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هل تعرف ما هو الوقت المناسب لإلستقالة

شخصية العدد
 دكتور  / هايل طشطوش 
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نبذة عن املجلة 

إنطلقت مجلة املحاسب العريب يف شهر ابريل 2011  وأسأل املوىل عز وجل أن يستمر انطالقها  وأن ينفع الله 

بها ، مجلة املحاسب العريب مجلة شهرية متخصصة من أهدافها املساهمة يف تنمية الفكر املحاسبي واألرتقاء 

مبستوى املحاسب العريب يف مجال املحاسبة ملا لها أهمية كربى يف هذا العرص .  

الفئات املستهدفة 

املدراء ورؤساء األقسام ، الطلبة يف الجامعات واملعاهد ، املوظفني ، غري املاليني وغريهم من األشخاص الذين 

يستخدمون املعلومات املالية يف اتخاذ القرارات أو يقدمون تقارير عن أدائهم لإلدارات العليا  الذين يرغبون يف 

زيادة أو تعميق فهمهم باملفاهيم واألساليب املحاسبية، املحاسبون املبتدئون واملحللون املاليون. 

رؤية مجلة املحاسب العريب

الحرص عىل تحقيق آمال وتوقعات املحاسبني   يف مستقبل ناجح ، حيث سنصل مبجتمع املحاسبني العرب إىل 

التطوير واالرتقاء بعلم ومهنة املحاسبة.7

طموحنا

أن يكون املوقع مكمال للمواقع القريبة منه يف اهتامماتها ال بديال وال خصياًم، وأملنا أن يتسع يف املستقبل 

ليشمل كثريا من علامء الساحة املحاسبية كلها، وتفكرينا يتجه إىل أن يدعم املوقع يف املستقبل مبركز دراسات 

وان تكون مجلة علمية محكمة ، وكل هذه تبقى خيارات مفتوحة واالستعداد واسع لقبول أي أفكار بناءة 

جديدة ..

لنرش مقاالتكم وإستقبال أرائكم ومقرتاحاتكم

ترسل مقاالتكم بالربيد اإللكرتوين إىل رئيس  التحرير عىل العنوان   

لإلتصال بإدارة املجلة 

www.aam-web.com : موقع املجلة

elmosaly7@gmail.com  : عىل بريد املجلة

هاتف رقم : 

Arab Account Magaine

مجلة احملاسب العربي

مجلة شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك المحاسبية

www.aam-web.com

+965 97484057
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إفتتاحية العدد

بقلم / وائـل مـــراد

إطار نظم التكاليف

التكاليف   بيانات  أهمية  إىل  نتحول  ثم  والتطور  التكاليفالنشأة  نظم  حول   يدور  اليوم  موضوعنا 
يف  حمطة  أخر  إىل  ثم  التكاليف  نظام  أهداف  املعاصرةإىل  البيئة  ومن  املعاصرة،  البيئة  يف 

موضوعنا وهي مقومات نظام التكاليف ونلخصها يف العناصر التالية :-

العناصر  
-  نظم التكاليف : النشأة والتطور .

-  أهمية بيانات التكاليف يف البيئة املعاصرة .
-  اهداف نظام التكاليف .

-  مقومات نظام التكاليف .

نظم التكاليف : النشأة والتطور

بإنفصال امللكية عن اإلدارة بعد ظهور املنشآت الصناعية كان لزاما على الشركات معرفة ادق 
وتفصيلية اكرث  بالتكاليف اخلاصة بالشركة عن التي تقدما احملاسبة املالية ومن هنا ظهر نظام 
التكاليف تلبية لطلبات اإلدارة لتزويدها بالتقارير الالزمة حتى تتمكن من إدارة أعمال الشركة بشكل 

سليم وحتقق أهدافها وأهداف الشركة 

أهمية بيانات التكاليف يف البيئة املعاصرة .

من اهم االهداف ألي منشاة هو حتقيق أعلى ربح ويتم حتقيق الربح من خالل التايل
. املبيعات  كمية  وزيادة  السعر  زيادة  خالل  من  اإليرادات  زيادة  طريق  •   عن 

. اإليرادات  ثبات  مع  التكاليف  تخفيض  طريق  •   عن 
. اإليرادات  وزيادة  التكاليف  تخفيض  طريق  •   عن 

اهداف نظام التكاليف .
. النشاط  تكلفة  •   حتديد 

. النشاط  تكاليف  •   تخطيط 
. التكاليف  على  •   الرقابة 

. اإلدارية  القرارات  •   ترشيد 

د / موسى علي موسى

مما يكثر السؤال عنه في الفقه

السؤال:  

إذا فاَتْتِني صالُة العصر وأدرَكْتِني صالة املغرب أو صالة العشاء، فهل ُأَصلِّي العصر أواًل، أو أصلي املغرب ثم أصلي العصر؟

بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، صلى اهلل عليه، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
الَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي  َبًة؛ كما َفَرَضها اهلل عز وجل: - قال تعاىل: }إِنَّ الصَّ فإن قضاء الفوائت يجب أن يكون على الَفْوِر، وأن تكون ُمَرتَّ

ِكَتابًا َمْوُقوتًا{.
- وقد جاء يف الصحيحنِي وغرِيهما أن املشركني َشَغُلوا رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوَم اخَلْنَدِق عِن الصلوات، فَصالَّها صلى 
اَر ُقَرْيٍش،  اهلل عليه وسلم على الرتتيب؛ فعن جابِر بِن عبد اهلل أن عمر بن اخلطاب جاء يوم اخَلْنَدِق َبْعَدما َغَرَبِت الشمُس، فَجَعَل َيُسبُّ ُكفَّ
ْيُتَها«، فُقْمَنا إىل  قال: يا رسول اهلل، ما ِكْدُت أُصلِّى العصر حتى كادِت الشمُس َتْغُرُب، فقال النبى صلى اهلل عليه وسلم: »واهلِل ما َصلَّ

ْأنا لها، فَصلَّى العصَر بعَدما َغَرَبِت الشمُس، ثم صلَّى بعَدها املغرَب. َأ للصالة، وتوضَّ ُبْطَحاَن، فَتَوضَّ
صحيح  يف  كما  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  قال  وقد  املعروف؛  الرتتيب  غري  على  صلَّى  أنَّه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبيِّ  عِن  َيثُبْت  ومل   -

البخاري: »َصلُّوا كما َرأَْيُتُموِني أَُصلِّي«.
وعليه: فإْن فاَتَك َفْرٌض مَن الفرائض؛ كالعصر مثال، وَدَخَل وقُت الفْرِض الثاين، فإْن كان الوقت مازال متسًعا، فالواجب عليَك أن تصلَِّي 
العصر أواًل، ثم املغرب؛ ألنَّ الرتتيب بني الفائتة أو الفوائت اليسرية مع الصالة احلاضرة واجب؛ كما ذكرنا، ما مل ُيَؤدِّ إىل تأخري احلاضرة 

عن وقتها.
قال ابن رجب احلنبليُّ يف »فتح الباري«: »َمن كان عليه صالٌة فائتٌة، وقد ضاق وقت الصالة احلاضرة عن ِفْعل الصالتنِي، فأكرُث العلماء 
على أنه يبدأ باحلاضرة فيما بقي من وقتها، ثم يقضي الفائتة بعدها؛ ِلَئال تصري الصالتان فائتَتْيِن، وهو قول احَلَسِن وابن امُلَسّيِب 
ثم  الرتتيب،  أوجبوا  وهؤالء  مالك،  أصحاب  من  وطائفٍة  وإسحاَق  َمْذهبه،  ظاهر  يف  وأحمد  حنيفَة،  وأبي  واأَلْوَزاِعيِّ  والثَّوِريِّ  وربيعة 
؛ فإنه ال يوِجب الرتتيب، إمنا َيستِحبُّه؛ فأسقط هاهنا استحبابه وجوازه، وقال:  أَْسَقطوه خشيَة فوات احلاضرة، وكذلك قال الشافعيُّ

َيلَزمه أن يبدأ باحلاضرة، ويأثم بَتْرِكِه.
، وهو رواية  وقالت طائفة: بل َيبدأ بالفائتة، وال َيسقط الرتتيب بذلك، وهو قول عطاء والنََّخِعيِّ والزُّْهِريِّ ومالك واللَّْيِث واحلسن بن َحيٍّ

عن أحمَد، اختارها اخَلالَُّل وصاحبه أبو بكر«.
أما لو أدرك َمن فاَتْتُه صالة العصر جماعَة املغرب: فإنه يصلي معهُم املغرب أوًلا، ثم يصلي العصر بعَدُه؛ فقد ُسِئَل شيُخ اإلسالم عن 

رجل فاَتْتُه صالة العصر، فجاء إىل املسجد، فوجد املغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل املغرب أو ال؟
فأجاب: احلمد هلل رب العاملني، بل يصلي املغرب مع اإلمام ثم يصلي العصر باتفاق األئمة ولكن هل يعيد املغرب؟ فيه قوالن. 
أحدهما: يعيد وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة، وأحمد يف املشهور عنه. والثاين: ال يعيد املغرب وهو قول ابن عباس وقول 
الشافعي والقول اآلخر يف مذهب أحمد. والثاين أصح فإن اهلل مل يوجب على العبد أن يصلي الصالة مرتني إذا اتقى اهلل ما استطاع 

واهلل أعلم«.
َر الصالة عن وقتها من غري َنْوم وال ِنْسيان - فقد أتى كبرية من أعظم الكبائر؛ وذلك ألن ِفْعل الصالة يف وقتها َفْرٌض من  واعلم أن َمن أَخَّ

أوكد فرائض الصالة، وقد جاء النهُي الشرعيُّ عن تأخري الصالة عن وقتها وباألخصِّ صالُة العصر:
- ففي الصحيَحْيِن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: »َمن َفاَتْتُه صالة العصر، فكأمنا ُوِتَر أهَلُه وماَلُه«.

- وفيهما أيضًا قال صلى اهلل عليه وسلم: »َمن فاَتْتُه صالة العصر فقد َحِبَط عمُلُه«.
قال شيخ اإلسالم: »َتْفِويُت العصر أَْعَظُم ِمن تفويت غرِيها؛ فإنَّها الصالة الُوْسَطى اخملصوصُة باألمر باحملافظة عليها، وهي التي 

ُفِرَضْت على َمن كان َقْبَلنا فَضيَُّعوها«.
ُزوا تأخري الصالة  َة: »فلم ُيَجوِّ فَمن كان مستيِقظًا ذاِكرًا للصالة َحُرَم عليه تأخرُيها بحاٍل، واخُتِلَف يف ُكْفِرِه؛ قال شيخ اإلسالم ابن َتْيِميَّ
ُر  حال القتال بل أَْوَجبوا عليه الصالة يف الوقت، وهذا مذهب مالك والشافعيِّ وأحمَد يف املشهور عنه، وعن أحمَد روايٌة أخرى أنه ُيَخيَّ

حاَل القتال بني الصالة وبني التأخري، ومذهب أبي حنيفَة: َيشَتِغل بالقتال، ويصلي بعد الوقت«.
ُيْعَذُر  وإمنا  الُعلماء  مَن  أحٌد  ُزُه  ُيَجوِّ فال  ذلك:  ونحو  األعمال  مَن  َعَمٍل  أو  صيٍد  أو  زراعٍة  أو  كصناعٍة  اجلهاد؛  لغري  الصالة  تأخري  وأما 
ِبَحَسِب  الوقت  يف  يصلي  بل  ذلك؛  غرِي  وال  جناسة  وال  َحَدٍث  وال  جلنابٍة  وقتها  عن  الصالة  تأخري  يجوز  فال  والناسي؛  النائُم  بالتأخري 
ُم وُيصلي إذا َفَقَد املاَء أو خاف الضرر  َم وصلَّى، وكذلك اجُلُنُب َيَتَيمَّ حاِلِه؛ فإن كان ُمْحِدثًا وقد َفَقَد املاَء أو خاف الضَرَر باستعماله َتَيمَّ
ُر الصالة ِلُيَصلَِّي بعد الوقت يف ثيابه، وكذلك إذا كان عليه  باستعماله ملرض أو لَبْرد، وكذلك الُعريان؛ يصلي يف الوقت ُعريانًا، وال ُيَؤخِّ

جناسة ال َيْقِدُر أن ُيزيَلها فُيَصلِّي يف الوقت ِبَحَسِب حاِلِه وهكذا املريُض ُيصلِّي على َحَسِب حاله يف الوقت،، واهلل أعلم.

من موقع : طريق اإلسالم
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. بالغرض  تفى  الطرق  فكل   ، تذهب  أين  تعلم  مل  • إذا 
. فأبتسم   ، منك  أشقى  هو  ما  دائما  • يوجد 

شاخ   ، ماتت  فإذا   ، أمه  متوت  حتى   ، طفال  الرجل  يظل   •
فجأة .

. بتفاهته  يحس   ، عدوك  حتب  • عندما 
. املقدمة  فى  أنك  فاعلم   ، اخللف  من  طعنت  • إذا 

. البني  احلق  يغلب  اللني  • الكالم 
. مظلم  جانب  لنا   ... كالقمر  • كلنا 

. يخسره  ما  لديه  ليس  إنسان  تتحدى  • ال 
. شيئا  الواقع  فى  تبصر  ال   ، تبكى  ال  • العني 

. الفوز  لذة  النتصر  أفقد   ، أبتسم  إذغ  • املهزوم 
, يسار  بغري  مينى  فى  خري  • ال 

. أخرى  مصيبة   ، املصيبة  عند  • اجلزع 
. حروف  غري  من  معروفة  كلمة  • االبتسامة 

كما   ، منصبك  تغادر  عندما  الناس  يحبك  ان  على  اعمل   •
يحبونك عندما تستلمه .

. أوال  أختارتك  فقد   ، زوجتك  ذوق  فى  تطعن  • ال 
. رأسك  فوق  حتلق  أن  الهم  طيور  تستطيع  • لن 

. رأسك  فى  تعشش  أن  متنعها  أن  تستطيع  • لكنك 
. مستعد  فأسك  يكون  أن  على   ... الذئاب  مع  • تصادق 

عن  التفتيش  فى  اللذة  يجدون   ، الدنيئة  النفوس  ذوو   •
أخطاء العظماء .

من  دقيقة  كل  يومامقابل  الشيخوخة  نحو  تخطو  إنك   •
الغضب .

. صديق  لك  يكون  أن  تطمع  وال   ، صديقا  • كن 
. فنا  االصغاء  فأجعل   ... فن  القول  بعض  • إن 

. يطري  ان  يستطيع  ال   ، يزحف  يولد  • الذى 
. القصرية  اليد  على  داللة  الطزيل  • اللسان 

. لكرهناه  عاد  ولو   ، ذهب  النه  املاضى  نحب  • نحن 
. همه  طال   ، همته  علت  • من 

. صغري  أنه  حضرته  فى  املرء  يشعر  من  العظماء  • من 
بأنهم  حضرته  فى  اجلميع  منيشعر  هو  بحق  العظيم  • ولكن 

عظماء .
. جميعا  يفقدها  عصفورين  يطارد  • من 

. األخر  النصف  وتربى  تلد  التى  وهى  اجملتمع  نصف  • هى 
تتهمنى  فال   ، كلماتى  ليست  أذنك  ولعل   ، أذن  كلمة  لكل   •

بالغموض .
. واحملن  الغيوم  حوله  تكاثفت  اإلنسان  أرتفع  • كلما 

بينكما  التفريق  فى  الناس  يخطى  فقد   ، األحمف  جتادل  • ال 
.

. الفاشل  التخطيط  اىل  يقود  التخطيط  فى  • الفشل 
سوى  يعجبه  ال  ولكن  ملشكلتة  حال   36 اجلبان  يجد  قد   •

حل واحد منها هو ... الفرار .
. بسيفك  تشقها  أن   ، من  لك  خري  بابتسامتك  طريقك  • شق 

. الضديق  ضيع  الواشى  أطاع  • من 
• ان تكون فردا فى جماعة األسود خري لك من ان تكون قائدا 

للنعام .
. منه  اقل  احلرمان  فإن  القليل  إعطاء  من  تستح  • ال 

دوافع وأهداف االستثمار المالي

مدير مالي وإداري أحمد عباس

من  النوع  لهذا  املستثمر  ميل  من  تزيد  دوافع  عدة  املايل  لالستثمار 
االستثمارات، كما أن له عدة أهداف يسعى إىل حتقيقها كل مستثمر.

دوافع االستثمار املايل 

الفائضة  األموال  الستثمار  الدافع  من  تزيد  العوامل  من  جمموعة  هناك 
ومن هذه العوامل ما يلي:    

إن  والقطاعات؛  األفراد  لدى  االستثماري  الوعي  من  عالية  درجة  توفر    -
يجعلهم  استثماري  حس  املدخرين  لدى  يولد  الوعي  هذا  مثل  وجود 
يف  وتوظيفها  مدخراتهم  تشغيل  عن  املرتتبة  الكثرية  املزايا  يقدرون 
أصول مالية منتجة، وليس جمرد جتميدها يف شكل أوراق نقدية تتناقص 
عن  والناجتة  للنقود  الزمنية  القيمة  بفعل  الزمن  خالل  الشرائية  قيمتها 
التضخم، كـما أن توفر مثل هذا الوعي يكسر لدى املدخرين حاجز الرهبة 
من املستقبل ويحثهم على قبول قدر معقول من اخملاطرة، سعيا وراء 

احلصول على عوائد تزيد من قيمة مدخراتهم أو استثماراتهم.

وذلك  لالستثمار؛  مناسب  وسياسي  واجتماعي  اقتصادي  مناخ  توفري    -
الفائض املايل(  لتوفر حد أدنى من األمان يشجع املدخرين )أصحاب 
أبرز  من  ولعل  ذاتها،  االستثمار  لعملية  املصاحبة  اخملاطر  تقبل  على 
املعامالت  وتنظم  املستثمرين  حتمي  قوانني  وجود  املناخ  هذا  أوجه 
االستثمارية، إضافة إىل ذلك فإن جو االستقرار االقتصادي واالجتماعي 
وكذلك  جميعا،  املواطنني  نفوس  يف  الطمأنينة  يبعث  والسياسي 
القطاعات االقتصادية اخملتلفة يخلق لديهم دوافع االستثمار مسبوقة 

بدوافع االدخار.

الفرص  من  متنوعة  تشكيلة  توفر  والتي  االستثمارية؛  األدوات  تعـدد    -
االستثمارية تهيئ وتضمن لكل املستثمرين اختيار اجملال املناسب من 
خالل  من  إال  يتحقق  ال  وهذا  واخملاطرة،  والعائد  والزمن  الفرصة  حيث 
االتساع،  العمق،  شروطها  أهم  ومن  بالكفاءة،  تتسم  مالية  سوق  وجود 
احلد  شروط  إىل  باإلضافة  لألحداث  االستجابة  وسرعة  الدينامكية 
املناسبة  والتسهيالت  املناسب  كاملكان  األسواق،  هذه  ملثل  األدنى 
القوانني املنظمة للمعامالت  وقنوات االتصال باإلضافة إىل جمموعة 

املالية بشكل عام .

أهداف االستثمار املايل

أنه يستطيع  أنواع تشغيل األموال، ذلك  أكفأ  يعترب االستثمار املايل من 
حتقيق األهداف التي يسعى إليها املستثمر، وتتمثل يف ما يلي:-

1-  تامني املستقبل  

عادة ما يقوم مبثل هذا النوع من االستثمارات األشخاص الذين بلغوا سنا 
معينا، وهم على أبواب التقاعد حيث ميلهم لتأمني مستقبلهم يحملهم 
على استثمار ما لديهم من أموال يف األوراق املالية ذات العائد املتوسط 

املضمون دوريا مع درجة ضعيفة من اخملاطرة .

2-  حتقيق اكرب دخل جارى

يركز املستثمر بالغ اهتمامه على االستثمارات التي حتقق أكرب عائد حايل 
ممكن بغض النظر عن االعتبارات األخرى.

3-   حتقيق تنمية مستمرة يف الرثوة مع عائد مقبول

مقبولة  زيادة  نسبة  مع  مقبول  جاري  عائد  حتقيق  املستثمر  هدف  يكون 
الرأسمالية  يف قيمة رأس مال املستثمر على الدوام، حيث أن املكاسب 
العائد  إليها  ومضافا  املستثمر،  هدف  تعترب  عليها  احلصول  ميكن  التي 

احملصل.
 حماية األموال من انخفاض قوتها الشرائية نتيجة التضخم.

4- حماية الدخول من الضرائب

يكون هدف املستثمر يف هذه احلالة االستفادة من خالل استثماره هذا 
من املزايا الضريبية التي متنحها التشريعات والتنظيمات املعمول بها، 
النوع سيتم إخضاعه إىل شرائح  أنه إذا قام بتوظيفها يف غري هذا  حيث 

ضريبية عالية .

5- حتقيق أكرب منو ممكن للرثوة

مييل إىل حتقيق مثل هذا الهدف املضاربون، حيث يختارون االستثمارات 
التي لها درجة خماطرة عالية ويقبلون عندها ما يرتتب عن اختيارهم، إما 

بتحقيق توقيعاتهم أو تخطئتها.

حكم وأمثال حكم وأمثال

علي الشخص ان يقيس نفسه من وقت الخر ويحدد  نقاط الضعف 
النبي  او القصور الذي يقع فيه حتي يقومه ويتقدم لالمام ويقول 
توزن  ان  قبل  اعمالكم  وزنو  حتاسبو  ان  قبل  انفسكم  حاسبو  )ص( 

عليكم ( ومن هذا الصدد نعرض كيفية االرتقاء بالذات وتغيريها 

حتديد نقاط الضعف او القصور الذي دائما تقع فيه :

امسك ورقة وقلم واكتب جميع تلك النقاط بصراحة وبدون جماملة 
لنفسك اسمع راي االخرين فسوف يفيدك يف ذلك الوضع وتذكر قول 

اهلل تعايل )ان اهلل الغري ما بقوم حتي يغريو ما بانفسهم ( 

2( اتخاذ القرار : 

ياتي  التغيري  ان  واعلم  فيه  الرجعة  قرار  واجعله  التغيري  قرار  اتخذ 
بالتدريج وليس دفعة واحدة ولكن اعزم وتوكل علي اهلل وال ترجع 
باذن  ستصل  ولكنك  البداية  يف  باملتاعب  تشعر  سوف  قرارك  يف 

اهلل 

اتخذ قرار بانك مسؤل عن افعالك واقوالك 

احذر عندما التتخذ قرار فانك قد اتخذت قرار بعدم اتخاذ القرار 

3( التخطيط 

بداية جملة جميلة سمعتها ) خطط حلياتك ومصريك  واال فسوف 
حلياتك االخرون ( 

تخطط  مل  فان  بالتخطيط  يعرفون  الناجحني  بان  تعرف  ان  البد 
فانت لست منهم

إىل لقاء آخر 

Kemo بقلم                                                                                             
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اثر تخفيض سعر ضريبة الدخل على تدفقات 
اإلستثمار األجنبي المباشر 

بقلم / د. نبيل عبدالرءوف

يتمثل برنامج احلكومة الذي بدأت تطبيقه منذ سنة 2004 فى حزمة من 
فى  لتطبيقها  السياسية  السلطة  اجتهت  التى  واإلجراءات  السياسات 
بشكل  اإلصالح  حماور  متثلت  كما  االقتصادية  األنشطة  قطاعات  كافة 

رئيسي يف : 

النمو  معدالت  من  مزيد  حتقيق  إيل  تهدف  إصالحات   •
ما  منها  والقوانني  اإلجراءات  من  عدد  إصدار  خالل  من  االقتصادي 
ما  ومنها  االستثمار  جمال  وفى  الدخل  على  الضريبة  جمال  فى  هو 
هو يف جمال شركات األموال وغريها من اجملاالت التى تؤدي اىل مزيد 
من تدفق االستثمارات بصفة عامة واألجنبية املباشرة بصفة خاصة من 
املناخ  صورة  وحتسني  واحمللى  الدويل  املستوى  على  املنافسة  اجل 

االستثماري .

برنامج لتحرير عدد من القطاعات االقتصادية وتعزيز مشاركة   •
االستثمار  زيادة  بهدف  وذلك  اخلصخصة  خالل  من  اخلاص  القطاع 
وخلق  االقتصادي  النمو  معدالت  وزيادة  الدين  عبء  خفض  أجل  من 
فرص عمل جديدة باإلضافة اىل سياسية نقدية تهدف اىل احلفاظ على 

استقرار األسعار وحتجيم التضخم .

اإلصالح  برنامج  أهداف  أحد  املصري  االقتصاد  منو  معدل  زيادة  تعد 
يتطلب  مما  االستثمارات  جذب  إىل  يحتاج  والذى  املصرى  االقتصادي 
وتخفيض  الشركات   تأسيس  إجراءات  تبسيط  أهمها  ومن  حوافز  تقدمي 
أسعار الضريبة على الدخل وغريها من حوافز يهتم بها املستثمر لالجتاه 
مباشرة إىل الدولة التى تقدم ذلك وال سيما وان يكون بها استقرار سياسي 
ومن منطلق أهمية االستقرار السياسي املوجود فى مصر مقارنة بدول 
املنطقة أو الدول اآلخذة فى النمو فتعترب مصر دولة جاذبة لالستثمار 

مبا تتمتع به من استقرار سياسي. 

معدالت  وزيادة  التحصيل  نظم  وتعديل  الضريبية  اإلدارة  كفاءة  حتسن 
اإلصالح  حماور  أحد  كانت  الطوعى  االلتزام  وخاصة  الضريبي  االلتزام 
قانون  صدور  مع   2005 سنة  منذ  تطبيقه  مالمح  بدأت  الذي  الضريبي 
هذا  به  جاء  ما  أهم  ومن   2005 لسنة   91 رقم  الدخل  على  الضريبة 
القانون تخفيض سعر الضريبة على الدخل من 42% إيل 20 % لألشخاص 
االعتبارية ، فهذا القانون باإلضافة اىل عدد من اإلجراءات الهيكلية أدى 
بصورة مباشرة إيل حتسني وحتديث اإلدارة الضريبية من نظم داخلية فى 
التعامل مع املمولني وبصفة خاصة مبركز كبار املمولني وفى مأموريات 
التعامل  التى متثل مراكز  أو االستثمار وتلك  الشركات املساهمة  ضرائب 
مع االستثمار  سواء حملية أو أجنبية فهذا التحديث كان له أكرب األثر فى 
جذب مزيد من االستثمارات األجنبية باإلضافة إيل تخفيض سعر الضريبة 

على الدخل . 

تتمتع  مازالت  واخلاصة  العامة  احلرة  املناطق  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
العمل  لها  رخص  طاملا  حياتها  مدي  املطلق  الضريبي  باإلعفاء 
رؤوس  منو  أو  الشركات  تلك  تأسيس  فى  الزيادة  أن  اال  احلرة،  باملنطقة 
نظرا  الدخل  علي  الضريبة  سعر  بتخفيض  متأثر  غري  انه  يتضح  أموالها 
ألنها تتمتع بإعفاءات ضريبية مبقتضي قانون ضمانات وحوافز االستثمار 
 91 القانون  به  جاء  الذي  الضريبية  اإلعفاءات  إلغاء  أما   ،  1999 لسنة   8
لسنة 2005 لشركات االستثمار التى يتم تأسيسها حديثا بعد العمل بهذا 
شركات  عدد  فى  انخفاض  نتيجته  تكون  ان  الطبيعى  من  كان  القانون 
االستثمار التى يتم انشأها ولكن ما حدث هو العكس حيث زاد عدد تلك 

الشركات

و بعد أجراء املقابالت مع مسئولني باجلهات مانحة الرتاخيص مبزاولة 
توجد  أنه  أتضح   ، مصر  فى  املستثمرين  وبعض  االستثمارية  االنشطة 

عوامل أخرى لعل منها ما يلى :

القضاء  بهدف  املستثمرين  على  والتيسري  اإلجراءات  تبسط   -1
متثل  كانت  والتى  والتنظيمية  البريوقراطية  التعقيدات  من  الكثري  على 

أهم معوقات االستثمار فى مصر مثل :
للشركات  األموال  رؤوس  إيداع  شهادات  إصدار  نظام  تعديل   •
املؤسسة  وكيل  إيل  البنك  من  مباشرة  الشهادة  تسليم  فأصبح   ، بالبنوك 

.
من  التجارى  االسم  التباس  عدم  لشهادة  الفورى  االستخراج   •

جممع خدمات الهئية العامة لالستثمار واملناطق احلرة .
االستثمار  خدمات  مبجمع  الـتأمينات  ملكاتب  اآليل  الربط   •

بهيئة التأمينات االجتماعية واختصار املدة الالزمة للقيد .
االستثمار  خدمات  مبجمع  اجلمارك  ملكتب  اآليل  الربط   •

مبصلحة اجلمارك النهاء كافة األعمال املتعلقة بقيد املستثمر.
متكن الشركات من سداد كافة املدفوعات الضريبية من خالل   •

املنافذ الضريبية داخل هيئة االستثمار .
اىل  جنية   2700 من  الشركات  بصحيفة  النشر  رسوم  تخفيض   •

حوايل 430 جنية .
إيل  جنية   10000 من  املنازعات  تسوية  جلنة  رسوم  تخفيض   •

5000 جنية وجلنة املنازعات من 3000 جنية اىل 1500 جنية 
بعد  ساعة   72 إيل  الشركات  لتأسيس  الزمنية  املدة  اختصار   •

أن كانت تستغرق اكرث من شهرين .
تصادف  التى  املشكالت  حلسم  التجارية  الغرف  شباك  فتح   •

املستثمرين عند قيد شركاتهم .
والتنسيق  املستثمرين  مشكالت  بدراسة  تختص  وحدة  انشاء   •

مع اجلهات املعنية حلل هذه املشكالت.
دوريا بالبيانات اخلاصة باالستثمار األجنبي  املباشر مبا يضمن مراجعتها 

وعرضها فى تقرير االستثمار العاملي السنوي .

على  العمل  مهمته  احملافظات  فى  لالستثمار  قطاع  إنشاء   -2
أن تصل خدمات هيئة االستثمار اىل املستثمرين متوسطي احلجم فى 

احملافظات .
التعاون والتنسيق مع اجلمعيات واملستثمرين من خالل توقيع   -3
& العاشر  بروتوكوالت تعاون مع جمعيات املستثمرين مبدينة 6 اكتوبر 

من رمضان واإلسكندرية  وبورسعيد.
إعداد قواعد بيانات للمحافظات لتقدمي خدمات املعلومات   -4
تواجه  التى  املشاكل  حلل  مقرتحات  و  الطبيعية  واملوارد  األساسية  

املستثمرين .
تنظيم  فى  املشاركة  خالل  من  مصر  فى  لالستثمار  الرتويج   -5
املتاحة  االستثمارية  الفرص  عرض  بهدف  واإلقليمية  الدولية  املؤمترات 

فى مصر ومن امثلة تلك املؤمترات :

اخلرباء  من  كبريًا  عددًا  يجمع  والذي   « اليورومني  مؤمتر   «  •
واملسئولني وممثلي الشركات العاملية األجنبية .

» والذي   للنمو  فرص  العاملية  املال  وأسواق  مصر  •  » مؤمتر 
شاركت فيه مؤسسة مورجان ستانلي العاملية .

األوسط  للشرق  واخلاص  العام  القطاع  بني  الشراكة  مؤمتر   •
العرب  األعمال  رجال  من  جمموعة  فيه  شارك  والذي  افريقيا  وشمال 

واملستثمرين األجانب .
االستثمار  وزارة  نظمته  الذي  لالستثمار  القاهرة  ملتقي   •
باإلصالحات  العربي  املستثمر  إعالم  بهدف  العربية  الدول  مبشاركة 
التى متت فى جمال االستثمار وما حتقق من إجنازات على أرض الواقع 

.
اليورومني،   مؤمتر   : مثل  الدولية  احملافل  فى  املشاركة   •
بفرنسا  البول  ومؤمتر  بنيويورك،  األمريكية  التجارية  الغرفة  ومؤمتر 
واملنتدي االقتصادي ) دافوس ( بشرم الشيخ وذلك بهدف عرض الفرص 

االستثمارية فى مصر .
حيث  االستثمار  وتنشيط  دعم  اجل  من  الدويل  التعاون   -6
 ) االنكتاد   ( والتنمية  للتجارة  املتحدة  االمم  مؤمتر  مع  التنسيق  مت 

وموافاتهم 

تدفقات  زيادة  فى  املؤثرة  للعوامل  أشارت  الدولية   التقاريري  أن  كما 
االستثمار االجنبى املباشر منها : 

السياسات  وضع  على  املصرى  السياسى  النظام  قدرة   .1
وتنفيذها

املوازنة  عجز  لرتاجع  نتيجة  الكلى  االقتصاد  مؤشرات  حتسن   .2
العامة للدولة

انخفاض جحم الدين العام  .3
استقرار سعر الصرف  .4

زيادة الفائض احملقق فى امليزان التجارى  .5

فى  عربيًا  والثانى  افريقيًا  االول  املركز  على  مصر  حصول  نتيجة  وهذا 
جذب االستثمارات االجنبية املباشرة فى عام 2007 نتيجة حتقيق تقدم 
فى بيئة االعمال واجراءات االستثمار من خالل حزمة االصالحات الشاملة 

فى جمموعة من املؤشرات العشر التالية :

1. تأسيس الشركات
2. استخراج الرتاخيص

3. تشغيل العمالة
4. تسجيل امللكية

5. احلصول على االئتمان
6. حماية املستثمر

7. سداد الضرائب
8. اجراءات التصدير واالسترياد

9. تنفيذ العقود
10. اخلروج من السوق

زيادة االستثمارات  الرئيسية  يف  تلك اإلجراءات  تعد من احد املسببات 
األجنبية املباشرة الوافدة اىل مصر حيث أن بعضًا من تلك االستثمارات 
لالستثمار  باالضافة  الداخلى  لالستثمار  وافدة  استثمارات  يف  تتمثل 
فى  سواء  القطاعات  اختالف  على  واخلاصة  العامة  احلرة  باملناطق 
االستثمارات  أن  حيث  البرتولية  غري  املشروعات  أو  البرتولية  القطاعات 
من  ضخمة  نسبة  على  تستحوذ  البرتول  قطاع  فى  املباشرة  األجنبية 
 4( رقم  اجلدول  فى  موضحة  هي  كما  املباشرة  األجنبية  االستثمارات 
ليس  املباشر   األجنبي  االستثمار  فى  التدفقات  أن  اىل  ذلك  يشري  و   ،)
السبب الرئيسى فيه تخفيض سعر الضريبة على الدخل فهناك زيادة فى 
واخلاصة  العامة  احلرة  املناطق  فى  املباشرة  األجنبية  االستثمارات 
والتى مازالت أرباحها معفاة من اخلضوع للضريبة على الدخل فيما عدا 

املشروعات التى تقرر إعفاءها مبقتضى القانون 114 لسنة 2008. 

كما أن الزيادة فى التوسعات للمشروعات القائمة تعفى األرباح الناجتة 
ضمانات  بقانون  واردة  اإلعفاءات  وتلك  الضريبة  من  التوسعات  تلك  من 
والتى  املشروعات  فى  التوسع  نتيجة   1997 لسنة   8 االستثمار  وحوافز 
ومل  الدخل(  على  الضريبة  )قانون   2005 لسنة   91 القانون  عليها  ابقي 
. وبالتايل فالزيادة فى االستثمار األجنبي املباشر  يتعرض لها بااللغاء 

ترجع لعوامل اخري بخالف تخفيض سعر الضريبة على الدخل.

لإلستزادة ميكنك مراجعة 

دراسة حتليلية للعالقة
بني

تخفيض سعر الضريبة على الدخل

و تدفقات االستثمار االجنبى املباشر
وحصيلة االيرادات الضريبية لضريبة الدخل

خالل السنوات
 إعداد

د. نبيل عبد الرءوف إبراهيم
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أنواع الشركات

بأن  أكرث  أو  شخصان  مبقتضاه  يلتزم  عقد  هي  الشركة  الشركة:  هي  ما 
يساهم كل منهم يف مشروع يستهدف الربح بتقدمي حصة من مال أو عمل، 

القتسام ما قد ينشأ عن املشروع من ربح أو خسارة"

وهذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون املدين 
أو  شخصان  يلتزم  مبقتضاه  عقد  "الشركة  أن  على  ينص  والذي  املصري 
أكرث بأن يساهم كل منهم يف مشروع مايل، بتقدمي حصة من مال أو عمل 
النص  وهذا  خسارة"،  أو  ربح  من  املشروع  هذا  عن  ينشأ  قد  ما  القتسام 

مستمد من القانون املدين الفرنسي.

تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إىل شركات مدنية 
وشركات جتارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على 
اإلعتبار الشخصي أو املايل إىل شركات أشخاص وشركات أموال وشركات 
ذات طبيعة خمتلطة. والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة 
لنظام  وتخضع  الصفة  هذه  على  املرتتبة  اإللتزامات  وتتحمل  التاجر، 

اإلفالس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية. 

بالشركات  اخلاصة  األشكال  أحد  تتخذ  أن  فيمكن  املدنية  الشركة  أما 
التجارية كأن تنشأ يف شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة 

توصية باألسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية حمدودة.

أشكال الشركات التجارية:

حدد نظام الشركات السعودي األشكال القانونية التي ميكن أن تتخذها 
التوصية  وشركة  التضامن  شركة  هي  بثمانية  اململكة  يف  الشركات 
البسيطة وشركة احملاصة وشركة املساهمة وشركة التوصية باألسهم 
القابل  املال  رأس  ذات  والشركة  احملدودة  املسؤولية  ذات  والشركة 

للتغيري والشركة التعاونية .

تقول  هذا  ويف  احلصر:  سبيل  على  ورد  قد  التعداد  هذا  أن  ويالحظ 
األشكال  أحد  تتخذ  ال  شركة  كل  باطلة  "تكون  الثانية  املادة  صراحة 
شخصًيا  مسؤولني  بإسمها  تعاقدوا  الذين  األشخاص  ويكون  املذكورة 

وبالتضامن عن اإللتزامات الناشئة عن هذا العقد".

شركات األشخاص:

من  أساسا  وتتكون  الشخصي،  اإلعتبار  على  تقوم  التي  الشركات  وهي 
عدد قليل من األشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة 
أو املعرفة. ويثق كل منهم يف اآلخر ويف قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه 
متى ما قام ما يهدد الثقة بني الشركات ويهدم اإلعتبار الشخصي الذي 
تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يرتتب يف 
أو  أو احلجر عليه  الشركاء يف شركات األشخاص  األصل على وفاة أحد 

إفالسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.

البسيطة  التوصية  وشركة  التضامن  شركة  األشخاص  شركات  وتشمل 
وشركة احملاصة:

1- شركة التضامن: وهي النموذج األمثل لشركات األشخاص حيث يكون 
كل شريك فيها مسؤواًل مسؤولية تضامنية، ويف جميع أمواله عن ديون 

الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.

شركاء  الشركاء:  من  فريقني  من  وتتكون  البسيطة:  التوصية  شركة   -2
متضامنني يخضعون لنفس النظام القانوين الذي يخضع له الشركاء يف 
شركة التضامن، فيكونون مسؤولني مسؤولية تضامنية، وغري حمددة عن 
ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصني ال يسألون عن ديون 
يشاركون  وال  التاجر  صفة  يكتسبون  وال  حصصهم  حدود  يف  إال  الشركة 

يف إدارة الشركة.

3- شركة احملاصة: وهي شركة مسترتة ال تتمتع بالشخصية املعنوية 
وال وجود لها بالنسبة إىل الغري وتقتصر آثارها على الشركاء فقط.

شركات األموال:

وهي الشركات التي تقوم أساسا على اإلعتبار املايل وال يكون لشخصية 
الشريك أثر فيها، فالعربة يف هذه الشركات مبا يقدمه كل شريك من مال، 
ولهذا فإن هذه الشركات ال تتأثر مبا قد يطرأ على شخص الشريك كوفاته 

أو إفالسه أو احلجر عليه.

التي  الشركات  وهي  املساهمة  شركات  سوى  تشمل  ال  األموال  وشركات 
يقسم رأس املال فيها إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق 
ليسوا  وهم  باملساهمني،  الشركات  هذه  يف  الشركاء  ويسمى  التجارية، 
التي  األسهم  قيمة  حدود  يف  إال  الشركة  ديون  عن  يسألون  وال  جتارا 

ميتلكونها يف الشركة.

الشركات اخملتلطة:

يف  الشخصي  واإلعتبار  املايل  اإلعتبار  على  تقوم  التي  الشركات  وهي 
نفس الوقت وبالتايل فهي جتمع بني خصائص شركات األموال وشركات 

األشخاص.
ذات  والشركة  باألسهم  التوصية  شركة  اخملتلطة  الشركات  وتشمل 

املسؤولية احملدودة.

حيث  من  البسيطة  التوصية  شركة  تشبه  وهي  باألسهم:  التوصية  شركة 
أنها تضم فريقني من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظام 
التضامن  شركة  يف  املتضامنون  الشركاء  له  يخضع  الذي  القانوين 
إليهم  بالنسبة  تعترب  الشركة  فإن  وبالتايل  البسيطة،  التوصية  وشركة 
مسؤولية  ويسألون  التاجر  صفة  جميعهم  يكتسبون  إذا  أشخاص،  شركة 
تضامنية وغري حمددة عن جميع ديون الشركة، ويف مقابل ذلك يستأثرون 
باإلدارة، وشركاء موصون ال يرتتب على دخولهم يف الشركة اكتساب صفة 
التي تأخذ  الشركة إال يف حدود حصصهم  التاجر وال يسألون عن ديون 
شكل األسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتايل فإن الشركة تعترب 

بالنسبة إليهم شركة أموال.

2- الشركة ذات املسؤولية احملدودة:  وهي الشركة التي تتكون من عدد 
الشركة  وهذه  شريكا،  اخلمسني  على  يزيد  أن  يجوز  ال  الشركاء  من  قليل 
تشبه شركات األشخاص من حيث قلة عدد الشركاء فيها وحظر اللجوء 
إىل اإلدخار العام عن طريق اإلكتتاب يف أسهم أو سندات وتقييد انتقال 
الشركاء، وهي تشبه شركات األموال من حيث حتديد مسؤولية  حصص 
إدارتها  كل شريك فيها عن ديون الشركة مبقدار حصته، ومن حيث نظام 

والرقابة عليها.

يضفيه  الذي  بالوصف  ليس  الشركة  شكل  حتديد  يف  العربة  أن  ويالحظ 
لشكل  القانونية  الشروط  بتوافر  العربة  وإمنا  الشركة،  عقد  على  الشركاء 
الشركة  الشركاء  يصف  فقد  للشركاء،  احلقيقية  اإلرادة  بحسب  الشركة، 
توصية  شركة  أنها  العقد  شروط  من  يتضح  حني  يف  تضامن  شركة  بأنها 
بسيطة فيجب عندئذ تكييفها على أساس أنها شركة توصية بسيطة، إذ 
أن من املناط يف تكييف العقود مبا عناه املتعاقدون ال مبا أطلقوه من 

أوصاف.

يضاف إىل هذه األنواع من الشركات نوعان ال تعرفهما معظم التشريعات 
العربية وهما الشركة ذات رأس املال املتغري والشركة التعاونية.

يف الشركة ذات رأس املال املتغري، يجوز لكل شركة – تضامن أو توصية 
– أن  أو ذات مسؤولية حمدودة  أو توصية باألسهم أو مساهمة  بسيطة 
تنص يف عقدها أو نظامها على أن رأسمالها قابل للتغيري فتصبح عندئذ 
ذات  بسيطة  توصية  شركة  أو  متغري  رأسمال  ذات  تضامن  شركة  الشركة 

رأسمال متغري أو شركة مساهمة ذات رأسمال متغري، إلخ.

أما الشركة التعاونية فتكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة املساهمة أو 
شكل الشركة ذات املسؤولية احملدودة، والشركة التعاونية تكون دائما 
تخضع  التعاونية  الشركة  أن  يعني  ما  وهو  للتغيري،  قابل  رأسمال  ذات 
الشركة  نظام  أو  املساهمة  شركة  نظام   – اخملتار  الشكل  لنظام  أواًل 
التعاونية،  بالشركة  اخلاصة  لألحكام  ثم   – احملدودة  املسؤولية  ذات 
املال  رأس  ذات  بالشركات  املتعلقة  للقواعد  خضوعها  إىل  باإلضافة 

القابل للتغيري.

خصائص شركة التضامن

تتميز شركة التضامن فضال عن املسؤولية التضامنية واملطلقة للشركاء 
بدخول اسم شريك أو أكرث يف عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشريك 
للتداول، وباكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة 

القيام بأعمال جتارية. 

أواًل: املسؤولية املطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:
يسأل الشريك يف شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون 
الشركة كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، أي أنه يسأل يف ذمته 
وبصرف النظر عن مقدار حصته يف رأس املال عن ديون الشركة فمسؤولية 
الشريك املتضامن ال تتحدد إذن مبقدار حصته يف رأسمال الشركة وإمنا 

تتجاوز ذلك إىل جميع أمواله اخلاصة.

ثانًيا: دخول اسم الشريك يف عنوان الشركة:

يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكرث مقروًنا مبا ينبىء 
الذين  باألشخاص  الغري  إعالم  هو  ذلك  من  واملقصود  شركة.  وجود  عن 
نظًرا  الشركة  مع  تعامله  يف  عليهم  يعتمد  والذين  الشركة  منهم  تتألف 
كان  إذا  أنه  غري  الشركة،  ديون  عن  والتضامنية  الشخصية  ملسؤوليتهم 
عدد الشركاء كبرًيا، فإنه يجوز اإلقتصار على ذلك واحد منهم أو أكرث مع 
إضافة عبارة "وشركاه" أو "شركاؤهما" أو "شركاؤهم"، وذلك لكي يعرف 
الغري أن هناك شركاء آخرين غري الذين وردت أسماؤهم يف عنوان الشركة، 
الشركاء  من  يتمتع  من  أسماء  أو  اسم  الشركة  عنوان  يتضمن  أن  والغالب 
بأكرب قدر من الشهرة أو الثقة التجارية، وإذا تكونت الشركة بني أفراد أسرة 
ما  إضافة  مع  العائلة  اسم  بذكر  اإلكتفاء  على  العمل  جرى  فقد  واحدة، 

يبني درجة القرابة بينهم مثل "اخوان" أو "أبناء عم" أو "أبناء خال".

ثالًثا: عدم قابلية حصة الشركة لإلنتقال

بني  والثقة  الشخصي  اإلعتبار  على  قدمنا  كما  التضامن  شركة  تقوم 
الشركاء، ومن ثم فال يجوز للشريك كقاعدة عامة التنازل عن حصته بعوض 
أو بغري عوض إىل الغري دون موافقة باقي الشركاء، ولهذا فال يجوز طبًقا 
الشركاء  حصص  تكون  أن  الشركات  نظام  من   18 املادة  به  تقضي  ملا 
بشخص  وثقوا  قد  الشركاء  أن  ذلك  للتداول،  قابلة  صكوك  يف  ممثلة 
معني فال يجوز إجبارهم على قبول شخص آخر قد ال يعرفونه أو يثقون 
به كشريك يف الشركة، ولنفس احلكمة فقد رأينا أنه يرتتب يف األصل على 

وفاة أحد الشركاء يف شركات األشخاص انقضاء الشركة.

ويف  التضامن  شركة  يف  لإلنتقال  الشريك  حصة  قابلية  قاعدة  أن  على 
للشركاء  يجوز  لذا  العام،  بالنظام  تتعلق  ال  عموًما  األشخاص  شركات 
النص  يجوز  كما  الشركاء،  أحد  بوفاة  تنقضي  ال  الشركة  أن  على  اإلتفاق 
يف عقد الشركة على حق كل شريك يف التنازل عن حصته للغري بشروط 
إليه،  املتنازل  شخص  على  الشركاء  من  معينة  أغلبية  كموافقة  معينة، 
أو اعطائهم حق اسرتداد احلصة من املتنازل إليه مقابل دفع قيمتها، أو 

تقرير حقهم يف اإلعرتاض على املتنازل عليه خالل فرتة معينة.

ولكن ال يجوز النص يف عقد الشركة على إمكان التنازل عن احلصة دون 
قيد أو شرط، نظًرا ملا يف ذلك من إهدار لإلعتبار الشخصي الذي تقوم 

عليه شركة التضامن.

رابًعا: اكتساب الشريك صفة التاجر:

الشركة  كانت  جتارًيا،  التضامن  شركة  عليه  تقوم  الذي  الغرض  كان  متى 
تاجًرا وجميع الشركاء جتاًرا، والسبب يف ذلك أن الشيك املتضامن يسأل 
يف  يجعله  الذي  األمر  الشركة،  ديون  عن  وتضامنية  شخصية  مسؤولة 

مركز من ميارس التجارة بإسمه اخلاص.

يف  دخوله  مبجرد  التاجر  صفة  يكتسب  املتضامن  الشريك  أن  ويالحظ 
تتوافر  أن  يجب  فإنه  وعليه  قبل،  من  الصفة  هذه  له  تكن  مل  ولو  الشركة، 
على  مينع  كما  التجارة،  الحرتاف  الالزمة  األهلية  املتضامن  الشريك  يف 
شركة  يف  كشركاء  الدخول  التجارة  مباشرة  عليهم  احملظور  األشخاص 

التضامن.
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د / موسى علي موسى

على هامش اإلسراء ) شعر (

رفاء                        ***             ورسالٌة ِمْن َموِطِن اإلسراِء ِذْكرى لُكم يا َمْعشَر الشُّ
كلماُتها َثْكلى وُكلُّ ُحروِفها                         ***             ُكتَبْت بدمِع العنِي بْل بدماِء

إْخواُنكم أخواُتكم ُحُرماُتكم                          ***            يستصرخوَن بكم بكلِّ ِنداِء
والُقْدُس تبكي واملدائُن حولَها                  ***             ترثي لها وألهلِها الُبؤساِء

فهاِء والصخرُة العصماُء ذاهلٌة ملا                     ***            يجري ُهناَك على يِد السُّ
واملسجُد األْقصى يذوُب من األَسى         ***            يْشكو ُعقوَق األهِل واألبناِء
يستشهُد التاريَخ أكبرَ ُسبٍَّة                     ***             حلقْت بأهِل الُعرِْب واجلَُبناِء

ِلكنُّه باٍق على األيَّاِم ما                                  ***             بقيْت كتائُب ُعْصبِة الشهداِء
هذي مقدمُة القصيِد وموجٌز                     ***            وإليُكُم التفصيُل لألنباِء

ْحراِء ملا أرادَ اهلل جلَّ جاللُُه                                       ***             ُْقيا ألرِض اجلدِب والصَّ
لْماِء فاختارَ خيرَ اخللِق من بنِي الورَى                   ***             نورًا يبددُ ساحَة الظَّ

ورى بال بْغضاِء ومضى البشيُر محمٌد يدعو إلى               ***            التوحيِد والشُّ
ال فرَق عنَد اهلِل بنَْيَ النَّاِس بل                   ***            كلٌّ لُه عبٌد بال ُوَسطاِء

الكلُّ من ذكٍر وأنثى أصلُهم                          ***            وعلى التَُّقى التكرميُ ال بثراِء
عاداُه كلُّ معانٍد متكبر                                    ***            من قوِمه قصدوُه باإليذاِء

عفاِء وتفنَّنوا في حرْبِهم وِعنادِهم                       ***             وبََغْوا على الُفقراِء والضُّ
َه اخملتارُ يْدعو ربَُّه                             ***              يْشكو َهوانًا بْعَد طوِل باَلِء فَتوجَّ
َملَُك اجلباِل أتاُه يعرُض مهلًِكا                      ***             للُمْعرضنَي فقاَل ال ودعائي
ُغْفرانََك اللهمَّ فاغفرْ إنَّهم                           ***             ال يعلموَن عسى مَن األبناِء

َمْن يعبُد الرحمَن يرفُع رايًة                             ***             للحقِّ يوًما فاستجْب لرجائي
ناداُه ربُّ العرِش في عليائِه                             ***              هوِّْن عليَك وثِْق بجودِ عطائي

إْن كاَن أهُل األرِض لم يُرْضوَك ال                   ***             َتْزَْن َسَيْسترضيَك أهُل سمائي
وسرَى بِه الرُّوُح األمنُي بليلٍة                            ***             َفأراُه مْن آياِت ذي اآلالِء

حتى أتى األرَض املباركَة التي                     ***              صلَّى بها في ُصْحبِة الُعَظماِء
ُهْم                         ***             فهو إماُم الرُّْسِل دوَن ِمراِء وبسائرِ الرُّسِل الكراِم يُؤمُّ

وبليلِة اإلسراِء كانْت آيٌة                                     ***            أُْخرى جتلَّْت في ُعروِج َسماِء
وبِسْدرٍة فوَق السمواِت الُعال                           ***            وبرؤيٍة مِلا ال يراُه الرَّائي

فْت خمًسا بطوِل رجاِء وفريضٍة تصُل العبادَ بربِِّهم                           ***             قْد ُخفِّ
وبرحمِة الرحمِن يُكتُب أجُرها                       ***             خمسنَي إْكراًما وَفْضَل َعطاِء
أْقصانا يا َمْسرى النَّبيِّ  دعاُؤنا                     ***             يحميَك ربُّ الَبْيِت ذاَك َعزائي

إْن هاَن أْمُرَك في نُفوِس أذلٍَّة                         ***             خذلوَك إِذْ باعوَك لألْعداِء
فاعلْم بأنَّ أِعزًَّة باهلل قْد                           ***             باعوا النفوَس على ُخطى 

هداِء الشُّ
وَبََدْت بَشائُر نَْصرِِهْم وثَباتِِهْم                    ***              يا رّب فانُْصرُْهْم وذاَك دُعائي

دكتوراه في النحو – وباحث باملركز العاملي للوسطية - الكويت

بقلم / وائـل مـــراد

حقوق الملكية األدبية ، العالمات 
واألسماء التجارية ، حق اإلمتياز ، عقود اإلنتفاع 

 ، اإلمتياز  حق   ، التجارية  واألسماء  العالمات   ، األدبية  امللكية  حقوق 
عقود اإلنتفاع

 

 
حقوق امللكية األدبية ...

 
املؤلفني  مثل   ، القانون  ويحمية  معينة  فئات  بعض  ميتلكة  حق  هو   
حق  املتحدة  الواليات  يف  القانون   ، األخرى   األعمال  وبعض  واألدباء 

اإلنفراد بالنشر وإعادة النشر أو البيع أو بأي صورة أخرى .
مبدة  والتحديد  سنة   28 ملدة  احلق  هذا  على  السيطرة  هذه  أصل 
وأصبح   1978 عام  التغيري  بعض  القوانني  هذه  على  طرأ  ولكن  مماثلة 

لصاحب احلق فرتة قانونية مدتها 50 سنة
                                     ال تختلف طريقة معاجلتها عن الطريقة السابقة 

 
العالمات واألسماء التجارية ...

 
                            هي عبارة  عن رموز وأسماء تدل على منتج معني أو طريقة 
حمددة للصناعة أو اإلنتاج ، حتمي القوانني يف البلد املنتج هذه الرموز 

وميكن للمنشأة شراء هذه  الرموز من صاحبة .
                   - القانون يف الواليات املتحدة األمريكية يقدر مدة إستعمالها 

عشون عاما ً ” 20 عام ” ويجدد مدة مماثلة .
الطريقة  ال تختلف طريقة املعاجلة احملاسبية لإلثبات واإلهالك عن 

السابقة ذكرها
 

حق اإلمتياز
 

                            يشبة حق اإلمتياز حق اإلخرتاع  وحق امللكية األدبية يف 
أن القانون يحمية املنشأة التي متلكة وال يشابها  أحد يف إستغالل ما 

ينص علية عقد اإلمتياز سواء كان إنتاج سلعة أو توزيع منتج .
 

الطريقة  ال تختلف طريقة املعاجلة احملاسبية لإلثبات واإلهالك عن 
السابقة ذكرها

 
املصاريف اإلدارة العمومية ويجب أن نفرق بني

                     - املصاريف التي ترتبط باإلصول بأي طريقة كانت حتمل على 
حـ / اإلصول ، أما األخرى فتعترب مصروفات التأسيس للمشروع يستفيد 

منها املشروع لفرتات طويلة .

عقود اإلنتفاع " اإليجار طويل األجل "
 

          غالبًا ما يتم اإليجاء بعقود تنص على دفع اإليجار الشهري ويف هذه 
احلالة يعترب اإليجار مصروف .

ولكن يف أغلب األحيان يتم عمل عقود إنتفاع لفرتات طويلة وذلك لضمان 
عدم زيادة القيمة اإليجارية والبعد عن األثار اإلقتصادية كالتضخم .

تصليحات  من  املؤجر  املكان  يف  التصرف  حرية  املؤسسة  أيضًا  تضمن 
... إلخ .

مدين  ويكون  املؤجرة  املمتلكات    ” حساب  فتح  يتم  احلالة  هذه  ويف 
بالقيمة اإليجارية املدفوعة مثاًل  30 عام .

حساب  ويجعل  سنة  لكل  عام   30 عى  اإليجارية  القيمة  إحتساب  يتم  ثم 
املمتلكات املؤجرة دائن بالقيمة إىل أن تنتهي مدة العقد . 

فائدة
                                   يف حال قامت الشركة بعمل بعض اإلصالحات على 
املكان املؤجر يتم إضافتها على حساب مصروفات اإليجار للفرتة الباقية 

من العقد أو على مدة العقد أيهما أقل .
 

قيد إثبات قيمة العقد
                       من حـ / العقار املؤجر ” اإليجار املدفوع مقدما ً

                                    إىل حـ / النقدية ” البنك ”
حساب القيمة اإليجارية السنوية

                          من حـ / مصروفات اإليجار
                                       إىل حـ / العقار املؤجر

 
                               ما هي النفقات اإليرادية املؤجلة ؟

                        هي املصاريف التي تنفق للحصول على خدمات تستفيد منها 
املؤسسة ألكرث من فرتة مالية ، يتم حتميلها على عدة سنوات لكربها يف 

أغلب األحيان ومن أمثلتها .....
 ” التشغيل  بدء  والتجارب  األبحاث  مصروفات   ، التأسيس  مصروفات 

النشاط  ” .
 

                       ما هي مصروفات التأسيس ؟
هي مصروفات تنفق قبل بدء النشاط مثل مصاريف العقود والرتاخيص 

ودراسات اجلدوى .... إلخ وذلك لوجود الشخصية اإلعتبارية للمنشأة .
بعد ذلك حتصل املنشأة على هذه الشخصية تقوم بصرف بعض 
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بقلم / وائـل مـــراد

حاالت إثبات رأس المال في المؤسسات أو 
الشركات

كيف يتم إثبات رأس املال وما هي احلاالت التي يتم إثبات رأس املال بها

 يتم تقدمي رأس املال املنشأة  بعدة طرق منها

نقدية بطريقة  املال  رأس  •     تقدمي 

وعيني نقدي  املال  رأس  •    تقدمي 

وخصوم بأصول  املال  رأس  •     تقدمي 

أوال ً : -  تقدمي رأس املال نقدًا

    بدأ وائل مراد ، جهاد الفلسطيني  ، وسامر خلف عملهم التجاري برأس 
مال وقدرة 300,000  ، " ثالثمائة الف جنية مصري  نقدًا  بصندوق الشركة 

بالتساوي لكل شريك 100,000 جنية مصري

          300,000   من حـ / الصندوق

                        300,000   إىل حـ / رأس املال

                                                      إثبات بداية العمل

التجاري  عملهم  خلف  وسامر   ، الفلسطيني   جهاد   ، مراد  وائل  بدأ      
برأس مال وقدرة 300,000  ، " ثالثمائة الف جنية مصري  نقدًا  ، مت إيداع 

250,000 جنية بالبنك و50,000 بصندوق الشركة

 250,000   من حـ / البنك  

50,000    من حـ / الصندوق

                         300,000   إىل حـ / رأس املال

                                                    إثبات بداية العمل
    يف 1/5 إقرتض وائل مراد من البنك مبلغ 100,000 جنية وقدمها إىل 
صندوق الشركة كرأس مال ، وإشرتط أن ان تقوم الشركة بسداد القسط 

الشهري للبنك .
سنقوم بإثبات رأس املال طبيعي حيث انه قدم املبلغ نقدًا إىل صندوق 

الشركة
       100,000 من حـ / الصندوق 

                  100,000 إىل حـ رأس املال

إثبات رأس املال

الشريك  جاري  حتميل  فيتم  للبنك  الشهرية  األقساط  سداد  حال  يف  أما 
بكل مبلغ نقوم بسدادة للبنك مقابل القسط الشهري

    يف 2/5 قامت الشركة بدسداد القسط األول من القرض إىل البنك نقدًا
          1000   من حـ / جاري الشريك وائل

                         1000         إىل حـ / الصندوق

           سداد القسط األول من القرض
يغلق يجعل حساب جاري الشريك دائنًا بقيمة الربح احملقق خالل العام 
ويتم تسويته مع األقساط املسددة للبنك ، حتى اإلنهاء من قيمة القرض 

.

ثانيا ً : -  تقدمي رأس املال نقدي وعيني

    بدأ وائل مراد أعمالة التجارية بتقدمي األصول التالية

     20,000  الصندوق    30,000 البنك        50,000 اآلالت       25,000  أثاث
    20,000   من حـ /  الصندوق   

    30,000   من حـ /   البنك    
    50,000   من حـ /   اآلالت 

    25,000   من حـ /    أثاث     
                        125,000  إىل حـ / رأس املال

                                            إثبات بداية العمل

 ثالثا ً : -  تقدمي رأس املال بأصول وخصوم
         يف هذه احلالة يكون رأس املال هو الفرق بني األصول واخلصوم

    بدأ وائل مراد أعمالة التجارية بتقدمي األصول واخلصوم التالية 

     20,000  الصندوق      30,000 البنك        50,000 اآلالت       25,000  دائنني 
) سامر خلف (

     20,000   من حـ /  الصندوق   
    30,000   من حـ /   البنك    
    50,000   من حـ /   اآلالت 

                    25,000    إىل حـ / دائنني ) سامر خلف (
                   75,000     إىل حـ / رأس املال

                                                 إثبات بداية العمل

بقلم / وائـل مـــراد

االوراق المالية

ما هي األوراق املالية ؟
األوراق املالية هي األسهم والسندات التي تصدرها الشركات املساهمة 
يف  يتمثل  عائد  على  احلصول  بقصد  املنشاة  تقتنيها  والتي  والدولة 

نسبة من الربح بالنسبة لألسهم أو الفائدة السنوية بالنسبة للسندات .
-          تقسم األوراق املالية إىل أوراق مالية قصرية األجل ، وأراق مالية 

طويلة األجل .
 

ما هي األوراق املالية طوية األجل ؟
              هي التي تشرتي كاستثمار دائم وليس بقصد بيعها وتظهر هذه 
سعر  عن  النظر  بغض  التكلفة  سعر  أي  الثابتة  األصول  ضمن  األوراق 
السوق بالنسبة لها ويفضل أن تذكر قاعدة التقومي صراحة فيقال قومت 

األوراق املالية بسعر التكلفة .
 

 وعادة ال ينظر إىل أوراق إىل التقلبات السوقية العارضة التي تطرأ على 
تكون  وال  مستمرة  عادة  تكون  ال  ألنها  ذلك   ، املالية  األوراق  هذه  قيمة 
إىل  للميزانية  اإليضاحات  يف  يشار  أن  ويفضل   ، واحد  اجتاه  يف  عادة 

القيمة السوقية لهذه األوراق .

ما هي األوراق املالية قصرية األجل ؟
 

وهي التي تقتني بقصد بيعها بعد فرتة قصرية من الزمن والتي تعترب 
أصاًل متداوال فإنه تتبع يف تقوميها نفس القاعدة املتبعة عند تقومي 

األصول املتداولة " سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل " .
 

كيف يتم جرد األوراق املالية كأصل متداول ؟
 

1-      حتديد نوع وعدد األوراق املالية التي متتلكها املنشأة يف هذا 
التاريخ وهذه إما أن تكون لدية يف حمفظة األوراق املالية أو تكون لدى 

الغري كضمان لقرض أو مودعة يف البنك كأمانة .
2-      حتديد القيمة السوقية لهذه األوراق املالية يف تاريخ اجلرد .

3-      مقارنة القيمة السوقية مع القيمة الدفرتية لألوراق املالية .
4-      يرتتب على ما سبق ثالث حاالت :-

حلالة األوىل : -
أن تتساوى القيمة السوقية مع القيمة الدفرتية يف هذه احلالة ال توجد 
أي مشاكل وتثبت األوراق املالية ي امليزانية العمومية بجانب األصول 

بقيمتها الدفرتية .
 

احلالة الثانية :-
        نقص القيمة السوقية عن القيمة الدفرتية يف مثل هذه احلالة يتم 
عمل خمصص بالفرق بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية ويثبت هذا 

يف حساب األرباح واخلسائر .
                     XXX     من حـ / أ.خ

                           XXX    إىل حـ / خمصص هبوط أوراق مالية
                          إثبات اخملصص يف حـ / أرباح وخسائر

 

بجانب  الدفرتية  املالية  األوراق  حساب  من  مالية  أ.  خمصص  طرح  يتم 
األصول يف امليزانية

 
 

-          بعد ذلك يتم تسوية هذا اخملصص يف السنوات التالية
ويرتتب عليه ثالث حاالت

1-      أن  تتساوى ويف هذه احلالة ال يثبت أي قيود يف حساب األرباح 
واخلسائر ، أما يف امليزانية فيطرح اخملصص من األوراق املالية بجانب 

األصول  .
2-      زيادة اخملصص اجلديد عن اخملصص القدمي مثاًل كان اجلديد 
يف  الزيادة  هذه  وتثبت   ،  100 فالزيادة  ج.م   300 والقدمي  ج.م   400
اجلانب املدين من حـ/ أ.خ ، أما يف جانب األصول يف امليزانية فيطرح 

اخملصص اجلديد 400 من القيمة الدفرتية لألوراق املالية .
 

                                   100 من حـ / أ.خ
                                          100 إىل حـ / خمصص هبوط أ. مالية

3-      نقص اخملصص اجلديد عن اخملصص القدمي ويف هذه احلالة 
يتم إثبات  النقص يف اجلانب الدائن من حـ / أ.خ ، أما يف جانب اإلصول 
الدفرتية  القيمة  من  اجلديد  اخملصص  فيطرح  العمومية  بامليزانية 

لألوراق املالية .
 

                  xxx      من حـ /  خمصص هبوط أ. مالية
                                  xxx   إىل حـ / أ.خ

 
 

احلالة الثالثة : -
 

وهنا   ، املالية  لألوراق  الدفرتية  القيمة  عن  السوقية  القيمة  زيادة       
القيمة  يف  الزيادة  وتهمل  الدفرتية  بالقيمة  املالية  األوراق  تقومي  يتم 
السوقية وذلك طبقا ً ملبدأ احليطة واحلذر ، وبناء على ما سبق ال يتأثر 
حـ أرباح واخلسائر ما مل يكن هناك خمصص قم يتم إلغاؤه ويثبت بكامل 

قيمته باجلانب الدائن بحساب األرباح واخلسائر .
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هل تعرف ما هو الوقت المناسب لإلستقالة

هل أصبح روتني عملك مبثابة كابوس مرعب يقض مضجعك بشكل مستمر 
و  األرق  من  دوامة  عن  عبارة  لك  بالنسبة  األسبوع  نهاية  عطلة  أصبحت  و 
التوتر مبجرد التفكري بقدوم األسبوع اجلديد؟ هل يتم جتاهلك بإستمرار 
عند توزيع الرتقيات و العالوات التي تستحقها؟ سيسلط بيت.كوم الضوء 

على 10 مؤشرات تعلمك مبجئ الوقت املناسب لك لرتك وظيفتك.

األحيان  بعض  يف  و  التوتر  و  القلق  بعض  الوظيفة  يف  يومك  يشوب  قد 
و  اإلثارة  ببعض  اإلجواء  تلطيف  و  تهدئة  يتم  ما  سرعان  لكنه  اإلرهاق، 
الرضى و حلظات الفرح الغامر التي تنتج عن إحساسك النابع من شعورك 
باإلهمية للمؤسسة التي تعمل فيها. إذا، كيف تستطيع أن معرفة الوقت 
التقدم  و  للتطور  فرصة  إي  تقدم  ال  التي  لوظيفتك  لرتكك  لك  املناسب 
بشكل دائم و مستمر؟ يقدم لك بيت.كوم، أكرب موقع للتوظيف يف الشرق 
الوقت املناسب لك  األوسط، عشرة مؤشرات أساسية لك تعلمك مبجئ 

لرتك وظيفتك.

1( تأثر صحتك بضغوط العمل

إذا بدأت تالحظ أن صحتك النفسية أو اجلسمانية أبصحتا تتثأران بشكل 
كبري بعناء الوظيفة اليومي و التوتر الذي ينتج عنه، عليك آال تهمل هذه 
قبل  معاجلتها  و  معها  للتعامل  املبكر  اإلجراء  بإحتاذك  العوارض 
تفاقمها و تصبح مشكلة مزمنة و دائمة. يوجد بعض العوراض الشائعة 
عند معظم األشخاص و التي يجب لفت النظر إليها و هذه العوارض هي 
التعب املزمن و اآلرق و ضعف الرتكيز و فقدان القدرة على ذلك باإلضافة 

إىل آالالم الصداع املزمنة و آالالم الظهر و/ أو آالالم املعدة.

2( ال تتسم متطلبات الوظيفية بالواقعية

و  أكرث  أو  لشخصني  الوظيفية  بالواجبات  تقوم  أنك  من  الحظت  إذا 
حتى  املتوفرة  املصادر  و  الدعم  إستغالل  على  قدرتك  عدم  الحظت 
حلول  يعني  ذلك  فإن  واقعية،  أكرث  جتعله  و  الوظيفي  العبئ  من  تقلل 
الوقت حتى ترتك وظيفتك قبل إستهالكك جلميع طاقتك و قدراتك. قد 
تنتج هذه احلالة نتيجة دمج حديث أو تقليل للمصاريف أو نتيجة لغلطة 
لن  أنك  إىل  اإلدراة  نظر  تلفت  أن  عليك  األسباب  هذه  كانت  مهما  إدارية، 
تسمح بإستغالل نفسك بشكل جائر إىل جانب لفت نظر اإلدراة لطبيعة 
احلمل و الضغط الذي تتعرض إليهما قبل أن تلوح بقرار إستقالتك و تعمم 

نيتك بالبحث عن عمل آخر يقدم ظروف أفضل.

3( تردي و سوء عالقتك مع اإلدارة
مع  عالقتك  تردي  إىل  اإلحيان  بعض  يف  اإلتصال  مهارات  ضعف  يؤدي 
اإلدارة التي كنت تتبع لها يف السابق. أيضا، ميكن إعتبار الكسل و السلوك 
و  السليم  التميز  مهارات  إىل  املوظف  إفتقار  إىل  باإلضافة  مهني  الغري 
عدم بذله أي نشاط لتدعيم تلك العالقة سبب من هذه األسباب، كما ميكن 
عالقتك  سوء  أسباب  من  سبب  اجلديد  املدير  مع  إنسجامك  عدم  إعتبار 
أو قد يكون إفصاحه عن  الهائل لتحسينها  معه بالرغم من بذلك اجلهد 
نيته يف عدم شملك يف أي من خططه التي وضعها لقسمك. إذا مل تكن 
عالقتك جيدة مع مديرك و كانت غري قابلة لإلصالح، سكيون أفضل خيار 
لك هو تركك لوظيفتك احلالية و ذلك ألن فرصة اإلستغناء عنك أو تقليص 

دورك يف الشركة أكرث من فرصة تقدمك و تطورك املهني فيها.

4( تردي و سوء عالقتك مع زمالء العمل

قد  أو  بأحاديثهم  و  العمل  بزمالء  إلهتمامك  فقدانك  تالحظ  بدأت  هل 
بدأت تالحظ عدم شملك يف املشاريع و النقاشات اجلماعية و حتى عدم 
يراودك شعور بتفاقم  الفراغ؟ هل أصبح  شملك يف جلساتهم يف أوقات 
صعوبة التعامل مع زمالئك يف العمل، األمر الذي أدى إىل خلق مشكلة 
عدم  تكون  أن  ميكن  التي  و  الوظيفي  آدائك  على  جدا  سلبي  تأثري  ذات 
إستطاعتك  فقدان  أو  للمشاريع  النهائية  باملواعيد  اإللتزام  على  قدرتك 
إلمتامها؟ هل فقدت إحرتام زمالئك لك نتيجة لآلدائك الضعيف أو لسواء 
سيكون  احلالة،  هذه  يف  الفريق؟  بروح  حتليك  لعدم  أو  لهم  معاملتك 
احلل األفضل لك هو التعلم من هذه التجربة و البحث عن عن مكان جديد 
يعطيك الفرصة لفتح صفحة جديدة يف حياتك العملية بعد تعهدك و 
ملنع  اجلاهد  العمل  و  نفسها  بتكرار  احلالة  لتلك  السماح  بعدم  إلتزامك 

ذلك.

5( تردي و سوء عالقتك مع عمالء هاميني

يعترب هدمك لعالقاتك مع عمالئك الهامني أمر غري خمبذ على اإلطالق 
مثل هدمك لعالقتك مع زمالئك يف العمل. فإذا وجدت نفسك واقعا يف 
هذا املطب، عليك أن تقدم إستقالتك من الشركة يف وقت مبكر قبل تفاقم 
أن تقدم مصلحة الشركة على  األمور و تطورها إىل األسوء. عليك أيضا 
مصلحتك اخلاصة يف معظم األوقات إذ عليك أن حتاول جتنيب شركتك 
اإلحراج الذي ستسبب به لها شكوى عميل هام جدا نتجت عن عدم رضاه 
احلالة،  تلك  يف  الدائم.  آدائك  ضعف  أو  معه  مهني  الغري  تعاملك  عن 
على  العثور  و  الرحيل  العميل  ذاك  يقرر  أن  قبل  إستقالتك  تقدم  أن  عليك 

شركة آخرى.

6( جتاهلك املستمر و الدائم يف أثناء توزيع الرتقيات و العالوات

يعد التقدير و املكافئة الذان يحصل عليهما املوظف عن عمل جيد قام به 
من أهم العوامل التي تعطيه الدافع و احلافز على اإلنتاج و بذل جمهود 
أكرث يف أثناء العمل، لكنه يعترب من أكرث العوامل التي حتط من قدره و 
و  الذي يستحقه  التقدير  أكرثها مهبطة لعزميته هو عدم حصوله على 
بينما يحصل عليها  ترقية  أو  الراتب  زيادة على  الذي قد يكون على شكل 
نظرائه يف العمل و يبقى هو قابعا يف مكانه دون حراك مراقبا اآلخرين 
من حوله الذين تخطوه بأشواط عدة يف سباق الرتقيات. قبل إتخاذ إي 
غري  قرار  يكون  أن  احملتمل  من  الذي  و  احلايل  عملك  برتكك  يتعلق  قرار 
وجود  إلحتمالية  ذلك  قبل  اإلدارة  مفاحتة  عليك  يجب  متهور،  و  صائب 
شئ رائع خمبأ لك يف جعبتها و أنت غري عامل بذلك. أما إذا مل تكن اإلدارة 
متجاوبة معك و رأيت من أنه ال يوجد لك جمال للتقدم و التطور املهني 
إن  إعرف  نفسها،  بالشركة  آخرى  وظيفة  أي  يف  أو  احلالية  وظيفتك  يف 

الوقت قد حان لك لتبحث عن عمل يف مكان آخر.

6( امللل الدائم

به  أمسى  الذي  الوقت  يف  العمل  يف  لك  دائم  زائر  امللل  يصبح  عندما 
الروتني زميل من زمالئك هناك مع إنعدام فسحة التعلم و أكتساب خربات 
جديدة تفيدك يف حياتك العملية، عليك أن تأخذ بعني اإلعتبار قرار شد 
إكتساب  و  املهني  التطور  فرصة  لك  يقدم  آخر  مكان  عن  لتبحث  رحالك 
اخلربات اجلديدة على طبق من ذهب. و ذلك ألن أكتساب املزيد اخلربات 
جانب  يعترب  عملك  يف  التقدم  و  املهني  التطور  على  تساعدك  التي 
حيوي و هام جدا ألي وظيفة، باألخص إذا كنت شخص مهتم بأمر التقدم 
إىل  اخلانة  نفس  يف  حمصورا  تكون  أن  يف  ترغب  ال  و  التطور  و  املهني 
حماولتك  ضمان  عليك  آخر،  عمل  عن  البحث  يف  البدء  قبل  لكن  األبد. 
يف توسيع نطاق دورك املهني و العملي يف مكانك احلايل إىل جانب 
توسيع أفاقك العلمية و زيادة خرباتك من خالل أخذك لدورات تعليمة و 

أضافة بعض الواجبات التي يعترب آدائها كنوع من التحدي من جهتك.

8( القلق الدائم

هل أصحبت وظيفيتك عامل مثريا لتوترك؟ و هل يخيم الرعب عليك مبجرد 
تفكريك يف إحتمالية ذاهبك إىل العمل خالل عطلة نهاية األسبوع؟ لكل 
عامل  الوظيفة  تفقد  عندما  لكن  و  السلبية  و  اإليجابية  نقاطها  وظيفة 
أن  عليك  الدائمني،  القلق  و  التوتر  مكانهما  يحل  و  الرضى  و  فيها  اإلثارة 

تعلم من أنه ال يوجد أي داع لك حتى تبقى فيها.

9( إنعدام الواعز األخالقي يف الشركة

إىل  يدفعنا  مما  األيام  هذه  يف  شائع  أمر  الشركات  فضائح  أصبحت  قد 
اإلنتباه و التعلم من هذه املصائب. فإذا وجدت نفسك تعمل يف مؤسسة 
تضع اإلخالق يف أسفل سلم أولوياتها أو حتى إذا طلب منك القيام بشئ 
ال يتفق مع منظومتك األخالقية بشكل تام، ننصحك بتقدمي إستقالتك و 

البحث عن العمل يف مكان آخر يتناسب مع قيمك و أخالقياتك.

10( إنهيار الشركة

خمتلف  يف  التقليص  سياسات  تبني  قررت  الشركة  إدارة  بأن  علمت  إذا 
جوانبها إىل جانب مالحظتك لبقاء الشركة يف حالة من الرتاجع الدائم، 
ننصحك بأن تنجو بنفسك عن طريق البحث عن شركة آخرى ذات مستقبل 

باهر لتعمل بها.
املرتتبة  النتائج  حتليل  و  مراجعة  عليك  يجب  إلستقالتك،  تقدميك  قبل 
القرار نظرا لتأثريه الكبري على حياتك. باإلعتماد على األسباب  على هذا 
التي تدفعك إىل ترك وظيفتك، ال بد لك من أن تأخذ بعني اإلعتبار واحد 

من القرارت التالية إذا كان وضعك يسمح إلتخاذ واحد منها:
طويلة  راحة  فرتة  على  احلصول  أو  قصرية  إجازة  على  احلصول  طلب 
تعمل فيها على جتديد طاقتك و نشاطك و تعيد النظر يف بعض األمور 

قبل متابعتك لعملك أو تركك له.
طلب نقلك للعمل يف منصب آخر يف نفس الشركة.

احلصول على عرض عمل بديل يف شركة آخرى لتؤمن نفسك يف وظيفة 
جديدة قبل تقدمي إستقالتك.

–إن  آخريني  بلد  أو  منطقة  يف  املؤسسة  من  آخر  فرع  إىل  نقلك  طلب 
وجدا- لتشغل منصب يوسع من أفاقك و خرباتك.

طلب تسجيلك يف دورة تدريبية لصقل مهاراتك و إلكتساب مهارت آخرى 
إىل  اإلنتقال  على  لتساعدك  أو  األمام  نحو  دفعة  نفسك  تعطي  حتى 

جانب أفضل و أكرث إثارة للعمل به.
آداء  على  لتساعدك  إضافية  موارد  و  مصادر  على  احلصول  طلب 
أعضاء  إضافة  حتى  أو  تقنية  أو  مالية  موراد  تكون  قد  التي  و  وظيفتك، 

جدد لفريقك.
احلصول على رأي اإلدراة اجلاد فيما يتعلق بآدائك و بوضعك املستقبلي 

يف الشركة.
يف بعض احلاالت، قد يكون تقدمي إستقالتك بسرعة دون أخذ وقتك يف 
غري  و  متهورا  قرارا  القرار  هذا  على  ترتتب  التي  النتائج  و  العواقب  موازنة 
صائبا لألثر السلبي الذي قد يتسبب به. كن موضوعيا يف حتليلك لوضعك 
و ناقشه مع مرشدك _إن وجد_ أو مع املقربني لديك، و أضمن عدم تعريض 
حياتك املهنية خملاطرة بسب عجلتك أو ممطاتلتك يف إتخاذ اإلجراء 

املناسب يف إطالعك على مدى تردي و سوء وضع الشركة.

منقول

السادة اعضاء جروب جملة احملاسب العربي

يسعدنا أن نقدم لكم أوىل مسابقات جملة 
احملاسب العربي

 وهي عبارة تقدم مقال يتكون من 20 إىل 25 
سطر وسيفوز صاحب افضل مقال بنشر أسمة 

وسريتة الذاتية يف العدد القادم بإذن اهلل ،  مع 
تقدمي شهادة شكر من أدارة جملة احملاسب 

العربي
أسال اهلل يل ولكم التوفيق

نستقبل مقاالتكم على جروب اجملله على 
الفيس بوك أو على الغيميل التايل 

مسابقة العدد

elmosaly7@gmail.com
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30  نصيحة   لتصبح   أكثر   ذكاء   وتميزا

اختلف   تعريف   الذكاء   بني   العلماء   يف   السنوات   األخرية   فلم   يعد   اجتياز  
 اختبارات   الذكاء   املعتادة   هو   املقياس   األوحد   لتحديد   مستوي   ذكاء  
 الفرد   بل   أصبح   األمر   أكرث   شمولية   فقد   أصبح   النجاح   يف   العمل   واحلياة  
 االجتماعية   والعالقات   الشخصية   والتميز   واحلضور   وسرعة   رد   الفعل  
 وسعة   األفق   من   األمور   التي   حتدد   مستوي   الذكاء   وتسهم   يف   تقييمه  

 بشكل   كبري  

 وتقدم   جملة   النيوزويك   األمريكية   ثالثني   نصيحة   لزيادة   الذكاء   واحلضور  
 لدي   الفرد   من   خالل   تنمية   القدرات   العقلية   وحتسن   عمل   الذاكرة   وزيادة  

 القدرة   علي   استيعاب   األمور   وحتليلها   حتليال   منطقيا   وهي  :  

[  أشارت   األبحاث   العلمية   احلديثة   إيل   أهمية   العاب   تنمية   الذاكرة    1  [
 والتي   من   أهمها   علي   اإلطالق   الكلمات   املتقاطعة   نظرا   لبساطتها  
 وسهولة   احلصول   عليها ,  فال   تشعر   بتأنيب   الضمري   إذا   قضيت   بعض   الوقت  
 يوميا   يف   حماولة   حل   ألغاز   هذه   اللعبة   فلها   فوائد   عظيمة   من   أهمها  

 الوقاية   من   تدهور   القدرات   العقلية   ومرض   الزهامير .  

2[  احلرص   علي   تناول   التوابل   وخصوصا   الكركم   ففي   الهند   وتايالند    [
 تقل   معدالت   تدهور   القدرات   العقلية   بشكل   كبري   ألنهم   معتادون   علي  
 تناول   الطعام   مضافا   إليه   جمموعة   من   التوابل   تتألف   من   الكركم   والكمون  

 والكزبرة  .  

] 3 [  ممارسة   نشاط   بدين   معتدل   بصورة   يومية   مثل   التمرينات   الرياضية  
 البسيطة   أو   اجلري   وذلك   لتنشيط   الدورة   الدموية   باجلسم   وزيادة   نسبة  
 األكسجني   يف   الدم   مما   يعني   وصول   كمية   أكرب   من   األكسجني   إيل   املخ .   

] 4 [  احلرص   علي   االنضمام   إيل   حلقات   نقاشية   تشتمل   علي   آراء   وأفكار  
 خمتلفة   أو   متابعة   الربامج   التي   حتلل   األحداث   اخملتلفة   التي   متر   بها  
2009  وجد   أن   األشخاص   الذين   , ففي   دراسة   أجريت   عام    بالد   العامل  
 يتابعون   القنوات   اإلخبارية   املتنوعة   أكرث   حضورا   وتفتحا   من   األشخاص  

 الذين   يتابعون   قناة   إخبارية   واحدة   أو   اثنتني .   

]5 [  عدم   االعتماد   الكلي   علي   استخدام   أجهزة   التليفون   احملمول   والالب  
 توب   واآلي   باد   وغريهما   من   األجهزة   التكنولوجية   احلديثة   التي   تقلل   من  

 إعمال   الشخص   لعقله   واعتماده   علي   الذاكرة .   

]6 [  احلصول   علي   القدر   الكايف   من   النوم   ليال   مع   احلرص   علي   النوم   ملدة  
 ساعة   يف   منتصف   النهار   فقد   أشار   العلماء   إيل   أن   النوم   ليال   ال   يكفي   ألن  
 العقل   يصاب   باالرهاق   من   تراكم   املعلومات   ويكون   يف   حاجة   إيل   شيء  

 من   الراحة   إلعادة   ترتيب   املعلومات   التي   اكتسبها  .  
)10(-  تعلم   لغة   جديدة   فالتعلم   بوجه   عام   يزيد   من   القدرة   علي   الرتكيز  
 ألن   اكتساب   املعلومات   وتخزينها   يف   الذاكرة   ثم   استدعاءها   مرة   أخري  

 مما   يعمل   علي   تنشيط   الذاكرة   وزيادة   كفاءتها .  

 TED Technology [  االطالع   علي   تطبيق   أو   برنامج   يحمل   اسم    7[
Entertainment , De sign ,  الذي   يجتمع   فيه   أصحاب   العقول  
 العلمية   اخلالقة   كل   عام   حيث   يعرضون   أحدث   ما   توصل   إليه   العلم   يف  

 جميع   اجملاالت   وخصوصا   األبحاث   املتعلقة   باملخ   البشري .  

[  احلرص   علي   القراءة   وإن   مل   تكن   من   حمبي   القراءة   فعليك   بقراءة    8[
 كتاب   واحد   فقط   يف   العام   بعد   زيارة   املعرض   السنوي   للكتاب   وانتقاء  

 كتاب   من   أفضل   الكتب   التي   نشرت   خالل   العام .  

]9 [  حماولة   االعتماد   علي   الذاكرة   بأكرب   قدر   ممكن   والتخلص   التدريجي  
 من   القلم   والورقة   إلعطاء   فرصة   للذاكرة   حلفظ   أرقام   التليفونات  

 واملواعيد   املهمة . 

]11[  تناول   قطعة   من   الشيكوالتة   الداكنة   يوميا   فهي   تقلل   من   خطر  
 اإلصابة   مبرض   الزهامير   ألنها   غنية   بالفالفونويد   ومضادات   األكسدة  
 كما   تساعد   علي   خفض   معدالت   الكوليسرتول   الضار   وبالتايل   تقي   من  

 اإلصابة   بتصلب   الشرايني   املسبب   األساسي   لضعف   الذاكرة  .  

]12[  تنمية   املهارات   اليدوية   ألنها   تعمل   بصورة   غري   مباشرة   علي   تنمية  
 املهارات   الذهنية   من   خالل   التعلم   وإكتساب   املهارات .  

]13[  التفكري   اإليجابي   والرضا   الداخلي   فقد   أثبتت   الدراسات   أن   السالم  
 النفسي   يزيد   من   قدرة   الفرد   علي   االستيعاب   والتحليل   وبالتايل   التمتع  

 بقدرات   عقلية   أفضل .  

]14[  أشارت   دراسة   علمية   إيل   أن   العاب   الكمبيوتر   والبالي   ستيشن   تكسب  
 الفرد   مهارات   التوافق   العضلي   العصبي   وتزيد   من   سرعته   يف   رد   الفعل .  

]15[  احلفاظ   علي   وجبة   اإلفطار   التي   تعد   من   أهم   الوجبات   يف   اليوم  
 ألن   اجلسم   يظل   بدون   تغذية   طوال   فرتة   النوم   ليال   ويستمد   اجلسم  

 الطاقة   الالزمة   للنشاط   البدين   والذهني   من   وجبة   اإلفطار .    

مقاالت ذات صلة: 
روشتة جناح »االستثنائيات« 5 خطوات لتكوين ضمنهن 

]16[  تناول   املزيد   من   الزبادي   فقد   أكدت   دراسة   أجريت   مؤخرا   علي   الفئران  
 أن   تناول   الزبادي   يزيد   من   نشاط   خاليا   املخ   وخصوصا   تلك   املسئولة   عن  

 املشاعر   والذاكرة .  

]17[  التعرض   ألشعة   الشمس   فهي   مصدر   الشعور   بالطاقة   والرتكيز   ألنها  
 تقلل   من   هرمون   املالتونني   الذي   يدفع   الشخص   إيل   النوم .  

]18[  مشاهدة   املسرحيات   املأخوذة   عن   الروايات   الشهرية   لكبار   الكتاب  
 وعمل   مقارنة   بني   الرواية   والعمل   الفني   فالنقد   والتحليل   من   أهم   األمور  

 التي   يتم   فيها   إعمال   العقل .   

]19[  حماولة   تنظيم   األفكار   وترتيبها   حتي   يسهل   إستدعاؤها   وتذكرها  
 مرة   أخري  .   

]20[  اإلكثار   من   شرب   املاء   ألن   اجلفاف   أو   قلة   املاء   يف   اجلسم   يؤثر   علي  
 خاليا   املخ   تأثريا   سلبيا   حيث   يجعلها   تضطرب   ويفقدها   كفاءتها   يف  

 العمل .  

[  اإلكثار   من   الضحك   فعندما   يضحك   الفرد   تزداد   قدرته   علي    21[
 االستيعاب   بنحو  14  ضعفا .  

]22[  زيارة   املعارض   الفنية   اخملتلفة   وحضور   حفالت   موسيقية   فالفن   ال  
 يزيد   الذكاء   فقط   بل   يقلل   من   الشعور   بالضغط   النفسي   والتوتر   الناجت   عن  

 ضغوط   احلياة .  

]23[  حماولة   إتقان   العزف   علي   آلة   موسيقية   فعزف   املوسيقي   يحسن   من  
 القدرات   الذهنية   ألنها   تصفي   الذهن   وجتعل   الفرد   أكرث   هدوءا   باإلضافة  

 إيل   أنه   يزيد   من   كفاءة   التوافق   الوظيفي   للعضالت .  

]24[  التخلص   احلقيقي   من   الضغوط   واملشكالت   وتصفية   الذهن   فإذا  
 مل   يفكر   الفرد   يف   املشكالت   فهي   تشغل   العقل   الباطن .    

]25[  احلرص   علي   أخذ   فرتة   من   الراحة   أثناء   االستذكار   أو   العمل   ماال   يقل  
 عن  15  دقيقة   كل   ساعتني   فالقدرة   علي   التذكر   واالسرتجاع   ترتاجع   بعد  

 هذه   املدة   من   الرتكيز   املتواصل .  

]26[  مضغ   اللبان   فقد   ثبت   أنه   يقوي   الذاكرة   بنسبة  35 %  ألنه   يحفز   إفراز  
 األنسولني   باجلسم   والذي   يحفز   بدوره   جزءا   من   الدماغ   املتعلق   بالذاكرة .  

]27[  تناول   قليل   من   القهوة   ألنها   تساعد   علي   زيادة   الرتكيز   وقوة   الذاكرة  
 ولكن   يفضل   عدم   تناول   أكرث   من   ثالثة   أكواب   من   القهوة   يوميا .  

]28[  عدم   اإلفراط   يف   تناول   املهدئات   ومضادات   االكتئاب   والعقاقري  
 املنومة   ألنها   تؤثر   سلبا   علي   كفاءة   الذاكرة   وكذلك   التدخني   واملشروبات  

 الكحولية   ألنهما   يتسببان   يف   تلف   خاليا   املخ .   

]29[  التنظيم   فالنسيان   يصبح   أسهل   يف   الفوضي   يف   حني   يسهم   النظام  
 يف   سهولة   عمل   الذاكرة   وكذلك   الرتكيز   واستخدام   احلواس   اخلمس   يف  

 عملية   تخزين   املعلومات .  

]30[  اخلروج   إيل   الطبيعة   والتأمل   فقد   أظهرت   الدراسات   العلمية   أن  
 التأمل   واالسرتخاء   يعمالن   علي   حتسن   عمل   الذاكرة   بصورة   أفضل   من  

 تناول   العقاقري   الطبية .  

منقول
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شخصية العدد
الدكتور / هايل عبد المولى إبراهيم طشطوش

ال  التي  موضوعاتة  ومن  العربي  احملاسب  جملة  يف  هنا  نعم  هنا  بكتاباته  امتعنا  لطاملا  العدد  شخصية 
تنسى 

. اإلسالم  يف  • التنمية 
. االخضر  • اإلقتصاد 

. اإلجتماعي  االمن  على  احلفاظ  يف  الزكاة  • دور 
. الصغرية  املشروعات  على  العاملية  املالية  االزمة  • أثر 

. التنموية  واهميتة  اإلسالمي  • الوقف 
 . وطبيعتة  ماهتية   .... • األستثمار 

وكثري من املوضوعات الشيقة التي نتمنى أن تكونوا قد قرامتوها يف االعداد السابقة .

وإليكم نبذة عن الدكتور هايل طشطوش 

االسم الكامل: هايل عبد املوىل إبراهيم طشطوش.
تاريخ امليالد واملكان: 1966/أيدون /اربد

اجلنسية: أردين
العنوان الربيدي: اربد /أيدون /حي عالية

- التحصيل العلمي:
- ماجستري اقتصاد سياسي دويل – جامعة الريموك – تقدير جيد جدًا

- دكتوراه االقتصاد واملصارف االسالمية- جامعة الريموك – تقدير ممتاز
- دبلوم برجمة لغوية عصبية.

- رخصة دولية مدرب معتمد يف جمال التنمية البشرية واإلدارية من املعهد الكندي العربي - األكادميية الكندية 
للتنمية البشرية.

اخلربات العملية:
.2010/2009 الريموك/  جامعه  يف  متفرغ  غري  · حماضر 

ظبي. ICTD/ابو  والتطوير  للتدريب  العاملي  املركز  يف  /حماضر  · مدرب 
اربد  - البشرية  املوارد  لتنمية  العربي  الكندي  املعهد  يف  · مدرب 

مدرس / مدرب يف أكادميية زاد للتدريب )مهارات اتصال، مهارات قيادة وإدارة, مهارات إبداع وتفكري، برجمة لغوية ....
الخ(.

معتمد. حمرتف  دويل  · مدرب 
اإلنسان. حقوق  جمال  يف  وحماضر  · مدرب 

والنشر. للدراسات  العروبة  مركز  يف  · باحث 
واملعلومات. للدراسات  األردين  املركز  يف  وحملل  · باحث 

عمان.  _ التنفيذية  للخدمات   ) )اركو  شركة  يف  إداري  · مشرف 
اإلسالمية. واملصرفية  االقتصاد  يف  · باحث 

العربي احملاسب  –جملة  اإلسالمي  االقتصاد  قسم  · رئيس 
االلكرتونية. اإلسالمي  والتمويل  االقتصاد  موسوعة  يف  · مشرف 

والسياسية االسرتاتيجيه  الدراسات  جمال  يف  · باحث 
خمتلفة. أردنية  صحف  يف  مقاالت  · كاتب 

املتمدن..... احلوار  النبأ،  جمله  العرب،  مثل:جمله  خمتلفة  إلكرتونيه  جمالت  يف  · كاتب 
خمتلفة. جماالت  يف  الكتب  من  للعديد  · مؤلف 

االنرتنت. استخدام  على  · القدرة 
.word نظام  على  الطباعة  على  · القدرة 

اخملتلفة. والدراسات  األبحاث  عمل  على  · القدرة 
املكتبية. األعمال  تنفيذ  على  · القدرة 

العضوية: ) روابط، احتادات، جمعيات، ...الخ(
عضو رابطه أدباء الشام /لندن.

عضو مكتبه بلديه اربد.
عضو احتاد املدربني العرب )عضو مؤسس(.

اإلجنازات الكتابية:
.) واالقتصادية  السياسية  للمصطلحات  احلديثة  املوسوعة   ( بعنوان  منشورة  · موسوعة 

كتاب منشور ) املشروعات الصغرية ودورها يف التنمية (.
) وحتديات  تأثريات  )العوملة  منشور  · كتاب 

واالدارة(. القيادة  يف  )أساسيات  بعنوان  منشور  · كتاب 
السياسية( العلوم  يف  أساسيه  )مبادئ  بعنوان  منشور  · كتاب 

) الوضعي  والتشريع  اإلسالمي  الفكر  بني  اإلنسان  )حقوق  منشور  · كتاب 
) ومعناة  حقيقته  )اإلرهاب،  منشور  · كتاب 

اجلديد(. العاملي  النظام  ظل  يف  الدولة  قوة  وعناصر  الوطني  )األمن  منشور  · كتاب 
.) الدولية  العالقات  يف  مقدمة   ( منشور  · كتاب 

الياسمني( منشور)روض  شعر  · ديوان 
القاء..(. مهارات  اتصال  مهارات  لغوية  برجمة  الذات،  وتطوير  األداء  )مهارات  الطبع  حتت  · كتاب 

التدريب(. مهارات  الطبع)  حتت  · كتاب 

الدراسات واألبحاث واملقاالت املنشورة رقميا وتقليديا:
عشرات الدراسات واالبحاث واملقاالت املنشورة وهذه عينة منها:

وأثرة  االلكرتوين  املصريف  العمل   ( بعنوان  العدد1  االسالمي  والتمويل  االقتصاد  موسوعه  جملة  يف  منشور  بحث   ·
يف املصارف اإلسالمية (.

بحث حمكم بعنوان )البطالة املسببات واآلثار /رؤية اقتصادية اسالمية للعالج(، جامعة املسيلة /اجلزائر.
.2011 اخلامس  /العدد  العربي  احملاسب  جملة  الربا(  من  خالية  حسابات  اإلسالمي  التمويل  بعنوان)  · بحث 

– جملة احملاسب العربي العدد  – تقدير اقتصادي إسالمي  النقدية ودورها يف احلد من األزمات  · بحث يف السياسة 
.2012/ 6

/ إسالمي  اقتصادي  تقدير   – األعمال  منظمات  أداء  على  وانعكاسها  البشرية  املوارد  وتنمية  إدارة  بعنوان:  بحث   ·
منشور يف املؤمتر الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظالالقتصاديات احلديثة 

.2011 ديسمرب   14-13 يف  وذلك  – اجلزائر  الشلف  – جامعة 
– جامعة الروح  – رؤية اقتصادية أخالقية إنسانية  · بحث بعنوان: ضوابط العوملة املالية ودورها يف احلد من األزمات 

القدس –لبنان -2012.
بحث بعنوان : املشروعات الصغرية ودورها يف التنمية مقدم إىل مؤمتر املشروعات الصغرية – اجلزائر – جامعة قاصدي 

مرباح – ورقلة 17-19 ابريل 2012..
العمل  على  وأثرها  اإلسالمية  املصارف  يف  البشرية  الكفاءات  وعمل  الختيار  احلاكمة  القيمية  األطر  بعنوان:  بحث   ·
أيار   15-14 األردنية-  البيت  آل  جامعة   - والتقليدي  املصريف  العمل  مستجدات  مؤمتر  إىل  مقدم  اإلسالمية،  املصريف 

.2012
يف  عقد  الذي  الدويل  املؤمتر  اىل  ،مقدم  معاصرة  – رؤية  االعمال  ملنظمات  االجتماعية  املسؤولية   : بعنوان  · بحث 

جامعة الروح القدس – لبنان بعنوان: االدارة احلديثة :عندما تصبح الشركات مواطنون، تشرين2/ 2012.
حول  الدويل  املؤمتر  اىل  مقدم  االجتماعي  والتهميش  الفقر  من  للحماية  إسالمية  مالية  واليات  أدوات   : بعنوان  · بحث 

االقتصاد واملالية االسالمية ، جامعة صفاقص – تونس/ حزيران/ 2012 .
االجتماعية  املسؤولية  مؤمتر  اىل  ،مقدم  اسالمي  اقتصادي  منظور  من  للمؤسسة  االجتماعي  الدور  بعنوان  بحث   ·

للمؤسسة يف ظل رهانات املستقبل – جامعة ورقلة – اجلزائر – 11-12 نوفمرب 2012.
الدراسات:

األردنية. الرأي  جريدة  يف  /منشورة  جديد؟  عاملي  لنظام  بداية  هي  هل  العاملية  املالية  (األزمة  · )دراسة 
الثقافية. الريموك  جملة  يف  نشرت  الدولية  العالقات  إدارة  يف  ودورها  الدبلوماسية  بعنوان  · دراسة 

األردنية. الرأي  /جريدة  املعركة  يف  ودورة  النفسي  العامل   ) · )دراسة 
األردنية. الراي  جريدة  يف  منشورة  غزة(  بعد  ما  مرحلة  يف  املنطقة  واقع   ( بعنوان  ·دراسة 

السبيل. جريدة   / اإلسالمي  االقتصاد  يف  احلرية  (ضوابط  · )دراسة 
السبيل /جريدة  اإلسالمي  االقتصاد  يف  الرشيد  (االستهالك  · )دراسة 

السبيل. إسالمية./جريدة  اقتصادية  ورؤية  فقرا  يرشح  · عامل 
السبيل. جريدة   / اإلسالمي  االقتصاد  يف  املايل  · األمن 

الريموك. جريدة   / الوطني  االقتصاد  يف  ودورها  · الزراعة 
العرب. واملأمول/جملة  الواقع  بني  اإلسالمي  العربي  · اخلطاب 

املرأة. » حلقوق  »أمان  دراسات  ملركز  االلكرتوين  املوقع  على   ) اإلسالم  يف  املرأة  )حقوق  بعنوان  بحثيه  · دراسة 
املستقبل( وحتديات  الواقع  أزمة  العربية،  )الثقافة  بعنوان  · دراسة 

العربية الثقافة  · أزمة 
أخرى. حروب  وبداية  باردة  حرب  نهاية  اجلديد  العاملي  · النظام 
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