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) ٌّ(دراسة استطالعية عوى املهِيني واألكادمييني يف اهي
: الولخص
ٍٚتِ تٓاٝ ض١ ايدزاضٙا ٖرٜ يف ثٓاٚ
٘دٚأٚ ١ احملاضب١ٓٗخ مل٬َات ايجٛاملك
ز َاٛٗ ظ٢ًأثس ذيو عٚ ز يف نٌٍ َٓٗاٛايكؿ
ِتٝ نُا ض, ١ٝ اإلبداع١ احملاضب٢ُُطٜ
 يف١سٚخ املطس٬ات ايجٝايتشكل َٔ ايفسق
٘دٚ بني أ١ق٬ٍ ايعٚاييت تتٓاٚ ١ ايدزاضٖٙر
١ احملاضب١ٓٗخ مل٬َات ايجٛز يف املكٛايكؿ
. ١ٝ اإلبداع١ّ احملاضبَٛٗفٚ
,١َات احملاضبٛ َك:١ٝايهًُات املفــتاس
ِ احملاضيبًٝري ايتعٜ َعا,١ٝ اإلبداع١احملاضب
١ٓٗات املٝق٬أخٚ اتٝنًٛاعد ضٛ ق,١ٝيٚايد

ٍّٛٗ َفٚ إىل تٓا١ ايدزاضٙتٗدف ٖر
 اييت١ٜٖسٛا٭ضباب ادتٚ ١ٝ اإلبداع١احملاضب
َاتٍٛ املكٍٚ تٓا٬ذيو َٔ خٚ ,ٖا٤زاٚ تكف
١ث٬ يف ث١ًاملتُجٚ ١ احملاضب١ٓٗ مل١ٝا٭ضاض
 ادتاْب,ًُٞ (ادتاْب ايعٖٞٚ اْبٛد
ح تٓطًلٝ س.)ٞق٬ ادتاْب ا٭خ,املٗين
ٙز يف ٖرٛ قؿٟ إٔ أ٠ َٔ فهس١ايدزاض
زٛٗ إىل ظ١ذٝ بايٓتٟد٪َٝات ضٛاملك
 َاٖٞٚ  يف ايعٌُ احملاضيب١٦ممازضات خاط
١ٝ اإلبداع١ٗا باحملاضبًُٝطًل عٜ

Abstract :
Objective of this study is to discuss
the concept of the Creative
Accounting and the fundamental
ideas behind it. That will be through
discussing the basic pillars of the
accounting career, represented in
three aspects: The scientific side, the
professional side and the ethical
side). Whereas, the study starts with
the notion that any shortcomings in
these pillars will eventually lead to
erroneous
practices
in
the
accounting work, which is called
“the creative accounting”.
Within this research, these three
aspects of the accounting profession
and types of shortcomings, in each

م2016 ) اكتىبش15( ) الوخلذ12( العذد

of them, will be thoroughly
discussed, alongside their impact in
the emergence of what is called “the
creative accounting”. There will
also be a verification of the three
hypotheses to be discussed in this
study; and which confer the
relationship
between
the
shortcomings in the three pillars of
the accounting profession and the
concept of the Creative Accounting.
Keywords: Pillars of accounting,
creative accounting, international
criteria for accounting education,
profession behavioral and ethical
rules
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الوقذهت :
مما  ٫غو ف ٘ٝإٔ احملاضب ١نعًِ ٚنُٗٓ٘  ٫شايت حباد ١يهجري َٔ ايعٌُ
ايدٚ٩ب عً ٢ايؿعٝد ٜٔايعًُٚ ٞاملٗين يف ضب ٌٝا٫زتكا ٤بٗر( ٙاملٗٓ / ١ايعًِ) ٚت٬يف
اْ٫تكادات املٛدٗ ١إيٗٝا ٚاييت تصاٜدت بػهٌ ًَشٛظ َ٪خساً َٔ قبٌ ايهجري َٔ
اإلدازٜني ٚا٫قتؿادٜني ايرَ ٜٔا فتأٜٓ ٚطب ٕٛاملطٚ٪ي ١ٝملٗٓ ١احملاضب ١عٔ نجري َٔ
اإلخفاقات ٚا٭قساز اير ٟتؿٝب نجري ٜٔيف ب ١٦ٝا٭عُاٍ احملٝط ١باملٓػأ َٔٚ .٠باب
اإلْؿاف فإٕ َا ُٜكاٍ ٖٓا أٖٓ ٚاى عً ٢ضب ٌٝاْ٫تكاد ملٗٓ ١احملاضب ١حباد ١إىل إٔ
٪ٜخر بعني ا٫عتباز  ,فُا ٪ٜ ٫خر نً٘ ُٜ ٫رتى نً٘ ,خؿٛؾاً ٚإٔ ايكاُ٥ني عً٢
املٗٓ ١قد أغازٚا َٔ ٚقت َبهس إىل قسٚز ٠إعاد ٠تستٝب ايبٝت احملاضيب َٚعادت١
ايكؿٛز املٛدٛد .أسد ٖر ٙاْ٫تكادات َا بات ُٜعسف باحملاضب ١اإلبداع ,١ٝفاحملاضب١
بٛقعٗا ايسأٖ (نُا ٜكَ ) ٤٫٪ٖ ٍٛطٛ٦ي ١عٔ ايكٛا ِ٥املاي ١ٝاملكًًٚ ١اييت ٜٓتر عٓٗا
قسازات غري ؾا٥ب َٔ ١قبٌ َطتددَ ٞايكٛا ِ٥املايَ ٖٛٚ ١ٝا ٜتٓافَ ٢ع ايٛظٝف ١ا٭ٚىل
ٚا٭ِٖ يًُشاضبٚ ١املتُجً ١يف تكدَ ِٜعًَٛات ستاضبَٛ ١ٝثٛق ١ُ٥٬َٚ ١تطاعد يف
تسغٝد اختاذ ايكسازات  .فُا املكؿٛد باحملاضب ١اإلبداعَٚ ١ٝا ٖ ٞا٭ضباب اييت أدت
يعٗٛز ٖرا املفَٗٚ ّٛا ٖ ٞاملعادتات املكرتس. ١
َٔ امل٪ند إٔ ايتػدٝـ ايطًٜ ِٝكٛد إىل ْؿف ايع٬ز نُا قٚ , ٌٝقبٌ ذيو تأتٞ
خط ٫ ٠ٛتكٌ أُٖ ٖٞٚ ١ٝا٫عرتاف بايكؿٛزٖٓ َٔٚ ,ا فطٝشا ٍٚايباسجإ ايتطًطٌ يف
غسح َفٖٗ ّٛر ٙايعاٖسٚ ٠ا٭ضباب اييت ضاعدت عً ٢ظٗٛزٖا ,سٝح ُٜعتكد إٔ أٟ
قؿٛز يف ادتاْب املٗين ْٖ ٛتٝذ ١رتًٌ يف داخٌ ايبٝت احملاضيب ٖٓ َٔٚا ضٝتِ تٓاٍٚ
ايكؿٛز يف َكَٛات َٗٓ ١احملاضب ١ايج٬خ  ٖٞٚادتاْب ايعًُٚ ٞادتاْب ايعًُٞ
ٚادتاْب ا٭خ٬قٚ ,ٞذيو يف ستاٚي ١يًسبط بني املُازضات ارتاط ١٦يف ايعٌُ احملاضيب
ٚايكؿٛز يف أسد أ ٚبعض ٖر ٙاملكَٛاتٚ .يف ا٭خري أمتٓ ٢إٔ تهٖ ٕٛر ٙايٛزق١
ايبشج ١ٝقد ضاُٖت ٚي ٛبايػ ٤ٞايكً ٌٝيف إشاي ١ايػُٛض عٔ َفٗ ّٛددٜد يف اذتكٌ
احملاضيب َ ٖٛٚا بات ُٜعسف باحملاضب ١اإلبداعٚ ,١ٝأمتٓ ٢إٔ أن ٕٛقد ُٚفكت يف
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إٜؿاٍ ايفهس ٠بايػهٌ املطًٛب فُا نإ َٔ إؾاب ١فُٔ اهلل َٚا نإ َٔ تكؿري
فُٔ ْفطٚ ,ٞاهلل َٔ ٚزا ٤ايكؿد.
َػهً ١ايدزاض :١تتًدـ َػهً ١ايدزاض ١يف تٓا ٍٚظاٖس ٠احملاضب ١اإلبداعَٔ ١ٝ
سٝح املفٗٚ ّٛا٭ضباب اييت تكف ٚزاٗ٥ا .فبايسغِ َٔ نجس ٠ا٭ضباب احملٝط ١بٗرٙ
ايعاٖس ٠فطٝتِ ايرتنٝص عًَ ٢ا ُٜعتكد أْٗا ا٭ضباب ايسٝ٥ط ١ٝ٭ ٟخًٌ يف املُازضات
احملاضب ,١ٝسٝح ضٝتِ تٓاَ ٍٚد ٣متاضو َكَٛات َٗٓ ١احملاضب ١ايج٬خ ( ادتاْب
ايعًُ ,ٞادتاْب املٗين ,ادتاْب ا٭خ٬ق ,)ٞسٝح إٔ أ ٟقؿٛز يف ٖر ٙادتٛاْب قد
٪ٜد ٟإىل خًٌ يف املُازضات احملاضبُُٜٚ ١ٝهٔ ؾٝاغ ١ذيو يف ايط٪اٍ ايسٝ٥ط ٞايتاي:ٞ
َا ٖ ٞا٭ضباب ايعًُٚ ١ٝاملٗٓٚ ١ٝايطًٛن ١ٝاييت أدت يعٗٛز احملاضب ١اإلبداع١ٝ؟
ٖ َٔ ٚرا ايط٪اٍ ايسٝ٥ط ٞتفسعت عد ٠أض ١ً٦ثاْٚ ١ٜٛمتجًت يف ا٭ت: ٞ
َ .1ا ع٬ق ١تدْ ٞدٛد ٠ايتعً ِٝاحملاضيب باملُازضات احملاضب ١ٝارتاط ١٦يف ايعٌُ
احملاضيب
َ .2ا أثس تعدد ايبدا ٌ٥احملاضب ١ٝعً ٢املعادتات احملاضب ١ٝيٮسداخ ٚايعًُٝات املاي١ٝ
َ .3ا أُٖ ١ٝقٛاعد ٚضًٛنٝات املٗٓ ١يف تٓعٚ ِٝقبط ا٭دا ٤املٗين يًُشاضب
فسقٝات ايدزاض: ١
ٖٓ .1اى ع٬ق ١ذات د٫ي ١إسؿا ١ٝ٥بني تدْ ٞدٛد ٠ايتعً ِٝاحملاضيب ٚاحملاضب١
اإلبداع١ٝ
ٖٓ .2اى ع٬ق ١ذات د٫ي ١إسؿا ١ٝ٥بني املُازضات احملاضبٚ ١ٝاحملاضب ١اإلبداع١ٝ
ٖٓ .3اى ع٬ق ١ذات د٫ي ١إسؿا ١ٝ٥بني تطبٝل قٛاعد أخ٬قٝات املٗٓ ١احملاضب١ٝ
ٚاحملاضب ١اإلبداع١ٝ
َتػريات ايدزاض: ١
َتػريات َطتكً : ١ايتعً ِٝاحملاضب , ١ٝاملعادتات احملاضب , ١ٝقٛاعد أخ٬قٝات املٗٓ١
َتػري تابع  :احملاضب ١اإلبداع.١ٝ
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ستددات ايدزاض: ١
ستددات شَاْ :١ٝأضتػسم ايكٝاّ بٗرا ايٛزق ١ايبشجٚ ,ّ2016/3/1 َٔ ١ٝست٢
ّ2016/6/1
ستددات َهاْٚ : ١ٝتتُجٌ يف َهإ إدسا ٤ايدزاض ١املٝداْ ٖٞٚ ١ٝنايتاي : ٞايهادز
ا٭نادمي ٞيف ادتاَعات اذتهٚ ١َٝٛارتاؾَٛ , ١ظف ٞاذتطابات يف َهاتب
ايتدقٝل يف ؾٓعا ٤بادتُٗٛز ١ٜاي , ١ُٝٓٝاملٓػآت ايكطاع ارتاف ٚايعاّ ٚاملدتًط
أٖداف ايدزاضٜ : ١طع ٢ايباسجإ َٔ خٖ ٍ٬ر ٙايدزاض ١إىل ا٭ت: ٞ
-

ايٛقــٛف عًــَ ٢فٗــ ّٛاحملاضــب ١اإلبداعٝــَٚ ١ــا إذا نــإ ي ـ داز ٠دٚز يف ظٗــٛز َجــٌ
ٖر ٙاملُازضات

-

ا٫ط٬ع عً ٢املٓاٖر احملاضب ١ٝيتدؿـ عًِ احملاضـبٚ ١ايٛضـا ٌ٥ايتدزٜطـَٚ ١ٝـد٣
َٖ ١ُ٥٬ر ٙاملٓاٖر يًتطٛز اذتاؾٌ عً( ٢عًِ  )١َٓٗ /احملاضبَٚ , ١ـدَ ٣طابكتٗـا
يًُعاٜري ايدٚي ١ٝيًتعً ِٝاحملاضيب ملا يريو َٔ أُٖ ١ٝيف ا٫زتكا ٤بايعٌُ احملاضيب .

-

تطــًٝط ايكــ ٤ٛعًــ ٢ايتعــدد يف املعادتــات احملاضــب ١ٝيٮســداخ املتػــابَٗٚ , ١عسفــ١
ا٭ضباب َٔ ٚزاٖ ٤را ايتعددٚ ,ا٫ط٬ع عً ٢اٯثاز ايطًب ١ٝإٕ ٚددت ٚبٝإ نٝفٝـ١
ايتٛفٝل بني ايعٌُ احملاضيب ٚظسٚف ب ١٦ٝايعُـٌ ايـيت تُشـتِ عًـ ٢احملاضـب ا٫ختٝـاز
َٔ بني ٖر ٙايبدا. ٌ٥

-

بٝــإ ا٭ثــس اإلظتــاب ٞيكٛاعــد ضــًٛنٝات ٚأخ٬قٝــات املٗٓــٖٚ ,١ــٌ ٖٓــاى َجــٌ ٖــرٙ
ايكٛاعد يف ايٛاقع ايعًُٜ ٌٖٚ , ٞتِ ا٫يتصاّ بٗا َٔ قبٌ املٓتُني ملٗٓ ١احملاضب. ١
أُٖ ١ٝايدزاض :١تٓبع أُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض َٔ ١ايتشـدٜات ايـيت تٛادٗٗـا احملاضـب ١نعًـِ
ٚنُٗٓ ,١سٝح تتًك ٢احملاضب ١باضتُساز ايهـجري َـٔ اْ٫تكـادات عًـ ٢املطـت ٣ٛاملٗـين
ٚعًــ ٢املطــت ٣ٛا٭نــادميٚ ٞذيــو بطــبب املُازضــات ارتاط٦ــ ١ايــيت ٜكــ ّٛبٗــا بعــض
املٓتطــبني يًُٗٓــَ ١ــا ٜرتتــب عًٝــ٘ تكــدَ ِٜعًَٛــات َكــًً ١يًُطــتددَني ذ ٟٚاملؿــًش١
(َطــاُٖنيَ ,طــتجُسَ ,ٜٔكسقــني ,دٗــات سهَٝٛــٚ .)١قــد ســا ٍٚايباسجــإ يف ٖــرٙ
ايدزاض ١ايٛقٛف عًَ ٢جٌ ٖر ٙاملُازضات ٚتفٓٝد ا٭ضـباب ٚايعٛاَـٌ احملٝطـ ,١بػـسض
ايتٛؾٌ يًشً ٍٛاملٓاضب ١عً ٢املطتٜٛني ايكؿري ٚايطٚ , ٌٜٛاييت ضـرتنص عًـَ ٢عادتـ١
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أ ٟقؿٛز ٜتعًل املكَٛات املٗٓ ١ٝيًُشاضب ( ١ادتاْـب ايعًُـ ,ٞادتاْـب املٗـين ,ادتاْـب
ا٭خ٬ق) ٞ
َٓٗذ ١ٝايدزاض :١ضـٝتِ اضـتدداّ املـٓٗر ايٛؾـف ٞايتشًًٝـ ٞيف دزاضـ ١ايعـاٖس , ٠نُـا
ضٝطتددّ ايتشً ٌٝاإلسؿا ٞ٥عرب بسْاَر ( )SPSSيف حتً ٌٝبٝاْات ايدزاض ١املٝداْ.١ٝ
زتتُع ايبشح :
-

ادتاَعات اذتهٚ ١َٝٛارتاؾ ١يف ؾٓعا ٤بادتُٗٛز ١ٜاي.١ُٝٓٝ

-

َهاتب ايتدقٝل يف ؾٓعا ٤بادتُٗٛز ١ٜاي.١ُٝٓٝ

-

َٓػآت ايكطاع ارتاف ٚايعاّ ٚاملدتًط.

ع ١ٓٝايبشح :
-

َٛظفَ ٛهاتب ايتدقٝل يف ؾٓعا.٤

-

أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ يف قطــِ احملاضــب ١يف ادتاَعــات اذتهَٝٛــٚ ١ارتاؾــ ١يف
ؾٓعا.٤

-

َٛظف ٛاذتطابات يف ايكطاع ارتاف ٚايعاّ ٚاملدتًط.

ايتعسٜفات ا٫ؾط٬س: ١ٝ
َكَٛات املٗٓ :١ايسنا٥ص اييت تك ّٛعًٗٝا َٗٓ ١احملاضب ( ١ايتأٖ ٌٝايعًُ , ٞايعٌُ
احملاضيب  ,ضًٛنٝات املٗٓ) ١
احملاضب ١اإلبداع :١ٝا٫ختٝاز اْ٫تكاٚ ٞ٥املتّعُد ملعادتات ستاضبَ ١ٝع ١ٓٝحبٝح ت٪دٟ
إىل حتكٝل أٖداف ستددَ ٠طبكاً عٔ طسٜل اضتػ ٍ٬ايجػسات املٛدٛد ٠يف املعاٜري
احملاضب١ٝ
املعاٜري ايدٚي ١ٝيًتعً ِٝاحملاضب ٖٞ :١ٝاملعاٜري اييت أؾدزٖا اجملًظ ايدٚي ٞيًُعاٜري
ايتعً ِٝاحملاضيب ٚتتكُٔ املعاٜري اي٬شَ ١يًتعً ِٝاحملاضيب َٔ سٝح املٓٗر ايدزاضٞ
ٚأضايٝب ايتدزٜظ .
قٛاعد ضًٛنٝات ٚأخ٬قٝات املٗٓ ٖٞ :١ايكٛاعد اييت أؾدزٖا زتًظ َعاٜري ايطًٛى
ا٭خ٬ق ٞايدٚي ٞيًُشاضبني ٚتتكُٔ أِٖ ايكٛاعد ا٭خ٬ق ١ٝاييت ظتب ا٫يتصاّ بٗا يف
ايعٌُ احملاضيب املٗين .
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ٚيف ضب ٌٝحتكٝل أٖداف ايبشح ٚاختباز فسقٝات ايدزاض ١فطٝتِ تكط ِٝايدزاض١
إىل مخطَ ١باسح ٜتٓا ٍٚاملبشح ا٭َ ٍٚفٗ ّٛاحملاضب ١اإلبداعٚ ١ٝدٚز اإلداز ٠يف ظٗٛز
ٖر ٙاملفٗ ,ّٛبُٓٝا ٜتٓا ٍٚاملبشح ايجاْ ٞتدْ ٞدٛد ٠ايتعً ِٝاحملاضيب ٚع٬ق ١ذيو
باحملاضب ١اإلبداع ,١ٝيف سني ٜتٓا ٍٚاملبشح ايجايح تعدد ايبدا ٌ٥احملاضبٚ ١ٝأثسٖا عً٢
ظٗٛز احملاضب ١اإلبداع ,١ٝأَا املبشح ايسابع سٝح ضٝتِ تٓا ٍٚايكٛاعد ا٭خ٬ق ١ٝملٗٓ١
احملاضبٚ ١ع٬قتٗا باملُازضات ارتاط ١٦مبا يف ذيو احملاضب ١اإلبداعٚ . ١ٝأخرياً املبشح
ارتاَظ اير ٟضٝتٓا ٍٚحتًْ ٌٝتا٥ر ايدزاض ١املٝداْٚ ١ٝأِٖ ايٓتا٥ر املتٛؾٌ إيٗٝا
ٚايتٛؾٝات ٚاملكرتسات .
اهدراسات اهسابقة :
دزاضات تٓاٚيت ايتأٖ ٌٝا٭نادمي ٞيتدؿـ احملاضب١
-

خــداؽ  ٚخــس ,ّ2013 ,ٕٚدٚز ايتعًــ ِٝاحملاضــيب يف تسضــٝذ املُازضــات ا٭خ٬قٝــ١
ملٗٓـــ ١احملاضـــبٚ ١ايتـــدقٝل ٚاذتـــد َـــٔ ايفطـــاد ,دزاضـ ـ ١تطبٝكٝـــ ١عًـــ ٢ادتاَعـــات
ا٭زدْ ,١ٝعُإ ,ا٭زدٕ .
ٖــــدفت ٖــــر ٙايدزاضــــ ١إىل دٚز ادتاَعــــات ا٭زدْٝــــَ ١ــــٔ يف ايٓٗــــٛض بايتأٖٝــــٌ
ا٭نادمي ٞيعًِ احملاضب ١يًدازضني يف ٖر ٙادتاَعات ٚذيو َـٔ خـ ٍ٬تفاعـٌ ٖـرٙ
ادتاَعات َـع َتطًبـات َعـاٜري ايتعًـ ِٝاحملاضـيب فُٝـا غتــ ْٛعٝـ ١املٓـاٖر َٚـد٣
َٛانبتٗا يهٌ سدٜح ٚطسم ايتدزٜظ ٚ ,قد تٛؾٌ ايباسج ٕٛإىل عدد َٔ ايٓتـا٥ر
ٚايــيت َــٔ أُٖٗــا  ,إٔ َطــت ٣ٛتػطٝــ ١أخ٬قٝــات املٗٓــ ١يف اقطــاّ احملاضــبٚ ١فكــا
ملتطًبـــات َعـــاٜري ايتعًـــ ِٝاحملاضـــيب ايـــدٚي ٞد ٕٚاملطـــت ٣ٛاملطًـــٛب يف ادتاَعـــات
ا٭زدْٝــٚ ,١إٔ ٚضــا ٌ٥ايتــدزٜظ  ٫شايــت تعتُــد عًــ ٢ايٛضــا ٌ٥ايكدميــ ١يف ايعًُٝــ١
ايتعًَ ٖٛٚ ١ُٝٝا ٜطتٛدب اٖ٫تُاّ َٔ ايكاُ٥ني عً ٢ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف ا٭زدٕ .

-

ايفه , 2014, ٞتؿـٛز َكـرتح يتطبٝـل َعـاٜري ايتعًـ ِٝاحملاضـيب ٚدٚزٖـا يف قـبط
دٛدَٓ ٠اٖر احملاضب ١يف ادتاَعات ايطعٛد , ١ٜاجملً ١ايعسب ١ٝيكـُإ دـٛد ٠ايتعًـِٝ
ادتاَع,)16(,ٞداَع ١غكسا ,٤ايطعٛد١ٜ
تٓـا ٍٚايباسجـإ َػــهً ١عـدّ َساعــاَ ٠عـاٜري ايتعًــ ِٝاحملاضـب ١ٝايدٚيٝــ ١عٓـد ٚقــع
املٓـاٖر ادتاَعٝـ ١يًتدؿــ احملاضـب , ١إقـاف ١إىل عـدّ تطبٝـل ٖـر ٙاملعـاٜري فُٝـا
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ٜتعًــل بــايٓٛاس ٞايتدزٜطــ ١ٝيف َسسًــ ١ايدزاضــٚ , ١قــد ٖــدفت ايدزاضــ ١إىل إيكــا٤
ايكــ ٤ٛعًـــَ ٢عــاٜري ايتعًـــ ِٝاحملاضـــيب ٚنٝفــ ٞاضـــتدداَٗا عٓــد إعـــداد املٓـــاٖر
ايدزاض ١ٝيًُشاضب ٚ ,قد خًُؿت ايدزاض ١إىل عدد َٔ ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا إٔ ٖٓاى
ع٬ق ١إظتاب ١ٝبني تطبٝل َعاٜري ايتعً ِٝاحملاضـيب ايدٚيٝـٚ ١دـٛد ٠شتسدـات ايتعًـِٝ
احملاضيب .
-

بٛفــازع ,بــد ٕٚضــٓ ,١ايتعًــ ِٝاحملاضــيب املٗــين ايٛاقــع ٚضــبٌ ايتطــٜٛس ,طــسابًظ,
يٝبٝا
تٓاٚيت ٖر ٙايدزاضٚ ١اقع ايتعً ِٝاحملاضيب يف يٝبٝـا ٚايٛقـٛف عًـ ٢دٛاْـب ايكؿـٛز
يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝإَهاَْ ١ٝعادتٖ ١را ايكؿٛز عٔ طسٜل تطبٝل َعاٜري ايتعًـِٝ
احملاضيب ايدٚيٚ , ١ٝقد قاَت ايباسج ١باملكازْ ١بني َتطًبات َعـاٜري ايتعًـ ِٝايدٚيٝـ١
َع ٚاقع ايتعًـ ِٝاحملاضـيب يف يٝبٝـا َٚـٔ ثـِ تٛؾـًت إىل عـدد َـٔ ايٓتـا٥ر متجًـت يف
أٚدــ٘ ايكؿــٛز يف ايعًُٝــ ١ايتعًُٝٝــَ ١ــٔ سٝــح َٓــاٖر ايتعًــ ِٝاحملاضــيب ٚأضــايٝب
ايتدزٜظ َٔٚ ,ثِ مت ٚقع َكرتسات ملعادت ١أٚد٘ ايكؿٛز .

دزاضات تٓاٚيت ادتاْب املٗين ٚايعًُ ٞملٗٓ ١احملاضب:١
-

تٝذــاَْٛ ,2005 ,ٞقــف املــٓٗر املعٝــازٚ ٟاملــٓٗر اإلظتــابَ ٞــٔ تعــدد بــدا ٌ٥ايكٝــاع
احملاضب , ١ٝزتً ١ايعً ّٛا٫قتؿادٚ ١ٜعً ّٛايتٝطري ,)5( ,ضطٝف  ,ادتصا٥س
ٖدفت ٖر ٙايدزاض ١إىل اإلداب ١عً ٢ايتطـا ٍ٩املجـاز عـٔ ضـبب تعـدد بـدا ٌ٥ايكٝـاع
احملاضــيب ٚ ,قــد ســا ٍٚايباســح تٓــا ٍٚإَهاْٝــ ١احملافعــ ١عًــ ٢املكــُ ٕٛايعًُــٞ
يًُعسف ١احملاضب ١ٝباعتبازٖا عًِ ادتُاعٚ ٞتطبٝك ٞقابٌ يًتأؾـ ٌٝايٓعـس ٟيف ظـٌ
ازتباط ايبشح احملاضيب باملدخٌ اإلظتـابٚ ٞتكٝـ ِٝدٚز ٖـرا املـٓٗر يف سـٌ َػـهً١
ا٫ختٝاز احملاضيب َٔ بني ايبدا ٌ٥املتعدد. ٠

-

اذتًـــيب  , 2009 ,دٚز َـــدقل اذتطـــابات ارتـــازد ٞيف اذتـــد َـــٔ أثـــاز احملاضـــب١
اإلبداع ١ٝعًَٛ ٢ثٛق ١ٝايبٝاْات املاي ١ٝايؿادز ٠عٔ ايػـسنات املطـاُٖ ١ا٭زدْٝـ, ١
داَع ١ايػسم ا٭ٚضط  ,عُإ  ,ا٭زدٕ
ٖدفت ٖر ٙايدزاض ١إىل ايتعسف عً ٢أضايٝب احملاضب ١اإلبداع ١ٝاملطتددَٚ ١أثسٖا
يف َٛثٛق ١ٝايبٝاْات احملاضـب , ١ٝباإلقـاف ١إىل ايٛقـٛف عًـ ٢دٚافـع اإلدازَ ٠ـٔ ٚزا٤
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اضتدداّ أضايٝب احملاضب ١اإلبداع ١ٝباإلقاف ١إىل ايتعسف عً ٢ايدٚز ايرٜ ٟك ّٛبـ٘
َدقل اذتطـابات يف اذتـد َـٔ ت ًـو املُازضـات ٚ ,قـد تٛؾـٌ ايباسـح إىل عـدد َـٔ
ايٓتا٥ر َٔ أُُٖٗا إٔ ٖٓاى ممازضات ضًب ١ٝتك ّٛبٗا إدازات ايػسنات املطـاُٖ١
ايعاَــ ١ا٭زدْٝــٚ ١يف املكابــٌ فــإٕ ٖٓــاى دٗــد ٚاقــ َــٔ قبــٌ َــدقك ٞاذتطــابات
يًهػف عٔ ٖر ٙاملُازضات .
-

ايكطـــٝؼ ٚايؿـــٛيف  ,2011 ,أضـــايٝب اضـــتدداّ احملاضـــب ١اإلبداعٝـــ ١يف قـــاُ٥يت
ايدخٌ ٚاملسنص املاي ٞيف ايػسنات ايؿٓاع ١ٝاملطاُٖ ١ايعاَـ ١املدزدـ ١يف بٛزؾـ١
عُإ  ,داَع ١اإلضسا , ٤عُإ  ,ا٭زدٕ.
ٖـــدفت ٖـــر ٙايدزاضـــ ١إىل ايتعـــسف عًـــ ٢املٓعـــٛز ا٭خ٬قـــ ٞيًُشاضـــب ١اإلبداعٝـــ١
ٚايتعــسف عًــ ٢أٖــِ ا٭ضــايٝب املطــتددَٚ ١ايــدٚافع اإلدازٜــٚ ١زاٖ ٤ــر ٙاملُازضــات
َٚدَ ٣طاَُٖ ١دقك ٞاذتطابات يف ايتعـسف عًـٖ ٢ـر ٙاملُازضـات أثٓـا ٤ايهػـف
عٔ ايٛقع املـاي ٞيًػـسنات ٚ ,تٛؾـًت ايدزاضـ ١يعـدد َـٔ ايٓتـا٥ر َـٔ أُٖٗـا قًـ١
املُازضــات احملاضــب ١ٝارتاط٦ــ ١يف ايػــسنات املطــاُٖ ١ايعاَــ ١املطــذً ١يف بٛزؾــ١
عُإ ٚقد ٜعٛد ذيو يدٚز املدقل ارتازدَٚ ٞع ذيـو فـ ٬شاٍ ٖٓـاى ايهـجري يًكٝـاّ
ب٘ بٗرا ايؿدد َجٌ قـسٚزٚ ٠قـع َٝجـام ايطـًٛى املٗـين ٚتفعٝـٌ دٚز دتـإ ايتـدقٝل
ايداخً ١ٝيف ايػسنات املطاُٖ. ١

دزاضات تٓاٚيت قٛاعد ٚأخ٬قٝات َٗٓ ١احملاضب:١ٝ
-

أزدٜين,2007,ايتشدٜات ايـيت تٛادـ٘ تطبٝـل أخ٬قٝـات َٗٓـ ١احملاضـب ١يف ايعـسام,
داَع ١املٛؾٌ  ,ايعسام
تٓا ٍٚايباسح يف ٖر ٙايدزاض ١ايتشدٜات اييت تٛادٗ٘ تطبٝل قٛاعد أخ٬قٝات َٗٓ١
احملاضب ١يف ايعسام حبٝح تٓطذِ َع ايب٦ٝـ ١ايـيت ٜعُـٌ بٗـا احملاضـب ٖٚ ,ـٌ ٖٓـاى
َٓعُــات َٗٓٝــ ١تٗــتِ بتطبٝــل ٖــر ٙاملعــاٜري أّ ٚ , ٫قــد خًُؿــت ايدزاضــ ١يعــدد َــٔ
ايٓتــا٥ر متجًــت يف عــدّ ٚدــٛد ٚقــٛح يف تطبٝــل ٖــر ٙايكٛاعــد باإلقــاف ١إىل عــدّ
اٖ٫تُــاّ بتــدزٜظ ٖــر ٙاملعــاٜري يف ادتاَعــات ايعساقٝــ ١ممــا ٜطــتدعَ ٞــٔ ادتُٝــع
اٖ٫تُاّ بٗرا ايكؿٛز ٚايطع ٞيٛقع املعادتـات املٓاضـب ١عًـ ٢ايؿـعٝد ا٭نـادميٞ
ٚعً ٢ايؿعٝد املٗين َٔ خ ٍ٬املٓعُات املٗٓ ١ٝيًُشاضب١
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-

املعتــاش , 2008 ,أخ٬قٝــات َٗٓــ ١املسادعــٚ ١املتعــاًَني َعٗــا  ,داَعــ ١أّ ايكــس, ٣
ايطعٛد١ٜ
تٓاٚيــت ٖــر ٙايدزاضــٚ ١ؾــفا حتًًٝٝــا يكؿــ ١ٝاْٗٝــاز غــسن ١إْــس ٕٚا٭َسٜهٝــ١
يًطاقٚ ١ازتبـاط ٖـرا اذتـدخ بادتاْـب ا٭خ٬قـ ٞملـدقك ٞاذتطـابات ْـراى ٚ ,قـد
تٓــا ٍٚايباســح قٛاعــد ضــًٛنٝات ٚأخ٬قٝــات املٗٓــ ١ملٗٓــ ١احملاضــبٚ ١املسادعــٚ ١دٚز
املٓاٖر ايتعً ١ُٝٝيف دعِ أخ٬قٝات املٗٓـ , ١نُـا تطـسم ايباسـح ملٛقـٛع سٛنُـ١
ايػـسنات باعتبازٖــا َــٔ أٖـِ ا٭دٚات ٚايطــبٌ يًسقابــ ١عًـ ٢ايػــسنات ٚ

اٜتٗــا

َــٔ اْٝٗ٫ــاز ٚاإلفــ٬ع ٚ ,قــد أٚؾــ ٢ايباســح بكــسٚز ٠اٖتُــاّ ا ٦ٝــ ١ايطــعٛد١ٜ
يًُشاضــبني ايكــاْْٝٛني بتهــسٜظ ادتٗــد إليــصاّ ممــتٗين َٗٓــ ١احملاضــبٚ ١املسادعــ١
بدزاض ١املصٜد عـٔ قٛاعـد ٚضـًٛى املٗٓـٚ ١أخ٬قٝاتٗـا يف ضـبْ ٌٝػـس ايـٛع ٞبأُٖٝـ١
تًو املباد. ٨
-

املطــري , 2012 , ٟقٛاعــد ضــًٛى  ٚداب َٗٓــ ١ايتــدقٝل ٚأثسٖــا عًــ ٢دــٛد ٠عًُٝــ١
ايتــدقٝل يف ايػــسنات ايؿــٓاع ١ٝايهٜٛتٝــ , ١داَعــ ١ايػــسم ا٭ٚضــط  ,عُــإ ,
ا٭زدٕ .
ٖدفت ٖر ٙايدزاض ١إىل ايتعـسف عًـ ٢أثـس قٛاعـد ضـًٛى  ٚداب َٗٓـ ١ايتـدقٝل عًـ٢
دٛد ٠عًُ ١ٝايتـدقٝل يف ايػـسنات ايؿـٓاع ١ٝايهٜٛتٝـٚ ,١قـد تٛؾـٌ ايباسـح إىل
عــدْ ٠تــا٥ر َــٔ أُٖٗــا إٔ ٖٓــاى ع٬قــ ١نــبري ٠بــني أخ٬قٝــات املٗٓــٚ ١دــٛد ٠عًُٝــ١
ايتدقٝل َٔ ٚدْٗ ١عس املـدٜس ٜٔاملـايٝني ٚاملـدقكني ايـداخًٝني ٚاملـدقكني ارتـازدٝني
يف ايػسنات ايؿٓاع ١ٝاملدزد ١يف ضٛم ايهٜٛـت يـٮٚزام املايٝـٚ ,١يف قـ ٤ٛذيـو
تكدّ ايباسح بعدد َٔ ايتٛؾٝات َـٔ أُٖٗـا تعصٜـص أخ٬قٝـات املٗٓـ ١يف ايػـسنات
ايؿٓاع ١ٝعًَ ٢طت ٣ٛاملسانـص ٚايفـسٚع ٚ ,تـدزٜب ايعُـاٍ عًـ ٢تعصٜـص قـدزاتِٗ يف
َٛادٗ ١املػانٌ ا٭خ٬ق ١ٝاييت ٜٛادْٗٗٛا يف ب ١٦ٝايعٌُ .
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الوبحج األول :هفهىم الوحاسبت اإلبذاعيت ودوس اإلداسة في ظهىس هزا الوفهىم
ًفهوَ احملاسبة اإلبداعية :زغِ ايتٓٛع يف ايتعسٜفات ايرٜ ٟؿادف ايباسح عٓد تٓاٍٚ
ظاٖس ٠احملاضب ١اإلبداع ,١ٝإ ٫إٔ املتفل عً ٘ٝإٔ ٖر ٙايعاٖس ٠حتٌُ َعٓ ٢ضًيب
٫غتسز عٔ تًو املعاْ ٞاييت تؿف أعُاَ ً٫ػابٗ٘ َجٌ ا٫ستٝاٍ ٚايتصٜٚس ٚايتكًَ ,ٌٝع
فازم يف ا٭دٚات ٚايتٓفٝر نُا ضٓس ٣يف خِكِ ٖر ٙايٛزق ١ايبشجٚ .١ٝأٜاً ناْت ٖرٙ
ايتعازٜف إ ٫إٔ ايهٌ َُذُع عً ٢إٔ احملاضب قد قاّ بٗرا ايطًٛى بٓا ٤عً ٢زغب١
اإلداز ٠بايت٬عب يف ايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝجتًُٗٝا بكؿد إعطا ٤اْطباع إظتاب ٞعٔ أدا ٤اإلداز٠
ٚعٔ ْتٝذْ ١ػاط املٓػأَٚ ٠سنصٖا املاي ٞمما قد ٜٛد٘ قسازات َطتددَٖ ٞرٙ
ايكٛا ِ٥بػهٌ َكًٌ.
ٚعٓد َطايعتٓا يٮدبٝات احملاضب ١ٝفطٓذد ايهجري َٔ املطُٝات ر ٙايعاٖسَ ٠جٌ
احملاضب ١ا٫بتهاز ,١ٜاحملاضب ١ا٫ستٝاي ,١ٝإداز ٠ا٭زباح ٚع ٠ٚ٬عً ٢ذيو ضٓذد
ايهجري َٔ ايتعسٜفات ٚ ٖٞٚإٕ اختًفت يف ايتعبري إ ٫أْٗا اتفكت يف املكُٚ .ٕٛقد مت
اختٝاز بعض ايتعسٜفات َٔ عد ٠دزاضات َٚسادع ٚاييت ُُٜهٔ ارتسٚز َٓٗا بتؿٛز
أٚي ٞعٔ َٛقٛع ٖر ٙايدزاض:١
-

عسفٗا ايبعض بأْٗا حت ٌٜٛأزقـاّ احملاضـب ١املايٝـ ١عُـا ٖـ ٞعًٝـ٘ إىل َـا ٜسغـب فٝـ٘
()1

املعُد. ٕٚ
-

عسفتٗا ايباسج ١يٓٝدا اذتًيب بأْٗا زتُٛع٘ َٔ ا٭ضايٝب ٚاإلدسا٤ات اييت ٜعتُـدٖا
احملاضب يتشكٝل َؿًش ١بعض أؾشاب املؿاحل يف ايػسن.)2(١

-

عسفٗـــا ايـــدنتٛز طـــازم عبـــد ايعـــاٍ

ـــاد بأْٗـــا (ا٫ختٝـــاز /ايتطبٝـــل ) ارتـــاط٧

ٚاملتعُد يًطٝاضات احملاضب ١ٝاملتبع ١يف ايعٌُ احملاضيب مما ٜـ٪د ٟإىل ايتـأثري ضـًباً
يف عداي ١ايكٛا ِ٥املاي.١ٝ

()3

()1ـ قايشســ ط فيس,س, 2111سأشح بسـشتخدـمســخحشـتسإلابدـع تسفيسقحادتيسـ دخلســــكزســحليسفيسـ شـكحثسـ طىحع تســصحهدتسـ ـحلتس
ــدمـتسفيسب مضتسعدحنس,سـحلـتسإلاشــءس,سعدحنس,سألام ن,سص7
()2ـلخيبيس,س 2119س,س ـمسلدققسـلخصحبحثسـلخحمجيسفيسـلخدسلًسأثحمســخحشـتسإلابدـع تسعلىسل ث ق تسـ ـ حهحثســح تسـ طح مةسعًسـ شـكحثس
ــصحهدتسألام ه تس,سـحلـتسـ شـقسألاـشطس,سعدحنس,سألام ن,سص9
()3حدح س,س2111س,ســخحشـتسالابتكحميتس,سـ دـمسـلجحلـ تس,سـ قحهـةس,سلطـ,سص11
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-

عسفٗا ايبعض بأْٗا أضًٛب َٔ أضايٝب ايت٬عب يف اذتطابات إلخفا ٤ا٭دا ٤ايفعًـٞ
يًػسن ١بػسض حتكٝل ْتا٥ر ْفع ١ٝيًػسن ١أ ٚبعض املٛظفني فٗٝا.

()4

دوافع اإلدارة يف إتباع أو تطبيق ممارسات حماسبية خاطئة (:)5
تعع ِٝسٛافص اإلدازٚ ٠دعِ َسنصٖا ايٛظٝف :ٞاإلداز ٠بؿفتٗا ايطسف ايرٜ ٟتٛىل
اإلداز ٠ايتٓفٝر ١ٜيًػسنٚ ١تٓفٝر عًُٝاتٗا  ,فأْٗا متًو َفات ٝاملعًَٛات  ٚا سس١ٜ
اختٝاز ايطٝاضات ٚايطسم احملاضبٚٚ ١ٝقع ايتكدٜسات احملاضب َٔٚ ١ٝخ ٍ٬ذيو
تطتطٝع إٔ ختتاز ٚتطبل ٚتكدز َا تساُ٥٬َ ٙاً ملؿًشتٗا ايتطابل َع أ ٚشتايف ١تٛقعات.
احملًًني املايٝنيُٜ :فكٌِ احملًً ٕٛاملاي ٕٛٝاإلع ٕ٬عٔ أزباح ايػسنات مبا ٜتٛافل َع
تٛقعاتِٗ ستٜ ٢بدٚا أِْٗ ٜك َٕٛٛبأعُا ِ عً ٢أنٌُ ٚد٘ٚ ,بايتاي ٞفُٔ َؿًش١
اإلداز ٠إٔ تٛد٘ ْتٝذ ١أعُا ا مبا ٜتطابل َع ٖرا ايتٛقعات إٕ ناْت إظتاب ١ٝأٚ
شتايفتٗا إٕ ناْت ضًب. ١ٝ
اضتٝفا ٤غسٚط ايد :ٜٔتعٌُ ايبٓٛى ايداٚ ١ٓ٥املكسق ٕٛعاد ٠عًٚ ٢قع غسٚط ؾازَ١
تُكٝد َٔ قدز ٠اإلداز ٠عً ٢إدسا ٤تٛشٜعات أزباح يف سا٫ت َع ١ٓٝأ ٚاذتؿ ٍٛعً٢
عتد َٔ قدز ٠اإلداز ٠عً٢
قسٚض ددٜدٚ ٠ذيو عٓد تٛقٝع عكد ايكسض مما قد ُ
اذتؿ ٍٛعً ٢ايكسٚض.
حتكٝل ٚفٛزات قسٜب : ١ٝتطع ٢بعض ايػسنات اييت تُداز َٔ قِبٌ امل٬ى إىل ضداد
قسا٥ب اقٌ َٔ خ ٍ٬اْتٗاز اضرتاتٝذ ١ٝختفٝض ؾايف ايسب ارتاقع يًكسٜبٚ ١يف
ضب ٌٝذيو تك ّٛباختٝاز أ ٚتطبٝل ا٭ضايٝب ٚايطٝاضات احملاضب ١ٝاييت حتكل ا ٖرا
ا دف .
ستاٚي ١إيكا ٤ايً ّٛعً ٢اإلداز ٠ايكدمي :١تك ّٛبعض اإلدازات املع ١ٓٝسدٜجا مبشاٚي١
تػ ٜ٘ٛؾٛز ٠اإلداز ٠ايكدميٚ ١ذيو بإظٗاز ايٛقع املاي ٞيًػسن ١يف ظٌ اإلداز٠
ادتدٜد ٠أفكٌ عُا ناْت عً ٘ٝيف ظٌ اإلداز ٠ايكدميٚ ١يف ضب ٌٝذيو تك ّٛباختٝاز
ايطٝاضات ٚاملُازضات احملاضب ١ٝاييت تدعِ ٖرا ا دف .

()4لجيتســد ـســحليس2113,سwww.fmalaa.wordpress.com ,
()5حدح س,س2111س,ســخحشـتسالابتكحميتس,سـ دـمسـلجحلـ تس,سـ قحهـةس,سلطـ,سص39
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ايتػط ١ٝعًْ ٢ػاطات غري قاْ :١ْٝٛسٝح تُعترب احملاضب ١اإلبداع ١ٝأدا ٙفعاي ١يف ٜد بعض
ايػسنات يًتػط ١ٝعً ٢أْػطتٗا غري ايكاْٚ ١ْٝٛستاٚي ١إخفاَ ٤ؿادز إٜساداتٗا اييت َا
ته ٕٛيف ايعاد ٠غري قاْ َٔٚ ١ْٝٛا٭َجً ١عً ٢ذيو غط ٌٝا٭َٛاٍ ,ايتٗسب ايكسٜيب,
ؾفكات ايفطاد ٚغريٖا.
الوبحج الثاني  :تذني حىدة التعلين الوحاسبي وعالقت رلك بوفهوىم الوحاسوبت
اإلبذاعيت
ٜأت ٞايتأٖ ٌٝايعًُٚ ٞاملعسيف يًُٓتطبني يعًِ احملاضب ١يف َكدَ ١املكَٛات ايج٬خ
ملٗٓ ١احملاضب ,١سٝح ُٜفرتض يف ايساغبني يف َصاٚيٖ ١ر ٙاملٗٓ ١با٫يتشام بربْاَر
ايبهايٛزٜٛع يف أسد ٣ادتاَعات املعتُد ٠يد ٣ادتٗات اذته ١َٝٛيف ايدٚي ,١سٝح
ٜتًك ٢ايدازع يف ٖر ٙايفرت ٠ايتأٌٖ ايعًُٚ ٞاملعسيف املطًٛب ملُازض ١َٓٗ ١احملاضب١
ٚاملسادع ١بعد ايتدسز ْٚ .عساً يًتطٛز املكطسد ر ٙاملٗٓ ١يف اذتٝا ٠ايعًُ ١ٝفكد ؾاز
يصاَاً إٔ ٜكابٌ ذيو تطٜٛس ٚتٓكَ ٝطتُس ٜٔيًعً ّٛاحملاضبٚ ١ٝاملعازف ذات ايؿً. ١
٪َٚخساً َٚع ايتطٛزات ا٫قتؿاد ١ٜاملتطازعَٚ ١ا ت ٬ذيو َٔ َتطًبات عًُ١َٝٓٗٚ ١ٝ
يًُشاضب ١فكد ؾاز يصاَاً عً ٢ايكاُ٥ني عً ٢عًِ احملاضب ١ايتأند أِْٗ باملطت٣ٛ
املطًٛب ٚيف املهإ ايؿش َٔ ٝسٝح زتازاَ ٠تطًبات ايعٌُ احملاضيب ٚتصٜٚد ضٛم
ايعٌُ بهادز َٚ ٌٖ٪قادز عً ٢اضتٝعاب ايتذدٜد املطتُس ٚاملتطازع عً ١َٓٗ ٢احملاضب١
َٚتُهٔ َٔ اضتٝفا ٤املتطًبات ايعًُٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝملٗٓ ١احملاضب. ١
ٚمما شاد اذتاد ١يًتأٖ ٌٝايعًُ ٞاملٓاضب ظٗٛز املُازضات ارتاطٚ ١٦ايًؿٝك ١مبٗٓ١
احملاضب ,١سٝح ؾاز ايهٌ ٜػاٚز بايبٓإ إىل ايكؿٛز ايعًُٚ ٞاملعسيف نطبب َباغس
يعٗٛز ٖر ٙاملُازضات ايدخ ١ًٝعً ٢املٗٓ ,١سٝح ٜٓطًل ٖ َٔ ٤٫٪فهس ٠إٔ احملاضب
ؾاسب ايتأٖ ٌٝايعًُ ٞاملتٛاقع ٖ ٛب ٬غو ا٭دا ٠املفكً ١يد ٣اإلداز ٠يتٓفٝر َأزبٗا
يف إتباع املُازضات احملاضب ١ٝارتاط ١٦إلداز ٠ا٭زباح ٚجتُ ٌٝايكٛا ِ٥املايَ ٖٛٚ ١ٝاُٜعسف
باحملاضب ١اإلبداعٖ َٔٚ .١ٝرا املٓطًل ٌٖ ُُٜهٔ ايك ٍٛبإٔ ٖٓاى ع٬قٚ ١ثٝك ١بني
تدْ ٞاملطت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝاملُازضات احملاضب ١ٝارتاط َٔٚ ,١٦داْب أخس قد ٜ ٫هٕٛ
ارتًٌ يف املطت ٣ٛايعًُ ٞيًُشاضب ,بٌ قد ٜه ٕٛيف احملت ٣ٛايعًُٚ ٞاملعسيف ايرٟ
تًكا ٙطٛاٍ فرت ٠ايدزاض ,١فكد ٜ ٫ه ٕٛايكؿٛز يف ايدازع بٌ يف املٓٗر ايدزاض,ٞ
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سٝح إٔ ٖرا املٓٗر مل ٜعد ٜف ٞبا٫ستٝادات ايعًُ ١ٝاييت تتطًبٗا َٗٓ ١احملاضب .١أٜاً
نإ ارتًٌ فايٓتٝذٚ ١اسد ٖٞٚ ٠فسد يٝظ باملطت ٣ٛايعًُ ٞاملطًٛب يًكٝاّ مبتطًبات
َٗٓ ١احملاضب ١عً ٢ايٓش ٛاملطًٛب َ ٖٛٚا ضٝرتتب عً ٘ٝخًٌ ٚظٝف ٞيف ايعٌُ احملاضيب
٪ٜد ٟيعٗٛز حتسٜفات ٚأخطا ٤يف ايكٝاع ٚاإلفؿاح ميهٔ إٔ تطتػٌ بػهٌ أ ٚبأخس
َٔ قبٌ اإلدازٚ ٠بايتاي ٞفٓشٔ أَاّ ضبب َسد يعٗٛز َا ُٜطُ ٢باحملاضب ١اإلبداع. ١ٝ
ضرورات تطوير اهتعويٍ احملاسيب :
دا٤ت ايدع ٠ٛيتشدٜح ٚتطٜٛس احملت ٣ٛايعًُٚ ٞاملعسيف يًُٓاٖر ايدزاض ١ٝيعًِ
احملاضب ١اضتذاب ١يعدد َٔ ايكسٚزات اييت أٚددتٗا ايعسٚف املًشٚ ١ا٫ستٝادات
املتطازع ١يف ب ١٦ٝايعٌُ احملاضيب ,فهُا َٖ ٛعسٚف فٗٓاى ازتباط ٚثٝل بني ا٫قتؿاد
ٚاحملاضب َٔ ١ايٓاس ١ٝايعًُٚ ١ٝايعًُٚ ,١ٝبايٓعس إىل ايتطٛز ا ا ٌ٥اير ٟغٗد ٙا٫قتؿاد
ايدٚي ٞيف ايطٓٛات ا٭خري ٠فُٔ املتٛقع إٔ ُٜؿاسب ذيو تطٛز َكابٌ عً ٢احملاضب١
نعًِ ٚنُٗٓٚ ,١بايتاي ٞفٗٓاى عد ٠أضباب تطتدع َٔ ٞادتُٝع ايعٌُ عً ٢ايٓٗٛض
بايتعً ِٝاحملاضيب ٚتطٜٛس ٙمبا ٜتٓاضب َع ٖر ٙاملطتذدات ٚ ,ايتاي ٞأِٖ ٖر ٙا٭ضباب:
تد ١َٓٗ ٌٜٚاحملاضبٚ :١املكؿٛد بريو تٛسٝد املعاٜري اييت تٓعِ احملاضيب ٚايعٌُ عً٢
دَر اجملايظ ٚا ٦ٝات ايدٚي ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢إؾداز املعاٜري احملاضبٚ ١ٝتٓع ِٝغٕٚ٪
املٗٓٚ . ١بايٓعس إىل ايٛاقع ايعًُ ٞفٗٓاى املعاٜري ايدٚي ١ٝإلعداد ايتكازٜس املايIFRS ١ٝ

ٖٓٚاى َعاٜري احملاضب ١ايدٚي IAS ١ٝباإلقاف ١إىل املعاٜري احملً ١ٝيهجري َٔ ايدٍٚ
ٚاييت تتػاب٘ ذتد نبري َع َعاٜري احملاضب ١ا٭َسٜه GAAP ١ٝاملباد ٨احملاضب١ٝ
املكبٛي ١عَُٛا ٚ ,بايتاي ٞفٓشٔ أَاّ تٓٛع نبري يف املعاٜري احملاضب ١ٝاييت تٓعِ ايعٌُ
احملاضيب  َٔٚ ,ادتدٜس بايرنس إٔ ٖٓاى خطٛات نبري ٠يف ضب ٌٝايتٛفٝل بني املعاٜري
ايدٚي ١ٝيًُشاضبٚ ١ؾ ً٫ٛملسسً ١ايتٛسٝد ايتاّ ٖٓ َٔٚ ,ا ظٗست قسٚز ٠تطٜٛس ايتعًِٝ
احملاضيب بٌ ٚتٛسٝد َٔ ٙخ ٍ٬ا٫يتصاّ مبعاٜري دٚي ١ٝيًتعً ِٝاحملاضيب َ ٖٞٚا تعسف
اٯٕ باضِ  IESsاملعاٜري ايدٚي ١ٝيًتعً ِٝاحملاضيب ٚ ,اييت مت تعدًٜٗا ٚتٓكٝشٗا تباعا
ست ٢ايعاّ ٚ 2013ذيو اضتذاب ١يتد ١َٓٗ ٌٜٚاحملاضب.١
املُازضات احملاضب ١ٝارتاط : ١٦سٝح أد ٣ظٗٛز َجٌ ٖر ٙاملُازضات إىل اذتاد ١يتأٌٖٝ
عًُ ٞأنجس تطٛزاً ٚقدز ٠عً ٢ايكٝاّ باملعادتات احملاضب ١ٝايؿشٝشٚ ١إملاّ َعسيف
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ٚعًَُ ٞتطٛز ٚنبري َٔ ايكا ِ٥عً ٢ايعٌُ احملاضيب ,فٗٓاى نجري َٔ اٯزا ٤تفرتض
إٔ ايتأٖ ٌٝايعًُ ٞادتٝد ميهٔ إٔ ُٜطاعد إىل سد نبري َٔ اذتد َٔ املُازضات
ارتاط ١٦يف ايعٌُ احملاضيب ,ذيو إٔ احملاضب امل ٌٖ٪دٝدا ئ ٜه ٕٛأدا ٠ضًٗ ١بٝد
اإلداز ٠يتٓفٝر زغباتٗا يف ايت٬عب يف ايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝإٔ َجٌ ٖر ٙاملُازضات غايباً
َاتؿدز َٔ ستاضبني ذ ٚنفاَٚ ٠٤عسف ١أقٌٚ ,أٜاً نإ ايسأ ٟايؿا٥ب فامل٪ند إٔ
ايتأٖ ٌٝادتٝد ٚاملطتُس يًُشاضب ض٪ٝثس بػهٌ إظتابٚ ٞضٝطاِٖ يف اذتد َٔ
املُازضات ارتاط. ١٦
املعاٜري ايدٚي ١ٝيًتعً ِٝاحملاضيب  ٖٞٚ : IESsعباز ٠عٔ مناذز تٛفس إزغادات عاَ١
ت٪د ٟإىل تٛد ٘ٝاملُازضات ايتعًٚ ١ُٝٝتسغٝدٖا فُٝا ٜتعًل بايتعً ِٝاحملاضيب ٜٚ ,كّٛ
زتًظ َعاٜري ايتعً ِٝاحملاضيب  IAESBبإؾداز ٖر ٙاملعاٜري ٚتٓعُٗٝا ٖٚ ,را
اجملًظ ٖ ٛأسد ا ٦ٝات املتفسع َٔ ١اإلحتاد ايدٚي ٞيًُشاضبني ٚ , IFACميهٔ
َعسفَ ١د اذتاد ١ملعاٜري دٚي ١ٝيًتعً ِٝاحملاضيب َٔ خ ٍ٬ايدٚز ايرُُٜ ٟهٔ إٔ ًٜعب٘
احملاضب امل ٌٖ٪يف حتكٝل املُٗ ١املٓػٛدٚٚ , َ٘ٓ ٠دٛد َجٌ ٖر ٙاملعاٜري تكُٔ
بايكسٚز ٠شتسدات تعً ١ُٝٝعً ٢قدز عاٍِ َٔ ايتأٖ , ٌٝأقف إىل ذيو فإٕ غٝاب َجٌ
ٖر ٙاملعاٜري ٪ٜد ٟإىل ا٫خت٬ف يف ا٭ضظ ايتعًٚ ١ُٝٝاملٓٗذ ١ٝاييت تُتبع َٔ قبٌ
امل٪ضطات ايتعً ١ُٝٝيف شتتًف ايبًدإ َ ٖٛٚا ضٓٝعهظ ضًبا

عًْٛ ٢ع١ٝ

املدسداتٚ )6(.مما ضبل تعٗس أُٖٚ ١ٝدٛد َعاٜري يًتعً ِٝاحملاضيب َٔ خ ٍ٬ا٭ت: ٞ
-

ختفٝض ارت٬فات ايدٚي ١ٝبػإٔ ايتأٖ ٌٝايعًُٚ ٞاملٗين يًُشاضب

-

تطٗ ٌٝايتٓكٌ ايعامل ٞيًُشاضبني املٗٓٝني

-

تٛفري َعًَٛات دٚي ١ٝيكٝاع َد ٣ايتصاّ امل٪ضطات ايتعً ١ُٝٝمبتطًبات َعاٜري
ايتعً ِٝاحملاضيب ايدٚي١ٝ

-

ٚقع ا٭ضظ ٚايكٛابط إلعداد احملاضب املٗين امل ٌٖ٪سطب ايٛاؾفات احملدد٠
َٔ ٚ IFACاييت ٜٛقشٗا ايػهٌ زقِ ( )1أدْا: ٙ

()6ـ فكيس,2114,سجط مسلقترحس تاـ قسلـح يرسـ تـي مســخحشبيسـ ـمهحسفيسضـطسـ ةسلىحهجســخحشـتسفيسـلجحلـحثسـ صـ ت,ســجيتس
ـ ــ تس ضدحنسـ ةسـ تـي مسـلجحلعي,)16(,ـحلـتسشقــءس,سـ صـ ت,سص118
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ًواصفات احملاسب املؤهى

املعازف املٗٓ١ٝ

املٗازات املٗٓ١ٝ

ايكٚ ِٝا٫خ٬م

اهشلى (ً )1واصفات احملاسب املؤهى حسب IFAC

()7

٬ُٜســغ َـــٔ ايػـــهٌ ايتٛقــٝش ٞيف ا٭عًـــ ٢أْـــ٘ أغـــتٌُ عًــَ ٢ـــا ٜطـــُ ٘ٝايـــبعض
باملكَٛات املٗٓ ١ٝملٗٓ ١احملاضب , ١سٝح أغتٌُ عً ( ٢ادتاْب ايعًُ , ٞادتاْـب املٗـين ,
ادتاْب ا٭خ٬قَ ٖٛٚ ) ٞا مت ايتطسم إي ٘ٝبدا ١ٜايدزاض١
املعايري اهدوهية هوتعويٍ احملاسيب  :ضٓكٖٓ ّٛا باضتعساض شتتؿس يٮدصا ٤ايجُاْ١ٝ
اييت تٓا ٚا اإلؾداز ا٭خري ( )2012يًُعاٜري ايدٚي ١ٝيًتعً ِٝاحملاضيب  ,سٝح مت تٓكٝ
ٖر ٙاملعاٜري تباعا ٚؾ ٫ٛيًٓطد ١ا٭خريٚ ٠اييت تكُٓٗا ادتد ٍٚزقِ ( )4أدْا: ٙ
جدوي رقٍ ( )4املعايري اهدوهية هوتعويٍ احملاسيب
زقِ املعٝاز
IES1

أضِ املعٝاز
َتطًبات ايدخ ٍٛيف بسْاَر
ايتعً ِٝاحملاضيب

()8

َكُ ٕٛاملعٝاز
ٜتكُٔ ٖرا املعٝاز املتطًبات ايعًُٚ ١ٝايرٖٓ١ٝ
ٚاإلزغادات اي٬شَ ١يًٛؾ ٍٛإىل املطت ٣ٛايعًُ ٞاملطًٛب
يف ايدزاض.١
ٜتكُٔ ٖرا املعٝاز ٚؾفاً يًشك ٍٛاملعسف ١ٝا٭ضاض ١ٝاييت
ٜتكُٓٗا بسْاَر ايتعً ِٝاحملاضيب ٚتتكُٔ اذتكٍٛ

IES2

ايتطٜٛس املٗين ا٭ٍٚ
(ايهفا ٠٤ايفٓ) ١ٝ

ايتاي: ١ٝ
 ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاحملاضبٚ ١ٝاملعازف ذات ايؿً١ ايعً ّٛاملتعًك ١بادتاْب ايتٓعٚ ُٞٝايتذازٟ -ايعً ّٛاملتعًك ١بتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

()7هفضســطدمس,سسص119
(, IESs1-8 ,2008,IAESB )8سwww.ifac.org
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ٜتكُٔ ٖرا املعٝاز ٚؾفاً يًُٗازات اييت ظتب إٔ ٜتشً٢
بٗا املٓتطبني يربْاَر ايتعً ِٝاحملاضيب ٚتتكُٔ املٗازات
ايتاي: ١ٝ
IES3

ايتطٜٛس املٗين ا٭ٚيٞ
(املٗازات املٗٓ) ١ٝ

 َٗازات ايتٛاؾٌ املٗازات اإلدازٚ ١ٜايتٓع١ُٝٝ املٗازات ايػدؿ١ٝ املٗازات ايفٓٚ ١ٝايتكٓ١ٝ املٗازات ايرٖٓ١ٜٝتكُٔ ٖرا املعٝاز ٚؾفاً يًكٚ ِٝا٭خ٬قٝات
ٚايطًٛنٝات اييت ظتب ا٫يتصاّ بٗا ٚ ,تتكُٔ
ايطًٛنٝات ايتاي: ١ٝ

ايتطٜٛس املٗين ا٭ٚيٞ

IES4

(ا٭خ٬قٝات املٗٓ) ١ٝ

IES5

َتطًبات ارترب ٠ايعًُ١ٝ

 أخ٬قٝات املٗٓ١ املباد ٨ا٭ضاض ١ٝيطًٛنٝات ٚأخ٬قٝات املٗٓ١ املطٚ٪يٝات ا٫دتُاع١ٝ ايكٛاْني ٚايتػسٜعات عٛاقب ايتؿسفات اي٬أخ٬ق١ٜٝتكُٔ ٖرا املعاٜس ٚؾفا يًدربات ايعًُ ١ٝاييت ظتب إٔ
ٜتشً ٢بٗا احملاضب يف زتاٍ ا٭عُاٍ ٚتتكُٔ ادتاْب
املعسيف ٚادتاْب املٗين ٚادتاْب ا٭خ٬ق. ٞ
ٜتكُٔ ٖرا املعٝاز املتطًبات ٚؾفا يًُتطًبات اي٬شَ١
يًتك ِٝٝايٓٗاٚ ٞ٥ايهفا٤ات ٚادتاْب ايتأٖٜٚ ًٞٝتكُٔ :
 -قدز َٔ املعسف ١ايتكٓ ١ٝمبا تتطًب٘ املٓاٖر ايدزاض١

IES6

ايتطٜٛس املٗين ا٭ٚيٞ
( تك ِٝٝايهفا ٠٤املٗٓ) ١ٝ

 قدز ٠عً ٢تطبٝل املعازف ايتكٓ ١ٝيتشً ٌٝايتطبٝكاتايعًُ.١ٝ
 ايكدز ٠عً ٢سٌ املػانٌ ٚمتٝٝص املعًَٛات ذاتايع٬م .
 تعسٜف املػهًٚٚ ١ؾفٗا ٚحتدٜد طسم ايع٬ز . -تك ِٝٝايبدا ٌ٥املتاس َٔ ١اذتًٚ ٍٛاختٝاز ا٭ْطب .

IES7

ايتطٜٛس املٗين املطتُس
( ايتعً ِٝاملطتُس)

للعلىم اإلنسانيت واالحتواعيت
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 تبين قسٚز ٠إيصاَ ١ٝايتعً ِٝاملطتُس يف ايٛضطاحملاضيب
 تطٗ ٌٝايٛؾ ٍٛيفسف ايتعًٚ ِٝايتأٖ ٌٝاملطتُس َٔخ ٍ٬تٛفري املؿادز املاي ١ٝرا ايػسض
 تأضٝظ قٛاعد عتتر ٣بٗا يًتطٜٛس ايراتٚ ٞايتعًِٝاملطتُس َع َتطًبات ايٛاقع ايعًُٞ
ٜكدّ ٖرا املعٝاز ٚؾفاً ملتطًبات ايهفا ٠٤املٗٓ١ٝ
يًُشاضبني ايرٜ ٜٔصاٚي ١َٓٗ ٕٛايتدقٝل ٚقد تكُٔ
ايٓكاط ايتاي: ١ٝ
 ايتدقٝل ٚايكٛا ِ٥املاي.١ٝ احملاضب ١املايٚ ١ٝايتكازٜس املاي. ١ٝ اذتٛنُٚ ١إداز ٠املداطس .IES8

ايتطٜٛس املٗين يًػسنا٤
املطٛ٦يني عٔ املسادع١

 املسادع ١ايداخً. ١ٝ ايكسا٥ب . ب ١٦ٝا٭عُاٍ ايتذاز.١ٜ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات . ايكٛاْني ٚايتػسٜعات ايتذاز. ١ٜ اإلداز ٠املاي. ١ٝ املٗازات ايػدؿ.١ٝ -أخ٬قٝات ٚضًٛنٝات املٗٓ.١

الوبحج الثالج :تعذد الوعالخاث الوحاسبيت لألحذاث الواليت الوتشوابهت وعالقوت
رلك بوفهىم الوحاسبت اإلبذاعيت
ٖٓاى غب٘ إ مجاع عً ٢إٔ َس ١ْٚايطٝاضات ٚايتكدٜسات احملاضب ١ٝقد أٚددت ايب١٦ٝ
ارتؿب ١يعٗٛز َا بات ُٜعسف اي ّٛٝباحملاضب ١اإلبداعٚ ,١ٝبات ايط٪اٍ اير٪ٜ ٟزم
احملاضب  ...ملاذا ٖرا ايتٓٛع يف ايطٝاضات ستاضب ١ٝملعادتْ ١فظ اذتدخ املاي ,ٞأيٝظ
َٔ ا٭فكٌ اختؿاز ٖر ٙاملعادتات قدز ا٫ضتطاع ١ملٓع أ ٟحتسٜف َكؿٛد أ ٚغري
َكؿٛدٚ ,بايتاي ٞضد ايباب يف ٚد٘ ايٓكد ايتعطفٚ ٞايػري َٛقٛعٚ ,ٞإٕ نإ َٔ
ٚزاٖ ٤را ايتعدد يف بدا ٌ٥ايكٝاع ٚايتك َٔ ِٝٝفا٥د ٠أيٝظ َٔ ا٭ٚىل إظٗاز ذيو ملٔ
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يٝطت يد ِٜٗايجكاف ١احملاضب ١ٝاملٓاضبٚ ,١تكًٝـ ٖر ٙايبدا ٌ٥قدز اإلَهإ ٚفسض
غسٚط ٚزقاب ١عً ٢اضتدداَٗا أ ٚاْ٫تكاٍ َٔ بد ٌٜٯخس ُٜٚ .عٗس ادتد ٍٚزقِ ( )1أَجً١
عٔ بعض ا٭سداخ املايٚ ١ٝاملعادتات احملاضب ١ٝا .
جدوي رقٍ ( )1أهٍ اهسياسيات احملاسبية واملعاجلات احملاسبية اهيت تتضٌِها
اذتدخ املايٞ

()9

ايطٝاضات احملاضب١ٝ
 -استطاب تهًف ١ا٭ؾٌ عٓد ايتًُو

احملاضب ١عً٢
ا٭ؾٍٛ

 استطاب أقطاط ا٫ضتٗ٬ى يٮؾٌ ايجابت استطاب ايتهايٝف اي٬سك ١يتًُو ا٭ؾٌ َعادت ١عًُٝات ا٫ضتػٓا ٤عٔ ا٭ؾ ٍٛايجابت ( ١بٝع َ ,بادي , ١ختسٜد )... , -إعاد ٠تك ِٝٝا٭ؾ ٍٛايجابت١

احملاضب ١عً٢

 -حتدٜد تهًف ١بكاع ١أخس املد)FIFO.LIFO.W.A ( ٠

املدصٕٚ

 -تطذ ٌٝعًُٝات ايبكاع ( ١ادتسد املطتُس  ,ادتسد ايدٚز) ٟ

احملاضب ١عً٢

 -ايعكد ايهاٌَ

عكٛد اإلْػا٤

ْ -طب ١اإلصتاش

احملاضب ١عً٢

 -عكد اإلظتاز ايتًُٜٞٛ

عكٛد اإلظتاز

 -عكد اإلظتاز ايتػػًٞٝ

احملاضب ١عً٢

 -طسٜك ١ادتٗٛد ايٓادش١

ايٓفط

 -طسٜك ١ايتهايٝف ايهً١ٝ

َٔ ٖٓا ٜعٗس سذِ ايع٬ق ١ايطبب ١ٝبني تعدد بدا ٌ٥املعادتات احملاضب ١ٝيٮسداخ
املتػابٗٚ ١املُازضات ارتاط( ١٦احملاضب ١اإلبداع ) ١ٝسٝح ُٜعد ذيو مبجاب ١ايب١٦ٝ
ارتؿب ١ملجٌ ٖر ٙاملُازضات ارتاط , ١٦فبعد إٔ تطسقٓا يف احملٛز ا٭ ٍٚيًدٚافع اييت
تكف ٚزاَ ٤جٌ ٖر ٙاملُازضات ٜبك ٢إٔ ْتعسف عً ٢ا٭ضايٝب املتبع ١إلداز ٠ا٭زباح
ٚجتُ ٌٝؾٛز ٠ايكٛا ِ٥املايُُٜٚ . ١ٝهٔ ايك ٍٛإٔ تعدد املعادتات احملاضب ١ٝيٮسداخ
املتػابٗ ١قد أٚدد ْٛعني َٔ املُازضات ارتاط: ١٦
 ا٫ختٝاز ارتاط ( ٧يًطٝاضات  /املعادتات ) احملاضب١َٝ
()9ـلجدـلسلًسإعدـ سـ ـححثينسبحالعتدح سعلىس:س س
 كيص س,س2119س,ســخحشـتســت شاتس,سجــدتسـحددسحجحجس,س ـمســـيخس ييشـس,سـ صـ ت س -مض ـنس,س2119س,سلدخلسـ ىظـيتســخحشب تس,س ـمســالس ييشـس,سعدحنس,سألام ن
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 ايتطبٝل ارتاط ( ٧يًطٝاضات  /املعادتات ) احملاضب١ٝاالختيار اخلاطئ هوسياسات احملاسبية :
َٔ املعسٚف إٔ ايعٌُ احملاضيب قد أتاح َس ١ْٚنبري ٠يف املعادت ١احملاضب١ٝ
يٮسداخ املاي ,١ٝفعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ٖٓاى أنجس َٔ طسٜك٫ ١ستطاب قطط ا٫ضتٗ٬ى
يٮؾ ٍٛايجابتٖٓٚ ,١اى أٜكاً أنجس َٔ طسٜك ١يًُشاضب ١عً ٢املدصٚ ٕٚنريو ٖٛ
اذتاٍ يف َعادت ١بك ١ٝا٭سداخٖ ,را باإلقاف ١إىل عدّ ٚدٛد أضاع َٛقٛعٚ ٞعًُٞ
يد ٣احملاضب يًُُفاقً ١بني ٖر ٙايبدا ٌ٥ا٭َس اير ٟأد ٣إىل ْتا٥ر شتتًف ١يف ايكٝاع
احملاضيب َ ٖٛٚا ضٝرتتب عً ٘ٝأثاز شتتًف ١عً ٢ايكٛا ِ٥املاي ١ٝإَا ضًباً أ ٚإظتابأًَ ,
ٖٓا ظٗست ٖر ٙايجػس ٠اييت ُُٜهٔ إٔ تُطتددّ يف جتُ ٌٝغهٌ ايكٛا ِ٥املاي. ١ٝ
اهتطبيق اخلاطئ هوسياسات احملاسبية :
يف أسٝإ نجريٜ ٠تِ اختٝاز املعادتات احملاضب ١ٝامل ١ُ٥٬يًكٝاع احملاضيب بٓا ٤عً٢
قاعد ٠حتكٝل أفكٌ َكابً ١بني اإلٜسادات ٚاملؿازٜف ,إ ٫إٔ ذيو يٝظ نافٝاً يكُإ
قٝاع ستاضيب ضً ِٝيٮسداخ املاي ,١ٝإذ إٔ ايعٌُ احملاضيب سته ّٛبهجري ايكٛاعد
ٚاإلزغادات اييت ظتب ا٭خر بٗا عٓد حتًٚ ٌٝتطذ ٌٝايعًُٝات املايٚ ,١ٝيف نجري َٔ
ا٭سٝإ قد ٜتِ جتاٌٖ ٖر ٙايكٛاعد بكؿد أ ٚعٔ دٌٗ َ ٖٛٚا قد ٜرتتب عً ٘ٝتػٜ٘ٛ
يًكٝاع احملاضيب ٚعدّ إظٗاز ا٭سداخ ٚايعًُٝات املاي ١ٝنُا ٖ ٞعً ٘ٝيف ايٛاقع
بطبب فػٌ احملاضب يف تطبٝل املعادتات احملاضب ١ٝاملطًٛب ١بػهٌ ؾش. ٝ
حاالت عٌوية عّ أساهيب احملاسبة اإلبداعية :
ضٓشا ٍٚيف ٖرا ادتص ٤تكد ِٜسا٫ت عًُ ١ٝعٔ بعض ا٭ضايٝب ٚا٭غهاٍ املدتًف١
اييت ميهٔ إٔ تُطتػٌ َٔ قبٌ اإلداز ٠ايعًٝا ٚايٛضط ٢ملُازض ١أضايٝب احملاضب١
اإلبداعٖٚ ١ٝر ٙاذتا٫ت عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ  ٫اذتؿس :
ا٫ختٝاز اْ٫تكا ٞ٥يًطٝاضات ٚاملُازضات احملاضب: ١ٝ
يف ٖر ٙاذتاٍ ٜك ّٛاحملاضب باختٝاز ضٝاضات أَ ٚعادت ١ستاضب ١ٝبػهٌ اْتكاٞ٥
بػض ايٓعس عٔ َدَٓ ٣اضبٖ ١ر ٙايطٝاض ٌٖٚ ١حتكل َكابً٘ َُجً ٢بني اإلٜسادات
ٚاملؿازٜف َ ٖٛٚا ٜٓتر عٓ٘ تػ ٜ٘ٛيًسب احملاضيب ٚ ,ايتاي ٞعدد َٔ ا٭َجً ١يتٛقٝ
ايفهس: ٠
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 ا٫ختٝاز ارتاط ٧عٓد استطاب اضتٗ٬ى ا٭ؾ ٍٛايجابت :١فهُا َٖ ٛعسٚف إٔا٫ضتٗ٬ى احملاضيب َا ٖ ٛإ ٫تٛشٜع يتهًف ١ا٭ؾٌ عً ٢ايعُس اإلْتاد ٞرا
ا٭ؾٌ حبٝح ٜهٖ ٕٛرا ايتٛشٜع قاُ٥ا عًَ ٢كابًَُ ١جً ٢بني املٓفع َِٔ ١ا٭ؾٌ
ٚتهًف ١ا٭ؾٌ  َٔٚأدٌ حتكٝل ايػسض َٔ ذيو فٗٓاى أنجس َٔ طسٜك٫ ١ستطاب
ا٫ضتٗ٬ى ٖٚ ,را ايتٓٛع يٝظ َٔ باب ايرتف ايفهس ٟبٌ َٔ أدٌ تكدَ ِٜس١ْٚ
أنجس يًعٌُ احملاضيب ٚ .إقاف ١يريو فكد سدد املعٝاز احملاضيب زقِ  16ا٭ضُظ
اييت ٜتِ مبٛدبٗا املفاقً ١ايطسم املتعدد٫ ٠ستطاب ا٫ضتٗ٬ى  ,فكد ْـ املعٝاز
عً ٢إٔ اختٝاز ايطسٜك ١املٓاضب٫ ١ستطاب ا٫ضتٗ٬ى تعتُد عً :٢طبٝع ١ا٭ؾٌ,
طسٜك ١اضتدداّ ا٭ؾٌ .

()10

 ا٫ختٝاز ارتاط ٧يف احملاضب ١عً ٢عكٛد اإلظتاز ٚ :فكاً ملعاٜري احملاضب ١ايدٚي١ٝ(َعٝاز احملاضب ١ايدٚي ١ٝزقِ  )17فإٔ عكٛد اإلظتاز تٓكطِ إىل ْٛعني  :عكد اإلظتاز
ايتُٚ ًٜٞٛعكد اإلظتاز ايتػػٜٚ , ًٞٝتِ تؿٓٝف عكد اإلظتاز عً ٢أْ٘ مت ًٜٞٛيف
ساٍ تٛافس ث٬ث ١غسٚط  : ٖٞٚإٔ ته ٕٛفرت ٠اإلظتاز َطا ١ٜٚتكسٜباً يًعُس
اإلْتاد ٞيٮؾٌ ,إٔ ته ٕٛايك ١ُٝاذتاي ١ٝيدفعات اإلظتاز َطا ١ٜٚفعًٝاً يهاٌَ
ايك ١ُٝايعادي ١يٮؾٌ ْ ,كٌ ًَه ١ٝا٭ؾٌ يًُطتأدس يف ْٗاَ ١ٜد ٠ايعكد  ,فإذا مل
تتٛافس ٖر ٙايػسٚط فٝطُ ٢عكد إظتاز تػػٜٚ . ًٞٝرتتب عً ٢عكد اإلظتاز ايتًُٜٞٛ
اْتكاٍ ًَه ١ٝا٭ؾٌ إىل املطتأدس حتت أضِ أؾَ ٍٛطتأدس ٙيف املكابٌ ٜكّٛ
امل٪دس بػطب ٖرا ا٭ؾٌ َٔ دفاتس ٙاحملاضبٚ , ١ٝبايتاي ٞفإٕ عدّ ايتصاّ احملاضب
بٗر ٙايتعًُٝات ٪ٜد ٟإىل قٝاع خاطٜ ٧رتتب عً ٘ٝأثاز ضًب ٘ٝيف ايكٛا ِ٥املاي.١ٝ

()11

 ا٫ختٝاز ارتاط ٧يف احملاضب ١عً ٢عكٛد اإلْػا٤ات  َٔ :املتعازف عً ٘ٝإٔ ٖٓاىطسٜكتني يًُشاضب ١عً ٢عكٛد اإلْػا٤ات ٖ ٞطسٜكْ ١طب ١اإلصتاش ٚطسٜك ١ايعكد
ايهاٌَ ٚ .يف ايتشدٜجات ا٭خري ٠ملعاٜري احملاضب ١ايدٚي )2009 ( ١ٝفكد ْـ َعٝاز
احملاضب ١ايدٚي ٞزقِ  11عً ٢إٔ أفكٌ طسٜك ١يًُكابً ١بني اإلٜسادات ٚاملؿازٜف
يًُػسٚع ايٛاسد ٖ ٞطسٜكْ( ١طب ١اإلصتاش) ٚأٚؾ ٢بعدّ اضتدداّ طسٜك( ١ايعكد
()11ـــح يرسـ دـ تسإلعدـ سـ تقحميـســح تس,س2111س,ســجدعسـ ــبيس يدححشـينسـ قحه ه ينس,سعدحنس,سألام ن,سص523سس
()11هفضســطدمس,سصس547
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ايهاٌَ) إ ٫يف سدٚد قٝكٚ ١ذيو متٗٝداً إليػاٗ٥ا متاَاً ,ذيو إٔ ٖر ٙايطسٜك١
تتذاٌٖ ا٫عرتاف بأ ٟإٜسادات أ ٚأزباح يًعكد إىل إٔ ٜتِ اصتاش ايعكد بايهاٌَ أٚ
املػازف ١عً ٢اصتاشٚ . ٙبايتاي ٞفإٕ اضتدداّ طسٜك ١ايعكد ايهاٌَ يف احملاضب ١عً٢
عكٛد اإلْػا٤ات ط ١ًٜٛا٭دٌ ٪ٜد ٟإىل جتاٌٖ ي ٜسادات ٚا٭زباح َ ٖٛٚا ض٪ٝثس
ضًباً عً ٢استطاب ْتٝذْ ١ػاط املٓػأْ ٠تٝذ ً١يرتس ٌٝاإلٜسادات يٮعٛاّ ايكادَ.١

()12

ايتطبٝل ارتاط ٧يًطٝاضات احملاضب: ١ٝ
ايتطبٝل ارتاط ٧يًطٝاضات احملاضبٜ ١ٝعين إٔ احملاضب مل ٜكِ بتطبٝل املعادتات
احملاضب ١ٝيطٝاض ١ستاضبَ ١ٝع ١ٓٝبػهٌ ؾش , ٝفسغِ ا٫ختٝاز ايؿش ٝيًطٝاض١
احملاضب ١ٝإ ٫إٕ احملاضب قد فػٌ يف تطبٝل َا تكُٓت٘ ٖر ٙايطٝاضَ َٔ ١عادتات
بػهٌ ؾش , ٝا٭َس اير٪ٜ ٟثس يف ايكٝاع ايؿش ٝيًعًُٝات املاي ١ٝمما ٪ٜد ٟإىل
قٛاَ ِ٥ايَ ١ٝػٚ ٖ٘ٛغري عاديٚ . ١ايتاي ٞبعض ا٭َجً ١ايتٛقٝش: ١ٝ
 استطاب تهًف ١ا٭ؾٌ ايجابت عٓد ايتًُو بػهٌ خاط : ٧فُٔ املعسٚف إٔتهًف ١ا٭ؾٌ عٓد ايتًُو تتكُٔ تهًف ١ايػسا ٤باإلقاف ١ملؿازٜف ايٓكٌ
َٚؿازٜف ايتذٗٝص ,فإذا َا جتاٌٖ احملاضب زمسًٖ ١ر ٙاملؿازٜف فطٝعٗس ا٭ؾٌ
بك ١ُٝأقٌ َٔ املفرتض ٚيف املكابٌ ضتعٗس ٖر ٙاملؿازٜف يف قا ١ُ٥ايدخٌ ا٭َس
اير ٟض٪ٝثس ضًباً عً ٢ا٭زباح .

()13

 عدّ ايتُٝٝص بني ايٓفكات ايسأمسايٚ ١ٝايٓفكات اإلٜساد َٔ : ١ٜاملتعازف عً ٘ٝإٔ أٟأْفام عً ٢ا٭ؾ ٍٛايجابت ١بعد متًهٗا ٪ٜد ٟإىل شٜاد ٠يف عُس أ ٚإْتاد ١ٝا٭ؾٌ
ايجابت ٜتِ تؿٓٝف٘ نٓفكات زأمسايٜٚ ١ٝتِ إقافتٗا يتهًفٚ , ١إذا َا مت جتاٌٖ
ذيو فط٪ٝدٖ ٟرا إىل تكد ِٝاملؿازٜف يف قا ١ُ٥ايدخٌ ٚظٗٛز ا٭ؾٌ بك ١ُٝأقٌ
مما ظتب عً. ٘ٝ
 ايتطذ ٌٝارتاط ٧يًُهاضب ايٓاجت ١عٔ َبادي ١أؾٌ بأؾٌ َػاب٘  :سٝح ْـَعٝاز احملاضب ١ايدٚي ٞزقِ  16عً ٢جتاٌٖ املهاضب ايٓاجت ١عٔ َبادي ١أؾٌ
()12ـــح ير سـ دـ تسإلعدـ سـ تقحميـســح تس,س,2111ســ ليس,سسجــدتسعـحسسليرزـس,ســجدعسـ ــبيس يدححشـينسـ قحه ه ينس,سعدحنس,سألام ن,س
ص67
()13هفضســطدمس,سص51
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بأؾٌ أخس َػاب٘ ي٘ ٚ ,يف املكابٌ ميهٔ ا٫عرتاف بٗر ٙاملهاضب عٓد َبادي١
أؾٌ بأخس غري َػاب٘  ٚ.عٓد جتاٌٖ ٖرا املعٝاز فطٝرتتب عً ٢ذيو ظٗٛز ا٭ؾٌ
بك ١ُٝأنرب َٔ ايك ١ُٝاملفرتقٚ ١ا٫عرتاف مبهاضب غري سكٝك. ١ٝ

()14

 ايتطذ ٌٝارتاط ٧عٓد إعاد ٠تك ِٝٝا٭ؾٌ ايجابت  :ففٖ ٞرا ايؿدد ظتب ايتكٝدبايتعًُٝات اييت ؾدزت عٔ َعٝاز احملاضب ١ايدٚي ٞزقِ ٚ 36اير ٟأٚق اذتا٫ت
اييت ُٜطُ فٗٝا بإعاد ٠تك ِٝٝا٭ؾٌ ايجابت ٚقدّ املعادتات احملاضب ١ٝاملٓاضب١
رتطاز ٠ا٫طتفاض يف ق ١ُٝا٭ؾٌ ٚ ,بايتاي ٞفكد ٜعُد ايبعض إىل اضتدداّ ٖرا
املعٝاز بػهٌ تعطفٜٚ ٞتٛضع يف إعاد ٠تك ِٝٝا٭ؾ ٍٛايجابتٚ ١اضتػ ٍ٬ارتطا٥س
()15

ايٓاجت ١عٔ ذيو يف تػ ٜ٘ٛؾٛز ٠ا٭زباح.

 ٚبػهٌ عاّ فٗٓاى ايهجري َٔ املعادتات احملاضب ١ٝاملتعًك ١با٭ؾ ٍٛايجابت ١نُاٜعٗس يف ادتد ٍٚزقِ ( )2سٝح ظتب َساعا ٠ايتطبٝل ايطً ِٝيًُعادتات احملاضب١ٝ
املتبع , ١عًُا بإٔ احملاضب ١عً ٢ا٭ؾ ٍٛايجابت َٔ ١أنجس املٛاقٝع عسق ١يًت٬عب
ٚايتطبٝل ارتاط ٧يًُعادتات احملاضب. ١ٝ
جدوي رقٍ ( )2املعاجلات احملاسبية املتعوقة باألصوي اهثابتة
تلاهيف اهتٌوم

تلاهيف الحقة

()16

استهالن األصى

االستغِاء

إعادة تقييٍ

ايػساْ ٤كدا

حتطٓٝات

قطط ثابت

ختسٜد

ايعُس اإلْتادٞ

ايػسا ٤با٭دٌ بفا٥د٠

إقاف١

قطط َتٓاقـ

َبادي١

ايك ١ُٝايدفرت١ٜ

ايػسا ٤با٭دٌ صخؿِ

إعاد ٠تسنٝب

أزقاّ ايطٓني

بٝع

ايػسا ٤بايتكطٝط

ؾٝاْ ١دٚز١ٜ

إعاد ٠تكدٜس

تربع

تؿٓٝع ا٭ؾٌ

إسٍ٬

ضاعات ايتػػٌٝ

تأدري

ٚسدات اإلْتاز

غطب

َبادي١

هوتٌوم

ٖب١
اضت٦ذاز

()14ـــح يرسـ دـ تسإلعدـ سـ تقحميـســح تس,س2111س,ســجدعسـ ــبيس يدححشـينسـ قحه ه ينس,سعدحنس,سألام ن,ص523
(()15سهفضســطدمس,سص)523
َ
()16ـلجدـلسلًسإعدـ سـ ـححثينسبحالعتدح سعلىسس:سمض ـنس,س2119س,سلدخلسـ ىظـيتســخحشب تس,س ـمســالس ييشـس,سعدحنس,سألام ن
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 جتاٌٖ تطذ ٌٝا٭سداخ اي٬سك ١أ ٚتطذًٗٝا بػهٌ خاط : ٧تٓاَ ٍٚعٝاز احملاضب١ايدٚي ٞزقِ َ 10عادت ١ا٭سداخ اي٬سك َٔ ١سٝح ايكٝاع ٚاإلفؿاح ٚ ,قد غدد
املعٝاز عً ٢قسٚز ٠املعادت ١ايطً ١ُٝيٮسداخ املاي ١ٝاي٬سك ١إلعداد ايكٛا ِ٥املاي١ٝ
ملا ٜرتتب عً ٢ذيو َٔ حتسٜفات دٖٛس ١ٜعً ٢قا ١ُ٥ايدخٌ ٚقا ١ُ٥املسنص املاي, ٞ
سٝح إٔ املعادت ١ارتاط ١٦قد تتطبب يف إظٗاز ا٭ؾ ٍٛبػهٌ شتايف يًٛاقع .
ُٜٚكؿد با٭سداخ اي٬سك ١تًو ا٭سداخ املسغٛب ١أ ٚغري املسغٛب ١اييت حتدخ بني
تازٜذ إعداد املٝصاْ ١ٝايعُٚ ١َٝٛتازٜذ اإلؾداز ٚتٓكطِ إىل قطُني نُا َٖٛ ٛق
يف ادتد ٍٚزقِ (: )3
أ  -أسداخ ٫سك ١ت٪د ٟيتعد ٌٜايكٛا ِ٥املاي ٖٞٚ ١ٝتًو ا٭سداخ اييت سدثت بني
تازٜذ اإلعداد ٚاإلؾداز ٚناْت ٖٓاى َ٪غسات عً ٢أْٗا ناْت قا ١ُ٥يف
تازٜذ املٝصاْ ١ٝايعُ. ١َٝٛ
ب  -أسداخ ٫سك ٫ ١ت٪د ٟإىل تعد ٌٜايكٛا ِ٥املاي ٖٞٚ ١ٝتًو ا٭سداخ اييت مل
ٜتٛفس فٗٝا أسد ايػسطني ايطابكنيٚ ,بايتايٜ ٫ ٞتِ مبٛدبٗا أ ٟتعد٬ٜت ٚإمنا
ٜتِ اإلفؿاح عٓٗا يف امل٬سعات

()17

جدوي رقٍ ( )3أُواع األحداث اهالحقة وطرق ًعاجلتها

()18

أحداث الحقة تؤدي إىل تعديى يف اهقوائٍ

أحداث الحقة ال تؤدي إىل تعديى ويلتفي

املاهية

باإلفصاح

إف٬ع عَُ ٌٝتعجس بعد تازٜذ املٝصاْ١ٝ

ايػسٚع يف دع ٣ٛقكا ١ٝ٥بعد تازٜذ املٝصاْ١ٝ

خطازَ / ٠هطب دع ٣ٛقكآَ ١ٝ٥عٛز٠

تكًبات أضعاز ايؿسف

َٔ ايطٓ ١ايطابك١
بٝع املدص ٕٚبطعس اقٌ بهجري َٔ تهًفت٘

ا٫طتفاض يف ايك ١ُٝايطٛق ١ٝي٬ضتجُاز بعد

بعد تازٜذ املٝصاْ١ٝ

املٝصاْ١ٝ

ٜعٗس مما ضبل نٝف إٔ جتاٌٖ ٖرا املعٝاز ميهٔ إٔ ُٜطاِٖ يف تكد ِٜقٛاَ ِ٥اي١ٝ
غري عادي ١أَ ٚعرب ٠عٔ ايٛاقع ٚ ,إذا َا تكسز إٔ سدثاً َا ٪ٜد ٟإىل تعد ٌٜايكٛا ِ٥املاي١ٝ
فُٝهٔ ايكٝاّ بريو عٔ طسٜل ايتعد ٌٜيف بٓد املدؿـ املؿاسب يٮؾٌ ايجابت َجٌ
()17ـــح يرسـ دـ تسإلعدـ سـ تقحميـســح تس,س2111س,ســجدعسـ ــبيس يدححشـينسـ قحه ه ينس,سعدحنس,سألام ن,سص457
َ
()18ـلجدـلسلًسإعدـ سـ ـححثينسبحالعتدح سعلىس:سكيص س,س2119س,ســخحشـتســت شاتس,سجــدتسـحددسحجحجس,س ـمســـيخس ييشـس,سـ صـ ت
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شتؿـ ايد ٕٜٛاملػهٛى فٗٝا أ ٚشتؿـ ٖبٛط أضعاز ايبكاعٚ ١عٔ طسٜل
اإلفؿاح عٔ ايتصاّ طازْ ٨اتر عٔ دعا ٣ٚقكا ١ٝ٥أ ٚخطاز ٠ستتًُٚ . ١ددٜس بايرنس
إٔ ايتػسٜعات احملاضب ١ٝاي ١ُٝٓٝمل تتطسم ملعادت ١ا٭سداخ املاي ١ٝاي٬سك.١
الوبحج الشابع :أخالقياث وسلىكياث ههنت الوحاسبت وعالقتها بوفهىم الوحاسوبت
اإلبذاعيت
ميهٔ ايك ٍٛإٔ ادتاْب ا٭خ٬ق ٞملٗٓ ١احملاضب ١خاؾٚ ١نٌ املٗٔ بػهٌ عاّ ٖٛ
ايػل ا٭خس اير٫ ٟميهٔ إٔ تتطٛز أٚ ١َٓٗ ٟختط ٛخطٚ ٠ٛاسد ٠يٮَاّ بد.ْ٘ٚ
ٚايط٪اٍ اير ٟظتب إٔ ُٜطسح بٛقٛح ٚإٔ ته ٕٛاإلداب ١عً ٘ٝبٓفظ ايٛقٛح ٚايؿدم...
ٌٖ َا تطُ ٢اي ّٛٝباحملاضب ١اإلبداع ١ٝدا٤ت ْتٝذ ١يكؿٛز يف ادتاْب املعسيف أّ
يكؿٛز يف ادتاْب ا٭خ٬ق , ٞأّ إٔ ا٭َس خًٝط بني ادتاْبني ؟ أٜاً ناْت اإلداب١
فٓشٔ َعٓٝني باملك ٞيف ايطسٜل ايؿش ٝيًتداٚ ٟٚأ ٍٚخط ٠ٛيف ٖرا ايطسٜل ٖٛ
اإل عرتاف بٛدٛد ارتًٌ  َٔٚثِ ايتػدٝـ ايطًٚ ِٝبعدٖا ايػسٚع يف اضتدداّ ايٛضاٌ٥
ايٓادع ١يًع٬ز د ٕٚتأخري أ ٚتطٜٛف ٚ .يٓا إٔ ْعًِ إٔ ضبب اْدثاز اذتكازات ايبا٥د ٠مل
ٜهٔ ايكؿٛز يف ادتاْب املعسيف أ ٚاملاد ٟبٌ بطبب ا٫قُش ٍ٬ايفهسٚ ٟا٭خ٬ق.ٞ
قاٍ تعاىل {أمل يزوا كم أهلكنا مه قبلهم مه قزنٍ مكناهم يف األرض ما مل منكه لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً

وجعلنا األهنار جتزي مه حتتهم فأهلكناهم بذوىهبم وأوشأوا مه بعدهم قزوا آخزيه } ألاوـحم .
ٚبايٓطب ١يًُشاضب ١فٗ ٞنػريٖا َٔ املٗٔ َطايب ١باضتٝفا ٤املكَٛات اي٬شَ١
يًُٗٓٚ ,١بدا ٫ ١ٜبُد َٔ ا٫عرتاف بإٔ ٖٓاى ايهجري يًكٝاّ ب٘ يف ٖرا اجملاٍ ,فهُا
َٖ ٛعسٚفٌ إٔ أ ٫ ١َٓٗ ٟتهتطب ؾف ١املٗٓ ١ٝإ ٫بٛدٛد قٛاعد تُٓعِ ٚتكبط
ضًٛنٝات ٚأخ٬م املٓتُني ر ٙاملٗٓ ١حبٝح تػٌُ عً ٢أِٖ املبادٚ ٨ايك ِٝاييت ظتب
احملافع ١عًٗٝا أثٓا ٤أداٚ ٤ممازض ١املٗاّ ,فٗ ٞتٓعِ ع٬ق ١احملاضب ١بإداز ٠املٓػأ٠
ٚع٬قت٘ بصَٚ ٘٥٬ع٬قت٘ مبطتددَ ٞايكٛا ِ٥املاي ١ٝاييت ٜك ّٛبإعدادٖا ,فٌٗ ٖٓاى
َجٌ ٖر ٙايكٛاعد فُٝا غتـ َٗٓ ١احملاضب ٌٖٚ ,١تُطبل بػهٌ إيصاَ ٞأّ بػهٌ
طٛعٖٓ ٌٖٚ ,ٞاى زخؿ ١ملصاٚي ١َٓٗ ١احملاضبٖٓ ٌٖٚ ,١اى عكٛبات تُفسض عً٢
املٓتطبني ملٗٓ ١احملاضب ١يف ساي ١شتايفتِٗ ر ٙايكٛاعدٖٓ ٌٖ ,اى تٓعُٝات َٗٓ١ٝ

للعلىم اإلنسانيت واالحتواعيت

146

العذد ( )12الوخلذ ( )15اكتىبش 2016م

ISSN : 2410-1818

مقومات مهنة املحاسبة وعالقتها باملحاسبة اإلبداعية يف الدول العربية
| د .محمد المعتز  ،أ  /ياسر الماوري

(ْكاب /١مجعٝات ) تُعٓ ٢باٖ٫تُاّ مبٗٓ ١احملاضبٚ ١باملٓتُني ا ٚتك ّٛبا٭غساف ايداِ٥
عً ٢نٌ ٜتعًل َٔ باملٗٓ َٔ ١قكاٜا َٚطتذدات ٖ .را َا ضٓشا ٍٚايتطسم إي ٘ٝيف ٖرا
احملٛز ٚإظٗاز َهأَ ايكؿٛز ٚايكعف .
ًفهوَ أخالقيات وسووكيات ًهِة احملاسبة :
تعسف أخ٬قٝات املٗٓ ١بػهٌ عاّ بأْٗا اإلطاز ايػاٌَ اير ٟعتهِ ايتؿسفات
ٚا٭فعاٍ عٓد ممازض ١املٗٓ ,١فتُٛق َا َٖ ٛكبَٚ ٍٛا َٖ ٛسفٛض عٓد ممازضٖ ١رٙ
املٗٓٚ , ١تُطتُد ٖر ٙا٭خ٬قٝات َٔ املعاٜري ايطا٥د ٠يف اجملتُع حبهِ ايعسف ٚايكإْٛ
ٚاير ٟتًعب ف ٘ٝايجكاف ١ايتٓعٚ ١ُٝٝايكٚ ِٝأؾشاب املؿاحل دٚزاً أضاضٝاً يف حتدٜدٙ

()19

ٚبايٓطب ١ملٗٓ ١احملاضب ١فاملكؿٛد بأخ٬قٝات املٗٓ ١طبكاً يتعسٜف زتًظ َعاٜري
ايطًٛى ا٭خ٬ق ٞايدٚي ١ٝيًُشاضبني بأْٗا زتُٛع َٔ ١املبادٚ ٨ايكٛاعد ٚا٭سهاّ
ٚايتفطريات اييت متجٌ ْؿٛؾاً تعرب عٔ (املطٚ٪يٝات) اييت تػهٌ إطازاً عاَاً يًكٛاعد
اييت حتهِ ايطًٛى املٗين ٚتعطٚ ٞؾفاً دقٝكاً يًطًٛى ايرُٜ ٟدٌ باملطٚ٪يٝات
املرنٛز ٠قُٔ املباد ,٨إقاف ١جملُٛع َٔ ١ايتفطريات سْ ٍٛطام تطبٝل ايكٛاعد.

()20

أهٌية أخالقيات وسووكيات ًهِة احملاسبة (: )21
 اذتد َٔ ايتدخ٬ت ايداخًٚ ١ٝارتازد ١ٝيف عٌُ احملاضب مما ُٜعصش اضتك٬ي١ٝاحملاضب عٔ اإلداز.٠
 ايتطٛزات املت٬سك ١اييت ٜػٗدٖا ايعامل َجٌ ايعٛملٚ ١ايتذاز ٠ايعاملَٚ ١ٝا تستب عً٢ذيو َٔ تٛد٘ يتد ٌٜٚايتعًٚ ِٝايتأٖ ٌٝاحملاضيب ٚقسٚزٚ ٠دٛد قٛاعد ضًٛن١ٝ
يكبط املُازضات يف ايعٌُ احملاضيب .
 ظٗٛز بعض املُازضات ارتاطَ ١٦جٌ احملاضب ١اإلبداعٚ ١ٝايتٗسب ايكسٜيب ٚغطٌٝا٭َٛاٍ .

()19أم نيس,س,2117سـ تحد حثسـ تيسج ــهسجاـ قسأخالق حثسلهىتســخحشـتسفيسـ ـــقس,سـحلـتســ ضلس,سـ ـــق,سص157
( )21لسق ـعدسـ صي عسألاخالقيس يدححشـينســهى ينس,سس2112س,سلجيضسلـح يرسـ صي عسألاخالقيسـ دـليس يدححشـينس,ص13
(()21سـ قايش س,سـ ط فيس)س,س 2119س ,سأشح بســخحشـتسإلابدـع تسفيسقحادتيسـ دخلســــكزســحليسفيسـ شـكحثسـ طىحع تســصحهدتسـ ـحلتس
ــدمـتسفيسب مضتسعدحنس,سسسسـحلـتسإلاشــءس,سعدحنس,سألام نس,سص5
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 تٓاَ ٞاذتاد ١يتطبٝل قٛاعد اذتٛنُٚ ١تفع ٌٝدٚز املسادع ايداخًَٚ ٞفاِٖٝايػفاف١ٝ
 ازتباط عٌُ احملاضب مبذُٛع َٔ ١ا٭طساف ذ ٟٚاملؿاحل (َطاُٖني ,َطتجُسَ ,ٜٔكسقني ,دٗات سه ) ...., ١َٝٛمما ٜتطًب تفع ٌٝقٛاعد أخ٬قٝات
ٚضًٛنٝات املٗٓ ١يتٓع ِٝعٌُ احملاضب ٚتٛد ٘ٗٝيتذٓب ايطًٛنٝات ايكاز٠
مبؿًشَ ١طتددَ ٞايكٛا ِ٥املاي. ١ٝ
 قبط ايعٌُ احملاضيب ٚضًٛنٝات املٓتُني يًُٗٓ َٔ , ١خ ٍ٬ضٔ ايكٛاعد ٚايًٛا٥املٓعُ ١٭خ٬قٝات ٚضًٛنٝات املٗٓٚ , ١تطبٝل ايعكٛبات عً ٢شتايفٖ ٞر ٙايكٛاعد
قواعد اهسوون املهين ملهِة احملاسبة(:)22
ٜك ّٛزتًظ َعاٜري ايطًٛى ا٭خ٬ق ٞايدٚي ٞيًُشاضبني ٚفل ضًطات٘ ارتاؾ١
بؿٝاغٚ ١إؾداز قٛاعد ايطًٛى ا٭خ٬ق ٞيًُشاضبني املٗٓٝني يٝتِ اضتدداَٗا َٔ قبٌ
احملاضبني املٗٓٝني يف مجٝع أضتا ٤ايعامل ٚ ,حتدد ٖر ٙايكٛاعد املتطًبات ا٭خ٬ق١ٝ
يًُشاضبني املٗٓٝني  ٫ٚ ,ظتٛش إٔ تطبل أ ١٦ٖٝ ٟتٓتطب ي٬حتاد ايدٚي ٞيًُشاضبني أٚ
أ ٟغسنَ ١عاٜري أقٌ ؾساَ ١مما َٖ ٛرنٛز يف ٖر ٙايكٛاعد َا ٜتعازض ذيو َع
ْـ قاْ ٕٛفٝذب سٗٓٝا ا٫يتصاّ ببك ١ٝايكٛاعد املٓؿٛف عًٗٝاٚ .قد تكُٓت ٖرٙ
ايكٛاعد ث٬ث ١أدصا ٖٞ ٤نايتاي: ٞ
املباد ٨ا٭خ٬قٜٓ : ١ٝبػ ٞعً ٢احملاضب املٗين ا٫يتصاّ باملباد ٨ا٭ضاض ١ٝايتاي: ١ٝ
 ايٓصاٖ : ١مبعٓ ٢إٔ ٜه ٕٛأَٓٝا ٚؾادقا يف مجٝع ايع٬قات املٗٓٚ ١ٝايتذاز١ٜ املٛقٛع : ١ٝمبعٓ ٢إٔ ٜ ٫طُ بـايتشٝص أ ٚتكـازب املؿـاحل بايتـأثري عًـ ٢ا٭سهـاّاملٗٓ١ٝ
 ايهفــا ٠٤املٗٓٝــٚ ١ايعٓاٜــ ١اي٬شَــ : ١مبعٓــ ٢إٔ عتــافغ عًــ ٢املعسفــٚ ١املعــازات املٗٓٝــ١باملطــت ٣ٛاملطًــٛب يكــُإ قٝاَــ ١بارتــدَات املٗٓٝــ ١بهفــاَ ٠٤بٓٝــ ١عًــ ٢ايتطــٛزات
اذتاي ١ٝيف املُازضات ٚايتػسٜعات ٚا٭ضايٝب ٚإٔ ٪ٜدَٗ ٟاَـ٘ بهـٌ ادتٗـاد ٚعٓاٜـ١
ٚفكا يًُعاٜس ايفٓٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝاملعُ ٍٛبٗا .

عسألاخالقيسـ دـليس يدححشـين,سص9
( )22لسق ـعدسـ صي عسألاخالقيس يدححشـينســهى ينس,سس2112س,سلجيضسلـح يرسـ صي س
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 ايطس : ١ٜمبعٓ ٢إٔ عترتّ ضس ١ٜاملعًَٛات اييت عتؿـٌ عًٗٝـا ْتٝذـ ١ايع٬قـات املٗٓٝـ١ٚإٔ ُٜ ٫فؿـ عــٔ أَٗٓ ٟــا ٭طــساف ثايجــ ١د ٕٚتفــٜٛض ؾــشٚ ٝستــدد إ ٫إذا نــإ
ٖٓاى ٚادب قاْ ْٞٛباإلفؿاح عٓٗا
 ايطــًٛى املٗــين  :إٔ ًٜتــصّ بــايكٛاْني ٚا٭ْعُــ ١ذات ايؿــًٜٚ ١تذٓــب أ ٟعُــٌ ٜطــ٤ٞيطُع ١املٗٓ.١
٬ٜسغ مما ضبل أع: ٙ٬
 إٔ ٖر ٙاملباد ٨تٓطبل عً ٢احملاضـبني املٗٓـٝني نافـ ١مبـا فـ ِٗٝاحملاضـبني املـصاٚينيملٗٓ ١ايتدقٝل .
 إٔ ٖــر ٙاملبــاد ٨أقــسب َـــا تهــ ٕٛيًؿــفات ايػدؿـــَٗٓ ١ٝــا يًكٛاعــد ٚا٭سهـــاّا٭خ٬ق. ١ٝ
 إٔ ٖر ٙاملباد ٨يٝظ ناف ١ٝيًشد َٔ املُازضات ايطًبَ ١ٝجٌ احملاضب ١اإلبداع. ١ٝ إٔ ٖ ـ ر ٙاملبــاد ٨غــري قابًــ ١يًكٝــاع ٚ ,غــري قابًــ ١ي يــصاّ فٗــ ٞأقــسب إىل املجايٝــ ١يفغــهٌ َؿــطًشات فًطــفَ ١ٝطاطــُُٜ ٫ ١هــٔ ا٫عتُــاد عًٗٝــا نكٛاعــد أخ٬قٝــ١
يكبط ضًٛنٝات املصاٚيني ملٗٓ ١احملاضب١
احملاضب ٕٛاملٗٓ ٕٛٝيف املُازضات ايعاَٜٚ :١تعًل ٖرا ادتص ٤بايكٛاعد ايطًٛن١ٝ
ٚا٭خ٬ق ١ٝارتاؾ ١مبٗٓ ١ايتدقٝل ٬ُٜٚ ,سغ أْٗا أنجس عُكا َٔ ادتص ٤ا٭ٚ ٍٚتٓاٚيت
سا٫ت عًُ ١ٝيف َٗٓ ١ايتدقٝل ٚقدَت اإلزغادات اي٬شَٚ ١ايتؿسفات املفرتض ايكٝاّ
بٗا يف اذتا٫ت ايتاي: ١ٝ
-

ايتعٝني املٗين

-

تكازب املؿاحل

-

ا٭تعاب ٚا٭ْٛاع ا٭خس َٔ ٣ا٭دٛز

-

تطٜٛل ارتدَات املٗٓ١ٝ

-

ا داٜا ٚايكٝاف١

-

ايٛؾا ١ٜعً ٢أؾ ٍٛايعُ٤٬

-

املٛقٛع١ٝ

-

ا٫ضتك٬ي١ٝ
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احملاضب ٕٛاملٗٓ ٕٛٝيف قطاع ا٭عُاٍٜٚ :كدّ زتُٛع َٔ ١ايكٛاعد ا٭خ٬ق ١ٝاييت تٓعِ
ضًٛى احملاضب املٗين ( املدقل ) يف اذتا٫ت اييت ٜه ٕٛفٗٝا َٛظفاً أ ٚغسٜهاً أٚ
ٜعٌُ يؿاحل أسد أزباب ايعٌُ ,سٝح ٜٓ ٫بػ ٞإٔ يف أ ٜ٘أعُاٍ أْ ٚػاط ٜكعف أٚ
ميهٔ إٔ ٪ٜثس عًْ ٢صاٖ ١املٗٓ ١أَٛ ٚقٛعٝتٗا أ ٚمسعتٗاٜٚ ,ػٌُ ٖرا ادتص ٤عً٢
زتُٛع َٔ ١ايكٛاعد اييت تٓاٚيت اذتا٫ت ايتاي: ١ٝ
-

ايتكازب يف اي٤٫ٛ

-

حتكري املعًَٛات ٚإعداد ايتكازٜس

-

املؿاحل املاي١ٝ

-

املػسٜات

-

ايعٌُ ٚفل خرب ٠ناف١ٝ

الوبحج الخاهس :التحليل اإلحصائي واختباس الفشضياث
جمتٌع اهبحث :
-

ادتاَعات اذتهٚ ١َٝٛارتاؾ ١يف ؾٓعا ٤بادتُٗٛز ١ٜاي١ُٝٓٝ

-

َهاتب ايتدقٝل يف ؾٓعا ٤بادتُٗٛز ١ٜاي١ُٝٓٝ

-

َٓػآت ايكطاع ارتاف ٚايعاّ ٚاملدتًط

عيِة اهبحث :
-

َٛظفَ ٞهاتب ايتدقٝل يف ؾٓعا٤

-

أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف قطِ احملاضب ١يف ادتاَعات اذتهٚ ١َٝٛارتاؾ ١يف
ؾٓعا٤

-

َٛظف ٞاذتطابات يف ايكطاع ارتاف ٚايعاّ ٚاملدتًط

و قد مت تصٌيٍ استٌارة االستباُة ًّ أربعة حماور :
-

احملٛز ا٭ٜٚ ٍٚتُجٌ يف ادتاْب ايعًُ.ٞ

-

احملٛز ايجاْٜٚ ٞتُجٌ يف ادتاْب ايعًُ.ٞ

-

احملٛز ايجايح ٜٚتُجٌ يف ادتاْب ا٭خ٬ق. ٞ

-

احملٛز ايسابع ٜٚتُجٌ بعض ا٭َجً ١عٔ احملاضب ١ا٫بتهاز.١ٜ
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ٚقد مت تؿُ ِٝاضتُاز ٠ا٫ضتبٝإ ملعسفـَ ١ـدَ ٣طـاُٖ ١ايعٛاَـٌ ايطـابك ( ١ايعًُـ,ٞ
ايعًُ ,ٞا٭خ٬ق ) ٞيف ظٗٛز َفٗ ّٛباحملاضب ١ا٫بتهاز . ١ٜعًُاً بأْ٘ قد مت تٛشٜع عـدد
ْ 150طدٚ ١نإ ايعا٥د َٓٗا ْ 130طد١
بشدة

ًوافق

ًوافق

حمايد

ال أوافق

بشدة

َ

احملٛز ا٭ : ٍٚادتاْب ايعًُٞ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املــٓٗر ايدزاضــ ٞاملٛدـــٛد سايٝــا تُــدزع فٝـــ٘ نــٌ املـــٛاد
احملاضب ١ٝبايًػ ١ايعسب١ٝ
املٓٗر ايدزاض ٞاملٛدٛد سايٝا ٜتكُٔ َكسزات تدزٜبٝـ ١يف
ضٛم ايعٌُ
املــٓٗر ايدزاضــ ٞاملٛدــٛد سايٝــا ٜتكــُٔ تعسٜــف مبفٗــّٛ
اذتٛنُ ٚ ١إداز ٠املداطس
املٓٗر ايدزاضـ ٞاملٛدـٛد سايٝـا ٖ٪ٜـٌ ايطايـب يًتعاَـٌ َـع
ايرباَر احملاضب١ٝ
املٓٗر ايدزاض ٞاملٛدٛد سايٝا ٜعتُد عً ٢اذتا٫ت ايعًُٝـ١
يف اذتٝا ٠ايعاَ١
ايٓعـــاّ ايتعًُٝـــ ٞاملٛدـــٛد سايٝـــا ُُٜهـــٔ ايطايـــب َـــٔ
َٛاؾً ١ايدزاضات ايعًٝا
املهتب ١ادتاَع ١ٝتتكُٔ ايـدٚزٜات ٚايدزاضـات ادتاَعٝـ١
ٚاملسادع اذتدٜج.١
املٓٗر ايدزاض ٞاملٛدٛد سايٝا ٜتكُٔ َفسدات عـٔ َعـاٜري
احملاضب ١ايدٚي.١ٝ
املٓٗر ايدزاض ٞاملٛدٛد سايٝاً ٜتكُٔ َفسدات عٔ ايجػسات
املٛدٛد ٠يف ايعٌُ احملاضيب
ٜــتِ حتــدٜح ايهتــب ٚاملسادــع ٚارتطــط ايدزاضــ ١ٝيكطــِ
احملاضب ١نٌ أزبع ضٓٛات
احملٛز ايجاْ : ٞادتاْب ايعًُٞ

11
12
13

تكــ ّٛاإلداز ٠ايعًٝــا باختٝــاز  ٚإقــساز ايطٝاضــات احملاضــب١ٝ
د ٕٚايعٛد ٠يًُدٜس املايٞ
ٜك ّٛاحملاضب باملفاقً ١بني ايبدا ٌ٥احملاضب ١ٝاضتٓاداً إىل
قٛاعد  ٚأضظ عًُ١ٝ
ٜكـــ ّٛاملسادـــع ايـــداخً ٞبعُـــٌ تكٝـــ ِٝضـــٓ ٟٛيًُعادتـــات
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احملاضب ١ٝاملتبع ١يف املٓػأ٠
14
15
16
17
18
19
20

ٜــتِ تطبٝــل ايطٝاضــٝات احملاضــب ١ٝبجبــات َــٔ ضــٓ ١٭خــس٣
د ٕٚتػٝريٖا إ ٫يًكسٚز٠
ميتًو احملاضب اذتاي ٞيًػسن ١خـرب ٠طًٜٛـ ١زغـِ أْـ٘ مل
ُٜهٌُ دزاضت٘ ادتاَع١ٝ
ٜٓاقؼ املدٜس املايَ ٞع َٛظف ٞاذتطـابات أ ٟحتـدٜجات يف
املعاٜري احملاضب١ٝ
ٜكــ ّٛاحملاضــب بتطــذ ٌٝايعًُٝــات املايٝــ ١يف دفــرت ايَٝٛٝــ١
ٚإعداد  ١َٜٝٛايؿٓدٚم
ٜكــــ ّٛاحملاضــــب بايتطــــذ ٌٝيف ايَٝٛٝــــ ١ايعاَــــٚ ١تسسٝــــٌ
اذتطابات إىل ا٭ضتاذ ايعاّ
ٜــــتِ إزفــــام ايٓطــــذ ا٭ؾــــً ١ٝيًُطــــتٓدات املٜ٪ــــد ٠يًكٝــــد
احملاضيب
ٜك ّٛاحملاضب مبتابع ١حتؿ ٌٝايد َٔ ٕٜٛايعُ٤٬
احملٛز ايجايح  :ادتاْب ا٭خ٬قٞ

21
22
23
24
25
26
27
28
29

ٜتكُٔ بسْاَر بهايٛزٜٛع احملاضب ١اذتايَ ٞفسدات عـٔ
أخ٬قٝات َٗٓ ١احملاضب١
ايطـــري ٠املٗٓٝـــ ١حملاضـــب ايػـــسن ١خايٝـــَ ١ـــٔ أ ٟسهـــِ
قكا ٞ٥ؾدز حبك٘ ضابكا
عٌُِ ستاضب ايػسن ١اذتاي ٞضابكا يف قطِ اذتطـابات
يد ٣غسنَٓ ١افط١
ٜعٌُ ستاضب ايػـسن ١بـدٚاّ دص٥ـ ٞيـد ٣غـسن ١أخـس٣
متازع ْػاط شتتًف
احملاضب املاي ٞيًػسن ١ساؾٌ عً ٢زخؿَ ١صاٚيـَٓٗ ١ـ١
احملاضب١
ٜتٛاؾٌ املدٜس ايعاّ أسٝاْاً َع احملاضب َباغس ٠د ٕٚاملسٚز
باملدٜس املايٞ
قـــاّ املـــدٜس ايعـــاّ بتٛظٝـــف أســـد أقازبـــ٘ ستاضـــب ًا يـــد٣
ايػسن١
ميتًـــو املـــدٜس املـــايٚ ٞدٜعـــ ١يف ايبٓـــو ايـــر ٟتتعاَـــٌ َعـــ٘
ايػسن١
احملاضــب اذتــاي ٞعًــ ٢خــ٬ف غدؿــَ ٞــع بعــض عُــ٤٬
ايػسن١
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30

ٜتًك ٢املدٜس املايٖ ٞداٜا َٔ بعض عُ ٤٬ايػسن١
احملٛز ايسابع  :احملاضب ١ا٫بتهاز١ٜ

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ٜــتِ ا٫عــرتاف بــاإلٜساد املكبــٛض قبــٌ (تطــً ِٝايبكــاع/ ١
تأد ١ٜارتدَ) ١
ٜتِ ا٫عرتاف باملهاضب ايٓاغ ١٦عـٔ َباديـ ١أؾـٌ بأؾـٌ
أخس َػاب٘
تُعــاا ا٭ســداخ ايــيت ظٗــست َــ٪خسا بعــد إعــداد املٝصاْٝــ١
قُٔ أسداخ ايطٓ ١ايتاي١ٝ
تُعــاا بكــاع ١ا٭َاْــ ١يًػــري قــُٔ شتــص ٕٚاملٓػــأ ٠عٓــد
تك ِٝٝشتصْٗ ٕٚا ١ٜايفرت٠
تُكـــاف فٛا٥ـــد ايكـــسض يكُٝـــ ١ا٭ؾـــ ٍٛايجابتـــ ١ايـــيت مت
غساٖ٩ا بكسض بٓهٞ
ٜــتِ تهــ( ٜٔٛشتؿـــ دٜــَ ٕٛػــهٛى فٗٝــا) با٫عتُــاد
عً ٢شتؿـ ايعاّ املاق ٞفكط
تُعــــــــــاا ا٭خطــــــــــا ٤احملاضــــــــــب ١ٝيًطــــــــــٓ ١ايطــــــــــابك١
نـ(َؿسٚفات/إٜسادات) ضٓٛات ضابك١
تُكاف إٜسادات خدَات َا بعد ايبٝع إىل ايكُٝـ ١اإلمجايٝـ١
يًُبٝعات
تعٗسا٭ؾ ٍٛايجابت ١بتهًفتٗـا ايتازغتٝـ ١زغـِ (ا٫زتفـاع /
ا٫طتفاض) ادتٖٛس ٟيف قُٗٝا
ٜتِ إثبات اٯثاز ايٓامج ١عٔ تػٝري طسٜك ١ا٫ضتٗ٬ى قُٔ
املؿازٜف ايتػػ١ًٝٝ
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ايفسق ١ٝاٚ٫ىل:
تٛدد ع٬ق ١ذات د٫ي ١إسؿا ١ٝ٥بني دٛد ٠ايتعً ِٝاحملاضيب ٚاحملاضب ١اإلبداع١ٝ

َتٛضط احملٛز ا٭ٍٚ
Spearman's
rho

َتٛضط احملٛز ايسابع

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

ًتوسط

ًتوسط احملور

احملور األوي

اهرابع

1.000

)*(-.207

.
130

.018
130

)*(-.207

1.000

.018
130

.
130

َٔ خ ٍ٬ادتد ٍٚأعٜ ٙ٬تك إٔ ق ١ُٝازتباط ضـبريَإ تطـاَٚ 0.207 ٟٚـٔ قــــــ١ُٝ
َطـت ٣ٛايد٫ي ١اييت تطاٚ 0.018 ٟٚاييت ٖـ ٞاقـٌ َـٔ ٖٚ %5ـرا ٜعـين ايكبـ ٍٛبايفسقـ١ٝ
بٛدــٛد ع٬قــ ١ذات د٫يــ ١إسؿــا ١ٝ٥بــني دــٛد ٠ايتعًــ ِٝاحملاضــيب ٚاحملاضــب ١اإلبداعٝــ١
ْٛٚعٗا عهطْ ١ٝتٝذ ١اإلغاز ٠ايطايب ١ملعاٌَ ضبريَإ
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ايفسق ١ٝايجاْ: ١ٝ
تٛدد ع٬ق ١ذات د٫ي ١إسؿا ١ٝ٥بني املُازضات احملاضبٚ ١ٝاحملاضب ١اإلبداع١ٝ

َتٛضط احملٛز
Spearman's
rho

ايجاْٞ
َتٛضط احملٛز
ايسابع

Correlation Coefficient
)Sig. (1-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (1-tailed
N

َتٛضط احملٛز

َتٛضط احملٛز

ايجاْٞ

ايسابع

1.000
.
130
.026
.386
130

.026
.386
130
1.000
.
130

َــٔ خــ ٍ٬ادتــد ٍٚأعــٜ ٙ٬تك ـ إٔ قُٝــ ١ازتبــاط ضــبريَإ تطــاَٚ 0.026 ٟٚــٔ قُٝــ١
َطــت ٣ٛايد٫يــ ١ايــيت تطــاٚ 0.386 ٟٚايــيت ٖــ ٞانــرب َــٔ ٖٚ %5ــرا ٜعــين عــدّ ايكبــٍٛ
بايفسق.١ٝ
ايفسق ١ٝايجايج: ١
تٛدد ع٬ق ١ذات د٫ي ١إسؿا ١ٝ٥بني تطبٝل أخ٬قٝات املٗٓٚ ١احملاضب ١اإلبداع١ٝ

َتٛضط احملٛز
Spearman's
rho

ايجايح
َتٛضط احملٛز
ايسابع

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

َتٛضط احملٛز

َتٛضط احملٛز

ايجايح

ايسابع

1.000

)**(-.423

.
130

.000
130

)**(-.423

1.000

.000
130

.
130

َــٔ خــ ٍ٬ادتــدٜ ٍٚتكــ إٔ قُٝــ ١ازتبــاط ضــبريَإ تطــاَٚ )0.423- ( ٟٚعاَــٌ
ايد٫يٖٚ ) 000.- ( ١را ٜٛد ٟإىل قب ٍٛايفسق ١ٝبٛدٛد ع٬ق ١عهطْ ١ٝتٝذ ١اإلغـاز٠
ايطايب ١ملعاٌَ ضٝربَإ.
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النتائج والتىصياث:
ايتاي ٞأِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؾٌ إيٗٝا ايباسجإ با٫ضتٓاد إىل ايدزاض ١املٝداْ: ١ٝ
 ٚدٛد قؿٛز فُٝا غتـ املكسزات ايتدزٜب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ ٚاْعداّ ايٛع ٞبأُٖ١ٝادتاْب ايتدزٜيب يطايب احملاضب ١باإلقاف ١إىل ٚدٛد قؿٛز فُٝا غتـ ايتعاٌَ َع
ايرباَر احملاضبٜٚ ١ٝتِ تدزٜظ ايرباَر احملاضب ١ٝبػهٌ طٛعٚ ٞيٝظ قُٔ ارتط١
ايدزاض ١ٝيتدؿـ احملاضب.١
 ايٓعاّ ادتاَع ٞيف ايكطاع اذتهُٜ٫ َٞٛت ٝايفسؾ ١ملٛاؾً ١ايدزاضات ايعًٝايتدؿـ احملاضبٚ ,١يف ايكطاع ارتاف ٖٓاى عدد قً َٔ ٌٝادتاَعات ارتاؾ١
اييت قاَت بفت بسْاَر املادطتريٚ ,حبطب ايٓتا٥ر فٜٛ ٬دد أَهاْ ١ٝيتشكري
ايدنتٛزا ٙيف احملاضب ١يف ادتاَعات اذتهٚ ١َٝٛارتاؾ ١عً ٢سد ضٛا. ٤
 املٓٗر ايدزاض ٞاذتايٜ ٫ ٞتكُٔ َفسدات عٔ ايككاٜا املجاز ٠س ٍٛاملعاٜري ايدٚي١ٝيًُشاضبَ ١جٌ (ايتٛفٝل بني املعاٜري احملاضب ,١ٝتٛسٝد املعاٜري احملاضب , ١ٝتدٌٜٚ
املعاٜري احملاضب ,١ٝايجػسات املٛدٛد ٠يف ايعٌُ يف ايعٌُ احملاضيب , ) ... ,عًُاً َكسز
دزاض ٞيًُعاٜس ايدٚي ١ٝيًُشاضبٚ ١إمنا ٜتِ تدزٜطٗا قُٔ َاد ٠ستاضب ١دٚي.١ٝ
 املٓٗر ايدزاض ٞاملٛدٛد سايٝاً ٜ ٫كُٔ َكسزات عٔ أخ٬قٝات َٗٓ ١احملاضبٚ ,١أمنآٖاى ْبر ٙشتتؿس ٠عٔ أخ٬قٝات َٗٓ ١املسادع ,١عًُاً بإٔ ٖرا ايكؿٛز عاملٞ
ٚيٝظ ستً ٞفكط ,فإىل اٯٕ عً ٢سد عًِ ايباسجَني ٜٛ ٫دد َعاٜري ٭خ٬قٝات َٗٓ١
احملاضب ١أض ٠ٛباملعاٜري ايدٚي ١ٝ٭خ٬قٝات َٗٓ ١املسادع. ١
 احملاضب املاي ٫ ٞعتؿٌ عً ٢زخؿ ١ملصاٚي ١املٗٓ ١أض ٠ٛمبدقل اذتطاباتٖٚ ,راٜعين قُٓاً عدّ ٚدٛد قٛاعد ٚيٛا ٥خاؾ ١مبٗٓ ١احملاضب ١نُا ٖ ٛاذتاٍ ببك١ٝ
املٗٔ .
 فُٝا غتـ َٛقٛع ايدزاض( ١احملاضب ١اإلبداع ,)١ٝفُُا  ٫غو ف ٘ٝإٔ عدّ ٚدٛدقٛاعد إيصاَ ١ٝتٓعِ ضًٛنٝات ٚأخ٬قٝات املٓتطبني ملٗٓ ١احملاضبٚ ١تٓعِ
اختٝازِٖ يًبدا ٌ٥احملاضب ١ٝقد ضاِٖ بػهٌ نبري َع عٛاٌَ أخس ٣يف ظٗٛز
َفٗ ّٛاحملاضب ١اإلبداع.١ٝ
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 إٕ عدّ ٚدٛد قٛاعد ٚاقش ١يًطًٛى املٗين ملصاٚي ١َٓٗ ٞاحملاضبٜ ١عين فُٝا ٜعٓ٘ٝإٔ احملاضب ١ضته ٕٛعسق ١يتدخٌ املطتٜٛات ايعًٝا ي داز ٠يف ايعٌُ احملاضيب
مما ٜرتتب عً ٘ٝقٝاّ اإلداز ٠بفسض ا٭ضايٝب ٚاملعادتات ٚتٛد ٘ٝايعٌُ احملاضيب
مبا غتدّ َؿاذتٗا بػض ايٓعس عٔ َد ٣عداي ١املعًَٛات احملاضب.١ٝ
 ٚبٓا ٤عً ٢ايٓتا٥ر اييت خًُؿت إيٗٝا ايدزاض ١فايتاي ٞأِٖ ايتٛؾٝات اييت ٜكدَٗاايباسجإ :
 ايػسٚع يف تبين املعاٜري ايدٚي ١ٝيًتعً ِٝاحملاضيب (ٚ )IESsإيصاّ ادتاَعات يفايكطاعني اذتهٚ َٞٛارتاف بتطبٝكٗا ٚا٭غساف عً ٢ذيو َٔ قبٌ ادتٗات
اذتهٚ ١َٝٛاملك ٞقدَاً يف اإلدسا٤ات اي٬شَ ١يريو َجٌ حتدٜح املٓاٖر ايدزاض١ٝ
ٚايتٛاؾٌ املطتُس َع دتٓٚ ١قع املعاٜري ايدٚي ١ٝيًتعً ِٝاحملاضب١ٝ
 تبين ايٛضا ٌ٥ايتدزٜط ١ٝاذتدٜج ١مبا يف ذيو ايرتنٝص عً ٢ايتدزٜب ايعًُٞٚاذتا٫ت ايعًُٚ ١ٝايدزاضات احملاضب ١ٝباضتدداّ اذتاضٛبٚ ,ايرتنٝص عً٢
حتدٜح املٓاٖر ايدزاض ١ٝبػهٌ دٚزَٛٚ ٟانب ١نٌ ددٜد ٚاٖ٫تُاّ بتٛفري
املسادع ٚايدٚزٜات احملاضب ١ٝاذتدٜج.١
 تفع ٌٝدٚز مجع ١ٝاحملاضبني ايُٝٓٝني ٚٚقع يٛاٚ ٥قٛاعد تٓعِ عٌُ َٗٓ ١احملاضباملاي ٞأض ٠ٛبعٌُ َدقل اذتطابات  َٓٚ ,زخؿ ١ملصاٚي ١املٗٓ ١يًُٓتُني ملٗٓ١
احملاضبٚ ١تفع ٌٝايدٚز ايسقاب ٞيًذُعٚ ١ٝتطبٝل ايعكٛبات اي٬شَ ١يف ساٍ
ايتذاٚشات .
 َٛانب ١ايتش دٜجات عً ٢املعاٜري ايدٚي ١ٝيًُشاضبٚ ١ايتٛاؾٌ املطتُس َع اجملايظايعامل ١ٝإلؾداز املعاٜري احملاضبٚ )IFAC , ISBC( ١ٝايعٌُ عً ٢ايتكً َٔ ٌٝايبداٌ٥
احملاضبٚٚ ١ٝقع أضظ عًُُٜ ١ٝعتُد عًٗٝا عٓد ا٫ختٝاز َٔ بني ٖر ٙايبدا.ٌ٥
 عً ٢املطت ٣ٛايعامل ٞظتب ايتعذ ٌٝيف تػسٜع قٛاعد يطًٛنٝات ٚأخ٬قٝات املٗٓ١ملٗٓ ١احملاضب ١أض ٠ٛمبٗٓ ١املسادعٚ ,١تعُٖ ِٝر ٙايكٛاعد عًَ ٢طت ٣ٛايد,ٍٚ
َٚتابع ١دد ١ٜتطبٝكٗا ٚا٫يتصاّ بٗا.
 قسٚز ٠تكُني َفسدات عٔ (ايجػسات يف ايعٌُ احملاضيب ٚقٛاعد أخ٬قٝات املٗٓ)١يف املٓاٖر ايدزاض ١ٝيتدؿـ احملاضب. ١
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 قسٚز ٠اضتشداخ بساَر ايدزاضات ايعًٝا يف ادتاَعات اذتهٚ ١َٝٛارتاؾ١َٚتابع ١اضتٝفا ٤ادتاَعات ملتطًبات بساَر املادطتري ٚايدنتٛزا َٔ ٙسٝح ارتط١
ايدزاضٚ ١ٝايهادز ايتدزٜطٚ ٞغريٖا َٔ املتطًبات اي٬شّ تٛافسٖا يرباَر ايدزاضات
ايعًٝاٚ ,ايتٓطٝل َع ايًذٓ ١ايدٚي ١ٝإلؾداز املعاٜري ايدٚي ١ٝيًتعً ِٝاحملاضيب يف ٖرا
ارتؿٛف.
 زفع ايٛع ٞاحملاضيب َٔ خ ٍ٬عٌُ ايٓدٚات عٔ ايككاٜا احملاضب ١ٝاملعاؾس٠ٚتطٗ ٌٝا٫غرتاى يف ايدٚزٜات احملاضب ١ٝايعاملٚ ١ٝايعسبٚ ١ٝايتأنٝد عً ٢أُٖ١ٝ
َٛانب ١املٓػآت يهٌ ددٜد يف املعاٜري احملاضبٚ ١ٝتعسٜف َٛظف ٞقطِ احملاضب١
بايتشدٜجات عً ٢املعاٜري احملاضب.١ٝ
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ائُٝ

 )4نٝطــ ,2009 ,ٛاحملاضــب ١املتٛضــط , ١تسمجــ ١ا

ــد سذــاز ,داز املــسٜذ يًٓػــس ,

ايطعٛد١ٜ
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عُإ  ,ا٭زدٕ
 )11أبْ ٛؿاز َ , 2010 ,باد ٨احملاضب املاي , ١ٝداز ٚا ٌ٥يًٓػس  ,عُإ  ,ا٭زدٕ
)12

اد  , 2011 ,احملاضب ١ا٫بتهاز , ١ٜايداز ادتاَع , ١ٝايكاٖسَ , ٠ؿس

ْٛ )13ز  , 2011 ,احملاضب ١املتٛضط , ١داز املطري , ٠عُإ  ,ا٭زدٕ
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