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 امللخص:
من املصطلحات األخري مفهوم اإلبداع احملاسيب، حيث يعد الذي ينتاب حاولت هذه الدراسة توضيح الغموض 

شائعة يف وسط املهنيني وذلك لتداخله مع مفهوم احملاسبة اإلبداعية، فقد كان التاريخ احملاسيب زاخرا الغري 
دوات احملاسبة أمعايري دولية للمحاسبة و يف البيئة احملاسبية من  بداع احملاسيب اإلصور حيث تعدد باإلبداعات 

بداعية اليت احملاسبة اإلممارسات اسبة عكس االبتكارية، وهندسة احملاسبة، فهي إضافات تساهم يف تطوير مهنة احمل
احملاسيب يف بداع مدى مسامهة اإلما التايل:الدراسة ك شكاليةإ كانتومن هذا  خالقيات مهنة احملاسبة، أتتنايف مع 

حيث مت إتباع املنهج الوصفي التحليلي فيدراستنا لتحليل البيانات احملصل تعزيز وتطوير مهنة احملاسبة باجلزائر؟
 .احلقل احملاسيب باجلزائر واملهنيني يفيني مياملوجه إىل فئة من األكاد ستبيان( ا146توزيع )عليها من 

 :وعليه خلصت الدراسة إىل النتائج التالية

 ؛بداع احملاسيب يف مهنة احملاسبة عدة أشكال كاملعايري احملاسبية وتكنولوجيا املعلوماتاإلخذ يأ 
 ؛بداعية السلبيةخيتلف مفهوم اإلبداع احملاسيب اإلجيايب على ممارسات احملاسبة اإل 
  ؛مهنة احملاسبة وتعزيزم يدعيؤدي إىل ت احملاسبنيومهارات تطوير قدرات إن 
  متمثلة يف النظام احملاسيب املايل ومعايري التدقيق.بداعية إحتمل البيئة احملاسبية اجلزائرية عدة مستجدات 

، احملاسبة االبتكارية، مهنة احملاسبةاعية، معايري احملاسبة الدولية، بدحماسبة اإل بداع احملاسيب،إ الكلمات املفتاحية:
 .هندسة احملاسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract: 

          This study aims to clarify the ambiguity of the definition of innovation 

accounting; the latter is uncommon term between professionals, because it interferes 

with the notion of creative accounting. The history of accounting was full of 

creativity; there are many elements of creative accounting innovation in the field of 

accounting, such as:   some international standards of accounting, innovative 

accounting tools, and accounting engineering. They contribute in the development of 

accounting's profession, unlike to creative accounting practices which contradict with 

the ethics of the accounting's profession. 

 The problematic of this study was: to what extent that the creative accountings 

contribute in reinforcing and developing the accounting's profession in Algeria? The 

descriptive and analytical approach was conducted in this study in order to analyze 

the data that were obtained from 146 questionnaires  directed to  the academics and 

professionals in the accounting field in Algeria 

This  study reached  the following results: 

 -The creative  accounting in accounting's profession takes several forms, like the 

accounting standards and information technology; 

- The notion of positive accounting innovation differs from negative creative 

accounting practices; 

 - developing the abilities and skills of the accounters leads to reinforcing and 

strengthening of the accounting's profession; 

-The Algerian accounting has several innovative developments, such as the financial 

accounting system and auditing standards. 

Keywords:  

The positive Accounting Innovation, The negative Creative Accounting, 

International Accounting Standards, Accounting's Profession, Innovative 

Accounting, Accounting's Engineering. 
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 باخلدمات ستفيديناملة إلمداد عمال يف املنظمات املعاصرة، فهي مهماحملاسبة من أهم مكونات بيئة األ تعد      
 املتاحة  توجيه املوارديفأساسي  ا دورفاحملاسبة هلالالزمة الختاذ القرارات اخلاصة هبذه املنظمات وعملها،  واملعلومات

 ،املرجوة لنتائجال يق أفضلتحقا يف املفاضلة بني البدائل املختلفة وهذ هلا، كما تساهم مثلوحتقيق االستخدام األ
وذلك  لوطنيةاديات االقتصلنهوض بامكسب لعنصر أساسي من متطلبات التنمية املستدامة و  فتطوير هذه املهنة هو

جيع االستثمار شمهور لتللجمة واملصداقية يف املعلومات املقد شفافيةمناسبة متتاز بالحتقيق بيئة عمل  من خالل
 وغريها ...

ذه هر يفتطو فراد، ألاة ختدم مات حماسبيوهذا نظرا ملا توفره من معلو  ،فمهنة احملاسبة أصبحت هلا مكانة يف اجملتمع     
علومات تكنولوجيا املن عاصرة مئة امليف البي حلديثة اليت تواجههارات ااواالبتكاملهنة مرهون مبدى مواكبتها للتحديات 

احلد من يات حتدو  سبة واملال احملايفملة اجتاهات العو لكرتونية وإدارة املعرفة، واخلصخصة والتجارة الدولية و ة اإلوالتجار 
  .خالقيات املهنةترسيخ أو ية السلبية اإلبداعممارسات احملاسبة 

ثري من س الكالفإئر كبرية و سواق العاملية أثرت على اقتصاديات الدول وخلفت خسايف األحدوث أزمات ولعل      
وعدم الوفاء  ملراجعةاسبة وامهنة احمل إىل ضعفالعديدة  وجهت االنتقادات واالهتامات فقد ،الشركات االقتصادية

 مليةر املمارسات العتطويو م تنظي املسؤولة عن هاتتوجب على اجل ااملستثمرين وأصحاب املصلحة، مم بالتزاماهتا أمام
 .ملهنةاجات هذه خمر  يف من أجل ضمان درجة عالية من ثقة املستفيدينا تهمستوى قيم سيزيد حتما من للمهنة،

ظروف البيئية البني و  نهوض والتطورتوجب سد الفجوة بني متطلبات المبهنة احملاسبة ستوى املوحىت يتم الرفع من      
 تكونقدمي خدمات تتوى مس فع منداء احملاسيب والر يد قيمة مضافة تساهم يف حتسني األتول فهي حباجة إىل احمللية،

 اإلبداعسات العملية، فاملمار  وترقية مخرج لتطوير املهنةكواالبتكار يف جمال احلاسبة   اإلبداع حيث يظهر، ودة عاليةجب
 حملاسيب.اترقية النظام  نت يفرت واإلن تغالل احلواسيب والربامج، واسيةاإلبداعفراد حملاسيب يعمل على حتفيز طاقات األا

ومات حماسبية قدمي معلت أيارات، احملاسيب يساهم يف جتديد وتطوير طرق توفري املعلومات الختاذ القر  اإلبداعف    
كسب و مهنة احملاسبة  تعزيز ساهم يفالذي ي ، الشيءباألداء احملاسيب واملايل االرتقاءما يساهم يف  وهو ودة عالية،جب

  واجلمهور يف املعلومات املقدمة. فرادثقة األ



 مقدمة عامة
 

 
 
 

 ب

احملاسيب  داءاأل من مستوى رفعللكبرية أمام حتديات  تصنف يف ركب املتأخرين فهي احملاسبة يف اجلزائر  مهنةف    
االلكرتونية  جتارةودخول ام، قطاع العيف الة للمحاسبعايري الدولية املو فتطبيق املعايري احملاسبية ومعايري التدقيق واملايل، 

ىل املنظمة دخول إلااملايل و  وتنشيط السوقاد السوق وحتوالت اقتص العوملة احملاسبيةمواكبة و املؤسسات صة وصوخ
بة هذه واك مللى التغيريتساعد ع إبداعيةهنة، والبحث على حلول املتطوير مقومات يستوجب  العاملية لتجارة،

واملستوى  حملليستوى ا بني امللتقليل من فجوة التأخريواتطوير املمارسات املهنية ملسايرة التحوالت واملستجدات 
 العاملي.

 :الرئيسية شكاليةاإل

التحول  ساهم يفياسيب احمل اإلبداع لنا أن تجلىي، حتققه من ميزة تنافسية ايف املؤسسات وم اإلبداعونظرا ألمهية     
احملاسبني  وطاقات ت وقدراتواستغالل مهارا، أعلى املستوياتللوصول إىل  املمارسات املهنية حسنيلتالتدرجيي 

عمال بة يف قطاع األاساحمل ية مهنةسياسات القدمية للرفع من مستوى كفاءة وفاعلتغيري ال إليهم يفواحلاجة ني املبدع
 التساؤل التايل: ومن هنا نطرح

 " ؟ائراجلز بمهنة احملاسبة  تطويرتعزيز و احملاسيب يف  اإلبداعما مدى مسامهة " 

 فرعية:تساؤالت 

 الفرعية التالية: تساؤالتية نطرح الالرئيس شكاليةولتسهيل اإلجابة عن اإل

  احملاسيب يف احملاسبة ومهنة احملاسبة؟ اإلبداعما هي أشكال 

 ية؟اإلبداعوممارسات احملاسبة احملاسيب  اإلبداع بني ما الفرق اجلوهري 

  مهنة احملاسبة؟يف تعزيز احملاسبني تطوير قدرات ومهارات  أثرما 

  ؟احملاسبية اجلزائرية يف البيئةاحملاسيب  اإلبداع أوجهماهي 
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 الفرضيات:

  ؛اسبيةنية احملت املهتساعد على تطوير املمارسا احملاسيب يف مهنة احملاسبة عدة أشكال اإلبداعيأخذ 

  ؛يةاإلبداعاحملاسيب االجيايب على ممارسات احملاسبة  اإلبداعخيتلف 

 ؛على ترقية مهنة احملاسبة يساهم تطوير قدرات ومهارات احملاسبني 

 فيها حملاسبةاتساعد على تطوير مهنة إبداعية البيئة احملاسبية اجلزائرية عدة مستجدات  حتمل. 

 أهداف الدراسة:

 ية؛إلبداعاحملاسبة سات ااحملاسيب مع توضيح الفرق اجلوهري بينه وبني ممار  اإلبداعالتعرف على مفهوم  -

 بة؛احملاسيب يف احملاسبة ومهنة احملاس اإلبداعالتعرف على أشكال  -

 إظهار ضرورة تطوير العامل البشري )احملاسبني( لرتقية املمارسات املهنية،-

 ،لالرتقاء باملمارسات املهنية مقومات مهنة احملاسبةتقوية تبيان ضرورة  -

 جيايب يف البيئة احملاسبية اجلزائرية؛احملاسيب اإل اإلبداععطاء صورة على إ -

 أمهية اختيار املوضوع:

 ؛وضوع مذكرة املاسرتملالبحث يف واصلة املالتوسع و  يف رغبة الطالب-

 ؛ثراء املكتبة اجلزائريةيف التطرق إىل موضوع غري متداول إل رغبة الطالب-

 ؛ية(اإلبداعة احملاسبلسلبية )والتمييز بينة وبني املمارسات ااملثمر احملاسيب  اإلبداعلفت النظر إىل مفهوم -

 .سبةن احملا ميدايفات احلياة العملية ومعرفة التغريات اجلديدة ومتطلب األكادمييالربط بني العمل -

 الدراسة: منهج

 صحة الفرضيات نذكر منها: اختباراملطروحة وكذا  نا على عدة مناهج لإلجابة على التساؤالت واإلشكاليةاعتمد
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عيا طاء تفسريا واقعإلفة و تر املخلتوضيح العالقة بني الظواهالنظري استخدم هذا املنهج يف اجلانب  نهج الوصفي:امل
 لعوامل املتعلقة مبوضوع الدراسة.ل

ة اسبية املتعلقاث احملحبها األلدراسات السابقة اليت تضمنتا واستقراءوذلك من خالل دراسة  نهج االستقرائي:امل 
 مبوضوع البحث. 

 لفكر احملاسيب.التارخيي لعرض تطور املنهج لمت استخدام هذا  التارخيي: نهجامل

بة على جاائرية قصد اإلئة اجلز البي حماسبني يفمن  راسةوذلك بتصميم استبيان وتوزيعه على أفراد عينة الد :سة حالةدرا
 الفرضيات املطروحة.

 الدراسات السابقة:

 "بني حسني مصطفي اهلاليل: " إدارة املعرفة بني اإلبداع احملاسيب وإبداع احملاس

مل ملعرفة يف العااإدارة  "نوي الرابع ردنية يف املؤمتر العلمي الدويل السنة األعلمي مقدم إىل جامعة الزيتو حبث      
ظرة ن إعطاءو  نظمات اليوماملمتر هبا  التحديات والتغريات اليتلبعض  هذا البحثأوضح ، فقد 2004سنة " العريب

وخاصة  اسيب املعاصرلفكر احملا اضايالقرن الواحد والعشرين بالنسبة لق شاملة علي املتغريات واالجتاهات اليت حيملها
دموا حملاسبون أن يقع هبا ايت استطا الكيفية ال إىلالبحث حيث توصل ية اإلدار فيما يتعلق مبحاسبة التكاليف واحملاسبة 

اخراً ز كان ب احملاسيب  األدأن  واستخلص واملالية ملواجهة تلك الثورة التكنولوجية يف جمال اإلدارةات اإلبداعمن العديد 
 سلبية(.عية ال)ممارسات احملاسبة اإلبدا بداعات احملاسبني أكثر مما جاء به من إبداع حماسيببإ

فع كفاءة ر سبة يف حملااجابر حسني املنصوري، عماد عبد الستار املشكور: " مدى مسامهة مقومات مهنة 
 احملاسبني لرتشيد القرارات االستثمارية "

تناول هذا البحث أربعة من ، حيث 2012د جلامعة كربالء بالعراق سنة مقال منشور يف جملة اإلدارة واالقتصا  
مقومات مهنة احملاسبة واملتمثلة يف )اإلطار الفكري للمحاسبة واملعايري احملاسبية وقواعد سلوك وآداب املهنة والتعليم 

بني )احملاسب األكادميي احملاسيب( ومدى تأثريها يف الرفع من كفاءة احملاسبني، وبعد استطالع لفئتني من احملاس
ن هذه املقومات تساهم وبشكل مباشر يف الرفع من مستوى كفاءة احملاسبني أواحملاسب املهين( توصل البحث إىل 
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كثر رشدا، وبينت الدراسة أن اإلطار الفكري والتعليم احملاسيب مها العوامل األكثر أوتدعيمهم جلعل عملية اختاذ القرار 
 تأثريا من غريها.  

 " -ية اسة ميداندر  – احملاسيب واحملاسبني يف التسيري واختاذ القرار اإلبداعيلة حممد:  "دور عج

رت ا، حيث د2008/2009دكتوراه علوم جبامعة البليدة سنة الدراسة ضمن متطلبات نيل شهادة قدمت هذه     
اسبني يف ظل هنة احملضبط م وتاحملاسيب اإلبداعإشكاليتها حول االمناط والعوامل واملعايري اليت تدعم وتشجع 

ة ياإلدار حملاسبة سسات واللمؤ  ةياإلدار  نبوااجلفقد ركزت الدراسة على  التحوالت االقتصادية املتسارعة باجلزائر؟
على  تساعدات حمفز  وفرتمدى وفهم  ،اليت تعيق احملاسب يف عملةوالصعوبات عوقات املخص وحماولة معرفة باأل

ة القاعدة الالزمو نظيمية بيئة التومع معرفة ال ياإلبداعلتفكري توفري ظروف واالمكانيات لمدة و واالبتكار  اإلبداع
الدراسة على  قد أجرتف، القرار اختاذتأثريهم يف عملية ة ومدى اإلدار من طرف  اتاإلبداعلتحفيز ورعاية وقبول هذه 

لتحقيق ميزة  أساسية سيب ركيزةاحملا اإلبداعلمهنة و االكادمييني  وتوصل أن مارسني لاملعينة من  أراء استقصاء 
من املعوقات  ر واحلداالبتكاو  اإلبداعحتقيق توفري ظروف مالئمة وحمفزات تساعد على ب، للمؤسسات تنافسية إضافية

 .احملاسيب اإلبداع ناليت حتول دو 

 "داعاإلبداع واالبت" احملاسبة بني :  يعقوبزهرة حسن العامري، ابتهاج إمساعيل 

البحث هذا هدف حيث ي ،راقيةجبامعة واسط الع 2013 ية سنةاإلدار ل نشر يف جملة الكوت للعلوم االقتصادية و مقا
، حيث أوضحت ية(ت السلبمارساية )املاإلبداعاحملاسيب االجيايب واحملاسبة  اإلبداعإىل بيان الفرق اجلوهري بني 

ة ومن مث  مهنة احملاسبيفالثقة   تعزيزاحملاسيب يساهم يف بداعاإلحيمل يف طياته االجيابية وأن  اإلبداعالدارسة على أن 
ركزت  فيماالبتداعية، اسبة الح احملية على املمارسات السلبية وإعطائها مصطاإلبداعفندتا الباحثتان تسمية احملاسبة 

من ممارسات  دليت حتااليب الدراسة اليت أجريت على الشركات يف القطاع اخلاص والعام لدولة العراق على االس
ارسات مماحلد من يف هم اهنة يسقيات املوتوصلت الباحثتان إىل أن التزام احملاسبني واملدققني بأخالية اإلبداعاحملاسبة 
  ملالية.اعدالة القوائم  صدق و جيابا يفإحكام االجرائية الرقابية والتدقيقية تؤثر ألية، كما أن تطبيق اإلبداعاحملاسبة 
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 ية "القتصادادات ي يف الوحاإلبداع:  " هندسة احملاسبة وتعزيز دورها ر هللاأالء مشس هللا نو 

إىل إبراز  يهدف هذا البحثيث ح، 2014سنة  ة واالقتصاد  جبامعة املستنصرية بالعراقاإلدار مقال نشر يف جملة     
ها يت يتحقق يف ظلبة، والاسة احمللمؤسسات االقتصادية من خالل هندسلميزة تنافسية  إضافةاحملاسيب يف  اإلبداعدور 

ل املهارات باستغال ن ذلكحتسني يف مستوى االداء املايل وتعزيز وضعية الوحدات االقتصادية يف السوق، ويكو 
 صنع القرار،  سامهة يفوامل والقدرات الفكرية للمحاسبني يف وضع خطط مالية واسرتاتيجيات حتقق أهداف املؤسسة

ملالية اوضعية لاسني حت من شأهناعلى تطوير وابتكار منتجات مالية جديدة  كما تسعى هندسة احملاسبة أيضا
حملاسبة هو اهندسة ن أة إىل الباحث تتوصلالتطبيقية لدراسة إعداد امنوذج استبيان لوبعد  للوحدات االقتصادية،

احملاسيب  يبداعإلاالدور  حتسني وضعية الوحدات االقتصادية وتعززهلا دور حيوي يف ، حيث أن مصطلح غري شائع
 دية.من خالل اعتماد مقاييس مالية فعالة وكفؤه لتقومي االداء املايل للوحدة االقتصا

ات سبني يف الشركي للمحانولوج"واقع تطور مهنة احملاسبة بني التأهيل املهين والتك :خيام حممد كامل مدوخ
 العاملة يف قطاع غزة"

وضيح د استندت الدراسة إىل تباجلامعة االسالمية غزة، فق 2014نة هو حبث تكميلي لنيل شهادة املاجستري س     
هداف أاسبة ولتحقيق هنة احملوير مالعالقة بني التأهيل املهين والتأهيل التكنولوجي للمحاسبني، ومدى تأثريه يف تط

نولوجي وتطور كهيل التالتأ الدراسة، صمم استبيان ووزع على جمتمع الدراسة حيث توصل إىل أنه يوجد عالقة بني
د يساعد يف إعدا امج ماض الرب مهنة احملاسبة من خالل االعتماد على تكنولوجيا املعلومات واستخدام احلاسوب وبع

لى برامج الل االعتماد عبة من خحملاسقوائم مالية بدقة وسرعة أكرب، كما توجد عالقة بني التأهيل املهين وتطور مهنة ا
 بة.حملاساسبني، كما توجد معوقات تواجه عملية تطوير مهنة أكادميية متطورة يف تعليم احملا

ات احملاسبية جودة املعلوم بية علىاسنظمة احملتخدام احملاسبة االبتكارية يف األأمحد حسن علي عبد هللا: " أثر اس
 ردنية "للبنوك التجارية األ

 جبامعة جدارا االردنية، 2015سنة متطلبات احلصول على شهادة املاجستري ختصص حماسبة الستكمال م د   حبث ق  
استخدام احملاسبة االبتكارية يف االنظمة احملاسبية على جودة املعلومات إىل قياس أثر البحث  افقد عمدت هذ

بإعداد استبيان وزع على  حيث اختربت القياس على جمموعة من البنوك التجارية ،احملاسبية للبنوك التجارية االردنية
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وموثوقية بطاقة االداء املتوازن وحوكمة البنوك حتليل استخدام عناصر احملاسبة االبتكارية املتمثلة يف د صعينة الدراسة ق
  Web Trustو وموثوقية املوقع االلكرتوين   Sys Trustالنظام االلكرتوين 

لبنوك حملاسيب يف اا علوماتظام املتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة قوية بني استخدام احملاسبة االبتكارية ونفقد 
اسة بني عينة الدر  ك اتفاقدم هناعكما توصل إىل   التجارية فيما هنالك تأثري مباشر على جودة املعلومات احملاسبية،

 ة.علومات املقدموقية املى موثحول درجة أثر استخدام أدوات احملاسبة االبتكارية يف تصميم النظام احملاسيب وعل

Rajmund Mirdala   , Vule Mizdraković    , Nada Arežina    , Danka Stefanović :  

"  CREATIVE ACCOUNTING: FROM CREATIVITY TO MISUSE " 

 يفرقوا بنيا الباحثون أن حاولو  ،2015سنة   Singidunumمداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل جبامعة      
ارسات كذلك املمهنة و قيات املع أخالوافق مع املعايري ومية املسموح هبا واليت تتاإلبداعالطرق والتقنيات احملاسبية 

بون يف صربيا احملاس ىل أناملمنوعة اليت تضلل وتغش املستخدمني للمعلومات احملاسبية، حيث توصلت الدارسة إ
ا كم  ،بعض املرونةب مسحت عايرين املأل ،املعايري ضرورية لتأدية عملهم يعتربون أن كل املمارسات اليت متارس وفق

ية اإلبداعحملاسبة قنيات ات طرق ال مييزون بنية، كما استنتج الباحثون أن احملاسبون اإلدار تسمح هلم بتحقيق أهداف 
 قوائم املالية.عداد اليعي إلطار التشر عادية متارس وفق اإلالمجيع املمارسات أن  املمنوعة ويعتربوناملسموحة و 

 :الدراسات السابقةعن  الدراسة احلالية مييزما 
ل اإلبداع املتغري املستقاسبة و ة احملانطالقا من الدراسات السابقة حياول الطالب الربط بني املتغري التابع تطوير مهن

ه ومدى حملاسيب وأبعادبداع ام اإلهو سنتطرق إىل التمييز بني مفاحملاسيب وهذا ما مل تتناوله الدراسات السابقة، حيث 
 .اسبةاحمل هنةات امللح احملاسبة اإلبداعية واختالفها مع أخالقيتأثريه يف تطوير مهنة احملاسبة ومصط

 صعوبات البحث:

  ية(؛اإلبداعسبة واحملا حملاسيبا اإلبداعاملعاجلة للموضوع من اجلانب النظري )حباث والدراسات األفكار تداخل أ -

 ساتذة يف عملية حتكيم االستبيان؛صعوبات تتعلق بعدم جتاوب األ -

يف  عدم اجلدية أولى إجابات االستبيان إما عدم اإلجابة أو التحفظ يف اإلجابة مشاكل تتعلق باحلصول ع -
 ؛اإلجابة
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قصد   لوصول إىل العاملني يف مصاحلها احملاسبية واملالية،ل ومكاتب احملاسبةاملؤسسات  ضصعوبة الدخول إىل بع  -
 .استمارات االستبيان واحلصول على آرائهم وإجاباهتم تسليمهم

 ة:هيكل الدراس

الفصل  اءحيث ج، فصل تطبيقيولإلجابة على االشكالية املطروحة، حاولنا تقسيم البحث إىل فصلني نظريني و      
طرقنا فيه نة احملاسبة فتسبة ومهلى احملاعنظرة شاملة  ألقينا وفيه "التأصيل النظري للممارسات احملاسبية"بعنوان االول 

طرقنا إىل تمنه  ثاينشق  يفو اسبية حمظرية نبية واحلاجة إىل بعض املفاهيم احملاس إىل التطور التارخيي للفكر احملاسيب وإىل
ا ليت ترتكز عليهقومات امنا أهم كما عرضواالطراف املستفيدة منها،  خمرجات املهنة ماهية مهنة احملاسبة وإىل جودة 

 مهنة احملاسبة.

اية إىل عرض طرقنا بدتحيث  "اسبةاسيب يف مهنة احملاحمل اإلبداعمرتكزات "عنوان ب الفصل الثاين جاءيف حني      
ة لتحقيق العوامل املدعمو  اسيباحمل اعاإلبدمع إبراز املعوقات اليت حتول دون  احملاسيب اإلبداعبعض املفاهيم اليت ختص 

ها ، لنقوم بعدلبيةية الساعاإلبداسبة احملاسيب واحمل اإلبداعالفروق اجلوهرية بني بعض وضع مت كما   ،احملاسيب اإلبداع
 اسبةتطور مهنة احملباسيب احمل إلبداعاارتباطات  إبراز إىلبعدها انتقلنا و  احملاسيب يف املؤسسات،  اإلبداعبعرض أمهية 

ى ومد فصاحلية اإلكذلك عمو عام( ق والقطاع المر بكل من املعايري احملاسبية )معايري احملاسبة والتدقيويتعلق األ
لشركات ية وحوكمة اإلدار ااسبة )احمل ، كما تطرقنا إىل استخدام احملاسبة االبتكاريةحملاسبةيف تطوير مهنة ا مسامهتهم

ة جياد حلول ماليإتها يف سبة وأمهالنظام احملاسيب، وأخريا هندسة احملاجودة وتأثريهم على وتكنولوجيا املعلومات( 
 هذا يف اجلانب النظري.كان   ،للمؤسسات االقتصادية

 يةاحملاسب البيئة يف اسبةاحمل ومهنة احملاسيب اإلبداع واقع" بعنوان وخيص الفصل الثالث فكان تطبيقي يف اجلانب الأما 
سبية البيئة احملا يفاسيب احمل بداعاإلحيث بدأنا بتشخيص واقع مهنة احملاسبة باجلزائر مع توضيح أوجه  ،" اجلزائرية

ىل النتائج إخري خلصنا  األانية ويفة امليدمها يف الدراسا مت استخددوات اليتالطريقة واألنتقلنا إىل عرض إاحمللية ومن مث 
 املتوصل إليها ومناقشتها.
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 متهيد

 
 فقد سبة، للمحاىلو ل األويعد هذا األصو  ،باحلسابات حتفاظاالالكتابة واحلساب مها األصل يف  تعترب

مع الظروف  التفاعلو التغري ب ستمرواان، حيث أن نطاق احملاسبة تغري مشكلة النسيمعاجلة ساعدت اإلنسان على 
 ا عليه اآلن،م حىت وصلتالبيئية 

 الو وصبادئ عد واملالقوا ، رسخت على بعضخرىاألمع العلوم  هاتداخلو  ومع تطور احملاسبة عرب التاريخ
صبحت أأي  العلوم  مصافيف، هبذا دخلت احملاسبة يف املمارسات العمليةعليها  لوضع معايري ميكن االستناد

 .ملهنةاليت تواجه نظرية علمية لتحكيم املشاكل اصياغة و وجب عليها وضع مما  ،املعرفةحد جماالت أ
معلومات  إىلمني ملستخدا حتياجاتاللمحاسبة نتيجة للتطور املتزايد تطوير نظرية ل إىلظهرت احلاجة 

يف إطار  اسبية ومجعهاحملارف ااملع هدفها تطوير القرارات الصائبة، ختاذاميكن االعتماد عليها يف  حماسبية فعَّالة
 لية.سة العمملمار افكري معريف متناسق ومتكامل لتكون معارف علمية صاحلة لالستخدام بشكل أفضل يف 

ني تساعد ط وقوانا ضوابمهنة منظمة حتكمه إىلحتولت احملاسبة من ممارسات فنية متارس بشكل عشوائي 
لوصول به ل اءلالرتق حملاسباعمل  ةرافقمتسهر على تنظيم و على العمل يف بيئة حماسبية وتطورها منظمات مهنية 

 على أداء حماسيب ومايل.أحتقيق  إىل
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-  اسبةيف جمال احملالتأصيل العلمي 
 إىل حوالتلتارت هذه ، حيث أثغاية اليوم إىلو  ةر القدميو يف العص نشأهتاجذرية منذ  والتعرفت احملاسبة حت   

فها ملمارسة وأهداطريقة الحات و ، إذ مس هذا التطور املفاهيم واملصطتطوير مهنتهامسايرة علم احملاسبة و  تنمية
 ا.القة هبهلا ع اليت األطرافميع جب هتمامواالور العديد من أنواع احملاسبة وقد ساهم ذلك يف ظه

-1: للمحاسبةالتارخيي تطور ال 
أردت أن  إذا"  لأن حيث يقو كره أرسطو يف هذا الشإن أمهية التعرف على التاريخ الفكري للمحاسبة ما ذ      

اليت  علميةال حداثاأل وأكربى القتصادية االحداث األميكن أن نلخص أهم حيث  ،"تفهم أي شيء فتتبع تارخيه
 احملاسبة كما يلي: رتطو  
-1-1م1494ىل: ما قبل و : املرحلة األ 

بالفشل مما جعل الغالبية  ءتابالت و اإال أن كل احملل الكثري من الكتاب حتديد مىت نشأت احملاسبة، و اح     
نشأت فقد الكتابة نفسها،  اخرتاعوهناك من يراها قدمية قدم ، 1العظمى منهم تربطهما باملعامالت التجارية واملالية

عهد اآلشوريني  إىلل و يرجع البعض تاريخ احملاسبة األ، و 2بيض املتوسط، وكانت مرادفة للعد والقياسيف البحر األ
املعادن الثمينة ويرجع  أوأحجام احلبوب  أوق.م من خالل مسك سجالت حماسبية عينية كأعداد  3500حوايل

 ستخدما، ويربط البعض املمارسة احملاسبية املنتظمة بنظام العد السداسي الذي شريعة محورايب يف بابل إىلالبعض 
نظمة تطوير احلساب وكان متفوقا على األذ لنظام العد السداسي الفضل الكبري يف إق.م  2900يف سورية حوايل

 .3السائدة قبله مما أسهم يف تطوير احملاسبة
وقد ورد يف التاريخ احملاسيب أن احملاسبة يف زمن الفراعنة مبصر كانت أكثر تطور من خالل استخدام أنظمة     

احملاسيب، ومع ظهور  اإلثباتالربدي الذي ساعد على عمليات  ورق خرتاعامتطور لتسيري املخازن وزاد على ذلك 
نظام العشري من قبل اهلنود والعرب أعطى دفعه قوية لضبط عمليات احلساب مما أسهم يف تطوير احملاسبة، أما ال

الت من احملاسيب على سج اإلثبات اقتصرقطاعي سائدا، فقد اإلالنظام حيث كان روبا يف العصر الوسيط أو يف 

                                           
 .35ص، 2009، األردن، دار الراية للنشر والتوزيع، األوىل، الطبعة النظريات احملاسبيةسيد عطا هللا السيد،  1
 .12، ص2009، لثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردندار ا ،صدار الثايناألوىل، اإل، الطبعة تطور الفكر احملاسيبرضوان حلوى حنان،  2
 .12-11ص ص ، 2007، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األوىل، الطبعة ة احملاسبيةنظريحسني قاضي، مأمون محدان،  3
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وتسليم  ستالماقطاعيني ملراقبة راضي من رجال الكنيسة واإلالك األرقائق جلود احليوانات، متسك لدى كبار م
 .1قطاعيسيدهم اإلاحملاصيل الفالحية ل

زراعية من اصيل البوب واحملخازن احلاحملاسبة على العد مل قتصرتاوقد كانت هلذه الفرتة ضعف فكري حبيث      
لتارخيية، التكلفة ساس امبىن على أ أصحاب املشروعات، حيث كان اإلثبات أو حصائيات للمالكأجل إظهار اإل

 ساب والعد.نية للحفهارات م كتساهبمال فراد يتقنها بعض األ )حرفة، فن( واحملاسبة يف ذاك الزمن عبارة مهنة
  يف هذه الفرتة: ةاحملاسب ر  و  ط  ت  ل المحمبعض  ستخالصاميكن مما سبق و 
 ؛جاريادل التة التبكوسيلة لعملي  نقدوحدة ال ستخداموا ن بسبب انتشار التجارةتطور احملاسبة كا -
 ؛رالدفات سيب ومسكاحملا اإلثباتعملية الذي ساعد على  الشيءراق الربدي وألواح الشمع أو  خرتاعا-
 ؛املالية اإلثباتعمليات  يفحيث ساعد  رقاماخرتاع األتطور احملاسبة كان بفضل -
-1-2  م1800 إىل م1494: املرحلة الثانية: ما بعد 

هناية  إىلحامسا يف عامل احملاسبة، وعلى الرغم من أن جذور هذا املفهوم تعود  قالباانالقيد املزدوج  بتكارايعترب 
الذي عاش يف  ويليا باشكيطايل لو دائما بإسم اإل القرن الرابع عشر، فإن ذكر القيد املزدوج يف الفكر احملاسيب يقرتن

تضمن عرضا   ،ل كتاب يف أدبيات احملاسبةأو  يففكرة الحيث ظهرت ، 2النصف الثاين من القرن اخلامس عشر
  Luca  يويلشميا هو كتاب الراهب لوكا بامرجعا علميا وتعلي عتمدوا ،كامال ملسك الدفاتر وفق القيد املزدوج

Pacioli   سم:إب ن كتاب عام للرياضياتضم م1494الذي نشر يف فينيسية )البندقية( عام 
                   Summa de Arithmetica,Geometria,Proportioni,Proportionalita" "  أي

فصال قصريا حول مسك  36وقد تضمن هذا الكتاب "مراجعة عامة يف احلساب واهلندسة والنسبة والتناسب" 
ويبدوا أن السبب يف تأخر  " De Computis et Scripturis " يف احلساب والتسجيل"الدفاتر حتت عنوان 

ما ، وهذا 3تفعني من احملاسبة على عدم نشر أسرار املهنةنامل أدبيات احملاسبة هو حرص رجال األعمال ظهور
مل خيرتع القيد املزدوج، فقد كان القيد املزدوج معروفا قبل نشره كتابه حبوايل نصف  أنهبنفسه ب يلو يشعرتف به باأ

                                           
 ، بتصرف.20، ص2006، األردندار وائل للنشر،  ، الطبعة الثانية،املعايري إىلالنموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ رضوان حلوه حنان،  1
 .27، ص2007كادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك،أ، منشورات نظرية احملاسبيةوليد ناجي اخليايل،   2

 .16ص، مرجع سبق ذكره، تطور الفكر احملاسيبرضوان حلوى حنان،  3
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قرن من الزمان، ويذكر باشيويل أن طريقته تعتمد على الطريقة السائدة يف مدينة فينيسيا البندقية، لذلك انتشرت 
 .1سم الطريقة الفينيسيةإب واشتهرتروبية و دول البلدان األتلك الطريقة يف باقي 

 الرياضي ف العاملرف، فقد خلوهذا نظرا لضعف املعا ز ببطيء شديديف هذه الفرتة ميتاكان تطور احملاسبة      
ذه يف ه هتماماال ت مظاهرما بدأكية احملاسبية،  اليت تنظم اجملموعة الدفرت  األساسيةبعض الركائز  يلو لوكا باشي

 ملعرفة.العلوم أحد ا إىلندماج احملاسبة إاملرحلة من طرف الباحثون بنظرية احملاسبية من خالل 
 رة:ــيف هذه الفت ةالمح لتطور احملاسبيمبعض ستخالص إوميكن 

 ؛اروبأو يف  هار اوانتش يلو على يد االيطايل لوكا باشيظهور طريقة قيد املزدوج -
  ؛أصبحت احملاسبة تطبق بشكل منظم وظهور قواعد مفهومه المساك الدفاتر -
 .اسبيةنظرية احمللساسي األبدأ االهتمام باحملاسبة كـعلم بدخول الرياضيات عليها وبداية التحضري  -

-1-3 م 20 منتصف القرن إىل -م1801: املرحلة الثالثة: من بداية القرن 
االقتصادي، وقد كان  يف تاريخ تطور انعطافالثورة الصناعية حيث متثل نقطة داية هذه الفرتة يف التاريخ بمتثل    

عدد من الشركاء املتضامنني   أوإذ مل يعد املشروع الصغري الذي ميلكه تاجر فرد  ،ثر يف الفكر احملاسيبهلا بالغ األ
الكثرية اليت نشأت احلاجة إليها من أجل احلصول  اقتضته الثورة الصناعية، فإن األموال كافيا ملسايرة التطور الذي

املمولني كافة  إىلتبيع أسهمها الشركات املسامهة اليت  إىلقتضت اللجوء إعلى اآلالت احلديثة باهظة التكاليف، 
 2.األموالمكن من أيف اجملتمع هبدف احلصول على ما 

اص هلم خأش إىل سيريهاتكلوا مهمة أو شركات و دارة ممتلكاهتم من الإعلى تسيري الشركاء  تنفصلإوهبذا 
لية  االهتمام بعمنيحملاسبالى ب عهذا ما يسمى بنظرية الوكالة، حيث وجواحملاسبة  خربة وكفاءة مهنية يف اإلدارة

 ة منها،تفيداملس علومات اليت ختص الشركة جلميع األطرافالذي يفصح فيه عن مجيع امل اإلفصاح
توجيه و فالس الشركات إند عأثر على عمل احملاسبني من خالل انتقادهم  1930 سنةزمة االقتصادية ألن لكما أ

 يفملهنية ااملنظمات  أخذت ، كماالشركة حلاسباتمستقل مراقب تعيني  إىلحيث جلأت الشركات التهم هلم، 
 .ملهينلسلوك اللدى اجملتمع املايل مع وضع ضوابط احملاسيب توجيه العمل احملاسيب ورفع الوعي 

                                           
 )بتصرف( .17، صنفس املرجع السابق 1

 .25ص ،2013-2012، منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، نظرية احملاسبيةحسني القاضي، مأمون محدان،  2
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علم ور على تط لذي ساعدا الشيء، األعمالاليت أثرت على قطاع  يف هذه الفرتة توالت األحداث االقتصادية 
 .احملاسيب  العملطن الضعف يفمواكشف و دة يف املبادئ واملفاهيم و املوجالنقائص بعض من خالل معاجلة  احملاسبة

 يف هذه الفرتة: ةلتطور احملاسب المحمبعض وميكن استخالص 
ملكية  الفصنإ إىلما أدى  ،املنشآةأثر على حجم تبعها من تطورات تكنولوجية ما ظهور الثورة الصناعية و  -

شف الغش ك  من أجل املراجع إىلاحلاجة أدت وظهور شركات املسامهة  ()الشركات الشركات على أصحاهبا
 ؛والتالعب

شروع يف امل ملصاحلاحاب )ختدم( أص أداة حلماية إىلحتولت احملاسبة من أداة خلدمة صاحب املشروع  -
 .واجملتمع

 ؛...(اريةاإلدبة ف وحماس)حماسبة التكالي احملاسيبظهور فروع جديدة يف احملاسبة كأحد مظاهر التطور  -
 ؛ظهور مؤلفات وبداية الكتابة يف اجملال احملاسيب -
 ت املهنية اليتاجلمعياو ادات حتمهنة منتظمة بظهور بعض اإل إىلا )وحتوهلتطور علم احملاسبة وظهورها كمهنة  -

 ؛حتمي احملاسب وتنظم املهنة(
يد من نوع جد ، وظهورمهنة مستقلة إىلوحتول املراجعة  خدمات احملاسب املتخصص إىلاحلاجة  زديادإ -

 ؛بعد أزمة الكساد العاملي احملاسبني )املراجع الداخلي(
-1- 4 اليوم هذا إىلم 20: املرحلة الرابعة: من منتصف القرن 

ورا حيويا من دي دتؤ  تفقد أصبح ،املرحلةيف بداية هذه الفرتة الزمنية تعاظم دور املنظمات املهنية يف هذه     
 ا؛هبلرقى خالل إصدارها دساتري تنظم مهنة احملاسبة واملراجعة من أجل النهوض باملهنة وا

بشكل كبري من علم  احملاسبة ستفادتإا التقدم السريع يف جمال احملاسبة، نتيجة أهنتوصف هذه املرحلة بكما      
العد الثنائي وقواعد  أوم العد العشري اظاستفادهتا من الرياضيات على نصر ، وال تقتالرياضيات واإلحصاء

هجيا يف كتاب الرياضيات للمرة ن نظرية القيد املزدوج قد عرضت منإ، بل احلساب املختلفة يف كل من النظامني
وضع املعايري ، فأكسبت عملية اإلحصاءحتماالت يف لتكاليف يف احملاسبة من نظرية اإل، واستفادت نظرية اىلو األ

حندار، وكذلك سلوب حتليل اإلأأ بتطور التكلفة مثال باستخدام رضية موضعية، كما ساعدت على التنبوتقييمها أ
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الوظائف  إىلائف احملاسبة من وظائف التارخيية الربجمة اخلطية خباصة يف تطوير وظسامهت حبوث العمليات بعامة و 
 .1ة التنبئيةيالتخطيط

 يةيانات احملاسبغيل البأداة لتشواستخدامها ك ات االلكرتونية وتطورها،احلسابوظهور  التكنولوجي،ونظرا للتقدم 
 فقد أصبح احملاسب نفسه مستخدما للحاسب اآليل يف تأدية مهامه،

على  إلفصاحايث يتم ح، البيئة كما بدأ يف هذه املرحلة االهتمام مبحاسبة املسؤولية االجتماعية وحماسبة      
ة باحملاسب تمسي حملاسبةاخر من آنتشار الشركات متعدد اجلنسيات ظهر نوع إرباح املنجر عنها، ومع كاليف واألالت

ور حملاسبية، وتطالنظرية ايف  اسةتساع جمال الدر إ إىل، أدى تبادالت الدولية بني الشركاتالدولية الذي يهتم بال
 ساليب املستخدمة يف القياس والتوصيل.األ

 لتطور احملاسبة يف هذه الفرتة: المحاستخالص موميكن 
 ؛يريإنشاء معا إىلاملبادئ البحث عن ظهور املنظمات املهنية والتحول من تزايد  -
 ؛حصائية وحبوث العمليات يف احملاسبةساليب اإلدخول األ-
 على مهنة احملاسبة؛ يل(ا املعلومات واالتصال )احلاسب اآلدخول تكنولوجي-
 ؛(، االجيايبالوصفي )معياري، مداخل لعرض نظرية احملاسبيةظهور عدة -
يدة توجب جداسبة  احمليف)ظهور مشاكل  قيمة النقد خنفاضإالقدرة الشرائية وما ترتيب عنه من  اخنفاض-

 ؛على احملاسبة معاجلة هذه املشاكل(
 ية...بة الدولاحملاسو البيئية احملاسبة باملسؤولية االجتماعية و  هتمتإتعدد فروع احملاسبة حيث -

 :تانتالزممميتاز مبيزتني  أنهلفكر احملاسيب نالحظ التارخيي لومن خالل عرض التطور 
قواعد  ن  و  ك  تراكم اخلربات وت   إىلتشري  ،يف اجملال املعريف وحىت احملاسيب أيضا: فاالستمرارية هلما االستمراريةأو 

وأصبحت متعارفا عليها لدى  ،خربات حماسبية عملية مبرور الزمنولقد تراكمت عراف احملاسبية مبرور الزمن، واأل
 .2اجلمهور املهتمني بالعمل احملاسيب

 

                                           
 .104-103صص ، 2009، األردندار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،صدار الثايناألوىل / اإل، الطبعة تطور الفكر احملاسيبرضوان حلوى حنان،  1
 بتصرف. ،14-13صص ، مرجع سبق ذكره، املعايري إىلالنموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ رضوان حلوه حنان،  2
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والقدرة على مواكبة التطور املستمر يف العوامل البيئية  ،تجسيد للطبيعة الديناميكية للمحاسبةالفهي  :انيها التغيريث
 1سياسية. أواجتماعية  أواحمليطة اقتصادية كانت 

من  ةعرفة احملاسبيوامل معلربات والمستمر يف تراكم اخلكانت   التارخيي أهنامن خالل التطور املالحظ أن احملاسبة ف
رع يف وترية لتمس تسايث نحب، فكان بطيئا طيلة زمن طويل جدافيها ما التغيري أ ،دئ وفروض حماسبيةاقواعد ومب

حملاسبية اطورات ت تيث كثر ح ،الثاين من القرن العشرونخالل النصف سرع أبعد الثورة الصناعية وكانت التطور 
  .علوماتلوجيا املوتكنو  اءاإلحصكالرياضيات و   أخرىاستفادت احملاسبة من علوم  كذلك  معايري،مفاهيم و بظهور 

عن   Leo Herbertوميكن التعرف على تطور احملاسبة كعلم له فروع من الشكل التايل الذي أظهره       
 2.م2005حىت عام  م1494من عام  بتداءاتطور املعرفة احملاسبية 

 (: خط بياين لتطور املعرفة احملاسبية1-1) الشكل رقم
  تطور املعرفة احملاسبية                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .16كره، صذ رجع سبق مري، املعاي إىلاملصدر: رضوان حلوى حنان، النموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ 
 

                                           
 .13، ص1990 دار السالسل، الكويت، ،األوىل، الطبعة نظرية احملاسبيةلشريازي، عباس مهدي ا 1
 .36، ص2011، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، دراسات يف: نظرية احملاسبية مدخل معاصرحممد السيد الناغي،  2
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-2: مفهوم احملاسبة  
يف قانونية وال عيةاالجتماو  ر الظروف االقتصاديةنشأت احملاسبة وتطورت تدرجييا عرب التاريخ، فهي تساي   

رفة ت املعحد جماالأصبحت احملاسبة أ حيثتطورها، حيث انعكست هذه التغريات على وظائفها وأهدافها، 
 شاكل العملية اليت تواجه احملاسبني.املبحث على نظرية شاملة حتل فهي ت )علم(
-2-1تعريف احملاسبة :  

ذا نظرا وهعيات ادات واجلم والكتاب واملنظمات املهنية واالحتنيمن طرف الباحثتعدد تعاريف احملاسبة      
عض تقنها بيا فن هنأفهناك من عرفها على أساس  ،الزمناليت توالت عرب  قتصاديةاالحداث للظروف واأل

يف لتصل التعار  تطور ، حيث استمرتا علم ونظام للمعلوماتأهن، وهناك من عرفها على املمارسني األشخاص
 : كما يلي  ونوجز بعض التعاريف اجتماعيا علم أهناحملاسبة على 

سجيل ا " فن تأهنحد التقارير الصادرة عنها احملاسبة بأمريكية يف عرفت مجعية احملاسبني األ 1941ففي عام    
تسفر عنها هذه العمليات اليت حداث اليت هلا طبيعة مالية، وتفسري النتائج وتبويب وتلخيص العمليات واأل

 1حداث"واأل
عن مفهوم أكثر مشوال من  1966لمحاسبة عام ل مريكية للمحاسبة، يف تعريف آخرة األوقد عربت اجلمعي    

ن احملاسبة هي وسيلة لقياس وتوصيل أالتعريف السابق، وأكثر تركيزا لوظائف وخصائص احملاسبة بقوهلا " 
التقدير الشخصي يف اختاذ يسمح ملستخدمي هذه املعلومات بأفضل  املعلومات االقتصادية بالشكل الذي

 2القرارات "
"" احملاسبة عبارة عن نشاط خدمي، تكون وظيفتها تزويد املعلومات  فهو كآيتاحلديث للمحاسبة  أما التعريف   

تكون مفيدة يف اختاذ ن أقتصادية معينة، واليت يستوجب ابيعتها مالية أساسًا وذلك لوحدة الكمية واليت تكون ط
 3القرارات االقتصادية""

، حيث كانت ختتص يف تسجيل وتبويب العمليات الزمن مبرورتطور تعريفها  إن احملاسبةمن هذا نقول     
، كما تعد عملية تللبيانا ا، فهي نظام للمعلومات من خالل معاجلاهتنشاط خدمي إىلن وصلت أ إىلاحملاسبية 

                                           
 .17، صمرجع سبق ذكره، ، نظرية احملاسبيةإىلوليد ناجى احلي 1

 .18ص ،2007العربية املفتوحة يف الدمنارك، األكادمييةل، من منشورات اجلزء األو  ،أصول احملاسبة املاليةوليد ناجية احليايل،  2

 .6ص ،2013اجلزائر،  منشورات كليك، ،األوىلل، الطبعة و اجلزء األ ،الواضح يف احملاسبة املاليةبن ربيع حنيفة،  3
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، فقد حتولت احملاسبة املستفيدة من املعلومات املعدة األطرافمجيع  إىلمن أهم وظائف احملاسبة بتوصيل  االتصال
 تأصيل بعض املعارف العلمية لتصبح أحد العلوم وجماال من جماالت املعرفة.  إىلفنية( ـ )حرفية  من ممارسات عملية

كانت احملاسبة متثل خدمة   إذادبيات احملاسبية يف وقت ما جدل استمر طويال حول ما لقد طورت األ      
م بذلك يقرتحون وجوب تعليم املهارات احملاسبية الضرورية هنإحرفة ف أولئك الذين يقولون بأن احملاسبة هي فن أو ف

لئك الذين أو مربر، وأما  لكي يكون احملاسب صاحب حرفة متمرس، وبالتايل فإن املدخل القانوين للمحاسبة هو
عطاء إجل و تعليم مناذج القياس احملاسيب ألعاله هأم يقرتحون بأن البديل للرأي يف هنإيقولون بأن احملاسبة علم ف

جل حتقيق األهداف احملاسبة التقليدية أن تقوم به أل لاو حتسع حول ما أو طلبة احملاسبة منظور فكري /نظري 
بشأن حقل احملاسبة  نتقادياتستحث فكر  أواملستخدمني، وأن حتفز  حتياجاتاتلبية  أوالعامة يف خدمة 

علم ستؤثر على وجهات النظر يف  أووالتغريات الديناميكية فيه، فالكيفية اليت يتم من خالهلا تعليم احملاسبة كحرفة 
لكي ينتمون يف هناية خصص( )الت حقل احملاسبة وجاهزية استعداد الطلبة الذين خيتارون الدروس احملاسبية الرئيسية

 .1سلك مهنة احملاسبة إىلاملطاف 

ال ميكن الفصل بني العلم والفن، وإن كان العلم قد ولد من فن  أنهويف هذا الصدد يرى أحد الكتاب" ب    
بداع الفين الذي يسهم م، جيب أن ال يعين القضاء على اإلمقابل له، وإن القول بأن جماال من جماالت املعرفة عل

 .2يف تطوير العلم يف  املستقبل"

جد تو  أنهع من املتوقليس ف ،علم وفن يف آن واحدهي بوضعها احلايل احملاسبة ن أذا ميكن القول على هبو     
ارسات مهنية ملي وممن واقع عموليدة ، فهي قاتو ثابتة وصحيحة يف مجيع الظروف واألالاسبية احملقوانني بعض ال
 أن ، يف حنيا فنأهن إىليل فهي مت مهلاعميف تسيري أثابة قواعد عرفية حتظى بالثقة لدى احملاسبني هي مب أو ميدانية
، لما عأهنريبا من قا تكون وهبذ نيةيف املمارسات امله ستناد عليهاميكن اإلاملضبوطة  عايرياملقواعد و بعض الهناك 
منو يف ط و ر   فهي، خرىاألوم قي العله ا كبان يكون هلا ن ظ رِيـ تـ  أعلما من العلوم فال بد  ت  رب  ت  ع  أ  احملاسبة  تومادام

 .يف املمارسات املهنية تكوين نظرية ميكن التوجيه والرتشيد هباو 

                                           
 .85ص  ،2009دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، ، نظرية حماسبيةي، او هللا، طالل اجلج رياض العبد 1

 .19، صمرجع سبق ذكره، أصول احملاسبة املاليةوليد ناجي،  2
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-2- 2: احملاسبة فروع 
 هلا: احملتاجني األطرافلتنوع  تتعدد فروع احملاسبة نتيجةً 

 احملاسبة املالية:  -أ
تم بتحليل، قنية هتتعريفها كت صح التعبري، وميكن إذاتسمى أيضا احملاسبة العامة، وتعترب أم احملاسبات      

دية املؤثرة اقتصا وأونية وتسجيل عددي )رقمي(، تبويب وتلخيص لكل العمليات الناجتة عن أحداث مادية، قان
لمستخدمني ل تقدم لية اليتالقوائم املا)ماهلا وما عليها( خالل فرتة حمددة بقصد إعداد  على ذمة املؤسسة

حها فة لقياس أرباباإلضا ملؤسسةمحاية أصول ا إىلىل واملستخدمني الداخليني، وهي هتدف و اخلارجيني بالدرجة األ
 .ومركزها املايل

 حماسبة التسيري: أو اإلداريةاحملاسبة  -ب
 اإلدارةحصائية اليت تعد جلميع مستويات إلبات والبيانات احملاسبية وااهو احلس اإلداريةاملقصود باحملاسبة   

لتمكنها من الرقابة على عمليات املنشأة وعلى التكاليف يف الوقت املناسب، مما جعل هذه الرقابة أثرها الفعال يف 
تتضمن  اإلداريةعن التخطيط املوضوع مقدما ومعاجلا هلذه االحنرافات يف احلال فوظيفة احملاسبة  حنرافإحبث أي 

ال أو مباشرة يف وضع سياستها ومراقبة تنفيذها  اإلدارةإظهار البيانات واملعلومات احملاسبية اليت تساعد إعداد و 
 .1لأو ب

 حماسبة التكاليف:  -ت
لية ختلفة يف املنشأة، واملتضمنة األجور واملواد األو نشطة املهي تلك احملاسبة اليت هتتم حبساب عناصر تكاليف األ

، هبدف حتديد تكلفة وحدة النشاط املنتجة، ألغراض الرقابة والتسعري، وغريها من قرارات خرىاألواملصروفات 
 .2النشاط لةاو مز 

 العمومية:  أواحملاسبة احلكومية  -ث
العمومية، اليت ال  أوعلى عكس املؤسسات االقتصادية اليت تستهدف األرباح، فإن املؤسسات احلكومية 

دارات احمللية وغريها، لذلك ألوىل كاجلامعات واملستشفيات واإلتستهدف ذلك إذ هلا أهداف اجتماعية بالدرجة ا
 عتماداالا ختضع لنظام حماسيب خاص هبا يضبط النفقات حسب هنإحىت حتقق فاعلية يف تقدمي هذه اخلدمات ف

                                           
 .12ص مرجع سبق ذكره، ،الواضح يف احملاسبة املاليةبن ربيع حنيفة،  1

 .26، صمرجع سبق ذكره، ، أصول احملاسبة املاليةوليد ناجي 2
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واملبادئ لقياس  جراءاتوهذا النظام احملاسيب يشمل كل اإلطرف الدولة،  املخصصة هلا سنويا يف امليزانية املقررة من
 وتقييم األنشطة اليت تقوم هبا هذه اهليئات.

 احملاسبة الوطنية: -ج
هو نظام حماسيب كلي)على مستوى الدولة(، له أمهية بالغة يف إعداد اخلطط التنموية، إذ يهتم حبسابات اجملمعات  

االقتصادية من تراكم رأس املال، ناتج وطين، دخل وطين وحتديد مدى مسامهة كل قطاع من القطاعات 
 .1خالت واملخرجاتدامل جداولاستخدام االقتصادية يف حتقيقه ب

 عة:املراج -ح
ميكن و جعة اخلارجية واملرا اخليةبداية ينبغي أن نوضح أن هناك عدة فروع للمراجعة، ولعل أمهها هي املراجعة الد

 التمييز بينها على النحو التايل:
 اجعة الداخلية، فاملر إلدارةاوهي عبارة عن نشاط تقييمي مستقل داخل املشروع هبدف خدمة  املراجعة الداخلية:

 عالة على أصولابة الفص الرقمن داخل املشروع وذلك هبدف متكني إدارة املشروع من ختصي املوظفنيتتم من قبل 
 ،خرىأاحية وعمليات املشروع من ناحية وضمان تطبيق وتنفيذ اخلطط والسياسات املوضوعة من ن

م املالية للتعبري قوائي يف مدى صدق الأبداء الر إاملراجعة اخلارجية: هي عملية فحص للدفاتر والسجالت بغرض 
 أواملراجع اخلارجي باملايل ونتيجة أعمال املشروع، ويقوم باملراجعة اخلارجية شخص مهين مستقل يسمى  عن املركز

 .2احملاسب القانوين أومراجع احلسابات 

 فروع حديثة للمحاسبة: -خ
ليف ى البيئية كتكاؤسسة علشاط املمؤخرا ظهرت فروع جديدة للمحاسبة تعرف باحملاسبة البيئية، هتتم بتتبع أثر ن  

 ستدامة؛التنمية امل ىلإالسعي  ة ضمنالتلوث البيئي مثال، هتتم بقياس التكاليف اليت تتحملها املؤسسة حلماية البيئ

لى اآلفات عالقضاء مؤسسة كالدور االجتماعي لل أوالنشاط كما ظهرت احملاسبة االجتماعية اليت هتتم بقياس 
 للمؤسسة،  جتماعيةة االاالجتماعية، واملسامهة يف التدريب وغريها، هذا متاشيا مع ظهور مفهوم املساءل

                                           
 .14، صمرجع سبق ذكرهبن ربيع حنيفة،  1
 .33 -32ص ص ، 2014دار التعليم اجلامعي، مصر،  ،احملاسبة كنظام للمعلوماتي، عبد هللا العظيم هالل، او كمال الدين مصطفى الدهر  2
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احملاسبة الضريبية: خيتص هذا الفرع للمحاسبة بتحديد الوعاء الضرييب ملختلف الضرائب والرسوم احملددة مبوجب 
 .1القوانني والتشريعات الضريبية املعمولة هبا يف الدولة، مث تقدمي مقدار الضرائب وعلى رأسها ضريبة الدخل أحكام

-2-3 : احملاسبة كنظام للمعلومات:طبيعة 
ا هذا من خالل مومات، و نظام للمعلنظرا للتطورات املتسارعة واملستمرة لعلم احملاسبة، ظهرت احلاجة إليها ك     

ه بعض قد عـرفف ؤسسة،الذين هلم عالقة بامل األطرافتقدمة من بيانات ومعلومات يستفيد من العديد من 
، األعمالـال قتصاديـة يف جمـدة االـل الوحداخ اإلداريةاجلـزء األساسـي واهلـام من نظـم املعلومـات ذلك  أنهالباحثـني ب

 يقـوم بتشغـيل القتصاديـة، مثالوحـدة خـل اإذ يقـوم حبصـر وجتمـيع البيانـات املالـية واحملاسبـية من مصـادر خـارج ودا
لوحـدة ارج وداخـل اـخلومـات ه املعمعلومـات مالـية وحماسبـية مفيـدة ملستخـدمي هذ إىلهذه البيانـات وحتويـلها 

 .ليةحل التاباملرا البيانات يف النظام املعلومات احملاسيب لتتشكل املعلومةحيث متر  .االقتصادية
  :املدخالت 

ن البيانات تعترب مبثابة املادة اخلامة اليت مل إوتتمثل يف البيانات اخلاصة باألحداث االقتصادية للوحدة، وبذلك ف
ن البيانات اليت متثل عمليات الوحدة االقتصادية ال تصلح يف حد ذاهتا فإعليها أي عمليات تشغيلية وبذلك  جير

مبعىن آخر أن البيانات اخلاصة بعمليات الوحدة االقتصادية ال تقدم أي منفعة لدى متخذي  أوملتخذي القرارات 
 .2القرارات

 :عمليات التشغيل 

هي التسجيل  جراءاتحمكومة بقواعد ومبادئ علمية معينة وهذه اإل إجراءاتاسطة تتم معاجلة هذه البيانات بو    
 3يف دفاتر وسجالت حماسبية. جراءاتوالتبويب، التلخيص، حتليل النتائج، التقرير عنها، ويتم القيام هبذه اإل

                                           
، 2014، دار صبحي للطباعة والنشر، غارداية ،األوىل، الطبعة )مدخل نظري( فعالية نظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري احملاسبية الدوليةعجيلة حممد،  1

 .33ص
 .11، صمرجع سبق ذكرهي، عبد هللا العظيم هالل، او كمال الدين مصطفى الدهر  2
 .21، صمرجع سبق ذكره ،نظرية احملاسبية، إىلوليد ناجى احلي 3
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 كانت البيانات هي املادة   إذااملخرجات: وهي متثل املنتج النهائي لنظام املعلومات احملاسيب، ف
اخلام كمدخالت لنظام املعلومات احملاسيب فان املعلومات هي مبثابة املنتج النهائي هلذا النظام ويتم توصيل هذه 

 .1املعلومات ملتخذي القرارات لالستخدام
اضح لو ديد ال خاص التحيتطلب يف بداية احلديث عن املعلومات بشكل عام واملعلومات احملاسبية بشك     

يء واحد على ش لوصف مرادفنيكاستخدام مصطلحي البيانات واملعلومات يف احلياة العملية   رتبطاملفهومها، فقد 
ذات معىن  دة ليستق جمر الرغم من االختالف يف مفهوم ومعىن كل منهما، ان مصطلح البيانات يعرب عن حقائ

ؤثر على يها مبا مستخدمي معرفة إىلا لو تركت على حاهلا فلن تضيف شيئا أهنمبعىن  ،ذاهتاحد دالله يف  أو
 سلوكهم يف اختاذ القرار.

فاملعلومات تعرب عن الناتج النهائي من عملية تشكيل البيانات، وهلذا فهي متثل جمموعة بيانات مبوبة ومرتبة      
التقارير والقوائم املالية واليت تستخدم عادة يف ومعدة لالستخدام لغرض معني ومن أمثلتها املعلومات الواردة يف 

 .2اختاذ القرارات والرقابة على الوحدة االقتصادية

-3 :لنظرية احملاسبيةا طبيعة 
نظرية احملاسبة الن إعلم تطبيقي عملي ينضم ضمن جمموعة العلوم االجتماعية، لذلك ف ساساً أاحملاسبة هي      

النظرية والتطبيق، فالنظرية احملاسبية تقدم لنا تقييما وشرحا للممارسات ن تنطلق من وجوب الربط بني أجيب 
قق النظرية حت حلالية واملقرتحة وحتسينها وهكذاالعملية السائدة بغرض تقدمي أرضية علمية لدراسة الطرائق احملاسبية ا

 اجلانبان مها املهمة األساسيةوهذان  يف النهاية التوجيه والرتشيد، وليس جمرد تربير والشرح للممارسات العملية،
. وجيدر التأكيد مرة 1985-1978بني   FASBلالطار الفكري احملاسيب املقرتح من هيئة معايري احملاسبة املالية 

ال يكفي أن تكون النظرية احملاسبية متسقة منطقيا وإمنا جيب أيضا أن تتضمن حمتوى تطبيقيا، أي ذات  أنهثانية ب

                                           
 .14، ص مرجع سبق ذكرهي، عبد هللا العظيم هالل، و اكمال الدين مصطفى الدهر   1
، 20 ، اجمللداإلدارية، جملة العلوم يف جودة املعلومات احملاسيب اإلداريدور اجلانب األخالقي للمحاسب محد نوري النعيمي، أعبد خلف عبد اجلنايب، مقداد   2

 .411-410، ص ص2014، لسنة 79 العدد
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 جراءاتوهذا ال ينقص من قيمة اجلانب النظري فهو أساس يعتمد عليه يف فهم اإل1العملية.فائدة يف املمارسة 
 التطبيق العملي ونشأته والعوامل املؤثرة يف تطويره، وهبذا فاجلانب النظري ضروري بالنسبة للممارسة العملية أيضا.

-3-1 :لنظرية احملاسبيةا تعريف 
 ميكن تعريف النظرية كما يلي:

حتديد  ظواهر عن طريقتظمة للرة منهي جمموعة من املفاهيم والتعاريف والقضايا املرتابطة اليت تربز نظ "النظرية
 العالقات بني املتغريات هبدف شرح الظواهر والتنبؤ هبا"

 2ل أن توضح احلقائق"و اا " أفكار مقننة حتأهنوقد عرفها زطرون ب
يف   تواجه الفردسات اليتملمار أجل تفسري بعض الظواهر وا إذن فالنظرية هي العمود اليت يرتكز عليه العلم من

   .نتاب الباحثني والعلماءاإلجابة عن بعض االستفسارات اليت ت أوحياة 
 : تاليةصائص الكما تتميز النظرية باخل

 ادئ(؛)أهداف، مفاهيم، فروض، مب والرتابط املنطقي للعناصر املكون هلا تساقاال-
 وتقييم السلوك والظواهر حمل الدراسة؛القدرة على تفسري -
 نتائجه؛ أوالقدرة على التنبؤ بالسلوك سواء من حيث دوافعه -
 هداف؛يه السلوك مبا يتفق مع القيم واألتوج-
 3.لظواهر بالواقع العملي يف احلياةالقدرة على ربط ا-

 كتايل:  يف الفكر احملاسيبفيعرفها بعض الباحثني  يف اجملال احملاسيبالنظرية  أما
( هي جمموعة من املبادئ املنطقية املتماسكة واملنسجمة اليت توفر Hendriksenتعريف هندركسون )     

إطارا مفاهيما لتقييم املمارسات املهنية القائمة مبا يساهم يف فهم تلك املمارسات من جانب املهتمني من 
 أو، كما توفر اآللية واالرشادات اليت متكن من تطوير أيه ممارسات اإلدارةخدمات كاملستثمرين  واملقرضني و 

 ؛4حماسبية جديدة إجراءات

                                           
 .111، ص2006 ،األردننية، دار وائل للنشر، ، الطبعة الثااملعايري إىلالنموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ رضوان حنان حلوى،  1

 .37ص ،مرجع سبق ذكره، نظرية احملاسبية، اىلوليد ناجى احلي 2

  .21، ص2011مكتبة آفاق للطباعة والنشر والتوزيع، غزة، فلسطني،  ،األوىل، الطبعة النظرية احملاسبيةعلي عبد هللا شاهني،  3

 .21ص ،املرجع السابقنفس  4
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النظرية واقع و حقيقة و  ة، فالتطبيقللقواعد احملاسبي ز  ك  النظرية احملاسبية هي " تفكري م ر     Littletonتعريف 
 سباب واملربرات"حتتوي على التفسريات واأل

 كتايل:احملاسبية  بعض النقاط ميكن حتديدها للنظرية  Littletonفقد وضع 
وذلك بسبب  ،لطبيعيةاعلمية مستوى التطبيق والتفسري املتوفر للنظرية ال إىلإن نظرية احملاسبة ال تصل -

 لعملية؛لمية واات العاهليئ أوالوحدة االقتصادية  أومناقشتها لقواعد حماسبية هي من صميم وضع البشر 
لى طبيق القائم عسري للتهي تف التطبيق تسبق يف وجود النظرية ولذا فإن النظرية احملاسبية أوإن املمارسة -

 املمارسة وهذا التفسري يكون يف خدمة الوحدة االقتصادية نفسها؛
 أوفكار وعلى أساسها ميكن حل املشكالت للقواعد واملفاهيم احملاسبية النظرية احملاسبية تقدم لنا األ-

 1بواسطتها.
 ،يةمؤسسات اقتصادو ت مهنية وهيئا أفراد مهنيني أساس ت ك و هِن ااحملاسبية تنتج من خالل ما سبق أن النظرية نس

 إىل للوصول ةحملاسباتطوير لعلم  أون تساعد يف حل مشاكل أتسعى يف تصميم وتكوين أفكار وحلول ميكن 
 .العملية املمارساتيف هبا رتشيد الكن وواضحة مي ةنظرية متكامل

 ية وهي:حملاسبااليت يتعني توافرها يف النظرية  األساسية( فقد حدد العناصر McDonaldأما)
 القدرة على متثيل الظواهر واألحداث االقتصادية؛ 
 تشمل جمموعة من القواعد؛ 
 2يتم ربط الظواهر بالواقع العملي يف احلياة؛ 
-3-2: :أمهية وجود النظرية احملاسبية 

 ملهنية؛ارسات ا للمموجود إطار لضبط األداء املايل واحملاسيب إىلاحملاسبة كعلم يف حاجة ماسة -
يان املادي ريس الكتك ىلإيؤدي وجود النظرية احملاسبية مبا تتضمنه من مقومات هيكلية تعتمد عليها -

 واملعنوي ملهنة احملاسبة ويضعها يف مصاف العلوم االجتماعية املتقدمة؛
رها يني فضال عن دو واملهن ميينيمرجعا أكادمييا ومهنيا ميكن اللجوء إليه حلسم أي خالف بني األكاد تعترب-

 يف ضبط وحتديد الطرق والسياسات اليت ميكن استخدامها يف التطبيق العملي؛
                                           

 .46-45صص  ،مرجع سبق ذكره، نظرية احملاسبية، اىلاحليوليد ناجى  1
 .22، صمرجع سبق ذكره، النظرية احملاسبيةعلي عبد هللا شاهني،  2
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 تعميق إىلتساهم النظرية يف تلخيص نتائج البحوث العلمية اليت يتم إجراؤها يف نفس اجملال مما يؤدي -
 .1الفهم حول األطر التطبيقية هليكل النظرية احملاسبية، والعروض واملفاهيم اليت تقوم عليها

-3-3 : يف احملاسبة: اإلفصاحالقياس و 
تلفة املكونة صر املخالعنا ن احملاسب يقوم بقياسأ، حيث اإلفصاحا نظام للقياس و أهنتوصف احملاسبة عادة ب

 لية.القوائم املا قراءــــــل عن نتائج عملية القياس يف شكل معلومات مقدمة اإلفصاحللقوائم املالية ويقوم ب
 القياس يف احملاسبة: -1

ات ل متطلبينة، وتشتمحداث طبقا لقواعد معأ أوعداد ألشياء أ أوختصيص أرقام  إىليشري مصطلح القياس 
 القياس بأنشطة القياس يف احملاسبة على عدة مكونات هي:

 ؛س والذي يتمثل يف عناصر القوائم املاليةحتديد موضوع القيا-
 ؛القياس خضاعها لعمليةإالصفات املتعلقة مبوضوع القياس الواجب  أوحتديد اخلصائص -
 ؛بيةحملاسحداث االقتصادية طبقا ملعايري االعرتاف ابأثر األ حتديد توقيت االعرتاف-
 2حتديد وحدة القياس املستخدمة.-
 يف احملاسبة: اإلفصاح – 2

ة ن الوحدعالضرورية  يف جمال احملاسبة لكي يصف بصفة عامة تقدمي املعلومات اإلفصاحيستخدم لفظ     
 األسواق يفانتظام العمل  إىلؤدي ة، وتاالقتصادية واليت يتوقع أن تؤثر على قرارات املستخدم الواعي للتقارير املالي

لها وليس املالية بكام لتقاريرالية يف املعلومات املا إىليشري  اإلفصاحمثل، ويف الواقع فإن لفظ املالية بالشكل األ
يب املكملة سالاأل أواهتا ذملالية اقوائم باملعلومات املقدمة سواء يف ال اإلفصاححمددا فقط بالقوائم املالية، اذ خيتص 

قوائم عداد الإتاريخ للية لتااحداث حظات اهلامشية، واملعلومات عن األلتقدمي املعلومات املالية مثل املال خرىاأل
لتنبؤات ة، واللمنشأطة نشرة األداإت ضافية والكشوف امللحقة، وتقرير مراجع احلسابات وحتليالاملالية، والقوائم اإل

ارير كل جمال التق  يتضمن هأنول بيعترب موضوعا واسعا بدرجة تكفي للق اإلفصاحاملالية، ومن هنا ميكن القول بأن 
 هي:يف التقارير املالية و  اإلفصاحالرئيسية اليت تثار بشأن  املالية، والتساؤالت

                                           
 .23-22صص ، مرجع سبق ذكرهعلي عبد هللا شاهني،  1
 .475، ص2005 سكندرية، مصر،، الدار اجلامعية، اإلنظرية احملاسبية )منظور توافق الدويل(أمني السيد أمحد لطفي،  2
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لى استخدام عقدرهتم رتضة لوطبيعة مستخدمي املعلومات احملاسبية، والدرجة املف اإلفصاححتديد أهداف -
 وتفسري املعلومات املالية؛

 عنها؛ اإلفصاحمن املعلومات اليت جيب ما هو القدر -
 عن املعلومات املالية؛ اإلفصاحكيف ميكن -
 1حتديد التوقيت املناسب لإلفصاح عن املعلومات املالية.-

 شاملة ية علميةنظر صياغة  يف تتأخر عدة مشاكل وصعوبات جعلها إىلتواجه النظرية احملاسبية يف بناءها     
ار فكعض األبحول اسبني حمبني وجهات النظر  تفاقا عدم إىلهذا ويرجع تساعد على ضبط املمارسات العملية، 

حملاسيب االقياس  ضوابطعض يف بتنوع هناك  ا، كمثابت ملفهوم احملاسبةو  شاملو عدم وجود فهم حمدد مثال ذلك 
 ال تزال يفو  لةري متكامغ ناآل ملعارف احملاسبيةفاوفق صيغ توافقية غري علمية. ا وضعت هن، ذلك ألوعدم ثباهتا

   .اسبةحملا ريةنظلومن هنا يظهر ضعف البناء الفكري  للموضوعية العلميةهي تفتقر ف مرحلة النضج

ات قاطعة نا إجابلال يقدم  هأنغري مكتمل، مبعىن  أنهالفكري احلايل  اإلطاريف  خرىاألومن نواحي القصور   
ه الفكري وخلو  اراإلطية م مشوليرتتب على عد أنهبالنسبة لكثري من املشاكل اليت تواجه احملاسب، ومن الطبيعي 
فتح اجملال يأن و ، الاألعم تطورات يف طرق أداء أومن توجيهات ميكن االعتماد عليها يف مواجهة أي مستجدات 

ددة جابات حمحلايل إاالفكري  اإلطارالشخصي من جانب احملاسب، فمثال ال جند يف  جتهادلالسع أو بصورة 
 سئلة كثري منها:أل

 ؛ارسعمشكلة التغيري يف مستويات األ-
 ؛صول املعنوية()األ قياس العمليات الغري ملموسة-
 ؛املوارد البشرية أوصول قياس األ-
 ؛كد يف القياسات احملاسبيةأقياس درجة عدم الت-
 .اعيالجتماقياس التكلفة االجتماعية والعائد -حتديد درجة اخلطأ يف القياس احملاسيب-

                                           
 .490-489صص ، مرجع سبق ذكرهأمني السيد أمحد لطفي،  1
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ثر أطار الفكري على النحو السابق له آثار السلبية على القوائم والتقارير احملاسبية، ولعل أهم اكتمال اإلوعدم    
ن مل تكن مضللة يف كثري تكون خلو من أي قدرة على التنبؤ، إن هذه القوائم والتقارير املالية سوف أسليب هو 

  1حيان.من األ

 - :املفاهيمي ملـهنـــة احملـــاســـــبـة اإلطار 
مة من رس كمهنة منتظلها متاا، جعإن التطورات احلاصلة يف اجملال احملاسبة والتغيريات اجلذرية اليت طرأت عليه

  ميدانيفلومات شخاص متخصصني، كما أخذت مكانتها وأمهيتها بني اجملتمع من خالل تقدمي معأطرف 
ل جأمن ت املهنة أخالقيابلتحلي واالعمل  تقانإ، هذا فرض على احملاسبني الرتكيز اجليد و األعمالالتجارة وقطاع 

 ب.حملاسحظي اجملتمع بالثقة الالزمة للمهنة وتقدمي النجاح يف املؤسسات اليت خيدمها ا

-1 :طبيعة مـهنة احملاسبة وتقسيماهتا  
-1-1طبيعة مهنة احملاسبة : 

ل ـــؤه  ــوم ص مناسبص ة لشخوخا وظيفة منتظمةاه ـــمعنالوسيــط  املعجماللغة حسب  ــة يفـــإن مصطلح مهن
  ؛ةـــــذه املهنـــــــهل

ا لغة املال، أهن، كما توصف باألعمالا لغة أهناحملاسبة من حيث طبيعة خمرجاهتا ب أوتوصف مهنة احملاسب 
ا نظام للمعلومات يعتمد على القياس والتوصيل للمعلومات املالية، كما توصف أهنوتوصف من طبيعة نشاطها ب

، لكنها يف الوقت خرىاألالعلوم الطبيعية  أوما قورن بالعلوم االجتماعية  إذاعلم ومهنة، علم حيث نسبيا  اأهنب
مث بدأت حتتل  ،آخر إىلتلف من شخص ( أن احملاسبة مهنة غري منتظمة ختنفسه مهنة قدمية، إذ يرى )الناغي

ة أساسية يف كل دول مهما كانت درجة تقدمها موقعها بني العلوم احلديثة بوصفها علما اجتماعيا له أمهيته ومهن
طبيعة النظام االقتصادي املطبق ومن مث فاحملاسبة بعد ما تقدم متثل علما ومهنة منظمة، علم حديث ومهنة  أو

 2قدمية.
 
 

                                           
 .34ص ،مرجع سبق ذكره عباس مهدي الشريازي، 1

 .82 -81صص ، مرجع سبق ذكره، فعالية النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري احملاسبية الدولية )مدخل نظري(عجيلة حممد،  2
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 حيث يتم الفصل بني املهنة واحلرفة حيث أن احلرفة يتم األعمالواملهنة مصطلح حديث يف جمال تصنيف 
 .1مبؤسسات تعليمية عالية أما املهنة فلها متطلبات تعليمية للقيام هبا طريق املمارسة دون االلتحاقكتساهبا عن ا 

احملاسبني  لى أداءيث تعتمد عحوتعترب احملاسبة واحدة من أهم املهن اليت تؤثر على االقتصاد واجملتمع،      
بون يقدمون احملاسو يعدون  ، كمااخلاص والعام احملرتفني يف ختصيص املوارد واشراكها بكفاءة يف كل من القطاعني

ة فظ على الوظيفذا سيحاهارد، البيانات املالية اليت يعتمد عليها املستثمرون يف اختاذ القرارات ختصيص املو 
ءة مهنة عتمد كفاكما ت  ت،إنتاج السلع واخلدماعلى يف هناية  شجعأسواق رأس املال، ويللمالية و  األساسية

د طلبات االقتصااءة ملتية وكفبفعال وقدرهتم على االستجابة، جودة اخلدمات اليت يقدمها أعضائهااحملاسبة على 
 واجملتمع.

 لو  املقام األاسبية يفات حمفيما يشكل ويساهم عناصر خمتلفة مهنة احملاسبة يف كتلة واحدة من منظمني ومؤسس
 واملمارسني. األكادميينيتليها 

تأكد على توفري خدمات حماسبية جبودة مناسبة يف السوق، وهذا يتضمن  حيث يسعى املنظمون من )ضمان(
كادمييون بإعداد الطالب لدخول املهنة وتزويدهم وك هؤالء يف املهنة، كما يقوم األضمان املعرفة واملهارات وسل

عية الواقع االقتصادي باملعرفة واملهارات الالزمة يف املوضوعات التقنية والفنية، أما دور املمارسني هو متثيل مبوضو 
 ممارسة إىللصناعة القرار، ولتحقيق هذه املهمة قد يواجه املمارسون أنواعا خمتلفة من الضغوط وحيتاجون 

 .2خالقية والتقنيةافق مع املعايري األأحكامهم بطريقة تتو 
 
 
 
 

                                           
، مذكرة ماجستري، قسم احملاسبة احملاسبة بني التأهيل املهين والتكنولوجي للمحاسبني يف الشركات العاملة يف قطاع غزةواقع تطور مهنة خيام مدوخ،  1

 .13، ص2014والتمويل بكلية التجارة، اجلامعة االسالمية فلسطني، 
  2  Muhannad Ahmed Atmeh, The Players in the Accountancy Profession and Their Roles: The Case 

of Jordan, International Journal of Business and Management, , Vol: 11, issue 3, 2016 , p 64. 
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 تقسيم جمتمع مهنة احملاسبة (:1-2شكل رقم )

 
  طالباملصدر: من إعداد ال

 
-1-2 :خصائص مهنة احملاسبة 

 تتمثل خصائص مهنة احملاسبة يف التايل:
 إتقان مهارة ثقافية معينة يتم احلصول عليها بالتدريب والتعليم؛ -

 واجبات جتاه العميل؛ إىلقبول واجبات حنو اجملتمع ككل باإلضافة  -

 نظرة موضوعية لألمور؛ -

 .1صفقة وأتقدمي خدمات أساسها اجملهود البشري وليس التعامل يف سلعة  -

 
-1-3: :دور مهنة احملاسبة 

حتسني على عدد من املنظمات املهنية احملاسبية والغري احملاسبية من أجل تأكيد أن الشركات تعمل  اجتمعت     
 داء املايل واالجتماعي والبيئي، لذلك فإن دور مهنة احملاسبة يكمن يف توفري معلومات حماسبية شاملة ذو جودةاأل

جودة املعلومات احملاسبية فالشفافية،  إنشاءبشكل أساسي على التنمية االقتصادية و ، فهذه املعلومات تؤثر عالية
، وإن التقارير املالية عالية اجلودة هي مفتاح لتحسني للشركات اإلدارةحتدد مستوى الشفافية يف تسيري الراشد و 

خلق بيئة استثمارية سليمة، هذا ما يعزز من ثقة املستثمرين الشفافية وتسهيل تعبئة االستثمارات احمللية والدولية، و 

                                           
 .15، صمرجع سبق ذكرهخيام حممد كامل مدوخ،   1

مجتمع مهنة 
المحاسبة

محاسب أكاديمي

مدارس تدريس 
المحاسبة

المعاهد الجامعات

محاسبين 
(مهنيين)ممارسين

في المؤسسات 
غير الربحية

في القطاع 
الخاص

ممارسة حرة

منظمات مهنية

شبه حكومية حكومية



 ةية المحاسبيمهنالتأصيل النظري للممارسات الل:  و الفصل األ
 

 
30 

 

إن االبالغ املايل القوي القابل للمقارنة دوليا يسهل من تدفقات الدولية للموارد بل و املايل،  االستقراروبالتايل تعزز 
الدولية رة التنافسية املالية بينما يساعد يف الوقت نفسه احلد من الفساد وسوء استخدام املوارد، كما يعزز من القد

 .1من فرص السوق الدولية سسات يف جذب التمويل اخلارجي واالستفادةللمؤ 

-1-4جماالت ممارسة مهنة احملاسبة : 
 ىلإإضافة  لنامية.الدول ا أومة تعد مهنة احملاسبة من أهم وأسرع املهن منوا، سواء يف الدول الصناعية املتقد
الثة ث إىلن تقسيمها ليت ميك، واالتدريس األكادميي تتيح مهنة احملاسبة العديد من جماالت العمل أمام املمارسني

 جماالت رئيسية:
 رة.هنة حممهنة احملاسبة العامة: ويقصد هبا العمل يف مكاتب التدقيق واحملاسبة كممارسة 

ي رضى، وكما يؤدامل إىل اخلدمة كما يؤدي الطبيب العاماجلمهور العام، متاما   إىلوسوف تقدم خدماتك احملاسبية 
تدقيق، قيام مبهمة النوين الب القاالزبائن، ويتضمن جزء كبري من أعمال احملاس إىلاحملامي االستشارات القانونية 

 حدى املنشآت.حصها إلفيتم  وهنا يقوم احملاسب القانوين بإبداء رأيه يف صدق وعدالة القوائم املالية اليت
وهنا يقوم احملاسب بتصميم النظم احملاسبية الرئيسية يف  اإلداريةمن احملاسبة العامة هي االستشارات  أخرىووظيفة 

كانت ستقوم بعمليات تطوير، وأحباث للتطوير العام   إذامساعدة املنشأة يف حتديد فيما  إىلاملنشأة، باإلضافة 
 2للمنشأة.

 لربح.ا إىل التجارية اهلادفة األعماليف املنشآت  مهنة احملاسبة اخلاصة: ويقصد هبا العمل
كأن   إلداريةا أواصة ة اخلوسيكون احملاسب يف شكل موظفا لدى إحدى الشركات تنسب إليه الوظائف يف احملاسب

 نظم املعلوماتتابع ل وأقديرية معد للموازنات الت أوحماسب للمالية،  أومدقق داخلي  أويكون حماسبا للتكاليف 
 )تصميم وتطوير(. يةاحملاسب

 3الربح. إىلاليت ال هتدف  األعمالمهنة احملاسبة يف الوحدات احلكومية ومنشآت 

                                           
1 Ibrahim adagye dauda, Bala Azagaku,Sylvester Umbugadu AKU ,Threats and Challenges to Accounting 

Profession: A Draw Back to the Development of Accounting Practices in Nigeria, International Journal of 

Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Volume 5, issue 4, 2015, p98. 

مجعة أبو عمارة، نزار بن صاحل الشوميان، ومراجعة ناصر خليفة عبد املوىل سعيد، فتحي رزق ، ترمجة مصطفى حممد مبادئ احملاسبةوجيانت، كيسو، كميل،   2
 .72سامل السوافريي، دار املريخ للنشر، ص

 .20-19ص، 2013 ،األردندار وائل للنشر والتوزيع،  الطبعة الثالثة، ،التطبيقات العلمية -الفكري اإلطارمدخل النظرية احملاسبية رضوان حلوه حنان،  3
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ى حتقيق ملعلومات عن مدا إىلج ، وحتتا التقرير والرقابة احملاسبية إىلالرحبية حتتاج  إىلفإن املنشآت اليت ال هتدف 
كليات، ملستشفيات، التها، فاأنشط ةملزاولكان التمويل هلذه املنشأة مستمرا   إذااملنشأة ألهدافها املالية، وفيما 

 نها.م ارات يف كيفية توزيع مواردها واالستفادةاجلامعات، املدارس عليها أن تتخذ قر 
ظات فأقاليم واحملاف الرحبية هو احملاسبة احلكومية، إىلويف جمال آخر يف مهنة احملاسبة، يف القطاعات اليت ال هتدف 

املشروعني، املواطنني، املوظفني والدائنني، فعلي املستوى احلكومي، فإن  إىلوالدوائر تقوم بتزويد املعلومات املالية 
اهليئة العليا  إىلأكرب مشرع مايل هو مصلحة ضريبة الدخل، اجلمعية العامة للمحاسبني القانونيني، باإلضافة 

  1سواق والبورصات.، وهيئة الرقابة احلكومية على األلالستثمار
 مهنة احملاسبة لةاو مز جماالت  :(1-3) الشكل رقم

 
 
 

                                                           
   

  
  

 
 
 
 

 
ر دا ة الثالثة،الطبع ،لعلميةالتطبيقات ا -طار الفكريحنان، مدخل النظرية احملاسبية اإلحلوه رضوان  املصدر:

 .20ص، 2013 ردن،عمان، األوائل للنشر والتوزيع، 

                                           
 .74، صمرجع سبق ذكره وجيانت، كيسو، كميل،  1

 مهنة احملاسبة
 العامة: مكاتب
 التدقيق واحملاسبة

 مهنة احملاسبة
 اخلاصة: منشآت
 األعمال التجارية

مهنة احملاسبة يف اجلهات 
 احلكومية اليت ال هتدف إىل الربح

 احملاسبون

 خدمات تدقيق احلسابات
 استشارات وخدمات ضريبية
 استشارات ادارية وتنظيمية

 حوسبة النظم احملاسبية

 حماسب مايل
 حماسب تكاليف

حماسب اداري )موازنات 
 ختطيطية...(

 خبري نظم املعلومات
 خبري ضرييب

 حماسب مايل واداري
 خبري بالدوائر الضريبية

 خبري ببورصة االوراق املالية
حماسب بوحدات ال هتدف إىل 

الربح)مستشفيات، جامعات رمسية، 
 أندية...(مجعيات، 
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سئول ن شخص املععبارة ب هو ساسي يف العمل هو احملاسب، فاحملاسد يف مهنة احملاسبة أن احملرك األجن      
 د عليها ماسكتماليت يعو اهتا ذعن تطبيق النظام احملاسيب بكافة مراحله، بل يساهم يف تصميم النظم احملاسبية 

 املوكلة اليه؛ األعمالجناز مهامه و إحيان يف الدفاتر يف أغلب األ
حتقيق اهلدف العام من النظام احملاسيب املتمثل بإنتاج املعلومات احملاسبية وتقدميها ملستخدميها  إىلويسعى      

الالزمة، وبذلك فهو يشرف على متابعة تنفيذ وسري كافة مراحل الدورة احملاسبية  اإلداريةألجل اختاذ القرارات 
عمال الوحدة االقتصادية يف هناية فرتة معينة، وكذلك تصوير املركز املايل لتلك الوحدة  أديد نتائج حت إىلوصوال 

توعب األسس واملبادئ العلمية ن يسأكما هي يف هناية الفرتة املالية احملددة، ولكي يقوم احملاسب هبذه املهام عليه 
ومات احملاسبية وصياغتها يف تقارير حماسبية وقوائم نتاج املعلإصول احملاسبية، كل ذلك يساعد احملاسب على واأل

مستخدميها  إىلمالية والعمل على تفسريها وحتليلها واستخالص نتائجها من قبل احمللل املايل ليتم تقدميها 
  1ملساعدهتم يف اختاذ القرارات.

-1-5 مهنة احملاسبة: لةاو مز : شروط 
 التأهيل العلمي: -1

الل قق من خوالذي يتح ةيكون على درجة كبرية من التحصيل العلمي يف جمال احملاسبعلى احملاسب أن      
ا دة جامعية عليلك بشهاتوج ذيكادميية يف املعاهد والكليات واملراكز املتخصصة بذلك، إذ جيب أن الدراسة األ

 معرتف هبا دوليا.
وجية يف التكنولت العلمية و حدث التطورافاحملاسب مطالب وبصفة مستمرة، بتحديث معلوماته واالملام بأ       

ئدة حماسبيها سسة لفااملؤ  وأاملنظمة  أوحميط املهنة، إذ جيب أن حيصل على دراسات جمانية على نفقة الدولة 
راسية املقررات الد ة جتديدخاص كادمييةمر من املؤسسات األوذلك لتنمية املهارات الفنية هلؤالء، كما يتطلب األ

االت التخصص جماسب يف للمح البيئة احملاسبية، كوسيلة فعالة لالحتفاظ بالكفاءة املطلوبة مبا يوافق تغيري
 وموضوع التعليم املستمر.

مثل العلوم  خرىاألإن هذا املعيار ال جيب أن يقتصر فقط على اجلوانب احملاسبية ولكن يتطلب جوانب املعرفة 
الكمية املختلفة كإحصاء، حبوث العلميات، وتكنولوجيا  الطرق إىلباإلضافة  تصالطرق اال اإلدارةالسلوكية و 

                                           
 .129، ص2004، األردنعمان،  دار وائل للنشر، ،األوىل، الطبعة مقدمة يف النظرية احملاسبيةكمال عبد العزيز النقيب،  1
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حماسبني أكفاء جيب  ابدقة، ألن األفراد الذين خيططون ليصبحو  األعمالاملعلومات واليت متكن احملاسب من إجناز 
ر أن يتميزوا باالجتهاد واالجتاه السليم حنو التعلم وتطبيق ما هو جديد والذي ينبع من الشعور الذايت بأن الدو 

 املنوط هبذه املهمة ثقيل جدا.
 :التأهيل العملي )اخلربة املهنية(-2

اخلربة امليدانية التالية، إذ جيب على   إىلكادميي للمحاسب مث متتد لكفاءة املهنية تبدأ من املستوى األإن حتقيق ا
كل مهين أن جيري التدريب املالئم ملقابلة متطلبات املهام اليت تنتظره، عن طريق قضاء فرتة زمنية حمددة لدى 

املهنة، أي جيب أن حيصل على املهارة املهنية من شخص أكثر منه خربة ودراية، ليحصل على اخلربة  يلاو مز 
   1سب متميز ومؤهل.الكافية لكي يصبح حما

-2 : املستعملة هلا األطرافخمرجات مهنة احملاسبة و 
شركات للمؤسسات وال حلقيقيةالصورة يتم معرفة امهنة احملاسبة واليت على أساسها  عترب القوائم املالية من خمرجاتت

 ة. املؤسس أواملهتمة بالسريورة الشركة  األطرافحبيث يستفيد من هذه القوائم مجيع 
-2-1التقارير احملاسبية : 

ت تلخص يف ملعلومااهذه  ساسي للمحاسبة هو إعداد معلومات مالية عن املنشأة، لذا فإنملا كان اهلدف األ
، خارجها أونشأة اخل املء من دصانعي القرارات هلذه املعلومات، سوا احتياجاتتقارير حماسبية مصممة، ملقابلة 

 وأهم التقارير املالية اليت جيب أن يوفرها النظام احملاسيب للمنشأة هي:
 القوائم املالية؛ -

 مصلحة الضرائب؛ إىلاالقرارات الضريبية، اليت تقدم  -

 التقارير املتخصصة، للقائمني على إدارة املنشأة؛ -

ة، تتعلق رقابي وأيمية التقارير اخلاصة باألجهزة والوكاالت احلكومية، املنوط هبا مسؤوليات تنظ -
 باالستثمارات، وسوق رأس املال، والقوى العاملة والبيئة،

                                           
 .87 -86صص ، مرجع سبق ذكرهعجيلة حممد،  1
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 وتأتى القوائم املالية يف مقدمة التقارير احملاسبية، اليت تعدها إدارة املنشأة، وتعد امليزانية واحدة من أهم القوائم
 .1، بغرض الوقوف على املركز املايل للمنشأة يف تاريخ حمدداإلدارةاملالية اليت تعدها 

 2قوائم واملتمثلة يف، املالية خبمسةعرض الكشوفات والنظام احملاسيب املايل  IAS1 وقد حدد املعيار احملاسيب     
 األموالقائمة تغريات ، ة التدفقات النقديةقائم، حسابات النتائج() الدخلقائمة قائمة املركز املايل)امليزانية(، 

 .قائمة املالحق، اخلاصة
 إىل مليات املاليةيف الع ة املتمثلةيعترب النظام احملاسيب هو نظام للمعلومات هدفه حتويل البيانات احملاسبي     

بعد   واخلارجيني(الداخليني) سبيةخمتلف املستخدمني للمعلومة احملا إىلخمرجات متمثلة يف القوائم املالية تقدم 
ادئ موعة من املبد على جمعتمااملعاجلة احملاسبية املتمثلة يف تسجيل وتبويب مث تلخيص العمليات املالية باال

 وسجالت وغريها. إجراءاتاحملاسبية وباستخدام 
-2-2 :3املستعملة للمعلومات احملاسبية األطراف 

ومعاجلتها  ات االقتصاديةالبيان جبمع لنظام املعلومات احملاسبية الذي يقوم عترب املعلومات احملاسبية منتوج هنائيت
ف معني، كما  ظل ظر ينة يفبغرض إنتاج معلومات مفيدة ونافعة، إذ ترتبط منفعة املعلومات بإشباع حاجات مع

 لمنتفع.ية لترتبط منفعة املعلومات من وجهة نظر املستعمل مبقدار ارتباطها مبواضيع ذات أمه
رب ع األطرافهذه  إىلتطرق ا سنهلاملستعملة  األطرافظرا للحاجة املستمرة للمعلومات احملاسبية املعرب عنها من ن

 ية.اخلارج األطراف–الداخلية؛              األطراف-النقطتني التاليتني:         
 يتني:   ون يف النقطتني التاليتمثل" فإن املستعملني الداخليني Saciعلى حسب " (:اإلدارةالداخلية ) األطراف-
 املديريات املكونة للمؤسسة  -نظام القيادة     -

هتا ئمني على قيادرف القاطومن  تستعمل املعلومة احملاسبية من طرف خمتلف الدوائر واملديريات املكونة للمؤسسة
 وتسيريها واملعنيني باختاذ القرارات التشغيلية داخلها.

                                           
 .32، ص2009، األردندار الراية للنشر والتوزيع،  ،األوىلعة ، الطباملفاهيم احملاسبية احلديثةسيد عطا هللا السيد،  1
 .40، صمرجع سبق ذكرهبن ربيعة حنيفة،   2

، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، احملاسبة املالية طبقا للنظام احملاسيب املايل اجلزائريمسعود صديقي، حممد حسان بن مالك، عالء بوقفة،  3
 .22-21صص ، 2014
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قيقية ضعية احلو معربة عن ال اقية،ظام املعلومات احملاسبية يستطيع أن يولد معلومات ذات مصدإن التشغيل اجليد لن
يد يكون ا التشغيل اجلأن هذ دني، بييف الوقت واملكان املناسب اإلدارةومالئمة الختاذ القرارات التشغيلية من طرف 

لدور وعلى تأدية ا حملاسبةة االمة املعاجلأن حيافظ على س أنهبإحكام نظام الرقابة الداخلية على النموذج من ش
 املتوخى منها.

ها ومهما  ت طبيعتهما كاناخلارجية عن املؤسسة، م األطرافيف كل  األطرافاخلارجية: تتمثل هذه  األطراف-
 التالية: األطرافكان نوع املعلومات املرغوب فيها، لذلك سنقوم بذكر 

املستثمرون احلاليون واملرتقبون)مالك الوحدة االقتصادية: فرد أم شركاء أم مسامهون(: ويستخدمون  املسامهون:-
بيعها ويهتم هؤالء املستثمرون  أوهبا  حتفاظاستمرارية اال أواملعلومات املالية الختاذ القرارات بشراء األسهم 

ارة، وكذلك مقارنة هذه النتائج مع خس أوبالتعرف على مدى تقدم الوحدة وقياس نتيجة أعماهلا من ربح 
  .1املماثلة خرىاألالوحدات 

وذلك  يه االقتصادي،ة للتوجفعال تعد الضرائب من بني أهم موارد الدولة لتمويل التنمية ووسيلة إدارة الضرائب:-
الطالبة  ألطرافان بني ائب مبالتأثري على القرارات االقتصادية يف ميدان االستثمار، لذلك تصبح إدارة الضر 

 ل هبا.ملعمو للمعلومات احملاسبية بغية التأكد من مدى تقيد املؤسسة بالتشريعات الضريبية ا
علومات ة عن نظام املة الناجتاملاليو املستعملة للمعلومات احملاسبية  األطرافالبورصة: تعترب البورصة من بني أهم -

ب أن تعكس  ألسهم جيعار اسعرة باعتبار أن أساحملاسبية املطبق يف املؤسسات خاصة فيما خيص املؤسسات امل
 كليا وآنياً املعلومات احملاسبية املتاحة.

ة ال  فرتات متعددجاهتا يفحتياتقوم املؤسسة املسعرة يف البورصة مبد هذه األخرية مبعلومات حماسبية تستجيب ال
لية اسبية واملاومات احململعلاعة تفوق السنة، من خالل ما سبق نالحظ أمهية البورصة كمستعمل وحمدد رئيسي لطبي

 عتها خصوصا يف ظل نظام اقتصادي متفتح.إذااليت على املؤسسة 
ادية مع لنظرية االقتصانتائج  ستخدمتاحملاسبة الوطنية: اعترب "أقاسم وقدي"، أن احملاسبة الوطنية طريقة حماسبية -

 ل فرتة معينة،طين خالد الو سطة عن االقتصااملعطيات اإلحصائية اخلامة من أجل إعطاء صورة رقمية شاملة ومب
 وهي يف نفس الوقت أداة ضرورية خلدمة السياسة االقتصادية.

                                           
 .413، ص، مرجع سبق ذكرهعبد خلف عبد اجلنايب، مقداد امحد نوري النعيمي 1



 ةية المحاسبيمهنالتأصيل النظري للممارسات الل:  و الفصل األ
 

 
36 

 

ية خصوصا ة التنمجناح سياس"، جتميع املعلومات املستمدة من حماسبة املؤسسات عملية ضرورية إلSaciاعترب "
 للدول احلديثة والسائرة حنو النمو، مثل اجلزائر.

املؤسسة  حماسبة سر بنيجأن املخطط الوطين احملاسيب حيتوي على معلومات تسمح بتشكيل اعترب "بوخزار"، 
ثابت ملال اللرأس ا إلمجايلاكوين واحملاسبة الوطنية، وباألخص اإلمداد مبؤشرات معربة مثل القيمة املضافة، الت

 القدرة التمويلية(. أو حتياجواالدخار الصايف )اال
طنية جبمع اسبة الو إذ تقوم احمل دولة،ركيزة أساسية من أجل إجناح سياسة التنمية داخل ال تعترب املعلومات احملاسبية

يئات رية من طرف اهلالستثمااياسة املعلومات احملاسبية من كافة املؤسسات بغية إعداد ميزانية الدولة وتوجيه الس
 املوكل هلا ذلك.

هلا،  رىأخائنة دأطراف  وأمقرضني  أوكانوا موردين الدائنة للمؤسسة سواء   األطرافيتمثلون يف  ئنون:االد-
 طمئنانأجل اال ؤسسة مني للمملايل احلقيقطلب معلومات حماسبية متكنهم من معرفة املركز ا إىليسعى الدائنون 

  واملطالبة بتسوية الديون اليت هي على عاتق املؤسسة.
الطالبة للمعلومات احملاسبية للمؤسسة ما عدا اليت سبق ذكرها وهم:  األطرافآخرون: يدخل يف هذه الفئة كل -

 . والسلطات القضائية.1الباحثون، اهليئات العلمية، احملللون، اهليئات االحصائية، ممثلو العمال
-2-3املالية: للقوائم : اخلصائص النوعية 

أن تتمتع  املناسبة جيب لقراراتاختاذ احىت يستفيد اجملتمع من املعلومات احملاسبية الصادر عن النظام احملاسيب ويتم 
 ببعض املميزات جيعلها صاحلة مفيدة بشكل كبري ومن بينها: 

ا تؤثر يف القرارات اليت تتخذ من طرف املسريين، إذ تساعدهم على أهنيقصد مبالئمة املعلومة املالية ب املالئمة:
تصحح التقييمات السابقة. عادة ما تكون  أوتقييم األحداث املاضية احلالية واملستقبلية، كما أن املعلومة تؤكد 

 .2"مالئمة املعلومات املالية" مرتبطة بطبيعتها، وأمهيتها النسبية
احلياد باملوضوعية و  علوماتتصف املما يسمى إمكانية االعتماد على املعلومات بأن ت أوتعين املوثوقية  املوثوقية:

وثوقية ا، وتتأثر املعرب عنهسبية تحداث والظواهر اليت يفرتض أن املعلومات احملاالتعبري عن األ أووصدق التمثيل 
 بالعناصر التالية:

                                           
 .25-23، ص صمرجع سبق ذكرهمسعود صديقي، حممد حسان بن مالك، عالء بوقفة،  1
 .12ص، 2011، اجلزائر، page Bleues، حماسبة املؤسسة واجلبايةمجال لعشيشي،  2
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ئة معينة فمسبقا خلدمة  ج حمددةنتائ إىلل يف تعمد الوصول املتعمد والذي يتمث احلياد ويعين االبتعاد عن االحنياز-أ
 من املستفيدين.

 .دهام بإعدالذي قاغري الطرف ا أخرىاملوضوعية وتعين قابلية املعلومات للمراجعة من قبل أطراف -ب
 احلدث موضع البحث والدراسة. أوصدق املعلومات يف متثيل الظاهرة -ج

جراء مقارنات بني إ أوجراء مقارنة لنفس املنشأة بني فرتات زمنية خمتلفة إانية مكإويقصد هبا  القابلية للمقارنة:
املنشآت املتماثلة يف نفس النشاط وعلى سبيل املثال مقارنة مبيعات املنشأة باملنشآت املماثلة يف نفس الصناعة، 

إمكانية إجراء املقارنات  إىلاإلشارة إمكانية إجراء املقارنة كما جتدر  ازديادإن قيمة املعلومات احملاسبية تزداد مع 
تباع نفس الطرق احملاسبية مثل طرق احتساب االستهالك إبني الفرتات املالية لنفس املنشأة تتأثر مبدى الثبات يف 

 .1وطرق تقييم املخزون 
هومة من طرف جيب على املعلومات الواردة يف القوائم املالية أن تكون مف أنهالقابلية للفهم: تعين هذه اخلاصية  

مستخدمني تتوفر لديهم الكفاءة الالزمة يف امليدان االقتصادية واحملاسيب وتكون هلم الرغبة يف دراسة القوائم املالية 
 2.يف ظرف زمين سريع نسبيا

-3 :مقومات مهنة احملاسبة 
-3-1  :طار الفكري للمحاسبةاإل 

م مبوجبها اليت يتو ملتسقة اسس ميثل نظاما متكامال من األهداف واأل أنهبطار الفكري للمحاسبة اإل إىلينظر 
كل جمموعة تم يف شيعداده احملاسبة، فضال عن ذلك فإن إ وحمدداتإعداد معايري متناسقة لوصف طبيعة ومهام 

ة، اسبيمارسة احملييم املله تقمن االفرتاضات واملفاهيم واملبادئ اليت متثل إطارا فكريا مرجعيا ميكن من خال
ياس ة التطبيق للقالواجب اسبيةواستخدامه مرشدا يف تطوير التطبيقات احملاسبية، وحتديد السياسات والطرق احمل

فكري  ية وجود إطارفإن أمه اليةعن بنود القوائم املالية، ووفقا لوجهة نظر جملس معايري احملاسبة امل اإلفصاحو 
 التالية: لالعتباراتللمحاسبة تعود 

 تناسقة؛ماسبية حم اءاتإجر هداف واملفاهيم احملاسبية ميكن من إعداد معايري و هيكل من األن وجود إ -

                                           
 .22، صمرجع سبق ذكرهجمبور جابر حممود النمري، يوسف عبد هللا باسودان، عبد اللطيف حممد باشيخ، حممد هاشم أمحد فلمبان،  1
 .12، صمرجع سبق ذكرهمجال لعشيشي،  2
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 حملاسب؛اواجه تيساعد على إجياد احللول العملية للمشاكل التطبيقية املستحدثة اليت  أنه -

ملقدرة اوزيادة ملالية، القوائم ردة بازيادة ثقة مستخدمي القوائم املالية يف موضوعية املعلومات الوا إىليؤدي  -
 على تفسريها وحتليلها؛

ماثلة عايري وأسس متملد وفقا امت تعإمكانية املقارنة بني القوائم املالية للمنشآت املختلفة، ما د إىليؤدي  -
 متعارف عليها.

 اآليت: يفتتمثل  ستوياتمبة يتكون من ثالث ن اإلطار الفكري للمحاسأوجيمع املنظرين يف الفكر احملاسيب 
 سبة؛احملا للمحاسبة، وخيتص بتحديد ماهية وأهداف وأغراض األساسيةيتمثل باألهداف  ل:و األ

 السيماتعريفات ية، والاسبعلومات احملللمحاسبة، ويهتم بتحديد خصائص امل األساسيةالثاين: يتمثل باملفاهيم 
 بعناصر القوائم املالية؛

الفروض واملبادئ احملاسبية، وكذلك القيود املفروضة على الثالث: يتمثل مبفاهيم القياس والتحقق، وتشمل كل من 
 1املمارسة احملاسبية.

-3-2  :مــــعـاييــــــــر احملـــــاسبـــــة: 
 وجهيمحاسبة والذي ظرية للم النهداف واملفاهيقواعد قرار عامة تشتق من كال األ املعيار احملاسيب هو عبارة عن

 ساليب احملاسبية.تطور األ
واملركز  األعمالحداث اليت تؤثر على نتائج األرشادات لقياس العمليات و إتعريف آخر يف احملاسبة املعايري هي 

 .2املايل
بقواعد سبية ملعايري احملااد جاءت ع، فقفاملعايري هي نتاج تطور علم احملاسبة تلقى قبوال عاما لدى احملاسبني واجملتم

حلد اسبية، ولبيان ت احملاملعاجلاااحملاسبية وتضع دليال لكيفية تنفيذ  اءاتجر اإلو والتصرفات  األعمالوأسس تضبط 
 عنها. اإلفصاحاألدىن من املعلومات احملاسبية اليت جيب 

                                           
جملة اإلدارة ، لرتشيد القرارات االستثماريةمدى مسامهة مقومات مهنة احملاسبة يف رفع كفاءة احملاسبني جابر حسني املنصوري، عماد عبد الستار املشكور،  1

 .5ص، 2012، 3، العدد 1واالقتصاد، جامعة كربالء، اجمللد 
 إىل، ورقة عمل مقدمة أمهية تطوير معايري احملاسبة يف اململكة العربية السعودية لتحقيق التوافق مع معايري احملاسبة الدوليةياسر أمحد السيد حممد اجلرف،  2

، 2010ماي  19-18مهنة احملاسبة يف اململكة العربية السعودية وحتديات القرن احلادي والعشرون، الرياض  اململكة،ية عشر لسبل تطوير احملاسبة يف الندوة الثان
 .5ص
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ســمح بإقصــاء ، مــا يكمــا هتــدف هــذه املعــايري لتحقيــق التوافــق والتجــانس بــني خمتلــف األنظمــة احملاســبية الدوليــة      
وهبــذا فهــي جتــرب املؤسســات علــى تعــديل الكشــوفات املاليــة مبــا يــتالءم ومتطلبــات احملــيط احلــواجز التجاريــة البينيــة، 

الدويل)الشـفافية، املصــداقية وقابليــة املقارنــة للمعلومــات زمنيــا ومكانيـا(، بإعطــاء املصــداقية لألســواق املاليــة خصوصــا 
ذر يسـود يف التعامـل مـع املعلومـات املاليـة يف ظل الفضائح املالية املتوالية اليت تعصف بالوسط احملاسيب، ما جعل احلـ

 .1املقدمة من املؤسسات
-3-3  :)املنظمات احملاسبة الدولية )املهنية 

ة وإقامــة لنشــرات الدوريــإصــدار ا اهليئــة واملنظمــة املهنيــة احملاســبية: هـــي تنظــيم يقــوم خبدمــة مهنــة احملاســبة مــن خــالل
نــة، كمــا يعمــل يف امله النــدوات العلميــة، ويقــوم علــى تنميــة مهــارات احملاســبني مــن خــالل توضــيح كــل مــا هــو جديــد

 . أي أطــــــــــــــراف خارجيــــــــــــــة هجتــــــــــــــااعلــــــــــــــى تقــــــــــــــدمي املســــــــــــــاعدة للمحاســــــــــــــبني املهنيــــــــــــــني ومحــــــــــــــايتهم 
ذه املنظمـات ة وفروعها، وهـاحملاسب ن املنظمات واهليئات املهنية اليت تعمل يف اجملال احملاسيب هي ناتج لتطور مهنةإو 

 .هي اليت تتبىن إصدار املعايري
 :احملاسبيةأهداف اهليئات واملنظمات 

 ؛محاية ودعم احملاسبني -
 وضع مبادئ ومعايري حماسبية مقبولة عموما؛ لةاو حم -
صدار التعليمات والتوصيات املهنية ملواجهة إقامة الندوات العلمية و املعرفة والثقافة احملاسبية عن إ تنمية -

صحاب املشروع أاملشاكل اليت تقابل احملاسب يف احلياة العملية وتساعده على تكوين شخصية مستقلة عن 
  2على توصيات هذه اجملمعات املهنية؛وتوجيهاهتم باالعتماد 

 ؛والواقع العملي بني املعايري احملاسبية فجوةتضييق قدر اإلمكان ال   -
 ؛بيةحملاساوالكراسات وملخصات نتائج أعمال تلك املنظمات  ،إصدارات اجملالت املهنية -
 موحدة، ق معايرياملي وفتطوير وتعزيز مهنة احملاسبة على نطاق عتكمن مهمة املنظمات الدولية يف   -

 صب يف املصلحة العامة.على توفري خدمات ذات جودة عالية تقادرة 
 

                                           
 .70،ص2009السادس، ديسمرب  ، أحباث اقتصادية وإدارية، العددإصالح النظام احملاسيب اجلزائري للتوافق مع املعايري احملاسبية الدوليةجودي حممد رمزي،  1
 .46، صمرجع سبق ذكرهرضوان حلوى حنان، تطور الفكر احملاسيب،  2
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-3-4  :: التعليم احملاسيب 
فالتعليم احملاسيب اجليد  ،ن التعليم احملاسيب ومهنة احملاسبة مها جماالن ال ميكن فصلهما عن بعضهم البعضإ    

وقد  ،خراج حماسب مؤهل أكادمييا ليقوم بدوره املهين يف سوق العمل بكل كفاءةإ إىلجيب أن يؤدي يف النهاية 
هدار إ إىلوالتنسيق بني التعليم احملاسيب ومهنة احملاسبة سوف  يؤدي  ناو التعضحت الدراسات السابقة أن قلة أو 

السريعة  ستجابةاالاسبة يف الدولة وبالتايل عدم على األقل بطء تطوير مهنة احمل أو ،املصادر الطبيعية للدولة
لكي يثق اجلمهور يف مهنة و  ،التعامل السليم مع األزمات املالية واالقتصادية أوللتحديات يف االقتصاد احلديث 

   1.الذين يريدون االنضمام هلذه املهنة مؤهلني تأهياًل مناسباً  األشخاصاحملاسبة جيب أن يعرف أن 

سمح يحملاسبني، ما كفاءة اداء و إن التفاعل والتماسك والتكامل بني مقومات مهنة احملاسبة سيأثر فعال يف رفع أ
 ور، وستكونجلمهانة لدى ور مهتعاظم د إىلهلم بتوفري معلومات متتاز باجلودة واملوثوقية الالزمة، هذا سيؤدي 

ل يتص هارها الذيها وازدمسعت وميكن أن ترتبط جناح املهنة مبدى ،مهنة احملاسبة كصمام أمان لالقتصاد الوطين
 والكفاءة املهنية. حرتامباحلفاظ على الثقة واال

-4 : أخالقيات مهنة احملاسبة 
فراد يف اجملتمع، فقد حتتاج املؤسسات يف تطوير املهنيني وغريهم من األ عنصر أساسيخالقي يعترب تعليم األ     

مهنة احملاسبة وإعداد  خالقيات يف ختصصات حمددة مثل األخالقي يفإطار من القيم والتفكري األ إىلالتعليمية 
إن احملرك الرئيسي  ،2األعمالخالقية يف عامل هم القدرة على اختاذ القرارات األالطالب ليكونوا حمرتفني ولدي

خالقيات مهنة احملاسبة أ، إذ تعترب  ،3واملمارسة اجليدة ة والقيم األخالقية هو دعم االحرتافاسبألخالقيات احمل
واجلهات املسؤولة على  ا ركيزة أساسية تدعمها منظمات مهنيةهناليت ترتكز عليها املهنة، أل األساسيةمقومات من 

 اجملتمع.مهية املهنة يف أ على عمل احملاسبني وكذا قيمة و ريتأث املهنة فلها

                                           
خالقية ملهنة احملاسبة والتدقيق واحلد من احملاسيب يف ترسيخ املمارسات األ دور التعليم ،أسامة عبد اللطيف حممود، حممود نصار، حسام الدين خداش 1

 .3-4ملف عرب االنرتنت، ص ص  ،يةاألردنات الفساد: دراسة تطبيقية على اجلامع
2 Alexandre André Feil, Liciane Diehl, Rogério José Schuck, Professional ethics and accounting students: 

analysis of the intervening variables, Cad. EBAPE.BR, Rio de Janeiro, vol 15, issue 2, 2017, p5. 
3 Akadakpo, Bukola A. Enofe, Augustine, Impact of Accounting Ethics on the Practice of Accounting 

Profession In Nigeria, IOSR Journal of Business and Management, University of Benin. Nigeria Volume 12, 

Issue 1, 2013, p46. 
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-4-1 ::طبيعة أخالقيات مهنة احملاسبة 
لهم م تعرضهم وحتمم من عدى الرغواحملاسبة مسؤولية أخالقية فعل اإلدارةيقع على عاتق مجيع العاملني يف جمال 

و هة تتمثل فيما ية مهنيأخالق تقع عليهم مسؤولية أنهمسؤولية مباشرة جتاه اجملتمع الذي يعملون فيه إال  إىل
 أم ال.    األعمالأخالقي بغض النظر إن كان ينسجم مع معايري 

القيات دد األخيث حتحقبل الولوج يف مفهوم السلوك األخالقي البد من التعرف على مفهوم األخالقيات، 
بادئ وعة املكذلك جممحكام وأساسها، و ا دراسة طبيعية املبادئ اخللقية واألأهنب Lang manحبسب قانون 

 التصرفات واألحكام وأخالقياهتا؛ ستقامةاوالقيم، فضال عن 
 1اليت يتقامسها جمتمع معني، هذه املبادئ تقوم على التمييز بني اخلري والشر والسلوكياتخالق هي كل املبادئ األو 

 أومقبول  ح ما هوا، وتوضمالشامل الذي حيكم التصرفات واألفعال جتاه شيء  اإلطار: األعمال أما أخالقيات
، والذي تؤدي القانونلعرف و خاطئ نسبيا يف ضوء املعايري السائدة يف اجملتمع حبكم ا أوصحيح وما هو مرفوض 

 يده. حتدفيه الثقافات التنظيمية والقيم وأنظمة املنظمة وأصحاب املصاحل دورا أساسيا يف
قيات املهنة: جمموعة قواعد وأعراف متعارف عنها عند أصحاب املهنة الواحدة اليت تستلزم من املمارس أخال

ل يوفر محاية أفضل ألعضاء املهنة و إذ تكون مراعاهتا ألعضاء املهنة الواحدة، األ لتزاماالسلوكا معينا يقوم على 
 2والثاين للجمهور؛

قت ساس الذي يوجد عليه اجملتمع املتحضر يف املو هي توفري األ، القيم األخالقية 2003ووفقا لسميث مسيث 
بوصلة توجه وتراقب تصرفات الناس حبيث حتقق أفضل املمارسات الخالقية كاحلاضر، كما تعمل املعايري األ

 .3الصحيحة والنزيهة
 
 

                                           
1 Valentin Ioan UŞurelu, Mioara Marin,,Alina Elena Danaila, Daniela Loghin, Accounting ethics –

Responsibiliy  Versus Creativity, Annals of the University of Petroşani, Economics, Vol10, issue 3, 2010 , 

p349.  

واالقتصاد/  اإلدارةدراسة استطالعية يف كلية  /ممارسات احملاسبة االبداعيةاسهامات السلوك األخالقي احملاسيب يف احلد من حممد ظافر عبد اخلالق الغضنفري،  2
 .6، ص2014 ، لسنة35 ، اجمللد114 جامعة املوصل، جملة تنمية الرافدين، العدد

3  Akadakpo, Bukola A. Enofe, Augustine, Impact of Accounting Ethics on the Practice of Accounting 

Profession In Nigeria, IOSR journal of Business and Management, p45. 
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 أما أخالقيات مهنة احملاسبة:
مهنة احملاسبة اليت تستلزم من احملاسب سلوكا صول املتعارف عليها عند أصحاب فهي جمموعة من القواعد واأل

خالل هبا خروج عليها وعلى فظة على مهنة احملاسبة وشرفها، ألن اإلمعينا يقوم على االلتزام، وذلك للمحا
 .1شرفها

( أن األخالقيات املهنية للمحاسبة تساعد احملاسب على حتديد مالءمة سلوكه يف 2008) Nwagbosoزعم 
مينح  ، كماجنح إذانوع من الوضع املهين الذي جيب على احملاسب أن حيافظ عليه  إىليشري  وهعالقته املهنية، ف

العمالء شعورًا بالثقة يف أن احملاسب يرغب يف خدمتهم بشكل جيد من خالل تقدمي خدمة أعلى من املكافأة 
احملاسب املهين  متالكاق ضمان ومتكن أعضاء اهليئات والسلطات التنظيمية من الوفاء مبسؤوليتها عن طري ،املالية

للمهارات والكفاءات املتوقعة منه من قبل أرباب العمل والعميل واجلمهور ؛ وتضمن محاية املصلحة العامة وتعزيز 
 .2مصداقية املهنة

لذي ملهين للفرد ااالضمري بساسا العمل الذي يقوم به احملاسب، وهي متعلقا أفأخالق مهنة احملاسبة هي مرتبطة ب
 ميارس املهنة.

-4-2: :أمهية األخالق يف مهنة احملاسبة 
تزايد بأمهية ملى وعي عومات منذ العقد احلايل بات العلماء والعامة من أفراد اجملتمع وأهل السياسة واحلك

وصا الجتماعي، وخصاالسالم ويل و االلتزامات األخالقية ألن عدم االلتزام هبا يهدد سالمة االقتصاد احمللي والد
 االلتزامات األخالقية املهنية وذلك للعوامل التالية:

 ن لدى املهنينياته يكو ذلوقت متكن املهن العامة ألفراد اجملتمع من إحراز أهداف ذات قيمة اجتماعية ويف ا-
 التزامات بإحراز هذه األهداف؛

هم ا هو منتظر مننيني ملهامل تضمن املهن صراحة معايري للكفاءة والسلوك حتكم النشاطات املهنية وهي تساعد-
 مهنة ما يفالقيني لالأخا أووأن املهنة ككل حتقق اجلودة والكفاءة والذي ال شك فيه أن أعضاء غري الكفء 

 اجملتمع؛بى يلحق األذ خيونون ثقة العامة ويقدمون خدمات مشكوكا فيها وعندما ينتهج املهنيون ذلك فإن
                                           

واالقتصادية،  اإلدارية، جملة جامعة كركوك للعلوم دراسة مقارنة ألخالقيات مهنة احملاسبة والتدقيق الدولية االسالميةسوسن امحد سعيد، عبد الواحد حممد،  1
 .165، ص2014، سنة2 ، العدد4 اجمللد

2 Cletus O. Akenbor, Oghoghomeh Tennyson, Ethics of Accounting Profession in Nigeria, Journal of 

Business and Economics, Academic Star Publishing Company, Volume: 5, No: 8, August 2014, , p1375. 
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 مهنة، وهذا ثبتوا يفأن ي يلة وبشكل رمسي وغري رمسي وذلك قبلخيضع املهنيون للتعلم والتدريب لفرتة طو -
 ملهنة.يري ااجلانب التعليم والتدرييب يبدو ذلك ضروريا ليؤكد أن هؤالء الناس يستوفون معا

 تكون للمهن هيئة حاكمة لضمان استيفاء معايري مهنة؛-
رسونه لكن لذي مياالدور عيش نظري اعمل والذين ميارسون أدوار مهنية يكسبون املال للت أواملهن وظائف -

يفة وجيدون ذه الوظههداف الوظيفة تبدو أكثر من جمرد وسيلة لكسب العيش، فأصحاب الوظيفة حتدد هويتهم بأ
 يف عملهم تأكيدا للذات؛

معينة لكي يقوموا بتقدمي خدماهتم ومع هذه االمتيازات تأيت املسؤولية واملصداقية،  امتيازاتبيفوز املهنيون -
م يثقون يف أن املهنيني سوف يقدمون خدماهتم يف إطار مسئول هنفاجملتمع يسلمون بامتيازات معينة للمهنيني أل

 .1أخالقي
-4-3 :خالقي للمحاسبني املهنينيمبادئ وقواعد السلوك األ 

اليت ريضة عطوط الي اخلخالقي وهتطبيقات العامة لقواعد السلوك األسنتطرق يف هذا اجلزء من أجل عرض ال
 تية:اآل األساسيةإذ يتطلب على احملاسب أن يلتزم باملبادئ خالقي، توضح امليثاق األ

دأ من تطلب هذا املبرية، ويالتجاو جيب على احملاسب أن يكون أمينا وصادقا يف مجيع العالقات املهنية  النزاهة:-
 أوالقوائم  أو لتقاريراة مع  عالقيكون للمحاسب املهين أالاحملاسبني أن يتصفوا باالستقامة واألمانة، وجيب 

مة بطريقة مات مقدات ومعلو على عبار  حتتوي أومضللة بشكل كبري  أوعلى عبارات خاطئة  حتتوياملعلومات اليت 
 مضلال؛ اإلخفاء أوخذها حيث يكون هذا احلذف أختفي املعلومات اليت يطلب  أوحتذف  أوغري مسؤولة 

التأثري املفرط  أوالتضارب املصاحل  أوويفرض هذا املبدأ على احملاسبني أن ال يسمحوا بالتحيز  املوضوعية:-
األحكام املهنية، لذا ينبغي جتنب العالقات اليت تؤثر بشكل مفرط على احلكم املهين  لتجاوزلآلخرين 

 2للمحاسب.
مر يف احملافظة على املعرفة واملهارات املهنية يقع على عاتق احملاسب املهين واجب مست الكفاءة والعناية املهنية:-

صاحب العمل خدمات مهنية كفؤة مبنية على التطورات احلالية  أوباملستوى املطلوب لضمان أن يستلم العميل 

                                           
 .132-131صص ، 2015دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ، الطبعة األوىل،أخالقيات مهنة احملاسبة والتحكم املؤسسيأمحد حلمى مجعة،  1
 .166، ص مرجع سبق ذكره، سوسن أمحد سعيد، عبد الواحد غازي 2
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يف املمارسات والتشريعات واألساليب، وينبغي على احملاسب املهين أن يؤدي مهامه بكل اجتهاد وعناية وفقا 
 واملهنية املعمول هبا عند تقدمي اخلدمات املهنية.للمعايري الفنية 

رية ملهنية والتجاالقات اجة العجيب أن حيرتم احملاسب املهين سرية املعلومات اليت يتحصل عليها نتي السرية:-
 أوك حق كان هنا  إذاال إيفصح عن أي من هذه املعلومات ألطراف ثالثة دون تفويض صحيح وحمدد  أالوينبغي 

عليها نتيجة  احلصول يت يتمعنها، كما جيب أال تستخدم املعلومات السرية ال اإلفصاحمهين ب أو واجب قانوين
 ثة؛الثال األطراف أوالعالقات املهنية والتجارية للمنفعة الشخصية للمحاسب املهين 

  ب أي عملجيب على يلتزم احملاسب املهين بالقوانني واألنظمة ذات الصلة، وينبغي أن يتجن السلوك املهين:-
 1مسعة املهنة. إىليسئ 

 كتباع سلو إو قية خالاأل القيمباسبني، من حيث التقييد وتنعكس أخالقيات مهنة احملاسبة على أداء نشاطات احمل 
عمل يف يساعد على ال يل، هذاالتضلعلى التصرفات الالقانونية والغش و  بتعاديد للمعايري املنظمة للمهنة، واالاجل

 دمة لطالبيها.ات املقعلومبيئة أخالقية وبالتايل ستظهر أثارها ونتائج العمل يف خمرجات املهنة وجودة امل
 أو لغرضة ال تزال صاحلة لاخلمس األساسيةكانت هذه املبادئ   إذافيما   ICASخالقيات وقد نظرت جلنة األ   
ملتوقع االسلوك و عيش فيه نلعامل املتغري الذي لتعديلها يعكس بشكل أفضل  أوكان ينبغي استكماهلا   إذاما 

 املتمثل يف:و  ألساسيةاادئ احلديث من احملاسب احملرتف، فقد اقرتحت هذه اللجنة إضافة عنصر آخر هلذه املب
تصرفون بشكل الذي ي خرينأللتحدي او  ،ثبات والتصميم ملمارسة الشكوك املهنيةهار والإلظ خالقيةالشجاعة األ

 .مبالعا املهنية ملنفعة خاصة بدال من االهتمام استغالل الفرص ومقاومة ،غري الئق
كان   إذاما  أو، ئدامبلل إضافة جديدة ستعطيكانت الشجاعة األخالقية   إذاكان هناك بعض اجلدل حول ما      

 حتتاج القيادة األخالقية املهنية يف عامل اليوم أنهتعتقد  األخالقجلنة ومع ذلك فإن  ،متأصاًل ضمن املبادئ احلالية
احملاسبون احملرتفون ، فمهنة حماسب مهين هي أسس األساسيةاملبادئ األخالقية ف ،سلوك الشجاعة األخالقية إىل

جيب تسليط  أنهتعتقد جلنة األخالقيات حيث  ،األساسيةذه القيم األخالقية هب التقييد حباجة لقيادة وجيب عليهم
هي الثبات املطلوب لتكون قادرة على دعم و  خالقية كمبدأ أخالقي أساسي سادسالضوء على هذه الشجاعة األ

 .2اخلمسة اآلخريناملبادئ 
                                           

 .134،135ص ص ،مرجع سبق ذكرهأمحد حلمي مجعة،  1
2 Ethics Committee Meeting ICAS, The Five Fundamental Ethics Principles:Time forEvaluation, 

Discussion Paper, 2015, p6. www.icas.com 
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 :اأمهه تيةحتقيق أغراض عدة تكاد تكون األغراض األ إىلوهتدف قواعد السلوك املهين 
 هن احلرة؛غريها من امل زته بنيي أحر رفع مستوى مهنة احملاسبة والتدقيق واحملافظة على كرامتها وتدعيم التقدم الذ-
 عنوية؛ة واملقني ورعاية مصاحلهم املادية واألدبيبني احملاسبني واملدق التعاونوح تنمية ر -
عملي يل العلمي وال التأصيفاية الكف املشرع لتوفري مبدأ م اليت وضعهاتدعيم وتكملة النصوص القانونية واإلحكا-

 باملهنة؛ لالشتغالروط اليت يسنها للمدقق وحياد مدقق احلسابات يف عمله والش
بث روح الطمأنينة يف نفوس مجهور املعنيني خبدمات احملاسبني واملدققني من عمالء وغريهم من اجلهات والفئات -

 1 .املتعددة
 ن خالل التزاممعة جيد يها مسأن أهداف قواعد السوك املهين كانت لتطور مهنة احملاسبة وتعطوميكن القول على 

 ات املهنية.يها بأخالقيات وسلوكيممارس
(، جيب أن يكون احملاسب واملدقق صرحيني وصادقني 1992) (IFACوفقا لإلحتاد الدويل للمحاسبني )     

طبق ( ال يIFACالدويل للمحاسبني ) حتادااللبيان الصادر عن إن هذا او  ،املهين ملعمله موخملصني يف هنجه
لكن هذه النصيحة هلا  ،طبق أيضًا على مجيع املهنيني اآلخرين يف سياق واجباهتم املهنيةي فقط على املدققني، بل

يف  ،ال ميثل نفسه فحسب بل أيًضا املهنة بأكملها نهأمهية أكرب بالنسبة للشخص الذي هو عضو يف املهنة، أل
ال ينبغي للمحاسب أن كما   ،الذين يشكلون املهنة لألفرادعتمد مسعة املهنة على الصفات الشخصية تحني 

جيب على احملاسب احلفاظ بل املوضوعية عند نقل املعلومات يف البيانات املالية،  زاو لتجيسمح بالتحيز الشخصي 
جيب تطبيقه يف الذي املعيار ف ،باته املهنية أم الكان احملاسب موضوعيا يف سياق واج  إذافومع ذلك  ،على النزاهة

كان احملاسب قد تصرف بطريقة ممكن أن يتصرف هبا شخص عاقل يف   إذاهو ما و احلكم على النزاهة واملوضوعية 
على احملاسب أن يتأكد من  مما توجب ،خاٍل من التحيز أنهاحملاسب على  إىلينظر  ، ومن املعقول أنحالة معينة

منظوره الصحيح ويالحظ من خالل  منأن يفهم  إىلهذا املبدأ حيتاج ف ،أن أفعاله ال تتأثر بالتحيز الشخصي
 .2الضمري

                                           
، جملة تنمية -راء جمموعة من احملاسبني يف مدينة املوصلدراسة آل-التحديات اليت تواجه تطبيق أخالقيات مهنة احملاسبة يف العراقطه امحد حسني أرديين،   1

 .159-158ص ص ،2007، 89العدد  ،29الرافدين، اجمللد 
2 Akenbor Cletus, Ibanichuka, Creative Accounting Practices in Nigerian Banks, African Research Review 

,An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia, Vol. 6 , issue 3, July 2012, p28. 
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 خالصة

بفعل  ،ومستمر شكل سريعبحملاسبية املعارف اتزايد و إن التطورات احلاصلة يف اجملال احملاسيب ناجتة عن تراكم     
قد فال املعرفة، علوم وجمصف الم، جعل احملاسبة تدخل ضمن التغريات االقتصادية واالجتماعية والعلمية والتقنية

عد ومعارف ول وقوالى أصععلم يعتمد  إىلحتولت من فن وحرفة ميكن كسبها من خالل ممارسة العمل احملاسيب، 
  عملية يستند عليها يف الواقع العملي. 

انني كمها قو نة منظمة حتي بشكل مهأممارسات منظمة  إىلاملستوى املهين فقد حتولت احملاسبة أما على     
  فقد احملاسبة، ظم مهنةسبية تنن وصلت لوضع معايري حماأ إىلولديها منظمات مهنية هتتم وتطور العمل احملاسيب 
ت يف شكل دم خدماحت تقفأصب والتجار واجملتمع، األعمالكسبت مهنة احملاسبة الثقة واالحرتام لدى رجال 

لى ع اإلدارةساعد هلا وت ملايلنتاجي للمنشأة االقتصادية وتوضح املركز الومات تساعد على معرفة النشاط اإلمع
 .ترشيد عملية اختاذ القرارات
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 متهيد

ياايي    شا  مجديادة   وابحكااااباداعا  إ اساحددا نساان   مر اجلديد على حياة اإلليس باأل اإلبداعإن      

  جدا  احلاصاالل   فاةسااحعاإلباادا حاا  ميااايي  اة،رفاال  فدراا  اة،رفاال ا اسااهيل   اا  ن اايه  ماا  قااد تلاا  احلياااة و 

ل تاا  ي ومكااي رياال عل يااعلااى ن  علااي يهداا  إىلحاا  وصاار ا    تطاارير ا اسااهل الراادس سااا    جماااا ا اسااهل م اا

 .ا اسيب عاإلبدا صطلح عليها    يبيا  ا اسهيل ب ه ه الحدرال  والحغريا  اجلديدة  مه حها 

ح اس حم  اه  صاا  حي   لفيلمطلع األ  بشك  كهري   حدثوقائع يل فهي اإلبداعا اسهل م طلح  ما 

ضراا و زما    لفح  م  ةا  وه ا ن را  نفسهي ا اسهني واةراج،ني واة   ا  اةه يل وح  مالك الشركا  

 لشركل.ال شاط اح،لرل باسهيل اةنحيجل ل رص الشفافيل   عرض الهيانا  ا فالسهي إو الشركا   اهنياا إىلتؤيي 
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I  -  يةاإلبداعواحملاسبة  احملاسيب اإلبداع 
 لرسط  ا رض م  الغ الكثري ي حاهباواليت   غري الراضدل م  اة طلدا بداع ا اسيب م طلح اإلي،حرب 

 لهيل. ي اة ااسا  السبداعيل ا اسهل اإلمفهرس  مع اهحدا لل ن را اه و   ا اسيب
I  -  1- طار العام لإلبداع احملاسيباإل 

ا اسهل     علي اعل احلاصللاةحسام طلح جديد    يب ا اسيب بال  ر للحطراا  ا اسيب  اإلبداعي،د     

 اسهل.را تاايخ ا  يل لحطالزم فكاا اجلديدة عرب احلربوقدمي   تطرا الفكر ا اسيب م  حي  ب اء وتزايد األ

I -1- 1-  بتكارواال اإلبداعمفهوم 
ع )كاال رتا شاب  كثري م  اة طلدا  اةحو واالبحكاا  اإلبداعومفاهيي ت،دي ت،اايف ت رع  و      

رض  ب   حتا  فهي وا حالف م اهج الهاحثني   ه ا اجملاحسب مدااس الفكر  وا حلف ...( واالكحشاف

جب ل،    وهب ا و ا جاح   والفرق الح يز والح الحغيري والحجديد   اة،ااف واة،لرما   فهي ت  ع رال وه واحد 

ساعد   ت صيلل  ا و فكااي حج ع   حلر ال ي بحكااي ي واالاإلبداعترفري جر وظروف م اسهل تس ح بالحفكري 

 ح  اةشكال  وص ع الفااق مع اة افسني.

  ؛1إلتيان بشيء ال ن ري ل   في  جرية وإترانابأن  ،رف يال،ربيل   اللغل  اإلبداعف
 2؛بأن : " ع ليل ي حج ع ها ع   جديد يرضى مجاعل ما  و ترهل  على  ن  مفيد" اإلبداعوي،رف آ رون 

بيئل م اسهل ميك    مزيج م  الرداا  واالسح،دايا  واخل ائص اليت إذا ما ترفر   اإلبداعت،ريف جروان قاا: 

إنحاجا   صليل ومفيدة سراء بال سهل خلربا  الفري السابرل  و  ربا   إىل ن ترقى بال، ليا  ال،رليل لحؤيي 

اإلبداعيل    حد ميايي  احلياة اةؤسسل  و اجملح ع  و ال،امل إذا كان  ال حاجا  م  اةسحرى اال رتاعا  

 .    3نسانيلاإل

                                                           
 http://www.almaany.com     02/2016/ 23 طالع   االتاايخ  قاموس عريب عريب  اة،اينم،جي قامرس  1

 .14  ص2000  ياا الهشري للثرافل وال،لرس  ط طا  م ر  األوىل  الطه،ل الفكري اإلبداعكيف تنمي مهارات االبتكار و حم د  محد عهد اجلراي   2
 .22  ص 2002  األاين  ياا الفكر وال شر والحرزيع  ع ان األوىل  الطه،ل تدريبه–مفهومه  اإلبداعفحدي عهد الرمحان جروان   3
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 نراعها واليت ختص اة حجا  مبخحلف   تلك ال، ليل اليت تح،لق باةسحجدا  اإلجيابيل هر اإلبداع"ت،ريف آ ر  
 .1"وك لك  ساليب اإلنحاج

مسي ا   إجياي ىلإ  واائ  حسب ه ا الح،ريف تشرتط في  اإلجيابيل  ي ن،ين هبا ت،دي  هندف م اإلبداعف    

 ليل   اسحخداس اةرااي.والف،ا  ي الكفاءة األياء ال، ليا  هبدف مسنيبباة حجا   و  لح،لرموجتديدا  

نسان ع  طريق اسحخداس تفكريه وقداات  ال،رليل وما حييط فهر ع ليل م،ي ل حياوا فيها اإل ما م طلح االبحكاا    

ن يكرن ه ا  و بال سهل لهيئح   على  نحاجا جديدا بال سهل ل  إب  م  مؤثرا  خمحلفل و فراي خمحلفني   ن ي حج 

 .2نحاج ناف،ا لل جح ع ال ي ي،يش في اإل

يد والحغيري الحجد ىلإيرشدان  ذإواالبحكاا  ا م طلدني محدا لني   مفهرمها   اإلبداعنسحخلص مما سهق  ن    

 .احق وال جريق الحفر رداا  الفكريل وال،رليل هبدف مالباسحخداس ويكرن ه ا  سلرب ال،     و   طرق 

مااا   ضب،ااانااا  ه ااااك  ال إ  الح،هاااري  ساااحخدمان ك رتايفاااني الكل حاااان تن   حباااا  والدااساااا ك اااا واي    األ     

،راد وال ميكا  ما فهار شايء واالبحكاا اإلبداعوليس م  السه  الحفرقل بني  ب،ض الفروقا  بي ه ا  وض،راهاحثني ال

 الل اس بك  جرانه  ن را للحشاب  الكهري بي ه ا.

قااد  كل اال ابحكاااا  فاإلبااداعقهاا   فاالبحكاااا يكاارن  والا   بي ه ااا ماا  ناحياال الاازم  فاارقيرجااد وياارى الهاحاا   ناا       

االبحكاااا م ااطلح  ن  إىليشااري   الشاايء عجاا  إلياا  إىل ي بكاار كاار  بكاارااا تراادس   الرقاا  علياا   ه  اشااحر  ماا  ال

 الشايء ي  ن   اإلباداعع ليال  قها   وليال  وما  ها ا نالحان  ن االبحكااا هاي مرحلال 3اةهكار ف،  يدا على الرق 

   صي لحطرير مرحلل االبحكاا األ اإلبداعصي   وم  مث يكرن  ي ي هر ألوا مرة هر ابحكاا  اجلديد ال

تربزها الحدديا  اةح اميل اليت تفرضها ظااهرة ال،رةال والحغياريا  الحر يال اةحساااعل واالبحكاا  اإلبداع إىلاحلاجل إن    

تزاياااد االهح ااااس  إىلمماااا  يى   الدوليااال بشاااأن الحجاااااة احلااارة وغريهااااواة افسااال الشاااديدة وثاااراة اة،لرماااا  واالتفاقاااا  

                                                           
   2005مااس  9-8 كرما را األياء اةح يز لل    ا  وا   اةؤمتر ال،ل ي الدويل حكأسلوب لتحقيق امليزة التنافسية  اإلبداععزاوي ع ر  عجيلل حم د   1

 .1كليل احلررق وعلرس االقح اييل  جام،ل واقلل  ص

 .12صمرجع سبق ذكره، حم د  محد عهد اجلراي   2
 .4  ملف عرب االنرتنا  صواالبتكار ومفهوم كل منهما اإلبداعنراه السلي ان   3
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كثر قرة   جلب ال جااح   ال، ا  ووسايلل للهرااء   السارق ما   جا  الح اافس  ياة األ اإلبداع  ف1اإلبداعمبرضرع 

 الشديدة وكسب ثرل االفراي. 

I -1-2-   احملاسيب اإلبداعمفهوم 
ااخييل لحطرا رب الحداا احل  ا اسهل  هر إبداع فكري تطهيري مرتهط بأاض الراقع على م اإلبداعإن      

  ض فكري  وم،ر حاج خمانل هي ا اسهل  وجاء مررتنا بالحغريا  اليت طر   على الهيئل  إذ  ن والية ا اسه

ر غري ائوإن كان برت اصال...ان محر ك  داعاإلبن  وإبداعي  و ن اةححهع للدرب الحااخييل اليت مر  هبا ا اسهل جيد 

اع بدإ اسيب هر اإلبداع لالغالهل  ن ال فل ال إبداعا بطيئا  إ رى يكرن  بداعا سري،ا وتااة إم ح  ل  فحااة يكرن 

 بطأ.ن يكرن هر األ تداجيي مل يأ  يف،ل واحدة  و ن اله اء ال  ريل لل داسهل يكاي 

 ا ألوا مرة غريبال هر  إلعداءالحجاا األوائ   وليس ه اك م  هي  حق با إىلفاالبحكاا األويل لل داسهل ي،ري 
 ال،رب.

داعا  مث اسح ر بإب كاا وم ابحد  بابح ا اسيب قد اإلبداعاجل وا الحااخييل للحطرا ا اسيب جند  إىلوبالرجرع     

تسجي   اجل اليل ع د ال احيلبحي هت  ا اسهل ةدة طريلل م  الزم  على  هنا ف    د  مححاليل خبطرا  عديدة  إذ ع  

 ال، ليا  ا اسهيل والحهريب والرتحي  والحلخيص والحدلي ...إخل 

يج اائع ي،طي قاس ب سا األ مؤهال  م،رفيل يسحطيع  ن ي سجوا اسب ومبا ميحلك  م  مهااة وإبداعا  ف يل و 

 طراف اليت ت،ح د عليها.خدميها واأللألاقاس اوحا يدهش مسح

ا كرن جلدا حر اا اسهيل  يبيا صهح مالزما لل ه ل ع دما طرا  األا اسيب و  اإلبداعتطرا  ال وتر       

 ن ا اسهل ف رائ  بأر ي الوا وال ي يدع رن بشدة الس علي اجح اعي(  فأصداب الر ي األ) هي ف    ا اسهل

رفيا سب حن ا اي يكر ك،ليي اةهااا  احلرفيل لل داسب وي،دون  م  الضرواا    و حرفل يرتأون بضرواة ت

 ة  را ال  ريرسع   ان يح    وعلى ا اسباجح اعي ر فريون  ن ا اسهل علي مح رسا   ما  صداب الر ي اآل

 ةسحخدمني.ا  حياجامل احويح،لي مناذج الرياس ا اسيب م   ج  مريق ا دف اة شري م  ا اسهل    د

                                                           
ماجسحري  كليل علرس االقح اييل والحجاايل وال،لرس الحسيري  جام،ل  يب بكر بلرايد م كرة   املؤسسة ميزة تنافسية كتسابا يف  اإلبداعدور اال ضر  راز   1

   )بح رف(.36  ص2001تل سان  س ل 
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هتحي  رعا  اجح اعيلاها جم ه  تحساس  ا مع اةشاايع االقح اييل اليتن الح،ام  األأل اجح اعيإن ا اسهل علي 

،رفل ما والية هوتكرن نحيجح اعيل حدا  االقح اييل كافل اليت  ا نحائج اجح اعيل مؤثرة   ال،القا  االجح باأل

إن ا اسهل شاييل فسرت إليلل اساس األ ذا  م ف،ل للهشر ال ي  يررمرن ب شاطا  ذا  حمحرى اجح اعي  وعلى 

 علي اجح اعي.

 )علي ذو ن تكرن ل ميك   اسهان    حيزا كهريا   ا اسهل  و اةث ر ميث اإلبداعن  و  ضرء ما تردس  يحهني 
 الراقع. ري و جانب فين( وإن ه اك ال،ديد م  اجلرانب الحفاع  بني ال،لي والحطهيق وبني الح 

ال،القل و ا قداة عاليل  طراف ذا ل ومرهرلل م  قه  األن تكرن واق،ي ي هغي  اإلبداعولكي تحسي ا اسهل ب    

ن يح حع  عاية الح  يي والحدلي   فا اسب لكي يكرن مهدعا ي هغي إوالفهي والرداة على  سحي،اباالعلى 

 ،د  وب  السلي ل  الرؤيل الا ضافل م  االسح حاج واالسح هاط وتردمي اإل   متك   م  اةردا على1خب ائص م،ي ل

 ال  رة.

 كحايل:  هين ر حسب وجها  وقد  عطى ب،ض الهاحثني ب،ض اةفاهيي لإلبداع ا اسيب 
ترادمي اة،لرماا  ا اساهيل   شاك  م،لرماا  ذا  جارية عاليال  ميكا   ا اسيب بأنا " اإلبداعي،رف حم ري امضان 

 إىللل سحفيدي  م  حس  اسحخدامها وجي،  اةسحفيدي  يهدثرن يائ ا ع هاا ويرغهارن   احل ارا عليهاا مماا ياؤيي 

   .2"زياية قي ل ه ه اة،لرما 

ا اسيب بأن " الحجديد والحطرير   طارق تارفري اة،لرماا  الختااذ الرارااا     اإلبداعحم د عجيلل الدكحرا ك ا عرف 

)ا اساهني( عا  طرياق ا حيااهاا وتادايهها وافاع   كااةرااي الهشاريلك ا يح ث    ال، اصر اليت يشح لها ال  ااس ا اسايب  

ب اةااارااي اةاييااال كاااالحجهيزا  اآلليااال والربجمااال اةاليااال وا اساااهيل الالزمااال ا اسااايب جانااا اإلباااداعكفاءهتاااا  ك اااا يحضااا   

 .3"لألياء ا اسيب اةحطرا

                                                           
 .5  ص2013واالقح اي  جام،ل بغداي   اإليااةال،راقيل  كليل  األكايمييل  اجمللل و االبتداع اإلبداعاحملاسبة بني زهرة حس  ال،امري و ابحهاج امساعي  ي،ررب   1
  جام،اال الاادوا اإليااياالوت  ياال اةاارااي  اة   اال ال،ربياال للح  ياال  اإليااة  ملحرااى ايواا ا اسااهني ومااراقيب احلسااابا    قاارااا  احملاسدديب اإلبددداعحم ااري امضااان حم ااد   2

 .2005ال،ربيل  م ر 
   طروحال يكحارااه غاري م شاراة  كليال علارس االقح ااييل وعلارس احملاسيب واحملاسبني يف التسدي  وااداذ القدرار دراسدة ميداحليدة االدة ا زا در اإلبداعدور حم د عجيلال   3

 .183  ص2009دة  الحسيري  جام،ل الهلي
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 لحطريراك  ما هر جديد يساهي     ا اسيب هر عهااة على اإلبداع واسح ايا م  الح،اايف السابرل نسح حج  ن     

م   اجلل الهيانا يدة ة،رق جد و حلرا  القل  و ط اا والحغيري   ال،   ا اسيب  سراء تكرن  فكاا  والحجديد

ترصي  ترليد و  ج   م  حلديثلام  الحك رلرجيا  سحفايةاالب ألفكااه وقداات  و ربات   و  الا اسحغالا ا اس

 اة،لرما  اةاليل باجلرية الالزمل ةحخ ي الرراا. 

إجياي حلرا لل شكال  اليت ظهر   إىلهنا تر يا  مفيدة هتدف    جماا ا اسهل على  اإلبداعك ا وصف      

مكان  وم  ة االقح اييل ب راة صايقل قدا اإلاةايل للرحد األياء  ا اسهل بطريرل جديدة بغرض تردمي عرض و 

 .1عيالحردس االقح ايي واالجح ا إىللل داسهني حيفز على تطرا ا اسهل ويرري  اإلبداعاةسلي ب   يضا  ن ه ا 

 : اسهلاايل وه دسل ا اسيب   الرسط اةهين عدة صرا م ها ا اسهل االبحكا اإلبداعويأ        

ل   ال، اااا  اةساااحغل أليوا اوذلااااك مااا   اااالا   ا اسااايب اإلباااداعناااراع  هااااي  مااا   االبحكااااا ا اسااايب ي،حااارب  وال:  

 : هام البحكاايلالح،ريفا  لل داسهل ا ب،ضحي   عطي  جيابا على  ياء الشركل إس فهي ت ،ك  ا اسيب

 اذج قيااس ت،ازز رق  و مناوا: هي عهااة عا  ا رتاعاا   و ابحكاااا  جديادة   ا اساهل ممثلال بطات،ريف األ

ق  وضااا ان ا   السااار هاااداف وغاياااا  ومتك هاااا مااا  م افسااال مثيالهتااا اةاااايل بشاااك  ياااحي مااا   اللااا  مرياااق  األياء

 االقح اييل اةحرلهل؛اسح راايحها   ظ  ال روف 

  رق ا اسهيل تلك الط هنا ى ا اسهل االبحكاايل عل األع اات،ريف ثاين: ي،رف م،جي اوكسفراي إليااة

بالغالب يحي و زبائ   لى العاليت يحي ابحكااها وتحفاع  مع ال  اس ا اسيب لل ؤسسل بشك  يض   ا اف ل 

 نشاء الشركل؛إوىل ع د اسهل االبحكاايل   اةراح  األاسحخداس ا 

  ت،ريف ثال : عرفهاRies  يوا  ابحكاايل ي   ها ا اسهرن ويف،لرها   ن اس الشركل اةايل   على  هنا

ومديدا ع د الهد  ب شاط الشركل وبشك  يض   تفاع  الدواا  ا اسهيل بشك  يض   السرعل والدقل   تأييل 

 .2اإلف احع ليا  الرياس و 

                                                           
1 Ginta Anca Ioana, The Creative Accounting Concept in The Current Economic Context Approached 

From Different Persprctives in The Light of Motivations Underlying The Modelling of Fiscal Year 

Result, Economy Series, Annals of the ,Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Issue 6/2015, p165. 

 األكايمييل  األكايمييل  جملل الهدر  أثر استخدام احملاسبة االبتكارية يف تصميم حلظام املعلومات احملاسيب على موثوقية املعلومات املاليةظاهر شاهر الرشي   2
 .6  ص 2014  اغسطس 2الليهيل  ال،دي اقي 
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ل  اسب   ع لاسحغلها ابيل يا اسيب عهااة ع   يوا  حس إن االبحكااةفاهيي السابرل نررا م   الا ا     

 ج  اختاذ  ايل م اة اءاأليم   ج  االسرتشاي هبا وم،رفل االحنرافا  والكشف ع  نراط الررة والض،ف   

   الف   اةرايل.  األيوا قرااا  صائهل ويحي احلدي  ع  ه ه 

ع ليا  و يوا  ماليل مسحددثل وتردمي  قت  يي وتطرير وتطهي بأهنا ريتفي  هاعرفا اسهل فرد ه دسل  ما ثانيا:  

 .1حلرا  القل ومهدعل لل شكال  اةاليل
ا اسيب م  يا   الشركل واةح ث    إبداع ا اسهني  ي مرظفي الشركل  و  حد  اإلبداعوميك   ن يكرن      

م   الا ما يردم  م   فكاا  وحلرا ونحائج جديدة  هبدف  سحشااةواالامها   جماا الهد  والحطرير  قس

 ااجيا مح ثال جبهل  و شركل  ااجيل تررس مبهاس  و تردمي  ربا   اإلبداعالحجديد والحطرير   ع ل   وقد يكرن 

تطرير  إىل   واجل ،يا  اةه يل اليت تس،ى    و عرب اة   ا2 و  دمل تطريريل  و اسحشاايل   ال،   ا اسيب

ها  ة،ايري  و قرانني ت  ي يل   و االهح اس بأحد جرانب اليت تأثر   صداا إل عرب جماا عدة م   الا مه ل ا اسه

 مه ل ا اسهل بحرفري شروط الالزمل لالاتراء ب،   ا اسب ومه ل ا اسهل كك .

  :ك ا يلي  ا اسيب اإلبداع ي هر فيهاعدة مدا   ك  اسح حاج مي م   الا اةفاهيي السابرل

 ؛اةهدع اسبا ا اسيب م   الا  اإلبداع -
 ا اسيب ك، ليل ابداعيل؛ اإلبداع-  
 .ا اسيب ك اتج ابداعي اإلبداع-

 املبدع: اسباحملمن خالل  احملاسيب اإلبداع 
 ت،حرب ال،رام  إذسيب  ،   ا ا    الل  يكرن الفا اسهل   مه ل  ا رك ساسي ي،د ا اسب هر ال،  ر األ 

ن يح يز  ع علي  اسب مهد   فد  يكرن ا ديدةاجلفكاا يد األترليرتكز ع ها الشخ يل لل داسب عام  حمدي 

   باخل ائص الحاليل:

                                                           
واالقح اي  جام،ل اةسح  ريل   اإليااةواالقح اي  كليل  اإليااة  جملل ي يف الوحدات االقتصاديةاإلبداعهندسة احملاسبة وتعزيز دورها االء تس هللا نرا هللا   1

 .276  ص2014  101ال،راق  ال،دي 
  لس ل 12  جملل ال،لرس االقح اييل وعلرس الحسيري  جام،ل بسكرة  ال،دي صورة الدخلية: مفهومها واالساليب املبتكرة لتجميل اإلبداعاحملاسبة بالرقي تيجاين   2

 .29  ص2012
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 ؛هيل واةاليل اةحسائلل واخلالقلال،رليل ا اس -

 ؛والحج يعاة ا اسب على الحدلي  قد  -

 ؛قداة ا اسب على الحخي  واحلدس -

 ؛سع ا اسب بالشجاعل والثرل بال ف ن يح ح -

  ؛لاإلياايةراكز ا دة م  ةسحاا  اعح اي ا اسب على الح،لي ا  اةه يل على احلرائق ال،ل يل وليس الح،لي  -

رمي لألفكاا ب والحرحه يال رد وال ال رد ال ايت  فا اسب اةهدع هر ال ي يسحطيع تطرير ذات  م  حي  -

 ؛واة،لرما  ووسائ  الحدلي  اليت يسحخدمها

 ؛1 إبداء الر ي واةررتحا اجلر ة   -

 حب االسحطالع؛-

 .االسحرالليل   ال،  -

ع  د  بالس،ي واله لكوذ اة   ا  م  قه  لل داسب رداا  الفرييل واجل اعيل الك ا ميك  تطرير        

 :إلبداعلالزمل لكفاءة الامريق  إىلللرصرا  يل لل داسباإلبداعت  يل الرداا  و الف يل تطرير مهااا  سه  

  ؛تشجيع ا اسب على السؤاا-

  ي؛وال، ل يضرواة الربط بني الح،ليي ال  ر -

ء وال رد اله ا ةشااكلون وايشجع على حريل الحفكري ويميرقراطيل ال،   وت  يل اوح الح،ا يوضع هيك  ت  ي -

  ي؛وتشجيع الحفكري االسرتاتيج

   ؛قا  الفرييلاالعرتاف بالفرو -

 .2الشاملل األع اازياية الحرعيل حنر بيئل -

 .واحلد م ها اإلبداعالهد  على م،رقا  -

                                                           
  2جملل االقح اي والح  يل الهشريل  اجمللد   عن املعلومات احملاسبية واملالية اإلفصاحاحملاسيب واملايل يف عملية  اإلبداعدور وأمهية ع راة مجاا  شريفي  محد   1

 .164ص  1ال،دي 
ية ) منظور األردحل األعمالاحملاسيب يف حتقيق امليزة التنافسية اإلقتصادية يف مؤسسات املال و  اإلبداعدور وأمهية  ماجد عهدال،زيز اجلريري   علي فالح الزعيب  2

 .15س   ص 2007/ مترز /  5 - 4واةاليل   جام،ل فياليلفيا  اإلياايلاةؤمتر ال،ل ي اخلامس لكليل ال،لرس  إىل  حب  عل ي مردس مستقبلي (
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  يل تأهي  ا اسهني لحطرير  إىلرد ذهه  ب،ض الدااسا  ف نيا اسهكفاءة و  قداا تطرير   ما خب رص    
ا اسيب  األياءكرايا مه يل ترتري ب  إىللرصرا مه ل ا اسهل  حي  سلك  ه ه الدااسا  ق را  مح،دي بغيل ا

حنر  على اةسحريا   فاله،ض اكز على تطرير مه ل ا اسهل م   الا اسحخداس اة،ايري ا اسهيل والرقابيل الدوليل 
 ر اعحردوا  ن الحطرير يحي م   الا نر  الحر يا  ا اسهيل عرب ق را  كفاءة  ياء ا اسهني  واله،ض اآلبغيل افع  

جل سيا  والركاال  الدوليل وبالحايل زياية  ربة ا اسهني    حني يرى آ رون ووكاال  مث  الشركا  اةح،دية ا
وا لحطرير مه ل ا اسهل يحي م  الح،ليي ا اسيب وباجتاهني  األ  ن تطرير مه ل ا اسهل يحي م   الا مؤسسا 

طرير م اهج الح،ليي لك تل    قساس ا اسهل باجلام،ل وي احب ذلح،لي يل ووضع م،ايري لرهرا الطلهال، ليل ا
 ن تطرير ال، ليل الح،لي يل ووسائلها ي حج ع   احل را على خمرجا   إىل  ر  صداب ه ا الر ي ا اسيب  وي

اآل ر فرد جاء لحفسري يوا ا اسب   ال شاط االقح ايي ويواه   اجملح ع  الر ي    ما مؤهلل ع ليا وع ليا
 ن  البد م  ع ليل إعاية ترييي   ه اةه ل والهد  ع  مررماهتا  وقد  وبالحايل فإن  صداب ه ا الر ي يرون

نشط  اجل ،يا  واالمايا  اةه يل ا اسهيل   ه ا اجملاا إلبراز   يل مررما  اةه ل   افع كفاءة  ياء 
   .1ا اسهني

 بداعية: إاحملاسيب كعملية  اإلبداع  
 ا نشاططاا ه ه ال، ليل إلل داسب اةهدع  ي داج   يا لي تفكري ا اسيب هي م هر  اإلبداعإن ع ليل      

حض   اآلليا  ت فهيوالرداة على نر  اة،لرما  وإجياي ال،القل بني ال، اصر اة،رفيل  ي اإلبداعالحفكري 

بحشخيص  ءاا بد لق  فكاا تساعد على ح  اةشاك  اليت تراج  ا اسب   إىلللرصرا يل الالزمل والدي اميك

ا اسيب واةايل عرب  اإلبداعمتر ع ليل حي  ، إبداعي ح  الرصرا بحدريق إىلاةشكلل ومث صياغل الفرضيا  

 : 2مراح   و  طرا  نرجزها في ا يلي

 ؛سقردة وعدس الح ار اةفح، اصوال اةشكال  اةاليل وا اسهيل وال رائص والحغريا    اة،رفل سحش،ااا 

 ؛هي،حهامديد ال ،ربا  وإبراز ط 

    ؛،يربائص والال ر و االفرتاضا  ع الهد  ع  احللرا اةاليل وا اسهيل وإجراء الحخ ي ا 

                                                           
 .7  ص مرجع سبق ذكره جابر حسني اة  راي  ع اي عهد السحاا اةشكرا   1
والحغيري الح  ي ي   اة   ا  احلديثل  كليل ال،لرس  اإلبداعاةلحرى الدويل حرا    الدوليةحماسبة  معاي  خالل من احملاسيب اإلبداعمرزاقل صاحل  برهري  فحيدل   2
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 ؛ا حهاا الفرضيا  وإعاية ا حهااها 

  إي ا اصياغل ال حائج و 

   يت رصرا الج  ال وضع  طط واسرتاتيجيا   الهدر  ا اسهيل وم اقشل اةشاك  وال ،ربا  م

 تس ح بإجياي احل .

 احملاسيب كناتج ابداعي اإلبداع: 
هر  ن يكرن ال حاج في  جديدا و صيال  وذا قي ل لل جح ع   الرق  ذات    اإلبداعاة،ياا الرئيسي لحررمي إن     

وفق طهي،ح  وياجح  وميك  لل حاج  ن ي هر بأشكاا عديدة ومح رعل  وذلك وفق وظيفل ه ا ال شاط  و ذاك  و 

 .1صالل والري ل والفائدة م   ج  اجملح عومسحراه   األ

م    اةه ل ل  ه ه  اليت تل ا اسهل م   الا الحطراا  والحدرالا اسيب ك حاج   مه  اإلبداعوي هر    

ئف جدي  و ظهرا وظاو م     ت،دي  نراع ا اسها  مع مروا الز  اإلبداع  حي  نل س ه ا االبحكاا و الردس

ع      ي وترشدتاسهيل ايري حمانشاء م، إىلك ا مت الحدرا ظهرا حماسهني جدي   اةه ل ميااسرن ع   ا اسب   

 ا.وه ا يلي  على ترسع ا اسهل   الراقع االقح ايي وتطراهوغريها..  ا اسب  

I  - 1- 3-  احملاسيب لإلبداعالعوامل الدافعة:  

 :2ال در اآليت علىذلك تطرير واسح راايل ا اسهل و     سه  ساعد  و اليت هي جم رع ال، اصر واةحطلها  

سح راايل ليل لرالية واو اة األ  اله )حاجا  اجملح ع(  كان مرحلل م  مراح  احلياة الرراءة الحدليليل ةحطلها  ك -

 ا اسيب. اإلبداع

 ل؛و م، ري اييل متشجيع بيئل ال،   لل داسب على تردمي األفكاا اةهدعل بطرائق و ساليب عديدة -

ك اا الحد ي  ع على إلحشجي ااجها  واالدواا  الحدايهيل والحطريريل اةرامل يا   الرحدة االقح اييل  و -

 الدااسي مبسحريات  كافل؛

 داثل؛جدي واحلا الحإنحاج  فكاا واحللرا اليت م     طياهت الرداا  ال اتيل له،ض ا اسهني على-
                                                           

لس الرطين الثرا  والف رن   ترمجل غسان عهد احلي  بر فخر  تأليف م طفى ناصف  سلسلل كحب شهرية ي داها اجملالعام واخلاص اإلبداعالكس دا اونسكا   1
 27  ص144الكري  -يبواأل

 .7  صمرجع سبق ذكرهزهرة حس  ال،امري و ابحهاج امساعي  ي،ررب   2
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د م  إبداع ال،دي لىعوحيفز  لل حفزكح اا اله اء ال  ريل لل  ريل ا اسهيل  وعدس وجري ن ريل حماسهيل شاما عدس -

و اة،اصرة: ليديل  الحر يبيا  ا اسهيل مسحخدمني ل ياغل ه ه ال  ريا  خمحلف اةدا  ال  ريا    األ

رى  ي  مدا         وائينحراالو  القي  واالقح ايي  واالجح اعي    واألواالسحررائي هاطي  الرباغ ايت  واالسح

 ااسا  ررمي اةرئ  تض هر  ن عدس وجري إطاا مرج،ي يحي   مطرا وفق اةدا   السابرل  ونحيجل ل لك ي

 اصر ال  ريل ن  حد عة  وإا اسهيل اةحراجدة   الحطهيق ال، لي يشجع على إبداع ممااسا  حماسهيل جديد

ع د   يلساليب الف األ ل ترظف ال ف ا اسهيل ي هغي  ن تكرن اة،اجلل الف ة الهااعل  و ال كيل  وبالف،  جند ه ه

 ا ي هر ضها اله،ض  وهل مع ب،ح اغ م اقاس  إىلإعداي الحرااير اةاليل وترمجل الح ثي  الرمزي لألحدا  االقح اييل 

 د قراااهتا.ةخحلفل لرتشي احل اا  اةإبداع ا اسب   عرض الحرااير اةاليل وترفري اة،لرما  اةالئ ل لألطراف ذ

I  - 1-4-   احملاسيب اإلبداععوامل حتقيق : 

 :1  اجملاا ا اسيب ما يلي اإلبداعم   هي ال،رام  اةساعدة على مريق 

 ريل(  وإك اا قل الفكالطال): وتحض   نسهل ترليد ك يل م  األفكاا عوامل الطالقة الفكرية والرتابطية

 األفكاا وإعطاء الح اث   و الح اقض )الطالقل الرتابطيل  و الحكامليل(.

  حدا  الحغيرياي على إة الفر :  ي اةرونل   تفكري األفراي بك  عفريل وتلرائيل ومدى قدا املروحلةعوامل  

 اة اسهل.

 حي  تريس قداا  الفري على الحرسع   اةرضرع وب ائ .عوامل التوسيع : 

 بال، ف ي،رف  يل  و مال رع:  ي قداة الفري على إنحاج عدي م  األفكاا اجليدة ذا  اعوامل الكم والكيف

 ال هين.

 اإلبداع: اسح، اا الطريرحني م،ا لحدريق عوامل التفك  ا ماعي والفردي. 

 متييز كحشاف وإيااك و ة على ا الردا : ا اسب اةهدع هر ذلك ال ي يح حع بعوامل التمييز )اإلدراك( والذاكرة

 اة،لرما  و شكا ا اةخحلفل وك لك الرداة على تثهي  اة،لرما  وحف ها. 

                                                           
 .186-187ص    صمرجع سبق ذكره  عجيلل حم د  1
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م  ال احيل   اسيباة لإلبداع ال،رام  اةركزة على اجلرانب الفكريل ه اك عرام    رى م،زز  إىلباإلضافل     

 ال، ليل والح  ي يل نرجزها في ا يلي:

  سل حماسهيل    و سيا طريرل والحطرير  كاسحخداس اإلبداعصياغل األن  ل والح،لي ا  بطريرل تساعد على

  و الحدهرا...إخل. الكحاإلهتسجي   و تس،ري اةخزون  و حساب 

 ي  اةسح ر والحكر  حدايببإي اا اخلربا  الحك رلرجيل واالسحشااا  اةسحددثل م   الا ال هح اساال

 واةحراص  لل،املني   اجملاا ا اسيب.

  الف،اا بني ال،املني يا   اةؤسسل  و اة   ل. ت اااالزياية 

  إىلضافل اإلاسيب  با ا ااجملعلى اجلديد    لالطالعالحشجيع على حضرا ال دوا  واجللسا  ال،ل يل 

 طالع على ما هر جديد ق د تطرير األفكاا.الزيااا  اةيدانيل لال

 عإلبدا اا يشج،ها على م ح صالحيا  وتفريضها لألقساس  و الرحدا  يا   اةؤسسل مم. 

 .الح،ام  مع مجيع األفكاا والسي ا اجل ايل م ها 

 -مشاايع  إىلاةشرتكل مع جها   و شركا    رى للد را  تفاقا واالالحدالفا   عح ايالد را  و ا

 1؛اإلبداع اصل ب

 ( قهرا الحغيري والحدسني اةسح رKeisen) . ،وتشجي 

 -ايلاإليا  ة ااسامجيع اعلى ع شجيو  اإلبداع فكاا جديدة بلى ترليد وضع ن اس حرافز يساعد ع 

 إبداع ا اسيب. إلنحاجالفرييل وتطرير اةهااا  واةه يل 

I -1-5-  احملاسيب اإلبداعمقومات ومعوقات: 

وهر  ب  وم،لرمات    وجتاا و يال كفاءة واسح،داي يكحسه  اإلنسان م   الا تركيز م  ي لرداات  ال ه يل  اإلبداع 

ررمات  مالحطرير  فل  و لحغيري ا ليا  اةاية األساسيل   ع اإلبداعميزة م  ميزا  الحفرق   ميايي  احلياة  و صهح 

 يلي: وم،رقات  نرف ع د ب،ضها في ا

 في ا يلي: اإلبداع: تح ث  مررما  احملاسيب اإلبداعأ/ مقومات 
                                                           

 http://mtechnib.alafdal.net.2010   الكليل الحر يل اإلياايل  اله رة  ال،راق اإلبداع موقعه ودوره يف احملاسبةي. برتر   1
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  ؛لهد  وعدس الرضا ع  الرضع الراه الفضرا وا إىلميرا األشخاص اةهدعرن 

    ؛ال،   والرداة على تردمي األفكااالحفاين 

 ؛ا الر ي واةشااكل وال رد ال ايتالحلرائيل واةرونل بحهاي 

   ؛،هريري والح الحفكع  اةألرف   بح،ايواالالحرليديل والح راا  الشائ،ل الحدرا م  ال زعا 

 . وضرح الرؤيا والرداة على تفهي اةشاك 

  ا يلي:زها فيا اسيب مجلل م  اة،رقا  نرج اإلبداع: ي،رتض احملاسيب اإلبداعب/ معوقات 

   ؛وعدس اغهحها   الحغيري اإلياايلمراومل اجلها 

  ؛واإلجراءا  والررانني والح،لي ا االلحزاس احلر  بال  رص 

 ،؛رما لسرء اة اخ الح  ي ي  سرء انسياب اة 

  ؛قياية إياايل   اةسحرى اةطلربعدس وجري 

 ؛ض،ف الحشجيع والحدفيز 

 1ان،داس اوح الفريق. 

I  - 1-6-  احملاسيب: اإلبداعأمهية 
ا اسيب   اةؤسسل االقح اييل بإي اا الحغيريا  والحطراا    جماا ا اسهل واةاليل  و  اإلبداعيرتهط      

سياسا  وإجراءا  ع   جديدة  وك ا ممااسا  مه يل و ربا  حماسهيل إياايل خمحلفل  فرد  صهح ميث  مزيل 

اسهيل يا   اةؤسسل االقح اييل ع  ت افسيل شديدة األ يل و ياة ف،الل   الحسيري وعالج ال،راقي  واةشاك  ا 

 .2م ها سحفايةيل واالاإلبداعفكاا ا اسهيل يق اسحخداس طرق خمحلفل لحرليد األطر 

                                                           
 .167   صمرجع سبق ذكره مجاا  شريفي  محد ع راة  1

 .22  صمرجع سبق ذكرهال،زيز اجلريري   ماجد عهد  علي فالح الزعيب 2
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 إىلإعطاء ن رة اسرتاتيجيل لل ؤسسل م   الا االهح اس ب، اصر الحكاليف وصرالا    اإلبداعك ا يساهي      
ا اسيب تحرافق مع تكريس  اإلبداعك لك فأ يل   مريق  هداف الرحدة االقح اييل   مريق ميزة الح افسيل.

 .1  القيا  مه ل ا اسهل لحفايي اةؤسسا  الرقرع    زما  وجت ب الفضائح اةاليل

I  - 2-   يةاإلبداعاحملاسبة:  
 يهدو م  الرهلل األوىل  ن  نرع جديد م   نراع ا اسهل  إال  ن  اإلبداعإن اة،ىن ال اهري ة طلح حماسهل      

  ن ا اسهل تحض   إبداعا   إىلظهر بشك   ساسي م  قه  اةه يني وا للني اةاليني   األسراق اةاليل ليشري 

 ايل ال يرجد   حريرل األمروتضلي  اةسحث ري  ومسح، لي اة،لرما  ا اسهيل واةاليل  وبالح بالحداي  والحالع

 .2ي لل داسهلميتأصي  وت  ري عل ي   ا ال رع م  ا اسهل  ألن  ظهر  ساسا م   ااج الرسط األكاي

I  - 2- 1-  ية:اإلبداعحلشأة احملاسبة 
 لل خرج   The Producers    فيلي   سابق وق    للسخريل مثري بشك  اة طلح اسحخداس مت      

 M. Brooks   1968  عاس   هائلل ش،هيل" يلاإلبداع ا اسهل" م طلح حسباك الزم  م  عرد ب،د و 
صهح م طلح  و   3وا اسهيل اةاليل الهيانا    الحالعب إىل تشري ا ة ااس مرايفاا لي هح اةحددة  اة لكل  

  فض  تهدو اةاليل ال حائج جل،  ا اسهرن يف،ل  في ا ال دفيرن ب  يشك ما إىل ال دافل    سحخدسي  شائع 
 4.ي هغي مما بكثري
 بسهب حدث  ب  الراقع    حريريل تك  مل الث اني يا    ال  ر زياية  ن مسي  ذكر مالياا  حملالا  ب فح     

 مفيد الد   مريف  ن   Rocknessو Merchant ويررا   يلاإلبداع ل داسهلل اسب ا ممااسا 
                                                           

    جام،ل ع اا الثليجياإليااةمحياز لهدر  االقح اي و جملل اإل احملاسيب يف املؤسسات االقتصادية، اإلبداعمتطلبات واقع عرن ش،يب  عجيلل حم د   غ دير 1
 .76ص  2017  جران 1 ال،دي  1اجلزائر  جملد  غراطاأل

والحغيري الح  ي ي  اإلبداع  ملحرى يويل حرا واملالية احملاسبيةاملعلومات  عن اإلفصاحعملية  يفواملايل  احملاسيب اإلبداعوأمهية  دورع راة مجاا  شريفي  محد    2
 .10يل  كليل ال،لرس االقح اييل وعلرس الحسيري  جام،ل الهليدة  ص  اة   ا  احلديثل  يااسل وملي  جتااب وط يل ويول

  كسب   ايل ليهني  ن حالعب مقاس ب ة ث  يؤيي يوا مدير  ه  حي   ظهر   حد مشاهد1968هر فيلي كرميدي  مريكي مسرحي حرق ش،هيل كهرية عرض س ل
   ا ب،د.السرق اةايل في  إىله ا اةفهرس يل ومرا اإلبداعا اسهل فكرة تهلرا  اع  وه اماال م   الا الحالعب و د

3 Artur Hołda, Anna Staszel, Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory 

and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World, China-USA Business Review, 

Vol. 15, No. 5. May 2016, p208. 

4 Turker susmus, Dilek Demirhan, Creative Accounting: Abrief history and conceptual Frame work, File 

on linge, p5. 
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 باان  ماك و شاه  ما  االقح ايي ثهاهتا على سلهاا يؤثر الطري  اةدى على ولك  الر ري اةدى   للشركل
 ا اسهل بأيوا  ت،رف اةرترهل ال راة إلنحاج باألاقاس الحالعب   اةسحخدمل الحر يا   ن ي فان وويالن
  ا اسهيل باألاقاس للحالعب ا اسهيل اة،ايري ثغرا  م  اسحفايوا اةديري   ن شاه يشرح  واحد عاس ب،دو   يلاإلبداع
 .1جرهرها   ليس ولك  للرانرن ختضع يلاإلبداع ا اسهل  ن على  يضا اةؤلف ويشدي

   حي  ع ليا  االححياايل م  اإلبداعجنلر سكسرن  وا شخص كحب ع  ا اسهل  كان   1970و       
 حها وتكلفل السياسيل اليت  يل إلظهاا اإلبداعشركا  خمحلفل  ك ا كحب واتس وزميرمان باإلجيابيل ع  ا اسهل 

فض  م  اة،لرما  يل كأسلرب إلظهاا اجلانب األاإلبداعيح،ني على الشركل مراجهحها  فرد شرح ترومتان ا اسهل 
رل ت،طي صراة جيدة لل ركز اةايل لشركل لل سحث ري   لل سحث ري   ل لك يحي ت فيل تلك اة،لرما  بطري

يل ترع ض   حدوي الرانرن فهي تحهع اة،ايري ا اسهل وبالحايل ختضع اإلبداعوك  ااس يشرح جرنس   ن ا اسهل 
يل باة،ىن السليب ال ي يشره اة،لرما  ا اسهيل اإلبداعللرانرن ولك  ليس   جرهرها  ل لك يرى ا اسهل 

 .2 سحخدمنيلل

I  -  2-2- ية:اإلبداعاحملاسبة  مفهوم 
 اإليااةيل هي إجراءا  م  جانب اإلبداعا اسهل  Merchants and Rockness  1994على حد ت،هري     

لحأثري على مهلغ الد    وال يردس  ي ميزة اقح اييل حريريل لل    ل وقد يكرن   الراقع ضاا على اةدى 

 .3الطري 

ساليب اليت ت هر غري الراقع  اسهيل  واسحخداس جم رعل م  األالحداي  ا اسيب ت ريراا لغري احلريرل اوي،د      

 ساليب  إىللرصرا حي  ا وض،يا الف،لي للشركا  اليت ي،د الحررير ا اسيب ع ها  وب لك يكحسب الحداي  

                                                           
1 Kiani Dur-e-Shawar and Malik A. Qaisar, Creative Accounting: Developing A Model , Research Journal of 

Recent Sciences, Vol. 4, issue 11, 2015, P147. 
2 Fizza Tassadaq, Qaisar Ali Malik, Creative Accounting and Financial Reporting: Model Development and 

Empirical Testing, International Journal of Economics and Financial, Vol: 5, issues:2, 2015. 
3  Umoren,D. Oyerinde, Odejayi, The social and Management scientists, Faculty Journal, Facuty of SocialL 

and Management Sciences, Adekunle Ajasin University Akungba Akoko, Ondo State, Nigeria, VOL; 4,  NO 

1, 2010, p92. 
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حدو  صدمل ع د  إىلها  مما يؤيي وضاع على غري حريرحظهاا األإيحي اسحخدامها م   ج  و يوا  اخلداع 

 .1ليهاإو ت،ديلها  و اإلضافل   فائها إجراميل على ف احلريرل اليت ع ل  ا اسهل اإلشاحكإ

 ذلك ت حهك تزاا ال الرراعد  مع تحرافقو  قانرنيل كان   لر ح  يل اإلبداع ا اسهل بأن مايرااا جاياك ا        
 .2وعايلل صديدل بطريرل اة،لرما  تردمي   الرئيسي ا اسهل هدف خيالف  ن  حلريرل حساهبا على

   
 ن  ما  احلن سرءوم    إجيابيل ياللل ل  يلاإلبداع ا اسهل مفهرس كان   اخل سي يا  ح   ن  إىل بااك  شااو      
 بنيو  اةه يل  اةؤلفا  م، ي   الرضع هب ا ححفنإو  سلهيل يالال  اة طلح اكحسب 1990 - 1980 بني

 . 3ال اس عامل
  ااج اةسحخدمل الطرق كان   إذا ما على اعح اياا والسليب اإلجيايب جانهان ل  يلاإلبداع ا اسهل م طلح    

  وحي   سلهيل عاية ل  اة ااسل   اة طلح ه ا فإن ذلك ومع  ال  س احلاليل اةاليل الحرااير إعداي  ن  ل نطاق
 .4"اةاليل ا  دسل" و" الحج يليل ا اسهل" و  "الد   تدعيي" و  "الضريهل جتفيف"  رى عدة مس يا  

واخلياا  إال  ن ا نسحطيع  ن  اإلبداععلى الرغي م   ن ا اسهل تهدو على  هنا ع ليل ميكانيكيل ال تحسي ب   
وبالحايل الرداة على   نالحن بشك   ساسي  ن م، ي الشركا  تسحخدس ت ديدا وت،ديال لهيان احلساب

 .5الح لص م  الرراعد واةهايئ ا اسهيل

 اجلانب األوا :خمحلفني م  راي  م  اؤيح  وميك  ا اسهل  تطرا   مبثابل مرحلل مه ل اإلبداعي،حرب         

 مسح مما لل ه يني  مدياا األع اا عاملي حاب  ح،ريدال كان  لطاةاو   ا اسهل مه ل   الحطرا م دا هرو  اإلجيايب 

ب اء و  خمططا وضع و  م افسل  لقهر  ثاين   ما اجلانب الاحلايل شكل  إىل ي بإبداع لحطرير ا اسهل والرصرا 

                                                           
ايرتاك للطهاعل وال شر والحرزيع    األوىل  الطه،ل -كيفية التحايل واستخدام االساليب احملاسبية من اجل اخلداع– احملاسبة االجراميةحمس   محد اخلضريى    1

 .22  ص2014الراهرة  م ر  
2  Ibid, page211  

3 Artur Hołda, Anna Staszel, op cit  .p208 

4 Rajmund Mirdala  , Vule Mizdraković  , Nada Arežina  , Danka Stefanović, Creative Accounting: From 

Creativity to Misuse, Singidunum University International Scientic Conference, 2014,  p5. 
5  Pana Daniela Nicoleta, Creative Accounting – ART?, “Valahia” University, Targoviste, p01. 
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 ه ه تطرا  الحق وق  حي   ن    يلاإلبداع  داسهللل سليب ال للجانب م ايا ه ه  األع اا عامل   ثروة

   1 خمحلفل تر يا ظهرا  إىل  ي  واليت واسرتاتيجيا   هداف إىل الدوافع

 على للح،رف حماسهيل وتر يا  مهايئ  رتاعإ على تدا يلاإلبداع ا اسهل  ن يهدو قد إجيابيل  ن ر وجهل م    

 عاية يسحخدس ال اة طلح فإن الراقع   ولك    واحلسابيل وال رديل واالجح اعيل االقح اييل اجلرانب   الحغريا 

 ن، ل  حي  يكرن نر ل و  ن، ل يكرن قد  ن  م  الرغي على   السليب  اجلانب  ولك   اإلجيايب اجلانب  

 ت هحو   ا اسهيل لل ،رفل احلايل اةخزون إىل إضافل وي هح ا اسيب ال  اس لحدسني جديد شيء إنشاء يحي ع دما

 الراقع جتربل لك  ا اسيب  ال  اس     القيل غري ع اصر تد   ع دما فيها مرغرب غرينر ل  يلاإلبداع ا اسهل

 وض،يا  تردمي  الا م  اةسحث ري  جل ب مسحدهل غري بطريرل احلاال  م، ي   متااس  هنا لىع تكشف

 .2لل    ل اةاليل للشؤون األحيان ب،ض   ومضللل فيها  مهالغ

   زاويحني:م اليهإ ك  ال  رمييل اإلبداعا اسهل ممااسا  مفهرس  إنم   الا الح،اايف السابرل ميك  ا الررا 
 اا   ذ الررالى اختاجياي حلرا واجراءا  حماسهيل غري مألرفل تساعد عإجيابيل: وتح ث    إوىل: األ

اقاس م   ج  إظهاا وض،يل م،ي ل ختدس ألتهاع احلي  و ساليب الحغليط والحالعب باإالثانيل: السلهيل: فحح ث    
 .3حرائق م،ي لم احل  طراف م،ي ل  و إ فاء 

يب هر ا اس اإلبداعفيل  بداعاإلسهل ا اممااسا  ا اسيب و  اإلبداعبني مفهرس خيلط  شااة  ن  عاية ماوجتدا اإل  

 اإلبداع ليل  فسا  ال،اة اا  إىل لفاضت،طي اإلح   الق لل شكلل ما   و إعطاء فكرة جديدة  إىلالحرص  

 .لكذهي عكس فيل بداعاإل ما ا اسهل    تطرير مه ل ا اسهلجيابيا يساهي إا اسيب حي   مدلرال 

واضح على اة طلح اةسحخدس   تس يل ه ه اة ااسا  اليت تغري اة،لرما  ا اسهيل وفرا  اتفاقال يرجد    

مجيع  إىليل" لإلشااة اإلبداعشخاص  حي  يسحخدس ال،ديد م  اةؤلفني م طلح "ا اسهل لرغهل  حد األ

اة ااسا  والحر يا  اةسحخدمل م  قه  اةديري  واةخح ني   ا اسهل لحغيري ال حائج وت،دي   ياء الشركا  

                                                           
1 Ciocan Claudia Cătălina, Motivations in Choosing Creative Accounting Techniques: 

A Managerial Perspective, , “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Volume 17, Issue 2 

, 2017, p525. 
 2 Akenbor, Cletus, Ibanichuka, op cit , p27 

 .315ص  2017سك دايل  م ر  مؤسسل شهاب اجلام،ل  اإل  يةاإلبداعاحملاسبة  نرا  محد الشرباوي    3
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"   حني  ن ه اك اله،ض يسحخدس م طلح األاباحمريكيني "إيااة فض  م، ي الهاحثني اآلسيريني واألوي

ال  رة احلريريل  يرل  ك  ما  إىليل" لإلشااة اإلبداعهل ويسحخدس ع را وواانر الح،هري "ا اس "الحالعب باحلسابا "

 .1وال زيهل لإلبالغ اةايل للشركل

I  - 2- 3-  ية:اعاإلبداسبة احملاسيب وممارسات احمل اإلبداعواالختالف بني  التوافقأوجه 
 ي ا يلي:يل فبداعاإلسهل ا اممااسا  ا اسيب يحرافق مع  اإلبداعم   الا اةفاهيي السابرل نالحن  ن 

   سهيل؛سا  حمامماا  كال ا ي دا م  حماسهني لديهي قداا  مه يل عاليل وكفاءة و ربة كهرية 

 ل احلكالمها يهد  ع  حلرا ةشاك  تراج  ا اسهني   ع لهي بغض ال  ر ع  طهي،.  

 : حالفاالع اصر  ما 
 اجتاه يل بعاإلبدا  ااسا ب،ض اة  ت د حني    م   الردس وع   مالزس لحطرير مه ل ا اسهلمسل  اإلبداع

 يل؛اإلبداعا اسهل ا طلق عليه سليب 
  الا  ا اسهرن م  ررس هبااءا  يساليب واالجر   جم رعل م  األيلاإلبداعتحفق مجيع الح،ريفا  على  ن ا اسهل 

،ها القح اييل ووضلرحدة اا د  لترظيف م،رفحهي ال،ل يل وال، ليل لحضلي  الررائي اةاليل وتردمي صراة مشرقل 
 ي ع ليل اعد وت ث ر يسا اسيب اة اإلبداع؛   حني  ن دف مريق م لدل طرف م  يون غريهاةايل  هب
 والرياس م   ج  تضييق فجرة الحرق،ا .  اإلف اح

  هي   ابيا مث را  ساجيلرال حري مدحي  فإبداع ا اسيب يلاإلبداعا اسيب وا اسهل  اإلبداعه اك فرق واضح بني
،كس   الشركا  وانل،ديد ماهنياا إفحدري مدلرال سلهيا  سهي    ليلححيااالمه ل ا اسهل   ما ا اسهل  تطرير
 على الثرل   مه ل ا اسهل.وهتديدا سلها 

  ا اسهل  ها    حني  ن،ااف ع د اةحا اسيب مع ا القيا  مه ل ا اسهل واة،ايري والرراع اإلبداعتحفق مفاهيي
 يل ختالف ك  ذلك.اإلبداع

  يل بداعاإلا  ا اسهل ن ممااس احلني  ع  اة،لرما  اةاليل    اإلف احا اسيب يزيد ويطرا م  ع ليل  اإلبداعإن
 ل فيها؛ت،   على نرص   اة،لرما  والشفافي

  يل م   الا اة،ايري ال اياة.اإلبداعا اسيب احلريري يساعد   احلد م  ممااسا  ا اسهل  اإلبداعإن 
                                                           

1 Rucsandra Livia Moldovan, Sorin Adrian Achim, Cristina BOTA-AVRAM, Fighting the Enemy of 

Fair View Principle – Getting to Know Creative Accounting,2010, File on linge, P53. 



 في مهنة المحاسبةالمحاسبي    اإلبداعمرتكزات   الفصل الثاني:
 

 
66 

 
 

  لشركا .لله،يد يل تردس حلرا على اةدى الر ري وختلق مشاك  على اةدى ااإلبداعإن ا اسهل 

  ررائي اةاليلرع   التاسهيل اليت  طاء ا واأليل اإلبداعا اسهل ممااسا  الّحفرقل بني  إىلو وي  ن ن ره      

لسهر  ي عدس ا طاء   هالغ  وث اء ترحي  اة  طاء  فاأل طاء ا اسهيل تكرن غري مح، دة وغري مر رية مث  

  ر ن الطرف اآلل ونسيا  جه و كحابح و عدس كحابل نفس الرقي   الريد   و تكراااها  تسجي  ع ليل بالكام  

  يل كجه  ا اسب للرراعد ا اسهيل ميك  ت ديدها.و  طاء ف

الثغرا   ا اسب ال ا يسحغ يل هي   طاء مح، دة لط س ال، ليا  والحزوير  ف    اإلبداع ما ا اسهل       

ق يل وتدبري مسهح، د وب ك  مالرانرنيل  و الفجرة   اة،ايري م   ج  الحرغ  فيها وال،   الشيء اةرغرب بش

 لي  واخلداع واحليلل والحدريف.للحض

 :1 مثلل على الغش م ها ما يلي 240وقد  واي اة،ياا الحدقيري الدويل اقي  
     ؛األصراا حالس -          و ت،دي  السجال   و اةسح دا ؛ الحالعب والحزييف -
 ط س  و ح ف تأثريا  اة،امال  م  السجال   و اةسح دا ؛-  
 سرء تطهيق السياسا  ا اسهيل.-       و يل؛تسجي  م،امال  -

  سب  ن يحج ههالى ا اعليت مب،ىن إن ه ا اة،ياا ج،  م  سرء اسحخداس الطرائق ا اسهيل  حد وسائ  الغش ا

رجب على ا يسحمميل تد   كأسلرب غش  و  حد صراه حسب ه ا اة،ياا اإلبداع إن ا اسهلحي  نررا 

 ه ا اة،امال  اةزيفل وترلي  م  آثااها.اةراج،ني الكشف ع  

 -IIتطوير مهنة احملاسبةاحملاسيب يف  اإلبداع ارتباطات 

اسهيا فهي بداعا حمإاسهل اا ا يل   جما اسيب   مه ل ا اسهل  إذ تا ، د  اة،ايري الدول اإلبداعت،دي   ب،اي   
 اإلف احليل اسيب ع ا  عاإلبدا ت،حرب  حد  افرازا  وتطراا  علي ا اسهل  ك ا ت   يضا و حديثل ال هرا 

ررائي   تأثري   المما  ا و اصرة وضرواة الشفافيل على مجيع اة،لرما  وعلى وج  اخل رص اةشاك  ا اسهيل اة،
     جح ع.للوض،يل الشركا  بال سهل  اةاليل ه ا سيزيد م  الرضرح والشفافيل ع 

                                                           
  جملل ت  يل الرافدي    ية يف ظل قواعد وأخالقيات مهنة احملاسبة واملعاي  احملاسبية والتدقيقية الدوليةاإلبداعاملفاهيمي للمحاسبة  اإلطاروحيد حم ري امر    1

  242ص  2008  89واالقح اي  جام،ل اةرص   ال،راق  ال،دي  اإليااةكليل 
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-II 1- للمحاسبة احملاسيب ضمن املعاي  الدولية اإلبداع: 
صداا اة،ايري يااسا  ة،اجلل ب،ض اةشاك   و ق را   احلاال  ال، ليل ق د مسي ها وتطريرها إت،حرب ع ليل    

حبي  ترضع مررتحا   و  محسرل مع الراقع ال، لي تكرن اة،ايريو وه ا سيفيد   الح  يي والحردس مبه ل ا اسهل  
قهاال وإن يا على إد قهرال و جيصداا م،ياا حماسيب إ إىلي ا ب،د حدرا فنراشا  حرا حاال  م،ي ل  واليت ت

وعلى تطرير  نفسهي ةراجهل الحدديا  ال، ريل  اإلبداعشيء فإمنا يدا على مدى قداة ا اسهني على  لق 
وضع م،ايري  فجاء  ه ه  إىلسهل والحدرا م  الهد  ع  مهايئ فهي نحاج اسح راا لحطرا علي ا ا  1اجلديدة

 .  تطرير مه ل ا اسهل   ال،امل ها وهر مس،ى للجها  اةسؤولل عياة،ايري لح،زيز مه ل ا اسهل وت  

  اسهيل يوليل م  ا  حمرف م طت،دي وت رع اة،ايري الدوليل   اجملاا ا اسيب  فرد صدا  م،ايري م        
عل اةه يل جم ر  ة   ا ض،  او  ج  تطرير كافل جرانب وال راحي اليت تساهي   االاتراء مبه ل ا اسهل  حي  

 هل. اساي ها لالاتراء مبه ل م  اة،ايري   ك  نراحي اةه ل ق د ضهط اة ااسا  ومس

ويررس بحطرير تلك اةهايئ واة،ايري ب،ض اجلها  اةهي  ل على شؤون اةه ل  سراء  كان  جها  حكرميل  س     
شه  حكرميل )خمحلطل م  جها  حكرميل وجها   اصل(  س جها   اصل  مث  اجل ،يا  ونرابا  ا اسهني 

  2ل وال،ل يل الحاب،ل  االرانرنيني وم،اهد ا اسهل اةه ي

-II 1-1- :معاي  احملاسبة الدولية والتقارير املالية    
ت،رف م،ايري حي    3 م،ايري الحرااير اةاليل الدوليل   حد ذاهتا إبداعا حماسهيا  ت،حرب م،ايري ا اسهل الدوليل      

 إىل( واليت هتدف بشك   ساس IASBا اسهل الدوليل )ا اسهل الدوليل بأهنا اة،ايري ال اياة ع  جملس م،ايري 
ترفري م،ايري حماسهيل على اةسحرى ال،اةي تكرن ذا  جرية عاليل وقابلل للفهي والح في  جل يع الدوا الراغهل   

و سس االعرتاف والرياس مرحدة   مجيع الدوا م   الا إطاا ن ري  اإلف احتطهيرها  وذلك لغايل ج،  
 صدا اجمللس الدويل ة،ايري ا اسهل  حي   فرد بد   ه ه اة،ايري   ال هرا  الا س را  السه،ي ا  4مرحد

                                                           
ال،ربيل  اةرااي  اة   لوت  يل  اإليااةا اسهني ومراقهني احلسابا    قرااا      يواااحملاسبنياحملاسيب وإبداع  اإلبداعإدارة املعرفة بني حسني م طفى هاليل   1

 .144 ص  2006م ر  الراهرة مجهرايل  اإلياايللح  يل 

 .21ص   2005ياا وائ  للطهاعل وال شر والحرزيع  ع ان  األاين    مدخل النظرية احملاسبيةاضران حلرى ح ان   2

 12 يرمي: احلديثل اة   ا    الح  ي ي والحغيري اإلبداع حرا الدويل   اةلحرىاحملاسيب من خالل معاي  احملاسبة الدولية اإلبداع  مرازقل صاحل  برهري  فحيدل   3
 .12الحسيري  جام،ل س،د يحلب الهليدة  ص وعلرس االقح اييل ال،لرس   كليل2010ماي  13و
 . 7ص  السابقحلفسر املرجع   4
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م،ياا م   اقاس  12   2009غايل  إىل لغي م ها  41 إىل 1( مرق ل م  IAS)م،يااا م  غطاء  41
 8ا ( وعديهIFRS2( وظهر  م،ايري م،رضل م  اسي )35 30 25 22 15 14 13 9 6 5 4 3)

  حني   1م،ياا سااي اةف،را 37  هر 2009غايل  إىل  وعلي  ي هح عدي اة،ايري الدوليل 8 إىل 1مرق ل م  
 .2ا اسيب اإلبداع  هر م  م اهر سحه،اي ال،ديد م  ال يغ ا اسهيل اةح،ااف عليها كإت،حرب 

-II 1-1- 1- ملتوسطةة و اات الصغ  احملاسيب ضمن املعاي  احملاسبية املتعلقة باملؤسس اإلبداع 

 :3ا اسيب   جماا اة،ايري ا اسهيل اةح،لرل باةؤسسا  ال غرية و اةحرسطل   اإلبداعيحجلى 

 حرسطلواة ال غريةسا  باةؤس ح،لرلملر   دنا ا اسهل اإلجنلرساكسرنيل  و ا اسهل الراايل ال جند م،ايري  -
 ل.اةحرسطو غرية وبالحايل فهي ت،حرب إبداعا حماسهيا ظهر مع الحطراا  احلاصلل   اةؤسسا  ال 

د  ن تررس ي  ال بوعل  ختحلف اةؤسسا  ال غرية واةحرسطل ع  باقي  نراع اةؤسسا  م  حي  احلجي -
القح ايي لحطرا ااحيجل نه ه اةؤسسا  بإعداي قرائي وترااير ماليل تحرافق مع حج ها وع لها وه ا ااجع 

 احلاص  على اةسحرى الدويل.

-II 1-2- :معاي  التدقيق الدولية وخدمات التأكيد املهين 

ل   ي ميك  م   الل،   الطاا اإي احلسابا   فهي متث  اة،ايري الحدقيق مسحريا  لألياء اةهين بال سهل ةدقر
لى ع  ا  اةه يل    اة  ا ت،ضهط ع   اةه يني وترجيههي    ياء ال،   بالشك   مث  وباجلرية الالزمل  و 

  ا يلي:ه ل الحدقيق كالغل ةيل بصداا تلك اة،ايري لرفع كفاءة  عضاء اةه ل وال هرض هبا  و  ه اة،ايري   إ
 ك   مث .ل،   بشا ياء  ال،   ال ي ميك  م   الل  ضهط ع   اةه يني وترجيههي   إطااث  اة،ايري مت-
 الا ترفري  م  ألياءارية تساعد اة،ايري   مسني  ياء اةدقق اخلااجي واالاتراء ب، ل  واحلكي على ج-

 االاشايا  واةفاهيي واة،ايري الالزمل ألياء مه ل الحدقيق وت في ها.

                                                           
 .58  ص2012  اجلزائر  IAS/IFRS  Page Bleuesمعاي  احملاسبة الدولية خلضر عالوي    1

 .144، صمرجع سبق ذكره، احملاسيب وإبداع احملاسبني اإلبداعإدارة املعرفة بني حسني م طفى هاليل   2

  2014  لس ل 8   ال،دي4 واالقح اييل  اجمللد   جملل اةثىن لل،لرس اإلياايلاحملاسيب من خالل معاي  احملاسبة الدولية اإلبداعمرزاقل صاحل  برهري  فحيدل   3
 .174ص
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رع هي،ل نشاط  ون، ي  وطجي الحمتث  اة،ايري  ياة قابلل للحطهيق على كافل الررائي اةاليل وبغض ال  ر ع  -
 ال  اعل  وهدف اةؤسسل م  حي  الرحبيل وغري الرحبيل.

هيل اغها  اجملح ع اةح،لرل بالحرااير اةاليل  م   الا تف،ي  يوا ومسؤوليا  اةدقق جتاهها  تساعد اة،ايري   تل-
 .1ن ه ه الرغها    تزايد مسح ر  اصل و 

-II 1-3- :معاي  احملاسبة الدولية يف القطاع العام 

اي الحرااير اةاليل م  قه  م شآ  متث  م،ايري ا اسهل الدوليل   الرطاع ال،اس  فض  اة ااسا  الدوليل   إعد     
سي،   تطهيق محطلها  ا اسهل الدوليل   الرطاع ال،اس   ال،ديد م  اال ح اصا  على حي  الرطاع ال،اس  

يهلغ عدي م،ايري    حني .2مسني اةساءلل والشفافيل اةح،لرل بالحرااير اةاليل اليت ت،دها احلكرما  ووكاالهتا
 . 31 إىل 1م،ياا مرق ل م   31ا اسهل الدوليل   الرطاع ال،اس 

-II 1-4- :معاي  التعليم احملاسيب الدولية 

تحض   م،ايري الح،ليي ا اسيب الدوليل إاشايا  عامل حرا اةحطلها  ال،امل لربامج الح،ليي ا اسيب وما جيب    
مديد جمل رعل اةهااا  اليت حيحاجها  رجير ا اسهل  إىل ن تحض    ه ه الربامج م  حمحرى لحردمي  للطلهل إضافل 

اسيب  وال ي مت تشكيلل م   جملس اة،ايري الدوليل للح،ليي ا لالخنراط   سرق ال،   ب،د خترجهي  حي  يحرىل
شراف على مديثها وتطريرها باسح راا لض ان اسهني مه ل وضع ه ه اة،ايري واإلماي الدويل لل دقه  اإل

 .3ن مثانيل م،ايري م،ايري الح،ليي ا اسيب ح  اآل مراكهحها حلاجا  ومحطلها  سرق ال،   حي  تحض  

نشاء م،ايري مرج،يل صداا م،ايري الح،ليي ا اسيب هر ت،زيز مه ل ا اسهل وتطريرها م   الا إإم   هداف و    
جياي حماسهني مؤهلني  حي  تحض   الح،ليي واخلربة ال،ل يل  إيىن ةحطلها  الح،لي الالزمل إلعداي و متث  احلد األ

 .4والحطرير اةهين اةسح ر

                                                           
 .103  ص 2015لل شر والحرزيع  ياا وائ    األوىل  الطه،ل تدقيق ااسابات مدخل معاصر وفقا ملعاي  التدقيق الدوليةازق ابر زيد الشد ل   1
 .11-10ص   اجلزء االوا 2008  طه،ل عاس القطاع العام الدولية يفإصدارات معاي  احملاسبة   2

  اجمللل احملاسيبمن املعاي  للتعليم  3 ية وتوافقها مع متطلبات املعياراألردحلواقع برامج التعليم احملاسيب يف ا امعات قاسي حم د زايرا   عيسى  محد ال،زاس   3
 .111  ص2014  ييس رب2   ال،دي17ال،ربيل لل داسهل  اجمللد 

  جملل الغريب لل،لرس االقح اييل مدى مال مة مناهج التعليم احملاسيب املهين يف العراق ملعاي  التعليم احملاسيب الدولية م  عهد احلسني كديط   محد مريي  محد   4
 .356  ص2017  39   ال،دي13  اجمللد اإلياايلو 
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-II 1-5-  املعاي  الدولية:مستقبل 

حطلها  مه ل ا بني ميري ممع ظهرا مسحجدا  وتطراا  جديدة حاصلل   اجملاا ا اسيب  ظهر  فجرة م،ا    
  اةيدانيل رقيل اة ااساري   تة،ايا اسهل وع ليل إصداا اة،ايري م  طرف اجلها  اة، يل هبا  حي  تساعد ه ه ا

 د    الهيئل ا اسهيل والراقع االقح ايي.ومراكهل الحغريا  اجلديدة اليت م

II- 1-5- 1- :حنو وضع معاي  عن احملاسبة السياسية 

ياايل خمحلفل إوامر  صداا تشري،ا   و إن  ل اة شآ  اةخحلفل ع  طريق  نرى كثري م  الدوا تحد          
و الحرازن االقح ايي  وكثري ما تح،ااض  وذلك م   ج  ا اف ل على م احل ش،هها  و مريق ال،دالل االجح اعيل 

ه ه الررانني مع اةهايئ ا اسهيل  ولرد  ثري ال،ديد م  اآلااء حرا الردا م  الضغرط السياسيل اليت تس ح هبا 
ل  وما إذا كان  ع ليل مديد تلك اةهايئ جيب  ن تؤسس فرط على لكي تؤثر على مديد اةهايئ ا اسهي

االعحهااا  الف يل   الرياس ا اسيب وتطهيق م هج ال، لي   الهد  ع  تلك اةهايئ   س ت،رب ع  الحرفيق بني 
لى مرافرل مجاعيل ك  احل را عوىل كيف ميال،   ا اسيب  و  احلالل األ الرغها  اةح،ااضل لألطراف اةحأثرة ب اتج

 .1طراف على اةهايئ ا اسهيل اليت يحي مديدها ب اء على االعحهااا  الف يلاأل

II- 1-5- 1- :إن الغرض م  الهد  ع  اسح داا  استصدار معاي  اتص با ودة املعلومات احملاسبية
ا اسهيل وتح ث  تلك م،ياا ع  اجلرية ا اسهيل هر  ن تسحخدس كأساس لحرييي مسحرى جرية اة،لرما  

 .2اخل ائص    اصيل الحرقي  اة اسب والثرل والحكلفل وال،ائد والرابليل لل راانل

 II -  2-اإلفصاحاحملاسيب وعملية  اإلبداع  

ع ها  ي احلد األيىن م  اة،لرما  مب،ىن إمكانيل  اإلف احلرد حدي اة،ياا السابع اة،لرما  الراجب      
الفريي ال ي حدي  امابيلي  اإلبداعاةؤسسل إضافل م،لرما  اسحث اايل ومتريليل مل ي كرها اة،ياا وه ا يد   

                                                           
ااي  اة   ل ال،ربيل وت  يل اةر  اإليااة   يواا ا اسهني ومراقيب احلسابا    قرااا  املستقبل-ااصاد-املعاي  احملاسبية الدولية، ا ذورحسني م طفى ا اليل   1

 .26  ص2006  للح  يل اإلياايل

 .30  صحلفس املرجع السابق 2
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Amabili  ي وا فز الدا لي اإلبداعالفريي واةح ثلل   اخلربة  مهااا  الحفكري  اإلبداعمكرنا   1997س ل
 .1 ن ه ه الرائ ل سرف نحغري بحغري نشاط اةؤسسل وكرب حج ها اصل و 

II -  2-1- اليل:ع  م،لرما  الهيئيل   الحرااير اة اإلف احا اسيب    اإلبداع 

اصرها ب م،ها ف   ع راة ي ،يد ب تح يز الهيئل اليت متااس الرحدا  االقح اييل نشاطها فيها بالح رع والح،ر    
لض ان  بل  ا االسحجاو ب،ضها اله،ض  واليت تفرض على الرحدا  االقح اييل الحكيف م،ها  مع اةحفاعلل 

 االسح راا   ال شاط مبا حيرق اة احل اةشرتكل لل الكني واجملح ع م،ا.

و حد م اهر الحكيف يح ث  بإسهاس الرحدا  االقح اييل بحد   مسؤولياهتا حياا اجملح ع  عرب الحرسع        
ا اسيب  حبي  ميحد ليش   اآلثاا اخلااجيل لح رفا  الرحدة ا اسهيل  تلك اآلثاا اليت تح،دى  اإلف احس و الريا

اة احل الهشريل  لحش   الحكلفل االجح اعيل وال،ائد االجح اعي  ا  ول،   برز  حد م اهر الحكلفل االجح اعيل 
مشكلل الحلر  الهيئي وما ترتك  اةشروعا  االقح اييل اليت تسحرجب  ن تسحجيب  ا ال  رذج ا اسيب اة،اصر 

اجراءا  قياس حماسيب للحكاليف واحلد  إىلاةخحلفل م  آثاا سلهيل على اجملح ع وعلى كافل ا يط هبا  إذ محاج 
   وقد  طلق عليها عدة تس يا  م ها ا اسهل اخلضراء  ا اسهل الهيئيل  حماسهل الحلر  الهيئي...2م ها

جرانب اةؤسسل  فالهيانا  كافل ش    توح  تكرن اة،لرما  اةرج  الختاذ الررااا  مفيدة   جيب  ن تلي  و    
 اإلف احالهيئيل هي اليت متس اجلانب الهيئي وآثاا الحلر   فأي ل    ال  اس ا اسيب كحكاليف إضافيل جيب 

طراف اةسؤولل ع  ةساعدة األ هاء م  ه ا ال رع ع ها   الررائي اةاليل وما يرتتب ع  الشركا  م  م    ع
اختاذ الررااا   حي  متك هي م  االسحخداس الكفؤ لل رااي ومحايل الهيئل ويكرن ه ا بالحطهيق ال، لي لل داسهل 

مكانيل تطهيق إ  فكان لاااازاما على ا اسب الرياس ب، ليل الرياس ب،د تطرير مفهرم  م  قه  اةخح ني و 3الهيئيل
 .4نشطل غري اةل رسل   اة شأة اليت تد   م  ض  ها الحكاليف وااللحزاما  الهيئيلى األةراييس الك يل علا

                                                           
 .14  ص همرجع سبق ذكر برهري  فحيدل   1
 .17ال،ربيل اةفحرحل   الدمنااك  ص األكايمييل  مقرتحة احملاسبية ومناذجاملشاكل وليد ناجي احليايل   2

ال،راق  نهاا  اإليااة واالقح اي  جام،ل األ  جملل ينانري  كليل التكاليف البيئية ودورها يف حتسني املعلومات احملاسبية املقدمة الااذ القراراتعايا حسني علي   3
 )بح رف(.542ص  8 ال،دي

 .187ص  ملف عرب اإلنرتن   تقييم واقع تطبيق احملاسبة البيئية يف الوحدات االقتصاديةحسني مجي  غاف   آللئ حم د حافن   4
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ح اءا  ع  الهيئل ب فل شاملل وذلك باالسحفاية م  الرياسا  واإلفاححل  ا اسهل الهيئيل مكانل محردمل     
وإن   االجتاهحماسيب يحالءس مع ذلك  الرثيق باةفاهيي ا اسهيل وتلك يعرة لل  اقشل حنر تطهيق  سلرب اتهاطواال

افر اجلهري لحرفري الرياسا  اةخحلفل ع  ع ليا  الرصد الهيئي مع قهرا ال،ديد م   كان يسحدعي ذلك ضرواة ت
 .1الهيانا  ذا  ال لل بالحغريا    اةرااي الهيئيل

كا  الهيئيل للشر  األنشطلبح،لق ترف  ا اسهل الهيئيل على  هنا م هج لرياس وترصي  اة،لرما  اليت حي  ع     
 ها الهيئي؛مي  يائا وترر طراف اة، يل واجملح ع بشك  ميك  م  الرقابل عليهاأل إىلذا  الحأثري الهيئي 

الهيئيل واالجح اعيل ذا  الريي ال رديل هبدف  وت،رف ا اسهل الهيئيل على  هنا اسحخراج وملي  واسحخداس اة،لرما 
  2الهيئي واالجح اعي واالقح ايي األياءمسني 

ة حشر م  د م  الحلر  ايل واحلج  محا اا الحكاليف اة فرل على الهيئل م   إفا اسهل الهيئيل مفز على عدس     
 يااجها  إ ج   وايل م يل ضر الحكاليف الهيئجراء ع ليل الح  يع  وه ا كل  إفاية لل جح ع والهشريل عامل  ف

 ع ها   الررائي اةاليل. اإلف احال  اس ا اسيب وع ليل 

  مسي سيب وهب اا اس   ال  ا  ر فيهحي اةدقررن   الحأكد م  إيااج ه ه اة،لرما  ما على اةسحرى اآل    
 اةاليل لهيانا ا راج،لم   الا م  الح  يل اةسحدامل تساهي مه ل الحدقيق  حي ه ه ال، ليل بالحدقيق الهيئي  

   .الشركا شاطا م  مسا ل الشركا    م،اجلل الحأثريا  السلهيل للهيئل ال اجتل ع  ن والحأكد

الحأكد م  االلحزاس بال  ي الهيئيل والحأكد م   ن  إىلأن  ع ليل فدص هتدف ب ،رفيالحدقيق الهيئي ف       
عليها  و ن  مت ترفري كافل الحفاصي  م  مجيع الرضايا  عح اياالالرااية بالحررير الهيئي ميك  الهيانا  واة،لرما  

 .3الهيئيل ا امل

وذلك م   الا مساعد على فاالهح اس بالحكاليف الهيئيل تساهي   مسني اة،لرمل اةردمل الختاذ الررااا       
ك ا  هنا    الحدديد الدقيق لحكاليف اة حجا  واليت ت ،كس على قرااا  الحس،ري وتشكيلل اة حجا  واةهي،ا 

                                                           
وت  يل اةرااي   اإليااة   يواا ا اسهني ومراقيب احلسابا    قرااا  عن املعلومات البيئية يف التقارير املالية اإلفصاحاحملاسيب يف  اإلبداعحسني م طفى هاليل   1

 .50ص  2006  اإلياايلاة   ل ال،ربيل للح  يل 
 يااةاإلواالقح اييل  كليل    جملل تكري  لل،لرس اإلياايلدور احملاسبة البيئية والتدقيق البيئي يف تفعيل التنمية املستدامةعهد الراحد غازي حم د حسني   2

 .309ص   2014  32   ال،دي10واالقح اي  جام،ل تكري   ال،راق  اجمللد 

 .311ص  حلفس املرجع السابق، 3
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يئيل وبالحايل ختفيض الحكاليف تساعد صان،ي الرراا على الهد  ع  الطرق والرسائ  لحخفيض الحكاليف اله
 .1مجاليل لل  حجا اإل

II -  2-2-  ا اسيب: اإلف احيوا الري ل ال،ايلل   زياية 

األساس اة اسب للرياس ا اسيب    حياااواجه  مه ل ا اسهل   مريرها لرظيفل الرياس مديا  كهرية ع د      
وا حياا طريرل الرياس األكثر مالئ ل لحرفري اة داقيل لل ،لرما  ا اسهيل  وإشهاع حاجا  مسحخدمي اة،لرما  

زال  تح سك ما   إذ ي،د مهد  الحكلفل الحااخييل إحدى اةهايئ ا اسهيل اليت 2لحساعدهي على اختاذ الرراا السليي
 اة،اصر كأساس هبا ال  ريل ا اسهيل   الرياس ا اسيب وي،حرب م   هي اةهايئ اليت ي،ح د عليها ال  رذج ا اسيب

قياس حماسهل الحكلفل  سحهداااعحرب  ج  حنر حماسهل الري ل ال،ايلل  وقد   بد  الحر 3واخل رس لحررمي ك  م  األصرا
لل مه ل وذلك   ضرء  ولريا  اخل ائص الراجب أالحااخييل الحرليديل بالرياس على  ساس الري ل ال،ايلل مس

 .4ترافرها   اة،لرما  و اصل اةرثرقيل واةالئ ل واحليطل واحل ا

 اة،ايري ا اسهل الدوليل بأهنا: وت،رف الري ل ال،ايلل   ظ 

 اس ال فرل الرغهل   إمتداايل و ها الاةهلغ ال ي ميك   ن يحهايا ب   ص  ما بني اةشرتي والهائع يحرافر لدى ك  م 

ك ا ي،رف اله،ض الري ل السرقيل ال،ايلل بأهنا اةهلغ ال ي ميك  اسحالم  م  بيع  ص  ما ع د وجري اغهل وقداة 
فالس  و ظروف وف غري طهي،يل مث  الح فيل  و اإلاةشرتي والهائع وذلك   ظ  عدس وجري ظر ماليل بني 

 .5حح اليلإ

م   الا ما سهق نسح حج  ن الري ل ال،ايلل ت،رب ع  مهلغ اةايل احلايل لألص  حم  الهيع   سرق وق  ع ليل     
الشركل ب راة  كثر  األصراوترضح وض،يل  رااألصالهيع  وهب ا تكرن ه ه الري ل ت،طي  كثر شفافيل ع  قي ل 

 وضرح ومب داقيل عاليل. 
                                                           

 .546ص  مرجع سبق ذكرهعايا حسني علي    1
االقح اييل  جام،ل قاصدي مرباح  واقلل    اجمللل اجلزائريل للح  يل واقع تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية ا زا ريةحم د زاقرن  فااس ب  يدير   2

 . 1ص  2016  جران 4 اجلزائر  ال،دي
جملل جام،ل باب   ال،لرس االنسانيل  جام،ل باب     احملاسبية باستعمال مبدأ القيمة العادلة األصولاحملاسيب لصايف  اإلفصاحالقياس و  ضري جميد عالوي    3

 .1646ص  2014  6 ال،دي  22اجمللد  ال،راق 
 .1647ص  املرجع السابقحلفس  4
 .11  ص2004  جام،ل عني تس  م ر  املدخل ااديث يف احملاسبة )احملاسبة عن القيمة العادلة(طااق عهد ال،اا محاي   5
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 قي ل ت،طي حي  ا اسيب  اسللري جديد منرذج ال،ايلل الري ل  ساس على األصرا ترييي طريرل ت،حرب  اوهب    
 الطريرل  فرزهتا الر را اليت يرلالطر  ه ه عاجل  حي  ل   احلاليل السرقيل الري ل حسب الحرييي حم  لألص  واق،يل

تشري  نحائج الرياس  اك    ها اةش م  مجلل الطريرل ه ه سهه  حي  الحااخييل  الحكلفل وهي للحرييي الحرليديل
ااخييل ال ح الحكلفل الحي  ت هضخي حبا اسيب لألصرا وظهراها   الررائي اةاليل بري ها الغري احلريرل   ظ  الح

ردون اف اةهح ل يفطر واأل جملح عاقح اييل  ما ج،  م  اةايل احلريري للرحدا  االت،رب ب راة واق،يل ع  اةركز 
ريرل ل ع  وض،يل احلاةالي لررائيوم  مث الحشكيك   صدق ت،هري ا األصراالثرل   الطريرل اليت ت،ح د   ترييي 

ا اسيب  الحريييللرياس و  دك ا  ن االعح اي على ه ه الطريرل   الفكر ا اسيب كأساس جدي ألصرا الشركل 
أثري   تسهيل و ا ا م   الا مسني جرية اة،لرما  اإلف احلألصرا يكرن  ا  ثر اجيايب على ع ليل 

 اخل ائص ال رعيل لحلك لل ،لرما .

II -  3-  احملاسبة االبتكارية 
ل،   اعد    ياء احكرة تسليب مهسا ا اسيب فهي ت،ح د على  اإلبداعت،حرب ا اسهل االبحكاايل  حد صرا       

ضع  وت،زيز م  و اةايل اءاألي ا اسيب  ك ا يرجد ه اك  ساليب ماليل ت،ح دها ا اسهل ويحدرق   ظلها مس 
 الرحدا  االقح اييل وه ا ما ي،رف هب دسل ا اسهل 

لشركا  حرك ل او  ل اإلياايلا اسهواةح ثلل   تر يا  يوا  ا اسهل االبحكاايل وس ،رض في ا يلي       
ه،ها م  ل وما ت اسها لف  الكثري م  الحطراا  الراضدل   علي  األيوا وتك رلرجيا اة،لرما   ه ه 

دمل لألطراف يل اةر اسهاجيابيل على  ياء الشركا   ومدى مسا حها   مسني جرية اة،لرما  إ ن،كاسا ا
 اةسحفيد م ها.

II -  3-1 -  اإلداريةتقنيات احملاسبة: 

 األع ااإن عدس إمكانيل ا اسهل اةاليل والحكاليف على جماااة الحطراا  والحغيريا  الهيئيل اليت طال  عامل      
ك حاج إبداعي للفكر ا اسيب ةسايرة تلك اةحغريا  بشك   ن  ل و ساليب ع   تطهيريل     اإلياايلظهر  ا اسهل 

محّد ليش   مؤشرا  غري ماليل ب،يدة  اا اسيب  اإلبداعسهل مك    بإطاا مايل حب  ب  ك ا مل ت،د ا ا
 .1فرازا  ا اسهل االجح اعيل كإبداع حماسيب ف إومحرسطل وق رية اةدى م   الا 

                                                           
 .5  صمرجع سبق ذكرهزهرة حس  ال،امري وابحهاج امساعي  ي،ررب   1
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لى اليت ت،ح د ع لحكاليفاسهل احم تطرا لطرقب،د السحي ا  م  الررن ال،شري  فهي  ظهر  اإلياايلفا اسهل     
ريل رازنا  الحرديواة افحنر الال والحكاليف اة،ياايل وملي  ب،ض طرق ك رطل الح،ايا وطريرل الحكاليف الف،لي

تطرا وكرب شركا  و را الوغريها م  الطرق اةسح، لل   حماسهل الحكاليف  حي  ظهر  ه ه ا اسهل مع ظه
 اةشروعا  االقح اييل  

لل   حلاصاحطراا  ة تراكب البحطرير وابحكاا طرق و ساليب جديد اإلياايلا    ا اسهل اإلبداعوترال      
 ا  واالح اءا الهيان هري م عدي ك إىليااة اة شآ  احلديثل حباجل إ  فرد  صهد  علي ا اسهل وت،زز مررما 

محطلها   يع حاجيا  و لرفاء جباعلى  ديل مل تك  قاياةاةرضرعل بشك  حيرق اةهاس اليت تررس هبا  وا اسهل الحرلي
ب مع يب حديثل تح اسسال ر  وظه لاإليااي  ومع تدا   محغريا  اجلديد للهيئيل ا اسهل  تطرا  ا اسهل اإليااة

 لرما  تساهي  ائج وم،ردمي نحا اسيب وت األياءوتساعد ا اسهني   افع  اإليااةما هر جديد وتليب اغها  
ثل   علي عا  حدي  إبداوالحردير ال ديح وهي ت،رب ع الح هؤاختاذ الررااا  ال ائهل وتساعد   ع ليا  

 ا اسهل ن كر م ها ما يلي:
 : ABCتكاليف اةه يل على  ساس االنشطل -ABM :       2اةحرازن األياءبطاقل -1
 :   JIT ن اس االنحاج   الرق  ا دي-TQM :     4 شامللإيااة اجلرية ال-3

     II -  3- 2- :حوكمة الشركات 
ااء الهاحثني اهيي و ي  مفإن م طلح حرك ل الشركا  م  اة طلدا  االقح اييل احلديثل نسهيا  فرد ت،د    

د وتطهيق ى الحري  علواة   ا  حرا ت،ريف ه ا اة طلح كٌ  حسب وجه  ن ره  فك  اة   ا  الدوليل م
 لرانرنيل  فك اا  غري  ااسا  وك  اةمهايئ احلرك ل م   ج  مكافدل الفساي اةايل والغش والحالعب باحلساب

اسيب   فال،   ا ياءاألرير  اس بحطوال،دالل واالهح نضهاطواالوالشفافيل  اإلف احمفاهيي احلرك ل تشرتك   مريق 
ل  ه ا ألطراف اة، يردمل  لمل اةمكيي وترشيد ةخرجات   فحطهيق مهايئ احلرك ل تزيد م  جرية اة،لر  إىلحباجل 

 ما يزيد م  ثرل اجملح ع ةه ل ا اسب.     

 ثرل زياية إىل باإلضافل  مسني ال  رو  االقح اييل الكفاءة   الرئيسيل ال، اصر  حد الشركا  حرك ل ،حربت     
 ومسا يها إيااهتا وجملس الشركل إيااة بني ال،القا  م  جم رعل الشركا  حرك ل ك ا تردس  اةسحث ري 
هداف وخت يص اةرااي تركيهل تساعد على مديد األ الشركا  حرك ل تردس ك ا   اآل ري  اة لدل و صداب
 اليت األهداف على للرتكيز اإليااة جمللس اة اسب احلافز األع اا إيااة ترفرك ا    هدافها لحدريق  األياءومراقهل 
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  واالقح اي الشركا  يا   الشركا  حلرك ل م اسب ن اس وجري يساعدك ا    ومسا يها الشركل م لدل ختدس
 يحي ل لك نحيجل  اة اسهل بالطريرل ي،   لكي السرق القح اي الالزمل الثرل م  م،ني مسحرى ترفري يساهي كك 

  سس يضع وال ي كفاءة    كثر بشك  اةرااي اسحخداس على الشركا  تشجيع ويحي   اةاا ا س تكلفل ختفيض
 .1الح  يل

 إن حلرك ل الشركا   ب،اي حماسهيل ن كر م ها ما يلي:
 اةساءلل والرقابل ا اسهيل:-1

لس جمسا رن مبساءلل   ال،  ر الثاين م    بأن يررس اة 1992ال ايا عاس  Cadbury شاا تررير جل ل 
 هيانا  اجليدةرفري ال  ت يررس بدواه اإليااة  وك  م ه ا ل  يواه   تف،ي  تلك اةساءلل  ف جلس اإليااة

 الك.هي ك لل سا ني  وعلى اةسا ني الرياس بدواهي   إبداء اغهحهي   ممااسل مسئرليح

 اإليااةخلاص مبسئرليا  جملس ا    اةهد  1999ك ا  ن تررير م   ل الح،اون االقح ايي والح  يل ال ايا س ل 
 سا ني.م  قه  اة يااةاإللس ءلل جموك لك مسا اإليااةضرواة اةحاب،ل الف،الل لإليااة الح في يل م  قه  جملس  إىل

 إىلواخلاصل حبرك ل الشركا   2003ذلك  ن اة،ايري اليت وض،حها براصل نيريراك لألوااق اةاليل س ل  إىليضاف 
رء ذلك ميك  ضل  و  لشركلساسيل وا الرقايب لل سا ني م   الا اةشااكل   الررااا  األضرواة تف،ي  الد

 :اهانجتاالررا بأن اةساءلل والرقابل ا اسهيل اليت تحه اها حرك ل اةؤسسا  تأ   
 يىن.األ اايلاإلي  اةسحريا إىلعلى األ اإلياايلوا: اةساءلل والرقابل الر سيل م  اةسحريا  األ

 الرحدة داب اة احل  ني و صةسا وا اإليااةفريل وهي اةحهايلل بني ك  م  جملس الثانيل: اةساءلل والرقابل األ
 االقح اييل.

 االلحزاس بحطهيق م،ايري ا اسهل واةراج،ل: -2
 إىلطراف اةهح ل باةؤسسل  كان  احلاجل ألم   ج  إعاية الثرل واة داقيل لل ،لرما  ا اسهيل لدى كافل ا

تطرير م،ايري ا اسهل واةراج،ل ةا  ا م  يوا   تطهيق حرك ل الشركا   فحطرير م،ايري ا اسهل بشك  مسح ر 
ميك  مراجع احلسابا  باسح راا حيازة مرياس مالئي ل دق الررائي اةاليل  ك ا  ن  جيب  ن يحرافق مع تطرير 

 سهل حح يل تطرير مماث    م،ايري اةراج،ل سراء اة،ايري اةح،ااف عليها  و االاشايا  اةحخ  ل.م،ايري ا ا
                                                           

 1 Jugoslav Aničić,1 Dušan Aničić,2 Aleksandar Majstorović, Accounting and Financial Reports in the 

Function of Corporate Governance, Journal of Process Management – New Technologies, Internationa, 

Vol;5, No 2, 2017.  p51    
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 يوا اةراج،ل الدا ليل:-3
 ليل الرقابل الدا ف،اليل تأكيدو تساعد اةراج،ل الدا ليل مبا تررس ب  م  مساعدة الرحدة االقح اييل   مريق 

 الا   ل الشركا  م ليل حرك  ع  ج،ل م   ج  إيااة اةخاطر والرقابل عليهاوجل ل اةرا اإليااةوال،   مع جملس 
ها رال ا وته،يحيجل اسحلي نحترييي ومسني ال، ليا  الدا ليل للرحدة االقح اييل  وك لك مريق الضهط الدا 

 ت ا ا برئيس جل ل اةراج،ل.او  اإليااةلرئيس جملس 

 يوا اةراج،ل اخلااجي:-4
ا تررس ب  اةراجع اخلااجي م  إضفاء الثرل واة داقيل على اة،لرما  ا اسهيل وذلك م   الا قيام  نحيجل ة    

بإبداء ا ي  الفين ا ايد   مدى صدق وعدالل الررائي اةاليل اليت ت،دها الرحدا  االقح اييل م   الا الحررير 
اج،ل اخلااجيل  صهح جرهري وف،اا   جماا حرك ل ال ي يررس بإعدايه ومرفق بالررائي اةاليل  فإن يوا اةر 

الشركا  ألن  حيد م  الح،ااض بني اةالك وإيااة الرحدة االقح اييل  ك ا  ن  حيد م  مشكلل عدس متاث  
 .1حنراف اخللري   الرحدا  االقح اييلاة،لرما  وحيد م  مشكلل اإل

 يوا جلان اةراج،ل:-5
حلرك ل على اصالحا  اكز  إو زياية االهح اس بلجان اةراج،ل  إىلإن االهح اس حبرك ل الشركا  هر ال ي     

  ليني و ااجينيج،ني يا  مرا يواا ومسؤوليا  مجيع اةشااكني   ع ليل إعداي الحرااير اةاليل لل ؤسسا  م
 ل اةراج،ل جلة وجري ضروا  إىلحرك ل الشركا   وجلان اةراج،ل  وقد  شاا  م، ي الدااسا  حرا اإليااةوجملس 

ياية ز  إىلدف  ا هتكيا   ك  مؤسسل  حي  وجريها ميث   حد عرام  ترييي مسحريا  احلرك ل بالشركا    
كفاءة  برياس مبهامها ،ليا للال ااةاإليلل سا ني ومساندة  اإليااةم داقيل ومرثرقيل الررائي اةاليل اليت ت،دها 

 الليل اةراجع الدا لي ومحايل حياييل اةراجع اخلااجي.ولحدعيي اسحر

 والشفافيل: اإلف احمريق -6
اجليد والشفافيل   عرض اة،لرما  اةاليل  حد اةهايئ واألاكان الرئيسيل اليت تررس عليها حرك ل  اإلف احميث      

الشركا   ل ا مل خيلر  ي تررير صايا ع  م   ل  و هيئل  و يااسل عل يل م  الحأكيد على يوا احلرك ل   

                                                           
   2012ماي  07-06يااي  يرمي كآليل للدد م  الفساي اةايل واإل  اةلحرى الرطين حرا حرك ل الشركا   مهيةااوكمة املفهوم واألبرقرة اابح  غامن هاجرة   1

 .7كليل ال،لرس االقح اييل والحجاايل وعلرس الحسيري  جام،ل حم د  يضر  بسكرة  اجلزائر  ص
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طراف اةخحلفل ذا  ال،القل  احل األساليب الف،الل لحدريق م والشفافيل  اصل و هن ا م  األ اإلف احمريق 
 1وميثالن  حد اةؤشرا  ا امل للدكي على تطهيق ن اس احلرك ل م  عدم  يا   الرحدا  االقح اييل اةخحلفل.

 :إيااة األاباح-7
  اإليااةهداف لحدريق اغها  األاباح لحدريق الكثري م  األمتااس إيااة ب،ض الرحدا  االقح اييل سياسل ايااة 

م  بالحأثري على  و الحالعب   الهيانا  ا اسهيل الرااية بالحرااير اةاليل ب رف ال  ر ع  ا دف  اإليااةمب،ىن قياس 
وإتاحل  اإليااة رى   ولك    ظ  تطهيق حرك ل الشركا  واحلد م  سلطل طراف األذلك وبغض ال  ر ع  األ

ت هح ال وجري  ا   األاباحلضرابط اةخحلفل  فإن إيااة  رى حل ايل حررقها مع وجري االفرصل لألطراف األ
 .2وي كس باإلجياب على مريق جرية اة،لرما  ا اسهيل  اإليااةفدرك ل الشركا  تساهي   احلد م  سلطل 

اسهيل م  لرمل ا لل ، م   الا ما سهق نالحن  ن حرك ل الشركا   ا يوا ف،اا   مريق جرية عاليل   
 اإلف احريق مس ح م  يا ما  على اةراج،ل الدا ليل ومريق يواها الرقايب ب، ليل اةسائلل  ه  الا تأثري

 رل واة داقيلما  الثة،لر ايل وكسب اإلبداعوشفافيل بداجل عاليل  ك ا تساهي م  احلد م  ممااسا  ا اسهل 
رثرق رما  صايقل ومطاء م،لاإلعهرا عامل ب كثر ه ا ما يزيد م  يعي الثرل   مه ل ا اسهل لدى اجملح ع واجل 

 فيها على الشركا  واالمالك.

II -  3- 3-  :دور تكنولوجيا املعلومات يف تطوير العمل احملاسيب 

متث  تك رلرجيا اة،لرما  وسائ  إلكرتونيل لحج يع اة،لرما  وم،اجلحها وختزي ها ونشرها  وه ه الحك رلرجيا      
م   ل  صال على  ساس م،لرما  اق يل خمزنل إلكرتونيا على شك  آحاي و صفاا وتحض   مكرنا  الك هيرتر 

،لرما  واحدة م  اآلليا  اةسحخدمل لزياية قداة اةاييل والربجميا  وشهكا  اة،لرما   وت،د تك رلرجيا اة
 .3تشغي  اة،لرما    اة   ل

ن مل ي،د ممك اا ع ليا م  نيا  كهرية لل  اس ا اسيب  واآل  ل ق  تطهيق تك رلرجيا اة،لرما    ا اسهل إمكا   
بدون مساعدة تك رلرجيا اة،لرما   و ياك  اة   ا  إمكانيل تك رلرجيا  اإلياايلتأييل احلسابا  سراء اةاليل  و 

                                                           
حرااه  كليل ال،لرس يك  م كرة حالة شركة ألياحلس للتأمينات ا زا ريةحوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية دراسة ال،ابدي يالا    1

 .116-115االقح اييل والحجاايل وال،لرس الحسيري  جام،ل حم د  يضر  بسكرة  اجلزائر  ص

 .7ص ،مرجع سبق ذكرهبرقرة اابح  غامن هاجرة   2
  1   ال،دي7 واالقح اييل  اجمللد اإلياايل  جملل جام،ل كركرك لل،لرس اإلداريةدور تكنولوجيا املعلومات احملاسبية يف ترشيد القرارات لي  ن، ان حسرن   3

 .153ص  2017



 في مهنة المحاسبةالمحاسبي    اإلبداعمرتكزات   الفصل الثاني:
 

 
79 

 
 

اة،لرما    ا اسهل ومسح،دة السحكشاف إمكانياهتا لحرظيفها ة لدل اة   ل  ولرد مك   و عط  تك رلرجيا 
الزبائ     إىلللرصرا يضا اةيزة الح افسيل  اة،لرما  ألي م   ل الرداة على الح افس   االقح اي ال،اةي ووفرة 

 ي مكان   ال،امل  ل ا كان على ا اسهل  ن تحره  الحك رلرجيا وت دمج هبا حي   ن م  احلك ل  ن تطهق 
تك رلرجيا اة،لرما  على ا اسهل  و صهد  تك رلرجيا مثاا لحج يع الهيانا  وختزي ها ومفز على تطهيق 

حدى إمكانيا  تك رلرجيا اة،لرما  إا ال، ليا  اآلليل اليت هي تك رلرجيا اة،لرما    ا اسهل  وم   ال
اة،لرما  جترى ب فل آليل لح ك  م  ع ليا  ترشيد  سرتجاعاواليت ميك  اسحخدامها   ا اسهل جل،  ع ليل 

 .1الررااا  وإعداي الحرااير

II -  3- 3- 1- :أثر تكنولوجيا املعلومات على احملاسب 
اقاس مل ت،د تالئي اةه ل  ووضع ا اسب  لف طاولل ليج ع  ن ال راة الحرليديل لل داسب كطاحرنل إ    

ج  اختاذ الررااا   هي مسألل غري حيريل  هتدا اجلهد   ري  م  لكي ت،رض على األاقاس ع دة هائلل م  األ 
ع و يوا  الحك رلرجيا احلديثل قد فاحلراسيب وغريها م   نرا   ن مد   طاء اليت ميك  ك ع  األوالرق  ناهي

كثر كفاءة وفاعليل   اسب اليرس  صهح ا حرا  ا اسهني م  اةهاس اة لل للحج يع اليدوي لل ،لرما  اةاليل  ف
  اسحغالا وقح   محلكهاايأ   على عاتر  يوا محخ  الرراا واحلكي الشخ ي م   الا اخلربة والكفاءة اليت 

للحدلي  والحدبري اة طري بشأن اة،لرما  اةاليل  ويل،ب يواا نشطا وف،اال   اسرتاتيجيل اختاذ الررااا  يا   
 .2اة شأة 

  وين(:لكرت اإل اإلفصاح) والنشر االلكرتوين اإللكرتوحليةالفرق بني احملاسبة 
ظهر   مطلع  اإللكرتونيلجااة وازيهاا نشاطا  الح  ظ  تطرا ن ي اة،لرما  وي را ع ر االنرتني      
كأحد مفاهيي واة طلدا  اة،اصرة   E- Accounting اإللكرتونيللفيل الثالثل م طلح ا اسهل األ

نحشر سري،ا ه ا الفرع اة،ر  ك حيجل لحغري الدوا اةهين لل داسب  حي   يى الحردس إلحك رلرجيا اة،لرما   وقد 
يل اةحكرا مك  ل اجلزء اآل إىلريع   جماال  تك رلرجيا اة،لرما  وشهكا  االت اا واحلاسها  الحك رلرجي الس

                                                           
 .159  صحلفس املرجع السابق 1
 .14صملف عرب اإلنرتن     ادارة املعرفة بني تكنولوجيا املعلومات والتأهيل احملاسيبن،يي ي ش  عفاف اسدق ابرزا    2



 في مهنة المحاسبةالمحاسبي    اإلبداعمرتكزات   الفصل الثاني:
 

 
80 

 
 

يل لي ف  حاليا مبجهري حمدوي للغايل طاةا مت  برجمل ال  اس ومت الحأكد م   اسهل ومرل  بالكام  للداسب اآل  ا 
 .1اةحردمل للحدلي  وتشغيلها باحلاسبساليب الك يل وظهرا األ اإلنرتن   رصا   بيئل كفاءة تشغيل  

حخ  ل والربامج اة لح في  حخ  لير د هبا اسحخداس الك هيرتر كالربامج ا اسهيل اة اإللكرتونيلا اسهل     
ليل تشغي  لفل مرواا ب،   اةخح، ليالح في  وظائف ال  اس ا اسيب بدءا باةد ال  اةح ثلل بالريري ا اسهيل لل

يل والحرااير الررائي اةالبح ثلل سيب اةمبخرجا  ال  اس ا ا نحهاءاو د ال  السحك اا مراح  الدواة ا اسهيل ه ه اة
 نحراااالك  ن حي  مي  ومر اسيب بشك  سهاةاليل  حي  يحي ت  يي برامج حماسهيل لح في  وظائف ال  اس ا 

ا  ع  خمحلف ح ائيإلتردمي او وك لك الرسرس الهيانيل قساس اةخحلفل للشركل  بيانا  األ إىلوالرصرا بسهرلل 
ركل الدا ليل للش حلاسها هكل اشن ه ا كل  يحي ض   الشهكل اخلاصل بالشركل فرط  ي إمفريا  الررائي اةاليل  و 

 ه ا ال  اس   إىلولل خرلني فرط الرصرا 

نا   ي عرض اة،لرما  فرط كل اإلنرت على شه اإللكرتونيلسهل لكرتوين ي،ين نشر خمرجا  ا ااإل اإلف اح ما 

لكرتوين يحطلب وجري اإل اإلف احن  وه ا ال ي،ين طه،ا  اإللكرتونيلوليس  م،اجلحها ك ا هر احلاا   ا اسهل 

الشهكل الدوليل ع  طريق الك هيرتر ولك   إىلي اا خمرجا  ا اسهل اليدويل إلكرتونيل ف   اة ك  إحماسهل 

 .2لكرتونيلإلكرتونيا وهي ال تسحخدس حماسهل إن شركل تف ح  م  غري اة،ررا  ن   إىلالراقع يشري 

بإنشاء مراقع  ا على الشهكا  رحدة االقح اييل قياس ال: والررائي اةاليلحرااير لير د ك لك بال شر اإللكرتوين لو 
على قطاعا  واس،ل م  الدوليل لل ،لرما  هبدف مريق نشر سريع وفراي ة،لرما  ماليل وغري ماليل عديدة 

 .3اةسحخدمني اةح لني بالشهكل
II -  3- 3- 2-  جودة  حتسني  وأثر يفتكنولوجيا املعلومات يف تصميم وتطوير حلظام احملاسيبتأث

 املعلومات احملاسبية:
تغيري مسح ر   تك رلرجيا الحج يع واة،اجلل ونشر الهيانا   إىل يى اسح، اا تك رلرجيا اة،لرما  اةحطراة 

تغيريا   ساسيل لأليوا  الحرليديل للح،ام  مع الهيانا   إىلوقد  يى تلك الحطراا    واة،لرما  ا اسهيل

                                                           
 .3صملف عرب اإلنرتن     لكرتوين يف تفعيل جودة املعلومات احملاسبيةدور االبالغ املايل اإلنايا يرنس امضان  حم د حريش عالوي الشجريي    1
 .4صملف عرب اإلنرتن     االلكرتوين للقوا م املالية اإلفصاحدور ومسؤولية مراقيب اااسبات يف العراق جتاد بكر ابراهيي حم ري  نضاا عزيز مهدي    2
حب  مردس إىل اةؤمتر   الدور احملاسيب يف تقليل خماطر النشر االلكرتوين للتقارير والقوا م املاليةزياي هاشي السرا   لي  ابراهيي احل داين  ناظي حس  الطائي   3

 .7ص  كليل ال،لرس اإلياايل واةاليل  جام،ل فياليلفيا  ع ان األاين  2007ل إلكرتونيل  ال،ل ي اخلامس ب، ران حنر م اخ اسحث ااي و ع اا م رفي
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على واة،لرمل ا اسهيل  وبالحايل سا     افع كفاءة وقداة ال  اس ا اسيب   م،اجلل الهيانا  واحل را 

 م،لرما  ا اسهيل  متحاز بالسرعل واةرضرعيل والحف ي  واةالئ ل 

 ي  ن تك رلرجيا اة،لرما  وفر  إمكانا  كهرية وهائلل لحدسني  ياء ن اس اة،لرما  ا اسهيل وتطرير مجيع     

ال  والحكلفل اة خفضل ع اصرها م   فراي وهياك  و يوا  بفض  اةيزا  الكهرية  ا مث  الح،دييل وت رع االسح، ا

نسهيا  ك ا نحج  ع  تك رلرجيا اة،لرما  إمكانا  كهرية لحطرير ن اس اة،لرما  ا اسهيل وج،لها  كثر مرونل 

 1.واسحجابل وقداة على الحكييف مع الحغيريا  الهيئيل اليت ي،يشها ال،امل اليرس

حخدامها سفرد ان،كس ا اسهل دا على مه ل ا مما سهق نررا  ن تك رلرجيا اة،لرما   حدث  واق،ا جدي     
  ائوتسخري الرس لحر يل اا  ابإعطاء تغريا  جرهريل   بيئل ا اسهيل مبراكهل اةسحجدا  احلديثل   الحطر 

قل   لك السرعل والدذ إىلفل   إضاالحك رلرجيل اةهحكرة   ال،   ا اسيب  فرد زاي  الرداة على ختزي  الهيانا
ة،لرما  تهايا ايدة و ت اا جدإم،اجلحها  ك ا  ن شهكا  االت اا الدا ليل واخلااجيل مسد  بفحح ق را  

لكرتوين ه ا  إلا إلف احا ي   اإلنرتنبسرعل كهرية بني الرحدا   ك ا ساعد ذلك نشر الررائي اةاليل عرب شهكل 
د  ثر  الررااا   فر  اختاذ ئ ل رما  ا اسيب م  حي  اةرضرعيل واةالكل  زاي م  كفاءة وفاعليل ال  اس اة،ل

،زيز الثرل ا يزيد م  الحمل وه ا ةاليا يضا   مسني وتطرير اة ااسا  ا اسهيل م   الا ت،زيزها للجرية الحرااير 
 اجملح ع   خمرجا  مه ل ا اسهل.

يل بداعاإلاا  نيا  والرد  ا اسيب تس ح بإطالق االمكان اسحخداس تك رلرجيا اة،لرما    ال، إ     
د م   الحطراا    اةسحره  قو ةه ل   ه افراي ال،املني  ي ا اسهني اةزاولني  ،رفيل واةهااا  اةحجسدة   األواة

ح،طي يف،ل وا اسيب سيل اء اةاء بأياةحسااع   الحك رلرجيا ظهرا تر يا  محطراة   رى سيحي اسحغال ا   االاترا
 قرى لحطرير مه ل ا اسهل. 

II -  3- 3- 3- ة:احلعكاسات استخدام تكنولوجيا املعلومات على مهنة املراجع 
يااك إي،حرب اسحخداس تك رلرجيا اة،لرما    جماا تدقيق احلسابا  م  الرضايا اة،اصرة اليت انهثر  ع     

عي ل الحدقيق وبالحايل زياية   حيااال دقق   لاالسحخداس ةا يرفره م  مساعدة  مدقري احلسابا  أل يل مث  ه ا

                                                           
 واالقح اي  ال،دي اإليااة   جمللاحملاسبيةيف كفاءة وفاعلية املعلومات  ودورها املعلوماتأدوات تكنولوجيا ابراهيي حم د على اجلزااوي  لر ان حم د س،يد    1
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جراء ال، ليا  احلسابيل للد را على نحائج  يق و سرع إم داقيل نحائج اة،اي ل   الحدقيق  ومساعدة اةدقق   

الحكلفل الالزمل  ن اسحخداس الحك رلرجيا اة،لرما  تسه  ع ليل الحدقيق وختفض و كثر م داقيل  ك ا 

 .1لإلجرائها

ن  ل باسحخداس تك رلرجيا اة،لرما  ةساعدة هي ع ليل تطهيق  ي نرع م  األ لكرتوينالحدقيق اإل  ما     
فل ألاكان الحدقيق لكرتوين باإلضاالحدقيق  ل ا فإن اك  الحدقيق اإلاةدقق   الحخطيط والرقابل وترثيق  ع اا 

تح ث    اسحخداس تك رلرجيا اة،لرما    ع ليل الحدقيق لحساعد اةدقق عرب الحدقيق  عحياييلواالالحرليديل 
 .2اةخحلفل م  ختطيط واقابل وترثيق

 :على مهنة احملاسبة والتدقيق اإللكرتوحليةتأث  التجارة -1
يق   جملل تدق ونيلاإللكرت بالحجااة  (   مرالح  اة، رنAlbert Marcellaلرد  وضح )الرب  مرسيال 

ي   ن  ل الحدقيق  حسهل ومها ا على ك  م  مه ل اإللكرتونيلتك رلرجيا اة،لرما  اآلثاا اليت تركحها الحجااة 

 ه ه الحك رلرجيا احلديثل  حدث  ومد  تغريا  على ك  م  ال، اصر الحاليل:

 تر يا  ا اسب واةدقق. -6            ممااسل ا اسب واةدقق. -1
 م،لرما  ا اسب واةدقق.-7          مهااا  ا اسب واةدقق. -2
 اة،لرما  الضروايل اليت جيب  ن حييط هبا ك  م  ا اسب واةدقق. -3
 الحزاما  ا اسب واةدقق. -4
 نرعيل اخلدما  اةردمل م  قه  ا اسب واةدقق. -5

   حي إللكرتونيلالحجااة اجري شك  جرهري بر وال رطل اةه ل واجلدير ذكرها   ن ن اس الرقابل الدا لي تأثر وب
غريا  جيل تراكب الحتك رلر  قابيل صهد  اإلجراءا  الرقابيل الحرليديل عدميل اجلدوى  و صهح ال بد م  إجراءا  ا 

 .اإللكرتونيلالحك رلرجيل اة احهل للحجااة 

                                                           
  2011  7   ال،دي25جملل جام،ل ال جاح لألحبا   جملد  األردندور استخدام تكنولوجيا املعلومات يف حتسني جودة خدمات التدقيق يف  ميان ا  يين    1

 .2200ص
  2011  27 ال،دي ل اجلام،ل  بغداي   جملل كليل بغداي لل،لرس االقح اييدور تكنولوجيا املعلومات يف تطوير مهنة تدقيق ااسابات مي  حم د منر الش طي    2

 .338ص
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 ص،ب الحدديا    ب  و    كربم يلاإللكرتونو صهد  ع ليل الحركيد على ن اس الرقابل الدا لي   ظ  الحجااة 
 اليت تراج  كال م  ا اسب واةدقق.

وك ا هر م،روف بأن كال م  مه ل الحدقيق وا اسهل ت،   ض   بيئل  ع اا م،ي ل  ويربز ه ا سؤاا مهي وملح  
 1قد تغري  كليا؟ األع ااما هر يوا ك  م  ا اسب واةدقق   حالل  ن بيئل 

ا  اة،لرم رلرجيا يدة لحكاجلد قدم  مه ل ا اسهل واةراج،ل الكثري م  حماوال  الحطرير اليت تالئي الهيئل
 ما يلي: اإللكرتونيل األع اا وممااسا 

 .دما  تأكيد الثرل - دما  جديدة لل داسهني ومراقهر احلسابا ؛      -    اةسح رة؛  اةراج،ل -

  :اةراج،ل اةسح رة 
   ف ع الحطرايلإللكرتوناد للحجااة واالسحخداس اةحزاي ةسح ر نحيجل ل هرا اإلنرتن ظهر  احلاجل للحدقيق ا      

،لرما  ها باةاححفاظو   اسحخدامها وتشغيلها وم،اجلحها  األع ااالحرين   اة،لرما  تداج  قطاعا  
خدمل   قطاع ل اةسحاللغ الريب تداج  والهيانا  بال، ليا  الحجاايل  ونحيجل الحردس اةسح ر   تر يا 

لحدقيق ل ا  صهح ا نيلإللكرتو اةاليل الغل الحرااير  إىللكرتونيا ح  وصل  إلكرتوين م  تهايا الهيانا  ع اا اإلاأل
وم     حها اةاليلعداي  ن،ل إلاةرس األع اااةسح ر ضرواي بسهب اعح اي الكثري م  الشركا  على لغل الحرااير 

 اإلنرتن مث نشر تراايرها على 
را مرضرعا ا يا ح وليس وي،رف الحدقيق اةسح ر بأن  م هج ميك  ةراقب احلسابا  م  تردمي تأكيد مكحرب

ر الحدقيق   تراايمحلفل ةراج،ل اليت ترع م  مسؤوليل إيااة الشركل  ويردس الحأكيد م   الا  شكاا خم
ا  ال،القل ذحدا  ألاقرع و ة ق رية م  وال، الء ا ح لني وذلك بشك  فراي  و ب،د فرت  اإليااةلل سا ني و 

 مبرضرع الحدقيق.
حد اة هجيا  اليت متك  اةدقرني م  ترفري تأكيد على  حد اةرضرعا   و  ن الحدقيق اةسح ر ي،د إوعلي  ف

صدااها آنيا مع  و  الا فرتة ق رية زم يل ب،د حدو  إاليت يحي  اةزاعي باسحخداس جم رعل م  ترااير اةدقرني
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حدا  اةرتهطل بحلك اةرضرعا   و اةزاعي  وه ا ي،ين  ن الحدقيق اةسح ر يهحي بحأكيد اة،لرما  اةاليل وغري األ
 .1لكرتوين   وق  م،اصر حلدو  ال، ليا  وبشك  مسح رليل اةرجرية على مرقع ال، ي  اإلاةا

 دما  تأكيد الثرل  
بسهب عدس ثرل اجملح ع م  صدل اة،لرما  اةردمل م  مسحخدمي   اإللكرتونيلظهر  فجرة الثرل   بيئل      

ظهر  نرع جديد م  اخلدما  اةردمل م   اإللكرتونيل  و  ظ  الحجااة اإللكرتونيلالشهكا  الدوليل وال  ي 

طرف مراجع احلسابا  تس ى  دما  تأكيد الثرل: فرد عرف الحررير اة،د م  قه  اللج ل اخلاصل للخدما  

مسني جرية اة،لرما   إىلعلى  هنا  دما  مه يل مسحرلل هتدف ه ه اخلدما   1996الحأكيديل ل،اس 

 الا ه ه اخلدما  يض   مراقب احلسابا  جرية اة،لرما  ويساهي   وحمحراها ألغراض اختاذ الررااا  وم  

 .2إعدايها بدا م  ي دا ترريره ع  م،لرما  قائ ل م،دة م  قه  إيااة اة شأة

  3  ظ  الهيئل الحك رلرجيل تطراا  جديدة ةهاس مراقب احلسابا: 
 يا؛كرن س ر فرتيا وقد ي تحض   قرائي وترااير فرايل بدال م  إعدايها اةسحرهليل اخلدما -
ركز على تن كان   ب،د  تحض   تلك الررائي اةاليل الفرايل م،لرما  تالئي محخ ي الررااا  ب فل عامل-

 اةسحث ري  والدائ ني ب فل  ساسيل؛
رمل ،لا مسحخدس اةا وحيدهحااهخيمكانيل ترافر اةرونل   م،لرما  الحرااير وحبي  يحي ترفري م،لرما  فرايل إ-

 الفرتيل؛ الررائيااير و هنايل الفرتة ا اسهيل كي يهد    الحر إىلنح اا الختاذ الرراا بدال م  اإل
 على الغش؛ الرتكيز إىل  طاءةراج،ل م  الرتكيز على األمرا مهاس مراقب احلسابا  ع د قيامل بأع اا ا-
 ل اةسح رة؛اةراج، إىلل مرا    دما  مراقب احلسابا    م، ي الدوا اةحردمل م  اةراج،ل الحرليدي-
ة با  علي  اليل اة شرا ااير اةي والحربداء ا ي  اةهين اةسحر  على الررائإن كان مطلربا م  مراقب احلسابا   ب،د -

 ها  دما  الحأكيد اةهين.خلدما  جديدة تطلق علي اإليااة يضا  ن يليب حاجل 
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راقب حريرا  ماس م   مدياهح تشكن زياية اسحخداس تك رلرجيا اة،لرما    ال،   ا اسيب  ص ميك  الررا      

جميا  وسرعل ،رد الرب ت ظ  احلسابا   فرد فرض  ه ه الحطراا   ن تكرن ع ليل اةراج،ل  كثر يقل وفاعليل  

اجع ا ما ج،  اةر ونيا وه لكرت إ  لكرتونيل تشغي  الهياناإن ي  إىلما  ا اسهيل تطراها  فرد مرل  ن ي اة،لر 

  .ي،ح د على اةراج،ل اةسح رة لحأكيد الهيانا 

كب ج،ل ترا ه ل اةرامفرد ظهر   دما  جديدة يردمها اةراجع وهي  دما  الحأكيد الثرل  ف جد  ن     

ل  مل وه ا ما ير  اةرد،لرماوهر ب لك يساهي   مسني جرية اة األع اااةسحجدا  احلايثل   بيئل اةاا و 

 .األع ااطراف اةهح ل م  جمح ع مالك األ رة الحرق،ا  واحلرص على م  فج

 II -  4-   احملاسيب اإلبداعدور منتجات هندسة احملاسبة يف تعزيز 

ا اسب ومسحخدس الهيانا  لحدريق م ف،ل إن ا اسهل  مح،لرل مب،امال  ماليل  وترجد ا حيااا  عديدة يسلكها 
  1م ها ما ميك   ن يرصف بأن    القي  إذا اوعى في  ال،   على الحرازن بني اة احل

اةايل وذلك م   الا ترسيع ح ل الرحدة  األياءا اسيب م   الا ه دسل ا اسهل تسهي   مسني  اإلبداعإن 
  إجياي حلرا بديلل لل خاطر اليت تراج  الرحدة االقح اييل كال،   على االقح اييل   السرق والح رع واالبحكاا 

ج ب مرااي ماليل مل تك  محاحل ةراجهل نفرا  الرحدة االقح اييل وال،   على ختفيض الحكاليف ومسني 
 .2اإلبداعميك  اعحهااه نرعا م   األياءمسحرى السيرلل  ك ا  ن مسا ل اة حج اجلديد   مسني 

اسهل  دسل ا ا  مح رعل  يل  و تطهيراإلبداع هي م حجا  ه دسل ا اسهل واحدة م  يلي  في اوس ،رض      
 ا اسيب: اإلبداعت،زز 

II -  4-1 - :هندسة احملاسبة يف اعادة هيكلة الوحدات االقتصادية 
شركل  اصل م   الا قياس جم رعل م  اةسحث ري  قد يكرن  إىلير د بإعاية ا يكلل مري  شركل مسا ل     

م   الا احل را على قروض تسحخدس   شراء  سهي الشركل لح حهي ملكيل  اإليااةم  بي هي  عضاء م  جملس 
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ه ه الرحدة االقح اييل جمل رعل صغرية م  اةسحث ري   ولرد بد  ه ا ال  ط م  إعاية ا يكلل   ال هرا م   وائ  

االقح ايي واواج سرق الس دا  م خفضل  األياءث اني ا  ك حيجل لحزايد م،دال  الحضخي ومس  مسحرى ال

اجلرية والح،ديال  اليت طر   على الحشريع الضرييب  وإلجناح ع ليا  إعاية ا يكلل باسحخداس ه ا االسلرب  

سراع ت في  ع ليا  الحدرا  ولرد كشف  ممااسل يدة تسهي   اإلتف   ا اسهرن   اسح هاط  يوا  متري  جد

ه ه ال، ليا  مريق مكاسب وفرية لل سحث ري  ال ي  ي هرن ع ليل الحدرا ب جاح  ما م ايا تلك اةكاسب 

اةالك  إىلنحراا الثروة إواحح اا  وال،ائد اةحرلد ع  االفرتاضفهي الرفرا  الضريهيل والرفرا    تكلفل الركالل 

حح اا  ن يكرن س،ر شراء  سهي الرحدة االقح اييل بري ل  ق  م  قي حها إئا    رى فضال ع  اجلدي م  ف

 .    1احلريريل
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 خالصة الفصل

حجديد ازاا قابال للاسهل معلي ا  حي   ن  ا اسهني ا بحكاا وا ا اإلبداعن تاايخ تطرا ا اسهل كان زا را بإ   
،       ترقيل الكاا تك حاالبو  اإلبداعم   ج  ب اء ن ريل حماسهيل محكاملل  وإن ف،اليل  اإلبداعواالبحكاا و 

ا عرل  م   فكا ما    يسحغ رن كفئ   ع لل م   الا ما  فا اسب اةهدع يك  اةؤسسا  اسيبا  األياءو 
      ع ل .ليت تراجااةشاك   حلرا حماسهيل مهحكرة حل  إىلوالرصرا بطريرل عل يل ومرضرعيل  لي إوههها هللا 

د ه يل م  قراعاسا  اةاة ا  حني ذهب ب،ض ا اسهني باسحغالا قدااهتي ال،رليل و ربهتي وإةامهي ب     
ع   تغيري انطها ا م   جهل فيهاقاس ا اسهيل حسب الرغتضلي  اجل هرا م   الا مري  األ إىلومهايئ وم،ايري 

 لراائ للررائي اةاليل ع   ياء مؤسساهتي وتردمي صراة مشرقل مزواة ع ها.ا
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  متهيد

لحاصلة يف اجملال االقتصادي لتطورات للديات جديدة وهذا نظرا تواجه البيئة احملاسبية اجلزائرية عدة حت     
تنشيط السوق املايل مما حتتم البحث على املؤسسات العمومية و  وحماولة خوصصةلكرتونية كدخول التجارة اإل

 ملهنية للوصول إىل املستوى العاملي وملواجهة رهانات العوملة.حلول إبداعية وتقدمي قيمة مضافة لرتقية املمارسات ا

يف السنوات إىل جمموعة من تغيريات وجتديدات فقد بادرت اجلهات الوصية على مهنة احملاسبة يف اجلزائر       
اسيب بالنظام احمل( PCN)استبدال النظام احملاسيب القدمي غرار على سعيا منها لتحسني مهنة احملاسبة خرية األ

كما مت تغيري نظام الدخول   ،عايري للتدقيقاملالذي يتوافق مع املعايري احملاسبة الدولية ووضع بعض ( SCF)املايل 
مبستوى عايل للقيام يتميزون ملزاولة مهنة احملاسبة وهو مسعى إلعداد حماسبني ومراجعني حلصول على االعتماد 

زادت من يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية املقدمة و  أسهمتة التطورات احملاسبي هفهذ همة املوكلة هلم،املب
 مالك وهي املسؤولية اليت تقع على هذه املهنة.احلفاظ على األ
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I-  احملاسيب يف البيئة احملاسبية اجلزائرية اإلبداعأبعاد 

- 1-  يف اجلزائر لمحاسبةالتارخيي لالتطور: 

باشرت السلطات العمومية  فقداحلاضر،  ناوقتوإىل  اجلزائرية عدة تغريات منذ االستقاللبية عرفت البيئة احملاس    
هداف والسياسات ية اليت تتساير مع الواقع ومع األاالقتصاد هنج جمموعة من االصالحاتإىل  يف اجلزائر
واجلديدة على املستوى  أصبح من الضروري تكييف املنظومة احملاسبية ملسايرة التطورات العاملية حيث، املستهدفة

مهنة مبا يتماشى مع التغريات لل اتتطوير إىل إجراء عدة سعت اهليئات املشرفة على مهنة احملاسبة العاملي، فقد 
 .البيئة احملاسبية الدولية والتحوالت االقتصادية احمللية

احملاسبة وذلك من خالل العمل بالتشريع الفرنسي يف جمال ب استمرت احلكومة اجلزائرية بعد االستقالل     
متاحة سوى التقيد مل يكن أمام احلكومة اجلديدة خيارات ، حيث 1957لسنة  PCG املخطط احملاسيب العام

هيئات ستشرف  وفرت مع عدمحماسبني مؤهلني أمهها عدم توفر  ، منوذلك ألسباب متعددةباملخطط الفرنسي 
فراغ يف اجلوانب املختلفة وهي مرحلة من أجل كسب حصول  لتجنب و، وغريها ... على تنظم مهنة احملاسبة

دور فعال ، فلم يكن للمحاسبة املنتهجةاالقتصادي والسياسات  ةالوقت إلعداد نظام يتوافق مع املتطلبات احمللي
وهذا نظرا للخراب الذي خلفه االستعمار وعدم توفر شركات  ،رذه املرحلة عقب االستعماهليف احلياة االقتصادية 

 ،    اجملال االقتصادي يفتنشط 

حيث  ،(PCN) خمطط وطين للمحاسبةبتشكيل كانت اجلزائري  للنظام احملاسيب  ريتطو عملية أول  إن     
 01ا من دخل حيز التطبيق ابتداءمتت هندسة من طرف خرباء أجانب متخصصني يف جمال احملاسبة، حيث 

، إذ يعترب أول خطوة حنو التخلي 1975ريل أف 29املؤرخ يف  35-75مر رقم بناءا على األ 1976جانفي 
تالئم مع الظروف تفهندسة املخطط الوطين احملاسيب تنسجم و ، PCGسي العام نعلى النموذج احملاسيب الفر 

 ، اجلديداالقتصادي مع هنج و البيئية 

لتخطط والرقابة وتوفري املعلومات للدول بغرض اله املنوطة هداف خطط الوطين احملاسيب يف حتقيق األفقد جنح امل
يف إبداع بعض اخلصوصيات ن مكه يحانجعلى الوحدات االقتصادية اململوكة ضمن سياسة االقتصاد املوجه، ف

عكس التطورات البيئية ي فهو ،من طرف املستخدمني يف تلك احلقبة اليت نشأ فيها هتماماإلاليت جعلته ينال 
 ،لتلك الفرتةاحملاسبية 
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ستجابة إىل متطلبات واإللنظام احملاسيب اجلزائرية وذلك بغية تطوير مهنة احملاسبة يف ا التغيرياتوتوالت      
كان ذلك بالبحث على نظاما حماسبيا جديدا يتماشي مع التحوالت والتطورات اجلديدة ويتواكب مع و الدولية، 

اجلزائري احملاسيب الواقع  طبيقها يفوتاملعايري الدولية للمحاسبة  تبينخالل حماولة وهذا من ، العوملة احملاسبية واملالية
 نظام احملاسيب املايلتصميم الفقد عمدت اجلهات الوصية على مهنة احملاسبة إىل  ،حماولة التكييف معهمع 

(SCF) ، 

يضع صورة مصغرة للمعايري احملاسبة الدولية  الذي ،النظام احملاسيب املايلاملتعلق ب 01-10صدر قانون      
(IAS/IFRS) ، ضافات اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل، حيث يعترب التصوري من بني اإل اإلطارعد يإذ

عندما تكون بعض املعامالت من  دليل إلعداد املعايري احملاسبية وتفسريها واختيار الطريقة احملاسبية املالئمة
خرى أضافات إاملايل عدة  كما أعطى النظام احملاسيب  خرى غري معاجلة مبوجب معيار أو تفسري.األحداث األ

 تعترب جديدة على البيئة احملاسبية واملالية اجلزائرية من أمهها:

 صول واخلصوم؛وض القيمة التارخيية يف تقييم األإدخال مفهوم القيمة العادلة اليت تع-

اريف ستحداث قائمة مالية جديدة )جدول السيولة النقدية(، وتعديل بعض عناصر امليزانية كإلغاء املصإ -
 ؛عتبار مصاريف البحث والتطوير ضمن القيم املعنويةإعدادية و اإل

 صول واخلصوم؛ثر الزمن من األصل على عملية تقييم األأإدخال مفهوم قيمة التحيني اليت هتدف إىل معرفة -

تمويل باإلجيار والعقود طويلة ستحداث قواعد تسجيل جديدة ختص معاجلة الضرائب املؤجلة، وعقود الإ -
 جل.ألا

 مكانية املقارنة مع املؤسسات الدولية؛إجعل القوائم املالية تتناسب مع وثائق الدولية و -

، احملاسبة املبسطةباحملاسبة اخلزينة أو تسمى من احملاسبة جديد ستحدث النظام احملاسيب املايل نوع إكما   -
 بالنسبة ملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تتوفر فيها شروط معينة.

املعايري الدولية وذلك بعض وصلت تطورات مهنة التدقيق يف اجلزائر إىل االلتزام بفقد أما يف جانب التدقيق      
 ات التالية:وفقا للمقرر 

 اآليت:كاملتضمن وضع حيز التنفيذ أربعة معايري جزائرية للتدقيق   2016فيفري  04املؤرخ يف  002رقم املقرر  
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 تفاق حول أحكام مهام التدقيق"إ" -210-املعيار اجلزائري للتدقيق -
 "التأكيدات اخلارجية" -505-املعيار اجلزائري للتدقيق -
 حداث الالحقة""أحداث تقع بعد إقفال احلسابات واأل-560-املعيار اجلزائري للتدقيق -
 ."التصرحيات الكتابية"-580-املعيار اجلزائري للتدقيق  -

  يتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق التالية: 2017مارس  15املؤرخ يف  23أما املقرر رقم 

 جراءات التحليلية""اإل -520-ايري اجلزائرية للتدقيقاملع

 ستمرارية االستغالل"إ" -570-املعايري اجلزائرية للتدقيق

 ستخدام أعمال املدققني الداخليني"إ" -610-املعايري اجلزائرية للتدقيق

 ستخدام أعمال خبري معني من طرف املدقق"" ا -620-املعايري اجلزائرية للتدقيق

  املعايري اجلزائرية للتدقيق: 150أما املقرر رقم 

 "ختطيط تدقيق الكشوف املالية" -300-املعايري اجلزائرية للتدقيق

 "العناصر املقنعة" -500-املعايري اجلزائرية للتدقيق

 فتتاحية"ة اإلاألرصد-األولية"مهام التدقيق  -510-املعايري اجلزائرية للتدقيق

 "تأسيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوف املالية" -700-املعايري اجلزائرية للتدقيق

  املعايري التالية: 2018سبتمرب 24املؤرخ يف  77كما كان للمقرر رقم 

 "وثائق التدقيق"، -230-املعيار اجلزائري للتدقيق 

 تبارات خاصة"اع-"العناصر املقنعة -501-املعيار اجلزائري للتدقيق 

 "السرب يف التدقيق" -530-املعيار اجلزائري للتدقيق 

"تدقيق التقديرات احملاسبية مبا فيها التقديرات احملاسبية للقيمة احلقيقية  -540-املعيار اجلزائري للتدقيق 
 واملعلومات الواردة املتعلقة به"
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بعض املعايري جديدة للبيئة احملاسبية باعتماد على  اجلزائرية قد أعطت إضاقةاهليئات احملاسبية  وهبذا تكون     
وحماولة الوصول إىل املستوى الدويل من خالل التوافق  التدقيق، بغية حتقيق درجة عالية من جودةللتدقيق الدولية 

  من مهنةنير وحتسيتطو الدولية هو مسعى لوالتوحيد وتضيق االختالف بينهما احمللية والدولية، فتطبيق املعايري 
  عترب أفضل مقياس لألداء املهين.  تو باجلزائر املراجعة 

النظام  اليت جاء هباصالحات احملاسبية اليت جاء هبا اإلضافات والتغيريات واإلات اإلبداعوهبذا يظهر جليا أهم 
القتصادية احملاسيب املايل واملعايري التدقيق اجلزائرية واملصممة على الصبغة الدولية وتستجيب لتطويرات البيئة ا

   .اجلزائرية

كتطبيق معايري   ملستوى العامليإىل الوصول يف اأمام حتديات أخرى طمعا يف اجلزائر وتبقى مهنة احملاسبة    
 ،ترشيد تسيري املال العامحتسني و بالغ املايل احلكومي و يزيد من جودة اإلهذا سف، لقطاع العاملالدولية احملاسبة 
اسبة واحملاسبني يف مهنة احملتكون  2018تطبيقها مؤخرا يف مارس و رتونية لكالتجارة اإلمع دخول و  كذلك

جنبية حول أفكارهم وكسب خربات أحباجة لدمج فاحملاسبون  يف البيئة اجلزائرية اجلزائر أمام مواكبة هذا اجلديد
 .هذا املوضوع

- 2- املشرفة على مهنة احملاسبة يف اجلزائريئات اهلإعادة تنظيم 
اهليئة املخول هلا تنظيم وتطوير مهنة احملاسبة يف اجلزائر، حيث استحدثت  جملس الوطين للمحاسبة يعترب     

اهليئة الوطنية املؤهلة للقيام باعتبارها  1996سبتمرب  25املؤرخ يف  318-96مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
اجمللس يعترب  القانون أنهذا من  02ادة جاءت يف املحيث ، بأعمال التوحيد احملاسيب وإعداد املعايري احملاسبية

والتطبيقات ستشاري ذو طابع وزاري ومهين مشرتك، يقوم مبهمة التنسيق والتلخيص يف جمال البحث إجهاز 
 .الرقابة على مهنة احملاسبة واملراجعةاملكلفة باجلهة  لس الوطين للمحاسبةاجملوهبذا يعترب  املرتبطة هبما،

على للمحاسبة متاشيا مع املستجدات احلاصلة يف خلفا للمجلس األ ين للمحاسبةاجمللس الوطفقد جاء     
التوافق مع املعايري احملاسبة وحماولة ومن خالل التحديثات اليت  مست البيئة احملاسبية اجلزائرية الوسط املهين 

راجعة واليت من خالل ( حدثت تغيريات جذرية على طبيعة املنظمات املهنية احملاسبية واملIFRS/IAS)الدولية 
املؤرخ  24-11املرسوم التنفيذي  همبوجبفقد صدرت  جديدة حتت وصاية املباشرة لوزارة املالية تنظيماتظهرت 

اجمللس الوطين  ن السابق، والذي يوضح إعادة هيكلةالذي مت مبوجبه حتديث القانو  2011-01-27يف 
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لة اجمللس الوطين للمحاسبة، وتنظيمه وقواعد سريه، للمحاسبة، حيث مت بناء على هذا القانون اجلديد تشكي
عضاء الذين يشكلونه، إضافة ير املكلف باملالية، كما حتدد األحيث حتدد املادة الثانية من هذا املرسوم سلطة الوز 

 .إىل حتديد املهام املنوط هبا هذا اجمللس

 ب املعتمد:سابات واحملاسواملتعلق مبهنة اخلبري احملاسيب وحمافظ احل 01-10جاء يف القانون 
العام للمجلس  اإلطارذا حتديث قررت احلكومة مبوجب هذا القانون إعادة تنظيم مهنة احملاسبة يف اجلزائر، وك    

للخرباء احملاسبني وحمافظي  الوطين للمحاسبة، وإعادة تنظيم املنظمات املهنية من خالل تفكيك " املصف الوطين
هنة احملاسبة هلا عالقة نشاء ثالث منظمات مهنية جديدة تشرف على مإدين" ومت احلسابات واحملاسبني املعتم

للمصف الوطين للخرباء  الوطنية مباشرة باجمللس الوطين للمحاسبة وحتت إشراف وزارة املالية، وهي اجملالس
 .مديناحملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلاسبات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعت

 : 1عمال باجلزائر إىلارسون مهنة احملاسبة يف قطاع األاحملاسبون الذين مي ينقسم

 وحتت مسؤوليته، مهمة  حماسب معتمد: يعد حماسبا معتمدا، املهين الذي ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص

 .مسك وفتح وضبط حماسبات وحسابات التجار والشركات أو اهليئات اليت تطلب خدماته

 ت مسؤوليته، عد حمافظ حسابات كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتحمافظ احلسابات: ي

 لتشريع املعمول به.انتظامها ومطابقتها ألحكام إمهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات واهليئات و 

 ت مسؤوليته، مهمة اخلبري احملاسيب: يعد خبريا حماسبا كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحت

ت اليت نص عليها القانون وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة وخمتلف أنواع احلسابات واهليئات يف احلاالتنظيم 

 واليت تكلفه هبذه املهمة بصفة تعاقدية خلربة احلاسبات.

 كما صدرت مراسيم تنظيمية للمهنة احملاسبة:
ارير حمافظ احلسابات يري تق، والذي حيدد معا2011ماي  26املؤرخ يف  202-11صدور املرسوم التنفيذي رقم 

 وأشكاهلا وآجال إرساهلا.

                                                           
احلسابات واحملاسب ، يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ 2010جوان  29، املؤرخ يف 01-10، من القانون رقم 41، 22، 18املواد  ،42 العدداجلريدة الرمسية اجلزائرية،  1

 .8-6املعتمد، ص ص
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، والذي حيدد شروط وكيفيات سري 2011نوفمرب  24املؤرخ يف  393-11صدور املرسوم التنفيذي رقم 
 الرتبص املهين واستقبال ودفع أجر اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املرتبصني. 

، حيث منظمات املهنيةي للتنظيماليكل اهلعلى  جليا التحديثات اليت طرأت ظهرت 01-10وبصدور القانون     
هذا سيزيد من الرقابة وختصيص قسم منظم لكل فئة من احملاسبني يف اجلزائر، عادة ترتيب إ يفضافة إ تعطأ

وكفية مواجهتها احملاسبني وكذا تشجيع املبادرات اجلادة اليت هتتم بدراسة املشاكل القائمة لكل فئة شراف على واإل
 .امليثاق العام للمهنة حماسبة كل من خيالفوإعطاء املهنة قوة االلتزام ألعضائها و 

- 3- اجلزائرطارات حماسبية بإعداد إالتعليم والتكوين احملاسيب يف أمهية: 

- 3-1- التعليم احملاسيب: 
يف ل من خمرجات هذا النظام يتميز بالضعف جيع مجلة من النقائصإىل يعاين نظام التعليم احملاسيب يف اجلزائر     

ا أن نظام ومب املهنة، كفؤة تساهم يف ترقيةمهنة احملاسبة حباجة إىل كوادر بشرية  تطوير فإعداد إطارات حماسبية، 
 عايري الدولية للتعليم احملاسيب أومب أو االلتزام توجب علينا تطبيق همستمد من املرجعية الدولية فإناحملاسيب املايل 

فالتعليم احملاسيب اجليد يساهم يف  هذا اجلانب والوصول إىل مستويات عاملية، نيخذ مبضموهنا حىت يتم حتساأل
املستجدات يف مواكبة و  خراج خرجني هلم كفاءة حبيث تكون هلم القدرة على مواجهة متطلبات سوق العملإ

 ه نقائص يف بعض اجلوانب نذكر منها:ن التعليم احملاسيب يف اجلزائر لديأاجملال احملاسيب وهبذا يظهر 

 ؛واجلانب املهين األكادمييالربط بني اجلانب عدم  -

 ؛عدم االهتمام بأخالقيات املهنة ضمن برامج التعليمية -

 ؛احملاسيباستغالل التكنولوجيا يف التعليم ضعف  -

 ؛الواقع العمليتطلبات عدم تطابق الربامج التعلمية مب -

 ورات احلديثة يف تقنية املعلومات؛املهارات ومواكبة التط لزيادة التعليم املستمرضرورة  -

حتسني املهنة  تساهمنتاج معرفة علمية ومعلومات جديدة إيف  البحث والتطوير احملاسيبجانب  عفض -

 والعمل احملاسيب.
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- 3-2- :التكوين احملاسيب باجلزائر 
تربص وتسمى أيضا  اد املهينصول على االعتمهي الفرتة اليت يقضيها احملاسب للحيقصد بالتكوين احملاسيب      

حملاسب فظ احلسابات أو اصفة اخلبري احملاسب أو حما كتسابإ يف ا احلقصاحبهل خيول ، حيثاخلربة احملاسبية
يكون لديهم تأهيال   نأ جازات املهنيةالشهادات واإلشخاص الراغبني يف احلصول املعتمد، إذ ينبغي على األ

 والكفء هبذه املهمة. لإلملام التاممية والعملية لكافيا من الناحية الع

اللوائح تنظيم وتطوير مهنة احملاسبة، إذ أشارت إعادة اجلزائر اهتماما كبريا هبذا اجلانب من خالل  وقد أعطت
هيل العلمي لألشخاص الراغبني يف احلصول على االعتماد أالتشرط فر التشريعية املنظمة للمهنة إىل ضرورة تو 

 بينت الكيفية اليت طار املرجعي هلا إذ اإل 2010ماي  29يف  01-10من قانون  08املادة وتعترب  كمهنيني،
حلسابات تكون من طرف معهد التعليم املختص التابع للوزير املكلف ا شهادة اخلبري احملاسب أو حمافظهبا نح مت

عد إجراء مسابقة للمرتشحني املعاهد إال ب ذهلتحاق هبعتمدة من طرفه، وأنه ال ميكن اإل، أو املعاهد املباملالية
ح شهادة احملاسب املعتمد من طرف مؤسسات التكوين ختصاص، كما متنادات جامعية يف اإلين على شهاحلائز 

املهين التابعة للوزير املكلف بالتكوين املهين، أو من طرف املؤسسات املعتمدة من طرفه أو من طرف مؤسسات 
 .1التعليم العايل

حلصول على االعتماد املهين، فراد الذين يرغبون يف اهيل العملي الواجب توافرها يف األعن شروط التأ أما     
ملطلوب واملقبول من ان املرتشحون الذين تابعو تكوينهم النظري أ 77يف مادته  01-10فقد تطرق القانون 

ة عن طريق التنظيم، فهم وط احملددجلنة التكوين للمجلس الوطين للمحاسبة للقيام برتبص مهين طبقا للشر  طرف
   بصا أو حماسبا مرتبصا(.مؤهلون للحصول على الصفة املرغوبة )خبريا حماسبيا مرتبصا أو حمافظ احلسابات مرت 

فهي مبادرة جديدة ، املهينللحصول على االعتماد  01 -10اليت جاء هبا قانون الشروط اجلديدة وحسب      
جيابا على إنعكس تسيث حزاول هذه املهنة، اليت ستالبشرية  عناصرال أفضل اءوانتقمن ورائها اختيار  يسعى

، ما يف جمال احملاسبةجلودة عالية اوتقدمي خدمات العملية تطوير املمارسات يف  اتجناح حتقيقالعمل احملاسيب و 
زاولة للمهنة هي ادر املألن ضعف الكو و  ،يف هذه املهنة طراف املستفيدةواأل أصحاب املصاحل ىيعزز الثقة لد

  نقطة سلبية حتسب على اجلهات املسؤولة على املهنة يف البلد وتنعكس عليها سلبا. 

                                                           
املتعلق مبهنة اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ص  2010جوان  29املؤرخ يف  01-10قانون رقم ، 42العدد اجلريدة الرمسية اجلزائرية،  1

12.  
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  - 4- أخالقيات املهنية احملاسبةضرورة التحلي ب: 

يعترب التحلي بأخالق عنصر ةـ إذ ساسية اليت يرتكز عليها تطوير أي مهنالقيات مهنة احملاسبة الدعامة األأخ تعترب
مارسات اليت املسيئة إىل مكافحة الفساد املايل، وتصفية كل املساهم يف قيق النجاح يف العمل إذ يمهم يف حت

امها والتقيد هبا قصد وكل حرت إفاملشرع اجلزائري وضع بعض الواجبات اليت يلتزم على احملاسب ، العمل احملاسيب
 من خيالف هذه االلتزامات ينجر عنها عقوبات وغريها 

يتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري  1996أفريل  15املؤرخ يف   96/136م التنفيذي نص املرسو فقد 
 :1فيما يلي ، حيث عرض واجبات احملاسب املهين احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

I -4-1-:واجب احملاسب املهين يف أداء مهنته ويف عالقته مع زبائنه 

 هنة وشرفها؛أداء مهامه بدون املساس بكرامة املبدرجة عالية من الرصانة يف  تحليال -

 مهامه بصرامة وهدوء؛ تأدية -

 ضمري مهين؛و واالستقالل، ووجوب القيام مهامهم بشرف  باألمانةتتسم عالقته بزبائنه  -

ة املهنية عند تنفيذ مهام خالقيص والشرعية املطلوبة والقواعد األخالجيب مراعاة مبدأ احلياد واإل -

 احملاسبة؛

 زام بالسرية يف أداء مهنتهم؛االلت -

 تعاهبا مكتوب.أعمال وحجمها و ضرورة حتديد طبيعة األ -

فاظ على شرف ومسعة املهنة يف من خالل هذه الواجبات نقرأ أن املشرع ألزم احملاسب بالعناية املهنية واحل     
والعمل بالضمري مهين، فيما ة اجملتمع، كما مسحت له بالتمتع باالستقاللية واحليادية يف تقدمي خدماته املهني

 ات.مانة والثقة يف تسريب املعلومهين اجتاه زبائنه واحلفاظ على األألزم بالسر امل
 

                                                           
يتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ حسابات واحملاسب ، 1996أفريل  15املؤرخ يف  96/139اجلريدة الرمسية، املرسوم التنفيذي رقم  1

 .9-4. ص ص 24املعتمد، العدد 
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- 4-2-  املهين يف عالقته بزمالئه:احملاسب واجبات 

  يقبل املهمة إال بشروط؛جيب على عضو النقابة الذي يطلب منه زبون أو موكله أن حيل حمل زميل له أال -

 عترب تصرف الزمالء فما بينهم عن روح الزمالة والتضامن؛جيب أن ي -

جيب على أعضاء النقابة إذا ظهر خالف مهين بينهم أن حياولوا حله فيما بينهم وديا أو يعرضوه على  -

 رئيس النقابة أو خيطروا غرفة املصاحلة واالنضباط والتحكيم؛

هو خطأ حياسب عليه  ررا بأحد الزمالءتشهري غري مؤسس من شأنه أن يلحق ض كلعترب املشرع أن  أكما 

 .القانون

الشمل  من شأهنا فض النزاعات وحماولة ملن املشرع اجلزائري وضع بعض احملددات اليت أومن هذا نالحظ 
بني أعضاء املهنة من حماسبني وغريهم، يف حني أن ظهور روح التعاون والعمل اجلماعي بني احملاسبني سيساهم 

 احات وحلول لتطوير مهنة احملاسبة بدال من الغرق يف النزعات واألنانية يف العمل.يف تقدمي إضافات واقرت 
 تدريبيهم ومنح مجيع التسهيالت سواء يف تتعلق بتأطري املتدربني كالتكفل هبم أخرى واجبات  دكما توج

 .كانت نظرية أو تطبيقية

- 4-3- :حقوق املهنيني يف أداء مهنته 

 :ستفادة منهامن حق احملاسبني اإلاحلقوق اليت  أعطى القانون للمهنيني بعض
 على أحسن وجه؛ الوثائق واملستندات وتوفري الظروف املالئمة لتأدية عملهمجع فيما خيص  احلق يف التعاون-
 .احلق يف حصول على االتعاب -

ايف كمنع حاالت أخرى تؤثر على االلتزام بأخالقيات مهنة احملاسبة وهي حاالت تن 01-10كما بني قانون 
و أاخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات املعتمد القيام بأي مهنة يف املؤسسات اليت تكون هلم فيها مصاحل مباشرة 

ن ميارس نشاط منافيا بصفة مؤقتة يتعني عليه طلب إعفائه من اجلدول لدى جلنة االعتماد يف أو أ ،غري مباشرة
 قصاه شهر واحد من تاريخ بداية نشاطه. أجل أ
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من طرف مافيا وجتاوزات خروقات يف اجلزائر تسجل  أخالقيات مهنة احملاسبةف خراآلأما عن اجلانب      

ية ارس ممارسات احملاسبة اإلبداعيتعمد مماملهنيني أو يف املؤسسات االقتصادية، فمن املهنيني من  منسواء احملاسبة 

، أما على مستوى املؤسسات منتشرة بكثرةوهي ظاهرة  ن ميارس املهنة باسم شخص آخرأو أ ،لكسب الزبائن

بشفافية وهذا ألغراض  عدادهاأما يف امليزانية ال يتم ا ،سوبيةل باحملبليس باملستوى والكفاءة احملاسبني  فاختيار

  جبائية )التهرب الضرييب(

لعاملني يف جمال كل االتحكم يف  و  سلوكياهتمبتقييد  مبأخالقيات مهنة احملاسبة ستسمح هل نيإن حتلي احملاسبو   
من تطوير وجتديد للممارسة املهنية جيابية اجلوانب اإليف  موامكانياهت متوظيف قدراهتو ز يركميكن تاحملاسبة، حيث 

أو  الوقوع يف فضائح مالية تغيري وحتويل لألرقام لتجنب وكل خروقات منفكار السلبية والتخلي عن األوتغيري 
 . ضرار بالغرياإل

II -  الميدانية: الدراسةة ومناقشتحليل 

II -1- املستخدمة يف الدراسة دواتواألريقة الط 

II -1-1 – :جمتمع وعينة الدراسة امليدانية 

 يتكون جمتمع الدراسة يف هذا البحث من الفئات التالية:

 :فئة مهين احملاسبة 

 الرتاب الوطين، والذين يقصد بفئة مهين احملاسبة، أصحاب املكاتب احملاسبة الذين يزاولون مهنة احملاسبة عرب
ميلكون اعتمادات من وزارة املالية، وهم مدققون احلسابات )خبري حماسيب وحمافظي احلسابات(، واحملاسبني 

مستويات دراسية  حصوهلم علىو دراج مساعد احملاسب وهذا نظرا خلربة وكفاءة هذه الفئة إاملعتمدين. كما مت 
 نفرادي باسم شخص آخر.إو مزاولة املهنة بشكل ألرمسية رغم عدم امتالكهم لالعتمادات ا مقبولة،

 :فئة حماسيب املؤسسات االقتصادية 

عمليات التسجيل وهم موظفو قسم احملاسبة واملالية يف املؤسسات االقتصادية العاملة يف اجلزائر والذين يقومون ب
 عداد القوائم املالية.إاحملاسبية واملشاركة يف 
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 ساتذة اجلامعيني:فئة األ 

واملتخصصني يف جمال احملاسبة  ساتذة اجلامعيني العاملني يف خمتلف اجلامعات اجلزائريةهذه الفئة من األ تتكون
 .واملالية والتدقيق

استحالة حصرهم بدقة، استصعب حتديد حجم العينة، و ونظرا لتعدد فئات جمتمع الدراسة، وكثرة عدد أفرادها     
مشلت أفراد العينة عدة و شوائي، حبيث تكون ممثلة للمجتمع حمل الدراسة، مت اختيار عينة الدراسة بشكل عفقد 

 خمتلفة. وعدة والياتقطاعات 

على الفئات الثالثة  ،عدة واليات الوطنمن  فرد 260 عينة عشوائية من أفراد العينة تضم على ستبياناال توزيع مت
ستعانة ببعض اإلستالم املباشر و واإلتسليم استبيان مطبوع عن طريق ال 160املذكورة سابقا، حبيث مت توزيع 

 مت إرساله عرب الربيد اإللكرتوين. استبيان 100والزمالء، 

لتمثيل عينة الدراسة، قمنا باستبعاد  استبيان 149 اسرتجاع متاملستلمة حبيث  اإلستماراتوبعد عملية تنظيم    
أو فقداهنا لظروف ما واملقدر عددها  مارةاست 2وذلك لورودها بعد األجل واملقدر عددها  اإلستماراتباقي 
 :كالتايل موضح هو كمااستمارة وقد خلَصت هذه املعلومات يف اجلدول   111

 االستبيان باستمارة اخلاصة حصائياتاإل يوضح (:3-1اجلدول رقم )

 %النسبة العدد البيان

 100 260 الموزعة عدد اإلستمارات

 57.3 149 المستلمة اإلستماراتعدد 

 42.7 111 المفقودة اإلستماراتد عد

 0.9 1 الملغاة اإلستماراتعدد 

  2 الواردة بعد األجل اإلستماراتعدد 

 56.1 146 الصالحة اإلستماراتعدد 

 ستمارات االستبيانإباالعتماد على  طالباملصدر: من إعداد ال

II -1-2 – مجع البيانات: مصادر 

 .صياغته فيها متت اليت والظروف االستبيان إعداد من  مراحل تلفخم إىل التطرقالفقرة  هذا خالل من حناول
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  االستبيان استمارة تصميم -أ

 وقابلة سهلة تكون يثحب بسيطة، بصفة االستمارة أسئلة تصميم اإلمكان قدر حاولنا املرحلة هذه خالل من 
 لنا تسمح حبيث دراسة،ال مبوضوع واسع اطالع على يكونوا أن املفرتض من والذين املستجوبني من قبل للفهم
 اإلجابة نسبة لرفع ناالستبيا تصميم جوانب بكل لإلحاطة وهذا البحث، فرضيات على باإلجابة األسئلة هذه

 .املدروسة العينة لدى والقبول

  العربية، باللغة صياغتها تمت ،سؤاال أربعون تضمن حيث عادية، أوراق على االستبيان طباعة متت     

 والسلبيات النقائص جواستخرا  مالئم، بشكل عمله إمكانية مدى معرفة قصد أويل اختبار يف بوضعه قمنا    
 بامللل يشعرون العينة فرادأ من جتعل قد اليت والتعقيد والغموض األسئلة طول أو التكرار خاصة تشوبه، قد اليت
 .جدي بشكل االستبيان مع التعامل لعدم يقودهم مما

 وظائف من دافر أ عشرة مشل الذي األويل االختبار خالل من نقائص من ستنتاجها مت ما إىل باإلضافة    
 1.بشكل هنائي وصياغتها االستبيان أسئلة ضبط مت خمتلفة،

ن املوضوع حمل الدراسة مع ، واليت تتضمن عنواحتوى االستبيان على الديباجة اليت تتصدر االستمارةإوقد     
ع رجائنا هلم اإلجابة بكل عناية معليها، وذلك لتربير القيام هبذه االستبانة، تقدمي وجيز للشهادة املراد احلصول 

لبحث العلمي فقط، كما ن املعلومات املدىل هبا سوف لن تستخدم إال ألغراض اأوموضوعية، وإحاطتهم علما ب
من طرف أفراد العينة  الثقة فيهاو أشرنا كذلك إىل اجلهة األكادميية اليت تنتمي إليها الطالب، ذلك لزيادة قبوهلا 

 مع تشكرهم يف األخري على تعاوهنم معنا.

 حتكيم االستبيان: -ب

وهم خمتصني  ،ت الوطنجامعاخمتلفة ساتذة من عملية حتكيم من قبل جمموعة من األقبل نشر االستبيان خضع ل
 حيث:خاصة من  يف جمال احملاسبة وهذا بغية التأكد من سالمة بناء االستمارة من خمتلف اجلوانب،

  سئلة وصحة العبارات؛صياغة األدقة 
 حصائية؛لعملية اإل ومالءمتهاجابة لضمان توزيع خيارات اإل 
 .والوقوف على مشكلة التصميم واملنهجية 

                                                           
 .1توجد استمارة استبيان بشكل هنائي يف قائمة املالحق: إنظر امللحق رقم   1
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   .1ساتذة احملكمني، متت صياغة االستبيان بشكله النهائيالحظات والتوصيات الواردة من األخذ باملاألوبعد 

 :االستبيان كلهي -ت

 :يلي فيما لالستمارة الرئيسية احملاور عرض وميكن

 ؛املعلومات الدميغرافية لعينة الدراسةالقسم األول: 

 احملاسيب يف مهنة احملاسبة؛ اإلبداعالقسم الثاين: أشكال 

 ية؛اإلبداعاحملاسيب واحملاسبة  اإلبداعالقسم الثالث: االختالف بني 

 املهنية؛ اسبني يف ترقية املمارساتالقسم الرابع: مسامهة عملية تطوير قدرات ومهارات احمل

 ية اليت حتملها البيئة احملاسبية اجلزائرية.اإلبداعالقسم اخلامس: املستجدات 

 العينةأفراد  على االستبيان استمارة نشر -ث

 :يلي فيما توضيحها ميكن طرق عدة على اعتمدنا االستبيان استمارات من ممكن قدر أكرب وتوزيع نشر هبدف

 من اهلدف شرح اولةوحم املستجوب إىللالستمارة  املباشر التسليم خالل من وهذا خصيةالش املقابلة 
 .ممكن وقت أقل يف االستمارة ئمل ضرورة على أحلينا كما يكتنفها، قد الذي الغموض وإبعاد توزيعها

 اءأحن مجيع يف مالءالز  بعض إىل اإلستمارات من معني عدد تسليم خالل من وهذا: بالغري االستعانة 
 .الوطن

 احملاسبة كاتبممن  العديد يف االستبيان استمارة إيداع خالل من وهذا: مباشر الغري التسليم. 
 املستجوبني لإلفراد االلكرتوين يدالرب  يف االستبيان استمارة إرسال مت الطريقة هلذه وفقا: لكرتويناإل الربيد 

 عن إلجابةا وبعد(، Google Driveمتت االستعانة بصيغة ثانية بتطبيق )كما    ،(Wordيف شكل )
 . لملرسا لكرتويناإل الربيد إىل الطريقة بنفسإىل  هتاإعاد ميت ويتهاتحم

II -1-3 –  الدراسة أدوات  

 مت واليت معطيات قاعدة بناء قصد االستمارة، يف املتضمنة اإلجابات وحتليل بفرز املرحلة هذه خالل قمنا    
، الذي اعتمدنا عليه أيضا يف متثيل املعطيات املستخرج يف  Excel 2010باالعتماد على برنامج  إعدادها

                                                           
 2قائمة أسماء األساتذة المحكمين لالستبيان المرفقة رقم  1
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 شكل يف املعتمدة اإلستمارات من اإلجابات تفريغ مت ،امللغاة اإلستمارات استبعاد بعد وهذاشكل دوائر نسبية 
 االستمارة، وهبذا يف جواب لكل خانة ختصيص مت حيث، سطرا 146 و عمودا 44 يتضمن مصفويف جدول
 معطيات. 6424( واليت تساوي 146*44قاعدة معطيات لالستبيان تتكون من ) على احصلن

مت ترميز وادخال حيث ، حصاء الوصفي استخدام أساليب اإلسئلة الدراسة واختبار الفرضيات متألإلجابة عن 
 :التالية أساليب استخدام مع (SPSS V24) حصائي احلاسب اآليل باستخدام برنامج اإلالبيانات إىل 

 معامل ألفا كرو نباخ: 

يستخدم هذا املؤشر يف قياس درجة ثبات وصدق أداة الدراسة امليدانية )االستبانة(، حيث يأخذ هذا املؤشر 
هي نسب مقبولة لتعميم نتائج   0.6%  أي  60، وإذا  كانت مساوية أو أكثر من  1و 0قيما ترتاوح بني 

 الدراسة.

 الوصفي:  حصاءاإل
ما  حنراف املعياري(،زعة املركزية )متوسط احلسايب، اإلمن مقاييس الن ات آراء عينة الدراسة،جتاههبدف حتديد ا

 ... وغريها.واستخدام النسب املئوية وجداول التوزيع التكرارييسهل من املقارنة وحتليل واستخالص النتائج 

 فرضيات البحث: اختبار
( املناسب الختبار Test Binomialائي ذو احلدين )حصاختبار فرضياته على االختبار اإل الباحث يف اعتمد

 الفرضيات اليت ال تتبع التوزيع الطبيعي، كما هو احلال بالنسبة هلذه الدراسة.

 مقياس الدراسة:

ة املوضوع حمل بدال من اخلماسي وغريه، ألن طبيع الثالثي (LIKERT) رتاليك مقياس على اعتمدنا
 اجلدول يف مبنيفقد مت توزيع الدرجات من خالل هذا السلم كما هو هذا التوسع وعليه  الدارسة ال يتطلب

 :التايل

 أوزاهنا و االستبيان أسئلة على اإلجابة جماالت :(2-3اجلدول رقم )

 المجموع موافق  محايد غير موافق الخيارات

 6 3 2 1 الدرجة

 3 عدد المتغيرات
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 ملصدر: من إعداد الطالبا

أي درجتني، وهو ما سوف يتم االعتماد  2( أن الوسط احلسايب يساوي 3-2ح من خالل جدول رقم )يتض
 حصائية التحليلية ألجوبة أفراد عينة الدراسة.واالستناد إليه يف الدراسة اإل

ا حصائيا وتفسري إاحلاسيب مدلوال  عطاء املتوسطكما مت وضع مقياس ترتييب متوافق مع مقياس ليكارت الثالثي إل
 وهو ما يساعد على التحليل واستنتاج النتائج  عمليا يف نفس الوقت باستخدام املقياس الرتتييب لألمهية،

 حبيث حتدد طول الفئة كما يلي: 

 0.66 = 3عدد الفئات ÷  2 = املدىطول الفئة 

ة املقياس من على واحلد االدىن للفئات وذلك بدايحتدد احلد األ (، حيث ميكن0.66فقد حتدد طول الفئة ب )
مهية النسبية من فقرات حماور االستبيان الواحد الصحيح، حيث أصبح تصنيف قيم املتوسطات احلسابية واأل

 واجلدول التايل يوضح احلدود. 

 

 (: جماالت املتوسط احلسايب حسب ليكارت الثالثي3-3اجلدول رقم )

 الرأي املتوسط احلسايب
 وافقغري م 1.66إىل                  1من 
 حمايد 2.33إىل                1.67من 

 موافق 3إىل               2.34من 
 طالباملصدر: من إعداد ال

 

 

 2 (6/3الوسط الحسابي )
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 1ختبار ثبات استبانة الدراسةإ: 

 ( : ثبات استبانة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ3-4اجلدول رقم)

 اخـــقيمة ألفا كرونب عدد الفقرات احملـــــــور الرقم

 0.702 12 سبةاحملاسيب يف مهنة احملا اإلبداعول: أشكال األاحملور  1

 0.583 11 يةاإلبداعى احملاسبة احملاسيب االجيايب عل اإلبداعاحملور الثاين: إختالف  2

 0.762 09 احملور الثالث: عملية تطوير قدرات ومهارات احملاسبني 3

 0.702 08 بية اجلزائريةسية يف البيئة احملااإلبداعاحملور الرابع: املستجدات  4

 0.838 40 جمموع كل احملاور

 SPSSمن إعداد الطالب بناء على نتائج برنامج االحصائي  املصدر:

( ويف احملور % 70.2) ول قد بلغ حوايلأن معامل ألفا كرونباخ للمحور األ( 4-3نالحظ من اجلدول رقم )  

ربعة بة للمحاور األ%(  وبالنس 70.2) ور الرابع ( أما احمل% 76.2 ( واحملور الثالث )% 58.3الثاين )

داة املستخدمة دى ثبات األعليها مقبولة وتبني م %( مما يؤكد أن هذه النسبة املتحصل 83.8جمتمعة فقد بلغ )

 يف هذه الدراسة امليدانية.

II -1-3 – وعرض النتائج حصائياإل التحليل: 

 لنسبة املئوية املقابلة هلا.تكرار واحليل معطيات االستبيان من نا بتحصائية قموباالستعانة بربنامج احلزم اإل

 الدميغرافية لعينة الدارسة اخلصائصأوال:  

 الدميغرافية اخلصائص حتليل يف أساسا   واملتمثل االستبيان من األول احملور نتناول أن البند هذا خالل من حناول
 :ييل ما املدروسة النتائج أظهرت حيث املدروسة، للعينة

 

 

                                                           
 .4أنظر الملحق رقم  1
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 سم الوظيفة أو املهنة:إ -1
 و املهنةأ سم الوظيفةإتوزيع األفراد الدراسة حسب  :(3-5)دول رقم اجل

 % النسبة المئوية التكرار سم الوظيفةإ

 % 16.44 24 مدقق حسابات

 % 30.13 44 محاسب معتمد

 % 21.91 32 مساعد محاسب

 % 17.12 25 إطار مالي ومحاسبي لدى مؤسسة اقتصادية

 % 14.4 21 اذ في المحاسبةأست

 % 100 146 المجموع

     (SPSSبرنامج)على  من إعداد الطالب بناء املصدر:

الذين يزاولون مهنة على مستوى مكاتب فئة كانوا من أن معظم أفراد الدراسة   (3-5)يوضح اجلدول رقم     
 مساعد احملاسبو  املعتمدين احملاسبنيو  (احلسابات وحمافظي احملاسبني اخلرباءمدققي احلسابات )من احملاسبة 

على نسبة  ل احملاسبة باملؤسسات االقتصاديةيف حني حازت فئة العاملني يف جما، فرد 100 حيث بلغ عددهم
 هي النسب والتكرار األقل،فكانت أساتذة يف احملاسبة أما  .25بتكرار  %17.15معتربة فكانت النسبة 

الدراسة ذه هليف أن جمال البحث انية وهم املهنيني أكثر من األكادمييني وىل والثويرجع سبب إرتفاع الفئة األ
  ف البحث.ادة بالنسبة ألهنتائج أكثر واقعيالوصول إىل  حبيث ميكنمتيل أكثر إىل املهنيني، 
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 الخبرة المهنية:

 ربة املهنيةتوزيع أفراد العينة حسب اخل (:3-1الشكل )

 

 (SPSSء على نتائج برنامج )بنا املصدر: من إعداد الطالب

  [سنة 20 -11] ما بنيخربهتم املهنية أفراد العينة ترتكز  معظمنالحظ أن  (3-1)رقم  الشكلمن خالل       
%  28نسبة  [سنوات 5أقل من ]فرد ا، يف حني حازت الفئة على املرتبة الثانية  52أي ما يقارب %  36نسبة 

، يف حني كانت الفئة األكثر % 22أي نسبة  فرد ا 43فكانت بتكرار   [سنة 10 -6] فرد ا، أما الفئة 41أي
 .%14نسبة  فرد ا 20قل عدد بـــ سنة األ 20من 

رتاكم رصيد اخلربات ومعلومات لاحملاسيب نتيجة  اإلبداعوحتقيق يعترب سنوات اخلربة عمال مهما يف جناح  
احملاسيب خاصة يكون باملعرفة الواسعة بآلية عمل  اإلبداعال احملاسبة، حيث أن جناح والدراسات الطويلة يف جم

 احملاسبيني. اإلبداعوتشجيع هذا ما يساعد على تنشيط  ،احملاسيب يف مكاتب احملاسبة

 المؤهل العلمي:

 توزيع العينة حسب املؤهل العلمي(: 3-2الشكل )

 

28%

22%
36%

14%

الخبرة المهنية

سنوات5أقل من  سنوات10إلى 6من  سنة20إلى 11من  سنة20أكثر من 

ليسانس
39%

ماستر
21%

ماجستير
5%

دكتوراه
24%

أخرى
11%

المؤهل العلمي

ليسانس ماستر ماجستير دكتوراه أخرى
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 (SPSSبناء على نتائج برنامج ) من إعداد الطالب املصدر:

من شهادة ، معتربه مستويات علميةأن أفراد العينة حيملون  (3-2) رقم من خالل الشكل نالحظ    

دىن ملزاولة مهنة حماسبة يف اجلزائر وماسرت وهو احلد األفرد،  57 % أي ما يقابل39نسبة بــليسانس 

لعينة أفراد ا يدل على أنجيد ، وهو مؤشر وهي مستويات علمية أعلى من ليسانس واملاجستري ودكتوراه

ما  ويتمتعون مبستوى علمي مناسب، هذاإلجابة على أسئلة االستبيان بشكل جيد، قدرة على الديهم ال

فراد الذين حيملون مؤهالت أخرى يف حني بلغ عدد األ عليها يف التحليل. إجاباهتم واالعتماديعزز الثقة يف 

 ميتلكون اخلربة، يف حني أهنم لدراسةؤثر على نتائج اتال نسبة صغرية ، وهو %11املهين( نسبة )التكوين 

 ،االستبيان جابة علىوالتجربة الالزمة لإلفادة من اإل

 العمر:

 العمرتوزيع أفراد العينة حسب  (:3-6اجلدول رقم )

 %النسبة املئوية  التكرار الفئة العمرية
 % 2.739 4 سنة 25أقل من 

 % 31.506 46 سنة 30إلى  26من 

 % 32.879 48 سنة 40إلى  31من 

 % 32.879 48 سنة 40أكثر من 

 % 100 146 اجملموع

 (SPSSبناء على نتائج برنامج ) من إعداد الطالب املصدر:

 فأكثر [ سنة 41]أن معظم أفراد العينة هم من فئة العمرية (6-3) من خالل هذا اجلدول الحظن      

الفئة فرد، أما  46بــــ [سنة 30- 26] ة العمريةتليها يف املرتبة الثانية  الفئ ،فرد 48بــ  سنة[ 40 -31]و
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يف االجابة املستجوبني هذا ما يدعم رزانة أفراد العينة . 4فهي أقل عدد أفراد بـــــ  سنة[ 25العمرية ]أقل من 

 على االستبيان.

II-2-  حماور االستبيان نتائجحتليل:  
 احملاسيب يف مهنة احملاسبة اإلبداعأشكال ول: احملور األ

 احملاسيب يف مهنة احملاسبة اإلبداعجدول بني أشكال (: 3-7اجلدول رقم )

 الفقرات الرقم

البيان
 اإلجابة 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه
 

غري 
 موافق حمايد املوافق

تسعى املنظمات املهنية الدولية من خالل عملية التوافق  1
 مهنة احملاسبة عرب العاملوالتوحيد احملاسيب إىل رفع مستوى 

 126 16 4 التكرار
 موافق 0.440 2.84

% 2.7 11 86.3 

بداعا يف جمال احملاسبة تساهم يف إتعترب املعايري احملاسبية  2
 تنظيم وتطوير مهنة احملاسبة 

 138 8 0 التكرار
 موافق 0.228 2.95

% 0 5.5 94.5 

جديدة هي مظهر من إن عملية استبعاد أو إضافة معايري  3
 احملاسيب اإلبداعمظاهر 

 95 31 20 التكرار
 موافق 0.726 2.51

% 13.7 21.2 65.1 

عن املعلومات البيئية يف القوائم املالية هي صورة  اإلفصاحإن  4
 إلبداع احملاسبني

 82 56 8 التكرار
2.51 

 موافق 0.602
% 5.5 38.4 56.2 

صول  بطريقة القيمة العادلة اإلفصاح عن قيم األيعترب  5
 أسلوب مبتكر يف احملاسبة

 119 19 8 التكرار
 موافق 0.542 2.76

% 5.5 13 81.5 

يعترب ظهور أنواع جديدة للمحاسبة مظهر من مظاهر  6
 التطور احملاسيب

 106 32 8 التكرار
 موافق 0.577 2.67

% 5.5 21.9 72.6 

بداعي للفكر احملاسيب ملسايرة إج دارية كنتا ظهرت احملاسبة اإل 7
 التغريات احلاصلة يف البيئة اجلديدة

 86 52 8 التكرار
 موافق 0.601 2.53

% 5.5 35.6 58.9 

8 
منطا حديثا يف العمل احملاسيب يعتمد تعترب حوكمة الشركات 

مصداقية  على املساءلة  األمر الذي يساهم  يف زيادة
 املعلومات املقدمة

 101 33 12 التكرار
 موافق 0.637 2.61

% 8.2 22.6 69.2 

 موافق 0 3 146 0 0 التكرار 9
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 (SPSS)من إعداد الطالب بناء على نتائج  املصدر:

وباحنراف  3مبتوسط حسايب  (9) عبارة رقمللكان متوسط حسايب   علىأن أ (3-7)نالحظ من اجلدول رقم      
، فيما حازت العبارة رقم وجدت قبول كبرية لدى املستجوبني بدرجة موافقأنه هذه الفقرة معناه  معياري معدوم

قد حازت على أقل متوسط على  3 مبتوسطات حسابية واحنراف معياري أقل، وقد كانت العبارة رقم 10و 2
وهذا دليل على تشتت اجابات افراد العينة حول  0.726معياري كبري قدر بــ  وواحنراف  2.51حسايب قدر بــ 

 .هذه الفقرة

، حيث بلغ فقرة، فقد وافقت عينة الدراسة على عناصره 12أما بالنسبة للمحور االول ككل، والذي يضم     
ــد أغلب أفراد العينة على مما يدل على تأيــيـ ،0.252وباحنراف معياري عام  2.70 ــــــسايب عام باحلمتوسط 

 الفقرات املطروحة.  

 ختبار الفرضية االوىل:ا

( α=0.05 (، عند مستوى داللة احصائية )Test Binomailسيتم اختبار الفرضية عن طريق اختبار )
 حيث سيتم اختبار مدى اختالف اجابات عينة الدراسة عن املتوسط احلسايب العام للدراسة،

 :احملاسيب يف مهنة احملاسبة عدة أشكال تساعد على تطوير املمارسات املهنية  اإلبداع يأخذ الفرضية االوىل
 احملاسبية؛

 نم وزادت احملاسبني عمل املعلومات تكنولوجيا سهلت
 100 0 0 % املالية والقوائم التقارير مصداقية

 النظام وفاعلية كفاءة  رفع يف املعلومات تكنولوجيا سامهت 10
 احملاسيب

 139 4 3 التكرار
 موافق 0.325 2.93

% 2.1 2.7 95.2 

11 
يساهم احملاسبون يف حتديد أهداف جديدة ووضع خطط 

اسرتاتيجية للوحدات االقتصادية كما يدعم تطوير 
 السياسات املالية القدمية

 92 50 4 التكرار
 موافق 0.544 2.6

% 2.7 34.2 63 

الوحدات لة احملاسيب من خالل إعادة هيك اإلبداعيساهم  12
 داء املايل للوحدات االقتصاديةاالقتصادية  يف حتسني األ

 91 48 7 التكرار
 موافق 0.585 2.58

% 4.8 32.9 62.3 
 موافق 0.252 2.70 احملور األول 
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 رفض الفرضية االوىل الفرضية املعدومة:

 قبول الفرضية االوىل الفرضية البديلة:

 اجلدول التايل: مبينة يف فقرة 12والبالغ عددها  نتائج اختبار الفرضية االوىل من خالل فقراهتا

 : إختبار صحة الفرضية االوىل(8 -3دول رقم )اجل

 القيمة االحتمالية الفقرات الرقم
(Excat sig.) 

القبول أو 
 الرفض

تسعى املنظمات املهنية الدولية من خالل عملية التوافق والتوحيد احملاسيب إىل رفع  1
 مقبولة 0.000 مستوى مهنة احملاسبة عرب العامل

 مقبولة 0.000 بداعا يف جمال احملاسبة تساهم يف تنظيم وتطوير مهنة احملاسبة إ تعترب املعايري احملاسبية 2

 مقبولة 0.000 احملاسيب اإلبداعإن عملية استبعاد أو إضافة معايري جديدة هي مظهر من مظاهر  3

 مرفوضة 0.159 عن املعلومات البيئية يف القوائم املالية هي صورة إلبداع احملاسبني اإلفصاحإن  4

 مقبولة 0.000 عن قيم االصول  بطريقة القيمة العادلة أسلوب مبتكر يف احملاسبة اإلفصاحيعترب  5

 مقبولة 0.000 يعترب ظهور أنواع جديدة للمحاسبة مظهر من مظاهر التطور احملاسيب 6

بداعي للفكر احملاسيب ملسايرة التغريات احلاصلة يف إدارية كنتاج ظهرت احملاسبة اإل 7
 مرفوضة 0.38 ة اجلديدةالبيئ

منطا حديثا يف العمل احملاسيب يعتمد على املساءلة  األمر تعترب حوكمة الشركات  8
 مقبولة 0.000 مصداقية املعلومات املقدمة الذي يساهم  يف زيادة
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 والقوائم التقارير مصداقية من وزادت احملاسبني عمل املعلومات تكنولوجيا سهلت 9
 ةمقبول 0.000 املالية

 مقبولة 0.000 احملاسيب النظام وفاعلية كفاءة  رفع يف املعلومات تكنولوجيا سامهت 10

يساهم احملاسبون يف حتديد أهداف جديدة ووضع خطط اسرتاتيجية للوحدات  11
 مقبولة 0.020 االقتصادية كما يدعم تطوير السياسات املالية القدمية

الوحدات االقتصادية  يف حتسني هيكلة احملاسيب من خالل إعادة  اإلبداعيساهم  12
 مقبولة 0.040 داء املايل للوحدات االقتصاديةاأل

 مقبولة 0.000 وىلالفرضية األ

 (SPSS)من إعداد الطالب بناء على نتائج  املصدر:

احملور االول وقد كان نتائج االختبار فقرات ( نالحظ أنه مت اختبار فرضيات 3-8من خالل اجلدول رقم ) 
رفض الفرضية العدمية وقبول  وهذا معناه، فقد مت الرفض هبا 07و 04ول جلميع الفقرات ما عدا الفقرة القب

مستوى املعنوية أقل من نسبة ب( 0.000) اليت حازت على الفقراتاختبار نسبة  تؤيدهالفرضية البديلة وهذا ما 
 (0.05املقدر بـ )

كانت قوية جدا قدرت اختبار ذو احلدين للفقرات احملور االول  وعليه فإن القيمة االحتمالية املتحصل على من    
احملاسيب  اإلبداعيأخذ وهبذا فقد مت قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية املعدومة واليت تنص على:  0.000بــ

 يف مهنة احملاسبة عدة أشكال تساعد على تطوير املمارسات املهنية احملاسبية؛

 يةاإلبداعاحملاسبة جيايب عن ممارسات اإلاحملاسيب  داعاإلبخيتلف  احملور الثاين:
 يةاإلبداعاحملاسبة جيايب عن ممارسات اإلاحملاسيب  اإلبداع(: االختالف بني 9 -3)رقم  اجلدول

 الفقرات الرقم

البيان
 اإلجابة 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه
 

غري 
 موافق حمايد املوافق

يدحما 0.863 2.23 75 30 41 التكرار 3
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احملاسيب قدميا يف الفكر احملاسيب من  اعاإلبديعترب 
خالل تزايد وتراكم اخلربات يف بناء املعرفة 

 احملاسبية
% 28.1 20.5 51.4 

14 
ية هي وقائع حديثة اإلبداعإن ممارسات احملاسبة 

ظهرت بشكل كبري عند عجز املؤسسات 
 ملاليةاالقتصادية على حل مشاكلها ا

 87 55 4 التكرار
2.57 0.550 

موافق
 

% 2.7 37.7 59.6 

15 
احملاسيب على التجديد والتحسني  اإلبداعيساهم 

 يف العمل احملاسيب
 119 27 0 التكرار

2.82 0.390 

موافق
 

% 0 18.5 81.5 

16 
جيايب يهدف إىل حتقيق احملاسيب اإل اإلبداعإن 

خمرجات النظام  منفعة لألطراف املستفيدة من
 احملاسيب

 129 13 4 التكرار
2.86 0.423 

موافق
 

% 2.7 8.9 88.4 

17 
جيابية ويساهم احملاسيب يف طياته اإل اإلبداعحَيِْمْل 

 يف تطوير مهنة احملاسبة
 114 28 4 التكرار

2.75 0.492 

موافق
 

% 2.7 19.2 78.1 

18 
ورط ية عند تاإلبداعميارس احملاسب احملاسبة 

دارة ومسؤويل الشركة يف الكشف عن وضعية اإل
 الشركة احلقيقية

 43 76 27 التكرار
2.11 0.686 

حمايد
 

% 18.5 52.1 29.5 

19 
ية هي نوع من الغش اإلبداعإن ممارسات احملاسبة 

حتيال يف القوائم املالية وهي ال تعرب عن نوع واإل
 اإلبداعمن 

 43 54 49 التكرار
حم 0.795 1.96

ايد
 

% 33.6 37 29.5 

20 
ية تساهم يف تراجع اإلبداعإن ممارسات احملاسبة 

 مصداقية مهنة احملاسبة وعدم الثقة يف ممارسيها
 58 43 45 التكرار

2.09 0.838 

حمايد
 

% 30.8 29.5 39.7 

21 
احملاسيب يف حل املشاكل وتسهيل  اإلبداعيساهم 

 رات املتخذةاملمارسات احملاسبية وترشيد القرا
 91 51 4 التكرار

2.6 0.546 

موافق
 

% 2.7 34.9 62.3 

22 
ية أضرار وأزمات اإلبداعختلف ممارسات احملاسبة 

بسبب نقص الشفافية يف عرض البيانات بالنسبة 
 للجهات املهتمة باملؤسسة

 43 67 36 التكرار
2.05 0.737 

حمايد
 

% 24.7 45.9 29.5 

يدحما 0.646 2.27 55 75 16 التكرار 23
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قيات جيايب مع أخالاحملاسيب اإل اإلبداعيتوافق 
ية عاإلبدامهنة احملاسبة يف حني أن احملاسبة 

 ختالف ذلك
% 11 51.4 37.7 

 0.286 2.39 احملور الثاين 

موافق
 

 (SPSS)من إعداد الطالب بناء على نتائج  املصدر:
 2.86مبتوسط حسايب  (16) للعبارة رقمكان متوسط حسايب   ىعلأن أ (3-9)نالحظ من اجلدول رقم      

معناه أنه هذه الفقرة وجدت قبول كبرية لدى املستجوبني بدرجة موافق، فيما  0.423قدر بــ وباحنراف معياري 
 19، وقد كانت العبارة رقم واجتاه موافق مبتوسطات حسابية واحنراف معياري أقل 17و 15حازت العبارة رقم 

وهذا دليل على تشتت  0.795احنراف معياري قدر بــ بو  1.96ت على أقل متوسط حسايب قدر بــ قد حاز 
 وكانت باجتاه حمايد. اجابات افراد العينة حول هذه الفقرة

فقرة، فقد وافقت عينة الدراسة على عناصره، حيث بلغ  11ككل، والذي يضم   بالنسبة للمحور الثاينأما     
، مما يدل على تأيــيـــد أغلب أفراد العينة على 0.286وباحنراف معياري عام  2.39ـــــ متوسط احلسايب عام بـ

 .  احملور الثاينالفقرات 

 :ثانيةاختبار الفرضية ال

( α=0.05(، عند مستوى داللة احصائية ) Test Binomailسيتم اختبار الفرضية عن طريق اختبار )
 الدراسة عن املتوسط احلسايب العام للدراسة، حيث سيتم اختبار مدى اختالف اجابات عينة

  ؛يةاإلبداعاحملاسيب االجيايب على ممارسات احملاسبة  اإلبداعخيتلف  :الثانيةالفرضية 

 رفض الفرضية الثانية الفرضية املعدومة:

 قبول الفرضية الثانية الفرضية البديلة:

 فقرة مبينة يف اجلدول التايل: 11ها نتائج اختبار الفرضية الثانية من خالل فقراهتا والبالغ عدد
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 (: اختبار الفرضية الثانية3-10اجلدول رقم )

 القيمة االحتمالية الفقرات الرقم
(Excat sig.) 

القبول أو 
 الرفض

13 
يف الفكر احملاسيب من خالل تزايد وتراكم اخلربات  قدميااحملاسيب  اإلبداعيعترب 

 ةمرفوض 0.804 يف بناء املعرفة احملاسبية

14 
ية هي وقائع حديثة ظهرت بشكل كبري عند عجز اإلبداعإن ممارسات احملاسبة 

 مقبولة 0.025 املؤسسات االقتصادية على حل مشاكلها املالية

 مقبولة 0.000 احملاسيب على التجديد والتحسني يف العمل احملاسيب اإلبداعيساهم  15

منفعة لألطراف املستفيدة من  جيايب يهدف إىل حتقيقاإلبداع احملاسيب اإلإن  16
 مقبولة 0.000 خمرجات النظام احملاسيب

 مقبولة 0.000 جيابية ويساهم يف تطوير مهنة احملاسبةاحملاسيب يف طياته اإل اإلبداعحَيِْمْل  17

دارة ومسؤويل الشركة يف اإلبداعية عند تورط اإلميارس احملاسب احملاسبة  18
 مقبولة 0.000 يةالكشف عن وضعية الشركة احلقيق

ية هي نوع من الغش واالحتيال يف القوائم املالية اإلبداعإن ممارسات احملاسبة  19
 مقبولة 0.000 اإلبداعوهي ال تعرب عن نوع من 

ية تساهم يف تراجع مصداقية مهنة احملاسبة وعدم اإلبداعإن ممارسات احملاسبة  20
 مقبولة 0.016 الثقة يف ممارسيها

احملاسيب يف حل املشاكل وتسهيل املمارسات احملاسبية وترشيد  بداعاإليساهم  21
 مقبولة 0.04 القرارات املتخذة

ية أضرار وأزمات بسبب نقص الشفافية يف اإلبداعختلف ممارسات احملاسبة  22
 مقبولة 0.000 عرض البيانات بالنسبة للجهات املهتمة باملؤسسة
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مع أخالقيات مهنة احملاسبة يف حني أن  احملاسيب االجيايب اإلبداعيتوافق  23
 مقبولة 0.04 ية ختالف ذلكاإلبداعاحملاسبة 

 
 مقبولة 0.000 الفرضية الثالثة 

 (SPSS)من إعداد الطالب بناء على نتائج  املصدر:

( نالحظ أنه مت اختبار فرضيات فقرات للمحور الثاين وقد كان نتائج االختبار 3-10من خالل اجلدول رقم )
فقد رفضت، وهذا معناه رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية  13بول جلميع الفقرات ما عدا الفقرة رقم الق

( بنسبة أقل من مستوى املعنوية املقدر 0.000) البديلة وهذا ما تؤيده نسبة اختبار الفقرات اليت حازت على
 (0.05بـ )

ذو احلدين للفقرات احملور الثانية كانت قوية جدا وعليه فإن القيمة االحتمالية املتحصل على من اختبار    
 اإلبداعخيتلف وهبذا فقد مت قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية املعدومة واليت تنص على:  0.000قدرت بــ

 ؛يةاإلبداعاحملاسيب االجيايب على ممارسات احملاسبة 

 ترقية املمارسات املهنية تساهم عملية تطوير قدرات ومهارات احملاسبني إىل حملور الثالث:ا

 ترقية املمارسات املهنية يفتطوير قدرات ومهارات احملاسبني (: أمهية عملية 3-11) اجلدول

 الفقرات الرقم

البيان
 اإلجابة 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه
 

غري 
 املوافق

 موافق حمايد

24 
املهنية  املهارات والقدراتإن تطوير 

ب تساهم يف تنمية التفكري للمحاس
 التحليلي واالبتكاري

 115 27 4 التكرار
 موافق 0.489 2.76

% 2.7 18.5 78.8 

25 
تسعى املنظمات املهنية على حث 

احملاسبني حنو تطبيق متطلبات اجلودة 
 وتطوير خرباهتم املهنية

 103 31 12 التكرار
 موافق 0.634 2.62

% 8.2 21.2 70.5 

دورا جودة التعليم احملاسيب تلعب إن  26
يف تطوير مهنة احملاسبة والتدقيق  هاما

 114 20 12 التكرار
 موافق 0.614 2.7

% 8.2 13.7 78.1 
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ي اإلبداعمن خالل تنمية التفكري 
 للمحاسبني

27 
إن تكوين كوادر قادرة على مزاولة املهنة 

مطلب ضروري لتعزيز مهنة احملاسبة 
 واملراجعة

 122 20 4 ارالتكر 
 موافق 0.460 2.81

% 2.7 13.7 83.6 

28 
إن االعتماد على مناهج دراسية تتطابق 

عايري الدولية للتعليم احملاسيب املمع 
 تساهم يف تأهيل الطالب ملزاولة املهنة

 114 16 16 التكرار
 موافق 0.666 2.67

% 11 11 78.1 

29 
هيل يتوجب على احملاسبني واملراجعني تأ

أنفسهم تأهيال ذاتيا لزيادة خربهتم 
 وكفاءهتم

 106 32 8 التكرار
 موافق 0.577 2.67

% 5.5 21.9 72.6 

30 
توفر مجعيات احملاسبية دورات تأهيلية 

للمحاسبني لتطوير من قدراهتم ومواكبة 
 املستجدات يف املهنة

 81 48 17 التكرار
 موافق 0.695 2.44

% 11.6 32.9 55.5 

31 
إن إقامة دورات تدريبية يف جمال 

التكنولوجيا تساهم يف تأهيل احملاسبني 
 تكنولوجيا املعلومات يف جمال 

 113 29 4 التكرار
 موافق 0.496 2.75

% 2.7 19.9 77.4 

32 
إن التعليم احملاسيب اجليد يساهم يف 

إخراج حماسبني هلم قدرات عالية تسمح 
 يلهلم بتقدمي أداء حماسيب عا

 115 23 8 التكرار
 موافق 0.554 2.73

% 2.7 19.9 77.4 

 موافق 0.341 2.68 احملور الثالث 

 (SPSS)من إعداد الطالب بناء على نتائج  املصدر:

 2.81مبتوسط حسايب  (27) للعبارة رقمكان متوسط حسايب   علىأ أن (3-11)نالحظ من اجلدول رقم      
بدرجة هلذا احملور معناه أنه هذه الفقرة وجدت قبول كبرية لدى املستجوبني  0.460وباحنراف معياري قدر بــ 

مبتوسطات حسابية واحنراف معياري أقل واجتاه موافق، وقد كانت  31و 24موافق، فيما حازت العبارة رقم 
ذه ه ،0.695بــ وباحنراف معياري قدر  2.44قد حازت على أقل متوسط حسايب قدر بــ  30العبارة رقم 

 .موافقكانت باجتاه   الفقرة



 يةالبيئة المحاسبية الجزائر   في  ةالفصل الثالث: واقع اإلبداع المحاسبي ومهنة المحاسب

 
118 

 

فقرة، فقد وافقت عينة الدراسة على عناصره، حيث بلغ  09ككل، والذي يضم   ثالثأما بالنسبة للمحور ال    
، مما يدل على تأيــيـــد أغلب أفراد العينة على 0.341وباحنراف معياري عام  2.68متوسط احلسايب عام بــــــ 

 .  لثالفقرات احملور الثا

 :ثالثتبار الفرضية الاخ

( α=0.05(، عند مستوى داللة احصائية ) Test Binomailسيتم اختبار الفرضية عن طريق اختبار )
 حيث سيتم اختبار مدى اختالف اجابات عينة الدراسة عن املتوسط احلسايب العام للدراسة،

  ؛احملاسبةيساهم تطوير قدرات ومهارات احملاسبني على ترقية مهنة  :الثالثةالفرضية 

 رفض الفرضية الثالثة الفرضية املعدومة:

 قبول الفرضية الثالثة الفرضية البديلة:

 فقرة مبينة يف اجلدول التايل: 09نتائج اختبار الفرضية الثالثة من خالل فقراهتا والبالغ عددها 

 (: اختبار الفرضية الثالثة3-12اجلدول رقم )

 الفقرات الرقم
 القيمة االحتمالية

(Excat sig.) 
القبول أو 

 الرفض

املهنية للمحاسب تساهم يف تنمية التفكري  املهارات والقدراتإن تطوير  24
 مقبولة 0.000 التحليلي واالبتكاري

تسعى املنظمات املهنية على حث احملاسبني حنو تطبيق متطلبات اجلودة وتطوير  25
 مقبولة 0.000 خرباهتم املهنية

يف تطوير مهنة احملاسبة والتدقيق من  دورا هاماسيب تلعب إن جودة التعليم احملا 26
 مقبولة 0.000 ي للمحاسبنياإلبداعخالل تنمية التفكري 

إن تكوين كوادر قادرة على مزاولة املهنة مطلب ضروري لتعزيز مهنة احملاسبة  27
 مقبولة 0.000 واملراجعة

لدولية للتعليم احملاسيب عايري ااملعتماد على مناهج دراسية تتطابق مع إن اإل 28
 مقبولة 0.000 تساهم يف تأهيل الطالب ملزاولة املهنة
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ا لزيادة خربهتم يتوجب على احملاسبني واملراجعني تأهيل أنفسهم تأهيال ذاتي 29
 مقبولة 0.000 وكفاءهتم

توفر مجعيات احملاسبية دورات تأهيلية للمحاسبني لتطوير من قدراهتم ومواكبة  30
 مرفوضة 0.214 يف املهنة املستجدات

 إن إقامة دورات تدريبية يف جمال التكنولوجيا تساهم يف تأهيل احملاسبني يف جمال  31
 مقبولة 0.000 تكنولوجيا املعلومات

إن التعليم احملاسيب اجليد يساهم يف إخراج حماسبني هلم قدرات عالية تسمح هلم  32
 مقبولة 0.000 بتقدمي أداء حماسيب عايل

 مقبولة 0.000 لفرضية الثالثةا 

 (SPSS)من إعداد الطالب بناء على نتائج  املصدر:

( نالحظ أنه مت اختبار فرضيات فقرات احملور الثالث وقد كان نتائج االختبار 3-12من خالل اجلدول رقم )   
ل الفرضية البديلة ، وهذا معناه رفض الفرضية العدمية وقبو تفقد رفض30القبول جلميع الفقرات ما عدا الفقرة 

( بنسبة أقل من مستوى املعنوية املقدر بـ 0.000) وهذا ما تؤيده نسبة اختبار الفقرات اليت حازت على
(0.05) 

كانت قوية جدا   للفقرات احملور الثالث وعليه فإن القيمة االحتمالية املتحصل على من اختبار ذو احلدين   
يساهم تطوير ة البديلة ورفض الفرضية املعدومة واليت تنص على: وهبذا فقد مت قبول الفرضي 0.000قدرت بــ

 ؛قدرات ومهارات احملاسبني على ترقية مهنة احملاسبة

 تتضمن البيئة احملاسبية اجلزائرية عدة مستجدات إبداعية تساهم يف تطوير مهنة احملاسبة: احملور الرابع

 يف البيئة اجلزائرية ساهم يف تطوير مهنة احملاسبةية تاإلبداعمستجدات (: جدول بني أهم 3-13اجلدول رقم )

 الفقرات لرقما

البيان
 االجابة 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه
 

غري 
 املوافق

 موافق حمايد

 موافق 0.719 2.4 78 48 20 التكرار 33
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 (SPSS)الب بناء على نتائج من إعداد الط املصدر:
 2.87مبتوسط حسايب  (37) للعبارة رقمكان متوسط حسايب   علىأ أن (3-13)نالحظ من اجلدول رقم      

معناه أنه هذه الفقرة وجدت قبول كبرية لدى املستجوبني هلذا احملور بدرجة  0.338وباحنراف معياري قدر بــ 
وسطات حسابية واحنراف معياري أقل واجتاه موافق، وقد كانت مبت 35و 39موافق، فيما حازت العبارة رقم 

، هذه 0.707بــ وباحنراف معياري قدر  2.34قد حازت على أقل متوسط حسايب قدر بــ  34العبارة رقم 
 الفقرة كانت باجتاه موافق.

إن البيئة احملاسبية اجلزائرية حتاول مواكبة التطورات احلاصلة 
عايري احملاسبة على املستوى العاملي من خالل التوافق مع امل

 الدولية
% 13.7 32.9 53.4 

يساهم النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف تطوير مهنة  34
 احملاسبة

 69 57 20 التكرار
 موافق 0.707 2.34

% 13.7 39 47.3 

مل إصدار معايري التدقيق اجلزائرية تسهم يف حتسني بيئة الع 35
 احملاسبية

 91 51 4 التكرار
 موافق 0.546 2.6

% 2.7 34.9 62.3 

36 

متحان املهين ملزاولة مهنة إن تغيري نظام الدخول إىل اإل
احملاسبة باجلزائر سيسمح بانتقاء أحسن الكوادر البشرية 
وهي بذلك ستضمن كفاءة عالية للمحاسبني املمارسني 

 للمهنة.

 86 35 25 التكرار

 موافق 0.768 2.42
% 17.1 24 58.9 

يستخدم  احملاسبون احلاسوب لتسهيل عملة من خالل  37
 زيادة الدقة وسرعة التنفيذ

 127 19 0 التكرار
 موافق 0.338 2.87

% 0 13 87 

يعترب تطبيق معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام يف البيئة  38
 تطوير املمارسات املهنيةاحملاسبية اجلزائرية حتديا يساهم يف 

 79 55 12 التكرار
 موافق 0.645 2.46

% 8.2 37.7 54.1 

39 
لكرتونية لالقتصاد اجلزائري  هي إن دخول التجارة اإل

مبثابة حتديا جديدا ملهنة احملاسبة ملواكبة املستجدات 
 املعاصرة

 101 37 8 التكرار
 موافق 0.586 2.64

% 5.5 25.3 69.2 

40 
ن تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية هلا أثر إ

إجيايب على جودة املعلومات احملاسيب من خالل تعظيم 
 اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  

 98 35 13 التكرار
 موافق 0.651 2.58

% 8.9 24 67.1 

 موافق 0.359 2.53 احملور الرابع 
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اصره، حيث فقرات، فقد وافقت عينة الدراسة على عن 08أما بالنسبة للمحور الرابع ككل، والذي يضم     
، مما يدل على تأيــيـــد أغلب أفراد العينة 0.359وباحنراف معياري عام  2.53بلغ متوسط احلسايب عام بــــــ 

 على الفقرات احملور الرابع.  

 :رابعةاختبار الفرضية ال

( α=0.05(، عند مستوى داللة احصائية ) Test Binomailسيتم اختبار الفرضية عن طريق اختبار )
 سيتم اختبار مدى اختالف اجابات عينة الدراسة عن املتوسط احلسايب العام للدراسة، حيث

  ؛تتضمن البيئة احملاسبية اجلزائرية عدة مستجدات إبداعية تساهم يف تطوير مهنة احملاسبة :الرابعةالفرضية 

 رفض الفرضية الرابعة الفرضية املعدومة:

 قبول الفرضية الرابعة الفرضية البديلة:

 فقرات مبينة يف اجلدول التايل: 08الرابعة من خالل فقراهتا والبالغ عددها  ائج اختبار الفرضيةنت

 : اختبار الفرضية الرابعة(3-14جدول رقم )

 القيمة االحتمالية الفقرات لرقما
(Excat sig.) 

القبول أو 
 الرفض

لى املستوى العاملي من خالل إن البيئة احملاسبية اجلزائرية حتاول مواكبة التطورات احلاصلة ع 33
 مرفوضة 0.456 التوافق مع املعايري احملاسبة الدولية

 مرفوضة 0.563 يساهم النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف تطوير مهنة احملاسبة 34

 مقبولة 0.04 إصدار معايري التدقيق اجلزائرية تسهم يف حتسني بيئة العمل احملاسبية 35

متحان املهين ملزاولة مهنة احملاسبة باجلزائر سيسمح بانتقاء لدخول إىل اإلإن تغيري نظام ا 36
 مرفوضة 0.38 أحسن الكوادر البشرية وهي بذلك ستضمن كفاءة عالية للمحاسبني املمارسني للمهنة.
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 مقبولة 0.000 رعة التنفيذيستخدم  احملاسبون احلاسوب لتسهيل عملة من خالل زيادة الدقة وس 37

 تطبيق معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام يف البيئة احملاسبية اجلزائرية حتديا يساهم يف يعترب 38
 مرفوضة 0.363 تطوير املمارسات املهنية

لكرتونية لالقتصاد اجلزائري  هي مبثابة حتديا جديدا ملهنة احملاسبة إن دخول التجارة اإل 39
 مقبولة 0.000 ملواكبة املستجدات املعاصرة

إن تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية هلا أثر إجيايب على جودة املعلومات  40
 مقبولة 0.000 احملاسيب من خالل تعظيم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  

 مقبولة 0.000 الفرضية الرابعة

 (SPSS)من إعداد الطالب بناء على نتائج  املصدر:

( نالحظ أنه مت اختبار فرضيات فقرات احملور الرابع وقد كان نتائج االختبار 3-14دول رقم )من خالل اجل   
، وهذا معناه رفض 38، 36، 34، 33، والرفض للفقرات رقم 40، 39، 37، 35القبول للفقرات رقم 

( بنسبة 0.000)على البديلة وهذا ما تؤيده نسبة اختبار الفقرات اليت حازت  وقبول الفرضيةالفرضية العدمية 
 (0.05أقل من مستوى املعنوية املقدر بـ )

    وعليه فإن القيمة االحتمالية املتحصل على من اختبار ذو احلدين للفقرات احملور الرابع كانت قوية جدا قدرت    
اسبية حتمل البيئة احملوهبذا فقد مت قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية املعدومة واليت تنص على:  0.000 بــ

 ؛اجلزائرية عدة مستجدات إبداعية تساعد على تطوير مهنة احملاسبة فيها

II -3 –  تفسري نتائج املتحصل عليها:مناقشة و 

 حصائية واالختباراتتائج املتوصل إليها من خمرجات األساليب اإلنحاول تفسري النسمن خالل هذه العنوان 
 االستبيانراء املستجوبني اجتاه فقرات أ اجتاهومن خالل 

  ول:األوىل بالنسبة للمحور الفرضية األتفسري نتائج 
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احملاسيب يف مهنة احملاسبة عدة أشكال تساعد  اإلبداعيأخذ وىل اليت تنص على: فيما يتعلف بالفرضية األ     
ان اختبار ول وكسة باإلمجاع على فقرات احملور األفقد وافقت عينة الدرا، على تطوير املمارسات املهنية احملاسبية

تليها متوسط حسايب قوي جدا واحنراف معياري معدوم،  (9، فقد أخذت العبارة رقم )الفرضية كذلك مقبول
بالنسبة للفقرة بتكنولوجيا املعلومات مرتبط احملاسيب يف اجلزائر  اإلبداعمفهوم نستنتج أن ذا هبو  03العبارة رقم 

 ،03واملعايري احملاسبة الدولية للفقرة رقم  09رقم 

اجلزائرية فيها طابع تقليدي يف املمارسات املهنية وليس باملستوى الكبري يرون أن  ن البيئة احملاسبيةأومبا      
تطور املمارسات يسامها يف ترقية و تكنولوجيا املعلومات واملعايري احملاسبة الدولية مها أهم إبداعات ميكن أن 

ن أ ها بدرجة موافق وبنسب متوسطات عادية وهذا راجع إىلخرى فكانت توجه، أما فقرات احملور األاملهنية
ويتداخل مفهومة ، األكادميينيهو متداول بني فيما  غري شائع يف أوساط املهنيني،احملاسيب  اإلبداعمصطلح 

   ية.اإلبداعممارسات احملاسبة مفهوم مع احملاسيب  اإلبداع

 الفرضية الثانية بالنسبة للمحور الثاين: تفسري نتائج 

 ؛يةاإلبداعاحملاسيب االجيايب على ممارسات احملاسبة  اإلبداعخيتلف  فيما يتعلق بالفرضية الثانية اليت تنص على:
 15و  14الفقرة  محور الثاينلل فقراتبعض كانت نتائج دراسة الفرضيات مقبول هلذه الفرضية وقد مت قبول 

فحملت اجتاه احملايد وهنا تشتت أراء  23و 22و 20و 19و 18و 13أما باقي الفقرات  20و 17و 16و 
 ية،اإلبداعاملستجوبني وهذا راجع حلساسية هذا احملور والذي خيص ممارسات احملاسبة 

% من األفراد املستجوبني فقد 70ن معظم أفراد العينة يتكونون من فئة املهنيني بنسبة أكرب من أومبا       
ية هي سلبية اإلبداعذلك لعدم تقبل فكرة أن ممارسات احملاسبة  جابة الصرحية لفقرات احملور ويرجعجتاهلوا اإل

ب ت إلزامية لكساسهذه املمار . حيث التمست منهم عند حماورهتم حول املوضوع أن خالقيات املهنةأوختالف 
ية مبستوى عايل جدا، اإلبداعالزبائن يكون إال ملن ميارس احملاسبة أكرب عدد من كسب الرزق فمن خالهلا يتم  

ية يف اجلزائر تعتمد على ختفيض أكرب قدر ممكن من الضرائب أو اإلبداعسب أحدهم فان ممارسة احملاسبة وح
 من أجل كسب تصنيف مهين جديد.
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 الفرضية الثالث بالنسبة للمحور الثالث: تفسري نتائج 

لى ترقية مهنة يساهم تطوير قدرات ومهارات احملاسبني عفيما يتعلف بالفرضية الثالثة اليت تنص على:      
 فقد وافقت عينة الدراسة باإلمجاع على فقرات احملور الثالث وكان اختبار الفرضية كذلك مقبول،احملاسبة، 

( أعلى متوسط حسايب هلذا احملور ما يدل على تأييد أفراد العينة على هذه 27فقد أخذت العبارة رقم )      
 " ى مزاولة املهنة مطلب ضروري لتعزيز مهنة احملاسبة واملراجعةإن تكوين كوادر قادرة عل "الفقرة واليت تنص على

 24للعامل البشري من أجل االرتقاء بكفاءته ومنها تعزيز مهنة احملاسبة، فيما حازت العبارة  فالتكوين ضروري
، من خالل ذلك نستنتج أن تطوير قدرات ومهارات احملاسبني على مستويات مقبولة من متوسط حسايب 31و 
حلاصلة يف جمال احملاسبة، كما مد على التكوين اجليد وكذلك االهتمام بالتكوين املستمر ملعرفة املستجدات اتعت

فتطوير قدرات  يعترب االهتمام بالعامل البشري من بني أهم العوامل اليت تساعد على تطوير املهنة، كذلك  
ري والذي ينتج من خالله أفكار أصيلة وغري ومهارات احملاسبني تشجع على تنمية التفكري التحليلي واالبتكا

احملاسيب احلقيقي، كما ترى عينة الدراسة أن االهتمام بإقامة دورات حماسبية يف جمال  اإلبداعمألوفة وهذا هو 
التكنولوجيا يساهم يف تأهيل احملاسبني ويدعم يف تطوير قدرات احملاسبني، فجانب التكنولوجيا قد وصل يف العامل 

 ات كبري فيما مل تستغل يف اجلزائر إال تكنولوجيا عادية.إىل مستوي

 رابعةبالنسبة للمحور ال رابعةالفرضية ال تفسري نتائج: 

تتضمن البيئة احملاسبية اجلزائرية عدة مستجدات إبداعية تساهم  اليت تنص على: رابعةفيما يتعلف بالفرضية ال     
سة بالكامل على فقرات احملور الرابع وكان اختبار الفرضية كذلك فقد وافقت عينة الدرا ،يف تطوير مهنة احملاسبة

 .مقبول

سطات حسابية على أعلى متو  35و 39و 37 رقم  اتاستحوذت العبار فقد من خالل فقرات احملور الرابع      
وهبذا يرى  غلبية على هذه الفقراتأراء عينة الدراسة واملوافقة باألوهذا راجع لعدم تشتت  واحنراف معياري متدين

ألنه سامها بشكل كبري يف ،  ية يف اجلزائراإلبداعأفراد العينة أنه استخدام احملاسب للحاسوب من أهم صور 
السرعة  زيادة على ذلك ،احلساب والتسجيل واملعاجلة ءختفيف العبء الروتيين على احملاسب وتكليف اآللة بعنا

،  مع االستفادة من عة اسرتجاع املعلومات القدمية أي االرشيفتنفيذ العمليات والقدرة التخزينية العالية وسر يف 
...، كما   Excelبعض الربامج نذكر منها  الدقة العالية اليت يتمتع هبا احلاسوب فاحملاسب اجلزائري يستخدم 
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ير من ترى عينة الدراسة أن دخول التجارة االلكرتونية إىل البيئة اجلزائرية هو نوع من التحدي للمحاسبني لتطو 
سرتفع اجلزائرية  امكانياهتم ملواكبة هذا املستجد وخاصة املدققني،  كذلك ترى عينة الدراسة أن املعايري التدقيق

وحتسن مهنة املراجعة يف اجلزائرية وهذا آلن هذه املعايري هلا صبغة دولية ويتعامل هبا أحسن الدول العاملية واليت 
 حتث عليها املنظمات املهنية الدولية.
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 الصة الفصلخ

بعض جتسيد اجلزائرية، حيث تطرقنا إىل احملاسبية احملاسيب يف البيئة  اإلبداع التماسحاولنا يف هذا الفصل      
كاستبدال احلقل احملاسيب اجلزائري  على صور وأشكال لإلبداع، وهي تعرب عن مستجدات وتغيريات طرأت 

ومها أهم مستجدين يف واالعتماد على املعايري الدولية للتدقيق  ،ايلاملخطط الوطين احملاسيب بالنظام احملاسيب امل
 .لتطوير مهنة احملاسبةالبيئة احملاسبية اجلزائرية 

أما يف اجلانب التطبيقي حيث فقد مت قياس صدق وثبات أداة الدراسة املتمثلة يف االستبانة، ومت التوصل      
راسة، كما مت اختبار الفرضيات على االستبانة يف هذه الد وهي نسبة مقبولة يف االعتماد 0.803إىل نسبة 

  .فرضيات احملتملةبقبول ال وخلصت باستخدام ذو احلدين ربعةاأل
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هم أدة من واحعترب يحيث  ،اسبةاحملاسيب وتأثريه يف تطوير مهنة احمل اإلبداعموضوع تناولنا يف هذه البحث      
ائع مصطلح غري شيب احملاس عاإلبدا  نأ، وهذا راجع إىل واألكادميينيجدال بني املهنيني  كثراملواضيع احملاسبية األ
 ليب منها.لشق السادا يف ية وحتدياإلبداعمع مفهوم ممارسات احملاسبة  وخيتلط مفهومهيف أوساط املهنيني، 

ملبدع اشخص ال ك من ركز علىفهنا، من عدة جوانباحملاسيب  اإلبداعفاهيم ملاملفكرين والباحثني  طرقحيث ت   
اسبية جديدة حمس كطرق امللمو  ، وهناك من اعتمد على الشيءاإلبداعيف حتقيق هو احلل  هتأهيلواعتبار تكوينه و 

أو مواكبة  اسيب،مل احملأو تغيري سياسة قدمية بأخرى جديدة أو االعتماد على تكنولوجيا معلومات يف الع
البيئة يف  فطرااأل ت وكلاملستجدات احلاصلة على املستوى الدويل، فكلها حلول تساعد احملاسبني واملؤسسا

    عالية.متتاز جبودة توفري معلومات حماسبية لاحملاسبية 

بالشفافية   ة ومتازعلومات صادقفكلما كانت املأهم هدف حتققه مهنة احملاسبة للمجتمع، خرية تعترب هذه األ     
مي رتبط مبدى تقدمسبة احملهنة افهي عمود االقتصاد، فتطوير م ،كلما زادت ثقة اجلمهور واجملتمع يف هذه املهنة

 ، لألطراف املستفيدة منها خدمات أو ممارسات باملستوى املطلوب

ى الدويل، املستو  لوصول إىليف حماولة لفاجلزائر عمدت إىل تطوير مهنتها حيث أحدثت مجلة من التغيريات     
 بالنظام لمحاسبةللوطين خطط افكان التغيري والتجديد قد مشل النظام احملاسيب حيث استبدل النظام القدمي امل

عتماد على اجلزائرية كا البيئة ات يفاحملاسيب املايل املستمد من املعايري الدولية فقد محل معه الكثري من املستجد
 لتدقيق فقد متا جمال يفأما  ،هامسك احلسابات ... وغري  التكنولوجيا واستخدام والقيمة احملينةادلة القيمة الع

 لتدقيق.لهنية للممارسات امل االلتزام باملعايري الدولية للتدقيق وهي مبثابة أعلى مستوى يف

هو و تغري التابع ناول املتول ألاولإلملام أكثر باملوضوع قسمنا خطة البحث إىل ثالث فصول، فصلني نظريني:      
لث فيمثل ما الفصل الثاأاسيب احمل اعاإلبدمهنة احملاسبة ومتطلبات تطويرها، والثاين تطرق إىل املتغري املستقل وهو 

ات اليت بداعاإلدات و ملستجاجلانب تطبيقي يف هذا البحث حيث مت تسليط الضوء على اجلزائر وحماولة معرفة ا
 ية:التال خلصت الدراسة بالنتائج والتوصيات، فقد اسبية اجلزائريةتتواجد يف البيئة احمل

 نتائج اختبار الفرضيات:

 يلي: افيمربعة فرضيات رئيسية واملتمثلة أقامت الدراسة على 
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  ى تطوير ساعد علتدة أشكال احملاسيب يف مهنة احملاسبة ع اإلبداعيأخذ "  نه:أمتثلت الفرضية االوىل يف
 ؛" احملاسبية املمارسات املهنية

مل أهم احملاسيب حي بداعاإلأن  ستنتجمت اثبات هذه الفرضية وكان توجه أراء افراد العينة القبول هلا، وهبذا ن     
أكرب ن حملاسبة يعتربااتاريخ  وحسب صور له حسب افراد العينة يف تكنولوجيا املعلومات واملعايري الدولية للمحاسبة

 اسيب.مل احمل العيفاسبة من استحداث معايري واستغالل التكنولوجيا قفزة نوعية حتققت يف جمال احمل

 " يةإلبداعااسبة سات احملاحملاسيب االجيايب على ممار  اإلبداعخيتلف  متثلت الفرضية الثانية يف انه " 

يب خيتلف يف احملاس اعاإلبدن أج وهبذا نستنت ثبات هذه الفرضية وكان القبول هلا من طرف عينة الدراسة،إمت      
ات خالقيأا ختالف هنأية داعاإلبة ن احملاسبأية فيما خالف عينة الدراسة على اإلبداعمفهومة عن ممارسات احملاسبة 

 عادية.املهنة باعتبارها ممارسات 

 " اسبة "هنة احملة مرقيتيساهم تطوير قدرات ومهارات احملاسبني على  متثلت الفرضية الثالثة يف أنه 

إىل سبني يرجع ت احملاتطوير قدرا فرضية الثالثة بالقبول من طرف العينة املستجوبة، وعليه فتحققالثبات إمت     
كبة كل ما هو ات وموا املستجدسواء يف تقرير تربص أو التكوين املستمر لإلملام باجليد أمهية عملية التكوين 

ذا واالبتكاري وه لتحليليفكري اتطوير قدرات احملاسبني يساهم يف تنمية الت، كذلك مستحدث يف البيئة احملاسبية
ال الستغالل هذا اجمل دراته يفقاحملاسيب، أما يف جمال التكنولوجيا فاحملاسب مطالب برفع  اإلبداعهو منطلق   

 املعلومات. اج اخر دقة يفاحلاسوب والتكنولوجيا احلديثة يف عملة الشي الذي يساعده يف حتقيق السرعة وال

  مهنة  ساعد على تطويرداعية تدات إبحتمل البيئة احملاسبية اجلزائرية عدة مستج نه "أمتثلت الفرضية الرابعة يف
 " احملاسبة فيها

تبدال عية على غرار اسبداإور صئرية حتمل مت قبول الفرضية الرابعة من طرف أفراد العينة، فالبيئة احملاسبية اجلزا     
خول دقيق كما يعترب ية للتد الدولاالعتماد على املعايريظام احملاسيب املايل، كذلك الوطين احملاسيب بالناملخطط 
أجل تطوير  ة اجلزائرية من البيئيفجلديد لكرتونية حتديا جديدا امام احملاسبني ومهنة احملاسبة ملواكبة هذا اإالتجارة 

 مكانياهتم وتطوير مهنة احملاسبة.إ
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 :االقرتاحات
 الدراسة فيما يلي: مقرتحات عموما ميكن حصر

 تودراسة احلاال كادمييني األحتسني نوعية التعليم وتكوين احملاسيب عن طريق ربـط الدراسات بني اجلانب .1
 .العملية للواقع التطبيقي

 ال احملاسبة؛جمرات يف التطو و ضرورة تفعيل التكوين املستمر للمحاسبني حىت يتسىن هلم معرفة املستجدات  .2
 ويراالبتكار والتطو  بداعاإلم بإقامة وحدات للبحث والتطوير للبحوث العلمية يف جمال احملاسبة، واالهتما .3

 ؛احملاسيب
 ؛ اعاإلبدح تشجيع رو احملاسيب والعمل على حتفيز و  اإلبداعاليت حتول دون عوقات املمكافحة كل  .4
 ية؛اعاإلبدن ممارسات احملاسبة احلرص على ترسيخ أخالقيات مهنة احملاسبة للحد م .5
 ية؛حملاسبية الدوللبيئة البات االلوائح واالنظمة القدمية واستبداهلا مبا يتوافق مع متط تغيري كلضرورة  .6
 ية؛االجنب اخلربة االطالع واالستفادة من ذاتيا وحماولة أنفسهمتشجيع احملاسبني على تأهيل  .7
 ها.وغري  ضرورة مواكبة املستجدات احملاسبية على املستوى الدويل من معايري وأحباث .8

 آفاق البحث:

لباحثني طلبة وامام الأنه موضوع يفتح آفاق أخرى لبحوث مستقبلية ومكملة أطروحة تبني من خالل هذه األ
 :شكاليات البحثيةمجلة من اإلنقرتح التطرق إليها وعليه ميكن أن يف والراغبني 

 ؛جيابية والسلبيةإبداع احملاسبني بني اإل 
  ؛اجلزائرية بيئة احملاسبيةالاحملاسيب يف  اعاإلبدمتطلبات جناح 
  لتنمية االقتصادية؛يف ا هودور احملاسيب  اإلبداعأمهية 
 ؛ؤسسات االقتصاديةاحملاسيب يف امل اإلبداعومعوقات  حمفزات 
  ؛اجلزائرية احملاسيب يف البيئة احملاسبية اإلبداعأبعاد 

مت ليت اساؤالت على الت االجابة من خاللقمنا هبا  الذيهداف البحث أمل أن نكون قد حققنا أخري نويف األ
 .طرحها يف املقدمة وسامهنا يف معاجلة االشكالية
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 للقوائم لكرتويناإلفصاح اد االجتدور ومسؤولية مراقيب احلاسبات يف العراق بكر ابراهيم حممود، نضال عزيز مهدي،  -9
 الية،امل

ة احملاسبني فع كفاءة يف ر مدى مسامهة مقومات مهنة احملاسبجابر حسني املنصوري، عماد عبد الستار املشكور،  -10
 لرتشيد القرارات االستثمارية. 

إدارية، دية و أحباث اقتصا ،لدوليةبية اإصالح النظام احملاسيب اجلزائري للتوافق مع املعايري احملاسجودي حممد رمزي،  -11
 .2009السادس، ديسمرب العدد 

 ، مقال .قتصاديةات االتقييم واقع تطبيق احملاسبة البيئية يف الوحدحسني مجيل غافل، آللئ حممد حافظ،  -12

، أدوار احملاسبني ومراقبني 0620، احملاسيب وإبداع احملاسبني اإلبداعإدارة املعرفة بني حسني مصطفى هاليل،  -13
 ة مصر ،مجهوري العربية لتنمية اإلدارية القاهرة وارد، املنظمةاملوتنمية  اإلدارةاحلسابات يف قرارات 

ومراقيب  سبنيأدورا احملا ،ملاليةاقارير احملاسيب يف االفصاح عن املعلومات البيئية يف الت اإلبداعحسني مصطفى هاليل،  -14
 .2006وتنمية املوارد، املنظمة العربية للتنمية االدارية،  اإلدارةاحلسابات يف قرارات 
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 يفراقيب احلسابات اسبني ومرا احمل، أدو املستقبل-احلصاد-املعايري احملاسبية الدولية، اجلذورهاليل، حسني مصطفى  -15
 ، .2006وتنمية املوارد، املنظمة العربية للتنمية االدارية،  اإلدارةقرارات 

 ،6، العددلعادلةلقيمة ااأ مبد القياس واالفصاح احملاسيب لصايف االصول احملاسبية باستعمالخضري جميد عالوي،  -16
 ، جملة جامعة بابل، العلوم االنسانية، جامعة بابل، العراق22،2014اجمللد

 اإلدارة ة العراقية، كليةألكادميياجمللة ، او االبتداع اإلبداعاحملاسبة بني زهرة حسن العامري و ابتهاج امساعيل يعقوب،  -17
 .2013واالقتصاد، جامعة بغداد، 

 اإللكرتوينشر اطر النقليل خمالدور احملاسيب يف تبراهيم احلمداين، ناظم حسن الطائي، إزياد هاشم السقا، خليل  -18
 للتقارير والقوائم املالية، 

، جملة السالميةالدولية دقيق ادراسة مقارنة ألخالقيات مهنة احملاسبة والتسوسن امحد سعيد، عبد الواحد حممد،  -19
 .2014، سنة2، العدد4االدارية واالقتصادية، اجمللدجامعة كركوك للعلوم 

موعة من جمدراسة آلراء -لعراقاالتحديات اليت تواجه تطبيق أخالقيات مهنة احملاسبة يف طه امحد حسني أرديين،  -20
 .89،29،2007، جملة تنمية الرافدين،احملاسبني يف مدينة املوصل

ت ثوقية املعلوماعلى مو  حملاسيبااالبتكارية يف تصميم نظام املعلومات أثر استخدام احملاسبة ظاهر شاهر القشي،  -21
 .2014، اغسطس 2، جملة البحوث االكادميية، االكادميية الليبية، العدد رقم املالية

لة جم، 8، العددراراتختاذ القمة الالتكاليف البيئية ودورها يف حتسني املعلومات احملاسبية املقدعادل حسني علي،  -22
 واالقتصاد، جامعة االنبار، العراق. اإلدارة، كلية دنانري

 العدد ،10، اجمللد امةة املستدلتنميدور احملاسبة البيئية والتدقيق البيئي يف تفعيل اعبد الواحد غازي حممد حسني،  -23
 عراق.ريت، الواالقتصاد، جامعة تك اإلدارة، جملة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية، كلية 2014، 32

ة املعلومات يف جود الداريدور اجلانب األخالقي للمحاسب ا، خلف عبد اجلنايب، مقداد امحد نوري النعيمي عبد -24
 .2014، لسنة 79، العدد20، جملة العلوم االدارية، اجمللداحملاسيب

 لةجم، ،201293، العددلعراقيةااسبية دراسة مقارنة للمعايري احملاسبية الدولية مع القواعد احملعماد حممد كندوري،  -25
 واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق. اإلدارة

، جوان 1،العدد1جملد ،تصاديةاحملاسيب يف املؤسسات االق اإلبداعمتطلبات واقع عون شعيب، عجيلة حممد،  غندير -26
 .، جامعة عمار الثليجي ، االغواط ،اجلزائراإلدارة، جملة االمتياز لبحوث االقتصاد و 2017
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ت فقها مع متطلباية وتوادناألر ت واقع برامج التعليم احملاسيب يف اجلامعاقاسم حممد زريقات، عيسى أمحد العزام،  -27
 ، 2014بة، ديسمرب، اجمللة العربية للمحاس2، العدد17اجمللد  من املعايري للتعليم احملاسيب، 3املعيار

، 2017، 1لعددا، 7جمللدا، ريةشيد القرارات االدادور تكنولوجيا املعلومات احملاسبية يف تر ليث نعمان حسون،  -28
 جملة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية.

، 2016 ، جوان4، العددجلزائريةااسبية واقع تطبيق حماسبة القيمة العادلة يف البيئة احملحممد زرقون، فارس بن يدير،  -29
 ورقلة، اجلزائر. اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح،

 ية/اإلبداعاسبة ات احملممارس اسهامات السلوك األخالقي احملاسيب يف احلد من، حممد ظافر عبد اخلالق الغضنفري -30
 .2014، لسنة 35، اجمللد114لعدداجامعة املوصل، جملة تنمية الرافدين،  ،واالقتصاد اإلدارةدراسة استطالعية يف كلية 

، املنظمة وتنمية املوارد ةاإلدار ات  قرار يف، ملتقى ادوار احملاسبني ومراقيب احلسابات احملاسيب اإلبداعحممود رمضان حممد،  -31
 .2005العربية للتنمية االدارية، جامعة الدول العربية، مصر،

علومات ودة املفعيل جتيف  اإللكرتويندور االبالغ املايل نادر يونس رمضان، حممد حويش عالوي الشجريي،   -32
 ،احملاسبية

تجارة نت يف بيئة اللى االنرت عشورة دور مراقب احلسابات يف إضفاء الثقة بالبيانات احملاسبية املنناظم حسن رشيد،  -33
ت، امعة تكريجواالقتصاد،  اإلدارة ، جملة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية، كلية2001، 23، العدد7، اجمللدةاإللكرتوني

 .العراق

 ،ةاإللكرتونيمالءمة مهنة احملاسبة لبيئة التجارة  مدىنعيم دمهش، ظاهر القشي،  -34

 ،اسيبل احمل، ادارة املعرفة بني تكنولوجيا املعلومات والتأهينعيم دمهش، عفاف اسحق ابوزر -35

 ، ملف عرب االنرتنات. واالبتكار ومفهوم كل منهما اإلبداعنوره السليمان،  -36

سبية املعايري احملاو حملاسبة مهنة ا يف ظل قواعد وأخالقياتية اإلبداعاالطار املفاهيمي للمحاسبة وحيد حممود رمو،  -37
 امعة املوصل، العراق.جواالقتصاد،  اإلدارة، كلية 2008، 89، جملة تنمية الرافدين، العدد والتدقيقية الدولية

 والرسائل واملذكرات:طروحات األ -ج 

ادية والتجارية م االقتصلية علو ، شهادة ماجستري، كيف اكتساب املؤسسة ميزة تنافسية اإلبداعدور الخضر خراز، ا -1
 ،2001والعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، سنة 
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اع العاملة يف قط  الشركاتيفسبني واقع تطور مهنة احملاسبة بني التأهيل املهين والتكنولوجي للمحا، خيام  مدوخ -2
 .2014 لسطني،مذكرة ماجستري، قسم احملاسبة والتمويل بكلية التجارة، اجلامعة االسالمية ف، غزة

 يانس للتأميناتشركة أل حالة حوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية دراسةالعابدي دالل،  -3
 ائر.يضر، بسكرة، اجلز خعة حممد ، جاماالقتصادية والتجارية والعلوم التسيري ، مذكرة الدكتوراه، كلية العلوماجلزائرية

حة دكتوراه ، أطرو ة اجلزائرنية حلالسة ميدااحملاسيب واحملاسبني يف التسيري واختاذ القرار درا اإلبداعدور حممد عجيلة،  -4
 .2009غري منشورة، كلية علوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة، 

 امللتقيات:-د 

اد ة للحد من الفسكات كآلية الشر احلوكمة املفهوم واالمهية، امللتقى الوطين حول حوكموقرة رابح، غامن هاجرة، ب -1
ة، يضر، بسكر سيري، جامعة حممد خ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت2012ماي  07-06، يومي املايل واالداري

 اجلزائر.
يز ل االداء املتملدويل حو علمي اكأسلوب لتحقيق امليزة التنافسية، املؤمتر ال  اإلبداع عزاوي عمر، عجيلة حممد، -2

 جامعة ورقلة. االقتصادية،، كلية احلقوق وعلوم 2005مارس  9-8واحملكومات  للمنظمات
ة يف فسية اإلقتصاديزة التنايق املياحملاسيب يف حتق اإلبداعدور وأمهية  ماجد عبدالعزيز اجلريري،، علي فالح الزعيب -3

رية لية العلوم اإلداخلامس لكعلمي ا، حبث علمي مقدم اىل املؤمتر الية ) منظور مستقبلي (األردنمؤسسات املال واألعمال 
 .م  2007/ متوز /  5 - 4واملالية يف جامعة فيالدلفيا 

، واملالية احملاسبيةاملعلومات  عناإلفصاح عملية  يفواملايل  احملاسيب اعاإلبدوأمهية  دورعمورة مجال، شريفي أمحد،  -4
ادية وعلوم ية العلوم االقتص، كلدوليةو طنية والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، دراسة وحتليل جتارب و  اإلبداعملتقى دويل حول 

 التسيري، جامعة البليدة.
 والتغيري اإلبداع حول دويلال لتقى، املةاحملاسيب من خالل معايري احملاسبة الدولي اإلبداع، مرازقة صاحل، بوهرين فتيحة -5

 سيري، جامعة سعد دحلب البليدة.الت وعلوم االقتصادية العلوم كلية،  2010ماي  13و 12 يومي: احلديثة املنظمات يف التنظيمي
والتغيري  اإلبداعقى الدويل حول امللت، الدوليةحماسبة  معايري خالل من احملاسيب اإلبداعمرزاقة صاحل، بوهرين فتيحة،  -6

 .5200البليدة، سعد دحلب، ، جامعةالتسيريالتنظيمي يف املنظمات احلديثة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 
عايري مالتوافق مع قيق ودية لتحالسع أمهية تطوير معايري احملاسبة يف اململكة العربيةياسر أمحد السيد حممد اجلرف،  -7

ة العربية ة يف اململكبمهنة احملاس ملكة،امل، ورقة عمل مقدمة إىل الندوة الثانية عشر لسبل تطوير احملاسبة يف احملاسبة الدولية
 .2010ماي  19-18السعودية وحتديات القرن احلادي والعشرون، الرياض 
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 القوانني واملراسيم: -ث 

تعلق مبهنة اخلبري احملاسيب امل 2010جوان  92املؤرخ يف  01-10قانون رقم ، 42العدد اجلريدة الرمسية اجلزائرية،  -1
 .وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

يتضمن قانون ، 1996أفريل  51املؤرخ يف  96/139املرسوم التنفيذي رقم ، 24العدد ، اجلزائرية جلريدة الرمسيةا -2
 .أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ حسابات واحملاسب املعتمد

 مواقع االنرتنات: -و

 http://www.almaany.com     02/2016/ 23    تاريخ االطالع   ، قاموس عريب عريب عايناموس املعجم املق -1

 ثانيا: باللغة االجنبية:

1. Muhannad Ahmed Atmeh, The Players in the Accountancy Profession and 

Their Roles: The Case of Jordan, International Journal of Business and 

Management, , Vol: 11, issue 3, 2016. 
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Development of Accounting Practices in Nigeria, International Journal of 

Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 

Volume 5, issue 4, 2015. 

3. Alexandre André Feil, Liciane Diehl, Rogério José Schuck, Professional 

ethics and accounting students: analysis of the intervening variables, Cad. 

EBAPE.BR, Rio de Janeiro, vol 15, issue 2, 2017, 

4. Akadakpo, Bukola A. Enofe, Augustine, Impact of Accounting Ethics on 

the Practice of Accounting Profession In Nigeria, IOSR Journal of Business 

and Management, University of Benin. Nigeria Volume 12, Issue 1, 2013. 

 

5. Valentin Ioan UŞurelu, Mioara Marin,,Alina Elena Danaila, Daniela Loghin, 

Accounting ethics –Responsibiliy  Versus Creativity, Annals of the 

University of Petroşani, Economics, Vol10, issue 3, 2010. 

 

6. Akadakpo, Bukola A. Enofe, Augustine, Impact of Accounting Ethics on 

the Practice of Accounting Profession In Nigeria, IOSR journal of Business 

and Management. 
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7. Cletus O. Akenbor, Oghoghomeh Tennyson, Ethics of Accounting 

Profession in Nigeria, Journal of Business and Economics, Academic Star 

Publishing Company, Volume: 5, No: 8, August 2014. 

 

8. Ethics Committee Meeting ICAS, The Five Fundamental Ethics 

Principles:Time forEvaluation, Discussion Paper, 2015. www.icas.com. 

 

9. Akenbor Cletus, Ibanichuka, Creative Accounting Practices in Nigerian 

Banks, African Research Review ,An International Multidisciplinary Journal, 

Ethiopia, Vol. 6 , issue 3, July 2012. 

 

10. Ginta Anca Ioana, The Creative Accounting Concept in The Current 

Economic Context Approached From Different Persprctives in The Light of 

Motivations Underlying The Modelling of Fiscal Year Result, Economy 

Series, Annals of the ,Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Issue 

6/2015,. 

11. Artur Hołda, Anna Staszel, Definitions, Perception and Functioning of 

Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, 

Countries and Parts of the World, China-USA Business Review, Vol. 15, No. 

5. May 2016. 

12. Turker susmus, Dilek Demirhan, Creative Accounting: Abrief history 

and conceptual Frame work, File on linge. 

13. Kiani Dur-e-Shawar and Malik A. Qaisar, Creative Accounting: 

Developing A Model , Research Journal of Recent Sciences, Vol. 4, issue 11, 

2015,  

 

14. Fizza Tassadaq, Qaisar Ali Malik, Creative Accounting and Financial 

Reporting: Model Development and Empirical Testing, International Journal 
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15. Umoren,D. Oyerinde, Odejayi, The social and Management scientists, 
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University, Targoviste.. 

 

18. Ciocan Claudia Cătălina, Motivations in Choosing Creative Accounting 
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 ( 1امللحق رقم): 

 

  
 

طور الثالث  املدرجة ضمن متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه لألطروحةتحضري اليف إطار      
(LMD)علوم االقتصادية والتجارية وعلوم البكلية دراسات حماسبية وجبائية متقدمة  ، ختصص

 واملوسومة حتت عنوان: امعة غرداية، جبالتسيري 
 "،احملاسيب يف تطوير مهنة احملاسبة يف اجلزائر اإلبداعأمهية " 

كمساعدة   ليت تتفق مع رأيكا( يف اخلانة xبوضع اإلشارة )أدناه، يرجى التكرم باإلجابة على األسئلة 
حث البراض ت وأغبأن إجاباتكم َسُتعامل بشكل سري ولغايا علما الدراسة،منكم على اجناح 

وا م وتقبلعاونكحسن ت على، ليس مطلوب منك ذكر امسك أو عنوانك، شاكرًا لكم العلمي فقط
 مين فائق التقدير واالحرتام. 

                     ملشرف: عجيلة حممدا                                              : غندير عون شعيبلطالبا
 chouaibghendir@gmail.comاإللكرتوين:الربيد       0672 37 61 44:اهلاتف      

 ول: املعلومات الدميغرافية لعينة الدراسةاجلزء األ

 أوال:  لو تكرمت بذكر بعض املعلومات العامة األتية:

 ]  [ب  مساعد احملاس    ]  [     حماسب معتمد ]  [ مدقق حسابات           :أو املهنة اسم الوظيفة
 ]  [أستاذ يف احملاسبة      وحماسيب لدى مؤسسة ]  [ إطار مايل                  

 سنوات ]  [      10إىل  -6 منسنوات فأقل ]  [       5     املهنية: ةاخلرب 

 سنة فأكثر ]  [   21                    سنة ]  [ 20 إىل  -11 من         

 ]  [رى أخ        ]  [وراه  دكت       ]  [ ماجستري]  [        ماسرت]  [       ليسانس   املؤهل العلمي:
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 [سنة  ]   30 إىل – 26من سنة ]  [                 25أقل من          العمر:
 سنة  فأكثر ]  [ 41سنة ]  [                  40 إىل -31 من          

 

 اجلزء الثاين: املعلومات املتعلقة بالدارسة

 احملاسيب يف مهنة احملاسبة اإلبداعأشكال : احملور االول

 حمايد موافق البيان الرقم
غري 
 موافق

01 
ع اسيب إىل رفاحمل وحيدتسعى املنظمات املهنية الدولية من خالل عملية التوافق والت

 مستوى مهنة احملاسبة عرب العامل
   

    حملاسبةامهنة تطوير ظيم و  تنتعترب املعايري احملاسبية ابداعا يف جمال احملاسبة تساهم يف 02

    اسيباحمل اعإلبداإن عملية استبعاد أو إضافة معايري جديدة هي مظهر من مظاهر  03

    احملاسبني بداعرة إلإن االفصاح عن املعلومات البيئية يف القوائم املالية هي صو  04

    احملاسبة كر يفمبت يعترب االفصاح عن قيم االصول  بطريقة القيمة العادلة أسلوب 05

    اسيبيعترب ظهور أنواع جديدة للمحاسبة مظهر من مظاهر التطور احمل 06

07 
 يفات احلاصلة لتغري رة اظهرت احملاسبة االدارية كنتاج ابداعي للفكر احملاسيب ملساي

 البيئة اجلديدة
   

08 
ذي األمر الة  ساءللى املمنطا حديثا يف العمل احملاسيب يعتمد عتعترب حوكمة الشركات 

 مصداقية املعلومات املقدمة يساهم  يف زيادة
   

09 
 قوائموال لتقاريرا مصداقية من وزادت احملاسبني عمل املعلومات تكنولوجيا سهلت

 املالية
   

    اسيباحمل النظام وفاعلية كفاءة  رفع يف املعلومات تكنولوجيا سامهت 10
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11 
دات للوح ووضع خطط اسرتاتيجيةيساهم احملاسبون يف حتديد أهداف جديدة 

 االقتصادية كما يدعم تطوير السياسات املالية القدمية
   

12 
سني حتيف   صاديةاحملاسيب من خالل إعادة هيكلة الوحدات االقت اإلبداعيساهم 

 االداء املايل للوحدات االقتصادية
   

 يةبداعاإلسبة احملااالجيايب عن ممارسات احملاسيب  اإلبداعاحملور الثاين: خيتلف 

 حمايد موافق البيان الرقم
غري 
 موافق

13 
بناء  اخلربات يف تراكمزايد و يف الفكر احملاسيب من خالل ت قدميااحملاسيب  اإلبداعيعترب 

 املعرفة احملاسبية
   

14 
ز ند عجبري عية هي وقائع حديثة ظهرت بشكل كاإلبداعإن ممارسات احملاسبة 

 املؤسسات االقتصادية على حل مشاكلها املالية 
   

    اسيباحملاسيب على التجديد والتحسني يف العمل احمل اإلبداعيساهم  15

16 
 ة من خمرجاتستفيدف املاحملاسيب االجيايب يهدف إىل حتقيق منفعة لألطرا اإلبداعإن 

 النظام احملاسيب
   

    حملاسبةهنة امطوير احملاسيب يف طياته االجيابية ويساهم يف ت اإلبداعَيحِْمْل  17

18 
 الكشف عن ركة يف الشية عند تورط االدارة ومسؤويلاإلبداعميارس احملاسب احملاسبة 

 وضعية الشركة احلقيقية
   

19 
 الملالية وهي اوائم  القية هي نوع من الغش واالحتيال يفاإلبداعإن ممارسات احملاسبة 

 اإلبداعتعرب عن نوع من 
   

20 
يف  وعدم الثقة اسبةة احملية تساهم يف تراجع مصداقية مهناإلبداعإن ممارسات احملاسبة 

 ممارسيها
   

21 
رشيد ية وتاسباحملاسيب يف حل املشاكل وتسهيل املمارسات احمل اإلبداعيساهم 

 القرارات املتخذة
   

22 
رض عة يف شفافيية أضرار وأزمات بسبب نقص الاإلبداعختلف ممارسات احملاسبة 

 البيانات بالنسبة للجهات املهتمة باملؤسسة
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23 
ن احملاسبة أحني  بة يفاحملاسيب االجيايب مع أخالقيات مهنة احملاس اإلبداعيتوافق 

 ية ختالف ذلكاإلبداع
   

 ت املهنيةمارسارقية املإىل ت تطوير قدرات ومهارات احملاسبنيعملية  ساهم ت: احملور الثالث

 حمايد موافق البيان الرقم
غري 
 موافق

24 
لتحليلي افكري ة التاملهنية للمحاسب تساهم يف تنمي املهارات والقدراتإن تطوير 

 واالبتكاري
   

25 
تطوير ودة و اجل تسعى املنظمات املهنية على حث احملاسبني حنو تطبيق متطلبات

 خرباهتم املهنية
   

26 
ل تدقيق من خالة والاسبيف تطوير مهنة احمل دورا هاماإن جودة التعليم احملاسيب تلعب 

 ي للمحاسبنياإلبداعتنمية التفكري 
   

27 
اسبة ة احملمهن إن تكوين كوادر قادرة على مزاولة املهنة مطلب ضروري لتعزيز

 واملراجعة 
   

28 
يف  اسيب تساهمم احمللتعليلعايري الدولية املإن االعتماد على مناهج دراسية تتطابق مع 

 تأهيل الطالب ملزاولة املهنة
   

    مهتم وكفاءهتدة خرب زيالذاتيا  يتوجب على احملاسبني واملراجعني تأهيل أنفسهم تأهيال 29

30 
واكبة م ومدراهتقتوفر مجعيات احملاسبية دورات تأهيلية للمحاسبني لتطوير من 

 املستجدات يف املهنة
   

31 
 ني يف جمال اسبل احملإن إقامة دورات تدريبية يف جمال التكنولوجيا تساهم يف تأهي

 تكنولوجيا املعلومات
   

32 
سمح هلم لية تات عااحملاسيب اجليد يساهم يف إخراج حماسبني هلم قدر إن التعليم 

 بتقدمي أداء حماسيب عايل
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 بة ر مهنة احملاس تطويساهم يفتإبداعية البيئة احملاسبية اجلزائرية عدة مستجدات  احملور الرابع: تتضمن

 حمايد موافق البيان الرقم
غري 
 موافق

33 
ي من ستوى العامللى املصلة عاجلزائرية حتاول مواكبة التطورات احلاإن البيئة احملاسبية 

 خالل التوافق مع املعايري احملاسبة الدولية
   

     اسبةيساهم النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف تطوير مهنة احمل 34

    سبيةحملااإصدار معايري التدقيق اجلزائرية تسهم يف حتسني بيئة العمل  35

36 
ح جلزائر سيسمبة بااستغيري نظام الدخول إىل االمتحان املهين ملزاولة مهنة احمل إن

سبني لمحالبانتقاء أحسن الكوادر البشرية وهي بذلك ستضمن كفاءة عالية 
 املمارسني للمهنة.

   

    فيذالتن وسرعة زيادة الدقةمن خالل تسهيل عملة لاحلاسوب  ونيستخدم  احملاسب 37

38 
ية حتديا بية اجلزائر حملاسئة ايعترب تطبيق معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام يف البي

 يساهم يف تطوير املمارسات املهنية 
   

39 
 اسبةا ملهنة احملا جديدحتدي لالقتصاد اجلزائري  هي مبثابةالتجارة االلكرتونية  إن دخول

 ملواكبة املستجدات املعاصرة 
   

40 
ة املعلومات ايب على جودر إجيا أثإن تطبيق القيمة العادلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية هل

 ية  احملاسيب من خالل تعظيم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسب
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 ( 2امللحق رقم): 
 

  االساتذة احملكمني لالستبيان:قائمة 

 اجلامعة االصلية الرتبة قائمة االساتذة
 جامعة الوادي أستاذ حماضر أ مصطفى عوادي

 جامعة الوادي أستاذ حماضر أ بلقاسم بن خليفة

 جامعة الوادي أستاذ حماضر أ الدينوري ساملي

متحصل على شهادة دكتوراه وأستاذ مؤقت  عتري سليمان
 جامعة الوادي جبامعة الوادي

 

 (:3امللحق رقم )

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.838 40 

 

 

 

 ( 4امللحق رقم:) 

Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1  
2.93 3 2.61 2.53 2.67 2.76 2.51 2.51 2.95 2.84 Moyenne 
0.325 0 0.637 0.601 0.557 0.542 0.602 0.726 0.228 0.440 Ecart type 
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Q20 Q19 Q18 Q17 Q16 Q15 Q14 Q13 Q12 Q11  
2.09 1.96 2.11 2.75 2.86 2.82 2.57 2.23 2.58 2.60 Moyenne 
0.838 0.795 0.686 0.492 0.423 0.390 0.550 0.863 0.585 0.544 Ecart type 
 

Q30 Q29 Q28 Q27 Q26 Q25 Q24 Q23 Q22 Q21  
2.44 2.67 2.67 2.81 2.70 2.62 2.76 2.27 2.05 2.60 Moyenne 
0.695 0.577 0.666 0.460 0.614 0.634 0.489 0.646 0.737 0.546 Ecart type 
 

Q40 Q39 Q38 Q37 Q36 Q35 Q34 Q33 Q32 Q31  
2.58 2.64 2.46 2.87 2.42 2.60 2.34 2.40 2.73 2.75 Moyenne 
0.651 0.586 0.645 0.338 0.768 0.546 0.707 0.719 0.554 0.496 Ecart type 
 


