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 الفدل األول 
 طبيعة وأغراض المثاسبة

  أواًل: طبيعة المثاسبة وتعريفها
يجمعععععاحثونعععععإن خلححاعععععنححلحثوميإتعععععن حجعععععححنتععععع ح      عععععإححاعععععجحث  معععععإح حي ععععع جت ح
وايإ ععععإنحث ل عععع حوامج مععععاقحتعععع لحثو ر تععععلحات ععععإحثو وتتععععبقح  عععع حلمععععإح عععع ثحثو اععععجح  رععععخ حح ععععبح

حثو إ يخقحج   ثححانحاب عحثوم با حثالخبىحثو  حثخ حجو إحثك بحجمإحثحرإ إ.ح

خ حب يتععععععبحثومج مععععععاقحا عععععع حالح  عععععع حثح  ععععععبنحثوميإتععععععن حج يتععععععبثح إ  ععععععإح  رععععععخ ح ي يعععععع
  عععععع لحثومج مععععععاح الح دععععععختهحبعععععع ح ودععععععإتحو رخ ث عععععع حاعععععع ح م ععععععاحثومجععععععإالنحثوي إ  عععععع قح   متعععععع ح
 أل ععععععإحثل  إو عععععع ح وعععععع لحاإحاعععععع قح  ععععععب نهح إوختععععععهحثال  مععععععإح حثوعععععع  ح خ عععععع ح  عععععع قح  عععععع ح ععععععإلح

قحتعععععععإ م ح  كوخوخ  ععععععع   ضععععععع ح  إحععععععع ححخثجععععععع حث  يعععععععإتي ح ث  مإ  ععععععع ح ت إتععععععع  ححلشعععععععخ  إ
ةحثوميإتعععععععععن ح  رخ  عععععععععإححاعععععععععنحجعععععععععبحثو يعععععععععخ .ح و ععععععععع حثك عععععععععبحثو اعععععععععخ ح م   عععععععععإحاععععععععع حلشعععععععععأ

ثال  مإ  ععععع ح ب عععععإحجعععععححثوميإتعععععن ح عععععذح عععععثححاعععععجحثال  يعععععإتقحثوععععع  حثخععععع نحجوععععع ح  تعععععبثحجعععععحح
ج إه م عععععععععإحثالتإتعععععععععع  ح  خح  ععععععععععإحالتعععععععععع   ثجإ  إقحثالححلححذ عععععععععإنحثوميإتععععععععععن ح م عععععععععع حاعععععععععع ح

قحج عععععع حثو يعععععبحثويإسععععععبحوعععععع لحادعععععهحو  خثلعععععع حجععععععاحاعععععب عحثخععععععبىحجععععععححثو اعععععخ حثال  مإ  عععععع 
حاععععععجحثال  مععععععإعح حاععععععجحثالتث ةح حاععععععجحثودععععععإلخلقحبعععععع ح  جإ   ععععععإحو  خثلعععععع حثيضععععععإحجععععععاح  عععععع ح
ثو اعععععخ حثوني ععععع قح  اعععععجحثوبيإسععععع إنحثوععععع  حث  بلععععع حج ععععع ححوععععع جإححبسععععع إحجو ج عععععإحاععععع ح  عععععإ ح

وامعععععع ذتقح مععععععإحثل ععععععإحح4141ثوبيإسعععععع إنقحجععععععاح ععععععبقح  يععععععتا حوربيدعععععع حثودتعععععع حثومعععععع ت  ححععععععإ ح
ن معععععإالنح ثتعععععاخ ح ياتععععع حثالليععععع ث قح ثتععععع  إتنحثتععععع  إتنحجعععععحححاعععععجحثالنيعععععإ ح لتبيععععع حثال

ح إأل  ععععععععإ ثيضععععععععإحجععععععععحح يععععععععخيحثو ما ععععععععإنح ثو بججعععععععع حثو ر عععععععع قح مععععععععإحثتعععععععع  إل حثوميإتععععععععن ح
ثوق إتعععععع  ح ختععععععتا حو  عععععع   حثو  إلععععععإنحثومإو عععععع حثوم ععععععأ بةح تععععععإ بةحثو ضعععععع جحثال  يععععععإت حثو عععععع ح

وك تعععععبحث  عععععم حب عععععإحج تعععععجحث  يعععععإتثنحثو عععععإوجحثويععععع   حجوععععع حثوك عععععإتحثال  يعععععإت حثو عععععإوم حث
جعععععاحب ثيععععع حثو ذ توعععععإنحجعععععححثودعععععبلحثو شعععععبيحقح  ععععع ح  إحاععععع ح ععععع ح ععععع هحثو اعععععخ حا عععععإ م حاععععع ح
 سعععععععاحثو و عععععععإلحثووتعععععععب حولتعععععععإوت حثوميإتععععععع   حاععععععع حثوق عععععععإ ح ثال يعععععععإ ح ثالايعععععععإققح عععععععجح
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كإلعععععع حثالتعععععع  إتةحثوك ععععععبىحواميإتععععععن حنعععععع   إتقحجمععععععإحثخ  عععععع حجععععععححلتبيعععععع حثوم اخجععععععإنح ثتخععععععإ ح
حححثويخثتت حثالوك ب ل  .حح

نتعععع حثو  بيعععع حا  متعععع حثوميإتععععن ح أل ععععإحوععععجح  يعععع تحب  بيعععع ح إبعععع ح جخنعععع حجععععإحجععععححأ
 ور ععععلححات ععععإحجوعععع حلشععععأ  إح ي عععع مبحجععععاحجبثنعععع ح رخ  ععععإقحادعععع ح متعععع نح إو  وإج   عععع ح ثو يتععععبح
ثوم ععععع مب.ح جعععععححثور   ععععع حألح  جععععع تح  بي  عععععإح ن عععععإحو رخ  عععععإحثوعععععخ    حثوععععع  ح ععععع  ح يخو عععععإح

تثةح خ تععععلح ععععإ ي  حولنعععع ثيحوععععنحججععععبتحأإح إلعععع حاعععع حبعععع ثيإ  إحثأل حجععععححج ععععثحثوعععع اإ بححوعععع ج
لععععععني حلتإجععععععإحج كععععععإجذحوام اخجععععععإن.ح و عععععع حجععععععححثبععععععب حأ ثو ما ععععععإنحثال  يععععععإتي قححوععععععنححلح

حجتععععععإ بح عععععع ثحثو رععععععخ حجععععععإحلشعععععع  هحنإو ععععععإحجععععععحح  ععععععبعحثوميإتععععععن ححوععععععنحاععععععب عحج  عععععع تةحج عععععع  
تث يععععععععع قح جيإتعععععععععن حثو كعععععععععإو  قح ثوميإتعععععععععن حثوي خج ععععععععع قحثوميإتعععععععععن حثومإو ععععععععع قح ثوميإتعععععععععن حثإ

إتععععععن حثومععععععخث تحثونشععععععبي قح ثوميإتععععععن حثال  مإ  عععععع ح  عععععع  تلحثوي ععععععإ إنحثوععععععخ..ح ي عععععع  ح جي
كععععع حجو عععععإحبخ   ععععع حأ ح  عععععإهذحج توععععع قح حعععععجح كإجععععع ح ععععع هحثوخ عععععإهذحاععععع ح يدتعععععلحثأل ععععع ث ح

حثو إج حواميإتن .

(ح  بي عععععععإتحواميإتعععععععن حاععععععع حAAAوعععععع وثحادععععععع حث  تنح م  ععععععع حثوميإتععععععع تححثالجبي  عععععع ح 
هيييين   يييي   ثوعععع  حأ ععععإ ححوععععنحألحثوميإتععععن حح4414 حأنعععع حثو دععععإ يبحثويععععإت ةححو ععععإحاعععع ححععععإ

تحيييييتبل وتبتييييييل وتيجييييييد العمييييييياب واألمييييي ات الرييييين لهيييييا طبيعييييية  اليييييية  وتفحيييييبر 
.ح   ععععع ثحثو  بيععععع ح عععععجح لعععععذح"النرييييياتي الرييييين تحيييييفر  نهيييييا هييييي   األمييييي ات والعمييييييياب

حثوميإتن ح أل إ 
 نبا حأ حج و ح  جحج ث و  إحو يدتلحأحبثضحجي تة. -4

   خيععععع ح  ا ععععع  حثو ما عععععإنحثال  يعععععإتي حثو ععععع ح يععععع يحاععععع حلتعععععإ حي ععععع  حب  عععععجت ح -2
 ثوموشأةقح جح  خونح   تبحثوو إهجحثو  ح  ب  ححانح  هحثو ما إنح ثألن ثي.

(حثويععععععععععإت ححععععععععععححج  عععععععععع ح4كمععععععععععإحأ  تنحلشععععععععععبةحثوميععععععععععرايإنحثوميإتعععععععععع   ح  ععععععععععجح حححح
  بي عععععععععععإتحجشعععععععععععإب إح مإجعععععععععععإحح4491(ححعععععععععععإ حAICPAثوميإتععععععععععع تححثودعععععععععععإلخلتححثالجعععععععععععبي تتحح 
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  ييييييي  سجيييييييرد  رحيييييييتبل وتديييييييني  أل  قح عععععععو ححاعععععععنحألحثوميإتعععععععن  ح ععععععع حوا  بيععععععع حث
وتبتيييييل وتيجيييييد العميييييياب واألميييي ات اال ردييييااسة الريييين لهييييا طبيعيييية  الييييية  وتفحييييبر 

 يديععععع ح عععععإو ححثوميإتععععع  ح اعععععثححالنرييييياتي الرييييين تحيييييفر  نهيييييا هييييي   العمييييييياب واألمييييي ات 
حثوربيد حثو ما  حثو  ح مإ  حب إحثوميإتن .

األعععععع  ح  بي ععععععإتحأخععععععبحواميإتععععععن حح4491(ححععععععإ حAICPA ح ععععععجححععععععإتحثوم  عععععع حل  عععععع ح
 نخيييييا    وإتعععع حجععععاح رععععخ حت   عععععإحثوععععخ    ح إح نإ  ععععإحلتإجععععإحوام اخجعععععإنحاخلعععع  إح أل ععععإ ح

خييييي  ن و يفريييييت االساسيييييية تيييييت بر  عيت ييييياب بميييييية  هييييين  اب طبيعييييية  اليييييية  خييييي ل 
اساسييييينا  ييييي  المنخيييييقب اال رديييييااسة   لدييييي  اسيييييرج ا  تيييييي  المعيت ييييياب  ييييين اتجيييييا  

ح.ب ا ردييييااسةم ترمثيييت  مييييتل المفادييييية  يييب  الع ايييي   يييي   ييي اتل العمييييل المراميييية  يييرا ا
  ععععع حأسعععععإ ح ععععع ثحثو  بيععععع حواميإتعععععن ح  ععععع ثتح     عععععإتح   ععععع ثتقحح حوعععععجحي ععععع حث  مإجعععععإحجديعععععخ ثتح
حاععععععععنحثووععععععععخثن حثإ بثه عععععععع حثو إلعععععععع ح أتععععععععإوت ح  ععععععععجت ح  شععععععععيت حثو  إلععععععععإنحاي عععععععع قحبعععععععع ح

أكتعععع ححاععععنحثأل عععع ث حثو عععع ح  عععع نححوت ععععإقح جععععإ  حث  مإج ععععإحاعععع ح عععع ثحثإ ععععإ حوتب كعععع حاعععع حثو 
ح   ح خاتبح  خلت حثوم اخج حثومذهم حوم   حثودبث .حح

(حادعععععععععع ح عععععععععع  ح  بي ععععععععععإح خععععععععععبحي ععععععععععب حت   ععععععععععإحثوم إلععععععععععبح وتععععععععععإ حNeedlesأجععععععععععإح ح
 المثاسييييبة ليحييييف نهاسيييية  يييين ميييي   اتهييييا و نمييييا هيييين ن ييييا  وام اخجععععإنقحاأ ععععإ ححوععععنحألح

المنخييييمع و عالترهييييا  و يييي   يييي   ليمعيت يييياب سجييييرد  عييييياا المعيت يييياب المالييييية  يييي 
إسديييالها لاطيييراا  اب المدييييثة بييين تحيييرفب   ييي  تيييي  المعيت ييياب  ييين اتجيييا   يييرا اب 

(ح  جععععععذ هحألحثو يععععععإه حثألتإتعععععع  حواميإتععععععن ح  م عععععع حاعععععع حKieso مععععععإح ععععععبىح ح. ع شييييييب 
 تث اييييييي  ومدييييييير المعيت ييييييياب الماليييييييية الجااييييييية  التمييييييي اب اال رديييييييااسة و ياسيييييييها 

 يععععععع جح ضععععععمتححثوم اخجعععععععإنحثوميإتعععععع   حاععععععع ح دعععععععإ يبححالمدييييييييثة و سدييييييالها ليفتييييييياب  اب 
جإو ععععع حي ععععع  ت حجو عععععإحج ععععع   جخح ععععع هحثوم اخجعععععإنحثوععععع ثخاتتحح ثو عععععإ  تتححاععععع حث  عععععإ ح عععععبث ث  جح
ثال  يعععععععإتي .ح يجععععععع  ح إإ عععععععإ ةححوعععععععنحألحجبناععععععع حثو دععععععع  ححثألختعععععععبيححجعععععععححثودعععععععبلحثو شعععععععبيحح

يععععع حثوم اخجعععععإنح ثل  عععععلح متععععع نحب  متعععععلحث  نعععععإمحثوميإتعععععن ح  ععععع حجعععععححلتبيععععع حثوق عععععإ ح لتبح
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 عععععععععع ثحثال  نعععععععععععإمححاعععععععععععنحثو دععععععععععإ يبحثوميإتععععععععععع   قحا  ث ععععععععععع نحأ مت  ععععععععععإح إوو عععععععععععن حوم ععععععععععع   ج ح
ثوخث عععععع ح ععععععخاتبهحاعععععع ح عععععع هحثو دععععععإ يب.ححثوم اخجععععععإنقح مععععععإح  ث عععععع نحأ م عععععع ححويععععععبحثالايععععععإق

كععععععع وثحادععععععع ح  معععععععلحثون ععععععع حثو عععععععاخ  حواميإتعععععععن ح خيخلعععععععإتحثوميإتعععععععن حثإتث يععععععع ح  دو إ  عععععععإح
حائإنحج    ج حثوم اخجإنحثوميإت   ح    تحأحبثس ج.حثوم  ا  قح لتبثحو   ت

 تععععععععاححاععععععععجحثوميإتععععععععن حح4499كمععععععععإح جعععععععع  حثال ععععععععإ ةحأيضععععععععإتححوععععععععنحألعععععععع ح  عععععععع ححععععععععإ حح
ث  مإجإ ععععع حااعععععجحي ععععع حث  مإج عععععإحجييعععععخ ثتحاععععع حلرعععععإ حجيعععععإو حثوم عععععإ متحح ثوميإاتععععع ححا ععععع ح

قح ادععععهقحبعععع ح جععععإ  ح وععععثحو م عععع ح عععع ثحثال  مععععإ ححوععععنحجيععععإو حثو ئععععإنحثألخععععبىح ثنحثوميععععاي
 ععععععبحثال  مععععععإح حووشععععععإمحثوموشععععععأةححاععععععنحثو تئعععععع حثو عععععع ح  وععععععثحجععععععححخععععععذ حت ثتعععععع ح  ياتعععععع حثأل

سعععععإا حثوميإتعععععن حأل ععععع ثا إحثون ععععع حثال  معععععإح قحثوععععع  حي عععععبضححاعععععنح  مععععع حات عععععإ.ح  ععععع وثحأ
ثوموشععععععععأةحألح بثحعععععععع حوعععععععع ىحجمإ تعععععععع حلشععععععععإ  إحثوميععععععععاي ح ثوباإه عععععععع حثال  مإ  عععععععع قح  وعععععععععثح

اععععععبعح   عععععع حجععععععححاععععععب عحثوميإتععععععن ح ععععععخح إإسععععععإا ححوععععععنحجيععععععإو حثومععععععذ قحاوشععععععأححععععععحح وععععععثح
حجيإتن حثوم ؤ و  حثال  مإ   .حح

 جعععععحح وعععععإحا لععععع حوعععععجح  ععععع حثويتعععععبةح إهمععععع حنعععععخ حجعععععإحح ح إلععععع حثوميإتعععععن حاعععععححأ ححاعععععجقحح
 حعععععععجححععععععع  ح  عععععععختحختعععععععخمحتا دععععععع ح  ثسعععععععي ح  يععععععع حبعععععععتححثو اعععععععجح ثو عععععععحقح وععععععع لح وعععععععإ حأ ح

 حح ععععععععبث ثنح وعععععععإ  حأ حخاعععععععهحولجععععععععخ قحح ثحأت  وعععععععإحألحثوميإتععععععععن حاعععععععححلشعععععععأحب ثيعععععععع حو  جععععععع
ثو ما ععععععع حثو ر تعععععععلحثو ماععععععع قح حاعععععععجح وععععععع حجعععععععحح نعععععععجحثو عععععععحقحل  جععععععع حثوممإ تعععععععإنح ثال عععععععبث ثنح

ثو ر  ق عععععع ح  عععععع ح رخيب ععععععإح ثالسععععععإا ححوت ععععععإقححوععععععنحألحألععععععني ححامععععععإتحج عععععع دذتحوعععععع حاب سعععععع ح
 جنععععععإت هقحاإل كعععععع ح ن  عععععع حثوميإتععععععن حوعععععععتث ةقحثو عععععع ح إلعععععع حثوم عععععع مححثأل  ححاععععععنحثوميإتععععععن ح

حثأل ونحو رخ حثوميإتن . ثوميإت تححا حثومبثن ح

ح

ح
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وعععععع وثحا لعععععع حيم ععععععحححبععععععبث حج ععععععإوجحثو رععععععخ حثوععععععخ    حواميإتععععععن حاعععععع حثومبثنعععععع حثأل  ععععععاحح
حث     

حجبنا ح كخيحح  رخيبحثوجإل حثوم و حواميإتن .حالمرمية األولى:
ثال  مععععإ ح ععععإووخثن حثالكإتيم عععع ح بععع   حلتبيعععع حثوميإتععععن (ح جإلعععع حثووععععخثن ححالمرمييييية الةانييييية:

حثوم و  .
بععععب  حج ععععإوجحثوعععع   حثوم اخجععععإ  حواوتععععإ حثوميإتعععع  ح  وععععثححاععععنحن ععععإ ححرمييييية الةالةيييية:الم

حت  هحثال بثه حا حج ثحثو اإ ب.
 بتععععع خحثوععععع   حثوم اخجعععععإ  حواميإتعععععن حب يخيا عععععإححوعععععنحلتعععععإ حوام اخجعععععإنححالمرميييييية الرا عييييية:

ويععععععععإو ح م ععععععععاحثو ئعععععععععإنح ثنحثو ذ عععععععع حج جععععععععإ  ثتحلرعععععععععإ حثوموشععععععععأةححوعععععععععنح
حم ح ش  ححإ .ثوورإ حثال  مإح حثأل 

ح

 الحنتي  الرا عةليمرمية  الن رية المثاسبية ااع                                                   
 ابامن/  حاتن                                                    

  ثيح  م محب   ين اسرا  المااع:                                                  


