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األول الفصل 
قياس منافع األنشطة االجتماعية
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:املقدمة 
واليت ال تزال تعاين من مشاكل كثرية ومن احلديثةمن املواضيع هذا الفصليعترب موضوع 

قياس منافع األنشطة االجتماعية واليت تعترب يف الوقت احلايل من أهم فروع احملاسـبة  أمهها
ومن املالحظ زيادة االهتمام مـن قبـل   ،املسؤولية االجتماعيةواليت تسمى باحملاسبة عن

للمجتمع وخاصة شركات املسامهة العامـة،  تقدمها االجتماعية اليت نشطةالشركات لأل
األحـداث ومنذ بداية السبعينات من القرن املاضي اقترحت عدة أساليب لقياس مثل هذه 

املشكلة احلقيقية فتكمن يف قياس املنافع االجتماعية الـيت تعـود   أماوتسجيلها ومتابعتها، 
تعـرف املنـافع   حيـث ، بتنفيذهااالجتماعية اليت قام املشروعاألنشطةعلى اتمع من 

االجتماعية بأا الفوائد اليت يتحقق معظمها ألطراف خارج املشروع والعديد من هـذه  
ما وهومقدار ما أصاب اتمع من أضرار ، يف حني أناملنافع يصعب قياسها قياسا نقدياً

هـذا  وسوف نتطـرق يف ،يعرف بالتكاليف االجتماعية نتيجة ممارسة املشروع ألعماله
البحث إىل التعريف باحملاسبة عن املسؤولية االجتماعية وعن أهم املشاكل اليت تأثرت ـا  

. االجتماعيةاملنافعاملقترحة لقياس األساليبوكذلك سنتطرق اىل 

:مشكلة البحث
املشكلة تكمن يف قياس املنافع االجتماعية اليت تعود علـى اتمـع مـن األنشـطة     أن 

األمهال والتباطؤ يف إصدار معايري حماسـبية  قام املشروع بتنفيذها وكذلك االجتماعية اليت 
بطرق أكثر موضـوعية  قياس منافع األنشطة االجتماعية وخاصةختص احملاسبة االجتماعية 

. التقارير املاليةيف نشرها احلاجة لبعيدة عن االجتهادات الشخصية وكذلك 

:أمهية البحث
بعض على لإلجابةوهو حماوله اً،اوله موضوعاً معاصراَ مهمتأيت أمهية البحث من حيث تن

ل التوسع احملاسيب ظوذلك يفجمال قياس منافع األنشطة االجتماعيةواملواضيع يف األسئلة
للقوائم املالية القياسطوير نظم بضرورة توفري وتاملعاصر للمحاسبة االجتماعية للشركات و

.الشركاتاليت تشمل احملاسبة االجتماعية هلذه
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:هدف البحث
ونشـر  يف الشركات قياس املنافع االجتماعيةيهدف البحث إىل تسليط الضوء على أمهية 

ومعرفة مدى تبني مدى تقدمي خدمات اجتماعية احملاسبة االجتماعية واليتقوائم مالية عن
لمحاسـبة  األسـاليب والطـرق ل  قدرة هذه الشركات مبشاركة اتمع، وكذلك معرفة 

. جتماعية وتسليط الضوء على احملاوالت من قبل املنظمات واهليئات الدولية للمحاسبةاال

: اإلطار النظري والدراسات السابقة 
من املواضيع اليت تزايـد  األعماليعد موضوع احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية ملنشآت 

يف األكادمييـة نية واجلهـات  احملاسبية املهاملنظماتمن قبل األخريةاآلونةاالهتمام ا يف 
. الدول الغربية

معهد احملاسبني القانونيني يف تقريره املنشور عـام  أوضحاألمريكيةيات املتحدة ففي الوال
اخلاصـة  األنشـطة تقرير عن تلك أعدادأهداف القوائم املاليةم ، أن من ضمن ١٩٧٣

املنشأة يف البيئة االجتماعية احمليطة باملنشأة واملؤثرة يف اتمع واليت تعد هامة بالنسبة لدور
.(AICPA, 1973 : p . 68)ا

االجتمـاعي  األداءتقريـرا للمحاسـبة عـن    األمريكيةكما أصدرت مجعية احملاسبني 
معلومات حماسبية يف تقاريرها املالية، تتعلق إظهارللمنشآت، طالب فيه املنشآت بضرورة 

احد املعايري الـيت ميكـن   بأنهافحة التلوث ووصفته مبسامهتها يف التنمية االجتماعية ومك
للجان إحدىاملنشأة من وجهة نظر اتمع، كما خصصت أداءاستخدامها لتقييم كفاءة 

التابعة هلا لالهتمام بدراسة طبيعة البيانات اليت جيب أن حتتويها التقارير املرتبطـة بغـرض   
ة جمموعة من املعايري واالعتبارات الـيت  االجتماعي واقترحت هذه اللجناألداءاحملاسبة عن 

االجتماعي مثل معيار املالئمة والبعد عن التحيـز  األداءتقارير إعدادعند جيب مراعاا 
والقابلية للفهم والتوقيت املناسب والقابلية للمقارنة واالهتمام باملغزى االجتماعي للبيانات 

اخل من املعـايري واالعتبـارات  ..اسباالفرصة للرأي املعارض كي يبدي ما يراه منوإتاحة
)(AAA. 1976 : PP . 48-49.
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أهـداف النظـر يف  إعادةويف اململكة املتحدة طالب جممع احملاسبني القانونيني بضرورة 
التقارير املالية يف ضوء املتطلبات اجلديدة ملستخدميها، بالشكل الذي متكنها من مقابلـة  

.)ICA. 1975, PP. 19 – 22(اتمعأهداف
االجتماعي فقد تزايد اقتنـاع  األداءاحملاسيب عن اإلفصاحالواسع مبوضع ملالهتمايجة تون

Trotmanكل من أجراهاملنشآت بذلك، فقد لوحظ من دراسة  and Brabley  تزايـد
أوضـحت االجتماعية حيـث  أنشطتهاعدد املنشآت اليت تفصح يف تقاريرها املالية عن 

أدائهـا ارتفاع نسبة املنشآت اليت تفصح عـن  أمريكيةشركة ٥٠٠الدراسة اليت مشلت 
م١٩٧٧يف عـام  % ٨٩،٢حـوايل  إىلم ١٩٧٣يف عـام  % ٥٩.٦االجتماعي مـن  

)Trotman and Brabley , 1981: P . 355( .
.Emst)أجراهابينت الدراسة اليت كما إفصـاح استهدفت قياس مـدى  واليت (1978

٤٤٦أناالجتماعي فقد بينت أداءهاعن بيانات تعكس ةاألمريكيالقطاعات االقتصادية 
مصـرف  ٤٧شركة مشلته العينة و٥٠٠من بني % ٩٠شركة صناعية وهي تشكل نسبة 

% ٧٢شركة تأمني بنسـبة  ٣٦مصرف جتاريا و ٥٠من بني % ٩٤جتاري تشكل نسبة 
فيد تانات يف تقاريرها السنوية عن بيباإلفصاحشركة تأمني وقد قامت مجيعا ٥٠من بني 

،م٢٠٠٢الفضل، مؤيد وزمـالؤه،  (خمتلفة عن مسؤوليتها االجتماعيةأشكالوفائها يف 
). ١٨٢ص 

احملاسيب عن املسئولية االجتماعيـة  اإلفصاحبعنوان )١٩٩٨أومري ،(كما جاءت دراسة 
وقد اجته البحث " املترتبة على النشاط االقتصادي الذي ميارسه املشروع واآلثارللمشروع 

التكاليف االجتماعية جزءا يضاف على كل عنصر من عناصر التكاليف مـن  راعتباىل إ
خالل فصل اجلزء االجتماعي من التكاليف عن اجلزء االقتصادي عن طريق االسترشـاد  

–بعدد من املعايري وقد عرض البحث منوذجا لقياس صايف الفائض أو العجز االقتصـادي  
تكاليف أنشطة املسئولية االجتماعيـة يف أربعـة   االجتماعي للمشروع عن طريق تبويب 

جملة اجلامعة اإلسالمية (االجتماعي–جماالت أساسية يف قائمة واحدة للدخل االقتصادي 
. )٢٤٤م، ص ٢٠٠٧
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االجتماعيـة املسـئولية معلوماتعناإلفصاح: بعنوان) ١٩٩٩عثمان ( ويف دراسة 
لتطـور املختلفـة االجتاهاتاسةدرإىلالبحثهذاهدفحيث،)االقتصاديةللوحدة

احملـاور عـن الكشـف بقصداالقتصادية،للوحدةاالجتماعيةاملسئوليةاإلفصاح عن
أوضحتوقد،املعلوماتتلكعناملالئماإلفصاحعليهايرتكزأناليت ميكناألساسية
ةاملسـئولي معلومـات عناإلفصاحعليهايرتكزاليتاألساسيةأحد احملاورأنالدراسة

أنأوضـحت كمـا ،املعلوماتتلكتعكسهااليتاألنشطةيف نطاقيتمثلاالجتماعية
املسـئولية عـن جمال احملاسـبة يفاإلفصاحعليهاينطوياليتاملعلوماتنوعيةحتديد

املعلوماتتلكعنهااليت تفصحالرسالةلغةيفتتمثلمعينةالعتباراتختضعاالجتماعية
متتدأناالجتماعيةأنشطة املسئوليةعناإلفصاحيتطلبحيثعرضهاوطريقةومضموا

الكميةاملعلوماتعلىالرسالة ليشتملمضمونيتسعكماعنه،اإلفصاحاملرادلتعبريالغة
ميكنالاليتاالجتماعيةتأثريات العملياتحولالوصفيةاملعلوماتوكذلكالنقدية،غري

املنطقـي منفإنهاالجتماعيةعرض املعلوماتطريقةلبالنسبةأما،كميةمبقاييسقياسها
القـوائم اسـتخدام أنالباحثةواعتربتاملنشورة،املاليةالقوائملبصيفظهورهاعدم

املسـئولية معلوماتلعرضمالئمةالطريقة األكثرمبثابةاملاليةبالقوائمامللحقةاإلضافية
.)٢٤٤، ص ٢٠٠٧جملة اجلامعة اإلسالمية (االجتماعية

عن املنافع اليت تنشأ نتيجة اضطالع املنشآت باإلفصاحعلى الرغم من ضرورة االهتمام و
عود علـى اتمـع   تاخلارجية املوجبة اليتاآلثاراالجتماعية بوصفها تعرب عن باألنشطة

اإلسـهام متثل اجلزء املكمـل ملعادلـة قيـاس    وألاواملنشأة على حدا السواء من جهة 
ي يعد واحدا من أهم مؤشرات تقييم مدى مسامهة املنشـآت يف تطـوير   االجتماعي الذ

تضخيم إىلاتمع من جهة ثانية، والن االهتمام بالتكاليف االجتماعية دون املنافع يؤدي 
، وما يترتب على ذلك من ظهور مركز مايل غري مالئم األرباحالتكاليف وبالتايل ختفيض 

تماعية مقارنة بتلك اليت ال تتحمل هذه املسؤوليات للمنشآت اليت تتحمل مسؤوليتها االج
الباحثني خبصوص الصعوبات اليت تواجه عملية آراءثالثة، وميكن االستدالل على من جهة

: قياس املنافع االجتماعية كميا وترمجتها يف صورة نقدية كالتايل
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توجـد  ال ختضع للسـوق وال ألاأن عملية قياس املنافع االجتماعية ليست سهلة - ١
ري مالئمة هلذه املنافع عمعدالت تس

إجيـاد عند قياس املنافع االجتماعية ميكن استخدام القيم السوقية وذلك عن طريـق  - ٢
عالقة بني الربامج االجتماعية والفائدة الناجتة عنها، مثل قيمة السـلع واخلـدمات   

الستخدامهااملمنوحة للمجتمع من املنشأةاألرضاملمنوحة للعاملني يف السوق وقيمة 
. التلوث من االيار إزالةالثروة السمكية املمنوحة للمجتمع يف حالة وقيمةكحديقة 

هي أن بعض هذه املنافع أن من الصعوبات اليت تواجه عملية قياس املنافع االجتماعية - ٣
بالقياس غري النقـدي أو  أماالتعبري عنها وإمناال ميكن قياسها باستخدام وحدة النقد 

املنـافع  أمـا العلمـي  أوري عنها يف شكل وصفي مثل ارتفاع املستوى الثقايف التعب
املقترحـة  األسـاليب االجتماعية اليت ميكن قياسها او التعبري عنها بشكل نقدي فان 

البشرية ال املواردللقياس يف هذا اخلصوص واليت منها على سبيل املثال عائد تدريب 
د بالدرجة اليت ميكن االعتماد عليها كمقـاييس  تزال يف بداية الطريق ومل تتطور بع

. )١٦٣م، ص ٢٠٠٢الفضل ، مؤيد وزمالؤه، (حماسبية مقبولة قبوال عاما

: تلك الدراسات السابقة على أا ركزت يف الغالب على جمالني مها 
. اجلانب النظري واملتمثل يف التأصيل العلمي حملاسبة املسؤولية االجتماعية: األول 

يف اهتمـام تركزت أكثر الدراسات على قياس آثار األنشطة االجتماعية ومل تويل : ين الثا
تواكب املتغريات السريعة املنافع االجتماعية اليتاملعاجلات احملاسبية واستحداث طرق قياس

. يف الوقت الراهن

: فرضية البحث 
: يف ضوء األهداف احملددة للبحث وضعت الفرضيات التالية 

ة إىل حتديد أساس قياس مالئم للتطبيق حيقق االستخدام األمثل يف بيئة األعمالاحلاج
لمنافع االجتماعية يف الشركات يـؤدي لزيـادة   معرفة الطريقة املناسبة للمعاجلة احملاسبية ل

. الفائدة ملستخدمي التقارير املالية



10

:البحثيةمنهج
تفادة مـن الرسـائل العلميـة    الوصفي وذلك من خالل االساملنهج البحث على أعتمد

. واألجنبيةوالدوريات والكتب العربية 

: أسلوب مجع البيانات 
سوف يكون االعتماد يف هذا البحث على بعض من املراجع احملاسبية من الكتب احملاسبية 
احلديثة اليت تناولت موضوع البحث باإلضافة اىل بعض املصادر مثل املعـايري احملاسـبية   

.لية وكذلك بعض من النشرات واملقاالت العلميةالدولية واحمل

: خطة البحث 
مراعاة ألمهية البحث وحتقيقاً ألهدافه وفرضياته، فإن الباحث سوف يتناول البحث مـن  

: خالل املباحث التالية 
اإلطار الفكري ملفهوم قياس املنافع االجتماعية: املبحث األول 
اس املنافع االجتماعيةالطرق احملاسبية لقي: املبحث الثاين 

نتائج البحث وتوصياته 
املراجع 
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املبحث األول
اإلطار الفكري ملفهوم قياس املنافع االجتماعية
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:احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية 
تعترب احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية من أحدث مراحل التطور احملاسيب ولقد كان سبب 

هتمام من قبل الشركات وخاصة الشركات املسامهة حيث كان ذلك التطور هو زيادة اال
هلا األثر الكبري يف تقدمي خدمات اجتماعية كبرية مثل بناء املسـاكن وحتسـني الطـرق    

. اخل... والتشجري 
ولكن ما هو تعريف احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية للجواب على ذلك هو ما مت تعريفه 

نظام " بأا حماسبة املسؤولية االجتماعية حيث عرف)٤١٦ص ،م٢٠٠٢، طرم(من قبل 
حماسيب خيتص يف عملية قياس الصفقات أو العمليات اليت حتدث فيما بني املنشأة والبيئة 

األطرافعن اآلثار اليت يترتب عليها جلميع اإلفصاحاالجتماعية من حوهلا ومن مث يف 
عـن  واإلفصـاح يتمثل يف قياس ذات العالقة وعليه فإن اهلدف الرئيسي هلذا النظام

."األعمالالتكاليف والفوائد االجتماعية ملنشآت 
من هذا التعريف ميكن أن نستنتج أن احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية هي عبارة عن نظام 

باقي األنظمة احملاسبية مثل حماسبة التكاليف وحماسبة شركات األمـوال  مثلحماسيب مثله 
اخل، كما أن من أهم مميزاته أنه يتهم بالدرجـة األوىل يف  ..اص وحماسبة شركات األشخ

عملية القياس وخاصة الصفقات أو العمليات اليت حتدث بـني الشـركة وبـني البيئـة     
اح عن حجم املبالغ االجتماعية وتسجيل كل ما يهتم بذلك اجلانب، وكذلك جيب اإلفص

ـ اليت دفعت يف  داف حماسـبة املسـؤولية   تقدمي خدمات للمجتمع، كما أن من أهم أه
الشركة ا ومعرفة تاالجتماعية هي معرفة قياس التكاليف والفوائد االجتماعية اليت تسبب

. مقدار اإلفصاح عن التكاليف والفوائد اليت تكبدا الشركة
على أسـاس  مبنياًوهكذا جند أن احملاسبة عن املسئولية االجتماعية تتطلب منوذجا حماسبياً

.ضع نظام حماسيب يتميز باإلفصاح عن احملاسبة عن املسؤولية االجتماعيةعلمي هدفه و
يف القياس احملاسـيب وحبيـث   تطلب منوذج احملاسبة عن املسئولية االجتماعية توسعاًكما ي

اآلثاراخلارجية تلك باآلثاراخلارجية لتصرفات الوحدة احملاسبية ويقصد اآلثارميتد ليشمل 
اخلارجيـة  اآلثاراحل املباشرة يف الوحدة االقتصادية وتتمثل هذه اليت تتعدى أصحاب املص

االجتماعية والعائد االجتماعي كما أن النظام احملاسيب الذي يأخذ يف التكلفةفيما يعرف ب
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ص ص ،١٩٩٠الشـريازي، ( . اخلارجية يعرف باحملاسبة االجتماعيةاآلثاراعتباره هذه 
٢٩-٢٧(.

الوقت احلايل باملسؤولية االجتماعية وقد قامت بعض الشـركات  كما أنه زاد االهتمام يف 
الكبرية وخاصة املسامهة منها بوضع برامج خاصة وسـنوية وخصصـت بعـض اإلدارة    

يف الكثري من مالحظمهمتها هي املسؤولية االجتماعية وتقدمي املنافع للمجتمع وكما هو 
هذه الشـركة عية وما قد قدمتهاملسؤولية االجتماوضع بند خاص بتقارير جملس اإلدارة 

.للمجتمع خالل السنة املالية
هذه التقارير تدلنا على حرص جملس اإلدارة بأمهية املسؤولية االجتماعية حيث تعـددت  
الطرق اليت تقدمها هذه الشركات من توظيف أيدي عاملة وتدريبها أو ابتعاثها للدراسـة  

.صانع الشركةوحتمل تكاليف الدراسة وبناء مساكن قريبة من م

: القياس للمحاسبة عن املسؤولية االجتماعية 
التكاليف واملنـافع  ومنذ بداية السبعينات من القرن املاضي اقترحت عدة أساليب لقياس 

اتمـع املشكلة احلقيقة فتكمن يف قياس املنافع االجتماعية اليت تعود على أمااالجتماعية،
.ملشروع بتنفيذهاماعية اليت قام ااالجتاألنشطةمن 

ألطراف خارج املشروع والعديد يتحقق معظم هذه الفوائد نافع االجتماعية هي فوائد ملفا
خـارج  ألطرافمن هذه املنافع يصعب قياسها قياساً نقدياً ومع أن معظم املنافع تتحقق 

ليةاملسؤواملنافع قد تتحقق نتيجة قيام املشروع باألنشطة اليت تفرضها املشروع فإن بعض
بفوائد غري مباشرة مثل حتقق انطباع حسن عن املشروع االجتماعية وتعود على املشروع 

تعود صعوبة قيـاس  لدى األفراد ومنها هنا يصعب تقدير قيمة هذا االنطباع احلسن، كما 
حيتـاج  املبالغ اليت ينفقها املشروع وال هياالجتماعيةالتكلفةيف إنالتكاليف االجتماعية 

منفعـة أو  أي إىل عدم حصول املشروع على باإلضافةهلذه التكاليفقتصادينشاطها اال
التزامـه بـبعض املسـؤوليات    حتمله هذه التكاليف من منطلـق  عائد االقتصادي نتيجة 

منأما، عليه هذا من ناحية حماسبيةتفرضها الدولة لقواننياملشروعطبيقلتاالجتماعية أو
االجتماعية هي قيمة ما يتحمله امع من أضـرار نتيجـة   التكلفةفإن الناحية االقتصادية

ى هذا النشاط تلوث اهلواء أو املياه أو لملمارسة املشروع لنشاطه االقتصادي فقد يترتب ع
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اليت ترتبت علـى اتمـع   األعباءاالجتماعية متثل التكلفةتشويه اجلمال الطبيعي أي إن 
لألضرارن هناك صعوبات يف حتديد قيمة نقدية أواخلارجية السلبية للمشروع لآلثارنتيجة 

.اليت تصيب اتمع

: معايري قياس األداء االجتماعي 
م ١٩٦٣يرى البعض أن املعايري احملاسبية العامة اليت وضعتها مجعية احملاسبني األمريكية عام 

م هي أنسب أسلوب وعلى هذا األساس فإن املعايري االجتماعيـة  ١٩٦٦ونشرت يف عام 
: قترحة كتايل امل

اسبية املتعلقـة  حيث أن ال بد أن تكون البيانات واملعلومات احمل:معيار الصالحية - ١
تعكس نبالنشاط االجتماعي وثيقة الصلة واالرتباط باهلدف من استخدامه وأ

نتائجها جلميـع  قياساملطلوبلألنشطةاالجتماعي األثرالتقارير االجتماعية 
الجتماعية املستفيدة بصورة حقيقية تبعث على اواألطرافاملصلحة أصحاب

القـوائم  أعداداملرجوة من األهدافالثقة ويف الوقت املناسب وبشكل حيقق 
. االجتماعية اخلتامية

يتبلور مضمون هذا املعيار يف ضرورة حتديـد احلقـائق   :معيار اخللو من التميز - ٢
يـز بالتضـمني أو   والتقارير عنها برتاهة وجترد وحبيث ال تنطوي على أي حت

استخدام طرق القياس اليت يظهر ا التميز واضحا واالعتماد علـى طريقـة   
. موضوعية للقياس احملاسيب سواء للتكاليف أو للعوائد االجتماعية

مضمون هذا املعيار يكمن يف ضرورة تبيان أسباب حتقق أو عـدم  :معيار السببية- ٣
وإشباعالعام اإلقناعدرجة االجتماعية حىت ميكن الوصول إىلاألهدافحتقق 

حاجة طاليب املعلومات االجتماعية وكذلك حق اتمع يف أن يعرف النتـائج  
. االجتماعية لنشاط املنظمة 

) التارخييـة  التكلفة مبدأ ( يقابل هذا املعيار :االجتماعية التارخيية التكلفةمعيار - ٤
صادي وبالرغم من تعرضه املتعارف عليه يف جمال القياس احملاسيب للنشاط االقت

للنقد الشديد إال أنه يف ظل القياس احملاسيب لألداء االجتماعي يتوقع أن تزداد 
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أمهية هذا املعيار ملا يتحقق عنه قدر ليس بالقليل مـن املوضـوعية والقابليـة    
. للمقارنة

وميكن أن حيل هذا املعيار يف جمال احملاسبة االجتماعيـة :معيار العائد االجتماعي - ٥
يف جمال احملاسبة املالية، ألنه يتسع ليشمل العوائد ) اإليرادمبدأ حتقق ( بدال من 

. االجتماعية غري القابلة للقياس النقدي املباشر وال يوجد هلا سعر يف السوق
مبـدأ  ( يقابل هذا املعيار :معيار مقابلة العوائد االجتماعية بالتكاليف املسببة هلا- ٦

يف حالة احملاسبة املالية، يعىن مقابلـة العوائـد   ) اليف بالتكاإليراداتمقابلة 
االجتماعية لكل نشاط اجتماعي حتت كل جمال مـن جمـاالت املسـؤولية    

هذا العائـد ويتسـع ليشـمل األسـاليب     أحدثتاليت التكلفة االجتماعية ب
الساقي وزمالؤه ،  (.االجتماعي أو التكاليف االجتماعيةالقياسيف املستحدثة

.  )٢٠٠ص 
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املبحث الثاين
األنشطة االجتماعيةمنافعالطرق احملاسبية لقياس
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مفهوم القياس: أوال 
عند الرجوع إىل أدبيات الفكر احملاسيب للمقومات العلمية للقياس احملاسيب، حيث عـرف  

Campell مفهوم القياس بأن القياس بشكل عام يتمثل يف قرن األعداد باألشياء للتعبري عن
وذلك بناء على قواعد طبيعية يتم اكتشافها أما بطريقة مباشرة أو بطريقة غـري  خواصها

" إىل تعريف عملية القياس حني عرفها مبا يلي رياضياًبعداًأضافStevenمباشرة، لكن 
أمـا أكثـر   " يف املطابقة بني اخلواص أو العالقات مبوجب منوذج رياضي يتمثل القياس 

ورد فيه ما نصـه  ) AAA(احملاسبية األمريكيةفلجمعية القياس التعريفات حتديداً لعملية 
املاضية واجلارية واملستقبلية وذلك بناء على ةاملنشأحداث أيتمثل القياس يف قرن األعداد ب"

.)٣٦-٣٥ص ،م٢٠٠٢احليايل، ("مالحظات ماضية أو جارية ومبوجب قواعد حمددة 
ية االجتماعية واليت تتمثل يف حتديد املبـادالت أو  أما فيما يتعلق بالقياس احملاسيب للمسؤول

اإلطـار ذات املضامني االجتماعية فهي أحدى أصعب املشاكل اليت يعاين منـها  األنشطة
الفكري احلايل للمحاسبة واليت تعترب أهم عقبة حتـول دون تطـور حماسـبة املسـؤولية     

جتماعية يف طبيعة هـذه  االاألنشطةاالجتماعية، ويكمن السبب الرئيسي يف صعوبة قياس 
. )٣٦م ،ص ٢٠٠٢احليايل، ( األنشطة

األنشطة االجتماعيةمنافعالطرق احملاسبية لقياس: ثانيا 
ال زال الفكر احملاسيب يف بداية الطريق للوصول إىل طرق حماسبية تتميز مبوضوعية يف عملية 

اليت تواجه عملية قياس االجتماعية وذلك بسبب الصعوباتألنشطةملنافع االقياس احملاسيب 
املنافع االجتماعية واملتمثلة يف التعبري عن هذه املنافع بالقياس الغري النقدي أو التعبري عنها يف 

أما املنافع للقياس يف هذا اخلصـوص  ،شكل وصفي مثل ارتفاع مستوى الثقايف أو العلمي
ل هي اآلخرة مل تتطور بعد ال تزاالبشرية املواردسبيل املثال عائد تدريب علىواليت منها 

. عليها كمقاييس حماسبية مقبولة قبوال عامادبالدرجة اليت ميكن االعتما
كما ركزت معظم الدراسات السابقة واحلديثة فقط على قياس التكاليف االجتماعيـة يف  
حني أن قياس املنافع األنشطة االجتماعية هو يف حقيقة األمر املشكلة اجلوهرية اليت تواجه 

حملاسبة االجتماعية واإلفصاح عن كيفية تقدير القيمة النقدية للمنفعة اليت حيصل عليهـا  ا
اتمع من جراء قيام املشروع بتنفيذ بعض املشاريع اليت تعود بالنفع للمجتمع مثل تشجري 
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الكثري مـن  ىاملنطقة احمليطة بالشركة، ونظراً للصعوبة يف قياس هذه املنافع االجتماعية رأ
يسمى بالعائد االجتماعي، وكان تربيرهم باملنافع االجتماعية أو مااألخذثني يف عدم الباح

هو جتنب مشاكل القياس واللجوء إىل التقديرات الشخصية واليت تفتقر إىل املوضوعية يف 
عملية القياس، يف حني رأي باحثون آخرون بأنه ميكن االعتماد على املقاييس غري الكمية 

نشطة االجتماعية اليت ليس هلا قيم مالية لتكون حالً ملشكلة قيـاس األداء  لأل) الوصفية ( 
. االجتماعي

مـن مشـكلة قيـاس    أكثر مشاكلاالجتماعية أو الفوائدمشكلة قياس العوائدأنكما 
كاملستهلكني أو املشروعأطراف خارج لصاحل لكوا تتحقق التكاليف االجتماعية، نظراً

يطة، أو قد تكون من داخل التنظيم كالعاملني أو لكل األطراف يف آن العمالء أو البيئة احمل
تقدمها األنشطة االجتماعية اليت نوع، وذلك حسباملشروعل أو خارج واحد سواء داخ

.هلم
نقدياً بصورة مباشرة وخاصـة  ااالجتماعية قد يصعب قياسهالفوائدأن العديد من كما

التقدير الشخصـي  بعارف عليها، حيث تتميز هذه املقاييسسبية التقليدية املتباملقاييس احملا
أن يرجـع إىل  ذلـك  واملصداقية يف النتائج، والسبب يفدرجة الثقة من األمر الذي يقلل 

، االجتماعية قد تكون يف صورة سلوكية تؤثر على النواحي النفسـية أو املعنويـة  الفوائد
ينعكس أثره بالتايل مرة أخرى على وعاملشروفتؤدي إىل حالة من الرضا لدى األفراد عن 

.املشروع
فمـثالً  ،وال شك أن هذه الظواهر غري كمية ويصعب قياسها بالوحدات النقدية مباشرة

ل أفراد البيئة احمليطة نتيجة تقليحيصل عليااليتكيف ميكن لنا قياس القيمة النقدية للمنفعة 
ة الناتج عن عمليات التشغيل أو قيمـة  الضوضاء الناجتة عن اآلالت أو احلد من تلوث البيئ

ري مـن الكتـاب   ثاالنطباع احلسن املتولد عن املستهلكني جتاه املنظمة األمر الذي حذا بك
السـاقي  (والباحثني إىل جتاهل العوائد االجتماعية واالكتفاء بقياس التكاليف االجتماعية

). ١٩٩وزمالؤه، ص 
تعترض تطبيقه كثري من العقبات واملشـاكل  ١)SRA(ويف مقابل املزايا اليت حيققها نظام 

، فمع جسامة املشاكل اليت ترتبط بقياس واإلفصاحلعل أمهها ما يتعلق منها بأمور القياس 
SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING عنى محاسبة المسؤولیة االجتماعیة ھو عبارة عن اختصار لم١
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مطـر  (مشاكل وتعقيـد أكثر التكاليف االجتماعية فإن مشاكل قياس املنافع االجتماعية
). ٤١٨م، ص ٢٠٠٤

العائـد  قيـاس يعتـرب حنييفجتماعيةاالتكاليفالعلىالدراساتمعظمكما ركزت
كيففمثال،عنهاواإلفصاحاالجتماعيةاحملاسبةتواجهاليتاجلوهريةاملشكلةاالجتماعي

بتشـجري املنظمةقيامجراءمنعليها اتمعحيصلاليتللمنفعةنقديةقيمةتقديرميكن
:التاليةلألسبابصعوبات القياسوتعودا،احمليطةاملنطقة

ينشأ االجتماعيةفاألنشطةاملنظمة،خارجألطرافتتحققاالجتماعيةالعوائدمعظم·
كيففمثال،نقداقياسهايصعبمنهاوالعديدللمنظمة،وليسللمجتمعمنافععنها

مـن احلـد نتيجةاتمععليهاحيصلاليتللمنفعةنقديةقيمةتقديرأوميكن قياس
.باملنظمةاخلاصةالتشغيلملياتعحتدثهللهواء الذيالتلوث

يف تتمثـل واليتاخلارجيةاالجتماعيةباألنشطةقيامهانتيجةللمنظمةحتققولوحىت·
منالتحققصعبالقبولهلذانقديةقيمةتقديرفإناجتماعيا،للمنظمةاتمعقبول

حسنباعانطحتقيقمثلثانية،ناحيةمنواحلذراحليطةسياسةمعيتفقناحية، وال
االنطباعهلذانقديةقيمةتقديرالصعبمنيكونحيثاتمع،املشروع لدىعن

)٢٥٠الساقي وزمالؤه ص(احلسن

أقسام املنافع االجتماعية 
املنافع الداخلية : القسم األول

أن الفكرة املركزية يف قياس الدخل هي الفكرة الرائعة الحتساب الـدخل االقتصـادي   
يف كفاية القيمة ورأس املال املنشور سـنة  HICKSاة أفكار االقتصادي الذي هو من بنو

، ولـذلك  Priceم حنن نعرف حالياً أن االقتصاد يقيد نفسه بذلك الذي له قيمة ١٩٤٦
وحسب التعريف يستبعد كل شيء ليس له سعر مثل صحة العاملني ونوعية البيئة وسعادة 

ال تتصف بالكميـة وال ميكـن   واليت)٢٩٣، ص م٢٠٠٨الفداغ ، (،أو رفاهية اتمع
.قياسها كميا أو نقداً
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: القسم الثاين املنافع اخلارجية 
أن أكثر االهتمامات من قبل الباحثني هو يف ) ١٩٧الساقي وزمالؤه،  ص (يرى يف حني 

قياس املنافع اخلارجية واليت تعود بالفائدة إىل اجلهة اخلارجية وقد أولت أكثر الدراسات 
املنافع االجتماعية اخلارجية وذلك لسهولة قياسها ومتيزها باملوضوعية يف القياس قياس

واليت القت قبوال عاما من قبل اجلهات املعنية باحملاسبة ومن بعض هذه املؤشرات واليت 
اهتمت بقياس األداء االجتماعي ومقارنة هذه املؤشرات الكمية وذات القيمة لسنوات 

ها ومدى تعاملها مع األداء االجتماعي املطلوب وهنا حندد عديدة للوقوف عند تطوري
: بعض هذه املؤشرات وعلى سبيل املثال ال احلصر ما يلي 

قياس مكافأة القوى العاملة من خالل األجور واملزايا املدفوعة للوقوف عند مدى 
العناية م يف خمتلف ااالت االجتماعية 

للعاملاألجرمتوسط/ املمنوحةاملزايا+ املدفوعةاألجور= مقياس مدى مكافأة العمال 
. عدد العمال × 

وسائلوتوفريلإلسكاناالجتماعيةكلاملشابعضحليفاملنظمةمسامهةمدىقياس
.املواصالت

العمالعدد/ اخل.. النقلأوبالسكناملشمولنياألفرادعدد= املنظمةمسامهة

افيهللعاملنيالفنيةجلوانبايفاملنظمةمسامهةمدىقياس
إمجايل/ والتطويرالتدريبنفقاتيفاملسامهةتكلفة= الفينالتطويريفاملنظمةمسامهة
. للعاملنياملدفوعةاألجور

واتمعاحمليطةللبيئةوالثقافيةاالجتماعيةالرفاهيةحتقيقيفاملنظمةمسامهةمدىقياس
املنطقةيفعامبشكل
/ االجتماعيةواألنديةواملستشفياتاملدارسبناءيفاملسامهةتكاليف= ملنظمةامسامهة
. احمليطةالبيئةجماليفاالجتماعيةالتكاليفإمجايل
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املنطقةوجتميلوالضوضاءالتلوثمنعأحباثيفاملنظمةمسامهةمدىقياس
أمجايل/ املنطقةجتميلوأالضوضاءأوالتلوثمنعأحباثميزانيةإمجايل= املنظمةمسامهة
األحباثميزانية

للعاملنيالصناعياألمنتوفرييفاملنظمةمسامهةمدىقياس
. الفعليةالعملساعاتعدد/ تقعاليتاحلوادثعدد= املنظمةمسامهة

حميطهايفالعملاستقراريفاملنظمةمسامهةمدىقياس
. العاملنيعددإمجايل/ اخلدمةيكتارالعاملنيعدد= العاملنيدورانمعدل

احمليطةاملنطقةيفالتحتيةالبىنتكاليفيفاملنظمةمسامهةمدىقياس
يفاملنظماتمسامهةتكاليفإمجايل/ املعنيةللمنظمةاملسامهةتكلفة= املنظمةمسامهة
. املنطقة

املنطقةيفاملتاحةاالقتصاديةللموارداملنظمةاستغاللمدىقياس
مناإلنتاجعناصرتكاليف/ املنطقةداخلمناإلنتاجعناصرتكاليف= املنظمةمسامهة
الكليةأواملنطقةخارج

للمنتجالتطويريةواألحباثالدراساتيفاملنظمةمسامهةمدىقياس
اإلنتاجتكاليف/ للمنتجالتطويريةوالدراساتاألحباثتكاليف= املنظمةمسامهة

.اإلمجالية
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: االجتماعي األداءقياس 

املشـكلة لكن تكمـن االجتماعي األداءمن املقترحات اليت القت قبوال جيدا هو قياس 
النظرووجهةاحملاسبيةوجهة النظربنياختالفهناكأنإىلاحملاسبةتواجهاليتاألساسية

: التكلفة منالنوعهذاقياسيفاالقتصادية
: احملاسبيةالنظروجهة

االجتماعيـة مسئولياانتيجةاملنظمةتنفقهااليتاملبالغمتثلاالجتماعيةالتكلفةأنتربتع
حصوهلاعدمإىلاالقتصادي، باإلضافةنشاطهابهاتطليالواليتإلزاميةأواختياريةبصفة
التكلفة  يعتمدهذا املفهومأنوجندالتكاليفهذهمقابلاقتصاديعائدأومنفعةعلى
.القياسيفأساساليةالفع

: االقتصاديةالنظروجهة

املنظمةنتيجة ملمارسةأضرارمناتمعيتحملهماقيمةهياالجتماعيةالتكلفة أنتعترب
تعرببذلكفهي)اخل.. والضجيجوالتربة،واملاء،اهلواء،تلوثمثل(االقتصاديلنشاطها

هـذا أنوجندالسلع واخلدمات،إنتاججلأمناتمعايضحياليتاملواردقيمةعن
الفعليـة التكلفة األخذ مبفهومإن،القياسيفأساساالبديلةالفرصةتكلفةيعتمداملفهوم
التكـاليف عـن ال يعرباحملاسبيةالنظروجهةمناالجتماعيةالتكاليفقياسيفأساسا

وباتمعاالبيئة احمليطةباملنظمةاتلحقهاليتالسلبيةواآلثارباإلضراراملتمثلةاالجتماعية
تكاليفمتثلالاالقتصادي، فهيلنشاطهااملنظمةممارسةعنالناتجالبيئةتلوثبسبب

جندوهناهلذه األضرار،مقابالًتدفعملاملنظمةأناعتبارعلىاملفهومهلذاوفقًااجتماعية
الساقي وزمالؤه ص (التكاليفلقياسمالئمأساسإجياديفالقصورمنيعايناملفهومأن

٢٤٩( .
االجتماعي للشركات الدولية بالظروف اخلاصة بالدولة املضيفة مثل املوقع األداءكما يتأثر 

)٢٤٩ص مصدر سابق،(اجلغرايف، الوضع االقتصادي والسياسي واالجتماعي



23

قائمة التأثريات االجتماعية 

ية تنظر إىل النتائج التشغيلية للمنشأة خـالل السـنة   قائمة التأثريات االجتماعية االقتصاد

فإن قائمة التـأثريات  ) صايف الدخل ( من التركيز على الناتج النهائي املالية، ولكن وبدالً

االجتماعية االقتصادية تربز تدفق النقد واملصادر االجتماعية من وإىل املسامهني أن وجود 

خمتلفة عن قائمة الدخل التقليدية، كما أن قائمةاملصادر االجتماعية ضمن القائمة جيعلها

وهو قائمة العلميات االجتماعيـة  Linowesالتأثريات االجتماعية هي بناء إضايف لنموذج 

الفـداغ ،  (قائمة التأثري االجتماعي إضافة إىل تأثريات لنمـاذج أخـرى  Estesومنوذج 

). ٣٢٩ص ،م٢٠٠٨

Linowesمنوذج 

النشاط االجتماعي والذي يهتم باإلفصاح عن التكاليف املترتبة يطلق عليه تسمية تقرير

املسؤولية االجتماعية اليت تقوم ا املنشأة دون أن يكون أنشطةعلى كل نشاط من 

والشكل التايل )١٩١الساقي وزمالؤه ص (أي أثر فيهااألنشطةللمنافع اليت حققتها تلك 

: يوضح ذلك 

االجتماعي تقرير النشاط.......... شركة 

:  داباال فراخلاصة األنشطة: أوالً 

: املزايا 

الربامج تدريبية للعمال 
تربعات للمؤسسات التعليمية والعلمية 

تكاليف معاجلة زيادة معدل دوران العمال بسبب برنامج 
التشغيل 

مدرسة احلضانة اخلاصة بالعاملني تكلفة

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠
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٠٠ملتحققة بالعاملني جمموع املزايا ا

األضرارمطروحا منه 

٠٠التقطيع اآلالتيف أمانأجهزةإضافةتأجيل 

٠٠اخلاصة باألفراداألنشطةيف األضرارصايف املزايا أو 

اخلاصة بالبيئة األنشطة: ثانيا 

: املزايا 

استصالح واستزراع أرض املخلفـات اخلاصـة   تكلفة
بالشركة 

للرقابة على التلوث أجهزةإضافةتكلفة
اإلنتاجاستبعاد املواد السامة من علميات تكلفة

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠جمموع املزايا 

األضرارمطروحا من 

تشـجري منطقـة   إلعادةاليت كان جيب حتملها التكلفة
التعدين املستخدمة هذا العام 

التلوث التكاليف املقدرة لتطهري جمرى النهر من 
٠٠

٠٠

٠٠األضرارجمموع 

٠٠٠٠اخلاصة بالبيئة األنشطةيف األضرارصايف املزايا أو 

باإلنتاجاخلاصة األنشطة: ثالثا 

املزايا 

للمنتج األمنجلان رواتب
أمانةالتحويرات على املنتج لرفع تكلفة

٠٠

٠٠

٠٠جمموع املزايا 
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ضراراألمطروحا منه 

املوصى باستخدامه من قبـل جلـان   األمانهاز جتكلفة
املنتج أمانيستخدم يف عملية أوولكن مل يضف األمان

٠٠

٠٠اخلاصة باإلنتاج األنشطةيف األضرارصايف املزايا أو 

١٠٠/ ١الرصيد املدور يف + صايف العجز االجتماعي لسنة 

١٢٠٠/ ٣١يف لألنشطةاعي االجتملألداءالصايف الكلي 

:Estesمنوذج 

ق عليه تسمية تقرير التأثري االجتماعي كثرياًيطلوEstesال يتخلف النموذج الذي اقترحه 

يف يتخذان من وجهة نظر اتمع أساسـاً فاالثنانLinowesعن النموذج الذي اقترحه 

تعريف التكاليف االجتماعيـة  االجتماعية للمنشأة، كما يتفقان يفاألنشطةاإلفصاح عن 

، أو على احد عناصره سواء كانت أي تضحية أو أضرار يقع عبئها على اتمع" أاعلى 

خارجية سواء دفعت املنشأة مقابال لـه  أواقتصادية او غري اقتصادية وسواء كانت داخلية 

اهتمامه باملنافع عن النموذج السابق له خيتلفهذا النموذج الذي جعله أنإال " او مل تدفع

االجتمـاعي  اإلسـهام جانب التكاليف االجتماعية وحماولته قياس صايف إىلاالجتماعية 

للمنشأة عن طريق مقابلة املنافع االجتماعية بالتكاليف االجتماعية أي عن طريـق مبـدأ   

. )١٩٣الساقي وزمالؤه ص (بالنفقاتاإليراداتمقابلة 

.................تقرير التأثري االجتماعي لشركة

/..... ١٣/١٢تقرير التأثري االجتماعي عن السنة املنتهية يف 

: املنافع االجتماعية 

٠٠السلع واخلدمات اليت مت توفيها 

يف اتمع األخرىمدفوعات للعناصر 
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عمالة موظفة 
رى السلع وخدمات أخوعات مدف

مسددة ضرائب 
تربعات وإعانات 

فوائد مدفوعة توزيعات و
قروض للغري ومدفوعات أخرى 

منافع إضافية مباشرة للعاملني 
خدمات ومعدات وتسهيالت ممنوحة للغري 

حتسينات للبيئة 
منافع أخرى 

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠: يطرح منه 

: التكاليف االجتماعية 

سلع ومواد أولية مت احلصول عليها من اتمع
مبان ومعدات مشتراه 

عمل وخدمات مستخدمة 

٠٠

٠٠

٠٠

تفرقة عنصرية 

) متييز خارجي ( يف التعيني 
) تعيني داخلي ( ويف الترقية الوظائفيف حتديد 
عمل وأمراضإصابات

خدمات عامة وتسهيالت مستخدمة 

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠٠٠

٠٠أضرار للبيئة 

لألرضأضرار
اء تلوث اهلو

٠٠

٠٠
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تلوث املياه 
ضوضاء 
خملفات 

تشويه جلمال البيئة 
للبيئة أخرىأضرار 

أخرىتكاليف 

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠٠٠جمموع التكاليف االجتماعية 

الفائض أو العجز + االجتماعي للسنة ) العجز (الفائض 

١/١يف 

٠٠٠٠

١٢٠٠/ ٣١الفائض املتراكم أو العجز املتراكم يف 

: California Commutersمثال شركة كاليفورنيا للنقل 

ـ أن قائمة التأثرات االجتماعية واالقتصادية املتعلقة  Achievementبـ of Rochester

Junior تمع واستخدام املصادراالقتصاديواألداءاإلنسانيةقد ركزت على تدخل ا .

م يطلب فيه القانون من كل منشـأة  ١٩٩٢بدأت الدراسة عن أن كاليفورنيا ومنذ عام 

أن تقدم لعامليهـا  ويزيد وال تطبق معايري الوالية للهواء النظيفأومن العاملني ٥٠لديها 

اخليار يف احلصول على مواقف سيارات جمانية أو ما يعادل ذلك نقداً، هذه السياسة تـأيت  

سيارة لكل ( املدنية من أن معظم السيارات فيه راكب واحد ودخول عدد هائل منها إىل 

ل هلؤالء ركوب الباصـات  ضيؤدي إىل زيادة كبرية يف التلوث البيئي ولذلك يف) موظف 

اهو أن معظم من قدم هلم اخليـار و اختـارو  للوصول إىل أماكن عملهم واجليد يف األمر 

النتائج والتكـاليف املـذكورة يف   وباستخدام،استالم بدل نقدي وترك جلب سيارام

: مت حتضري قائمة التأثريات االجتماعية التالية الدارسة
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قائمة التأثريات االجتماعية االقتصادية

تأثري املنشأة على البيئة

صايف التأثري للخارج للداخل 

التأثري على االقتصاد االجتماعي 

العاملني 

٦٥.٠٠زيادة الضرائب 

٣٢.٧٦ختفيض تكاليف البانزين 

٣٢.٢٤(٣٢.٧٦٦٥.٠٠(

التأثري على القطاع اخلاص 

املوردون 

٣٢.٧٦ختفيض يف مبيعات البانزين 

٣٢.٧٦(٠.٠٠٣٢.٧٦(

التأثري على القطاع العام 

احلكومة الفدرالية 

٤٨.٠٠ضريبة الدخل الفدرالية 

حكومة الوالية 

١٧.٠٠ضريبة دخل الوالية 

٦٥.٢٠يف ختفيض البانزين التوفري

٣٣.٩٦يض االنبعاث فالتوفري يف خت

١٦٤.١٦٠.٠٠١٦٤.١٦

٩٩.١٦صايف الربح االجتماعي –موع ا

مبينة على أساس كل عامل لكل سنة املذكورةأن األرقام *
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ميل لكل سيارة قد مت تقديره عـن ٦٥٢يالحظ إن التأثري على اكتظاظ املرور بالتخفيض 

دوالر أمـا التخفـيض يف   ٦٥.٢٠سنتات أو ما يعادل ١٠ميل يف ٦٥٢طريق ضرب 

مضـروبا يف  سيارةميل كل ٦٥٢( دوالر ٣٣.٩٦امللوث فقد مت تقدره عند االنبعاث

ملواقف السيارات قد مت اسـتبداهلا  املستثناةالضريبية اإلعاناتومبا أن ) ميل / سنت ٥.٢

دوالر ٦٥ة الفدرالية وحكومة الوالية قد ازدادت مبلـغ  بنقد ضرييب فإن إيرادات احلكوم

٢٦العاملني أيضا خفضوا استهالك البـانزين مبعـدل   ،لكل سنة) عامل (لكل موظف 

دوالر فإن ذلك التخفيض يصـل إىل  ١.٢٦جالون كل سنة مبعدل سعر اجلالون الواحد 

٣٢.٧٦بلـغ  ، كما يظهر أن العاملني قد حصلوا على تدفق للـداخل مب دوالر٣٢.٧٦

دوالر زيادة الضـريبة  ٦٥دوالر عن طريق ختفيض تكاليف البانزين وتدفق للخارج مببلغ 

كمـا أن املـوردين   ،الناجتة عن املبلغ النقدي الذي يستلمونه مقابل تغيري طريقة السياقة

ديدوالر نتيجة قبول العاملني باملقابل النق٣٢.٧٦يف مبيعات البرتين مببلغ شهدوا ختفيضاً

٤٦أما التأثري على احلكومة فهو زيادة يف الضرائب مببلغ ،دون سياقة سيارام إىل العمل

دوالر ما بـني احلكومـة الفدراليـة    ٦٥جتزأت املبلغ (دوالر ١٧دوالر وللوالية مببلغ 

دوالر من جـراء  ٦٥.٢٠وكذلك استلمت حكومة الوالية منافع مببلغ ) وحكومة الوالية

ا نتج راء ختفيض االنبعاث امللوث وكالمهدوالر ج٣٣.٩٦و لعامختفيض االزدحام لكل

وباموع فإن صايف الـربح  ،للتنقل بالسيارات اخلاصة يف السنةاألميالعن اخنفاض عدد 

دوالر عن طريق مجع صايف التأثري على اتمع نتيجـة هـذا   ٩٩.١٦االجتماعي قد بلغ 

ذلـك على عامل واحد فقط فإذا ما طبقنا الربنامج، ضع يف تفكريك أن هذا العرض مبىن

١٠٠.٠٠٠عامل فإن صايف التأثري االجتماعي سيكون حـوايل ١٠٠٠على منشأة لديها 

). ٣٤٣-٣٤١م، ص ص ٢٠٠٨الفداغ ، ( . دوالر
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: والتوصياتاالستنتاجات

االستنتاجات : أوال 

 نظام حماسـيب  نستنتج أن تعريف احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية هي عبارة عن

خيتص يف عملية قياس الصفقات أو العلميات اليت حتدث فيما بني املنشأة والبيئـة  

عن اآلثار اليت قدمتها للمجتمع وأن اهلدف اإلفصاحاالجتماعية من حوهلا ومن مث 

. االجتماعيةنافععن التكاليف واملواإلفصاحقياس الالرئيسي هلذا النظام يتمثل يف 

تحقق معظمها ألطراف خارج املنافع االجتماعية هي فوائد تأن بكما مت االستنتاج

. نقدياًاملشروع والعديد من هذه املنافع يصعب قياسها قياساً

   كما ينقسم قياس املنافع االجتماعية إىل قسمني القسم األول هو منـافع داخليـة

أو تقدير واليت ال تتصف بالكمية وال ميكن قياسها نقداً مثل قياس املستوى الثقايف

القيمة النقدية للمنفعة اليت حيصل عليها اتمع من جراء قيام املنشأة بتشجري املنطقة 

احمليطة ا، والقسم الثاين هي قياس املنافع اخلارجية واليت تعود بالفائدة إىل اجلهـة  

لقياس منافعها االجتماعية وذلك لسـهولة  تاخلارجية واليت أولت أكثر الدراسا

يزها باملوضوعية يف القياس واليت متثلت يف قيـاس األداء االجتمـاعي   قياسها ومت

ومقارنتها ببعض املؤشرات الكمية وذات القيمة مثل قياس مدى مسامهة املنظمـة  

يف اجلوانب الفنية للعاملني ومدى قياس مسامهة املنظمة يف حل بعـض املشـاكل   

. االجتماعية لإلسكان وتوفري وسائل املواصالت

 مل يتوصل إىل طـرق حماسـبية   املعاصر زال الفكر احملاسيب يال استنتاج أنه كما مت

الداخليـة االجتماعيـة األنشطةتتميز مبوضوعية يف علمية القياس احملاسيب ملنافع 

. وذلك بسبب الصعوبات اليت تتمثل يف التعبري عن هذه املنافع بالقياس النقدي
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 على قياس التكاليف االجتماعية يف ركزت معظم الدراسات السابقة واحلديثة فقط

وكان تربيرهم من الباحثنيأن قياس املنافع االجتماعية مل تالقي اهتمام كبري حني 

قـر اىل  تهو جتنب مشاكل القياس واللجوء اىل التقديرات الشخصـية والـيت تف  

بأنه ميكن االعتماد على املوضوعية يف علمية القياس يف حني رأى باحثون آخرون

س غري الكمية ألنشطة االجتماعية اليت ليس هلا قيم مالية لتكون حال ملشكلة يياملقا

. قياس األداء االجتماعي

ز أكثر الباحثني على قائمة التأثريات االجتماعية واليت تنظر إىل تدفق النقد كما رك

لقائمة التـأثريات  واملصادر االجتماعية من وإىل املسامهني ومن ابرز هذه النماذج 

Estesوهو قائمة العلميات االجتماعية ومنوذج Linowesمنوذج اعية هي االجتم

.  اذج أخرىمنجتماعي إضافة إىل تأثريات أخرى لوهو قائمة التأثري اال

التوصيات : ثانياً 

 للتطبيق حيقق االستخدام األمثل يف بيئـة  ةس قياس مالئماحلاجة إىل حتديد أسأن

تماعية واخلاصة اخلارجية ميكن قياسها وميكن األعمال حيث أن قياس املنافع االج

االستفادة منها وكذلك ميكن للباحثني تطويرها مبا يتواكب مع حجـم الشـركة   

. ونشاط الشركة

  نوصي بزيادة االهتمام من قبل الباحثني لدراسة الطرق اجلديدة املستحدثة ملعرفـة

نـافع االجتماعيـة   قياس املنافع االجتماعية يف الشركات واليت تتمثل فقـط يف امل 

والـيت تـؤدي لزيـادة الفائـدة     وتتميز باملوضوعية اخلارجية واليت ميكن قياسها 

.  ملستخدمي التقارير املالية للوقوف على وضع الشركة االجتماعية
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مصادر البحث

: الكتب العربية 
حـة  العربية املفتومنشورات األكادمييةنظرية احملاسبةم، ٢٠٠٧(،ناجي، وليد احليايل .١

. يف الدمنارك
،الطبعة الثانية، دار السالسـل ،نظرية احملاسبة، )م١٩٩٠(،عباس مهديالشريازي، .٢

. الكويت
منشورات جامعة دمشق، ،نظرية احملاسبة، )م٢٠٠٧(القاضي،حسني؛محدان، مأمون،.٣

سوريا 
املشاكل احملاسبية ، )م٢٠٠٢(،علي ،الدوغجي؛ نور ،عبد الناصر؛ مؤيد الفضل ، .٤

.  األردندار املسرية للنشرة والتوزيع والطباعة،، عاصرةامل
حماسـبة املسـؤولية   )بدون تـاريخ  (الناصر ،الساقي، سعدون مهدي؛ نور، عبد.٥

جامعة اإلسراء ، األردن ، االجتماعية ملنظمات األعمال
، دار وائـل  التأصيل النظري للممارسات املهنية احملاسـبية ،)م٢٠٠٤(،حممدمطر، .٦

. ردنلنشر، األ
، املكتـب  قراءات يف املشاكل احملاسبية املعاصرة،)م١٩٩٨(،، حممدالفيومي حممد.٧

.اجلامعي احلديث
ر الوراق للنش، الطبعة األوىل، مشكالت وحاالت حماسبية، )م٢٠٠٨(،الفداغ، فداغ.٨

.، األردنوالتوزيع
: املنشورات الرمسية

اململكـة  ، ملعايري احملاسبة املاليةا، )م٢٠٠٣(اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، .١
. العربية السعودية

مدى تطبيق القياس واإلفصـاح يف احملاسـبة عـن    ) م٢٠٠٧(جربوع، يوسف، .٢
جملـة اجلامعـة   ، املسؤولية االجتماعية بالقوائم املالية يف الشركات بقطاع غـزة 

األولالد اخلامس، العدد اإلسالمية، سلسة الدراسات اإلسالمية
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اإلفصاح احملاسيب عن املسؤولية االجتماعية للمشروع، )م١٩٩٨(، خالد، أومري.٣
لعـام  ٢٢العـدد  ، جملة حبوث جامعة حلب، منوذج مقترح لقائمة دخل اقتصادي

اجلمهورية السورية م ١٩٩٨
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الفصل الثاين
حماسبة املوارد البشرية 
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:املقدمة 
على الكفاءة العامل البشـري،  أن جناح الشركات مبختلف أنواعها يعتمد بدرجة كبرية 

حيث تنفق بعض هذه الشركات أموال طائلة يف استقطاب واختيـار العنصـر البشـري    
واملتمثل يف العاملني يف الشركة، كما يتم أنفاق املزيد من األموال لتدريبهم وخاصـة يف  
الشركات اليت تعتمد بشكل كبري على الكفاءة والتحصيل العلمي ملوظفيها مثل مكاتـب  

الستشارات ومكاتب احملاسبة، إال أن احملاسبة التقليدية تنظر إىل هذه النفقات على إـا  ا
، رغـم أن الشـركة   نفقات جارية حتمل على أيراد الفترة املالية عند حساب صايف الربح

تنفق الكثري ألجل تكوين كادر من املهنيني املتميزين على درجة عاليـة مـن اإلنتاجيـة    
من غري املنطقي أن يتم حتميل كل هذه النفقات على حسابات الفتـرة  والرحبية للشركة، ف

املالية الواحدة، عليه رأي الكثري من الباحثني أن الشركة متلك يف احلقيقة أصول بشـرية  
وعليه بدأ الباحثون يف االهتمام باحملاسبة ،تتوقع الشركة على احلصول على منافع مستقبلية

ل للشركة ويتم استنفاده خالل سنوات عقده يف العمـل،  أصهباعتبارعن العنصر البشري 
.  ومن هنا ظهرت حماسبة جديدة يف الفكر احملاسيب وهي حماسبة املوارد البشرية

:مشكلة البحث
أن املشكلة تكمن يف اإلمهال والتباطؤ يف إصدار معايري حماسبية ختـص حماسـبة املـوارد    

يف مكاتب االستشارات القانونيـة ومكاتـب   البشرية وخاصة باملكاتب اخلدمية واملتمثلة 
االستشارات اإلدارية و املالية وكذلك مكاتب احملاسبة، حيث تتمثل أصول هذه املكاتب 

.   يف األصول البشرية ذات الكفاءة العالية واملستوى التعليمي العايل

:أمهية البحث
بعض على لإلجابةاوله وهو حماً،مهممعاصراًتأيت أمهية البحث من حيث تناوله موضوعاً

جمال احملاسبة عن املوارد البشرية وذلك يف ظـل التوسـع احملاسـيب    واملواضيع يف األسئلة
ـ بضرورة توفري وتاملعاصر للشركات و مل تطوير نظم قياس وحتليل للقوائم املالية اليت تش

.على حماسبة املوارد البشرية
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:هدف البحث
قياس وحتليل إنتاجية العنصر البشـري مـن   ية يهدف البحث إىل تسليط الضوء على أمه

خالل احملاسبة عن املوارد البشرية يف الشركات واليت تبني مدى قدرة العنصر البشـري يف  
األساليب وطرق التحليل ، وكذلك معرفة هذه الشركاتاملشاركة يف اإلنتاجية والرحبية يف 

شـركة مـن   لى حالة عملية عن املوارد البشرية وكذلك تطبيق ذلك علللمحاسبة املايل 
الشركات السعودية للوقوف على مدى مسامهة احملاسبة عن املوارد البشرية يف عملية اختاذ 
القرارات اإلدارية الرشيدة فيما يتعلق بالعنصر البشري للشركة ومعرفة مدى مسـامهته يف  

.  حتقيق إستراجتية اإلدارة العليا

: اإلطار النظري والدراسات السابقة 
املعاصـرة للمحاسـبة   د موضوع احملاسبة عن املوارد البشرية للشركات من املواضـيع  يع

ونستعرض أهم الدراسات اليت أثرت على حمتوى وتندرج ضمن املشاكل احملاسبية املعاصرة 
: وهي كالتايل حماسبة املوارد البشرية 

وارد البشـرية  اليت سعت إىل فحص تأثري املعلومات اخلاصة باملFlamholtz1976دراسة 
على قرارات ختصيص االستثمارات يف املنشآت، وقد بينت نتائجها وجود اختالف واضح 
يف القرارات اليت يتخذها مستخدمي املعلومات اخلاصة عن املوارد البشـرية ومعلومـات   

.احملاسبية املالية يف أن واحد

البشرية علـى  املواردمعرفة اثر قياسإىلاليت هدفت التجريبيةTomassini1977دراسة 
على أجريتاجتاه العاملني وأوليات وقرارات االستغناء املؤقت عنهم واليت اإلدارةقرارات 

يا يف احملاسبة جبامعة تكساس وقد جاءت نتائج هـذه  لطالب من طلبة الدراسات الع٥٢
قرارات أولياتافضه متاماً لفرضية الدراسة اليت تنص بأنه ليس هناك اختالف يف رالدراسة 

االستغناء املؤقت عن العاملني يف املنشأة واليت تسند على معلومـات احملاسـبة التقليديـة    
. البشرية ، ومعلومات عن احملاسبة التقليدية فقطاملواردومعلومات احملاسبة عن 
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اختبار اثر قياس املوارد البشـرية علـى   تاستهدفواليت Elias1972الدراسة اليت قام ا 
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة عن وجـود ارتبـاط ذات   األسهمالستثمار يف قرارات ا

البشـرية  املـوارد بني املعلومات احملاسبية عـن  اإلحصائيةبني املعلومات إحصائيةداللة 
م  ٢٠٠٢الفضل، مؤيد وزمـالؤه،  (املتداولة بالسوق املاليةاألسهموجماالت االستثمار يف 

. )١٠٠-٩٧ص ص

: السابقة على أا ركزت يف الغالب على جمالني مها تلك الدراسات 
.املوارد البشريةاجلانب النظري واملتمثل يف التأصيل العلمي حملاسبة : األول 
ومل تويل اهتمام يف على املعاجلة احملاسبية للموارد البشرية تركزت أكثر الدراسات : الثاين 

كذلك مل تقدم هذه الدراسـات باشـتقاق    التحليل املايل للمحاسبة عن املوارد البشرية، 
. نسبة مالية تساعد اإلدارة العليا يف اختاذ القرارات

: فرضية البحث 
: يف ضوء األهداف احملددة للبحث وضعت الفرضيات التالية 

احلاجة إىل قياس و حتليل العنصر البشري حيقق االستخدام األمثل يف بيئة األعمال
عاجلة حماسبية املوارد البشرية يف الشركات يؤدي لزيادة الفائـدة  معرفة الطريقة املناسبة مل

. لإلدارة العليا وإدارة املوارد البشرية

:البحثيةمنهج
الوصفي وذلك من خالل االستفادة مـن الرسـائل العلميـة    املنهج البحث على أعتمد

. واألجنبيةوالدوريات والكتب العربية 

: أسلوب مجع البيانات 
االعتماد يف هذا البحث على بعض من املراجع احملاسبية من الكتب احملاسبية سوف يكون 

احلديثة اليت تناولت موضوع البحث باإلضافة اىل بعض املصادر مثل املعـايري احملاسـبية   
.الدولية واحمللية وكذلك بعض من النشرات واملقاالت العلمية
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: خطة البحث 
افه وفرضياته، فإن الباحث سوف يتناول البحث مـن  مراعاة ألمهية البحث وحتقيقاً ألهد

: خالل املباحث التالية 
نظرة تارخيية عن حماسبة املوارد البشرية: املبحث األول 
املعاجلات احملاسبية للموارد البشرية : املبحث الثاين 

احلالة العملية:املبحث الثالث 
نتائج البحث وتوصياته 

املراجع 
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املبحث األول
رة تارخيية عن حماسبة املوارد البشريةنظ
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: تعريف حماسبة املوارد البشرية 

، احملاسبة عـن  األمريكيةقد عرفت جلنة احملاسبة عن املوارد البشرية التابعة مع احملاسبة 
عملية حتديد وقياس البيانات املتعلقة باملوارد البشرية وتوصيل تلـك  "املوارد البشرية هي 

املستفيدة منها، وتتضمن هذه العملية قياس التكاليف اليت حدثت األطرافاملعلومات إىل 
جلدب هذه املوارد البشرية واختبارها واسـتثمارها  األخرىبواسطة املشروع واملنظمات 

اليت ةاملنشأمن وجهة نظر األفرادالقيمة االقتصادية هلؤالء أيضاوتدريبها وتنميتها وتشمل 
. )١٨٦م، ص ٢٠٠٨،محدانالقاضي؛ ("ينتسبون إليها

: املراحل التارخيية للمحاسبة املوارد البشرية
محـادة، رشـا   (قد مرت احملاسبة عن املوارد البشرية بالعديد من املراحل التطور املتميزة

:منها اآلتيةو) ١٤٧م، ص٢٠٠٢
:املرحلة األوىل 

األساسية املفاهيممت وضع اليتفترة الأام، و تتميز ب١٩٦٦متتد من بداية الستينيات حىت 
ضوع يف العلوم للمحاسبة عن املوارد البشرية باستخدام النظريات و املبادئ املتعلقة ذا املو

.مثل االقتصاد وعلم االجتماعاالجتماعية األخرى
: املرحلة الثانية 

ـ تقييم اليت بدأت يففترة الميز بأنها ، و تتم١٩٧١حىت م ١٩٦٦و متتد من  اذج فعالية من
فترة إجيـاد جمـاالت   يف قطاع األعمال، وكذلك تعتربقيمة املوارد البشريةوتكلفةقياس 

، حيث قـام  املوارد البشرية يف بعض املنشآتحالية ومستقبلية الستخدامات احملاسبة عن 
Wiliom علـى الشـركة   ) املوارد البشـرية  تكلفةلقيمة التارخيية لاقياس ( بتطبيق حبثه

R.J.Barryنشرت الشركة و لعدة سنوات قوائمها املاليـة اخلتاميـة متضـمنة    حيث
.علومات مالية عن املوارد البشريةم

:املرحلة الثالثة 
العديـد مـن   بدأت تنشر خالل هذه الفتـرة  ، حيث م١٩٧٦، حىت م١٩٧١و متتد من 

ه ، و قد مت تطبيق العديـد مـن هـذ   يف أمريكا و استراليا و اليابانالدراسات األكادميية
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، شرية يف اختاذ القرارات اإلداريـة املوارد البعن حماسبةاملعلومات وما قدمته من البحوث 
.رارات املستثمرين من محلة األسهم يف شركات املسامهة العامةكذلك يف قو

:املرحلة الرابعة 
، حيث شهدت تراجعاً يف االهتمام ذا الفرع سواء مـن  م١٩٨٠حىت م١٩٧٦متتد من 

ذلك إىل أن اجلزء األكرب من يف و يرجع سبب مييني أو من جانب التطبيقنيجانب األكاد
د أقل صعوبة قد متت يف املـراح تعمتيزت بأاالبحوث األولية يف هذا امليدان و اليتهذه 

مـن املؤسسـات و   ر صعوبة و تتطلب عدداً غري قليـل السابقة و أن األجزاء الباقية أكث
، و نتيجة للعدد القليل من الباحثني ق هذه البحوث داخلهاطبيالشركات اليت تقبل أن يتم ت

مما أدى جداً قليالً د البحوث يف هذه الفترة كانفإن عدالبحوثالقادرين على القيام ذه
إضافة إىل أن تكـاليف  احملاسبة عن املوارد البشرية،إىل عدم إقبال الشركات على التطبيق

.و العائد املتوقع منها غري مؤكدجداًعايل) البحوث ( تطبيق هذه 
:املرحلة اخلامسة 

ـ  لكل ، فقد شهدت بداية لالهتمام هي مرحلة التطوير احلالية ة و التطبيـق  مـن النظري
تمام الواليات املتحـدة األمريكيـة  البشرية و ذلك نتيجة لتزايد اهللمحاسبة عن املوارد

يـادة  دور العنصـر البشـري يف ز  االهتمام على واليت تركز يفمبوضوع زيادة اإلنتاجية 
.اإلنتاجية

االهتمام حنو احملاسـبة  كما أدت املنافسة يف الوليات املتحدة األمريكية بني الشركات إىل 
ثيالا اليابانية للموارد البشرية عن ماختالف إدارة الشركات املوارد البشرية، كما أن عن 

يف شركاا، كما أن هذه املوارد البشريةسبة عن نظم احملابأساليب واالهتماميفاألمريكية 
مؤسسات ضخمة شركات واسبة عن املوارد البشرية على تطبيق احملاملرحلة قد متيزت يف 

حيث كان التطبيـق يقتصـر علـى    يف مراحل التطور األوىل ما كان عليه احلالس بعك
.شركات صغرية و متوسطة احلجم
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: طرق تقييم املوارد البشرية 

ترتب عليه استحداث العديد مـن  يقد اليت بند من بنود املوجودات وارد البشريةتعترب امل
املاليةقوائمبشكل كمي يف الواإلفصاحقياس قيمة منافعها املستقبلية فتستهدالطرق اليت 

: ومن أمثلتها )١٢٠-١٠٥م، ص ص ٢٠٠٢الفضل، مؤيد وزمالؤه، (
التارخيية التكلفة طريقة التقييم على أساس ·
االستبدالية التكلفةريقة التقييم على أساس ط·
الفرصة البديلة تكلفةطريقة التقييم على أساس ·
طريقة التقييم على أساس الرواتب املستقبلية املخصومة ·
املستقبلية الناجتة من استخدام املوارد البشرية لإليراداتطريقة التقييم على أساس القيمة احلالية ·

غري العادية أو شهرة احملل األرباحس خصم طريقة التقييم على أسا·
طريقة التقييم باستخدام املقاييس السلوكية ·

بعض هذه ونظراً ألمهية هذه الطرق للقياس احملاسيب للموارد البشرية فإننا سنحاول توضيح 
: كما يلي الطرق وهي 

:التارخيية التكلفة طريقة التقييم على أساس 

املتبعة يف قياس املوجودات األسسس قيمة املوارد البشرية بذات قياإىلتشري هذه الطريقة 
حيث تقوم هـذه الطريقـة   ، مثل السيارات واآلالت وغريها من األصول امللموسةاملادية

جبمع كل التكاليف اليت تكبدا الشركة يف املورد البشري واملتمثلة يف تكاليف االختيـار  
رمسلتـها متهيـداً  يـتم  مث ، بشري جاهزاً لإلنتاجبح املرود الوالتدريب والتطوير حىت يص

والذي يتم حتديده وربطه مبدة العقد املـربم  املتوقع للعاملني اإلنتاجيلتوزيعها على العمر 
السنوي الذي يضاف إىل مصـاريف  اإلطفاءحتديد قسط بني املورد البشري والشركة مث 

التكلفـة  الطريقـة  إنهلا، وبالرغم من املدة احملاسبية اليت مت استخدام املوارد البشرية خال
يف ال توضح التغريات عليها إا ال أنه يعاب إ،التارخيية من الطرق احملاسبية املتعارف عليها

. زمن على عمله يف الشركةرروقيمة املورد البشري بعد م
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: االستبدالية التكلفةطريقة التقييم على أساس 

ى تضحية اليت تتحملها الشركة من أجل إحالل أصـل  التكلفة االستبدالية علتقوم فكرة 
معنوي أو أصل بشري جديد مكان األصل القدمي حيث مياثل األصل القدمي مـن حيـث   
املواصفات، حيث تقوم طريقة تقييم األصول البشري وفق التكلفة االستبدالية باسـتبدال  

.  رة واخلربة الفنيةاملورد البشري القدمي مبورد بشري جديد مياثله يف الكفاءة واملها
تساعد اإلدارة يف ختطيط تكاليف احلصـول  املزايا اليت تتميز ببعضومع أن هذه الطريقة 

على املورد البشري وتزويد اإلدارة باملعلومات عن تكاليف احلصول على املورد البشـري  
: أنه يعاب عليها ما يلي يف الوقت احلايل إال 

 مشابه من حيث الكفـاءة والتحصـيل العلمـي    من غري املنطقي وجود مورد بشري
. واملهارة على نفس املستوى يف املورد البشري اجلديد املراد استبداله بالقدمي

  كما ال ترغب الكثري من اإلدارات تبديل مواردها البشرية حيث مت تدريبهم وخاصـة
إذا كان املورد البشري يعمل على بعض من الصناعات اليت حتتاج إىل تدريب حـىت 
يتعامل مع بعض األعمال املهنية أو الفنية مثل العمل على آلة متقدمة وهي الوحيـدة  

العمل هلا وعدم يف املرود البشري ستمرار اإلدارة ابل قد تفضلاملوجودة لدى املصنع،
. للشركة الكثري من اإلنتاجية والرحبيةوذلك بسبب كون االحتفاظ سيحقق استبداله 

: الفرصة البديلة تكلفةساس طريقة التقييم على أ

تقوم هذه الطريقة على حتديد قيمة املرود البشري باملزاد العلين بـني مـدراء األقسـام    
املـدير  لذي يكون االكفاءة وأن قيمتها حتدد بالثمن للحصول على املوظفني ذوي اخلربة و

أخر يف مقابل احلصول على موظف معني يعمل يف قسم هيف قسم معني على استعداد لدفع
ادراً وال يكـون  رب عنصراً نتإذا اعإالاملنشأة وعلى ذلك ال يكون للموظف قيمة اقتصادية 

: اً حسب هذا املفهوم إال بتوفر الشرطني التاليني رداملوظف عنصراً نا
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   ال يستطيع القسم اجلديد احلصول على املورد البشري إال بعد انتهاء عالقـة املـرود
.البشري بقسمه القدمي

د البشرية النادرة من خارج املنشأةاروعلى املميكن احلصول ال .

الفرصـة  تكلفة ويف حالة غياب أي من الشرطني أعاله تكون قيمة ذلك املوظف مبفهوم 
هي ضمان جناح مميزااالبديلة مساوية للصفر ألنه عندئذ ال يعد عنصراً نادراً، ومن أهم 

.املثلىااستخدامابني البشرية باملنشأةاملواردعملية ختصيص 
العـاديني  األفرادومل قيمة الكفاءة العالية والنادرةباملوارد ذات أا تميعاب عليها و

وقد تسبب بعض املشاكل الشخصية لدى األفـراد  ،احلصول عليهم بسهولةن ميكنالذي
ـ   ي يف العاديني والذي بدوره يؤثر على إنتاجيتهم يف العمل، كما يلعب الـرأي الشخص

. التقييم دوره يف عملية التقييم

:املستقبلية املخصومةبقييم على أساس الرواتتطريقة ال

Levتعرض  and Schwartzعلـى انـه   اإلنسانفهوم االقتصادي الذي ينظر إىل إىل امل
وذكرا طريقـة  النشاطات االقتصادية للمنشأة، أثر يفوأبعدهااالستثمارات وأعظمأغلى

أن قيمـة رأس املـال   " النظري ملقولة فيشر اليت تنص األساستستند على واليتالقياس 
ومبوجب هذه الطريقة يـتم  " قبالً تسصافية املتوقع حتقيقها مالاألرباحتقاس مبجموعة 

عليه لاليت يتوقع أن حيصواألجورحتديد قيمة املوارد البشرية على أساس خصم الرواتب 
.شأة بسعر فائدة خاصباملناإلنتاجياملوظف خالل عمره 

وقد صمما منوذج حلساب قيمة املوارد البشرية، حيث يتطلب استخدام هـذا النمـوذج   
دراسة طبيعة الوظائف باملنشأة دراسة عميقة لكي ميكن تقسيم املوارد البشـرية العاملـة   
باملنشأة إىل جمموعات متماثلة يف الكفاءة واملؤهالت بشـكل يسـهل فيـه اسـتخدام     

املماثلة للمجموعة املراد حتديد قيمتها مـن  األفرادجمموعة لواخلاصة بدخاإلحصائيات 
.اخل.. حيث درجة الكفاءة والفاعلية والعمر
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: غري العادية أو شهرة احملل األرباحقييم خبصم تطريقة ال

غـري  األربـاح تعتمد على خصم اليت قييم املوارد البشرية تطريقة لHermansonاقترح 
شأة حيث ربط يف طريقته هذه بني مقومات تكوين شهرة احملل مثل الوضـع  للمنةالعادي

املواردوبني قيمة األخرىت آشناملايل اجليد واملوظفني اجليدين ومسعة املنشأة احلسن بني امل
: األيتالبشرية وصاغ منوذج 
=قيمة املوارد البشرية

) يمة املوجودات إمجايل ق÷ تكاليف تكوين املوارد البشرية ( × شهرة احملل 
قييم تاالجتهادات للوصول إىل حماولة لويعاب على هذه الطريقة أا تعتمد على الكثري من 

العوامـل  حيث ختتلف يف كثري من األحيان املوارد البشرية عن طريق ربطها بشهرة احملل 
د البشرية إال ختتلف كثرياً عن العوامل اليت حتدد قيمة املوارواليت اليت حتدد قيمة شهرة احملل 

العامل البشري، إذ انه يف مثـل هـذه   بسبب فيها وجود الشهرة يكونيف احلاالت اليت 
. يف تقييم املوارد البشريةعلى هذا النموذجاحلاالت ميكن االعتماد 

: قييم باستخدام املقاييس السلوكية تطريقة ال

ـ بتقوم هذه الطريقة على تقييم املوارد البشرية  اييس السـلوكية يف جانـب   استخدام املق
ؤدي إىل زيادة فاعلية املعلومات املتولدة عنها يف ترشيد القـرارات  اليت ستاملقاييس الكمية 

اإلدارية وال سيما املعلقة منها باملوارد البشرية ذلك ألا ستكون أكثر قـدرة يف حتليـل   
سـتخدام  ، كما يعد ليكرت من رواد من اجات ورغباتاعناصر السلوك اإلنساين من ح

مناهج العلوم السلوكية يف تقييم املوارد البشرية فقد ربط بني التنظيم اإلداري واإلنتاجيـة  
. ومن مث حدد أهم العوامل اليت حتدد كفاءة املوارد البشرية وتعكس قدرا اإلنتاجية

أمثلة املقاييس اليت اقترحت ذا اخلصوص مقياس القدرة ومقياس الرغبـة ومقيـاس   ومن 
رب عن تلك املقاييس وتوضح العوامل السلوكية اليت تعاملعادالتوفيما يلي األداءمستوى 

:للعاملني اإلنتاجيةاملؤثرة يف الكفاءة 
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مقياس القدرة على العمل§
املهارة والتعليم أو التدريب واخلربة املكتسبة أوتتحدد معادلة هذا املقياس بكل من املعرفة 

: لنحو التايلالعمل فعالً وعلى اأداءمن 
املهارة× املعرفة = القدرة 
الدافعيةأومقياس الرغبة §

والتهويـة  اإلضاءةتتضمن معادلة هذا املقياس احملددات املختلفة لظروف العمل املادية مثل 
: وتصاغ على الوجه التايل 

املوقف × االجتاه = الرغبة أو الدافعية 
: األداءمقياس مستوى §

: قياس من تفاعل املقياسني السابقني وكما هو مبني أدناه تصاغ معادلة هذا امل
الدافعية × القدرة على العمل = األداءمستوى 

: وعلى النحو التايل اإلنتاجيةوعن طريق املعادالت السابقة ميكن قياس 
الرغبة × القدرة = اإلنتاجيةالكفاءة 

فرد وقدرته وواجباتـه يف أن  وهكذا ميكن احلصول على سلسلة من العالقات تربط بني ال
: واحد وميكن التعبري عن ذلك بااليت 

الواجبات × القدرة = العمل 
تالواجبا× املهارة × املعرفة = العمل 
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املبحث الثاين
املعاجلات احملاسبية للموارد البشرية
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املعاجلات احملاسبية للموارد البشرية : أوال 

املصاريف الالزمـة  كل باملورد البشري، تتم بعد رمسلة لقة احملاسبية واملتعاملعاجلة طرقأن 
احليايل ، وليـد  (املورد البشريكلفة اليت تعترب جزء من توللحصول على املورد البشري 

: هي و) ٣٠٨-٣٠٦. ص ص،م٢٠٠٤،ناجي
 مصاريف اإلعالن للحصول على املورد البشري
مثـل تـدريب وبعثـات    كفاءتهمصاريف احلصول على العنصر البشري وتطوير

اخل ... ودورات
    مصاريف تتعلق باخلرباء للحصول على العنصر البشري مثـل مصـاريف نقلـهم

اخل ...هلم ومصاريف املقابلة واالختبارات املمنوحةواملكافآت

للعنصـر  اإلنتاجيـة ولذلك فإن قيمة املورد البشري متثل كافة املصاريف املرتبطة باملدة 
: لها العقد املربم للعنصر البشري مع املنشأة وبالتايل فإن البشري واليت ميث

البشري  لألصلاإلنتاجيالعمر ÷ البشري األصلتكلفة= املورد البشري إطفاء

: واملعاجلة احملاسبية املتعلقة بالعنصر البشري تتمثل باأليت 
احلصول على املرود البشري تكلفة:

البياندائنمدين

املوارد البشرية/ حـ من ******

النقدية/ إىل حـ*****

 إطفاء املورد البشري :

البياندائنمدين

قسط إطفاء املورد البشري / من حـ ******

املورد البشري / إىل حـ*****
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، وذلك ألنه خيلق ويفىن مرة واحدة ه مل يتم عمل خمصص للعنصر البشريهنا أنوجند 
. مبوجب عقد العملاإلنتاجيةىن أن املورد البشري حمدد فترته مبع
 االستغناء عن املوارد البشري :

: قد يتم االستغناء عن املورد البشري لقاء مقابل مايل، لذلك فإن
القيمة الدفترية لألصل البشري–بيع مبلغ االنتقال أو ال= االستغناء مكاسب 

جمموع –احلصول على العنصر البشري تكلفة= القيمة الدفترية لألصل البشري 
السنوي اإلطفاء

البياندائنمدين

النقدية / من حـ******

*****

*****

: إىل مذكورين 
موارد بشرية / حـ 

مكاسب االستغناء عن املوارد البشرية / حـ 

أو 

البياندائنمدين

: من مذكورين ******
نقدية ال/ حـ 
خسائر االستغناء عن املوارد البشري / حـ 

موارد بشرية / اىل حـ *****
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 وفاة املورد البشري :
: ، لذلكة بالقيمة الدفترية لألصل البشريحيث يتم حتديد قيمة اخلسائر الوفاة واملتمثل

جمموع اإلطفاء السنوي–احلصول على العنصر البشري تكلفة= اخلسائر 

البياندائنمدين

خسائر موارد بشرية / من حـ ******

املوارد البشرية/ اىل حـ 

النسب املالية للموارد البشرية : ثانيا

األركـان مـن  ساسـياً أمتثل املوارد البشرية املدربة واملؤهلة تأهيال علمياً وعملياً ركناً
دراسـات  واإلداريةالنظريتان االقتصادية وقد تضمنتةاملنشأيف األداءملستوى األساسية 

استخدامه من خـالل  وواسعة وشاملة تستهدف قياس االستثمار يف رأس املال البشري، 
.لتنمية قدراتهالتدريب والتطوير املستمر 

ذه املوارد رغم كون عملية القياس متثـل  تم ومل تكن النظرية احملاسبية اىل وقت قريب 
الوحيدة للعنصر البشري فيهـا  اإلشارةاملالية يالحظ أن للقوائمرئ فالقااألساسوظيفتها 

ت واملخصصات املمنوحة له من قبل املنشـأة  األجور والرواتب واملكافآيتمثل فقط ببند 
.تطوير ورفع كفاءتهوالنفقات اليت تتحملها املنشأة من اجل 

ة واليت تكون ضـمن  املصاريف اإلدارية والعموميحيث تظهر مثل تلك البنود ضمن بنود 
املركز املايل، إال يف حالة الرواتب قائمةالدخل وال يظهر للعنصر البشري أي أثر يف قائمة 
أواملدفوعة مقدما املصاريف البشري واليت تكون أمااليت ختص العنصرواملستحقةاألجور

.ملرحلة للسنة القادمةاللحسابات أرصدةأاتظهر على إذاملستحقة 
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: املالية للموارد البشرية النسب

ثر قياس املوارد البشرية على أواليت استهدفت اختيار ELIAS,1972الدارسة اليت قام ا 
ئج الدراسة عن وجود ارتباط ذات داللـه  انتأظهرتوقد األسهمقرارات االستثمار يف 

املتداولة األسهمالبشرية وجماالت االستثمار يفاملواردبني املعلومات احملاسبية عن إحصائية
مدعمـة  جـاءت واليت HENDERICKSN,1976قام ا يتبالسوق املالية والدراسة ال

)١٠٠-٩٧ص ص،م٢٠٠٢،الفضل، مؤيد وزمالؤه(.Eliasأجرهاللدراسة السابقة اليت 
مؤشـرات كميـة أكثـر    البشرية حماسبياً كأصـل املواردتوفر معاجلة ومن جانب أخر 

املتعددة الن قيمـة  اإلنتاجيةاألقسامألداء يف املشروعات ذات موضوعية إلغراض تقييم ا
.يف هذا االاستخداماً األدواتمعدل العائد على االستثمار وهو من أكثر 

ختتلف اارد البشرية فقيمتهنسبة باملعاجلة احملاسبية لألموال املستثمرة يف املوهذهتأثر حيث ت
إذا مل يشـتمل  اعن قيمتهاملوارد البشرية ثمار يف هذه النسبة على قيمة االستتإذا اشتمل

البشـرية  املواردوفرة من جراء معاجلة تولعل من أفضل املزايا املراالستثماعلى قيمة هذا 
يوفر للمحالني املاليني معلومـات  مة هذا األصل يف امليزانيةيكأصل هي أن اإلفصاح عن ق

املعلومـات يصـبح   إذ بتوفر هذه خذوا، اليت يتاالستثمارية تالقرارالصاحل ذات أمهية
اشتقاق جمموعة من النسب املالية اليت ال توفرها القوائم املالية التقليدية ومن هذه باإلمكان

: النسب على سبيل املثال ال احلصر 

لألصول اإلمجاليةالقيمة÷ البشرية األصولقيمة -١
غري البشرية األصولقيمة÷ قيمة األصول البشرية -٢
البشرية لألصولاإلمجاليةالقيمة ÷ البشرية املؤهلة تأهيال عاليا األصولمة قي-٣

أعاله كمؤشر لقياس درجة تركز العمالة يف املشـروع ومـن مث   األوىلوتستخدم النسبة 
.االقتصادية املترتبة على ارتفاع معدالت دوران العمالة يف الصناعات املختلفةاآلثارلتقييم 

التجارة العامليـة، إذ مبوجبـها   تاجتاهاكأداة يف حتليل أيضاًالنسبة كما يستفاد من هذه
ء على مقولة ابنكلفة يف تصدير العمالة املتخصصة وذاملختلاألقطارإمكاناتميكن تقييم 
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، وجيمـع  "لديـه تركيـزاً األكثركل قطر يصدر السلعة " اقتصادية راسخة مفاده أن 
ر كفاءة وموضوعية يف قياس تركـز العمالـة مـن    الباحثون على اعتبار هذه النسبة أكث

: وهي مثل من قبل االقتصاديني يف هذا االاملستخدمةالكمية املؤشرات
املضافةالقيمةنصيب املوظف من ·
نصيب املوظف من املبيعات·

البشرية إىل جمموعات جزئية حسب طبيعـة  لألصولاإلمجاليةوميكن كذلك حتليل القيمة 
العاملة يف املشروع أو حسب درجة التأهيل العلمي وذلك بقصد اشتقاق القوىأعمارأو 

.يف تقييم هيكل القوى العاملةمؤشرات أخرى تفيد 
حيث تستخدم النسبة الثالثة كمؤشر أو مقياس مدى تركز املهارات العلمية يف املشـروع  

يف بعـض الصـناعات   اإلنتاجيـة ويستخدمها احملللون املاليون كمؤشـرات لقيـاس   
اسـتخدام  باإلمكانإنكما األدويةكالبتروكيماويات والصناعات االلكترونية وصناعة 

ورسـم سياسـات   الدراسـية احلكومية يف ختطيط الربامج األجهزةهذه النسبة من قبل 
توفر معلومات عن منط توزيع أعمار القوى العاملة يف املشـروع  باإلضافة إىل أناألجهزة

، مطر، حممد؛  السـويطي (عدالت منوه وحتديد حصته السوقيةوميكن أن يفيد يف التنبؤ مب
. )٤٤٠-٤٣٨ص ص ،م٢٠٠٨موسى،
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ثالثاملبحث ال
ة لشركة التعبئة والتغليف شركة مسامهة سعودية احلالة العملي
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شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة مسامهة سعودية

: نبذة خمتصرة عن الشركة 

م باسم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة مسامهة ١٩٩١تأسست الشركة يف عام 
) ريال٦٨٧.٥٥٠.٠٠٠(مركزها الرئيسي مبدينة الرياض يتكون رأس مال الشركة مببلغ 

ريال ، نشاط الشركة الرئيسـي هـو   ١٠سهم بقيمة امسية ٦.٨٧٥.٠٠٠أسهموعدد 
بويل اثلـني مـنخفض   ياسبأكاملنسوجة من مادة البويل بروبلني واملبطن األكياسإنتاج

الكثافة وغري مبطن الستخدامات الشاقة وتسويقها يف داخـل وخـارج اململكـة مثـل     
أكيـاس االمسنـت البالسـتيكية ،   أكيـاس الصـغرية ،  األكياسالعمالقة ، األكياس(

) اخلضروات

أهم االعتبارات اخلاصة حملاسبة املوارد البشرية 

: م وهي كالتايل ٢٠٠٨املالية للشركة لعام مت استخراج بعض البيانات من القوائم

  قامت الشركة باالتفاق مع املعهد العايل للصناعات البالستيكية الذي يقـدم دورات
تدريبية للسعوديني يف جمال البالستيك ملدة سنتني حيصلون بعدها على دبلوم ختصصي 

ر السـعودية  يف البالستيك، حيث مت االتفاق مع املعهد على تدريب مخسة من الكواد
. ريال٢٤٠.٠٠٠تتكفل الشركة بنفقات دراستهم البالغة 

 ريال لكل موظـف  ١٥٠٠تقوم الشركة بدفع مكافآت شهرية هلم أثناء الدورة تبلغ
%. ٥٠بدعم من صندوق تنمية املوارد البشرية بنسبة 

املعاجلات احملاسبية للموارد البشرية 

: اإليضاحات 
موظفني ٥= عدد املوظفني 
سنتني = مدة الدراسة 
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ريال ١٢٠.٠٠٠= ٢÷ ٢٤٠.٠٠٠= الدراسة السنوية خلمسة موظفني  تكلفة
ريال ١٢٠.٠٠٠= م ٢٠٠٨
ريال ١٢٠.٠٠٠= م ٢٠٠٩
ريال ٢٤.٠٠٠= يف السنةالدراسة للموظف الواحدتكلفة

ريال ١.٥٠٠= املكافأة الشهرية للموظف الواحد 
ريال ١٨.٠٠٠= ١٢× ١٥٠٠= حد يف السنة فأة السنوية للموظف الوااملكا

ريال ٧.٥٠٠= ٥× ١.٥٠٠= املكافأة الشهرية خلمسة موظفني 
ريال ٩٠.٠٠٠= ١٢× ٧.٥٠٠= املكافأة السنوية خلمسة موظفني 

املكافأة الشهرية + الدراسة تكلفة= املوظف الواحد تكلفة
ريال ٤٢.٠٠٠= ١٨.٠٠٠+ ٢٤.٠٠٠= املوظف الواحد تكلفة
املكافأة السنوية + الدراسة السنوية تكلفة= احلصول على املوظفني تكلفة
ريال ٢١٠.٠٠٠= ٩٠.٠٠٠+ ١٢٠.٠٠٠= احلصول على املوظفني يف السنة تكلفة

م ٢٠٠٨القيود احملاسبية لعام 
: واملعاجلة احملاسبية املتعلقة بالعنصر البشري تتمثل باأليت 

ملرود البشري احلصول على اتكلفة:

البياندائنمدين

٢١٠.٠٠٠

٤٢.٠٠٠

٤٢.٠٠٠

٤٢.٠٠٠

٤٢.٠٠٠

٤٢.٠٠٠

املوارد البشرية/ من حـ 
املوظف ا
٢املوظف 
٣املوظف 
٤املوظف 
٥املوظف 

النقدية/ إىل حـ٢١٠.٠٠٠

احلصول على املوظفني تكلفةأثبات 
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د البشري إطفاء املور :
بافتراض أن عقد العمل ملدة عشر سنوات 

العمر اإلنتاجي لألصول البشرية ÷ األصول البشرية تكلفة= قسط إطفاء املوارد البشرية 
ريال ٢١.٠٠٠= ١٠÷ ٢١٠.٠٠٠= قسط إطفاء املوارد البشرية 

لألصـل  اإلنتـاجي العمر ÷ األصل البشري تكلفة= قسط إطفاء املوارد البشرية سنويا 
البشري

ريال ٤.٢٠٠= ١٠÷ ٤٢.٠٠٠= قسط إطفاء املوارد البشرية سنويا للموظف الواحد 
عدد املوظفني ÷ البشري األصلتكلفة= األصل البشري إطفاءقسط 

. ريال٤٢.٠٠٠= ٥÷ ٢١٠.٠٠٠= قسط إطفاء األصل البشري 

البياندائنمدين

ةبشريرد الاقسط إطفاء املو/ من حـ ٢١.٠٠٠

٢١.٠٠٠

٤.٢٠٠

٤.٢٠٠

٤.٢٠٠

٤.٢٠٠

٤.٢٠٠

ةرد البشريااملو/ إىل حـ
املوظف ا
٢املوظف 
٣املوظف 
٤املوظف 
٥املوظف 

أثبات إطفاء املوارد البشرية 

 البشرية املواردإقفال قسط إطفاء

البياندائنمدين

ملخص الدخل  / من حـ ٢١.٠٠٠

قسط إطفاء املوارد البشرية  / إىل حـ٢١.٠٠٠
إثبات إطفاء قسط إطفاء املوارد البشرية 



57

: األستاذتصوير احلسابات يف دفتر 

لهالبشرية   املوارد/ حـمنه

قسط إطفاء املوارد النقدية ٢١٠.٠٠٠
البشرية

٣١/١٢رصيد 

٢١.٠٠٠

١٨٩.٠٠٠

٢١٠.٠٠٠٢١٠.٠٠٠

لهقسط إطفاء املوارد البشرية    / حـمنه

املوارد البشرية ٢١٠.٠٠٠

٣١/١٢٢١٠.٠٠٠رصيد 
٢١٠.٠٠٠٢١٠.٠٠٠

له١املوظف / حـمنه

قسط إطفاء املوارد النقدية ٤٢.٠٠٠
البشرية

٣١/١٢رصيد 

٤.٢٠٠

٣٧.٨٠٠

٢١٠.٠٠٠٢١٠.٠٠٠
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له٢املوظف / حـمنه

قسط إطفاء املوارد النقدية ٤٢.٠٠٠
البشرية

٣١/١٢رصيد 

٤.٢٠٠

٣٧.٨٠٠

٢١٠.٠٠٠٢١٠.٠٠٠

له٣املوظف / حـمنه

قسط إطفاء املوارد النقدية ٤٢.٠٠٠
البشرية

٣١/١٢رصيد 

٤.٢٠٠

٣٧.٨٠٠

٢١٠.٠٠٠٢١٠.٠٠٠

له٤املوظف / حـمنه

قسط إطفاء املوارد النقدية ٤٢.٠٠٠
البشرية

٣١/١٢رصيد 

٤.٢٠٠

٣٧.٨٠٠

٢١٠.٠٠٠٢١٠.٠٠٠
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له٥املوظف / حـمنه

قسط إطفاء املوارد النقدية ٤٢.٠٠٠
البشرية

٣١/١٢رصيد 

٤.٢٠٠

٣٧.٨٠٠

٢١٠.٠٠٠٢١٠.٠٠٠

لهملخص الدخل    / حـمنه

قسط إطفاء املوارد البشرية  ٢١.٠٠٠

٢١.٠٠٠

١٢/ ٣١قائمة املركز املايل كما يف 

املوارد البشرية ١٨٩.٠٠٠
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: التحليل بالنسب املالية للموارد البشرية 

م وهـي  ٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١يانات املالية للشركة يف كمـا يف  نستخرج بعض الب" : أوال
: كالتايل 

٢٠٠٨٢٠٠٧املوجودات 

املتداولةاملوجدات

٧٦٣٤٧٩٧٥٦٧٨٧٧٦٣٣أمجايل املوجودات املتداولة 
املوجودات غري املتداولة 

٤٩٣٣٣٢٠٤٥٣٢٧١٣٦١صايف األصول الثابتة

١٣١٣٧٨٢٧١٥٧٣٧٠مشروعات حتت التنفيذ 
٨٤٦٦٠١٩٠٢٤٨مصاريف ما قبل التشغيل 

٦٢٥٥٥٦٩١٥٣٦١٨٩٧٩إمجايل املوجدات غري املتداولة 
١٣٨٩٠٣٦٦٦١٢١٤٩٦٦١٢إمجايل املوجودات 

املطلوبات وحقوق املسامهني 
املطلوبات املتداولة 

٢٩٢٢٨٦٧١٢٥٧٠٣٦١٣إمجايل املطلوبات املتداولة 
١٠٦٠٠٠٠٠٣٥٠٠٠٠٠قروض طويلة األجل 

٢٧٤٣٠١٠٢١٤٠٣٣٤خمصص مكافأة ترك اخلدمة 
٤٢٥٧١٦٨١٣١٣٤٣٩٤٧إمجايل املطلوبات 

حقوق املسامهني 
٦٨٧٥٠٠٠٠٦٨٧٥٠٠٠٠رأس املال 

١٠٤٦٣٢١٣٨٧١٠٤٢٩احتياطي نظامي 
١٧١١٨٧٧٢١٢٦٩٢٢٣٦أرباح مبقاة 

٩٦٣٣١٩٨٥٩٠١٥٢٦٦٥إمجايل حقوق املسامهني 
١٣٨٩٠٣٦٦٦١٢١٤٩٦٦١٢بات وحقوق املسامهني إمجايل املطلو
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م، وحتليـل  ٢٠٠٨عام ية بالنسب املالية لشركة فيبكو لسوف نقوم بتحليل األصول البشر
. مدى فائدة هذه النسبة يف التقارير الداخلية للشركة

القيمة اإلمجالية لألصول /قيمة األصول البشرية : النسبة األوىل 

قيمة األصول غري البشرية / قيمة األصول البشرية : النسبة الثانية 

: التحليل 
موظفني ولكن اهلدف من ٥عاملني وليس عدد أوال جيب أن تستخدم هذه النسبة جلميع ال

هذه النسبة هو ملعرفة قياس درجة تركز العمالة يف الشركة ومن مث لتقييم اآلثار االقتصادية 
املترتبة على ارتفاع معدالت دوران العمالة يف الصناعات املختلفة، كما أن هذه النسـبة  

الكمية املستخدمة من قبـل  اتأكثر كفاءة وموضوعية يف قياس تركز العمالة من املؤشر
: االقتصاديني يف هذا اال وهي مثل 

نصيب املوظف من القيمة املضافة·
:واليت ميكن اشتقاق النسبة التايلنصيب املوظف من املبيعات ·
=١٠٠× املبيعات ÷ األصول البشرية ·

أثر ذلـك  هذه النسبة تدلنا على مدى مسامهة األصول البشرية يف عملية املبيعات وقياس
سنوات ملعرفة ما هو مدى مسامهة األصـول البشـرية يف   ٥خالل مدة زمنية ال تقل عن 

. عملية املبيعات
كما ميكن كذلك حتليل القيمة اإلمجالية لألصول البشرية إىل جمموعات جزئيـة حسـب   
طبيعة أو أعمار القوى العاملة يف املشروع أو حسب درجة التأهيل العلمي وذلك بقصـد  

. اق مؤشرات أخرى تفيد يف تقييم هيكل القوى العاملةاشتق

النسبةمجايل األصول إاألصول البشرية السنة 

٢٠٠٨١٨٩.٠٠٠١٣٨.٩٠٣.٦٦٦٠.١٣%

النسبةإمجايل األصول امللموسة األصول البشرية السنة 

٢٠٠٨١٨٩.٠٠٠٤٩.٣٣٣.٢٠٤٠.٣٨%
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: االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات : أوال 

 هي عملية حتديد وقياس البيانات املتعلقة نستنتج أن تعريف احملاسبة املوارد البشرية

باملوارد البشرية وتوصيل تلك املعلومات إىل األطراف املستفيدة منها، وتتضـمن  

لية قياس التكاليف اليت حدثت بواسطة املشروع واملنظمـات األخـرى   هذه العم

جلدب هذه املوارد البشرية واختبارها واستثمارها وتدريبها وتنميتها وتشمل أيضا 

اليت ينتسبون إليهاةالقيمة االقتصادية هلؤالء األفراد من وجهة نظر املنشأ

 من ستينات القرن السابق واليت مرة احملاسبة عن املوارد البشرية خبمس مراحل بداية

متيزت بوضع املفاهيم األساسية حملاسبة عن املوارد البشرية، حىت ايـة املرحلـة   

شهدت بداية لالهتمام بكلٍ من النظرية و التطبيق للمحاسبة عـن  اخلامسة واليت 

. املوارد  البشرية

 لعديد من الطرق استحداث اكما مت االستنتاج بأن عملية تقييم املوارد البشرية قد

قياس قيمة املنافع املستقبلية واإلفصاح بشكل كمي يف الكشـوفات  فاليت تستهد

التكلفة   من هذه الطرق طريقة التقييم على أساس واملالية للموارد البشرية للشركة 

واتـب املسـتقبلية   رالفرصة البديلة وأساس التكلفة التارخيية واالستبدالية وأساس 

لإليرادات املستقبلية الناجتة من استخدام املـوارد  لقيمة احلاليةاوأساساملخصومة 

خصم األرباح غري العادية أو شهرة احملل باإلضـافة إىل طريقـة   وأساسالبشرية 

املقاييس السلوكية، كل هذه الطرق أنفة الذكر، تتميز مبميزات باستخدامقييم تال

ج من عملية التقيـيم  طريقة هي استخدام أكثر من طريقة للخرووأفضلوعيوب 

. بنتائج تتميز باملوضوعية
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التوصيات : ثانياً 

 زيادة االهتمام من قبل هيئات احملاسبة بإصدار معايري حماسبية ختص املوارد البشرية

باملكاتب اخلدمية واملتمثلة يف مكاتب االستشارات القانونيـة ومكاتـب   وخاصة 

حملاسبة، حيث تتمثل أصول هـذه  االستشارات اإلدارية واملالية وكذلك مكاتب ا

.املكاتب يف األصول البشرية ذات الكفاءة العالية واملستوى التعليمي العايل

 طوير نظم قياس وتأن التوسع احملاسيب املعاصر يتطلب زيادة االهتمام بضرورة توفري

.وحتليل للقوائم املالية اليت تشتمل على حماسبة املوارد البشرية

وت حتليلية تساعد كل من املستخدمني الداخليني واخلارجيني أداثزيادة استحدا

  ملالستفادة من املعلومات والنتائج من حماسبة املوارد البشرية يف اختـاذ قـرارا

. اإلدارية واالستثمارية

  زيادة االهتمام من قبل اإلدارات املالية يف الشركات الستحداث بعض املؤشـرات

يتم مقارنتها مع القوائم املالية للخروج بنتـائج تفيـد   املالية والنسب املالية واليت 

.  متخذي القرار
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مصادر البحث

: الكتب العربية 
منشورات األكادميية العربية املفتوحـة يف  نظرية احملاسبةم، ٢٠٠٧(احليايل ، وليد ناجي،.١

.  الدمنارك
، دار السالسـل،  ، الطبعة الثانيـة نظرية احملاسبة، )م١٩٩٠(الشريازي، عباس مهدي، .٢

.  الكويت
،منشورات جامعـة دمشـق،   نظرية احملاسبة، )م٢٠٠٧(القاضي،حسني؛محدان، مأمون،.٣

سوريا 
املشـاكل احملاسـبية   ، )م٢٠٠٢( الفضل ، مؤيد ؛ نور ،عبد الناصر؛ الدوغجي، علي ،.٤

.   ، دار املسرية للنشرة والتوزيع والطباعة،األردناملعاصرة
حماسبة املسؤولية االجتماعية ) بدون تاريخ (ر، عبد الناصر ،الساقي، سعدون مهدي؛ نو.٥

، جامعة اإلسراء ، األردن ملنظمات األعمال
دار وائل لنشر، التأصيل النظري للممارسات املهنية احملاسبية،، )م٢٠٠٤(مطر، حممد،.٦

. األردن
تـب  ، املكقراءات يف املشاكل احملاسـبية املعاصـرة  ، )م١٩٩٨(الفيومي حممد، حممد،.٧

.اجلامعي احلديث
، الطبعة األوىل، الوراق للنشـر  مشكالت وحاالت حماسبية، )م٢٠٠٨(الفداغ، فداغ،.٨

.والتوزيع، األردن
: املنشورات الرمسية.٩

جملة جامعـة  ، القياس واإلفصاح احملاسيب عن املوارد البشرية، )م٢٠٠٢( محادة، رشا، .١٠
، الد الثامن عشر، العدد األول دمشق
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الثالثالفصل 
األزمة املاليةلظالثغرات املالية يف 
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:املقدمة 
رز حىت وقت قريب رابع أكرب مصرف استثماري بالواليات دكان مصرف ليمان برا

ألف ٢٥.٩٣٥م، وكان يعمل لدى البنك ١٨٥٠أسس عام الذي ،األمريكيةاملتحدة 
أزمة هيري جداً بشكل كبالبنك وبات اليت واجهة من الصعوبشىت أحناء العامل، وظفم

.م٢٠٠٧منذ منتصف العام األمريكية بالواليات املتحدة تعصفالرهون العقارية واليت
مليارات دوالر بالربع ٥.٦أصول بقيمة هإسقاطبرادرز ليمانمن أهم ما قام به مصرف و

مليارات للربع الثاين ٣.٩بلغت خسائر تكبدهاأعلن عن م، كما ٢٠٠٧الثالث من العام 
عقب فشل جهود بذلت من ١٥/٩/٢٠٠٨حىت أشهر إفالسه يوم م، ٢٠٠٨م من عا

كمة اإلفالس ملنطقة حمبطلب إشهار اإلفالس إىلالبنك ه، وتقدمطرف إدارة البنك إلنقاذ
واعترب إفالس ليمان أشهر حالة يف وول ستريت منذ ايار مؤسسة جنوب نيويورك، 

إفالس م، كما أثر١٩٩٠ة املخاطر عام دركسل برنام المربت املتخصصة بالسندات عالي
تراجع األسواق الرئيسية فتسبب يف ألسواق العامليةيف مجيع اليمان بآثار سلبية كبرية 

. بالعامل
زمة املالية العاملية واليت عصفت جبميع أسواق العامل ومن هنا تعترب البداية احلقيقة لأل

ر الكبري يف مجيع دول العامل هو يف القطاع وخاصة املالية ومنها األسواق العربية، فكان األث
ثغرات املالية يف ما هي الفاملصريف يف املقام األول وبعدها باقي القطاعات االقتصادية، 

وهل مت تغيري ، احلد من األزمة املالية، وهل شاركت املعايري احملاسبية يف القطاع املصريف
مت املوافقة عليها من قبل جملس املعايري بعض املعاجلات احملاسبية بسبب األزمة املالية وهل

هر القوائم املالية ظاحملاسبية وهل هذه املعاجلات ختلو من السلبية يف القوائم املالية أم إا ت
بشيء من التضليل بسبب تغيري هذه املعاجلات احملاسبية، وهل ميكن للمحاسبة أن تكون قد 

وهل التغيري يف أحد الطرق أو شاركت بشكل مباشرة وغري مباشر يف هذه األزمة،
املعاجلات اليت كانت متارس سابقاً ومت تغيريها إىل طرق أخرى يشكل مشكلة من مشاكل 
احملاسبية املعاصرة وخاصة إذا ما أخدنا ذلك على عاتق املناهج املتبعة يف نظرية احملاسبة، 

نحاول اإلجابة عنها كل هذه األسئلة سوهل تسيء تلك التغريات يف متانة نظرية احملاسبة، 
. يف هذا البحث املتواضع الحقاً
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:مشكلة البحث
يف مجيع م٢٠٠٨العاملية عام املاليةاألزمةأن املشكلة تكمن يف الثغرات املالية واليت سببتها 

تكمن يف اام املعـايري احملاسـبة   القطاعات االقتصادية ومنها القطاع املصريف، واملشكلة 
أحد أهم أسباب ايار الكثري من الشركات بالقطاع املايل وذلك مبـا  الدولية بتسببها يف 

إفالس الكثري املعايري يف وهل حقاً سامهت تلك يتعلق مبعيار القيمة العادلة لألدوات املالية، 
، كل تلك األسئلة أثريت يف األوساط املهنية يف خمتلف املاليةاألزمة من الشركات يف ضوء 

. ترب أحد أهم املشاكل احملاسبية يف الوقت احلايلواليت تعإحناء العامل

:أمهية البحث
بعض على لإلجابةوهو حماوله اً،مهمحث من حيث تناوله موضوعاً معاصراًتأيت أمهية الب

يف العامليـة املاليةاألزمةجمال احملاسبة عن الثغرات املالية اليت خلفتها واملواضيع يف األسئلة
، وكذلك تسليط الضوء علـى  املايل على مستوى العاملخاصة القطاع مجيع القطاعات و

. يف الوقت احلايلاملاليةاألزمةأحدى أهم املشاكل احملاسبية املعاصرة واليت سببتها 

:هدف البحث
يف معاجلة الثغرات املالية معايري احملاسبة الدولية يهدف البحث إىل تسليط الضوء على أمهية 

الدولية يف احملاسبةاملعايري وحتليل مدى مسامهة األعمالاملالية يف قطاع زمةاألواليت خلفتها 
. يف العاملتمن الشركاجمال احملاسبة عن الثغرات املالية يف كثري

: فرضية البحث 
: يف ضوء األهداف احملددة للبحث وضعت الفرضيات التالية 

.ت تأثري األزمة املالية يف قطاع األعمالتبعااحلد من املعايري احملاسبة الدولية من سامهت 
الدفاع عن معايريهايف وجلنة املعايري احملاسبية األمريكية الدوليةةجلنة املعايري احملاسبسامهت 

.  يف ضوء األزمة املالية العامليةوخاصة معيار القيمة العادلة وذلك

:البحثيةمنهج
االستفادة مـن الرسـائل العلميـة    الوصفي وذلك من خاللاملنهج البحث على أعتمد

. واألجنبيةوالدوريات والكتب العربية 
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: أسلوب مجع البيانات 
سوف يكون االعتماد يف هذا البحث على بعض من املراجع احملاسبية من الكتب احملاسبية 
احلديثة اليت تناولت موضوع البحث باإلضافة اىل بعض املصادر مثل املعـايري احملاسـبية   

.واحمللية وكذلك بعض من النشرات واملقاالت العلميةالدولية

: خطة البحث 
مراعاة ألمهية البحث وحتقيقاً ألهدافه وفرضياته، فإن الباحث سوف يتناول البحث مـن  

: خالل املباحث التالية 
واالقتصاديةنظرة تارخيية عن األزمات املالية: املبحث األول 
يف القطاع املايلةالثغرات املالي: املبحث الثاين 
املعايري احملاسبية الدولية و األزمة املالية: املبحث الثالث

نتائج البحث وتوصياته 
املراجع 
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:املبحث األول 
نظرة تارخيية عن األزمات املالية واالقتصادية
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: مفهوم األزمة املالية 
عبارة عن اخنفاض حاد ومتواصل يف أسعار األصول املالية اليت تتكون من هي األزمة املالية 

األسهم والسندات يف مجيع أسواق املال، مما يؤدي إىل إفالس العديـد مـن املصـارف    
وشركات التأمني والوساطة مما يؤثر على اخنفاض معدالت النمو االقتصادي لتلك الدول 

املمولة لالقتصاد، كما يتم استخدام السياسـات  بسبب اعتبار املؤسسات املالية هي اجلهة 
. املالية والنقدية للحد من أثار هذه األزمة

: استناداً هلذا التعريف ميكن حتديد خصائص األزمة املالية مبا يلي 
    االخنفاض احلاد يف أسعار األصول املالية من األسهم والسـندات، ولكـي نعتـرب

فإذا كان االخنفاض ما % ١٠ب أن يتجاوز االخنفاض يف األسعار يؤدي إىل أزمة جي
فال يعترب حاداً ألن طبيعة املضاربة تسمح بصعود وهبـوط  % ٧-٥أو % ٥-٣بني 

م ١٩٨٧عـام  املالية األزمة ، مثالنا على هذا هو ما حدث يف % ٥األسعار يف إطار 
، %١٢.٨ويف اليابان % ٣٠.٥النرويجويف % ٢١.٦فقد هبط املؤشر يف أمريكا 

هي أزمة جيـب  % ١٠عترب أي اخنفاض يف مؤشرات األسواق املالية أكثر من وذا ن
.معاجلتها

  تسبب األزمة املالية يف إفالس العديد من البنوك جبميع أنواعها التجارية والعقاريـة
ـ واالستثمارية ملا يرتبط بني هذه البنوك بعضها البعض بشكل كبري جداً ومن أمه ا ه

والسندات وكذلك شـركات التـأمني   باألسهمإيل املاأسواقهو االستثمار يف 
. والوساطة لطبيعة عمل هذه الشركات واليت تعتمد إيراداا على أسواق املال

 يارمؤسسة مالية وخاصة أحد البنوك الكبرية سوف يؤثر علـى اخنفـاض   إيأن ا
ـ  ة معدالت النمو االقتصادي وذلك بسبب اعتبار املؤسسات املالية هي اجلهة املمول

للشركات واملصانع والشركات الصغرية واملتوسطة مما سوف يـؤثر علـى هـذه    
وذلك حلاجتها لألموال لتشغيل مصانعها، يف حـني مل  اإلنتاجيةالشركات يف عملية 

تستطع هذه الشركات احلصول على متويل سوف تؤثر بشكل مباشر علـى النمـو   
.  االقتصادي
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 ـ قد يسبب تضارب بينهما مع بعضهما سياستني املالية والنقديةالأن استخدام دفق
تسعى السياسة املالية لتخفيض حجم التضخم عن طريق زيادة حجـم الضـرائب   
وختفيض حجم اإلنفاق وبدالً من أن تؤيد السياسة النقدية السياسة املاليـة جنـدها   
ختفض سعر الفائدة وتشجع على االقتراض وزيادة حجم السيولة األمر الذي يبطـل  

.ياسة املاليةمفعول الس
 التعارض بني السياستني املالية والنقدية من جهة وسياسة االستثمار من جهة ثانية فإذا

ما رغبت الدولة بزيادة حجم االستثمار ينبغي على السياسة املالية زيـادة حجـم   
لتشجيع زيادة الطلب كما ينبغي على السياسة النقدية زيادة حجم القروض اإلنفاق

مل السياسات املالية تكمل يائدة لكي يشجع ذلك االستثمار أما إذا وختفيض سعر الف
األمـوال  حوالنقدية التوجيهات يف دعم االستثمار فإن ذلك سينقلب إىل أزمة نزو

. بدالً من عودا وإقامة املؤسسات اإلنتاجية الالزمة لالقتصاد الوطين
وب شـرق أسـيا   اخنفاض وتراجع معدالت النمو االقتصادي، لقد حققت دول جن

باملتوسط وعلى أثر األزمة تراجع معدل النمو % ١٠-٥معدالت منو تراوحت بني 
% ٧-مث اىل % ٥.٥اىل % ٧.١ويف كوريا من % ٤.٦إىل % ٨يف اندونيسيا من 

عـام  % ١٥م إىل ١٩٩٧عـام  % ٥.٤م، وازداد معدل البطالة مـن  ١٩٩٨عام 
عـام  % ٧اىل % ٢.٧م يف اندونيسيا ويف كوريـا ازدادت البطالـة مـن    ١٩٩٨
م، لقد أدت األزمة املالية لتراجع النمو وزيادة البطالة وزيادة مستوى الفقـر  ١٩٩٨

. )٢٧٨–٢٧٦ص ص ، م٢٠٠٨كنعان، علي ،  (واالضطرابات االجتماعية
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: م١٩٢٩أزمة الكساد الكبري 
٢نقطة ويف٣٨١م أقفل مؤشر داو جونز ملتوسط الصناعة عند ١٩٢٩سبتمرب عام ٢يف 

اخنفاض آخر يف اليـوم  هنقطة، صحب٤٩من نفس العام اخنفض املؤشر مبا يعادل أكتوبر
نقطة، مبا يعىن اخنفاض بلغـت  ٣٠٦سجل املؤشر أكتوبر٢٣ويف نقطة، ٤٣التايل قدره 

سبتمرب، أي يف أقل من شـهرين، معلنـا   ٣باملقارنة مبا كان عليه احلال يف % ٢٠نسبته 
اد الكبري واستمر اخنفاض أسعار األوراق املالية بعد ذلك ملـدة  بذلك بداية حدوث الكس

نقطة فقط، وهذا يعىن ٤١م عند ١٩٣٢يوليو عام ٨ثالث سنوات حيث اقفل املؤشر يف 
. م١٩٢٩سبتمرب من عام ٣مما كان عليه يف % ١١أن املؤشر وصل إىل حوايل 

لة فاخنفض الطلب علـى  وخالل تلك الفترة أفلست العديد من الشركات وانتشرت البطا
يف الوفاء مبا علـيهم  أو العمالءالسلع واخلدمات، واخنفضت أسعارها، كما فشل املدينني

عن تقـدمي االئتمـان   واملمثلون يف البنوك املقرضون فأحجم، لتلك البنوكمن التزامات
مـن  وواجهت البنوك صعوبة يف حتصيل مستحقاافقد واخنفض بالتايل حجم االستثمار، 

ففـي  الكثري من هذه البنوكإفالس، ففشلت يف تلبية مسحوبات العمالء، وأعلن مالئهاع
ما يعادل املودعونبنك، وخسر ٥٠٠٠إفالسالواليات املتحدة األمريكية وحدها أعلن 

اعتبارامليار دوالر ، حىت اضطر الرئيس روزفلت إىل إعالن إغالق مجيع البنوك وذلك ٣
السماح للبنوك اليت لديها قدراً من السـيولة أن تفـتح   مت م، مث١٩٣٣م امارس ع٦من 

. أبواا بعد أسبوع من ذلك التاريخ
، هل تدهور أسـعار  من هو املتسبب يف حدوث هذه األزمةويف ذلك الوقت ثار التساؤل 

، أم أن الكساد العظـيم هـو   ؟األوراق املالية هو الذي تسبب يف حدوث الكساد العظيم
وث اخنفاض يف أسعار األوراق املالية؟ ووقع اللوم يف النهايـة علـى   الذي تسبب يف حد

يف أخالقيةأسواق رأس املال، إذ كشفت التحقيقات عن حدوث احنرافات وممارسات غري 
مـنري  .هنـدي ، (.ا كانت سبباً رئيسياً يف حدوث الكساد الكبريتلك األسواق يعتقد أ

. )٥١-٥٠م، ص ص ٢٠٠٦
:الكبري لألسباب التايل الكساد حدوث ويرجع 
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حـىت أصـبحت   والتشـييد  وخاصة يف قطاع البناء العقاري تزايد حجم االستثمار .١
.املساكن تكفي لضعف السكان

لألوراق املاليـة  لشراء وخاصة أن البيع أو احدوث احنرافات يف أسوق األوراق املالية .٢
يف سـوق  دوث االضطرابات فقد ساهم هذا التصرف حطريق القروض كان يتم عن 

. املال
الغش واخلداع والتالعب باألسعار والدعايات الكاذبة عن بعض األسهم مما كان يرفع .٣

. أي سبب اقتصاديأسعارها دون 
سوء توزيع الدخل وتراكم الثروات لدى كبار املستثمرين واملالكني مما أدى لتراجـع  .٤

. يف االقتصادحجم االستهالك الكلي حجم الطلب االستهالكي لدى الفقراء فاخنفض 
اخنفاض حجم اإلنتاج العاملي من الذهب مما دفع الكثري لالدخار بالذهب بـدالً مـن   .٥

، مما شجع على املضاربات النقدية بدالً مـن  آنذاكالدوالر الذي كان مغطى بالذهب 
. االستثمار واالستهالك

أسوق املال ركةمالية متعلقة حبلألسبابرجع يف أكثرها يإن أسباب الكساد الكبري يتضح 
واملضاربات والتالعب يف األسعار واملعومات واإلدارة السيئة للبورصة األمر الـذي أدى  

لألسـعار يف كافـة   على املستوى العـام  انعكس سلباَاألسعاروى تللهبوط احلاد يف مس
تعاين بدورها من تكانالكساد إىل أوربا اليتومن مث انتقلاألمريكيقطاعات االقتصاد

بات النقدية واملالية بسبب عدم وجود قاعدة نقدية قادرة أن حتل حمـل قاعـدة   االضطرا
. )٢٧٨م،  ص  ٢٠٠٨كنعان، علي،  . (م١٩١٤الذهب اليت توقفت عام 

: م١٩٨٧أزمة يوم االثنني األسود
م يف نيويـورك  ١٩٨٧أكتـوبر ١٩مسيت أزمة االثنني األسود نظراً حلدوثها يوم االثنني 

األسهم والسندات يف أسوق املال األمريكيـة  أسعار ظراً للهبوط احلاد يف ت أزمة نواعترب
ىل إأثـر ذلـك  مث امتـد يف ذلك اليوم، من قيمة املؤشر % ٣٠مبا يعادل حيث أخنفض 

كما يورى األمريكيون كانت قد بدأت يف كل مـن فرنسـا   األسواق العاملية األخرى، و
م األربعاء قبل مخسة أيام مـن حـدوثها يف   يوأيأكتوبر١٤ونيوزيلندا واسبانيا يف يوم 
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األسـواق قلـيالً مقابـل االخنفـاض يف    األوربيةاألسواقنيويورك وكان االخنفاض يف 
. )٢٨٢مصدر سابق،  ص (األمريكية

تظهر فجأة دون سابق إنذار، فقط تنبـأ  حيث أن األزمات املالية ال تنشأ من الفراغ وال 
اجتـاه  بـأن  م ١٩٧٨عام نيويوركأسواق املال يف بعض علماء االقتصاد واملضاربني يف

ملضاربني واملستثمرين مل يكن لديهم أي إمكانية لسماع احنو االيار، لكن املالية األسواق
يعم البالد فكيف ميكن الذي كان كانت مرتفعة والتفاؤل اليت ألرباح اذلك وذلك بسبب 
هـي  لألسـباب العامـة   كاناألسود االثننييومأن أزمةيف حني ؟ أن حتدث أزمة مالية

: كالتايل
 البدء يف بيع املؤسسات احلكومية للقطاع اخلاص بأسعار متدنية وخاص يف كل من

يطانيا، حيث مت حتويل معظم مؤسسـات القطـاع   الواليات املتحدة األمريكية وبر
العام إىل القطاع اخلاص وهذا كان أحدى أهم األفكار الرأمسالية يف ذلك الوقـت  

. وأن تبقى الدولة فقط مراقبة لالقتصاد وأن تتدخل إذا لزم األمر
 عـام  % ١١.٣م مـن  األمريكية بتخفيض معدالت التضخقيام الوليات املتحدة

مليـار دوالر أي  ٢٦٥سنوية بلغت تكلفةم وب١٩٨٤عام % ٤.٣م إىل ١٩٧٩
هلـة يف االقتصـاد وتوجـ   اطمليار دوالر مما أدى لع٢٦٥ختفيض الناتج حبدود 

. خارج احلدود الوطنيةأيالرساميل حنو املضاربة يف أوربا
م إىل ١٩٧٩عـام  % ٥.٨مـن  يف الوليات املتحدة األمريكيةزيادة حجم البطالة

وذلك بسبب توجه الشركات اإلنتاجية إىل املضاربة سـعياً  م ١٩٨٥عام % ٧.٢
دوره أثـر  وراء حتقيق أرباح سريعة مما سبب يف ختفيض العمل اإلنتاجي والذي ب

. على زيادة حجم البطالة يف الواليات املتحدة آنذاك
 م حـول عـدم قـدرة السياسـة     ١٩٨٦بدء حالة التشاؤم لدى األمريكان عام

عجز املوازنة العامة مما دفع الدولة لرفع أواالقتصادية على معاجلة العجز التجاري 
على راألمر الذي أثسعر اخلصم وحتول املضاربني لشراء سندات اخلزانة األمريكية 

. يف أسواق املالاملضاربة باألسهم
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   تبىن الواليات املتحدة األمريكية مع حلف األطلسي برنامج حريب جديـد مسـي
م وقد قدرت تكاليف الربنـامج  ١٩٨٤ضد االحتاد السوفييت عام ) حرب النجوم(

ي زاد القوة العسكرية السوفيتية األمر الذإسقاطوذلك دف مليار ٢٠٠٠حبدود 
من خماوف األمريكيني واألوربيني من الناحية االقتصادية ودفع املستثمرين حلالـة  

. التشاؤم بدالً من التفاؤل
رؤيـة واضـحة يف   ال ميلك القتصاد األمريكي أنفة الذكر توضح أن ااألسبابأن هذه 

ـ  االستثمار واإلنتاج  ذلك حيث تركزت تلك الفترة يف املضاربات يف األسواق املاليـة، ل
–اليابان –وخاصة الدوالرات األوربية إىل بورصات أوربا رؤوس األموالأكثر توجهت 

.حـدث يف األزمـة  أمريكا دف جين األرباح السريعة واهلروب عند األزمة وهذا مـا 
. )٢٨٥. مصدر سابق، ص(

: م ١٩٩٧األزمة اآلسيوية 
يف اية القرن العشـرين حيـث   لقد شكلت معجزة دول النمور اآلسيوية حدثاً اقتصادياً 

إجناز ) هونج كونج –سنغافورة –ماليزيا –كوريا ( استطاعت جمموعة الدول اآلسيوية 
لتشكل هـذه  )  تايوان –الفلبني –اندونيسيا ( منوذج تنموي جديد وحلقت ا كل من 

.ول منوذجاً آخر للنموذج الياباينالد
ـ م ١٩٤٥-١٩٠٥كونت اليابان خالل نصف قرن من عامولقد تميـزة يف  املربات اخل

جعلتها معجـزة القـرن   واليت السياسة واالقتصاد واألخالق والقانون واألدب والصناعة 
العشرين وبفضل هذه اخلربات استطاعت دول جنوب شرق آسيا االستفادة مـن هـذه   

. التجربة وتطبيقها لتسمى دول النمور األسيوية
ت هذه جلبادية ومالية يف اية القرن العشرين وقد لقد شكلت الدول األسيوية قوة اقتص

األزمة اآلسيوية بأا عرفت يف التاريخ قد سببت يف أزمة مالية الدول رؤوس أموال أجنبية
جـاء  حيث ، اق املالية يف دول جنوب شرق آسياايار األسو، حيث تسببت يف م١٩٩٧

تشـجيع  كما أن ، اق املاليةيف األسونتيجة بعض املمارسات واإلجراءات غري الصحيحة
كان من أهم األسباب يف حدوث لوطنية وغريهااالستثمار األجنيب للمضاربة يف األسواق ا

؟ما هي األسباب احلقيقة لألزمة اآلسيويةفالسؤال املطروح هذه األزمة،
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: التايلتنقسم األسباب احلقيقية لألزمة املالية اآلسيوية إىل اجلواب 
: دية االقتصااألسباب

أن التوسع يف اإلجراءات االقتصادية قد مهد السبيل إلمكانية حدوث أزمة ألن هذه الدول 
يف النمو وجذب االستثمارات األجنبية وأهـم  مل تفكر باألزمة لذلك توسعت كثرياً أمالً

: هذه اإلجراءات 
مبعىن إن هذه الدول تعتمد بشـكل  حجم الصادرات للناتج احمللي اإلمجايل تزاد

كبري جداً على الصادرات يف حني لو تعرض الطلب اخلارجي لتراجع سوف يسبب 
% ٤٤حجم الصادرات موعة الدول األسيوية إىلحيث وصلأزمة لتلك الدول 

هـونج كـونج   % ٥٢وبشكل مفصل وصلت الصادرات إىل الناتج يف سنغافورة 
%. ٢٩ايالند ت% ٦٩ماليزيا % ٤٣ان ويتا% ٢٧كوريا % ٤٩

اندونيسيا يفحيث وصلتيف الدول األسيوية نسبة احلماية للصناعة الوطنية ارتفاع
وقد فسرت الدول املتقدمة بـأن  % ٥٠ويف تايالند % ٣٠كوريا ويف% ٧٠إىل 

تعاون أوريب أمريكي ضد هذه السياسـة  متوقد هذه الدول تعطي أكثر مما تأخذ،
على هـذه الـدول فـتح    ينبغي حيث طلبت هذه الدول األوربية واألمريكية أنه 

أسواقها وشركاا أمام االستثمار واملشاركة األجنبية وإلغاء الرسـوم اجلمركيـة   
. وكافة أشكال احلماية

والرغبات األجنبية األمر الذي شـجع  األذواقالتصنيع حسب بهذه الدول امتق
على حسـاب الصـناعة   على زيادة حجم التصدير األجنيب وذلكقطاع التصدير 

. يف حال حدوث أزمات خارجيةربااليامهددةهذه املؤسسات جعلمما احمللية
 إىل املضاربة يف أسواق املال مما توجه الفوائض املالية املتوفرة يف الشركات اإلنتاجية

ـ  أدى إىل زيادة أسعار األسهم والسندات بدون مربر اقتصادي وذلك  نبـدالً م
الذي أثر علـى معـدل النمـو    ألمر شار يف القطاعات اإلنتاجية، االتوسع واالنت
يف أكثر % ١٠-٨مو من املتوسط يف هذه الدول فقد تراجع معدل الناالقتصادي 

% ٤هونج كونج % ٦سنغافورة % ٥يف ماليزيا % ٧دول جنوب شرق آسيا إىل 
. يف كوريا
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: األسباب املالية والنقدية 
ـدف زيـا  لقد قامت هذه الدول ب دة الصـادرات  تخفيض قيمة العملة الوطنية

وخفضت كوريا وهونج كونج % ٥٠الوطنية، فقد خفضت الصني عملتها مبقدار 
وخفضت كل من سنغافورة وتايالند واندونيسيا وماليزيا قيمة % ٢٠العملة مبقدار 
بالدوالر وإىل جانب هذا التخفيض مت ربط العمالت اآلسيوية% ٤٠العملة مبقدار 

عه مما دفع حكومات مع الدوالر وتنخفض مترتفع بحت هذه العمالت وبالتايل أص
البلدان اآلسيوية حلماية الدوالر بدال من محاية عمالا، وكان األفضل هلذه الدول 
لو ربطت عمالا بسلة عمالت لكان قد حتقق االستقرار هلا وحققت هـدفها يف  

. زيادة التصدير
رف التجارية بسبب املصرف املركزي يف ممارسة دوره الرقايب على املصاعدم قيام

املصارف التجارية يف منح االئتمان حيث وصل حجم االئتمـان للنـاتج يف   توسع 
% ٦١كوريـا  % ٩٨تايالند % ١٤٩تايوان % ٩١سنغافورة % ٨٥ماليزيا إىل 

م، مما أدى إىل زيادة حجم النقد يف االقتصاد دون أن يرافق ١٩٩٥وذلك يف عام 
ت القروض إىل التجارة واخلدمات مما أدى يف الناتج حيث توجهمماثلةذلك زيادة 

لتضخم املضاربة يف قطاع العقارات وارتفاع أسعارها ثالث مرات خـالل عـام   
. م١٩٩٦

 زيادة حجم االقتراض من املصرف املركزي للحكومات وقد سامهت هذه العملية
يف دفع عملية التنمية يف عقدي السبعينات والثمانينات لكن املصـارف املركزيـة   

بسبب االقتراض من مصارف جتارية خارجية للدول اآلسـيوية  ذلك فت عنتوق
ـ حيث وصلت الديون للدول األسيوية من مجيع البنوك التجاريـة ح  ب بنـك  س

مليار دوالر وقد شكلت هذه القروض ٦٣٩.٤التسويات الدويل يف بازل حوايل 
. سيولة إضافية القتصاديات الدول اآلسيوية مهدت السبيل لألزمة

شركات مما شجع ساهم التوسع النقدي واملايل يف زيادة حجم السيولة الوطنية لقد
ليس دف التوسع الصـناعي  ولكن املسامهة على زيادة إصدار األسهم والسندات 

وذلك الستخدامها يف ضافية اإلموال األجتميع دف زيادة قدراا الصناعية بل أو 
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حتقيـق ـدف  هلذه الشركاتتثماريةحمافظ اسوتكوينملضاربة يف أسواق املال ا
إضافة إىل شراء العقارات وإعادة بيعها بأسعار مرتفعـة ممـا زاد   ،األرباح السريعة

من األنشطة غري اإلنتاجية مما أدى إىل أرباح األسهمتأرباح هذه الشركات وزاد
مـاداً علـى   توإمنـا اع هذه الشركات دون مربر اقتصادي أسهم ارتفعت أسعار 

.ة وتضخيم األرباح الغري تشغيليةاملضارب
 املالية لتلك الدول للمضاربة يف األسواقرؤوس األموال الساخنةالسماح بدخول

للدول النامية نظراً لعـدم تـوفر   طورةاخلوقد تسببت هذه األموال بتأثريات بالغة 
للتعامل مع مثل هذه األموال أو وضع آليات حمددة للدخول اإلمكانيات واخلربات

روج من أسواقها املالية وبسبب املرونة الكبرية هلذه الدول للدخول واخلـروج  واخل
. فقد تسببت مبضاربات حادة يف أسواقها

مع األسباب األخرى مقدمات حدوث األزمة وأمـا السـبب   تإن هذه األسباب شكل
ي دخـل ماليزيـا وسـنغافورة    ذال) جورج سريوس ( املباشر فكان املضارب األمريكي 

حـدت املال ممـا زاد يف  ضاربة يف أسوقململيارات دوالر خصصت ل٨ال قدره برأمس
دما شعر بإمكانية حدوث األزمة باع بأسعار أقل مث اشترى ثانيـة بأسـعار   ناالرتفاع وع

أعلى مما أعاد األسعار الرتفاع أكرب مث باع بأسعار أقل وغادر لتبدأ حركة هبوط كـبرية  
هم ال ميتلكون اإلمكانيات الالزمة للصـمود لـذلك   خاصة وأن املقترضني بضمانة األس

. اهلبوطتدت حدايتز
: تها أزمة النمور اآلسيوية على العامل ما يلي لفمن أهم اآلثار اليت خ

    انتقلت األزمة بشكل سريع إىل االقتصاد الروسي حيث تـدهور سـعر الروبـل
ت الدولة عن قفووسحب األفراد ودائعهم من املصارف مما أدى لنقص السيولة وت

األجنبية إىل اهلروب مـن االقتصـاد   رؤوس األموالسداد ديوا اخلارجية مما دفع 
. م يف االحتاد الروسي١٩٩٨ت بأزمة الروسي تاركني ورائهم أزمة جديدة عرف

اخنفاض حجم الطلب اآلسيوي على املواد األولية املستوردة من روسيا .
 م نظـراً الخنفـاض   ١٩٩٩للربميل يف عام دوالر ٩تراجع أسعار النفط لتصل إىل

الطلب اآلسيوي على النفط حيث كان الطلب لدول جنوب شرق آسيا واليابـان  
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مليون ٨.٢حيث تراجع ليصل إىل ١٩٩٦مليون بربميل يومياً عام ١٦.٩حوايل 
.برميل يومياً األمر الذي أثر على الدول املنتجة للنفط وتراجع حجم عائداا

صادرات األوربية إىل أسيا مما أدى لتراجع اإلنتاج واخنفاض حجم اخنفاض حجم ال
. األسهم للشركات اإلنتاجية يف دول أوربا

    تعرض بعض الصناديق اليت تأسست يف أوربا للمضـاربة يف دول شـرق آسـيا
. لإلفالس على أثر األزمة

   تعرض الصندوق الذي شكلته الشركات األوربية واألمريكية باسـم الصـندوق
يف % ٤٠ستثماري لإلقراض طويل األجل لإلفالس بعد أن وصلت عائداته إىل اال

كون هذا الصندوق توقد % ١٧م إىل ١٩٩٧م يف حني تراجعت عام ١٩٩٦عام 
احتد املصـارف  –دويتشه بنك –بانكزرتراست ، باركليز " من املصارف التالية 

". مورجان ستانلي–مورجان ساكس كرديه سويس –السويسرية 
الالتينية اليت تعاين من أزمة الديون وعجزهـا عـن   أمريكاتقال األزمة إىل دول ان

مليار دوالر أمريكي وهو مـا يعـادل   ٦٤٠السداد فقد بلغت ديون تلك الدول 
–النب ( هبوط أسعر املواد األولية تمن الناتج اإلمجايل وقد زاد األزمة حد% ٣٦

هذه الدول على ةاجع قدروتر) اس النح–احلديد –النفط –املطاط –الكاكاو 
م أزمـة كـبرية يف   ٢٠٠١سداد مما عرضها ألزمات متالحقة حيث شهد عـام  ال

. وهبوط قيمة العملة احملليةاألرجنتني
 تأثرت الدول العربية أيضا باألزمة األسيوية نتج عن اخنفاض الطلب اآلسيوي على

هذه الدول على املسـتوردات  النفط والغاز واملواد األولية مما أدى الخنفاض طلب 
. ات احلديثة والسيارات وغريهاينالتقاألسيوية من

 أن هذه األزمة قد دفعت باالقتصاد العاملي للدخول يف حال الركود اليت استمرت
مصدر (.قرابة مخس سنوات وهي الدورة االقتصاديةأيم تقريباً ٢٠٠٢حىت عام 
. )٢٩٥،٣١٠ص.سابق، ص
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: م ٢٠٠٨املية ألزمة املالية العا
حتولت أزمة الرهن العقاري، أزمة االئتمان كما كانت تعرف يف بادئ األمر يف الوليـات  

م، إىل أزمة مالية واقتصادية عاملية يف الربع األخـري  ٢٠٠٧املتحدة واليت ابتدأت يف يوليو 
. م٢٠٠٨من عام 

عمل اليت حتكم والضوابط تخفيف التدرجيي للقيودوتعود جذور األزمة املالية العاملية إىل ال
. ءاً من اية الثمانيناتية األخرى يف الوليات املتحدة بداملؤسسات املال

م ٢٠٠١عمل النظام االحتياطي الفيدرايل يف الوليات املتحدة بدءاً من اية عام فيما كان 
إتباع سياسة نقدية توسعية دف زيادة النشاط االقتصادي، حيث مت ختفيض أسـعار  يف

باإلضـافة إىل  املاليـة زيادة السيولة يف األسواقمما أدى إىل الفائدة إىل مستويات متدنية
بني عامني وثالثة أعوام، إىل توسع املصارف يف منح لتتراوحزيادة فترة السماح للقروض 

.القروض العقارية
درجة املقترضني يف جمال اإلقراض السكين إىلاجتذابوقد تنافست املصارف التجارية يف 

أا ختلت عن أحد الشروط األساسية يف منح القروض وهو قدرة املقترضني على سـداد  
أقساط القروض والفوائد، حيث عولت املصارف التجارية على كون املسـكن مرهونـة   

.لديها
بح يعرف باإلقراض العقاري ذي اجلدارة االئتمانيـة الضـعيفة مـن    صوبذلك نشأ ما أ

إىل إصدار أوراق مالية مدعومة ـذه القـروض العقاريـة    املصارف التجارية، وعمدت
.ذه العقاراتهلوشهادات رهون 

وقد قامت مصارف االستثمار بتسويق هذه األوراق املالية ذات املخـاطر املرتفعـة يف   
مؤسسات مالية خمتلفة يف الوليات املتحدة ويف دول عديدة أخرى، كما عملـت هـذه   

ظ استثمارية قامت بتأسيسها واستقطاب العديد مـن  املصارف على إدراجها ضمن حماف
املؤسسات املالية والشركات واألفراد لالستثمار فيها، وقد زاد الوضع سوءاً مساح هيئـة  

م بزيادة نسبة الـدين إىل رأس  ٢٠٠٤األوراق املالية األمريكية ملصارف االستثمار يف عام 
التوسـع يف مـنح القـروض    ضعفاً، وقد صاحب٣٠ضعفاً إىل أكثر من ١٢املال من 

. السكنية يف الوليات املتحدة زيادة الطلب عليها وزيادة أسعارها خالل هذه الفترة
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الفيدرايل بإتباع سياسة نقديـة متشـددة   االحتياطيم، بدأ النظام ٢٠٠٥ويف أوائل عام 
ر الفائدة تباعاً حىت وصـل دف السيطرة على معدالت التضخم املرتفعة فقام برفع أسعا

يف منتصـف  % ٥.٢٥سعر فائدة القروض الفيدرالية اليت مينحها للمصارف التجارية إىل 
م، وقد أدى ذلك إىل ارتفاع أقساط القروض ومنها القروض العقارية، حيث ٢٠٠٧عام 

.رب هذه هي بداية تعثر املقترضنيتوتعختضع هذه القروض ألسعار فائدة متغرية
وض العقارية يف الظهور وازدادت بشكل كبري حبيث بدأت حاالت التعثر يف سداد القرمث

ة ارقاري ذات اجلدعأصبحت األوراق املالية املدعومة بالقروض العقارية وشهادات الرهن ال
.االئتمانية الضعيفة تفقد جزءاً من قيمتها بشكل مطرد

كي اخنفاض الطلب على املباين السكنية إىل تراجع أسعارها يف السوق األمريمما تسبب يف
حبيث أصبحت القيمة احلالية لقرض املبىن السكين تتجاوز بكثري سعر البيع يف السوق ممـا  
جنم عنه عدم جدوى االستمرار خبدمة هذه القروض العقارية من قبل العديد من املقترضني 

.وتفضيلهم التخلي عن منازهلم
اديق االسـتثمار  التطورات بدء بعض املصارف واملؤسسات املالية العقارية وصنوبعد هذه 

وصناديق التحوط بتسجيل خسائر مرتبطة بالرهون العقاريـة ذات اجلـدارة االئتمانيـة    
وقد ازدادت هذه اخلسائر حبيث حتولت يف الربع األخري من عام يف قوائمها املالية الضعيفة
. م إىل أزمة شح السيولة لدى املصارف التجارية٢٠٠٧

بـاإلقراض املتخصصةملؤسسات ام، وواجهت ٢٠٠٨واستمرت األزمة يف التفاقم يف عام 
العقاري يف الوليات املتحدة خطر االيار، فأفلس بعضه واسـتحوذت احلكومـة علـى    

م وامتدت اخلسائر لتشـمل مصـارف   ٢٠٠٨يف سبتمرب تموجودات أهم هذه املؤسسا
ف علن أهم هذه املصارف ليمن برادرز إفالسه، وحتولت مصـاري ياالستثمار األمريكية ف

االستثمار الرئيسية األخرى إىل مصارف جتارية كشرط للحصول على دعم مايل حكومي 
الـيت بلغـت   األمريكيـة  ضمن خطة إنقاذ القطاع املايل واملصريف يف الوليات املتحـدة  

. مليار دوالر٧٠٠قيمتها

اليت كادت AIGرب جمموعة خلدمات التأمني كوعلى الرغم من ذلك امتدت األزمة لتطال أ
تنهار لوال تدخل احلكومة األمريكية إلنقاذها، كما حلقت خسائر باهظة بعـدد مـن   أن



82

املصارف الرئيسية يف عدة دول متقدمة، وحتولت إىل أزمة مالية عاملية متخضت عن دخول 
االقتصاد العاملي مرحلة الكساد، وقد صاحب هذه األزمة املالية العاملية اوي أسعار النفط 

ض احلاد يف أسعار األسهم يف غالبية األسواق العاملية وشح السيولة يف وموجات من االخنفا
القطاع املايل واملصريف العاملي وارتفاع مستويات البطالة األمر الذي حدا بالعديـد مـن   

ايار القطاع املايل واملصريف واحلد من املزيد من تراجع يف ألنقادالدول للتدخل يف حماولة 
ا دول االقتصاديات الناشئة واليت كانت تعترب شبه معزولـة عـن   النشاط االقتصادي، وأم

رزق وآخرون . (األزمة، فقد تعرضت هي األخرى إىل ضغوطات تدهور شروط التمويل
. )٤٢ص ،م٢٠٠٩، 
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:املبحث الثاين 
الثغرات املالية يف القطاع املايل
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: مفهوم الثغرات املالية 
وات يف اإلجراءات املالية وأدوات املال املسـتخدمة يف  الثغرات املالية هي عبارة عن الفج

الشركات وخاصة القطاع املايل، حيث متثل اإلجراءات والطرق احملاسبية ملعاجلة األدوات 
املالية وخاصة يف القطاع املصريف، وتعترب تلك الثغرات املالية هي الـيت أدت إىل إفـالس   

ات املتحدة األمريكية حيث وصـل عـدد   العديد من املصارف يف العامل وخاصة يف الولي
بنك، والسبب عدم الوصول إىل حل لسـد هـذه   ١٥٠إىل إفالسهاالبنوك اليت أعلنت 

الثغرات املالية وخاصة املتمثلة يف الرهون العقارية، وتشري أكثر الدراسات إىل أن املتـهم  
ايل والذي سوف يـتم  يف هذه الثغرات املالية هي بسبب اهلندسة املالية يف القطاع املاألول

. يف الفقرة التاليةهتوضيح

: اهلندسة املالية يف القطاع املايل
: املقدمة 

Financial( ظهرت اهلندسة املالية  Engineering (   للوجود يف منتصـف الثمانينـات
دف خدمة منشآت األعمال يف مواجهة املخاطر و التخلص مـن القيـود التشـريعية    

ففي لندن عندما فتحت البنـوك هنـاك   ، السوق و بيئة املنشآتوالضغوط اليت يفرضها
إدارات ملساعدة منشآت األعمال يف مواجهة املخاطر اليت يسببها هلا عمالئها وإجياد حلول 

Financial(لتلك املشكالت وعدد من احملاوالت لتطوير منتجات أسواق املال  Market

Products(ليةكانت تلك بداية ظهور اهلندسة املا)م ٢٠٠٨،، سلطانالبقمي(.

Financial)ف اهلندسة املالية يتعرمفهوم و Engineering):
اهلندسة املالية باهلندسـة املعماريـة   Robinsonتعددت مفاهيم اهلندسة املالية حيث شبه

واملهندس املايل باملهندس املعماري وأدوات اهلندسة املالية بأدوات اهلندسة املعمارية، الـيت  
لفة وكـذلك  تخالتشكيالت واملراكز املالية املإجياد العديد منوكن من خالل استعماهلا مي

االعتماد على النماذج واألساليب الكمية املدروسة بعنايـة وإمكانيـة تصـميم وبنـاء     
التشكيالت املختلفة باستعمال األدوات املالية اجلديدة ويقوم املهندس املايل ذه العمليـة  

جيات معينة خاصة باهلندسة املالية تعتمد علـى تشـخيص متطلبـات    من خالل استراتي
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املتعاملني يف األسواق املالية وقدرام من جهة وحتليل وتشخيص الفرص والتحـديات يف  
اهلندسة املالية املثلى من جهة نظر استراتيجيههذه األسواق من جهة أخرى من أجل حتديد 

. املتعاملني
: لية بعدة مفاهيم منها كما ميكن وصف اهلندسة املا

أو تقليل خماطره مما جيعل إيراداتهلتحسني  ) املوجود( أا التحول النهائي للمنتج املايل ·
. له دوراً يف تغري أوضاع السوق املايل

. تصميم وتطوير والتزود بتقنيات مالية مبتكرة وصياغة حلول عملية للمشاكل املالية·
أو علمية حلل مسائل أو لتصميم منتجـات وخـدمات   التطبيق العملي ملبادئ رياضية ·

. مفيدة

توليد أدوات أو أوراق مالية جديدة ملقابلة املستثمرين أو طـاليب التمويـل املتجـددة    ·
م ، ٢٠٠٨العبادي، هشام ، (.ألدوات التمويل اليت تعجز الطرق احلالية عن اإليفاء ا

. )٢١ص 
بأن اهلندسة املالية ال يقتصر دورها فقـط  )١٣.م ص٢٠٠٨هندي، منري ، (كما عرفها 

، بل تذهب إىل أبعد من ذلك فهي تطـور وتبتكـر   املنفذةعلى ختفيض تكاليف األنشطة 
منتجات مالية جديدة وتقدمي خدمات وحلول مبدعة للمشكالت اليت تواجـه منشـآت   

ـ   هرت ألول مرة للوجود ملواجهة املخاطر ظاألعمال، بل وأا  ك اليت تتعـرض  هلـا تل
.املنشآت

Financial(مفهوم املشتقات املالية Derivatives ( :
أصلية، وميكن أخرىشتقة أداة مالية تعتمد قيمتها على قيم متغرية املشتق أو الورقة املالية امل
عقود فرعية تشتق من عقـود أساسـية ألدوات اسـتثمارية    بأاتعريف املشتقات املالية 

العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة يف كللينشأ عن ت)جنبية، أوراق ماليةعمالت أ(
Financial(إطار ما يسمى باهلندسة املالية  Engineering ( اوتعرف املشتقات أيضاً بأ

الرتفـاع  مطالبات حمتملة ويتميز االستثمار يف املشتقات املالية باملخاطر الشديدة نظـرا 
مد على التنبؤ باملستقبل أساس لالستثمار ا تتعدرجة املخاطر اليت حتيط بأسعارها كوا

) Leverage(وبالرغم من هذه املخاطر حتقق املشتقات املالية للمستثمر مزايا الرفع املـايل  
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الذي يساهم يف جين األرباح نتيجة لتقلـب  ) Margin(نتيجة استخدام أسلوب اهلامش 
تستخدم عقود املشتقات املالية وعقود، أسعار األدوات املالية األصلية اليت تشتق منها هذه ال

ن أيضاً دف محاية املستثمر يف األوراق املالية ضد املخاطر أل) Hedging(للتحوط كأداة
السمة األساسية ألسعار األوراق املالية هي التغري نتيجة لتعرضها ملخاطر السوق مما يـؤثر  

أسعار ( األسعار ن خالل حتركاتبالضرورة على معدالت العائد اليت جتعل األداة املالية م
املستقبلية أقل من ) ، أسعار األوراق املاليةأسعار الفائدة، أسعار الصرف، السلع واخلدمات

القيمة احلالية، أي أن املشتقات املالية تستخدم كأداة للمضاربة ويف نفـس الوقـت أداة   
. للتحوط أو التغطية من خماطر االستثمار

ةاملتطـور املاليـة  األسواقالية من أهم األدوات املالية املتداولة يف املشتقات املتعتربكما 
بسبب انتشار مظاهر العوملة ومنها التطور التكنولوجي يف االتصاالت والتوسع يف عـامل  
االستثمار والتمويل إضافة إىل ازدياد ظاهرة تقلب أسعار صرف العمالت وأسعار الفائدة 

ذلك أدى إىل ابتكار أدوات استثمارية غري تقليديـة  الفائضة كل األموالوارتفاع حجم 
جلين األرباح ونقل وتوزيع املخاطرة واملساعدة على توفري السيولة يف السوق املايل وحتسني 
كفاءته، وتعد املشتقات املالية أدوات خارج امليزانية فإن املشتقات تنشأ التزامات تبادليـة  

أا تسبب تدفق نقدي بنسبة ضـئيلة لـذلك   مشروطة وأا ال تؤدي إىل تدفق نقدي أو 
ت احلاضر لتسليمها ذا السـعر  قوالية باالستثمارات الصفرية يف العلى املشتقات املقيطل

. )٣٩٧. م ص٢٠٠٩آل شبيب، دريد، (.يف املستقبل

: املالية املشتقات خماطر 
عود إىل حالة عـدم  يترتب على التعامل باألدوات املشتقة خماطر كبرية والسبب يف ذلك ي

التأكد احمليطة بأسعارها كوا ال تتعامل مع احلاضر وإمنا مع املستقبل، والدليل على ذلك 
ما تعرضت له بعض املنشآت املالية واملصرفية حلاالت اخلسائر واإلفالس كخسارة مصرف 

Barings(بارجنز  Merchant Bank ( م مبا يقـارب  ١٩٩٥فرع سنغافورة عام)١.٥ (
دوالر وذلك بسبب اإلفراط الكبري يف التعامل باملشتقات خاصة عقـود اخليـارات   مليار

. والعقود املستقبلية لألوراق املالية والعمالت األجنبية
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علماً إن التطبيق اخلاطئ ألدوات اهلندسة املالية يـؤدي إىل خمـاطر جسـيمة وإفـالس     
املركزية تؤدي مجيعهـا إىل  للشركات وتدهور أسواق املال فاملقامرة وعدم تدخل البنوك 

. خسائر كبرية ومثال ذلك املضاربة على أسعار الفائدة دون تطبيق معايري خماطر السوق
عمليات االستثمار يف املشـتقات  ( يات اخلطرة يف تطبيقات اهلندسة املالية ملومن أهم الع

ومنها ما )ع البيأواملالية وعدم وضع حدود للمضاربات يف أسواق العقود اآلجلة للشراء 
: يلي
  االستثمار يف السندات الومهية مثال ما قامت به بعض البنوك يف أوربا وترتب عليـه

.ك االعتماد والتجارة وبنك هرياشتار األملاينبن–اإلفالس 
    عدم توفر معلومات كافية عن البورصات العاملية للمدير املـايل احمللـي خبصـوص

. تعتمد على املشتقات املاليةاملستحدثات املالية واملصرفية اليت 
يض شروط اهلوامش املطلوبة املنافسة الشرسة يف أسواق املشتقات املالية يف العامل وختف

ود وإصدار أنواع من العقود اليت ال يتم تداوهلا داخل مقصورات البورصـة  قععلى ال
. ولكن خارجها

 ًلتعرض خسـائر  رباحلألزيادة طلب البنوك على املشتقات املالية باعتبارها مصدرا
. يات املصرفية التقليديةملالع

كن أن يعزي هذا باألسـاس  مياهلندسة املالية تقترن باألحداث السيئة وأدواتوأخرياً فإن 
ندسة املالية بوضـعها  على أدوات اهلإىل اخلسائر املالية، إذ مت إلقاء اللوم يف هذه اخلسائر 

وليس على سوء االسـتعمال كمـا يراهـا    ن أدوات خماطرة عالية وتقلب وتعقيد شديدي
بعض املتعاملني أن أسواق املستقبليات قد أدت إىل حدوث األزمة يف حني يرى، البعض

.م١٩٨٧العاملية يف عام 
ويشري أحد تقارير بنك التسويات الدويل، ويف دارسة قامت ا املصارف املركزية للدول 

) املشتقات(ذي أدت فيه أدوات اهلندسة املالية الصناعية العشر الكربى، إال أنه يف الوقت ال
إىل تراجع لبعض املخاطر فإا قد أسهمت يف زيادة البعض األخر منها وهو مـا ميكـن   

: إرجاعه إىل عدة عوامل منها 
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أدت أدوات اهلندسة املالية إىل تقليص درجة الشفافية واإلفصاح بالنسبة للميزانيـات  ·
ستخدمة هلا ومن مث إىل غموض طبيعة وتوزيـع  العمومية للمصارف واملؤسسات امل

. املخاطر
عدم قدرة املصارف أو زبائنها على اإلدراك التام أو مراقبة احلجم احلقيقي ملخـاطر  ·

. هذه األدوات
خماوف اجلهات الرقابية من تزايد حجم املخاطر النظامية، إذ ميكن أن يؤدي حدوث ·

ق األخرى حملياً ودولياً نتيجـة لالتصـال   اخلسائر يف مراكزها إىل التأثري يف األسوا
. الدقيق بني األسواق

مبا أن املشتقات فقرات خارج امليزانية فهي ال تظهر ضمن حسابات املنشأة املالية أو ·
. املصرفية وهذا ما جيعلها خارجة عن إطار رقابة السلطات املالية والنقدية

يؤثر يف مراكز املستثمرين بشدة إن أسواق املشتقات تتميز بالتقلب الشديد وهذا ما ·
. وبصورة سريعة

تكون املشتقات حساسة للتغريات يف األسعار السوقية لـألوراق املاليـة والسـلع    ·
ومؤشرات األسعار، لذا فإن تغري حىت وأن كان طفيفاً يف تلك األسعار يـؤدي إىل  

. تغريات كبرية يف أسعار املشتقات املرتبطة ا

بعض يؤثر على قيمة املشتقات ويزيـد مـن   بق املالية بعضاًإن ترابط أوراق األسوا·
خماطرها ألن ما حيدث يف أي سوق ميتد أثره إىل األسواق األخرى ويف املقدمة تتأثر 

. )١١٩، ١١٢م ، ص ص ٢٠٠٨العبادي ، هشام ، (.أسعار املشتقات املالية
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:املبحث الثالث
األزمة املالية  املعايري احملاسبية و
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: ار القيمة العادلة معي
منذ أواخر سبعينات القـرن العشـرين إىل   اجتهت اامع املهنية واملعايري احملاسبية الدولية 

التارخيية إىل القيمة العادلة كمقيـاس  التكلفة مببدأ املطالبة بالتحول يف القياس احملاسيب من 
السـتثمارات العقاريـة   األدوات املالية واملطلوبات املاليـة واملمتلكـات وا  تقييم أفضل ل

ض هذه املوجودات بالقيمة العادلة، حيث قامت جلنة واملنتجات الزراعية ومعاجلة تقييم بع
٣٩وهـي املعيـار احملاسـيب    معايري خاصة هلذه البنوداملعايري احملاسبية الدولية بتخصيص 

.االعتراف والقياساألدوات املالية 
النتائج السلبية املترتبة علـى  العادلة هو بسبب أهم األسباب يف أتباع معيار القيمةولعل 

فتراض ثبات وحدة النقد حتت الظروف االقتصادية ولذلك فقد تطورت أسس القيـاس  
. حملاسيب وأساليب العرض واإلفصاحا

وقد أشارت املعايري احملاسبية أن أفضل دليل على القيمة العادلة هو األسعار املعروضـة يف  
وإمكانيـة  فألطراجلميع ائعون واملشترون وتتوفر فيه املعلومات سوق نشط يكثر فيه البا

توفر املعلومات لقيمة األداة املالية يف السوق النشط وأقرب مثال على مبعىن اإلطالع عليها 
يف العادلة اليت متثل السعر القيمةوبالتايل تتحدد ذلك هو أسعار األسهم يف األسواق املالية 

ع أي متعامل من اخلداع يف حتديد قيمة السعر أياً كان البائع يستطيحبيث ال ذلك الوقت 
أو املشتري حيث تتوفر لكل منهما كافة املعلومات املتعلقة باألداة املالية أكانت أسهم أو 

.سندات
املبلغ الذي " تتمثل يف بأاقاً للمعايري احملاسبية الدولية القيمة العادلة وفيف حني مت تعريف 

بادلة األصل به أو تسديد دين بني أطراف مطلعة وراغبـة يف التعامـل   ميكن أن تتم م
ومن خالل التعريف يتضح لنا أن القيمة العادلة هي عبارة عن " توعلى أساس جتاري حب

أقـرب  وومبلغ حمدد ميكن بيعها أو شراءها يف وقت معنيقيمة األسهم أو السندات اليت 
األمريكي سوق املالشراء األسهم مثل وأببيع واملتعلقةيةسوق املالالمثال على ذلك هو 

. نازداك
باسـتخدام  لألدوات املاليـة  تتحدد القيمة العادلة يف حني مل تتوفر سوق مال نشط يتم 

التقييم هذه األساليب يف عملية ٣٩ولقد حدد املعيار احملاسيب الدويل أسلوب تقييم مالئم
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إن أفضل دليل على " من املعيار ما نصه ٤٨حيث ذكر يف البند يف األسواق الغري نشطة
القيمة العادلة هو األسعار املعروضة يف سوق نشط، وإذا مل يكن سوق األداة املالية نشطا، 
تقوم املنشأة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقييم، وهدف اسـتخدام أسـلوب   

خ القياس يف تبادل جتاري تقييم هو حتديد سعر املعاملة الذي من املمكن أن يكون يف تاري
دوافعه أعبارات العمل العادية، وتشمل أساليب التقييم استخدام معامالت السوق علـى  
أساس جتاري بني أطراف مطلعة وراغبة وإذا كان ذلك متوفراً الرجوع إىل القيمة العادلة 

تسـعري  احلالية إلدارة أخرى مشابه إىل حد كبري وحتليل التدفق النقدي املخصوم ومناذج 
رك من قبـل املشـاركني يف   اخليار ، وإذا كان هناك أسلوب تقييم مستخدم بشكل مشت

ري األداة وتبني أن هذا األسلوب يوفر تقديرات موثوقة لألسعار الـيت يـتم   عسالسوق لت
احلصول عليها من معامالت فعلية يف السـوق فـإن علـى املنشـأة اسـتخدام هـذا       

. )١٩٥٦ص ٢٠٠٨ية ، املعايري احملاسبة الدول("األسلوب
: يف حني يطلق على القيمة العادلة بعض من التعريفات هي كالتايل 

: اإلحالل أو االستبدالتكلفة
وجـودات مـن   وهي عبارة عن حتديد قيمة أحد بنود املاالستبدالية تكلفةالويطلق عليها 

قييم وتتمثل هـذه  مماثل لألصل الذي حبوزة املنشأة عند إعادة التاقتناء أصل تكلفةخالل 
يف مقدار النقدية اليت ميكن أن تتكبدها املنشأة لو أا قامت بشراء موجودات مماثلة التكلفة 

.ملا متتلكه منها يف الوقت احلايل من حيث املواصفات والعمر اإلنتاجي املتبقي لألصل

: القيمة السوقية 
ميكن أن حتصل عليها املنشأة لو سعر البيع الذي يتمثل يف مقدار النقدية اليتهي عبارة عن 
حيث يفترض عدم بيع هذه املوجودات وجودات يف الوقت احلايل املبعضأا قامت ببيع 

. ولكن ملعرفة ما هو قيمة هذا األصل يف الوقت احلايل يف السوق

: ة احلالية املخصومالقيمة 
عة لفترات قادمة باستخدام ات النقدية املستقبلية املتوققتقوم هذه الطريقة على تقدير التدف

شأة يف الفرق بني القيمة احلالية لصايف املوجـودات  نمعدل خصم املناسب ويتمثل دخل امل
أوتطبق هذه الطريقة على مورد مـايل  أنيف اية الفترة وقيمتها احلالية يف بدايتها وميكن 
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التـدفقات النقديـة   يث يتم تقدير التزام مايل مفرد أو جمموعة من املوارد وااللتزامات حب
.تعزى للبندأنميكن اخلارجية اليت

ديد مسامهة كل أصل يف توليد التدفقات النقدية بسبب تداخل نه قد يصعب عمليا حتإال أ
غالل املوارد بشكل متكامل وتكمن الصعوبة تموجودات املنشأة حبيث يتولد اإليراد عن اس

مل التدفقات النقدية املخصومة من يف اختيار معدل اخلصم املناسب كما يصعب جتميع كا
.أجل احتساب القيمة احلالية للمنشأة

: القيمة العادلة معيارمزايا استخدام 
التكلفـة   كبديل أفضل لتاليف أوجه القصور اليت يعاين منها مبدأ املعيارجاء استخدام هذا 

: كالتايلالتارخيية على أمل أن تتسم خمرجات البيانات املالية بكثري من املزايا
. مفهوم الشامل للدخلرب عن تعكس القيمة العادلة واقع املنشأة االقتصادي وتع.١
. للمنشأةلربح االقتصادي ملفهوم القيمة وايتميز بالدقة قياساً ماملعياريوفر هذا .٢
. تغريات القوة الشرائية لوحدة النقداملعياريراعي هذا .٣
رارات وإجراء التحليالت ثر مالئمة الختاذ القأكيعترب استخدام معيار القيمة العادلة .٤

املالية وأساساً أفضل للتنبؤات بنتائج األعمال والتدفقات النقدية
. قيمة املنشأةلة يونظرة تنبؤية مستقبلبوعي ة العادلة املستثمرين ميالقتزود .٥

: العادلة القيمةمعيارعيوب 
لعيوب أو قصور يف بعض جوانبه ومن هذه قد ال خيلو أي معيار من املعايري احملاسبية من ا

: املعايري هو معيار القيمة العادلة والذي يعاب عليه ما يلي
ـ  اعتماد هذا املعيار يف بعض جوانبه على .١ تالف عدم دقة القياس احملاسيب بسـبب اخ

االجتهادات واآلراء الشخصية لعملية التقييم وخاصة لألدوات املالية الغـري نشـطة،  
د القيمة السوقية العادلة لكثري من موجودات املنشأة عندما ال تتوافر حيث يصعب حتدي

.   هلا أسواق نشطة
بذل جهود زيادة التكاليف ملعرفة القيمة العادلة يف بعض األدوات املالية واليت تتطلب.٢

. عن املنفعةالتكلفة غري عادية وتكبد مصروفات إضافية تتسبب يف زيادة 
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زمنية طويلة مما قد القيمة العادلة فترة معيارات املالية وفق يتطلب إعداد وعرض البيان.٣
. ات إىل مستخدمي البيانات املاليةيترتب عليها تأخري وصول املعلوم

القيمة العادلة جماالً أكرب لتالعب يف نتائج األعمال وتغطيـة  معياراستخدام يسببقد .٤
.بيانات املاليةعند إعداد البعض الثغرات وفقاً لرغبات ومصاحل اإلدارة 

ة كبنود يف قائمة الدخل أو يف قائمة التغري احملققاالعتراف باملكاسب واخلسائر غريأن.٥
ني املنشأة وأطراف خارجية عنها، يف حقوق امللكية دون أن تتم عمليات تبادل فعلية ب

،ص م٢٠٠٨حممد، السويطي، موسى ، . مطر (.اإليراداتقد يفتح باباً للتالعب يف 
. )١٩٥،٢٠٠ص 
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: ملعايري احملاسبية الدولية  ا
لقد صرح عدد من أعضاء جملس الشيوخ األمريكي وبعض رؤساء جمالس إدارات البنوك 
وبعض الشركات املسامهة الكبرية يف الوليات املتحدة األمريكية بأن أهم أسباب األزمة 

ص باألدوات املالية والصادر واخلا٣٩املالية العاملية هي تطبيق املعيار احملاسيب الدويل رقم 
من جلنة املعايري احملاسبة الدولية وقد دعوا إىل وقف تطبيق مجيع معايري احملاسبة اخلاصة 
بالقيمة العادلة هذا من جانب ومن جانب أخر بدأت جمالس معايري احملاسبة بالوقوف جنباً 

لدفاع عن معايري القيمة إىل جنب وخاصة جملس املعايري الدولية وجملس املعايري األمريكية ل
. العادلة

وجملس معايري احملاسبة املالية ) IASB(حيث قامت كل من جملس معايري احملاسبة الدولية 
بتشكيل جلان مهمتها حتليل األزمة املالية والتوصل إىل أن املعايري ) FASB(األمريكية 

ك تقدمي ما يربر القيمة العادلة ليست هي السبب يف حدوث هذه األزمة املالية، وكذل
. صحة هذا املعيار

وأهم اخلطوات اليت قامت ا كال من جملس املعايري الدولية وجملس املعايري احملاسبية املالية 
: األمريكية ما يلي 

قامت جلنة اخلرباء FSFواستجابة لتوصيات منتدى االستقرار املايل ١٦/٩/٢٠٠٨يف - ١
احملاسبة الدولية وفقا لتوصيات منتدى املشكلة من قبل جملس معايريEAPاملاليني 

االستقرار املايل واملناط ا مهمة حتديد املمارسات الواجب إتباعها يف ظل سوق غري 
نشط باخلروج بتقرير إرشادي عن كيفية استخدام القيمة العادلة يف ضل األسواق غري 

.النشطة
وعلى IASBاحملاسبة الدولية وبعد إعالن تقرير جلنة اخلرباء املاليني قال جملس معايري- ٢

Sirلسان رئيسه  David Tweedie" بأن احملاسبة ليست السبب يف حدوث األزمة
االئتمانية، ولكن من املهم جدا بأن يثق املتعاملون يف األسواق باملعلومات املقدمة من 

بة أداء خالل التقارير املالية، وهلذا السبب فقط قام جملس معايري احملاسبة الدولية مبراق
معايري اإلبالغ املايل وحترك بشكل سريع للتعامل مع القضايا اليت أبرزا األزمة 
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االئتمانية، وقد استطاع حتقيق جناح متقدم يف حتقيق األهداف املنشودة من خالل 
.FSF"نتائج وتوصيات تقرير منتدى االستقرار املايل 

دليل استرشادي عن كيفية اصدر جملس معايري احملاسبة الدولية٣١/١٠/٢٠٠٨يف - ٣
وقد أشار إعالن نشر ،تطبيق آلية قياس القيمة العادلة عندما يصبح السوق غري نشط

الدليل بأن هذا الدليل يتماشى جنبا إىل جنب مع التقرير املصدر يف نفس الشأن من 
ومما هو مالحظ بأن الدليل FASBقبل جملس معايري احملاسبة املالية األمريكية 

.EAPادي استند متام على تقرير جلنة اخلرباء االستشارينياالسترش
وجملس معايري IASBأعلن كل من جملس معايري احملاسبة الدولية ٣/١١/٢٠٠٨يف - ٤

١٤/١١/٢٠٠٨بأم سوف جيتمعوا يف لندن يف FASBاحملاسبة املالية األمريكية 
.عامليةلنقاش قضايا اإلبالغ املايل اليت أبرزا األزمة املالية ال

قام جملس معايري احملاسبة الدولية بتوجيه خطاب رمسي لرئيس ١١/١١/٢٠٠٨يف - ٥
Georgeالواليات املتحدة األمريكية  W Bushًملؤمتر قمة وراعياًبصفته مضيفا

من علم الس أن قضايا معايري وانطالقا١٥/١١/٢٠٠٨ًالعشرين املزمع إقامته يف 
واحلاكمية املؤسسية مدرجة على أجندت املؤمتر فان الس احملاسبة، واألزمة االئتمانية

يقدم له هذه الرسالة كي يبلغ رؤساء الدول اتمعني عن دور جملس معايري احملاسبة 
الدولية كجهة مستقلة مناط ا مهمة تطوير معايري عاملية موحدة يف حتديد القضايا 

الرسالة شرح مفصل عن اخلطوات وقد تضمنت ،احملاسبية الناشئة عن أزمة االئتمان
.اليت متت ملواجهة األزمة

وجملس معايري احملاسبة IASBأعلن جملس معايري احملاسبة الدولية ١٤/١١/٢٠٠٨يف - ٦
Hansعن تشكيل جمموعة استشارية عليا يرئسها كل من FASBاملالية األمريكية 

Hoogervost)و، )رئيس سلطة هولندا لألسواق املاليةHarvey Goldschmid

واليت سوف تشمل ) SECاملفوض السابق للجنة تبادل األوراق املالية األمريكية (
، ومستخدمو القوائم قنيعضاء من فئات املستثمرين، واملدقكذلك على عدد من األ

وقد أنيط ا مهام حتديد القضايا املتعلقة بإعداد التقارير املالية يف ظل األزمة ،املالية
ملية، ومت تشكيل اموعة ذا الشكل كي تضمن أن قضايا إعداد االقتصادية العا
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التقارير املالية يف ضل األزمة العاملية تناقش بشكل منسق وعلى مستوى عاملي عايل 
وأشار اإلعالن انه سوف يصار إىل االنتهاء من تشكيل اموعة بشكلها النهائي ،جداً

وجملس IASBري احملاسبة الدولية شهور، وان كل من جلس معاي٦أو ٤خالل فترة 
.سوف يلتزمون بتوصياا التزاما كامالFASBمعايري احملاسبة املالية األمريكية 

Sirمذكرة رئيس جملس معايري احملاسبة الدولية  David Tweedie أمام جلنة خزانة
يف جلسة التحقيق يف األزمة البنكيةHCTCجملس العموم 

لرئيس جملس معايري احملاسبة الدولية من قبل ٢٨/١٠/٢٠٠٨بناء على الدعوة املوجه يف
ومطالبته بتقدمي دليل خطي حول دور احملاسبة يف األزمة HCTCجلنة خزانة جملس العموم 
Sirاالئتمانية، فقد قام فعال  David Tweedie بتقدمي تقريره والذي اطلعت عليه اللجنة

وميكن ١١/١١/٢٠٠٨البنكية وحتديدا يف جلست االستماع حول التحقيق يف األزمة 
:تلخيص أهم ما جاء يف ذالك التقرير مبا يلي

إن جملس معايري احملاسبة الدولية جهة مستقلة ملتزمة حنو العموم بتطوير معايري إبالغ - ١
.مالية دولية جتعل القوائم املالية تتمتع مبعلومات ذات شفافية عالية جدا

دولة، مبا فيها دول االحتاد ١٠٠قة من قبل أكثر من إن معايري احملاسبة الدولية مطب- ٢
.األورويب

يف ظل إن معايري احملاسبة الدولية هلا دور ال يستهان يف إعادة الثقة باألسواق وخصوصاً- ٣
.يف ظل هذه األزمة العامليةاألزمات املالية، وأكثر ما يكون هلا احلاجة حالياً

ة اليت اتبعت الئتمانية يعود إىل املمارسات السيئإن السبب احلقيقي وراء األزمة املالية ا- ٤
واقتصر دور احملاسبة على عكس حقيقة تلك املمارسات يف عمليات اإلقراض، 

.االقتصادية للبنوك اليت كانت حتت الرمسلة
إن أردنا إعادة الثقة للسوق فيجب أن نواجه اخلسائر كاملة، وإال لن تستطيع البنوك - ٥

البعض وال حىت إقراض عمالئها، ومل يكن ملعايري القيمة يف املستقبل إقراض بعضها
العادلة دور إال أا أظهرت اخلسائر احلقيقية ومل تساهم فيها، ولو كان هناك حماولة 
إلخفاء الشفافية من خالل عدم استخدام معايري القيمة العادلة لساهم ذلك يف تأجيل 

.ظهور اخلسائر وليس منعها
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االئتمانية احلاجة ملنهجية عاملية يف تشريع، ومراقبة األسواق لقد أظهرت أزمة البنوك- ٦
.الرأمسالية

يف لعب دور تعزيز الثقة يف IASBسوف يستمر جملس معايري احملاسبة الدولية - ٧
األسواق املالية من خالل تطبيق خمرجاته احلالية املتطورة، وبشكل يضمن الشفافية 

.املطلقة
معايري القيمة العادلة وبشكل مكثف أكثر من السابق جيب أن يتم االستمرار باستخدام- ٨

أن هلا دور ال يستهان به يف إضفاء الشفافية وبغض النظر عن اي أزمات وخصوصاً
على معلومات القوائم املالية، ويف حالة عدم تطبيقها سوف يفقد املستثمر الثقة 

فتاء الذي مت من قبل احتاد ومت االستشهاد ذه احلقيقة على نتائج االست،بالقوائم املالية
:مستثمر، والذي أشار إىل٥٩٧املستثمرين العاملني لـ 

.من املستثمرين ال يؤيدون وقف التعامل مبعايري القيمة العادلة% ٧٩بأن - أ
من املستثمرين يعتقدون انه يف حالة إيقاف استخدام معايري القيمة % ٨٥بأن -ب

.ثقة بالنظام البنكيالعادلة سوف يكون له اثر مباشر على تدين ال
مع األزمة باختاذ عدد من اإلجراءات لقد قام جملس معايري احملاسبة الدولية وجتاوباً- ٩

املهمة وشكل جلان عليا وتعاون مع جملس معايري احملاسبة املالية األمريكية واليت هدفت 
:إىل حتقيق هدفني رئيسيني

.متع بشفافية عالية جداًتطوير معايري عاملية مناط ا إخراج قوائم مالية تت- أ
.تزويد اآللية ودالئل اإلرشاد املناسبة لتطبيق تلك املعايري-ب

لقد قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإدارة عدد من االجتماعات واللقاء الستقاء -١٠
أراء كل من له اهتمام بالقضايا املالية يف ظل األزمة وبناء عليها مت إصدار كل ما هو 

تلك األمور الدليل االسترشادي يف كيفية تطبيق القيمة العادلة يف ضروري، ومن أهم 
.ظل األسواق غري النشطة

اثر خطري، مما يؤدي إىل تأخري حل أي أزمة، إن فشل نظام املعلومات يكون له غالباً-١١
، ١٩٨٠ومت االستشهاد باألزمة البنكية يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام 
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، وان معايري ١٩٩٠حدث يف أزمة البنوك اليابانية يف عام وكذالك بشكل مشابه ما
.احملاسبة يكون هلا دورا رئيسي يف حل األزمات إذا ما مت التقيد بتعليماا

إن توقف عمليات اإلقراض حاليا يف ظل األزمة احلالية يعود وبشكل رئيسي لفقدان -١٢
ري القيمة العادلة لن يعيد الثقة بني املؤسسات املالية، والدعوة حنو وقف استخدام معاي

.الثقة للسوق ولن حيدث تغيري على عودة عمليات اإلقراض ملسارها الطبيعي
إن املشكلة الرئيسية هي اختالل االستقرار املايل، ويعتقد البعض بأن معايري احملاسبية -١٣

ال دف بشكل أو بآخر إلحداث االستقرار املايل يف األسواق، ولكن االلتزام ا 
.ية عالية سوف يؤدي بشكل مباشر إىل االستقرار املايلبشفاف

إن استجابة جملس معايري احملاسبة الدولية لالزمة احلالية يقع ضمن ثالث مراحل -١٤
:رئيسية

منتدى االستقرار املايل املنشأ بالتعاون مع جملس تتنفيذ مقترحات وتوصيا- أ
األمريكيةمعايري احملاسبة املالية 

عايري احلالية ودالئل إرشاد متخصصة يف ظل األزمةتزويد تعديالت على امل-ب
إحداث تطويرات وحتسينات طويلة األمد على املعايري -ت

وع األزمة وبسرد وقد أشار التقرير إىل مجيع اخلطوات اليت متت بالتفصيل حول موض-١٥
هية اإلجراءات، وما هي اللجان اليت مت تكوينها ومهام كل منها تارخيي مبينا ما
املزمع إنشاءها بالتعاون مع جملس معايري اموعة االستشارية العليوخصوصا ا

احملاسبة املالية األمريكية واليت تتكون من عدد من اجلهات العاملية واليت قد يصار إىل 
وان نتائجها ستكون ٢٠٠٩االنتهاء من تكوينها يف الربع األول أو الثاين من عام 

.)٨٠- ٧٩العدد م،٢٠٠٩جملة املدقق ، .(يكيملزمة لسي احملاسبة الدويل واألمر

: معيار القيمة العادلة واألزمة املالية العاملية
مل تكن مهنة احملاسبة ومعايرها املهنية مبنأى عن تداعيات األزمة املالية العاملية، إذ ثار جدل 

Fairكبري حول دور معيار القيمة العادلة  Valueق دعا ويف هذا السيا،يف إحداث األزمة
عضـوا مـن   ٦٠جورج ماكني املرشح اجلمهوري لرئاسة اجلمهورية حينئذ ومبشاركة 

وذلك حبجة أن تطبيـق  . إىل وقف العمل فيه ولو بصفة مؤقتةSECأعضاء الكوجنرس أل 
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,FAS(أل  ساهم يف تضخيم غري مربر لقيم العقار ومن مث يف قيم القروض العقارية ) 157
وما ترتب عليه يف تضخيم قيم السندات العقارية واليت أدت املمنوحة من بنوك االستثمار

لكن فريقـا معارضـا   . Lemans Brothersإىل حدوث أول حلقات األزمة بايار بنك 
عارضوا هذه الدعوة وذلك على أساس أن القيمـة  ) SEC،FASB ،IASB(وبدعم من 

مثلها يف ذلك مثـل  العادلة مل تكن السبب يف حدوث األزمة املالية ولكنها كشفت عنها
وبرروا موقفهم هذا بأن البنوك ،الطبيب الذي يكشف عن املرض الذي ال يرضي املريض

وبنـاء  ،االستثمارية واليت كانت مبنأى عن الرقابة أساءت استخدام منهج القيمة العادلـة 
ام يف تطبيق معيار القيمة العادلة يقضي باستخدوسطاًلذلك نادى هذا الفريق بتبين منهجاً

يف تقدير القيمة العادلة Discounted cash flowأسلوب خصم التدفقات النقدية املتوقفة 
جملة كلية بغداد للعلـوم (Mark-Marketلألصول غري السائلة وذلك عوضا عن أسلوب 

.)٢٠٠٩، بغداد، )٢٠(االقتصادية اجلامعة، العدد 

: الثغرات املالية للقطاع املايل
أعاله بأن أهم الثغرات املالية اليت برزت يف قطاع األعمال املايل هـي  مما سبقيتضح لنا

األصول املالية واليت تتكون من األسهم والسندات بوجه عام واملشـتقات املاليـة بوجـه    
خاص، وخاصة بأن هذه األدوات املالية يتم قياسها مبعيار القيمة العادلة ممـا نـتج عنـه    

تقيـيم العـادل   البقة وسبب يف ذلك يعـود إىل  مضاعفة أرباح الشركات يف فترات سا
مت الـيت  قيمة األدوات املالية بسبب األزمة املالية العاملية اخنفضتلألدوات املالية، يف حني 

القطـاع  الشركات يف بالقيمة العادلة هلا مما سبب يف اخنفاض أرباح تقييم هذه األدوات 
االخنفـاض ه الشركات وخاصة بعد بعض هذإفالساملايل بنسب كبرية جداً مما أدى إىل 

هذه الشركات بتقدمي دعوى لعدم تطبيق معيار القيمة العادلـة  عن تكلفتها، ولقد قامت 
.كما مت شرحه أعاله

كما أن أهم هذه الثغرات هي الديون املتعثرة أو ما أطلق عليها أسم األصول املسـمومة  
بب األزمة املالية العامليـة  وهي أحد املصطلحات اجلديدة اليت برزت وظهرت للوجود بس

واليت كان سببها األول هي الرهن العقاري واليت أصبحت أصول ومهية حتتفظ ا هـذه  
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الشركات واملؤسسات املالية يف قوائمها املالية مما سبب يف زيادة خمصصات القطاع املـايل  
. اصوعلى رأسها البنوك التجارية عموماً والبنوك االستثمارية والعقارية بوجه خ

:معيار القيمة العادلة من منظور نظرية احملاسبة 
، يف حني أن حماوالت التنظري احملاسـيب  نعلم أن املمارسة احملاسبية سبقت التنظري احملاسيب

تنقسم إىل مدرستني فكريتني األوىل هي مدرسة تنظري احملاسبة كما هي كائنة فعال ويطلق 
ريقة االستقراء من الواقع وتتخذ القواعد احملاسبية عليها املدرسة الوصفية اليت تقوم على ط
هي تنظري احملاسبة كما جيـب أن  ، املدرسة الثانية يف ظلها شكل املبادئ املقبولة قبوال عاما

تكون ويطلق عليها املدرسة املعيارية يف التنظري احملاسيب وتقوم علـى طريقـة االسـتنباط    
ومـن  شكل املعايري احملاسبية اليت تلقى اتفاقا عاماوتتخذ القواعد احملاسبية يف ظلها ياملنطق

هذه املعايري معيار القيمة العادلة والذي يعترب من نتاج املدرسة املعيارية واملبين على أسـس  
وخاصة يف األزمة املالية العامليـة الكـثري مـن    األخريةاآلونةعلمية وهذا املعيار واجه يف 

كبرية بشأن ااماتملالية مما دعا الكثري إىل توجيه االنتقادات وخاصة يف قياس األدوات ا
دعوى إىل إلغائه وهذا ما دعا جملس معايري احملاسبة الدوليـة  أدى إىل تقدمي هذا املعيار مما 

بأن احملاسبة ليست املتسببة يف هذه األزمة للدفاع عن هذا املعيار وتقدمي التربيرات املنطقية 
عن وخاصة معيار القيمة العادلة بكشف احلقيقة ة يف معايريها تمثلواملوإمنا سامهت احملاسبة 

ة الدوليـة تـدعم   نة املعايري احملاسباألدوات املالية هلذه الشركات وعليه فإن دفاع جلتقييم 
هذه املدرسة الفكرية أي املدرسة املعيارية بأا املدرسة اليت جيب أن تبىن عليهـا نظريـة   

. احملاسبة



101

: توصياتاالستنتاجات وال

االستنتاجات : أوال 

نستنتج من تاريخ األزمات املالية أن معظم هذه األزمات سببها الرئيسي االقتصاد املايل أو .١
االقتصاد النقدي وليس االقتصاد احلقيقي املعتمد على اإلنتاج السلعي، حيـث تسـببت   

بري إىل التالعـب  األسواق املالية يف حدوث هذه األزمات املالية وترجع أسباب الكساد الك
ومات واإلدارة السيئة للبورصة األمر الذي تسبب يف اهلبـوط احلـاد يف   لواملعاألسعاريف 

يف كافـة قطاعـات   لألسـعار عكس سلباً على املستوى العام نمستوى األسعار والذي أ
االقتصاد األمريكي والعاملي، وكذلك باقي األزمات املالية اليت عصفت باالقتصاد العـاملي  

. م٢٠٠٨املالية العاملية عام األزمةالً إىل وصو
األسـواق املالية يف األدواتأن أكثر السباب يف حدوث األزمات املالية هو سوء استخدام .٢

املالية وكذلك املضاربات يف أسواق املال بأسعار مبالغ ا وليس ألسباب اقتصادية متعلقة 
. بالشركة

متمثلة يف املشتقات املالية كان له الـدور الكـبري يف   أن تزايد التعامل مع األدوات املالية .٣
. واملخاطرةاألزمة املالية العاملية وذلك البتكار أدورات مالية شديدة التعقيد

األزمـة بأا السبب يف حدوثالقيمة العادلة واملتعلق مبعيار الدولية إن اام معايري احملاسبة .٤
ذلك، ويعود السبب لسوء يوجد أدىن دليل على صحة الاام باطل إال ما هو املالية العاملية

دون دراسـة  على جملس املعايري احملاسبة الدوليـة  إلقاء الالئمة و، الفهم والتحليل الفاشل
. مؤكده على صحة ذلكمسبقة

أن إلغاء معايري القيمة العادلة أو إيقافها ولو مؤقتا سوف يـؤدي إىل فقـدان الشـفافية    .٥
ستثمر يف القوائم املالية مما سيؤدي إىل االبتعـاد عـن التعامـل يف    واإلفصاح وفقد ثقة امل

. اآلنا هي عليهاألسواق املالية والذي سوف يؤدي بدوره إىل حالة ركود عاملية أكرب مم
تشري النتائج بأن جملس املعايري احملاسبية سيساهم بشكل أو بأخر يف حـل هـذه األزمـة    .٦

احملاسبية الدولية شكلت جلنه عاملية لدراسـة األمـر،   مستقبالً وخصوصاً أن جملس املعايري
.وأصدرت دليال استرشاديا لكيفية تطبيق معايري القيمة العادلة يف األسواق غري النشطة
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التوصيات : ثانياً 

  تفعيل دور البنوك املركزية يف مراقبة املنتجات املالية للقطاع املايل يف مجيع تعامالت البنـوك
سواء وعدم السماح بالتعامل مع بعض املنتجات رية واالستثمارية على حداًالتجارية والعقا

مقبولـة ذات خمـاطر   أدوات ماليـة  والتوصل إىل بعد دراسة املنتج دراسة مستفيضة، إال
. منخفضة جداً

 ـ اإلفصاح والشفافية جيب ةًلدى القطاع املايل عن حجم التعثرات املالية اليت تكبدا وخاص
البنوك وأن يتم اإلفصاح عن املسمومة واملوجودة لدىاألصولاح عن حجم البنوك واإلفص

يتم أعادة الثقة هلـذه البنـوك لـدى    لتخلص منها وتوضيح ذلك للمسامهني حىت خطة ل
. يف تقرير جملس اإلدارةعن ذلك أن يتم اإلفصاح املستثمرين و

ساعدة سريعة هلذه البنـوك  تقدمي م، وجيب على البنوك املركزية الوقوف مع البنوك املتعثرة
وخاصة تلك املتورطة باألدوات املالية عالية املخاطر وكذلك األصول املسمومة وسد هـذه  

وذلك للحفاظ على االقتصاد الوطين مـن حالـة الركـود    البنوكتلكيف املاليةالثغرات
االقتصادي

ك املركزية حتـد مـن   احلد من االستثمار يف املشتقات املالية ووضع قوانني صادرة من البنو
العمل يف املشتقات املالية ووضع حد للمضاربات يف أسواق العقود اآلجلة للشراء أو البيـع  

. وعدم االستثمار يف السندات الومهية
 وذلك يف االستثمار يف االقتصاد احلقيقي وليس االقتصـاد  حبث البنوك عن مصادر لألرباح

. يف املشتقات املالية ذات املخاطر العاليةعن االستثمارواالبتعاداملايل أو النقدي 
 ا تعرض يف الفقرات خارج امليزانية فهي ال تظهـر  اإلفصاحجيبعن املشتقات وخاصة أ

ضمن حسابات املصرفية وهذا ما جعلها خارجة عن إطار رقابة السلطات املالية والنقديـة،  
جلهات الرقابية واملتمثلـة يف  حىت تستطيع االبنوكضمن ميزانيات أظهرهاعليه جيب أن يتم 

.االتشريعات اليت حتكم العمل البنوك املركزية من الرقابة على هذه األدوات املالية ووضع
 صحة هذا املعيـار مـن   لجيب استخدام معيار القيمة العادلة يف تقييم األدوات املالية وذلك

السعر العادل هلـذه األدوات  الناحية احملاسبية وخاصة يف األسواق النشطة واليت ميكن حتديد
. وخاصة أن هذا املعيار قد ساهم بشكل كبري جداً يف زيادة أرباح البنوك يف فترات سابقة
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الفصل الرابع
حلوادث املرور وأثره على االقتصاد الوطينالقياس املايل 
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:املقدمة 
تقتل سنوياً أكثر مـن مليـوين   رورحوادث املأنإحصائيات منظمة الصحة العامليةتشري

مليـار دوالر  ٨٠٠مليون جريح وخسائر مادية بنحو ٥٠ختلف حنو وشخص عرب العامل 
تلك الدول وخاصة اليت ترتفع على مستوى العامل مما يؤثر على االقتصاد الوطين لأمريكي 

.ا حوادث املرور ومنها الدول العربية
اإلصـابات تشكل حوادث املرور الكثري من اإلضرار على مستوى الفرد من حيث كما 

والوفيات اليت تعد من املشاكل االجتماعية املعاصرة، كما تعترب حوادث املرور من أكثـر  
منها اململكـة  ودول النامية وخاصة الدول العربية املعوقات على عملية التنمية يف جمتمع ال

تشري الدراسات إىل أن الدول العربية تفوق الدول املتقدمة مـن  حيث، وديةالعربية السع
، يف حني قامت بعض الدراسات بتقدير الفاقـد  األضرار من حوادث املرورحيث حجم 

ء على النمـوذج الربيطـاين   دول العربية بنااالقتصادي الذي تسببه احلوادث املرورية يف ال
مليار دوالر أمريكي سنوياً، هذه املبـالغ  ٢٠لتكاليف حوادث املرور حيث تقدر بنحو 

الطائلة اليت تسببها حوادث املرور كان ميكن أن تساهم يف االستفادة منها يف مشاريع البنية 
.التحية هلذه الدول أو تعميق مشاريع التنمية لتلك الدول

:مشكلة البحث
حـوادث  تكلفـة القياس املستخدمة يف علمية قياس أسس من املشكلة يف مدى صحة تك

حيث تعترب عملية قياس حوادث املرور من املشاكل احملاسبية املعاصـرة وخاصـة   املرور 
بسـبب  وذلك الغري مباشرة اليت تسببها حوادث املرور املباشرة واملتعلقة بقياس التكاليف

واليت تكون يف الشخصية على التقديرات ة الغري مباشرة بعض هذه التكاليف وخاصعتماد ا
حوادث املرور علـى  تكلفةغري موضوعية وال تعكس الوضع احلقيقي لاألحيانكثري من 
.لوطين من منظور احملاسبة القوميةاالقتصاد ا

:أمهية البحث
ـ تكلفةتسليط الضوء على مدى مسامهة القياس احملاسيب يف عملية تقدير  رور حوادث امل

من منظور احملاسبة القومية واالستفادة من نتائجها يف عملية تزويد متخذي القرار باختـاذ  
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ومعرفة ما مدى تأثري حوادث املرور على االقتصـاد  حتد من حوادث املروراليت قرارات 
. الوطين

:هدف البحث
إلقـاء  وحوادث املـرور،  تكلفةيهدف البحث إىل معرفة طرق القياس احملاسيب يف تقدير 

الضوء على بعض الطرق السابقة والوقوف على حمددات هذه الطرق يف تقدير تكـاليف  
. حوادث املرور

: فرضية البحث 
:التالية ةيف ضوء األهداف احملددة للبحث وضعت الفرضي

مما يؤثر علـى  طرق القياس احملاسبية تعتمد بشكل كبري على التقديرات الشخصيةبعض 
. حوادث املرورتكلفةيف قياس الغري مباشرةرق مدى مصداقية هذه الط

:البحثيةمنهج
الوصفي وذلك من خالل االستفادة مـن الرسـائل العلميـة    املنهج البحث على أعتمد

. واألجنبيةوالدوريات والكتب العربية 

: أسلوب مجع البيانات 
تب احملاسبية سوف يكون االعتماد يف هذا البحث على بعض من املراجع احملاسبية من الك

املـؤمترات العلميـة   احلديثة اليت تناولت موضوع البحث باإلضافة اىل بعض املصادر مثل 
.وكذلك بعض من النشرات واملقاالت العلميةاملتعلقة مبوضوع البحث 

: خطة البحث 
مراعاة ألمهية البحث وحتقيقاً ألهدافه وفرضياته، فإن الباحث سوف يتناول البحث مـن  

: حث التالية خالل املبا
حوادث املرور: املبحث األول 
القياس املايل حلوادث املرور: املبحث الثاين 

نتائج البحث وتوصياته 
املراجع 
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:املبحث األول 
حوادث املرور
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:مفهوم حوادث املرور 
،أن احلادث املروري هو )١٩١املادة رقم ( جاء يف نظام املرور باململكة العربية السعودية 

جسمية وغري مقبولة، فاحلادث املروري هو ما يقـع  حادث ينتج عنه إضرار مادية أو ل ك
للمركبة أو منها أثناء سريها فهو كل فعل مزهق للنفس أو متلف ألطـراف اإلنسـان أو   

م، ٢٠٠٦املطري، عامر، (على الطريقمركبتهوال نشأ عن سري اإلنسان أو وقوفه أو ماأل
).١٤ص 
السيارة ( هي عبارة عن اإلصابات املادية واملعنوية اليت تصيب املركبة حوادث املرور إذا ف

بسبب تصادم أو احنرافات فنية يف املركبة أو لتصرفات سيئة لقائـد  ) الصغرية أو الكبرية 
. املركبة مما يسبب خسائر مادية ومعنوية وهي ما تسمى حوادث املرور

وهو ما يترتب عليه خسائر بشـرية  فقد أصبحت حوادث املرور يف كل مكان يف العامل
، وتزداد هذه الظاهرة بشـكل  على املستويني الفردي االجتماعيواقتصادية بالغة اخلطورة

كبري جداً يف البلدان النامية حيث تؤكد منظمة الصحة العاملية والبنك الـدويل علـى أن   
بني املرحلـة  هي ثاين األسباب الرئيسة للوفاة بني سكان العامل، وخاصةحوادث الطرق 

مليون نسمة سنوياً ٢.١سنة، وتقتل حوادث الطرق حوايل ٢٩سوات إىل ٥العمرية من 
مليون نسمة على مستوى العامل، كما ٥٠ن إىل يومل٢٠وتؤذي إىل إصابة وإعاقة ما بني 

% ٨٠م أن تزيد نسبة الوفيات بسبب حوادث املرور حوايل ٢٠٢٠يتوقع أنه حبلول عام 
. ت الدخل املنخفض واملتوسطيف البلدان ذا

: تكاليف حوادث املرور 
على مسـتوى الفـرد   هي عبارة عن جمموع ما يسببه احلادث من أضرار مادية ومعنوية 

: إىل نوعني من التكاليف مها حوادث املرور حيث تنقسم تكاليف واتمع 

: التكاليف املباشرة 
ني تكلفة اخلدمات العالجية املقدمة للمصابوهي عبارة عن التكاليف املادية واليت تتمثل يف

على مل تتشإثناء حدوث احلادث صاحب املركبة واملركبات املتضررة من احلادث، حيث 
تكلفة العالج وتكلفة اإلقامة يف املستشفيات وتكلفة اإلسعاف وتكلفة الفحص الـدوري  

يف املمتلكات العامة الطيب للمصابني، كما تتضمن التكاليف املباشرة على تكلفة األضرار 
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واإلضرار اليت من الطريقكبةراملإزالةمنها اإلضرار اليت تلحق باملركبة وتكلفة وواخلاصة 
الطريـق،  إنارةين أو املباأعمدة أو أسوار تلف حلقت بالطريق وما سببته من إضرار مثل 

حلـوادث  كما تتضمن أيضا تكاليف إدارة احلوادث املرورية ومنها تكاليف التحقيق يف ا
واإلنقاذ وإزالـة خملفـات   وفحص املركبات ورفع املركبات املتضررة وخدمات اإلطفاء 

د تكاليف تعترب من التكاليف املباشرة وهي ما تتحمله شـركات  وجاحلادث، وكذلك ي
التأمني من مبالغ طائلة تصرف على املركبة املؤمن عليها تأمني شامالً حيث تقـوم هـذه   

صالح هذه السيارة وتكلفة أصالح السيارات األخرى وكذلك الشركات بتحديد تكلفة إ
إذا كان مالك املركبة ميلك تأميناً شامالً بالغ للمتضررين من احلادث وخاصةًتقوم بدفع امل

. على مركبته وعلى غريه

:التكاليف غري املباشرة : ثانياً 
تكبدها العنصـر  وهي عبارة عن التكاليف اليت يلعنصر البشري وهي عبارة عن تكاليف ا

التكـاليف  ، كما تتضمناجتماعية واقتصاديةالبشري من أعاقة أو مرض أو حالة نفسية و
مبعىن أن العنصر البشـري يف حالـة   كلفة الفاقد يف اإلنتاج نتيجة اإلصابةتالغري مباشرة

اليت ميكن أن متنعـه مـن   اإلعاقةإصابته حبادث فقد يتوقف عن العمل نتيجة اإلصابة أو 
يف تكلفة تتضمن التكاليف الغري املباشرة ل فإن ذلك يؤثر على مستوى اإلنتاج، كماالعم

من الناحية املادية واالجتماعية والنفسية فمن الناحية املادية سرة وهي تضرر األاألمهيةغاية 
يف حال عدم استطاعة املتضرر من العمل مرة أخرى يف جمال عملة سوف يؤثر على دخله 

أو يتسبب يف أتالف مركبته حيث ال ميكن أصالح مركبته ممـا  سرته مادياً وبتايل تتأثر أ
جيعله يقدم على شراء مركبة أخرى مما يؤثر على دخلة املادي املفاجئ وخاصة إذا كـان  

وأما من الناحية االجتماعية سوف تؤثر على األسرة هذا املتضرر من ذوي الدخل احملدود، 
يف األسرة وأما من الناحية النفسية ففي حال عجز أو من حيث زيادة املشاكل االجتماعية

، كما تتضـمن التكـاليف الغـري    يؤثر ذلك نفسياً على أفراد أسرتهتويف املتضرر سوف 
يف الطرق سوف يسبب احلادثففي حال حدوث لمجتمعمباشرة تكاليف تسبب ضرر ل

تصورها يف حـال  أعماهلم أو يسبب إلضرار كبرية ال ميكنعنيف عرقلة وتأخري الكثري 
ومن جهة أخـرى هنـاك   أثار احلادث إزالةالطريق ملدة طويلة حىت يتم إغالقتسبب يف 
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اليت تقدم إىل املتضررين يف حال أصاب املتضرر حالة إعاقـة أو  اإلعانات احلكوميةتكلفة 
، كل هـذه التكـاليف تعتـرب    عانات احلكومية إىل أسرة املتضررموت حيث ستقدم اإل

مباشرة ويصعب يف كثري من األحيان حتديدها وذلك لتشعبها املعقد والـيت  تكاليف غري 
. تصيب الفرد واتمع بإضرار بسبب حوادث املرور

: الوطن العريبحوادث املرور يف إحصائيات
تقرير للمكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إلقليم شرق املتوسط زيادة خطر الوفاة بني

بية بسبب حوادث املرور وأن دول املنطقة العربية تكبدت يف عـام  على طرق الدول العر
وربليون دوالر أمريكي بسبب حوادث الطرق وأن حـوادث املـر  ٥.٧م حوايل ١٩٩٩

حتتل املرتبة الثانية من بني األسباب املؤدية إىل املوت بني اإلفراد الذين بلغوا سن العمـل  
من عدد الوفيات بسـبب  % ٧قة العربية حوايل ة العربية، وتتحمل املنططقواإلنتاج يف املن

ة إلقليم الشرق املتوسـط  يتوقع تقرير من منظمة الصحة العاملاحلوادث املرورية يف العامل وي
أن القسط األكرب من الزيادة العاملية يف الوفيات واإلعاقات بسبب احلوادث املرورية خالل 

ملنخفض واملتوسط حيث تندرج السنوات القادمة سيكون من نصيب الدول ذات الدخل ا
لدول املتقدمـة علـى حتسـني    اغالبية دول الوطن العريب حتت هاتني الفئتني بينما تعمل

مستوى السالمة املرورية على الطرق مما خيفض من عدد الوفيات والعجز واإلصـابات يف  
دث املروريـة يف  اوبناء على ذلك فإن مؤشرات احلـو إحصائيات حوادث املرور السنوية 

.الدول العربية ستزيد زيادة كبرية عن مؤشرات احلوادث املرورية يف الـدول املتقدمـة  
). ٤١مصدر سابق ، ص (

٤٧٤م بلغ عدد احلوادث املرورية يف دول جملس التعاون اخلليجي حوايل ٢٠٠٢ففي عام 
ألـف ٩٧م يف حدود ١٩٩٠ألف حادث مرور بينما كان عدد احلوادث املرورية يف عام 

حادث مروري أي أن احلوادث املرورية على طرق دول جملس التعـاون زادت بنسـبة   
.)٤١مصدر سابق ، ص (.م٢٠٠٢م إىل عام ١٩٩٠خالل الفترة من عام % ٣٨٧

ألف فرد و ٢٦م إىل أنه يقتل أكثر من ٢٠٠٩حني تشري اإلحصائيات األخرية يف عام يف 
ائر البشرية واملادية العربية سـنوياً  مليار دوالر هي حصيلة اخلس٦٠ألف مصاب و٢٥٠

 لس وزراء الداخلية العـرب  بسبب حوادث الطرق، كما صدر بيان عن األمانة العامة
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إن اإلحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية تؤكد أن مناسبة أسبوع املرور العريب
ـ حوادث خص سـنويا،  املرور تتسبب على املستوى العاملي يف مقتل أكثر من مليوين ش

مليون شخص مصاب، وأن احلوادث املذكورة حتصد أرواح صغار السن ٥٠باإلضافة إىل
.يف العاملاألساس لدفع التنمية يف خمتلف البلدانمن الشباب، وهم حجر

املادية والطاقات واحدة من أهم املشكالت اليت تسترتف املوارد حيث تعترب حوادث املرور 
ت يف أهم مقومات احلياة، وهو العنصر البشـري، باعتبـاره   اتمعافالبشرية وتستهد
املطلوب احلفاظ عليها، إضافة اىل ما حتدثه من مشاكل اجتماعية ونفسـية  القيمة احلقيقية
يذكر ان حوادث السري تقتل سنوياً أكثر من مليوين شخص حيث ضخمةوخسائر مادية

مليار دوالر أمريكـي  ٨٠٠نحو مليون جريح وخسائر مادية ب٥٠ختلف حنو وعرب العامل 
. حسب إحصائيات منظمة الصحة العاملية

)http://www.q8antiacc.com/stacticalfol/fransdead.html( .
ملروريـة  قدرت دراسة علمية حديثة حجم الفاقد االقتصادي الناجم عن احلوادث احيث 

مليار دوالر كناتج لتقديرين خسائر التلفيات واإلصـابات  ٢٤.١يف الوطن العريب بنحو 
إذ أفصحت الدراسة بأن تكلفة احلوادث املرورية من تلفيـات يف املمتلكـات   . والوفيات

مليار دوالر سـنويا مـن   ١٩.١العامة واخلاصة لوحده استحوذ على نسبة كربى حبوايل 
. تصاديإمجايل الفاقد االق

ولفتت الدراسة احلديثة اليت أعدها الدكتور عامر بن ناصر املطري الصاحل أستاذ النقل بكلية 
اآلداب يف قسم اجلغرافيا جبامعة امللك سعود يف الرياض، إىل أن تكلفة تلفيات املمتلكات 

لـوطن  يف املائة من التكلفة اإلمجالية للحوادث املروريـة يف ا ٧٩العامة واخلاصة متثل حنو 
. العريب

وبني الصاحل يف الدراسة اليت أعدها بتكليف من جامعة نايف للعلوم األمنية، أن متوسـط  
مليار دوالر ٣.٤تكلفة اإلصابات بسبب احلوادث املرورية يف الوطن العريب بلغت حوايل 
١.٥سنوياً حوايل سنويا، يف حني بلغ تكلفة الوفيات اليت يتعرض هلا سكان الوطن العريب

أن السعودية تعد أكثر الدول العربية خسـارة  وكشف الباحث يف دراسته، مليار دوالر

http://www.q8antiacc.com/stacticalfol/fransdead.html
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ضمن الفاقد االقتصادي بسبب احلوادث املرورية ونتائجها، حيث بلغ مقدار هذه التكلفة 
يف املائة من متوسط تقدير التكلفة ٢٧، تعادل سنوياً) مليار دوالر٦.٤(مليار ريال ٢٤

وأوضحت الدراسة أن اململكـة  ، حوادث املرورية يف الوطن العريبة للاالقتصادية اإلمجالي
، )، وخامسـاً ورابعاًثالثاً(املغربية جاءت يف املركز الثاين تلتها قطر، مث اجلزائر، فاألردن 

فيما حلت مصر يف اية الدول الست األكثر تكلفة اقتصادية فاقدة بسـبب احلـوادث   
. )١٠٢٤٥م ، عدد ٢٠٠٦جريدة الشرق األوسط ،( .املرورية
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: احث الثايناملب
القياس املايل حلوادث املرور 
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: مفهوم القياس احملاسيب 
عند الرجوع إىل أدبيات الفكر احملاسيب للمقومات العلمية للقياس احملاسيب، حيث عـرف  

Campell للتعبري عن مفهوم القياس بأن القياس بشكل عام يتمثل يف قرن األعداد باألشياء
خواصها وذلك بناء على قواعد طبيعية يتم اكتشافها أما بطريقة مباشرة أو بطريقة غـري  

" أضاف بعدا رياضيا إىل تعريف عملية القياس حني عرفها مبا يلي Stevenمباشرة، لكن 
أمـا أكثـر   " يتمثل القياس يف املطابقة بني اخلواص أو العالقات مبوجب منوذج رياضي 

يتمثـل  "ورد فيه ما نصـه  ) AAA( حتديداً لعملية القياس احملاسبية األمريكيةالتعريفات 
املاضية واجلارية واملستقبلية وذلـك بنـاء علـى    ةالقياس يف قرن األعداد بأحداث املنشأ

.)٣٦-٣٥م، ص ٢٠٠٢احليايل ، ("مالحظات ماضية أو جارية ومبوجب قواعد حمددة 
تكاليف حوادث املرور فإن القياس يتمثل يف حتديد قيمـة  أما فيما يتعلق بالقياس احملاسيب ل

اإلضرار والتلفيات اليت سببها احلادث املروري ومنها ما ميكن حسابه وحصره مثل تكلفة 
السيارة تكلفة عالج املصاب وتكلفة التأمني على املركبة وتسمى هذه التكاليف املباشـرة  

اآلن مقياس يعتمد عليه يتميز باملوضـوعية  أما التكاليف الغري املباشرة واليت ال يوجد حىت
وخاصة مبا يتعلق من الناحية النفسية واالجتماعية وما يسببها احلادث من حالة نفسية لدى 
أسرة املتوفاة من احلادث فهي تعترب من أحدى أصعب املشاكل اليت يعاين منـها اإلطـار   

منظور احملاسبة القومية للمحاسبة الفكري احلايل للقياس احملاسيب لتكاليف الغري مباشرة من 
واليت تعترب أهم عقبة يف قياس التكاليف الغري مباشرة حلوادث املرور، ويكمـن السـبب   

. الرئيسي يف صعوبة قياس التكاليف واآلثار االجتماعية الغري مباشرة

: القياس احملاسيب حلوادث املرور 
تسليط الضوء على القياس احملاسـيب  بعد معرفة مفهوم القياس حلوادث املرور يبقى علينا 

لتكاليف املباشرة واليت تقترن بكثري من املؤشرات االقتصادية وسوف نتطرق إىل أفضـل  
:احملاسبية وأثرها على االقتصاد الوطين كالتايل الطرق يف قياس التكاليف 

: طريقة الناتج اإلمجايل 
حلادث املروري كتكلفة إصالح وتتلخص الطريقة يف حساب جمموع اخلسائر املترتبة على ا

املركبات والعالج ويضاف إليها إمجايل القيمة إلنتاج األفراد املتوفني يف املستقبل وتضاف 
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كمعادل لآلالم واألحزان من إمجايل التكلفة السابق حساا % ٥٠نسبة متغرية تصل إىل 
مـن الناحيـة   اليت يسببها احلادث يف اجلانب االجتماعي وتعد هذه الطريقة هي األقرب

النظرية ولكن جتد صعوبة يف أن البيانات قد تكون غري دقيقة ويف نفس الوقـت صـعوبة   
، كما يعيب هذه الطريقة هي إضافة إمجـايل قيمـة   قياس املقابل املادي لآلالم واألحزان

اإلنتاج لألفراد املتوفني فقط بدون الذين ذكر اإلفراد الذين سوف يعودا إىل العمل بعـد  
. ة عالجهم يف املستشفياتقضاء مد

: طريقة الناتج الصايف 
وهذه الطريقة ال ختتلف عن سابقتها إال خبصم القيمة احلاضرة لالسـتهالك املسـتهالك   

ـ يفة يف الطريقة األوىل، وحسـاب الق من إمجايل التكل) الضحايا ( املستقبلي لألفراد  ة م
تشاة، مهما توخينا الدقة فلن احلاضرة لالستهالك يعتمد على متغريات عديدة وبيانات م

نصل إىل رقم ميكن االعتماد عليه وميكن يف هذا الصدد أن يتم حساب العالقة بني قيمـة  
األجر وقيمة اإلنتاج، ومبقتضى بيانات الضحية ميكن حتديد أجره وتدرجه وعدد السنوات 

، وهذه الطريقـة  ةرقم أقرب إىل الدقاليت يعد فيها عامالً منتجاً ومن مث ميكن الوصول إىل
إنتاجيـات  فتتميز بتعقيدها وخاصة يف معرفة قيمة األجر وقيمة اإلنتاج وذلك الخـتال 

. األفراد يف العمل
: طريقة التأمني على احلياة 

وتعىن هذه الطريقة بقيمة التأمني على احلياة أو األعضاء الذي حددته الضحية سلفاً، حيث 
وتفترض هذه الطريقة أن معظم األفراد يؤمنون علـى  تضاف إىل اخلسائر املادية األخرى، 

ور الوعي واملؤسسات التأمينية يف الغرب، ومع ذلك فإن هذه الطريقـة  دحيام يف ظل 
لفة احلادث على االقتصـاد  كتيعبها االعتماد على تقدير شخصي دون النظر إىل انعكاس 

من شركات التأمني وميكن القومي، كذلك هناك طريقة تقدير قيمة ما مت دفعه للمتضررين 
معرفة ذلك من إحصائيات شركات التأمني على املركبات واحلوادث وذلك يفيد يف معرفة 
وتقدير اخلسائر املادية اليت مت دفعها للمتضررين يف احلوادث سواء كانت احلوادث املرورية 

. صغرية أو كبرية
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: حساب قيمة التعويض املقرر من احملكمة 
طريقة على أحكام التعويض يف جرائم القتل أو اإلصابة اخلطـأ كأسـاس   وتعتمد هذه ال

حلساب تكلفة حوادث املرور على الطرق، وواضح أن يف ذلك تبسيط شـديد لطبيعـة   
، وال ميكـن  حسابات التكلفة وإمهال لعناصر متعددة من مكونات تكلفة احلادث املروري

التكاليف املباشرة والغري مباشرة وأمنا االعتماد على هذه الطريقة فقط الا مل كثري من
يكمن أعتبارها نوعاً من التكاليف ميكن ضمنها من التكاليف األخرى اليت تكبدها احلادث 

. املروري
: حساب التكلفة الضمنية الداخلة يف حساب اإلنفاق العام

مي وتعتمد هذه الطريقة يف حساب متوسط تكلفة احلادث على أساس قيمة اإلنفاق احلكو
مـن ذلـك   ، حيث يتضحاملقرر لتأمني الطرق على فرق عدد احلوادث يف عامني متتاليني

صعوبة الفصل بني اإلنفاق على إنشاء وصيانة الطرق ألهداف استكمال ودعـم البنيـة   
قليص حوادث املرور ومن مث يعد تقدير تالقومية وبني اإلنفاق على الطرق من أجل منع أو 

.قة جزافاً ال جيوز االعتماد عليهالتكلفة طبقا هلذه الطري

واحلقيقة أن كل هذه الطرق ال جتاوز كوا جتريبية وتقريبية تعتمد على البيانات املتاحة أو 
النظم العامة املطبقة خلصوصية املكان واألفراد ولو مت حساب تكلفة حادث واحد بطـرق  

نفسها مـن باحـث أو   خمتلفة فسوف تتغري التكلفة من طريقة إىل أخرى بل يف الطريقة 
والشيء املتفق عليه أن معظم الدول تقوم حبساب اخلسائر االقتصادية من حـوادث  ،أكثر

الطرق وقد خيتلف األسلوب من دولة إىل أخرى ومن نظام اقتصـادي إىل آخـر إال أن   
العناصر املكونة حلساب اخلسائر االقتصادية حلوادث املرور قد تكون ثابتة وأبـرز تلـك   

ي الفاقد من أجور العمل واملصاريف الطبية على اإلصابات واإلعاقات وتكلفة العناصر ه
إجراءات التأمني وتكلفة تلفيات املمتلكات العامة واخلاصة وتلفيات األجهزة املسـتخدمة  

السيد، راضي عبد املعطي، (.عن احلوادث ورفع خملفااجمن إدارة املرور إلصالح ما نت
. )١٤٨-١٤٤م ، ص ص ٢٠٠٨
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: حمددات القياس احملاسيب لتكاليف حوادث املرور 
مما سبق يتضح أن هناك حمددات كثرية لعملية القياس احملاسيب وسـوف خنتصـر تلـك    

: احملددات يف عملية القياس على نوعني من التكاليف مها كالتايل 
: التكاليف املباشرة حمددات 

ملباشرة يف تشعب وكثرة التكاليف تكمن حمددات التكاليف بشكل رئيسي يف التكاليف ا
اليت تصيب األفراد واتمع من إضرار ففي حني يتم احلادث املروري سـوف يـدخل يف   

ميكن تقدير قيمة الضـرر الـذي   ما حساب التكاليف املباشرة العديد من التكاليف منها 
. سببته والبعض األخر يصعب تقدير الضرر الذي تسبب احلادث فيها

: يف الغري مباشرة حمددات التكال
تكمن حمددات التكاليف غري املباشرة يف عدم املوضوعية يف عملية القياس وخاصة مبا يتعلق 

وفاة السائق مثال فما والذي تسبب يفباجلانب االجتماعي و النفسي الذي خلفه احلادث 
ـ  األحزان؟ وما هي قيمة هي قيمة التأثري النفسي على أفراد أسرته ث اداليت تسـببها احل

، أما من الناحية االجتماعية فما هي مقدار اخلسائر اليت تسبب ا احلادث املروي لألسرة؟
عـدم  الذي يقع احلادث به وما هو مقدار قيمـة  الطريقمركبات األفراد يف أثناء تعطل 

يف الوقت احملدد وما يترتب عليه من تكاليف وخسائر قد تكون وصول الكثري إىل أعماهلم 
عن طريق الطـريان أو  بسبب ذلك التأخري أو إىل تأخر أحد األفراد عن رحلته كبرية جداً 

يف الوقت احملدد مما قد سبب له خسائر مادية ومعنوية كبرية بسبب تـأخره عـن   القطار 
من ال ميكن قياسها نقدياً بسبب ما قد سببه احلادث اليت والكثري من هذه املشاكل الرحلة، 

.  إضرار للمجتمع



119

: تنتاجات والتوصياتاالس

االستنتاجات : أوال 

نستنج أن مفهوم حوادث املرور هي عبارة عن اإلصابات املادية واملعنويـة الـيت   .١

بسبب تصادم أو احنرافات فنيـة يف  ) السيارة الصغرية أو الكبرية ( تصيب املركبة 

فـراد  املركبة أو لتصرفات سيئة لقائد املركبة مما يسبب خسائر مادية ومعنوية لال

. واتمع على حدا سوا

لقد أصبحت حوادث املرور وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية بالغـة  .٢

اخلطورة على املستويني الفردي االجتماعي يف كل مكان يف العامل ، وتزداد هـذه  

الظاهرة بشكل كبري جداً يف البلدان النامية حيث تؤكد منظمة الصـحة العامليـة   

.ذلك

أن التكاليف حوادث املرور تنقسم إىل تكاليف مباشرة وهي عبارة عـن  نستنتج .٣

التكاليف املادية اليت ميكن قياسها وتتصف باملوضوعية،  والتكاليف الغري مباشـرة  

وهي عبارة عن التكاليف املعنوية اليت تسبب احلادث ا من الناحية االجتماعيـة  

. يف القياساملوضوعيةمالنفسية حيث تتصف هذه التكاليف بعد

ألف فرد و ٢٦م إىل أنه يقتل أكثر من ٢٠٠٩تشري اإلحصائيات األخرية يف عام .٤

مليار دوالر هي حصيلة اخلسائر البشرية واملادية العربيـة  ٦٠ألف مصاب و٢٥٠

جـداً يف تـأثريه علـى    كبريوهذا الرقم وادث املرور يف الوطن العريبسنوياً حل

. اقتصاديات تلك الدول

اس احملاسيب لتكاليف حوادث املرور يتمثل يف حتديد قيمة اإلضرار والتلفيات أن القي.٥

اليت سببها احلادث املروري ومنها ما ميكن حسابه وحصره ومنها مـا ال ميكـن   

حسابه وحصره حيث تعترب أحدى أصعب املشاكل اليت يعاين منها اإلطار الفكري 
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وادث املرور واليت تعترب أهم عقبـة  احلايل للقياس احملاسيب للتكاليف الغري مباشرة حل

. يف قياس التكاليف الغري مباشرة حلوادث املرور

تعددت الطرق لقياس التكلفة االقتصادية حلوادث املرور وكل الطـرق السـابق   .٦

ذكرها تتميز بعدم املوضوعية يف القياس يف كثري من تلك الطرق إال أنـه ميكـن   

لفة االقتصادية وخاصة تلك الطرق اليت االستفادة من بعض تلك الطرق لقياس التك

تتصف باملوضوعية يف القياس احملاسيب والبعيدة كـل البعـد عـن االجتـهادات     

. الشخصية

التوصيات : ثانياً 

الدولة املشاركة يف تقدمي املعلومات اليت تسـببه حـوادث   أجهزةجيب على مجيع .١
ائر اليت تكبدها أي املرور وذلك للخروج مبعلومات تساعد على معرفة حجم اخلس

جهاز حكومي بسبب احلادث املروري مثل الصحة و األمـن العـام واحملـاكم    
. والضمان االجتماعي وغريها

جيب زيادة توعية األفراد بقواعد املرور والسالمة يف الطرقـات وتطبيـق أشـد    .٢
العقوبات على املخالفني حيث توضح بعض الدراسات أن دولة األمارات العربيـة  

حوادث املـرور  اخنفاضطبقت عقوبات رادعة حبق املخالفني مما سبب يف املتحدة
. بشكل كبري جداً 

الـيت ميكـن   اليت توفرها حوادث املـرور و جيب االستفادة من الفوائض املادية.٣
االستفادة منها يف النمو االقتصادي يف الدولة حيث أن هذه املبالغ الكبرية ميكن أن 

. ملية النمو االقتصادي يف تلك الدولتساهم بشكل كبري جداً يف ع
ليف املباشرة والغري مباشـرة  اوأخرياً جيب البحث والكتابة عن معايري لقياس التك.٤

تتصف باملوضوعية والقبول ملعرفة حقيقة القيمة اليت تتكبدها الدول من حـوادث  
. املرور 
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