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 اعزخذاَ ِذخً ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد 

 اٌزخطٍطٍخفً رطىٌش اٌّىاصٔبد 

 اإلك٘ادٓ زِٗام عْض عبد العصٗص شغاحت

 اٌٍّخض:

الشكككن هى ُكككدد الْعكككداث االيختكككادٗت تكككٖ حغث٘كككم االظكككخ  ل األهزككك  للوكككْازد 

ٗككصال ٗعككخود يْحككَ هككي الخ ٘ككساث الب٘ح٘ككت الخككٖ لغثككج فو ِككْم الوٌاتعككت تككٖ  الوغككدّد ال

 العٌْاث األخ٘سة.

ٌُّككا ٗرِككس هُو٘ككت اظككخلدام هظككال٘ت عدٗزككت ّهخدككْزة حعككاعد  دازة الوٌ كك ة هككي 

ا ل ًخثكاداث الخكٖ ّصِكج  لكٔ الوْاشًكاث  ،األهزك  ّالفك ء لوْازدُكا لاالظخ   ًّركسا

الخثل٘دٗت هوا هدٓ  لٔ ظِْز الوْاشًت الوعكدة علكٔ هظكاض الٌ كات الخكٖ عالضكج ع٘كْ  

الوْاشًاث الخثل٘دٗت  ال هًَ ها لبزج هًِا ّصِج  لِ٘ا ُٔ األخسٓ فعك  االًخثكاداث هكي 

ّحثككْم فخغو٘كك   ،لت(خ عككت ال ٘ككس هعككخ لت والوككْازد م٘ككس الوهُوِككا هًِككا ال حرِككس الدايكك

ّيككد ياهككج الباعزككت هككي خكك ل ُككرا البغككذ فاظككخلدام هككدخ   ،حفل خِككا علككٔ الوٌخضككاث

ّذلكن لخ تكٖ  ،هغاظبت اظخِ ك الوْازد لخدْٗس الوْاشًاث الوعدة علٔ هظكاض الٌ كات

االًخثاداث الخٖ ّصِج  لِ٘ا، ع٘ذ ٗثْم هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد فالخسك٘ص علٔ 

ًّوكْذس  دازة الخفل ككت األلواً٘كت، ّٗعخبككس  ،م الخفل كت علككٔ هظكاض الٌ ككاتالكدهش فك٘ي ًرككا

هدخ  شاه  إلدازة الخفل ت ع٘ذ ٗسكص علٔ هْازد الوٌ  ة ّحغل٘ك  الع يكت ت٘وكا فٌِ٘وكا 

 ّٗخ ادٓ االًخثاداث الخٖ ّصِج  لٔ الٌرن الخثل٘دٗت للخفال٘ . 

Abstract:  

No doubt, the objective of economic units in terms of 

making the best use of limited resources still gains its power 

from the environmental changes to the concept of competition 

during recent years. At this point, the importance of using 

modern and developed methods became known to help corporate 
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 management to make the best and most efficient use of their 

resources. Due to the criticisms encountering traditional budgets, 

activity-based budgeting (ABBs), which helps to tackle some 

drawbacks of traditional budgets have emerged. However, the 

ABBs have faced some criticisms including that they do not 

show the idle energy (untapped resources) and charge its costs on 

products. Through this research, the researcher used Resource 

Consumption Accounting (RCA) with focusing on combining the 

ABC and the Germanic Cost Management Model to form a 

comprehensive cost management approach, which focuses on 

firm resources, analyzes the relationship between both of the 

ABC and the Germanic Cost Management Model, and avoids the 

criticisms encountering traditional costing systems.  

 :(RCA)اإلطبس اٌفىشي ٌّذخً ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد  1-1

هي خ ل الدهش ف٘ي ًرام 9111عام (RCA)ً   هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد 

، ًّرام الخفال٘  علٖ هظاض الٌ ات، ع٘ذ حدْز ًرام (GPK)الخفال٘  االلواً٘ت 

الوال٘ت ًخ٘ضت هخدلباث الخثازٗس الوغاظبت االلواًٖ، كاظخضافت لٌرام الوغاظبت 

الغفْه٘ت، الخٖ حعضص عي اهداد اإلدازة فالوعلْهاث الضسّزٗت الخٖ حغخاصِا للث٘ام 

فْظائ ِا، ّيد ايخسط ُرا الخدْٗس كبدٗ  لٌرام الخفال٘  علٖ هظاض الٌ ات، ّكاى ُرا 

 ( (Rumwiede, 2007, pp.1-9الٌرام ٗدبم تٖ ال سكاث االلواً٘ت.

الوغاظبت علٖ اظخِ ك الوْازد، هي االدّاث الغدٗزت إلدازة الخفل ت  ٗعخبس هدخ 

ّٗخن حدب٘ثَ لخْت٘س الوعلْهاث الخٖ ٗوفي اظخلداهِا للسيافت، ّلخسش٘د هْازد الوٌ  ة 

ّالوفًْاث ّاالظط  -ّلب٘اى تب٘عت هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد ٗخن حٌاّل والو ِْم

 هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد. ّالوبادئ( الخٖ ٗثْم علِ٘ا، ّهُداد
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 :(RCA)ِفهىَ ِذخً ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد  1-1-1

حثْم تلع ت ًرام هغاظبت اظخِ ك الوْازد علٖ هى العبت األظاظٖ لغدّد الخفل ت 

ُْ اظخِ ك الوْازد ّهى الخفل ت حغدد، ّٗخن هسايبخِا علٖ هعخْٕ الوْازد ّل٘ط 

الوْازد تٖ هضوعاث هْازد هخضاًعت فغ٘ذ ٗفْى  األً دت ّٗخن حٌر٘ن ّحضو٘ع ُرٍ

لف  هضوع هْازد هضوْعت هي الولسصاث، حعخلدهِا هْازد هخسٕ هّ حعخلدم إلًخاس 

 ( Mcnair, 2007; Moosa, 2011)الوٌخضاث ّاللدهاث الٌِائ٘ت.

ك عد الخدْزاث الغدٗزت تٖ  9119ّلثد ظِس ًرام هغاظبت اظخِ ك الوْازد عام 

اإلدازٗت، لخثدٗن هعلْهاث إلدازة الوٌ آث عي الخفال٘  ّالدايت هكزس هضال الوغاظبت 

ديت ّه ئوت ل ظخ ادة فِا، تٖ احلاذ العدٗد هي الثسازاث االظخساح٘ض٘ت ّحوفٌِا هي 

 (Wegman, 2009; White, 2009)اظخ  ل هْازدُا الوخاعت لخعر٘ن ي٘وت الوٌ  ة.

( لخث٘٘ن RCAIظخِ ك الوْازد وحن  ً اء هعِد الوغاظبت عي ا 9112ّتٖ عام 

هوازظاث حدب٘م ًرام الوغاظبت عي اظخِ ك الوْازد ّحثدٗن خدهاث الخدزٗت 

ّالخ ُ٘  ّاالظخ ازاث لدعن الوٌ آث الخٖ حدبم ُرا الٌرام ف سض حغث٘م االظخلدام 

 (Kathy& Willams, 2008)األهز . 

الخفال٘  ف ف  شاه ، ّحعد هغاظبت اظخِ ك الوْازد، فوزافت هدخ  إلدازة 

الخٖ هرسث  ّدٌٗاه٘فٖ، ّهخفاه  حواها، ُّْ هظلْ  هي هظال٘ت الوغاظبت اإلدازٗت،

علٔ حدْزاث االًضبات داخ  هّزّفا، ّالْالٗاث الوخغدة تٖ العثْد األخ٘سة، ّلِرا 

حضوي دل٘  الووازظاث الض٘دة إلدازة الخفل ت ًرام هغاظبت اظخِ ك الوْازد، ّذلن 

 ( IFAC, 2009) سٗس االحغاد الدّلٖ للوغاظب٘ي.ّتثاا لخث

 ، ف٘ي هًروت  دازة الخفل ت األلواً٘تRCA)ّحضوع هغاظبت اظخِ ك الوْازد و

(GPK) هع ًرام الخفال٘  علٔ هظاض الٌ ات ،(ABC) ّٗعخود علٔ الوْازد فت ت ،

فال٘  هظاظ٘ت، فدالا هي الخسك٘ص علٖ األً دت، ّفالخالٖ ٗضوي حْشٗعا هكزس ديت للخ

 اظخِ كِا، ّفالخالٖ ٗفْى يادز علّٖف٘ي م٘س الوباشسة، تِْ ٗ سق ف٘ي اهخ ك الوْازد
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ّٗب٘ي . (452، ص4112)أحّذ أٍِٓ، اعخعا  الدايت م٘س الوعخ لت، فٌْع هي الديت 

 الضوع ف٘ي الٌراه٘ي.( 0وال ف  زين 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (1اٌشىً سلُ )

 أثؼبد ِذخً ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد

 

 
 

 (Ahmed & Mossa, 2011, p.760)اٌّظذس: 

 :ّٗب٘ي ال ف  العافم هٌرْزٗي لودخ  هغاظبت اظخِ ك الوْا زدُوا

 دازة ّحغل٘  العول٘اث: ّٗسكص علٖ ديت حلت٘ص الخفل ت، ُّرا  ِٕظىس األٔشطخ:

 الوٌرْز هعخود هي هدخ  الخفل ت علٖ هظاض الٌ ات.

 دازة ّحغل٘  الدايت: ّٗسكص علٖ  دازة تايت الوْازد ّحغدٗد الوْازد  ِٕظىس اٌطبلخ:

العاتلت ّال ت  ف٘ي الخفال٘  الوخ ٘سة ّالزافخت ُّرا الوٌرْز هعخود هي هدخ  الخفل ت 

 .األلواً٘ت
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 ِٕظىس اٌطبلخ ِٕظىس األٔشطخ

 إداسح ورحًٍٍ اٌطبلخ إداسح ورحًٍٍ اٌؼٍٍّبد
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ع٘ذ (  لٔ دّز هغاظبت اظخِ ك الوْازد، تٖ  دازة الدايت 9ّٗ ٘س ال ف  زين و

هي خ ل ر د ًثات  دت هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد،فْاظ الدايت،ٗخن  دازة 

 &Keysهظاظ٘ت ُٖ الوْازد، ّالع يت ف٘ي الوْازد، ّك٘ ٘ت اظخِ ك الوْازد. 

Merwe, 2008)) 

 
 
 

 

الوْازد هدخ  إلدازة الخفل ت هي خ ل االظخلدام األهز  ّحعخبس هغاظبت اظخِ ك 

لوْازد الوٌ  ة، ّعدم حغو٘  الوٌخضاث فخفل ت الوْازد م٘س الوعخلدهت، هي خ ل 

حدب٘م هبده العبب٘ت تٖ عول٘ت حلت٘ص حفل ت الوْازد الوعخِلفت، علٖ همساض الخفل ت 

ذ ٗوفي هى ٗغثم هضوْعت ظْاء كاًج الوٌخضاث هّ اللدهاث الخٖ اظخ ادث هٌِا، فغ٘

 .(422: 4112)طفبء ػجذ اٌذاٌُ، : هي األُداد اٙح٘ت

حْت٘س ًرسة شاهلت للوْازد الوخاعت للوٌ  ة، ّحفل خِا هع الخسك٘ص علٖ الع ياث  -0

 الوخبادلت ت٘وا فٌِ٘ا، ّك٘ ٘ت االظخ  ل الف ء لِا.

 

 (4شىً سلُ )

 دوس ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد فً إداسح اٌطبلخ

 (MC Nair,2007, p.17)اٌّظذس: 
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الوعخلدهت، ّم٘س السيافت علٖ اظخلدام هْازد الوٌ  ة ّذلن فخخبع كو٘اث الوْازد  -9

الوعخلدهت، ّحغدٗد الدايت م٘س الوعخ لت هي ك  هْزد ف ف  هعخوس، هوا ٗعاعد تٖ 

 حسش٘د حفال٘  اظخِ ك الوْازد، ّحغث٘م االظخ  ل األهز  للوْازد الوخاعت.

ي٘اض هدٕ حغث٘م هُداد خ   حفال٘  الوْازد الوعخلدهت ّم٘س الوعخلدهت  -3

ٌو٘ت الدايت الوعخلدهت، ّحسش٘د حفال٘ ِا، ّهي رن فِدد ح ع٘  الداياث العاتلت، ّح

 شٗادة ي٘وت العو٘ .

هساعاة هبده العبب٘ت، عٌد حغو٘  الوٌخضاث فخفل ت الوْازد الوعخِلفت، فْاظدت  -4

 هً دت الوٌ  ة، هوا ٗعاعد تٖ ععا  حفل ت الوٌخش ف ف  هكزس ديت، ّهْضْع٘ت.

عو٘ ، هي خ ل االظخلدام  ظِاز هدٕ يدزة الوْازد علٖ حغث٘م ي٘وت هضاتت لل -5

 الف ء للع ياث الخبادل٘ت ف٘ي الوْازد فعضِا البع ، ّف٘ي الوْازد ّاألً دت.

هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد ف ف  عام ف ًَ الدهش ف٘ي  دازة  ورشي اٌجبحضخ

الخفل ت األلواً٘ت ّالخٖ حعبس عي هدخ  هغاظبت اظخِ ك الدايت ف ف  اتض  ّعتْل 

 ي٘ثت تٖ الْيج الوٌاظت لدعن احلاذ الثساز.علٖ هعلْهاث د

 :(RCA)األعظ اٌزً ٌمىَ ػٍٍهب ِذخً ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد  1-1-4

 ٗعخٌد هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد علٖ زكائص هظاظ٘ت حخوز  تٖ اٙحٖ:

 (422 - 421، ص ص4112)طفبء ػجذاٌذاٌُ،  :إٌظشح اٌشّىٌٍخ ٌٍّىاسد -

الوْازد فو ِْهِا ال اه  ّٗعو  علٔ حضو٘ع الوْازد تٖ ع٘ذ ٗسكص الٌرام علٔ 

هضوعاث هْازد، ٗخضوي ك  هٌِا الوْازد، ّحفال٘  عسض ّاظخِ ك ُرٍ الوْازد 

كوا ِٗخن فالع ياث الخبادل٘ت ف٘ي الوْازد فعضِا البع ، علٖ اعخباز هى فع  الوْازد 

الوْزد، ع٘ذ هى  حخْاصد للدهت هْازد هخسٓ ّفالخالٖ ٗضت حْشٗع حفل خِا لخلن

ا  الوثتْد فالوْازد الوعخِلفت ل٘ط الوْازد الوعخِلفت فْاظدت الٌ ات تثط ّلفي هٗضا

 الوْازد الوعخِلفت فْاظدت هْازد هخسٓ.
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ّٗخن حثع٘ن هضوعاث الوْازد  لٔ هضوعاث هّل٘ت ّحعسد ف ًِا الوضوعاث الخٖ 

اث الوْازد الزاًْٗت، تِٖ حؤدٕ لألً دت األظاظ٘ت إلًخاس الوٌخضاث/ اللدهاث ّهضوع

حلن الوضوعاث الخٖ حْتس خدهاث الدعن لوضوعاث الوْازد األّل٘ت ّهضوعاث الوْازد 

 الزاًْٗت األخسٓ هز   دازة الوْازد الب سٗت ّحفٌْلْص٘ا الوعلْهاث.

  (Clinton & Keys, 2004, p.23)إٌظشح اٌشبٍِخ ٌطجٍؼخ اٌزىٍفخ: -

عاهت الزاً٘ت تٖ هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد حعخبس حغدٗد تب٘عت الخفل ت ُٖ الد

ع٘ذ اى ال ِن الض٘د للخفل ت، ّهعبباحِا ٗعد العاه  األظاظٖ تٖ عول٘ت ي٘اض الخفل ت 

 ّٗ خر هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد فعدٗي هظاظ٘ي لدب٘عت الخفل ت ُّوا:

  هخ ٘سة تٖ ًواذصِا ٗوز  الدب٘عت األّل٘ت للخفل ت اها اى حفْى رافخت هّ اٌجؼذ األوي

الظخِ ك الوْازد ّحغدد االظخساح٘ض٘ت الخ  ٘ل٘ت ًْع الخفل ت عوا  ذا كاًج رافخت هّ 

 هخ ٘سة عٌد عدّرِا.

 ًٔالدب٘عت الوغخولت للخفال٘  الوخ ٘سة ُّْ ها ٗ ٘س  لٔ اى الخفال٘  يد  اٌجؼذ اٌضب

تسة تٖ الدب٘عت حخ ٘س عٌد ًثدت االظخِ ك للوْازد، ّفالخالٖ تإى الوْازد الوخْ

الوخ ٘سة ٗوفي اظخِ كِا فدسٗثت حخعم هع هعاهلت الخفال٘  الزافخت، ّهي رن تإى 

تسٗثت الخلت٘ص للخفال٘  ظْد حعاه  الخفل ت الوخ ٘سة ععت ًواذس االظخِ ك 

هها حفال٘  هخ ٘سة هّ رافخت كوا اى الدب٘عت األّل٘ت للخفال٘  الزافخت ال حخ ٘س هع 

 ًواذس االظخِ ك.

 (182، ص4112ِحّذ خطبة، (اعزخذاَ ّٔىرط اٌزىٍفخ اٌّجًٕ ػًٍ اٌىٍّخ: -

ّتم ُرٍ الدعاهت تاى هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد ٗثْم فث٘اض هلسصاث الوْازد 

تٖ شف  ّعداث كو٘ت ف   الٌرس عي التْزة الوال٘ت لخلن الولسصاث، ّاظخبعاد 

ٗ ٘س  لٔ ع يت العبب٘ت علٖ ًغْ  الع ياث الوال٘ت الخٖ حغدد اظخِ ك الوْازد، ُّرا

( ع٘ذ ٗخب٘ي اى الوْازد ُٖ هضوْعت هي 3-3ظل٘ن كوا ُْ هْضظ تٖ ال ف  زين و

 الودخ ث الفو٘ت الخٖ حخوز  تٖ ظاعاث دّزاى اٙالث هّ عدد الف٘لْ ّاث هي 
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الفِسفاء ّكو٘اث اخسٕ هي الودخ ث ّالخٖ حععٖ  لٔ حغْٗ  ُدد  لٔ ُدد اخس 

 العو  علٖ حْل٘د الٌثْد.ّفالخالٖ 

اظخلدام هعدالث كو٘ت الولسصاث علٖ  (Pual, Sharman, 2003, p.32)كوا هّضظ 

هظاض الع يت العبب٘ت لخغو٘  حفل ت الوْازد الوعخِلفت علٔ مسض، هّ ُدد الخفل ت 

كوعاٗ٘س لألداء ٗعاُن تٖ حْت٘س ف٘اًاث اكزس هْضْع٘ت، ّاكزس ظِْلت لخغدٗذ 

 الوعخوسة تٖ الْايع. ّهْاكبت الخ ٘ساث

هًِا حعاعد تٖ حغل٘  االًغساتاث عي  (Clinton, Keys, 2004, p.3)كوا هشاز 

تسٗم تت  الفو٘ت الوعخِلفت عي الث٘وت، ّحلت٘ص الخفال٘  عٌد اظخلداهِا هوا 

 ٗعِ  تٖ حغل٘  الدايت.

: (RCA)اٌّجبدئ اٌزً ٌمىَ ػٍٍهب ِذخً ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد  1-1-2

(Ahmed & Mossa, 2011, p.755) 

: ٗخدلت ُرا الوبده اى ٗفْى حدتم الوْازد ّكاتت الخفال٘  الوسحبدت فِا ِجذأ اٌغججٍخ -0

ٗعفط ع يت العبت، ُّرٍ الع يت ٗخن الخغفن تِ٘ا هي خ ل ظلعلت الث٘وت تٖ الوٌ  ة 

ّٗعخٌد هبده العبب٘ت، علٖ هتدلظ التلت ُّْ الوتدلظ الرٕ هّصد ه ِْم الخفل ت 

 ثافلت للخبسٗس ّالخٖ حعخبس الخفل ت العل٘وت للوغاظبت اإلدازٗت ال شهت لخسش٘د الثساز.ال

: ٗغدد هبده االظخضافت ظلْك الخفل ت ّتثا لوبده العبب٘ت ع٘ذ حعخبس ِجذأ االعزغبثخ -9

االظخضافت فوزافت الوفو  ّالو عس للعبب٘ت تاالظخضافت حغفن ع يت الزباث، ّالٌعب٘ت تٖ 

د ّالخٖ ٗضت اى حفْى كو٘ت، ّفالخالٖ تاى ُرا الوبده ٗعوظ فخْض٘ظ حْيعاث الوْاز

 الع ياث الخبادل٘ت ف٘ي الخفل ت الفل٘ت ّالغضن عٌدها حفْى دزصت الخعث٘د لإلًخاس عال٘ت.

: ُرا الوبده هعخود هي هدخ  الخفل ت علٖ هظاض الٌ ات ت ع٘اًاا حفْى ِجذأ اٌؼًّ -3

لخْت٘س الوعلْهاث الودلْفت لوخلر الثساز، ّلرلن حدتثاث الوْازد ّحفال٘ ِا م٘س كات٘ت 

تإى االً دت حعسد ف ف  دّزٕ هّ هعخوس ل سط هاُٖ االً دت، الخٖ كاى حٌ ٘رُا 

ظببا الظخِ كِا الوْازد ف٘ي هضوعاث الوْازد  ّٗدبم هبده العو  هّ الٌ ات، هي 

ن هعلْهاث خ ل حعسٗ  الٌ ات هّ الوغسكاث علٖ هظاض كوٖ لخفْى يادزة علٖ حثدٗ

 عي الدايت، ّعي الودخ ث علٖ هظاض كوٖ.
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ّٗخعن هدخ  الوغاظبت عي اظخِ ك الوْازد فوضوْعت هي العواث ّاللتائص 

 (Clinton & Keys, 2001, p.3)الخال٘ت: 

ٗعفط الدب٘عت األّل٘ت للخفل ت تٖ هعدالث الخغو٘  ّذلن فاظخلدام كو٘اث الوْازد  -

 الوخداخلت.فِدد الخعب٘س عي كاتت الع ياث 

 ٗعفط فديت تب٘عت الخ ٘س تٖ الخفل ت ّيج االظخِ ك. -

ضسّزة ّصْد هضوعاث للوْازد، ّالخٖ ح خر تٖ االعخباز االزحبات الوباشس ف٘ي  -

 عدّد الخفال٘  ّالوْازد.

 حخْاصد فع  الوْازد للدهت هْازد هخسٓ. -

لوْازد ّفعضِا هعلْهاث ح ت٘ل٘ت عي كاتت الع ياث الخبادل٘ت ّالوخداخلت ف٘ي ا ْٗتس -

 البع .

 :،(RCA)ِىىٔبد ِذخً ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد 1-1-2

 اٌّىاسد: -1

هى الو ِْم االظاظٖ لودخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد ٗثْم علٖ الوْازد ّٗخن 

الخسك٘ص علٖ الوْازد فدال هي االً دت، ّح و  اٙالث ّالوْاد اللام ّاظخِ ك 

الث٘اض الخفال٘ ٖ، ّال ح و  الوْازد تثط الوْازد االصْل الزافخت فْاظدت هْضْعاث 

الوعخِلفت فْاظدت االً دت ّلفٌِا ح و  الوْازد الوعخِلفت فْاظدت الوْازد ً عِا. 

 .(Wang, et al., 2009, p.84) :ّحخعن الوْازد فلتائص هظاظ٘ت ت٘وا ٗلٖ

فالخ اع   ّحعٌٖ الثدزة علٖ اٗضاد الث٘وت ظْاء ك  هْزد فو سدة هّلذسح اٌّىاسد:  -أ 

هع الوْازد األخسٓ، ُّٖ خاص٘ت ّص ٘ت للوْازد تٖ ك٘  ٗوفي حدزٗت االتساد 

ّهاُٖ صْدة اٙالث ال شهت لخثدٗن ّحعل٘ن اللدهت. لرلن تف  هضوع للوْازد ٗغخْٕ 

 علٖ هْازد لِا ًٌ ط اللتائص ّالوْاص اث.

اداء اللدهاث  : تِْ ٗوز  كو٘ت الوْازد الخٖ ٗوفي اى حعاُن فِا تٖطبلخ اٌّىاسد  -ة 

(White,2009,p.66)  ى الدايت الفاهٌت تٖ الوْازد ّل٘ط تٖ االً دت ّالدايت يد 

حفْى تايت اًخاص٘ت فوعٌٖ حْت٘س خدهاث  ًخاص٘ت هّ فوعٌٖ اًخاس هّ حفْى تايت م٘س 
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اًخاص٘ت هز  الوْازد الولتتت لخضِ٘ص اٙالث ّيد حفْى عاتلت فعت ًثص 

 (422،ص 4112إٌشبس،)اٌهٍجبوي، الدلت.

: حعفط حفال٘  الوْازد ختائص الوْازد توز  االتساد هٍىً وعٍىن اٌزىبٌٍف -ط 

كوْزد لِر اصْز هدتْعت ّاصاشاث ّهٌاتع ًثدٗت ّاٙالث كوْزد حغخاس  لٔ ص٘اًت 

 ّيدع م٘از ّتايت.

: حوز  هضوعاث الوْازد حضو٘عا لوضوْعت هي الوْازد الوخضاًعت ِغّؼبد اٌّىاسد –4

  هضوع هْازد ّاعدا، ّحخدلت حضو٘ع ف٘اًاث عي الودخ ث هي الوْازد، داخ

، ص 4111)ِحّذ شبهٍٓ،. ّالخفال٘  الوسحبدت فِا ّالودلْفت إلًخاس هلسصاث هغددة

ع٘ذ ٗخن حغْٗلِا  لٔ هضوعاث هْازد اخسٕ، هّ  لٔ هْضْعاث الث٘اض  (422

الخفال٘ ٖ ُّرا ٗعٌٖ هى الخفال٘  حسحبط اظاظا فالخدتم العٌٖ٘، للوْازد عبس هضوعاث 

ّيد (White,2013,p.2) الوْازد ّصْال  لٔ هْضْعاث الث٘اض الخفال٘ ٖ الٌِائ٘ت 

لع ياث ف٘ي الوْازد تٖ هضوعاث حخوز  الوعاٗ٘س الخٖ ٗضت احباعِا عٌد حغدٗد ا

 (Merwe & Keys (A), 2001, p.24) الوْازد. 

 ٗضت هى حفْى الوْازد هخضاًعت ّهخ افِت ّفٌ ط الخفٌْلْص٘ا. -

 ٗضت هى حفْى هلسصاث هضوعاث الوْازد ّع ياث االظخِ ك كو٘ت ّهلددت. -

 ٗوفي حضو٘ع الب٘اًاث ال عل٘ت ّالفو٘اث لف  هضوع هْازد. -

هى هضوعاث الوْازد ُٖ اضاتت تٖ ظ   (422، ص4111شبهٍٓ، )ِحّذّٗ ٘س 

هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد ع٘ذ ٗضن هضوْعت هي العٌاصس الوخضاًعت ّذلن 

عفط هضوعاث الوْازد تٖ ظ  ًرام الخفال٘  علٖ هظاض الٌ ات، ّالرٕ ٗخضوي 

 عٌتس ّاعد هّ هكزس هي عٌاصس الخفال٘  ال ْٗصد فٌِ٘وا ع يت حضاًط.

   (Merwe & Keys, (B), 2001, p.27):اٌؼاللبد اٌزشبثىٍخ ثٍٓ ِغّؼبد اٌّىاسد -2

ٗخو٘ص هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد فاى اظخِ ك الوْازد ال ٗخْي  علٖ دّز 

االً دت تٖ اظخِ كِا للوْازد، ّاًوا ٗخدلت حغدٗد الع ياث الخبادل٘ت ف٘ي الوْازد 

ث الوْازد األخسٓ، لرلن تِْ ٗ ٘د تٖ حْت٘س الوخاعت داخ  هضوعاث الوْازد ّهضوعا



 

 استخدام مدخل محاسبة استهالك الموارد في تطوير الموازنات التخطيطية

  ريهام عوض عبد العزيز شحاتة اإلكيادى 

 9103  الضصء األّل زالذالالعدد                                                     عاشسالالوضلد 
96: 

 
 

الوعلْهاث الخ ت٘ل٘ت عي كاتت الع ياث الخبادل٘ت ف٘ي الوْازد ّفعضِا البع  ّحخوز  

 ختائص ُرٍ الع ياث ت٘وا ٗلٖ:

 ُٖ دالت للوْازد الوعخلدهت. الع ياث الخ افف٘ت -

 الع ياث الخ افف٘ت ُٖ ع ياث حبادل٘ت. -

 الخ افف٘ت علٖ كو٘اث هلسصاث الوْازد.حعخود الع ياث  -

 حؤرس الع ياث الخ افف٘ت علٖ تب٘عت الخفل ت تٖ ّيج االظخِ ك. -

ّٗخدلت الخدب٘م العل٘ن لودخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد ضسّزة االلخصام فالثْاعد 

 (141، ص 4112)اٌهٍجبوي، إٌشبس، الخال٘ت: 

خٌد  لٔ الغضن هٕ الخٖ ال حخ رس الخسك٘ص علٖ الوْازد الخٖ حخ رس فوعبباث ال حع -

 فالوعبباث الخثل٘دٗت هز  عدد ظاعاث العو  الوباشس هّ عدد ظعاث العو  اٙل٘ت.

الخسك٘ص علٖ الوْازد ذاث الخفل ت العال٘ت ّٗضت هعالضخِا فدسٗثت صغ٘غت عي  -

تسٗم اخخ٘از هعبباث اظخِ ك الوْازد األكزس ه ئوت، ّهى اللد  تٖ ُرا االخخ٘از 

ا فعبت اظخِ ك الوْازد األي  حفل ت حفْى حفل ت ظْد ٗ ؤدٕ  لٔ ح ْٗت كب٘س صدا

 اللد  هي .

الخسك٘ص علٖ الوْازد الخٖ ٗفْى ًوط اظخِ كِا ٗلخل  صُْسٗا ف٘ي اللدهاث  -

 الولخل ت.

 :(RCA)ِضاٌب ِذخً ِحبعجخ إعزهالن اٌّىاسد 1-1-5

حعالش صْاًت الثتْز تٖ ٗخو٘ص هدخ  هغاظبت  ظخِ ك الوْازد فوضوْعت هصاٗا 

 ,Merwe & Keys)هداخ  الخفال٘  الخثل٘دٗت ّهدخ  الخفل ت علٖ هظاض الٌ ات ّهٌِا:

2002,p4) (Pekrins&Scott,2011,p.50) ،ٍِٓحّذ خطبة، 481، ص4112)ِحّذ شبه()

 (.115، ص4112

 حْت٘س هعلْهاث ذاث صْدة كات٘ت ظِ  الْصْل  لِ٘ا ّحدعن عول٘ت احلاذ الثساز. -

حغدٗد هِازاث الخفٌْلْص٘ا ّهعخْٕ الخدزٗت ّاللتائص الخ  ٘ل٘ت للوْازد الخٖ  -

 حعد الوغدداث األظاظ٘ت:
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 .)الع ياث الخبادل٘ت ف٘ي عٌاصس الوْازد هز  وهتسّد الفِسفاء 

 .الدب٘عت األّل٘ت الو شهت ألظاض حفل ت الوْازد 

 الخفل ت ّيج  الع ياث الخبادل٘ت ف٘ي هضوعاث الوْازد ّك٘ ٘ت ح ٘٘س تب٘عت

 االظخِ ك.

ٗدعن عول٘ت احلاذ الثسازاث تٖ ك  هي األص  الثت٘س ّاألص  الدْٗ  ع٘ذ ْٗتس  -

حثع٘ن الخفال٘   لٔ حفال٘  رافخت ّحفال٘  حٌاظب٘ت دعوا للثسازاث اإلدازٗت تٖ األص  

الثت٘س ّهلثاء الضْء علٖ تايت الوْازد حدعن الثسازاث تْٗلت األص  الخٖ حعخود 

 لباث الدايت.علٖ هخد

 دازة هثداز الدايت العاتلت علٖ هظاض الدايت الٌرسٗت م٘س الوعخِلفت كوا هى  -

حلت٘ص حفل ت اظخِ ك الوْازد فديت ٗعخود علٖ تب٘عت الخفال٘  الوسحبدت فثدزة 

تِن اإلدازة للع ياث الخ افف٘ت ف٘ي الوْازد هوا ٗعاعد تٖ هد اإلدازة فوعلْهاث 

 .هتض  لدعن احلاذ الثساز

ٗعاعد اإلدازة تٖ حدب٘م األظال٘ت الغدٗزت تٖ هضاالث الخغع٘ي الوعخوس ّ دازة  -

الثْ٘د ّحلد٘ط االعخ٘اصاث هي الوْاد ّهظال٘ت الخلد٘ط ّّضع صداّل اإلًخاس 

ا هي الدعاهاث األظاظ٘ت،  ا زئ٘ع٘اا ّداعوا فال ف  الرٕ ٗضع  هغاظت الخفال٘  عٌتسا

 الوٌ  ة. لٌضاط عول٘ت الخغع٘ي الوعخوس ألً دت

ّْٗضظ الضدّل الخالٖ ال سّق الضُْسٗت ف٘ي هدخلٖ هغاظبت اظخِ ك الوْازد ّ 

 (1-1عذوي سلُ ) هغاظبت الخفل ت علٖ هظاض الٌ ات:

 ِمبسٔخ ثٍٓ فٍغفخ ِذخً ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد، و ِذخً اٌزىٍفخ ػًٍ أعبط إٌشبط

 (ABC)اٌّحبعجخ رىٍفخ ػًٍ أعبط إٌشبط  (RCA)ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد

 اٌزشوٍض ػًٍ األٔشطخ اٌزشوٍض ػًٍ اٌّىاسد

اٌزشوٍض ػًٍ اٌزىبٌٍف اٌظٕبػٍخ اٌّجبششح. 

 واٌزىبٌٍف اٌظٕبػٍخ غٍش اٌّجبششح.

 اٌزشوٍض ػًٍ اٌزىبٌٍف اٌظٕبػٍخ غٍش اٌّجبششح.

 فهُ رىبٌٍف األٔشطخ فهُ رىبٌٍف اٌّىاسد وِؼذي اعزهالوهب.
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اٌزشوٍض ػًٍ رذفك رىبٌٍف اٌّىاسد ثٍٓ ِغّؼبد 

 اٌّىاسد أوال

اٌزشوٍض ػًٍ رذفك اٌزىٍفخ ِٓ اٌّىاسد إٌى 

 األٔشطخ

 ٌؼزّذ رخظٍض اٌزىبٌٍف اٌفؼٍٍخ ػًٍ أعبط لًٍّ ٌؼزّذ رخظٍض اٌزىبٌٍف اٌفؼٍٍخ ػًٍ أعبط ػًٍٕ

ٌظٍح إلداسح اٌزىٍفخ ػًٍ أعبط ِؼٍبسي ٌٍشلبثخ 

 ػًٍ اٌزىبٌٍف

 بَ اٌزىبٌٍف اٌفؼٍٍخٌزجغ ٔظ

 رؼزّذ اٌطجٍؼخ األوٌٍخ ٌٍزىٍفخ ػًٍ أطً

 اٌّىاسد ولذ رزغٍش طجٍؼخ اٌزىٍفخ ػٕذ االعزهالن

 اٌطجٍؼخ األوٌٍخ ٌٍزىٍفخ غٍش واضحخ

 (Sedgley and Jackiw,2001,p.36)اٌّظذس:

ا ْٗتس هدخ  الوغاظبت عي اظخِ ك الوْازد لإلدازة  ثبإلضبفخ ٌّب عجك هٗضا

الوعلْهاث الخٖ حعاعدُا علٖ الث٘ام فْظائ ِا هز  الخلد٘ط ّالسيافت ّاحلاذ الثسازاث 

ّي٘اض األداء ّاحلاذ اإلصساءاث الختغ٘غ٘ت فوعٌٖ ٗعاعد تٖ هضال الخلد٘ط ف ف  

تٖ الوعخْٗاث الولخل ت  ّاضظ هي خ ل حغدٗد الخفال٘  الخٖ حؤرس علٖ الثسازاث

داخ  الوٌ  ة، ّٗعاعد تٖ هضال احلاذ الثساز، هي خ ل الوغاترت علٖ ظلْك 

الخفال٘  هي خ ل حغدٗد ع ياث االظخِ ك ف ف  دي٘م ّٗعاعد تٖ هضال احلاذ 

اإلصساءاث الختغ٘غ٘ت، هي خ ل  عداء ًخائش حٌبؤَٗ دي٘ثت، تٖ ّيج هكزس ه ئوت 

 ف  ّاظع ّٗعاعد تٖ هضال السيافت هي خ ل هثازًت الٌخائش ّحغل٘  االًغساتاث ف

ال عل٘ت، فالٌخائش الخٌبؤٗت ف ف  هكزس تعال٘ت، ّٗعاعد تٖ هضال ي٘اض األداء عي تسٗم 

حْت٘س هعاٗ٘س صغ٘غت عي األداء ال علٖ عي تسٗم زفط الودخ ث فاإلًخاس ال علٖ. 

(Merwe,2011,p.2) 

خخٌاق ّٗفْى ذلن علٖ هعخْٕ الوْازد عي كوا ٗعاعد تٖ ع  ه اك  ًثات اال

تسٗم ها ٗعوٖ فخلد٘ط الوْازد ّهي رن ٗوفي ع  ه اك  االخخٌاق عي تسٗم 

االظخ ادة هي الع ياث الخبادل٘ت، ف٘ي الوْازد، ّيدزة الٌوْذس علٖ  دازة الدايت العاتلت 

 ّذلن علٖ اعخباز هى لف  هْزد تايت هّ يدزة علٖ خلم ي٘وت.

 (Webber&Clinton,2004b,p.23)      
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ّٗللص الضدّل الخالٖ ها ٗخو٘ص فَ هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد عي الوداخ  

 الخثل٘دٗت:

 ( ِٕبفغ ِذخً اٌّحبعجخ ػٓ اعزهالن اٌّىاسد فً ِمبثً ِذخً اٌزىٍفخ اٌزمٍٍذٌخ4-1عذوي سلُ )

 اٌزمٍٍذٌخ ِذاخً اٌزىٍفخ ِذخً اٌّحبعجخ ػٓ اعزهالن اٌّىاسد أوعه اٌّمبسٔخ

 إداسح اٌطبلخ

ٌزُ ٔغجخ اٌطبلخ اٌؼبطٍخ/اٌفبئضخ ٌٍشخض 

أو اٌّغزىي اٌّغئىي ٌٍزأصٍش ػٓ اٌّىاسد 

 وال ٌزُ رخظٍظهب ٌٍّٕزغبد

ال ٌزُ رٍٍّض اٌطٍمخ اٌفبئضخ/ اٌؼبطٍخ واٌزً 

 رخظض ٌٍّٕزغبد إٌهبئٍخ

 اعزغالي اٌطبلخ

رغهًٍ رحًٍٍ اٌطبلخ ثبعزخذاَ اٌحغُ 

اٌزىٍفخ وٌىضح اٌطبلخ  إٌظشي ٌّؼذالد

 غٍش اٌّغزغٍخ

ٌغت رحًٍٍ اٌطبلخ ثبعزخذاَ حغُ اٌّىاصٔخ 

 اٌشبٍِخ وػذَ اٌّحبعجخ ػٓ اٌطبلخ اٌفبئضخ

 ِؼبٌغخ االهالن
ٌغزخذَ طشٌمخ اٌزىٍفخ االعزجذاٌٍخ فً اهالن 

 االطىي ٌذػُ لشاساد اٌزىٍفخ اٌذاخٍٍخ

رغزخذَ طشق االهالن إٌّظىص ػٍٍهب 

أػذاد اٌزمبسٌش اٌخبسعٍخ  ثبٌمبٔىْ ألغشاع

 واٌزً ال رؼىظ االعؼبس اٌحبٌٍخ

اٌؼاللاااااااااااااااااابد 

اٌّزجبدٌااااخ ثاااآٍ 

 اٌّىاسد

رحغت وٍّخ اٌّىاسد اٌّغزهٍىخ ٌّىضىع 

اٌمٍبط اٌزىبٌٍفً ػًٍ أعبط اٌؼاللبد 

 اٌغججٍخ

رحغت اٌزىٍفخ وفمب ٌّىضىػبد اٌمٍبط 

اٌزىبٌٍفً ِٓ خالي ٔشش اٌزىبٌٍف اٌزً رىجذهب 

 د إٌهبئٍخإلرّبَ إٌّزغب

رحظاااااااااااااااٍض 

 اٌزىبٌٍف

اٌزىبٌٍف اٌّزغٍشح اطال ٌّىٓ اعزهالوهب 

 ثشىً صبثذ ورؼبٌظ حغت االعزهالن

ال رٍّض ثٍٓ ّٔبرط االعزهالن اٌزىٍفخ ػًٍ 

 ِغزىي اٌّىاسد

رزجااغ ِغاازىٌبد 

 طٕغ اٌمشاساد

ٌضود ِزخزي اٌمشاس ثبٌمذسح ػًٍ رزجغ 

ِؼٍىِبد اٌزىٍفخ فً اي ِغزىي ِٓ 

 إٌّظّخِغزىٌبد 

ال ٌغبػذ ػًٍ رزجغ اٌزىبٌٍف فً اٌّغزىٌبد 

 اٌذٍٔب

ٔىػٍااااااااااااااااااااااخ 

 اٌّؼٍىِبد

ٌغهً إداسح اٌؼٍٍّبد ثّؼٍىِبد غٍش ِبٌٍخ 

وٍّخ وِمبسٔزهب ِغ اٌىٍّبد اٌّخططخ أو 

 اٌّؼٍبسٌخ

ال رزىفش ِؼٍىِبد غٍش ِبٌٍخ حٍش رخظض 

اٌزىبٌٍف ثشىً ِزىشس وفمب ٌٍٕغت اٌّئىٌخ 

 اٌّىاسدثذوْ رزجغ اعزهالن 

 (Thomson&Gurwoka,2005,p.32):اٌّظذس
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فً رطىٌش اٌّىاصٔبد اٌّؼذح  (RCA)دوس ِذخً ِحبعجخ إعزهالن اٌّىاسد  1-4

 (:ABBػًٍ أعبط إٌشبط )

ٗوفي الثْل هى هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد ٗغثم العدٗد هي الوصاٗا تٖ هضال 

الدايت ّالخٌبؤ هي هُوِا:  هفاً٘ت اظخ  ل كاتت الثدزاث، ّالف اءاث ّحعِ٘  عول٘ت 

الخٌبؤ فالوْازد ف ف  ٗوفي الوٌ آث هي ّضع هْاشًاحِا، علٖ هظاض كو٘ت الوْازد 

داهَ تٖ إ صٌاعت هّ هٕ شسكت هِوا كاى دزصت الوخْيع الدلت علِ٘ا، ّٗوفي اظخل

 ,Webber & Clinton)الخعث٘د تٖ هٌخضاحِا ّعول٘احِا ّهع ازح اع عدد العاهل٘ي فِا. 

2004b, p.23) 

هى ُرا الودخ  ٗغثم العدٗد هي الوصاٗا،  (،88، ص4111)ِحّذ اٌظغٍش،ّٗسٕ 

 ف اى  عداد الوْاشًاث الخلد٘د٘ت ًْصصُا ت٘وا ٗلٖ: 

الدي٘م للخفال٘  الوخْيعت ّهعازاحِا فوا ٗؤدٕ  لٔ ديت حلت٘تِا علٖ  الخخبع -

 العول٘اث اإلًخاص٘ت الوخْيعت.

  حاعت يدز اكبس هي  هفاً٘ت الخلد٘ط الوعخثبلٖ للوْازد. -

الع٘دسة علٖ الدايت العاتلت ع٘ذ  ًِا حلدط ضوي الوْاشًت الخلد٘د٘ت ّهي رن  -

 ٗلدم اُداد الوٌ  ة.ٗوفي الخْصَ٘ العل٘ن لخلن الدايت فوا 

دعن تلع ت الخْصَ فالعو٘  خ ل اإلدازة العل٘وت للوْازد الوعخزوسة ّحْصِِ٘ا ًغْ  -

األً دت األظاظ٘ت ذاث الث٘وت للعو٘  فٌاء علٖ حلد٘ط هعبم ٗساعٖ حْصِاث 

العْق، ّحثل٘  االظخزواز تٖ األً دت الخٖ ال حض٘  ي٘وت للعو٘  ّالخللص هي 

 ال ايد.

هى هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد  ،(Ercument,2015,pp.1-12)كوا هضاد  -

ا هي الوصاٗاعٌد حغل٘  األً دت ف  ى  عداد الوْاشًاث الخلد٘د٘ت ّحخوز   ٗغثم كز٘سا

 تٖ:

 .صع  الوْاشًت هسًت تٖ هْاصِت هسكص الخفل ت 

 .حتٌ٘  الخفال٘  تٖ هساكص الخفل ت  لٔ حفال٘  رافخت ّهخ ٘سة ّهلددت 
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  الوثدزة للولسصاث الٌِائ٘ت الوغخولت.ععا  الخفل ت 

  .حْصَ٘ ًرس هساكص الخفل ت عي ّصْد تايت عاتلت 

 . ٘  ظِاز ع يت العبب٘ت، فْضْط ف٘ي الوْازد ّالخ  

ا ألُو٘ت الوعلْهاث الخفال٘ ٘ت ّهدٕ حْاتساُا فالتْزة  ورشي اٌجبحضخ ًرسا

زاث العل٘وت، هصبظ هي الو ئوت ّالدي٘ثت الخٖ حعاعد هخلرٕ الثساز علٖ احلاذ الثسا

الضسّزٕ حدْٗس الوْاشًاث الوعدة علٖ هظاض الٌ ات ّذلن فعد هّصَ الٌثد الوْصت 

الِ٘ا عخٖ حْاكت الرسّد ّحخ ءم هع ظسّد الب٘حت الغال٘ت الخٖ حخو٘ص فٌدزة الوْازد 

ٗعخبس ع٘ذ ٗوفي حدب٘م هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد لخغث٘م ُرا الِدد ع٘ذ 

 د هعد اللتائص الوو٘صة  لودخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد.حلد٘ط الوْاز

هى  ،(251ص ،4111& )ػًٍ اٌغشوسي، (Merwe and Keys, 2002, p.3)ّهّضظ 

دهش ُ٘ف  الفو٘ت فضاًت االعخساد فالدب٘عت األّل٘ت الو شهت للخفل ت ْٗتساى األظاض 

ا للوْاشًت ّالخلد٘ط. ّٗدلم علٖ فعدٕ  ل٘ط تثط، لخغدٗد حفل ت الوٌخش ّلفي هٗضا

الوْاشًت ّالخلد٘ط تٖ هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد،حلد٘ط الوْازد علٖ هظاض 

هى الوبادئ  (Merwe and Keys, 2001b, p.30) . ّٗض٘ (ABRP)الٌ ات 

 األظاظ٘ت لوغاظبت اظخِ ك الوْازد حؤرس تٖ صاًب٘ي ُوا األً دت، ّتب٘عت الخفل ت.

ٗغدد اظخِ ك هضوع الوْازد ّعدة الخ ٘س تٖ تب٘عت الخفل ت تدب٘عت الخفل ت ال  أوالً:

حخ رس فاألً دت ع٘ذ هى األً دت حعخبس، فوزافت هّع٘ت لٌث  الخفال٘  اللاصت فالوْازد 

 ّتثا للع ياث الخبادل٘ت ف٘ي هضوعاث الوْازد.

بدال تولسصاث الوْازد ّتثا ل عخساد فاى الوْازد ٗوفي اى حفْى يافلت ل ظخ صبًٍٔب:

الوعخِلفت هي يب  األً دت حخٌاظت هع كو٘ت االظخِ ك هوا ٗدل علٖ اى حفال٘  

% تالوْازد الخٖ حعخلدم عادة ألداء ً ات هع٘ي 011العول٘ت ال حعخبس هخ ٘سة فٌعبت

ّم٘س هعخلدهت األى ٗوفي اظخلداهِا ألداء اً دت اخسٕ هّ حتبظ حلن الوْازد 

 عاتلت /تائضت.

، هى حلد٘ط الوْازد علٖ هظاض (Clinton and Keys, 2004, P4)شازّه 

 :ٗعخود علٖ هبادئ هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد ّحخوز  تٖ  (ABRP)الٌ ات 
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 .الع ياث الوخبادلت ف٘ي الوْازد 

 .الٌرسة لدب٘عت الخفل ت 

  ا لخلد٘ط الوْازد علٖ هظاض الٌ ات ّحْصد هزفع خدْاث هي الِ٘ف  الفوٖ هظاظا

 هص  تعال٘ت حلد٘ط الوْازد علٖ هظاض الٌ ات ُٖ: 

(Merwe and Keys, 2002, p.32) 

  ً اء هعاٗ٘س للْعدة، علٖ هعخْٕ هضوع الوْازد ّذلن فالٌعبت لعٌاصس الوْازد. -

 هلسصاث الوْازد ّذلن فالٌعبت للوعخِلف٘ي. ً اء هعاٗ٘س لْعدة، اظخِ ك الوْازد  -

 حغدٗد خدت الدلت علٖ هلسصاث الوْازد الولددت.  -

 حغْٗ  خدت الدلت علٖ هلسصاث الوْازد الولددت  لٔ ها ٗعادلِا هي ي٘ن ًثدٗت. -

 Merwe and Keys, 2002 (A))(&261-252، ص 4111ػًٍ اٌغشوسي،)يد ّضظ 

p.5)  هى ًوْذس حلد٘ط الوْازد علٖ هظاض الٌ ات(ABRP)   ٘ ٗؤدٕ  لٔ حل

اصوالٖ الخفال٘  الوخْيعت، عوا كاًج هغددة علٖ هظاض الوْاشًت علٖ هظاض الٌ ات 

 ّذلن لعبب٘ي ُوا:

ٗغاظت هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد عي الدايت العاتلت / ال ائضت علٖ ًغْ  -

ععا   (ABRP)زد علٖ هظاض الٌ ات كرلن ٗل   ًوْذس حلد٘ط الوْا صغ٘ظ

الدايت ال ائضت تٖ ظ  ظٌ٘ازْٗ الخلد٘ط، لخعْٗ  الدلت الوخصاٗد علٖ الوْازد فٌ٘وا 

ٗصٗد ًرام الوْاشًت علٖ هظاض الٌ ات صو٘ع حفال٘  الوْازد. ّذلن الى الوغاظبت 

 الخفل ت علٖ هظاض الٌ ات، حعاه  الدايت ال ائضت ف ف  هلخل  لفي ل٘ط هي فٌِ٘ا

 .تسٗم ح عس الدايت الصائدة ّالوعدلت

ٗعفط هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد تب٘عت حفل ت الوْازد الوعخزوسة علٖ ًغْ  -

الخفال٘  الزافخت ع٘ذ حصٗد  (ABB)هكزس ديت، فٌ٘وا حِو  الوْاشًت علٖ هظاض الٌ ات 

الخفال٘  الزافخت األّل٘ت والوعوْعاث( ّالخفال٘  الزافخت الزاًْٗت وحفل ت العوالت(، تٖ 

،ّل٘ط تٖ ظ  ًوْذس حلد٘ط الوْازد علٖ (ABB)الوْاشًت علٖ هظاض الٌ ات 

  .(ABRP)هظاض الٌ ات 
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فً رطىٌش اٌّىاصٔخ ػًٍ أعبط  (RCA)دوس ِذخً ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد  1-2

 : (ABB)إٌشبط

ا لودخ  الخفل ت عي هظاض  ّٗعخبس ُرا الودخ  ل٘ط فضدٗد  ال لفًَْ حغعٌ٘اا ّحدْٗسا

تٖ هعداد الوْاشًاث الخلد٘د٘ت لوعالضت ها شبت هي اًخثاداث ّصعْفت تٖ الٌ ات، 

الوْاشًاث حدب٘ثَ ًخ٘ضت لرلن كاى الفد هي هظلْ  اكزس عدارت ٗعخلدم تٖ  عداد 

الخلد٘د٘ت، الوعدة علٖ هظاض الٌ ات، ٗ خر تٖ االعخباز عول٘ت الخلد٘ط للدايت 

العاتلت م٘س الوعخ لت، هع ضسّزة زفدِا، فاألً دت الخٖ ال حعخِلن هْازد، عخٖ 

ٗوفي الخلد٘ط ال عال، لع س ُرٍ الدايت العاتلت، ّح تٖ عدّرِا،ع٘ذ ٗخن الضوع ف٘ي 

ّعول٘ت اعداد الوْاشًاث، هي هٌرْز األً دت ف ف  ٗخن تَ٘ ك  هي عول٘ت الخلد٘ط، 

الخسك٘ص، علٖ حغث٘م الخْاشى الخ  ٘لٖ هّالا، رن ٗ حٖ فعد ذلن حغث٘م الخْاشى الوالٖ، 

ّف ف  ْٗضظ ك٘ ٘ت ح ر٘س ك  هي اظخساح٘ض٘ت، ّهْازد، ّتايت الوٌ  ة علٖ عول٘ت 

 الخٌبؤ، فاألداء الخ  ٘لٖ، ّالوالٖ للوٌ  ة، 

تٖ حدْٗس الوْاشًاث  (RCA)ي حتْز دّز هدخ  هغاظبت اظخِ ك الوْازد ّٗوف

 ، هي خ ل هسعلخ٘ي:(ABB)الوعدة علٖ اظاض الٌ ات 

حخوز  ّالخٖ حِدد  لٔ حغث٘م الخْاشى الخ  ٘لٖ اٌّشحٍخ األوًٌ: اٌحٍمخ اٌزشغٍٍٍخ: 

علٖ االظخساح٘ض٘ت ًثدت البداٗت االّلٖ، تٖ الث٘ام فوساصعت اظخساح٘ض٘ت الوٌ  ة  ّفٌاء 

ّالدلت الولدط واللدهاث، العو ء، الوٌخضاث( لل خسة الثادهت ٗخن اٗضاد االعخ٘اصاث، 

هي الوْازد للٌْاعٖ الخ  ٘ل٘ت فالوٌ اة هي خ ل اظخلدام الو اُ٘ن الوعخودة علٖ 

األً دت، ّٗخن حغث٘م ذلن، هي خ ل حسصوت كو٘ت الدلت  لٔ اعخ٘اصاث هي االً دت، 

هعدالث اظخِ ك االً دت ّفالخبع٘ت ٗخن حغْٗ  االعخ٘اصاث هي االً دت،  لٔ  فاظخلدام

اعخ٘اصاث هي الوْازد، فاظخلدام هعدالث اظخِ ك الوْازد، ّٗخن اظخلساس هعدالث 

االظخِ ك ُرٍ، هي ف٘اًاث الخ  ٘  الغال٘ت ّالخٖ ٗخن الغتْل علِ٘ا هي هدخ  

عدٗلِا، لخ ئن الخ ٘ساث الوعخضدة، خ ل ّالخٖ ٗخن ح(RCA) هغاظبت اظخِ ك الوْازد

تخسة الوْاشًت الثادهت ُرا ّحخوز  هعدالث االظخِ ك لألً دت، هي الفو٘ت ال شهت هي 

ّعداث ي٘اض اداء الٌ ات، ّال شهت إلًخاس ّعدة ّاعدة هي الدلت، فٌ٘وا حخوز  
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الوْزد  هعدالث االظخِ ك للوْازد تٖ الفو٘ت ال شهت، هي ّعداث ي٘اض هضوعاث

الودلْفت ألداء ّعدة ّاعدة هي ّعداث  ي٘اض هداء الٌ ات ّفوضسد الْيْد علٖ 

هخدلباث اظخِ ك االً دت ّالوْازد ٗبده العو  علٖ حغث٘م الخْاشى الخ  ٘لٖ، ف٘ي 

الوْازد ال شهت للْتاء فالدلت علٖ الوٌخضاث ّالدايت الوخاعت هي ُرٍ الوْازد. 

ًَ ْٗتس الدايت الفات٘ت هي الوْازد لوثافلت هضوْع الدلت ّٗعسد الخْاشى الخ  ٘لٖ، ف 

الودلْ  هي الوٌ  ة فال ف  الرٕ ٗل   هي الدايت م٘س الوعخ لت عٌد ادًٖ هعخْٕ 

 هوفي.

 وٌّىٓ رحمٍك رٌه ِٓ خالي اٌخطىاد اٌزبٌٍخ:

ع٘ذ ٗخن حثدٗس عضن االعخ٘اصاث  رمذٌش حغُ اإلٔزبط اٌالصَ ٌٍىفبء ثبٌطٍت اٌّزىلغ: -1

ال شهت للْتاء فغضن الدلت الوخْيع هي العلع ّاللدهاث، ّٗضت هى ٗخن الخعب٘س عي 

ُرٍ، االعخ٘اصاث تٖ صْزة كو٘ت، هز  عدد الْعداث الودلْ   ًخاصِا، هّ عدد 

الدلب٘اث، هّ عدد العو ء، ّهى ذلن كلَ ٗعبثَ خدْة حوِ٘دٗت، حخوز  تٖ هساصعت 

٘ض٘ت الوٌ  ة، للْيْد علٖ العْاه  الوؤرسة، هز  ًْع٘ت، ّّص  العو٘  اظخساح

 الوعخِدد، ّهعخْٕ الضْدة الودلْ  حثدٗوَ، ّتب٘عت هٌخضاث الوٌاتع٘ي.

فعد حغدٗد عضن الدلت هي العلع رحذٌذ اٌىٍّخ اٌّطٍىثخ ِٓ ِحشوبد األٔشطخ:  -4

ٗخن الخعب٘س عٌِا تٖ  ّاللدهاث ٗخن حسصوخَ  لٔ هخدلباث هي األً دت ال شهت ّالخٖ

صْزة ح  ٘ل٘ت، فاظخلدام هعدالث اظخِ ك األً دت ّحعسد هعدالث االظخِ ك 

فت ت عاهت ف ًِا الفو٘ت ال شهت هي ك  عٌتس، هي عٌاصس الودخ ث إلًخاس ّعدة 

ّاعدة هي الولسصاث والوعدل = الودخ / الولسس(؛ ّفالٌعبت لوخدلباث الٌ ات، 

ات ف ًَ كو٘ت الٌ ات ال شهت إلًخاس ّعدة ّاعدة هي ّعداث ٗعسد هعدل اظخِ ك الٌ 

 الدلت هز  عدد هساث ال غص لف  تلب٘ت هّ عدد الوفالواث ك  عو٘ .

ع٘ذ هًَ فعد حغدٗد هخدلباث األً دت ٗخن  رحذٌذ اٌىٍّخ اٌّطٍىثخ ِٓ اٌّىاسد: -2

ذلن هي حسصوخِا  لٔ هخدلباث الوْازد هي ك  هْزد ّال شهت ألداء حلن األً دت، ّ

خ ل اظخلدام هعدالث اظخِ ك الوْازد هز  الصهي الوعخ سق لف  هسة هي هساث 

ال غص ّٗضت هى حعبس هعدالث االظخِ ك ظْاء هعدالث اظخِ ك األً دت هّ هعدل 
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اظخِ ك الوْازد عي ع ياث العبت، ّالٌخ٘ضت ف٘ي ك  هي الدلت علٖ الوٌخضاث، 

ِرا الدلت ّف٘ي الوْازد ال شهت ألداء حلن ّاللدهاث ّاألً دت ال شهت للْتاء ف

 األً دت. 

ع٘ذ حت  الدايت الوخاعت كو٘ت ّعداث الوْازد رحذٌذ طبلخ اٌّىاسد اٌّزبحخ:  -2

الوخاعت ل ظخِ ك خ ل تخسة شهٌ٘ت هعٌ٘ت ّفوضسد حغدٗد  صوالٖ هخدلباث الوْازد 

صْل  لٔ الخْاشى ال شهت، ٗخن هساصعخِا هع تايت الوْازد الوخاعت ّذلن فِدد الْ

 الخ  ٘لٖ، ّعٌد ذلن ٗخن اظخلدام هث٘اظ٘٘ي زئ٘ع٘٘ي لْص  تايت الوْازد.

 فخعلم الوث٘اض األّل: فخغدٗد الف٘ ٘ت الخٖ حعخِلن الوْازد. -

 .ٗخعلم الوث٘اض الزاًٖ: فخغدٗد الف٘ ٘ت الخٖ ٗخن فِا حْت٘س تايت الوْازد -

تايت الوْازد الوخاعت ّف٘ي الوْازد ّلفٖ ٗخن الخ لت علٖ ه فلت عدم الخْاتم ف٘ي 

ال شهت للْتاء فالدلت ّالْصْل  لٔ الخْاشى الخ  ٘لٖ تٌِاك ر د تسق لوْاصِت 

 ( Steven, 2004, p.18)ُرٍ الو فلت؛ ّتثاا للخسح٘ت اٙحٖ: 

ُّٖ حوز  الدسٗثت األّلٖ: لغ  ه فلت عدم الخْاتم ف٘ي الوْازد  رؼذًٌ اٌطبلخ: -

الوخاعت، ّعضن الدلت علٖ الوْازد تٖ حعدٗ  هعخْٕ الدايت ظْاء فالصٗادة هّ 

فالٌثتاى، ّٗخن ذلن عي تسٗم احلاذ فع  الثسازاث، هز  حع٘٘ي هّ االظخ ٌاء عي 

ٍ الدسٗثت هًِا ذاث حفل ت فع  األتساد هّ شساء ّف٘ع آلت هي اٙالث، ّٗؤخر علٖ ُر

 عال٘ت كوا هًِا م٘س ّايع٘ت تٖ هعرن الغاالث. 

حخوز  ُرٍ الدسٗثت تٖ احلاذ هبادزاث حغع٘ي العول٘اث فوا  رؼذًٌ ِؼذي االعزهالن: -

ٗؤدٕ  لٔ حل ٘  هعدالث االظخِ ك هز  حل ٘  الصهي ال شم ألداء األً دت هّ 

ُرٍ الدسٗثت حعاعد علٖ حغث٘م الخْاشى اظخبعاد األً دت م٘س الوض٘ ت للث٘وت، ّ

الخ  ٘لٖ الودلْ  الْصْل  لَ٘ هي ًاع٘ت ّحدعن عول٘ت حغع٘ي العول٘اث فوا ٗعو  

 علٖ الخغع٘ي الوعخوس هي ًاع٘ت هخسٕ. 

ّحخوز  ُرٍ الدسٗثت، تٖ حعدٗ  هصٗش الوٌخضاث، ّاللدهاث الوثدهت  رؼذًٌ اٌطٍت: -

خاعت، ّعضن الدلت علٖ الوْازد، ّهُداد لخغث٘م حْاتم هتض ، ف٘ي الوْازد الو

 السفغ٘ت. 
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ّتٖ عالت عدم الخغث٘م الوبدئٖ للخْاشى الخ  ٘لٖ، تإى الوٌ  ة  حعو  علٖ حغث٘م 

ذلن هي خ ل حعدٗ  تايت الوْازد، هّ هعدالث اظخِ ك الوْازد، هّ هعدالث اظخِ ك 

 الٌ ات، هّ كو٘ت الدلت ال شهت، لخغث٘م هُداتِا. 

هى الخْاشى الخ  ٘لٖ ٗدعن هٌِض٘ت الخغع٘ي الوعخوس فوعٌٖ هًَ  حضخورشي اٌجب

ٗوفي حعدٗ  ك  هي هعدالث اظخِ ك الوْازد ّهعدالث اظخِ ك األً دت ّٗعٌٖ ذلن 

 ّصْد فغذ هعخوس، عي هظال٘ت هكزس ديت ّك اءة ألداء األً دت.

ُٖ الخعب٘س عي الوْاشًت الخ  ٘ل٘ت تٖ شف  هالٖ   اٌّشحٍخ اٌضبٍٔخ: اٌحٍمخ اٌّبٌٍخ:

ّالخٖ ٗوفي اى ٗغثم، الخْاشى الوالٖ الوعخِدد ُّٖ هْاشًت هال٘ت حعخلدم الوعدالث، 

ّالفو٘اث الوغددة تٖ اللدت الخ  ٘ل٘ت، للْصْل  لٔ الٌخائش الوال٘ت الوعخِدتت ّحخوز  

ألً دت ّالوْازد، ّحثْم فخغدٗد ال٘ت اعداد اللدط الوال٘ت تٖ هعستت الوٌ  ة للدلت ّا

حفل ت الوْازد ّحخبع ُرٍ الخفل ت للْصْل  لٔ حفل ت األً دت اعخواداَ علٖ هعبباث 

اظخِ ك الوْازد رن تٖ الٌِاٗت الغتْل علٖ حفل ت الوٌخضاث ّذلن فخلت٘ص حفل ت 

 األً دت فاظخلدام هعبباث اظخِ ك األً دت  ّفوعستت ُرٍ الوعلْهاث ٗوفي للوٌ  ة

حغدٗد الٌخائش الوال٘ت ف ف  هبدئٖ ،ّتٖ عالت اذا لن حفي اللدت الوبدئ٘ت حغثم 

الوعخِدتاث الوال٘ت الوغددة هعبثا تإى اللدت لي حخْاشى هال٘اا هوا ٗؤدٕ الث٘ام فخعدٗ  

خوط عٌاصس زئ٘ع٘ت لخغث٘م هعخِدتاث الوْاشى الوال٘ت، ُن كو٘ت الدلت علٖ 

ْازد ّتايت الوْازد ّحفل ت الوْازد ّهظعاز الوٌخضاث ّاظخِ ك األً دت ّالو

 الوٌخضاث ّاللدهاث.

ّفوضسد حغث٘م الوٌ  ة لف  هي الخْاشى الخ  ٘لٖ ّالخْاشى الوالٖ ٗوفٌِا هى حت   لٔ 

  هْاشًت زظو٘ت.

فً رطىٌش اٌّىاصٔخ  (RCA)ورشي اٌجبحضخ أْ دوس ِحبعجخ اعزهالن اٌّىاسد 

حعو    (RCA)هى هغاظبت اظخِ ك الوْازد  ٗخغدد تٖ (ABB)ػًٍ أعبط إٌشبط 

علٖ  ظِاز الع ياث الوخداخلت ف٘ي الوْازد ّاألً دت ّالدلت علٖ الوٌخضاث 

 ّاللدهاث ّذلن هي خ ل ًوْذس ْٗضظ ك٘ ٘ت ي٘ام الوٌ  ة، فاظخلدام هْازدٍ األداء

 الرٕ ٗبٌَ٘ ال ف  الخالٖ: ال شهت األً دت
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 (2شىً سلُ )

ثزظشف اٌّظذس:  ) ط .ً رطىٌش اٌّىاصٔخ ػٍى أعبط إٌشباعزهالن اٌّىاسد فدوس ِحبعجخ 

 .(ِٓ اٌجبحضخ

هى هدخ  الوغاظبت عي اظخِ ك الوْازد ٗعخبس آل٘ت تعالكت تكٖ  العافمٗخضظ هي ال ف  

حثْٗكت الع يككاث العككبب٘ت فك٘ي هككدخ ث ّهلسصككاث االً ككدت ٗكؤدٕ  لككٔ شٗككادة االُخوككام 

فالخلد٘ط الخ ك ٘لٖ، ّهكا ٌٗكخش عٌِكا هكي حغعك٘ي العول٘كاث اإلًخاص٘كت ّحل ك٘  الدايكت 

م الخككْاشى الوككالٖ الثككائن علككٖ العاتلككت ّٗككؤدٕ  لككٔ شٗككادة ديككت الخٌبككؤاث الوال٘ككت، ّٗغثكك

 الخْاشى الخ  ٘لٖ كآل٘ت لخدب٘م هٌِش الوْاشًت علٔ هظاض الٌ ات.

 إٌزبئظ:  

ٗكْتس  (RCA)هشازث الدزاظت  لٔ هىَّ اظخلدام هكدخ  هغاظكبت  ظكخِ ك الوكْازد  -

 هثاٗ٘ط عي الع ياث الوخداخلت ف٘ي الوْازد، ّكرلن دزصاث االظخ ادة الوخبادلت 

  



 

 استخدام مدخل محاسبة استهالك الموارد في تطوير الموازنات التخطيطية

  ريهام عوض عبد العزيز شحاتة اإلكيادى 

 9103  الضصء األّل زالذالالعدد                                                     عاشسالالوضلد 
998 

 
 

ا ٗعاعد تٖ شٗادة ّديكت ّتاعل٘كت  عكداد الوْاشًكاث الوعكدة  ف٘ي هضوعاث الوْازد هوَّ

 .(ABB)علٔ هظاض الٌ ات 

 (RCA)هشازث ًخائش الدزاظت  لٔ تاعل٘ت هصاٗا هكدخ  هغاظكبت  ظكخِ ك الوكْازد -

، هكي خكك ل حكْت٘س هعلْهككاث (ABB)تكٖ حدكْٗس الوْاشًككاث علكٔ هظككاض الٌ كات 

 ل ت ّالدايت العاتلت ّالوعخ لت ّحلد٘ط الخ  ٘ .هِوت حسايت فَ ظلْك الخف

ٗكْتس السيافكت ال عالكت  (RCA)ّصدث الدزاظت هىَّ هدخ  هغاظبت  ظخِ ك الوْازد  -

كا ٗعكاعد تكٖ  علٔ هْازد الوٌ  ة فِدد الخعاهك  هكع الدايكت م٘كس الوعكخ لت هٌِكا هوَّ

 الخلد٘ط الخ  ٘لٖ للوْازد. 

ٗعكاعد اإلدازة تكٖ احلكاذ الثكسازاث  (RCA) هىَّ هدخ  هغاظكبت  ظكخِ ك الوكْازد -

 الوخعلثت فف اءة األً دت الخٖ حصاّلِا الوٌ  ة.

 بد: ــــزىطٍاٌ

ث هكككدخ  هغاظكككبت  ظكككخِ ك الوكككْازد تكككٖ  عكككداد هْاشًاحِكككا آضكككسّزة حبٌكككٖ الوٌ ككك

 الخلد٘د٘ت لوا لِا ح ر٘س تٖ هعاعدحِا تٖ ح ادٕ عْ٘  الوْاشًاث علٔ الٌغْ الخالٖ:

 تكٖ الغث٘ثكٖ دّزُكا ّف٘كاى الخفل كت، ععكا  عٌكد الوْضكْع٘ت حعوك  علكٔ حغث٘كم 

 ّالوعخ لت. العاتلت الدايت ف٘ي ال ت  ًخ٘ضت الوٌخضاث حعع٘س

 فك داء ٗخعلم ت٘وا الوْاشًاث خ ل هي االًغساتاث عي هعلْهاث حعو  علٔ حْت٘س 

 ذلن. تٖ الوخعبت ّهي رَنَّ هغاظبت ً ات علٔ عدٍ، ك 

 للوْازد. الوعخ لت م٘س الدايت عي هعلْهاث حْت٘س 

 الخ  ٘ل٘ت العول٘اث ك اءة عي ّاضغت زؤٗت حْت٘س. 

  



 

 استخدام مدخل محاسبة استهالك الموارد في تطوير الموازنات التخطيطية

  ريهام عوض عبد العزيز شحاتة اإلكيادى 

 9103  الضصء األّل زالذالالعدد                                                     عاشسالالوضلد 
998 

 
 

 اٌّشاعغ:

(، "دزاظكت هثازًكت فك٘ي هظكلْفٖ الخفل كت علكٔ هظكاض الٌ كات الوْصكَ 9104هعود ٗعسٕ ههك٘ي، و .0

اٌّغٍااخ اٌؼٍٍّااخ ٌٍذساعاابد فالْيككج ّهغاظككبت  ظككخِ ك الوككْازد تككٖ ف٘حككت الختككٌ٘ع الغدٗزككت"، 

 .955-953، صاهعت ع٘ي شوط، الوضلد اللاهط، العدد األّل، ص ص واٌجٍئٍخاٌزغبسٌخ 

(، "هكدخ  هثخكسط للخفاهك  فك٘ي ًركاهٖ الوغاظكبت عكي  ظكخِ ك 9104ص اء هغود عبد الداٗن، و .9

ِغٍاخ الوْازد ّحفال٘  هعاز حدتم الث٘وت فِدد حغع٘ي صْدة ي٘اض الخفل ت هع دزاظت ه٘داً٘كت"، 

 .966-934لخضازة، صاهعت تٌدا، العدد الزاًٖ، دٗعوبس، ص ص ، كل٘ت ااٌجحىس اٌّحبعجٍخ

(، " تكاز هثخكسط للخفاهك  فك٘ي ًركام الخفكال٘  علكٔ هظكاض الٌ كات 9113هغود شغاحت خدكا ،و .3

ّهغاظبت  ظخِ ك الوْازد لخعصٗص تلعك ت اإلدازة علكٔ هظكاض الث٘وكت: دزاظكت ًرسٗكت ّه٘داً٘كت " 

الخضازة، صاهعت تٌدكا، الوضلكد األّل، العكدد الزكاًٖ، ص ، كل٘ت اٌّغٍخ اٌؼٍٍّخ ٌٍزغبسح واٌزّىًٌ

 .061-033ص 

(، " تاز هثخكسط للخفاهك  فك٘ي هكدخ  حفل كت الوْاصك اث ّهغاظكبت 9100هغود الع٘د الت ٘س، و .4

، ِغٍاخ اٌجحاىس اٌزغبسٌاخ اٌّؼبطاشح  ظخِ ك الوْازد ألمساض دعن الثدزة الخٌاتعك٘ت للوٌ ك ة"،

 .013-62(، ص ص 0(، العدد و95لد وكل٘ت الخضازة، صاهعت ظُْاس، هض

ِااذخً  -اٌّحبعاجخ اإلداسٌاخ اٌّزمذِاخ(، "9103ظكع٘د هغوكْد الِلبكإّ، حِكاًٖ هغوككْد الٌ كازو .5
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