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شروط النشر 
تدعو أسرة اجمللة اخملتصني والباحثني واملهتمني بنشر وتأسيس علوم االقتصاد اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي إلى إثراء صفحات اجمللة بنتاجهم العلمي ✴

وامليداني؛ سواء باللغة العربية، أو االنكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل اجمللة املقاالت والبحوث النوعية في تخصصات االقتصاد اإلســـــــــالمي جميعها، وتقبل املقاالت االقتصادية التي تتناول اجلوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير االقتصاد اإلسالمي. وتخضع املقاالت املنشورة لإلشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن اآلراء الواردة في مقاالت اجمللة تعبر عن رأي أصحابها، وال متثل رأي اجمللة بالضرورة. ✴

اجمللة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر املتوقد والثقافة الواعية املؤمنني بأهمية االقتصاد اإلسالمي. ✴

ترتبط اجمللة بعالقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية وعاملية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإجناح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم املشاركات لتشمل اخلبراء املبرزين والفنيني والطلبة املتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في اجمللة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة اإلشارة لذلك.  ✴

توجه املراسالت واال قتراحات واملوضوعات املراد نشرهاباسم رئيس حترير اجمللة على البريد االلكتروني: رابط. ✴

ملزيد من التواصل وتصفح مقاالت اجمللة أو حتميلها كاملة بصيغة PDF ميكنكم زيارة موقعها االلكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث ميكنكم االشتراك واملساهمة بنشر األخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة األولى عنوان املقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند االستشهاد بالقرآن الكرمي، تكتب السورة ✴

واآلية بني قوسني )وننصح باالستعانة بالرابط(، أما احلديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

باالستعانة بالرابط(،يجب أن يكون املقال خالياً من األخطاء النحوية واللغوية قدر اإلمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس اخلط مع تكبيره درجة واحدة وال مانع من استخدام تقنيات اخلط الغامق 

أو الذي حتته سطر، واجمللة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - أن يكون حجم املقال بحدود ۸-۲۰ صفحة كحد 

أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها اخلط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك 

 Times New فراغ بني األسطر مبعدل ۱.۲، وال يوضع قبل عــالمات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط احلواشي

Roman بقياس ۱۱.
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رؤية املجلة 

تفعيل اإلفصاح والشفافية سعياً النضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.

تُـــــــعنى (مجـــــــلة االقـــــــتصاد اإلســـــــالمـــــــي الـــــــعاملـــــــية) بـــــــاالقـــــــتصاد اإلســـــــالمـــــــي وجـــــــميع عـــــــلومـــــــه؛ 

كـــاالقـــتصاد، وأســـواق املـــال، واملـــحاســـبة، والـــتأمـــني الـــتكافـــلي، والتشـــريـــع املـــالـــي، واملـــصارف، 

وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، واملــواريــث، والــبيوع، مــن وجــهة نــظر إســالمــية، إضــافــة 

إلى دراسات مقارنة. 

وكل ذلك ضمن إطار فقه املعامالت. 
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شرعنة السرقة  
بني (موريس أليه) والنظرية النقدية الحديثة 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية 

إن الـسـرقـة فـعـل مـشـي, سـواء أفـعـلـه إنـسـان أم مـجـمـوعـة مـن الـبـشـر. قـد جـعـل ال لـلـسـارق حـداً قـاسـيـاً 
ألنـه يـعـتـدي عـلـى أمـوال غـيـره دون وجـه حـق; فـكـان احلُـكـم بـقـطـع يـده الـتـي امـتـدت حلـقٍ ال حـق لـه فـيـه. 

قال ال تعالى ف سورة املائدة:  

ُ َعِزيٌز َحِك(ٌ.   ِ ۗ َواّهللاَ َن اّهللاَ اِرَقةُ فَاْقطَُعوا أَْيِدَ@َُما َجَزاءً ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ّمِ اِرُق َوالّسَ َوالّسَ
وال يـتـغـيـر احلـكـم فـيـمـا لـو أن الـسـارق جـمـاعـة سـرقـت مـن غـيـرهـا; فـاحلـاكـم; مبـخـتـلـف درجـات حـاكـمـيـتـه, 

يقوم بإدارة شؤون الناس بنظرية الوكالة ويده يد أمان; فال يتعدى وال يُقصّر.  

كــمــا أن أكــل أمــوال الــنــاس بــالــبــاطــل فــعــلٌ مــنــهــيٌ عــنــه ومــحــرم شــرعــاً وقــانــونــاً بــغــض الــنــظــر عــن الــوســيــلــة 
املستخدمة ف ذلك. 

لـقد شهـد الـعالـم تـغيراً فـي سـلوك االحـتياطـي الـفدرالـي األمـريـكي والـبنوك املـركـزيـة فـي أنـحاء الـعالـم عـمومـاً؛ إثـر أزمـة 

الـديـون الـعاملـية عـام ۲۰۰۸؛ حـيث بـاتـت تـقوم بـطباعـة املـزيـد مـن األمـوال دون ضـابـط؛ مـكتفني بـحجة أن الـبالد 

بـحاجـة إلـى مـزيـد مـن الـنقود لـتغطية العجـز احلـاصـل. وقـد بـدأ رؤسـاء االحـتياطـي الـفيدرالـي يُـسوقـون مـفهومـاً حـديـثاً 

للنظرية النقدية؛ لتبرير تلك األفعال التي كانت في األمد القريب من احملرمات النقدية.  

 : ۱مفهوم النظرية النقدية احلديثة

ذكـر (جـيروم بـاول) رئـيس مجـلس االحـتياطـي الـفيدرالـي؛ إن فـكرة العجـز فـكرة خـاطـئة؛ ألنـها ال تـهم الـبلدان الـتي 

ميـكنها االقـتراض بـعملتها اخلـاصـة؛ فـكمية األمـوال مـهمة، ال سـيما بـالنسـبة للتضخـم؛ فـإذا أصـبح التضخـم مـشكلة، 

فما عليك سوى: 
رفع الضرائب، وهذا؛ متوّل من تعب العاملني وعرقهم وجهدهم سواءا أكانوا أفراداً أم شركات. (۱)
طبع النقود؛ لدفع ما عليك من مستحقات، وهذا متوّل من كل الناس وخاصة أصحاب املدخرات. (۲)

 TERRY JONES, Modern Monetary Theory: Everyone's Talking About MMT, But What Is It, And ١

Will It Work?, 01-03-2019, Link
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إن الـنظريـة الـنقديـة احلـديـثة MMT	Theory	Monetary	Modern تـدعـم السـياسـيني املـتطرفـني الـذيـن ال 

يــأبــهون إال إلجنــاح ســياســاتــهم وإنــفاذهــا، والــظهور مبظهــر الــناجــحني، ولــو أن ذلــك عــلى حــساب مــصالــح األجــيال 

الـقادمـة؛ فـهم يتخـذون قـرارات اإلنـفاق الـعام. كـما يـتوسـعون بـقرارات احلـرب؛ مُـصدريـن كـميات ضخـمة مـن الـديـون 

اجلديدة.  

اإلنفاق العام؛ مبرر النظرية النقدية احلديثة:  

إن كـل دولـة ميـكنها االقـتراض بـعملتها اخلـاصـة؛ تسـتطيع وبـبساطـة؛ طـباعـة املـزيـد مـن األمـوال عـندمـا حتـتاج إلـى سـداد 

ديـونـها، وهـذه قـاعـدة تـكاد تـناسـب الـواليـات املتحـدة أكـثر مـن غـيرهـا إن لـم نـقل دون غـيرهـا، بسـبب سـيطرة الـدوالر 

كـنقد عـاملـي عـلى االقـتصاد الـعاملـي؛ فـال حـاجـة لهـذه الـدولـة ألن تـقوم بتخـزيـن املـعدن الـثمني أو زيـادة احـتياطـياتـها 

مــن الــعمالت الــرئيســية؛ فــعملتها هــي أس الــعمالت الــعاملــية وأســاســها. وعــليه؛ فــما عــلى االحــتياطــي الــفيدرالــي 

سوى: 
 إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. (۱)
طباعة ما يشاء من الدوالرات. (۲)

إن الـنظريـة الـنقديـة احلـديـثة تـناسـب الـتوسـع فـي اإلنـفاق احلـكومـي املـتزايـد، رغـم مـا حتـويـه مـن خـطورة فـي حـصول 

تضخم جامح، يتلوه حدوث كوارث مالية؛ فانهيارات مدمرة. 

يـقول جـورج سـيلجني، مـديـر مـركـز الـبدائـل املـالـية والـنقديـة فـي معهـد كـاتـو األمـريـكي: إن الـنظريـة تُسـتخدم مـن قـبل 

كـبار أنـصار اإلنـفاق؛ فـهم يـعتقدون أن مـن حـق احلـكومـات خـلق األمـوال، ممـا ميـنحهم قـدرة إنـفاق غـير محـدودة مـن 

الـناحـية الـعملية. وهـذا ادعـاء صـحيح، لـكنه مـضلل: فـقد تـتمكن احلـكومـات مـن اإلنـفاق بـال حـدود. لـكن خـارج 

فـترات الـركـود؛ ال ميـكنها الـقيام بـذلـك إلـى حـد كـبير دون االضـطرار إلـى جـعل مـواطـنيها يـدفـعون الـفاتـورة فـي نـهايـة 

املطاف، من خالل: 
دفع ضرائب أعلى. (۱)
حتمّل مزيد من التضخم. (۲)
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التضخم؛ خطر النظرية النقدية احلديثة: 

: عـندمـا يـتوقـع الـناس التضخـم، فـإنـهم يـترددون فـي االحـتفاظ  ۱كـتب بـول كـروغـمان االقـتصادي الـيساري الـليبرالـي

بـالـنقد، األمـر الـذي يـؤدي إلـى ارتـفاع األسـعار، و ذلـك يـعني أنـه يـتعني عـلى احلـكومـة طـباعـة املـزيـد مـن األمـوال 

السـتخراج كـمية مـعينة مـن املـوارد احلـقيقية، ممـا يـعني ارتـفاع التضخـم، ومـا إلـى ذلـك. وريـاضـياً فـإن طـباعـة مـبالـغ 

كـبيرة مـن الـنقود أكـثر مـن كـذا بـاملـائـة مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي، رمبـا تـؤدي إلـى دوامـة تـصاعـديـة ال نـهائـية فـي 

التضخم، وقد يؤدي إلى تدمير العملة. 

ويـبدو أن اسـتقالل الـبنوك املـركـزيـة السـياسـي أعـطاهـا اجملـال لـلقيام بـذلـك، وهـناك أمـثلة كـثيرة فـي أمـاكـن عـديـدة مـن 

بـنوك مـركـزيـة تـديـر املـطابـع إلرضـاء السـياسـيني، ممـا يـؤدي إلـى ارتـفاع التضخـم ومـؤذن بـانهـيارات اقـتصاديـة؛ كـفنزويـال 

وزميبابوي واألرجنتني. 

لـقد تـرسـخ فـي اعـتقاد الـبنوك املـركـزيـة أن بـعد إصـالحـها ألزمـة السـيولـة عـام ۲۰۰۸ ومـحافـظتها عـلى انـتعاش غـير 

متكافئ لعقد من الزمن؛ أنه ال توجد أزمة ال ميكنها التغلب عليها؛ كـَ:  

أزمة السيولة،  -

أسعار الفائدة فوق الصفر،  -

خلق تريليونات من فراغ واستخدام هذه "األموال اجملانية" لشراء السندات.  -

الرهن العقاري وأسواق اإلسكان الهشة، وخلق تريليونات الستخدامها لشراء الرهون العقارية. -

وما إلى ذلك.  -

أي ميـكن حـل كـل أزمـة اقـتصاديـة مـالـية عـن طـريـق خـلق تـريـليونـات مـن الـهواء؛ فالـبنوك املـركـزيـة، كـاجلـنراالت، 

تستعد دائمًا خلوض احلرب األخيرة وتؤمن بأن حتضيراتها تؤمن انتصارها. 

؛ خَـلق الـبنك املـركـزي الـصيني أكـثر مـن تـريـليون دوالر فـي شهـر (يـنايـر ۲۰۱۹) وحـده إلغـراق نـظام  ۲مـثال ذلـك

االئـتمان املـتعثر فـي الـصني بـعملة ائـتمانـية جـديـدة. وقـد أعـاد ضـخ تـريـليونـات جـديـدة فـي الـنظام املـالـي لـدميـومـة 

تـشغيل نـظام االئـتمان، وجتـديـد االقـتراض واإلقـراض، مـع أن ذلـك سـيعمل عـلى تـشغيل دورات اسـتهالك خـاطـئ 

واستثمار ضار بالتنمية. 

 Ibid, Modern Monetary Theory…١

 The Coming Crisis the Fed Can't Fix: Credit Exhaustion, March 18, 2019, link٢
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استنفاد الديون؛ أزمة النظرية النقدية احلديثة:  

إن أمــوال الــبنك املــركــزي اجلــديــدة؛ الــتي طــبعتها، لــن تــعمل عــلى الــنحو املــنشود، وبــذلــك تــتآكــل الــثقة فــي أيــة 

إصـالحـات لـلبنك املـركـزي؛ فهـي ال تسـتطيع إصـدار ائـتمان جـديـد لـلقطاع اخلـاص، أو شـراء الـسندات، أو الـشقق، 

أو الــرهــون الــعقاريــة. كــما ال ميــكنها إجــبار املــقترضــني املــثقلني بــالــديــون عــلى االقــتراض أكــثر، أو إجــبار املــقرضــني 

احلـذريـن عـلى إقـراض املـقترضـني غـير اجلـديـريـن بـاالئـتمان؛ فـالـذيـن يـتمتعون بـاجلـدارة االئـتمانـية لـم يـعودوا يـرغـبون فـي 

االقـتراض أكـثر، والـذيـن ال يسـتحقون االئـتمان ال ميـكنهم االقـتراض أكـثر، إال إذا أراد املـقرضـون أن يـتعرضـوا خلـسائـر 

التخلف عن السداد بعد بضعة أشهر من إصدار القرض اجلديد. 

وبـناء عـلى ذلـك؛ فـاألزمـة الـتالـية لـن تـكون أزمـة سـيولـة ميـكن حـلها عـن طـريـق إصـدار تـريـليونـات إضـافـية؛ ألن 

مصداقية البنوك املركزية ستتبخر بالفعل، وستتمثل األزمة املتوقعة بعجزها عن إيقاف تراجع موجة االئتمان. 

(موريس أليه) ومؤشر الديون: 

۱كـان االقـتصادي (مـوريـس ألـيه) متحـمساً لـ "مـؤشـر االلـتزامـات املسـبقة" مـقابـل املسـتوى الـعام لـألسـعار. وهـو مـؤشـر 

للديون، يهدف إلى احلد من ظلم التضخم؛ لألجور والديون واإليجارات واملعاشات السنوية، وما شابه. 

تسـتند حـالـة (مـوريـس ألـيه) إلـى االعـتبارات األخـالقـية والـكفاءة االقـتصاديـة. فـاقـتصاد األسـواق هـو شـرط مـن شـروط 

الـكفاءة االقـتصاديـة، ويـكون مـقبوالً فـقط إذا كـان يـحترم احلـد األدنـى مـن املـبادئ األخـالقـية؛ لـتحقيق الـتوزيـع الـعادل 

للدخل، وحماية الثروات، وعدم حتقيق مكاسب للمقترضني على حساب املدخرين واملقرضني أو العكس.  

ويـضيف (مـوريـس ألـيه): إن آلـيات عـمل االقـتصاد تسـتند إلـى اخلـداع الـدائـم، حـيث املـقرضـون هـم الـضحايـا 

فـيه، وبـكلمات واضـحة، فـإن رفـض املـؤشـر املـقترح لـيس لـه مـعنى آخـر سـوى إضـفاء الـطابـع املـؤسسـي عـلى السـرقـة. 

وعـلى الـنقيض مـن ذلـك، إذا سـاد االنـكماش، فـإن الـوضـع يـنعكس؛ حـيث يـتدهـور املـديـنون فـي الـوقـت الـذي يـتمتع 

فيه الدائنون بامتيازات غير مالئمة وهو وضع غير مقبول أيضاً. 

وال يــعتبر ســعر الــفائــدة مــعوضــاً ألثــر التضخــم احلــاصــل؛ ألن ســعر الــفائــدة ال يســتقر عــند املســتوى نــفسه؛ 

فـيتضمن اسـتخدام سـعر الـفائـدة املـتغيرة فهـرسـة سـعرهـا عـلى الـقرض (ولـيس قـيمة الـقرض نـفسه) مـقابـل سـعر فـائـدة 

السوق (وليس معدل التضخم). 

 Sylviane Guillaumont Jeanneney,The indexation of debt according to Maurice Allais, 10.05.2019, ١
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إن الـنَقد الـذي قـدمـه (مـوريـس ألـيه) عـن االبـتكارات املـالـية كـبدائـل ملـؤشـر الـديـن، تُـنبئ بـأزمـة رهـن عـقاري، كـما أن 

تـدويـل األسـواق املـالـية مـع تـصاعـد املـضاربـة جـعل األمـر أكـثر إحلـاحـاً لـتقليل عـدم الـيقني. وتُـعزى جتـاوزات الـنظام 

املـالـي - الـتي أدت إلـى األزمـة احلـالـية - إلـى اخـتفاء املـعايـير األخـالقـية الـدنـيا مـن تـصميم املـنتجات املـالـية. وقـد كـتب 

(مـوريـس ألـيه) فـي عـام ۱۹۹۰: لـم يـعد هـذا األمـر اقـتصاديـاً؛ بـل صـار لـعباً لـلمقامـرة فـي كـازيـنو عـاملـي ضخـم. 

واملضاربة مزعزعة لالستقرار وضارة، حتى إن كانت ممارسة ضمن إطار مؤسسي.  

يـؤدي مـا سـبق؛ إلـى حـدوث ائـتمان مـوسـع ودوار؛ فـبارتـفاع قـيمة الـعقار املـرهـون؛ يـحق لـلمقترض رفـع ديـونـه فـي 

حـدود ارتـفاع قـيمة عـقاره، ويـعيد تـوجـيهه لـقرض آخـر غـير الـقرض األصـلي. ومبـا أن الـكمية الـهائـلة مـن قـروض 

الرهن العقاري قد رفعت أسعار العقارات، فإن دميومة التوسع االئتماني ستكون مستمرة. 

ثـم يـأتـي الـضرر األشـد مـن عـمليات الـتوريـق، الـتي تـشارك فـيها الـبنوك، وقـد أدى االنـخفاض فـي أسـعار الـفائـدة 

وعـائـدات الـقروض إلـى تـضمني مجـموعـة الـتوريـق فـي االلـتزامـات ذات اخملـاطـر املـتزايـدة، وبـالـتالـي األقـل سـيولـة واألكـثر 

ربـحية. وهـكذا أصـبح ثـلثا قـروض الـرهـن الـعقاري فـي الـواليـات املتحـدة (تـوريـقاً)، عـبر عـملية شـملت فـي الـغالـب 

عـدة مـراحـل مـن جتـميع االئـتمان، وفـي نـهايـتها، اشـترى املسـتثمرون (وبـخاصـة صـناديـق االسـتثمار املشـترك وشـركـات 

الـتأمـني) هـذه املـنتجات املهـيكلة عـن طـريـق الـتنويـع أو حتسـني الـعوائـد، وكـل ذلـك بـسهولـة أكـثر؛ حـيث مت مـنحهم 

درجات مواتية من قبل وكاالت التصنيف. 

وبناء على ما سبق؛  

، وإميـان اجلـمهور بـقواهـا اإللهـية (كـما تـدعـي)، وسـتنتهي قـصة الـنمو الـعاملـي، - ۱سـتنتهي غـطرسـة الـبنوك املـركـزيـة

كـقصة الـصني، وجـميع الـقصص اخلـيالـية األخـرى الـتي اعـتُمدت كسـياسـات طـوال الـعقد املـاضـي بـدالً ممـا كـانـت 

عليه؛ فقد كانت حقاً: غطاء سياسياً ألكبر توسع لعدم املساواة في التاريخ احلديث. 

إن إضـافـة الشـرعـية عـلى طـباعـة األمـوال مـن قـبل املـصارف املـركـزيـة فـي ظـل الـنظريـة الـنقديـة احلـديـثة هـو مـنعطف -

آخـر تـال مـنعطف بـريـتون وودز الـذي سـلكته احلـكومـات األمـريـكية، ويـبدو أن السـرقـة الـكبرى لـلشعوب فـي 

بداية سبعينيات القرن املاضي قد نضب مصدرها، وصار ضرورياً التحول نحو مصدر آخر للسرقة. 

 حماة (حماها اهلل) ۱۹ شوال ۱٤٤۰ هـ املوافق ۲۲ حزبران (يونيو) ۲۰۱۹ م

 Ibid, The Coming Crisis…١
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تــصدر اجملــلة عــن جــامــعة كــاي. يــقرر إثــنان مــن احملــكمني صــالحــية املــقال أو الــبحث؛ فــيما إذا كــان مــحققاً لــلمعايــير الــعلمية العلمية
السليمة؛ من حيث منهجيته، وحداثة موضوعه، وإضافته لألدبيات، وإسهامه فى خدمة اجملتمع العلمي فى مجال التخصص.

ال يوجد تكاليف مقابل التقدمي والنشر.الرسوم

الدولية

أعضاء هيئة التحرير واملراجعني واملؤلفني من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية واجلنوبية وآسيا؛  
عـلى سـبيل املـثال: مـصر، بـولـندا، تـركـيا، اإلمـارات الـعربـية املتحـدة، الـواليـات املتحـدة، األرجـنتني، فلسـطني، الـيابـان، الـصني، 
الـبرازيـل، كـرواتـيا، األردن، سـوريـا، أملـانـيا، سـنغافـورة، الـهند، الـيونـان، أسـبانـيا، الـبيرو، كـولـومـبيا، إيـطالـيا، لـبنان، اجلـزائـر، 

اململكة املتحدة، كوسوفو، اململكة العربية السعودية.

األهداف

اجملـلة الـدولـية لـلعلوم الـتربـويـة النفسـية؛ مجـلة عـلمية تـقدم مـساهـمات أصـيلة مـن املـعارف والـعلوم االجـتماعـية؛ مـع الـتركـيز عـلى 
الـتعليم والـقضايـا الـتي يـتم اسـتكشافـها فـي فـروعـه؛ كـالـتعليم عـمومـاً، والـتربـية اخلـاصـة، وعـلم الـنفس الـتربـوي، وعـلم اجـتماع 
الـتربـية، والـتعليم االجـتماعـي؛ مبـا فـي ذلـك قـضايـا الـعمل االجـتماعـي، والـطفولـة املـبكرة، والـتعليم االبـتدائـي والـثانـوي، والـتعليم 
الـعالـي، والـتعليم املـهني، والـتعليم الـبديـل، والـتعليم املسـتمر، والـتعليم عـن بـعد، والـتعليم املـقارن والـدولـي، والـتعليم مـتعدد 

اللغات والثقافات، إضافة إلى تاريخ التعليم.

التقييم 
و 

الفهرسة

- Index	Copernicus,	link	
- Scien:fic	Indexing	Services,	link	
- Academic	Keys	“Unlocking	Academic	Careers”,	link	
- Academic	Resource	Index	“ResearchBib”,	link	
- WorldCat	OCLC,	link	
- Google	Scholar,	link	
- Indian	Journals	Index	(IJINDEX),	link	
- ROAD,	the	Directory	of	Open	Access	Scholarly	Resources,	link	
- CiteSeerX,	link	
- BING,	link

امللخصات والنصوص متوفرة مجاناً عبر اإلنترنت جلميع اجلامعات واملؤسسات في جميع أنحاء العالم رابط اجمللة، شروط النشر

للمراسلة: رئيس حترير اجمللة: أ. د. مراد على عيسى، نائب رئيس جامعة كاي للدراسات العليا والبحوث

مجلة	علمية	محكمة	تصدر	منذ	عام	٢٠١٢	باستمرار	ودون	تأخير،	ثالثة	أعداد	في	السنة؛	أبريل،	وسبتمبر	وديسمبر

المجلة	الدولية	للعلوم	التربوية	النفسية	
International	Journal	of	Psycho-Educational	Sciences	IJPES

https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
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املوقع االلكتروني ملجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية  
 بحلته الجديدة
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االدخار في الفكر االقتصادي اإلسالمي 

عبد الغني العمومري 
دكتوراه في فقه املعامالت 

جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل - أستاذ التعليم الثانوي، أكاديمية فاس-مكناس 

يــعــتــبــر االدخــار ظــاهــرة اقــتــصــاديــة عــرفــهــا اإلنــســان مــنــذ الــقــدم, واعــتــبــرت جــزءا مــن تــصــرفــه الــطــبــيــعــي, 
واســتــخــدمــهــا ضــد اخملــاطــر وعــدم األمــان; فــفــي مــرحــلــة االقــتــصــاد الــبــدائــي, متــثّــل االدخــار ف تــخــزيــن 
‑, وف مـرحـلـة اقـتـصـاد املـقـايـضـة; الـذي يـقـوم اإلنـتـاج  ١الـفـائـض اإلنـتـاجـي, ملـواجـهـة االحـتـيـاجـات املـسـتـقـبـلـيـة
فـيـه عـلـى الـتـبـادل املـبـاشـر لـلـسـلـع واخلـدمـات, كـان اإلنـسـان يـبـادل الـفـائـض مـن إنـتـاجـه, مبـا لـدى اآلخـريـن 
‑. ومــع ظــهــور الــنــقــود, كــبــديــل لــنــظــام املــقــايــضــة, الــذي لــم يــســتــطــع مــســايــرة الــتــطــور  ٢مــن ســلــع أو خــدمــات
االقـتـصـادي واالجـتـمـاعـي, اهـتـم اإلنـسـان بـاالدخـار الـنـقـدي, بـاعـتـبـار الـنـقـود وحـدات, تـسـهـل عـمـلـيـة الـتـبـادل 

 .‑ ٣التجاري

كـان هـذا السـلوك االقـتصادي، جـزءا مـن اجملـتمع اإلسـالمـي األول، امـتثاال لـلقرآن الـكرمي الـذي اعـتبر االدخـار وسـيلة 

لـتحقيق الـسعادة والـطمأنـينة والـرفـاه؛ قـال تـعالـى: ﴿وال جتـعل يـدك مـغلولـة إلـى عـنقك وال تبسـطها كـل البسـط 

فـتقعد مـلومـا مـحسورا﴾ (اإلسـراء: ۲۹). وامـتثاال لـقولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم لـكعب بـن مـالـك: «أمـسك عـليك 

 . ٤بعض مالك، فهو خير لك»

وقـد ظهـرت تـطبيقات االدخـار فـي حـياة الـفقهاء والـعلماء املسـلمني وعـلى رأسـهم الـصحابـة رضـوان اهلل عـليهم وهـذا 

يدل على السبق اإلسالمي في االهتمام مبواضيع االقتصاد بصفة عامة، واالدخار بصفة خاصة. 

أهمية موضوع البحث 

إن نـقطة الـبدء السـليمة ألي اقـتصاد، يـريـد لـنفسه الـقوة والـنمو، تـتمثل فـي مـوقـفه الـصحيح مـن عـملية االدخـار، 

التي هي األساس احلقيقي الوحيد لعملية التمويل والتنمية. 

١ جـــون كـــينيث، جـــالـــبريـــت، تـــاريـــخ الـــفكر االقـــتصادي املـــاضـــي صـــورة الـــحاضـــر، تـــرجـــمة أحـــمد فـــؤاد بـــلبع، عـــالـــم الـــفكر، عـــدد رقـــم ٢٦١، 
شتنبر ٢٠٠٠م، ص١٠.

٢ إبـراهـيم الـبدوي، إسـماعـيل، الـتوزيـع والـنقود فـي االقـتصاد اإلسـالمـي واالقـتصاد الـوضـعي، جـامـعة الـكويـت، مجـلس النشـر الـعلمي، 
١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م، ص٣١٠.

٣ املرجع السابق، ص ٣١٥-٣١٦.
٤ الـبخاري، محـمد بـن إسـماعـيل، صـحيح الـبخاري، املـطبعة السـلفية، ط١، ١٤٠٣هـ، كـتاب: الـوصـايـا، بـاب إذا تـصدق أو أوقـف بـعض 

ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز، حديث رقم ٢٧٥٧،ج٢، ص٢٩٢.
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ومــن املــعروف أن لهــذه الــعملية مــراحــل ثــالث هــي: تــولــيد املــدخــرات، وتــعبئتها، وتــوظــيفها؛ فــإذا لــم تــكن فــي 

االقـتصاد الـوطـني آلـيات تـعمل بـقوة واقـتدار، عـلى الـتوالـد املسـتمر واملـتنامـي لـالدخـار، فـلن يـكون هـناك متـويـل وال 

اســتثمار وطــني، الــلهم إال متــويــل مــصطنع، ســرعــان مــا يــذبــل ويــنزوي؛ أو متــويــل خــارجــي، هــو بــدوره مــتولــد عــن 

مدخرات، لكنها خارجية. 

ومجـرد وجـود املـدخـرات، يـعتبر شـرطـا ضـروريـا، لـكنه غـير كـاف؛ حـيث البـد أن يـعقب ذلـك، خـطوات أخـرى ال 

تـقل عـنها أهـمية، وهـي تـعبئة هـذه املـدخـرات، وجتـميعها وتـراكـمها، حـتى تـتأتـى لـها الـفعالـية. وتـأتـي مـرحـلة أخـرى، 

هــي تــوظــيف املــدخــرات فــي أوجــه االســتثمار الشــرعــية، الــتي تــعود بــالــنفع عــلى الــفرد واجملــتمع، وحتــقق الــتنمية 

املنشودة. 

أهداف البحث 

يـسعى هـذا الـبحث إلـى بـيان أهـمية االدخـار فـي الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي، وجـعله سـلوكـا اقـتصاديـا يـومـيا حـتى 

تـتحقق ثـماره ونـتائـجه املـتمثلة فـي عـالج ظـاهـرة االسـتدانـة بـالنسـبة لـألفـراد، وعجـز املـوازنـة الـعامـة لـدى الـدولـة. 

وإضـافـة إلـى ذلـك، هـناك أهـداف أخـرى لـلبحث مـنها: بـيان نـظرة الـفكر االقـتصادي اإلسـالمـي ملـوضـوع االدخـار، 

وبـيان أهـمية االدخـار فـي حتـقيق األمـن االقـتصادي واالجـتماعـي، وبـيان أهـمية وعـدالـة مـؤسـسات االدخـار اإلسـالمـي 

في حتفيز االدخار. 

واملـالحـظ أن غـالـبية مـا كـتب عـن مـوضـوع االدخـار، اهـتم فـيه أصـحابـه إمـا بـالـتمويـل الـداخـلي لـلتنمية، أو املـداخـل 

احلـديـثة لـلتنمية، أو الـتنمية بـصفة عـامـة؛ وذلـك مـن جـانـب االقـتصاد الـوضـعي، أمـا مـن نـاحـية االقـتصاد اإلسـالمـي، 

لذلك يبقى مجال البحث فيه خصبا. 

القسم األول: االدخار في القرآن الكرمي 

لقد أسس القرآن الكرمي ملفهوم االدخار تارة باللفظ، وتارة باملعنى. 

أوال: لفظ االدخار في القرآن الكرمي 

وردت كـلمة االدخـار فـي قـولـه تـعالـى: ﴿ وَرَسُـوالً إِلَـى بَـنِي إِسْـرَائِـيلَ أَنِّـي قَـدْ جِـئْتُكُم بِـآيَـةٍ مِّـن رَّبِّـكُمْ ۖ أَنِّـي أَخْـلُقُ لَـكُم 

مِّـنَ الـطِّنيِ كَهَـيْئَةِ الـطَّيْرِ فَـأَنـفُخُ فِـيهِ فَـيَكُونُ طَـيْرًا بِـإِذْنِ الـلَّهِ ۖ وَأُبْـرِئُ األَْكْـمَهَ وَاألَْبْـرَصَ وَأُحْـيِي املَْـوْتَـى بِـإِذْنِ الـلَّهِ ۖ وَأُنَـبِّئُكُم 

لِكَ آلَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ﴾ (آل عمران: ٤۸).  مبَِا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ
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وقـولـه تـعالـى: ﴿ومـا تـدخـرون﴾ يشـير إلـى مـعنى اإلخـفاء والـتخبئة. ولهـذا قـال الـبقاعـي فـي تفسـير اآليـة: وملـا كـان 

 . ۱مسكن اإلنسان أعز البيوت عنده وأخفى ملا يريد أن يخفيه قال: في بيوتكم

ثـم قـال: والـذخـرة: مـا اُعـتني بـالـتمسك بـه عُـدة ملـا شـأنـه أن يـحتاج إلـيه فـيه، فـما كـان لـصالح خـاصـة املـاسـك فـهو 

 . ۲ادخار، وما كان لتكسب فيما يكون من القوام فهو احتكار

ثانيا: اآليات التي تدل على االدخار باملعنى 

ورد مفهوم االدخار في بعض اآليات القرآنية مبعناه ال بلفظه، ومن ذلك:  

۱. قـولـه تـعالـى: ﴿وأمـا اجلـدار فـكان لـغالمـني يـتيمني فـي املـديـنة وكـان حتـته كـنز لـهما وكـان أبـوهـما صـاحلـا فـأراد 

ربـك أن يـبلغا أشـدهـما ويسـتخرجـا كـنزهـما رحـمة مـن ربـك ومـا فـعلته عـن أمـري ذلـك تـأويـل مـا لـم تسـطع عـليه 

صبرا﴾ (الكهف: ۸۱). 

وردت هـذه اآليـة، فـي سـياق قـصة مـوسـى مـع اخلـضر؛ الـذي أنـعم اهلل عـليه بـعلم لـم يُـعلّمه اهلل ملـوسـى عـليه السـالم؛ 

لـذلـك طـلب مـوسـى مـن هـذا الـعبد الـصالـح أن يـعلمه ممـا عـلمه اهلل، شـرط أال يـسألـه مـوسـى عـن شـيء حـتى يـذكـره لـه. 

فـقبل مـوسـى، وانـطلقا مـعا حـتى ألـفيا سـفينة فخـرقـها، فـأنـكر عـليه مـوسـى، فـذكّـره اخلـضر بـالشـرط الـذي اتـفقا عـليه، 

ثـم اسـتمرا فـي طـريـقهما حـتى إذا وجـدا غـالمـا، قـتله اخلـضر، فـاسـتنكر مـوسـى عـليه السـالم ذلـك األمـر خملـالـفته لـظاهـر 

شـريـعته. فـذكّـره مـرة أخـرى بـالعهـد الـذي بـينهما، ثـم تـابـعا سـيرهـما حـتى وصـال إلـى قـريـة، فـاسـتطعما أهـلها، فـأبـوا أن 

 . ۳يضيفوهما، فأقاما جدارا كان يوشك على السقوط، وذلك حلفظ مال األيتام الذي كان مدفونا حتته

قــال املــاوردي: ادخــر األب لــولــديــه مــاال قــبل وفــاتــه فــي تــلك الــقريــة، وبــنى جــدارا عــالمــة عــليه، فسخــر اهلل اخلــضر 

 . ٤وموسى حلفظ هذا املال املدخر من الضياع بصيانة اجلدار من السقوط

۲. قـولـه تـعالـى: ﴿قـال تـزرعـون سـبع سـنني دأبـا فـما حـصدمت فـذروه فـي سـنبله إال قـليال ممـا تـأكـلون ثـم يـأتـي مـن بـعد 

ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إال قليال مما حتصنون﴾ (يوسف: ٤۷-٤۸). 

١ الـبقاعـي، إبـراهـيم بـن عـمر، نـظم الـدرر فـي تـناسـب اآليـات والـسور، الـبقاعـي، الـقاهـرة، دار الـكتاب اإلسـالمـي، ١٤٠٤ه/١٩٨٤م، ج٤، 
ص٤٠٦.

٢ املرجع السابق، ج٤/٤٠٦.
٣ املـــاوردي، عـــلي بـــن محـــمد، الـــنكت والـــعيون، بـــيروت، تـــحقيق الـــسيد ابـــن عـــبد املـــقصود بـــن عـــبد الـــرحـــيم، دار الـــكتب الـــعلمية، د،تـ،ج٣، 

ص٣٣٦.
٤ املرجع السابق، ج٣، ص٣٣٦.
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متـثل هـذه اآليـات الـرؤيـة االقـتصاديـة الـتي بـنى عـليها يـوسـف عـليه السـالم تـصوره للخـطة االدخـاريـة؛ الـتي أعـدهـا 

للخـروج مـن األزمـة االقـتصاديـة الـتي سـتقبل عـليهم. وقـد متـثلت هـذه اخلـطة االدخـاريـة مبـا أشـار بـه يـوسـف عـليه 

السـالم عـلى املـلك بـدايـة مـن االدخـار، مـع أخـذ االحـتياطـات الـالزمـة الـتي يـتطلبها مشـروع ضخـم كهـذا املشـروع، مـن 

 . ۱أجل حصول جودة التخزين، والتخطيط الدقيق للمرحلة القادمة التي ستمتد إلى سبع سنني

۲وقد رأى د. عبد احلميد البعلي أن هذه اخلطة لم تكن ادخارية فحسب، بل اهتمت: 

بـعوامـل اإلنـتاج االقـتصادي: بـعناصـرهـا االسـتثماريـة واالدخـاريـة، والـقوة البشـريـة الـعامـلة واملـنتجة واملسـتهلكة، -

ويتمثل ذلك في قوله تعالى: ﴿لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون﴾ (يوسف: ٤٦). 

 بـالـصناعـة: املـتمثلة فـي قـولـه تـعالـى: ﴿ثـم يـأتـي مـن بـعد ذلـك عـام فـيه يـغاث الـناس وفـيه يـعصرون﴾ (يـوسـف: 

٤۹)، أي: يعصر الناس ما كانوا يعصرونه على عادتهم من زيت ونحوه، وسكر ونحوه. 

 بـضرورة وضـع السـياسـات لـتنفيذ اخلـطط االقـتصاديـة: تـدل عـلى ذلـك اإلجـراءات احملـددة الـتي ذكـرتـها اخلـطة املـتمثلة 

فــي قــول اهلل تــعالــى: ﴿فــما حــصدمت فــذروه فــي ســنبله إال قــليال ممــا تــأكــلون﴾، ثــم قــولــه تــعالــى: ﴿إال قــليال ممــا 

حتـصنون﴾، ومـا تـدل عـليه مـن عـدم اإلسـراف، بـل الـتقليل فـي األكـل، وتـرشـيد الـطاقـة االدخـاريـة سـواء كـان ذلـك فـي 

االدخـار ألغـراض االسـتهالك واملـتمثل فـي قـولـه تـعالـى: ﴿فـذروه فـي سـنبله﴾ إلـى قـولـه تـعالـى: ﴿يـأكـلن مـا قـدمـتم 

لـهن﴾، أي: مـا ادخـرمت. أو ألغـراض اإلنـتاج أو االسـتثمار املـتمثل فـي قـولـه تـعالـى: ﴿إال قـليال ممـا حتـصنون﴾ أي 

حترزونه وتخبؤونه لبذور الزراعة. 

۳. قـولـه تـعالـى: ﴿كـلوا مـن ثـمره إذا أثـمر وآتـوا حـقه يـوم حـصاده وال تسـرفـوا إنـه ال يـحب املسـرفـني﴾ (األنـعام: 

 : ۱٤۲۳)، الذي يشمل حسب ما ذكره زيدان عبد الفتاح قعدان عناصر ثالثة

 االستهالك: ويستفاد من قوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر﴾.  

 التوزيع: ويستفاد من قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾. 

 االدخار: ويستفاد من قوله تعالى: ﴿وال تسرفوا إنه ال يحب املسرفني﴾.  

١ الـــعبيدي، إبـــراهـــيم عـــبد الـــلطيف، االدخـــار مشـــروعـــيته وثـــمراتـــه مـــع نـــماذج تـــطبيقية مـــعاصـــرة، دبـــي، دائـــرة الـــشؤون اإلســـالمـــية والـــعمل 
الخيري، ط١، ١٤٣٢هـ/٢٠١١م، ص٢٦.

٢ الــبعلي، عــبد الحــميد، "األســلوب الــقرآنــي فــي الــتعبير االقــتصادي"، مجــلة الــوعــي اإلســالمــي، عــدد ٥٥٤، شــوال ١٤٣٢هـ/أغســطس، 
سبتمبر ٢٠١١م، ص٤١.

٣ قعدان، عبد الفتاح، منهج االقتصاد في القرآن، جمعية الدعوة اإلسالمية العاملية، ١٣٩٩هـ/١٩٩٠م، ص١٢٦.
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ثـم خـلص إلـى الـقول بـأن السـلوك السـليم فـي االسـتهالك والـتوزيـع دون إفـراط أو تـفريـط، ال بـد أن يـسمح بـإبـقاء جـزء 

 . ۱يسير، هذا اجلزء هو ما نسميه باالدخار

٤. قـولـه تـعالـى: ﴿وال جتـعل يـدك مـغلولـة إلـى عـنقك وال تبسـطها كـل البسـط فـتقعد مـلومـا مـحسورا﴾ (اإلسـراء: 

 .(۲۹

 قــال الــقرطــبي: فــي هــذه اآليــة الــكرميــة تــعبير عــن الــبخيل، الــذي ال يــقدر مــن قــلبه عــلى إخــراج شــيء مــن مــالــه. 

وكـذلـك فـيها مـثل بسـط الـيد، الـذي ميـثل ذهـاب املـال. ثـم إن اخلـطاب فـيها لـرسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم فـي 

 . ۲خاصة نفسه، علمه فيه كيفية اإلنفاق، وأمره باالقتصاد؛ ألنه لم يكن يدخر شيئا لغد

 وقـال زيـدان: مـثلت هـذه اآليـة، شـرحـا لـلقاعـدة املـثالـية فـي االعـتدال والـتوازن فـي اإلنـفاق لـألجـيال الـقادمـة جـميعها. 

واهلل تـعالـى يـلزم الـفرد الـقادر بـاالعـتدال، واتـباع السـلوك االقـتصادي الـرشـيد فـي اإلنـفاق، وهـذا يسـتوجـب عـدم إنـفاق 

 . ۳كل الدخل وهو معنى االدخار

٥. قوله تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بني ذلك قواما﴾.(الفرقان: ٦۷). 

 . ٤معناها كما يقول زيدان: التوازن في اإلنفاق، ليبقى ذلك اليسير الذي ميكن أن نسميه ادخارا

ولهــذا قــال ابــن كــثير: فــمن صــفات عــباد اهلل الــصاحلــني، كــما وصــفهم اهلل تــعالــى فــي اآليــة الــكرميــة، أنــهم لــيسوا 

مـبذريـن فـي إنـفاقـهم فـيصرفـون فـوق احلـاجـة، وال بـخالء عـلى أهـليهم فـيقصرون فـي حـقهم فـال يـكفونـهم، بـل عـدال 

 . ٥خيارا، وخير األمور أوسطها، ال هذا وال هذا

القسم الثاني: االدخار في السنة النبوية 

وردت عـن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم الـعديـد مـن األحـاديـث املـتعلقة مبـوضـوع االدخـار، سـواء بـالـلفظ أو بـاملـعنى، 

ميكن ترتيبها كما يلي: 

أوال: ادخاره صلى اهلل عليه وسلم لنفسه: 

١ املرجع السابق، ص ١٢٦.
٢ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب املصرية، ط٢، ١٣٥٣ه/١٩٣٥م، ج١٠، ص٢٥٠.

٣ قعدان، منهج االقتصاد في القرآن، مرجع سابق، ص١٢٦.
٤ املرجع السابق، ص١٢٦.

٥ ابـن كـثير، إسـماعـيل بـن عـمر، تـفسير الـقرآن الـعظيم، تـحقيق محـمد حسـني شـمس الـديـن، بـيروت، دار الـكتب الـعلمية، مـنشورات محـمد 
علي بيضون، ط١، ١٤١٩هـ، ج٦، ص١١٢.
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لـم يـكن صـلى اهلل عـليه وسـلم يـدخـر لـنفسه شـيئا لـغد، حسـب مـا ورد عـن الـترمـذي بـسنده عـن أنـس رضـي اهلل عـنه 

 . ۱قال: «كان النبي صلى اهلل عليه وسلم ال يدخر شيئا لغد»

وقد فسر شراح هذا احلديث عدم ادخاره صلى اهلل عليه وسلم لنفسه شيئا، كما يلي: 

قـال الـبيهقي فـي شـعب اإلميـان: كـان صـلى اهلل عـليه وسـلم يـعامـل فـيما بـينه وبـني مـواله عـلى حـسن الـظن، •

واالنـتظار دون احلـبس واالدخـار، وكـان ال يحتجـز لـنفسه لـيومـه مـن أمـسه، فـأمـا ثـيابـه فـإمنـا يـعدهـا لـديـنه ال عـلى 

إبـقاء عـليها لـغد. وهـكذا آالت احلـرب، كـان يـحبسها لـنصر األولـياء وكـبت األعـداء عـلى حـكم االسـتعمال ممـا 

. وأمـا مـا كـان يـنبذ لـه، فـإمنـا نـساؤه كـن  ۲تـصدق بـه فـي حـياتـه. ولهـذا قـال: «إنـا ال نـورث مـا تـركـناه صـدقـة»

يـنبذن لـه مـا صـار فـي مـلكهن، ويـدهـن متـليكا وحتـويـال مـنه لـهن. وقـد صـح أنـه لـم يـكن يـدخـر شـيئا لـغد، فـإن 

احـتبس عـنده شـيء فـال عـلى نـية الـغد. وقـيل: ال يـدخـر مـلكا، بـل يـدخـر متـليكا، وقـيل: لـم يـكن يـدخـره عـلى 

 . ۳أمل البقاء إلى الغد

وقـال املـباركـفوري فـي حتـفة األحـوذي: «كـان الـنبي ال يـدخـر شـيئا» لـسماحـة نـفسه ومـزيـد ثـقته بـربـه (لـغد)، أي •

 . ٤ملكا بل متليكا

ثانيا: ادخاره صلى اهلل عليه وسلم ألهله وعياله: 

كـان صـلى اهلل عـليه وسـلم يـدخـر ألهـله قـوت سـنة، فـعن عـمر رضـي اهلل عـنه قـال: «كـانـت أمـوال بـني الـنضير ممـا أفـاء 

٥اهلل عـلى رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم ممـا لـم يـوجـف املسـلمون عـليه بـخيل وال ركـاب، فـكانـت لـرسـول اهلل صـلى 

اهلل عـليه وسـلم خـاصـة يـنفق عـلى أهـله مـنها نـفقة سـنته، ثـم يـجعل مـا بـقي فـي السـالح والـكراع عـدة فـي سـبيل 

 . ٦اهلل»

١ الـترمـذي، محـمد بـن عـيسى، سـنن الـترمـذي، بـيروت، دار الـفكر لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، بـيروت، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م، كـتاب: الـزهـد عـن 
رســول اهلل صــلى اهلل عــليه وســلم، بــاب مــا جــاء فــي مــعيشة الــنبي صــلى اهلل عــليه وســلم وأهــله، حــديــث رقــم ٢٣٦٩، ص ٦٨٤. وقــال هــذا 

حديث غريب.
٢ الـبخاري، صـحيح الـبخاري، مـرجـع سـابـق، كـتاب: الـفرائـض، بـاب قـول الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم: ال نـورث مـا تـركـنا صـدقـة، حـديـث 

رقم ٦٧٣٠،ج٤، ص٢٣٧.
٣ الـبيهقي، أحـمد بـن الحسـني، شـعب اإليـمان، تـحقيق عـبد الـعلي عـبد الحـميد حـامـد، مـكتبة الـرشـد للنشـر والـتوزيـع بـالـريـاض بـالـتعاون 

مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م، ج٣، ص٦٥.
٤ املباركفوري، محمد بن عبد الرحمن، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، بيروت، دار الكتب العلمية، د، ت، ج٧، ص٢٢.

٥ أوجــف: حــث وأســرع: مجــمع الــلغة الــعربــية بــمصر، املعجــم الــوســيط، مــكتبة الشــروق الــدولــية، ط٤، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، بــاب الــواو، ص 
 .١٠١٤

٦ الــبخاري، صــحيح الــبخاري، مــرجــع ســابــق، كــتاب: الــجهاد والــسير، بــاب املــجن ومــن يــترس بــترس صــاحــبه، حــديــث رقــم ٢٩٠٤، ج٤، 
ص٣٨.
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وزاد الـترمـذي: «يـعزل نـفقة أهـله سـنة ثـم يـجعل مـا بـقي فـي الـكراع والسـالح عـدة فـي سـبيل اهلل» وقـال: حـسن 

 . ۱صحيح

واخلــالصــة كــما قــال ابــن دقــيق الــعيد: (يحــمل حــديــث «ال يــدخــر شــيئا لــغد» عــلى االدخــار لــنفسه، وحــديــث 

۲«ويـحبس ألهـله قـوت سـنتهم» عـلى االدخـار لـغيره، ولـو كـان لـه فـي ذلـك مـشاركـة، لـكن املـعنى أنـهم املـقصد 

 . ۳باالدخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر)

ثالثا: ادخار حلوم األضاحي  

، وفـيما يـلي: أحـاديـث  ٤ورد عـن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم النهـي عـن ادخـار حلـوم األضـاحـي، ثـم أبـاحـه بـعد ذلـك

ادخار حلوم األضاحي، ثم أقوال الفقهاء فيها، ثم خالصة أحكام ادخارها. 

۱. أحاديث ادخار حلوم األضاحي 

عـن سـلمة بـن األكـوع قـال: قـال الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم: «مـن ضـحى مـنكم فـال يـصبحن بـعد ثـالـثة وبـقي فـي •

بـيته مـنه شـيء» فـلما كـان الـعام املـقبل، قـالـوا: يـا رسـول اهلل نـفعل كـما فـعلنا الـعام املـاضـي؟ قـال: «كـلوا وأطـعموا 

 . ٥وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها»

وفـي حـديـث آخـر رواه مسـلم بـسنده عـن عـبد اهلل بـن واقـد، قـال: «نهـى رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم عـن أكـل •

حلـوم الـضحايـا بـعد ثـالث»، قـال عـبد اهلل بـن أبـي بـكر: فـذكـرت ذلـك لـعمرة، فـقالـت: صـدق، سـمعت عـائـشة، 

تـقول: دف أهـل أبـيات مـن أهـل الـباديـة حـضرة األضـحى زمـن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم، فـقال رسـول اهلل 

صـلى اهلل عـليه وسـلم: «ادخـروا ثـالثـا، ثـم تـصدقـوا مبـا بـقي»، فـلما كـان بـعد ذلـك، قـالـوا: يـا رسـول اهلل، إن الـناس 

، فـقال رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم: «ومـا ذاك؟»  ٦يتخـذون األسـقية مـن ضـحايـاهـم، ويجـملون مـنها الـودك

١ الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، أبواب الجهاد، باب ما جاء في الفيء، حديث رقم ١٧٢٥، ص ٥٢٢.
٢ الــبخاري، صــحيح الــبخاري، مــرجــع ســابــق، كــتاب: الــنفقات، بــاب حــبس الــرجــل قــوت ســنة عــلى أهــله وكــيف نــفقات الــعيال؟ حــديــث رقــم 

٥٣٥٧، ج٣، ص٤٢٥.
٣ املباركفوري، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، مرجع سابق، ٧/٢٢.

٤ العبيدي، االدخار مشروعيته وثمراته، مرجع سابق، ص٤١.
٥ الـبخاري، صـحيح الـبخاري، مـرجـع سـابـق، كـتاب األضـاحـي: بـاب مـا يـؤكـل مـن لـحوم األضـاحـي ومـا يـتزود مـنها، حـديـث رقـم ٥٥٦٩، 

ج٤، ص٩.
٦ يجــملون الــودك: يــذيــبون، والــودك: الشحــم، (مجــمع الــلغة الــعربــية بــمصر، املعجــم الــوســيط، مــرجــع ســابــق، بــاب الــجيم، ص ١٣٦؛ وبــاب 

الواو، ص١٠٢٢).
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قــالــوا: نهــيت أن تــؤكــل حلــوم الــضحايــا بــعد ثــالث، فــقال: «إمنــا نهــيتكم مــن أجــل الــدافــة الــتي دفــت، فــكلوا 

 . ۱وادخروا وتصدقوا»

۲. أقوال الفقهاء في ادخار حلوم األضاحي 

۲تـكلم الـفقهاء عـن أسـباب احلـظر واإلبـاحـة فـي مـوضـوع األضـاحـي كـثيرا، مـنهم: الـشافـعي وأحـمد والـبيهقي وابـن 

  : ۳قدامة

قـال الـشافـعي: (ويشـبه ألن يـكون نهـي رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم عـن إمـساك حلـوم الـضحايـا بـعد ثـالث إذا •

كـانـت الـدافـة عـلى مـعنى االخـتيار ال عـلى مـعنى الـفرض، واحـتج بـقولـه عـز وجـل: ﴿فـكلوا مـنها وأطـعموا الـبائـس 

الفقير﴾ (احلج: ۲٦). 

وقـال أحـمد: قـد رويـنا فـي احلـديـث الـثابـت، عـن سـلمة بـن األكـوع، أن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم قـال: «كـلوا •

وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان فيه شدة»، وهذا يدل على أن النهي كان للمعنى الذي أشار إليه. 

ونـقل عـن أحـمد أيـضا أنـه قـال: وقـد رويـنا فـي احلـديـث الـثابـت، عـن يـحيى بـن سـعيد، عـن عـمرة، عـن عـائـشة •

رضـي اهلل عـنها قـالـت: كـنا منـلح مـنه، ونـقدم بـه املـديـنة، فـقال الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم: «ال تـأكـلوا إال ثـالثـة 

. وهـذا احلـديـث يـدل عـلى أنـه كـان عـلى االخـتيار. ورويـنا فـي  ٤أيـام وليسـت بـعزميـة، ولـكن أراد أن يُـطْعِمَ مـنه»

حـديـث جـابـر بـن عـبد اهلل، وقـتادة بـن الـنعمان األنـصاريـني، عـن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم أنـه أرخـص فـيه بـعد مـا 

 . ٥نهى عنه مطلقا)

وقـال الـبيهقي رحـمه اهلل: (وسـبب التحـرمي واإلحـالل فـيه، حـديـث عـائـشة عـن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم وعـلى •

مـن عـلمه أن يـصير إلـيه. قـال: فـالـرخـصة بـعدهـا لـواحـد مـن مـعنيني، إمـا الخـتالف احلـالـني، فـإذا دفـت الـدافـة ثـبت 

النهــي عــن إمــساك حلــوم الــضحايــا بــعد ثــالث، وإذا لــم تــدف دافــة فــالــرخــصة ثــابــتة بــاألكــل والــتزود واالدخــار 

١ الـقشيري، مسـلم بـن الـحجاج، صـحيح مسـلم، دار طـيبة، ط١، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٦م، كـتاب: األضـاحـي، بـاب مـا كـان مـن الـنهي عـن أكـل 
لحوم األضاحي بعد ثالث في أول اإلسالم وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، حديث رقم ١٩٧١، ج١، ص٩٤٧.

٢ الــــبيهقي، أحــــمد بــــن الحســــني، مــــعرفــــة الــــسنن واآلثــــار، تــــحقيق عــــبد املــــعطي أمــــني قــــلعجي، كــــراتــــشي-بــــاكســــتان، جــــامــــعة الــــدراســــات 
اإلسالمية، املنصورة-القاهرة، دار قتيبة /دار الوعي/دار الوفاء، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩١م، ج١٤، ص٥٦.

٣ ابـن قـدامـة، مـوفـق الـديـن، املـغني، تـحقيق عـبد اهلل بـن عـبد املـحسن الـتركـي وعـبد الـفتاح محـمد الحـلو، دار عـالـم الـكتب، ط٣، ١٤١٧هـ/
١٩٩٧م، ج ١٣، ص٣٨١.

٤ البخاري، صحيح البخاري، كتاب: األضاحي، باب ما يؤكل من لحوم األضاحي وما يتزود منها، حديث رقم ٥٥٧٠، ج٤، ص٩.
٥ البيهقي، معرفة السنن واآلثار، مرجع سابق، ج١٤، ص٥٦.
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والـصدقـة، ويـحتمل أن يـكون النهـي عـن إمـساك حلـوم الـضحايـا بـعد ثـالث مـنسوخـا فـي كـل حـال، فـيمسك 

اإلنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق مبا شاء).  

وقـال ابـن قـدامـة: (ويـجوز ادخـار حلـوم األضـاحـي فـوق ثـالث، فـي قـول عـامـة أهـل الـعلم. ولـم يجـزه عـلي، وال ابـن •

عـمر رضـي اهلل عـنه ألن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم نهـى عـن ادخـار حلـوم األضـاحـي فـوق ثـالث. ولـنا، أن الـنبي 

صــلى اهلل عــليه وســلم قــال: «نهــيتكم عــن زيــارة الــقبور فــزوروهــا، ونهــيتكم عــن حلــوم األضــاحــي فــوق ثــالث 

۱فـامـسكوا مـا بـدا لـكم». وروت عـائـشة رضـي اهلل عـنها أن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم قـال: «إمنـا نهـيتكم لـلدافـة 

الـتي دفـت، فـكلوا، وتـزودوا، وتـصدقـوا، وادخـروا». وقـال أحـمد: فـيه أسـانـيد صـحاح فـأمـا عـلي وابـن عـمر فـلم 

 . ۲يبلغهما ترخيص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد كانوا سمعوا النهي، فرووا على ما سمعوا)

۳. خالصة أحكام ادخار حلوم األضاحي 

۳بناء على ما سبق، اختلف الفقهاء في حكم ادخار حلوم األضاحي على أربعة أقوال حسب رأي القرطبي وهي: 

القول األول: ال يدخر من الضحايا بعد ثالث، وقد روي عن علي وابن عمر رضي اهلل عنهما. 

الـقول الـثانـي: إن النهـي عـن االدخـار مـنسوخ، وعـليه يـدخـر إلـى أي وقـت يـريـد. وهـو قـول أبـي سـعيد اخلـدري وبـريـدة 

األسلمي. 

القول الثالث: يجوز األكل منها مطلقا. 

الـقول الـرابـع: فـصّل أصـحاب هـذا الـقول حسـب حـاجـة وظـرف الـناس الـذي يـعيشون فـيه وقـت األضـاحـي، فـإن كـانـت 

بـالـناس حـاجـة فـال يـدخـر، ألن النهـي كـان لـوجـود عـلة وهـي الـدافـة الـتي دفـت، وملـا ارتـفعت الـعلة، ارتـفع النهـي 

املتقدم، ال ألنه منسوخ. 

٤. حثه صلى اهلل عليه وسلم على االدخار: 

وردت عـن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم أحـاديـث نـبويـة حـثت عـلى مـبدأ االدخـار، ضـمانـا السـتمراريـة احلـياة، وخـاصـة 

. منها:  ٤لألوالد والذرية ومن في حكمهم، من أجل عدم تركهم فقراء عالة على اجملتمع

١ مســلم، صــحيح مســلم، كــتاب: األضــاحــي، بــاب بــيان مــا كــان مــن الــنهي عــن أكــل لــحوم األضــاحــي بــعد ثــالث فــي أول اإلســالم وبــيان 
نسخه وإباحته إلى متى شاء. حديث رقم ١٩٧٧، ص ٩٥٠.

٢ ابن قدامة، املغني، مرجع سابق، ج١٣، ص٣٨١.
٣ القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج١٤، ص٣٧٥.

٤ العبيدي، االدخار مشروعيته وثمراته، مرجع سابق، ص ٤٣.
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مـا رواه الـبخاري بـسنده عـن عـامـر بـن سـعد، عـن سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي اهلل عـنه، قـال: جـاء الـنبي صـلى اهلل •

عـليه وسـلم يـعودنـي وأنـا مبـكة، وهـو يـكره أن ميـوت بـاألرض الـتي هـاجـر مـنها، قـال: «يـرحـم اهلل ابـن عـفراء»، 

قـلت: يـا رسـول اهلل، أوصـي مبـالـي كـله؟ قـال: «ال»، قـلت: فـالشـطر، قـال: «ال»، قـلت: الـثلث، قـال: «فـالـثلث، 

والـثلث كـثير، إنـك أن تـدع ورثـتك أغـنياء خـير مـن أن تـدعـهم عـالـة يـتكففون الـناس فـي أيـديـهم، وإنـك مـهما 

أنـفقت مـن نـفقة، فـإنـها صـدقـة، حـتى الـلقمة الـتي تـرفـعها إلـى فـي امـرأتـك، وعسـى اهلل أن يـرفـعك، فـينتفع بـك 

 . ۱ناس ويضر بك آخرون»، ولم يكن له يومئذ إال ابنة)

ومـا رواه الـبخاري بـسنده عـن كـعب بـن مـالـك رضـي اهلل عـنه، وهـو أحـد الـثالثـة الـذيـن خـلفوا، أراد أن يـقدم •

جـميع مـا ميـلك صـدقـة فـرحـا وابـتهاجـا بـقبول تـوبـته، إال أن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم أمـره بـاإلمـساك عـلى بـعض 

 . ۲ماله، فقال: «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك»، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر

۳ومـا رواه الـترمـذي عـن عـبد اهلل بـن سـرجـس املـزنـي أن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم قـال: «الـسمت احلـسن والـتؤدة •

 . ٤واالقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة»

واملـقصود بـاالقـتصاد فـي هـذا احلـديـث األخـير: االدخـار؛ ألنـه يـعد فـضيلة ديـنية حتـقق لـلمدخـر مـا هـو بـحاجـة مـاسـة 

إلـيه مـن ضـمان الـهناء لـنفسه وألهـله وبـالـتالـي جملـتمعه، ومـا هـو فـي أمـس احلـاجـة إلـيه مـن رضـى اهلل تـعالـى وطـاعـته فـيما 

 . ٥يأمر به من اعتدال وتوسط في اإلنفاق، وادخار القدر املستطاع من غير تبذير أو إسراف

القسم الثالث: االدخار عند علماء املسلمني 

۱. االدخار عند الصحابة رضوان اهلل عليهم: 

يـغلب عـلى فـهم الـبعض، أن الـصحابـة رضـوان اهلل عـليهم، لـم يـكن لـديـهم اهـتمام يـذكـر بـاملـال وجـمعه وتـوظـيفه، 

وإمنـا كـان كـل هـمهم، األعـمال األخـرويـة. أمـا الـدنـيا والـنظر فـيها، فـكل ذلـك بـعيد عـن دائـرة اهـتمامـهم. إال أن 

الـدراسـة الـعلمية اجلـادة حلـياتـهم وتـتبع مـواقـفهم وأقـوالـهم، تـكشف لـنا عـن خـطأ هـذا الـفهم، وفـقدانـه أي رصـيد مـن 

١ البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، حديث رقم ٢٥٩١، ج٣/١٠٠٦.
٢ سبق تخريجه.

٣ الـسمت: الـطريـق الـواضـح، واملـذهـب والـسكينة والـهيأة والـوقـار. [انـظر: مجـمع الـلغة الـعربـية بـمصر، املعجـم الـوسـيط، مـرجـع سـابـق، بـاب 
السني، ص ٤٤٧].

٤ الترمذي، سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الحياء، حديث رقم ٢٠١٧، ص ٥٩١. وقال: حديث حسن غريب.
٥ الهادي، أحمد محمد حسن، "االدخار في النظام اإلسالمي"، مجلة العلوم والبحوث اإلسالمية، عدد ١٢، ج٢، ٢٠١١م، ص٥.

www.kie.university ( �  )26 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية To Index.. 2019 | العدد 85 حزيران / يونيو

الـصحة والـصواب. فـقد كـان الـصحابـة رضـي اهلل عـنهم يـنظرون لـألمـوال واحملـافـظة عـليها عـلى أنـها مـن أمـور الـدنـيا 

 : ۱واآلخرة معا، ومما يدل على ذلك

- مــا روي عــن عــمر بــن اخلــطاب - رضــي اهلل عــنه أنــه كــان يــنصح املســلمني بــاالدخــار مــن عــطائــهم، واســتثماره، 

ويـقول لـهم: (فـلو أنـه إذا خـرج عـطاء أحـد هـؤالء ابـتاع مـنه غـنما فـجعلها بـسوادهـم فـإذا خـرج عـطاؤه ثـانـية ابـتاع 

الـرأس والـرأسـني فـجعله فـيها، فـإن بـقي أحـد مـن ولـده كـان لـهم شـيء قـد اعـتقدوه، فـإنـي ال أدري مـا يـكون بـعدي، 

وإنـي ألعـم بـنصيحتي مـن طـوقـني اهلل أمـره، فـإن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم، قـال: «مـن مـات غـاشـا لـرعـيته لـم 

 . ۳يرح ريح اجلنة»)  ۲

قـال جـربـية بـن أحـمد بـن سـنيان احلـارثـي فـي تـعقيبه عـلى هـذه الـروايـة، أن عـمر رضـي اهلل عـنه قـد وجـه الـناس إلـى 

 . ٤ادخار املال واستثماره ليبقى لذرية اإلنسان من بعده شيء يعتمد عليه

كـما وجـه اخلـليفة عـمر رضـي اهلل عـنه، إلـى ضـرورة تقسـيم الـفرد دخـله إلـى قـسمني، يـكون الـقسم األول مـنه خـاصـا 

بـإشـباع املـطالـب االسـتهالكـية، فـي حـني يـكون الـقسم الـثانـي خـاصـا بـتكويـن رؤوس أمـوال جـديـدة مـنتجة، وقـد متـثل 

هـذا الـقسم فـي تـلك الـفترة، فـي االسـتغالل احلـيوانـي. وممـا جتـدر اإلشـارة إلـيه أن مـا دفـع اخلـليفة ملـثل هـذا الـتوجـيه، 

هـو حـقيقة الـدخـل الـنقدي الـذي زاد عـن حـاجـة الـفرد االسـتهالكـية، ممـا دفـع إلـى الـتوجـيه بـضرورة ادخـار جـزء مـن 

 . ٥الدخل واستهالك اجلزء اآلخر

ويجـد املـتأمـل فـي حـقيقة الـتوجـيه الـصادر عـن عـمر بـن اخلـطاب رضـي اهلل عـنه، أنـه قـد حـذر مـن تـصرفـني خـطريـن 

هما: 

األول: استهالك الدخل كله، مبا في ذلك األشياء الضرورية وغيرها. -

- . ٦الثاني: اكتناز جزء من مال الدخل أو استثماره في أمور غير صاحلة، أو غير منتجة

١ الـحقبانـي، فـالـح بـن عـبد اهلل بـن محـمد، "االدخـار الـعائـلي وأثـره فـي الـتنمية االقـتصاديـة مـن مـنظور إسـالمـي مـع دراسـة تـطبيقية عـلى 
اململكة العربية السعودية"، (رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، ١٩٩٩م)، ص ١٨٨.

٢ مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: اإليمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، حديث رقم ٢٢٧، ص ٧٥.
٣ البالذري، أحمد، فتوح البلدان، (بيروت، دار ومكتبة الهالل، ١٩٨٨م)، ص ٤٣٥.

٤ الـــحارثـــي، جـــريـــبة بـــن أحـــمد بـــن ســـنيان، الـــفقه االقـــتصادي ألمـــير املـــؤمـــنني عـــمر بـــن الخـــطاب، دار األنـــدلـــس، ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، 
ص٤٤٧.

٥ العبيدي، االدخار مشروعيته وثمراته مع نماذج تطبيقية معاصرة، مرجع سابق، ص ٤٥.
٦ املرجع السابق، ص ٤٦.
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- مـا ورد عـن سـلمان الـفارسـي – رضـي اهلل عـنه – أنـه اشـترى وسـقا مـن طـعام فـقيل لـه: يـا أبـا عـبد اهلل تـفعل هـذا 

وأنــت صــاحــب رســول اهلل صــلى اهلل عــليه وســلم؟ فــقال: إن الــنفس إذا أحــرزت رزقــها اطــمأنــت وتــفرغــت لــلعبادة 

 . ۱وأيس منها الوسواس

قـال مـصطفى مـفلح الـقضاة: (فسـلمان الـفارسـي -رضـي اهلل عـنه يـبني أن الـغايـة مـن عـملية االدخـار، تـتمثل فـي 

الـوصـول إلـى الـراحـة النفسـية، وهـذه الـراحـة تـأتـي مـن عـدم الـتفكير واالنـشغال بـكيفية الـتحصل عـلى سـبل الـعيش، ال 

سـيما فـي الـظروف الـصعبة، الـتي قـد ميـر بـها اإلنـسان دون سـابـق إنـذار، كـذلـك فـإن هـذه الـطمأنـينة تـكون نـتيجة 

متـكن املسـلم مـن الـقيام مبـا أمـره اهلل عـلى خـير وجـه. ومـصداق هـذا قـول مـالـك بـن ديـنار عـندمـا سـئل عـن كـثرة شـرائـه 

لــلطعام: «هــذا صــوم وصــالة». أي إن هــذا الــطعام، يــعني املســلم عــلى الــقيام بــالــفروض الــتي افــترضــها اهلل ســبحانــه 

وتــعالــى عــليه، ذلــك أن الــنفس البشــريــة ال قــوام لــها إال بــه. وكــما هــو مــعلوم أن مــا ال يــتم الــواجــب إال بــه فــهو 

 . ۲واجب)

 . ۳- مـا روي كـذلـك عـن ابـن مـسعود -رضـي اهلل عـنه أنـه كـان يـدخـر املـال لـنوائـب الـدهـر، وأنـه قـد تـرك سـبعني ألـفا

  . ٤ونقل أيضا عن الزبير رضي اهلل عنه أن جميع ماله كان خمسني ألف ألف

 - مــا أخــرجــه ابــن أبــي الــدنــيا بــسنده عــن إســماعــيل الــهمدانــي عــن أبــيه عــن جــده أن الــشعبي مــات وتــرك عشــرة 

 . ٥آالف

ثانيا: االدخار عند التابعني وأتباعهم: 

كـان ملـوضـوع االدخـار أهـمية كـبيرة عـند الـتابـعني وأتـباعـهم، مـنهم أبـو األسـود الـدؤلـي وأبـو يـوسـف ومحـمد بـن 

احلسن الشيباني. 

۲. االدخار عند أبي يوسف (توفي ۱۸۲هـ): 

١ األصفهاني، أبو نعيم، حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار الفكر، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م، ج١، ص٢٠٧.
٢ ابــن أبــي الــدنــيا، أبــو بــكر، إصــالح املــال، دراســة وتــحقيق مــصطفى مــفلح الــقضاة، دار الــوفــاء، ط١، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، ص١٢٣ مــن 

الجزء الخاص بالدراسة.
٣ املرجع السابق، ص ٣٤٢.
٤ املرجع السابق، ص٣٤٢.
٥ املرجع السابق، ص ٣٤٦.

www.kie.university ( �  )28 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية To Index.. 2019 | العدد 85 حزيران / يونيو

اهـتم أبـو يـوسـف فـي كـتابـه (اخلـراج) بـوجـه مـن أوجـه االدخـار، وهـو االدخـار احلـكومـي، وكـان اهـتمامـه بـه مـن خـالل 

احلـفاظ عـلى مـدخـرات الـدولـة، وخـصوصـا فـيما يـتعلق بـتحصيل اجلـبايـة، بـذكـر مـبدأ (اقـتصاديـة اجلـبايـة ومـواصـفات 

موظفيها). 

مواصفات موظفيها 

بـقدر اهـتمام أبـي يـوسـف بـتحقيق مـبدأ االقـتصاد فـي جـبايـة الـصدقـات، فـإنـه كـان أيـضا شـديـد االهـتمام بـأن تـتوفـر فـي 

مـوظـف اجلـبايـة مـواصـفات خـاصـة، جتـعله أهـال لهـذا املـنصب اخلـطير. فـهو يـقول فـي كـتابـه إلـى هـارون الـرشـيد: (ومـر 

يـا أمـير املـؤمـنني بـاخـتيار رجـل أمـني ثـقة عـفيف نـاصـح مـأمـون عـليك وعـلى رعـيتك، فـولـه جـمع الـصدقـات، ومـره 

فـليوجـه فـيها أقـوامـا يـرتـضيهم ويـسأل عـن مـذاهـبهم وطـرائـقهم وأمـانـاتـهم، يجـمعون إلـيه صـدقـات الـبالد. فـإذا 

اجـتمعت إلـيه، أمـرتـه فـيها مبـا أمـر اهلل جـل ثـناؤه بـه فـأنـفذه، وال تـولـها عـمال اخلـراج، فـإن مـال الـصدقـة ال يـنبغي أن 

 . ۱يدخل في مال اخلراج)

۳. االدخار عند اإلمام محمد بن احلسن الشيباني (توفي ۱۸۹هـ): 

تـناول اإلمـام الـعالـم والـفقيه محـمد بـن احلـسن الشـيبانـي مـوضـوع االدخـار، مـن خـالل بـيان مـراتـب الكسـب وأهـدافـه، 

وحكم االدخار. 

أهمية الكسب لتحقيق العبودية هلل تعالى: 

بـني اإلمـام محـمد بـن احلـسن الشـيبانـي عـالقـة الكسـب بـالـعبادة والـطاعـة فـقال: (إن اهلل فـرض عـلى الـعباد االكـتساب 

لـطلب املـعاش ليسـتعينوا بـه عـلى طـاعـة اهلل، واهلل يـقول فـي كـتابـه الـعزيـز ﴿وابـتغوا مـن فـضل اهلل واذكـروا اهلل كـثيرا 

 . ۲لعلكم تفلحون﴾ (اجلمعة: ۱۰)، فجعل االكتساب سببا للعبادة)

ثـم أشـار إلـى أهـمية الكسـب فـقال: (طـلب الكسـب فـريـضة عـلى كـل مسـلم كـما أن الـعلم فـريـضة، وهـذا الـلفظ 

يـرويـه ابـن مـسعود رضـي اهلل عـنه عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم أنـه قـال:« طـلب الكسـب فـريـضة عـلى كـل 

مسـلم». وفـي روايـة قـال: «طـلب الكسـب بـعد الـصالة املـكتوبـة الـفريـضة بـعد الـفريـضة». وقـال الـنبي صـلى اهلل عـليه 

 . ۳وسلم: «طلب احلالل كمقارعة األبطال، ومن بات كاال من طلب احلالل بات مغفورا له»

١ املرجع سابق، ص ٨٠.
٢ الــشيبانــي محــمد بــن الــحسن، االكــتساب فــي الــرزق املســتطاب، بــيروت، تــحقيق محــمود عــرنــوس، دار الــكتب الــعلمية، ط١، ١٤٠٦هـ/

١٩٨٦م، ص١٧.
٣ البيهقي، شعب اإليمان، مرجع سابق، ج٢، ص٤٣٨.
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ونـقل عـن عـمر بـن اخلـطاب رضـي اهلل عـنه أنـه كـان يـقدم درجـة الكسـب عـلى درجـة اجلـهاد، فـقال: (ألن أمـوت بـني 

شـعبتي رحـلي أضـرب فـي األرض أبـتغي مـن فـضل اهلل، أحـب إلـي مـن أن أقـتل مـجاهـدا فـي سـبيل اهلل، ألن اهلل تـعالـى 

قـدم الـذيـن يـضربـون فـي األرض يـبتغون مـن فـضله عـلى اجملـاهـديـن بـقولـه تـعالـى: ﴿وآخـرون يـضربـون فـي األرض 

 . ۱يبتغون من فضل اهلل﴾. املزمل: ۱۸)

 مراتب الكسب وأهدافه: 

وقـد أوضـحها فـقال: (ثـم الكسـب عـلى مـراتـب، فـمقدار مـا ال بـد لـكل واحـد مـنه؛ يـعني مـا يـقيم بـه صـلبه، يـفترض 

عـلى كـل أحـد اكـتسابـه عـينا ألنـه ال يـتوصـل إلـى إقـامـة الـفرائـض إال بـه، ومـا يـتوصـل بـه إلـى إقـامـة الـفرائـض يـكون 

فـرضـا. فـإن لـم يكتسـب زيـادة عـلى ذلـك فـهو فـي سـعة مـن ذلـك لـقولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم «مـن أصـبح آمـنا فـي 

 . ، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا بحذافيرها»)  ٤سربه ۳ ۲

أمـا بـعد حـد الـكفايـة، فـهو يـرى أنـه يـجب عـلى اإلنـسان قـضاء الـديـن إن كـان عـليه ديـن، والـنفقة عـلى الـعيال مـن 

زوجـة وأوالد بـقدر كـفايـتهم، كـما تـشمل الـنفقة كـذلـك الـوالـديـن، ألن نـفقتهما مسـتحق عـليه مـع عسـرتـه، أمـا غـير 

الـوالـديـن؛ مـن ذوي الـرحـم احملـرم، فـال يـفترض عـلى املـرء الكسـب لـإلنـفاق عـليهم، ألنـه ال تسـتحق نـفقتهم عـليه إال 

بـاعـتبار صـفة الـيسار. ولـكنه يـندب إلـى الكسـب واإلنـفاق عـليهم ملـا فـيه مـن صـلة الـرحـم، وهـو مـندوب إلـيه فـي 

٥الشرع. 

حكم االدخار: 

بـعد بـيانـه رحـمة اهلل عـليه أهـمية الكسـب، وأنـواع املسـتحقات الـواجـبة فـي املـال. انـتقل إلـى مـسألـة جـمع املـال أو مـا 

: (وبـعد ذلـك، األمـر مـوسـع عـليه، فـإن شـاء اكتسـب وجـمع املـال، وإن شـاء أبـى، ألن السـلف  ٦يـسمى بـاالدخـار فـقال

رحمهم اهلل؛ منهم من جمع املال، ومنهم من لم يفعل، فعرفنا أن كال الطرفني مباح.  

�١ الشيباني، االكتساب في الرزق املستطاب، مرجع سابق، ص ١٧-١٨.
٢ السرب بالكسر: النفس. 

٣ الـترمـذي، سـنن الـترمـذي، كـتاب: الـزهـد عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم، بـاب فـي الـتوكـل عـلى اهلل، حـديـث رقـم ٢٣٥٣، ص ٦٨١. 
وقال: حديث حسن غريب.

٤ الشيباني، االكتساب، مرجع سابق، ص ٣٥.
٥ املـــرجـــع الـــسابـــق، ص ٣٦-٣٧؛ [انـــظر كـــذلـــك: الـــرمـــانـــي، زيـــد بـــن محـــمد، األربـــعون االقـــتصاديـــة -صـــور مـــن الســـبق االقـــتصادي فـــي 

اإلسالم دار طويق للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م، ص١٢].
٦ الشيباني، االكتساب، مرجع سابق، ص ٣٧-٣٨.
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وأمـا اجلـمع: فـلما روي عـن الـنبي صـلى اهلل عـليه وسـلم: «مـن طـلب الـدنـيا حـالال مـتعففا لـقي اهلل تـعالـى ووجـهه •

كـالـقمر لـيلة الـبدر، ومـن طـلبها مـتفاخـرا مـكاثـرا لـقي اهلل تـعالـى وهـو عـليه غـضبان»، فـدل عـلى أن جـمع املـال 

عـلى طـريـق الـتعفف مـباح. وكـان صـلى اهلل عـليه وسـلم يـقول فـي دعـائـه: «الـلهم اجـعل أوسـع رزقـي عـند كـبري 

، وكان كذلك. فقد اجتمع له أربعون شاة حلوبة، وفدك، وسهم بخيبر في آخر عمره.   ۱وانقضاء عمري»

وأمـا االمـتناع: فلحـديـث عـائـشة رضـي اهلل عـنها عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم: «لـو كـان البـن آدم واديـان •

 . ۲من مال لتمنى إليهما ثالثا، وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب، ويتوب اهلل على من تاب»)

ثالثا: االدخار عند قدماء املفكرين املسلمني 

اختلفت آراء قدماء املفكرين املسلمني حول االدخار من شخص آلخر، وفيما يلي ذكر لبعض آرائهم في املوضوع.  

۱. االدخار عند أبي حامد الغزالي (توفي ٥۰٥هـ):  

حتدث اإلمام الغزالي في كتاباته عن ثالثة أنواع من االدخار هي: ادخار الطعام وادخار النقود واالدخار التجاري. 

 ادخار الطعام 

. فـقسم  ۳ذكـر ذلـك فـي كـتابـه (مـيزان الـعمل)، وبـالتحـديـد فـي بـاب: (تـناول املـال ومـا فـي كسـبه مـن الـوظـائـف)

ادخـار الـطعام إلـى ثـالث درجـات: فـأدنـاهـا: يـوم ولـيلة. وأوسـطها: قـوت سـنة. وأعـالهـا: مـا يـجاوز سـنة. لـكن أرفـع 

الـدرجـات بـالنسـبة إلـيه، هـي درجـة مـن ال يـدخـر شـيئا، ولهـذا قـال: (وأرفـع الـدرجـات درجـة مـن ال يـلتفت إلـى غـده، 

وقـصر هـمته عـلى يـومـه، ومـن يـومـه عـلى سـاعـته، ومـن سـاعـته عـلى نـفسه، وقـدّر نـفسه كـل حلـظة مـرحتـال مـن الـدنـيا 

 . ٤مستعدا لالرحتال)

 ادخار النقود 

كـان لـلغزالـي فـيه كـالم كـثير، ذكـره فـي (كـتاب ذم البخـل وذم حـب املـال) مـن (إحـياء عـلوم الـديـن)، ويـرى فـيه أن 

جـمع املـال وادخـاره مـن بـاب سـوء الـظن بـاهلل تـعالـى؛ سـواء كـان الهـدف مـنه الـتكاثـر والـتفاخـر أو االقـتداء بـالـصحابـة 

فـي اسـتعمالـه فـي أوجـه اخلـير والـطاعـات، وفـي ذلـك يـقول: (وأنـت تـدخـر املـال وجتـمعه خـوفـا مـن الـفقر، وذلـك مـن 

ســوء الــظن بــاهلل عــز وجــل، وقــلة الــيقني بــضمانــه، وكــفى بــه إثــما، وعــساك أن جتــمع املــال لــنعيم الــدنــيا وزهــرتــها 

١ الـطبرانـي، سـليمان بـن أحـمد، املعجـم األوسـط، الـطبرانـي، تـحقيق طـارق بـن عـوض اهلل بـن محـمد عـبد املـحسن بـن إبـراهـيم الـحسيني، 
القاهرة، دار الحرمني، د، ت، حديث رقم ٣٦١١، ج٤، ص٦٢.

٢ مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، باب لو أن البن آدم واديني البتغى ثالثا، حديث رقم ١٠٤٨، ص ٤٦٣.
٣ الغزالي، أبو حامد، ميزان العمل، تحقيق سليمان دنيا، دار املعارف، ط١، ١٩٦٤م، ص ٣٨٠.

٤ الغزالي، ميزان العمل، مرجع سابق، ص ٣٨٠.
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وشـهواتـها ولـذتـها، ولـقد بـلغنا أن رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم يـقول: « شـرار أمـتي الـذيـن غـذوا بـالـنعيم فـربـت 

، وبـلغنا أن بـعض أهـل الـعلم قـال: لـيجيء يـوم الـقيامـة قـوم يـطلبون حـسنات لـهم فـيقال لـهم:  ۱عـليهم أجـسادهـم»

أذهـبتم طـيباتـكم فـي حـياتـكم الـدنـيا واسـتمتعتم بـها. وأنـت فـي غـفلة قـد حـرمـت نـعيم اآلخـرة بسـبب نـعيم الـدنـيا، 

 . ۲فيا لها من حسرة ومصيبة)

ثــم يــضيف: (فــإنــك إن زعــمت أنــك مــتأس بــالــصحابــة بجــمع املــال لــلتعفف والــبذل فــي ســبيل اهلل فــتدبــر أمــرك، 

ويـحك! هـل جتـد مـن احلـالل فـي دهـرك كـما وجـدوا فـي دهـرهـم؟ أو حتسـب أنـك مـحتاط فـي طـلب احلـالل كـما 

احـتاطـوا ...فـهؤالء املـتّقون كـانـوا فـي جـدة اإلسـالم واحلـالل مـوجـود لـديـهم، تـركـوا املـال وجـال مـن احلـساب، مـخافـة 

أن يـقوم خـير املـال بشـره، وأنـت بـغايـة األمـن واحلـالل فـي دهـرك مـفقود، تـتكالـب عـلى األوسـاخ كـما تـزعـم أنـك جتـمع 

 . ۳املـال مـن احلـالل، ويـحك! أيـن احلـالل فتجـمعه؟ وحـتى إن وجـد احلـالل، أمـا تـخاف أن يـتغير عـند الـغنى قـلبك)

 . ٤ثم يختم بقوله: (فأما جمع املال في دهرنا، فأعاذنا اهلل وإياكم منه)

۲. االدخار عند أبي الفضل جعفر الدمشقي (كان حيا سنة ٥۷۰هـ): 

لـم يسـتعمل أبـو الـفضل جـعفر الـدمـشقي فـي كـتابـه (اإلشـارة إلـى مـحاسـن الـتجارة) لـفظ (االدخـار)، وإمنـا اسـتعمل 

لـفظ (حـفظ املـال)، كـما ذكـر فـيه قـواعـد اقـتصاديـة وقـواعـد أخـالقـية يـجب عـلى املـرء أن يـعمل بـها. وهـذه الـقواعـد 

، وكل مجموعة منها، يندرج حتتها ما يالئمها على النحو اآلتي:  ٥صنفها رفعت العوضي إلى ثالث مجموعات

 القواعد االقتصادية حلفظ املال: 

أال ينفق أكثر مما يكسب: فإنه متى فعل ذلك، لم يلبث املال أن يفنى، وال يبقى منه شيء البتة. •

أال يـكون مـا يـنفق مـساويـا ملـا يكسـبه: بـل يـكون دونـه لـيبقى مـا يـكون عـنده لـنائـبة ال تـؤمـن، أو آفـة أو وضـيعة •

فيما يعانيه. 

أن يحذر الرجل أن ميد يده إلى ما يعجز عنه وعن القيام به. •

أال يشغل ماله بالشيء الذي يبطئ خروجه عنه. •

١ ابـن أبـي الـدنـيا، أبـو بـكر، كـتاب الـجوع، تـحقيق محـمد خـير رمـضان يـوسـف، دار ابـن حـزم، ط٢، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م، حـديـث رقـم ١٧٣، 
ص ١١٤. 

٢ الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار السالم، القاهرة، ط١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، ج٢، ص١١٦٧.
٣ املرجع السابق، ج٢، ص١١٦٧.

٤_ املرجع السابق، ج٢، ص١١٦٧..
٥ العوضي، رفعت، من التراث االقتصادي للمسلمني، كلية التجارة جامعة األزهر، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، ج٢، ص من ٥٧-٦١.
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أن يكون الرجل سريعا إلى بيع جتارته بطيئا عن بيع عقاره. •

 القواعد األخالقية حلفظ املال:  

وهي نوعان: القواعد األخالقية املوجبة، وهي:  

األخـالق والـقناعـة: وطـلب الـعلم وجـمع املـال. وإنـفاق األمـوال فـي أبـوابـها، ومـنها مـا يـعود فـي اآلخـرة نـفعه. وحـسن 

تـدبـير املـال: وهـذه قـاعـدة ذكـرهـا الـدمـشقي فـي مـوضـع آخـر وممـا قـال فـي ذلـك: اعـلم أنـك متـلك األمـوال مـا مـلكت 

  . ۱فيها حسن التدبير

أما القواعد األخالقية السالبة، وهي: املعصية، والتبذير، وقواعد اإلنفاق، وهي قسمان:  

* القواعد املوجبة لإلنفاق، وهي القواعد التي ينبغي االلتزام والعمل بها، وهي: 

معرفة أبواب اجلميل والرغبة فيها. -

معرفة أبواب احلق الالزم وعدم اإلخالل بها. -

االقتصار في اإلنفاق على حاجته. -

أال يتعدى في اإلنفاق أهل طبقته. -

أن يـعرف مـقاديـر مـا يسـتحق كـل بـاب ممـا يـحتاج إلـيه، ويـنفق فـيه بـقدر حـاجـته. وال يـزيـد فـي بـاب، فـيضطر -

أن يقصر في آخر. 

أن يـعرف أوقـات احلـاجـة إلـى كـل شـيء، فـال يـقدم اتـخاذ شـيء يفسـد أو يـضيع قـبل أوان احلـاجـة إلـيه، وال -

يـؤخـر شـيئا قـد قـرب وقـت احلـاجـة إلـيه، فـيكون اتـخاذه إلـيه عـلى وقـت إعـجال واضـطرار، أو يـفوت أوان احلـاجـة 

إليه، فيكون اتخاذه بعد ذلك باطال. أو يعز فال يجده إال بالغالء. 

أن يفضل له بعد ذلك، ما يدخره لزمانه ونوائب دهره. -

١ العوضي، من التراث االقتصادي للمسلمني، مرجع سابق، ج٢، ص من ٥٧-٦١.
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 ، ، والـبذخ ، والـتقتير ۳* الـقواعـد الـسالـبة لـإلنـفاق: وهـي تـلك الـتي يـلزم االحـتياط واالبـتعاد عـنها، وهـي: الـلؤم ۲ ۱

 . ٥٤وسوء التدبير

۳. االدخار عند ابن خلدون (توفي ۸۰۸ هـ): 

حتـدث ابـن خـلدون فـي مـقدمـته عـن فـضل الـعمل فـي احلـصول عـلى املـال لسـد احلـاجـات الـضروريـة ولـالدخـار، ثـم بـني 

العالقة ما بني االدخار والتنمية. 

 العمل واالدخار: 

الحـظ إبـراهـيم عـبد الـلطيف الـعبيدي أن املـقصود مـن الـعمل بـشكل عـام فـي نـظر ابـن خـلدون هـو: ابـتغاء الـرزق، 

وهـو احلـاصـل أو املـقتنى مـن األمـوال بـعد الـعمل والـسعي، إذا عـادت عـلى صـاحـبها بـاملـنفعة وحـصلت لـه ثـمرتـها مـن 

اإلنــفاق فــي حــاجــاتــه. وهــذا هــو األســاس الــذي اســتند إلــيه ابــن خــلدون لــلتفريــق بــني نــوعــني مــن األمــوال: األرزاق 

واملـكاسـب، حـيث إن اإلنـسان ال يـعمل مـن أجـل سـد حـاجـاتـه فـقط، بـل يحسـب حـساب املسـتقبل ويـدفـعه اخلـوف 

مـن تـقلبات األحـوال – سـواء أكـان خـوفـا عـلى نـفسه أو عـيالـه – إلـى اقـتناء مـكاسـب قـد يـنتفع بـها فـي املسـتقبل. 

وهــذا يــعني أن ابــن خــلدون قــد مــيز بــني االســتهالك واالدخــار، وهــو مــا يــقابــل فــائــض الــعمل بــعد اســتيفاء جــميع 

احلــاجــيات. أي أن املــكاســب فــي نــظر ابــن خــلدون، متــثل االدخــار فــي عــصرنــا. وحــتى االدخــار نــفسه تــختلف 

 . ٦مستوياته عند ابن خلدون، بقدر أهميته، وبقدر مستوى االنتفاع به

ويـرى ابـن خـلدون، أن املـكاسـب هـي قـيم األعـمال، فـإذا كـثرت األعـمال كـثرت قـيمها، فـكثرت مـكاسـبهم ضـرورة، 

ودعـتهم أحـوال الـرفـه والـغنى إلـى الـترف وحـاجـاتـه مـن الـتأنـق فـي املـساكـن واملـالبـس واسـتجادة اآلنـية واملـاعـون واتـخاذ 

١ يـعني: اإلمـساك عـن أبـواب الجـميل مـثل اإلمـساك عـن مـواسـاة الـقرابـة واألفـضال عـلى الـصديـق، وتـفقد ذوي الحـرمـات، وتـعاهـد أبـواب 
الــبر. ومــن اإلمــساك عــن أبــواب الــبر، اإلمــساك عــن الــصدقــة عــلى مــحاويــج الــناس، وكــل ذلــك عــلى قــدر اإلمــكان والــوســع والــطاقــة. [انــظر: 

العوضي، من التراث االقتصادي للمسلمني، مرجع سابق، ج٢، ص: من ٥٧-٦١].
٢ ومـنه الـتضييق عـلى مـا ال بـد مـنه وال مـدفـع لـه، مـثل أقـوات األهـل ومـصالـح الـعيال. [انـظر: الـعوضـي، مـن الـتراث االقـتصادي للمسـلمني، 

مرجع سابق، ج٢، ص من ٥٧-٦١].
٣ وهو أن يتعدى الرجل ما يتخذه أهل طبقته وطوره فيما يتغدى به أو ما عساه أن يلبسه طلبا للمباهاة. 

٤ وهــو أال يــوزع نــفقته فــي جــميع حــوائــجه عــلى الــتقسيط واالســتواء، حــتى يــصرف إلــى كــل بــاب مــنها قــدر اســتحقاقــه. ومــن ســوء الــتدبــير 
أيـضا، أال يـتقدم فـي اتـخاذ الـشيء الـذي يـحتاج إلـيه عـند كـثرتـه وإمـكانـه واألمـن مـن فـساد يـعرض لـه، فـيؤخـر ذلـك إلـى حـني تـدعـوه إلـيه 
الــحاجــة مــع شــدة االضــطرار فــيأخــذه كــيفما اتــفق، وبــما كــان مــن األثــمان، ويــزول عــن حــكم االخــتيار. ومــن ســوء الــتدبــير أيــضا أن يــتقدم 
فــي اتــخاذ مــا يــحتاج إلــيه فــي مــدة يفســد فــيها، كشــرائــه قــبل أوان الــحاجــة إلــيه أو يــتلف بــإهــمالــه لــصيانــته وتــرك الــحوطــة عــليه. [انــظر: 

العوضي، من التراث االقتصادي للمسلمني، مرجع سابق، ج٢، ص: من ٥٧-٦١].
٥ العوضي، من التراث االقتصادي للمسلمني، مرجع سابق، ص: من ٥٧-٦١.

٦ العبيدي، االدخار مشروعيته وثمراته، مرجع سابق، ص ٥٧.
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اخلـدم واملـراكـب. وهـذه كـلها أعـمال تسـتدعـى بـقيمها ويـختار املهـرة فـي صـناعـتها والـقيام عـليها، فـتنفق أسـواق 

  . ۱األعمال والصنائع، ويكثر دخل املصر وخرجه. ويحصل اليسار ملنتحلي ذلك من قبل أعمالهم

 االدخار والتنمية: 

يشــير ابــن خــلدون إلــى أن الــعمل يــوجــد الــقيمة، ومــن هــنا تظهــر أهــمية الــعمل فــي زيــادة اإلنــتاج وبــالــتالــي زيــادة 

الـدخـل ومـا يحـدثـه مـن حتـريـك لـلسوق، إذ يـبني أن الـطلب يـزيـد بـزيـادة الـدخـل، إذ كـلما زاد دخـل اإلنـسان كـلما 

زادت طـلباتـه وكـثرت حـاجـياتـه، ويـبني أن إنـفاق شـخص أو قـطاع مـا، إمنـا هـو بـحقيقته دخـل لـشخص أو قـطاع آخـر، 

 . ۲وهذا كله يؤثر في احلركة االقتصادية للمجتمع ككل

وعـن دور املـال ومـا يحـدثـه مـن أثـر فـي تـنمية اجملـتمع، يشـير ابـن خـلدون إلـى ذلـك بـقولـه: (ومـتى زاد الـعمران زادت 

األعـمال ثـانـية. ثـم زاد الـترف تـابـعا للكسـب وزادت عـوائـده وحـاجـاتـه. واسـتنبطت الـصنائـع لـتحصيلها، فـزادت 

قـيمها، وتـضاعـف الكسـب فـي املـديـنة لـذلـك ثـانـية، ونـفقت سـوق األعـمال بـها أكـثر مـن األول. وكـذا فـي الـزيـادة 

الـثانـية والـثالـثة. ألن األعـمال الـزائـدة كـلها تـختص بـالـترف والـغنى، بـخالف األعـمال األصـلية الـتي تـختص بـاملـعاش. 

فـاملـصر إذا فـضل بـعمران واحـد، فـفضله بـزيـادة كسـب ورفـه وبـعوائـد مـن الـترف ال تـوجـد فـي اآلخـر؛ فـما كـان عـمرانـه 

مـن األمـصار أكـثر وأوفـر، كـان حـال أهـله فـي الـترف أبـلغ مـن حـال املـصر الـذي دونـه … حـتى تنتهـي إلـى األمـصار 

الــتي ال تــوفــي أعــمالــها بــضروراتــها، وال تــعد فــي األمــصار إذ هــي مــن قــبيل الــقرى واملــدر. فــلذلــك جتــد أهــل هــذه 

األمـصار الـصغيرة ضـعفاء األحـوال مـتقاربـني فـي الـفقر واخلـصاصـة، ملـا أن أعـمالـهم ال تـفي بـضروراتـهم. وال يـفضل مـا 

 . ۳يتأثلونه كسبا، فال تنمو، وهم لذلك مساكني محاويج، إال في األقل النادر)

(توفي ۸۳۸هـ):  ٤٤. االدخار عند أحمد الدجلي

ألـف أحـمد الـدجلـي كـتابـا سـماه: (الـفالكـة واملـفلوكـون)؛ أي الـفقر والـفقراء، تـناول فـيه الـعالقـة مـا بـني االدخـار 

والتوكل، وكذا أسباب عدم حتقق االدخار. 

١ ابــــن خــــلدون، عــــبد الــــرحــــمن بــــن محــــمد، مــــقدمــــة ابــــن خــــلدون، تــــحقيق عــــبد اهلل محــــمد الــــدرويــــش، دمــــشق، دار الــــبلخي، دمــــشق، ط١، 
١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، ج٢، ص٣٢.

٢ العبيدي، االدخار مشروعيته وثمراته، مرجع سابق، ص ٥٧.
٣ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ج٢، ص٣٢-٣٣.

٤ أحــمد بــن عــلي بــن عــبد اهلل شــهاب الــديــن الــدلــجي، (٧٧٠هـ-٨٣٨هـ/١٣٦٨م-١٤٣٥م)، فــاضــل مــصري، لــه اشــتغال بــالــفلسفة. حــكم 
بــإراقــة دمــه لــزنــدقــته. نســبته إلــى دلــجة (مــن صــعيد مــصر)، تــعلم فــي الــبالد املــصريــة، واشــتهر بــدمــشق، وتــوفــي بــالــقاهــرة. لــه كــتب مــنها 
(الـــفالكـــة واملـــفلوكـــون). [انـــظر: الـــبغدادي، إســـماعـــيل بـــاشـــا، هـــديـــة الـــعارفـــني، أســـماء املـــؤلـــفني وآثـــار املـــصنفني، لـــبنان، دار إحـــياء الـــتراث 

العربي، لبنان، ١٩٥١م، ص ١٢٤؛ الزركلي، خير الدين، األعالم، بيروت، دار العلم للماليني، ط١٥، ٢٠٠٢م، ج١، ص١٧٧.].
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أوال: االدخـار والـتوكـل: يـذكـر الـدجلـي أن ادخـار املـال ال يـقدح فـي حـقيقة الـتوكـل عـلى اهلل وفـي ذلـك يـقول: (وأمـا 

االدخـار فـما كـان مـنه مـع فـراغ الـقلب عـن املـدخـر فـليس مـن ضـرورتـه بـطالن الـتوكـل...فـمن انـزعـج قـلبه بـترك االدخـار 

واضــطربــت نــفسه وتــشوشــت عــليه عــبادتــه وذكــره، واســتشرف إلــى مــا فــي أيــدي الــناس، فــاالدخــار لــه أولــى، ألن 

املـــقصود إصـــالح الـــقلوب لتتجـــرد لـــذكـــر اهلل. ورب شـــخص يـــشغله عـــنه وجـــود املـــال، ورب شـــخص يـــشغله 

 . ۱عدمه...فصواب الضعيف ادخار قدر حاجته كما أن صواب القوي ترك االدخار)

ثـانـيا: أسـباب عـدم حتـقق االدخـار: يـبني الـدجلـي فـي إطـار حـديـثه عـن الـدخـل واالسـتهالك؛ الـعالقـة بـينهما، مـوضـحا 

أن الـدخـل عـامـل مـؤثـر فـي االسـتهالك ومـوضـحا فـي الـوقـت نـفسه، ملـاذا عـندمـا يـرتـفع الـدخـل ال يـزداد االدخـار بـل 

يـزداد االسـتهالك، ويـعود سـبب ذلـك فـي نـظره إلـى أنـه كـلما جتـدد لـإلنـسان دخـل جـدد لـه صـرفـا، إمـا: لـلمباهـاة 

والـترفـع عـلى أمـثالـه، أو إفـراطـا فـي الـشهوات وانـهماكـا فـي الـلذات، أو خـوفـا مـن سـوء الـقالـة واألحـدوثـة بـتنقيص مـا 

 . ۲يقتضيه حاله

خالصة: 

إن مـوضـوع االدخـار مـن أهـم املـواضـيع الـتي يـنبغي االهـتمام بـها فـي مـجتمعنا الـعربـي اإلسـالمـي، ألنـه أحـد ركـائـز 

الـسعادة واألمـن االقـتصادي واالجـتماعـي، ولـعل أبـرز املـشاكـل االقـتصاديـة الـتي تـعانـي مـنها مـجتمعاتـنا هـي مـشكلة 

االدخـار، ممـا تـضطر مـعه الـدولـة إلـى االسـتدانـة مـن اخلـارج، واألسـر إلـى االسـتدانـة مـن الـبنوك واملـؤسـسات املـالـية 

بالفائدة احملرمة. 

إال أن هـذا السـلوك االقـتصادي ال يـتحقق إال بـالـتوعـية االقـتصاديـة مـن طـرف الـدولـة واجملـتمع، بـاإلضـافـة إلـى إنـشاء 

مـؤسـسات ادخـاريـة مـتنوعـة بـديـلة عـن الـبنوك احملـرمـة، حـيث تـكون مـهمة هـذه املـؤسـسات جتـميع املـدخـرات وحتـويـلها 

إلى أوجه االستثمار الشرعية. 

من خالل دراسة موضوع االدخار في الفكر االقتصاد اإلسالمي توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

االدخــار ظــاهــرة اقــتصاديــة تــاريــخية، ظهــرت مــع ظــهور اإلنــسان، وتــطورت مــع تــطور حــياتــه االقــتصاديــة ۱.

واالجتماعية. 

١ الدلجي، أحمد، الفالكة واملفلوكون، مطبعة الشعب، مصر، ١٣٢٢هـ، ص ٩-١٠.
٢ املرجع السابق، ص ٥٥.
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االدخــار جــزء مــن الســلوك االقــتصادي اإلســالمــي، الــذي رغّــب فــيه الــقرآن الــكرمي والــسنة الــنبويــة الشــريــفة، ۲.

والصحابة والتابعون والعلماء املسلمون. 

االدخار وسيلة لتحقيق الرفاه والسعادة واألمن االقتصادي واالجتماعي.  ۳.

أن مـن وسـائـل حتـقيق االدخـار فـي االقـتصاد اإلسـالمـي: الـتوعـية االدخـاريـة، الـتربـية االدخـاريـة، وتـدخـل الـدولـة ٤.

بإنشاء مؤسسات ادخارية وربطها بالتنمية احمللية والوطنية. 

سبق العلماء املسلمني إلى االهتمام مبوضوع االدخار. ٥.

التوصيات: 

لكي يحقق االدخار الدور املنوط به في حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ال بد أن تتوفر الشروط التالية: 

العمل على توفير إحصائيات كافية حول موضوع االدخار، وخصوصا االدخار اخلاص. ۱.

توعية وحتفيز املسلمني على االدخار، نظرا ألهميته في احلياة االقتصادية واالجتماعية. ۲.

دراسة سيكولوجية املستهلك املسلم في ظل اجملتمع املعاصر. ۳.

تطوير وتنويع قنوات تعبئة االدخار، حتى تتناسب مع صغار املدخرين. ٤.

ربــط املــدخــرات بــالــتنمية، عــن طــريــق إحــداث مــؤســسات ادخــاريــة جــديــدة، وتــشجيع املــشاريــع الــصغرى ٥.

واملتوسطة. 

معاجلة صعوبات ومخاطر التمويل اإلسالمي. ٦.

محاربة النظام الربوي، وإبداله بأدوات التمويل اإلسالمي. ۷.

كـيف ميـكن لـالدخـار احلـكومـي أن يـعالـج مـشكل تـزايـد الـنفقات الـعامـة عـلى اإليـرادات الـعامـة، ممـا تـضطر مـعه ۸.

الدولة إلى اللجوء إلى التمويل التضخمي، الذي يسبب أضرارا اقتصادية وخيمة. 

لـالدخـار عـالقـة بـاالسـتثمار والـتنمية، ألن كـل مـن يـدخـر مـاال يـزيـد عـن حـاجـاتـه االسـتهالكـية يسـتحسن أن ۹.

يصبح مستثمرا.  

تــعدد الــتطبيقات املــعاصــرة لــالدخــار فــي االقــتصاد اإلســالمــي، وعــلى رأســها االدخــار املــصرفــي واالدخــار فــي ۱۰.

األوراق املالية. 

معاناة التمويل اإلسالمي من العديد من الصعوبات واخملاطر التي ينبغي جتاوزها. ۱۱.
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آفاق البحث: 

إن وصـول هـذا الـبحث إلـى الـنتائـج والـتوصـيات الـسابـقة يـجعلنا نـقف أمـام قـضايـا أخـرى تـتعلق بـاالدخـار لـم نـتمكن 

من التطرق إليها في هذا البحث منها: 

املؤسسات االدخارية: تنويعها وتطويرها. ۱.

آليات االدخار في الشركات العامة واخلاصة. ۲.

آليات تطوير ومراقبة شركات القطاع العام. ۳.

حتقيق الفائض في االدخار احلكومي ومحاربة التمويل التضخمي. ٤.

صناديق االدخار العائلي والتنمية احمللية. ٥.

كيف ميكن لالدخار أن يساهم في التنمية الوطنية واجلهوية واإلقليمية؟ ٦.

االدخار االجتماعي والتعاوني. ۷.

مؤسسات االدخار االجتماعي: تفعيلها وتطويرها وتعميمها. ۸.

اجلماعات الترابية ودورها في تعبئة االدخار العائلي. ۹.

.۱۰ اجلماعات الترابية ودورها في كفاءة االدخار احلكومي.
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اإلعالم الحديث مساهماً في صناعة التنمية 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات  

متـثـل الـتـنـمـيـة بـجـمـيـع أبـعـادهـا أحـد الـدوافـع األسـاسـيـة إلنـشـاء وسـائـل اإلعـالم الـهـادف, مـن أجـل تـفـعـيـل 
عـمـلـيـات املـشـاركـة ف الـتـنـمـيـة بـجـمـيـع أبـعـادهـا, حـيـث إن الـدول الـنـامـيـة ال تـسـتـطـيـع أن حتـقـق أهـدافـهـا ف 
الـتـنـمـيـة بـدون أن تـولـي اهـتـمـامـا بـأفـرادهـا ف مـجـتـمـعـاتـهـم, ف ضـوء احـتـيـاجـات ومـكـونـات تـلـك اجملـتـمـعـات 

لتحقيق مشاركة فعالة من جانب هؤالء اجلماهير ف خطط وبرامج التنمية. 

إن املـسؤولـيات تـتعاظـم عـلى عـاتـق وسـائـل اإلعـالم احلـديـث فـي الـنهوض بـاجملـتمع وإنـسانـه، ممـا يـجعل مـن الـعالقـة بـني 

اإلعــالم والــتنمية أكــثر تــقاربــاً، إذ مــن املــعلوم أن وســائــل اإلعــالم تــقوم بــدور فــعال وقــوي فــي صــياغــة الــرأي الــعام 

وتشكيله إزاء كل القضايا التنموية املطروحة. 

ومـن هـذا املـنطلق زاد االهـتمام والـتفاعـل بـوسـائـل ومـنابـر اإلعـالم احلـديـث، نـظراً ألهـميته ودوره الـتنموي فـي جـميع 

اجملـاالت، إذ أصـبحت تـلعب دور الشـريـك فـي تـنمية اجملـتمعات، فهـي مبـثابـة املـنبر اإلعـالمـي املـشجع والـداعـم لـلتنمية 

بـكافـة أبـعادهـا ومـجاالتـها، فهـي مـن الـوسـائـل الـتي يُـعتمد عـليها فـي إحـداث الـتغيير الـذي يـتماشـى مـع مـتطلبات 

التنمية للمجتمع. 

وفـي هـذا الـصدد، ميـكن حتـديـد الـوظـائـف الـتنمويـة لـوسـائـل اإلعـالم احلـديـث فـي مـجتمعاتـها مبـجاالت عـدّة، فـفي 

مــجال الــتنمية الســياســية، تــسهم فــي حتــقيق الــوعــي الســياســي والــتكامــل ألفــراد اجملــتمع، مــن خــالل كــون الــصورة 

السـياسـية لـلمواطـن عـن الـنظام فـي مـجتمعه، ومـن خـالل مـا تـقدمـه مـن مـعلومـات وتـصورات حـول جـميع األحـداث 

الســياســية، والــتفاعــالت احلــاصــلة، احملــلية مــنها والــدولــية، ممــا يــساعــده عــلى تــكويــن وجــهة نــظر خــاصــة بــه حــول 

مجـريـات األحـداث السـياسـية احلـاصـلة فـي مـجتمعه، ولـذلـك فـإن بـوسـع وسـائـل اإلعـالم احلـديـث أن تـسهم فـي حتـقيق 

التكامل احمللي واالقليمي والدولي من خالل توعية املواطنني مبختلف القضايا السياسية. 

وفـي مـجال الـتنمية االقـتصاديـة، فـإن وسـائـل اإلعـالم احلـديـث تهـتم بـالـبرامـج االقـتصاديـة، وتـقوم مـن خـالل ذلـك 

بــالــتعريــف بــالــنشاط االقــتصادي، عــن طــريــق نشــر األخــبار واآلراء والتحــليالت وتفســير املــصطلحات االقــتصاديــة 

املـعقدة، ونشـر املـعلومـات الـتي تشـتمل عـلى احلـقائـق واألرقـام واإلحـصائـيات والـدراسـات واألبـحاث بـشكل دقـيق 

وواضح. 
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كـما تـعمل عـلى تـقدمي كـل املـعلومـات والتبسـيطات خملـتلف املـفاهـيم االقـتصاديـة لـلمواطـن، وذلـك إلفـهامـه وإلدراجـه 

شـريـكاً مـساهـماً فـي قـضايـا الـتنمية لهـذا اجملـتمع، إضـافـة إلـى مـسانـدة سـياسـات وبـرامـج اإلصـالح االقـتصادي، مـن 

خالل احلوار، والدور التوعوي الذي تقدمه للمواطنني من أجل اإلصالح والرقي التنموي. 

وفـي مـجال الـتنمية االجـتماعـية فـإن وسـائـل اإلعـالم احلـديـث تـعدّ األسـاس فـي إمنـاء الـوعـي االجـتماعـي، مـن خـالل 

بـرامـجها ذات الـطابـع االجـتماعـي اإلرشـادي الـتوعـوي، الـذي يـسعى إلـى تـرشـيد االجتـاهـات وتـعديـلها، كـما وحتـرص 

هـذه الـوسـائـل عـلى تـقدمي مـختلف الـقيم االيـجابـية الـبناءة لهـذا اجملـتمع، ومـعاجلـة الـقيم السـلبية الـسائـدة فـيه، فهـي 

مـن خـالل بـرامـجها تـشارك فـي مـواجـهة الـقضايـا ذات الـبعد االجـتماعـي وعـالجـها، والـتي يـعانـي مـنها الـواقـع احملـلي 

بـصفة خـاصـة، واجملـتمع بـصفة عـامـة، مـثل الـبرامـج اخلـاصـة بـقضايـا الـبطالـة، واإلدمـان، والتسـرب املـدرسـي، وعـمالـة 

األطفال، والتفكك األسري، والطالق وقضايا العنف واإلرهاب والتطرف وغيرها. 

أمــا فــي مــجال الــتنمية الــثقافــية فــإن لــوســائــل اإلعــالم احلــديــث وظــائــف وأدواراً أخــرى تــؤديــها فــي تــنمية وتــطويــر 

مـجتمعها احملـلي، حـيث تـتمثل وظـيفتها فـي مـجال الـتنمية الـثقافـية بـالـعمل عـلى تـنمية الـوعـي الـثقافـي لـدى أفـراد 

اجملـتمع، عـن طـريـق بـرامـجها الـتي تـعنى بـتعميق قـيم الـتسامـح واحلـوار والـتشاركـية فـي اجملـتمع، كـما تـسهم فـي ضـمان 

األمن الثقافي للمجتمع احمللي وصيانة ذاتيته الثقافية. 

كــل ذلــك قــاد وســائــل اإلعــالم احلــديــث إلــى تــوجّــه أكــثر تــخصصاً نــحو مــجال الــتنمية البشــريــة ومــعاجلــة الــقضايــا 

األسـاسـية والـبارزة فـي اجملـتمعات ال سـيما فـي ظـل تـعاظـم األزمـات، بـاعـتبار اإلعـالم احلـديـث ووسـائـله املـتعددة داعـماً 

جلـهود الـتنمية بـأشـكالـها كـافـة، فـأصـبحت تـلك الـوسـائـل تـؤدي دوراً مـهماً فـي بـناء ثـقافـة األفـراد داخـل مـجتمعهم، 

 ضمن هذا النمط من البرامج املتعلقة بالتنمية املستدامة.. 
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مقابلة مع جيمس ريكاردز  
مؤلف كتاب: الحفاظ على األسرار السبعة للثروة في الفوضى القادمة

١ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 

لـدى جـيم وجـهة نـظر قـياديـة عـن انـحسار وتـدفـق االقـتصاد السـياسـي الـعاملـي. وصـف فـي فـصله األول الـدور املـشؤوم 

لـرئـيس مجـلس االحـتياطـي الـفيدرالـي الـسابـق (بـن بـرنـانـكي) 

فـي اخـتيار مـزيـج السـياسـة الـنقديـة احلـالـي الـذي ميهـد الـطريـق 

ملناقشة اخملاطر املستقبلية التي تواجه املستثمرين. 

والــن: فــي بــدايــة كــتابــك، اســتخدمــت تــعبير "األوديــسة" 

لـوصـف اخلـيارات الـتي تـواجـه مجـلس االحـتياطـي الـفيدرالـي 

والـتي تـعود إلـى (آالن غـرينسـبان)، تتحـدث فـيها عـن الـطريـقة 

الـتي حتـول بـها االحـتياطـي الـفيدرالـي لـتقليص الـفقاعـات قـبل (آالن غـرينسـبان)، ثـم مـحاولـة احلـفاظ عـلى الـفقاعـات، 

واآلن اسـتخدم ذلـك فـي السـياسـة الـنقديـة بـشكل عـلني إلذكـاء التضخـم وفـقاعـات األصـول الضخـمة. أيـن يـتركـنا 

هذا اليوم؟ 

ريـكاردز: فـي هـذا الـكتاب، أحتـدث عـن كـيف هَـزم (آالن غـرينسـبان) االنـكماش فـي عـام ۲۰۰٥ قـبل أن يـغادر 

. فـقد أدت مـعدالت مـنخفضة إلـى فـقاعـة اإلسـكان وأزمـة الـديـون عـالـية  مـنصبه، لـكن ذلـك كـان انـتصاراً بـاهـظاً

اخملـاطـر. ومـنذ عـام ۲۰۰۸، أصـبح لـديـنا الـكثير مـن ذلـك، مـع نـسخة أكـثر تـطرفـاً مـن دواء (آالن غـرينسـبان) ملـكافـحة 

االنـكماش. إذا كـانـت جتـربـة (آالن غـرينسـبان) الـتي اسـتمرت ثـالث سـنوات فـي أسـعار الـفائـدة دون ۲٪ قـد أدت 

إلـى األزمـة املـالـية الـعاملـية، فـما الـذي فـعلته سـياسـة (بـيرنـانـك يـلني) بـصفر بـاملـائـة ملـدة سـبع سـنوات؟ لـقد سـاهـم الـبنك 

االحـتياطـي الـفيدرالـي فـي عهـد (بـيرنـانـك يـلني) بخـلق سـلسلة مـن الـنقود لـم يسـبق لـها مـثيل تـدعـى: التيسـير 

الكمي. 

 Aftermath: Interview with James Rickards: Seven Secrets of Wealth Preservation in the Coming ١

Chaos, June 5, 2019, R. Christopher Whalen, link.

The Institutional Risk Analyst حاوره: كريستوفر والن، محرر في
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لـقد صـدمـتنا أوجـه الـتشابـه بـني العشـريـنيات 

واليوم التي أبرزتموها في الكتاب؛ 

الــــــذي يظهــــــر؛ االفــــــتقار إلــــــى الــــــوضــــــوح مــــــن 
جــانــب الــقادة الــسياســيني املــفترضــني بــشأن 

الخيارات االقتصادية.

https://www.theinstitutionalriskanalyst.com/single-post/2019/06/05/Aftermath-Interview-with-James-Rickards
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Rickards
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والـن: حتـدثـت عـن كـيف واجـه االقـتصاد األمـريـكي صـعوبـة مـتزايـدة فـي حتـقيق املسـتويـات املـتصورة لـلنمو احملـتمل. 

وهـذا يـؤدي إلـى قـيام الـلجنة الـفيدرالـية لـلسوق املـفتوحـة (FOMC) بـ "بـذل املـزيـد مـن اجلهـد" لـتعزيـز فـرص 

. ومـع ذلـك، يـبدو أن بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي يـرتـكب بـعض  الـعمل والتضخـم مبـوجـب تـفويـض اسـتمر ٥۰ عـامـاً

األخطاء ذاتها التي ارتكبت في العشرينات والثالثينيات. 

ريـكاردز: بـالـعودة إلـى فـترة ۱۹۲۹-۱۹۳۷، كـانـت الـقاعـدة الـقدميـة تـتمثل فـي وخـز الـفقاعـات لـتخفيف ضـغوط 

املـضاربـة. ولـكن، انتهـى األمـر إلـى التسـبب فـي حـاالت ركـود بـدالً مـن مـنعها. وبحـلول الـفترة مـن ۲۰۰۱-۱۹۹۸، 

كـانـت احلـكمة بـترك الـفقاعـات تسـير فـي مـسارهـا ثـم تـنظيف الـفوضـى بـعد ذلـك. لـكن بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي 

فشـل فـي الـتمييز بـني الـفقاعـات املـدفـوعـة بـاالئـتمان والـفقاعـات املـدفـوعـة بـالـهوس. األولـى خـطيرة ألنـها مـرتـبطة بـنظام 

االئـــتمان، والـــثانـــية أقـــل أهـــمية ألن الـــناس يـــفقدون أمـــوالـــهم؛ لـــكن األزمـــة ليســـت نـــظامـــية. كـــانـــت فـــقاعـــة 

dot.com لـعام ۲۰۰۰ مـضاربـة، ولـكنها لـم تـكن مـدفـوعـة بـاالئـتمان، لـذا لـم تـتحول إلـى أزمـة نـظامـية عـندمـا 
انـدلـعت. بـالـطبع كـان عـام ۲۰۰۸ مـدفـوعـاً بـاالئـتمان، وقـد حتـول إلـى حـد كـبير فـي جـميع أنـحاء الـنظام وصـوالً إلـى 

قــمة الســلسلة؛ حــيث فشــلت الــبنوك الــكبيرة وفشــل قــطاع اإلســكان. الــسؤال األول للســياســة: يــجب أن تــنبثق 

الـفقاعـات املـدفـوعـة بـاالئـتمان أو تـنزع فـتيلها، ورمبـا تـسمح لـفقاعـات املـضاربـة (آخـرهـا عـملة الـبيتكويـن) بـإدارة 

مـسارهـا. واملـشكلة هـي أن صـانـعي السـياسـة فـي بـنك االحـتياطـي الـفيدرالـي أنـهم قـد ال يـدركـون هـذا الـتمييز. ممـا 

يسمح لفقاعات االئتمان باخلروج عن السيطرة إلى أزمات نظامية. 

والـن: مـن الـواضـح أنـك تـضع أزمـة ۲۰۰۸ عـلى (آالن غـرينسـبان). لـكن كـيف ميـكنك الـتمييز بـني فـقاعـة الـسوق 

وفـقاعـة االئـتمان عـندمـا تـصبح األخـيرة أقـل إشـكالـية؟؛ ألن الـبنك املـركـزي يخـلق فـقاعـات األصـول بـنشاط. كـانـت 

اخلـسارة الـناجتـة عـن التخـلف عـن سـداد مـعظم الـقروض الـعقاريـة املـملوكـة لـلبنك سـلبية ملـدة ثـالث سـنوات أو أكـثر. 

عـندمـا تسـتفيد الـبنوك مـن التخـلف عـن سـداد الـقروض، أال يـعتبر هـذا عـلماً أحـمر؟ لـقد تـبنى االحـتياطـي الـفيدرالـي 

صـراحـة سـياسـة تـأجـيج أسـعار األصـول فـي األسـهم والـعقارات ملـكافـحة االنـكماش، ولـو أدى ذلـك لـعدم اسـتقرار 

السوق. 

ريـكاردز: هـذا سـؤال عـميق تـطرحـه حـول تـأثـير السـياسـة الـنقديـة عـلى مـقايـيس االئـتمان املـرئـية. اجلـواب بـبساطـة 

شـديـدة هـو أنـه ال ميـكنك اخلـروج. إنـه شـيء واحـد عـندمـا تـؤدي السـياسـة الـنقديـة الـفضفاضـة إلـى تـطرف االئـتمان 

اخلـاص. ميـكن جملـلس االحـتياطـي الـفيدرالـي أن يـحكم ذلـك. لـكن، مـاذا يحـدث عـندمـا يـكون االئـتمان الـعام مـن 
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االحـتياطـي الـفيدرالـي مـصدر املـشكلة؟ إن اخـتيار (بـيرنـانـك يـلني) إذكـاء تضخـم أسـعار األصـول مـن خـالل أسـعار 

فـائـدة صـفريـة والتسهـيل الـكمي QE؛ لـيس شـيئاً ميـكن عـكسه بـدون قـدر كـبير مـن األلـم؛ فبمجـرد إجـراء هـذه 

املـفاضـلة بـني الـترويـج للتضخـم وعـدم اسـتقرار الـسوق فـي املسـتقبل، فـلن يـكون لـديـك مخـرج. أنـت أفـضل حـاالً فـي 

حتـمل األلـم وقـبول مسـتوى أقـل مـن الـنمو االقـتصادي فـي املـدى الـقصير بـدالً مـن تـأجـيل األلـم، وخـلق فـقاعـات أصـول 

أكـبر بـكثير. ال تـوجـد طـريـقة للخـروج مـن خـيار سـياسـة (بـيرنـانـك يـلني) دون فـقاعـات أكـبر وانهـيار كـبير لـلسوق 

أكـبر بـكثير ممـا يـنتج عـنه. هـذا هـو السـبب فـي أنـني أعـتقد أنـنا نـواجـه انهـياراً فـي األسـواق املـالـية سـيئاً أو أسـوأ مـن عـام 

۱۹۲۹ أو ۲۰۰۸. 

والـن: السـياسـة األمـريـكية عـلى مـدى نـصف الـقرن املـاضـي لـم تـكن تـقبل قـيود الـنمو أو اإلنـفاق أو الـديـون. هـل 

تـقول أنـنا نـحتاج إلـى إعـداد اسـتراتـيجية الـبقاء عـلى قـيد احلـياة لـعصر (مـاد مـاكـس) الـقادم مـن اخلـراب املـالـي؟ لـقد 

صـدمـتنا أوجـه الـتشابـه بـني العشـريـنيات والـيوم الـتي أبـرزمتـوهـا فـي الـكتاب، االفـتقار إلـى الـوضـوح مـن جـانـب 

القادة السياسيني املفترضني بشأن اخليارات االقتصادية. 

ريـكاردز: واحـدة مـن نـقاط "الـعواقـب" هـي أنـنا اخـترنـا هـذا اخلـيار بـالـفعل لـتقلبات أكـبر وأكـبر فـي الـطفرة والـكساد. 

اآلن نـحن عـالـقون مـعها. كـيفية تـنقلك فـي هـذه املـياه الـغادرة وحـمايـة الـثروة هـي اآلن مـسألـة مـهمة للمسـتثمريـن 

واملسـتشاريـن احملـترفـني. الـنقطة األسـاسـية فـي هـذا الـكتاب هـي أنـنا اخـترنـا هـذا اخلـيار، فـبعد ۱۰ سـنوات، ال ميـكننا 

اخلروج من هذه الدورة، بل يتم اآلن سد ثقوب الوعاء ليعيد االحتياطي الفيدرالي تعبئته من جديد. 

والـن: أو كـما كـتب صـديـقنا (جـيم غـرانـت): إن رئـيس مجـلس االحـتياطـي الـفيدرالـي (جـاي بـاول) هـو أسـير 

التاريخ واخليارات التي اتخذها سلفه. 

ريـكاردز: بـالـضبط. فـي بـدايـة رئـاسـة (رونـالـد ريـغان)، كـان لـديـنا أسـوأ ركـود مـنذ ثـالثـينيات الـقرن العشـريـن. 

ولـكن بحـلول عـام ۱۹۸۳، كـنا نـنمو مبـعدل يـزيـد عـن ٥٪ سـنويـا. قـال (رونـالـد ريـغان) إن الـركـود قـد انتهـى مـبكراً، 

ثـم فـاز بـأكـبر انهـيار فـي الـقرن العشـريـن. والـيوم، نـحن فـي حـالـة ركـود مـنذ عـام ۲۰۰۸، عـلى األقـل وفـقاً ملـا حـدده 

(جـون مـايـنارد كـينز). لـكن بـالـعودة إلـى مـسألـة الـنمو الـفعلي مـقابـل الـنمو احملـتمل، يـبدو لـي أنـنا نـواجـه ثـالثـة ريـاح 

معاكسة كبيرة.  

أوالً: قضية التركيبة السكانية. فقد أصابنا الركود في انخفاض عدد السكان في الدول الكبرى حول العالم.  
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ثـانـياً: ميـثل الـديـن عـائـقاً كـبيراً أمـام الـنمو االقـتصادي الـيوم، مبـا فـي ذلـك ديـون الـطالب الشـباب الـذيـن لـديـهم أعـباء 

ديـون كـبيرة ممـا يـجعل مـن الـصعب احلـصول عـلى وظـيفة أو شـراء مـنزل. وهـذا سـيؤخـر تـكويـن األسـرة، الـذي هـو 

احملرك الرئيسي لالستهالك.  

وثــالــثا: لــديــنا أســعار فــائــدة ســلبية، وهــي عــبارة عــن حتــويــل صــريــح لــلثروة مــن الــدائــنني إلــى املــديــنني، وخــاصــة 

احلكومات واملدينني اآلخرين من القطاع العام. 

والـن: إذن هـل تـوافـق عـلى أن أسـعار الـفائـدة السـلبية كـانـت فـي الـواقـع عـبئا عـلى الـنمو، وهـي فـي األسـاس ضـريـبة 

تراجع على املدخرين واملستثمرين جميعاً؟ 

ريــكاردز: نــعم، بــالــتأكــيد. وهــذا هــو الســبب فــي أنــني قــضيت الــكثير مــن الــوقــت فــي احلــديــث عــن (ريــنهارت 

وروجـوف) وقـاعـدة ۹۰٪. عـندمـا تـرتـفع ديـون أي بـلد عـن ۹۰٪ مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي، فـإن الـنمو يـعانـي، وأيـة 

إجـراءات سـياسـية إضـافـية تهـدف إلـى تـعزيـز الـنمو تـفقد فـعالـيتها؛ مبجـرد جتـاوزك ۹۰٪، كـل الـقواعـد املـتعلقة بـتغيير 

السـياسـة االقـتصاديـة. ملـاذا يـبلغ سـعر الـسند ۱۰ سـنوات ۲.۱٪ هـذا الـصباح؟ هـذا سـوف يـزداد سـوءاً بـاملـناسـبة. 

حـصل (رونـالـد ريـغان) عـلى منـو كـبير ألنـه زاد اإلنـفاق والعجـز، لـكن اإلجـراءات السـياسـية نـفسها بـعد ۳٥ عـامـاً 

بـالـكاد حتـصل عـلى أي زيـادة فـي الـنمو. يشهـد الـبيت األبـيض الـيوم منـواً بنسـبة ۳.۱٪ فـي الـربـع األول، لـكنه يـعود 

ويـنظر إلـى سـنوات أوبـامـا والـتأرجـحات الـواسـعة فـي الـناجت احملـلي اإلجـمالـي الـتي مـررنـا بـها. كـان لـلمعدالت املـنخفضة 

واحلـوافـز بـعض الـتأثـير مـن حـيث زيـادة الـنمو لـكنها لـم تـكن مسـتدامـة. لـم يـكن هـناك فـرق حـقيقي بـني (تـرامـب 

وأوبـامـا) مـن حـيث الـنمو. أعـطتنا الـتخفيضات الـضريـبية عـثرة، ولـكن فـقط عـثرة. لـم يـكن نـقلة نـوعـية، بـل مجـرد 

عـثرة غـير مسـتدامـة. لـقد عـدنـا إلـى منـو االجتـاه بنسـبة ۲.۲٪ فـي الـسنوات العشـر املـاضـية وهـو أقـل مـن مـتوسـط مـا بـعد 

احلرب، وبالتالي يؤهل العقد املاضي لالكتئاب باستخدام مقياس كينز. 

والـن: يـبدو أيـضاً أن الـنمو أقـل مـن املـعدل الـذي ميـكنك مـن خـاللـه إبـقاء السـياسـة حتـت السـيطرة، وبـالـتالـي لـديـنا كـل 

أنـواع االسـتجابـات الـهوسـية مـن الـبيتكويـن إلـى MMT و"حـلول" الـعصر اجلـديـد ملـشكلة الـنمو املـنخفض. كـيف 

ترى املستقبل بالنظر إلى وجهات نظرك حول احتمال حدوث تقلبات أكبر في السوق؟ 

ريـكاردز: عـندمـا تفشـل جـميع احلـلول مـن واشـنطن وجـميع األفـكار الـكبيرة حـول الـنمو االقـتصادي، فـقد نـحتاج 

إلـى الـتراجـع عـن منـوذج مـجتمعي شـبه زراعـي يشـبه الـتقشف وفـق شـروط الـيوم. مـثل هـذا الـنموذج هـو أكـثر اسـتقرارا 

بـكثير مـن طـفرة جـذريـة ومنـوذج متـثال نـصفي مـن (آالن غـرينسـبان) و(بـيرنـانـك يـلني). (الري كـودلـو) مـحق فـي 
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االعــتقاد بــأنــه ميــكننا الــقيام بــعمل أفــضل فــيما يــتعلق بــالــنمو، لــكن الــريــاح املــعاكــسة الــتي حتــدثــنا عــنها مــروعــة 

والسياسات ليست مصممة بشكل جيد لتحقيق هذا النوع من النمو. 

والن: ما هو الطريق إلى نوع من التعقل فيما يتعلق بالنمو االقتصادي؟ 

ريـكاردز: نـحتاج إلـى جتـاوز اإليـديـولـوجـية نـحو مـناقـشة أكـثر واقـعية حـول كـيفية قـياس الـنمو ووصـفه. دعـونـا نـفعل 

مـا يـعمل. اخـترع الـفيلسوف الـعظيم (ويـليام جـيمس) الـبراغـماتـية وعـلّمنا أال نـتعلق مبـدرسـة أفـكار أو أخـرى. لـقد 

كـنت دائـماً مـن املـعجبني بـ (كـينيز) ونـاقـداً شـديـداً ملـا نـسميه "الـكينزيـة" الـيوم. مبجـرد مـوت (كـينز)، اخـتطف 

اخلـبير االقـتصادي (روبـرت صـامـويـلسون) مـيراثـه وخـلق شـيئاً جـديـداً متـامـاً يـسمى الـكينزيـة. لـكن مـا يـعجبني فـي 

(كـينز) هـو أنـه كـان بـراغـماتـي، وهـو رجـل يـفهم فـن السـياسـة ولـكنه يـعرف أيـضاً كـيفية عـمل األسـواق بـشكل 

وثـيق. فـي عـام ۱۹۱٤ فـي بـدايـة احلـرب الـعاملـية األولـى، كـان (كـينز) ميـيل لـلتوجـه نـحو الـذهـب ألنـه رأى أنـها وسـيلة 

لـلحفاظ عـلى مـكانـة بـريـطانـيا االئـتمانـية والـسماح لـها بـالـفوز فـي احلـرب. بحـلول عـام ۱۹۲٥، كـان (كـينز) يـعارض 

الـذهـب ألنـه رأى أنـه قـيد عـلى الـنمو. ولـكن بحـلول نـهايـة احلـرب الـعاملـية الـثانـية، دعـم مـعياراً ذهـبياً مـعدالً لـدعـم 

النظام النقدي العاملي، لقد آمن مبا جنح.  

 هذا هو نوع التفكير الذي نحتاجه اليوم. 
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Artificial Intelligence (AI), no definition? 

	Dr.	AbdelGadir	Warsama	
The	vast	and	 fast	development	of	 IT	was	due	 to	many	 reasons,	one	of	which	 is	 the	new	
developed	 legisla:ons	 that	 came-up	 as	 consequence	 to	 the	 “Model	 Unicitral	 electronic	
law”	issued	by	the	UN	to	boost	IT	new	era.	The	IT	revolu:on	took	the	world	now	to	the	4th	
industrial	revolu:on	greatly	based	on	the	Ar:ficial	Intelligence	(AI).	

To	 keep	 in	 line	 and	 to	maximize	 benefits	 from	 this	 new	 revolu:on,	 a	 clear	 defini:on	 of	
ar:ficial	 intelligence	 (AI),	 is	urgently	needed.	 It’s	a	must	and	 this	 should	be	 the	first	 step	
towards	 regulariza:on	 of	 the	 (	 AI)	 and	 to	 pave	 the	 way	 for	 a	 special	 legisla:on	 for	 the	
ar:ficial	intelligence	(AI)	and	related	issues.	
When	we	talk	about	ar:ficial	intelligence	(AI),	which	we	have	done	a	lot	recently,	we	miss	a	
clear	 defini:on.	 This	 could	 be	 due	 to	 the	 fact	 that	 the	 (AI)	 experts	 and	 others	 are	 not	
having	clear	stand	on	the	issue.	However,	by	all	means,	having	a	clear	defini:on	of	(AI),	is	
vital	for	regula:on	and	governance	as	laws	and	policies	simply	will	not	operate	without	a	
clear	defini:on.		
As	 we	 know,	 in	 many	 instances	 there	 is	 a	 defini:on	 “problem”	 that	 comes	 up	 in	 all	
regulatory	contexts.	Such	defini:on	problem,	some:mes,	could	arise	in	cases	where	there	
are	different	purposes	for	the	item	to	be	defined.	For	example,	the	(AI)	term	could	be	used	
for	entertainment	products	and	at	the	same	:me	in	automated	weapons	to	be	used	in	laws	
of	war.	Clearly,	such	different	usage	will	lead	to	some	confusion	regarding	a	clear	defini:on.	
Such	 varia:on	 in	 usages,	 could	 lead	 legislators	 and	 lawyers	 to	 look	 for	 more	 than	 one	
defini:on,	which	we	find	now	in	some	instances,	such	as	in	the	word	“environment”	which	
means	different	things	in	different	contexts.	
There	 is	 a	 lot	 of	 debate	 s:ll	 going	 on	 between	 IT	 professionals	 and	 other	 special:es,	 in	
their	endeavors	to	reach	or	put	clear	unified	defini:on	for	the	term	(AI).	I	believe,	we	s:ll	
need	more	brain	storming	to	reach	a	consensus	on	this	new	issue.	In	this	a]empt,	we	have	
no:ced	 that,	 some	 are	 trying	 to	 define	 (AI)	 by	 defining	 each	 word	 by	 itself.	 Defining	 “	
Ar:ficial”	and	then	defining	“Intelligence”.	I	wonder,	 if	this	a]empt	will	succeed.	Anyhow,	
as	I	said,	it	is	an	a]empt.	Whereas,	others	are	looking	for	the	term	as	one	unit	and	based	
on	this	they	are	 looking	for	a	defini:on.	So	far,	many	professionals	sat	together	for	some	
:me	but	 nothing	 yielded	 from	 their	 long	mee:ngs	 and	 it	 seems	 s:ll	 there	 is	 a	 need	 for	
extra	:me.	Some	specialists	say	that,	they	understand	some	of	the	mechanisms	of	ar:ficial	
intelligence	and	others	are	not	yet.	
I	 believe	 that,	 the	 legislators	 and	 regulators,	 when	 looking	 for	 a	 clear	 defini:on,	 their	
immediate	 main	 concern	 will	 focus	 on	 the	 (AI)	 products,	 their	 work	 and	 related	 public	
welfare	in	addi:on	to	safety	and	privacy	risks	that	might	arise	from	those	products.	
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	There	is	no	hurry,	but	we	need	to	work	together	to	reach	the	most	acceptable	defini:on.	
And,	moreover,	to	issue	a	general	legisla:on	to	lay	the	grounds	for	secured	(AI)	work	and	
products.	It	should	be	clear	that,	such	legisla:ons	are	not	needed	to	curb	or	deny	the	need	
for	IT	revolu:on	and	the	(AI),	no,	we	fully	support	IT	but	within	acceptable	boundaries	and	
clear	useful	framework	for	our	next	e-era.	

		

 .
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علماؤنا ثروة علمية تنزف في ظل حاضر بائس 

د. آمنة محمود أبو حطب  د. فادي محمد الدحدوح 
أستاذة وباحثة في التاريخ الفلسطيني  خبير في البحث العلمي والدراسات العليا 

إن احلـــديـــث عـــن الـــعـــرب, يـــعـــنـــي احلـــديـــث عـــن أمـــة حـــيـــة, عـــبـــر الـــتـــاريـــخ, وإن كـــانـــت تـــعـــرضـــت لـــهـــزائـــم 
وانــتــكــاســات, ومــرّت ف حــقــب مــظــلــمــة. إال أنــهــا كــمــا األم األخــرى, كــانــت تــنــهــض بــي احلــي واآلخــر 
وتـــنـــفـــض عـــن نـــفـــســـهـــا غـــبـــار اإلحـــبـــاط, وتـــعـــود لـــتـــأخـــذ دورهـــا بـــي األم األخـــرى اجملـــاورة. إلـــى أن جـــاء 
اإلســالم فــشــكّــل حتــوالً نــوعــيًــا وكــمــيًــا ف شــؤون احلــيــاة كــافــة, وف اجملــاالت األدبــيــة والــعــلــمــيــة والــفــلــكــيــة 

والطبية... الخ.  

هـناك إقـرار مـن عـلماء الـغرب بـأن بـعض الـعلوم الـطبية مـا كـانـت لـتكون لـوال دور الـعرب فـي تـطويـرهـا واحملـافـظة عـليها. 

إذ تـقول املسـتشرقـة األملـانـية (زيـكريـد هـونـكه) فـي كـتابـها شـمس الـعرب تسـطع عـلى الـغرب: "فـرع اجلـراحـة يـديـن 

لـلعرب بـتقدمـه وصـعوده املـفاجـئ مـن مـرتـبة املـهن احلـقيرة الـدنـسة الـتي تـكاد تـكون مبـنزلـة مـهنة اجلـالديـن واجلـزاريـن 

إلـى الـقمة الـتي عـرفـها عـلى أيـدي الـعرب، فـإلـى الـعرب وحـدهـم يـعود فـضل رفـع هـذا الـفن الـعظيم إلـى املسـتوى الـذي 

يستحقه، وإليهم وحدهم يرجع فضل بقاء هذا العلم".  

إذا كــان هــذا حــال الــطب عــند الــعرب واملســلمني، فــي أوج حــضارتــهم، فــإن الــعلوم األخــرى ليســت أقــل شــأنًــا وال 

مسـتوى مـن حـيث اإلبـداع والـتميز والـتطور، وحـالـيًا، مـن اجلـديـر االلـتفات إلـى أن لـعلمائـنا أدوار بـارزة وواضـحة فـي 

احلـضارة الـغربـية، إال أن هـؤالء الـعلماء هـم أدمـغة مـهاجـرة حتـمل الـهويـة الـعلمية الـغربـية؛ ألن الـهويـة تـعود إلـى تـلك 

الـبيئة الـتي احـتضنتهم ورعـتهم ووفـرت جـميع عـوامـل ومـحفزات اإلبـداع والـتميز، فـي حـني أن مـجتمعاتـهم األصـلية 

أخـذت دور الـقوى الـطاردة املـنفرة الـتي جـعلتهم يسـتقرون فـي الـغرب وال يـفيدون مـواطـنهم األصـلية بشـيء، سـوى 

احلنني إلى طفولتهم املعذبة والبائسة!  

مـن هـنا تـبرز أهـمية دور الـعلماء الـعرب فـي بـناء اجملـتمعات الـعربـية، ومـدى حـاجـة األمـة الـعربـية ال سـيما فـي ظـل 

األزمــات والــكوارث املــتصاعــدة فــي عــاملــنا احلــالــي، وال شــك أن مــسؤولــيتهم كــبيرة عــظيمة تــتنامــى مــع الــتطورات 

املـتصاعـدة الـتي تشهـدهـا األمـة الـعربـية، وهـذه مـسؤولـية الـعلماء والـتي هـي امـتداد ملـسؤولـية األنـبياء، فـدور الـعلماء 

يـتمثل فـي املـواقـف واملـراكـز واألحـداث؛ فـهم ثـروة عـلمية تـنبع نـوراً ومـنارة لـلوصـول إلـى أمـة رائـدة خـالـدة تـضئ 

معارف الكون سعادة، وإشراقات ترتوي منه احلضارات اخملتلفة. 
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ومـن هـنا نـقول أن عـلماءنـا هـم السـراج املـنير. وهـم بـحق منـوذج حـي لـتواصـل األجـيال الـعلمية؛ هـم رصـيد أمـننا 

الـقومـي الـذى يـجب أن نحـرص عـليه جـميعاً؛ لـذا ال بـد مـن الـتصدي بـكل سـرعـة وحـسم حلـل مـشاكـلهم جـذريـاً مـن 

خـالل مـراجـعة اسـتراتـيجية شـامـلة؛ كـما نـأمـل أن تـكون هـناك آذان صـاغـية وعـيون مـبصرة مـن كـافـة أجهـزة الـدولـة 

املـعنية لـلحفاظ عـلى مـا تـبقى مـن رصـيد شـباب عـلمائـنا مـعاف مـن كـل أنـواع اإلحـباط واالغـتراب قـبل أن نـفقد 

البقية الباقية منهم على أرض الواقع وفى هذا خسارة فادحة لالمة العربية واإلسالمية وملستقبل أجيالها. 

إن الـعقول املـبدعـة فـي أمـتنا الـعربـية واإلسـالمـية الـيوم تـعانـى كـثيراً، وتـتألـم طـويـالً بسـبب ضـعف مـناخ اإلبـداع فـي 

دول الـعالـم الـعربـي واإلسـالمـيّ، وعـدم تـوفّـر مـناخ احلـرّيّـة الـذي يـحفّز عـلى الـعطاء والـتّفكير واإلجنـاز، فـاملـفكّرون 

يـعانـون كـثيراً مـن الـقيود الـتي تـفرض عـليهم، كـما يـعانـون مـن الـقوانـني الـتي تـكبح جـماح طـموحـهم وإبـداعـاتـهم، 

بـاإلضـافـة لـلبطالـة وعـدم االهـتمام والـتهميش وسـحابـة مـظلمة مـن الـفساد الـكبير؛ يـلخصها الـشاعـر لـبيد ابـن األعـوص 

حني قال قدمياً: 

واملاء فوق ظهورها محمول  كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ

إن نـدرة وجـود مـراكـز مجهّـزة لـلبحث الـعِلمي، فـضالً عـن عـدم وصـول اجملـتمع الـعربـي إلـى مـرحـلة الـرّبـط بـني الـنشاط 

الـعِلمي والـتكنولـوجـي، واحـتياجـات اجملـتمع وعـدم وجـود اسـتراتـيجيات أو سـياسـات واضـحة ومحـدّدة لـدى مُـعظم 

الـدول الـعربـية فـي مـجال الـبحث الـعِلمي، إضـافـة إلـى ضـعف اخملـصّصات املـالـية املـرصـودة فـي مُـوازنـات مـعظم الـدول 

الـعربـية، كـما أن ظـاهـرة هجـرة الـعقول الـعربـية املـتصاعـدة واملـشاكـل الـداخـلية الـباهـظة لـها عـدّة آثـار سـلبية عـلى واقـع 

الـتنمية فـي الـوطـن الـعربـي، وال تـقتصر هـذه اآلثـار عـلى واقـع ومسـتقبل الـتنمية االقـتصاديـة واالجـتماعـية الـعربـية 

فحسـب ولـكنها متـتد إلـى الـتعليم فـي الـوطـن الـعربـي وإمـكانـيات تـوظـيف مخـرجـاتـه فـي بـناء وتـطويـر قـاعـدة عـربـية، 

فـالـقيادة الـعربـية مـطالـبة أكـثر مـن أي وقـت مـضى أن تـضع اسـتراتـيجية تـنمويـة شـامـلة لـالسـتفادة مـن الـعقول الـعربـية 

املـفكرة والـعلماء واالحـتفاظ بـهم وتـسخير كـافـة اإلمـكانـيات والـقوى الـالزمـة لـلحفاظ عـلى هـذه الـثروة البشـريـة 

العظيمة. 

ال يـنكر صـناع الـقرار واملـفكرون فـي كـافـة الـتقاريـر الـدولـية واحملـلية والـدراسـات احلـديـثة، أن خـسارة الـقدرات البشـريّـة 

املـتخصّصة تـفقد األمـة الـعربـية واإلسـالمـية مـورداً حـيويـاً وأسـاسـياً فـي مـيدان تـكويـن الـقاعـدة الـعلمية لـلبحث الـعلمي 

وصـناعـة املـعرفـة ومـواكـبة الـتقنيات احلـديـثة، وعـالج املـشكالت املـتعددة الـتي تسـتوطـن الـوطـن الـعربـي، وتـبدّد املـوارد 

املـالـية الـعربـية الضخـمة، الـتي أُنـفقت فـي تـعليم هـذه املـهارات البشـريّـة وتـدريـبها، والـتي حتـصل عـليها الـبلدان الـغربـية 
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بـأدنـى الـتكالـيف. فـفي وقـت يـهاجـر فـيه أو يُـضطر أو يُـجبر عـلى الهجـرة مـئات اآلالف مـن الـكفاءات الـعربـية إلـى 

الواليات املتحدة وكندا وأوروبا الغربية، تدفع البلدان العربية أمواالً طائلة الستجالب خِبرات دولية! 

ويـبقى الـسؤال االسـتراتـيجي عـلى طـاولـة صـانـعي الـقرار فـي أمـتنا: إلـى مـتى ثـروات األمـة بـعيدة عـن الـتوظـيف 

لـصالـح أبـنائـها؟ ومـتى سـنرى اخلـطط الـتنفيذيـة السـتعادة تـلك الـعقول الـتي هجّـرنـاهـا قسـريًـا..! ؛ لـتأخـذ دورهـا فـي 

نـهضة األمـة وإعـادة وضـعها عـلى خـريـطة الـعالـم الـعلمية واالقـتصاديـة ومـن ثـم عـلى اخلـريـطة السـياسـية الـتي تـعني أن 

 يحسب لها ألف حساب بني أمم املعمورة قاطبة؟!
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VENTE D’AL MAADOUME L’INEXISTANT 

  Zouhair LAKHYAR   HAMDI Fekkak 
  Docteur     Doctorant 

A la Faculté des sciences juridiques,    Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales de Mohammedia,   économiques et sociales de Settat 
Université Hassan 2, Maroc    Université  Hassan 1er, Maroc 

La	vente	d’Al	Maadoume	est	une	transac:on	prohibée	par	 la	 religion	 islamique,	dans	cet	
ar:cle	 nous	 allons	 essayer	 de	 démontrer,	 mathéma:quement	 et	 économiquement,	
comment	la	vente	d’Al	Maadoume	contribue	à	l’aggrava:on	de	détériora:on	de	l’économie	
par	la	créa:on	de	valeurs	ajoutées	néga:ves.	
Mots	 clés	 :	 Vente	 Al	 Maadoume	 –	 démonstra:on	 –	 islamique	 –	 mathéma:que	 –	
économique	-	valeurs	ajoutées.		
Introduc/on	:	
La	 vente	 d’Al	Maadoume 	 (l’inexistant)	 :	 C’est	 vendre	 le	 non	 disponible 	 au	moment	 du	١ ٢

contrat ,	suite	à	plusieurs	hadits ,	ces	transac:ons	ont	été	 interdites	par	notre	prophète	٣٤ ٥

Mohammed	(Paix	et	Salut	sur	Lui).	
Soient	deux	individus	:	I1	et	I2	
Le	contrat	conclu	entre	les	deux	par:es	est	la	suivante	:	
I1	vend	à	I2	un	bien	non	disponible	en	temps	T1	et	qui	serait	disponible	en	temps	T2,	nous	
sommes,	donc	en	présence	de	trois	cas	de	figure	:	
1re	cas	:	
Le	contrat	est	signé	sans	paiement	en	temps	T1,	 le	paiement	aura	 lieu	en	temps	T2,	ainsi	
ce]e	transac:on	n’exerce	aucun	effet	sur	l’économie	en	temps	T1	et	donc	il	fallait	a]endre	
la	disponibilité	du	bien	pour	réaliser	une	transac:on	correcte.	
En	temps	T1	:	
Si	V	est	la	valeur	du	bien	non	disponible	en	temps	T1	
Alors	:	

 Selon le dictionnaire économique islamique (1981), Ahmed achorbassi, Edition : Dar Al Jil (traduit ١

de l’arabe par wail 
 Est similaire à cette transaction, vente du Gharar, vente du contact (Al Molamassa), vente Al ٢

Mozabana, vente Al Mohakala,…
 Exemples : vendre des fruits et des plantations avant qu’ils apparaissent, ventre le lait dans le ٣

pis, vendre de laine au dos du mouton, …
٤ َعْن َعبِْد اهللَِّ بِْن ُعَمَر رَِضيَ اهللَُّ َعنُْهَما: أَنَّ رَُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم، « نََهى َعْن بَيْعِ َحبَِل الَحبََلِة ، وََكاَن بَيًْعا يَتَبَايَُعُه أَْهُل 

الَجاِهلِيَِّة، َكاَن الرَُّجُل يَبْتَاُع الَجزُوَر إَِلى أَْن تُنْتَجَ النَّاَقُة، ثُمَّ تُنْتَجُ الَِّتي ِفي بَطِْنَها »  رواه البخاري
٥ عَــْن عَــبِْد اهللَِّ بْـِن عُــَمَر رَضِــــــــيَ اهللَُّ عَــنُْهَما: أَنَّ رَسُـــــوَل اهللَِّ صَـــــــــلَّى اهللُ عَــَليِْه َوسَـــــلََّم، «  نَـَهى عَــْن بَـيْعِ الـثَِّماِر حَــــتَّى يَـبُْدَو صَـــــــــالَحُــــَها،  نَـَهى الـبائـع 

و املبتاع » متفق عليه
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La	rece]e	totale	du	vendeur	en	� 	est	:	� 		
Et	la	rece]e	totale	de	l’acheteur	en	temps	� 	est	:	� 		
Soit	VA	la	valeur	ajoutée	créée	par	ce]e	transac:on	qui	n’est	rien	d’autre	que	la	différence	
entre	les	deux	rece]es.	
Jusqu’au	là	rien	ne	s’est	réalisé	et	donc	:	� 	
Supposons	 que	 le	 temps	 de	 disponibilité	 du	 bien	 est	 arrivé	 qu’on	 peut	 noter	 � ,	 et	
supposons	aussi	que	les	deux	par:es	honorent	 leurs	engagements,	dans	ce	cas	on	est	en	
présence	de	la	situa:on	suivante	:	
En	temps	T2	:	
� 	reçoit	la	valeur	du	bien	� 	
� 	reçoit	le	bien	qui	vaut	� 	
Avec	:		� 	 	 	
Ceci	donne	:	
� 	
� 	
La	valeur	ajoutée	dûe	à	ce]e	transac:on	est	:	� 	

La	somme	des	valeurs	ajoutées	est	:	� 	

Si	la	transac:on	est	réalisée	directement	en	deuxième	temps,	il	serait	qualifié	comme	une	
opéra:on	correcte,	donc	il	ne	faut	conclure	un	contrat	avant	que	le	bien	ne	soit	disponible	
et	 tangible,	 car	 le	 contrat	 rédigé	 en	 premier	 temps	 crée	 des	 engagements	 et	 ne	 crée	
aucune	valeur	ajoutée	à	l’économie.	
2ème	cas	:	
I1	 reçoit	 un	acompte	après	 la	 signature	du	 contrat	 en	 temps	T1,	 et	 le	 reste	en	 temps	T2,	
pour	ce	cas-là	et	en	supposons	que	les	deux	contractants	honorent	leurs	engagements,	on	
aura	donc	la	situa:on	suivante	:	
Soient	:	
V	est	la	valeur	du	bien	non	disponible	en	temps	T1	

	La	valeur	de	l’acompte	
En	temps	T1	:	

La	rece]e	totale	du	vendeur	en	T1	est	:	 	

Et	la	rece]e	totale	de	l’acheteur	en	temps	T1	est	:	 	
À	travers	ce]e	transac:on	on	remarque	que	la	valeur	ajoutée	à	l’économie	est	:	

� 	

	� 	

T1 RTI1 = 0
T2 RTI2 = 0

VA1 = RTI1 − RTI2 = 0 − 0 = 0
T2

I1
̂V

I2 V
̂V ≥ V

RTI1 = ̂V
RTI2 = V

VA2 = ( ̂V − V ) > 0
2

∑
i=1

VAi = VA1 + VA2 = (0 + ̂V − V ) > 0

AV

1I ART = V

2I ART = -V

1 21 I IVA = RT -RT

A A= V - -V
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	� 	
Supposons	 que	 le	 temps	 de	 disponibilité	 du	 bien	 est	 arrivé	 qu’on	 peut	 noter	 T2,	 et	
supposons	aussi	que	les	deux	par:es	honorent	 leurs	engagements,	dans	ce	cas	on	est	en	
présence	de	la	situa:on	suivante	:	
En	temps	T2	:	
I1	reçoit	le	reste	de	la	valeur	du	bien	après	la	déduc:on	de	l’acompte,	c’est-à-dire	 	 	

� 	

I2	reçoit	le	bien		 	 	 	
Alors	:		

� 	

� 	

Soit	α	la	frac:on	de	l’acompte	sur	� 	 	 0≤α≤1	
Ceci	donne	:	

� 	

� 	

� 	

	� 	
Si	α=1,	on	déduit	que	:	

� 	

	� 	

	� 	
Ceci	veut	dire	que	si	jamais	I2	paie	la	totalité	de	la	valeur	du	bien	en	temps	T1	sans	recevoir	
le	bien	immédiatement,	il	risque	de	créer	avec	I1	une	valeur	ajoutée	néga:ve	en	temps	T2,	
c’est-à-dire	que	la	créa:on	de	la	valeur	ajoutée	néga:ve	ne	serait	pas	visible	en	temps	T1	et	
n’apparaitra	qu’en	temps	T2	
Si	α=0,	on	déduit	que	:	

� 	

	� 	

	� 	
Ceci	 veut	 dire	 que	 si	 jamais	 I2	 ne	 paie	 rien	 en	 temps	 T1	 sans	 recevoir	 le	 bien	
immédiatement,	et	a]ends	la	récep:on	du	bien	de	I1	en	temps	T2,	pour	payer	la	totalité	de	

= 0

1I A
ˆRT = V-V

2I
RT = V

1 22 I IVA = RT -RT

A
ˆ= V-V -V

V̂

1 22 I IVA = RT -RT

A
ˆ= V-V -V

ˆ ˆ= V- V-Vα
( )ˆ= V 1- -Vα

( )2
ˆVA = V 1- -Vα

( )ˆ= V 1-1 -V

= -V

( )2
ˆVA = V 1- -Vα

( )ˆ= V 1-0 -V

ˆ= (V-V) 0>
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la	 valeur	 du	 bien,	 l’opéra:on	 devient	 correcte	 et	 donc	 elle	 crée	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 à	
l’économie.	
La	somme	des	valeurs	ajoutées	:	

� 	

	� 	

	� 	

	� 	

	� 	

	� 	

	� 	

	� 	

	� 	

	� 	
3ème	cas	:	
I1	reçoit	la	totalité	de	paiement	en	temps	T1	
Soit	:	
V	est	la	valeur	du	bien	non	disponible	en	temps	T1	
En	temps	T1	:	
La	rece]e	totale	du	vendeur	en	temps	T1	est	:	

� 	
Alors	que	la	rece]e	totale	de	l’acheteur	en	temps	T1	est	:		

� 	
Donc	en	temps	T1	et	à	travers	ce]e	transac:on,	on	remarque	que	la	valeur	ajoutée	VA1	à	
l’économie	est	nulle,	en	effet	:	

� 	

	� 	

	� 	
Supposons	 que	 le	 temps	 de	 disponibilité	 du	 bien	 est	 arrivé	 qu’on	 peut	 noter	 T2,	 et	
supposons	aussi	que	les	deux	par:es	honorent	 leurs	engagements,	dans	ce	cas	on	est	en	
présence	de	la	situa:on	suivante	:	

2

i 1 2
i=1
VA = VA +VA∑

( )ˆ ˆ= 2 V+V 1- -Vα α
ˆ ˆ ˆ= 2 V+V- V-Vα α
ˆ ˆ= V+V-Vα
( )ˆ 1=V Vα+ −

AVˆ= V +1 -V
V̂
⎛ ⎞｜ ｜⎝ ⎠

A
ˆ= V +V-V

( )A A
ˆ ˆ= V +V- V-V

A A
ˆ ˆ= V +V-V+V

A= 2V

1I
ˆRT = V

2I
ˆRT = 0 -V

1 21 I IVA = RT -RT

ˆ ˆ= V-0 -V

0=

www.kie.university ( �  )54 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية To Index.. 2019 | العدد 85 حزيران / يونيو

En	temps	T2	:	
I1	ne	reçoit	rien	et	donne	le	bien	
I2	reçoit	le	bien	
Ceci	donne	:	

� 	

� 	
Donc	en	temps	T2	et	à	travers	ce]e	transac:on,	on	remarque	que	la	valeur	ajoutée	VA2	à	
l’économie	est	néga:ve,	en	effet	:	

� 	

	� 	

	� 	
La	somme	des	valeurs	ajoutées	pour	ce]e	transac:on	entre	les	deux	individus	donne	:	

� 	

� 	

� 	
Les	 valeurs	 ajoutées	 restent	 toujours	 néga:ves,	 autrement	 dit,	 l’absence	 de	 bien	 (Al	
Maadoume)	 ne	 crée	 rien	 en	 valeur	 ajoutée,	 ce	 qui	 conduit	 à	 l’aggrava:on	 de	 la	
décroissance	de	ce]e	dernière	qui	cons:tue	l’épine	dorsale	de	la	croissance	économique.		
Conclusion	:	
A	 travers	 cet	 ar:cle,	 nous	 avons	 démontré	 l'effet	 de	 la	 transac:on	 d’Al	 Maadoume	 sur	
l'évolu:on	de	l’économie.	Ainsi,	ce	raisonnement	a	prouvé	que	ce	type	de	transac:on	peut	
dégrader	l'évolu:on	de	l'économie,	par	la	créa:on	de	valeurs	ajoutées	néga:ves.	
Références	:	
1. Al-Zuhayli,	Wahba,	(2002),	Contemporary	financial	transac:ons,	Damascus:	Dar	al-Fikr.	

الـثنيان، سـليمان بـن صـالـح، األحـاديـث الـواردة فـي الـبيوع املنهـي عـنها، ط ۱، وزارة الـتعليم الـعالـي، اجلـامـعة اإلسـالمـية، املـديـنة املـنورة، املـملكة الـعربـية ۲.
السعودية، ۲۰۰۲ م. 

الشرباصي، أحمد، املعجم االقتصادي اإلسالمي، دار اجليل، ۱۹۸۱ م. ۳.

.٤ طارق بن عوض اهلل بن محمد أبو معاذ، " البيوع واملعامالت املالية"، ۲۰۱۲، ط ۱، دار ابن القيم - دار ابن عفان.

  

1I
RT = 0 -V

2I
ˆRT = V

1 22 I IVA = RT -RT

ˆ= 0 -V-V

( )ˆ= - V+V 0⎡ ⎤<⎣ ⎦

2

i 1 2
i=1
VA = VA +VA∑
( )ˆ= 0 + - V+V⎡ ⎤⎣ ⎦

( )ˆ= - V+V 0⎡ ⎤<⎣ ⎦
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معدل التغير 

أوهاج بابدين عمر 
ماجستير في املحاسبة والتمويل - السودان 

هو معدل يصف كيف تتغير كمية ما فى عالقتها بكمية أخرى. 

هـل ميـكننا اسـتحداث مـعدل تـغير مـرتـبط بـالـعدد ۳۰۹ وهـو عـدد طـبيعي وخـصوصـيته مـذكـورة فـى سـورة الـكهف، 

وعـدد آخـر وهـو ۱۲۸ ويـعتبر مـن مـضاعـفات الـعدد ۲ والـذي ميـثل عـدد زوجـي أولـي فـي نـفس الـوقـت. كـما ميـثل 

أساس فى كثير من القوانني الرياضية، وميثل ناجت تلك املعادلة ثابت عددي أيضاً. 

املعادلة: 

(ق ÷ (۱۰)^(ن+۱) ) + ۳۰۹) ÷ ۱۲۸ 

ومتثل (ق) عدد يبدأ بالواحد، وعندما ينتهي بالواحد يجب أن يتوسطهم الصفر حسب اآلتي:  

 (۱۰۱۰۱ ،۱۰۱ ،۱)

ومتثل (ن) عدد أعداد البسط (ق). 

وعليه فناجت املعادلة في حال القسمة دون كسر عشري هو: (۳۰۹ ÷ ۱۲۸) = ٤۱٤۰٦۲٥.۲ 

أمثلة: 

األعداد: ۱، ۱۰۱، ۱۰۱۰۱ 

  ۲.٤۱٤۱٤۰٦۲٥ = ۱۲۸ ÷ (۳۰۹ + (۲^(۱۰) ÷  ۱))

 ۲.٤۱٤۱٤۱٤۰٦۲٥ = ۱۲۸ ÷ (۳۰۹ + (٤^(۱۰) ÷  ۱۰۱))

 ۲.٤۱٤۱٤۱٤۱٤۰٦۲٥ = ۱۲۸ ÷ (۳۰۹ + (٦^(۱۰) ÷  ۱۰۱۰۱))

إن أرقـام الـثابـت الـعددي ال تـتغير كـأرقـام عشـريـة مـهما كـانـت الـزيـادة فـى البسـط؛ ألن نـاجت الـزيـادة يـبدأ بـعد الكسـر 

الـثانـي مـن الـثابـت الـعددي، أمـا الـكسور العشـريـة اخلـامـسة الـباقـية مـن الـعدد الـثابـت فـثابـتة دومـاً، وهـي (٤۰٦۲٥) 

وموقعها دائماً في النهاية (۰). 

فلماذا خصصت املعادلة كمعدل تغير؟ 

ألن األشياء عندما تضاف إليها أشياء أكثر من حيزها، تساوي سعتها زائد الزيادة . وتفسير هذه اجلملة: 
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 ۲.٤۱٤۰٦۲٥ = (۱۲۸ ÷ ۳۰۹)

وهذه نسبة تعتبر؛ الكمية الطبيعية. 

عـند زيـادة الـعدد ۳۰۹ بـزيـادة ۱٪ فـمعناه أن نـحصل عـلى الـكمية الـطبيعية زائـد مـا يـعادل الـزيـادة فـى الـرقـم ۳۰۹ 

مضافة للكمية الطبيعية. 

 ۲.٤۱٤۰٦۲٥ = النسبة الطبيعية هي الثابت العددي 

  ۲.٤۱٤۱٤۰٦۲٥ = النسبة بعد زيادة العدد ۳۰۹ بنسبة ٪۱ 

  ۰.۰۰۰۰۷۸۱۲٥ = ۲.٤۱٤۰٦۲٥ - ۲.٤۱٤۱٤۰٦۲٥ = الزيادة في الثابت العددي 

أي أن كل زيادة ۰.۰۱ فى البسط تؤدي لزيادة فى الثابت العددي مبقدار ۰.۰۰۰۰۷۸۱۲٥. 

وعليه تكون مشتقات املعادلة أعاله: 

 ۱.٤۱٤۰٦۲٥ = ۱۲۸ ÷ (۱۲۸ - ۳۰۹) 

 ۰.٤۱٤۰٦۲٥ = ۱۲۸ ÷ (۱۲۸ - ۱۸۱)

لكن نتيجة التغير واحدة ألن الفارق بني قيمتي املقارنة واحد في كل األحوال. 

ولـربـط هـذه الـظاهـرة بـاملـؤشـرات الـريـاضـية فـى سـورة الـكهف فـي قـولـه تـعالـى: (وَلَـبِثُوا فِـي كَـهْفِهِمْ ثَـالَثَ مِـائَـةٍ سِـنِنيَ 

وَازْدَادُوا تِسْعًا) اآلية ۲٥.  

فهـذا خـبر مـن اهلل تـعالـى لـرسـولـه صـلى اهلل عـليه وسـلم مبـقدار مـا لـبث أصـحاب الـكهف فـي كـهفهم، مـنذ أرقـدهـم اهلل 

إلـى أن بـعثهم وأعـثر عـليهم أهـل ذلـك الـزمـان، وأن مـقداره كـان ثـالثـمائـة [سـنة]، وتـسع سـنني بـالهـاللـية، وهـي 

ثـالثـمائـة سـنة بـالشمسـية، ومبـا أن تـفاوت مـا بـني كـل مـائـة [سـنة] بـالـقمريـة إلـى الشمسـية ثـالث سـنوات؛ فلهـذا قـال 

: (وَازْدَادُوا تِسْعًا)، واهلل أعلم.  ۱املولى عز وجلّ بعد الثالثمائة

إذاً تشـير اآليـة الـتي تـخص الـعدد ۳۰۹ لـوجـود الـريـاضـيات فـى الـقرآن الـكرمي؛ فـربـط الـسنة الشمسـية بـالـسنة الـقمريـة 

كمعلومات حتليلية متثلها النسبة ۱.۰۳ كما يلي: ۳۰۹ ÷ ۳۰۰ = ۱.۰۳ 

وبعد االطالع على موسوعة النابلسي ميكن كتابة اآلتي: 

 ۳٦٥.۱٤۲۲ = السنة الشمسية 

 ۳٥٤.۳٦۷۸ = السنة القمرية 

١ تفسير ابن كثير- سورة الكهف – اآلية (٢٥) - ص (٢٩٦)
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= ۱۰.۸۷٥۱۳۷ يوماً  فارق األيام بني السنتني 

وللمقارنة نستخدم النسبة (۱.۰۳) على اعتبار السنة الشمسية ۳٦٥ يوماً: 

 ۳٥٤.۳٦۸۹۳۲۰۳۸۸۳٤۹٥۱ = ۱.۰۳ ÷ ۳٦٥

حتليل الفارق بني السنة القمرية في احلالتني أعاله: 

 ۰.۰۰۱۱۳۲۰۳۸۸۳٥ = ۳٥٤.۳٦۷۸ - ۳٥٤.۳٦۸۹۳۲۰۳۸۸۳٤۹٥۱

فارق األيام بني السنتني = ۳٦٥ - ۳٥٤.۳٦۸۹۳۲۰۳۸۸۳٤۹٥۱ = ۱۰.٦۳۱۰٦يوماً 

 أما اإلثبات الرياضي؛ فهو:  

۳۰۰ سنة شمسية = ۳۰۹ سنة قمرية 

 ۳٥٤.۳٦۸۹۳۲۰۳۸۸۳٤۹٥۱ = ۱.۰۳ ÷ ۳٦٥

اجلزء الصحيح من عدد األيام = ۳٥٤ 

اجلزء الكسري من عدد األيام (۰.۳٦۸۹۳۲۰۳۸۸۳٤۹٥۱) ⬄ (۱۱٤ ÷ ۳۰۹)  

أي أن عدد األيام بالكسور في ۳۰۹ سنة ⬄ ۱۱٤ يوماً 

 .( ۱۱٤ + ۱۰۹۳٦۸) = ۱۰۹٥۰۰ ⬄ ( ۱۱٤ + (۳٥٤ × ۳۰۹)) = ۳٦٥ × ۳۰۰
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أهمية صكوك االستصناع اإلسالمية 
في تنمية وتحفيز املشاريع املقاوالتية 

د. مرداسي أحمد رشاد    د. زعيمي رمزي 
عضو هيئة التدريس    مدير التكوين 

جامعة عباس لغرور خنشلة - الجزائر 

تـعـتـبـر املـقـاوالتـيـة مـن أهـم الـبـدائـل احلـديـثـة الـتـي تـعـتـمـدهـا الـدول واحلـكـومـات لـتـحـقـيـق مـتـطـلـبـات الـتـنـمـيـة 
املـسـتـدامـة مـن خـالل وضـع بـرامـج لـتـطـويـرهـا وصـيـغ متـويـلـيـة لـلـبـاحـثـي عـن هـذا الـنـوع مـن االسـتـثـمـار, كـمـا 
أولـت اجلـامـعـات ومـن خـالل بـرامـجـهـا الـتـعـلـيـمـيـة عـنـايـة فـائـقـة لـلـمـقـاوالتـيـة مـن خـالل تـكـويـن طـلـبـة ف هـذا 
اجملـال لـتـوجـيـهـهـم ف هـذا املـسـار بـعـد انـتـهـاء املـسـار الـتـكـويـنـي والـطـور اجلـامـعـي ملـا لـلـمـقـاوالتـيـة مـن أثـر 

بالغ على االقتصاديات النامية من خالل نتائجها االجتماعية واالقتصادية. 

متـثل الـصكوك االسـالمـية الـتي جـاءت تـلبية لـرغـبة املسـتثمريـن الـباحـثني عـن االسـتثمار احلـالل مـن أهـم الـبدائـل الـتي 

ميــكن تــوظــيفها فــي متــويــل مــشاريــع الــبنية الــتحتية والــتوســعات الــعقاريــة لــدور صــكوك االســتصناع فــي تــفعيل 

املـقاوالتـية مـن خـالل مـبادئـها الـقائـمة عـلى الـتصنيع وفـق الـطلب واملـعايـير احملـددة وفـي اآلجـال املـبرمـة وهـذا الـذي يـعد 

أساس عقد املقاولة. 

ومـن خـالل هـذه املـعطيات مت طـرح هـذه اإلشـكالـية الـرئيسـية الـتالـية: كـيف تـساهـم صـكوك االسـتصناع اإلسـالمـية فـي 

تنمية وحتفيز املشاريع املقاوالتية؟  

فـرضـيات الـبحث: يـنطلق الـبحث مـن فـرضـية رئيسـية هـي: لـصكوك االسـتصناع اإلسـالمـية دور كـبير فـي تـنمية 

وحتفيز املشاريع املقاوالتية. 

أوال- دور الصكوك اإلسالمية في تنمية املشاريع املقاوالتية:  

إنّ الـتركـيز عـلى املـصادر الـداخـلية لـتوفـير املـوارد املـالـية وربـطها بـاسـتخدامـات تـنمويـة حـقيقية يـعتبر خـيارا ً أمـثال 

خـاصـة لـلدول الـعربـية، وقـد تـكون الـصكوك االسـالمـية مـن األدوات الـفعالـة فـي هـذا اجملـال ألنّـها قـادرة عـلى حتـقيق 

الـغرضـني مـعا وهـما تـعبئة املـوارد وضـمان تـوجـيهها إلـى مـجاالت الـوسـائـل الـفعالـة فـي هـذا اجملـال، ألنّـها قـادرة عـلى 

حتــقيق الــغرضــني مــعا وتــوجــيهها إلــى مــجاالت اســتثماريــة حــقيقية، إذ أنّ التحــدي الــكبير والــرئيســي فــي مــجال 

الـصناعـة املـالـية اإلسـالمـية ال يـكمن فـقط فـي قـدرة االبـتكارات املـالـية عـلى تـعبئة املـوارد املـالـية، وإمنّـا فـي طـريـقة 
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اسـتخدام هـذه املـوارد، بـحيث تـقرّب بـني تـلك املـوارد وبـني الهـدف الـتنموي املـنشود مـنها، وعـليه فـكفاءة اسـتخدام 

املوارد املالية التي مت جمعها عن طريق الصكوك اإلسالمية توازي قدرتها على تعبئة هذه املوارد. 

وتــتنوع الــصكوك اإلســالمــية بــشكل يــجعلها تــالئــم قــطاعــات اقــتصاديــة مــختلفة، فنجــد صــكوك املــرابــحة تــالئــم 

األعـمال الـتجاريـة وصـكوك السـلم هـي األنسـب لـتمويـل املـشاريـع الـزراعـية والـصناعـات االسـتخراجـية واحلـرفـيني، فـي 

حـني تسـتخدم صـكوك االسـتصناع فـي متـويـل قـطاع اإلنـشاءات والـعقارات، وبـالـرغـم مـن أهـمية هـذه الـصيغ فـي متـويـل 

املشـروعـات االسـتثماريـة، تـبقى صـكوك املـشاركـة هـي األكـثر مـالءمـة لـتمويـل كـافـة أنـواع االسـتثمارات الـطويـلة 

األجـل واملـتوسـطة والـقصيرة، كـما تـصلح جلـميع أنـواع األنشـطة االقـتصاديـة الـتجاريـة مـنها والـصناعـية والـزراعـية 

واخلـدمـية، وذلـك ملـا تـتميز بـه مـن مـرونـة فـي أحـكامـها وانـعقادهـا فـي أي مـجال، وكـذلـك األمـر بـالنسـبة لـصكوك 

 . ۱املضاربة إال أنّها متتاز عن صكوك املشاركة في فصلها إدارة املشروع عن ملكيته

ثانيا- دور الصكوك اإلسالمية في متويل مشاريع البنى التحتية والتنموية: 

الـصكوك اإلسـالمـية أداة ميـكن اسـتغاللـها لـتمويـل مـشاريـع الـبنى الـتحتية واملـشاريـع الضخـمة الـتي تـتطلب إقـامـتها 

رؤوس أمـوال كـبيرة، وهـي بـذلـك حتـقق فـوائـد لـكل مـن املـصدر واملسـتثمر، فـالـصكوك اإلسـالمـية تـلبي احـتياجـات 

الـدول فـي متـويـل تـلك املـشاريـع بـدال مـن االعـتماد عـلى سـندات اخلـزيـنة والـديـن الـعام، فـعلى سـبيل املـثال ميـكن 

لـلحكومـات إصـدار صـكوك اإلجـارة لـتمويـل مـشاريـع ذات نـفع عـام والـتي تـرغـب احلـكومـة فـي إقـامـتها لـتحقيق 

مـصلحة عـامـة تـراهـا ال بـغرض الـربـح، كـتمويـل بـناء اجلـسور واملـطارات والـطرق والسـدود وسـائـر مشـروعـات الـبنية 

الـتحتية حـيث تـكون احلـكومـة هـنا هـي املسـتأجـر مـن أصـحاب الـصكوك الـذيـن هـم مبـثابـة مـالك هـذه األعـيان املـؤجـرة 

لـلدولـة ثـم تـقوم احلـكومـة -بـصفتها مسـتأجـرا- بـإتـاحـة تـلك املـشاريـع لـلمواطـنني السـتخدامـها واالنـتفاع بـها كـما 

ميــكن أيــضا اســتخدام صــكوك إجــارة املــنافــع فــي متــويــل بــرامــج اإلســكان والــتنمية الــعقاريــة، فــالــصيرفــة اإلســالمــية 

بــأدواتــها املــتنوعــة قــادرة عــلى قــيادة بــرامــج متــويــل املــشاريــع احلــكومــية بــكفاءة عــالــية وبــتكلفة مــنخفضة وبــآجــال 

 . ۲مختلفة

١ سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، "الصكوك االسالمية كأداة لتمويل التنمية االقتصادية ومدى إمكانية االستفادة منها 

في الجزائر"، بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول، "منتجات وتطبيقات االبتكار في الهندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية 
والصناعة املالية االسالمية"، جامعة سطيف1، الجزائر، يومي 05 و06 ماي 2014، ص: 08.

٢ أمحمدي بوزينة آمنة، "نحو استراتيجية بديلة لتمويل التنمية املحلية في الجزائر (الوقف والزكاة والصكوك 

اإلسالمية نموذجا)"، مجلة دراسات في التنمية واملجتمع، العدد 06، جامعة الشلف، الجزائر، 2017، ص: 13
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ثالثا- صكوك االستصناع (عقود املقاوالت) كأداة لتطوير وتفعيل املشاريع املقاوالتية: 

تــعتبر صــكوك االســتصناع مــن أهــم األدوات واملــنتجات املــالــية املشــروعــة الــتي يــتم تــداولــها واعــتمادهــا فــي متــويــل 

املــشاريــع الــصناعــية والــعقاريــة لــلمؤســسات املــالــية الــصغيرة واملــتوســطة، ميــكن إدراج صــكوك االســتصناع فــي 

الـصناعـات الـثقيلة مـن خـالل مـشاريـع وصـفقات بـناء الـسفن والـطائـرات الـتي حتـتاج لـضبط وقـياس محـدد والـذي ميـثل 

مــنهج صــكوك االســتصناع، كــما يــتم تــطبيقها قــي الــصناعــات األخــرى اخملــتلفة وتــساهــم صــكوك االســتصناع فــي 

االقـالع االقـتصادي مـن خـالل امـتصاص السـيولـة الـزائـدة وتـوظـيفها واالسـتفادة مـن الـطاقـات اخملـتلفة واملـوارد البشـريـة 

وتوظيفها في خطط التنمية. 

وتعمل صكوك االستصناع على دعم روح املقاوالتية ونشر ثقافتها من خالل:  

أ- يـقوم االسـتصناع عـلى مـبدأ سـؤال الـصانـع عـن سـلع ومـنتجات مبـواصـفات ومـقايـيس مـعينة لـلحاجـة الـفعلية لـها 

األمـر الـذي يخـلق الـتوازن بـني الـعرض والـطلب وهـذا بـدوره يـؤدي إلـى حتـقيق الـتوازن بـني الـعرض والـطلب، وبـالـتالـي 

حتقيق اإلستقرار اإلقتصادي؛ 

ب- قـدرة صـكوك االسـتصناع عـلى متـويـل جـميع أنـواع املـشاريـع الـضروريـة قـصيرة مـتوسـطة أو طـويـلة األجـل األمـر 

الذي يوفر التمويل ألصحاب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ 

ج- صـكوك االسـتصناع تـساهـم فـي عـالج مـشكلة الـبطالـة مـن خـالل الـعقود والـصفقات املـبرمـة والـتي حتـتاج ملـوارد 

بشرية؛ 

د- صــكوك االســتصناع تــساهــم فــي تــصريــف الســلع وعــدم تــكدســها ألنّــه ال يــتم صــناعــة وإنــتاج إال الســلع حتــت 

؛  ۱الطلب ومحل االتفاق

ه- صـكوك االسـتصناع املـدعـومـة مـن قـبل احلـكومـات تـساهـم فـي خـلق املـنافـسة بـني املـشاريـع واملـؤسـسات اخملـتلفة 

لـلظفر بهـذه الـصفقات األمـر الـذي يـؤدي جلـودة املـعروض مـن األسـعار واملـنتجات واخلـدمـات ممـا يـساهـم فـي تـنمية 

االقتصاد والصناعة. 

رابعا-تطبيقات صكوك االستصناع: 

١ مرداسي أحمد رشاد، بوطبة صبرينة، "الصكوك اإلسالمية كأداة لتنمية وتحفيز املشاريع املقاوالتية املستدامة-شركة 

اعمار اإلماراتية نموذجا" بحث مقدم للؤتمر الدولي األول حول "املقاوالتية املستدامة-بني إشكالية البقاء وحتمية االبتكار"، املركز 
الجامعي ميلة، الجزائر، يومي 18-19أفريل، 2017، ص ص: 12-11.
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أ- االستصناع في التمويل العقاري: 

 ميـكن تـطبيق االسـتصناع فـي الـتمويـل الـعقاري فـي عـدة تـطبيقات مـختلفة، كـبناء املـساكـن والـعمائـر وغـيرهـا، وذلـك 

بـبيان مـوقـعها والـصفات املـطلوبـة فـيها، كـما ميـكن أن يـكون االسـتصناع فـي تخـطيط األراضـي وإنـارتـها وشـق الـطرق 

فيها وتعبيدها، وغير ذلك من اجملاالت العقارية والتي ميكن االستفادة من االستصناع فيها.  
ب- االستصناع في التمويل الصناعي: 

 ميـكن االسـتفادة مـن عـقد االسـتصناع بـتطبيقه فـي اجملـال الـصناعـي بـاخـتالف أشـكالـه وأنـواعـه، كـصناعـة الـطائـرات 

واملـركـبات الـسفن-ممـا ميـكن ضـبطه بـاملـقايـيس والـصفات-، وكـذلـك: صـناعـة اآلالت اخملـتلفة، بـل وحـتى الـقطع 

الـصغيرة فـي اآلالت، وذلـك بـدالً مـن اسـتيرادهـا مـن الـبالد األجـنبية بـقيم بـاهـظة مـع مـشقة الـنقل وتـكلفته الـعالـية، 

خـاصـة وأن فـي االسـتصناع الـداخـلي حتـريـكاً لـلنشاط االقـتصادي، وإبـقاء للسـيولـة املـالـية بـني أبـناء اجملـتمع، واالسـتفادة 

من الطاقات اخملتلفة وتوظيفها في مجالها املناسب. 

ج- أنواع املقاوالت في االستصناع:  

 وتنقسم املقاوالت باعتبار حجم العمل إلى قسمني هما:  

۱- مقاوالت صغيرة: وتتناول أعماالً صغيرة، وغالباً ما تتعلق بأعمال املهن احلرة كالنجار وغيرها؛  

۲- مـقاوالت كـبيرة: وتـتناول أعـماالً كـبيرة، وعـادة مـا تـتعلق بتشـييد املـبانـي واجلـسور والسـدود وغـيرهـا. وتـنقسم 

املقاوالت باعتبار جنس العمل إلى قسمني هما:  

۳- مقاوالت مادية: وتتناول األعمال املادية كإنشاءات املباني واجلسور والسدود وغيرها؛  

خامساً - آلية متويل صكوك االستصناع للمشاريع املقاوالتية: 

خطوات متويل صكوك االستصناع للمشاريع املقاوالتية تتم وفق اخلطوات التالية: 

أ- عـقد االسـتصناع: هـو عـقد وارد عـلى شـيء يـراد صـنعه، فـيكون محـل الـعقد الشـيء والـعمل وبـعبارة أخـرى هـو 

طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع أي انه عقد مع ذي صنعة على عمل شيء معني. 

وقـد يسـلم جـميع الـثمن أو بـعضه إلـى الـصانـع عـند الـعقد أو قـد ال يسـلم إلـيه شـيء عـند الـعقد، وإمنـا يـدفـع لـه الـثمن 

على دفعات تستكمل مع تسليم املتعاقد عليه. 
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ومـفهوم االسـتصناع لـدى الـبنوك اإلسـالمـية ال يـقتصر عـلى الـتصنيع فحسـب ولـكن تـندرج حتـته نـواحـي مـتعددة 

بـجانـب الـتصنيع مـثل االنـشاء والتجهـيز والـبناء واالعـداد والـتأسـيس وكـل مـا يـحتاجـه املـتعامـل مـع الـبنك مـن أعـمال 

ومجاالت مبا ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية. 

ويشترط في االستصناع أن تكون مادة الصنع من الصانع إذ لو كان من املستصنع كان العقد إجارة ال استصناعاً. 

وممـا سـبق فـإنّ مـفهوم االسـتصناع هـو أن يـجئ إنـسان إلـى صـانـع فـيقول اصـنع لـي شـيئاً صـورتـه كـذا وقـدره كـذا بـكذا 

درهماً ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو ال يسلم. 

واالستصناع يجعل الصانع يزيد من مصنوعاته كلما زاد الطلب وهو لذلك يلبي حاجة املستصنع. 

كما أنّ االستصناع أصبح وسيلة هامة من وسائل التمويل اإلسالمي في عصرنا. 

ويـدخـل الـبنك فـي عـملية االسـتصناع عـن طـريـق عـالقـتني بـني الـبنك والـعميل مـن جـهة وعـالقـة الـبنك بـالـصانـع أو 

شـركـة املـقاوالت مـن جـهة أخـرى لـذلـك يـدخـل الـبنك فـي عـقديـن عـقد كمسـتصنع وعـقد كـصانـع وذلـك وفـقاً ملـا 

يلي: 

ب- عمليات االستصناع: 

بني البنك والعميل؛ ۱.

ويكون البنك هو الصانع؛ ۲.

والعميل هو املستصنع؛ ۳.

محل العقد هو املصنوع. ٤.

ج- عقد املقاولة: 

بني البنك وشركة املقاوالت ويسمى االستصناع املوازي ألن البنك يستعني بصانع؛ ۱.

املستصنع؛ ۲.

شركة املقاوالت: هي الصانع؛ ۳.

محل العقد: هو املصنوع. ٤.

د- اجلوانب الرئيسية لتنفيذ عملية االستصناع: 

  تنقسم اجلوانب الرئيسية الجراءات تنفيذ عملية استصناع املقاوالت إلى ثالثة جوانب أساسية هي: 

املوافقة على تنفيذ عملية االستصناع؛ ۱۱.
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اجلانب الهندسي للمشروع؛ ۱۲.

.۱۳ . ۱اجلانب التنفيذي واملتعلق باالجراءات وما بعد املوافقة وسير مراحل املشروع

اخلامتة: 

مـن خـالل مـا سـبق، تـبنيّ أنّ صـكوك االسـتصناع تـقوم بـاالعـتماد عـلى مـصادر متـويـل محـلية دون الـلجوء لـالقـتراض 

واملـديـويـنة لـتمويـل مـشاريـع ضخـمة وضـروريـة األمـر الـذي مـن شـأنـه حتـقيق الـتنمية املسـتدامـة مـن خـالل تـطور ثـقافـة 

املقاوالتية عند املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وهذا ما يحقق صحة فرضية الدراسة. 

١ علي محي الدين القرة داغي، "التمويل اإلسالمي ملشاريع البنية التحتية"، مقال منشور في املوقع الرسمي للدكتور القرة 

داغي، 2016، على الرابط التشغيلي: http://www.qaradaghi.com/chapterDetails.aspx?ID=473 تاريخ التصفح: 
.2018-05-10
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اإلفصاح املحاسبي عن تكلفة املوارد البشرية  
ودوره في تحقيق فاعلية القوائم املالية باملصارف 

دراسة تطبيقية على عينة من املصارف بالخرطوم

د. أيمن عبد اهلل محمد أ. د. تاج الختم محمد علي د. هديل كمال يوسف 
 أستاذ املحاسبة املساعد  أستاذ املحاسبة   باحث / علوم محاسبة وتمويل 

 جامعة أبوظبي   جامعة دنقال    اإلمارات العربية املتحدة  

يـعـتـبـر اإلفـصـاح احملـاسـبـي روح أي مـصـرف وأسـاس جنـاحـه, فـاإلفـصـاح احملـاسـبـي يـحـقـق ف حـال تـوفـره 
جـواً مـن الـثـقـة بـي املـتـعـامـلـي مـن خـالل قـيـام اجلـهـات املـعـنـيـة مبـراقـبـة مـيـزانـيـات الـشـركـات املـتـعـامـلـة ف 
الــســوق واإلشــراف عــلــى وســائــل اإلعــالم اخملــتــلــفــة الــتــي تــشــكــلــهــا هــذه الــشــركــات, والــتــدخــل إلزالــة الــغــش 

ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمي. 

مـن زاويـة تـاريـخية يـرتـبط تـزايـد أهـمية مـبدأ أو مـعيار اإلفـصاح عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة فـي الـقوائـم املـالـية املـنشورة 

بـالـتحول الـتاريـخي الـذي حـدث لـوظـيفة احملـاسـبة، وذلـك عـندمـا حتـولـت احملـاسـبة مـنذ بـدايـة الـتسعينات عـندمـا أطـلق 

 Users) إلـى مـا يـعرف مبـدخـل املسـتخدمـني (Owners' Approach) عـليه الـباحـثون مـدخـل املـلكية

Approach)، ولـكي تـقوم احملـاسـبة بـوظـيفتها ارتـقى شـأن بـعض املـبادئ احملـاسـبية املـتعارف عـليها مـثل مـبدأ 
اإلفـــصاح (Disclosure) واملـــالءمـــة (Relevance) واملـــصداقـــية (Reliabilility) والـــقابـــلية 

لـلمقارنـة (Comparabity) وذلـك عـلى حـساب مـبادئ أخـرى مـثل مـبدأ الـتحفظ واملـوضـوعـية والـقابـلية 

لـلتحقق. كـما أن هـذا الـتطور جـعل انـفتاح احملـاسـبة عـلى فـروع املـعرفـة األخـرى كـانـفتاحـها مـثالً عـلى الـنظريـة احلـديـثة 

لـلمعلومـات وهـي الـتي قـدمـت لـلمحاسـبني كـثير مـن املـفاهـيم واألدوات الـتي تـعزز مـن أهـمية دور مـبدأ اإلفـصاح. مـن 

هـذه املـفاهـيم واألدوات مـثالً مـفهوم احملـتوي اإلعـالمـي، والـتقاريـر املـالـية. وضـمن هـذه السـياق شهـد عـام ۱۹۷٤م 

حـدثـاً مـهماً تـرك أثـاراً جـوهـريـة عـلى مـشكلة اإلفـصاح عـن املـعلومـات فـي الـقوائـم املـالـية املـنشورة حـيث صـدر فـي 

الـواليـات املتحـدة األمـريـكية خـالل ذلـك الـعام تشـريـع مـن الـكونـغرس حـيث ألـزم فـيه املـصارف الـتجاريـة بـاخلـضوع مـن 

حـيث شـروط وقـواعـد اإلفـصاح والـلوائـح والتشـريـعات الـتي تـصدرهـا بهـذه اخلـصوص جلـنة هـيئة الـبورصـة، وقـد تـرتـب 

عـلى مـا سـبق انـعطاف مـهم فـي مسـيرة اإلفـصاح عـن املـعلومـات فـي املـيزانـيات لـلبنوك األمـريـكية جتـلت مـظاهـره فـي 

سـمتني رئيسـيتني أولـها إتـساع نـطاق هـذا اإلفـصاح لـيشمل مـعلومـات كـانـت إدراة الـبنوك حـتى ذلـك الـتاريـخ تـعتبرهـا 
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مـن احملـرمـات وثـانـيها متـثلت بـتحويـل الـتركـيز مـن أهـداف اإلفـصاح فـي حـمايـة مـصالـح املـودعـني إلـى حـمايـة الـفئات 

األخرى مثل املساهمني واملستثمرين واملقرضني. 

عـلى ضـوء ذلـك حتـاول هـذه الـورقـة الـبحثية أن تـعكس مـوضـوع مـهم أال وهـو االفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد 

البشـريـة بـاملـصارف ودوره فـي حتـقيق فـاعـلية الـقوائـم املـالـية بـاملـصارف، حـيث يـرتـبط تـطور اإلفـصاح عـن تـكلفة املـوارد 

البشـريـة بـشكل وثـيق مـع تـطور نـظم املـعلومـات احملـاسـبية وتـتأثـر مبـمارسـات ومـعايـير اإلفـصاح بـالـنظم الـقانـونـية 

ومصادر التمويل، والروابط السياسية واالقتصادية، ومستوى التعليم واملستوى الثقافي.  

مــشكلة الــدراســة: إن جــوهــر مــشكلة الــدراســة تــتمثل بــعدم الــتصور بــان املــورد البشــري لــيس ذا أهــمية ولــيس ذا 

فـاعـلية وان جـميع عـناصـر عـرض الـنتائـج احملـاسـبية التـعطي صـورة عـن إمـكانـية وهـيكلية أداء الـعامـلني وبـالـتالـي متخـذ 

الـقرار ال يـكون مسـتنداً عـلى قـاعـدة مـعلومـات تـساعـده فـي اتـخاذ الـقرار الـصحيح، عـليه تـثير الـدراسـة هـذا الـتساؤل: 

هـل تـقوم إدارة املـصارف بـاإلفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة مبـا يـساهـم فـي حتـقيق فـاعـلية الـقوائـم 

املالية؟ 

أهــداف الــدراســة: إن أهــداف هــذه الــدراســة تــتمثل فــى كــيفية االفــصاح احملــاســبي عــن تــكلفة املــوارد البشــريــة 

باملصارف ودوره في حتقيق فاعلية القوائم املالية، وميكن التوصل إلى ذلك من خالل حتقيق األهداف التالية: 

۱. التعرف على دور إدارة هذه املصارف واهتمامها باحملاسبة عن تكلفة املوارد البشرية. 

۲. الـتعرف عـلى اجلـوانـب الـفنية لـإلفـصاح احملـاسـبي لـتكلفة املـوارد البشـريـة مـن خـالل الـقوائـم املـالـية املـعدة مـن قـبل 

إدارة هذه املصارف. 

۳. اخلــروج بــعدد مــن الــنتائــج والــتوصــيات والــتى تــساعــد إدارة هــذه املــصارف عــلى حتســني أدائــها فــيما يــتعلق 

باالفصاح عن تكلفة املوارد البشرية بقوائمها املالية. 

أهـمية الـدراسـة: تـنبع أهـمية الـدراسـة مـن اإلضـافـات املـتوقـع تـقدميـها عـلى املسـتوى الـعلمى واملسـتوى الـتطبيقى 

حـيث يـتوقـع الـتوصـل مـن نـتائـج الـبحث إلـى تـقدمي اخلـلفية الـعلمية لـلموضـوع محـل الـبحث، كـذلـك الـتعرف عـلى 

مـدى جنـاح هـذا الـقطاع بـاإلهـتمام بـتنمية املـوارد البشـريـة وذلـك مـن خـالل بـاإلفـصاح احملـاسـبي لـلموارد البشـريـة 

بالقوائم املالية. 

فرضية الدراسة: لتحقيق أهمية وأهداف الدراسة قام الباحثون بوضع فرضية للبحث على النحو التالي: 
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H۰: μ ال تـوجـد عـالقـة ذات داللـة احـصائـية بـني االفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة وفـاعـلية الـقوائـم املـالـية 
باملصارف. 

مناهج الدراسة: تستخدم الدراسة املناهج العلمية التالية: 

۱. املنهج التاريخي: ومن خالله يقوم الباحثون باستعراض الدراسات السابقة حول هذا املوضوع. 

۲. املنهج اإلستنباطي: وذلك لتحديد أبعاد املشكلة. 

۳. املنهج اإلستقرائي: وذلك إلختبار فرضيات البحث. 

٤. املنهج الوصفي التحليلي: ومن خالله يقوم الباحثون بعرض إجراءات البحث التطبيقية. 

أداة الـدراسـة: تـعتمد الـدراسـة فـى حـصولـها عـلى املـعلومـات والـبيانـات مـن املـصادر األولـية بـإسـتخدام أداة اإلسـتبيان 

واملـالحـظة، إضـافـة لـلمصادر الـثانـويـة واملـتمثلة فـى الـكتب واملـراجـع والـدوريـات والـبيانـات والـلوائـح والـقوانـني املـعمول 

بها داخل مجتمع البحث. 

مـجتمع الـبحث: يـتمثل مـجتمع الـدراسـة فـى الـقطاع املـصرفـي الـسودانـي حـيث سـيتم إخـتيار عـينة عـشوائـية مـن هـذا 

الـقطاع، كـذلـك سـيتم تـوزيـع اسـتبانـة مـن مـحور واحـد عـلى ذوى الـصلة مبـوضـوع الـبحث داخـل هـذه املـصارف وذلـك 

لإلدالء بوجهة نظرهم حول هذا املوضوع. 

حدود الدراسة: احلدود املكانية: عينة من القطاع املصرفي السوداني، احلدود الزمانية: عام ۲۰۱٥م. 

هيكل البحث: مت تقسيم الدراسة إلى اآلتي: الدراسات السابقة، االطار النظري للدراسة، الدراسة التطبيقية. 

أوالً: الدراسات السابقة: 

رشـا (۲۰۰۲م): وهـي بـعنوان (الـقياس واإلفـصاح احملـاسـبي عـن املـوارد البشـريـة وأثـره فـي الـقوائـم املـالـية). وذلـك 

بالتطبيق على جامعة دمشق. (رشا حمادة، ۲۰۰۲، ص٥). 

هـدفـت هـذه الـدراسـة إلـى قـياس رأس املـال البشـري وبـيان أثـره فـي الـقوائـم املـالـية، مـع تـوضـيح كـيفية اإلفـصاح عـن 

قـيمة وتـكلفة املـوارد البشـريـة وذلـك بـالـتطبيق الـعلمي ألسـالـيب احملـاسـبة عـن املـوارد البشـريـة فـي جـامـعة دمـشق. أمـا 

أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 

۱. أن احملاسبة عن املوارد البشرية تضمن االستغالل األفضل لتلك املوارد في حال معاملتها كأصول. 

۲. أن استبعاد املوارد البشرية من قائمة املركز املالي يعتبر قصوراً في الوظيفة احملاسبية واإلدارية. 
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ممـا ذكـر يُـالحـظ الـباحـثون أن دراسـة رشـا حتـدثـت حـول الـقياس واإلفـصاح احملـاسـبي عـن املـوارد البشـريـة وأثـره فـي 

الـقوائـم املـالـية وذلـك بـالـتطبيق عـلى جـامـعة دمـشق، حـيث متـيزت الـدراسـة عـن الـدراسـة الـسابـقة فـي تـناولـها االفـصاح 

احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية باملصارف ومدى تأثيره في فاعلية القوائم املالية املعروضة على املستخدمني. 

ثـائـر وسـناء (۲۰۰۷م): وهـي بـعنوان (اإلفـصاح عـن اإلسـتثمار فـي املـوارد البشـريـة فـي الـتقاريـر املـالـية لـلوحـدات 

االقتصادية العراقية) وذلك بالتطبيق على عينة من الوحدات االقتصادية العراقية. (ثائر وسناء، ۲۰۰۷، ص۳). 

هـدفـت الـدراسـة إلـى وضـع منـوذج مـقترح لـإلفـصاح احملـاسـبي عـن مـعلومـات اإلسـتثمار فـي املـوارد البشـريـة فـي الـتقاريـر 

املـالـية لـلوحـدات االقـتصاديـة الـعراقـية، وبـشكل يـسمح لـلوحـدات االقـتصاديـة الـعراقـية بـإعـداد تـقاريـرمـالـية تـفصح عـن 

معلومات تتعلق بإستثماراتها في املوارد البشرية بجانب استثماراتها في املوارد غير البشرية. 

أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 

۱. يــأخــذ الــنظام احملــاســبي املــطبق فــي الــوحــدات االقــتصاديــة الــعراقــية وجــهة الــنظر الــتقليديــة فــيما يــتعلق مبــعاجلــة 

تكاليف اإلستثمار في املوارد البشرية واإلفصاح عنها في لتقارير املالية. 

ممـا ذكـر يُـالحـظ الـباحـثون أن دراسـة ثـائـر وسـناء تـناولـت مـوضـوع اإلفـصاح عـن اإلسـتثمار فـي املـوارد البشـريـة فـي 

الـتقاريـر املـالـية لـلوحـدات االقـتصاديـة الـعراقـية بـالـتطبيق عـلى عـينة مـن الـوحـدات االقـتصاديـة الـعراقـية، حـيث متـيزت 

الـدراسـة عـن الـدراسـة الـسابـقة فـي تـناولـها االفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة بـاملـصارف ومـدى تـأثـيره فـي 

فاعلية القوائم املالية املعروضة على املستخدمني وذلك بالتطبيق على عينة من املصارف السودانية. 

أُســامــة شــعبان وعــطا اهلل (۲۰۱۳م): وهــي بــعنوان (مــحاســبة املــوارد البشــريــة وأثــر الــفصاح عــنها فــي الــقوائــم 

املالية). (أُسامة وعطا اهلل، ۲۰۱۳، ص ٤).  

متــثلت مــشكلة الــدراســة فــي االنــتقادات الــتي تــعرضــت لــها فــكرة اعــتبار املــوارد البشــريــة أصــالً مــن أُصــول املــنشأة 

واإلفصاح عنها في القوائم املالية وذلك من قبل احملاسبني الذين يرفضون اعتبار االنسان أصل بشري.  
وتـوصـلت الـدراسـة إلـى عـدة نـتائـج وذلـك مـن خـالل دراسـة أُجـريـت عـلى ٥۲ شـركـة فـي قـطاع الـصناعـة عـلى الـنحو 

التالي: 

۱. معظم الشركات األُردنية ال تهتم باملوارد البشرية بالشكل األمثل. 

۲. إنه ال يوجد ارتباط بني أعداد العاملني في الشركات مع نسبة االفصاح عن املوارد البشرية. 

۳. حتى لو ارتفع رأسمال الشركة أو مبيعاتها هذا ال يعني بالضرورة االهتمام باملوارد البشرية. 
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يـالحـظ الـباحـثون بـأن دراسـة أُسـامـة تـناولـت مـشكلة إغـفال الـقوائـم املـالـية لـبعض الشـركـات لـتكلفة املـوارد البشـريـة ممـا 

يـجعل هـذه الـقوائـم ال تـعبر عـن حـقيقة الـوضـع الـصادق، هـذا بـاالضـافـة إلـى مـشكلة قـياس تـكلفة املـوارد البشـريـة، 

ويـتفق الـباحـثون مـع هـذه الـدراسـة فـي هـاتـني الـنقطتني وذلـك بـالـتطبيق عـلى عـينة مـن املـصارف الـعامـلة بـالـقطاع 

املصرفي السوداني. 

عـبد احلـميد عـبد اهلل (۲۰۱۳م): وهـي بـعنوان (أثـر رسـملة املـوارد البشـريـة عـلى اإلفـصاح احملـاسـبي فـي الـقوائـم 

املالية للشركات املساهمة العامة). (عبد احلميد، ۲۰۱۳، ص.ص ۳-٤). 

متثلت أهمية الدراسة في لفت نظر إدارة الشركات املساهمة إلى: 

أن اإلفـصاح عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة يـحفز مـن طـاقـات الـعامـلني وميـنحهم الـشعور بـالـرضـا بـاعـتبارهـم جـزءاً -

أساسياً في اإلنتاج. 

أن القوائم املالية التي ال تفصح عن املوارد البشرية تعتبر قاصرة عن متطلبات االفصاح احملاسبي. -

أنه يتلمس اآلثار الناجتة من اعتبار تكلفة املوارد البشرية مصروفات ايرادية وحتميلها لفترة محاسبية واحدة. -

وتـوصـلت الـدراسـة إلـى إمـكانـية اعـتبار املـوارد البشـريـة مـصروفـات رأسـمالـية وإظـهارهـا ضـمن بـنود الـقوائـم املـالـية 

وتـبيان أثـر اعـتبار تـكلفة املـوارد البشـريـة مـصروفـات رأسـمالـية، مـع تـوضـيح األثـر االيـجابـي لـإلفـصاح احملـاسـبي عـن 

املوارد البشرية في القوائم املالية للشركات املساهمة العامة.  

يُـالحـظ الـباحـثون بـأن دراسـة عـبداحلـميد تـناولـت مـشكلة أثـر رسـملة املـوارد البشـريـة عـلى اإلفـصاح احملـاسـبي فـي 

الــقوائــم املــالــية لشــركــات املــساهــمة الــعامــة، بــينما تــتناول الــدراســة االفــصاح احملــاســبي عــن تــكلفة املــوارد البشــريــة 

باملصارف ومدى تأثيره في فاعلية القوائم املالية املعروضة على املستخدمني باملصارف السودانية. 

ثانياً: االطار النظري للدراسة: 

مفهوم االفصاح احملاسبي: 

يـعرف اإلفـصاح بـأنـه عـرض لـلمعلومـات املـهمة للمسـتثمريـن والـدائـنني وغـيرهـم مـن املسـتفيديـن بـطريـقة تـسمح 

بـالـتنبؤ مبـقدرة املشـروع عـلى حتـقيق أربـاح فـي املسـتقبل وقـدرتـه عـلى سـداد الـتزامـاتـه وان كـمية املـعلومـات الـتي يـجب 

اإلفــصاح عــنها ال تــتوقــف عــلى مــدى خــبرة الــقارئ ولــكن عــلى املــعايــير املــرغــوبــة لــإلفــصاح (اإلفــصاح الــكامــل - 

اإلفصاح الكافي - اإلفصاح املقبول). (أبوبكر عبد الباقي، ۲۰۰٦، ص ۱۳). 
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كــما يــعرف اإلفــصاح احملــاســبي بــأنــه تــرجــمة وعــرض نــتائــج لــلنشاط مــن واقــع الــتقاريــر والــقوائــم املــالــية اخلــتامــية 

واملـيزانـيات، ثـم يـلي ذلـك حتـليل وتـقييم هـذه الـقوائـم واملـيزانـيات السـتخالص نـتائـج تـهم اجلـمهور الـعام بـاعـتبارهـم 

أصـحاب املـصلحة فـي مـعرفـة حـقيقة الـنشاط وبـاعـتبارهـم مسـتخدمـي هـذه املـعلومـات فـي صـناعـة الـقرارات. (شـريـف 

البارودي، ۱۹۹٥، ص ۸۳۰). 

ممـا تـقدم يـتضح لـلباحـثني اخـتالف وجـهات الـنظر حـول مـفهوم وحـدود اإلفـصاح عـن املـعلومـات الـواجـب تـوافـرهـا فـي 

الـقوائـم املـالـية املـنشورة وذلـك الخـتالف مـصالـح املسـتفيديـن مـن هـذه املـعلومـات فـكل طـرف يـنظر إلـى املـعلومـات مـن 

وجهة نظره اخلاصة. 

عـليه ميـكن تـعريـف اإلفـصاح بـأنـه إعـالم متخـذي الـقرارات بـاملـعلومـات املـهمة سـواء كـانـت هـذه املـعلومـات فـي الـقوائـم 

املـالـية أو فـي اإليـضاحـات املـرفـقة بهـدف تـرشـيد عـملية إتـخاذ الـقرارات، كـما يـعني عـرض املـعلومـات املـهمة لـلطوائـف 

املسـتفيدة كـاملسـتثمريـن والـدائـنني وغـيرهـم بـطريـقة سهـلة ومـفهومـه تـساعـد فـي الـتنبؤ مبـقدرة املـنشأة عـلى حتـقيق 

أرباح في املستقبل. 

أهمية اإلفصاح احملاسبي:  

تـعددت أهـمية اإلفـصاح احملـاسـبي كـمبدأ ثـابـت فـي إعـداد الـتقاريـر املـالـية إلـى كـونـه أحـد األسـس الـرئيسـية الـتي تـرتـكز 

عـليها املـبادئ احملـاسـبية املـتعارف عـليها. وتـدعـو هـذه املـبادئ إلـى اإلفـصاح الـكامـل عـن جـميع املـعلومـات احملـاسـبية 

واملـالـية وغـيرهـا مـن املـعلومـات املـهمة ذات الـعالقـة بـنشاط اجلـهة املـعنية والـواردة فـي بـيانـاتـها املـالـية وذلـك لـصالـح 

املسـتفيديـن مـن هـذه املـعلومـات. كـما يسـتمد اإلفـصاح احملـاسـبي أهـميته مـن تـنوع وتـعدد اجلـهات املسـتفيدة مـن 

هـذه املـعلومـات والـتي تـضم املسـتثمريـن، املـقرضـني، احملـاسـبني، واجلـهات احلـكومـية وغـيرهـا. هـذا بـاإلضـافـة إلـى اآلثـار 

املـترتـبة عـلى الـقرارات املتخـذة مـن قـبل هـذه اجلـهات بـناء عـلى هـذه املـعلومـات ولـذلـك فـإن اإلفـصاح غـير الـكامـل أو 

غـير الـدقـيق قـد يـؤدي إلـى تـشويـه الـقرارات الـتي تتخـذهـا هـذه اجلـهات، األمـر الـذي مـن شـأنـه أن يـكون لـه أثـار 

سلبية. (فرديك تشوي وآخران، ۲۰۰۲، ص ۱۸۹).  

تـكمن أهـمية اإلفـصاح والـشفافـية للشـركـات املـساهـمة فـي الـتقاريـر املـالـية وأخـبارهـا االسـتثماريـة الـتي تـفصح عـنها، 

وذلـك لـيكون املسـتثمر عـلى درايـة كـافـية عـن املـعلومـات ذات الـعالقـة بـالشـركـات املـدرجـة فـي أسـواق املـال والـتمكن 

مـن الـتعرف عـلى الـعوائـد مـن نـشاط هـذه الشـركـات ليسـتطيع اتـخاذ قـراره االسـتثماري، كـما يسهـل اإلفـصاح عـلى 
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عـملية اإلطـالع واملـتابـعة لـصاحـب الـعالقـة بـالشـركـة، كـما تـأتـي أهـمية اإلفـصاح والـشفافـية فـي الـبيانـات املـالـية فـي 

عملية الكشف عن معلومات (مالية وغير مالية) التي تهم املستثمرين.  

لــقد اكتســب اإلفــصاح أهــمية مــتزايــدة فــي الــوقــت الــراهــن نــظراً لــتعقيد األدوات املــالــية املســتعملة مــثل املشــتقات 

واألوراق املـالـية وحجـم الـتداول الـكبير واخملـاطـر املـتعلقة بـها، ومـع إزالـة الـقيود عـلى الـتعامـل وارتـفاع حـدة املـنافـسة 

وتـطور الـتقنية املسـتخدمـة فـي الـتعامـل فـإن مـن املـتوقـع أن يـؤدي كـل ذلـك إلـى مـزيـد مـن الـتعقيد فـي األدوات، األمـر 

الذي يتطلب احلاجة إلى اإلفصاح الشامل. (روال رايقة، ۲۰۰٦، ص ۲۰۲).  

أهداف اإلفصاح احملاسبي: 

إن الهـدف مـن اإلفـصاح هـو عـرض الـقوائـم املـالـية إلـى املسـتثمريـن بـصورة خـالـية مـن الـتشويـش والـتضليل فـي هـذه 

الـقوائـم ومـعرفـة املـركـز املـالـي للشـركـة، كـما يهـدف اإلفـصاح إلـى مـعرفـة الـوضـع املـالـي للشـركـة مـن الـناحـية االسـتثماريـة 

ومـعرفـة مـدى جـدوى االسـتثمار فـي هـذه الشـركـات، كـما إن هـدف اإلفـصاح فـي الـقوائـم املـالـية هـو سـرد جـميع 

املـعلومـات الـتي يـجب أن تـتضمنها الـقوائـم املـالـية للشـركـة حـتى تـكون مـفيدة ملـن يسـتخدمـونـها، ومـن أهـداف 

اإلفـصاح حتـديـد طـبيعة املـعلومـات الـتي يـجب أن حتـتويـها الـقوائـم املـالـية الـتي يـحتاج إلـيها مـن يسـتخدمـون هـذه 

القوائم بصفة أساسية. (محمد فداء وعبد اهلل قاسم، ۱۹۹۰، ص٦۳).  

كـما أن الهـدف مـن اإلفـصاح هـو أن تـشمل الـقوائـم املـالـية عـلى مـعلومـات تـساعـد مسـتخدمـي الـقوائـم املـالـية عـلى 

تـوجـيه مـدخـراتـهم نـحو اإلسـتثمار فـي املـنشأة ذات الـعائـد االقـتصادي احلـقيقي اجملـزي األمـر الـذي يـترتـب عـليه تـوزيـع 

  .(E.Flamhoitz,1978,p166) .أمثل للموارد االقتصادية

حـددت الـتوصـية رقـم (۱۰٥) والـصادرة مـن مجـلس احملـاسـبة املـالـية أهـداف اإلفـصاح احملـاسـبي فـي اآلتـي: (عـارف 

عبداهلل، ۲۰۰۳، ص.ص ۲٥۷-۲٥٦).  

وصـف املـفردات الـتي لـم يـتم اإلعـتراف بـها فـي الـقوائـم املـالـية وتـوفـير مـقايـيس مـهمة وصـاحلـة لهـذه املـفردات ١.

بخالف املقاييس املنشورة في القوائم املالية. 

وصف املفردات التي لم يتم اإلعتراف بها واقتراح مقاييس مالئمة لها. ٢.

توفير معلومات مهمة في التقارير الفورية وأي أمور محاسبية أخرى مما تستلزم دراسة أعمق.  ٣.

تـوفـير املـعلومـات ملـساعـدة املسـتثمريـن والـدائـنني لـتقديـر اخملـاطـر حـول أي احـتماالت حـول مـا مت اإلعـتراف بـه ومـا ٤.

لم يتم اإلعتراف به من عناصر القوائم املالية. 
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أنواع اإلفصاح احملاسبي:  

إن الـتطور فـي الـفكر احملـاسـبي يظهـر اجتـاهـاً مـتزايـداً نـحو الـتوسـع فـي اإلفـصاح والـتعدد فـي مـجاالتـه وأنـواعـه إلـى درجـة 

أن احملـاسـبني أخـذوا يـطمحون إلـى تـسجيل أحـداث غـير مـالـية ال ميـكن الـتعبير عـنها بـأرقـام فـي سـجالتـهم ويـحاولـون 

بـاسـتمرار تـذلـيل الـعقبات الـتي حتـول دون هـذا الهـدف، ولـكن هـناك مـن يـرى أنـه مـن الـصعب وضـع مـفهوم مـوحـد 

لـإلفـصاح احملـاسـبي يـرضـي جـميع املسـتخدمـني بـل ومـن املسـتحيل أن يـتفق احملـاسـبون عـلى إطـار محـدد لـإلفـصاح، 

لـذلـك ال بـد مـن األخـذ بـعني االعـتبار الهـدف مـن إعـداد الـبيانـات احملـاسـبية والـفئة املسـتفيدة مـنها. لـذلـك ميـكن 

اإلشارة إلى أنواع اإلفصاح تبعاً لألهداف من خالل ما يلي: (خريوش وآخرون، ۱۹۹۸، ص.ص ٥٦-٥۷).  

اإلفـصاح الـكامـل: يشــير إلـى مـدى شـمولـية الـتقاريـر املـالـية وأهـمية تـغطيتها ألي مـعلومـات ذات أثـر مـحسوس ١.

عـلى الـقارئ، ويـأتـي الـتركـيز عـلى ضـرورة اإلفـصاح الـكامـل مـن أهـمية الـقوائـم املـالـية كـمصدر أسـاسـي يـعتمد 

عـليه فـي اتـخاذ الـقرارات، وال يـقتصر اإلفـصاح عـلى احلـقائـق حـتى نـهايـة الـفترة احملـاسـبية بـل ميـتد إلـى بـعض 

الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم املالية التي تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك القوائم. 

اإلفـصاح الـعادل: يهـتم اإلفـصاح الـعادل بـالـرعـايـة املـتوازنـة الحـتياجـات جـميع األطـراف املـالـية، إذ يـتوجـب ٢.

إخـراج الـقوائـم املـالـية والـتقاريـر بـالـشكل الـذي يـضمن عـدم تـرجـيح مـصلحة فـئة مـعينة عـلى مـصلحة الـفئات 

األخرى من خالل مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن. 

اإلفـصاح الـكافـي: يـشمل حتـديـد احلـد األدنـى الـواجـب تـوفـيره مـن املـعلومـات احملـاسـبية فـي الـقوائـم املـالـية، وميـكن ٣.

مـالحـظة أن مـفهوم احلـد األدنـى غـير محـدد بـشكل دقـيق إذ يـختلف حسـب االحـتياجـات واملـصالـح بـالـدرجـة 

األولــى كــونـــه يــؤثــر تــأثــيراً مــباشــراً فــي اتــخاذ الــقرار نــاهــيك عــن أنــه يــتبع لــلخبرة الــتي يــتمتع بــها الــشخص 

املستفيد.  

اإلفـصاح املـالئـم: هـو اإلفـصاح الـذي يـراعـي حـاجـة مسـتخدمـي الـبيانـات وظـروف املـنشأة وطـبيعة نـشاطـها. إذ ٤.

أنـه لـيس مـن املـهم فـقط اإلفـصاح عـن املـعلومـات املـالـية بـل األهـم أن تـكون ذات قـيمة ومـنفعة بـالنسـبة لـقرارات 

املستثمرين والدائنني وتتناسب مع نشاط املنشأة وظروفها الداخلية. 

اإلفـصاح الـتثقيفي (اإلعـالمـي): أي اإلفـصاح عـن املـعلومـات املـناسـبة ألغـراض اتـخاذ الـقرارات مـثل اإلفـصاح ٥.

عـن الـتنبؤات املـالـية مـن خـالل الـفصل بـني الـعناصـر الـعاديـة وغـير الـعاديـة فـي الـقوائـم املـالـية، اإلفـصاح عـن اإلنـفاق 
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الـرأسـمالـي احلـالـي واخملـطط ومـصادر متـويـله، ويـالحـظ أن هـذا الـنوع مـن اإلفـصاح مـن شـأنـه احلـد مـن الـلجوء إلـى 

املـصادر الـداخـلية لـلحصول عـلى املـعلومـات اإلضـافـية بـطرق غـير رسـمية يـترتـب عـليها مـكاسـب لـبعض الـفئات 

على حساب أخرى. 

اإلفـصاح الـوقـائـي: يـقوم هـذا الـنوع مـن اإلفـصاح عـلى ضـرورة اإلفـصاح عـن الـتقاريـر املـالـية بـحيث تـكون غـير ٦.

مـضللة ألصـحاب الـشأن والهـدف األسـاسـي لـذلـك حـمايـة اجملـتمع املـالـي (املسـتثمر الـعادي) ذو الـقدرة احملـدودة 

عـلى اسـتخدام املـعلومـات لهـذا يـجب أن تـكون املـعلومـات عـلى درجـة عـالـية مـن املـوضـوعـية فـاإلفـصاح الـوقـائـي 

يــتفق مــع اإلفــصاح الــكامــل ألنــهما يــفصحان عــن املــعلومــات املــطلوبــة جلــعلها غــير مــضللة للمســتثمريــن 

 .(Hendriksen,1973,p118) .اخلارجيني

طرق اإلفصاح عن املوارد البشرية واملشاكل املترتبة عليها: 

ال شـك أن الـطريـقة الـتي يـتم بـها عـرض بـنود الـقوائـم املـالـية لـها دور كـبير فـي متـكني مسـتخدمـي الـقوائـم املـالـية مـن 

الـوقـوف عـلى تـفاصـيل املـكونـات األسـاسـية لـكل قـائـمة، وعـلي مَـعدي الـقوائـم املـالـية تـعيني الـعناصـر الـتي يـجب أن 

تــتضمنها الــقوائــم املــالــية، ويــتعني عــليهم أيــضاً حتــديــد هــل مــن األجــدى املــيل نــحو اإلجــمال أو الــتفصيل لهــذه 

الــعناصــر، ومــا هــي األرقــام املــالــية الــتي يــجب إعــتبارهــا ضــروريــة مــن حــيث احلــاجــة لــإلفــصاح عــنها، وكــذا قــضايــا 

الـتبويـب لهـذه الـعناصـر. وتـأتـي اإليـضاحـات الـتي تـرفـق مـعها لـتكتمل وتـوضـح تـلك الـعناصـر وهـي إمـا أن تـكون فـي 

شـكل أرقـام تـوضـيحية ملـا تـعذر إدراجـه فـي صَـلب الـقوائـم املـالـية أو فـي شـكل وصـفي للسـياسـات احملـاسـبية الـتي يـتم 

إعـداد الـقوائـم املـالـية عـليها، كـما قـد تشـتمل عـلى إيـضاحـات ومـعلومـات عـامـة عـن املـنشأة يـتيح ذلـك ملسـتخدمـي 

الـقوائـم املـالـية فـكرة عـن اجملـال الـذي تـعمل فـيه املـنشأة وكـذلـك ميـكنه مـن املـقارنـة مـع نـتائـج املـنشاّت األخـرى الـتي 

 .(Jaggi,1976, p190) .تعمل في نفس اجملال

أهداف التقارير والقوائم املالية: 

فـي عـام ۱۹۷۱م قـام مجـمع احملـاسـبني الـقانـونـيني األمـريـكي بـتكويـن جلـنة لتحـديـد أهـداف الـتقاريـر والـقوائـم املـالـية، 

AAA,) :وقــد جــاء تــقريــر الــلجنة أن األهــداف تــتمثل فــي اآلتــي "True Blood" عــرفــت بــلجنة تــروبــلود

 .(1973,p110
خدمة الطوائف التي ليس لها السلطة أو القدرة واإلمكانيات على طلب املعلومات. ١.

توفير املعلومات املفيدة في مجال إتخاذ القرارات االقتصادية. ٢.
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تـوفـير املـعلومـات املـفيدة للمسـتثمريـن واملـقرضـني مـن أجـل إعـداد الـتنبؤات واملـقارنـات وتـقييم الـتدفـقات الـنقديـة ٣.

املتوقعة. 

إمـداد مسـتخدمـي الـقوائـم املـالـية بـاملـعلومـات الـالزمـة إلجـراء الـتنبؤات واملـقارنـات وتـقييم مـقدرة املـنشأة عـلى ٤.

حتقيق الدخل. 

توفير املعلومات الالزمة لتقييم قدرة املنشأة على االستخدام الكفء والفعال للموارد االقتصادية املتاحة.  ٥.

تـوفـير مـعلومـات وقـائـية وتفسـيريـة عـن الـعمليات واألحـداث الـتي تـساعـد عـلى الـتنبؤ واملـقارنـة والـتقييم لـقدرة ٦.

املنشأة على حتقيق الدخل.  

تقدمي قائمة بالتقديرات املالية املتعلقة باملستقبل. ٧.

تقدمي قائمة باملركز املالي تكون مفيدة في مجال التنبؤ واملقارنة والتقييم للقدرة اإلدارية للمنشأة.  ٨.

أنواع التقارير املالية: 

تـعد الـتقاريـر املـالـية وسـيلة تـوصـيل املـعلومـات إلـى األطـراف املسـتخدمـة لهـذه املـعلومـات وعـلي ذلـك تـقسم الـتقاريـر 

إلى نوعني رئيسيني هما: (جبرائيل كحالة، ۱۹۹۷، ص۱۰٤). 

الـتقاريـر الـداخـلية: وتـتمثل فـي الـتقاريـر الـتي تـقدم إلـى مـختلف املسـتويـات اإلداريـة فـي املـنشأة سـواء كـانـت ١.

تـتعلق بـالـنشاط الـعادي لـلمنشأة أو تـتعلق بـاملـشكالت الـتي تـواجـهها إدارة هـذه املـنشأة، وميـثل هـذا الـنوع مـن 

التقارير واحد من مقومات النظام احملاسبي اإلداري. 

الـتقاريـر اخلـارجـية: تسـتخدم هـذه الـتقاريـر كـوسـيلة اتـصال بـني املـنشأة واملسـتخدمـني اخلـارجـيني لـلمعلومـات مـثل ٢.

املسـتثمريـن، الـدائـنني، الـبنوك واألجهـزة احلـكومـية اخملـتلفة. وحتـتوي عـلى نـتائـج األداء لـلمنشأة فـي حلـظة مـعينة 

وهي متمثلة في القوائم املالية باإلضافة إلى معلومات أخرى حتليلية مصدرها البيانات املالية. 

مفهوم القوائم املالية: 

الـقوائـم املـالـية عـبارة عـن نـظام مـن الـعالقـات املـتبادلـة بـني املـؤشـرات الـتي حتـتويـها، والـتي تـصف املـركـز املـالـي للمشـروع 

فــي تــاريــخ مــعني، كــما تــصف األنشــطة االقــتصاديــة لــلوحــدة احملــاســبية خــالل فــترة محــددة. وهــي مجــموعــة مــن 

الـكشوف احملـاسـبية الـتي تـعبر عـن الـبيانـات الـتفصيلية واإلجـمالـية ملسـتوى أداء املشـروع وحـقيقة املـركـز املـالـي الـذي 

آلـت إلـيه نـتيجة نـشاط املشـروع خـالل فـترة زمـنية مـعينة. وتسـتند الـقوائـم املـالـية عـلى مـالحـظات الـنظام احملـاسـبي 

املـتمثلة فـي الـبيانـات احملـاسـبية املـدونـة عـلى املسـتندات والـدفـاتـر والـسجالت احملـاسـبية وتـقاريـرهـا، والـتي تـعبر عـن 

www.kie.university ( �  )74 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية To Index.. 2019 | العدد 85 حزيران / يونيو

مـوارد املشـروع االقـتصاديـة وتـغيراتـها خـالل فـترة مـعينة. والبـد لهـذه الـقوائـم املـالـية مـن أن تـلبي مـتطلبات مـعينة مـنها 

الـشمولـية والـدقـة فـي الـتعبير عـن األنشـطة والـوصـف الـصحيح لـها، كـما البـد أن تـتصف بـالـوضـوح والـبساطـة وثـبات 

املصطلحات والطرق واإلجراءات والسياسات واملبادئ احملاسبية املطبقة في الفترات احملاسبية اخملتلفة. 

متـثل الـقوائـم املـالـية الـوسـائـل األسـاسـية لـتوصـيل املـعلومـات احملـاسـبية لـألطـراف اخلـارجـية، وعـلى الـرغـم مـن أن الـقوائـم 

قـد حتـتوي عـلى مـعلومـات مـن مـصادر خـارج الـسجالت احملـاسـبية اإل أن الـنظم احملـاسـبية مـصممة بـشكل عـام عـلى 

أساس القوائم املالية(األصول، اخلصوم، اإليرادات، املصروفات). (طارق عبدالعال، ۲۰۰٦، ص۳٥). 

 ممـا ذكـر تـعتبر الـقوائـم املـالـية الـشكل األكـثر شـيوعـاً لـتوفـير املـعلومـات الـالزمـة لـالسـتخدام عـلى نـطاق عـام وتـعد هـذه 

الـقوائـم طـبقاً ملـعايـير احملـاسـبة املـتعارف عـليها الـتي تـصدرهـا الهـيئات املشـرفـة عـلى ســوق رأس املـال أو تـتضمنها 

قوانني الشركات في بعض األحيان وهي: (وليد احليالي ومحمد البطمة، ۱۹۹٦، ص۷۹). 

قائمة املركز املالي. ١.

قائمة الدخل. ٢.

قائمة مصادر األموال واستخدامها. ٣.

قائمة التدفق النقدي. ٤.

قائمة التغيرات في حقوق امللكية.  ٥.

أنواع القوائم املالية:  

تنقسم القوائم املالية إلى قسمني هما: (يوحنا آل آدم، ۲۰۰۰، ص ٤۲۷). 

۱. قـوائـم مـالـية أسـاسـية: هـي تـلك الـقوائـم الـتي يـتم إعـدادهـا بـصورة مـنظمة ودوريـة مـن احلـسابـات وهـي احلـد 

األدنى من املعلومات التي ميكن أن حتقق أهداف احملاسبة املالية. 

۲. قـوائـم مـالـية مـلحقة: هـي تـلك الـقوائـم والـتقاريـر الـتي تـعد إمـا مـلحقات لـلقوائـم املـالـية األسـاسـية كـتقديـر 

التحـليل املـالـي أو املـؤشـرات األخـرى أو تـقاريـر داخـلية تـعد مـن اإلنـتاج والـبيع والـتوزيـع حسـب طـلب اإلدارة، وهـذه 

القوائم املالية امللحقة تخدم أهداف احملاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف واألنواع األخرى من فروع علم احملاسبة. 

مشكالت اإلفصاح عن األصول البشرية باملشروع: 

ممـا هـو جـديـر بـالـذكـر أن اإلفـصاح عـن األصـول البشـريـة بـاملشـروع أمـر مـطلوب أي كـان مـصدره أو شـكله أو مـضمونـه، 

سـواء كـان إفـصاحـاً غـير مـحاسـبي أو إفـصاحـاً مـحاسـبياً، وذلـك بـاإلسـتناد إلـى مـفهوم األصـول البشـريـة ذاتـه، فـالـتعريـف 

www.kie.university ( �  )75 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية To Index.. 2019 | العدد 85 حزيران / يونيو

مـثالً عـن جـمعية احملـاسـبة اإلمـريـكية (AAA) يـنص عـلى أن احملـاسـبة عـن األصـول البشـريـة هـي (مجـموعـة مـن 

املـفاهـيم واملـبادئ واألسـالـيب واإلجـراءات حتـكم عـملية حتـديـد ثـم قـياس الـيانـات املـتعلقة بـاملـوارد البشـريـة، وذلـك 

بقصد إيصالها لألطراف ذات املصلحة).  

حــيث جنــد أن املــراجــع يــواجــه عــدة صــعوبــات تــتعلق بــاإلفــصاح عــن مــعلومــات الــعمال بــاملشــروعــات مــن أهــمها 

اإلخـتالف الـواضـح فـي شـكل ومـضمون هـذا اإلفـصاح. والـذي يـتراوح بـني عـدم اإلفـصاح وبـني اإلفـصاح فـي الـقوائـم 

املـالـية املـنشورة مـروراً بـاإلفـصاح غـير احملـاسـبي أو فـي قـوائـم غـير مـنشورة، ممـا يـؤثـر بـالـتالـي عـلى إفـصاح املـراجـع ذاتـه 

ومدى تقيده مبا أفصح عنه اآلخرون. (أحمد محمد موسى، ۱۹۷٥، ص ۱۸۸). 

طبيعة اإلفصاح عن األصول البشرية: 

تـختلف طـرق بـيان املشـروعـات، ملـعلومـات الـعمالـة بـها، وقـد يـأخـذ ذلـك أحـد إجتـاهـني رئيسـيني: (عـبداملـقصود 

محمد دبيان، ۱۹۸۷، ص.ص ۸۱-۸٦). 

اإلجتــاه األول: عــدم اإلفــصاح عــن أي مــعلومــات عــن الــعمالــة بــشكل مســتقل. واعــتبار أن نــفقات الــعمالــة تــعد 

مـصروفـات ايـراديـة جـاريـة حتـمل عـلى الـسنة املـالـية احلـالـية، واآلخـر اإلفـصاح ويـنقسم إلـى قـسمني رئيسـيني: األول 

إفـصاح غـير مـحاسـبي: ويـتمثل أمـا فـي إظـهار بـعض املـعلومـات عـن الـعمالـة بـاملشـروع فـي جـزء مـن تـقريـر اإلدارة، أو 

في إعداد تقرير خاص ضمن الوثائق التي ترفق مع القوائم عن العمالة باملشروع. 

اإلجتـاه الـثانـي: إفـصاح مـحاسـبي يـتمثل إمـا فـي اعـداد مـعلومـات مـالـية عـن األصـول البشـريـة فـي شـكل قـوائـم غـير 

منشورة وال تخضع للمراجعة، ومن املمكن توضيح ذلك بالشكل املبسط التالي:  

۱. اإلفـصاح فـي تـقريـر اإلدارة: قـد تـفصح اإلدارة عـن بـعض أهـم املـعلومـات املـتعلقة بـالـعامـلني بـاملشـروع إمـا تـنفيذاً 

إللـتزام قـانـونـي أو مـهني أو لـغير ذلـك مـن األسـباب. فـفي فـرنـسا مـثالً، تـلتزم إدارة املشـروعـات بـإعـداد قـائـمة مـلحقات 

تـرفـق مـع الـقوائـم املـالـية وتـتضمن مـعلومـات غـير مـدرجـة بـالـقوائـم املـالـية ولـكنها ضـروريـة جلـعل هـذه الـقوائـم أكـثر 

وضـوحـاً وتـعبيراً عـما أحـدثـت مـن أجـله. أيـضاً بـعض الـدراسـات املـيدانـية قـد أثـبتت أنـه عـلى الـرغـم مـن محـدوديـة 

مـعلومـات الـعمالـة الـتي تـلتزم بـعض الشـركـات أي قـطاع عـام أو خـاص. بـإظـهارهـا ضـمن الـتقاريـر املـنشورة اإل أنـه 

بعض هذه الشركات ال تفصح عنها اطالقاً أو ال تفصح عنها بشكل سليم. 

۲. اإلفـصاح فـي تـقريـر خـاص عـن الـعمالـة: تـقوم الـعديـد مـن املشـروعـات فـي دول الـعالـم بـإعـداد تـقريـر خـاص عـن 

الـعمالـة وهـو تـقريـر مـنفصل ومسـتقل عـن الـقوائـم املـالـية والـتقاريـر األخـرى ويـتضمن؛ هـيكل األجـور، واملـكافـآت 
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وتـكالـيف الـتعليم وغـيرهـا وكـذلـك غـير املـالـية مـثل هـيكل الـعمالـة وسـاعـات الـعمل ومـا إلـى ذلـك، وقـد يـكون إعـداده 

الـزامـياً أو إخـتباريـاً حـيث اتـضح أن مـعظم الشـركـات املـقيده فـي سـوق األوراق املـالـية هـناك تـعد تـقريـراً سـنويـاً عـن 

الـعامـلني ويـرى الـباحـثون أنـه وإن كـان إعـداد تـقريـر خـاص عـن الـعمالـة بـاملشـروع يـعد خـطوة أفـضل مـن عـدم اإلفـصاح 

أو مـن مجـرد اإلفـصاح عـن جـزء يسـير مـن هـذه املـعلومـات فـي تـقريـر اإلدارة إال أنـه ال يـعد بـديـالً مـقبوالً لـوجـود طـريـقه 

للمحاسبة عن األصول البشرية باملشروع الناجته عنها للمراجعة عن طريق محايد ومستقل. 

۳. اإلفـصاح فـي قـوائـم مـالـية غـير مـنشورة: يُـقصد بـالـقوائـم غـير املـنشورة، كـافـة الـقوائـم الـتي ال تـعد جـزءاً مـن 

الـتقاريـر والـقوائـم الـتي يـبدي املـراجـع رأيـه الـفني عـنها فـي ضـوء املـبادئ احملـاسـبية ومـعايـير املـراجـعة املـتعارف عـليها 

حيث جند أن هذه القوائم غير املنشورة تتميز مبا يلي: (عراقي العرافي، ۱۹۸۷، ص۷٦). 

أ. أنـها تـعد خـطوة أكـثر تـقدمـاً ممـا سـبقها مـن طـرق اإلفـصاح اذ أنـها تـتضمن مـعلومـات مـالـية كـافـية عـن األصـول 

البشرية باملشروع. 

ب. أن هناك آراء كثيرة تؤيدها أنها تناسب مجال األصول البشرية بشكل خاص. 

ج. أن مـعظم احملـاوالت الـتي نـفذتـها املـنشآت لـإلفـصاح عـن األصـول البشـريـة تـقع ضـمن هـذا الـشكل مـن اإلفـصاح. 

الـقوائـم غـير املـنشورة. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـإن هـذا الـشكل مـن اإلفـصاح ميـكن أن يـكون مـقبوالً. كتجـربـة عـلى 

املراحل األولى لتطبيق احملاسبة عن األصول البشرية باملشروع ولكنه يصعب الدفاع عن االستمرار على ذلك.  

٤. اإلفـصاح فـي الـقوائـم املـالـية املـنشورة: يـتم ذلـك بـالـطبع بـأن تـكون املـعلومـات اخلـاصـة بـاألصـول البشـريـة ضـمن 

الـقوائـم املـالـية الـتي يـتم مـراجـعتها ونشـرهـا وهـو مـا يـفضله الـباحـثون ومـا يـنبغي الـعمل عـلى الـوصـول إلـيه فـي وقـت ال 

ينبغي أن يكون بعيداً. 

دور املراجع في اإلفصاح عن األصول البشرية: 

إن دور املـراجـع فـي اإلفـصاح عـن األصـول البشـريـة مـن خـالل ربـطه بـاجلـزء الـسابـق وهـو إفـصاح اآلخـريـن عـن هـذه 

األصول وذلك كما يلي: (عبداملقصود محمد دبيان، ۱۹۸۷، ص۸۷). 

۱. عـدم إفـصاح اآلخـريـن: فـي هـذه احلـالـة وعـلى الـرغـم مـن أن املـراجـع يـبدي رأيـه عـادة فـيما أعـده غـيره مـن مـعلومـات 

وبـحيث ال يـطالـب بـغير ذلـك فـإن الـباحـثني اسـتناداً عـلى الـضرورات املـهنية الـتي سـبق االسـتناد إلـيها يـرى املـراجـع 

امكانية إضافة فقرة إلى تقريره إلثارة انتباه املستخدمني. 
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عـلى ضـوء ذلـك يـرى الـباحـثون أن املشـروع لـم يشـرع بـعد فـي تـطبيق طـريـقة تـساعـده عـلى اإلفـصاح عـن قـدر أكـبر مـن 

املعلومات عن أصوله البشرية، وهو ما بدأت بعض املشروعات املتقدمة في األخذ به. 

۲. اإلفـصاح غـير احملـاسـبي: حـيث جنـد أنـه يـتم فـي جـزء أو كجـزء فـي تـقريـر اإلدارة أو فـي تـقريـر خـاص عـن الـعمالـة 

ويـتضمن عـادة مـعلومـات مـالـية كـاإلجـور واملـكافـأت وغـير مـالـية. وفـي ضـوء ذلـك فـإن هـذا الـدلـيل قـد أوضـح عـدة 

إجراءات مهمة في هذا الشأن على املراجع أن يقوم بها ومنها: 

- يتوجب عليه قراءة املعلومات األخرى للتأكد من أنها ليست متناقضة مادياً مع البيانات املالية. 

- فـي حـالـة اكـتشافـه وجـود تـناقـض مـادي يـنبغي عـليه أن يحـدد مـا اذا كـانـت الـبيانـات املـالـية أو املـعلومـات بـحاجـه إلـى 

تعديل وعليه أن يبلغ العميل بذلك.  

- فــي حــالــة رفــض الــعميل هــذا الــتعديــل فــإن املــراجــع يتخــذ بــعد ذلــك اإلجــراءات املــضادة عــند اخلــالف مــع إدارة 

املشروع. 

اإلفـصاح فـي قـوائـم مـالـية غـير مـنشورة: إن دور املـراجـع فـي هـذه احلـالـة كـما يـلي: (االحتـاد الـدولـي لـلمحاسـبني - 

األدلة الدولية، ۱۹۸۹، ص.ص ۸۳-۸٤). 

۱. حالة اعتبار هذه القوائم ضمن الوثائق املرفقة أو امللحقة بالقوائم املالية األصلية. 

۲. حـالـة اعـتبارهـا قـوائـم مـعدة لـإلسـتخدام الـداخـلي فـقط، فـإن الـبعض يـرى أن املـراجـع عـليه أن يـقوم بـفحص محـدود 

لهذه القوائم للتأكد من دقتها احلسابية.  

حـاجـة املسـتثمريـن إلـى مـعلومـات حـول قـيمة األصـول البشـريـة: يـحتاج املسـتثمرون إلـى بـيانـات ومـعلومـات حـول 

قــيمة األصــول البشــريــة لــلمنشأة كــما يــحتاجــون أيــضاً إلــى مــعلومــات دقــيقة عــن اســتثمارات املــنشأة فــي األصــول 

البشـريـة وهـذه املـعلومـات تـساعـدهـم عـلى اتـخاذ الـقرارات اخلـاصـة بـاقـتناء أو االحـتفاظ أو االسـتغناء عـن أسـهم هـذه 

املـنشأة ومـا الشـك فـيه أن هـذه املـعلومـات غـير مـتاحـه للمسـتثمريـن، حـيث أن الـقوائـم املـالـية املـنشورة الـتي تـعد وفـقاً 

للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها ال تشمل أي بيانات أو معلومات عن املوارد البشرية.  

عـالوة عـلى ذلـك فـإن مـبادئ احملـاسـبة الـتقليديـة قـد تـعتبر اإلنـفاق عـلى اإلسـتثمار فـي املـوارد البشـريـة نـفقات ايـراديـة 

بـدالً مـن مـعلومـاتـها عـلى أنـها إنـفاق رأسـمالـي، وبـالـتالـي ال تظهـر قـيمة االسـتثمار فـي املـوارد البشـريـة ضـمن أصـول 

قـائـمة املـركـز املـالـي لـلمنشأة وكـلما زادت كـثافـة رأس املـال البشـري كـلما زادت حـاجـة املـنظمة إلـى احملـاسـبة عـن املـوارد 
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البشـريـة، ولـذلـك فـإن املـنظمات اخلـدمـية الـتي تسـتخدم رأسـمال بشـري كـثيف جـداً هـي األكـثر احـتياجـاً إلـى احملـاسـبة 

عن املوارد البشرية. (أمين عبد اهلل، ۲۰۱٦، ص ۱۹۹). 

أوجـه الـقصور فـي الـقوائـم املـالـية الـتي تنشـر دون إظـهار األصـول البشـريـة: إن أوجـه الـقصور فـي الـقوائـم املـالـية 

الـتي تنشـر دون إظـهار بـند األصـول البشـريـة تـتمثل فـي اآلتـي: (محـمد عـصام الـديـن وأحـمد حـجاج، ۱۹۹۲، ص 

 .(۷۷

۱. ممــا الشــك فــيه أن اعــتبار اإلســتثمار فــي املــوارد البشــريــة؛ كــمصروفــات جــاريــة ولــيس كــإســتثمارات رأســمالــية 

وكـذلـك قـائـمة املـركـز املـالـي ال تـعبر عـن الـواقـع الـفعلي إلجـمالـي أصـول املـنشأة، فـرقـم صـافـي الـدخـل يـصبح غـير 

حـقيقي وال ميـثل الـواقـع حـيث إعـتبرت كـل مـن تـكلفة اسـتقطاب واخـتبار وتـعيني وتـدريـب لـلعامـلني نـفقات جـاريـة 

بدالً من رسملتها وإظهارها بامليزانية. 

۲. تـعتبر احملـاسـبة الـتقليديـة أيـة مـبالـغ تـنفقها إدارة املـنشآت فـي سـبيل بـناء األصـول البشـريـة مبـثابـة نـفقات ايـراديـه 

حتـمل عـلى ايـرادات الـسنة املـالـية الـتي مت اإلنـفاق فـيها حـتى لـوكـانـت هـذه الـنفقات يـترتـب عـليها مـنافـع أو خـدمـات 

مستقبلية في فترات مالية مقبلة. 

۳. يـتمثل الـعائـد عـلى اإلسـتثمار فـي نسـبة صـافـي الـدخـل عـلى مجـموع األصـول، فـإن هـذا املـعدل سـيكون ضـئيالً 

ألن مـقام الكسـر هـو مجـموع األصـول الـذي ال يـشمل األصـول البشـريـة، وهـذا يـؤدي إلـى كـثير مـن املـشاكـل أمـام 

اإلدارة واملستثمرين عن اتخاذ القرارات اإلدارية.  

ممــا ذكــر يســتخلص الــباحــثون مــوجــز مــا تــناولــوه فــي هــذا املــبحث حــيث مت الــتطرق إلــى طــرق اإلفــصاح عــن املــوارد 

البشـريـة واملـشاكـل املـترتـبة عـليها، حـيث تـناولـوا فـي هـذا املـبحث مـتطلبات ومـقومـات اإلفـصاح احملـاسـبي، ومـن ثـم 

حتـديـد طـرق اإلفـصاح عـن املـعلومـات احملـاسـبية، وقـد اخـتتموا املـبحث بـاحلـديـث عـن املـشكالت الـتي تـواجـه اإلفـصاح 

عن األُصول البشرية باملشروع. 

ثالثاً: الدراسة التطبيقية: 

مـجتمع وعـينة الـدراسـة: يـقصد مبـجتمع الـدراسـة " اجملـموعـة الـكلية مـن الـعناصـر الـتي يـسعى الـباحـثون أن يـعمموا 

عــليها الــنتائــج ذات الــعالقــة بــاملــشكلة املــدروســة"، حــيث يــتكون مــجتمع الــبحث األصــلي مــن الــقطاع املــصرفــي 

بــالــسودان والــذي اخــتار لــه الــباحــثون املــصارف مــن مــختلف اإلخــتصاصــات وهــي (الــسودان، أُمــدرمــان الــوطــني، 
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الســالم، الــنيل، الــنيلني، املــزارع) لــيعبروا عــن أرائــهم حــول هــذا الــقطاع. (كــمال الــديــن الــدهــراوي، ۲۰۱۰، 

ص۱٥٦). 

لـقد مت إخـتيار عـينة الـدراسـة بـطريـقة قـصديـة مـن مـجتمع الـبحث، حـيث قـام الـباحـثون بـتوزيـع (۱٥۰) إسـتمارة 

إسـتبيان عـلى املسـتهدفـني مـن بـعض األقـسام اخملـتلفة والـذيـن لـديـهم خـبرة وإملـام مبـوضـوع الـبحث، واسـتجاب عـدد 

(۱۳۸) فـرداً أي مـا نسـبته (۹۲٪) تـقريـباً مـن املسـتهدفـني، حـيث أعـادوا اإلسـتبانـات بـعد مـلئها بـكل املـعلومـات 

املطلوبة.  

ثـبات وصـدق أداة الـبحث: وحلـساب صـدق وثـبات االسـتبيان كـما فـي أعـاله قـام الـباحـثون بـأخـذ عـينة اسـتطالعـية 

بحجـم (۱٥) فـرداً مـن مـجتمع الـدراسـة ومت حـساب ثـبات االسـتبيان مـن الـعينة االسـتطالعـية مبـوجـب طـريـقة التجـزئـة 

النصفية وكانت النتائج كما في اجلدول اآلتي: 

جدول رقم (۱): الثبات والصدق االحصائي إلجابات أفراد العينة االستطالعية على االستبيان 

املصدر: إعداد الباحثني من بيانات الدراسة امليدانية، ۲۰۱٥م. 

يـتضح مـن نـتائـج اجلـدول رقـم (۱) أن جـميع مـعامـالت الـثبات والـصدق إلجـابـات أفـراد الـعينة اإلسـتطالعـية عـلى 

الـعبارات املـتعلقة بـالـفرضـية، بـلغت نسـبة (۹۳٪) ممـا يـدل عـلى أن إسـتبانـة الـدراسـة تـتصف بـالـثبات والـصدق مبـا 

يحقق أغراض البحث، ويجعل التحليل االحصائي سليماً ومقبوالً. 

عرض ومناقشة نتائج فرضية الدراسة:  

تـنص فـرضـية الـبحث عـلى اآلتـي: "ال تـوجـد عـالقـة ذات داللـة احـصائـية بـني االفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد 

البشرية وفاعلية القوائم املالية باملصارف". 

لــلتحقق مــن هــذه الــفرضــية، يــنبغي مــعرفــة إجتــاه آراء عــينة الــدراســة بــخصوص كــل عــبارة مــن الــعبارات املــتعلقة 

بـالـفرضـية محـل الـدراسـة ويـتم حـساب الـوسـيط إلجـابـات أفـراد عـينة الـبحث عـلى كـل عـبارة ومـن ثـم عـلى الـعبارات 

مجتمعةً وذلك كما في اجلدول اآلتي: 

معامل الثباتمعامل االرتباطالفرضية
معامل الصدق 
الذاتي

ال تـوجـد عـالقـة ذات داللـة احـصائـية بـني االفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد 
البشرية وفاعلية القوائم املالية باملصارف

۰.۷۷۰.۸۷۰.۹۳
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جدول رقم (۲): الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية  

املصدر: إعداد الباحثني من بيانات الدراسة امليدانية، ۲۰۱٥م 

يـتبني لـلباحـثني مـن اجلـدول بـالـرقـم (۲) مـا يـلي: أن قـيمة الـوسـيط إلجـابـات أفـراد عـينة الـدراسـة عـلى جـميع عـبارات 

الــفرضــية بــلغت (٥)، وتــعني هــذه الــقيمة أن غــالــبية أفــراد عــينة الــدراســة مــوافــقني بشــدة عــلى مــا جــاء بــعبارات 

الفرضية.  

اخـتبار فـرضـية الـبحث: لـلتأكـد مـن الـفرضـية سـيتم إسـتخدام أُسـلوب االنحـدار اخلـطي البسـيط فـي بـناء الـنموذج 

حـيث أن إهـتمام إدارة املـصرف بـاالفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة كـمتغير مسـتقل ممـثل بـ (x) وفـاعـلية 

القوائم املالية كمتغير تابع ممثل بـ (y) وذلك كما في اجلدول اآلتي: 

جـدول رقـم (۳): نـتائـج حتـليل اإلنحـدار اخلـطي البسـيط لـقياس الـعالقـة بـني إهـتمام إدارة املـصرف بـاالفـصاح 

احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية وفاعلية القوائم املالية 

التفسيرالوسيطالعباراتت

أوافق بشدة ٥يحقق املصرف بعض من املزايا واملنافع عند اإلفصاح احملاسبي عن تكاليف املوارد البشرية في القوائم املالية.۱

أوافق بشدة ٥يعكس اإلفصاح احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية املزيد من املوضوعية واملصداقية للقوائم املالية باملصرف.۲

أوافق بشدة ٥اإلفصاح احملاسبي عن القيمة االقتصادية للموارد البشرية في القوائم املالية يحقق مزايا للمصرف.۳

أوافق بشدة ٥يعكس اإلفصاح احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية املزيد من الثقة للقوائم املالية باملصرف.٤

أوافق بشدة ٥اإلفصاح احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية يدعم موقف املصرف التنافسي في السوق.٥

أوافق بشدة ٥يعكس اإلفصاح احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية املزيد من املالئمة واملقارنة للقوائم املالية باملصرف.٦

أوافق بشدة٥يساعد اإلفصاح احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية في تقدير قيمة األُصول.۷

۸
اإلفصاح احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية في القوائم املالية يساعد إدارة املصرف في إستغالل موارده 

البشرية بالشكل األمثل.
أوافق بشدة ٥

أوافق بشدة ٥تؤيد إدارة املصرف مبدأ اإلفصاح احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية بالقوائم املالية للمصرف.۹

أوافق بشدة ٥جميع العبارات

التفسيرالقيمة االحتمالية (Sig)أختبار (t)معامالت االنحدارأُسلوب التحليل االحصائي

معنوية۲.۹۸۳۱۷.۸۷٤۰.۰۰۰ ��� 0B̂
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املصدر: إعداد الباحثني من بيانات الدراسة امليدانية، ۲۰۱٥م 

يتضح للباحثني من بيانات اجلدول رقم (۳) اآلتي: 

۱. أظهـرت نـتائـج الـتقديـر وجـود إرتـباط طـردي قـوي بـني إهـتمام إدارة املـصرف بـاالفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد 

 (��� البشـريـة كـمتغير مسـتقل وفـاعـلية الـقوائـم املـالـية كـمتغير تـابـع، حـيث بـلغت قـيم مـعامـل االرتـباط البسـيط (

 .(۰.٤۹)

���) (۰.۲٤)، هــذه الــقيمة تــدل عــلى أن إهــتمام إدارة املــصرف بــاالفــصاح  ۲. بــلغت قــيمة مــعامــل التحــديــد (

احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية كمتغير مستقلة تساهم بـ (۲٤٪) في فاعلية القوائم املالية (املتغير التابع). 

۳. منوذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة اختبار F (٤۳.۷۰۸) وهي دالة عن مستوى داللة ۰.۰. 

٤. ۲.۹۸۳: مـتوسـط إهـتمام إدارة املـصرف بـاالفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة عـندمـا فـاعـلية الـقوائـم 

املالية يساوي صفراً. 

٥. ۰.۲٦۸: وتـعني إهـتمام إدارة املـصرف بـاالفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة وحـدة واحـدة عـند فـاعـلية 

القوائم املالية بــ ٤۱٪. 

ممـا تـقدم يسـتنتج الـباحـثون بـأن فـرضـية الـدراسـة (فـرضـية الـعدم H۰: μ) والـتي نـصت عـلى أن: " ال تـوجـد عـالقـة 

ذات داللـة احـصائـية بـني االفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة وفـاعـلية الـقوائـم املـالـية بـاملـصارف " لـم 

تـتحقق، وبـالـتالـي تـكون (الـفرضـية الـبديـلة H۱: μ) والـتي نـصت عـلى أن: " تـوجـد عـالقـة ذات داللـة احـصائـية 

بـني االفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة وفـاعـلية الـقوائـم املـالـية بـاملـصارف " قـد حتـققت، وهـي الـفرضـية 

الصحيحة. 

معنوية۰.۲٦۸٦.٦۱۱۰.۰۰۰

۰.٤۹

۰.۲٤

النموذج معنوي٤۳.۷۰۸

(��� Rمعامل االرتباط (

���

��� 1B̂

(��� Fاختبار (

(��� 2Rمعامل التحديد (

R
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النتائج والتوصيات 

أوالً: النتائج: 

هـدفـت الـدراسـة إلـى الـتعرف عـلى اإلفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة ودوره فـي حتـقيق فـاعـلية الـقوائـم 

املـالـية بـاملـصارف، وذلـك بـالـتطبيق عـلى عـينة مـن املـصارف الـسودانيىة، ولـتحقيق هـذا الـغرض مت إعـداد اسـتبانـة ومـن 

خالل عرض وحتليل بيانات البحث مت التوصل إلى النتائج اآلتية:  

۱. أكـدت نـتائـج الـدراسـة بـأن املـصرف يـحقق بـعض مـن املـزايـا واملـنافـع عـند اإلفـصاح احملـاسـبي عـن تـكالـيف املـوارد 

البشرية في القوائم املالية. 

۲. أظهـرت نـتائـج الـدراسـة أن اإلفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة يـعكس املـزيـد مـن املـوضـوعـية واملـصداقـية 

للقوائم املالية باملصرف وبالتالي املزيد من الثقة للقوائم املالية. 

۳. أوضـحت نـتائـج الـدراسـة أن اإلفـصاح احملـاسـبي عـن الـقيمة االقـتصاديـة لـلموارد البشـريـة فـي الـقوائـم املـالـية يـحقق 

مزايا للمصرف. 

٤. أكـدت نـتائـج الـدراسـة أن اإلفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة يـدعـم مـوقـف املـصرف الـتنافسـي فـي 

السوق. 

٥. أوضـحت نـتائـج الـدراسـة أن اإلفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة يـعكس املـزيـد مـن املـالئـمة واملـقارنـة 

للقوائم املالية باملصرف. 

٦. أظهرت نتائج الدراسة أن االفصاح احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية يساعد في تقدير قيمة األُصول. 

۷. أوضـحت نـتائـج الـدراسـة أن اإلفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة فـي الـقوائـم املـالـية يـساعـد إدارة املـصرف 

في استغالل موارده البشرية بالشكل األمثل. 

۸. أكـدت نـتائـج الـدراسـة أن إدارة املـصرف تـؤيـد مـبدأ اإلفـصاح احملـاسـبي عـن تـكلفة املـوارد البشـريـة بـالـقوائـم املـالـية 

للمصرف. 

ثانياً: التوصيات: 

بناءاً على النتائج السابقة والتي مت التوصل إليها، تخلص الدراسة إلى التوصيات التالية: 
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۱. حـتى تـقوم احملـاسـبة عـن املـوارد البشـريـة بـدورهـا عـلى الـوجـه األحـسن البـد أن يـقدم اخملـتصون وسـائـل جـديـدة 

مـبتكرة تـتناسـب مـع املـتغيرات واإلحـتياجـات اجلـديـدة واملـتزايـدة والـتي تـرسـخ احلـاجـة إلـى نـظام مـحاسـبي شـامـل 

يـضمن االفـصاح عـن املـوارد املـالـية والبشـريـة لـلمصرف ضـمن قـوائـم مـالـية أقـرب لـلموضـوعـية وأكـثر انـسجامـاً مـع مـبدأ 

األهمية النسبية. 

۲. اإلهتمام بإصدار معيار محاسبي شامل يلزم املصارف باالفصاح احملاسبي عن تكلفة املوارد البشرية. 

۳. فـي حـالـة تـطبيق مـحاسـبة املـوارد البشـريـة يـفضل االفـصاح عـن قـيمة وتـكلفة املـوارد البشـريـة بـناء عـلى مـبدأ 

التكلفة التأريخية لكونه أكثر موضوعية. 

٤. ضـرورة تـوجـيه املـزيـد مـن اإلهـتمام بـخصوص عـرض تـكلفة وقـيمة املـوارد البشـريـة واالفـصاح عـنها فـي الـقوائـم 

املالية. 

قائمة املصادر واملراجع 
أوالً: املراجع باللغة العربية: 

۱/ الكتب: 

أحمد محمد موسى، احملاسبة عن املوارد البشرية (القاهرة: دن، ۱۹۷٥م).  -

أمين عبد اهلل محمد أبوبكر، نظرية احملاسبة – مدخل معاصر، الطبعة األولي (العني: دار الكتاب اجلامعي، ۲۰۱٦م). -

جبرائيل كحالة وأخرون، احملاسبة املالية بني النظرية والتطبيق (عمان: دار زهران للنشر والتوزيع، ۱۹۹۷م). -

وليد ناجي احليالي، محمد عثمان البطمة، التحليل املالي ــــ اإلطار النظري وتطبيقاته (عمان: دار حنني للنشر، ۱۹۹٦م). -

طارق عبد العال حماد، حتليل القوائم املالية (االسكندرية: الدار اجلامعية للنشر، ۲۰۰۷م).  -

يوحنا أل أدم، صالح الرزق، احملاسبة املالية أصول وخصوم والقوائم املالية (عمان: دار حامد للنشر، ۲۰۰۰م). -

كمال الدين الدهراوي، مناهج البحث العلمي في احملاسبة، (االسكندرية:دار اجلامعة اجلديدة)، ۲۰۱۰م. -

محمد عصام الدين، أحمد حامد حجاج، احملاسبة عن املوارد البشرية ( الرياض: دار النشر، ۱۹۹۲م). -

فـرديـك تـشوي، كـارول اّن فـرسـت، جـاري مـييك، احملـاسـبة الـدولـية، تـعريـب: محـمد عـصام الـديـن زايـد، تـرجـمة: أحـمد حـامـد حـجاج (الـريـاض: دار -
املريخ، ۲۰۰۲م). 

خريوش، حسني، أرشيد، عبد املعطي، األسواق املالية (عمان: دار زهران، ۱۹۹۸م). -
۲/ الدوريات: 

محـمد فـداء الـديـن عـبد املـعطي بـهجت، عـبد اهلل قـاسـم ميـانـي ,, األثـر املـتوقـع ملـعيار الـعرض واإلفـصاح الـعام عـلى مسـتوى اإلفـصاح فـي الـقوائـم -
املالية املنشورة للشركات املساهمة “ مجلة جامعة امللك سعود، ۱۹۹۰م. 

عـارف عـبد اهلل عـبد الـكرمي ,, اإلفـصاح احملـاسـبي اإلخـتياري “ اجملـلة الـعلمية ــ الـتجارة والـتمويـل، كـلية الـتجارة، مجـلة جـامـعة طـنطا، الـعدد األول، -
۲۰۰۳م.  

عبد املقصود محمد دبيان،" متطلبات اإلفصاح عن اآلداءاحلالي واملستقبلي في القوائم املالية املنشورة"،دراسة لعينة في القوائم املنشورة -
لوحدات القطاع العام، جامعة االسكندرية، اجمللد۲٤ العدد ۲،۱۹۸۷م. 
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عراقي العرافي، " اإلفصاح احملاسبي عن معلومات العمالة "، مجلة البحوث اإلدارية. أكادميية السادات للعلوم اإلدارية. اجمللد (۲) العدد۳. -

روال اليــقة ,, اإلفــصاح احملــاســبي فــي الــقوائــم املــالــية وفــقاً لــلمعيار احملــاســبي الــدولــي رقــم (۳۰) “ مجــلة جــامــعة تشــريــن لــلدراســات والــبحوث -
العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد (۲۸)، العدد (۲)، ۲۰۰٦م.  

رشـا حـمادة، " الـقياس واإلفـصاح احملـاسـبي عـن املـوارد البشـريـة وأثـره فـى الـقوائـم املـالـية "، مجـلة جـامـعة دمـشق لـلعلوم االقـتصاديـة والـقانـونـية، -
اجمللد۱۸، العدد األول ۲۰۰۲م. 

شـريـف محـمد الـبارودي ,, دور اإلفـصاح احملـاسـبي فـي قـرار تـدويـر مـحفظة األوراق املـالـية “ اجملـلة الـعلمية لـالقـتصاد والـتجارة، مجـلة جـامـعة عـني -
شمس، العدد األول، ۱۹۹٥م.  

۳/ الرسائل العلمية: 

أبـوبـكر عـبد الـباقـي محـمد الـطيب، دور اإلفـصاح احملـاسـبي فـي تـضييق فـجوة الـتوقـعات فـي املـراجـعة، رسـالـة مـاجسـتير غـير مـنشورة فـي احملـاسـبة، -
كلية الدراسات العليا، جامعة النيلني، ۲۰۰٦م. 

أُسـامـة شـعبان وعـطا اهلل، مـحاسـبة املـوار البشـريـة وأثـر اإلفـصح عـنها فـي الـقوائـم املـالـية، كـتاب األبـحاث الـعلمية، املـؤمتـر الـعلمي الـدولـي الـسنوي -
الثاني عشر لألعمال عن رأس املال البشري في اقتصاد املعرفة، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة الزيتونة األردنية، ۲۰۱۳م. 

عـبد احلـميد عـبد اهلل فـضل اهلل، أثـر رسـملة املـوارد البشـريـة عـلى االفـصاح احملـاسـبي فـي الـقوائـم املـالـية لشـركـات املـسامـة الـعامـة، رسـالـة دكـتوراة فـى -
احملاسبة غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة دنقال، ۲۰۱٤م. 

ثـائـر صـبري الـغبان، سـناء أحـمد يـس" اإلفـصاح عـن اإلسـتثمار فـي املـوارد البشـريـة فـي الـتقاريـر املـالـية لـلوحـدات االقـتصاديـة الـعراقـية"، مجـلة -
العلوم االقتصادية واإلدارية،بغداد، اجمللد۱۳، العدد ٤٥، ۲۰۰۷م. 

٤/ اجلمعيات واإلحتادات: 

االحتاد الدولي للمحاسبني، اإلدلة الدولية ملراجعة احلسابات ( عمان: اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني،۱۹۸۹م). -
ثانياً: املراجع باللغة اإلجنليزية: 

۱/ الكتب: 

- E. Flamholtz," Human Resource Accounting " New York: Mc Graw – Hill, 1978. 

- Hendriksen , E.S. , Accounting Theory , Homewood , Illinois: Richard D. Irwin ,Inc. 
, 1973. 

- Jaggi  B.human  resources  are  assets  management  accounting.USA  February,
1976. 

۲/ اجلمعيات واالحتادات: 
- American  Accounting  Association  AAA,  ''  Committee  on  Human  Resource 
Accounting'' Accounting Review, Vol.٤۹, No.٤, Supplement,1973.  
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متطلبات التزام محافظي الحسابات بأخالقيات املهنة 
للحد من املحاسبة اإلبداعية في الجزائر 

جريو صارة طالبة دكتوراه  بوفليح نبيل أستاذ محاضر 
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر 

احللقة (۱) 

يـعتبر مـوضـوع أخـالقـيات املـهنة مـن أهـم املـواضـيع الـشائـعة فـي األوسـاط الـعاملـية فـي اآلونـة األخـيرة، ملـا لـها مـن دور 
مـهم فـي إضـفاء الـثقة واملـصداقـية فـي الـقوائـم املـالـية، املـراجـعة اخلـارجـية كـانـت مـن أبـرز وأهـم املـهن الـتي ارتـبط سـيطها 
بهـذا املـوضـوع، نـظرا ملـا شهـده الـعالـم مـن فـضائـح وإنهـيارات مـالـية ألكـبر الشـركـات فـي الـعالـم، أشهـرهـا إنهـيار شـركـة 
إنــرون لــلطاقــة وتــورط إحــدى أهــم أكــبر خــمس مــكاتــب تــدقــيق فــي الــعالــم فــي ذلــك وهــو مــكتب الــتدقــيق آرثــر 
أنـدرسـون، والـتي أسـاءت إلـى مـهنة احملـاسـبة واملـراجـعة بـشكل كـبير، فـقد أدت هـذه الـفضائـح إلـى تـفاقـم أزمـة الـثقة 
فـي جـودة املـعلومـات الـتي تـقدمـها مـهنة املـراجـعة اخلـارجـية وإلـى الـدور احلـقيقي الـذي يـلعبه مـراجـع احلـسابـات. وقـد 
أصـبح مـفهوم احملـاسـبة اإلبـداعـية محـل تـركـيز واهـتمام مـن قـبل احملـاسـبني واملـراجـعني بـشكل كـبير جـدا خـالل الـسنوات 
األخـيرة خـاصـة بـعد األحـداث األخـيرة، مـا أدى إلـى اإلهـتمام أكـثر مبـوضـوع أخـالقـيات مـهنة احملـاسـبة واملـراجـعة ووضـع 
قـواعـد ومـبادئ السـلوك املـهني الـتي يـتعني عـلى احملـاسـبني واملـدقـقني اإللـتزام بـها إلضـفاء املـزيـد مـن الـثقة والـشفافـية فـي 

القوائم والتقارير املالية التي يصدرونها. 

و اجلـزائـر كـغيرهـا مـن الـدول ليسـت فـي مـأمـن عـن هـذا اإلنـشغال لـذلـك تـوجـب تسـليط الـضوء عـلى واقـع أخـالقـيات 

مـزاولـة مـهنة املـراجـعة اخلـارجـي فـي اجلـزائـر، فـقد سـعت اجلـزائـر إلـى تـنظيم مـهنة مـحافـظي احلـسابـات مـن خـالل إصـدار 

مـنظومـة مـن الـقوانـني والتشـريـعات الـتي تـنص عـلى ضـرورة اإللـتزام بـالـقواعـد األخـالقـية، ولـعل أهـم دسـتور يـنص عـلى 

ذالك هو القانون ۱۳٦/۹٦ والذي يتضمن قانون أخالقيات مهنة املراجعة اخلارجية في اجلزائر. 

وعــلى ضــوء مــا ســبق يــثار الــسؤال الــرئيســي الــتالــي: كــيف ميــكن حملــافــظي احلــسابــات فــي اجلــزائــر اإللــتزام 

بأخالقيات املهنة للحد من احملاسبة اإلبداعية؟  
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ومـن أجـل اإلملـام أكـثر بـكل جـوانـب املـوضـوع مت تقسـيم هـذه الـورقـة الـبحثية إلـى احملـاور الـتالـية: أسـاسـيات أخـالقـيات 

مـهنة املـراجـعة، واحملـاسـبة اإلبـداعـية، املـفاهـيم واألسـالـيب، وضـرورة إلـتزام مـحافـظي احلـسابـات فـي اجلـزائـر 

بأخالقيات املهنة للحد من احملاسبة اإلبداعية. 

احملور األول: أساسيات أخالقيات مهنة املراجعة  

يــعتبر مــوضــوع األخــالق مــن املــواضــيع األكــثر شــيوعــا بســب الــضغوط والــفضائــح الــتي شهــدهــا الــعالــم فــي اآلونــة 

األخـيرة، مـثل تـورط شـركـة الـتدقـيق الـعمالقـة ( آرثـر أنـدروسـون) بـالـتالعـبات احملـاسـبية الـتي قـامـت بـها ادارات 

الشركات التي انهارت مثل (شركة اينرون، وورد كوم، وتيكو كويست). 

أوال/ مفهوم أخالقيات مهنة املراجعة  

- عـرفـت األخـالق بـأنـها مجـموعـة مـن الـقيم واملـعايـير الـتي يـعتمد عـليها أفـراد اجملـتمع فـي الـتمييز بـني مـا هـو جـيد ومـا 

 . ۱هو سيئ وبني ما هو صواب وما هو خطأ، فهي إذا تتركز في مفهوم الصواب واخلطأ في السلوك

- كـما عـرفـت األخـالقـيات عـلى أنـها وثـيقة حتـديـد املـعايـير األخـالقـية والسـلوكـية املـهنية املـطلوب أن يـتبعها أفـراد 

مـؤسـسة مـعينة، وبـأنـها ذلـك الـبيان بـاملـعايـير املـثالـية ملـهنة مـن املـهن تـتبناه جـماعـة أو مـؤسـسة لـتوجـيه أعـضائـها لتحـمل 

 . ۲مسؤولياتهم املهنية

أما عن أخالقيات مهنة املراجعة واحملاسبة فقد أعطيت لها العديد من املفاهيم من بينها ما يلي: 

- "أخـالقـيات املـهنة تـعبر عـن مجـموعـة مـن الـقواعـد واألصـول املـتعارف عـليها عـند أصـحاب املـهنة الـواحـدة، الـتي 

تسـتلزم مـن املـمارس سـلوكـا مـعينا يـقوم عـلى االلـتزام بـحيث تـكون مـراعـاتـها مـحافـظة عـلى املـهنة وشـرفـها واإلخـالل 

بـها خـروج عـليها وعـلى شـرفـها وهـي تخـدم غـرضـان بـالنسـبة ألعـضاء املـهنة الـواحـدة؛ األول يـوفـر حـمايـة أفـضل 

 " ۳ألعضاء املهنة والثاني للجمهور

١ طـھ أحـمد حـسن أردیـني، التحـدیـات الـتي تـواجـھ تـطبیق أخـالقـیات مـھنة الـمحاسـبة فـي الـعراق – دراسـة آلراء مجـموعـة مـن الـمحاسـبین فـي مـدیـنة 
الموصل، مجلة تنمیة الرافدین، العدد 85، المجلد 29، 2007، ص، 157.

٢ سـوسـن أحـمد سـعید، عـبد الـواحـد غـازي محـمد، دراسـة مـقارنـة ألخـالقـیات مـھنة الـمحاسـبة والـتدقـیق الـدولـیة واإلسـالمـیة، مجـلة جـامـعة كـركـوك 
للعلوم اإلداریة واإلقتصادیة، المجلد 4، العدد 2، 2014، ص، 165.

٣ بـن قـار إیـمان، واقـع أخـالقـیات مـزاولـة مـھنة الـتدقـیق الـخارجـي فـي الجـزائـر (درایـة إسـتقصائـیة)، أطـروحـة دكـتوراه فـي الـمالـیة والـمحاسـبة وتـسویـق 
في المؤسسة، تخصص، محاسبة وتدقیقي، جامعة عنابة، الجزائر، 2013-2014، ص، 32. 
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- متــثل أخــالقــيات مــهنة املــراجــعة مــبادئ مــهمة للســلوك املــرتــبط مبــعايــير الســلوك اجلــيد أو غــير اجلــيد أو الســلوك 

الـصحيح والسـلوك اخلـطأ فـي تـصرفـات األفـراد واجلـماعـة، لـكون هـذه املـبادئ السـلوكـية والـقيم األخـالقـية هـي الـتي 

 . ۱حتكم سلوك الفرد او اجلماعة في التمييز بني الصواب واخلطأ، لتصنع محددات عملية إتخاذ القرارات

  . ۲- هي الوثيقة التي حتدد املعايير األخالقية والسلوكية املطلوب أن يتبعها أفراد جمعية مهنية معينة "

- وهـي مجـموعـة الـقواعـد واألسـس الـتي يـجب عـلى املـهني الـتمسك بـها والـعمل مبـقتضاهـا، لـيكون نـاجـحا فـي 

 . ۳تعامله مع الناس، وناجحا في مهنته، وقادرا على كسب ثقة عمالئه وزمالئه ورؤسائه

- أخـالقـيات مـهنة املـراجـعة هـي مـنظومـة مـن السـلوكـيات احلـميدة الـتي يـتصف بـها املـوظـف، تـوجـهه إلـى كـل خـير 

وجتـنبه كـل شـر، ميـارس بـها مجـموعـة مـن الـواجـبات واملـسؤولـيات اخلـاصـة بـوظـيفته الـعامـة أو اخلـاصـة، وذالـك لـتحقيق 

 . ٤هدف معني

إن الـتزام املـهنيني بـاملـعايـير األخـالقـية املـهنية تـنشأ مـن أهـداف وقـيم املـهنة، والـتي تـنبع مـن الـدور املـعطى لـهم مـن قـبل 

اجملــتمع، كــما يــنبغي عــلى األعــضاء املــمارســني لــلمهنة حتــمل جــميع مــسؤولــياتــهم املــهنية وفــي جــميع أنشــطتهم، 

 . ٥وبالتالي فإن اخلدمة والثقة العامة ال ينبغي أن تخضع لتحقيق مكاسب شخصية

ثانيا/ أهمية أخالقيات مهنة املراجعة  

إن اإللــتزام بــاملــبادئ والســلوك األخــالقــي ســواء عــلى صــعيد الــفرد فــي الــوظــيفة أو فــي مــهنة مــعينة أو مجــموعــة أو 

مـنظمات األعـمال يـعتبر ذو أهـمية بـالـغة خملـتلف شـرائـح اجملـتمع حـيث أن هـذا األمـر يـقوي اإللـتزام مبـبادئ الـعمل 

الـصحيح والـصادق ويـبعد املـنظمة عـلى أن تـرى مـصاحلـها مبـنظور ضـيق وال يسـتوعـب غـير مـعايـير محـددة تتجسـد 

فـي اإلعـتبارات املـالـية الـتي حتـقق لـها فـوائـد عـلى املـدى الـقصير ولـكنها سـتكون بـالـتأكـيد ذات أثـر سـلبي فـي األمـد 

الـطويـل، وفـي مـجتمعاتـنا الـنامـية واجملـتمعات اإلسـالمـية بـشكل خـاص فـإن اإلسـالم يـعتبر الـوعـاء احلـضاري واإلنـسانـي 

الــذي يــطرح مــفاهــيم أخــالقــية راقــية، فــي مــختلف مــناحــي احلــياة اســتمد مــنها األفــراد واملــنظمات قــواعــد عــمل 

١ عـبد الـرحـمان مخـلد سـلطان عـریـج الـمطیري، قـواعـد سـلوك وآداب مـھنة الـتدقـیق وأثـرھـا عـلى جـودة عـملیة الـتدقـیق فـي الشـركـات الـصناعـیة 
الكویتیة، رسالة ماجیستیر في المحاسبة، جامعة الشرق األوسط، الكویت، 2012، ص،16.

 Brad Johnson, Charles Ridley: The Elemnts of Ethics –for professionals-, Palgrave Macmillan, United ٢

States ,(2008), p 188.
٣ولـید زكـریـا صـیام، محـمود فـؤاد فـارس أبـو أحـمید، مـدى إلـتزام مـراجـعي الـحسابـات فـي األردن بـقواعـد السـلوك الـمھني، مجـلة جـامـعة الـملك عـبد 

العزیز: اإلقتصاد واإلدارة، مجلد 20، العدد 2، 2006، ص، 205.
٤ أحمد بن داود المزجاجي األشعري، الوجیز في أخالقیات العمل، خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع، السعودیة، 2008، ص، 30،

 Michael k. Shaub, b.b.a., m.s., an empirical examination of the determinants of auditors' ethical, ٥

sensitivity adissertation in business administration, may,1989.,p,64,65. 
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ومـدونـات أخـالقـية نـظريـا عـلى األقـل مـقبولـة وجـيدة، فـي حـني يشـير واقـع احلـال إلـى وجـود فـجوة كـبيرة بـني هـذا 

الـوعـاء احلـضاري وبـني املـمارسـات الـفعلية لـهؤالء األفـراد واملـنظمات، ولـو أنـنا قـد جنـد ممـارسـات مـشابـهة فـي الـعالـم 

. وهـناك مجـموعـة مـن الـعوامـل الـتي أدت إلـى اإلهـتمام مبـوضـوع األخـالقـيات مـنها  ۱املـتقدم ولـكنها عـلى نـطاق أضـيق

 . ۲العوملة التي رافقت اإلقتصاد والتي أدت إلى مزيج من الثقافات واألنظمة

 : ۳ ميكن اإلشارة إلى أهمية أخالقيات مهنة املراجعة في شكل نقاط على النحو التالي

مـساعـدة مـختلف الشـرائـح املـكونـة لـلموارد البشـريـة عـلى اإللـتزام بـاألهـداف املـرسـومـة لـهم بـاإلسـتناد إلـى قـيم ✓

الشركة التي تؤثر فيهم. 

تسهل عملية صنع القرار وحتقق احترام كل األطراف سواء من داخل أو من خارج املؤسسة.  ✓

تولد لدى العاملني الشعور بالثقة والفخر بإنتمائهم للشركة.  ✓

تـقليديـا كـان اإللـتزام بـاملـعايـير األخـالقـية يـعد عـائـقا أمـام حتـقيق الـربـح املـادي، أمـا حـديـثا فـإنـه يـوجـد إرتـباط ✓

إيجابي بني االثنني والذي يعود باملنفعة على الشركة في املدى البعيد. 

تعزيز سمعة الشركة على صعيد البيئة احمللية واإلقليمية والدولية وهذا أيضا له مردود إيجابي عليها. ✓

إن الـتوجـهات احلـديـثة تـرى أن جتـاهـل األخـالقـيات فـي الـعمل هـو نـزوح نـحو املـصلحة الـذاتـية الـضيقة فـي حـني ✓

أن اإللـتزام بـاملـعايـير األخـالقـية لـلعمل يـضعها فـي إطـار املـصلحة الـذاتـية املسـتنيرة ومـن املـعلوم أن ردود الـفعل 

السـلبية عـلى الـتصرف األخـالقـي قـد تـنشأ مـن قـبل كـل األطـراف ذات املـصلحة وهـذا يـؤدي إلـى اإلضـرار 

بسمعة الشركة على املدى البعيد. 

إن احلـصول عـلى شـهادات عـاملـية كـشهادات اإليـزو أو جـوائـز اجلـودة الـشامـلة يـقترن بـإلـتزام املـؤسـسة بـالـعديـد ✓

من املعايير األخالقية في إطار اإلنتاج، التوزيع، اإلستهالك، اإلستخدام اإلعتراف باخلصوصيات. 

ثالثا/مصادر أخالقيات مهنة املراجعة  

لـقد تـعارف اجملـتمع عـلى أن الـصدق واألمـانـة والـوفـاء ونـحو ذلـك مـن األخـالق الـكرمي، كـما تـعارفـوا عـلى أن الـكذب 

والـغش واخلـيانـة واإلحـتيال مـن األخـالق الـذمـيمة الـتي تـرفـضها الـعقول السـليمة، ثـم جـاءت الشـريـعة داعـية إلـى اخلـير 

١ طـاھـر مـحسن مـنصور الـغالـبي، صـالـح مھـدي مـحسن الـعامـري، الـمسؤولـیة اإلجـتماعـیة وأخـالقـیات األعـمال( األعـمال والـمجتمع)، دار وائـل 
للنشر، الطبعة األولى، 2005، ص، ص، 136، 137.

٢ وسـن قـاسـم قـاصـد الـدیـراوي، مـدى الـتزام مـراقـبي الـحسابـات بـأخـالقـیات مـھنة الـتدقـیق بـحث مـیدانـي فـي مـحافـظة الـبصرة، ھـیئة األمـناء فـي المعھـد 
العربي للمحاسبین القانونیین وھو جزء من متطلبات نیل شھادة المحاسبة القانونیة 2010، ص، 48.

٣عـیشوش خـیرة، كـرزابـي عـبد ا لـلطیف، الـمسؤولـیة االجـتماعـیة تـجاه الـعامـلین فـي إطـار أخـالقـیات األعـمال، الـملتقى الـدولـي الـثالـث حـول مـنظمات 
األعمال والمسؤولیة االجتماعیة،یومي 14/15 فیفري 2012، جامعة بشار، الجزائر، ص، 5.
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مـنها نـاهـية عـن الشـر لـتنظيم حـياة اإلنـسان وحتـديـد عـالقـته بـغيره عـلى نـحو يـحقق الـغايـة مـن وجـوده. والميـكن فـصل 

أخـالقـيات الـعمل عـن األخـالق الـعامـة لـلفرد، بـل يـجب عـلى الـفرد أن يـتعامـل مـع مـشاكـل الـعمل مـن مـنطلق املـعايـير 

األخـالقـية الـعامـة الـتي يـؤمـن بـها، وتتجسـد مـصادر األخـالقـيات بسـلوكـيات أخـالقـية تـراعـي عـدم خـرق الـنامـوس 

والـقواعـد واملـعايـير واملـعتقدات فـي اجملـتمع مـن جـانـب وكـذلـك الـقوانـني واملـدونـات األخـالقـية املـعمول بـها مـن جـانـب 

أخـر بـل ميـتد السـلوك األخـالقـي إلـى أبـعد ممـا هـو مـطلوب مـنه رسـميا فـي إطـار حتـمل مـسؤولـية اجـتماعـية وتتجسـد 

  : ۱مصادر أخالقيات مهنة املراجعة في مصدرين أساسيني

املصدر األول: نظام القيم اإلجتماعي واألخالقي واألعراف والتقاليد السائدة في اجملتمع. 

املصدر الثاني: النظام القيمي الذاتي املرتبط بالشخصية واملعتقدات التي تؤمن بها وكذالك خبرتها السابقة. 

رابعا/ املبادئ والقواعد األساسية ألخالقيات املهنة 

تـنص املـبادئ والـقواعـد األسـاسـية للسـلوك املـهني عـلى أن الـعالمـات املـميزة ألي مـهنة هـو قـبولـها ملـسؤولـياتـها جتـاه 

اجلــمهور وفــيما يــتعلق مبــهنة احملــاســبة واملــراجــعة يــضم اجلــمهور كــل مــن الــزبــائــن، مــانــحي اإلئــتمان، احلــكومــات، 

أصــحاب الــعمل، املــوظــفني، املســتثمريــن، الشــركــات واألســواق املــالــية، وكــل مــن يــعتمد عــلى مــوضــوعــية ونــزاهــة 

احملاسبني للحفاظ على إستمرارية طبيعة األعمال. 

۱- املبادئ األخالقية:  

وهـي عـبارة عـن نـصوص تـعبر عـن املـسؤولـية الـتي تـشكل إطـار عـامـا لـلقواعـد الـتي حتـكم السـلوك، إذ حتـتوي املـبادئ 

املتعلقة بالسلوك املهني على مناقشة عن خصائص معينة يجب توافرها في احملاسب واملراجع. 

 ومن أجل حتقيق أهداف مهنة املراجعة يجب على أعضائها أن يتقيدوا بعدد من املبادئ األساسية أهمها:  

۱-۱ املوضوعية: 

يـجب أن يـتصف احملـاسـب املـهني واملـراجـع بـالـعدل وأن ال يـسمح بـالـتحيز أو الـتأثـير عـلى اآلخـريـن أو تـعارض املـصالـح 

  . ۲أو أي أمر آخر قد يطغى على موضوعيته أو أحكامه الشخصية املهنية أو العملية

١ سھـیر حسـین حـسن، الـمسؤولـیة األخـالقـیة فـي مـواجـھة الـفساد الـمالـي واإلداري، مجـلة دیـالـي، الـعدد الـخامـس والسـتون، الـعراق، 2015، ص، 
ص، 204، 205

٢ عـبد الـوھـاب نـصر عـلي، شـحاتـة السـید شـحاتـة، قـواعـد أخـالقـیات وسـلوكـیات مـھنة الـمحاسـبة والـمراجـعة فـي مـواجـھة األزمـات الـمالـیة، الـدار 
الجامعیة اإلسكندریة، مصر، 2009، 107، 108.
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۱-۲ الـنزاهـة يـجب عـلى احملـاسـبني واملـراجـعني تـأديـة عـملهم بـكل الـصدق واملـثابـرة واملـسؤولـية كـما يـجب عـليهم 

احـترام الـقانـون وتـقدمي اإلفـصاحـات الـتي يـتوقـعها الـقانـون وقـواعـد املـهنة ويـجب أن ال يـكون لـلمحاسـب املـهني عـالقـة 

  . ۱مع األنشطة غير املشروعة أو االنخراط في األفعال التي تسيء إلى املهنة

۱-۳ السـريـة: يـتعني عـلى املـوظـفني واملسـئولـني واملـديـريـن احملـافـظة عـلى سـريـة املـعلومـات املـنوط بـها إلـيهم مـن الشـركـة 

املــقيدة أو عــمالئــها مــا لــم يــكن اإلفــصاح عــن تــلك املــعلومــات مــرخــصًا بــه أو مبــوجــب تــفويــض قــانــونــي. تشــتمل 

املــعلومــات الســريــة عــلى كــافــة املــعلومــات غــير الــعامــة الــتى قــد تــفيد مــنافــس الشــركــة أو تــكون ضــارة بــالشــركــة أو 

 . ۲بعمالئها إذا ما مت اإلفصاح عنها

۱-٤ الـكفاءة املهنیة واتـقان الـعمل: ینبغي لـلمراجـع أن یكون مـؤهـالً لـكل مـا یقوم بـه مـن مـهام ان یؤدي واجـباتـه 

وخـدمـاتـه الـوظیفیة واملهنیة عـلى الـوجـه األكـمل مـن الـعنایة واإلتـقان وال یدخـر جهـداً فـي سـبیل وفـائـه مبـسؤولیاتـه جتـاه 

  . ۳مجتمعه ومهنته ورؤسائه وعمیله ونفسه

۱-٥ األمـانـة املـهنية: يـجب عـلى األعـضاء أن يـؤدوا كـافـة مـسؤولـياتـهم املـهنية بـأعـلى مسـتوى مـن األمـانـة حـتى 

 . ٤يحافظوا على ثقافة اجلمهور

۲- القواعد األخالقية: 

وهـي واسـعة وتـعطي وصـفا دقـيقا للسـلوك الـذي يـعد مـخالـفا لـلمسؤولـيات املـفروضـة فـي قـواعـد السـلوك املـهني، 

 . ٥ويشتمل هذا اجلزء قواعد واضحة يجب على املراجع إتباعها أثناء ممارسة مهامه

- عـدم تـشويـه أو حتـريـف احلـقائـق أو الـتالعـب بـها وعـدم الـتأثـر بـاآلخـريـن أو الـبعد عـن احلـق عـند إصـدار قـراراتـه، 

وترتبط هذه القاعدة مبعيار األمانة والنزاهة واملوضوعية.  
- بـذل الـعنايـة الـواجـبة عـن طـريـق التخـطيط واإلشـراف واحلـصول عـلى الـبيانـات الـكافـية واملـالئـمة، وتـرتـبط هـذه 

القاعدة مبعيار العناية الواجبة.  

ـ أن يتأكد من اتباع املبادئ احملاسبية املوضوعة في صورة معايير معتمدة في التطبيق احملاسبي. 

 © IFACI - avril 2009, Code de Déontologie p,17,18.١

٢ جون سولیفان، أخالقیات العمل المكون الرئیسي لحوكمة الشركات، 2006، ص،6.
٣ عـلي إبـراھـیم حسـین الكسـب، أھـمیة أخـالقـیات األعـمال فـي تـفعیل مـحاسـبة الـمسؤوایـة، مجـلة تـكریـت لـلعلوم اإلداریـة واإلقـتصادیـة، 2007، ص، 

.15
٤ أمین السید أحمد لطفي، المراجعة بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 2006، ص، 139.

 George D. Anderson and Robert C. Ellyson. “Restructuring Professinal standards: The Anderson report -٥

Journal Accountancy- September 1986 P.96 
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- حفظ أسرار العمالء وعدم إفشائها، ويرتبط ذلك مبعيار النزاهة واألمانة. 

ـ أن ال يسلك في حتديد أتعابه أساليب تؤثر على استقالله، مثل األتعاب املشروطة أو احملتملة. 

- مراعاة كرامة املهنة، فيحظر على العضو القيام بأي عمل يسئ لسمعة املهنة. 

- مـراعـاة زمـالء املـهنة، فـال يـنافـسهم مـن خـالل اإلعـالنـات أو دفـع سمسـرة أو عـمولـة لـلحصول عـلى الـعمالء، وأن ال 

يشارك أو يستخدم أشخاصاً من غير أعضاء مجمع احملاسبني.  

خامسا- موجبات اإلهتمام بالقيم واألخالق في مجال احملاسبة واملراجعة: 

لـقد بـرز االهـتمام مبـوضـوع الـقيم واألخـالق فـى مـجال احملـاسـبة واملـراجـعة فـي اآلونـة األخـيرة ويـرجـع ذلـك إلـى الـعديـد 

من العوامل نذكر منها على سبيل املثال ما يلي: 

۱ – الـرغـبة فـى رفـع مسـتوى أداء مـهنة احملـاسـبة واملـراجـعة، فـكما سـبق اإليـضاح، تـبني مـن الـدراسـات اخملـتلفة أن 

هـناك عـالقـة سـببية قـويـة بـني اإللـتزام بـالـقيم وبـني مسـتوى أداء احملـاسـب واملـراجـع، فـتربـيته وتـعليمه وتـأهـيله مـن 

ضـمانـات الـكفاءة املـهنية والـفنية الـالزمـة لـكي ميـارس عـمله، فـلقد لـوحـظ فـي اآلونـة األخـيرة، إنـخفاض مسـتوى 

األداء، وتبني من بني أسباب ذلك االهتمام باجلانب املالي واألتعاب ونحوها دون إهتمام باجلانب األخالقي.  

۲ – احملـافـظة عـلى الـثقة فـي املـعلومـات احملـاسـبية الـتي يـقدمـها احملـاسـب إلـى الـناس، ومـن مـوجـبات هـذه الـثقة تـوافـر 

مسـتوى مـتميز مـن األخـالق الـكرميـة والسـلوك الـطيب لـدى احملـاسـبني، وهـذا بـدوره يـحافـظ عـلى سـمعة املـهنة كـكل 

وكذلك على املؤسسة التي يعمل فيها احملاسب واملراجع. 

۳ – ارتباط مـصالـح اجملتمع والناس جميعا بـاملـعلومـات احملاسبية، فـاحملـاسـب حـافـظ للمال وأمني عـليه وشـاهـد وكـذلـك 

نـاصـح وموجه ومرشد ملالكه، ويتأثر بتقارير احملاسب واملراجع العديد مـن الفئات املعنية باملال واألعمال، وهذا يـوجـب 

االطمئنان إلى إلتزامه بالقيم التي توجب عليه احملافظة على مصاحلهم.  

٤ – احلـاجـة املـلحة إلـى تـقويـة الـعالقـات املـهنية بـني احملـاسـبني واملـراجـعني بـعضهم الـبعض، وضـرورة ضـبطها بـالـقيم 

األخــالقــية مــثل: األخــوة واحلــب والــتعاون والــتسامــح، وعــدم الــتناحــر والتشهــير والــتعدي والــتكالــب عــلى املــال 

والسيطرة على املهنة وعدم اعتداء أحدهم على اآلخر. 
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٥ – احلـاجـة إلـى حـمايـة املـهنة مـن انحـرافـات بـعض أعـضائـها الـذيـن ال يـلتزمـون بـالـقيم، وتـسول لـهم أنـفسهم بـالـتزويـر 

والـكذب لـتحقيق مـآرب مـاديـة أو شـخصية، فـعن طـريـق مـيثاق الـقيم ميـكن مـعاقـبتهم أمـام اجلـهات املـعنية ويـكون 

ذلك رادعاً لآلخرين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة املهنة وحمايتها.  

٦ – الـصحوة الـديـنية الـعاملـية وحـتمية الـرجـوع إلـى تـعالـيم الـرسـاالت الـسماويـة مبـا فـيها مـن قـيم نـبيلة وأخـالق كـرميـة 

وســلوكــيات طــيبة، وذلــك ملــعاجلــة املــشكالت الــعديــدة ومــنها مــشكلة املــال واألعــمال والــناجــمة عــن فــصل الــقيم 

  . ۱واألخالق عن االقتصاد، وضرورة إعداد مواثيق قيم احملاسب في ضوء تعاليم الدين

احملور الثاني: احملاسبة اإلبداعية املفاهيم واألساليب 

يـعد الـتالعـب فـي الـبيانـات املـالـية عـلى الـرغـم مـن عـدم أخـالقـياتـه فـنا مـن فـنون الـتضليل، وقـد يـصعب أحـيانـا عـلى 

جـهات الـتدقـيق سـواء احملـاسـبني الـداخـليني أو اخلـارجـيني أو حـتى اجلـهات الـرقـابـية الـتابـعة لـلحكومـة اكـتشاف هـذا 

التضليل وخصوصاً في ظل وجود محاسب متمرس ومُلم بهذا الفن الال أخالقي. 

ولـقد أصـطلح مـهنيا عـلى تـسمية اإلجـراءات اخلـفية لهـذا لـلتالعـب فـي الـبيانـات احملـاسـبية بـالـعديـد مـن املـسميات 

وذلــك حســب مــا جــاء فــي أدبــيات هــذا اجملــال مــن عــلم احملــاســبة، فــمنها عــلى ســبيل املــثال مــصطلح إدارة األربــاح، 

الــهندســة املــالــية، تــلطيف الــدخــل، احملــاســبة التجــميلية، احملــاســبة اإلبــداعــية أو احملــاســبة اخلــالقــة. وأيــا كــانــت هــذه 

املُـسميات فجـميعها يسـتغل الـثغرات فـي السـياسـات احملـاسـبية وتـعدد بـدائـلها ونـقاط ضـعفها اخملـتلفة فـي سـبيل إظـهار 

الــبيانــات املــالــية بــغير صــورتــها احلــقيقية وبــشكل يخــدم فــئة مــعينه مســتفيدة مــن هــذه اإلجــراءات الــصوريــة عــلى 

حــساب بــاقــي الــفئات ذات املــصلحة بــالشــركــة وخــصوصــا فــي حــال اإلفــصاح عــن الــبيانــات املــالــية، وقــدمــوا خــالل 

دراســتهم وحتــليالتــهم لهــذه الــظاهــرة الــعديــد مــن الــتعريــفات الــتي وإن اخــتلفت فــي الــتعبير إال أنــها اتــفقت فــي 

املضمون. 

 - تـعرف احملـاسـبية اإلبـداعـية بـأنـها عـملية قـيام اإلدارة بـاسـتغالل الـثغرات أو حـاالت الـغموض فـي املـعايـير احملـاسـبية 

بهـدف تـقدمي صـور مـتحيزة عـن األداء املـالـي للشـركـة، وعـادة مـا يـتم ذلـك دون اإلخـالل بـنصوص الـقواعـد واملـبادئ 

 . ۲احملاسبية بل اإلخالل بجوهرها

١  حسـین حسـین شـحاتـة، اإلطـار الـعام لـمیثاق قـیم وأخـالق الـمحاسـب فـى الـفكر والـتطبیق اإلسـالمـي، سـلسلة دراسـات وبـحوث فـي الـفكر الـمحاسـبي 
اإلسالمي، مصر، ص، ص، 7، 8.

٢ رشـا حـمادة، دور لـجان الـمراجـعة فـي الحـد مـن مـمارسـات الـمحاسـبة اإلبـداعـیة ( دراسـة مـیدانـیة)، مجـلة جـامـعة دمـشق لـلعلوم اإلقـتصادیـة 
والقانونیة، المجلد 26، العدد الثاني، 2010، 95.
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- ويشـير بـعضهم إلـى أن احملـاسـبة اإلبـداعـية هـي وصـف عـام لـعملية الـتالعـب فـي الـتقاريـر املـالـية لـتحقيق هـدف 

خــفي، وهــي عــملية يســتخدم بــواســطتها احملــاســبون مــعرفــتهم فــي املــبادئ والــقواعــد احملــاســبية لــلتالعــب فــي قــيم 

 . ۱احلسابات املتعلقة بالشركات

- احملـاسـبة اإلبـداعـية هـي أسـلوب لـعرض احلـسابـات الـسنويـة للشـركـة وتـقدمي أفـضل صـورة لـلميزانـية وهـي تـقنية 

  . ۲لتطوير وإيصال حسابات الشركة لألفراد واجلمهور واملستثمرين دون مخالفة القانون

- هـي " عـبارة عـن حتـويـل أرقـام احملـاسـبة املـالـية عـما هـي عـليه فـعال إلـى مـا يـرغـب فـيه املـعدون مـن خـالل اسـتغالل أو 

 ." ۳االستفادة من القوانني املوجودة و/ أو جتاهل بعضها و/ أو جميعها 

 : ٤واحلقيقة أن مفهوم احملاسبة اإلبداعية ميكن النظر إليه من زاويتني

األولـى إيـجابـية: وتـتمثل فـي إيـجاد حـلول وإجـراءات مـحاسـبية غـير مـألـوفـة تـساعـد عـلى اتـخاذ الـقرارات، كـما 

ميـكنها أن تـوفـر مـعلومـات مـحاسـبية ذات جـودة عـالـية مـفيدة ومجـديـة ملسـتعمليها، وتـعمل عـلى التجـديـد والـتطويـر 

في الطرق واإلجراءات احملاسبية؛ 

الـثانـية سـلبية: وتـتمثل فـي إتـباع احلـيل وأسـالـيب الـتغليط والـتالعـب بـاألرقـام مـن أجـل إظـهار وضـعية مـعينة تخـدم 

مصالح أطراف معينة أو إخفاء حقائق معينة.  

ومـن الـتعاريـف الـسابـقة ميـكن تـلخيص أهـم الـقواسـم املشـتركـة فـي تـلك الـتعريـفات لـلمحاسـبة اإلبـداعـية بـالـنقاط 

 : ٥اآلتية

- احملاسبة اإلبداعية شكل من أشكال التالعب واالحتيال في مهنة احملاسبة. 

- ممارسات احملاسبة اإلبداعية تعمل على تغيير القيم احملاسبية إلى قيم غير حقيقية. 

- ممـارسـات احملـاسـبة اإلبـداعـية تـنحصر فـي إطـار ممـارسـة اخلـيار بـني املـبادئ واملـعايـير والـقواعـد احملـاسـبية املـتعارف 

عليها، وبالتالي فهي ممارسات قانونية. 

١ بـالـرقـي تـیجانـي، الـمحاسـبة اإلبـداعـیة الـمفاھـیم واألسـالـیب الـمبتكرة لتجـمیل صـورة الـدخـل، مجـلة الـعلوم اإلقـتصادیـة وعـلوم التسـییر، الـعدد 12، 
الجزائر، 2012، ص، 31. 

 Florence delesale, realites de la comptabilite creative a la Francaise manuscrit auteur, publie dans 22eme ٢

congresde, afc, France,2001,p,5. 
٣ أمـینة فـداوي فـریـد، دور ركـائـز حـوكـمة الشـركـات فـي الحـد مـن مـمارسـات الـمحاسـبة اإلبـداعـیة-دراسـة عـینة مـن شـركـات الـمساھـمة الـفرنسـیة 

المسجلة بمؤشر SBF 250، المجلة الجامعة، العدد السادس، المجلد األول، فبرایر، 2014، ص، 151، 152. 
٤ بالرقي تیجاني، مرجع سابق، ص، 34. 

٥ لـیندا حـسن نـمر الحـلبي، دور مـدقـق الـحسابـات الـخارجـي فـي الحـد مـن آثـار الـمحاسـبة اإلبـداعـیة عـلى مـوثـوقـیة الـبیانـات الـمالـیة الـصادرة عـن 
الشركات العامة المساھمة األردنیة، رسالة ماجستیر في المحاسبة، تخصص، محاسبة، جامعة الشرق األوسط، ص، 20.
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- أن ممـارسـي احملـاسـبة اإلبـداعـية غـالـبا ميـتلكون قـدرات مـهنية مـحاسـبية عـالـية متـكنهم مـن الـتالعـب بـالـقيم وحتـويـلها 

وحتويرها بالشكل الذي يرغبون فيه. 

العوامل املساعدة على ظهور احملاسبة اإلبداعية 

يــعتبر تــضارب املــصالــح بــني األطــراف اخملــتلفة ذات الــعالقــة بــالشــركــة املــصدر الــرئيســي لــظهور احملــاســبة اإلبــداعــية 

فــمصلحة املــديــريــن فــي تــقليل الــضرائــب واألربــاح املــوزعــة، ومــصلحة حــملة األســهم فــي تــعظيم الــعائــد عــلى 

اسـتثماراتـهم، ومـصلحة املـوظـفني فـي زيـادة تـعويـضاتـهم اإلداريـة اخملـتلفة، واملـسؤولـني فـي حتـصيل ضـرائـب أكـثر 

 . ۱وتعدد املصالح رغم تعارضها هو ما تسبب في انتشار احملاسبة اإلبداعية

 : ۲ وميكن ذكر أهم العوامل التي ساعدت في ظهور احملاسبة اإلبداعية فيما يلي

۱- حـريـة االخـتيار لـلمبادئ احملـاسـبية: تـسمح الـقواعـد والسـياسـات احملـاسـبية للشـركـة أحـيانـا أن تـختار مـن بـني 

مـختلف الـطرق احملـاسـبية الـتي تسـتخدمـها فـي إعـداد قـوائـمها املـالـية، وهـذا يـترتـب عـليه اخـتيار الشـركـة الـطرق 

احملاسبية التي تتالءم مع أهدافها ورغباتها والتي حتقق أفضل صورة ألداء الشركة. 

۲- حــريــة الــتقديــرات احملــاســبية: يــتضمن إعــداد بــعض الــعمليات احملــاســبية درجــة كــبيرة مــن الــتقديــر واحلــكم 

الـشخصي والـتوقـع وهـذا يـتيح لـإلدارة الـتالعـب فـي هـذه الـتقديـرات بـغرض الـوصـول إلـى األهـداف احملـددة مسـبقاً، 

فــفي بــعض احلــاالت مــثل تــقديــر الــعمر اإلنــتاجــي لــلموجــودات بــغرض احــتساب االســتهالكــات عــادة مــا تــتم هــذه 

الـتقديـرات داخـل الشـركـة وهـذا يـتيح الـفرصـة لـلمحاسـب املـبدع مـن الـتالعـب بـشكل غـير مـعلن ومـن الـصعب 

اكتشافه. 

۳-تــوقــيت تــنفيذ الــعمليات احلــقيقية: ميــكن أن يــؤدي الــتحكم فــي تــوقــيت تــنفيذ وحــدوث بــعض الــعمليات 

احلـقيقية إلـى حتـقيق االنـطباع املـرغـوب فـيه عـن احلـسابـات والـقوائـم املـالـية للشـركـة فـإذا تـرك لـإلدارة احلـريـة فـي تـنفيذ 

بــعض الــعمليات فــي الــوقــت الــذي تــراه مــناســبا فــقد تــؤجــل تــنفيذ هــذه الــعمليات أو تعجــل مــن تــنفيذهــا وذلــك 

لتحقيق أهداف ومكاسب معينة. 

دوافع استخدام احملاسبة اإلبداعية 

١ مـیسون بـنت محـمد بـن عـلي الـقري، دوافـع وأسـالـیب الـمحاسـبة اإلبـداعـیة فـي شـركـات الـمساھـمة فـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة – دراسـة مـیدانـیة-، 
رسالة ماجستیر في قسم المحاسبة، تخصص، محاسبة، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 2010، ص، ص، 10، 11.

٢ عماد اآلغا، المحاسبة اإلبداعیة، مجلة مال وأعمال، العدد ثاني، 2011-2012،، ص، 18، 19.
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 : ۱تنحصر دوافع اإلدارة الستخدام احملاسبة اإلبداعية بالنقاط اآلتية

۱- التهـرب الـضريـبي: يـعد التهـرب الـضريـبي مـن دوافـع اإلدارة الـرئيسـية السـتخدام احملـاسـبة اإلبـداعـية مبـباركـة 

املالكني الرئيسني وبالتعاون مع مراجع احلسابات اخلارجي. 

۲- حتــقيق مــكاســب شــخصية: تــعد املــكاســب الــشخصية مــن أهــم دوافــع اإلدارة الســتخدام احملــاســبة اإلبــداعــية 

بالتعاون مع مراجع احلسابات اخلارجي وعلى حساب كافة الفئات. 

۳- الـوفـاء بـاملـتطلبات الـالزمـة: لـلمحافـظة عـلى احلـصة الـسوقـية ومـواجـهة املـتطلبات الـتنافسـية عـندمـا ال تـسمح 

ظروفها التشغيلية واالستثمارية بتحقيق ذلك. 

٤- احلـصول عـلى الـتمويـل أو احملـافـظة عـليه: عـندمـا تـعانـي مـنشآت األعـمال مـن مـشاكـل فـي السـيولـة الـالزمـة 

السـتمرار عـملياتـها الـتشغيلية واالسـتثماريـة تـلجأ إلعـادة الـتمويـل مـن خـالل املـؤسـسات املـالـية بـتقدمي تـقاريـر مـالـية 

حتقق شروط التمويل املفروضة من قبل املؤسسات املالية. 

تصنيف وأساليب احملاسبة اإلبداعية  

هـنالـك الـعديـد مـن الـوسـائـل واألسـالـيب املسـتخدمـة فـي احملـاسـبة اإلبـداعـية إال أنـنا آثـرنـا اسـتعراض أهـم تـلك األسـالـيب 

 : ۲املستخدمة في القوائم املالية وهي كالتالي

۱- قـائـمة الـدخـل: حـيث ميـكن الـتالعـب فـي أرقـام قـائـمة الـدخـل كـمثال فـي مـصاريـف اإلهـتالك عـن االمـتالك، 

واالعـتراف املـبكر بـاإليـرادات، تـقليل مـا يسـتحق مـن مـصاريـف، تـضخيم املـبيعات ومجـمل الـربـح، تـقييم الـعمالت 

األجنبية لألرصدة. 

۲- قـائـمة املـركـز املـالـي: الـتالعـب فـي قـائـمة املـركـز املـالـي يـتم مـثال فـي الـتضخيم فـي مـصاريـف إعـادة الهـيكلة 

واحلـسابـات املـديـنة تـقليل االلـتزامـات وزيـادة االحـتياطـيات تـضخيم املـعدات واملـمتلكات والـتالعـب فـي مـخصصات 

الديون. 

۳- قـائـمة الـتدفـقات الـنقديـة: يـتم الـتالعـب فـي قـائـمة الـتدفـقات الـنقديـة مـن خـالل تـسجيل الـنفقات الـتشغيلية 

مـن قـبل احملـاسـبة واعـتبارهـا نـفقات اسـتثماريـة أو متـويـلية أو الـعكس. وتـقوم الشـركـة بـتسجيل تـكالـيف الـتطويـر 

١ مـیساء محـمد سـعد أبـو تـمام، مـدى إدراك الـمحاسـبین والـمدقـقین والمحـللین الـمالـیین ومسـتخدمـي الـبیانـات الـمالـیة لـممارسـات الـمحاسـبة اإلبـداعـیة فـي 
قائمة التدفقات النقدیة، رسالة ماجستیر في المحاسبة، تخصص، محاسبة وتمویل، جامعة الشرق األوسط، 2012-2013، ص، 24.

٢ سـید عـبد الـرحـمان عـباس بـلة، دور تـطبیق حـوكـمة الشـركـات فـي مـمارسـة أسـالـیب الـمحاسـبة اإلبـداعـیة، مجـلة الـعلوم اإلقـتصادیـة وعـلوم التسـییر، 
العدد 12، 2012، ص62، 63.
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الــرأســمالــي بــاعــتبارهــا تــدفــقات نــقديــة اســتثماريــة خــارجــة وتــقوم بــاســتبعادهــا مــن الــتدفــقات الــنقديــة الــتشغيلية 

اخلـارجـة؛ األمـر الـذي يـزيـد مـن الـتدفـقات الـنقديـة الـداخـلة، أو الـتالعـب فـي الـتدفـقات الـنقديـة الـتشغيلية بهـدف 

التهرب جزئيا من سداد الضرائب. 

٤- قــائــمة الــتغير فــي حــقوق الشــركــاء: إن جــميع بــنود قــائــمة الــتغيرات فــي حــقوق الشــركــاء ميــكن أن تــطالــها 

احملـاسـبة اإلبـداعـية كـالـتغيرات الـوهـمية فـي زيـادة أو تـخفيض رأس املـال املـدفـوع وكـذلـك رأس املـال املكتسـب ورأس 

املال احملتسب.  

األبعاد األخالقية ملمارسة احملاسبة اإلبداعية 

تـعرف أخـالقـيات املـهنة بـأنـها نـظام املـبادئ األخـالقـية وقـواعـد املـمارسـة الـتي أصـبحت مـعيارا للسـلوك املـهني الـقومي، 

فـلكل مـهنة أخـالقـياتـها الـتي تـشكلت وتـنامـت تـدريـجيا مـع الـزمـن إلـى أن مت االعـتراف بـها وأصـبحت مـعتمدة أدبـيا 

. ونـتيجة لـذلـك بـرزت احلـاجـة إلـى وضـع أنـظمة ملـمارسـة املـهن اخملـتلفة وخـاصـة الـعملية مـنها مـثل احملـاسـبة،  وقـانـونـياً

بـحيث تـتضمن هـذه األنشـطة األسـس والـواجـبات واحلـقوق الـتي يـجب الـتقيد بـها عـند ممـارسـة عـمل مـهني محـدد، 

وفـي خـضم مـا يـقع مـن فـضائـح مـالـية ومـا يـنتج عـنها مـن قـيود عـلى األعـمال واألنشـطة جتـد الشـركـات نـفسها مـضطرة 

إلـى وضـع مـواثـيق صـارمـة لـألخـالقـيات مـن شـأنـها إرشـاد سـلوك أعـضاء مجـلس اإلدارة واملـديـريـن واملـوظـفني، وبـرغـم أن 

االهـتمام بـاألخـالقـيات كـان دومـا جـزءا مـن ممـارسـة الـعمل إال أن قـادة األعـمال الـيوم بـدؤوا يـنظرون إلـى األخـالقـيات 

عـلى أنـها مجـموعـة مـن املـبادئ واإلرشـادات السـلوكـية أكـثر مـن كـونـها مجـرد مجـموعـة مـن الـقواعـد اجلـامـدة، ومـن 

هـذا املـنطلق فـإن أخـالقـيات الـعمل ليسـت مجـرد مـحاولـة لـوضـع مـعيار يسـتطيع مبـوجـبه جـميع املـوظـفني مـعرفـة مـا هـو 

مــتوقــع مــنهم ولــكنها أيــضا مــحاولــة لــتشجيع املــوظــفني واملــديــريــن وأعــضاء مجــلس اإلدارة عــلى الــتفكير وإتــخاذ 

الـقرارات مـن خـالل مـنظومـة مـن الـقيم املشـتركـة.وهـنا يـثار الـتساؤل عـما إذا كـان احملـاسـب وهـو يـقوم بـابـتداع األرقـام 

والـبيانـات املـالـية قـاصـدا بـذلـك احملـافـظة عـلى مـصالـح املـؤسـسة الـتي يـنتمي إلـيها؟ لـقد أظهـرت جـميع التحـليالت الـتي 

أجـريـت لـلتعرف عـلى أسـالـيب االنهـيارات الـتي حـدثـت وجـود خـلل رئيسـي فـي أخـالقـيات وممـارسـة مـهنتي احملـاسـبة 

واملــراجــعة ومــن الــناحــية األكــادميــية فــقد أشــار الــعديــد مــن الــباحــثني إلــى اآلثــار الســلبية إلتــباع أســالــيب احملــاســبة 

اإلبـداعـية. أمـا عـلى املسـتوى الـتنظيمي والتشـريـعي فـقد إهـتمت الـعديـد مـن اجلـهات التشـريـعية واملـهنية بـأسـالـيب 

احملـاسـبة اإلبـداعـية وأصـدرت الـعديـد مـن الـقرارات والـقوانـني لـلتصدي ملـمارسـات احملـاسـبة اإلبـداعـية والـتي كـان مـنها 

www.kie.university ( �  )97 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية To Index.. 2019 | العدد 85 حزيران / يونيو

تــقريــر cadbury 1992 فــي بــريــطانــيا وصُــدور قــانــون (Sarbane-Oxly act,2002) فــي 

الـواليـات املتحـدة األمـريـكية، كـما دفـع جلـان إصـدار املـعايـير احملـاسـبية إلـى إعـادة الـنظر فـي مـدى صـالحـية وفـاعـلية 

معايير احملاسبة للتصدي لتلك املمارسات.   

 وفـي املـقابـل تـعالـت األصـوات املـؤيـدة ألسـالـيب الـتأثـير عـلى الـقوائـم املـالـية وخـاصـة مـرحـلتي متهـيد الـدخـل وإدارة 

األربــاح فــيما يــعرف بــاملــنظور اإلعــالمــي مــرجــعني ذلــك إلــى أن اإلدارة قــد تــلجأ إلــى تــلك األســالــيب بــطرق تــوفــير 

مـعلومـات مـفيدة عـند إبـرام الـتعاقـدات جلـعلها فـي مـركـز تـفاوض أفـضل، كـما أن هـذا السـلوك قـد يـكون مـرغـوب فـيه 

ملـواجـهة أفـعال املـنافسـني فـي نـفس اإلجتـاه وقـد تـؤدي إدارة الـربـحية إلـى تـوصـيل مـعلومـات داخـلية حلـملة األسـهم ومـن 

ثـم التخـلص وبـشكل كـبير مـن مـشكلة عـدم متـاثـل املـعلومـات، أيـضاً الـبدائـل احملـاسـبية الـتي تـقود إلـى تـوفـير مـعلومـات 

مفيدة للمستثمرين بدال من التركيز على بديل واحد.  

ورغـم أن هـناك تـبايـن واضـح فـي اآلراء حـول مـدى سـلبية أو إيـجابـية أسـالـيب الـتأثـير عـلى الـقوائـم املـالـية وأن الـرأيـني 

لـهما مـن يـدافـع عـنهما ولـه وجـهة نـظره وحـجته املـؤثـرة إال أن كـل املـداخـل الـنظريـة لـعلم احملـاسـبة لـها جـانـب أخـالقـي 

يرتكز على ثالثة مبادئ أخالقية وهي: 

۱- العدالة Justice: وتعني أن يكون هناك معايير وأسس عادلة للمعاملة بني كل األطراف املستفيدة. 

۲ - الصدق Truth: وتعني املطابقة للحقيقة.  

۳- عـدم الـتحيز: Fairness وتـعني الـقيام بـإعـداد الـتقاريـر احملـاسـبية بـطريـقة تخـدم جـميع فـئات املسـتخدمـني 

دون تغليب فئة على حساب الفئات األخرى. 

وبــالــتالــي تــعتبر احملــاســبة اإلبــداعــية ســلوك مــهني ال أخــالقــي أي خــروج لــلمحاســب عــلى مــقتضيات األمــانــة وأداء 

وظـيفيته بـالـشكل الـذي يخـل بـالـثقة الـتي يـولـيها مسـتخدمـو الـقوائـم املـالـية فـي تـلك الـقوائـم كـما فـي حـالـة الـتزويـر أو 

تـغير الـسجالت أو اإلخـتالس أو تـسجيل عـمليات وهـمية أو حـتى حـذف أو إلـغاء نـتائـج الـعمليات مـن الـسجالت، 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك عـدم االرتـباط السـليم بـالـقواعـد احملـاسـبية وغـيرهـا سـواء ملـنفعة خـاصـة أو بهـدف االنـحياز ملـصلحة 

طـائـفة بـعينها عـن إعـداد وعـرض املـعلومـات املـفصح عـنها مبـا يـتعارض مـع إعـتبارات املـوضـوعـية واإلسـتقالل املـهني. 

لهـذا يـجب الـتصدي لهـذه السـلوكـيات واملـمارسـات حـتى نـحصل عـلى بـيانـات مـالـية عـلى قـدر عـالـي مـن الـشفافـية 

 . ۱واملوثوقية

١ عماد اآلغا، مرجع سابق، ص، ص، 21، 22.
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درس ف اإلجناز مشفوعاً بالعزم والتوكل على ال 
قصة موقع مركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية، القصة املتجددة 

www.kantakji.com  

بـعد غـدٍ هـو ۰۱ -۰۷-۲۰۱۹ وفـيه يـبلغ مـوقـع مـركـز أبـحاث فـقه املـعامـالت اإلسـالمـية السـتة عشـر عـامـاً، فـقد 

تـأسـس املـوقـع عـام ۲۰۰۳ إثـر انـتهائـي مـن مـرحـلة الـدكـتوراه. كـانـت فـكرتـه: أنـي عـانـيت كـثيرا فـي جـمع املـصادر 

لـدراسـتي فـي مـرحـلة الـدكـتوراه؛ سـافـرت إلـى عـدة بـلدان، لـزيـارة عـدد مـن الـعلماء، واملـكتبات، ومـراكـز الـبحث، أمـال 

في جمع املادة العلمية إلكمال دراساتي العليا.  

وصـباح الـيوم الـتالـي ملـناقشـتي لـلدكـتوراه، قـلت فـي نفسـي؛ أكـلما رغـب بـاحـث فـي دراسـة االقـتصاد اإلسـالمـي 

سـيأخـذ نـفس الـطريـق الـشائـك الـذي سـلكته؟ فـفكرت بـبناء مـوقـع عـلى االنـترنـيت ووضـع مـا عـندي مـن مـراجـع 

ومـصادر فـيه؛ لـعلي أخـلص مـن املـسؤولـية أمـام اهلل وأجنـو مـن سـؤال فـي يـوم ال تـزول قـدمـا عـبد حـتى يُـسأل فـيه عـن 

علمه فيما عمل به. 

انـطلقت فـي الـعمل عـلى هـذا األسـاس، وبـدأ النشـر يـؤتـي أُكـله، وانـهالـت عـليّ األسـئلة مـن مـختلف أنـحاء الـعالـم، 

لــكن ذخــيرتــي الــعلمية ال تــسعفني فــي األجــوبــة عــما يــأتــيني؛ فــزدت ســاعــات الــعمل وضــاعــفت الــدراســة؛ فــكان 

الهـروب مـن حـال إلـى حـال أصـعب بـل أكـثر مـسؤولـية؛ فـأيـقنت أن الـتكليف يـتلوه تـكليف، وال راحـة ملـؤمـن إال 

بلقاء اهلل. 

كـنت قـد حجـزت دومـني بـاسـم www.fiqhalmuamalt.com لـكن صـعوبـة كـتابـته أجـبرتـني عـلى الـتحول 

نـحو www.kantakji.com إال أن اجلـهة الـتي حجـزت عـندهـا - وهـو شـخص ال يسـتحق ذكـر اسـمه -، ضـيّع 

التجديد لهذا الدومني بقلة فهمه واستهتاره. فحجزت www.kantakji.org، وأعدت العمل من جديد. 

انتشــر املــوقــع انــتشاراً كــبيراً ووصــل تــرتــيبه حســب عــداد alexa.com إلــى ۱۳٤۰۰۰ عــلى مســتوى الــعالــم. 

أوصـيت الـشخص املـشار إلـيه أن املـوقـع وقـف هلل تـعالـى ولـيس فـيه نـية ربـح أو اسـتثمار، وأنـي سـأعـمل عـلى تـأمـني مـن 

يُـنفق عـليه حـال مـوتـي لـيبقى حـسنة جـاريـة. لـكن هـذا الـشخص كـان عـند كـل جتـديـد يـرفـع رسـوم التجـديـد مـع أن 

الــرســوم عــاملــياً تهــبط، فــلما نــاقشــته فــي ذلــك؛ فــاجــأنــي بــادعــائــه أن املــوقــع مــوقــعه ومــلكه؛ مــع أنــه يحــمل (كــنية 

تـخصني) وأنـا مـن اشـتراه ومـن أنـفق عـليه؛ ومـا هـو إال أجـير فـيما أفـعله، ثـم ادعـى (كـذبـاً) أنـي لـم أسـدد لـه الـرسـوم؛ 

فـقام قـبل انـتهاء التجـديـد بشهـريـن بـحجب املـوقـع وكـتابـة رسـالـة تـفيد: املـوقـع مـتوقـف ألن صـاحـبه غـير مسـدد (أو مـا 
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شـابـه)؛ بـغية تـشويـه اسـمي وسـمعتي؛ فـانـتابـني حـزن شـديـد، ألنـي أتـوقـع أن يـضيع االسـم الـثانـي بـعد ضـياع األول 

وبـالـتالـي انـتهاء مشـروعـي الـوقـفي. ومـن املـعروف أنـه إذا ضـاع (دومـني) تـسارع شـركـات احلجـز الـعاملـية حلجـزه ومتـلكه 

ولـو لـسنوات ألن فـرص بـيعه تـبلغ أضـعافـاً مـضاعـفة، ومـثال ذلـك تـبلغ قـيمة مـوقـع kantakji.org كـسعر أولـي 

حالياً في مزاد WhoIs عشرة آالف دوالر وما زال معروضا للمزايدة حتى هذا التاريخ. 

وفـي خـضم كـل ذلـك، رأيـت فـي مـنامـي أن الـدومـني الـسابـق kantakji.com قـد حتـرر وأنـه غـير مـحجوز،  قـمت 

مـن نـومـي فـي ظـلمة الـليل، واتـصلت بـصديـق لـي فـي دبـي (كـان يـعمل بحجـز الـدومـني)،  وسـألـته أن يحجـز لـي 

kantakji.com حسـبما رأيـت فـي مـنامـي، وهـذا إجـراء يـجب أن يـتم حلـظياً وإال ضـاع الـدومـني مـن جـديـد، ومـا 

هـي إال دقـائـق، وإذ بـصديـقي يـتصل بـي يـخبرنـي بـأن الـعمل قـد مت. عـند ذلـك شـعرت بـأنـها رؤيـة ال مجـرد أضـغاث 

أحالم، بل لعل اهلل قد ساقها إليّ ليجبر عثرتي؛ فهو من يعلم حرقتي وأملي وحزني على ما حصل. 

عـاد الـنشاط مـن جـديـد إلـى املـوقـع، فـاالمـتداد com أفـضل؛ ألن الـناس فـي كـل أنـحاء الـعالـم مـعتادة عـليه أكـثر مـن 

أي امتداد آخر. وقد ألم بذاك الشخص غيظ شديد عندما رأى املوقع يعود من جديد وبامتداده القدمي. 

انـطلق املـوقـع كـمكتبة جتـمع وتنشـر عـلوم االقـتصاد اإلسـالمـي مـجانـاً للمهـتمني، لـدعـم مسـيرة هـذا االقـتصاد عـاملـياً، 

وكـان ومـازال وقـفاً هلل تـعالـى، واسـتمرت فـكرتـه: إعـادة تـقدمي فـقه املـعامـالت اإلسـالمـية بـثوبـه اجلـديـد املتجـدد، مـع 

مراعاة تغير املصطلحات وتغير آليات الفهم والدراسة. 

ولـم تخـلو مسـيرة اجلـمع والنشـر مـن تـعرضـي شـخصياً لـكثير مـن االنـتقادات؛ بـعضها كـان مـن مـؤسـسات أكـادميـية 

وبـحثية؛ مـن أجـل مـراعـاة حـقوق املـلكية الـفكريـة، فـاضـطررت لـرفـع احملـتوى اخملـالـف وتـقدمـنا بـعتذار ملـن قـد نـكون 

سببنا له األذية من غير قصد، ووجهت إعالناً ملن يرى أية مخالفة أن يُعلم إدارة املوقع إلزالتها فوراً. 

كـان فـريـق الـعمل يـتألـف (مـن شـخصي املـتواضـع)؛ فـكنت بـدايـة األمـر املـصمم بـلغة HTML وجـامـع املـواد ورافـعها، 

وكـنت أيـضا مـن يـرد عـلى الـتساؤالت. اسـتمر الـعمل عـلى هـذا الـشكل سـنوات عـديـدة، ثـم أسـندت تـصميم املـوقـع 

لـدى شـركـة احـترافـية كـلفني ذلـك ۳۰۰۰ دوالر إضـافـة لـ ۱۰۰۰ أخـرى أجـور فـريـق عـمل لـنقل احملـتوى مـن الـنظام 

القدمي إلى النظام اجلديد.  

وصـل تـرتـيب املـوقـع إلـى ۱٦٥۰۰۰ ألـف عـاملـياً حسـب عـداد alexa.com أي أقـل مـن الـترتـيب الـسابـق، ووصـل 

عدد زواره حسب تقرير غووغل إلى مليون زائر شهرياً، وهذا كله فضل من اهلل تعالى. 
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لـكن وبسـبب زيـادة االزدحـام عـلى املـوقـع Trafic وزيـادة حـجوم املـلفات الـتي يـتم سـحبها مـنه، صـار كـل مـن أحجـز 

عــنده يــخبرنــي عــلى اســتحياء: بــضرورة أن انــتقل مــن عــنده، فــأغــلبهم أصــدقــاء مــتعاطــفون مــع رســالــتي الــعلمية، 

وانـتقلت مـن شـركـة ألخـرى، وأخـيراً اضـطررت حلجـز سـيرفـر صـغير مبـوارد مـعقولـة resources؛ ملـقابـلة الـصعوبـات 

السابقة، ولتقدمي اخلدمة بشكل مناسب لزوار املوقع، واستمر العمل على ذلك لعدة سنوات تالية. 

لـكن؛ مـنذ أسـبوع، تـعرض املـوقـع إلـى السـرقـة والسـطو مـن قـبل (هـاكـر) قـام بـتشفير احملـتوى وإبـالغـنا بـضرورة دفـع 

فـديـة قـدرهـا ۲۰۰۰ دوالر، وحـيث أنـي ال أمـلك هـذا املـبلغ، قـررت الـتفكير مبـا لـديّ مـن حـلول؛ وكـان الـتوقـف 

نهائياً أحد تلك اخليارات. 

بـعد تـفكير هـادئ، ومـراجـعة مـتأنـية، قـلت فـي نفسـي لـعله أمـر أراد اهلل بـه خـيراً لـي ولـلموقـع؛ فـقررت أن السـتة عشـر 

سـنة الـتي مـضت جـمعاً ونشـراً قـد انتهـت، وأنـه قـد آن األوان لـلبدء مبـرحـلة عـطاء جـديـدة، وذلـك بـإعـادة تـصميم 

املـوقـع ثـانـية؛ لـيكون مـدرسـة فـكريـة فـي االقـتصاد اإلسـالمـي، أقـدمـه كـما رأيـته وعـايشـته خـالل مسـيرتـي الـعلمية 

الـتي  اسـتغرقـت كـل حـياتـي الـعلمية بـعد مـرحـلة الـدكـتوراه، وهـي سـتة عشـر عـامـاً مـن الـتألـيف والـبحث والـسفر 

واحملاضرات واملناقشات، وقد بلغت مؤلفاتي ۳٤ مؤلفاً وأكثر من ۲۰۰ مقال اختصاصي. 

وفعالً بدأ العمل على ذلك وأنا مرتاح البال واخلاطر؛ سائالً املولى أن يكون البالء الذي ألمّ باملوقع مؤشر خير.  

وسـيكون املـوقـع اجلـديـد مـركـزأ ألبـحاث فـقه املـعامـالت اإلسـالمـية كـسابـقه، إمنـا بـصفته مـدرسـة فـكريـة تـثبت وتـتبنى 

صالحية هذا االقتصاد فكراً وتطبيقاً، وستكون املواقع الداعمة له، والتي أنشأتها خالل ما مرّ من سنني هي: 
مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية GIEM؛ التي ستدخل عامها الثامن قريبا وهي اآلن في العدد ۸٥. (۱)
جـامـعة كـاي؛ الـتي دخـلت عـامـها الـرابـع فـي تـقدمي اخـتصاصـات فـي عـلوم االقـتصاد اإلسـالمـي. وKIE هـو (۲)

اخــتصار ملــدرســة شــعرت بــوجــودهــا خــالل تــنقلي مــحاضــراً فــي بــلدان عــديــدة حــول الــعالــم وهــي اخــتصار 

 .Kantakji Islamic Economic :لـلعبارة
مـنشورات كـاي؛ وهـو مشـروع لنشـر كـتاب اقـتصاد إسـالمـي مـجانـي؛ حـيث نـقدم كـل شهـر تـقريـبا كـتابـاً نـوزعـه (۳)

مـع عـدد مـن أعـداد مجـلة GIEM؛ لـيصل إلـى عشـرات اآلالف مـن الـناس املهـتمني مـجانـاً، وهـذا املشـروع؛ 

أنـفذه تـصميماً وتـدقـيقاً وتنسـيقاً وإخـراجـاً بنفسـي؛ لـتوفـير املـال الـذي لـطاملـا عـانـيت مـن قـلته، وقـد قـاربـنا الـ 

٦٥ كتاباً، وهذا فضل من اهلل تعالى. 
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والـيوم مت إطـالق مـوقـع مجـلة االقـتصاد اإلسـالمـي الـعاملـية بـعددهـا اجلـديـد رقـم ۸٥ فـي مـوعـده وضـمن احلـلة اجلـديـدة 

 . www.giem.info للموقع وهذا من فضل اهلل تعالى

وبذلك حولنا الصدمة إلى قوة إيجابية دافعة، واهلل املستعان. 

حماة (حماها اهلل) بتاريخ ۲٦ شوال ۱٤٤۰ املوافق ۲۹ حزيران (يونيو) ۲۰۱۹ 

 الدكتور سامر مظهر قنطقجي
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هدية العدد: نصائح إلنهاء دراساتك العليا بشكل أسرع 
 Tips For Finishing Your Postgraduate Studies Quickly 

تأليف: د. مارجي توماس، ترجمة ومراجعة: أحمد صابر حسن وعدنان مأمون القادري 
للتحميل (رابط) 
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صفحة أخبار االقتصاد اإلسالمي العاملية 
www.facebook.com/giem.info 

بعض أخبار الصفحة: 

* مـنح لـدراسـة الـدكـتوراه فـي كـندا مـن مـؤسـسة Vanier Canada بـقيمة ٥۰۰۰۰ دوالر فـي الـسنة ملـدة 
ثالث سنوات خالل دراسات الدكتوراه. 

للطالب: استشر مؤسسة الترشيح لتقدمي املوعد النهائ. للمؤسسات املرشحة: املوعد النهائي: ٦ نوفمبر ۲۰۱۹ 

عـملية الـترشـيح يـجب أن يـتم تـرشـيح املـرشـحني مـن قـبل مـؤسـسة كـنديـة مـع حـصة )أي عـدد محـدد سـلفًا مـن 

الـطلبات الـتي ميـكن تـقدميـها إلـى املـسابـقة الـوطـنية( السـتضافـة عـلماء Vanier. يـجب عـلى املـرشـحني فـقط 

احلصول على ترشيح من املؤسسة التي يرغبون في دراستها. 
مجاالت البحث: 

البحوث الصحية العلوم الطبيعية و / أو البحوث الهندسية 

- العلوم االجتماعية واإلنسانية 
كل التفاصيل من هنا باللغة اإلنكليزية: رابط. وباللغة الفرنسية: رابط. 

* نشر موقع TWAS التابع لليونيسكو فرص ملنح دراسية في عدة بلدان: 
منح دراسية ملرحلة الدكتوراه 

أوال: مـنح لـدراسـة الـدكـتوراه فـي الـهند مـقدمـة مـن اجملـلس الـعلمي والـصناعـي - آخـر مـوعـد ۳۰ حـزيـران يـونـيو 

۲۰۱۹، رابط، التخصصات: 
Agricultural	Sciences-01	
Cell	and	Molecular	Biology	,Structural-02	
Biological	Systems	and	Organisms-03	
Neurosciences	.Medical	and	Health	Sciences	incl-04	
Chemical	Sciences-05	
Engineering	Sciences-06	
Space	and	Earth	Sciences	,Astronomy-07	
Mathema:cal	Sciences-08	
Physics-09	
ثـانـيا: مـنح لـدراسـة الـدكـتوراه فـي الـعلوم األسـاسـية (ر. ف. ك.) مـقدمـة مـن مـركـز SN Bose لـلعلوم األسـاسـية 

في كالكوتا - الهند، آخر موعد ۳۰ حزيران يونيو ۲۰۱۹ رابط 
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ثـالـثا: مـنح لـدراسـة الـدكـتوراه فـي مـالـيزيـا مـقدمـة مـن جـامـعة Sains Malysia - الـتقدمي مـن ۱٥ نـيسان أبـريـل 

حتى ۱٥ متوز يوليو ۲۰۱۹، رابط، التخصصات: 
Agricultural	Sciences-01	
Cell	and	Molecular	Biology	,Structural-02	
Biological	Systems	and	Organisms-03	
Neurosciences	.Medical	and	Health	Sciences	incl-04	
Chemical	Sciences-05	
Engineering	Sciences-06	
Space	and	Earth	Sciences	,Astronomy-07	
Mathema:cal	Sciences-08	
Physics-09	
رابـعا: مـنح لـدراسـة الـدكـتوراه فـي بـاكسـتان مـقدمـة مـن مـركـز ICCBS - يـبدأ الـتقدمي مـن ۱٥ أبـريـل نـيسان حـتى 

۱٥ يوليو متوز ۲۰۱۹، رابط، التخصصات: 
Agricultural	Sciences-01	
Cell	and	Molecular	Biology	,Structural-02	
Biological	Systems	and	Organisms-03	
Neurosciences	.Medical	and	Health	Sciences	incl-04	
Chemical	Sciences-05	
خـامـسا: مـنح لـدراسـة الـدكـتوراه فـي جـنوب أفـريـقيا مـقدمـة مـن مـؤسـسة NRF - الـتقدمي مـن ۱ أبـريـل نـيسان حـتى 

۳۱ يوليو متوز ۲۰۱۹، رابط، التخصصات: 
Agricultural	Sciences-01	
Cell	and	Molecular	Biology	,Structural-02	
Biological	Systems	and	Organisms-03	
Neurosciences	.Medical	and	Health	Sciences	incl-04	
Chemical	Sciences-05	
Engineering	Sciences-06	
Space	and	Earth	Sciences	,Astronomy-07	
Mathema:cal	Sciences-08	
Physics-09 

وللمزيد من أخبار االقتصاد العاملية يومياً 

 رابط املتابعة
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أفكار مستقاة من األخبار االقتصادية العاملية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة األبـحاث الـعلمية فـي اجلـامـعات الـعربـية واإلسـالمـية نـحو األكـثر 
حــداثــة فــي الــسوق الــعاملــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي واالرتــقاء بــه لــيتناول مــشكالت وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة. نرجو ممن يرغب املشاركة في حترير هذه الصفحة مراسلتنا. 
فــي الــسنوات األخــيرة، أطــلقت ســلطات االحتــاد األوروبــي مجــموعــة مــن املــبادرات الســياســية الــرامــية إلــى مــعاجلــة 
مـشكلة الـقروض املـتعثرة، مبـا فـي ذلـك الـقواعـد املـتعلقة بـتغطية احلـد األدنـى لـلخسائـر فـي الـقروض املـتعثرة، واملـبادئ 
الـتوجيهـية اجلـديـدة لـتزويـد األسـهم املـتعثرة وإجـراءات تسهـيل اسـترداد الـديـون، وهـو أمـر مـهم بـشكل خـاص فـي 

بلدان مثل إيطاليا حيث ميكن أن يستغرق سنوات السترداد الديون غير املسددة. 
ومـن املـتغيرات الـرئيسـية األخـرى لـلعبة، إطـالق مخـطط "GACS" فـي عـام ۲۰۱٦، الـذي يـوفـر لـلبنوك ضـمانًـا 
حـكومـيًا عـلى الشـريـحة األقـل مـخاطـرة فـي مـبيعات سـندات الـقروض السـيئة. هـذا يـعني أنـهم يسـتطيعون تـسعير 
قـروضـهم الـرديـئة أعـلى مـن قـيمتها الـسوقـية، بـناءً عـلى اخملـاطـر األسـاسـية - وإذا تـأثـرت هـذه الشـريـحة بـاخلـسائـر، فـإن 

دافعي الضرائب غير املطمئنني في أوروبا سوف يأكلونها، بدالً من مستثمري البنوك. 
كــما هــو مــقصود، ســاعــد اخملــطط فــي زيــادة طــفرة فــي كــل مــن الــعرض والــطلب مــن ســندات تــأمــني الــقروض غــير 
الـعامـلة. وقـالـت إنـريـا: "فـي عـام ۲۰۱۸ وحـده، بـاعـت الـبنوك مـن جـميع أنـحاء مـنطقة الـيورو أو مت تـأمـينها بـنحو 
۱٥۰ مـليار يـورو مـن الـقروض املـتعثرة". "بـالنسـبة لـلمؤسـسات املـهمة ذات املسـتويـات املـرتـفعة مـن الـقروض املـتعثرة، 

بلغت املبيعات والتوريق نحو ثلث تدفقات القروض املتعثرة في ۲۰۱۸." 
وقد استفاد عدد قليل من الدول من هذا البرنامج مثل إيطاليا. 

لـكن هـذا ال يـزال مـرتـفعا بـشكل خـطير، عـلى الـرغـم مـن تـراجـعه مـقارنـة بنسـبة ٤۳٪ و ۲۲٪ مـن الـقروض املـتعثرة 
الـتي تفتخـر بـها الـيونـان وقـبرص عـلى الـتوالـي. مـع اسـتمرار ارتـفاع نسـبة الـديـون املـعدومـة فـي مـنطقة الـيورو عـلى 

الرغم من البيئة ذات املعدل املنخفض السائد وغيرها من املؤشرات االقتصادية احلميدة نسبيا. 
فما الذي ميكن أن يحدث إذا تدهورت الظروف االقتصادية األساسية؟ 

يـجب حـل مـشكلة الـقروض املـتعثرة عـندمـا يـكون االقـتصاد مـرنـاً. وإذا اضـطرت الـبنوك لـإلبـحار إلـى األزمـة الـتالـية مـع 
وجـود عـدد كـبير مـن الـقروض املـتعثرة فـي مـيزانـياتـها الـعمومـية، فسـتكون أقـل قـدرة عـلى حتـملها واخلـروج مـنها بـأمـان 

على اجلانب اآلخر. 
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جامعة كاي 
جامعة مرخصة من التعليم العالي 

متخصصة في االقتصاد اإلسالمي وعلومه 
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