب األعلى إلى حدائق المستحبات وتركت المباحات، فإنه يحاول أن ينقلك من ال

.المستحب األدنى  
ْيطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدًوّا{: -تعالى- قال  ].6: فاطر[ }..إِنَّ الشَّ  

 
 الشيخ ھاني حلمي

 موقع منھج

http://www.wathakker.net 
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د موقع على ما أعتقد أنه أول المواقع الدينية التي أھدي إليكم إخواني وأخواتي في ھذا العد
تصفحتھا أثناء أو في بدايتي دخولي على الشبكة العنكبوتية فھو موقع جميل وشيق تجدون فيه 

القرآن الكريم وتفسيرة  ، والحديث الشريف ، وكذلك كتب إسالمية ، وبرامج إسالمية ، 
ومواضيع أخرى كثيرة .... وى إسالمية ، فتاودروس وخطب  صوتية لكثير من علماء األمة 
  ورائعة

  
eman.com/index.htm-http://www.al  
  

  أتمنى لكم قضاء وقت ممتع 
  

كما أتمنى من أدارة الموقع أو مشرفيه اللذين سيتم عرض ھذه المجله به ال يقوموا بحذف 
  حيث أنه رابط دعوي إسالمي  الموضوع بسبب ھذا الرباط

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

  

  أختي الفاضلة / أخي الفاضل 

  

ع قيمة العدد بما ال فإذا أعجبتك المجلة ووجدت أنك قد استفدت منھا وعندك المقدرة المالية لد
صدقة ألحد الفقراء والمحتاجين ولمن ال  جنية مصري 1يشق عليك يمكنك إخراج ما يعادل 

  . يستطيع أرجو أن يتصدق بابتسامة في وجه أخيه المسلم 
 

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

 التالية 
 االتصال بنا
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 الخاتمة
  
  

وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان على حسن متابعتكم لھذه المجلة راجياً 
من جميع الذنوب ، كما أستسمحكم إن كنت قد أسأت إلى  من هللا لكم دوام الصحة وزيادة المعرفة والمغفرة

بالشكر لكل من قدم لي نصيحة  أو شجعني على ھذا العمل فلھم  أتقدم أي منكم بقصد أو بغير قصد ، كما 
  مني جزيل الشكر وعظيم االمتنان  

  أترككم في رعاية هللا وآمنة إلى أن نلتقي في العدد القادم إن شاء هللا 
  

  يكم ورحمة هللا وبركاته والسالم عل

+965 97484057 Elmosaly7@gmail.com

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


